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 از هواپیما اومدم بیرون

اووووووم هوای ایرانو ببینننن!!! جونم هوا ازبس هواش تمیزه من دارم کف -

 میکنم خخخ

 مامان و بابا فورا به طرف یه عده آدم که برامون دست تکون میدادن،رفتن!

 من و ارمیا هم مث بز دنبالشون رفتیم!!!!!!!!!

بطرف جمع دیگه ای که کنارش بود  بابا به طرف یه جمعی رفت و مامان هم

 و پریـــــد بغل تک تکشون و رســـمــا آب یاریشون کرد

ارمیااا؟؟ ... تو سیستم اب رسانی مامان رو چک نکرده بودی؟؟؟ فجیــع -

 فورااان کرده خخخ

ارمیا : نه واالاا کف دست بو نکرده بودم که خخ بیچاره ها رو نگاااه سرو 

 صورتشون تفی شد!

 وگرنه مامان یجورااایی فقط گونشو به گونه های اونا میزد  میکردیمشوخی 

بعد از اینکه بساط ماچ و بوسشونو جمع کردن ،جای مامان و بابا عوض 

 شد!!!

مامان رفت طرف جمعی که بابا توش بود و بابا هم اومد طرف جمه این 

 طرفی ......  و من و ارمیا هم همچنان مث بز نظاره گر بودیم!!!

چیکـــار کنیــــم؟؟نمیشناختیم کههههه!    صدای پسر جوونی ما روبه  خو

 خودمون آورد!

 پسره : شماها باید پسرخاله و دخترخاله من باشید ... درسته؟؟؟

 رک گفتم : نمیدونیم!

ارمیا خندش گرفت ولی خندشو خورد ...  خو نمیدونستیم دیگــــــــــــه ...  

 زوره مگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 خنده : من مازیار هستم.. پسرخاله شماهااااپسر با
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 منم آریاناز هستم ... و ایشونم برادر دوقلوی من ،ارمیا!!!!!!!-

مازیار با بهت : شماها دوقلـوییــد؟؟؟ ولی هیچ شباهتی به هم ندارید ....  البته 

 بجز چشماتون!!

حق داشت بنده خدا .....  من قیافم کـامال غربی بود و ارمیا کامال 

 شـرقی!!!!!!!!!بجز چشمای دریاییش که همرنگ چشمای من بود ......

 خب مگه تاحاال دوقلوی غیرهمسان ندیـدی؟؟؟؟!!! -

 خنده ای کردو گفت

 مازیار : دخترخاله .. حاال چرا انقد طلبـکاری؟ .... باورکن نیاوردمش

 منظورشو فهمیدم

 ؟مگه تو بودی که ارث بابامو خوردی؟؟؟؟ که حاال نیاوردیش-

مازیاربا حیرت : بابا دســـــتتتتت مریزاد ... اصال فکر نمیکردم از اصطالح 

 های فارسی سردربیاری!!!!!

 با لبخند گفتم

درسته که تو پاریس بزرگ شدم ولی فارسی رو تقریبا خوب بلدم .... فقط -

 بعـــــــضی از اصطالح ها و ضرب المثل ها رو نمیفهمم

 دنمامان و بابا به طرفمون اوم

 مامان : می بینم که با مازیار اشنا شدین!!!!!!!!!!

 ارمیا : درسته .... ولی شماها نمیخواید بقیه رو بهمون معرفی کنیــــــــــــــد؟

راس میگه دیگــه ... پوسیدیم بس که مث مجسمه ابوالهول شماها رو نگاه  -

 کردیم!!!!!!!!!!!

رفت و مث کش تنبون دنبال مامان و بابا خنده ای کردن و مامان دستمونو گ

 خودش کشییید
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مامان : ایشون خاله پرویــــن هستن با پسرش مازیار هم که اشنا شدین ........ 

 ایشونم همرش هستن آقای احمد احمدی!

 خوشوقتم-

 ارمیا : خوشبختم

خاله پروین اومد طرف ما و همزمان منو ارمیا رو بغل کرد و بعد اینکه چلپ 

 ... رضایت داد که ولمون کنهو چلپ بوسمون کرد 

مامان : ایشون خاله پری هست          و ب خانم چشمو ابرو مشکی که 

 موهای رنگ شده عسلی داشت ، اشاره کرد

مامان : ایشونم همسرشون اقای مجید رحمتی ........  و این گل پسر هم 

پسرشون اقا مهران هستن         و به پسری چشم عسلی که ابرو و موهای 

 داشت اشاره کردو پوست سفیدی لخت مشکی 

 مهران : چاکرتیـــــــــــــــــم!!

 باش تا اموراتت بگـــذره!-

 همه زدن زیر خنده و مهران هم چش غره نمایشی ای به من رفت

 مهران : داشتیــــــم آریناز خانوووم؟؟؟

 باخنده گفتم : نه به جووون تو ... دیروز خریدیم!

 قیافش شیطنت و پااایه بودن شرشر میریخت پسرباحالی بود  از

لبخندی زدو چیزی نگفت     از همین االن حس میکردم دوستش دارم ... 

 اوووی منحرفا منظورم برادرانه بود..!

مامان : و اینم دایی پدرام شماها    و مردی با چشم های سبزابی و مو اروی 

.. بود .ش حدود پنجاه مشکی اشاره کرد.... هیکل تقریبا رو فرمی داشت و سن

اومد جلو پیشونیم رو بوسید و با ارمیا  واقعا که خوب مونده بود     دایی

 مـــردونه دست داد و گفت
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دایی پدرام : از قیافه هاتون معلومه که شر و شیطونید .... از امـــروز باهم 

 شیطونی میکنیــــــم

 و با لبخندی شیطووون چشمکی زد!!!

 و ارمیا شد .... که باعث تعجب من 

مامان با خنده : تعجب نکنیـــــــد....  دایی شما همیــشه ی خدا شیطون بوده و 

حتی تن ب ازدواج نداده که شیطنتش نخوابه!!! ..... هنوزم که هنوزه با این 

 سنش آدم نشده خخخ

دایی : آباجی جون مگه حضرت ادم نمرده؟؟؟؟؟ ..... نچ نچ نچ .... عجب 

رنااااا .... میخان من ادم باشم!! بابا ب جون خودم نباشه ب جون انتضارایی دا

 شما من انساانم.. انسان!

 زدم زیر خنده .... واای خدا عجب فک و فامیل باحااالی

ارمیا تو گوشم گفت : پس بگــــو ما ب کیا رفتیم ...!!  می گن بچه حالل زاده 

 میکنن!!!به داییش میره هاااااا ....  حاال هی اینا انکار 

خخ آررره...  عجب دایی باحالی! ... معلووومه دیگه خواهر زاده هاش چی  -

 میشن

 با خنده های زیرزیرکی به طرف خانواده پدری رفتیم

با دست          بابا : خوووب اول از همه عمه آتنا بزرگترین عضو خانواده

نگاه خانم میانسالیرو نشون داد که با چشمای مهربون میشی رنگش ما رو 

 میکرد

 اومد جلو و گونه منو ارمیا رو بوسید و ماهم متقابال همینکارو کردیــم

بابا : اینم رفیــق من... شوهر عمتون اقای بهروز پایدار ...  ایشونم دختر شر 

 و شیطونشون که مث خودته آریاناز... باران خانوووم!
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ی قهوه ای و به دختری که از خصوصیات بارزش چشم های قهوه ای و موها

 تیره ش بود،اشاره کرد ...

 باران : بَـــــه! آریا خانوووم .. احوال شوما؟؟؟!

 مخلصتیـــم دخترعمه... شوما چطوررری؟ -

زده بودیم کانال الت و لوطی! ..  درکل من یذرررره هم توی فارسی صحبت 

 کردن مشکل نداشتم .. چون توی پاریس همیشه باهم فارسی حرف میزدیم!

 ما هم خوبیـــم اباجـــی باران :

دستمو به نشونه "بزن قدش" جلوش گرفتم که اونم محــــکم کوبوند کف 

 دستم ...

 بعدم با نیش باز همو نیگاه کردیِـــم

صدای عمه درومد : آراد جان)بابا( مث اینکه همین اول کاری باهم رفیــــق 

 شفیــق شدن!!!!!!!!!!

ه کال ادم خونگرمی هستم .. ولی دیگه دیگـــــه عمه جووون ... من ک -

دخترتون دستو پای منو از پشت بسته و خونش دیگه ب داااغی میزنه ... 

 خخخ

 بابا با خنده : اینم اقای خجالتی ما .. برادر باران ، اقا باربد!

و پسری که شبیه باران بود رو نشونمون داد ... ارمیا فورا رفت سمتش و 

 گرم گرفت ... باهاش دست داد و حسااابی باهاش

 بابا : این دوتا هم داداشای دو قلوی بنده هستن... عمو آرمان و عموآرمین

به دوتا عموهام که کپ همدیگه بودن نگاه کردم  ....  چشماشون همرنــــگ 

 چشای بابا بود ... آبی تیره!

 خداوکیلـــــــی خانم هاتون شماها رو اشتباه نمیگیـــرن؟؟!!! -
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 بازوی عمو ارمان رو گرفت...خانمی جلو اومد و 

خانم : وقتی عــاشــق باشی میتونی حتی بین صدنفر که شبیه هم هستن هم عشقتو 

 تشخیص بدی ... 

 همه یکصدا گفتن : اووووووو

بابا : ایشون آذر خانم هستن همسر عمو ارمان .... و ایشونم ستاره خانم همسر 

 عمو ارمیـن....

اونام کلی خوشامد گفتنو قربون صدقمون  با همشون اظهار اشنایی کردیم و

 رفتن !!!

بابا : این خانم خوشـــــکل خجالتیی و کمرو دختر عمو ارمان ... و این اقا ساسان 

 عاشق و شیدای اذین خانم)دخترعموارمان( هم پســر عمو ارمینه

 نامزدیـد؟؟!!-

 اذین با خجالت و شرم : هفته پیش عقد کردیم

 اررک باداااااا .. ایشاال مبارک باداپـــس بادااا باداا مب -

 ارمیا هم با شیطنت خوند 

دوماد چقده ارمیا : عروس چقـــد خجالتیـــه ایشاااال مبااارکش باااد ...  

 عاااشــقشه ایشااال مبارررکش باد .....

 همه خندیدن و اذین بیشتر سرخ شد!

 

یــزدل بنده ، بابا : این خانــــوم خوشکل هم کوچیکتریــن خواهرم .. عز

اسایش خانمه که مث دایی پدرامتون شیطوونه .. دررست برعـکس 

 اسمش!!!!!!!!!!!!!!!!!
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عمه اسایش مارو گرفت تو بغلش و چلــــوووند!! ... بعد ولمون کرد و با 

 ذوووووق گفت

عمه اسایش : آرااد خدا نکشتـت .. ببین چـی کاشته المروت! .. یکی از یکی 

 خوشکل تررررر

 ن اون خوووشکل تره ام... درستــــــه؟؟!!م -

ارمیا : نخیـــــــر .... عمه جون بهش بگو که کپسول اعتماد به سقفه!! .... 

 معلومه که من از تو خوشکل ترررم

 عمه آسایش: جفتتوووون خوشکــــــــــــــالی منید!

 یعمه جون من که میدوووونم بخاطر رودربایستـی این حرفو میزنید ... ول -

 مجلس بی ریا ست!!! ... تعارف نداریم که

 همه خندیدن .... 

 

 ارمیا : من که اخرشم نتونستم حریـــف زبون تو بشم آریا خانووم!

کلـی خرذووووق شدم وقتی بهم گفت "آریا" کال خوشم میومد اینجوری صدام 

 کنن ... حس پسر بودن بهم دست میداد خخ

اه رفتیم خونه ما .. که البته من از بزرگیش خالصـــــــــه ...... همه از فرودگ

 دهنم باااز موند!!!

 ارمیا : ببند دهنتوو .. مگس میره توش

و با دستش دهنمو بست  ..... خندم گرفت   یه خونه بزرگ حدودا سیصد 

 متری که دو براابر خونه خودمون تو پاریس بود، جلوم قرار داشت....

 خیره میکرد ......نمای سفید و مشکیش واااقعا چشم رو 
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ارمیا؟ .. ما که انقـــــــــــد پولدار نیستیم! ... و وضعمون یکم از متوسط  -

 باالتره ... پس چطور ...؟؟!!!!

ارمیا : واال اونطور که من اطالع دارم پدر و مادِر بابا، برای سفر رفتن 

اصفهان ...  ولی این خونه رو ب مناسبت برگشت پسرشون بعد بیست و 

 ـــــد سال بهمون هدیه دادن!!!چنـ

 اوالالااا ....  چقد الاارج!!!!!! -

حنده ای کرد و چیزی نگفت ...  پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریمون که فوت 

شده بودن و ما هرررگز ندیده بودیمشون ... ولــــــــــــی ...  قراره بزووودی 

 این آق بزرگ و خانم بزرگ رو رویت کنیــــــــــــم!!!

 

****************************** 

 

 

 تو کافی شاپ نشته بودم که گوشیم زنگ خورد .... 

 بله؟؟؟    -

 باران : سالااااااام بر دختر دایی گراااام!!!!!!!!!

 سالااام بر دخترعمه چلغوز خودم! -

 باران : هووی دختره! ...  چلغوز عمته

 سعی کردم جلوی قهــقهه ام رو بگیرم!

 مامان خودت چلغوزه؟؟یعـــــــــنی  -

 تااازه فهمید چه سوتـی ای داده و جیــــــــــغش درومد
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 باران : نخیــــــــــــــــــــر .... بیتربیییت مردشوررر

خیارشــــور .. برو کونتو بشوررر!!! ... بعـــدشممم ...  یعنی اگه مامانت  -

 نیـــست ....  خالتهههه؟؟؟!!!!!!!

ــــــــــحررررف!!!! ..... نخیرم.. عاقا من گوه خوردم زد : منــــباران جیغ 

 اصال ... ِدهَـــــــــــــــه!

 افرین افرین ...  ولی اونو که هر روووز بعنوان میان وعده میخوری!!! -

 قُمه!! -باران باخنده : خاک تو سرت کنم که زبونت اتوبان تهران

وقت گرانبهــــــــــام رو  حندیدمو گفتم : خب چیکارم داشتی خانوم چلغــوز که

 گرفتــــــــــی؟؟!!

با حرص گفت : از خداتم باشههه ... ملت ارزوشونه من بهشون زنگ بزززنم 

 اونوقت تو ......

 باخنده حرص دراری گفتم : کااارتو بنال چلغـــــوز جونم!!

 ــــوووپ!باران : ایـــــــــــــــــــش ... واای اره یه خبر دارم برات تـــــــــ

 خب؟؟! -

 باران : مژدگونی بده اول!!!!!!!!!!!

 تو که میدونــــی من اهل باج دادن نیــستم عزیززززم!! -

باران : مردشور خسیس بی احساستو ببرن!! ... واای خاله اسایش داره 

 ازدواااااااااج میکنـــــــــــه!!!!!!!!!!!!!!

 با فضولی تمام گفتم : با کـــــــــی؟؟؟؟!
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 باران : اصل کاری همیـــــــــنه دیگــه!!!! با دایی پدرام جــون شمااا

ولت بهم وصــــــــــل کردن ..... رسمــــــــــا برق  222احساس کردم شوک 

 از کله م پریــــــــــد!!!

   repeat again please) جااان؟؟؟ .... ریپیت اِگین پلییززز!) -

    خاله من و دایی تو دار باهم مزدوج میــشن!!!!! بعـــله خانوووم ...   باران : 

 نـــــــــــــههههههه -

 باران : آررررررره

 با موذی گری گفتم : آجر پارررره! ... بخوره تو فرق کله پوووکت

باران : جیـــــــــــــــــــــغ!! ... بمیری که من همیشه باس جلوت کم بیااارم ... 

هاج و واج مینوندن ... االن من باید بیام پیشت  قبال ملت جلوی زبـــــون من

 کالس خصــــوصی!!

 با پرستیژ مصنوعی گفتم : من به هــــــر کسی درس نمیدم عزیزززم

خالصه یکم دیگه فک زدیــــــــــــم و بعد اینکه خــــــــــــــوووب حرص 

 بارانو دراوردم قطــــع کردم!

 سایش و دایی پدرام!! ... چه شــــــودخنده ای رو لبم اومد .....  عمه ا

با همون خنده قهوه رو به لبم نزدیک کردم که صندلی رو بروییم عقب کشیده 

شد و دختری روش نشت  .......  خوشکل بود ....   موهای پرکالغی داشت 

که با پوست فوق العاده سفیدش در تضاد بود و چشمای سبزلجنیش از شیطنت 

 د!و شــــادابی برق میز

 دختره : سالم خوبی؟

 عادی و ریلکس گفتم : ممنون تو چطوری؟
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 کمی تعجب کرداز راحتی بیش از حدم ولی گفت

دختره : مرسی ... از لبخندای شیطون و حرفات که داشتی با تلفن حرف 

 میزدی خیلی خوشم اومد و خندیـــدم ... میتونیم دوست باشیــــــم؟؟

 

 رو گرفتمو فشردم لبخندی زدم و دست دراز شده اش

انگار منتظر همین بود که رودربایستی رو ببوســه بذاره کناار .. حاال نه که تا 

 االن خیـــــــــلی رودربایستی داشت .. !!!!!!!!!

 دختره : من رادا هستم ... تو چی؟

 آریاناز هستم .. بیشتر خوشم میاد آریا صدام کنن -

 !رادا : اوکی آریا ... شمارتو رد کن بیاد

 شمارمو گفتم و اونم تک انداخت به گوشیم .... و منم سیوش کردم

 خــــــــب ... چه خبر خانم خوش خنده؟؟ -

 نیششو شل کرد و گفت : خوش خنده چیه؟؟ .. من همیشه خدا نیشم شله!

دفعه دیگه همرام یه پیچ گوشتی بله دارم میبینـــــم ... ولی عیبی نداره ...  -

ــت میکنم ئکه دم به دیقه شل نشه!!! ... غمـــــت میارم پیچــشو برات سفـ

 نباشه

 نیششو شل تر کرد ...

 رادا؟؟! -

 باهمون نیش باز گفت : جانم؟؟!
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فوق العاده نگران فکـت شدم ..!! ..... هرآن منتظرم که لبت ِجـــربخوره و  -

 تا گـونه هات بره...!!

شاپ برگشتن سمتمون   یکـدفعه چنــــــــان زد زیر خنده که کل آدمای کافی 

 منم همونطور ریلکس یه نگاه گذرا به همشون انداختم ....

 

 رادا باخنده : خیــــلی باحالی بخداااا

لبخندی رو لبم اومد که اگه خودمو کنترل نمیکردم مث نیش رادا کـاامال شل 

 میشد ..!!!!!!

بازش ِدهَـــــــــــــه ..... من هرچی میگم نیشتو ببند بدتــــــــر -

میکنه!!!! .....باور کن تو کف انعطاف پذیری دهنت موندم فقـط .....دقیقا تا 

 کجا برای بازشدن جا داره؟؟؟؟!!!!!!!

 خنده ارومی کرد و گفت 

مردشورتو ببرن .... پاشو بریم بیرون تا بیشتر از این آبرومون رادا : 

 نرفته!!!!!

 

فرانسه به اینجا اومده بودم ...  خوشحال بودم .... تازه یه هفته بود که ازکه از

 و اونوقت دوتا دوست خـوب واسه خودم پیدا کردم!! ... به همین زودی!!

وقتی از کافی شاپ اومدیم بیرون طبـق معمــــــــــول کمی اخمامو کشیدم تو 

 هم ...

 چت شد..؟؟   چرا اخم کردی..؟؟!!!رادا : 

ـــف رفتار کنم..!! ... که هر االغ خوشم نمیـاد تو خیابونا بخندم و جلـــــــــ -

 و یابـوی یالغوزی به خودش اجازه بده که بیاد طرفم
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 رادا : نه بابااااا .... ایول داری!

 چاکرتیـــم..!!!-

 رادا : نوکرتـــــــــــم...!

 مخلصتم ...-

 رادا : خرابتــــم...!

 آب دماغتیــــــم آباجی..!!!-

 یهو ترکید از خنده

 و؟؟؟ ......چرا هی زرت زورت میخندی؟؟وااا چته ت -

 رادا : بخدا دست خودم نیست ... خیلی باحااال میحرررفی خخ

خالصه اونروزم باخنده های رادا گذشت ...  و در آخر ازهم خداحافظی کردیم 

 و من رفتم خونه

 

***************************** 

 

 

ه وی کمد لباسام دست ببا صدای آالرم گوشیم بیدار شدم و صورتمو شستم و جل

 کمر ایستادم ...

غر زدم : اه .. اخه این دانشگاهم که همیشه خرمگس زندگی منه ..!! 

پووووف ... اخه صبح به این زودی من چرا باس بلند شمم؟؟ ... اول صبحی 

 ترزدن ب اعصاب من و چیز مرغیش کردن .. اه .....
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لی پوشیدم با شلوار لی روشن خندم گرفت از وراجی خودم ..!! ... یه مانتوی 

 همرنگ مانتوم ....

 یه مقنعه دانشجویی سرمه ای هم ورداشتم

رفتم جلوی آینه و کش موهام رو برداشتمو موهای طالیی رنگمو که تا زیر 

 سرشونه هام بود رو دم اسبی بستم...و مقنعه رو سرم کردم

دم و لبخند سرمه ایم که با رنگ چشام ست شده بود نگاهی کر -به تیپ آبی

 محوی زدم

آبی و یه کتونی به رنگ کوله م برداشتمو به طرف ماشینم  –یه کوله سرمه ای 

 دوییدم ......

سـوار شدم و بدووون اینکه یه کوفتی بچپونم تو حـلقــــــم که صدای عز و جز 

 معده گرامی رو بخوابونم ، به طرف دانشگاه روندم

م بابا برای من و ارمیا ماشین خرید     دو سه روز بعد اینکه به ایران اومدی

برای من یه توسان آبی نفتی و برای ارمیا یه توسان سفید ... که برای رفت و 

 آمدمون راحت تر باشیمو مشـــــــــکلی نداشته باشیم

بعد از اینکه ماشینو پارک کردم رفتم تو محوطه دانشگاه و بعدشم وارد کالسم 

 شدم ...

چشمم به دختری با چشمای سبز لجنی خورد که با لبخندی  قبل از اینکه بشینم

 شیطون و هیجان زده نیگام میکرد!!!

 با تعجب زیر لب زمزمه کردم : رادا..!!

از خدا خواسته بود چون بهش اشاره زدم بیاد پیش من بشینه ... اونم انگار 

 دویید طرفم و کنارم جا گرفت! سریـــــع
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 ستیم..!!نگفته بودی هم دانشگاهی ه -

 رادا : به نظرت من پیشگوام عایا؟؟؟ .... یا قیافم به پیشگو ها میخورررره؟؟؟

 اینم حرفیه .... پس توام رشتت طراحی داخلی بوده!! -

 رادا : اوهوووووم ... من عــــــــــــاشق این رشته امممم....

 آهی کشیدم

ودم .... منم این رشته رو دوست دارم ..... ولی رشته ای که عاااشقش ب -

 افسری بود!!

 رادا با بهت : چـــــــــــــی!!؟؟ ... افسری؟؟؟

 اوهوم ... چشه مگه؟؟!! -

 رادا : هیچی ... ولی پس چرا ....؟؟؟!!

چرا اومدم تو این رشته؟؟! ... خب این رشته دومین انتخابم بود ..متاسفانه  -

دم هم تو ازمون ورودیش قبول نشدم حتی وقتی کنکور دادم یا درخواست دا

 پذیرفته نشدم ..

 قیافم مغموم شده بود ولی خودمو جمع و جور کردم

 

 حاال دیگه نشــــــــــده دیگـــه ... زور که نبود!! ... حتما صالح نبوده -

 رادا : پسرخاله من هم پلیـــــــسه!!

 یکـــدفعه هیــــــــنی کرد و ساکت شد .....
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 با پوزخند گفتم

 سه!!نباید می گفتی که پلی -

 رادا : حاال عیب نداره ... تو که از خودمـــــونی!!!

 تا اومدم حرفی بزنم استاد اومد تو کالس و بکـــــــــــــوب درس داد..!!!

یه کاره اومده بدون سالمی بدون علیکی .... یه  مرتیــــــــــکه بوووق!!!.... 

 نفـــــــس درس میده!!!!!!!!!!!

ـی یوقت؟؟!! .....   عاقااا ما نخواستیم تو درس نفس بکش برادر    خفه نش

بدی .....  درسو ول کن یه نفــس بکــــــــــــــــــش ....  بذار دست بخت برگته 

 ما هم نفس بکشه ، نکبـــــــــــــــــــــــت!!!

یه کلـه مث میرزابنویس داریم جزوه مینویسیم ...  بابا ما هم آدمیم هااا .. 

 یستیم کهههههه ....ماشین تایپ ن

 

بعد از اینکه کالس تموم شد رفتم تو بوفه دانشگاه ....  رادا مه مث ُدم من 

 هرجا که میرفتم دنبالم میومد ...

یه نسکافه و یه کاپ کیک شکالتی سفارش دادم و بعد اینکه حاضر شد اوردم 

 گذاشتم رو میز و مث اســـــــــــــب شروع کردم ب خـوردن .....

 یــــن و زمان غافل شده بودم که ......از زم

 رادا : خفـــــــه نشی یوقــــــت ... آروم تررر .. سگ دنبالت نکرده که ...

با شنیدن این جمله غذا بشـدت  پرید تو گلوم و به سرفه افتادم     نسکافمو سر 

 کشیدم که یکـم بهتر شدم

 سق سیاااهی دارمااا رادا : دیدی نزدیک بوووود خفه شی؟؟!! .... خخخ عجب
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 و خنده موذیانه ای کرد

کــــــــــــــــــــوفت .... خرررمگس مزاااحم!! ... داشتم نوش جاااان  -

 میکردمـــــــــــااا

رادا : راحت باش ... چرا لقمه رو دور سرت میپیچونی؟؟!! .. بگو داشتم 

 کوفت میکردم!

 خندم گرفت

...  وقتیم که گرسنه باشمو غـــذا رو شرمنده  ......  من صبحونه نخوردم  -

 ببیینممم، خودمو هم یادم میره چه برسه به اطرافیانمووو

 

خنده ای کرد و ب ساعتش اشاره کرد  ....  سریـــع بقیه کیک و نسکافمو یجا 

 چپووندم تو دهنم و با سرعت به طرف کالس رفتیم

 

شد به طرف جایی که بعــــــــــــــد از اینکه کالس های اونروزمون تموم 

 ماشینا پارک بودن رفتیم ....

 بیا میرسووونمت -

 رادا : مرسی .. خودم ماشین دارم

 و اوپتیمای آجری رنگی رو نشون داد ....

 اوووووه ... االن خواستی بگی من مااایه تیله دااارم؟؟!! -

 ه...انرادا با خنده : نه که تو گداااایی؟!! .... اخه نیس که ماشینت پیکان جوانااا

 تک خنده ای کردم و هرکدوم به طرف ماشینامون رفتیم ....
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دست فرمونم حـرف نداشت      با سرعت از کنار رادا گذشتم و براش بوووقی 

 زدم ....

 

رسیدم خونه    به خونه دوبلکسمون نگاهی کردم  ... اتاق من تو طبقه دومش 

سی ازش خبر بود    و به بالکن اتاقم طنابی وصل بود که هنوز ک

 نداشت!!!!!!!!!!!!!

به طرفش رفتم و تیکه چوبی برداشتم و یکم با گوشه طناب وررفتم تا از توی 

سانت گره زده بودمش که 02سانت  02بالکنم افتاد پایین     به اندازه های 

 راااحت بشه ازش باال و پایین رفت ...!

 ارد اتاقم شدمدستمو به گره ها گرفتــــــــــم و رفتم باال ... و و

 لبخنـد خبیثی زدم

 

بعد اینکه لباسمو عوض کردم رفتم پاییـن ....   متوجه شدم که مامان و بابا تو 

اشپزخونه ان ... قبل اینکه بپررررم طرفشون و بترسونمشون، مکالمشون 

 توجهمو جلــــــــب کرد یا به عبارتی فضولیمو بر انگیییخت!!!

 آریاناز بگیم خونه رو میـذاره رو سرش مامان با خنده : االن اگه به

بابا : چیــــــکارش داری دخترمو؟؟!! ...  هنوز بچه ست ... بذار جوونیشو 

 بکنه

 

 ای الـــهـــــــــــی من بیام دهنتو طـال با طرح های فیروزه بگیرم بابای گلمممم

 وام؟؟مامان : باالخره که چـــــــــــی؟! .... تا کی میخاد بگه شوهر نمیخ
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بابا : فعال کارش نداشته باش ... تو که میدونی تو هر چیزی بیشتر بهش 

 اصرار کنی، بدترلجبازی میکنه

 

ی ..... بابامم منو شناااخته ...  قربون خودم بررررم با این خخخخخ آخــــــــــ

 اخالقاااام

 مامان : چه میدونم واال .... یعنی بدون اینکه بهش بگم پسره رو رد کنم

 بره؟؟!!

اووووه پـــس قضیه خواستـــــــــــــگاریه!!! ...  اخمام خود به خوووود رفت 

توهم  .....   عاقا من ب کـــــــــــــــــــی بگممم  ... من نمیخوام شووور کنم و 

خودمو بدبخـــــتکنم ...    واال مگه شوهر کردن چه مزیتی داره؟؟    جز اینکه 

 م  ......  هی بپز بشـور بسااااب بخوااب!!!!!!مث کوزت باید کار کن

 

ه نذاشتم بیشتر از این ادامه بدن و پریــــــــــــدم تو اشپزخونه و باصدای دیگ

 بلندی گفتم :

 پـــــــــــــخـخ -

 مامان که فنجون چایی دستش بود از دستش افتاد و شصتاد تیکه شد ..!!

 اوه اوووه حســـابم با کرام الکاتبینه!!!

 مامان : هیـــــــــــــن!!!! ... مرررگ نگیری دختر

ریز ریز خندیدم که در کمال تهجب و ناباوری مامان بدون اینکه چیزی بهم 

 بگه یا دعوام کنه، زود خرده شیشه هارو جمع کرد و ریخت تو سطل آشغال
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 رو به بابا کردم

 ارمیا کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 نه!بابا : رفته خودشو شــــــــــارژ ک

بابا هروقت میخاست بگه طرف خوابیده می گفت رفته خودشو شـــــــــارژ 

 کنه خخخخ

 با مسخره بازی ولی با لحن مثال جدی ای داد زدم:

......  واااای برادرم معتـاد شد رفـت ...  چـــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟!!!! -

وووون بوووووود .... وااای اخه چـــــــــــــــرا؟؟!!  ...... برادرم جوو

شماها چرا اینقـــد ریلـــــکس زل زدین به من؟؟؟!!! ......  پسرتون رفته 

معتاد شده االنم رفته به خودش مواد بزنه شـارژ شه اونوقت شماها بر و بر 

 منو نیـــــــــگا میکنییین؟؟؟

زد  وااای چقده فک زدم ... آرواره هام درد گرفت!! ....     بابا زرررررتی 

 زیر خنده  حاال نخند کی بخند

 یه دفعه صدای ارمیا اومد

 ارمیا :چخبرتوووووووووونه؟؟!! ..... بذارید دو دیـقه بمیررررم دیگه

برگشتم دیدم ارمیا با قیافه خوابالـــــــــوووو و ژولیدش داره از پاله ها میاد 

 پایین ..  البته بماند که چند بارم نزدیک بود کله پا شه!!!

 ابا با دیدن ارمیا خندش شدت گرفت ....ب

 

دوییدم طرفش و خیلی جــــــدی یه سیلی اروم و نمایشی زدم در گوشش و با 

 داااد گفتم :
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از من و ننـــــه بابات خجالت نکشیدی ؟؟؟ ... مگه چب کم داشتی که رفتی  -

معتاد شدی .. هـاااااان؟؟ ... فکر آبروووی ما رو نکرردی پسره 

ـــــــره سر؟؟؟ ..... رفته بودی خودتو شارژ کنی هاااان؟؟؟ .... مواد خیــــــ

 خوب بهت ســـــــاخت؟؟

حاال ارمیا خواب که هیــــــــــچی ، برقم از کله ش پریده بود و با قیافه 

 مبهـــــــــــــوت منو نیگا میکرد...!!!!!!!

ایدم خواب نما با گیجی گفت : چی داری میگی؟؟؟ ...  جن زده شدی؟؟ یا ش

 شدی؟؟؟!!!

 یکدفعـــــــــه قهـــقهه منو بابا تو کل خونه پیچید!!! ... 

ارمیا تـــــــــــــــــــازه فهمید سر کار بوده و نه گذاشا نه برداشت، افتـــــاد 

 دنبالم!

 ااخ عمرا بتونی به گرد پام برسی

رو داشتممم ... به آق ارمیا یادته که من همیــــشه تو مدرسه رکورد دوییدن  -

 گرد پامم برسی هنر کردی داداشـــــــــی ... یوهاهاهااااااا

ارمیا حررررصی شد و بیشتر و تند تر دویید ... با صدای داد مامان من 

 ایستادم که یکدفعــــــــــــــــــه......

 گروووووومـپ!!!!

 پارکت های کف  ارمیا با شدددددت خورد به من و جفتمون با کله به استقباااال

 خونه رفتیم ...!

 آآآآخ .... بمیییییییییری ارمیای گیـج! -

 اونم از رو من بلند شد و کله شو مالوند و یه چـش غره هم به من رفت.....
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سالشونه ... مث بچها  32مامان : نگاه تــــــــــروخدااا ....  انگااار نه انگااار 

 میموووونن!!!!

 :با نیش بااااااز گفتم 

کوووودک درون مهمـه مادر من!!! ...  کودک درون ما هنوز دو سالشم  -

نشده  ...... به ما چه که کووودک درون شما ، در واقـع پیــــــرزن 

 درونه!!!! خخخخخخخ

ایندفعه مامان گذاشت دنبالم که زرنگی کردم و پله ها رو دوتا یکی کردم و 

 یدم!! ...خودمو رسوندم ب اتاقم      و درو هم قفلییی

 واااااای که چه حااااااالی میده حرص دادن دیگران خخخ یوهاهاهــــــــــا....

 

 

**************************** 

 

 

وااااایی رادا دلم واسه زن این مرتیکه میســـــــــــوزه!!!! مث وروره جادو  -

ر که چه عـــــــــــــــرض کنم ..... مث رادیو پیام میمونه هی ور ور و

 ور .. ور ور ور ور .... اه فکش خسته نمیشه یه نفـــــــــــــس میناله؟؟؟!!!!

رادا ریز ریز میخندید     و استاد هم همچنااااان داشت به روضه خوندنش 

 ادامه میداد 
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کفرررمو دراورده بود .....  اصـــــــــال امون نمیداد که   به فکر دست ما هم 

ستمون افلیج شه این میاد جوابگو باشه؟؟؟   حقاااا که نبود   فردا پس فردا د

 صفت " میرزا بنویس " برازنده مون بود عاــــــــــــــــــــــاالن واقـ

 

آخیییییییش باالخره اون دهن بی صاحاب کوفتیش رو بســـــت و اجازه داد 

بریم!!!     داشتم تنـــد تند از کالس فرار میکردم که خوردم به یه 

 ـــــــــــــــــوی کور و عـــــن شدم رو زمین ...!!یاب

حرصی سرمو برگردوندم دوتا فووووش ناموسی آبدااار بارش کنم که دیدم 

استاد وروره هم مث من پهـــــــــن زمین شده و مث ازرق شـــــــامی نیگاااام 

 میکنه!!!!

با هه االن فک کردی من از اون نگاهت میترسم یا از اون چشای با

 قوریـــــــت؟؟   انقـــد نیگا کن تا چشات دراااد

منم پررو پررو یه چش غره َمشــــــــــــت نثارش کردم و بلند شدم خدومو 

 تکوندم  ...    واه واه انگار خونه تکونیه که میگم خودمو تکوندم!!!!!!!!!!

 

 استادم عنـــــق و اخمو از کنارم رد شد و گوررررشو گم کرد

رتیکه نچسب تفلـــــــــــون ! .. زن بیچااارش فک نکنم بتونه با دو تُن اه اه م -

 عسل هم این برج زهرمار رو قورتش بده!!!!

رادا : بیخـــــــــــــــی باوا ...  نحرررص موهای خوشکلت میریزه بعد دیگه 

 ملت نگااااتم نمیکنناااا

 با اعتماد به سقف کاااااامل گفتم : 
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ــــی اگه خداااای نکرده زبوووونت الل ، موهام هم بریزه بازم من حتــــــــ -

 خوشکلمممممم ...  هیشکی هم بپای من نمیرسه!!!!!!

 رادا : جون من وقـــــت کردی خوووودتو بغل کن حتما

من همیــــشه برای بغل کردن و رسیدن به خودم وقت دااااارم  -

 اری میترشیژیگوووووول خانوم! .... تو نگران خودت باش که د

رادا : خخخ ... از دســـــــــت تو! .... بیا بریم که فعال مخم قفل کرده و هیچ 

 دستوری صادر نمیکنه!!!

خخخخخ ... رفتی خونه حتــــــــــــما وینوزتو عوض کن .. ناجورررر  -

 پوکیدی

رادا : آره آره .... ولی خدایی تو دیگه کــــــــی هستی آریا ؟؟؟!  مث جـت 

مینویسی!!! ... خداوکیلی دستت خیلی تنده .. بااااور کن سرعتت از پهنا  جزوه

رفته بود تو حلـقم گییییر کرده بود ..! ... وسط کالسم نمیتونستم سررررفه کنم 

 بیاد بیرون که ... خالصه اصـــن یه وضیییییی

 با خنده و شوخی رفتیم طرف ماشین هامون و از هم خدافظی کردیـم.....

 

 

 خونه تو سکوت فرو رفته بود .... نه رو باز کردم و رفتم تو ...در خو

 ؟؟ !!وااااا ... مامی و ددی کجان -

رفتم جلوتر که دیدم ارمیا نشسته جلوی تی وی و مث اســـــــب افتاده رو 

 خوراکی هایی که جلوشه و بهشون رحـــــــــــــــم نمیکنه ...
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 ــــــــــــلی خوشکل بهش زدم ....رفتم جلو یه پس گردنی خیـــــــــــ

 شــتـــــــــــــــررررققققققققق  -

ولت وصل کردن ..!! چنااااااااان از جاش پرید که یه  022انگار بهش برق 

 لحظه فک کردم به جای داداشم به کانگرو پس گردنی زدم .. هخهخ

 

ای  ارمیا : ای مررررررض بگیری!!! ... ای بترررشی بندازمت تو دبّه!!!

 پیردختر بشـی .....   دست نیست کههههه ....  گرز افراسیابه!

 با خنده گفتم :

 اوال سالاام ... دوما اون گرز رستمه .. نه افراسیاب!!!! -

 چش غره ای نثارم کرد که فک کنم چشش درد گرفت!

ارمیا : مگه تو برای من مغز و حواس میذاری؟؟ ... قطع نخاع نشدم جای 

 نماز شکر داره!

وش و حواس برادر من! ... نه مغز و حواس ....  اه اه لوووووس! خیر ه -

 سررررت پسریاااا از صدتا دختر بیشتر قر و فر و نازو ادا داری!

 در حالی که خندشو کنترل میکرد گفت :

ارمیا : خوبه مث تو باشم؟؟ ... هنوزم نمیفهمم چرا انقد مث پسرا رفتار 

 میکنی و دوس داری پسر باشی!!!

! ... دست گذاشت رو نقطه ضعفم ... این که من از جنسیت خودم آخ

ناراضی بودم چون حس میکردم که پدر و مادرم ارمیا رو بخاطر پیسر 

بودنش بیشتر دوس دارن ... مخصوووصا مامانم! ... یا اینکه پسرا 

 همیِــــشه ازادن و همه هم بهشون افتخارمیکنن!!

 میکردم سرد نباشه گفتم : اخمام تو هم رفت و با لحنی که سعی
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 به هرحال هرکسی یچیزی رو دوست داره دیگـه-

ارمیا که قیافه درهم منو دید خواست چیزی بگه که لبخندی مصنوعی 

 تحویلش دادم و بدون حرف رفتم تو اتاقم  ...     نشتم لبه تخت ...

اینا اصن منو ای خــــــــــــدا قبال تو پاریس ازبــــــس اینور اونور میرفتم  -

تو خونه نمیدیدن! ....  ولی حاال نیـگا تروخدا ... عین این پیرزنا تو خونه 

 نشتم و ور میزنم 

فکری کردم و بالفاصله گوشیمو برداشتم و تو ایکی ثانیه به باران و رادا اس  

 دادم که میرم دنبالشونو تا نیم ساعت دیگه آماده باشن..!!

...  یه شلوار راسته لی پوشیدم با پیرهن لبخند شیطونی رو لبم نشست ..

مردونه لی)آکار( ... موهامو هم با گیره طوری که پف نکنه جمع کردم و کاله 

 کپ لی ای رو سرم کردم و تو آینه به خودم خیره شدم ...

لبخندم پررنگ تر شد ... درست مث پسرا شده بودم ... چون هیچوقت دستی به 

تقریبا پُری داشتم که عــــــــــــــــاشقشون بودم صورتم نکشیده بودم، ابروهای 

 اخه همیشه ازابروی نازک بدم میومد ....

با همون تیپم رفتم بیرون که تا ارمیا چشمش به من افتاد غذایی که تو دهنش 

بود و باعث شده بود لپاش باد کنه بشدددددت پرید تو گلوش و مث خـــــــــــر 

 سرفه میکرد!!!

 میکنــــــــــــه آریاناااز؟!!!!!  ...... توام گااااویا اخه خر سرفه

رفتم با ُکـــــــــــل زورم کوبیدم پشتش که باالخـره اقا حالشون جا 

 اومد!!!!!!!!!

اریاناز عقلتو از دست دادی بسالاااامتی؟؟؟ ... اینجا فرانسه نیــست ارمیا : 

 ضع کجا میری؟؟آریاناز اینجا ایرااانه!! .. داری با این سر و و
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با تحکم گفتم : ارمیا بیخــــــوود به من گیر نده!! ... که خودت از لجبازی های 

من خبـــــر داری! ... تو که داری میبینی قیافه من اینجوری هیــــــــــــچ 

 شباهتی به دخترا نداره  ......  پس کسی حتی یه درصدم شک نمیکنه

ی تیپ پسرونه میزدم قیافم حتی یه اپسیلون هم کمی قانه شد ..  چون واقعا وقت

 به دخترا شباهت نداشت .... 

لبخندمو مخفی کردم و به طرف در رفتم و کتونی های سفیدمو که مارک 

NIKE با رنگ طالیی روش خودنمایی میکرد رو پوشیدم و به طرف توسان

 خوشـــــــــکلم رفتم ....

ووووو .. کال عشـــق ماشین شاسی بلند انقــــــــــــــده دوووسش داشتم ک نگ

 بودم 

 بززززززن بریـــــــــــــــم که میخوایم حااال کنیم ... ویــــــــــژژژژژ -

همین که از در حیاط اومدم بیرون نیــــــــــشم از بناگوشم در رفت و صدای 

 آهنگو تا تهههه زیاد کردم .. ولی بسررررعت نیشم بشته شد!!!

مو ببره که ثبات سلیقه ای ندارم ...  اخه چرا فلش اهنگای اه ... مردشور -

 مالیم و غمگینم االن به این وصــــــله؟؟!! .. پووووف

با ضررررب و زوووور فلش اهنگای دوپس دوپسی و قر دارمو پیدا کردم و 

 چپووووووندم تو حلـق پخش ماشینم!!!

که مث رادا پیچ نیشم بعد دوباااره نیشم شل شد ... مث اینکه منم نیاز دارم 

 سفت بشه هااا ! خخخ

 او او او امید جهااان ... حاااامد پهالاااانه -

 وقتی میبینم ترو قلبُم وامیسته
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 فشاااااُرم میوفته پایین دلم میلرزه واســــــــــه

 اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت

 اون قلب مهربونت اون ابروی کمـــــــــــووونـــت

 میگیُرم لب شط کارووون واست عروسی

 ِهلِی کنوون داد میزنُم خیلی دوستت میداااُرم ....

 

 با رسیدن جلوی خونه باران اینا صدای پخشو کم کردم ... 

باران هم انگاااار دوربین گذاشته بود و پشت در کشیــک میداد که با تک بوق 

 من سریع پریـــــد تو ماشین و جلو نشت ...

 فتم : با همون نیش بازم گ

 ســـــالم خانووومی ... شماره بدممم؟؟!! -

 باران خواست چیزی بگه که تا نگاش به من خورد حرف تو دهنش ماسید!

تو نگاش اصال اثری از اشنایی نبود ..!! ... نـــــــــــههه یعنی منو 

 نشنااااخت؟؟؟؟!!!

 باران : بـ .. ببخشید اقا ... اشتباهی سوار شدم

 ره در ماشین که بازوشو گرفتم ...دستش رفت طرف دستگی

 تگرررگ خانوم یعنی با یه صدا کلفت کردن من ، منو نشناختی ؟؟ -

 تو چشماش بهت و نابااااااوری دااد میزد !!!
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 باران : نــــــــــــههههه ... نگو که تو آریاااانازی؟؟؟

 دوباره نیشمو تا ته وا کردم که جیــــــــــــغش درووومد :

االاااااااااااااااغ این چه سر و وضعــــــــــــیه؟؟ ... تو هنــــو درررک باران : 

ن ـــــــنکردی که تو ایراااانی؟؟؟ ..... کثااافت چقدم بهش میااد .. اص

 نشناختمت عوضــــــــــــــــی!!

 با همون لبخندم که داشت لبمو جــــــــــر میداد گفتم 

 بپا نگـــوزی!! -

 چشاش گرد شد

 ان : بی تربیــــــــــــــــــــــت!!!بار

 نوکرتیـــــم ... از شوما به ما ارث رسیده -

 باران : بحث با تو بی فایدس باوا ... خو حاال داریم کدوووم گوری میریم؟؟؟

 ریلکس گفتم : داریم میریم بهشت زهـــرا .. سر قبر توووو

 کال انگار جملمو نشنید چون دوباره مبهوووت گفت :

 ن : تو حتـــــــــــی بهشت زهرا رو هم میشناســی؟؟؟؟!!!!!بارا

با کالفگی گفتم : ای بابااا ... تو چرا انتظار داری من مث پخمه ها با لهجه 

فارسی صحبت کنم و هییییچ جا رو هم نشناسممم؟؟؟ من که مث تو نیستم .... 

ان های ان و استقبل اینکه بیایم مخ بابا رو تیلیت کردم که اسم اکثر جاهای تهر

 ایراو یااادم بده!!!

 باران : بابا توو دیگـــه کی هستـی؟؟! .. چه حوصله ای! چه اعصااابی!
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 خندیدم .... 

بهم میریخت ولی حس فضولیم  اف میکنم که بعـــضی اوقات اعصابماعتر-

 مانع این میشد که از این یادگیری دست بکشممم ...

 داریم کجا میریم؟؟اونم خندید و گفت : حاال جـدی 

 دنبال رادا .... -

 با شــــددددت برگشت طرفم و با کوووولی بازی گفت : 

باران : رادا کیـه؟؟ ... تو بهم خیااانت کردی .. اخه چطووور تونستی؟؟؟... 

 یعنی تو یه هفته دلتو زدمممم؟؟!!!

 و الکی ادای گریه و شیون دراورد ....  سرخوش خندیییدم

نممم .. رادا دوستمه .. امروز میخواستممم شماها رو خاااک تو مالجت ک -

 باهم آشنا کنم 

پس مشکلی نیست ... فک کردم سرم هوو باران : آهااا خوبه!!.. 

 اوررررررردی .. اخه از تو بعیـــدم نیست

 کلی از دست حرفای باران خندیدم تا رسیدیم جلوی خونه رادا اینا ...

با خونه ما فاصله داشت ... ولی نمیدونم چرا خونه رادا دقیقاااا دو تا خیابون 

 مث اوســــکلوالی خننننگ اول رفتم دنبال برف و بارون خانوم!

گوشیمو دراوردم و یه تـک به رادا زدم که اونم بدتررر از باران انگار که فنر 

زیرش گذاشته باشن بپربپر کنون اومد سمت ماشین و صندلی عقب سوار 

که با دیدن قیافه من اونم مث رادا دهنش باااز شد ... خواست چیزی بگه 

 موند ...
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 ولــــــــــــی یهـــــــو جیـغ زد :

 رادا : آشغـال چقدررررر خوشکل شــــــــــــدی آریا جوووووونم

قهـــــــقهه ای زدم که باران دستشو گذاشت رو گوشاش و مث خالــــــه خانباجی 

 های غرغرو گفت :

ــون لنگه همن!!! ... خدا درو تخته رو خوب جور کرده ... باران : جفتشـ

 همین اول کاری زدن پرده گوشمو جــــــــــــر دادن ..!!

اون لحظه منظورشو از " خدا درو تخته رو باهم گذاشته " نفهمیـدم!!! .... 

 یعنی چی؟؟؟ .. 

 با گیجی گفتم

ت شده دیگـــه ها؟؟! ... خل شدی ؟؟ ....  خوب َدر از تخته و چوب درس -

البته در فلزی هم داریماااا ... ولی دقیقا چه ربطـی به بحث ما داشت 

 ؟؟!!!!!

 باران و رادا یخرده مث بچه خنگا نیگام کردن ... و بعــــــد ....

صدای قهقهه های از ته دلشون ماشینو یه دور برد هوا و برگردووووند 

م خط نیوفتاد وگرررررنه سرجااااش!!!!! ....  شانس اوردن به ماشین ناز

 خودشونو خط میکررردم!!!! ...

 دیگـه کم کم دارم هذیون میگم!

 رادا بریده بریده گفت :

رادا : وااایی .... بتـ ... بترکی ... آریا ... ُمردم .. ازخنده ... آیییی .. دلم 

 خداا ..خخ

 و دوبـاره ترکیــــــــد!!
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گاشون می کردم که ببینم کی هرهر منم دوباره مث بز و خنثـــــــــــی ن

 کرکرشون تموم میشه ...

باران : دختره خنگول .... خخ .. این یه ... اصطالحه .. منظورم این بود 

 که ... جفتتون شبیه همید!!!!

 تــــــــازه دوزاریم افتاد ...!!!

 آهــــــــــــــــــــــان!! ... از اون لحااااظ ... -

شتر و بهشون ندادم و دوباره صدای اهنگو تا ته ته بعدم فرصت چرت گفتن بی

 زیاااد کردم 

اون دوتا هم با ایما و اشاره و اجرای پانتومیم! باهم اشنا شدن و کلی هم باهم 

 مچ شدن!!

 برای اینکه صدام بهشون برسه عینهووو انسان های اولیه داد زدم :

 م کنه از کدوم طرف برررممیخواااااام برم دربنـــــــــــــد ... یکی راهنمایی-

 باران هم داد زد :

باران : خب عقــــــــــــــل کل جوووون بجای داد زدن صدای اون کوفتی رو 

 کممم کننننننن

 

 اععععع چرا به ذهن خودم نرسیــــد!!؟؟؟

کلمو مث گیجا خاروندم و صدای اهنگو کم کردم  ...  کال هی داشتم ک 

 ِدهَـــه! میکردم دوباره زیاد میکردم ..

 با راهنمایی های باران و رادا باالخـــره رسیدیم به " دربند "!!
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 با ذوووووق گفتم :

ایــــــــــــــــــول عجب جای خفففففففففـــنی!! .. من که میخوام قلیوووون  -

 بکشم ... پایه ایــــــــــــن؟؟!!

 جفتشون داد زدن : چهار پایتیـــــــــــــــم!!

ن پیغاده شدم و اونام به طبع همین کار رو کردن .. به محض اینکه از از ماشی 

ماشین پیاده شدم و قفلش کردم دیگه اثری از شیطنت تو صورتم دیده نمیشد و 

 صورتم جدی و مغرور شده بود!

باران که از تغییر موضع ناگهانی من جا خورده بوووود خواست چیزی بگه 

و گوشش چیزی گفت ... و اونم ابروهاش که رادا پیش دستی کرد و  خم شد ت

 رو به نشونه تفهیم برد باال ...  

احتماال همون حرفای اون روز منو وقتی که از کافی شاپ اومدیم بیرون، 

 بهش گفته دیگـــه

 رفتم طرفشون و جدی گفتم :

بچه ها به هیـــــــچ وجه منو آریاناز صدا نمیکنید ... فقـــط آریا!! ... نباید لو 

 دید که من دخترم .. اوکی؟؟ب

 رادا : اوکی عقشمممم .. تو بی اف خودمی جوجوووو

 باران : نخیـــرم شووور من بود از اول!

 رادا : یکار نکن همین وســـط گیس و گیس کشی راه بندازمااااااا

 باران : بچه میترسووونی ؟ ... من خودم الااات چاله میدونم همشیـــره

جفتتونو سرویــــــــس میکنمااا ... یکاری نکنین مث  اهـــه ... میزنم دهن -

 عن اسهالی پهــن زمینتون کنممم ...
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 باران : عـــــــوووووق ... حالمو به گنــــــــــــد کشیدی

 تو حالت همیشه گند بود عزییییززززززم .... -

 رادا هم با صورت سرخ از خنده های فرو خوردش نیگامون میکرد ...

 وو؟؟!! ... مث گوجه فرنگی شده !! .. بتـــرک دیگــه ...چتــــه تو -

و رادا واقعــــا ترکیــــــــــــــد!!! ..  جوری که ترکش های اب دهنش ریخت  

 رو سر و صورت منو شکــــــــــــــــوفه زد به قیافم!!! ....

 

 ــد ....باران تا قیافه شکوفه زده من رو دید اووونم قشنــــــــــــــگ پوکیــ

جدیدا هم کشف کرده بودم که باران موقع خنده خودزنی میکنه!!! ...تازه بقیه 

رو هم میزنه ..! .. واسه همین معلوم نیست داره میخنـــده یا داره شیون و 

 زاااری میکنه!!! ..

عجــــــــــــــب فک و فامیلی!!! .. یکی از یکی بهتـــررر ...   به قول این 

 فامیله داریـــم؟؟!! .." خخ جوک ها " فک و

همینجور که داشتم فکر میکردم که با این دوستای مازوخیسمی م چیکااار کنم 

یهو یه دستی محکممم زد به شونه م!! ... نیگا کردم دیدم بعـــــــــــــله! ... 

خود باران خانومه که از خنده درحال تشنجه و اشکاش شرشر از چشاش  میاد 

 پایین!!

واقعا بنظرم اومد که آبشار نیاگارا هم جلوی اشکای این کم یه لحظه 

... حاال خوبه اشکاش از خندس!! .. از گریه باشه که فک کنم سیـــل  1میاره!!

 راه بیوفتهههه!!  ...

 مردمم از کنارمون رد میشدن و با تاسف و ناراحتی نگاش میکردن ....... 
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خ ...  با ضرب و زوووور جلوب فک میکردن که داره گریــــه میکنه .. خخ

 خندمو گرفتم و قورتش دادم ...

 درررررررد ...  الل بمیرین بریم توووو ... -

بعد جفتشونو کشون کشوووون بردم تو محوطه .. رو یه تخت نشستیم و گفتیم 

 برامون قلیون بیارن .... 

 مشغول قلیون کشیدن بودیم کـــــــــــــه .....

ن تو دارم میترکم از خنده ... سمت راستتو یه نگاااه باران : آریا به جووو

 بندااز ...!

به سمت راستم نگاه کردم که دیدم یه دختره عملی که هیـــــــــــــچ جاش بدون 

 عمل و پروتز و ژله نبود ، مثــــال با عشوه داشت میومد سمتم ....

ورت دادم و بازم خندمو قورت دادم ... اهه انگار غذاس .. زرت زرت میگم ق

 خوردم ...

 دختره اومد نزدیک تخت ما و رو به من با عشــــوه االغکی گفت :

 دختره : سلووووم هانی ! ... خوفی جیگررر؟؟ ...

 سعی کردم جلوی ابروهامو که سعی داشت یپره باال رو بگیرمم ...

 جدی گفتم : ممنون ... عرضتون ؟؟!

 خت ...دختره قشنــــگ جا خورد .. ولی خودشو نبا

 دختره : اسم من ملیسا ست ... افتخار اشنایی با چه کسی رو دارم گلممم؟؟

واا خدایا جای پسرا و دخترا عوض شده!! .. این حرفا رو معموال اقایون به 

 خانوما میگنااا ...
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 متاسفانه یا خوشبختانه فعال قصد مفتخر کردن کسیو ندارم خانوم .... -

 این حرفا بووووود ...ولی مث این که پررو تر از  

نشست رو تخت و دست انداخت دور بازوم ... خدااااروشکررر کردم چون 

بازوی ظریفی نداشتم که بخواد شک کنه ... اخه من تو فرانسه بدنسازی 

میرفتم و بازو ها و شکم و سینه سفتی داشتم ...  یکمی هم عضله داشت .. ولی 

  فقط یکـم    خوشم نمیومد زیاااد باد کنم

 ملیسا : وااای عسلم تو چه اندامی داااری .. چرا نمیری مدلینگ شی؟؟!!

 زیر لب گفت : فدات شم الهی .. نیگاش کن .. جوووووونم 

 منم چون حرفشو شنیده بودم بازم جدی گفتم : 

 بپر تو کوووونم..! -

و چش غره ای بهش رفتم که انگار ایندفه واقعا بهش برخورد و با حرص یه  

 ت " نثارم کردو بعدم رفت!! " بی لیاق

منم بی خیاااااال به قلیون کشیدنم ادامه دادم که دوباااره و طبق معمووول 

 صدای انفجـــــــــــــــار اومد ....

 

بی حوصله گفتم : اه زیر خاک بخندیـن ... ببندین اون دهناتونووو که مث یابو 

توش بعد باس جیغ و  بازش کردیــــــد ... یهو یه مگسی زنبوری چیزی میره

 دادتونم تحمل کنیـم ....

والی انگار بدتر قلقلکشون بدی بیشتر و بلندتر خندیدن  ..  کال هدف خدا از 

 خلقت اینا این بود که فقط چپ برن راست برن بخندن!!!!!!!!!!  واالااا
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 ای رو تخــــــــــت مردشووورخونه بخندیییین .... -

 ت : باران همونجورباخنده گف 

باران : ایییول بهت آریااا .. قشنـگ شستیش انداختیش رو بند ... دوتا گیره هم 

 زدی تنگش ...

 رادا : خخخخ عجب مبادله دل و قلوه ای بووود 

 چش غره ای رفتم و زیر لب دوتا لیچار بارش کردم ...

یه جووور میگی " مبادله"!! ... انگار که منم با جووون و دل همراهیش  -

 ...میکردم 

 

خالصــــــــــــــــــــــه انقدر گفتیم و خندیدیم که وقتی به خودمون اومدیم هوا 

 تقریبا تاریک شده بود ... 

 برو بچــــــــززززز؟؟!!! ... بپرین برین تو ماشین که دیر شدددد ... -

 باران : خا باوااا ...

 بعدم دست رادا رو عینهو کش دنبال خودش کشید  ...

 احتماال االن دست رادا از اون یکی دستش دراااز تر شده ... اخــــی ... -

همینجور که سوئیچ رو تو دستم میچرخوندم داشتم میرفتم  طرف ماشین که 

و نزدیک بود با کله مبارک برم تو یکدفعه از خــــرشانسیم پام پیچ خورد 

بازومو  زمین و ریده بشه به کل هیکـــــــلم که یه دستی از ناکجا اباد اومد و

 گرفت ....
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اصـن بخ خودم زحمت ندادم که طرفو نگاه کنم فقط دهنمو جنبوندم و زیر لبی 

 واسه خودم فک میزدم ....

آخــــــــــــی خدا خیرت بده ....خبر از جوونیت ببینی .. حاال اگه پیری که  -

خیر از پیریـت ببینی ... منم چشام چپ شده ها جدیـدا .. فک کنم دارم پیر 

 میشم .. اخه پامم هی هرز میره واسـه خودش ...!!!!

همینجور داشتم واسه خودم ادامه میدادم و خودمو بررسی میکردم که 

صــــدای خنده خفه ای باعث شد کله مبارکمو باال بیارم و یه نگاه کج کج به 

طرف بندازم که از چیزی که روبروم دیم  چشام همــــــونجور کـــــــج  و 

 ه اماده حرف زدن بود همـــونجـــــور باااااز موند .....دهنمم ک

یه پسر فوووق خوشکل و خوشتیپ و خوش هیکل و یه صفحه تهریف که همه 

با " خوش " شروع میشه ،روبرووم بود .. که داشت میخندید ولی تو چشاش 

 یه غم واضحی بود .....

چشایی که یه چیزی یه پسر با موهای قهوه ای تیـره و پوست تقریبا برنزه و 

بین عسلی و خاکستری بود .... لب و دماغشم به صورتش میومد .... ته ریش 

 محوی هم که رو صورتش بود یه تیـــــکه ای کرده بودش ...  کیثافط آشغاال

 

 اهم اهم .... شما منو گرفتی ؟؟!!!-

ـــــی"  خاااک تو سرت اریاناااز .. اول میگی " شما " بعــــد میگی " گرفتــــــ

 ؟؟؟؟؟؟

 پسره : بعله درسته ... بیشتر مواظب باش ..

 مرسی .. حتـــما ... حاال اسم ناجیم چیـه؟؟!!!! -

 خنده بی حالی کرد ....

 

 



 TANIA2121        تردیـــــد 

 

 
 39 

 پسره : آریوراد هستم .. .

 عوضـــــــــــــی اسمشم چه به اسمم میااااد ... :((((((

نو گرفتی ... تعارف که خوشوقتم ... منم آریا هستم ... دستت طــالنقره که م -

نداریـــــــــم .... کم کم داشتماز ترس ضربه مغزی شدن گالب به روت 

 میشاشیدم تو شلوااارم ...

یهوووو فهمیــــــــــــــــدم چی گفتمممم ...  ای خاااااک باغچـــــــــــه تو 

 مالجت ....

ر قی زد زیآریوراد خیلی سعی کرد جلوی خودشو بگیره ولی اخرم نتوست و پ

خنده ..... حقم داره بخــــــــــــدا ... هنو ده دیقم ام نیست که میشناسمش و 

 همچین سوتی ای دادم .. :(((

رادا رسـمااا خودشو یهو در ماشینم که دقیـقاااا روبروم بود باز شد و 

پررررررت کرد بیرون ..    یه نگا به من یه نگاهم به آریوراد و مث 

ــر زخمی حملـــه کرد طرف آریوراد و .....  پریـــــــــــــد شیـــــــــــــ

 بغلش!!!!!!!!!!!!!!  ... 

 وااااا اینکه حمله کرده بووود ...چطوری یهو فیلم هندی راه انداخت؟؟! -

مثل اینکه رادا حرفمو شنیـــد .. چون با هیجااان از بغل آریو اومد بیرون و 

 رو به من گفـــت :

آریااا !!! .... این همووون پسرخالمه که بهت گفته بوودم ...  رادا : وااااایی

 تااازه از اصفهان برگشتـــــــــــــــه ....

کدوم پسرخالش؟؟؟ ... یهووو چشااام گشاااد شد ....  یعــنی این هموونه که 

پلیـسه؟؟؟!! ... یکم قیافم رفت توهم و ناراحت شدم ..... الهی کوفتش شه .. تو 

 ـونه ....گلوووش بم

 صدای آروم آریوراد به گوش رسید که با اخم رو به رادا گفت :
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 آریوراد : دوست پسرته؟؟! ....

 رادا دستپاچه شد و با تته پته گفت :

 رادا : نـ ... نه بخـدااا ... شـ .. شوهر دوستمه .. بارااان ؟؟؟ ..... بااراااان؟؟

 ه چیزو شنیــده بود  چون گفت :باران با آرامش از ماشین پیاده شد و انگار هم

باران : همسر عزیــــــــــــــز!! ... لطفا گاز خالتو)به زبان گیلکی یعنی دهان( 

 ببند پول گاز میادااا ...

 

دهنم که از تعجــــــــــــــب باز مونده بود  کم کم بسته شد و از خنده جمـــع 

 شد ...

لی باحال گفتتتت ... خخخ  رادا باباش کلمه " گازخاله " رو خیـــــــــــــــــ

رشتی بود و یه چندتا جمله گیالنی به من و باران یاد داده بود که االن بارون 

 ازش استفاده کـــــــــــــــرد ....

 منم الکی دست انداختم دور کمر باران و گفتم :

 ستن ...معرفــــــــــــی میکنم .. خانومم باران .... و ایشونم اقا آریوراد ه -

اونا هم باهم اظهار اشنایی کردن وآریوراد شمارشو به من داد و شماره منو هم 

گرفـــــــــــــت .... از خنده داشتم به دیارباقی میشتافتمممم که باالخره ازهم 

 خدافظی کردیم و رفتیم سوار ماشین شدیم ....

شدم کف ماشیییین و به  که بااااالخــــــــــــــــــره من ترکیدم ... از خنده پهن

 فرمون مشت می کوبیــــدم ..... راا و بارانم بدتر از مــــــن ....

 با صدایی که بخاطر خنده های پرشدتم بریده بریده بووود نالیدم :

واایی خداا ... خانوومم!!! ...  پخخخخ مردممم .. االن یکی بفهمه ... فک  -

 س بازیم ....میکنه ... خخخخ .. دور از جووون ... همجن
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خالصـه کلی از سرکار گذاشتن پسرخاله رادا خندیدیم  و من بچه ها رو 

رســـــوندم خونشون و باالخره خودمم به خونه رسیدم .... ساعت گوشیم رو 

 هشت شب بوود .... چک کردم ... 

رفتم تو دیدم بابا نیــست ....  مامانم جلوی تی وی دراز کشیده و فیلم میبینه ... 

 رمیا هم احتماال توی اتاقش بود ..ا

 سالاام مامی -

جوابمو داد و من رفتم توی اتاقم ... ولی وقتی درشو باااز کردم با صحنه 

 خنـــده داار و عجیبــی مواجه شدم ....

مهرااان روی تخت من خوابیده بود ... فقط مشکلش این بود که نیم تنه اش 

ود ...!!!!!! .. فقطم پاهاش روی برهنه بود و شلوارک باااب اسفنجی پاش بـ

تخت بود و کله و بدنش  رو زمین ولـو بود ... دستاشم از دو طرف باز 

 بود ...!!!

 خیـــــــــــــــــــــــــــلی به خودم فشــــــــــــــــــــار اوردم تا بلند نخندم ....

 به طرفش رفتم .. همینجورم قربون صدقش میرفتم :

ــی قربونت نرم خرس خپل گنده من!!! .. الهـــــــی واست نمیرم الهـــــــــــ-

 من ..... 

مهران یکم خپلی بودو من عــــــاشق آدمای تپل و چاق بودم و دوست داشتممم 

 گـــــــــــــــــازشـــون بگیــــرمممم ........

ه از خواب رو صورتش خم شدمو لپشو یه گـــــــــــــــــــــــــتاز محکم گرفتم ک

 پرید و شـــروع کرد به داد و بیداد کردن ...

 ای جااانم منم همینو میخوااام دیگهههه ..
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 مهران : آآآآآییییی  کمـــــــــــــــــــک .. این کیه میخواااد منو بخورررررره؟؟

ثانیه ماااات و مبهووووووووت و مث گیجا نیگام کرد ..  وقتی منو دید چند 

ت خودشو دررررررک کرد و بچـــم قرررمــــــززز شد ... و پتو تااازه موقعی

 رو چنگ زد و کشید رو خودش ...

 با خنده گفتم : 

 الهـــــــی فدای اون لپای نرمت نشم !! .. چقده تو نرررررمااااالویی !! -

 بیشتر قرمز شد 

 چته تووو..!!؟؟ .. تو که خجالت سرت نمیــــــشد ... -

رفتم بیرون ...    با همون خنده های زیرزیرکی رفتم تو  و خنده کنون از اتاق

اشپزخونه که دیدم شام نداریــــــــــــــم ... خودم دست به کارشدم و تند تند یه 

 ماکارووونی درست کردم و گذاشتم که بعد بیست دیقه برم سراااغش!

 

 همیــــــــــــن که رو مبل نشستم ، مهرانم نشست ور دلم ....

: بمیـــری الهی ... فک کردم دراکوالیی خون آشامی چیزی افتاده روم  مهران

 و میخواااد منو بکشه و بخوررره .... از ترس شلوارمو ریــدم ....

 به شوخی گفتم :  

 منظوررررت همون شلوااارکه دیگــــه؟؟؟!! -

 بیچاااره بازم سرخ شد و شدت خنده من بیشتــر ....

 ن و پرسید :ارمیا از پله ها اومد پایی

 ارمیا : چیشده که خونه رو گذاشتین رو سرتووون؟؟؟!!
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منم براش با آب و تاب و اضافه کردن مقدااااری پیاز داغ تعریف کردم  و اونم 

 بعد اینکه یه دل سیــــــــــــر خندید گفت : 

اناز ارمیا : مهران از من به تو نصیــحــــــــــــــــت .... زیاد دور و بر این آری

نگرد ... آریا عااااشق ادمای چاقالو و خپلیه .. یهو دیدی تن و بدنت کبووود 

 شدااااا !!!! .... از من گفتن بود .. حاال خود دانی ...

کلی مسخره بازی دراوردیم و بعد اینکه بابا هم اومد شام رو که دستپخت 

 خخ لذیــــــذ من بود رو خوردیـــم ... خود شیفته هم عمتووونه ..

 

************************* 

 

 

 صدای زنگ گوشی رو مغـــــــــــزم اسکیت میکرد ...  جواب دادم

 بلـــه؟؟!! -

 باران : ســـــلوم ســـلوووم .. صدتا سلووم .. هزااار و سیصدتا سلووومممم

 علیـــــــک ...  کاری داری ؟؟!! ... -

 اینطووووره .. منم خبرو نمیدمممباران : وااااا ... چه بی اعصااااب ..حاال که  

 بی تفاوت گفتم :

 باشه ... پس خداحافظ ... -

 قبل اینکه قطع کنم داااااد زد ...: 

 

 

 



 TANIA2121        تردیـــــد 

 

 
 44 

 

 باران : نـــــــــــــــــــههههههههه .... صبر کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ....

 هوووم؟؟! ...  -

زرگمون دارن میاااان ... تازه بعدشم باران : خرررره .. ننه بزرگ و بابا ب

 قرااره که داییت و خالم قرار عقد و عروسی رو بذارن ....

 اعععع ... به سالاااامتی .. -

 بعد یهووووو انگار فهمیـــــــــــــدم چی گفت!!!

 دروووووغغغغغغغ .... -

 باران : به جووووون تو اگه دروغ بگم ...

 ا هووووو ... جون من بادمجون نیستااا -

 باران : هوو تو کالت ...

 تو شــــــــورتت ... -

باران : اووووووه ... منحرف جااان به اعصاااابت مثلث باش ... چیزه یعنی 

 مسلـــــط باااش ..!!

 خندم گرفت

 اوووکای اووکااای زود میام خونتون .. فعال -

بابا خبر دادم  بعــــــــــــــــــــــــدم زرررت قطع کردم ...    رفتم به مامان و 

 که در کماااااااااال ریلکسی و آراااامش گفتن میدونستن!!!!!

 عجــــــــــــــــــــب خانواده ای!!!! ... ذاتا بی خیالیم!
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 رفتم تو اتاقم و یه تیپ آدمیزاااادی و دخترونه زدم و ... ویــــــــــــــــــژژژژژ 

مراسم سالم علیک و تعارف تیکه  سه سوووته رسیدم خونه باران اینا و بعد از

پاره کردن با عمه و شوهر عمه و باربــــد ، چپیـــدم تو اتاق باران که اونم 

 خودشو پرررت کرد تو اتاق .....

 اوووی چته ؟؟؟ ... دنبالت کردن مگه ؟؟ ... -

 باران : نه باباااا ... اومدم اخبااار رو بهت بدمممم ...

ندارم ... تو دست اونو هم از پشـت BBCیاز به یعــــنی من تاا ترو داارم ن -

 بستـی .....

 با این حرفم نیشش عین کش تنبون در رفـــــــت ...

 باران : خاااااک پاتیـــم!!

 اوااا جدی؟؟ .... پس یادم باشه تف کنم ِگل شی ... -

 یه چشم غره رفت که ککمم نگزیـــــــد ... خخخ 

 باران : دو دیقه ببند دهنتوووو

 خواام ... بسته نمیــــشه ...نمی -

 باران : ِدهَــــــــــــــــــه .... دو دیـــقه اون زیپو بکش دختــــــــــــــــرررر

 با مسخره بازی نگاهی به شلوارمکردم و گفتم :

 زیپ شلوارم بســــته ست بخـــداااا ... -

 باران : وااااااای زیپ دهنتو میگـــــــــــــــــــــم ...

 خبااااااااثت گفتم :با 
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شـرمنده اخالق ورزشیت ... دهنم زیپ نداره ...  ورژنش قدیمیه .. درحال  -

 حاااااضــــــــــر فقط دکمه داره ..!!!

دیگه داشت قررررمززز میکرد پس ساکت شدم و حرفی نزدم که اونم آروم 

 شد و گفـــــت:

اصفهااااان زندگی  باران : شنیدم که پدربزرگ یه دوست صمیمی داره که تو

 میکنه ... و اون دوست صمیمی فقط و فقـــط دو تا نوه از تنها پسرش داشت ..

 با کنجکاوی گفتم

 خووووووب؟؟!!! .... -

 باران : هووولم نکن دیگههه ...  دست بر قضااا ...

 پریدم تو حرفشو بی حوصله گفتم :

 ادامشو بگووو واااای غذا رو ول کـــــن ... من پذیرایی نمیخوام .. تو -

یهو چناااااااااان قهقهه زد که انگار زیرم فنر گذاشته باشن پرررررت شدم تو 

هوا ..... شانس اوردم  کلم به سقف نخورد وگرنه ننه بابام بی اریانااااز میشدن  

 خخخ  ... دوباره هذیون گفتنم شروع شد ..

 بعد اینکه خندش بنــــد اومد ....

صطالحه ... داشتم میگفتم دست بر قضااا هر دوتا نوه باران : عزیزم این یه ا

 اش هم سرگرد نیروی مبارزه با مواد مخدر بودن ...

 ایول ایول ... خوش بحالشووون .. خووب؟؟؟ -

 باراااان یکمممم این دست اون دست کرد و اخررررررم با ناراحتی گفت :

 ست بکشه ، برادرباران : بخاطر اینکه برادر بزرگتر از پرونده یه باند مهم د

 کوچیکشو میکشن ....
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 باران : یعنی یکی از نوه های دوست آقابزررررگ رو !!!!!!

 اخمام رفت تو هم ... بیچاااره ...

خیلی سریــــــع  باران : هیـــــــــــــــــچی دیگـــــه ... پسره هم جری میشه 

انگار خیلی هم  همشون دستگیر میشن ...  ولی چه فاااایده ...   برادرش که

واسش عزیــــز بوده ، مرده ...  واسه همین هم آقا بزرگ رفته بود اصفهان نتا 

 توی مراسمش  شرکت کنههههه ....

 آهااا .. الهـــــــی ...  خوووب؟؟!!! ... -

باران : هیــــــــــــــــــــــچی دیگــــههه ...   االن با همون دوستش و پسر و 

 ن اینجااااا ...نوه اش دارن میاااا

اول نگرفنتم ...  ولی بعــــد چشمام گشااااااد شد که باران پیش دستی 

 کرررررد 

باران : البته مث اینکه پســــــــــره تو تهرانه ...نمیتئنست اصفهانو تحمل 

 کنه ... خیلی زوووود اونجا رو ترک کرررده ...

یی حال میکنیم و کرررررررم ایــــــــــــــــــــــــــــــــول .... کلیییی -

 میریزیــــــــم ...

 در حالی که سر جام وول میخوردم و بپر بپر میکردم گفتم : 

 وووووویــــــی ... کرم ریزی گرفتم فجیــــــــــــــــــع .... -

بعدم هم قهــقهه های سر خوش منو باران بود که از افکار پلیــــــدمووون  -

 نشات میگرفت ..!!!!

 

 

 

*************************** 
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تو این یه هفته ای که گذشـت، چندبـار با آریوراد و رادا و باران بیرون  

رفتیم ....  و چیزی که برام جالب بود این بود که کنار من بودن بااااااعث میشد 

که آریوراد گذشتشو فرامـــوش کنه ..!!!! ...  چون خودم هم یک بار شنیدم که 

 و زمزمه کـــــــــــــــــرد ....زیرلب همین

ولی بعد از مالقات هامون چقـــــــــــــــــــــــــدر منو رادا و باران 

میخندیدیم ...  هنوزم نفهمیده بود من دخترم و همچنااااان فکر میکرد 

 پسرم..!!!!! ...  و تااازه کلیم باهام مچ شده بود ...

ره آقابزرگ و مهمونای گراااااانقـــدرش!! امـــــــــــــــروز ،روزیه که قرا

 بیان ....   یهنی داشتم میترکیــــــــــــدم که سرگرده رو ببینــــــــــم ...  

امروز منو رادا از صبح خونه باران بودیم ...  چون قرار بود همه اینجا جمع 

ـــــــب شن ....       تنها چیزی که تو این یه هفته عجیـــــــــب و منو متعج

 میکرد ، رفتار مشکوک رادا بود..!!! ...  خیلی خیــــلی کم حتی لبخنـــد میزد!

بعضی وقتا خیلی یهویی تو چشاش اشک جمـــــــع میشد!!! ...  جالبیش این 

 بود که اکثرا این حالتاش مال زمانی بود که  پیش آریــــوراد بودیــم!!....

 

 میرسن ...تا نیم ساعت دیگه اقا بزرگ اینا 

یه شلوار مشکی پوشیدم و یه بلوز استین سه ربع مشکی رنگ که بعضی 

طرح های طالیی داشت ...  و یه جلیقه خیــــــلی خووووشکل جاهای آستینش 

 که جذب تنم بود و روی سرشونه هاش سه تا خط به رنگ طالیی داشت ...

فرم مردونه پلیس عااااااشق این جلیقه م بودم چون همش توهم میزدم که لباس 

   تنمه و اون خط های طالیی هم درجه هام هستن!!!!! ...
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توهم فااااااانتــــزی که حد و مرز نداره!!!! ...  کم کم دارم خل و چلم 

 میشمممم ...

موهای طالیی رنگمو سفـــــــــــــــــــــت با کش موی مشکیم دم اسبی بستم که 

 کشیده تر جلوه کنه .... باعث شد چشای آبیــــــــــــم

لباسای باران و رادا هم تقریبا تیره بودن ... هرچی نباشه مهمونای آقابزرگ 

داغدار بودن ..  نمیتونستیم با لباس سفید و روشن بریم جلوشون جولون بدیم 

 که ....

با شنیدن سرو صـدا و همهمه از پاییــــــن،بعد از چند دیقه از پله ها رفتیم 

هنوز چند تا پله تا تموم شدن پله ها مونده بود که منو رادا    پایین ... 

 میــــــــــــــــــــــــــــــــــخ شدیم به زمیـن ..!!!

من چیزی رو که جلوم میدیدم بااااااور نمیکردم ...     باران برگشت 

طرفمووون که وقتی قیافه های ما رو دید، رد نگاهمونو دنبال کرد و چیزی 

دست کمی از سکتـه ای ها شیش در چهاااار شد و ه قیافه اونم نگذشت ک

 ندااااشت ....

روبرومون آریوراااااد بووود که با همراهی آقابزرگمون که قبال عکسشو دیده 

بووودم، داشت روی مبلی می نشست ولــــــی همین که نگاش به ما افتاد 

 چشاش از حدقه زد بیرووون!!! ....

 فک کردم از دســـــت رفــــت ....  یعـــــــنی یه لحظه

ولی بعد در کمااااال ناباااوری و برخالف اینکه فک میکردم عصبانی بشه، 

 لبخند محوی زد و سری به نشونه اشنایی تکون داد و نشست ...

 ما هم نفس های حبــــس شدمونو از روی آسودگی دادیییم بیروون ..!
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 آریـــــــوراد :

ماه از  3ـــــــــــــــــــه چه مصیبتیه ... ؟! ..  هنوز تاااااازه اه ...  این دیگ

 مرگ برادر عزیزم میگذره و اینا ما رو آوردن مثــــــــال مهمونی!!! ...

با کالفگی فک کردم که کاااااش آریا اینجا بود تا حداقل انقـــد خودمو مث 

 خوره ،نخورمممم ...

پدربزرگ( خواستم بشینم رو مبل که با تعارف دست آقای مهرآرا )دوست 

 نگاااهم روی پله ها میـــــخکوووب شد !!!! ....  

باران و رادا و یه دختــــــــــــــر که شباهت فوووق العاده عجیبی به آریا 

داشت ، داشتن با ترس و ناباوری و چشای ورقلمبیــــــده نگااام 

 ن ..یکردن!!!!!!!!! .... و چسبیده بودن سر جاشووم

 دوباااره نگام روی دختر بوری قفل شد کــــــــه .......   خدای من!!!!!

چطـــووووور نفهمیدم که منو سرکااار گذاشتن؟؟!!! ... آریا یه 

دختره !! ......واااای چه دل و جررررئـــتی داشته که با اون سر و وضع و 

 .شکل و شمایل بیرووون یومده و عیــــن خیااالشم نبوده ...

چقــــدر در هردو صورت زیبا و بی نقصه ..!! ... خفـــه شووووو 

به ایـــــــن زوودی براورده شد لبخند محوی پسرررر ....  از این که آرزوم 

 زدم و سر جام نشستــم ...

 

 آریـانــاز :

همونجور با شـــوووک به طرف پدر بزرگ رفتم ....این باااااار نوبت 

 شه روی صورتممم!!! ..... پدربزرگ بود که میخکوب
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پس از چنـــــــد لحظــــه ، با شیفتگی خااااصی منو کشید تو بغلش و تو آغوش 

 گرمش گم شدم .....   منو تو آغوشش فشرد و زیر گوشم گفت :

 آقابزرگ : تو باااید آریاناز شیطووونئ من باشی دختـــرم ... درسته؟

 لبخندی پر از شیطنت زدم و گفتم

 ـــازه بزرگترا بعـــــــله ...  شمام باید آقابزرررگ من باشیینبا اج -

 منو به طرف جایی هدایت کرد و گفت 

آقابزرگ : ما در بزرگت خیــــلی مشتاقه که تو رو ببینه ...  قبل از تو ارمیا 

 رو هم دیدیم ..

م ودبعد به جایی اشاره کرد ..  نگاه که انداختم انگـــــااارداشتم تو آینه به خ

 نگاه میکردم .... ولی حدود چهل پنجاه سال پیر تـــــررر ...!!!

مادربزرگم درســـــت کپی من بووود!!! ... یا بهتره بگم مـــــن کپی 

 مادربزرگم بودم ..!

آقا بزرگ منو اونجوررررری بغل کرد ...  به خاااطر  حاااااال فهمیدم چرا

خبر داشتم که آقا  BBCلطف باران اینکه شبیه جوونی های زنش بودم!! ... به 

 بزرگ ، مادر بزرگو عاااشــــــــــقــاااانه می پرسته!!!! ...

بعـــــد ازینکه مامان بزرگ هم منو با کلی محبت و ... بغل کرد و چلپ و 

چلپ بوسید و کمی با هم خوش و بــــش کردیــــــــــــــم، رفتم که مثــــال به 

 ...   اونم چه خوشااامد گفتنــی ...!!!مهمونا خوشاااامد بگم 

 کل نقشه های شیطانی و پلیدی که کشییییده بودم پریییید!!!

اول از همه به طرف دوست اقا بزرگ و پسرش که تقریبا همسن بابا بود ، 

رفتممم و  خوشاامد و البتـــــــه تسلیت گفتم و بعدم رفتم خیــــــــــــــــلی 

ون زمانی که براش " آریا " بودم ، کنار آریو ریللللللکس درست مث هم

 نشستم
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 ریلــــکس تر ازون گفتم

نمیدووونستم این مهمونای ویــــژه شمایید!!!! ..    در وااااقع خییییلی  -

غافلگیــــر شدم .. خب .... به هرحاااال خوشومدی ..   حااااال دلیل غمی که 

 م !بت برادرت ... متاسف....    باهمیشه تو چشمات بود رو فهمیدم ..

 آریوراد در سکوت و همونجور با لبخند نگام میکرررد ...

 آریوراد : خیـــــلی تو نقش بازی کردن ماااااهری!!!

این یکی رو فوووووق العااده باهاش موافق بودم .. همه هم بم میگفتن و این 

 نکته رو بار ها بم گوشزد کرده بودن ....

 دادم ..لبخند شیطونی تحویلش   

 آریوراد : حااال ...  اسم واقعیت چیه خانوم پسرنما؟؟ 

 با حفظ همون لبخندم جواب دادم :

من بهت دروغ نگفتم ... اسم من آریانازه ....  ولی خودم ترجییییح میدم منو  -

 آریا صدا کنن ...

 لبخند محوی که رو لبش بود کم کم پررنگ تر شد ...

ــــلی دوست داشته .... چون دقیقا قبل از آریوراد : مثل اینکه خدا منو خی

 ایـــنکه ببینمت داشتم آرزو میکردم که کاش آریا اینجا بود ...

با این حرفش مث خـــری که کااارخونه تیتاب سازی دیده ذوووووق کردم و 

 نیشم تا پس کلم در رفــــتتتتت ..!!!!!
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ی خواهد بود، اون روز بر خالف تصورم که فک میکردم روز کسالت اور

خیـــــلی خوش گذشت و چیزی که بیشترررر خوشحالم کرد این بود که رفتار 

آریو با من هیــــــــــــــــچ تغییری نکرد و حتــــــی هنوزم منو " آریا " 

 صــــدا میکرد....

 

 

 

*************************** 

 

 

 

 ــــــــد .... یــــــــــــــک مـــــــــاااااااااه بعــــــــــ

یه ماه از اون روز گذشت ... و تااازه بعد از اون مهمونی فهمیدم که بابای 

 آریوراد ، دوست جون جونی و رفیـــق شفیـــق بابامه!!!

و بعضی اوقات رفت و آمد خانوادگی داشتیم و این باعث شده بود رابطمون  

یجـــــــــــــور میگم "  محکم تر بشه و استکاام بیشتری داشتــه باشه!!!  ... )

 استحکام " انگار دارم راجع به زیربنا و مصالح ساختمونی میحرفم!!! (

 داشتم با آریوراد اس بازی میکردم 

 آریوراد : امشب چیکاره ای ؟؟!! ..

 یه دفعـــه صدای نکره ی رادا اومد : 

 

 

 



 TANIA2121        تردیـــــد 

 

 
 54 

 

 ـــه؟؟؟رادا : دو ساعته با کی اس بازی میکنی که سرت تا گردن تو گوشیـ

 بی خیال جواب دادم :

 با فضول سنــــــج !! -

 و بـــی توجه به قیافه حرصی رادا برای آریو نوشتم :

امشب؟؟؟ .. بیکاِر خدااایی ... البته فعال که دختر خاله جنابعالی داره مخ منو  -

 تیلیت میکنه ..!!!

 زن !آروراد : )شکلک خنده( ... یه سورپرایز برات دااااارم ... حــــدس ب

نوشتم : بااااور کن از دست این غرغرای ریز و درشت رادا ، قوه ی حدسائیم 

 از کااار افتاده!!!!

آریوراد : ) چند تا شکلک خنده ( ....  با پدر و مادرا هماهنگ کردم یه هفته 

 بریم شمااال .. ویالی ما وو فقــــــطم ما جوونا ..

 ت و تا بناگووووش باز شد ...یه دفعــــــه افسااار نیشم از دستم در رف

بعـــــــد اینکه ساعت و مکان و ... رو باهاش همااااهنگیدم ،خداحافظی کردم 

 و رو به رادا گفتم :

رادا .... پاشو جمــــع کن بندو بساطتتو که پـــس فـــردا یعنی جمعه فقط ما  -

 جوونااا میخواااااایم مجــــردی بریم شمال عشــــق و حاااال ....

نیـــش رادا هم که همیـــــشه ی خدا شـــل!!! ...  قشـــــنگ منو گذاشت تو 

 جیبش با اون لبخند مکش مرگ ماش!!!
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اه اه اه .....  ببند نیشتوووووو ....  چاه فاضـــــالب در مقابلش کم میاره  -

 بـــــس که بو میده!!!! ...

 ت و فرمووود:همونجور که پا میشد یه چش غره خووووشکلم به من رف

 رادا : جواب ابلهان خاموشی ست!!!

 منم ریلکس جواب دادم :

 جواب خران هم تو گوشیست!!! -

رادا هم انقــــد خوشحال بود که فقط یه زبون واسم دراورد و رفت که از 

 االاااان وسایلشو جمـــع کنه!!! ....

 

 

********************** 

 

 

 

شــــت ..... آریو بهم گفته بود به بچهای دو روز با ســـــرعت برق و باد گذ

 پاااایه ی فامیلمون بگم بیان  ....

 قرار بود من و آریوراد و باران و ارمیا و رادا و مهران باهم بریم شمال ...

طوسی چرخدارم که خیلیـــــم سنگین بود رو دنبال خودم  –چمدون مشکی 

 نم!! ...کشیدم و چپووووندمش تو حلق صندوق عقـــب ماشیـــ

 ارمیا هم پشت سرم اومد بیرون .... 
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 معلوم بود خوابــــش میاد ... درســـــت مثل من!!!

 خمیازه ای کشیدم و گفتم :

 عجــــب گوهی خوردم موافقت کردم صبح کله سحــرراه بیوفتیماااا -

 ارمیا : من بدتـــر از توووو .... از همین االن عیـــن خـــر پشیمونم ...

بود بقیه بچه ها هم بیان دم خونه ما ...      من و ارمیا هم تکیــــه داده قرار 

 بودیم به ماشینم و چـــــــرت میزدیم!!!!! ...

 با صدای یه گاااااومگس چرتم از هم دریـــــــده شد!!!!!!!! .....

 ااا ...باران : جیــــــــــــــــــــغ .....  هر کی خواااابه شاش بنــــد بشه ایشاال

 منو ارمی خندمون گرفت ....   عجــــب اصطالحی! .. شاش بند! ... خخخ

سرمو گرفتم باال که دیدم آریـــوراد پشت فرمون یه بنز سی کالس مشکی 

 رنگ نشسته و مهران و باران و رادا هم تو ماشینشن ....

 بعد از سالم و احوال پرسی های معمــــــول گفتم :

 پرن تو ماشین من تا خووود شمال صفاااا کنیم ...عاقا .. دختـــرا ب -

رادا و بارانم از خدااا خواسته پریدن توی توسان من و پسرا هم نشستن تو 

 ماشین آریوراد ...

همون اول کاری یه فلش که توش پر آهنگااای بپر بپری بود رو وصل کــردم 

بـــــــرو که و ویـــــــــــــــــــــــــــژژژژژژ!!! ....          د 

 رفتیـــــــــــــــــــــم!! ....
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 برو بچـــــــــــــــــــزززز؟؟؟! .....  پایه اید با پسرا کــــورس بذاریم؟؟؟ -

 باران : دمت شـــــوفاااژژژژ ... برو که دااارمت ...

 رادا : دمت جیـــــز جیگررررر ...

ه نززززن!!! .... تااازه هووووی عوضی جیگر خودتیاااا ... تو لفافه طعن -

باران هم کاله قرمزیه!    ) و اشاره به کپ قرمز رنگ باران کردم(....  من 

 حاال شــــــــاید پسرخاله باشممم!!

 باران : خخخخخخ ... بترررکی آریا ... رادا خر هم شدی!

رفتم طرف ماشین آریو اینا و پامو عیـــــن روانیا تا آخرررر گذاشتم رو 

 زز!!!!! .....گاااازز

اونم منظورمو گرفت و پا به پاااام میومد ...        خدارو شکـر که جاده ها 

 شلوغ پلوغ نبووود  .....   همونجــور تخته گاااز تا خووود رامسر رفتیم! ...

اول رادا گفته بود بریم ویالشون توی رشت! ....  ولی من به شخصه دوست 

 ن قرار شد بریم ویالی آریو اینا ...داشتم رامسرو ببینم ... واسه همی

ساعت بکووووووووووب رانندگی کردن یکم خسته شده بودم ....  ولی  0بعد 

 چون عشـــــــــــــــــق رانندگی و سرعت بودم عیـــــن خیالم نبود!! ....

 مــــــرررررض دارم دیگـــــــــــــــــه!!! .... 

شینا رو پارک کردیم ....  بچه ها پیاده شدن رفتیم توی ویالی آریوراد اینا و ما

و منم بعد قفل کردن درای ماشین، یه کـــش و قــوس اومدم که خووودم دهنم 

 افتاد کف پام از انطاااافم!!!!
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یک بخوابید خستگی راه از  -آریوراد : بچه ها ساعت َدهه! ...برید تا دوازده 

 تنتون در بره بعدش بریم اینور اونور ...

همه موافقت کردن و منم بی توجه به بقیه رفتم در اتاقا رو باز کردم و یه اتاق 

طوسی چشممو گرفت ....  رفتم توش و رو تخت دو نفره و  –مشکی  –سفید 

 گرررم و نرررمش دراز کشیدم و به دقیقه نکشیده بود که خوابم برد ...

 

 

************************ 

 

 

 

اری ام .......  هم صداهای محیط اطرافمو میشنیدم حس میکردم تو خواب و بید

 و  هم داشتم خواب میدیدم!!! ....

واای این میکزوفون تو دستم چیکار میکنههه؟؟؟ ...  وااا .. این جمعیت چرا 

داره واسم دست میزنه ؟؟ ....  یعـــــنی من خواننده م؟؟!!! ...  یعنــــی االن 

 باس واسشووون بخوونم؟!!! ...

هیجان اینور اونـــور رفتم و شـــــروع کردم به خوندن ..... ولی به نظرم با 

 صدام خیــلی زاقارت شده بود ....
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مــــن بودمو جــــوجه خروووس ...  فردی و مرغ ملــــوس .... !! .. کله  -

 شدیم تو مرغــــدونی یهوووو دیدیم شدیم عروووس!!! ...

می خوووندم ، حس کرزدم به چیزی برخورد همینــــجور که راه میرفتم و 

 کردم و صدای خنده های خفه ای شنیدم ....

 با هیجان بیــــتشتری ادامه دادم :

حااااال بیـــا منو ببووووس ....  حیف که فقط ماهااا بودیــــم ... تک و تنها  -

ن دیم االبودییییم ... بدون شوماها بودیییییم ...  اگــــــــــــــه شوما اونجا بو

 روی ابرا بودین یا قاااااطی نفتا بودیــــن ...

 رســــــــــــــما داشتم خزعبل میگفتم ...

یهو حس کردم چیزی که بهش خوردم داره ویبره میره و میلرزه!!!!! ....به 

زووووور و زحمـت یکی از چشامو باز کردم که از صحـنه ای که جلووووم 

هیـــــــــــــــــــــچی!!! ...  چشام شد اندازه تخم  دیدم چشـــــــام بااااز شد ،

مررررغای خاله غزی!!!! ...  اصن خاله غزی تخم مرغ داشت عایا؟؟!! ....    

هااج و وااااج به آریـــوراد نگاه کردم که صورتش قرمـــــزززز شده بود و 

 دستشو جلوی دهنش گرفته بود و شونه هاش میلرزیــــد!!! ...

 ــد یهوووو پوزیشنو درررررررک کــــردم! ....بعــــ

من تقریبا تو بغل آریوراد بودم و با اون صدای انکر االصواتم دارم نعــــره 

 میزنم و میگم " بیا منو ببوس" !!!!! ...

اینور و اونور و نیگا کردم  که دیدم رادا افتاده روی بارااان و دلشو گرفته و 

 هرهرررر میخنده ....
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 ان هم خودشو رادا رو میزنه از خنـــــده!!!! ....بار

 ارمیا و مهرانم داشتن سرو صورت همدیگرو گاااااز میزدن! ....

یه جیــــــــــــــــــــــــــغ فرابنفـــــــــــــــــــــــــــش کشیدم و با کله رفتم تو 

خاصیتم پیچید تو  همون اتااااقی که بودم و از شانس خرکیـــــــــــــم پاهای بی

 هم و عــــــن شدم رو زمین!!! ...

با غرغر خودمو جمع و جور کردم که یه چمدون عسلی رنگ ،گوشه اتاق 

توجهمو جلب کرد!!!! ....  اععععععععع اینو که من دست آریـــوراد دیده 

به من بودم!!! ...  نــــــــــــــــــــهههههه .. یعنی اینجا اتاق اونههه؟؟؟ ...  خو 

 چهههه؟؟ .. من مهمونشم و نباس رو حرفم نه بیاره ....  

اصن من خودمو میزنم به نفهمی و حیله ی " خود نفهم پنداری" رو در پیش  -

 میگیرممم ....  من از این اتاق خوشم اومده خوووو .. خخخخ

 

رفتم تو دستشویی و صورتمو که مثـــــــل گودزیال شده بود مث آدم کردم و 

 آدمیزادی پوشیدم و رفتم بیرون ... لباسای

 بریـــــــــــــــــــــــــممممم دریــــــــــــــــــاااااااااا ....... -

همه موافقت کردنو قرار شد سکم بریم دریا بمونیم و بعدش بیایم ناهااار 

 بخوریم ...

شش دیقه فاصله داشت و از همین فاصله هم رنگ آبیش  –دریا با ویال  پنـــج 

 تو چشم بود ....

 رسیدیم و عیـــن آدمای عاشق با نیش باز تو ساحل قدم میزدیم ...
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من همیــــــــــــشه عاااشق دریا بودم .... میمررردم واسش ... از چندنفرم  

شنیده بودم که وقتی با چشاااای آبی رنگم به دریا نگا میکنم ، چشمــــام شفافیت 

 ..خاااصی پیدا میکنـــه!!! ..

همینجـــــــــــور که سرخوشانه تو ساحل قدم میزدم برگشتم تا از آریــو  

 سوالی بپرسم که با دیدن صحنه روبروم سنسورای مغزم قفـــل کردن!! ...

یه دختـــر چاااااااااق قلمبــــه با هفتاااااد قلم آرایش که صورت خودش 

ـــوه... رفت طرف آریوراد و زیرشون دفــــن شده بود مثـــال با نااااااز و عشـ

 دست انداخت دور بازوش!!!!!!!!!!!!!!!! ....

نمیدونم چرا اخمام رفت توهم و جــــــــــــــووووش آوردم ... مثل رادیات 

ماشین قبلیم که را به راه جوش میاورد! ...نمیدونم چرا رو آریوراد احساس 

 مالکیت میکردم!!!

فت تووهم ... خواست به دختره حرفی بزنه اخمای آریـو کم کم داشــــت میر

 که مجال ندادم و با سرعــــــــت به طرفشون رفتم ..

 کاری داشتی خانمممم؟؟! -

 دختر چاقه : به شما ربطی نداره ...

 با پوزخند گفتم

 هه ... نترس با حرِف ربط، ربطش میدم ... حاال عرضتون؟؟ -

لب بود که بقیه هم حرفی خودمم نمیدونستم چرا نخووود تو آش شدم ...  جا

 نمیزدن و بر و بر ما رو نیگا میکردن ...

 دختره کالفه گفت : آخه به تو چه خانوم؟؟ ..  شوهرمه اصالااا ..
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 همزمان ابروهای منو آریــوراد چسبیــــد به فررق سرمون!!! ...

 با حررررص آشکاری گفتم :

 کرج میکنماااا .... -نبیخووود چرت نگو که دهنتو مصادف با اتوبان تهرا -

 دختر چاقه با پوزخند مسخره ای گفت : ریـــز میبینمت

پس حتــــما برو به یه چشم پزشک مراجعه کن چون شماره چشمت رفته  -

 باال  هه...در حال حااااضر اگه وضعت خیلی وخیمه ذره بین بدم بهت ...

 و زیر لب گفتم :

 ایکبیـــری -

 انگار شنیــــد چون گفت :

 چاقه : فعال که یه عجـــوزه ی تمام عیار جلوم ایستاده ....دختر 

 هه فک کردی من کم میارممم؟؟؟ ...  کور خوووندی ..

 انقد تو آینه نگام نکن عزیـــــز ...  میشکنه!!!!  -

 با حرص و خفه گفت : میزنم لهت میکنمااااااا ....

 دیگه کم کم داشت میرفت رو نروم 

ت نره تو چشمت ... شلوارتو نمیتونی بکشی باال جناااب تو اول بپا شست پا -

 که ...  این کارا به گروه خونیت نمیخوره اصالاا ...

 کنتـــــــــرل شده ای پا در میونی کرد:مهران با خنده 
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 مهران : آریاناز بس کن ...  خانوم شمام تمومش کن .. مگه بچه اید؟؟؟

 کنی؟؟!! ...به تو چـــــه که وسط دعوا نرررخ تعیین می -

 بدبخت خیـط شد ..!!!!

 دختره : اعجب زنیکه ی سلیطه ایه ...  پرروووو ..

 بروبابااااا -

 با اعتمااااد به نفس کاااامل و لبخند پیروزی گفت : 

 دختره : زن باباااا ...

هه .... طالقش دادیم رفت بابااااا ....  )خوب شد اینو از تو یه رمان خونده  -

 ایع میشدم ..(بودمااا ..  وگرنه ض

آخرم دختره دید من خیــــــلی سیریشم راشو کشید رفت و تو همون حالتم یه 

 فحش نااامووووسی دااد ....

آاااخ چی نالییییید این؟؟؟!! .... اومدم هجووووم ببرم طرفش که آریوراد بازوم 

 رو محکم گرفت ...

 مااا ...داد زدم : ببُر صداتوووو ...  میزنم دکورتو کالاا عوض میکن

 اونم همونجور یه نفس داشت فحش میداد ...  آریو گفت :

آریوراد : ولش کن ...  جواب سگ بی صاحابی که تو خیابون پاااارس میکنه 

 رو که نمیدن ...

این حرفش انگار آبی بود روی آتیش درون من!!! ..... تو یه صدم ثانیه 

 خونســــرد و ریلکس شدم ....
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 گفتم :با لبخند و هیجان 

 ولـــــش کنید اونووو ... مهران،ارمیااا .. بیاین بپریم تو آب ...!!! -

 جفتشون باهم داد زدن : گمــــشو بابااا حال داااااری!! .... 

 تفــــاهمشون منو خفیــــد..!!! ..

 دارم گم نمیییشم!!! ... GPSایـــش .. نترسین باااو ... -

ون رفتیم ویال و پسرا جــــوجه به راه خالصـــه با کل کل ها و بگو مگو هام

 کردن و ما هم خیــــلی شیک ســـق زدیم!!! ...

 

 

************************* 

 

 

 رادااااااااارررررر..؟؟؟!!! ....بیـــا اینو ببیـــــن!!! ... -

 حرصـــــی اومد طرفم

 رادا : آریا اسممــــو .... درررررست بگوووووو ...

 گفتم :با خبااااثــــت 

 تو راداِر منی!!! ...خانوم ردیاااب!! .. خخخخخ -
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 با حــــرص گفت :

 رادا : بمیــــری..!!

 تا تو هستی من چـــرا..؟؟! .. فعال قصد ُمردن ندارم به جون تووو ... -

 خخخخخخخخخخ ... حاال باس اون یکیو اذیت کنم ..

 ؟؟ .. بورانی؟؟؟!!تگــــرگ؟!! ... بـــرررف؟؟!!! ... باران؟ .. بورااان -

اوونم حررررصی تر از رادا مث اژدهااااایی که از دهن و دماغ و گوشاش  

آتیش بیرون میزد، اومد طرفم که مثال دستبندی که تو بازار داشتم نشونش 

 میدادمو ببینه ..!!!

 باران : واااااااااای آریــــانــاز سر جدت اسممو مثــــل آدم صدا کـــــن.. اه

 خباثت ذاتیم گفتم :با همون 

 فرشتـــــه رو چه به آدم شدن ؟؟... نحررررص تگرگ جوونم ... -

 آریــوراد با خنده ای که سعی در کنترلش داشت پا درمیونی کرد :

 آریوراد : اععع .. آریا کوتاه بیا دیگـــه ... کمتر کرم بریز دختـــررر ...

االن کرم ریزی  شرمنده ی اخالق ورزشیت "رادیو جووون" !!! ...  من -

گرفتم فجیــــــــــــــــع ... کاریشم نمیشه کرد .. باالخره باس یجا تخلیه ش 

کنم دیگـــــه ... چه جایی بهتر از اینجا ... خخخخخ ) خنده به سبک اّره 

 برقی!!!( ....

 آریو با تعجـــب پرسید : چـــی؟؟...  رادیو؟؟!!! ..
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که داری ... اون "آر" آریو رو حذفیدم و اوووهوووم دیگههههه ..."راد "  -

 جاهاشونم عوض کــــردم ... شدی رادیووووو!!

 فک کردم اونم حــــــرص میخوره ولی بجاش ترتر زد زیر خنـــده!!!

آریو : نترررکی دختر! ... اخه به چه چیزایی فک میکنی تووو ... المصب 

 اسم تو رو هم نمیشه کاریش کرد ...

 نیگاش کردم ...با نیــــش باز 

آریـــو .. اینا که فقط بیخ گوش من غر زدن ... تو بیا ببین این دستبنده  -

 خوشکلــــه؟؟!!! ...

به انبوه دستبند های چرمی که با فلز نماد )َسنبُل( ماه های مختلف روش کار 

شده بود اشاه کردم ...  و دستبند عسلی رنگی که نماد " عقرب " داشت و 

 " آبان " رو نشونش دادم ....  کنارش نوشته بود

نوامبر بود ولی وقتـــــی به تاریخ شمســـــی  11اخه تولدم توی تاریخ میالدی 

 آبان "..!!!! ... 11حسلب کردم شد " 

 آریو لبخندی زد و گفت :

 آریـــوراد : پـــس آبان ماهی هستــــی!! ..

 با نیش باااااز سر تکون دادم ..

 ی؟؟؟ ...تو متولد چه ماهی هست -

 شیطون گفت : خودت چی فکر میکنی؟؟!!! ...
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 نمیدونم چرا همش حس میکردم یا باید " تیر ماهی " باشه یا " مهر " ...

 اوووم ... مهر؟؟!! .. -

 آریــوراد : نوووچ ..

 خـــــب ..  تیر..؟؟! -

 آریوراد : آفریــــــن ... درسته ..

 ایــــــــــــول به حس ششمممممم ...

 استم دستبند رو بردارم و حساب کنم که اخم ظریفی کرد و گفت :خو

آریــوراد : اینو همیـــشه یادت باشه ..  وقتی با منی نباید دست تو جیبت 

 بکنی !!!! ...

نذاشت اعتراضی بکنــــم و فـــورا پولو حساب کرد و دستبندو به طرفم 

 گـــرفت ...

 دستت درد نکنه ... مرسی -

 تو نداره ....  مبارکت باشه ..آریوراد : قابل

 ولــــی .....  پس یه دیقه صبر کن .. -

خودمونیمااا که نماد خرچنگ داشت ) سریــــــع یه دستبد چرم مشکی 

واسه "تیر" برداشتم و زرتی حساب  (خرچنگ و عقرب چقده شبیه همن هااا

 کردم و در مقابل چشمای متعجبش دستبندو به طرفش دراز کردم ...

 با لبخند گشــــااااادی گفتم :

 دیگــــه بی حسااااب شدیـــممم!!! .... -
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 یه پس گردنی آروم بهم زد و سری به نشونه تاسف تکون داد ...

 آریوراد : خیلی خل و یه دنده ای .... ولی مرسی

کلمو مث گوسفند تکون دادمو رفتیم تا اداااامــــه ی بازار ها و مرکز خرید ها رو 

 متراااژ کنیــــم ...!!

رکز خرید ها پالس باشیم تا امروز قرار بود فقـــط و فقـــط تو بازارا و پاساژا و م

 یکجـــا همه خرید ها رو بکنیم بره پی کارش!!!!!!! ...

یه تیشرت جذب عسلی رنگ که روش نوشته های التین با رنگ مشکی داشت تو 

 ویترین یکی از بوتیک ها نظرمو جلــــــبید!!! ....  رفتم نزدیک ویترین 

 وااای چه خوشکلهههههه ... -

عقــــب  و مچ دست آریو رو گرفتم و کشیـــــدم دنبال چند قدم با دو رفتم 

 خودم ....    با نیــش گشااادم تیشرتو نشونش دادم ..

خیــــلی به چشای عسلیت میاد .. من میدووونممم ... میری  ببینــــش ... -

 بپوشیـــــش ..؟؟!!

التی چشامو مثال مظلووووم کردم ...   هرچند خودم میدونم قیافم در هیــــچ ح

 مظلوم نمیشه و االنم احتماال مث کودن ها شدممم!!!

آریـــوراد هم که پااااااایــــه!!! ..  اوکی رو داد و رفتیم تو ... تیشرتو برداشت 

 و رفت تو اتاق پروو ..

منم داشتم واسه خودم تو بوتیک گشت میزدم که چشمم افتاد به یه شلوار جین 

.. که یه کمربند چرم قهوه ای خوووشکل عســــــلی تیره مایل به قهوه ای 

 داشت ...
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به فروشنده گفتم سایز آریــو رو بهم بده ... و بعدم با ســــرعــــت رفتم در 

اتاق پروو رو زدم و بــــی اجازه بازش کردم و شلوار و پرت کردم تو 

 بغلــــش ... و در نهااااااایت در اتاق پروو رو بستــــــم..!!!!

 چند دیقه که همشونو پوشید اومد بیرون ... بعـــد

وااااای کثــاااافتتتتتت آشغااال چقـــد به چشای عوضیـــت میاد ...  -

 مردشــــور ریختتو نبـــره ....

 با خنده گفت :

 آریوراد : واقعااا مرسی از این تعریف صـــادقانه ت!!!!

ا بیا دیگـــهههه ... خواهش میکنم قابلتو نداشت ... همینجوری با همین لباساا -

 باشه؟؟ ... اون لباساتو لنداز تو ساک بیار با خودت ..

با خنده نگام کرد و سری به نشونه موافقت تکون داد و پول تیشرت و 

 شلوارشو هم پرداخت کرد ...

انقـــــــــــــــده خــــرذوووووووووق شدم که مثل کوآال از بازوش آویزون شدم 

 ر اونور!!! ..و خرکشش میکردم اینو

همینجور مث خجسته ها درحال گشت زدن بودیم ... مهران و باران و ارمیا و 

 رادا هم پشت سر ما تک تک مغازه ها رو سرک میکشیدن!!! ..

 یکدفعـــــــــه حرفای دوتا دختر توجه منو آریوراد رو جلب کرد ..

ت و آمدای دختر اولی با جدیت : بروبابااا ... صدف اگه مثال ما واسه رف

بیخودمون سوار اتوبوس بشیم مثال چی میشه؟؟ ... به خاطر چشم و هم چشمی 

و خودخواهی این مردمه که هوا انقــــد آلودس و الیه ی اوزون سوراخ شده 

 دیگـــه ...
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دختــر دومی )صدف(: وااای اعصاب داریا تواممم ... وللش .. به درک به 

 منو تو چه آخـــه ....؟؟

 ه و لبخندی شیطون رو به آریوراد که اونم حرفاشونو شنیده بود گفتم :با خند

 من یه پیشنــــهاد دارم!!! -

 آریــوراد : چه پیشنهادی ؟؟ ...

خخخ میگم چطوره ماهم مثـــل پتروس فداکــــار ، از خودگذشتگی کنیم و  -

ا دانگشتمونو فرو کنیم تو سوراخ الیه ی اوزون تا یه جـــهــاااانی نجات پی

 کنه ..  هوووم؟؟ .. نظرت چیه؟؟

آریوراد : ههخخ ....  نه نه ... من نمیتونم همچین فداکاری بزرگی کنم .. اخه 

 دستم بــــی حس میشههههه ...

صداشو زنونه کرده بود و با عشوه اینا رو میگفت ....   داشتیم هرهر کرکر 

قیافه پکری اومد میکردیم و مسخره بازی در میاوردیـــم .... که مهران با 

 کنارم!! ....

 چــیشده تپـــلی من..؟؟!! ... چرا پف های صورتت آویزون شده؟؟!! -

 با لب و لـــوچه آویزون گفت 

 مهران : من پیرهن میخواااااام ... ولی هیــــچی بهم نمیاااد ...

 الهــــــــی فداااش نشـــم که انققققققده ناز و کپل مپلـــه ...

ووس محکـــم کردم که چشای آریو افتاد کف مرکز خرید و لپشو یه بوووو

 فکش رفت تو طبقه همکف!!!
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بیا بریـــــم ....  خودم بران پیرهن پیدا میکنم ..) با لحن کش داری گفتم (  -

 مــــــــــیـــخرررررررررررم برااااات ..!!!

ال خودم بعدم دست آریوراد و مهری رو گرفتم و عیــــنهوووو کش تنبون دنب

کشیدمممم .... همینجور مثل ماشینی که بقیه ماشینا رو بکـــسل میکنه!! داشتیم 

راه میرفتیــــــم که چشمم خورد به یه تیشرت خوووووشمل آبی تیره ... از 

 اونجایی که مهری سفید بود مسلمــاااا خیلی بهش میومد ... 

رش کردم تیشرته بردمش تو مغازه و پررررتش کردم تو اتاق پروو و مجبو

رو بپوشه ...   شلوارای اون مغازه رو هم نگاه کردم و یه شلوار جین سفید و 

یه شلوار لجنی هم براش برداشتم و تو قسمت پیرهن ها هم یه پیرهن 

 لجنی براش برداشتم.... -سفید -چهارخونه سبزابی 

دادم  همون لحظه در اتاق پروو باز شد و خواست بیاد بیرون که دوباره هولش

 تو و بقیه لباس و شلوارا رو هم انداختم تو بغـــلش!!! ...

 بعد اینکه هردوتا ست رو جدا جدا پوشید و ما دیدیم با ذووووق گفت :

مهری : وااای نمیری آریاناااااز ...  سلیقت خیــلی بیسته!! ... دو ساعت بود 

 دنبال لباس خوب بودم .... 

 یزد ...تو جشای آریــورادهم تحسین موج م

خالصــــــــــــــــــه ...  حساب کردیم و اومدیم بیرون که به ارمیا و رادا و 

 باران برخورد کردیـــــــــــم!!!...

 

 اوووووووفــــااااا .... یهو کــــل پاساژو میخریدین دیگــــه!! -
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هشتا ساک خرید بووود ...   نیششونم تا پس کلشوووون  -دست همشون  هفت  

 ااااز..!!! ...با

آخـــــی ... لباس ندیده هااا .. نیگا تروخدااا .. چه ذوقیم کردن ... ببندین  -

 نیشتونو آبرو حیثیتمون رفــــت ...

گفتم االااان میـــخوره تو پرشون اخم میکنن که متاسفـــانه ضدحال خوردم و 

 آدمم حسابم نکردن!!!

خرید کردیم و سوغاتی و هزااار خالصـــه ی کالااام، بعد از اینکه تا خرخره 

کوفت و زهرمار دیگه خریدیم و یه قــــرون هم ته جیبمون نموند ، به 

 ناچاااااااار رضایت دادیم و لش بردیم ویـــال ....

 عاقا .... یه خبر خوووب ....  ناهاااار با خانووماااااا -

 داااد باران و رادا درووومد :

 ی .. به من چهههههرادا : اععععععع ... یعنی چـــــ

باران : ِدهَـــــــــــــه ... آریاناز از خودت مایه بذااار ... مارو شریک خودت 

 ندون خواااهشاااا ...

رفتم طرفشون و یدونه مشت ناناس کوبیدم تو شیکم بارووون و یه پس کله ای 

هم زدم به راااداارررر خانوم!!! .. خخخ که خفــــه شدن .. خیلی شیک و 

 ی! ...مجلس

دیدم مهران و ارمیا و آریو دارن با نیشی که گوووش تا گوووش باز شده بود 

نیگام میکنن ...     دلم نیووومـــد اول جووونی ذوق مرررررگ شن بمیرن 

 پس گفتم :
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البتــــه بعد از اینکه یکی دو ساعت استراحت کردیم دست به کاااار  -

 میشییییم ...

ی خووووب عمل کردم چون مث الااااستیکی که توش مثــــــل اینکه خیــــل

 میخ فرو کرده باشن گفتن : فِـــسسسسسسسس ..!!

 و پنچـــــر شدن!!!! .. خخخخخ

منم خوشنوووووود از جلوگیری از مرگ سه نفر ناشی از ذوووق بیش از 

حــد،خودمو پررررت کردم رو مبل راحتی چــــرم که دقیقا این صدا ازش 

 درومد :

 ااااااافـــفففففففف....پــا -

انقــــده خووشممم اومد که نگووو ... اگه از آبروی نداشته م جلوی اینا 

 نمیترسیدم کلی با مبله باااازی میکرررردمممممم ...

 بعد اینکه یکی دو ساعت گذشــــــــــــت ......

 

 هوااار زدم : راااااااداااااااارررر...؟؟؟؟!!!

 رادا : مررررررض

ـووونت ...  تو مغـــز استخونت .... بپر مواد ماکارونی رو آماده تو جـــ -

 کن ... همــشووووو ..

 رادا هم با غرغر رفت فرمایشات بنده رو انجام بده ...

 دو دیــــقه بعد دوباره صدامو انداختم پس کله م و عرررربده زدم :
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 تــــگرررررگ؟؟؟؟ ....  برررف؟؟.. -

 ررر ...باران : ای زهـرمــاااا

ریلکس داد زدم : تو معــــــــــــدت ... توام برو کمک رادا ظرف مرفای 

 خوشکل و ناز رو بردااار ... میزو هم بچیـــن ...

 باران غرید : پس تووو قراره دقیــقااا چیکار کنیی؟؟ ...

من قـــــــراره ماکارونی رو بپززززم ... یکار نکن همونم بذارم به  -

 اااا  ....عــــهـده ی توع

 دهن کجی ای کرد و رفت چپیـد تو آشپزخونه ...!!

 دیدم پسرا خععععلی داره بهشون خوش میگذررره ...

 رادیـــووو ..؟؟ -

 آریوراد : جــانم؟؟

رادا و باران خااااک برسرررتون .. یکم از رادیو یاد بگیرین ...! اها  -

بعد ناهار تا  میخواستم یگم حاال که ما داریم واسه غذا زحمت میکشیم از

 موقع خوابیدن شماها دربسـت در اختیار ماییـن!!!

 جیـــغ و هووورای بچه ها از آشپزخونه اومد ... 

 باران : ایییییول به ولـــت ...  هوررراااا

 رادا : دمت بخـــــااااااری آریانااااززز ...

خنده شیطانی ای کردم .... چه کیـــفی میدادا .. هیچکس رو حرفم حرف 

 نمیزد ...
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آریوراد با لبخند شیطووونی گفت : حاال یدووونه آریاناز که بیشتر نداریم ... 

 ولی بعدا حتـــمااا تالفی میکنم ... 

 بعدم زد کف دست مهری و اِرمی ...

 با تهدید گفتم :

 مهری میام اون لپای گوگول مگولیتو گاااااز میگیرمااااا ... -

 ی خر بابای مش حسن!!!! ...دوباره چشای آریــو شد قد کله 

ارمیا : داداش تعجب نکن ... این خواهر ما کم داااره .. بجای اینکه هیـــکل 

خفن . شکم شش تیکه امثال من و تو رو دوست داشته باشه ، پسرای چاقالو 

 رو دوس داره ...

 آریو یجــــوری نیگام کرد انگار یه مریخی جلوش نشسته..!

 با چشـــــم غره گفتم :

خب هرکس یه سلیقه ای داره و به یه چیزی عالقه  چیه مگــــــــــــه ؟؟؟ ...  -

 داره ...

 بعدم یهووویی نیشم تا بناگووووشم باز شد

مهررری جووون من بیا یه دیقه گااازت بگیرممم ... قول میدم محححححکم  -

 نباشه ...

ا دو روز بدبخت مهران گفت : وااای نه ... تو هر وقت منو گاااز میگیری ت

 صورتم سیاهو کبوووده ...

 پااااشدم پریـدم سمتش و با صدای جیـــــغی ای گفتم :
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 اخــــه از بــــس که تو کپل مپلی منــــــــــــــــــــــی ...!!! -

مــرض که شااخ و دم  بعدم بازوهای تپل مپل و نرمالوشو فشــاااااار دادم ...

 مرررض دارم دیگــه ...ندااره .. داره؟؟ ... واال منم 

 اِرمی و آریـو ترررکیده بودن از خنده ....

منم گذاشتم انقــــــد بخندن تا بمیرن .!! ..پاشدم رفتم تو آشپزخونه و ســـــه 

سوووته ماکارونی رو درست کردم و گذاشتمش رو گاااز .... کال ماکارونی 

 بنظرم آسووووون ترین غذاس ... 

 

 

*************************** 

 

 

 

میز با سلیـقه بارون خانوم چیده شده بود و ماکارونی من توی دیس وسط میز 

 خودنمــــــــــایی میکرد و بهمون چشمـــک میزد ....  

وقتی همه برای خودشون کشیدن، ناخوآگاه منتظر بودم تا نظر آریوراد رو 

ــــذت غذاشو راجب دستپختم بدونم .........   ولی اون خیلی ریلکس و با ل

 میخورد و با ماها توجهی نداشت!!! ....

 آخرم طاقتم طاق شد و پرسیدم: 
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 خــــب .....  چطوررره..؟؟!! -

 آریــو انگشت شصت و اشارشو بهم چسبوند و گفت :

 آریــوراد : ناااایـــس ... عـــاالی ... بیست!!!

 نیشم خود به خودی در رفــــــــت ...

 دستاشو نمایشی کشید رو شکمش و گفت : مهرانن با دهن پر

مهران : وااااای ... نمیدونی .. که چقده ...  خوشمزس ... ازین به بعـــد ...  

اوووم ...  باید همش تـو ... واسمون غذا درست کنی ... به به ...)بخاطر 

 جوییدن غذاش بریده بریده حرف میزنه(

دن که عقده ای نشن .. خخخ   همه تعریف کردنو از باران و رادا هم تشکر کر

کارخونه تیتاب سازی و منم که اصـــــن تو این دنیا نبودم ...  مث خــــری که 

رو به نامش کرده باشن ، رو ابرا سیــــر میکردم ...   بس که بی جنبه م یه 

 تعریف خرذوقم کرد .... 

 

 

******************************** 
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ن ه اومدیم شمـــال ....  نمیدونم چرا امروز انقد جو بینموامروز روز سومی هست ک

 سرد و ساکت و سنگیــــنه .....

 

آریــوراد که از صبح تو اتاقشه و حتی واسه ناهار هم بیرون نیومد ...   رادا هم 

خودشو تو اتاق مشترکش با باران حبس کرده و همش بغض میکنه و نمیدونم چرا 

 ناراحته ....

 ان هم که کله مبارکشونو تا بصــــل النـخاااع شون کردن تو گوشی ..!!!باران و مهر

ارمیا هم که همیـشه ی خدا خنثـــــــی ..!!!! .....    طبق معمووووول جلوی تی وی 

 ولو شده و خوراکی ها رو می لمبونه ...

 هوووووووفففف ...  مردشورتونو ببررررن ... حوصلمو سربردین ... بی ذوقا -

نووون به طرف اتاق آریــو رفتم  ....  طبق عادت خرکیم بدون در زدن غرغر ک

 وارد شدم که ای کاش وارد نمیشــــدم ...از صحنـــه ای دیدم قلبم به درد اومد ...

آریوراد همیشه شاد و خندون و مهربوِن من ، عکس پسری تو دستش بودو تو 

 بود ....عسلیش اشک جمع شده بود و لبریز  –چشای خوشکل طوسی 

 منو که دیــــد عکسو به پشت گذاشت کنارش و سرشو انداخت پاییـــن ...

 امممم ....   ببخشید ... ولی .. میشه بگی اون پسر کیه ..؟؟؟ -

 با صدای خش دار و گرفته ای گفت :

 آریوراد : برادرم ....

ب باشه الهــــــــــــی واست نمیییررره آریانااااززز ... قررربونت نرم من .. خ

 قربونت میرممم ..!!!!

 متاسفم .. خوووب ... نمیخوای درد و دل کنی تا خالی شی؟؟؟ -



 TANIA2121        تردیـــــد 

 

 
 79 

عجـــب کثافت موذی ای هستم من ..!!! .. فضولیم تحریک شده .. برای راحت 

 شدنم الکی میگم درد و دل کن!!!

 

 لبخند تلخی زد و گفت :

 مهم کنجکااااوی توعه!! آریــوراد :  من که میدونم درد و دل من بهانه ست و ...

 دهنـــم بااااااز موند ...َعــــــــه ... این دیگه کیــــــــه.؟؟؟

 آریـو : ولی آره ... منم نیاز به درد و دل دارم

 مکثی کرد و آب دهنشو قـــورت داد ..

آریــوراد : حدووود یک سال پیــش بود که پرونده مهم و فوق العاده حساااسی به 

رادوین " داداشم ، خورد ...  هردوی ما سرگرد مبارزه با مواد مخدر پُست منو  " 

 بودیم و تازه درجه گرفته بودیم و جووونمون واسه شغلمون در میـــرفت ...

بعد از شش هفت ماه تحقیق کردن و به دست آوردن اطالعات ، قـــرار شد که 

مدارکی بر  رادوین به عنوان نفوذی بره توی اون باند قاچاق تا زووود تر

علیهشون پیدا کنیم و قاااال قضیه کنده شه ....  هر چقـــدر بهش اصرار کردم که 

بذاره من به جای اون برررم ، قبول نکرد که نکرد ....  من به هیچ وجه دوست 

 نداشتم جون یدووونه داداشم تو خطر باشه ..!!

........ 

..  اریوراد وقتی قیافه منو میخواستم بدونم ادامش چی میشه .با فضوووولی تمام 

 دید خندش گرفت و سری به نشونه افسوووس تکون داد ...

 

سه ماه جنازه ی سالخی شده ی داداشمو تحویلم دادن ... و  -آریــوراد : بعد  دو 

گفتن که شناساییش کردن و با زجــــر و شکنجــه کشتنش .........  از اون روز 

 و فکرم و قلبم حــرف اولو میـــزد ...فکـــر انتـــقــاااام تو ذهنم 
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آریــوراد : ...  خیلی زووووود تونستم مدارک سنگین و مهمی پیدا کنم و با رو 

کردن اون ها اون باند کااااامـــال متالشی شد ...  ولی .. هنوزم که هنوزه غم از 

. تو خیلی از دست دادن داداش کوچولوم رو قلبم سنگیــنی میکنه .......  آریاناز ..

لحاظ اخالق شبیه رادوین هستی ...  خیـــلی ...  واسه همین بود که از همون 

 اولیـــن دیدارمون ازت خوشم اومــد ....

واقعا ناراحت شده بودم ...    خیلی سختــــه ...حتی وقتی فکــــــــر از دست دادن 

و بازیاش باااازم برام ارمیا رو هم میکنم مو به تنم سیخ میشه  ...    با همه گا

 عزیزه  و از ته قلبم دوسش دارم ...

ببخشیــد که ناراحتت کردم  ... من هرگز نمیتونم درکت کنم وو ولی واقعــا  -

 ناراحت کنندس ...

لبخند زورکی ای زد و چیزی نگفت ... حس کردم بغض داره و من اونجا  

تا راحت باشه و با خودش اضافیم ...  واسه همین بی سر و صــــدا اومدم بیرون 

 خلــوت کنه ....

 ایندفعـــــه رفتم طرف اتاق مشترررک رادا و باران ...

آهســــته و بی صدا درو باااز کردم ...    رادا پشت به در ، ئدو زانو نشسته بودو 

هق هق ریزی میکرد ..!!!!!!!!!! ...    از پشت بهش نزدیک شدم کـــــه با چیزی 

 دم چشـــاام از کاسه درومد .....که تو دستش دی

گوشیشو تو دستش گرفــــه بود .....  و عکس پسری با موهای قهوه ای و پوست 

سفیـــــد با چشمای زمــــردی رو نوازش میکرد !!!!!  ....  جررررقه ای تو ذهنم 

 زده شد ...      نــــــــــــــهههههه ........

 با حیــــرت گفتم :

 



 TANIA2121        تردیـــــد 

 

 
 81 

 

 

 

 این که رادویـــنه .!!!  این .... -

 آخه آریـــوراد هم دقیقا عکس همین پسر تو دستاش بود ..

رادا یکــــه ای خورد و با تــرس برگشت سمتم ....   و من تونستم صورت خیییس 

 از اشکشو ببینممم ...

 نـــههه ...   رادا نگو اون چیزی که تو ذهنمه درسته.. -

ه بتــــرکه!!! ..  زااار زااار گریه میکرد و انگار منتظر یه تلنــــگر بووود ک

دستش رو جلوی دهنش فشـــار میداد که صداش پایین نره  ...   و من همونطور با 

 شووووک نگاش میکردم

 وقتی خوب گریه هاشو کرد و یکم آرووووم شد ، آروم و با سر پایین گفت :

ینم ...   از بچـــگی رادا : آره ....   حدست درسته ... من ...  من عاشق رادو

عاشقش بودم.وقتی اون دوتا تیله ی سبز رنگ رو میدیدم از خود بی خود میشدم ...  

اونم از بچگی همیشه حــــامی من بود ... هق ...    هیچوقت آدمی به مهربونی و 

سر زندگی اون ندیدم ... راستش اون ...   خیلی از نظر اخالقی و شخصیتی به تو 

 .شباهت داشت ..

 چه جـــــاااالب ...  آریــو هم دقیقا عین همین جمله رو گفت!!!!

 دوباره گریش شدید شد و گفت :

رادا : قبل اینکه به اون مــاموریت لعنتی بره ، اعتراف کرد که دوستم داره و منم 

راز چندین و چند سالــــــمـو براش رو کردم .. هق ... هق  ....    قرار گذاشتیـــم 

از اون ماموریت نفرین شده برگشت ، ...   به خانوادش همـــه چیو بگه و  وقتی که

 بیاد خواستگاریم ...  میدونستم که خاله خیلی دوسم داره و امکان نداره مخالفت کنه 
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رادا : ولی .. انگار قرار نبود من به وصـــال پسرخاله عزیزم برسم ... هق .. 

 هق .. هق .... 

کشیدمش تو بغلم و دلداریش میدادم ...   ولی با هرکلمه ای که  آروووم جلو رفتم و

 از دهنم در میووومد گریش بیشتر میشد ..   آخرم با هق هق گفت :

رادا : امـــروز تولد رادوینه !! ... هق هـــق .. واسه همیییین اینجوری شدم .. من 

 همیـــشه میتونستم خودمو کنترل کنم ولی امروز ....   هــــق

آهااااان که اینـــطوووور ... پس بگو چرا همین امــتروز همه یاد رادوین 

 افتااادن ..!!!!!    با به یاد آوردن چشای اشـــکی آریوراد قلبم تیر کشید

 

 رادا انقــد گریه کرد که آخرش تو بغلم خوابیـــد ... یا بهتر بگم ... از حال رفت!

 ر به پایان رسید و بااااالخــــره اون روز کســـالت با

 

 

 

**************************** 
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خدارو شکــــر امروز دیگه بچه ها تیریپ شکست عشـــقی برنداشتن و همشون 

 شاااد و شنگولن  ..... 

هرچنـــــد غم نگاه آریــوراد خبر از ِســر درونش میده ولی با لبخند سعی میکنه 

 مخفـــیش کنه ...    

... مردشور بیاد جمعتون کنــــه که مث مااااست میمونییییین ... بریم بچه هاااااا  -

 بگردیـــم دیگـــههههه .. بریم شهربازی ای جنگلـــی جااایی ...

آریوراد : راس میگه دیگــــههه ...  نشستیم اینجا داریم در و دیوارو آنالیز 

 میکنیمممم .. پس واسه چیییی اومدیم شمال؟؟؟

ـن .... خاک تو گورتووون .. از آریـو یاد بگیریییین .. پخمه های آوریـــن آوریـ -

 بی خاصیت نفـــــله ...!!!!!!!!

 آریــو با این حرفم زرتی زد زیر خنده و مهرانم لبشو جمع کرد ...خخخ

 آهاااا .. راستی آق مهری .. داری الاااغــر میکنی ... چرااا  هااان؟؟؟ -

 مهران هوووول شد

 ها  من؟؟؟؟ ... نه بابااا الغر چیههه؟؟؟ ...من که ایییینهمه میخورم .  مهران : ......

 چشامو ریز کردم و با بدبینی گفتم :

منو خـــر نکن .... من که دارم میبینم چند روزه کم غذا میخوری و همش با  -

 حسرررررت به غذاها نیگا میکنی و غصــه میخوری

 اری گفت :مهری بدتـــر هووول کرد و با دستپاچگی آشک
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مهران : بابا .. چـ ... چرا پرررت و پال میگـــی؟؟؟ ...اععع .. االن بـ .. بچها باور 

 میکنـــــن ...

 با همون لحــــنم گفتم :

 باااااوشه ...  منم عـــــــررر عــــــــــــررر عــــــــــــررررر -

مووول که وقتــی ارمیا عن شـد رو زمین و هرهر خندید ... باران هم طبق مع

میخندیــــد جفتک میپروند، هــــی به خودش و دیگران چک و لگد میزد و ترتر 

 میخندید ...  آخه خیلی باحااال عرعر کردم ... خخخ

 با لحن خنده داری گفتم :

عــاقـــاااا یکی باااراانو جمعش کنههه ...  عاقا جارو برقی بیاریییین .. بارااان؟؟؟؟ 

 *ر*ی*و*د نشـــی از خنده ..!!!!!!!!باروون؟؟؟ .. پ

در کســـــری از ثانیه خنده ی باران جمع شد و سرش رفت تو یقه ش و تا 

 بناااگوووووووش ســــرررخ شد!!!!!!!!!

حاال ســــرخ شدن باران همانا و عرعر خنده های منو ارمیا و مهری هم 

شنییید فک میکرد دشــمن با  همااانااا .....     یجووور میخندیدیم که اگه یکـــی می

 اّره برقی و مسلســــل حمله کرده .... خخخخ 

 

 خالصـــه بعد اینکه هرهر کرکرررمون تموم شد تشریف بردیم شهرباااازی!!!

واااارد شهربازی که شدیم ، فقط و فقــــط چشای براق و پروژکتورِی من رو یه 

 چیــــــز بووود!!!!  تلـــــه کابیـــــــن!!!
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وقتـــی نیگا میکردم و تصور میکردم که قراااره تا بااالی کوووه  برییییم ، عیـــن 

 خرررر کیییف میکردم ...

 با ذوق بچگانه ای گفتم :

بچه هااا بچـــه هاااااا ...  اول تلـــه کابییین !! ........ اووول تلــــه  -

 کابیــن!...تروخداااااااا....

 کرد ... بعدشم سرشو به طرفین تکون داد و گفت : ارمیا اول مث بُز نیگام

 ارمیا : خواهرم از دست رفـت ....

که البتــــه چش غره ی سگـــی من نصیبش شد ... و ناگفته نمووونه که ککشم 

 نگزیـــد!!!!!!!!!!

 رادا : آریا راس میگــــهههه .... منم خیلی دوس دارم تله کابیییین سوار شمممم

ـــد اون حرف من مث داهاتیا هـــی سرخ و سفید میشد باالخره اون باران هم که بع

 زبوووونشو تو دهن مبارکش چرخوند :

باران : عاقــاااا شما پسرا اگه نمی یاین ، نیاین ... ما خودموووون سه تاااایی 

 میریــــممممم ......

اون سه تا  که بعدم دست ما رو کشیـــــد دنبال خودش ..  رفتیم سه تا بلیط گرفتیییم

نخاله هم دیدن ما کوتاه بیا نیستیــــم ، بعـــد ما بلیط خریدن و شیش تایی تو یه کابین 

 نشستیـــــــــممم!!!!....

همیــــــــن که تله کابین راه افتاد تازه یااادم اومد که عیـــــــن ســـــــگ از ارتفاع 

 میترسم!!!!!!!
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ز تـــرررس .....    االن مطمئنا رنگم عینهووووو نزدیک بود بشاشم تو شلوارم ا

 مووووز شده ....!!!

 مهران با لحن مشکوووکی پرسید :

 مهری : آریاااناز تو حالت خوبـــه..؟؟؟

 برای اینکه جلوشون ضایع نشم و مسخرم نکنن جواب دادم :

 آررره عااالییییم ... چطور مگه؟؟؟ -

 مهران : هیــچی ... همینجوووری ..

 نی نگاه آریــوراد رو روی خودم حس میکردم..!!!!سنگی

آخه دختـــتره ی گاااو!! اعتماد به لوسترت منو کشته ... قلبت داره میوفته تو 

 شورتت بعد تو کااامـــــال ریلکـــس میگی عالی م..؟؟؟  خـــری دیگهههه

 هرچی بیشتر باال میرفتیم و به کوه نزدیک تر میشدیم گوشم بیشتر میگرفت و

 صداها رو یه جور مضحکی میشنیدم .....

 آخـــرم با لحن شاکی ای  گفتم :

ای باباااا ... این کوهه قصـــد داره کرمون کنه .. حس میکنم صدامو یه جور  -

 مزخرف و زاقارتی میشنــــوم ....

بقیه هم نااالیدن که همین حسو دارن که باااالخـــــره رسیدیم باالی کوه و پیاده 

 بخاطر ارتفاع یکم سرم گیج ویج میرفت ....  شدیم ...

وقتی رفتیم که کوهه رو باال پایین کنییییم ، تو سراشیبی پام لیـــــــــــــز خورد و 

 مث آداااامس چسبیدم رو زمین و پررررس شدم!!!!!!

 



 TANIA2121        تردیـــــد 

 

 
 87 

 

 

 جووووری که با کاااردک هم نمیشد جمعـــم کــــرد ... اصـــن یه وضــی!

ــــدی که داشتم این بود که وقتی جلوی دیگران  میوفتادم زمین یا من یه عادت گنــ

 کله پا میشدم و در هرحال خییییط میشدم، اول ازهمه خودم هــرهــر میخندیدم ...

 االنم دقیییقا کامال بی اراده و ناخودآگاه شروع کردم به هیستریک خندیدن ...

 ـااااااد شد ..!!!!!!!!بقیه هم از خنــــــده ی من خندیدن و روحشون شــ

 ارمیا با خنده دستشو به طرفم دراز کرد و گفت:

 ارمیا : مراااقب باش شصت پات نره تو چشـــمت خواااهری..!!

 با غیـــض و البته خنده جواب دادم :

 تو چشم من که نمیــــره ... ولی ممکنه تو صورت تو فرووود بیاد پام!!! -

 دشو خورررد ...خداروشکر حرفم موثر واقع شد و خن

 وقتی همه دوباره راه افتادن آریــو تو گوشم زمزمه کرد :

 آریــوراد : آخه وقتــی میترررسی ،واسه چی خودت پیشنهاد مطرح میکنــــی؟؟

 باااا حیـــرت نیگاش کردم که خودش دوباره گفت :

 دیآریــوراد : از رنگ و روی زردت هـــتر کووودنــــی میفهمه که ترسیده بووو

 یعنی خیــــلی ضایع بودم؟؟؟ -

 تک خنده ای کرد و زیرلب جوابمو داد :

 آریــوراد : نمیدونــم ...  شاید من زیادی رو حاالت و رفتار افراد تیــزم ...

 

 بعدم ازکنارم رد شد که سریـــع خودمو بهش رسوندم و باهاش همقدم شدم ...
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ه اگه قسمت ضایع شدن بنده رو فاکتور اون روز خیـــــــــــلی خوش گذشت ...  البت

 بگیریم ..!!!!!!!!! .. خخخخخخ

 

 

*************************** 
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 واااااای ننه جووون چشااام وا نمیــــشهههه ....

 قاااااررر ... قـــووورر ... -

 آخــــــی ... معده ی عزیزم داری سرم داد و بیداد میکنی ..؟؟؟ .. میزنم تو

سرتااا .اصـــــــــن عشقم میکشه غذا نخورم که داد و بیداتو درآرم .. پررو .. مال 

 خووودمی اختیارتو دااارم ...

خداوندااا ... یه خرده عقل داشتم همونم دووود شد رفت هوااا ...  کدوم آدم  -

 نرماااالــی با معده ش میحرفه؟؟/ ...  یعنــــی من آنرمالم؟؟؟ .. وللشااا

ـــــــد از اینکه سرو شکلمو مث آدم کردم ، رفتم بیرووون ...   دیدم همه بعـــ 

مشغول فـــک زدن و تی وی دیدن هستن ...  البتـــه بال استثنا چشمای همشون پف 

داشــــت ....   آخه دیشب نزدیکاااای ســـه صبح  از شهربازی برگشتیم 

 ویالاا ..!!!!!!!!!!!..

ـــــــی..؟؟؟ ..   در حین خمیازه کشیدن ،نگاهم به ساعت االن ساعت چنده یعنـــــ

 خورد و خمیازه م نصفـــــــــــه موووند!!!! .... 

 جیـــغ زدم :

 ســــــااااعت چهــــــاااااار بعد از ظهــــرررررره؟؟؟؟...... -

 همه دو متــــر پریدن هوااااا .....

 باران : چته تووو..؟؟!! .. ترسوندیممم ..

 ن : واای بمیییری قلبم افتا تو پاچه م ...مهرا

 ارمیا : مث آژیـــــر خطر میمونه این آبجِی مـــن!!!!
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 رادا به یه چـــش غره بسنده کرد و حرفی نزد ...

 آریـــوراد اما خونسرد گفت :

 آریوراد : آره چهار بعد از ظهره ....   چطــــور.؟؟؟؟!!

 تم :با همون صدای جیـــغ جیـــغوم گف

چرا هیـــشکی بیدااارم نکـــرد ...؟!!!! ... واااایـــی من اینهمـــه خوابیدم دیگه  -

 شب خواااابم نمیبــــره کـــهههه ... اه

 ایندفعـــه خونسرد تر از دفعه ی قبل گفت :

آریـــوراد : من اومدم بیدارت کنم ولـــی یه سری حرفای هذیونی گفتی و بعـــدم 

ی رو تخـــت و التماس میکردی بذارم بازم بخوااابـــی!!! ... و داشتی منو میکشید

 حتی برای جلب نظر من هم پیشنهـــاد دادی که بــااااا هم بخوابیممم!!!!!

 بعــدم لبخندی تحویلم داااد ....

 

عاقا منـــو می بینـــــی..؟؟ ... عضالت صورتم پهــن شده بودن و دهنم 

المللــــی!!!!! ... چشامم که هرکدوووم یه دور افتاد مصـــااادف بود با تونل بین 

کف زمین و دوباااره برگشـــت سرجاش!!!! ...  درکل قیافم مث سکته ای هاااا 

 شده بـــووود!!!!!!!!!!!!!.........

 چـ .. چرا درووووغ میگــــی..؟!!!؟ .. امکـــااان نداره همچین چیزی ... -

 نیشش وا نره گفـــت:ارمیا در حالی که سعــی میکزرد 

 ارمیا : خخخخخ ... نه بابا .. منم همراش بودم .. پههخخ .. همرو دیدمممم ...
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بعدم شونه هاش از خنــــده لرزید و کال زلزله ی هشت ریشتری ای راه انداخت  

 واســه خودش!!!!!!...

 برای اولین بار در عمرم حس کردم سرخ شدم ..!!!

 که در و دیوارو نیگا میکردم پرسیدم : بی توجه به بحث درحالی

 دیگــه غذا نمونده؟؟؟ -

 رادا : چرا برات گذاشتـــم ...  تو آشپزخونه رو میزه ....

منم از خداخوااااستـــه لشمو بردم تو آشپزخونه ... وااایــی بوی فسنجوون مســتم 

 کرد ...

 با ریتم خوندم : وااااااای چقد مستـــم مـــن..!

ردم طرف غـــذا و دِ  بخـــووور ... همینجـــوری مشغووول لمبوندن حمــــله ک

بودم و رحـــم نمیکردم به غذاهه!! ...  طبق معمـــووول هم از دنیا و اطرافم 

 غافــل شده بودم که یهــووو صدای سرفه ی مصلحتی آریــو اومد ... 

 ..... ککمم نگزید ! ... ریلکــــس داشتم مث خــر میخووورردم کـــه

 آریـــوراد :  احیانا شما از منطقـــه قحطــی زده ی سووومالی نیومدی؟؟؟

 بی خیال گفتم : 

 چرا اتفاقا از همووونجا اومدم ... -

اونم دیگـــه چیزی نگفت چون فهمید من سیب زمینی تر از اونم که با این حرفا بهم 

 بر بخــوره!!!!! ....
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میدم همون قهقهـــه ی کنترل شدش بود رفت و با لبخندی که من خــــوووب فه

 بیرون  و من همچـــناااااااان درحال خوردن و لمبوندن بوودم!!!!!

بعد از ظهر فردای اون روز برگشتــتیم تهراااان و دوبـــاره روز از نــو ، 

 دانشگـــاه از نـــووو..!!!

 

 

 

**************************** 
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 ـت مــــــاااااااااه بــعـــــــــــد ....هـفـــــــــ

آخیــــش باااالخره ترم آخرم هم تموم شد و االااان من لیسااانــــس دارم!!!!!!! .....  

 بعــله ... بنده االن یه دکوراتووور محسوب میشممم!!!!

  خســته و کوووفته و له و لــورده از آخریــــن جلسه ی دانشگاه اومدم خووونه ....

البته کارای من که ثباااات نداره ...  یهو دیدی خـــر گازم گرفت و واااســه فوق 

 خوندم ..... !!!!!!!!!

ولــو شدم رو کاناپه و با خستـــگی چشامو بستم که صدای مامان رفــت رو 

 مغــــزم ..!!

م مامان : آریاناااز امروز خونه ی عمه آتنات دعوتیـــم ... خونواده ی خاله هات

 هستن ...  

یه لحظه خواستم بپرسم خاله ها چـــه ربطــی به خانواده پدری دارن که یهو مغز 

هنـــگ کرده م جوابمو داد ....  چند ماه پیش دایی پدرام و عمه آسایش باهم عقـــد 

 و عــرووســـی کردن ... هـــوووووففففف ...

 با بی حوصلگـــی گفتم :

 و خط بکــش تروخـــدااا .. :))))مامان من خسته م ... دور من -

مامان با عصبااانیــت : یعنی چـــی آریاناز..؟؟؟ .. دفعه پیش هم خونه خاله پری 

 نیومدی .و کلی ناراحـــت شد ... ایندفعــه اگه نیای کالهمون میره توهم!!

 جووون؟؟ ....  چی چی میشـــه؟؟؟ ...  وااات؟؟ .. ریپیت اگین!!

 م :مث بچـــه خنگا گفت
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مامان حالت خوووبه؟؟؟ ... فک کنم شمااااهم زیــــــاد کار کردی خسته  واااا .... -

ای ... اوال که ما کالااه سرمون نیـــست .... بعدشم چرا باید فاااصله ی ایمنی 

رو بشکنیـــم و انقـد به هم نزدیک بشیم که بر فرررض مثااال کالهامون بره 

 توی همدیــــگــه..؟؟!!!؟

 ــدای قهقــهه ی مامان خستگی مستگی رو از سرم پرووووند ....!ص

 با بهت نیگاش کردم که خودش به حرف اومد :

مامان : واااااایـــی دختـــر خدا نکشتت .... نزدیک یه ســـــاله که تو ایران زندگی 

میکنـــی  و هنوووزم که هنوووزه معنی یه سری ضرب المثل ها و اصطالحا رو 

 ـی .... نمیفهمـ

 با خوابالودگـــی و گیجــی گفتم :

آهــاااا ...  اینم یه ضرب المثـــل دیگه بووود پــــس ....حاال ســـاعت چند  -

 میخوایم بریم خونه ی عـــمه؟؟؟؟

 مامان با رضـــایت لبخندی زد :

 غروب ....  دو ســـاعت وقت داری استراااحت کنـــی ... 7مامان : ساعت 

ینم غنیمته ..... از قدیم گفتــــن لنگه دمپایی ای در بیابان و کویـــر آخیـــــش هم

 نعمت اســـت ... نقطه سر خــط!!!!! ...

ساعت دیگه تنظیم کردم ،با  2فـــورا رفتم تو اتاقم و بعد اینکه آالرم گوشیمو برای 

 همون لباسای بیرون خوابم برد و خر و پفم رفت هــوااا ...
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 دیــــرررررییییینگ .... دیررررررییییییییییننننـــــگ .... دیردیریییننننگ....

 اه خفــه شووووو ... پارازیت خـــرمگــس .... مردشور ریختتو ببره -

 با هـــزاااار سختی و مشقت بلند شدم و صدای نکره ی آالرممو خفه کردم .

 م تا مث میت نرم مهموووونی!!! ...چپــیــدم تو حموم و یه دوش گرفت

بعد اونوقت بجای ایـــنکه اونجا خووش بگذروونیم و گل بگیم و گل بشنویم ، من 

 باس دراااز بکشم و بقیه برام نماز میت بخونن!!!!! ... وااال بوخووداااا ...

 

نیم ساعت اومدم بیرون و دست به کمر و طلبکار با یه ابروی  –بعد بیست دیقه 

 رفته ف جلوی کمد لباسام ایستادم .... بتاال

یه سارافون آبی نفتی خیلی شیـــک برداشتم که البته از بـــس کوتاه بود به جلیـــقه 

 بیشتر شباهت داشـــت!!!!! ...

یه زیرسارافووونی خوشکل و ظریف سفید و یه شلوار دمپای سفید هم گذاشتم رو 

 تخت ....

عد اینکه ســـارافون . و .... رو پوشیدم  ، مانتو یه مانتوی طوسی هم برداشتم ... ب

رو روی همون سارافونم پوشیدم و یه شــــال که طرح های سفید ، آبی ،طوسی و 

 مشکی داشت رو ســـرم کردم .... 

 سانتی سفــــید هم تیپمو تکمیل کرد ...  7یه کفـــش پاشنه 

 ؟خــوووب .. آرایش کنم ؟ ... نکنم؟؟؟ ... عاااایا ؟؟ -
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یه سااایه ی خیــــلی محو آبی و مشکی زدم و یه رژ صورتی هم به لبام زدم و یکم با 

 مداد زیر ابروهامو مرتـــب کررردم ....

 خـــب ... بســـه دیگههه ... زیاد خوشم نمیادآرایش غلییییظ باشه ... -

 ..رفتم بیرووون که با قیافه های میـــرغضب مامان و ارمیا مواااجهیدم!! .

و بابا که مث همیشه خنثـــی و بی خیال بود ...    منم اصــــــال به روووی مبارکم 

 نیاوردم و خیلی شیک و مجلسی  دست بابا رو کشیدم و به طرف ماشین رفتیم ....

و مامان هم درحالی که با چشاش داشت فحش بارونم میکردو مشت و لگــد نثارم 

 میکـــرد ، سوااار شد ....

 رمیا هم که پشت نشسته بودیـــم ...من و ا

 آروم صداش زدم :

 اِرمـــی؟؟؟؟ -

 ارمیا : هـــوووم؟؟؟؟

 تو میدونـــی مناسبت این مهموونی چیه..؟؟؟ -

 ارمیا : واال اونطووور که به اطالاااع بنده رسوندن ، فقط یه دورهمی سااااده س!

 آهــــااااا ... اوکای اوکای .. تنکس!! -

 ت کرد ....لبخندی زد و سکووو

 بعــــد یه ربع رسیدیم در خونه ی عمه آتنا و پیاده شدیم و رفتیم تـــوووو ...

.............. 
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 آریـــوراد :

در حالی که داشتم دکمه های پیرهنمو میبستم ، با کالفگی و استیصال به حرفای 

 مامان گوش میکردم 

ــنم .... به اندااازه کافـــی بزرگ مامان : آریووراد پسرم من باااید ازدواج تورو ببیـ

 ساالته هااا ... 82شدی .. تا همین االنشم دست دست کردی ،بســه!! .. 

 بعـــد درحالی که چشماش لبریز از اشـــک شده بود ادامه داد :

مامان : ازدواج رادوین رو که نتونســـتم ببینم .... بچم اول جووونی پرپر شد ...  

 ه ی تو رو ببینم ....حداقل باید زن و بچ

 با گوشه ی شالش نم اشکشو گرفت ..

 کالفه گفتم :

 مامان جاان من نمی خوااام ازدواج کنـــم ... اصال فعـــال آمادگیشو ندارم .... -

 مامان : یعنـــــی چـــی آمادگیشو ندارم؟؟؟ ... تو بااایـ ...

 پریدم تو حرررفشو به آخرین راهی که داشتم چنگ زدم :

ن من نمـــیخوااام یکــی دیگه رو هم اسیــر خودم کنممم ... من یه پلیسم و ماما -

همیــشه هم درحال انجام ماموریت !!! ... شایــد اتفاقــی برای من بیوفته .. 

 اونوقت اون بیچاااره ....

 

مامان نذاشت حرفمو تموم کنم و منفـــجــر شد ... درحالی که زاااار زاااار گریه 

 فت :میکرد می گ
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مامان : خدایـــااااا من چه گنااااهــی به درگاااهت کردم؟ ... دو تا پسرام هردو باید 

پلیس میشدم؟ ... یکیشون که رفت زیر خـــــــاک اون یکیشونم باید همیـــشه جونش 

 در خطر باشه ...   یعنی مِن مادر نبااایــد تشکیل خانواده پسرمو ببیییینممم؟؟؟

 

نون به طرف سرویس بهداشتی دوییـــــد ....  با کالفگی خواستم تو بعدم هق هق ک

 موهام چنگ بزنم که یادم اومد کلـــی وقـــت صرف مدل دادنـــش کردم!!!!!!!!! 

 اه ......     

 پــووووووووووووفـــففففففففففف -

و ر بابا از اتاق مشترکش با مامان بیرون اومد که تا جو خونه رو دیـــد تا ته قضیه

خووووند ....    ولی فقط و فقط نگاهم کرد و این یعنــی همه چیزو به عهده خودم 

 گذااشته ...

تو راه خونه ی آتنا خانوم، خواهِر دوست بابا از دل مامان دراوردم و باالخره 

 یکــــم تحویلم گرفــت .....

 

 

************************* 
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 آریــانــاز :

 

 نوردن بودم و به اطراافم بی توجه بودم ... آخیییش چققققده ایدرحااال کیوی خ

 کیـــویه خووشمزس!! .... قررربونت برم کیــوی جووونم !!!!!!

 یاد این جوک افتادم و نیـــشم شــل شد:

" یه جوجه تیغی ، یه کیوی میبینه داد میزنه : وااای داداش باالخره از سربازی 

 برگشتـــی؟؟.."

 با یه چیزی تو همیــــن مایه ها بـــووود ...خخخخخخخنمیدونم تقری

یه دفعـــه دیدم همه از جاشـــون پاااشدن و مـــراســم ماچ و بوس و تف ماالــی به 

 راهه!!!!!! ....  

 نیگا که کردم دیده عــــــــــــــــــه .... آریــوراد با مامان و باباش اومده ....

 ...نااااکـــس عجب تیپی زده .. -

یه پیرهن سورمه ای مارک دیزل که روش توپ توپ های ریــز قهوه ای داشت و 

یه شلوار لی آبی تیره که کمـــربندش از دووور بنـــدری میرقصید و جیــــغ 

 میـــــــزد : مـــن مـــااااارکم!!!!

 خخخخخخ

ـــی نگـــــــــاهم به مامانش افتاد .... یه خانوم میانسال با چشمای طــــوس

خوووشکل که مـوهای نسکافه ای رنگ شدش خیـــلی بهش میومد ....     کتایـــون 

 خانم، مامـــان آریوراد زن با محبتی بود که خیلی دوسش داشتم .... 
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بابای آریوراد هم )آقا سپـــهـر( مردی با موهای جو گندمی و پوست برنزه و 

امی بوود ....    اونم خیلــی چشای عســـلــی ،که بازنشستــه نیروی انتظ

 مهربووون و خوش برخورد و خاکـــی بود ....

 کتایون خانوم به طرف مامان رفت و سفـــت بغلش کرد 

کتایون خانوم : وااای پرینـــاز جان ) مامان ( دلم برات تنــگ شده بود عزیــزم ... 

 تو که سراغـــی از من نمیگیری ...

 .... باورکن سرم خیلــی شلوووغه!! مامان : شرمنده م کتی جان

پـــخخخخخخخ ....  واااییییی مرررردم از خنــــده ..... آره آررره .. مامان 

خیـــلــــی سرش شلوووغه!!!! .... همش جلوی تــی وی نشسته یا با دوستاش 

 میــره بیـــرون .....    هر از گــــاهــــــی هم لطف میکنه و میره سرکار!!!

ره وقتــی زیر دست بــــــابــــــــا باشه ، این خوبی هارو هم داااااره باالخ

 دیگـــه .....

آریــو اومد طرفمو باهم دست دادیم  و اونم نشست رو مبل دونفره ای که من نشسته 

 بودم خیلـــی مجلسی اوومد تو حلق بنده!!! خخخخ

 

 با کالفگی ای که تو رفتارش مشهووود بود گفت :

 اد : وااای آریا نمیدونـــی که ....  مامان روااااانیم کرده!!!آریــور

 با فضولی و البته یه نمه نگرانی گفتم :

 چــراا..؟؟؟ .. مگه چیکااارت کــرده..؟؟ -
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 مستاصـــل گفت : 

 

 

 

آریــوراد : اووووفــــفف ....  از بعد ســالگرد رادوین گیــــر سه پیچ داده که اال و 

 ــد زن بگیری!!!بالاااا بــااای

.  سعی عرق ســردی که روی تیره کمرم نشست رو به خـــوبی حس کردم ....

کردم این حس مزخرف رو که بهم فشار میاورد نادیده بگیرم و عادی رفتار 

 کنم ......

 اععععععع ... آخـــــی الهــــی ... اتفاقا درکـــت میکنم!!! -

 با تعجب نگام کرد ....

 چطــور..؟؟! .. نکنه توهــم..؟؟!!؟آریــوراد : ... 

 دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم :

آررررره باباااا .... جدیدا مغـــزمو کرده تو فرقوون که بذار خواستگارا بیان  -

یکم ببینشون بعد نظر بده ... که شــــاااااایــد فرجی شد و یکیشونو 

ر قیافم میان پسندیدی !!!!!!! ..... آخه من که میدونــم همشون بخاط

خواستگاری!!!! ......    تو همین مدت کمی که ایــران بوودم، خـــوب فهمیدم 

که مردم اینجا چهـره های غربی رو جزء قیافه های رووویااایـــی میدونن .... 

در صورتی که تو فرانســه و اروپا و ... همچین صورت هایی خیلی معـــمولــی 

 و عادیه!!!

 از قبل تقریبا نالیــد: آریـوراد کالفه تر

 آریــوراد : اوووهــووم ... دقیقا

فااارق از بحث های بزرگــتـرا داشتیم باهم حرف میزدیم که با حرف کتایون 

 خانوم .. حـــرف تو دهنمون مــاسیـــد!!!!!
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کتایون خانوم : ایشـــاال عروســی تو آریاناااز جوون ...  ایشاال عروســی پسر 

 .مــن!!! .

 من که دیگــههه به این جمله عااادت کرده بودم ریـلکـــس جواب دادم :

 کتایون جووون؟؟ ... من چه بدی ای در حــق شما کردم عایــااا..؟؟!!! -

کتایون جون که زیــاد با اخالقای من آشنایـــی نداشت، فک کرد دارم جدی میگم و 

 انداخت!!!! متعجــبانه یه نیگا به من و بعدم یه نیگا به مامان

کتایون جون : وااا .. تو به این خوبــی .. اصال تو وجودت بدی نداری که بخوای 

 بهم بدی کنـــی ..!!!!

 منم که منتظـــر همین جمله بودم بل گرفتم :

 خــــب پس چرا منو نفریـــن کردین..؟؟!!!؟! -

 تاااازه دوزاریش جا افتاد و با خنده گفــت :

 که توام لنگه ی پسریه دنده ی منـــی..!!!!کتایون جون : حقــااا 

یه خرده دیگه از این چـــرت و پــرتا گفتیم که نگاهم روی ارمیا و باران که از 

اول مجلس هــی تو گوش هم پچ پچ میکردن و باران هی نیشش درمیرفت ، ثابت 

 موند!!!!!!

 با شک در گوش آریو زمزمه کردم :

 باران .... فجـــــیع مشکوووک نمیزنن؟؟؟بنظـــرت داداش نخــاله ی من و  -

 اونم یه خرده نیگاشون کرد و روشون دقیــق شد و درآخر با لبخند موذی ای گفت :
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 آریــوراد : آخــــی چه کفتر های عااااشــقی داشتیم و خبر نداشتییییم!!!!!!!!!

 

 

 

 هردومون با لبخند هایی خبیث و شــرووور نیگاشون کردیـــم....

 به آریو زدم و بعد با صدایی بلند گفتم : چشمکی

 دادااااش خبریــه..؟؟!! -

 توجه ارمیا و باران و تقریبا همه بهمون جلـــب شد ... ارمیا یکم هول کرد 

 ارمیا : نـ .. نه .. چه خبری؟؟؟

 با همون لبخند خبیثم نگاه معنی داری بهش کردم که یعنـــی خـــر خودتــی!!!

 ینطووره .. باران؟؟ بیا پیش ما بشییین!!!پـــس ... حاال که ا -

ی پاشد اومد ـــباران و ارمیا نگاهی رد و بدل کردنو در آخر باران با بی میل

ا ــــــــطرفمون و به زووووور خودشو تو همون یه وجب جا بین منو آریوراد ج

 کرد!!!...

نم در ره نشست ...  اِرمی هی چشم غره بهم میرفت و مــو رو همون مبل دونف

 ابروهامو تند و تند مینداختم باااال .... یــوهــااااهــااااهـــااااا ... ،وابــــج

 

 با موذی گری به باران گفتم :

 خـــووووب با داداش ما گرم گرفتیاااااا .... -

صــورت سفیــــــدش به صورتی زد!!! ..... سرررخ شدنــشم آدمیزادی نیست 

 آخــه!!!...

 م نزدیک گوشش و پرسیدم :موذیانه سرمو برد
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تووورررش کــردی .. نـــه؟؟ ....بیچـــااااره داداِش مــن!!! ... گیر چه  -

 عفریـــته ی موووذماری افتاده!!!

 فووورا اعترااض کرد :

 باران : اعععع ... خیلـــی دلشم بخواااد ...

 لبخندم پررنگ تر شد

 !!اوووهووو ... پس اعترااف کردی که تورش کردی!! -

با خجاالت و شرمندگـــی نگام کرد .....    زدم رو شونش و لبخند شیطووونــی 

 تحویلش دادم ...

 عمه آتنا : .. اهممم .. 

 توجه هممون بهش جلب شد و اونم وقتی دید همه نیگاش میکنن ادامه داد :

 عمه آتنا : خــب رااستش دعوتتون کردم که یه چیزی رو بهتون بگــم ...

 اش کردیممنتظر نیگ

عمه آتنا : راســـتش خیلی وقته که همه باهم مســافرت نرفتیم ... و هیچوقت هم توی 

مسافرتامون ،برادر عزیزم آراد) بابا ( حضـتور نداشت ....   چطوره همگــی یه 

 مسافرت دسته جمعـــی بریم؟؟؟

 

همهمه ای به وجود اومدن و در نهایت همه حرفای عمه رو تایید کردن .. وقتی همه 

 موافقتشون رو اعالم کردن، باران مث نخود تو آش گفت :
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 باران : چطــوره سفرمون هم جنبه زیارتی داشته باشه هم سیاحتـــی..؟؟!!

 

 

 

 عمه آسایش : راس میگه ... من که موااافقم!!!

 زن ذلیال گفت :دایی پدرام عینهو 

 دایی پدرام : هــرچــی خانومم بگه نظر منم همووونه!!!!

خاله پری و پروین و عمو آرمــان و آرمیــن و بقیه هم تاییــد کردن و قــرااار بر 

این شد که هفته ی دیگــه بریم مشهــد!!! .... به به قراره یکی دیگه از شهرای 

خخخ چه کنم که این کرم ریزی عضو  ایرانو ببینم و کررررم بریزم ...!!!..

 جدانشدنـــی منه!!! ....

 

 

************************** 
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 اه مامااااان ... گفتم نه!!!!! -

مامان : الاله الی هللا ....  یعنی چـــی اخه؟؟ .... بابا بذاار بیان فقـــط ... یه نگاه به 

 پسره بنداااز بعد اگه نخواستــی بگو نه!! 

 با عصبانیت گفتم :

مثل اینکه من خیلـــی تو این خونه زیادیم که انقد اصرار دارین!!! .... خیلی از  -

 دستم خستـــه شدیـــن..؟؟؟ ... باشه .. اصال من میرم که رااااحت باشید!

و بی توجــه به داد و هواار مامان رفتم تو اتاقمو درو قفل کردم .... یه کوله برداشتم 

اس و وساایل ضروری رو چپووندم تو کوله م و بعــد عصبی از طناب و چندتا لب

بالکنم رفتم پاییــن و به دااد و بیدااد مامان که دم در وایستاده بود ف اعتنا 

نکــردم ....  فورااا سوار ماشینم شدم و زدم بیرون ... بی هدف تو خیابونا 

 میچرخیدم ......

بی توجه فقــط میروندم و همــــه ی  گوشیم مدااام زنگ میخــورد ولــی من

 حرصمووو سر پدال گاز خالی میکردم .....  

 درحالــی که صدام از بغض دو رگه شده بود به مخاطب نامعلومی گفتم :

 12تااازه  یعنــی انقد خسته کننده و اضافی شدم واسه خانوادم؟؟؟ ...  من -
اریه که مامان افتاده به جون سالمه!!!! .... اونوقت تو این هفته این سومیـــن ب

من که اجازه بدم خواستگار بیاد تو خونه!!! .....  یعنــی انققققد 

مزاحمشووونم؟؟؟.... چرا به ارمیا کاری ندارن ؟ ... چرا واسه زن گرفتن اون 

.. هه معلوومه دیگهه.. چون اون پسررره!!! .. باااایـــد  1اقدام نمیکنن..؟؟!!

و انتخـــاب کنه ..!!! ولی من چییی؟؟ باید بمونم یکی خودش دختر مورد عالقش
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منو انتخــاااب کنه ... فقطم بخاطر ظاهرم!! ... که دو فردای دیگه نسبت بهم 

 سرد شه چووون عطشش خوابیده!!!!....

 

 

 

یه قطره اشــک چکید رو گونه م ....  ماشینو یه گوشه پارک کردم و سرمــو گذاشتم 

ل اصرارهای مامانو درک نمیــکردم ... اخه چرا نمیفهمید که رو فرمــوون .... دلی

شاید منم از کسی خوشــــــم اومده ..... با وجود این کاراش چطوری بهش بگم که 

دخترت از یکی دیگه خوشش میــاااد..؟؟؟؟ ... که بخاطــرش هرچــقققدرررم 

 خواستگار بیاد من رد میکنم .... هـــااان؟؟؟ ... 

م از آریـوراد ِ لعنتـــی خوشم میومد .. در صورتی که اون منو فقط در چطـــور بگ

حد یه دوست معمولــی میبینه !! .... آره دیگه به خودم که نمیتونم دروغ بگم ... . 

ـی ولــ اده ست!! ....ــــمن ازش خوشم میاد .. اوایل فک میکردم برام یه دوست س

. و این حسم زماانــی تشدید شد که حس کردم به مرور فهمیدم اینطــــور نیـــست ...

ممکنه آریو رو از دست بدم ... و ممکنه یه روزی به خاطر مامانشم که شـــده ، تن 

 به ازدواج بده!!! ....

 

................... 

سرمو با خستگــــی از رو فرمون بلند کردم که متوجه خشکــی گردن و بدنم 

 کــی هوا شدم ..شـــدم!!...و تازه متوجه تاری

 اووففف  عجـــب احمقیم که اینطوری خوابیدم!!! ....  -

گوشیمو روشن کردم تا ساعتو چک کنم که با سیـــــــل اس ام اس ها و میس کااال 

 ها مواجـــه شدم!!! ....

 پوزخندی زدم و اس ام اس ها رو باز کردم :

 مامان : آریــاااناز همین االن میای خونه .. فهمییدی؟؟
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 بعــدی ...

 

 

 

مامان : آریانااز اگه نیای خونه دیگه نه مــن نه تــو ... فراموش میکنم که دختری 

 داشتم ...

 بعــدی ...

بابا : دخترم این موضوع قهــر کردن نداره که ....  از خر شیطون بیا پایین و 

 برگرد خونه عزیزم ...

 بعــدی ...

 حــرف خواستگارو نزنم ...مامان : بیا خووونه قول میدم دیگه اصن 

 بعــدی...

 باران : معلووومه کجــایــی دختر؟؟ میدونی مامانت چندبار بهم زنـگ زده؟؟!!

 بعــدی ...

 رادا : آریای خــر کجــاااییی؟؟ ... کدوم گــووری رفتــی االاغ ...

 

 ....  مبقیه رو بــــدون اینکه بخونم پاک کردم و نیم نگاهی به ساعت گوشیم انداختــ

 شــــب؟؟؟ ... هه االن مثالاا نگران شدن../؟!! 9 -

" روی صفحه،  ARIO RADهمون موقع گوشیم زنگ خورد ....  با دیدن اسم "

 مقاومتم شکست و بی اراده دکمه برقراری تماس رو زدم :

 الو..؟ -

 با نگرانـــی و صدای بلندی گفت :
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. چرا از خونتووون اونطوری زدی آریــوراد : آریااا معلوومه کجای توو..؟؟؟ .

 بیروون ؟؟ ... 

 سکــووت ...

 مالیم تر گفت :

آریــوراد : حداقل بگو کجــااایــی!! ...رادا و باران و ارمیا سیــصد بار بهم زنگ 

 زدن .. فک میکنن تو پیش منــی!!

 هه!! -

.. آریــوراد : حداقل بیا خونه من!! ... من که توی کله شق احمقو میشناسم!! 

 میدونم انققققد کله خری که حتمــا االن تو خیابونایی!!!

 از این که انقـــد خووب حدس زد و منو میشناخت احســاس لذت کردم ....

 ولی در جوابش با نیشخند گفتم :

 هه.. بیام خونت که بعد خوودت یا مامان و بابااات به بقیه بگیــن؟؟؟ -

 ایندفعه کمی عصبـــی گفت :

نه آریااای احمق!! ... اوال که خونه ی ماماان و بابام نه!.. خونه آریــوراد : 

 مجردیم!!....دوماً تو بهم اعتــماد نداااری..؟؟؟

بعیــد نیست برای راحت کردن خیالشون ، مخفیانه بهشون خبر بدی که من  -

 کجــام!!!...

 نمیگم.. به جون مامانم  آریــوراد : نه عزیــز من!! .. به وهلل به کسی نمیگم

 !!!... فقط بیا خونه ی من که حداقل آواااره ی خیابونا نباشی!....
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راسـتش پیشنهـــاد بدی نبود .... آخه وااااقعــا بدنم تو ماشین خشک شده بود  .. بعدم 

 شب رو تو خیابون خوابیدن خطرنااک بود!!.......

 خیلــی خــب ... آدرستو بگوو -

کرد ......   منم به طرف خونه ش راه افتادم ..  با خوشحالــی آدرسو گفت و قطع

طبقــه پارک  کردم و پیاده شدم ...  22خونش تو زعفرانیه بود ..... جلوی یه برج 

رو زدم ...  بعد از چند دقیقه آسانسور ایستاد و منم  11وارد آساانــسور شدم و دکمه 

 ازش اومدم بیروون ......   یه طبقه ی دو واحده بددو ... 

 حااال کــدوم یکــی خونه ی آریوعه؟؟؟ .... آهـــان -

با پررویــــی رفتم طرف اون وااحــدی که جا کفشی ش بیرون بود و درشو باز 

کردم .. و توشو نییگا کردم ...  کلمو کرده بودم توش و داشتم یکی یکی کفشا رو 

 بررسی میکردم ..خخخ

س نتیجه میگیریممم اون یکی خــوووب اینا که کفشای آریــوراد نیست .. پــ -

 واحد مال این آریـتوراد خان هستش!!!!!!.......

رفتم جلو و زنگ خونشو زدم .. در کســــری از ثانیه در باز شد!!!!... بی توجه 

 بهش که با نگرانــی نگام میکرد رفتم تو و رو یه مبل سه نفره ولـــو شدم!!!

!!!.........خیلی خوااابم میومد کم کم رسمــــا خودمو ول داده بودم رو مبل!!!!!

چشام داشت میوفتاد رو هـــم که صدای نکره ی آریــو جفــت پا پریییید وسط چرت 

 نازنینم!!!!!!

 آریــوراد : نمی خوای بگــی چرا از خونه زدی بیرون ؟؟؟

 با خوابالودگی و در عیــن حال پوزخند ، گفتم :
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، مزاحم خانوادمم ...به زور میخوان من شووهر بخاطـــر اینکه از قرار معلوم  -

 کنم .....

 با عصبانیت مشهودی گفت :

آریــوراد : یعنـــی چه؟؟؟ .... اه مامان منم بدتر از مامان تو!!! ....نمیدونم چرا 

 گیــر هشــت پیچ دادن.. ِدهَـــــــــــه....

بحثو پیش ولشوون کن ... وقتی دو روز نرم خونــــــه، دیگــــه این  -

 نمیکشــــن ...

 بعــد یهووو چشامو چهارطاااق باز کردم و زل زدم به آریــو !!

 اینجــا مزاحم تــو که نیستمم؟؟؟؟ -

آریو با بی خیالــی : نه بابااا .. راحت باش! ... هر وقت از این موردا پیش اومد، 

 بیا پیش خودممم....

 تم زیرلب گفتم :لبخندی زدم و درحالـــی که دوباره چشامو میبس

 مرســــی .... تو واقعــا دوست خوبی هستی!! -

 

کم کم چشام گـــررررم شد که تو خـــواب و بیداری حس کردم دستی اومد زیر بدنم 

 و منو بلند کد و چند دیقه بعـــــد، روی یه جای نرم فروود اومدم .... 

ـوعه که منو بغــل کرده تو همووووون خـــواب و بیداری ، حس اینکه االن آریـــــــ

 برااام لذت بخـــــــــــش ترین چیز دنیـــا بوووووود ...

 هووووووومممممممممم .........
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 و قند کیلوکیلـــو تو دلم آب شد .... و بعـــــــــــد:

 خــررررر پوووفففففف .... خـــــــــــرررر پـــفففففففففففف !!!!!!!!

 

 

 

************************ 
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درجـــه باااز کردم و 181آروووم چشمامو باز کردم و دهنمـــو عیـــن اسب آبـــی 

 یه خمیااازه ی درست درمون کشیـــدم ......

چشم چرخوووندم که دیدم سمت راستم ،آریــو خوابیده و دااره خرنااااس 

ت مظلومانه خوابیده بودو میکشــه!!..........خخخ شوخیـــدم ... آریــو گوشه ی تخ

 تو خودش مچــــاله شده بود ..!!!!!!

 الهــــی چه نااانااس خوابیده!!.. عوضی کثاافت ِ خوشکـــــل!!!!! -

 بعد یهو یاااد چیزی افتادم و با خجاالت زمزمه کردم :

نکنه باز طبق عادت خرکیم تو خواب جفتک پرونـــی کردم که این بیچاره  -

 کز کرده و مچاله شده؟؟!!! اونطوری گوشه ی تخت

 

 

 آریــوراد :

 

دست انداختم زیر بدن آریاناز که رو مبل خوابش برده بود و بغلش کردم ...  

نمیدونم چــرا یکدفعه از اینکه بدن ظریفشـــوکه البته کمی ورزیده هم بود، تو بغلم 

 داشتم.. دلم لرزیــــد!!!....

 ذاشتمش رو تخت دو نفره م!!!.... توجهـــی نکردم  و بطرف اتاق بردمش و گ
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خودمم کنارش دراز کشیـدم ...  کم کم داشت خوابم میبرد که حـــس کردم یه وزنه 

 ی دویست کیلویی افتاد روم!!!!!!

 

 

 

 

 

پلکامو از هم بااز کردم که دیــدم آریاناز تو عالم خواب غلت زده و افتاده رو 

ون آدمای جفتک پرونه هااا .. حتی تو من!!!!!!... خندم گرفــت ... احتماال از ا

 یه جا آرووم نمیگیره!!خخخواب هم 

خدا بخیـــر کنه امشبوو .... هیکلشو از روم بلنــد کردم و دوباره پلکامو گذاشتم رو 

 هم ....

داشتم تو دنیــــای شیریـــن خواب غرق میشـــدم که..... حس کردم یکی با لگــــــد 

.....   و ازون ناحیه نااااقص العضو گردیدم!!!  !!!!!!کوووبووند تو پهلوم!!!!

چشام با سرعت نــــووور باز شد و اولیـــن چیزی که دیدم، صورت غرق خـــواب 

 آریا بووود ..!!!

دختره ی دیــووونه..!! ... مث آدم نمیتونه آروووم یه جا بخوابه .. حتی تو  -

     خوابشم وول میخــوره و ورجه وورجه میکنه .....

خواستـــم بغلش کنم که حداقل تا صبح امنیت جــانی داشته باشم ولی گفتم شاید اگه 

 بیدار بشــه خوشش نیاد و از کارم ناراحت بشه .....

بعد اونوقت دیگه پیشم راحت نیست و معذب میـــشه ....  پس ترجیــح دادم برم 

 گوشه تخت و به خواب شیرینم برسم ...!!!!!
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 نــاز : آریـا

 

الهـــی!! ....  ولی چه کنـــم که روحیه ی لطیـــف ندارم و درهــرحــااال باید  -

 کرممو بریززززززم..!!!!

 زیرزیرکی خندیدم و انگشت اشارمو نرم گذاشتم رو بینیش و ریز گفتم :

 ویــــززززززززز .... -

 آروم سرشو کج کرد..!!

 ه ش و آرووم قلقلکش دادمخخخههخخ ...  ایندفعــهدستمو گذاشتم رو گون

 وییییزززز ... ویز ویزززز ... ویــیییزز  -

کمی اخماش رفت توهم  و با دست محــــکم کوبووند رو گونه ش که من زرنگی 

 کردم و سریع تر دستمو برداشتم ..... 

با سیــلــی خفنی که خودش به خودش زد، به ضرب رو تخت نشست که چشش به 

 ......   واااایـــی خدااا  قیافش آخـــــر خنده بوود!!!.....من خــورد!!!!!!!!!!...

 جوری شوووک زده بود که دلم میخواست تختو گاااز بزنم...
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بـــرق خبیث نگاش منو به خودم آورد ولــی قبل اینکه به خودم بجنبم ، داشتـــم مث 

 خــــــــــــــرررر میخندیدم..!!!!!!

 ود رو من و مث چـــــــــــی قلقلکم میداااد .....بعـــله ... جناب افتاااده ب

 

 

 

 

 خخخخ .... وااا ... یــی ... ترو...خـــ .... خداااااااا -

............ 

 جیــــــــغغغغغ ..... خخخخخ ... هههههههه .... نکـــ ... ن ... تـ.. تروخدااااا -

 آریــو با خبااااثت گفت :

 آریــوراد : بگو غلط کررردم!!!!

 خهههخخخ ... عمـ ... عمــراااا ... وااایی مــررردممم...خ -

یااااا خوود خداااا .... من سابقه ی بــدی تو زمینه قلقلک داااشتممم ... یا تِــر 

 میزدم به شلوااارم یا بیهوش میشدم از شدت خنده و پیچ و تاااب ...!!!!

 با همون صدای بی رمق و بریده بریده بخاطر خنده گفتم :

... بخــدااا ... غـــش .. میکنممم ...احــ ... احمـــ .. احمــــــق!! .....   بــ -

 جیییییییییییغغغغغ .... تختت کثیــف ... می .. شـــههههههه.. خهخهخهخ

با این حرفم بهـــت زده دست از قلقلک دادنم کشید و من تونستم یه نفـــس 

 راااحــت بکشم..!!

 با َشک پرسید :

 : اینو گفتی که ولت کنم .؟؟ .. نه؟؟آریــوراد 
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نه بخداا ... من سابقه ی فوق درخشانـــی تو این زمینه دارم .. یه چند باری  -

گالب به روت ریـــــــدم به خودم ...  یه چندباری هم مث این احمقای پخمه 

 غشـــی ... بیهوش شدم!!!

 

 

 

 

رفم درومد و همراهیـــم بعدم خودم هـرهـر زدم زیر خنده .... آریو هم از شوک ح

 کرد ..!!!!!!

آریــوراد : راستـــی صبح حدودای ساعت ده  گوشیت چندبار زنــگ خورد که 

چون دیدم مامانته ، ریجکت کردم ..... ولی به نظرم بهتره ایندفعــه جوابشو بدی و 

 برگردی خونه!!!

 با سر حرفشو تایید کردم .....

میتی در آوردیم رفتم تو آشپزخووونه و یه بعــد اینکه صورتامونو از حاالت 

 املــت درستیدم و با پررویی تمام گفتم :

.. آریــووو کجایــی..؟؟!! ...بیا بییین چه غذای شاهــاانه ای برات درست  -

 کــردممم .... نچ نچ تشکرم نمیکنی .. یاااال بیا دستمو ببوس ..!!!!

آشپزخونه و بعد اینکهههه غذارو اونم که بنده ی شکــــم!!! ... تندی اومد تو 

دیــــد .... مث ازرق شامی های ســادیسمی یه نیگا بهم انداااخت که شاشیـــدم 

 به خـــودم..!!! .. اصن یه وضــــی ...

 اممم ... میگمااا ... شلوار اضافه نداری..؟؟! -

 مثل خنگا گفت :

 میشه کـــهههه..!آریــوراد : چطــور ..؟؟ .. دارم ولــی شلوارام سایز تو ن
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خخخ .. خنگووول گااگوول !! .. منظورم اینه که با اون نیگات شلواااار  -

 الاازم شدم.!!

 تــــااااااااازه پنج هزاری کجش افتاااد و ترتر زد زیر خنده ...

 

 

 

 

خالاااصـــه بعد اینکه خووب غذا رو لمبوندیم و انرژی گرفتیـــم، دیدم گوشیم 

 ه ... بادیدن اسم مامان روی صفحه ، تماسو برقرار کردم داره خودکشــــی میکن

 بله؟؟ -

 مامان با دااد : چــرااا جوااب نمیییدی..؟؟؟ .. از دیییشب کجــااا بووودی..؟؟!!

 سرد گفتم :

 مگه مهمه..؟؟! -

 با عجز گفت : باشه دختــر ... اشتباه کردم .. برگرد خوونههه

ان خووب منتمو کشیـــد قبول کردم که خالصه یکم ناز کردم و بعـــد اینکه مام

 برگردم خونه!!!....

 رو کردم به آریوراد که بر و بر داشت نیگام میکرد

 پــس فردا تو ایستگااه قطار میبینمـــت!!! -

 سری به افسوس تکون داد و گفت :

 آریــوراد : قهر کردنتم مث آدمیزاد نیــست..!!!.......
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*********************** 

 

 

 

 

 

که خوپه ی ما بود نشستیـــم..!!... امروز  11خـــوش و خــرم رفتیم تو کوپه 

قرار بود با قطااار عازم مشهد بشیـــم ....و من برای اولیــــن بااار، حرم امام 

 رضا رو ببینم!!

کل خااانواده و ایل و تبارمونو جمع کرده بودیم و داشتیـــم میرفتیــم!!! .. 

ی شش نفره برای ما بود که  من و ارمیا و مهران و  خخخ .. چهار تا کوپه

باران و آریوراد و رادا ) رادا به اصرار ما و به خاطر اینکه خونواده خاله ش 

 هم بودن با ما اومد ( تو یه کوپه بودیممم..!!

 با نیش باااز گفتم :

 بچه هااا..؟؟ -

 مهران : هووم..؟؟

 باران : بچه خودتـــی

 رادا : بله..؟!!

 بووقیــن..؟؟! بقیه -

 آریــوراد : آخه گفتی " بچه ها " .. ما که بچه نیستیم جوااب بدیم!!

 خندم گرفــت ...

 خیلی خــب .. خانوما.. آقایون .. پسرا .. دخترااا -
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 ایندفعــه همه جوابمو دادن ...

 میگممم ... میخوایم تا آخر راه مث مونگوال در و دیوارو نیگا کنیییم؟؟؟ -

 

 

 

 

 : نمیدوونم ...آریــوراد 

 ارمیا : چه میدونم واالاا...

 باران : بیااین یه بازی کنـــیم!!

  مهران : موااافــقـممممم!!

 من بی طرفمم!! .. رای با اکثریته..!!رادا : 

 ارمیا : اوهووع!!.. زاارت

 اععع ... خو چه بازی ای..؟؟ .. " اسم فامیل خووبه "..؟؟!!! -

 " س " بنویسییییممم همه موافقت کردن و قرار شد از

 بعــد پنج دیقــه .. 

 اســــتُــــپ..!!! -

 همه دست از نوشتن کشیدن و نیگام کردن!!

 اســم...؟؟؟ -

 مهران : سارا ...

 ...آریــوراد : ساسان

 ارمیا : سام ...
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 سپهــر -

 باران : َســنا

 

 

 

 

 رادا : سیمین

 خـــب .. فامیل..؟؟؟ -

 آریوراد : ساسانــی..

 یــیمهران : سارا

 ارمیا : سیروسی

 باران :َسـنایــی

 رادا : سیمینــی

ای خاااااااک بر سرتـــووون ....همه غیــر از ارمیا ورداشتین یدونه " ی "  -

 همون اسمی که گفتین که مثــــال بشه فامیلــی!!! چسبووندین تنگ

 باران : ایـــش .... خو خودت چی نوشتــی..؟؟؟

 چـــاک نیشم در رفـــت ....

 سپهـری..!!! -

 کل کوووپه رفت رو هوااا....!!!!!

 ارمیا با خنده : پس باازم آفرین به عقــل من!!!!
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بروبابااا ... تو که نمیتونستـــی "سام" رو فامیلی کنیییی!!! ... فک کن  -

 طرفش فامیلیش باشه "سامی" .. خخخ آدم نمیدونه اسمشه یا فامیلیش!!

 هر و کرمون هوااا بود .....!!!!!خالااصه تا خود مشهد بازی کردیم و 

 

 

 

 

باالخـــره به مشهد رسیدیـــم و عمه آتــنا واسمون تاکسی گرفت  و ما جلوی یه 

 هتل بزرگ و شیـــک پیاده شدیم..!!!

 ستاره قصر طالیی"!!!! 5به سر در هتل نگاه کردم..: " هتل بین المللی 

.... البته قیمت های  رفتیم توش و چند تا اتاق برای خودمون رزرو کردیم

نجووومیش بماااند ... بعد اینکه متصدی هتل کلید هارو بهمون تحویل داد ، به 

 طرف اتاقا هجــوووووووووم بردیــــم..!!!!!!!!!

 

من و باران و رادا یه اتاق ، آریــوراد و مهران و ارمیـا اتاق روبروی ما ، 

، و بقیه هم اتاقای دیگه رو عمه آتنـــا و شوهرش و مازیار و باربد یه اتاق

گرفته بودن....!!! شرمنده ی اخالق ورزشیتوون اگه بخوام همشــــونو دونه به 

 دونه بگم دهنم کف میکنه هیچـــی، دستمم افلیج میشه..!!! :(((((

چون غروب رسیده بودیم، بعد از شام بدون اینکه جایی بریم استراحت کردیم و 

 ل باشیم و جووون داشته باشیم همه جا بریــم!!!تا فـــردا سرحاخوااابیدیم 

 

 

************************** 
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با احساس اینکه یکی داره موهـــامو نوازش میکنه، چشامو بااازیدم که رادا رو 

 دیدم که با یه لبخند ژکوووند دستشو کرده تو موهااام..!!

 وقتـــی چشای بازمو دید گفت :

..؟؟!..ببخشیــد ....آخه موهات خیلی خووووشکل و خوش رادا : بیداارت کردم

رنگهههه!!....هرکار کردم نتونستم خودمو منصرف کنم که تو موهات دست 

 نبرم..!!!

 بی توجه پرسیدم :

 ساعت چنده...؟؟؟ -

 رادا : اوال اینکه شستم رو بنده .... دوما اینکه ده و نیم..!!!!!!

 بارون کجااس..؟؟؟ -

 س قطبــی گرفته خوابیده و خرناااس میکــشه!!رادا : عینهوووو خر

 خخ .. اعع پس بیا یکم اذیتش کنیـــم..!!! -

چشــمای رادا بـــرق زد و همون برق چشــــاش تاییدی بود روی 

 حرفــمممممم!!
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بعـــد اینکه دست و صورتمو شستم ، دستمو کاااامـــال خیس کردم و رفتم 

 باالسر باااروون خانــوم..!!!

 خیسمو گرفتم باالی صورتش که آب چکه چکه ریخت رو صورتش.... دستای

 ...اول اخماش جمــع شد!!....

 

 

 

 

بعــد آرووم یه چشمشو وا کرد و وقتــــی منو رادا رو دید که مث نکیــر و 

منکـــر باالسرش ایستادیم، جفت چشاش به ضرب باز شد و جیغــش رفت 

 هواااا

 غغغاااااااال .....باران : بمیـــــــــــری آشغ

آغالو که گذاشتیم دم در ... ولــی .. هیـــــن یادم رفت تورو هم باهاشون  -

 بذااارم!!!!!!!!

 با حررص نیگام کرد

 باران : کثــااافتتتتت

 ریدم تو اون قیااافــتتت ... با نرررمی و لطاافـــتتت..!!!! -

دوزک خودشم خندش گرفت و رفت زرتی خودشو مرتب کرد و یکمم بزک 

کرد و اومد دوباره جلومون نشســت......  تا مووقع ناهار گل گفتیــم و سنبـل 

 شنفتیـــم..!!!

............. 

بعــد ناهار قرار بر این شد که ما جوونا بریم پاارک ملت و مامان باباها هم 

 برن یه جا قدم بزنن..!!!
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 پارک ملت قدم میزدیمداشتیــم با دلی خجسته و لبخند هایی بســـی گشاااد، تو 

 که یــهوووو ارمیا هجووومی گفت :

 ارمیا : آریانااز یه چیز میگم نترسیاااا..!!!

 با ترس گفتم :

 

 

 

 

 چیــه..؟؟... چیــشده..؟؟!! -

 ارمیا : یدونه ملخ گنــده ی سبززز دقیـــقاااا پشت سرته..!!

امو بستم و دهنمو باز دیگــــــــه نفهمیـــدم چی داره میگه .... فقط فهمیدم چشــ

کررردم و یه صـــدای زیبـــاای فراصووتـــی از ته هنجـــره ی طالییم، 

 بیرووون دادم..!!!!!

 جیـــــــــــــــــــــــــــغغغغغغغغغغغغغغغغ -

طبـــق عادت دیرینه ام تو اینجـــور موااقع، پریدم به بازوی اولیـــن کسی که 

 زدم و بهش چسبیــــدم....!!!!!!!کنارم و در دسترس بــود، چنگ 

 یعنی یه چیـــز میگم یه چیــز می شنوینااا ... البته شماها که میخونین.. :(((((

دقیــقا مث چسب دوقلو چسبیده بودممم به طرف و ول نمیکردم بیچــاره 

 روو..!!!!       یه دفعــــــه دیدم جمع مث بمب ساعتــی ترکیــــــد و رفت هوااا

س و لرز یه چشممـــو وا کردم که دیدم قشنــــــــــگ خودمو کردم تو با تر

 حلللق آریوراد و بقیه هم عرعر دارن میخندن!!!!

 ولــــی آریــوراد بدوون خنده و حتی ذره ای تمسخر نیگام میکرد ....

 با صدای لرزونی پرسیدم :



 TANIA2121        تردیـــــد 

 

 
 126 

 هنوووز پشتــمه..؟؟!! -

!...   داداشت فقط یه شوخـــی بی مزه آریــوراد : اصال ملخــی درکار نبود!!

 باهات کــرد..!!

 با این حرف خیالم راحت شد و تـــــــازه به زیباااایــی پوزیــشنـمون پی بردم!!

 

 

 

 

 واقعـــاا ممنونــش بودم که اونم مث بقیه مسخره م نکــرد و بهم نخندید....

 چپ چپ به ارمیا نگاه کردم و با غیــض و خشــم گفتم :

 تالفـــی میکنم ... مطمئن باااش!! -

ال نیگام کرد و دندوناشو نشونم داد ....  باالخـــره جمع دست از ــــبی خی

خندیدن برداشـــت و به راه رفتنمون ادامه دادیــم .....  یکم که جلوتر رفتیم دیدم 

 یه حوض خیلــــی بزرگ که وسطش فواره ی آب داره، یکم اونطرف تره...!!!

م دقیییقـــاااا داشتیم میرفتیم به طرفش.....  یه فکـــر پــلیــــد اوومد تو و ما ه

 کله م.!!!... یــوووهاهاهااااا ...  :(((((

وقتی بهش رسیدیم و داشتیــم از کنارش رد میشدیـــم، دوییدم طرف ارمیا و 

 هووولش دادم که با کـــله پرررت شد تو آب..!!!!!!!!

 لیــــل ، رفت هوااااا ....جیــغ باراِن ارمیا ذ

 باران : جیــــغغغ ... چیکاااار کــردی ....

یوهاااهاااهــاااا .....  حقـــته آق ارمیا ..!!!!.. تا تو باشی فکــر اوسکول  -

 کردن و ترســوندن من به ذهنت خطـــور نکنه..!!!!!!
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ها، دست بعدم بـــی توجه به قیافه های سکته کرده و کــج و کـــوله ی بچه 

 ارمی رو کشیییدم و بزوور آوردمش بیروون..!!!

 ارمیا به خاطر خیس بودنش با لـــرز گفت :

 ارمیا : خیلــــی خــری آریانااز ... کله خر تر از تو ندیــدم ....

و جــواااب من فقـــط، در آوردن ادای خودش و نشوون دادن دندونای سفیــدم 

 بوود..!!!!

 

 

 

 ت اِرمی تاکســی گرفتیمو برگشتیم هتل..خخخخبه خاطــر وضعیــ

داشتیم از پله ها باال میرفتیـــمو اصال هم عقلمون نمیرســـید که آسااانســور 

 خیلـــی وقته که اخترااع شده..!!!!!!!... یهنـــی یکی از یکی کودن تــر.....

 با آب توی پاگــرد دوم بودیم که بخـــاطر اینکه نظافتچی همونجـــا رو داشت

و ... تمیز میکــرد و زمین لیـــز بود،پاام رفت رو هـــوا و کلم اومد رو زمین و 

در کـــل، کل برآمدگــی ها و دست انداز های صندوووق عقبـــم  بلکل 

 آســفااالت شـــد ...!!!!!!!!

 و دوووبااره طبق انتظـــارم صدای ترتر خنده ی بچه ها رفت رو نروم....

 یرلب غر زدم :بلند شدم و ز

 ایـــش ... کال امــروز از زمین و آسمون و در و دیـــواار واسه من می باره -

بعدم یه چش غره به کف پاگــرد که خیس بود ، رفتم که چش خودم دررد 

 گرفت!!

 هــرکس رفت تو اتاق خودش و ارمی هم رفت حموووم کنه ......خخخ
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*************************** 

 

 

 

 

 

 

صلمو سر بردن ایـــنااااا ..... اصن چطـــوره برم حــرم..؟؟؟ .. ولــی اه حو -

من که اینجاها رو بلد نیستم .. بعد گم میشم اونوقت خــر بیار و باقالی بار 

مــردشوور این خرساای قطبــی رو ببرن  که تا دو دیقه ولشوون کن ...

 کنــی خر و پفشون میره هــوااا ....  اه

 

و شالمو هم جوری سرم کردم که موهام بیرون نباشه و از هتل لباس پوشیدم 

زدم بیرون ...  طبـــق معمول مث کسایــی که دنبالشوون کردن داشتم راه 

 میرفتممم ....

 با خنده زیرلب گفتم :

 ِد آخه راه رفتنمم به آدم نرفته ... راه رفتن نیست که ... دوییدنه!!! خخخ -

هو اســـب یورتمه میرفتم که یهوو دیدم برااای همینجــور داشتم تندو تند عین

 اولــیین باار در زندگیــم یه نفر همپاای من داره تند تند کنارم میاد..!!!!

چشممو از کفاش گرفتم و سرمو بلند کردم که با چهــره ی فوق خونســرد 

 آریــو مواجه شدم .....

 عـــــه تو اینجــایی..؟؟!!؟ -
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 ــام!!آریــوراد : نچ .. اونجـ

 خخخ روانــی .... وایــــی باورم نمیشه داری مث خودم تند تند راه میای..!! -

آریــوراد : من  عاادت دارم به تند راه رفتن و تند دوییدن ... تقریبا هیــــچوقت 

 آرووم راه نرفتم!!!!!....

 

 

 

 

و اوهـــوووم ... دقیقاا .. منم از بچگــی بس که دقیقه ی نــود حاضر میشدم  -

عادت داشتم هرجایی پیــاده برم، تند تند راه رفتن عادتم شده ... متاسفااانه 

تو دوراان مدرســه کل دوستام ازم شااکـــی بودن که چرا اینجوری راه 

میرم و نفســشون میگیره و گرمشونه و عرق کردنو .... هــزاار جور بهانه 

قول خودشون ی دیگه ... همیشه هم به زوووور کاری میکردن که به 

که البته این حاالت فقـــط دو ثاانیه طول آرووم و سالنه سالنه راه برم 

 میکشیــد .. خخ

 باخنده سری تکون دادو گفـــت:

 آریــوراد : پس تو این مــورد تفاهم داریــم..!! .. حاال کجا داری میری؟؟

نم واال همه عیـــن چــی دهناشونو باز کرده بودنو خرنااس میکشیدن  م -

 حوصلم پووکید اومدم بیرون که برم حـــرم..!!!

 آریــوراد : باشــه .. پس باهم میریم ...

یکی دوتا خیابونو که رد کردیم یه گنبــد طالیــی رنگ، چشممو به خودش 

 خیره کرد ....

 همـــووونه..؟؟!!؟ -

 آریــوراد : اوهووم ...
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 وقتی رسیدیم به ورودی حرم، آریــو گفت :

 : تو از اونور برو .. میدونــی که قسمت مردونه زنونه جداست .... آریــوراد

سری تکون دادم و به طرف یه چادر رفتم و واردش شدم ... وقتی خانومی ک 

 اون تو بود منو بازرسی کرد با مهربونی گفت :

 

 

 

 

 خانمه : خانــومــی پس چادرت کوو..؟؟

 گنگ تکرار کردم :

 چــادر...؟؟ -

 زم ... چــادر نداری..؟؟خانمه : آره عزی

 راستــش ... نه!!! -

خانمه : حرم امام رضا حرمت داره ... ولی عیبی نداره گلم ... ما اینجا یه 

عــالمه چادر داریم که دیروز یه خانمی آورد داد و گفت نذرش بوده ... بیا 

 عزیزم این چادرو بنداز سرت و برو تو ....

 ممنونم ... -

یلم داد و به چادر توی دستش اشاره کرد .... با فقط لبخند مهربونــی تحو

هــزااار بدبختـــی و مکافات چادره رو سرم کردم .. ازون بدتر نگه داشتنش 

بود ... یعنی یه شکنجه ی کااامل بود وااسم .. هـــی میرفت زیر دست و پام و 

 تا مــرز کله پا شدن میرفتم..!!!!!!!!!
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یشد ، یه صحن دیگه جلوم قرار اوووففف ... هی یه صحــن تموم م

 میگـــرفت!!! ......  اصن یه وضــــــــــــی .....

 باالخره با کلـــی پرس و جو و آالخون واالخون شـــدن،حرمو پیدا کردم......

 وقتـــی رفتم توش ، اون ابهتــش منو مسحـــور کرد .....

خوندم و باالخرم از  رفتم داخل و دو رکعت نمازی که باران یادم داده بـــود،

 اونجا دل کندم که گوشیم زنگ خــورد ....

 

 

 

 جواب دادم :

 بلـــه.؟؟!! -

باران : جیـــغغغ ......  دختره ی عوضـــی خــرچــسوونه گاااو 

 کجــــــــاااایــــی..؟؟!!!؟

 با بهت لب زدم :

 حرم!!! -

 ایندفعـــه اون با بهت گفت :

 ــی تو که جایی رو بلد نبودی!!باران : حــــرررم..؟؟؟؟ ... ول

 با آریــوراد اومدم ... -

باران : ای ناااامـــرد ناااِکــس..!!!.. خیلی خــب .. بمون ما هم نزدیک 

 حرمیم .. االن میایم...

 اوکاای اوکاای .... -

......... 
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باالخره بارااان و بچه ها و البـــته بزرگــترا هم اومدن و یه یک ساعتــی هم به 

ت و راز و نیاز اونا گذشـــت .... پسرا و رادا زودتر رفتن و گفتن بیرون زیار

 تو ماشیت منتظرمون میمونن .... 

پدر مادرا گفتن میخــوان اونجا بمونن و دعا و نمـــاز بخونن .... ماهم تصمیم 

 گرفتیم کم کم برگردیم و بریم پیش پســرا .....

 

 

 

 

که رد میکردیم به خیابون می رسیدیم ... یه صحن دیگه مونده بــود ... اونو 

باران دیگه از همونجا خودشو راحت کردو چادرشو برداشت و شالشو یکـــمی 

داشتیم آروم آروم به طـترف خروجی میرفتیم که یــهوو یکی   شــل کــرد ..... 

از خادم های خانوم، اومد جلو و عصبــی نیگامون کرد .. مخصوصــااا باران 

 ...  احتماال بخاطر همون شـــالش که شلش کرده بود ..!!!رو..!!!!.

 خادمه سعـــی کرد لحنش آرووم باشه :

خانوم خادم : خانووم حرم امام رضــا حرمت دااره ... این چه 

 وضعیههه..؟؟؟ ... اگه حجاب داشته باشی خیلــی خوشکلتری که ...!!

بگه که گوشیش  باران هم بی خیــال سرشو تکون داد و خواســـت چیزی

 زنگیـــد..!!

 قبل اینکه گوشیو بذاره دم گوشش صفحشو دیدم و فهمیـــدم ارمیا زنگیده..!!!!

 باران زل زد به چشای خادمه و رو به ارمیا که پشت خط بود گفت :

 باران : ســالاام عزییزدلــمممم ....

- ............. 

 باران : آرره عشـــقممم .... بااوشه...
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- .............. 

 باران : چشـــم ..... داریم میااایــــم فدات شممم ....

باران قشنــــــــــــــگ داشت چشای خادمه رو میکنــــدو شخــم میزد با 

 نگاش!!!

 

 

 

 

 باران : بـــووووسسسس ... فعــال ...

 بعدم تـــق قطع کرد ....

 خادمه عصبی پرسیــد که نه..!!... تقریبا پرخااش کرد :

 مه : با کـــی داشتی اینجووری حرف میزدی خانووم..؟؟!!خاد

ایندفعــه منم از سمجــی و فضولی زنیکه حررصم گرفــت ... نه به اون خانوم 

 مهربون و صبور و باحوصلــه... نه به ایــن..!!!!!

 بارانم واسه این که حرصشو دربیاره با عشـــوه گفت :

 باران : دوووســت پســرررم..!!!!!!!

یعنــــی در اومدن این کلمه از دهن باران همااناااا ، و افتادن خادمه دنبالموون 

 همانااا ....

بارون دستمو گرفته بود و میکشیـــد و می دویید و هرهر به ریش طرف 

 میخندییید!!!!

 خادمه هم پشت سرمون با حررررص داد میزد :
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ـممم ....  کجااان خانوم خادم : من بایــــد به مامانو باباهاتون بگــ

 پدرومادرتوون..؟؟؟.... شماها بایــــد اصالاااح بشیـــد..!!!

خالصـــه تا وسطای صحن دنبالمون کردو وقتـــی دید ما داریم عیـــن جــت 

 میدوییم ، بیخی شدو عقب نیشیــنی کرد رفت پی کاااارش .....

دیدیــم .... و تخلیه منو بـــارانم ایستادیم یه جا اول کلـــی به ریش زنه خن

 هیجـــانــی شدیم ... خخخخ

 

 

 

 

 حاال واقعــا ارمیا چــی میگفــت..؟؟!!! -

 باران : هیچـــی باااو .... داشت میپرسید کجایید .. زودتر بیاین بریم کوه سنگـی 

تااازه صدای مبهوتش وقتی اونجوری پر عشوووه باهاش حرفیدم ، وااااقعــا 

 . خخخخشنیدنـــی بوودااا ..

 جـــااان..؟؟؟.. این موقــع روز چه وقت کوه رفتن و کوهنــوردیه..؟؟؟ -

 باران کرکر زد زیــر خنــده ... بعد دهن مبارکشو وا کرد و زر زد :

باران : کوه سنگــی یه مکانه روانــی!!!.... میخواایم بریم اونجــا آبگووشت 

 بزنیم به بدن!!!

 آهــاااا .. اوکای بریـــممم .. -

 باران : توام ریــدی مارو با اون "اوکای" ات ....

خالااصه با مســخره بازی های باران رفتیم سوار ماشین شدیم البتــه ناگفــــــته 

نمووونه که خیلــی خیلــی مــهــربــــااان نشسته بودیم!!!... باران که 
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ــوش قشنـــــــــگ رو پای بنده نشسته بود و داشت حسااااابی بهش خـــ

 میگذشـــت..!!!

 تو ایکــــیس ثانیه رسیدیـم به کوووه سنگـــی!!!...

بعد اینکه یه پنج شش دیقـه رو تخت نشستیممم و گل گفتیـــم و بلبل شنفتیــم، 

 آبگووشت هامونو آورررردن...!!

چشام با دیدن غذاها چناااان برقـــی زد که باران به من که آب از پک و پوزم 

 یه چــش غره ی جیگــر رفت.... ولو شده بود،

 

 

 

 

بعـــد اینکه یکم نون توش خرد کردم ، خواستم بخــورمش که یکدفعــه صدای 

 هیجان زده ی رادا نگاهمـــو به سمتش کشوند...

رادا : بچــه هااا بیاین ببینیـــم کی میتوونه با مشــت پیازشو خوووررد کنه!! 

 باشــه..؟؟؟؟.. باااشــههه..؟؟؟؟

اول گیج ویج نیگاشـــون میکردم که بقیه متوجه حالت منگ من شدن و مهران  من

 قضیه رو واسم توضیــح داد و حاال منم مشتـــاااق بوودم..!!!!!

اول از همه نوبت آریــوراد بود.. خیلــی عادی و خونســرد یه نگاه بهمون کرد و 

هار چ –قشنــگ به سه  بعدم مشت پرقدرتش فرود اومد تو مغــــز پیاز بدبخــت و

 قسمت نامســاوی تقسیم شد..!!!!

 جیغ و هورای هممون رفت هوااا

 هــوووررااااا .... ایول آریــــووو ... -

با محبت نگام کــرد و چیزی نگفت که البته همـــون نگاااشم کافــی بود که قلب 

 االغ بی جنبــه ی من واسه خودش دیــسکو راه بندااازه..!!!!
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نوبت ارمیا بوود ... اِرمــی هم مث من هم جودو کار میکرد هم بعــدی 

نینــجوتسو و هم پارکــور..!!... واسه همین زورمون زیاد بود و دستمون 

سنگیـــن!!....اونم وقتی یه مشت زد، پیاازه به سرنوشت پیاز آریـتو دچااار 

 شد... خخخ

 باران با هیجــاان و ذووق زده گفت :

 ـــول ایـــــــول ... آفریـیییییین!!!باران : ایول ای

 منم چشمکــی زدم و گفتم :

 

 

 

 

 الیـــک داری داداااش!!! -

 بقیه هم فقط تک خنده ای کردن ....

بعـــدی نووبت رادا بووود!!! ... رادا یه مشت زد به پیاز، که به نــاااااز کردن 

 بیشتر شباهت دااشــت و پیازه آخ هم نگفت!!!!

 هممون هوا رفت و لب و لـــوچه ی رادا آویزوووون شد!!! که خنـــده ی

 بعــدی مهران بــووود....

یه نیگا به ما کــرد و یه نیگااا به پیــاازه بعدم خیلــــی ریلکـــس و شییییک یه 

ااامـــال مســـااااوی ــا پیازه رو به چهاار قسمت کــــــاقو ورداشت و دقیقــــــچ

 ده ــــــده ی ما با خنــــــااابل چشای ورقلمبیــــتقسیمش کرد و در مق

 ت :ــــــــگف

مهران : آدم بااید تمیــــز باشه!!.... چیه آخه دستای میکروبــی تونو میمااالین 

 به پیاز بعدم میکنیدش تو حلقتووون!!



 TANIA2121        تردیـــــد 

 

 
 137 

کم کم لبخندامون کش اومد و بعد اینکه هرکدوم فحشی نثاارش کردیـــم، .. 

 شــد..!!!! نوبت باااران

یجـــور به پیازه نیگا میکرد که انگار کیســـه بوکســه!! ... هرآن انتـــظاار 

 داشتم بزنه له و لـــورده ش کنه.....

دستش رفت باال و پاییــــن آمدن همااناااا و پرت شدنه پیازه تو غذای ارمیا 

 هماااناا و البته پوووکیـــدن جمع هم همااانااا ......

 ـی باید میومد باااراانو جمع میکررد ...حاال یکـ

 

 

 

 

 باخنده و بریده بریده گفتم :

جمـــع کن پــک و پووز آویزوونتووو .... انگاار تو مسابقاات المپیــک  -

 شکست خورده ...!!!!

 ارمیا هم بدون خجالت گفت :

ــه ارمیا : خانومم ناراحتـــی نداره کــههه .... تو هــروقت دلت خوااست پیازو ل

 من دربســت در خدمتتممم.... کنی

 باران هم خرکیــــف شد و دووبااره نیشش وا شــد .....

 

فک میکـــردن پیاز من هم مث رادا و ایندفعـــه نوبــت مـــن بود!!! ......   همه 

باران میــشه..!! واسه همین بی خیــاال نیگا میکردن و دهناشون آماده واسه یه 

ی دیگــه بوود!!... منم بی خیاال تر از خودشون یه نیگا به خنــده ی جانانه 

آریــوراد انداختم یه نیگا به پیازه .....   مشتـــم رفــت باال و با پایین اومدنش 

 پیازه به چنـتد قسمت تقسیییم شــد..!!!!!
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حااال فــک مهران افتاده بوود کــف تخت و باران و رادا هم یه جـــور نیگام 

 انگار روحـــی ، جنـــی ف مریخی ای چیزی دیدن!!!!میکردن 

تنها کسایی که همچناان بی خیال و البــته با تحسیــن نگام میکردن ارمیا و 

آریورااد بودن که کلــــی ذوووقیدم!!! ....    خاک تو ســـرم نشه .. چه بی جنبه 

 شدمااااا ...

 خوردیم ...... بعــد اینکه غذامونو با خنده و شوخــی های همیشگی

 

 

 

 

به طرف هتل راه افتادیم البته بمااند که با چه مکاافااتی شش نفری تو ماشین 

خودمونو جــا کردیــم .....!!!!! ....  بعد اینکه رسیدیم هتل هرکــس رفت تو 

اتاق خودش و افتادیم رو تخت و ... خـــرررر پــففففف ... خــررررر 

 پــوووفففففف .....

 

 

*************************** 
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جلوی " سرزمین موج های خروشــان " ایستــاده بودیم ....  تو دلم کیلو کیلو 

قندو شکــر آب میشد ...  بعــد اینکه وااارد شدیــم.. دهنم از اونهمه وسیله ی 

 آبی و بزرگیش باااز موند و کلــــی ذوووق مـــررگ شدم ..... 

 ااشق آب و آب بازی و شنا بووودم .... من همیــــشه ع

 با ذووق کودکانه ای شیــــرجه زدم به طرف وسااایل تفریحــی و ......... 

............. 

انقـــد مث بچه ها بازی و ورجه وورجه کرده بودیــم که دیگه ناایـی 

 تسه ساعتـــی استراح –نداشتیــم!!!........  به زووور برگشتیـــم هتل و دو 

 کردیـــم ....  

 بعد یه ســـر رفتیم طرقبه و بعــــــدش ... نوبت خریـــد شد!!!!!!

یعنــــــی ما دهن همه بازارا و پاساژا و مرکز خریـــدها رو آســفاالت 

کردیممممم!!!! .......   بزرگترا هم که دیگه فروشنـــده ها رو یه سرویــس 

   اساسی کــردن..!!!!! ..خخخخ .....   
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 ازبس سوغــاتــی و ... خریـتده بودیم کمرمون داشت می شکســت!!!!

وااااایــیییی بچه ها دیگــه بریییم.... من به شخـــصه گو خوردم اومدم  -

 خریـد!!....  

 آریــوراد لبش از خنده ی فرو خورده ش جمــع شد..!!!

من خستــه شدم .. من مهران با بـــی حالــی : واااای تــو رو خـــدااا بریییم ... 

 غـــذا نخوووررردم ....

 

 

 

 

خالااصه از بـــس من و مهران غر زدیم که به زوور و سختی بچه ها از 

خریــد دل کندن و رفتیم هتل و بعـــد اینکه خــوووب شاارژ شدیــم، همه 

وسایالمونو جمــع کردیم ... چون امروز غروب لرای برگشتن به تــهراان ، 

 شتیــم..!!!!بلیــط دا

 

 

************************ 
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 دو هفــــتــه بعـــــــــد ... 

 بابا آخــه چــرااا ..؟؟!!؟ .. اه -

بابا : همیــن که گفتم دخترم ... این اولیــن تجربه ی کاریته و من نمیتونم یه 

ارم اااــودت بسپاها به خــــیس کنم !!!....و مدیریتــشو تنــــشرکــت برات تاس

 و...

 با کالفگی و کمی دلخــوری گفتم :

ولــی باباااا ....  شما به من اعتــماد نداری..؟؟ .. من خستــه شدم ازبـــس تو  -

خونه موندم یا هــی ول چرخیدم..!!! ...  دلم میــخواد دستم تو جیب خودم 

 باشه!!!.....

 از چند لحظه : بابا فقط نگام کرد و چیزی نگفت ولــی ... بعد

خیلــی خــب .... ولی همونطور که گفتــم تو تاازه کاری و باااید یه  بابا : 

 شریک واسه خودت داشته باشـــی..!!!
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 چشام گــرد شد ....

چــــــــــــی..؟؟!!!؟ ..... باباااااا من اعصــااب تحمل یه سر خرو تو شرکتم  -

 ندارم .... 

 فت :بابا اما با خنده ی مرمووذی گ

بابا : دخترجوون هنوز که شرکتــی درکار نیست که از " میم " مالکیــت 

 استــفاده میکنی!!!

 و وقتــی قیافه ی آماده ی انفجاااار منو دید قهقهه ش به هــواا رفــت ....

 

 

 

 

 مامان مثال پادرمیونــی کرد :

ی ما نمیتونیم کلمامان : راست میگه بابات ..!! ... تو اولیــن تجربه ی کاریته و 

 سرماایه رو بیخوود هدر بدیم!!

 خــب البــته یکمم حــق داشتن....

 مامان سو استــفاده گرم هم از فرصت استفاده کرد و گفت :

مامان : االن اگــــه ازدوااج کرده بودی بابات مشکلــی نداشت ..!! .. 

 میتونستــی با شووهر جوونت  شریــک شـی!!!!!

 ی نازک کرد ...و بعدم پشت چشم

 جیــغ خفه ای از سر حرص کشیدم و گفتم :

شمااها کال امــروز کمر به همت بستــین که منو حــررص بدین!! .... آخه  -

نمیگیــد بعد من پیـــری زودرس میگیــرم بعـــد میتــرشم میمونم رو 

 دستتــووون..؟؟!! ... هــرچنـــد من که از خدااامه!!
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انه ای به قیافه ی آماده جیغ زدن مامان نیگا کردم و رفتم بعدم با خنده ی موذی

 تو اتاقمممم ...

 یــوووهــاااهــااهــااا .... -

 

 

************************** 

 

 

 

 

 آریــوراد :

 

 ...چایــی رو به لبم نزدیک کردم و یه جرعه خوردم 

 مامان : پســرم هنوز تصمیمــی برای ازدوااج نگرفتــی..؟؟!!

 ره ی ناراحتـش نیم نگاهی کردم ... چــی میگفتم..؟؟به چه

 نه مامان جان -

 یه دفعــه چشمای مامان برقــی زد !!

 مامان : دخترعموووت "مینــو" رو یادتــه..؟؟!

 با شــک نگاش کردم .. چه فکری تو سرته مامااان..؟؟

 چطــور مگــه؟؟! -

 مامان با یکدندگــی خاص خودش و با شوق گفت :
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به نظرم همسر خوبــی برات میشه!!.. هم خوشــکله . هم مهربوون ..  مامان :

 هم زن زندگــی..!!!

 خــداای من نه!!! ....  با اخم غلیـــظــی گفتم :

 نه مامــاان!! .. لطفااا اصرار نکــن!!! -

مامان : نخیــر .. دیگه نمیذارم دستی دستی زندگیتو نابود کنی!! .. همین که 

اازه زن عموت هم دوس داره تو دامادش باشــی .. قراره همین گفتـــم!! ... ت

 هفته از ترکیه بیان ایران و برای همیــشه بموونن!!!

 

 

 

با غیــض از جام بلند شدم و بی توجه به ادامه حرفای مامان ، به طرف اتاق 

 کار بابا رفتم ....

 تو!تقه به در زدم و صدای بابا اوومد ....  درو باز کردم و رفتم 

 با محبــت نگام کرد و پرسید :

 بابا : کااری داشتــی پسرم؟؟

 مستاصل گفتم : بابا .. شما یه چیــزی به مامان بگید!!! .. میگه مینو ...

 بابا پرید تو حرفمو با مهربونی گفت :

 بابا : تو خودت کســی رو دوس داری..؟؟!!

 یناان نداشتم!!!سکـــوت کردم! .... چون هنووز اونققققدر به خودم اطم

 بابا : پس چرا حرفــی نمیزنی پســر..؟!!؟

 سکــوت ...
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بابا : خودت مادرتو میشناشــی آریــوراد!! ... حتی اگه منــم بهش بگم بدتر 

میکنه!! .... مگر اینکه خوودت کسیو پیشنــهاد بدی و بگــی که بهش عالقه 

 دااری!!!.....

ستم به جایــی بند نبود .. به نظر من آریاناز به فکر فرو رفتم! ......  فعال که د

منو فقط مثل یه دوست و یا حتی مث داداشش میبینه!! .... نمیــخوام با مطرح 

کردن این موضووع اگه جوابش بهم منفــی بود ، همین دوستی ساده هم منتفــی 

 بشه و من از دیدنش محــروم بشم!!

 ودش کرد :آهــی کشیدم که صدای بابا توجهمو معطوف خ

 

 

 

 

بابا : پســرم من دیگه خســته ام .... سنی ازم گذشته!! ... وقتشه که دیگــه 

بازنشسته بشم ولــی به خاطر کارای شرکت..!!! ....  میخوام که تو  مسئولیــتشو 

 به عهده بگــیری !

 با دهن باااز نگاش کردم ....

ر این زمینه نداری و حتــی بابا : ولــی پسرم میدوونم که تو هیــچ تجربه ای د

و من هم از جوانی برای برپا کردن همچین رشته ت هم در این باره نبووده ... 

شرکتی زحمت کشیدم !! .. میخوام که تو با یه شریــک اسم شرکتو زنــده نگه 

 داری!!!!!!!!!!

ام چــــــــی..؟؟!؟ ... شریــــــــــــک.؟؟!! ... ولی بابا من وقتی از ستاد می -

 کلی خسته و کوفته م و تااازه وقتایــی هم هست که ماموریت میرم و ....

 بابا : دقیقا به همین دلیله که میگم باید شریک داشته باشـــی!!!

 فعال باید راجع بهش فکر کنم ..... -



 TANIA2121        تردیـــــد 

 

 
 146 

 بابا هم سری تکون داد و من با کالافگــی و کلی فکر به اتاقم پنااه بردم! ....

 

 

************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 آریـانــاز : 

 

امروز خونه ی آقای سلووکــی )بابای آریــوراد( دعوت بودیم و منم کلــی 

 هیجان داشتم و سر از پا نمی شناختــم..!!!

 تو آینه به خودم نگاه کردم

 چــی بپووشم..؟؟ ... اوووف .. آهااان خودشه!! -

سارافونــی نسکافه ای روشن یه شلوار دمپای نسکافــه ای پام کردم و یه زیر

هم تنم کردم و یه سارافـون خیلــی خووشکل و شیــک به رنگ کرم شکالتی 

 که جذب تنم بود و انداممو خیلــی قشنگ نشون میداد ، پوشیدم ....
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یه شال کرم و قهوه ای هم سرم کردم و به زدن یه رژ صورتــی پررنگ اکتفا 

و یه ریمل هم به مژه های پرپشــت قهوه کردم!!! ... البته بعدش پشیمون شدم 

 ای روشنم زدم!!.....

رفتم بیرون ســوار ماشین یه مانتوی قهوه ای سوخته هم سرسری تنم کردم و

 بابا شدم و پیــــش به ســـوی خونه ی آریـــوراد!!!!

به ارمیا نیگا کردم که یه شلوار جین مشکــی و پیرهن مشکی پوشیده بود و 

 پرت زرشکی که خیلـــی بهش میومد!!روشم یه کت اس

 داداش تیـــپ زدی ... خبریــه.؟؟؟!!! -

 ارمیا : خبرا که پیش شمـــاااست!!

یه لحظــه لبخند رو لبم ماسیـــد!! .... یعنی چــی؟ .. یعنی قضیه اینکه من آریو رو 

 دوست دارم میدوونه؟؟؟

 

 

 

 منظوورت چیه..؟؟!!؟ -

 بی خیال گفت :

کتو میگم خانوووم!!! .... پس که میخــوای دستت تو جیب ارمیا : قضیه ی شر

 خودت باشه!!!!!..

نامحســوس نفس راحتــی کشیدم! ...  و یکم در این باره با ارمیا صحبت کردم 

 تا رسیدیم به خــونه ی آقای سلــوکـــی!!!

رفتیم داخل خونشون که با استقباال گــرمشون مواجه شدیم و به داخل خونه 

 یمون کــردن! .... راهنمای

به آریــوراد نگاه کردم که یه پیــرهن مشکــی پوشیده بود و آستیناشو تا آرنج 

داده بود باال و سه تا دکمه ی اولــشم باز بود و سیــنه ی صــاف و ستبــرشو به 
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رخ میکشیــد و شلوار جین طوسی رنگی که پاش بود بیش از پیش جذابش 

 ظرم کالفه بوود!!!کرده بوود ...  ولــی به ن

 یه جور استیصال و تردید تو همه ی حرکاااتـــش مـوج میزد!!

و به اون که یه کت شلوار ساده با صــدای کتایون جون یه خودم اومدم!! ... 

 ولی شیک طوســی به رنگ چشماش پوشیده بود نگاه کردم ....

 کتایون جــون: سالم دخـتر گلممم ... خوبــی..؟!!؟

ن جون  ... شما چطورین؟؟ ... دلمـــون براتون تنــگ شده مرسی کتایو -

 بوود ....

یه صدایی تو ذهنم گفت  برای کتایوون جون یا برای آریوراد دختره ی آب 

 زیرکااه؟؟

 

 

 

 

 با خوشحاالــی و ذووق گفت :

م که انقــده ماهــی....  بیا تو رررررکتایون جون :  قربــونت برر

 !!زکــم!!ـــعزی

مبال هدایتـمون کرد که من رو مبل تک نفره ای که کنــار آریــو بود  به طرف

 نشستم!! ..... 

 چطــوری..؟؟ -

 د :ـــــــبع......انگاار از هپرووت بیرون اومده باشه اول گنــگ نیگام کرد 

 آریــوراد: آهاا .. مرسـی خوبم .. تو خوبی.؟؟؟

 چشامو ریز کردم و با تیزبینی گفتم :
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 !! .. ولــی تو به نظر خووب نمیای!!!من که خووبم -

 کالفه گفت : آره .. این چنــدروز خیلــی فشاار رومه! .. .

خواست حرفشو ادامه بده که حرف کتایون جون باعــث شد خون تو تنم یخ 

 بزنه!!....

کتایون جوون : آره پریناز جاان )مامان( ... برادر زاده ی سپــهر انقده دختر 

..  قراره که همین هفته اسمش مینوعه ..........ه که نگووو خووشکل و خانوومی

 از ترکیه بیان ایران ... به نظرم مینو همســر خوبــی برای آریوراده!!

 مامان از همه جا بی خبرم هم تایید کرد و گفت :

مامان : آره عزییزم .. وقتی تو بگــی حتما خوشکله دیگــه ... حاال عکسشو 

 شونو ببینیــم؟؟!!نداری ما یه نظر ای

 

 

 

 

 کتایون جوون سریــع گوشیشو درآورد و یه عکس رو به مامان نشون داد ...

مامان با یه لحــن شاد : وااای عزییزززم ... چقده ناازه .. از عکسشم وقاار و 

 خانومــی میباره ...

 با بی حسی گفتم :

 ببخشیــد .. میشه منم عکسشو ببینم..؟؟!! -

 ال تر از قبل اومد طرفم ...کتی جون هم خووشحا

 کتایون جون : چـرا که نه عزیز دلــم!! .. توام یه نظری بده!!

به آریــوراد نیم نگاهی کردم که با همون کالفگــی نگاش بین من و مامانش 

میچرخید ....  وقتــی کتایون جون گوشیو به طرفم گرفت عکس دختری با 
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ست گندمی جلو روم قــراار چشای عسلــی و موهای قهوه ای روشن و پو

گرفت!!! ....  خوشکل بود!! .. واقعا خووشکل بود .... رقیبم واقعا یبا 

بوود!!!! ... هه رقیـــــب..؟؟ تو دیگه شاانســی نداری بیچــااره ..!!! .. نشنیدی 

 مگــه؟؟؟ ... قراره زنش بشه!

مصنووعی با بی حالــی ای که سعی میکردم مخفیش کنم و لحنــی شاد ولی 

 گفتم :

 واایــی خیلی خووشکله خاله کتایوون!! ...    -

 و با سختی و مشقت و پس زدن بغضم ادامه دادم : 

 مبااارک باشه!!! -

کتاایون جونم که انگااار قنــد تو دلش آب کرده باشن صورتمو یه بووس کرد 

 که یه دفعــه عقب کشید و با نگرانی پرسید :

 

 

 

 انقققده ســردی دختــر ..؟؟؟ کتایون جــون : تو چــرا

متوجه شدم که سر آریــوراد با شدت به سمتم چرخید و نگاش روم سنگینــی 

 کرد ....

من ..؟!!؟ ... من سرد نیستم که .... نگران نباشید .. بعضی اوقاات  -

 اینجــوری میشم ...

اونم انگــار خیالش راحــت شد و رفت نشست سرجاش .... با بدبختــی سعی 

 دم عادی جلوه کنم ... رو کردم به آریــوراد که یجــوری نگام میکرد :کر

کلــک نگفته بوودی میخوای زن بگیـری!!! ... چه بی خبر! .. ما رو الیق  -

 ندونستی بهمون یه ندا بدی ... 

 با ناراحتی زمزمه کرد : 
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 آریـــوراد : هنووز که چیزی معلووم نیــست ...

 داشا آزارم میداد و عذاب میکشیــدم ....بحثو عوض کردم چون واقعا 

 راستــی .. تو از شغلت راضی ای ؟؟!!؟ -

متعجب نگام کرد .. نمیدونم تعجبش از سوالم بود .. یا تغییر موضع ناگهاانی 

 من!! ...

 آریــوراد : آره خــب ... من خیلــی به شغلم عالقه دارم!! ...

 ش بحاالت!!هــووف ... خوش به حــاالت ... واقعـااا خو -

آریــوراد : رادا قبال یه چیزایی راجه به عالقت برای پلیس شدن بهم گفته 

 بود ...

 

 

 

 

 با شـــدت سرمو آوردم باال و خیره نگاهش کردم ....

 آریــوراد : چیه ؟؟... حاال حقیــقت داره یا نه؟؟!!

 ...... سرمو به معنی آره تکون دادم ...آریــوراد : شایــد بشه کااری کرد که

 دیگه نمیــشه .... فایده ای نداره .... -

 و آهــــی کشیدم که جیگر خودمو هم سوزووند ...

آریــو با خنده : راستش هیــچ فکر نمیکردم به همچین چیزی عالقه داشته 

 باشــی ... به روحیاتت نمیخوره ..!!!

 اوهــووم ... ولــی عاااشقشممم ... -

 ی و صدای گرفته زیرلب گفت :لبخندش پر کشید و با ناراحتــ
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که جبراان ناپذیرن ... آریــوراد : ولــی این شغل ممکنه بالهاایــی سرت بیاره 

 مث رادوین براادر من ....

 میدوونم.... حاال که نشد که بشه  ..پس بی خیاال -

صدای آقا سپهر بابای آریــو که داشت با بابا حرف میزد منو متوجه خودش 

 کرد : 

هر : واال منم واقعــا خسته شدم و به استرااحت نیاز دارم ... به آریــو آقا سپـــ

هم گفتم که مسئولیــت شرکتو به عهده بگیــره و حتی حاضرم نصف سهام 

 شرکتو بفروشم به کســی تا شریک آریــوراد بشه!!!

 یعنـــی اون لحظه داشتم پس می افتااادم از خوشــی .....

 

 

 

 

و وقتی چشمــای مشتاق و حوااس جمعم رو به طرف بابا برگشــت طرفم 

خودشون دیــد، سری به عالمت تایید کردن تکون داد و شروع به صحبت با 

 آقای سلوکی کرد ....

 

 اهم .. اهم ... تو برای شرکــت شریک الزم دااری..؟؟؟ -

 آریـوراد : دقیقا یکــی از مسائلی که کالفــم کرده همیــنه!!! ... نمیتونم آدم

مــورد اعتماد پیدا کنم که کاار و رشته شم " طراحــی داخلــی" باشه و سلیقه ی 

 خوبــی هم تو چیدمان و دکــور داشته باشه..!!!

 با دلخوری مصنوعی گفتم :

 پــس من چی ام..؟؟؟ -
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 یــهوو چنااان برگشت طرفم که فک کنم گردنش رگ به رگ شــد!! ....

 

 آریــوراد : 

 

 ری گفت : پس مــن چی ام..؟؟!!آریاناز با دلخو

یکدفعــه چناان با شدددت برگشتم طرفش که گردنم گرفت و کمی چهره م در هم 

 شــد .....

 با اشتیاااق گفتم :

 

 

 

 

چطــور به فکر خودم نرسیـــد..؟؟ ... تو حااضــری که .. شریک من  -

 باشــی.؟؟

بابا رو خوردم که برام آریاناز : اوهـووم ... اتفااقا منم این چند وقتــه مخ 

شرکت بزنه ... ولی گفت تازه کارمو خوب نیس که تنهایی یه شرکتو اداره 

 کنم .. و باید یه شریــک داشته بااشم .. و حااال این بهتــــریــن فرصــته..!!!

خیلــی خوشحال شدم ....  اون شب بابای آریاناز نصــف سهام شرکت رو از 

ـااز رســما شریک همدیگه شدیم ...  معلووم بود که اونم بابا خریــد و منو آریانـ

 مث من وااقعــا و از ته دل خووشحــاله .....
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************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آریـانــاز : 

 

امــروز اولیـــن روز کاریم تو شرکت مشترک من و آریــوراده..!!! .. خیلـی 

برم سرکــــااار!!!...  اوه چه افاده ای هم  ذووق دارم ... بااااالخره االن میتونم

 میام!!خخخ .....

 ولـــی یهووو پک و پوزم آویزووون شد ....

 اه کی حااال داره لبااس رسمـــی بپوووشه..؟؟؟!! .. اوووف ..  -

دیروز باران و ارمیا و آریــو منو بزوور بردن واســم لباس رسمــی خریدن 

 ریخــت بهم میخــوره ..!!!ولی من حالم از اون لباسای بی 
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با غصــه جلوی کمد لباسام ایستاادم و یه مانتوی آبــی نفتی 

درآوردم ...سرآستیناش قالب دوزی با رنگ های سفیـــد و آبی کمرنگ و یکمم 

 زرد ،داشت ...

ــعااا شیــک بود ولی قدش تا زاااانـــوم بود!!! ... اعصــابم ریده میشد واااق

هم پام کردم .... یه جین سفیدوار ...   پوشیدمش و یه شلـــمیدیدمش .. وقتی

یه رژ مقنعه ی آبــی سرم کردم و موهای طالییمو کج ریختم تو صورتم .... 

صورتــــی کمرنگ زدم و یه خط چشــــــــم هم پشت پلکم کشیـــــدم و 

 تمـــااام..!!!

پنــــج سانتـــی آبــی بعــد اینکه با ننه بابام خدافظی کـــردم،کفشای پاشنه 

سفیدمو پام کردم و به طرف توسان عزیــزم رفتم و .....  –تیــــره 

 ویـــــــــــــژژژژژژ..!!!!!

 

 

 

 

ســه سوووته رسیدم به برج بزرگــی که نماش تمااما شیشه های مشکی بود ... 

خااصی و البته یه جاهاییش هم نمای طوسی کار شده بود .....که واااقعــا ابهت 

 به ساختمون شرکــت داده بوود ....

 قبل اینکه واارد بشم، اســـم شرکت توجهمو جلـــب کرد!!!.. " شرکت آروین "

خیلــــی از این اسم خووشم اوومد .... هرکـــی این اسمو انتخااب کرده چه 

 سلیــقه ای دااشته تووله ســـگ!!!!!.... خخخ

فشار دادم ... قسمــت مدیریت شــرکت تو رو  91رفتم تو آســانســور و دکمه 

 طبقه نوزدهم بــود ....... 

 صدای چــرت و خز زن توی آسانسور گفت :

 طبقــه ی نــوزدهم! -
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وارد شدم و به طرف در واحدی که تو این طبقه بود رفتم و داخل شــدم ... 

 مرفتم طرفش و با صدای جدیمنشــی یه دختر جوون حدودا بیست ساله بود ... 

 که مخصــووص شخصیت بیرونم بود پرسیدم :

 آقای سلوکـــی تشریف دارن..؟؟ -

 دختر نیم نگاهــی بهم کرد و با لبخندی محبت آمیز گفت :

 منشی : وقت قبلـــی داشتین..؟؟؟

 انگاار اومدم مطب دکتر!!!!!!

جدی تر ادامه دادم : خیــر ... من از این به بعــد شریک ایشون .. و معـــااون 

 مدیر عامل شرکت هستم!!!

 

 

 

 

 دختره با شنیدن این حرفم فورا از جاش بلند شــد ...

منشــی : شما بااید خانوم مهرآرا باشیــد!! ... شرمنده بجا نیاوردم .... بله آقای 

 سلوکــی توی دفترشون منتظرتوون هستن!!

 لبخند کوچیک و البته خشکــی زدم

 متشــکرم ... -

 به گ* ا میره مووقع رسمی حرفیدن!!!عووووق .. اعصااابم 

با قدم های محکم و مغــروور به طرف در دفترش رفتم و بدون در زدن سرمو 

 عیــن گاااو انداختم پایین و پرییدم تو اتاقش!!!

 اما آریــوراد انگار عادت داشـــت!!
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 آریــوراد : اومدی ..؟؟ .. بشین

کارمندات افه بیــاای!!...  وااایــی چقده حووصله و اعصااب میخوااد واسه -

 ایـــــش!!!

 خندش گرفت و یه جــور خاصــی نیگام کرد ...

 به شوخی گفتم :

 چیه..؟؟ .. عااشــقم شدی که نگاه های عااشقانه تحویلم میدی؟؟؟ -

آریــو اما رنگ از صورتــش پرید و همسااان شد با گچ دیوار!!!  با هول 

 گفت :

یه؟؟ ... چرا مزخرررف میگــی آریا .. چه آریــوراد : عـ .. عــااشق چ

 چیزااا .. هه  منو عاشـــق شدن؟؟؟؟

 

 

 

چشاامو باریــک کردم و با ریزبینــی نگاش کردم .. نباید بیخودی دستپاچه 

میشد .. پـــس .... یعنی عااشق کسی شــده..؟؟؟  احساس کردم سر انگشتام یــخ 

 کرد!!

 دارم .. پس باید اینجا به کار بگیرمش! من توی نقش بازی کردن تبحــر خاصی

 عادی گفتم : مثل اینکه واااقعــااا عاشق کســی شدی!!!

با دستپاچگی نگام کرد ولی سریییع به خودش مسلط شد وتبدیل به آریوی 

 خونسرد همییشگــی شد!!!

 آریـتوراد : چطــور مگه..؟؟!!

 پس شــدی!!! -

 آریــوراد : خــب ... حاال که چــی؟؟؟؟
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 خدا میدونه که چقــد سخت بود گفتنش ولی بااید می گفتم ....

 هیچــی ... میخواستم زن داداش آیــنده م رو ببینم!!! -

 نمیدونم چرا حس کردم با این حرفم یه عااالمه غــم نشست تو نگاش!

 منم بدتر از اون بودم .... با عذاب پرسیدم :

 خــب .. اون ... مینوعه؟؟!!؟ -

 ولی حرفــی نزد ... لبخند تلخی مهمون لبام شد یکم نگام کــرد 

سکــوت عالمت رضااست!! ... مبـ .. مبارکتون باشه .. خوشبخت بشید ...  -

 خوب دیگه من برم به کارام برســم!!...

 

 

 

 

خواستم از در برم بیــرون که خودشو بهم رسووند و اومد همه جای شرکتو 

ــح داد .. وقتی از رسمی بودن بیش از نشوونم داد.......... و کارمو برام توضی

 حــد کارم شکایت کردم با آراامش گفت :

آریــوراد : تو فقط وقتی مشتــری های ثابتمون کاری داشتن یا طرف یه چیز 

 خیلــی خااص میخواد میتونــی شخصا به عنوان دکوراتور بری!!!

 خوشحاال شدم ... از اون روز رســما کارم شرووع شــد..!!!!

 

 

************************ 
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 یــــک هفـــــــتـــه بعــــــــــد ...

تلفنو برداشتــم و داخلی رو گرفتم ....   منشــی یا همون خانوم کاوه گوشــی رو 

 فورا جواب داد

 خانوم کاوه : بفرماییــد خانوم مهرآرا ....

 ن..؟؟!!؟خانوم کــااوه..؟؟ .. آقای سلوکــی هنوز نیومد -

 خانوم کااوه : خیــر .. تشریف نیاوردن

بسیــارخــب ... پس اگه اومدن بهشون بگین من دارم میرم خونه ی خانومی  -

 که جدیدا برای دکــور کل خونه مراجعــه کرده بود!!

 خانوم کاوه : چشم ... حتما
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 تــق گوشی رو قطع کردم 

از تو کیفم درآوردم و با بارونــی سفید رنگمو تنم کردم و شال مشکیمو هم 

مقنــعه م تعویض کردم  و رفتم بیرون ...    تو آبــاان ماه بودیم و هوا یکم 

 ســرد بود .....

رفتم خونه ی طــرف و اونم که خانوم خوش مشربــی بود گفت که میخواد از 

همه ی رنگا براش استفاده کنم و بهترین برندها هم باشه ...هزیــنه هم براش 

 یست ... خرپولیــه دیگههه!! ...مهم ن

وقتــی چندتا از بهترین برندا رو بهش معرفــی کردم فهمید تو کارم واردم و 

همه چیزو به خودم سپــرد ...  ولی تاکیــــــد کرد که بیشتر از رنگای شااد 

 استفاده کنم ...

 

 

 

 

ع وسایل منم با کلــــی زحمت و به کمک کارگــر هایی که آورده بوودم سریــ

مارک جدیــد رو چیدیم ...... هالش رو ست نسکافه ای و شیری کردم و برای 

بوفه و میز تلویزیون و عسلی ها از رنگ قهوه ای ســوخته استفاده کردم ... 

 پرده ها هم نسکافه ای و طالیی بود .... 

پذیرایــی که وااقعا ازش خوشش اومد رنگای مشکــی و آجری بود که وااقعا 

 ا شده بوود .... زیب

دو تا اتاق خواب داشــت که یکیو ست طوسی و صورتی  .....  و دیگــری رو 

بنفــش پررنــگ و زرد کردم  ....  آشپزخونه رو رنگ زرد و سبز کردم که 

وااقعا عااشقش شده بوود ... حتی دیگ های چند پارچه ش هم سبز بود ...و 

شب کارا طول کشید ..  9ـدودای ساعت باالخره با کلــی دنگ و فنگ تا حــــــ

تازه خیلــی خووب تموم شد چون من وســـــایلو از قبل آمــااده گذاشته 

 بوودم .... 
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خانومه : وااایــی عزییزم تو خیلــی خوش سلیقه ای ... نوه هام همیشه دوست 

ـی ـااشتن هرکدوم از اتاقای اینجا یه رنگ باشه .. ایندفعــه وقتی بیان حتما خیل

 خوششون میااد! ... واقعا خونه م خیلی خوشکل شد .... چقــدر تقدیم کنم گلم؟؟

 متشکرم .. لطف دارین .. قابلــی نداره ) ....( تومن!! .... -

مبلغ کمـی نبود و در وااقع خیلــی زیاد بود ولی برای اون خانومه پوول خرد 

 هم محسووب نمـیـشد!! ........ 

.......... 

که فاکتـــور و ... رو بردم شرکت و یه سری کارا تو حساابداری انجام بعـــد این

ام خوردم ، .. آریــو زنگید و ــــــــــــداادم ... برگشتم خـونه و بعد اینکه ش

 ....پرسید چیکار کردم که منم تمااااام و کمــاااال براش تعریف کردم 

 

 

 

هم مث خررس قطبــی  وج میزد ....  و بعدشــــاونم رضاایت تو لحنش م

 .... گرفتم خوابیدم!!!!!!

 

 

*********************** 
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با خستگــــی وارد شرکت شدم که از چیـــزی که روبرووم دیدم حــس کردم 

 قلبم دیگه نـزد...!!!!

همون دختــر که عکسشو تو گوشی کتایوون جون دیده بوودم ) مینو ( با یه 

ـی هم کوچولو نبوود ولی سفید و پشماالو بود، روبـروی ســــگ که خیلـ

 آریــوراد ایستاده بود و با محبت و مهربوون نگاش میکرد..!!!

 با صدای ســـردی گفتم :

 سالم ... -

آریــو وقتی منو دید همزمان تو چشاش غم و کالفگــی نشست و زیر لب 

 جوابمو اد ... مینو با مهربونی نگام کرد ...

باایــد آریاناز باشــی خانمی .. درسته؟؟؟ ... کتی جوون خیلی تعریفتو  مینو : تو

 میکـرد!!
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 لبحند سردی زدم

 لطف دارن ... تعریف شما هم به گوش ما رسیده.... -

کمی باهام تعارف تیکه پاره کرد و من توی همون زمان کم به زووور اون 

 فضای خفقان آور رو تحمل میکردم .....

 به سردی گفتم :

 ر میخوام .. بنده کارای زیادی دارم که باید انجامشون بدم .. با اجازهعذ -

 

و به طرف اتاق کارم رفتم و خودمو با کارام مشغول کردم ولــی فقط خدا 

 میدونست که تو دلم چه غووغاایــی بوود ....

 

 

 

 بعد یه مدتی که گذشــت ... تلفن اتاقم به صدا درومد ...

 بفرماایید؟؟ -

 بیا تو اتاقم  آریــوراد :

 تــق!! .. قطع کرد

 زیرلب گفتم :

 بی فرهنــگ -

وارد اتاقش شدم که دیدم مینو هم اونجاست اون سگ عوضیش هم تا منو دید 

 پاارس کرد که مطمئنم رنـــگم شد مث گچ دیوار ....!!!!

یه دور چشامو روهم فشــاار دادم و سعی کردم لبخند مصنوعیمو همچنان حفــظ 

حالــی که تو چهارچوب در ایستاده بودم و چهارستوون بدنم  کنم .... در

 میلرزید گفتم :
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 با من کااری داشتیــد ..؟؟؟ -

 به وضووح تعجبو تو چشای آریــو خوندم ...

 آریــوراد : آره .. خواستم سه نفری باهم یه چیزی بخوریــم ....

 و به کیک و قهوه های روی میز اشاره کــرد ....

 حالی که سگه رو میپاییـدم .. رفتمو روی دورترین مبل نشستم ...ناچــااراً در

 مینو : خانمی چرا رنگــت پریده..؟؟

 آریــو مشکوک پرسید : چیزی شـده..؟؟!!

 

 

 

 

 نـ .. نه .. نه چطور مگه؟؟؟ -

 آریـو : هیچـــی ...

خواستم قهوه رو به لبم نزدیــک کنم که سگه یه پاارس بلنــد کرد و به طرفم 

برداشت که دیگــههه اختیارمو از دست دادم و در حالـــی که با جیییغ  خیز

 میگفتم : 

 ووووویییـــــی -

پریدم پشــت آریــوراد پناه گرفتم و مثل زاالــو چسبیدم به باازوش .. مث ســگ 

 میلرزیدم ...

درحالی که از تررس چشامو بسته بوودم و کلمو تقریبــا تو بازوی آریــوراد 

 دم مدام میگفتم :کرده بو

 اوونــو از جلوی چشمم دووورش کن .. دورش کن ... تــورو خــدااا .... -
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آریــو از شووک درومد و در حالــی که منو بغــل میکرد به مینوی مبهوووت 

 اشاره زد که اوونم سریــع اون ســگ نفرت انگیزشو جمع کــرد ....

 داریم میداد ..آریــوراد درحالی که پشتمو نوازش میکرد ، دل

 آریــوراد : نترس آریا .. نتــرس اون که وحشــی نیست ... کاریت نداره که ...

 منم مرتب و هیستریک وار میگفتم :

نه .. نــه اوون سگــه هم اهلــی بود ولــی ... ولی نزدیک بوود منو  -

بکـــشه ... اونم وحشــی نبود .. اگه صاحابش نمیفهمید من االن مــرده 

 دم ....بوو

 

 

 

 

 مینو برای اینکه ما راحت باشیــم یه خداحافظی سرسری کرد و رفت ...

 آریــوراد منو رو مبل نشووند ...

 آریــوراد : برام تعریــف کن چیشده آریااناز ...

 با آستینام عرق روی صورتمو پاک کردم و آب دهنمو قوررت دادم ...

بودیــم یهوو یه سگ گنده ی  ساله بودم یه روز که بیرون 10 – 10وقتــی  -

خال خالــی اومد طرفم .. من اون موقع بچه بودم و خب .. خب از هیبتش 

م افتــااد ــــــــــترسیدم و چند قدم با دو ازش دور شدم که اوون

صدو پنجاه متر دنبالم  –م!! ...  مساافت زیادی حدوود صد متر ـــــــــــدنبال

ه شش سانت بوود ... ک –بدنم شــااید فقط پنج  کــرد و فاصله ی دندونااش با

صاحبش صداش کرد و اونم دست از سرم بردااشــت ...   از اون روز من 

گا ـــــــــــــگا وحــشت دارم و عین ســگ از ســـــــــــــــاز س

 ...........ممم!!!ــــمیترس
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 اووه چی گفتم!! .. سگ تو سگ شد که!! خخخخ 

 متفــکر نگام کرد .سرشو تکون داد و 

 . گلومو صاف کردم :

اهــممم ... ببخشید که باعث شدم مینو بره ... منم باید برم به کارام  -

 برســم ...

وبه طرف اتاااقـــم راه افتادم ...   اونم زیادی تو فکر بود و اصــــال متوجه 

 رفتنم نشد .... تا آخر وقت اداری زمان زیادی نمونده بووود ....

 

 

 

 

 

کارای عقب مونده رو انجام دادم و بعد از بایگانــــی کردن یه سری فایلها تو 

کامپیوتر شخصیم، نفـــس راحتـــی کشیدم ....شغلمو دوست داشتم امـــا ... کاش 

پلیــس میشدم .... این شغل خیلــی روتینه و هیچ هیجان و تنــشــی 

 نداره !!!! ..... هـــــــــــی .....

 

 

 

************************** 
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به مامان و بابا نگــاه کردم که شــاال و کاله کرده بودنو قــراار بود برای بازدید 

از یه زمین تو نکاء و انجام دادن کاراش .... دو سه هفــته ای برن نکاء تو 

 مازندران !!!...

 با شیطنــــت گفتم :

ننه ی من!!!!!!!!.... شمــااها میخواین من که میـــدونم اینا همش بهوونه س 

(... sorryدونفــری مجــردی برین عشــق و حاال!!! ....  اوه ســاری )

ما رو هم بعنواان سرخر  متـــااهلــی برین عشق و حال و صفا سیتی!!!!....

 باخودتوون نمیبرین!!!

ان هم بی بابا خندش گرفــت و سری به نشونه افـــسوس واسم تکون داد ... مام

 خیااال و خنثی ... انگار که من دارم خدای نکرده با دیــواار حرف میزنم!!!

 مامان : آریا، ارمیا ... حواستون به خودتون باشه هاا . فهمیدین؟؟
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آری ننه جوون .. اوکاای .. برگشتنتوون مصــاادف میشه با بعــد تولد  -

 ن پلیییززز!!!بنده ... پــس سوغاتــی و کادوی تولدمو جدا بخریــ

 بابا : ای ســو استفاده گر فرصــت طلب!!

 لبخند موذیانه ای زدم

 دســت پرورده ایم بابا جــووون .... -

 بابا با خنده خیــز برداشت طرفم که زرررتــی جیم شدم!!

............. 

یکی دو ساعــت بعد رفتن ننه و بابا حووصلم سررفت!!! هر چی م زیرشو کم 

 کــرد!!خخخکردم افااقه ن

 

 

 

 به ارمیا که فــاارق از دنیا داشت واسه خودش تخمه میشکووند نیگا کردم ...

مــن نمیدوونم تو ایـــنهمه میخوری چجووری چاق نمیــشی و از هیکل  -

نمیوفتــی؟؟؟...من هـروقت تورو نگاه کردم درحال لمبوندن بودی .. 

رضای خدا یه هرچنــد خودمم مث خودتم!!..تا صبحم بخورم ، محض 

 کیلووو هم چاق نمیشم!!!!!

ارمیا : نه آبجـــی من!!!....  بنده چااق که میشم .. ولی باشگااه بدنــسازی رو 

 واسه همین مواقع ساختن!!

 چش غره ای نثارش کردم

 باارووون جونتون خووبه؟؟؟ ... نمیخوای بری خواستگاریــش؟؟؟ -

 د!!!یهووو لبش چااک خورد و نیشش تا بناگوش وا ش
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ارمیا : چــرا اتفااقا .... به مامان گفتم و اونم بســی خشنوود شد .... هفته دیگه 

 قراره یه شب بریم خواستگاریش .. فقط کافیه مامان و بابا از سفــر برگردن!!

 ابروهامو انداختم باال و با دلخــوری آشکاری گفتم :

 یه ندا بدین!!!عه!؟ .. چه بی خبر!!...  ما رو محرم ندونستین بهمون  -

 نگاهــی بهم کرد و با پشیمونی گفتم :

ارمیا : ببخشیـــد خواهــری!!! .... آخه هم مــن از ذووق و شووق یادم رفت 

بت بگم هم اینکه تــو همش سرکارتی و ما خیلــی کم میبینمت .. اگرم ببیــنیمت 

 ازبس خسته ای که همش چـــرت میزنی!!!

 ش بســی قانع کننده بوودااهه!!!سرمو تکون دادم ... دالیل

 

 

 

 

 شماره ی آریــورادو گرفتم و زنگیدم بهش ...  بالفاصــله جواب داد :

 آریــوراد : جـــ ... بله؟؟؟

 پوزخندی زدم

 آریــو جان فکر کردی من مینوعم...؟؟؟!! -

 

 آریــوراد : 
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" روی صفحه گوشــی قلبمو بی  Aria nazگوشیــم زنگ خورد .. اسم " 

رار کرد ... جواب دادم .... خواستم بگم " جانم " که سریــع جلوی خودمو ق

 گرفتم اما انگار یکم دیر جنبیدم!! ...

 جــ ... بله؟؟؟ -

 صدای پوزخندش توجهمو جلــب کرد ... با لحن سرد و ناراحتی گفت :

 آریــو جان فکر کردی من مینوعم..؟؟؟!!آریـانــاز : 

اراحت نشدم ... بلکه حس کردم روم یجوراایی نمیدونم چرا از این حرفش ن

غیرت داره !!! ..که همچین حرفی میزنه ....خخخ چه حرفاااا غیرت که واسه 

مرداست!!! ...ولی خود آریانــاز بارها و بارها بهم گفــته بود که رو کسایــی 

 که براش عزیزن و دوستـــشون داره، تعصب و غیرت خاصــی داره ....

 تو دیدم رو گوشــی ....  خوبی حاال؟؟؟نه! ... اسم -

 

 

 

 

 لحنش مالیــم تر شد :

 آریانــاز : مرســی ... تو چطوری؟؟ .. چه خبرا؟؟

 خوبم .. سالمتیت! -

آریـانــاز : آهــا ... خب میخواستم بگم اگـــه میتونــی بچه ها رو جمع کن بیار 

 اینجا بریم صفــااسیتــی!!!

 یه ساعــته که از ستاد اومدم .... پس شرکــت چی؟؟ .. من تاازه -

 دوباره صداش ناراحت شد:
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آریانــااز : بااااشــه جناب سرگــرد )با تاکید جناب سرگردو ادا کرد ( ... پس 

 استراحت کــن .. خداحافظ

بسم هللا ...  چش و بدون اینکه اجــازه بده حرفی بزنم قطع کرد!!!!! ....

 بوود؟؟؟؟....

هنم رسیــــد..!!!...  چند روز دیگه تــولدشه و من میتوونم یهووو یه فکری به ذ

 سوپرایـــزش کنم!!!... 

هرچنـــد از باران شنیده بودم که آریاناز هــرگــزززز تولدشو یادش 

نمیره!!!.... و از اول ماه واسه همون روز موعوود لحظه شمــاری میکنه و 

 هیجان داره!!... خخخخ

 

 آریـانــاز :

 

 !! .پسره بیــب!!. پسره ی سه نقطه! .. پسره ی خاجالــی!!ـوووقپسره ی ب -

 

 

 ایــــش واسه من افه میاد و میگه خسته م!!! ...  ایش ایش اییییش

 

 

*********************** 
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گوشیــم زنگ میخورد ...  با بی حوصلگی نگاهی بهش کردم که دیدم 

اون بخواد تولدمو تبریـــک بارانه!!!....  با ذوووق جواب دادم که شــاید 

 بگه!!!!!!.........

 الوو؟؟ .. بله؟ -

 باران بی خیال گفت :

 باران : سالااام خــره!!!....  

 عمــته!! -

 باران : عمه ی خــود ...    نه نه اشتباه شــد ببخشیید!!

 با خنده گفتم :

 یخیلـــی بده با دخترداییــت دعوا یا کل کل کنــی بعد به عمه ش نتونــ -

 فووحش بدی .. نه دختر عمه جووون؟؟؟؟

 باران : آرررره به خداا ... ِعــند ضدحاال و حال گیریه!!!

 

 

 

 

 خــو حاال چیکاارم داشتــی؟؟ -

باران : آهــااا .. بیا بریم امرووز لباس بخریــم!! ... من هوس لباس خریدن    

 کـررردم!!!

 باادم خالــی شد .....با ناامیدی گفتم :

 ؟؟؟همیــن -

 باران : آررره دیگههه ... پَــه چــی؟؟؟!!
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 هیچی ... باشه نیم ساعت دیگه در خونتــوونم!!! -

 و بعد از خداحافظی قطع کردم ....

چقققققققــدر من محبووبم....  چقققــدر همه بهم تبریک گفتن و تحویلم  -

گرفتن.....!!!! ...  هع اصن انگااار نه انگااار ... فکر کنم یادشووون 

 فته ... هـــیر

بعــدم با ناراحتی لبااس پوشیدم و اومدم برم طرف ماشیــن که یه لحظه در جا 

 ایستادم ....

 چـــرا آریــوراد بهم تبریــک نگفت ؟؟؟ -

اه آریااا خریااا توام ... اون از کجــا بدوونه که تولدت کیه ... نزدیک یه ساااال 

 چه انتظارایی دارم ....پیش بهش گفته بودیااا ... اوسکووول!!! .. 

 سریــع سوار ماشین شدم و زررررررت رسیدم در خونه باران اینا ... !!!!

............. 

 سالاام ... کجا بریــم!!؟؟ .. تیراژه خوبه؟؟ -

 

 

 

 باران : آووره ... اوکیه!!

گازشو گرفتم و رفتیم تیراژه ...  داشتیم مغاازه ها و بوتیک ها رو شــخم 

 گاهاموون!!!...میزدیم با ن

 حااال چی میخواای بخری؟؟؟ -

 بی خیال آدامسشو بااد کرد و ترکووند ....

 باران : هــر چی که خوووشم بیاد!!!!
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 اوکاای .... -

 یه دفعــه حس کردم دستم کشیده شــد و با سرعــت نووور دارم کشیده میشممم!

نهو ش و عییینیگــا کردم دیدم بااران دستمو عیــن افسار اسب گرفته تو دست

 اسب میدووعه!! ... فقط یه صدای " پیتیکو پیــتیکــو " کم داریم این وســط!!!

 جلووی یه مغــازه متوقف شد و با شــوور و شووق به ویترینش اشااره کرد ...

نگاهشو دنبــال کردم و به یه جلیقه ی خوووشکل و نااز مشکی رسیدم!! ...  

 منم خــوووشــم اوومد!! ... 

 نو میخــواای؟؟ .. منم میخوااااماو -

 باران : نه االاغ ... من که از این چیزا نمیپووشم .. واسه تو گفتمممم ...

رفتیم تو و وقتــی فروشنده برام آوردش رفتم تو اتاق پررو و یه دور 

 پوشیدمش!!! ... خیلـــی ناایس بوود!!

رای زیر جلیقه همونجا یه شلوار خووشکل سفید و یه بلوز برااق سفید هم ب

 خریدم ....

 

 

 

بعــد ده دیقــه بی بالفااصله بعد اینکه پولو حساب کردم اومدیم بیروون .... 

 هدف راه رفتن یه کفــش چشممو گرفــت!! ...البته وااسه باراان مناسب بوود!!

 دستشو گرفتم و بردمش به طرف ویترین مغازه ....

 ه خووشکله!!اون کفش صورتــی جیییغ رو نگاه کن ... چ -

 با بهـــت نیگام کرد ...
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باران : تــو میخواای اونو بپووشــی؟؟؟ ... باورم نمیشه که یکم ظرااافــت 

دخترونه حالیت بشه!! ... فک کن من یه بـــار تورو با اون کفش پااشنه پونزده 

 سانتــی ببینم!!....

 با چشــم غره گفتم :

. من که از این چیزا نمیپووشم ... پام االاغ خر احمــق وااسه تو گفتم!!! ... -

 به فنا میره بعد بایــد جزء ناقص العضوین و معلولیــن به شمار بیام!!!!

 باران : بی ذوووقــی دیگه ... یه ذره احساس و ذوق هنری نداری کههه ....

 خخخخ ...آخه چه ربــطی به ذووق هنری داره؟؟؟ -

برای خالـــی نبودن عریضه یه  باران : چه میدوونم ... همینجوری خواستم

 زری زده باشــم!!!

با خنده رفتیم تو و باران وقتــی اون کفشه رو پوشیـــد، خوشش اومد و رنگ 

بنفششو خریــد ....   بعد از اینکه تیراژه رو متــر کردیم رفتیم پاساژ الماس و 

قرون هم اونجا رو هم ســانت کردیم!!!!!... و وقتی جیبموون سورااخ شد و یه 

 برامون نمووند، گفتم :

 

 

 

 

بســه دیگه بااران ... اینهمــه خرید کردیم! ... ساعت شیش غروبه .. بریم  -

 دیگهههه ....

 باران : اوکــــــی .... بریم..!!!

 اون " اوکی " رو کشیده و یجورایــی با تردید گفت!! .... 

 یکــرد گفت:ســوار ماشین شدیم و باران درحالــی که ورجه وورجه م
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 باران : امـــشب میخوام بیام خووونه ی شــما!!....

 اوکی ... بیا!!... به قول مامانم : قدمت روی چشم .... -

خنده ای کرد ...  رفتیــم و رفتیــم تا رسیدیم به خونموووون!! ... درحالــی که 

 نسانتوی هردوتا دستمون بــود، با هزاار ترفند غیر عادی و استفاده از روش ا

های اولیه ... مث استفاده از آرنج یا دنــدون!! در خونه رو باز کردیم و رفتیــم 

 تو که یهوووو یه صدای کــر کننده باعث شد سرجام خـــشکم بزنه!!!....

به جمعـــیتی که روبروم بود و داشت با جیــغ و دااد میگفت : " تولـــدت 

 مبااارک " مات نیگاه کردم ..!!!!

یندوزم لود شد و باال اومد و اول از همـــه یه پس گردنــی به بااااراان کم کم و

 که حاال فهمیدم تا االن داشت منو معطل میکــرد؛ زدم ....

 باران : آااااخ ... بشکنه دســتت!! .. جای تشکرته؟؟

شــرمنده .. ابراز احساسات من یکم خشنه!!! .. االن این که خــوردی یعنی  -

 مرسی!!!

(!!!! .. گرفتم و به ارمــیا 2_2خنده نگاه از قیافه باران که شده بود این: )و با 

 چشم دوختم ....

 

 

 

 ارمی درحالــی که یه کاله بوقـــی مسخره سرش کرده بود اومد طرفمو گفــت :

ارمیا : تولــدمووون مبارک آبجــی!! ... خجاالت بکش خوبه تولد منم 

 ریــوراد باید واسه جشــن تدارک ببینیــم!!!هســتااا ... ولی اونوقت من و آ

اعععع راست میگه ... بلکل یاادم رفته بود خیر ســرمون دو قلووییم!! ...  

 شرمنده شدم ....

 با شرمندگــی گفتم :
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 تولــدت مبــــاااارک ارمیا جووونم!!!! -

ا تبعــدم پریدم بغلش و پاهامو دور کمرش حلــقه کردم و درحالــی که دستامو 

 مرز خفـــه شدن دور گردنش فشار میدادم ، لپــشو گااااز گرفتم!!!!!!!

 ارمیا با جیغو داد و فریـااد خودشو از دستم آزاد کرد و گفت :

 ارمیا : بابا این یه وحشـــِی آمااازونیه اصـــن!!!!

یکدفعــه چشمم به آریــو و مینــو خورد که با لبخند به طرفمون میومدن .... 

از دیدن مینــو حالم گرفته شد ... ولــی دروغ چرا؟؟ .. مینو دختر فهمیده  کمــی

و با محبتــی بود و جدای اینکه قــرار بود با .... آریــو ازدواج کنه ، دختر 

خووب و خانومی بود!! ... خداروشکــر این دفعه اون سگــش همراهش 

 نبود ....

 م گفت :اومد جلو با مهربونــی بغلم کرد و زیر گوش

 مینو : تولدت مبــارک باشه آریا خانمی!!!

 مرسی .. لطــف کردی اومدی .. ممنون -

 

 

 

 

وراد تعاارف تیکه پاره دو سااعت با همه به غیر از آریـ خالااصــه ی کالاام،

 کردم!!! .. آخرم اعصابم ترکید :

 عاقــاا بذارید من برم این لباســاامو عوض کنم ... ِدهَــــه!!! -

ندیدن و کنار رفتــن ...  وقتی خواستم به طبقه ی دوم برم، نگاهــم به همه خ

 آریـتو افتاد که همون موقع چشمــکی تحویلم داد و لب زد :

 آریــوراد : تولدت مبــارک ...
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 لبخندی به روش پــاشیــدم و چپیدم تو اتاقم.....

ید و شلوار همــون جلیقه مشکی ای که خریدمو برداشتم و با همون پیرهن سف

سفیدی که همراهش خریدمو پوشیــدم که  چون فیت تنم بود و خیلی خوشکل تو 

 تنم ایستاد .... یه صندل مشکــی هم تیپمو تکمیل کــرد ... 

یه خط چشم کلفـــت کشیدم که خیلـــی چشامو ژیگووول و جلوی آینه ایستادم ...

ـی هم رژ گونه زدم و درشت کرد!!!!!!! ... یه رژ پررنگ هم زدم و یکمــــ

 رفتـــم پاااییـــن....

دیدم باران کثاافت هم لباسشــو عوض کرده و یه تاپ گردنــی که خیلــــــی باز 

نبــود به رنگ بنفش پوشیــده و یه شلوار جین مشکــی و در آخر همون کفش 

 بنفشی که خریده بووود .... 

 هم زده بوود !!!البـــته یه سایه ی خففففففــن مشکــی و بنفش 

 با قدم های شتر مرغــی به طرفش رفتم .... 

مردشـــورتو ببرن .... تو کــی رفـتتی اینهمه آراایش کردی؟؟؟ .. به جــت  -

 گفتی زکــی!!!

 

 

 

 

 خنده ای کرد و گفت :

 باران : خوووشکــل شدم..؟؟؟!! 

 یِـــس .... من چی؟؟؟ -

 هممم خر!!!باران : تو که همیــشه ی خدا خووشکلــی نف

 نفهمی از خــودته!! ... چشات خــر میبینه!! -
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خندش گرفت ....  به طرف پخش استریو رفت و صداشــو زیاااد کرد .... که 

اول از همه ساساان  بزوور آذین رو کشیــد وسط و آذیــن با کلی سرخ و سفید 

 شدن تو رقص همــراهیش کـرد ... 

 رادا هم با مهران رفــت وســط ....بعــد از اون ارمیا و باران رفتن و 

منم رفتــم دست آریــو و مینــو رو کشیدم و رفتیم وسط سالن سه نفری 

رقصیدیم .... البته رقص آریـتو خیلــی قشنگ ، سنگین و مردونه بود و منو 

تاحاال رقصشو ندیده  قلبم تند و پر تپش براش میزد ... مااات خودش کــرد ...

 بوودم ...

.......... 

 بعــد از کلــی بزن بکوب و رقـــص، نوبت آوردن کیک و کادوها شـــد..!!!!

 یا به عبارتــی بهترین قســمت تولد!!! خخخخ

یه کیک بــزرگ سفید که با ژله ی قرمز روشو به شکل گل های قرمز 

 دراورده بودن ....   خیلــی شیک بود ... روشم نوشته بود :

 فسانه ای تولدتون مبارک !!!....دوقلوهــای غیــرهمسان ا -

 

 

 

 

 بالفاصله بعد خوندن نوشتـته ی روی کیک گفتم :

 مازیــار تو این کیکو سفارش دادی .. نــه؟؟؟ -

 کلشو خــاروند و درحالــی که سقفو نگاه میکرد گفت :
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مازیار : خیلــی تابلــو بود؟؟ ... خو به من چههه ... خواستم نشونت بدم که 

اونــروز نذاری تو جیــبت  و بدونــی که فمییییدم دیگه منو مث 

 غیرهمسانیـــن!!!

همه متعجب نگاهمون میکردن ... منو مازیار با خنده قضیه ی روز اول تو 

فــرودگاه رو براشون تعریــف کردیم اونام کمی خندیدن و سر به سر مازی 

 گذاشتن و بعـــد ....  نوبت کادوها شـــد!!!

 رو باز میکردم ...یکی یکی کادوها 

 خــب این از طرف بارانه!!.... -

کاغذ کادو رو باز کردم ... یه هلی کوپتر کنتــرلــی !!! ... مث بچه ها ذووق 

 کردم!!!

 وااایـــی دستت درد نکنه ... همیشه ازینا خوووشم میومد.... -

 ارمیا : خــااک تو سرت .. خیلی بچه ای خخخ

 ا نگوزی بعد بحرف!!ایــش ... عوضــی ... تو اول بپ -

 چشم غره ای نیم بند رفت ....

 ارمیا : خو منم هدیه باران به خودمو بـــااز کنم حاال .....

 

 

 

 

وقتی کاغذ کادوشو باز کرد، توش یه جعبه بود که با بـــاز شدنش یه ساعت 

 اسپرت مــاارک خودنمایــی کرد!!!....

 اوهووووع!! .. چققققــد الاارج -
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لم کلــی قربون صدقش رفت و تشکــر کرد و حوصلمونو ســر ارمیای زن ذلی

 برد ....

یکی یکی کادوها رو باز میکردیم و لحظه به لحظه بیشتـــر خرذوووق   

 رسیدیم به آخریــــن کادو که مال ارمیا بود و از طرف آریـــوراد!! میشدیم ....

 شد!!! " نقــره با زنجیرش نمایااانEارمی بازش کرد که یه پالک "

ارمی بعد از تشکر شروع به وارســی کادوها  و جداکردن کادوهامون از هم 

 کــرد .... من اما با تعجب به آریــوراد نگاه میکردم!!!

 اهم ... شرمنـــده هاااا .... ولــی پس کادوی من کو آریو جان؟؟ -

 لبخندی تحویلم داد ....

 آریــوراد : االن میارمــش ....

ون به ما جلب شده بود و با کنجکاوی منتظر بودن ببینن کادوی حاال همه نظرش

 آریـو چیه که باید از بیرون بیارتش!!!

 (2_2بعــد از چنـتد لحظه آریــوراد با یه " ســگ هاسکــی " اومد تو!!!!!!! )

من کامال غیر ارادی و ناخودآگاااه بلند شدم و خودمو به طرف ارمیا متمایل 

 کردم ..... 

 اوون چیه؟؟ ... تـ ... تو که ســـگ نداشتــی!!! او ... -

 

 

 

 

 آریــوراد اما لبخندی پر از آرامش تحویلم داد و گفت :

 آریــوراد : این کادوی من به تــوعه!!!
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چشام گرد شد .... سگه خیلـی خوشکل بود و رنگش سفید و طوســی بود و چشاش 

 ام دم تکون میداد!!!!روشن بود ... و درحالــی که زبونش بیرون بود، بر

من ولـــی از ترس فلج شده بودم ....  آریــو با سگه به طرفم حرکت کرد که 

 ناخوآگاه جیــغی کشیدم ....

 نیا نزدیــــک ... ببرش اونوورررر ....  جیــــغغغغغ .... -

 اشکم داشت درمیــومد ....

 ش حرف میزنیممم ..آریــوراد : باشه باشه ....  بعد از اینکه همه رفتن راجع به

 و دوباره سگه رو بردش بیرون ....

 همه با تعــجب و شاخ هایی که رو سرشون سبز شده بود نگام میکردن!!!

 ولــی ما به روی خودمون نیاوردیمو اوناهم پیگیــر نشدن خداروشکر ....

........... 

و فقط بعــد یکی دوساعت باالخره همه عزم رفتن کردن .... و خونه خالی شد 

 من و ارمیا و آریــوراد و باران مونده بودیم!!....

 با اخم غریدم : 

چرا همچین کاااری کردی؟؟؟ ... میخواستـــی منو جلوی دیگران ضایع  -

 کنی؟؟؟

 

 

 

 

 آریــوراد با آرامش نگام کرد ...
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آریــوراد : آروم باش ... فقط میخوام ترست بریزه!! ... اون یه ســگ اصیل و 

 اهلیه!! ...  تازه محافظ خوبی هم میتونه برات باشه!!....البــته 

 ولی من حتی وقتی از دوور هم میبینمــش موهام از ترس سیــخ میشه! -

 ارمیا دخالــت کرد :

ارمیا : آریو راست میگه آریاناز!! .... باالخره که چــی؟؟ .. باید ترست بریزه 

 یا نــه؟؟ ...

 ه در سکــوت نگاهم میکرد چشم دوختم ...نفــس عمیقی کشیدم و به باران ک

 خـــــب ....  خوشکله!!!ولی ازش میترسم ... -

آریــوراد لبخندی زد و بدون حرفی بلند شدو رفت بیرون ...   چند دیقه بعد با 

 ســگه برگــشت و ولش کرد ....

سگه آروم آروم و پارس کنان اومد طرفم ... چشمامو با تررررس بستم و آماده 

 که دندونای تیــزشو تو پوستم حس کنم .... دستام بدجووور میلرزید ...شدم 

اما ...   با احساس اینکه یکــی داره زبونشو میکشه رو دستم چشامو باز کردم 

 و دیدم سگه کنارم ایستاده و دستمو لیــس میزنه و ُدم تکون میده!!!!!!!!

 ال آرووم نوازشش کنآریــوراد : خووب دیدی؟؟ ... کاریت نداره که ... حا

اول یه خرده با شک و تردید به سگه نیگا کردم ..  بعد آرووم و صــد البته با 

 ترس و لرز دســتمو جلو بردم و کشیدم رو سرش ....!!!!!

 یه پارس کوچولو کرد و خودشو چسبوند به پام!! ....

 

 

 

 

 !!زم نگرفتکم کم لبخندی رو لبم شکل گرفت ....  وااای کاریم نداشت!!.. گاا



 TANIA2121        تردیـــــد 

 

 
 184 

 واایــی ....  اسـمشو چی بذاارم حاال..؟؟!! -

کم کم خنده روی لب هرسه تاشون اومد و بوضوح دیدم که تو چشمای آریــو 

 برق رضایت درخشید .... به آریــو نگاه کردم .. واقعا مدیونش بودم ...

  .آریــوراد برای من کارهای زیادی کرده بود که هرگز نمیتونستم جبران کنم ..

 با لبخــند گشاادی گفتم :

بابت هدیه ات ممنونم ...  واقعا ازت ممنونم .... به نظــــــرت اسمشــو  -

 بذارم " رکســی "..؟؟؟؟

 سرشو به نشونه موافقت تکون داد ...

 رکسی ...  رکسی ...  اســـمت از این به بعــد رکسیه!!! -

م سنگین بود بلندش کردم بعدم دست انداختــم دور بدنش و با وجــود این که یک

و گذاشتمش رو پــاام ....  پشتشو نواازش کردم که اونم کم کم خودشو ولــو 

 کرد رو پام و چشاشو بســــت ....

وااایــی هیچوقت فک نمیکردم داشتن یه حیوون خونگــی انقــد خوب و لذت  -

 بخــش باشه ....  اونــم یه ســگ!!!!

 

 

************************ 

 

توی دفتر کارم داشتم مگس میپــروندم ...  به رکســی نگاه کردم که گوشه ی 

 اتاق درااز به درااز افتاده بود!!!
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خســته شدم از این کار کسل کننده!!! ...  هیچ هیجانــی نیست!! ... همه چیــز 

 روتین، رســمی و تکراریه!!! ... من آدم این کار نیستم ....

رم زد  البتــه منم زدم تو سرش!! .... بیخوود کرد زد تو یهو یه فکــری به س

 سرم !!!.... 

قبل از اینکه عقلم جلومو بگیره و پشیمونم کنه فورااا از جام بلند شدم و سریع  

 رفتم طرف اتاق آریــوراد که رکسی جونمم مث کش شلــوار دنبالم اوومد ...

 در زدم ...

 آریــوراد : بفرمایید!!

 وی نزدیــک ترین مبل به میزش نشستم ....رفتم تو و ر

 ام ... سالم -

 آریــوراد : سالم .. خوبی؟؟ .. کاری داشتی؟؟

 مرســی ... خــب آره .. راستش.... -

 زیرچشــمی نگاش کردمو ساکــت شدم!!

 آریــوراد : راستــش چــی؟؟؟

 رگبااری گفتم :

ورودی بدم کمکم خــب راستش اگه بخوام واســه دانشکده ی افســری آزمون 

 میکنــی؟؟ ...

(  .....  ولی بعد لبخند پرمحبتــی رو صورتش نقش 2_2آریــو اول شد این : )

 بست ....
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 آریــوراد : مطمئنــی پشیمون نمیشــی؟؟

اوهووم ....  خیلی فکر کردم ... من با این کارهای بدوون هیجان و تنش  -

 سازگار نیستم ... 

 و بعد باز کرد  چشماشو آروم گذاشت روهم

 آریــوراد : باشه ... هماهنــگ میکنم برات ....

 از دهنم پرید :از سر ذووووق 

 مرســـــــــــی ....   عااااااشقــتم!!! -

 آریو یه لحظه چشاش افتاد کف اتـــااق ....

 آریــوراد : جـــوون من؟؟؟؟

 پشت چشمی... با خودم گفتم معلومه که عاشقتــم و برات میمیرم ولی در ظاهر 

 :نازک کردم 

وری گفتم .. راستی .. اِممممم ... مینو ـــــــــپررووووو نشــوو .... همینج -

 خوبه؟؟

 چشاش غمگیــن شد

 آ .. آره سالم میرســونه ... آریــوراد :

 آها ... راستی آریـتو مطمئنــی که نیروی ناجا منو جذب میکنه؟؟ -

 ماهنــگ میکنمآریـوراد : آره .. گفتم که .. برات ه

 مرســی ... پس من برم سایــت های ناجا رو شخم بزنم!!! -

 خنده ای کردو من و رکسی از اتاقش خاارج شدیم .... 
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با هیجــاان رفتم به یه کتابفروشــی و هرچی کتاب راجب افسری و ناجا و .... 

تو دستم اومد ورداشتم خریدم ... بعدم با رکســی رفتم خونه و چشامو 

 آوررردم ازبس سایت های نظامی رو زیر و رو کــردم ....در

 

 

************************ 

 

 

با صدای پارس رکســی سرمو با خستگــی از رو کتابا و لپ تاپ بلند کردم و 

 بهش نگاه کردم ....

 یهوو یادم اومد چیزی بهش ندادم بخــوره ...

 ن یه دیقهالــهـــــی گشنتــه..؟؟؟ .... ببخشید  .. صبرک -

رفتم تو پآشپزخونه و از تو سیخچال یه تیکه گوشت برداشتمو گذاشتم تو ظرف 

 ظرفو گذاشتم جلوش اونم سریــع شروع کرد به بلعیــدنشون!!غذاش .... 

............. 

یه هفــته بود که بکوووب داشتم درس میخوندمو خودمو با درس خفـه کرده 

وز پیش از کرمانشاه اومدن و وقتی قضیه رو بوودم ...  مامان و بابا هم چند ر

فهمیـــدن، مامان به جلز و ولز افتاد که منو منصرف کنه ولــی خرووس من یه 

 پا دااشت!!!!

 

 

 

 



 TANIA2121        تردیـــــد 

 

 
 188 

بابا که از اول از عالقـــه من خبرداشــت مانعم نشد و ارمیا هم که عددی 

 ..... نیــست که بخواد مخالفت یا موافقت کنه!!!! .. خخخخ یوهاهاهااا

 فردا قرار بود برم آزموون ورودی بدم ....    ووویــی خیلی استرس دارم ....

 

 دو هفـــــــته بعــــــــــــد ...

 الو؟؟ -

 آریــوراد : سالم ... بیا بیرون تو ماشین منتظرتم 

 بعدم زرت قطع کرد

 و سریــع و با هیجان پله ها رو شیش هفت تا یکــی کردم و از خونه زدم بیرون

 چپیــدم تو ماشینش!!....  با استرس پرسیدم :

 چیشد؟؟ چیشد؟؟ .... بگووو دق مرررگم کردی!! -

 لبخند خووشکلی تحویلم داد...

آریـوراد : قبووووول شــدی خانــوووم پلیـــس  !!!! ....  از هفته دیگه 

 تشریــف میبری دانشــکده افسری!!.....

....  ولی بعــد چنااان جیییغی زدم که اول مث خنگا و ناباورانه نگاش کردم 

 آریــو کرد شد! ....

 جیـیییییییــــــــــــــــــــغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ...... -

 آریــوراد : واایییی پرده گووشم جــر خورد .... شیرینی من کو پــس؟؟؟
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 بی حواس گفتم :

 آره .. آره بریم یه رستوران بهت ناهار بدم .. یوهوووو -

گوشیمو درآوردم و به مامان و بابا و ارمیا خبر دادم اوناهم بهم تبریک گفتن و 

 مامان هم دیگه بهم گیــلر نداد و گذاشت به هدف و آرزووم برسم ....

 درحالی که داشتم ناهارمو میخوردم به شوخی با لحنی طنز گفتم :

 بخور دیگه ... مفت باشه کووفت باشه ....  خوب استفاده کن خخخ -

 آریـوراد خنده مصنوعی ای کرد و کمی ِمن ِمن کرد :

 آریــوراد : ام .. آریاناز .. خب میخواستم .. اممم .. چطور بگم؟؟

بی خیال نگاهش کردم تا حرفشو بزنه  و همینطورم قاشــق غذا رو به طرف 

 دهنم میبــردم که یکدفعـــه .....

 باهام ازدواج میکنی آریانازم؟؟آریــوراد : آریاناز من ... من دوستت دارم ...  

قاشق تو دستم وسط راه خشـــک شد!!!! .... هان؟ فک کنم گوشم مشکل پیدا 

کرده ولی وقتی نگاهم به قیافه جدی و درعین حال کالفه و مضطرب آریــو 

 خورد تااازه درک کردم!!!

د به ریه لحظه قلبم از شــاادی و هیجان از تپش ایستاد و دوباره تند تند شروع ک

 بندری رفتن ...  اما یهوو اخمام رفت توهم

چی داری میگــی؟؟ ... تو و مینو قراره باهم ازدواج کنید ... این چرت و  -

 پرتا چیههه؟؟؟

 

 

 

 

 با آرامش توضیح داد :
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آریــوراد : نه اینطــور نیست ...  من و مینو به اجبار خانواده ها و مخصوصا 

ازدواج من داره ، داشتیم این مدت باهم قــرار  مامان من که اصرار زیااادی برای

میذاشتیم ....   دروااقع مینو عالقه ای به من نداره و منم اینو میدوونم!! ... مینو 

عــااشق رادوین بود!! ....  و ما این چند وقت داشتیــم نقشه میکشیدیم که چطــور 

بگم که بهت عالاقه خانواده ها رو منصرف کنیم ولی وقتــی من به "مامان کتی" 

 دارم همه چــی منتفی میشه!!! ............

 با شــک نگاش کردم

 داری راســت میگی؟؟؟ -

 آریــوراد : اوهووم ...  بخدا مینو عاشق رادوین بود!!

 منظورم ... قضیه عالقت به منه!!! -

 با محبت و مهربونی نگام کردو گفت :

دم پســری ، احساس خاص و آریــوراد : از همون وقتــاایی که فکر میکر

صمیمـیتی عجیـــب رو باهات احساس میکردم ....  وقتی فهمیدم دختری 

خوشحال ترم شدم ...  درحالــی که این خوشحالی خودمو هم متعجب کرد ... 

من خــب آدمی نیستم که با دخترجمااعت ، ندیده و نشناخته گرم بگیرم ولــی با 

م ....   و االن صادقانه و از اعماق قلبم تو احساس عجیبی رو تجربه میکرد

 بهت میگم که ...  عاشقــتم!!....

لبخندی زدم .. اشــک شووق توی چشمم نشست و قلبم رقص عربی رفت .... 

هرچقدرم سخــت بود باالخره باید اون جمله رو میگفتم ....  باید میگفتم که منم 

 دوستش دارم ....

 

 

 

 

 بونم نمیچرخید .. شایدم غرورم اجازه نمیدادولــی نمیتونستم ...  رو ز
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زمان میگذشت و آریـوراد خیره چشم به دهنم دوخته بود ....   یهوو استرس 

 بدی تو جونم نشســت .... 

 من ...  من باید فکر کنم -

کمی حالش گرفته شد ولی سری به نشونه تایید تکون داد و بعد اینکه غذامونو 

 ......خوردیم من رو رسووند خونه ..

............ 

 تو اتاقم مداام رژه میرفتم ....  هی از اینور به اونور ... از اونور به ایــنور ...

 با ماتم زدگی زمزمه کردم :

حاال چــیکار کنم؟؟؟ .. من که می خواستمش !! ...  دوستش داشتمو  -

  داارم ....  پس چرا االن همچین احساســی دارم؟؟ .. این تردید چیه؟؟ ...

 البته حقم دارم ...  

 دوباره قدم رو رفتمو هی فکر کردم و تو هپرووت غرق شدم

من خودمو میشــناسم!!...  آره .. اگه بهش جواب مثبت بدم هم خودمو  -

بدبخــت میکنم هم اونو ...   اما اگه جواب منفی بدم تکلیف قلب من و آریــو 

 چی میشه ...  ای خــداااا ....

" روی  Ario Radزنگ خورد ...  طبق معمول اسم " همون لحظه گوشیم 

صفحه خاموش روشن میشــد ...  دو روز بود که مثال داشتم فکـــر میکردم ... 

 باالخره تصمیمو گرفتم و با یه تصمیــم آنــی گوشیمو جواب دادم :

 

 

 

 

 بله..؟؟ -
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 اتو کردی؟آریــوراد : سالم خانوم خانومااا ...  چرا جوابمو نمیدادی؟؟؟ ... فکر

 سرم شلووغ بود ... آره فکرامو هم کردم -

 کمی از لحن جدیم تعجب کرد اما زیاد بروز نداد .....

 آریــوراد : خــب؟؟ .. و تصمیــمت؟؟؟

 با جون کندن و عذاااب گفتم :

 جوابم .......  منفیه!!! -

متوجه حبس شدن نفسش شدم و بعــد.. لحن و صدای جدیش بود که تو گوشم   

 ــت:مینشس

 آریــوراد : میتونم بپرسم چرا..؟؟؟

 آره .. میتونی -

 آریــوراد : اووووفففف ... خب چــراا؟؟

 چون .. چون تشخیص دادم که با هم خوشبخت نمیشیم!! -

آریــوراد بعد از یه مکث طوالنی: .........  باشه .. مهم نیــست ... هرطور 

 میلته خداحافظ ....

 خداحافظ .... -

 وق بوق گوشی بود که شنیده میــشد ....و بعــد صدای ب

 

 

 

 

 یه قطره اشــک چکید رو گونه م ... ولی سریییع پاکش کردم ...
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 من نباید ضعیف باشم!!! ...  نبااااید!! -

 صدای داد مامان اوومد :

 مامان : آریااااناااااز بیا شاام حاااضررره .....

 شام نشستم ... به محضاز پله ها رفتم پایین و با صورتــی گرفته پشت میز 

 نشستنم همه سکــوت کردن .... 

 بابا : دخترم چیزی شده..؟؟؟

 نه .. چی باید شده باشه؟؟!! -

 ارمیا : تو چرا این ریختـــی شدی..؟؟؟

 چه ریختی؟؟ -

 مامان : رنگ صورتت پریده و زیرچشات گوود رفته و یکمم چشات قرمزه ...

 ــی ساده باشه ...!!!آهـااا .. چیزه ... فک کنم یه سرماخوردگ -

 مامان : مطمئنــی؟؟

 آره .. آره -

 مامان : باشه پس بعدا برو یه قرص بخــور ...

 باشه حتما ... -

شام در سکــوت صرف شد و من سریع رفتم تواتقم ....  برقو خاموش کردم و 

 تو تختم درااز کشیدم که صدای برخورد چیزی با در اومد ....
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از کردم که دیدم رکســی مظلوم پشت در نشسته و از جام بلند شدمو درو ب

دمشو تکون میده ....  لبخند نیم بندی زدم و درو بیشتر باز کردم که زبونشو 

 آورد بیرون و اومد تو اتاق ....  بی سروصدا رفت کنج دیوار خوابید ....

منم دوباره رفتم تو تختم دراز کشیدم ....   و باااالخــره مقاومتم شکست و 

 رتم از اشــک خیس شد ....صو

 زیرلب زمزمه کردم :

من کاار درستـو کردم ...  مطمئنــم خوشبختـتش نمیکنم و اونو از زندگی  -

 زده میکنم .... آره ....

 صورتمو فرو کردم تو بالش و به حاال خودم گریه کردم .....

 

 

********************* 
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 آریــوراد :

 

..  میدوونستــم بهم جوااب رد میده!! ... میدونستم ...  خدایا بااورم نمیــشه!! ..

 با دلم چیکار کنم؟؟؟ ...  حس میکنم قلبم مچاله شده ...

نباید جلوی آریاناز ضعــف نشون بدم!! ... باید مث ساابق باهاش رفتار کنم تا 

نفهمه که غرور و قلبم هردو ترک برداشتن ....  شادم باید کمی جدی تر 

 د کنم ....  برخور

 آخ خداایاا چرا احساس میکنم قلبم درررد میکنه؟؟ .... به خودم تشر زدم :

بــس کن پسر!! ...  یه خواستــگاری کردی و یه جواب رد شنیدی!! .. دیگه  -

 تموومش کن!! .... خودتو جمع کن و فراموشش کن ....

 اااش....کاش به همین راحتی و با دوتا تشر میششد فراموشش کــرد ... کا

 

 

********************* 

 

 آریـانــاز :

 

 دو مـــاااه و نیـــــم بعـــــــــد ...

 چـــــــی؟؟؟ .. یه بار دیگه بگووووو .... -
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 باران : به خدا رااس میگم ...  تازه کشــف کردم

 یعنــی ننه بزررگ ما یه فرانــسوی االصله؟؟؟ -

 باران : اوهوووم ..

 نـــهههههه .... -

 اران : آرررره ....ب

 دروووغ نگــوووو .... -

 باران : نمیگــــممممم ....

پــس یعنــی بابای من و مامان تو دورگــه ان؟؟؟ ... خخخ بعد حتما ماها سه  -

 رگه ایم!!

 باران با خنده : سه رگه رو از کجاات درآورردی .....

 از یه جااایـــی حاال ....  یوهاهااااهااا.... -

ـی منحرفی آریانااز .... ولی خیلــی خرشاانسی که به مامان باران : خیلــ

 بزرگ رفتــی ...  فتوکپیــشی اصن ...

 نوکرررتــم ... آب دماغتم ..آنتی هیستامین بخور فنــااا شممم .... -

 صدای غش غش خندش از پشت تلفن به گوش رسید ...

 ........  من برم به کارام برسم BBCخو دستت طــال نقره باران  -

 باران : اووکــی برو .. بای

و قطعید .... لبخندی رو لبم نشست .... تا شش هفت ماه دیگه میتونستم از 

 دانشکده افســری فارق التحصیــل بشم ...
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خیلــی خووشحالم ... آخه جزء بهترین کارآمــوز های اونجام .... چون جودو 

رام آسوونه ....  آریــوراد هم و نینجوتــسو و پارکور قبال رفتم خیلــی کارا ب

 خیلی بهم کمک کرد و البــته میکنه .... 

بعد از اون روز که بهش جواب رد دوباره گفتم آریــوراد و دلم گرفت ....  

دادم خیلــی عادی و مثل همیشه باهام برخــورد کرد ... نمیدوونم واقعا براش 

نکه نمیخواد غرورش بیشتــر از مهم نبودم و فقــط یه عالقه گذرا بود؟؟ .. یا ای

 این خدشه دار بشه!....

 آه ..... -

قضیه مینو هم با صحبــت هایی که با خانوادشون کردن منتفی شد و وقتــی 

مامان آریــو فهمید که مینو به رادوین عالقمند بوده، اصراری نکــرد و تازه 

 .کلی م بخاطر اینکه بهش فشــار آورده ازش عذرخواهــی کرد ...

 صدای در اتاقم اومد و پشت بندش کله ارمیا از الی در اومد تو ...

 هنــوز یاد نگرفتــی منتظر اجازه من باشــی؟؟؟ -

 با صورت شاد و بشاشش گفت :

 ارمیا : نــوووچ .... آریا من و باران میخواییم بریم بیــرون ...  تو نمیای؟؟!!!

 چپ چپ نیگاش کردم ....

 شما دوتا بشم که چــی بشه؟؟؟آخــه من بیام سرخــر  -

 لبخندی زد ...

 ارمیا : سرخــر چیه خواهری؟؟؟ ...  تو تــاااج سر مایی!!
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 باخنده گفتم :

کمتر مزه بریــز ...  نامزد جونت داره واست له له میزنه .. به جای تعارف  -

 تیکه پاره کردن با من برو به اووون برس ...  بدو ...

 ی کرد و رفــت ....با خنده گشاادی خدافظ

چند هفته پیش رفتیم خواستگاری باراان و اونم نه گذاشت نه بردااشت همــون 

شب جواب مثبــتشو داد و االن هم باهم نامزدن ..!!! ... و قراره چند ماه دیگه 

 عقد و عروســی بگیرن ...

 هــــــی ...  فقط من اینجا عذب اقلــی باقی موندم ..  خخخخ -

 

 ـــــاااال بعـــــــــد ...یــــک ســ

در دفتر مشترکم با ستوان طلوعــی زده شد ...  با همون صدای محکم و 

 نظامی م که این چند وقته بهش عاادت کرده بودم ، گفتم :

 بفــرمایید !! -

 یکی از همکارهای خانوممون اومد داخل و احترام گذاشت ...

لوکــی گفتن به اتاقشون استــوار رحیمی : ستوان ، ... جناب سرگــرد س

 برید .... کارتون دارن ...

 باشه ... متشکرم -

 استوار رحیمی : وظیفه بود ...

 و بعدم از اتاق بیرون رفــت .... 
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نیم نگاهــی که به ستوان طلوعــی کردم که سخــت مشغول بود ... چادرمو که 

اق آریــوراد البــته حاالم از ریختش بهم میخورد رو مرتب کردم و بطرف ات

 رفتم ...   در زدم

 آریــوراد با صدایی محکم : بفرماییــد ...

رفتم تو و ســالم کردم ... کال ازبس پررو بودم وقتــی تنها میشدیــم بهش 

 احترام نظامی نمیذاشتم ...

 آریــو با خنده : باز تو گشنــته ؟؟ ... احترامتو خــوردی؟؟؟

 یِـــــــس..!!! -

ف نزدیک ترین مبل بهش بشینم که این چــاادر وامونده ی ننه خواستم برم طر

 مرده ، موند زیر دستو پام و با کـــله پرت شدم به طرف میز آریــوراد ....  

با وحــــشت چشامو بستم و منتظر شدم که به دیار باقــی بشــتافم که دستــی 

 خیلی سریع شونه هامو گرفت و متوقفم کرد ...

در ثانیه میزد ....  چشامو وا کردم که دیدم آریــو هیکلــشو از قلبم هزار تا 

 اونور میز بزوور آورده طرف منو در همون حاالــت شونه هامو گرفته!!!!!

 خودمو جمع و جــور کردم و صاف ایستادم ...

 اهم .. اهم .. ممنون -

 با خنده و البته با نگرانــی گفت :

 عادت نکــردی .. نه؟؟ آریــوراد : تو هنــوز به این چادر

 صادقانه گفتم :
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نه!! ...  راستــشو بخــوای یکی از فانتزیام اینه که این چادره رو  -

 جـــررررش بدم !!!...

خنــده ای کرد و چیزی نگفت ....  یه پرونده ای به آریــوراد محول شده بود 

روش کار  که به درخواسِت آریــو، من تو این پرونده دستیارش بودم و باهم

 میکردیم ...  و االنم احتماال برای همین منو احضــاار کرده .... خخخخ 

آریــوراد : اهمممم ...  خــب قبل از اینکه کارمونو شروع کنیم  من یه سوالی 

 ازت دارم!!!....

 با تعجــب نگاش کردم

 خوب بپرس!!... -

 .. ولی خـــبآریـوراد: خب راستش باید یکسال پییش اینو ازت میپرسیــدم .

 نشد ...  ولی االن خیلی بهم فشار آورده ...

 مکثی کرد و بعــد درحالی که زل زده بود تو چشمام  با لحن گله مندی گفت :

 آریــوراد : میخوام دلیل اصلـــی اینکه بهم جواب رد دادی رو بدوونم!!

 از اینکهقلبم درد گرفــت ...  از این که هنوز به اون موضوع فکر میکنه .... 

میخواســت دلیلشو بپرسه ...  از این که تا االن خودشو کنترل میکرده که 

 نپرســه ...

خـ ... خب  .. خب من که بهت گفتم!! ...  تشخیص دادم که باهم خوشبخــت  -

 نمیشیــم ..... 

 آریـتوراد : چــرا؟؟ ... بر چه اساســی؟؟ ...

- ............ 
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عنــی انقد ارزش نداشتم که یکم فکــر کنی ... تا حداقــل یه آریــوراد با ناراحتی : ی

 دلیــل قانع کننده برای رد کردنم داشته باشــی ...

- ........... 

 آریــوراد : فکر میکردم حــداقل باهم دوستیم ....

تحملم تموم شد و درحالــی که اشک تو چشمام حلقـته زده بود نگاهش کردم ... 

 د و با منگــی به چشمای اشکیم زل زد ....که ادامه حرفشو خور

میدونــی چرا؟؟ ... باشه بهت میگم .... چون .. چون من خودمو  -

 میشنــاسم ... اخالقامو میشناســم!! .... 

 گنگ نگاهم میکرد ...

 آریــوراد : یعنی چی؟ ... منظورت چــیه؟؟؟

و میخوام که با همون چشمای اشکیم گفتم : چون من همیــشه تا وقتی چیزی ر

برام دست نیافتنــی باشه!! .... به محض این که اون چیز ماال من بشه دیگه 

نگااهشم نمیکنم !!! ... چون خیلی زود دلمو میزنه و برام تکــراری میشه .... 

 آره ...من تورو دوستت داارم ... خیلــی هم دوســتـت دارم ...

 م دوختم ....مکثــی کردم و به آریــوراد مبهووت و گیج چش

ولی ... ولی میدونم وقتی که با هم ازدوااج کنیم ...  وقتــــی که از داشتــنت  -

مطمئن بشمممم  و بدونم که مـــاال منی ... نسبت بهت سرد و بی توجه 

 نمیخوام با زندگیمون بازی کنم!!میشــم .. میفهمــی؟؟ ... 

 آریــوراد فورا سیــخ سرجاش نشست ....    
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 ــوراد : یعنــی ...  اون موقع هم دوستم داشتی؟؟آری

 سرمو به نشــونه تایید تکون دادم ...  برق خوشحالی تو چشاش نشســت ....

 آریــوراد : پس اگه دوستم داری باهاام ازدواج کــن ....

 خواستم اعتراض کنم که خودش ادامه داد : 

میدم که اگه ازم خسته شدی از آریــوراد : من بهت قــول میدم ...  قــول شــرف 

 هم جدا شیم ...

 مکثی کرد و یکم ُشــل گفت :

 آریــوراد : حتی ... حتی حق طالاق رو هم به تــو میدم ....

آهــی کشیدم ...  آریــو برای من کارهای زیادی کرده ...  پس باید براش جبران 

ی که و با وجود تردیــدکنم ...  باید یه فرصت به جفتمون بدم ...  تصمیممو گرفتم 

 داشت ذره ذره روح و روانمو میخورد و آزار میداد گفتم :

 باشه قبوول ... ولــی من رو قوولت حساب میکنــم !!.... -

لبخند قشنگــی زد و چشاشو روهم گذاشت ....   قرار شد تو همین هفته بیان 

 ش کرد ....خواستــگاری!!! ...  هنوزم تردیــد داشتم ولی دیگه نمیشد کاری

 

 

********************** 
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 جــدی میگی؟؟ ... یعنی تو همین ماه اون باند دستگیــر میشه؟؟؟ -

 آریــوراد : بعـــله ....

 یعنی ... یعنـــی ممکنه بهمون ترفیع بدن؟؟؟ -

 آریــوراد : نمیدوونم ... شاید ... راستی!!

 هووم؟؟ -

 ...آریــوراد : فردا میایم خواستگــااری !!.

 با استرس گفتم :

 آره باشه حواسم هس!! .. میدونم خودممم ... -

 خودمم از رگباری حرف زدنم خندم گرفــت ....

 آریــو باخنده : آرووم تر بابااا ...

 مامان : آریـــاااانـــاااااااازززز..؟؟؟؟!!!

 اووه مامان صدام میکنه آریــو .. کاری نداری؟؟ .. بای -

 دادم و قطــع کردم ...اجازه خدافظی هم بهش ن

 بـــــلــههههه مامــــااااان..؟؟؟؟؟؟ -

 مامان : بیــاااا اینــجا کاااارت دااااااارم .....

 رفتم پایین و دیدمش که رو مبل نشسته و زیرچشمی منو میپائه!! ....

 بله مامان جاان؟؟؟ -
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 مامان : اهم .. چیزه .. میدونــی دختــرم!! ...

خواد بگه که این دست اون دســت میکنه ....  واسه همین سعی میدونستــم چی می

 کردم لبخند گشاادمو مخفی کنم ...

 نه نمیدوونم .. چیو باید بدوونم؟؟؟ -

 مامان یهـــوو عصبی شد و گفت :

 مامان : خووب باالخررره که چی؟؟ ... باید یه خواستــگاار واست بیاد یا نــه؟

 با ابرو های باال پریده گفتم :

 من که چیزی نگفــتم!! .. چرا عصبی میشی... -

 نفس عمیقــی کشید و سریع و پشت سرهم گفت :

مامان : کتی خانوم زنگ زد واسه پسرش تورو خاستگاری کــرد منم بهشوون 

 گفتم فردا بیان!!!

 و آماده برای شنیدن داد و فریادام بهم زل زد ...  ریلکس گفتم :

 خودم میدونستم!!!!باااوشه .... مشکلــی نیست ..  -

و در مقاابل چشای بهت زده مامان پاشدم چپیدم تو اتاقم و زدم زیــر خنده ...  

حاال نخنــد کی بخنــد!! ....  خالصه با بی قراری و استرس اون روز رو هم 

 گذرووندم ...

.............. 

ن اایی مساعــت شیش و بیست دیقه بوود! ... ده دیقه دیگه باید میومدن!! ... وا

 میتررســم!! ...
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خااک تو سرت ... روز به رووز داری کودن تر و بی عقل تر میشــی!! ...  -

 به نظرت اونا لولو خرخره ان که میترســی؟؟؟....

همون لحظه صدای زنگ در اومد و وقتی مامان با خوشحالــی درو بااز کرد،     

ل کرد و هـــی فشارم یه چیــزی با سرعت نوووررر اومد تو و من و بغـــ

 میداد!!!

کتایون جون : فدات بشم عروس گلم!! ... اگه میدونستم پسرم گل دختری مث تو 

 رو در نظر داره انقــد بهش فشاار نمیاوردم ....

 زیرلب و آروم گفتم :

 ممنون .... -

االن دقیقا واسه چی تشکر کردی؟؟ ...  همینجوووری برای خالی نبودن 

 منم یه چیزی گفته باشم .... عریضه ...  خواستم

آقا سپــهر بابای آریــو هم اومد داخل و با محبت پدرانه ای پیشــونیمو بوسید 

 و بعدشم آریــوراد اومد تو و دسته گل نرگس های زرد رو بهم داد .....

یه کت اسپرت عسلی رنگ پوشیده بود با پیرهن مشکی براق و یه کراوات 

 یه شلوار جین مشکی هم پاش بود ....  عسلی هم زده بود و درآخــر

موهاشو هم فشــن ریخته بود تو صورتش که خیلی خواستنی ش کرده بود ...  

تاحاال با این مدل مو ندیده بودمش .. مث پسر بچه های تخس و شیطووون 

 شده بود ...  بخــــورمت جیگــررر!! ... خفه شــــو آریاناااز!!!

وجدان جــااان!!!...  وجدان عزیزم در نطفه خفه تو کـــوون خر چپــه شووو 

 گردید!!!
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همه نشستن و بعد یه ربع بیست دیقه حرفای چرت و پرت و مسخــره، 

 باالخره بابای آریــو رفت سر اصـــل مطلب!!....

آقا سپــهر : خب راستش در اصــل ما خدمت رسیدیم که آریاناز خانوم گل رو 

 م!!برای پسرم خواستگاری کنی

 بابا : اختیاار داری سپهرجاان ... خدمت از ماست ...

 آقا سپهر لبخندی زد ...

آقا سپهر : خب آراد جان )بابا( اگه اجازه میدی این دوتا جوون برن یه 

 صحبتــی باهم بکــنن ... 

 بابا سرشو به نشونه موافقت تکون داد ...

 مامان : دختــرم آریــوراد جان رو ببر اتاقت!....

 رمیا زیرلب با لحن مرموذی گفت :ا

 ارمیا : زودباشین برین زراتونو بزنین کفــترای عااشق!!....

و لبخند موذیانه ای تحویلم داد که دهنم بااز موند ....  یعنــی ارمیا ازقبل همه 

چیو میدونسته؟؟؟ ...   آریـو رو بردم اتاقم و اون روی تختم نشســت و منم 

 نشستم ....  روی نیم ست چرم اتاقم 

آریــوراد : خیلی خوشحاالم که باالخره دارم بدستت میارم .. یه جورایی باورم 

 نمیشه!!

 حرفــی نزدم ....   متوجه شدم که داره موشکافانه نگام میکنه .... 

 لب باز کردم :
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 من ....  من راستش هنوزم ... تردیــد دارم ....  -

 قط خیره نگاهم کرد ...آریــو چند لحظه هیچ حرفی نزد .. ف

من که حتی حق طالق رو آریــوراد : یعنی به حرف من اعتمــاد نداری؟؟ ... 

 هم قراره بدم به تــو ...  پــس ...

 پریدم تو حرفش :

میدونم میدونم ....  مسئله اعتماد نداشتن  نیــست ...  نمیدونم چرا این تردیــد  -

 لعنتی به جونم افتــاده ... 

از جاش بلند شد و اومد کنار من نشست ....  در یه حرکت با آرامش 

غیرمنتظره منو کشید تو بغلش ...  طوری که سرم دقیقااا رو قلبش بود و 

 ضربان تندشو حس میکردم ....  

آریــوراد : صدای قلبمو میشنــوی..؟؟؟ ... این قلب حاضره برای خوشحالــی 

بگذره ...  پس دیگه نترس و تو هرکاری بکنه ... حتی حااضره از خودشم 

 شک و تردید وپس بزن ....

با همین چند جمله ای که در گوشم نجوا کرد آروم شدم و بعد چند لحظه رفتیم 

 بیرون .... 

 کتی جون : خــب خوشکل خانوم نظرت چیه؟؟ ...

طوسی رنگ آریــو انداختم ....  چشامو بستم  –نگاهی به چشمای آروم عسلی 

 گفتم :و با یه تصمیم 

 جوابــم مثبــته!!.... -

 دهنااای بـــااز مامان و بابا اون لحــظه دیدنــی ترین صحنه جهاان بود ....     
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با صدای فلــش دوربین ، همه به خودمون اومدیم و دیدیم ارمیا گوشی به دست با 

 نیـــش باز داره نیگامون میکنه ...  

صحنه بگذرم ...  اگه بدووونیــن قیافه هاتون ارمیا : شرمنــده ...  نتونستم از این 

 چه شکلــی شده بوود ...  

 زدم زیر خنده که پشت بند من، آریــو ، ارمیا و سپس همه زدن زیر خنده ..... 

کتی جون بعد از اینکه از از مامان و بابا اجازه گرفــت اومد جلو و یه انگشتــر 

.  آاااخ که من عااشق انگشــترای گنده پر از نگین رو بعنواان نشون دستم کرد ...

و پر از نگیــنم!! ...   بعد اینکه کتی جون چلپ و چلپ ماچم کرد رفت سرجاش 

 نشســت .. ولــی همچنااان با ذووق نگام میکرد ... 

 بابای آریــو فورا گفت :

 آقاسپهــر : خب برای مهــریه .. شما چه نظری دارید؟؟...

.. هرچی برای دخترتون در نظر میگیرید برای آریاناز هم بابا : دختر خودتونه .

  همین کارو کنید ..... 

تا سکه تمام  2222آقا سپهــر : چشم ...  پس شش دنگ یه ویال تو اصفهان .. 

 شاخه گل رز ....  چطوره؟؟؟ .... 1371بهار .... 

 دخالت کردم :

 پدرجــون من مهریه نمیخواام .... -

ار بردن کلمه " پدرجون " اونم به این زووودی همه حتی خودم از به ک

متعجب شدیم ...  ولی کم کم لبخند پر مهری رو لبای پدرجون شکل 

 گرفــت ...
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پدرجون : دخترم ..  مگه تو دختر مــن نیستــی؟؟ ... من دلم میخواد مهریه 

 دخترم اینجــوری باشه .....

ت نکردم ....  با مشــورت سرمو انداختم پایین و دیگه تو کارشــون دخال

 بزرگترا قرار شد که دو هفته دیگه عقــد و عروســی رو بگیریم ....چ

وقتــی پدرجون ازم پرسید که دوست دارم بینــمون صیغه خونده بشه یا نه .... 

مخالفت کردم که آریــو با حررررص چشم غره ای نثارم کرد ولی من بی 

 ..!!!!خیـــااال دندونامو نشونش دادم ..

 

 

******************** 
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آخیـــش ....  باالخره خانوم آرایشگر اون هیکل کپل مپلــشو از روم برداشت 

 و اجازه داد از هوای آرایــشگاه تنفس کنم .....

هرچی گفتم بذار خودمو تو آینه ببینم و از هر ترفندی استفــااده کردم، نذاشت 

 تنم کرد ..... و زور زوری لباس عروسمــو

لباسم یه دکلته بود که تا کمر تنگِ تنــگ بود و به زوووور توش نفس 

میکشیدم .... بعد از کمر به پایین پف پفی میشد و روی کمرش هم یه روبان 

پهــن آبی فیروزه ای با سنگ دوزی های آبی و نقره ای کار شده بود ....  

 ....  روی سینه لباس و پایین دامنم هم دانتل بود 

باالخــره رفتم جلوی آینه .... انتــظاار همچین تغییری رو دااشتم !!... چون 

 بعــد عمری، اصالح کرده بودمو یه عـــالمه آرایش رو صورتم بود!!.....

به خواست خودم ابروهامو نازک نکرده بود ولی مدل خیلـــــی خوشگلی 

مایل به بور که قهوه ای  بهش داده بود که به صورتم میومد و با مداد رنگشو

 بود، چنــد درجه تیره تر کرده بود .... 

موهامو هم بعــضی جاهاشو هایالیت قهوه ای کرده بود و همه موهای 

طالییمو باال جمع کرده بود ....  و یه تــاج خووشکل که نگین های آبی و نقره 

 ای داشت، روی موهام خودنمایی میکــرد ....

ل تر آرایش چشمای آبیم بود که با سایه مشکی و فیروزه و از همــه خوشـــک

ای و خط چشم ، خیلــــی مسحور کننده شده بود .... یه رژ قرمز هم به لبام 

 زده بودن و گونه هامم به کمک رژگونه، برجسته تر نشون میداد ....

 آرایشــگر : چطوره..؟؟؟

 لبخند عمیقی زدم ....
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 م اومد ...عــــالیه!!....  خیلی خوش -

 اونم خــرکیــف شد و تو افـــق محــــو شد!!!...  اصن یه وضــــی ....

در این بین رادا و باران که رفته بودن لباساشونو عوض کنن، اومدن بیرون 

 و با دیدن من جیــغشوون رفت هــوا ....

 رادا : کثاااافتتتتتتتتتتتت عوضـــــی .... خیلی نااااز شدی  ....

ملت چه خرشااانســن!!...  فقط اون قیافه ی تو باس به ننه بزرگمون  باران :

 میرفــت؟؟ .. کوووووفتت شه ...  تو گلوت بمونه ....

 تک خنده ای کردم

مرسی شماهاام خوشکل شدین .... ممنون که انققققـد بهم لطف دارین و  - -

 اینهمه تعریف میکنین و القااب گهربار بهم میچســبونین!!.....

باران و رادا خواستن جواب بدن آرایشگرهجووومی گفت که آق دووماد  تا

 بنده، پشت دره..!!!

راستش تردید مث خوره به جونم افتاده بود ....  یعنی دارم کار درستــی 

 میکنم؟؟...  نکنه زندگی و احساساتمون نابود شه ....  

آریــوراد ایمان داشته بازم شــک .. باازم تردیــد .... بس کن آریاناااز!!... به 

باش ...   بی توجه به کشمکش درونیم رفتم در آرایشگاهو باز کردمو با چهره 

 ی خووشکل کرده ی آریــو مواجه گردیدم ..!!!

اون هم با دیدن من محــو شد و رفت تو هپرووت و کال در دنیای دیگــری 

 سیر میکرد!! ....  
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با پیرهن فیروزه ای برااق و در آخر یه کت شلوار مشکی براق پوشیده بود 

 آبی هم زده بود که باهم ســت شیم!!.... –یه کراوات مشکی 

باالخره به خودش اومد و لبخندی از ته دل زد و دست گلم رو که یه دسته رز 

 فیروزه ای بود، به سمتم گرفــت .... 

یه  یم وبا اعصــــاب خوردی از دست چرت و پرتای فیلمــبردار به آتلیه رفت

چندتا عکــس فوووق عشقوووالنه گرفتیم ...  البته من اولش مخــالفت کردم 

 ولی آریــوراد با شیطنت و موذی گری گفت تالفی اینکه نذاشتم صیغه شیم!!

 خالاصه با خستگی تو ماشین نشستم و آریــو به طرف تاالر راه افتاد ... 

 ااری خسته شــدی که!!!آریــوراد با انرژی : چیه ..؟؟ .. همین اول ک

باااوااا توام اگه با این کفشــا که مث نعل اسب میمونه، راه بری پاهات افلیج  -

 میشه بعد ناقص العــضو میشی!!!

 خنده ای کرد و زیرلب یکم نازمو کشید :

آریــوراد : قربوونت برم من ...  یکم تحمل کن زوودی میریم خونه ... و 

 ...بعـــد ....  یوهاهاهااااا 

من که برخالاف اکثر دخترا از این تهدیدا نمیترسیــدم و تازه کلی خوشمم 

 میومد با بــی خیالــی لبخند گشاادی تحویلش دادم که باعث تعجبش شد!!!

آریــوراد : راستــی ...  با اینکه االن این حرفا جاش نیست ...  ولی باید بگم 

رو پرونده ش کار میکردیم  که تو همین روزا اعضای اون باند که داشتیــم

 دستگیر میشن ...

 جــدی میگی؟؟ ...  یعنی تالشمون به همییین زوودی نتیــجه داد؟؟؟ -
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 آریــوراد : ..............

وقتــی حرفی نزد، برگشتم سمتش که با چهره نگرانش مواجه شدم که مداام از آینه 

 عقب رو نگاه میکرد ....

 چــی ...  چیــزی شده؟؟؟؟ -

 آریــوراد : فکر کنم تو دردســر افتادیم!!!.....

با این حرفش عرق سردی رو پیشونیم نشســت ....  آریــوراد بدون فوت وقت 

 گوشیش رو دراورد و یکم باهاش ور رفت ......

 داری چیکار میکنــی..؟؟ -

 آریــوراد : به فیلمبردار اس دادم که بره ... و جشن کنسل شده ...

زی که فک میکردم بدتر بود .... با گوشیش یه شماره ای رو پس قضیه از چی

 وارد کرد و گوشیو داد به من ... 

ســـــردار مقتدری قضیه رو بگو ...  من باید سریــــــع آریــوراد : به 

رانندگی کنم نمیتونم همزمــــــان با تلفن هم صحبت کنم ..تمرکـــزم ازبین 

 میــــره ....

 شه تکون  دادمو گوشیو گذاشتم دم گوشم ...سرمو به نشونه با

 سردار مقتدری : بله؟ بفرمایید؟

 سالم قربان ...  مهرآرا هستم ... -

 سردار مقتدری : ... آ ...  بله ستوان؟؟ .. مشکلی پیش اومده؟
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راستـــش .. درجریانیــد که امروز، روز عروسیه من و سرگرد  -

ل تعقیب ماست ... حدسمون اینه سلوکیه!!.... ولی یه ون مشکی رنگ درحا

که افراد همون باندی هستن که من و جناب سرگرد روش کار میکردیم ..... 

 دستور چیه؟؟

 سردار با صدایی که کمــی نگرانی توش پیدا بود گفت :

سردار مقتدری : بسیارخــب ...  نگران نباشید .. شماها به طرف بیرون شهر 

 رستم کمکتــون ... برید ..  من هم یه سری نیرو میف

 متشکرم ..  خدانگهدار ... -

 حرفای سردار رو به آریــو گفتمو اونم به طرف بیرون شهر روند ... 

کم کم از شهــر خارج شدیمو توی یه منطقه که همه جاش بیابون و برهووت 

بود ، رانندگی میکردیم .. ون مشکـــی رنگ از کنار، به در سمت من 

 نزدیک شد ....

ی روی تیره ی کمرم نشست و هموون موقع ون با شـــدت خودشو عرق سرد

به ما کوبوند ...  کنترل ماشین از دست آریــو در رفت و هردو پرررت شدیم 

 تو دّره ای که از کنارش درحال رد شدن بودیم .... 

صدای جیـــــغ ممتــد من توی فریــااد " یا خدا" آریــوراد گم شد و بعـــد .... 

 ی و سیاهـــی .....سیاهـــ

 

 

************************** 
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سرم تیــر میکشیبد ...  مچ پام هم به طــرز غیرقاابل تحملی درد میکرد ... 

آروم چشمامو باز کردم ....  با دیدن شیشه ی خونی ماشیــن، در یک آن همه 

 اتفاقات به ذهنم هجوم آوردن و همه چیــز یادم اومد ...!!!

و به طرف صندلی راننده چرخوندم که چناااان تیری کشید که از فورا سرم

درد جیغ خفیفی زدم!! ...  ولی با دیدن آریــوراد که سرش روی فرمون بود 

 و از گوشه شقیقه ش خــوون جاری بود، همه چیـــز یادم رفت!!!

دست لرزونمو جلو بردم و آروم تکونش دادم ولی هیچ حرکتی نکرد .. با 

 اش زدم :وحــشت صد

 آریـــوراد؟؟ ...... آریــووووراااد؟؟؟ ....  آریـــــــووووووو؟؟؟؟؟؟؟!!! -

 بازم هیچی ...  اگه بگم قلبم داشت از جااش درمیومد، دروغ نگفتم ...

آریــو توروخــداا ....  چشااتو باازکن ...  خواهش میکنم ... آریــوراد؟؟  -

خــدااا ... تورو به جون مامانت عزییزززم؟؟؟؟.... هق هق ... هــق .. تورو

 بااازکن چشای لعــنتیــتوووووو ....

بازم هیچــی به هیچــی؟... ماشین به طرف در سمت آریــوراد روی زمین 

افتاده بود ... به زور و با لگد در سمت خودمو باز کردم ....  آریــو رو کشیدم 

...  ولی با همه وجوودم به طرف خودم ... مچ پام ، افتــضاااح درد گرفته بود 

 میخواستم آریــورادو ببرم بیرون ... 

بعــد چند دقیقه طااقت فرسا، که جوونم دروومد، آریو رو آوردم بیرون و 

نزدیک ماشین خوابوندمش رو زمین ....   بازم تکونش دادم ولی فایده 

نداشـت ...  کم کم اشکام سرازیر شد .... برام سخت بود آریوی قوی و 

 بوونمو تو این وضع ببینم .... مهر
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ببین تو لباس دامادیــت چه بالیی سرت اومد ....  پاشو ببین لباس سفید  -

 ــاااشــو آریــوراااد .... عروسیم ، از خون قرمز شده ...  پ

طااقتم طااق شد و با صدای بلند زاار زدم و خودمو انداختم رووش ... به سینه 

 زاری گفتم :ی ستبرش مشت کوبیدم و با 

 تو رو جوون من بیدار شــووو ... چشای المصبتو باازکن ...  -

 فریااد زدم : 

 تو رو به رووووح راادویـــن چشاااتو باز کـــــــن !!!.... -

 دوباره مشت کوبیدم به سینه ش و با زجه گفتم : 

الهــی من بمیرم ...  الهی من پیش مرگت بشم .. االن میفهمم که اون تردیــد  -

لعنتی همش الکی و پووچ بود ...  االن میفهمم که بــــدون تو نمیتـــونم 

 زندگی کنم .. زندگـــی بی تـــو برام معنا نداره آریــو ...

 همه تواانمو جمع کردم و جیغ زدم :

تو رو به مــــررررگ مـــن چشاااتو وا کـــن .... بیـــــــــــدااار  -

 شووووووو .....

رزید .... با گریه و هیجان نگاش کردم ... کم کم چشمای حس کردم پلکش ل

خوشکلش باز شد!!.. با دیدن چشمای بازش گریه م شدیدتر شد .. ولی ایندفعه از 

 خوشحالی گریه میکردم .... 

 آریــوراد : ما زنده ایم..؟؟!

 آره .. آره عزیزم... -
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بت شد و آروم اولش با تعجب نگاهم کرد ولی کم کم نگاهش مهربون و با مح

 کشیدم تو بغلش .... 

 آریــوراد : ترسیده بودی؟؟!

 با سرسختی مخصوص خودم گفتم :

 نه..!!! -

خنده ی بی حاالی کرد و بیشتر سرمو تو آغووشش فشرد که با تیــری که سرم 

 کشید بی اراده ناله ای کردم ....

 آآآخ ... -

ه نگاش گاه کرد کفورا منو از خودش جدا کرد و به سرو صورتم با نگرانی ن

گوشه ی سرم میخکووب شد!!....  آرووم دستی به همون قســـمت کشید که 

 چهره م از درد، تو هم رفــت ...

 آآآیــی ... -

 با نگاهی نگرانتر از قبل براندازم کرد ....

 آریــوراد : خیلی درد میکنه؟؟

 نه عزیزم ...  چیزی نیست ... -

 ارواااح عمه م ....!!!

 پس پااشو بریم .. باید خودمونو به یه جایــی برسوونیم ....آریــوراد : 

به طرف ماشین رفت و بعد از کمی جستجو البته با سختــی و مشقت!! دوتا کلت 

 و یه چاقو ضامن دار برداشت و اومد طرفم ...
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 یکی از کلت ها رو به سمتم گرفت ....

 آریــوراد : بگیر...  شاید الزممون بشه ..

زش گرفتمو راه افتادیم ... با هــر قدمی که بر میداشتم توی مچ پام بی حرف ا

 درد شدیدی میــپیچید ولی سعــی میکردم به روی خودم نیارم !!....

............. 

حــدوود دو ساعتــی میشد که درحال راه رفتن بودیم .. دیگه جونی تو تنم نمونده 

یــو هم حالش بهتر از من نیست و بود ولی صدام در نمیومد  چون میدونســتم آر

 به آریــو که جلوتر میرفت گفتم :  نمیخواستم الکــی نگرانش کنم ...

 چقــدر دیگه مونده به شهر برسیم؟؟.... -

سه کیلومتری دور شده بودیــم ..  –آریــوراد : فکر کنم اون موقع حدود دو 

 ر من!!!....احتماال تا نیم ساعت دیگه بتونیم برسیــم ...  بیا کناا

و برگشت تا منتظرم بمونه برم پیشش که با دیدن صورتم رنگ از رخش پریــد 

 و با سرعت به طرفم اومد ... 

آریــوراد : چـــــت شده؟؟ .. حالت خوب نیــــست؟؟... چرا اینجــــوری 

 شدی؟؟...

 با بی حالی نالیدم :

 چجــوری..؟؟! -

نداری دختــر ...  بیا یکم استراحت آریــو با نگرانی بیشتر : رنگ به صوورت 

 کنیم .. بیاا ...
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و دستمو کشید و با عجله به سمت جایی راه افتاد  که به خاطر درد پام آخ 

کوچولویی از بین دندونای بهم فشرده م بیروون پرید ...   که متاااسفاانه 

 آریــوراد شنید و برگشت سمتم .. 

 جاات درد میکنه..؟؟؟آریــوراد : چرا آخ گفتی؟؟ ...  ک

 من؟...  هیچ جااا .. من که آخ نگفتم!! -

 آریــوراد : لجباازی نکن آریاناز.... بگو کجات درد میکنه؟؟...

چون دیگه وااقعا داشتم از درد پام میمردم و عاصی شده بودم، به ناچاار به پای 

 چپم اشاره کردم ...

.. خودمم از دیدن َوَرم و اومد جلوی پام نشست و دامن لباس عروسو زد باال .

 کبودی پام جااا خوردم !!... 

 با داااد گفت :

آریــو با داااد : تو دوو ســااعته داری با این پا دنبال من میاای..؟؟؟...  چرا انقــد 

 کله خــری آریانااز؟؟...  فک میکنم پات در رفته باشه ...

 بعد از کمی بررسی گفت : 

 ه .. فک کنم بتونم جاش بندازم .. بشین!!!آریــوراد : آره .. در رفت

 با کمی تررررس نشستم و به آریــو خیره شدم ...

 آریــوراد زیرلب : نمیدونم 

 چرا نیروهای سردار به کمکمون نیووومدن..؟؟؟
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منم به فکــر فرو رفتم ... یعنی نتوونستــن پیدامون کنن؟؟....   تو افکارم غوطه 

فرسایــی تو پام پیچید که از شدددت درد فریادی کشیدم ور بودم که درد طااقت 

 و از حاال رفتم ..... 

 

 

******************** 

 

 

با حس سوزشی تو دستم، کم کم پلکامو از هم جدا کردم که با چشمای مهربون و 

نگراان آریــوراد مواجه شدم ...  نیم نگاهــی به دورو برم کردم .. اینجا چقد 

 ه .!!...شبیه آمبووالنس

 ما کجااییم؟؟... من دارم خوااب می بینم؟؟! -

 آریـو با خنده ای نصفه نیمه : نه عزیزدلــم..!!!

  وقتی چشمای کنجکاومو دید خندش عمق بیشتری گرفت و توضیح داد : 

من سعی کردم به هوشت بیارم ولی بهوش آریــوراد : وقتی بیهووش شدی 

روهای پلیس و البته سردار مقتدری سر نیومدی ...  حدود بیست دیقه بعــد نی

رسیدن و وقتــی وضع تو رو دیدن به آمبوالانس زنگ زدن و االنم تو راه 

 بیمارستانیــم..!!!

 با تعجب گفتم :
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 چجوری پیدامون کردن..؟؟ -

آریــوراد : واال منم نمیدونستم و قیافم مث تو عالمت سوال شده بود .. وقتی 

ه ردیاب زیرپوستی بهم وصل کرده بودن که خودم ازشون پرسیدم گفتن که ی

خبر نداشتم!....  و تو مدتی که پرت شدیم تو دره مث اینکه بر اثر ضربه از کار 

افتاده بود و نتونستن پیدامون کنن!!....   ولی از خوش شانسیمــون اون موقع که 

 داشتیم راه میرفتیم دوباره فعاال شده بوود..!!!

 دم و زمزمه کردم :لبخندی از ته دلم ز

 به مامان بابا و کتی جون اینا خبر دادی ...؟؟؟؟ -

 با آرامش پلکاشو رو هم گذاشت و گفت : آره ....

خالصه به بیمارستان رسیدیم و پامو گچ گرفتن و سرم هم سه تا بخیه خورد ....  

سر آریــو هم پنج تا بخیه خورد ...  و بعدش همراه مامان و بابا و کتی جون و 

 درجون به طرف خونه رفتیم .....پ

دوتا خانواده از هم خدافظی کردن و من نشستم تو ماشین بابا و بعد هم به طرف 

خونه راه افتادیم ...  از فرط خستگــی سرمو رو شونه ارمیا گذاشتم و اونم 

 برادرانه سرمو نوازش کرد .... 

. ... اینم نتیجــش .مامان با بغض : دیدی بهت گفتم تو این شغل لعنتی نرو ..؟؟

 خدا بقیه شو به خیر کنه ....

 لبخندی به غرغرای مامان زدم و کم کم پلکام ســنگین شد و خوابم برد ...

 

 

*********************** 
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 دو مــــــــــاااااه بعـــــد .....

عاقد : دوشیزه ی مکرمه، سرکار خانوم آریاناز مهرآرا آیا به بنده وکالت میدهید 

سند شش شما را با مهریه  یک جلد قران مجیــد .. یک جفت آینه و شمعدان ... 

شاخه گل  1371سکه تمام بهار آزادی و  2222دنگ یک ویال در اصفهان ... 

 آیا وکیلم؟؟؟؟.. ورم؟رز به عقد و نکاح دائم جناب آقای آریــوراد سلوکی درآ

 با شیطنت گفت : باران 

 : عرووووس رفته خونه شو دکــوور کنه ....باران 

 زدم ...لبخندی 

: برای بار دوم ... عروس خانوم آیا به بنده وکالت میدهید تا شما را با عاقد 

رم؟.. آیا توراد سلوکی دراومهریه ی معلووم، به عقد و نکاح دائم آقای آریـ

 وکیلم؟

 : عروس رفته به خالفکارا دستبند بزنه ..!!!!رادا 

 خندیدن ...   عاقد برای بار سوم پرسیدهمه 

: خب عروس خونشو دکور کرده ... آدم بدا رو هم دستگیر کرده .. دیگه باران 

اره باید کاری نداره .. االن میتونه بعله بده ...  آهاان ببخشید هنووز کار د

 زیرلفظی بگیره!!!!

ن و آریــو درحالی که سری به نشونه تاسف برای باران غش غش خندیدهمه 

تکون میداد ، دست کرد تو جیبش و یه جعبه مخمل مشکی دراورد و به دستم 

ردنبند طالسفیــد که روش نگین کاری اد .....    در جعبه رو باز کردم ...  یه گد

 !!" روش خودنمایی میکــرد ....Ario Radشده بود و اسم "
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 گفتم : ای خودشیــفته ...زیرلب 

شیطوونی زد و چیزی نگفت ولی من که از قبل دزدکی فهمیده بودم لبخند 

اکت سداشتم ....  پس لبخند خبیثی زدم و  زیرلفظیم چیه واسه ایــنجاااش هم نقشه

موندم ..  تا اینکه عاقد بدبخت با دهن کف کرده و مو دراورده برای با چهارم 

 وکالت خواست ....

 صدایی رسا گفتم :با  

 اجازه پدر و مادرم و سایر بزرگترا .. بعـــله..!!!با  -

دست و سوت و کل توی تاالر پیچید ...   عاقد از آریــو هم پرسید که قبل صدای 

 تم :بارید گفبعله رو بده با صدای بلندی که ازش شیطنت میاز اینکه آریــوراد 

 ــر کنیـــد..!!!صبـ -

 حتی آریو با تعجب و سوال نگاهم میکردن ....   همه 

 به من زیرلفظی داد .. پس منم باید بهش یه زیرلفظی بدم دیگهههه!!!دوماد  -

 و رادا که قضیه رو میدونستن از خنده ســررخ شدن!!....باران 

ـوراد با بهت نگام میکرد ...  مامان و بقیه هم با دهن باااز ....  به رادا آریـ

نم اونو با کلی اشاره زدم که جعبه مخمل قرمز رنگی رو آورد و به دستم داد م

 چشم و ابرو به آریوی متحیر دادمش .... 

همون تعجبی که تو چشماش بود نگاه ازم گرفت و جعبه رو باز کرد و یه با 

از توش روش بود "  Aria Nazگردنبنــد نقره رو که اسم من به التین " 

سوت و دست جمعیت جوون تر ها با دیدن زیرلفظی اهدایی من  دراورد .... 

زدن و آریــوراد هم با خنده و عشق و البته افسووووس نگاهم کرد و در گوشم 

 :گفت 
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 ـوراد : آی فضوول خانوم .. خواستی توهم روی من نشان مالکیــت بذاری؟آریـ

 غرور گفتم :با 

ـله ...  مگه تو نمیدونی من روی نامووووسم غیرت دارم ...  بفهمم با بعـ -

 نتتو میشکنم ...  همه جا هم این رو میندازی گرددخترا گرم گرفتی گردن

 که همه بفهــمن صاحاب داری!!!

که ..  بامزه و طنز و در عین حاااال جدی ای گفتم . به ظاهر رو با لحناینا 

آریــوراد ضمن اینکه منظورمو گرفت داشت از خنده هم میترکید و روده بر 

 میشد !!!!....

بخت برگشته هم دوباره از آریو پرسید که با صدای محکــمی بله رو عاقد 

  ....داد ..

 

ـدر زندگی تو این لحظه ها برام شیرینه ....   کاش دنیا تو همین زمان چقـ

نااب  متوقف بشه ...     دوست دارم برای همیشه تو این لحظه های شیرین و

 زندگی باقی بمونیم ...     

فهمیدم که هیــچوقت توی عشق ، نباید تردیـــد کرد ....  مخصوصا در دیگه 

 لش بهمو دمقابل عشق کسی مثل آریــوراد که خالصانه و صادقانه .. و با جون 

 محبت میکنه ....   

 

که هیچــوقت و هرگز نسبت بهش دلسرد و بی تفاوت نمیشم ...  حتی مطمئنم 

م اگه اختالف هایی تو زندگیمونم داشته باشیم ...    مطمئنم که تا آخر عمر

 دوستش خواهم داشت ...
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ستش که نسبت به این مرد دوست داشتنــی نمیشه بی تفاوت بود و دوچرا 

ی طعم نداشت ....    خدایا ممنونم که آریــوراد رو سر راهم قرار دادی و گذاشت

 کنم ....  عشـــق رو تو زندگیم بچشم و تجربه ش 

 

 پایان 

 ( TANIA 2121ریمی ) : زهرا کنویسنده 

 1231مهر ماه  12اتمام : تاریخ 

 

 از خوندن این رمان لذت برده باشید ...  امیدوارم 

 

 

 


