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 مامانم شونه هامو تکون داد و صدام ميزد:آني...آني... 

 هووم..-

 هووم چيه ؟پاشو ببينم ...مگه نميخواي بري خياطي ؟-

 با شنيدن اسم خياطي چشمامو باز کردم وسيخ نشستم و گفتم: ساعت چنده؟

 هشت ونيم ..-

 واي مامان چرا بيدارم نکردي ؟-

مامانم پشت سرم اومد و گفت:خودمم تازه بيدار شدم تا تو دست و صورتتو بشوري بلند شدم و از اتاق اومدم بيرون 

 صبحونه رو حاضر ميکنم 

دستشوي رفتن و دست و صورت شستنم شيش دقيقه طول کشيد سريع به اتاقم رفتم و دستي به موهاي فرفريم 

پوشيدم به ساعت نگاه کردم هشت و  کشيدم و با يه کش مو باال بستمش کمد لباسيمو باز کردم هر چي دم دستم بود

چهل دقيقه بود يعني تا نه ميرسيدم ؟ عمرا اگه برسم ...کيفمو برداشتم از اتاقم اومدم بيرون مامانم با يه لقمه به 

 دست از اشپزخونه اومد بيرون وگفت:بگير اين لقمه رو تو راه بخور دل ضعفه نگيري 

 دويدم که مامانم صدام زد:با دمپايي کجاداري ميري؟لقمه رو از دستش گرفتم به سمت در حياط مي

به پام نگاه کردم ديدم به جاي کفش دمپايي پامه لقمه رو چپوندم تو دهنم با دهن پر و اعصبانيت گفتم: امروز حتما 

 نسترن حکم اخراجمو ميزاره کف دستم 

 مامانم خنديد و گفت: اون اگه ميخواست اخراجت کنه تا االن کرده بود 

کفشامو پوشيدم و خودمو با دو به ايستگاه اتوبوس رسوندم چند دقيقه اي منتظر موندم ...به ساعتم نگاه کردم هشت 

و چهل و هفت دقيقه بود ديگه بيشتر از اين نميتونستم منتظر بمونم چند قدمي از ايستگاه فاصله گرفتم ...دستمو 

م رد ميشدن اعصابم داشت خورد ميشد بايد به نسترن زنگ براي چند تا ماشين بلند کردم که با سرعت نوراز کنار

ميزدم که دير ميام وگرنه تا خود صبح بايد به بازجوياش جواب ميدادم گوشيو از کيفم برداشتم مشغول گرفتن 

شماره نسترن بودم که يه پرايد جلو پام ترمز کرد ... گوشمو گذاشتم تو جيب مانتوم سرمو خم کردم ديدم يه پسر 

با قيافه زمختي ...که ته ريشش ديگه درحد ريش بود..عينک افتابيشو گذاشته بود باالي سرش يه ادامس هم جوني 

تو دهنش بود که مَلچ و ملوچ ميکرد دندوناي زردش به زيباي به نمايش گذاشته بود ...صداي اهنگش اونقدر بلند 

 فت:بود که هر که هرکري رو شنوا ميکرد...همين جور که نگاش ميکردم گ

 ؟کجا ميريد خوشکل برسونمت -

کمرمو راست کردم خاک تو سر خوشکل نديدت بکنن.. خدا قربون رحمتت برم اين کي بود اول صبحي به ما دادي 

نميدونستم سوار بشم يا نه... هميشه مامانم ميگفت به غير از تاکسي سوار ماشين ديگه اي نشو منم که تا االن حرفشو 

ي خيال حرف مامان مي شم يه نفسي کشيدم توکل برخدا کردم و سوار شدم ... خدايا خودمو گوش کردم يه امروزو ب

 دست تو سپردم ا ز قديم هم گفتن لنگه کفشي در بيابان نعمت است ولي اين براي من غضبه ...
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گ خارجي به محض اينکه سوار شدم انچنان پاشو گذاشت رو پدال گاز که عين فنر جام عقب و جلو شدم ... يه اهن

گذاشت بود وخودشم باش ميرقصيد خداييش اگه يه کلمه شو بدونست ... گوشام درحال انفجار بود صداش زدم 

 :اقا...

 فقط گردنشو تکون ميداد بلندتر صدا زدم :اقـــا ...

 با دستاش ميزد به فرمونو و گردنشو ميچرخوند اين دفعه ديگه صدام درحد جيغ بود : اقا

 از تو ايينه گفت:جانم منو صدا زديد ؟ صداشو کم کرد و

 از اعصبانيت گفتم:بله ...خيلي ببخشيد شما احيانا دچار مشکل شنوايي هستيد ؟

 نه دور از جونم چطور صداش اذيت تون ميکنه؟-

 بله..-

 اخ ببخشيد خوب ميخوايد يه اهنگ ايروني برات بزارم؟ -

 م خيلي ممنون..من کال اهل موسيقي و اهنگ نيست-

 مگه ميشه ؟-

 حاال که ميبيني که شده؟اين خيابونو بريد سمت راست -

 وقتي پيچبد سمت راست گفت:بهتون نميخوره از اوناش باشي 

 با اخم گفتم :از کدوماش ؟-

 از همينايي که چه ميدونم ....ميگن اهنگ گوش دادن حرام است ادمو جهنمي ميکنه از اين حرفا ديگه -

ش کن بود االن کل بشريت بايد عابد وزاهد ميشدن با اعصبانيت و جدي گفتم: اره من از همونام اگه کسي حرف گو

 مشکلي داريد؟

 انگار که داشت با خودش حرف ميزد گفت :منو باش به چه اميدي اينو سوار کردم 

 چيزي فرموديد؟-

 نخير با خودم بودم..-

ه رسيديم هيچ حرف ديگه اي نزد پول کرايه رو گذاشتم کنار دنده از شيشه ماشين بيرون و نگاه کردم ...تا موقعي ک

 و پياده شدم چند قدمي که رفتم صدام زدو گفت:خانم وايسا...خانم 

 وايسادم اومد روبه روم وايساد پولو جلوم گرفت و گفت:اين چيه؟

 پوله....چيه نکنه کمه؟-

 نه خانم کم نيست....من مسافر کش نيستم -

 سوار کرديد ؟ پس چرا منو-

 باخنده گفت: به خاطر ثوابش 

پولو ازش گرفتم اونم رفت با خودم گفتم :اره جون عمت ميخواستي بانفله کردن من ثواب کني...وقتي وارد خياطي 

شدم... تنها چيزي که به گوشم مي رسيد صداي چرخ خياطي بود حتي صداي نفس هاشونم نمياومد بايد به نسترن 

 بش لوح تقدير بدن، کسي متوجه حضور من نشده بود با صداي بلند گفتم :جميعا سالم..بخاطر مديريت خو

همه سرشو نو باال اوردن و با لبخند جواب سالم ودادن وقتي سر جام نشستم زهرا که بغل دستم نشسته بود 

 گفت:معلوم هست کجايي ؟بهش کارد بزني خونش در نمياد،حاال چرا اينقدر دير کردي؟ 
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 زار رو اين دل که خونه..دست ن-

 خنديد و گفت :بميرم برات...حاال چي شده که خونه؟

 تا خواستم حرفي بزنم صداي نسترن اومد:به به خانم ...افتخار داديد تشريف اورديد )با اخم(بيا تو کارت دارم 

 رفت تو اتاقش و درو بست زهرا خنديد و گفت:برو که خرت زاييد 

بازوش ...پشت در اتاق نسترن ايستادم دو تا ضربه به درزدم ورفتم تو.. با يه لبخند به  با خنده يه مشت زدم به

 نسترن که با ابرو هاي گره خورده و دست به سينه به صندليش تکيه داده بودنگاه کردم و گفتم:

 با من امري داشتيد بانوي من ؟-

 بشين ...کجا بودي؟-

  نشستم و گفتم :کجا ميخواستي باشم خونه

 منظورم اينکه چرا اينقدر دير کردي؟-

 اها از اون لحاظ ؟خوب دير از خواب بيدار شدم ماشين گيرم نمي اومد -

 رو صندليش درست نشست ودستش وگذاشت رو ميز وبا تعجب گفت:مگه قحطي ماشين اومده ؟

 براي من اره -

 ه نگات کنه واهلل منم بودم با اين قيافه سوارت نميکردم ...ادم وحشت ميکن-

 با ناراحتي گفتم :مگه قيافم چشه ؟خدا اين جوري خلقم کرده مگه دست من بوده ؟

 .منظورم اينکه اول صبحي مياي بيرون يه دستي به صورتت بکش ..لوازم ارايشي که ميدوني چيه؟ -

 عزيزم من صورتمو الزم دارم دلم نميخواد روش نقاشي بکشم -

 يه رژوريمل شد نقاشي؟

 و کشوندي اينجا اينو بگي؟من-

 از توي کشوي ميزش يه پاکت در اورد گرفت جلوم و گفت:بگيرش ...

 ازش گرفتم و گفتم:اين چيه؟

 پول...دست مزد چند روزي که اينجا کار ميکردي؟-

 با تعجب وترس گفتم:کار ميکردم !!!مگه ديگه قرار نيست کار کنم ؟

هم که اومدي اينجا قرارمون اين بود که سر وقت بياي ..واگه سه بار دير  نه تو ديگه بدرد من نميخوري روز اول-

 تذکر بهت هم بار چند…کني اخراج ميشي؟االن شما شيش بار که دير کردي بعالوه اين که دو بار هم نيومدي

 ... جاش سر هم کار جاش سر دوستيمون گفتم..دادم

 کار احتياج دارم اگه اخراجم کني کجا کار پيدا کنم ؟ با بغض گفتم :اما نسترن...تو که ميدوني من به اين

 اين ديگه مشکل تو نه من ...فکر کنم تا االنم هم جبران مافات کرده باشم -

سرم و انداختم پايين ...اشکام سرازير شدن با دستم پاکشون کردم راست ميگفت زير قولم زده بودم نبايد دير مي 

اما نبايد اخراجم ميکرد خواستم بلند شم که خنده ي بلند نسترن متوقفم کرد با اومدم اوليم بارم هم که نبود... 

 تعجب بهش نگاه کردم اونم فقط ميخنديد با دستش به من اشاره کرد وگفت:

 نگاش کن چه ابغوره اي هم گرفته .. -

 با همون تعجب که االن گيج شدن هم بهش اضافه شده گفتم:براي چي داري ميخندي ؟
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 اشت ميخنديد گفت :چقدر خنگي که نفهميدي دارم باهات شوخي ميکنم هنوز د

با اعصبانيت گفتم: هه ...هه...هه...خنديدم بيمزه )هنوز ميخنديد با خشم جلو ميز ش وايسادمو تو چشاش زل زدم 

 وگفتم(زهر مار...خوشت مياد اذيتم کني؟

 ر براي خودته پاکت و انداختم جلوش نسترن گفت:پاکت وچرا انداختي ؟ورشدا

 به اندازه کافي از شوخيتون فيض برديم  -

 جدي ميگم پول خودته ...مانتوهاي که ديروز جات دوختم دادم به صاحباشون اونام پولو جيلينگي دادن -

 با شک نگاش کردم قيافش خنثي بود نه شوخي توش ديده ميشد نه جدي گفتم:شوخي که نميکني؟

 رشدار نه واهلل شوخيم کجا بود ب-

 پاکتو برداشتم و گفت:شصت تومنه همون قيمتي که قبال بهشون گفتي 

 ممنون...ولي خواهشا ديگه از اين شوخي هاي سکته کننده با من نکن -

 تا خواست حرفي بزنه تقه اي به در خورد و زهرا سرش واورد تو گفت:ببخشيد ...يه خانم اومده با اني کار داره 

 نسترن گفت:کيه؟

 تريه ...مش-

 گفتم:باشه االن ميام ...

 زهرابهم نگاه کردو گفت:چيزي شده ؟

 نسترن با خنده گفت:اگه خدا قبول کنه ايشااهلل ميخوام شوهرش بدم 

 زهرا هم خنديدو گفت: مبارک ايشااهلل 

کله اومد زهراکه رفت با اخم نگاه نسترن کردم وگفتم :من نميدونم منان از چي تو خوشش اومده بود که با 

 خواستگاريت

 يکتاي ابروشو برد باال وگفت:از خوشکليم...

 خنديدمو گفتم :بابا خداي اعتماد به نفس...... اجازه مرخصي که ميفرماييد ؟

 بلند شدو گفت :اختيار داريد اجازه ما هم دست شماست 

 يه تعظيم کوچولو کردم و گفتم:صاحب اختيار ماييد.. نفرماييد -

 اين لفظ قلم حرف زدنت منو کشته ..نسترن گفت:

 راست ايستادم و گفتم :موجب موباهات ماست که باعث مرگ شما ميشم ..

اينو گفتم و به سمت در دويدم درو که باز کردم دفترش و به سمتم پرت که خدا رو شکر زود اومدم بيرون خورد به 

 در صداي بلندي گفت:آيناز ميکشمت 

بهم نگاه ميکنن با لبخند طويل و عريض رفتم سرجام نشستم وکار مشتري رو راه انداختم  تا برگشتم ديدم همه دارن

...دوستي منو نسترن برميگرده به سه سال پيش توي يه روز سرد زمستوني، در به در دنبال کار ميگشتم از يه 

ه ميخواستم و پيدا کيوسک روزنامه فروشي روزنامه نيازمندي ها رو گرفتم کل روز نامه رو ورق زدم کاري ک

نيمکردم اگه هم پيدا ميشد با شرايط من جور نبود از زمين و زمان نا اميد شده بودم ميخواستم برگردم خونه سر 

خيابون ايستادم چپ و راستمو نگاه کردم ماشينا پشت سر هم رد ميشدن از سرما دستامو زير بغالم گرفتم خيلي با 

مياومد سمتم سريع بلند شدم هنوز يه 602عه پام ليس خرد و افتادم يه پژواحتياط از خيابون رد ميشدم که يه دف
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قدم برنداشته بودم که صداي جيغ ترمز ماشيني شنيدم سرمو که بلند کردم محکم خورد به پام درد شديدي تو پام 

ته خانم چه خبر"پيچيده تمام بدنم گرم شده بود چند نفردورم جمع شده بودن و سرو صدا راه انداخته بودن :

از درد چشمام و فشار ميدادم صداي زنونه اي "...نميتونيد اروم تر رانندگي کنيد ...دختر مردمو زدي لت و پار کردي 

چشمامو باز کردم يه خانم که پوست برنزه و بيني قلمي و "خانم حالتون خوبه ميتونيد بلند شيد"تو گوشم ميپيچيد 

نگ شده فندقيش زل زده بود به من با صداي که از درد بود لباي کوچيک وچشماي مشکي داشت با موهاي ر

 "نه ...نميتونم پام خيلي درد ميکنه"گفتم:

بادستش بازوم و گرفت کمکم کرد بلند شم ...وقتي بلند شدم چشمم افتاد به پوست موزخواستم نفرين کسي که اون 

 پوست موز و انداخته بکنم اما دلم نيومد...

اشينش رسوندم وقتي به بيمارستان رسيديم از پام عکس گرفتن و گفتن شکسته تا يک ماه خودمو کشون کشون به م

پاي من بيچاره تو گچ بود اونم تمام اين يک ماه شب و روز اومد و رفت وقتي بهش گفتم دنبال کار ميگردم بهم 

 پيشنهاد کرد که توي خياطيش کار کنم بهش گفتم که خياطي بلد نيستم ....

د ماهي بهم خياطي ياد بده..از سر مجبوري يا عالقه هر چي که بود پنج ماهه همه فوت و فن خياطي رو قرار شد چن

 ياد گرفتم حاال هم واسه خودم يه پا خياط حرفه اي شدم از لباس عروس گرفته تا لباس مجلسي و...

 نميشم . خالصه هر چي که مشتري بخواد براش ميدوزم... هيچ وقت از دوستي با نسترن پشيمون

 

 ممنون اقا همين جا پياده ميشم ...

کرايه رو حساب کردم و از ماشين پياده شدم....اواخر ارديبهشت ماه بود و هواي گرم جنوب خورشيد مستقيم به سر 

وصورتم مي تابيد و باعث شده بود صورتم عرق کنه چند قطره از کنار شقيقه هام سر خورد و اومد پايين ازعرق 

م شده بود يه دستمال از کيفم برداشتم و صورتمو خشک کردم هر چي ضد افتاب به خودم مالونده بودم خودم چندش

دود شد رفت هوا .... کاش يه کالهي روي سرم ميزاشتم حداقل افتاب سوخته نشم ...نزديکاي خونمون بودم که 

ست چپشم روي صورتش گذاشته پسري روديدم پشت به من به ديوار تکيه داده دست راستش به ديوار زده بود د

کمي هم به پايين خم شده بود ...اول نشناختمش کمي که جلوتر رفتم فهميدم نويده قدمهام وبلند تر برداشتم و 

 صداش زدم :

 نويد ...نويد...-

برگشت سمتم.... دستي که جلوي صورتش گرفته بود از الي انگشتاش خون چکه ميکرد با ترس جلوش وايسادم و 

 چي شده نويد؟گفتم :

 دستشو برداشت وگفت:خون دماغ شدم...

 خوب چرا اينجا وايسادي بيا بريم دکتر ...-

 نه نميخواد يه اب به صورتم بزنم خوب ميشه ...-

 بازو شو کشيدم وگفتم:چي چيو اب به صورتم ميزنم ...راه بيوفت ببينم 

 ه همين جوريه بازوشو از دستم کشيدوگفت: به دکتر احتياجي نيست ...هميش

دستش روي بيني ودهنش  "خيل خوب پس بريم"خيلي خون از دماغش مياومد و وايسادن و صالح ندونستم گفتم:

 گذاشته بود تمام لباس سفيدش خوني شده بود کليدو از کيفم برداشتم که درو باز کنم گفت:خونه خودمون ميرم ...
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 چه فرقي ميکنه؟-

 گفت:راحت ترم راهشو به سمت خونشون کج کرد و

 منم باحرص گفتم: از دست تو االن چه وقت تعارف کردنه کليدا رو بده...

 تو کولمه ...-

کوله شو از شونه هاش برداشتم به دستش نگاه کردم خون دماغش بيشتر شده بود هول شدم و تند تند کيفش 

از کردم زوتر از اون رفتم تو زيپ و کشيدم وکليدو برداشتم درو ب":تو زيپ کوچيه است "وميگشتم که گفت

به "اينقدر سر تو باال نگيرخون برميگرده خفه ميشي با انگشتت جلو بيني تو فشاربده ... برو تو حموم تا بيام "وگفتم:

سرشو که پايين گرفت اب و روي "سرتو پايين بگير "اشپزخونه رفتم با يه بطري اب خنک رفتم به حموم گفتم:

 س شد گفت:سرش گرفتم کمي که سرش خي

 صبر کن ...صبرکن .. -

 ديگه اب نريختم سرشو گرفت باال و با لبخند به من نگاه کردو گفت:اينو از کجا اوردي؟

 ازتو يخچال ..-

 ريز ريز خنديد و گفت:بوش نکردي ببيني چيه ؟

 نه...-

 اين عرقه بيد مشکه مامانم براي من درست کرده بود ...-

 ه با حرص گفتم :چرا زود تر نگفتي ؟بوش کردم ديدم راست ميگ

 با همون خنده گفت:خوب من از کجا بدونم تو چي ميخواي بياري 

 کالفه شده بودم نميدونستم بايد چي کار کنم با هول گفتم:همين جا بشين تا اب بيارم تکون نخوريا 

 به طرف اشپزخونه ميدويدم که با داد گفت: بنزين نياري اتيشمون بزني 

بود به اين بگه االن وقت شوخي کردنه ؟سريع برگشتم تو اشپزخونه يه بطري ديگه برداشتم بخاطر اينکه يکي ن

 مطمئن بشم ابه اول بوش کردم با دو رفتم به حموم اب و روسرش ميريختم گفت:براي چي اب رو سرم ميريزي؟

 نميدونم فکر کنم اين جوري زود تر خونش بند مياد-

 ?ميخوره نشستم کنارش و با ترس گفتم:نويد درد داري ديدم شونه هاش تکون 

 سرشو که باال اورد ديدم داره ميخنده با اعصبانيت گفتم:واقعا که ترسيدم...بگير کمي اب به صورتت بزن 

اب و که به صورتش زد با خنده گفت : وقتي چيزي نميدوني چرا الکي تجويز ميکني اين جور موقعها مامانم يخ 

ينيم ... تو چرا اينقدر هولي خوبه خون دماغ شدم تير نخوردم ...يه خانم دکتر هميشه بايد جلوي مريضاش ميزاره رو ب

 خونسرد باشه 

خوب  "با حرص گفتم "يه خانم دکتر هميشه بايد جلوي مريضش خونسرد باشه"بلند شد که بره اداشو دراوردم:

 ترسيدم اگه خودت جاي من بودي چيکار ميکردي ها ؟ 

 حموم رفت بيرون ودر اتاقشو باز کرد و با خونسردي گفت: هيچي نگات ميکردم تا خون دماغت بند بياد از 

 داد زدم: همين ؟

 سرشو برگردوندو با لبخند گفت:کارديگه اي از دستم بر نمي اومد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

8  

 

و گذاشتم تو  رفت تو درو بست من وبگو نگران کي شدم رفتم به اشپزخونه با اعصبانيت بطري رو پراز اب کردم

يخچال بايد کمي عرق براش درست کنم ...توي يخچال و همه کابينتا گشتم اما اثري از عرق نبود انگار تنها عرقشون 

 هموني بود که من روي سر نويد ريختم در کابينت پايين و بستم که صداي نويد اومد:

 با اجازه کي داري تو کابينت خونه مردم ميگردي ؟-

ده بود نا مصب تيپ دختر کش هم ميزنه ...ميگم چرا دخترا ي محله براش غش و ضعف ميرن لباساشو عوض کر

 نگو بخاطر خوش تيپيشه تا بلند شدم سرم به در کابينت باال خرد :اااخخ

 اومد جلو با خنده کابينت و بست گفت:حواست کجاست ؟

 دستم وگذاشته بودم روي سرم وگفتم:بهتري ؟

 ه کردو گفت:مثل اينکه من بايد از تو بپرسم با لبخند به سرم اشار

 من خوبم تو چي ؟-

 با لبخند گفت:البته....مگه ميشه با وجود کمکهاي اوليه شما حال من بد باشه 

 با اخم گفتم :اين جاي تشکرت مسخرم ميکني؟

 سگزارم ..يه تعظيم کوچلويي کرد وگفت: ازاينکه بنده رو مورد توجه وعنايت خودتون قرار داديد سپا

 کيفمو از روي ميزنهار خوري برداشتم وگفتم: ميرم خونه وبرميگردم باز نيام ببينم يه بالي ديگه سرت خودت اورديا 

 شما بال سرخودت نيار من با خودم کاري ندارم ...-

 با حرص کيفو انداختم رو شونم وراه افتادم که گفت:چيزي ميخواي بياري؟

 اره عرق خارشتر -

 کفشمو ميپوشدم که با خنده گفت:يه وقت عرق نفت برام نياري ؟ داشتم

 با اعصبانيت گفتم:امروز خيلي بذلگو شديا 

 در حضور استادم درس پس ميدم -

 خنديدم و گفتم :خودشيريني هم که بلد بوديا ما خبر نداشتيم ؟

فهان هستند مهر ماه پارسال بخاطر کار از خونشون اومدم بيرون..... نويد همسايه ديوار به ديوار ماست ، اهل اص

باباش مجبور ميشن بيان بوشهر از روز اولي که پاشو گذاشت به محله ما به خاطرخوش قيافه بودنش دخترا براش 

دست و پا ميشکنن اما اون جز من محل کس ديگه اي نميزاره ...از نظر سن من پنج سال ازش بزرگترم ولي از لحاظ 

از من بزرگ تره .. به طوري که تو نگاه اول کسي متوجه نميشه که هيجده سالشه ...پسر  قدو هيکل اون شيش سال

خيلي مهربونو با محبتيه ... جاي برادر نداشتم دوستش دارم ....رفتم تو اشپزخونه عرق خار شتر براش درست کردم 

ه جون در افتاده بود ...از ترس گذاشتم تو سيني که درخونمون وزدن ...هر کي بود انگار دعوا داشت چون با سنگ ب

اينکه در کنده بشه دويدم سمت در، وقتي بازش کردم ديدم عفت خانمه، بالبخند دراکواليشون گفت::سالم عزيزم 

 خوبي؟

 منم با حرص ولبخند تمسايي گفتم:الحمدواهلل بد نيستم ...

 يک ساعته دارم در ميزم چرا در باز نميکني؟-

 بودم نشنيدم ..ببخشيد ...تو اشپخونه -
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يه پالستيک از زير چادرش دراوردوداد دستم و گفت : مهم نيست ...ببين اين پارچه رو براي پرده گرفتم ميتوني 

 زحمت دوختش بکشي؟

مگه جرات داشتم به صاحب خونمون بگم نه با لبخند گفتم:چه زحمتي....تا باشه اين زحمتا ... براتون ميدوزم فقط 

 براي کي ميخوايد؟

براي جمعه ...اخه ميدوني چيه قرار جاريم بياد ..از اون ادماي پر فيس وافاده است دو ماه پيش که رفتم خونشون -

پوز همه چيشون ميداد ... به شوهرم گفتم بايد نصف وسايل خونه رو عوض کنيم )با خنده بلند گفت(اخه اوضاع رو 

 کم کنيه ميدوني که چي ميگم ؟

گفتم: بله بله متوجه منظورتون شدم ...چشم تا جمعه براتون حاضرش ميکنم ...فقط  از حرفش خندم گرفته بود

 مدلش جه جوري باشه ؟

واهلل من از مدل پُدل چيزي سر در نميارم هر مدل پرده اي که ميدوني به خونمون مياد همون و بدوز..خوشکل -

 بدوزيا روت حساب ميکنم 

 چشم خيالتون راحت -

 تا برنجم نسوخته خداحافظ  دستت درد نکنه برم

 به سالمت سالم برسونيد ..

بري که ديگه برنگردي در رو بستم ورفتم به اشپزخونه پالستيک انداختم رو زمين سيني به دست رفتم پيش نويد 

زنگ وزدم در وباز کرد .. رفتم تو ديدم روي مبل لم داده وتلويزيون نگاه ميکنه ...تک سرفه اي کردم سرش و 

 وند طرف من و گفت:به خانم دکتر ...چرا زحمت کشيدي؟برگرد

 سيني و گذاشتم جلوش وگفتم :حاال تا عمر داري تيکه بار ما کن ...اصال تقصير منه که به فکر توام 

 خنديد و عرق از روي ميز برداشت و گفت:خانم دکتر که نبايد اينقدر دل نازک باشن 

 ري ميخوام برم ؟يه لبخند مسخره اي زدم وگفتم:کاري ندا

 کمي از عرق خورد وگفت:کار که دارم ولي نميدونم شما وقت داريد يا نه؟

 يه نفسي کشيدم وگفتم :وقت که ندارم اما براي تو جورش ميکنم.. حاال کارت چي هست؟ 

 دارم ممنون... سه شنبه امتحاناتم شروع ميشه گفتم اگه ميشه تودرسام بهم کمک کني ..فقط درسايي که مشکل -

 کمي فکر کردم و گفتم:اولين امتحانت چيه؟

 عربي ....اگه ميدوني کار داري مزاحمت نميشما ؟-

گردنمو کج کردم وگفتم:اصال تعارف کردن بهت نمياد ... در ضمن کار من هيچ وقت تمومي نداره فقط خواستي بياي 

 حول و حوش نه ونيم ده بيا 

  با لبخند گفت :ممنون ...جبران ميکنم

 خواهش ...-

 در هال و باز کردم گفت:بابت عرقم ممنون 

 وايسادمو گفتم : ميخواي همه تشکراتو يه جا بگي که منم يه جا جواب بدم 

 با خنده گفت :نه ديگه تموم شد ...خدا حافظ 

 خدا حافظ -
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و دور و برو يه نگاهي انداختم  وقتي به دم در خونمون رسيدم يادم افتاد که کليدا رو تو خونه جا گذاشتم پوفي کردم

وقتي خيالم راحت شد که کسي نيست از در رفتم باال و خودمو پرت کردم تو حياط اگه مامانم بودکه يه کتک َمشتي 

ازش ميخوردم ...رفتم تو اشپزخونه پارچه عفت خانم و برداشتم بردم به اتاقم روسري و مانتوم و دراوردم انداختم 

يم يه تاپ و شلواربرداشتم رفتم به حموم يه دوش مختصر و مفيد گرفتم ... وقتي از حموم در روي زمين از کمد لباس

اومدم جلوي ميز ارايشيم نشستم و به خودم يه نگاهي انداختم ...موهاي فرفري مشکيم که تا گردم بود با پوستي 

اي لبام هم خوب بود ازش  نسبتا سفيد و چشماي بادمي شکل که بخاطر حالتش بيشتر دوستام بهم ميگفتن کره

راضي بودم لب پايينيم گوشتي تر از بااليي بود تنها عضو صورتم که با بقيه ناهماهنگ بود دماغم بود که عين دسته 

فرغون به صورتم چسبيده بود.. کال چهره خوبي داشتم نه خيلي خوشکل و لوند بودم نه خيلي زشت و بدريخت يه 

ورتم برداشتم و روي زمين دراز کش شدم کتابي که مخصوص انواع دوخت پرده جوراي قابل تحمل بودم دست از ص

بود برداشتم بايد براي پرده عفت خانم يه مدل پيدا ميکردم سرم گرم کتاب بود که صداي در اومد بلند شدم يه 

 چادر دور خودم کردم از حياط داد زدم کيه؟:

 باز کن منم..

 کي؟-

 م درو باز کن گرمم حوصله ندار-

 درو باز کردم وگفتم: سالم مامان.

 با اخم اومد تو و گفت: عليک سالم سر ظهري شوخيت گرفته؟

 چيزي شده ؟-

 نخير ...-

 پس چرا اينقدر اعصباني هستي ؟-

 چشماشو بست وبا حالت اعصباني گفت:اعصباني نيستم ...فقط گرمم 

 چرا االن اومدي؟-

 سي؟سرم داد زد:ميشه اين قدر سوال نپر

وقتي اينجوري حرف ميزنه يعني حوصله هيچ بني بشري نداره وکسي نبايد به پرو پاش بپيچه ...منم بدون هيچ حرف 

اضافه اي رفتم به اتاقم چادرم از سرم برداشتم خواستم بشينم که صداي گريه مامانم شنيدم از اتاقم اومدم بيرون 

ادم ديدم به کابينت اشپزخونه تکيه داده و سرش روي زانوهاشه صداش از تو اشپزخونه مياومد دم در اشپزخونه ايست

 اروم گفتم:مامان خوبي؟

 سرشو بلند کردو با دستاش اشکاشو پاک کردو گفت:اره خوبم ...

 يه ليوان ازکابينت برداشتم و پر ازاب کردم کنارش نشستم وگفتم :بيا يه قلپ ازاين بخور 

 نميخورم ...-

 م:يه ذره بخورجلوي دهنش گرفتم وگفت

ليوانو ازم گرفت کمي ازش خورد يه نفس عميقي کشيدوسرشو گذاشت روي در کابينت منم نگاش ميکردم سرشو 

 چرخوند طرف من وگفت:چيه چرا اينجوري نگام ميکني؟

 يه سوالي ازت بپرسم دعوام نميکني؟-
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 سي چرا گريه ميکنم؟پوزخندي زدو گفت:حاال نه اينکه تو هم خيلي ازم ميترسي ...ميخواي بپر

 اوهووم..-

 ليوان گذاشت روي زمين و گفت:با رئيس رستوران دعوام شده 

 با تعجب گفتم :همين ؟

 کاش فقط همين بود....-

 پس چي؟-

 يه مکثي کردوگفت:اخراجم کرد

 با چشاي گشاد شده گفتم:اخراجت کرد؟به همين راحتي ؟

کي به همه چيز گير ميداد اگه چيزي براي گير دادن نبودخودش يه چيزي اره به همين راحتي ... چند روزي بود ال-

پيدا ميکرد مرديکه بي همه چيز هر روز بهونه هاي صد من يه غاز مياورد ... يه بار ميگه چرا سوپ شوره؟يه بار ميگه 

...منم امروز  چرا شيرينه ؟...چرا ساالد کلم نداره ؟چرا دستکش تو دستت نيست ؟چرا اين برنج و درست کردي؟

اعصابم خورد شد هر چي تو دهنم در اومد بهش گفتم .... گفتم که ديگه نميتونم با اين وضعيت اينجا کار کنم اونم 

اب پاکي ريخت رو دستم و گفت نميتوني اينجا کارکني به سالمت گفت سراشپزاي زيادي هستن که براي اومدن به 

 اين رستوران تو صف وايسادن ...

دم وگفتم:صف وايسادن...از خودش مطمئنه يا از رستورانش ؟مامان باور کن بعد از شما هيچ کس ديگه پوزخندي ز

 پاشو تو اون رستوران نميزاره در رستورانشو تخته ميکنن حاال ببين..

 دستشو کشيد روي موهاموبا خنده گفت:قربون اين فنرات برم که دلداريم ميدي 

 مسخره نکن خيليم خوشکلن  با اعتراض گفتم:مامان ...موهامو

 برمنکرش لعنت -

 حاال ميخواي چيکار کني؟-

 خدا بزرگه ميگردم يه کار ديگه پيدا ميکنم )بهم نگاه کرد وگفت(از غذاي ديشب چيزي اضاف اومد؟-

 اره...-

 حوصله غذا درست کردن ندارم همينو گرم ميکنيم ميخوريم ...-

 دي صدام بزن بيام ..بلند شدم وگفتم: پس هر وقت گرمش کر

 باشه..-

پنچ سالي ميشد که مامانم توي رستوران اقاي ستوده کار ميکرد بخاطر دستپخت خوبش همون روز اول استخدامش 

کردن و شد سر اشپز رستوران تازه تاسيس ،محال بود کسي يه بار به رستوران بياد و به بار دوم نکشه همه 

دستپخت مامان منه وگرنه اون رستوران که دکوراسيون درست و حسابي  ميدونستن شلوغيه رستوران فقط بخاطر

نداشت که کسي بخواد بره ... نمي تونستم حرف مامانمو باورکنم مگه ميشد رستوراني که تمام اعتبارش به سر 

وردن اشپزش رو اخراج کنن؟بعد از خوردن نهار يه چُرت کوتاهي زدم ساعت پنج و نيم بود که بيدار شدم بعد از خ

يه عصرونه که اونم نون وپنير بود به سراغ چرخ خياطي رفتم دوتا مانتو که تا نصفه دوخته بودم و تموم کردم بعدش 

به سراغ پارچه عفت خانم رفتم از توي پالستيک درش اوردم کتاب مدل پرده هم گذاشتم روش صفحاتشو ورق زدم 

ت چند صفحه ديگه ورق زدم چشم افتاد به يه پرده يه مدل پرده پيدا کردم که بدک نبود ولي به دلم ننشس
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کالسيک...به پارچه نگاهي انداختم ديدم به درد عفت خانم نميخوره هم پارچش کم بود هم به تيپ وقيافش نميخوره 

همون قبلي رو براش درست ميکنم يه نگاه کلي به پرده انداختم خيلي سخت به نظر نمياد ولي اگه خرابش کنم کارم 

 الکا تبينه اونم از نوع عفت خانمش .. با کرام

 از خياطي اومدم بيرون که نسترن صدام زد :آني صبر کن

 چيه؟-

 ميرسونمت..-

 بنزين زيادي رو دستت مونده؟-

 هلم دادوگفت:زر نزن سوار شو 

دا کردم و نسترن من وتا خونه رسوندبازم کليدا رو فراموش کرده بودم خونمون که زنگ نداشت يه سنگ کوچيک پي

 کوبيدم ... احساس ميکردم توي يه ديگ اب جوش گذاشتنم خيلي هوا گرم بود مامان از حياط صدا زد:کيه؟

 منم مامان درو باز کن ...-

درو باز کردسريع يه سالم کردم ورفتم تو خونه روسريمو در اوردم وجلوي باد کولر ايستادم مانتوم هم از تنم 

 گفت:شد يه بار کليدو با خودت ببري ؟دراوردم مامانم اومد تو و 

 الزايمر گرفتم مامان...-

 خدا ايشا اهلل شفات بده..-

 با خنده گفتم :خدا ايشاهلل همه مريضا رو شفا بده 

 رفت تو اشپزخونه وگفت :برو لبا سا تو عوض کن نهار و بکشم 

 نه مامان صبر کن برم دوش بگيرم بيام ...-

 دل غشه ميگرم پس زودتر برو که دارم-

با خنده گفتم چشم .....ساعت سه دوباره مشغول خياطي شدم به غير از پارچه عفت خانم دو تا مانتوديگه هم بايد 

ميدوختم تا نزديکاي غروب کار کردم بعد از نماز و شام دوباره به سراغ چرخ خياطيم رفتم ...نصف پرده عفت خانم 

رش ميکردم ...به ساعت نگاه کردم دوازده وربع بود چشمام درد گرفته بود ودوخته بودم بايد تا چهار روزديگه حاض

کمي چشمام ومالش دادم تشکمو پهن کردم خواستم بخوابم که گوشيم زنگ خورد به صفحه موبايلم نگاه کردم 

 نسترن بود جواب دادم:

 به سالم نسترن خانم چه عجب يادي از فقير فقرا کردي اونم نصف شبي؟-

به من نصف شبي ياد فقير فقرا کردم تو که روزشم به فکر پولدارا نيستي ... االن چه وقت خوابيدن مگه تو حاال خو-

 مرغي؟ 

 تا االن داشتم کار ميکردم خواستم بخوابم که زنگ زدي ...خبري شده ؟-

 خبر که زياده کدومشو بگم ؟

 جدي گفتم :هرکدومش که به نفع منه بگو 

 ه ادم چيز فهم ... ببين يه مشتري برات پيدا کردم ..توپ با خنده گفت:اي قربون

دستت درد نکنه نسترن اينقدر پارچه روسرم تلنبار شده که نميدونم باهاشون چي کار کنم وقت هم ندارم بايد زود -

 تر اينارو تموم کنم؟
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يه خياط خوب ميگشت خانم  نه مثل اينکه ملتفت نشدي چي گفتم ببين يه خانم توپ ...يعني مايه تيله دار دنبال-

ماهيني هم ادرس خياطي مارو بهش داد منم تو رو بهش معرفي کردم کارت خوب باشه مشتري هميشگيت ميشه يه 

پول قلمبه هم گيرت مياد ديگه الزم نيست يه مانتو بيست تومن بدوزي قيمت يه مانتو ميشه چه قدر؟ شصت تومن.... 

 چه قبول کني فهميدي اي کيو ؟کارت بگيره ديگه نميخواد از کسي پار

 اگه اينقدر خوبه چرا خودت نميري؟ -

با دلخوري گفت: دستت درد نکنه راجبع من اين فکررا ميکردي وخبر نداشتم.... به خدا اگه به فکر تو نبودم راحت 

.. بعدشم من ادمي ميتونستم يکي ديگه رو جاي تو بفرستم... من که ميدونم تو به اين پول بيشتر از من احتياج داري.

نيستم که بخوام حرص بزنم همين قدر که در ميارم بسه شوهرمم که الحمدواهلل شيش برار من درامدشه اين پولو 

 ميخوام چيکار ؟اين جاي تشکرته؟

 با خنده گفتم:حاالچرا ترش ميکني جيگر اني ... من که چيزي نگفتم 

 دونه يکي به من گفته جيگرپوستشو قلفتي ميکَنه با خنده نچ نچي کردو گفت :اگه منان شوهر عزيزم ب

 حاال به شوهرت بگو اين دفعه رو رحم کنه .. -

 باشه چيکار کنم دوستمي ديگه ....حاال به جاي اين حرفا يه قلم وکاغذ بيار ادرسو بهت بگم -

 بگو ..يادم ميمونه -

 ادرسو بنويسي ...به مغز تو اعتباري نيست فداي اون حافظت...نميخواد به رخ ما بکشيش برو يه چيزي بيار -

 دفتري که اندازه ها رو مينوشتم برداشتم وگفتم:خيل خوب ادرسو بگو مينويسم 

ادرسو که نوشتم دوباره شروع کرد به فک زدن :آيناز خوشکل ميدوزيا باشه ...هرجاش مشکل داشتي به خودم زنگ 

 بزن 

 باشه ..خداحافظ-

 ق نميتونه از بيرون لباس بخره بيشترميدوزه سعي کن يه جوري بدوزي که خوشش بياد ببين اين زنه خيلي چا-

 باشه نسترن باشه ...-

راستي يه چيزه ديگه ...اگه يه وقت مدلي خواست براش بدوز نه نگو ...چون ممکن ناراحت بشه و بره سراغ يه -

 خياطه ديگه 

د گفتم:باشـــه نسترن ...فهميدم مخمو تليت کردي برو مخمو داشت ميخورد گوشيو گذاشتم جلوي دهنم با دا

 بخواب 

گوشيو گذاشتم دم گوشم گفت:باشه خوب چرا داد ميزني فقط يه چيز کوچولو مونده ...فردا ساعت ده بروخونشون.. 

 خياطي هم نميخواد بياي کاراتو خودم انجام ميدم 

 داد زدم:نسترررررن 

 خدا حافظ ....خدا حافظ -

خدا حافظي گوشيو قطع کرد اگه ولش ميکردم تا خود صبح حرف ميزد عين اين ادم عقده يا ميمونه که اجازه  بعد از

 حرف زدن بهشون ندادن... المپ اتاقم و خاموش کردم و خوابيدم..
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نبود دوبار از سر کوچه تا ته کوچه ورفتم و 66به ادرس توي دستم نگاه کردم اسم کوچه که درست بود اما پالک 

اومدم حتي چند تا کوچه باالتر و پايين ترم رفتم اما نبودانگار که پالکي به اين شماره وجود نداشت توي اين گرما 

 داشتم بخار پز ميشدم با اعصبانيت شماره نسترن و گرفتم بعد از چند تا بوق جواب داد :

 خياطيه نسترن بفرماييد..-

 ادرس دادنه يک ساعته دارم دورم خودم ميچرخم  با اعصبانيت گفتم:خيارشور نرسيده اين چه وضع

 عليک سالم ..خوب چرا دور خودت بچرخي بيا درور من بگرد ...حاال چرا اين قدر توپت پره؟-

 ادرسو اشتباهي دادي..-

 ادرسو درست دادم تو اشتباهي رفتي -

 نيست؟66مگه کوچه بنفشه....پال ک-

 ؟؟؟!!!!66با تعجب و صداي نسبتا بلندي گفت:پال ک

 چرا داد ميزني؟ اره ديگه ...!!!-

خنده بلندي کرد و گفت: چه با اعتماد به نفسي هم ميگفتي بگو حفظ ميکنم... تو ادرسو نوشتي اين شد ... اگه حفظ 

  66نه606ميکردي سر از کجا در موردي؟...پالک 

 ادرس بره يادت…نسترن با اين ادرس دادنتدور و اطرافمو نگاه کردم دقيقا روبه روم بود :بگم خدا چي کارت کنه 

  بدي

 به من چه تو گيچي...-

 خوب ديگه خدا حافظ...-

 اني رفتي تو بگو اب ميوه تگري برات بياره -

 با خنده گفتم:باشه ...خدا حافظ 

 خدا حافظ موفق باشي ..-

بود گل کاغذي قرمز هم از ديوار گوشي رو قطع کردم به سمت خونه حرکت کردم کل ديوار خونه از گرانيت مشکي 

 اويزون شده بود رنگ در خونه نيلي بود زنگ و زدم خانمي جواب داد: کيه؟

 رستمي هستم از خياطي نسترن -

 پس چرا اينقدر دير کرديد ؟-

 ببخشيد يه مشکلي پيش اومد ... -

 خيل خوب بيا تو ..-

ت ده ونيم بود يعني من يک ساعت تمام داشتم دنبال ادرس دروزد رفتم تو حياط ايستادم به ساعتم نگاه کردم ساع

متربشه که اونم با گالي 00ميگشتم ؟ با يه نگاه کلي به حياطش فهميدم حياط ما بزرگتره شايد به زحمت ميشد گفت 

افتاب گردون که من متنفر بودم تزيين شده بود يه بوته گل شاه پسند هم کنارش کاشته بودن چند تا گلدون ديگه 

هم توي حياط بود ولي نفهميدم چه گاليي هستن ولي خوشکل بود تو همين فکرها بودم که صدا ي از سمت چپم اومد 

: 

 گل هارو دوست داريد ؟-
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کيلو که با لبخند کل چارچوب در رو گرفته بود .. نسترن گفت  501برگشتم سمت صدا يه خانم با وزن حدوداي 

 وليه است خودمو جمع وجور کردم و گفتم:سالم چاقه ولي نگفته بود جز انسان هاي ا

 با همون لبخند گفت :سالم عزيزم بيا تو چرا دم در وايسادي؟

 سرمو پايين انداختمو ،وارد خونه شدم به سمت يکي از مبلها اشاره کرد:بفر ماييد اونجا بشيند االن خدمتتون ميرسم 

 ممنون -

يه چيزه خنک بياره که تو دلم اتيش به پا شده ......سرمو چرخوندم وقتي نشستم به سمت اشپزخونه رفت خدا کنه 

خونه رو يه ديد زدم داخل خونه که چند برابر خونه ما بزرگ بو د.سليقشم بد نبودکل خونه رو نيلي کرده بود پرده 

اشپزخونه ها خونه با مبل و ديوار ست شده بود به رنگ نيلي....، رنگ فرش کرم بود ...سرمو کج کردم به سمت 

اپنش..بـله کل کابينت هاي اشپزخونه هم به رنگ نيلي بود چند تا گلدون پشت مبل بود که اونا هم به رنگ نيلي 

بودن از قرار معلوم اين خانم ديوانه رنگ نيليه از اشپزخونه اومد بيرون به زحمت راه ميرفت وقتي به من نزديک شد 

 جازه بديد بهتون کمک کنم رفتم جلو و سيني رو از دستش گرفتمو گفتم:ا

 ببخشيد تو رو خدا ...من بايد از شما پذيرايي کنم شما هم به زحمت افتاديد -

 اختيار داريد اين چه حرفيه ...-

سيني رو گذاشتم رو ميز خواستم بشينم که گفت :تا شما ابميوه تون رو ميل ميکنيد ...منم با اجازتون برم پارچه رو 

 بيارم 

 م بفرمايد ..خواهش ميکن-

نشستم و به راه رفتنش نگاه کردم دقيقا عين پنگون راه ميرفت ،اگه بخوات همين جوري راه بره ده دقيقه رفت و 

برگشتش طول ميکشه ، ليوان رو برداشتم يه قلپ ازش خوردم چند تا تابلو فرش رو ديوار بود ، به سقف خيره شدم 

يکي دوميليون باشه ولي خيلي شيک بود با صداي بسته شدن در عجب لوستري فکر کنم دويست سيصد.... شايدم 

سرم و اوردم پايين با يه لبخند مياومد سمت من با همون حرکت پنگوئنيش به پارچه ساتن نيلي توي دستش نگاه 

ز کردم خندم گرفته بود البته من فقط به يه لبخند اکتفا کردم.... اومد روبه روي من نشست پارچه رو گذاشت رو مي

 وگفت :

 اينم پارچه... خوب نظرتون چيه ؟-

ليوانو گذاشتم رو ميز پارچه روبرداشتم با انگشتام لمسش کردم ...سري تکون دادم وگفتم :خوبه هم جنسش هم 

 رنگش 

 با ذوق زده گفت :راست ميگي؟

 بله....فقط مدلي هم مد نظرتون هست ...يا خودم براتون مدل بيارم -

 و اين مجله ها يه مدلي انتخاب کردم ..االن برات ميارمشنه ...خودم از ت-

دستشو گذاشت روي مبل خواست بلند شه اما نتونست هر دفعه که خواست بلند بشه بازم مينشست مبل حکم اهن 

 ربا پيدا کرده بودوقتي ديدم بلند شدن براش خيلي مشکله گفتم : بگيد کجاست خودم براتون ميارم ...

 فت :اخه زحمت تون ميشه ...از روي خجالت گ

 خواهش ميکنم با من راحت باشيد -

 به سمت اشپزخونه اشاره کردو گفت :تو اشپزخونه روي ميز گذاشتمش 
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 با يه لبخند گفتم :االن براتون ميارمش

زمين دلم به حالش سوخت خيلي گناه داشت ..بايد از خودم خجالت بکشم که بعضي وقتا از اينکه اينقدر الغر بودم 

وزمان ونفرين ميکردم اما حاال که اين بنده خدا رو ميبينم از چاق شدن پشيمون شدم و ترجيح ميدم همين جور ني 

قليون باقي بمونم چند تا مجله روي ميز بود برداشتم ورفتم کنارش نشستم مجله هارو دادم دستش وگفتم: 

 بفرماييد..

 .شرمنده کرديد به خدا مجله ها رو ازم گرفت و گفت :دستت درد نکنه ..

 دشمنتون شرمنده -

يکي از مجله ها رو برداشت بقيه رو گذاشت روميز چند تا از صفحاتشو ورق زد به صفحه مورد نظرش که رسيد يه 

 مکثي کرد با لبخندمجله روبه روم گرفت وگفت:ببين اينه ...خوشکله نه؟

مدلش دکلته بودو از زير سينه تا پايين باسن تنگ مجله رو ازش گرفتم به لباس قرمز جلوم نگاهي انداختم 

ميشد.......از رون تا پايين چند سانتي گشاد ميشد پايين لباس پر از چين بود با تعجب يه نگاه به مدل لباس يه نگاه 

هم به چهره خندونش کردم دلم نيومد بزنم تو ذقش و بگم اين لباس به درد هيکل شما نميخورد يه لبخند زدمو 

 :گفتم

 واهلل چي بگم ...من فقط خياطم اگه اينو دوست داريد براتون ميدوزم -

با ناراحتي سرشو انداخت پايين و گفت: ميدونم اين لباس به درد اندام من نميخوره ولي ميشه شما يه جوري بدوزيد 

 که چاقيم زيادمشخص نشه ؟

 زه هاتونو بگيرم با يه لبخند گفتم :همه سيعمو ميکنم ...حاال بلند شيد تا اندا

کمکش کردم که بلند شه از تو کيفم مترو خودکارو دفترم در اوردم شروع کردم به اندازه گرفتن خدا خدا ميکردم 

که پارچه کم نگرفته باشه ... چون اين اندامي که من مي بينم ده متر پارچه هم کمه ...فقط شکمش دومتر پارچه 

 و جمع ميکردم که گفت: ميشه زود تر حاضرش کنيد ؟ ميبره اندازه ها تموم شد داشتم وسايلم

 عجله داريد ؟-

 بله.. جمعه شب عقد خواهر زادمه-

 با انگشتم باالي لبم خاروندم وگفتم:يعني چهار روز ديگه ..خيلي زوده..

 کاريش بکنيد ؟بله ميدونم به خدا چند هفته است دارم دنبال خياط خوب ميگردم اما پيدا نميکردم ...حاال نميشه يه -

 با اينکه ميدونستم پرده عفت خانم به عالوه دوتا پارچه ديگه دارم ولي گفتم:باشه براتون حاضرش ميکنم 

 دستت درد نکنه ...راستي اسمت چيه؟ -

 آيناز ..-

 اسم قشنگي داري ....دستشو به طرفم دراز کرد و گفت :منم پرستوم خوشبختم  -

 م همين طور ..با هاش دست دادم وگفتم: من

 ميخوايد بريد ؟ -

 بله ديگه کارم تموم شده ..-

 کيمو برداشتم گفت:حاال زوده که... چند دقيقه اي بشين بعد برو خودم برات اژا نس ميگيرم 

 بهش نگاه کردم با نگاهش داشت التماسم ميکرد با يه لبخند گفتم :باشه
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بود براي پذيراي از من اورد البته همشو خودم اوردم چند  نميدونست از خوشحالي چيکار کنه هر چي تو يخچال

همون چند  6ساعتي پيشش موندم و حرف زديم البته اون بيشتر حرف ميزد..... براي من شده بود نسترن شماره 

 ساعت اينقدر با من صميمي شده بود که شماره تلفنشو بهم داد قرار شد با هم در تماس باشيم ...

دم بدون اينکه نهار بخورم خوابيدم حتي لباسامم در نيوردم موقع اذون مامانم صدام زد بلند شدم وقتي به خونه رسي

ابي به دست و صورتم زدم اينقدر گشنم بود که بعد ازنمازم شاممو خوردم بعد از شام پارچه پرستو برش زدم.. سرم 

 ود گفت:تو ي دوخت و توز بود که تقه اي به در خورد سرمو بلند کردم مامانم ب

 اينقدر سرتو کردي تو اين وامونده که حواست به درو برت نيست -

 ببخشيد ....کاري داري؟-

 من ..نه ولي نويد چرا... -

 نويد!!چي کار داره؟-

 مامانم نگام ميکرد يه دفعه يادم افتاد وگفتم : واي قرار بود بهش درس بدم 

 هم پاشو برو پيشش تنها نشسته زشتهمن از قول و قراراي شما خبر ندارم ...حاال  -

درو بستو رفت منم از جام بلند شدم و لباسامو عوض کردم از اتاق اومدم بيرون ...تنها نشسته بودو داشت تلويزيون 

نگاه ميکرد دست به سينه وايسادموبه صورتش نگاه کردم پوست سفيدو چشم هاي درشت به رنگ عسل داشت با 

 کشيده با بيني متوسط تا منو ديد از جاش بلند شد وگفت:  موهاي قهواي تيره ولب هاي

 سالم ...-

 سالم از ماست ..بفرماييد -

 وقتي نشست منم با فاصله کنارش نشستم گفت:کار داشتيد نه ؟

مامانم با ليوان شربت از اشپزخونه اومد بيرون گفتم:مهم نيست ...من که گفتم کار من تمومي نداره خيل خوب کتاب 

 از کن و ب

 مامانم شربت وگذاشت جلوش وتشکر کرد وگفتم :اول شربت وبخور بعد درس ميديم 

 چرا ؟-

 از اونجايي که جنابعالي شکمو تشريف داريد نمي خوام حواست به جاي ديگه پرت بشه -

يه چشمي گفت وهمه شربتشو تا ته خورد موقع درس دادن اينقدر صورتش بهم نزديک کرده بود که راحت 

يتونستم سلول هاي پوستشو بشمارم هر چقدر ازش فاصله ميگرفتم اون خودشو بهم نزديک تر ميکردحتي يه دفعه م

اگربهتون نچسبم که "اما اون فقط خنديدوگفت"ميشه خودتو اينقدر به من نچسبوني "با خودکار زدم تو سرشو گفتم

مل کردم... خوبيش اين بود که مامانم تو هال از حرفش حرصم گرفته بود اما تا اخرتدريسم تح"صداتونو نميشنوم 

نشسته بود وگرنه بدون تعارف مياومد تو بغلم مينشست ..بعد از دو ساعت که درس دادنم تموم شد گفتم:امتحان 

 بعد يت کيه؟

 يک شنبه فلسفه و منطق ) اروم طوري که مامانم نشنوه گفت (ايناز خانم...-

 سرم تو کتاب بود گفتم:بله

 از چي خوششون مياد؟ دخترا-
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ابرو هامو بردم باال وبا تعجب نگاش کردم وبا لبخند گفت:چرا اينجوري نگام ميکني ؟تورو خدا منظور بد نگيريد 

  کادو منظورم…

 با يه ليخند کنج لبم گفتم :تو هم اره؟حاال طرف کي هست؟

 اذيت نکنيد ديگه ...يه راهنمايي ازتون خواستم -

که صداي در اومد مامانم بلند شد رفت دم در گفتم:ببين کال دخترا از کادوگرفتن خوششون مياد خواستم حرفي بزنم 

ولي سليقه ها فرق ميکنه....يکي مثل من هر چي بهم بدن خوشحال ميشم حتي اگه يه شاخه گل باشه ...ولي يکي مثل 

 دوستم نسترن هر چيزي راضيش نميکنه ...بايد ببيني طرفت چي دوست داره .

 مشکل منم اينه که نميدونم چي دوست داره.. -

يه کمي فکر کردم وگفتم:اگه دختره هم سن تو يا يکي دوسال کوچيک تر باشه ...خوب ميتوني براش مانتو بگيري 

 ...نه نه خوب نيست اصال نميدونم هر چي دوست داري براش بخر

 خنده اي کرد و گفت:واقعا کمکتون کار ساز بود 

 کار کنم ؟من که دختره رو نديدم که بدونم از چي خوشش مياد  خوب ميگي چي-

 يعني شما تا حاال براي دوستا تون خريد نکرديد؟-

 چرا خريدم فقط براي تولدشون ...خريد تو مناسبت داره-

 نه..-

 خوب حل ديگه با يه دسته گل رز سرو تهش و هم بيار ....نگفتي طرف کيه ؟-

 رازه..-

 که بخيل نيستم .. با اخم گفتم:ما

 مامانم اومد تو اونم با لب خندون گفتم:چي شده مامان خوشحالي؟

 فريده خانم)مامان نويد(گفت از فردا ميتونم تو ارايشگاش کار کنم-

 با خوشحالي گفتم: راست ميگي ؟

 دروغم چيه -

 طيل بشه نويد گفت: به سالمتي ...ايشااهلل رو دست مامانه منم بزنيد که ارايشگاهش تع

 با تعجب گفتم:اه نويد...اين چه حرفيه ميزني.

راست ميگم اگه ستاره خانم ارايشگريش هم مثل اشپزيش خوب باشه بعد از يه مدتي که پيش مامان من کار کرد -

ميتونه براي خودش ارايشگاه باز کنه مشتريش زياد ميشه اونوقت کار و کاسبي مامان منم کساد ميشه ومياد خونه و 

 نم به جاي اينکه هرروز دوساعت ببينمش کل روز ميتونم ببينمشم

 مامانم خنديد وگفت:بزار مامانت ببينم اگه بهش نگفتم

 دست شما درد نکنه ستاره خانم من به فکر شما بودم -

نويد چند دقيقه اي پيشمون نشست وقتي خواست بره تا دم در بدرقش کردم دم درايستاد گفتم:اخرش نگفتي 

 ه کيه ها؟دختر

 يه روزي بهتون ميگم-

 دوستش داري؟-
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 با چشماي عسليش تو چشمام خيره شد با يه لبخند گفت:خيلي...ميميرم براش 

 با حرفش ته دلم خالي شد ولي با يه لبخند گفتم:اخي چه عاشقونه ...خوش به حالش حسوديم شد 

 مسخرم ميکني؟-

 برو بگير بخواب فردا امتحان داري نه بابا ...جدي خوش به حالش ....حاال هم -

 شب بخير .. -

 شب بخير...-

من و مامانم با هم از خونه اومديم بيرون سر کوچه که رسيديم از هم جدا شديم هنوز چند قدمي راه نرفته بودم که 

ه نرفته حج عفت خانم و ديدم اونم با لب خندون بهش که رسيدم گفتم:سالم حاج خانم احوال شما)من نميدونم اين ک

 چرا بهش ميگم حاج خانم(

 الحمدو اهلل بد نيستم ...پرده ما به کجا رسيد ؟-

 ديگه تمومه پس فردا بيايد ببريدش -

 جدي ميگي؟چقدر زود تمومش کردي خدا خيرت بده ...حاال پولش چقدر ميشه؟-

 قابل شما رو نداره حاج خانم؟-

ي به خاطر وسايلي که گرفتم چقدر بد هکار شدم... مونده بودم پول تو قربونت برم چقدر تو با محبتي ...اگه بدون-

 روچه جوري بدم

خنده رو لبام ماسيد ميگن تعارف اومد نيومد دارها واهلل راسته نذاشت بيشتر باهم تعارف تيکه پاره کنيم باهاش خدا 

من بودم ...چون بيشتر مشتريا از حافظي کردم و رفتم خياطي... بيشترين کسي که توي خياطي پارچه رو دستش بود 

کارم راضي بودن چون هم خوشکل ميدوختم هم زود تحويل ميدادم...امروز هم مثل بقيه روزا با نسترن سروکله زدم 

ديگه مغزم از دست اين دختره داره اب ميشه ... بعد از خياطي يه راست رفتم خونه خيلي هوا گرم بود .. جلوي باد 

 نم صدام زد :اينازکولر ايستادم که ماما

 بدون اينکه بهش نگاه کنم گفتم:بله...

 انگار داشت اين دست و اون دست ميکرد ولي باالخره گفت:بابات.......اومده 

با شنيدن اسم بابا خشکم زد بابا...چقدر اين کلمه اشنا بود.. بابا.. چند سال بود اين کلمه به زبون نيورده بودم بعد از 

چي بگه؟ چي ميخواست؟ ما رو به امون خدا ول کردو رفت نيومد بپرسه چي ميخوريد؟چي  پنج سال اومده که

ميپوشيد؟اصال زنده ايد يا مرده؟ سرم و چرخوندم به صورت مامانم که دم در اشپزخونه ايستاده بود نگاه کردم 

 چشمام از تعجب داشت جاش در مياومد و گفتم:مامان صورتت چي شده ؟

 ين جمله بودرو زمين نشست وبا گريه گفت:باباي اشغالت اين بال رو سرم اورده انگار که منتظر هم

 رفتم کنارش نشستم وگفتم :براي چي بهت زده ؟اين جاي سوقا تيشه؟

 اقا بعد از پنج سال اومده پول ميخواست...گفتم ندارم ..اونم .....-

بود زير چشمش سياه شده بود نميدونستم بايد  گريه امونش نداد حرف بزنه بغلش کردم ...تمام صورتش کبود شده

 چي کار کنم گفتم:ميخواي بريم دکتر ؟

 نه حالم خوبه-

 مطمئني؟جاييت درد نميکنه ؟مامان فکر پولش نباش اگه جايت درد ميکنه بگو -
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 نه مامان خوبم -

 ببين چه بالي به صورتش اورده... اين حيو ون کي اومد؟ -

نکه تو رفتي يکي با سنگ در خونه زد منم فکر کردم توي درو باز کردم ديدم ...باباته منو هل چند دقيقه بعد از اي -

داد و اومد تو اول گفت پول ميخوام گفتم ندارم ...فکر کرد دروغ ميگم کل خونه رو بهم ريخت وقتي ديد چيزي 

 ميداره گيرش نيومدمنو گرفت به باد کتک ...گفت تا پول گيرش نياد دست از سرمون بر ن

 پول ميخواست!!از کدوم حسابش بايد بهش پول ميداديم؟حاال چقدر ميخواست؟-

 چهارتومن؟-

 با تعجب گفتم:چهار هزار تومن؟!!!

 مامانم خنديد و گفت:نه قربونت برم چهار ميليون تومن ...باز معلوم نيست چه گندي زده که پولشو از ما ميخواد

 تاق تو رو هم بهم ريخته همه جا رو تميز کردم ... ديگه نتونستم اونجا رو تمييز کنم بلند شدم که برم به اتاقم گفت:ا

 بهتر که بهش دست نزديد اون همين جوريش بازار شام بود فکر کنم االن شده بازار تاناکورا -

 مامانم خنديدوگفت:اگه من تورا نداشتم تا االن خودمو کشته بودم 

 اين حرفو نزن مامان ..-

م به اتاقم بدتر از اوني بود که فکرشو ميکردم همه لباسام ريخته بود رو زمين پارچه هاي مردمم هرکدومش يه رفت

طرف بود چرخ خياطيم هم انگار دل و رودشو دراورده بود افتاده بود وسط اتاق فکر کنم جايي از اتاق نبوده که 

رم بابا دارم خدايا کريمي تو شکر مشغول تمييز کردن نگشته باشه يه پوفي کردم دختراي مردم بابا دارن منم خير س

اتاقم بودم که مامانم صدام زد نهار بخورم گفتم نميخورم اما مامانم اصرار کرد برم که اونم سيب زميني سرخ شده با 

نج سس گوجه بود بيشترشبيه ميان وعده بود تا نهار بعد از خوردن نهار دوباره رفتم به اتاقم تا ساعت نزديکاي پ

 اتاقمو تمييز کردم خواستم استراحت کنم که موبايلم زنگ خورد نسترن بود با بي حوصلگي جواب دادم:بله ...

 عزيزم نميتوني صداتو ليدي تر کني که يه وقت ادم احساس نکنه يه ديو پشت خطه...-

 کاري داري؟-

 چيزي شده؟-

 مهم نيست کارتو بگو..-

 کار من اينکه بدون تو چت شده؟-

 چيز قابل گفتني نيست ... 

 من که ميدونم يه چيزي هست ولي نميخواي بگي يا غريبم يا باهام راحت نيستي ...مزاحمت نميشم خداحافظ-

 نسترن دلخور نشو..-

 دلخور نشدم عزيزم وقتي خودت نميخواي با من حرف بزني من که ديگه آزار ندارم مجبور به حرف زدنت کنم -

 نيست بزار فردا بهت ميگم االن حالم خوب -

 پس يه چيزي شده ...باشه خداحافظ-

 خداحافظ-

گوشيمو قطع کردم و گذاشتم کنار بالشتم و خوابيدم ....يه چادر مشکي پوشيده بودم وتو يه جاي شلوغ و پر رفت امد 

ارم ميکشمش راه ميرفتم اين قدر شلوغ بود که جاي سوزن انداختن نبود احساس کردم دست کي تو دستام ود
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برگشتم ديدم يه دختر بچه خيلي ناز با پوست سفيدوچشماي سبزو موهاي بور که دوطرفش بسته بود گريه ميکرد و 

ميگفت: مامان ..مامان ... حس کردم بچه خودمه بدون اينکه به گريه هاش توجه کنم اونو با خودم ميکشيدم دنبال يه 

ده ميشد چند قدم که رفتم جلوتر راه وپيدا کردم با خوشحالي راه خروج بودم هر چي سر چرخوندم فقط ادم دي

برگشتم پشتم... ديدم دستم خاليه و بچه نيست صداي گريش مي اومدو صدام ميزد:مامان...مامان...ترسيده بودم و 

د اسم مامانمو صدا ميزدم :ستاره....ستاره ...از وحشت و ترس چشمامو باز کردم نفس نفس ميزدم اتاقم تاريک بو

بلند شدم وکليد برق و زدم به ديوار تکيه دادم چشمام وبستم چند تا نفس عميق کشيدم ... به اشپزخونه رفتم المپ 

نميدونم با اين حالش کجا گذاشته رفته در هال و باز ":مامان ..مامان"اونجا رو روشن کردم مامانم نبود صداش زدم

 کردم ديدم رو پله ها نشسته وپشتش به من بودگفتم:

 براي چي اينجا نشستي؟-

يهو با ترس برگشت طرفم نفس نفس زد "مامان "انگار که توي اين عالم نبود دستمو گذاشتم رو شونه هاش گفتم 

 وگفت:ترسيدم...چيه؟ کاري داري ؟

 کنارش نشستم وگفتم:يک ساعت دارم صدات ميزم حواستون کجاست ؟

. از دست کاراي بابات عاصي شدم ..ده سال يه بار پيداش نميشه مگه حواسيم برام مونده که بخواد جايي باشه..-

 وقتي هم که مياد شر با خودش مياره

 با ترس گفتم:اتفاقي افتاده

 با بغض گفت:هنوز نه ولي اگه پولو جور نکنيم خونه خراب ميشيم ..

 چي ميگي مامان -

 نکنه يه جور ديگه تسويه حساب ميکنيم امروز يکي اومده بود دم خونه گفت به اضغر بگو اگه پولو جور -

 پوزخندي زدم وگفتم:چيه حاال نگران حال اوني؟ولش کن بزار هر بالي که ميخوان سرش بيارن 

دستامو گرفت با ترس تو چشمام خيره شد وگفت :اون ديگه براي من به اندازه دمپايي هم ارزش نداره ...من 

 تو اين ادما رو نميشناسي نگرانت توام ميترسم يه بالي سر تو بيارن 

من اصال نميدونم اينايي که تو ميگي کي هستن الزم هم نيست بترسي هيچ غلطي نميتونن بکنن ...حاال هم به جاي -

 اينکه اينجا نشستي پاشو برو تو اينجا گرمه 

 ميگم آيناز کاش يه مدت ميرفتي پيش خالت بموني ؟-

 تي يه بار هم نديدمش ..فکرشو نکن بلند شو بريم تو مامان چي ميگي ؟برم پيش يه خانمي که ح-

گونه شو بوسيدم وبا خودم بلندش کردم ...کاش مامانم حرف باباش و گوش ميکرد با اضغر که االن باباي منه ازدواج 

 نميکرد هرچند کسي اينده رو نميتونه پيش بيني کنه...

نسترنه با اعصبانيت پياده شو درماشين ومحکم کوبيد با  دم در خياطي بودم که صداي بوق ماشين اومد برگشتم ديدم

 اخم اومد طرفم و گفت: ديروز چت بود ها ؟

با تعجب نگاش ميکردم قيافه ادماي خودخواه و به خودش گرفت وگفت:ببين عزيزم ميدونم خوشکلم ولي الزم 

 نيست اينقدر بهم خيره بشي ..حاال بگو ديروز چه مرگت بود 

 وگفتم :عليک سالم ميخواي همين جا وايسي حرف بزني ؟يه نفسي کشيدم 

 نه نه...بريم تو -
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بازوهامو گرفت کشيد برد تو دفترش بازومو از دستش کشيدم ونشستم روي مبل اونم خودشو چسبوند به من بهش 

 گفتم:ميشه يه ذره از من فاصله بگيري بوي عطرت داره خفم ميکنه 

 بود ... برو بابا ...حاال بگو ديروز چت-

 شونه هامو انداختم باالوگفتم :ديروز بابام اومده بود

 همين ؟-

 پس چي ميخواستي مقا له تحويلت بدم ؟-

 انگار چيزي يادش افتاده باشه با تعجب چشاي گشاد گفت:چي گفتي؟بابام !!!مگه تو بابا داري؟

 خيلي ببخشيدا از زير بوته که عمل نيومدم -

 ه چرا تا حاال در موردش حرف نزدي ؟کجا بوده ؟کي اومده؟ نه بابا منظورم اينک-

 چيه نکنه ميخواي براي خوش امد گويي وخير مقدم گفتن براش دسته گل بخري؟-

 اونوکه ميخرم ...ولي فکر نکنم کسي بخاطر اومدن باباش ناراحت بشه -

حرف نزدنم چون نميخواستم کسي بدونه بلند شدم وگفتم :نسترن تو از زندگي من خبر نداري..تا حاال در مورد ش 

 بابا دارم....اقا بعد پنج سال پيداش شده مامانم وبه باد کتک گرفته.

 نسترنم بلند شدو گفت:ببخشيد نميخواستم ناراحتت کنم ...

 نيستم....اگه سوال ديگه اي نداري برم؟-

 اره برو ..-

 ي با هام راحت باشيخواستم برم که گفت:ببخش که اونقدر خوب نبودم که بتون

 با لبخند گفتم:اين حرف و نزن خيلي هم خوب بودي خودم نخواستم کسي بدونه 

از دست خودم اعصابم خورد بود کاش اينقدر جرات داشتم که مثل بقيه دختراي ديگه فرار کنم ...کجا ميرفتم خودم 

 از چاله درمياوردم ميانداختم تو چاه ؟

که براي زنگ ساعت گوشيم گذاشته بودم بلند شد با خواب الودگي دستم وروي  اهنگ فداکاري محسن يگانه رو

زمين ميکشيدم ودنبال گوشيم ميگشتم ...از کنار بالشتم ورشداشتم و ساعت وخاموش کردم چند دقيقه اي خوابيدم 

چاي دم کردم به دوباره گوشيمو برداشتم ببينم ساعت چنده.... بلند شدم مامانم بيدار کردم ..نمازمو که خوندم 

ساعت اشپزخونه نگاه کردم شيش وربع بود با مامانم صبحونه روکه خوردم لباسامو پوشيدم يه سررفتم اشپزخونه به 

 مامانم گفتم:

 مامان من دارم ميرم از بيرون چيزي نميخوايد ؟ -

 مامانم که سرش توي روزنامه بلند کرد وگفت:نه قربونت برم برو سالمت 

 پرده عفت خانم حاضره اومد بهش بده... راستي مامان-

 چقدر ازش بگيرم؟-

 نميخواد بگيري-

 چرا؟-

 چي بگم ...ما يه تعارفي کرديم اونم تو هوا گرفتش -
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بيجا کرده زنه يه کاره ..يه هفته است داري رو پردش کارميکني و چشمتو روش گذاشتي از زرنگيشه نميخواد پولو -

 بده ...خودم ازش ميگيرم 

 زشته مامان-

 چي زشته؟اين که ميخواي حقت و بگيري زشته؟تو کار نداشته باش خودم پولو ازش ميگيرم ..-

 خنديدم وگفتم:خود داني فقط يه وقت نيام بگن مامانت وبردن کالنتري؟

 لبخندي زدو گفت :نترس بدون خون وخونريزي اين کارو ميکنم 

 خدا حافظ -

 خير پيش-

ي رفتم ...وارد خياطي که شدم به همه سالم کردم وپشت چرخ خياطيم نشستم مشغول دوختن با اتوبوس به خياط

لباس بودم که نسترن هم از راه رسيد اونم با اخم وقتي به همه سالم کرد اومد سيخ باال سرمن وايساد وگفت:بيا اتاقم 

 کارت دارم ..

 عصابش بهم ريخته؟با تعجب به رفتنش نگاه کردم زهرا گفت:باز چيکار کردي که ا

 از روي بي اطالعي شونه هامو باال انداختم وگفتم:هيچي به خدا ..

هر چي به مغزم فشار اوردم که بدونم چه کاري،خالف قانون و مقررات نسترن انجام دادم چيزي يادم نيومد پشت در 

 ايستادم دوتاضربه به در زدم گفت:بيا تو..

 سرم وکردم تو وگفتم:اجازه هست ؟

 نوز گرفته بود گفت:بيا بشين ...ه

روي مبل کنار ميزش نشستم از پشت صندليش بلند شدوروبه روي من نشست دستاشو بهم مکشيد انگاردو دل بود 

 که بگه يا نگه ديدم چيزي نميگه خودم پيش قدم شدم و گفتم : چيه دمقي؟

گفت:اخرين باري که به هومن زنگ زدي يه نفس بلندي کشيد که احساس کردم اکسيژن کم اورده بهم نگاه کرد و

 کي بود؟

 نميدونم دوهفته يا سه هفته پيش چطور؟-

 ابرو هاشو باالبرد با تعجب گفت:دوهفته پيش؟

 خوب اره..-

 از روي اعصبانيت گفت :همين بي محليا رو کردي که.... تو اصال هومن ودوست داري؟

 ن نيستم...چرا ميپرسي؟با يه لبخند گفتم:قبال اره ولي االن ديگه مطمئ

 هومن چي اون کي زنگ زد ؟-

 يک ماه پيش.)ديگه کالفه شده بودم (خانم باز پرس ميشه ازتون خواهش کنم اينقدر طفره نري و حرفتو بزني -

 ميدوني چرا ميترا گفت ديگه نميخواد اينجا کارکنه؟-

ره دنبال کار ديگه ... چرا اينقدر حاشيه ميري پوفي کردم و گفتم:اره ميدونم گفت ديگه خسته شدم ...ميخواست ب

 عين ادم حرفتو بزن..

 سرتو عين کبک کردي تو برف و از دور و برت خبر نداري...اون که بهونش بود  -

 يعني چي؟-
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توي چشماي مشکيش نگاه کردم تا از حرفي که ميخواست بزنه مطمئن بشم نفسش وبا دهن بيرون داد وگفت:هومن 

 مکث(با ميترا نامزد کرد ..ديشب)با يه 

 حالت ادماي بيخيال و به خودم گرفتم وگفتم :خوب مبارکه 

 بلند شدم که برم جلوم وايساد با تعجب گفت :چي مبارکه.....اصال شنيدي من چي گفتم؟

 اره شنيدم ..-

 با تعجب گفت:نگو که ميدونستي؟

 ما نميدونستم هومن قرار به اين زودي ترکم کنه معلومه که ميدونستم االن يک ماه جيک تو جيک همن ...ا-

با حرص نفس کشيد وگفت:من باش از ديشب با خودم کلنجار رفتم که چه جوري خبرو به خانم برسونم که يه وقت 

خدايي نکرده غش نکنن...نگو خانم سرنگ بيخيالي رو زدن به رگ..وقتي ميدونستي اينا با همن چرا هيچ کاري 

 نکردي؟ 

 

 

ميخواستي چيکار کنم برم يقه طرف و بگيرم بگم چرا دوستم نداري؟بزنم تو گوششو بگم چون من دوست دارم خب 

 تو هم بايد منو دوست داشته باشي؟اخه مگه عشقم زوري شده؟ 

 هر کسي حق انتخاب داره..

اشته باشي نه اينکه از با اعصبانيت گفت:فلسفي حرف ميزني!!! اون حق انتخاب و زماني گفتن که يک نفر رو دوست د

روي هوس يکي وسر کار بزاري به يکي ديگه ابراز عالقه کني ..اصال تو چرا به هومن نگفتي ميترا با چند نفر دوسته 

 ها؟اگه ميگفتي حتما نظرش در مورد ميترا عوض ميشد

اگه قرار بود هومن  زندگي هر کسي به خودش مربوط ..به منم مربوط نيست ميترا با چند نفر دوست بوده يا هست-

بدونه ميترا خودش بهش ميگفت .. ابروي يه دخترو ببرم که مثال ميخوام عشقم و نگه دارم ؟ کاري که شده ديگه از 

 دست من کاري ساخته نيست 

 تو اخرش با اين خونسرديات منو به کشتن ميدي...-

پيش خودتت نباشه ...هومن من ودوست با لبخند گفتم:اوني رو که عاشقشي بايد بزاري خوشبخت بشه حتي اگه 

 نداشت شايد پيش ميترا خوشبخت تره 

 اومد طرفم و بغلم کرد وبا گريه گفت:کاش هومن قدرتو ميدونست وترکت نميکرد خيلي ماهي ايناز ... 

 با لبخند گفتم: حاال تو چرا داري گريه ميکني؟

 ميزم ... خوب چي کار کنم تو که گريه نميکني خودم دارم جات اشک -

 خنديدم و گفتم: ميخواي بگم يه اب قند برات بيارن؟

اشکاش و پاک کردو يه نفس کشيد و گفت: من نميدونم مادرت سر توحامله بوده چي ميخورده که تو اينقدر 

 خونسردي

 لبخندي زدم وگفتم :خونسردي...بابات خبر خوشحال کنندت هم ممنون با اجازه 

 که مچ دستم و گرفت و گفت:دوستش داشتي؟خواستم از کنارش رد بشم 

 هرچي بوده گذشته دوست داشتن و نداشتن که ديگه دردي از من دوا نميکنه-

 مچ دستم وول کرد و گفت: خواستي بري بگو خودم ميرسونمت 
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 چيه ميترسي خودکشي کنم ؟-

 خودکشي که نه ميترسم بري معتاد شي -

 باشه ...ممنون فعال-

و بي کسي مجبور شدم با هومن دوست بشم تا شايد جاي خالي بابام ورو پر کنه که اينم از شانس بد ما  از روي تنهايي

شد يکي عين بابا و ترکم کرد ..هشت ماه پيش من و نسترن روي نيمکت پارک نشسته بوديم که صداي زنگ 

 موبايلي از پشت نيمکت شنيديم به نسترن گفتم:صداي موبايل مياد نه؟

 نگاه کرد وگفت:اره ولي معلوم نيست کجاستبه پشتش 

 بلند شدم وپشت نيمکت نگاه کردم چيزي نبود نسترن يهو گفت:اونا هاش پشت اون درختس 

درخت چند قدم بيشتر با مافاصله نداشت گوشي رو برداشتم و جواب دادم صداي يه پسر جوني بود که موباليش و 

ادرس و گرفتم با نسترن رفتيم به مغازش که انواع واقسام لوازم خانگي گم کرده بود ادرس داد که براش ببرم وقتي 

داخلش پيدا ميشد ...گوشي روبهش دادم خواستيم بريم که ازمون خواست چند دقيقه اي بشينيم ما هم قبول کرديم 

منم گرفتم  بعد از چند دقيقه که خواستيم بريم ... شماره تلفنشو بهم داد وگفت خوشحال ميشه باهاش تماس بگيرم

اما من به حرف نسترن گوش ندادم يک هفته بعد  "بهش زنگ نزن معلوم نيست چه جور ادمي"اما نسترن گفت:

بهش زنگ زدم صحبت هاش گرم ومهربون بود يا شايد من اينجوري تصور ميکردم ... هر چند شب يک بار خودش 

عاشقونه اي بهم ميزد قول ازدواج بهم داده  بهم زنگ ميزد نميدونم دوستش داشتم يا نه خودم شک داشتم حرفاي

بوداما با ورد ميترا به خياطي چشم هومن چرخيد طرف اون يه يک هفته نکشيد که فهميدم ميترا شده معشوقه 

 جديدش منم عقب کشيدم خوشم نمياومد پيش يه پسر زار بزنم که چرا دوستم نداري؟

 مرده کيه داره با مامانت حرف ميزنه ؟باباته؟!!!نسترن ماشينشو سر کوچه نگه داشت وگفت :آني اون 

به مردي که به ماشين شاسي بلندش تکيه داده بودو داشت با مامانم حرف ميزد نگاه کردم وگفتم:باباي من گورش 

 جا بود که کفن داشته باشه بابام خودشم بفروشه نميتونه هميچين ماشيني بخره...... نميشناسمش !!!

 اگه مزاحم ...بزنميش ميخواي باهم بريم-

 با چشم غره نگاش کردم وگفتم:از اينکه رسونديم ممنون خدا حافظ

 يعني برم؟خوب اگه خواستي بزنيش يه تک بزني اومدم-

 خنديدم وگفتم:چشم خانم نينجا 

ن افتاد از ماشين پياده شدم نسترن هم رفت قدم هامو تند برميداشتم .. مامانم مشغول حرف زدن بود تا چشمش به م

رنگش پريد نميدونم به اون مرده چي گفت که به من نگاه کرد بهشون که نزديک شدم با تعجب به هر دوشون نگاه 

 کردم و گفتم :سالم

 سالم مامان ...برو تو -

 سالم ...دخترتِ ؟آيناز خانم درست گفتم ؟-

 شما؟-

 برو تو ايناز ..-

 نميکني؟با اخم به مامانم نگاه کردم وگفتم:معرفي -

 انگار مامانم از حرفم اعصباني شدو گفت:اين چه طرز سوال کردنه ؟
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 فکر ميکردم مادرت تا االن راجع به من بهتون گفته باشه -

 راجع به شما ؟-

 بله ..مادرتون ....-

ن اگه مادرم با التماس بهش گفت:اقاي ستوده ازتون خواهش ميکنم تمومش کنيد من تودرو، همسايه ابرو دارم اال

 کسي شما رو اينجا ببينه برام حرف در ميارن 

پس اقاي ستوده ايشون هستن ..با اعصبانيت به مامانم وستوده نگاه کردم که مامانم بازومو گرفت گفت:مگه با تو 

 نيستم ميگم برو تو

اينقدر درو محکم بستم با اعصبانيت بازومو از دست مامانم کشيدم بيرون... کفشاموتو حياط در اوردم به اتاقم رفتم 

که چند تکه گچ از سقف افتاد رو زمين کيفمو پرت کردم سمت کمد که خورد به درش ،نشستم رو زمين و از 

اعصانبت نفس نفس ميزدم مامانم دراتاقمو باز کرد اونم اعصابش بدتر از من خورد بود با همون اعصبانيت 

 گفت:براي چي درو اينقدر محکم بستي ؟

 ....کي بود ؟اين مرديکه-

 سوالمو با سوال جواب نده -

بخاطر اينکه اعصابم خورده ...اين مرده کي بود داشتي با هاش حرف ميزدي ؟چيو بايد در مورد اون بهم ميگفتي که -

 نگفتي؟اصال براي چي اومده بود ؟

 االن کارت به جاي رسيده که داري منو سين جين ميکني؟-

ت نکردم يه سوال ساده ازت پرسيدم ميخوام بدونم مردي که داشتي باهاش حرف با اعصبانيت گفتم:من سين جين

 ميزدي کي بود؟ همين 

 مگه نشنيدي ستوده ...رئيس رستوران-

 خوب چي کار داشت؟-

 چشماش وبست ويه نفس عميق کشيد وگفت:اومده بود بهم بگه برگردم سرکارم 

 ه حرفت و باور کنم؟همين؟ اونم بعد از يک هفته ...انتظار نداري ک-

با عصبانيت نگام ميکرد درو بست ورفت ميدونم يه چيزي هست اما نميخواد بگه نميدونم تا ساعت چند تو اتاقم بودم 

سرم و با خياطي گرم کرده بودم ناهار هم نخوردم،مامانم صدام نزد ... صداي اذون که شنيدم از پنچره بيرونو نگاه 

جور درد گرفته کمي مالشتشون دادم بلند شدم نمازمو خوندم بعد از نماز دل ضعفه کردم مغرب شده بود چشمام بد 

گرفته بودم ....خيلي به خودم فشار اوردم که چيزي نخورم اما نشد مغزم داشت دستور ميداد که انرژي کم داره يه 

فته وقتي متوجه من شد راست رفتم تو اشپزخونه ماما نمو ديدم که به کابينت تکيه داده زانو هاشم تو بغلش گر

 سرشو باال اورد و گفت:

 باالخره اومدي بيرون ؟-

 جوابشو ندادم رفتم سمت قابلمه ها زيرشونو روشن کردم مامانم گفت:جوابمو نميدي يعني قهري؟

ه چيزي نگفتم نميدونستم قهرم يا دارم ناز ميکنم تکليفم با خودمم روشن نبودبازم مادرم گفت :واقعا چيزي نيست ک

 بخواي بدوني..

 همون طور که پشتم بهش بود گفتم :پس اون ستوده چي ميگفت که بايد يه چيزي در موردش بهم بگي ؟
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صداي نفساشو ميشنيدم برگشتم نگاش کردم گفت:بعضي وقتا ادما يه راز هايي رو دارن که دلشون نميخواد کسي از 

 رازاشون سر در بياره 

 بگيد؟ پس يه چيزي هست که نميخواين -

 سرشو تکون داد با بغض گفت:اره هست ولي بزار به وقتش بهت ميگم ....ولي کاش ميزاشتي نگم

نميخواستم مامانم و ناراحت کنم اون از دست کاراي بابام کم نکشيده من ديگه نبايد قوز باال قوز ميشدم سرشو 

از وقتي رازه که گفته نشه ...اين راز توه گذاشته بود تو دستاش کنارش نشستم دستشو از صورتش برداشتم وگفتم: ر

 پس بايد پيش خودتم بمونه نميخواد چيزي بگي

 با گريه بغلم کرد و گفت :ممنون

از خوشحالي مامانم خوشحال شدم نبايد اون رفتارو باهاش ميکردم..سرشو از روي شوناهم برداشت وگفت:بوي 

 سوختني مياد..

 واي....شاممون سوخت -

هارو خاموش کردم وبهشون نگاهي انداختم نه هنوز قابل خوردن بودن مامانم با خنده گفت:تا گوساله گاو زير قابلمه 

 گردد دل مادرش اب گردد

 دست شما درد نکنه ...حاال ما شديم گوساله ..-

بايد  مامانمم ظهر ناهار نخورده بود با هم شام خوريدم بعد شام مشغول دوختن لباس پرستو شدم فردا جمعه بود

بهش ميدادم صداي زنگ پيامم اومدموبايلمو از زير پارچه برداشتم نسترن برام پيام فرستاده بود خوندمش:آدمک 

اخر دنياست بخند /ادمک مرگ همين جاست بخند /دست خطي که تو را عاشق کرد شوخي کاغذي ماست بخند 

ش خواندي به خدا مثل تو تنهاست بخند /ادمک خر نشوي گريه کني کل دنيا تماشاست بخند /ان خدايي که بزرگ

 ..خواستم بهش بگم تکراريه ولي بيخيال شدم يه اس عاشقونه براش فرستادم 

خواب بودم که صداي گوشيم بلند شد چند بار قطع کردم اما دوباره زنگ ميخورد گوشي رو برداشتم ديدم نسترنه 

 گفتم:سالم رئيس

 سالم ُشتري کارمند؟-

 زدنت بلد نيستي ...يه روز جمعه هم دست از سرم برنميداري؟خوبم...وقت زنگ -

 خواستم بينم هنوز زنده اي يا نه ؟گفتم نکنه بخواي خودکشي کني-

 براي چي خودکشي کنم ؟ -

فوت کرد تو تلفن وگفت:خواب بودي نه ؟اي خدا اون موقع که داشتي به مردم اعصبانيت و حرص خوردن وغصه -

 ه تقسيم ميکردي اين بشر کجا بود ؟خوردن واشک و اه ونال

 با خنده گفتم:تموم شده بودخدا به جاش بيخيالي و خونسردي به هم داد

 اها ميگم چرا تا حاال خودتو ناکار نکردي ..... يه وقت نري معتاد شي؟-

 با خنده گفتم :همين يه قلم جنس وکم داشتم که برم معتاد شم 

 ن گفت:اومدم منان جان اومدمصداي مردي از پشت تلفن اومد نستر

 با خنده گفتم:برو شوهر ذليل 

 خداحافظ ايناز ميبينمت..-
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 گوشي رو قطع کردم وخوابيدم که دوباره زنگ زد گفتم: تو نميتوني همه حرفاتو يه جا بزني؟

 با خنده گفت :خوب چي کار کنم زود به زود دلم برات تنگ ميشه 

 خنديدم و گفتم:زهر...مار

 تم يه چيزي بهت بگم يادم رفت....امروز حوصله داري باهم بريم خريد؟خواس-

 اگه بگم نه دست از سرم برميداري؟-

 خوب معلومه که نه-

 خدا رحمت کنه امواتت پس مجبورم بگم ميام ...چي ميخواي بخري؟-

هم لباس مجلسي براي  فردا شب تولد دادشه منا نه خونه مادر شويم دعوتيم برم يه مشت خرت و پرت بخرم....-

 خودم هم کادو براي ايليا 

 براي چي ميخواي لباس بخري خودت يه چيزي ميدوختي ..-

همينم مونده خودم لباس بدوزم بشم انگشت نماي فک و فاميل شوهرم تا هرجا ميشنن نقل مجلسشون بشم که -

 ته نسترن زن منان ناخن خشکه به جاي اينکه لباس بخره رفته براي خودش دوخ

 تو چي کار به حرف مردم داري-

 ننه جون خواهش ميکنم نصيحت وبزار برا بعد ساعت نه ميام دنبالت باي -

گوشي رو قطع کرد منم رفتم لباسمو پوشيدم... از موقعي که سوارغارغارکش شدم اين بشر حرف زد تا موقعي که به 

ي يه ايرادي ميگرفت ...اينجاشو خراب دوختن... اون پاساژرسيديم ...هر لباسي هم مد نظر خانم نبود از هر لباس

پاپيون و اشتباه زدن به جاي اينکه جلو باشه بايد عقب ميزاشتن... اصال رنگ اين پارچه به درد اين مدل نميخورد 

اخه  ...من نميدونم کسي که اين لباس و دوخته فکر نکرده جلوي اين لباس نبايد باز باشه؟ .......يکي نبود به اين بگه

مگه تو ناظر کيفي لباسي که اظهار نظر ميکني.. حتي از چند تا لباس عکس گرفت که از رومدلشون بدوزه خالصه من 

بد بخت تا ساعت هشت ونيم نه... توي خيابون چرخوند از همون راه لباس پرستو هم بهش داديم خيلي از لباس 

سيدم سکوت سنگيني تو خونه بود ترسيدم با دو خوشش اومده بود نسترن هم ازش تعريف کرد وقتي به خونه ر

 خودمو به هال رسوندم صداش زدم: مامان ...مامان...

 اينجام تو اشپزخونه ..-

 رفتم به اشپزخونه پشتش به من بود داشت اشپزي ميکرد گفتم:سالم شام چي داريم؟

 با صدايي که بيشتر شبيه بغض بود گفت:ابگوشت بادمجان

با ترس قدمامو اروم برميداشتم پشت مامانم وايسادم دستم وگذاشتم رو شونه هاشو فهميدم چيزي شده 

برگردوندمش طرف خودم به صورتش نگاه کردم بازم کبود بود از اعصبانيت فکم منقبض شده بود گفتم:حيون 

 وحشيه بازم اومده بود 

نگاه کردم توي چار چوب با ترسي که تو چشماش بود به پشت سرم نگاه کرد... سرمو چرخوندم وپشت و

دراشپزخونه ايستاده بود از اون موهاي پرپشت ولختش خبري نبود جاشو به تاسي داده بوداز اون چشماي گيراي 

مشکي هم خبري نبود زير چشماش گود شده بود صورت سفيدش سياه شده بود اون اندام خوش فرموش خورد 

برگشته چقدر پير شده باباي چهل سالم شده بود شصت ساله شده بود باورم نميشد خودش باشه بعداز پنج سال که 

بغضي تو گلوم راه پيدا کرد راه نفس کشيدنمو بست ...نميدونم بغضم بخاطر چي بود بخاطر اينکه دلم براش تنگ 
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شده بوديا اينکه اون چند سالي که زجرمون داد ورفت وقتي خنديد تازه فهميدم که اون دندوناي سفيدوهم ديگه 

يا سياه شده بودن يا اصال وجود نداشتن با اشکي که همراه لبخند بود گفت:آيناز خودتي؟چقدر بزرگ شدي  نداره

 ..)دستاشو از هم باز کردبا لبخندگفت (بيا بغلم ..

اشک تمسا براي من نريز بيام تو بغلت که چي بشه ؟فکر کردي تمام سالهاي رو که غذابمون دادي رو فراموش -

 ال کدوم جهنمي بودي که االن پيدات شده ها؟کردم ؟اين پنج س

 با يه لبخند حرص درار گفت:پيش اون يکي زن و بچم بودم اخه شماها ديگه دلم وزده بوديد

ازاعصبانيت دستم و مشت کرده بودم يه سيلي محکم زدم توگوشش شايد جاي کتک هايي که به مامانم زده بود و 

د ...با اعصبانيت نگام کرد تند تند نفس ميکشيدم ترسيدم منو بزنه تو نميگرفت ما حداقل يه ذره دلم خنک ميش

چشمام خيره شد و با اعصبانيت مچ دستمو گرفت و فشارداد درد شديدي تودستم پيچيد که ماما نم با گريه 

 "اضغر ولش کن دستشو ميشکني "گفت:

کسي روش دست بلند کنه اين دفعه بابام همين جور که مچمو فشار ميداد گفت :يه مرد هيچ وقت خوش نداره 

 روميبخشم ولي بعد بخششي در کار نيست 

با اينکه دستم درد ميکرد ولي گفتم:فکر کردي چون سبيل داري مردي؟تو مردي؟ بي غيرت زنت و ميزني و فرار 

 ميکني؟

 اضغر بچمو ول کن "مامانم با التماس دست بابا رو ميکشيد شايد دستمو ول کنه "

بيشتر دستم و فشارداد انگار هنوز زور داشت از درد چشمام وفشار دادم اما صداي ازم در نيومد انگار فهميد اما بابام 

 دارم درد ميکشم دستمو ول کرد وگفت: ستاره اين دخترت اخرش به خاطر زبونش سرشو از دست ميده

 مامانم با گريه گفت:چرا دست از سرمون برنميداري؟چي از جونمون ميخواي ؟

 پول... پول ميخوام-

مچ دستمو مالش دادم با اعصبانيت گفتم:نقدي پرداخت کنيم يا چک بديم خدمتتون ؟ فکر کردي اينجا بانک 

 خصوصيته که هر وقت پول خواستي دو دستي تقديمت کنيم ...

 بابام گفت :زبون تند و تيزي داري 

 شرمنده که باب ميل شما نيست ..-

 امانم گفت:فکرشو نکردي اين پولوبايد از کجا بياريم؟پوزخندي زد وچيزي نگفت م

 چرا فکرشو کردم پوله پيش اين خونه چقدره؟-

 گفتم:اقا فکر همه جاش وکرده......يه ميليون خوب که چي؟

 خوب بقيشم قرض ميکنيم ..-

 مامانم گفت:اون وقت از کجا؟

 ميليون به ما قرض بده.. از هميسايه اي،فاميلي،اشنايي...باالخره يکي پيدا ميشه سه-

 مامانم با اعصبانيت گفت:مثل اينکه يادت وقتي با تو ازدواج کردم تمام کس و کارم بهم پشت کرد...

 همچين ميگه کس و کار يکي ندونه فکر ميکنه قوم تاتارفاميلشن ..دو تا خواهر وبرادر داري -

 اعصبانيت گفتم: از تو بي پدر ومادر که بهتره نه ؟
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درجه چرخيد و افتادم رو زمين 020نتونست خودشو کنترل کنه با اعصبانيت چنان سيلي به صورتم زد که سرم  ديگه

ولم نکرد اومد طرفم يقمو گرفت از زمين بلندم کرد مامانم سعي کرد جدامون کنه التماس ميکرد اما دل باباي منو از 

رف ميزني ها مگه من بابات نيستم ؟... فکر سنگ ساخته بودن با فک منقبض شده گفت:چرا با من اينجوري ح

 ميکردم دخترا باباين؟

مامانم همين جوري با گريه التماس ميکرداما گوشي بدهکار حرفاي مامانم نبود گفتم:اون براي دخترايه که 

 باباهاشون نازشون ميکشن نه من که تمام سهمم از محبت بابام فقط کتکا شه کدوم بابا دخترشو اينجوري ميزنه

 بابا شرمندگيمي توباعث…؟کدوم بابا به جاي سوغاتي ،سيلي ميزنه تو گوش دخترش 

فقط تو چشمام خيره شده اب دهنشو قورت داد و اروم گذاشتم زمين نتونستم وايسم پاهام شل شده بود نشستم 

الهي خير نبيني  بابام رفت سمت کابينت مامانم بغلم کردبا گريه گفت:الهي مادرت بميره تو رو اينجورري نبينه

 دستت بشکنه ...

بابام با يه ظرف اب و يه دستمال به دست کنارم نشست پارچه رو زد به اب و گذاشت کنار لبم نميدونستم چرا اين 

کارو ميکنه وقتي دوباره پارچه رو به اب زد واب خوني شد فهميدم لبم خون اومد ه خواست دوباره اين کارو بکنه که 

 کنار زدم و گفتم:نميخوام  با اعصبانيت دستشو

 لبت داره خون مياد بزار پاکش کنم..-

 کي از تو خواست اين کارو بکني؟اون موقع که بهت احتياج داشتم کجا بودي؟تازه يادت افتاده که دختر هم داري؟ -

 به سمت سينگ ظرفشويي رفتم که مامانم گفت:بزار يه زره يخ بزارم روش 

 نميخواد-

 م کنار لبم و تمييز ميکردم که بابام ظرف و گذاشت رو کابينت و گفت:به شما خوبي نيومده شير و باز کرد

 مگه تو خوبي هم بلدي ؟-

 مامنم گفت:بس کن ايناز محض راضي خدا بس کن

 خواست بره که گفتم:نگفتي پولو ميخواي چيکار؟

 برگشت وگفت:برات مهمه؟

 براي اينکه شرت کم بشه اره -

 عصبانيت نگام کرد وگفت:مثل اينکه بين من وتو چيزي به اسم محبت پدر و دختري وجود ندارهبابام با ا

 اگه هم بود خودتت نابودش کردي -

 يه پوفي کرد وگفت:بدهکارم 

 اينو که خودمم ميدونم پولو براي کي ميخواي؟-

کيلو ترياک بهم دادن گفتن ببرم  براي کسي که براش کار ميکنم .... البد ميخواي بدوني چرا؟دوهفته پيش چند-

کردستان توراه گير پليسا افتادم از ترس همشو انداختم تو دره گفتم اگه بگرينم حداقل چيزي همراهم نباشه وقتي 

از شر پليسا خالص شدم رفتم سراغ موادا اما نبودن ...هرچي گشتم پيداشون نکردم از ترس اينکه رئيسم من وبکشه 

صد فرستادم که خبرو برسونه اونم پيغام فرستاد يا پول يا گردنت ...اگه پولو بهش نديم منو خودم بهش نگفتم يه قا

 ميکشه ...ميدونم پول نداريد اما يه جوري برام جورش کنيد جبران ميکنم

 پوخندي زدم وگفتم:يعني اينقدر جونت برات عزيزه که ميخواي جبران کني...خير نخواستيم شر مرسان
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هش زدم چيزي نگفت و رفت بيرون بعد از اينکه لبم وتمييز کردم رفتم به اتاقم... از روز که چشمم اين حرف و که ب

به دنيا باز شد فهميدم بابام معتاد ومامانم حمال بابام صبح تا شب ميرفت کار ميکرد تا هم خرج خونه ومن در بياد هم 

فرش زير پامونو فروخت .. کاش مامانم حرف خانوادش  پول مواد اقا جور بشه ،يادم نميره روزي که بابام بخاطر مواد

و گوش ميدادو با بابا م ازدواج نميکرد ..مامانم جوون بود عاشق بابام ،ولي خانواده مادرم بابامو قبول نداشتن مي 

کرد و گفتن بي کس و کار نه پدري داره نه مادري حتي يه فاميل هم نداره که بخواد ضمانتشو بکنه اما مامانم لجبازي 

گفت اضغرو ميخواد وکوتاه هم نمي ياد وقتي ديدن مامانم کوتاه بيا نيست قبول کردن که با بابام ازدواج کنه به شرط 

اينکه دور خونوادش خط بکشه مامانم قبول کرد ...مامانم ميگفت روزاي اول نميدونست بابام معتاده چون فقط سيگار 

د اگه هم مي اومددير وقت مياومد ... لباساش بوي بدي ميداد وقتي ميکشيد ...شب هاي شده بود که خونه نمياوم

مامانم ازش سوال ميکرد جوابي درست و حسابي نميداد تا اينکه يه روز مامانم بابام وتو انباري ميبينه که مواد ميکشه 

هاشون کار ميکنه توي  روزاي بد زندگي شروع شد... پنج سال پيش بابام با يه گروه قاچاقچي مواد اشنا ميشه ميره وبا

 ... شده پيداش دوباره اينکه تا..…اين پنج سال که نبود از دستش يه نفس راحت مي کشيديم

 لباسامو پوشيدم وسايالمو برداشتم و اومدم بيرون مامانم داشت حاضر ميشد گفتم: مامان دير بيا خونه ميترسم...

دم پوستم کلفت شده...اينجا واينسا اين دفعه دير برسي از چي ميترسي ؟که کتکم بزنه ؟نترس ده سال کتک خور-

 اخراج تو شاخته ها 

 مامانم وبوسيدم واز ش خداحافظي کردم

از هم که جدا شديم گوشيم زنگ خورد من نميدونم اگه نسترن يه روز به من زنگ نزنه مريض ميشه؟گوشمو از تو 

بود جواب ندادم چند بار ديگه زنگ زد با اعصبانيت  کيفم برداشتم با تعجب به صفحه موبايلم نگاه کردم هومن

 گفتم:چيه چي ميخواي؟

 چه خبرته ايناز چرا داد ميزني ؟ -

 با بغض گفتم:چرا داد ميزنم يعني نميدوني؟

 پس خبر داري؟-

 اره خبر دارم ..خيلي وقته خبر دارم بازيچه دستتم ؟-

 دلخوري؟-

نبايد ضعفي از خودم نشون ميدادم اب دهنم و قورت دادم تا بغضم بره گريم گرفته بود اما خودمو کنترل کردم 

 پايين يه نفس عميق کشيدم تا گريم نياد:اره دلخورم ..چون دلمو عين شيشه خورد کردي... 

 من فقط زنگ زدم بگم حاللم کني نميخواستم زندگيمو با نفرين شروع کنم)با مکث ( وبگم.متاسفم -

حرفاي عاشقونه چي شد..اني بدون توميميرم .اني تو همه زندگيمي ،کسي رو جز تو،تو قلبم  همين متاسفي ..پس اون-

 راه نميدم همش کشک ،هشت ماه من وسرکار گذاشتي که االن بگي متاسفي؟ مگه من زنگ تفريحت بودم ؟

 خوب اگه تو هم جاي من بودي همين کارو ميکردي -

همه عين خودتن که امروز رفيقن وفردا ميشن نارفيق من اگه با يکي اعصابم خورد شده بودبادادگفتم:فکر کردي 

 دست رفاقت دادم تا اخرش پاي همه چيش وايميسم نه عين تو........ 

بغضم شکست.. گوشيمو قطع کردم روي صندلي پارک نشستم وزار زار گريه کردم بخاطر خودمو بدبختيام..همين 

 نشست گفت:چي شده ايناز خانم چرا گريه ميکنيد ؟ جور که گريه ميکردم حس کردم يکي کنارم 
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 سرم وبلند کردم نويدبود سريع اشکامو پاک کردم گفتم:چيزي نيست.

 به صورتم خيره شد وگفت:کي اين بال رو سر تون اورده؟

 با لبخند گفتم:سوغاتيه..

ودمو عقب کشيدم وگفتم ؟ انگار حرفمو نشنيد دستشو دراز کرد طرف صورتم خواست بزاره جاي سيلي سريع خ

 چيکار ميکني نويد

 با دست پاچگي گفت:هيچي ببخشيد 

بلند شد وبا قدم هاي تندي رفت... به نسترن زنگ زدم که نميتونم بيام خيلي سوال پيچم کرد اما جوابشو ندادم چند 

رفتم که بايد اين بال ساعت تو پارک راه رفتم به خودم وگذشتم فکر کردم ميخواستم بدونم کجاي زندگيم واشتباه 

ها سرم بياد خدا يعني ادم بد بخت تر از منم خلق کردي؟رفتم خونه تو هال نشستم دستام وزانوهامو حلقه زدم واروم 

اروم اشک هاي گرمم سرازير ميشد با خودم زمزمه کردم: ..روي هر سينه سري گريه کند وقت وداع /سر من وقت 

 مامانم اومد از ديدنم تعجب کرد وگفت خونه چيکار ميکني؟جايت درد ميکنه؟وداع گوشه ديوار گريست ....ظهر که 

گفتم:نه..حوصله کار کردن نداشتم مرخصي گرفتم...مامان ساده من هم باور کرد شب من ومامان داشتيم نگاه 

 بدي؟ تلويزيون ميکرديم که تلفنم زنگ خورد دلم هوري ريخت مامانم گفت:موبايلت خودشو کشت نميخواي جوابي

 اگه هومن باشه چي؟نميتونستم جواب بدم مامانم گفت:ايناز کجايي؟نميخواي جواب بدي؟

 ها؟؟چرا ..)رفتنم به اتاقم موبايلم وبرداشتم نويد بود يه نفس راحتي کشيدم (جواب دادم :سالم نويد-

 سالم حالتون بهتر شد؟-

 ياد صبح افتادم گفتم:اره اره ..بهترم ممنون

 ن يه خواهش کنم؟ميشه ازتو-

 شما امر بفرماييد..-

اختيار داريد...ميشه خواهش کنم امشب شما بياييد خونمون بهم درس بديد ...خيالتون راحت مامان وبابام خونه -

 هستن 

 مگه فردا چند شنبه است؟-

ر داري خودم يه يک شنبه ديگه..نميخواستم مزاحمتون بشم فلسفه رو خوندم ولي از منطق سر درنيوردم ..اگه کا-

 کاريش ميکنم..

 نه نه ميام..فقط خيالم راحت باشه که مامان وبابات خونست ؟-

 خنديد وگفت:بهتون نمياد ترسو باشيد 

 يه فوت کردم وگفتم:بساط پذيرايي رو حاضر کن که اومدم 

 خداحافظي کردم ولباسامو پوشيدم به مامانم گفتم ميرم پيش نويد گفت:چرا اون نمياد؟

 نميدونم گفت مامان وباباشم خونست -

 باشه...برو سالمت -

دم خونه نويد که رسيدم زنگ وزدم در وباز کرد رفتم تو خودش دم هال وايساده بود من که ديد گفت:سالم بر خانم 

 معلم دکتر

 سالم بر شاگرد بيمار -
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غ ميگه گفتم:مگه نگفتي مامان وبابات رفتم تو هر چي سر چرخوندم از پدرو مادرش خبري نبود حس کردم داره درو

 خونن پس کو؟

 بودن ولي تازه رفتن...-

 با اخم نگاش کردم با لبخند گفت:چيه از من ميترسي؟

 پوزخندي زدم وگفتم:از تو جوجه فکلي عمرا 

کم وسط هال نشستم نويدم رفت تو اشپزخونه بعد از چند دقيقه با سيني برگشت گذاشت جلوم وگفت:ببخشيد اگه 

 وکاستي هست ...من بلد نيستم عين خانم ها پذيرايي کنم 

به سيني نگاه کردم گز وبا پلکي با دو تا فنجون چايي بود يکي از گز ها رو برداشتم وگفتم:نه بابا خيلم خوبه من 

 عاشق گز و پولکيم 

 نوش جان-

تا مشقاتو بنويسيم سيني رو گذاشت تو وقتي از پذيرايي نويد فيض بردم گفتم:خوب حاال برو دفتر دستک تو بيار 

اشپزخونه ...رفت به اتاقش دفتر وکتابش اورد کنارم نشست دستمو گذاشتم رو کتاب طرف خودم کشيدم خواستم 

بازش کنم که اونم دستشو گذاشت رو کتاب وطرف خودش کشيد گفتم:چيکار ميکني نويد؟نکنه نميخواي درس 

 بخوني؟

 بايد يه چيزي بهت بدم نه...ولي قبل از درس دادن -

اينو گفت رفت به اتاقش چند دقيقه بعد با يه ساک کادويي برگشت کنارم نشست پاکت وگذاشت جلوم وگفت :چيز 

 قابل داري نيست ...

 به پاکت نگاه کردم پر بود از قلب و به انگليسي نوشته بود دوست دارم عزيزم با تعجب گفتم:اين چيه ؟

 ما ..نميخوايد بازش کنيد ؟يه هديه کوچيک براي ش-

 به چه مناسبت ؟-

فکر نميکردم هديه دادن مناسبت بخواد؟چرا اينجوري نگام ميکنيد ؟فقط بخاطر اينکه اين مدت زحمت کشيديد -

 بهم درس داديد خواستم روز معلم بهتون بدم ولي ديدم روز پرستار بهتره 

س مجلسي زرد ليمويي بود از مدلش خوشم اومد دو تابند داشت از حرفش خندم گرفته بود کادو وباز کردم ...يه لبا

که پشت گردن گره ميخورد پايينش پر از چين بود به احتمال زياد تا رونم ميرسيد با تعجب گفتم:ممنون خيلي 

 خوشگله ...گرون خريديش ؟

 با لبخند گفت:قيمتش مهمه؟

 ميکنيم ... ببخشيد نبايد قيمتش و ميپرسيدم...خوب ديگه درس و شروع-

 نميخوايد بپوشيدش ؟-

اين امشب چش شده ...مشکوک ميزنه اصال براي چي بايد براي من همچين لباس گروني بخره؟ براي چي گفت پدرو 

مادرش خونست ؟نکنه درس خوندنش بهونه باشه بخواد بال مال سرم بياره؟نه بابا بنده خدا اهل اين حرفا نيست با 

 ه ميپوشمش ...لبخند گفتم :نه ميرم خون

 خوب بريد بپوشيدش اگه اندازه نبود برم فردا عوضش کنم ..-
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نخير مثل اينکه اين تا من وامشب نفله نکنه دست از سرم برنميداره هرچند يه چيزي داشت ته دلم قلقلکم ميداد که 

 :باشه ...کجا برمبپوشمش ....خودمم دلم ميخواست ببينم چه شکلي ميشم کمي اين دوست و اون دست کردم وگفتم

 اينقدر نويد خوشحال شدکه فکر کردم تا حاال خبربه اين خوشحالي به گوشش نرسونده بودن با لبخند گفت:اتاق من 

 اتاق پشت سرم بود بلند شدم رفتم به اتاقش بهش گفتم :کليد اتاق و ميدي..

 خنديد وگفت :چيه ميترسي بيام تو

 مشب مشکوک شدي اين کارتم بعيد نيستبا يه لبخند مسخره اي گفتم:از بس ا

 با اخم گفت:دست شما درد نکنه حاال ما شديم چشم چرون

 خيل خوب بابا ...ولي بهت گفته باشما اگه يه يکي از پاها تو بزاري تو اتاق جفتشو قلم ميکنم -

 خنديد وگفت:پس با سر ميام که يه دفعه قلم بشم 

شالمو در اوردم انداختم روتختش لباسو پوشيدم بندو پشت گردنم گره دادم  چيزي نگفتم و با حرص درو بستم مانتو

پشت کمرم کال لخت بود تاباالي باسنم هر کي اينو دوخته بوده به احتمال زياد پارچه کم اورده جاي نسترن خالي که 

مياومد عقب و جلو وباال رو لباس عيب بزاره..موهام هم باز کردم جلوي ايينه قدي که تواتاقش بودوايسادم خيلي بهم 

و پايين چپ و راست خودم ونگاه کردم کلي قر دادم و ذوق کردم تو دنياي خودم سير ميکردم که يهو در باز شد با 

 ترس دستم وگذاشتم رو سينم وبرگشتم و با چشاي گشاد گفتم:براي چي اومدي تو ؟

 يه لبخند شيطنتي روي لباش بود وگفت:چقدر بهت مياد خوشکل شدي 

شيرجه پريدم سمت مانتوم و شالم با اخم اعصبانيت پوشيدمشون حضرت واال هم حتي يک لحظه چشماش و از من 

دور نکرد خدا رو شکر شلوارم و در نيوردم با همون اعصبانيت گفتم:براي چي همين جوري سرتو انداختي پايين و 

 اومدي تو ؟حداقل يه در ميزدي ببيني لباس تنم هست يا نه

رو به روم ايستاد من فقط تا پايين شونه هاش بودم ازش ترسيدم نفس نفس ميزدم نفساي گرمش به صورتم اومد 

ميخورد با لبخندي که روي لبش داشت صورتش و بهم نزديک ميکرد با دو تا دستام هلش دادم عقب و گفتم:معلوم 

 هست تو امشب چه مرگيته اين کارا چيه ؟

رد بشم با يه حرکت بازومو به طر ف خودش کشيد انداخت تو بغلش سرمو با همين جور که خواستم از کنارش 

دستش گرفت باال و لبامو بوسيد مغزم هنگ کردو ديگه هيچ دستوري صادر نکرد يک آن حس کردم روح از بدنم 

جدا شد شايد فقط يک ثانيه طول کشيد ولي براي من زمان به کندي گذشت انتظار همچين کاري رو ازش 

..سريع خودم و از بغلش کشيدم بيرون يه سيلي محکم زدم تو گوشش جاي انگشتام روي پوست سفيدش نداشتم

موند با اخرين حد اعصبانيتم ...يه چيزي در حد نقطه جوش گفتم:معلوم هست داري چه غلطي ميکني؟فکر کردي 

د خيابوني اشتباه من کيم يه دختربي کس وکار که هر غلطي خواستي با هاش بکني ؟منو با دختراي ولگر

گرفتي..پيش خودت چي فکر کردي ؟فکر کردي حاال که باهات بگو بخند دارم ديگه خياالت ورت داشت،تو يه تار 

 موي من وديده بودي که هميچين کاري روکردي؟

ديگه نتونستم حرف بزنم بغض راه نفس کشيدنم وبسته بود دلم بحالش سوخت ...دستش روي صورتش 

 از اتاق زدم بيرون پشت سرم اومد بازو هامو کشيد وگفت:بزار حرف و بزنم  بودوچشماش پر اشک

 بازو هام وکشيدم وگفتم:ديگه حرفي بين من وتو نمونده 

 خواستم برم که جلوم وايساد وگفت:به خدا اگه نزاري حرفم وبزنم نميزارم از اين خونه بري بيرو ن 
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گفت:آيناز من دوست دارم ...ميدونم تو از بزرگتري اونم پنج  چيزي نگفتم فقط با چشم گريون نگاش ميکردم که

 سال اما به خدا قسم اين هوس نيست ..

قسم نخور...از کجا ميدوني که هوس نيست ؟تو فقط هيجده سالته هنوز مونده که بزرگ بشي بفهمي زندگي فقط -

 و تو اين راه فراموش ميکني...دوست داشتن وعاشق شدن نيست...اونقدر سربااليي و سراشيبي داره که عشقت

 اما من االن فقط تو رو دوست دارم نميخوام به سر بااليي و سرا شيبي زندگي فکر کنم ...-

 

 

 سرم و از روي تاسفم تکون دادم وگفتم:هنوز بچه اي.

 يه قدم برداشتم که دستم وگرفت با اعصبانيت اما شمرده گفتم:نويد....دستم و.....ول کن ..

 +زده باشن 51اراحتي گفت:مگه هيجده ساله ها دل ندارن ....فکر نميکردم روي عشق برچسببا ن

من تو رو جاي برادرنداشتم دوست "اينو گفت و دستم وول کرد فقط بهم خيره شده بوديم نفس نفس ميزدم گفتم:

م و کردم تو جيب مانتو از کنارش رد شدم تا دم در خونمون گريه کردم دست "داشتم ،همه چي روخراب کردي نويد 

که کليدو بردارم فهميدم که نيست سرم وگذاشتم رو درو گريه کردم نميتونستم در بزنم اگه مامانم من و با اين وضع 

ميديد نميگفت چه خبر شده احساس خفگي ميردم ...حس کردم يکي کنارم ايستاده سرم و از رودر برداشتم بهش 

 کسي که دوست داره سيلي خوردن نبود  نگاه کردم کليدو جلوم گرفت وگفت:حق

کليدو از دستش گرفتم واونم رفت درو باز کردم و يه راست رفتم به حموم خوبي خونه ما اين بود که حموم و 

دستشوي تو حياط بود ..لباس و در اوردم ومانتو پوشيدم نميدونستم با لباس بايد چي کار کنم انداختمش توي ماشين 

وباز کردم خدا رو شکر مامانم تو اشپزخونه بود وبراي فردا نهار درست ميکرد صداي درکه لباس شوي ...در هال 

 شنيد گفت:اني تويي؟

 اره مامان منم...-

خواب از سرم پريده بود تاصبح تو اتاقم رژه ميرفتم روزي گند تر از امروز نداشتم مگه ظرفيت ادم چقدره ؟سد به ا 

سرريز ميکنه چه برسه به من ...سرم وگذاشتم رو بالشت...خدايا شکايتمو  ون بزرگي هم وقتي ظرفيتش پر ميشه

پيش کي ببرم؟به کي بگم چرا بابام معتاد ه؟به کي بگم چرا نبايد عين دختراي ديگه زندگي راحتي داشته 

ي رو باشم؟انگشته اشارمو گذاشتم روي لبم جاي بوسه نويد ...چرا نويد ؟ توديگه چرا ؟تو چرابا من همچين کار

کردي تمام دلخوشيم به تو بود فکر ميکردم من ومثل خواهرت دوست داري...هيچ وقت به ذهنم خطور نميکرد که 

 بشم عشقت،اوني که براش ميمردي من بودم ..چرا؟ من که نه قيافه درست ودرموني نه خونواده حسابي دارم...... 

و وضو گرفتم بعد از اينکه نماز م وخوندم با تسبيح صدبار  ... .... نميدونم ساعت چند بودکه با صداي اذن بلند شدم

استغفر اهلل گفتم ورفتم به اشپزخونه چايي رو حاضر کردم قبل از اينکه مامانم وبيدار کنم رفتم به حموم ولباس 

نم خدا وبردم به اتاقم...مامانم وبيدارکردم مانتوم وپوشيدم ميلي به خوردن صبحانه نداشتم با صداي بلند از ماما

 حافظي کردم داشتم کفشام و ميپوشيدم که مامانم گفت:پس صبحونه چي؟

 ميل ندارم...گشنم شد يه چيزي ميگرم ميخورم ..-

پس يه دقه صبر کن االن ميام ...دم در هال منتظرش موندم رفت به اتاقش وبعد از چند دقيقه برگشت يه چيزي هم -

ساد و جعبه رو گرفت جلوم وگفت:تنها کاري بود که ميتونستم برات انجام تو دستش بود با يه لبخند به لب جلوم واي

 بدم ...
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 کادو از دستش گرفتم وگفتم:اين چيه مامان؟!!!

 خوب بازش کن ببين چيه..-

يه زنچير کوچيک اويزون بود که بهش يه ستاره سفيد Zکادو باز کردم به زبان انگليسي نوشته بوداينازپايين حرف 

ر کنم بخاطر اينکه اسمش ستاره بود اون ستاره رو گذاشته بود بهش نگاه کردم بغلم کردوگفت:تولدت وصل بود فک

 مبارک اني 

 تولد ،يعني ديشب تولد من بود؟؟!! پس نويد اون لباس و براي ....از مامانم جدا شدم

 وگفت: چيه خوشت نيومد؟

 کردي يادم نبود تولدمه ...با لبخند گفتم:نه مامان خيلي خوشکله ...فقط غافل گيرم 

خنديد وگفت:توکه تولد خوت ياد نيست ...ديگه نبايد کسي ازت انتظار داشته باشه که چيزاي ديگه اي يادت 

 بمونه..ميخواي برات ببندم؟

 اره اره ....حتما.... پشتمو بهش کردم زنجير برام بست بغلش کردم و گفتم:ممنون مامان جبران ميکنم -

ن وقت احساساتي شدن نيست زودتر برو ...اگه دير برسي نسترن خياطي رو، روي سرت خراب خيل خوب اال-

 ميکنه

 چشم ....-

چند تا ماچ ابدارش کردم رفتم به خياطي از روزي که با بابام دعوام شد رفت و ديگه پيداش نشد معلوم نيست کدوم 

نکه کشتنش وقتي به خياطي رسيدم به همه سالم کردم گوري رفته يا پول گيرش اومده که سراغ ما ديگه نيومد يا اي

 سولماز که مشغول خياطي بود گفت:آيناز نشين ...برو ببين نسترن چي کارت داره

 بهار با صداي بلند خنديد وگفت:به خدا اگه نسترن پسر بود يقين پيدا ميکردم عاشق اني شده ..

ون اينکه بگه بفرما رفتم تو نگاش کردم ديدم نسترن همچين اينو که گفت هممون خنديدم دو تا ضربه به در زدم بد

سرشو کرده تو مانيتور که هر کي ميديدش فکر ميکرد يه چيز مهم کشف کرده يه سرفه اي کردم سرشو بلند کرد 

 وگفت:اه کي اومدي؟)انگشت اشارش به طرفم خم وراست کرد( بيا بيا ..اينارو ببين 

 ه کردم از اينترنت چند نوع مدل لباس مجلسي گرفته بود گفت:نظرت چيه ؟کنارش ايستادم به مانيتورش نگا

 با تعجب گفتم:در مورد؟

 با حرص گفت:ازدواج با من...خوب لباسا ديگه 

 خنديدم وگفتم :خوب بد نيست ولي ميخواي چيکار ؟

.. خوب ميخوام از روي دستشو زد به پيشونيشو گفت:عزيزم مغزت گردو خاک گرفته از بس ازش استفاده نکردي ..

 اين مدال لباس بدوزيم 

 اون وقت فکر الگوش هم کردي؟-

 از تو ديگه انتظار همچين حرفي رو نداشتم ...-

 اخ ببخشيد حواسم نبود شما بدون الگو کار ميکنيد -

صرار کرد که بعد سرو کله زدن با نسترن به کارم برگشتم ساعت نزديک يک بود که از خياطي اومدم بيرون نسترن ا

من وبرسونه اما خودم گفتم نه ...چون ميدونستم االن ديگه شوهر و بچه اش اومدن اگه دير بره ميترسيدم شوهرش 

اوقات تلخي کنه ...نزديک خونمون بودم که نويد و ديدم به ديوار روبه روي خونمون تکيه داده کالفه به نظر ميرسيد 
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شو ميکرد الي موهاش يه تکه سنگ کوچيکي جلو ش بود باپا بهش ضربه از ديوار جدا شد وچند قدمي راه رفت دست

زد سرش وکه بلند کرد من وديد اگه بخواد يه کالم ديگه راجبع ديشب حرف بزنه دندوناش و تو دهنش خورد 

 ميکنم به سمت من حرکت کرد من راه افتادم سمت خونه از کنارش رد شدم صدام زد :ايناز ...صبر کن ايناز 

 باز کردم با اعصبانيت گفتم:آيناز خانم ...نه آيناز ..درو 

رفتم تو خواستم درو ببندم که پاش وگذاشت الي در وگفت:من کسي رو به اسم ايناز خانم نميشناسم ...من فقط ايناز 

 خودمو ميشناسم 

ته ...بهشون اشاره با اعصبانيت در باز کردم وگفتم:چرا دست از سرم برنميداري اين همه دختر تو اين کوچه ريخ

 کني با سر ميان طرفت 

 ايناز بس کن بزار حرفمو بزنم..-

 مگه حرفي هم مونده که نزده باشي ؟هر اراجيفي که خواستي ديشب به هم بافتي -

خواستم درو ببندم که با اعصبانيت درو هل داد که در محکم به ديوار خورد وصداي وحشتناکي داد تا حاال نويد اينقدر 

نديده بودم اونقدر اعصباني بود که سرخ شده بود گفت:تمومش کن ايناز ..تمومش کن به جاي اينکه اينجا  عصبي

 وايسادي با من يکه به دوميکني برو بيمارستان ...

 کيف از دستم افتاد با ترس گفتم:بيمارستان؟؟!! براي چي؟کسي طوريش شده؟اره 

 بود بردنش بيمارستان يه نفسي کشيد وگفت:اره ..مامانت حالش خوب ن

تنها چيزي که فهميدم اين بود که يه تنه محکم به نويد زدم وتو کوچه ميدويدم به خيابون که رسيدم دستم وبراي 

ماشينا بلند ميکردم اما کسي برام نگه نميداشت ديگه ميخواستم خودم وتو خيابون پرت کنم ...که صداي نويد 

 اومد:ايناز بيا سوار شو 

دم نويد يه تاکسي گرفته سريع سوار شدم خودشم جلو نشست جلوي بيمارستان نگه داشت پياده شدم به برگشتم دي

طرف يکي از راهروي بيمارستان ميدويدم که يه پرستار اومد وگفت:کجا داريد ميريد خانم ؟ رفتم پيشش 

 وگفتم:خانم مامانم ...مامانم کجاست ؟

 مامان شما کيه ؟-

 بيا  نويد:ايناز از اين ور

بود پا هام شل شد مامان من اينجا چکار ICUبهش نگاه کردم يه راهرو سمت چپش اشاره کرد با هم رفتم بخش 

ميکرد عفت خانم و فريده مامان نويدهم بودعفت خانم تا من وديد زد زير گريه وگفت:الهي برات بميرم ...اخه اين 

 چه قسمتيه که تو داري دختر 

يکرد اما من به شيشه اي که مامانم پشتش زنداني شده بود نگاه ميکردم از بغلش جدا من تو بغلش گرفت گريه م

شدم خودم سالنه سالنه به شيشه رسوندم يعني اينقدر حالش بده که سرش و باند پيچي کنن ودستشو گچ بگيرن 

وگريه کردم  دستگاه اکسيژن بهش وصل باشه درو باز کردم ورفتم تو روي زمين نشستم وسرم گذاشتم لبه تخت

اونقدر صداي گريم بلند بود که يه پرستار اومد تو گفت:بلند شيد خانم با گريه کردن چيزي درست نميشه بريد 

براش دعا کنيد ....من وبه زور از اتاق بيرون کردن نميخواستم از مامانم جدا بشم اما بيرونم کردن روي صندلي 

لي فريده خانم به زور تو دهنم کرد ...بعد از چند دقيقه يه دکتر اومد نشستم نويد برام يه ليوان اب اورد نميخوردم و

 رفت باالي سر ش معاينش کرد اومد بيرون جلوش وايسادم وگفتم:حالش خوب ميشه؟
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 توي چشماي پر اشکم نگاه کرد وگفت:دخترشي ؟

 بله...-

دست ما هم کاري ساخته نيست ...فقط به نويد و عفت خانم نگاه کرد بعدش به من گفت:مادرتون تو کما هستند از 

 دعا کنيد 

نگاش کردم گفتم:دعا کنيم همين )يقشو گرفتم با گريه گفتم(پس تو چيکاره اي مگه دکتر نيستي ؟مگه درس 

 نخوندي حال مريضات خوب کني ها ؟فقط بخاطر پول دکتر شدي اره ؟يعني پول برات مهم تره 

 ايناز....خا نمم اروم باش حال مادرت ايشااهلل خوب ميشه فريده خانم من واز دکتر جدا کرد وگفت:

 با گريه گفتم:اروم باشم ؟چه جوري اروم باشم مگه نمي بيني تمام کسم رو اون تخت لعنتي خوابيده.. 

دکتر گفت:خانم من شرايط شما رو درک ميکنم اما من که نعوذ و بااهلل خدا که نيستم دکترم هر کاري هم که از 

 ياد کوتاهي نميکنم ...مادرتون متاسفانه تصادف سختي داشتن تنها چيزي که ميتونم بگم اينکه دعا کنيد ...دستم برب

اين وگفت ورفت ....من موندم بدبختيام دوهفته تمام کارم شده خونه وبيمارستان ديگه خياطي هم نميرفتم دست 

شد بيا سرکار..هر کسي رو که ميشناختم ودلم به کار کردن نميرفت نسترن هم گفت هر وقت حال مادرت خوب 

بهم سر ميزدنند و دلداريم ميدادن تنها کسي که نيومد بابام بود هر شب نسترن يا فريده خانم برام شام مياورد ن 

هرچي بهشون اصرار کردم که زحمت نکشين خودم يه چيزي درست ميکنم قبول نميکردن با اين حرف بيشتر 

.. فريده خانم که شاهد تصادف بود گفت مامانت سر خيابون ايستاده بوده که يه اعصاب نسترن وخورد ميکردم .

 ماشين با سرعت بهش ميزنه ودر ميره ...اگه بدونم کار بابام بوده با دستاي خودم ميکشمش

ود يه شب که روي صندلي بيمارستان نشسته بودم با تسبيح ذکر ميگفتم يکي باال سرم وايساد سرم وبلند کردم نويد ب

 بعد اون روزديگه نديدمش برام شام اورده بود با يه لبخند به لب گفت سالم...مامانم کار داشت من شام واوردم 

 چيزي نگفتم کنارم نشست وگفت:نگران نباش حالش خوب ميشه 

 همين جور که سرم پايين بود چيزي نگفتم غذا رو دراورد وجلوم گرفت وگفت:هنوز از دستم ناراحتي ؟

 و از دستش گرفتم گذاشتم کنارم وگفتم:تنهام بزار ..غذا ر

 گوش کن..-

تو گوش کن ...حالم اينقدر خرابه که حوصله حرف زدن باهيچ کسي رو ندارم ...دلمم نميخواد کسي دلداريم بده -

ري بهم توي اين مدت از بس بهم گفتم خوب ميشه ...برميگرده خونه ...نگران نباش ديگه داره حالم از هر چي دلدا

 ميخوره ...احتياجي هم به محبت هاي توخالي تو هم ندارم ... 

 يعني اينقدر حالت از من بهم ميخوره ...-

 من همچين حرفي نزدم -

 پس اجازه ميدي حرفمو بزنم ؟-

 نشنيدي گفتم حوصله ندارم...-

شتم بيرون ويه اتفاقي عين مادرت برام من فقط گوشات و الزم دارم...بزار حرفمو بزنم ..اگه پام واز بيمارستان گذا-

 افتاد نميخوام سوءتفاهمي بينمون باشه 

چيزي نگفتم سکوتم نشانه رضايت بود کمرم وبه سمت پايين خم کردم سرم وپايين انداختم وگفت:ميتوني فراموش 

که خودت ميخواي  کني؟هر اتفاقي که اون شب بين من وتو افتاد و فراموش کن...بزار من هنوز همون برادري باشم
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اما براي من سخته که به عشقم بگم خواهر چون نميتونم ...روز اولي که به محلتون اومدم چشمم به تو افتاد بهم 

لبخند زدي واز کنارم رد شدي،تو فقط رد شدي اما نفهميدي که دلمم با خودت بردي...فکر ميکردم همسن باشيم يا 

ر نکرده بود که پنج سال با هم اخالف سني داشته باشيم ... دلم پيشت يک سال از من بزرگ تر باشي به ذهنم خطو

اسير بود... ميخواستم يه جوري بهت نزديک بشم اما بهونه اي نداشتم ... تا اينکه فهميدم هم رشته هستم)علوم 

نوشتن سر در انساني(يادت يه روز کتاب روانشناسي اوردم وگفتم چيزي ازش سر در نميارم ،گفتي اونايي هم که اينو

نيوردن که چي نوشتن چه برسه به تو...تنها چيزي که ميتونستم با هاش تو رو ببينم درسام بود...هر روز به يه بهونه 

ميومدم پيشت ...موقع درس دادن حواسم فقط به خودت بود نه درس دادنت ..تا حاال بهت گفتم صداي قشنگي 

استم بهت بگم دوست دارم نشد يعني فرصتش پيش نمياومد.. داري؟)اشک چشمام روي زمين ميچکيد( هر دفعه خو

تا اينکه شب تولدتت اون لباس و برات گرفتم تصميم گرفتم که بگم دوست دارم .. وخودم ورها کنم مرگ يه بار 

 شيونم يه بار.. جوابت يا اره بود يا نه خودم و براي هر اتفاقي اماده کرده بودم )با خنده گفت(حتي اينکه بري به

مامانت بگي چي اتفاقي افتاده اونم سرم داد و بيداد راه بندازه ...اما تو بزرگوارتر از اوني بودي که من فکرش 

وميکردم که گذاشتي اين اتفاق بين خودمون باشه ...االن من فقط يه چيز ازت ميخوام)روسريمو کشيدم جلوتر تا 

ن برگرده سر جاش تو بشو همون ايناز خانم ،منم ميشم اشکامو نبينه دستمم گذاشتم روي پيشونيم ( بزار رابطمو

همون نويدي که جاي برادر نداشتت دوستش داشتي ...هر چند ته قلبم هنوز راضي نيست اما راضيش ميکنم )بلند 

شد وگفت( قرمه سبزي که عاشقشي برات اوردم ...البته اگه ميخواي زنده بموني وخودکشي نکني..... فقط ازت 

 بخشي .. خدا حافظ..ميخوام من وب

راهش وکشيد ورفت، بعد رفتنش يه دل سير گريه کردم .. بين دل خودم و دل نويدگير افتاده بودم نميدونستم 

چيکار کنم دل نويد ميگفت دوست دارم ...دل خودمم ميگفت اون فقط برادرته.. اگه عالقه اي به نويد داشتم فقط 

من وگيج ميکنه ميبخشم اين کارش وميزارم به حساب بچگيش اون دل  برادري بود نه بيشتر با اين محبتاش داره

پاکي داره حتما کارش بي منظور بوده ...ميبخشمت نويد ...از بيمارستان رفتم خونه يه دوش گرفتم ولباسامو شستم 

تو هال وايساده ..در کمدو باز کردم يه روسري برداشتم که يه صدايي از حياط اومد از اتاقم اومدم بيرون ديدم بابام 

ونفس نفس ميزنه ..با چشماي گشاد شده گفتم:تو اينجا چه غلطي ميکني ؟ براي چي اومدي ؟ چي از جونمون 

ميخواي ؟اومدي که خيالت راحت بشه مرده اره؟ برو توبيمارستان خوابيده برو نگاش کن برو ببين چه به حال و 

ه مامانم بميره نميزارم يه روز خوش ببيني ..خودم ميکشمت روزش اوردي نه زنده است نه مرده )يقه شو گرفتم (اگ

 ميندازمت جلوي سگا 

دستمو از يقش جدا کرد وگفت:چرا نميزاري من حرف بزنم .. فکر کردي من اين بال رو سر مادرت اوردم ؟يعني من 

 اينقدربيرحمم ؟ بابا من ادمم هنوز دوستتون دارم هم توروهم ستاره رو..

 تم:دهنت ببند اسم مادرم به زبون کثيفت نيار ..با اعصبانيت گف

باشه باشه ...گوش کن آني تو بايد از اينجا بري جونت در خطره اونايي که اين بال رو سر مادرت اوردن به تو هم -

 رحم نميکنن.

 کجا برم؟اينا کين که تو ميگي ؟بابا چرا ما اين کارو ميکني ؟چرا مارو به حال خودمون نميزاري؟-

 الن وقت اين حرفا نيست...من که گفتم اگه پولو جور نکنم يه باليي سرمون ميارن بايد بري يه جاي امن ا-

 من هيچ جا نميرم ...تا زماني که مادرم زندست پيشش ميمونم-
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خودتو  رفتم بيرون وکفشمو پوشيدم بابام با التماس گفت:بچه بازي در نيار ...از کجا معلوم ستاره زنده بمونه بيا جونه

 نجات بده 

با اعصبانيت نگاش کردم وگفتم: يه دور از جونم بگي بد نيست ،مامان من زنده ميمونه اگه تو نکشيش...مگه تو 

 نميگي دوستش داري چرا يه بار نيومدي ببيني زنده است يا مرده؟

م پام وبزارم تو بيمارستان سريع از خونه زدم بيرون وتند تند راه ميرفتم بابام پشت سرم اومد وگفت: جرات نميکن

 ،از نسترن حالش وميپرسم ...بابا اني گوش کن وايسا يه لحظه 

 با اعصبانيت گفتم:چيه؟چي ميگي؟من خونه هيچ بني بشري نميرم فهميدي؟-

اونا هرروز جلو بيمارستان کشيک تو ميدن ديدمشون ...فکر کردي ولت ميکنن...بهم گفتن اگه چهار ميليون ندم -

 از دست ميدي؟ دخترتم

 برام مهم نيست ...بزار منو بکشن از دست تو اين زندگي کوفتي راحت بشم -

 رفتم به بيمارستان وقت مالقت چند نفري اومدن ورفتن نسترن هم اومد :سالم عزيزم 

 سالم-

 کنارم روي صندلي نشست وگفت:حالش چطوره؟

 تم(نسترن من مي ترسمهمون طوره تغييري نکرده...)يه نفس بلندي کشيدم وگف-

از چي ميترسي؟ايشااهلل حالش خوب ميشه ..ادم ميشناسم دو سه سال تو کما بوده به هوش اومده مادر تو که االن -

 فقط سه هفته است تو کماست 

 بهش نگاه کردم وگفتم:منظورم اين نيست...

 با تعجب گفت :پس چي؟-

ونايي که با مامانم اين کارو کردن... ميخوان منم بکشن ميگفت اونا با ترس گفتم:بابام امروز اومده بود خونه گفت ا

 هر روز دم بيمارستان کشيک منم ميدن 

 الکي ميگه بابا ...البد خواسته بترسوندت که پولو براش جور کني-

 نه ...داشت التماسم ميکرد برم يه جاي امن ....نسترن من ميترسم -

م هيچ غلطي نميتونن بکنن ...مگه اين شهر بي صاحب هر کي هر کاري نسترن دستام وگرفت وگفت:نترس عزيز

 دلش خواست بکنه 

 موبايلش زنگ خورد چند دقيقه اي حرف زد وقطع کرد وگفت:عزيزم منانه... بايد برم کاري نداري ؟

 نه ...-

 مواظب خودت باش ...نگران چيزي هم نباش ...کاري داشتي بهم زنگ بزن -

 ..باشه خداحافظ.-

نسترن که رفت پشت سرش نويد اومد کنارم ايستاد بهش نگاه کردم اونم نگام ميکرد که گفتم:چرا عين مجسمه 

 ابولهول من ونگاه ميکني خوب بشين 

 با يه لبخند نشست وگفت:سالم ..

 سرم وتکون دادم وگفتم: سالم )تو دستش نگاه کردم وگفتم(اينا چيه خريدي؟

 ت گرفتم ...ميخوري که؟ها ؟!!اينا؟ اسنکه برا-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

4 1  

 

لبخند زدم وگفتم:بدم نمياد ...)يکي از اسنک ها رو برداشتم و گفتم(نويد داشتي مياومدي يه ماشين مشکوک دم 

 بيمارستان نديدي 

 گفت:از نظر من هرچي ماشين دم بيمارستانه به غير از امبوالنس بقيه همه مشکوکه ..چطور چيزي شده؟

 يدم نه نه ...همين طوري پرس-

 مشغول خوردن بودم که يکي گفت:سالم 

من ونويد نگاش کرديم ستوده بود يه تيپي هم کرده بود انگار اومده عروسي اسنک وفرستادم تو معده وگفتم:سالم 

... 

 ميتونم چند دقيقه وقت تون وبگيرم؟-

 بله بفرماييد..-

 به نويد نگاه کرد وگفت:ترجيح ميدم خصوصي صحبت کنيم ...

 نجا غريبه اي نيست حرفتون وبزنيد اي-

 يه چيزي در مورد مادرتونه که فکر نکنم دلتون بخواد کسي بدونه -

به نويد نگاه کردم منظورم رو فهميد بلند شد اسنکم ودادم دستش رفت ته سالن نشست اقاي ستوده به شيشه نگاه 

 کرد وگفت:حال مادرتون بهتر نشده ...

 ش ميکنن ...ميبريمش خونه چرا خوبه فردا ديگه مرخص-

روشو برگردوند طرف من با يه لبخند گفت :زبون مادرتو به ارث بردي )يه صندلي بينمون خالي گذاشت 

 ونشست(بابت اتفاقي که براي مادرتون افتاد واقعا متاسفم اميدوارم هرچه زودتر حالش خوب بشه 

 لطفا حرف اخرتون واول بزنيد -

 هتر باشه...خوب از کجا شروع کنيم؟بله فکر کنم اينجوري ب-

 از هر کجايي که ميدوني زودتر تموم ميشه ..-

باشه پس ميرم سر اصل مطلب... ببينيد خانم من و مادرتون قرار بود ازدواج کنيم يعني پيشنهاد ازدواج بهش داده -

 بودم )با تعجب بهش نگاه کردم(ظاهرا ايشون به 

شون فقط بخاطر شما راضي به اين ازدواج نميشدن و از يه طرف ديگه ميگفتن شما چيزي نگفتن درسته؟ ..ولي اي

 هنوز طالق نگرفته 

من بهش گفتم مشکل طالق حله فقط ميموند شما که بازم قبول نکرد باهاتون صحبت کنه چون ميترسيد از نظر روحي 

ن ديگه بزرگ شده عاقل لطمه بخوريد... چند دفعه بهش اصرار کردم بزاريد خودم با هاش صحبت کنم او

وفهميدست شرايط شما رو درک ميکنه بازم قبول نکرد وبه خاطر همين اصرار هاي من استعفاي خودشو نوشت 

...خيلي خواهش کردم که اين کارو نکنه اما بي فايده بود اومدم دم خونتون شايد شما رو ببينم با خودتون صحبت 

شت ...اين حرفا رو االن بهتون ميزنم که راجبعش فکر کنيد که هر وقت کنم که نبوديد وقتي هم اومديد مادرتون نذا

 ايشون بهوش اومدن بدون اينکه نگران شما باشه با من ازدواج کنن

از دست حرفاش اونقدر عصباني بودم که دلم ميخواست بيمارستان ورو سرش خراب کنم ايستادم انگشت اشارم به 

يه تيکه گوشت رو تخت افتاده من اميد ندارم تا يک دقيقه ديگه زنده  طرف مامانم گرفتم وگفتم:نگاش کن عين

باشه اونوقت شما اين جا نشستيد داريد براي اينده خودتون نقشه ميکشد ...يعني تو به اندازه سنت شعور نداري که 
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يگفت، البد صالح بفهمي االن وقت گفتن اين حرفا نيست .. اگه قراربود مادرم چيزي در مورد شما به من بگه حتما م

 ندونسته که چيزي نگفته

 اونم ايستاد وگفت:خانم من توهين نکنيد من فقط خواستم بدونيد که...

 خفه شو ...قبل از اينکه بگم بندازنتون بيرون ....راهتو بکش وبرو -

خانم ...اينجا مريض  فکر کنم صدام به اندازه اي بلند بود که نويد ويه پرستار اومدن طرفم پرستاره گفت:چه خبرتونه

 خوابيده 

 ببخشيد خانم معذرت ميخوام -

 نويد به ستوده نگاه کرد و گفت:بهتر نيست ديگه تشريف ببريد

 ميتونم بپرسم شما کي هستيد؟ -

 با همون اعصبانيت گفتم:برادرمه !!

 نه بيمارستان و ميدم ..نويد نگام کرد اما من به نگاش توجه نکردم وبه ستوده نگاه ميکردم که گفت:تمام هزي

 من احتياجي به صدقه ندارم....حتي اگه شده ميرم گدايي ميکنم ولي از کسي پول نميگيرم... خوش اومديد-

 با حرص و اعصبانيت از کنارمون رد ميشد که گفتم:در ضمن ديگه هيچ عالقه اي به ديدار دوبارتون ندارم 

 شيدم نويد برام يه ليوان اب اورد وقتي خوردم گفت:چي گفت؟وقتي رفت خودم ورو صندلي انداختم يه نفس ک

 چيزي نگو نويد... هيچي نگو ميخوام تنها باشم -

 باشه ميرم ....خدا حافظ -

به مامانم که پشت شيشه بود نگاه کردم ...مامان رازت اين بود که دلت نميخواستي کسي بدونه ..يعني من اينقدر 

تم دروغ بود اگه ميدونستي با ستوده خوشبخت ميشي بايد باهاش ازدواج ميکردي چرا غريبه بودم ...پس اخراج شدن

 بخاطر 

من گفتي نه کاش من نبودم تا راحت تر ميتونستي تصميم بگيري ...مامان خواهش ميکنم خوب شو تنهام نزاري..روي 

حشتناکي از کنارم عبور ميکردن صندلي هاي بيمارستان خوابيدم هنوز چند دقيقه از خوابم نگشته بودکه صداهاي و

چشمام وباز کردن ديدم چندتا پرستار ودکتر بالي سر مامان وايسادن به مانيتوري که ضربان قلب مادرم ونشون 

ميداد نگاه کردم يه خط صاف بود ...که داشت ميگفت ايناز تموم شد ...دستگاه شوک واوردن نميدونم چه جوري 

وصدا زدم..مامان ...مامان تو رو خدا چشماتو باز کن ...مامان نفس بکش يه خانم خودمو پرت کردم تو اتاق مامانم 

پرستار سرم داد زد تواينجا چيکار ميکني؟خانم موسوي ببرش بيرون خانمه هم ميکشيد با گريه بي جون گفتم:خانم 

 خواهش ميکنم مامان منو برگردونيد ..نزاريد بميره من کس ديگه اي رو جز اون ندارم...

من وکشون کشون انداختن بيرون دروبستن پرده شيشه هم کشيدن ديگه مامانم نديدم هم اشکام مانع ديدم شده 

بود هم دربسته و پرده کشيده يه چشمم به در بود يه چشمم به شيشه شايد يکيشون باز بشه وبفهمم مامانم زنده 

ر کردم ،ذکر ميگفتم هر چي توي اين چند سال است يا نه هر يک ثانيه براي من يک عمر گذشت ...دعا ميخوندم، نذ

ياد گرفته بودم که موقع مشکالت بگم همه رو با چشم گريون گفتم در بازشد دکترش اومد بيرون بود با قيافه 

ناراحت بهش نگاه کردم يه جواب ميخواستم زنده است؟سرشو از روي تاسفم تکون داد وگفت:متاسفم تموم کرد ... 

مه برام اشنا بود .. وقتي يکي ميمرد ميگفتن تموم کرده...تازه فهميدم چه خاکي تو سرم شده، سر تموم کرد !!!اين کل
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جام خشکم زد پاهام سنگين شده بود توان بلند کردنش و نداشتم روي زمين مي کشيدمشون خودمو به اتاق رسوندم 

 مامانمو ديم بالشت زير سرش نبود يه ملحفه سفيد روش کشيده بودن ...رفتم 

لبه تخت نشستم خودم انداختم روش گريه ميکردم، ناله کردم، صداش زدم اما فايده نداشت چشماشو باز نکرد، 

بيرحم شده بود حتي دلش به حال گريه هام هم نسوخت کسي نبود هيچ کس توي بيمارستان نبود ارومم کنه نه 

يخواستن من واز مامانم جدا کنن ،که ببرنش سرد فاميلي نه دوستي نه اشنايي ،چند تا پرستار به بهونه اروم کردنم م

خونه حالي ديگه برام نمونده بودبا همون بي رمقيم ميخواستم از دست پرستارا رها بشم وگفتم: مامانم و داريد کجا 

ميبريد ؟تو رو خدا نبريدش ؟اون زندست، مامانم وکه از اتاق بردن بيرون پاهام شل شد احساس فلج شدن ميکردم 

 رو زمين اتاق بيمارستان دور سرم ميخرخيد سرم گيج شد چشام سياهي رفت ...افتادم 

 با بيحالي به نسترن که داشت با گريه مانتو مشکي تنم ميکرد نگاه کردم گفتم:داري چي کار ميکني؟

 بايد بريم سر خاک ...-

 سر خاک کي؟-

 م...اخه چرا سرنوشت تو اينجوريه؟ ...با گريه بغلم کرد وگفت: الهي من بميرم حال روزت واينجوري نبين

 منم گريه کردم وگفتم:نسترن بد بخت شدم ...نسترن ديگه مامان ندارم ...ديگه کسي رو ندارم 

گريه...گريه ....گريه کار هر روز هر شبم شده بود نميدونستم کي مياد کي ميره... پول مراسم وکي ميده، کي غذا 

از دور واطرافم خبر نداشتم تو حال خودم بودم حتي نميدونستم کيا بهم تسليت درست ميکنه ،کي پذيرايي ميکنه ،

ميگفتن...نسترن وفريده خانم به زورغذا تو حلقم مي کردن تا از گشنگي نميرم ،سخت بود تنها کسم سايه سرم ازم 

يک ساعت حرف زد گرفتن... دو هفته بعد از هفت مامانم ،نسترن خونمون اومد مثال براي عوض کردن رو حيه من 

وخنديد اخر سرم وقتي ديد من نميخند م حوصلش سررفت وگفت:بابا اين فک من خورد شد از بس حرف زدم 

 خوب تو هم بخند يه چيزي بگو..

 چي بگم؟-

چه ميدونم يه چيزي بگو...اها بيا بريم خونه ما تا کي ميخواي تو اين خونه تک وتنها زندگي کني ها ؟به خدا منانم 

 راضيه

 با يه لبخند ضعيف گفتم:ميدوني تا حاال چند بار اين حرف و زدي ؟

 راست ميگي؟)بوسم کرد(قربونت برم لجبازي نکن بيا بريم به خدا منم از تنهايي در ميام -

 بدون توجه به حرفش گفتم :پوله مراسم وکي داد؟

 بيا ..من چي ميگم اين چي ميگه..من چه ميدونم پول مراسم وکي داد -

 نسترن دورغ نگو ...مگه ميشه ندوني؟-

 اره ميشه ..اصال به تو چه که کي داده ها ؟-

 اول اينکه ازش تشکر کنم بعدش پولشو پس بدم-

 بابا ...خانم متشخص نميخواد اينقدر از شخصيتت استفاده کني، هر کي بوده بخاطر ثوابش اين کارو کرده

 جاي يه برن زياده يتيم بچه شهر اين تو…يت گفتم:من که گدا نيستم با بلند شدن اون منم بلند شدم وبا اعصبان

  کنن خرج نو ثوابشو ديگه

 پوفي کردوگفت :عزيزم کسي که اين کارو کرده دلش نميخواست کسي بدونه حتي شما،که فکر نکني مديونشي 
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 خواست بره که مچ دستشو گرفتم وگفتم:ستوده؟؟؟اره؟؟؟

ره ...اره ستوده،که چي؟ حاال ميخواي چيکار کني ؟پولشو پس بدي ؟فکر کردي بهت يه نفس عميقي کشيد وگفت :ا

 ميگه چقدر خرج کرده؟

دستشو از دستم بيرون کشيد و کفشاشو پوشيد وگفت :من دارم ميرم ..اگه شبي نصف شبي ترسيدي زنگ بزن ميام 

 ظدنبالت باشه؟اينقدر هم بهش فکر نکن مغزت اب روغن قاطي ميکنه خدا حاف

 خدا حافظ ..-

تا دم در بدرقش کردم درو بستم.. فردا بايد برم پيشه ستوده وپولشو پس بدم نميخوام زير دين کسي باشم به 

 اسمون نگاه کردم وگفتم:خدايا ...راضيم به رضاي تو 

 خواستم برم بخوابم که در زدن ترسيدم گفتم:کيه ؟

 منم اقا گرگه..-

 فتم:بچه تو نصف شبي هم خواب نداري؟با يه لبخند درو باز کردم وگ

 نويد به ساعتش نگاه کرد وگفت:واهلل من نه مرغم نه خروس تازه ساعت يازده شده

 گردنش وکج کردوگفت(بيام تو )

 اگه بگم نه که از ديوار مياي...بيا تو -

 شمن جلوراه افتادم اونم پشت سرم اومد خواست درو ببنده گفتم:درو نبد، نيمه باز بزار

 باشه..-

دوتا ايمون روي پله ها نشستيم وبه اسمون نگاه ميکرديم اواسط مرداد ماه بود هوا گرم وشرجي گفتم:خانم والده 

 ميدونن شما اينجاييد؟

 نگام کرد وگفت:واهلل خانم والده گرفتار صورت زن همسايه بود منم جيم شدم ....هواتون خيلي گرمه ها

 ي براتون خنکش ميکرديم..ببخشيد ...اگه زودتر ميگفت-

 خنديد وگفت:خوبي؟

 ممنون بد نيستم ...-

 روزاي اول اينقدر گريه وزاري کردي که فکر نميکردم زنده بموني ..-

 ازبس بي عار و پوست کلفتم،تا االن بايد مرده باشم نه اينکه اينجا بشينم وبا تو گل بگم وگل بشنوم -

داره ،تقدير مادرتم اين بودبه گفته شاعر زندگي اب روان است روان  اين حرف ونزن هر کسي يه سر نوشتي-

 ميگذرد )با هم خونديم(هر چه اقبال من وتوست همان ميگذرد

 يه شکالت از جيبش در اورد وجلوم گرفت گفت:بخور خوشمزست 

 شکالت وگذاشتم تو دهنم وگفتم:هووم ...خوشمزه است 

 با دودلي گفت:يه سوال ازت بپرسم؟

 مين جور که شکالت تو دهنم ميچرخوندم گفتم:اره...بخشيدمت ،هم بخشيدم هم فراموش کردمه

 از کجا فهميدي ميخوام چي بپرسم ؟-

 فهميدنش کار سختي نبود...-

 ممنون ...خوشحالم که ادم کينه اي نيستي-
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 شهر پراز دشمن ويک يار نداريم شکالتم وفرستادم پايين وگفتم:مااز ان سوته دالنيم که ازکس کينه نداريم ....يک

 خنديد وگفت:امشب شاعر شديما )نگاهش افتاد به گردنبدم وگفت(گردنبند قشنگي داري 

 به گردنبدم نگاه کردم توي دستم گرفتم ياد مادرم افتادم با بغض گفتم:مامانم برام خريده بود روز تولدم 

 شد  51ميدي معدلم اها...)بخاطر اينکه موضوع رو عوض کنه گفت(راستي فه-

 به لبخندش نگاه کردم وگفتم:اگه کمتر ازاين مشدي،ميکشتمت 

 اداي عفت خانم دراورد گفت:واي پس خدا بهم رحم کرد..

 بلند خنديديم گفتم:نميري نويد با اين ادا در اوردنت 

 هميشه بخند ايناز ...اين دنيا اينقدر نامرده به کسي رحم نميکنه -

  
 

ند شب يک بار بهم سر ميزد تنهام نذاشته بود ساعت دوازده ونيم بود که رفت ... توي هال خوابيدم چادر نويد هر چ

نمازي مادرمو روي خودم کشيدم بين خواب وبيداري بودم که يکي از ديوار پريد تو حياط ترسيدم سرم واز بالشت 

ومده ،يعني اينقدر از من ميترسه که در نزد و از بلند کردم چراغ هاي حياط خاموش بود کسي رو نميديدم شايد بابام ا

ديوار اومد تو گوشامو تيز کردم تا شايد صداي اشنايي بشنوم، با ترس وپاي لرزون سمت در هال رفتم گفتم:کيه 

؟...بابا تويي؟سايه دوتا مرد روي درهال ديدم عقب رفتم يهو در با لگد باز شد جيغ کشيدم دوتا مرد اومدن تو روي 

شون وپوشونده بودن خواستم فرار کنم،يکش که گنده تر بود دست انداخت زير شکمم وبه طر ف خودش صورتا

 کشيدجيغ ميکشيدم ودست وپا ميزدم با دستش محکم دهنم وگرفت وگفت :چته عين کرم ُول ميخوري؟

 کريم داري چه غلطي ميکني زود باش ديگه ؟االن همسايه ها رو سرمون ميريزن -

 ...چشمچشم شعبون -

از بوي گند دهنش داشت حالم بهم ميخورد بدترين بويي بود که تا حاال به مشامم رسيده بود انگار ده ساله دندوناش 

مسواک نخورده بد تر از اون بوي لجن عرقش بود هر چي زور داشتم يه جا جمع کردم که از دستش فرار کنم بي 

اش تکون نميخورد اوني که اسمش کريم بود الغر تر بود يه فايده بود ،انگار يه تيکه چوب تو دستش اصال سر ج

شيشه از جيب شلوارش در اورد ويه مايع بيرنگ ريخت روي دستمال اومد نزديکم ...شعبون دستشو برداشت اونم 

دستمال رو سريع گذاشت روي دهنم وقت نفس کشيدن هم نداشتم شعبون محکم من وگرفته بود ضربان قلبم به 

ده بود به دستاش چنگ ميزدم ...اما هر چي بيشتر چنگ ميزدم بي حس تر وبي جون تر ميشدم اخرين حدش رسي

 حس خواب الودگي داشتم چشمام سنگين شد وخواب رفتم........ 

 

 

چشمام وباز کردم سرم سنگين بود ودرد شديد توي سرم ميپيچيد به زور چشمام وباز کردم دست وپاودهنم وبسته 

به پهلوي راستم خوابيده بودم ارنج راستم وگذاشتم روي زمين وخودم وکشيدم باال ونشستم سرم بودن ، روي زمين 

گيج ميرفت گذاشتم روي زانوهام چشمام وفشار دادم سرم وبلند کردم دور تا دور اتاق يه نگاهي انداختم ،يه اتاق 

فته زير پاي من بود با پارچه اي روي خالي ودرب و داغون ونم دار تنها چيزي که توي اتاق بود يه موکت زوار درر

دهنم بسته بودن احساس خفگي ميکردم وخيلي تشنم بود با دهن بسته هر چي داد ميزدم صدام به جايي نميرسيد 

دوباره روي زمين خوابيدم چند ساعت بعد صداي چرخيدن کليد توي در شنيدم پشتم به در بود برگشتم سمت در يه 
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ت، سيبيل گنده اومد توکنارم زانو زد با يه لبخند ماموتي گفت:ساعت خواب خانم کي مرد هيکل گنده ،چاق بي ريخ

بيدار شدي ؟همين جور که روي زمين خوابيده بودم خودم وجمع کردم ونگاش ميکردم که بازم خنديدوگفت:چيه 

هم با  کرم کوچولو خودتو جمع کردي ترسيدي؟دستشو انداخت زير سرم وبلندم کرد نشستم هم ترسيده بودم

اعصبانيت نگاش ميکردم دستش اورد سمت دهنم سرم وبردم عقب کج کردم دوباره دستشو اورد جلو وپارچه رو از 

 دهنم کشيد پايين ...حاال ديگه راحت ميتونستم نفس بکشم يه نفسي تازه کردم وگفتم:

 تو کي هستي؟براي چي من ودزيدي؟اينجا کجاست؟-

وبا تهديد انگشت اشاره اش جلوم گرفت و گفت:جير جيرکردن نداريم خانم دوباره پارچه رو کشيد روي دهنم 

جيرجيرک اگه ميخواي پارچه روي دهنت نباشه پس نبايد جيکت دراد شير فهم شدي يا نه؟وقت براي سوال وجواب 

 زياده

 بلند شد که بره با دهن بسته گفتم تشنمه نگام کرد وگفت:چي ميگي تو؟

 کردم که بسته است پوفي کرد واومد دهن وباز کرد گفت:بنال چي ميگي؟با چشمم به دهنم اشاره 

 تشنمه ...-

 خواست دهنم ببينده سرم وکشيدم عقب وگفتم:بند خفه ميشم 

 باکيت نيست کسي با دهنه بسته نمرده که تو بخواي دوميش باشي -

 خواهش ميکنم نبند -

 ميبرم فهميديانگشت اشاره شو گرفت طرفم گفت:صدات دراد حنجرت و

 فقط سرم وتکون دادم 

رفت وچند دقيقه بعد با يه سيني برگشت يه ليوان اب بود با پيتزا جلوم گذاشت تمام تنتش بوي گند سيگار ميداد 

 ليوان وبرداشت وجلوي دهنم گرفت سرم وکشيدم عقب وگفتم:خودم ميخورم 

  
  

 چه جوري ؟-

 دستامو باز کن ..-

 اري؟ ..فکر باز شدن دستتواز سرت بنداز بيرون فرمايش ديگه اي ند

 من که جايي نميتونم برم -

 ليوان وکرد تو دهنم وگفت:وِر نزن بخور 

ليوانو گذاشت تو دهنمو مجبورم کرد يه نفس ابو بخورم نصف اب روي شلوارم ميريخت نصفشم ميخوردم... داشتم 

با صداي بلند خنديد وگفت:اخ ببخشيد من تا حاال بچه داري  خفه ميشدم وقتي ليوان برداشت يه نفس بلند کشيدم که

نکردم... زهر مار چقدرم زشت ميخنده ...يه تيکه از پيتزا برداشت که بزاره تو دهنم گفتم:فقط بگو براي چي منو 

 دزديدي؟

 پوفي کرد وگفت :مگه فرقي هم به حالت ميکنه ؟ حاال گيريم که فهميدي ميخواي چي کار کني؟

 ل ميفهمم تو اين خراب شده چي کار ميکنمحداق-

تو چشمام نگاه کرد وگفت:تو بايد بدهي بابات وصاف کني ،نه بزار اينجوري بهت بگم بابات تو رو به جاي بدهيش به 

 ما داد ميدوني که چقدر بدهکار بود چهار ميليون تومن گفت ندارم وتو رو جاش داد 
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شه امکان نداره با اعصبانيت گفتم: داري دروغ ميگي؟باباي من اهل هر باورم نميشد بابام همچين کاري کرده با

 کثافت کاري باشه ديگه دخترش و نميفروشه ...عين سگ داري دروغ ميگي..

 يقموگرفت وکشيد طرف خودش وگفت:سگ تويي با اون بابات فهميدي ؟ميخواي باور کن ميخواي نکن 

 شعبون يه مردي از بيرون داد ميزد:شعبون... هويي 

 شعبون يقمو ول کرد وداد زد :چه مرگته ؟مگه از طويله ازادت کردن اينجوري داد ميزني؟اينجام

 سرم پايين بود گريه ميکردم که گفت:اِه...بهوش اومد؟

 پس نه بيهوشه ...مگه کوري که ميپرسي؟-

و يه زنجير هم دور انگشتش  به چار چوب در تکيه داد نگاش کردم بدتر از من الغر مُردني بود با سيبل لوتي

ميچرخوند همه دندوناش بدون استثناءسياه وکرم خورده بود.. با لبخند گفت:عجب سنگ جوني ها دوروز اينجا 

 افتاده بوددست وپا هم نميزد ،گفتم بايد سنگ قبرشم حاضرکنيم ...خانم چرا گريه ميکنن؟نکنه زديش شعبون ؟

ن به فوت من بنده ...خانم فکر ميکنن من بهش دروغ ميگم که باباش بخاطر بلند شد وگفت :مگه کرمم زدن داره ؟اي

 چهار ميليون فروختتش

 با خنده گفت:خوب روشنش ميکردي 

 روشنش کردم حاالم بريم نهار -

 خواستن برن که با بغض گفتم:دستام.....باز نميکني؟

 خوب گناه داره  اِه شعبون از تو اين کارا بعيده ...چرا دست طفل معصومي بستي-

 چي چيو گناه داره...ميخواي در رِه؟-

کريم زنجيرش وانداخت تو جيب شلوارش از همون جيب چاقو دراورد واومد طرف من وگفت:پس تو اين هيکل 

 وواسه چي گنده کردي ها؟اگه نتوني از پس اين بر بياي بهتره بري سر تو بزاري زمين وبميري 

چاقو جلو صورتم گرفت گفت:گوش کن ..کرم کوچولو اگه بخواي دست از پا خطا کني  بعد از اينکه دستم وباز کرد

روزگارت ميافته با من ،من کيم؟کريم خُله وقتي هم روزگارت بيوفته با کريم خُله روزگارت سياه ميشه ملتفت شدي 

 که؟

 با ترس فقط سرم وتکون دادم گوششو به طرف دهنم نزديک کرد وگفت:نشنيدم ..

 س گفتم:ب..بلهبا تر

 بلند شد وگفت:آها ...حاال شدي دختر خوب 

 رفت طرف شعبون وگفت:اينجوري بچه ادب ميکنن فهميدي ؟

دوتا ايشون رفتن بيرون ودر وبستن وقتي حرف ميزدن صداشون انعکاس داشت انگار تو خونه هيچ وسيله اي نبود 

ينجور که پيتزا هامو ميخوردم گوشمو تيزکردم که اشکا موپاک کردم ومشغول خوردن شدم خيلي گشنم بود ...هم

 چي دارن ميگن

 يادم باشه بيام پيشت اموزش بچه داري رو بهم ياد بدي-

با خنده بلندي گفت:حتما چرا که نه ولي سرم شلوغه بايد از قبل وقت بگيري )بعد از دوقيقه سکوتشون کريم گفت( 

 ميخواي با دختره چي کار کني؟

 کنم ؟ميفروشيمش به منوچهر ميخواي چيکارش-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

4 8  

 

 

 

 بفروشيش ؟؟؟!!به منوچهر؟؟-

 چيه نکنه ميخواي باهاش ترشيه ليته بندازيم ؟-

 يعني جمشيدما رو اين همه راه رو فرستاد بوشهر که اين دختره رو بياريم بفروشه؟-

 چرا عين خنگا سوال ميکني ؟خوب اره ....دختر رو ميخواد چيکار ؟واسش پول ميشه ؟ -

 چِشم اب نميخوره که اين منوچهره بخواد بابت اين دختر چهار تومن بده -

 مجبوره...جمشيد گفته يا پولو ميارين يا پولتون ميکنم-

غلط کرده مرديکه...بره اون اصغر گور به گور شده رو پول کنه، چه دخلي به ما داره حريف اصغر نشده ميخواد ما -

 رو پول کنه ؟

 ندي گفت:اينقدر حرص نخور شيرت خشک ميشه ،غذات از دهن افتاد بخورشعبون با خنده بل

 کوفتم شد بابا..-

دو سه ساعت بعد از اينکه نهارمو خوردم شعبون اومد داخل اتاق به سيني نگاه کردوگفت :نه مثل اينکه کريم تو 

 ي براش بسازم تعليم وتربيت بچه ها کارشو بلده،حيفه استعدادش تلف بشه حتما بايد يه مهد کودک

 سيني رو از جلوم برداش خواست بره که گفتم:من....)برگشت طرفم(من بايد ... برم....دست ......شويي

 با خنده گفت:قربون اين شرم حيات که نميتوني درست تلفظش کني؟پاشو بيا ... 

 همون جا وايسادم گفت:چرا نميايي

 چيزي پام نيست..-

 ه صبر کن االن برات دمپايي ميارم به پام نگاه کرد وگفت:يه دق

دمپايي اورد اونم چه دمپايني کل انگشتاي پام از دمپايي زده بود بيرون پشتشم شيش متر ازاد بود پشت سرش راه 

افتادم تنها اون اتاق داغون نبود کل خونه همين وضع و داشت حدسم درست بود هيچ وسيله اي توي خونه نبود ، جز 

يي که کف زمين افتاده بودن ديوارها ي سوخته و سياه شده .. ... سقفم کثيف وداغون بود روي روزنامه وکارتون ها

ديوارها ترک هاي بود که فقط يک ريشتر براي خراب شدن احتياج داشتن شيشه هاي شکسته پنجره روي زمين 

به در هال نگاه کردم اونم "؟راه بيوفت ديگه ...چيو داري نگاه ميکني "ريخته بود شعبون در هال و باز کرد وگفت :

اونه...اينجا منتظر ميمونم "بدتر از بقيه حتي دستگيره هم نداشت وارد حياط که شدم سمت راست اشاره کرد وگفت:

مگه دست شويي رفتن هم خنده "از حرفش خنديدم چه حرف عاشقونه اي بهم زده بود شعبون گفت:"زود برگرد 

ستم حياط و نگاه کنم سريع رفتم دستشويي وبرگشتم وبه حياط نگاه کردم اونم اونقدر فشار روم بود که نتون"داره ؟

حالش بهتر از خونه نبود حياط پر بود از برگ درخت بعضي درختا يا شکسته بودن يا خشک شده بودن ،يه حوض 

 متروکست .. وسط حياط بود که لبه هاش شکسته بود چند تا گلدون شکسته هم داخلش افتاده بود از قرار معلوم باغ

 ديد چيوميزني ؟اينجا راه فراري وجود نداره راه بيوفت بيا  -

 دوباره منوبرگردوند به اون اتاق خراب شده بند واورد خواست دست وپام وببنده گفتم:فرار نميکنم ...

 دستات وبيار ..به تو اعتمادي نيست-

 رار کنمدستام درد ميگيره ...من که جايي رو بلد نيستم که بخوام ف-

 دستامو به طرف پشت بست وگفت:کور چي ميخواد دو چشم بينا ...دستاتوباز بزارم راه فرارم خودش پيدا ميشه 
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دهنمو بست ورفت... هرچي ازش خواهش کردم که حداقل دهنموباز بزاره گوش نکرد ...همين جورکه روي زمين 

ي سمت راستم که با نرده هاي اهني پوشنده بودن  نشسته بودم خودموکشيدم سمت ديواروبهش تکيه دادم به پنجره

نگاه کردم چند تا پرنده لبه پنجره نشسته بودن صدا ميدادن کاش من جاي اونا بودم ازاد بودم و هرجا که دلم 

ميخواست پرواز ميکردم ...نميدونم چه قدر به پنجره خيره شده بودم .. که وقتي به خودم اومدم ديدم همه جا تاريک 

ا هنوز از پنجره يه ذره نور به داخل اتاق ميتابيد ،من ترس از تاريکي داشتم وقتي يه جاي تاريک بدون يک شده ام

روزنه نورقرار ميگرفتم احساس خفگي ميکردم نفس کشيدن برام سخت ميشد ..هرچي زمان بيشتر ميگذشت اتاق 

ن کنه ،اگه اين اتاقه المپ نداشته باشه من تا تاريک تر ميشد نميدونم کدوم جهمني رفته که نيومد المپ اينجا رو روش

صبح زنده نمي مونم ...ديگه نميتونستم تحمل کنم به زحمت دستم واوردم جلو پارچه روي دهنم وکشيدم پايين 

خودمو به زور از زمين بلند کردم با هرجون کندني بود به پنجره رسوندم ، دستمو بلند کردم که پنجره رو باز کنم 

شد والمپ اتاق هم روشن شد ...حس کردم اتاق پر از اکسيژن شد نفس راحتي کشيدم که صداي شعبون يهو در باز 

 در اومد با اعصبانيت دادزد؟

 داشتي چه غلطي ميکردي؟-

 روبه روم ايستاد و با اعصبانيت نگام کرد گفتم:من ...داشتم خفه ميشدم ميخوا....

نم... دهنم از خون خيس شد باپشت دستاي بستم دهنم وپاک با دستش محکم کوبيد تودهنم نزاشت حرفمو بز

 کردم گفت:کدوم قبرستوني ميخواستي فرار کني ها؟ بخاطر همين ميگفتي دستامو باز کن ؟

 دردم گرفته بود با بغض در حال گريه گفتم:به خدا ....نفسم بند اومده بود،ميخواستم پنجره رو باز کنم 

 ميگي کيه که باور کنه... اون بدن کرميتوتکون بده بايد بريم با حالت عصبي گفت:تو که راست

با چاقو دست وپامو باز کرد ...من هنوز نميدونستم اينجا چيکار ميکنم بايد يه جاي ديگه ميرفتم بازوهامو ميکشيد وبا 

شد ...هوا خودش ميبرد کشيدن که چه عرض کنم انگار من بادبادکش بودم پاهم موقع راه رفتن از زمين کنده مي

ديگه کامال تاريک شده بود جلو ماشين ايستادوگفت:گوش کن اگه ميخواي جلو بشيني ونندازمت صندوق عقب نبايد 

 صدات دربياد اندرستند ؟

 تو چشماش نگاه کردم وگفتم:ميخواي منو کجا ببري؟

 يه نچي کرد وگفت:با تو راه اومدن صالح نيست 

دوق عقب دروش وباز کرد با ترس گفتم:ميخواي چيکار کني؟من اينجا خفه از پشت پيراهنمو کشيد وبرد سمت صن

 ميشم ...من اين تونميرم 

 ببخشيد که هتل شيش ستاره نيست -

با يه حرکت منو انداخت صندوق عقب ماشين راه افتاد با مشت ولگد ميکوبيدم به در... گريه ميکردم التماسش کردم 

قلبم داشت اکسيژن کم مياورد يعني ديگه نفساي اخرم بود؟ حس خفگي  نفس کشيدن ديگه برام مشکل شدکم کم

داشتم انگار يکي داشت گلوم وفشار ميداد..يهو ماشينو نگه داشت ...با چشماي خمار وبي جونم به در نگاه ميکردم 

 باالخره باز شد ...با ترس نگام کرد با دستش اروم ميزد تو صورتم وگفت:

شدي؟خيل خوب بيا بيرون ...عجب غلطي کردما اگه بميره چه خاکي تو سرم کنم جواب هي چته؟تو چرا اينجوري -

 جمشيد خانوچي بدم ...هي دختر چشاتو باز ..اصال بيا جلو بشين بيا
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اکسيژن ذره... ذره وارد ريه هام شدن کمي که جون گرفتم اومدم بيرون شعبون خواست کمک کنه دستشو زدم 

 زن ...خودم ميتونم راه برم عقب وگفتم:به من دست ن

وقتي جلو نشستم ماشينو روشن کرد وراه افتاد انگار خيلي ترسيده بود چون بگي نگي مهربون شده بودگفت:بهتري 

 ؟االن ميتوني نفس بکشي ؟اب ميخواي ؟

با  خدايا عجب عجوبه اي رو خلق کردي ..ثبات اخالقي نداره دقيقا معلوم نيست چه زماني اخالقش خوب ميشه

بيحالي نگاش کردم وجوابشو ندادم با لبخند از توي داشبورد يه بطري اب دراورد جلوم گرفت وگفت:بيا بخور خنکه 

 تازه از يخچال درش اوردم 

 ازش گرفتم با تعجب بهش نگاه کردم وگفتم:دهني بشه اشکالي نداره ؟

 نه بابا چه اشکالي ...تو هم مثل دخترم ميموني..بخور نوش جونت -

 بخاطر اينکه مطمئن بشم همين جوري خوش اخالق ميمونه گفتم:يعني اگه دختر خودتم بود بازم ميفروختيش؟

اون چيزي که انتظارش وداشتم پيش اومد با اعصبانيت گفت:اوالً اينکه دختره منو با خودت مقايسه نکن ،دوماًدختر 

اينکه عزيز دوردونمه شوهرش نميدم...تو معلوم من يه پارچه خانمه ميدوني چند تا خواستگار داشت فقط بخاطر 

 نيست چه کثافت کاري دستت بوده که بابات ميخواسته از شرت خالص بشه 

با اين حرفش خونم به جوش اومد با بطري اب محکم کوبيدم به سرش نگاه عصبي به من کرد وپاشو گذاشت رو 

:به خدا اگه جمشيد نگفته بود سالم به دست  ترمز وماشين ونگه داشت دوتا سيلي چپ وراست صورتم زد وگفت

منوچهر برسونمت ميدونستم باهات چيکار کنم ...حيف ...حيف که جمشيد با اين حرفش دست وپام وبست ...کسي 

 جرات نکرده بود روي شعبون دست بلند کنه اما تو دختر ه ر ز ه ...

 فهميدي حيوون پست فطرت ... حرفشو قطع کردم وبا دادوگريه گفتم:ه ر ز ه تويي وزن ودخترت

يکي ديگه کوبيد تو دهنم درو باز کردم که فرار کنم اون سريع تر از من درو بست وراه افتاد وگفت:کدوم گوري 

 ميخواي بري ها ؟زودتر بدمت دست منوچهر واز شرت خالص شم ...توي همين دوقيقه پيرم کردي

 

 

ن دعوام ميکرد که خفه شم ،چه جوري خفه شم تمام صورتموداغون تا موقعي که رسيديم من فقط گريه ميکردم واو

کرده بود ، ماشين وزيرپل بزرگراه درحال تاسيس نگه داشت خودشم از ماشين پياده شد وشماره اي رو گرفت گلوم 

خشک شده بود هنوز اب نخورده بودم در بطري رو باز کردم کمي ازش خوردم خيلي خنک بود جيگرم جال اومد ..در 

ماشينو باز کردم کمي از ابو به صورتم زدم صداشو ميشنيدم که ميگفت:منوچهر نياي...ميسپارمت دست کريم خودت 

دقيقه منتظر ميمونم ....بعدش تلفن وقطع 00خوب ميدوني که اون اعصاب درست حسابي نداره ...خود داني من فقط 

 کرد همين جوري که بهش نگاه ميکردم گفت:

 ي ؟نکنه بازم کتک ميخواي ؟چيه ؟به چي زل زد-

محلش نذاشتم روي صندليم نشستم ودرماشين وبستم ...به ماشين تکيه داد بودو به ماشين هايي که هر پنج دقيقه رد 

ميشدن نگاه ميکرد ... چند دقيقه گذشت اما ازمنو چهرخبري نشد با کالفگي نشست تو ماشين وضبط وروشن کرد 

 د :صداي محسن يگانه تو ماشين پيچي

آخر راه اومدن با روزگار گره ي کوريه که بخت منه /که تمومه اتفاقاي بدش شاهده زندگي سخته منه / شايد اين 

زخمي که از تو خوردمو از حرارتش زبونه ميکشم يا تمومه بي کسي هامو همش فقط ازدست زمونه ميکشم/ بگو بازم 
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نترسونتم ظلمت اين شب تکرايو / بگو هستيو روي ماه تو هوامو داريو مثل همه منو تنها نميزاري /بگو هستي تا 

امشب پشت ابرا پنهون نميشه اسمون بخت تيره ي من ابري نمونه هميشه / بگو بازم هوامو داريو مثل همه منو تنها 

نميزاري /بگو هستي تا نترسونتم ظلمت اين شب تکرايو / بگو هستيو روي ماه تو امشبم پشت ابرا پنهون نميشه 

ون بخت تيره ي من ابري نمونه هميشه / من که پشتم به خودت گرمه هوباز هرچي اين راهو ميام نميرسم /نکنه اسم

دستمو ول کردي برم که به هرچي که ميخوام نميرسم /شايدم من اشتباهي اومدم که در بسته رو وا نميکني/من به 

مو داريو مثل همه منو تنها نميزاري/ بگو هستي تا اين سادگي دل نميکنَم از تو که منو رها نميکني/ بگو بازم هوا

نترسونتم ظلمت اين شب تکرايو / بگو هستيو روي ماه تو امشب پشت ابرا پنهون نميشه اسمون بخت تيره ي من 

ابري نمونه هميشه ....انگار محسن يگانه داشت حرفاي دله منو ميزد دلم از اين همه نامهربوني خسته شده ... چند 

د نور چراغ ماشيني توي چشمام خوردنورش اذيتم ميکرد دستمو جلوي صورتم گرفتم شعبون ضبطو دقيقه بع

خاموش کرد وپياده شد احتماال بايد منوچهر باشه پياده شد شعبون گفت:ديگه کم کم داشتم از اومدنت نا اميد 

 ميشدم 

 حاال که ميبيني اومدم ...-

اما موهاي پشتشو هنوز داشت يه پيراهن سفيد وشلوار مشکي  منوچهرقد متوسطي داشت تا نصف کلش تاس بود

تنش بود سيبيل پهلوني هم گذاشته بود ...اين دوتا انگار دشمن چندين وچند ساله هم بودن چون نه دست دادن نه 

 سالم کردن ،طرز به هم نگاه کردنشونم عين کسايي بود که ميخواستن دوئل کنن...

 خوش اومدي ؟-

 است؟خوب دختره کج-

 چيه پکري منوچ خان ..-

 ميخواستي نباشم به زور دارين يه دخترو تو پام ميکنين..-

 به زور؟؟؟!!! اقارو انگار يادش رفته بدهکاره -

 نخير يادم نرفته ...ولي يادم نمياد بدهکار تو باشم که داري با من اين جوري حرف ميزني -

 ه سر هم ديگه رو بزنيم بهتر که معامله رو تموم کنيم نه مثل اينکه با توپ پر اومدي قبل از اينک-

 اومد سمت من در ماشينو باز کرد وگفت: عليا حضرت افتخار ميدن بيان پايين؟ 

اينم واسه ما نصف شبي شوخيش گرفته از ماشين پياده شدم با هم رفتيم پيش منوچهر روبه روي منوچهر وايساديم 

 شعبون گفت:اينه ...

 

نگاه به من ويه نگاه به شعبون گفت:شوخيت گرفته ؟اين چيه من ببرمش ...اين که قيافه نداره هر مردي منوچهر يه 

 که اينو ببينه درجا سکته ميکنه

شعبون خنديد وگفت :االن شبه زياد مشخص نيست روز خوشکل ميشه...بعدشم اين دختره ابروشو برداره و يه 

 دستي به صورتش بکشه ،زيبا ميشود مترس 

 اين ده شئ هم نمي ارزه ...به خدا حيفم مياد هزار تومن بابتش بدم-

ديگه نتونستم تحمل کنم با اعصبانيت گفتم:فکر کردي خودت چقدرمي ارزي که روي ديگران قيمت ميزاري ؟ تورو 

 با اين قيافت اگه حراجتم بزارن کسي نمياد سراغت 
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نده اونقدر قهقه اش بلند بودم که ترسيدم، منوچهر هم با دوتا شون با تعجب نگام ميکردن که شعبون زد زير خ

 اعصبانيت نگام کردوگفت:زهر مار به چي داري ميخندي؟

همين جور که داشت ميخنديد گفت :واي دلم ..واي خدا ..)يه نفسي کشيد وگفت(چيه منوچ جون حقيقت تلخه ..خيلي 

 باحالي دختر 

 ختره راست کار من نيست ...درد سر داره ورش دارببرشدوباره خنديد که منوچهر با اخم گفت:اين د

خنده روي لباي شعبون خشک شد خودشو جمع کردبه طرف منوچهررفت با دستش فکشو فشار داد وگفت:ببين 

جيگر ،نيومدم ازت خواهش کنم که بخريش دارم مجبورت ميکنم... ميدوني جمشيد خان چه پيغامي برات فرستاده 

 ميخريش يا ميفروشمت ميدوني که چقدر بدهکاريشي بايد کم کم بدهيشو صاف کني.. ؟گفته به منوچ بگو يا

 منوچهر با اعصبانيت دست شعبونو عقب زد وگفت:بدهيمو ميدم ولي اين دخترو نميخوام 

شعبون لبخندي زد وگفت: نه ديگه نشد ..هم بدهيتو ميدي هم اين برميداري ...جمشيد گفته دختره بدردت ميخوره 

 ه کثافت زياد داري ايتنم قاطيه اونا کن تو ک

منوچهر از روي حرص واعصبانيت رفت سمت ماشين با يه پاکت برگشت گرفت سمت شعبون ،دستشو دراز کرد که 

برداره پاکت وکشيد وگفت:به جمشيد خان بگو اين باره اخر که اين کارو ميکنم ...بهش بگو فقط ده ميليون از بدهيم 

 نج يا شيش ماه ديگه ميدم، اما ديگه براي من دختر نمياره اينارو بهش ميگي فهميدي؟مونده که اونم تا پ

شعبون پاکت واز دست منوچهر برداشت همين جور که توي پاکت ونگاه ميکرد گفت :چرا خودت بهش 

وروبه من  نميگي؟آها...يادم رفته بود که جمشيد گفت اگه يه بار ديگه ببيندت جاي سالم تو بدنت نميزاره )خنديد

کرد وبه منوچهر گفت(خيرش وببيني ...هر چند ميدونم به يک ماه هم نميکشه توي تيمارستان بستريت ميکنن 

......همين جور که مي خنديد منوچهربا حرص لباسمو کشيد وبرد سمت ماشين نزديک ماشين که شديم شعبون 

 بفرستش تو انباري )بلند بلند خنديد(گفت:ببين منوچ اين دختره از تاريکي ميترسه خواستي تنبيش کني 

مطمئنم که امشب چيزي مصرف کرده يا شايدم دلش خوشه که پولي رو که ميخواست بدست اورده سوار ماشين 

شديم هر کي رفت سمت خودش.... منوچهر راديو رو روشن کردچند دقيقه بعد شروع کرد با خودش حرف 

من بگه اخه منوچ ابت کم بود.. نونت کم بودکار کردنت با جمشيد  زدن:هرچي سنگه جلو پاي لنگه ...يکي نبود به

چي بود .. که خودتو اينجوري بد بخت کني...)يه اهي کشيد وگفت(خشک بشه اين شانست منوچ بدبختي که ديگه 

 شاخ دم نداره.. 

انداخت  همين جور که بهش نگاه ميکردم حرفشم گوش ميدادم که سرشو چرخوند طرف من وبه لباسام نگاهي

 گفت:اين چه لباساي که تنته؟

 ببخشيد نميدونستم قرار منو بدزدن وگرنه لباس شب ميپوشيدم ..-

 با تعجب گفت:مگه دزديدنت ؟

پس نه..کارت دعوت برام فرستادن که بيام اينجا ،گُنه کرد در بَلخ اهنگري، به شوشتر زدن گردن مسگري..يکي -

 و بدم ديگه يه غلطي ميکنه من بايد تاوانش

 با خنده گفت:توهم انگار دل پري داري ...صورتت چي شده؟
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از اين همه مهربونيش تعجب کردم ، وازاونجايي که تجربه بهم ثابت کرده که بابام ،هومن ، نويدوشعبون هر 

 ه کدومشون در زمان خاصي اخالقشون دچارتغييروتحول ميشه ،پس نبايد به اينم اعتماد کنم گفتم:شعبون بهم زد

پوفي کرد وگفت:اين شعبون ادم بشو نيست بخاطر همين اخالق گندش بود که زنش ازش طالق گرفت وبچه هاشو با 

 خودش برد

 با تعجب گفتم:طالق گرفته؟يعني االن هيچ کدوم از بچه هاش پيشش نيست؟

 نه...چطور؟-

 هيچي... گفته يه دختر داره که خيلي دوستش داره وشوهرش نميده -

اي بلند خنديد وگفت:از دست اين شعبون ...خالي بسته، دختر بزرگش سيزده سالشه اون چهار تا هم زير ده با صد

 سالن 

نميدونم چرا خوشحال شدم شايد بخاطر اينکه به دختره حسوديم شده بود که باباش اينقدر دوستش داره...پيچيد 

 پياده شو توي يه کوچه تنگ وباريک دم يه خونه ماشينو نگه داشت وگفت:

با هم پياده شديم با سويچ ماشين محکم به در کوبيد اينقدر زد که صداي يه زني از تو خونه در اومد:هوي گوسپند 

 چه خبرته مگه سر اوردي؟

وقتي درو باز کرد با اعصبانيت واخم بود اما وقتي چشمش به منوچهر افتادبا لبخند گقت:به به منوچ خان پارسال 

 ،ميگفتين تشريف ميارين يه پشه برات قربوني ميکرديم...دوست امسال دشمن 

 بدون اينکه جوابشو بده با اخم نگاه من کرد وگفت :برو تو 

 زنه با تعجب به من نگاه کرد رفتم داخل اونم پشت سرم اومد تو درو بست گفت:نادر کجاست؟

 ميخواستي کجا باشه خونه اميدش ...اين کيه با خودت اورديش؟-

 شايد دلت براي مهون تنگ شده باشه.. يکيشو بارت اوردمگفتم -

 دل من غلط بکنه که از اين دلتنگيا بکنه )با لبخند گفت(تازه اق منوچ مهمونم خرج داره متوجه که هستي؟-

 منوچهر صورتشو برد جلوي صورت زنه وبا اعصبانيت گفت:فکر کنم هنوز بهم بدهکار باشي؟

ه افتاد سمت خونه منو منوچهرم پشت سرش راه افتاديم همين جور که راه ميرفت با زنه نگاهي به من انداخت ورا

دلخوري حرف ميزد :اون بدهکاري رو من خيلي وقته صاف کردم مثل اينکه يادت رفته اگه من نبودم حکم اعدام 

 زنت وميذاشتن کف دستت

دم نرفته يعني اُصال چيزا ي بد وفراموش روي پله هاي خونه نشست با حرص پاشو ميزد به زمين منوچهر گفت:نه يا

 نميکنم...حاال چي ميخواي پول؟اگه بهت بدم فقط خودتو بدهکار تر ميکني

دستشو به طرف منو چهرتکون داد وبا اعصبانيت گفت:کي گفت پولو واسه خودم ميخوام ؟ ببين اقا منوچهرمن هشت 

نون اينارو بده؟ من اين بدبختا روکله سر بيدار ميکنم مي تا بچه قدو نيم قد دارم باباشونم تو زندونه کي ميخواد 

برمشون شمال تهران ،چهارتا دسته گلم ميدم دستشون که بفروشن خدا شاهده وقتي جلو ماشينا ميگرن که گالشونو 

بفروشن دل تو دلم نيست که يکي بخواد بزنتشون ياخداي نکرده با يه ماشين تصادف کنن وقتي هم شب ميخوان 

نميدونن بالشت چيه ... منه بدبخت تر از اونا وقتي براي اقا زاده هاي باالي شهر اسفند دود ميکنم ده تاشون  بخوابن

يا فحشو بدوبيرا ميگن يا کثافتا )سرشو انداخت پايينو هم حرف ميزد هم گريه ميکرد(شايد فقط يکيشون بهم پول 

 ز صبح تاشب جون ميکنن وبکنم تو شکم خانمبدن، حاال خدا خوشش مياد من پول اين طفل معصوما رو که ا
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هووووو...چه خبرته مگه اين چقدر ميخواد بخوره که اين قدر آه وناله ميکني ؟فکر کردي خبر ندارم از جاي ديگه -

 هم پول در مياري...

 

 سرشو باال اورد بهش نگاه کردم دريغ از يک اشک با تعجب گفت:منظور؟

 وشب مهمونته پس فردا ميام ميبرمش منظورو رسوندم ...اين فقط د-

 يعني تو اين دوشب نميخواد بخوره ...-

تا االن ساکت بودم وچيزي نگفتم به خانمه که نميدونم اسمش چي بود نگاه کردم وگفتم: خانم اگه فکر ميکني 

.کسي با دوروز دولقمه بيشتر... شب بچه هات سرشونو با شکم گرسنه زمين ميزارن ،من اون دولقمه رو نميخورم ..

 غذا نخوردن نمرده

با چشاي گشاد وتعجب دستشو چپ وراست کرد وگفت:به به گل بود به سبزه نيز اراسته گشت ، خودش کم بود 

زبونشم بهش اضافه شد، نگفته بودي خانم زبون دارن !!نگه داريش درد سر داره حتي يه شب )بلند شدوگفت( وقتي 

 رفتين درو پشت سرت ببند 

با اعصبانيت نگام کرد وگفت:نمي توني دودقيقه جلوي زبونت وبگيري؟ )داشت ميرفت سمت يکي از اتاقا که  منوچهر

 منوچهر جلوش گرفت و گفت(دردت چيه؟

دردم دوتاست ...اول اينکه من اين دوروز وبايد بس بشينم توخونه و مراقب دوشيزه خانم باشم که يه وقت فکر -

 وروز من از نون خوردن ميوفتم ... درد دومم که زياد مهم نيست زبون خانومهفرار به سرش نزنه وتوي اين د

منوچهر پوفي کردو از تو جيبش دوتا تراول صد تومني دراورد وجلوش گرفت وگفت:به خدا اگه مجبور نبودم منت 

 تو رو نميکشديم 

 خونه ؟ با لبخند پولو از دستش گرفت وگفت:اين شد يه چيزي... حاال واسه چي نميبريش

 هنوز به زبيده چيزي نگفتم -

 چرا ؟-

 با اعصبانيت گفت:بخاطر اينکه اگه بفهمه بابت اين خانم پول دادم سرم باالي داره 

 با تعجب به من نگاه کرد وگفت:خريديش؟؟!!!فکر ميکردم عصر برده داري تموم شده 

 ر ملع عام ميفروختن االن دزدکي ميفروشن از بس چپيدي تو اين خونه از دورو ورت خبر نداري..اون موقع د-

 حاال چند ؟-

 چهار تومن ..-

 چهار صد هزار تومن ديگه؟؟-

 نخير ميليون تومن ...-

با چشاي گشاد گفت:برو گمشوبابا ...مگه تو کلت يونجه ريختن که همچين پولي رو بابتش دادي ؟ادم ميخواستي به 

 ينا پيشش لنگ مينداخت خودم ميگفتي برات دختر مياوردم که انجل

چي ميگي تو ...دختر ميخوام چيکار مجبور شدم ،جمشيد کثافت مجبورم کرد اشغال هم بايد مواداشو بفروشم هم -

 اداماشو بخرم 

 اها حاال فکرشو نکن سکته ميکنيا -
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 بزار سکته کنم بميرم -

 دور از جون اين حرفا چيه ميزني -

 لوم وايساد به صورتم نگاه کرد وگفت:زيور يه اب يخم بزار رو صورتش منوچهر از پله ها اومد پايين ج

 چشم فرمايش ديگه اي نيست ؟-

 

 نه خداحافظ مواظبش باش فهميدي؟-

 با حرص گفت:چشم جناب خوش اومدي

 درو که بست زيور گفت:هوي گربه بيا باال 

افتادم برگشت به پام نگاه کرد خواستم يه چيزي بهش بگم ولي ديدم ساکت بشم بهتره پشت سرش را 

 وگفت:دمپايي بابابزرگت پوشيدي؟ 

بازم چيزي نگفتم رفتيم به اشپزخونه .... از يخچال يخ دراورد وگذاشت توي کيسه فريزر داد دستم وگفت:بزار 

 روصورتت )از دستش گرفتم گذاشتمش رو صورتم ميسوخت بهم نگاه کرد وگفت(اسمت چيه ؟

 ورتم بستم وگفتم :ايناز..چشمام وبخاطر سوزش ص

 دورگه اي؟-

 چشمام وبا تعجب باز کردم وگفتم:نه..!!! 

 پس چرا اين شکلي هستي؟عين اين کره يا وژاپنيا -

 با درد گفتم:نميدونم مامانمم همين شکلي بود -

 بلند شد که بره گفتم :چادر داري؟

 ي چي کار؟همين جور که وايساده بود گفت:دارم ولي براي کارمه ميخوا

 نماز بخونم-

 اول نگام کرد بعد پقي زد زير خنده وگفت:بهت نمياد نماز خون باشي

 مگه نماز خونا چه شکلين ؟-

 دستشو پايين وباال کرد وگفت:حداقل اين شکلي نيستن 

پوشيده  به خودم يه نگاهي انداختم يه پيراهن چهار خونه ابي وسفيد وقرمز با شلوار اسپرت مشکي وروسري سفيد

 بودم گفتم:خوب چيکار کنم از تو خواب دزديدنم 

 کيا؟-

 نميدونم...-

 ..من چادر دارم ولي مهرشو ديگه شرمندم 

 نميشه بري از همسايه تون بگيري؟-

 چي؟؟؟!!!از همسايه بگيرم؟ نميگن تا حاال کجا بودي که االن يادت افتاده نماز بخوني ؟-

 وبه نصوح کردم ميخوام راه بندگي خدا رو در پيش بگيرم خنديدم وگفتم:خوب بهشون بگو ت

توبه گرگ مرگه من اونقدر گناه کردم که اگه بخوان منو ببرن جهنم ،جهنم منو راه نميده ...حاال با چيز ديگه کارت -

 راه نميوفته؟
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 چرا...سنگ صاف -

چه هر چي سنگ صاف پيدا کردي براي خوب خدا رو شکر چيزي که تو خونه ما زياده سنگ و کلوخ برو از تو باغ-

 خودت بردار 

با لبخند گفتم يه دونه بسه رفتم تو حياط وضو گرفتم به خونه يه نگاهي انداختم خونه هاي قديمي تهران که با 

اجرساخته بودن يه حوض وسط حياط ويه باغچه نسبتا بزرگ هم چپ وراست خونه بود داشتم دنبال سنگ ميگشتم 

 ي گربه خانم بيا باال پيدا کردم بيا که صدام زد :اها

از دستش کفري شده بودم ...يه پوفي از روي حرص کردم و رفتم به همون اتاقي که صدام زد ديدم پاي يه صندوقچه 

 قديمي نشسته تا منو ديد گفت:بيا اينجا بشين 

شب عروسيم بود مادر  کنارش نشستم يه بقچه از صندوق دراورد روي پاش گذاشت وبازش کرد گفت:اين کادويي

 شوهر خدا بيامرزم بهم داد حتي يه بار هم ازش استفاده نکردم بگيرش 

از دستش گرفتم يه چادر سفيد گلدار با سجاده سفيد حتي تسبحشم سفيد بود ازش تشکر کردم اون خوابيد منم 

 فت:قبول باشه نمازم وخوندم تمام موقعي که نماز ميخوندم بهم نگاه ميکرد وقتي نمازم تموم شد گ

 قبول حق ...-

 حاالمطمئني خدا صداتو نشيده؟-

 چرا نشونه؟-

 چون خدا مال ادم پولداراست نه ما....-

 سجاده و چادر گذاشتم باالي بالشتم وگفتم :چرا همچين فکري ميکني ؟چون به اونا پول داده به تو نداده؟

 يدادخوب اره ...اگه فقيرا رو دوست داشت به ما هم پول م-

ببين خدا با ما که دشمني نداره هرچيزي به انسان ميده فقط براي ازمايش وامتحان...يکي با ثروتش امتحانش ميکنه 

 يکي ديگه با پست ومقامي که داره يکي هم عين توبا فقر 

 خنديد وگفت:يکي هم عين تو با دزديدنت 

 بخير  روسريمو دراوردم گذاشتم کنارم و با خنده گفتم:افرين ...شب

 همين جور که نگام ميکرد گفت:شب بخير

خواب بودم که احساس کردم يکي دستشو ميزاره رو صورتم وبرميداره چشمامو باز کردم ديدم دوتا دختر پنج 

وشيش ساله کنارم نشستن وميخندن نشستم وبا لبخند بهشون نگاه کردم قيافه هاشون خوب بود اما صورت هاي 

 تن يکيشون دستشو گذاشت روصورتمو گفت:نرمه...سميه دست کن نرمه کثيف وموهاي ژوليده داش

 اونم با شوق و ذوق دستشو گذاشت وگفت :اره ...نرمه

از کاراشون خندم گرفته بود يکي ديگشونم که ظاهرا بايد سه يا چهار سالش باشه بدو بدو اومد وگفت:من..من )اينم 

 دستشو گذاشت رو صورتم وگفت( آله..نلمه

سه تاشون با هم خنديدن منم با هاشون خنديدم که صداي زيور اومدوگفت:هوي چتونه عين ادم نديدها ريختين بعد 

 سرش...گم شين برين تو اشپزخونه کوفت کنين 

 چيکارشون داري ولشون کن -
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ن ...تو هم همين جور که با جاروبهشون ميزد که بلند شن گفت:تو اين جونورا رو نميشناسي زمين وزمان وبهم ميريز

 پاشو بيا صبحونتو بخور 

 بلند شدم همين جور که رختخوابم و جمع ميکردم وگفتم :ميل ندارم ...خودتون بخوريد

اومد سمتم وبالشت واز دستم کشيد وگفت:حرف ديشبم وبه دل گرفتي؟ببين زيور هر چي باشه ناخن خشک نيست 

 ..راه مي يوفتي يا با جارو بفرستمت تو اشپزخونه؟ 

من نميدونم چرا زيور با اعصبانيت حرف ميزد ...با هم رفتيم تو اشپزخونه چشام هشت تا شد زيور با جارو زد تو 

 سرم وگفت:بگو ماشااهلل.. 

 چشام سور نيستا...ولي ماشااهلل چشم نخورن ايشااهلل -

خوب ايناز خانم اگه نگاه "گفت:هشت تا بچه ريزه پيزه ...پنج تا دختر سه تا پسر..همشون به من نگاه ميکردن زيور 

دوقلوهاي افسانه اي يه  "... به دوتا پسر که کنار هم نشسته بودن گفت "کردنت تموم شده برو صبحونتو بخور

رفتم کنارشون نشستم ، من به بچه ها نگاه ميکردم اونا هم با خنده به من نگاه "نَموربرين اونور تا خانم بشينن 

 ريخت وداد دستم گفتم:همشون بچه هاي خودتن ؟ميکردن ...زيور برام چايي 

 نه چند تاشونو از کوچه پشتي پيدا کردم-

 همشون ماله يه شوهره؟-

 لقمه رو گذاشت تو دهنشو گفت: پس نه ...هر کدومشون ماله يه شوهرن

 

 ميپرسي  بخاطر طرز حرف زدنش بلند خنديدم اونم با خنده من خنديد و گفت:واهلل....از بس سواالي عتيقه

بچه ها با گيچي به ما نگاه ميکردن ...چند تا لقمه که خوردم زيور با صداي بلندي گفت:هوي چتونه شما که دارين اين 

 بدبخت و ميخورين هرکي صبحونشو خورده بره تو حياط يکي از پسرا گفت:امروز کار نميکنيم؟

 نه ..امروز تعطيله -

ما ميريم فوتبال ظهر ميايم  "پسرا به زيور گفتن "هورا"زدن گفتن  يهو همشون با خوشحالي جيغ کشيدن ودست

اينو گفتن وبا دو از اشپزخونه رفتن بيرون زيوربا داد گفت: اگه با سر خوني وگريه وزاري برگردين ...اينقدر "

 ميزنمتون که خون باال بيارين 

 خفه نشي لقمه رو بکن پايينبا لقمه اي که تو دهنم بود با تعجب نگاش ميکردم که گفت:هوي دختر 

 لقمه رو به زور چايي فرستادم پايين وگفتم:واقعا ميزنيشون 

 پس نه نازشون ميکشم ...برا ادب کردن الزمه -

بعد خوردن صبحانه دخترا تو حياط وسطي بازي ميکردن منم نگاشون ميکردم يکيشون اومد طرف من گفت:حاله 

 اِمست چيه؟

 با لبخند گفتم:ايناز

 نگار متوجه نشده بودگفت:چي؟ا

 شمرده گفتم:اي...ناز

 اها ...-

 لپشو کشيدم وگفتم:اِمست تو چيه؟
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 خنديد وگفت:دَال...

 چي؟-

 يکي از دخترا که توپ دستش بود گفت:اسمش زهراست .. نميتونه درست حرف بزنه 

م سرشو بلند کردم وگفتم:تو چرا زهرا با قيافه معصومي سرشو انداخت پايين وبا انگشتش بازي ميکرد بادستا

 باهاشون بازي نميکني؟

 نميدالن...-

 خوب خودم بات بازي ميکنم..-

 با ذوق گفت:الست ميگي؟

 اره... -

 بعد از اينکه با زهرا خاله بازي کردم رفتم 

سيمشم نبود تو خونه و هرچي سر چرخوندم که يه تلفن پيدا بشه وبه نسترن زنگ بزنم پيدا که نکردم هيچ حتي 

..روز اول با سرعت گذشت معلوم نبود فردا قراره چه باليي سرم بياد.... موقع شام تو اتاق نشسته بوديم که بچه ها 

 صداشون دراومد :مامان گشنمونه شام چي داريم؟

 کوفت...چي دارم که بهتون بدم -

 زهرا:مامان من دُشنَمه..

 بين نميميرين که زيوربا داد گفت:خوب يه شبم بدون شام بخوا

 به زيور گفتم:يعني االن هيچي نداري که به اينا بدي ؟پولي که ديشب منوچهر بهت داد چيکارش کردي؟

 اول اينکه به تو هيچ ربطي نداره ..دويوماً من از صبح تا حاال نگهبان جنابعالي بودم ...کي وقت کردم برم بيرون -

 بلند شدم گفت:کجا؟

 بينم چيزي پيدا ميشه براي اينا درست کنمميرم تو اشپزخونه ب-

 داشتم ميرفتم که پوزخند زد و گفت:به تو ميگن دايه مهربان تر از مادر 

 تنها چيزي که تو اشپزخونه پيدا کردم سه تا سيب زميني بود زيور اومد تو اشپزخونه وگفت:ديدي گفتم چيزي ندارم

 ميتوني دوتا تخم مرغ برام جور کني؟-

 ؟؟ ارهتخم مرغ-

يکي از پسرا رو فرستاد دوتا تخم مرغ برام اوردسيب زميني رو سرخ کردم دوتا تخم مرغها هم همزدم ريختم روش 

وقتي حاضر شد ...سفره رو انداختمو صداشون زدم وقتي شامشون وخوردن خوابيدن من وزيورم روي پله هاي خونه 

 ياد گرفته بودي؟ نشستيم وگفت:غذاي خوشمزه اي بود دستت درست ...از کجا

با لبخند گفتم:مامانم هميشه ميگفت زن کدبانو اونيه که با هرچيزي که توخونش بود بتونه غذا درست کنه ...نبايد 

 لنگ مرغ وگوشت باشه 

 باريکال به مامانت حتما خونه داريش واشپزيش يکه نه؟-

 با ناراحتي گفتم:بود ...ديگه نيست ؟

 نميکنه؟ يعني چي؟ يعني ديگه اشپزي-

 با بغض گفتم :ديگه نه خونه داري ميکنه نه اشپزي...ديگه تو اين دنيا نيست 
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 اخي...خدا رحمتش کنه -

من وزيور تا ساعت دوازده شب با هم حرف زديم اون از زندگي وسختيهايي که کشيده بود گفت منم ازنامهربوني 

گ بزنم اما اون دعوام کرد وگفت حوصله دعوا کردن هاي زندگيم گفتم.. کمي که باهاش صميمي شدم گفتم بايد زن

با منو چهرو نداره ساعت دوازده خوابيديم .... صبح خروس خون يکي با مشت وگلد به در ميزد من وزيور بيدار 

 شديم با غر زدن گفت:کيه کله سحري ؟

 نشستم وگفتم:شوهرته؟

 مياد...اين در زدن منوچهرهروسريشو پوشيد وگفت :نه بابا؟اون تا پنج ساله ديگه هم درن

موهامو بستم وروسريم وپوشيدم کنار پنجره ايستادم پرده رو کنار زدم خودش بود منوچهر خدا اخرو عاقبت من 

وبخير کنه منوچهر تو حياط ايستاد بعد از چند دقيقه حرف زدن زيور اومد پيشم وگفت:وقت خدا حافظيه ديگه ..بايد 

 بري

ا بغض گفت:توي اين چند سالي که از خدا عمر گرفتم با هيچ کس به اندازه تو صميمي اومد سمتم وبغلم کرد وب

 نشدم دختر خون گرمي هستي )ازم جدا شد وگفت(خدا پشت وپناهت 

 کم کم داشت گريم ميگرفت با هم رفتيم تو حياط منوچهر يه پالستيک وجلوم گرفت وگفت:بگير اينو بپوش 

انتو بود درش اوردم وپوشيدمش با تعجب به خودم نگاه کردم دقيقا چهار تا ايناز ازش گرفتم وداخلش نگاه کردم م

ديگه الزم بود تا اندازه بشه زيور گفت:اخه کله کدو تو اين دخترو نديده بودي که همچين مانتويي براش گرفتي 

 ؟اين بدبخت تا صد ساله ديگه هم بخوره اين اندازش نميشه که 

کردم نتونستم جلو خودم بگيرم وزدم زير خنده دو تاشون با تعجب نگام کردن گفتم: عيبي به قيافه جدي زيور نگاه 

 نداره زيور جان همين خوبه 

 منوچهر:من چه ميدونستم چي بايد براش بخرم ...اين اولين بارمه که دارم براي يکي خريد ميکنم 

 ال از کجا خريدي؟تو که نصف شب رفتي؟زيور:مثل اين ميمونه که بري براي کرم ابريشم خورجين خربياري حا

 اينو براي زبيده گرفته بودم بهش ندادم چون ميدونستم ...به سليقه اون نيست اوردمش براي اين -

حرفت يکي نيستا ..اول که گفتي تا حاال براي کسي خريد نکردي...حاال هم که ميگي براي زيور خريدي....تو عقل -

 کجا اين ني قليون کجا؟ وشعورت نرسيد زنه بشکه ا ي تو

 دوباره خنديدم که منوچهر گفت:به اين دختره چي دادي؟

 

 

 تو که عين زلزله رو سرمون خراب شدي....کي وقت کردم چيزي بهش بدم -

 منوچهر به من اشاره کرد وگفت :خيل خوب راه بيوفت بريم 

 خواستيم بريم که زيورگفت :صبر کنيد ... يه دقه صبر کنيد 

 يع رفت تو خونه وبا يه پالستيک برگشت کنارحوض وايساد به من گفت:ايناز يه لحظه بياسر

 پالستيک و داد دستم وگفت اين چادر و سجاده است اونجا هم گيرد نمياد ازش گرفتم وگفتم :ممنون

 منوچهر گفت:چي بهش دادي؟

 زيور:به تو ربطي نداره زنونست 
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ماشين شدم تو راه منوچهر بهم گفت:ببين زنم نميدونه تورو خريدم وقتي رفتيم  با زيور خدا خداحافظي کردم وسوار

 خونه ميخوام بهش بگم تو پارک دنبال جاي خواب ميگشتي اوردمت خونه ...فهميدي؟

 ادم وميدزدن بعد ميگن پيدات کرديم ...اره فهميدم-

خوبه خودت بودي ديدي به زور تو رو بهم با اعصبانيت گفت:مگه من دزديدمت که اين جوري حرف ميزني؟...حاال 

 دادن 

 حاال من خونه شما بايد چيکار کنم؟-

 هنوز اخم روصورتش بود گفت:وقتي رسيديم ميفهمي

نميدونم از کجا اومدم به کجا رسيدم چون نزديکاي ظهر بود که دم يه خونه ماشينو نگه داشت پياده شد با کليد 

حياطه خيلي کوچيک که فقط به اندازه يه ماشين با دوتا ادم که راه برن جا داشت درحياط وباز کرد وماشين وبرد تو 

رفتيم تو خونه يه هال نسبتا بزرگي بود سمت راست دوتا اتاق کنار هم بود جلوم هم يه اتاق بود سمت چپم يه 

ه ميکردم که اشپزخونه اپن با بغلش يه راهرو باريک که فکر کنم به حموم ودستشويي ختم بشه خونه رو نگا

 منوچهرصدا زد:زبيده ...زبيده 

يه دخترخوش قيافه قد بلندوخوش استيل با موهاي بور بلند تا باسنش از اشپزخونه اومد بيرون وبا تعجب به من نگاه 

 کرد وگفت:سالم منوچهر.. زبيده حمومه

 منوچهر:کي رفته حموم؟

 يک ساعتي ميشه ...-

 اال تموم ميشد چه خبرشه غسل ميتم بود بايد تا ح

منو چهر رفت سمت اشپزخونه منم سر جام وايساده بودم دختره هنوزبا تعجب نگام ميکرد صداي يه زني از سمت 

 چپم اومدکه گفت: چته منوچ خونه رو گذاشتي رو سرت ؟

گفت:تو سرمو چرخوندم ديدم يه زن قد بلند وچهار شونه وچاق يه حوله روسرش انداخته بود تا چشش افتاد به من 

 کي هستي ديگه ؟اينجا چيکار ميکني؟

 منو چهر با يه لقمه نون از اشپزخونه دراومد وگفت:سالم بر نازي خودم صبح عالي بخير حموم خوش گذشت؟

 زبيده همينجور که ميرفت سمت اشپزخونه گفت:بدون تو صفا نداشت اين دختره رو تو اوردي؟

ز اونجا وايسادي ؟)به يکي از مبالي نزديک خودش اشاره کرد وگفت(بيا منو چهر به من نگاه کرد وگفت:تو چرا هنو

 اينجا بشين ...

 دختره خواست بره تو اتاق که زبيده صداش زد:مهناز بيا يه استکان چاي برام بريز 

 پس اسم اين خوشکل خانم مهنازه ...مهناز چايي رو جلو زبيده گذاشت ورفت به اتاق منو چهر گفت:اوردم واسمون

 نون دربياره 

زبيده نشسته بود روي صندلي وچاي ميخورد گفت:خاک تو سرتوبکنن که اين ميخواد برات نون دربياره ... چرا سرو 

 وضعش اينجوريه ؟

 از خونه فرار کرده هرچي دم دستش بوده پوشيده -

 اها که اينطور..جنس اوردي؟-

 من که ديشب بهت دادم !!!-
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 ست وپا چلفتي تا پليسا رو ميبينه ميندازتشون تو جوب..اره... ولي اين دختره د-

 منوچهربا اعصبانيت گفت:اي تو گور باباش ...کجاست ؟

تا ميخواد بره سمت اتاق زبيده جلوش وايساد وگفت:وايسا کجا؟ حاالنميخواد براي ما غيرتي بشي...خودم تنبيه ش 

 کردم ...دوروز مواد بهش نرسه حالش جا مياد

ا اعصبانيت رفت توي يکي از اتاقاي سمت راست زبيده اومد طرف من بلند شدم سر تا پاي من ونگاه کرد منو چهر ب

 يه پوزخندي زد وگفت:منو چهر خوشکل تر از تو گيرش نيومد ؟دنبال من بيا 

تا دختر  چيزي بهش نگفتم ودنبالش راه افتادم در اتاقي که روبه روم بود وباز کرد با تعجب بهشون نگاه کردم هفت

 تو اتاق بودن دو تا شون داشتن سيگار ميکشيد ن زبيده منو هل داد تو گفت:واستون مهمون اوردم 

يه جوري بهم نگاه مي کردنند که انگار يکي رو کشتم مهناز رو تخت لم داد بودو گفت:به خانه فحشا خوش امدي 

 دخي جون 

شيد گفت:ببند اون دهنتو فکراي بد راجبع مون ميکنه ...لطفا يکي از دخترا که به ديوار تکيه داد بود و سيگار ميک

 مارو قاطيه کثافت کاريه خودت نکن 

 با اعصبانيت گفت:فکرکردي کاراي خودت خيلي تمييزه که ما شديم کثافت 

 زبيده:بسه ...با هم ميچرين عين گوسفنداي خوب...قانون اينجا هم بهش گوش زد کنيد 

و اين هفت نفر اون که سيگار ميکشيد گفت:چرا عين بت وايسادي بيا اينجا پيشه من  اين وگفت ورفت من موندم

بشين ...سيگارشو گذاشت تو جا سيگاري کنارش نشستم بقيه شون به جز دونفرشون اومدن دورم حلقه زدن 

ر ،نام مادر وخالصه ونشستن اوني که کنارم نشسته بود گفت:اول معرفي ...نام ،نام خانوادگي ،شماره شناسنامه، نام پد

 هر چي که تو شناسنامته ميگي..حاال شروع کن 

اوني که روبه روم نشسته بود گفت:بچه ها اول صبر کنيد ما خودمونو معرفي کنيم که قاطي نکنه بدونه يکي به کيه.. 

 بعد اسمشو ميپرسيم 

 همشون با هم گفتن:قبول

مه اين که کنارت نشسته وسيگار ميکشيد نگاره بيست وشيش کسي که اين پيشنهاد ودادگفت: من سپيدم نوزده سال

سالشه اين که سمت راستم نشسته اسمش نجمه است ولي ما بهش ميگيم نجوا کوچکترين عضو خانواده هيجده 

سالشه اينکه سمت چپم نشسته مهسا بيست ويک سالشه اينم که کنارت نشسته يسناست خواهر مهسا بيست سالشه 

د (اونم که اونجا دمق نشسته ليالست بيست چهار سالشه البته معتاد فقط دوديه ..اينم که رو )به پشتش اشاره کر

 تخت شاهيش نشسته خشکل خشکالست مهنازه بيست و هفت سالشه خب حاال تو..

 

 

 به همشون نگاه کردم وگفتم:اسمم آينازه بيست وچهار سالمه

 ؟يسنا قيافشو يه جوري کردوگفت:اسمش خيلي لوسه نه

 نجوا:ولي به نظر نمياد خودش لوس باشه 

 سپيده به صورتم نيم خيز شد وگفت:مهسا ببين حالت چشماش عين گربه است نه؟

 مهسا صورتشو اورد جلو صورتم، که خودمو کمي عقب کشيدم گفت:اره ولي کوچيک تره 

 فيلم رو باز ميکرد مگه نه ؟ نجوا: يسنا فيلم کره اي که پريروز ديديم يادته قيافش کپ دختري که نقش اول
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يسنا:بريد کنار ببينمش ...)به صورتم خيز شد خودم وعقبت تر کشيدم(اره فقط اون موهاش لخت بود اين موهاش 

 پيچ وتاب داره 

چها رتاشون بهم خنديدن ليال که تا اون موقع پکر يه گوشه نشسته بود گفت:بابا ولش کنيد بنده خدارو ..عين اين 

 نشين کردين ....که ادم نديدن ادماي غار 

 چهار تا شون کشيدن عقب وسرجاشون نشستن نگارگفت :اهل دود ودم هستي؟

 سپيده:نيست ولي ميکنُيمش...

همشون با هم خنديدن مهنازگفت:خفه شين ديگه ..شورشو دراوردين )به من نگاه کرد وگفت( تولباس بهتر نداشتي 

 تنت کني؟

 ه بپوشه نگار:به تو چه شايد نداشت

 مهناز با اعصبانيت نشست وگفت:کي با تو حرف زد که خودت ونخود هر اش ميکني؟

 نگار خواست بلند بشه دستم وگذاشتم رو سينشو سريع گفتم:منوچهر برام خريده 

نگار نشست همشون با تعجب نگام کردن يهو ليال زد زير خنده وگفت:منوچهرسليقش بيشتر از اين قد نکشيد؟دقيقا 

 ن گربه اي شدي که گذاشتنش تو گوني.. عي

 مهسا گفت:براي چي منوچهر بايد براي تو همچين مانتويي رو بخره ؟

 با درموندگي نشستم وگفتم:قضيه داره..

 مهسا:خوب تعريف کن 

 خواستم بگم که زبيده صدا زد :اهاي تن لشا بيايين کوفت کنين ديگه؟نکنه ميخواين بيام تو دهنتون کنم ؟

 ا:اين اشغال کي ميخواد ياد بگيره عين ادم صدامون بزنه يسن

 سپيده:ولش کن بابا...خودت که ميگي ادم اون که ادم نيست

 مهسا:حاالباز خوبه خودمون شام ونهار درست ميکنيم اين همه منت رو سرمون ميزاره

 تو دستت؟ همشون بلند شدن رفتن به جز ليال منم بلند شدم مهناز اومد طرفم وگفت:اين چيه

 چيزي نيست چادر نمازيه-

پالستيک واز دستم کشيد وگفت:چي ؟مگه ديونه شدي ميدوني اگه زبيده بفهمه چه باليي سرت مياره ؟)پالستيک 

 وانداخت زير تخت از توي يکي از کمدها يه تاپ در اورد گفت( بيا اينو بپوش ...

 به تاپ نگاه کردم وگفتم:من اينو نميپوشم

 چرا؟-

 خاطر منو چهر...ب-

پوزخندي زد وگفت:نه خوشم اومد ... مثل اينکه يکي اينجا پيدا شد که محرم ونامحرم حاليش باشه )يه تونيک استين 

 بلند مخلوط صورتي وسفيد بهم داد وگفت(اين که ديگه خوبه؟

 از دستش گرفتم وگفتم:عاليه مرسي 

 خواهش... فقط زود عوض کن بيا-

ه بود به مهناز گفت:از کيسه خليفه ميبخشي؟ميدوني که نگار بدش مياد کسي لباساشو بپوشه ...اگه ليال که هنوز نشست

 اينوببينه کولي بازي در مياره ها ؟
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 مهناز:جرات داره حرف بزنه

 ليال:از ما گفتن بود 

 اينو گفت ورفت بيرون همين جور که لباسامو عوض ميکردم گفتم:تو چرا نميري نهار بخوري؟

 وي تبعيدم..ت-

 چي؟-

 هيچي برو نهارتو بخور-

 ...قبل از اينکه برم بيرون به ليال گفتم:اينجا تلفنم پيدا ميشه؟

 ميخواي چيکار؟ -

 زنگ بزنم...-

پوزخندي زد وگفت:اولين قانوني که بايد ياد بگيري اينه که هر کي پاشو گذاشت تو اين خونه ...ديگه اجاره رفتن 

 بدنت گرمه نميدوني چي داري ميگي ... اين خونه فاقد هر گونه سيم تلفنه  نداره..تازه اومدي

يعني هيچ راهي نيست که بتونم زنگ بزنم ...از دراومدم بيرون سفره تو هال پهن کرده بودن وداشتن نهار ميخوردن 

من گفت:تو با اجازه  به جز منوچهر وزبيده که تو اشپزخونه نشسته بودن نگار روبه روي من بود تا چشمش افتاد به

 کي دست به لباساي من زدي؟

 مهناز:با اجازه من...حرفي داري به من بزن

 گفتم:معذرت ميخوام االن درش ميارم..

 مهناز:الزم نکرده بيا بشين نهارتو بخور

 نگار:حاال که رئيسي بايد به همه زور بگي؟

 ه مهناز گفت:ميشيني يا بيام بشونمت ؟بين اين دوتا گير افتاده بودم نميدونستم که چيکار کنم ک

زبيده ومنوچهر فقط نهارشون وميخوردن کار به کار کسي نداشتن ، کنار مهنازنشستم و نهارم وخوردم ...بعد از نهار 

کمک نجوا کردم سفره رو جمع کرديم وظرفا رو شستيم سمت راهرورفتم يه در بود باز کردم دوتا در ديگه جلوم 

ويي بود يکيشم حموم کنار دستشويي روشور بود شير باز کردم ميخواستم وضو بگيرم که سبز شد يکيش دستش

 مهناز اومد وبا تعجب نگام کرد وسريع در وبست وبا نگراني گفت: تو اخرش خودتو به کشتن ميدي

 من که کاري نکردم ...-

 ينه قبرستونکاري نکردي ؟اگه زبيده بفهمه کسي اينجا نماز ميخونه يه راست ميفرستدش س-

 چرا؟-

 چون چ چسبيده به را...بخاطر اينکه فکر ميکنه جاسوس پليسي -

 چه ربطي داره؟-

 ربطش اينه که يه بار همچين بالي سرش اومده ...حتما بايد بخوني؟-

 اره..-

 پوفي کرد وگفت:فکر کردي حوريه بهشتي منتظر توان؟...خيل خوب زود وضو بگير يه کاريش ميکنم 

زبعد از اينکه رفت دستشويي با هم رفتيم تو اتاق.... مهناز رو به دخترا کرد وگفت:بچه ها يه مشکل اساسي مهنا

 داريم
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 ليالعين ادمايي که بينيشون گرفته باشن حرف ميزد ...بلند شد وگفت:بگو بگو ...خودم حلش ميکنم 

 ... مهناز به من اشاره کرد وگفت:اين ميخواد نماز بخونه 

 وا رفت نشست رو زمين گفت:يا ابوالفضل ...بند کمرم شل شد .مهناز جان دفعه ديگه خواستي خبر بياري.. ليال

 مراعات حاله منم بکن همشيره 

 بلند خنديدم مهناز نگام کرد و گفت:بيا عين خيالشم نيست...داره ميخنده

 يسنا:خوب ما االن بايد چيکار کنيم ؟

يده رو ميدم خواست بيادتو دوتا تقه به در ميزنم اگه داشت نماز ميخوند ميگين بفرما مهناز:من ميرم بيرون کشيک زب

 ...اگه نماز نميخوند هيچي نميگين فهميدين؟

 نجوا :اره فهميديم 

 نگار:ايناز خانم ميدوني غصبي يعني چي؟

زني ..اگه لباساي من منظور حرفشو فهميدم مهناز گفت:خجالت بکش بخاطر يه تيکه پارچه اين حرفا رو بهش مي

 اندازش بود منت تو رو نميکشيدم 

 نگار ومهناز با اعصبانيت به هم نگاه ميکردن که يسنا گفت:فکر کنم لباس من اندازش باشه االن براش ميارم

 نگار: بشين، احتياجي به خود شيريني تو نيست..)به من نگاه کرد(بخون اشکال نداره 

خوندم خدارو شکر تقه اي به در نخورد سجاده وچادرم گذاشتم زير تخت دراتاق وباز مهناز رفت بيرون منم نمازمو 

 کردم ديدم مهناز کنار چار چوب درنشسته گفتم:ممنون 

 سرشو بلند کرد وگفت:حوروالعين تو ديدي؟

 اره سالمت رسوند ..پس منوچهر وزبيده کجاست ؟-

 رفتن بيرون...-

 ا زد وگفت:بياين بيرون دشمن عقب نشيني کرده توهال نشستيم مهنازبقيه رو هم صد

 با تعجب گفتم:چي؟

 دشمن ....زبيده ومنوچهر-

همه دخترا اومدن دورمون نشستن به جز ليال ونگار که روي مبل نشسته بود تلويزيون نگاه ميکرد ليال هم پايين مبل 

 نشسته بود مهناز گفت: چرا فرار کردي؟

 من؟من که فرار نکردم-

 پس چي؟يسنا:

 گفتم:دزديدنم ...يعني اونجوري که اونا ميگن بابام منو فروخته

قيافه ليال ديدني بود دهنش باز کرده بود، چشاش چهار تا شده بود منم با تعجب نگاش ميکردم گفت:چي 

 ميگي؟فروختت ؟دروغ ميگي؟مگه ميشه بابايي دخترش وبفروشه؟

 ه ...همه چي ميشهگفتم:چرا نشه؟وقتي جونت مهم تر ازدخترت ميش

 مهسا:براي چي؟
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گفتم:بدهکار بوده...مواد دستش ميدن که بفروشه پليسا ميفتن دنبا لش اونم موادا رو ميندازه تو دره رئيسشم ميگه 

 بايد پول موادا رو بدي بابامم نداشته من وجاش ميده

 نگار:حاال چند فروختت؟

 گفتم:چهارميليون تومن ...

 خيلي کم فروختت.... اگه من بودم ده تومني ميفروختمت حتما قيمت دستش نبوده ليال:چه نامرد بابات

 مهنازبا تاکيد گفت:ليال

 خنديد وگفت:حتما تو بورسم ميفروختمش 

 نگار:مثال زبيده تنبيهش کرده وجنس بهش نداده ...اين که بدون جنس شنگول تره

 ليال:اون خره نميفهمه من جا ساز دارم 

 اهل کجايي؟ سپيده:راستي

 گفتم:بوشهر

 نجوا:پس چراسياه نيستي؟

 گفتم بوشهر نه افريقا-

 نجوابا خنده گفت:اهاراست ميگي....

 گفتم:شما ها اينجا چه کاري ميکنين؟

 سپيده:همه کار...هر کاري که توش پول باشه

 يعني چي؟-

 مهسا :هيچ کاري پيش ما عار نيست مگه نه بچه ها؟

 تن:بــــَ....لهبه هم خنديدن وگف

 مهسا:بستگي داره تو چه کاري بلد باشي ...اينجا همه جور کار پيدا ميشه فهميدي؟

 سرم وچپ وراست کردم وگفتم :نچ...

ليال بلند شد اومد طرف مهسا ومحکم زد تو سرش گفت:خاک تو سرت بکنن با اين توضيح دادنت .. براي تازه وارد 

 د من بشينم تا خشکل براش توضيح بدماينجوري توضيح ميدن ؟جا باز کني

 مهناز با خنده گفت:دخترا حجابا تون و رعايت کنيد حاج اقا رفتن باالي منبر 

ليال با چشم غره به مهناز نگاه کرد ووسط مهسا ويسنا نشست وگفت:جونم واست بگه ..اينجا دونوع کار بيشتر نيست 

  يعني مجبوري يکيشون وانتخاب کني يعني انحصار گر

 مهسا زد تو سرشو گفت:اي کيو انحصار گر يعني فقط يک چيز باشه نه دوتا 

ليال:حاال تو واسه من اقتصاد دان نشو بزار توضيح بدم ....داشتم ميگفتم دوتا کار بيشتر نيست يا عين منو اون)نگار( 

اين دوتا)مهسا ويسنا( اختاپوس چُلمنگ معتاد ميشي وبا اين دوتا)سپيده ونجوا( خنگول ميري مواد ميفروشي يا نه با

 ميري دزدي البته مهناز کارش جداست يه نموره توضيح دادنش مشکله..االن خوب تونستي بيزينس مارو بفهمي؟

 يه ذرش نفهميدم..-

 نگار:اي بابا ..اين چرا اينقدر هالوه؟

 مهناز :مودب باش درست صحبت کن
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 ميشه؟نگار:اوهُ..حاال مثال اگه درست حرف نزنيم چي 

 مهنازبا اعصبانيت نگاش کرد و چيزي بهش نگفت مهسا با خنده گفت:کم کم راش ميندازيم...فقط يه استارد ميخواد

ليال :ببين عزيرم هر جاش نفهميدي بگو تا برات قشنگ توضيح بدم من اينجام تا اندوخته هامو دراختيار ديگران قرار 

 بدم

 

 

 فت:تو وقتي جو ميگردت ديگه کسي نميتونه جلوت بگيره هامهناز با خنده زد به شونه ليال وگ

 گفتم :اين که کار من اينجا چيه رو نفهميدم

ليال:اها ...اينجا ديگه بايد عرضه خودتو نشون بدي که تو چه کاري واردي يا مواد فروشي يا دلَه دزدي...منوچهر 

 اون کار اگه قبول نشدي...وزبيده امتحانت ميکنن هر کدومش که قبول شدي ميفرستنت دنبال 

 ساکت موند وچيزي نگفت سرمو تکون دادم وگفتم:قبول نشدي چي؟

 سپيده:بهتره که قبول شي ...وگرنه کارت سخت ميشه

نگار:خوب چرا مثل ادم بهش نميگين؟ببين چشم گربه اي اگه توي اين دوتا قبول نشي زبيده ومنوچهر ميفرستند 

 که چي ميگم ؟پيش مرداي هوس باز... ميدوني 

ترسيدم منظورشو واضع گفت به نگار نگاه کردم وسرمو به نشانه فهميدن تکون دادم مهناز دستشو انداخت دور 

گردنم وبا لبخند گفت:نترس نميزارم کارت به اونجا بکشه تاشب گفتيم وخنديدم اونقدر خنديدم که غصه هام يادم 

رفتن تو اتاق که بخوابن منم پشت سرشون رفتم همه تشکاشون و رو رفت بيشتر ليال من وميخندند...بعد از شام همه 

زمين پهن کردن وخوابيدن به جز مهناز که رو تخت خوابيده بود فقط من مونده بودم نميدونستم کجا بايد بخوابم ليال 

 گفت:يکي به اين دختره بگه کجا بخوابه تا عين نکير ومنکر باال سر من واينسه ...

 ه اين زبيده ميبينه جا نداريما هي ادم مياره..نجوا:اي لعنت ب

 مهناز:حاال چته مگه جاي تو رو تنگ کرده ؟اين اينقدر الغر که يک سانت جا هم بسشه 

 نگار:تو چرا يک سانت جا رو بهش نميدي ..تو که الحمدواهلل رو تخت شاهيت جا زيا داري 

 تو چش تو ؟مهناز نيم خيز شد وگفت:حاال همين تخت خار شده رفته 

 يسنا:ببين مهناز ما واقعا جا نداريم خودتم که ميبيني ...بزار پيش تو بخوابه 

 گفتم:بچه ها بخاطر من دعوا نکنين خودم يه جايي رو پيدا ميکنم 

 ليال :اصال مگه جايي هم هست که تو بخواي پيداش کني؟

 ه جايي کفه مرگتو بزار نگار سرشوکرد زير ملحفه گفت:بگيريد بتمرگيد ديگه ...تو هم ي

 سپيده :راست ميگه ديگه... اَه

 مهناز:نگار تو هنوز شعور حرف زدن رو ياد نگرفتي ...ايناز بيا پيش خودم بخواب

 گفتم:نه ميرم تو هال ميخوابم ...ممنون

 مهناز:خوابيدن اونجا قدغنه ..

 گفتم:اخه..

 کني..برو ديگهنگارملحفه رو از سرش کشيد وگفت:ديگه چرا تعارف مي

 سپيده:راست ميگه ديگه ...اَه
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 مهناز:تو امشب قرص ...راست ميگه ديگه اه خوردي؟

 با خنده رفتم پيش مهناز خوابيدم گفت:جات راحته؟ببخش ديگه تخت يه نفرست 

 نه بابا اين چه حرفيه.. همينم زياديه -

 مهناز:جدي جدي اهل بوشهري؟

 اره-

 پس چرا سفيدي؟-

 وگفتم:بخاطر اينکه همش زير باد کور بودمخنديدم 

 نگار :ميشه اروم تر بناليد ؟

 سپيده :راست ميگه ديگه ميخوايم بخوابيم 

 مهناز پوفي کرد وگفت:شيطونه ميگه..

 نگار:شيطونه چي ميگه ها؟

 ليال :واي ...واي....واي..سرم رفت امشب معلوم هست چه مرگتونه چرا نميخوابيد 

 ...ببخشيد شب بخير )اروم دم گوش مهناز گفتم(فردا حرف ميزنيم ميترسم تا صبح چيزي ازم نمونهگفتم:ببخشيد 

خنديد وقبول کرد من ومهناز پشت به هم خوابيديم...نميدونم ساعت چند بود که يکي شونه هامو تکون داد:ايناز 

 ...ايناز 

 هووم...-

 هووم نه بايد بگي ...بله-

بود چشمامو مالوندم ودوروبرم نگاه کرد م ونشستم همشون داشتن لباس ميپوشيدن به جز  چشمام وباز کردم سپيده

ليال که يه گوشه سيگار ميکشيد مهنازهم نبودسپيده داشت شلوار لي ابيش وميپوشيد با خنده گفت:چقدر ميخوابي 

 دختر ...پاشو تا صداي سگه درنيومده 

 با تعجب گفتم:سگ؟؟کدوم سگ؟؟

 مه ايش رو پوشيد وگفت:توي اين خونه يه سگ بيشتر نيست اونم زبيده استنجوامانتو سور

 ليال :اروم تر بابا...شر درست نکنين

 نگار:تو خفه معتاد مفنگي...)به من نگاه کرد(چته عين ادم نديده ها نگام ميکني؟

 ليال:فکر کنم يه سگه ديگه به اين خونه اضافه شد به اسم نگار

تش حمله کرد گلوي ليال رو گرفت چسبوند به زمين خودشم روي شمکش نشست وبا دستاش نگار تا شنيد به سم

 گلوي ليال روفشار ميداد وبا اعصبانيت گفت:سگ کيه ها؟ سگ کيه؟

من وبقيه بچه ها سعي کرديم نگار و جدا کنيم که خدا رو شکر موفق هم شديم بچه ها نگار و دور کردن منم کنار 

 شده بود و نفس هاي بلندي ميکشيد سرشو بلند کردم گفتم:خوبي ليال ؟ ليالنشستم صورتش کبود

 سرفه ميکرد گفت:اره خوبم )به نگار نگاه کرد (چيه بهت برخورد ؟

نگارهمين جور که با اعصبانيت نفس نفس ميزد شالشو از رو زمين برداشت واز اتاق رفت بيرون به ليال گفتم:چرا سر 

 به سرش ميزاري؟

 ودتو ناراحت نکن ...کم کم بايد عادت کنيليال :تو خ
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 ندا:ما هر روز صبح اينجا کشتي کج داريم 

چهار نفرشون)سپيده ونجواومهسا ويسنا(رو زمين نشسته بودن داشتن ارايش ميکردن يه نفسي کشيدم وگفتم:مهناز 

 کجاست؟

 نجوا:اخي...بچه ها عشقشو ميگه ها

 شب پيش هم خوابيدن واينجوري عاشق ودل داده هم شدن همشون خنديدن ومهسا گفت:حاال خوبه يه 

 يسنا:جدي ميگي؟

 مهسا:اره بابا...مهناز صبح که داشت ميرفت گفت حواست به اين تازه وارده باشه 

 ليال يه سيگار ديگه اتيش کرد دود شو فرستاد باال وگفت:مبارک ايشا اهلل

 همشون با خنده گفتن:ايشااهلل 

 اومد تو اونم بااخم گفت:چه مرگتونه ..گمشيد بياد بيرون ديگه  در با زشد وزبيده

 اينو گفت ورفت بيرون ليال:اي ريدم تو اون قيافه اشغالت

 همشون بلند شدن به جز ليال سپيده گفت:اگه جرات داري برو جلوروش بگو

 دستان تو مراقبش باش وقتي رفتن بيرون مهسا رو به ليال کرد وگفت:ليلي من ...مجنون مهنازو ميسپارم به

 ليال:خيالت راحت ..ميدم داروغه سرش را بزند 

 مهسا خنديد ورفت سيگارو از دستش کشيدم وگذاشتم تو جا سيگاري وگفتم:ميخواي خودکشي کني؟ 

دستشو انداخت دور گردنم وگفت: من خيلي وقته خودکشي کردم خبر نداري.....خوب مجنون خانم نظرت در مورد 

 ه؟صبحونه چي

 مثبت..-

 باهم رفتيم سمت اشپزخونه هيچ کس تو خونه نبود گفتم:اينا کجا رفتن ؟-

 از تو يخچال پنير ومربا دراورد گذاشت روميز وگفت:رفتن دنبال رزق وروزيشون..

 کجا؟-

 تو جيباي مردم..-

 با تعجب گفتم:ها؟

 هامبر...بشين تا برات چاي بريزم -

 وگذاشت جلوي من... خودشم کنارم نشست وگفت:چرا نيگاشون ميکني؟بخورديگهنشستم دو تا چايي اورديکيش

 بهش نگاه کردم وگفتم:پول اينا با فروش مواد ودزديه؟

همين جور که لقمه ميگرفت گفت:پس نه ازپول ماهيانه که بابامون برامون ميفرسته )لقمه روگذاشت تو دهنم 

ه حالل وحروم کني از گشنگي تلف ميشي ...تمام چيزي هايي که وگفت(ببين گربه خانم اگه ميخواي تو اين خون

 ميبيني چه مواد غذايي چه وسايل از همين راهي که تو گفتي به دست اومده پس بخور وحرف نزن

 ديدم بيراه هم نميگه پس مجبورم بخورم وساکت شم.. همين جور که صبحونمو ميخوردم گفتم:ليال تو تلفن نداري؟

لوش همين جور سرفه ميکرد بادستم زدم به پشتش يه ليوان اب براش اوردم گفت:نميخوام ...مگه لقمه پريد تو گ

 من بهت توضيح ندادم اينجا تلفن نداريم ؟

 خوب بريم از يه باجه تلفن زنگ بزنيم -
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ات جدي ميگي؟چرا به فکر خودم نرسيد؟)با تعجب نگاش کردم (خنديد وگفت ...مثل اينکه همه چيز و بايد بر-

توضيح بدم ببين اولين چيزي که بايد بدوني اينکه منوچهر خان برام نگهبان گذاشته اون کيه؟پسر همسادمون کار 

اين انسان فقط مراقبت از ماست و در عوض کارش از منوچهر پول ميگيره .... بيرون از اينجا هم نگهبان داريم کيه 

 ..نوچه هاي منو چهر يعني هيچ راه فراري وجود نداره .

با حرفاي ليال ديگه کامال نا اميد شدم.... افتادم توي يه زنداني که راه فرار نداره بعد از صبحونه ليال بهم گفت: بايد 

 کارو شروع کنييم 

 چه کاري؟-

 به ميزي که روبه روي مبل بود اشاره کرد وگفت :کنار اون ميز بشين تا بهت بگم

 

 

هر وزبيده رفت چند دقيقه بعد با چند تا پالستيک برگشت گذاشت روي زمين کنار ميز نشستم ليال به اتاق منوچ

 خودشم نشست وگفت:خوب شروع ميکنيم ببين اين پودرا با اين قاشق ميريزي تو اين بسته ها اوکي

 با تعجب بهشون نگاه کردم وگفتم:اينا چين؟

 بود تا حاال اين چيزا رو نديدينخودي کيشميشن ...خوب موادن ديگه سوال داره ..اخ ببخشيد يادم ن-

خوب پس بزار بهت معرفي کنم:اين اقاي مهندس هروينه...اين خانم دکتر شيشه است ...اين دانشجو ترياک و... 

 انگشت اشارشو به سمت پايين گرفت وگفت:افتاد.... يا بندازمش

ميخواداينارو بفروشه ؟اگه گير افتادين با چشماي گشاد شده به موادا نگاه کردم وگفتم:اينا رو از کجا اوردين ؟کي 

 چي؟ميدوني اگه پليس بفهمه اعدام تو شاختونه ؟کار من فقط همينه که موادا رو بسته بندي کنم؟

قربون اون فک منار جونبونت که همين جوري براي خودش تکون ميخوره ..يکي يکي...اول اينکه اينارو منوچهر -

ينا رو همه همون ميفروشيم به جز مهسا ويسنا که کارشون دزدي ...تا حاال که گير ميخره از کجا؟به ما دخلي نداره...ا

نيوفتاديم از اين به بعدشم خدا کريمه...کار تو فقط همين نيست اين براي شروعه که موادا رو ياد بگيري که وقتي 

 خواستي بفروشي چپکي نفروشي . دوشيزه اگه سوال ديگه اي ندارن ميتونن کاروشروع کنن

 ليال يکي از پالستيک ها روگذاشت جلوي من گفتم:چيکارش کنم؟

 بده بقلي.... خوب بسته بنديش کن-

 مواد وگذاشتم جلوش وگفتم :من اين کار رو نميکنم شايد گناه باشه 

زير چشمي نگام کرد وگفت:اگه خدا تو رو بهشت نفرسته من خودم ميفرستمت ...خانم پاک دامن فکر نکنم ديگه 

 گرفتنشون گناه باشه ؟ياد 

 من فقط نگاش ميکردم اونم بسته بندي ميکرد وتوضيح ميداد چند دقيقه ساکت شدبهش گفتم:يه سوال بپرسم؟

 با خنده گفت:چيه اين سواله از دستت دَر رفته بود که بپرسي؟فقط خواهشا اگه چند تاست يکي يکي بپرس

 چرا ديروز حالت خراب بود؟-

تون که هستيم در خدمتتون ديروز؟؟...کدوم ديروز ؟؟اها ديروز هيچي بابا زيور بهم جنس داده عرضم به حضور اَنبر

بود که بفروشم گير مامورا افتادم انداختمشون تو جوب ...اونم مثال خواست تنبهم کنه گفت از نهار خبري نيست 

 ومواد بهم نمي ده ...خره فکر نکرده بود که من تو خونه جا ساز دارم 

 معتاد شدي؟ چرا-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

7 1  

 

. نبودم کردنم)بهم نگاه کرد وگفت(بزار از اول قصه بگم ... يکي بود يکي نبود يه شهر درن دشتي بود به اسم  -

تهران پايين اين شهرخيلي از ادماي بدبخت بيچاره زندگي ميکردن ...يکي از اون اداماي بدبخت يه زن وشوهر بودن 

خونه دار بود بعد از دو سال خدا يه دختر بهشون ميده اسمشو ميذارن ليال شوهر ه معتاد بود ولي کار ميکرد زنه هم 

..ليال خوشبخت بود نه براي هميشه.... کم کم مرد خونه کار و ول ميکنه ميشينه گوشه خونه زن خونه ميره کار ميکنه 

گاه ميکنه تا شايد مادرشو اونم کلفتي...روز اول مهر ميشه وپدر مادرا با بچه هاشون مياومدن ليال به دور رو ورش ن

ببينه اما تنها بود ...گريش ميگره همه فکر ميکردن چون کالس اوليه گريه مي کنه..همه ازش ميپرسيدن پس پدر 

مادرت کجاست ؟اما اون فقط گريه ميکرد ...خالصه ليال بزرگ وبزرگ شد اما تنها بزرگ شد، ليالوقتي کالس اول 

بهشون ميدن وميگن جلسه اولياء ومربيانه به پدر ومادراتون بگين بيان ...ليال راهنمايي بوده مدير مدرسه پاکتي 

هميشه مادرشو ميبرد چون خجالت ميکشيد باباش وببره .. وقتي ميرسه خونه شکه ميشه ميبينه هم مادرش هم 

به همه دنيا  پدرش پاي منقل نشستن ودارن ميکشن )با گريه ادامه داد(ليال دلش ميخواست بميره ...دلش ميخواست

بگه پدرو مادرش مردن ...کيفشو ميندازه زمين وفرار ميکنه تا جاي که جون تو پاهاش داره... فرار ميکنه نميدونست 

 ميخواد کجا بره فقط ميخواست بره حتي به مردنشم راضي بود زمين وزمان ونفرين ميکرد به بخت بدش......

 نکن زندگي منم بهتر از تو نبوده ...ديگه نميخواد ادامه بدي اشکاي ليال رو با دستام پاک کردم وگفتم:گريه

ليال:نه بزار بگم وقتي يک بود يکي نبود قصه رو شروع ميکني بايد تا غير از خدا هيچ کس نبودو بري ....تو محلشون 

به بهونه شده بود انگشت نماي همه... سر افکنه وشرمنده شده بود.. زناي همسايشون با ترحم بهش نگاه ميکردن 

خيرا ت براي امواتشون براي ليال شام يا نهار مياوردن ... براي ثواب لباساي دختراشونو براي ليال مياوردن .. . توي 

مدرسه بعضي از دختراي تو گوش هم پچ پچ ميکردن که ليال پدرومادرش معتاده پول خريدن غذا هم ندارن...مدير 

بار ليال رو ميکشوند به دفتر که از طرف خيرين بهش پول بده ليال  مدرسه هم سنگ تموم ميذاشت و هرچند ماه يک

هم با خجالت پولو ميزاشت تو جيبشو وارد کالس ميشد....ديگه خسته شده بود ...درس ومشق وول ميکنه ميره دنبال 

. خرج خونه هم کار ...هر کاري گيرش مياومد نه نميگفت...چاره اي نداشت بايد پول مواد مامان وباباش جور ميکرد ..

بود يه روز ليال ميره خونه ميبينه باباش نعشه نعشه است که بلند بلند ميخنده ترسيده بود ...باباش تا ليال رو ميبينه 

ميگه :بيا اينجا اما اون محل باباش نميزاره و ميره تو خونه باباش با سيخ داغ مياد جلوش واي ميسته وميگه بايد مواد 

ه وميگه برو گم شو اشغال اما باباش بلند ميشه اونو ميکشه ميبره پاي منقل مجبورش ميکنه بکشي ...باباش وهل ميد

بکشه ... ليال نکشد اما باباش سيخ داغو گذاشت رو کمرش ...ليال جيغ کشيد باباش گفت اگه نکشي بازم ميزارم ليال با 

س بود تا بفهمه معتاد شده روزاي بعد بدن گريه ودرد ميکشه ...باباشم فقط ميخنديد ديونه شده بود همون يه بار ب

 درد وسر درد داشت کشيدن هاي ليال هم شروع شد وشد معتاد...قصه ما به سر رسيد کالغه به خونش نرسيد 

 گفتم:پس چه جوري اومدي اينجا؟

ريدم وقتي اشکاش و پاک کرد وبا خنده گفت:مثل اينکه سواالي تو تمومي نداره ...خوب من موادامو از منوچهر ميخ

پدرومادرم مردن صاحب خونمون انداختم بيرون جاي خواب نداشتم زبيده گفت اگه مواداشو براش بفروشم جاي 

 خواب هم بهم ميده ديگه چي ميخواستم..

 مامان وبابات چه جوري مردن؟-
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او وردز شده بود تو فکر کنم تو از اون دخترايي بودي که سر کالس خيلي ميپرسيدن نه؟ )فقط خنديدم گفت( بابا م -

يه خرابه از بس مواد کشيده بود مرد مامانم شب مبخواسته از خيابون رد بشه يه ماشين ميزنه اش والشش 

 ميکنه....حتي نتونستم ديه بگيرم چون پزشک قانوني تاييد کرده بود مادرم بخاطر مصرف زياد تعادل نداشته 

 گفتم:ليال.؟

 ديگه چيه؟...اها فهميدم بپرس -

 با لبخند گفتم:بقيه چه جوري اومدن اينجا ؟

 به ساعت رو ديوار نگاه کرد وگفت:يه پيشنهاد...

 چي؟-

برو تو اشپزخونه هم نهار درست بکن هم سواالتتوبپرس ...منم هم اينا رو بسته بندي ميکنم هم جواب تو رو ميدم -

 قبول؟

 گردنمو کج کردمو گفتم :پيشنهاد خوبيه ؟چي درست کنم؟

 هرچي عشقت کشيد-

 زبيده دعوا نکنه ؟-

نه بابا ...خدا رو شکربراي شکمش دعوا راه نمي ندازه... تورو خدا فقط يه جوري درست کن ادم بتونه بخورتش نه -

 عين مهناز ونگار که معلوم نيست چي درست ميکنن

 خنديدم وگفتم:خيالت راحت دست پختم حرف نداره 

 ببينيمو تعريف کنيم-

 و اشپزخونه ليال هم شروع کرد وگفت:اول از مهناز شروع ميکنم چون از اول اينجا بوده...رفتم ت

 گفتم:ليال مرغاتون کجاست؟

 دختر وسط حرفم پارازيت نپرون تو فريزر ديگه -

 نيست ..-

 شايد تو رو ديده در رفته..-

 با حرص گفتم :ليال ..

 نميشه يه چيز ديگه درست کني؟-

 مرغ وگفتم:پيداش کردم چشم افتاد به

 خوب خدا رو شکر ..ادامه ميديم مهناز پنج سالش بوده که ميارنش اينجا زبيده ومنو چهر بچه دار نميشدن.... -

 همين جور که مرغو گذاشتم توي سيني گفتم:چه قدم سبکي داشته...که شيش تا دختر ديگه هم گيرشون اومد

 ليال:اگه يه بار ديگه حرف بزني نميگما؟

 باشه... باشه...-

ليال :ميگفتم...مهناز پنج سالش بود که اوردنش اون جوريکه براش تعريف کردن پدر مادرش زياد بچه داشتند واز 

پس خرجشون بر نمياومدن ميفروشنش به زبيده ومنو چهر البته باباش ميفروشتش مامانش خبر نداشته خالصه اين 

 ن االن ديگه حکم دخترشون دارهبدبختو با گريه وزاري ميارنش پيش خودشو

 گفتم:نرفت دنبال خونوادش
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نه کجا بره بگرده ؟فکر کردي اين دوتا خوکه ادرس ننه باباشو بهش ميگن...ميريم بر سر نگار دوميا نفري که اومد -

گار ..نگار با يه پسري دوست بوده پسره سيگاري بوده کم کم نگارم سيگاري ميکنه ......يه شب که تو اتاقش سي

ميکشيده ....باباش ميره تو اتاقش ميبينه بــله نگار خانم سيگاري شدن همون شب باباش با اُردنگي ميدازتش بيرون 

و ميگه من ديگه دختري به اسم نگار ندارم... اونم سر از لج ميره معتاد ميشه خودشو الکي الکي اواره اين پارک واون 

ميارتش پيش خودش .... به خدا اگه من جاي نگار بودم با يه غلط کردن پارک ميکرده .. تا اينکه زبيده ميبيندش و

ومعذرت خواهي برميگشتم خونه ..منم سومين نفري بودم که با قدم مبارکم اينجا رو مزين کردم بعدش يسنا ومهسا 

ميکنن  اومدن ..اينا خونوادگي بيزنسشون دزدي بوده باباش يه طال فروشي وخالي ميکنه وبخاطر سابقش اعدامش

دادشونم بخاطر دزدي االن تو هلفتنيه ..يه روزمهسا ويسناکيف منوچهرو مقاپن منو چهر بدو يسناومهسا هم بدو 

خالصه منوچهر نميتونه اين دو تا رو بگيره ..زبيده از اين دوتا خوشش مياد با پرس وجو ميفهمه خونشون 

ده همه رو هاپلي پل ميکنن ... زبيده بهشون ميگه يا کجاست؟زبيده دير ميرسه چون چهار ده ميليوني که تو کيف بو

برام کار کنين يا ميندازمتون پيش دادشتون اونام قبول ميکنن ...يعني چاره اي نداشتن از پس اجاره خونه 

 برنمياومدن...

 گفتم :چقدر گناه دارن...

 غذا نسوزه بدبختمون کني؟-

 نه حواسم هست ..سپيده ونجوا رو بگو-

هل قزوينه با يه پسري چت ميکرده وعاشق ميشه ... پسره بهش پيشنهاد ازدواج ميده وميگه بيا تهران سپيده ا-

 ببينمت سپيده خرم با کله مياد تهران...ميبينه جاي سيب سنگه... 

 گفتم:چي؟

 منظورم اينه که از پسره خبري نبود..-

 اها...-

موبايلش زنگ ميزنه ميبينه فرخ هموني که باهاش چت  يک روز کامل تو پارک بوده تا اينکه نزديکاي مغرب-

ميکرده بهش ميگه ادرس وبده ميام دنبالت سپيده خر بود خرتر ميشه وادرس وبهش ميده ...پسره سپيده رو يک 

ماه ميبره خونه شخصيش ميزاره حسابي بهش خوش بگذره بگفته سپيده حتي بهش دست هم نزده بود ....تا اين که 

 ميبره به يه پارتي که کمپليت پسر بودن ...سپيده بدبخت وميکنن تو اتاق ...فرخ سپيده رو 

با چشاي گشاد نگاش کردم واب دهنمو قورت دادم ليال خنديد وگفت:نترس به خير گذشت ...چون همون موقع 

نگ ميزنن که پليسا سر ميرسن وهمه رو کَت بسته ميبرن کالنتري از جمله سپيده ...ماموراي کالنتري به خونوادش ز

بياين دنبالش ولي مادرش در کمال ناباوري ميگه کسي رو که شما ميگن رو نميشناسم تلفنو قطع ميکن سپيده همون 

موقع پا ميزاره به فرار ماموراي کالنتري هم دنبالش ميدون اما نميتونن بگيرنش يه ماشين درش باز بوده خودشو 

 بود؟پرت ميکنه تو ماشين ...اگه گفتي راننده کي 

 گفتم:منوچهر..

افرين ...منو چهر اول ميخواد سپيده رو بندازه بيرون ولي وقتي گريه وزاري سپيده رو ميبينه راه ميفته ...توراه ازش -

سوال ميکنه ...خانمم سفره دلش براي منو چ خان باز ميکنه ...منو چهرم با مهربوني ميگه :گريه نکن دختر گلم 

 پيش خودمون زندگي کن اين شد که سپيده اومد پيش ما ...ديگه کي مونده؟...خونه ما جا زياده بيا 
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 گفتم:نجوا...

 چقدر زياديما فکم درد گرفت ...يه ليوان اب برام بيار ..-

 يه ليوان اب براش بردم وکنارش نشستم گفتم:خوب نجوا چي؟

وميره خارج ..اونم ميره پيش باباو زن باباش  واما نجوا ...پدر ومادرش از هم جدا ميشين مادرش با يکي ازدواج ميکنه

زندگي ميکنه بعد يک سال باباش فوت ميکنه وزن باباش ميره ازدواج ميکنه شوهر زن باباش خيلي ازيتش ميکنه 

 اونم فرار ميکنه ومياد پيش ما ..خدا رو شکر تموم شد 

 گفتم:پس چرا نرفت پيش فاميالشون ؟

 واهلل نميدونم.. -

د کم کم همشون پيداشون شد با ليال تو هال نشسته بوديم تلويزيون نگاه ميکردم که مهناز اومد تو دو ساعت بع

 گفت:ايناز يه دقه بيا کارت دارم 

 بلند شدم با ليال رفتم تو اتاق مهنازبه ليال گفت:مگه تو اينازي که اومدي؟

 ليال دستشو انداخت دور گردنمو گفت:ما يک روحيم در دوجسم مگه نه؟

 با خنده گفتم:اره ..

 چند تا پالستيک داد دستم وگفت: بگيراينا رو بپوش ببين اندازست 

ا زدستشون گرفتم وتوشون نگاه کردم مانتو سفيد با شلوار لي ابي روشن با چند دست لباس وشال وروسري دو جفت 

 کفش وخالصه هرچي که الزم داشتم برام خريده بود با ذوق گفتم:واي ممنون ...

 ليال:بپوش ببينم زشت تر ميشي يا خوشکل شدنم بلدي 

مانتو شلوار لي رو پوشيدم ولي شلواره کمي برام گشاد بود ليال چونشو خاروند وگفت:خوبه، بد نشدي ميتونم پيشنهاد 

 ازدواجتو قبول کنم 

چَه بخاطر دستپختم ليال خنديدم واز مهناز تشکر کردم وقتي همه اومدن سفره رو پهن کردم بعد از به به و ..چَه 

يک هفته تو اون خونه بودم هر دفعه زبيده يکي از بچه ها  "اولين باره که ميتونم مزه غذاي انسانها رو بچشم "گفت:

رو پيشم ميزاشت تا فرار نکنم به هر کدومشون ميگفتم ميخوام زنگ بزنم جواب ليال رو بهم ميدادن يه شب بعد از 

 شام زبيده بهم گفت:

ردا بايد کارتو شروع کني خوردن وخوابيدن تعطيل..فقط پول درمياري پوال هم چي نصف نميشه همشو ميدي از ف-

 دست من ...من اينجا فقط جاي خواب وخوارکتو ميدم ..فهميدي؟

 بله فقط کارم چيه؟

 نترس سخت نيست مواد ميفروشي ...خودم ومنوچهرم باهاتيم -

دن نگار بهم پوزخند زد ...وقتي همه سر جاشون خوابيده بودن نگار گفت:کارت اينو که گفت بچه هابا ترس نگام کر

 ساخته است دختر

 ليال:الکي نترسونش ...چيزي نيست ايناز بخواب 

 نگار:اره چيزي نيست ايناز بخواب ..ولي به نظر من اگه بدوني قرار چه باليي سرت بياد بهتره 

 ست فقط مواد بفروشم؟با ترس نشستم رو تخت وگفتم:مگه قرار ني

 ليال :چراعزيزم ...اين داره زر زيادي ميزنه 
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نگارنشست وگفت:من زر ميزنم ..ببين دختر جون وقتي زبيده ومنوچهرميگن ميخوان باهات بيان يعني جنس زياد 

 ميخوان دستت بدن 

 مهناز:ميتوني دهنه گشادتو ببيندي؟ اينازبخواب الکي داره ميترسوندت 

دارم ميترسونمش ...يادتون رفته همين بال رو سر مستانه بيچاره اوردن چند کليو مواد دادن دستش بفروشه نگار :اره 

 خودشونم باش رفتن ...پليسا گرفتنش وحکم اعدام وبراش نوشتن ...

 اينو گفت وخوابيد مهناز پوفي کرد با ترس کنارش خوابيدم ويواش گفتم:من ميترسم 

 از چي؟-

 از فردا..-

 گه فردا ترس داره؟م-

 اگه نخوام اين کارو بکنم چي؟-

 اروم گفت:يه وقت اين حرف وبهش نزنيا ...ميفرستت يه جايي که عين سگ از گفته خودت پشيمون بشي

 چيکار کنم؟-

 هيچي...کاري که گفت وبراش انجام بده نترس اتفاقي برات نميافته شب بخير -

دم رفتم باالي سر ليال نشستم ليال همچين به ديوار چسبيده بود انگار تو يک ساعت گذشت ولي خوابم نبرد بلند ش

بغل شوهرش خوابيده همون جا نشسته بودم که يهو سرشو بلند وکرد گفت:يا پيغمبر خدا ...توچرا اينجا نشستي 

 ؟جايت درد ميکنه ؟

 

 

 نه ..ميترسم-

 از چي؟-

 اعدامم کنن.-

 هنشو گفتم:هيششش... ميخواي بيدارشون کني دعوا راه بيوفته ؟بلند خنديد دستمو گذاشتم روي د

دستمو برداشتم اروم خنديد وگفت: اخه اين چه حرفيه ميزني ..خودت حکم اعدام خودتو نوشتي ...ميخواي پيشم 

 بخوابي؟

 اوهووم..-

دستشو انداخت دور کمي که از ديوار فاصله گرفت پيشش خوابيدم فيس تو فيس بوديم يه لبخند موذيانه اي زد و

گردنم وپيشونيشو چسبوند به پيشونيم ...سريع سرم عقب کشيدم ودستشو از دور گردنم برداشتم وگفتم:چي کار 

 ميکني؟

 خنديد وگفت:خوب چيکار کنم جام تنگه بايد دستم ويه جايي بزارم 

 نشستم وگفتم:دستت ويه جاي ديگه بزار 

کشيدوبا چشم هاي خمارو صداي مردونه اي گفت:کجا عزيزم....يه خواستم بلند شم که دستم وبه طرف خودش 

 کاري ميکنم امشب به جفتمون خوش بگذره 

 با خنده دستم وکشيدم وگفتم:زهر ...مار 
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صبح بود که حاضر 1دوباره رفتم پيش مهناز خوابيدم باز خدا رو شکر مهناز از اين اَنگُلک بازي ها در نمياره..ساعت 

رفته بودن به جز ليال ومهناز جلوي ايينه وايسادم با ترس ودست لرزون وصورت رنگ پريده شدم همه بچه ها 

شالموروسرم درست ميکردم اما هر کاري ميکردم درست نميشد ليال اومد جلوم وايسادهمين جور که شالمو درست 

 ميميريميکرد وگفت:اگه با اين وضع بخواي بري زنده نميرسي... مطمئنم تو راه سکته ميکني و 

 خوب اولين بارمه ميترسم -

 ليال:عزيزم بچه که نميخواي بزائيي..مواد ميخواي بفروشي نه درد داره نه ترس 

 بعد از اينکه شالمو درست کرديه حس عاشقونه اي به خودش گرفت و تو چشمام زل زد وگفت:اگه پسر بودم حتما ..

 وگفت:عمرا اگه مياومدم خواستگاريت از بس زشتيمنتظر ادامه حرفش بودم که يه پوزخند مسخره اي زد 

 من ومهناز خنديديم وگفتم:چقدر زشتم؟

 حرفشو کشيد وگفت:خيييييييييلي

 چقدر؟-

 حالت ادماي متفکر وبه خودش گرفت وگفت:اونقدر که اگه يه معتاد تو رو ببينه درجا ترک ميکنه 

 با خنده بغلش کردم وگفتم:برام دعا کن 

 شد وگفت:ايشااهلل پليس بگيردت.. از بغلم جدا

 مهناز بازو هامو به طرف خودش کشيد وبا خنده گفت:با دعاي گربه بارون نمياد ..بيا بريم 

با ليال خدا حافظي کردم...مهناز هم تا دم در همراهم اومد سوار ماشين شدم زبيده رانندگي ميکرد ومنوچهر کنارش 

 نوچهر يه کوله بهم داد خواستم زبپشو بکشم که زبيده داد زد: بازش نکن ...نشسته بود ماشين حرکت کرد.. تو راه م

با ترس کوله رو گذاشتم کنارم وهر چند دقيقه يه بار بهش نگاه ميکردم ميترسيدم اگه منم مثل مستانه اعدام بشم 

 چي؟جلوي يه پارک ماشينو نگه داشت زبيده گفت : 

 پياده شو-

 و انداختم روشونم زبيده هم پياده شد واومد طرف من وگفت: راه بيوفتاز ماشين پياده شدم کوله ر

با هم وارد پارک شديم چند قدمي راه رفتيم گفت:يه پسر با تيپ مشکي ميادپيشت ابروي چپشم شکسته جنس و 

 ميدي پولو ميگيري فهميدي؟

 با لرزشي که تو صدام بود گفتم: اره..

 خوبه ..برو روي اون نيمکت بشين -

اين وگفت واز من جدا شد رفتم به همون نيمکتي که گفت نشستم ...با ترس کوله رو به خودم چسبنده بودم وهر 

پسري که ازدور مياومد وتيپ مشکي داشت بهش زل ميزدم حتي نزديک بود براي خودم شر درست کنم چون 

 يکيشون با اعصبانيت بهم گفت:چيه ؟چرا اينجوري نگاه ميکني؟

 به اين ور واون ور بود که نفهميدم يه نفر جلوم وايساده.. گفت:ايناز خانم ؟؟ اينقدر حواسم

سرم و بلند کردم ديدم هموني که زبيده ميگفت تيپ مشکي وابروي شکسته با ته ريش وچشماي سياه درشت و 

 م ..صورت سفيد اندام رو فرمي داشت ..سريع وايسادم کيفو گذاشتم تو بغلش وگفتم:پولو بده ميخوام بر

 پوزخندي زد... بدون اينکه کيفو برداره روي نيمکت نشست با دستش اشاره کرد وگفت:بشين 

 من وقت نشستن ندارم ...زود پولو بده ميخوام برم -
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خنديد وخيلي ريلکس از تو جيب شلوارش ادامس دراورد ويکيشو گذاشت تو دهنش وجلوم گرفت گفت:ادامس 

 ميخوري؟

 تم وگفتم:اقا....ببين......با حرص واعصبانيت نشس

 همين جور که ادامس ميجويد گفت:ببين ..ميدونم ترسيدي... ولي بهتر نيست يه ذره اروم باشي؟ 

 انگار خيلي تابلو بودم درست نشستم گفت:تازه کاري؟

 اهووم-

دستي دستي  ادامسشو باد کرد وترکوند وگفت:ميگم کارات خيلي ضايست...يک ساعته دارم نگات ميکنم..داشتي

 براي خودت دردسر درست ميکردي...اگه دفعه ديگه بخواي اينجوري باشي حتما گير ميافتي

 خيلي ببخشيد که مواد فروش دنيا نيومدم -

 خنديد وگفت:عيب نداره اون زبيده اي که من ميشناسم حتما ازت يه حرفه اي ميسازه 

 برم زبيده منتظرم تو چشماش نگاه کردم گفتم:ببين اقا من بايد زود تر 

 ميدونم ...اون االن داره چار چشمي مارو ميپاد -

 چرا جنسا ورورنميداري بري؟-

 دستشو انداخت پشستم... گذاشت لبه نيمکت وگفت:حاال چه عجله ايه.... داريم حرف ميزنيم که

 با اعصبانيت بلند شدم وگفتم:فکر کردي اين همه راه رو اومدم تا با تو حرف بزنم ؟

 خواستم برم که مچ دستمو گرفت سريع دستمو کشيدم وداد زدم: داري چه غلطي ميکني؟

 با اعصبانيت دورو برو نگاه کرد ادامسشو انداخت تو سطل اشغال کنار نيمکت بلند شدو گفت: راه بيوفت

 کجا؟-

 اين اشغاال رو ازت بخرم -

 چند قدمي که رفت گفتم:چرا همين جا نميخري؟

شت تو جيبش وبا اعصبانيت وکالفگي برگشت طرفم تو چشمام زل زد وگفت:ببين کوچولو ...من اولين دستاشو گذا

 بارم نيست که دارم جنس ميخرم پس تابلو بازي در نيارو راه بيوفت 

با ترس راه افتادم نگاهي به اطراف انداختم شايد زبيده رو ببينم اما نبود اون جلو بود ومن پشت سرش.. هر چي راه 

 ميرفتيم به جايي نميرسيديم اخرش وايسادمو گفتم:کجا داريم ميريم ..خسته شدم 

خنديد وگفت:اين خسته گيا بخاطر نداشتن تحرک اگه ورزش ميکردي االن اين جوري نمي شدي ...)به روبه روش 

 اشاره کرد (همين کافي شاپ است بيا 

 زير لب گفتم:يه معتاد که دم از ورزش ميزنه 

 :شنيدم چي گفتي....من معتاد نيستم خانم بلند گفت

اينو گفت و وارد کافي شاپ شد ديگه نفس برام نمونده بود وقتي رفتم تو... هر چي سر چرخوندم نديدمش يه 

 گارسون اومد طرفمو گفت:خانم بفرماييد طبقه باال 

 با تعجب گفتم:چي؟

 يري طبقه باال منظر شما هستند...بفرماييد گارسونه فکر کرد حرفشو نفهميدم دوباره تکرار کرد:اقاي کب
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يه پوفي کردم ورفتم طبقه باال يکي نبود به اين بچه بگه اخه يه مواد خريدن اينقدر قرتي بازي ميخواد؟ وقتي رسيدم 

ديدم هيچ کس نبود فقط به گفته گارسونه اقاي کبيري تک وتنها... دست زير چونه کنار پنچره نشسته بود وبيرون 

ميکرد کنارش وايسادم ويه تک سرفه اي کردم سرش وچرخوند وگفت:اِه..کي رسيدي ؟داشتم کم کم.. ونگاه 

 ميرفتم

 از روي حرص لبخند زدم وگفتم:با مزه بود 

 روبه روش نشستم وگفتم:اگه قايم باشک بازيتون تموم شده ...پولو بده ميخوام برم 

 عجله داري؟من وتو حاال حاال ها با هم کار داريمخنديد وگفت :اي بابا من نميدونم تو چرا اينقدر 

 با اعصبانيت دستم وزدم به ميز وايسادم وگفتم:چي گفتي؟

خودشو جمع کرد وبا خنده گفت:نه نه ..منظورم از اون کارا نيست ...منظورم اينه که من وشما قرار بيشتر همديگه رو 

 ببينيم ... پس بايد درجه صبرتونو بيشتر کنيد 

 جور ميخنديد منم با حرص نشستم وگفتم :لطف کن دفعه ديگه منظورتو واضه بگوهمين 

 اعصاب نداريا ؟-

 اعصاب مصاب ندارم حوصله تو هم ندارم ...-

 خوب بابا من که چيزي نگفتم-

گ خودم دارم از ترس قالب توهي ميکنم اونو قت اين شوخيش گرفته ....موباليشون از تو جيبش در اورد به يکي زن

 زد وگفت:بيا باال ..

موبايلشو قطع کرد يه مرد با دوتا بستني اومد طرف ما بستني شکالتي رو گذاشت جلوي من بستني توت فرنگي 

گذاشت جلوي کبيري ورفت به بستني نگاه کردم و هيچ وقت از بستني شکالتي خوشم نيومد به بستني نگاه ميکردم 

ند کردم ديدم يه دختر شيک پوش با قيافه عروسکي داره مياد طرف ما که صداي پاشنه کفش تو فضا پيچيد سرم وبل

منم عين نديد پديدا نگاش ميکردم که کبيري با پاش محکم زد به ساق پام خم شدم از درد مچ پامو گرفتم کبيري با 

 خنده گفت :نخورش...صاحاب داره

ردسر نداشتم واال ميزدم الي پاش دختره با اعصبانيت نگاش کردم وچيزي بهش نگفتم حيف که مرد بود وحوصله د

 وايساد کنارش با صداي نازي گفت : کجاست ؟

 کبيري کيفمو از رو ميز برداشت وداد دست دختره وگفت:فقط زود...

 چشم...-

اينو گفت و با قر وفر رفت منم همين جور راه رفتنشو نگاه ميکردم که کبيري با خنده گفت:ايناز خانم اگه پسر بودي 

 ور کن چشماتو با قاشق در مياوردم با

 پوزخندي زدم و دستمو دراز کردم وگفتم:پول..

 همين جور که بستنيش و ميخورد گفت:بستني توبخور بعد پولو بهت ميدم 

با اعصبانيت بلند شدم وگفتم:اقاي محترم من نيومدم اينجا که با شما بستني بخورم ..)باصداي بلندي گفتم(در ضمن 

 ي شکالتي متنفرم من از بستن

قاشق بستني تو دهنش وبا چشاي گشاد نگام کرد قاشق و از دهنش دراورد وبستنيش وقورت دادوبا تن صداي پايين 

 گفت:خوب بگو از بستني شکالتي بدت مياد چرا ديگه اينقدر جيغ ميکشي
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لو ترش نشستم پشتم از دستش اينقدر حرص خوردم که همون جا شيش کيلو وزن کم کردم رفتم چهار تا ميز ج

بهش کردم با اعصبانيت پام رو پا انداختم تکون ميدادم داد زد:ميخواي بگم بستني توت فرنگي برات بيارن ؟البته با 

 مخلوط شکالت )بلند خنديد(

زهر مار ...اي عناق بگيري ...من وباش با چه ترس ولرزي اومدم .... فکر کردم االن همه مامورا اماده باشن تا منو 

بگيرن فکر نميکردم گير همچين دلقکي ميافتم ده دقيقه بعد دختره با کيف من برگشت ...رفت پيش کبيري 

برگشتم ونگاشون ميکردم کولمو بهش داد وخودش رفت ... دختره که رفت کيفو باال گرفت وگفت:اگه پولو ميخواي 

 بيا 

ن اين پوال ارزشي نداره که تو بخواي با حرص بلند شدم ورفتم پيشش يه پاکت سفيد جلوم گرفت وگفت:ببي

بخاطرش اينقدر حرص بخوري)دستمو دارز کردم که ورشتدارم پاکتو کشيد وگفت(راستي اسمم پرهام ...پرهام 

 کبيري 

 با حرص گفتم :به من چه..

 خواستم پاکتو بردارم دوباره کشيد وگفت:فاميليت چيه؟

 به تو چه؟مگه تو مفتشي که ميپرسي؟-

 ر اطالعات عموميم بود ...اگه نگي پاکت وبهت نميدما)با خنده گفت(البته اگه دوست نداري بهت بگم گربه نه بخاط-

 ديگه داشتم به اين اسم الرژي پيدام ميکردم دندونام وبهم فشار دادم وگفتم:رستمي

 صورتشو جمع کرد وگفت:چي؟

 جيغ زدم :رستمي

 اها...پس شد آيناز رستمي جغجغه -

دستش کشيدم کولمو برداشتم وراه افتادم همين جور که راه ميرفتم با خنده گفت:به اميد ديدار خانم  پاکت واز

 رستمي

 با اعصبانيت برگشتم وبا حرص گفتم:من غلط بکنم دوباره به ديدار شما نائل بشم 

 ختي داري ميري؟از کافي شاپ که اومدم بيرون صداي منوچهراز پشتم شنيدم گفت:هوي ...کجا سرتو پايين اندا

 برگشتم منو چهر داشت بهم نزديک ميشد فکر نميکردم عينه جغد دنبالم باشه گفت :پول ...

 پاکت وجلوش گرفتم ازم گرفت وگفت:نه خوشم اومد زرنگي ...بريم 

 با هم سوار ماشين شديم زبيده ماشين وروشن وکردوراه افتاديم ...زبيده گفت:خوب چي شد؟

 ختشون )پاکتوگذاشت روداشبورد جلوي زبيده(اينم پولش...ديدي گفتم برامون نون در مياره منوچهر :هيچي فرو

زبيده:بابا خفه شو حالمونو به هم زدي...حاال انگار اين اولين نفره که تونسته همچين کاري رو بکنه ..شاهکار که 

 نکرده

 

 

ديم خونه هيچ کس نبودحتي پشه هم پرنميزد بدبخت منوچهرتا وقتي رسيديم نفسشم درنيومد...ساعت يازده رسي

 خواستم برم تو اتاق که زبيده گفت:لباسا ت وعوض کن بيا براي نهار يه چيزي درست کن 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

7 9  

 

با گفتن باشه رفتم تو اتاق ...اينم انگار مزه غذاي اون روز هنوز زير دندوناش مونده که به من ميگه نهار درست کن 

راي ساالد کلم خورد ميکردم که ديدم مهسا ويسنا يواشکي وبا دو رفتن تو اتاق منو بعد از اينکه نهارو درست کردم ب

 که ديدن فقط با سر سالم کردن زبيده از اتاقش اومد بيرون گفت:کي بود ؟

 من از همه جا بي خبر گفتم:مهسا ويسنا...

 ين ؟با اعصبانيت رفت سمت دروبازش کرد وبا صداي بلندي گفت:چيو داشتين قايم ميکرد

 مهسا:هيچي خانم...

 زبيده:دروغ نگو..بريد اون ورببينم 

چاقو روي ميز گذاشتم ورفتم دم اتاق ايستادم بهشون نگاه کردم از ترس رنگ صورتشون پريده بودوبه زبيده نگاه 

ميکردن داشت توي کمدا ميگشت هر چي لباس بود ريخت بيرون.. توي کمد اونا چيزي پيدا نکرد رفت سراغ 

نگار درشوکه باز کرد يه جعبه سفيد در اورد با اعصبانيت جعبه رو جلوشو ن گرفت وگفت:اين چيه ؟ها؟مگه با کمد

 شما بي پدرو مادرنيستم ؟اللموني گرفتين نه؟

 يسنا بالرز گفت:نميدونيم خانم ...اين مال ما نيست

ال بود گوشواره وگردنبد وچند تا النگو زبيده سرشو تکون داد وگفت:االن مشخص ميشه...در شو باز کرد چند تيکه ط

زبيده با خشم دو تا سيلي زد تو گوش مهسا ويسنا وگفت:که اينا مال شما نيست نه؟ االن کاريتون به جاي رسيده که 

 از من دزدي ميکنيد؟ميدونم باهاتون چيکار کنم ...صبر کنيد...از اتاق رفت بيرون 

ه گريه کردن... نميدونستم بايد چيکار کنم فقط نگاشون ميکردم دلم دو تا ايشون نشستن رو زمين وشروع کردن ب

به حالشون سوخت حتما خيلي دردشون گرفته بود که اينجوري گريه ميکردن يسناگفت:بد بخت شديم ...)سر مهسا 

 داد زد ( همش تقصير تو چقدر گفتم اين کارو نکنيم ميفهمه گفتي از کجا ميخواد بدونه بفرما 

 يه گفت:وقتي اومديم نبودش از کجا پيداش شد ؟مهسا با گر

 يسنا همين جور که گريه ميکرد به من نگاه کرد وگفت:تو بهش گفتي نه؟

 گفتم :اره ..پرسيد کي اومد؟منم....

مهسا حرفمو قطع کرد وگفت:خفه شو ...هنوز از راه نرسيده ميخواي عزيز دوردونه بشي؟حداقل بزار عرقت خشک 

 ا رو بکن..فکر نميکرديم اينقدر بي معرفت باشيبشه بعد اين کار

 گفتم:بچه ها به خدا من....

 يسنا:گمشو بيرون ..

 گفتم:داريد اشتباه ميکنيد ...

 يسنا داد زد:گفتم گمشو بيرون ...ادم فروش

تموم شد  ديگه بغضم داشت ميترکيد..در وبستم ورفتم تو اشپزخونه باگريه ساالد درست کردم بعد از اينکه ساالدم

تو حال نشستم وتلويزيون نگاه کردم ديگه نه زبيده از تو اتاقش اومد بيرون نه مهسا ويسنا روي زمين نشستم وزانو 

هامو بغل کردم اصال نميدونستم دارم به چي نگاه ميکنم ..صداي در اومد چند دقيقه بعد ليال ونگاراومدن تو ليال تا من 

سوسانو ملکه گوگوريو... ميدوني تازه گيا چي کشف کردم اينکه تو شبيه کره وديد يه تعظيمي کرد وگفت:درود بر 

ايا هستي البته از خوشکالش ...)به تلويزيون نگاه کرد وگفت(چي ميبيني؟راز بقا؟اينجا يه پا باغ وحشه صبر ميکردي 
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رفتي)يه پالستيک اورد همه بيان اون وقت زندشو نگاه ميکردي .).چشاشو گشاد کرد وگفت( ..تو چه جوري قِصِر در 

 باال وگفت(ببين برات کامپوت گرفته بودم ميخواستم بيام مالقاتيت...عمليات چه جور بود ؟

نگار با يه ليوان اب از اشپزخونه اومد بيرون وگفت: ليالبه خدا اگه فک نزني بهت نميگن اللي...ميبني حالش خوش 

 نيست بازم حرف ميزني؟

 فت:راست ميگي نگار حالش ميزون نيست ليال به صورتم نگاه کرد وگ

نگار پوست خنده اي زد وگفت:ميخواي از جنساي خوبت بهش بده)ليال چشم غره اي نگاش کرد(چته دختر ؟نکنه 

 کسي رو کشتي؟

 به نگار نگاه کردم وگفتم:هيچي ...چيزي نيست 

 تو حلقت؟  نگار:اين چيزي نيست يعني چيزي شده نميخواي بگي...ميگي يا ليال رو بکنم

 ليال با چشاي گشاد نگاش کرد گفتم: يسناومهسا دعوام کردن 

 ليال:گيلَت کردن...

 نگار:چرا؟

 گفتم:سوءتفاهم ...

 نگار ليوانشو گذاشت رو اپن وگفت:پاشو بيا ببينم چي شده؟

 گفتم: نميخواد ولش کن..

 نگار:وقتي يه چيزي بهت ميگم بگو چشم ...

 که ليال دستشو انداخت زير بازوهامو بلندم کرد وگفت:چه نازي هم داره آي....ناز همين جور نشسته بودم

رفتيم تو اتاق دو تاشون با غم رو زمين نشسته بودن چشمشون که من افتاد يسنا گفت:چيه چغليت تموم نشده؟ 

 برگشتي ببيني چي کار ميکنم بري به زبيده خبر بدي؟

 نگار :اومديدم اشتيتون بديم 

 بلند شد وگفت:من اگه بميرمم با اين دختره ديگه حرف نميزنم  مهسا

 يسنا هم بلند شد وگفت:نبودي ببيني خانوم براي خودشيريني خودش ..چه کارا که نميکنه 

 نگار :زبون انسان ها بلدين؟عين ادم حرف بزنين تا بدونم دارين چي ميگين

 م ميکنيم..يسنا:رفته به زبيده گفته ما داريم يه چيزي رو قاي

 گفتم:اخه چرا دروغ ميگي..من کي همچين حرفيو زدم ...من اصال نديدم شما چي اوردين

 مهسا:پس از کجا فهميد که يهو سرو کلش پيدا شد ؟اصال اون که تو خونه نبود البد تو بهش گفتي که اومد

يسنا...من از کجا بايد ميدونستم که گفتم: وقتي شما اومدين اونم از اتاقش اومد بيرون گفت کيه بود گفتم مهسا و

 شما دارين چي کار ميکنيد؟ 

 نگار:خوب راست ميگه ديگه...اين از کجا بدونه شما چه کاري دست تونه ؟

ليال با لبخند گفت:يک بار جَستي مَلَخک..دوبار جستي ملخک... اخر به دستي ملخک چقدر گفتم اين کار اخر وعاقبت 

 بريدن سر خودتون گوش نکردين که نکردن ...حاال بکشيد نداره دزدي از زبيده يعني

 مهسا:تو يکي ديگه خفه شو معتاد مفنگي..

 اعصابم خورد بود با اين حرفش خورد تر شد داد زدم :نفهم حرف دهنتو بفهم ...... با ليال درست صحبت کن 
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 يسنا به ليال اشاره کرد وگفت:تو اينو ادم حساب ميکني؟

ه وتن صداي بلندگفتم:اين مفنگي شرف داره به تو دله دزد ..حداقل طرفشو ميشانسو ويه ادم با فک منقبض شد

بدبختو بدبخت تر نميکنه ..خوبه ميدونيد باباش اين بال رو سرش اورده وبازم اينجوري باهاش حرف ميزنيد ... اداما 

وگفتم(اگه بار ديگه فقط يه بار ديگه  چه شکلين عين شما دوتا؟پس بقيه حيوون)انگشت اشارم وبا تهديد تکون دادم

 همچين رفتاري باهاش داشته باشيد به خداوندي خدا قسم ..زبونتونو از توحلقومتون ميکشم بيرون فهميدين؟ 

چشماي سه تاشون به جز ليال از تعجب شيش تا شده بود ليال هم از روي رضايت بهم لبخند زد از اعصبانيت داشتم 

که برم ديدم مهنازو سپيده ونجوا توي چهار چوب در ايستادن و بدتر از اين سه تا با دهن نفس نفس ميزدم برگشتم 

 باز نگام ميکنن مهناز خودشو جمع کرد وگفت:بهت نميخورد زبون داشته باشي؟

گفتم:نداشتم ...نمي خواستمم داشته باشم ...چون فکر ميکردم با هم خواهريم يا حداقلش دوست باشيم ....فکر 

دم اينجا همديگه رو به چشم دشمن مي بينين که چش ديدن هميدگه رو ندارين ...اون از رفتار نگار با تو اين نميکر

از رفتار اين دوتا با من....و بدترا ز همه رفتاري که با ليال دارين ..گناه اين بد بخت چيه که اينجوري باهاش رفتار 

 ميکنيد مگه خودش خواست اينجوري بشه؟

کنارشون رد شدم ورفتم طرف دستشويي شير روشور وباز کردم چندبار اب به صورتم زدم ليال اومد با سرعت از 

توي چار چوب در وايساد با خوشحالي بغلم کرد وگفت:خراب اين معرفتتم همشيره...خيلي حال دادي قيافه هاشون 

 شده بود عين عالمت تعجب...ولي عجب زبوني داري

:اينقدر تعريف نکن ظرفيت ندارم ...همه زبون دارن ولي بايد درست ازش استفاده دماغشو کشيدم وبا خنده گفتم

 کنن نه مثل اينا که فقط بلدند ادم وتحقير کنن ونيش وکنايه بزنن...

بعد از نهار رفتن بيرون وشب برگشتن ...شب همه تو الک خودشون بود نه کسي دعوا کرد نه حرفي زديم حتي 

نفس ميکشن تا خدايي نکرده کسي صداي نفسشونم نشنوه منو چهر وزبيده از اين همه احساس کردم دارن به زور 

سکوت درحال سکته بودن....چهار روز ديگه خونه نشينم کردن وهيچ کاري دستم ندادن بعد از چهارروز... زبيده به 

 ردن وداره..ليال گفت:اين گربه هم با خودت ببرو ريزکاريا رو نشونش بده ميخوام ببينم جَنَم کار ک

 ليال با ذوق گفت:چشم خانم چشم ...

 زبيده:ليال اگه بدون پول برگردي...

ليال حرفشو قطع کرد وگفت:ميدونم خانم انباري وترک واين حرفا ديگه ...خيالتون تخت بدون پول برگشتم سر ايناز 

 وبزن 

 با تعجب گفتم: به من چه تو ميخواي مواد بفروشي..

 حت لب ولوچشو اويزون کردوگفت:فکر ميکردم تو فدايي من باشيليالبا قيافه نار

 با خنده زدم تو سرش وگفتم:کوفت ...راه بيوفت ببينم 

 هر کسي يه سمتي رفت من وليال راه افتاديم خيلي خوشحال بود گفتم:چيه خوشحالي؟

 دستشو انداخت دور گردنم وگفت :رفيق شفيقم پيشمه ذوق نکنم ؟!!!

 به پهلوشو گفتم:ذوق مرگ نشي؟با ارنج زدم 

 دستشو برداشت وگفت:نه حواسم هست..

 گفتم:داريم کجا ميريم ؟
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 زعفرانيه..-

 چي؟-

 زعفرانيه ...محل زندگي کله خرا-

 منظورت خر پوالست..-

 اره همونا ...-

 اها...حاال جنسا رو کجا قايم کردي ؟-

 دوتا دستاشو زدبه سينها شو گفت :اينجا

 ه گفتم:هر وقت خواستي درشون بياري به خودم بگو با خند

 بلند خنديد وگفت:نه خوشم مياد کم کم داري هنراتو به نمايش ميزاري...ديگه چي بلدي؟

 همه چي -

 به تو بايد گفت...تبارک اهلل احسن والخالقين -

ند اومد روبه رومون ايستاد به با هم خنديديم که يهو منوچهر از پشت صدامون زد برگشتيم خودشو با دو به مارسو

من گفت:گوش کن چي دارم بهت ميگم اگه فکر فرار به ذهنت برسه خدا شاهده کوه قافم بري پيدات ميکنم ودمار 

از روزگارت در ميارم دوبرابر چهار ميليوني که بابتت دادم بايد برام کار کني ...ليال خانم تو هم گوش کن اگه اين از 

ميکنم يه باليي به سرت ميارم که ارزوي مرگ کني فهميدي؟درضمن حق زنگ زدن به هيج دستت در بره بدبختت 

 جايي رونداره اينم که فهميدي؟

 ليال با ترس فقط سرشو تکون داد يه نفسي کشيد وراه افتاديم با نگراني بهم گفت:آيناز...

 گردنشو با خنده گفتم(اخه من فدايتم فرار نميکنم...يعني جايي رو ندارم که بخوام برم )دستمو انداختم دور -

 وقتي به زعفرانيه رسيديم ...گفتم:ليال.

 هووم.-

 اين خونه ها چرا اينقدر قشنگن ؟-

 خنديد وگفت:چون صاحباشون قشنگ خرج ميکنن

خونه چند قدمي رفتم وايسادم چشمم افتاد به خونه تمام سفيد به دلم نشست... کل خونه با در حياط سفيد بود ديوار 

مرمر سفيد زده بود پيچکي که گل هاي سفيدي داشت خودشو از روي ديوار اويزون کرده بود توي خونه درخت ها 

ي سر به فلک کشيده اونقدر زياد بود که باعث شده بود کل نماي خونه مشخص نشه معلومه حياط بزرگي داره ليال 

 نگاه ميکني بيا ديگه...هم همين جور براي خودش ميرفت که دفعه وايساد وگفت:به چي 

 تکون نخوردم وفقط به خونه نگاه ميکردم ليال اومد نزديکو گفت:ميشه بريم؟

 همين جور که خونه نگاه مي کردم گفتم:قشنگ ليال نه؟

 اره مبارکه صاحبش باشه...هر کي اينو ساخته عشق سفيد بوده ...بريم؟-

 اهووم..-

 ا اين کارو کردم چند کوچه رفتيم باال تر گفتم:ليال کجا داريم ميريم ؟دل کندن از اون خونه برام مشکل بود ام

 ميريم جنس وبه يکي بديم..-

 به کي؟-
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 به يه جيگر...)با خنده گفت(پسر خيلي نازيه فقط حيف که معتاد شد وگرنه خودم ميگرفتمش -

 خنديدم وگفتم:بد بخت پسره که همچين کيسي رو از دست داد

 ت:اره به خدا همين وبگوليال با ناز گف

 اسمش چيه؟-

 شاهين..-

 به خونه که رسيديم زنگ ايفونو زد يه خانم جواب داد:کيه..

ليال صورتشو جلو ايفون برد زنه درو زد ورفتيم تو حياط شيکي بود تا چشم کار ميکرد درخت وگل بود رفتيم تو 

 تا اقا بيان خونه يه خانم مسن اومد گفت : همين جا تشريف داشته باشيد 

 من وليال رو مبل نشستيم من پشت به راه پله نشستم وليال هم روبه روم به خونه نگاه کردم وگفتم:ليال..؟

 بله...-

 کل اين خونه مال پسر جيگرست؟-

 اره ...-

 صداي پا از راه پله اومد ليال به پشتم نگاه کرد و اروم گفت:اي جانم...جيگر اومد

با ديدنش نتونستم جلو خندمو بگيرم يه مرد پنجاه شصت ساله چاق که کمربندش و زير شکمش اروم برگشتم پشتم 

بسته بود ...کله کال تاس ...لپا افتاده .. داشتم مخينديدم که ليال لباشو گاز گرفت اومد سمت ما من وليال بلند شديم 

 با خودت اوردي؟وسطمون وايساد اول يه نگاهي به من انداخت بعد به ليال وگفت:اين کيه 

 ليال:همکار جديده ..شايد از اين به بعد براتون جنس بياره 

 مرده انگار اعصباني بود گفت:من کسي جز تو نميخوام 

دستمو جلو دهنم گرفتم وخنديدم ليال ابروشو انداخت باال ولبشو به دندون گرفت که نخندم مرد با اعصبانيت 

 گفت:چيه به چي ميخندي؟

 ...هيچي همين جوري گفتم:ببخشيد 

 رو به ليال کرد وگفت:دفعه ديگه اينو با خودت نمياري..فهميدي؟

 ليال:بله اقا ...فهميدم

 خيل خوب بريد -

ليالپولو که گرفت پيراهنمو کشيد با خوش برد بيرون تو حياط شروع کردم به خنديدن ليال هم با خنده گفت:ايناز تو 

 رو خدا نخند 

 ردم وگفتم:من کسي رو جز تو نميخوام ..اداي مرده رو دراو

 ليال در حياط وبا زکرد و اومديم بيرون گفت:عشقمو ديدي؟حاالاز حسودي بمير 

 با خنده گفتم:ارزوني خودت عين اورانگوتان ميموند..

 با خنده رفتيم زير يه درخت نشستيم ليال گفت:اون پسره ميبيني به درخت تکيه داده يه زنجيرم دستشه؟

 م وکج کردم وسمت چپ ليال رو نگاه کردم و گفتم:اره...ميشناسيش؟سر

 نشناسمش!!!از بچه هاي منوچهره فرستادتش مراقب ما باشه...اينه که ميگم نميشه فرار کرد ..-

 از روي نا اميدي نفسي کشيدم وگفتم:امروز چندميم؟
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 ليال دستشو پشتش گذاشت و سرشو باال گرفت گفت:نميدونم چطور ؟

ازته کوچه مياومد سقفشو هم برداشته بود رانندش يه مرد سي وهشت ساله بود به bmwهيچي)يه ماشين-

 ليالگفتم(ليال...ماشينو داري؟

 ليال سرشو اورد پايين وبا چشاي گشاد گفت:دارمش...

 مرده ماشينو جلوي خونه اي که سمت راستمون بود پارک کرد وخودش پياده شد داشت با تلفن حرف ميزد

:اره...ميدونم ولي چيکار کنم پرونده ها رو يادم رفته االن دم خونهم يه ذره معطلشون کن االن ميام ...اينو گفت و 

 وارد خونه شد ليالسرشو چرخوند به پسره نگاه کرد و يهو گفت: اني؟

 هومم-

 يه فکري زد به کلم....-

 مگه تو فکرم ميکني؟-

 کرم ميکنم اره بعضي وقتا که حوصلم سر ميره ف-

 خوبه حاال فکرت چيه؟-

 دستمو کشيد گفتم:ميخواي چيکار کني؟

 به ماشين نزديک شديم گفت :سوار شو زود باش

 تا نگي نقشت چيه سوار نميشم..-

ماشين که سقف نداشت منو هل داد افتادم تو ماشين خودشم اومد کنارم دو تاايمون کف ماشين نشستيم گفتم:چيکار 

 داري ميکني؟

 هيشششش...هر چي من گفتم تو فقط تاييد ميکني فهميدي؟-

 با حرص گفتم:لييال...

 صداي مرده اومد:اومدم ديگه چقدر زنگ ميزني ...نميتوني دودقيقه نگهشون داري؟

سوا رماشين شد وخدا حافظي کرد گوشي رو انداخت رو صندلي جلو وپوفي کرد خواست ماشينشو روشن کنه يهو 

 تعجب گفت:شما تو ماشين من چيکار ميکنيد؟بگشت عقب و با 

 ليال اه وناله گفت:اقا تو روخدا راه بيوفتيد...اگه دادشم مارو ببينه ما رو ميکشه 

 دادشتون کيه؟-

 ليال:هموني که به درخت تکيه داده يه زنجيرم دستشه..

 يستممرده به پسره نگاه کرد وگفت:خانم من کار دارم بريد پايين دنبال درد سرم ن

 گفتم:اقا ما که از شما چيزي نميخوام ...ميخوايم دو خيابون پايين تر پيادمون کني همين

 ليال با تعجب نگام کرد مرده پوفي کرد و با تاکيد گفت:فقط دو تا خيابون ...

 لدي دوتا ايمون سرمونو تکون داديم ماشين وروشن کرد وراه افتاد ليال اروم گفت:نه مثل اينکه يه چيزايي ب

 منم اروم گفتم:دارم درس پس ميدم استاد 

 افرين ..من به خودم ميبالم بخطر همچين شاگردي-

 مرده گفت:بياين باال 
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اروم اومديم باال ونشستيم پشت سرمونو نگاه کردم ديدم همون پسره با موتور داره دنبالمون مياد گفتم:ليال پسره 

 داره مياد دنبالمون دردسر نشه ؟

 ا بيخيالي گفت :نه بابا اين کارا تو حوضه استحفاضي اون نيست ...اون فقط مراقبمونه فرار نکنيم ليال ب-

عجب کيفي ميداد ...اولين بارم بود سوار همچين ماشيني ميشدم نزديک بود ذوق مرگ شم به همه جا نگاه کردم باال 

شمم افتاد به مرده که ايينشو روي ليال شهر تهران هم صفايي داشت يه باد لذت بخشي به صورتم ميخورد يهو چ

تنظيم کرده بود و به ليال نگاه مي کرداين دختر انگار همه جا بود اال تو اين دنيا بخاطر اينکه خندمو نبينه شالمو 

کشيدم روي صورتم و دستمم گذاشتم رو پيشونيم کمي هم پايين خم شدم سعي ميکردم صداي خندم بلند نشه يهو 

 وبا نگراني گفت:ايناز...چيزي شده ؟چرا داري گريه ميکني؟ ليال اومد سمتمم

اروم دستمو اوردم پايين تا فقط چشمام معلوم بشه از چشمام فهميد که دارم ميخندم گفت:کوفت ..فکر دارم داري 

 گريه ميکني..حاال براي چي داري ميخندي؟

 گفت:چي ميگي براي چي چشم وابرو ميندازي با چشم وابرو به مرده اشاره کردم که داشت ما رو نگاه ميکرد ليال

دوباره اين کارو کردم ليال سرشو برگردوند طرف مرده ديد نگاش ميکنه دو تاشون به هم لبخند زدن منم شروع 

 کردم به خنديدن ليال همين جور که دندوناشو فشار ميدادگفت:زهر مار...ا زکي تا حاال داره به من نگاه ميکنه ؟

 رم پايين بودوميخنديدم گفتم:فکر کنم از وقتي که سوار شديم همين جور که س

 نيشگونم گرفت که صداي اخم بلند شد وگفت:کوفت ...اونوقت تو بايد االن بهم بگي؟

 مرده گفت:مشکلي پيش اومده؟

 ليال:نخير اگه زحمتي نيست همين جا پياده ميشيم 

 زحمتي که نيست ولي هنوز يه خيابون ديگه مونده-

 ال:نه ديگه وقتتون ونميگيرم لي

 مرده کمي اين دست واون دست کرد وگفت:ميخوايد با هم يه چيزي بخوريم ؟

 ليال با چشاي دوازده تايش نگاش کرد ومنم خنديدم ليال يا ارنجش زد به پهلومو گفت:بله حتما اگه وقت داشته باشيد 

 مرده باخوشحالي گفت:من چيزي که زياد دارم وقته 

 دم گوشم گفت:ميبيني چه چلغوزي گير ما افتاده ..همين االن گفت معطلش کنيد تا من بيامليال 

 گفتم:اين خصلت مرداست که وقتي دختر زيبا رويي مي بينن ديگه نميتونن خودشونو کنترل کنن

د تا بهش زنگ جلوي يه کافي شاپ نگه داشت رفتيم تو دو تا بستني زديم به رگ و اومديم بيرون شمارشو به ليال دا

بزنه ليال هم نا مردي نکرد بعد از اينکه با هاش خدا حافظي کرديم شمار ه رو انداخت تو سطل اشغال تو راه خونه 

 بوديم که ليال گفت:حال کردي اني؟تو خوابم نمي ديدي سوار همچين ماشيني بشي خر کيف شديم نه؟

 

 

 نه گورخر کيف شديم.. -

 خوشم اومد کم کم داري راه ميافتي.. بلند خنديدم ليال گفت: نه

 ولي کاش خودمون رانندگي ميکرديم کيفش بيشتر بود..-

 مگه بلدي؟-

 اره ..گواهي نامه دارم..-
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 دروغ ميگي..-

 نه دروغم چيه..-

 ايول پس دفعه بعد جلوي يه مرسدس بنز وميگرم ..-

فروشي روزاي اول هم ميترسيدم هم برام سخت بود اما کم  با خنده رفتيم خونه ...يک هفته کامل با ليال ميرفتم مواد

کم راه افتادم ...تو ي همين يه هفته ليال به بهم ياد داد ترس آفت زندگيه ....بايد اهل ريسک باشي و از چيزي نترسي 

 .. 

سه ثانيه مواداش مثل روزاي ديگه بعد از خوردن صبحانه با ليال رفتيم به پاتوقش ...به گفته خودش تو اون پارک با 

 فروش ميره گفتم:ليال...منوچهر وزبيده براي کي کار ميکنن؟

 براي جمشيد...هموني که تو رو به اينا فروخت-

 از جمشيد بد کينه اي به دل داشتم ..دستشو انداخت دور گردنم وگفت:نبينم گربم اخمو باشه 

 پشت چشمي نازک کردم وگفتم:به من نگو گربه 

ش دويدم ...با هم رفتيم سمت پارک روي يکي از نيمکت ها نشستيم پاهامو تکون ميدادم که ليال با خنده دنبال

 گفت:حوصلت سر رفت؟

 اهووم-

 بيا قدم بزنيم -

 هنوز بلند نشده بود که موباليش زنگ خورد جواب داد:الو.

.... 

 تا من بيام  جاي هميشگيم...راستي يکي ديگه هم همراهم هست اگه دير کردم بشين پيشش-

.... 

 باشه خداحافظ-

 گوشي رو قطع کرد وگفت:ايناز تو اينجا بشين تا من برگردم باشه ؟

 کجا؟-

 ...برم موادا و ازجاي گرمشون دربيارم جلدي ميام ....فقط اگه کسي اومد با من کار داشت بگومنتظر بمونه باشه-

ومد با قيافه تابلو يعني هر کي از چند متري ميديدش من همون جا منتظرش شدم بعد از چند دقيقه يه دختر ا

 ميفهميد معتاده اومد طرفم وگفت :تو دوست لياليي؟

 نميتونست صاف وايسه همش عقب وجلو ميرفت چشماشم خمار بود گفتم:اره ..بشين االن مياد 

ره منم همين جور خودش وانداخت رو نيمکت خم شد به سمت پايين ديدم يواش...يواش داره حالت سجده ميگي

 نگاش ميکردم داشت ميرفت پايين که يهو ليال که روبه روم مي اومد داد زد :بگيرش بگيرش االن ميوفته ..

اينو که گفت دختره از نيمکت جدا شد منم سريع گرفتمش خدا رو شکر زود گرفتمش واال با مخ ميرفت تو زمين 

 خمار گفت:ها...!!!وقتي فهميد يکي گرفتش سرشو بلند وکرد وبا چشماي 

 ليال خودشو به من رسوند وگفت:چرا نگرفتيش نزديک بود بيوفته ؟

 من چه ميدونستم داره ميوفته-
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پس فکر کردي يه چيزي رو زمين پيدا کرده ميخواد ورشداره؟ )ليال موادشو جلوش گرفت وگفت(بگير ...تو چه -

 مرگيت بود که خودتو به اين روز انداختي ها ؟

رفت خواست پولو از جيبش در بياره.. نمي تونست دستشو مي برد باالي جيب مانتوش اما دستش تو جيب مواد وگ

 نميرفت از روي جيبش سر ميخورد مياومد پايين ليال پوفي کرد وگفت:اني پول و از جيبش دربيار 

گرفتم جلوي ليالوگفنتم با چندش دست کردم تو جيبش وپول و دراوردم تيکه تيکه بودن بوي گند سيگار هم ميداد 

 :اينا بسه؟

 به پوال نگاه کرد وگفت: نه بابا خيلي کمه 

 خودش دست کرد تو جيبش که دختره با خماري گفت:ديگه ندارم همينه 

ليال با اعصبانيت مواد واز دستش کشيد وگفت:وقتي پول نداري غلط کردي گفتي جنس بيارم .مگه من اينجا موسسه 

 که هروقت نداشتي خودم روش بزارم خيريه راه انداختم 

 دختره حال نداشت حرف بزنه اما با گريه گفت:تو رو خدا ليال دارم ميميرم ...تمام استخونام درد ميکنه 

ليالداد زد:به جهنم ...کي گفت معتاد شي ؟...مگه تو خير سرت دانشجوي مملکت نبودي؟مگه نه داشتي براي دکترا 

 و سر خودت اوردي ها؟ ميخوندي؟براي چي اين بال ر

 ليالخواهش ميکنم قول ميدم دفعه بعد پولو برات بيارم -

 بيخود ...دفعه بعد بدون پول به من زنگ نميزني فهميدي؟-

 داشت گريه ميکرداز ظاهرش معلوم بود حالش خيلي بده به ليال گفتم:بهش بده گناه داره

ميچين باليي سر خودشون ميارن ...تو ديگه نبايد دلسوز اين ايناز وقتي اينا دلشون به حال خودشون نميسوزه وه-

 جماعت بشي

 خواهش ميکنم ليال تو هم عين اينايي ميتوني درکش کني -

 ايناز کي ميخواد بعد پول اين مواد وبده ؟-

دي خودم باالخره يکي پيدا ميشه وضعش خوب باشه از اون بيشتر بگير ..بخاطر من....)ليالنگام ميکرد گفتم(اگه ن-

 ميدما 

پوفي کرد وگفت:ايناز من از دست تو چيکار کنم ميخواي براي خودت درد سر درست کني ؟ به احترام ريش 

 سفيدت اين کارو ميکنم )مواد گرفت جلوشو گفت(بگير ولي گفته باشم اين دفعه اخر 

وگرفت ورفت تا ته پارک که رسيد دختره با استينا ش که تا نوک انگشتاش بود اشکاشو پاک کرد وبا خوشحالي مواد 

صد دفعه افتاد و بلند شد .....عين ادماي کور که جلوشونو نمي ديدن خودشو به دارو درخت ميزد من وليال هم همين 

 جور نگاش ميکرديم ليال گفت:به نظر تو اين زنده خونه ميرسه ؟

 دکشي ميکنه گفتم:عزرائيل که کارش نداره ...همين جوري بخواد ادامه بده حتما خو

 ليال دستشو انداخت دور گردنم وگفت:خوب فيلم هندي تموم شد بريم يه گشتي تو پارک بزنيم 

 با خوشحال گفتم: بريم 

 چند قدم راه رفتيم ليال گفت:پفک ميخوري؟

 نه مضره ....ميدوني هر يه دونه پفکي که بخوري يک ماه طول ميکشه تا کليت تميزشه؟-

 شوخي ميکني؟-
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 جدي ميگم من االن دوساله ديگه چيپس وپفک نمي خورم نه-

 پس چي بخوريم ؟-

 اب هويج بستني...-

 خانم خوش اشتها فکر پولشم باش-

 يه پسري از پشت سرمون گفت:اب هويج بستني با من 

 ن طرفا ؟سرمونو چرخونديم ديديم دوتا پسر عين اجل وايسادن ليال گفت:به به ...خان وحيد وخان ناصر ..اَ..اي

دو تا ايشون اومدن جلومون وايسادن يکيش گفت:داشتيم رد ميشديم گفتيم يه عرض ادب کنيم )به من نگاه کرد 

 وگفت(دوست جديده؟...اينم ميخواي بدبخت کني؟

 ليال: زر نزن جنس ميخواي؟ بگير وبر

 قربون محبت ليليت ...ترک کرديم -

رنگ وروتون وا شده نگواثرات ترکه ...افرين ...افرين کار بسيار ليال:چي ترک کردي؟)سرشو عقب کشيد (ميگم 

 شايسته اي کردين 

 نميخواي معرفي کني؟-

 ليال من اشاره کرد وگفت:ناصر وحيد اين اينازه....)به اونا اشاره کرد(ايناز اين دو تا ريشو ...اين ناصر اينم وحيده 

ش با دوتا کمربند رو کمرش سفت ميشد ....نميشد گفت وحيد ناصر خيلي خيلي الغر بود به اندازه اي که شلوار

خوش استيل تر از ناصر ولي بهتر از ناصر بود هر چند ترک کرده بودن اما هنوز شلخته پلخته بودن وحيد دستشو به 

 طرفم دراز کرد وگفت:خوشبختم... 

 يي کرد؟سرمو کج کردم وبه دستش نگاه کردم وگفتم:فکر نميکردم وسط پارکم ميشه گدا

 ليال زد زير خنده ناصرم زد تو سر وحيد و با لبخند گفت:خاک تو سر ضايع شدنت بکنن 

 ليال دست زد وگفت:اقا ناصر به افتخار ضايع شدن دوستت بايد ...اب هويج بستي بهمون بدي 

 ناصر:به من چه از خودش بگيرين

 وحيد با قيافه ضايع شده گفت:بيايد بريم مهمون من 

 دست زد وگفت:ايول..ليال 

 داشتيم ميرفتيم سمت کافي شاپ که وحيد اومد کنارم وگفت:ميمردي با هام دست ميدادي وضايعمون نميکردي؟

 اگه ضايعت نمي کردم که اب هويج بستني گيرمون نمياومد ...-

 ا روبعد از خوردن اب هويج بستني باهاشون خدا حافظي کرديم چند ساعت تو پارک گشتيم وتمام جنس

 

 

 فروختيم تو راه برگشت به خونه با حالت معصومانه اي گفتم:ليال

 ليال با تعجب نگام کرد وگفت:عين بچه هايي که از ماماناشون چيزي ميخوان صدام ميزني....چه ؟

 صورتم ومعصوم تر کردم وگفتم:ميزاري زنگ بزنم ؟

 ت ؟چشاش سه تا شد وگفت:زنگ بزني؟روز اول منوچهر چي بهت گف

 از کجا ميخواد بدونه من زنگ زدم؟-
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از کجا؟ايناز تو الزايمر داري مگه روز اولي که اومدي نگفتم منوچهر هر جا که مارو ميفرسته برام بپا ميذاره ؟پشت -

 سرم ونگاه کن تا بهت بگم 

 نگاه کردم وگفتم:خوب..

رن داداشن نوچه و مواد فروش منوچهرن .فکر خوب به جمالت...اين دوتا که دارن پشت سرمون ميان ...اضغر واکب-

 کردي منو چهر ما رو به امون خدا ول ميکنه وميره..

 پس من چي کار کنم؟بايد زنگ بزنم-

 به کي ؟-

 به دوستم...-

 به مامانت زنگ نميزني ميخواي به دوستت زنگ بزني -

 مامانم فوت کرده-

 ار با بچه ها حرف بزنم ..ببينم چيکار ميتونيم برات بکنيم معذرت ميخوام نميدونستم...)پوفي کرد وگفت(بز-

 لبخند زدم وگفتم :ممنون..

برگشتيم به خونه ...فقط مهسا ويسنا خونه بودن من وليال بهشون سالم کرديم اما اونا زير لب جواب سالم دادن 

مد جلوم وايساد ولي يسناعقب ايستاده ...رفتيم تو اتاق لباسامونو عوض کرديم مهسا ويسنا هم اومدن تو اتاق مهسا او

 بود ليال باترس گفت :بچه ها ميشه دعوا راه نندازين 

 مهسا بهش لبخند وچيزي نگفت دستشو به طرفم دراز کرد وگفت:اشتي؟

 دستشو گرفتم وگفتم :مگه قهر بوديم که اشتي کنيم ؟

 مهسا:ممنون...

 ستي عين تو پيدا کرديم يسناهم اومد جلو با من دست دادو گفت:خوبه که دو

 ليال يه نفسي کشيد و گفت :خدايا کسي اينجا مارو مارمولکم حساب نميکنه...

 يهو يسنا ومهسا باخنده بغلش کردن مهسا گفت:غصه نخور ابجي ...من سوسک حسابت ميکنم 

 ؟ليال خنديد وبا تعجب گفت:راست ميگي کرم زالو..

 مهسا ازش جدا شد وگفت:چي گفتي؟

  :با تو نبودم که بااين ...با اين بودم ليال

 يسنا :من ؟؟؟!!!! با اين هيکلم ميگي کرم زالو 

 ليال عقب عقب به سمت در ميرفت وگفت:اره کرم زالو ها 

اينو گفت و فرار کرد مهسا ويسنا هم دنبالش دويدن ...بعد از يک هفته و چند روز باالخره با من اشتي کردنند 

تباهشون پي بردن ...وقتي همه بچه ها جمع شدن نهارو خورديم زبيده به مهناز گفت با منوچهر خوشحالم که به اش

ميرن جايي کار دارن تا شب برنميگردن ومواظب ما باشه وقتي رفتن همه مون تو هال نشستيم نگاه تلويزيون 

تلويزيون وگفت:بايد جلسه دو ميکرديم به جز نگار و مهسا که داشتن ابرو هاشونو برميداشتن يهو ليال پريد جلو 

 فوريتي بگيريم ...

 مهناز:چته عين شامپازه ميپري جلو تلويزيون ؟اصال خودت فهميدي چي گفتي؟

 ليال:اره ديگه از همين جلسه ها که نماينده مجلس ميگيرن..
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 نگار:خوب...موضوعش چيه؟

 ليال قيافه معلم ها رو گرفت وگفت:علم بهتر است يا ثروت ؟

 بلند خنديد وسپيده گفت:ميشه دلقک بازي درنياري وحرفتو بزني؟نجوا 

 ليال:ايناز ميخواد زنگ بزنه...

 همشون با هم گفتن:چيييييي؟

ليال با خنده گفت:چيه شما دقيقا عين زماني بود که نيوتون زير درخت نشسته بود و سيب از باالي درخت افتاد پايين 

 ذبه دارهگفت چي ...همون جا کشف کرد زمين جا

نگار:ليال جان يک ثانيه حرف نزن باشه؟)به من نگاه کرد وگفت(مگه ما قبال بهت توضيح نداديم ...اينجا تلفن نداريم 

 بايد بري بيرون زنگ بزني..

 ليال:و از اونجايي که منوچهر برامون هپو گذاشته اين کار امکان پذير نيست 

 قط يک ثانيه...نگار با اخم نگاش کرد ليال گفت:چيه؟گفتي ف

 گفتم:خواهش ميکنم کمکم کنيد من بايد زنگ بزنم

مهناز:بچه ها ما هشت نفريم ...خير سرمونم اشرف مخلوقاتيم فکرامونم رو بريزيم رو هم شايد يه راه حلي پيدابشه 

... 

 بعد چند دقيقه فکر کردن اونم به صورت ايکيوساني ليال يهو بلند شد وگفت:يافتم ...يافتم 

 گار :چي يافتي؟ن

 نجوا با خنده گفت:الکل ...

 ليال:يه فکري کردم... نه نميگيد؟

 مهناز:وانگاه که انيشتن فکر ميکند ...بگو فکرتو..

ليال سرشو چرخوند طرف سپيده پشت چشمي نازکرد وبا انگشت اشارشو به طرف سپيده گرفت وگفت:تو....بايد هم 

 اکنون جانت را نثار ما کني... 

 ده با تعجب گفت:چي؟سپي

 ليال:بچه ها غالم سوته عاشق کيه؟

 همشون گفتن:سپيده..

 ليال:خوب ديگه ...سپيده ميره با غالم حرف ميزنه من واينازم ميريم زنگ ميزنيم 

 سپيده:اينقدر دري وري نگو...ميخواي برم يه باليي سرم بياره؟

 نجوا:منم باهات ميام 

 باهات بياد.. ليال:حله ديگه ُقلتم ميخواد

 سپيده:من پامو تو اون خونه نميزارم..من ازاين پسره خوشم نمياد...

 ليال:عزيزم انگاه که بوسه هاي اتشينش را برلبانت کوبيد عاشقش خواهي شد 

 گفتم:خواهش ميکنم سپيده ...جبران ميکنم ...واقعا بايد زنگ بزنم 

 ليال گفت:نجوا سپيده رو همراهي کن.. سپيده دلش نميخواست بره از چهرشم مشخص بود ولي
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نجوا دست سپيده رو کشيد وبا خودش بلند کرد... سپيده گفت:پس حداقل وقتي تلفن زدنتون تموم شد يه سنگي يه 

 کوفتي بزنيد به در تامن بدونم زود بيام...شماها ميخوايد منو به کشتن بديد 

 نجوا رفت سمت در وگفت:اين درکه قفله ..

 مهسا ويسنا نگاه کرد وگفت:دستان پر توان گجت برس به داد اين ناتوان ..ليال به 

 مهسا بلند شد وبا سنجاق سرش درو باز کرد وگفت:زود بريد 

 نجوا و سپيده رفتن بيرون نگار هم از پنجره کشيک ميداد که هروقت ر فتن تو خبر بده.. ليالگفت:هنوز نرفتن؟

 ن حرف ميزنننگار:نه...فعال دم دروايسادن دار

 ليال:اي بابا..اگه من بودم تا حاالتاريخ عقدم مشخص کرده بودم 

 مهناز:اخه همه مثل تو تو دلبرو نيستن که؟

 نگار:بريد..بريد..رفتن تو 

 خواستيم بريم که مهنازگفت:ايناز..قول بده فرار نميکني؟

 گفتم:ديگه اينقدر نامرد نيستم..

 اريد براي بعد؟ليال:ميشه حرفاي لوتي تونو بز

 ليال همين جور دستامو ميکشيد وبا خودش ميبرد مهناز دنبالمون اومدوگفت: زياد حرف نزن باشه؟زودم برگرديد ..

 ليال :چشم خان باجي...

به باجه تلفن رسيديم ليال کارت تلفونشو داد بهم سريع شماره نسترن وگرفتم بعد از چند تا بوق جواب داد:بله 

 بفرماييد...

 بغض به گلوم هجوم اورد چقدر دلم براي صداش و پرحرفياش تنگ شده بود با همون بغض گفتم:الو سالم نسترن ..

 ساکت بود هيچي نگفت فقط صداي نفس کشيدنش وميشنيدم گفتم:الونسترن....صدامو ميشنوي؟

 با صداي بي جوني گفت:آ...آ...آيناز خودتي؟اره؟

 دمم ..بغضم شکست وبا گريه گفتم:اره خو

نسترنم گريه کرد وگفت:معلوم هست تو جايي؟کجا گذاشتي رفتي ها ؟ميدو ني چقدر دنبالت گشتم ؟عکستو به همه 

 کالنتريا دادم...ترسيدم اونا کشته باشنت نميدوني چقدر خودمو نفرين کردم که چرا حرفتو گوش ندادم 

 خوبي نسترن ؟-

 ي تا بيام دنبالت؟االن که صداتو نشنيدم بهتر شدم...بگو کجاي-

 خنديدم گفتم:کجا ميخواي بيايي تهرانم..

 تهران؟؟؟!!!تهران چي کار ميکني؟-

ليال با انگشت اشارش زد به ساعت که يعني وقت نداريم گفتم:نسترن من نمي تونم زياد حرف بزنم ..زنگ زدم که 

 بهت بگم حالم خوبه ونگرانم نشي..

 م دنبالت..کجا ميخواي بري؟ادرس وبده تا بيا-

نميخواستم براي بچه ها درد سر درست کنم گفتم:نميتونم نسترن..... نمي تونم..اگه تونستم دوباره بهت زنگ ميزنم 

 خدا حافظ..
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صداي نسترن هنوز پشت گوشي مياومد که گوشي رو گذاشتم دلم براي ديدنش لک ميزد اشکامو پاک کردم واز ليال 

 فت سمت خونه غالم.... سرشو گذاشت رو در گفتم :چي کار ميکني؟تشکر کردم راه افتاديم ..ليال ر

 هيچي تو برو تو ميخوام شنگول ومنگول واز دست اقا گرگه نجات بدم-

 خنديدم ورفتم تو بچه ها اومدن پيشم گفتن زنگ زدي با لبخند گفتم:اره ازت همتون ممنون ..

 يسنا:پس ليال کو؟

 گفتم:رفته شنگول ومنگول نجات بده

 

وقتي نجوا وسپيده اومدن از اونا هم تشکر کردن قيافه سپيده ديدني بود رنگ به صورت نداشت وقتي همه جمع 

 شدن ليال گفت: بچه ها نظرتون چيه براي اين پيروز ي بزرگ جشن بگيريم؟

 نگار با خنده گفت:چيه کبکت خروس ميخونه

 ليال:نه اردک مي خونه 

 نگار :من موافق..

 زبيده بياد چي؟ يسنا:اگه

 نجوا:نه بابا...مگه نشنيدي گفت شب ميان

 ليال:موافقا دستا باال

 سپيده:ميشه موافقا دستاشونو پايين کنن؟

 ليال:تو هرجور راحتي جيگر..

 مهناز:قبول بچه ها.... بساط مهموني رو حاضر کنيد 

ريخت تو سينگ ظرفشويي شروع کرد به نجوا وسپيده پريدن تو اشپز خونه سپيده هر چي ميوه تو يخچال بود 

شستن ليال بهش گفت:اينجوري فايده نداره بزار برم برات تشت بيارم قشنگ با پا برو توش... اينو که گفت سپيده يه 

سيب طرفش پرت کرد ليال تو هوا گرفتش وگاز زد نجوا هم داشت شربت البالو درست مي کرد ليال بهش گفت:اخه 

 قاشق هم زده ؟ادم.... کي شربت و با 

 نجوا با تعجب نگاش کرد وگفت:پس با چي هم بزنم ؟

 ليال:با همزن برقي..

 نجوا با حرص ليال رو از اشپزخونه بيرون کرد وگفت:يکي بياد اينو بگيره نميزاره کار بکنيم

ميکرديم هر کي  مهسا رفت تو اشپزخونه به نجوا وسپيده کمک کنه ...من وبقيه هم داشتم هال وبراي مهموني اماده

 مي رفت تو اشپزخونه يه ناخونکي به ميوه وشيريني ميزدمهسا گفت:قحطي زده نديده بوديم که لطف ليال ديديم ..

 ليال :به جاي اينکه حرف بزني برو يه نوار بندري بزار اني برامون بندري برقصه 

 گفتم:بيخود...خودت برقص...

 برسه به بندريشيسنا :ما رقص معموليشم بلد نيستيم چه 

 مهناز :ايناز...داره ناز ميکنه 

 سپيده: اشتباه گرفته بايد بره براي يکي ديگه ناز کنه 
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همشون خنديدن وقتي همه چي حاضر شد بچه ها تو هال نشستن ليال يه دونه خيار به عنوان ميکروفن بردا شت هم 

ي خوش امدين ومقدمتان را گرامي ميداريم و از ميخوردش هم حرف ميزد:ليدي ها ودوشيزگان محترم به اين مهمان

اينکه قدم هاي نحستان را در اين مجلس )حرفش تموم نشد که بچه کوسن مبل به طرفش پرت کرد ليال هم فقط 

 جاخالي ميداد با خنده گفت(وقتي يکي داره بهتون احترام ميزاره ادم باشيد 

 مهناز :ليال.اون خيارو بخور بعد حرف بزن 

قتي تمام خيارش وخورد يکي ديگه برداشت يه تعظيم کرد وگفت:بله بانوي من ...شما هم اکنون شاهد رقص ليال و

 زيباي خفته ي من خواهيد شد

 همين جور که سيب گاز ميزدم ابرومو بردم باال ليال خوند:ابرو ميندازي باال باال ميدونم سرت شلوغه واهلل

 ما هم برقصيدهمه خنديدن گفتم :به شرطي ميرقصم که ش

 نجوا:قبول اول تو بندري برو بعد ما تکنو ميريم 

 گفتم :زرنگين منم ميخوام تکنوبرقصم 

 نگار:با شه قبول ...هم بندري هم تکنو

ليال:بچه ها من تکنو نميرم چون ميترسم نعشگيم بپره ...براتن رقص باله ميرم )به من نگاه کرد وگفت(شروع کنم 

 مادام 

 سريمو از رو زمين برداشتم ودور کمرم بستم و وسط وايسادم موهامم باز کردم وگفتم:شروع کن بلند شدم ورو

دخترا سوت وکف برام زدن ليال شروع کرد اولش وبه صورت رپ خوند: خوشکل موشکالش بيان وسط بزنن تو 

 ام خودت ثبت ميکني؟ فازبندري ميخونه ليال مفنگي ديگه نشينين رو صندلي ....خنديدم وگفتم: شعرمردمو به ن

ليال هم خنديد وگفت:باکي ني ...شروع ميکنيم ...همه دختراي بندر با نمک خوشکلن ودلبر/ يکيشون جا کرده تو 

قلبم /ميخونيم اينو با هم قد بلند مو مشکي پوستش برنزه ...همين جور که ميرقصيدم وايسادم وگفتم:صبرکن....صبر 

 کن 

 ليال :چيه؟

 پوستم برنزست؟گفتم :من کجاي 

 نگاربا خنده گفت:راست ميگه بچم سفيده

 ليال :خوب چيکار کنم نميتونم شعر مردمو خراب کنم 

 گفتم: خوب عيب نداره با خوندن تو من که سياه نميشم 

ليال: ادامه شعر.....ميرقصه بندري کارش درسته/ قد بلند مو مشکي پوستش برنزه/ ميرقصه بندري کارش درسته 

تکونش بده رقصو نشونش بده... / تکون تکونش بده رقصو نشونش بده......... من ميرقصيدم وميخنديدم اونا /تکون 

هم دست ميزدنو با ليال ميخوندن البته بدون اذيت هم ننشستن ...چند دفعه با پاشون زدن به باسنم که ميافتادم رو 

هل دادکه افتادم رواونا ....تا شب زديم ورقصيديم اينقدر  ليال.... ليال هم نقش زمين ميشد ....چند دفعه هم ليال منو

 خستمون بود که فقط دنبال بالشت ميگشتيم 

 ليال:ايناز چقدر ميخوابي بلند شو ديگه لنگ ظهر شد...

 با خواب الودگي گفتم:بزار بخوابم ..
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يدار شي ...پاشو تا صداي پارسش ليال:باور کن اگه به من بود ميزاشتم عين اصحاب کهف بخوابي وسيصد ساله ديگه ب

 درنيومده 

 جوابشو ندادم صداي باز شدن در اومد يهو ليال داد زد:ايناز زبيده اومده بلند شو ...بلندشو

خواب از کلم پريد وسريع رو تخت نشستم ديدم نجوا ونگارن تا منو ديدن زدن زير خنده ليال هم ميخنديدبا حرص 

 گفتم : ليييييال

 ه صبحونمون وخورديم ...رفتيم به اتاق اماده شديم امديم بيرونبعد از اينک

 زبيده کيفمو نو پر مواد کردوداد دستمون بهمو گفت:اگه اينارو نفروشيد ميفروشمتون فهميديد 

 من فقط سرم وتکون دادم گفتم:بله

 زبيده:ليال مواظبش باش

 ليال:هستم خانم عين عقاب پشت سرشم 

 االي سر يا پشت سر؟خنديدم وگفتم:عقاب ب

 ليال:مهم نيست ...مهم اينکه مراقبتم 

 وقتي از خونه اومدم بيرون بهش گفتم:کجا ميريم تجريش 

 دوره؟-

 اره..-

 يه ماشين دربست گرفتيم تا تجريش از ماشين پياده شديم همون جا وايسادم گفتم:چرا اينجا وايساديم؟

 صبر کن ميفهمي ...-

 منم همون جا نگاه ميکردم بعد از چند دقيقه گفتم:به چي نگاه ميکني؟سمت چپ نگاه ميکرد 

 دودقه دندونتو بزار رو جيگرت ميفهمي-

 تا کي بايد اينجا باشيم ..-

 صبر کن االن مياد-

 کي..-

 کرم خاکي..اها اومد...-

 ت:تو جلو بشين نگاه کردم ديدم يه مرسدس بنز مشکي داره مياد طرف ما جلو پامون نگه داشت ليال گف

اينو گفت ورفت در عقب وباز کرد منم جلو نشستم ماشين حرکت کرد به مرده نگاه کردم يه مرد حدوداي سي 

 وهشت... سي ونه ساله خوش تيپ به من نگاه کرد و به ليال گفت:از همکاراي جديد؟

 هم درتماسه..FBIليال:بله..با

 مرده زد زير خنده به من گفت:اسمت چيه دختر؟

 ليال سريع گفت:درنا..

 خوب بزار خودش حرف بزنه...-

 ليال:بيچاره الله

 چرخيدم وبا چشاي گشاد نگاش کردم ليال لبخند زد وشمرده گفت:هيچي...عزيزم...ميگه.....اسم ت ...چيه؟

 ؟چشمام وگشاد تر کردم وخنديدم وبرگشتم مرده گفت:چقدر گناه داره ...حاال چه جوري مواداش و ميفروشه
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 ليال:فکر کردي من اينجا لولو سر خرمنم ...خوب اومدم جنساشو بفروشم ..

 خوب چرا خودش واوردي؟-

 ليالپوفي کرد وگفت:اقا شما جنس وميخواي اين دختره رو ..

 جنس..-

بورد ليال:خوب خدا اين روز يکشنبه امواتت وبيامرزه ...ليال سمت جلو خم شد زد به بازوم وگفت:جنس وبزار تو داش

 ...ازکيفم دوتا بسته گذاشتم داخل داشبورد... ليال گفت:پاکت سفيد وبردار

 پاکت وبرداشتم دادم دستش بعد از اينکه شمرد گفت:پنجاه تومنش کمه..

 مر ده از تو ايينه نگاه کرد وگفت:قيمت اون دفعه رو بهت دادم..

عست پاي تلفنم گفتم پونصد تومن نه يه قرون کمتر نه يه ليال:نه نشد ديگه ..اون دفعه اون دفعست...اين دفعه اين دف

 قرون بيشتر ... اين پوال واسه توو که پول خورده چرا کنس بازي در مياري...اگه نميخواي جنس وبده برم 

 مرده پوفي کرد وگفت:يه کاري ميکني ديگه ازت جنس نخرم ..

 نخر اقا جون اوني که محتاج تويي نه من ...-

بوردش يه کيف مشکي اورد بيرون پنجاه تومن داد دست ليال..ليال گفت:افرين پسر خوب..حاال ماشين ونگه از تو داش

 دار ميخوايم پياده شيم 

 حاال بودي..-

 نه قربونت ..کارداريم باس بريم -

م وبا اخم ماشين ويه گوشه نگه داشتم ليال پياده شد درو باز کردم که دستش گذاشت رو دستم سريع دستمو برداشت

 نگاش کردم با لبخند گفت:يه شب ميارتم پيش خودم ..دختر باحالي هستي

 چيزي نگفتم اومدم پايين درو محکم بستم اونم گاز وگرفت ورفت داد زدم:بيشعور ...

 ليال بلند خنديد وگفت:چته دختر تو که ابرومون وبردي

م(يه شب ميارمت پيش خودم خيلي باحالي...اخه بگو با اعصبانيت نگاش کردم وگفتم:بيشعور ميگه )اداش ودراورد

 کثافت من که حرف نزدم کجام باحاله

 همين جور که راه ميرفتيم ليال بلند بلند ميخنديد وگفت:البد الل بودنت باحاله 

 زدم به شونش وگفتم:همش تقصير تو 

و ليال موادخريدن ديگه موادا رو خوب  با هم تو پارک نشستيم چند دقيقه بعد يه پسري وچند تا دختر اومدن از من

ميشناختم ليال استادم کرده بود..... چه جنسو ببينم چه مزه کنم ميشناختم فقط کافي بود بهم نشون بدن تا بگم چيه 

...اما حتي يک بارم مصرف نکردم چون اخرو عاقبتش وميدونستم ... نزديک ظهر بود کس ديگه اي نيومد داشت 

  گفت:بستني ميخوري؟حوصلم سر ميرفت ليال

 اوهوم..فقط شکالتي نباشه-

 پول داد دستم وگفت:بيا ...برو هر بستني که دوست داشتي بخر

پول و گرفتم کولم وگذاشتم رو شونه ها م راه افتادم يه پسر که توان وايسادن نداشت جلوم گرفت وگفت :من 

 وميشناسي؟

 سرم وتکون دادم وگفتم:اره ...اکبر
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 شلوارش پول دراورد وجلوم گرفت گفت:بده خيلي حالم خرابه از تو جيب 

 همين جور نگاش ميکردم گفتم:اخه اينجا وسط پارک که نميشه ...بيا بريم اون گوشه

 پشت سرم اومد به زور قدم برميداشت پشت يه درخت تنومند وايساديم پول وازش گرفتم مواد بهش دادم 

چرا اين بالها رو سر خودشون ميارن ...تا کي ميخوان اينجوري زندگي کنن؟ته وقتي رفت با تاسف نگاش کردم واقعا 

زندگيشون يا خرابه است يا جوب بيچاره پر مادراشون يه عمر زحمت ميکشن بچه بزرگ ميکنن اخرش بايد تو سرد 

...شاد خونه تحويلشون بگيرن يه نفس دادم بيرون رفتم به يه بستني فروشي دوتا بستني توت فرنگي گرفتم 

 وشنگول راه ميرفتم که يکي از پشت سرم گفت:خانم..

 برگشتم يه اقاي سي ويک ساله با ريش مرتب قد بلند با چش وابروي مشکي ...قيافش مهربون بود گفت:مواد داري؟

 با تعجب گفتم:بله؟

 با لبخند وتند صداي پايين حرف ميزد گفت:مواد...داري بهم بدي؟

 بهم مياد مواد فروش باشم  پوزخند زدم وگفتم:خيلي

 پشتم وبهش کردم وراه افتادم پشت سرم اومد وگفت:همين االن ديدم به اون پسره فروختي...

 وايسادم وگفتم:چي فروختم؟

 با لبخند گفت:اب نبات چوبي...ميدونم داري بهم بده الزم دارم

 سر تا پاش ونگاه کردم وگفتم:به قيافه مذهبيت نمياد معتاد باشي..

 با لبخند گفت:نيستم...براي کسي ميخوام

 شرمنده ...من مواد فروش نيستم برو همون جايي که قبال ميخريدي -

دوباره راه افتادم با قدم هاي تند پشت سرم اومد جلوم وايساد گفت:خواهش کردم ازت ...ميدونم مواد ميفروشي 

 اشتم التماست نميکردم...ديدمت با اون پسره رفتي پشت درخت بهش دادي...اگه الزم ند

 نگاش کردم با مهربوني نگام ميکرد چشماي مشکيش وخمار کرده بود با لبخند گفت:ميدي؟

 با چشماش رامم کرد گفتم:پول داري؟

 خوشحال شد دست برد به کتش وگفت:اره ..اره دارم 

رس يه قدم رفتم عقب ....رد نگامو چيزي رو که نبايد ميديدم وديدم ...اسلحه شو گذاشته بود کنار شلوارش...با ت

 گرفت فهميد دارم به اسلحش نگاه ميکنم يه قدم ديگه رفتم عقب تر نگام کرد وگفت:کار ومشکل وتر نکن 

دويدم بستني ها رو انداختم رو زمين با تمام سرعتم دويدم .. اونم پشت سرم ميدويد ..ليال هنوز رو نيمکت نشسته 

د تا بچه نگاه ميکرد چه جوري بهش بگم.... پشتمو نگاه کردم هنوز ولکنم نبود بودو حواسش نبود داشت به چن

 گفت:وايسا دختر ...

 سرم وبرگردوندم ليال نگام کرد بهش نزديک شدم داد زدم: ليال بدو پليسه ...ليال کولشو برداشت با هم ميدويدم 

 ليال گفت:اين ازکجا پيداش شد؟ 

 پيداش شد  من چه ميدونم يهو عين جن پشتم-

 ليال پشتشو نگاه کرد وگفت:بدو ايناز بدو ...داره مياد 

 فکر کردي دارم چيکار ميکنم ؟دارم ميدوم ديگه-

 ليال دستمو کشيد از پارک اومديم بيرون هنوز پشتمون بود ليال گفت:عجب سيريشه ها....
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 ليال بريم اونور خيابون ..-

رمز کردن وفحش دادن ...رفتيم جلوتر نزديک بود تصادف کنيم بوق پريدم وسط خيابون شلوغ چند تا ماشين ت

ماشينا تو سرم مي پيچيد هنوز بد وبيراه ميگفتن ..از خيابون رد شدم به مرده نگاه کردم وسط ماشينا گير افتاده بود 

 ليال فقط دستمو ميکشيد داد زدم:ليال دستم داره کش مياد..ولم کن..

 چيو ول کنم ميخواي گير بيوفتي؟ همين جور که ميکشيد گفت:چي

 رفتيم به کوچه هنوز ميدويديم گفتم:ليال داري کجا ميري ؟ديگه نميتونم نفس بکشم

 وايسادمو نفس نفس ميزدم ليال جلوتر از من بود اومد کنارم دستم وگرفت وگفت:بيا ايناز ...بيا بريم تو اين باغه 

 نگاه کردم وگفتم:اخه اينجا کجاست؟

 شيد وگفت:نميدونم فقط بيا تا گيرمون ننداخته..دستم وک

رفتيم تو يه خونه بزرگ چند نفر ميرفتن بيرون چند نفر مياومدن تو ...ما هم رفتيم تو هنوز نفس نفس ميزديم 

 گفتم:کجا اورديمون؟

ي هاي ليال دستشو گذاشت رو شکمش يه نفس عميق کشيد وگفت:مگه نمي بيني...اوردمت مهد کودک ببين چه نقاش

 عتيقه اي کشيدن 

به ديوار نگاه کردم پر بود از تابلوهاي نقاشي ...از يکيش خوشم اومد روبه روش وايسادم وبهش نگاه کردم ...تابلو 

پر بود از درخت هاي کاج سرسبز وبلند ... يک دختر کوچيک با پيراهن پاره وپاي برهنه به يه درخت خشکيده بي 

 روش گذاشته بود .....سرشو باال گرفته بود بهش نگاه ميکرد  شاخ وبرگ تکيه داده بود دستش

 ليال گفت:نقاشي هاي اونجا رو ديدي؟

 کجا؟-

 اونجا..بيا تا بهت نشون بدم -

 با هم رفتيم گفت:نگاه کن به خدا من هرچي نگاه کردم اخرش نفهميدم چي کشيده 

 خنديدم وگفتم:به اين سبک نقاشي ميگن....

 ن به شونه من وليال ...گفتن: سالم برهنر مندان مملکت...يهو دو نفر زد

 برگشتيم ديدم مهسا ويسنا هستن ليالبا ترس گفت:اي درد بگيريد ...زهرمون ترکيد

 با خنده گفتن:شما اينجا چيکار ميکنيد؟

 ليال:اومديم ببينم سبک جديد چي اومده به بازار...

 ييد استادمهسا:اها...پس مزاحم ديدنتون نميشم بفرما

 گفتم:شماها اينجا چيکار ميکنيد؟ به قيافتون نمياد فرهنگي هنري باشيد..

 يسنا:مگه فرهنگيا وهنريا چه شکلين ؟

به ليال که داشت متفکرانه به تابلوي روبه روش که به شکل خط خطي رنگ اميزي شده بود نگاه ميکرد اشاره کردم 

 وگفتم:اين شکلين 

 ه ليال با تعجب بهشون نگاه کرد وگفت:چيه ؟به چي ميخندين ؟مهسا ويسنازدن زير خند

 مهسا باخنده گفت:استاد خواهش ميکنم به ديدنتون ادامه بديد ما ديگه مزاحمتون نميشيم 

 خواستن برن که ليال گفت :شما اينجا چيزي هم خوردين؟
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 يسنا:اره اونجاست ...بريد تا تموم نشده 

 ال گفت:اينا چشون بوداينو گفتن وبا خنده رفتن لي

 با لبخند گفتم:هيچي استاد ...از اينطرف لطفا 

رفتيم طرف ميزي که ابميون روش گذاشته بودن منو ليال هر کدومون يکي برداشتيم وخورديم ليال گفت:اون نقاشيه 

 قشنگه نه؟

درشت سياه وشلوار لي ابي رد نگاه ليال رو گرفتم ديدم داره به يه پسر خوش استيل که کت اسپرت سفيد با دوخت 

روشن پوشيده نگاه ميکنه ... موهاي مشکيش تا الله گوشش بود و سفيدي پوستش که از چندمتري هم مشخص بود 

وبيني خوش فرم وصورت کشيده اي داشت ... چند تا دختر دورش وگرفته بودن درمورد نقاشي ها ميپرسيدن اونم 

 روي کاغذ مينوشتن با لبخند گفتم:خدا نقاشي هاي قشنگي ميکشه توضيح ميداد بعضي از دخترا هم يه چيزايي 

 ليال با صورت کج بهم نگاه کرد وگفت:اين جمله از کدوم فيلسوف بود ؟

 خودم-

 اها...بريم پيشش؟-

 ميخواي چي بگي ؟-

 هيچي يه ذره سر کارش ميزارم وميخنديم ...بعدشم ميريم خونه -

 نکن چي ميخواي بهش بگي ؟تو که درمورد سبک نقاشي ها نميدوني.. بازو هامو کشيد گفتم:ليال زشته

 همين جور که بازوهامو ميکشيد گفت:مگه من تو رودارم براي چي ميبرم؟

پشت چند تا دختر وايساديم وهمين جور نگاش ميکرديم چشماش از نزديک خوشکل تر بودن به رنگ خاکستري ... 

 نکن زن وبچه داره  ليال زد به پهلومو گفت:اينجوري نگاش

 به دست چپش نگاه کردم يه حلقه سفيد تو انگشتش داشت با لبخند دم گوشش گفتم: ميخواستم براي تو بگيرمش

 ليال خنديد وگفت:گربه دستش به گوشت نميرسيد ميگفت...پيف پيف بو ميده

ياداشت شو درمياورد وقتي توضيح دادنش تموم شد همه دخترا رفتن به جز يکشون که داشت از کيفش دفتر

 گفت:استاد ميشه شمارتنو بديد ...اگه مشکلي داشتم با هاتون تماس بگيرم؟

 گفتم: مگه ميخواي مسئله فيزيک حل کني که مشکل پيش بياد ؟

ليال دستشو گذاشت جلوي دهنشو خنديد پسره هم با لبخند بهم نگاه کرد ودختره گفت:شما کي هستيد ؟اصالشما 

 اشي ميدونيد که راجبع مشکله يا اسون بودنش اظهار نظر ميکنيد ؟چيزي در مورد نق

 ليال با لبخند به من اشاره کرد وگفت:ايشون يکي از بهترين نقاشاي ايتاليا هستن اين خانم درايتاليا صاحب سبکن 

 با چشاي گشاد به ليال نگاه کردم ليال هم سر شو تکون داد وگفت:چيه ؟

 ردم وبه دختره گفتم:مزاحمتون نميشيم شمارتونو بگيريد با حرص خودمو جمع وجور ک

 يه چرخ زدمو دست ليال رو کشيدم وراه افتادم ليال گفت:چيکار ميکني؟

 تو اصال ميدوني صاحب سبک يعني چي؟-

 نه فقط از تو تلويزيون ديدم-

وقتي چيزي نميدونيد لطفا وسط سالن وايسادم دو تا دستامو بهم چسبوندم جلوي صورتش گرفتم وگفتم:ليال جان 

 حرف نزن..
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 خوب چرا؟گفتم صاحب سبکي چيز بدي که نگفتم-

 با حرص گفتم:واي ليال ...

 خانوما ...-

 برگشتيم ديدم همون پسره چش قشنگست با لبخند گفت:از اينکه تشرف اورديد ممنون 

 نقاشيا رو شما کشيديد ؟ليال انگار که دنبال همين فرصت بود رفت جلو گفت:ببخشيد ...تمام اين 

 بله ..چطور؟-

 ليال در کمال پررويي گفت:خيلي چِرتن...

 پسره با تعجب گفت:بله؟

ليال:منظورم نقاشيهاتونه ...چرا به جاي اينکه نقاشي بکشيد ...رنگ پاشيد دقيقا عين ادمايي که اعصابشون خورد بوده 

 و ميخواستن عقدشونوسر يکي خالي کنن

يال بيشتر از اين گند نزنه رفتم جلو گفتم:ببخشيد منظور دوست من اينکه بهتر نبود بيشتر از سبک بخاطر اينکه ل

 رئال استفاده ميکردي تا ...کوبيسم و آبستره؟ 

پسره انگار تازه متوجه شده بود گفت:اها... بله خوب نظر شما هم قابل احترامه ولي من دوست داشتم از هر سه 

 ده کنم ..سبک در نمايشگام استفا

 ليال:بله..شما اموزش هم ميديد؟

 نخير... -

 ليال:حتي اگه پيشنهاد خوبي بديم؟

 حتي اگه پيشنهاد ميلياردي بديد؟-

 با خنده گفتم:دخترا چه باليي به سرتون اوردن که از خير همچين پولي هم ميگذريد ؟

لي مشکل اموزش ندادن من اينه که من دکترم ووقت ليال وپسره خنديد وگفت:ازاينکه درکم ميکنيد واقعا ممنون.... و

اموزش دادن ندارم.. خيلي به نقاشي عالقه دارم گفتم يه نمايشگاه بزارم ..تا نظر ديگران رو درمورد نقاشي هام 

 بدونم... ميتونم اسماتونو بپرسم؟

 ليال به من اشاره کرد وگفت:اينازه منم ليال

 منم اميرعلي وسوقي هستم -

 قاي دکتر نقاش ... اميرعلي وسوقي درست گفتم ؟ليال:ا

 امير علي خنديد وگفت:بله درست فرموديد ..

 بعد از اينکه باهاش خدا حافظي کرديم گفت:دوباره تشريف بياريد

 ليال :حتما مزاحم ميشيم جناب دکتر نقاش 

 ار ميزارن با خنده از نمايشگاه اومديم بيرون ليال گفت :حال کردي؟اين جوري ملتو سر ک

 ديونه ...خوب فردا برناممون چيه؟-

 ميخواي بريم باال شهر؟-

 با ناراحتي گفتم:کاش ميشد فرار کنم..

 ليال وايساد وگفت:مگه به مهناز قول ندادي؟مگه نگفتي اينقدر نامرد نيستي که بخواي فرار کني؟
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 اون ماله ديروز بود ...امروز به کسي قول ندادم -

گو ميخواي براي من درد سر درست کني ...بعد از اينکه فرار کردي ميدوني چه باليي سر من ميارن اها...پس ب -

؟کتک خوردن با سگک کمربند به جهنم ... منو چهر بهم گفته اگه تو از دستم فرار کني تبديلم ميکنه به يه معتاد 

...به غير از اينا تا يک هفته ميفرستنم پيش  تزريقي ميدوني يعني چي؟يعني فقط کافيه دوروز مواد بهم نرسه تا بميرم

مرداي به گفته نگار هوس باز تو اينو ميخواي ؟فقط بخاطر اينکه خودتو ازاد کني ميخواي منو بندازي تو هچل ؟من 

نميدونم چرا ميخواي فرار کني اونا که کاري به کار تو ندارن ...مگه بهت بد ميگذره ها؟اصال کجا ميخواي بري؟ مگه 

ي مادرت مرده...تو عمرتم فاميالتونم نديدي..فقط يه دوست داري.. مي خواي بري پيش اون؟اره؟ايناز خواهش نگفت

 ميکنم با اين فکرات ما رو اواره اين شهر واون شهر نکن ...بيا بريم

واد فروش همين جوري که راه ميرفتم گفتم:من ديگه نميتونم تو اون خونه زندگي کنم...نميخوام تا اخر عمرم بشم م

 اونا ...ميخوام براي خودم زندگي کنم 

بازم وايساد وگفت:تو تازه اومدي واين حرفا رو ميزني... ما چي که چند سال تو اون خراب شده ايم صدامونم در 

نيومده... ايناز ازت خواهش ميکنم اين فکرا رو از سرت بنداز بيرون ...حاال فکر کن رفتي پيش دوستت...تا کي 

 موني ؟يک ما؟دوماه؟نه اصال يک سال اخرش چي شوهرش ميندازتت بيرون بايد به فکر يه خونه باشي.ميخواي ب

 خوب همون يک سالي که تو گفتي کار ميکنم ...پول خونه رو جور ميکنم-

 ليال خنديد وگفت:همين حرفت هميشه جک سال راه بيوفت بريم که با مغزم ساندويج درست کردي

 اي رفتيم خونه بدون هيچ حرف ديگه 

 بعد از نهار همه رفتن بيرون به جز من وليال منوچهر اومد به اتاق وگفت:بيايد بيرون کارتون دارم

دو تا کوله دستش بود يکي داد به من يکي داد به ليال منو ليال پشت سرش رفتيم بيرون دم گوش ليال گفتم:کجا 

 داريم ميريم؟

 نميدونم ...خودش ميگه -

 شديم حرکت کرديم منوچهر گفت:ليال تو خونه کاظم ....تو هم ميري خونه سيروس  سوار ماشين

 با تعجب گفتم:من که خونه سيروس بلد نيستم ..

 منوچهر:منم که نگفتم خودتت بري ميرسونمتون 

 ليال دم گوشم گفت:خوش به حالت اين قدر خوشکله

 خنديدم وگفتم:خوشکل اون دفعتو ديدم 

وچه پياده وحرکت کرديم...چند دقيقه بعد دم يه برج ماشين ونگه داشت برگشت به من نگاه کرد ليالرو سر يه ک

 وگفت:طبقه ده واحد بيست ...گيج بازي وخنگ بازي هم درنمياري فهميدي؟

 اوهوم...-

 با يک ميليون تومن برميگردي کمتر از اين باشه من ميدونم وتو ..زود برگرد-

 اينجا نگهبان داره اگه گفت با کي کار داري؟بگو سعيدي  درماشين وباز کردم گفت:

باشه.... از چند تا پله رفتم باال وارد سالن شدم ... کف و ديوار همه رو گرانيت سبز زده بودن چند دست مبل هم -

 گذاشته بودن معلوم نيست اينجا برج يا البي هتل رفتم سمت اسانسور که يکي گفت:کجا خانم؟

 کت وشلواري بود گفتم:با اقاي سعيدي کار دارم... برگشتم يه مرد
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 چند لحظه تشريف داشته باشيد.. بهشون اطالع بدم -

سرم وتکون دادم رفتم کنارش وايسادم تلفن وبرداشت بعد ازگرفتن شماره گفت:سالم اقاي سعيدي يه خانم اومدن 

 با شما کاردارن 

....... 

 اسمتون چيه؟-

 آيناز...-

 ....آيناز هست-

.... 

 بله ..چشم-

 گوشي رو گذاشت وگفت:بفرماييد ..

بعد از تشکر وارد اسانسور شدم دکلمه ده وفشار دادم يک اهنگ شروع به نواختن کرد تو ايينه اسانسور مقنعمو 

کمي عقب کشيدم به اندازه چهار انگشت کمي به خودم نگاه کردم بد نبودم ولي کاش چشام بزرگ بود وموهام لخت 

 .. يهو يه خانمي گفت:طبقه ده .

در اسانسور باز شد...خوب نميگفتي خودمم ميدونستم اومدم بيرون دوتا در بود يکي سمت چپم يکي سمت راست 

زنگ وزدم سرم وانداختم پايين وپام  60دوتاش چوبي وشيک بودن رفتم سمت راست که به انگليسي نوشته بود 

زشد سرم واوردم باال..چشم باز شد يه پسر قد بلند چهار شونه که موهاشو وبه زمين ميکشيدم چنددقيقه بعد در با

عين سربازاتا ته زده بود پوست سفيد وچشماي سبزش که تو صورتش خود نمايي ميکرد ته ريشم گذاشته بود يه 

 قيافه خيلي جدي واخمويي داشت يه تيشرت سبز هم رنگ چشماش با شلوار لي مشکي پوشيده بود دلم براش غش

 کرد گفت:بله با کي کار داريد ؟

 همين جور عين گيجا نگاش ميکردم گفت:کاري داشتي؟

 به خودم اومدم وگفتم:ها..نه ...يعني اره چيزه ...با اقاي سعيدي کار داشتم 

 سرتا پاي منو نگاه کرد وگفت:بيا تو...

شتي پوشيده بود به پام نگاه کردم يعني نزديک بود گند بزنم..يه پوفي کردم ورفتم تو درو بستم خودش دمپايي انگ

 بايد کفشم ودر بيارم 

 پس چرا نميايي؟-

 با کفش بيام؟-

 نخير...اونجا دمپايي هست بردار-

چه اعصباني ..خدا رو شکر جوراب نپوشيدم که بو بده يه دمپايي انگشتي قرمز برداشتم که به در د پاي جدم ميخورد 

صد شيشصد متري وقشنگ مياد...دو تا پسر داشته باشي بيان اينجا گل کوچيک ...رفتم جلوتر عجب خونه اي پون

بازي کنن کنار يه مبل چرمي قرمز وايساد سرم وبلند کردم چشمم افتاد به لوستر ...چه لوستره نانازيه بيشتر به درد 

 کاخ ميخوره نه اينجا چقدر گندست ...همين جور که سرم باال بود گفت:چقدر اوردي؟

 جور که لوستر نگاه ميکردم گفتم:دو تابسته است نميدونم چقدر ميشه؟همين 

 خيل خوب بده..-
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 هنوز محو تماشاي لوستر بودم گفتم:ها؟؟

 صداش نيمه داد بود گفت: جنسو بده 

م سرم واوردم پايين وگفتم:اها باشه رو مبل کنار دستم نشستم اونم روبه روم نشست ازکولم دو تا بسته موادودر اورد

 وگذاشتم رو ميز ...

 از جيبش يه چاقو دراورد بعد از پاره کردن يکي از بسته ها کمي مزش کرد گفتم:نترس اصله...

 نگام کردم وگفت:به منوچهر وادماش نميشه اعتماد کرد 

 هر جور راحتي..-

 يه پاکت سيگار وفندک رو ميز بود گذاشت جلوم وگفت:تا تو يه نخ بکشي پولو اوردم 

 گاري نيستم...سي-

 بلند شد وگفت: يعني اينقد رمصرفت باالست که سيگار تاثيري نداره؟چيز ديگه اي ندارم بهت بدم 

اينو گفت ورفت ...حاال کي چيز خواست يه نخ سيگار برداشتم بوش کردم زياد بد نبود گذاشتم گوشه لبم يه چرخي 

وبيرون ونگاه کردم ... ماشينا دررفت وامد بودن بوق ميزدن خوردم ورفتم کنار پنجره وايسادم پرده سفيد وکنار زدم 

...جلوي برج يه پارک کوچيک بود بچه ها با جيغ وداد بازي ميکردن ...خندم گرفته بود چقدر ادما از اينجا ريزن..هه 

يکردم پرده رها چه با حال هر وقت حوصلش سر بره ميتونه اينجا ادما رو ديد بزنه ته سيگار وبا دندونام باال وپاييم م

کردم برگشتم دوباره چشم افتاد به لوستره ...اگه دزد بودم اولين چيزي که ازاين خونه ميدزديدم همين لوستره 

 بود..

 ميخواي لوسترو بدم ببري؟-

سرم واوردم پايين داشت اخم نگام ميکرد معلومه از اون ادامايي که فقط عيد نوروز ميخندن گفتم:نه ميترسم مامانت 

 اطر اين همه دست ودلبازيت دعوات کنه..بخ

 چيزي نگفت پاکتو جلوم گرفت وگفت:بگير ...

 چند قدم رفتم جلو از ش گرفتم پولو دراوردم که بشمارم گفت:فندک رو ميز بود.

 سيگار دراورد مو گفتم:گفتم که سيگاري نيستم..

 پس اونو براي يادگاري برداشتي؟-

 موگفتم:اره ...من هرجا ميرم يه چيز يادگاري برميدارم ...ممنون خداحافظسيگارو گذاشتم تو جيب مانتو 

رفتم دم در کفشمو بپوشم ديدم داره بسته هارو برميداره...بي معرفت نيومد تا دم در بدرقم کنه رفتم پايين منوچهر 

 هنوز منتظرم بود پشت سوار شدم گفت:چي شد؟

 پاکت ودادم دستش وگفتم:بفرماييد

 داري راه ميافتي..خوبه ..-

بعد از اينکه ليال رو سوار کرديم رفتيم خونه ... حال و حوصله هيچ کس ونداشتم موقع خواب مهناز پرسيد:تو امروز 

 چت بود؟

 صورتمو به طرف مهناز کردم وگفتم:من بايد ازاينجا برم ..

 با تعجب گفت:بري؟کجا ميخواي بري ؟جايي رو داري که ميخواي بري؟

 ن دادم وگفتم:نه ...برم شهر خودمون بهتر از اينکه اينجا باشم سري تکو
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 فکر کردي بري اونجا همشهريات به استقبالت ميان؟-

 با گريه گفتم:مهناز من خسته شدم ديگه نميتونم اينجا بمونم 

ديگه بيرون رفتني ميگي من چيکار کنم؟روز اول که اومدي قانون اينجا بهت گفتيم ..نگفتيم اگه پاتو گذاشتي اينجا -

 در کار نيست؟

 خواهش ميکنم مهناز يه کاري بکن از اينجا برم..-

 نميشه...زبيده ومنوچهر همه جا ادم دارن پات برسه به ترمينال وليچر نشينت ميکنن-

 روز ها وهفته ها بدون توجه به من پشت سر هم با سرعت ميگذشتن .. نزديک يک ماه ونيم پيش بچه ها بودم دوبار

ديگه هم به کمک بچه ها به نسترن زنگ زدم وگفتم جام خوبه اما بهش دروغ گفته بودم.... هيچ پرنده از تو قفس 

بودن خوشحال نيست فقط نميخواستم براي بچه ها درد سر درست کنم ميخواستم خودم فرار کنم شهريور ماه تموم 

 ز زندگي من ورق خورد .... شد و جاشو به مهرماه داد با شروع فصل پاييز ...فصل جديدي ا

صبح بلند شدم ومثل روزاي قبل يواشکي وضو گرفتم ونمازمو خوندم خوبي زبيده ومنو چهر اين بود که صبح زود 

بيدار نميشدن هميشه بعد از نماز ميخوابيدم وبچه ها ساعت هشت يانه صدام ميزدن اما امروز خوابم نبرد بلند شدم 

فشار دادم قفل بود هيچ راه فراري وجود نداشت برگشتم تو اتاق اروم اروم گريه ورفتم سمت در هال دست گيرشو 

 کردم با صداي گريم تک تکشون بيدار شدن مهسا با تعجب گفت:چته اني؟چرا گريه ميکني؟

 با گريه گفتم:ميخوام برم ... 

 بعدش عادت ميکني..نگار که کنارم بود بلند شدو سرم وگذاشت رو سينش وگفت:گريه نکن ...روزاي اوله 

 يسنا:اني باور کن اگه بزاريم تو بري براي ما درد سر ميشه 

 همين جوري که رو سينه نگار گريه ميکردم مهناز گفت:باور کن اگه ميشد حتما فراريت ميداديم 

 ليال بلند شدوگفت:بزار برم يه دود بگيرم ميبرشم بيرون يه دور بزنه حالش ميزون ميشه ...نگار بريم

خودشو نگار رفتن بيرون من موندم وبقيه هر کي با يه حرفي ميخواست ارومم کنه اما من اروم بشو نبودم دلم براي 

شهرم ونسترن وحتي نويد تنگ شده بود ميخواستم برم نميخواستم زندوني اينا باشم ...بعد از خوردن صبحونه رفتيم 

 چيکار کني تو اتاق که يهو مهناز يه بشکن زد وگفت:فهميدم ايناز

با خوشحالي نگاش کردم بعد انگار از حرف خودش پشيمون شده باشه گفت:نه فکر نکنم عملي بشه...خطر ناکه 

 ارزش ريسک کردن نداره

 نجوا:حاال تو بگو شايد از پسش بربياد 

 سپيده:راست ميگه ...ما هم بايد بهش کمک کنيم؟

 مهناز:نه..فقط خودش

 يکني...خوب بگو نقشت چيه ؟ليال:اول صبحي معما طرح م

مهناز دراتاق وباز کرد ويه سرکي کشيد وقتي خيالش راحت شد کسي نيست اومد تو دروبست وسط اتاق وايسادو 

 گفت:ببين بچه ها وقتي کسي کاري خالف قانون زبيده انجام بده اون چيکار ميکنه؟

 يسنا:ميفرستتش پيش خوکا

 يد ايناز يه کاري بکنه که زبيده از دستش اعصباني بشه وبفرستتش پيش خوکامهناز بشکني زد وگفت:افرين..حاال با

 ليالبه در تکيه داد وگفت:عزيزم تو فکر نکني سنگين تر نيستي؟
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 نگارخنديد وگفت:ليال راست ميگه تو با اين نقشت بدتر اينو به کشتن ميدي

ي باشه ميتونه از دست منوچهر فرار کنه ...اگه از مهناز با اخم گفت:ميزاريد بقيشو بگم؟....ايناز اگه دختر زرنگ

 دستت منوچهر نتونست فرار کنه.... 

 ليالبشکني زد و گفت:از دستت اون مردي که ميخواد بره پيشش فرار ميکنه

 مهنازهم بشکن زد وگفت:آ باريکال...

 ليال بين جدي وشوخي گفت:زهرمار....با اين نقشت 

 ت:سيرک تموم شد بچه ها بريد سر کارتونهمه خنديدن ليال دست زد وگف

 همين جور که ميخنديدم گفتم: مهناز نقشت خوب بود امشب عمليش ميکنم

 نجوا با تعجب بهم نگاه کردوگفت:شوخي ميکني ديگه نه؟

 نه جدي گفتم...ميخوام امتحان کنم -

اصال ميدوني داريم درمورد چي حرف ليال:عزيزم جشنواره غذا نيست که ميخوا ي بري غذاها رو امتحان کني...تو 

 ميزنيم ؟ باال خونتو دادي اجاره؟

 زبيده صدا زد:هوي...اشغاال گمشيد بيايد بيرون ديگه ...

 ليال با حرص سرشو ميزد به ديوار که مهسا رفت جلو با خنده گفت:نکن ...ليال نکن 

 شمليال : تو رو خدا بزاريد من خودمو از دست اين سگ پيربکشم راحت 

با خنده گفتم:حيف تو نيست که ميخواي خودتو بخاطر اون بکشي ...)شال سفيدمو انداختم رو سرمو گفتم(بريم ليلي 

 من 

 ليال هم يه قيافه مغرورانه ا ي به خودش گرفت وپشت سر من از اتاق اومد بيرون بهش گفتم:امروز کجا ميريم ليلي؟

 ليال:منطقه ممنوعه 

 با تعجب گفتم:چي؟

 ديد وگفت:هيچي ...ميخوام يه جاي خيلي باحال ببرمت خن

جاي باحال ليال رو رفتيم پارک هميشگي .... بعد از فروختن موادا ظهر برگشتيم خونه ...بعد از نهار خواستيم بريم 

 بيرون که زبيده به من گفت:امروز بايد جايي بري 

 

 

 بچه ها ترسيده بودن مهناز گفت:کجا زبيده؟

 ه مگه من هر کاري ميکنم بايد براي تو توضيح بدم؟به تو چ-

 مهناز:نه فقط......

 منوچهر:بايد جنس به يکي بده...

بچه ها بعد از شنيدن اين حرف خيالشون راحت شد يه نفسي کشيدن ورفتن بيرون ساعت نزديک سه چهار بود که 

عبه سفيده امروزکارت زياد سخت نيست با منوچهر سوار ماشين شدم يه کيف دستم داد وگفت: جنسا داخل يه ج

 ميري تو شرکت به منشيش ميگي با اقاي صالحي کار داري فهميدي ؟

 بله..-

 وقتي جنسا رو دادي بهش پونصد هزار تومن ازش ميگيري ومياي اينم که فهميدي؟ -
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 بله ...-

 :خيل خوب برو  انگار اولين بارم بود که اينجوري بهم گوش زد ميکرد دم شرکت نگه داشت وگفت

 از ماشين پياده شدم يه شرکت شيکي بود دو تا پله نرفته بودم باال که منو چهر داد زد :طبقه چهارم ..

سرمو معني فهميدن تکون دادم داخل شرکت شدم رفتم سمت اسانسور خواستم دکمه رو فشار بدم يکي داد زد 

 :صبر کن..صبر کن منم سوارشم 

 نقشه دستش بودخودشو با دو پرت کرد تو اسانسور نفس نفس ميزد گفت:طبقه چندم؟يه پسر جوني که چند تا 

 گفتم:چهار..

دکمه رو فشار داد همين جور نفس نفس ميزد نگاش کردم خيلي قيافش اشنا بود کجا ديده بودمش ... يهو با لبخند 

 نگام کرد وگفت :چيزي شده؟

ارهامون به سمت همديگه گرفتيمو با صداي بلندي به ابروي شکستش نگاه کردم يهو با هم انگشت اش

 گفتيم:تووووووو....

با خنده گفت:ايناز جغجغه ..تو اينجا چيکار ميکني؟رئيس گفته بود ميخواد مهندس جديد استخدام کنه پس اون 

 مهندس تويي؟

 با حرص گفتم:پس تو هم البد مهندس مواد فروشي ؟-

نگاش ميکردم سريع رفتم بيرون پشت سرم اومد وگفت:اگه اتاق رئيس در اسانسور باز شدومن داشتم با حرص 

 وميخواي بايد سمت چپ بريم 

 با همون حرص گفتم:من با اقاي صالحي کار دارم..

 با لبخند گفت:فرقي نميکنه که...اقاي صالحي همون رئيسه ....رئيس هم اقاي صالحيه

بي که باز بود رسيديم رفتيم تو خودش جلو رفت به خانم خودش راه افتاد منم پشت سرش راه افتادم به در چو

 منشي گفت:به اقاي صالحي بگيد مهندس جديد اومده 

 خانم به من يه نگاهي انداخت وگفت: اقاي مهندس تشريف ندارن..

 گفتم:يعني چي ؟تشريف ندارن نميشه به موبايلشون زنگ بزني بگيد من اومدم ؟

ديدم پرهامم داره ريز ريز ميخنده با تعجب به دو تا شون نگاه کردم پرهام همين زنه يه لبخندي زد وچيزي نگفت 

 جور که ميخنديد گفت:يه دقه بيا تا بهت بگم کجاست...

رفتيم کنار در ايستاديم گفت:اقاي مهندس رفتن دست به اب ..بايد منتظرش بموني اگه مشکلي نيست....البته اينم 

 ارشون راه نميفته...چون کارش خيلي سنگينه ممکنه دو ساعتي بمونن بگم اقاي مهندس با چند دقيقه ک

ببين چه جوري خودم وضايع کردم به زور داشتم جلو خندم وگرفتم با همون حالت به منشي گفتم:مشکلي نيست 

 منتظرشون بمونم؟

 نه ..خواهش ميکنم بفرماييد بشينيد..-

 مهندس تموم شد خبرم کن بيام وقتي نشستم پرهام به منشي گفت:هر وقت پي ريزي 

 منشي خنديد وگفت:چشم اقاي کبيري..

پرهام رفت همون جور که پرهام گفت نزديک يک ساعت ونيم منتظرش موندم وقتي اقا تشريف فرما شدن زير 

عرق بود نميدوستم چه جوري خندمو پنهان کنم همراهش رفتم به اتاق جنسو که بهش دادم گفت پول همراهش 
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يد چند قيقه صبر کنم گفتم منو چهر پايين منتظربايد زود برگردم خودش به منو چهر زنگ زد قرار شد نيست وبا

به اقاي کبيري بگيد بيان به "چک بده اما منو چهر قبول نکرد ..گوشي وکه قطع کرد به منشيش زنگ زد وگفت :

کنه من وپرهام با هم از شرکت اومد  بعد از چند دقيقه پرهام اومد مهندس يه چک داد دستش که بره نقدش "اتاقم

يم بيرون سوار ماشين منو چهر شديم ورفتيم سمت بانک دو ساعت هم اونجا معطل شديم پرهام پول وداد دست منو 

 چهر وخودشم رفت ....راه افتاديم سمت خونه...هوا تاريک شده بود که رسيديم زبيده گفت:

 در طولش دادي؟رفتين جنس بسازيد يا بفروشيد؟براي چي اينق-

 منوچهر :پول نقد نداشت ...معطل بانک شديم 

 رفتم تو اتاق همشون بودن به جز ليال ونگار با ترس گفتم:پس اين دو تا کجان؟

 سپيده نشسته بود ناخن هاشو ال ک ميزد گفت:با اقايون دارن شطرنج بازي ميکنن..

 گفتم:چي؟

انسان هاي اوليه حرف ميزنن..اتاقي که بغل اتاق منو چهروزبيده است  نجوا:بشر چند قرن پيشرفت کرده اما اينا عين

 اونجا دارن با سه تا مرد مواد ميکشن ..اينم جزي از کارشونه 

 با تعجب گفتم:چرا؟

يسنا:به گفته مهناز چون چ چسبيده به را اين مردا تو خونه هاشون نميتونن مواد بکشن پس ميان اينجا دوست دارن 

 م کنارشون باشه بابت اين کارشون به زبيده پول ميدن ...چند تا دختر

از روي اعصبانيت يه پوفي کردم رفتم به اشپزخونه زبيده روي مبل لم داده بود داشت عين شتر ادامس ميجويد يه 

بطري اب خنک دراوردم وريختم تو ليوان داشتم اب ميخوردم که ليال ونگار با اخمهاي درهم واعصبانيت اومدن 

ون ويه راست رفتن به اتاق دو تا مرد ويه پسر هم پشت سرشون اومدن بيرون زبيده با لبخند گفت: خوب اقايون بير

 چطور بود؟خوش گذشت ؟

 يه شکم گنده اي گفت:عالي بود فقط قيمت جنسات رفته باال

ادم چندشش ميشد يه مرد سياه الغر اندام حدوداي چهل ساله که موهاي سينش از پيراهنش زده بود بيرون..که 

نگاش کنه به من خير شده بود چيزي نميگفت زبيده گفت:قيمت خيلي چيزا رفته باال دالرم رفته باال خبر نداري؟شايد 

 دفعه بعد که بيايد قيمت امروز وبهتون نگم 

 بطري رو گذاشتم تو يخچال هموني که من خيره بود گفت:اون دختره چنده 

هنم وقورت دادم زبيده سرشو برگردوند طرف منوگفت :قابل شما رو نداره ...چيه در يخچال و بستم وبا ترس اب د

 ازش خوشت اومده؟

 هي بگي.. نگي...-

 بهترشو برات دارم-

 نه من همين وميخوام ...-

با اعصبانيت اومدم جلو داد زدم:بس کنيد ديگه من پام وتو هيچ سگ دوني نميزارم ..حتي اگه سرمو ببريد و بندازيد 

 جلوي سگا..

دخترا از اتاق اومدن بيرون همه داشتن با تعجب بهم نگاه ميکردن زبيده عين ادمي که سکته زده باشتشون با چشاي 

گشاد نگام ميکرد با همون اعصبانيت به زبيده گفتم:چيه چرا داري عين جغد پير نگام ميکني؟چرا خودت نميري؟ 
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شده پول بيشتري بهت ميدن.. الحمدواهلل شوهرت اونقدر بي  پيرم که هستي مطمئن باش به احترام سنت هم که

 غيرت هست که بزاره زنش پيش هر کس و ناکسي بخوابه 

با اعصبانيت نفس نفس ميزدم زبيده خونش به جوش اومد منو چهر سه تا مرده رو تا دم حياط همراهي کرد زبيده 

زمين شدم و مهناز وليال با دو خوشون وبه من رسوندن  اومد جلوم وايساد با تمام قدرتش سيلي زد به صورتم که نقش

ليال از رو زمين بلندم کرد زبيده گفت:براي من زبون درازي ميکني بي پدرو مادر...ميدونم باهات چيکار کنم..تا دفعه 

 ديگه از اين غلطا نکني 

 .يه قدم رفتم جلو گفتم:هر غلطي بود تو کردي مگه غلطي مونده که من بخوام بکنم..

زبيده با اعصبانيت اومد طرفم دستشو گذاشت رو گلوم و چسبوند به ديوار دخترا اومدن جلو زبيده روميکشيدن تا 

شايد جدا بشه با همون اعصبانيت گفت:دختره هرزه اين توله سگا تا حاال جرات نکرده بودن با من اينجوري حرف 

 ميگيبزنن اونوقت تو اشغال هر چي تو دهن نجست درمياد به من 

داشتم خفه ميشدم که منو چهر سر رسيد وزبيده وازم جدا کرد نفساي بلند بلند ميکشيدم ... نگا راومد کنارم 

 وگفت:خوب ي ايناز نفس بکش....ببين چه دردسري برا ي خودت درست ميکني

زم به غلط کردن همشون مي دونستن دارم نقشه مهنازو عملي کنم ولي دست وپا ميزدن که اين کارو نکنم حتي مهنا

افتاده بود وقتي کمي نفسم جا اومد گفتم:توله سگ تويي با اون شوهر بي شرفت اينا وقتي دنيا اومدن عزيز پدرو 

 مادرشون بودن وقتي دست تو سگ افتاد شدن توله سگ 

 مهناز داد زد:بسه ايناز بسه...تمومش کن

د به ديوار خون عين رود از سرم جاري شد ليال جيغ خواستم جواب مهناز وبدم که زبيده هلم داد سرم محکم خور

 کشيد سپيده پريد تو اشپزخونه زبيده گفت:يه باليي به سرت ميارم که به غلط کردن بيوفتي

 نفس نفس ميزدم وگفتم:اره ميگم غلط کردم... اونم سر قبرت ميگم فقط بخاطر اينکه دست تو افتادم 

هناز ونگار زبيده وکشيدن و نگارگفت:خانم تو رو خدا ولش کنيد سرش داره با اعصبانيت يقمو گرفت و بلندم کرد م

 خون مياد 

ليال ونجوا هم منو ميکشيدن منوچهرم يه گوشه وايساده بود فقط نگاه ميکرد باالخره موفق شدن زبيده واز من جدا 

 کنن زبيده گفت:منوچهر اين دختره رو ببر براي سيروس 

 چي؟ليال ومهناز با هم گفتن :

سپيده يه پارچه اورد سرم وبست منوچهر:معلوم هست داري چي ميگي؟من اينو ببرم براي سيروس ده هزار تومنم 

 دستمون نميدها؟

زبيده:برام مهم نيست هزار تومنم بده بسه فقط ببرش تا حساب کار دستش بياد وبفهمه سربه سر زبيده گذاشتن 

 يعني چي..

 طي کرده شما بزرگواري کنيد وببخشيدشمهناز:زبيده اين بچه بود يه غل

 زبيده:مهناز دهنتو ببيند خودم اعصابم خورده تو ديگه خورد ترش نکن 

 ليال:خانم االن ايناز ميگه غلط کردم شما هم ببخشيدش باشه؟ايناز بگو... زود باش بگو غلط کردم..

 به خدا اگه بگم مجاني هم نميخواتش...منوچهر:زبيده از خر شيطون بيا پايين ..اون مهناز وميخواست نه اين 
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زبيده:به جهنم اصال ديگه نميخواد بياريش بدش به سيروس بيا هر باليي که خواست سرش بياره اصال من نميدونم تو 

 چرا داري سنگ اينو به سينه ميزني؟

نميدوني اونجا چه نگار اومد جلوم ودستامو تو دستش گرفت وگفت:اني ازت خواهش ميکنم معذرت خواهي کن ...تو 

 باليي سرت ميارن ..يه معذرت خواستن کسي رو نکشته 

 نجوا:ايناز راست ميگه اين قائله رو تمومش کن ..

از اينکه اينقدر نگران من بودن خوشحال شدم اما ديگه تحمل اين قفس ونداشتم بايد تمومش ميکردم يا بميرم يا 

 ام شانسمو امتحان کنمازاد شم يه لبخند همراه اشک زدم وگفتم: ميخو

 زبيده داد زد :منو چهر ببرش...

 مهناز اومد جلوم وايساد وگفت:نميزارم اينو ديگه مثل من بکني ...

منو چهر اومد سمت من ودستامو کشيد ليال ومهناز ونگار هم اون يکي دستمو کشيدن ليال با گريه گفت:ايناز تو رو 

  خدا بگو معذرت ميگم ...خواهش ميکنم ازت

 زبيده اومد سه تاشونو هل داد وگفت:بيريد گمشيد حاال براي من رفيق دوست شدن 

پنج دقيقه سر من بکش بکش بود دخترا نميزاشتن اما منو چهر زبيدن منو از خونه بيرون کردن.... سريع سوار 

تي خودمو بي ابرو ماشين شديم وراه افتاديم توراه اروم اروم گريه ميکردم داشتم چي کار ميکردم ؟ دستي دس

ميکردم....چاره اي نيست تنها راه نجاتم همينه تا وقتي که رسيديم اية الکرسي مي خوندم از خدا خواستم که نجاتم 

بده ... جلوي يه برج اشنا نگه داشت با هم رفتيم تو اينجا رو ميشناختم...اره همون جايي که براي اون پسره اخمو 

 ...نه ...امکان نداره ...بعد از اينکه با نگهبان هماهنگ کرد وارد اسانسور شديم.. مواد اوردم ..يعني..يعني قرار 

 60..دوباره همون اهنگ شروع به نواختن کرد باز زنه گفت طبقه ده ...از اسانسو راومديم بيرون سمت راست واحد

 زنگ وزد ...خيلي اروم بودم بدون نگراني وترس يا حتي استرس در باز شد

 سالم با اقاي سعيدي کار داشتم ..منو چهر:

 کدومش؟ ...-

 سرم وباال اوردم يا ابوالفضل اين اينجا چيکار ميکرد ؟روسريمو کشيدم جلو سرم وگرفتم پايين تا نشناستم 

 منوچهر: سيروس سعيدي 

 گفت:يه لحظه اجازه بديد ...

 صدا زد :آراد ...آراد يه لحظه بيا يکي با ...بابات کار داره 

 ند دقيقه بعد همون پسره اخمو اومد ...بهش نگاه کردم با تعجب به من ومنوچهر نگاه ميکرد گفت:بله بفرماييد چ

 منوچهر:با اقا سيروس کار داشتم

 سرم وپايين انداختم آراد گفت:پدرم نيستند امري داريد به من بگيد 

 منوچهر با کالفگي گفت:اينجا که نميشه اگه اجاه بديد بيايم تو 

 يه نفسي کشيد وگفت: بفرماييد

رفتيم تو نگاه کردم ببينم پسره کجا رفته ديدم تو اشپزخونه است داره چاي ميريزه آراد گفت:خوب با پدر من 

 چيکار داشتيد ؟

 منوچهر :حاال حتما پدرتون نيستند چون با من قرار داشتند 
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و به من اشاره کرد وگفت:قراره کاري ديگه؟فکر ميکردم سرم واروم باال اوردم با همون اخم وشک نگام ميکرد با ابر

 بچه هات فقط مواد ميفروشن ...اين دخترو براي باباي من اوردي؟ 

 منوچهر خنديد وگفت:خوشم مياد زود گرفتي

 آراد:باباي من قرار ه با اين دختره چيکار کنه؟

 ان ها؟منوچهر :اي بابا شما که خودتون مرديد ...شب دخترو واسه چي ميخو

سرم واوردم باال ديدم امير علي داره بهم نگاه ميکنه دلم ميخواست همون موقع زمين دهن باز کنه ومنو ببلعه ...اما 

نشد فقط از روي شرم وحيا وخجالت سرم وانداختم پايين که آراد گفت :اگه دختر خودتم بود همچين کاري رو 

 باهاش ميکردي؟

..خوب ما ميريم ديگه که پدر جان تشريف اوردن بگو منوچهر امانتي تو اورد منوچهر:خدا رو شکر دختر ندارم .

 نبودي بردش ...خدا حا فظ شما 

 خواستيم بريم که آراد گفت:صبر کن)برگشتيم(يه لحظه بيا کارت دارم ...

ن دخترا خودشو منوچهر رفتن کنار اتاق سمت راستم گو شامو تا نهايت تيز کردم ببينم چي ميگن:چند تا ازاي-

 داري؟

 هفت تاي ديگه؟چطور؟-

 ميفروشي؟-

 نه من قبال به پدرتونم گفتم ..من با اينا نون درميارم اگه بخواي ميتونم يکي دو شب بهتون قرض بدم -

 پول خوبي بهت ميدم ...-

 منو چهر کمي وسوسه شد چونشو خاروند وگفت:چند؟

 راضيت ميکنم..-

 چهرت خيلي پيشم اشناست ...-

صورتمو برگردوندم طرفش يه فنجون قهوه دستش بود يه دستشم کرده بود تو جيبش وعين ادمايي که ميخواستن 

چيزي رو به ياد بيارن نگام ميکرد وگفت:خيلي اشنايي مطمئنم يه جايي ديدمت ...)به سرم نگاه کرد وگفت(سرت 

 چي شده؟

 افتادم  با دست چپم که ميلرزيد گذاتشم روي باند وگفتم:چيزي نيست

فنجون وگذاشت رو ميز واومد جلوم وايسادبا عطر بدنش گر گرفتم کمي باندوباال کرد وگفت:بايد عوض شه ..ممکنه 

 عفونت کنه 

 زير چشي به اون دوتا نگاه کردم ديدم آراد داره نگام ميکنه منوچهر گفت:داري چي کار ميکني؟

 امير علي:سرش بخيه ميخواد ...

 وگفت:الزم نکرده ولش کن .. منو چهر اومد جلو

 منوچهر به آراد گفت:بايداول به زنم بگم اگه قبول کرد حرفي نيست ...فقط چند تاشون معتاده اشکال که نداره ؟

 آراد:معتاد بودن يا معتادشون کردي؟

 نه اقا بودن..-

 آرادبه من نگاه کرد وگفت:تو چرا داري برو بر منو نگاه ميکني؟
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 رم وگفت:اقا اين ادم نديدست شما ببخشيدش منوچهر زد تو س

 گفتم:اره ادم نديدم...اگه شما هم دوتاحيوون وحشي دور و ورتون بودن براي ديدن ادم له له ميزديد..

 منو چهر موهامو از پشت گرفت ولي امير علي دست منوچهرو کشيدو گفت:ولش کنيد ..

 جلو سگا..منوچهر ولم کرد وگفت:حقت تيکه تيکت کنم بندازمت 

 گفتم:خودت که سگي ديگه احتياجي به سگ نيست..

امير علي يه لبخندزد ولي آراد به همون اخمش راضي بود منو چهر با حرص بازومو کشيد وگفت :اقا پس خبرتون 

 ميکنم 

 آراد:صبرکن..)وايساديم گفت(سالم ميخوامشون فهميدي؟

 منوچهر بازومو ول کرد با حرص گفت:بله اقا..

 ير علي :ببرش يه جايي تا سرش وبخيه بزنن...ام

 

 

منوچهر فقط سر شو تکون داد اومديم بيرون منوچهر تا جايي که تونست غر زد وبدوبيراه گفت منم چيزي نگفتم 

بعد از اينکه منو برد درمونگاه وسرم وبخيه زدن اومديم خونه ...وقتي وارد خونه شدم يه غمي عجيبي تو خونه بود 

تو هال نبود منو چهر من وهل داد وگفت:براي چي وايسادي برو ديگه در اتاق وباز کردم ديدم همشون هيچ کس 

عين مادر مردها عزا گرفتن نگارم جا سيگارش پر از ته سيگار بود وتند تند داشت يکي ديگه ميکشيد ليال هم گريه 

 ميکرد گفتم:خوب که نبردن بکشنم اينجوري عزا گرفتين...

 ريه ليال بلند شد وگفت:مي بينيدوقتي هم که نيستش صداشو ميشنوم ...يهو صداي گ

 مهسا ونجوا تا من وديدن دويدن سمتم وگفتن: ايناز خوبي؟چرا اينقدر زود برگشتي؟

اونام بلند شدن اومد کنارم وايسادن ليال پريد تو بغلم وبا گريه گفت:قربون خدا برم که حکمتي تو زشت افريدن تو 

 قدر زشت بودي که سيروس نخواستتداشته ...چ

 مهناز گفت: ليال ولش ميکني يا نه؟)ازم جدا شد(چي شد ايناز؟

چيزي نگفتم ورفتم رو تخت نشستم ليال ومهناز کنارم نشستن بقيه هم پايين نشستن مهناز:حالت خوبه باليي که 

 سرت نيوردن ؟

 نگار:بچه ها جدي انگار حالش خوب نيست..

 ده باشه مهسا:شايد شکه ش

 يسنا:من ميرم براش اب بيارم ..

 مهناز :چرا حرفمو گوش نکردي ها؟...ببين چه باليي سر خودت اوردي..

 سپيده: اتفاقا حرفت تو رو گوش کرد اين بال سرش اومده ..با اين نقشت 

 مهسا:ميشه حرف بزني تا مطمئن شيم خودتي نه روحت ..

 يکردم چه جوري بهشون بگم قرار منو چهر بفروشتشون جوابشون نميدادم داشتم به اين فکر م

 ليال:الهي نجوا برات بميره تا من تو رو اينجوري نبينم 

 نجوا:چيکار به من داري خودت براش بمير..

 يسنااب اورد خوردم يهو يادم افتاد گفتم:راستي ليال بگو کي ديدم؟امير علي..همون دکتر نقاش يادته اونم اونجا بود ..
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ال زد به پاش وگفت :بدبخت شدم بچه ام از دست رفت ..فکر کنم شست شوي مزغيش دادن اينا همه عوارض لي

 گوش ندادن به حرف منه ...

 نگار:ليال جان هر وقت حس کردي زبونت از حرف زدن داغ کرده بگو تا برات بادش کنم

 مهناز:ميشه بگي چي شد که برگشتي ؟

 اد مهم نيست ...اين که قرار چه باليي به سرمون بياد مهم تره ..با ناراحتي گفتم:برگشتن من زي

 سپيده:چه باليي.

 يه نفس غمگيني کشيدم وگفتم:منو چهر قرار بفروشتمون ...

 اين حرفو که زدم صداي زبيده رفت به فلک :تو چه غلطي کردي؟خريديش اونم چهار ميليون تومن....

 تو رو خريده..نجوا:واي ايناز زبيده فهميد منوچهر 

يهو زبيده عين جن ظاهر شد نفس نفس ميزد به من نگاه کرد وبا حالت اعصباني گفت:منوچهر راست ميگه که تو رو 

 خريده 

 سرم وتکون دادم وگفتم:بله..

منوچهر:ديدي راست گفتم..بزار فقط همين وبفروشيم واز شرش خالص شيم بين چقدر زبون درازه برامون درد سر 

 نه ...پسر سيروس گفت پول خوبي بهمون ميده درست ميک

 زبيده:مگه نگفتي همه اينا رو ميخواد ؟

 چرا ولي من باش صحبت ميکنم...که فقط همين يکي رو بفروشيم -

 زبيده يه نفسي کشيد ورفت بيرون منوچهرم پشت سرش رفت مهسا گفت:اينا داشتن درمورد چي حرف ميزدن؟

 يناز ميخواست بزنهيسنا:درمورد همون حرفي که ا

 سپيده:پس چرا ميخواستن تنها ايناز وبفروشن ؟

 مهنازبا تعجب گفت:به سيروس !!!!! منو چهر يه بار بهش گفته بود که نميخواد مارو بفروشه..

 نگار:البد پيشنهاد دندون گيري بهش داده..

 گفتم:سيروس کيه؟

 .اونجا هم پول خوبي بهش ميدن يسنا:قاچاقچي انسان ...از اينجا ادم ميفرسته اونور.

 با تعجب گفتم:چي خريد وفروش ادم ميکنه ؟يعني اگه منو بخره...ميفرسته خارج

 ليال جدي گفت:فکر نکن اونجا ميفرستند براي خوش گذروني...فقط خدا ميدونه چه باليي ميخوان سرت بيارن

 نگار: بعضيا رو بخاطر کليه يا قلبشون ميخرن ..

 تي داشتم با اين خبر بدبختيام شد نور علي نورخودم کم بدبخ

 مهناز: فکرش ونکنيد بگيريد بخوابيد خدا کريمه

 بلند شدم خواستم لباسامو عوض کنم نجوا گفت: نگفت کي ميخواد ما رو بخره.

 گفتم:نه فقط قرار شد منوچهربا زبيده حرف بزنه

 يسنا:بچه ها من مي ترسم 

  مهسا: نترس بابا بگير بخواب
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همه مون خوابيديم اما فکر نکنم تا صبح خواب به چش کسي اومده باشه صبح بلند شدم ونمازم وخوندم دعا کردم يه 

گوشه نشستم به دخترا نگاه کردم اگه قرار باشه من امروز از پيش شون برم بايد خوب نگاشون کنم.. دلم 

ت شده... ساعت هشت بودولي دخترا هنوز بيدار نميخواست چهره هاشون از يادم بره...دل کندن از اينا برام سخ

نشده بودن هميشه قبل از هشت همه بيدارباش بودن تک تک بچه ها رو بيدار کردم بهشون گفتم:ساعت هشت 

 ونيمه چرا بيدار نميشيد؟ 

 سپيده:واي بدبخت شديم االن زبيده مياد اش والشمون ميکنه 

ت:ميدونستم خنگي ولي ديگه نه اين قد...)سپيده با تعجب نگاش کرد سريع بلند شد بره لباساشو عوض کنه نجوا گف

 (مگه حرفاي زبيده ومنوچهر ديشب نشنيد ي؟

 سپيده:خوب...اونا قرار اينازو بفروشن نه مارو...

 ليال:پاشم روزاي اخري هم يه دودي بزنم حداقل ارزو به دل از دنيا نرم 

 بيام نگارم با بيخيالي خنديد وگفت:صبر کن منم 

 بچه ها بلند شدن رفتن من تنها نشستم وزانوي غم بغل کردم مهناز اومد تو اتاقوگفت:نمياي صبحونه بخوري؟

 با بيحوصلگي گفتم:نه ...اشتهام کور شده..

کنارم نشست وگفت :ببين ايناز سرنوشت ما همينه چه اينجاباشيم چه اونجا هر دو طرف ميخوان يه باليي سرمون 

 بيارن 

بغض گفتم:ولي من نميخوام...يه عمر با ابرو زندگي نکردم که االن تبديل بشم به يه دختر هرزه حقم اين نيست .. با 

چرا منو بايد جاي يکي ديگه مجازات کنن؟ .. چرا من اينقدر بدبختم چرا مهناز؟..ديگه خسته شدم به خدا ديگه 

مي بخشم) با گريه گفتم(پس چرا خدا کاري برام خسته شدم دلم ميخواد بميرم وراحت شم ..هيچ وقت بابام ون

 نميکنه؟...

همين جور که گريه ميکردم مهناز سرم گذاشت رو سينم وگفت:گريه نکن ...وقتي داري خدا رو ميپرستي پس بهش 

 ايمان داري؟...از ش کمک بخواه ...يعني به اندازه نماز هايي که خوندي اعتبار رو ارزش پيش خدا نداري؟

روي سينش برداشتم وگفتم:بخاطر نماز هايي که خوندم براي خدا منت نميزارم اون وظيفم بوده ...اما ازش  سرم واز

 کمک ميخوام چون ميدونم کسي غير از اون نميتونه کمکم کنه ..

تا شب زبيده همون وتو خونه زنداني کرد ونزاشت جايي بريم روزاي اخر بود بايد از هم جدا ميشديم همه گريه 

رديم به جز ليال ومهناز ونگار ..انگار اين سه نفر به اخر خط رسيده بودن وبراشون فرقي نميکرد قرار چه باليي ميک

 سرشون بيادليال همين جور که سيگار ميکشيد گفت:يکي جاي منم گريه کنه ..حوصله گريه کردن ندارم ..

 کردن بر نميداري؟ نگار خنديد وزد توسر ليال وگفت:اين روزاي اخر هم دست ازسر شوخي

 ليال سيگارشو گذاشت توجا سيگاري وگفت:من با همين شوخي کردن هاست که زندم 

 يهو نگار بغض شکست با گريه ليال وبغل کرد وگفت:ببخش ...اگه اذيتت کردم منو ببخش 

رفا رو با هم ليال هم با بغض در هال شکستن اروم ميزد پشت کمر نگار وگفت:عيبي نداره دوتا خواهر که اين ح

 ندارن ...حداقل بزار بميرم بعد بيا بگو بيا حاللم کن 
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مهنازم ديگه شروع کرد به گريه کردن يارامون کامل شد ديگه کسي نبود که نخواد گريه کنه .. وقتش رسيد زبيده 

ت(بلند شيد اومد تو با خنده گفت:چيه بخاطر اينکه دلتون برام تنگ ميشه دارين گريه ميکنين؟)يه قهقه زد وگف

 بياين نميخوام بفروشمتون ميخوايم بريم مهموني ...

 با تعجب به همديگه نگاه ميکرديم زبيده داد زد: بلند شيد ديگه ..

بلند شديم وراه افتاديم دو تا ماشين بود چند تامون سوار ماشين منوچهر شديم چند تاي ديگه ماشيني که زبيده 

 رانندش بودسوار شدن...

رج شديم جلوي يه گاوداري نگه داشت چند تا بوق زد درباز شد رفتيم تو ماشين ويه گوشه نگه داشت از از شهر خا

 ماشين پياده شديم منوچهر گفت:راه بيوفتين..

پشت سرش رفتيم يه راست فرستادمون به طويله خودشونم رفتن بيرون از بوي گند پهن گاوا داشت حالمون بهم 

 کشيد گفت:به به بوي وطن يه چيز ديگست ميخورد ليال يه نفس بلندي 

 هممون خنديدم نگار گفت:جاي بهتر سراغ نداشتن ؟

ليال رفت پيش تنها گاو طويله گفت:سالم گاو خوبي؟ من ليالم اينم دوستامن .راستي تو دختري يا پسر؟)زير شکمشو 

شد که نصف شبي مزاحم شديم نگاه کرد با اين کارش هممون خنديدم وگفت(تو هم که هم رديف خودموني.. ببخ

 خداشاهده قصد مزاحمت نداشتيم ... اينا فکر کردن ما گاوييم اوردنمون پيش شما ببخشيد بچه هم دارين ؟

 مهناز:ولش کن ليال...شايد مريض باشه

 يهو صداي گاو ه دراومد ليال گفت:اوه اوه...مهنازشنيدي داشت حرفتو تاييد ميکرد 

 مونديم ديگه داشتيم کالفه ميشديم يسنا گفت:شايد نميخوان ما رو بفروشن... نميدونم چند ساعت منتظر

 مهسا:پس ميخوان چيکار کنن؟

 يسنا:شايد.....ميخواد زهر چشم ازمون بگيره که ديگه اذيتش نکنيم 

 به ليال نگاه کردم يه گوشه پکرنشسته بود گفتم:نبينم ليليم غم داشته باشه؟

 نجوا گفت:حالت خوبه ليال؟ بچه ها بهش نگاه کردن و

 ليال:نه زياد...حس ميکنم بدنم داره درد ميگيره..

 گفتم:مگه مواد مصرف نکردي؟

 ليال:چرا ظهر...

نيم ساعت بعد درطويله بازشد زبيده ومنوچهر وآراد وسه نفر ديگه داخل شدن يکيشون از بس هيکلي بود ياد رستم 

بهشون نگاه ميکرديم من از ترس قلبم تو قفسه سينم ميخورد دستام بي دستان افتادم همون وايساديم و با ترس 

اختيار ميلرزيد شروع کردم به اية الکرسي خوندن تنها کاري که از دستم برمياومد زبيده اومد کنارمون وايساد 

 وگفت:ايناهاشون ظاهر وباطن ...منوچهر که از قبل بهتون گفته ...دوتا شون معتاده؟

 يساده بود اروم گفت:اين پسره چقدر نازه ولي اخموه ..سپيده کنارم وا

از حرفش خندم گرفته بود ميخواستن بفروشنش اونوقت اين حرف وميزدآراد يه قدم اومد جلو گفت:خوبه ...ده 

 ميليون..

 زبيده:چي؟ده ميليون....نه اقا خيلي کمه )به من اشاره کرد وگفت(اين فقط پنج ميليون ...
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وگفت:داري شوخي ميکني؟من ميخواستم اينو مجاني ازتون بگيرم چون حيفم مياد پولمو حروم  آراد پوزخند زد

 کنم...

داشت گريم ميگرفت چرا رو من قيمت ميزاشتن يعني اينقدر بي ارزش بودم ....چرا هيچ کس من ودوست نداره چرا 

شه ...کاش عين مهناز خوشکل بودم کسي من ونمي خواد... خدايا چرا من وزشت افريدي که کسي دوستم نداشته با

 تا خواستني ميشدم ... چيزي نگفتم با بغضي که تو گلوم بود عين بچه ها پامو رو زمين ميکشيدم 

 زبيده :شوهر خر من رفته اينو چهار ميليون خريده )اشک چشمام اومد پايين با دستام پاکشون کردم(اخرش پونزده..

هاشو فشار ميده وچشماشم بسته ولباشم گاز ميده با ارنجم زدم به سپيده که بچه  يهو ديدم ليال با دستاش داره بازو

 ها بگه ليال چشه؟سپيده هم به بقيه گفت يهو ليال نشست نگار کنارش بود بلند گفت:ليال چته ؟

 ترسيدم رفتم کنارش گفتم:ليال چي شده چشماتو باز کن...

 ن ..ليال از درد گفت:ايناز حالم خوب نيست کمکم ک

 نگار :چرا شب مواد نزدي ها..

 ليال ديگه گريش گرفته بودگفت:تو رو خدا بدنم داره خورد ميشه يه کاري بکنيد ..

 بلند شدم گفتم:ليال حالش بده ...

 زبيده:به من چه ...بزار بميره راحت شه

 ميشم با اعصبانيت طرفش حمله کردم اما اون سريع دستم وگرفت وگفت:امشب از دستت راحت 

هلم داد افتادم رو زمين همه بچه دور ليال جمع شده بودن..... براي بهترين دوستم شايد خواهرم گريه ميکردم ...بلند 

 شدم رفتم پيش آراد با گريه گفتم:خواهش ميکنم کمکش کنيد ...حال دوستم خوب نيست 

 آراد:هم بايد بخرمتون هم مواد بهتون بدم ؟

 ه اون بميره... بگفته خودتون پولتون حروم ميشهالتماستون ميکنم ...اگ-

 پوزخندي زد وگفت:ميزارم بميره ...بعد بقيتون وميخرم اينجوري پول کمتري حروم ميشه 

از دستش حرص خوردم اما وقت دعوا کردن نبود نشستم پاهاشو تو دست گرفتم وبا گريه گفتم:التماست ميکنم 

 ار بميره.....خواهش ميکنم...دوستمو نجات بده نز

 پاشو از دستم کشيد يه نفسي از روي اعصبانيت داد بيرون وبه همون رستم دستان گفت:مختار يه ذره مواد بيار..

 مختار يه خنده موزيانه اي زد وگفت:چشم رئيس..

 ..خيالم که راحت شد رفتم پيش ليال سرشو گذاشتم توبغلم وگفتم:االن برات مواد ميارن يه کمي ديگه صبر کن .

 چند دقيقه بعد مختار با يه سرنگ اومد کنار ليال نشست گفتم:چيکار ميکني؟ليال تزريقي نيست..

 مختار خنديد وگفت:از اين به بعد ميشه 

 استينشو زد باال خواست تزريق کنه نگار دست ليال کشيد وگفت:اين چيه؟

 مختار با همون خنده گفت :ترياک...تو سرنگ کردم

 خودم خطم روزگارم....اصال ترياک نميره توسرنگ نگار:دروغ نگو 

مختاربدون اينکه جواب نگارو بده سريع سرنگ وزد به بازوي ليال ...بلند شد رفت پيش آراد همه مون به ليال نگاه 

ميکرديم که از درد به خودش ميپيچيد به صورتش نگاه کردم بيرنگ شد يواش يواش دستاش شل شد وافتاد رو 
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ر که پاهاش جمع کرده بود خشک شد چشماش بسته بود حس کردم ديگه نفس نميکشه عين ميت زمين همين جو

 شده بود ...تکونش دادم صداش زدم:ليال...ليال چشاتو باز کن

 

 

ليال کر شده بود صدامو نمي شنيد سرش هنوز رو سينم بود... کمي سرد شده بودسرشو بلند کردم با ترس نگاش 

 نه..ليال نبايد بميري..تو رو خدا ليال تنهام نزار کردم داد زدم:..نه...

دخترا باترس صداش ميزدن اما ليال جواب نميداد تکونش دادم وبا گريه بلند گفتم:ليال شوخيت بيمزست چشماتو باز 

 کن

 نجوا با جيغ گفت:ليال مرده ..

دم از ته قلبم از اعماق وجودم گريه باورم نميشد مرده نجوا دروغ ميگفت :سرش و تو بغل گرفتم وزار زار گريه کر

کردم دلم ميخواست کنار ليال بميرم تنها کسي بود که من وميخندند ليالبا شوخياش باعت شد غم بي کسيم و 

فراموش کنم ...مهناز ونگار با اعصبانيت وگريه به طرف مختار وآراد حمله کردن اما دونفر ديگه که کنارآراد بودن 

زمين منوچهروزبيده وپول وگرفتن ورفتن همه بچه ها رو با چشم گريون کشون کشون هلشون دادن افتادن رو 

بردن...من موندم وليال..هنوز از خودم جداش نکرده بودم وگريه ميکردم ...مختار باالي سرم وايساد وگفت:ولش کن 

 بايد بريم 

 با اعصبانيت داد زدم:برو گم شو اشغال ...حيوون ..چه طوري ولش کنم؟

ار منو با يه حرکت از ليال جداکردوانداخت رو شونه هاش منم فقط دست وپا ميزدم وبا مشت ميزدم تو کمرش مخت

 اما بي فايده بود با گريه گفتم:بايد با خودمون ببريمش ..خواهش ميکنم اينجا نزاريدش ..حداقل دفنش کنيد 

سفيد درش وقفل کرد.بقيه بچه ها هم سوار يه گريه هام بيجونم کرده بود ... انداختم توي يه ماشين شاسي بلند 

ماشين ديگه بودن اونا حرکت کردن ورفتن از شيشه ماشين به ليال نگاه ميکردم چراغ هاي طويله خاموش شد 

درهاشو بستن ديگه ليال رو نديدم با گريه سرم وبه شيشه چسبوندم ليال رو صدا ميزدم آراد اومد کنارم نشست مختار 

وراه افتاديم با دستم محکم به شيشه ماشين ميزدم با گريه خواهش کردم ماشين ونگه دارن تا  ماشين وروشن کرد

ليال رو با خودمون بريم اما کوگوش شنوا ...محلم نذاشتن با اعصبانيت به آراد نگاه کردم... با همون قيافه جدي واخم 

فتم:ميکشمت حيوون پست فطرت خيلي ريلکس جلوشو نگاه ميکرد با خشم بهش حمله کردم يقشو گرفتم وگ

 سگ...اشغال کثافت 

 مختار پاشو گذاشت رو ترمز ونگه داشت آراد داد زد:حرکت کن ..

 مختار:اخه اقا...

 داد زد:گفتم برو..

 ماشين حرکت کرد دستمو از يقش جدا وگفت :داري چيکار ميکني؟

دستامو گذاشت پشت کمرم وسرم وبه پايين  بازم حمله کردم ميخواستم بکشمش که با حرکت سريع يه دستش دوتا

خم کرد که مجبور شدم سرم بزارم رو پاهاش از درد دستم واون باليي که سر ليال اومد گريه ميکردم که قطره قطره 

اشکم رو شلوارش ميريخت با اعصبانيت گفت:گوش کن چي بهت ميگم بار اخرت باشه با من همچين رفتاري 

 انگل جامعه بود....ميکني..فهميدي؟اون فقط يه 
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حرفشو قطع کردم و کمي سرم وباال اوردم وگفتم:انگل تويي با هفت جد وابادت خفه شواسم دوست من وبه زبون 

 کثيفت نيار 

با همون دستش که دوتا دستمو گرفته بود بلندم کرد نشستم گفت:با يد ازم ممنون باشي که راحتش کردم ونزاشتم 

 و ول کرد وگفت(تو چرا براي اون عزا گرفتي؟بيشتر از اين زجر بکشه)دستم

داد زدم :چون دوستم بود.... ميفهمي دوست چيه؟دال...واو.. سين.... ت..توي فرهنگ لغتت همچين اسمي وجود داره 

 ؟

 پوزخندي زد وگفت:دوست!!!دوست من پوالمه...تو به اون کرم اشغال دوني ميگي دوست؟

وندمش به شيشه .. مختار داشت نگامون ميکرد با فک منقبض شده به خونم به جوش اومد يقشو گرفتم وچسب

چشماي سبزش نگاه کردم و گفتم:ميکشمت ...به خدا قسم اگه يک روز به عمرت مونده باشه ميکشمت ...يه کاري 

 ميکنم که ارزوي راحت مردن وبه گور ببري 

اون روز ميمونم..ولي زياد اميد وار نشو چون اينقدر بهش نزديک بودم که نفس هاش به صورتم ميخوردگفت: منتظر 

 کله گنده تر از تو هم نتونستن کاري بکنن

من واز خودش جدا کرد...با نفرت نگاش کردم و با غم واندو سرم گذاشتم رو شيشه واروم اروم اشک ميريختم 

بود ...چراغاي  همشون ودوست داشتم تک تکشون وکاش با هاشون خدا حافظي ميکردم ... خيابون سوت وکوري

 خيابون با نور نارنجيشون با سرعت از کنار ماشين ميگذشتن ... مختار گفت:پياده شيد رسيديم ..

سرم واز رو شيشه برداشتم دورو ورم ونگاه کردم آراد نبودش مختار پياه شد وامد طرف من درو باز کرد 

 وگفت:نميخواي پياده شي؟

 ت بهم ميخوره ...)داد زدم(چرا دوستمو کشتي؟چرا؟با کينه بهش نگاه کردم وگفتم:حالم از

من گريه ميکردم واون فقط نگام ميکرد ...بازومو گرفت واوردم پايين..با اعصبانيت دستمو کشيدم وگفتم:گمشو 

 کثافت...خودم ميتونم راه برم

تو پاهام نمونده بود...حس  نمي دونم کجا بودم فقط ميدونستم که تو يه خونه ايم چد قدمي راه رفتم ......رمقي ديگه

ميکردم يکي قلبمو داره فشار ميده وراه نفس کشيدنمومسدود کرده مختار چند تا پله رو رفت باال من نتونستم 

...روي پله ها نشستم ويه نفس عميق کشيدم حال خفگي بهم دست داده بود يه غم سنگيني تودلم بود نميدونستم 

 ؟پس چرا نميايي؟باهاش چيکار کنم ..مختارگفت:چي شد 

 با بغض گفتم:برو گمشو عوضي...

 باشه ميرم ولي مطمئن باش اگه اقا اومد مثل من باهات مهربون نيست..-

 خودت واقات بريد بميريد ...-

 چند دقيقه بعد يه خانم از پشت سرم گفت:دختر خانم ...

ي پشتم وايساده بالبخند اومد کنارم برگشتم ديدم يه زن چهل ساله درشت هيکل وبلند قدبا يه چهره مهربون

 وگفت:چرا اينجا نشستي ؟بلند شو بريم تو اقا باتون کارداره 

 ولي من با اقاتون کاري ندارم ..-

 کنارم روي پله نشست وگفت:دلت ازش پره نه؟

 با بغض گفتم :اره ..اونقدر پره که حاضرم همين جا سرش وببرم ..
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 موقع اعصبانيت تصميم بگيره چون زود پشيمون ميشه خنديد وگفت:ادم هيچ وقت نبايد 

 اما من پشيمون نميشم ...-

 آراد داد زد:خاتون پس چرا نمياريش؟

 دستشو انداخت زير بازوم وبا خودش بلند کرد وگفت:حاال فعال بريم تو تا بعد راجبع حکم اعدامش تصميم بگيريم...

وط شکالتي وسفيد نشسته بود وداشت اب پرتقال ميخورد ...مختار رفتيم تو حواسم به خونه نبود روي يه مبل مخل

کنار وايساده بود من که ديد ليوان وگذاشت رو ميز جلوش.... روبه روش ايستاديم وگفت:خاتون اين دختره از اين 

 اين .. به بعد اينجا کار ميکنه ...ميشه خدمتکار شخصي من تمام کارهايي رو که خودت انجام ميدادي وميسپاري به 

 بلند شد که بره گفتم:من براي تو کار نميکنم ..

 پوزخندي زد وگفت:ميکني...

 اينو گفت واز پله هاي چوبي رفت باال مختار گفت:خاتون ميشه به منم از اين اب پرتقال ها بديد؟

 خاتون با خنده گفت:چشم پسر گلم...هم براي تو ميارم هم براي دخترخوشکلم

 گه خوشکل بودم اينقدر عين لباس دست دوم خريد وفروشم نميکردن...پوزخندي زدم من ا

 از خونه اومديم بيرون با غم راه ميرفتم خاتون دستشو گذاشت پشتم وگفت :غصه چيو ميخوري دختر؟

 غصم زياده ؟-

بخند تو با اين سن وسالت ميگي غصه دارم پس من چي بگم ... قارونم با اون ثروتش غم وغصه داشته )با ل -

گفت(کسي که غصه نداشته باشه ادم نميشه .. رسيديم به خونه کوچيک خاتون درشو باز کرد رفتيم تو يه هال نه 

چندان بزرگ سه تا اتاق سمت راستم بود يه اتاقم روبه روم بود يه راهرو ي دومتري هم سمت چپم بود خاتون 

..اون اتاق که ته اتاق ماست اين که سمت راست گفت:اين خونه نقلي من ومش رجب فردا صبح که اومد مي بينيش.

نزديک در هم هست براي تو ...اين وسطيم رختخوابا مون وميزاريم... اون روبه رويم اشپزخونه است اينم حمومه 

 ...خوب نميخواي اتاقتو ببيني؟

تري ويه ساعت ديواري اتاق نزديکم بود يه قدم برداشتم ودر باز کردم هيچ چيز تو اتاق نبود جز يه فرش دوازده م

که ساعت دوازده شب ونشون ميداد يه پنجره روبه روم بود که رو به حياط باز ميشد خاتون از پشت دستشو گذاشت 

رو شونه هام وگفت:خوب نظرت چيه ؟ميدونم کوچيکه ولي براي يه نفر خوبه ..هرجور دوست داري تزيينش کن 

 ميرم رختخوابتوبيارم 

 زحمت نکشيد.. نه.. خودم ميارم شما-

رفتم پتو تشک وبالشت برداشتم وبردم به اتاق خودم رو زمين پهن کردم وخوابيدم ...اما خواب کجا بود ؟دوباره 

نشستم دستامو انداختم دور زانو هام به فکر بچه ها افتادم دلم براي دعواهاي قبل از خواب و شوخي هاي ليال وقهرو 

ا هستند دارن چي کار ميکنن؟..کاش االن پيش بچه ها بودم واقعا قدرشون رو اشتيهامون تنگ شده بود . .. االن کج

ندونستم... چرا ميخواستم فرار کنم؟ ... اصال من اينجا چي کار ميکنم؟چرا منو بااونا تفرستادن برم ؟در باز شد خاتون 

 اومد تو چراغ وزد وگفت:اِه.....چرا تو تاريکي نشستي؟

 ارم نشست وگفت:ميدونم دير وقته؟ولي گفتم شايد گشنت باشه برات شام اوردمبا سيني که تو دستش بود کن

 به سيني نگاه کردم کباب بود با برنج وتمام مخلفاتش گفتم:شما هميشه دير وقت همچين غذا هايي ميخوريد؟

 فته باشي خنديد وگفت:نه قربونت برم مختار برات خريده... گفت از بس تو ماشين گريه کردي شايد دل ضعفه گر
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 با دستم سيني رو فرستادم عقب وگفتم:من شامي رو که دشمنم برام خريد باشه رو نميخورم ..

 اينو گفتم وخوابيدم خاتون گفت:اخه نميشه که با شکم گشنه بخوابي؟

 با اعصبانيت بلند شدم وگفتم:من سيرم ...يعني سيرم کردن هم از دنيا هم از گرسنگي...

تو روي سرم کشيدم و گريه کردم خاتون پوفي کرد ورفت بيرون... اينقدر گريه کردم که خوابم دوباره خوابيدم وپ

 برد ...

 دختر خانم...خانمم يادم رفت اسمشم بپرسم ......-

اورم چشمامو باز کردم خاتون کنارم نشسته بودبا لبخند گفت:عجب خرس خوش خوابي هستي يک ساعت دارم 

 صدات ميزنم 

 :ببخشيد ...خستم بودنشستم وگفتم

 بله اگه منم جاي توبودم تا خود اذن صبح گريه ميکردم خستم ميشد..-

 ببخشيد که نذاشتم بخوابيد..-

با لبخند گفت:عيبي نداره بيدارت کردم بگم االناست که شوهرم بياد...مش رجب وميگم من دارم ميرم بيرون اگه 

 ؟اومد بگو من رفتم پيش رباب خودش ميدونه باشه

 فقط سرمو تکون دادم دماغمو کشيد وگفت:جواب من اين نيستا..

 چشم..-

خدا چشمات وبرات نگه داره..)بلند شد (راستي خواستي صبحونه بخوري...هر چي خواستي از يخچال وردار تعارف -

 مُعارفم نمي کني خدا حافظ...

 خدا حافظ ...-

بلند شدم پنجره رو باز کردم چشمام درحد دراومدن بود  يه نفس عميقي کشيدم که بوي گل رز به مشامم رسيد

چقدر گل ...انگار وسط بهشت گير افتاده بودم... سريع رفتم بيرون يه بهشت به تمام معنا سر تا سر خونه درخت 

هاي سر به فلک کشيده بود زيرشون چمن کاري شده و از انواع گل ها کاشته بودن از رز وگل محمدي گرفته تا گل 

که من به عمرم نديده بودم کنار ديوار هاي خونه گل داوودي کاشته بودن ..صداي شر شر اب از سمت چپم  هايي

مياومد هرچي چشم چرخوندم شايد چيزي ببينم بي فايده بود چون ديواري که پر شده بود از پيچک مانع ديدم بود 

کور شده بود ميلي به خوردن نداشتم رفتم به  ... از رفتن به اون قسمت پشيمون شدم ....رفتم به اشپزخونه اشتهام

اتاقم که صداي يه پيرمردي از حياط شنيدم:خاتون....خوشکل من کجايي عزيزم ببين چه ماهي برات اوردم ...عزيز 

 رجب کجايي؟

از طرز صدا زدنش خندم گرفته بود بعد چند سال هنوز عاشق همسرش بود از اتاقم اومدم بيرون در هال و باز کرد 

واومد تو سرش پايين ولبش خندون درو بست وسرشو باال گرفت با ديدن من لبخندش رفت وتعجب جاشو گرفت 

 ماهياشو باال گرفته بود اب دهن شو قورت داد وگفت:تو کي هستي؟تو خونه من چيکار ميکني؟

رباب گفتش خودتون شونمو انداختم باال وگفتم:خودمم نميدونم اينجا چيکار ميکنم؟خاتون خانم گفت ميره پيش 

 ميدونيد کيه.. 

 فقط سرشو تکون داد از قيافش معلومه ادم ساده اي با ترس گفت:دزد که نيستي؟

 دزدا روز نمياين..-
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 اها راست ميگي...فاميالي خاتوني..-

 نه...-

 پس کي هستي؟-

 نميدونم..-

 مون اره؟با شک گفت:نکنه ديونه اي...خونتون و گم کردي خاتونم گفته اينجا ب

ازحرفش خندم گرفته بود رفتم جلو ماهياشو ازش گرفتم وگفتم:اره ديونم اگه عاقل بودم همون روز اول خودمو 

 ميکشتم ودنيايي وراحت ميکردم 

رفتم به اشپزخونه ....ماهي رو گذاشتم تو سيني نميدونستم ميخواست چيکارش کنه از اشپزخونه اومدم بيرون 

 رجب..صداش زدم:اقا رجب..اقا

 از اتاق اومد بيرون لباسا شو عوض کرده بود گفت:اسم من واز کجا ميدوني ؟

 خاتون خانم گفت..ماهي رو ميخوايد چيکار کنيد؟

 صبر کن االن ميام پاکش ميکنم...-

حال وحوصله ماهي تميز کردن ونداشتم ...از خدا خواسته برگشتم تو اتاقم تشک وجمع کردم گذاشتم يه گوشه 

روش نشستم از پنجره بيرون ونگاه ميکردم يه نسيم درخت ها رو تکون ميداد کاش منم عين اين درختا  خودمم

 سفت ومحکم بودم ...دو تا تقه به در خورد بلند شدم درو باز کردم رجب بود گفت:صبحونه خوردي؟ 

 نه ميل ندارم..-

 باشه پس تنها ميخورم..-

ن چه وقت صبحونه خوردنه..دوباره برگشتم سر جام کم کم داشت حوصلم ساعت اتاقم نگاه کردم ده ونيم بود اال

سر ميرفت بلند شدم رفتم بيرو ن... دوباره چشمم افتاد به اون ديوار پر از پيچک دوباره صداي شر شر اب شنيدم 

نميدونستم خيلي دلم ميخواست ببينم اون ور ديوار چه خبره چند قدم رفتم جلو.... وايسادم يه نفس عميق کشيدم 

برم يا نه پشيمون شده برگشتم کنار گالي داوودي نشستم اروم با دستام نوازششون ميکردم ..حوصله گلم نداشتم 

دوباره برگشتم تو اتاقم روي تشکم دراز کشيدم ...ياد دخترا افتادم ودوباره اشک از چشمام اومد کم کم پلکام 

 سنگين شد وخوابم برد ...

يداد :خانمي...خانم خانما..).با خنده گفت(نميدونم چرا هر دفعه يادم ميره اسمشو بپرسم يکي شونه هامو تکون م

 ...چشماتو باز کن..

چشمم وباز کردم وبا خواب الودگي نشستم با خنده گفت:فکر کنم اسمت خرس خوش خواب باشه ...دودقيقه ولت 

 کردم خوابت برد؟حداقل تشک وپهن ميکردي بعدميخوابيدي..

 مالوندم وگفتم:ساعت چنده؟ چشمامو

 شيش ...-

 چشمام وگشاد کردم وگفتم:چي؟شيش....!!!يعني نهار نخوردم؟

 با لبخند گفت:نه شام خوردي..نه صبحونه خوردي...نه نهار نکنه تو رژيمي؟

 يه نچي کردم وگفتم:دلم به غذا خوردن نميره 

 اشو برو يه دوش بگير تو اين مانتو کپک زدي..اگه دست پخت من وبخوري حتما اشتهات باز ميشه...پاشو پ-
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يه پالستيک که جلوش بود گذاشت رو پام وگفت :امروز صبح برات خريدم نميدونم اندازت هست يا نه .. برو حموم 

 بپوش اگه اندازه نبود برم چند دسته ديگه برات بخرم 

 حوصله حموم ندارم-

 و تنت باشه ؟يعني چي حوصله نداري؟تا کي ميخواي اين مانت-

 تا وقتي که برم پيش دوستام ...-

 خاتون بازو هامو گرفت بلندم کرد وکشيدم وگفت:جرو بحث کردن با تو فايده اي نداره ..

 منو ميکشيد منم داد ميزدم:نميرم خاتون خانم ...

 داري؟ مش رجب تو هال نشسته بود وداشت چايي ميخورد با تعجب ما رو نگاه کرد وگفت:خاتون چيکارش

 خاتون:ميخوام ببرمش با کمربند بزنمش

 رجب:گناه داره خاتون نزنش...

چقدر اين مرد ساده بود... من وانداخت تو حموم ولباسامم داد دستم وگفت:درو قفل ميکنم يک ساعت ديگه باز ش 

 ميکنم اگه ببينم حموم نکرده باشي... خودم لختت ميکنم حمومت ميدم..

دم .حرفش جدي بود اينو گفت ودرو قفل کرد بچه هاش از دست اين چي ميکشيدن .... از با گردن کج نگاش کر

ترس اينکه خاتون لختم نکنه خودم لخت شدم و حموم کردم ... چند دقيقه زير دوش موندم بدنم از کوفتگي اومد 

تم ... با حوله بدنم بيرون احساس سبکي ميکردم ....بعد از يک ساعت حموم کردن باالخره دست از سر دوش برداش

وخشک کردم ولباسام و پوشيدم اندازه بودن .. حوله رو دور سرم چرخوندم همون موقع در باز شد خاتون سرشو 

 کرد تو وگفت:نه خوبه...فکر ميکردم دختر حرف گوش کني نباشي ..اما حاال ميبينم حرفم بلدي گوش کني 

 تم:پس اقا رجب کجاست؟در وتا اخر باز کرداومدم بيرون مش رجب نبودش گف

 رفته شام اقا رو بده...-

 الهي بي اقا بشم ..-

 اينو که گفتم خاتون سريع با دستش گردنم وگرفت و با خنده گفت: بار اخرت باشه پشت اقا آراد حرف ميزنيا

 گردنم وجمع کردم و گفتم:اخه شما چه خيري از اين ديدي که اينجوري ازش طرف داري ميکني؟

ول کرد وگفت:اگه بدوني دختراي فاميل وهمکار واشنا چه جوري خودشون وبراي اقا ميکشن اونوقت گردنمو 

 اينجوري حرف نميزدي...

 پوزخندي زدم وگفتم:خاليق هرچي اليق 

 خاتون با چشاي گشاد گفت:خدا عاقبت من وبا زبون تو بخير کنه..

 خريدم ... سليقه پيرزنيه اگه بد بود ديگه ببخش داشتم ميرفتم به اتاقم که گفت:چند تا شال وروسري برات

 با لبخند گفتم:هر چه از دوست رسد نيکوست...

رفتم به اتاقم شال وروسري که خاتون برام خريده بود ونگاه کردم سليقش عالي بود .. بعد از اينکه موهاي فرفريم 

زدم با کش مو بستم ... يه روسري کرم که االن ديگه تا شونه هام رسيده بود خشک کردم يه شونه اي هم بهش 

قهواي برداشتم وپوشيد م اتاقم ايينه کم نداشت نميدونستم بهم مياد يا نه لبو لوچم واويزون کردم که خاتون اومد تو 

 نگام کرد وگفت:خوبه بهت مياد ...يه ذره از زشتي اومدي بيرون 

 ايينه ندارم..-
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 ي بگيره که خوشکل از باال تا پايين خودتو ببيني .....بيا شام باشه فردا ميگم رجب بره برات ايينه قد-

 ميل ندارم ...سيرم ...-

 خاتون با اخم نگام کرد وگفت:همش بايد زور باال سرت باشه تا يه کاري رو انجام بدي؟

 باور کنيد ميلي به غذا خوردن ندارم.. -

نه؟.... بازو هاموکشيد وبرد سر سفره نشوندم کلم پلو  يه پوفي کرد و اومد سمتم وگفت:تو زبون ادميزاد نميفهمي

 درست کرده بود با ساالد شيرازي خاتون يه بشقاب گذاشت جلوموگفت...بخور

يه قاشق برداشتم گذاشتم تو دهنم اما نتونستم پايين کنم حال تهوع داشتم سريع رفتم بيرون واوردم باال... هيچي تو 

همون جا نشستم وگريه کردم خاتون اومد پيشم بغلم کردوگفت:اروم باش دختر معدم نبود بيشتر دل ضعفه گرفتم 

 ..براي کي اينقدر بي تابي ميکني؟

 با گريه گفتم:دوستم...اون پسره عوضي دوستم وکشت..

...شيش ساله بيرحم شده وبا قساوت ادما رو ميکشه ...قبال اينجوري نبود از روز که با باباش کار ميکنه بيرحم -

...)با لبخند نگام کرد(يعني تمام اين گريه زاري ها براي دوستت؟اگه قراربود تمام کسايي که عزيزاشون واز شده

دست ميدن عين تو باشن االن ديگه کسي رو زمين نبود همه خودکشي ميکردن ... نميگم فراموشش کن چون 

واي همين جوري ادامه بدي چيزي ازت ميدونم نميشه... ولي باش کنار بيا کم کم از فکرش بيا بيرون ...اگه بخ

نميمونه.. دنيا محل گذره نه موندن فکر ميکني با غذا نخوردن وگريه وزاري کردن اون زنده ميشه؟بجاي اين کارا 

 براش نماز وقران بخون هم اون روحش شاد ميشه هم تو اروم ميشي ...

 اما اون خيلي جوون بود-

دادن.. ولي خودشون وعين تو نابود نکردن ....هيچ عشقي هم تو دنيا به  خيلي از مادرا هم جووناشون واز دست-

 اندازه عشق مادر به بچش نيست ..حاال هم پاشو بيا تو شام تو بخور

حرفاي خاتون کمي ارومم کرد بلند شدم چند مشت اب به صورتم زدم سر سفره نشستم.... به مش رجب وخاتون که 

شسته بودن نگاه کردم ... مش رجب قد متوسطي داشت از خاتون کوتاه ترو الغر عين تازه عروس دامادا کنار هم ن

تربود موهاي کوتاهي داشت موهاي صورتشم تمييز زده بود...بعد از شام مش رجب فوتبال نگاه ميکرد... خاتونم هم 

 له اقا....ميوه ميخورد هم به زور به حلق من ميکرد که تلفن خونه زنگ خورد مش رجب گوشي رو برداشت :ب

..... 

 چشم اقا..چشم

 گوشي رو قطع کرد روبه ما کرد وگفت:خاتون اقا گفته...فردا اول وقت اين دختره رو ببري پيشش

 باشه...)به من نگاه کرد وگفت(راستي اسمت چيه؟-

 آيناز..-

 چه اسم قشنگي داري..-

 ممنون ...خاتون خانم..-

 ن...راحت ترمخنديد وگفت:خاتون خانم چيه؟بگو خاتو

 اخه زشته که؟-

 نترس زشت نيست خيليم خوشکلم...معني اسمم يعني خانم ...پس فقط بگو خاتون -
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 چشم..چادر نمازي داريد؟-

 خيار روازروي دندوناش اورد بيرون و با تعجب گفت :چادر نمازي ميخواي چيکار؟

 نماز بخونم ...نماز هاي قضا هم دارم..-

 شحالي زد وگفت:چشم االن چادر برات ميارم يه لبخند از روي خو

بلند شدم رفتم بيرون کنار خونه دستشويي بود وروشور همون جا وضو گرفتم رفتم به اتاقم ديدم سجاده وچادر 

حاضره نمازامو خوندم چند ساعت بعد خوابيدم ...کابوس هاي وحشتناکي ديدم خواب ديدم ليال با سرنگ ميخاد منو 

گار با چاقو دنبالم ميدويدن وبا دادميگفتن تقصير تو ليال مرد بايد بميري.....چشمام وبا زکردم ونفس بکشه ...مهناز ون

نفس ميزدم ترسيده بودم چراغ خواب روشن بود ولي بازم احساس خفگي ميکردم بلند شدم چراغ وزدم همون جا 

چيه؟ من از اونا کمک خواستم اونا نامردي کنار ديوار نشستم وگريه کردم يعني تقصير من بود ليال مرد...تقصير من 

 کردون وليال رو کشتن...چند دقيقه بعد در اتاقم باز شد خاتون با تعجب گفت:چي شد ؟چرا اينجا نشستي؟

 اشکامو پاک کردم وگفتم:چيزي نيست ..کابوس ديدم

 ميخواي اب برات بيارم؟-

 نه خوبم...-

 ون...خواستم بگم اذن گفتن ...ميخوا ي نماز بخ-

 سرم وتکون داد موگفتم:باشه اول شما بخونيد بعد من ميخونم..

 نه چادر دارم تو بخون...-

با لبخند تشکر کردم بعد از اينکه نمازمو خوندم رو تشکم دراز کشيدم وبه سقف خيره شدم ..خدايا يه سوال...چرا 

کسي رو که دوست دارم ازم ميگيري؟مگه منوخلق کردي؟که اينجوري منو اواره اين خونه واون خونه کني؟چرا هر

گناهاي من چقدر بوده که با اين زجر کشيدن ها هم پاک نميشه؟خدايا يعني بدتر از اينم قرار سرم بياري؟حقم از 

اين دنيايي که افريدي چيه؟حقم فقط گريه وناله وجداييه...پس خنديدن هاودل خوشي هاي من چي ميشه ؟ نکنه 

کاري ميکني بکن فقط زندگيمووبا خير وخوشي تموم کن هميشه گفتم بازم ميگم...راضيم فراموشم کردي؟خدايا هر 

 به رضاي تو

 دو تا ضربه در خورد نشستم وگفتم:کيه؟

 در باز شد خاتون بود با لبخند گفت:بيا صبحونتو بخور بايد بريم پيش اقا

 اگه من نخوام اين اقا رو ببينم بايد يکيو ببينم؟-

 اقا.. بالبخند گفت:

با يه لبخند بيجوني بلند شدم ورفتم به هال مشت رجب نشسته بود ويه لقمه به اندازه دهنش داشت ميجويد که 

نصفشم اومد بود بيرون خاتون ديدش وگفت:صد بار بهت گفتم لقمه اندازه دهنت بردار ...ببين قدر بوده که نصفش 

 زده بيرون 

برام چايي ريخت وگذاشت جلوم مشت رجب لقمشوپايين کرد  نشستم... خاتون با سماوري که کنارس بود

 وگفت:خوب چيکار کنم هم گشنمه هم بايد زود برم براي گال کود بيارم ..

 تو اگه با اين لقمه خودکشي کني ديگه به کود نميرسي..-
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د گفت: اين چه سرو بعد از خوردن صبحانه رفتم به اتاقم يه دستي به موهام کشيدم واومدم بيرون خاتون تا من ودي

 وضعي که داري؟ اينجوري ميخواي بيايي؟

 اره مگه چمه؟-

 بگو چت نيست ...صبرکن برم يه رژ وريملي بيارم... اگه بخواي اينجوري بري اقا جفتمون وميندازه بيرون-

 من هيچي نميزنم ..بريم خاتون -

 بدون ارايش ودوست نداره... اينو گفتم راه افتادم اونم پشت سرم اومد وگفت:اما اقا دختراي

با حرص گفتم :اين ديگه به من مربوط نيست.. خيلي از ارايش خوشش مياد خودش بره ارايش بکنه...فکر کنم با 

 چهره اي که اون داره خيلي هم خوشکل بشه.. 

 خاتون خنديد وچيز ديگه اي نگفت ....گفتم:راستي خاتون تلفن خونتون درسته ؟

 شه جايي زنگ بزني ...اره ولي نمي -

 چقدر نامردهتلفن ويه طرفه کرده که فقط خودش زنگ بزنه..

از اون ديواري که هميشه مانع ديدم بود رد شدم ... وايسادم چشمم از چيزي که روبروش ميديد باور نميکرد...يه راه 

نه...نه يه کاخ سه طبقه که سنگي جلوم بود که به خونه ختم ميشد چپ وراست راه سنگي پر بود از دار ودرخت يه خو

با چند رديف پله از زمين جدا ميشد کنار پله ها گل رز سفيد کاشته بودن کل کاخ سفيدبود با دروپنجره چوبي دو تا 

ستون جلوي دربود پيچکي که گلهاي سفيدي داشت از ستون ها باال رفته بودن سمت چپ يه ابشار مصنوعي سنگي 

اومد پايين وبه يه رود کوچک دست سازختم ميشد وميرفت پشت کاخ خيلي دلم که چهار متر ميرسيد اب ازش مي 

ميخواست بدونم مقصد رود کجاست... هــه.. پس صداي شرشر اين بوده.... خونه فوق العاده خوشکلي بود ...قبال 

زودتر بريم ديده بودمش ولي نمي دونم کجا خاتون گفت:اين عمارت خيلي بزرگه پشت اين عمارتم ديدنيه ....فقط 

 پيش اقا بعد کل عمارت ونشونت ميدم

 همين جور که راه ميرفتيم گفتم:خاتون اين رود وکي درست کرده؟

خاتون:پدربزرگ اقا آراد...نقشه اين عمارت و کشيده و دستور داد يه ابشار مصنوعي درست کنن ويه رود هم بهش 

 بچسبونن

 

 

 خنديدم وگفتم:چه باحال...خيلي خوشکل 

تي از پله ها ميرفتم باال بوي گل هاي رز مستم ميکرد درچوبي وخاتون برام باز کرد رفتيم تو چشمم گشاد بود وق

گشاد تر شد... خونه که نبود .. ميشد جاي البي هتل ازش استفاده کرد روبه روم يه راه پله بزرگ چوبي بودخاتون 

يم پايين سالن با چند دست مبل تزيين شده بود پشت بازوم وکشيد وگفت:از اينطرف رفتيم سمت چپ سه تا پله رفت

مبل ها وکنار ديوار چند تا گلدون بزرگ گذاشته بودن که زيبايي خونه رو دو چندان ميکرد .. پنجره که جاي ديوارو 

گرفته بود تا نوک سقف رسيده بودن نميدونم اين پنجره ها چند متر پارچه ميبرن سمت راستمو نگاه کردم چشام 

 شد يه سالن به چه بزرگي با با شيک ترين مبل تزيين شده ... چرا شبي که منو اوردن حواسم به خونه نبود ؟گشاد 

 گفتم:خاتون اون سالن بزرگه براي چيه؟

 اقا مهمونيهاشو تو اون سالن ميگره -
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وندم نميخواستم برگشتم ببينم پشت سرم چه خبره.. آراد و ديدم که با مختار مياومدن طرف ما سريع سرموبرگرد

 قيافه نحسشو نو ببينم خاتون گفت:سالم اقا..

 با اخم گفت:سالم

مبل کنار من نشست مختارم کنارش وايساد کفري شدم و رفتم سمت چپ خاتون وايسادم خاتون با تعجب نگام کرد 

ه بود هنوز ته ريششو ..آراد هنوز قيافه اخمو وسر کچلش داشت ...يه پيراهن سرمه اي با شلوار لي ابي روشن پوشيد

نزده بود ...يه ذره بايد از خدمتکارش ياد بگيره اون ريششو ميزنه اما اين چي.... پا رو پا انداخت چشماي سبزش که 

 هم رنگ درخت کاج بود به من دوخت وگفت:معتادي؟

 چي؟-

 اگه معتادي بگم مختار برات مواد بياره ...-

 ت وديدم ...پوزخندي زدم وگفتم:يه بار مواد اوردن

 چي مصرف ميکني؟-

 به تو چه؟-

 خاتون زد به پهلم ولبش وگزيد وگفت:اقا ببخشيد ..

 با اعصبانيت به من نگاه کرد وگفت:خاتون برو بيرون ..

 اخه اقا.-

 دادزد:گفتم برو بيرون ...

 چشم اقا ..چشم-

تش گفت:ميدوني من کيم؟آراد...آراد سعيدي خاتون از روي نگراني نگاهي بهم انداخت ورفت..با همون اخم رو صور

تمام کله گنده هاي تهران از روزي که اسم من وشنيدن شب ادراري دارن ..اين بار اخرت باشه که با من اينجوري 

حرف ميزني ...ميدوني گربه رو دم حجله کشتن يعني چي؟)تو چشمام نگاه کرد وگفت(منم ميخوام گربه رو همين جا 

 دستش بياد  بکشم که حساب کار

يه چرخي به چشمام داد وبيرون ونگاه کردم يعني حرفات برام مهم نيست داد زد:وقتي دارم باهات حرف ميزنم به 

 من نگاه کن

اونم چه دادي فکر کنم تا يه هفته بايد اب جوش بخوره تا صداش بازبشه ترسيدم با ترس توي چشماي سبز 

اينجا رو فقط يک بار ميگم پس سعي کن فراموش نکني...يک من اعصبانيش نگاش کردم خشک وجدي گفت:قانون 

از دخترايي که حاضر جوابي ميکنن خوشم نمياد...دو وقتي يه چيزي ازت خواستم تنها کلمه اي که از دهنت مياد 

بيرون چشم اقاست نه يک کلمه بيشتر نه يک کلمه کمتر...سه حق بيرون رفتن از اين عمارت رو نداري حتي اجازه 

نگ زدن هم نداري.. چهار دفعه بعد با اين وضع صورت نمياي )مختارو ديدم داشت ريز ريز ميخنديد(.... پنج من ز

اين عمارت مهموني ميگرم پس خوشم نمياد با هيچ مردي رابطه داشته باشي تو خونه منوچهر هر غلطي ميکردي به 

 خودت ربط داره ..اينجا ازاين غلطا نميکني شيش...

فش اعصباني شدم دادزدم:حق نداري راجبع من همچين فکرايي بکني.. يه عمر پاک زندگي نکردم که االن با اين حر

 يکي عين تو جلوم وايسه وازاين حرفا بهم بزنه 
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از اعصبانيت چشماشو اروم بست وباز کرد وگفت: من با هرکسي ،اونجوري که دلم ميخواد حرف ميزنم .. مثل اينکه 

 ردي بار اخرت باشه با من کلکل ميکني..فهميدي؟قانون اول وفراموش ک

 شير شدم وگفتم:نميدونم چرا صداتو نميشنوم 

اين دفعه قلبم افتاد تو شلوارم از ترس نزديک بود شلوارم وخيس کنم با ترس  "وايسا"خواستم برم که بازم داد زد

سبز ش چسبيده بود به گردن ولرز برگشتم ديدم وايساده از اعصبانيت سفيدي صورتش قرمز شده ورگ هاي 

 سفيدش با حالت عصبي گفت:بار اخرت باشه با من اينجوري حرف ميزني فهميدي؟

 با ترس گفتم:ب..بلله..

 داد زد:نشنيدم..

 بله...فهميدم..-

 دادزد:نشنيدم چي؟

 بله اقا فهميدم..-

 خوبه ..حاالبرو بيرون ...-

بيرون يه نفس عميق کشيدم که بوي گلهاي رزارومم کردن... يا خدا  راه رفتنم شد عين ربات به زور خودمو کشيدم

 اين کي بود ديگه ؟ 

 نميدونستم کجا برم خاتون صدام زد: بيا اينجا...

رفتم سمت راستم خاتون رفت تو اونجا کجا بود ديگه؟ .... يه اتاق بزرگ تمام سنگ با در وپنجره چوبي که چپ 

شته بود... فکر کنم بايد اشپزخونه باشه رفتم تو حدسم درست بود...اشپزخونه که وراست اتاق گل هاي شاه پسند کا

چه عرض کنم کابينت ها برداشته ميشد يه خونه دوبلکس ازش ساخت... همين جور که نگاه ميکردم خاتون 

 گفت:غرق نشي..

 با گيجي گفتم :اها..... 

 خودم وانداختم رو ميز گفت:چته مادر چرا رنگت پريده؟

 دستمو عين گيجا چند بار اروم زدم به صورتم وگفتم:اين چرا اينجوريه؟

 کي؟-

 اقاتون..-

خنديد وگفت:حاال شد اقاي ما؟.. اين که مهربونه باباش ونديدي تو استخر عسل هم بندازيش نميشه خوردش...ايناز 

و دعوات کنه هر چند ميدونم با  جان از من به تو نصيحت ...اعصاب اقا رو خورد نکن يه کاري نکن سرت داد بزنه

زبوني که تو داري به قرص اعصاب هم کشيده ميشه ميدونم برات سخته ولي سعي کن جلوي زبونت وبگيري و 

اعصبانيش نکني ... چون تا حاال اعصبانيت اعصبانيتشونديدي..... پس حواست باشه هر چي ازت خواست بدون چک 

 وچونه بگي چشم...

 ير شرعي ازم خواست چي؟بازم بگم چشم...؟حاال اگه يه چيز غ-

 خاتون لبشو گزيد و با لبخندگفت:خاک به سرم اين حرفا چيه ميزني؟

 يه سوال؟-

 سيب زميني ها رو گذاشت جلوم وگفت:اول اينا رو پوست بگير تا من جوابتو بدم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

1 2 6  

 

 بلند شد رفت طرف يخچال گفتم:اقاتون چند سالشه ؟

 خنده گفت:بازم که گفتي اقاتون.. چيه عاشق شدي؟گوجه رو ريخت تو سينگ وبا 

 با چشاي گشاد گفتم:من به ريش بابام بخندم عاشق اين ماموت بشم

 خاتون بلند خنديد وگفت:اقا بدونه اين حرفا رو بهش زدي سرتو ميزاره کنار همون ابشارو بيخ تا بيخ ميبره..

 حاال ميگيد چند سالشه؟-

 د سالته؟بيست وهشت...حاال خودت چن-

 بيست وچهار-

 همين جور که گوجه ها رو ميشست با لبخند گفت:خوبه سناتون بهم نزديکه مبارکه ايشااهلل..

 با حرص گفتم:خاتوووووون.. من اگه بميرمم حاضر نميشم زن اين اختاپوس بشم 

رو بگير اگه نهار اقا دير خنديد وگفت:تو چرا هر دفعه رو اين بدبخت يه اسم ميزاري؟ زودتر پوست سيب زميني ها 

 بشه اشپزخونه رو سرمون خراب ميکنه

 همين جور که پوست سيب زميني ها رو ميگرفتم خاتونم گوجه ها رو خورد ميکرد گفتم:خاتون..يه سوال..

 خنديد وگفت:از دست تو بپرس

 کار اقامون چيه؟-

 نشست وگفت:شرکت صادرات مواد غذايي داره

 ر مياد خونه نهار ميخوره بعد ميره؟اها...اونوقت چرا ظه-

 اول اينکه شرکتش نزديکه دوم اينکه غذاي بيرون ودوست نداره -

 يه سوال ديگه ..چند سال اينجاييد؟-

 دوازده سال -

 با تعجب گفتم:دوازده...فکر ميکردم از اول جونيتون اينجا باشيد

شتم شنيدم اقا سيروس دنبال خدمتکار ميگرده رفتم پيشش نه بابا وقتي شوهر خدا بيامرزم فوت کرد دنبال کار ميگ-

 اونم منو قبول کرد ...

 پس رجب شوهرت نيست؟-

 با لبخند گفت:چرا هست ما فقط دو سال ازدواج کرديم

 جدي ميگيد؟-

 بله.-

 فضوليم بيشتر گل کرد وگفتم:قضيشو ميگشيد؟

ون اينجا بود هفته اي دوسه بار مياومد به گل ودرخت اگه نگم که تو مخم ميزاري تو تشت وميسابي...رجب باغب-

هاي اينجا ميرسيد هميشه چشمش دنبال من بود ميدونستم دوستم داره منم دوستش داشتم)از خجالت سرخ شده 

بود ومنم با لبخند نگاش ميکردم( اما خوب ديگه شرم وحيام نميزاشت چيزي بروز بدم هروقت کارش تموم ميشد 

اونم يه شکالت بهم ميدادسه چهار سال کارمن ورجب چايي بده شکالت بسون شده بود ..جرات  .چاي براش ميبردم

نميکرد به اقا سيروس بگه منو ميخواد... منم خوب کاري نميتونستم بکنم ميترسيدم اقا سيروس اخراجم کنه يه روز 

مي بينتمون وميفهمه ما همديگه رو مثل هميشه چاي براي رجب بردم اونم از توجيبش يه شکالت بهم داد...اقا آراد 
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ميخوايم.. خيلي ترسيدم دعوامون کنه و بعدشم اخراج اما خدا رو شکر مثل باباش نبود .. عصر همون روز با اقا آراد 

 رفتيم محضروعقد کرديم

 به يه لبخند گفتم:مبارک ..

 ممنون )به سيب زميني ها نگاه کرد وگفت(واي دختر دست بجونبون ظهر شد ..-

 سيب زميني ها رو شستم وگفتم:خاتون.....

 خاتون با تاکيد گفت:يه سوال بي يه سوال اول کارتو بکن بعد بپرس

قبل از اينکه نهار بخورم رجب وخاتون نهار براي اقا شون بردن منم سفره خودمون وميچيدم ...وقتي اومدن مشغول 

 شروع کن ...بعد نهار بايد کل خونه رو نشونت بدم نهار خودرن شديم که خاتون گفت:اقا گفته از فردا کارت و

يه باشه اي گفتم ومشغول خوردن شدم بعد از نهار رفتيم تو اشپزخونه... به سيني که ازغذاش شايد دو يا سه قاشق 

 خورده باشه نگاه کردمو گفتم:خاتون اين ظرف اقاست؟

 اره..چيزي نميخوره -

 چرا؟-

 ه هم ميخوره که درد نکشه بخاطر زخم معدش ...اين دولقم-

 با تعجب گفتم:زخم معده داره؟

 اره بيچاره...هر غذايي هم نميتونه بخوره -

 با اينکه نميخوره اما بدنش خوش استيله..-

 يه لبخندي زد وزير چشمي نگام کرد گفت: ايناز کارت وبکن 

 وقتي ندونم کارم چيه از کجا بدونم بايد چيکار کنم؟-

 ا هايي که اضاف اومده ميريزي تو قابلمه ...ظرف هاي کثيفم ميريزي تو سينگ وميشوري ...هله؟تمام اين غذ-

 تا اينجاش که هله ...ميترسم بقيش منهل شه..-

 خاتون خنديد وگفت:ادم با تو خسته نميشه

د اون رود وصل بعد از اينکه ظرف سابيدنم تموم شد خاتون کل عمارت ونشونم داد پشت عمارت رفتيم ..ديديني بو

ميشد به يه حوض بزرگ که وسطش فواره بود چند متر اون طرف تر از حوض يه االچيق بزرگ بود سمت راستم يه 

استخر شنا بود سمت چپم يه کلبه چوبي کوچکي که دور واطرافش درخت وگل کاشته بودن همين جور که راه 

 ميرفتيم گفتم:خاتون اون کلبه چوبي براي کيه؟

نگاه کرد وگفت:اون قشالق اقا آراد بيشتر زمستونا اونجاست ...کل دکور داخلش از چوبه داخلش خيلي خاتون بهش 

 خوشکله بايد ببيني 

 يه سوال...-

 بله -

 زمين اين خونه مال يه نفر بوده؟-

عمارتي و  نه بابا..اونجوري که اقا آراد ميگفت زمين چند نفر بوده پدربزرگ اقا اين زمين رارو ميخره وهمچين-

 ميسازه 

 گفتم:آراد گفت من خدمت کار شخصي شونم يعني بايد چيکار کنم؟
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اول اينکه نبايد بگي آراد ميگي اقا ..عادت ميکني جلو روشم ميگي اونوقت که اقايه باليي به سرت مياره که جز اقا -

شيش بيدارش کني اونم با  کلمه اي ديگه به زبون نياري..واما دوم..کار هر روزتو اينکه که صبح راس ساعت

ماليمت... اقا بعد از ورزش ميرن دوش ميگرن چند دقيقه قبل از اينکه برگردن بايد وان وپر اب کني. ساعت هفت 

براش صبحانه ميبري..همون جا وايميسي تا صبحونش تموم بشه ... تمييز کردن اتاق وبردن نهارو شام وهمچنين 

 ... شستن واتو کردن لباساش هم باشماست.

خاتون همين جور براي خودش ميگفت ميرفت من وايساده بودم نگاش ميکردم يهو وايساددور وبرش نگاه کرد ديد 

 من نيستم برگشت تا من وديد گفت:پس چرا نمياي؟

 خاتون مطمئني چيزي جا ننداختي ؟ اگه هست بگو ها..-

 خنديد وگفت:هنوز بقيشو نگفتم...

 مگه بقيه هم داره؟-

 ره ...خوب ا-

 ميشه بپرسم کي قبال اين کارا رو ميکرده؟-

 اشاره کرد به سمت نيمکتي که زير درخت بيد مجنون بود گفت:بريم اونجا بشينم تا بهت بگم

وقتي نشستيم گفت:همه اين کارا رو خودم ميکردم...ولي يک ساليه زانو درد گرفتم و ديگه نميتونم پله ها رو باال 

 اقا براي خودش يه خدمتکار بياره ..که قرعه کار به نام تو افتاد پايين کنم ..قرار شد 

 يعني تو رو اخراج ميکنه؟-

 نه بابا..بهم گفته تازماني که تو مش رجب زنده ايد همينجا بمونيد... -

براي اين بعد از نماز صبح خواستم بخوابم که يادم افتاد که از امروز بايد جلوي اقا خم وراست شم ...من حاضر نيستم 

اَلدنگ زهرم ببرم چه برسه به اين که بخوام برم بيدارش کنم اونم با ماليمت ... خوابيدم وپتو رو کشيدم رو سرم 

 ...در اتاق باز شد خاتون با حرص گفت:تو براي چي خوابيدي؟مگه بهت نگفتم از امروز بايد کارت وشروع کني؟

 دارش کنم..سرم واز زير پتو کشيدم بيرون گفتم:من نميرم بي

دوباره پتو رو کشيدم روسرم خاتونم اومد پتو رو از رو سرم برداشت وگفت:االن ساعت يه ريع به شيش تا بخواي 

 اونجا برسي پنج دقيقه توراهي اگه راس ساعت شيش بيدارش نکني مياد اينجا وبه باد کتک ميگيردت 

 سريع نشستم با تعجب گفتم:ميزنه؟

 رنامه پيش نره عصبي ميشه بله...اگه کاراش طبق ب-

 با درموندگي وايسادم وگفتم:باشه ميرم ..ولي چه جوري بيدارش کنم؟

 وايسا باالي سرش وصداش بزن اين کاري داره ؟-

 اگه بيدار نشد چي؟من بهش دست نميزنما -

 با من....اگه بيدار نشد بيا به خودم بگو ...خودم بيدارش ميکنم -

اه افتادم قلبم ريتم بندري گرفته بود پاهام با ترس ولرز برميداشتم يهو ياد يه چيزي افتادم يه نفس عميقي کشيدم ور

 با دو برگشتم رفتم به اشپزخونه خاتون تا من وديد گفت:چي؟چي شده؟ )با تاکيد گفت(نگي نمي خوام برم..

 با نفس نفس زدن گفتم:نه....اتاقش کدوم يکيه؟

 اتاقشو نشونت بدم طبقه دوم دست راست اولين اتاقاي خاک عالم به سرم يادم رفت -
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يه تشکر تو هوا کردم و..دِ بدو که رفتي با سرعت نور خودم وبه اتاق مورد نظر رسوندم چند تا نفس عميق کشيدم تا 

يديدم ضربان قلبم بياد پايين ...يه بسم اهلل ويه يا اهلل رفتم تو اتاق اينقدر تاريک بود که نوک دماغ فرغونيم هم نم

حاال کجا برم؟ کليد برق کجا بود؟ واي اگه دير بشه چي؟کليد برق هميشه کنار در کورمال کورمال به ديوار دست 

ميکشيدم باالخره پيداش کردم کليد وزدم کل اتاق روشن شد ...تا چشمم افتاد بهش رومو برگردوندم خاک تو سر 

شکمش خوابيده بود وجاي شو نديدم ... منم عين خودرويي بدون لباس ميخوابه نيم تنش لخت بود ...خدا رو شکر رو

که دنده عقب ميگيره عقب عقب رفتم پشت به تخت وايسادم اروم گفتم:اقا..چقدر اين کلمه برام خنده دار بود 

وشام دوباره گفتم: اقا..هي اقا.... ...از حرف خودم خنديدم مگه بيدار ميشد تن صدامو کمي بردم باال...اقا..اقا...... گ

شنيد که تخت تکون خورد اما حرفي ازش در نيومد بفهمم خواب يا بيدار کاش دو تا چشم پشت کلم داشتم .......اقا 

 بيدار شديد ؟.. جوابي نيومد.... ..چقدر خوابش سنگينه .....داد زدم: اقـــــا

 داد زد:زهر مار براي چي داد ميزني ؟

 سرمو برگردوندم گفتم:ببخشيد ..نميدونستم خوابيد يا بيداراز ترس برگشتم تا ديدم لخت نشسته سريع 

 با اعصبانيت گفت:اين چه وضع بيدار کردنه...پشت تو به من کردي اون وقت ميخواي بدوني خوابم يا بيدار؟

سرم انداخته بودم پايين وسکوت کردم از تخت اومد پايين وگفت:بار اخرت باشه اينجوري بيدارم ميکني؟)چيزي 

 ( ..گفت: نشنيدي؟نگفتم

 سرم وبلند کردم وسريع گفتم:بله اقا....نه.... چشم اقا 

حکم سرباز ي رو پيدا کرده بودم که به فرماندش بله قربان چشم قربان ميگفت ..... خدا رو شکر شلوار پاش بود 

دم گفت:تنگي نفس ...لباسش که رو زمين بود برداشت ورفت به اتاقي که با تختش فاصله داشت يه نفس راحتي کشي

 داري که اينجوري نفس ميکشي؟

دستمو گذاشتم جلوي دهنم چه راداراي تيزي داره.. صداي شرشر اب اومد فکر کنم دستشوي وحمومش اونجا باشه 

با حوله اومد بيرون صورتشو که خشک کرد حوله رو پرت کرد تو صورتم با حرص حوله رو برداشتم گفت:وقتي 

 .برگشتم وان حاضر باشه.

 باشه-

 گره اي به ابرو هاش داد ونگام کردسريع درستش کردم:چشم اقا..

 عادت ميکني...يعني مجبوري ..-

اينو گفت واز اتاق رفت بيرون اره جون خودت عادت ميکنم ...اگه از دست منو چهر فرار نکردم از دست تويکي 

مت چپ تلويزيون يه در بود رفت تو اتاق منم سرم حتما فرار ميکنم روبه روم يه تلويزيون نميدونم چند اينچ بود س

 وپايين انداختم رفتم به حموم و دستشويي که نصف اتاقش بود حوله رو اويزون کردم صدام زد :کجا رفتي؟

 اومدم بيرون گرمکن پوشيده بود گفتم:بله اقا..

 خاتون بهت گفته چه کارهايي بايد انجام بدي؟-

 بله اقا-

 خوبه ...-

فت رفت بيرون االن فرصت خوبي بود که به اتاق نگاه کنم سمت چپم حموم ودستشويي بود وبغلش پنجراي اين وگ

بود که کل ديوار وگرفته بود سمت چپِ پنچره يه ميز سفيد کوچک با دوتا صندلي شيک گذاشته بودن سمت راستم 
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وبه روي تخت يه تلوزيزيون ال سي تخت خوابش بود با دوتا عسلي کنار تخت که دوتا اباژر روش گذاشته بودن ر

دي به اندازه اتوبوس گذاشته بودن؟ رفتم سمت دري که کنار تلويزيون بود درش و باز کردم...تو عمرم اين همه 

لباس يه جا نديده بودم کفشاش جدا بود...شلوارش وپيراهنش و کرابات تمييز ومرتب واتو کرده يه جا کنار هم 

که اين چقدر ترو تمييز کار ميکنه درو بستم واومدم بيرون يه ميز وايينه هم کنار اتاق گذاشته بودن اين کار خاتون 

بود که روش از انواع واقسام عطر ها گذاشته بودن... اتاق بزرگي بود خيلي بزرگ خواستم برم که چشمم افتاد به 

ديک بود يادم بره تختش و گيتار مشکي که به ديوار نصب بود ...پس اين اقاي اخمو اهل موسيقي هم هست...نز

مرتب کنم رفتم سمت بالشتش دو تا مشت زدم بهش که يه بويي ازش بلند شد...خفه شدم چه جوري با اين بو 

ميخوابه.. هر چي عطر داشته روي تخت خالي کرده اخه بگو خفه نميشي؟.. چند دقيقه تو اتاقش بودم بيست دقيقه به 

م خواستم برم بيرون که عين جن جلوم وايساد...يه جيغ اروم زدم وسريع هفت بود رفتم به حموم وان وپر اب کرد

 گفتم:ببخشيد ..معذرت ميخوام متوجه نشدم اومديد ..

جوبمو نداد با اخم زيپ گرمکنشو کشيد پايين سرم انداختم پايين خواستم برم که گفت:با اين قيافه برام صبحونه 

 نمياري...

نيست خدمتکارشم يا مدل .. رفتم به اشپزخونه چشمم افتاد به سيني وگفتم:خاتون  چيزي نگفتم واومدم بيرون معلوم

 چه خبره ...اينا براي کيه؟

 براي اقا..-

 اها فکر کردم براي مختاره....حاال خوبه ميدونيد چيزي نميخوره اين همه براش گذاشتيد.. -

 يه پنير و مربا که چيزي نيست..-

 امه و پنير وعسل و کره وتخم مرغ وشکالت صبحانه واب پرتقال ميگيد چيزي نيست ؟چي؟شما به سه نوع مربا وخ-

 اينقدرغرنزن اينا رو ببر-

هنوز که زود.... بعدشم من کجا ميتونم اين سيني رو بلند کنم ..تازه بلندشم کردم چه جوري اين همه پله رو برم -

 باال..اصال چرا نميايد پايين ؟ 

گفت:مگه اين چقدر سنگينه که اين قد غر ميزني؟...بلندش کن اگه نتونستي بگو خودم رو ميز نشستم خاتون 

 ميبرمش 

به ساعت نگاه کردم چهار دقيقه به هفت بود پوفي کردم ودستمو دراز کردم که سيني روبردارم خاتون با شيطنت 

 گفت:اگه نميتوني بگم مختار بياد

 اي دَخيلَتم..نميخواد خودم ميبرمش-

قهقه بلندي زد سيني رو بلند کردم زياد سنگين نبود يه در اشپزخونه به حياط باز ميشد يه درش هم تو  خاتون

عمارت بود که بايد ده تا پله روباال ميرفتي تا به سالن ميرسيدي ... وارد سالن که شدم صداي مختار از پشتم اومد 

 م البته ميدونم کم سعادتي از ماست.گفت:به به خانم ابغوره بگير...چه عجب ما شما رو زيارت کردي

 با دندوناي فشرده شده گفتم:خفه شو... حالم ازت بهم ميخوره جاي تو واقات تو اشغالدونيه

 اينو گفتم وسريع از پله ها رفتم باال اومد پشتم وگفت:اگه سنگينه من ببرم 

 داد زدم:برو گمشو ..
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.... کره ومربا رو ميزاشتم که در با زشد پشتم بهش بود با حوله با اعصبانيت رفتم به اتاق روي همون ميز کوچيکه

 حموم نشست کالهش انداخت رو سرش دو تا تقه به در خورد مختار گفت:اجازه هست اقا؟

 بيا تو..-

 خواستم برم که آراد گفت:کجا ؟

 برم ديگه..-

 نميدونستي تا صبحونم تموم نشده نبايد بري؟-

 وتکون دادم وگفتم:بله اقا ميدونمواي يادم رفته بود سرم 

 چي شده مختار؟-

 پليسا فهميدن ..-

 با همين جور که مربا رو نون تست ميزاشت گفت:چي رو؟

 قضيه دخترا...-

 خوب چرا به من ميگي؟ خودت رئيسي يه کاريش بکن....-

 حالت خوب نيست نه؟-

 ..خسته شدم مختار.. ديگه از اين موش وگربه بازي خسته شدم-

 ديگه تو اخراشه تموم ميشه ..حال پدرت چه طوره ؟-

 برام مهم نيست...-

 پايين منتظرتم..فعال-

داشتن در مورد چي حرف ميزدن دخترا يعني دوستاي من؟به صبحونه خوردنش نگاه کردم ...چيزي نميخورد فقط 

 ي؟بازي ميکرد اب دهنم وقورت دادم با صداي ضعيفي گفتم: دوستامو کجا فرستاد

 سرش پايين بود گفت:تازه يادت افتاده دوستم داري؟

 من هيچ وقت دوستام و فراموش نميکنم..-

به نون تستش نگاه کرد وگفت:ادماي مثل تورو که دم از رفاقت ميزنن به پاش که برسه کوچه رو خالي ميکنن وميرن 

 زياد ديدم..

 وستام اومده؟نون وگذاشت تو دهنش گفتم:ميخوام بدونم چه باليي سر د-

 لقمه رو پايين کرد واز درد چشماش وفشار داد وگفت:ميدونم برو از مختار بپرس-

 پس مختار رئيس تو ...نه تو رئيس مختار..-

 با دست پا هاشو فشار داد وبا اعصبانيت نگام کرد وگفت:درستت ميکنم

 ماشين خراب نيستم که بخواي درستم کني..-

 ذاشت رو پيشونيش و گفت:يه کاري نکن دست روت بلند کنم..برو بيرون سرشو گرفت پايين دستشو گ

 فکر کردي اينجا وايميسم ونگات ميکنم -

يعني دردش بخاطر زخم معدشه ؟اومدم بيرون خواستم برم که چشمم افتاد به درباز روبه روم رفتم تو واي 

رفته تا علمي فرهنگي... يکي از کتاباي رمان خدايا...عجب کتاب خونه اي..سمت قفسه کتابا رفتم از رمان وشعر گ

وبرداشتم چند صفحشو ورق زدم گذاشتم سر جاش رفتم پشت شاهنامه فردوسي اوه..چه کتابايي هم 
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ميخونه..گذاشتم سرجاش کتاب سهراب سپهري برداشتم وسطش وباز کردم چند سطرشو واز خوندم.... شب سردي 

سته/تيرگي هست وچراغي مرده/ميکنم تنها از جاده عبور/دور ماندند است و من افسرده /راه دوري است وپايي خ

زمن ادمها/سايه اي از سر ديوار گذشت/غمي افزود مرا برغم ها/فکر اين تاريکي واين ويراني/بي خبر امد تا به دل 

 من/قصه ها سازکند پنهاني......

يه دختر بود چه خوشکل بود پشتش چند صفحه ديگه هم ورق زدم که يه عکس ازش افتاد...برداشتمش عکس 

نوشته بود... ديگه فرصتي نمونده واسه ديدن نگاهت /واسه بوسيدن دستات/ واسه بودن کنارت/ديگه فرصتي ندارم 

واسه لمس عاشقونه /گفتن دوست دارم ها با بهونه بي بهونه ...امضاء مهتاب .... تقديم به عشقم آراد دختره عشق 

له ...اخه چطور تونسته عاشق اين ماموت بشه؟عکس وگذاشتم الي کتاب وگذاشتم تو آراد بوده؟ حيف اين خوشک

 قفسه کتابخونه ...

 تو اينجا چيکار ميکني؟ -

 از ترس برگشتم دستمو گذاشتم رو قلبم هول شدم گفتم:چيزه اومدم ..ميخواستم.. يعني ...کتاب بردارم

 من بهت اجازه دادم کتاب برداري؟-

 .نه اقا..خوب.-

 برو ميزو جمع کن...-

 ميتونم يکي از کتابا رو بردام؟ -

 با اخم وتاکيد گفت:نه...

 اخه چرا...من..-

 داد زد:گفتم برو ميز وجمع کن...

سرم وانداختم پايين ورفتم به اتاقش خسيس گدا ...ناخن خشک کنس...اخه بگو ميخواستم کتابا تو بخورم که 

و بردم به اشپزخونه رفتم پيش مش رجب وخاتون نشسته بودن داشتن چايي نذاشتي يکي شو بردارم...سيني ر

 ميخوردن مش رجب به خاتون گفت:پس کي کت ودامن تو ميدوزه؟ 

 فکر نکنم حاال حاال ها بدوزه ..ميگه پارچه زياد دارم... ميدونم اخرش مجبور ميشم برم بخرم-

 ودامن براي چيه؟براي خودم چايي ريختم ونشستم گفتم:يه فضولي....کت 

 خاتون:چند روز ديگه اقا ميخوان مهموني بگيرن يک ماه پارچم ودادم دستش هنوز برام ندوخته..

 خوب اگه بخوايد من براتون ميدوزم...-

 خاتون:مگه بلدي؟

 خنديدم وگفتم:خياطم..

 خاتون با شوق گفت:راست ميگي؟

 بله...-

 رات بدوزه..مش رجب:برو پارچتو ازش بگير بده ايناز ب

 حتما ..امروز ميرم پارچه روميارم-

 گفتم:چرخ خياطي داريد؟

 مش رجب:اره پارسال تو قرعه کشي برنده شدم 
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با تعجب نگاش کردم يهو سه نفرمون خنديديم... بعد از اينکه خاتون پارچه شو اورد با هم نهارو درست کرديم کار 

بازم چشمم افتاد به کلبه ....کلبه نقلي کوچيکي که فقط براي يه نفر  زيادي نبود که انجام بدم پشت عمارت رفتم ..

خوب بود دلم ميخواست ببينم داخلش چه شکليه.. برگشتم به اشپزخونه ديدم مختار نشسته و داره با ولع ساالد 

االد کوفت ميخوره با اعصبانيت ساالدو از جلوش کشيدم وگفتم:تو چطور ميتوني اينقدر راحت اينجا بشيني و اين س

 کني؟

 دهنش پر بود ساالد وقورت داد وبا لبخند گفت:سالم ايناز خانم خوبي؟ميشه اون ساالد وبدي؟

 اگه ندم چي؟نکنه ميخواي مثل دوستم بکشيم-

 با ناراحتي نگام کرد وگفت:اون تقصير من نبود دستور اقا بود 

 ر اخرت باشه...ساالدو پرت کردم جلوش وگفتم:کوفت کن ...ايشااهلل همين نها

 چيزي نگفت وبا خنده ساالدشو خورد...

بعد از شام مش رجب چرخ خياطي واورد به اتاقم خاتونم با مترو قيچي وهر چي که براي کت ودامنش الزم داشتم 

 اومد 

 مترو گذاشتم رو شونه هاش با خوشحالي گفت: ميخوام يه جوري برام بدوزي که هرکي ديد فکر کنه خريدم

 تون راحت اينقدر خوشکل بدوزم که ميتوني بگي از خارج سفارش دادي..خيال-

 خنديد وگفت:ممنون...سريع حاضرش ميکني ديگه؟

 بله ...-

 قربون دستت ...

 داشتم اندازه هاشو مينوشتم که گفت:واي ايناز يادم رفت ..

 با تعجب گفتم:چيو؟

 ميوه-

 ميوه چي؟-

 بايد براي اقا ميوه ببري -

 و گذاشتم رو پارچه وگفتم :حاال بزار بعد ميبرم متر

 نميشه مادربخاطر زخم معدش بايد يه چيزي بخوره -

 خيل خوب بديد ببرم ...-

 ميوه ها رو ازش گرفتم ورفتم به عمارت ...داشتم از پله ها ميرفتم باال که يکي گفت:کجا داري ميري بيا اينجا ..

ر واون ور چرخوندم اما نديدمش نکنه خياالتي شدم؟..يه پله رفتم باال دوباره گفت: از پله ها اومدم پايين سرم واين و

 مگه کر شدي گفتم بيا اينجا..

 سرم چرخوندم کنار راه پله سمت راست تو يه راهرو بود دست به جيب وبا اخم وايساده گفت:بيا اينجا 

ختم ميشد نگاه کردم ديدم دور تا دور  خودش رفت تو منم پش سرش رفتم راهرو به يه هال چهل وهشت متري

مبل سفيد گذاشته بودن و يه تلويزيون گنده هم به ديوار بود پس اينجا اتاق تلويزيون ...ميوه رو گذاشتم رو ميز 

 وگفتم:ميتونم برم ؟

 فقط سرشوتکون ...انگار خدا زبونش وازش گرفته .. 
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م که دراتاق باز شد خاتون اومد تو گفت:ايناز اقا گفته ساعت دوازده ونيم شب خوابيدم بين خواب وبيداري بود

 براشون چايي ببري

با حرص سرم وکوبيدم به بالشت و با حالت گريه گفتم: خدا چرا اين جونور دست از سرم برنميداره ؟االن چه وقت 

 چايي خوردنه؟ ..

 مهمون دارن...-

 قت اومدنشم بلد باشه؟نشستموبا تعجب گفتم:مهمون ..اين موقع شب؟مهمون نبايد و

 خاتون با خنده گفت:حرص نخور پوستت خراب ميشه..

 حاال مهمونش کي هست؟-

 يکي از عاشقاي پرو پا قرص وکنه .. فرحناز دختر عمه اقا -

 خوبه اينطوري ميتونم يکي از عشاق رو ببينم ...خدا کنه مثل اسمش ناز باشه -

 بلند شدم خاتون گفت:تو االچيقن...

غر غر کردن رفتم به اشپزخونه چايي رو دم کردم ...مرده شور خودش ومهمونش وببرن عرضه يه چايي رو هم با 

نداره ..فقط بلده دستور صادر کنه کار که هيچ...چايي رو گذاشتم تو سيني ورفتم سمت االچيق ..چراغ هاي االچيق 

وظريف رو به روم نشسته بود موهاي بور بلندش که  روشن بود واي اين االچيق شبا چه خوشکله... يه دختر الغر اندام

تا ارنجش بود باز گذاشته بود تو هواي سردپاييز که من منجمد ميشم اون يه تاپ قرمز وشلوار لي پوشيده بود ... اقا 

هرکوله هم پشتش به من بود ...داشتن حرف ميزدن که يهو صداي خنده فرحناز بلند شد نه مثل اينکه اقا به غير از 

گريه انداختن خندوندنم بلده ...چند تا پله رفتم باال وسالم کردم اما بي تربيتا جوابمو ندادن ...سيني رو جلو فرحناز 

گرفتم رنگ وحالت چشماش عين چشماي امير علي بود...حتي از اسمشم ناز تره خودخواهانه وتحقير اميز نگام کرد 

اينکه نگام کنه به تنه درخت بريده شده جلوش اشاره کرد  :چايي رو برداشت جلوي آرادم گرفتم اما اون بدون

 وگفت:بزارش اونجا

 سيني رو گذاشتم خواستم برم که فرحناز گفت:صبر کن..

 نگاش کردم وگفتم:بله..

 باز با همون نگاه تحقير اميز گفت:اسمت چيه؟

 آيناز...-

 بهت گفته خيلي زشتي؟پوزخندي زد وگفت:حيف اين اسم نبود رو توگذاشتن...تاحاال کسي 

قلبم درد گرفت نگاش بس نبود حرفشم تحقير اميز شد به خودم مسلت شدم وگفتم:نه...اين افتخارو به تو دادم..اگه 

 يه وقت اومدم خواستگاريت ميتوني جواب مثبت ندي..

 برگشتم که برم داد زد :وايسا ...

يه سيلي زد به صورتم آراد سرش پايين بود چايي ميخورد از صداش معلوم بود که خيلي اعصباني اومد سمتم با خشم 

فرحناز با اعصبانيت گفت:خيلي گستاخي..اگه کلفت من بودي ميدونستم چه جوري ادبت کنم...)با حرص به آراد 

 گفت(نميخواي چيزي بهش بگي؟

 چرا عزيزم..ولي به زبون خودم ميگم -

 پوزخندي زدم وگفتم:خوش بگذره شب بخير..
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حرف زدنش ترسيدم اگه بخواد منو بزنه چي من با اين جثه ضعيفم به فوتش بندم با دو رفتم سمت خونه  از لحن

سرم وکردم زير پتو وخوابيدم بازم کابوس ليال وبچه ها اومد سراغم ...هنوز نتونستم به کابوسام عادت کنم ..صبح 

نم خدا کنه اين دفعه لباس پوشيده باشه اصال حوصله خاتون بيدارم کرد بعد از نمازرفتم به اتاق اقا.... که بيدارش ک

عقب گرد ندارم دراتاقش وباز کردم با حرص روم وبرگردوندم ودوباره عقب عقب راه رفتم کنار تخت ،پشت به اقا 

وايسادم وگفتم:اقا...اقا... ولي انگار اقا گوشاشو زير بالشت گذاشته بود... من نميدونم اين چرا ساعت زنگدار پيش 

ودش نميزاره ...اقـــــــالطفا بيدار شيد..نکنه مرده سرم وکمي چرخوندم ..که يهو با يه دستش يقمو گرفت وکشيد خ

طرف خودش باال تنم رو تخت افتاد وپاهام اويزون بود...چش تو چش بوديم ترسيدم نگاهش اعصباني بود گفت:مگه 

 ش نميکني؟ديروز بهت نگفتم ديگه اينجوري بيدارم نکن ها؟چرا حرف گو

دستشو از يقم کشيدم وگفتم:ازم انتظار نداشته باش وقتي لختي چهار چشي نگات کنم وصدات بزنم..تا وقتي لباس 

 نپوشي اوضاع همينه

 بلند شدم وايسادم سرم انداختم پايين حواسم بهش بود نشست وبا تعجب گفت:نگو تا حاال مرد لخت نديدي؟

صبانيت گفتم:نه پدر و برادر ي داشتم..نه دوست پسري که بخواد جلوم لخت همين جور که سرم پايين بود با اع

 بشه...

 پوزخندي زد وگفت:خوب بلدي اداي ادماي چشم پاک رو دربياري...

 پشتم وکردم بهش وگفتم:نيم ساعت ديگه وان وحاضر ميکنم

 خواستم برم که داد زد :وايسا...

 پيش نميره بدون اينکه تکون بخورم گفتم :بله... اين ابولهول انگار يک روز داد نزنه کارش

 با تاکيد گفت:بله اقا

 بله اقا..-

 اگه از فردا بخواي اينجوري بيدارم کني ...روزگارت وسياه ميکنم-

 پوزخندي زدم وگفتم:روزگارم سياه هست ..شما سياه ترش کنيد 

نگام کرد وگفت:مگه بهت نگفته بودم ديگه با اين  اينو گفتم ورفتم به اشپزخونه وقتي صبحانه براش بردم با اخم

 قيافه جلو من ظاهر نشو ؟

 به اب پرتقالش نگاه کردم وگفتم:اختيار صورتمم نبايد داشته باشم؟ شما اگه خوشتون نمياد ميتونيد يکي ديگه بياريد

 با اعصبانيت نگام کرد بلند شد با تلفن شماره اي رو گرفت گفت:بيا باال...

 ا اعصبانيت پاشو به زمين ميزد بعد از چند از دقيقه خاتون امد :بله اقانشست ب

 اين چرا صورتش اينجوريه؟-

 خاتون بهم نگاه کرد وگفت:چيکار کنم اقا؟

 من نميدونم ميخواي چيکار کني ....اگه دفعه ديگه با اين قيافه بياد....من ميدونم وتو -

فکر صورت من باش......فقط مونده با اين ريشات يه عمامه بزارن رو سرت گفتم:تو اول برو ريش خودتو بزن بعد به 

 و بري باال منبر بشيني ..

دهن خاتون باز شد زد به صورتشو گفت:خدا منو مرگ بده دختر اين چه حرفيه ميزني؟اقا شما ببخشيد....اين جوونه 

 يه حرفي زد...
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ي بود نه از اعصبانيت يه لبخند روي لبش بود که فقط چشم آراد فقط نگام ميکرد چهرش خنثي بود نه از خشم خبر

 بصيرت ميتونست ببينه ولي با اخم گفت:نميخوام کسي فکر کنه يه کولي تو خونم نگه داشتم...

دستمو گذاشتم رو ميز تو چشماش خيره شدم با اعصبانيت گفتم:کولي چو کولي ببيند خوشش ايد .....تو اگه از من 

 نمياورديخوشت نمياومد منو 

 بگو بازم بگوخودتو خالي کن.... تو يه ادم عقده اي هستي که از بهش محبت نکردن مثل وحشي ها به همه ميپره -

خود تو هم عين مني ....اگه بهت محبت کرده بودن االن مثل غار نشينا يه ادمو راحت نمکشتي ...ديگ به ديگ ميگه -

 روت سياه

دستشو کوبيد به ميز که فنجون افتاد زمين وشکست بلند شد توچشماي پر ديگه صبرش تموم شد با اعصبانيت 

خشمش نگاه کردم ترسيدم ضربان قلبم رفت باال.. نفسم داشت بند مياومد با همون حالت گفت:راه اومدن با تو هيچ 

 فايده اي نداره ...ميدونم باهات چيکار کنم

 واهش ميکنم ولش کنيد ....بچه است نادوني کرده ..مچ دستمو گرفت وکشيد خاتون دنبالم دويد وگفت:اقا خ

 همين جور که دستامو مي کشيد گفت:ميخوام از نادوني درش بيارم ....

بدبخت خاتون با التماس دنبال ما ميدويد از ترس عرق کرده بودم داشت من وکجا ميبرد؟ از پله ها رفت پايين ومنو 

سمت راست يه اتاق کوچک زير را ه پله بود کليد روش بود درش وباز  دنباله خودش ميکشيد بعد از پله ها منو برد

 کرد وهلم داد تو ..گفت :منو چهر بهم گفت از تاريکي ميترسي اين تنبيه اولته ..

 خاتون پشتش وايساده بود گفت:اقا گناه داره 

 دادزد:بسه خاتون...بايد ياد بگيره با من چه جوري حرف بزنه 

پريدم سمت در اما اون زودتر درو بست ..جاي تنگ و تاريک بود مردنم حتمي بود ..با جيغ داد با ترس نگاش کردم 

گفتم:درو باز کنيد..خواهش ميکنم ..من ميميرم در وباز کن ..اقــــــا..خاتون ...خاتون کمکم کن ..).گريم شديد شد 

رجب کجايي؟ روي ديوار دست ميکشيدم (...اقا خواهش ميکنم درو باز کنيد نميتونم نفس بکشم...مش رجب ..مش 

شايد کليد پيدا کنم اما نبودپام خورد به ميز دردم گرفت.... گريه کردنم خفگيموبيشتر ميکرد به در تکيه دادم 

ونشستم نبايد گريه ميکردم... تاريکي داشت نفس وازم ميگرفت حتي يه روزنه نورم نبود ..خدا لعنتت کنه منوچهر 

دقيقه دو دقيقه سه دقيقه زمان بدون توجه به من ميرفت جلو به ده دقيقه نکشيد که احساس  چرا بهش گفتي؟....يک

خفگي کردم روي زمين دراز کشيدم ..نفس هاي بلند بلند ميکشيدم اکسيژن ميخواستم اما دريغ ..چشمام سنگين شد 

ز شد يه نور ديدم باسايه يه مرد بايد اشهد مو ميخوندم زبونم سنگين شده بود توان حرکت دادنشو نداتشم ...در با

 ولي تار بودن .....همه جا سياه شد...

گريه وزاري خاتون رو ميشنيدم ...خدا يا خودت کمکش کن ...ايناز گلم چشات وباز کن ...خانمم ..اي خدا چقدر 

ود بهش گفتم رو حرف اقا حرف نزن چرا حرف گوش نميکنه؟ارومم چشمام وباز کردم خاتون کنارم نشسته ب

واشکاشو پاک ميکرد تا من ديد گفت:ايناز ..حالت خوبه مادر ..)بغلم کرد وبا گريه گفت(اخه چرا حرفمو گوش 

 نکردي؟مگه بهت نگفتم...با اقا کلکل نکن.. 

 االن ميتونستم راحت نفس بکشم گفتم:کي منو اورد بيرون؟

 نگام کرد وگفت:رجب...
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خواستم بهش کمک کنم اما قبول نکرد....وقتي نهار حاضر شد .. خاتون خاتون پذيرايي مفصلي ازم کرد موقع نهار 

 گفت:بيا کمک کن ميز نهار خوردي رو بچينيم 

 با تعجب گفتم:ميز نهار خوري براي چي؟

 فرحناز خانم اومدن ميخوان با اقا نهار بخورن ...-

 ا کوفتشون بشه وقتي به دو تاشون نگاه ميکنم ميبينم خيلي بهم ميان ..ايشاهلل که غذ-

 اين حرفونزن مادر..-

 از دوتاشون بدم مياد ميفهمي خاتون؟-

 اره مادر ميفهمم..اما با لج بازي کردن که کاري درست نميشه -

به کمک خاتون ميز وچيدم صداي پاشون که از پله ها مياومدن پايين شنيدم... نگاشون کردم فرحناز با خنده داشت 

ميکرد اونم با اخم گوش ميداد من وکه ديد اخمش بيشترشد رومو ازش برگردوندم  براي آراد داستان تعريف

سرميز نشستن..کنار فرحناز وايسادم خواستم براش سوپ بکشم بشقاب واز دستم کشيد وگفت:دست کثيفت وبه 

 بشقاب من نزن خودم ميکشم

 با طعنه به آراد نگاه کردم وگفتم:شما چطور ؟بکشم براتون؟

 م نکرده خودم براش ميکشم ...فرحناز:الز

همين جور که سوپ ميکشيد گفت:تو چطو رتا حاال قيافيه اينو تحمل کردي؟اشتهاتم کور نميشه؟اگه ميدونستم دنبال 

 خدمتکاري يه خوشکلي رو برات مياوردم ...

 آرادبه من نگاه کرد وگفت:برو 

 فرحناز:بخور عزيرم خيلي الغر شدي...

 آراد:مرسي کافيه ...

اداشو دراوردم مرسي کافيه ...مرده شور خودتو عشقتو ببرن..خدا خوب بلده درو تخته رو چه جوري با هم جور کنه 

...بعد از نهار آراد با فرحناز رفتن ...کل عمارت ودور زدم حوصلم سر رفته بود هيچ کاري هم نبود بخوام انجام بدم 

اينجوري االف نميگشتم ...رفتم سمت استخر خيلي وقت بود شنا  اگه اون گدا ميذاشت يکي از کتاباشو بردارم االن

نکرده بودم به استخر نگاه کردم ميترسيدم يهو سر برسه وشر بشه ...بيخيال استخر...رفتم بيرون تا شب توي 

 عمارت ولگردي کردم

به صورتم ميخورد ساعت شيش طبق معمول هميشه رفتم به کاخ سلطنتي که اقا رو بيدار کنم هواي سرد ابان ماه 

دستامو زير بغلم جمع کرده بودم با سر پايين راه ميرفتم صداي پارس سگ شنيدم سرم وبلند کردم ديدم يه سگ به 

چه زيبايي از سمت چپم با دو مياد طرف من ،منم با تمام سرعتم دويدم سمت عمارت ..وقتي ديدم داره بهم نزديک 

سمت خونه ....با جيغ وداد خاتون ومش رجب وصدا ميزدم ..ايناز بدو  ميشه دور ابشار عين فلکه دور زدم ودويدم

سگ بدو..با هم کورس بسته بوديم هر چي ميدويدم به خونه نميرسيدم مشت رجب و خاتون با ترس از خونه اومدن 

بيرون رجب دويد سمتم سوت ميزد وميگفت:داگي بشين .داگي...اما گوش داگي بدهکار اين حرفا نبود وپارس 

يکرد دنبالم ميدويد ..مشت رجب ازم رد شد ورفت سمت سگ که ارومش کنه منم خودمو انداختم تو خونه ودرو م

بستم وبه در تکيه دادم ...ديگه نفس برام نمونده بود نفساي بلند بلند ميکشيدم خاتون پشت در وايساد وگفت:ايناز 

 حالت خوبه ؟
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 اره..-

 درو با زکن ...-

 تون من وديد گفت: واي رنگ به صورت نداري دختر...درو باز کردم تا خا

اومد تو رفت به اشپزخونه منم همونجا رو زمين ولو شدم ...نفس نفس ميزدم با يه ليوان اب قند اومد پيشم 

 وگفت:بگير مادر ..يه قلپ از اين بخور...

 ليوان و از دستش گرفتم وکمي خوردم وگفتم:اين خير نديده از کجا پيداش شد؟

 سگ اقاست...-

 ميگم چقدر وحشي بود ..نگو سگ اقاست خلق وخوشم به خودش رفته... کجا بوده که االن پيداش شده ؟-

 بخاطر مريضيش چند روزي ...پيش دامپزشک بوده ديشب اوردنش....-

م که حس کردم بعد از اينکه حالم بهتر شد ....با احتياط کامل رفتم سمت کاخ خدا رو شکر نبودش...نزديک خونه بود

يکي پشت سرم با اعصباني وايساده اروم چرخيدم ...چشمم که به چشماي زيباش افتاد دويدم اونم دويد جيغ زدم 

وگفتم:بابا دست از سرم بردار وحشي ادم نديده...با تمام سرعتم ميدويدم وپشت سرم ونگاه ميکردم انگار اون 

ه اينقدر تند ميدوه... خدا خيرت بده رجب براي چي نبسيش در سرعتش بيشتر بود نميدونم اين بچه به اين چه ميد

عمارت وباز کردم وخودمو پرت کردم تو سريع از پله ها رفتم باال خودمو انداختم تواتاق آراد درو محکم بستم که 

گوشم درد گرفت پشت دروايسادم ونفس نفس ميزدم ...چشمام وباز کردم ديدم آراد با اعصبانيت حالت نيم خيز 

نگام ميکنه سريع روم وبرگردوندم طرف در با همون حالت وحرص گفت:ديگه نميدونم به چه زبوني بگم عين بچه 

 ادم بيدارم کن ..)داد زد(مگه سگ دنبالت کرده اينجوري ميدوي؟

 بله سگه شما...داگي جونت -

 اها..البد فکر کرده براش همبازي اوردم -

امو صاف کردم وگفتم:نه اتفاقا ادرس اتاق همبازيش وميخواست منم اومدم بيشعور کثافت به من ميگه سگ؟ ...صد

 کسب تکليف کنم

 با اعصبانيت گفت:مثل اينکه دلت براي انباري تنگ شده نه؟

 فکر کردي با اين حرفت االن ترسيدم ؟-

صبانيت خواستم برگردم ببينم چيکار ميکنه که عين جن پشت گردنمو گرفت سرمو چسبوند به در و با اع

 گفت:صبحونه فقط تخم مرغ وعسل وشير کاکائوميخورم

 همين جور که سرم به در چسبيده بود زير چشي نگاش کردم وگفتم:اگه چيز ديگه اي ميخواي بگو تعارف نکن..

با فک منقبض شده سرمو کشيد عقب درو باز کرد وپرتم کرد بيرون در وبا خشم بست... وحشي....سگشم از 

ته پاچه مردم و بگيره رفتم پايين چند دقيقه بعد رفتم باال وان وحاضر کردم بعد از اينکه اقا دوش خودتش ياد گرف

 شون وگرفتن صبحونه رو براش بردم روزنامه دستش بود وميخوند کنار وايسادم گفت:برام لقمه بگير..

 باتعجب گفتم:بله؟

 سمعک ميزني؟گفتم لقمه برام بگير...-

 م تو نون سنگک وجلوش گرفتم دهنشو باز کرد وگفت:بزار تو دهنم تخم مرغ وعسل وگذاشت

 به دهن بازش نگاه کردم ...دهنشو بست و با اخم گفت:نه واقعا مثل اينکه به سمعک احتياج داري..
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 ببخشيد من چرا بايد بزارم تو دهنتون ؟-

تو انباري ديگه کليدو نميدم مش چون دستم بنده)با و سر کچل واخم نگام کرد وگفت(اگه ايندفعه انداختمت -

 رجب...

فقط بلده دست بازه رو نقطه ضعفم ..عين بچه ها سرم وانداختم پايين ولقمه رو طرف دهنش گرفتم دهنشو باز کرد 

با نوک انگشتم لقمه رو کذاشتم تو دهنش خيلي سعي کردم انگشتم به لبش نخورده ...لقمه بعدي هم گذاشتم تو 

 گرفت جيغ کشيدم انگشت اشارمو تو دست گرفتم و با اعصبانيت گفتم:چرا گاز ميگيري؟ دهنش که انگشتمو گاز

 بازم از دردچشماشو وفشار داد و گفت:دلم خواست... روزنامه شو گذاشت کنارو گفت: خودم لقمه ميگرم 

 ... ديوونه رواني فقط ميخواد حرص منو دربياره...کله بادمجوني...

ي که پايين ميکرد از درد معده دستاشو مشت ميکرد وچشماش وفشار ميداد يعني اينقدر نگاش کردم با هر لقمه ا

 درد داره؟کمي اين دست و اون دست کردم وگفتم:

 براي چي همراه دوستام نفرستادي برم ؟

 تم شير کاکائو شو وخورد سرش پايين بود گفت :مجبور نيستم جواب بدم ...ولي ميگم، چون به خدمتکار احتياج داش

 عين ادمايي که خجالت ميکشن گفتم:خوب...چرايکي از دوستام نيوردي؟قيافه اونا صدبرابر من خوشکل بودن

بدون اينکه نگام کنه گفت:صد البته شک نکن.... خدمتکار ميخواستم قصد راه انداختن شوي لباس که نداشتم هرچي 

 زشت تر بهتر اينجوري ديگه جلوي مهمونام جلب توجه نميکنه 

 پوزخندي زدم وگفتم:استدالل خوبي بود

 با اخم همراه اعصبانيت نگام کرد وگفت:اگه زبونت وکوتاه نکني مجبور مي شم کوتاش کنم 

با پرويي تو چشماي اعصبانيش نگاه کردم وگفت:شرمندم.... اگه کوتاش کنم الل ميشم ..تو که دوست نداري الل 

 بشم وديگه بهت نگنم چشم اقا؟

 کرد وگفت:رامت ميکنمفقط نگام 

 هيچ حيوون وحشي رام نميشه ...چون خوي وحشيش رو داره-

 يه نفس کشيد وگفت:پس به وحشي بودن خودت ايمان داري؟

 اره ...اخه از اربابم ياد گرفتم وحشي باشم -

تا دستم نيومده با اعصبانيت سريع بلند شد دستشو برد باال...تو هوا مشت کرد چشماشو فشار داد وگفت:برو بيرون 

 پايين 

ترسيدم به چشماش که از اعصبانيت بسته بود نگاه کردم يعني ميخواست بزنه؟دو قدم رفتم عقب ... يه نفسي 

کشيدم وسريع اومدم بيرون درو بستم ... واقعا اگه منو ميزد چي؟ دستمو گذاشتم رو صورتم حتما خيلي درد داشت 

ي بيريخت سبزش فکر کرده کيه؟چقدر دلم ميخواد اون دخترايي رو که غلط کرده منو بزنه کچل زشت با اون چشا

براي اين زاقارت ميمرن و ببينم البد هم قبيله خودشن ..اخ چقدر بدم مياد....ازش بدم مياد...بعد از اينکه اقا 

شسته وداره صبحانشون رو کوفت کردن به اتاق لباس رفت منم ميز صبحانه رو جمع کردم...رفتم پايين ديدم مختار ن

 با گوشيش ور ميره سرش و اورد باال وگفت:سالم ايناز خانم صبح بخير..
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جوابشو ندادم ورفتم به اشپزخونه ... وقتي اقا تشريف بردن لباسا شو شستم و اتو کرده گذاشتم سرجاشون در بستم 

و فشار دادم قفلش کرده بود يه که چشمم افتاد به کتابخونه االن که نيستش راحت ميتونم کتاب بخونم ...دستگيره در

 لگد زدم به در ورفتم پايين خاتون داشت براي نهار گوشت وتکه تکه ميکرد گفتم:کمک نميخواي؟

 نگام کرد وگفت:نه دستت درد نکنه تو رو لباسمو بدوز... 

 باشه....-

تم بهترين ميشد ...تا عصر رفتم به اتاقم مشغول دوختن کتک ودامن خاتون شدم بايد بين تمام لباس هايي که دوخ

مشغول دوختن شدم کتش وتموم کردم ميموند دامنش ...موقع شام خاتون صدام زد رفتم به اشپزخونه سيني رو داد 

 دستم وگفت:ايناز جلو زبونت وميگيري يه وقت صداي اقا رو نشنوم ...

 اون خودش مريضه هر روز داد ميزنه من که کاريش ندارم...-

اد منم با لبخند سيني رو برداشتم وبردم باال..دم اتاق وايسادم سيني سنگين بود نميتونستم با دست يه سري تکون د

در بزنم با پام دو تاضربه به در زدم صدايي نيومد...پوفي کردم ودوباره با پام زدم ...ايشااهلل که مرده باشه وقتي ديدم 

تو ...نبودش دستم درد گرفته بود سيني رو گذاشتم رو ميز دور در باز نميکنه پامو اوردم باال و درو باز کردم ورفتم 

وبرو نگاه کردم خبري ازش نبود ..اخه بگو وقتي گشنت نيست مجبوري بگي غذا بيارين صداي شر شر اب مياومد 

سرم وچرخوندم ديدم داره دستش وميشوره کورم که شدم ادم به اين گندگي رو نديدم همون جا وايسادم سرم 

داختم حوله اي که دستشو خشک کرده بود پرت کرد رو صورتم ...با اعصبانيت حوله رو انداختم زمين ..نگام پايين ان

کرد وگفت:برشدار..)حوله برداشتم نشست وگفت(اگه فردا با همين سرو وضع بيايي تا دو روز تو انباري 

 ميندازمت...البته اگه روزاول زنده بموني...

 چيکار داري؟ميتونم بپرسم با صورت من -

 چنگال وبرداشت وگفت:هر وقت ميبينمت اشتهام کور ميشه...

 فکر کنم کوري اشتهات بخاطر ريشاي خودتت نه قيافه من..-

 با اعصبانيت گفت :بازم که زبون درازي کردي

 تو چشماش زل زدم وگفتم: اخه حرف زور تو کَتم نميره..

چسبوندم به ديوار رو انگشت پام وايساده بودم چشام گشاد شده بود با اعصبانيت بلند شد دستشو گذاشت رو گلوم و

آراد با فک منقبض شده گفت:هيچ کس جرات نکرده بود با من اينجوري حرف بزنه..اون وقت تو بي سر وپا تو روي 

 من وايمسي؟

 فتم:ازت متنفرم ...دستشو بيشتر به گلوم فشار دادجونم داشت به لبم مي اومد صدام در نيومد ولي با همون حال گ

هنوز عصبي نگام ميکرد دستشو از گردنم برداشت وگفت:احتياجي به دوست داشتن تو ندارم ...اونقدر سيندرال دورم 

 ريخته که کُذت توش گمه...گمشو بيرون 

گفتم نفسم نمي اومد تند تند نفس ميکشيدم به طوري که قفسه سينم مياومد باال... با اشک تو چشماش نگاه کردم و

 :هيچ وقت کسي رو بخاطرصورتش تحقير نکن..

خواستم برم که صدام زد :به خاتون بگو مهموني فرداشبو يادش نره ... صبح نميخواد بيدارم کني...به رجبم بگو بياد 

 باال کارش دارم....

 با چشم پر از اشک نگاش کردم و گفتم:چشم اقا..
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دم شير روشورو باز کردم چند مشت اب به صورتم زدم صورتمو خشک تو راه گريه هامو کردم به خونه که رسي

کردم چند تا نفس عميق کشيدم ورفتم تو سفره پهن کرده بودن وداشتن شام ميخوردن به رجب گفتم آراد باش کار 

داره بعد از شام رفت پيشش من وخاتونم رفتيم به اتاقم ومشغول دوخت دامنش شديم کت وکه پوشيد خيلي ازش 

 ش اومد گفتم:خاتون...خوش

 خاتون کنارم نشسته بود وسيب برام پوست ميگرفت با خنده گفت:بپرس... 

 چرا آراد ريشش ونميزنه؟-

 وا بدبخت کجاش ريش داره-

 خوب همون ته ريش ديگه..چراهميشه ته ريش ميذاره؟ ..-

 نميدونم واهلل شايد دل ودماغ زدنشو نداره -

 خوب بده من تا براش بزنم-

 تو چيکار به ريش اون داري؟-

 نميدونم...دلم ميخواد ببينم صورتش بدون ريش چه جوريه ميشه؟-

 دخترا اين بدبختو با ته ريش کشتنش اگه ته ريششم بزنه درسته قورتش ميدن-

 حاالهمچين تحفه اي هم نيست.... تا حاال ريششم زده؟-

 با تاکيد گفت:ته ريش..اره اگه جايي دعوت باشه..

 بلند گفتم:به اميد يه روز مهموني ...

 خنديد وگفت:االن بحث مهمتر از ريش اقا نيست؟

 نه...اول بايد به اين رسيدگي بشه-

 خاتون خنديد وگفت:زودتر کارتو بکن فردا صبح زود بايد بيدار شيم عمارت وبراي مهموني حاضر کنيم 

 فقط منو شماييم؟-

 کنيم که شيش روز طول ميکشه...سه تا کارگر ديگه هم ميارم... نه بابا من وتو اگه بخوايم کار-

 بعد از اينکه دامن خاتون وتموم کردم خوابيدم

صبح موعد رسيدطبق فرمايش اقا بيدارشون نکردم ...من وخاتون وبا سه تا خانم ديگه مشغول تمييز کردن خونه 

 يه چيزي بگه حوصلم سرازير شد ..شديم يه سکوت عجيبي حکم فرما شد ...دلم گرفت و گفتم :يکي 

 خانمي که اسمش پريسا بود گفت:چي بگيم ؟

 خاتون:اينازبرامون بخون ..

 گفتم:چي؟من صدا م کجابود که بخونم

 خاتون:شکسته نفسي نفرماييد..صدات شنيدم ناز نکن بخون

 ممولود:خوب اگه..صدات خوبه برامون بخون...اينجوري شارژ ميشيم بيشترکار ميکني

 گفتم:باشه اگه اقا بيدار شد ودعوام کرد چي؟

 خاتون:اقا خوابش سنگينه بخون...
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سينمو صاف کردم وشروع کردم به خوندن ... صدام تو سالن ميپيچيد :کجايي که بي تو داره نفسم ميگيره /تو رو 

من بي تو اروم ندارم بي تو  ميخوام کنارم بي تو اروم ندارم/ نميتونه کسي جاتو تو دلم بگيره/ فقط تو رو ميخوام

زندگي محاله بي تو يه روز يه ساله /دلم برات چه تنگه دنيا با تو قشنگه /ميبوسمت يه عالمه اروم ميشه خيالم/ با تو 

همش رو ابرام نباشي خيلي تنهام /تو دنيا هيچ کس واز تو بهتر نديدم يه تارموتو عزيزم به صد تا دنيا نميدم/ به 

تومن خوشبختم تمام عمرم شب وروز دنبالت ميگشتم/ قلبم ،مال تو..... جونم، مال تو عشقم به تو ارزوم ميرسم با 

مينازم/ نفسم... قلبم مال تو.. جونم مال تو عشقم من تو رو دوست دارم عزيزم/ کجايي که بي تو داره نفسم ميگيره 

گيره. فقط تو رو ميخوام من بي تو اروم ندارم /..... /تو رو ميخوام کنارم بي تو اروم ندارم. نميتونه کسي جاتو تو دلم ب

عشق هميشگيمي تمام زندگيمي/ همش توروياهامي ومثل نفس باهامي /تو خوبي وخواستني پاکي ودوست 

داشتني/...هر جاي دنيا باشي الهي زنده باشي/ تو دنيا هيچ کس واز تو بهتر نديدم يه تارموتو عزيزم به صد تا دنيا 

زوم ميرسم با تومن خوشبختم تمام عمرم شب وروز دنبالت ميگشتم/ قلبم،)همه با هم ميخونديم( مال نميدم/ به ار

تو... جونم، مال تو عشقم به تو مينازم/ نفسم ...قلبم مال تو ..جونم مال تو عشقم من تو رو دوست دارم عزيزم 

 )دادزدم (کجاييييييي که ...

)سرم وبرگردوندم آراد با اخم روي راه پله وايساده بود سريع روسريمو داد زد:چه خبره خونه رو گذاشتي رو سرت 

کشيدم جلو ( براي چي صداي نکير ومنکرتو اينقدربلند کردي؟فکر کردي صداي قشنگي داري؟)حولشو روشونش 

 انداخته بود از پله ها اومد پايين (يه ليوان ابميوه بيار استخر ...

 ميشه.. وقتي رفت گفتم : ديديد گفتم بيدار

 خاتون با خنده گفت:فکر کرده صداي حورالعينه که داره از خواب بيدارش ميکنه ...بخاطر همين بيدار شد

همشون خنديد ...براي من درد سر درست ميکنن وبعدش به ريشمم ميخندن... سيب موزو براش بردم به استخر 

م وحياشو ميخوره...پشتمو کردم بهش رفتم ليوان وقتي ديدم شنا ميکنه سريع روم رو برگردوندم اين بچه انگار شر

 وگذاشتم رو ميز خواستم فَلنگ وببندم که از تو استخر داد زد :کجا؟

 يه روز خيري بياد من از دست اين راحت شم پشتم بهش بود گفتم:ميرم )حاال چي بگم(ميرم...اها ميرم نماز بخونم...

ردي که چيکار ميخواي بکني؟ ساعت ده صبح چه نمازي صداش از پشت سرم اومد:يک ساعت داشتي فکر ميک

 ميخواي بخوني؟

فقط سرم وبرگرندم به صورت پر اخمش نگاه کردم دونه هاي اب روصورتش بود چقدرسفيد شده معلوم اب استخر 

 بهش ميسازه..با همون اخم گفت: اينقدر نگاه نکن چشمت انحراف پيدا ميکنه...اون حوله رو بده به من 

برگرندم به حالت اوليش ... حولش رو صندلي بود برداشتم وبدون اينکه بچرخم فقط دست راستمو فرستادم سرم و

 پشت وگفتم:بفرماييد

 اين چه وضع حوله دادنه؟-

 لباس تنتون نيست وبد تر از اون شلوارم نپوشيدين .. ميشه برداريد دستم خسته شد-

 حوله رو از دستم گرفت وگفت:برگرد..

 سيدم گفتم:برنميگردم...کمي تر

 دادزد:گفتم برگرد ..

 منم دادزدم :لباس تنت نيست برنميگردم...
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 با دو تا دستاش منو برگردوند طرف خودش چشمام وبستم گفت:چشماتو باز کن..

 باز نميکنم...-

 اين بار اخر ميگم چشماتو باز کن...-

 هت نگاه نميکنم....منم براي بار اخر ميگم تا زماني که لباس نپوشيدي ب-

با دو تا دستاش ميخواست به زور چشمامو باز کنه ..منم چشمام و فشار ميدادم تا باز نکنه... با دستام سعي ميکردم 

 دستشو دور کنم اما اون زورش بيشتر بود چشمام درد گرفته بود بازشون کردم وداد زدم :نکن...چشمام درد گرفتن 

 دبخت حولشو پوشيده گفت:بار اخرت باشه سرم من داد ميزني...سر تا پاشو نگاه کردم ديدم ب

 سرم پايين انداختم وگفتم:ببخشيد ...

 به خاتون بگو براي خريد ميرم بيرون نهارو برا ي خودتون درست کنيد...-

 چشم اقا....-

اشتيم استراحت بعد از اينکه تمييز کاريمون تموم شد مشغول نهار خوردن شديم ...يه گوشه نشسته بوديم د

 ميکرديم که ديدم خاتون داره مياد طرفم کنارم نشست يه بندم تو دستش بود گفتم:ميخواي چيکار کني خاتون ؟

 اقا گفته به صورتت يه سرو ساموني بدم -

 اما من دلم نميخواد-

اقا اول بره ريش کسي با دل تو کاري نداره..دستور اقاست )تا خواست بند وبزاره رو صورتم بلند شدم وگفتم(-

 خودش ويه سامو ني بده بعد به فکر صورت من باشه ...

 چند قدمي رفتم گفت:اقا امشب اگه تو اينجوري ببينه منو ميکشه

وايسادمو گفتم: اوال اينکه صورت من مو نداره چيو ميخواي بزني ؟دويوما جرات داره بهت دست بزنه...تا شقه شقش 

 کنم 

وم شد خاتون دست مزد خانم ها داد....رفتيم حموم اول مش رجب رفت بعدش خاتون بعد از اينکه کارمون تم

...اخرين نفر من شدم بعد از اينکه دوش گرفتنم تموم شد چشمام وتو حموم چرخوندم که حوله رو پيدا کنم اما نبود 

 مين افتاده...قربون دستتيادم رفته بود بيارمش سرم وکردم بيرون وگفتم:خاتون حوله رو برام مياري؟تو اتاقم روز

 چند دقيقه بعد دو تا تقه به در خورد دستمو تاباالي بازو بيرون کردم ازش گرفتم و گفتم:عزيز دلمي ...ممنون جيگر

بعد از اينکه خودمو خشک کردم لباسمو پوشيدم اومدم بيرون ..صداي خاتون زدم اما جوابمو نداد معلوم نيست کجا 

رمو خشک کردم وموهام وبستم که صداي بسته شدن در شنيدم روسريمو پوشيدم اومدم گذاشته رفتم به اتاقم س

 بيرون ديدم خاتون ومش رجبه با تعجب گفتم:شماها کجا بوديد؟

 مش رجب :رفتيم براي امشب خريد کنيم

 اينو گفت ورفت به اتاق... بازوي خاتون وفشار دادم وبا ترس گفتم:کي رفتين؟

 به حموم..همون موقع که رفتي -

 بازوهاشو بيشتر فشار دادم وگفتم:پس کي به من حوله داد؟

 چي؟-

 حوله...ازتو حموم صدات کردم گفتم برام حوله بياري؟-

 خاتون کمي فکر کرد وبعد با صداي بلندي خنديد وگفت:حتما اقا آراد بهت داده چون فقط اون خونست
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 وايد بريد بيرون؟دستم شل شد با حرص گفتم:پس چرا بهم نگفتيد ميخ

همين جور که ميخنديد گفت:من کجا ميدونستم جنابعالي يادت ميره حوله رو با خودتت ببري...خوب ميگفتي بياد 

 پشتتم کيسه بکشه

 با حرص گفتم:خاتووووووون 

درا هم خر واي ...واي ....بد بخت شدم چي بهش گفتم...حاال فکر نکنه اون حرفو واقعا به خودش زدم ...نه بابا اونق

 نيست که نفهمه ...من خاتون وصدا زدم 

 خاتون زد پشت کمرم وگفت:کجا رفتي؟تو فکرش نباش..اينو بگير 

 ازش برداشتم گفتم:اينا چيه؟

 واهلل ما بهش ميگيم لوازم ارايشي ... نميدونم تو چي بهش ميگي ...اقاگفته اينارو برات بخرم براي امشب استفاده کني

 ستيک وانداختم تو اتاقم ...به يه رژمايع صورتي اکتفا کردمگفتم:ممنون پال

من وخاتون رفتيم به عمارت تا بساط پذيرايي رو حاضر کنيم ...روي يه ميز دراز سبد هاي ميوه وظرف شيريني واب 

ه بود ميوه وخالصه هر چي براي مهموني الزم بود گذاشتم... دل تو دلم نبود استرس واضطرابم به اخرين حدش رسيد

به طوري که با دست لرزون چاقوها رو رو ميز ميذاشتم حتما مهموني شلوغي ميشه ...خاتون با وسواس خاصي همه 

چي رو چک ميکرد ...به اشپزخونه رفتم که يه ليوان اب بخورم زنگ ايفن تو عمارت پيچيد خاتون اومد تو اشپزخونه 

موندم ببينم چي ميخوان بيارن ...بعد از چند دقيقه دو تا مرد وجواب داد:بياريدشون توي اشپزخونه..همون جا منتظر 

که کارتون هاي کوچيکي دستشون بود وارد اشپزخونه شدن گذاشتنش رو ميز خاتون پولشون وداد رفتن در کارتون 

 ها رو با زکرد گفتم:اينا چين خاتون ؟

 مشروب وماءالشعير ...-

 بخورن ؟با تعجب گفتم:چي؟مشروب؟مگه مشروبم ميخوان 

 چهار تا از شيش ها رو داد دستم وگفت:نه ميخوان نگاش کنن..ببر باال.

 وقتي همشون مشروب ميخورن ماءالشعير براي چيه؟-

 براي پرهيزکارانه...-

خاتون چند تا شيشه دستش بود از اشپزخونه رفت بيرون منم پشت سرش رفتم وگفتم:يه سوال..اقامون از کدومش 

 ميخوره؟

 وم...هيچ کد-

خواستم چيزي بگم که تلفن اشپزخونه زنگ خورد شيشه ها رو گذاشتم روميز و با دو رفتم به اشپزخونه تلفن 

 وبرداشتم وگفتم:بله...

 يه ليوان اب بيار ..-

بــــــــــوق...اگه يک روز به عمرم مونده باشه سالم وخدا حافظي نشونت ميدم..يه ليوان اب و گذاشتم توي بشقاب 

 يک ...پشت در وايسادم دو تا تقه به در زدم مش رجب گفت:بيا تو ..کوچ

اون داخل چيکار ميکرد؟رفتم تو آراد پشت به من وايساده بود.. مش رجب کمکش ميکرد کتش وبپوشه گفت:خسته 

 نباشي ايناز خانم..

 با لبخند گفتم: درمونده نباشي مش رجب ...
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 مري نداري؟کارش که تموم شد گفت:اقا با من ديگه ا

 نه ميتوني بري...فقط حواست باشه ماشيناشون وپشت عمارت پارک نکنن-

 چشم اقا -

 مش رجب با لبخند از کنارم رد شد گفتم:اب اوردم..کجا بزارمش؟

برگشتن آراد همان و افتادن ليوان از دست من همان با دين قيافش از تعجب چشمام شيش تا شد...باورم نميشد 

در ناز شده بود .... باالخره دست از ريشاش برداشت وشيش تيغش کرد صورتش صاف صاف شده خودش باشه چق

بود سفيدي پوستش وچشماي درشت سبزش بيشتر خودنمايي ميکرد...توي اون کت وشلوار محشر شده بود اما اي 

 کاش اون اخم رو صورتش نبود پوزخندي زد وگفت:دست وپا چلفتي...

ستم وهول هولکي خورده شيشه ها رو جمع مي کردم که انگشتم بريد گذاشتم تو دهنم به خودم اومدم وسريع نش

ومکيدم اومد روبه روم وايساد سرموباال گرفتم چسبو گرفت جلوم وگفت:يعني اينقدر خوشکل شده بودم که هول 

 شدي؟

تو هم با زدن ريشت وايسادم با اخم چسبو ازش گرفتم وگفتم:اگه يه بادمجون با چند تا خط قرمز شد هندونه 

 خوشکل ميشي؟

 نگاش کردم ديدم داره به لبم نگاه ميکنه گفت:حق داشتي بگي ارايش نميکنم ...اينم زدي مالي نشدي 

انگشت اشارمو کشيدم به لبم نگاش کردم رژي بود ..واي رژصورتي براق زده بودم...تند تند با پشت دستم پاکش 

 کردم گفت:چيکارميکني؟

 که کردم ودارم پاکش ميکنم  هيچي...غلطي-

 برگشتم که برم يه عطسه کردم .. يه قدم برداشتم آراد گفت:وقتي از حموم مياي بيرون بايد موهات وخشک کني

 با اعصبانيت نگاش کردم وگفتم:چشم اقا جون 

پولدار تر سريع رفتم پايين ساعت هشت بود که سرو کله مهمونا يکي يکي پيدا شد ...يکي از يکي خوشکل ترو 

 جالب اينجا بود که هيچ پير پتالي همراهشون نبود همه جوون بودن ...

وظيفه منم وايسادن دم در وبرداشتن مانتو خانما بود همشون عين ادم نديده ها نگام ميکردن حقم داشتن اونا کجا 

پزخونه صداي همهمه ممياومد من کجا ...بعد اينکه اين وظيفه خطير مانتو برداشتن رو به پايان رسوندم رفتم به اش

بعضي وقت ها هم صداي قهقه يه دختر بلند ميشد ...خدا انگار دنيا رو براي اينا افريده نه من...دوباره استرس اومد 

سراغم يه ليوان از کابيت برداشتم زير شير پراب کردم گذاشتم تو دهنم که يه دختر عين جن پريد تو اشپزخونه و 

 ي..با داد گفت:سالم خاتون

از ترس هر چي اب تودهنم بود ريخت بيرون وشروع کردم به سرفه کردن..دختره اول تعجب کرد بعد هل شد 

سريع اومد و زد پشت کمرم ..حاالديگه ول نميکرد با نگراني گفت:اخ ببخشيد ...فکر ميکردم خاتون تو اشپزخونه 

 است ...واقعا شرمنده

 کمرم برداشتموگفتم:عيبي نداره همين جور که سرفه ميکردم دستشو از پشت 

 يه نفس عميق بکش-

 يه نفس عميق کشيدم حالم بهتر شد...نگام کرد وگفت:بهتري ؟

 اره...تجويزت خوب بود..-
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 بازم معذرت ميخوام ...نبايد اون جوري ميپريدم تو اشپزخونه..-

 با لبخند گفتم:مهم نيست...

 شما از فاميالي خاتوني؟-

 اقا آرادم...نه...خدمتکار -

 اها..گفته بود ميخواد خدمتکار بياره پس شما رو استخدام کرده....اسمتون چيه؟-

 ايناز..-

 با ذوق گفت :واي چه اسم نازي داري...)دستشو دراز کرد(منم کامليام خوشبختم

 باهاش دست دادم وگفتم:همچنين ...

 م خاتوني چطوري خيلي دلم برات تنگ شده بود خاتون اومدتو کامليا با خوشحالي پريد تو بغلش و گفت:سال

 بعد از روبوسي خاتون گفت:نه اينکه راهت خيلي دوره نميتوني سر بزني ...بخاطر همين دلت تنگ شده 

خوب ببخشيد ...کارو زندگي نميزاره )رفت عقب وبه خاتون نگاه کرد (واي خاتوني تو اين کت ودامن چقدر ناز -

 شدي ؟از کجا خريدي ؟

 خاتون قيافه جدي گرفت وگفت:از المان.. يکي از خواهرام اونجاست ..گفتم برام يه کت ودامن بخره 

کامليا باورش شد گفت:جدي ميگيد ؟ميگم اين جور کت ودامنا تو ايران نيست خيلي شيکه... ميشه براي خواهرتون 

 بگيد براي منم يه لباس مجلسي بگيره ؟پولش هر چقدر شد ميدم 

 ه من نگاه کرد وگفت:خوب چرا به خودش نميگيد ؟سرو مرو گنده اين جا وايساده خاتون ب

 کامليا با تعجب به من نگاه کرد وگفت:شما اينو دوختيد ؟

 با لبخند گفتم:بله...

 واي..خياطيتون يکه ....ميشه براي منم يه لباس مجلسي بدوزيد؟-

 خنديدم وگفتم:حتما چرا که نه

 ممنون آني خيلي ماهي پريد تو بغلم وگفت:

 با تعجب چشمام وگشاد کردم چه زود دختر خالم شد.. ازم جدا شد وگفت:بوس براي دوتاتون بعدا مي بينمتون فعال 

 با تعجب رفتنش ونگاه کردم خاتون خنديد وگفت:کامليا همين جوري زود با همه دوست ميشه 

 يه سيني شيريني داد دستم و گفت : رو ببر باال

اين استرس لعنتي اومدم سراغم سيني رو سفت تو دستام گرفته بودم که ارزش دستام مشخص نشه خاتون هم  بازم

يه سيني به دست گرفت وپشت سرم اومد...منم پله ها رو يکي يکي طي کردم با سالم وصلوات وارد مجلس شدم 

ادکالن گرون قيمت بود روي ...واي خفه شدم چيزي به اسم اکسيژن ديگه تو فضا وجود نداشت..هرچي عطر و

خودشون خالي کرده بودن يه نفس عميق کشيدم ورفتم جلو سيني رو جلوي تک تک مهمونا گرفتم همشون 

 برداشتن داشتم ميرفتم به اشپزخونه که يکي گفت:به من نرسيد 

 نگاش کردم رو مبل کنار ديوار سمت چپم نشسته بود يه لبخند بهم زد وگفتم:االن براتون ميارم

 رفتم به اشپزخونه يه نفس عميق کشيدم چند تاشيريني رو گذاشتم تو بشقاب گفت:منو يادتت مياد ايناز خانم ؟ 

 سرم وبلند کردم توي چهار چوب در وايساده بود سرم وتکون دادم وگفتم:بله ..اقاي وسوق 

 با لبخند گفت:مثل اينکه اسمم وفراموش کردي
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 نه اقاي...امير علي-

 گفت:چي؟با خنده 

 با تعجب گفتم:اشتباه گفتم؟

 خنديد وگفت:نه...ولي اون اقا چي بود به اسمم چسبوندي ؟بگو امير علي راحت ترم 

 با خجالت گفتم:اما اين درست نيست من به اسم کوچيک صداتون بزنم 

اي امير علي فقط امير اومد جلو يکي از شيريني ها رو برداشت وگفت:خيليم درسته ...دفعه بعد من وديدي نميگي اق

 ؟okعلي

 سرم وانداختم پايين وگفتم:راحت نيستم اجازه بديد ...اقاي امير علي صداتون کنم 

 لبخندي زد وگفت:اولش سخته بعد عادتت ميکني 

 اينو گفت ورفت باال به طرف سالن 

که گفت ..واي چقدر ناز شده شنيدم  منم رفتم باال ..همه جا نگاه کردم ولي خبري از آراد نبود ... يهوي صداي دختري

..... برگشتم ديدم به آراد که از پله ها مياد پايين نگاه ميکنن خندم گرفته بود اين همه پسر خوشکل اينجا نشتسن 

اونوقت همه به اين کچل نگاه ميکنن واقعا اين خول وچال فدايان آرادن ...به فرحناز نگاه کردم چنان خودخواهانه به 

 ميکرد انگار شوهرش داره از پله ها مياد پايين گفت:واي عزيزم امشب فوق العاده شدي ..اراد نگاه 

اره جون خودش با اين سر کچلش خوش تيپم ميشه.....وقتي آراد با همشون سالم کرد رفت روي تخت شاهيش که 

ري گفت: ببخشيد همون مبل مخصوصش بود نشست ...يه ليوان اب ميوه گذاشتم رو ميزش چند قدمي رفتم که پس

 خانم 

 برگشتم ديدم يه پسر با چشماي خمارکنار آراد نشسته... گفت:شما چرا روسري پوشيدي؟

 همه نگام کردن اين اضطراب ولکن ما نبود ..حاال چي بهش بگم ..فرحناز گفت:چي شد الل شدي؟خوب جوابشو بده 

 همون دليلي که شما شورت ميپوشيد..امير علي وآراد هم نگام ميکردن به پسره نگاه کردم گفتم:به 

 ابرو شو برد باال گفت :چي؟چه ربطي داشت ؟

 ربطش اينه که دوتاش براي پوشاندن برهنگي استفاده ميشه ..-

 اها...ولي من شورت نپوشيدم -

 جدي گفتم:درش بيار.

 پسره با تعجب گفت:چيو؟

 شلوارتو..-

 ي ميزني ؟فرحناز با اخم گفت:خجالت نميکشي همچين حرف

 نگاش کردم وگفتم:چرا کشيدم کم اورد داري بزار روش... 

چند نفر بهش خنديد فرحناز با فک منقبض شده نگام کرد وچيزي نگفت بد جور خفش کردم ...پسره گفت :اگه 

 نپوشيده باشم چي؟

 نگاش کردم وگفتم:روسريمو در ميارم ..

 ه قبول همه گفتن اووووووو...پسره لبخندي زد وگفت:باش



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

1 4 8  

 

ليوانشو گذاشت رو ميز وبلند شد کمربندش اروم کشيد چند تا از دخترا جيغ کشيدن ...چند نفرن با خنده جلوي 

چشماشو نو گرفته بودن ...يکي از پسرا گفت:قربون غيرتت حميد ...چند نفر از پسرا بلند خنديدن ... يکي از پسرا 

يد چند تا از دختر وپسرا با خنده براش دست زدن کمربندش و که گوشه اي وايساده بود گفت: به افتخار اقا حم

 دراوردگذاشت جلوي ميز دکمه شلوارشو باز کرد که آراد داد زد :بسه حميد...

همه نگاش کردن رو مبل نشسته بود با اخم گفت:ميدونيم مردي نميخواد شلوات ودربياري ...اين مسخره بازي رو 

 تمومش کن 

 فرحناز وايساده بود گفت:اَه آرادخوب ميزاشتي ببينم پوشيده يا نه .. يکي از دخترا که کنار

 يکي از پسرا گفت:راست ميگه خوب ...ببينيم کدومشون ضايع ميشه بعد بهشون بخنديدم 

 آراد با اخم به حميد نگاه کرد و با تاکيدگفت:د کمه ..شلوارت وببند

 حميد :چرا؟خوب بزار نشونش بدم نپوشيدم 

چنان اخمي نگاه حميد کرد که گفته خودش پشيمون شد ودکمه شلوارش وبست ..با همون اخم نگاه منم کرد آراد با

فکر کنم امشب کارم تمومه اب دهنم وقورت دادم ...وبا سرعت وارد اشپزخونه شدم بعد از خوردن چند قلپ اب 

 ه دارن ميرقصن صدا ي موسيقي تو سالن پيچيد ...از پله هاي اشپزخونه رفتم باال ديدم هم

 يهو يه دختري گفت:داداش چرا نشستي بيا برقصيم ديگه..

نگاش کردم کامليا بود داشت به امير علي که پشتم نشسته بود نگاه ميکرد ..يعني اين دو تا خواهرو برادرن؟ 

 چشماشون که هم رنگ همن... اميرعلي گفت:حوصله ندارم کامليا جان خودت برو..

 کرد وگفت:بي ذوقلبو لوچشو اويزون 

از کارش خندم گرفته بود امير علي به من نگاه کرد و لبخند زد منم با لبخند جوابشو دادم ... به همه نگاه کردم هر 

پسري دست يه دخترو گرفته بود وميرقصيد آرادم با عشقش فرحناز ميرقصيد البته با چند تا دختر لوند ديگه هم 

. مهموني خسته کننده اي بود البته براي من که کاري جز پذيرايي وخم راست رقصيد حتي با چند تاشون لب داد ..

شدن نداشتم ...ساعت دو صبح خوابيدم ... صبح براي نماز بيدار شدم وضو گرفتم سجادمو پهن کردم چادرم 

راع شده وانداختم رو سرم که صداي در اومد ..هر کي بود با مشت ميزد انگار يادش رفته چيزي به اسم ايفون اخت

منم گيج شدم و با چادر دويدم سمت در ..در وکه باز کردم ديدم يه خانم خوش تيپ با قد متوسط وايساده من وکه 

 ديد گفت:تو کي هستي؟

 من..-

 يه پسري از پشت سرش گفت:مامان ميشه بري کنار ...

ب بيدارش کرده بودن با سر مامانش رفت به سمت عمارت پسره هم پشت سرش اومد خواب الود بود انگار از خوا

 پايين چمدونو اورد داخل تا ديدمش گفتم:بازم تو...؟

 سرش اورد باال خواب از سرش پريد وگفت:جغجغه ؟؟!!!!!تو اينجا چيکار ميکني؟

 سر تا پاش نگاه کردم وگفتم:خودتت اينجا چيکار ميکني؟

 ا حفظتون بکنه ..خيلي ببخشيدا اينجا خونه ماست ...اونم سر تا پاي منو که زير چادر بود نگاه کرد وگفت:خواهر خد

 با تعجب گفتم:چييي؟

 مامانش صداش زد:پرهام چرا وايسادي بيا ديگه...
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 چشم مامان ..مي بيني بچش که نيستم حمالشم ..به خاتون بگو رويا اومده )چمدون بلند کرد وگفت(با اجازه خواهر-

رهام شبيه داداش نيست ؟نزديک بود افتاب طلوع کنه دويدم سمت خونه يعني اين مامان وبرادر اقاست؟پس چرا پ

وسريع نمازم وخوندم خاتون که بيدار شد بهش گفتم رويا اومده ...خاتون وقتي اسم رويا رو شنيد با نگراني 

 گفت:واي ..شروع شد ..

 با تعجب گفتم :چي شروع شد ؟

 دعواهاي اقا بارويا خانم....-

م به اتاق که اقا رو بيدار کنم ديگه عقب گرد نکردم سرمو انداختم پايين وباال سرش راس ساعت شيش رفت

وايستادم...صداش زدم :اقا...سريع چشماشو باز کرد بچم چه زود بيدار ميشه ومن خبر نداشتم..خواستم برم که 

 گفت:امير علي واز کجا ميشناسي؟

يال..هموني که کشتيش رفتيم نمايشگاه نقاشيش اونجا با نگاش کردم سرش رو بالشت بود چشماشم بسته گفتم:با ل

 هم اشنا شديم 

 چه زود با همه رفيق ميشي..-

 رفيقش نيستم ...-

سرش ورو بالشت درست کرد وبا اخم نگام کردو گفت:فکر کردي ديشب حواسم بهت نبود يک ساعت داشتيد گل 

 ميگفتيد وگل ميشنيديد...چي بهش ميگفتي که ميخنديد ها؟

 قلبم شروع به تند تند زدن کرد گفتم:هيچي به خدا..

 نشست داد زد:قسم نخور...

سرم وانداختم پايين وچيزي نگفتم خودش دو ساعت با دختراي زيبارو ميرقصيد و لب ميداد اونوقت... بامن بدبخت 

ونم از اين يکي بگذرم ... که فقط دو کالم حرف زدم دعوا ميکنه گفت:از بحثي که با حميد داشتي گذشتم ...اما نميت

 برو صبحونمو بيار تا بعد حسابت برسم.

از پله ها سريع اومدم پايين به خدا فرار ميکنم فقط منتظرم يه فرصت خوب به دست بيارم حتما ميرم..حاال ببين اقا 

ا آراد بعد از اينکه دوش گرفت صبحونه رو براش بردم کنار وايسادم گفت: برو اون کفشي رو که اونج

 گذاشتموواکس بزن )به کفش هايي که روزمين بود نگاه کردم برداشتمشون که برم پايين گفت( همين جا .. 

 با حرص نشستم رو زمين وشروع کردم به واکس زدن گفت:تمييز واکس بزن 

 چشم اقا...-

 خاتون اومد تو وگفت:ببخشيد اقا پرويزخان اومدن با شما کار دارن

 ي مختار اومده؟بفرستش بياد...راست-

 بله پايين منتظر شماست خوبه...-

 به من نگاه کرد وگفت:مانتوداري؟

 با تعجب گفتم:چي؟

 اره يانه؟-

 سري تکون دادم وگفتم:بله..

 خوبه پس برو اماده شو ميخوايم بريم جايي..-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

1 5 1  

 

وم پوشيدم به همراه مختار ويه مرد به خاتون نگاه کردم اونم از روي بي اطالعي شونشو انداخت باال....بعد اينکه مانت

سيبل کلفت سوار ماشين شديم منو آراد عقب نشستيم اون دوتا هم جلو ...مختار از تو ايينه به آراد نگاه کرد 

 وگفت:اينو ميخواي کجا ببري؟

 همون جايي که قرار خودمون بريم...-

 مگه زده برسد؟..اين چه کاريه ميخواي بکني -

 سابي هم زده..اره زده به سرم ح-

 تو که ميدوني قرار اونجا چه اتفاقي بيوفته پس چرا داري مياريش؟-

 ميخوام تنبيهش کنم...-

 ماشين نگه داشت با اعصبانيت به آراد نگاه کرد وگفت:اينجوري؟اين يه دختر..

 .آراد حرفش وقطع کرد وگفت:ميري يا بگم پرويز برونه ؟فکر نکنم اين جز وظايف کاريت باشه..

 با حرص گفت:ولي کارت اشتباهه...

ماشين راه افتاد يعني داشتن من وکجا ميبردن رفتيم به جايي که پر بود از انواع واقسام ماشين هاي اوراقي... پياده 

شديم مختار رفت سمت يه دربزرگ و بازش کرد رفتيم تو وحشت کردم يه مرد دست بسته روزمين نشسته بود... 

وايساده وقتي رفتيم تو پرويز درو بست يه جوب رو زمين بود برداشت دستمو جلو دهنم گرفته يه نفرم باالي سرش 

بودم مردي که رو زمين نشسته بود با ترس به آراد نگاه ميکرد آراد جلوش وايساد وگفت:يک سوال ويک بار ازت 

 ميپرسم دوست دارم يه جواب ازت بشنوم باشه؟ عبداهلل کجاست؟

 گفت:اقا...به جون...مرده با ترس ولرز 

 آراد با خونسردي همراه اعصبانيت گفت:نه نه ..مثل اينکه متوجه نشدي...اسم شهر يا مکاني که عبداهلل هست رو بگو

مرده با گريه گفت:اقا به خدا...به جون بچه هام نميدونم به مرگ خودم نميدونم ...اگه ميدونستم حتما جاش وبهتون 

 ميگفتم 

 نديش..بلند شد وگفت:بز

پرويز واون مرد با مشت ولگد افتادن به جونش.. پشتم وبهش کرده بودم و فقط جيغ ميکشيدم تا صداي اه ونالشو 

 نشنوم آراد داد زد:بسه)ولش کردن(...عبداهلل کجاست؟

 با حال بيجوني گفت:نميدونم...نميدونم به پير به پيغمبر نميدونم

 آراد:اينقدر بزنيدش تا مغر بياد...

 وباره شروع کردن به زدنش من به جاي مرده گريه ميکردم ...حاضر بودم من وبزنه ولي شکنجه روحيم نده..د

 آراد:ميگي عبداهلل کجاست يا مادرتو به عزات بشونم؟

 برگشتم نگاش کردم تمام صورتش خوني شده بود ديگه جون حرف زدن نداشت ولي با همون حال گفت:نميدونم...

داري سنگ کيو به سينه ميزني ؟ اخه بدبخت فکر کردي اگه بره پيش پليس و به همه چي اعتراف کنه آراد داد زد : 

 به نفع تو ميشه؟يا فکر کردي با قايم کردن اون پليسا بهت لوح تقدير ميدن؟بگو عبداهلل کجاست؟

 نميدونم.....کجاست-

 آراد دستشو به طرف پرويز دراز کرد وگفت:اسلحه..

 د دستشو به طرف مختارم دراز کرد وگفت:اسلحتو بده..پرويز بهش دا
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 مختار:ميخواي چيکار کني؟فکر نميکني داري زياده روي ميکني ؟اون اگه چيزي ميدونست تا االن ميگفت..

 اراد شمرده گفت:گفتم....اسلحتو ...بده

 رونمختار اسلحشو بهش داد به پرويز واون مرده که چوب دستش بود گفت:شما ها بريد بي

 پرويز:اما اقا سيروس گفته اينجا بمونيم تا مُغر بياد

 آراد:اگه نريد بيرون يه کاري ميکنم خودتون مغر بيايد...

به همديگه نگاه کردن انگار دلکندن براشون سخت بود ولي باالخره رفتن..آراد با همون اعصبانيت اومد طرف من 

دم دست وپاهام ميلرزيد ميخواست چيکار کنه ؟يکي از اسلحه ها بازومو گرفت وکشيد روبه روي مرده وايسادم ترسي

 رو جلوم گرفت وگفت:بگيرش ...

 با ترس نگاش کردم وگفتم:چيکارش کنم؟

 بگيرش..-

 با دست لرزون اسلحه رو برداشتم بهش نگاه کردم گفت:بُکشش..

 چي؟-

 دادزد:نشنيدي؟گفتم بکشش...

 با گريه گفتم:من...من ...نميتونم..

 اسلحه که دستش بود وگذاشت رو شقيقمو گفت:ميزني يا بزنم؟

ترسيده بودم درحال مردن بودم اسلحه رو اروم اروم.... اوردم باال دستم ميلرزيد ثابت نميشد اشکام مانع ديدم بودن 

 آراد داد زد:شليک کن..

 با گريه داد زدم:نميتونم..نميتونم..

ستشو گذاشت رو دستم اورد باال دم گوشم گفت:ميخوام بيرحم بودن اسحلشو داد دست مختار پشتم وايساد د

 ويادت بدم ....حاال اگه نزني با هم ميزنيمش 

 مرده چيزي نميگفت با ترس نگامون ميکرد. من گريه ميکردم و اون ميشمرد:يک...دو ...سه..

 اردشير... شليک کرد من جيغ زدم يکي داد زد:ميگم... ميگم....پيش اردشير )با گريه(پيش

سرم واوردم باال نگاش کردم هنوز زنده بود پس اون کجا شليک کرد؟...به آراد نگاه کردم نفس نفس ميزد کنار 

مرده زانو زد چونه پر خونشو به دست گرفت وگفت:گوش کن اگه بابام بويي ببره که جاي عبداهلل رو ميدونم سرت 

 نه عبداهلل کجاست فهميدي؟واز تنت جدا ميکنم ...هيچ کس ديگه حق نداره بدو

 سرش وبا تعجب تکون داد وگفت:بله اقا ..

 آراد بلند شد وگفت:مختار با ماشين پرويز ببرش بيمارستان...

 باشه -

سوئيج واز دست مختار برداشت من هنوز گيج ومنگ به مرده نگاه ميکردم آراد بلند گفت:نترس زندست داره نفس 

 ميکشه راه بيوفت بريم

واروم چرخوندم ونگاش کردم حرکتي نکردم..اومد طرفم بازومو گرفت وکشيد رفتيم سمت ماشين درو با  چشمام

 زکرد وگفت:سوار شو ...
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سوار شدم حالم خوب نبود تنبيه بدي برام انتخاب کرده بود سرم وگذاشته بودم رو شيشه وبيرون ونگاه ميکردم 

ديم؟ترافيک...ضبط ماشينشو روشن کرد يه اهنگ ماليم از ياني هيچي نميگفتم...چند دقيقه ماشين وايساد کجا بو

گذاشته بود عاشق اهنگاش بودم وهميشه گوش ميدادم يهو بي هوا گفتم: اين اهنگ يانيه وقتي هومن ازم جدا شد 

 هميشه گوشش ميدادم...

 چي؟هومن کيه؟-

اعصبانيت گفت:نشنيدي؟گفتم هومن  جوابشو ندادم...سرم ورو شيشه گذاشته بودم بازومو کشيد طرف خودش وبا

 کيه؟

عشقمه...چيه ميخواي بکشيش فقط برات زحمت ميشه چون بايد بري بوشهر.. ميدوني که چقدر راهش طوالنيه؟بايد -

 با هواپيما بري..

 بازومو ول کرد وگفت:تو تهراني نيستي؟

ز چشمام چکيد( چرا اينقدر بيرحمي؟تا پوزخندي زدم وگفتم:حاال به جرم تهراني نبودنم مي خواي بکشيم؟ )اشک ا

حاال کسي رو هم دوست داشتي؟اصال تا حاال مزه دوست داشتن وچشيدي ؟تو عمرم از کسي اينقدر متنفر نشده بودم 

 که ازتو شدم ...

پوزخندي زد وگفت:متنفر باش فکر کردي با تنفر تو کارم پيش نميره؟اگه به حرف گوش نکردنات ادامه بدي بدتر 

 ن سرت ميارم ... از اي

نگاش کردم وچيزي نگفتم تا وقتي خونه رسيديدم هيچ حرف ديگه اي نزديم از ماشين پياده شدم رويا با ماشينش از 

 کنارمون رد شد آراد با تعجب گفت:اين اشغال اينجا چيکار ميکنه؟

اصالخوب نبود اگه واقعا با  رفت به اشپزخونه منم رفتم به خونه لباسام ودراوردم وانداختم يه گوشه حال روحيم

دست من اون وميکشت تا اخر عمرم عذاب ميکشيدم ..واقعا دليل کاراشو نميدونستم وقتي رفتم پيش خاتون ..حال 

 وروزم وفهميد منم براش گفتم چه اتفاقي افتاده روز بدي وگذرندم....

 تلفن اشپزخونه زنگ خورد خاتون گوشي رو برداشت وگفت:بله خانم...

.... 

 اخه...ايشون خدمتکار شخصي اقاست-

...... 

 چشم خانم ..االن ميفرستمش 

 گوشي رو گذاشت وگفت:برو باال ببين خانم چيکارت داره..

 براي چي بايد برم ؟من که خدمتکار اون نيستم -

 ميدونم......اگه اقا هم بدونه دعوا راه مي ندازه حاال فعال برو ببين چيکارت داره ...-

 ون ادرس اتاقش و بهم داد منم رفتم..دوتا ضربه به در زدم گفت:بيا تو..خات

 در و باز کردم وگفتم:سالم با من کاري داشتيد؟

شلوار کتون مشکي با تيشرت ابي روشن پوشيده بود مو هاي کوتاهش واجري رنگ کرده بودحوله کاله دارشو طرفم 

 پرت کرد وگفت:راه بيوفت 
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ردن تو صورت من بيماري ارثي اين خونوادست ..نميدونستم داره کجا ميره پشت سرش راه مثل اينکه حوله پرت ک

افتادم ...به سمت استخر رفت وقتي رسيديم لباسا شو دراورد حوله رو جلو صورتم گرفتم گفت:برو برام يه چيز 

 خنک بيار.. 

د موقع چيزخنک خوردنه؟ رفتم به پشتمو بهش کردم وگفتم:چشم...حوله رو گذاشتم رو صندلي اخه اين هواي سر

 اشپزخونه ديدم خاتون داره اب سيب ميگيره گفتم:اب سيب براي کيه؟

 ميدونستم ...االن بهت ميگه يه چيز خنک بيار..-

اب ميوه رو برداشتم گفت:يه چيزي بايد بهت بگم...رويا خانم مادر اقا نيست زن باباشه...اقا پرهامم داداشش نيست 

 دست گل به اب ندي اينو گفتم که 

 با تعجب گفتم:چي!!!

خاتون شونه هامو گرفت وچرخوند طرف در وگفت:ميدونم االن يه سوا ليات شروع ميشه ....کارت که تموم شد بيا 

 برات تعريف ميکنم...

جا  رفتم به استخر فقط به صندلي رو به روم نگاه ميکردم وقتي ليوان وگذاشتم رو ميز عين خدمتکاراي خوب همون

وايسادم ... سرم وانداختم پايين بعد يک ساعت خانم رضايت نامه امضاء کردن که بيان بيرون ...تااون موقع من 

 ارتروز گردن گرفته بودم گفت:حوله رو بده 

 حوله وبرداشتم بدون اينکه نگاش کنم دادم دستش وقتي پوشيد گفت:چند وقته اينجا کار ميکني؟

 يک هفته..-

 ي؟خدمتکارآراد-

 بله..-

 فکر نميکردم اينقدر بدسليقه باشه -

شيطونه ميگه با جفت پا برم تو شکمش بيوفته تو استخر.... رو صندلي نشست اب ميوه شو که خورد گفت:اين لباس 

 هايي که رو زمين افتاده ببر بشور ...اتو کرده ميزاري تو کمدم ..

 من نميتونم اين کارو بکنم... -

 چي؟-

 لي من خدمتکار شما نيستم ..ببخشيد و-

با اعصبانيت ليوانشو زد به ميز وبلند شد وگفت:کلفت به اين پرويي نديده بودم .. کاري که بهت گفتم وهمين االن 

 انجامش ميدي..

 با لبخند گفتم:معذرت ميخوام نميتونم..

 چرخيدم وامدم بيرون که داد زد: به سيروس ميگم ادمت کنه ...زشت بدترکيب 

نگار قلبم به اين حرفا عادت کرده بود ديگه با اين حرفا درد نميگرفت ..اما چشمام عادت نکرده بود با شنيدنش ا

 بارو ني ميشد ...با چشماي خيس رفتم به اشپزخونه خاتون بهم نگاه کرد وگفت:گريه کردي؟

 با بغض گفتم:اره... کمي دلم شکسته 

 از کي؟-

 .از..از ..هيچي ولش کن نميدونم ...از خودم از خدا..-
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 به کمک خاتون نهارو درست کردم...ساعت يک تلفن خونه زنگ خورد جواب دادم :بله...

 آراد:مهمون دارم نهارو زودتر بيار 

 چشم اقا ...-

 تو دفتر کارم هستم -

 غذا رو گذاشتم تو سيني رو براش بردم دو تا تقه به در زم گفت:بيا تو...

اتاق کتابخونه بود جلوم يه ميز کوچيک با مبل چرم سياه گذاشته بودن روبه روم پشت ميز  رفتم تو چپ وراست

خودش نشسته بود پشتش پنجره بزرگي با پرده کرمي بود... يه عينک رو چشمش گذاشته بود وبا ابرو هاي جمع 

 شده کتاب ميخوند پس مهمونش کجاست؟ تک صرفه اي کردموگفتم:سالم..

 شو تکون داد...بي تربيت...ميز وبراش چيدم وگفتم:با من کاري نداريد؟نگام نکرد فقط سر

 سرش پايين بود گفت:امري نيست برو

دلم ميخواست برم خرخرشو بجووم..خواستم برم که يکي اومد تو فرحناز؟؟ فرحناز با چندش نگام کرد انگار 

م فردا ميارمش ببين چقدر خوشکل سوسک ديده نشست رو مبل گفت:عزيزم يه خدمتکار خوشکل برات پيدا کرد

.... چند روز پيش ملوک)خدمتکار فرحناز(براي خواهر زادش دنبال کار ميگشت منم ياد تو افتادم ...خيلي نازه حتما 

 بايد ببينيش..

 من خدمتکار دارم..-

 پوزخندي زد وبا تحقير نگام کردوگفت:اين؟اين حتي به درد دستشويي شستن تو هم نميخوره 

رص نگاش کردم وگفتم:اگه فکر ميکني خوشکل خانما بايد توالت اقا آرادتونو بشورن چرا خودتت اين کارو با ح

 نميکني؟به قيافه لوندت خيلي مياد

 فرحناز با حرص نگام کرد وداد زد: آراد....چرا اينو نميزنيش ادم شه؟ 

اي رويا با تو نيست...اگه ديدم داري آراد بدون توجه به حرف فرحناز... عينک واز چشماش برداشت وگفت:کار

 دستوراتش واجرا ميکني تنبيه ديروز رو برات انتخاب ميکنم

 از حرفش تعجب کردم فکر ميکردم االن دعوام کنه سرم وتکون دادموگفتم :چشم اقا ...

 فرحناز با حرص واعصبانيت داد زد:آراد...چرا دعواش نميکني؟

ازدواج گوش کنم ...از پله ها که اومدم پايين ديدم خاتون داره ميز وميچينه  ديگه واينستادم به مشاجره قبل از

....بهش کمک کردم که زودتر تموم بشه وقتي کارمون تموم شد پشت سرم يکي گفت:احسنت ...به اين حسن 

 سليقتون...

 برگشتم ديدم پرهام يه تعظيمي کرد وگفت:سالم خواهر.. ظهر عالي بخير

 دم وگفتم:بعد از ظهر جنابعالي هم بخير لبخند مسخره اي ز

 داشتم ميرفتم که گفت:من هنوز نفهميدم تو اينجا چيکار ميکني؟

 خاتون با لبخند گفت:خدمتکار شخصي اقاست...

 با تعجب گفت:اقا؟؟!!!!کدوم اقا ... اگه منو اقا حساب نکنيد..ميمونه سيروس با آراد حاال کدومش؟

 خاتون:آراد..

 خوشکله رو ميگين اها ..بچه-
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 رويا هم اومد وگفت:چقدر حرف ميزني بشين نهارت وبخور 

 چشم ...ارباب-

 من وخاتون رفتيم به اشپزخونه بهش گفتم:اينا چرا عين ادم نميشينن سر يه ميز نهارشو نو بخورن ؟

 ه راه ميو فتهخاتون خنديد وگفت:فقط کافيه رويا خانم واقا چشم تو چشم بشن ونوقته که يه دعواي گند-

 عجب...-

 بعد از اينکه نهارشون وخوردن من رفتم باال که ميز اقا رو جمع کنم در زدم گفت:بيا تو ...

رفتم داخل به ميز نگاه کردم بشقاب خودش که بيشتر از سه قاشق نخورده بود ولي فرحناز عين قحطي زده ها فقط 

 گفت:برام چايي بيارمونده بود بشقابشو بخوره همه رو گذاشتم تو سيني 

 نگاش کردم وگفتم:اما چايي بدرتون نميخوره 

 به تو مربوط نيست ...کاري رو که بهت گفتم وانجام بده -

 سيني رو که برداشتم فرحناز همين جور که با دستمال کاغذي دستشو تمييز ميکرد گفت:براي من قهوه بيار

 بله...-

 ظرف غذا نگاه ميکردم خاتون گفت:تو فکر چي هستي؟ سيني رو بردم به اشپزخونه همين جور به

 هيچي نخورده ...نميره يه وقت؟-

 خاتون خنديد وگفت:چيه نگرانشي ؟

 من غلط بکنم نگران اين باشم ...-

چايي با قهوه گذاشتم تو سيني وبردم باال که يهو پرهام جلوم سبز شد وگفت:به به ...خدمتکار اقا..براي منمم چايي 

 مياري؟

 با انگشت اشارم به اشپزخونه اشاره کردم وگفتم:قهوه خونه پايين ميتوني از اونجا براي خودتت چايي برداري..

 اها..سپاسگزارم خواهر جغجغه..-

 داد زدم وگفتم:ديگه به من نگو جغجغه..

 خوب پس چي بگم؟اخه به صداي جيغت خيلي مياد..-

 با حرص گفتم:من اسم دارم اسمم آيناز..

 دستشو گذاشت رو سينه وگفت:چشم ..چشم حتما ايناز جغجغه..

 اينو که گفت با خنده و دو از پله ها رفت پايين داد زدم:ديونــه

رفتم به اتاق ديدم فرحناز داره ميخنده ولي دريغ از يه لبخند روي لباي آراد چايي رو گذاشتم جلوي آراد که 

 گفت:ديگه نبينم با پرهام حرف بزني

به راداراش ...نميدونم از شرموحياش بود يا واقعا من اينقدر زشت بودم که نميتونست نگام کنه....گفتم:چرا  احسنت

 نبايد حرف بزنم؟زنداني ها هم با هم بندشون حرف ميزنن.

 با اعصبانيت نگام کرد وگفت:کي ميخواي ياد بگيري رو حرف من حرف نزني؟

 هيچ وقت...چون تمام حرفات زوره..-

 حناز :ميشه قهوه به منم بدي... خواستم فنجون وبردارم گفت:خودم برميدارم ...فر
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سيني رو گرفتم جلوش فنجون وبرداشت يهو کل قهو ه رو ريخت رو شکمم سيني از دستم افتاد جيغ بلند کشيدم 

 خيلي داغ بود لباس واز بدنم جدا کردم تا به پوستم نچسبه 

 و ادم ميکنن نه عين تو که نازشون ميکشي...تنبيه انباري جواب نميده  فرحناز:ببين عزيزم اينجوري کلفت

شکمم ميسوخت اشک از چشمام مياومد آراد فقط نگام کردو هيچي نگفت فرحناز فنجون وکوبيدرو ميز وگفت:بار 

 اخرت باشه با آراد و من اينجوري حرف ميزني فهميدي؟حاال گمشو برو يه فنجون ديگه بيار

هردوشون نگاه کردم فنجون وبرداشتم بردم به اشپزخونه خاتون تا من وديد زد به صورتش وگفت:خدا با نفرت به 

 من ومرگ بده ..کي اين بال رو سرت اورده ؟

 با گريه گفتم:فرحناز...

 

 خدا خيرش نده اخه چه دشمني با تو داره؟...يه لحظه وايسا تا پماد سوختگي بيارم-

يد دوباره قهوه براش بردم و سريع اومدم پايين خيلي ميسوخت انگار شکممو روي اتيش بعد اينکه پماد سوختگي کش

 گذاشته بودن 

دوروز طول کشيد تا خوب بشه... توي اين دوروز آراد حتي يک بارم حالم و نپرسيد عجب انتظاراتي هم دارم ...ظهر 

 يداد رفتم پيشش وگفتم:کمک نميخوايد؟بعد از اينکه ظرفاي نهار وشستيم رفتم به حياط مش رجب به گال اب م

 نگام کرد وگفت:اگه کمک کني که خوبه..

 حتما چرا که نه...بگيد چيکار کنم..-

 برو به اونجايي که وسايل با غبوني ميزارم از اونجا شيلنگ بردار گالي پشت عمارت واب بده..-

 چشم..از اين کاله باغبوني هم داريد ؟-

 اره همون جاست ..-

لنگ وبرداشتم ورفتم پشت عمارت ..داشتم به گلها اب ميدادم که يه چيزي افتاد رو کالم با ترس دستمو روش شي

گذاشتم ديدم پوست موز برگشتم وباال رو نگاه کردم ..ديدم پرهام کنار پنجره وايساده بود اندازه يک کيلو موز 

 ه نمي بيني ادم اينجا وايساده؟دستشه وبا دهن پر مي خورد با اعصبانيت داد زدم:هوي ميمون مگ

 اونم که کم نيورد گفت:من فقط هم جنس خودمو ميبينم ميمون ماده..)بلند خنديد(

با اعصبانيت وحرص موزو طرفش پرت کردم که محکم چسبيدبه پنجره پاييني با يه حساب وکتاب جزئي فهميدم 

 ود کردي؟اتاق اقامونه..با اعصبانيت پنجره رو باز وگفت:اين چه کاري ب

پرهام ديگه از خنديدن درحال غش بود با ترس گفتم:ب...بخشيد اقا ميخواستم ....)باال رو نگاه کردم( به پرهام 

 بزنم..

 سرشو باالکرد وپرهام وديد ...همين جور که ميخنديد گفت:معذرت ميخوام اقا..تقصير من بود 

 دين آرادم هم با اعصبانيت وخشم نگام کرد وگفت:زود صميمي ش

 رفت تو وپنجره ومحکم بست پرهام هم همين جور ميخنديد گفتم:خيلي بيمزه اي

 کارتو بکن ضعيفه باغبون ...-

 حيف که شيلنگ نميرسيد واال اب روش ميريختم ...

 با مش رجب وخاتون شام ميخورديم که تلفن زنگ خورد مش رجب جواب داد:بله خانم...
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.... 

 چشم االن ميام-

 ذاشت خاتون گفت :چي شده؟تلفن وگ

 خانم بود گفت فردا شب ميخوان مهموني بگيرن ...يه ليست نوشته که فردا برم خريد-

خاتون با تعجب گفت :مهموني؟؟!!!مگه اقا آراد بهش نگفته بود حق نداره تو اين خونه مهموني بگيره؟اونم بعد چند 

 روز که اومده؟

 رجب:واهلل من نميدونم...

 گفتم:چرا اجازه نداره ؟ رجب که رفت

بهت گفتم که رويا مادر اقا نيست ..از روزي که اين زن با باباش ازدواج کرده يه روز نشد که دعوا نکنن باباشم -

مجبور ميشه رويا رو بفرسته فرانسه تا شايد اقا اروم بشن بعد يک سال که برميگرده بازم ميشه همون اش وهمون 

عمارت مهوني ميگرفت اقا مهمونيش وبهم ميريخت ..چند دفعه بهش تذکر داد که ديگه کاسه ..خانم هر وقت تو اين 

اجازه مهموني گرفتن نداره ...اما با دخالت وحمايتي که سيروس باباي اقا... از زنش ميکرد مهموني رو ميگرفت ...يه 

..اونم ميره پيش شوهرش وشکايت اقا روز دعواي اقا با رويا خانم باال ميگره که اقا روي رويا خانم دست بلند ميکنه 

رو بهش ميکنه يادم نميره اون شب که اقا سيروس با چند نفر گنه الت ريختن سر اقا هو تا تونستن زدنش بد بخت تا 

دو هفته تو تخت خوابيده بود من ازش پرستاري ميکردم همون روزا رويا خانم دوباره ميره فرانسه االن بعد سه سال 

 .دوباره برگشته..

 نمي دونم چرا دلم به حال آراد سوخت..چقدر باباش بيرحم بوده...گفتم:پس مامانش کجاست؟

اون بدبختم بخاطر کتک هاي که از دست اقا سيروس ميخورد ازش طالق گرفت...بعد يه مدت ازدواج ميکنه وقتي -

رواني ميگره وتو  اقا سيروس ميفهمه ميره خونشون وجلوي چشمش شوهرش وميکشه اون بيچاره هم بيماري

تيمارستان بستريش ميکنن...اقا اراد هر دفعه ميخواد بره مامانش وببينه اقا سيروس بهش اجازه نميده ...تا اينکه 

بهش خبر ميدن مادرش خودش واز پشت بوم تيمارستان پرده کرده پايين...خدا رحمتش کنه دو سال بيشر 

 نديدمش زن خوبي بود

اشتهام بل کل کور شد خاتون گفت:پاشو سفره رو زودتر جمع کنم فردا هزار تا کار با حرف هايي که خاتون زد 

 داريم 

 سري تکون دادم گفتم:باشه

 صبح با خاتون داشتيم مبال رو جا به جا ميکردم که يهو آراد داد زد:دارين چيکار ميکنيد ؟

.. خانم شب مهموني دارن داريم اينجا رو برگشتيم روپله ها با اخم وايساده بود خاتون دستپاچگي گفت:هيچي اقا.

 تمييز ميکنيم..

آراد داد زد:مگه صد دفعه بهت نگفتم اون خانم اين خونه نيست؟من اون زنيکه افريته گفتم حق مهموني گرفتن رو 

 نداره

 مختار اومد تو گفت:چه خبره؟براي چي اينقدر صدا ميديد؟
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چه خبرته صداتو انداختي تو گلو ت... مثل اينکه کتک هاي اون شب  رويا همين جور که از پله مياومد پايين گفت:

يادتت رفته نه ..اينجا همون قدرکه تو حق زندگي داري منم دارم..بخاطر جنابعالي من سه سال تو غربت زندگي 

 کردم..

تي عين نديد آراد پوزخندي زد وگفت:نه اينکه خيلي بهت بد گذشته...يادم نرفته همون روز اولي که رفتي وبرگش

پديدا تا يک ماه تعريف ميکردي.. هر چندنبايدم از يه گدا گشنه که تمام دنياش يه زير زمين خرابه بوده انتظاري 

 داشت ...

رويا وآراد با اعصبانيت به هم نگاه ميکردن رويا گفت:من امشب مهموني ميگيرم ميخوام بدونم کي ميخواد جلوم 

 وبگيره ..

برو اونجا هر غلطي خواستين با دوستاي گدا تر از خودت بکن )با چشماي پر از خشم به  شوهرت که خونه داره-

 خاتون نگاه کرد (اگه برگردم ببينم اين اينجا مهموني گرفته تو ومش رجب وميندازم بيرون 

ساده اينو گفت سريع رفت بيرون مختارم پشت سرش رفت ..خاتون بيچاره مونده بود چيکار کنه با درموندگي واي

 بود که رويا گفت:چرا وايساديد کارتون وبکنيد...

خاتون نگام کرد نميدونست چيکار کنه گفتم:مگه نشنيديد اقا چي گفت...اگه اينجا مهموني بگيريد خاتون واخراج 

 ميکنه..

 به جهنم ....فکر کردي اين پيرزن چقدر برام مهمه...اصال از اولم بايد سيروس اينو اخراج ميکرد -

اعصبانيت گفتم:معلومه کي پيره...صورتت وکشيدي فکرکردي جوون شدي؟ما دست به اين خونه نميزنيم خواستي  با

 يا خودت کار ميکني يا ميري خدمتکار مياري...

دست خاتون وکشيدم واوردمش بيرون خاتون وايساد گفت:واي دخترمن از دست تو زبونت چيکار کنم چرا براي 

 ؟خودتت دردسر درست ميکني

 وايسادم وگفتم:ديگه بدتر از اخراج شدن شما که نيست؟

نترس بابا اقاآراد تا حاال بيست دفعه گفته ميخوام اخراجت کنم تا االن هم فقط در حد حرف بوده نه بيشتر -

 ..ميترسم رويا خانم بره سيروس بگه دوباره اقا آراد وبه باد کتک بگيره...

يا با اعصبانيت اومد بيرون به من وخاتون نگاهي انداخت رفت ...خاتون گفت:خدا تو حياط وايساده بوديم که ديدم رو

 به خير بگذرونه..

 با لبخند گفتم :چيزي نميشه بريم براي اقامون نهار درست کنيم 

يه سه ساعتي تو اشپزخونه گرفتار اشپزي بوديم که تلفن زنگ خورد خاتون جواب داد رنگ صورتش پريد تو 

د تلفن وگذاشت اب دهنش وقورت داد با اين کاراش منم ترسيدم با همون حالت گفت:اقا سيروس چشماش ترس بو

 اومده با تو کار داره...

ترسيدم حتي يه بار هم نديده بودمش اما با تعريف هايي که خاتون ميکرد بايد ترسناک باشه ...با پاهاي لرزون رفتم 

ودم اسبي بسته بود سيگار برگ تو دستش بود حالت صورتش عين باالروي مبل نشسته بود موهاي بلند جوگندميش 

 آراد بود رويا روبه رو نشسته بود من و که ديدگفت:خودشه همينه..

 سر شو چرخوند طرف من کنارش وايسادم وگفتم:سالم...

 سر تا پام ونگاه کرد وگفت:خاک تو سر آراد با اين خدمتکار اوردنش خوشکل ترش وپيدا نکرد...
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 ا خنديد وگفت:همين وبگو ..معلوم نيست سليقه کجش به کي رفته؟روي

 سيروس به رويا نگاه کرد وگفت:به من که نرفته عزيزم..

ضربان قلبم رفت باال سيروس همين جور که بلند ميخنديد يهو با پاش زد به زانوم ... افتادم رو زمين از درد به خودم 

شار ميدادم خواستم بلند شم اما اون پيش دستي کرد ...بلند شدو با پاش پيچيدم دستمو گذاشتم رو زانوم چشمامو ف

روي زانوي دردم فشار داد ديگه نتونستم تحمل کنم جيغ زدم رويا از روي رضايت لبخند زد ..همين جور که زانوم 

م )روي زانوم وفشار ميداد گفت:بار اخرت باشه که براي زن من زبون دارزي ميکني فهميدي؟بدفعه بعد زبونت وميبر

 بيشتر فشار داد که از درد جيغ کشيدم(از اين به بعد هر چي زنم گفت ميگي چشم خانم...فهميدي..االغ

 با گريه گفتم:بله اقا ..بله 

 پاشو برداشت وگفت:خوبه..از حيوون هايي که زبون ميفهمن خوشم مياد ..گمشو برو 

فتادم لبم پر خون شد دادزد :مگه نگفتم گمشو... چرا هنوز خواستم بلند شم که پاش محکم زد به دهنم دوباره ا

 نشستي؟

باگريه و دهن پر خون وبلند شدم لنگون لنگون رفتم بيرون روي پله ها نشستم وگريه کردم به اسمون نگاه کردم 

بکشم وداد زدم :رحمتت همينه؟مگه من کجاي زمينت وگرفتم که اين بال ها رو سرم مياري؟اگه از دستم خسته اي 

وراحتم کن ...چرا دنيا رو برام جهنم کردي؟زار..زار گريه ميکردم که دست يکي رو شونه هام نشست خاتون بود 

اونم گريه کرده بود ..بغلش کردم وگفتم: خاتون چرا خدا با من اينجوري ميکنه؟چرا اينقدر زجرم ميده ؟ به خدا 

ديگه طاقت ندارم خاتون با گريه گفت:گريه نکن قربونت  مردنم راضيم چرا منو نميکشه؟چرا.؟کم اوردن ...به خدا

برم ...اينقدر کفر نگو خدا تو رو ميبينه فراموشت نکرده صبر داشته باش هميشه دنيا اينجور نميمونه ...)به صورتم 

 نگاه کرد وگفت(بلند شو دهن وبشور بد جور داره خون مياد ..

شستم ورفتم به اتاقم ...شلوارم زدم باال زانوم کبود شده بود خاتون به کمک خاتون بلند شدم..با گريه ودرد دهنم و

برام چسب اورد زدم روي لبم ..از درد فقط رو زمين خوابيده بودم وبا دستم زانوم وفشار ميدادم خاتون بيچاره هم 

هار آرادو رو چند دفعه با اب گرم ماساژ ميداد ...يه مدت اروم ميشد اما دوباره درد شروع ميشد.. مجبور شد ن

 خودش ببره ...خاتون اومد تو اتاقم وگفت:ايناز جان اقاي دکتر اومدن پات وببينن

 سريع روسريمو پوشيدم وگفتم:دکتر کيه؟

 خودش اومد تو...اينقدر تعجب کردم که درد پام فراموشم شد ..امير علي ؟!!! ...لبخندي زدوگفت :سالم ايناز خانوم

 گفتم:سالم روسريمو کمي کشيدم جلوم و

کنارم نشست بازم عطر اونشب زده بود ...با لبخند گفت: دوباره همديگه رو ديدم کاش تويه شرايط ديگه بود... 

 اجازه هست زانو ت وببينم ؟

مهربون بود زيادي هم مهربون بود نبايد بهش اعتماد ميکردم اينم يکي عين بقيه مردا سرم پايين بود گفتم:خودم 

 نيست کبود شده نگاه کردم چيزي 

 با خنده گفت: شايد تشخيصتون اشتباه باشه خانم دکتر؟

 بهش نگاه کردم چشماي خاکستريش داشت بهم ميخنديد ...منم خنديدم گفت:به چي ميخندي؟

 خندمو جمع کردم وگفتم:هيچي...

 با يد زانو هاتو ببينم ..-
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 به زانو م نگاه کردم و با خجالت گفتم: نميشه...

 وجه به حرف من شلوارمو کشيد باال...منم سريع کشيدم پايين وگفتم:تو که دکتر قلبي نه مغز واعصاب...بدون ت

 دوباره کشيد باال منم کشيدم پايين گفت:چرا اينجوري ميکني؟

 با حالتي که دست خودم نبود داد زدم:خوب خجالت ميکشم...

 قط دست نزنبا خنده نگام کرد سرم وانداختم پايين وگفتم:باشه ..ف

با اينکه خيلي خجالت کشيدم ولي شلوارم وزدم باال به زانوم نگاه کرد دستش ودراز کرد شلوارم وکشيدم پايين نگام 

 کرد گفتم:گفتم که نبايد دست بزني..

 ميتونم بپرسم اونوقت چه جوري بايد تشخيص بدم؟-

 تو دکتري من چه ميدونم..-

 عاينت کنم.....دست وبردار ببينميه کاري نکن دست وپا تو ببندم وم-

 دستم وکشيد عقب وشلوارم زد باال بعد از معاينه گفت چيزي نيست زود خوب ميشه ...

 تو چشمام نگاه کرد وگفت:بايد استراحت کني ...زياد روش راه نميري خوب؟

ش خنده ايا ... تو دوباره چشماش خنديد نتونستم جلوي خندمو بگيرم ...همين جور که ميخنديدم گفت:خيلي خو

 چشماي من چي هست که هي نگاه ميکني وميخندي؟

 اگه بهش بگم چشماش بهم ميخندن حتما فکر ميکنه عقلم واز دست دادم ومسخرم ميکنه ... 

چيزي نگفتم وقتي بلند شد منم بلند شدم اما نتو نستم خودمو نگه دارم نزديک بود بيوفتم که امير علي دستشو 

م وکشيد طرف خودش.... بي اراده دستم رو سينش خورد سريع خودمو از دستش ازاد کردم انداخت دور کمر

 گفت:ببخشيد ميخواستم کمک تون کنم..

 هل شده بودم گفتم:نه نه.. ببخشيد...ممنون خودم...ميتونم بيام

 با تعجب گفت:کجا ميخواي بري؟مگه نگفتم بايد استراحت کني؟

 وباشه گفتم:ميخوام برم دستشويي..تو اين جور مواقع ادم بايد پر

 خنديد وگفت:ببخشيد ...

 خاتون شام واورد تو اتاقم بهش گفتم :صدام ميزديد خودم ميومدم

 چه جوري ميخواستي بيايي..مگه اقاي دکتر نگفت بايد استراحت کني؟-

 گفت بري پيشش.. يک ساعت بعد از اينکه شامم وخوردم خاتون با نگراني اومد به اتاقم وگفت:اقا سيروس

اگه اون دفعه نديده ازش ميترسيدم ..ايندفعه ديگه با مزه کردن شکنجه هاش واقعا ازش ميترسيدم با ترسي که تو 

 نگام بود گفتم :خاتون ميترسم

 کنارم نشست وگفت:نترس آرادم هم پيشش ...پاشو اگه ديربري عصبي ميشه 

 نميتونم راه برم..-

ک خاتون رفتيم به عمارت وقتي به سالن پذيرايي رسيديم ديدم آراد نشسته ومختار خودم کمکت ميکنم با کم-

کنارش ايستاده رويا وسيروسم کنار هم نشستن ...آراد با ديدن قيافه داغونم تعجب کرد وايسادم وسالم کردم...فقط 

هميد خودش وبهم نزديک کرد مختار جوابمو داد بازم گلي به جمال مختار ...بخاطر زانوم نميتونستم وايسم خاتون ف

 ..بهش تکيه دادم سيروس سيگار برگشو روشن کرد وبه اراد گفت:اين دختره رو از کجا اوردي؟
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 آراد با نگراني گفت :دنبال کار ميگشيت منم استخدامش کردم..

تر از خودش  سيروس خنديد وگفت:سليقه گندت به مامانت رفته..اون اشغالم از من طالق گرفت که بره با يکي کولي

 ازدواج کنه

 آراد از روي اعصبانيت دسته مبل و فشار ميداد وگفت:اخه از شوهر ادمش خيري نديده بود...

سيروس سيگار شو تو جا سيگار خاموش کرد وگفت:بحث امشب من وتو اين نيست پس ميمونه براي بعد )به مبلش 

 تکيه داد به مختار گفت(اين دختره رو از کجا اورده ؟

 تار به من نگاه کرد وگفت:اقا که گفت....مخ

وسط حرفش پريد وگفت:من به حرف اقات کاري ندارم گفتم اين دختره رو از کجا اورده؟)به آراد نگاه کرد 

وگفت(بهروز ميگفت از منوچهر هشت تا دختر خريدي. سعيد که لب مرز بوده گفته فقط شيش تا دستش 

 رسيده...دوتا ي ديگش کجاست؟

ي سيروس نگاه کرد وگفت:نميدونم بابا..وظيفه من خريدن وتحويل دادن به ادماي شماست...شايد از تو چشما

 دستشون فرار کرده

سيروس چونشو خاروند وبه من نگاه کرد وگفت:شايد...)بلند شد اومد طرف من...منم عين گربه اي که از ترس يه 

 نگام کرد وگفت(زانونت خوب شد؟گوشه گز ميکنه به خاتون چسبيدم باترس نگاش ميکردم ...

 سرم وتکون دادموگفتم:بله اقا..

يک دفعه با يه دستش پشت گردنمو گرفت و کشيد واز خاتون جدام کرد گردنم وفشار ميداد ازدرد سرم پايين 

گرفتم گفت:آراداگه بفهمم ..اين گربه يکي از اونا بوده جلوي چشمت سرش ومي برم ميدوني که اين کارو 

پرتم کرد... سرم محکم خورد لبه ميز و..خون بود که از سرم مياومد از درد گريه ميکردم خاتون اومد کنارم ميکنم..

کمکم کرد بلند شدم سيروس به آراد گفت:تو از دختره استفاده هم ميکني..يا فقط بلدي بهش بگي چايي و شيريني 

 برات بياره؟ 

 د تو زدي اش والشش کرديرويا بلند خنديد وگفت:اگه ازش استفاده هم ميکر

من وخاتون از عمارت مياومدم بيرون که صداي خنده دو تاشون شنيدم قلبمو شکوندن ...ديگه چيزي ازوجودم 

نمونده بود که خوردش نکرده باشن .. وسط حياط بوديم که دستمو از شونه خاتون برداشتم وبا گريه رو زمين افتادم 

خاتونم کنارم نشست با گريه گفت: اين کارا نکن...بلند شو دختر سرت داره ..به زمين چنگ ميزدم وگريه ميکردم 

 خون مياد ...

با گريه داد زدم:بزار بياد..بزار اينقدر خون بياد تا بميرم ...ديگه نميخوام نزده بمونم .خسته شدم از همه چي خسته 

 شدم ...)با داد بلند گفتم(خدا ديگه دوست ندارم...ديگه...

 

از رو زمين بلندم کرد ... نگاش کردم تو بغل مختار بودم از دست همه اعصباني بودم... با مشت ميزدم تو  يهو يکي

سينش گفتم:بزارم زمين ...ازت بدم مياد ...حالم ازت بهم ميخوره ..گفتم بزارم زمين...چرا من وبا دوستام نفرستادي 

 برم چرا من ومثل ليال نکشتي .. چرا؟...چرا؟ 

ميتونستم پاها مو تکون بدم فقط با مشت به مختار ميزدم اونم چيزي بهم نميگفت وفقط راه ميرفت ديگه از از درد ن

 زدنش خسته شدم و ولش کردم بردم به اتاق ..به خاتون گفت:ميرم دنبال امير علي
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 خاتون:باشه مادر..

وبا دستمال بستش با نگراني گفت:خيلي مختار رفت خاتونم با يه ظرف دستمال اومد به اتاقم پيشونيم وتمييز کرد 

داره خون مياد ...چه خاکي تو سرم کنم خدا ...کم کم بيحس شدم ...حس سرگيجه داشتم ....خواب الود شدم ... 

 بعدش همه جا تاريک شد...

تم چشمام وهمراه سردرد باز کردم هنوز تو اتاق خودم بودم...به پنجره نگاه کردم هوا کمي تاريک بود نميدونس

مغرب يا صبح دستمو گذاشتم سمت چپم پيشونيم باند پيچي شده بود نشستم..سرم گيج رفت حاال ديگه درد زانوم 

هم بهش اضاف شده بود ...دستمو گذاشتم رو زانوم وچشمام وفشار دادم ...در باز شد مش رجب تا من وديد با 

 درد نميکنه؟ خوشحالي اومد کنارم نشست وگفت:بيدار شدي؟ .. حالت خوبه ؟سرت 

 سرم وتکون دادم وگفتم:چرا درد ميکنه..

 با نگراني گفت:االن به دکترزنگ ميزنم ...

 خواست بره گفتم:مش رجب کمي اب برام مياري؟

 باشه االن ميارم...گشنت نيست؟-

 چرا کم...-

خاتون واروم کردم ....همين  وقتي رفت چند دقيقه بعد خاتون با يه سيني برگشت تا من وديد زد زير گريه با التماس

جور که شامم وميخوردم خاتون گفت:ديشب رفتم اب برات بيارم ديدم عين جسد افتادي وصورتت پر خونه ...با 

عجله به امير علي زنگ زدم گفتم زود بيا که ايناز مرده..اين بدبختم با مختار به ده دقيقه نکشيد که خودشون 

تان ولي اقااراد نذاشت گفت يا همين جا دوا درمونش ميکنيد يا ميزاريد بميره ورسوندن ...خواستيم ببريمت بيمارس

...نزديک بود دعواشون بشه ولي امير علي کوتاه اومد ..وقتي سر تو بخيه زد چند ساعتي نشست تا شايد بهوش بيايي 

ا نه... گفت اگه تا شب وقتي ديد بهوش نميايي رفت... از صبح تا حاال هم ده دفعه زنگ زده ببينه بهوش اومدي ي

بهوش نيومد ميبريمش بيمارستان)چنگال تو دهنم بود با گريه بغلم کرد که چنگال رفت تو حلقم(خدا رو شکر که 

 بهوش اومدي...خدا بهت رحم کرد يک روز کامل بيهوش بودي..

 ازم که جدا شد گفتم: اين گوشت کبابي رو خريدي؟

 رفته...اين گوشت کبابيا خون سازن  نه اقاي دکترخريد گفت خيلي خون ازت-

اون چرا بايد نگران حال من باشه ؟اصال به اون چه که خون از من رفته؟اگه زنش بدونه که شوهر داره به يکي ديگه 

 ميرسه حتما دمار از روزگارش درمياره...

 يکي دو ساعت بعد خاتون امد وگفت:اقاي دکتر اومدن...

 تو با ديدنم لبخندي روي لب اورد گفت:سالم خوبي؟ خاتون رفت کنارامير علي اومد

 سالم ...ممنون بهترم-

 کنارم نشست وگفت:خاتون چيزي بهش دادي؟

 بله اقا همون گوشتايي که اورديدکباب کردم دادم بهش -

 دستت درد نکنه..-

 خاتون که رفت گفتم:بابت گوشتا ممنون...

 دردم ميکنه يا گيج ميره؟ با لبخند گفت:احتياجي به تشکر نيست...سرت
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 نه فقط جاي بخيه ها درد ميکنه-

 اون که زياد مهم نيست ...بايد باند سرت وعوض کنم..-

 با چشاي گشاد گفتم :نه..نميشه..

 چرا ميترسي موهاتو ببينم؟اونو که ديشب ديدم -

 داريد؟با تعجب گفتم:چي؟ديدي؟)بااخم وکمي داد گفتم(کي بهتون اجازه داد روسريمو بر

 خودم...اگه برنميداشتم چه جوري بعد از بخيه باند پيچيش ميکردم؟-

 روسريمو کشيدم جلوم وگفتم:ببخشيد داد زدم ..ديگه اجازه نميدم موهامو ببيني..

 يه نفسي کشيد وگفت:پس چه جوري باندوعوض کنم؟

نمتون خوششون بياد به يه دختر اينقدر بده خاتون عوض کنه...جراحي قلب که نميخواد بکنه...بعدشم فکر نکنم خا-

 ميرسيد..

تو نميخواد فکر خانم من باشيد ...اونقدر عقلش ميرسه که بين مريض ومزاحم زندگيش فرق بزاره )وقتي فهميد -

حريف من نميشه گفت(باشه به خاتون ميگم بياد باند وعوض کنه .راستي از رئيس زورگوت پنج روزي مرخصي 

 روز حرکت نميکني فقط استراحت باشه ؟ گرفتم...تو اين پنج

 باشه ...-

انگار ميخواست يه چيزي بگه ولي دو دل بود بهم نگاه کرد وبا لبخند از تو کيفش يه کادو بيرون اورد جلوم گرفت و 

گفت:روسري ديشبت خوني شد خاتون انداختش ...شايد به خوشکلي اون نباشه )بهش نگاه ميکردم که گفت(نترس 

 ..بمب نيست

باخنده ازدستش گرفتم وگفتم:ممنون... )بازش کردم (يه روسري جنس ابريشم بود با طرح فوق العاده زيبا...)يه 

 لبخند زدم وگفتم(اگه اينو نشون زنت بدم بازم ميتونه بين مريض ومزاحم زندگيش فرق بزاره؟

 به روسري نگاه کرد وگفت:من زن ندارم...

 تلخي زدو گفت:داشتم...بخاطر اينکه عقيم بودم طالق گرفت.. لبخند رو لبم خشک شد يه لبخند

يعني اين قدر با من راحت بود که همچين مسئله اي رو به اين راحتي بگه فقط بهش نگاه کردم چشماش ناراحت بود 

 دلم گرفت تنها چيزي که گفتم:متاسفم ...نبايد فضولي ميکردم..من..

 ن ميرم ديگه فردا دوباره بهت سر ميزنم مواظب خودتت باش... خدا حافظنه ..مهم نيست خودتو ناراحت نکن...م-

 بلند شد گفتم:خدا حافظ..بخاطر تمام زحمت هاهم ممنون

 فقط لبخند زد وگفت:زحمتي نبود

وقتي رفت به روسري نگاه کردم که...يهو صداي موسيقي از عمارت بلند شد خاتون با باند اومد تو گفتم:اخه کار 

 د؟خودشو کر

 اره...زن افريته حيف پرهام که بچه اينه ..-

بعد از اينکه سرم وباند پيچي کرد خوابيدم صبح به زور رفتم بيرونو وضو گرفتم هر چند با خدا قهر بودم اما نمازمو 

 خوندم

 ساعت ده صبح بود که دو تا تقه به در خورد وگفت:خواهر اجازه هست بيام تو؟

 وپوشيدم وگفتم(بفرماييد تو برادر  يه دقه صبر کن...)روسريم-
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 دروبازکرد وبا چشم بسته سرشو اورد تو يکي از چشماشو باز کرد وگفت:سرتون باز نيست؟

 بخاطر لبم نميتونستم بخندم فقط لبخند بيجوني زدم وگفتم:نخير بردار تشريف بياريد تو 

اه کردم با لبخند گفت:سالم وعليکم اومدم عيادت وقتي اومد تو با تعجب به دو تا پالستيک موز که تو دستش بود نگ

 مريض..)کنارم نشست سرشوانداخت پايين وگفت(حالتون خوبه انشاءاهلل؟

 ممنون خوبم ...اين همه موز براي چي خريدي؟-

همين جور که دو تا موز درمياورد گفت:براي تو ديگه اخه ميمونا فقط موز دوست دارن..بايد تقويت بشي ميمون 

 .جان..

 با وضع لبم که نميتونستم داد بزنم بالشتمو برداشتم زدم تو سرش وگفتم:ميمون خودتي...اصال من از موز متنفرم...

 با تعجب همراه خنده گفت:اها يادم رفته بود نارگيلم دوست دارن..

 بيا من وبگير..اينو گفت سريع دويد کناردر وايساد...همين جور که موز تو دستش گاز ميزدگفت:اگه راست ميگي 

 با ناراحتي گفتم:وضع پاموميبيني واين حرفو ميزني؟

 شادي از چهرش محو شد دوباره کنارم نشست وگفت:تقصير مامان من بود نه؟

 شايد...-

شايد نه حتما...اول اينجوري نبود از روزي که پاشو به اين خونه باز شد اينجوري شد خودشو فراموش کرده ...حتي -

ميشناسه تنها چيزي که ميتونم بگم شرمندگي ...واقعا شرمندم شايد شرمندگي من کم باشه وپا...وسرتو منم ديگه ن

 خوب نکنه اما تنها چيز ي که ميتونم بگم ...

 اين حرفو نزن تقصير تو چيه...اصال بيا موز بخوريم ...-

استي من هنوز نفهميدم تو اينجا يکي از موزا روبرداشتم وخوردم با خنده گفت:خوب بلدي ادم ومنحرف کني..ر

 چيکار ميکني؟چه جورسر از اينجا دراوردي؟تو که پيش منوچهر کار ميکردي؟

 هنوز پاهام ودوست داشتم دلم نميخواست آراد اون يکي پام وداغون کنه گفتم:ميشه نگم؟

 اره چرا نشه ..-

 يه سوال..-

 بپرس...-

 تو خريد وفروش مواد ميکني؟-

 تا موز خورده بود شيشمين موز تو دهنش بود که گفت:شما االن به مهندس اين مملکت توهين کرديد... تا حاال پنج

 با خنده گفتم:مهندس مواد فروش ديگه؟

 نخيرم مهندس راست راستکي...بنده يک بار يه غلطي کردم-

 با تعجب گفتم:ولي خودتت اون روز گفتي اولين بارت نيست مواد ميخري...

 وزشم تموم کرد وگفت:حاال بچه يه حرفي زد تو چرا باور کردي؟شيشمين م

 نکنه معتادي؟-

بيا هم معتادمون کرد هم مواد فروش تا شغل ديگه به ريشمون نچسبوندي خودم توضيح ميدم...ببين رئيس -

گفت..منم با  شرکتمون معتاده خوب يکي از بچه ها به اسم سجاد هميشه براش مواد مياورد ...اون روز نيومد به من

ترس ولرز اومدم سر قرار مونده بودم چيکار کنم که سجاد بهم زنگ زد گفت دختري با همچين مشخصاتي مياد 
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اولين بارشم هست...منم شير شدم گفتم يه ذره اذيتت کنم ژست مواد فروشا رو گرفتم ..ولي قيافت خيلي تابلو بود 

 ده بودي فيلم کمدي)بلند خنديد(ترسيدي ...حرص خوردنتم بهش اضاف شده بود ديگه ش

 لبخندم به صورت اتوماتيک وار بسته شد ..اي خدا اينم که اومد گفت خوشکلي پسوند گربه بهش اضافه کرد..

 کامليا:بچه ها خياطيش حرف نداره..يه کت ودامن براي خاتون دوخته بود فکر کردم از خارج سفارش داده ..

 قبلي پوشيده بود...نه اون بنفشه...شقايق:همون کت ودامني که مهموني 

 بهاره:الهي بميرم لبش چي شده؟

سرمونو چرخونديم همونجايي که بهاره نگاه ميکرد...آراد با همون اخم از پله ها مياومد پايين اين نوع بشر انگار 

 دوست ندارن مو بزارن وريششون وبزنن ...شقايق:کامليا لبش چي شده؟

 ه ديدمکامليا:نميدونم..منم تاز

 شقايق: برو بابا ..ديگه چه جور دختر عمه اي هستي که نميدوني پسر داييش چه شه

 وقتي با همه سالم کرد يکي از پسرا بلند گفت:عزيزم لب چي شده 

 رو مبل مخصوصش نشست وگفت:دوست دختر جديدم..وحشيانه لب ميگيره 

 همه گفتن:اوووووو...

 سر بلند خنديدن يکيشون گفت:يعني اينقدر اوضاعش خيطه که چسب زدي؟با چشاي گشاد نگاش کردم چند تا پ

 پاره شده..-

 بيشتر خنديدن يکي ديگشون گفت:مطمئني نمي خواسته لبتو بخوره ؟

 همشون خندين فرحناز ازروي اعصبانيت وحرص لبخندي زد وگفت:آراد دوست دختر جديدت کيه؟

 تو نمي شناسيش-

 خوب بگو بشناسيمش ...-

 هنوز نا شناخته است... هروقت کشفش کردم چه جور جونوريه بهت ميگم -

کثافت اشغال..به من ميگه جونور..خودش که با اون همه ريش عين شامپازست...دور واطراف ونگاه ميکرد انگار 

دنبال کسي ميگشت ...به خاتون که داشت پذيرايي ميکرد اشاره کرد بره پيشش..خاتونم رفت..چيزي بهش 

ت...خاتونم سرچرخوند... اينا دنبال کي ميگردن که پيداش نميکنن؟ نگاش رو من ثابت شد با دست بهم اشاره گف

کرد آراد رد دست خاتون وگرفت به من نگاه کرد...يه نگاه کلي بهم انداخت چشماش حالت تعجب گرفته بود به 

 خاتون چيز ي گفت ورفت بيرون خاتون با لبخند اومد طرفم 

 اقا کارت داره..گفت:برو 

 شقايق:خاتون کي لب آراد واينجوري کرده؟

 نميدونم واهلل ..-

 با قدم هاي تندي رفتم بيرون دم در وايساده بود کنارش وايسادم و گفتم:بله...

 نگام کرد وگفت:اين چه لباسي پوشيدي ؟

 ش گذاشته که بهتره..چشه؟ از..دامن کوتاه ويدا که کل پاش لخت وموهاشم با مدل اجق وجق به نماي-

 من با اون کاري ندارم..برو لباست وعوض کن-

 نميخوام...اين لباسا رو امير علي برام خريده ..بخاطر اون اينو پوشيدم اگه خيلي ناراحتي، بزار برم پيش امير-
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 جلوشو نگاه کرد وگفت:برو تو..

ي امير گرفتم گفت:ممنون خانم...رفتين بيرون رفتم تو..فرحناز با شک نگام کرد يه سيني اب ميوه برداشتم جلو

 دعوا کنيد؟

 اره ...ميگه اين لباسا چيه پوشيدي؟اخه بگو تو به لباس من چيکار داري؟-

 خنديد وچيزي نگفت رفتم پيش کامليا ودوستاش وقتي اب ميوه برداشتن بهاره گفت:آراد بات چيکار داشت؟

 شو بشورمبا لبخند گفتم:هيچي...ميخواست فردا لباسا

 فرحناز با صدايي که همه بشنون رو به من کرد و گفت:عزيزم کفشتو از کجا خريدي؟

 مثال ميخواست منوضايع کنه به پام نگاه کردم وگفتم:عزيزم اين کفش نيست صندله..

 همه اروم خندين به جز کامليا که زد زير خنده فرحناز با اعصبانيت به کامليا گفت:خر بخنده...

 خجالت زده سرش وانداخت پايين وچيزي نگفت بد ضايع شده بود..دم گوشش گفتم: بگو ..سگ به تماشا  کامليا

 کامليا عين الستيکي که پنجريش وميگيرن با لب خندون وتاکيد گفت:سگ به تماشا...

سرش پايين چند نفري هم خنديدن....فرحناز با اعصبانيت نگام کرد به آراد نگاه کردم دستش جلو دهنش گرفته و

....نميدونم چرا حس کردم داره ميخنده..کاش سرش مي اورد باال حداقل دندوناش وميديدم .. رفتم به اشپزخونه..يه 

 نفس عميقي کشيدم...واي خفه شدم...اين عطرا چيه به خودشون ميزنن؟سردرد گرفتم...

 حال ميکني ..خواهر منوضايع ميکني نه؟-

گفتم:خواهر شما وقتي به خواهر خودشم رحم نميکنه وجلوي اون همه ادم ضايعش  امير دراشپزخونه وايساده بود

 ميکنه ...پس ضايع شدن حقشه

دستش وبرد باال وگفت:به جان خودم نيومد کل بندازم...چون ميدونم پيشت کم ميارم ..بيا بريم ميخوام اون چيز 

 وبهت نشون ميدم

 تم زير بغلم وگفتم:چقدر سرده با هم رفتيم بيرون از سرماي هوا دستم وگذاش

 لباسات مناسب نيست ..جوراب هم که نپوشيدي-

 اگه جواراب با صندل بپوشم ديگه ميشم عين اُمال...-

به ماشين که رسيديم در صندوق عقب وباز کرد يه تابلو نقاشي کادو پيچ شده اورد بيرون جلوم گرفت وگفت :قابل 

 شما رو نداره 

 چيه؟-

 ار بازش کنبمب...برشد-

از دستش برداشتم کادوش وباز کردم... همون تابلو دختر بچه بود با تعجب گفتم :اين..اينکه همون تابلو هست که 

 خيلي دوستش داشتي

 خب تو هم دوستش داشتي ...-

 اره اما...-

 ميخوام بدمش به تو...پيش تو امن تره..اگه دوستش نداري ميتونم با يکي ديگه عوضش کنم-

 ه..نه...خيلي خوبه ممنون..قول ميدم خوب ازش مراقبت کنم ميرم بزنم به ديوار اتاقمن-

 باشه پس منم برم ديگه...-
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 ميري خونه؟اخه هنوز که زوده..تازه مهموني شروع شده-

 حوصله مهموني ندارم..اومده بودم اين تابلو رو بهت بدم -

 سوار ماشين شد گفت:برو تو سرما ميخوري..

 رمو تکون دادم ...ماشين وروشن کرد گفت:خداحافظفقط س

 خدا حافظ..-

دنده عقب گرفت رفت بيرون ..يه نفسي کشيدم ورفتم به اتاق...تابلو رو جايي زدم که موقع خواب روبه روم 

 باشه...عاليه..نقاشيت حرف نداره

خاطر اينکه نميتونست با دخترا لب بده بعد اينکه اقاآراد با دخترا يه دل سير رقصيد مهموني تموم شد...فکر کنم ب

حالش گرفت...خوب کاري کردم...من وخاتون ومش رجب وويدا سالن تمييز ميکردم از خستگي صندالم دراوردم رو 

 زمين نشستم وبا خستگي گفتم:خاتون خسته شدم خوابم مياد

 مش رجب:تو رو بخواب ما اينجا رو تمييز ميکنيم

 ونازت وهم بکشن  ويدا:خوب واهلل..کلفت باشي

 خواستم چيزي که صداي آراد اومد:تو چرا زمين نشتسي وکمکشون نميکني؟

 سرمو برگردوندم گفتم:خستمه...

 چيزي نگفت به ويدا نگاه کردوگفت:مگه روز اولي که اومدي بهت نگفتم حق نداري با مهمونام حرف بزني

 نزدم ويدا هم با ترس نگاش کرد و گفت:اقا من که با کسي حرف

حرف نزدي؟جلو قاضي وملق بازي ؟فکر کردي موقع حرف زدن ديگه حواسم به اطرافم نيست ؟ميخواي بگم با -

 چند نفر حرف زدي وچي گفتي؟

 ويدا سرش وانداخت پايين وگفت :ببخشيد..

 بخششي در کار نيست ..فردا از اينجا ميري-

ميکنم اقا من وبيرون نکنيد ...من کجا برم کار پيدا رفت سمت پله ها ويدا با نگراني رفت پيشش گفت:خواهش 

کنم؟اصال مگه شما نگفتيد ميخوايد منو نگه داريد..قرار بود آيناز و بيرون کني...فقط بخاطر اينکه با دونفر حرف زدم 

نگهش ميخواي بيرونم کنيد؟آيناز که به مهموناتون زبون درازي ميکنه...به خودتون بي احترامي ميکنه... ميخوايد 

 داريد؟ 

آراد نگاش کرد وگفت:برو پيش همونايي که شماره گرفتي...فکر کنم نزديک ده نفري بشن..مهران دنبال خدمتکار 

 ميگشت ميري پيشش...نميخوام فردا تو اين خونه ببينمت 

رزو ميکنم با سرعت رفت باال ويدا با اعصبانيت نگام کرد دستکشي که دستش بود ودراورد محکم زد تو سرم وگفت:ا

 تو همين خونه سقط شي

با صداي بلندي گريه کرد ورفت بيرون ..منم با تعجب نگاش کردم...خوب به من چه انگار من بهش گفتم اخراجش 

 کن عجب آدمي ها..

صبح با صداي گريه وکشيدن زيپ بيدار شدم...با خواب الودگي چشمام وباز کردم ..ويدا نشسته بود وداشت لباساش 

رد..دلم به حالش سوخت نشستم وبا ناراحتي گفتم:برو باهاش حرف بزن شايد بزاره بموني...ديشب وجمع ميک

 اعصباني بود يه چيزي گفت
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 داد زد:تو الزم نکرده براي من دلسوزي کني

 من دلسوزي نميکنم...حداقل صبر کن هوا روشن بشه بعد برو تو اين تاريکي ميخواي کجا بري؟-

 هبازم داد زد:به تو چ

ساکش وبرداشت ورفت بيرون به ساعت نگاه کردم ..يه ربع به شيش بود...بلند شدم رفتم دنبالش گفتم:وايسا...اخه 

 االن کجا ماشين گيرت مياد

 نگام کرد وگفت:ميدوني دست از سرم بردار يعني چي؟

 با لبخند گفتم:اره ميدونم...آکبنديم ديگه اينقدرا هم تعطيل نيست 

 تاد که ساکشو ازدستش کشيدم ورفتم به خونه..دنبالم اومد وگفت:ساکمو بدهدوباره راه اف

 با خنده گفتم:نه نميدم ...

 پريدم تو اتاق رو به روم وايساد وگفت:ايناز ساک وبده ميخوام برم 

 سفت تو بغلم گرفتم وگفتم:خوب صبر کن هوا روشن بشه بعد برو...االن ممکنه پسرا مزاحمت بشن 

 فضولي؟اصال دلم ميخواد مزاحمم بشن به تو چه-

 اومد طرفم ساکت کشيد وگفت:مطمئن باش تو هم يه روزي سرنوشت منو پيدا ميکني

 اينو گفت ورفت منم فقط نگاش کردم ..هر کاري از دستم بر مياومد کردم...خدا کنه کسي مزاحمش نشه

به عمارت ..سريع از پله ها رفتم باال..در اتاقشو باز ..اوه..شيش وپنج دقيقه شد..اين ساعت چرا ميدوه؟با سرعت رفتم 

...نگاش "اقا..اقا "کردم کليد وزدم..نفس نفس ميزدم ..يه نفس عميق کشيدم ...کنار تختش وايسادم وصداش زدم ...

ني ...بازم تکون نخورد..يع"اقا ساعت شيش پنج دقيقه است نميخوايد بيدار شيد؟."کردم تکون نخورد..دوباره گفتم...

بازم هيچي يک ميليمترم تکون نخورد...اروم دستمو گذاشتم رو "اقا..اقا.."چي؟کمي خم شدم دم گوشش گفتم:

بازوش وتکونش دادم وصداش زدم بازم بي فايده بود ...ترسيدم دوتا ازانگشتام جلوي بينيش گرفتم نفساي گرمش 

يندفعه شديد تر تکونش دادم که تختم باش به انگشتام برخورد مي کرد نه هنوز زندست پس چرا بيدار نميشه؟ا

تکون ميخورد ..ديگه داشت گريم ميگرفت چرا بيدار نميشه ...دو تا سيلي جانانه زدم گوشش بازم هيچي..يا خدا 

نکنه ..قرصي چيزي خورده باشه بخواد خودکشي کنه ...چند قدم با ترس رفتم عقب نگاش کردم..صورتش مثل 

خم نشده بود با دو رفتم پايين ..به سمت خونه دويدم ..خودم وپرت کردم تو خونه وبا هميشه بود ..کبود نبود..سر

 نفس نفس خا تون صدا زدم:خاتون...خاتون..

 از تو اشپزخونه اومد وگفت:چي شده؟بازم اقا طوريش شده؟

 سرم به نشانه بله تکون دادم وگفتم:بيدار نميشه ..فکر کنم مرده 

 زبونت وگاز بگير دختر خاتون زد به صورتش وگفت:

 چرا زبونم وگاز بگيرم مرگ حقه..-

خاتون ديگه نموند با من سر مردن بحث کنه با دو رفت به سمت عمارت منم پشت سرش دويدم ...از پله رفتيم باال 

 دم اتاقش وايساديم خاتون گفت:پس کو؟

 به تخت نگاه کردم کسي نبود خاتون گفت:خوب کجاست؟

 فتم:نمي دونم به خدا همين جاخوابيده بودبا تعجب وگيجي گ

 خاتون با دلخوري گفت:سر کارم گذاشتي...از نفس افتادم 
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 چيزي شده خاتون؟-

دو تامون بهش نگاه کرديم دم اتاق لباس وايساده بود لباس گرم کن پوشيده بود وکفششم تو دستش بود خاتون 

 بينم چي شده ...که مي بينم ماشااهلل از منم سر حال تريد گفت:چي بگم اقا..؟آيناز گفت بيدار نميشيد..اومدم ب

 رو تخت نشست وگفت:همون موقع که صدام زد بيدار شدم حتما ميخواسته سر به سر شما بزاره 

چي؟..من ؟مگه مغز خر خوردم سر به سر اين پير زن بزارم...ميدوني بخاطر کار جنابعالي اين بدبخت چه جوري -

 ميدويد ؟

ناراحتي نگام کرد ورفت بيرون...وقتي رفت آراد گفت:اگه يه بار ديگه اونجوري بهم سيلي بزني..شيش  خاتون با

 برارش وميخوري

 پوزخندي زدم وگفتم:برو خدا رو شکرکن تنفس مصنوعي بهت ندادم 

 ندارمبا اخم نگام کرد خودم وجمع کردم وگفتم:نترس...يه بار که گفتم عالقه اي به بوسيدن لباي پشمالو 

 رفتم به اشپزخونه گفتم:از دستم ناراحتي؟

 نه مادر براي چي ناراحت باشم-

 پس چرا قيافتون گرفتس؟-

از دست کاراي اقا..ميخواد تو رو اذيت کنه منم قاطي بازيتون ميکنه..اخه بگو با من پيرزن چيکار داري...به خداهنوز -

 نفسم جا نيومده 

 ن قربون اين نفس پيرزن برم ...از پشت بغلش کردم وگفتم:الهي م

 خدا نکنه...-

يهو در سالن محکم بسته شد که من وخاتون يه تکون خورديم سريع رفتم باال...نفهميدم کي بود...خاتون گفت:کي 

 بود؟

 نميدونم ..نديدمش..هر کي بود با عجله رفت باال...راستي خاتون پرهام کجاست؟خبري ازش داري؟-

 .خبرکه نه..-

 ارشم نداري؟شم-

 چرا دارم...ولي اون بي معرفت بايد زنگ بزنه ...نه من پيرزن -

ساعت هفت صبحونه آراد وبردم باال ..ديدم مختار با قيافه گرفته رو صندلي نشسته وآرادم با کالفگي رو تخت نشسته 

 وبا دستش رو سرش ميکشه رفتم تو گفتم:سالم

 مختار سرشو تکون داد وگفت:سالم 

 جور که ميز وميچيدم آرادگفت:حاال چيکار کنيم؟همين 

 مختار:هيچي..همون حرفايي که من گفتم وميگي

 فکر کردي بابام باور ميکنه؟اون دفعه دوتاش نبود چيزي نگفت..اما االن ديگه سرم وميبره -

 نترس کاريت نداره..پاشو صبحونتو بخور بايد بريم -

خاطر همون دخترايي که با من بودن ودزديدنشون اصال شايدکار خودشون اومدم بيرون ..يعني چي شده؟فکر کنم ب

باشه،مگه مرض دارن چند تا دختر بخرن بعد فراريشون بدن؟ ...بعد اينکه رفتن شرکت اتاقش وتمييز کردم رفتم 

 پايين که خاتون گفت:مش رجب کارت داشت برو پيشش 
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لوش گذاشته با خوشحالي به مرغ عشقا نگاه کردم رفتم پيش مش رجب ... تو هال نشسته بود وقفسي هم ج

 گفتم:واي مش رجب ..اينا چيه خريدي؟

 کنار قفس نشستم گفت:براي تو خريدم..دوستشون داري؟

 اره..خيلي قشنگن ..دونه ها رو بده خودم بهش ميدم -

 دونه ها رو داد دستم گفت:اين رنگش زشته تويي ..اينم که خوشکله آراده

 :مش رجب ..داشتيم؟با اخم گفتم

 با لبخند گفت:اخه دوتاتون تو اين خونه زنداني هستين...اون باباش زندايش کرده ..تو هم اقا آراد زندانيت کرده...

فقط لبخند زدم وچيزي نگفتم...توي اشپزخونه داشتم برنج ودم ميدادم که صداي ايفون اومد خاتون جواب داد 

 ودکمه رو زد ..گفتم:کي بود؟

 سيروس...نميدونم اين موقع ظهر اينجا چيکار ميکنه  اقا-

خاتون رفت باال ...منم پشت سرش رفتم رو پله ها وايسادم وسرک کشيدم سيروس با دوتا از نُخاله هاي گردن 

 کلفتش اومد تو ..خاتون رفت جلو گفت:سالم اقا ..خيلي خوش اومديد .بفرماييد 

 صبانتيت گفت:هنوزنيومده؟همين جور که سالن پذيرايي ميرفت با اع

 نه اقا..االن ديگه پيدا ش ميشه..-

 توله سگ بهش زنگ ميزنم .ميگه االن ميام..پس کو؟-

رفتم پايين يه فنجون قهوه حاضر کردم خاتون با دلشوره اومد تو وگفت:خدا خودش به خير بگذرونه ..از دست اقا 

 خيلي اعصبانيه

اعت بعد صداي آراد ومختار تو سالن پيچيد ..مختار اومد به اشپزخونه سيني رو دادم دستش رفت باال..نيم س

 وگفت:آيناز يه ليوان اب بيار 

وقتي رفت يه ليوان اب خنگ بردم به سالن باباش چنان دادي زد که ليوان تو دستم تکون خورد:مگه با تو حرف 

 نميزنم؟گفتم دخترا کجان؟

 آراد اب دهنشو قورت داد وگفت: نميدونم...

سيروس با داد گفت:نميدوني بي عرضه؟ ميدوني چه ضرري به من زدي؟تمام کارا رو دادم دست توئه بي شرف 

 ...)ليوان بردم طرف مختار سيروس با اعصبانيت گفت(اون ليوان وبده به من

باره که  به مختار نگاه کردم سرشو تکون داد ليوان وبهش دادم ... نصفشو خورد وگذاشت رو ميز وگفت:اين سومين

 داره هميچن اتفاقي ميافته اگه از اونا گذشتم از اين يکي ديگه نميگذرم

 مگه سعيد امين شما نيست ؟مگه نگفتيد دخترارو فقط دست اون بدي ديگه حله خوب منم همين کارو کردم -

ايمستادي دخترا ور که از گفتم که گفتم..تو نبايد يه ذره عقل تو کلت باشه که با راول همچين اتافقي بار دوم بايد و-

 مرز خارج شدن ..بعد برميگشتي

 نمي دونم چطور اين اتفاق افتاده -

يعني چي که نميدوني ؟مگه تو اينجا چيکاره اي؟کارو سپردم به تو که مواظب همه چي باشي اون تن لشتو گذاشتي -

 براي عياشي؟

 ختر ديگه ميخوابياز تو که عياشي ترنيستم... که دوتا زن داري وپيش ده تا د-
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سيروي با اعصبانيت ليوان برداشت وزد تو سرآراد پيشونيش شکست وخون با سرعت اومد پايين که سمت چپ 

صورتش کال خوني شد رو پيراهن وشلوارش ميريخت ..آراد فقط سرش پايين گرفته بود چيزي نميگفت باباش داد 

 زد:اشغال حرومزاده ...حاال ديگه تو رومن وايميسي...

 بلند شد به نوچه هاش گفت:بياريدش 

 مختار گفت:اجازه بديد اول بره سرش وبخيه کنه...

 اتفاقا ميخوام برم سرش وبخيه بزنم..)دادزد(معطل چي هستيد بياريدش ديگه -

 آراد بلند شد اون تا گنده الت رفتن طرف آراد مختار جلوشون وايساد وگفت:خودش مياد...

يرون ..بقيه هم پشت سرش رفتن ...خاتون گفت:اخه بگو مرد يه ذره رحم نداري؟اين که آراد با سر خوني رفت ب

 ديگه بچه خودته ...

 دلم به حالش سوخت...تو راه پله اشپزخونه نشسته بودم که صداي فرحناز بلند شد:آراد...آراد...

 خاتون بهش گفت:نيستن خانم..

 کجاست؟-

 تون:نميدونم..با پدرشون رفتننگاش کردم ديدم با ويدا اومده...خا

 کي مياد؟-

 نميدونم خانم ..چيزي به من نگفتن-

 تو چي ميدوني؟پيرزن خرفت-

خواستم يه چيزي بگم ..که خاتون ابروشو برد باال که چيزي نگم..منم دهنم وبستم ..فرحناز گفت:ويدا اينجا ميمونه 

 ...فهميدي؟

 جا برنخانم من کاره اي نيستم..اقا گفته از اين-

 خب گفته باشه...ويدا همينجا ميموني ..تا خودم با آراد حرف بزنم-

 چشم خانم ..-

اين وگفت ورفت ..پوفففففف..از دست اين دخترکل اعضا ي بدنش حرصدراره...بدبخت آراد با شکم گشنه بردن 

چه بچشه دلش ميخواد حاال نزننش..واي اگه بزننش چي؟غلط ميکنن آراد وبزنن مگه شهر هرته...اصال به من 

 تنبيهش کنه ..منو سننه

ظهر آراد نيومد ..فرحنازم چند بار زنگ زد..خاتون نگرانش بودنهار نخورد ..کنار تلفن نشسته بود هي به گوشيش 

زنگ ميزد...ويه خانمي ميگفت:مشترک مورد نظر خاموش مي باشد...گوشي روقطع ميکرد ومشغول ذکر ودعا ميشد 

اراش خندم ميگرفت...انگار حکم اعدام آراد واوردن اينم داره براي آزاديش دعا ميکنه ...شب ..بعضي وقتا از ک

حدوداي نه بود که صداي ماشين تو حياط اومد ..خاتون از اشپزخونه به طرف حياط دويد...نميدونم چرااينقدر آراد 

يقه خاتون با چشم پر اشک اومد ودوست داره...من که يه ذره هم عالقه اي به اين بچه ندارم ...بعد چند دق

 توگفتم:چي شده خاتون؟اين که صحيح وسالم اومده...

 کجاش صحيح وسالمه؟برو نگاه کن چه باليي سر دستش اورده..پاشو يه چيزي براش ببر بخوره... -

خودش رو صندلي نشست وبا گوشه روسريش اشکاشو پاک ميکرد...صورتش وبوسيدم وگفتم:الهي من قربون اين 

 دل نازکت بشم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

1 7 2  

 

شامشوگذاشتم تو سيني و بردم باال مختار با ناراحتي از اتاقش اومد بيرون وگفت:فکر نکنم چيزي بخوره...اگه 

 تونستي به زور بدش... از ظهر تا حاال هيچي نخورده..

 باشه..-

 تون شام اوردم...رفتم تو خوابيده بود..وپتو تا رو سرش کشيده بود سيني رو گذاشتم رو ميز وگفتم:اقا برا

 نميخورم ببرش..-

 نميشه بايد بخوري...-

 سرشو اورد بيرون داد زد:گفتم نميخورم ...سيرم ميفهمي؟

 اره ميفهمم الزم به داد زدن نيست...فکر ميکني اگه داد نزني کارت پيش نميره؟-

 دوباره سرشو کرد زير پتو...گفتم:تا شامتو نخوري از اينجا نميرم

 لبه تخت نشستم پتو رو از رو سرش برداشتم وگفتم:اخه نخوري معدتت خونريزي ميکنه  چيزي نگفت

به جهنم .. بزار خونريزي کنه...مگه تو نميخواستي من بميرم؟مگه نگفتي ميخواي منو بکشي؟مگه نگفتي يه کاري -

 ميکني که ارزوي راحت مردن وبه گور ببرم؟خوب پس بزار بميرم 

يه نفسي کشيدم وگفتم:اينجور ي که فايده نداره..بايد جلو چشمم ذره ذره...بميري بايد بازجر پتو رو سرش کشيد ...

 بميري عين دوستم که کشتيش

 سرشو اورد بيرون وگفت:پس چرا اين کارو نميکني؟

 بابات داره اين کارو ميکنه ...منم از زخم وذيلي شدنت لذت ميبرم-

 برو بيرون..-

 نميرم... گفتم که تا شام نخوري-

با اعصبانيت نشست به دست چپش نگاه کردم ..گچ گرفته بود ..اين ديگه چه بابايي که دست بچه خودمشم 

ميشکونه؟همين جور که به دستش نگاه ميکردم گفت:االن خيلي خوشحالي که دستم شکسته نه؟تو هم يکي هستي 

و هم بخاطر فقط دوستت که يه معتاد اسمون جُل بود عين بقيه دختراي اطرافم...اونا منو بخاطر پول زيبايم ميخوان ت

 ازم متنفري...بعد مهتاب بايد همتون بميريد

 يعني فرحنازم دوست نداري؟-

 قضيه اون فرق ميکنه...-

 باشه فهميدم...-

بلند شدم سيني رو گذاشتم لبه تخت خودمم نشستم..جوجه کباب وگذاشتم رو برنج بشقاب وگذاشتم جلوش 

 ر...دست چپت شکسته دست راستت که هنوز زندستوگفتم:بخو

 يعني بعد اين همه مدتت نميدوني من دست چپم ؟-

 واقعا..؟دست چپ بود؟نميدونستم ...گفتم:خيلي ازت خوشم مياد که بدونم دست راستي يا چپ ؟

ني چي؟واسه چي در اتاق باز شد وفرحناز وويدا اومدن تو ...آراد با تعجب گفت:فرحناز جان ميدوني درزدن يع

 خودتت وپرت ميکني تو اتاق؟

 فرحناز لبخند عصبي زد وگفت:بخاطر همين بود ويدا رو بيرون کردي؟که بتوني راحت با اين تنها کني؟

 آراد:تو براي چي برگشتي؟
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 فرحناز:با من حرف بزن...من برش گردوندم...چرا بيرونش کردي؟

 با مهمونام حرف بزنه ...ديشب اولين بارش نبود...خودش ميدونه...بهش گفته بودم خوشم نمياد -

خب حرف بزنه...ادمه يه موجود ارتباطيه بايد با اطرافيانش حرف بزنه؟يعني تو ميخواي فقط بخاطر حرف زدنش -

بيرونش کني؟اون کسي که بايد بيرون بشه اونه نه اين...ديشب نديدي جلوي اون همه ادم چه جوري من وضايع 

 کرد..

 و کَل انداختن وشروع کردي منم تمومش کردم...فکر نکنم اسمش ضايع کردن باشه گفتم:ت

فرحناز با اعصبانيت گفت:بفرما...اينم مهر تاييدي برحرفاي من ...ويدا يه بار همچين زبون درازي کرده؟اين بدبخت 

 هر چي که تو ميگي ...ميگه چشم..

 آراد:تو چه اصراري داري که من ويدا رو نگه دارم؟

فرحناز اومد جلو لبه تخت نشست وگفت:عزيزم من به فکر توام...ميدونم بخاطر زخم معدتت نبايد اعصباني 

بشي...)با اخم نگام کرد (اين گربه هم فقط بلده رو اعصابت چنگ بندازه ...خوب بيرونش کن ويدا هم قول ميده 

 ديگه با مهمونات حرف نزنه.مگه نه ويدا؟

 فت:بله اقاويدا سرش وتکون داد وگ

بلند شدم واومدم بيرون ... نميدونم خدا وقتي داشت به ملت ادب ميداد اين کجا بود که يه ذره گيرش 

نيومد...خودش شام عشقش وبده به من چه...اگه خونريزي هم کنه محلش نميذارم ...رفتم به اتاقم وپارچه کامليا رو 

 اومد تو گفتم:اجازه داد بموني؟ برش زدم ...نخ وميکردم تو سوزن که ويدا شا دوشنگول

 چيه ناراحتي؟-

 نه من براي چي ناراحت باشم مگه جاي من وتنگ کردي؟-

 اره قشنگ معلومه ناراحت نيستي ..-

لباسا شو گذاشت تو کمد ورفت بيرون ساعت ده بود که شام خورديم ...بعد شام خاتون به ويدا گفت:براي آقا ميوه 

 بره 

 سر رفت ...داشتم ظرفا رو ميشستم که خاتون گفت:خير باشه ويدا خوشحالي؟ اونم از خوشحال با

 با صداي بلندي گفت:اقا گفته امشب براش کتاب بخونم

بي اختيار آتش حسادتت تو وجودم شعله کشيد...شير وبستم به ظرفاي کفي نگاه کردم وگفتم:هر شب که من براش 

دوباره شير وباز کردم ...به من چه به هر کي دلش ميخواد بگه براش کتاب ميخوندم ..حاال چي شده که به ويدا گفته...

بخونه ...امشب با خيال راحت مي خوابم ...بعد شستن ظرفا از اشپزخونه اومدم بيرون خاتون گفت:دستت درد نکنه 

 گل دختر..بيا بشين ميوه بخور ...

 بابي حوصلگي گفتم:نه نميخوام...

تعجب نگاش کردم...وقتي رفت به اتاق خاتون گفت:واسه يه کتاب خوندن چه بالي که سر ويدا از حموم دارومد با 

 خودش نمياره...

 رفتم به اتاق ديدم داره لباس عوض ميکنه تشکمو پهن کردم گفت:کتاب واروم براش بخونم يا با صداي بلند..

 نگاش کردم وگفتم:مگه ميخواي براش روضه بخوني که بلند بخوني

 د گفت:حسود شدي..با لبخن



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

1 7 4  

 

 خوابيدم وگفتم:بودم عزيزم..

بعد چند دقيقه سرمو اوردم بيرون ديدم ارايش ميکنه..دوباره سرم وکردم زير پتو...نميدونم ميخواد بره رو صحنه 

تئاتر يا کتاب بخونه که خودوش اينجور گريم ميکنه ؟...وقتي رفت سرم واودرم بيرون يه نفس عميقي کشيدم که 

گرفت ...چند دقيقه اي به تابلو امير نگاه کردم حس مي کردم اون دختره منم ...خوابم نبرد اين پهلو اون  قلبم درد

پهلو شدم ..بازم هيچ...انگار خوابو ازم گرفته بودن ..نشستم چه مرگم شده چرا خوابم نميبره؟ سرم وگذاشتم رو 

دلم ميخواست بدونم تو اتاق آراد چه خبره؟اخه  زمين بالشت وگذاشتم روسرم بازم جواب نداد...کالفه شدم..همش

به تو چه؟تو که ازش بدتت ميادديگه چه مرگته نميخوابي؟.. با اعصبانيت بالشت وزدم به ديوار برعکس خوابيدم 

سرم وگذاشتم روزمين .چرا ويدا نمياد؟من که اين همه مدتت تو اتاقش نبودم؟يهو نشستم وگفتم:نکنه آراد عاشق 

رن...آيناز خفه شو اين خوضعوالت چيه بهم ميبافي بگير بخواب...پوففففف..بالشتم وبرداشتم خوابيدم ويدا شده ودا

..بعد يک ساعت خوددرگيري ويدا پيداش شد ..يه لبخند از روي شادي زدم..دلم اروم شد وخوابيدم ...صبح بلند 

اي کثافت االن چه وقتش بود...دستمو دراز شدم که برم اقا رو بيدار کنم که يهو دلم درد گرفت.. سر جام خوابيدم 

 کردم طرف ويدا تکونش دادم:ويدا...ويدا..

 هيچ ...بدتر از خرس خوش خوابه...با صداي بلند تري گفتم:ويـــــدا

 با ترس نشست وگفت:ها چيه؟

 ميشه بري اقارو بيدار کني؟-

 اي درد...اين چه وضعه بيدار کردنه ؟ترسيدم... خودتت برو-

 م درد ميکنه ..نميتونم راه برمدل-

 به من چه..-

 دوباره خوابيد ...بلند گفتم:خدايا به حق شاه مردان مرا محتاج نامردان مگردان 

 سرش وارود بيرون وگفت:چي گفتي؟

 با شما نبودم خواهر بخواب -

 خاتون اومد تو گفت:تو چرا خوابيدي؟برو اقا روبيدار کن ديگه؟

 دلم درد ميکنه...-

 پريود شدي؟-

 اوهووم..-

 کاش اقا ميذاشت بري دکتر...ميترسم مشکلي چيزي داشته باشي-

 اون بزاره من برم بيرون ...دکتر رفتنم پيش کشش-

لبخندي زد ورفت بيرون...ويدا هم بعد دوساعت خرو پف دم گوش من ..بيدار شد خاتون چند تا جوشنده ريخت تو 

 زير پتو بود که دوتا تقه به در خورد نشستم وگفتم:کيه؟معده من ولي افاقه نکرد...سرم 

 منم..-

 شالمو برداشتمو روسرم انداختم گفتم:بفرماييد

امير با يه ليوان که ظاهرابايد جشونده باشه اوميد تو قيافمو تو هم کردم وگفتم:واي بازم جوشنده به خاتون گفتم 

 ديگه نمي خورم ...
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 .کنارم نشست وگفت:عليک سالم..

 ببخشيد سالم..-

 اين جوشنده رو خودم درست کردم بايد بخوري...بدون اخم وتخم -

 شما ديگه براي چي درست کردين؟-

خاتون گفت دلتون درد ميکنه وهر چي جوشنده بوده بهت داه خوب نشدي...گفتم حاال اينو امتحان کني شايد خوب -

 بشه

 ه دل درد من از اين دل دلدراي معمولي نيستبا لبخند گفتم:نه..ممنون شما نميدونيد من چم

 خنديد وگفت: ميدونم...نگينم هروقت دلش ميکرد ازاين بهش ميدادم دودقيقه اي خوب ميشد

 دل درد من با دل درد نگين شما فرق ميکنه-

 فرقي نميکنه بخور...-

 اگه نخورم چي؟-

 ه پريود نيستي؟ميدوني که دکتري نيستم بخوام به حرف مريضم گوش کنم...مگ-

خاک به سرم ....ابروم رفت ..لپم داغ شد چشمام از خجالت افتاد پايين عين ربات ليوان ازش گرفتم ويه نفس خوردم 

دادم دستش هيچي نگفتم که در يهويي باز شد...آراد با اعصبانيت نگمون کرد وگفت :به ...به..جناب دکتر شما ظاهرا 

 نگاه کرد(خودتو به مرضي زدي که اينو ببيني؟يه بيمار بيشترنداريد نه؟)به من 

 نخير واقعا مريضم...-

 مريضيت چيه؟-

 مشکله زنونست..-

 مگه شما زنا هم مشکل داريد؟-

 نه فقط شما مردا مشکل داريد..-

 امير خنديد وبلند شد گفت:امروز وبهش استراحت بده..

 ..وقتي مُرد تا هر وقت دلش خواست ميتونه استراحت کنه.-

 بسه آراد...تو چه دشمني با اين دختر داري؟-

 کجات درد ميکنه؟-

 دلم...-

 دلت؟ ... واسه يه دل درده که اين چقدر اه وناله ميکني؟ا ين که با يه قرص خوردنم خوب ميشه-

 دل درده من با قرص خوردن خوب نميشه...-

 به کارات برس اها پس با ديدن اميرعلي خوب ميشه...خوب حاال که ديدش برو-

 ميگم دلم درد ميکنه نميفهمي؟-

 امير:ويدا که هست بده اون کاراتو انجام بده

 علي تو باز دخالت کردي؟-

خاتون اومد تو گفت:اقا خواهش ميکنم دعوا ش نکنيد...ايناز واقعا دلش درد ميکنه...قول ميدم حالش که خوب شد 

 تاشبم که شده کاراتون وانجام بده
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 ل درديه که تاشبم خوب نميشه؟اين چه د-

 ديگه اعصابم خورد شد ...هرچي مراعات ميگم هيچي نميگم اين پروتر ميشه داد زدم:پريودم...

 سه تاشون با تعجب نگام کردن امير خنديد خاتون زد به دستش وگفت:اين حرفا چيه جلو اقا ميزني؟

عات عموميش ميره باال....مرده فردا ميخواد زن با حالت عصبي گفتم:خوب چه اشکال بزار بدونه اينجوري اطال

بگيره..اگه دلش درد گرفت ..هي نپرسه..چته..چته... چته ...)به آراد نگاه کردم(ببين برو تو اينترنت سرچ کن قشنگ 

 بهت اطالعات ميده..اونوقت ميدوني دل درد من بخاطر چيه...

اتون گفت:اين چه حرفي بود بهش زدي دختر؟نميگه فردا امير علي هنوز ريز ريز ميخنديد ...آراد رفت بيرون خ

 برات درد سر ميشه

 هيچيم نميشه خاتون نترس-

 مي بيني اقاي دکتر من از دست اين چي ميکشم؟ ...-

امير:من طرفدار آينازم...آرادحرف بيخود مي زنه ..وقتي ميگه مرضيم ديگه نبايد جيک وپيکشو دربياره...اما ايناز 

 نبايد اينجوري حاليش ميکردي خانم شما هم

 از بس فضوله...-

 مش رجب اومد تو گفت:حالش بهتر نشد؟

 گفتم:چرا مشي جون بهترم ...

 مش رجب خنديد وگفت:اي قربون شيرين زبوني تو من برم ...

 خنديدم وگفتم:خوب خانما واقايون ...وقت مالقات مرض تمومه بريد بيرون ميخوام استراحت کنم

 مش رجب گفت:اقاي دکتر يه استکان چاي درخدمت باشم...البته اگه کلبه ما رو قابل بدونيد؟ خوابيدم

 امير:اختيار داريد اين چه حرفيه..خوشحال ميشم 

رفتن بيرون...يکي دوساعت بعد کامليا بهم سر زد وپارچه پرده هم خريده بود ..چند دقيقه که نشست بعد 

 ...بهتر ازاين نميشد...رفت...يک روز کامل واستراحت کردم

صبح خاتون بيدارم کرد ...رفتم به اتاقش وبيدارش کردم همينجور که سرش رو بالشت بود گفت:پريودت خوب 

 شد؟

 ها...از کي تا حاال نگران من شده؟...گفتم: اگه منظورت دل دردمه اره خوب شد

 نه پريودتت...-

 يه روزه خوب بشه؟ کثافت...با حرص نگاش کردم وگفتم :مگه سردرت که

 با چشم باز نگام کرد وگفت :پس چند روزه خوب ميشه؟

بهش نميخوره از اون پسراي افتاب مهتاب نديده باشه..عقب افتاده ذهني هم که نيست گفتم:چرا خودتو ميزني به 

 اون راه؟

 کدوم راه؟-

 همون راه..-

 منظورتو نميفهمم..-
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طونه ميگه برو بزنش که با تخت يکي بشه با اعصبانيت دستمو مشت کردم و داشت رو اعصابت پياده روي ميکرد شي

 گفتم: فکر ميکردم با اين همه دوست دختر بفهمي پريود چيه؟

اول اينکه من دوست دختر ندارم...ايناييم که مي بيني دور و برن عروسک خيمه شب بازي منن.. دوم..اونا عين تو -

 نيستن که بيان رازشونو بهم بگن

 ها؟...همچين ميگي راز انگار براي من تنها اتفاق افتاده ...عالم وادم ميدونن چيه-

 پس چرا من نميدونم...؟-

 با اعصبانيت وحرص پيشنيمو فشار دادم با چشم بسته گفتم:مي رم صبحوتو اماده کنم

 پشتمو بهش کردم که گفت:هر وقت خوب شد بهم بگو 

ي شرم وحيا هي ميگه خوب شد...خوب شد..مگه اين چيه که خوب بشه عين عجب روي داره ها خجالتم نميکشه ب

خنگا حرف ميزنه ...لبمو با اعصبانيت گاز گرفتم وبا صداي نيمه داد گفتم:چشم هر وقت خوب شد ..اخبارش وبه 

 سمع ونظرتون ميرسونم 

دستش باباش مغزش ومتالشي با اعصبانيت اومدم پايين ...چقدر دلم ميخواد سرشو بکوبم به زمين...کاش جاي 

ميکرد ..شايد يه ذره عقلش بياد سر جاش تا دفعه ديگه ميخواد حرف بزنه اول فکر کنه.. ساعت هفت براش 

 صبحونه بردم حوله رو انداخت رو سرش ونشست...منم يه گوشه وايسادم گفت:برام لقمه بگير...

 چرا خودتت اين کارو نميکني؟-

 

 

 ورد وگفت:مياي يا با همين بزنم تو سرت؟دست گچ گرفتشو باال ا

با حرص نگاش کردمو نشستم ...لقمه براش ميگرفتم اونم از دستم مي گرفت ومي خورد اونم چه خوردني.. يه نون 

سنگک ويه تنه خورد ...خوبه به ظرف پنير ومربا ها رحم کرد...هميشه پر برميگشت اشپزخونه اما االن...در حد 

ر که با تعجب به ظرفا نگاه ميکردم ...رفت طرف دستشويي که دندوناشو مسواک بزنه...خدا ليسيدن بود همين جو

 کنه نگه بيا دندونام ومسواک بزن ...ميز جمع کردم که برم گفت:کجا؟

 تو چهار چوب وايساده بودگفتم:اينارو ببرم پايين...

زه حرف زدن به من بده گفت(مي بيني که بيا موهام وخشک کن بعد هر جا دلت خواست برو...)قبل ازاينکه اجا-

 دستم شکسته پس حرف نزن

خونم در حد جوش رسيده بود..رو صندلي نشست سشوارو زدم به برق درجه اخر گذاشتم گرفتم رو کلش يهو بلند 

 شد با اخم گفت:چيکار ميکني؟سرم وسوزندي...

 با قيافه ناراحتي گفتم:ببخشيد..حواسم نبود-

لبخند از روي رضايت زدم..درجه شو کم کردم مشغول خشک کردن سرش شدم .. برگشت نگام دوباره نشست..يه 

 کرد وگفت:اينجوري خشک نکن

 پس چه جوري خشک کنم؟-

 دستتو بکش تو موهام ..-

 با چشاي گرد گفتم:بله..؟

 بال...فقط بگو نه تا نشونت بدم-
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داشتم ..وگرنه همچين ميزدم که مغزش از تو درست نشست..مشتمو باالي سرش گرفتم حيف که جرات زدن ن

 گوشاش بزنه بيرون 

دستمو اروم گذاشتم رو سرش يه جوري شدم قلقلکم شد..يه ذره هم مور مور يه کمي هم يخ کردم... سريع دستم 

وتو موهاش مي کشيدم ..بايد ميگفت بيا مغزم وخشک کن نه مو...به زور موهاش يه بند انگشت ميرسيد...جلوش 

سادم با تعجب ديدم چشماش وبسته...يعني خوشش اومده؟خندم گرفته بود کشيدن دستام درحد نوازش شد واي

يعني داشتم سرش ونوازش ميکردم..اروم چشماش وباز کرد ..سريع وايسادم سشوار وخاموش کردم وگفتم:تموم 

 شد اقا

 نگام کرد وگفت:مطمئني داشتي سرم وخشک ميکردي؟

 تم:بله اقا..سرم وپايين گرفتم وگف

 بلند شد رفت طرف اتاق لباس گفت:بيا..

 اونجا ديگه براي چي؟ سشوار وگذاشتم رو ميز دنبالش رفتم به اتاق...پشتش وايسادم و گفتم:بله...

برگشت نگام کرد وبا اشاره گفت:اون پيراهن سرمه اي با نوار دوزي سفيد...او شلوار لي مشکي وکمربند سفيد وکت 

 وکفش مشکي وبرام بيار.. اسپرت شکالتي

 به لباسا نگاه کردم وگفتم:مايو نمي خوايد؟

 مثل اينکه چيزي بهت نميگم ..زبونت دراز تر ميشه ...-

 ببخشيد..-

 تمام چيز هايي که گفت وبرداشتم وجلوش گرفتم گفت:چي کارشون کنم؟

 نميدونم شما گفتيد براتون برام..-

 که دستم شکسته نميتونم.. اينا رو بايد تنم کني..مي بيني-

 بله؟؟!!)به شلوارش نگاه کردم وگفتم(ببخشيد من نميتونم اين کارو بکنم..االن ميگم ويدا بياد -

 يه قدم برداشتم گفت:گفتم تو نه ويدا...

 برگشتم دکمه شلوارشو با دست راست باز کرد ....بيشعور پشتمو بهش کردم ..وگفتم:اخه زشته..

 سوتي ين نزنه...اون شلوارو بده..زشت پيرزني که -

همين جور که پشتم بهش بود شلوار وبهش دادم ...صداي دراوردن وپوشيدن شلوارش شنيدم اصال حس خوبي 

 نداشتم... گفت:برگرد...

 برگشتم بدنشو که ديدم سريع رومو ازش گرفتم..بيشعور پيرهنشم دراورده...با حالت عصبي گفت:مگه با تو نيستم؟

 دمو مجبور به کاري ميکني که دوست نداره؟چرا ا-

تو خدمتکاريم هر کاري که بهت ميگم بايد بدون چون وچرا انجامش بدي...اگه برنگردي ميندازمت تو اون -

 انباري...

حرفش وبدون شوخي ووخيلي جدي گفت..از لحن حرف زدنش ترسيدم لباسا رو گذاشتم رو شونم وبا چشم بسته 

 وببند کمربند وبرداشتم گفت:با چشم بسته چه جوري ميخواي ببندي؟ برگشتم..گفت کمربندم

سرم وانداختم پايين وکمربند واز بند ها يکي يکي عبور ميدادم چشمم افتاد به شکمش..عجب شکم عضله اي و سفيد 

گرفته  وبدون مويي داره..معلوم نيست به صورتش چه نوع کودي ميزنه که جيلينگي ريشش در مياد...از خودم خندم
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بود مثال ميخواستم نگاش نکنم...بعد اينکه کمربندشو بستم..پيراهنش وبرداشتم...دست شکستشو کرد تو استينش 

...کشيدم باال پيراهن دور گردنش چرخوندم ..نگاهمون به هم گره خرد عرق سردي پشت کمرم نشست...چشماي 

م يخچاالي قطب شمال ...به خودم اومدم وپيراهنش سبز تيرش بي احساس وسردو بيروح بود... مثل يه تيکه يخ شايد

وتنش کردم وبا چشم بسته دکمه هاشوبستم چشممو که باز کردم ديدم يه لبخند محو ريز رو لباش ....سريع جمعش 

 کرد ...اَه لبخندش از دستم در رفت..اي کثافت..نذاشت خندشوببينم...رفت بيرون گفت:کفشمو بيار بيرون ...

شدم ..اره بابا ..آراد وچه به خنده... کت وکفششو بردم بيرون لبه تخت نشست ..کتشو گذاشتم رو  حتما توهم زده

تخت وکفش وپاش کردم .. يه لبخند شيطنتي زدم يه گره کوري به بند کفشش دادم که عمرا بتونه بازش کنه...با 

 همون لبخند بلند شدم وگفتم:تموم شد ميتونيد بريد ...

 کن..با اخم گفت:بازش 

 ها؟..براي چي اخه؟-

 از اين کفشه خوشم نيومده ميخوام يکي ديگه بپوشم..-

اي برمردم ازار لعنت... بگو ميخواي منوضايع کني نه از کفش خوشت نمياده.. داشتم کيف ميکردم که حالش 

 وميگيرم ..گفتم:االن مختار مياد بايد بريد شرکت...ديرتون ميشه ها

 ر وقت برم مشکلي نيست ...بازش کنمهم نيست..من رئيسم ه-

با قيافه گرفته نشستم حاال چه جوري بازش کنم...با دست سعي کردم باز بشه اما نشدگره بدي داده بودم...سرم وخم 

کردم وبا دندون افتادم به جون بنده که بازم فايده اي نداشت ..چرا عاقل کند کاري که باز ارد پشيموني...با نااميدي 

 گفتم:باز نميشه..بلند شدم و

 ميخواستي گره کور ندي.. زود باش ديرم شد-

 انگار فهميد ميخوام چه باليي سرش بيارم گفتم:چه جوري بازش کنم نميشه؟

 مختار اومد تو گفت: سالم نمياد اقا؟ 

 صبر کن بند کفشمو باز کنه ..االن ميام -

 گفتم:بايد ببرمش باز نميشه...

ت ..چاقويي که براي بريدن پنير بود برداشتم وبندوبرديم ويه کفش ديگه پاش کردم تمام فقط نگام کرد وچيزي نگف

 مدتت مختار ريز ريز ميخنديد..که با يه اخم من خندشو خورد ورفت پايين...

 وايساد وگفت:کتمو بده

دستش ..برداشت اين کيه ديگه ،حتي حاضر نيست کمرش وخم کرده کتشو برداره...کتشو از رو تخت برداشتم دادم 

 ورفت

منم سيني رو برداشتم بردم به اشپزخونه ..بعد شستن ظرفا رفتم پيش داگي ..کنارش نشستم وگفتم:سالم 

خوبي؟...داگي دوتا دستاشو جمع کرده بود .سرشو باقيافه مظلومانه اي گذاشته بود رو دستاش چيزي نميگفت وفقط 

من تنهايي نه؟همش تقصير صاحبمونه نه اينکه تنهاست ميخواد به حرفام گوش ميداد....تو چرا جفت نداري؟عين 

مارو هم تنها نگه داره...حاال من که کسي رو دوست ندارم بيشتر به فکر توام...با لبخند گفتم:کسي رو زير سر 

داري؟يهو بلند شدو پارس کرد ..بلند خنديم وگفتم: اره؟يه شکالت از جيبم دراوردم وگذاشتم جلوش گفتم:بخور 

وشمزاست ...راستي مش رجب مرغ عشق برام اورده...جفتن يه روزي ميارمشون ببينشون..از پيش داگي بلند شدم خ
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ورفتم به اتاقم ..لباس کامليا رو دوختم ديگه کاري نداشت فقط بايد پروش ميکرد واگه جاييش مشکل داشت براش 

مخلوط سفيد وقرمز هم دور گردنم درست کنم ...روسريمو برداشتم وکاله قرمز وپوشيدم يه شال گردن 

انداختم..اخيش بدون روسري سرم چقدر سبکه رفتم پيش مش رجب وگفتم:مشي جون يه جارو بده حياط وجاور 

 کنم با تعجب نگام کرد وگفت:نه دستت درد نکنه خودم جارو ميکنم

 ديگه  اذيت نکن ديگه...ميخوام بهت کمک کنم..بيکارم هستم حوصلمم داره سر ميره ..بده-

 خنديد وگفت:بهت ميدم ..اما زود تمومش کن تا اقا نرسيده..چون ممکنه دعوام کنه 

 نترس اون ريقو دعوات نميکنه -

 مش رجب خنديد وگفت:اگه باد اين حرفو به گوشش برسونه ..مياد اينجا و سر جفتمون ومي بره 

يه جا جمع کردم که آراد ومختار وبا اون ماشين  جارو ور از دستش گرفتم و برگاي حياط وجارو ميکردم ...همه رو

شاسي بلندش سر رسيدن از ماشين پياده شدن منم جارو به دست نگاشون ميکردم..يهو آراد با تعجب نگام کرد 

 واومد سمتم رو به روم وايساد خم شد تو چشمام نگاه کرد وگفت:تو خدمتکار مني؟

 ستي؟ فقط سرمو تکون دادم گفت: زبون ما رو بلد ني

 بله اقا خدمتکار شمام..-

 صاف وايساد پوزخندي زد وگفت:فکر کردم مش رجب کارگر افغاني اورده 

با اعصبانيت چشمام وبستم داشت ميرفت گفتم:مگه افغانيا چشونه؟اونام مثل ما ادمن ...نبايد کسي رو بخاطر 

 نژادشون مسخره کرد 

 چيه بهت برخورد؟-

 د ..اره خورد خيلي هم بد خور-

 عصبي برگشت طرفم چند قدم رفتم عقب تو صورتم نگاه کرد وگفت:افغاني...

 دوباره چند قدم رفت که داد زدم:افغاني واحد پول افغانستان ..خوشت مياد يکي به خودتت بگه ...توماني ريالي 

 مختار با قهقه بلند خنديد آراد داد زد:مختار..

 مختار:ببخشيد اقا ..عذر ميخوام 

 ار اخرت باشه اين اراجبف رو تحويل من ميدي فهميدي؟ب-

 اروم گفتم:منظوري نداشتم فقط خواستم ..اطالعات عموميتون بره باال

 بريم مختار...بحث کردن بااين دختر مثل کوبيدن سر به ديوار ميمونه ....سر ميشکنه ولي ديوار تکون نميخوره -

 ست گفتي ...واحد پول افغانستان افغاني؟اينو گفت ورفت مختار هنوز ميخنديد گفت:را

 اره..-

 مختار خنديد وگفت:چه باحال..فکر کن از اين به بعد به ما ايرانيا بگن توماني ها يا رياليها

 آراد رو پله ها وايساد وداد زد:مختار..

 اومدم اقا... اومدم-

 مختار با همون حالت خنده گفت:مي بينمت توماني

 نصف ديگه حيا ط وجارو کردم.. با حرص واعصبانيت

 نميدونم ساعت چند بود که خاتون صدام زد:آني خوش خوابه...خرس خوابلو
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چشممو باز کردم خاتون کنارم نشسته بود وبا لبخند گفت:اگه دل ميخواد دست از سر اين خواب بردار رو بيا کمکم 

 کن...

 با چشماي خواب الود گفتم:کمک چي؟...

 ا خانوادشون ميخوان تشريف بيارنعمه ي اقاي...ب-

 خب تشريف بيارن ...چش به من؟-

 بلند شد وگفت:سوپ با شماست ...در ضمن اقا سيروس هم هستند

 با شنيدن اسمش از ترس مو به تنم سيخ شد و صاف نشستم وگفتم:اون براي چي؟

 وا مادر خونشه ها براي چي ميخواد بياد خونش؟-

م...يه ابي به دست وصورتم زدم ورفتم به اشپزخونه..ويدا ساالد درست ميکرد خاتونم با دستم صورتمو مالش داد

گرفتار برنج ومرغ بود ...از بس ميز شلوغ بود که خيار وکلم ساالد ويدا توشون گم شده بود...گفتم:چه خبر 

 ا فکر نميکنيد اصراف باشه؟خاتون؟يه ايل که نميخواد بياد..چهار پنج نفرن ...اونم يه نوع غذا بسشونه..شيش نوع غذ

 ويدا پوزخندي زد وگفت:خوبه اشپزخونه رو دست تو گدا ندادن...

 خاتون گفت:اينازجان...سوپ فراموش نشه

 اين حرف خاتون يعني بحث وادامه نده...

 داشتم وسايل سوپ وحاضر ميکردم که صداي مختار از تو سالن اومد:منم امشب هستم...

 کمو باشي..آراد:بهت نميخوره ش

 مختار:از دست پخت خاتون نميشه گذشت ....

 خاتون باخوشحال گفت:آراد اومده

 کمي ميوه که از قبل شسته بود وجلوم گرفت وگفت:اينارو براش ببر..تا قبل شام معدتش خالي نمونه

 ويدا پريد جلو ظرف وبرداشت وگفت:خودم براش مي برم 

کرديم گفتم: اين دختر اينقدر مشتاق خدمت کردن به آراد ومن خبر  من وخاتون همين جور رفتنش ونگاه مي

 نداشتم

 فکرکرده با اين کاراش اقا نگهش ميداره..-

تا اومدن مهمونا سه نوع سوپ درست کردم...خدا رحمت کنه مادرم که اين هنر اشپزي رو به من ياد داد..بعد اتمام 

اشپزخونه رو تمييز ميکرديم ...که تلفن اشپزخونه زنگ خورد اشپزي..ويدا رفت که به خودش برسه من وخاتونم 

 خاتون گوشي رو برداشت وگفت:بله..

.... 

 چشم اقا ...-

 گوشي رو گذاشت وگفت:برو بببين اقا چي کارت داره ..

دا کنه دستکشو از دستم دراوردم .... مختار لم داد بودرو مبل داشت به موسيقي گوش ميداد وميخورد ...رفتم باال خ

نگه بيا لباسمو تنم کن..در اتاقش باز بود لب تخت نشسته بود دستشو گذاشته بود رو صورتش رفتم تو گفتم :با من 

 کاري داشتيد 
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سرشو بلند کردوگفت:يه حرفي رو يه بار بهت ميزنم پس گوش کن...اوني زبوني که تو دهنت وامشب درازش 

يدوني.. ديدي که اوندفعه چه باليي سرت اورد...اگه چيزي ازت خواست يا نميکني... بابام ميخواد بياد اخالقشو که م

 گفت...جوابشو نميدي فهميدي؟

 نميخواد نگران من باشي-

با اخم گفت:نگران تو نيستم...نگران خودمم شنيدي که اون دفعه چي گفت اگه بفهمه تو از همون دخترايي که از 

 ...منم دلم نميخواد بميرممنوچهر خريدم ..اول منو ميکشه بعد تورو 

 خوب بزار برم يکي ديگه جام بيار ...اينجوري ديگه مجبور نيستي با نگراني زندگي کني-

با کالفگي پوفي کرد وگفت:فقط ببينم امشب زبون درازي کردي ..قبل از اينکه بابام باليي سرت بياره زبونتو 

 ميبرم..حاال برو بيرون 

بيرون...معلوم نيست چشه..ثبات شخصيتي نداره..يه روز خوبه يه روز افتضاح يه روز با اعصبانيت ازاتاقش اومدم 

افتابي يه روز مهتابي يه روز باراوني يه روز طوفاني...صداي زنگ ايفون امد..واي اومدن چند تا پله رو رفتم پايين واز 

مد گوي خم وراست شدن به باال نگاه کردم...همشون بودن جز اميرعلي..ويدا وخاتون براي مراسم خوش او

 استقبالشون رفتن... آراد از پشت سرم گفت:اينجا واينسا برو به خاتون کمک کن

برگشتم با اخم ودست به جيب رفت پايين ..فرحناز عاشق چيه اين شده من نمي دونم..ريشوي کچل زشت 

هي عمه قربونت بره بدقواره...پشت سرش رفتم پايين ..عمش تا ديدش با دست باز اومد جلوش وگفت:ال

 خوشکلم..)صورتشو تو دست گرفت وچهار تا ماچ ابدارش کرد( ...دستت چي شده فدات شم؟

 چيزي نيست...-

با امير وکاملياهم دست داد...دستشو جلو فرحناز دراز کرد اما اون بدون دست دادن آراد وبغل کرد وصورتشو 

بوسه ؟رفتن به سالن پذيراي منم رفتم به اشپزخونه گفتم:پَه بوسيد..اَيييييي.. چندش چطور تونست اون ته ريشو ب

 مختار کو؟

 نميدونم...مگه نيستش؟-

 نه..عين جن ميمونه يهو غيبش ميزنه-

 خاتون خنديد ويدا با ظرف ميوه رفت بيرون..خاتونم سيني چايي برداشت وگفت:مادر اون ظرف شيريني رو بيار 

 چشم...-

 الن پذيرايي...کامليا منو که ديد با ذوق اومد بغلم کرد وگفت:سالم خياط خوبي؟با ظرف شيريني رفتم به س

 اروم گفتم:عليک مشتري...برو بشين زشته دارن نگامون ميکنن

 شمسي:کامليا چند دفعه بهت بگم با کلفتا صميمي نشو..

 کامليابا ناراحتي گفت:مامان چرا اينجوري حرف ميزني؟آيناز دختر خوبيه 

 يا بشين سر جات ببينم...شمسي:ب

 فرحناز که ديگه تو بغل آراد نشسته بود گفت:اخه اين کلفت بو گند چيه خودتو بهش مي چسبوني؟

خدا ميدونه من چقدر از اين فرحنازه بدم مياد ودلم ميخواد بکشمش..رفتم جلو يه سالم ضعيفي کردم که فقط امير 

اشپزخونه...کامليا اومد پشت سرم وگفت:ناراحت نشو..مامان  جوابمو داد شيريني رو گذاشتم رو ميز رفتم به

 وخواهرم اگه از کسي خوششون نياد اينجوري باش حرف ميزنن..
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 مهم نيست ...-

 با خوشحالي گفت:راستي ميدوني شب يلدا اينجاييم؟

 شب يلدا؟مگه چه ماهيم؟..کيه؟-

 نميدوني؟-

 نه روز وهفته رو گم کردم...-

 .پس فردا شب..-

 اها...-

چه زود گذشت دلم گرفت...فصل پاييز با تمام غم وغصش واه واندوهي که بهم داد تموم شد از اين فصل دلگير بودم 

..يعني من سه ماه خدمتکار آراد بودم؟..باورم نميشه به اين زودي گذشت..بنشين برلب جوي وگذر عمر ببين...موقع 

 تو بغلش وگفت:سالم دايي.. شام سيروس پيداش شد فرحناز بلند شد وپريد

 سيروس بغلش کرد وگفت:سالم عروس خوشکل وماهم...چطوري عروسک؟

 خوبم..-

ازش ميترسيدم حتي ترسيدم نگاش کنم ... بعد سالم عليک کردن سر ميز شام نشست من وويدا وخاتون براشون 

رمون تموم شد سه تامون يه گوشه شام مي کشيديم ...ولي فرحناز نذاشت کسي براي آراد شام بکشه... وقتي کا

 وايساديم ...

 شمسي گفت:چه عجب داداش ما شما رو ديديم..

 سيروس :گرفتارم شمسي جون..

 امير خنديد وگفت:اگه منم دوتا زن داشتم سرم شلوغ بود وگرفتار..چه کنم که خواهرت نميزاره

 ت بده...سيروس با خنده گفت:اگه جرات داري برو زن بگير تا خواهرم نشون

اين وحشيه چه خوشکلم ميخنده..اگه آرادم مثل باباش بخنده...تا اخر عمرم خدمتکارش مي مونم...اميرگفت:خب 

 منم همينو ميگم ديگه...جراتشو ندارم اگه داشتم ..االن شيش تا زن ديگه تو خونم رديف بود 

 سيروس:راستي اميرعلي وچرا نيوردن؟

 شمسي:گفت حوصله ندارم نميام..

 سيروس:خب بريد براش زن بگيريد تا از تنهايي بياد بيرون... از تنهايي افسردگي ميگيره 

 شمسي:خودتت که خبر داري چند جا براش رفتيم ..بخاطر مشکلش بهش زن نميدن..

 سيروس:غلط کردن..برو بهش بگو يه دختري رو انتخاب کنه ...خودم براش ميگيرمش..بگه نه قلم پاشو خورد ميکنم

امير که تا حاال دوتا کاسه سوپ خورده بود گفت:زن امير وول کنيد...اين سوپه چقدر خوشمزست..کي درستش 

 کرده؟

 کامليا:بابا از اين سوپه هم بخور اينم خوشمزست ...

 خاتون با خوشحال و رضايت گفت:آيناز درست کرده اقا

شه چون تا قبل از اينکه خاتون چيزي بگه ..سه تا کاسه آراد با تعجب نگام کرد انگار انتظار نداشت دست پخت من با

 سوپ خورده بود...سيروسم زير چشي نگام کرد ..امير گفت:حاال کدومشون آينازه؟

 کامليا:هموني که چشاش قشنگه
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 امير:باباجون ....دوتاشون چشاشون قشنگه کدومو ميگي؟

 کامليا اشاره کرد وگفت:چش مشکيه..

فرين..سوپات حرف نداشت..عالي بود ...تو عمرم همچين سوپي نخورده بودم حتي از اون اميرنگام کرد وگفت:ا

 رستوراناي معروف هم معرکه تر بود

 با خوشحال گفتم:خواهش ميکنم..نوش جان

 ويدا کنارم ايساده بود واروم ادامو دراورد..قيافشم تو هم شد..زير لب گفتم:حسود هرگز نياسود ...

 يستم لب به اين سوپا بزنم...فرحناز:من حاضر ن

 امير:نزن بابا جون سهمت به من ميرسه ... 

 شمسي :امير بخور اينقدر حرف نزن

 امير: چشم..رئيس

به آراد نگاه کردم...يه دستش رو شکمش بود دست ديگش غذا ميخورد ..خيلي براش سخت بود..ميدونستم زخم 

يشد شام خورد..اين فرحناز بي فکرم فقط داره مي لومبونه انگار نه معدش داره اذيتش ميکنه...با يه دستي هم که نم

انگار آراد با يه دست داره شام ميخوره ...از ترس فرحناز وسيروس وشمسي جرات نکردم برم جلو بهش کمک کنم 

 ...سرشو اورد باال ونگام کرد ...زير لب اروم گفتم:بيام..

 ا هر مکافاتي بود شامشو خورد...فقط ابروشو به معني... نه ...برد باال...ب

بعد شام...تو سالن نشستن وحرف ميزدن نصف ظرفا رو ريختم تو ماشين ظرف شويي نصف ديگم با دست ميشتم تا 

 زود تر تموم بشه..خاتون منو که ديد گفت:آيناز جان بعد ظرفا رو ميشوريم...فعال بيا کمک کن اينارو ببريم 

 ن ...همين االن شام خوردن بزار اين از گلشون بره پايينواي خدا چقدر ميد يشون بخور-

 وا مادر االن نيم ساعته شامشون تموم شده ها..دستکشو از دستت بيار بيرون اينقدرم حرف نزن ...-

قهوه رو ريختم تو فنجون بردم باال خاتونم با ظرف ميوه وويدا هم با اجيل پشت سرم قطار شدن ...وقتي گذاشتيم 

 ناز گفت:دايي اون حرفي که قرار بود بگيد رو االن بگو....روميز فرح

 چشم عروس خوشکلم...-

 سيروس به خاتون نگاه کرد وگفت:تا دوهفته ديگه اين خونه رو ترک کن..

 خاتون با نگراني گفت:چي اقا؟؟

 سيروس:نشنيدي؟کرشدي مگه؟گفتم تا دوهفته ديگه بايد از اين خونه بري

 سرماي زمستون کجا خونه پيدا کنم؟ اخه اقا من تو اين-

 نميدونم...خودتو شوهرت که تنهايي بريد زير پل بخوابيد...-

 اقا...-

فرحناز داد زد:پير خرفت نشنيدي داييم چي گفت خيلي وقت پيش بايد از اين خونه مينداختت بيرون ...قرار نيست 

 مروز چه فردا....از فردا هم بگرد دنبال خونهتا اخر عمرت اينجا بموني که...باالخره که بايد بري...چه ا

 سيروس:براي خونه پيدا کردن دوهفته هم زياده...من با اثاث کشي برات حساب کردم..

 آراد:خاتون جايي نميره 

 سيروس نگاش کرد وگفت:من استخدامش کردم خودمم اخراجش ميکنم
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 خاتون خدمتکار منه...هر وقت من بگم ميره -

 ون يکي دستتم الزم نداريمثل اينکه ا-

شمسي:واي...بس کنيد تورو خدا،ببين بخاطر يه پيرزن چه جور به جون هم افتادن..سيروس ميخواي اينو اخراج کني 

 کيو ميخواي جاش بياري؟

 فرحناز:ويدا جاش مياد..چند روز ديگه ميخواد ازدواج کنه...خودش وشوهرش ميان

 ز اسم شوهر خوشش نيومد..ويدا قيافش گرفته شد...انگار زياد ا

 امير:حاال شما يه مدتت صبر کنيد بزاريد يه خونه جايي پيدا کنه...بعد بنده خدارو بيرون کنيد

سيروس:شماچرا حرف زور ميزنيد؟فرحناز قراره عروس تواين خونه زندگي کنه با اين راحت نيست ...خوب بزاريد 

 خدمتکارش خودش انتخاب کنه...

 فرحناز ازدواج نکردم که بشه عروس اين خونه آراد:من هنوز با

سيروس:تو با فرحناز ازدواج ميکني...ميدوني چند ساله بخاطر تو صبر کرده؟اصال ما اينجا جمع شديم که قرار 

نامزدي تو با فرحناز وبزاريم....شب يلدا خوبه ...همگي که موافقيد ؟پس فردا شب جشن نامزدي آراد وفرحناز..اسما 

 بهم مياد تونم خيلي

 فرحناز با ذوق گفت:اما دايي من امادگيشو ندارم..

 سيروس:امادگيشو هم پيدا ميکني عزيزم

 شمسي با خوشحالي گفت:داداش دوروز براي خريد عروسي کمه..

 سيروس خواست چيزي بگه که آراد با ناراحتي وتن صداي پايين گفت:بهم فرصت بديد ...

 ال دوسال ...االن شيش ساله بهت فرصت داديم بس نيست؟سيروس :فرصت ميخواي؟چقدر؟يک س

 فرحناز:دايي جان عيب نداره..بزار هروقت خودش خواست بهش فشار نياريد 

 سيروس:خاک تو سرت کنن که لياقت عشق اين دخترو نداري..

د وگفت:حاال چه من وخاتون ديگه واينستاديم ورفتيم به اشپزخونه...خيلي حالش بد بود روصندلي نشست وگريه کر

 خاکي تو سرم کنم؟تو اين سرماي زمستون از کجا خونه پيدا کنم؟

 گفتم:خاتون گريه نکن...آراد بيرونت نميکنه

 من از بابت اقا خيالم راحته ...از اقا سيروس ميترسم -

دم راست ميگفت...اگه آراد کاريش نداشته باشه سيرويس اروم نميشينه..من کجا برم ؟حتما بايد برگر

خونمون...خونه.هه اگه چيزي ازش مونده باشه... ديگه ساعت دوازده بود که رفتن ما هم رفتيم خوابيديم ...ساعت 

دوازده ونيم بود که تلفن زنگ خورد حتما آراده ميگه برام کتاب بخونه...ويدا هم بلند شد ولي منم عين جت خودم 

 وسمت گوشي پرتاب کردم وبرداشتم گفتم:بله..

 ه چهار چوب در وايساده بود آراد گفت:به ويدا بگو بياد برام کتاب بخونه..ويدا ب

 به ويدا نگاه کردم وگفتم:خوابه...

 ديشب بهش گفتم امشبم برام کتاب بخونه-

 نميدونم..حتما بخاطر خستگي خوابش بره -

 پس خودت بيا..-
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 باشه..-

 گوشي رو گذاشتم ...ويدا گفت:چيکار داشت؟

 کار داشت گفتم خوابه...گفت بيا برام کتاب بخون با خاتون-

 مطمئني با من کار نداشته؟-

 اخه اون با تو چيکار داره...-

کاپشنم وپوشيدم ورفتم به عمارت..يکي نيست به من بگه تو که آرادو دوست نداري چرا اين قدر مشتاق ديدارشي ؟ 

اد نزديک بشه...وارد اتاقش شدم..فقط نور اباژراتاقش شايد بخاطر حسادته؟نه حسادتت نيست دلم نمي خواد به آر

ورروشن کرده بود نگام کرد ...رو تختش نشستم ..کتاب ودستم داد کتاب وکه باز کردم گوشيش زنگ خورد ...به 

 صفحه نگاه کرد و با اخم جواب داد: سالم عزيزم ..خوبي جيگر؟

.... 

 صداتو شنيدم بهتر شدم...-

 ناز طرفتو ميکشي يه ذره لبخند بزن....خب بگو حداقل داري 

.... 

 قربونت برم...خدا نکنه-

حوصله گوش دادن به حرفاي عشقوالنشو با فرحناز نداشتم بلند شدم که برم يهو گفت:کجا؟....نه عزيزم با تو 

 نيستم...يه لحظه گوشي

 دستشو کذاشت رو گوشي وگفت:کجا ميخواي بري؟

 تموم شد ميام تو..ميرم بيرون هر وقت حرفتون -

 الزم نکرده بشين....جانم بگو-

هنوز وايساده بودم که باچشم اشاره کرد بشينم..با حرص نشستم گفت:نه همون لباس کوتاه که خودم برات خريدم 

 بپوش ...تو اون لباسه خيلي ناز ميشي عزيزم

ت ، مرا باور ميکني...اگر بداني چقدر کتاب وباز کردم ..اول صفحه خوش خط نوشته بود :اگر بداني جايگاهت کجاس

دوستت دارم ، درد مرا درمان ميکني....تو عزيزي برايم ، تو بي نظيري برايم ، حرف دلم به تو همين است ، قلبت مي 

 ماند تا آخرين نفس برايم 

 با توام..-

 سرموبلند کردموگفتم:بله...

 ش گذاشته بود گفت:بخون..انگار حرف زدنش تموم شده بود چون گوشيش رو ميز عسلي

 اينو برا ي کي نوشتي؟-

 به زور وارد ماجرايي که بهت مربوط نميشه نشو -

 عين گيجا نگاش کردم گفت:تو زندگي ديگران سرک نکش..

شروع کردم به خوندم ... نگاهاي سنگينشو رو خودم حس کردم سرم وبلند کردم گفت:ميدوني شبيه چه قومي 

 هستي؟

 اال وگفتم:بله؟ابروموبردم ب
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شبيه دختر چنگيز خان مغولي...اره بيشتر شبيه اوناي تا افغانيا ...)با حرص نگاش کردم (االن خيلي خوشحال شدي -

 که شبيه افغانيا نيستي نه؟...بخون 

دلم ميخواست با همين دستام بخوابم روش وگلوشو فشار بدم وبا چشمام شاهد مرگش باشم ..يه نفس عميق کشيدم 

اروم بشم شروع کردم به خوندن وسط کتاب که رسيد يه چشمم به کتاب بود يه چشمم به آراد که کي خواب ميره تا 

منم برم بخوابم ...به ساعت رو ميزيش نگاه کردم يک وبيست دقيقه نشون ميداد عين جغد نگام مي کرد ..کتاب 

خميازه کشيد...اخراي کتاب بود چشمام وجلو دهنم گرفتم ويه خميازه طويل وعريض کشيدم...که اونم بعد من 

 سنگين شد..کلمات تار ميشدن..يا اصال نمي ديدمشون ....نميدونم چي شد که يهو همه جا سياه شد .....

نفس هاي گرمي رو صورتم ميخورد ..ويدا کثافت صورتشو چسبونده به صورت من ...دستمو گذاشتم رو سينشو 

ميليمترم تکون نخورد...دستمو کشيدم رو سينش...پس سينهاش کو؟چرا  هلش دادم به عقب..چقدر سنگين شده يه

صافه؟...چه صورت خوش بويي داره...ولي يادم نيماد شبا ويدا کرم به صورتش بزنه ...دستمو اوردم باال ترصورتش 

اب از سرم سيخ سيخي بود...يعني ويدا چند ماه صوتشو نزده که به اين وضع دراومده..چشمامو اروم باز کردم ..خو

 پريد صورت آراد فقط يک سانتي متر با من فاصله داشت...

خاک به سرم ...من چرا پيش اين خوابيدم...اگه بيدار بشه وبفهمه منو حتما ميندازه تو انباري گوانتاناموش.... اروم بي 

نفس راحت کشيدم...اينجا سر وصدا از زير پتو اومدم بيرون ...دمپاييامو گرفتم تو بغلم واز اتاق زدم بيرون ..يه 

چقدر تاريکه از پله ها بي سرو صدا اومدم پايين...رفتم به اشپزخونه کليدو زدم به ساعت نگاه کردم ..يه ربع به شيش 

بود...واي خدا ممنون...اندازه تمام چيز هاي که خلق کردي وقراره خلق کني ممنون...متشکرم که پونزده دقيقه 

ه بهم رحم کردي..اگه با آراد ساعت شيش بيدار ميشدم معلوم نبود چه سرنوشت زودتر بيدارم کردي ممنون ک

تلخي درانتظارم بود...پونزده دقيقه تمام از خدا تشکر کردم که منو از يه فاجعه بزرگ نجات داد...ساعت شيش 

وخشک کردم بيدارش کردم ...بعد از اينکه عين بچه مدرسه ايا براش لقمه گرفتم و گذاشتم تو دهنش وموهاش 

ولباس وتنش کردم راهي شرکتش کردم ...تو اتاقم مشغول دوخت پرده آراد بودم که کامليا اومد سرشو کرد تو 

 اتاق وگفت:سالم نازي..

 سرم وبلند کردم وگفتم:سالم خوشکل..از اينورا؟

 روبه روم نشست وگفت:اومدم ببينم لباسم حاضره يا نه؟

 که بهونه اونم که شده يه سري بزنيبا زخوبه يه لباس دست ما داري -

 اي نامرد حاال ماشديم بي معرفت ؟-

 يه چيزي اونورتر بي معرفت...-

 خب ببخشد....درس ودانشگاه نميزاره-

همچين ميگي درس ودانشگاه انگار...رشته هوا وفضاست، خوب تيارتي ديگه دوتا جمله حفظ ميکني بري رو سن -

 ميگي

حتياست...ميدوني حس گرفتن چقدر سخته؟بدتر از اون بايد حستو جلو اون همه ادم حفظ فکر ميکني به همين را-

 کني

 با يه حسرتي گفتم:خيلي دلم تئاترتو ببينم...

 من که حرفي ندارم بايد آراد اجازه بده...-
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 يد بزاره دوباره چرخ وروشن کردم يهو با ذوق گفت:فهميدم..با اميرعلي بيا،اگه بفهمه با اميرعلي هستي شا

 اگه بفهمه با امير علي اصال ديگه نميزاره -

 چي کار کردي که نميزاره بياي بيرون؟-

 هيچي...)بلند شدم(بيا لباستو بپوش اگه جايش مشکل داره درستش کنم-

 بلند شد وگفت:پرده آرده..؟

 اره...-

 خوشکل دوختيش...-

 ممنون...-

وق کرد وبا خنده ميرقصيد...لباسو برداشت خواست بهم پول بده ولي لباس وپوشيد همه چيزش خوب وعالي کلي ذ

 قبول نکردم...اگه پولو برميداشتم حس کسي رو داشتم که بهش ترحم شده...

دوروز با سرعت کذشت وشب يلدا رسيد ...طوالني ترين شب سال...ولي براي من تمام روزهاوشبهاي پاييز طوالني 

مهمون تمييز کرديم شام پختيم وميوه شستم ..تا ساعت هشت که مهمونا يکي يکي بود کل عمارت وبراي بيست نفر 

پيداشون شد من فقط تو اشپزخونه مشغول بودم...از خستگي سرم وگذاشته بودم رو ميز که يه دختري پريد تو 

 اشپزخونه وگفت:خوشکل شدم؟

م پوشيده بود با لبخند گفتم: عالي سرم وبلند کردم وبا خستگي نگاش کردم لباس صورتي که براش دوخته بود

 شدي..مدل موهاتم خوشکله...

 لبخند شوجمع کرد وگفت:حالت خوب نيست؟

 نه خوبم...فقط کمي خستم-

 نميخواي حاضر شي؟-

 چرا تا ويدا وخاتون بيان..من ميرم -

 ون ميايباشه....)دوقدم رفت وبرگشت با خوشحالي گفت(هفته ديگه قراره بريم شمال تو هم باهام-

 با دل شاد وصورت غمگين گفتم:کي گفته قراره منم باهاتون بيام؟

 اميرعلي...گفت اگه آرادم نزاره به زور مي بريمت-

 با لبخند گفتم:اميدوارم..ديگه دلم تو اين خونه پوسيد 

 اومد جلو صورتمو بوسيد وگفت:حتما مي بريمت ..حتي اگه شده با آراد بکش بکش راه بندازيم 

ه لبخندي زدم ورفت باال...بعد چند دقيقه خاتون وويدا اومدن ..منم به اتاق نه زندانم... رفتم وبا بي حوصلگي يه ي

 لباس برداشتم وپوشيم برام هم مهم نبود چيه 

م رفتم به عمارت همه اومده بودن وآرادم نشسته بود ...مسئوليت پذيرايي از اون با من بود ..يه ليوان اب ميوه برداشت

 رفتم پيشش کامليا هم پشت سرم اومد ليوان وگذاشتم رو ميز کنار مبلش کامليا گفت:آراد خوشکله؟

 کدومش صورتت يا لباس؟-

 لباسم ديگه..-

 چرا هر دفعه لباس ميخري من بايد نظر بدم؟-

 ني اروم گفت:چون سليقت تو انتخاب دخترا براي رقصيدن حرف نداره ...هميشه خوشکالشو انتخاب ميک
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چند تا ميوه گذاشتم تو پيش دستي گذاشتم رو همون ميز آراد گفت: حاال که خرم کردي دو قدم برو عقب...) کامليا 

با خوشحال دو قدم رفت عقب (...يه چرخ بزن...)يه چرخ اروم زد (آراد از روي تحسين سري تکون داد 

 ز کجا خريدي؟وگفت:عاليه.... تمييزو خوش دوخته...ظريف کارياشم حرف نداره ا

 نخريدم دوختم..-

 جدي؟اصال بهش نمياد دوخته باشي...معلومه خياط حرفه اي بوده حتما گرون هم دوخته-

 نه..مجاني برام دوخت-

پوزخندي زد وگفت:تو اين دورو زمونه مجاني هم بهت نگاه نميکنن چه برسه به اين که بخوان همچين لباس شيکي 

 بدوزنن

 خندي زد ونگام کرد وگفت:اخه اون هرکسي نيست ..آيناز برام دوخته..خوشکله نه؟کامليا با شيطنت لب

 نه...-

 کامليا وا رفت وگفت:چي؟تو همين االن اين همه ازش تعريف کردي..گفتي..خوش دوخت و..

 اخه قبال يه چيز نديده بودم که االن ديدم-

 چي؟-

 پاره بشه ....جلوتم خيلي بازه  کنار پهلوت دوختش اونقدر بده ..که ممکنه هر لحظه-

 کامليا نگاه کرد وگفت:کجاش بازه ؟..اين که ديگه مونده زير گردنم برسه

با يه لبخند از پيششون رفتم...نميدونم اين آراد چه لجي با من داره انگار زورش مياد از کار من تعريف کنه...قبل 

علي رو پيدا کنم نبودش يعني نمي خواد بياد؟رو چهره يکي ازاينکه برم به اشپزخونه به همه نگاه کردم شايد امير

خيره شدم يه گوشه وايساده بود داشت با يه دختر حرف ميزد ...چند دقيقه متفکرانه نگاش کردم ..به مغزم فشار 

 اوردم اين کيه؟کجا....آها فهميدم..بالبخند رفتم پيشش وگفتم:سالم 

 سالم..-

 منو يادتون هست؟-

 ميخواست کسي روبه ياد بياره نگام کرد وگفت:نه متاسفانه  به حالتي که

 من آينازم... منو برديد پيش برادرتون که پليسه...پاي تلفن بهم گفتيد داريد از فرانسه مياد...يادتون نيست؟-

 نه...ببخشيد به جا نميارم-

 با ناراحتي گفتم:اها باشه..معذرت ميخوام مزاحمتون شدم 

 که برم گفت:صبر کنيدپشتمو بهش کردم 

برگشتم گفت:تو آيناز نيستي؟..هموني که بردم پيش برادرم که پليسه...پاي تلفن بهتون گفتم دارم از فرانسه 

 ميام...خودتونيد؟

 دختري که کنارش بود زد زير خنده با تعجب گفتم:اينارو که خودمم گفتم..

 جدي؟ فکر کردم نگفتي...-

 از اولم شناختيم نه؟-

 ه بابا از در که اومدي تو شناختمت...فقط نفهميدم اينجا چيکار ميکني؟ار-

 دختره گفت:خدمتکاره آراده..
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آبتين با تعجب نگام کرد اصال از حرف دختره ناراحت نشدم...همه که مي دونن اينم روش گفتم:شما اينجا چيکار 

 ميکنيد؟

 من...دوست امير عليم با اون اومدم..-

 کدوم امير علي؟-

 پسر عمه آراد...-

سرچرخوندم ديدمش با مونا رو مبل نشسته و حرف ميزدن دوتاشونم ميخنديدن معلوم نيست چي بهم ميگن ...به 

 آبتين گفتم:ندا چرا نيومد؟

 اون از جاهاي شلوغ خوشش نمياد..-

 اها...ببخشيد با اجازتون -

 آبتين:خواهش ميکنم بفرماييد 

واعصبانيت نگام ميکنه رفتم به اشپزخونه ودوتا مشت اب خنک به صورتم زدم...صورتمو برگشتم ديدم آراد با اخم 

 خشک کردم آراد اومد توبا اعصبانيت گفت:چي بهش ميگفتي؟

 چيز مهمي نبود..-

 اومد نزديک ترگفت:واقعا؟ولي من دلم ميخواد اون چيز غير مهم وبدونم

درمورد تو بابات گفتم تو ومختار با يه شناسنامه جعلي وتاييده برادرش پليسه...هموني که رفتم پيشش وهمه چي -

 روانپزشک نذاشتيد گيرتون بندازن...

 ديگه نبينم با مهمونام حرف بزني -

 چند ثانيه بهم خيره شديم يه نفسي کشيد ورفت باال... خاتون اومد تو وگفت:حالت خوبه آيناز؟

 اره خوبم..-

 صورتت خيلي خسته است..-

 خسته شدم... چون-

 صورتمو به دستاي مهربون مادرانش گرفت وبوسيدوگفت:صبر داشته باش

بعد از اينکه رفت روي صندلي نشستم ...ويدا هم هر چند دقيقه يک بار خوندشو تو ايينه کوچيکي که همراهش بود 

فته...خاتون اومد تو گفت:مادر نگاه ميکرد و ميرفت...نميدونم قرار بود تو اين چند دقيقه چه اتفاقي براي صورتش بيو

 اگه حالت خوب نيست برو استراحت کن..

 نه خوبم ..االن ميام بهتون کمک ميکنم ...-

رفتم باال موقع پذيرايي به اميرعلي ومونا هم سالم کردم کنارشون نشستم ...اميربلند شد و گفت:خانما واقايون امشب 

ر چقدر دلتون ميخواد ميتونيد پيش عشقاتون بخوابيد البته شب يلداست طوالني ترين شب سال...يعني امشب ه

 اونايي که جفت ندارن هرچه زودتر به فکر خودشون باشن ...

 همه خنديدن اميرعلي گفت:ببين بابام داره در مورد چي حرف مي زنه

يچ کس هيچي کتاب حافظ وبرداشت وگفت:ميخوام براتون فال بگيرم که بختتون وا بشه...خوب اول کي ميگره؟)ه

 نگفت به فرحناز نگاه کرد وگفت(اول فرحناز دختر ترشيده خودم نيت کنه...

 فرحناز با اعتراض گفت:بابا...
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 جان بابا..نيت کن ترشيده من..-

 شمسي:اذيت دخترم نکن امير..

 چشم رئيس..-

بدونه با آراد ازدواج ميکنه فرحناز چشماشو بست ..حدس زدن نيت فرحناز هم اونقدرا هم سخت نبود..حتماميخواد 

 يا نه چشماشو با زکرد وگفت:باز کن بابا..

 امير باز کرد ...بيت اولو خوند..فرحناز گفت:يعني چي بابا؟

 يعني اين که ...اون چيزي که دنبالش هستي به دست نمياري-

کن..اين فاال همش الکيه قيافه فرحناز توهم شد...يکي از دوستاش که کنارش وايساده بود گفت:خودتو ناراحت ن

 حافظ کجا از اينده خبر داشته؟

 امير:خب بعدي..

اقا امير براي همه بيست نفر فال گرفت حتي براي آراد که به زحمت راضيش کردن نيت کنه...فال بعضيا که باب 

کامليا کنارم  ميلشون بود خوشحال ميشدن اونايي که هم بد ميشد ميگفتن اعتقادي نداريم...امير کتاب حافظ وبست

 وايساده بود گفت:بابا براي آينازم بگير ..

 گفتم:نه...نه من نميخوام..

 فرحناز:مگه اين گداي بي سروپا هم ارزويي داره..

 امير:زشت فرحناز درست صحبت کن ...صد دفعه گفتم کسي رو بخاطر موقعيتش تحقير نکن 

 ي داره بکنه؟شمسي:خب فرحناز راست ميگه ..اين بي کس وکار چه نيت

دلم شکست ..بغض کردم چشمامو بستم وبا دل شکسته براي حافظ شيرازي فاتحه خوندم وبا صلوات نيت کردم که 

 از اينجا خالص ميشم؟چشممو باز کردم امير کتاب وباز کرد خوند:

 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن ودران ظلمت شب آب حياتم دادن -

ه به..بهترين فال امشب نصيب خودت شد آيناز...به زودي زود از تمام غم وغصه ها نجات پيدا اقا امير گفت:..به به ...ب

 ميکنن 

يه لبخند از ته دلم زدم وکه شادي تو صورتم مشخص شد کامليا با خوشحالي دستمو فشار داد وگفت:برات خيلي 

 خوشحالم 

ت:دخترا وپسرا ما پيرمرد پيرزنا قراره کم کم از بعد از پذيريي و ومختصر امير بلند شد به ساعتش نگاه کرد وگف

مجلس جوون پسندتون مرخص شيم و به مجلس پير پتالي خودمون برسيم..اگه کسي هست ميخواد اخر عمري دل 

 منو شاد کنه بياد با من يه دوئل شعر کنه....دل اين پيرمرد ونشکونيد حاضرم پولم بدم...

 اعره نيست ...پولتو هم بزار جيبت اينقدر ولخرجي نکن شمسي:بسه امير ميدوني که کسي اهل مش

 کامليا :بابا آيناز مياد

 کامليا با فاصله دور از من پيش دوستاش نشسته بود با چشاي گشاد نگاش کردم..امير:جدي آيناز خانم مياد؟

 وبي براتون نيستمنه ..چيزه من زياد شعر حفظ نيستم...در حد شما هم حرفه اي نيستم زود ميبازم ..حريف خ-

 کامليا بلند گفت:دروغ ميگه بابا ..پونصد بيت شعر حفظه
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لبمو گاز گرفتم ونگاش کردم اگه نزديکم بود ميدونستم چيکارش کنم...امير:دختر ميدوني پونصد بيت يعني 

 چي؟يعني تا فردا صبح هم ميتونم مشاعره کنيم...

 نه..اخه-

 کي اول شروع کنه؟-

 قدمن...اميرعلي:خانما م

 امير:اي قربون تو برم که خانما مقدمن..بيت اولو بگو ببينم

 اميرعلي:پرواز من به بال وپر توست زينهار مشکن مرا که ميشکني بال خويش را 

 امير:آيناز خانم..

 گفتم:آخر به اسارت دل حسرت زده خوکرد شادم که دگرياد گريزازقفسم نيست 

 يار بوده بي انکه وعده باشد در انتظار بودهامير:تا بوده چشم عاشق در راه 

 گفتم:هر چه گشتيم در اين شهر نبود اهل دلي که بداند غم دلتنگي وتنهايي ما

مشاعره نزديک بيست دقيقه طول کشيد سکوت داخل سالن حاکم فرما شده بود وفقط صداي من وامير خان بود که 

که امير گفت برد ...من بيشتر بخاطر جو سنگين واسترسم  توي سالن با شعر ردل وبدل ميشد ...با اخرين بيت

نميتونستم فکر کنم...وقتي دوئل شعر تموم شد امير و چند نفري برام دست زدن گفت:عالي بود دختر..صداي فوق 

 العاده زيبا ودلنشين وارومي داري...همه شعرهاي که گفتي بخاطر صداتت به دلم نشست 

 با لبخند گفتم:ممنون...

ديک بود از خجالت اون همه تعريف ابشم برم تو زمين...ظرفيتم براي اون همه تعريفي که ازم کرد کم بود از چند نز

تا دختر موقع مشاعره هم شنيدم که گفتن..دختره صداي قشنگي داره...اما هيچ کدوم از اين تعريفا نميتونست دل 

از مشاعره به گفته امير خان همه پيرمرد پيرزنا رفتن وموند بيقرا رمو که تشنه ازادي بود واروم کنه...چند دقيقه بعد

چند تا جون ساعت يازده بود حسابي خوابم گرفته..خيلي خستم ...چشمام حالت خماري گرفته بود ..ديدم فرحناز 

 چسبيده به آراد وداره براش ميوه پوست ميگيره...نگاه کردم ديدم کيويي..جلو دهنش گرفت ..آراد دهنشو باز کرد

 داد زدم:نخـــــــــور..

 يهو همه برگشتن نگام کردم کردن ..با يه لبخند دراز گفتم:ببخشيد..معذرت ميخوام 

 فرحناز:چته عين وحشيا داد ميزني؟ 

 با همون لبخند که اعصبانيت هم بهش اضاف شده بود گفتم:کيوي بهش نده براش خوب نيست

 چيزيش هم نشده فرحناز:تو دکترشي؟..چند ساله کيوي ميخوره 

آراد کيوي رو از دست فرحناز برداشت وخورد به جهنم بخور تا دل درد بگيري وبميري اصال به من چه ...ميدونم از 

 سر لج من اين کارو کرد ..خودتت ضرر ميکني به من چه؟عين بچه ها فقط لجبازي ميکنه....

لندي گفت:لباس بهتر نداشتي بپوشي؟با اين لباسا همه فکر فرحنا زانگار با اين کار آراد شير شده بودبا صداي نسبتا ب

 ميکنن آراد بهت پول نميده..فکر خودتت نيستي فکر ابروي آرادباش..

خستم بود ..حوصله نداشتم ..خوابمم مياومد همه اينا باعث شد اعصباني بشم با تن صداي عصبي گفتم:اول اينکه 

انداختن شوي اعضاي بدن داري بهتره..فکر کردي ملت سينه نديدن  لباس من هر چي باهش از لباس تو که قصد راه

که اونجوري ريختيشون بيرون يا فکر کردي خودتت تنها پا داري که رون به پايين ولخت کردي؟خجالت نکشيدي 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

1 9 3  

 

يه لباس پوشيدي که فقط دو سانيت از شورت سفيدتت پايين تره ...هر چند منم اگه جاي تو بودم دو بار با ايل 

تبارم از اقا آراد خواستگاري ميکردم هر دوبار جواب نه ميشنيدم..اينجوري عرض اندام ميکردم...دوم اينکه توي و

اين سه ماهي که اينجام عشقت حتي يه هزاري هم کف دست من نزاشته که بخوام لباس بخرم تمام لباسامو يا امير 

 عشقت بهش ميده برام خرج ميکنه..علي داداش گلت خريده يا خاتون بدبخت از حقوق ماهيانه که 

همه کجا ساکت بود فقط صداي نفس کشيدن مياومد ...همه مجسمه شده بودن نفس نفس ميزدم فرحناز هر لحظه 

 اعصباني تر ميشد ....يهو از اعصبانيت منفجر شد داد زد:ميکشمت.... کثافت اشغال 

 ناز بس کنبلند شد وبا قدم هاي تند اومد طرفم اميرعلي داد زد :فرح

بي فايده بود کامليا وچند تا دختر جلوش گرفتن که نياد گيچ شده بودم مغزم از خستگي دستور صادر نميکرد خاتون 

 اومد پيشم گفت:چرا وايسادي دختر بيا برو بيرون ..االن خون به پا ميشه 

شت سرم باز کرد تمام موهاي چند قدم رفتم که روسريم از پشت کشيد..برگشتم فرحناز بود با اعصبانيت کليپس پ

فردرشت بلندم دورم ريخت با اعصبانيت خنديد وگفت:بخاطر اين موهاي زشتت بود که هيچ وقت روسريت از سرت 

برنميداشتي نه؟...)يقمو گرفت (بزار ببينم شايد يه عيب ونقص ديگه هم داشته باشي که هيچ وقت لباس باز نمي 

 پوشي 

نداخت رو سرم نفهميدم کي بود دستشو گذاشت رو شونم وبرد بيرون گفت:برو يه يهو يکي منو کشيد عقب کتشو ا

 روسري بپوش 

 برگشتم از زير کت رفتنشو نگاه کردم اميرعلي بود زير لب گفتم:ممنون..

سريع رفتم به اتاقم ويه شال برداشتم ورو زمين نشستم ...اشک هاي گرمم که ديگه خسته از اين دنيا بود روصورتم 

 يخت ...چند دقيقه اي که گريه کردم ..صداي در زدن اومد اشکامو پاک کردم شالمو رو سرم انداختم گفتم:کيه؟مير

 منم ..ميشه درو باز کني-

تند تند با آستينام صورتمو که از اشک خيس شده بود خشک کردم دروباز کردم با لبخند به چشمام نگاه کرد 

 الت بهترشد؟وگفت:چه دل نازکي داره اين آيناز...ح

 تا زماني که تو اين خونم حالم خوب نميشه -

 ميخواي بيرم بيرون يه گشتي بزنيم ؟-

 امشب به اندازه کافي گند باال اوردم...اگه آراد بفهمه با شما رفتم بيرون مردنم حتميه-

 نترس ...نميزارم روت دست بلند کنه برو کتمو بيار لباستم بپوش بريم -

 اخه...-

 واما واگر وشايد ..نداريم زود باش برو يخ کردماخه -

 بيا تو بشين تا حاضرم-

 زياد طول ميکشه؟-

 نه..-

 پس همين جا منتظر ميمونم -

 باشه...-
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زود رفتم تو عرض پنج دقيقه حاضر شدم..با کت اميرعلي اومدم بيرون ...کتشو پوشيد همين جور که تو حياط راه -

در خوش تيپي چرا تو مهموني آراد لباساي عتيقه ميپوشي که فرحناز بخواد اونجوري بهت ميرفتيم گفت:دختر تو اينق

 تيکه بندازه؟

 آراد بهم اجازه نميده...اوندفعه هم که پوشيدم دعوام کرد -

 خودمم نميدونم اين بچه چشه-

ذيتم ميکرد سرم وگذاشتم رو سوار ماشين شدم واومديم بيرون شب يلدا بود اما خيابونا شلوغ ...صداي بوق ماشينا ا

 شيشه وگفتم:اينا شب يلدا رو تو خيابونا ميگذرونن؟

 نميدونم...شايد رفتن مهموني ودارن برميگردن شايدم کسي رو ندارن -

 مثل من...-

 تو تنها نيستي آيناز...درسته چند نفر بات بدن...اماهمه عين اونا نيستن-

 جز چند نفر.. نگاش کردم وگفتم:دقيقا همه با من بدن

 دوباره سرم وگذاشتم رو شيشه ..اميرعلي موسيقي ارام بخشي گذاشت گفت:يه چيز داغ ميخوري؟

 درست نشستم وبا لبخند گفتم:مثل قهوه شيرين ...

 خنديد وگفت:مثالت ديگه چي بود ؟ 

ميشد برگشت ..سوار  ماشين ويه گوشه پارک کرد سريع رفت به يه کافي شاپ وبا دوتا قهوه که بخار ازش بلند

 ماشين شد وگفت:چقدر هوا سرد شده..

يکي از قهوه ها رو بهم داد نگاش کردم صورت سفيدش گل انداخته بود چشماي خاکستري مهربونش بهم دوخت 

 وگفت:به چي ميخندي تو؟

 خنديم وگفتم:گونت قرمز شده

 دست گذاشت رو گونش وگفت:رژگونش خوب بوده...

 ي از قهوه رو خوردم گفت:يه سوال ازت بپرسم؟بلند خنديديم ..کم

 بله...-

 تو کسي رو هم دوست داري؟-

 نگاش کردم وگفتم:يعني چي؟االن و ميگي؟

 سري تکون داد وگفت:اهووم..

 با قاطعيت گفتم:نه...

 يعني اينقدر مطمئني که نخواستي فکر کني؟-

 وقتي کسي رو دوست ندارم ديگه به چي فکر کنم ...-

 ميخواهي امتحان کني؟ن-

 چيو؟ -

 دوست داشتنو...-

نه...دنياي شما مردا رو دوست ندارم دنياتون وحشيانه وبيرحمه اگه کسي رو دوست داريد از روي ترحمه ...از بس -

 جنس شما اذيتم کردن ديگه عالقه اي بهتون ندارم...
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 همه مون عين هم نيستم...-

اشقي ودوست داشتن حرف ميزنيد اما به محض اينکه يکي بهتر پيدا شد ولش چرا همتون عين هميد اول ازعشق وع-

 ميکنيد ميريد سراغ اون..

آينازباور کن اينجوري که تو فکر ميکني نيست..اگه چند نفر اذيتت کردن دليل نميشه نظرت درمورد بقيه مردا -

ن چقدر لذت بخشه مخصوصا اگه کنارت همين باشه...امتحان کن يه نفرو دوست داشته باش بعد ميبيني دوست داشت

باشه بهت آرامش ميده ..نباشه دلتنگش ميشي...اگه اذيتت کنه ازش ناراحت نميشي..حتي حاضري بخاطرش جونتم 

 بدي 

نگاش کردم...حس هاي که مي گفت وتا حاال تجربه نکرده بودم...لمسشون نکرده بودم يعني چي حاضري بخاطرش 

شتن يه مرد اينقدر خوبه..گفتم:من حق انتخابي ندارم جز تو آراد وپرهام هيچ مرد ديگه جونتم بدي...يعني دوست دا

 اي دور و برم نيست ...

 خب يکيمون ودوست داشته باش-

چه جوري اخه من بايد يکي رو دوست داشته باشم که دوستم داشته باشه ...آراد که اصال حرفشو نزن پرهامم که -

 تش داره...نميخوام عشق کامليا رو بردام()يادم افتاد که کامليا دوس

 پرهام چي؟-

 پرهامم خودش يه عشقي داره..-

 کي؟-

 مهم نيست...ميمونه..-

نگاش کردم.. ضربان قلبم اروم رفت باال با لبخند نگام کرد يعني من بايد اميرعلي رو دوست داشته باشم با خجالت 

 گفتم:من..

شي...نميخوام اجبارت کنم..فقط دارم بهت ميگم تو تا اخر عمرت نبايد تنها باشي من نميخوام تو منو دوست داشته با-

بايد ازدواج کني..اين تنفر از مردا رو از قلبت بنداز بيرون سعي کن يکي رو دوست داشته باشي...حتي آرادي که 

 ازش متنفري 

 اون نميشم  اون که ديگه اصال ..اگه تنها مرد روي زمين هم باشه حاظر به ازدواج با-

 باشه ... هر طور خودت دوست داري...قهوه تو بخور بريم-

بعداينکه قهوه مونو خورديم راه افتاديم ..يک ساعتي تو خيابونا چرخيديم و برگشتيم خونه ..تو حياط وايساديم هيچ 

 ماشيني نبود همه رفته بودن ...گفتم:ممنون..واقعا ممنون 

 ميخواد با من راحت باشياحتياجي به تشکر نيست ...دلم -

 پشتمو نگاه کرد يدفعه با دستاش صورتم وگرفت گفت:ببخش..

 لبشو گذاشت گوشه لبم وبدون بوسيدن برداشت ..دستاي گرمي داشت اما لباشو حس نکردم ...

 بدنم گرم شد ... گيج وشک زده شدم .. نتونستم اب دهنم وقورت بدم .... دست وپا هام شل شد ..قرنيه چشمم

ازسنگيني نتونستم حرکتشون بدم..به زحمت نگاش کردم...گنگ شدم نميدونستم بايد چي بگم دهنمو باز 

کردم..دستشو گذاشت جلو دهنم وگفت:االن نه...خواهش ميکنم االن چيزي نگو ميخوام يه چيزي رو بدونم..بعدا هر 

 چي فحش وناسزا بود بهم بگو
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داره مياد...وايساد وگفت: لب دادنتون ناتموم موند اومدين اينجا تمومش  پشتمو نگاه کردم ديدم آراد با اعصبانيت

 کنيد؟)به من نگاه کرد(دختره ي هرزه ،حقت بود با دوستات ميفرستادمت بري 

 امير علي:حق نداري با ايناز اينجوري حرف بزني ...

 ري پاتو بزاري تو اين خونه داد زد:من هر جور که دلم بخوادبا خدمتکارم حرف ميزنم...توهم ديگه حق ندا

 شرمنده که ميگم ولي ميام...چون کسي که ميخوام تو اين خونه زندگي ميکنه -

 آراد پوزخندي زد وگفت:بايد دوطرفه باشه..

 هست...-

 عين گيجا فقط به دوتاشون نگاه ميکردم ..آراد گفت:خياالتي شدي..

 خيالشم قشنگه...-

 ني اينو دوست داري؟آراد به من نگاه کرد وگفت:يع

 اميرعلي داد زد :اره دوستش دارم...

بااين حرفش به خودم اومدم ..نگاش کردم چي داشت ميگفت؟منو؟ امير علي منو دوست داره؟الکي ميگه حتما 

بخاطر اينکه آراد دعوام نکنه اين حرف وزده...ولي من که بهش گفتم کسي رو دوست دارم ...حتي خودشو..چرا اين 

اهام کرد آراد گفت:اون حق ازدواج نداره به خودشم گفتم...درضمن فکر نکنم بتوني با زني که شوهر داره کارو ب

 ازدواج کني..

 اميرعلي:کي شوهر داره؟

 من شوهر اينم شناسنامه هم دارم...تاييده روانپزشک هم دارم که اين خانم اختالل حواس دارن -

 يلي نامردياميرعلي با اعصبانيت يقشو گرفت وگفت:خ

 داد زدم: بسه....بس کنيد از دوتاتون بدم مياد ازتون متنفرم 

با گريه به طرف خونه دويدم ...رفتم به خونه و با گريه خوابيدم ..خداياچرا زندگي من اينجوريه؟اصال منو مي 

بد اميرعلي پيش بيني؟....مي بيني دارم چي ميکشم؟ميدونم دوتاشون دوستم ندارن...فقط ميخوان اذيتم کنن..ال

خودش فکر کرده چون بي کس وکارم ازم خواستگاري کنه حتما جواب بله بهش ميدم..آرادم که فقط جنون اذيت 

 کردن داره...قدر عشق نويد وندونستم

صبح با کابوس ليال از خواب بيدار شدم ...يه استرس عجيبي گرفتم،از بيدار کردن آراد ميترسيدم اما چاره اي نبود 

رم ...نميتونستم ويدا رو هم بفرستم چون آراد دعوام ميکرد...با توکل برخدا رفتم...از پله هاي عمارت رفتم باال بايد ب

بيدار "اقا..اقا"به اتاقش که رسيدم درو باز کردم ورفتم تو چراغ وروشن کردم..لبه تخت وايسادم وصداش زدم :

کردم بعد از اون شب مهموني که صورتش وشيش تيغه تکون نخوردچند ثانيه نگاش "اقا.."نشددوباره صداش زدم:

کرد ديگه به صورتش دست نزد ..عين ادمايي که از دنيا سيرن زندگي ميکنه..نه دوستي داره نه زن وبچه اي..يعني 

ميخواد تا اخر عمرش با همين دخترا که به مهمونياش مياد سر کنه؟شايد بخاطر همينه که به من ميگه عاشق نشو 

م تنهايي به منم بچشونه ...چشماشو باز کرد نگام کرد هنوز اعصباني بود يه قدم رفتم عقب نشست نگام ميخواد طع

کردوگفت:ديشب به مهرداد گفتم ميخوام بفروشمت اونم قراره هفت ميليون بابتت بده..عين اميرعلي جوون نيست 

 اده کرد ميندازتت تواشغال دونيکه بتونه بات الس بندازه اما در حد خودش بلده...يه مدتت که ازت استف



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

1 9 7  

 

از تخت اومد پايين..دمپايي انگشتي مشکيش وپوشيد مچ دستمو گرفت وکشيد...يه بار اين کارو کرده بود ..انباري 

 ...خفگي... اما اون دفعه خاتون بود اما االن کسي نيست گفتم:ميخواي چيکار کني؟

 ...ميخوام تا وقتي مهرداد مياد دنبالت جات امن باشه-

 خواهش ميکنم اين کارو نکن -

 از پله ها رفت پايين منو هم با خودش ميکشيد ...گفت:ديگه وقت خواهش کردن گذشته

با گريه گفتم:چرا ميخواي حق طبيعي منو ازم بگيري؟منم دلم يکي دوستم داشته باشه...ديگه خسته شدم از اين همه 

 تنهايي

 خاتون ومش رجب برگ چغندرن؟ويدا هم که پيشته... جلو انباري وايساد وداد زد:تنهايي؟پس 

تو معني دوست داشتن ونميفهمي نه؟مش رجب.. خاتونودوست داره نه منو..ويدا هم ازم متنفره...حاال يکي پيدا شده -

 دوستم داره چرا ميخواي ازم بگيريش؟

ج وعاشق شدن و نداري يه بار بهت گفتم اين حس لعنتي... دوست داشتن تو خودتت بکش گفتم حق ازدوا-

 ...نميدونم با اميرعلي چيکار کردي که اينجوري عاشقت شده

درو باز کرد هلم داد داخل وگفت:اين تنبه هم بخاطر زبون درازي ديشبت که به فرحناز کردي و جلو اون همه ادم 

 تحقيرش کردي ..هم بخاطر )با مکث(اميرعلي رو بوسيدي

که دوستش داري جرمه؟تو هم فرحناز و تمام دخترايي که ميان مهموني مي  دور بست داد زدم:مگه بوسيدن کسي

 بوسي... پس بابات بايد تنبيهت کنه؟

با گريه اروم زدم به دروگفتم:خواهش ميکنم درو بازکن...اقا...منو پيش مهرداد نفرست )با اعصبانيت وگريه داد زدم 

يده...خب چرا منو به اون نفروختي؟ چي از جونم ميخواي (مگه اميرعلي نگفت هر چقدر بخواي بابت من بهت پول م

 ؟مگه من چيکارت کردم که اينجوري بام رفتار ميکني ؟با توام چرا جوابمو نميدي؟

درو باز کرد صورتم خيس اشک شده بود نگام کرد و گفت:به يه شرط ميارمت بيرون و به مهرداد نميدمت....که 

 ديگه دور و بر اميرعلي نبينمت

 چه دشمني با اون داري؟ تو-

 با اعصبانيت داد زد:شرطمو قبول ميکني يا نه؟

 بي انصافيه...نه ،درو ببند-

رفتم عقب رو زمين نشستم وزانومو تو بغل گرفتم...من که اميرعلي رو دوست ندارم اين کارا براي چي ميکنم؟...چرا 

 ايساده بود ونگام ميکرد گفت:اين حرف اخرته؟خودمو الکي بخاطر کسي که دوستش ندارم زنداني ميکنم؟ هنوز و

 به زمين نگاه کردم وگفتم:اره...

 پوزخندي زد وگفت:اگه بري پيش مهرداد که ميشي دختر دسته دوم وديگه اميرعلي محلتم نميزاره

 برام مهم نيست..خودمو ميکشم وهمتون وراحت ميکنم-

يدم ...همونجا نشستم همه جا تاريک بود جاي رو نمي ديدم درو با اعصبانيت محکم بست ...صداي قفل شدن درو شن

از سرما تو خودم جمع شدم کاش جوراب مي پوشيدم پاهام ومالش ميدادم .. نبايد بترسم بايد به اين انباري عادت 

کنم..چشمام وبستم تمرکز کردم تا تنگي نفس نگيرم يه نفس عميق کشيدم که يه چيز نرم وچسبناک خيس افتاد رو 

م ...جيغ کشيدم وپريدم تو هوا..دستم وگذاشتم رو قلب ونفس نفس ميزدم ..واي مار نباشه..عقب عقب ميرفتم که پا
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پام خورد به جارو برقي وافتادم زمين داد زدم...اين چيه اينجا گذاشتن ؟بلند شدم کثافت حداقل چراغ وروشن 

ومنن اما من ازشون بدم نمياد چند قدم رفتم جلو که ميکردي ...صداي کالغ از سمت راستم شنيدم ...ميگن کالغا بد ي

زانوم خورد به لبه ميز...يه جيغي کشيدم که صدام رفت به آسمون ...از درد چند قطره اشک از چشمام چکيد دستمو 

گذاشتم رو زانوم و چشمامو فشار دادم ...همون زانوني که سيروس داغونش کرده بود ...خودم داغون ترش کردم... 

ونستم خم وراستش کنم همونجا نشستم وپام ودراز کردم خودم کشيدم سمت ديوار ونشستم ...يواش يواش نمي ت

کمبود اکسيژن وحس کردم ..نفس بلند کشيدم .. تنگي نفس اومد سراغم.. ميدونستم نميتونم به جاي تاريک خفه 

کسي نيومد  "خاتون...خاتون"م :ناک عادت کنم بلند شدم رفتم سمت درچند تا مشت زدم به در وخاتون وصدا زد

چرا آراد با من اين کارو ميکنه ؟جيغ زدم خاتون....مش رجب ....تو رو خدا يکي کمکم کنه دارم مي ميرم ...گريه 

کردم ..يهو چراغ روشن شد ...اکسيژن تو فضا پخش شد يه نفس بلند وعميق کشيدم لبخند زدم وبلند شدم سرم 

صداي نيومد بعد صداي باز شدن قفل و شنيدم لبخندم بيشتر شد ...يه قدم رفتم "ي؟خاتون تو"گذاشتم رو در وگفتم:

 عقب در باز شد ..چشمم افتاد به مختار با تعجب نگاش کردم گفت:ايندفعه رو بخاطر من بخشيدتت ..بيا بيرون

 باپاي لنگون اومدم بيرون گفتم:ممنون...

 نقدر کله شقي ميکني ها؟من از تعجب ميکنم چرا تا حاال نکشتت؟تشکر نکن ..جلوي زبونت وبگير اخه دختر چرا اي-

 با اعتماد به نفس گفتم:چون دوستم داره...

 صداي آراد بلند شد:.مختار...

 مختار:اومدم اقا)لبخندي زد(بهش بگم چي گفتي؟

 نه تورو خدا نه ...اصال غلط کردم -

 ..خنديد وگفت:به شرطي نميگم که برام لواشک درست کني.

 با درموندگي سرمو تکون دادم وگفتم:باشه قبول..

 وقتي رفت منم با پاي چالقم رفتم به اشپزخونه ديدم خاتون داره کاسه بشقاباي اقا رو ميشوره گفتم:سالم

 برگشت..شير وبست وگفت:باز چيکار کردي؟

 هيچي..گناه وتقصيري که مستحق انباري باشه رو انجام ندادم -

 به چه زبوني بگم ...پا رو اعصاب اقا نزار ديگه نميدونم-

اقا خودش اعصاب نداره ،چه من پا بزارم چه نزارم .. )يهو خاتون با چشاي گشاد باابرو به پشتم اشاره کرد محل -

نزاشتم وادامه دادم (از روز اولم من اومدم به اين عمارت ابروهاش عين ابرو پيونديها بهم چسبيده بود .. خنده هاشم 

مرز پوزخند رد نميشه هنوز هم موفق به رويت دندوناش نشدم ....هنوز خاتون داشت ابرو مينداخت باال ...ادامه از 

 دادم..من نميدونم فرحناز دلش به چيه اين خوش کرده ..که چپ ميره ميگه آراد راست ميره ميگه آراد...

 تي؟اعصابم خورد شد گفتم:چته خاتون چرا اينجوري ميکني تيک عصبي گرف

 تيک عصبي نگرفته...ظاهرا شما زيادي داره بهتون خوش ميگذره-

فقط گردنم وصد وهشتاد درجه جنوبي چرخوندم همونجا گردنم با ديدنش قفل شد با اخم گفت:خاتون..پرده اتاق 

 من چي شد ؟

 خاتون با تته پته گفت:چيزه اقا ...آيناز داره ميدوزه ديگه تمومه فردا نصبش ميکنيم

 م برو سفارش بده کي گفتم اين برام بدوزه؟گفت-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

1 9 9  

 

 چشم اقا ...همين امروز ميرم براتون سفارش ميدم -

 موبايلم و بده -

خاتون وموبايلوش واز رو ميز برداشت وداد..با همون حالت گردن به آراد نگاه ميکردم گفت:حيف که مختار 

 ضمانتت وکرده واال ميدونستم چيکارت کنم 

 ودرست کردم وسرم وانداختم پايين يهو خاتون زد زير خنده وگفت:خداييش از اقا ميترسي نه؟وقتي رفت گردنم 

 زير چشي نگاش کردم وسرم وتکون دادم گفت:اخه وقتي ميترسي چرا سر به سرش ميزاري

 لبخندي زدم وگفتم: نميدونم...

 دو قدم رفتم خاتون گفت:پات چي شده؟

 خورد به ميزي که تو انباري..-

 از دست اين مش رجب ..صد دفعه گفتم اون ميز واز اونجا بردار... -

رفتم باال تخت آراد ومرتب کردم لباساشو وشستم واتو کرده ومرتب گذاشتم سر جاشون...به لباساش نگاه کردم 

ومدل ..يه نچ نچي کردم وگفتم:ادمه که لباس نداره تو اين سرماي زمستون بپوشه اونوقت اين اقا ..از هر مارک 

ورنگ وجنسي چند دست داره...کفشاش ونگاه ميشه باش يه مغازه راه انداخت...اومدم بيرون وبه سمت خونه ميرفتم 

 که مش رجب ديدم وگفت:چرا اينجوري راه ميري؟

 اقا تو انباري زندانيم کرده بود...پام خورد به لبه ميزي که اونجاست-

 م قيافش ناراحت شد وگفت:االن ميرم برش ميدار

رفتم به اتاقم ديدم خانم هنوز خوابه...به ساعت نگاه کردم نه وچهل وپنج دقيقه بود بايد ديگه بيدار بشه روسري رو 

از سرم برداشتم ...پاي چرخ خياطي نشستم پاي چپم که زانوش درد ميکرد دراز کردم ..پرده آراد ديگه تمومه پايين 

د به دوختن ويداچشمش وباز کرد و با اخم گفت:هوي ..نمي بيني شو بدوزم تموم ميشه...چرخ خياطي که شروع کر

 ادم خوابه 

 همين جور که سرم پايين بود وميدوختم گفتم:من که اينجا ادمي نمي بينم 

 با اعصبانيت بلند شد وگفت:چي گفتي؟

تم:منظورم اينکه جز نگاش کردم ...بد عصبي شده بود با اين زانوم هم نميتونستم يقه گيري کنم يه لبخند زدم وگف

 فرشته چيز ديگه اي نمي بينم 

انگار خر شد چون چيزي نگفت وخوابيد دوباره شروع به دوخت کردم سرش واز پتو اورد بيرون وگفت:ببين ميخوام 

 بخوابم سرو صدا نکن 

 ببين اين پرده اقا ست اگه تا فردا نصب نشه ميگم تقصير توئه-

و رو از روش برداشت و رفت بيرون ...يه لبخند پيروز مندانه اي زدم ...بعد اينکه با اعصبانيت پوفي کرد ونشست پت

 پرده تموم شد يه اتو خوشکل هم روش کشيدم ...

 خاتون اومد تو گفت:آيناز جان اقاي دکتر اومدن با شما کار دارن 

 با تعجب گفتم:اميرعلي؟

 بله..-
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نم...همين بوسه الکي اقا بود که صبح زنداني شدم..گفتم:بهش چي ميخواست بگه؟توجيه کار ديشبشو ؟نميخوام بش

 بگو بره من باش حرفي ندارم

 بدون اينکه چيزي بگه رفت..چند دقيقه بعد دوتا ضربه به در خورد وگفت:يااهلل...

 ..پريدم سمت روسريم وپوشيدم ...دروباز کردم خاتون واميرعلي وايساده بودن اميرعلي گفت:بايد بات حرف بزنم

 ولي من حرفي ندارم...-

 حرفامو گوش کن ..اگه حرفم منطقي نبود قول ميرم برم وديگه منو نبيني-

خاتون:اقاي دکتر خواهشا حرفتنو زودتر تموم کنيد... اقا گفته ديگه شمارو اينجا راه ندم اگه بفهمه امدين اينجا حتما 

 به فکر اين دخترم که اقا تنبيهش کنه  منو دعوا ميکنه ...به خدا من به فکرخودم نيستم...بيشتر

 نترس خاتون قول ميدم حرفام زود تموم بشه ...البته اگه آينا زخانم راضي به حرف زدن بشن -

 خاتون:پس من ميرم ...ايناز جان ببين اقاي دکتر چي ميگن زودتر حرفاتونو تموم کنيد تا اقا سر نرسيده 

 ني هستي؟وقتي رفت نگاش کردم گفت:ازدستم اعصبا

 نباشم..؟ديشب چه کاري بود کردي؟ميدونستي داره آراد مياد وجلو چشمش اون کار وکردي....-

اومدم بيرون ورو نيمکت رو به روي خونه زير درخت بود نشستم ...کنارم نشست وگفت:خاتون بهم گفت آراد 

 بخاطر خودتت کردمانداختت تو انباري...معذرت ميخوام ميدونم کارم اشتباه بود ...اين کارو 

بخاطر من؟من کي گفتم ببوسم ؟..)با مکث نگاش کردم(..يعني بخاطر خودم بوده که ديشب يک ساعت تو گوشم -

روضه خوندي که يکي رو دوست داشته باش ...از ما مردا متنفر نباش ..همه مون عين هم نيستم ..دوست داشتن 

 قشنگه.. مطمئني بخاطر خودت نبود؟

 کرد وگفت:بله...مطمئنم فقط بخاطر خودت بود  با لبخند نگام

ببين بابت تمام محبت وزحمتي که برام کشيدي ممنونم وتا اخر عمر مديونت ميمونم واگه تونستم حتما جبران  -

ميکنم..اما ... من دوست ندارم يعني نيمخوام هيچ مردي رو دوست داشته باشم ....چون هرکدومتون داريد يه جور 

..يکي عاشقم ميکنه و ولم ميکنه...يکي ميفروشتم ...يکي براي فروش مواد ازم استفاده ميکنه ...يکي بي اذيتم ميکنيد

دليل و بي گناه زجرم ميده واذيتم ميکنه )تو چشماي پرغمش نگاه کردم (يکم از سر دلسوزي وترحم ميگه دوست 

ما مردا شده يه تيکه اهن که اگه تو اتيشم دارم ...شما مردا منفورترين موجودات روي زمين هستيد...قلبم براي ش

 بندازيش ذوب نميشه... 

آيناز اين کارو با خودتت نکن...اينجوري داري خودتو شکنجه ميدي...چند تا مرد اذيتت کردن قرار نيست همه -

 مون همين جوري باشيم..من وپرهام وبا آراد يکي ميدوني؟يعني اخالق ورفتارمون مثل همه ؟

 نوع اذيت کردنتون فرق ميکنه توبا محبت ميخواي به خواسته خودت برسي اره... فقط-

 لبخندي زد وگفت: من که ازت چيزي نخواستم ...

 نخواستي ؟پس اين حرفت چيه ميگي دوستم داشته باش؟-

 خنديد وگفت :اي خدا من از دست تو چيکار کنم؟من نميگم بيا حتما منو دوست داشته باش ...ميگم يه مدت جلو

 آراد تظاهر به دوست داشتن هم بکنيم بعد مي بيني رفتارش بات عوض ميشه ...

 نه...فايده اي نداره -
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هم بازي بچگايمو من ميشناسم نه تو...اگه بدونه يه دختري خاطر خواه داره ديگه دورو بردختره پيداش نميشه يه -

 مدتت امتحان اصال شايد گذاشت بري

(ديگه به کسي نگو منو دوست داري...چون تو هم اخرش ولم ميکني وميري ..بزار با کجا برم؟پيش تو؟)بلند شدم-

 درد تنهايي خودم زندگي کنم ...

 آيناز..-

 ولم کن امير ...-

رفتم به اتاقم ...نميدونستم با امير چيکار کنم..اگه با تظاهر به دوستي، الکي الکي عاشقش شدم چي؟اگه اون يکي 

اشه من اين وسط لطمه مي خورم دستمو گذاشتم رو سرم داشت ميترکيد...به اشپزخونه رفتم ديگه رو دوست داشه ب

 ...قرص نبود بايد برم به اشپزخونه عمارت ...با قدم هاي اروم راه ميرفتم دم اشپزخونه که رسيدم 

م و گفتم:سالم از ديدنش تعجب کردم پشتش به من بود وداشت چاي ميريخت يه لبخند زدم و با ذوق زدگي جيغ زد

... 

 برگشت وبا دوباره ذوقزدگي من دستاشو باز کرد وگفت:سالم دخترم بپر بغل بابا ببينم

 خجالت بکش پرهام من بپرم بغل تو..-

 اخه همچين با ذوق گفتي سالم گفتم شايد ميخواي بياي بغلم -

 ؟صندلي وکشيد عقب ونشست منم نشستم روبه روش گفتم:پس خاتون اينا کجا ست

 خاتون اينا رفتن بيرون خريد..-

 االن که ساعت يازده است..چه خريديه؟-

 منم سر از کار شما زنا در نيوردم..هر وقت عشقتون کشيد ميريد خريد-

 خنديدم وگفتم:کي اومدي؟

 يک ساعتي ميشه ..با بابام اومدم

 با تعجب گفتم:بابات کيه؟

 گه...اداي دخترارو دراورد وگفت:بابا سيروسم دي

 خنديدم وگفتم:لوس ... اين چند وقته کجا بودي ؟

 خونه خودم-

 پس چرا نه زنگ ميزدي نه مياومدي؟-

 يه قلپ از چايش خورد وگفت:اخه فکر نميکردم کسي دلش برام تنگ بشه

 با شيطنت گفتم:من که نه ولي يکي ديگه چرا

 ولي به خودشم گفتم عالقه اي بهش ندارم انگار منظورمو فهميد اخمي کرد وگفت:ميدونم منظورت کيه..

 ولي کامليا...-

 پريد وسط حرفموگفت:شنيدم يه هفته ديگه ميخواين بريد شمال..رو منم حساب کنيد با رفيق رفقام ميام

اين حرفش يعني ديگه درمورد کامليا حرف نزن نخواستم ناراحتش کنم بخاطر همين گفتم:اگه آراد بفهمه اومدي 

 ت کنهممکنه دعوا

 نه بابا اينجوريام نيست..کاريش نداشته باشم کاريم نداره ...باور ميکني با همين اخالقش يک سال اينجا موندم-
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 واقعا...-

 اره...پسر خوبيه فقط بعضي وقتا ترش ميکنه -

ياد پرده رو چند دقيقه اي با پرهام حرف زدم پرهام رفت بيرون ..خيلي بهش گفتم نهارو بمونه گفت کار داره شب م

برداشتم رفتم به اتاق آراد...چهار پايه هم بردم وقتي از روش باال رفتم ...دستمو گذاشتم رو لبم يه لبخند زدم...الکي 

 الکي از آراديه بوس مجاني گرفتم پرده تو بغلم گرفتم يکي.. يکي گريره ها رو ميزدم به پرده...

 باز رفتي باال که رو من بيوفتي؟-

 انگار اين نارگيل يه روز با اخم حرف نزنه سکته ميکنه گفتم:سالم...نه..نگاش کردم 

 امروز خاتون قرار بود پرده رو سفارش ...يعني دو ساعته دوختش؟-

 خودم دوختمش..-

 پوزخندي زد وگفت:درسته خياطي ..ولي الزم نيست دوخت مردم وبه نام خودت ثبت کني

باس زير لب اداش ودرمي اوردم که سرش واورد بيرون وگفت:چيزي کتش و انداخت رو تخت ورفت به اتاق ل

 گفتي؟

 سريع گفتم:نه...فقط گفتم ...گفتم...طول ميکشه پرده نصب بشه 

پوفي کردم وبه کارم ادامه دادم ويدا با سيني غذا اومد تو وگفت:تو وقت پرده نصب کردنتم بلد نيستي؟حاال من چه 

 جوري غذا رو بزارم رو ميز؟

ب ميزو بکش اونور..غذارو روش بچين اين کار سختيه ؟فکر نکنم ميز اونقدر سنگين باشه که نتوني تکونش خ-

 بدي...

 با حرص سيني رو گذاشت وگفت:ايشااهلل که از اون باال بيوفتي دست وپات بشکنه 

 خب اگه دست وپام بشکنه مجبوري ازم پرستاري کني ..اخه چرا نفرين خودت ميکني عزيزم؟-

 فکر ميکني ميام ازت پرستاري ميکنم؟-

 اره چون دوستم داري...-

 با حرص داد زد :من؟

 آراد:تمومش کنيد...

 آراد وايساد بود گفت:ويدا ميزو بکش اينور

 ويدا با لبخند گفت:چشم اقا حتما...

 

 

نصب کردن پرده آراد يه نگاه سري سري بهم انداخت ورفت دستشوي فقط دست راستشو شست ..منم مشغول 

شدم ويدا ميزوبلند کردو گذاشت پايين تخت ودوتا صندلي هم روبه روي هم گذاشت غذارو رو ش ميچيد آراد اومد 

 بيرون ونشست گفت:دست گلت درد نکنه...

با حرص لبم وگاز گرفتم ...زرافه، من اين همه زحمت براي پردش کشيدم يه تشکر هم نکرد اما اين که فقط براش 

ورده ميگه دست گلت درد نکنه؟....شيطونه ميگه پرده رو جر بده...آراد به ويدا نگاه کرد و گفت:فردا ميخوام نهار ا

 برم لواسون برو لباسات وجمع کن 

 با خوشحالي گفت:لواسون اقا؟فقط منو شما؟
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نيست تا کي سرشو تکون داد وگفت:اره ميخوام کمي تنها باشم ...فقط هر چي لباس داري جمع کن چون معلوم 

 بمونم 

 ويدا به من نگاه کرد يه قري به چشمامش داد وگفت:چشم اقا...

ديگه جر دادن پرده واجب شده...با حرص به آراد نگاه کردم ..نگام کرد و گفت:چيه نکنه تو هم ميخواي ببرم؟..اها 

 يادم رفته بودبدون امير جونت جايي نميايي

.بيشتر بازي ميکرد نگاه تورو خدا با برنجا چيکار ميکنه گفتم:ميشه برنجو دوباره مشغول خوردن شد خوردن که نه.

بخوري و باشون بازي نکني؟)نگام کرد(اين دونه هاي بدبخت االن دارن خودشون ولعن ونفرين ميکنن که چرا دست 

 تو افتادن

 به شما مربوط نيست ...کارتو بکن -

ين...رفتم به اتاق که ديدم ويدا هم با ذوق وشوق داره لباساشو جمع چند دقيقه بعد که نصب پرده تموم شد اومدم پاي

ميکنه منو که ديد گفت:اگه تو هم مثل من با اقا خوب بودي مجبور نبودي اينجوري با حسرت نگام کني... با ما مي 

 اومدي ويال

 دوستان نديد پديد جاي ما -

 روي حسادت يعني من نديد پديدم ؟عيبي نداره ميدونم اين حرفت از -

 پوزخندي زدم..حسادت اونم براي ويال رفتن خيلي از آراد خوشم مياد که باشم برم بيرون

 شب تو اشپزخونه داشتم ظرفا رو ميشستم که تلفن زنگ خورد خاتون گوشي رو برداشت گفت:بله..

.... 

 چشم اقا..-

 گوشي رو گذاشت وگفت:آيناز براي اقا دو تا فنجون قهوه ببر

 ه ...باش-

 از پله ها ميرفتم باال که صداي آرادو شنيدم:يک بار بهتون گفتم کاراي پدرم به من مربوط نيست...

 چطور به شما مربوط نيست مگه شما با هم کار نميکنيد؟-

 نخير پدرم شرکت رو به من واگذار کردن ..االن هم نميدونم کجاست ودارن چيکار ميکنن  -

با اعصبانيت نگام کرد سيني رو گرفتم جلو مرده قهوه رو برداشت وگفت:از خدمتکاراي بهشون نزديک ميشدم آراد 

 جديد هستن ؟

 آراد:به حوضه کاريتون مربوط ميشه؟

 از اونجايي که بنده دارم رو اين پرونده کار ميکنم بله..-

 سيني رو جلو آراد گرفتم با فک منقبض شده واروم گفت:تواينجا چه غلطي ميکني ؟

 جون قهوه رو برداشت مرده گفت:ميتونم با ايشون صحبت کنم؟ فن

 نخير بايد برن..)به من نگاه کرد(ميتوني بري؟ -

 چند قدم راه رفتم مرده گفت:مشکلي براي پاتون به وجود اومده خانم؟

 يد برن؟برگشتم آرادهنوز اعصباني بود گفت:از پله ها افتادن زانوشون درد گرفته...اگه سوال ديگه اي ندار

 نخير ميتونن تشريف ببرن...شايد مجبور شدم با حکم بازداشت ايشون بيام-
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 چرا فکرميکنيد خدمتکار من ميتونن بهتون کمک کنن؟-

 مرده به من نگاه کرد وگفت:شايد اين يکي از همون دخترايي باشه که فرستاديشون خارج

 ه يه اشتباه پيش اومده بودچند دفعه بهتون بگم من قاچاق انسان نميکنم...اون دفع-

بله اونم چه اشتباهي ...توي تريلي که تا سقف بار زده بوديد چهار تا دختر پيدا کردن جرم به اين روشني چه طور -

 ميتونه يه اشتباه باشه؟

 هر جور که دوست داريد فکر کنيد..بيگناهي من ثابت شده..-

قاضي دادگاه وبخرم البته بي گناهيم ثابت ميشد ...فقط نميدونم چند البته ...اگه منم يه باباي ميلياردي داشتم که -

 خريدش؟

 مدرک يا شاهدي داريد که ثابت کنه من گناهکارم؟-

 هنوز که نه ..ولي پيدا ميکنم..-

 بازجويتون تموم شد؟-

 بله ولي مطمئن باش سايه به سايه دنبالتم -

 مشتاقانه منتظر ديدارتون هستم ...-

اش چون تا زماني که حکم اعدام تو وبابات نياد دست بردارتون نيستم ...شماها دخترا وخونواده هاي زيادي منتظر ب-

 رو بد بخت کردين 

 آراد با اعصبانيت به من نگاه کرد وگفت:تو چرا هنوز اينجا وايسادي؟برو ديگه

 رفتم اشپزخونه ...به خاتون گفتم:اين مرده کي بود؟

 دونم تو چايي براشون بردي..خنديد وگفت:من چه مي

چنددقيقه بعد آراد با چشماي به خون نشسته اومد اشپزخونه با اعصبانيت به خاتون نگاه کرد و داد زد:کي گفت اينو 

 بفرستي باال ؟

 خاتون با تعجب وترس وايسادو گفت:چي شده اقا؟

 چند دفعه بهت بگم تا زماني که نگفتم براي پذيراي نفرستش -

 ا ببخشيد ..اخه شما که چيزي به من نگفتيد...فقط گفتيد قهوه براتون بيارمچشم اق-

با همون اعصبانيت به من نگاه کرد وگفت:اگه بفهمم با اين جناب سرگرده حرف زدي باليي به سرت ميارم که 

 مرغاي اسمون هيچ مرده هاي تو قبرم به حالت گريه کنن فهميدي؟

پايين آراد سرش داد زد:پس چرا کاري نمي کني؟برو ببين اين سرگرد سالمي فقط سرمو تکون دادم مختار اومد 

 کيه؟

مختار:باشه داد نزن...فکر ميکني من بيکا رنشستم؟اين سرگرد سالميو ميشناسم از روزي که از زندان ....به من نگاه 

 کرد وگفت:بريم باال حرف بزنيم

قدر وحشي شده؟ چند دقيقه بعد پرهام اومد تو وگفت:سالم بربانوي با هم از پله ها رفتن باال اين پسره چرا امشب اين

 دربار )به خاتون نگاه کرد(سال م بر ملکه من..

 خاتون: عيلک سالم 

 پرهام: ملکه چي داريم گشنمه؟
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 خاتون:آيناز جان غذا رو براش گرم کن..

ق رفت زير قابلمه ها رو روشن بلند شدم که پرهام گفت:نميخواد آيناز خودم گرم ميکنم ...)به طرف اجا

 کردوگفت(آيناز ميتوني صبح ساعت پنج ونيم بيدارم کني؟

 گفتم:من؟چرا ؟

يه بشقاب به دست گرفت وگفت:اول اينکه خاتون پاش درده نميتونه بياد باال..دوم حوصله ديدن قيافه ويدا ندارم 

صدا ميزني چه جوري کيف ميکنه..چهارم خوابم راستش از ابروهاش ميترسم)خنديدم(سوم ميخوام ببينم وقتي اقاتو 

 خيلي سنگينه صبح به اون زودي نميتونم بيدار شم حاال بيدارم ميکني؟

 خاتون:اول برو زير قابلمه رو خاموش کن تا غذات نسوخته بعد بيا جوابتو بگير...

 زير قابلمه رو خاموش کرد گفتم:لباس که ميپوشي؟

 ين اقاتون بي شرم وحيا نيستم...ميخواي کت وشوار بپوشم وکراواتم بزنم؟گفت:اره بابا خيالت راحت من ع

 خنديدم وگفتم:اره...کفشم بپوش اينجوري بدنت پوشنده تره...

پرهام خنديد وشامشو خورد .....به ويدا نگاه کردم تو خواب مي خنديد خندم گرفته بود حتما داشت خواب خودشو 

 آرادو ميبينه 

 **** 

پنج ونيم به اتاق پرهام رفتم کليد وبرق وزدم خندم گرفت اين چه وضع خوابيدنه ...بالشتو انداخته بود صبح ساعت 

رو زمين وخودشم با پا هاي باز رو تخت خوابيده بود ...فکر کنم تو خواب داره پرواز ميکنه...کنارش وايسادم 

 وصداش زدم :پرهام..پرهام...

 گفتم:پرهام صبح شده بيدار شو... يه ذره تکون هم نخورد دم گوشش اروم

به خدا حق داشت بگه خوابم سنگيه بالشت واز روزمين برداشتم واروم گذاشتم رو سرش وفشار دادم تکون نخورد 

شمردم ...يک ...دو.. سه ...چهار .... پنج .. شروع کرد به دست وپا زدن بيشتر خنديدم وفشار ميدادم...خودم 

وشو جمع کرد يهو بلند شدو نشست زدم زير خنده نفس نفس ميزد بالشتو زدم تو سرش روبالشت خوابيدم..تمام نير

 وگفتم:اين چه وضع خوابيدنه؟ بدبخت زنت... حتما يه تخت جدا ميگيره 

يه نفس عميقي کشيد وگفت:دختره ديونه اين چه وضع بيدار کردنه ؟داشتم ميمردم ...نکنه اون بدبختم اينجوري 

 بيدار ميکني؟

 مگه ديونم ...سرم ودوست دارم...نه -

 بالشت واز دستم کشيد وگفت:اره؟

 اروم عقب عقب رفتم وگفتم :اره ..

 بالشت وبه طرفم پرت کرد که سريع اومدم بيرون وخورد به در با خنده گفتم:نشونه گيريت حرف نداره ..مرغ پرنده

؟ ... کي بيدار شد؟اين که به من ميگفت بيدارم کن تا سرم و برگردوندم يا خدا اين... اين ديگه از کجا پيداش شد

 حاال چطور شده صبح خروس خون بيدار شده؟

 اب دهنمو فرستادم پايين وگفتم:سالم...

 با اخم گفت:از کي پيش پرهام ميخوابي؟

 با تعجب گفتم:چي؟
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 اين چي يعني به تو چه ديگه؟-

 نه...اشتباه ميکنيد....پرهام....-

 ب کن ...برو وان وپر ا-

اينو گفت ورفت اين که ساعت يه ربع به هفت حموم ميکرد ولي االن که ساعت شيشم نشده؟رفتم به اتاقش لبه 

تختش نشسته از کنارش رد شدم ....وان وپر از اب کردم برگشتم که برم ديديم تو چار چوب در وايساده اومد جلو 

 دستشو زد به اب وگفت:سرده ..

 فکر نکنم...-

 :يعني من دارم دروغ ميگم ؟داد زد

 نه اقا ..فقط...-

 برگشت نگام کرد وگفت:خودت به اب دست بزن ...

 دستمو درازکردم که يهو سرم وکرد تو وان به دوثانيه نکشيد سرم واورد باال گفت:پيش پرهام چيکار ميکردي؟

ه... دوباره سرم واورد باال ....اگه يک بار اجازه حرف زدن بهم نداد دوباره سرم وکرد تو وان ...يک ثانيه ...دو ثاني

 ديگه حرفمو گوش نکردي تو همين وان ميکشمت...برو بيرون 

 سرم وول کرد تو چشماش نگاه کردم و با نفس نفس زدن گفتم:ارزوي مرگتو ميکنم... 

 خواستم برم که از پشت گرفتم وکوبندم به ديوار مثل اينکه سرت به تنت زيادي کرده نه؟

 ه ببريش ممنونت ميشم ...اگ-

 همون شبي که براي بابام اوردنت بايد ميدونستم چه اشغالي هستي.. -

 دادزدم:پس چرا اين اشغال وهنوزنگه داشتي؟...خوب بندازش تو اشغال دوني

ستفاده چون با اين اشغال کار دارم ....تو که به اين همه ادم مجاني سرويس ميدي چرا من که بابتت پول دادم ازت ا-

 نکنم فکر نميکني حقم بيشتر از اونا باشه ؟

دستمو سفت گرفت وصورتشو اورد جلو پاو صورتمو تکون ميدادم تا بوسم نکنه ..باپاهاش پام و قفل کرد ...دستامو 

 گذاشت رو شکمم ديگه نتونستم تکون بخورم ..واقعا قفلم کرد..گفت:حاال تکون بخور خانم خرگوشه 

نفسايي گرمي که تند تند ميکشيد به صورتم نزديک شد فقط چند سانت با لبم فاصله  صورتش واورد نزيک

داشت..تف کردم تو صورتش چشمشو بست با اعصبانيت گفتم:نميزارم اون لبات وکه به لباي ده تا دختر اشغال تر از 

 خودت خورده روي لباي منم بزاري...

کليش رفت عقب از درد چشمشو فشار داد گفتم:ازت بدم  دستش شل شد..دستمو برداشتم ويه مشت محکم زدم به

 مياد...

با سرعت اومدم پايين ..به خونه که رسيدم درو محکم بستم رفتم به اتاقم ويدا سرشو از زير پتو اورد بيرون 

 وگفت:چته؟جن زده شدي؟

 يسي؟محلش نذاشتم از کمدم يه روسري رو از سرم برداشتم خاتون اومد تو گفت:چي شده؟چرا خ

 دادزدم:من به اون وحشي صبحونه نميدونم 

 چي شده آيناز حرف بزن ؟-

 يه شال برداشتم وگفتم:هيچي خاتون ..هيچي ولم کن
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 باشه...باشه اروم باش -

 رفت بيرون يه گوشه نشستم وناخنم وبه دندون گرفتم...ويدا همينجوري نگام ميکرد ..گفتم:چيه؟

 يرونت کنه...که اينجوري خونت به جوش اومده؟پوزخندي زد وگفت:اقا ميخواد ب

 داد زدم:تو اون اقات بريد بميريد؟حالم از تو اقات وهر چي تو اين خونست بهم ميخوره 

ويدا چيزي نگفت سرش وکرد زير پتو وخوابيد...نميدونستم بايد چيکار کنم؟ کيج شده بودم...اگه واقعا منو ميبوسيد 

 ر کنم چي؟واي..حتي نمي تونم بهش فک

يکي دوساعت همونجا نشستم ويدا ساکي رو که از ديشب اماده کرده بود وبرداشت و خودشو شيک وپيک کرد 

ورفت تا موقعي که از عمارت رفتن از اتاقم نيومدم بيرون ...کال روز کسل کننده رو پشت سر گذاشتم...حوصله هيچ 

داد...شب با پرهام شام ميخورديم که خاتون چيز وهيچ کس ونداشتم حتي مش رجب خودش به مرغ عشقام غذا 

 گفت:پرهام تو نميخواي زن بگيري؟

 حاال چي شده فکر زن دادن من افتادي؟-

 اخه وقتي هم خونه داري هم کار..دليل زن نگرفتنتو نميدونم...-

 اها...چون کسي رو دوست ندارم-

له گوشيشون پراز شماره دختراست اونوقت تو مگه ميشه؟هر پسري يه دخترو دوست داره...پسر هجيده هيفده سا-

 کسي رو دوست نداري؟

 پرهام خنديد وگفت:از اين جورشماره ها گوشي منم پره..ولي وقتي دلم با صاحب شماره ها نيست چيکا رکنم؟

 مش رجب:من يه دختر خوب برات سراغ دارم...

 همه همون نگاش کرديم پرهام گفت:کيه؟

 :خب بگو ديگه چرا ميخندي؟مش رجب خنديد خاتون گفت

 مش رجب همين جور که ميخنديد گفت:اخه ازش ميترسم ...

 من همين جور به مش رجب نگاه ميکردم پرهام اروم چشمشو چرخوند طرف من ونگام کرد خاتون:بگو ديگه کيه؟

 به پرهام نگاه کردم...نگاهش تغيير کرده جدي شد مش رجب گفت:پرهام خودش فهميد 

ش وانداخت پايين من داغ کردم خاتون بلند خنديد وگفت:اي نميري مش رجب ...نگاه کن قيافه جفتشون پرهام سر

 از خجالت چه جوري شده 

 پرهام بلند شد وگفت:دست تون درد نکنه شام خوشمزه اي بود 

صورتم داغ خاتون ومش رجب هنوز ميخنديدن سرم وانداختم پايين ...بلند شدم ورفتم بيرون دستم وگذاشتم رو 

بود حتي سرماي بيرونم خنکش نميکرد ..رو تاب نيم ساعتي نشستم واروم اروم تکونش ميدادم ...کمي سردم شد با 

 دستم بازوهامو گرفتم گفت:چاي ميخوري؟

 برگشتم پرهام دوتا ليوان چاي دستش بود گفتم:اره..

 گير يکيش وبرداشتم کنارم با فاصله زياد نشست گفت:حرف مش رجب وجدي ن

 اگه جدي گرفته بودم که االن جفتمون تو محضر بوديم -

 پرهام خنديد وگفت:فکرکنم بخاطر همين بلبل زبونيات که آراد نگهت داشته..

 فکر نکنم...-
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 چرا مطمئن باش..-

 کمي از چاي خوردم وگفتم:جدي چرا ازدواج نميکني؟

 يدا نکردمبه تاب تکيه داد به اسمون نگاه کرد وگفت:چون جفتمو پ

 جفتت چه جورياست؟-

کمي فکر کرد وگفت:حداقلش مثل خودم اهل شوخي کردن باشه ...اخه تمام دختراي دورو اطرافم خشکن يا ناز 

 ميکنن يا فيس وافاداي هستن

 پشت چشمي نازک کردم وگفتم:يعني منم اينجوريم؟

 خنديد وگفت:نه..نه منظورم با تو نبود تو خوبي...زياديم خوبي

 چرا با کامليا ازدواج نميکني؟به خدا دختر خوبيه-

 من منکر خوبيه کامليا نيستم ...اون عاليه هم تو خوشکلي هم اخالق اصال همه چي تمومه دل من اونو نميخواد-

 سرم وانداختم پايين وچيزي نگفتم گفت:تو که اينقدر فکر زن دادن مني خودتم کسي رو دوست داري؟

 وردم گفت:چرا ميخندي؟فقط خنديدم وچا ي خ

 اخه اين سوال واميرعلي هم پرسيد...گفتم نه-

 جدي؟يعني تو هم عين مني ؟-

 اوهووم-

خوب پس ميگردم يه خواهروبرادر پيدا ميکنم که شوخ طبع باشه وخوشکل باشن ....پسره واسه تو دختره هم واسه -

 من قبول؟

 خنديدم وگفتم:قبول...

رف زديم....ساعت يازده بود که رفتم خوابيدم ...صبح بيدار شدم برم آراد وبيدار کنم چند ساعتي تو اون سرما ح

يادم افتاد رفته لواسون ..دوباره خوابيدم يعني با ويدا چيکار ميکنن؟ شايد ديشب پيش ويدا خوابيده بوده؟آراد بهش 

يه؟ ميگن لباي مردا گرمه يعني لباي گفته اونم از خدا خواسته ميپره بغلش حتما آرادم مي بوستش مزه لباش چه جور

اونم گرمه يا مثل خودش يخه؟ ... بعد اينکه ويدا بيدارش کرد ميره ورزش ..ويدا براش وان وحاضر ميکنه برميگرده 

....بعد حموم ويدا موهاش وسشوار ميکنه با هم صبحونه ميخورن ويدا براش لقمه ميگره ...حتما آراد ميخنده ويدا هم 

 هو داد زدم:کثافت پس چرا پيش من نمي خنديدي؟ خب منم ميخواستم خندتو ببينم....نگاش ميکنه ي

 خاتون اومد تو با ترس گفت:چته مادر چرا داد ميزني؟

 واي با لبخند گفتم:هيچي داشتم فکر ميکردم

 وا..با داد زدن فکر ميکني؟-

 ببخشيد...-

 اقا رو تمييز ميکني؟ رفت بيرون...صبحونه روخورديم مش رجب گفت:امروز کلبه

 خاتون:اره..

 با خوشحالي گفتم:اخ جون...پس منم ميتونم کلبه شو ببينم؟

 خاتون:نخير نميتوني

 اخه چرا ؟ميخوام بهت کمک کنم-
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 اقا گفته شما نريد تو..-

 يعني چي؟مگه ميخوام کلبش وبخورم ؟-

 بخوري يا نخوري رو من نميدونم...گفته اجازه ندم بري تو-

 بزاربرم نميفهمه..-

 اقا به من اعتماد کرده...-

 بازوشو گرفتم وگفتم:خاتون...

 نه...-

 مرغت يه پا داره ديگه؟-

 دقيقا...اصال کسي رو راه نميده فقط خودش وامير علي همين-

 با تعجب گفتم:يعني چي کسي رو راه نميده؟

 ونم کسي رو جز امير علي اونجا راه نميده يعني اينکه اون کلبه رو مادر خدابيامرزش براش ساخت...ا-

ديگه اصرار نکردم.... تمام يک هفته رو تنها بودم پرهام هم صبح ميرفت شب مياومد اونم بخاطر خستگي زود 

ميخوابيد...بيشتر وقتم رو پيش داگي ومرغ عشقام ميگذروندم...چند دفعه فکر فرار به سرم زد اما بعد منصرف شدم 

يدا رو مقصر ميدونست ودعواش کرد اما ايندفعه فقط براي خاتون ومش رجب درد سر درست آراد اون دفعه و

ميکنم ...ديگه اميرعلي نيومد پيشم، براي مختار لواشک درست کردم اما نيومد بخوره ..تنها شده بودم تنهاي تنها 

آراد وشنا کردم خيلي حال  کاش آراد بود باش کل کل ميکردم حوصلم سر نميرفت...حتي چند دفعه رفتم تو استخر

ميداد اما بازم سوت وکوري خونه حال شنا کردن وازم ميگرفت ..چند دفعه بي دليل به اتاق آراد ميرفتم به وسايلش 

نگاه ميکردم..يه شب کامل تو اتاق آراد خوابيدم خاتون نفهميد فکر کرد ميخوام تو يکي از اتاقا بخوابم ...بوي 

بود جاش خيلي گرم ونرم بود مخصوصا بالشتش هر روزصبح يه ربع به شيش  عطرش کل تخت وخواب وگرفته

اوتوماتيک وار چشمام باز ميشد بعد يادم ميافتاد که آراد نيست ...انگار به بيدار کردنش عادت کرده بودم ...بعد 

..تو وضعي گير ساعت شيش ديگه خوابم نميبرد صبحونه ميخوردم ويه جاي تمييز ومي کردم ديگه کالفه شده بودم .

افتاده بودم که خودمم نميدونستم چيه؟اميرنامردم تو اين يه هفته بهم سر نزد...فقط براي دلخوشيم گفت دوست 

دارم...روز وشبم با بي حوصلگي وکالفگي ميرفت جلو...يک شب تو خونه نشسته بودم وبافتني ميکردم که خاتون 

 اومد توو با خوشحالي گفت:اقا اومد ...

 ند رو لبم نشست بعد عين ماشيني که خاموشش ميکنن ناراحت شدميه لبخ

 مش رجب:پس کو ويدا؟

 خاتون:نميدونم ..همراهش نبود

 گفتم:يعني چي همراهش نبود ؟

 خاتون:يعني همين االن با ظرف ميوه بري پيش اقا ...

ه سينما بهتره اون اتاق وبا اون بلند شدم رفتم به اشپزخونه عمارت ميوه رو شستم ورفتم به اتاق تلويزيون...ن

تلويزيون بيشتر شيبه سينماست دم اتاق وايسادم نگاش کردم چقدر الغر شده ويدا اونجا چه غلطي ميکرده که به 

 اين نميرسيده ؟گفتم:سالم...

 فقط نگام کرد وچيزي نگفت..ميوه رو گذاشتم رو ميز گفت:بشين...
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 کرد ...خواستم بشينم، که کنار خودش اشاره کرد گفت:اينجا بشين نگاش کردم داشت يه فيلم ترسناک نگاه مي

 با فاصله نشستم...نميدونستم چرا دارم حرفش وگوش ميدم گفت:ميوه برام پوس بگير

 يه سيب برداشتم گفتم:چرا ويدا رو نيوردي؟

 همين جور که به تلويزيون نگاه ميکرد گفت:چيه نگرانشي؟عقدش کردم گذاشتم ويال بمونه 

تعجب نگاش کردم...يعني همچين کاري رو کرده؟اگه فرحناز بدونه همين دو تار مويي هم که رو سرشه با ريشه 

 ميکنه...به دستش نگاه کردم وگفتم:پس حلقت کو؟

 بخاطر گچ دستم، دادم دست ويدا بمونه؟-

 پس شيرينيش کو؟-

 صاحبت..نگام کرد وگفت:باز فضولي کردي؟ تو ظاهرا نگران همه هستي جز 

همچين ميگه صاحبت انگار من سگم...چيزي نگفتم سيب وپوست گرفتم گذاشتم تو بشقاب جلوش گذاشتم 

 گفت:پس چرا چيزي نميگي؟

 چي بگم؟-

 نميدونم اين جور مواقع يه چيزي براي گفتن داشتي...-

 چون امير گفته ديگه اعصابت وخورد نکنم -

 يعني اينقدر حرف علي وگوش ميکني؟-

 اره...-

 فراموشش کن..-

 نميتونم...)چشمامو نازک کردم (راستي ميدونستي ميتونم ازت شکايت کنم؟-

 چي؟-

 هووسرم اوردي اونم بدون اجازه من..-

 پوزخندي زد وگفت:مثل اينکه يادت رفته اختالل حواس داري ورضايت زن گرفتن رو بهم دادي 

م ....بايد يه چيزي بگم نبايد ببازم يهو چشمم افتاد به تلويزيون ...يه دختر باورم نميشه تو کلکل از اين آراد خله باخت

داشت عقب عقب ميرفت سايه يه مرد بلند قد رو صورتش بود..از ترس عرق سردي رو پيشونيش نشسته بود ...يهو 

ه جيغ بلندي يه مرد گنده با دهنش سرش وکند وشروع کرد به جويدن ...دختر بي سر هم روزمين دست وپا ميزد ي

کشيدم وبا دوتا دستم بازوي آراد وسفت گرفتم ..به بازوي تو دستم نگاه کردم اروم سرم وارودم باال ونگاش کردم با 

چنان اخمي نگام ميکرد که اگه تا يک ثانيه ديگه ولش نميکردم عين همون مرده سرم ومي کَند وميخورد 

 گفتم:ب...ب...ببخشيد

تم اونور تر نشستم ديگه نگاه نکردم سرم وانداختم پايين فقط صدا هاي وحشتناکي اروم بازوشو ول کردم ...رف

 ميشنيدم ...يهو زنگ ايفون اومد يه جيغ ديگه کشيدم آراد داد زد:چته...آيفونه

 با ترس گفتم:ببخشيد ..

 برو ببين کيه...)از ترس جام تکون نخوردم(...مگه تو نيستم ؟-

 ردم وگفتم:ميترسم..با سر پايين زير چشي نگاش ک

 ا زچي ميترسي...؟با اين زبون دو مترو نيمت هيچ هيواليي جرات نزديک شدن بهت نداره پاشو برو -
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 دوباره زنگ خورد يه متر جام پريدم گفتم:ميشه...

 با تاکيد گفت:نه...برو تا زنگ ونسوزونده

گاه کردم گوشي رو برداشتم وگفتم:مگه تو کليد با ترس ولرز ونگراني واسترس رفتم به اشپزخونه به صفحه ايفون ن

 نداري..نصف شبي مردم وزابراه ميکني؟

 دکمه رو فشار دادم ... دم اتاق وايسادم وگفتم:برم؟

 بدون اينکه نگام کنه گفت:نه..

 چرا؟-

 چون من هنوز بيدارم-

بيداربموني منم بايد بيدار بمونم عجب ادميه ها..اخه به من چه تو هنوز بيداري شايد دلت بخواد تا فردا صبح 

 گفتم:ولي من خوابم مياد

 به من مربوط نيست -

با حرص نگاش کردم ..چقدر دلم ميخواد برم سرشو بکنم وبا لذت بجوم...با حرص دستم ومشت کردم پرهام 

 گفت:سالم ننه سرما..

 سمت راستم ونگاه کردم با لبخند گفتم:سالم

 ننه چرااينجا واستادي؟-

 قا اومده...ا-

 پرهام خنديد وگفت:خوش اومده...

 کنارم وايساد وگفت:سالم اقا...عرض وطول وارتفاع اِرادت چرا هنوز بيداريد ؟فردا ميخوايم بريم شماال...

 به سالمت ...من عين شما بيکار نيستم -

 باشه پس آيناز وبا خودمون ميبريم -

 ايي نميره ...با اعصبانيت به پرهام نگاه کرد وگفت:اون ج

پرهام خواست چيزي بگه که اروم زدم به پهلوش وبا سر اشاره کردم که بره...اونم فقط به دوتامون نگاه کرد ورفت 

..رو مبل نشستم به فيلم نگاه نميکردم يه خميازه کشيدم ..کم کم داشت خوابم مي برد..از ترس اينکه خوابم ببره 

مياومدن تو به ديوار تکيه ميدادم رو زمين مينشستم دوباره بلند شدم رفتم بلند شدم ..وقدم ميزدم ميرفتم بيرون 

بيرون اودم تو اينقدر اين کارو تکرار کردم که صداي آراد بلند شد:بس ميکني يا نه؟سر گيجه گرفتم...چرا يه جا 

 نميشيني؟

 خوب خوابم مياد...بزار برم-

 ولي من هنوز خوابم نمياد ...-

 ا بشينم؟تا کي بايد اينج-

 تا وقتي فيلمم تموم بشه....شايد بعد از اين يه فيلم ديگه نگاه کردم -

 واي نه...خب يهو بگو ميخواي شنگجه روحيت بدي ..رو مبل نشستم کم کم پلکام سنگين شد گفت:هي خواب نري؟

 چشمامو باز کردم وگفتم:نچ..

 اره معلومه خواب نيستي...-
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 اري برم؟با حالت گريه گفتم:چرا نميز

 خوابم نمياد نميفهمي؟-

 چرا ميفهمم..ولي نميفهمم چرا منو بيدار نگه داشتي..؟-

 مگه خنگي نميفهمي؟تا زماني که من بيدارم تو هم بايد بيدار باشي  -

دهنمو با زکردم که چهار تا فحش ودري وري وناسزا وهر چي کلمه بد ياد گرفتم تحويلش بدم ...بعد دهنمو بستم 

نگفتم خدايا به من قدرتي بده که همين االن ذوبش کنم..چند دقيقه اي خودمو نگه داشتم که خوابم نبره ..اما  وچيزي

مغزم روم فشار مياورد که ..بخواب ..بخواب..همونجا رو مبل دراز کشيدم..هر چي ميخوادبشه بزار بشه فوقش انباري 

 که...همونجا مي گيريم ميخوابم 

 گفت:پاشو

 ...پا نميشم -

 نصف شبي بازيت گرفت..گفتم پاشو 

 خوابم مياد..-

 داد زد:پاشو..

صاف نشستم تلويزيون خاموش بود وخودشم وايساده بود دستاشم عين خانا تو جيب کرده بود با اخم گفت:برو 

 بخواب

 گفتم:شب بخير اي بميري ايشااهلل موش کور..نميتوني عين ادم بگي برو بخواب همش بايد دادبزني ؟بلند شدم ...

تو حياط وايسادم چقدر تاريکه ..چه جوري برم خونه مش رجب اينا؟با صلوات ودعا وذکررفتم به اتاقم وخوابيدم 

..اخه بگو فيلم روسر،کله بادمجونيت کم اومده بود فيلم ترسناک بزاري؟...واقعا با ويدا چيکار کرده؟به من چه حتما 

بمونه..هه..چه باحال ويدا و ويال هم وزنن ..چند دقيقه بعد از فکر کردن  به گفته خودش عقدش کرده گذاشته ويال

 وخنديدن خوابم برد ...

صبح چشمامو با خيال راحت باز کردم ...چون مطمئن بودم که هستش ..با دو رفتم به اتاقش چراغ وزدم با ديدنش 

دفعه صداش زدم بيدارشد و نگام کرد  خنديدم همچين خودشو تو پتو ميچونده انگار وسط قطب گير افتاده...چند

 ودوباره خوابيد ...دوباره صداش زدم به پلهوي چپش خوابيد پتو رو سرش کشيد وگفت:ولم کن ميخوام بخوابم ...

 با لبخند گفتم:حاال ميتوني منو درک کني که منو از اون سر باغ ميکشوني اين سر که بيدارت کنم؟

 :اين که وظيفته ...همين جور که سرش زير پتو بود گفت

با حرص پوفي کردم ورفتم به اشپزخونه ..صبحونشو حاضر کردم ساعت هفت بردم باال...هنوز خوابيده بود يک 

...چرا  7سانتم از جاش تکون نخور ده بود ...سيني رو گذاشتم رو ميز وکنار کنار تخت ايسادم صداش زدم:اقا ساعت 

 بلند نشديد؟

 ..ولم کن. 7خب چيکار کنم -

 بيشتر تو جاش جمع شد...گفتم: نميخوايد بريد شرکت؟

 نه...-

 با خوشحالي گفتم:يعني ميريم شمال؟ 

 پتو رو از سرش برداشت وبا چشماي خواب الود گفت:يادم نمياد گفته باشم تو هم قراره بياي..
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 با لبو لوچه اويزون وناراحتي گفتم:منم که نگفتم ميخوام بيام ...

 ضر کن برووان وحا-

 عين لشکر شکست خورده ها رفتم به حموم که تلفنش زنگ خورد :بله...

.... 

 سالم خوشکل خانم...

....... 

 نه ميام...فقط ساعت نه حرکت کنيم ...چون هنوز حاضر نيستم -

..... 

 همتون بيان اينجا با هم ميريم 

..... 

 بوس رو لبات خدا حافظ

خداحافظ...اخه بگو نمي ميري اينقدر فرحنازو ميبوسي؟ از کنارم رد شد ورفت حموم  اداش ودراوردم بوس رو لبات

 منم بدون اينکه نگاش کنم رفتم سراغ تختش ومرتبش کردم نشستم پرهام گفت:سالم خاله بزي...

 با همون قيافه گرفته گفتم:تو اين همه لقب والقا بي که به من ميدي از کجا مياري؟

 ضر نشدي؟از خودم...چرا حا-

 من باهاتون نميام..-

 نمياي؟کي گفته؟-

 با انگشت شصتم به حموم اشاره کردم وگفتم:اون گفته 

 بي خود کرده...االن زنگ ميزنم به داداش بزرگش بياد حسابش برسه ..فکر کرده -

نون تست  موباليش ودراورد ورفت پايين..آراداز حموم اومد بيرون رو صندلي نشست منم رو به روش نشستم

 برداشتم گفت:چند دست لباس بزار تو چمدون 

 با بي حوصلگي گفتم:باشه...

 لقمه رو جلوش گرفتم گفت:اين لقمه رو نميخوام

 نگاش کردم وگفتم:چرا؟

 عين خودتت کج وکولکيه...يه لقمه درستر بگير -

ا ناز وادا خورد ..بعد اينکه موهاشو خشک لقمه رو گذاشتم جلوي خودم وبراش يه لقمه ديگه گرفتم ...سه تا لقمه رو ب

کردم بيست دقيقه تو اتاق لباس فکر ميکرد چي بپوشه..وسواسيش اندازه چهار تا دختر شيک پوش بود ...بعد اينکه 

 لباسشو پوشيد عطر برداشت دستمو جلو بينيم گرفتم نگام کرد وگفت:اين چه کاريه؟

 ر شيرين حساسيت دارم دستمو برداشتم وگفتم:يه بار که گفتم به عط

 چيزي نگفت وبا عطر تلخ عوضش کرد چند قدم رفتم عقب گفتم:مي تونم برم؟

 برو.. -

اومدم بيرون يه نفس عميق کشيدم چند تا پله رفتم پايين ..که امير اومد باال من وکه وايساد وبا لبخند گفت:سالم 

 خانم...خوبي؟
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بام خوبه ؟داره تظاهر به خوبي ميکنه يا واقعا خوبه؟با لبخند بي جوني چرا بعد اينکه اونجوري باش حرف زدم هنوز 

 گفتم:سالم ..ممنون 

 چرا گرفته اي؟نکنه بخاطر اينکه آراد نميزاره بياي؟-

 سرم وتکون دادم وگفتم:اره...

 تو برو لباسات وبپوش خودم درستش ميکنم -

لن رسيد رسيد با تعجب ديدم پارهام وآبتين کنار هم نشستن اينو گفت از کنارم رد شد رفت به اتاق آراد پام که سا

ودارن پلي استيشن بازي ميکنن يعني آبتين پرهام وميشناسه يا همين االن با هم اشنا شدن؟رفتم پيشون وبا همون 

 تعجب گفتم:سالم...

 دوتاشون نگام کردن وبا يه صداي کش داري گفتن:ســـــــالمـــــ....

 شما همديگه رو ميشناسيد؟لبخند زدم وگفتم:

 دوتاشون با همون حالت گفتم:بــــــــــــــَ.......ل ه

 خندم بيشترشد وگفتم:از کجا؟

 آبتين:از اونجا ...

 با لبخند گفتم:مسخره نکن دارم جدي ميگم

 پرهام:جدي گفت...از اونجا به بعد با هم دوست شديم 

 بلند خنديم وگفتم:خب اونجا کجاست؟

 يوختي سريي..يعني تا حاال به کسي نحوه ي اشنايمون و نگفتيمآبتين:

 نميشه به من بگيد؟-

دو تاشون به هم نگاه کردن وبعد دو دقيقه پچ پچ کردن دم گوش همديگه دوتاشون به معني باشه سرشو تکون 

 دادن آبتين گفت:توي يه هواي سرد تابستون 

 پرهام:من شديد دستشويي داشتم

 هويچ بستني خورده بودم بايد حتما تخليه ميکردم آبتين:منم اب 

 پرهام:صف دستشوي طوالني بود ..نمي تونستم خودمو کنترل کنم 

 آبتين :اوضاع من بهتر بود ...يعني ميتونستم خودمو نگه دارم ...

 بده به من؟  پرهام: من چون وسط بودم... وآبتين نفراي اولي بود بلند گفتم يکي از اقايون جلو ميتونه نوبتشو

 آبتين:سرش داد زدم گفتم همه جا به نوبت...وانچه را براي خودتت ميپسندي براي ديگران هم بپسند 

 زدم زير خنده وگفتم:اين اخريه ديگه چي بود گفتي؟ 

 آبتين :نميدونم از دبستان ياد گرفته بودم يهو همشون اومد تو ذهنم 

 هم گفت...مثل صف جهنم وبهشت از اينا پرهام: حتي چند تا حديث مرتبط با نوبت 

 با خنده گفتم:خب بعدش چي شد؟

 پرهام:کنترلمو از دست دادم ورفتم جلو اول همه وايسادم چند نفر سرم داد زدن از جمله..

 آبتين:من...

 پرهام:خالصله اولين نفر ي که دراومد پريدم تو دستشوي...
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 ش بيرون آبتين:ولي من نذاشتم ...يقشو گرفتم اوردم

 پرهام: بعد دودقيقه کشتي گيريي دونفره ...

 آبتين:البته اينم بگما هيچ کس نيومد دخالت کنه ...چون فشار رو همه بود هر آن امکان داشت سرازير بشه 

 برم  پرهام:اينم راست ميگه...آبتين يقمو گرفت چسبوندم به ديوار يقشو گرفتم وگفتم...اوه... اوه.... داره ميريزه بزار

آّبتين :منم نگاش کردم ...دلم به حالش سوخت بد جور داشت تو خودش مي پيچيد يقشو ول کردم ونوبتم ودادم 

 بهش 

 پرهام:خيلي مرد بودي آبتين ...خرب مرامتم

 آبتين:اين حرفا چيه...نوکر شما هم هستم تا باشه از اين کارا 

رو زمين قيافه ي جد يشون ،منو بيشتربه خنده مي انداخت دو  من تا اون موقع از خنده ريسه ميرفتم نشسته بودم

 تاشون با تعجب نگام ميکردن کامليا اومد تو وگفت:چي شده؟چيکاريش کردين؟ 

 کنارم نشست با خنده وچشماي پر اشک گفتم:سالم...

 سالم..چرا اينجوري ميخندي؟-

شون کرد ...سريع به صفحه تلويزيون نگاه کردن وخيلي فقط تونستم با دست به اون دوتا اشاره کنم...کامليا هم نگا

 جدي به بازيشون ادامه دادن...کامليا بلندم کرد وگفت:تو بيکاري به حرفاي اينا گوش ميدي؟

 همين جور که مي خنديدم گفتم:خيلي باحالن 

 آيناز برو زودتر حاضر شو بايد بريم-

بلند شدم راه افتادم پشت سرم اومد رفتم به حياط کامليا بازومو  تا اسم حاضر شدن اورد تمام خوشحاليم از بين رفت

 گرفت وگفت:چت شد يهو؟

 نميزاره باهاتون بيام ...-

 مگه امير علي نرفت باش صحبت کنه ؟-

 چرا..ولي معلوم نيست قبول کنه -

کنه يعني جرات نه دستمو کشيد به طرف خونه وگفت:وقتي اميرعلي ميره باش صحبت کنه ...مطمئن باش قبول مي

 گفتن نداره 

 هنوز نفهميدم قضيه بين آراد وامير علي چيه؟وايسادم گفتم:بزار ببينم چي ميشه بعد ميرم حاضر ميشم 

 عزيز من وقتي ميگم مطمئن باش ميزاره بياي يعني مطمئن باش...آراد رو حرف اميرعلي حرف نميزنه -

م توي ساک خاتون اومد تو وگفت:حاضر شدي؟...همه تو حياط به کمک کامليا حاضر شدم چند دست لباس گذاشت

 منتظر شما هستن 

به خاتون گفتم لواشکاي مختاروتو يخچال اومد بهش بده ...چند تا لواشکم با خودم بردم تو يه کيسه فريزرم چند تا 

تم نميدونستم قبول ميوه گذاشم راه افتادم خاتون با قرآن ويه کاسه اب پشت سرمون اومد ...هنوز دلشوره داش

ميکنه يا نه همه تو حياط جمع شده بودن مرينا ومونا هم اومده بودن رفتم جلو بهشون سالم کردم چند نفر بيشتر 

 جوابمو ندادن مونا اومد جلو گفت:چقدر خوش تيپ شدي دختر

 فرحنازپوزخندي زد وگفت:اره بهش بگو خوش تيپي تا با عقده از دنيا نره

 ش کرد وگفت:چشات کوره يا خودتو زدي به کوري؟مونا با اخم نگا
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 پرهام يه خالل گوشه دندوناش گذاشته بود گفت:آبتين جون .. به نظرت من خوشتيپ نيستم؟

 آبتين:چرا قربونت برم ماه شدي ...ماه

 فرحناز:اين ديگه براي چي ميخواد بياد ؟

 آراد:اونجا به يه خدمتکار احتياج داريم ...

 وگفت:موافقم...يکي بايد باشه رختامونو بشوره ديگه فرحناز خنديد

با ناراحتي بغض نگاش کردم خجالت ميکشيدم که فقط به عنوان يه خدمتکار دارن من ومي برن ...همشون رفتن 

 بيرون اميرکنارم وايساد وگفت:اگه از اين چشمااشک بياد نميزارم پات به شمال برسه

 لبخند زدم وگفتم:نمياد

 خوبه..-

وايساده بود وگفت:اقايون همين االن بايد دخترا رو تقسيم کنيم...هر کي  602با هم رفتيم بيرون ...پرهام دم ماشين 

 همين االن قل خودشو برداره

 آبتين:آيناز..يبا اينور 

 پرهام:آيناز..بيا اينور

 آبتين: اينو که منم گفتم...

 بپرن باالپرهام:جدي؟)يه سوت بلند زد (هر چي آيناز داريم 

 کامليا:منم با شمام

 قيافه پرهام تو هم شد ولي آبتين خوشحال شدگفت:حتما...چمدونتو بيار بزارم عقب 

 کامليا با خوشحالي رفت پرهام يه پوفي کرد مونا گفت:منم با امير علي

 اميرعلي خنديد وگفت:حتما خوشحال ميشم

 فرحناز:منم آراد...

 گفت:مرينا جان شما هم تشريف ببر قسمت بار ماشين آرادپرهام با همون قيافه گرفتش 

 مرينا: نمکدون...

 من اين وسط مونده بودم که امير گفت:آيناز چرا وايسادي سوار شو ديگه....

 آراد:سوار ماشين من ميشه...

 اميرعلي:چرا سوار ماشين تو بشه؟

 آراد:چون تو زيادي بهت خوش ميگذره ...

 ر شو...امير علي:آيناز سوا

 آراد داد زد:خدمتکار منه...بايد سوار ماشين من بشه

مرينا:ايناز برو سوار ماشين آراد شوتا همديگه رو نکشتن ..من نميدونم اين دختره چي داره که دارين سرش دعوا 

 ميکنين 

 فرحناز:آراد ولش کن بزار با امير بياد 

 ي داري..؟آراد با اعصبانيت نگاش کرد وبه من گفت:مشکل شنواي

 خاتون با ترس اوم جلواستينمو کشيد وگفت:آيناز جان برو سوار ماشين اقا شو
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 دروباز کرد سوار شدم ...پرهام بلند گفت:برمحمد وال محمد اجماعاً صلوات ...

 آبتين وپرهام با اخرين حد صداشون صلوات دادن منم ميخنديم ....مرينا کنارم نشست...فرحناز راننده بود آرادم

جلو نشست ...راه افتاديم خاتون پشتمون اب ريخت ..پرهامم جلوتر ما رانندگي ميکرد وبوق ميزد آبتينم سرش 

واورده بود بيرون ودست ميزد وکِل مي زد .....مرينا از خنده قهقه ميزد وبا خنده گفت:با اينا حوصلمون تو شمال سر 

 نميره ....

 ي ويدا رو چرا نيوردي؟اصال نديدمش...کجاست؟يهو فرحناز ياد يه چيزي افتاد وگفت:راست

 آراد فقط بيرون ونگاه ميکرد انگار توفکر بود فرحناز زد به بازوي آراد وگفت:آراد با توام..

 ها؟...چي گفتي؟-

 حواست کجاست؟ميگم ويدا کجاست ؟نديدمش...جايي رفته؟-

 ويدا...اره پيش مهران ...-

 ون چي کا رميکنه؟فرحناز با تعجب گفت:مهران؟پيش ا

مگه قرار نذاشتيم هر وقت مهران از مالزي برگشت بره پيشش...وتا اون زمان پيش من بمونه ...منم به قولم عمل -

 کردم 

 اما اون هنوز مالزيه...-

آرادپوزخندي زد وگفت:اصال اون مالزي نرفته بود .. بخاطر کارش يه تُکه پا رفته بود مشهد ودوروزه برگشت )با 

 لت عصبي نگاش کرد (نميدونم چرا بهم دروغ گفتي...حا

 من بهت دروغ نگفتم...فقط-

 بسه...شنيدني ها رو شنيدم ديگه نميخواد بيشتر از اين گند بزني -

 يه کتاب از کيفم برداشتم مرينا کيفمو برداشت وگفت:چه کيف بافتني خوشکلي داري..از کجا خريدي؟

 بود ...حتما اميرعلي براش خريده  فرحناز:اخه اين بدبخت پولش کجا

 با لبخند به مرينا گفتم:خودم بافتم....البته خاتون بهم ياد داد..

 مرينا:خيلي خوشکله...به منم ياد ميدي؟

 با خوشحالي سرمو تکون دادم وگفتم:حتما...

 سخت که نيست؟-

 نه بابا ...خيلي راحته..فقط يه زير ويه رو ميخواد -

 شم خودتت بافتي؟اين گال ي رو-

 نه..اينا خيلي سخت بود خاتون خودش برام بافت -

 در کيفو باز کرد وگفت:اَهههههه...اين همه لواشک وبراي چي اوردي؟

 فرحناز:حتما فکر کرده شمال قطعي زده

ي با يه لبخند حرص دار گفتم:لواشکا رو خودم درست کردم ...لواشکاي صنعتي دوست ندارم معلوم نيست چي جا

 لواشک به خورد مردم ميدن....يکيشو برداربخور

 با تعجب گفت:اينم خاتون يادتت داده؟

 نه...مامانم..-
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يکيشو برداشت وخورد چشماشو فشار داد وگفت:واي خدا چقدر ترشه...به درد زن دادشم ميخوره که حاملست 

 ...وياره لواشک داره )نگام کرد وگفت(براش درست ميکني؟

 بله..حتما-

 يکي از لواشک ها رو جلو فرحناز گرفت وگفت:فرحناز بخور ببين چقدر خوشمزست...

 فرحناز پوزخندي زد وگفت:معلوم نيست با دستاي کثيفش چطور اين لواشکا رو درست کرده

 مرينا :وا....اخه کي دستشو ميکنه تو قابلمه داغ لواشکي؟)جلو آراد گرفت(شما هم نميخوردي ؟

 ...گفتم:همشو نخور براي معدتت خوب نيست ..آراد همشو برداشت

نگام کرد...خواست بخوره که فرحناز از دستش کشيد وانداختش بيرون گفت:خوشت مياد هر اشغالي رو 

 بخوري؟لواشک ميخواي؟صبر کن يه سوپر مارکتي پيدا کنم بهداشتيشو برات ميخرم 

 فرحناز از تو ايينه نگام کرد وگفت:چته ميخندي؟همه داشتيم با تعجب نگاش ميکرديم..من ريز ريز خنديدم...

 نگاش کردم وگفتم:داداشت راست ميگه...وقتي حسود ميشي حرف زدنتم ضايع ميشه

فرحناز با اعصبانيت پوزخندي زد وگفت:اخه تو چي داري من بهت حسودي کنم ها؟قيافه لوندي داري که 

 نداري؟اندام رو فرمي داري که نداري...

 وسط حرفش وگفت:فرحناز ديگه بي انصافي نکن ...اندامش به نظر من از تو هم بهترهمرينا پريد 

 فرحناز با حالت عصبي گفت:اندام اين بهتر از منه...

 آراد:بس کنيد ديگه...يه کاري نکنيد سه تاتون از ماشين پرت کنم بيرون 

د گفت:خيلي نامردي... اخه چند ا چندتا تو گلوت پرهام ماشينشو کنار ما رانندگي ميکرد ...سرشو اورد بيرون وبه آرا

گير نميکنه ؟حاال که خوشکلي بايد سه تا برداري؟ما دوتاايم فقط يکي بهمون رسيد ...اميرعلي يکي بود يکي هم 

 گيرش اومد .....يکي از اونا به غير فرحنازکه پاچه ميگره بفرست براي ما..

 گفت:راست ميگه آيناز... آينازو بده به ماآبتين خوابيد رو پرهام و سرش اورد بيرون 

پرهام زد تو سرشو گفت:برو اون ور ..جلومو نمي بينم )آبتين نشست سر جاش پرهام به آراد گفت(موقع نهار يکي 

 از دخترا به جز فرحناز وبرميداريم 

 امه آبتين دوباره رو پرهام خوابيد وگفت:راست ميگه...آينازو بديد به ما ...آيناز قُل پره

منو مرينا مي خند يم فرحنازبا اعصبانيت پاش وگذاشت رو گاز وجلو تر از همه بوديم ...آراد گفت:چه خبرته فرحناز 

 يواش تر برو 

سرعت ماشين وارود پايين ...ساعت دوازده بود که براي نهار وايساديم...اول ماشين ما وايساد بعد پرهام پشت 

يين پرهام عين قلدرا اومد طرف ما جلو آراد وايساد ...از آراد کوتاه تر بود سرش اميرعلي پارک کرد ...اومد پا

 سرشو بلند کرد چش تو چش آراد شد ..اونم با اخم نگاش ميکردگفت:فرمايشي بود؟

 پرهام وا رفت وگفت:نه ...اومدم بگم رنگ چشات خيلي نازه

 اومد طرف من اروم گفت:بعد نهار برو صندوق عقب ماشينم بشين

 خنديدم اينو گفت وبا بقيه رفت تو امير اومد طرف من وگفت:چرا نميري تو؟

 ميشه غذاي منو بياري بيرون ...؟همينجا مي خورم -

 اينجا يخ ميکني...-
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 خاطره خوبي از غذا خوردن با اونا ندارم ...-

 اره ميدونم...پس پيش اونا نميشينم...بريم تو -

ت نشستيم وبه پشتي تکيه داديم...کامليا ومرينا ومونا وفرحناز وآراد پيش هم نشسته با هم رفتيم تو دم در رو يه تخ

بودن...پرهام وآبتينم يه تخت براي خودشون رزرو کرده بود ن..ما با اونا خيلي فاصله داشتيم ...يهو صداي خنده 

بتينم نشسته بود وميخنديد پرهام بلند شد ..همه نگاشون ميکردن پرهام افتاده بود رو تخت وغش غش مي خنديد آ

 گفتم:معلوم نيست بهم چي ميگن که اينجوري ميخندن ؟

امير:تشخيصش زياد سخت نيست ...حتما پرهام يه جک تعريف کرده که خودش بيشتر خندش گرفته با خنده 

 پرهام آبتين هم ميخنده 

 واقعا...؟-

 بله...اين چند سالي که اين دوتا ميشناسم کارشون همينه -

 ه مردي اومد سفارشامونو داديم ..وقتي رفت بازو هامو گرفتم وگفتم:اينجا چرا اينقدر سرده؟ي

 چون شماله؟سردته؟-

 اره...-

 کتشو دراورد انداخت رو شونم گفت:بپوش...

 اخه...-

 انگشتشو اورد باال وگفت:يه کالم حرف بزني من ميدونم وتو 

 پس خودتت چي سردت نميشه؟-

 رمه...مثل تو هم سرمايي نيستم پس بپوش ..اينجا که گ-

 پوشيدم وگفتم:چه کت گرمي داري..

 بخاطر گرماي بدنمه ..-

 نگاش کردم وسرم وانداختم پايين ..سفارشاتمونو اوردن مرغ سرخ شده بود ..پيازو برداشت وگفت:پياز مي خوري؟

 نه دوست ندارم...-

م ..امير برام مرغ تيکه ميکرد ميزاشت رو برنجم، منم ميخوردم با مشغول خوردن شديم ...من اروم اروم مي خورد

 اين کارش معذب ميشدم ...خودش کباب سفارش داده بود يه تکيه بزرگ از کبابش جلوم گرفت وگفت:بخور

 اينو من بردارم که چيزي براي خودتت نمي مونه..-

 چرا ميمونه بردار -

و چرخوندم ديدم آراده با اعصبانيت قاشق دستشو فشار ميده ومارو نگاه برداشتم ...که نگاه يکي رو حس کردم سرم

 ميکنه امير گفت:بخور ديگه..به چي نگاه ميکني؟

 هيچي...-

 بعد نهار کت اميرو بهش دادم دست وصورتم شستم اومديم آبتين گفت:نهار چطور بود؟ 

 پرهام زد به شکمش وگفت: عالي بود..

 ود چون غذا هاي منم نوش جان فرموديدآبتين:براي شما که عالي ب

 اخه هر چي تو اين اب انبار ميريزم پر نميشه...-
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 فرحناز:آراد که هيچي نخورد...

 اميرعلي:چرا؟

 فرحناز:ميگفت غذاي رو که سفارش دادم رودوست نداره

 اميرعلي:خب يه چيز ديگه براش سفارش ميدادي...

 ذاشت گفت اشتها ندارمفرحناز: مي خواستم اين کاروبکنم ...ن

 امير:اينجوي که نميشه بايد يه چيزي بخوره ...وگرنه معدش اذيتش ميکنه، االن کجاست؟

 فرحناز:اونا داره مياد ..

 وقتي بهمون نزديک شد امير گفت:براي چي نهار نخوردي؟

 کتش رو دستش انداخته بود به من نگاه کرد و به امير گفت:اشتهام وکور کردي..

سوارماشين شد...دوباره همه سوار ماشين شدن وراه افتاديم ...کتابي که همراه خودم اورده بودم باز کردم رفت 

وخوندم ... فرحناز موسيقي ارومي گذاشته بود که مرينا خوابش برد ...چند دقيقه بعد فرحناز گفت:آراد خسته اي 

 بخواب...

 نه ..خوابم نمياد-

 ي؟پس چرا داري چشماتو فشار ميد-

به آراد نگاه کردم ميدونستم االن اسيد معدش زده باال و زخم معدش داره اذيتش ميکننه گفتم:بخاطر معده 

 خاليشه...بايد يه چيزيه بخوره

 فرحناز:کسي از شما چيزي پرسيد؟

 اخه ديدم خيلي نگرانشي گفتم بدوني چشه..-

 غازه اي نيست ...چيزي هم که همرام نيوردم ..فرحناز انگار با خودش حرف ميزد گفت:اين دورو برا هم که م

 يه سيب از کيفم دراوردم خم شدم جلو گفتم:بيا يه گاز اين بزن 

 آراد به سيب نگاه کرد وگفت:نمي ترسي عشقت ناراحت بشه؟

 نه اون مثل تو نيست چون موقعيت ها رو درک ميکنه....اگه نخوري خونريزي معده ميکني-

 فرحناز:آراد بردار..

آراد برداشت ... با صداي بلند گوشخراش موسيقي سرم وبلند کردم مرينا از خواب پريد دو تامون با تعجب به پرهام 

نگاه ميکرديم پرهام وآبتين اينقدر محکم سر شونو عقب وجلو مي بردن وداد ميزدن که هر آن امکان داشت 

بود رو گوشاش ..هر کي اين دوتا رو ببينه فکر  سرشون ازجا کنده بشه ..کاملياي بيچاره هم فقط دستشو گذاشته

 ميکنه مستن، فرحناز نچ نچي کرد وگفت:اينارو ببين ...عين ديونه ها دارن سرشو تکون ميدن 

پرهام سرشو اورد بيرون داد زد:آراد ميکشمت....بچه قرتي خيلي نامردي بزار برسيم ويال حسابت ميرسم بازم که 

 من که به آيناز زشتو هم راضي بودم.. دخترا رو براي خودت برداشتي

يه لبخند دراز که کل لثه وندنونش مشخص بشه تحويل آراد داد ..يهو منو مرينا زديم زير خنده وفرحناز به يه لبخند 

ظريف اکتفا کرد ..آرادم به اخمش راضي بود تا وقتي رسيديم به کاراي پرهام خنديدم...فرحنازجلو يه در بزرگ نگه 

راد گفت:کليدو بده...)آراد کليدو بهش داد برداشت دستشو اورد پشت جلو من گرفت وگفت(...برو درو داشت به آ

 باز کن
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 کليد برداشتم ودرو باز کرد ماشين وبرد تو ...بعد اميرعلي وايساد وگفت:دست گلت درد نکنه خانم..

 با لبخند گفتم:خواهش ميکنم...

 ممنون فندوق خانم..رفت تو..پرهام اومد نگه داشت ودادزد :

 منم داد دزم:چراداد ميزني؟ 

 خو فکر کردم مثل ما کر شدي..-

 خو اشتباه فکر ..برو توببينم-

رفت تو ودر وبستم ..صداي اموج دريا رو ميشنيدم...باور نميشه دوباره ميتونم دريا رو ببينم همه از ماشين پياده شده 

 ميرفتم طرف دريا که فرحناز گفت:کجا...؟ بودن وکش وقوسي به بدنشون ميدادن...داشتم

 ميرم ساحل-

 به ماشين اشاره کرد:اول چمدونا رو ببر تو

همه رفتن تو جزاميروفرحنازآراد هم داشت ميرفت تو که امير صداش وبلند کرد :خجالت نمي کشيد..اين دختر با 

 ببريد اين وزنش ميتونه چمدوناي شما دوتا برداره ؟حمالتون که نيست..خودتون

 آراد برگشت ونگامون کرد فرحنازگفت:اين خدمتکار آراد...اوردتش اين کارا رو بکنه 

يه قدم رفت جلو تو چشماي فرحنازنگاه کرد واروم گفت:آيناز تا زماني که اينجاست کسي حق دستور دادن بهش 

 نداره...

ه ميکردامير مچ دستمو گرفت فرحناز بدون هيچ حرفي چمدون خودش برداشت ورفت آراد هنوز بهمون نگا

 وميکشيد وايسادم گفتم:امير...

 دستمو ول کرد وگفت:امير چي؟چرا هر چي ميگن انجام ميدي؟

 با لبخند گفتم:چون خدمتکا رآرادم ..بايد کاراشو انجام بدم

 اخه چمدون به اون سنگيني رو تو ميتونستي بلند کني؟-

 س بيشتر نيستچمدون آرادو خودم بستم...دو تا دست لبا-

ساکت شد ونگام کرد فرحناز اومد گفت:آراد گفته اگه خيلي ناراحت ليليت هستي خودت برامون چاي بيار وفکر شام 

 هم باش

 اميربااعصبانيت گفت:چهار تا دختر هستين عرضه يه چاي دم کردن هم نداريد؟

...به طرف صدا رفتم ...ديدمش چشمامو با اخم نگام کرد ورفت هنوز دريا رو نديده بودم فقط صداشو مي شنيدم

بستم ويه نفس عميق کشيدم بوشو حس کردم امير پشتم وايساده بود وگفت:اينم درياي که ميخواستي ودلت براش 

 تنگ شده بود...

 خنديدم گفت:بريم خريد؟

 خريد چي؟-

 مگه نه اقامون دستو رداده فکر شام باشيم-

 اي ببريمخنديم وگفتم اره...پس اول براشون چ

 نميخواد...اگه لي لي به الالشون بزاريم تنبل ميشن -

 با هم رفتيم سوار ماشينش شديم ...راه افتاديم گفتم:اينجا چقدر قشنگه..
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 اره..بايد يه روزي بيرامت کل اينجا رو بهت نشون بدم -

 اگه آراد بزاره...-

 مگه دسته خودشه نزاره-

 ا ش کردم وگفتم:راستي قضيه بين تو آراد چيه؟االن بهترين فرصت بود بپرسم، نگ

 کدوم قضيه؟-

 هميني که هر چي تو بگي نه نميگه...اگه کتکش بزني چيزي نميگه دعواهتنون درحد دعواست وقهر نمي کنيد-

 خنديد وگفت:داستانش مفصله...فعال بريم خريد بعدا برات تعريف ميکنيم

 باشه ..-

 داشتيم اميرعلي خريد ..هرچي براي اين چند روز الزم 

کيسه هاي خريد وگذاشتم تو ماشين وحرکت کرديم بارون شديدي شروع کرد به باريدن ترافيک شد...ماشينا اروم 

 ميرفتن معلوم نبود چي شده...چند دقيقه اي مونديم که موباليش زنگ خورد نگاه کرد لبخندي زد وجواب داد:جانم...

..... 

 ترافيک...-

..... 

 يد وگفت:چشم زود ميايم...خدا حافظخند

گوشي رو قطع کرد...داشت با کي حرف ميزد ؟فضولي کار زشتيه...لبخند زدم گفت:آراد بود...ميخواست بدونه 

 کجاييم

 با تعجب نگاش کردم با لبخند گفت:چيه بهش نمياد نگران بشه؟

 نه...اصال به قيافش نميخوره -

 گه اي هم داره که به قيافش نميخوره با همون لبخند گفت:آراد چيزاي دي

تا موقعي که به خونه رسيديم نم نم مي باريد خريدامونو برديم داخل اشپزخونه..کامليا اومد تو وگفت:معلوم هست 

 شما کجايين؟

 اميرعلي:ببخشيد...تو ترافيک گير افتاديم..بقيه کجان؟

ن چيکار ميکنن..مونا ومرينا هم دارن لباساشونو از چمدون پرهام وآبتين خوابيدن....آرادوفرحنازم تو اتاقن نميدو-

 درميارن 

 امير گفت:عزيزم ...گفتم کجان...شرح تفسير نخواستم.. ..يک کالم مي گفتي تو اتاقن

 کامليا با ناراحتي گفت:اصال به من چه کجان؟

 رفت بيرون خنديدم گفت:ميبيني من چه خواهري دارم ...

 اره ؟اينجا چند تا اتاق د-

 تا اتاق داره ولي با توضيحي که کامليا داد فکر نکنم به من وتو اتاق رسيده باشه... 1اينجا  -

 خوب حاال چي بپزيم؟-

 نميدونم ..تو بگو من بهت کمک ميکنم -

 باشه ...-
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گفتم ده نوع غذا وساالد وسوپ ودسر درست کرديم...دست امير علي تند بود دونوع ساالدبهش 2به کمک اميرعلي 

دقيقه حاضر کرد...خيار مي خوردم نگاش ميکردم دستش اونقدر سريع بود که نفهميدم کي کاهو وخيار وتيکه 

کرد.... حواسم پيش خورد کردن امير بودوداشتم جعفري براي سوپ خورد ميکردم که انگشتم بريد..يه جيغ اروم 

 کشيدم ..گفت:واي چيکار کردي؟

شستم خيلي ازش خون مياومد سينگ پرخون شده بود ..چسب اورد به انگشتم نگاه بلند شدم زير شير دستمو مي 

 کرد وبا نگراني گفت:نه ..چسب فايده نداره 

رفت... دوباره دستمو زير شير گرفتم با باند وگاز استريل وبتادين برگشت ...شيرو بستم بتادين وريخت رو انگشتم 

 فت:نه اشتباه بستم ..بعد گاز استريل ودورش چرخوند باز ش کرد وگ

بازش کرد با يه گاز استريل ديگه عوض کرد همين جور با تعجب نگا ش ميکردم اونم با هول کاراشو انجام ميداد 

 خواست گاز استريل وبزاره گفت:واي داره خون مياد نکنه بخيه ميخواد ؟..

 يهو بلند خنديدم وگفتم:چرا اينقدر هولي ؟ 

 ست با خنده گفت:هول نشدم...انگشتت داره خيلي خون مياد همين جور که انگشتم ومي ب

 بلند تر خنديم وگفتم:دکتر به اين هولي نديده بودم

يهو آراد با اخم اومد تو نگامون کرد امير سرش وبلند کرد آراد گفت:اينقدر جون ميکندي بياريمش بخاطر همين 

 بود ؟

 به عشقم اشکالي داشته باشه  دستم تو دست اميرعلي بود گفت:فکر نکنم محبت کردن

 لياقتت کلفت منه...-

 کلفت تو شرف داره به دختراي اطرافت-

آراد دوندانشو بهم فشرد ورفت بيرون ..دستمو از دستش بيرون اوردم امير گفت:آيناز خواهش ميکنم فقط يک 

 هفته

 فايده اي نداره ...با اين تظاهر الکي فقط اوضاع بدتر ميشه -

 يشه من بهت قول ميدم ..بد تر نم-

 فقط چند هفته ...-

 با خوشحالي گفت:خوبه...حاال زود شام وبراشون ببريم تا نيومدن خودمون وبخورن 

لبخندي زدم وبا هم ميز شام وچيديم چيدن ميز که تموم يکي يکي پيداشون شد ...جز آبتين وپرهام که يهو پرهام با 

 بتين داد زد:ميکشمت پرهام اونو بده به منسرو صدا وخنده از پله اومد پايين وآ

 پرهام:نميدم براي خودمه

 آبتين:از چمدون من برش داشتي ميگي براي منه ؟

 همين جور که ميدويدن مرينا با اخم گفت:چه خبرتونه عين بچه ها دنبال هم ميدوين؟

 پرهام خنديد وگفت:بابا تقصيراين بوفالو ولم نميکنه ...

 مير گفت:خب يه لحظه ندوين وايسين بگيد چي شده؟کامليا خنديد وا

 پرهام رفت پشت مبل آبتينم جلوش وايساد وگفت:امير جون اين ميخواد شورتمو برداره ...

 آبتين پريد سمتش دوباره فرار کرد داد زد:دروغ نگو بزغاله شورت خودمه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

2 2 4  

 

رفت پشت امير آبتين گوشه لباسشو گرفت که همه فقط نگاش ميکرديم کامليا از خنده رو صندلي نشسته بود پرهام 

دوباره فرار کرد آراد پوفي کرد ونشست پرهام وسط سالن وايساد وگفت:صبر کن..صبر کن با اين دويدن ها به جاي 

نميرسيم بزار يکي درمورد اين شورت حکم بده)به مرينا نگاه کرد(مرينا جون تو شورتاي منو ديدي ببين)بازش 

 ست ؟کرد(اين شورت من ني

 مرينا :خجالت بکش ..اين چه حرفيه به من ميزني حاال اينا پيش خودشون چي فکر ميکنن؟

 نشست به مونا نگاه کرد وگفت:مونا تو چي؟

 مونا خنديد وگفت:شرمنده من جنس ورنگ شورتاي تورو نديدم ...

 آبتين گفت:اخه کون تو اندازه کون منه؟

 پرهام:مگه کون من چشه؟

 کدومش اندازه يه ماهواراستچش نيست هر-

 پرهام پشتشو نگاه کرد وگفت:کو؟چرا دروغ ميگي 

 يهو آبتين از دستش کشيد گذاشت تو پيراهنش وگفت:حق به حقدارش رسيد

 پرهام رفت جلو دستش وگذاشت رو شورت وگفت:عجب سينه هايي امشب پيشم ميخوابي؟

 مه نشستن پرهام گفت:اخي...خجالت نداره اين چيزا عاديهآبتين با خجالت خنديد وسرش گذاشت رو سينه پرهام ه

 پرهام وآبتين هم نشستن امير گفت:تو چرا وايسادي بشين ديگه...

 فرحناز:امير من خوشم نمياد با اين دختره سر يه ميز بشيم ..

 امير:اين دختره آينازه...سر ميزم ميشينه 

شامتون بخوريد ؟اونجا خلوت تره راحت ميتونيد به کاراتون  آراد:نظرت چيه خودتو ومعشوقت بريد تو اشپزخونه

 برسيد 

 اميرعلي منظورش وفهميد بلند شد وگفت:موافقم..

پرهام با قيافه گرفته نگام کرد با اميرعلي رفتيم به اشپزخونه من نشستم امير براي جفتمون غذا کشيد گفتم:نقشت 

 خوب نيست 

 له قرارمون چند هفته است بخور تا سرد نشدهنشست وگفت: چرا خوبه ..تازه روز او

 دستمو زدم به چونه ونگاش کردم وگفتم:اينجوري اذيت ميشي 

 من اينقدر تو زندگي اذيت شدم ...که اذيتاي آراد پيشش هيچه-

 شاممون وخورديم اينقدر گشنم بود که هر چي روميز بود خوردم امير هم با تعجب نگام ميکرد منم ميخنديم ...فقط

 مونده بود ساالد امير که اونم چنگالش زد به کاهو وکلم وسس گرفت جلو دهنم وگفت:اينم بخور 

 واي نه ديگه نميتونم جا ندارم..-

 جاي اين کاهو وکلم هم تو معدتت باز کن -

 دهنمو باز کردم که آراد اومد تو نگاش کردم امير بدون نگاه کردن به آراد گفت:آيناز بخور...

 به آراد يه نگاه به امير انداختم ودهنمو باز کردم امير چنگال وگذاشت دهنم وگفت:افرين  يه نگاه

 آراد با همون اخم رفت سراغ يخچال وبطري اب وبرداشت ورفت ...گفتم:چرا جلو آراد اين کارو کردي؟

 تا حساب کار دستش بياد وبفهمه در مورد تو باش شوخي نميکنم -
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 چي؟-

 شامشون تموم شده بريم ميزو جمع کنيم...هيچي..فکر کنم -

رفتم به سالن ديدم آراد رومبل نشسته وبه پايين خم شده بطري اب هم دستشه ...به سمت ميز رفتيم مونا وکامليا 

 داشتن ميز وجمع ميکردن امير گفت:کمک نميخوايد ؟

 مونا:ممنون ميشيم ..

 امير :حتما بانو

بد بود فرحناز هم رو مبل نشسته بود داشت ناخنش سوهان ميکشيد سرشو بلند  حواسم به آراد بود...انگار حالش

 کردو نگام کرد امير يه کاهو جلو دهنم گرفت وگفت:دهنتو باز کن 

 به کاهو نگاه کردم وگفتم:تو امشب ميخواي منو بکشي؟

 بت منو ميکشه من غلط بکنم ...)بدون اينکه به آراد نگاه کنه با ابرو بهش اشاره کرد وگفت(اربا-

خنديدم وکاهو رو از دستش گرفتم وخوردم آراد با اخم نگام کرد تمام بشقاب ها رو جمع مي کردم که فرحناز 

 گفت:اميرعلي اگه مامان بدونه همچين عروسي قرار براش ببري حتما سکته ميکنه 

 هر چي باشه به تو جفتت مي ارزه-

 آراد منم نميشه  فرحناز پوزخندي زد وگفت:اين چرک زير ناخن

اميرعلي داد زد:خفه شو فرحناز...ديگه شورشو دراوردي به چيت مينازي که ايقدر آيناز وتحقير ميکني؟آيناز هيچي 

از تو کمتر نداره نه تو زيباي نه قد نه اندام حتي از تو هم سر تر چشمات وبا زکن وببين...فرحناز احترام خودتو نگه 

 ازداري همچين حرف هايي ميزني ديگه حرمت خواهر برادري رو نگه نميدارم داره اگه بازم بشنوم به آين

داد واعصبانيتش اونقدر زياد بود که من ترسيده بودم چه برسه به فرحناز...تو اين چند ماه اميرعلي رو اينقدر 

 اعصباني نديده بودم رفت طرف آراد وگفت:بيا بيرون بايد بات حرف بزنم...

 تن ندارمآراد:حرفي براي گف

 اميرعلي داد زد:ولي من دارم

آراد بطري اب رو گذاشت رو ميز وبا هم رفتن بيرون ...پرهام وآبتين کپ کرده بودن وهيچي نمي گفتن دوباره 

مشغول جمع کردن بوديم که فرحناز با اعصبانيت اومد طرفم وگفت:با داداشم چيکار کردي؟رفتي براش دعا کردي 

 ه؟)يقمو گرفت(نميزارم داداشمو ازم بگيري...که مهرت به دلش بشينه ن

 کامليا دستشو گرفت وگفت:فرحناز ولش کن اين مزخرفت چيه ميگي

با يه دستش کامليا رو زد عقب وگفت:داداش من لياقتش بهترين دختراست ..ميدوني چند تا دختر حاضرن حتي 

 زن داداشم فهميدي؟ باوجود عقيم بودنش باش ازدواج کنن نميزارم تو بي پدر ومادر بشي

بدون بغض اشکام اومد...نگاش کردم وگفتم:اين بي پدرو مادر يه روز خانم وخودش بود وجلوي کسي خم وراست 

 نشد...اين بي پدرو مادردست زمونه اينجا کشوندش..اين بي پدر ومادر يه روز پدرو مادرداشته 

 پرهام اومد جلو وگفت:فرحناز ولش کن

 اه کرد وپوزخند زد وگفت:چيه دلت واسه اين بچه يتيم سوخت؟فرحناز به پرهام نگ

پرهام با اعصبانيت ومحکم دستشو از يقم برداشت که دو قدم رفت عقب يهو دويدم از در اومدم بيرون پرهام دنبالم 

 دويد 
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ي وآراد نگاش اميرعلي وآراد سمت راستم با فاصله زياد داشتن حرف ميزدن يهوپرهام داد زد:علي...علي....)اميرعل

 کردن( علي آيناز رفت ... 

با تمام سرعت وقدرتم با گريه فرار کردم از درويال زدم بيرون بايد ميرفتم ...بايد برم...اينجا رو دوست ندارم ...هيچ 

کس ودوست ندارم ...از همشون متنفرم ...نور چراغ ماشين ..بوق يهو يکي از پشت کشيدم افتادم تو بغلش ماشين با 

 ت رد شد سرم رو سينش بود با گريه گفتم:ولم کن امير..ولم کن بزار برم خواهش ميکنم..سرع

دستمو انداختم دور کمرش وبيشتر گريه کردم يهو يه حس عجيبي بهم دست داد ...اين بغل امير نبود..ضربان قلبش 

ي سبزش که با نور تير چراغ فرق ميکرد ...سينش گرم تر بود خيلي الغر تربود سرم وباال بردم نگاش کردم چشما

برق عسلي روشن شده بود فهميدم آراده اروم دستمو برداشتمو ازش فاصله گرفتم..با ترس چند قدم رفتم عقب 

 گفتم:ببخشيد...فکر کردم اميرعلي ...

گام امير علي دست به جيب با فاصله زياد پشت آراد وايساده بود يه لبخند زد ورفت به ويال...آراد هنوز داشت ن

ميکرد گفت:مي خواستي فرار کني کجا بري؟ بازم ميري پيش پليس ميگي من خريدمت؟حداقل بخاطر علي ديگه 

فرار نکن...اون که ديگه دوست داره ديگه مشکلت چيه؟ميتوني بري پيش پدر ومادرت بگي يه اقا خوشکله دکتر 

 عاشقم شده...برو تو

منو فروخته؟..گفت:يه حرفي رو بايد دوبار بهت بگن تا بفهمي؟برو تو چرا آراد گفت پدرومادرت ؟مگه نميدونه بابام 

 االن علي نگرانت شده

 با تعجب نگاش کردم وراه افتادم، تو حياط وايسادم گفت:ديگه چي شده؟

 ميخوام کنار دريا بشينم...-

 

 

 باشه پس همينجا وايسا بگم علي بياد-

ل نشستم...بخاطر سردي ها هوا موهاي بدنم سيخ شد، دريا رو بخاطر رفت تو...حرفشو گوش نکردم ورفتم کنار ساح

تاريکي خوب نمي ديم سياه بود عين روزاي که پشت سرگذاشتم ...همونجا دراز کشيدم به اسمون نيمه ابري نگاه 

کردم وزير لب براي خودم ميخوندم که يکي گفت:با اين که سوزناک ميخوني اما بازم صدات ادم واروم ميکنه 

 برگشتم ونگاش کردم اميرعلي با پتو تو دستش کنارم وايساده بودگفتم:نظر لطفتونه 

 پتو رو شونم انداخت وکنارم نشست وگفت:کاش صداي منم به قشنگي صداي تو بود ..تا برات بخونم واروم بشي 

..اينا چيزاي با لبخند گفتم:درعوضش دست پختت عين خودمه وسرعت دستات موقع خورد کردن شيش برار منه .

 مهمي هستن

 ولي اين که تو رو اروم نميکنه...)بعد کمي فکر کردن گفت(فردا صبح زود ميبرمت بيرون -

 نميتونم بيام...بايد براشون صبحونه اماده کنم -

 يه کره مربا گذاشتم رو ميز اماده کردن ميخواد؟-

 شم صبحونه آراد حتما بايد حاضر کنم فراموش کردي من خدمتکار آرادم؟اگه با اونا کاري نداشته با-

 حاال تا فردا خيلي مونده يه فکري مي کنيم.. -

 نگاش کردم وگفتم:بهم بگو..

 چيو؟-
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 قضيه تو آراد ديگه....-

 خنديد وگفت:اها..چقدر اين موضوع برات مهم بوده که فراموشش نميکني..راستش وبگو من برات مهمم يا آراد؟

 بدونم چرا همه ميگن شماها داداشين وآراد رو حرف تو حرف نمياره؟هيچ کدوم ..ميخوام -

 اميرعلي نفسي کشيدوگفت:ميدوني که من پنج سال از آراد بزرگ ترم ...؟

 گفتم:اره...

چند روز بعد اينکه آراد دنيا اومد منو مامانم رفتيم به ديدنش زنداييم رو تخت خوابيده بود آرادم تو يه پتو سفيد 

داييم خوابيده بود... رفتم روتخت نگاش کردم ...تپل وسفيد بود دلم ميخواست بخورمش با ذوق خودم کنار زن 

وانداختم روش تا تونستم بوسش کردم که جيغ کشيد وبا صداي بلندي گريه کرد...مامانم با اعصبانيت از تخت اوردم 

ودارم ... هر روز به يه بهونه گريه پايين وگفت بچه مردم وکشتي، ازش خوشم اومد خيلي خيلي دوستش داشتم 

ميکردم که منو ببرن پيش آراد بابام ديگه کالفه شده بود يک هفته تمام گذاشت پيش آراد بمونم ...آراد با من 

بزرگ شد ..يه جورايي خودم بزرگش کردم تمام اخالق ورفتارش وميشناسم داييم بخاطر بدبينيش اجازه نداد مادر 

دست تنها بود منم که عشقم آراد بود هميشه يه شيشه شير وپستونک دستم ميداد که بهش آراد خدمتکار بياره...

بدم...منم اين کارو مي کردم بيشتر وقتا خودم خوابش ميکردم ..يه وقتاي که ميديدم زيادي ساکت وارومه لپشو گاز 

 ميگرفتم تا گريه کنه...

 بلند خنديم وگفتم:يعني اينقدر دوستش داشتي؟

 م خيلي باور نميکني...اخه لپاش اويزون بود وسفيد با اون چشماي سبز مهربونش اگه بگ-

 بعد چيکار ميکردي اروم بشه؟-

 خنديد وگفت:بوسش ميکردم وبا التماس خواهش ميکردم ديگه گريه کنه...

 خب..بقيش-

سه که برميگشتم يه نفسي کشيد وگفت:بقيش...هر روز که آراد بزرگ تر ميشد وابستگيش به من بيشتر از مدر

راست پيش آراد بودم..خودم با قاشق بهش غذا ميدادم از دست کس ديگه اي نميخورد همه مسخرم ميکردن 

ميگفتن مامان آراد اميرعليي ...وقتي خواست راه بره دوتا انگشتاي اشارمو ميگرفت واروم اروم با اون پاي تپل مپلش 

گرفت...هر جا ميرفتم بايد ميبردمش وگرنه عمارت وبا گريش ميزاشت وخنده راه ميرفت وقتي هم که راه رفتن ياد 

رو سرش ..حتي اگه سوپرمارکت سر کوچه هم بود بايد ميبردمش وقتي حرف زدن ياد گرفت بهم گفت داداس علي 

ا جا ..نميدوني اونموقع چه حالي داشتم يه برادر خوشکل ناز گيرم اومده بود وقتي اين کلمه رو گفت افتادم روش وت

داشت بوسش کردم اونم فقط ميخنديد... يه روز که باش قهرکرده بودم با لب شکالتي اومد خونمون ..يه شکالت باز 

شده جلوم گرفت وگفت...اين شکالت اوردم اشتي کنيم گفتم..شکالت نصفه اوردي اشتي کنيم؟ گفت..نه نصف 

تر از يه بند انگشت برام گذاشته گفتم اين نصف بيشترو براي تو گذاشتم شکالت وازش گرفتم نگاش کردم ديدم کم

بيشترشه؟ لب ولوچه شکالتيش واويزون کرد وگفت خب خيلي خوشمزه بود اگه شکالت نميخواي برام اسباب بازي 

هام وبرات بيارم...نگاش کردم دلم به حال تنهايش سوخت آراد حاضر بود اسباب بازي هاشو بده ولي من اشتي کنم 

ردم وگفتم من اشتي تو چي؟با لب شکالتيش بوسيدم وگفت منم اشتي..ديگه بام قهر نکن داداش با لبخند بغلش ک

 علي... آراد بزرگ تر شدو تنها ترم شد 

 گفتم:مگه دوستي نداشته؟
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با احساس تاسف گفت:نه...باباش نميذاشت گفتم که بدبين بود ..اينقدر تو گوش آراد خوند که دوست بده ادم 

.اگه کسي بخواد با تو دوست بشه فقط بخاطر زيبايي وپولته ..نبايد به کسي اعتماد کني چون يه وبدبخت ميکنه .

روزي تنهات ميزارن وميرن بهش گفته بود هيچ کس تورو دوست نداره...حتي مهد هم نفرستادش براي مدرسه هم 

تا آراد تعطيل بشه ببرتش خونه  يه نگهبان براش گذاشته بود آراد تا مدرسه ميرسوند همونجا توي مدرسه وايمستاد

 ... اگه آراد با کسي حرف ميزد بايد به باباش جواب پس ميداد...

 يعني تو هم دوستش بودي هم پسر عمش؟-

سرش وتکون داد وگفت:دوستش، برادرش، پسر عمش به گفته خودش همه کسش بودم ...دل من صندوقچه 

اومد پيش خودم...اگه معلم دعواش ميکرد به من ميگفت...اگه اسرارشه..با هيچ کس حرف دلشو نميزد يه راست مي

کسي تو مدرسه ميزدش يا اذيتش ميکرد فقط به من ميگفت...منم از شرمندگي همه کسياي که اذيتش ميکردن 

درمياومدم ....وقتي آراد پاش وگذاشت دانشگاه تمام دختراي کالس ودانشگاه براش ميمردن... هر کدومشون به يه 

ياومدن پيش آراد يکي به بهونه درس وجزوه ، يکي به بهونه بارون مياد خيس ميشم من وتا خونه برسون بهونه م

...)امير خنديد وگفت(حتي يادم آراد بهم گفت يکي از دخترا غش کرده بود بقيه دوستاش سوار ماشينش کردن که 

ميشه وآرادوميبوسه وميگه من دوست دارم  تا بيمارستان برسونتش آرادم اين کارو کرد اما وسط راه يهو خانم بلند

 اونم پاشو ميزاره رو ترمز وخانم پرت ميکنه بيرون

پسر زرنگي بود ودم به تله کسي نذاشت... هيچ دختري رو دوست نداشت ميگفت دخترا موجودات مسخره اي 

نه به ادم مي چسبن... چند هستن وازشون بدم مياد.. اونا مثل يه ژله نرم وظريفن همش گريه ميکنن و مثل ادامس وک

دفعه سعي کردم بهش حالي کنم دخترا خوبن عالين بايد باهاشون باشي تا بدوني چقدر بهشون نياز داري .. بايديکي 

رو دوست داشته باشي و ازدواج کني تشکيل خانواده بدي ...اما حرفاي من تاثيري نداشت يه گوشيش در بود يکي 

و گوشش خونده بودکه کار خودشو کرده بود ...باور نميکني وقتي بيست ودو سالش ديگه دروازه... باباش اينقدر ت

 شد اينقدر باش حرف زدم در مورد دوست داشتن که سرم درد گرفت اخرش گفت...تو رو دوست دارم بسه 

شيد(خستم منم زدم تو سرش وگفتم:من که نميتونم با تو ازدواج کنم...بايد بري با دختر ازدواج کني...)يه نفسي ک

 شده بود نميدونستم چرا هيچ کس ودوست نداره ؟

 پس مهتاب چي؟-

 تو اونو ازکجا ميشناسي؟ 

 خب عکسش الي يک از کتابا بود -

لبخند زد وگفت: مهتاب ...دختر همسايشون بود وعاشق سينه چاک آراد يعني آراد بهش بگفت بمير مي مرد...يه 

اره هرروز برام نامه ميده چيکا رکنم..؟با تعجب گفتم:هيچي مثل بقيه ردش روز اومد پيشم وگفت:يه دختر دوستم د

 کن بره ...تو که ميگي هيچ دختري رو نميخواي 

 گفت: اين فرق ميکنه مهتاب گفته اگه باش ازدواج نکنم خودکشي ميکنه حاال چيکا رکنم؟..

سر بي احساس نميتونه به هيچ دختري ابراز منم ازترس آراد ترسيدم رفتم با مهتاب حرف زدم بهش گفتم آراد يه پ

عالقه کنه اگه باش ازدواج کني با برخوردهاي سردش ممکنه خسته بشي وطالق بگيري... اونم حرفش با قاطعيت زد 

 وگفت..يا آراد يا هيچ کس 
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بدون نه  منم به آراد گفتم تو که کسي رو دوست نداري با مهتاب ازدواج کن شايد عاشق شدن هم ياد گرفتي اونم

سريع قبول کرد)امير خنديد وگفت(هيچ وقت رو حرف من حرف نمي زنه هر چي بگم ميگه چشم.... يه مدتت با 

 مهتاب بود ...وقتي بهش ميگفتم چه خبر؟ميگفت همش تو بغلمه وماچم ميکنه ..نميدونم براي چي؟

راز ميکنه تا شايد بعضيا که هيچي از منم خنديدم وگفتم:ادم وقتي يکي رو دوست با بوسيدن وبغل کردن عشق و اب

 عشق هاليشون نيست عاشق بشن ...

 گفت:يعني منم بغلش کنم وببوسمش؟

بعضي وقتااز خنگي آراد خندم ميگرفت... تو مهموني ها وقتي مهتاب بهش پيشنهاد رقص ميداد همه دخترا با حسرت 

اب نداره ..مهتاب هيچ وقت شکايت نميکرد چون نگاه ميکردن ..اما نميدونستن آرادِ منجمد هيچ احساسي به مهت

 دوستش داشت 

اما وقتي مهتاب مرد خيلي گريه کرد... از شيش سال پيش حالش خراب شد بد اخالق وبد عنق شد از دخترا فقط به 

 عنوان يه سرگرمي استفاده ميکرد ...آرادي که جز مهموني باباش مهموني ديگه اي نميرفت... شد يه عياش به تمام

معنا توي همه مهموني ها که دعوتش ميکردن شرکت ميکرد وهيچ دختري رو براي رقصيدن ولب دادن جا نميذاشت 

ديونه شده بود باش حرف ميزدم گفتم اين راهش نيست فقط دعوا ميکرد وميگفت به تو ربطي نداره ديگه من 

رف نميزدم خودش مياومد اشتي ميکرد وتحويل نميگرفت دعواهامون شروع شد...اما قهر نکرديم اگه دوروز باش ح

 ميگفت دعوا کنيم...اما قهر ديگه نه

 منم قبول کردم...بخاطر همينه وقتي ميزنم تو گوشش چيزي نميگه، چون من هنوز داداش عليشم -

 يهو گفتم:ساعت چنده؟

 به ساعت مچيش نگاه کرد وگفت:يازده ونيم 

 گفتم:واي ..دير شد

 شد؟ بلند شدم... گفت:چي دير

 بايد براي آراد کتاب ميخوندم حتما دعوام ميکنه -

 امير بلند شد وگفت:خودش داره مياد

 نگاه کردم ...داشت مياومد پيش ما امير گفت:هر شب براش کتاب مي خوني؟

 اهووم...-

 آراد پيشمون وايساد امير گفت:کاري داشتي؟

 به من نگاه کرد وگفت:ساعت يازده ونيم شده

 شده باشه  امير: خب

 آراد :نيم ساعت بيشتر بهت وقت دادم دل وجيگر بگيري...زودتر بيا 

 دو قدم رفتم امير دستشو انداخت دور کمرم وکشيد طرف خودش وگفت:چرا خودت نميخوني؟

 آرادبه دستاي امير نگاه کرد وپوزخندي زد وگفت:حاال کمرش ونشکوني ...

 گذاشتم رو سينش وگفتم:امير خواهش ميکنم... امير با اعصبانيت يه قدم برداشت دستمو

 امير به دستام نگاه کرد...دستمو برداشتم به آراد نگاه کردم وگفتم:بريم...
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من جلو راه افتادم آراد کنارم با هم وارد سالن شديم واز پله ها رفتيم باال ...به اتاق فرحناز نگاه کردم همه دخترا 

وارد اتاق شد منم پشت سرش رفتم تو...اتاقش برخالف بيرون گرم بود  اونجا جمع بودن وميخنديدن...آراد

پيراهنش ودراورد وخوابيد..يه تيشرت جذب بدنش تنش بود به تخت يه نفرش نگاه کردم ديگه نميتونستم بشينم 

يه صندلي اوردم کنار تختش گذاشتم وروش نشستم کتاب رو ميز کنار تختش برداشت صفحه اول وباز کرد جلوم 

 رفت وگفت:اينو تو نوشتي؟گ

 کتاب وبرداشتم نوشته بود:غريب توي غربت ميگه چي شد محبت؟

 سرم وتکون دادم وگفتم:بله...

 چرا اينجا نوشتي ؟-

 ببخشيد... پاکش ميکنم-

 کتاب وبرداشت وگفت:الزم نکرده...

 يه کتاب ديگه داد دستم وگفت:اينو بخون...

 يشتر نخونده بودم که فرحناز با خنده اومد تو گفت:آراد اينو شنيدي؟شروع کردم به خوندن چند صفحه ب

چراغ وزدتا چشمش به من افتاد خندش محو شد با تعجب انگار اولين باره من وآراد مي بينه نگامون ميکرد با قدم ها 

 اهسته اومد جلو وگفت:آراد اين اينجا چه غلطي ميکنه؟

 باشي اينجا چيکار ميکنه... آراد:فکرکردم از کتاب تو دستش فهميده

با اعصبانيت چشماش وبازو بسته کرد وگفت:جلوي ما نقش بازي ميکني که ازش بدت مياد اونوقت مياريش براي 

 عشق بازيت ؟

 آرادبا اعصبانيت گفت:از کي تا حاال کتاب خوندن جز عشق بازي شده؟

 از کي برات کتاب ميخونه ؟-

 خيلي وقته دو سه ماهي ميشه...-

حرص خوردن فرحناز بيشتر شد وگفت:شوخي ميکني ؟يعني ...يعني اين هرشب براي تو کتاب ميخونه اونم با صداي 

 نَکَرش؟

 فرحناز با اعصبانيت اومد طرفم کتاب واز دستم کشيد وگفت:گمشو بيرون خودم براش ميخونم 

 بلند شدم آراد گفت:فرحناز ولش کن..بزار کتاب وبخونه 

 نه من نخونم؟چرا اين بخو-

 آراد با اعصبانيت دستشو گذاشت رو پيشونيشو گفت:دوتا تون بريد بيرون...

 دراز کشيد وپتو انداخت رو سرش وگفت:زودتر بريد چراغ وهم خاموش کنيد

من زودتر اومدم بيرون ...فرحنازپشت سرم اومد خواستم برم به اتاقم که فرحناز بدون حرفي مچ دستمو کشيد وبرد 

پزخونه دروبست عصبي وکالفه بود انگشت اشاره وتکون داد گفت:تو به غيراز کتاب خوندن غلط ديگه اي که به اش

 نميکني؟

با يه لبخند که فقط حرص فرحناز دربياد زدم وگفتم:چرا...لب ميگرم...تو بغل گرمش تا صبح ميخوابم )تو چشماي 

 ..که صالح به گفتنش نميدونمخاکستري عصبيش نگاه کردم(يه کار خصوصي ديگه هم ميکنيم.
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يه سيلي محکم زد به صورتم ...نگاش کردم ولبخند زدم وگفتم:يه کاراي ديگه هم ميکنيم که ديگه خودم خالت 

 ميکشم بگم 

فرحناز داد زد:بيشعور...دختره هرزه تو وقيافت فقط به درد همين کارا مي خورين )دو قدم رفت دوباره برگشت 

 ديد تکون داد(اگه خودت اب پاي خودتت از پيش آراد نري يه کاري ميکنم بندازتت بيرون دوباره انگشتش وبا ته

با اعصبانيت از اشپزخونه رفت بيرون چند قطره اشک از چشمام اومد پاکشون کردم ابي به صورتم زدم ورفتم 

ستم يه شال انداختم رو خوابيدم...صبح يهو چشمام وباز کردم به ساعت جلوم نگاه کردم هفت وربع بود..موهام وب

سرم ورفتم به اتاق آراد نبودش ..واي اگه بياد دعوام ميکنه...رفتم به اشپزخونه که چاي درست کنم صداي دلنشيني 

به گوشم رسيد /نخواستم با غم بسازي/ نخواستم هيچي نگي/ نخواستم درد دلت وديگه با هيجکي نگي/.....) نزديک 

ناسم به دراشپزخونه نزديک شدم آراد پشت به من رو صندلي نشسته بودوبا ترشدم ميخواستم صاحب صدا رو بش

دست راستش کره رو..روي نون تست ميکشيد(..../ اخه عشقت باري نيست تو زندون من نمون حاال که فکر رفتني 

ن من بعد ديگه از موندن نخون/تا ديدم ميخواي بري دلم رات وسد نکرد برو فردام مال تو ديگه اينجا برنگرد/بدو

من دلت وهرجا ...جا نزار غم با من بودن وتا مِن بعد يادت نيار/.. )صداي قشنگي داره چرا تا به حال نخونده؟( 

.....اگه شونت تکيه گامه پس چرا من تنها شدم چرا هر لحظه م هميشه منم تنها با خودم...يه تصوير از عکس 

دلم/....تا ديدم ميخواي بري دلم رات وسد نکرد ..برو فردام  چشمات روي ديوار دلم چقدر قصم خنداره چقدر بيکار

 مال تو ديگه اينجا برنگرد .... 

ديگه نخوند انگار متوجه شد کسي پشت سرشه يهو برگشت با تعجب نگام کرد وگفت:تو اينجا چيکار ميکني؟کي 

 اومدي؟

 دير از خواب بيدار شدم نتونستم بيدارتون کنم  با دستپاچگي وهول گفتم:االن..يعني...خب ..تازه ..تازه اومدم ببخشيد

چيز ي نگفت ومشغول خوردن صبحانش شد اين که بلده صبحونه حاضر کنه ديگه مرض داره منو اين همه راه 

 ميکشونه به اشپزخونه ؟کنارش وايسادم وگفتم :ميخوايد براتون لقمه بگيرم؟

 ير جونت وبيدار کنپوزخندي زد وگفت:رسمي حرف ميزني؟الزم نکرده برو ام

 نميدونم ساعت چند بيدار ميشه ..-

 هشت...-

 هنوز که هشت نشده...-

 برو تو اتاقت به ثانيه ودقيقه ها نگاه کن تازود بگذره ...هر چند براي عشاق دير ميگذره -

عتي دراز وقتي ديدم حاضر نيست پيشش بمونم وفقط تيکه بارم ميکنه.. رفتم به اتاقم همه خواب بودن يک سا

کشيدم خوابم نبرد بلند شدم نگاشون کردم...اَه اينا چقدر ميخوابن بلند شدم رفتم به اشپزخونه آراد نبودش به ميز 

نگاه کردم چيزي نخورده بود ميزو جمع کردم وظرفا رو جمع کردم چاي هم که آراد درست کرده بود کاري نبود 

تاده بود برداشتم رفتم کنار دريا همونجا نشستم اب دريا تا کنار پام من انجام بدم رفتم به حياط يه تو پ رو زمين اف

مياومدن بعد اروم بر ميگشتن ..انگار داشت با پام بازي ميکرد.. به امواج اروم نگاه ميکردم که صداي واق واق سگي 

اد طرف من با توپ که بيشتر شبيه جيغِ زن بود شنيدم سرم وبلند کردم ديدم يه سگ کو چولو سفيد پشمالو با دومي

تو دستم بلند شدم با دو اومد جلو پام وايساد وبا جيغ جيغ کردن باال وپايين ميپريد ... به توپ تو دستم نگاه کردم 

خندم گرفته بود حتما تو پ ميخواست ...جلوش انداختم شروع کرد به بازي کردن منم نگاش ميکردم وميخنديدم 
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دم اونم با صدا دنبالم ميدويد هر کاري ميکردم فرار کنم جلوم سبز ميشد ...توپ واز زير دستش کشيدم وفرار کر

اخرش مجبور شدم توپ وبهش بدم دوباره بازي کرد... با پا توپ وبه طرف خودم مي کشيدم با صدا وپاش توپ واز 

اش برداشتم و دور زير پام کشيد ونگام کرد انگار منتظر بود بازم توپ وبردارم...با تعجب دوباره با پام توپ وزير پ

پام چرخوندمش ....اونم دنبال توپ اومد وباپاش کشيدش ..خنديدم وزانو زدم گفتم:افرين ...پس فوتبالم 

بلدي...معلومه صاحبت خوب يادت داده ...بلند شدم دوباره واق واق کرد انگار ميخواست باش بازي کنم صداي 

 پسري اومد:برفي..برفي کجايي؟

ش کردم يه پسري که با من خيلي فاصله داشت دم ساحل دنبال کسي ميگشت وبرفي رو صدا سرم وبلند کردم ونگا

 ميزد با ديدن من وايساد اومد طرفم وسوت زد وگفت:برفي بيا اينجا ببينم ...

سگه با شنيدن سوت سرش وبلند کرد وبا صدا دويد طرف پسره پس اسمش برفيي... پسره نشست سگه پريد تو 

 اينجا چيکار ميکني؟ يک ساعته دارم دنبالت ميگردمبغلش گرفت وگفت:

 با برفي که تو بغلش بود اومد سمت من وگفت:سالم خانم..

 سالم..-

 سگ وگذاشت زمين وگفت:ببخشيد اگه براتون مزاحمتي ايجاد کرد

 نه..اتفاقا خيلي ازش خوشم اومده خوشکل فوتبال بازي ميکنه-

.....)به سگه نگاه کرد(پس بخاطر همين اومدي اينجا؟)سگه پارس کرد(...از  خنديد وگفت:اره خودم بهش ياد دادم

ديشب سرو صدا ميکرد که باش بازي کنم منم حوصله نداشتم خوابيدم ..عشقه فوتباله ما همسايتونيم يک هفته است 

 ويال رو خريدم

 ويالي خودتونه؟-

 تک فرزند واين حرفا ديگه ...اره..بابام برام خريده)اروم با خنده گفت(بچه مايه دارو -

 خنديدم وگفتم:بله...متوجم 

 شما هم تنها اومديد؟-

 نه ..نه من ..چيزه ..من با دوستام اومدم -

 چه خب مجردي ديگه؟-

 بله...-

 خوش به حالتون...کاش منم با يکي مي اومدم)يهو گفت(راستي من اريام-

 منم آيناز-

 قشنگه..-

 ممنون...-

 ين پاي اريا صدا ميداد گفت:االن چه وقته بازي کردن نذاشتي صبحونه بخورم برفي پاي-

 خنديدم وگفتم: باش بازي کن گناه داره

 بازي کنيم؟ -

 با تعجب گفتم:چي؟

 دوتامون باش باز ي کنيم؟-
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 گردني کج کردموگفتم:باشه 

رفي هم وسط دنبال تو پ ميدويد اگه توپ به بازيمون عين وسطي شده بود من واريا با پا توپ وبه هم پاس ميداديم ب

دست مياورد روش ميخوابيد وديگه نميداد... منم بهش ميخنديدم اريا هم به زور از زير شکمش تو پ وبرميداشت 

 ..همين جور که مشغول بازي بوديم چشمم به آراد افتاد که با اخم مياومد طرف ما اريا گفت:چي شد پس چرا نمياي؟

 کرد وگفت:اين دوستته؟به آراد نگاه 

 زير لب گفتم :نه...صاحب منه 

 چي؟-

 هيچي...-

آراد با فاصله رو به روم وايساد وگفت:نه خوشم اومد..تو تور کردن پسرا سليقه به خرج ميدي...انگار فقط من به 

 سليقه شما نميخورم.. 

 شبختم اريا اومد جلو دستشو جلو آراد گرفت وبا لبخند گفت:سالم من اريام خو

 آراد بااخم واعصبانيت به دست اريا نگاه کردوگفت:کسي از ديدن شما خوشحال نيست 

 اريا دستشو عقب کشيد با تعجب به من نگاه کرد گفتم:معذرت ميخوام ..ولي اگه ميشه بريد 

 وپم ببريداريا انگارموقعيت وفهميد به برفي گفت بريم اما برفي رو توپ خوابيده بود وتکون نميخورد گفتم:ت

 نه نميخواد خونه زياد توپ داره -

 تاراضي بشه بياد-

 نگام کرد وبا لبخند گفت:ممنون...زود براتون برش ميگردونم

 توپ وبرفي وتو بغل گرفت ورفت يه نگاهي به من انداخت و ميرفت 

که هر دفعه يکي دلتو آراد:بيچاره علي دلش وبه کي خوش کرده... نفهميد توهم عين بقيه دخترا دمدمي مزاجي 

 ميزنه ...پرهام وآبتين بس نبود اينم بهش اضاف کردي حتما پيش خودش فکر کرده تو ادمي ..

پوزخندي زدم وگفتم:ديگ به ديگ ميگه روت سياه....تو ديگه از ادميت حرف نزن که فکر نکنم بدوني با کدوم آ 

 مينويسنش

ام وگفت:اگه دوستش نداري بهش بگو...نزار الکي دل خوشت خواستم برم که مچ دستمو گرفت وبرگردوندم سر ج

 باشه 

دستم وول کرد وچند قدم رفت عقب وبعد به سمت ويال رفت ساعت ده يکي يکي بيدار شدن پرهام سرشو رو شونه 

حونه آبتين گذاشته بود وبا چشماي خواب الود از پله ها مياومدن پايين ...امير هنوز خواب بود بعد اينکه بهشون صب

دادم لباسشون پوشيدن ورفتن بيرون داشتم ميزو جمع ميکردم که امير دم اشپزخونه وايسادوگفت:مگه نگفتم تا 

 زماني اينجا هستي کاراي اونا روانجام نده ؟

 سرم وبلند کردم وبا لبخند گفتم:سالم صبح بخيردکتر....شير يا چاي؟

 جواب منو بده..-

 ا که من تزنل مقام پيدا نميکنم...بيا بشين اينقدرم بد اخالقي نکن که اصال بهت نمياد چي بگم؟يه صبحونه دادن به اين-

 نه مثل اينکه خوشت مياد خدمتکارشون باشي-

 يهو تو دهنم پريد وبا اعصبانيت گفتم:امير جان بس کن ...
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هنم اومد بيرون... اما نگامون بهم قفل شد خودم از حرفي که زدم خجالت زده وشکه بودم که چطوراين حرف از د

امير انگار راضي بود يه لبخند زود وگفت:چشم هر چي شما بگيد ...حاال هم برو حاضر شو خودم صبحونه رو حاضر 

 ميکنم 

 دستمو گذاشتم رو پيشونيم وگفتم :ببخشيد ..از دهنم پريد من....

 اينسا برو حاضر شومن که چيزي نگفتم...... )اومد طرف يخچال پاکت شير وبرداشت (اينجا و-

 من نميتونم بيام ..بايد... -

بايد چي؟براشون نهار درست کني؟آيناز من خوشم نمياد براشون کار کني...آراد دندش نرم چشمش کور بره براي -

اين يه هفته يه خدمتکار بياره...آيناز بخواي يه کالم ديگه حرف بزني خدا شاهده ديگه بات حرف نميزم ...حاال برو 

 ستو بپوش لبا

ديگه جاي حرف زدن برام نذاشت رفتم به اتاقم وحاضر شدم اومدم پايين اميرعلي نبودش رو مبل نشستم به کفش 

پاشنه بلندم نگاه کردم يهو خنديدم همه لباسامو امير برام خريده چرا؟من که خدمتکار آرادم اون بايد بهم پول بده 

 نه امير

 به چي نگاه ميکني؟-

م ونگاش کردم شلوار جين ابي وکفش قهواي وکت اسپرت سفيد وپليور خاکستري رنگ چشماش سرم وبلندکرد

 پوشيده بود لبخندي وزدم وگفتم:ميخواي دختراي مردمو نفله کني؟

 خنديد واز پله ها اومد پايين وگفت:دختراي مردم اگه چشماشونو درويش کنن ميتونن نجات پيدا کنن

 يدا ميکنم بلند شدم وگفتم :پس من نجات پ

 شما براي نگا کردن آزاديد-

 خنديديم وبا هم رفتيم بيرون سوار ماشين شديم وحرکت کرديم گفتم:تو هم ويال داري؟اره ..ولي مازندران نه اينجا 

 قشنگه؟-

 کدومش مازندران يا ويالم ؟-

 ويال تو ميگم...مازندران و که ميدونم خوشکله-

 ن بايد ببيني نظر بدي؟نميدونم ..به سليقه خودم ساخت-

 فکر نکنم ديگه اجازه بده بيام بيرون..-

 اجازه ميده خيالت راحت..-

تو شهر يه گشتي زديم وموقع نهار رفتيم به يه رستوران نسبتا خلوت وشيک به محض اينکه نشستيم سه تا دختر که 

 د گفتم:امير..کجا ميتونم دستمو بشورم؟دور يه ميز نشسته بودن به اميرعلي زل زدن...اميرم که بيرون ونگاه ميکر

 نگام کرد بعد به سمتي اشاره کرد وگفت:اونجا...

تشکري کردم ورفتم سمت دستشوي ..از کنار سه تا دختره رد شدم سه تاشون نگام کردن بعد اينکه دستمو شستم 

ون ميگه...رفتم پيششون اومدم بيرون درکمال تعجب ديدم سه تاشون کنار امير علي نشستن معلوم نيست چي بهش

 گفتم:خانما...
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برگشتن نگام کردن دوتاشون بلند شد ويکي در کمال پرويي هنوز نشسته بود با اخم نگاش کردم شايد روش کم 

بشه اما انگار اخمم زيادي شنگول بود که تاثيري نداشت ...تو چشماي پر ارايشش نگاه کردم وشمرده 

 د؟گفتم:ميشه...... لطفا......بلند شي

 لبخند زد وگفت:خب همينجا دور هم يه چيزي ميخوريم ديگه..

 امير علي:خانم لطفا بلند شيدداريد خانمم و ناراحت مي کنيد

دختره نگاش کرد وگفت:شما تو عالم دوستي قشنگ بلد يد دروغ بگيد ...اگه اين زنته چرا ابروهاشو برنداشته 

 وموهاشو رنگ نکرده؟چرا حلقه تو دستتون نيست؟

 به امير نگاه کردم بلند شد وگفت:ميريم جاي ديگه 

 منم کيفمو برداشتم دو قدم رفتيم که دختره دست امير وگفت:عزيزم دلخور شدي؟

امير سريع دستشو کشيد وبا پشت دستش محکم زد تو صورت دختره وگفت:وقتي دارن بهت احترام ميزارن احترام 

 خودتو نگه داره 

رسيدم اينم بدتر از پسر داييش وقتي عصبي ميشه ترسناک ميشه دستمو کشيد واز همه نگامون کردن ازش ت

 رستوران اومديم بيرون گفتم:امير چي کار کردي؟ميرن ازمون شکايت ميکنن

 به جهنم...اين دختراي هرزه رو بايد اتيش زد-

 دستم داشت درد ميگرفت گفتم:امير دستم درد گرفت

نگشتش قرمز شده بود نگاه کرد برد طرف لبش دستمو کشيدم وگفتم:چيکار ميکني وايساد به دستم که جاي چهار ا

 امير؟

 ببخشيد...ببخشيد )با گيجي گفت(کجا بريم؟-

 رستوران ديگه-

 اها..بريم-

تو يه رستوران ديگه نهارو خورديم..بعد نهار تا شب من وامير کل بازار وپاساژو زير پا گذاشتيم امير همه چي برام 

 شيش تا کاله برام خريد وگفت:هر وقت برف اومد شيش تاشو بزار سرت تا سردتت نشهخريد 

 خنديدم وگفتم:تا دستم بندازن وبرام جک بسازن؟ 

چند دست لباس وهم من براش انتخاب کردم هر چي مي پوشيد بهش مياومد منم با خوشحالي گفتم:بابا مانکن پرو 

 يلي شيک پوشينکن که فقط ايينه رو شرمنده ميکني... خ

 تعظيمي کرد وگفت:شرمنده نفرماييد ..هر چي باشم به اون آراد کثافت خوش تيپ وخوشکل نميرسم 

 خنديدم وگفتم:چقدر قشنگ ازآراد تعريف ميکني

شام وبا هم خورديم ساعت ده و نيم برگشتيم خونه پرهام وآبتين پاستور بازي ميکردن دخترا هم نگاه تلويزيون 

 نبودش... وقتي ما روديدن از ديدنمون تعجب کردن پرهام گفت:بابا شما کجايد دلم هزار راه رفت؟ميکردن آراد 

 راه ديگه رو نرفت 5111آبتين:دل منم دوهزار راه رفت...يکيشم دستشويي بود رفتم ديدم نبوديد ديگه 

 پرهام زد توسرش وگفت:بازيتو کن ببينم حاال اينم واسه ما نگران ميشه 

 روش وازمون برگردوند کاميال گفت:آراد خيلي از دستت اعصبانيه اميرفرحناز 

 مهم نيست ...من که بهت زنگ زدم گفتم تا شب نميايم-
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 اره ولي ديگه چرا گوشيتو خاموش کردي؟-

 چيزي نگفت واز پله ها رفت باال مونا:امير چي برات خريده؟

 خريدام تو دستام بود گفتم:بيايد باال نگاه کنيد 

فرحناز پوزخندي زد وگفت:بدبخت بيچاره عين نديد پديدا هر چي تو بازار بوده خريده...اصال برات مارک وقيمتم 

مهم نبود نه؟ من از يه گدا چه انتظاراتي دارم..داداش فلک زده منو بگو انگار دختر قحط بوده چسبيده به اين پا 

 برهنه 

 دراز ميکنن از نظر عقلي هنوز رشدي مشاهده نشده پرهام سرش پايين بود وگفت:بعضيا فقط دست وپا 

 آبتين:کيو ميگي؟

 يه بنده خدا که فکر ميکنه تو خوشکلي وارز اندام تو دنيا لنگه نداره-

فرحناز با اعصبانيت بلند شدوگفت:تو هم يکي هستي عين اين همديگه رو خوب درک ميکنين...دايي من اگه تو 

 نداده بود همن جا سقط ميشدين ومادر تو،تو اون سگ دوني نجات 

پرهام با اعصبانيت بلند شد رفت طرف فرحناز آبتين گرفتش ميخواست از دست آبتين فرار کنه پرهام با اعصبانيت 

گفت:ولم کن آبتين بزار بهش هالي کنم کي گداست؟بزار بدونه ثروت داييش از کجاست. اخه بدبخت من حتي 

دم...جون کندم سختي کشيدم جز خدا به هيچ کس ديگه اي تکيه نکردم ...اگه جوراب پامم از پول دايي جونت نخري

هم مي بيني از پايين شهر رسيدم به باالشهر بخاطر ماشين دايي تو نبوده زحمتاي خودم بوده...گدا وپا برهنه مثل منو 

 ميگزهآيناز شرف داريم به تو اون آراد که هرشب تو بغل يکي هستين وپدرو مادرتون کَکِشونم ن

آبتين هنوز گرفته بودش رفتم جلو تو چشماي پراعصبانيت يه لبخند پاشيدم واروم طور که فقط خودش بشنوه 

 گفتم:جواب ابلهان خاموشيست ...بزار تو خريت خودش بمونه خونتو بخاطر کسي که کثيفه ...کثيف نکن 

 اروم شد آبتين ولش کرد گفتم:آبتين ببرش بيرون يه هواي بخوره 

 وسايلم رفتم باال تو راه پله بودم که صداي آراد وشنيدم:چرا گوشيتو خاموش کردي؟ با

 نميخواستم کسي مزاحم خلوت من وعشقم بشه -

بعد صداي دري که محکم بسته شد وشنيدم..داشتم ميرفتم سمت اتاقم که آراد از اتاقش اومد بيرون وگفت:کدوم 

 گوري بودي؟ 

 امير بودم...با ترس نگاش کردم وگفتم:با 

 دادزد:تو غلط کردي با امير رفتي 

 اميرعلي اومد بيرون وگفت:چه خبرته آراد صداتو بيار پايين چرا داد ميزني؟

تو يکي ديگه خفه شو علي...ديشب بهت گفتم دورو ور اين نپلک ... گفتم هرچي دختر دورو برمه بردار ماله تو اما -

 نگفتم؟با اين کار ي نداشته باش ..گفتم يا 

 امير فقط نگاش کرد...داد زد:جوابمو بده..

اره گفتي...اما من همينو ميخوام...عاشق همين شدم ندي به زور بر ش ميدارم تو که ازش متنفري و فقط اذيتش -

ميکني اگه قراره بفروشيش به من بفروشش چند برابر پولي که بابتش دادي و بهت ميدم ..تو که الحمدواهلل کارت 

 که هفته اي صد تا دختر جلوت ميريزن يکي ديگشون بردارجوريه 
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با اعصبانيت وکالفگي چند قدمي راه رفت وگفت:علي براي بار اخر بهت ميگم ديگه با خدمتکار من رابطه اي نداشته 

باش..يه کار ي نکن که بالي سرش بيارم که مجبور بشي هر پنجشنبه با يه دست گل بري بهشت زهرا...اگه قرار 

ه بفروشمش به تو نمي فروشمش حتي اگه مجبور بشم با صد هزار تومن ردش ميکنم بره)با تاکيد گفت(خواهش باش

 مي کنم ولش کن

با اعصبانيت نگاش کردم ورفتم به اتاقم درو بستم کنار در نشستم به ديوار تکيه دادم هنوز صداشون مياومد به 

جاد کرده بود وميشنيدم چشمامو بستم وزمزمه وار گفتم:فردا پنجره نگاه کردم تاريک بود صداي امواج که باد اي

 تمومش ميکنم ...

 بلند شدم لباسمو عوض کردم تقه اي به در خورد گفتم :کيه؟

 سرش واورد تو گفت:حالت خوبه؟

 به قيافه کامليا که اويزون بودنگاه کردم وبا خنده گفتم:از تو که اويزوني بهترم 

 فت:اون دادي که آراد زد گفتم االن سکته کردياومد تو پشت سرش مونا گ

 خنديدم وگفتم:نترس ..تو اين چند ماهه پوست کلفت شدم

 کامليا:چرا اعصابش وخورد ميکني؟

 به نظر تو تقصير منه؟-

 نه...اون الکي گير ميده-

 دماغشو کشيدم وگفتم:افرين....

 بعد اينکه خريدامو ديدن خوابيدم...

م ..کنار دريا وايسادم باد اب دريا و بلند ميکرد وبا ضرب به ساحل ميکوبيد انگار اعصباني بود از خواب بيدار شد

وميخواست با سيلي زدن به صورت دريا اروم بشه تمام امواج به ساحل مياومدنوبرميگشتن روسريمو برداشتم 

ه و قدمهاي اهسته به دريا نزديک دمپايمو کنار ساحل گذاشتم کاپشنم ودراوردم ميخواستم سبک بميرم.. باپاي برهن

ميشدم اب وحس نميکردم نميدونم سرد بود يا گرم انگار حسم زودتر ازمن خودکشي کرده بود يواش يواش عمق 

اب واحساس کردم...من از دريا متولد شدم بايد پيش دريا هم بميرم يه موج محکم خورد به صورتم برگشتم اما يکي 

اد اب وارد معدم شد سرم واوردم باال که نفس بکشم موج دستشو گذاشت رو سرمو ديگه از پشت منو به دريا فرست

فشارم داد زير اب ...امواج منو به همه جا ميفرستادن دست وپا زدم بي فايده بود دريا منو سفت تو بغلش کرفته بود 

داشت رو قفسه سينم فشار  تسليم شدم ...تموم... نفهميدم چي شد چشمامو باز کردم اميرعلي باال سرم بود با گريه

مياورد بلند شدم به همه نگاه کردم ..کامليا جيغ ميزدو با گريه ماسه ها رو جنگ ميزد مونا هم کنارش نشسته بود 

گريه ميکرد واسمو صدا ميزد...فرحناز دستشو گذاشته بود رو دهنشو با بهت شوک نگام ميکرد آبتين با دو به طرف 

آراد رو ماسه ها نشسته بود با چشماي باز و قرمز اروم اروم اشک مي ريخت .چي ويال ميدويد چشمم افتاد به 

شده؟وايسادم برگشتم خودمو ديدم رو زمين افتادم با ترس دو قدم رفتم عقب پرهام صدام ميزد ....امير علي هنوز با 

اده بود وگريه ميکرد دستاش به قفسه سينم فشار مياورد دهنش و ميکرد تو دهنم ...اريا با سگش يه گوشه وايس

 ...امير داد زد:آيناز نفس بکش ..تو روخدا برگرد

يعني من مردم؟...نه نمردم دارم مي بينمشون کنار امير نشستم وگفتم:امير من زندم نگام کن گريه نکن ببين دارم 

 نفس ميکشم 
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رد ...پيش همه رفتم اما نه کسي انگار صدامو نميشنيد رفتم پيش پرهام به اونم گفتم زندم اما اونم فقط گريه ميک

صدامو شنيد نه منو ميديد جلو آراد زانو زدم تو چشماي پر اشکش نگاه کردم وگفتم:تو ديگه چرا گريه ميکني؟تو 

که ميخواستي من وبفروشي خب راحتت کردم برو ويدا رو برگردون من بخاطر اينکه ازدست تو راحت بشم خودمو 

مير منو تو بغل گرفته بود با صداي بلند گريه ميکرد وداد زد:خدا برشگردون کشتم بلند شدم رفتم طرف جسدم ا

 ..خدايا خواهش ميکنم 

برگشت به آراد نگاه کرد با اعصبانيت گذاشتم رو زمين ورفت طرف آراد يه مشت محکم زد تو صورتش افتاد رو 

 زمين وبا گريه گفت:همش تقصير توئه اشغا ل...تو کشتيش 

 کرده بود؟چرا اذيتش ميکردي؟ مگه اون چيکارت

يه لگد محکم زد به شکم آراد که از درد به خودش پيچيد با نگراني رفتم طرف آراد خواستم دستمو بزارم رو شونه 

ي امير که ديگه آراد ونزنه که حس کردم يکي با تمام قدرتش منو کشيد عقب ...چشمامو باز کردم وشروع کردم به 

 مير..امير بيا آيناز داره نفس مي کشه سرفه کردن پرهام داد زد:ا

به پهلو خوابيدم وسرفه ميکردم اب از دهنم مياومد بيرون امير کنارم نشست ميزد پشتم دوباره منو بغل کرد 

 گفت:ديونه اين چکاري بود کردي؟

 همه اومدن دورم کامليا هم بغلم کرد وگفت:داشتم ميمردم 

 م زمين خودم ميامامير بلندم کرد با بي جوني گفتم:بزار

نميتوني راه بري خودم مي برمت به آراد نگاه کردم با همون چشماي قرمز نگام مي کرد امير منوبه اتاقش برد رو -

 تخت خوابوندم مرينا وکامليا ومونا اومدن پيشم امير گفت:لباساشو عوض کنيد 

ي دلم براي دريا تنگ شده؟ميخواستي خود کامليا سريع رفت امير کنار تخت زانو زد وگفت:بخاطر همين بود ميگفت

تو بکشي؟فکر کردي با کشتن خودت آراد ادم ميشه؟يا فکر کردي ازادت ميکنه ؟ميخواستي چيو ثابت کني که 

 جرات داري که ميتوني خودکشي کني؟اگه جرات داري دربرابر مشکالتت صبر کن نه ميخواي خودتت ونابود کني..

 ير وگفت:امير بسه تو شرايطي نيست بخواي دعواش کني مونا دستشو گذاشت رو شونه ام

 امير تو چشمام نگاه کرد وگفت:ديگه اين کارو نکن

 کامليا برام لباس اورد امير رفت بيرون ولبا سمو عوض کردم گفتم:از کجا فهميديد؟

ت ساحل بعد به ما مونا:اين پسره که ويالش نزديک ماست سگش کنارساحل پارس ميکنه اونم تورو مي بينه وميارت

 خبر ميده ...)خنديد وگفت(بدبخت آراد شيش تا پله رو يکي ميکرد مياومد پايين 

 تقه اي به در خورد مونا:کيه؟

 منم..-

 بيا تو...-

 امير با يه ليوان شير اومد تو جلوم گرفت وگفت:بيا بخور...

 ازش گرفتم گفت:حاال چرا حرف نميزني؟نکنه زبونت وانداختي دريا؟

 خنديدم وگفتم:نه..

 مرينا:آراد کجا رفت؟

 امير:نميدونم...ماشينشو برداشت ورفت
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 گفتم:چرا گذاشتي بدون صبحونه بره؟باز حالش بد ميشه

 امير داد زد:تو چرا اينقدر نگران اوني؟تقصير اون بود اين بال سر خودت اوردي

 ت دارم فقط نگاش کردم مونا بازوي امير وگرفت وگفت:بيا بيرون کار

با هم رفتن بيرون شيروخوردم وخوابيدم چند دقيقه بعد پرهام آبتين اومدن اين دوتا هم فقط با مسخره بازي 

ميخواستن حال منو خوب کنن اما من نگران آراد بودم بدون صبحونه رفت خوابم برد نميدونم ساعت چند بود که 

از پله ها رفتم پايين جزامير که روزنامه دستش بود کس بيدار شدم نميدونستم ساعت چند از تخت اومدم پايين... 

 ديگه اي نديدم پاي برهنمو گذاشتم رو زمين وگفتم:بقيه کجان؟

 سريع برگشت روزنامه رو گذاشت رو ميز با لبخند جلوم وايساد وگفت:بهتري ؟

 فقط سرمو تکون دادم...بقيه رفتن بيرون براي امشب خوراکي بخرن

 ؟مگه امشب چه خبره-

 خبري نيست ميخوايم دور هم باشيم -

 اها..-

 معذرت ميخوام...-

 با گيجي نگاش کردم گفت:نبايد سرت داد ميزدم ...ولي

 مهم نيست ..يه جوراي حقم بود تو راست گفتي من بايد با جرات دربرابر مشکالت وايسم ...نبايد ضعيف باشم-

 خنديد وگفت:گشنت نيست؟

  چرا کمي دل ضعفه دارم-

 بريم نهارو برات گرم کنم -

 رفتيم به اشپزخونه نميدونستم سوال کنم يا نه ميترسيدم بازم دعوام کنه همه اعتماد بنفسمو جمع کردم وگفتم:آراد

 اره...هم صبحونه بهش دادم هم نهار نذاشتم معده خالي بره بيرون -

 با تعجب گفتم:از کجا ميدونستي قرار چي بپرسم؟

اد واوردي فهميدم نگران خوردو خوراکشي)بشقاب وگذاشت جلوم تو چشمام نگاه کرد(دوستش وقتي اسم آر-

 داري؟

چي؟...کيو؟...آراد؟...نه بابا دوست داشتن کجا بود من غلط کنم عاشق اون بشم من فقط نگرانشم که يه وقت -

 دوباره معدش خونريزي نکنه چون حوصله پرستاري ندارم

 ش از نگراني شروع ميشه )کنارم وايساد دمپايشو دراورد(بگير اينو بپوش کف اينجا سردههمه دوست داشتن ها اول-

دمپايشو پوشيدم ونهارمو خوردم ظرفا رو شستم اومدم بيرون يه حمومي جانانه با اب گرم کردم ولباس خوشکلم 

اره از پله ها مياد باال به پله اخر وپوشيدم ساعت پنج از اتاقم اومدم بيرون چند قدم رفتم که ديدم آراد با سر پايين د

که رسيد سرشو بلند کرد به هم نگاه کرديم از کنارم رد شد بوي عطر گرمش وارد ششام شد پشت بهم بوديم 

گفت:صبر کن )برگشتم نگام کرد(اگه بخاطر امير اين کارو کردي)با مکث گفت(برو..توآزادي برو پيش امير ديگه 

 نمي خواد خدمتکار من باشي 

فت به اتاقش يه حس دلتنگي تو وجودم ريشه زد ...يه حس عجيب که نميدونم چي بود فقط حس ميکردم بايد ر

پيش آراد باشم نه اميرعلي رفتم پايين جز فرحناز ومرينا کس ديگه اي نبود هر چي سروصدا بود از تو اشپزخونه مي 
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ميخورد پيراهنش پر خورده چيپس وپفک بود اومد رفتم تو ديدم چه خبره پرهام رو ميز نشسته بود داشت چيپس 

آبتينم رو زمين نشسته بود داشت کيک وابميوه ميخورد مونا واميرعلي وکامليا هم فقط سر اين دوتا دادميزدن 

 ووسايلو برميداشتن خندم گرفته بود مونا:آبتين خواهشا کمک نميکني تو دست وپاي من نباش 

 ا تو دست وپاي تو جا ميشم که اين حرف وميزني ؟آبتين با قيافه معصومي گفت:اخه من کج

پرهام پاکت چيپس و گوله کرد زد تو سر آبتين وگفت:خب راست ميگه ديگه بيا باال پيش خودم بشين تو دست وپا 

 ولگن وچش ودماغ اين مُردني نباش 

ام اومد پايين و با دستاي يهو زدم زير خنده برگشتن با تعجب نگام کردن سالم کردم با خوشحالي جوابمو دادن پره

 باز اومد طرفم وگفت:بيا بغل بابا ببينم 

 داشت بهم نزديک ميشد که امير از پشت پيراهنش وگرفت وکشيد گفت:کجا اقا گرگه صاحب داره برگرد 

 برگشت نگاش کرد وگفت:شما خانم بزه هستي؟

 بله..اينم شنگولم-

 اگه راست ميگي کو منگولت ؟-

 ره هم اخمو تشريف دارهباالست...يه ذ-

 آراد وميگي؟اون من وميخوره که... -

بعد يکي دو ساعت که تو اشپزخونه ول خورديم وکباب حاضر کرديم ميز وچيديم همه اومدن جز آراد امير 

 گفت:پس داداش اخموي من کجاست؟

 فرحناز:گفت ميل ندارم..

 امير:غلط کرده ميل نداره ...

 سمت اشپزخونه که پرهام گفت:کجا شنگول خانم؟امير رفت باال منم رفتم 

 ميرم اشپزخونه شام بخورم...-

 شما همين جا شامتونو ميخوريد..-

 پرهام حوصله دعوا با اقارو ندارم...بي سرو صدا ميرم تو اشپزخونه شام ميخورم -

 بلند شد وگفت:صبر کن منم بات ميام...

خمو مياومدن پايين گفت(امشب همه دور هم شام مي خوريم عين انسان امير:بشين پرهام....)نگاش کردم با آراد ا

 هاي واقعي 

پرهام با لبخند نشست آراد با اخم نگام کرد ورفت کنار فرحناز سر ميزنشست امير صندلي رو برام کشيد 

 وگفت:بشين ..

ست وگفت:خب چي به آراد نگاه کردم سرش پايين بود فرحناز براش غذا مي کشيد نشستم اميرم کنارم نش

 ميخوري؟

 خودم ميکشم...-

 شما فقط دستور بفرماييد من ميکشم -

 با لبخند گفتم:کبابايي که خودت درست کردي

 اطاعت ....-
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چهار تا کباب وکمي ساالد گذاشت تو بشقابم کمي ازش خودم که ديدم آراد يه تيکه کباب زد به چنگال وجلو دهن 

 ن عزيزم ...فرحناز گرفت وگفت:دهنت وباز ک

 فرحناز با تعجب وخوشحالي وگيجي دهنشو با زکرد آراد گذاشت تو دهنش وگفت:خوشکل خودمي 

آبتين وپرهام چنگال وجلو دهنشون گرفته بودن و با چشاي گشاد ودهن باز نگاشون ميکردن امير علي لبخند زد يه 

 گرفت:ملوسم دهنتو با زکن  تکيه بزرگ از مرغ کبابيش و زد به چنگال وگذاشت تو سس وجلو دهنم

 پرهام وآبتين با همون حالت فقط سرشونو چرخوند طرف ما با خجالت گفتم:امير..

 باز کن..-

 دهنم وباز کردم ...مرغ وگذاشت تو دهنم وگونموبوسيد خشکم زد گر گرفتم گفت:جيگر خودمي

..تو اون لحظه چي ميکشيدم نميتونستم به ...خودمو کنترل کردم وخيلي ريلکس مرغ وکردم پايين فقط خدا ميندونه

کسي نگاه کنم صورتم واز حالت قرمزي به سوختي رفت آراد دوباره ساالد وکرد تو دهن فرحناز...امير چند قاشق 

سوپ بهم داد ..آراد چند قاشق کلم پلو به فرحناز داد...امير يه کتلت گذاشت تو دهنم...آراد يه ليوان نوشابه گذاشت 

 امير يه ليوان دوغ ... تو فرحناز 

 پرهام گفت:آبتين مي بيني؟

 اره...-

 پرهام سريع چنگالش وزد به ساالد وگرفت جلو دهن آبتين وگفت:دهنتو باز کن هرکول خودم 

آبتين با خوشحالي دهنشو بازکرد پرهام چنگال وکرد تو حلقش که بلند شد وشروع کرد به سرفه کردن وگفت:اين 

 چه وضع عشق بازيي 

 خو بلد نيستم ...-

 خو برو ياد بگير...-

آراد با اعصبانيت به امير که کم نمياورد نگاه ميکرد ..کالفه شده بود نمي دونست چيکا رکنه يعني چيز ديگه اي نبود 

که بخوان تو دهن ما کنن آراد به فرحناز نگاه کرد وسريع لبش وبوسيد ...امير طرف من برگشت بلند شدم داد 

 ..اين بچه بازي رو تمومش کنيد زدم:بسه.

 همه نگام کردن پرهام به آبتين نگاه کرد وگفت:فقط همين يه کارو مونده بکنيم

 سرش وبرد طرف آبتين ...سريع بلند شد وگفت:پرهام ميخواي چه غلطي بکني؟

 خو ميخوام ببوسمت...-

 اشتباه گرفتي دخترا روبه روت نشستن -

روبروش نشسته بودن نگاه کرداونام عين مرغ گرگ ديده با ترس به پرهام نگاه ميکردن  به کامليا ومرينا ومونا که

 گفت:نترسيد مرغا باتون کاري ندارم 

يه صندلي کنارمونا خالي بود بشقابمو برداشتم وشام وخوردم بعد شام به کمک دخترا به جز فرحناز ميزوجمع کرديم 

ستيم مونا برا همه چاي برد رفتم به سالن ديدم پرهام وآبتين نيستن کامليا چاي درست کرد من ومونا هم ظرفا روش

 سراغشون وگرفتم امير گفت:ساحل نشستن 

بدون اينکه چاي بخورم رفتم پيششون ...يه آتيش به پا کرده بودن ودوتاشون با گيتار ميزدن وميخوندن کنارشون 

 د بشينيدوايسادم نگام کردن وبا لبخند گفتن:به خواهر آيناز بفرمايي
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 گفتم:کجا بشينم رو سر شما دوتا

 به هم نگاه کردن آبتين گفت:خواهر راست ميگه)بلند شد(بيا جاي من بشين 

کنار پرهام نشستم آبتين يه تکه سنگ اورد روش نشست آبتين گفت:خب آني خانم بگو چي ميخواي برات سفارشي 

 بزنيم 

 م نميدونم..خودتون يه چيزي بزنيد منم گوش ميکن-

 باشه...-

دوتاشون شروع کردن به زدن اهنگ قشنگي ايجاد شده بود...واقعا چرا من مردا رو دوست ندارم ؟چرا هنوز دروازه 

 قلبم رو به روي هيچ مردي با زنکردم ؟چون نمي خوامشون ...همشون عين همن فقط ميخوان اذيتم کنن..

 پرهام:کجايي آيناز؟

 ها؟..چي؟-

 د:اقاي دکتر با شمانرو به روم اشاره کر

 به امير که با لبخند رو به روم وايساده بود نگاه کردم وگفتم:بله...

 خوبي؟-

 اره...اره خوبم-

 اميرعلي:براي ما هم جا باز کنيد االن بچه ها ميان

م کم کم همه اومدن فرحناز با آراد اومد همه دور اتيش نشستيم پرهام گفت:بچه ها اگه گفتين مجلسمون چي ک

 داره؟

 آبتين:اجازه اقا..

 بگو جانم..-

 ديب دمني..-

 پرهام خنديد وگفت:افرين حاال برو يه قابلمه سيب زميني بيار 

آبتين رفت اميرعلي اومد جاش نشست آراد وفرحنازم کنارهم روبه روي ما نشسته بودن فرحناز بازوي آرادو سفت 

مد گيتارش وبرداشت وجاي امير علي نشست پرهام به سيب زميني گرفته بود که خداي نکرده فرار نکنه...آبتين او

 ها نگاه کرد وگفت:اينجا کسي ميخواد غذاي نذري بده؟

 همه با تعجب به هم نگاه کرديم آبتين گفت: خودت گفتي يه قابلمه بيار 

 پرهام قابلمه رو بلند کرد وگفت:مطمئني اين قابلمست ديگ نيست ؟

 سيب زميني ها رو بريز تو اتيش امير:پرهام جان غر نزن 

 چشم اطاعت امر..-

وقتي سيب زميني ها رو ريخت گفت:خب حاال کي برامون ميخونه ؟من وآبتين از بس براي آيناز خونديم ديگه 

 صدامون گرفته ودر نمياد

 آراد به من نگاه کرد وپوزخند زداميرعلي:شرمنده من که صدا ندارم ...

 نه...فرحناز:آراد جونم مي خو

 پرهام:راست ميگه آراد،پنج سال از صدات استفاده نکردي گرد وخاک گرفته 
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 آراد:دو دقيقه اومدم اينجا بشينم سر به سرم نزاريد که اصال حوصله ندارم 

 پرهام:خب بابا من که چيزي نگفتم 

 امير:آيناز برامون ميخونه صداشم عين اسمش نازه 

 دهن بخون ببين چه جورياست ماهم فيض ببريم  پرهام:آيناز جدي صدات قشنگه؟ يه

 فرحناز پوزخند زد وگفت:اخه ميوميو کردن گربه هم شنيدن داره؟

 امير:بازم شروع کردي فرحناز؟

 فرحناز بيشتر به آراد چسبيد امير گفت: آيناز بخون ديگه...

 اخه ..من-

 کم کني هم شده بخون  آبتين:اخه من وتو نداره)با ابرو به فرحناز اشاره کرد(جهت رو

 شونمو انداختم باال وگفتم:باشه..فقط چي بخونم؟

 کامليا:بچه ها نظرتون چيه آراد وآيناز با هم بخونن؟

 آراد وفرحنازومن گفتيم نه بقيه گفتن:عاليه..

 مرينا:حق با اکثريته...

 آراد:من نمي خونم...

 ميتونم براي آيناز بخونم  اميرعلي:اگه هنجرتو الزم نداري بدش به من...اونوقت

 آراد نگاش کرد وگفت:باشه ميخونم 

همه با خوشحالي سوت دست زدن به جز فرحناز که بد رقمه حالش گرفت ..پرهام وآبتين گيتارشون وکوک کردن 

بقيه هم شعر پيشنها ميکردن که بيشترشون من بلد نبودم يا آراد دوست نداشت...که اخر اميرعلي شعري پيشنهاد 

اد دوتامون موافقت کرديم پرهام وآبتين شروع کردن به زدن من وآرادم خونديم:/نه ميشه با تو سر کنم/نميشه از د

تو بگذرم/ بيا به داد من برس من از تو مبتال ترم/بگو کجا رها شدي /بگو کجاي رفتني /من ازتو درگريز وتو چرا 

کار من نيست/ به جز خيال تو هنوزم ببين کسي کنار من  هميشه با مني/کسي به جز تو يار من نيست ..گذشتن از تو

نيست /دوباره تبت داره نفسمو ميگيره دوباره هوا داره بي هوا تو ميره /...اين خونه بيتو طاقت زندگي نداره حتي 

 نفسام تورو به ياد من مياره /کسي به جز تو يارمن نيست ...گذشتن از تو کارمن نيست.... 

 آراد خيره به چشمام شد بقيه دست زدن گفتن:عالي بود ... وقتي شعر تموم شد

 پرهام:آيناز قيافت زشته ها ولي خدايش صداي نازي داري

 اميرعلي باخنده زد به پاي پرهام وگفت:چي گفتي؟

 پرهام:غلط کردم بابا...شوخيدم خو

 آبتين داد زد :ديب دمني ها سوخت ...

دت داشت ميترکيد آراد بلند شد رفت به ويال فرحنازم بلند شد پشت سرش قيافه فرحناز ديدني بود داشت از حسا

رفت ..چند دقيقه اي همون جا نشستيم وبا دلقک بازي آبتين وپرهام خنديديم ساعت دوازده رفتم که بخوابيم چراغ 

تاب اتاق آراد هنوز روشن بود رفتم سمت اتاقش دم اتاق وايسادم يه سرکي کشيدم لبه تخت نشسته بود وک

 ميخوندپس چرا به من نگفت براش کتاب بخونم...شونه اي انداختم باال و رفتم خوابيدم
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صبح بلند شدم بيرون ونگاه کردم هوا ابري بود انگا ردلش ميخواست بباره کاش بباره دل اسمون کمي سبک 

انداختم کف تابه شه...همه خواب بودن رفتم پايين دست وصورتم وشستم چاي واماده کردم دوتا تخم مرغ هم 

...گذاشتم رو ميز يه چاي شيرين هم گذاشتم کنارش وشروع به خوردن کردن با انگشتام رو ميز ضرب گرفته بودم 

يه اهنگ خوشکلي ايجاد شده بود سرو پامم باش هماهنگ کردم خنديدم ضرب وبيشتر کردم لقمه تو دهنم بود که 

 پايين کردم وگفتم:سالم... آراد با اخم اومد تو بلند شدم ولقمه رو به زور

بدون جواب رفت سراغ يخچال گفت:عشق زيادي علي سرمستت کرده نه؟اگه منم جاي تو بودم نازم خريدارداشت 

 اينجوري افسار پاره ميکردم 

 شيرو برداشت ريخت تو ليوان گفتم:مگه دکتر نگفت شير نخور؟

 ي که بايد نگرانش باشي يکي ديگه است...بدون توجه به من يه قلپش وخورد وگفت:اشتباه گرفتي اون

 با ليوان داشت ميرفت گفتم:صبحونه نميخوري؟

 برو به امير جونت برس...-

 رفت بيرون دباره نشستم که آبتين اومد تو گفت:سالم صبح بخير

 سالم..صبح جنابعالي هم بخير-

 ناراحت نميشي؟صبحونش وگذاشتم جلوش مشغول خوردن بود گفتم:آبتين..يه سوال بپرسم 

 خنديد وگفت:نه..بپرس

 ندا مي گفت يکي رو دوست داري...ولي اون يکي ديگه رو ميخوادراستش...-

 وسط حرفم پريد وگفت:اره..دختره زياد دور نيست

 زياد دور نيست؟يعني يکي از اون دختراي باالست؟-

 بله...)خنديد(نميخواد فکر کني،کاملياست-

 ا؟...چرا اون؟با تعجب گفتم:چي؟کاملي

 خنديد وگفت:واهلل تقصير من نيست تقصير دلم بود

 خب چرا کاري نميکني؟-

 هر کاري الزم بود کردم..حتي با اميرعلي هم حرف زدم اونم گفت..کامليا خودش بايد تصميم بگيره-

م گفت:بچه ها ديگه چيزي نگفتم ومشغول صبحونه خوردن شديم... بچه ها پيداشون شد همه بودن جز آراد پرها

 نظرتون چيه بريم جنگل؟

 مرينا:مگه اب وهوا رو نمي بيني؟

 پرهام:شايد نخواد بباره

 امير:خطرناکه پرهام..ممکنه باد وبارون بياد گير ميافتيم

پرهام:چه گيري؟ اين همه روستا... بارون اومد ميريم تو کي از خونه حتما رامون ميدن...تو رو خدا نه نگيد سه روز 

 ديم همش چپيدم تو اين خونه انگار نه انگار اومديم خوش گذروني اينجا بدتر از زندان شده براموناوم

 مونا:اگه بارون بياد چي؟

 آبتين:عزيزم چترو اختراع کردن

 مونا:مسئله چتر نيست ..اگه هوا طوفاني شد ميخوايم کجا بريم؟
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 مرينا:اگه يه باليي سرمون بياد چي؟

 عقه بزنه جزغاله بشيم؟پرهام:مثال يه سا

 آبتين:يا شايدم...گردباد بياد ببرتمون

 فرحناز:هر جا ميخوايد بريد من نميام...

 پرهام:کسي هم از تو نخواست بياي

فرحناز خواست چيزي بگه گفتم:من ميام ...تمام خوشي بارون به اينکه زيرش باشيم نه تو خونه از پشت پنجره 

 نگاش کنيم 

رام فرستاد وگفت:آيناز زشتو گلي به جمالت کالمت طالست...بايد با الماس بنويسن نصبش کنن دم پرهام يه بوس ب

 خونه ها ..حاال هر کي مياد دستا باال

 آبتين وکامليا دستشون و بردن باال مونا مرينا گفتن:ما نميايم 

ه امير نگاه کردم يهو دستشو گذاشت رو فرحنازم که از قبل مخالفت خودشو اعالم کرده بود ...با قيافه مظلومانه اي ب

 صورتشو خنديد پرهام:چي شد دکي؟

 امير:هيچي ياد گربه همسايه مون افتادم...

 با اخم نگاش کردم امير سرش وکج کرد وبا لبخند زير لب گفت:ببخشيد

 خنديدم آبتين گفت:فقط يکي بره به منگول اخمو بگه ما داريم ميريم خواست بياد

 جايي نمياد فرحناز:آراد

 امير با اخم گفت:ميرم بهش ميگم شما هم بريد حاضر شيد

وقتي همشون رفتن چند لقمه نون پنير وعسل گرفتم وکمي ميوه گذاشتم تو کيسه فريز ورفتم به اتاقم لباسمو عوض 

ا هم از اتاق اومديم کردم با کامليا اومدم بيرون...مونا ومرينا وقتي ديدن تنها ميمونن اونام حاضر شدن با ما بيان ب

بيرون وسط پله ها وايساديم با تعجب به آبتين وپرهام که کاله وعينک افتابي گذاشته بودن وکاپشن ودستکش وشال 

گردن دور خودشون پيچنده بودن نگاه کرديم دستشونوانداختن دور گردن همديگه پرهام گفت:خانما چطور 

 شديم؟نظربديد کي بهتره؟

 ميکرديم کامليا گفت:تو بهتر شدي... هنوز با تعجب نگاشون

 مونا:چي بگم؟دوتاتون خوب شديد...

 مرينا بلند خنديد وگفت:عالي شديد بهتر از اين امکان نداره

 آبتين:آيناز..اخرين اميدمون تو هستي نظر بده... 

 انگشت اشارمو سمتشون گرفتم وگفتم:پت ومت 

رگشتيم امير وآراد اخمو کنار هم وايساده بودن امير همون جور که وا رفتن ويکي پشت سرم با صداي بلند خنديد ب

 ميخنديد گفت:آيناز بهترين نظرو داد

 آراد با اخم نگام کرد واز کنارم رد شد دخترا هم رفتن آبتين بهم گفت:بابا با مرام تو که ضايعمون کردي

 دکتروخانمشون نشو ..بدو بيا  خنديم وگفتم عيبي نداره پرهام از بيرون داد زد :آبتين مزاحم اقاي

آبتين با تعجب نگامون کرد ورفت اصال از اين حرفش خوشم نيومد، فقط خدا کنه شوخي کرده باشه بدون اينکه به 

 امير نگاه کنم اومدم پايين پشت سرم اومد وگفت:از حرف پرهام ناراحت شدي؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

2 4 6  

 

 نه...چون ميدونم شوخي کرد هرچند شوخيشم قشنگ نبود -

م هاي اهسته از ويال اومديم بيرون آراد با قدم هاي تند جلوتر از همه راه ميرفت ...پرهام وآبتينم با دلقک بازي با قد

پشتش ميرفتن ...مونا ومرينا وکامليا هم با اهنگي که از موبايلشون پخش ميشد ميخوندن وقدم هاي هماهنگ 

ن زد وبا دو خودش وبه آراد رسوند دستمو گذاشتم رو برميداشتن ..من وامير واخر بوديم يهو فرحناز يه تنه به م

 شونم امير گفت:دردت گرفت؟

 نه زياد... خوبم -

به فرحناز نگاه کردم به آراد چسبيد وبازوهاشو سفت گرفت پوزخندي زدم وگفتم:نميدونم کي قراره دومادتون 

 وبدوزده که فرحناز اينجوري بهش ميچسبه

 وگفت:اين که حسودي نداره تو هم بازوي منو بگير امير خنديد وبازوشو طرفم گرفت

 به بازوش نگاه کردم وبا اخم گفتم:امير..

 خيل خب بابا..اخم نکن -

 يهو چشمم افتاد به آبتين وپرهام بلند خنديدم امير گفت:چي شد؟

 اونا رو نگاه...-

وي آبتين وگرفته بود با قر اداي راه رفتن دخترا هم با ديدن اون دوتا ميخنديدن پرهام پشت فرحناز راه ميرفت و باز

فرحناز ودر مياورد آبتينم خيلي جدي وخشک پشت آراد اداي راه رفتن آراد ودرمياورد اداهاشون دقيقا عين 

خودشون بود ...همه مون ميخنديم اون دوتا هم عين خيالشون نبود فقط راه ميرفتن يهو فرحناز آراد وبوسيد پرهام 

ن وبوسيد همه با صداي بلند خنديديم کامليا که نزديک بود رو زمين بيفته يهو آراد با اخم با همون حالت آبتي

برگشت همه وايسادن خندهامون تو گلمون نگه داشتيم ...با اخم بيشتر به پرهام وآبتين نگاه کرد پرهام با ترس 

يدونست چه خبره دوتا شون بدون هيچ الکي عين دخترا چسبيد به آبتين آراد با اعصبانيت نگاشون کرد ..اما هنوز نم

کلمه اي خيلي جدي راه افتادن به بقيه هم نگاه کرد دخترا هم با ريز خنده اي که ميکردن راه افتادن آراد به ما نگاه 

 کرد امير دستشو اندخت پشت کمرو گفت:بدن هيچ حرفي راه مي يوفتي 

بوديم با خنده گفتم:کدوم پدرو مادر حاضر ميشن دختر ماهم راه رفتيم آراد وفرحنازم راه افتادن ما پشت آراد 

 دست گلشونو بدن به اين دوتا ديونه ؟

 امير هم با خنده گفت: معلومه دو تا دختر که از خودشون ديونه تر باشه

به جنگل رسيديم ..يه محيط نسبتا بزرگ که درختاشو بريده بودن هر کي روي يه تنه درخت نشست من واميرم روي 

ه بزرگ نشستيم ..هوا هنوز ابري وسياه بود ولي دلي براي باريدن نداشت ...به آراد نگاه کردم دستشو گذاشت يه تن

بود رو شکمش وچشماشو فشار ميداد فرحنازم با بي خيالي تمام فقط اب ميخورد...به امير گفتم:آراد حالش خوب 

 نيست...صبحونه چيزي نخورده

 ن وتو چهامير:عشقش بايد نگرانش باشه به م

 با اخم نگاش کردم وگفتم:تو که اينجوري نبودي گفتي جونت براي آراد ميدي همين بود؟

خنديد وگفت:من واقعا جونمم براي آراد ميدم ولي صبر کن ميخوام ببينم فرحناز که دم از عشق وعاشقي ميزنه 

 چيکار ميکنه
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اد اما اون نخورد فرحنازم در بطري رو بست چند دقيقه اي نشستيم فرحناز کنار آراد نشست بطري اب وبهش د

وکنارش نشست امير بلند شد رفت طرف آراد وگفت: اگه ميخواي خودکشي کني بگو يه سرنگ هوا بهت بزنم 

 راحت شي...ديگه چرا خودتو زجر کش ميکني؟

 آراد با درد نگاش کرد وگفت:من حالم خوبه چيزيم نيست 

 ...کسي چيزي همراهش هست ؟ امير:اره خوبي حالتو دارم مي بينم 

 پرهام :من و آبتين فقط هله هولست کارت راه ميافته؟

 امير:نه ....دخترا شما چي؟

 مرينا از طرف بقيه گفت:مااصال کيف نيورديم 

 فرحناز دستشو گذاشت رو شونه آراد وگفت:عزيزم چرا چيزي نخوردي؟

 گفتم:امير بيا...

ه ها روگذاشته بودم دادم دستش با يه بطري اب سيب موز برداشت وگفت:خوب امير اومد پيشم پالستيکي که لقم

 بهش ميرسي...خوش به حال آراد کاش منم اخم کردن بلد بودم يکي ازم پرستاري ميکرد 

 گفتم:امير برو گناه داره

 با لبخند گفت :چشم ما که بخيل نيستيم 

ي گفت که آراد نگام کرد امير يه لقمه داد دستش رفت پيش آراد پالستيک وداد دستش نميدونم دم گوشش چ

 وخورد پرهام گفت:بچه ها ما بريم تا صبحونشو راحت بخوره 

فرحنازبا اعصبانيت اومد طرفم وگفت:مي بينم هرروز شيرين کاريات داره بيشترميشه ...امير علي کم بود آرادم 

 شميخواي برداري؟اگه از امير بگذرم از آراد نميگذرم مطمئن با

 لبخند زدم وگفتم:دو تاش مال خودت من هيچ کدومشو نميخوام

 پوزخند عصبي زد وگفت:ازخوب دم تکون دادنات مشخصه نمي خوايشون 

 دم تکون دادن هاي من پيش تو سگ پير هنوز تولست -

 فرحنازبا خشم دستشو بلند کرد امير داد زد:فرحناز...

 به صورت آيناز بخوره من ميدونم وتو دستشو تو هوا مشت کردامير گفت:اگه دستت 

 فرحناز با همون خشم تو چشمام زل زد دستشو اورد پايين وگفت:يه روزي ميکشمت توله سگ...

با بقيه راه افتادم فرحناز وامير پيش آراد موندن تا صبحونه بخوره ...نميدونم به کدوم زبون زنده دنيا به فرحناز حالي 

 ومشون ندارم مونا اومد پيشم گفت:چيه تو فکريکنم که عالقه اي به هيچ کد

 هيچي بابا اين فرحناز اعصابمو خورد ميکنه-

 ولش کن...مشکل داره مغزش اندازه يه بچه دوسالست -

 داريم کجا ميريم؟-

 کنار يه رودخونه خيلي خوشکله بايد ببينيش ..-

 :واي شديد نشه ؟به همون رودخونه اي که گفت رسيديم چند قطره بارون اومد گفتم

 اولين کسي که با پرهام موافقت کرد بياد خودت بودي يادت که نرفته؟-

 خنديم وگفتم:خودم کردم که لعنت برخودم باد 
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مونا خنديد کنار رودخونه وايسادم اب با قدرت پيش ميرفت فقط نميدونستم مقصدش کجاست کفشمو اروم گذاشتم 

و چشماي اعصباني پرهام نگاه کردم گفت:حق نداري دو متري اين رودخونه رو اب که يکي از پشت کشيدم عقب... ت

 باشي...يه بار خودتو به اب سپردي بسه 

 منو کشيد گفتم:چيکار ميکني پرهام ولم کن 

 ولت ميکنم ولي زماني که از رود خونه خوب فاصله گرفتي-

روشو ازم گرفت اين ديگه چشه...واي خدايا نکنه  وقتي از رودخونه فاصله گرفتيم ولم کرد کامليا با اخم نگام کرد

فکر ميکنه من پرهام وميخوام ديگه اصال حوصله توضيح دادن به کامليا رو ندارم پرهام به کمک آبتين چادر نسبتا 

 بزرگي وباز کردن وقتي به چهار ميخش کشيدن پرهام دستاشو به هم زد وگفت:خب بفرماييد تو ...

 همه چي هستي  مرينا:واي پرهام توفکر

 پرهام :اره عزيزم ولي کسي به فکر من نيست

 مونا خنديد وآبتين خودشو به پرهام چسبوندو اداي مرينا رو دراوردگفت:واي پرهام تو مرد روياهامي

پرهام يه لبخند گشاد به آبتين داد وبا هم خنديدن همه رفتن تو کامليا پکر بود قبل اينکه بره مچ دستشو گرفتم 

 گفتم:بين وپرهام هيچي نيست .. برگشت

 چرا به من ميگي؟ -

 هيچي خواستم بدوني -

چيزي نگفت رفتيم تو من دم چادر نشستم به ترتيب بعد من کامليا مونا ومرينا ..روبه روم پرهام وآبتين نشستن 

 اينقدر چادر گرم بود گفتم:کاش شب اينجا مي مونديم ...

 ا بلند خنديد وگفت:ببخشيد اونوقت پيش کي ميخواي بخوابي؟همه با تعجب نگام کردن ويهو مرين

 آبتين وپرهام سريع با هم دستشونوباال اوردن و گفتن:من...

 آبتين:من زودتر گفتم..

 پرهام:من زودتر گفتم...

 مرينا باخنده گفت:آيناز چقدر مشتري داري

ه دوتاشون نگاه کردم وگفتم:من اگه تو بغل خرس کامليا با اخم وناراحتي نگام کرد بلند شد پيش مرينا نشست...ب

 بخوابم پيش شما دوتا نمي خوابم 

 آبتين:مگه ما چمونه؟..

 چتون نيست...-

 به پرهام نگاه کردم با ابرو به کامليا اشاره کردم وگفتم:بعضيا که فقط بلدن دل دختر مردم وبشکنن 

 مون بوده نه بهش ابراز عشق وعالقه کردم من اهل دل شکستن نيستم چون نه قرار داد دوستي بين-

 مونا:ميشه ما هم بدونم چه خبره ؟

 پرهام به مونا نگاه کرد وگفت:اوني که بايد بفهمه فهميد...

 کامليا با ناراحتي واعصباني از چادر رفت بيرون...پشت سرش رفتم وگفتم:کامليا...کامليا صبر کن کجا داري ميري؟

 ميخوام برم ويال...-

 دستشو گرفتم وگفتم:چرا اينجوري ميکني؟من که گفتم بين من وپرهام چيزي نيست 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

2 4 9  

 

 با بغض گفت:شايد تو خلوت يه چيزاي بينتون باشه..

 چي؟....چي ميگي کامليا؟يعني تو به من شک داري؟ يعني تو فکر ميکني من وپرهام با هم ارتباط داريم؟-

 فکرنميکنم مطمئنم....-

برشگردوندم طرف خودم وگفتم:اشتباه ميکني...من کسي رو دوست ندارم نه پرهام نه هيچ کس دوباره راه افتاد 

 ديگه اي

خوب بلدي نقش بازي کني از ادماي دورو متنفرم...فرحنا زراست ميگفت تو يه ادم بدبخت بيچاره اي که براي -

 نجات خودت از اين فالکت به هر پسري چنگ ميزني تا شايد يکي نجاتت بده...

با چشم پر اشک نگاش ميکردم باورم نميشد کامليا باشه که داره اين حرفا رو من ميزنه بايد باش حرف بزنم دستمو 

 گذاشتم رو شونش هلم داد وگفت:برو گمشو ...

افتادم رو زمين کليه ام روي يه تيکه سنگ خورد دردم گرفت تير کشيد دستمو گذاشتم رو پهلوم... لبم وگاز گرفتم 

 دش بيشتر از قلبم نبود امير وآراد وفرحناز رسيدن امير با نگراني خودشو به من رسوند وگفت:چي شده؟اما در

 به کامليا نگاه کردم انگا راز امير ميترسيد سرمو تکون دادم وگفتم: حواسم نبود افتادم 

 فرحناز پوزخند زد وگفت:دست وپا چلفتي...کور بودي جلو پات ونديد؟

 ميتوني بلند شي؟امير:حالت خوبه 

 خيلي درد داشتم بازوشو گرفتم وگفتم:نه کمکم کن ...

 دستشو انداخت دور کمرم خواست بلندم کنه نتونستم بلند شم با گفتن اخ دوباره نشستم امير گفت:درد داري؟

 با چند قطره اشکي که اومده بود گفتم:اره، قلبم...

 پاشو مي برمت دکتر...-

 م خواست بلندم کنه گفتم:نميخواد خودم ميام ...فقط بزار به بازوت تکيه کنمدستشو گذاشت دور کمر

 باشه...-

آراد با همون اخم مادرزادي نگام کرد..به کمک امير وبا هزار مکافات به ويال رسيديم با امير رفتيم دکتر خدارو شکر 

 شه ازت يه خواهش کنم؟چيز مهمي نبود وقتي خونه رسيديم ...هنوز نيومده بودن به امير گفتم:مي

 شما جون بخواه...-

 لبخند زدم وگفتم:ميشه...منو يه جوري برگردوني تهران نمي خوام مزاحم گردشت بشم فقط منو تا ترمينال برسون 

برگشت نگام کرد وگفت:ديگه با من مثل غريبه ها حرف نزن،من اگه اينجا فقط بخاطر توئه...حاال که تو نميخواي 

 برمي گرديم بموني با هم 

 ممنون ...پس ميرم حاضر شم -

 بعديک ساعته حرکت کرديم...برف ميباريد با خوشحالي گفتم:هنوز سر قولت هستي؟

 کدوم قول؟-

 گفتي با هم ادم برفي درست ميکنيم ديگه؟-

 اها..اره فقط دعا کن تهرانم برف اومده باشه..به غير از ادم برفي مي برمت توچال اسکي سواري -

 ازاسکي مي ترسم-

 اتفاقا خيلي خوش مي گذره...-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

2 5 1  

 

 موبايلش زنگ خورد به صفحه نگاه کرددکمه رو فشار داد و گفت:بفرماييد...

 آراد:کجا رفتين چرا هنوز نيومدين؟

 ما داريم برمي گرديم -

 واسه چي؟حالش خيلي بده؟-

 نه ...چيز مهمي نبود خودش ديگه نخواست بمونه -

 :حاال مطمئنيد داريد ميريد تهران؟با کنا يه گفت

 نه ميبرمش ويالي خودم...شايد اونجا بهش خوش بگذره-

 ديگه عمارت نبرش ...ببر پيش خودتت-

 واسه چي؟مگه خدمتکار ت نيست؟-

 ديگه نه...گفتي دوستش دارم فقط يه مدتت صبر کن بعد باش ازدواج کن مي فهمي که چي ميگم ؟-

 نت پيش خودت ميزارمش چون هيچ زني خونه من نيست برام حرف درميارن اره فهميدم...ولي اما-

 بعد چند ثانيه مکث گفت:باشه ..خداحافظ

امير گوشي رو قطع کرد يه لبخند پيروزمندانه اي زد وگفت:ديدي گفتم اگه بدونه ما همديگه رودوست داريم ديگه 

 اذيتت نميکنه؟

 اره...ولي چرا صداش اينقدر غمگين بود؟-

 لبخند سردي زد وگفت:نميدونم...

براي نهار يه جا توقف کرد..نهارو با هم خورديم دوباره حرکت کرديم به حلقه تو دستش نگاه کردم وگفتم: چرا 

 هنوز حلقش تو دستته؟اون که ديگه برنميگره...

 نگام کرد وبا لبخند گفت:ميدونم...بخاطر اون نيست

 پس چي؟-

 ..نميخوام کسي اسيرم بشه.-

شب خونه رسيديم به اسرار من اومد تو خاتون اول که من وبدون آراد ديد تعجب کرد بعد براش توضيح دادم اتفاقي 

نيوفتاده پريد بغلم وبوسيدم....دو سه روز بعد آراد از شمال برگشت ديگه کاري به کارم نداشت پرهام نيومد 

يرفت جلو..هرروز سرد تر وبي روح تر روز قبل برگشت خونه خودش...سردي زندگي من عين روزهاي دي ماه م

ميشد...ديگه با آراد دعوا نميکردم اونم با من کاري نداشت هرچي ميگفت يا ميخواست فقط ميگفتم چشم اقا.. حتي 

آراد هم از اينکه اين همه حرفش وگوش ميکنم تعجب کرده بود آراد ديگه مهموني نميگرفت بيشتر جاهايي که 

فت بعد از دعوايي که با کامليا کردم ديگه نديدمش ... يک هفته اي بود تو الک تنهايي خودم دعوتش ميکردم مير

بودم وکسي رو راه نميدادم ..حال وحوصله هيچ کس رو نداشتم هرچند با امير علي ميرفتم بيرون اما بازم خوشحالم 

ک نواختي زندگي خسته شده بودم نمي کرد ..اشتهام کور شده بود چند لقمه بيشتر نميتونستم بخورم از اين ي

..بيشتروقتا بي دليل گريه ميکردم اميدي به اينده نداشتم تنها چيزي که مي تونست نجاتم بده مرگ بود ارزوي مرگ 

کردم مرگ هم يادم نکرد...همه چي داشت کسل کننده پيش م يرفت تا اينکه هفته اخر دي ماه اميربه عمارت اومد 

 بودن براي پذيراي قهوه بردم...جلوي امير گرفتم گفت:مرسي خانمي...با آراد توي سالن نشسته 

 خواهش ميکنم نوش جان...-
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 قهوه جلوي آراد گذاشتم خواستم برم اميرعلي گفت:بشين کارت دارم..

به آراد نگاه کردم سرش پايين...مبل کنار امير نشستم آراد زير چشي نگام کرد امير به آراد گفت:کمرت درد 

 نگرفت؟

 آراد با تعجب گفت:چي؟

 ميگم درست بشين اينجوري که تو نشستي تمام مهره هاي کمرت جابه جا ميشه-

دستمو جلو دهنم گرفتم وخنديدم اونم با اخم نگام کرد ودرست نشست وگفت:خب..حرف مهم اقا چي بوده که بايد 

 همچين جلسه اي تشکيل بشه؟

 يخوام برم فرانسه...امير با لبخند نگا ش کرد وگفت:چند روزي م

آرادو سط حرفش پريد وگفت:اها...پس اومدي ازبنده کسب اجازه کني که اين وبا خودتت ببري...يعني تو نميفهمي 

 بايد زن قانونيت باشه يا پدرش اجازه بده؟تو که نميتوني همين طوري ورش داري ببريش 

 بزنم بعد سخنراني کن...امير ريز ريز خنديد لپشو کشيد وگفت: عزيز دلم بزار حرفمو 

 آراد با اخم گفت:چرا جلو اين لپمو کشيدي؟

عيب نداره اينم از خودمون...ميخواستم چند روزي مواظب آيناز باشي ميدونم نزديک يک ماه که مراقبش بودي -

 ولي چون خودم بودم زياد نگرانش نبودم ...

 آراد پوزخندي زد امير گفت:چيز مسخره اي گفتم؟

خه همچين ميگي مواظبش باش انگار بچه دستم ميدي)سر تا پام ونگاه کرد( هرچند ازيه دختر بچه دوساله نه...ا-

 چيزي کم نداره... نميدونم توعاشق چيه اين شدي ؟ اين که هيچي نداره...

تم با چشاي گشاد ودهن با زنگاش کردم امير گفت:چند تُن معرفت داره که دختراي اطراف توندارن ..وقتي برگش

 سالم ازت تحويل ميگريم فهميدي؟

آراد بلند شد وگفت: اره فهميدم خوش بگذره )دو قدم رفت برگشت (فقط... شير خشک وپستونکم يادت نره براش 

بياري.. من اين چيزا ندارم...پوشک ماي بي بي يا هر مارک بهتر ديگه که خودتت ميشناسي هم بيار اخه نميخوام 

 ت بشه عشقت تو پوشاکاي ديگه اذي

با قدم هاي تندي رفت با دهن با زانگشت اشارمو به طرفش گرفتم امير مي خنديد گفتم:اين...اين االن چي گفت 

؟)داد زدم(تو به من ميگي بچه؟ به کارا ي خودتت نگاه کردي از يه پسر شيش ساله هم بدتره )به امير مي خنديد 

 .. گفتم( منودست داگي مي سپردي بهتراز اين يالغوز بود

بلند شد اومد طرف من رو به روم وايساد وگفت:مواظب خودت باش با آراد هم دعوا نکن...چون وقتي برگشتم 

 ميخوام زنده باشي

 اگه پسر دايت بزاره وخودکشي نکردم باشه زنده ميمونم-

 سوغاتي چي ميخواي؟-

 عطر، ميگن عطراي فرانسه خيلي خوش بوه-

 باشه.. -

 تم وقتي رفت آراد سرش واز پنجره اورد بيرون وگفت:هي گربه بيا باال کارت دارمتا دم در همراهش رف
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با حرص پامو زدم زمين کثافت اينم ياد گرفته ميگه گربه ...با حرص واعصبانيت رفتم اتاقش روي مبل جديد که 

 براي اتاقش گرفته بود نشسته بود با همون حرص گفتم:بله..چيکار داري...

 له اقا با من امري داشتيد؟با تاکيد گفت:ب

 صدامو اروم کردم وگفتم:بله اقا با من کاري داشتيد؟

 بخاطر اينکه امري نگفتم اخم کرد وگفت:اره بيا بشين ميوه برم پوس بگير ...

 خوبه امير يک ساعت پيش منو امانت سپرد دست شما...-

 رم مبل کنرش نشستم خيارو برداشتم گفت:يه خدمتکار براي خودم ميا

 مبارکه..-

 براي چي به امير گفتي برات عطر بياره نميدونستي جدايي مياره؟-

 من به اين چيزا اعتقادي ندارم..-

 وقتي از هم جدا شديد...اونوقت اعتقاد پيدا ميکني-

 

 

ادست به به آراد که فوتبال ميديد نگاه کردم ..يعني واقعا باورش شده من اميرعلي رو دوست دارم؟هه....چقدر س

 گفته امير هارت وپرتش الکيه 

با آراد در سکوت فوتبال نگاه کردم ...فوتبال پراز هيجان که فقط بايد داد وجيغ زد عين مجسمه فقط زل زده بود به 

 مردايي که ميدويدن.. کم کم حوصلم سر رفت گفتم:خوابم مياد

 هنوز فوتبال تموم نشده...-

اري عين کسايي که يکي رو گم کردن نگاشون ميکني ...)ملتمسانه گفتم(برم اصال اينارو ميشناسي؟يک ساعت د-

 بخوابم...

 نگام کرد وگفت:با همين نگاه قلب علي رو تصاحب کردي؟

 با تعجب نگاش کردم به تلويزيون نگاه کرد وگفت:برو...

 به ساعت نگاه کردم گفتم:نمي خوايد براتون کتاب بخونم؟

 نه...قرص خواب ميخورم-

 مشکوکانه گفتم:يعني تو اين چند ماه با صداي من خواب ميرفتي؟

 نخير...بعد اينکه شما ميرفتيد من قرص خواب ميخوردم-

 با خنده گفتم:وقتي من ميرفتم خرو پفت کل اتاق وبرميداشت ...مگر اينکه تو خواب راه بري 

 ..برو بخواب با اخم نگام کرد وگفت:علي بدجور دستم وبست وگرنه حاليت ميکردم 

 بلند شدم وگفتم:چشم اقا شب بخير...

از اتاقش اومدم بيرون درو بستم بعد اروم درو باز کردم سرم وکردم تو ...چشمم چيزي روي به مغزم نشون داد که 

هنگ کرد تمام اطالعت آراد که تو مغزم بود قاطي شد...يه لبخند محو رو لبش بود...لبخند؟؟؟!!!اونم آراد 

!!تا منو ديد سريع بسات لبخندش وجمع کرد کثافت ..اشغال چرا نميذاري يه لبخند درست ازت ريقو؟؟؟!

 ببينم؟...گفت:براي چي سرت وکردي تو؟
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با هول گفتم:چيزه..ميخواستم..يعني اقا....)يادم رفت چيزي ميخواستم بهش بگم..يهو داد زدم(اها..فردا جمعست 

 ميخوايد بريد شرکت؟

 زن... دوم بهونه بهتر براي فضوليت نداشتي؟ فردا دوشنبه است نه جمعه...حاال برو اول اينکه داد ن-

اروم درو بستم ا زپله ها اومدم پايين ...کجاست لئوناردو داونچي ؟که از اين لبخند محو آراد هم يه نقاشي بکشه 

ه با يه لبخند ريز..بلند خنديدم ورفتم بچسبونن کنار تابلو موناليزا..مطمئنم تابلوي آراد مشهور تر ميشه...يه اخم گند

 به اتاقم وخوابيدم

بعد اينکه با جنگ ودعوا آراد وبيدار کردم...با سيني صبحونه رفتم اتاقش رو ميز چيدم ميدونستم االن مياد ميگه برام 

يکي از  لقمه بگير بخاطر همين همونجا نشستم وچند تا لقمه براش اماده کردم با حوله سرو کلش پيدا شد نشست

 لقمه هارو برداشت ونگاش کرد وگفت:براي بچه دوساله لقمه گرفتي؟چرا اينقدر کوچيکن؟

 هميشه همين قدر ميگيرم..اصال خودت گفتي کوچيک بگير حاال همين لقمه ها رو هم بخوري خيليه -

 پاشو برو حاضر شو..-

 ترسيدم گفتم:چرا؟من که کاري نکردم..

 چرا کردي برو حاضر شو-

 اگه بخواي منو ببري که ادم بکشم به امير ميگم ... -

 پوزخندي زد وگفت:علي االن تو هواست....موبايال هم خاموش پس برو لباستو بپوش وقتمو نگير

 با حرص وغر زدن رفتم به اتاقم خاتون اومد تو وگفت:باز چي با خودتت حرف ميزني؟

کني کاريت نداره ها ؟پس کو...؟من االن نزديک يک ماه  چي شده؟بگو چي نشده؟خاتون مگه نگفتي حرفشو گوش-

 هر چي گفت گفتم چشم...االن من کاريش نداشتم ميگه برو حاضر شو

 خنديد وگفت:شايد ميخواد ببرت بيرون هوا بخوري

 با تعجب گفتم:ساعت هشت صبح چه هواي بخورم ؟

 زودتر حاضر شو برو که دوباره دعواتون نشه -

ضر شدم ورفتم بيرون نمي تونستم تو حياط منتظرش بمونم رفتم تو عمارت که ديدم مختارم مثل با اعصبانيت حا

 هميشه رو مبل لم داده وبا گوشيش ور ميره گفتم:سالم مُخي... شُتري؟

 مختار خنديد وگفت:به آيناز خانم...خير ايشااهلل کجا به سالمتي؟

...من نمي دونم چرا اين همه اقا رو ول کردي چسبيدي به  خير نيست شرِ فرمايش واال حضرت بود که حاضر شم-

 اين اقا؟

 مگه اين اقا چشه؟خوشکل وخوش تيپ وناز وماماني و....-

ادامه دادم:...بد اخالق وبد عنق وريشو واخمو دختر باز بد و،زورگو وريقو مزخرف واسکول .....ناخن خشکي که لنگه 

 نداره و...

 چيزي رو جا ننداختي ؟ -

 يهو مختار بلند شد وگفت:سالم اقا...
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خشک شدم ...ضربان قلبم رفت باال به احتمال زياد رنگ از صورتم پريد جرات برگشتن ونداشتم حتي دستام از 

ترس نمي لرزيدن چون سنگ کوب کرده بود پشت سرم وايساد وگفت: همه کاراتو وحرفات وجمع ميکنم يه جا 

 پيش اميرت... برت نمي گردونم تالفي ميکنم مطمئن باش دست خالي 

 با قدم ها تند وعصبي راه افتاد به مختار نگاه کردم وگفتم:خيلي نامردي چرا نگفتي اومده؟

 باورکن خودمم نديدمش يهو چشمم افتاد بهش...حاال بيا بريم تا صداش در نيومده

 مياري؟ با هم رفتيم ...سوار ماشين شديم وراه افتاديم مختار:اينو براي چي داري

 هيچي...گفتم دور هم هستيم بهمون خوش بگذره-

 اقا..اين دخترو وارد بازي نکن خطر ناکه-

 تو مواظبش هستي...-

 من مواظب چند نفر باشم شما يا اين؟-

 مختار وسط ميدون مين که نميخوايم بريم ...کارمون که تموم شد برشگردون خونه-

 هنوز نميدونم اين کارات براي چيه؟-

 اگه عشق علي نبود ميدونستم باش چيکار کنم -

اوه ..اوه پس خدا بهم رحم کرده.... خدايا اين روز وسط هفته رو اموات علي جون رو قرين رحمت بفرما که منو از 

 دست اين بوفالو نجات داد وگفت دوستم داره 

ل وجواب باز شد رفتيم تو مختار گفت:اقا دم يه اپارتمان نگه داشت ...اومديم پايين مختار زنگ وزد ...دربدون سوا

 هنوز ميگم کارتون اشتباه ...

 آراد از پله ها رفت باال وگفت:مگه قرار نشد تو کاراي من دخالت نکني؟

 منم ومختارم پشت سرش رفتيم باال يه واحد اپارتمان يه مرد وايساده بود به آراد گفت:سالم اقا خوش اومدي 

ورفت توبعدش مختار رفت مرده با تعجب به من نگاه کرد منم سريع رفتم تو...فقط آراد  آراد فقط سرش وتکون داد

 نشست منو مختار وايساديم کل خونه رو نگاه کردم بد نبود ...آراد:رئيس نکبتت کجاست؟

 اقا نادر ....؟باالست اقا االن مياد...-

ي سعيدي ازاين طرفا؟خيلي خيلي خوش اومدي بعد چند دقيقه يه مرد بلند قد اومد تو وگقت:سالم عرض شد اقا

 بدون دست دادن جلوي آراد نشست وگفت:داوود از اقا پذيراي کردي؟

 نه...گذاشتم قهوه حاضر شه-

 نادر:اي خاک تو سرت کنن...گمشو برو از کافي شاپ دوتا قهوه مخصوص بيار 

 چشم...-

 مآراد:حوصله خاله بازي ندارم...جنسا رو بيار ميخوام بر

کجا به اين زودي؟حاال تشريف داشتيد که )آراد با اخم نگاش کرد(چشم اقا چي از اين بهتر وقت کسي هم گرفته -

 نميشه)به داوود که هنوز وايساد بود اشاره کرد(برو جنسا رو براي اقا بيار 

 چشم...-

 به من نگاه کرد دستي دور سبيالش کشيد وگفت:اقا خانم ومعرفي نمي کنيد؟

 ..اسمش کلثوم ما بهش ميگيم ننه کلثوم شايد از اين به بعد زياد همديگه رو مالقات کرديدچرا-
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 چطور اقا؟قرار بديش به من؟-

 نخير دلت رو صابون نزن...جنساي بابامو اين ازت مي خره-

 باشه حرفي نيست ..ولي اسمش خيلي ضايعست ...اخه کلثوم هم شد اسم -

 تو يه چيز ديگه اي صداش کن-

 با خوشحالي گفت:پانته آ خيلي بهش مياد 

 آراد پوزخندي زد داوود با چند تا بسته اومد گذاشت رو ميز جلو آراد وگفت:بفرماييد اقا...اعال ترين جنسامونه 

 آراد دستشو به طرف داوود دراز کرد وگفت:چاقو...

 رفت وگفت:امتحان کن داوود ا زجيبش چاقو رو دراورد جلو آراد گرفت آرد برداشت وجلو من گ

 با تعجب به آراد نگاه ميکردن گفتم:اخه من ...

 نشنيدي چي گفتم؟زود باش-

چاقو رو برداشتم از وسط بسته کمي مواد بيرون اوردم ومزه کردم ..مزه بدي داشت با دستمال کاغذي زبونمو پاک 

 کردم وگفتم:قاطي داره...

يشه ..خيلي هنر کنه بتونه مارک لوازم اريشي ولباس چهار تا کفش داوود پوزخند زد وگفت:اخه اقا اين چه حال

 تشخيص بده

آراد با اعصبانيت نگاش کرد نادر گفت:دست شما درد نکنه آقا بعد يه عمر اعتبار جمع کردن پيش باباتون ..حاال يه 

وختم چرا تا االن از من مواد روزه اونم با دختري که نميدونه مواد چيه به باد دادي...من اگه جنس تقلب به شما ميفر

 خرديد؟

اخرين باري که ازت مواد خريدم سه ماه پيش بود چون فهميدم جنسات اصل نيست ديگه سراغت نيومدم ...اين -

 دخترم اوردم که بدوني ببو گالبي خودتي 

 داوود:يعني اقا شما مي خوايد بگيد اين دختر..موادا رو ميشناسه اونم اصل يا تقلب بودنشو؟ 

 شک داري امتحان کن..-

 رفت تو اتاق برگشت چند تا بسته مواد گذاشت رو ميز وبه من گفت:بگو اينا چين؟

 يه نگاه به خودش يه نگاه به موادا انداختم وگفتم:هروئين...کو کائين ....شيشه...ترياک.. ..کراک 

 گاه کرد(دو تا بسته اصل مجاني بهت ميدم با تعجب نگام کردن نادريه لبخند عصبي زد گفت:اره درسته...)به آراد ن

 آراد بلند شد وپوزخندي زد وگفت:جنساتو براي خودتت نگه دار...همه رو هم مثل خودت هالو فرض نکن

راه افتاد نادر جلو ش وايساد وگفت:يه لحظه صبر کنيد اقا..حق با شماست من فقط يه بار جنس تقلب به شما فروختم 

 وديگه ازم جنس نخريديد اما اقا ....  درسته؟که اونم فهميديد

 آراد:بسه...ميدوني همون يه دفعه که جنس تقلب براي بابام بردم نزديک بود منو بکشه؟

آراد رفت بيرون ما هم پشت سرش سوار ماشين شديم وحرکت کرديم مختارگفت:آيناز وبخاطر همين اورده 

 بودي؟

 که يه دختر هم ميفهمه جنساش تقلبه  اره...ميخواستم اين مرديکه اشغال حالي کنم-

 موبايل آراد زنگ خوردجواب داد:سالم بابا..

...... 
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 هنوز نه گيرم نيومده...-

....... 

 تا ظهربراتون ميرسونم خيالتون راحت..-

....... 

 باشه خداحافظ...)گوشي رو قطع کرد به مختار گفت(برو پيش شعبون..-

 شعبون نيستش...-

 ي رو ميشناسي؟واي...کس-

 اره...االن برات مي گيرم-

جلو يه پارک نگه داشت ...رفت پايين دروبست يه پسر فا لفروش رو نيمکت نشسته بود صداش زدم:اقا پسر...اقا 

 پسر

 سرشو بلند کرد با دست به خودش اشاره کرد وگفت:با مني؟

 اره يه لحظه بيا...-

 آراد :چيکارش داري؟

 خرم..ميخوام ازش فال ب-

 اخرش معلومه که با امير ازدواج ميکني ديگه فال چيو ميخواي بگيري؟-

 اخه من جز علي يکي ديگه هم دوست دارم ميخوام بدونم اونم منو دوست داره -

 پسره با خوشحالي دم ماشين وايساد وگفت:بله خانم ..کاري داشتيد؟

 پس کي هستي لنگه بقيه...علي بدبخت-

 به پسره گفتم:فاالت چنده؟ جواب آراد وندادم

 دو تومن خانم..-

 به اون پرندت بگو يه فال برام بگيره..-

 چشم خانم-

 پسره سر پرنده رو خم کرد يکي برداشت بهم داد پنج تومن بهش دادم گفت:ولي خانم اين که خيلي زياده

 برا خودت...-

 با خوشحالي گفت:ممنون خانم...

 فال نمي خوايد ... رفت طرف آراد وگفت:اقا شما

 آراد:نخير برو...

 پسره ناراحت شد گفتم:عزيزم اين ميترسه پوالش تموم بشه فال نميخره 

آراد:من مثل شما چند نفر چند نفر زير سر ندارم که فال بگيرم به کدومشون ميرسم ...من يه فرحناز دارم با همونم 

 ازدواج ميکنم 

 ما که بخيل نيستيم مبارک باشه...-

 پسره گردنشو کج کرد وبا نااميدي رفت...آراد صداش زد:يه فال ازت ميخرم ...

 پسره با خوشحالي برگشت وگفت:ممنون اقا 
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با پرندش يه فال دراورد به آراد داد اونم از جيب کتش يه اسکناس به پسره داد با تعجب به پول نگاه کردم پسره با 

 ن پول ندارم بقيشو پس بدم...دهن بازگفت: اقا صد هزار تومن؟؟!!!ولي م

 آراد: منم که نگفتم بقيشو ميخوام...

 يعني واسه خودم؟-

آراد فقط سرشو تکون داد فالش وباز کرد من وپسره با خوشحالي لبخند زديم همين جور که ذوق کرده بود عقب 

ا پسر ودختر خوشکل عين عقب ميرفت وگفت:ممنون اقا ..ايشااهلل خدا خانمتون برات نگه داره ايشااهلل چند ت

 خودتون بهتون بده..خانم از شما هم ممنون شوهر خوبي داريد ايشااهلل با هم پير بشيد هيچ وقت از هم جدا نشيد 

 يه دفعه افتاد سريع بلند شد ورفت منم فقط مي خنديدم برگشتم ديدم با اخم فالشو ميخونه گفتم:بد دراومد؟

 تو کتشوگفت:نخير ..خيلي خوب دراومد با همون اخم نگام کرد فال وگذاشت

 با لبخند گفتم:براي منم خوب اومده...

 اون تو نوشته با امير ازدواج ميکني؟-

 اره...فال تو هم نوشته با فرحناز ازدواج ميکني؟-

 به تو مربوط نيست..-

کرديم ...دم يه برج درست نشستم مختار اومد سوار شد ..از جيب کتش دو تابسته مشکي گذاشت داشبور وحرکت 

 خيلي اشنا نگه داشت آراد ومختار پياده شدن مختار گفت:نمياي پايين؟

اومدم پايين به ساختمون نگاه کردم از پله ها رفتم باال وارد سالن برج شديم با ديدن مرده يادم افتاد..دوبار اينجا 

 ديد گفت:سالم اقاي سعيدي.. اومدم يه بار جنس به آراد فروختم يه بار م ...مرد نگهبان آراد وکه

 همين جور که راه ميرفت گفت:سالم...بابام هست؟

 بله اقا بفرماييد...-

 سوار اسانسور شديم ..دکمه ده وزد بازم همون اهنگ...خاطره خوبي ازش نداشتم...باز همون خانم گفت:طبقه ده..

کفش پاشنه بلند سفيد دامن کوتاه باالي زانو  زنگشو زد ...يه خانم سي ساله با60اومديم بيرون سمت راست واحد 

با يه لباس که به زور تا زير نافش رسيده بود زير بغل کال معلوم..با رنگ موي نسکافه اي وآريش کامال غلظ يه لبخند 

 زد وگفت:بله امرتون...

 مختار:اقا من ميرم پايين منتظر ميمونم...اگه خبري بود زنگ بزن

 ه مختار طاقت ديدن همچين صحنه هايي رو نداره وقتي رفت آراد گفت(با بابام کار دارم...آراد:باشه برو..)بيچار

 ببخشيد باباتون کيه؟-

آراد با اعصبانيت درو هل داد ورفت تو منم پشت سرش رفتم زنه درو بست وبا اعصبانيت گفت:چه خبرته اقا..مگه 

 ايجا طويلست سرتو ميندازي پايين ومياي تو؟

 پاشو نگاه کرد وگفت:مگه شک داري اينجا طوليست؟اگه نبود که بابام هر حيووني رو راه نميداد آراد سرتا

زنه بهش برخورد وگفت:اقاي محترم احترام خودتونو نگه داريد ...همين االن يا از اين خونه ميريد يا ميگيد کي 

 هستيد؟

 مع کرده ....کر بوديد گفتم با بابام کا ردارم؟ پوزخندي زد وگفت:باباي منو باش هر چي معلول جسميه دور خودش ج

 باباتون؟منظورت با سيروسِ؟-
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 آراد نشست وگفت:اره همون کجاست؟

زنه يه لبخند زد وگفت: واي ببخشيد تورو خدا نشناختم سيروس بهم گفت پسرش داره مياد ولي فکر کردم بايد 

 مچين پسري داشته باشه...نوزده يا بيست سال داشته باشه...اصال به سيروس نمياد ه

 بخاطر اينکه با کاراش منو پير کرد خودشم داره عيش ميکنه...کجاست؟-

حموم...اي واي پذيرايي يادم رفت االن ميرم يه چيزي براتون بيارم ...خانم شما چرا ايستاديد بفرماييد بشينيد -

 تعارف نکنيد

 را نگام ميکني بشين ديگه...اينو گفت ورفت به اشپزخونه به آراد نگاه کردم گفت:چ

رو به روش نشستم فالشو دراورد دوباره خوند..خيلي دلم ميخواست بدونم چي توش نوشته که اينقدر ميخوندش فال 

 گذاشت تو جيبش ونگام کرد وگفت: االن از فضولي داري ميترکي که توش چي نوشته نه؟

 سرمو تکون دادم وگفتم:اره...

 ميفهمي...پس بترک چون هيچ وقت ن-

زنه با خوشحالي ولبخند اومد ميوه رو گذاشت رو ميز خودشم کنار آراد نشست وگفت:تو مثل بابات خوشکلي...)به 

 من نگاه کرد(اينم دوست دخترته ديگه؟

 آراد يه دسته موي زنه که جلوي چشمش بود با انگشت اشارش کنار زد وگفت:نه نيست...

 رو پاي آراد وگفت:چند سالته؟لبخند زنه بيشتر شد دستش وگذاشت 

يه سيب برداشتم وبلند شدم ...حوصله ديدن کثافت کاريشون رو نداشتم رفتم کنار پنجره پرده رو کنار زدم همين 

جور که سيب وگاز ميزدم بيرونم نگاه کردم يادش بخير..اولين روزي که براي آراد اخمو مواد اوردم اصال فکرشو 

د ومواجبش شايدم بخاطر حرفاي اونروزم منو خريد...مختار روي نيمکت پارک رو به نميکردم بشم خدمتکار بي مز

 رو نشسته بود...نگاش کردم با خنده زير لب گفتم:عجب بازوهايي داره جون ميده شب روش بخوابي...

 انگار کيسَت هنوز پر نشده نه؟-

ه هر چي پسر خوشکل داخلش ميندازي پر برگشتم آراد اخمو پشت سرم وايساده بود گفت:کيسَت چقدر جا داره ک

نميشه؟...)بيرون ونگاه کرد پوزخندي زد( ...اين الغر مردني که بازو نداره کجاش مي خواي بخوابي؟...بازوي علي با 

 اين قابل مقايسه نيست 

که کنار  اين چي ميگه؟بازوي کي؟بيرون ونگاه کردم يه دور کامل با چشمم پارک ودور زدم چشمم افتاد به يه پسر

مختار نشسته بود خيلي الغر بود وبه احتمال زياد معتاد چون چرت ميزد خنديديم وگفتم:مگه چشه؟خيلم 

 خوشکله...بهش ميرسم بازوش باد ميکنه 

يهو بازمو کشيد وپرده رو انداخت وگفت: خجالت بکش...حداقل از علي خجالت بکش اونکه بخاطر تو، تو رو 

 ش نگفته بود تو... وايسادخواهرشم که حتي يک بار به

 باباش اومد بيرون وگفت :آراد...چي کارميکني؟

 بازمو ول کرد ورفت پيش باباش وگفت:سالم...هيچي 

 جنس واوردي؟-

 اره گذاشتم تو اتاقت -

 سيروس به من نگاه کرد وگفت:بيا اينجا...
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 ازش ميترسيدم کنار آراد وايسادم وگفتم:بله...

 نيستي؟تو خدمتکار آراد -

 بله...-

 با حوله رو مبل نشست به آرادگفت:اينو چرا هنوز نگه داشتي؟

 ميدوني که خدمتکارمه...-

 بله ولي....چرا اين دختره زشت وانتخا ب کردي؟)به من نگاه کرد(اسمت چيه؟-

 آيناز...-

 بيشتر بهت مياد  Catخوبه..اسم قشنگي داري...ولي -

دم وچيزي نگفتم...خانمه با يه ليوان ابميوه اومد از اشپزخونه اومد بيرون گذاشت رو ميز با اعصبانيت دستامو فشار دا

 وکنار سيروس نشست اونم دستشو انداخت دور گردنش وگفت:ناز خانم خودمي

 بعد لباشو بوسيد آراد گفت:من ميرم ديگه..کاري نداري؟

 کجا بعد عمري پسرم اومده زشته که بدون نهار بيرونت کنم-

 نه ممنون...از شما به ما زياد رسيده -

 خواست بره سيروس گفت:نهار اينجا ميموني حتي اگه شده به زور نگهت دارم 

 آراد با اعصبانيت لبشو گاز گرفت وگفت:کار دارم بايد برم

 زيبا....برو برامون يه قرمزيه خوشمزه درست کن -

 چرا قرمه سبزي؟-

 با گوشت زيادپسملم عشق قرمه سبزيه ...اونم -

 زيبا هم لبخندي زد وگفت:چشم...حتما

 قبل ازاينکه بلند شه سيروس صورتش وبوسيد ....آراد گفت:بابا بايد برم مختارپايين منتظرمه

 پس چرا نيومد باال؟خب بهش زنگ بزن بياد باال دور هم يه غذايي ميخوريم ديگه-

 ه يه وقت ديگه...آراد کالفه شد انگار دلش نمي خواست بمونه گفت:باش

 سيروس اخم کرد بلند شد وگفت:بشين آراد...

 آراد چشماشو باز وبسته کرد وگفت:چشم بابا...

 سيروس رفت به اتاقوگفت:زيبا بيا...

زيبا هم پشت سرش رفت به اتاق ودرو بست...آراد نشست منم نشستم گوشيشو برداشت بعد گرفتن شماره 

 م...گفت:مختار نهار رو اينجا ميمون

..... 

 اگه ميخواي بيا باال....-

...... 

 باشه هر جور راحتي...فعال -

گوشي رو قطع کرد با کالفگي صورتشو مالش ميداد...پاشو ميزد زمين يهم صداي خنده زيبا بلند شد آراد دستاشو 

 مشت کرد گذاشت رو پيشونيش با چشماي بسته گفت:کثافت...ميخواد من واذيت کنه 
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شده؟بدجور حالش بد بود ...يه سيب وچاقو برداشتم روش نقش گل کشيدم جلوش گرفتم وگفتم:بيا اينو آراد چش 

 بخور..

 با تعجب به سيب نگاه کرد برداشتش وگفت:اين گل رزه؟

 اره...خوشکله؟-

 انداختش رو ميز وگفت:نه...

ه... به ساعت نگاه کردم يه ربع به يازده بلند شد ورفت به يکي از اتاقا بد اخالق گل به اين قشنگي کشيدم ميگه ن

بود...اين کي ميخواست قرمه سبزي درسته؟سرم پايين بود که زيبا اومد بيرون لباساشم عوض کرده بود ..يه شلوار 

کتون مشکي با پيراهن سفيد وصندل صورتي پوشيده بود يه راست رفت به اشپزخونه...سرم وپايين انداختم يکي 

وبلند کردم دست به جيب باال سر من وايساده بود سيروس موهاي بلندولختش ودورش ريخته کنارم وايساد..سرم 

 بود ... با لبخند نگام کرد خم شد سيب رو ميز وبرداشت وگفت:کارتوئه؟

 سرمو تکون دادم وگفتم:بله...

شونم وچسبند به کنارم نشست با عطر گرمش گر گرفتم....خواستم ازش فاصله بگيرم که يهو دستش وانداخت دور 

خودش ضربان قلبم رفت باال ..رنگ صورتم پريد به سيبه نگاه کرد وگفت:طرح خوشکلي روش انداختي...ادم حيفش 

 مياد بخورتش..

 يه گاز ازش زد وگفت:نگام کن ببينم...

مردا سيبش وکه قورت داد نگاش کردم...تو چشام خيره شد وگفت:عجب چشمايي داري.. با اين چشما ميشه راحت 

رو به تله انداخت )خنديد وگفت(فکرکنم پسرم هم اسير همين چشما شده که نذاشته تا حاال بري...وگرنه اونقدرام 

 هم بد سليقه نيست 

 به لبام نگاه کرد، زيبا از اشپزخونه دراومد با اخم به سيروس گفت:يه لحظه بيا اشپزخونه کارت دارم....

 همين جا بگو....-

 ام کسي بشنوهخصوصيه..نميخو-

 سيروس به من نگاه کرد وگفت:گوشا ي اين کر بگو 

 زيبا با حرص گفت:سيروس...

 با خنده گفت:جان سيروس..بگو 

 هيچي..-

دوباره رفت به اشپزخونه سيروس خنديد وگفت:خدا وقتي شما زنارو خلق کرد گِل حسودي رو مخصوص براتون 

 ساخت..

ه عين آراد کشيده وبلند بود دور بازوم حلقه زده نگاه کردم نفس گرمش رو يه لبخند زورکي زدم...به دستاش ک

 گردنم حس کردم اروم دم گوشم گفت:بوي خوبي ميدي...

يهو بدنم يخ کرد ...عجب باباي داره چرا اينقدر با همه راحته برگشتم تو چماي سبزش نگاه کردم چقدر شبيه چماش 

ا اين مهربون وخندون چرا؟صورتش هر لحظه بهم نزديک ميشد صورتمو آراده اما چشماي اون پراز خشم ونفرت ب

 کشيدم عقب يهو آراد داد زد:بابا...

 دوتامون نگاش کرديم آراد با اعصبانيت نگام کرد سيروس خنديد وگفت:کوفت وبابا ترسيدم چه مرگته داد ميزني؟
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.جام گرم بود سردم شد آراد:داري چيکار با همون اعصبانيت اومد طرفمون دستمو گرفت واز باباش جدام کرد..

 ميکني؟

 هيچي...خواستم ببوسمش که اومدي کاسه کوزمو شکوندي-

 دست از سر اين ديگه بردار...اين همه دخترو زن دور خودت جمع کردي بست نيست؟-

ازش بگذرم  سيروس با لبخند نچي کرد وگفت:من سيري ناپذيرم...هر چشم خوشکلي که مي بينم نميتونم به راحتي

 خودتم اينو ميدوني.... 

 اره ميدونم...-

 منو برد به اتاق وگفت :با بابام داشتي چه غلطي ميکردي؟

 داشتم غلط مي کرديم که نذاشتي..-

 خيلي زبونت درازه...چرا اينجور به بابام چسبيده بودي چند باربا هم لب داديد که اخريش من رسيدم؟-

 واست...من بابات ونبوسيدم...ميخ-

 بسه..ديگه حرف نزن همين جا ميموني تابراي نهار صداتت بزنم-

رفت بيرون ودروبست...چرا اين اينقدر بدبينه؟پوفي کردم ورو تخت دراز کشيدم ...اينقدر تو اتاق موندم تا زيبا اومد 

 به اتاق وگفت :بيا نهار بخور...

ون نشسته بودن سيروس سر ميز نشسته بود آراد وزيبا دست انگار زياد از بودنم خوشحال نبود...اومدم بيرون همش

 راست وچپش نشسته بودن با قدم ها اهسته رفتم طرف ميز سيروس منو که ديد گفت:بيا اينجا پيش خودم بشين

 نه ...ممنون همينجا ميشينم-

 کسي رو حرف سيروس حرف نميزنه اين يادت باشه )به زيبا گفت(تو برو پيش آراد بشين -

 يبا:اخه سيروس..ز

 سيروس با اعصبانيت گفت:اِههههه...پاشو ديگه... بايد سرت داد بزنن يه کار ي بکني

 آراد:زيبا جان بيا پيش خودم بشين 

زيبا اول اخم کرد بعد با پيشنهاد آراد خوشحال شد بشقابشو برداشت ورفت پيش آراد منم پيش سيروس نشستم 

 م وگفت:خيلي الغري مگه غذا نميخوري؟سيروس برام برنج کشيد وگذاشت جلو

 چرا...ميخورم -

 قرمه برام گذاشت با يه عالمه گوشت اروم با خنده دم گوشم گفت:ميدونم گربه ها گوشت خيلي دوست دارن 

دلم ميخواست چنگال وبکنم تو چشماش، يه لبخند عصبي زدم وچيزي نگفتم ومشغول خوردن شدم گفت:آيناز جان 

 رف نداره .بخاطر همين گرفتمش..دست پخت زيبا ح

 بله...غذاي خوشمزه ايه -

 يه قاشق سوپ جلوم گرفت وگفت:دهنتو با زکن ببينم 

 لقممو پايين کردم وگفتم:ممنون ..بعد ميخورم

 بعدن چيه آيناز؟سوپ وقبل از غذا ميخورن نه بعد دهنتو با زکن -

 اخه...-
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نگاه کردم سرم پايين انداختم وزير چشي يه ديد زدم با اعصبانيت  قاشق وکرد تو دهنم جرات نمي کردم به آراد

روميزي رو فشار ميداد لقمشو مي جويد کاردش وبزني خونش که درنمي امد هيچ ..فواره اتش ميزنه بيرون 

 زيبادستش وگذاشت رو دست آراد وگفت:حالت خوبه عزيزم 

 راه خوبم چيزي نيست ...-

 ه؟سيروس:راستي آيناز چند سالت

 بيست وچهار اقا..-

 بگو سيروس...ولي تو از من خيلي جونيا -

 به آراد گفت:خدمتکارتو يه چند شبي قرض ميگيرم

 شرمنده...نميتونم -

 چرانميتوني؟-

 اگه ايشون وبدم به شما اونوقت کي کاراي من وانجام ميده؟-

ري کف دستش که چي؟خب بزار يه ذره هم کا اون پير زن تو اون عمارت چيکارست؟ماه تا ماه پول يا مفت ميزا-

 رکنه 

 پاش درد ميکنه نميتونه کار کنه... -

 خب بنداز بيرون...-

آراد کالفه وعصبي شد دستش وميکشيد تو موهاي نداشتش... سيروس يه گوشت بزرگ به چنگال زد جلو دهنم 

 گرفت وگفت:پشي خوشکلم بگو آ...

 دوست ندارمگفتم:نه ممنون من گوشت قرمز زياد 

 دهنتو با زکن خودتم لوس نکن زود باش-

 جدي ميگم من واقعا گوشت قرمز دوست ندارم-

اخم کرد...از اون اخم هاي که آراد ميکرد نه ازاونايي که هر ان امکان داشت سر تو ببره دهنمو باز کردم با لبخند 

 رف بزنهگذاشت تو دهنم وگفت:چقدر خوبه ادم يه گربه داشته باشه که باش ح

 بلند خنديد آراد با تاسف سرش وتکون داد وبلند شد سيروس گفت:کجا خوشکل بابا؟

 ميرم خونه...-

 باشه...آيناز وخودم ميارم -

 آراد با اعصبانيت اومد طرفم مچ دستمو گرفت واز صندلي جدام کرد وگفت:دختر دست دوم به دردم نميخوره...

وس بلند خنديدو گفت:قول ميدم حامله نشه...نکنه از همين ميترسي که به همينجور که من وسمت در ميکشيد سير

 دخترا نزديک نميشي اره؟

 آراد بدون جواب درو باز کرد واومديم بيرون ...وارد اسانسور شديم گفت:ميدونم بات چيکار کنم...

نکشدي اونجوري با بابام  نميدونستم با کيه چون روبه روش نگاه ميکرد چيزي نگفتم يهو داد زد:از علي خجالت

 حرف ميزدي؟

با تعجب گفتم:با مني؟....فکر کردي من کشته مرده باباتم؟...من چه حرفي دارم با بابات بزنم؟ خيلي ازش خوشم 

مياد بعد اون باليي که سر زانوم اورد ديگه چش ديدنش وهم ندارم ...نميدونم چرا يهو مهربون شد ومني که تا 
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بودم يک دفعه شدم پيشي خوشکلش ...؟خودتت که ديدي چطوري منو طرف خودش  ديروز کلفت زشت پسرش

 ميکشيد؟

 اگه ميخواستي اينکارو نميکرد..-

 اره نخواستم چون جراتش ونداشتم...چون از بابات ميترسم...خوردن غذا ازدستش بهتر از شکستن زانوم بود -

ه ماشين تکيه داده بود مارو که ديد سوار شد...ما هم سوا چيزي نگفت در اسانسور باز شد اومديم بيرون ...مختارب

 رشديم...وقتي حرکت کرد به قيافه اعصباني من وآراد نگاه کرد وگفت:نکنه بازم پريدن به هم؟اره؟

 مختار به من گفت:اره آيناز خانم؟

 اره...-

کنم تا حاال ده تا مهر طالق تو  مختار باخنده سرش وتکون داد وگفت:از دست شما دوتا اگه زن وشوهر بوديد فکر

 شناسنامتون بود

آراد پوزخندي زد وگفت:من حاضر نيستم با کسي ازدواج کنم که بوي از محبت نبرده و براي جبران کمبود محبتي 

 که بهش نکردن به هر مردي ميرسه خودش وتو بغلش ميندازه 

م؟....پس اون پسري که هر مهموني ميگيره برگشتم نگاش کردم وگفتم:من؟من خودمو تو بغل هر مردي مينداز

خودش وتو بغل دخترا جا ميکنه وعين کسايي که از کربال ومکه برگشته زير رگبار بوس ولب ميگره کيه؟...پس اون 

پسري که هوس بازي که به بهونه دوست داشتن دل دختراي بيچاره رو به بازي ميگيره کيه؟....)به صورت ته ريشش 

 ر نيستم بيام با کسي ازدواج کنم که قيافش عين خيارشور نرسيده است نگاه کردم(منم حاض

صاف نشستم سر جام آراد داد زد:قيافه من عين خيار شور نرسيدست؟بد بخت برو قيافت تو ايينه نگاه کن اون 

 ابروهات اندازه بزرگراه تهران قم... سيبيالتم مونده از مظفر الدين شاه رد بشه...

ابروهام کشيدم اونقدرام هم پهن نبود که بخواد با بزرگراه تهران قم مقايسه کنه برگشتم وبا با حرص دستي به 

 حرص گفتم:من سيبل ندارم...اصال صورتم مو نداره که بخواد سيبل داشته باشه 

 با ابرو به باالي لبم اشاره کرد وگفت:پس اين موها چيه؟

شده بود گفتم:مختار نگاه کن من سيبيل دارم؟...)مختار فقط به مختار نگاه کردم از خنده اشک تو چشماش جمع 

 ميخنديد يهو داد دزم(مختار نخند جوابمو بده..

 مختار يه گوشه پارک کرد اشکاش وبا خنده پاک کرد وبه صورت نگاه کردوگفت:نه...مو نداره

 آراد:مختار راستشو بگو..بخاطر اينکه دل نشکنه اين حرف ونزن

زنگ خورد گفتم:تو چه لجي با من داري ؟اخه چه هيزم تري به تو فروختم که اينجوري با من رفتار يهو گوشي مختار 

 ميکني

 آراد:حقيقت تلخه نه...غصه نخور همه گربه ها سيبل دارن

 مختار:آراد يونسه..)جواب داد(الو...

 ديگه ساکت شديم......

 کجا؟-

....... 

 ماره ميدونم کجارو ميگي...االن مياي-
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 گوشي رو قطع کرد آراد گفت:چيکار داشت؟

 ماشين حرکت کرد وگفت:يونس با ما چيکار داره؟چند تا دختر اورده 

 دم يه انبار بزرگ نگهداشت رفتيم تو ماشين ويه گوشه پارک کرد مختارگفت:همين جا منتظربمون زود ميام

 آراد:الزم نکرده با ما مياد تو...بيا پايين 

 مختار به طرف آراد رفت وگفت:معلوم هست داري چيکا رميکني؟اينو براي چي ميخواي بياري تو؟اومديدم پايين 

 همين جور که راه ميرفتن آراد گفت:ميخوام يه دختر برام انتخاب کنه

 چه دختري؟بزار بره تو ماشين بشينه-

 نه...-

 يه مرد از يه دربزرگ اومد بيرون وگفت:سالم اقا..

 کرد ورفت تو يکي داد زد:مختار... آراد سر سري سالم

 مختار برگشت...يه مردي به طرف ما مياومد گفت:يه لحظه بيا کارت دارم 

 مختار:ميشه بزاري برا بعد؟

 نه..واجبه-

 مختار به من نگاه کرد وگفت:تو برو تو من االن ميام

 باشه 

حرف ميزنن...به جايي که پنج تادختر وايستاده رفتم داخل آراد با همون مرده که بايد يونس باشه دارن يه گوشه 

بودن وترس از سر وروشون ميباريد نگاه کردم يکيشون خيلي ناز بود چشماي ابي روشن با موها ي طاليي که کج رو 

صورتش انداخته بود بهش ميخوردشونزده يا هيفده سالش باشه...آراد رفت طرف دخترا تک تکشون نگاه کرد به 

وايساد...خوب نگاش کرد دستش وگذاشت رو صورتش دختره اينقدر ترسيده بود که رنگ به  چشم آبيه که رسيد

 صورت نداشت آراد گفت:ترسيدي؟

دختره فقط سرشونو تکون دادآراد خم شد لبشو بوسيد، راسته ميگن پسرکو ندارد نشان ازپدر آرادم يکي عين 

 باباش گفت:نترس کاريت ندارم 

 س هر روز داري پس رفت ميکني....به غير از اين دختره بقيشون مالي نيستچند قدم اومد عقب گفت:يون

 شرمنده اقا بهتر از اينا پيدا نکردم-

 مختار اومد تو آراد گفت:کجا رفتي؟

 مختار:همينجا بودم..

 آراد:پولو بهش بده...

 مختارپولو دادآرادهم رفت پيش دختر چشم ابي واورد پيش من وگفت:اين خوبه؟

 ه چي؟واس-

 قراره جاي تو بگيره...اوردمش که نظر بدي-

 پوزخندي زدم وگفتم:علف بايد به دهن بزي شيرين بياد که اومده...مااينجا چيکاريم

 اول اينکه بز خودتي...دوم فقط نظر خواستم سخنراني نخواستم-

 اره خوبه....سليقت عاليه فقط نمي دونم چرا تو انتخاب من سليقتو خرج نکردي؟ -
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 چون تو لياقت سلقيه من ونداري....-

همه داشتن نگامون ميکردن...لبخند زدم وگفتم:راست ميگي .... چون بهترين مارک هاي دنيا جنساي خوبشون رو 

تک وگرون ميسازن ...بهترين سليقه هاهم انتخابشون ميکنن ومن به سليقه امير علي ميخوردم...نه عين تو که جنس 

 داري دست دوم بازار وبرمي

با سرعت ره افتادم يهو از پشت بازومو کشيد با اعصبانيت گفت:همين االن معذرت خواهي کن تا يه بالي سرت 

 نيوردم

 مختار با سرعت خودشو به ما رسوند وگفت:آقا ولش کنيد بايد بريم 

ادن چقدر رو من تو چشمام نگاه کرد وگفت:ولش نميکنم تا معذرت خواهي کنه...ميدوني ادمايي که اينجا وايس

 حساب ميکنن ..حاال تو نيم وجب دختر ميخواي اعتبار منو از بين ببري؟

 اگه فکر ميکني با زدن من اعتبار از دست رفتت برميگرده خب بزن-

 مختار:آيناز بسه...اقا بريم

بهت وعظمتي که جمع گفتم:چيو بس کنم؟..حقشه پول بابتم داده بايد بزنه)صورتم وبردم نزديک تر (بزن...نميخوام اُ

 کردي با حرفي که زدم از بين بره 

 فقط تو چشمام نگاه کردوگفت:جور ي خوردت ميکنم که از صدتا سيلي زدن هم بدترباشه 

بازومو ول کرد دست دختره گرفت ورفت...فکر ميکنه تا حاال منو خورد نکرده؟بدتر از زنداني کردن تو انباري 

ختار رفتم بيرون به آراد که دختره رو به خودش چسبنده بود نگاه کردم داشتن با وحرفايي که بهم زده نيست با م

هم حرف ميزدن آراد يه چيزي تو گوشش گفت که خنديد.. وقتي مختار دخترا رو سوار يه ماشين شاسي بلند کرد 

 ماشينه راه افتاد رفت.. خودش اومد طرف من کنارم وايساد وگفت:بريم...

 رفتيم مختار گفت:تقصير خودته تحريکش ميکني...همين جور که راه مي

 اون يه حرفي ميزنه که نميتونم بدون جواب بزارمش-

مختار خنديد وسوار ماشين شديم ماشين وروشن کرد راه افتاديم آراد دستشو انداخت دور شونه دختره وبه خودش 

 نزديک کردگفت:چندسالته دل آرام جون ؟

 نازکي گفت:من؟...من شونزده سالمهدختره عشوه اي کرد وبا صداي 

 اصال بهت نمياد...به نظر ميرسه بزرگ تر باشي-

 اره بخاطر همين بابام ميخواست منو به پسر برادرش بده ...-

 يعني بخاطر همين فرار کردي؟-

 اره...من کس ديگه اي رو ميخواستم که اونم ازدواج کرد -

 دم ازت مراقبت ميکنم بابات لياقت عروسکي مثل تو رونداشته خو-

 دختره يه لبخند گشادي زد...آراد گفت:اهل تهراني ديگه؟

 بله...-

 صداي قشنگي هم داري...-

 مختار:ببخشيد اقا که مزاحم حرف زدنتون ميشم ولي...ميشه بپرسم اين خانم رو براي چي داريم ميبريمش؟

 به خدمتکار احتياج داشتم..-
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 ت:پس اين چيه؟مختار به من اشاره کرد وگف

 اين..قراره تا يک هفته يا يک ماه ديگه بشه عروس علي بايد از همين االن به فکر خدمتکار باشم يا نه؟-

 مختار با اعصبانيت ماشين وکنار بزرگراه پارک کردبرگشت طرف آراد وگفت:ما قبال ....

 پايين مختار به من ودل آرام نگاه کرد وبه آراد گفت:بايد بات حرف بزنم بيا

 آراد:حوصله شنيدن ندارم بزار برا بعد

االن مياي پايين...)يه موسيقي گذاشت به من گفت(آيناز اين موسيقي رو گوش ميکني شيشه هم پايين نميکشي -

 باشه؟

 يعني حرفاي خصوصي داريد ومنم نبايد بشونم ...باشه-

دور شدن... مختار با اعصبانيت حرف ميزد وآراد  آراد ومختار رفتن پايين صداي موسيقي خيلي بلند بود از ماشين

گوش ميداد خيلي سعي کردم لب خوني کنم...اما نشد چون تند تند حرف ميزد بعد آراد که پشتش به من بود حرف 

زد انگار اون اروم تر بود بعد انگشتاش به نشانه سه اورد باال يکي به شونهام زد برگشتم دل آرام تو گوشم 

 کمتر کني؟گوشم اذيت شد  گفت:ميشه صداشو

 صدا ش رو کمتر کردم گفت:ببخشيد ..شما با اقا آراد نسبتي داريد؟

 نه خانم...-

 پس چرا همراهش اومدي؟ -

 برگشتم گفتم:من همراهش نيومدم خودش منو ارود... )پيشونيش زخم شده بود(پيشونيت چي شده؟

 دم سرم خورد به ديواردست گذاشت روش وگفت:داشتن منو ميکشيدن منم جيغ کشي

 از کيفم يه زخم چسب دراوردم برگشتم گفتم:بيا جلو..چسب وبرات بزنم 

 سرش وخم کرد جلو چسب وزدم آراد درو باز با اخم گفت:داري چيکا رميکني؟

 دل ارام:هيچي ..پيشونيم زخم بود چسب زد

 ؟آراد نشست مختارم هم سوار شدآراد گفت:به چسبه چيزي نزده بود ي که

 نترس يه چسب زخم عشقت ونميکشه-

 مختار ماشين وروشن کرد وگفت:فقط خدا کنه بدوني داري چيکار ميکني...

 به خونه رسيديم ماشين وپارک کرد پياده شديم مختار گفت:شرکت نميري؟

 آراد دستشو انداخت دور کمردل ارام و گفت:نه..)به من نگاه کرد(به خاتون بگو بياد

 ت مختار گفت:االن دلت ميخواد بري بکشيش نه؟رفتن سمت عمار

 خنديدم وگفتم:نه...جوونه بزار خوش باشه 

رفتم به خونه به خاتون گفتم آراد باش کار داره وقتي رفت ..به مرغ عشقام نگاه کردم به هم چسبيده بودن کمي 

ه داشتم چاي ميخوردم که خاتون دون براشون ريختم ورفتم به اتاقم بعد اينکه لباسمو عوض کردم ..رفتم اشپزخون

 اومد تو وگفت:باز چيکارکردي که رفته براي خودش خدمتکا راورده؟

 هيچي...اقا چيزي بهت گفت؟-

نخير...فقط خدمتکار جديدشو نشونم داد وگفتن ديگه تو براش کا رنکني تا امير بياد تکليفتو روشن کنه)چيزي -

 ودم آيناز..نگفتم يه قلب ديگه از چايم خوردم(با تو ب
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سرم وبلند کردم وگفتم:جانم...ميگي چيکا رکنم؟برم پاچه شلوارش وبگيرم و التماسش کنم بگم تورو خدا بزار 

 نوکرت بمونم؟

نه..نميخواد پابوسي بري...اي کاش يه ذره فقط يه ذره مثل ويدا به خودت ميرسيدي وبا اقا مهربون بودي االن تو -

 راه نرسيده ميخواد ببرتش لباس براش بخره... جاي دل ارام بودي...دختره از

 خاتون دختره رو ديدي چقدر نازه ؟چشماش خيلي خوشکل نه؟-

خاتون سرش وتکون داد وگفت: من چي ميگم تو چي ميگي...ميگم يه ذره به خودت برس اخه چرا اينقدر بيخيالي 

و تو دل اقا جا کرده بود ...اما تو چي صبح دختر؟به خدا هرکي جا ي تو بود شب وروز پيش اقا بود يه جوري خودش

که ميري اين بچه رو بيدار کني يقش براي دعوا تو دستت تا شب که ميخواد بخوابه...)رو صندلي رو به روم نشست 

لبخند زد وگفت(شنيدي که ميگن با محبت خارا گل ميشود؟تو يه ذره به اقا محبت کن بعد مي بيني رفتارش بات 

 چقدر عوض ميشه...

دستمو تکيه گاه شقيقم قرار دادم وگفتم:من خار گلم نميتونم به خارشتري مثل آراد محبت کنم چون فايده اي 

 نداره...)شمرده گفتم( هيچ.... کدوممون... گل.... نميديم

 بلند شدم رفتم به اتاقم...تو اشپزخونه به خاتون کمک ميکردم که شام درست کنه اونم يه ريز سخنراني پا منبري

ميکرد که به آراد محبت کن ..باش دعوا نکن ..پسر خوبي ..آراداِله وبِله ...منم فقط سرمو تکون ميدادمو 

 ميگفتم:باشه..

ساعت هفت بود که سرو کلشون پيدا شد...صداي خنده و پاشنه کفش دل ارام هماهنگ بود...خاتون پوفي کرد 

 وگفت:تو االن بايد جاي دل ارام باشي

ميز وبا حالت گريه گفتم:واي خاتون شروع نکن...من تا االن شيشصد دفعه گفتم من عالقه اي به اين سرموگذاشتم رو

 ادم فضايي ندارم

 تلفن زنگ خورد خاتون گوشي رو برداشت وبعد حرف زدن قطع کرد وگفت:پاشو کمکم کن ميز وبچينيم 

 کمکت نميکنم....خودم ميچينم -

 نه مادر کمکت ميکنم-

چرخوندم طرف درو گفتم:چند دفعه دکتر گفت بايد استراحت کني؟من که اينقدر حرفت گوش ميکنم شونه هاشو 

 تو هم يه ذره گوش کن ديگه

 اخه مادر...-

 اخه مادرو پدرو عمو نداريم ...بفرما بيرون-

تي گفتم که وقتي به زور بيرونش کردم عرض پنج دقيقه ميز وچيدم با خوشحالي چند قدم رفتم عقب به سليقم احسن

صداي حرف زدن آراد با دل ارام شنيدم برگشتم آراد دستش وانداخته بود دور شونه دل ارام واز پله ها مياومدن 

پايين..قد دل ارام با اون پاشنه ها بلند تر شده بود لباس شيکي پوشيده بود واسه خودش دلبري شده بود ودوتا 

اليي لختشو فر درشت زده بود ..عين موهاي خودم شده بود با اين دستبند طال هم تو دستاش انداخته بود وموهاي ط

تفاوت که اون رنگي بود ومن مشکي ..به ميز نزديک شدن آراد نشست وگفت:دل ارام خانم از اين به بعد خدمتکار 

 من ميشن...شما هم ميتونيد تا اومدن عشقتون استراحت کنيد

 نه با لبخند گفتم:خدارو شکر که باالخره دست از سرم برداشتيدل ارام به ميز نگاهي انداخت ورفت به اشپزخو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

2 6 8  

 

 خيلي سخته خودتو اروم نشون بدي نه؟-

 نه..ادم وقتي اروم باشه هم لحنش مشخصه هم صورتش... -

دل ارام با يه بطري نوشابه سياه برگشت...گفتم:دل ارام خانم اولين چيزي که بايد بدوني اين که ...اقامون زخم معده 

ره ونبايد هرچيزي رو بخورن دفعه ديگه خواستي نوشيدني بياري اب يا دوغ ... )نوشابه رو از رو ميز برداشتم به دا

 آرادگفتم(اين دختره دو روزه به کشتنت ميده

 تو نميخواد نگارن من باشي..-

 نيستم...حوصله نعش کشي ندارم-

رفتم پيش خاتون ومش رجب که شام بخورم...بعد شام سريع رفتم اشپزخونه ويه بطري دوغ براشون اوردم..وخودم 

 رفتم به اتاقم وروي يه کاغذ چند تا طرح لباس کشيدم 

 خستم شد خواستم بخوابم که خاتون اومد تو وگفت:آيناز..

 سرم وبلند کردم وگفتم:بله...

 برو عمارت ببين اقا چيکارت داره...-

 برا دکور اتاقش؟ با من ديگه چيکا رداره...دل ارام و اورده -

 همين غر زدناته که هر روز يه خدمتکار مياره...بعد ميگي چرا نصيحتم ميکني وقتي اقا گفت بيا اتاقم بگو چشم..-

 با تاکيد گفتم:چشم...

کاپشن وکالهو جوراب ودستکش پوشيدم يه شال گردن هم انداختم دور گردنم وامدم بيرون خاتون ومش رجب با 

 گفتم:چيه؟....خب سردمه تعجب نگام ميکردن

 خنديدن وخاتون گفت:برو مادر...

 مش رجب:يه ذره شالگردن وبکش پايين تر خفه نشي

 نه يخ ميکنم ..همين جوري خوبه تا فردا باي-

با دو خودم به عمارت رسوندم بخارازتو دهنم بيرون مياومد اخه بگو بابا بزرگ آراد مريض بودي خونه خدمتکار واز 

قدر دور ساختي..اخه يه ذره به فکر من بيچاره هم نبودي؟ رفتم توعمارت گرم گرم بود از پله ها رفتم عمارت اين

باال...دم اتاق آراد وايسادم آراد رو تخت دراز کشيده بود دل ارام لبه تخت نشسته ويه کتاب ورق ميزد دوتا تقه به 

 زد وگفت:يعني اينقدر سردته؟ در زدم دوتا شون برگشتن وبا تعجب نگام کردن دل ارام لبخندي

 دستمو تو جيب کاپشنم کردم وگفتم:بيتشر از اونچه بخواي فکرشو بکني

 آراد:دل ارام جان برو بخواب خسته اي 

پوزخندي زدم خسته اي... از وقتي اوردتش بيرون گردي بودن تا االن، خب معلومه خسته ميشه...گفت:بزار من برات 

 کتا ب بخونم

 صبح زود بايد بيدار شي برو بخوابنه عزيزم..-

 بلند شد خواست بره که آراد گفت:يه بوس نميدي؟

دل ارام خم شد وصورت آراد ريشو رو بوسيد ..من يکي که اصال حاضر نيستم لبمو بزارم رو اون ته ريشا...دل ارام با 

 تاقي که کنار اتاق آراد بود...لبخند ا زکنارم رد شد يه قدم رفتم عقب سرم به طرف بيرون خم کردم...رفت به ا
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اومدم تو گفتم:خوبه...اتاق بهش دادي کال خوب بهش ميرسي، من بدبخت چهار ماه روزمين ميخوابم نيومدي بپرسي 

 اصال جاي خواب دارم...

 اول اين که حسودي کار خوبي نيست ..دوم دل ارام خدمتکار منه-

 مگه من نبودم؟-

 ه اميرت بگو برات بخرهچرا بودي..ديگه نيستي برو ب-

پوزخندي زدموگفتم:نه اينکه زياد ي خرجم کردي از وسايل اتاقم گرفته تا لباسام همه برام خريدي...از اين به بعد 

 امير برام بخره...من هرچي بخوام فقط کافيه لب تر کنم تا اميرم ....برام حاضر کنه

 ه...حاال بيا برام کتاب بخوننگام کرد وگفت:پس بگو ا زاين به بعد هم برات خرج کن

 تو که خدمتکار اوردي با من ديگه چيکار داري؟-

با اعصبانيت گفت:تو نه شما...حيفم مياد چشماي قشنگش بخاطر کتاب خوندن از بين بره چشماي تو کورم بشه مهم 

 نيست 

ن ديگه براتون کتاب حس کردم يکي محکم زد به قلبم ...دردم گرفت اب دهنم وقورت دادم گفتم:شرمنده...م

 نميخونم بده عزيز دوردونت دل ارام جونت برات بخونه 

 چند قدم رفتم که داد زد:برگرد...

 برگشتم گفتم:چيه؟...

 از تخت اومد پايين رو به روم وايساد تو چشمام نگاه کردو گفت:عين بچه ادم برو رو تخت بشين وبرام کتاب بخون 

 اگه نخوام بخونم چي؟-

 ت ميکنم....مجبور-

چرا حرفات وزود فراموش ميکني؟چند ساعت پيش مگه به من نگفتي ...از اين به بعد دل ارام خانم خدمتکار من -

 ميشن...شما هم ميتونيد تا اومدن عشقتون استراحت کنيد؟..االن هم ميخوام برم استراحت کنم چون واقعا خستم

به بعد به عنوان دوستم تو اين خونه زندگي ميکنه...تو هم ميشي  خواستم برم که بازومو گرفت وگفت:دل ارام ازاين

 خدمتکارش 

 بازومو ل کرد وگفت:برو..

تا وقتي که رو تختش خوابيد نگاش کردم ...با سرعت از عمارت اومدم بيرون ورفتم به اتاقم چند تا نفس عميق 

 کشيدم..چون حوصله گريه نداشتم تشکمو پهن کردم وخوابيدم 

يش بيدار شدم...دير شده بود به من چه دل ارام بره بيدارش کنه دوباره جاي گرمم خوابيدم بين خواب ساعت ش

 وبيداري بودم که يکي کل پتو رو از روم برداشت با ترس نشتسم

آراد با اعصبانيت تمام نگام کرد..پريدم سمت روسريم پاش وگذاشت روش خاتون با نگراني دم در وايساده بود آراد 

 :االن ساعت چنده؟گفت

 پاتو از روي روسريم بردار...-

 داد زد:گفتم ساعت چنده؟

 پشت سرتو نگاه کني ميفهمي ساعت چنده -
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خم شد يقمو گرفت وبلندم کرد که پام رو هوا بود تمام موهاي فرم روصورتم افتاد وگفت:وقتي يه چيزي ازت سوال 

 ني؟ميکنم..عين ادم جواب بده...چرا نيومدي بيدارم ک

 چون خدمتکار داري-

 خاتون اومد جلوگفت:اقا ولش کنيد...

 آراددادزد:ديشب بهت حالي کردم اون دوستمه..نه خدمتکارم فهميدي؟

ولم کرد افتادم رو زمين وگفت:خاتون اين...ازاين به بعد هم خدمتکار منه هم دل ارام حق نداري تو هيچ کدمم از 

 دقيقه ديگه صبحونه تو اتاقم باشهکارا بهش کمک کني)نگام کرد(تا ده 

با اعصبانيت رفت خاتون بغلم کرد وچيزي نگفت بلند شدم موهام وبستم وروسريمو پوشيدم ابي به دست وصورتم 

زدم رفتم به اشپزخونه عمارت کتري برقي رو زم به برق پنج دقيقه صبحونه رو حاضر کردم وبردم به اتاقش...طبق 

دلش اومد از اون دستا کار بکشه.... ميزو براش چيدم اومد بيرون کناروايسادم معمول تو حموم بود چه عجب 

 گفت:مثل اينکه تا حرف زورباال سرت نباشه کا رنميکني ...بشين برام لقمه بگير

بدون هيچ حرفي نشستم...بدون اينکه نگاش کنم چند تا لقمه براش گرفتم اونم ميخورد يه قلب از چايش خورد 

 نيست  گفت:چاي شيرين

فنجون وبرداشتم دوتا قاشق شکر ريختم بعد هم زدن جلوش گذاشتم بعد اينکه صبحونش وخورد بلند شد ميز 

وجمع کردم بردم به اشپزخونه بعد اينکه رفت اتاقش ومرتب کردم...ساعت نه طبق فرمايش اقا رفتم به اتاق دل ارام 

 خانمکه بيدارش کنم کنارش وايسادم وگفتم:دل ارام..دل ارام 

 چشماشوکمي مالوند نگام کرد و گفت:بله کاري داري؟

 کار نه...اقا گفته بيدارتون کنم..-

 چرا؟-

 نميدونم اقا گفت..-

 نفسي کشيد وگفت: باشه ...

 دوباره خوابيد گفتم:ميخوايد دوش بگيريد

 با تعجب نگام کرد وگفت:توچرا با من اينجوري حرف ميزني؟

 ديگه خدمتکارشون نيستيد..ودوستش هستيناقا ديشب فرمودن شما -

 با تعجب نشست وگفت:چي؟..من دوست دختر آرادم؟

 بله...اگه ميخوايد حموم کنيد وان وبراتون حاضر کنم؟-

 هنوز نگاهش تعجب اور بود گفت:نه بابا من واني نيستم...خواستم خودم ميرم حموم 

 استي ..من خدمتکار شما هم هستم اگه کاري داشتيد بهم بگيدباشه هرجور راحتيد... )چند قدم رفتم وايسادم (ر-

 تعجبش بيشتر شد وبا ابروهاي باال گفت:خدمتکار مني؟...چرا يهويي همه چي عوض ميشه؟

 يهويي نيسن ...اقا اگه چيزي بخواد همون ميشه -

ت:واسه چي به در يخچال نگاه رفتم اشپزخونه حاال براي نهار چيکار کنم؟تو فکر نهار بودم که خاتون اومد تووگف

 ميکني؟

 تو فکر نهارم...نميدونم چي درست کنم-
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 برو کنارتا بهت بگم...-

سه روز کامل من هم کاراي آراد وانجام ميدادم هم دل ارام...تو اين چند روزي که اميرعلي رفته بود حتي يه زنگ 

م...االن يک ماه پرهام هم نديدم..چقدر دلم خوش خالي هم نزد...شماره اي هم نداشتم که بخوام بهش زنگ بزن

براي شوخي هاش تنگ شده...کاملياي بي معرفتم ديگه پيداش نشد...کاش حداقل ميزاشت حرفمو بزنم که عالقه اي 

به پرهام ندارم..خودش بريد وخودش دوخت..فرحنازم معلوم نيست کجا رفته...حداقل بياد يه کمي باش دعوا کنم 

..مردم از بس اين چند روز قيافه دل ارام و وآراد ديدم..يا تواتاق آردم يا اتاق دل ارام که شايد حالم بهتر شد

لباساشونو بشورم واتو کنم وبزارم تو کمد...کف اتاقش وتمييز بسابم...تو اين سه روزي که دل ارام اومده آراد هر سه 

ره هم بايد خريداي خانم وبزارم شب دل ارام و ميبره بيرون..با خريد هاي زياد برميگردن...من بيچا

سرجاشون...لباس تو کمد کفش تو جاکفشي عطر ولوازم ارايشي رو ميز..ديگه خسته شدم...توي اين سه روز به 

اندازه چهار ماهي بود که براي آراد کا رکردم..امروزم مثل هميشه بعد اينکه آراد صبحونشو خورد رفت شرکت 

 ت ميلي به صبحانه ندارم...منم رفتم اشپزخونهساعت نه دل ارام و بيدار کردم..گف

 ساعت ده بود ...داشتم اسفناج ميشستم که دل ارام اومد به اشپزخونه همين جوري بهم زل زده بود... 

 خاتون گفت:دل ارام خانم چيزي شده ؟

موهات وکجا  چشم ازم برنداشت دو قدم اومد جلو گفت:موهات چقدر خوشکله بدون روسري خيلي نازتر ميشي....

 فر کردي؟

 خاتون خنديد وگفت:خدا سفارشي موهاش وفر کرده

 يعني موهاي خودته؟-

 با لبخند گفتم :اره...

 واي باورم نميشه...موهاي فر درشت کالغيت خيلي به پوست سفيد برفيت مياد-

 مينجوريم که تو گفتي؟من وخاتون با تعجب به تعريفاش گوش ميداديم..ابروهامو بردم باال وگفتم:واقعا؟من ه

 با ذوق گفت:اره...

 ممنون...بشين برات صبحونه بدم...-

مش رجب داشت به اشپزخونه نزديک ميشد روسريموازروميز برداشتم وپوشيدم اومد تو وگفت:خاتون..بيا رباب 

 کارت داره

 باشه االن ميام ..-

 تکار آرادي؟مش رجب وخاتون با هم رفتن دل ارام نشست وگفت:چند وقته خدم

 همين جور که ميز وبراش اماده ميکردم گفتم:چهار ماه 

 يعني تو اين چهار ماه فهميدي آراد بايد چي بخوره ؟-

 نصفش وخاتون گفت نصفش وخودم فهميدم...-

 اها...-

ابينت بعد اينکه صبحونشو خورد رفت...داشتم مربا رو تو يخچال ميزاشتم که يکي از پشت کشيدم وچسبوندم به ک

 ..با ترس چشاي گشاد نگاش کردم دستشو ازروي يقم برداشتم وگفتم:چته؟....اين چه کاريه ميکني؟ 

 اين دختره کيه؟-
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 نميتوني بدون يقه گيري وعين ادم سوالت وبپرسي؟-

 فرحناز عصبي بود گفت:خيل خب ...اين دختره کيه ؟اينجا چيکارميکنه؟

 خدمتکار اقاست؟-

 پس تو اينجا چيکاره اي مگه تو خدمتکارش نيستي براي چي رفته يکي ديگه اورده؟چي؟..خدمتکار؟..-

 من چه ميدونم ...برو از خودش بپرس )لبخند زدم(حتما ميخواد تو حموم يکي از پشت کيسش کنه يکي از جلو -

دم که حس کردم يه لبخند رو لب فرحناز نشست ورفت بيرون...بعد اينکه نهار حاضر کردم رفتم يه حموم داغ کر

پوستم داره کنده ميشه ...بعد اينکه لباسمو پوشيدم ورفتم به عمارت...ساعت دوازده بود االن ديگه پيداش ميشه 

 ...صداي پارک کردن ماشين اومد...چند دقيقه بعد مختار اومد تو وگفت:خيلي گشنمه

اومدن پايين وقتي نشستن آراد گفت:براي خاتون براش غذا کشيد منم ميز وحاضر کردم چند دقيقه بعد با دل ارام 

 دل ارام غذا بکش ...

 دل ارام:نه نميخواد من خودم ميکشم...

 آراد:عزيزم..اين اينجاست که اين کارا رو انجام بده 

 اخه...-

 آراد نگام کرد وگفت:غذا براش بکش...

 چشم اقا...-

يه گوشه وايسادم سرم وپايين انداختم وبا پام جلوي يه سوپ وغذا براش کشيدم...رفتم پيش آراد براي اونم کشيدم 

 مورچه که ميخواست رد بشه ميگرفتم..آرادگفت:دل ارام..تو شنا هم بلدي؟

 نه...چطور؟-

 هيچي...يه استخر دارم گفتم اگه بلدي با هم يه مسابقه بديم ...-

 من اگه بلدم بودم از تو ميباختم...-

 هيچ وقت خودتو دست کم نگير-

 پامو برداشتم ببينم مورچه کجا ميخواد بره با خنده نگاش ميکردم دل ارام گفت:آيناز..

 سرمو بلند کردم وگفتم:بله..

 آراد با توئه...-

 به آراد نگاه کردم وگفتم:بله اقا...

 به چي ميخندي؟-

 با همون لبخند گفتم:هيچي ...يه مورچه داشت رد ميشد با پام جلوش ميگرفتم...

 ونه شدي؟)لبخند وجمع کردم(بيا براي دل ارام دوغ بريزدي-

 چشم اقا...-

بعد اينکه نهارشون و خوردن ميزوجمع کردم...ظرفا رو ريختم تو سينگ وشستم...رفتم بيرون ديدم مختار تو حياط 

 نشسته ..پيشش رفتم وگفتم:چرا هنوز نرفتين؟

 ساعت چهار که جلسه داره ميخواد بره...-

 خواستي برو واسه خودت بريز تازه دم کردم...اگه چاي -
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 دستت درد نکنه...کم کم داشت خوابم ميگرفت-

مختار رفت سمت اشپزخونه منم رفتم به خونه، سوت وکور بود نه خاتون بود نه مش رجب...به مرغ عشقام دون دادم 

 که خاتون اومد تو وگفت:آيناز پاشو برو که اقا کارت داره..

 ره ؟ديگه چيکاردا-

 باز که غرزدي؟..ميخواديکي دو هفته ديگه مهموني بگيره خواسته توبراش يه کت وشلوار بدوزي-

 پوزخندي زدم وگفتم:من براي اين خرس قطبي کفنم نميدونم چه برسه به کت وشلوار

 خاتون:اين چه حرفيه ميزني آيناز يه دور از جوني بگو..

 اط مخصوص خودش؟دوراز جونش ...خوبه؟چرا نميره پيش خي -

 چون خياطش پاش شکسته نميتونه خياطي کنه..-

 خوب بره پيش يه خياطه ديگه..-

ال اله اال اهلل...من هرچي ميگم اين يه چيزي ميگه... بابا اقا کاراتو ديده واز خياطيت خوشش اومده..ميخواد تو براش -

نبوده که...يه بار براي اقا کت دوخت اقا هم خوشش کت وشلوار بدوزي..اين خياطه که پاش شکسته از اولم خياط اقا 

اومد ..ديگه شد خياط اقا..ايناز جان کله شقي نکن...اقا باز اعصابش خورد ميشه ها..به خدا هم خودت ازبيکاري مياي 

 بييرون هم اقا روراضي ميکني....

 يهو بلند خنديم خاتون با تعجب گفت:چرا ميخندي؟

 که گفتي بيستاش اقا بود...باشه ميرم ولي نه براي راضي نگه داشتن اقا...فقط بخار تو ميرم اخه از هر ده تا کلمه اي-

 اومد جلو صورتم وبوسيد وگفت:الهي من قربونت برم...

بلند شدم دفتر دستک خياطيم روبرداشتم ورفتم به عمارت مختار رومبل خواب بود بيچاره مختار که شده نوکر اين 

... 

 اتاق آراد وايسادم خواستم دربزنم که دل ارام درو باز کرد وگفت:کجا؟رفتم باال دم 

 خونه اقا شجاع..-

 دل ارام خنديد وگفت:برو تو منتظرته...

 دل ارام رفت پايين ومن رفتم تو...نبودش په کجان؟گفتم:اقا...اقا

 خنديم وزير لب گفتم:موشا اقامون وخوردن ..

 ي..از پشتم گفت:اين روزا خوب ميخند

سريع برگشتم..آراد پشت سرم حاضر ايساده بود انگا رميخواست بره بيرون گفتم:خاتون گفت ميخوايد براتون کت 

 وشلوا ربدوزم 

 اره...چند روزه حاضر ميشه؟-

 فکرمي کردم از کارمن زياد خوشتون نمياد..هم از لباس کامليا ايراد گرفتي هم از پرده اي که براتون دوختم...-

 کي حاضر ميشه ؟ گفتم-

از اين که جوابي نداشت بده خوشم اومد... ده ،هيچ به نفع من گفتم:اندازه...پارچه.. مدل..... بهم بديد يک هفته 

 حاضره 

 االن که بايد برم پس اندازه هام ميمونه برا بعد.... شب با دل ارام ميرم پارچه ميخرم مدلم دل ارام بهت ميده-
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 گه)خواست بره گفتم(راستي نميدوني کي امير مياد؟خوبه...پس من ميرم دي-

نه... چيه فراموشت کرده ؟معلوم نيست االن تو بغل کدوم دختر خوابيده....زياد غصشو نخور.. االن با دختراي -

 فرانسه زير برج ايفل داره خوش ميگذرونه 

وقتش وبا يکي پر کنه يا نه ؟ )يه پوزخندي زدم وگفتم:خب خوش بگذرونه حقشه...بعد اين همه مدت تنهايي بايد 

 نفسي کشيدم وزير لب طوري که بشنوه گفتم (دلم خيلي هواشو کرده مخصوصا براي لباي گرمش...

 زير چشي نگاش کردم بنظر خونسرد مياومد گفت:مطمئني فقط لباي گرمشه؟

 اجزهاِه شما صدامو شنيديد؟نه خب...يه جاهاي گرم ديگه هم داره که زبون از گفتنش ع-

 دستاش ومشت کرد وبا اعصبانيت گفت:برو بيرون ...

 چشم اقا...-

کمي که ازش فاصله گرفتم با وخنده اومدم بيرون با دو از پله ها رفتم پايين يهو مختار از مبل پريد وگفت:چه خبرته 

 دختر؟

 بلند گفتم:ببخشد....ببخشد...

س ميزدم يهو خنديدم چي بهش گفتم...واي..بلند شدم که يکي با سرعت رفتم به اتاقم ...پشت اتاقم نشستم نفس نف

 در زد ..درو باز کردم دل ارام بود با لبخند گفت:بيام تو؟حوصلم از تنهايي سر رفت

 درو تا اخر باز کردم وگفتم:بفرماييد...کلبه درويشي ما قابله شمارو نداره

 توئه؟ با لبخند اومد تو وقتي کل اتاقم وديد زد گفت:اينجا اتاق

 گفتم که کلبه درويشيي ...-

 اخه چرا تخت نداري؟...پس ميز آريشيت کو؟چقدر کمد لباسيت سادست...-

 لبخند زدم وگفتم:اگه راحت نيستي بريم عمارت 

 نه بابا اين چه حرفيه ...همين جا روزمين ميشينيم-

 وقتي نشست منم کنارش نشستم گفت:خودت اينجوري خواستي؟

 شايد...-

 ميخواي به آراد بگم برات تخت بگيره؟-

 نه...نه يه وقت بهش نگيا همينم مونده بخاطر يه تخت گدايي کنم -

دل ارام چند ساعتي پيشم موند بعد رفت...باز من موندم وتنهايي رفتم سراغ مرغ عشقام کمي باشون حرف زدم که 

 ميزاد يادت ميره هامش رجب اومد تو وگفت:اينقدر با اين پرنده ها حرف نزن زبون اد

 با لبخند نگاش کردم وگفتم:زبون پرنده ها قشنگه چون نه قهر ميکنن نه بلدن دعوا کنن

تو اشپزخونه با خاتون شام وحاضر ميکردم که آراد ودل ارام رفتن بيرون ...به احتمال زياد براي خريدن پارچه رفتن 

فتن يازده ميان منم ساعت نه تک وتنها تو ساعت هشت خاتون ومش رجب رفتن پيش يکي از دوستاشون وگ

اشپزخونه شام خوردم اما از گلوم پايين نرفت بيشتر از چند تا لقمه نتونستم بخورم ...بلند شدم وظرفا مو شستم که 

صداي بسته شدن در عمارت شنيدم از پله ها اشپزخونه رفتم باال دل ارام شاد وشنگول ودستاي پر خريد ميرفتن 

 ه منو ديدن به آراد گفتم:شام وبيارم اتاقتون يا ميز وبچينم؟سمت پله ها ک

 دل ارام :ممنون...شام وبيرون خورديم جات خالي خيلي خوش گذشت 
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 لبخند تلخي زدم خواستم برم که آراد گفت:برامون ميوه بيار ...

 چشم اقا..-

ش دستي وچاقو گذاشتم روش ورفتم از تو يخچال ميوه دراوردم وشستم وخشک کردم گذاشتم تو ظرف با دو تاپي

باال در اتاقش باز بود به تخت تکيه داده بود ودل ارام سرش وگذاشته بود رو شونش تلويزيون نگاه ميکردن ...ظرف 

 ميوه رو گذاشتم رو ميزدل ارام گفت:بيارش اينجا 

 ظرف ميوه رو براش بردم گفت:ميشه چايي هم بياري؟

 ت بياره آراد:عزيزم ميشه نه...بگو برا

 با تنفر به آراد نگاه کردم چشمام وبستم با اعصبانيت گفتم:بله خانم االن ميارم 

ساله ميگم خانم...چاي رو دم کردم 52سريع از اتاق اومدم بيرون ...خدايا ببين کارم به کجا رسيده که به يه دختر 

تو دستم شل شد ويکي از استکان ها  توي فنجون ريختم وبردم باال نزديک تخت که شدم چشمم سياهي رفت وسيني

 افتاد وشکست ..دل ارام جيغ کشيد آراد:حواست کجاست؟دل ارام ترسيد...

 ببخشيد اقا...حواسم نبود-

 دفعه بعد حواست وجمع کن...-

 چشم اقا...-

 آراد:دل ارام خوبي؟ميخواي بگم اب قندي برات بياره؟

 دستشو گذاشته بود رو قلبش وگفت:نه...خوبم 

 خورده شيشه ها بزرگ وجمع کردم گذاشتم تو سيني آراد گفت:زودتر برويه چيزي بيار ريزه هاشم جمع کن

 با بغض بلند شدم گفتم:چشم اقا ...

بدون اينکه نگاشون کنم سريع از اتاقش اومدم بيرون اخه من چيکارش کردم که ابن بال رو سرم مياره؟... اين بغض 

باز دلم پر شد باز دلم هواي گريه کرد يک ماه راحت بودم بدون هيچ گريه اي شب وبه لعنتي داشت خفم ميکرد ...

صبح ميرسوندم .. به اشپزخونه که رسيدم دستمو گذاشتم رو گلوم وفشار ميدادم نميخواستم بشکنه ...زور بغض روي 

تو دست گرفتم گلوم بيشتر بود دستم وکنار زد وشکست ...چشمم از درد اشک ريخت لبه سينگ ظرف شويي 

وگريه کردم اشکاي گرمم صورت يخ زدم وگرم ميکرد اما تند تند پاکشون ميکردم ..دستمو گذاشتم رو قلب درد 

 گرفتم وگريه ميکردم 

 براي چي گريه مکيني؟-

 برگشتم آراد بود ديگه دلم نمي خواست ببينمش اشکام وپاک کردم گفتم:هيچي...فقط دلم براي امير تنگ شده

 ي فقط همينه؟مطمئن-

 اره..-

 بيا...-

 کجا..؟-

بدون اينکه چيزي بگه رفت بيرون ...منم پشت سرش رفتم تلفن که از قبل جمع کرده بود دوباره زد به پريز گوشي 

 رو برداشت شماره اي رو گرفت گذاشت دم گوشش بعد طرفم گرفت وگفت:بگير..

 لفن پيچيد: الو...ازش گرفتم چند تا بوق خورد بعد صداي بم امير تو ت
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 با شنيدن صداش دوباره اشک بود که بدون اجازه من رو صورتم ميريخت با بغض گفتم:سالم امير..

 سالم..آيناز تويي؟چرا گريه ميکني؟-

 هيچي.همين جوري-

 نکنه باز آراد اذيتت کرده؟-

 تم:کمي اره..به آراد که رو به روم وايساده بود نگام کردم...اونم فقط نگام کرد ورفت گف

 من از دست اين چيکار کنم؟خوبه بهش گفتم موظب امانتم باش...-

 حاال اينقدر اعصباني نشو...خوبي؟-

 صداي گريه تو شنيدم خوب شدم-

 ببخشيد...-

چند دقيقه اي با امير حرف زدم وتلفن وقطع کردم کمي حالم بهتر شد اما هنوز خوب نبودم ...با سيني چاي وجارو 

ه اتاقش دل ارام نبودش خودش تنها رو تخت دراز کشيده بود وفيلم نگاه ميکرد رفتم سمت خورده شيشه ها رفتم ب

 داشتم جمعشون ميکردم گفت:دلت باز شد؟

 نگاش کردم هنوز دستش زير سرش بودوتلويزيون نگاه ميکرد گفتم:تا نبوسمش دلم باز نميشه

ابيده بود با تو حرف ميزده .. اونوقت اينجا بشين وبراش ابغوره پوزخندي زد وگفت:معلوم نيست علي تو بغل کي خو

 بگير وفکر بوسيدنش باش

 امير اين کارا نميکنه..-

 اره..امير تو قد يست پاک ومقدس حتي نميدونه دخترا چه شکلين -

 امير عشق منه..هر کاري هم که دلش بخواد ميتونه انجام بده ..فکر نکنم از تو عياش تر باشه -

خواستم برم که از تخت اومد پايين جلو وايساد وگفت:با اخرت باشه که با من اينجوري حرف ميزني فکر نکن چون 

 علي تورو سپرده من اجازه ميدم هر چي دلت خواست به من بگي...

يادي به خواستم چيزي بگم که دل ارام امد تو نگاش کردم با تعجب به ما دوتا نگاه ميکرد ...مثل اينکه من وآراد ز

من نزديک بودم با زخدا رو شکر که جارو خاک انداز دستم بود که فکراي بد نکنه ...از کنارش رد شدم ورفتم بيرون 

...از پله ها اومدم پايين ورفتم به اتاقم ..تنهايي بد دردي بود حاال چيکار کنم؟با همه چي ور ميرفتم اينقدر با مرغ 

رشون..بيچاره ها زبون نداشتن بگن آيناز بسه سرمون رفت با اين کار عشقام حرف زدم که که سرش وکردن تو پ

اعتراض خودشون رو نشون دادن ...به ساعت نگاه کردم تازه ده ونيم بود يعني نيم ساعت ديگه خاتون اينا ميان..اگه 

کنم ميرم  االن بخوابم مسخرم ميکنن ميگن مگه تو مرغي که االن خوابيدي؟...اما من نبايد به حرف مردم گوش

 بخوابم تشکمو پهن کردم که بخوابم ..صداي تلفن بلند شد گوشي رو برداشتم :بله...

 

 

 دل ارام با گريه گفت:آيناز بيا ...آراد حالش خوب نيست تو رو خدا بيا کمکش کن 

 به من مربوط نيست به اورژانس زنگ بزن ....-

م کرده انتظار داره بهش کمکم کنم...دوباره تلفن زنگ خورد گوشي رو قطع کردم..بعد اين همه اذيتي که آراد به

گوشي رو برداشتم دل ارام بيشتر گريه ميکرد والتماسم کرد:آيناز خواهش ميکنم...داره ميميره تورو خدا جون هر 

 کي دوست داري بيا نمي دونم بايد چيکار ...آيناز اينقدر بي رحم نباش بيا کمکش کن 
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يناز تو که کينه اي نبودي..مگه مامانت نگفت هر کي بهت بدي کرد تو با خوبي جواب بده گوشي رو قطع کردم ..آ

...جواب بدي با بدي نيست سريع رفتم به اتاقم لباس پوشيدم دوباره تلفن زنگ خورد گوشي رو برداشتم وفقط 

 گفتم:االن ميام ...

تم باال ..نفهميدم خودم چه جوري به اتاق آراد با دو خودم وبه عمارت رسوندم ..پله ها سه تا يکي ميکردم وميرف

رسوندم ..دل ارام کنا رتخت وايساده بود گريه ميکرد آراد م فقط از درد به خودش مي پيچيد رفتم کنارش به دل 

 ارام گفتم:چي بهش دادي؟

 با گريه گفت:کيوي..

؟..من که کيوي نشسته بودم از کجا با اعصبانيت داد زدم:مگه بهت نگفتم زخم معده داره هر چيزي نبايد بخوره

 اوردي ؟

 گفت کيوي دوست دارم براش اوردم -

 برو براش يه پالتو بيار .)به آراد گفتم(سوئيج کجاست؟-

 با درد گفت:نميدونم..

خودم تو اتاق گشتم تو کوشي ميز عسليش چند تا سوئيج بود يکيشو برداشتم لبه تخت نشستم دستمو گذاشتم زير 

 گفتم:بلند شو بايد بريم دکتر...شونه هاش 

به زوروکمک من خودش واز تخت جدا کرد پالتو رو از دست دل ارام گرفتم وتنش کردم تمام مدتي که پالتو تنش 

 ميکردم بهم نگاه ميکرد منم چيزي نگفتم دستم وانداختم پشت کمرش وگفتم:بلند شو اينجوري هم نگام نکن..

 نجا تکون نميخوري تا خاتون ومش رجب بيان..بلند شد به دل ارام گفتم:از اي

 باشه..-

مشکي برام چشمک زد  BMWرفتيم پايين...سه تا ماشين بود نميدونم سوئيچ کدوم وبرداشتم دزگيرش و فشار دادم 

 درشو باز کردم سوار شد ماشين وروشن کردم وحرکت کرديم 

شيني بشم ..آراداز درد صورتشو جمع کرده بود پام فقط رو گاز بود ...تو خوابم نمي ديدم سوار همچين ما

 گفت:نميدونستم رانندگي بلدي.. 

 وقتي يه پرنده بال وپرش ميچيني وميندازيش تو قفس ديگه انتظار پرواز ازش نداشته نباش -

 زبونت از نيش عقرب هم بدتره-

فقط براي دفاع از خودشه وگرنه  نيش عقرب نه از ره کينه است اقتضاي طبيعتش اين است ..عقرب اگه نيش ميزنه-

 از کسي کينه اي به دل نداره 

اعصابم خورد بود پامو بيشتر رو پدال گاز فشار ميدادم نميدونستم کجا برم گفتم:از بس من وتو خونه گذاشتي 

 نميدنم از کجا برم؟از کدوم طرف برم؟

 فعال مستقيم برو...بعد بپيچ به راست-

 اين پدال بيچاره ..آراد:يواشتر برودوباره پام وگذاشتم رو سر 

 مي ترسم خونريزي کني بايد سريعتر بيمارستان برسيم -

 نگاه سنگينش ورو خودم حس کردم نگاش کردم گفت:دوستم داري؟

 پوزخندي زدم وجلوم نگاه کردم گفتم:اسيد معدتت زده باال دچا رتوهم شدي؟
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خاطر مرگ دوستت با زجر جلو چشت بميرم؟خب بندازم پس چرا ميخواي نجاتم بدي؟ مگه دلت نمي خواست ب-

 گوشه خيابون ونگام کن به ده دقيقه نمي کشه خون ميارم باال وبا زجر...

وسط حرفش داد زدم:بسه کن ديگه..من مثل تو بي رحم نيستم، من هنوز کينتو به خاطر ليال که با بي رحمي کشتيش 

ري دلم اروم نميگيره اما با کشتن تو اون زنده نميشه من هنوز به قيامت به دل دارم... تا زماني هم که مثل ليال نمي

 وقاضي اون روز ايمان دارم ميپسرمت به همون خدا که خودش مي دونه براي مجازات تمام کارات چه حکمي بده

 فکر ميکني تا االن تقاص کارام وپس ندادم؟اين زخم معده داره اروم اروم منو...-

 رو معدتش وخم شد گفتم:نميخواد حرف بزني يهو دستش وگذاشت 

 سريع به بيمارستان رسيديم 

اومدم طرفش در وباز کردم دستمو گذاشتم رو شونش وکمش کردم بياد بيرون يه پرستار که تو حياط بود وايساد به 

 ما نگاه کرد بعد با دو خودش وبه ما رسوند وگفت:اقاي سعيدي..بازم زخم معدتونه؟

 شه کمکش کنيد ...گفتم:خانم مي

 االن برانکارد ميارم -

دويد سمت سالن بيمارستان ما هم يواش يواش راه ميرفيتم که دو تا دکتر با دو خودشون به ما رسوندن با تعجب 

 بهشون نگاه کردم يعني آراد اينقدر مشهوره که همه ميشناسنش؟

 ين فرصته که فرار کنم..هم ماشين دارم هم...دوتا دکتر مرد آراد وبردن داخل ...رفتم سمت ماشين االن بهتر

 خانم...شما همراه اقاي سعيدي هستيد؟-

 برگشتم و گفتم:بله..

 سريعتر بيايد تو..-

 يه نفس از سر نااميدي کشيدم اي شانس بد من هي...رفتم تو زن پرستار گفت:چي خوردن اينجوري شدن؟

 کيوي؟-

 ر بمونيد من وجلو يه اتاق برد وگفت:همينجا منتظ

خودش رفت تو وچند دقيقه بعد يه پرستار دختر که بايد تازه فارغ التحصيل شده باشه با پالتوآراد اومد طرفم قيافه 

 تو همي هم داشت گفت:شما خانم آراد هستيد؟

 انگار جون حرف زدن هم نداشت گفتم:نخير...

واند دوستاي قديميشو دعوت کنه )سر تا پام ونگاه پالتوشو برداشتم وگفت:ميگم آراد اونقدر بي معرفت نيست که نخ

 کرد(پس دوست دخترشي...

 نخير خانم...-

 عجبا ...نميدونم اين دختره چه اصراري داره امشب اين کله بادمجوني رو به ريش ما ببينده 

گفت:شما ساله اومد بيرون و10يا 00با غيض سرش وبر گردوند وبا قر رفت ..واي اين کيه ديگه؟يه دکترمرد 

 همراه اقاي سعدي هستيد؟

 سرم وتکون دادم وگفتم:بله ...-

 ميشه چند لحظه تشريف بياريد ؟-

 بله حتما..-
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با هم رفتيم به اتاقش اون پشت ميزش نشست منم رو ميل چرم مشکي کنار ميزش نشستم گفت:حاال خانمشون 

 هستيد يا دوستش؟

ان عزمشون جزم کردن که من واون ريقو ور به هم پيوند بدن نخير مثل اينکه امشب کل پرسنل اين بيمارست

 گفتم:مگه فرقي ميکنه؟

زياد نه...ولي اگه دوستشون هستيد سعي کنيد بيشتر مراقبش باشيد يا حدالمکان پيشش باشيد وبهش برسيد...اگر -

نه....من به خودش هم خانمش هستيد بايد بدونيد که خوردن چيزهاي که معدش وتحريک ميکنه بايد جدا دوري ک

هم گفتم اگه بخواد همين روند ادامه پيدا کنه چاره اي جز عمل برامون باقي نميزاره...اوضاع معدش اصال خوب 

وعده سبک غذايي در روز بخورن ولي متاسفانه اينجور که از احواالتشون مشخصه حتي سه تا 2نيست ايشون بايد 

 شه بايد بيشتر بهش برسيد ومراقب خورد وخوراکش باسيد وعده غذايي هم نميخورن ..اگه ميخوايد عمل ن

 به پالتوي آراد که تو دستم بود نگاه کردم وگفتم:من تمام سعيم رو ميکنم اما اون عالقه اي به خوردن نداره

بله درسته چون کساي که زخم معده دارن از خوردن دوري ميکنن...ولي شما سعي کنيد غذا هاي خوشمزه بپزيد تا -

 ون رغبت بيشتري به خوردن پيدا کنن ايش

 با لبخند گفتم:چشم..سعي خودم رو ميکنم 

يه نسخه بهم داد که برم داروهاش وبگيرم حاال پول از کجا بيارم ؟رفتم سراغ ماشين داشبورد وباز کردم چيزي بجز 

رم ؟دوباره برگشتم به چهار تا کارت عابر بانک نبود برداشتمشون و نگاشون کردم حاال رمزشون رو از کجا بيا

 بيمارستان ..يه راست رفتم سراغ اتاق آراد پشت به من خوابيده بود اروم گفتم:خوابي؟

 برگشت نگام کرد چراغ وروشن کردم نگام کرد گفتم:رمز اين کارتا چنده؟

 با صداي بي جوني گفت: ميخواي چيکار؟

 به پول اين نياز دارم نسخه با کارتا اوردم باال وگفتم:براي خريد داروهاي اين 

 برو به يه پرستار به اسم نسرين بگو بياد-

 چرا؟-

 برو نپرس...-

 رفتم بيرون به يه پرستار گفتم : نسرين خانم ميشناسيد ؟

 بله.. تو اون اتاقست صبر کن بياد بيرون -

اهر اروم اومد بيرون گفتم:شما دم همون اتاقي که گفت منتظر موندم چند دقيقه بعد يه دختر ظريف والغر اندام با ظ

 نسرين هستيد؟

 نگام کرد وبا صداي ظريفي گفت:بله...امرتون...

 اقاي سعيدي با شما کار دارن..-

 با تعجب گفت:کدومش؟

 پسرشون..-

 آراد؟؟..نکنه بازم بخاطر زخم معدش اومده؟..)فقط سرمو تکون دادم (...کدوم اتاقه..؟-

 بفرماييد از اين طرف ...-

 با هم رفتيم طرف اتاق آراد اون زودتر رفت تو..تا آراد وديد با نگراني گفت:واي عزيزم چي شده؟
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صورت آراد وبوسيد ..اخ چقدر دلم ميخواد بفهمم مزه صورت اين ريشو چه جورياست که هر کي مياد ميپره بغلش 

 وصورتش زير بوس ميگيره ...آراد گفت:چيزي نيست عزيزم خوبم ..

 بميرم تو رو.... رو تخت بيمارستان نبينم  الهي من-

 خدا نکنه اين چه حرفيه ميزني...کارت عابر بانکم واز اين دختره بردار و برو داروهام وبگير-

خيلي بدم مياومد وقتي بهم ميگفت اين ...انگار اسمم وبلد نيست دختره اومد پيشم وچهار تا کارت ونسخه رو بهش 

 پوال فلنگ وببندم ودر برم؟ دادم ورفت گفتم:ترسيدي با

 اره نميتونم بهت اعتماد کنم..امانت علي هستي اگه بري جواب اون وچي بدم-

 پوزخندي زدم وگفتم:چقدر امانت دار خوبي بودي؟من اگه ميخواستم فرار کنم همين االن با اين ماشين ميرفتم 

 چون ميدونستي پيدات ميکنم نرفتي-

 ه اومد تو يه ظرف غذا دستش بود رفت طرف آراد وگفت:چيزي احتياج نداري آراد؟خواستم برم که يه دختر ديگ

 نه ممنون ناهيد...-

دختره با لبخند رفت ...اين کيه ديگه فکر نکنم ديگه پرستاري تو اين بيمارستان مونده باشه که با آراد دوست نباشه 

 ر داري؟با تعجب نگاش کردم وگفتم:تو اين بيمارستان چند تا دوست دخت

 به جز نسرين ديگه هيچي...-

 پوزخندي زدم وگفتم:اين همه پرستار تو رو به اسم کوچيک صداتت ميزنن هيچه؟

 اين بيمارستان بابامه...و هميشه منو مياوردن اينجا بخاطر همين به اسم کوچيک صدام ميزنن -

 چراغ وخاموش کردم خواستم برم گفت: کجا؟

 ميرم بيرون ...-

 نکرده همينجا بخواب..الزم -

 ببخشيدا.... خيلي خيلي ببخشيدا ولي تو بغل شما بخوابم؟...-

 االن غير مستقيم داري ميگي ميخواي پيشم بخوابي؟-

 پوفي کردم..گفتم:شب بخير

 خواستم درو ببندم که گفت:رواين مبله بخواب...

  شايد يه عزيز ديگت بياد بخواي ببوسيش با وجود من راحت نباشي-

 من براي بوسيدن کسي که دوستش دارم از کسي خجالت نميکشم -

 ميدونم روت زياده...شايد پرستارا بخوان يه کاري بکنن که من نبينم -

اجازه حرف زدن وبهش ندادم واومدم بيرون رو صندلي روي به روي اتاق آراد نشستم چند دقيقه بعد نسرين وبا 

 ا صندلي که کنار هم رديف بود خوابيدم وپالتو آراد هم رو خودم کشيدم ...دکترش رفتن تو ...تا صبح روي چند ت

 هي...هي ...هي با توام بيدار شو-

چشمام وباز کردم فکر ميکردم خودش باشه با اعصبانيت وحرص چشمام وبستم ونشستم کمي صورتمو مالش دادم 

 وگفتم:مگه بز صدا ميزني که ميگي ...هي ؟

ه بزي خب معلومه که بزي)با همون حالت عصبي وحرص نگاش کردم (کي گفت پالتو منو رو با اون ابروهاي پاچ-

 خودت بندازي؟
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 خودم...سردم بود چيزي هم جزپالتو شما نبود-

 مياومدي تو اتاق ميخوابيدي؟ -

 کجا ميخوبيدم تو بغل تو؟-

 خيلي مطمئن گفت:خب اره جا که بود..خودت نيومدي

 خيلي..خيلي...-

 ي چي؟خيل-

 بلند شدم گفتم:هيچي اقا...

 پالتو شو برداشت وگفت:کم اوردي نه؟

 کي من ؟..-

 خواستم چيزي بگم که نسرين اومد کنار آراد وايساد بازوشوگرفت وبهش چسبيد وگفت:داري ميري؟

 دوست داشتي بمونم؟-

 نه بابا...ايشااهلل که اين طرفا پيدات نشه...قرار نهار بزاريم؟-

 ات شم کار دارم..نه فد-

مشکي آراد وايسادم..چند قدم رفتم BMWدختر به من نگاه کرد فهميدم مزاحمم راه افتادم رفتم بيرون کنار ماشين 

عقب ونگاش کردم ديشب من سوار اين عروسک بودما ..اونوقت هي به خودم ميگم بد شناس کجام بد 

معدش درد بگيره با همين ماشين بيارمش بيمارستان امين يا رب شناسم...ايشااهلل ده بار ديگه... نه کمه سي بار ديگه 

العالمين ... چند دقيقه منتظرش موندم ولي پيداش نشد ..اگه من جاي آراد بودم يکي ميزدم توگوش دختره تا اينقدر 

ين به آراد بهم نچسبه دختر اخه اينقدر لوس اَه اَه...رو کاپوت ماشينش نشسم يهو با صداي دزگير ماشين پريدم پاي

که دزد گير ماشين وزده بود وداشت مياومد نگاه کردم ..اي درد بگيري ايشااهلل ترسيدم در ماشين وباز کردم 

ونشستم خودشم نشست ماشين وروشن کرد وحرکت کرديم گفت:از بس ديشب اين پدال گاز وفشار دادي ديگه 

 کارنميکنه...

 بيمارستان  واسه لذ تش که اين کارو نکردم شما رو اوردم-

چند دقيقه اي جز سکوت چيز ديگه اي بينمون رد وبدل نشد ..باالخره آراد يه اهنگ خارجي گذاشت معلوم نبود 

 مرده چي براي خودش دل درد ميکنه گفتم:داريم ميريم خونه؟

 نه..ميرم شرکت جلسه مهمي دارم تا االنم خيلي دير کردم -

داره ها يعني اصال به من مربوط نيست ولي با دمپايي ميخوا ي بري جلسه مهم به پاش نگاه کردم وگفتم:به من ربطي ن

 ؟

 به پاش نگاه کرد يهو وسط جاده زد رو ترمز با چشاي گشاد گفت:چرا کفش پام نيست ؟

برو خدا رو شکر شلوار پا بود اوردمت اونوقت تو فکر کفشي؟ )پشت سرم نگاه کردم(حرکت کن بوق اين ماشينا -

  سرم وبرد

 يه گوشه پارک کرد با اعصبانيت گفت:چرا منو بدون کفش بردي بيمارستان؟
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خب من از کجا بدونم قرار دوست دختراي پرستارت برات ضيافت بگيرن وهرکدومشون با يه ماچ ميان -

داخل...دفعه بعد قبل ازاينکه زخم معدتت سراغت بياد خوش تيپ ميخوابي رو تخت تا من ببرمت بيمارستان... 

 وئيج اين ماشين لطف کن دم دست بزارس

 با حرص فقط نفس کشيد وراه افتاد چند دقيقه بعد گفتم:هنوز ميري شرکت ؟

 با اجازه شما..-

 خواهش ميکنم اجازه ما هم دست شماست -

در فقط نگام کرد و با حرص سرشو تکون داد...البد مدل اومده که رئيس با دمپايي بره شرکت به پاش نگاه کردم چق

سفيدو استخونيي اگه با اين پا تو صورت هر کي بزنه ...صورت طرف خورد شده دم يه فروشگاه لباس نگه داشت 

...پياده شد درو قفل کرد اين چه کاريه ميکنه؟با مشت زدم به شيشه وگفتم:کجا ميري؟....واسه چي درو قفل 

 ييييي...با توام بيا درو باز کن خيار شور نرسيدهکردي؟..)بدون اين که نگام کنه ميرفت داخل فروشگاه داد دزم(آها

خسته شدم نشستم...خرس قطبي..بوفالو...گوزن شاخ دار...قوبارغه... زرافه ....کرم اشغال دوني .. موش کور داد زدم: 

 گورخرديونه 

 اخه بگو چرا دروقفل کردي؟زشت ميشدي منم با خودت مي بردي؟اسب ابي...پنگوئن عقب افتاده 

ساعت بعد اقا پيداش شد...نگاش کردم عين اين ادماي قبل عمل بعد عمل شده بود ..عجب تيپ خفني زده نيم 

...کثافت کت و شلوار تنگي پوشيده بود پالستيکي دستش بود وگذاشت عقب ماشين واومد جلو..از زماني که ا زدر 

کرد وحرکت کرديم بدون اينکه  فروشگاه اومد بيرون همين جور نگاش کردم تا وقتي که نشست ماشين وروشن

نگام کنه گفت:شنيده بودم گربه ها وقتي گوشت مي بينن ديگه نمي تونن خودشون روکنترل کنن ...ولي گربه اي به 

 سمجي تو نديده بودم از داخل ماشين داشتي منو مي خوردي

 ي فقط استخون داريباز حرص منو دراورد گفتم:اخه گوشتي هم نداري بخوام بخورمت...از بس غذا نميخور

 پوزخندي زد وگفت:اتفاقا گربه ها استخونم دوست دارن 

 دستمو مشت کردم وبا اعصبانيت گفتم:ميشه ديگه به من نگي گربه؟

 ميگم گربه تا چشت دراد-

 خيلي پررويي..-

 از تو بيش تر نيستم-

 ن بايد چه جوري برم خونه؟دم شرکتش نگه داشت نگهبان سالم کرد وماشين وبرد داخل پارکينگ گفتم:م

 مختار مياد دنبالت ...-

پياده شديم رفتم داخل چند نفر ديگه سالم کردن وارد اسانسور شديم دکمه هفت رو فشار داد..به ديوار اسانسور که 

خوبم اگه ايينه اي بود نگاه کردم کنار هم وايساده بوديم من تا بازوي آراد بودم ...چه کوتام به کفشم نگاه کردم ..نه 

 کفش پاشنه بلند بپوشم اندازش ميشم

 فکر نکنم با کفش پاشنه دار هم اندازم بشي..-

در باز شد رفت بيرون با تعجب نگاش کردم خاک سرم يعني اينقدربلند حرف زدم صدامو شنيد؟ ..در خواست بسته 

د ...وارد يه دفتر شديم يه بشه سريع رفتم بيرون وپشت سرش راه ميرفتم هر کي آراد وميديد بهش سالم ميکر
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خانم حدود سي ساله بلند شد وگفت:معلوم هست کجاييد اقاي سعيدي؟يک ساعت نگهشون داشتم خيلي اعصباني 

 شدن

 به جهنم ...زنگ بزن کريمي بگو االن ميام -

 چشم..-

 دنبالت  آراد رفت به يه اتاق وبا چند تا پرونده برگشت به من گفت:همين جا بشين االن مختار مياد

 باشه ..-

 رو مبل نشستم ورفت..خانم که با کامپيوترش ور ميرفت گفت:شما دوست جديد اقاي سعيدي هستيد؟

اي خدا خيرت نده آراد ...چرا دوست دخترات وهر جا ميبري که وقتي يه دختر بات مي بينن فکر ميکينن 

 جديده؟...گفتم:خير نيستم..

 اقاي سعيدي نيست ...ميگم...اين جور دخترا تو سليقه -

 با لبخند گفتم:بله..حق با شماست جون اُصال دختراي چشم رنگي ولوند تو سليقه اقاي سعيدي هست 

اي سليقه ي اقاي سعيدي سيل ببره..بعد چند دقيقه که نشستم مختار پيداش شد وبا هم رفتيم خونه ...وارد عمارت 

شسته...چند قدم رفتم تا منو ديد با دو اومد طرفم وگفت:حالش که شدم ديدم دل ارام دستش زير چونه زده وپکر ن

 چطوره؟خوبه؟نمرده که؟...چرا جوابمو نميدي زنده است؟

 با لبخند گفتم:عليک سالم...بله سالمه ..حالشم خوبه ... نفس ميکشه وزنده است االنم تو يه جلسه خيلي مهمه 

 يه نفس راحتي کشيد وگفت:ممنون...

 ..خاتون کجاست؟خواهش ميکنم.-

از ديشب بهش گفتم آراد چي شده خيلي نگران شد...ميخواست زنگ بزنه ولي تلفني با خودتون نبرده بوديد..االنم -

 تا داخل خونست 

 باشه...برو تو سرما نخوري... هوا سرده-

 رفتم سمت خونه پشت در وايسادم صداي کامليا شنيدم:يعني مطمئني آيناز از اين خوشش مياد؟

 اره مادر..من سليقشو ميشناسم -

 يه قيافه جدي واخم به خودم گرفتم د رو با زکردم ورفتم تووگفتم:سالم...

خاتون با نگراني اومد طرفموگفتم:سالم...حالش چطوره؟دل ارام گفت چي شده خواستيم بيام بيمارستان...ديدم دل 

 ارام تنهاست نيومدم ..حالش که خوبه؟

 شرکتهاره خوبه...االنم -

 خب خدا رو شکر -

 به کامليا يه نگاهي انداختم ورفتم سمت اتاقم که با لبخند گفت:سالم ..خوبي؟

 جوابشو ندادم ورفتم توشال واز سرم برداشتم يه ضربه به در خورد گفتم:اگه کاملياي برو

 سرشو کرد تو گفت:اومدم اشتي...

 مانتوم ودراوردم وگفتم:ولي من نميخوام اشتي کنم

 اومد تو دروبست گفت:ببخشيد...ميدونم تقصير من بود ...

 وسط حرفش پريدم وگفتم:اره تقصير تو بود حاالهم نميخوام حرفت وبشنوم برو بيرون
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 خواهش ميکنم آيناز بزار حرفم بزنم اگه قانع نشدي بعد بگو برو -

تاريخ عقد من وپرهام ومشخص  مگه تو اجازه حرف زدن به من دادي؟خودت دوختي وبريدي فقط مونده بود-

کني..باورم نميشد اون حرفا رو تو بهم زده باشي ..داشتم التماست ميکردم بزاري برات توضيح بدم ..اما نذاشتي فقط 

 حرف خودتو زدي

ميدونم..ببخشيد ...به خدا از روز اولي که پرهام وديدم دوستش داشتم تا االن با هيچ دختري نديده بودمش مطمئن -

کسي تو زندگيش نيست تا اينکه سرو کله تو پيدا شد ..وقتي ميدم پرهام چطور با تو گرم صحبت ميشه وبات  بودم

شوخي ميکنه )سرش وپايين انداخت واروم گفت(اتيش ميگرفتم وحسوديم ميشد دلم نميخواست پرهام با کسي جز 

ست نداري اما وقتي ميدمت چطور با بقيه من حرف بزنه ...از اون طرفم با امير بودي با اينکه ميگفتي کسي رو دو

 پسرا حرف ميزني بيشتر به حرف فرحناز ميرسيدم ...اومدم اشتي کنم..منو ببخش

 نمي بخشم...چون بدون گناه محاکمم کردي-

 يعني برم؟-

 به سمت دراشاره کردم وگفتم:بفرما...

 سرش وانداخت پايين ورفت سمت در گفتم:صبر کن 

 وگفت:بله.. با خوشحالي برگشت

 قبل از اينکه بري برو اون چيزي که برام خريدي رو بده-

 اون براي وقتي بود که بام اشتي کني..-

 حاال توبرو بيارش بعد يه فکري درمورد قهر واشتيمون ميکنيم-

 خب اشتي کن ديگه..-

 فکر کردي به همين راحتياست؟دل يکي رو بشکوني بعد با يه کادو بگي اشتي...-

 قيافه گرفته گفت: باشه.. با

 وقتي رفت خنديدم ...برکشت خندم وجمع کردم با بي حوصله گي کادو رو جلوم گرفت گفتم:بگو بفرماييد

 دستش وراست کرد وگفت:خب بفرماييد

 بازش کردم يه جعبه طال جواهرات بود در جعبه رو با کردم يه دستبند ستاره اي که طالي سفيد بود که روي پنج تا از

ستاره ها يه حرف انگليسي نوشته بود که اسم خودمو تشکيل ميداد نگاش کردم وگفتم: حاال چرا قيافت اونجوري 

 کردي؟

 کي من؟...هيچي فقط فکر کردم منو مي بخشي -

 فکرت که اشتباه نبوده -

 با تعجب وخوشحالي نگام کرد وگفت:راست ميگي؟يعني منو بخشيدي؟

 با لبخند گفتم:اره..

 م کرد وگفت:ميدونستم مي بخشي ...ممنون بغل

 منم بغلش کردم وگفتم خواهش ميکنم...ولي دفعه بعد زود قضاوت نکن بزار طرفت حرفش وبزنه 

 چشم...-
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ساعت يازده کامليا رفت..به دست بند نگاه کردم يهو ياد گردنبدم افتادم جلو ايينه بهش نگاه کردم به اون ستاره 

 دم ...مامان دوست دارم ومادرم ستاره رو بوسي

ساعت دوازه آراد اومد.. داشتم ساالد وحاضر ميکردم که يهو دل ارام اومد تو اشپزخونه وبا هول وترس 

 گفت:آيناز...آيناز چي کار کنم آراد اومد االن منو ميکشه 

 ه؟کاهو رو گذاشتم تو دهنم وبا تعجب نگاش کردم با لبخند گفتم:بخاطر آراد اينقدر رنگت پريد

 بهم چسبيد وگفت :اره...اگه کتکم زد چي؟

 خنديم وگفتم:نترس کتک نميزنه

 از کجا مطمئني؟-

 از اونجايي من چهار ماه پيششم همه باال ها سرم اورده اال کتک ...حاال هم برو سر ميز بشين غذارو بيارم -

 نه همينجا با شما ميخورم -

 تر نهار اقا رو ببرخاتون اومد تو گفت:آيناز چرا وايسادي زود

 چشم خانم-

 ميز نهار خوري رو چيدم آراد اومد پايين رو صندلي نشست وگفت: پس دل ارام کجاست؟

 همين جور که براش سوپ ميکشيدم گفتم:از شما ميترسيد خودش وتو اشپزخونه حبس کرده 

 بهش بگو بياد...-

 چشم..-

 رفتم به اشپزخونه گفتم:دل ارام اقا ميگه بيا 

 نميرم ..-

خاتون:چقدر ميترسي دختر..اگه اون همه بالي که سر آيناز اومده يکيش سر تو ميامد که تا حاال مرده بودي ..نترس 

 برو قول ميدم کاريت نداشته باشه

 به من نگاه کرد وگفت:پس تو هم بيا

 خنديدم وگفتم:باشه بيا ...

 ار ميز وايساديم گفتم:اقا..دل ارام واوردممن جلو راه ميرفتم اونم پشت سرم با ترس مياومد کن

آراد که مشغول خوردن ساالد بود سرش وبلند کرد وبا تعجب به پشت من نگاه کرد وگفت:تو چرا رفتي پشت اين 

 قايم شدي؟..بيا اينجا ببينم

 آراد وايساد دل ارام از جاش تکون نخورد با ترس به من نگاه کرد با لبخند گفتم:برو

اهسته رفت پيش آراد رو به روش وايساد سرش وانداخت پايين وگفت: ببخشيد نميدونستم نبايد کيوي  با قدم هاي

 بخوريد...به خدا اگه

آراد بغلش کرد واجازه حرف زدن بهش نداد وگفت:اشکال نداره...)سرش واز سينش برداشت ونگاش کرد(من هيچ 

ودوباره بغلش کرد به من نگاه کرد وگفت(تو اينو از  وقت دعوات نميکنم پس الزم نيست ازم بترسي )لبش وبوسيد

 من ترسوندي؟

 نه..-

 دروغ نگو...من تا حاال به اين اخم نکرده بودم چه برسه بخوام دعواش کنم -
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 من نمي دونم از خودش بپرس...-

 رسيدم دعوام کني دل ارام به آراد نگا کرد وگفت: اون منو نترسونده..بخاطر دعواهاي که با آيناز ميکردي منم ت

 آراد چند ثانيه اي نگام کرد وگفت:خيل خب بشين نهارتو بخور سرد ميشه 

وقتي نشستن براشون غذا کشيدم ويه گوشه وايسادم تا نهارشون تموم بشه وقتي ظرفا رو جمع کردم بردم به 

م غذا بدم رفتم تو...نزديک اشپزخونه خاتون گفت خودم ظرفا رو ميشورم منم از خدا خواسته رفتم که به مرغ عشقا

قفس شدم وبهشون نگاه کردم ماده شاد بود ميخوند ولي نره پکر ودمق تو الک خوش به نرده قفس چسبيده بود در 

قفس وباز کردم مرغ عشق نرو اوردم بيرون بوسش کردم وگفتم:چي شده آراد چرا پکري؟...نکنه باز آيناز اذيتت 

کردم وگفتم:آيناز کار توئه تو دل اينو شوکندي؟...چرا اذيتش ميکني؟....خوبه کرده اره؟...با اخم به ماده نگاه 

تنبيهت کنم وچند روزي بهت غذا ندم ادم شي؟..نوک آراد وبوسيدم وگفتم: آراد دعواش کردم ديگه ناراحت نباش 

 واخماتم وا کن... چند بار ديگه نوکش وبوسيدم وگذاشتمش تو قفس 

 ي بوسي؟پس نوک اونو جاي لب من م-

برگشتم ديدم با اخم ودست به سينه به چهار چوب در تکيه داده ..به به... بدبخت شدم فکر کنم کل صحنه ها رو 

ديده ..پوزخندي زد وگفت:تو که دلت ميخواد ببوسمت چرا به خودم نگفتي ونوک اون پرنده بيچاره روجاي لب من 

 مي بوسي؟

 و که هر کي از راه ميرسه با يه بوسه ازش پذيراي ميکنينوک اين پرنده شرف داره به لباي کثيف ت-

 اومد جلو..رفتم عقب گفت:جدي؟چطوره لباي کثيف منم بچشي شايد بد نباشه ...مطمئنم از لباي علي خوشمزه تره 

 همين جور مياومد نزديک ومن ميرفتم عقب گفتم:نزديک ترنيا 

 ومجاني بدمت به علي ..حقمه حداقل ببوسمتچرا...؟بابتت پول دادم حيفم مياد بدون استفاده -

 برو دل ارام وببوس-

 اونو که شب تو بغل خودم مي بوسمش-

ميرفتم عقب اون با قدم هاي اروم ميامد جلو يهو در باز شد وخاتون اومد تو..يه نفس بلند وراحت شدم خاتون با 

 ديدن آراد تعجب کرد وگفت:اقا شما اينجا چيکار ميکنيد؟

 جازه ندارم بيام ؟يعني ا-

 نه..نه اقا ببخشيد... منظورم اينکه ...چرا بي خبر خيلي خوش اومديد بفرماييد-

 آراد به من نگاه کرد وگفت:نه..بايد برم اومدم به اين بگم زودتر بياد اندازه هامو بگيره 

 گفتم:همين جا منتظر بمونيد تا مترو بيارم...

 دارمبيا اتاقم...زودتر بيا چون عجله -

 اينو گفت ورفت..همونجا وايسادم خاتون گفت:آيناز چرا وايسادي مادر برو ديگه..

چه دل خجسته وميمون ومبارکي داره اين خاتون ..مترو دفتر خودکارم برداشتم ورفتم به عمارت از پله رفتم باالدم 

ه ا زاتاق لباس اومد بيرون کتش وتنش اتاقش که باز بود وايسادم کسي نبود رفتم تو..دور و برو يه نگاهي انداختم ک

 کرده بود گفت: فکر نمي کردم بياي 

 چرا نيام؟ فکر کردي ازت ميترسم؟ -
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اومد جلو...رفتم عقب همين جور که نگام ميکرد کتش ودراورد کمي ترسيدم نکنه باز بخواد خريتي بکنه ..ميگن دوتا 

 ست نامحرم نبايد تو يه اتاق تنها باشنا بخاطر اين چيزا

 با ترس رفتم عقب تر واون مياومد جلو تر گفتم:ميخواي چيکار کني؟

 پوزخندي زد وگفت:زود باد خالي ميکني؟

 چي؟-

 دو دقيقه پيش که گفتي نمي ترسم حاال چي شده که عقب عقب ميري؟-

 ميخوام ميدون وبرا زور گويت.... با زکنم-

 زود باش اندازهام وبگير ديرم شده -

شتم رو ميز مترو باز کردم پشتش وايسادم وشونه هاش واندازه گرفتم..چون اقا زرافه تشريف داشت دفترو گذا

مجبور شد رو پنجه پام وايسم ببينم چقدره...جلوش وايسادم از سر شونه تا مچ دست هم اندازه گرفتم ...نگاهش ورو 

 خودم حس کردم سرم وبلند کردم وگفتم:چيزي شده؟

 زه ها رو نمي نويسي؟نه ..فقط..چرا اندا-

 يادم مي مونه ..دستت وببر باال-

 چرا ؟-

 بايد زير بغالت واندازه بگيرم -

 زير بغالم وميخواي چيکار؟-

 يهو يه چيز مسخره اي به ذهنم رسيد يه لبخند شيطنتي زدم وگفتم:ميخوام بدونم رشدش خوبه 

 با کمي گيجي گفت:رشد چي؟

 تم:مو.. چند قدم ازش فاصله گرفتم وگف

با چشاي گشاد نگام کرد ديگه واينستادم با خنده وجيغ از اتاقش زدم بيرون تا جاي که جون داشتم از پله با سرعت 

 مياومدم پايين يهو خوردم به مختار..همينجور که از پله ها مي اومد پايين گفت:مختار بگيرش

 شهمنم به سمت آشپزخونه ميرفتم گفتم:مختار بگيرش االن منو ميک

 آراد به پله اخر که رسيد مختار تو هوا گرفتش آراد داد زد:ولم کن مختار..بزار حسابش برسم 

 خاتون و هم اومد تو سالن با نگراني گفت:چي شده اقا؟

 آراد همين جور که سعي ميکرد از دست مختار فرار کنه گفت:چي شده؟ برو از اين دختره بپرس خجالتم نميکشه

 قايم شده بودم مختار خنديد وگفت:باز چيکا رکردي تو؟من که پشت خاتون 

 هيچي..کاري که ايشون ناراحت بشه رو نکردم -

 نکردي..مختار يه لحظه ولم کن-

 مختار:قول ميدي نري طرفش 

 آراد با اعصبانيتي که داشت سعي ميکرد خودش واروم نشون بده گفت :اره...اره

دم که دوباره مختار گرفتش وبا خنده گفت:تو که همين االن قول مختارولش کرد يهو دويد طرفم جيغ کشي

 دادي..خب بگو چي شده؟

 خاتون:اقا هر کاري کرده شماببخشيد 
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 خاتون چقدر ببخشم ...اخه تو چرا طرف اينو ميگيري؟..به خدا اگه دو روز تو انباري بندازمش ادم ميشه -

 خب مادر حداقل بگو چي گفته؟-

 گفتم:هيچي نگفتم

 آراد:چيزي نگفتي ؟خجالت نکشيدي اون حرف وبهم زدي؟

 نه..واسه چي خجالت بکشم ..يه رشد طبيعي که در بدن همه وجود داره اين که ديگه خجالت نداره -

 ببين خانم اگه موهاي خودتت دومتره من اصال مو ندارم -

 من با موم ميزنم شيش ماه يه بارم درنمياد-

 بود و ميخنديد خاتون گفت:دختر اين حرفا چيه ميزني خجالت بکش..مختار فقط آرادوگرفته 

 مختار:معلوم هست شما سر چي دعوا مي کنيد؟

 هيچي خانم متر دستشون گرفتن که بيان موهاي زير بغل منو متر کنن...-

 مختار زد زير خنده آراد با اعصبانتي داد زد :مختار..

 قا...ببخشيدمختار سريع خندهشو جمع کرد وگفت:بله ا

 ولم کن...)مختار ولش کرد(بعد بگيد چرا تنبيهش ميکنيد مي بينيد همش تقصير خودشه -

 دل ارام سريع از پله ها امد پايين وگفت:چي شده؟..چرا دعوا ميکنيد؟

 آراد بدون اينکه جوابش بده از پله ها رفت باال...

 مختار گفت:چيزي نيست دل ارام خانم 

 لبشو گاز گرفته بود وگفت:حاال اگه بندازتت تو اون انباري حقت ..بعد بگو اقا بده خاتون با خجالت 

بعد رفت به اشپزخونه با لبخند سرم وانداختم پايين مختار همين جور که ميخنديد گفت:حداقل ميذاشتي يه چند 

 روزي اومدنش از بيمارستان بگذره بعد دوباره بفرستش اونجا ...اخه چرا اذيتش ميکني؟

 تقصير خودشه ..نميذاره دهنم بسته بمونه -

 با همون اعصبانيت اومد پايين گفت:حيف که امانت علي هستي وگرنه ميدونستم چيکارت کنم ..بريم مختار

با هم رفتن بيرون منم با خنده رفتم به اشپزخونه ..خاتون حسابي از دستم شاکي بود... ونصايح مختلفي بر ما فرود 

ايد سنگين باشد ..اين حرفا وکارا درشان يک دختر بيست وچهار ساله نيست اقا رو اعصباني نکن اورد که دختر ب

 وغيره وذالک....

 وقتي شامشون وخوردن ظرفا رو ميشستم که تلفن اشپزخونه زنگ خورد گوشي رو برداشتم :بله...

 دل ارام:ايناز ...آراد ميگه بيا اندازهامو بگير

 چشم..-

 ردم رفتم به اتاقم دفتر دستکم وبرداشتم خاتون گفت:کجا ايشااهلل..گوشي رو قطع ک

 خونه اقا شجاع ايشااهلل...ميرم طول وعرض اقا رو متر کنم -

 باز نخواي يه جاي ديگش و رو متر کني...ايندفعه ديگه مختار نيست جلوشو بگيره -

 نه آدم شدم...-

 خنديد وگفت:برو به سالمت 
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دم اتاقش وايسادم خودش ودل ارام رو تخت نشسته بودن وبه صفحه لپ تاپ نگاه ميکردن يه  به سمت عمارت رفتم

 ضربه به در زدم نگام کردن گفتم:اجازه هست؟

 دل ارام:بيا تو...

 رفتم تودفترو گذاشتم رو ميز به آراد گفتم:بلند شيد اندازه هاتونو بگيرم 

 کينه صبح تو دلش بود گفتم:دستتون وباز کنيد.. بلند شد رو به رو وايساد نگام کرد انگار هنوز

 باز کجام وميخواي متر کني؟-

 خنديدم گفتم:اندازه دور کمرتون 

دستشو باز کرد مترو انداختم دور کمرش با عطر گرمش گرم شدم بوي خوبي ميداد ...نشستم ازکمر تا قوزک پاش 

 زکنيد.. واندازه گرفتم ماشااهلل پا نيست شلينگه گفتم:باتونو با

 ديگه براي چي؟-

 رونتون اندازه بگيرم-

پاشو باز کرد اندازه رونشم گرفتم مترو انداختم دور گردنم واندازه ها رو يادداشت کردم رو به روش وايسادم مترو 

 انداختم دور باسنش کشيد عقب با اخم گفت:معلوم هست داري چيکار ميکني؟

 خب دارم اندازهاتون وميگيرم-

 ر با باسنم چيکارداري؟... خياط قبليم اين کارا نميکرد ..خب بگي-

جلو خندم وگرفتم وگفتم: به من مربوط نيست خياط قبليتون چيکا رميکرده...اگه اندازه نگيرم ممکنه شلوارتون 

 خراب بشه 

 دل ارام:آراد بزار اندازتو بگيره 

 کردم که گفت:تموم شد؟برگشت سر جاش دور باسنش واندازه گرفتم ..داشتم يادداشت مي

 سرم پايين بود گفتم:بله...

 مطمئني جاي ديگم نميخواي متر کني؟-

همين جور که سرم پايين بود منظور حرفشو فهميدم با يه لبخند موزيانه به زيپ شلوارش نگاه کردم وگفتم:اگه 

 بخواي مترش ميکنم...

م گفت:برو خدا رو شکر کن که دل ارام لباشو داخل دهنش جمع کرد با اعصبانيت اومد طرفم تو گوش

 اينجاست..وگرنه يه کاري ميکردم که بدون متر کردن بفهمي اندازش چقدره 

با ترس نگاش کردم يعني اينقدر خره که شوخيم وجدي بگيره...تو چشمام نگاه کرد وگفت:ولي خوشم اومد زود 

 گرفتي چي گفتم...مثل بقيه دخترا خنگ بازي در نيوردي

ور که نگاش ميکردم دل ارام با گيجي گفت:چي شده؟...مگه کارت تموم نشده آيناز؟ ديگه چيو ميخواي متر همين ج

 کني؟

 آراد:چرا عزيزم تموم شده..االنم ديگه ميخواد بره 

 دفترم وجمع کردم گفتم:پارچه با مدل برام بياريد

 دل ارام بلند شد وگفت:بيا اتاقم بهت بدم.... پارچه پيش منه...
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با دل ارام رفتيم اتاقش پارچه رو بهم داد قرار شد فردا مدل وبهم بده ..رفتم به اتاقموخوابيدم..واي اين پسر بعضي 

وقتا ترسناک ميشه ..چقدر دلم براي پرهام تنگ شده معلوم نيست پسره کجا ميزاره ميره ..وقتي ميره ديگه پيداش 

 نميشه 

..اصال دلم نميخواست جاي گرمم وهواي سرد بيرون عوض کنم ...کاش صبح مثل هميشه يه ربع به شيش بيدار شدم

اينجا هم مثل قطب شمال شيش ما شب بود ..تا باخيال راهت شيش ماه مي خوابيدم ..اوه اونوقت اون خروسم شيش 

..دروباز ماه خواب بود ..فايده ندارم بايد بلند شم ..بعداينکه خودم وذره پوش کردم به طرف اتاق آراد حرکت کردم 

کردم چراغم زدم ..با تعجب به دل ارام نگاه کردم اين چرا اينجا خوابيده؟...پس آراد کو؟ درو بستم وچند تا اتاق 

وگشتم اما نبودش نکنه ترورش کردن..تو کتابخونه رفتم اونجا هم نبود ...يهو ياد اتاق دل ارام افتادم رفتم اونجا 

يد به اتاق دل ارام غم مخور... اين چرا پيش دل ارام نخوابيده؟هه شايد ..بله..همين جاست ..آراد گمگشته باز ا

نچ خبري از بيدار شدنش نبود "اقا...اقا.."دعواشون شده اتاقاشون وجدا کردن...کنار تخت وايسادم صداش زدم :

باالي سرش  چشماش وباز کرد پتو رو کشيد رو سرش ...دستمو مشت کردم گذاشتم"اقا..اقا.. "...دوباره صداش زدم

 "اقا...اقا"..چقدر دلم ميخواست همينو بکوبم تو سرش دستمو برداشتم وکمي با اعصبانيت گفتم ..

 پتو روازسرش برداشت با اخم گفت:اين چه وضعه صدا زدنه؟

 ببخشيد...بلند شيد ساعت شيش پنج دقيقه شده -

 ت ميان بيرون دقيقه ها رو هم اعالم کنيخودم ميدونم ساعت چنده...الزم نکرده عين اين پرنده که از ساع-

دوباره سرش وبرد زير پتو..کور وپيرم کرد ..ميدونم يه سي سال نميکشم که تمام موهام سفيد ميشه خواستم برم که 

 گفت: وان همين اتاق حاضر کن ...نميخوام دل ارام بيدار بشه

 چشم اقا..-

ود ..کل زمستون وسرماش به خواب صبح وگرماي زير اومدم بيرون کاش يکي فکر خواب صبح زمستوني من ب

پتوِ...اگه زمستون اينو از ادم بگيرن که ديگه چيزي براش نمي مونه...رفتم به اشپزخونه صبحانشو حاضر کردم رفتم 

 باال که وان وحاضر کنم ديدم آراد با درد نشسته وچشمامش فشار ميده ..رفتم جلو گفتم:دراز بکش..

 خوبم..-

 ونزديکش کردم وگفتم:نه..خوب نيستي دراز بکش بالشت 

کمي رفت عقب وبه پهلوي راستش خوابيد گفتم:تو که خوب بودي..چت شد يهو؟)چيزي نگفت فقط دستش رو 

 شکمش بود(حموم نرو تا برات صبحونه بيارم 

قمه جلوش گرفتم و سريع رفتم پايين وبا سيني صبحونه برگشتم ..لبه تخت نشستم سيني رو گذاتشم رو عسلي .. ل

 گفتم:بيا بخور..

 نميتونم بخورم ..-

 خيل خب دهنتو باز کن..-

 همين جور نگام ميکرد گفتم:چيه مگه اولين باره لقمه تودهنت ميکنم؟

چيزي نگفت ودهنش وباز کرد ...عين بچه اي سه چهار ساله اون خوابيده بود ومنم با لقمه هاي کوچيکي ميگرفتم 

 ش ...کمي که بهتر شد بلند شد ليوان چايي رو برداشت يه قلپ ازش خورد گفتم:بهتري؟وميزاشتم تو دهن

 فقط سرش وتکون داد..گفتم:ميخواي امروز نرو شرکت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

2 9 1  

 

 پوزخندي زد ليوان گذاشت تو سيني وگفت:عين مادر بزرگا نگران ميشي...نگران نباش ننه حالم خوبه 

 ..با حرص گفتم: من هيچ وقت نگران تو نميشم .

 باشه ننه ...-

 با حرص سيني رو برداشتم ورفتم پايين مختار منتظر نشسته بود کنارش وايسادم وگفتم:سالم..

 نگام کرد وگفت:سالم..خوبيد؟

 ممنون...ميشه يه چيزي ازتون بپرسم؟-

 حتما...بفرماييد-

 وعدهاشو ميخوره؟باال رو نگاه کردم تا خيالم راحت بشه آراد نمياد پايين گفتم:آقامون ميان 

 اره خودم يه چيزي براش ميخرم ..ولي به زور ميدمش بخوره ...چطور؟-

 هيچي...ممنون -

رفتم به اشپزخونه ظرفا رو شستم وتکه گوشتي که از ديشب اضاف اومده بود وبراي داگي کنار گذاشته بودم 

مياومد هر چي چشم چرخوندم نديدمش  برداشتم ..بعد اينکه آراد رفت ...پيش داگي رفتم خودش نبود اما صداش

رفتم پشت عمارت ديدم با پارس دنبال يه گربه کوچيک بد بخت ميدوه با گوشت تو دستم دنبال داگي دويدم 

...داگي بدون توجه به من دنبال گربه بيچاره ميدويد منم "ولش کن..چيکار اون زبون بسته داري وحشي"دادزدم:

..گربه صدا ميداد وميدويد مش رجب من وديد  "ه داره ولش کن بي صاحبگنا"دنبال داگي دوباره داد زدم:

 وگفت:ايناز ولشون کن ..

 چيو چيو ولشون کنم ..اين سگ زبون نفهم ولش کنم گربه رو ميخوره -

.... يهو گربه چرخيد اومد طرف "مگه با تو نيستم داگي..ميگم ولش کن"همينجور که دنبال داگي ميدويدم داد دزم:

ا چشم گشاد وايسادم از زير پام رد شد جيغ زدم داگي اومد طرفم..سريع دستمو جلو ش گرفتم وداد من ب

 زدم:وايسا...

داگي با زبون اويزون وايساد ونگام کرد گوشت وانداختم جلوش وگفتم:اين وبخور با گربه ديگه کاري نداشته باش 

 ..عين صاحبت بي رحمي اخه با اون گربه چيکار داري؟

 وبرداشت ودنبال گربه که ديگه دور شده بود دويد با اعصبانيت داد دزم:پدر سگ زبون نفهم...کپ صاحبتي گوشت

چند قدم رفتم که صداي خنده يکي بلند شد سرم وبلند کردم ديدم دل ارام از پنجره اتاقش داره نگام ميکنه 

 گفت:خيلي باحالي آيناز..چند دقيقه است دارم نگات ميکنم

 تم:با صداي من بيدار شدي؟با ترس گف

 نه..سه تاتون ..-

 اها...ميگم همه حرفامو شنيدي؟-

 اره..-

اوه اوه بد بخت شدم االن ميره همه حرفامو ميزاره کف دست آراد با خنده گفتم:ميگم دل ارام نهار چي دوست داري 

 برات بپزم؟ 

 همينجور که ميخنديد گفت:نترس به آراد چيزي نميگم 

 احتي کشيدم ورفتم سمت عمارت که مش رجب اومد سمتم وگفت:عمليات با موفقيت انجام شد؟يه نفس ر
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 گفتم:بله...چرا نبسيش؟

 پاش درد ميکرد اقا گفت چند روزي بزار ازاد باشه...-

 اين پاش درد ميکرد واينجوري ميدويد ؟-

 خنديد وگفت:ميشه چند لحظه بياي؟

 باشه..-

هال وايسادم مش رجب رفت به اتاق وبعد چند دقيقه اومد بيرون يه جعبه طال جلوم گرفت با هم رفتيم به خونه تو 

 وگفت:ببين اين خوبه؟

 درش وباز کردم يه گردنبد ظريف وخوشکل با لبخند گفتم:اره خيلي واسه کيه؟ 

 خاتون..فرداشب تولدشه-

 واقعا؟ ..چرازودتر بهم نگفتي يه چيزي براش بگيرم؟-

 ودمم يادم نبود ديروز عصر يادم اومد... سريع رفتم اينو براش خريدم...خوبه ديگه؟ببخشيد... خ-

 بهش دادم وگفتم:اره ..عاليه

 پس کيک وشيريني تولدش با من -

 بلدي؟-

 اره...يه شيريني برات درست کنم که تا حاال هيچ شيريني فروشي درست نکرده باشن -

 راست ميگي؟-

 بله..-

 ني وکيک با تو باشه..پس شيري-

 پس يه چيزاي الزم دارم برات مينويسم برام بگير-

 باشه..-

 رفتم اشپزخونه دل ارام داشت صبحونه ميخورد گفتم:راستي دل ارام مدل پيدا کردي؟

 هنوز نه..ميخواي با هم نگاه کنيم شايد تويه چيزي پيدا کردي؟-

 د وقت ندارم باشه..پس زودتر صبحونتو بخور چون برا ي دوختش زيا-

بعد اينکه صبحونش وخورد لپ تاپ آراد واورد تو سالن پذيراي نشستيم و به عکسا نگاه کردم به جز يکيش بقيش 

 چنگي به دلم نميزد يعني اين مدل بيشتر به آراد مياومد گفتم:همين يکي خوبه عکسشو بهم بده 

 بدون الگو مشکلي نداري؟-

 بلند شدم با لبخند گفتم:نه...

فتم به اتاق آراد ومشغول تمييز کردن اتاقش شدم کف وحسابي سابيدم کنار تختش رفتم رو تختي رو زدم باال که ر

زير وهم تمييز کنم رفتم زيرش وبا يه دستمال شروع کردم به تمييز کردن اخه بگو پسره احمق کي ميخواد زير 

م خورد به تخت ..اخ ..دستمو گذاشتم رو سرم تخت وببينه که ميگي زير تختمم تمييز کن...سرم وبلند کردم محک

برگشتم به تخت چند تا دري وري گفتم..بعد اينکه زير تخت تمييز کردم رفتم اتاق لباس، لباسايي که شسته بودم 

وگذاشتم سر جاشون..داشتم مي اومدم بيرون که چشمم افتاد به يه کاشي که اطرافش با بقيه فرق داشت..سياه تر 

با دستش فشارش دادم...تکون خورد انگشتام وکردم زيرش وبلندش کردم با تعجب نگاه کردم يه  بود کنار نشستم
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دفتر خيلي قديمي که اطرافش پاره شده بود داخل يه گودي افتاده بود..برشداشتم .. باز ش کردم اول صفحه با يه 

..خنديدم شوهر عمه  "گرفت شوحر اَممامروز بابام مامانم وزد...مامانم دستش درد "دستخط بچه گونه نوشته بود ...

مامانم وبرد دکتر من گريه کردم اما منو نبردن داداش اَ لي پيشم موند وگفت حال مامانت "رو چه جوري نوشته ...

..باز خنديدم اين آراد حتما امالش زير ده "خوب ميشه اما من بابام ودوست ندارم...چون هميشه دَوام ميکن.

باباي داداش اَلي هيچ وقت اونو نميزنه اما باباي من "دعوام ميکنه وعلي رو چه جوري نوشته ...بوده...نگاه تورو خدا 

 هميشه منو ميزنه...مامان بزرگم ميگه هر کي نزر کنه ارزوش براورده ميشه منم نزر ميکنم بابام بميره يه....

 آيناز..آيناز-

 ...خاتون گفت: آيناز اينجايي؟واي خاتون.. سريع دفتر وگذاشتم وکاشي رو گذاشتم روش .

 اومدم بيرون گفت:تو اون تو چيکار مي کردي؟

 هيچي..لباساش وگذاشتم-

 انگار يه چيزي يادش اومد گفت:راستي تو به اين داگي چي دادي؟

 گوشت...مگه چيزيش شده؟-

 دکترشبا نگراني گفت:اره...افتاده رو زمين وناله ميکنه مش رجبم نميدونه چشه رفته دنبال 

 خنديم وگفتم:اين سگه دکتر مخصوص داره ؟

 خند ايناز...اگه اقا بياد مکشتت-

 يعني بخاطر يه سگ ميخواد يه ادم وبکشه؟-

 فقط دعا کن نميره ...-

اينو گفت ورفت بيرون..خيلي اشغاله اگه بخواد همچين کاري کنه پشت سر خاتون رفتم دل ارام کنار داگي نشسته 

 ن وايسادم...بيچاره افتاده بود رو زمين وناله ميکرد حتي جون نداشت پلکاش وتکون بده بود منم کنارشو

 خاتون:مطمئني فقط بهش گوشت دادي؟

 با ديدن داگي ترسيدم وگفتم:اره بابا...مش رجب ودل ارام ديدن 

 دل ارام:راست ميگه من ديدم فقط گوشت دستش بود 

 مد سمت ما کنارش نشست وگفت:چي بهش دادين ؟مش رجب با يه مرد که کيف دستش بود او

 خاتون:فقط گوشت..

 گوشته که فاسد نبوده؟-

 خاتون نگام کرد گفتم:نه اقا سالم بود..

 خاتون :ايناز برو زير قابلمه ها رو خاموش کن 

وجودم ريشه رفتم به اشپزخونه زير قابلمه رو خاموش کردم که صداي پارک کردن ماشين آراد اومد ...يه ترس تو 

 زد ميترسيدم برم بيرون چند دقيقه بعد صداي فريادش بلند شد:کجاست؟

 خاتون:اخه اين دختر که تقصيري نداره فقط بهش گوشت داده...شايد خودش يه چيزي خورده

 از کجا معلوم خودش تو گوشته يه چيزي نکرده باشه ؟...-

 اينا زکه با سگ شما دشمني نداره-

 ه...بهت ميگم کجاست؟با خودم که دار-
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واي..با ترس ناخن هامو مي جويدم امروز انباري حتميه بدبخت شدم عجب غلطي کردم به اين سگه زبون نفهم غذا 

دادما...با چهره برفروخته امد تو خاتون ودل ارام پشت در شيشه اي اشپزخونه وايساده بودن دل ارام که از ترس 

 اينجور موقعا نبايد دخالت کنه گفت:به داگي چي دادي؟ جرات نميکرد بياد تو خاتونم ميدونست

 با ترس که از صدام مشخص بود گفتم:به خدا به جز گوشت چيز ديگه اي بهش ندادم 

 انگشت اشارشو اورد باال وگفت:از دروغ متنفرم ...راستشو بگو چي بهش دادي؟ 

 م شاهده ازش بپرسديگه از ترس نزديک بود گريه کنم گفتم:به خدا فقط گوشت دل ارا

 اومد جلوتر با اعصبانيت بيشتري گفت:بار اخر ازت ميپرسم ...چي بهش دادي؟

 تو چشماش نگاه کردم اروم گفتم:هيچي..

مچ دستمو گرفت وکشيد ...مقصد وميدونستم گريه کردم اما التماس نکردم ميدونستم راه به جاي نميرسه... انداختم 

 تو انباري وگفت:خودت خواستي

درو بست صداي التماس خاتون ومي شنيدم همونجا رو زمين دراز کشيدم چشمام وبستم تا تاريکي وتنگي نفس 

اذيتم نکنه ...به ياد روز هاي خوشي که با نسترن داشتم دعواهاي که ميکردم، ياد نويد وکمک هاي که بهم ميکرد 

رم وتمام اتفاقاي تلخ وشيريني که بينمون افتاد وهيچ وقت فکر نمي کردم فقط بخاطر دوست داشتنه منه ..به ياد ماد

فکر ميکردم ..به ياد ليال و دخترا چقدر دلم براشون تنگ شده ...کاش منم پيششون بودم ..تنگي نفس اومد سراغم 

کاري نکردم هنوز رو زمين خوابيده بودم التماس نميکنم...من پيش آراد از يه سگ پست تر بودم که اينجا انداختم 

 د بميرم ..کم کم حس سستي وخواب الوگي به سراغم اومد چشمم وبستم ديگه چيزي نفهميد مپس باي

چشمام وباز کردم يه بوي خوبي به مشامم رسيد..چه اتاق قشنگي يعني من االن تو بهشتم ..اطراف ونگاه کردم يه ميز 

ر مشکي پاي پرهنش وروي نقشه کش که يکي پشتش به من نشسته بود داشت نقشه ميکشيد يه لباس ابي وشلوا

چرخ صندليش کذاشته بود ...فکر نميکردم حوريه بهشتي هم مهندس باشن ..حتما خدا ديده من رو زمين خيلي 

سختي کشيدم..يه حوريه مهندس بهم داده ...ولي از پشت خيلي اشناست نشستم تک سرفه اي کردم با صندليش 

.خيلي بي معرفتي يک ماه پيش رفتيم شمال ديگه پيداتت چرخيد با خوشالي گفتم:پرهام...تويي؟کي اومدي؟..

 نشد..کجا رفتي؟

 عليک سالم ..اجازه بده خوب منم حرف بزنم خوبي؟-

 اره....حاال بگو براي چي نيومدي؟-

قيافش گرفته و ناراحت بود گفت: دعواي تو کامليا رو شنيدم خيلي ازدستش عصبي شدم ودعواش کردم يعني يه 

رو کردم که دوستش ندارم...بعد اينکه شنيدم با امير برگشتي تهران من وآبتينم برگشتم تا االنم جوري تو مخش ف

 خونه بودم سرم شلوغ بود نميتونستم بهتون سر بزنم....حاال تو بگو ..چيکار آراد کردي که انداختت انباري؟

 خاتون بهت نگفت؟-

 دي؟چرا گفت ...اخه تو چيکار داري که به سگ اون غذا مي-

اخه يه تيکه گوشت اضاف اومده بود گفتم حيف نعمت خدا حروم بشه بندازم جلو اين سگ زبون نفهم ...چه -

 ميدونستم معدش به غذاي اضافه عادت نداره 

 لبخند زد وگفت:هر چي ميکشي دست اين دل رحم بودنت...االن بهتري؟

 اره خوبم..-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

2 9 5  

 

 براي تو سراغ نداره که هي ميفرستت اون تو؟ من نميدونم اين آراد تنبيه بهتر از انباري-

 چون ميدونه من از تاريکي ميترسم اين کارو ميکنه....ممنون که نجاتم دادي-

من نجاتت ندادم...وقتي اومدم اتاقم ديدم اينجا خوابيدي..از خاتون پرسيدم گفت چه اتفاقي افتاده و)با کمي مکث -

 جانگام کرد وبا لبخند گفت(آراد اوردت اين

با حالت تعجب وشوک نگاش کردم ...آراد؟؟امکان نداره اون خودش منو انداخت توانباري اونوقت بياد نجاتم 

بده؟؟مگه مريضه ؟باورم نميشد قابل هضم نبود ..يعني من...يعني من تو بغل آراد بودم؟؟پس بقيه هم اين صحنه رو 

 ديدن واي ابروم رفت 

 کجاي ايناز؟-

 بودي؟ها؟..چي؟ ..با من -

اره..ميگم خاتون ده دفعه رفت و اومد ببينه بهوش اومدي اي نه ..اگه حالت خوبه برو يه سر بهش بزن گناه داره -

 خيلي نگرانت بود 

 سرمو تکون دادم وگفتم:باشه االن ميرم 

 به سمت در رفتم گفت:نميخواي براي تشکر يه کاري برام کني؟

 برا چي؟ تو که براي من کاري نکردي ....تشکر-

 دست شما درد نکنه ...همين که اجازه دادم تو اتاقم بخوابي تشکر نميخواد ؟-

 خنيدم وگفتم:ببخشيد حق با شماست ...شام جبران ميکنم 

 از اتاقش اومدم بيرون ورفتم اشپزخونه خاتون نبود يهو دل ارام جلوم سبز شد وگفت:خوبي؟

 ممنون بد نيستم..-

ون نميخوردم گفتم مردي...خيلي گريه کردم خاتون بيچارم با گريه من گريه کرد اون بيشتر وقتي تو بغل آراد تک-

 نگرانت بود 

 با لبخند گفتم :از اينکه نگرانم بودي ممنون...خاتون کجاست؟

 خونه خودشون...-

 بعد مي بينمت فعال-

 تون نگران خودم رفتم به خونه تو اشزخونه مشغول چاي ريختن بود گفتم:سالم... بر.... خا

سرش وبرگردوند با خوشحالي اومد طرفم صد بار قربون صدقم رفت وبا گريه بغلم کرد به زور خودم واز بغلش 

دراوردم وبا هم چاي خورديم باز خاتون شروع کرد به نصيحت کردن اونم نه يک ساعت سه ساعت تمام...بعد از 

وهشت نوع غذا پختم خاتون با تعجب به غذا ها نگاه کرد  اينکه نماز مغرب وعشام خوندم رفتم سراغ اشپزخونه

 وگفت:دختر اين همه غذا براي چي پختي؟

 براي تشکر از يکي...-

 لبخند شيطنتي زد وگفت:آراد..؟

 اخمام وتو هم کردم وگفتم:خير ...گزينه اشتباه انتخاب کرديد

 احيانا پرهام که نيست؟-

 چرا هست....-
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ي عصبي گفت:واي دختر من از دست تو کجا برم؟...اگه اقا بفهمه براي کسي جز خودش غذا خاتون با حالت کالفگ

 پختي که.... 

 که چي خاتون؟اين غذا براي پرهام تنها که نيست براي خودشم هست...ديگه از چي ميخواد شکايت کنه؟-

 به خدا اين چند ماه يکه اومدي به اندازه چند سال پيرم کردي...-

 .شرمنده..-

 دشمنت شرمنده تو منو با اين کارات حرص نده نميخواد شرمنده باشي ...-

 دل ارام اومد تو وگفت:ميشه شام وبياريد ؟آراد خيلي وقته اومده 

 باشه مادر تو برو ما االن مياريم ...-

د سمت اشپزخونه به خاتون کمک کردم ميز وبچينه... ميز اشپزخونه هم براي پرهام چيدم پرهام با سوت زدن مياوم

 که ديدن ميز با همون حالت سوت زدن خشکش زد وگفت:اَهههههه....چقدر ....شام

 نشست وگفت:دستت درد نکنه حاال قابل خوردن هم هست؟

 دوست نداري نخور...-

 برو به پيش مرگم، آراد بگو بياد اينا رو بخوره ...اگه چيزي توش باشه اول اون بميره -

 بخور...  اينقدر حرف نزن -

 از کدوم شروع کنم ؟-

 از سوپ...-

 کنارش نشستم وبراش کشيدم گفت:چقدر خوبه ادم يه خدمتکار داشته باشه 

 با تاکيد گفتم:پرهام..

 ببخشيد...چند قاشق ازش خورد وبا قيافه تو هم گفت:اَه... اَه...-

 چي شد؟-

  با قيافه خوشحال گفت:خيللللللي خوشمزست دستت درد نکنه

 اي درد نگيري ترسيدم ...-

 خاتون اومد تو وگفت:آيناز جان پاشو برو اقا اومده

 من نميرم خاتون، خودت بروبراشون غذا بکش...-

 پرهام تو يه ذره نصيحت کن ...به خدا اگه نره االن اقا مياد يه بالي ديگه سرش مياره -

 ه مادر برو به بچم برس شده پوست واستخون پرهام نگاه کرد و با اداي خاتون گفت:خب راست ميگه ديگ

 خنديم پرهام نگاش کرد وگفت:خوبه مادر؟

 خاتونم خنديد وگفت:جفتتون براي هم خوبيد 

 خاتون رفت ...براي خودم سوپ کشيدم که پرهام گفت:خدمتکار آيناز زشتو برام ساالد بکش 

 زشتو خودي...-

بناک اومد تو خاتون با نگراني پشتش وايساده بود ..االن درکش ميکنم با لبخند براش ساالد مي کشيدم که آراد غض

که چه جور بخاطر من پير شده وبا اعصبانيت سرش وتکون داد وگفت:نه مثل اينکه هر روز داري پيش رفت ميکني 

 ...تو خدمتکارمني يا اين؟
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 گفتم:شما..

د که هر چي غذا رو ميز بود افتاد زمين وظرفا با قدم هاي عصبي رفت سر ميز...رو ميزي رو تو مشتش گرفت کشي

 شکست با همون اعصبانيت گفت:چرا به جاي اينکه از من پذيرايي کني اينجا نشستي وبه پرهام مي رسي ؟

 خب...-

 داد زد:خب چي؟

ميکني؟ پرهام:بسه آراد..يه غذا که اين قدر اربده کشي نميخواد ...از سنت خجالت نميکشي اين دخترو اينقدر اذيت 

 ادم هر چقدرم از يکي بدش بياد ديگه اينجوري شکنجش نميده

 تو يکي خفه شو پرهام....ديگه حق نداري پاتو بزاري تو اين خونه -

 ميام ...هر وقت که دلم بخواد ميام -

آراد به سمتش حمله کرد يه مشت زد تو صورت پرهام که نقش زمين شد دماغش خون اومد بلندش کرد دو تا 

ديگه زد من جيغ ميکشيدم وگريه ميکردم کاري از دستم برنمي اومد...يقشو گرفت وبلندش کرد دستشو  مشت

 گذاشت رو گلوشو وچسبوندش به ديوار وگفت:شنيدم چي گفتي؟

 با صداي خفه گفت:بازم ميام 

ميخورد با اين که آراد فشار دستشو بيشترکرد طاقت نيوردم رفتم سمتش وبازوبازوي آراد و مي کشيد م اماتکون ن

 الغر بود اما محکم وايساده بود خاتون با التماس گفت:اقا ولش کنيد ..داره ميمره

پرهام سعي ميکرد از دست آراد خالص بشه اما بي فايده بود نميدونستم چيکا رکنم ...دستمو گذاشتم رو شکم آراد 

 کن کشتيش....وميکشيدمش عقب بازم تکون نخورد ديگه با گريه داد زدم:آراد ولش 

نگام کرد دستشو از رو گلوي پرهام برداشت پرهام افتاد زمين وسرفه ميکرد کنارش نشستم صورتش خوني بود 

 خاتون هنوز وايساده بود نفس نفس ميزد ونگام ميکرد خاتون اب اورد گفتم:پرهام بيا يه قلپ از اين بخور 

 نميخورم..-

 ميکنم به آراد نگاه کرد گفتم:بخور ديگه خواهش

ليوان وبرداشت بلند شدم رفتم سمت جعبه کمک هاي اوليه پنبه برداشتم آراد به پرهام گفت:همين امشب از اينجا 

 ميري...اگه يه بار ديگه پات وبزاري تو اين خونه ميکشمت 

 رفت بيرون با پنبه بيني پرهام و تمييز ميکردم که بلند شد گفتم:پرهام کجا ميري؟

 ... ميرم خونه خودم-

 همينجور که ميرفت پشت سرش رفتم وگفتم:حداقل...بزار صورتت وتمييز کنم

 نميخواد..-

از پله ها رفت باال..لعنت به تو آراد همونجا نشستم که پرهام امد پايين صورتش تمييز بود ولباسش عوض کرده بود 

 با لبخند گفت:خودتو ناراحت نکن دوباره برميگردم

 ديگه نيا پرهام..خواهش ميکنم -

 ميام خدا حافظ-

تا دم در عمارت بدرقش کردم...درو بستم آراد با اخم جلوم وايسادم بود وگفت:عشقت رفت؟...حساب عُشقات 

 دستت هست؟علي...آبتين....پرهام......آريا اگه کسي رو جا انداختم بگو 
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کنه...با شکم گشنه رفت کاش چيزي نگفتم ورفتم سمت اشپزخونه کمک خاتون کردم خورده شيشه ها رو جمع 

حداقل يه چيزي ميخورد ميز وجمع کردم...از دل ارام وآراد پذيراي کردم ... از روزي که دل ارام اومده ديگه براش 

 کتاب نميخونم وساعت يازده ميخوابم ...

نو ميبره بيرون اما صبح از خواب بيدار شدم...چقدر خوب ميشد امير امروز بياد دلم پوسيد تو اين خونه حداقل اون م

اين چي؟ فقط بلده فرمان صادر کنه داشتم به سمت عمارت ميرفتم که ديدم داگي داره کش وقوس به بدنش ميده 

 با خوشحالي رفتم طرف شوگفتم:سالم داگي...خوبي؟

بودي پارس کرد...ميدوني به خاطر تو صاحبت ديروز چه بالي سر من اورد ؟...نه معلومه که نميدوني چون مريض 

 وکسي بهت چيزي نگفته...ميرم صاحبت وبيدا رکنم بعدا ميام پيشت 

 چند قدم رفتم که پارس کرد گفتم:ميام پيشت صدا نده

از پله ها رفتم باال در اتاقش وباز کردم چراغ وزدم ...از ديدنش حس تنفرم بيشترشد ..ادم قحط بود که من بايد 

..دستم وگذاشتم جلو دهنم ميخنديم باز "اقا جون."خنديدم..."بزرگ اقا...اقا "خدمتکار اين ميشدم؟صداش زدم:

...دوباره خنديم چه خواب سنگيني داره دهانم بازکردم که يه "اقاي خان بزرگ "... "حاج اقا آراد  "صداش زدم

 چيزديگه بگم يهو بلند شد يقمو گرفت وکشيد طرف خودش ...خوابندم رو تخت خودشم روم خوابيد با اعصبانيت

 گفت:اگر جرات داري يه بار ديگه اونجوري صدام کن...

يا خدا رحمي بنما...خاک تو سرم ...خاک عالم تو سرم ...تو اين چند ماه..به اندازه امروز ازش نترسيده بودم اگه تا 

ه ثانيه ديگه ولم نکنه تختش از ترس خيس ميکنم با همون حالت ترس گفتم:ببخشيد..يعني غلط کردم...اصال گ11ُ

 خوردم....)فقط نگام ميکرد انگار راضي نشد( پشکل خوردم خوبه ...؟پهن گاو چي؟

 اين الغر مردني چرا اينقدر سنگيه دارم له ميشم گفتم:ميشه بلند شيد؟نفسم داره ميگيره 

 خيلي وقت پيش بايد اينجوري نفستو مي گرفتم -

 دا بلند شيد...اي خدا نفستو بگيره من از دستت راحت بشم...گفتم:تو رو خ

 چرا بلند شم من هنوز اون کاري که دلم ميخواد ونکردم-

 ترسم بيشترشد...اب دهنم وقورت دادم وگفتم:دل ارام جون وفرحناز خوشکلت هستن برو سراغ اونا

مي بينم تو اين اوضاع شرايط هنوز زبون درازي ميکني... اونا ظريف وشکنندن بهشون دست بزني ميشکنن ...اما -

 اهرا تو پوستت کلفت ترهظ

 تکون خوردم وداد زدم :از روم بلند شو...موش کور

 دستشو گذاشت رو دهنم وگفت:چي گفتي؟

واي...عجب گَندي حاال چيکار کنم؟ هنوز دستش رو دهنم بود نگاش کردم يه چيزي گفتم نفهميد دستش وبرداشت 

 وگفت:چي ميگي؟

 اروم با خجالت گفتم:جات وکثيف کردم..

 ريع نشست وگفت:چي کا رکردي؟س

 به شکمم نگاه ميکردم بااعصبانيت گفت:با توام ميگم چيکارکردي؟

 برو اونور تخت بشين تا بلند شم ببيني...-
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از رو تخت بلند و شد وگفت:حاال انگار چه شاه کاري کرده که ميخواد نشونمم بده ...هر غلطي کردي خودتت تمييز 

 دم(پس چرا بلند نميشي؟ميکني ...)هنوز خوابيده بو

 با انگشت اشاره گفتم:اينجا که وايسادي نه ...برو پايين تخت وايسا اخه ممکنه بوش اذيتت کنه 

سر تا پاش شده بود حرص واعصبانيت...رفت پايين اروم بلند شدم يه نگاه خنده اميزي بهش انداختم وسريع به 

 دي طرف در دويدم وبا خنده گفتم:گول خوردي...گول خور

رفتم بيرون سرم وکردم تو ديدم داره به جاي تمييز من با اعصبانيت نگاه ميکنه نگام کرد سريع رفتم پايين دادي زد 

 که شنيدم:فکر کردي ميتوني از دستم در بري؟ 

واي نزديک بود دستي دستي بدبختم کنه ..حاال چه جوري صبحونشو ببرم ..واي وانو چيکا رکنم؟...چاي واب 

ضر کردم...با قدم اروم رفتم باال پشتش به در بود يعني ميرفتم تو منو نميديد..اروم از پشتش رفتم سمت ميوشوحا

حموم...باز خدا رو شکر يه چيزي گذاشته تو گوشش که صدا ي منو نميشنوه سريع رفتم حموم وبا دل خوشي فراوان 

 ر تکيه داده گفت:کي گول خورده؟وانوپر کردم شيرو بستم خواستم برم که ديدم با اخم به چار چوب د

 خودم وجد وابادم -

اون وکه بله...ولي انيجوري من راضي نميشم )چند قدم اومد جلو رفتم عقب گفت(امروز هوس کردم با خدمتکارم -

 حموم کنم ....

ز کنارش اينو که گفت مايل شدم به سمت راستش چون فضاي بيشتربراي فرار بود يه قدم ديگه که اومد جلو سريع ا

در رفتم....با سرعت هر چه تمام تر به سمت خونه دويدم ..من ديگه عمرا پاتو نميزارم تو اونو اتاق...خودمو انداختم 

 تو خونه ونفس نفس ميزدم...خاتون تو اشپزخونه بود نگام کردوگفت:بازم؟

ست ميکنم جون کي که دوست به جان من خاتون تقصير من نيست ...اون خرس قطبي ...اصال ولش کن خاتون التما-

 داري ...جون مش رجب ..جون بچه نداشتت خودت برو به اين ساموراي صبحونه بده

 خاتون مونده بخنده يا دعوام کنه گفت:معلوم هست داري چي ميگي؟..جون بچه نداشتم ديگه چرا قسم ميدي؟

 چيکا رکنم ...مغزم ديگه نميکشه )ملتمسانه گفتم(ميري؟-

 م..نرم چيکارکن-

 الهي من فداي اون چشماي خوشکل مشکيت بشم-

 نگاش کردم يادم افتاد امروز تولدش يه لبخند زدم با تعجب گفت:ديونه شدي؟...به چي ميخندي؟

 هيچي...خاتون بدو صبحونه اين ساموراي بده تا صداش درنيومده -

ن براش صبحونه نبردم ...چيزهاي که الزم خاتون رفت صبحونه آراد وداد الحمدواهلل به خاتون گير نداد که چرا م

داشتم وديروز مش رجب برام اورده بود ...ساعت ده دل ارام تو اشپزخونه صبحونه ميخوردوخاتونم داشت نخود 

 تمييز ميکرد حاال چه جوري اينو بيرون کنم؟

 دل ارام:چي شده آيناز چرا اينجوري به خاتون نگاه ميکني؟

.؟هيچي....؟همين جوري اخه بخاطر زحمت زياد پير شده وصورتش چين وچروک برداشته خاتون نگام کرد،گفتم:ها..

..پاهاشم که ديگه به درد نميخوره بايد بره عوضش کنه ...همش تقصير اين اقاست ميدونم ....ميگم خاتون چند 

 سالته؟

 خاتون با تعجب گفت:حاال چي شده که امروز به فکر من افتادي؟
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 يشه به فکر شمام فقط بروز نميدادم خنديدم گفتم:من هم

 سالمه01اها...بله، -

بايد هر طور شده امروز بيرونش کنم ...فقط خدا کنه کاري نکنه که مجبور شم به زور متوسل شم...ظهر آراد اومد 

 ميز وچيدم وقتي نشست گفت:برو ببين دل ارام کجاست

ه موهاش وجمع کنه با درموندگي نگام کرد وگفت:خوش به رفتم باال ديدم رو صندلي ميز ارايشيش نشسته ونمي تون

 حالت موهات فره وعين من لخت نيست ...ببين هر کاري ميکنم جمع نميشه 

 با لبخند رفتم طرفش وگفتم:درست بشين تا موهات وجمع کنم

کليپس درست نشست سريع همه موهاش وبه جز يه دسته کوچيک که جلوش گذاشتم بقيه رو پشت جمع کردم وبا 

 بستم 

 با خوشحالي گفت:واي ممنون ..دستت درد نکنه خيلي خوب شده 

 خواهش ميکنم-

 با هم رفتيم پايين آراد ديدش وگفت:عروسک خودم چه خوشکل شدي....

 دل ارام لبخندي زد وکنارش نشست..گفت:چشمات قشنگ مي بينن 

 چشماي من هر چي باشه از چشماي تو خوش رنگ ترنيست ...-

 تم جلو خواستم بشقاب دل ارام بردارم گفت:نه نميخواد خودم ميکشم ...رف

 آراد :عزيزم بشقاب وبهش بده برات بکشه ...

 گناه داره خيلي کا رکرده خسته است ..يه غذا کشيدن که منو خسته نميکنه -

 کار خدمتکارهمينه که کار کنه وخسته بشه تو نميخواد به فکر اين باشي-

في رفتم جلو بشقاب دل ارام وبرداشتم وبراش کشيدم..براي آراد هم کشيدم وجاي هميشگيم وايسادم بدون هيچ حر

..همه غذاي دل ارام آراد با قاشق گذاشت مي زاشت دهنش ...حتي نزاشت يه کاهو با چنگالش برداره...چقدر دلم 

يي فرحنازکه يادتت بخير ...از روزي که براي فرحناز تنگ شده...يادش بخير مياومد اينجا وبا هم دعوا ميکرديم کجا

دل ارام اومد فرحنازم با آراد قهر کرد..بعد اينکه ميزوجمع کردم وظرفاش وبردم به اشپزخونه خدا رو شکر خاتون 

پيداش نشد سريع درو قفل کردم در شيشه اي هم قفل کردم وپردش کشيدم يه نفس راحت کشيدم ....االن مي تونم 

وانجام بدم ..ظرفا رو شستم که خاتون در زد پشت در وايسادم وگفتم:خاتون يه امروز وبي خيال با خيال راحت کارم 

 اين اشپزخونه شو....

 اون تو داري چيکار ميکني؟-

 ميخوام خودکشي کنم...خواهش ميکنم برو بزار بدون نگراني خودم وراحت کنم -

ي که شسته بودم واز يخچال برداشتم يه کارد بزرگ هم به کمي وايسادم صداي نيومد... مثل اينکه قانع شد ...سيبا

دست گرفتم کارد وبلند کردم ..که يهودر شيشه اي اشپزخونه شکست از ترس جيغ زدم ..يا خدا اين کدوم ديونه بود 

درو شکوند؟مش رجب پرده رو زد کنار واومد تو ...پشت سرش خاتون مش رجب با نگراني گفت:ميخواي چيکار 

 ؟براي چي ميخوا ي خودتو بکشي؟...اون کاردو بده به من خطرناکهکني آيناز

با چشاي گشاد به چماقي که دست مش رجب بود وباهمون در وشکونده نگاه کردم خاتون گفت:عزيز دلم به خدا 

 خودکشي راهش نيست اون چاقو رو بده به ما
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 مش رجب :اره راست ميگه ايناز چاقو رو بده به ما 

سرم گفتم:واي ...واي ...مش رجب چيکار کردي ؟اي خدا ببين من گير کيا افتادم اينجا دار المجانين دستمو زدم تو 

 نه عمارت ...اخه کي ميخواد خودشو بکشه مش رجب ؟... 

 خاتون گفت ميخواي خودکشي کني...-

 کنم؟پنچر شدم گفتم:مش رجب جان مگه قرار نبود من تو اشپزخونه براي امشب يه چيزاي رو حاضر 

 مش رجب با لودگي گفت:براي امشب چي ميخواي حاضر کني؟

 پوفي کردم انگشت اشارم وزدم به ميزوگفتم:امشب ..امشب چه خبره ؟براي همون 

 يهو با خوشحالي گفت:اها...ميخواستي براي تولد خاتون کيک وشيريني درست کني 

؟بد بختمون کرد خاتون زد زير خنده وگفت:رجب  محکم زدم به پيشوني خودم..اي خدا خاتون عاشق چيه اين شده

 جان تو که همه چي رو لو دادي...

 با دلخوري به مش رجب نگاه کردم اونم با شرمندگي گفت:ببخشيد ايناز ...از دهنم در رفت نخواستم بگم 

 قيافه معصومي به خودش گرفته بود خنديم وگفتم:عيب نداره...حيف شد ميخواستيم سوپرايزش کنيم 

 خاتون :خيالتون راحت من چيزي نشنيدم

 مش رجب باور کرد وگفت:راست ميگي چيزي نشنيدي؟

 خاتون خنديد وگفت:نه ...

مش رجبم خنديد ...خاتون خواست کمکم کنه ولي نذاشتم گفتم به مش رجب قول دادم خودم همه چيزي رو حاضر 

ني درست کردم ...خودمم شام درست کردم هر چند کنم ...کارگرا مشغول نصب در شيشه اي بودن منم کيک وشيري

خاتون زياد اصرار کرد ولي من به مناسبت تولدش مرخصي بهش دادم ..دل ارام هر بيست دقيقه به اشپزخونه سر 

ميزد يه ناخونکي به شيريني ها ميزد وميرفت ...ساعت هشت ديگه همه چي تموم شد ولي خستگي تو تنم بود اونقد 

ه پا نداشتم تو اشپزخونه نشسته بودم که فرحناز پيداش شد .....نميدونم چرا از ديدنش خوشحال رکه ديگه جوني ب

 شدم با همون قيافه مغرورانه وخودخواهانه..جلوم وايساد وگفت:آراد کي مياد؟

 االن ديگه پيداش ميشه...-

 اين دختره هنوز اينجاست؟-

 بله...-

 

 

 نشست...با اعصبانيت گفت:يه چيزي بيار اعصابم اروم بشه کيفشو محکم زد به ميز ورو به روم 

از قيافش خندم گرفته بود ولي من مراعات کردم وفقط يه لبخند زدم ...گل گاو زبون براش دم کردم وجلوش 

 گذاشتم با اعصبانيت پاش وتکون ميداد نگام کرد وگفت:چيه..به چيه زل زدي؟

 هيچي ...ببخشيد -

 د؟دقيقا ساعت چند ميا-

خواستم چيزي بگم که صداي ماشينش اومد بلند شد رفت به سالن ...به گفته خاتون خدا رحم کنه االنه که خون به پا 

شه صدا ي فرحناز بلند شد:مگه نگفتي اين دختره رو فقط چند روز نگه ميداري...االن بيشتر از يک هفته است لنگر 

 انداخته پس کي ميخواي بفرستيش بره؟
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تر حرف ميزد گفت:يادم نمياد گفته باشم فقط چند روز...فعال که هست تا هر وقتم دلش بخواد پيشم آراد اروم 

 ميمونه

 مگه من از اين دختره چشم آبي چي کمتر دارم...حاضرم ايناز بمونه ولي اين نه-

 چون دل ارام خوشکلتره نميخواي بمونه ؟ -

 دقيقا...-

 ل بکنم شرمنده فرحنازجون ...نميتونم ازش د-

آيناز هر چي بهت ميگه حقته...)چند قدم رفت سمت در دوباره برگشت (حاال به حرف آيناز ميرسم که گفت تو -

 دوتا خدمتکا رميخواي که يکي از پشت کيست کنه يکي از جلو اره؟

با کفش پاشنه قيافه فرحناز که اينو گفت خيلي خنده دار بود چون دقيقا اداي کسيه کش هم دراورد وقتي اينو گفت 

دارو قدم هاي تند وعصبي به سمت در رفت باز ش کرد ومحکم کوبيد آراد بااعصبانيت چشمامشو بست ورفت باال 

 ...فرحنازجون قربون دهنت که به خوبي ازم ياد کردي ولي اين اخريه چي بود گفتي؟بدبختمون کردي که ...

از خستگي بياد بيرون ...دل ارام و آراد اومد سر ميز نشستن ميزشام وچيدم... از خستگي کمي صوراتمو مالش دادم تا 

 براي دل ارام سوپ ميکشيدم که گفت:آيناز خوبي؟

 اره ..خوبم-

 خسته به نظرميرسي-

 کمي خستم...-

 آراد :اگه مرضي به دل ارام نزديک نشو ممکن مريض بشه

 گفتم که فقط خستم-

ي ايفون بلند شد..رفتم به اشپزخونه ديدم پرهام..واي سريع گوشي رو اونجا وايسادم تا شامشون رو بخورن .. صدا

 برداشتم وگفتم:تو اينجا چيکار ميکني؟ميدوني اگه آراد بفهمه دوباره دعواتون ميشه

 پرهام که از سرما ميلرزيد گفت:بابا درو باز کن يخ کردم ...

 پرهام درو ميزنم ولي اينجا نيا برو پيش خاتون -

 ه حاال درو بزن باشه..باش-

 دکمه رو زدم...اومد تو رفتم باال آراد گفت:کي بود؟

 کارگر شهرداري...يه چيزي پيدا کرده بود ميخواست بدونه مال ماست يا نه-

بعد اينکه شامشون خوردن دل ارام رفت که دستش وبشوره منم ظرفا رو جمع ميکردم که آراد اومد و گفت:اين چه 

 ي؟حرفي بود به فرحنا ززد

 کدوم حرف؟-

 همون قضيه کيسه....-

ها...من که منظورم با شما نبود که ...من اين مثال رو به يه مردي ديگه زده بودم بعد....فرحناز به شما گفت که شما -

 مثال اون مرد هستيد..

يني رو با اخم نگام کرد ورفت رو مبل نشست مش رجب اومد تو به آراد سالم کرد وگفت:آيناز کي کيک و شير

 ببريم ؟
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 ميخواي صبر کن با هم ببريمش يا االن ببر-

 نه با هم ميبريم ...راستي ميدوني پر....-

سريع دستمو گذاشتم ور دهنش تا اسمش از دهنش نپره بيرون و دستم وبرداشتم وبا لبخندگفتم:اره ميدونم پرنده 

 هام تخم گذاشتن ...

 مش رجب با گيجي گفت:ها..؟

 يک وببر خودم شريني ها رو ميبرم ..مش رجب تو ک-

 باشه ..

 دل ارام اومد وگفت:منم ميتونم بيام جشن ؟

 مش رجب:اره بيا ..خيلي خوش ميگذره

 آراد:قضيه جشن چيه؟

 مش رجب:اقا ..تولد خاتون شما هم بيايد

 مبارک..ولي دل ارام جاي نمياد-

 ه درست کرده ...يه کيک توت فرنگي بزرگ ..دل ارام:اخه چرا؟...آيناز اينقدر شيريني هاي خوشمز

آراد وسط حرفش پريد وگفت:اگه کيک وشيريني ميخواي بگو همين االن سفارش ميدم ...خوشمزه ترين کيک 

 وبرات بيارن 

 نه...اما ميخوام برم جشن -

 ميخواي منو تنها بزاري؟-

 خب تو هم بيا...-

 نه...-

ني ها رو دادم به مش رجب که ببره ظرفا رو ريختم تو ماشين ظرف شويي تا ميز وجمع کردم بردم اشپزخونه شيري

زودتر شسته بشه وقتي کارم تموم شد با کيک رفتم به خونه ...همه ديدن کيک خوشحال شدن مخصوصا پرهام که 

 پريد سمتم وگفت:مبارکه ايشااهلل.....همگي بگيد ايشااهلل

 همون با خنده گفتيم:ايشااهلل

اورد با ديدنش همون خنديدم گفت:نخندين...خاتون براي من 60رجب رفت اشپزخونه ويه شمع با عدد نشستم مش 

 هميشه يه دختر بيست ساله است 

 پرهام:باشه مشي حرفي نيست ...خاتون زودتر فوت کن تا زودتر ببريمش

 خاتون:اي شکمو پس بدون کادو اومدي براي کيک ؟

 م تره ...زود باش فوت کن نه...کادو هم اوردم ولي کيک مه-

سالگيشو فوت کرد همه براش دست زدن مش رجب چاقوي که با روبان تزيين شده بود واورد 60خاتون شمع -

 خاتون گفت:اين کارا ديگه براي چي بوده؟

 چاقو رو بهش داد پرهام گفت:اين عقده شب عروسي داره که کيک ونبريده مگه نه مشي؟

 اره..-
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ک وبريد براش دست زديم مش رجب يه تيکه کيک گذاشت دهن خاتون ...خاتون از خجالت خاتون خنديد وکي

 سرش وپايين انداخته بود وميخنديد 

 پرهام وقتي کيک وميخورد گفت: ايشااهلل کيک عروسي آيناز

 سه تاشون گفتن:ايشااهلل...

 گفتم:من شوهرم حاضره 

 پرهام :جدي؟

 ب ازدواج کنم مگه نه خاتون؟بله...قرار با خواهر زاده مش رج-

قيافه خاتون ناراحت شد به مش رجب نگاه کرد وگفت:واهلل چي بگم .....ما به اقا گفتيم ولي گفتن که الزم نکرده به 

 فکر شوهر دادن تو باشيم گفتن شما اجازه ازدواج نداريد ...

نميزنم...قاسم االنم نامزده تا چند وقته خالصه يه جوري به من تپيد که تا عمر دارم ديگه حرف ازدواج شما پيشش 

 ديگه هم جشن عروسيشه 

 فقط نگاش کردم پرهام گفت:غصه نخور آيناز قبل از اينکه بترشي خودم ميگيرمت 

 خنديدم وزدم به بازوش که اخش دراومد وگفت:خو چرا ميزني ...دارم ازت خواستگاري ميکنم 

 اوردم( غصه نخور آيناز قبل از اينکه بترشي خودم ميگيرمت...اين چه وضعه خواستگاري کردنه؟)داداشو در-

همه مون خنديدم ..وقتي جشنمون تموم شد پرهام رفت..خاتون دو تا تيکه کيک وچند تا دونه شيريني گذاشت تو 

 بشقاب وگفت:آيناز جان اينارو ببر برا اقا ..

 اين همه راه رو بره  ولش کن خاتون...هم سردمه هم خستم کي حال داره تو اين سرما-

 به مش رجب داد وگفت:رجب جان اينو ببر برا اقا ..شايد ديده باشه دلش بخواد

 خنديدم وگفتم:مگه اقا حاملست که دلش بخواد 

مش رجب خنديد وخاتون با چشم غره نگام کرد... رفتم به اتاقم وتشکمو پهن کردم ونتونستم خودم وبندازم 

 سابت کمر به تشک ميشکنه...روش..چون زمين بود وبعد ا

خوابيدم..فقط يک پلک زدم تا خوابم برد ..توي يه جنگل بزرگ ونيمه تاريک ميدويدم..درختا اونقدر بزرگ وپرشاخ 

وبرگ بودن که مانع عبور نور خورشيد ميشدن ..فقط ميدوديم وليال رو صدا ميزدم ...صداي نالشو ميشنيدم اما 

سادم نفس نفس ميزدم با تمام وجودم صداش زدم:ليال...صداي جيغي از سمت چپم نميدونستم از کدوم طرفه ..واي

شنيدم ..به همون سمت دويدم..ديدمش مچاله شده به يه درخت تکيه داده بود ..تمام موهاش روي صورتش ريخته 

 بود ..با قدم هاي اهسته رفتم طرفش دستمو گذاشتم رو شونش وگفتم:ليال..

 رفتم عقب صورتش پر بود از سرنگ گريه مي کرد وگفت:ايناز کمکم کن سرش وبلند کرد با ترس 

جيغ کشيدم ...چشمام وبا زکردم نشستم ..نمي تونستم نفس بکشم بلند شدم چراغ وزدم همون جا نشستم ...گريه 

بم خواب کردم بازم کابوس ..بازم ليال..خسته شدم کي اين کابوسا دست از سرم بر ميدارن ؟االن چهار ماه که يه ش

راحت نداشتم ...کاش يک روز بدون کابوس ليال از خواب بيدار ميشدم ...کاش آراد ليال رو هم ميفروخت اما 

نميکشتش...صداي اذن بلند شد...بلند شدم خدا يا منو از اين زندان نجات بده... بعد اينکه نمازم وخوندم يه ربع به 

دم:اقا...ديگه خسته شدم هرروز گفتم:اقا...اقا ياد ديروز که چه شيش رفتم به اتاق آراد که بيدارش کنم ..صداش ز

 جوري صداش زدم افتادم وخنديدم صداش زدم بيدار شد خواستم برم که گفت:لباسم ودوختي؟
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 نه اقا امروز برش ميزنم -

 مگه ديروز چيکا رميکردي که امروز ميخواي برش بزني ؟-

 براي تولد خاتون کيک درست ميکردم-

 ندي زد وگفت:همون کيک وشيريني که بوي روغن سوخته ميداد؟يعني کل روز وگرفتار اينا بودي؟پوزخ

 اگه خوشمزه نبود پس چراپيش دستي خالي رو عسليته ؟ -

 چون ريختمش تو سطل آشغال-

 به سطل اشغالي که اونطرف تختش بود نگاه کردم رفتم طرفش که گفت:کجا داري ميري؟

 طل اشغال هست يا نه؟ميخوام ببينم تو س-

 دير رسيدي گربه خانم ..اشغاال ساعت نه دم در حياط ميزارن-

 با حرص نگاش کردم گفت:حاال زياد خودتو ناراحت نکن...امشب سعي کن زودتر بري دم درحياط

گه گربه از تخت اومد پايين ...فکر کنم خاتون بخاطر اين پير شده نه من ..نمي دونم چه عالقه اي داره به من مي

...خودش با اون موهاش که عين کيويه.. کسي که مجبورت نکرده خب نمي خوردي بعد اينکه ورزشش کرد وان وپر 

اب کردم دستمو گذاشتم داخلش وگفتم:چقدر دلم ميخواد يه بار تو اين وان بخوابم ..خنديدم..ارزو برجوانان عيب 

 نيست 

 يخوام حموم کنم اگه حرف زدن با خودتت تموم شده بيا بيرون م-

 بلند شدم وگفتم:ببخشيد...

اومدم بيرون ..يعني سمعک ميزاره که حرفامو ميشنوه ؟شايد کسي چي ميدونه ...صبحونه رو حاضر کردم وساعت 

 هفت بردم باال..ميزو چيدم نشست نگام کرد و گفت:خفه نميشي؟

 بله؟-

 صورتت زده بيرون  به روسريم اشاره کرد وگفت:اينقدر گرهش وسفت بستي که کل

 ميگم چرا احساس خفگي ميکنم نگو بخاطر روسريه کمي شلش کردم گفت:امروز بايد کتمو تموم کني..

 اما شما نه روز ديگه فرصت داريد-

 ميخوام اگه گند زدي وقت خريد کردن داشته باشم...چرا وايسادي بيا برام لقمه بگير-

 نشستم گفتم:امشب به امير زنگ بزنم؟

 خير..ن-

 چرا؟-

 چون پول تلفنم زياد ميشه ...-

نگاش کردم اخه اين چه حرفي بود زد؟ بهونه بهتر نداشت ؟...پول تلفنش زياد ميشه؟ لقمه گرفتم ودادم بهش 

 وگفتم:خب پولشو ميدم

 پولشو ميخواي از کجا بياري؟-

 تومن بسته؟600امير بهم پول ميده...-

 شي...نميخوات پول اميرت وبه رخم بک-

 نميخواستم به رختون بکشم فقط..-
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 بسه وقت بحث کردن ندارم-

کجاست خاتون که ميگه به اين خارشتر محبت کن تا گل بده ..بياد ببينه گل که نميده هيچ بدتر طرفي که داره بهش 

از دستم  محبت ميکنه هم خشکش ميکنه، چايش وبرداشتم بعد اينکه شيرينش کردم ....خواستم بزارمش رو ميز که

 ول شد وريخت رو پاش بلند شد وشلوارو از پاش جدا کرد وگفت:اين چه کاريه؟

 ببخشيد حواسم نبود ...نميدونم چي شد که ازدستم افتاد...-

 از دستت نيوفتاد براي عمد اين کارو کردي..-

 نه به خدا..-

 يکنمقسم نخور..اگه ميخواستم بهت اجازه زنگ زدن بدم ..ديگه اين کارو نم-

اي خدا...چرا امروز بايد چاي روش بريزم رفت به اتاق لباس ميز وجمع کردم ،داشتم ميرفتم که از اتاق بدون لباس 

اومد بيرون سريع سرم وانداختم پايين وگفت:به من که ميرسي سر به زير ميشي...اما علي جلوت لخت بشه چار 

 چشي نگاش ميکني

 ديدمش..ولي بازوهاي گنده اي داره گفت:اين پيراهن قهوه اي من کجاست ؟اميربيچاره... تا حاال با تيشرتم ن

 همون جا کناربقيه لباسات..-

 به من نگو کجاست بيا بهم بده ... -

سيني رو گذاشتم رو ميز ورفتم به اتاق..خدا هر چي بهش نعمت گوش عطا کرده در عوضش از نعمت ديدن 

 محرومش کرده... 

 بود ..گفت:خب..تو لباسا گشتم اما ن

 نميدونم ديروز اتوش کردم گذاشتم همين جا کنار همين لباس طوسي-

 يعني ميخواي بگي بال دراورده رفته؟-

 بعيدم نيست ...لباساي شماست هر کاري بگي از دستشون برمياد-

 پوفي کرد وگفت:نميدونم چرا تا حاال نفروختمت 

 وات ميفرستادم چيزي نگفتم چشمام وبستم وبا صداي بلندي صل

 داري چيکار ميکني؟-

 هيششش)نگاش کردم اخم کرده بود(نه منظورم اينکه ..اروتر صحبت کنيد تا يادم بياد کجا گذاشتمش -

 فکر ميکني با اين مراسم مذهبي لباس من پيدا ميشه ؟-

 دوباره چشمام وبستم وگفتم:اره..هر وقت صلوات ميفرستم يادم مياد

 برو چهار تا شعمم بيار يه مراسم احضار ارواح راه بنداز شايد اونا تونستن لباسم وپيدا کنن اها..خوب ميخواي-

با اعصبانيت نگاش کردم خواستم چيزي بگم که چشمم افتاد به جاي زخم کهنه که زير قلبش بود بريدگي با چاقو يا 

 چيزي شيبه اين ...شايد قلبش وعمل کرده 

 ه خودتت سينه نداري که سينه مردم زل ميزني؟به چي زل زدي؟)نگاش کردم(مگ-

 با دهن گشاد نگاش کردم گفت:سينه خودتت که بزرگه 

رفت بيرون چشممو بستم و لبمو گاز گرفتم ...ک..ک..کثافت گوزن شاخدار پير با صداي بلندي گفت:زودتر پيراهنم 

 وپيدا کن داره ديرم ميشه ...
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ي سمت شلوارش هم رفتم گفتم شايد اونجا باشه اما نبود اومدم بيرون با يه دور ديگه کل لباساش ونگاه کردم حت

چشم گشاد به همون پيراهني که يک ساعت دنبالش ميگشتم وتن اقا بود نگاه کردم ...وگفتم:اين ...اين همون لباسي 

 نيست که گفتيد دنبالش بگردم ؟

 چرا خودشه..چطور ؟-

 ده بود لبخند زدم وگفتم:هيچي اقا ...روز خوبي داشته باشيد با خونسردي که پشتش کوه اعصبانيت خوابي

 يادت نره کا رامروز تو فقط دوختن کت منه...-

 چشم اقا.. -

دلم ميخواست سرم وبکوبم به ديوار ...اونم نه يه بار چند با رشايد حرص واعصبانيتم خالي بشه...به اتاقم رفتم پارچه 

کت اقا م بودم..خاتون اومد تو وگفت:آيناز جان من ميرم بيرون زود  مشغول دوخت55رو برش زدم وتا ساعت 

 برميگردم مواظب غذا باش نسوزه 

 چشم...)خواست بره صداش زدم(...خاتون ...خاتون-

 برگشت..وگفت:بله..

رو بخر  يه لحظه وايسا....)چيزاي که براي کت وشلوار الزم داشتم توي يه کاغذ نوشتم دستش دادم وگفتم(.....اينا-

 بعد از اقا پولش و بگير 

 چشم امرديگه اي نيست ؟-

 خير عرضي نيست...-

نيم ساعت بعد از اينکه رفت بساط خياطي رو جمع کردم ورفتم به اشپزخونه عمارت ...زير قابلمه ها رو خاموش 

دل ارام اومد تو کردم ..در يخچال وباز کردم کمي ميوه گذاشتم تو پيش دستي ونشستم سيب پوست ميگرفتم که 

 وگفت:سالم

 سالم دل ارام خانم... نيم روزتون بخير صبحونه خوردي؟ -

 رو به روم نشست و گفت:اره خاتون بهم داد 

 يه قاچ از سيب بهش دادم وگفتم:بيا اينو بخور 

 سيب وبرداشت وگفت:تو آراد ودوست داري؟

 ر کرد ؟با تعجب گفتم:چي؟نه....از کجا همچين فکري به ذهنت خطو

 همين جوري گفتم چند ماهي پيشش هستي شايد ..عاشقش شده باشي-

 پوزخندي زدم وگفتم:اون روزي که من که عاشق اين ژله بشم قيامت 

 آراد فرحناز وهم دوست داره؟-

رش اينجوري که نشون ميدن چون با هم خوبن ...حتي قرار بود شب يلدا نامزد کنن ولي با مخالفت اقا بهم خورد)س-

 پايين بود با شک گفتم(اين سواال براي چيه؟

 با لبخند نگام کرد وگفت:من آراد ودوست دارم ..ميخوام يه کاري کنم با هام ازدواج کنه 

با تعجب نگاش کردم آراد با اين چيکار کرده که اين بد بخت عاشقش شده...خندم گرفته بود چطور عاشق اين بچه 

 اري؟قوزميته شده گفتم:چرا دوستش د

 چون هم خوشکله هم مهربون...-
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 آراد ومهربوني؟...اون دقيقا مثل اب وروغن ميمونه که هيچ وقت باهم قاطي نميشن..-

 اروم اروم ميخند يم که با دلخوري گفت:اگه با تو بده با من خوبه...

نشو ..اون احساسي به خندمو جمع کردم وگفتم:اهل نصيحت نيستم ولي به عنوان خواهر بزرگ تر ميگم عاشق اين 

نفر دورش ريختن وفقط باهاشون ميرقصه ميبوستشون...دروغ نگفتم به  20...10دخترا نداره ..اگه بگم به اندازه 

 ديوار خشتي هيچ وقت تکيه نکن 

با اعصبانيت بلند شد وگفت:تو به من حسودي ميکني نه؟...چون با من خوبه..من مطمئنم آراد من ودوست داره 

 ينه تا حاال منونگه داشتهبخاطر هم

قبل از شما هم يه ويدا خانم که دقيقا همين حرفا رو ميزد ...يعني فقط مونده بود تاريخ عقدشو با اقا مشخص کنه -

 ..نميخوام نااميدت کنم ولي زياد دلخوش نباش 

وز چند دقيقه از رفتنش با اعصبانيت رفت بيرون ...خدا لعنتت کنه که اينجوري با دل دختر مردم بازي ميکني...هن

نگذشته بود که صداي جيغش بلند شد دويدم بيرون ديدم افتاده رو زمين وا زدرد مچ پاش وگرفته بود رفتم کنارش 

 وگفتم:خوبي ؟افتادي؟

 با درد وناله گفت:اره ليس خوردم ...مچ پام خيلي درد ميکنه 

ثافت تلفنم وجمع کرده دويدم سمت حياط مش رجب شلوارشو زدم باال ورم کرده بود ...به خونه نگاه کردم ..ک

 وديدم دويدم سمتش وگفتم:مش رجب دل ارام افتاده فکر کنم پاش شکسته ...بايد ببريمش بيمارستان 

 مش رجب :نميتونم ببرمش بيمارستان ؟

 چرا؟...-

 اقا گفته نبايد بره بيرون -

 ه بايد ببريمشيعني اينم مثل من زندانيشه؟...مش رجب داره درد ميکش-

 االن ديگه اقا پيداش ميشه ..خودش ميبرتش -

 با قدم هاي تند رفتم پيش دل ارام گفتم:صبر کن االن اقا مياد ..

 آراد با اعصبانيت اومد تو کناردل ارام نشست وگفت:چي شده دل ارام؟

 با آيناز دعوام شد اون هلم داد..-

 کارو کردي؟ آراد با اعصبانيت نگام کرد وگفت:چرا اين 

 با چشاي گشاد گفتم:دروغ ميگه ...خودش افتاد

 مختار که کنارش وايساده بود گفت:االن وقت دعوا کردن نيست ..بلندش کن ببريمش بيمارستان 

 آراد با خشم چشم ازم برداشت ودل ارام و بلند کرد گفت:وقتي برگشتم حسابت ميرسم 

اره به هر کي خوبي ميکنم اينجوري جوابمو ميده ..با اشک رفتنش ونگاه چرا دل ارام اين حرف وزد ..؟دستم نمک ند

 کردم مش رجب اومد جلو وگفت:گريه نکن آيناز

لبخند تلخي زدم ...وقتي خاتون اومد مش رجب ماجرا رو براش تعريف کرد نهار وبا هم خورديم ..بعد نهار دوباره 

 تو وگفت:آقا اومده با تو کار داره  رفتم سراغ کت آراد مشغول دوخت بودم که خاتون اومد

 اومده اينجا؟-

 اره..-
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 بلند شدم يه شال رو سرم انداختم ورفتم بيرون پشت من وايساده بود گفتم:بله اقا..

 برگشت با اخم گفت :سر چي با دل ارام دعوا کردي؟

 يه بار گفتم..دعوا نکرديم خودش افتاد-

ل ارام و بشکوني ميتوني از من انتقام بگيري؟...اگه با من دشمني کينت دروغ نگو..فکر کردي اگه دست وپاي د-

 وسر دل ارام خالي نکن 

 نگاش کردم وگفتم:چرا حرف همه رو قبول داري اال من؟

چون تو با من دشمني داري... هنوز حرفت يادم نرفته که ميخواي منو با زجر بکشي دستتو گذاشتي دقيقا رو -

 عزيزاي من

 دم وگفتم:دل ارام ودوست داري؟پوزخندي ز

 معلوم که دوستش دارم -

فرحناز وچي؟...اون دخترايي که شب مهموني دورت حلقه ميزنن چي؟همه رو دوست داري؟)فقط نگام کرد وچيزي -

نگفت(ميدوني دل ارام عاشقت شده؟...ميدوني ميخواد يه کاري کنه که تو باش ازدواج کني چون فکر ميکنه تو هم 

اري... به من مربوط نيست اما عشق پاک دل ارام وبا هوست کثيف نکن....با دلش باز ي نکن اون هنوز بچه دوستش د

است شونزده سال سني نيست که بفهمه اين کارت از روي هوس وبچه بازيي...اون براي اينکه بفهمه قرار فقط چند 

 شب نقش عروسک خوشکلتو بازي کنه بچست ...

چيه تو شدي عابد وزاهد ما شديم گناهکار؟کاردوتامون که عين همه...تو علي وپرهام آراد پوزخندي زد وگفت:

 وآبتين وسر کار ميزاري من چند تا دختر بيشتر از تو 

اينو گفت ورفت ...دو روز کامل مشغول دوخت کت وشلوار اقا بودم تو اين مدت بهم اجازه نداد پيش دل ارام برم... 

ودم ساعت نه شب بود که کت حاضر کردم وفقط بايد پروش ميکرد ...تو اتاق بودم منم همچين مشتاق ديدارش نب

 که خاتون گفت:روسريت وبپوش اقا اومد

 خنديدم وگفتم:خوش واومده

 روسريم پوشيدم خاتون کنار وايساد وگفت:بفرماييد اقا 

 آراد با اخم ودست به جيب اومد تو ..گفتم:سالم..

 ر اون کله کچلش وتکون بده اما زبونش نه...دم در وايساده بود گفت:کتم حاضره ؟ فقط سرشو تکون داد ...حاض

 بله فقط بايد پروش کنيد -

همين جور که مياومد جلو يهو اخش بلند شد پاشو تو دست گرفت ....نگاه کردم ديدم يه سوزن به پاش رفته واي... 

 خاتون گفت:اقا چي شد ؟

 وايساد وگفت:هميشه اينقدر شلخته اي و سوزناتو ميريزي کف زمين ؟آراد با پاي لنگون کنار ديوار 

خاتون پاش وکه ديديد رفت بيرون با نگراني رفتم جلو گفتم:ببخشيد اقا ...اتاق وتمييز کرده بودم نميدونم اين از 

 کجا پيداش شد

 پيداش نشد تو انداختي جلو من..-

 که بخوام همچين کاري بکنم اخه اقا من از کجا ميدونستم شما داريد ميايد-

 آراد با ترس به پاش نگاه ميکرد انگار از سوزنه ميترسيد رفتم جلو وگفتم:اجازه بديد براتون درش بيارم ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

3 1 1  

 

فقط نگام کرد انگا رراضي بود رفتم جلو سرم وخم کردم وسوزن وکشيدم وبا خوشحالي سرم وبلند کردم خورد،به 

 دماغش وگفت:اخ...

 کردم وگفتم:چي شد؟..ببخشيد  با تعجب نگاش

 آراد با اعصبانيت دستش وگذاشته بود رو دماغ خونيش وگفت:تو غيرازببخشيد کلمه ديگه اي بلد نيستي؟

 چرا بلدم ولي اين جم وجور تره ....خب متاسفم-

.)خاتون به آراد بيچاره هم پاش خون مياومد هم دماغش خاتون با چسب اومد تووگفت:اقا...اين چسب وبزاريد ...

 دماغش نگاه کرد و(اقا دماغتون چي شده؟ 

 آراد گفت:از اين بپرس..يه کت وشلوار برام دوخته پولشو ميخواد از جون دماغ وپام دربياره 

 خواست بره گفتم:نميخوايد لباستون وپروو کنيد؟

 چيه ميخواي يه بالي ديگه سرم بياري؟..بيا اتاقم -

 ين چه بال ي بود سر اين اوردي؟اينو گفت ورفت..خاتون گفت:ا

 به من چه خاتون...پاش که تقصير من نبود خواستم سوزن ودر بيارم چه ميدونستم اقا زوم کرده رو کله من-

کت وشلوار وبردم به اتاقش به صفحه تلويزيون نگاه ميکرد سرفه اي کردم سريع خاموشش کرد وگفت: تو اينجا 

 چيکار ميکني؟کي گفت بياي اينجا؟

 عجبا توهمين دو دقيقه الزايمر گرفت؟گفتم:خودتون گفتيد براي پرو لباستون بيام 

 اها..راست ميگي-

 ديونه زنجيري...رفتم تو وجلو گفتم:اول کت وامتحان ميکنيد يا شلوار؟

 کت بده ...-

 بلند شد کت وبهش دادم شلوار وگذاشتم رو تخت پوشيد وگفت:پس کو دکمه هاش؟

 گه خوب بود دکمه هاشم ميزارم ...اول بپوشيد ا-

رفتم جلو لبه کت وگذاشتم رو هم سه تا سوزن ته گرد برداشتم وگذاشتم جاي دکمه چند تا ديگه برداشتم 

 گفتم:کمي دستون وببريد باال 

 وقتي برد باال به دو طرف پهلوش که کمي گشاد بود زدم وگفتم:اينجوري خوبه ؟راحتي؟

 گشاده..اره ولي سمت راست هنوز -

 کمي تنگ تر کردم وگفتم:االن خوبه؟

 اره...-

رفتم پشت کمرش اونجا خوب رو به روش وايسادم ..کل کت ونگاه کردم خوب بود جز بازو هاش کمي الغربود 

 باعث شد شل بيوفته ..گفتم:ميخواي کمي از بازو هاتم بگيرم ؟

 نميدونم اگه خوب ميشه اره -

 م:کمي دستتون وببريد باال ..سوزن ته گرد وبرداشتم وگفت

 دستش وکه برد باال چند تا سوزن زدم يکي ديگه مونده بود که حواسم نبود زدم به انگشت خودم...واي

 مواظب باش.-

 نگاش کردم ...گفت:منظورم اينه که مواظب کتم باش
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 کشي ميکنم لبخند زدم وگفتم:ميدونم...چون اونروزي که شما بخوايد نگران من باشيد ...من خود

تا سوزن ديگه برداشتم دوباره رفتم جلوتر سايه سنگين نگاهشو رو خودم حس ميکردم به اندازه يک سانت دو 

 طرف وگرفتم رفتم عقب نگاه کلي انداختم عالي بود گفتم:دور يقه شو براتون نوار سفيد مي کنم

 هر کاري ميکني بکن فقط خوشکل بشه-

 ار و بپوشيدباشه..پس کت ودر بياريد شلو-

 اينم بايد بپوشم؟-

 اره ديگه... -

 کت ودراورد برداشتم وشلوا رو بهش دادم دکمه شلوارشو باز کرد گفتم:ميخوايد اينجا شلوارتو عوض کني؟

 اره ديگه ...-

کروکوديل اداي منو درمياره ...زيپ شلوار شو کشيد پايين پشتم بهش کردم همين که شلوارشو در مياورد گفت: 

 يب نداره يه بار ببيني.. ميگن يه نظر حاللهع

 نميدونستم بخندم يا شلوارو بزنم تو سرش ...شلوارو از پشت دادم بهش وگفتم:برو به عشاقت نشون بده

 حرفتو نشنيده ميگرم ...)يک دقيقه بعد گفت (..تموم شد-

ر کردي ميتونم راحت اين کت وشلوار برگشتم ...يه لبخند از روي رضايت به خودم زدم ..ايول دمت گرم اني چيکا

 وتو بازار يک ميليونم بفروشم گفت:باز داري به چي فکر ميکني که ميخندي؟

لبحندم وخوردم ...اَههههه اين از کجا فهميد من دارم فکر ميکنم ؟...به شلوار نگاه کردم وگفتم:شلوا رکه ديگه 

 مشکلي نداره؟

 چرا ..کمي گشاده-

 چسبيده به رونت ديگه مونده جر بخوره ..کجاش کشاده اين که -

 باز که اينجوري حرف زدي؟...همين که گفتم تنگش کن -

 باشه اينقدر تنگش ميکنم که يه قدم برداشتي از خشتک جر بخوره...گفتم:چشم اقا 

 لباساشو برداشتم ...خواستم برم که آراد گفت:چاي وميوه ببر اتاق تلويزيون 

 چشم..اقا-

اشتم وبردم اتاقم ميوه رو شستم رفتم به اتاق سيمنا نگاشون کردم دل ارام سرش وگذاشته بود رو پاي لباس وبرد

 آراد اونم اروم انگشتاي دستش ونوازش ميکرد :به چي نگاه ميکني؟

ميوه رو گذاشتم رو ميز رفتم به اشپزخونه چاي رو ريختم تو فنجون و بردم براشون آراد سيب ميزاشت دهن دل 

 چاي و گذاشتم رو ميز دل ارام گفت: من قهوه ميخواستم...ارام 

 اشکالي نداره ميخورم 

 آراد فنجون وبرداشت وگفت:عزيزم چيزي رو که دوست نداري به زور نخور ...)جلوم گرفت(برو براش قهوه بيار 

م:چيز ديگه اي فنجون وبرداشتم وبا قهوه ساز قهوه درست کردم گذاشم جلوش آراد موهاشو نوازش ميکرد گفت

 الزم نداريد ؟

 آراد:نه برو 
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رفتم به اتاقم و خوابيدم...هنوز چشمم گرم نشده بود که تلفن زنگ خورد...باز چي ميخواد؟انگار اين کرم مَردم 

 ازاري داره...گوشي رو برداشتم :بله

 صداش نگران بود گفت:زود بياعمارت

دون اينکه لباس گرمي بپوشم به سمت عمارت دويدم دونه هاي برف تلفن وگذاشتم نکنه بازم براش اتفاقي افتاده ب

اروم خودشون رو به زمين ميرسوندن از زير برفا رد شدم در عمارت وباز کردم ورفتم باال ..دم اتاق دل ارام با 

 کالفگي ونگراني وايساده بود تو راه پله وايسادم نگام کرد وگفت:تو قهوه چي ريخته بودي؟

 هيچي..-

تر اعصباني شد وداد زد:مگه نگفتم دشمني که با من داري سردل ارام خالي نکن ...نتو نستي ببيني رو پام بيش

 خوابيده؟...داشتي از حسودي ميمردي نه؟ 

اشک تو چشمام جمع شد گفت:اگه از اون بالي که سر ش اوردي گذشتم ازاين نميگذرم...فعال برو ببين چشه ميدونم 

 بعد بات چيکار کنم

 ب دهنمو قورت دادم رفتم تودل ارام تو خودش مچاله شده بود رفتم پيشش گفتم:چي شده؟..جايت درد ميکنه؟ا

 نگام کرد وگفت:پريود شدم...دلم خيلي درد ميکنه نتونستم به آراد بگم خجالت کشيدم گفتم به تو بگه

 کار خوبي کردي..االن برات يه جوشنده ميارم -

 رفت وگفت:پد بهداشتي هم ميخوام خواستم برم که مچ دستم گ

 با لبخند گفتم:باشه برات ميارم 

 از اتاقش اومدم بيرون آراد روبه روي اتاق به ديوار تکيه داده بود اومد طرفم گفت:خب..

 خب به جمالت ...چيز مهمي نيست خوب ميشه -

 ميخواي بکشيش نه؟..به تو نميتونم اعتماد کنم ميبرمش بيمارستان-

ف درگفتم:پريود..پريود که ديگه ميدوني چيه؟..احتياجي به بيمارستان نيست االن براش يه جوشونده ميارم رفت طر

 حالش خوب ميشه 

رفتم پايين و با جوشنده اي که امير بهم ياد وقرص اهن وپد بهداشتي برگشتم ...رفتم به اتاقش ديدم آراد کنارش 

 وبوسيد وگفت:خيلي دلت درد ميکنه؟دراز کشيده دستش وگذاشته رو بازوش پيشونيش 

 نه...کمي-

 سرفه اي کردم آراد برگشت با اعصبانيت گفت:بلد نيستي در بزني؟

 مگه پيشش نخوابيدي که من ببينم ؟خب ديدم...ميشي بلند شي؟-

رو به  پوزخندي زد وگفت:براي چي پيشش بخوابم که تو ببيني؟...فکر کردي بهت عالقه دارم که اينجوري ميخوام تو

 خودم نزديک کنم ؟

 ببخشيد حق با شماست... -

 به جوشنده نگاه کرد وگفت:اين چيه؟

 جوشنده...براي اين جور مواقع خوبه -

 اول خودتت بخور...-
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دو قلپ ازش خوردم..وبا قرص جلو دل ارام گرفتم..دل ارام برداشت وخورد آراد هنوز نشسته بودگفتم:ميشه بري 

 بيرون...؟

 رم؟چرا ب-

 پوفي کردم..حاال من به اين بچه پررو چي بگم...تو چشماش نگاه کردم وگفتم:خواهش ميکنم بريد بيرون 

 اوني که بايد از اين اتاق بره بيرون توي نه من -

به دل ارام نگاه کردم سرش پايين بودو معلومه با وجود آراد خيلي معذبه ...پد از جيب کاپشنم دراوردم وگفتم:ببين 

 حاال ميري بيرون؟okواد اينو...ميخ

آراد فقط نگام کرد بدبخت دل ارام از خجالت کمي روسريش وکشيد جلو رفت بيرون دل ارام خنديد وگفت:خيلي 

 زشت بود نبايد بهش نشون ميدادي..

 مگه نديدي عين چسب به تخت چسبيده بود وتکون نميخورد ...بچه پررو بايد روش وکم ميکردم -

 وگفت:هميشه اينقدر باش راحتي؟پد وبرداشت 

 راحت نيستم...فقط جواب کاراشو ميدم -

بلند شد رفت دستشويي خدا روشکر جاش وکثيف نکرده بود که مجبور به تمييز شدنش بشم ...از اتاق اومدم بيرون 

 آراد رو پله اول نشسته بود از کنارش رد شدم چند تا پله رفتم پايين گفت:صبر کن...

 ت:تو از من نميترسي؟برگشتم..گف

 خنديدم وگفتم:براي چي بترسم؟...

پس بخاطر همينه اينقدر باهام راحتي؟...يعني زيادي راحتي هيچ دختري جرات نکرده بود با من اينجوري حرف -

 بزنه اما توهرچي دلت بخوات ميگي

 من که چيزي نگفتم-

 نگفتي..اون چي بود نشونم دادي -

 رفتيد بيرون مجبور شدم ...اگه ناراحت شديد معذرت ميخواماها...خب هرکاري کردم -

 به چشمام خيره شد ..گفتم:ميتونم برم؟

 به خودش اومد وگفت:اره برو

 چند تا پله ديگه رفتم پايين وايسادم وگفتم:بخاطراينکه تا حاال هم نزديم ازتون نميترسم 

تم وبه اسمون که دونه هاي برفش وبه زمين ميفرستاد نگاه سريع اومدم پايين..تو حياط وايسادم دستمو زير بغلم گرف

کردم ..اروم به زمين مينشستند انگار عجله اي براي پير کردن زمين نداشتن ..با دو به سمت خونه ميرفت که يه حس 

 باعث ايستادنم شد برگشتم ديدم آراد از پنجره نگام ميکنه چشم ازم برنميداشت ...من نگاهمو ازش گرفتم سريع

 رفتم به اتاقم وزير پتو گرم ونرمم خوابيدم...

چهار روز تمام به دستور اقافقط بايد کت وشلوارش وتموم ميکردم وبه دل ارام خانم ميرسيدم تا پريودش تموم 

بشه..اينقدر پله ها روبراي ميان وعده نهار.. شام... قرص اهن.. باال پايين کردم که کمردرد گرفت به طوري که براي 

ن نماز به زحمت رکوع وسجده ميرفتم ...خاتون بيچاره هم موقع خواب کيسه اب گرم روکمرم ميزاشت ...سه خوند

روزقبل ازمهموني کت وشلوارش حاضر کردم اتو کرده ..به دست گرفتمورفتم سمت اتاقش دم در وايسادم در زدم 

 فتم تو گفتم:اقا اينجاييد؟کسي جواب نداد...دوباره در زدم بازم کسي نگفت بيا تودر وبا زکردم ور
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از سوت وکور بودن اتاق فهميدم بازم با دل ارام رفتن بيرون کت وشلوارش وگذاشتم رو تخت واومدم بيرون ...رو 

 راه پله ها نشستم سرم وگذاشتم رو زانوم واروم زير لب شعر سالم فريدون وزمزمه ميکردم...

 چقدر صدات قشنگه...-

ارام با لبخند نگام ميکنه آرادم با اخمي که انگار زمينشو تصاحب کردم .. بلند شدم به  سرم وبلند کردم ديدم دل

دستاي آراد ودل ارام که پر بود از خريد نگاه کردم..اما نه با حسرت از روي دلخوري که چرا براي من که 

 ه لباسا رو پس ميزنه خدمتکارشم پول ماهيانه نميده اما به اين دختره اونقدر خريد کرده که ديگه کمدش بقي

 آراد:کاري داشتي؟

 بله...لباستون حاضره گذاشتم رو تخت تون ميخوايد يه بار ديگه پرو کنيد-

 احتياجي نيست...برو-

 اومدن باال دل ارام گفت :خب بپوشش ببينم چه جوري ميشي...من نديدمش

 همين جور که سمت اتاق دل ارام ميرفت گفت:شب مهموني ميپوشم ببين 

 همون جا بال تکليف وايسادم آراد ودل ارام اومد بيرون گفت:چرا هنوز وايسادي؟

 اگه ميپوشيد وايسم مشکلي داشت برم درستش کنم -

 آراد بدون جواب رفت تو دل ارام با خوشحالي گفت:اره ميخواد بپوشه بيا تو

 رفتم توآراد شلوارش وپوشيد کت وجلوم گرفت وگفت:کمکم کن بپوشم

شتم پشتش وايسادم کت وبا زکردم دستش و گذاشت تو استيناش رفتم جلوش يقشو درست ميکردم...نگاهشو بردا

حس کردم يقه کتش تو دستام بود سرم وبلند کردم بازم به چشمام زل زد ...دل ارام گفت:آيناز ميري کنار ببينم چه 

 شکلي شده؟

:واي آراد عالي شدي...بي نظيري ....معلوم نيست کته يقشو ول کردم ورفتم عقب دل ارام با ذوق بغلش کردو گفت

 به تو مياد يا تو به کت

 آراد نگام کرد ودريغ از يه تشکر خشک خالي...گفتم:با من ديگه امري نداريد؟

 يه لحظه صبرکن..)رفت سمت ميز عسلي از کشوش يه پاکت سفيد دراورد وجلوم گرفت(...بگير-

 چيه؟-

 برشدار..-

شو باز کردم ده ها تراول صد هزار تومني ...پوزخندي زدم وگذاشتمش رو تخت وگفتم: پول نميخوام برداشتمش در

 يه تشکر ميکردي که خستگي تو تنم نمونه ...

 دو قدم رفتم که گفت:من پول وبهت دادم..بعد هرجا نشستي نگي آراد دستمزدم وبهم نداد...آراد پول بهم نميده

کردم از اين به بعد هم نميکنم...چون علي تا االن نزاشته کم وکسري داشته باشم...هر چي نه نترس تا االن شکايتي ن-

رو که خواستم ونخواستم برام خريده ولي حق علي نيست براي من پول خرج کنه من خدمتکار شمامم بايد حداقل 

 ب بخير پولو بهم بديد...فکر کنم همه خدمتکارا از ربابشون پول ميگيرن )بهشون نگاه کردم(ش

از اتاقش اومدم بيرون ...ولي دلم نميخواست برم بخوابم رفتم پشت عمارت تو االچيق نشستم هواي سرد بهمن ماه 

اروم رو صورتم ميشست وحسش ميکردم اين سرما روبه اون اتاق فکسني که ادم قمباد ميکنه ترجيح ميدم ... به کلبه 

راد که کسي رو راه نميده... چرا فقط خودش ميره ؟...سرم وگرفتم رو آراد نگاه کردم انگار اينم شده حصار تنهايي آ
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به اسمون سياه وها کردم اسمون اطرافم سفيد شد خنديدم چقدر دنيام کوچيکه...نزديک ده دقيقه اي نشستم ديگه 

 طاقت سرما رو نداشتم عزم رفتن کردم ..

 کي بهت اجازه داد بياي اينجا ؟-

 رت ميخوام ...مگه اشکالي داره؟سريع بلند شدم وگفتم:معذ

 بله اشکالي داره ...اين االچيق من خوشم نمياد هر کسي اينجا بشينه-

 بله..ببخشيد -

 چند قدم رفتم گفت:هميشه مياي اينجا؟

 نه...فقط موقعايي که خوابم نميبره يا تنهام-

 يعني تو اين سرما اينجا نشستي که تنهايي در بياي؟-

 يه...شما که بهم اجازه نميديد به امير زنگ بزنم مجبورم اينجا بشينمنه از سر ناچار-

 من زنگ نميزنم اون نبايد عرضه داشته باشه يه احوالي از عشقش بگيره؟-

چيزي نگفتم وسرم وانداختم پايين...راست ميگه اين زنگ نميزنه اون چرا سراغي ازم نميگره نکنه آراد راست بگه 

زدواج کرده؟...سرم وبلند کردم بازم چشمام ونشونه گرفته بود...اين چند روزه خوب داره وبا يه دختر فرانسوي ا

 نگام ميکنه اونم فقط چشم انگار من اجزاي ديگه اي ندارم وخدا کل صورتم وچشم افريده گفتم:برم؟

کت شلوارهر  ماهي که اينجا کار ميکردي ودستمزد1همون پاکت سفيد وگذاشت رو تنه درخت وگفت:اين پول براي 

کاري دوست داري باش بکن، ميخواي بندازش سطل اشغال ..من پس نميگيرم )چند قدم رفت برگشت(بخواي 

 ميتوني بشيني 

اينو گفت وبه سمت کلبش حرکت کرد ..اين چرا اينجوري ميکنه؟نه به دوقيقه پيشش نه به االنش مشکوک ميزنه تا 

تي رفت تو پاکت وبرداشتم باز کردم ..چشمم گشاد شد پولو د وقتي که وارد کلبه احزانش شد نگاش کردم وق

راوردم شمردم چقدر زياد...شيش ميليون تومن...اَهههههه ميخوام چيکار اين همه پولو؟اها ميتونم باش فرار کنم..اره 

ونم نسترن وببينم يه بليط هواپيما وپرواز به سمت بوشهر....از خوشحالي باالو پايين ميپريدم ..باورم نميشه دوباره ميت

همينجور که از خوشحالي ميپريدم چشمم به پنجره کلبه افتاد که آراد از پشتش به من نگاه ميکرد برگشتم...واي 

ابروم رفت االن فکر ميکنه بخاطر پول اينقدر خوشحالم ...روسريمو کشيدم جلوم وبا دو رفتم سمت خونه...خاتون 

 زدن با صداي بلندي گفتم:شب بخير ليلي ومجنون مش رجب تو اشپزخونه نشسته بودن وحرف مي

 اونام با خنده جوابمو دادن...

صبح آراد وبيدار کردم ..بعد اينکه صبحونشو خورد رفت شرکت ..لباساشو شستم اتو کرده گذاشتم سرجاشون بعد 

تاقش دست نزده ازاينکه به خاتون توي پختن نهار کمک کردم رفتم سراغ اتاق آراد يک هفته اي ميشد که به ا

بودم.. کف اتاقش وتمييز ميکردم که ياد دفتر زير کاشي افتادم رفتم سراغش برشداشتم چند صفحه اي برگ زدم 

 يعني آراد راضيه من اينو بخونم؟خوب معلومه نه...خدايا قول ميدم اين اخرين باري باشه که ميخونم ..

ساليگم بود 50اماليي نداشت نوشته بود:پريشب تولد به صفحه نگاه کردم دست خطش بهتر شده بود وديگه غلط 

مامان وبابام برام جشن نگرفتن حتي يه کيک هم نخريدن دوتاشون رفتن مهموني ...فقط داداش علي فهميد وبرام 

کيک کوچيک خريد دوتاي جشن گرفتيم...دلم گرفت ميخواستم گريه کنم اما بابام ميگفت مرد گريه نميکنه گريم 

م ...شب وقتي از مهموني برگشتن دعوا کردن..يعني کار هميشگيشون بود وقتي از يه مهموني وريختم تو دل
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برميگيردن بايد دعوا کنن..بابام سر مامان داد ميزد چرا با اون مرد حرف زدي ؟چي بهت گفت که 

؟...اين همه زن ميخنديدي؟...مامانم دوباره اون صداش بلند ميکرد...مگه من مجسمم که يه گوشه بشينم وهيچي نگم

داشتن با همه به غير از شوهرشون حرف ميزدن منم يکيش...مگه من ازت سوال ميکنم چرا با ده تا زن رقصيدي اال 

من ؟...پيش اون الناز نشستي شام تو دهنش کردي نگفتي يه زنم دارم که اوردمش مهموني...من مثل تو هرزه نيستم 

وگفت...من مَردم با هر کي دلم بخواد حرف ميزنم با هرکي دلم بخواد  ...بابام زد گوش مامان که افتاد رو زمين

ميرقصم وشام ميخورم ...اما توي اشغال وادم ميکنم...کمربندش ودراورد ومامانم ميزد اونم فقط جيغ ميکشيد...از پله 

.اما بابام دلش به رحم نيومد ها دويدم پايين بابام وگرفتم با التماس وگريه گفتم بابا نزنش بابا تورخدا مامانم ونزن ..

وبابا سگک کمربند زد به قلبم ...سوخت... خنک شد ...نگاه کردم سمت قلبم داشت خون ميومد ...افتادم رو زمين 

مامانم درد خودش وفراموش کرد واومد طرفم ..بابام به باد فحش گرفته بود يه چيزاي ميفهميدم...اما نه دقيق بي 

 هوش شدم

طره اشک از چشمم افتاد بيچاره آراد از دست باباش چي کشيده...حاال فهميدم جاي زخم زير قلبش دفتر وبستم يه ق

بخاطر چيه ؟ ...دفترو گذاشتم سر جاش دوباره اتاقش وتمييز ميکردم که کمردردم اومد سراغم دستم وگذاشتم 

پنج دقيقه ميخوابم بعد  روش ديگه نتونستم وايسم ورو تخت نشستم دردش کل کمرم وگرفت دراز کشيدم ..فقط

بلند ميشم از جاي نرمش خوشم اومد کمرم وبيشتر توش جا کردم ...چشمم وبه در دوختم که اگه کسي اومد سريع 

بلند بشم اينقدر به درنگاه کردم که تار شد ...کم کم اطرافش سياه شد اما درو هنوز ميديدم ...روي چشمم پرده 

 سياهي کشيده شد...

تو اتاق آراد اونم تختش چکيارميکردم؟واي قرار بود فقط پنج دقيقه بشه..به بالشت زير سرم  چشمم وباز کردم

رو نشونم ميداد  0وپتوي که روم کشيده بودن نگاه کردم به ساعت رو به روم که با..اعصبانيت نگام ميکرد وساعت 

پيشونيم... چرا خاتون به جاي اينکه بيدارم نگاه کردم..اي واي ..واي يعني آراد اومده نهارشم خورده ورفته؟...زدم به 

کنه بالشت زير سرم گذاشته ؟حتما بعدشم نزاشه آراد بياد اتاق...سريع بلند شدم تخت ومرتب کردم طي وسطل 

وبرداشتم ورفتم پايين دنبال خاتون گشتم اما نبودش هر جا ميگشتم نبود انگار گم شده به سمت خونه دويدم رفتم 

وداره لباساي مش رجب وميشوره..گفتم:خاتون اين چه کاري بود با من کردي؟چرا به جاي اينکه  تو ديدم تو حمومه

 بيدارم کني بالشت گذاشتي زير سرم ..؟نگفتي اگه بياد ببينه من رو تختش خوابيدم باز من وميندازه انباري؟ 

اول اينکه سالم وساعت خواب خاتون که با تعجب نگام ميکرد خنديد وگفت:چه خبرته دختر ...يکي يکي بپرس..

...من نميدونستم شما باال خوابيد اقا بهم گفت جنابعالي تو اتاقش خوابيد وبيدارتون نکنم..منم اطاعت امر کردم 

 وگفتم چشم

 با تعجب گفتم:يعني شما بالشت زير سرم نزاشتيد وپتو روم نکشيديد؟

 نه..-

ده تو اتاقش ديده من رو تختش خوابيدم وبدون اينکه بيدارم کنه با صداي نيمه داد گفتم:يعني چي نه؟يعني اقا اوم

 وبندازمت تو انباري بالشت گذاشته زير سرم پتو هم کشيده روم؟

خاتون بلند خنديد وگفت:ما شااهلل چرا يه نفس حرف زدي؟ )همين جور که با تعجب به خاتون نگاه ميکردم يه لبخند 

ديگه چيکا رکرده که هنوز نگفتي؟...بگو ديگه ما که غريبه نيستم )با  شيطنتي زد وگفت(ديگه چي؟..راستشو بگو

 خنده (بوسي.... لبي... بغلي
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 با حرص گفتم:خاتووووووون...

با صداي قهقه خندش اومدم بيرون رفتم سمت اشپزخونه که غذام وکوفت کنم...باورم نميشه آراد همچين کاري 

ن خطايي ميفرستادم تو انباري...مغزم هضمش نميکرد مگه ميشه آرادي کرده باشه ...اونم آرادي که با کوچيک تري

که تا پريشب بخاطردل ارامش سرم اربده کشيده يه شبه متحول بشه ؟ساعت سه ونيم داشتم نهار ميخوردم که 

 ايفون زنگ خورد بلند شدم به صفحه نگاه کردم پرهام بود گوشي رو برداشتم وگفتم:مگه قرار نشد ديگه نياي؟

 صورتشو چسبند به ايفون وگفت:يادم نمياد با جنابعالي قراردادي امضاء کرده باشم 

 خنديدم وگفتم:صورتتو از جلو ايفون بردار چيزي نمي بينيم 

 خب بزار بيام تو خوشکل ببينم -

داري  دکمه رو زدم ونشستم مشغول خوردن بودم که اومد تو وگفت:سالم سيندرال...مشغول سابيدن بودي که االن

 نهار ميخوري؟

 با لبخند گفتم:سالم پدر ژپتو...نه خواب بودم 

 با تعجب روم به روم نشست دستشو گذاشت زير چونش وگفت:يعني اون بز وحشي گذاشته بخوابي؟

 خنديم وگفتم :اره...

 دل ارام اومد تو با تعجب گفت:مگه قرار نشد ديگه اينجا نيايد؟

ه کرد وگفت:عليک سالم...نکنه توهم گشنت بوده که سالمت وخوردي؟چرا امروز پرهام برگشت وبه دل ارام نگا

همه از من قرار داد ميخوان ؟...نکنه تو مسئول بستن قرارداداي آرادي اره؟....بدو... بدو... برو قرارداد وبنويس تا 

 بيام امضاءکنم 

پرهام بشقاب وطرف خودش کشيد قاشقم از  دل ارام با اعصبانيت به منو پرهام نگاه کرد ورفت منم ميخنديم يهو

 دستم برداشت وشروع کرد به خوردن با تعجب گفتم:پيشت کثيف نيست ؟

 نه...مگه مريضي واگير دار داري؟-

 خنديدم وگفتم:نه...ولي من بدم مياد از قاشق دهني استفاده کنم

 ي دهنش پر بود وگفت:منم از قاشق هر کسي استفاده نمي کنم ...تو مستثنا

بعد اينکه پرهام نهار منو خورد رفت به اتاقش ...ظرفا رو شستم سه روز ديگه تا مهموني مونده منم لباسي ندارم 

بپوشم.. پوالي توي دستم نگاه کردم شيش ميليون پول دارم اما نمي تونم چيزي بخرم...يکي نيست به آراد بگه تو 

 اديکه اجازه نميدي برم بيرون چرا اين همه پول وبهم د

ميز شام وبراي دل ارام وآراد چيدم ...اومدن پايين براشون غذا کشيدم وقتي شامشون خوردن يه گوشه سالن 

نشستن ميزو جمع ميکردم که پرهام اومد پايين خيلي ترسيدم بازم دعواشون بشه ...به آراد نگاه کردم حواسش به 

ن فاصلش با آراد زياد بود با صداي بلندي گفت:دورود روزنامه تو دستش بود...پرهام اخرين پله رو اومد پايين جو

 برعزيز مصر يوزارسيف...

آراد سرشو بلند کردو با اخم نگاش کرد دل ارام اروم خنديد ومنم فقط با لبخند به پرهام نگاه کردم...با ابرو بهش 

رفت به اشپزخونه..ظرفا روبردم اشاره کردم زود بره به اشپزخونه تا شر نشده ...پرهام با ناز سرش وازم برگردوند و

 به اشپزخونه ..خاتون براي سه تامون ميز اشپزخونه رو حاضر کرد گفتم:مش رجب نميخوره؟

 نه سرش درد ميکرد خوابيد...-
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شام وبا هم خورديم اونم با مسخره بازي هاي پرهام...وقتي بهش نگاه ميکنم ياد ليال ميافتم اگه زنده بود با پرهام 

 ي ميشدن..جفتشونم شوخ طبع بودن شروع کردم به خنديدنزوج خوشبخت

 خاتون با تعجب گفت:به چي ميخندي آيناز؟

پرهام:مي بيني خاتون يک ساعت دارم داستان خنده دار زندگيمو تعريف ميکنم اين خانم يه لبخند هم نزد ...تازه 

 فهميده چي گفتم داره ميخنده 

بهم گفت صبح بيدارش کنم...منم مخالفت کردم چون از بار اولي که  سه تامون خنديدم...قبل از خواب پرهام

بيدارش کردم توي دفترخاطرات ذهنم چيز خوبي يادداشت نشده...اما با التماس وخواهش هاي که کرد منم قبول 

 وباز کردم..کردم... شب به اميد اينکه فردا امير پيداش بشه خوابيم...اما چه خوابيدني باز با کابوس ليال صبح چشمام 

لباس پوشيدم ورفتم سمت عمارت..ادم اين هوا يخ ميزنه بيچاره معتادايي که تو خرابه بدون حتي يه پتو ميخوابن...از 

اونا بدبخت تر کارتون خوابا، رفتم به اتاق پرهام درو بازکردم چراغ وزدم ..نگاش کردم سرش زير پتو بود نه مثل 

..اروم رفتم جلو بالشت کنارش وبرداشتم وگذاشتم روسرش وخودم روش اينکه ياد گرفته مثل ادم بخوابه .

خوابيدم...وميخنديدم...اول تکون نخورد بعد که فهميد منم شروع کرد به تکون خوردن بيشتر فشار داد وگفتم:عمرا 

فشار خيلي اگه بتوني در بري؟...با مشت دوتا زدم به بالشت وگفتم:بخور اختاپوس زشت...دوباره خودم وبه بالشت 

دست وپا ميزد يعني ديگه تو اخرش بود ميدادم گفتم:اگه بتوني خودتو نجات بدي يه ميليون بهت جازه ميدم...االن 

 داري به اين فکر ميکني که يه ميليون ا زکجا ميخوام بيارم؟...اون پسره جوجه تيغي بهم شيش ميليون داد 

صله بالشت وزدم به سرش که دوباره افتاد رو تخت...با خنده نگاش بلند خنديدم يهو از زير دستم بلند شد منم بالفا

 کردم وگفتم:ديـــــد......

زبونم غش کرد... بالشت از دستم افتاد با چشاي گشاد ودهن باز به آراد که عين شير زخمي بهم نگاه ميکرد زل زدم 

قب ...هنوز عصبي وبا خشم نگام ميکرد هر کاري ميکردم زبونم به هوش نمياومد ...که حداقل بگم ببخشيد رفتم ع

انااهلل وانا اليه راجعون...دويدم ..از پله ها مياومدم پايين که آرادم با همون وضع دنبالم ميدويد ...جيغ ميکشيدم وداد 

 زد:بابا ببخشيد غلط کردم...

ريم کشيد فرار رفتم سمت در عمارت اون سرعتش بيشتر بود اومد جلوم فرار کردم دستش دراز کرد فقط روس

 کردم با جيغ وداد پشت مبل وايسادم گفتم:با باگه خوردم من رفتم پرهام وبيدار کنم شما چرا تو اتاق اون خوابيدي؟

 تو غلط کردي مي خواستي پرهام وبيدار کني...کي بهت همچين اجازه اي داد؟-

خوبه نرم کننده ميزنم که عين برق گرفتا دوباره دويد سمتم که کليپسم شل شد وافتاد تمام موهام دورم ريخت باز 

نشه ...حاال باز خوبه فضا براي دويدن زياده ..اينقدر جيغ کشيدم که پرهام اومد پايين با تعجب رو پله ها وايساده وبه 

 ما نگاه ميکرد ..گفت:خب ميزاشتين هوا روشن بشه بعد بازي ميکردين..

 تو هم بعدا ميرسمآراد همين جور که دنبال من ميدويد گفت:حساب 

 پرهام دست ميزد وگفت:آراد بدو...آيناز بدو...هي هي... آراد بدو...آيناز بدو..هي هي

ديگه نفس برام نمونده بود تمام موهام رو صورتم بود جايي نميديم ....پرهام با ذوق اومد پايين وگفت: منم بازي... 

 منم بازي

 چرا تو اتاق خودتت نخوابيدي؟دا دزدم:پرهام خفشه شو همش تقصير توئه... 
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پرهام دنبال آراد ميدويد گفت:بابا اين گرگي که داره دنبالت ميده من واز اتاقم انداخت بيرون گفت شومنه اتاقم 

 خراب شده گرم نميکنه 

 پشتم ونگاه کردم آراد هنوز ميدويد وپرهام دنبال آراد گفتم:پرهام بگيرش

 ب ميشه پرهام:اگه بگيريمش که بازيمون خرا

 جيغ زدم :پرهام.....

 پرهام پريد رو آرادوبا هم افتادن رو زمين آراد با اعصبانيت نگاش کرد وگفت: تارزان اون تن لشتو از رو من بردار

 خو اگه بردارم...ميري آينازو ميخوري که -

د تو بغلش قفل کرده بود آراد بدون دست وپا زدن وبا اعصبانيت به پرهام نگاه ميکردپرهامم با دست وپاهاش آرا

 وگفت:آيناز فرار کن گرفتمش....

 منم سريع کليپس وبرداشتم وموهام وبستم آراد با اعصبانيت ولي اروم گفت:پرهام ولم کن...

 سريع به طرف در دويدم پرهام داد زد:آيناز موهات خيلي خوشکله..

..خودم وپرت کردم تو خونه وپشت دراتاق  بدون اينکه چيزي بگم رفتم بيرون وبا سرعت به سمت خونه دويدم

خاتون وايسادم ودر زدم ...چند دقيقه بعد اومد بيرون جلو پاش زانو زدم وبا گريه وخواهش گفتم:خاتون الهي دردو 

 بالت بخوره تو سرم ..قربونت برم امروز صبحونه اقا رو ميدي؟..قول ميدم جبران کنم..هر چي بگي ميگم چشم 

 باز وتعجب زده شده بود عين فراريا گفت:بازم؟..بازچيکار کردي؟دختر پيرم کردي..خاتون با موهاي 

 خاتون خودم ميبرمت پيش دکتر که جوونت کنه ..حاال ميري؟-

 نفسي از روي حرص بيرون داد که صداي آراد اومد:ولم کن پرهام بايد حساب اين دختر و برسم 

 اومد بلند شدم گفتم:واي بدبخت شدم ...سامورايي 

 پريدم تو اتاقم سريع درو قفل کردم ..با مشت زد به اتاقم وگفت :اين درو باز کن 

 اگه باز کنم که تو منو ميکشي-

 منم ميخوام بکشمت ..زود باش درو با زکن -

 جون فرحنازت بيخيال شو من که گفتم گه خوردم-

 گه خوردن تو که به درد من نميخوره ..داشتي منو ميکشتي-

اال که الحمدواهلل زنده اي ..من که تير نزدمت بالشت گذاشتم رو سرت تازشم فکر کردم اون پرهام گور به گور ح -

 شده تو اتاق خوابيده

 پرهام:هوي من اينجاما..با آراد ميايم تو لهت ميکنيما 

 پرهام ساکت شو ...اگه زنده موندم تورو زنده نميزارم-

جا نشستم گفتم:بگو چيکار کنم که منو ببخشي ؟)بلند شدم سرم وگذاشتم رو در اي خدا عجب گيري افتادما...همون

 وگفتم(شنيدي؟گفتم چيکار کنم؟

 خاتون از پشت در گفت:بيا بيرون رفتن 

 دروغ نگيا...-

 نه بيا ...-
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تي کشيدم کمي صبر کردم بعداروم دروباز کردم سرم واوردم بيرون کسي جز خاتون نگران نبود ...نفسي از روي راح

 ديدم خاتون هنوز عصبي نگام ميکنه با حالت گريه گفتم:غلط کردم..صبحونه رو ميبري؟

نگام کرد وگفت:ببين صبح خروس خون چه جوري براي خودت درد سر درست ميکني...حداقل ميزاشتي اين 

 خورشيد وا مونده بياد باال بعد

 خاتون چيکار به خورشيد بدبخت داري -

 ديونم کردي واي... واي...-

يه نفس راحتي کشيدم ...باالخره راضي شد بره مش رجب چقدر خوابش سنگينه که هنوز بيدار نشده تا وقتي که آراد 

رفت خودم وتو اتاقم حبس کردم وقتي که اب از اسياب افتاد رفتم بيرون نه از پرهام خبري بود نه ازآراد...ظهرم که 

التماس فرستادم باال که براشون غذا بکشه ...خالصه تا شب از دستش فرار کردم آراد براي نهار اومد بازم خاتون وبا 

...اما موقع شام ديگه نتونستم چون هر چي به خاتون التماس کردم واونوبه امامزادها وصدو بيست چهار هزار پيامبر 

 داي دراکواليش وايسادم:کجا؟قسم دادم بي فايده بود اخرش منو فرستاد باال ...ميزو که چيدم...خواستم برم که با ص

 با لبخند گفتم:هيجا در خدمتونم ..ميرم براتون دوغ بيارم

 پس اين که رو ميز چيه؟-

 ها..چيزه اين دوغ نعناست ميرم دوغ موسير بيارم..-

 الزم نکرده موسيردوست ندارم-

رو شکر بدون دعوا وخونريزي ازش فاصله گرفتم ورفتم پشت ميز وايسادم وقتي نشستن..براشون غذا کشيدم خدا 

نفر ادم خوشکل جا مي شد براشون ميوه 60يا 51غذاشونو خوردن...بعد شام رفتن به اتاق تلويزيون که 

 بردم..گذاشتم رو ميز از پنجره بيرون ونگاه کردم ...با خوشحالي جيغ زدم وگفتم:امير..امير اومده

م چرا از ديدنش اينقدر خوشحال شدم...شده بودم عين ادمي با خوشحالي رفتم بيرون ..دوستش نداشتم اما نميدون

که ازسياه چال وهواي الودش آزاد ميشه ..و توهواي تمييز نفس ميکشه ..رفتم تو حياط با سوغاتي هاي تو دستش 

 مياومد طرف من صداش زدم:امير

م تو بغلش که سوغاتيا از ..از ديدنم تعجب کرد منم با خوشحال طرفش ميدويدم بهش نزديک شدم وخودم وانداخت

دستش افتاد ..از دل نازکي شايد دلتنگي ..نميدونم هرچي بود گريه کردم محکم فشارش دادم وهمين جور گريه 

ميکردم..تو اين مدت اينقدر سختي کشيده بودم که به يه پناگاه احتياج داشتم ..امير گفت:چي شده؟از دلتنگيه يا باز 

 اين آراد اذيتت کرده؟

 ا شدم اشکمو پاک کردم وگفتم:نميدونم..شايد دوتاشازش جد

 پس اذيتت کرده...دارم براش-

 سوغاتياش و برداشت وگفت: ببين دختر با سوغاتيا چيکار کردي ...

 کمکش جمع کردم وگفتم:ببخشيد..

 همين جور که به سمت عمارت ميرفتيم گفت:راستي فهميدي ما سالم نکرديم؟

 سالم...-

 عليک سالم...با خنده گفت:

 گفتم:اين همه سوغاتي براي چي خريدي؟
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 بيشترش براي تو..بقيشم براي اونا-

رفتيم داخل..آراد دست به جيب منتظر ما وايستاده بود با امير رفتيم تو رفت جلو باآراد دست داد وگفت:اينجوري 

 امانت داري ميکنن؟..مگه نگفتم سالم تحويل ميگرم

 خش به صورتش نيوفتادهحاالهم که سالمه...يه -

 جسمي اره...ولي روحش چي؟-

 دل ارام تو چهار چوب در وايساده بود با تعجب به امير نگاه کرد وگفت:سالم..

 امير:سالم...)به آراد نگاه کرد(حاال بي خبر ازدواج ميکني؟

 آراد پوزخندي زد وگفت:ميدوني که زنم نيست پس حرف مفت نزن 

 فراموش کردم شدي يکي عين بابات...به اين دختر بدبختم رحم نکردي؟ها راست ميگي ببخشيد -

 آراد خواست چيزي بگه که دل ارام گفت:تا حاال شما رو اينجا نديدم

 آراد:شوهراينه...يعني قراره بشه

 امير:باز که گفتي اين...اسمش وبلد نيستي؟.. اسمش آينازه...آيناز..

طر اينکه اوضاع ازاين بيشتربيخ پيدا نکنه گفتم:بشينيد...)آراد با همون وضع نگام با اعصبانيت به هم نگاه ميکردن بخا

 کرد( يعني بفرماييد بشينيد تا ازتون پذيراي کنم

 دل ارام:راست ميگه چرا سر پا وايسادين خوب بشينيد

شون ..خواستم بردم که باسوغاتياي توي دستم رفتم به اشپزخونه ..قهوه دم کردم وميوه روشستم ..قهوه رو بردم برا

 امير گفت:بشين ايناز

 برم ميوه بيارم ..-

 نه نميخواد قهوه کافيه-

 خواستم رو مبل تکي بشينم که امير گفت:اونجا نه بيا پيش خودم بشين 

جهت دراوردن حرص آرادکنار امير نشستم....نگاش کردم با حالت عصبي پا روي پا انداخته بود وتکون ميداد امير 

 انداخت دورشونم وگفت:بدون من خوش گذشت  دستش

به دست امير نگاه کردم اين چرا اينجوري ميکنه؟...با لبخند وحرفي که نميدونم از کجام دراومد گفتم:نه ...دلم خيلي 

 برات تنگ شده بود 

 اميرم نمکش وبيشترکرد وگفت:الهي من قربون دلت برم ...

ش بيشترميشد نگاه کردم.... شده بود عين گاو ميشي که سمش وبه زمين واي..به پاي آراد که هرلحظه تکون دادن

ميکشيدو دود از دماغش مياد بيرون به من نگاه ميکرد منم که لباس قرمز تنم بود ديگه بدتراالنه که با شاخش بهم 

 حمله کنه...يه لبخند تحويلش دادم تا جونش دراد...هرچند جون اين حاال حاال به جسمش چسبيده...

 اميرعلي:ميخوام چند روزي آيناز وببرم پيش خودم

 براي بردن زن خودت داري اجازه ميگيري؟-

 اجازه نميگيرم به اطالعت رسوندم-

 دل ارام:ببخشيد اگه ايناز خانم شما هستن پس چرا براي آراد کار ميکنه؟

 هبه آرادنگاه کرد:کار نميکنه...امانت دستش بود ظاهرا امانت دار خوبي نبود
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 امير بهم گفت:عزيزم برو حاضر شو بريم...

چقدر محتاج يه کلمه محبت اميز بودم چقدر دلم ميخواست يکي بهم بگه..عزيزم...جانم..عمرم...چرا با وجود محبتاي 

 که امير بهم ميکنه بازم دوستش ندارم؟..خرم ديگه 

 منم گفتم:چشم عزيزم

دم با لبخند تو چشمام زل زد اصال حس خوبي نداشتم يه عذاب بلند شدم امير نگام کرد خم شدم صورتش وبوسي

وجدان اومد سراغم بايد معذرت خواهي مي کردم ...اصال چرا بوسيدمش ؟...شايد فقط ميخواستم به آراد ثابت کنم 

 تنها نيستم يکي منو دوست داره...

امير مچ دستمو گرفت وگفت:صبر کن  نميدونم امير تو چه حالي بود اما خودم از خجالت سرخ شدم خواستم برم که

 با هم بريم يه سالمي هم به خاتون ومش رجب ميکنم 

فقط تونستم سرمو تکون بدم...امير بلند شد روبه آراد کرد وگفت:خب...ديگه کم کم رفع زحمت ميکنيم ما که سالم 

 نکرديم حداقل خداحافظي رو بکنيم

 قط نگاش کرد امير گفت:ميدوني اگه دست ندي ولت نميکنمدستشو به طرف آراد دراز کرد اونم بلند شدو ف

انگارآراد يه وزنه دويست کيلويي به دستش وصل کرده بودن به زحمت دستش وبلند کرد وبا امير دست داد اونم به 

 طرف خودش کشيد وبغلش کرد وصورتش بوسيدوگفت:اگه با دل ارام ازدواج کردي مبارکه...خوشبخت بشي

 د وبا اخم گفت:يه با رکه گفتم زنم نيست آراد ازش جدا ش

 اگه زنت نيست پس چرا فرحناز بات قهر کرده ؟-

 برو از خودش بپرس..-

 خب بابا اخماتو باز کن -

 اميررو به دل ارام کرد وگفت:خوشحال شدم ديدمتون 

 ممنون..ايشااهلل با ايناز خوشبخت بشين-

 ممنون..-

ي دل ارام چيزي نيورده بود يکي از سوغاتي من به اون داد..وقتي از عمارت سوغاتي آراد وبهش داد..چون برا

ميرفتيم بيرون آراد با قيافه ناراحت نگامون ميکرد...در وباز کردم برگشتم ديدم با سرعت از پله ها ميره باال...وقتي 

 تو حياط راه ميرفتيم امير گفت:خب بلدي چطور آراد وبه اتيش بکشي

 زدم وگفتم:چي؟خودم وبه نفهمي 

 با خنده گفت:هيچي...فقط بخاطر آراد يه بوس مجاني بهمون رسيد 

 با خجالت سرم وانداختم پايين وگفتم:ببخشيد...اين چند روزه اينقدر اذيتم کرده که نميدونستم دارم چيکار ميکنم

 خنديد وگفت:منم که چيزي نگفتم..

سوغاتياشون و داد چند دقيقه اي نشست وبعد به طرف خونه  امير با مش رجب وخاتون هم سالم وعليک کرد وقتي

امير حرکت کرديم..وقتي سوا رماشين بودم وبيرون نگاه ميکردم دلم باز شد واز تنگي اومد بيرون با خوشحالي 

 شهري که با نور مصنوعي روشن شده بود نگاه ميکردم... امير گفت:چرا سوغاتيا تو باز نکردي؟

 بازش ميکنمميريم خونه با هم -

 بريم کافي شاپ..؟-
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 اره...-

تو کافي شاپ نشسته بوديم گفتم:تو درمورد من هيچي نميدوني ...چرا ازم سوال نميکني؟کي هستي؟پدرو مادرت 

کجاست؟فاميلي ...اشنايي ...کس وکاري داري؟اصال دختر فراري هستي؟...چرا بدون اينکه چيزي ازم بدوني داري 

 بهم محبت ميکني؟

 بخند گفت:اوني که بايد درموردت بدونه من نيستم...يکي ديگستبال

 اها...قضيه دست ديگه؟..صاحبش يکي ديگست ونبايد تو دست کس ديگه اي باشه ؟ -

 اره..-

بعد کافي شاپ يه دور تو شهر زديم ورفتم خونه امير از اسانسور اومديم بيرون وگفتم:سريع بيرون تو تا همسايتون 

 نيومده

 ش رفته همدان خونه دخترشنيست-

 چه خوب...-

رفتيم تو..کفشمو دراوردم به جا کفشي که يه دمپايي دخترونه صورتي گل منگلي گذاشته بود نگاه کردم...يعني غيرا 

 زمن کس ديگه اي هم مياره اينجا؟

 چرا به دمپايي زل زدي بپوش ديگه-

 اين دمپايي کيه؟-

 که رفتي اين دمپايي رو برات خريدم گفتم شايد دوباره پيدات بشه  دمپايي حضرت خانم...بعد اون روزي-

رفت سمت اشپزخونه منم با خوشحال دمپايي رو پوشيدم ...به پاي سفيدم و انگشتاي ظريف وبلندم نگاه کردم خيلي 

ه برات بهش مياومد امير با خنده گفت:فکر نمي کردم با ديدن دمپايي اينقدر خوشحالي بشي وگرنه چند جفت ديگ

 ميخريدم

 با چشم غره نگاش کردموگفتم:به پاي خوشکلم نگاه ميکردم که به دمپايي زتش که تو خريدي خيلي مياد

 جدي ..)همين جور که مياومد طرفم گفت(خوب ميخواي درش بيار دمپايي خودم وبپوش-

 دويدم وگفتم:نه ممنون..اين بيشتر به پام مياد 

هم باز ميکرديم اوليش عطرخنک بود که بو کردنش سير نميشدم...بعدي وباز کردم  رو مبل نشستيم وسوغاتياشو با

 يه پالتو مشکي خزه دار وقتي پوشيدم گفتم:واي عاليه...اندازه است 

 با ذوق يه چرخ خوردم که امير بلند خنديد وگفت:شدي عين بچه ها

يم...يکي از يکي ديگه بهتر از همه سوغاتياش خوشم بخاطر اينکه ديگه نوزادم نکنه نشستم...بقيه کادوها هم باز کرد

 اومد...يه فيلم ترسناک گذاشت گفتم:ميشه عوضش کني؟

 چرا دوست نداري؟-

 اَبرومو بردم باال وگفتم:نه....نميدونم تو وپسر داييت چه عالقه اي به فيلم ترسناک داريد؟

 اک مي ديد حالش خوب ميشدامير بلند خنديد وگفت:آراد هر وقت عصبي ميشد يه فيلم ترسن

حتما مشکل رواني داره که با فيلم ترسناک حالش خوب ميشه...فيلم کمدي گذاشت وتا ساعت يک فيلم نگاه کرديم 

يه جاهايش امير ميخنديد يه جاهايش من وقتي امير ميخنديد من با تعجب نگاش ميکردم که اصال صحنه خنداري 

 د گفت:به چي ميخندي اين که اصال خندار نيست کهنبود اميرهم با تعجب به من نگاه ميکر
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 هيچ وقت نشد دوتامون به يه صحنه بخنديم ...به اين ميگن تفاهم

ساعت شيش يهو بيدار شدم به اتاق نگاه کردم وقتي فهميدم جايي هستم که احتياج به بيدار کردن آراد نيست با 

ت بخوابه جاش گرم ونرم باشه...نه عين تشک من که با خيال راحت تو جاي گرمم خوابيدم..چقد رخوبه ادم رو تخ

خوابيدن رو زمين فرقي نميکنه ..کاش همه بي خانمان ها هم خونه داشتن ...کاش همه معتادا ادم ميشدن وترک 

ميکردن وبرميگشتن سر خونه زندگيشون...کاش کسي ديگه تو اين سرما وبرف وبوران زير پل ورو کارتنا نميخوابيد 

 الن ميرفتم براي امير صبحونه حاضر ميکردم...کاش ا

يهو بلند شدم ..اره فکر خوبيه براش صبحونه حاضر ميکنم هرروز براي آراد امروز براي امير... بلند شدم روسريمو 

انداختم رو سرم به اشپزخونه رفتم چراغ وزدم کتري رو گذاشتم رو اجاق ...بعد اماده شدن چاي در يخچال وباز 

خبره فروشگاه است يا يخچال کي وقت ميکنه اين همه رو بخوره؟..ميزو چيدم نگاشون کردم ديدم يه  کردم اوه چه

 چيز کمه ...شکالت صبحانه در يخچال وبا زکردم ....

 تو اشپزخونه من چيکار ميکني؟-

 شيشه از دستم افتاد وشکست نگاش کردم وگفتم:واي امير ترسيدم

 ...گشنت اين موقع صبح اومدي سراغ يخچال؟همين جور که ميخنديد گفت:ببخشيد

 دريخچال وبستم وگفتم:نه...ميخواستم برات صبحونه حاضر کنم

 خواستم خورده شيشه ها رو جمع کنم که گفت:دست نزن خودم جمعشون ميکنم...برو کنار ويسا

 نست؟به کابينت چسبيدم اونم شيشه ها رو جمع ميکرد گفت:اخه دختر ساعت شيش ونيم وقت صبحو

 پس نه وقت عصرونست -

 نگام کرد وبا لبخند گفت:ميگم چرا موهاي آراد بدبخت رشد نميکنه نگو از دست زبون توئه 

 وا..به من چه اون خودش نميزاره موهاي فلک زدش يه ميليمتر بياد باال فِرتي ميزنتشون -

 امير خنديد وگفت:خيل خب حاال برو بشين تا سحريمون وبخوريم

گفت:فکر ميکردم قانون اينجا رو بهت گفتم...تا زماني که مهمون من هستي به اين اشپزخونه کاري نداشته  نشستيم

 باش وظيفه منه ازت پذيراي کنم نه تو ازمن

چه فرقي ميکنه...من عادت کردم ساعت شيش آراد وبيدار کنم وساعت هفت صبحونشو بدم...يعني يه جورياي -

 يکنن رو برنامه کارکنه شدم عين رباتي که تنظيمش م

احتياجي نيست اينجا رو برنامه کار کني...تا هروقت دلت خواست بخواب هروقت عشقت کشيد صبحونه ونهار وشام -

 بخور...چون خدمتکار نيوردم شما اينجا مهمونيد 

 چند لقمه که خوريدم گفت: ميخواي چيکار کني؟

 همين کاري که گفتي ميکنم...-

 .منظورم اينکه که درمورد زندگيت تصميمي نگرفتي؟خنديد وگفت:نه..

 فعال داريم زندگي ميکنيم بعدشم خدا کريمه-

آيناز...دارم جدي حرف ميزنم....تا کي ميخواي خدمتکار آراد بموني ودم نزني؟...تا کي ميخواي اذيتاي آراد وتحمل -

 کني؟
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خوشحالم؟...دلم ميخواد از اون خونه برم ولي کجا؟نه  با غم نگاش کردم وگفتم:فکر ميکني از اينکه پيش آرادم خيلي

 خونواده اي دارم نه اشناي نه فاميلي

 با تعجب گفت:پدر مادر نداري؟...يعني تو دختر فراري نيستي؟

بخاطر همين بود هيچي ازم سوال نميکردي چون فکر ميکردي من فراريم وآراد من وپيدا کرده واورده پيش -

 خودش؟

 ...يعني من ميدونم کار آراد چيه ولي فکر ميکردم فرار کرديخب راستش نه-

 پوزخندي زدم وگفتم:منو باش چي فکر ميکردم چي شد...اصال ازت انتظار نداشتم پس همه محبتات ترحم بوده

 نه به خدا اين چه حرفيه مي زني؟-

رت ميخوام ...نميخواستم ناراحتت چيزي نگفتم ..سرم پايين انداختم وبا قاشق مرباي هويچ رو هم ميزدم گفت:معذ

 کنم

همين جور که سرم پايين بود گفتم:مهم نيست ...ولي کاش در مورد زندگيم ازم سوال مي کردي خوشم نمياد کسي 

 درموردم قضاوت بد کنه

 حق با توئه شرمنده....پس پدرو مادرت کجاست؟-

 ندارم...مادرم فوت کرده پدرمم نميدونم کدوم گوريه-

 االن هيچ کسي رو نداري؟يعني -

هيچ کس ...فقط يه دوست )نگاش کردم(تو از زندگي من هيچي نميدوني هيچي....حتي اگه فاميلي هم داشته باشم -

 نميشناسم

 اگه بگم ازدواج کن...حتما ميگي کسي رو دوست ندارم -

 اره...دقيقا-

د بد قبول...پرهام وآبتين ومن هم بديم؟..اون پسره که آيناز جان..خواهش ميکنم اين تنفر از مردا رو بزار کنار..آرا-

 تو شامل نجاتت داد هم بده؟...ايناز چرا همه مردا روبا يه سنگ ترازو اندازه ميگيري؟

با ناراحتي نگاش کردم وگفتم: من نميتونم هيچ مردي رو دوست داشته باشم...حتي توبا محباتت هم نتونستي جاي تو 

 قلبم پيدا کني

ه جلوم گرفت نگاش کردم با لبخند گفت:اين براي عذر خواهيه...من بايد بخاطر اين ميز ازت تشکر ميکردم يه لقم

 نه اينجوري ناراحت کنم 

 به لبخندش نگاه کردم غم داشت دستمو دراز کردم که بردارم لقمه رو کشيد وگفت:اول بخند...

 يگره...خوشکل بخنديه لبخند بي جوني زدم..گفت:اينجوري که بدتر ادم گريش م

 خنديدم وگفتم:خوبه؟

 اره...-

لقمه رو بهم داد ...صبحونه که خورديم امير رفت بيمارستان بازمن بيکارشدم...تا وقتي که اومد خودم وبا کتاب 

وتلويزيون مشغول کردم... ساعت سه،چهار بود که اومد...وقتي اومد با خودش نهار خريده بود ..نهار وخورديم بعد 

ر حاضر شديم که بريم بيرون زنگ خونه زده شد...امير داخل اتاقش بود رفتم دم در...درو باز کردم ديدم بازم نها

 همون دختر نذريه است...با تعجب گفت:بازم شماييد؟...امير که گفت خانومش نيستيد
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 به سيني قيمه وبرنجش نگاه کردم وبا لبخند گفتم:نذريه؟

 ي اميرخان اوردمسرش وتکون داد وگفت:بله..برا

 از دستش برداشتم وگفتم :ممنون بهش ميگم شما اورديد...خدا حافظ

اومدم تو دروبستم...سيني رو گذاشتم رو اپن وبا يه قاشق افتادم در بختش امير از اتاقش اومد بيرون با تعجب نگام 

 کرد وگفت:تو که همين االن نهار خوردي؟

 اره..ولي اين نذريه بيشتر ميچسبه-

 بازم نيلو؟..اي خدا....زودتر بخور بريم-

 با دهن پر خنديدم وگفتم:هنوزم...هر روز برات نذري مياره؟

 با لبخند گفت:اره...االن ديگه شبم شده...فقط مونده صبحونه نذري بياره 

 تو مياره  لقممو پايين کردم وخنديدم گفتم:حتما نذر ميکنه باتو ازدواج کنه..بخاطر همينه اين نذريا رو براي

 حداقل بشين بخور...-

 نه...بسه بريم-

دست ودهنم شستم وبا امير رفتيم بيرون ...دوروز پيش امير بودم خيلي بهم خوش ميگذشت با هم اشپزي ميکريدم 

ميرفتيم بيرون...خريد خونه رو باهم ميکرديم خونه رو با هم تمييز ميکرديم دو روز فقط ميخنديدم خوشحال بودم 

ميکردم اميرعلي ودوست داشته باشم ...اما يه چيزي مانع ورود عشقش به قلبم ميشد يا شايد  ...سعي

ميترسيدم...ترس از جدايي وتنهاي واذيت شدن...مي ترسيدم اميرعلي رو دوست داشته باشم شايد اونم مثل بقيه بره 

خوب بود مهربون..خوش اخالق..صبور يه وتنهام بزاره شايدم اينم مثل بقيه مردا فقط يه مدت منو بخواد..امير علي 

تکيه گاه امن ....همچي تموم اما من نميتونستم دوستش داشته باشم ...کاش نظرش ودر مورد خودم ميدونستم 

...نميدونم واقعا دوستم داره وميخواد منو به خودش عالقه مند کنه يا فقط ميخواد نظر منو د رمورد مردا عوض 

ه باشه..چون اونوقت تو بد مخمصه اي گير ميافتادم...و مجبور ميشم بخاطر جبران کنه؟اميدوارم دوستم نداشت

 محبتاش باش ازدواج کنم 

 من وامير تو رستوران نهار ميخوريدم گفتم:امروز بايد برگردم...شب آراد مهموني داره بايد به خاتون کمک کنم

 ي بري پيش آراد؟ميخواي به خاتون کمک کني ؟يا به بهونه کمک به خاتون ميخوا-

 دو تاش يکي بود..من عالقه اي به آراد ندارم اگه داشتم پيش تو نمي اومدم-

 اگه دوستش نداري نه مهموني ميري نه به خاتون کمک ميکني...-

 با اعتراض گفتم:امير...خاتون گناه داره

 نترس آراد نميزاره دست تنها بمونه چند نفرو مياره کمکش کنه-

 ون عمارت بود... ميخواستم برم گفتم:خب دوباره ميام پيشتاما دلم تو ا

 خنديد وگفت:پس دلت براي آراد تنگ شده

اي بابا...چرا من هرچي ميگم تو وصلش ميکني به آراد؟...از اين دو روز واقعا ممنون خستگي اين دوهفته از تنم -

 اومد بيرون ...ولي من که تا هميشه نميتونم پيشت بمونم

 ..آراد اگه بخواد به اين دختره اسمش چي بود؟آيناز .-

 دل ارام...-
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 اره همين دل ارام ...بخواد ازدواج کنه بايد تا اخر عمرت کلفت خودش وزن وبچش بشي-

 خب ميگي چيکا رکنم؟-

 يه مدت ديگه پيشم بمون اون که بدون تو هم ميتونه جشنشو راه بندازه-

 وگفتم:يه سوال بپرسم راست وحسيني جوابمو ميدي؟ تو چشماي خاکستري غمگينش نگاه کردم

 بفرماييد...-

 تو...-

نميدونستم بپرسم يا نه اخرش که چي بايد بدونم اين همه اصرارش براي دوست داشتن يه مرد که به من ميکنه 

 براي چيه؟

 خب...تو چي؟-

 تو منو دوست داري؟-

رد بلند شد گفت:پاشو ميريم خونه وسايلتو جمع کن اول متعجب نگام کرد بعد خنديد ورسشو چپ وراست ک

 ..ميبرمت پيش آراد

 جوابمو ندادي...-

 بعدا ميفهمي ..فعالبلند شو بريم پيش خاتون يا همون آرادي که نگرانشي -

 

  
 

 يه بارگفتم..نگران آراد نيستم...)داد زدم(اصال هيچ مردي رو دوست ندارم بفهم-

 از رستوران اومد بيرون..گريه کردم لعنت به من چرا سرش داد زدم؟چرا؟...امير ببخش کيفمو برداشتم وبا سرعت

نميدونستم کجا ميرم فقط ميخواستم برم که ديگه اميرو نبينم خجالت ميکشيدم تو چشماش نگاه کنم ..از راه رفتن 

رو اطرافم ونگاه کردم خسته شدم تو يه پارک نشستم ...گريم شديدتر شد اونقدر گريه کردم که اروم شدم دو

 نفهميدم کجام...با ترس بلند شدم گفتم:واي گم شدم

 نترس گم نشدي-

پشتم ونگاه کردم اميرعلي دست به سينه ..پا رو پا انداخته بود روي نيمکت پشت من نشسته با اخم نگام ميکرد انگار 

 از دستم ناراحت بود بلند شد اومد پيشم وگفت:بريم

 معذرت ميخوام..-

 مهم نيست ..-

 چند قدم رفتيم گفتم:به خدا من آراد ودوست ندارم

 پس چرا ميگم يه مدت پيشم بمون قبول نميکني؟...فکر ميکني بخاطر خودمه؟-

 پس بخاطر کيه؟...آراد يا من؟-

 پوفي کرد وگفت:االن وقت اين حرفا نيست بريم

....رفتيم خونه سوغاتيامو برداشتم سوا رماشين وقتي ديدم حالش خوب نيست ديگه اصرار نکردم که توضيح بده 

شدم حرکت کرديم گفت:آراد ودوست داشته باش اين ديگه اخرين گزينه وشانس زندگيته...اونقدارم که فکر 
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ميکني سنگ دل وبي رحم نيست...تو هم از استعداد دخترتونت استفاده کن... سعي کن بهش نزديک بشي خدا رو 

 چه ديدي شايد شدي معشوقش

 خنديدم وگفتم:محاله...اين فقط تو قصه ها است که دو نفر که هم متنفرن به هم برسن

زندگي ما هم عين يه همين قصه ايه که تو ميگي با اين فرق که خدا نويسندشه...زندگي همه رو خوب مينويسه ولي -

روع مي کنيم به نوشتن يه زندگي متاسفانه ما ادما با کارامون صفحه خوب وخط ميزنيم ويه صفحه جديد باز ميکنيم ش

 بد

 اما من سيندرالي افسانه اي وزيبا نيستم -

 اره نيستي چون آينازي..اينازي که ميدونه چطور حرص ادم ودر بياره-

 خنديد وگفتم:ببخش سرت داد دزم

 حقم بود نبايد اعصابت وخورد ميکردم -

 دم خونه نگه داشت گفتم:نمياي تو؟

 نه...بايد برم -

 مهموني چي؟اونم نمياي؟-

 نه..حوصله ندارم ديگه براي اين مهمونا پيرم شدم-

 بازم که گفتي پيرم ...از دستم دلخور که نيستي؟-

 نه بابا...دلخور براي چي؟...خب زودتر برو تو هوا سرده سرما ميخوري-

 باشه...ممنون خداحافظ ...-

 خداحافظ...-

خاتون داشته براي مهموني امشب سالن وحاضر ميکنه ...رفتم به اشپزخونه عمارت  رفتم به اتاقم اما کسي نبود حتما

 ديدم خاتون با دوتا خانم ديگه ميوه هاي شسته شده رو خشک ميکردن با لبخند گفتم:سالم برهمه .. من برگشتم 

 خاتون با لبخند گفت:خوش اومدي...تعطيالت خوش گذشت ؟

 باشه وبهش بد بگذره بله...مگه ميشه ادم پيش اميرعلي-

بهشون کمک کردم تا کارشون تموم بشه تا ساعت شيش دل ارام و نديدم..حتما با آراد جونش رفته بيرون باخاتون 

 ميوه رو ميز پذيراي ميزاشتم که آراد اومد گفت:خاتون به....

 ؟با ديدن من ديگه چيزي نگفت نگام کرد وگفت:تو اينجا چيکار ميکني؟...براي چي اومدي

 قرار نبود تا اخر عمرم پيش امير بمونم-

 به خاتون نگاه کرد وگفت:به مش رجب بگو بيا کفشامو واکس بزنه

 مش رجب نيست اقا...-

 به من نگاه کرد وگفت:به اميرت زنگ بزن اگه راضي شد بيا کفشمو واکس بزن

:راستي اين دختره دل ارام با سرعت رفت باال...موش کور فقط بلده تيکه بارم کنه...به خاتون گفتم

 کجاست؟...نديدمش

 کجاي کاري دختر...صبح همون شبي که رفتي دل ارام و فرستاد رفت-

 کجا؟-
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 چه ميدونم..البد فروختتش به اين خارجيا-

با اعصبانيت رفتم اتاقش ...صداي شرشر اب مياومد حتما داره جسدشو غسل ميده... واکس وکفششو گذاشته بود رو 

ا حرص واعصبانيت نگاشون کردم نشستم وعقدم وسر کفشش خالي کردم..اونقدر محکم واکس ميزنم که زمين ب

هرآن امکان داشت چرمش کنده بشه ...وقتي کارم تموم شد گذاشتم کنار بلند شدم اومد بيرون چه عجب باالخره از 

رم علي دل بکني؟ ...اها فهميدم اون حموم دل کند کاله حولشو به موهاش ميکشيد گفت:چه جوري تونستي ازبغل گ

 گذاشتي خوب داغ بشه بعد بياد سراغت...خوب بلدي چطور به خودت وابستش کني....

 با اعصبانيت نگاش کردم وقت بحث کردن سر اين موضوع نبود گفتم:دل ارام کجاست؟

 به تو چه...مگه تو ننه اوني که بفهمي کجاست وچيکا رميکنه؟-

 ميخوام بدونم اون دختر بدبختي روکه عاشق خودت کردي.... االن کجاست؟ من هيچ کارشم....ولي-

هيچي..ازش خوشم نيومد زود خستم ميکرد..راستشو بخواي دلم وزدمنم فروختمش....نميخواد نگرانم باشي چون -

 يکي نازترشوميارم ...چيزي که فراوونه دختر فراري ناز،اين نشد اون..مگه نه؟

 دختر همچين کاري بکني ؟...چطور تونستي با دلش بازي کني؟ چطور تونستي با اون-

 همون طوري که تو با دل بقيه بازي ميکني-

من دل هيچ بشري بازي نکردم...چون هر کي بهم ابراز عالقه کرده بهش گفتم دوستش ندارم تا الکي اسير من -

واي دختراي بيچاره رو به بازي بگيري نشه...)با تاسف سرمو تکون دادم (تا کجا ميخواي پيش بري؟تا کجا ميخ

واونارو عاشق خودت کني بعد ولشون کني برن ...دقيقا عين يه حيوون وحشي که يه اهو روزخمي ميکنه وقتي ميفهمه 

نميتونه بگريتش ولش ميکنه وميزاره با زخمش بميره ...چرا اينجوري هستي؟..چطور دلت مياد با دختراي ساده اي 

ي يان سراغت وبه لجن بکشي؟...ميدوني از نظر روحي چه باليي سرشون مياري؟...نميترسي آه که با عشق پاکشون م

 ونفرينشون همراه زندگيت باشه؟

پوزخندي زد وگفت: افرين سخنراني قشنگي بود...اگه ميدونستم اهل همچين حرفايي هستي ميرفتم يه منبر مياوردم 

واندرزتون کل پسر ودختراي که از راه راست منحرف شدن به راه ميزاشتم يه گوشه سالن تا امشب با روضه و پند 

بياريد......ببخشيد حاج خانم يه سوال دارم ... حکم دختراي امثال شما که فقط دنبال پسراي خوشکل وپول وماشين 

مدل باال هستن چيه؟اون دخترايي که فقط دوست دارن با يه پسر خوشکل ازدواج کنن تا پزش وبه فک وفاميل 

دوست واشنا بدن چيه؟....اون دختراي که موقع خواستگاري گوششون تيز ميکنن ببين طرف مال ومنالي داره که و

 جوا ب بله رو بده....حکم اونا چيه؟ 

 همه که عين هم نيستن..-

ين بقلمو افرين ...منم دقيقا همين وميخواستم بگم ما مردا اگه هم سرو ته يه کرباس باشم به اندازه شما دخترا که ع-

 رنگ به رنگيد نيستيم ...هنوز اون دختري که لياقت عشق منو داشته باشه پيدا نکردم

 پوزخندي زدم وگفتم:تو برو اول دوست داشتن وياد بگير بعد دم از عشق وعاشقي بزن

ش بال با اعصبانيت خواستم از اتاقش بيام بيرون که گفت:تو هم بخاطر خوشکلي وپول علي که اينجوري داري دور

 بال ميزني 

فقط نگاش کردم واومدم بيرون...رفتم به اتاقم تو ايينه به خودم نگاه کردم تا کي ميخوام اينجوري بگردم...؟هر چند 

صورتم مو نداره ولي ابروهام چي؟بايد تمييزش کنم بايد به آراد ثابت کنم که دنبال مال و منال اميرعلي نيستم منم 
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که من وبخوان ..حوله رو برداشتم رفتم به حموم يه دوش گرم وامدم بيرون ..موهام  اگه خوشکل باشم پسراي هستن

وخشک کردم حوله دور موهام پيچندم وجلو ايينه وايسادم موچين تو دستم گرفتم شروع کردم تمييز کردن ابروهام 

ون دوباره يه نگاهي به کارم که تموم شد خوشکل ترين لباسي که امير برام خريده بود پوشيدم ...خواستم برم بير

خودم انداختم...ما که تا اينجا پيش رفتيم يه ارايش هم ميکنيم...لوازم ارايشي که اميرعلي برام خريده بود ولي هيچ 

وقت استفاده نکردم تو دستم گرفتم يه ارايش ماليم ...در حد خوشکل شدن کردم..نگاه کردم به خودم به ايناز 

دم يه لبخند زدم يه شال انداختم رو روسرم يه دسته موهاي فرکالغيم رو کج رو عوض شده بود از خودم راضي بو

 صورت سفيدم انداختم...روموهام دست کشيدم بر جسته ونرم بود خاتون صدام زد:ايناز...ايناز....اني

 خندم گرفت هر وقت جوابشو نمي دادم با اعصبانيت ميگفت اني داد زدم:اومدم خاتي...

 وبرداشتم وامدم بيرون گفتم:خاتي کجاييي؟ کفش پاشنه دارم

 اينجام تو اتاقم..-

دم اتاق وايسادم پشتش به من بود وهر چي لباس تو کمد بود داشت ميريخت بيرون وبا خودش غر ميزد انگاردنبال 

 لباس ميگشت با لبخند گفتم:بله بانوي من ...امري بود؟

حالت ادماي ترسيده به خودش گرفته بود اب دهنشو پايين  با اخم برگشت ...با تعجب کل صورتم ووارسي کرد

 فرستاد وگفت:آيناز ...

 بله..-

 خودتي؟-

 واهلل تو ايينه که نگاه ميکردم خودم بودم..اگه اينجا عوض شدم نميدونم -

اومد جلو تو چشمام زل زد گفت:واي...هيچ وقت فکر نميکردم با برداشتن ابروت اينقدر خوشکل بشي چشمات 

 خوش حالت تر ودرشت تر شدن 

 بينيمم درشت تر شده...-

 نگو مادر..بينيت خيلي خوبه...دارم سکته ميکنم باورم نميشه ايناز باشي خدا -

 تلفن زنگ خورد گفت:برو جواب بده اقاست...

 رفتم سراغ گوشي جواب دادم:بله اقا

 معلوم هست کجايي؟...مهمونا دارن ميان-

 گوشي رو قطع کردم وداد زدم(خاتون من رفتمببخشيد االن ميام)-

 باشه برو من االن حاظر ميشم ميام...-

 دم در کفشمو پوشيدم ...در وکه باز کردم خاتون با عجله اومدگفت:صبر کن..صبرکن

 برگشتم..يه چيزي زير لب خوند وفوت کرد تو صورتم گفتم:اين براي چي بود؟

 چشت نزنن ..حاال برو -

افتادم..قيافم خوب شده بود نه اونقد رکه چشمم بزنن...دختراي امشب ميان که من پيششون  خنديدم وراه

هيچم...چقدر من از خودم تعريف ميکنم..دم در عمارت وايسادم ...هر کي مياومد چه دختر چه پسر با تعجب نگام 

ترا پرسيد:شما خدمتکار ميکردن بعضيا هم با دقت تا مطمئن بشن همون آيناز خدمتکار آرادم حتي يکي از دخ

 آراديد ديگه؟
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 بله...چطور؟-

 هيچي...-

خوبه فقط تمييز کردم وبرنداشتم ...وقتي کارم تموم شد رفتم اشپزخونه که به خاتون کمک کنم...سيني ابميوه رو 

از برداشتم رفتم به سالن جلوي سه تا دختر گرفتم يکيشون گفت:ميدونستين اين مهموني براي اشتي دادن فرحن

 وآراد؟

 جدي؟-

 اره منم شنيدم..ميگن خود آراد ترتيب اين مهموني رو داده تا فرحناز باش اشتي کنه-

يکيشون پوزخند زد وگفت:نميدونم آراد چرا به اين دختره چسبيده ؟دختراي ناز تر از فرحناز هم هست.....اينقده 

 بدم مياد از اين دختر از خود راضي لوس ننر...

برداشتن...رفتم پشتشون که يه دسته ديگه وايساده بودن يه دختر مو طالي گفت:آراد جدا فرحناز و  وقتي اب ميوه

 دوست داره؟

 اگه دوستش نداشت همچين مهموني نميگرفت-

 يکيشون با حسرت نفس کشيد وگفت:خوش بحال فرحناز...من ارزو دارم آراد فقط بهم سالم کنه 

م وخنديدم سريع رفتم به اشپزخونه ..خاتون اومد تو وگفت:خير باشه ...چي شده اينو که گفت دستمو جلو دهنم گرفت

 ميخندي؟

 با خنده گفتم:به اين دختراي چلمنگ..که عاشق يه زرافه گردن دراز شدن 

 خاتون با جديت نگام کرد وگفت:ايناز...مسخره اقا نکن

دارن ها؟...باور کن بهتر از آراد هم تو مهموني امشب چشم خاتون...ولي تو رو خدا بگو اين پسره چي داره که بقيه ن-

 هست چرا اينا فقط آراد ومي بينن

تو هم اگه آراد پنج سال پيش ومي ديدي که چطور ميخنديد وشوخي ميکرد عين همينا فقط آراد وميديدي...اقا با -

ال هم زودتر برو باال ممکنه يکي از شوخيا وخندهاش دل دخترا رو بدست اورده نه با اين وتخمي که االن مي بيني...حا

 مهمونا چيزي بخواد

قيافه خاتون ناراحت شد...انگار دلش پر شد و دلش براي آراد پنج سال پيش تنگ شده دوباره رفتم باال که يکي 

 گفت:ببخشيد خانم...

 سرمو برگردوندم بالبخند رفتم طرفش وگفتم:سالم آبتين ...چه عجب ما شما رو زيارت کرديم

 کم لطفي از ماست شما به بزرگواري خودتون ببخشيد-

 اختيار داريد اين چه حرفيه ....-

 ميگم..کامليا امشب نمياد؟-

 ازش خبر ندارم...يعني يکي دو هفته پيش اومد پيشم ...ديگه نديدمش-

 بخاطر کامليا اومدي؟-

 اره..يکمي ديگه ميمونم اگه نيومد ميرم-

 ختري گفت:واي کت وشلوارش ونگاه... خيلي خوشکله چقدر بهش مياد خواستم چيزي بگم که يه د
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نگاش کردم اين دومين باره که صورتش وشيش تيغه کرده واقعا بهش مياومد دستم درد نکنه ...زشت بود با کت 

وشلوار من خوشلتر شد ..انگار حال وحوصله نداشت با چند تا دختر پسر سالم عليک کرد ونشست هنوز فرحناز 

 ومده بود حتما داره براي آراد ناز ميکنه...به آبتين نگاه کردم وگفتم:با من ديگه کاري نداريد؟ني

 نه ..نه ..ميتونيد بريد-

 چند قدم رفتم گفت:آيناز...)برگشتم نگاش کردم(خوشکل شدي

 بدون هيچ حسي لبخند زدم وگفتم:ممنون..

ا يه پسر حرف ميزد پسره گفت:ديونه اي داري با فرحناز نوشيدني آراد وبردم براش حواسش به کسي نبود داشت ب

 اشتي ميکني..من اگه جات بودم محل سگم بهش نميزاشتم

 چون جاي من نيستي داري اين حرف وميزني-

يعني دوستش داري؟...خوب چرا باش ازدواج نميکني؟)به صورت آراد خيره شد(نکنه بي خبر زن گرفتي بخاطر -

 کسي چيزي نمگي؟ اينکه گندش در نياد به

 ليوان رو گذاشتم وگفتم:اقا ابميوتون اوردم

روشو برگردوند با اخم نگام کرد..اخمش باز شد حالت ادم شوک زده وتعجب وسکته وهمه چي با هم داشت به 

 صورتم خيره شد به ابروم وچشمم زل زد با لبخند گفتم:اگه کار ديگه اي نداريد برم؟

حرفي که زدم نبود...خندم گرفته بود تو اين چند ماه آراد واينقدر گيج ومنگ نديده هنوز نگام ميکرد حواسش به 

 بودم با حالت خنده گفتم:با اجازه...

 چند قدم رفتم گفت:وايسا..

 خوبه حواسش اومد سر جاش برگشتم گفتم:بله اقا

 بلند شد با سر اشاره کرد وگفت:بيا کارت دارم 

ن دستشو گذاشت تو جيبش وبا حالت عصبي گفت:مي بينم دست از لجبازي با هم رفتيم يه گوشه خلوت سال

 برداشتي وبه اون بزرگراه تهران قم ساموني دادي..هر چند هنوز چنگي به دل نميزني اما بهتر هيچيه

با اون کفش پاشنه دا رهنوز به آراد نميرسيدم تو چشماش نگاه کردم وگفتم:من براي شما ارايش نکردم ...بخاطر 

 زيز دلم امير اين کارو کردم خيلي دلش ميخواست منو با ارايش ببينه ع

به دستاي مشت شدش از اعصبانيت نگاه کردم..اگه مرد بودم تو صورتم خوردش ميکرد...به دندوناش که از داخل 

 فشار ميداد ولي از بيرون صداش شنيده ميشد نگاه کردم با همون حالت گفت:دلتون خوش نکن نمياد

نيست چيزي که تو اين مجلش فراونه پسر خوشکل وپولدار امير کم کم داره دلمو ميزنه زيادي اروم بودنش مهم -

 حوصلمو سر ميبره ...اخه ميدوني که ما دخترا عين بوقلمو رنگ به رنگيم 

 حق نداري به علي خيانت کني-

 کي ميخواد اين حقو از من چطور توبه اين همه دختر خيانت ميکني مگه علي چشه که خيانت نبينه؟اصال-

 بگيره؟...من نه دوستشم نه نامزد نه زنش هر وقت که دلم بخوات ازش جدا ميشم

مگه من به تو خيانت کردم که ميخواي عقدتت سر اون خالي کني؟)تو چشمام نگاه کرد يه خواهش تو نگاهش -

کنه بخاطر من ميخواي به اون زخم بود(چرا ميخواي همچين کاري باش بکني؟...چيزي جز خوبي ازش ديدي؟...ن

 بزني؟
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 نه...ميخوام بازي تو رو امتحان کنم..اينجوري ديگه حوصلم سر نميره -

بازومو کشيد سمت خودش که بوي عطر گرم صورتش حس کردم اونقدرسفت گرفت که استخوانم درد گرفت با 

 کنم فک منقبض گفت:امشب با يه پسر حرف بزن ببين چطور استخوانتو خورد مي

 جراتش ونداري به امير ميگم..-

بازومو ول کرد ورفت سر جاش نشست...با حالت عصبي و دستاش صورتشو مالش ميداد ..تکيه داد ليوانشو برداشت 

ليوانشو سر کشيد ...گذاشت سر جاش نگام کرد نگامو ازش گرفم ورفتم سمت اشپزخونه که مونا گفت:به افتخار 

 فرحناز

چند تا دختر که به زور دستاشونو به هم ميزدن ...مونا ومرينا که همراه فرحناز بودن هلش  همه دست زدن به جز

 ميدادن سمت آراد ...يکي از پسرا که کنار آراد نشسته بلندش کرد وگفت:پاشو که يارت اومده وقت اشتيه ...

 فرحناز جم نميخورد بازم هلش دادن وگفتن:برو ديگه مگه چسب چسبيده به کفشت 

ونا ومرينا فرحناز وهل ميدادن چند تا پسر هم آرادو وقتي بهم نزديک شدن رو به روي هم وايسادن فرحناز با م

 لبخند نگاش ميکرد آراددستشو دراز کرد وگفت:معذرت ميخوام 

 فرحنازم دست داد وگفت:عيبي نداره ...دعوا نمک زندگيه

 همه دست ميزدن وميگفتن:آراد بوسش کن..بوسش کن...

راد با اخم به همشون نگاه کرد نگاش به منم افتاد ...فرحناز زودتر صورت آرادو طرف خودش کشيد وصورتش آ

 وبوسيد..آرادم اين کارو کرد

 دوباره دست زدن وگفتن:صورت قبول نيست... لب بدين.... صورت قبول نيست... لب بدين 

 بکنيم  آراد:بسه ديگه..ولتون کنم ميخوايد اون کارا هم جلو چشتون

همه زدن زير خنده ..فرحناز با خنده آراد وبغل کرد همين جور که دستش دور کمر فرحناز بود به منم نگاه ميکرد 

رفتم به اشپزخونه سرم درد ميکرد ..يه قرص مسکن خوردم ونشستم رو صندلي دستم رو سرم بود که خاتون اومد 

 تو وگفت:چيزيت شده؟..

 هنه ..فقط کمي سرم درد ميکن-

 ميخواي برو استراحت کن خودم ازمهمونا پذيراي ميکنم-

 نه بابا...تنهايي کجا ميتوني از پس اين همه مهمون بربياي..تو برو کمي حالم بهتر شد ميام -

 باشه...-

وقتي رفت باال..چند دقيقه بعد منم رفتم آراد با چند نفر حرف ميزد فرحنازم با يه گله دختر..از قر وفر دادنش 

 شخصه داره طرز ناز کردن به پسرا رو بهشون اموزش ميدهم

 سالم....-

 برگشتم مونا بود..با لبخند گفتم:سالم...خوبيد؟

کل صورتمو وارسي کرد وگفت:ما که بد نيستيم اما مثل اينکه صورت شما بهتره....اي شيطون توهم از کارا بلد بودي 

 وبه ما نميگفتي؟

 ولجبازي باشه دست به هر کاري ميزنيخنديدم وگفتم:وقتي قضيه لج 
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اها..پس خدا رحمت کنه اموات اون کسي که با تو سر لج افتاده...نه ولي خداييش خوشکل شدي مخصوصا اين -

 موهاي فرفريت که بهت مياد

 ممنون...چراديگه سراغي از ما نميگيري؟-

 نه اي براي به اينجا اومدن ندارم ببخشيد حق با شماست ...شما که از خونه نميايد بيرون منم که بهو-

 از اين حرفا بگذريم...فرحنازوچطور راضي کردي؟-

به فرحناز نگاه کرد وگفت:راضي کردن نميخواست که...به محض اينکه گفتم آراد ميخواد يه جشن اشتي براي 

دم يک ساعت بايد توبگيره..زود قبول کرد وخودشو تو ارايشگاره وفروشگاه لباس انداخت ..خودم که فکر ميکر

 التماسش کنم تا راضي به اومدن بشه

 خنديدم که فرحناز با اخم نگام کرد وگفت:بيا اينجا...

 به مونا گفتم:ببخشيد..

 خواهش ميکنم راحت باش-

 رفتم پيش فرحناز...گفتم:بله...

مئن باش آراد فقط براي من سر تا پامو نگاه کرد وگفت:فکر کردي با اين قيافه ميتوني نظر آراد وعوض کني؟...مط

 ميمره

 پوزخندي زدم وگفتم:آرادت ارزونيه خودت...من هيچ عالقه اي به اون بچه کچل ندارم 

 بي نزاکت...-

چند قدم رفتم..برگشتم هنوز داشت نگام ميکرد ...پس چرا عصبي نشد وداد نزد ؟...حتما نميخواد ذوق مرگيش از 

فان ...ميخواستم برم سمت ميز پذيراي که ديدم کامليا اومد تو...سرم وچرخوندم بين بره... شايدم ارامش قبل از طو

ديدم آبتين رو مبل نشسته، کامليا تا منو ديد اومد سمتم وبا حالت جيغ واروم گفت:وايييييييييي..کثافت خيلي ناز 

 شدي کي ابروهات وبرداشتي؟

 عليک سالم...تو به تمييز کردن ميگي برداشتن؟-

 .نه حول شدم اخه خيلي عوض شدي سالم..-

 ممنون..از تعريف اغراق اميزت-

اغراق اميز چيه...جدي ميگم خوشکل شدي..مخصوصا اين موهاي فرت که کج انداختي خيلي بهت مياد اين لب -

 انجلينات که برق لب خورده واون چشکاي سياه گربه ايت

خوشکل شدي راستشو بگو کدوم بدبخت ومي خواي تور  زدم به شکمش خنديد وگفت:باشه بابا غلط کردم..ولي جدا

 کني؟

 با چشمم يه دور کامل پسرا رونگاه کردم وگفتم:فعال کسي مد نظرم نيست حاال ببينم بعدا چي ميشه

 کامليا بلند خنديد آبتين با حالت ناراحت کنارمون وايساد گفتم:بله ابتين..

 قتتو بگيرم ؟به کامليا نگاه کرد وگفت:ميتونم چند دقيقه و

 نه...چون حرفامو زدم-

خواهش ميکنم...اين بار اخره اگه بازم جوابتو همون باشه قول ميدم ديگه منو نمي بيني...تو حياط فقط ده دقيقه -

 منتظرتون ميمونم..اگه نيومديد ميرم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

3 3 5  

 

يا...ابتين پسر خوبيه آبتين جدي گفت کامليا نگاشو ازش برداشت وبه من نگاه کرد وقتي رفت با لبخند گفتم:کامل

 چرا ميگي نه؟

 چون دوستش ندارم...-

درکش ميکردم...نميخواستم به زور ابتين وبهش تحميل کنم گفتم:ميدونم...همين اخرين بارو باش حرف بزن ولي 

 ايندفعه بيشترفکر کن...

 وقتي من دوستش ندارم ديگه به چي فکر کنم؟..-

تت نداره...به اينکه اگه پرهام ازدواج کنه تو لطمه ميبيني ...به اينکه ابتينم به اينکه کسي رو که دوستش داري دوس-

 مثل پرهام خوبه و ميتونه تو رو بخندونه..وقتي پرهام خودش بهت گفته دوست نداره ديگه منتظر چي هستي؟

  نفس غمگيني کشيد وگفت:حق با توئه...ميريم با ش حرف ميزنم ولي فکر نکنم تاثيري داشته باشه

 اره اين بهتره از هيچيه-

وقتي رفت....من وخاتون با ميوه از مهمونا پذيرايي ميکرديم وقتي پيش آراد رفتم ظرف وطرفش گرفتم اروم 

 گفت:آبتين چي بهت گفت؟

 پيشنهاد دوستي...گفتم بهش فکر ميکنم -

 خب..-

 هيچي ديگه.. به کامليا گفتم بهش بگه جوابم مثبته-

 ت:امشب ميکشمت...علي به دختر هرزه واشغالي مثل تو احتياجي ندارهبازم عصبي شد گف

 خواستم ظرف وبزارم رو ميز که فرحناز گفت:صبر کن..

 نگاش کردم...به من ودوستام ميوه نرسيده

 به سيب تو دستش وپيش دستي پر از ميوه نگاه کردم...قحطي زده به اين ميگن 

ه حالت کينه تو چشمام نگاه کرد...خواستم برم که فرحناز سريع پاشو ظرف ميوه رو جلوش گرفتم برداشت با ي

 گذاشت جلوم که نقش زمين شدم...ظرف شکست وهر ميوه اي يه جا رفت 

شليک خنده بود که از هر طرف به سمت مياومد...از خجالت نتونستم سرم وبلند کنم کاش زمين دهن باز ميکرد 

 ردن بلند شدم فرحناز گفت:دست وپا چلفتي...جلو پاتو نگاه کن ومنوو مي بلعيد مونا و خاتون کمکم ک

 يکي از دوستاي فرحناز گفت:معلوم هست حواست کجاست ؟

 خاتون:مادر دستت داره خون مياد بريم چسب بزنم

بخند به آراد نگاه کردم...هنوز با اخم نگام ميکرد انگار دلش خنک شده بود يا شايدم من اينجوري تصور ميکردم..با ل

به دختري که اين حرف وزد کردم و گفتم:من حواسم سر جاش بود خانم...اما ظاهرا فرحناز خانم حواسشون جاي 

ديگه بود که منو نديدن...البته منم اگه جا ي فرحناز خانم بودم تمام حواسم پيش اقا آراد بود که امشب تو تيپ 

 وقيافه در دکون همه پسرارو بستن جلو پامم نميديم

 نفر اروم خنديدن فرحناز بلند شد با اعصبانيت گفت:فکر کردي همه عين خودتت خوشکل نديدن؟  چند

 نه فقط تو خوشکل ديدي..اونم فقط اين اقا-

 اره تو اين مهموني فقط آرادخوشکله...هيچ پسر ديگه اي هم به پاي خوشکلي آراد نميرسه...-
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و به کوري زدي؟يه نگاه به اطرافت بنداز ببين خوشکل تر از اگه اين خوشکله پس خوشکال کجا برن؟..چرا خودت-

آراد تو هم هست اما هچ کدومتون اونا رونميبيني چرا؟...چون از اين اقا به اصطالح خوشکل يه بت ساختين ودارين 

 ميپرستينش

 ستاربلند شدو دست زد وگفت:احنست باالخره يکي پيدا شد درد دل ما رو بگه 

 دردته ستار؟تو که شيش تا دوست دختر داري؟ فرحناز:تو ديگه چه

 ستار نشست وگفت:غلط کردم

 خاتون اروم گفت:دختر اين شر کوتاه کن بيا بريم دستت داره خون مياد 

به دستم نگاه کردم داشت خون مياومد پس چرا حسش نکرده بودم خواستم برم که فرحناز گفت:تو هم بخاطر آراد 

کردي نميدونم چرا بعد پنج ماهي که اينجايي امشب به خودت رسيدي وابروهاتو که خوشکل کردي نه؟... فکر 

 برداشتي؟ از نبودن من ميخواستي سوءاستفده کني وآراد وعاشق خودت کني

به آراد نگاه کردم نسشته بودو هيچي نميگفت فقط نگاهمون ميکرد پوزخندي زدم وگفتم:کيو عاشق خودم کنم اين 

..اين که از دوست داشتن وعشق هيچي حاليش نيست وفقط بلده با دل دختراي ساده بازي پسره ادم کش بي رحمو؟.

 کنه...اينو عاشق خودم کنم؟

 يکي از دخترا گفت:اگه ميدونستي چند تا دختر ميخواستنش اينجوري حرف نميزدي؟

ر هست خودمم يه ميخواستنش؟..يعني گذاشتين قيمتش خوب بره باال بعد بفروشينش..خب قيمتش وبگيدهر چقد-

 پولي ميزارم روش فقط ببريدش که ديگه چشم تو چشمش نيوفته 

آراد با اعصبانيت ليوان تو دستش وفشا رميداد که هر لحظه امکان داشت تودستش بشکنه فرحناز هم عصبي بود 

 گفت:آراد از نظر پولي براي ما ارزش نداره 

 وبرطرف کنه؟ پس از نظر جسمي براتون مهمه ...که فقط نيازاتون-

 فرحناز طاقت نيورد اومد جلو دستش وبلند کرد آراد داد زد:فرحنازولش کن

فرحناز با دست باال وفک منقبض شده نگام ميکرد...خاتون دستمو کشيد به سمت اشپزخونه برد گفت:دختر 

اقاميفروشت هم خودت مُردي..يعني فاتحه خودتو بخون به خدا ديگه مردم از بس نصيحتت کردم ...مطمئنم ايندفعه 

 بدبخت ميشي هم ما رو غصه دار ميکني، اخه اين حرفا چي بود به اقا زدي جلو اين همه ادم تحقيرش کردي...

شير وباز کرد يهو پشتم ونگاه کرد ...برگشتم آراد بيش از اون چيزي که من تصورش ميکردم عصبي شده بود ..اين 

 رسيدم...حتي گُه خوردن وپشکل خوردن هم بدردم نميخورداز همون موقعايي بود که من شديد ازش ميت

 به من نگاه ميکرد گفت:خاتون برو بيرون...

 خاتون با دلهوه ونگراني گفت:اقا ...

 داد زد:گفتم برو بيرون...

روز اولي که خواست منو ببينه همين جوري سر خاتون داد زد وگفت برو بيرون ..خاتون با ترس به من نگاه ميکرد 

وميرفت بيرون ... کتشو دراورد انداخت رو ميزکليد وبرداشت درو قفل کرد ..يهو صداي موزيک بلند شد..درشيشه 

اي اشپزخونه هم بست وپردش وکشيد کليد وانداخت روميزدست به کمر وايساد منم به کابينت تکيه داده بودم 

 ديگه منو نمبينيم اره؟ گفت:که ميخواي منو بفروشي ها؟...ميخواي يه پولي بزاري رو من که

 چيزي نگفتم فقط با ترس نگاش ميکردم داد زد:اره؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

3 3 7  

 

 اروم گفتم:اره...

 چرا ؟-

 بغض کردم اما خودمو نگه داشتم وگفتم:چون ازت متفرم...

 چون دوست ندارم...؟يا دل دخترايي که وکيلشونو شکوندم؟-

 هيچ کدوم...-

 دوستم داري نه؟-

خيلي... اصال برات ميميرم...باز اسيد معدتت زده باال دچار توهم شدي ؟...نه اقا جون من  پوزخندي زدم وگفتم:اره

ازاون دخترا نيستم که يه پسر چش قشنگ ويه مدل ماشين مي بينن دست وپاش وگم ميکنن و يه دل نه هزار دل 

زارت بشن ...شرمنده که از  عاشق طرف ميشن ....فکر نکن حاال که يه قيافه درست ودرموني داري...همه بايد عاشق

 قافله عشقت عقب افتادم

 اگه دوستم نداري پس چرا هنوز اينجايي؟چرا پيش علي نمي موني؟-

 اون نامحرمه...-

 پوزخندي زد وگفت:يعني من ومش رجب محرمتيم؟...تا اونجايي، تو بغلشي اينجا که مياي ميشه نامحرم؟

 من تو بغل علي باشم؟با اعصبانيت داد زدم:چرت نگو...کي ديدي 

 پس معني اين رفتارات چيه؟....تا کي ميخواي با من اينجوري رفتار کني؟ -

 تا هر وقت ليال رو برگردوني؟-

 براي چي برش گردونم؟...اون يه معتاد عوضي بود که از زندگي راحتش کردم -

مواد خب ميگفتي ندارن چرا اونجوري انسان که بود چرا مثل يه حيوون کشتيش ..؟مگه ازت چي ميخواست يه ذره -

 کشتيش؟

 يعني تمام اين بدرفتاريات بخاطر ليالست ؟-

 اره بخاطر اونه..هيچ وقتم رفتارم با تو عوض نميشه -

 کينه اي هستي...-

نيستم..کاراي تو کينه ايم کرده...تا زماني که ليال رو برنگردوني اوضاع همينه..مگر اينکه بخواي منو بکشي يا -

 بفروشيم

 اون دوستت لياقتش فقط مردن بود -

 قدر واندازه لياقت ديگران رو تو مشخص ميکني؟-

 کالفه شد چند قدم راه رفت پشت ميز روبه روم وايساد وگفت:ليال مرده بفهم... چطور زندش کنم

 اين ديگه مشکله توئه نه من...-

 اخه اين دختره کيه که هر چي ميشه ميگي ليال ..ليال؟-

 دوستم..بهترين همدم تنهاييم وبي کسيم-

 فراموشش کن..بزار جزي ازخاطرات زندگيت باشه -

 نميتونم...-

 چند سال باش دوست بودي که نميتوني فراموشش کني؟-
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 دوماه..-

پوزخندي زد که بيشتر درحد خنده بود گفت:فقط دوماه؟...شوخي ميکني؟يعني تو فقط بخاطر شصت روز داري 

 اش مي کشي وتا اخر عمرت ميخواي از من متنفر باشي؟خودتو بر

اره...من اگه کسي رو دوست داشته باشم واز دستش بدم تا اخر عمرم براش عزا ميگيرم...وابستگيم شديده دل -

کندن سخت تر...همون اندازه که تو علي رو دوست داري منم ليال رو...اگه يکي به علي دست بزنه چيکار 

 شيني نگاش کنيميکني؟مطمئنا نمي

از هستي ساقطش ميکنم...اما تو نبايد اندازه دوست داشتنت وبا من وعلي که از بچگي بزرگ شديم مقايسه -

 کني..علي با خندهاي من خنديد وبا گريه هام گريه کرد...دوماه براي اين اندازه دوست داشتن خيلي کمه

 دوست داشتن کافي باشه همه که با يه نگاه عاشق ميشن... فکر کنم دوماه براي -

حالت نگاهش تغيير کرد...اروم شد ديگه عصبي نبود اروم مياومد طرفم منم اروم با ترس ميرفتم عقب گفت:چيه 

 ميترسي؟...من اگه ميخواستم بزنمت اون موقع که اومدم تو اين کارو ميکردم

ر کني؟...ميخواي تا اخر عمرت همين اومد نزديک تر ديگه تکون نخوردم..رو به روم وايساد وگفت:ميخواي چيکا

 رفتار و با من داشته باشي؟

 مگه قرار تا اخر عمرم اينجا باشم ؟-

 يعني ميخواي بازم فرار کني؟-

 شايد...-

پس علي چي ميشه؟اون يه بار بخاطر نگين دلش شکسته تو ديگه خوردش نکن )تو چشمام خيره شد(علي رو -

 دوست داري؟ 

 ت:ميدونم...دوستش نداري..فقط داري سر کارش ميزاري نه؟فقط نگاش کردم وگف

 به تو مربوط نيست...-

 چرا اتفاقا مربوطه...-

به دستم نگاه کرد خواست دستمو بگيره که دستمو کشيدم عقب وگفتم:به من دست نزن...چرا نميخواي بفهمي که 

 ازت متنفرم 

 يعني باور کنم کل تنفرت بخاطر دوستته؟-

 تاي ديگه بخاطر بدرفتاراي تو00صدش بخاطر اون باشه در20اگه -

 يه کاري ميکنم عاشقم بشي ببينم بازم ميگي ازم متنفري؟-

 دلم اونقدر بيکارنيست که عاشق تو بشه...در ضمن علي هست ديگه دلم جايي براي تو نداره -

 پوزخندي زد وگفت:مهم نيست خودم ميدونم چه طوري تو دلت جا پيدا کنم....

 امتحان کن...خدارو چه ديدي شايد تو عاشق من شدي من وقصر در رفتم -

 به دستم نگاه کرد وگفت:داره خون مياد برو ...يه چسبي يه چيزي بهش بزن 

خواست بره گفتم: نمخيواد منو عاشق خودتت کني فقط رفتارت وبام درست کن ...از روزي که اومدم فقط اخماتو 

يه جوري با هام رفتار ميکردي انگار بردتم...اخه کدوم ادم با خدمتکارش همچين رفتار ودعواهات وديدم...هميشه 

هايي ميکرد؟...تو حتي بخاطر سگت منو انداختي تو انباري يعني از سگتم پس تر بودم؟...تو حداقل حقوق هم بهم 
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ميدادم...)فقط نگام ميکرد(....اصال ميليون پول داده بودي...وبايد اين پولو با کار کردن پس 1نميداي چرا؟چون باباتم 

ميدوني من اسم دارم؟.....اسمم وبلدي؟.....ويدا دل ارام يا هر دختري که اولين بار ميديش اسمش وصدا ميزدي اما به 

من فقط ميگفتي اين...اين دختر با ما نمياد...اين دختره خدمتکار منه ....اين دختر زشته.....اين...اين...اين.... از بس 

تي اين بعضي وقتا فکر ميکن اسمم اينه ...ميدونستي ا ز روزي که ليال رو کشتي کابوسش شده مهمون هر شب گف

خوابام ؟توي اين پنج ماه صبحي نشده که بدون کابوس ليال ازخوا بيدار نشم شايد من ليال رو فراموش کنم اما با 

خدا اگه رفتارت با من درست بشه تا اخر عمرم عين کابوساش چيکار کنم....مشکل من با تو االن فقط رفتارت ...به 

 خاتون خدمتکار خودتت وزن وبچت ميمونم..اما با اين کارات نميتوني منو عاشق خودت کني

 فکر ميکني علي ميزاره تو خدمتکار من بموني؟-

 اين زندگي منه نه اون... -

 دلش ميخواي چيکار کني؟پس حدسم درست بود دوستش نداري....اما اون که دوست داره با  -

 اگه رفتارت با من همين باشه حتي اگه دوستشم نداشته باشم باش ازدواج ميکنم....شايد بعدا عاشقش شدم-

يه قرار ميزاريم اگه من کمتر از دوماه تورو عاشق خودم کردم بايد براي هميشه براي من وزن وبچم کا رکني -

 ه بري ...هر جا که خواستي برو.....اونم مجرد اما اگه تو بردي ازادي ک

 از کجا ميخواي بفهمي من عاشقت شدم؟-

 تجربه ام تو اين کارا زياده تو نگران اونجاش نباش-

 خواست بره اومد سمتم دستمو گرفت گفتم:ولم کن...تو که دو دقيقه پيش گفتي ميخوام عاشقت کنم..اينجوري؟

فت:ميخوام از االن شروع کنم...نميدونم از پوست کلفتيته که شير وباز کرد پشتم وايساد دستمو زيرش گرفت وگ

 حاليت نيست دستت داره خون مياد...يا مغزت تو دستور دادن دچار ايراد شده 

 ولم کن.. ..نميخواد خودم دستمو ميشورم -

 فقط بلدي نق بزني-

 نمي خوام شير وبست...رفت سراغ جعبه کمک هاي اوليه يه باند اوردرفتم عقب گفتم:گفتم 

 گذاشت ور ميز وگفت:زودتر ببندش تا بيشتراز اين خون نيومده

کتشو از رو ميز برداشت ..با کليد درو باز کرد ورفت بيرون به باند ودستم نگاه کردم..اونقدارم هم اوضاعش وخيم 

کامليا ومونا وآبتين  نبود که باند بخواد...باند وگذاشتم سر جاش ويه باند ديگه برداشتم ..خاتون اومد تو ..بعد

..همشون يه جور نگام ميکردن...انگار از زنده بودنم تعجب کردن خاتون با گريه خودشو انداخت تو بغلم 

 وگفت:فکر کردم کشتت.. دو ساعت باال منتظرم بياي..اميدي به زنده بودنت نداشتم 

 مگه اينجا سيا تل امريکاست همينجوري ادم بکشن-

.مونا خيلي دعوام کرد که چرا جلو اون همه ادم اونجوري با آراد حرف زدم ...کاميا هم گفت خدا بقيه هم اومدن جلو..

بهت رحم کرده زندت گذاشته...آبتين بيچاره هم فقط حالم پرسيد وقتي دستم از سرم برداشتن ورفتن باال..منم 

ودي از دخترا با تنفر نگام ميکردن همونجا نشستم....بيشتر از نيم ساعت طاقت نيوردم ورفتم باال ...تعداد معد

مخصوصا فرحناز..که چاقوي تو دستش وفشار ميداد اگه از کسي نميترسيد تو چکمم فرو ميکرد گفت: خيلي روت 

 زياده که اومدي باال

 آراد:فرحناز ادامه نده..بسه



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

3 4 1  

 

رد ...اگه چيزي کم ..به کمک خاتون ميز شام وحاضر کردم..هر کي يه چيزي بر ميداشت وميرفت يه گوشه ميخو

 مياومد ميرفتم پايين مياوردم آراد اومد پيشم وگفت:پس چرا شام نميخوري؟

 پوزخندي زدم وگفتم:من بعد از مهمونا شام ميخورم ..فراموش کرديد اين قانون رو شما براي من گذاشتيد؟

 نه اينکه خيلي از قانوناي من تبعيت کردي..همين يکي مونده بود رو زمين -

ناز اومد طرف ما بازوي آراد چسبيد وگفت:عزيزم خون خودتو بيشتر از اين بخاطر يه گدا کثيف نکن...بريم شام فرح

 بخوريم

بدون اينکه اجازه حرف زدن بهش بده کشيد وبردش...خندم گرفته بود کاش زودتر با فرحناز ازدواج ميکرد شر 

 دوتاش کنده ميشد

با کسالت پيش رفت ...يکي از پسرا موسيقي گذاشت وگفت:بچه ها با شکم پر بعد از شام چند دقيقه اي از مهموني 

 کيف ميده برقصي

 واي..من يکي که اصال نميتونم تکون بخورم ...-

 منم همينطور ..شماها برقصيد ما نگاه ميکنيم-

 فرحناز بلند شد رفت طرف آراد دستشو دراز کرد گفت:برقصيم؟

 عين گدا ها دستش دراز بود گفت:حوصله ندارم فرحناز برو با يکي ديگه برقص آراد فقط نگاش ميکرد..فرحنازم

 آبتين:اذيتش نکن گناه کنه داره....عقده اي ميشه ها

 همه خنديدن فرحناز با اخم نگاش کرد...

 آراد:خوب خودت پاشو باش برقص

 ابتين:با تو رقصيدن صفاي ديگه اي داره...مخصوصا پز دادنش

 صبانيت به آبتين گفت:چيه داري ميسوزي که با تو نميرقصم؟فرحناز با اع

ابتين يه پوزخندي زد که نصف نارنگي تو دهنش زد بيرون دستشو جلو دهنش گرفت وگفت:ببخشيد....)ميوه شو 

 قورت داد وگفت(خيلي مخصوصا اونجام داره ميسوزه

 دلخوري وکمي عصبي گفت:آراد...پسرا که منظور حرفش وفهميده بودن بلند زدن زير خنده فرحناز با 

 آراد بيچاره هم بلند شد وگفت:فقط يه دور

فرحناز عين بچه اي که لپ لپ براش خريده باشن خوشحال شد ..آراد کتشو دراورد وگذاشت رو مبلش اومدن وسط 

 همه با دست زدن دورشون حلقه زدن شروع به رقصيدن کردن ..اروم وهماهنگ ميچرخيدن وپاهاشونو حرکت

ميدادن ..بعضي از دخترا با حسرت به فرحناز نگاه ميکردن...بعضيا هم خودشون جاي فرحناز فرض ميکردن 

...خوشحال بودن، اين وسط من تنها کسي بودم که به اين اَلدنگا ميخنديدم ..که بقيه پسراي مجلس چي از اين کمتر 

 دارن.. پشت دو تا دختر وايساده بودم يکيشون گفت:بهم ميان نه؟

 من وتو چه...خوشيشون اونا ميکنن ما بايد بسوزيم -

 اره خوب...-

دوتا پسر ديگه که کنارم وايستاده بودن يکيشون گفت:آراد بدن خوش استيلي داره...جون ميده براي شوي لباس 

 مگه نه؟

 نه زياد...ولي خوبه-
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 هر چي باشه از تو شگم گنده که بهتره -

شد همه براشون دست ميزدن يهو فرحناز با يه حرکت صورت آراد گرفت ولبشو  رقص که تموم شد..موسيقي قطع

بوسيد....پسرا سوت وکف زدن ..دخترا هم ميخندين...فرحناز منتظر جواب بوسش بود اما آراد که منتظر همچين 

 حرکتي نبود فقط به فرحناز نگاه کرد....سرش وبلند کرد ونگام کرد

وسط ورقصيدن کا مليا هم با آبتين دوتاشون خوشحال به نظر ميرسيدن ...وقتي نگام ازش برداشتم ..همه رفتن 

مهموني تموم شد همه رفتن فقط فرحناز موند وآراد يه مبل نشسته بودن من وخاتونم سالن وتمييز ميکرديم فرحناز 

 گفت:کاش شب اينجا ميموندم

 خب بمون...اتاق که زياد-

 منه منظورم اينکه تو اتاق تو بخواب-

 شرمنده تخت اضافه ندارم-

 خودتو به خنگي زدي يا واقعا نميفهمي چي ميگم ؟-

 نميخوام بفهمم چي ميگي -

 فرحناز با اعصبانيت پارو پا انداخت وگفت:بايد تکليفمو روشن کني

 بار بنويس60000صد بار بنويس بعد از روي آراد غلط کرد با من اشتي کرد هم 5000تا 5باشه..امشب از -

 بلند شد وگفت:...منو مسخره ميکني؟

 فرحناز جان يه بار گفتم بهم فرصت بده...

 تا کي؟...-

 نميدونم...-

نميدونم جوا ب من نيست ..من االن پنج سال بخاطر تو صبر کردم مزحکه خاص وعام شدم..همه دوستام دستم -

 ميندازن ميگن پس جشن عروسي تو وآراد کيه؟

 ..قول ميدم جوابتو بدمدو ماه بهم فرصت بده.-

دو ماه..؟يعني تو اين دوماه امادگي ازدواج با من وپيدا ميکني؟...فکر نکنم ...)چند قدم با کالفگي راه رفت ووايساد -

(بابا مهتاب وفراموش کن..چرا داري با يه مرده زندگي ميکني ؟.... مهتاب تموم شد چرا هم خودتو زجر ميدي هم 

 چه داري هم بود زن گرفته بود منو....به خدا هر مرد ب

 به حرفات فکرميکنم...-

 فکر نکن ..جواب منو بده....باالخره با من ازدواج ميکني يا نه؟..اره يا نه؟-

 مگه قرار نشد دو ماه بهم فرصت بدي؟...-

دوماه هم يعني تو شيش سال نتونستي مهتاب وفراموش کني تو اين دوماه مي خواي اين کارو بکني؟..باشه اين  -

 روي اون شش سال..ولي چشم اب نميخوره 

 کيفشو برداشت گفت:حداقل بيا برسونم

 آراد نشسته بود سرش پايين انداخته بود گفت:اگه نخوام بات ازدواج کنم چيکار ميکني؟

 من هيچ وقت ..به ازدواج نکردن با تو فکر نکردم-
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منم سالن وطي ميکشيدم آراد نگام ميکرد ..سرم وانداختم  صداي پاشنه کفش فرحناز موقع رفتن تو سالن پيچيد ..

وبيشتر سحريه بقشو  6پايين ..بلند شد رو به روم وايساد صاف وايسادم گفت:بسه ..برو شامتو بخور ...هرچند ساعت 

 بزار براي فردا 

 شتت؟اينو گفت ورفت..خاتون با عجله ونگراني اومد پيشم وگفت:اقا چي گفت؟...ميخوات فردا بفرو

 با لبخند از روي خستگي گفتم:نه...گفت برو شامتو بخور 

 خاتون با تعجب گفت:وا...دختر مطمئني درست شنيدي؟

 نه...حتما از روي خستگي اشتباهي شنيدم-

 وقتي کارمون شد ...چون ميلي به خوردن نداشتم ورفتم خوابيدم 

    
 ز پاشو ..ساعت ده دقيقه به شيش خاتون بيدارم کرد گفت:آينا

 سرم واز زير پتو نيوردم بيرون...دستشو گذاشت رو شونم وتکونم داد :اينازي پاشو مادر..برو اقا رو بيدار کن

 نمي خوام..خوابم مياد...خودت برو خواهش ميکنم-

 مادر جون ..من اگه برم مياد پايين ودعوات ميکنه-

...برو اقا رو بيدرا کن وقتي رفت شرکت بيا بخواب تا  2ه دقيقه ب1پتورو از سرم برداشت وگفت:نگاه به ساعت کن 

 ظهر، بيدارت هم نميکنم 

 با حالت گريه وعصبي نشستم وگفتم:خدايا چرا من نميتونم يه خواب راحت کنم ..خسته شدم....

سرما بلند شدم وبه سمت عمارت حرکت کردم ديدم داگي هم تو خونش خوابه ..داد زدم:بيا حتي اين سگم تو اين 

 خوابه 

از پله ها رفتم باال..در رو باز کردم رفتم تو چراغ وزدم ..نگاش کردم يعني واقعا اين قرار منو عاشق خودش کنه 

..خنديدم وگفتم:چه جک باحالي من وآراد همديگه رو دوست داشته باشم...اگه موش وگربه از همديگه خوششون 

قلبم وگفتم(حواست به خودت باشه حق نداري يه ذره از محبتت اومد منم از اين سوت سوتک خوشم مياد )زدم تو 

 اين پسر تو خودتت جا بدي..مردا همشون عين همن،پس مقاومت کن 

نميخوايد بيدار  2اقا ساعت "تکون نخورد دوباره گفتم:"اقا..اقا.."رفتم جلوکنار تخت وايسادم صداش زدم:

چشماشو با ز کرد ..يه نگاهي  "..اقا...اقا"مو کمي بلند کردم شيطونه ميگه فن انگشت کوچيکه رواجرا کن صدا"شيد؟

 2بهم انداخت پتو رو سرش انداخت وخوابيد....پوفي کردم اخه بگو وقتي خوابت مياد مرض داري ميگي ساعت 

 2اقا ساعت ..."بيدارم کن...

 ميدونم آينازجان امروز شرکت....-

داد ومغزم سکته ناقص کرد...صداي شکسته شدن فکم که به  بقيه حرفشو نشنيدم چون گوشام شنوايشو از دست

 زمين خورد شنيدم وچشمام از حدقه دراومد..آيناز جان!!!؟؟؟هـــــا!!؟؟؟

 سرش واز زير پتو اورد بيرون با لبخند گفت:اين چه قيافه براي خودت درست کردي؟

که کالسفيد ويک دست بزرگ شده مشخص نگاش کردم..ها؟؟!! لبخند؟؟اونم در حدي که کل دندوناي رديف باال 

بشه؟...خدايا اين دوتا چاله چيه تو صورتش افتاده؟...اين لبخند يکي ازبزرگ ترين فاجعه انساني که در چند سال 

 اخير رخ داده...
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 ايناز با توام...چرا اينجوري نگام ميکني؟-

رم خواب مي بينم...واي بايد بيدار شم اگه دير از باز گفت ايناز...واي با صداي مردونش چقدر قشنگ ميگه آيناز ...دا

خواب بلندش کنم دعوام ميکنه..چشمام وبستم وبه مغز سکته زدم فشار اوردم که بيدارم کنه... زود باش بيدارم کن 

هر چند حيفم مياد ازاين خواب قشنگ بيدار شم ولي به انباري نمي ارزه...نفس گرمي رو صورتم حس کردم..چشمام 

با زکردم دنيام شده بود دو چشم سبز خندون ..آراد فقط چند سانتي متر با صورتم فاصله داشت جرات پلک واروم 

زدن نداشتم.... صورت يخ زدم با بوسه گرمش گر گرفت...خشکم زد ...آراد منو بوسيد؟؟؟نــــه!!! اونم بعد از شبي 

ه باشم؟..از تخت اومد پايين من عين مجسمه که گفت ميخوام عاشقت کنم...چرا بهم فرصت نداد اول دوستش داشت

 هنوزوايساده بودم توي حرفش که رگه هاي خنده بود گفت:صورتت گل انداخته..اين يعني خجالت کشيدي؟

کليويم رو حرکت بدم ورفتنش وبه دستشويي نگاه کنم ..رفت تو فقط سرش واورد بيرون با 000تونستم چشماي 

 و بيار بعد خواستي بمير... حداقل امروز ديگه راهي بيمارستان نشم خنده گفت:ميگم ايناز برو صبحونم

رفت تو درو بست..کثافت تو خوابم دست از کشتن من برنميداره ...به زور از اتاقش اومدم بيرون کشون کشون 

يدم...خدا خودم از پله ها انداختم پايين وبه اشپزخونه رسوندم ..واي امروز به جاي کابوس ليال کابوس اين کچل ود

کنه تعبيرش خوب باشه دستمو گذاشتم رو صورتم جاي بوسه آراد هنوز گرم بود چه خواب قشنگيه صبح بيدار شدم 

بگم خاتون برام تعبيرش کنه...چاي رو دم کردم...وهمين جور براي خودم تعبيراي مختلف ميکردم يهو چشمم افتاد 

ا رفتم باال وخودم وانداختم تواتاقش...با حوله رو تخت نشسته به ساعت که هفت وپنج دقيقه است..با سرعت از پله ه

 بود وسرش وخشک ميکرد نفس نفس ميزدم گفت:چي شده؟..براي چي دويدي؟...

 ببخشيد...حواسم به ساعت نبود ...وانو براتون حاضر نکردم-

 عيبي نداره..دوش گرفتم-

بوسيد؟پس نه رفته لب قرض گرفته که تو رو ببوسه...يهو به لباش نگاه کردم ..چقدر خوشکله يعني با اين لبا منو 

ديدم لبش باز شد ودندوناش مشخص شد..يعني االن داره ميخنده؟..با سر کج نگاش کردم اگه کسي دورو برم بود 

 حتما با اين خنده خوشکلش غش ميکردم با همون حالت گفت:باز چي شده؟

 هيچي...-

 ياره از قيافه کج ومعوجت مشخصه هيچ-

 سرم وراست کردم وگفتم:االن براتون صبحانه ميارم 

 همين جور که از پله ها ميرفتم پايين داد زد:عجله نکن دير ميرم شرکت...

واقعيه ..خواب نيستم ..من بيدارم آراد واقعا مهربون شده..رفتم اشپزخونه چاي تو فنجون ميريختم،اگه به اين 

که عاشقش ميشم ...اما نه من اينقدرا هم ضعيف نيستم که با يه بوسيدن  خنديدناش ادامه بده به دو روز نميکشه

وصدا زدن اسمم کم بيارم وعاشقش بشم بايد بهش ثابت کنم که من مثل بقيه دخترا نيستم..من همون اينازيم که از 

جون سرريز شده آراد بدش مياومد..نبايد با يه لبخند خودم وببازم به فنجون نگاه کردم....اي واي ...چاي از فن

ونعلبگي وروميزي وحتي زمين کثيف کرده بود ...چاي فنجون وريختم تو سينگ ..يه فنجون ديگه برداشتم صبحونه 

حاضر شده بردم باال تو اتاقش نبود ميز صبحانه رو چيدم از اتاق لباس اومد بيرون چند تا لباس گرفت باال و گفت:به 

 نظرت کدومش قشنگه؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

3 4 4  

 

ز سليقه من برات مهم بودکه امروز ميپرسي کدومش بهتره؟..نميدونم هر کدومش ميخواي مگه ديروزو پريرو-

 بپوش

 خب از امروز برام مهمه ..بگو ديگه-

 گفتم ديگه نميدونم-

 نشستم با صداي نا اميدي گفت:باشه خودم يکيشو برميدارم

 برام لباس انتخاب نکردي چند تا لقمه اماده براش کنار گذاشتم اومد نشست وگفت:ولي خيلي نامردي

 زنگ ميزدي فرحناز خانمت بياد برات انتخاب کنه-

 اي خدا چرا من هر چي ميگم تو پاي اين فرحناز بد بخت ووسط ميکشي؟-

 پس پاي کيو وسط بکشم ؟تنها معشوقت فعال فرحنازه -

 يکي از لقمه را رو برداشت وگفت:دستت درد نکنه 

 سر سنگين گفتم:خواهش ميکنم

 با دهن پر گفت:بايد بگي نوش جونت

 جلو خندمو گرفتم..چقدر اين بشر پررو تشريف داره...نوش جونتم مي خواد 

 نون تست برداشت کره و پنير گذاشت روش جلوم گرفت وگفت:بيا بخور..

 ممنون..بعدا ميخورم-

 يعني معدت براي اين لقمه جا نداره؟-

 نه اقا..-

 اقا ...بگو آرادديگه نمي خواد بهم بگي -

 پوزخندي زدم وگفتم:با اين نقشت نمي توني کاري پيش ببري

 بزار دوماه بگذره بعد اين حرفو بزن ...حاال م اين لقمه رو بگير دستم خشک شد-

 گفتم که نميخورم...زودتر بخوريد داره ديرتون ميشه -

 تا اين لقمه رو نخوري جاي نميرم -

رفتارت وبالهاي که سرم اوردي و فراموش کردم که االن اينجا بشينم وراحت بات  نگاش کردم...گفتم: فکرکردي

 صبحونه بخورم؟

 نزار قَسمت بدم...-

 من کسي رو ندارم که بخواي جونش وقسم بخوري-

 جون علي بردار...-

 با اعصبانيت چشم وبا زوبسته گفت:ديدي يکي داري)جلودهنم گرفت وگفت(دهنتو باز کن 

 کشيدم لقمه رو برداشتم وگفتم:ديگه جون علي قسمم نده سرم وعقب

 علي رو چقدر دوست داري؟-

 زياد...-

 يعني اونقدر که براي يه نفر ديگه جاه نداره؟-

 دقيقا...-
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 سرش وانداخت پايين خنديد...خندشو دوست داشتم ...گفتم:به چي ميخندي؟

 هيچي..-

د اينکه صبحونشو خورد بلند شد من ميز وجمع کردم بردم پايين ..ساعت فکر کنم فهميده علي رو دوست ندارم ...بع

نه ونيم ده بود که رفتم اتاقش لباساشو بردارم بشورم ...وقتي از حموم اومدم بيرون به اتاق لباسش نگاه کردم وياد 

ش چه جوري بوده لباس دفترچه خاطراتش افتادم...قول داده بودم ديگه نخونم اما نميشه ..دلم ميخواد بدونم بچه گيا

وانداختم همونجا و..رفتم تو اتاق کاشي رو برداشتم دستمو کردم تو دفترو برداشتم..چند صحفه رو ورق زدم نوشته 

 بود:

يه سيلي زد تو صورتم وگفت اين همه خرجت ميکنم اين نمره رو گرفتي؟ ...تو 51به بابام گفتم زبان انگليسيم شده 

بردي مگه هر چي خواستي برات فراهم نکردم برو ببين بچه هاي مردم با چه امکانتي ابروي من وبا اين نمراتت 

نشده اونوقت تو خونه به اين بزرگي در  60دارن درس ميخونن..ده نفر تو يه اتاق هستن ولي نمرش ون کمتر از 

گوش ميدادم...کاش  مياري ...منم کاغ امتحاني تو دستم بودو با سر پايين به حرفاش 51اختيارت براي من نمره 

ميدونست درد من امکانت نيست که هي تو سرم ميزنه ...دردم خودشه ...خود بابام که هميشه روحيمو با کتک زدن 

بگيرم شاهکار کردم....بابام دستمو گرفت  51به منو مادرم بهم ميزنه همين که با اين روحيه در بو داغون تونستم 

شب اينجا ميموني از شامم خبري نيست ..درو بست ورفت..من ديگه به اون  وکشيد ...انداختم تو انباري وگفت تا

 انباري تاريک عادت کرده بودم ..ديگه مثل روزاي اول نميرسيدم وبا گريه وخواهش نميگفتم بياريدم بيرون ...

ست سر من نفسي کشيدم هي بيچاره پس بگو چرا منو هي ميفرستاد تو اون انباري عقده چنديدن وچند سالش ميخوا

 خالي کنه...

علي بهم سر زد از پشت در با همديگه حرف ميزديم بعضي وقتا فکر ميکنم اگه علي نبود تا االن از تنهايي دق 

 ميکردم...علي ومامانم تنها ادماي روي زمينن که دوستشون دارم اگه يکي يه باليي سرشون بياره خودم ميکشمشون 

مانم رفتيم بيرون نهاروشام و با هم خورديم بدون بابا...بدون دعواهاش وکتکاش چند صفحه رفتم جلو تر:امروز با ما

بهم خوش گذشت خيلي زياد دلم نميخواست حتي يه ذره از مامانم جدا بشم ...خيال بهم ميگن توماماني هستي حتي 

فت عين دخترا يي بچه هاي مدرسه هم مسخرم ميکنن ميگن بچه ننه ..لوس وننر..حتي يه بار مدير مدرسمون بهم گ

اونا هم اگه عين من تو اين خودنه درن دشت فقط با مامانشون بودن مثل من ميشدن ..اونا هم اگه عين من باباشون 

اجازه بيرون رفتن و دوست شدن با کسي نميداد مثل من ميشدن...هيچ کس منو درک نميکنه ..حتي امروز مامانم به 

اد تا اجازه بده بريم بيرون...يه با راز بابام سوال کردم چرا اجازه بيرون رفتن نگهباني که بابام برامون گذاشته پول د

بهمون نميده گفت..بخاطر خودتونه ممکنه دشمناي من بخوان بکشنتون ...اگه بخوايم بريم بيرون بايد چند نفر با ما 

 باشن 

اموزايي که آراد ومسخره ميکردن  نفسي کشيدم..بيچاره آراد منم اگه جاش بودم ماماني ميشدم..کجان اون دانش

 بيان ببين چي شده اين بچه ننه که منم جرات نزديک شدن بهش ندارم ...

چند تا صفحه رفتم جلو تر..ايول دستخط ونه به اون غلط اماليي هاي اول صفحه نه به اين خط ...فردا قراره مامان 

جيغ وگريه مامانم وميشنيدم اما باباي اشغالم درو قفل وبابام از هم جدا بشن ..ديشبم يه دعواي حسابي داشتن صداي 

کرده بود نميذاشت برم بيرون به مامانم کمک کنم...صداي جيغ ودادش که ميگفت سيروس نزن... آزارم ميداد 

 ...دلم ميخواست بميرم ولي صداي التماسشو نبينم بازم با گريه داد زد:سيروس نزن بچم ميکشي
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 ربند ميزدش گفت:اين بچه من نيست...ميخوام بکشمش بابام همين جور که با کم

منم تنها کاري که ميکردم به در لگد ميزدم وبا گريه التماس ميکردم مامانم ونزنه...اما گوشي بدهکار حرف من نبود 

يگه تمام وسايل اتاقم وشکوندم... بلند بلند گريه ميکردم تا صداي گريه مامانم وخواهشاش نشوم اگه مامانم بميره د

نميخوام زنده بودنم ...اخه چرا بابام اينجوريه؟چرا باباي من مثل بقيه نيست ؟... چرا بابام بد دله؟خسته شدم از بس 

 هر شب دعوا بود خسته شدم از بس مامان کتک خورد ومن فقط گوش دادم ...

رو بستم وگذاشتم سر يه قطره افتاد رو دفترش...خيس شد با دست رو صورتم کشيد چرا دارم گريه ميکنم؟دفت

جاش يهو دستم به يه دفتر ديگه خورد اودرمش باال..باز ش کردم جديد بود .....اوله صفحه نوشته بود...از امروز با 

بابام کا رميکنم..چون مجبورم ...مجبورم دختراي مردم رو خريد وفروش کنم... نميدونم تا کي بايد به اين کار ادامه 

 بدم..

وتر..خاتون دوهفته است مغزمنو وخورده که برو زن بگير علي کم بود که هرروز تو گوشم چند صفحه روفتم جل

سوره برو با يه دختري دوست بشو ميخوند .... اينم بهش اضافه شده... ديگه نميدونم به چه زبوني بگم من زن 

يت لوس وننر وعين کرم زالو نميخوام..من از دخترا خوشم نمياد...من نميدونم اين موجودات نرم وژله اي ..که کمپل

 چسباکن کجاش دوست داشتنيي ؟..ايشااهلل يه بيماري دخترونه بياد که فقط دخترا رو بکشه

با حرص گفتم:چي چيو يه بيمار ي دخترونه بياد اخه اين چه وضعه نفرين کردنه؟ ..بد بخت اگه ما دخترا نباشيم که 

سورا به تاريخ مي پيونديد ...ايشااهلل يه مرض پسرونه بياد که همه نسل انسان رو زمين منقرض ميشه...بعد عين داينا

 پسرا به جز خوبا نابود بشن..بعد زبونم براي دفتر دراوردم ...

چند صفحه رفتم جلو از اينجاش خوشم نيومد اعصابم خورد کرد درمورد دخترا بد گفته بود ..اينجا چي نوشته...امروز 

بس جلوش نقش بازي کردم خسته شدم...نميدونم چرا منو دوست داره ؟اگه ترس  مهتاب برام کتاب خريده بود از

از خودکشي کردنش نداشتم بهش ميگفتم دوستش ندارم ... همش بهم ميچسبه موقع راه رفتن بازوم سفت ميچسبه 

هتابم اصال خوشم نمياد...اونقدرم دستمو وطرف خودش ميکشه که حس ميکنم دستم دومتر از خودم فاصله داره م

 مثل بقيه دخترا لوسه دل نازکه...اصال سرو ته يه کرباسن

پوفي کردم وگفتم:ببين ..اين ضرب المثل براي شما مرداست نه ما دخترا بلد نيستي ننويس...در ضمن ما دخترا 

ه هممون لوس نيستيم ..يکي خود من کجام لوسه ودلنازکم ؟خيليم پوس کلفتم ..البته اينو خودت بهم گفتي وگرن

 خودم نميدونستم 

 ايناز...ايناز-

واي خاتون..سريع دفترو انداختم تو گودال وکاشي وگذاشتم سر جاش اومدم بيرون خاتون اومد تو لباسا رو برداشتم 

 با تعجب گفت:چيکار ميکني؟

 هيچي..لباسا ازدستم افتاد دارم جمعش ميکنم -

 رو بشوري؟دختر يک ساعت اومدي باال تازه ميخواي لباساي اقا -

 يک ساعت کجاست تازه اومدم-

 از ساعت ده تا يازده وربع ميشه تازه؟...اين همه مدت تو اين اتاق چيکار ميکردي؟-

اَهههههه...چقدر زياد همش تقصير اين دفتر خاطرات آراد هوش وحواس که براي ادم نميزاره ...گفتم:چيزه خاتون 

 ..بيهوش بودم تازه بهوش اومدم
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 سه چي؟...بيهوش وا-

چيز مهمي نيست...محکم خوردم زمين سرم خورد به اين سنگ گرنيتا وبيهوش شدم ....شما که صدام زديد به -

 هوش اومدم 

 چشم غره اي نگام کرد وگفت:بيا پايين سوپ براي اقا درست کن 

 با تعجب گفتم:چرا من؟...مثل هميشه خودتون درست کنيد ديگه

 ما درست کنيد ..اقا زنگ زده گفته سوپ وش-

 همين جور نگاش ميکردم گفت:وا دختر چرا نگام ميکني بيا برو پايين االن اقا مياد 

 حاال چي شده ميخواد من براش سوپ درست کنم؟-

 حتما از دست پختت خوشش اومده...-

اشت ..اينا همش خاتون جون من يه چيزي بگو با عقل جور دربياد..من که هيچ وقت براش اشپزي نکردم يعني نميز-

 نقششه 

 چه نقشه اي؟...-

 اوه ..چي از دهنم پريد با لبخند جمعش کردم وگفتم:هيچي دورت بگردم بريم پايين سوپ وبسازم

 همين جور که ميرفتيم پايين خاتون گفت:مثل اينکه سرت خورده به اين گرانيتا ..حسابي مغزت تکون خورده

 هست که بخوات تکونم بخوره ؟ خنديدم وگفتم:اخه مگه چيزي تو جمجمم

 خاتون خنديد وگفت:ايشااهلل هميشه دلت شاد باشه مادر 

سوپ ودرست کردم لباساشو شستم اتو کرده گذاشتم تو سر جاشون دوباره چشمم افتاد به اون کاشي االن وقتش 

 م خسته نباشينيست ممکنه اقامون سر برسه و بدبخت بشم اومدم بيرون آراد اومد تو با لبخند گفت:سال

 من گول اين شيرين زبونيات نميخورم شازده پسر... جدي گفتم:من هيچ وقت خسته نميشم ...

 جدا...پس بخاطر همينه عين اونا يه کوب از صبح تا شب کار ميکني؟-

 متوجه منظورش نفهميدم نشدم گفتم:مثل کيا؟...

 با لبخند وابرو به سمت راستش اشاره کرد وگفت:اونا...

 برومو جمع کردم گفتم:اونا يعني کي؟ا

ريز ريز خنديد الهي من قربون اون خندت برم دلم ضعف ميره وقتي ميخنده...با انگشت اشارش به تابلو سمت 

راستش اشاره کرد..به تابلو نگاه کردم ...عشاير با االغ وقاطراشون و زن وبچه هاشونم از روي سنگا هاي که وسط 

ب نگاه کردم حاال من کدوماشونم؟ نگاش کردم هنوز لبخند رولبش بود ...دوباره نگاه رودخونه بود ميگذشتن خو

 کردم ..هااااا فهميدم قاطره منم ...چي؟

 با حرص واعصبانيت نگاش کردم وگفتم:منظورت با قاطراست ؟

بشه گفتم:ميز  با لبخند سرش وتکون داد...لبمو گاز گرفتم حيف صد حيف که پسره وگرنه ميزدم الي پاش که عقيم

 وبراتون حاضر ميکنم

اومدم پايين با اين کاراش ميخوات منو عاشق خودش کنه؟..اينجور خودشو پيش من متنفر ميکنه... مختار تو 

 اشپزخونه نهار ميخورد منم ميزو براي آراد چيدم وقتي کارم تموم شد اومد پايين کنار ميز وايساد و گفت:بشين...

 کجا؟...-
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 جلو صندلي رو بکش وبشين دو قدم بيا-

 رفتم عقبتر وگفتم:نه اقا...من بعد شما نهار ميخورم 

 بازم که گفتي اقا...مگه صبح نگفتم بگو آراد-

 اگه اينجوري صداتون بزنم بقيه چي فکر ميکنن؟ -

 حداقل جلو خودم بگو آراد-

 شرمنده ولي روز اول گفتيد بگيد اقا منم عادت کردم...يعني راحت ترم-

 تا کي ميگي اقا؟-

 تا هر وقت اينجام-

بالبخند اومد طرفم صندلي جلوم رو کشيد مچ دستمو گرفت وبه زور نشوندم رو صندلي خم شد دم گوشم گفت:چرا 

 غذا خوردن با منم امتحان نميکني؟...اين همه مدت با علي خوردي يه روزم با من بخور

 .اندامت از ني قليونم باريک تره اصال شدي خوده باربي سر ميز نشست ...برام غذا کشيد ووگفت:بخور..

 اصال بهت نمياد نگران من باشي-

 دستمو گذاشتم رو ميز که بلند شم دستشو گذاشت روو دستم سريع دستمو کشيدم وگفتم:اين کاراتم فايده نداره

 ؟با ناراحتي گفت:من که ازت چيزي نخواستم...يعني يه نهارم نميتوني با من بخوري

 نه...چون هم اشتهاي خودت کور ميشه هم اشتهاي من در ضمن از کي تا حاال خدمتکارا با ربابشون غذا ميخورن ؟-

 حرف خودشو تحويل خودش دادم نفسي کشيد وگفت:چرا همه چيز رو به دل ميگيري وفراموش نميکني؟

 فتم فراموش کرده بودم...هر وقت ميز غذا و تو رو ميبينم ياد حرفات مي يو-

 پس چرا مختارو بخشيدي نميتوني منم ببخشي؟-

 مختار دستور تو رو اجرا کرد ..تقصيري نداشت-

 آيناز خواهش ميکنم بيا بشين -

 ديگه به من نگو ايناز..مثل هميشه بگو اين..هي..تو...-

 بلند شد وگفت:ميز وجمع کن 

 فتادي رو تخت ديگه ازت پرستاري نميکنم ميخواي باز راهي بيمارستان بشي؟...گفته باشما ايندفعه ا-

 لبخند زد وگفت:ميل ندارم ..گشنم شد يه چيزي بيرون ميخرم ميخورم

 از حوصله پرستاري نداشتم گفتم:باشه...بشين با هم ميخوريم 

نشستم اونم با خوشحالي نشست برام غذا کشيد وگذاشت جلوم يه ليوان دوغم برام گذاشت همين جور که 

گفت:ديشب از کت وشلواري که برام دوختي خيلي تعريف کردن..همشون ادرس خياطشو ميخواستن منم  ميخورديم

 گفتم نميدونم کجاست

 من هيچي نميگفتم واروم اروم غذا ميخوردم وگوش ميدادم که گفت:تو فقط بلدي سوپ درست کني؟

 نه..-

 ت کني؟جدي يعني ميتوني غذا هاي ديگه هم ميتوني مثل سوپ خوشمزه درس-

 خب اره..مگه يادت نيست اون شبي که ميز پرهام وواژگون کردي همه غذاي روش خودم پخته بودم -

 چيزي نگفت فقط با تعجب به بشقابم نگاه کرد وگفت:من زخم معده دارم تو چرا يواش يواش ميخوري؟
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 با قاشق با برنج بازي ميکردم گفتم:از خورشت کرفس بدم مياد

 مجبوري بخوري؟...)بشقاب جلوم برداشت (بيا اين شنيسل و بخوربا خنده گفت:خب 

 اخه اين که براي شماست-

 عيب نداره بخور...من خورش کرفس دوست دارم -

 بهش نمياد اينقدر مهربون باشه..ميدونم اينا همش نقششه ...نهاروبا هم خورديم يه چيز غير قابل باور

 ون گفت:بشين نهارت وبخور خودم ظرفا رو ميشورم وقتي ميز وجمع کردم بردم اشپزخونه خات

 خوردم...-

 کي؟-

 سرم وانداختم پايين وعين بچه ها که يه کار اشتباهي انجام ميدن لب ولوچم واويزون کردم وگفتم:با اقا خوردم ...

 ها؟؟..با کي؟با اقا؟يعني دو تا تون رو يه صندلي نشستين ؟-

 دو تامون که رو يه صندلي جا نميشيم ... با چشاي گشاد گفت:نه قربونت برم

 وااااااي..بابا گيج شدم منظورم ميز بود -

 اره...-

 مگه ميشه؟...يعني اقا به تو اجازه داده باهاش نهار بخوري؟-

 اره ديگه ...-

 يعني چي؟-

 يعني داره اخر والزمان ميشه ...که من تونستم با اين ماموت غذا بخورم -

خون براي داگي بردم ...همين جور که ميخورد منم کنارش نشستم وگفتم:ميگم داگي با صاحبت کمي گوشت واست

چيکار کنم؟...چرا جلوم داره اداي ادماي مهربون ودرمياره؟ کاش واقعا مهربون وخوب بود... بهش که مياد ادم خوبي 

واي وقتي ميخنده اينقده ناز باشه مخصوصا وقتي ميخنده اينقده خوشکل ميشه ...داگي تو حاال خندشو ديدي؟

ميشه...نکنه دخترا هم عاشق همين خنده شدن ؟..داگي چقدر ميخوري يکمم گوش کن خير سرم دارم بات حرف 

ميزنم ..چيزي نگفت ومشغول کشتي گرفتن با گوشت بود ...فکر ميکني موفق بشه نقششو عملي کنه ؟بهت گفتم 

..نه نگفتم...کل قضيه رو براش تعريف کردم اونم چون غذاش ميخوات يه کاري کنه که منو عاشق خودش کنه؟.

تموم شده بود خوابيده گوش ميداد البته با چشماي بسته..اخرش گفتم:خب...به نظرت موفق ميشه ؟ ديدم چشماش 

 بسته است وچيزي نميگه يکي زدم تو سرش که چشماش وباز کرد گفتم....هوي با توام ميگم موفق ميشه؟

ميازه کشيد که کل زبونش ريخت بيرون زدم تو سرش وگفتم:اَه حالمو بهم زدي خيلي زبون قشنگي بلند شد ويه خ

 داري که نشونمم ميدي

پشتش وکرد به من ورفت تو اتاقش گفتم:اين يعني برو حوصلتو ندارم ديگه؟عين صاحبتي..اَه ..اَه ..اَه...اونم بايد بيان 

 کنار تو ببندنش

نشستن فايده اي نداره ..چون کاري نبود انجام بدم رفتم وخوابيدم ...نميدونم ساعت چند  بلند شدم رفتم...پيش اين

 بود که خاتون بيدارم کرد چشمام ومالوندم داشت ميرفت گفتم:ساعت چنده؟

 بيست دقيقه به شيش-

 اوه..چقدر خوابيدم -
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با چاي ميخوردم که مش رجب اومد تو  بلند شدم ودست وصورتم يه ابي زدم يه نون پنير گنده گرفتم تو اشپزخونه

 وگفت:گشنته؟

 اره خيلي...زمستونا زود به زود گشنم ميشه...-

 ميخواي برم برات ساندويچي چيزي بگيرم ؟

 با لبخند گفتم:نه دستت درد نکنه...همين کافيه 

مرغام غذا دادم آراد مش رجبم يه چاي براي خودش ريخت وکنارم نشست وخورد ....بعد اينکه عصرونه وخوردم به 

سرحال بود براي خودش بدتر از بلبل چهچه ميزد...آينازم ميخوند اما نه به سرحالي اين آراد...مش رجب از اتاق 

 اومد بيرون وگفت:اين آراد چشه ؟عين ادمايي که مست کردن ميخونه..

 بلند خنديدم وگفتم:نميدونم...

 فت:خوب خوابيدي؟به اشپزخونه عمارت رفتم خاتون منو که ديد گ

 اره...چرا زودتر بيدارم نکردي؟-

 کاري نداشتم که بخواي انجام بدي...گفتم بزار بخوابه که صبح خواب راحت گيرش نمياد-

 بغلش کردم وگفتم:ممنون خاتوني...خدا ايشااهلل عمر با عزت وافتخار بهت بده 

 خنديد وگفت:به جاي اين حرفت بشين يه ذره به من کمک کن 

 اطاعت امر-

شيشو نيم هفت بود که آراد پيداش شد...قبل شام براش کمي ميوه بردم که معدش خالي نمونه...داشتم ساالد درست 

 ميکردم که صداي ايفون تو اشپزخونه پيچيد...خاتون بعد جواب دادن دکمه رو فشار داد..گفت:اقا سيروس ...

 گفت :مادر اينا رو ببر باال رفت باال..وبعد خوش اومد گويي به اشپزخونه اومد

سيني رو برداشتم ورفتم باال...نفس عميق کشيدم بوي اين نسکافه ها چه خوبه...آراد رو مبل تکي نشسته بود وباباش 

 رو مبل ده نفره رفتم وجلو گفتم:سالم

 ي؟سيروس نگام کرد وگفت:عليک سالم...)فنجون وگذاشتم رو ميز بهم زل زد (تو خدمتکار اين لندهور

 منظورش با آراد بود بدم اومد اينجوري صداش زد گفتم:بله خدمتکار اقا آرادم 

 قهقهه بلندي کرد وگفت:ميشوني اين دختره تو رو ادم حساب کرد 

آراد با اعصبانيت به باباش نگاه ميکرد فنجون وگذاشتم جلوش اگه ازش نميترسيدم يه چيزي بهش ميگفتم خواستم 

 برم گفت:صبر کن...

گاش کردم گفت:واسه آراد خوشکل کردي؟...)با خنده گفت(کثافت عين خودمه دست ميزاره رو خوشکلش روز ن

اول که ديدمت اصال فکر نميکردم اينقدر خوشکل بشي....فقط يه چيز خانم فقط حواست باشه با بچه مچه.... اين 

 دست وپا چلفتي رو تو درد سر نندازي...

 ي به آراد نگاه کردم گفت:بابا..من با اين دختره کاري ندارممنظور حرفش وفهميدم با دلخور

 چرا باباش فکر ميکنه بين وآراد رابطه اي هست ؟...مني که حاضر نيستم نيم تنه لختش و ببينم...

 سيروس فنجونشو برداشت وگفت:باشه بابا ...باشه هر چي تو بگي

 اموششون کردي ؟دوباره نگام کرد وگفت:پيش ننه باباتم ميري يا پاک فر

 نميدونستم چي بگم به آراد نگاه کردم ..سرش وبه معني اره تکون داد به سيروس گفتم:بله....بعضي وقتا ميرم
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 همينجا تهرانن ديگه؟-

 بله...-

 کجاش؟-

 از دهنم پريد گفتم:ري

ردم سيروس با همون دو تاشون با تعجب نگام کردن تعجب آراد بيشتر بود که من اين اسم اين شهرو از کجا او

 حالت گفت: ري؟؟ سختت نيست اين همه راه رو بري وبياي؟

 گفتم:نه...دو سه هفته اي يه بار ميرم دو روز ميمونم بعد ميام -

 به آراد نگاه کرد وگفت:تو نميتونستي يکي ديگه استخدام کني که حداقل ...خونش نزديکتر باشه؟

 گفت:هااا..خب چرا ولي ...چيزه...اين زوتر اومد بخاطر همين استخدامش کردمآراد بيچاره تازه از بهت دراومده بود 

 هيچ وقت کارات عين ادميزاد نبود )به من نگاه کرد(تو چرا وايسادي برو ديگه-

 بله چشم اقا ...-

اصله رفتم اشپزخونه و يه نفس راحت کشيدم...فکر کنم گند زدم که آراد اونجوري نگام ميکرد به خاتون گفتم:ف

 اينجا تا ري خيليه؟

 اره مادر...چطور؟-

 هيچي...-

بود و وقت شام آراد...اين باباشم انگار کل حرفاشو تو شکمش جمع کرده واَد گذاشته همين 1به ساعت نگاه کردم 

 امشب همشو رو کنه...به خاتون گفتم:ميزو بچينم؟

 ين تاريخ عقد توئه با فرحنازاره برو...ديس برنجي رو بردم باال که صداي سيروس شنيدم:ا-

برگشتم نگاشون کردم انگار مدت زياديه که دارن در مورد ازدواج آراد وفرحناز حرف ميزنن چون آراد برافروخته 

 بود وگفت:بابا...من از فرحناز مهلت خواستم ..اونم قبول کرد که دو ماه بهم فرصت بده

ذاشتم براي دوماه ديگه ...چون بعد دو ماه جوابت به فرحناز فقط ميدونم بهم گفته...منم تاريخ عقد وعروسيتون وگ-

 بله است

 باباچرا اصرار ميکني با فرحناز ازدواج کنم؟..شايد من يکي ديگه دلم بخواد-

سيروس داد زد:دل تو غلط کرد...فرحناز به اون دست گلي رو که شيش سال بخاطر ريخت نکبت تو صبر کرده رو 

 يري؟ميخواي ول کني کيوبگ

 خاتون پشت گردنمو گرفت واروم گفت:برو تو اشپزخونه بقيه مخالفات وبيار

 گفتم:خاتون مگه گربه گرفتي ولم کن....داره جالب ميشه بزار بقيشو گوش کنم 

 همين جور که گردنمو ميکشيد به سمت اشپزخونه گفت:فضولي موقوف...بدو به کارت برس

 تم باال وگذشتم رو ميز ...آراد گفت:فرحناز ميدونه شغل من چيه؟سريع رفتم وبا دو تا پارچ دوغ برگش

 اره يه شرکت صادرات موادغذاي داري-

آراد پوزخند زد وگفت:اين که فرعيه اصلي چي؟...فکر ميکني اگه بدونه کارم قاچاق انسان بازم حاضر به ازدواج با 

 من ميشه ؟

 مهسيروس داد زد:قرار نيست بفهمه...اصال نبايد بفه
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خاتون بازومو گرفت وکشيد گفت:دختر من از دست تو چيکار کنم؟..بيا برو به کارت برس چيکار به دعواي اينا 

 داري؟

 خاتون تو رو خدا بزار گوش کنم...االن هيجانش بيشتر شده-

 ظرف ساالد وداد دستم وگفت:مگه داري فيلم نگاه ميکني که ميگي هيجاني شده؟

 اره..اونم پخش زندش-

 اينو ببر غذا يخ کرد...-

با دو رفتم باال ونگاشون کردم ... نميدونم چي شده که دوتا شون با حالت عصبي رو به روي هم وايساده بودن به هم 

 نگاه ميکردن ..اَه اين صحنه از دستم دَر رفت همش تقصير خاتونه ...سيروس گفت:يه بار ديگه بگو..چي گفتي؟

 دم که بخوام از خواهر زادت ببينم ...آراد:گفتم از تو چه خيري دي

سيروس دستشو بلند کرد وچنان سيلي زد به صورت آراد که صداش کل سالن برداشت ...سر آراد طرف من چرخيد 

نگاهمون به هم خورد با اشک چشم نگام ميکرد انگا ردلش نميخواخست سيلي خوردنش وببينم اما ديدم .... سريع 

خونه ديدم خاتون چند قطره اشک رو صورتش با ديدن من سريع پاک کرد انگار اونم رفتم با حال اشفته به اشپز

صداي سيلي خوردن آراد وشنيد ..ديگه چيزي نگفتم...اين دومين بار بود که آراد سيلي خورد وصداش در نيومد يه 

جلوي من خورد  بار از علي امشببم از باباش ...دلم براش اتيش گرفت حتما دردش گرفته بود... تموم غرورش

شد..اون عظمت وابهتي که از خود ش براي من ساخته بود خورد وخاکشيرنيست ونابود شد...صداي باباش که با 

اخرين حد صداش دعواش ميکرد وميشنيديم ودم نميزديم ...خاتونم آروم گريه ميکرد چقد ردلش نازک 

کي بدي ميکرد به من خوبي ...اخه با همه اخم  بود...هميشه بهم ميگفت:آراد وجاي بچه نداشتم دوست دارم به هر

 تخم ميکرد با من مهربون بود وميخنديد...حتي وقتي سرم داد ميزد به دل نميگرفتم دوستش داشتم...

چند دقيقه بعد اينکه باباش رفت رفتم باال نبودش ...من که اهل دلداري به اون نبودم...حداقل به يه بهونه اي برم 

واد حرف بزنه..دراتاقش وايسادم صداي شبيه گريه شنيدم سرم وگذاشتم ور در اره داشت گريه پيشش شايد اون بخ

ميکرد ...آراد؟؟!!...گريه؟؟محاله!!!...ا صال بهش نمي خوره اهل گريه باشه...مگه ادم نيست؟هر کي يه ظرفيتي داره 

رو راه پله وايساد با چشماي قرمزوتعجب  وقتي پر شد لبريز ميشه... ولي نميتونم آراد وبا گريه تصور کنم...خاتون

 نگام کرد گفتم:داره گريه ميکنه

اومد باال تر وگفت:بار ولش که نيست ..اين باباي خير نديدش انگار يه روز اشک اين بچه رو درنياره روزش شب 

 نميشه 

تو درو بست...يعني  در و باز کرد نگاش کردم رو تخت خوابيده بود وبالشتش تو بغلش گرفته بود...خاتون رفت

دلش ميخواسته موقع گريه کيو بغل کنه وچون کسي نداشته به اون بالشت پناه برده؟ خب اين همه دختربره پيش 

 يکيشون 

رفتم پايين ورو مبل نشستم...نميدونم چند دقيقه يا ساعت کذشت که در عمارت باز شد ...سرم وبلند کردم امير بود 

 بلند شدم وگفتم:سالم...

 الم...کجاست؟س-

 اتاقش...-

 سريع وبا حالت دو از پله ها ميرفت باال.. خاتون اومد پايين وبا حالت ناراحت گفت:بيا ميزو جمع کنيم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

3 5 3  

 

 چرا؟..مگه شام نميخوره؟-

 نه...ميگه ميل ندارم-

رفت که غذاي  بلند شدم وميز چيده شده رو جمع کردم...اگه امشب غذا نخوره حتما معدتش اذيتش ميکنه ... خاتون

 مش رجب وگرم کنه... منم تو اشپزخونه ظرفاي کثيف رو ميشستم که تلفن زنگ خودر برداشتم گفتم:بله...

 امير:آيناز..براي آراد شام بيار

تلفن قطع کرد...سريع غذا رو گرم کردم وبردم باال...در باز بود وآراد با چشم بسته رو تخت دراز کشيده بود و 

 ذاشته بود دو تا ضربه به در زدم امير نگام کرد وگفت:بيا تودستشو رو شکمش گ

 رفتم تو سيني رو بهش دادم امير گفت:دستت در نکنه ...

 خواهش ميکنم-

چشماشو باز کرد ونگاهي بهم انداخت طرز نگاهش جوري بود که ميخواست بدونه االن از کتک خوردنش چه حسي 

 لند شوچند تا لقمه بخوردارم....امير قاشق وپر کرد وگفت:آراد ب

 ميل ندارم...-

 امير با حالت نگران گفت:حوصله بحث کردن ندارم بلند ميشي يا به زور تو حلقت کنم؟

 آراد داد زد:نميفهمي ؟ميگم گشنم نيست نميخورم ...ولم کن..بزار بميرم راحت شم 

دست امير جدا کرد وگفت:چرا دست از امير خم شد ودستشو گذاشت زير سر آراد وبلندش کرد ...سريع سرش وا ز

 سرم برنميداري علي؟گفتم نميخورم

 ميخواي با نخوردن خودتو بکشي؟-

 با درد داد زد:اره ميخوام بميرم...ولم کن بزار بميرم خواهش ميکنم علي

 اميرعلي قاشق وگذاشت جلو دهنش وگفت:دهنتو با زکن...

ت تو دهنش ..بياد روز يافتادم که امير علي گفت...بيشتر مواقع خودم آراد به زور دهنش وبا زکرد امير قاشق وگذاش

 با قاشق غذا به آراد ميدادم

وبا درد ميجويد وپايين کرد لقمه رو فرستاد پايين وچشماشو فشار داد...چشمشو باز کرد وبازم نگام کرد ...پشتمو 

حقت نيست؟...ميدونم ته دلت با اين سيلي  بهش کردم وراه افتادم گفت:دلت خنک شد؟...يادتته گفتي راحت مردن

هنوز راضي نيست اگه ميخواي بيشتر زجر کشيدنمو ببيني پس تو اين خونه بمون ونگاه کن...چطوربابام اروم اروم 

 جلو چشت از بينم ميبره تو بشين وبا لذت نگاه کن 

 امير:اين حرفا چيه ميزني؟

از چشمم اومدآرادگفت:کجاي کاري علي...اين آينازي که تو  هنوز پشتم بهش بود بغض کردم ...چند قطره اشک

 عاشقشي دلش ميخوات من با زجر وعذاب از دنيا برم ...چون خودش نميتونه ...شکنجه بابام ونگاه ميکنه 

 چرت نگو شامتو بخور-

خوات با زجر رفتم بيرون ...چند تا پله رواودم پايين نشستم وگريه کردم ...چرا آراد فکر ميکنه من دلم مي

بميره...روزاي اول از دستش عصبي بودم نميدونستم چي دارم بهش ميگم...اما اون بدتر از من نميتونه چيزي رو 

 فراموش کنه 
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چند دقيقه اي اروم شدم...حس کردم يکي پشت سرم وايسادم سرم وبرگردوندم ديدم امير با سيني تو دستش 

ش وگفت:از دستش ناراحت نشو ..از باباش دلخور بود سر تو خالي وايساده کنارم نشست وسيني رو گذاشت کنار

 کرد

 نه ناراحت نشدم..اون حرفو بهش زدم..اما وقتي عصبي بودم -

 مي توني با آراد خوب باشي؟-

 چي؟...چرا بايد باش خوب باشم؟-

...فقط با فرحناز که اونم آراد تنهاست...خيلي تنهاست به دختراي اطرافش نگاه نکن با هيچ کدمشون رابطه نداره-

 چون بهش ميچسبه مجبور تحملش کنه...

 ازمن چي ميخواي؟-

باش خوب باش..حداقل تا زماني که اينجا هستي...ميدونم برات سخته اما سعي کن..آراد االن به يکي احتياج داره -

 که کنارش باشه...اون به يکي مثل تو احتياج داره کمي بهش محبت کن

کردم منظور حرفش چي بود؟با خنده گفت:...نه ..نه اشتباه برداشت نکن منظورم از اون محبتا نيست  با تعجب نگاش

 ...ميگم کمتر باهش دعوا کن اگه غذا نخورد سعي کن يه جوري بهش بدي 

 فکر نکنم...بخواد اينجوري بهش محبت کنم-

 مگه تو فکر اونو ميخوني؟-

 نه...چيزي خورد؟-

 با دعوا تو دهنش کردم )بلند شد(خيالم راحت باشه ديگه دعوا نمي کنيد؟اره چند تا قاشق -

 اگه خودش اَنگلکم نده من کاريش ندارم-

با صداي بلندي خنديد با تعجب نگاش کردم با همون خنده گفت:خوشم مياد اينقدر پرروي که از زدن هر حرفي 

 خجالت نميکشي

 م اگه بخوام بهش محبت کنم..اون طاقت نمياره وعاشقم ميشه بالبخند نگاش کردم ...تا دم در همراهيش کرد

ميخواستم برم بخوابم ...يهو يه فکري زد به سرم...اون قراره منو عاشق خودش کنه ...چطور منم اين بازي رو شروع 

 کنم يا من ميبرم يا اون ...دستمو بهم زدم وگفتم:موافقم 

 دم اتاقش وايسادم در زدم گفت:کيه؟

 يام تو؟منم..ب-

 نخير ميخوام بخوابم برو-

 است نميخواي برات کتاب بخونم؟55ساعت -

ساکت شد وچيزي نميگفت منتظر وايسادم ..در باز شد يه دستش به چارچوب زدو گفت:از کي تا حاال نگران من 

 شدي؟

 ا زامشب به بعد -

 رون اززير دستش رد شدم ورفتم تو گفت:کي بهت اجازه داد بياي تو؟..برو بي

 رو تخت نشستم وگفتم:با اين اخالقت ميخواي منو عاشق خودت کني؟

 ميدوني چيه پشيمون شدم...همين االن فهميدم از پس اين کا ربر نميام حاال برو -
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 اِه..چرا خب؟ تازه داشتم اميد پيدا ميکردم که عاشقت بشم -

 اره جون خودت... -

 جون خودت...-

تخت وچهار دست وپا بهم نزديک ميشد بازومو گرفت وکشيد وگفت:بيا برو بيرون اومد جلو زانشو گذاشت رو 

 ..محبتاي خاله خرسي تو رو نميخوام .برو بيرون 

 خودمو به عقب کشيدم وگفتم:نميرم..ولم کن

 

 

ک بيشتر کشيدم کمي رفتم جلوتر ..زورش زياد بود ترسيدم منو از تخت بندازه خودم وانداختم رو تخت وسفت تش

 وچسبيدم گفتم :نميخوام...ميخوام برات کتاب بخونم 

 گفت:نه به اون موقعا که بايد به زور مي اوردمت.. نه به االن که بايد به زور بيرونت کنم

خودمو سفت به تخت چسبنده بودم تا نتونه تکونم بده ... بازومو گرفته بود وميکشيد گفتم:جون فرحنازت بزار 

 بمونم 

 وگفت:چرا فکر ميکني فرحناز ودوست دارم؟ بازومو ول کرد

 چون چه بخواي چه نخواي قراره به زور زنت بشه -

ساکت شد وچيزي نگفت سرمو بلند کردم سرش الي دستاش گذاشته بود کمي هم شونهاش تکون ميخورد ...داره 

 گريه ميکنه؟بلند شدم گفتم:اقا...

ت وکشيد که بيرونم کنه ..خودمو کشيدم عقب وگفتم:ولم کن دستشو برداشت از خنده قرمز شده بود بازومو گرف

 ...دستم کنده شد 

اون ميکشيد سمت خودش منم ميکشيدم ولم کنه ... يهو کنترلموا زدست دادم وافتادم روش...دستش وانداخت دور 

ا کردم کمرم به خودش فشارم ميداد قفسه سينش موقع نفس کشيدن به سينه هام ميخورد يه حس لذت بخشي پيد

...يه حس عالي يه حسي که تا حاال تجربه اش نکرده بودم هر چي بود تنفر نبود وبرعکس يه حس که ميگفت تو 

 بغلش بمون اما غرور سرکشم گفت:ولم کن... 

 مگه خودت نخواستي؟-

 أنا غلط کرد...من فقط ميخواستم برات کتاب بخونم نه تو بغلت بخوابم-

 بلند کردم نگاش کردم با لبخند گفت:حاال يه شبمم منو مهمون بغلت کن چي ميشه؟دستشو کمي شل کرد....سرم و

 با حرص ودندوناي فشرده گفتم:همه چي ميشه...حاال ولم کن ...اصال غلط کردم گفتم ميخوم برات کتاب بخونم

اين سينه پهن دستشو برداشت وقتي بلند شدم وسينش نگاه کردم ...يه حس حسادتت نسبت به دختري که قرار رو 

 بخوابه پيدا کردم ...نميدونم چرا همه حسام همين امشب به من حمله کردن ؟

 از تخت اومدم پايين گفت:نميخواي برام کتاب بخوني؟

نگاش کردم دستش رو شقيش بود گفتم:اگه قول بدي پسر خوبي باشي ..ديگه اين بازي خرسي رو ادامه ندي برات 

 کتاب ميخونم

 نش وکج کرد وگفت:باشه مامان...عين بچه ها گرد

 جفتمون خنديديم وگفتم:بخواب 
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خوابيد...پتو رو دور خودش پيچوند منم چهار زانو نشستم..کمي از پتوش انداخت رو پام وگفت:اينو بزار رو پات 

 سردت نشه

.سرم وبلند کردم کتاب وباز کردم وبراش خوندم...تمام مدتت بهم زل زد ..منم بدون اينکه نگاش کنم مي خوندم..

ديدم خوابه پتوي که تا نيم تنش بود وکشيدم باال وگذاشتم رو شونش..چه قيافه معصومي داشت همش تقصير باباش 

 که اينجوري شده...ميدونم ذاتا خوبه اگه بزارنش خوبي کنه 

گفتم:يه چيزي رفتم اتاقم وخوابيدم ...صبح بيدارش کردم..ساعت هفت صبحونه براش بردم همينجور که ميخورد 

 ازت بخوام دعوام نميکني؟

 خنديد وگفت:تو هم چه قدر از من ميترسي 

 با لبخند ويه ذره ترس گفتم:ميزاري به دوستم زنگ بزنم؟

نگام کرد...دلش نميخواست اجازه بده قيافه مو معصوم کردم ..چون ميدونستم اين جور مواقع جواب ميده با لبخند 

 بده به پليس زنگ نميزني؟ بيجوني گفت:باشه..ولي قول

 با چشاي گشاد وخوشحالي بلند شدم وگفتم:واقعا..؟يعني ميزاري زنگ بزنم؟..واي ممنون..ممنون...

 قول بده...-

 من اگه ميخواستم به پليس زنگ بزنم زودتر از اينا اين کارو ميکردم-

م خودم ميخوردم هم با اون ميدادم..وقتي از خوشحالي نميدونستم چيکار کنم ...تند تند براش لقمه ميگرفتم...ه

 صبحونه تموم شد گفت:حاال که اجازه دادم زنگ بزني لباس برام انتخاب ميکني؟

 اره..حتما براي يک ماه واست انتخاب ميکنم -

زودتر از اون پريدم تو اتاق لباس يه دور کامل لباسا رو نگاه کردم ..همه چيو براش انتخاب کردم حتي 

وقتي همه رو دادم دستش يادم افتاد که شورت براش انتخاب نکردم پريدم سمت کشوي شورت دستم جورابش...

 دراز کردم نرسيده به کشو آراد کشيدم عقب وگفت:نه نه ...اينو ديگه خودم انتخاب ميکنم

 بازومو کشيدم وگفتم:کاررا آن کرد که تمام کرد...

 ازش کردم وگفتم:اين خوبه؟کشو رو با زکردم يه شورت مشکي اوردم بيرون ب

 از دستم کشيد وگفت:نه اين خوب نيست..رنگشم خيلي بده خودم انتخاب ميکنم...تو برو بيرون خجالتم بکش

 سات بدي که ميگي رنگش خوب نيست ?از دستش کشيدم وگفتم:مگه ميخواي نشون رئيس رو

ت گفتم:تو ميخواي شوي شورت راه به شلوار مشکيش نگاه کردم ...دوباره گشتم نزديک سي چهل تا داش

 بندازي..که اين همه خريدي؟

 از همشون استفاده ميکنم -

برگشتم وگفتم:ببين هفته اي هفت روزه ...تو هرروزم بخواي يکيش بپوشي اخرش اضاف مياد...بازم بخواي ماهي از 

 يکيش استفاده کني ..ماه بيچاره روزاش پيش شورتاي تو کم مياره 

 ت:حاال تو چرا داري حرص شورتاي منو ميخوري ؟بخواي چند تا شو ميدم به توبا لبخند گف

 قربون دستت سايزامون فرق ميکنه -

خنديد ومن دوباره مشغول گشتن شدنم يه رنگ کرم اوردم بيرون وگفتم:اينو بپوش...به شلوارتم خيلي مياد اگه 

 واي چه خوش سليقست جلوي چهار تا دختر شلوارت رفت پايين وشورتت معلوم شد بگن
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 با خنده شورت وبرداشت واروم زد تو سرم وگفت:تو ادم نميشي...برو بيرون 

 اين جاي تشکرته؟-

 دست فلجت درد نکنه...-

 خوبي به مرد جماعت نيومده -

ريشتري کرد 600سيني رو برداشتم ورفتم پايين ديدم مختار نشسته وبا دستمال کاغذي بينيشو ميگيره يه عسطه 

 که جام تکون خوردم..نگام کرد وبا بيجوني گفت:سالم آيناز

 منم با حالت بي جوني خودش گفتم:سالم مختار...چي شده؟سَلما حوردي؟

 خنديد وگفت:اره...بد نم خورده 

 خب به اقات بگو بهت مرخصي بده...برو استراحت کن تا حالت بهتر شه-

 بستم که تا اخرين لحضات زندگيم در کنارش باشم  دل کندن از اقا برام سخته ...من عهد وپيمان-

 افرين ..افرين به اين همه وفاداراي جان فشاني موفق باشي -

 ممنون..-

 سيني رو گذاشتم اشپزخونه وسريع اومدم باال آراد مياومد پايين گفتم:تلفن...

 تلفن چي؟-

 تلفن بده بزنم به پريز ديگه..-

 چرا بزني به پريز؟-

اموش کرده دو دقيقه پيش گفت اجازه ميده به نسترن زنگ بزنم؟..گفتم:که به دوستم زنگ بزنم يعني فر

 ديگه..يادتون نيست؟

 سرشو تکون داد وگفت:نه...کي همچين حرفي زدم؟

 از حرص دستمام ومشت کردم وگفتم:جنابعالي چند دقيقه پيش به من نگفتي اجازه ميدي به دوستم زنگ بزنم؟

 م نمياد....بريم مختارگفتم که ياد-

 ولي من برات لباس انتخاب کردم...يک ساعت دنبال شورتي که با شلوارت ست بشه گشتم..خودت قول دادي-

دوتاشون برگشتن نگام کردن مختار با تعجب آراد با دهن باز مختار با آراد نگاه کرد گفت:چيه چرا اينجوري نگام 

 ميکني؟..بريم دير شده 

 رفت بيرون ...آراد با تحديد انگشت اشارشوبرام تکون داد اروم گفت:برات دارم ... مختار با لبخند

 پامو کوبيدم به زمين ...اي خدا ...چرا اينجوري ميکنه؟ ...همش حرصم ودر مياره

بعد اينکه ظرفا صبحونه رو شستم به داگي ومرغ وعشقام غذا دادم ...رفتم باال تختش ومرتب کردم لباساش وشستم 

و کردم گذاشتم سر جاشونو اومدم پايين ديدم خاتون تلفن دستش وداره به پريز ميزنه ...با خوشحالي از پله ها ات

 اومدم پايين وگفتم:تلفن وبخاطر من اوردي؟

 با لبخند گفت:اره اقا گفت...چه شيرين زبوني براش کردي که اجازه داده زنگ بزني؟

 با چشمام هيپنوتيزمش کردم ..-

 وا..-

 واهلل...-
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خنديد ورفت .. دستمو گذاشتم رو گوشي ضربان قلبم رفت باال.. هيچ وقت فکر شو نميکردم با زنگ زدن به نسترن 

استرس پيدا کنم ..برداشتم شماره رو گرفتم...بوق خورد يه نفس عميق کشيدم...بعد چند تا بوق يه بچه گوشي رو 

 برداشت وگفت:الو..

 .مامان هست؟با لبخند گفتم:سالم امين..

 اره...شما؟-

 دوستشم..-

 کدوم دوستش؟-

 يه دوست غريبه..-

 دوست که غريبه نميشه...-

 ولي من شدم ...حاال گوشي رو ميدي مامانت ؟-

 بگم کي زنگ زده؟-

 صداي نسترن بلند شد...:کيه امين؟ 

 دوستت ...-

 ببينم  يک ساعت داري با دوست من حرف ميزني؟..گوشي رو بيار اينجا-

 چقدر دلم براي صداش تنگ شده بود چند دقيقه بعد گفت:الو...

بغض کردم..دلم ميخواست بغلش کنم ...دلم ميخواست انقدر حرف بزنه که ديگه خودش خسته بشه ...ديگه بخاطر 

 پرحرفياش سرش داد نميزدم

 الو....چرا حرف نميزني؟ کيميا توي؟ -

 يدي رفتي با يکي ديگه رفيق جينگ شدي؟...خيلي بي معرفتي نسترن با بغض وخنده گفتم:چشم منو دور د

اشک از چشمام سرازير شد...ساکت بود ميدونستم اونم مثل من بغض کرده ..ميدونستم اونم مثل من يه چيزي داره 

 تو گلوش خفش ميکنه و اجازه حرف زدن بهش نميده..بي جون گفت:آيناز...عزيزم

من ميتونستم حرف بزنم نه اون چند دقيقه فقط صداي گريه هميدگه ميشنيديم..من گريه کرد...گريه کردم نه 

 زودتر اروم شدم وگفتم:خوبي نسترن؟

 چي خوبي؟... ميدوني چقدر نگرانت شدم گفتم ديگه مردي؟ مگه نگفتي جات خوبه ؟...چرا ديگه بهم زنگ نزدي؟ -

 ميخواستم نشد ... -

 بياي سر کوچه ؟ يه باجه تلفن نبود؟نشد يعني چي؟..يعني نميتونستي -

 چرا بود ولش کن...قصش مفسله بعدا تعريف ميکنم  -

 هنوز تهراني ديگه؟-

 اره...نکنه بازم ميخواي بياي دنبالم؟-

 اگه دلت بياد ادرس بدي اره-

 جون خودم نميشه...-

 مگه تو کجاي که نميتوني ادرس بدي؟-

 تو بگو چه خبر؟..از همسايه ودوستامگفتم که قضيش مفلسه بعد ميگم ...-
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 خب ...)کمي فکر کرد(از کي شروع کنم؟ها....هومن از ميترا جدا شد-

 چي؟...چرا؟-

نمي ساختن.... هومن ميگفت گوشي ميترا بيش از اندازه زنگ ميخورد هر دفعه که ميپرسيد کيه ميگفت دوستام...تا -

پسر...چند دفعه هم دعواشون ميشه وهومن کوتاه مياد...حتي از يه روز هومن خودش گوشي رو برميداره مي بينه 

 يکيشون شکايت کرد اما بي فايده بود چون دوستاي قبلي ميترا ولش نمي کردن هومنم جداشد

 گناه داشت-

 چي يچو گناه داشت حقش بود...اصال تقصير خودت بود که روز اول بهش نگفتي متيرا با چند نفر دوسته-

 :قربونت برم دوباره شروع نکن...خنديدم وگفتم

ميدوني وقتي هومن طالق گرفت اومد خياطي دنبالت ميخواست ازت معذرت خواهي کنه وبهت پيشنهاد ازدواج -

 بده؟...ميگفت عين خر پشيمونه 

 تو هم که دست خالي نفرستاديش بره؟-

 معلومه نه...خياطي رو سرش خراب کردم-

 يد چيکار ميکنه؟يهو ياد نويد افتادم وگفتم:نو

هيچي...درسش ميخونه از روزي که تو گم وگور شدي همش سرش تو کار خودش ...روزاي اول مياومد دم خياطي -

 وسراغ تور واز من ميگرفت ...وقتي فهميد واقعا از ت خبري ندارم...پرسيدنش شده ماهي يه بار

که قطع کنيم ازم قول گرفت دوباره بهش زنگ نزديک ..دو ساعت با نسترن حرف زدم وقتي دو تامون راضي شديم 

 بزنم...منم گفتم سعي ميکنم خداحافظي کردم وگوشي رو گذاشتم

احساس سبکي وسر خوشي ميکردم...تو اين همه مدت به اندازه امروز از ته دلم خوشحال نبودم...بلند شدم که 

و برداشتم وگفتم:به به ...يار سفر کرده با صداي ايفون اومد رفتم اشپزخونه ..به صفحه ايفون نگاه کردم گوشي ر

 زامد...از اين ورا کامليا خانم احيانا راه خونتون گم کرديد؟

 سالم...در بزن بيام تو خبر برات دارم-

 شوهر برم پيدا کردي؟-

 با لبخند گفت:اره يه شوهرکچل..چون با زبون شما هيچ مرد مو داري جرات ازدواج با شمار رو نداره

 م دلشون بخوادخيلي-

 دکمه رو زدم ...کتري برقي رو اب کردم زدم به برق دو ليوان هم گذاشتم رو ميز کاميل اومد تو گفت:سالم..

 دستشو درا زکرد باش دست دادم وگفتم:سالم...

 يه صندلي رو کشيد عقب وگفت:باز دلخوري؟

 اره چون هنوز بليت تئاتر شما دستم نرسيده-

 .آراد نميزاره خب من چيکار کنم؟من که گفتم بيا ..-

 تو بليطو ميدادي به امير ميگفتم رازيش کنه-

 باشه...-

 حاالخبرت چي بود ؟-

 يه لبخند از روي خجالت زد وگفت:يه استکان چاي بهم بده تا بگم ...
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 بعد اينکه چاي جلوش گذاشتم گفت:راستش...قراره با... آبتين نامزد کنم..

 فتم:واقعا...اين که خيلي خوبه ..مبارکهبا تعجب وخوشحالي گ

 ممنون..-

 حاال کي به سالمتي شيريني ميخوريم ؟-

 خنديد وگفت:هنوز که خواستگاري نيومده...امشب ميان

 حاال چرا اينقدر پکري؟نکنه پشيمون شدي گفتي بياين؟-

 از هم جدا شيم راست هم اره هم نه..يعني قرار شده يه مدت نامزد بمونيم اگه من نخواستمش -

 اين االن کجاش ناراحتي داره؟ -

 ناراحتي من بخاطر مامانمه..نميدوني امير علي چقدر التماسش کرد که اجازه بدن بيان خواستگاري -

مگه آبتين چشه که اجازه نده؟...مترجمي زبان فرانسه که هست تو شرکت باباشم کاراي که مربوط به فرانسه است -

 ده ديگه مشکل کجاست؟وخودش داره جوش مي

مامانم دوتا مشکل اولش اينکه ميگه آبتين بايد يه شرکت براي خودش داشته باشه ...خوشش نمياد دومادش زير -

 دست کسي کار کنه

 يعني چي زير دست کسي کار نکنه...شرکت باباش فردا هم که به نام خودش ميشه -

 بردار ديگه هم داره...حتما اونا هم سهم والرثشون و ميخوان از کجا معلوم به نام خودش بشه اون که يه خواهر -

 اين که يه جوري حل ميشه... مشکل دومش چيه؟ -

فرحناز...ميگه ما رسم نداريم اول دختر کوچيکه رو شوهر بديم بعد بزرگه...پاشو کرده تو يه کفش که تا فرحناز -

 وآراد ازدواج نکردن کامليا رو شوهر نميدم 

وگفتم:واي..چرا مامانت اينجوريه؟...حاال شايد فرحناز نخواد شوهر کنه...يا اصال تا دوسال ديگه قصد  پوفي کردم

 ازدواج نداشته باشه بايد بزاره تو هم پاسوز اون بشي؟

 نميدونم...خودمم دارم ديونه ميشم ...فعال گذاشتن فقط بيان خواستگاري هنوز معلوم نيست اجازه بده نامزد کنيم-

 ات چي ميگه؟باب-

 اون بد بخت که جرات نميکنه رو حرف مامانم حرف بزنه..هر چي مامانم بگه ميگه چشم -

 کامليا برات دعا ميکنم-

 حتما اين کارو بکن ...)بلند شد(کاري نداري؟-

 اِه ..کجا؟خب بمون..-

 منه ممنون بايد برم کا ردارم...با دوستم قرار گذاشتم بريم براي امشب خريد کني-

 بلند شدم وگفتم:خوش اومدي

 ممنون خدا حافظ-

 به سالمت..-

تا دم در همراهيش کردم ..وقتي رفت ديدم خاتون داره ميره سمت اشپزخونه...منم رفتم که بهش کمک کنم نهار و 

د حاضر کنه ... سر ساعت دوازده صداي پارک کردن ماشينش شنيدم..توي سالم منتظر وايسادم ...در عمارت باز ش

 وفرحناز شاد وشنگول اومد تو بعد آراد با اخم...ديگه اخماشو دوست نداشتم آراد گفت:نهار بيار اتاقم
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 چشم اقا...-

فرحناز به آراد چسبيد وبا هم رفتن باال..بايد به آراد بگم تکليف فرحناز ومشخص کنه...چون اينجوري کامليا ميتونه 

ون ميچيدم که فرحناز گفت:راستي ميدوني امشب قراره براي کامليا نامزد کنه...با سيني رفتم باال ميز وبراش

 خواستگار بياد؟

 اره علي بهم گفت..-

اَه...از دست اميرعلي هيچ وقت نتونستم سوپرايزت کنم ...منو ومامانم اصال از اين پسره خوشمون نمياد...مخصوصا -

 شغلش

 مگه شغلش چشه؟...-

براي باباش ، شد شغل ..؟ادم بايد مثل تو رئيس باشه هر کي دلش خواست  اخه مترجمي فرانسه وپادوي کردن-

 استخدام کنه هر کي هم نخواست با يه اردنگي اخراج

 آراد پوزخندي زد وگفت:پس سماجتت تو ازدواج با من بخاطر همينه؟پول ورئيس بودنمه؟

 فرحناز فقط نگاش کرد گفتم:ديگه با من کاري نداريد؟

 نه..ميتوني برينه دست درد نک-

 فرحناز با تعجب گفت:دستت در نکنه؟!!!...از کي تا حاال از خدمتکار تشکر ميکنن؟

 از امروز...-

آراد واقعا که..از تو ديگه انتظار نداشتم اين کلفتت وظيفشه برات کارت ميکنه...مجاني که اين کارو نميکنه داره -

 پولشو ميگيره ازش تشکرم ميکني ؟

 زم جوشاي صورتت باز درمياد...پوالي بي زبون بابات حروم ميشه حرص نخورعزي-

 لبخند زدم خواتسم برم که فرحناز گفت:هي تو..

 برگشتم گفتم:بله..

 با تاکيد گفت:بله خانم...)فقط نگاش کردم با اعصبانيت گفت(نشنيدي چي گفتم؟

 عرضتون رو بفرماييد...-

 ونيش بشقابشو جلو گرفت وگفت: برام غذا بکش با حرص چشماشو بست ودستشو گذاشت رو پيش

به آراد که ساالد ميخورد وريز ريز ميخنديد نگاه کردم...بشقابشو برداشتم ...آراد از دستم گرفت وگفت:تو برو 

 خودم براش ميکشم 

 بله اقا...-

 ين نميگم خانم رفتم بيرون..واقعا اين فرحناز فکر کرده بهش ميگم خانم...اگه قحطي خانم هم بياد به ا

رفتم اشپزخونه ومنتظر موندم نهارشون تموم بشه ..از در شيشه اي اشپزخونه بيرون ونگاه ميکردم ...رو دل اسمون 

ابراي سياه بود با چند تيکه ابر سفيد که قاطي سياه ها شده بود خيلي دلگير بود عين ادمايي که قمباد گرفتن شده 

ه کنم که سرماييم..بعد از اينکه نهارشون رو خوردن چايي نباتي براشون بردم بود..عاشق زمستون وسرماشم...اما چ

 آراد گفت:نهار خوردي؟

 نه هنوز..-

 برو نهارت وبخور بعد بيا سيني رو ببر-
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 باشه...-

 وقتي اين حرف بهم زد فرحناز نبود...که دوباره نق بزنه...مشغول خوردن نهار شدم بعد نهاررفتم باال که سيني رو

بردارم...دوباره چشمم افتاد به اتاق لباس ..رفتم اونجا دفتر جديد رو برداشتم چند صفحه ورق زدم..اينجا هار و که 

خوندم...ها ؟؟!!اينجا نوشته:ديگه خستم شدم از بس براي بابام جنس خريدم..اون مواد مصرف ميکنه من بايد بخرم 

 ي که اونو گرفتن از يکي به اسم منوچهر ميخرم ...روزاي اول که از معتمد بابام ميخريدم بعد روز

 اِه منوچهر...همين اشغالي که من پيشش بودم -

 روزاي اول از خودش ميخريدم..بعد که فهميد مشتريم يکي رو به اسم ليال رو ميفرستاد

 وسش شده برام عذاب اِه ليال ...دوست منو ميگه ..هموني که با بير حمي تمام کشتش اونم تو بغل من...ليالي که کاب-

از دختره زياد خوشم نمياومد معتاد بود...يه جوراي هم دلم به حالش ميسوخت اما خوشکل بود چشماي عسلي ومژه 

 هاي بلند اما تو دلم نمينشست...

 چون به دل ننشست کشتيش؟...اينم يکي از قانونات ديگه اره؟-

ديگه اينو برام نفرسته يه دختر ديگه که خوشکل بود وهنوز بچه  چند بار برام مواد اورد...به منوچهر زنگ زدم گفتم

وساده به نظر ميرسيد برام جنس مي اورد ..هه..راحت ميتونستم سرش کاله بزارم وقتي منو ميديد از ترس فقط نگام 

ميکرد ..وقتي اسمش وپرسيدم گفت نجوا...اسم قشنگي داشت قيافشم به معصومي اسمش بود راحت ميتونستم 

 تش بندازم وبخندمدس

دختر رو 1خو مگه مريضي؟... نجوا خيلي دختر خوبي بود..من خيلي دوستش داشتم...همش تقصير تو بود گروه -

 بهم زدي ...اصال هم نمي بخشمت

نميدونم منوچهر چرا اين دختراي بدبخت ودور خودش جمع کرده؟...دو تا پسر مياورد بيشتراز اين کرم زالوها 

 ردن چسبناک کار ميک

تو باز گفتي زالو؟...خوده بني ادمت ميتونستي فقط يه بسته رو بفروشي؟ميدوني چقدر سخته که هم حواست به دور -

برت باشه که پليس نياد هم به اوني مواد ميفروشي بايد مطمئن باشي واقعا معتاده؟ ...نه يه پليس در لباس معتاد؟نه 

 نميفهمي چون حاال مواد نفروختي 

ه برام مواد مياورد ازش راضي بودم هم با ترسوندنش سرگرم ميشدم هم موادشو ازون تر نجوا هميش

 ميخريدم...نميدونم چي شد که سر وکله يکي ديگه پيدا شد بارو ول که ديدمش ياد گربه افتادم

 ها...با منه!!يعني از روز اول منو با گربه مقايسه کردي؟....دارم برات صبر کن -

فکر کردم يه گربه در قالب انسان ولي وقتي قيافه تعجب وبهت زدش ديدم فهميدم ادمه چون  اولش ترسيدم چون

گربه ها اين جوري تعجب نميکنن...وقتي گفت از طرف منوچهر اومده راش دادم بياد تو...کال گيج ميزد وفقط خيره 

 به لوستر بود 

 اقا من گيج نميزدم ..لوسترخونه بابات خوشکل بود -

ش خريدم..وقتي بهش گفتم..ميخواي لوستروبدم ببري اونم گفت..ميترسم بخاطر دست ودلبازيت مامانت مواد واز

دعوات کنه ...فهميدم از اون دختراي زبون دراز وپررو استديگه باش کل ننداختم چون بي نتيجه بود...يه جورايي 

 يه چيز ديگه بارم کنه باحال بودخيلي دلم ميخواست اسمش وبدونم اما جرات نکردم بپرسم ترسيدم

 خب چرا ترسيدي... ميپرسيدي منم ميگفتم آيناز...حاال نه اينکه اسمم وفهميدي وصدام زدي-
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 دفعه ديگه که اومد اسمشو ميپرسم...

 يه خميازه کشيدم خوابم مي اومد..ولش کن بقيش بعد مي خونم بد وبيراه هايي که به من گفته که خوندن نداره ... 

از خواب عصرونم بلند شدم..رفتم سمت عمارت هنوز چند قدم راه نرفته بودم که پام ليس خورد افتادم  بعد اينکه

...جيغم بلند شد تنها جايي که دردش زياد بود دستم بود بلند شدم...خاتون سراسيمه اومد سمتم وگفت:چي شد 

 آيناز؟..چرا دستت وگرفتي

 م شکستهاز درد گفتم:افتادم دستم درد گرفته..فکر کن

 بده دستتو ببينم -

 همين جور که دستمو ميخواست بگيره گفتم:نکن..خاتون نکن دردم ميکنه

 از دست تو...چه جوري راه رفتي که افتادي؟-

 مثل هميشه راه رفتم  -

 راه ميرفتم که گفت:اگه مثل هميشه راه ميرفتي پس چرا افتادي؟...

 نميدونم خاتون ..نميدونم-

نشستيم من از درد کمي اشک ميريختم ..خاتون اومد تو وگفت:به اقاي دکتر زنگ زدم االن مياد..خيلي  تو اشپزخونه

 درد داري؟

 اره ..اصال نميتونم تکونش بدم-

سرم وگذاشتم رو ميز فکر کنم چون آراد راضي نبوده دفتر خاطراتشو بخونم اين بال سرم اومد...چند دقيقه بعد امير 

 يکار کردي با خودت؟اومد تو گفت:باز چ

 هيچي...افتادم-

 کنارم نشست وگفت:دستتو بده 

دستمو گذاشتم تو دستش نگاش کرد وگفت:چيزي نيست دَر رفتگي ...اخه تو چرا هر روز يه باليي سر خودت مياري 

 دختر؟

 تقصير من نبود که..پاهام جلولشو نديد-

 م افتاد آراد اومد داخل وداد زد:چيکارش کردي؟يهو امير دستمو کشيد با تمام قدرتم جيغ زدم...وگري

دوتامون برگشتم آراد با چشماي به خون نشسته به من وامير نگاه ميکرد گفت:با توام...ميگم چيکارش کردي گريه 

 ميکنه؟

 خاتون گفت:هيچي اقا...آيناز افتاد دستش در رفت اقا ي دکتر جا انداخت

 يستي؟چرا يه کاري نميکني مريضت کمتر درد بکشه؟آراد کمي اروم شد وگفت:مگه تو دکتر ن

 ببخشيد بايد چيکار کنم؟-

 هيچي...بدون بيهوشي دستشو بکش -

 امير با خنده گفت:چشم از اين به بعد..بهش بيهوشي ميزنم 

 آراد رفت بيرون امير رو به من کرد وگفت:بهتري؟

 اره ممنون...ولي چرا يهويي کشيدي؟-

 دم که دردش بيشتر بود...اگه بهت خبر ميدا-
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خواست بره که خاتون مانعش شد وگفت...شام بايد بمونه اميرم از خدا خواسته موند چون دلش نميخواست تو اون 

خونه تنهايي شام بخوره...موقع شام امير به بهونه اينکه دستم درد ميکنه غذا بهم ميداد...واعصبانيت آراد که لحظه 

بعضي وقتا غذا به زور اب پايين ميکنه يه جوراي غذا کوفتش شده بود ...علت کاراي بيشتر ميشد وميديدم...حتي 

اميرونمي فهميدم اونم جلوي آراد ولي حقشه کم با دختراي که مياورد زجرم نداد...بعد اينکه شام وسه نفره خورديم 

 ت:فيلم ببينيم؟ويه پذيراي مختصرامير رفت...منم چون کاري نداشتم خواستم برم بخوابم که آراد گف

 گريه دارنباشه...که خودم بارم سنگينه-

 نه...خارجي عاشقونه-

 به هم ميرسن؟-

 اره..-

 صحنه هاي اونجوري که نداره؟-

 خنديد وگفت:نه..پاک يعني در حد بغل وبوس

 باشه-

...نگاه کرديم يه گذاشت ..فيلم شروع شدCDرفتيم به سيمنا...يا همون اتاق تلويزيون چراغ و خاموش کرد ويه 

جاهايش خنده دار بود يه جاهايش غمگين ...ولي گريه نميکردم..وقتي فيلم تموم شد خواستم برم گفت:همين جا 

 بمون

 با تعجب گفتم:چي؟

 اتاق دل ارام براي تو...ديگه نميخوات اين همه راه بري -

 نه ممنون ..به اونجا عادت کردم...بعدشم از اون اتاق بدم مياد-

 خب هر کدوم از اتاقا دوست داري بردار..-

 اتاق خودم راحتم-

 يادت نيست چطور دعوام ميکردي که جاي نرم وبه دل ارام ميدم خودت رو زمين ميخوابي؟-

 چرا يادمه ولي گذشته ها گذشته...شب بخير-

 هر وقت خواستي ميتوني..يکي از اتاقا رو برداري-

 هيچ وقت اون اتاقا رونميخوام-

 ند قدم رفتم گفت:همرات بيام..؟چ

 خنديدم وگفتم:نه...اون موقع که برات کتاب مي خوندم ساعت يک ودو ميرفتم االن که تازه دوازده است 

 حداقل خودتو بپوشون سرما نخوري بيرون هوا سرده -

 چقدر دوست دارم يکي نگران حالم بشه...گفتم:باشه

 رو تو نميترسم رفتم بيرون تا دم درهمرام اومد گفتم:ب

 ميدونم دختر شجاع...همين جا وايميسم برو-

کاله سويشرتم وانداختم رو سرم رو دستم کردم تو جيبم وراه افتادم ازش دور شدم برگشتم ديدم هنوز اونجا 

ه وايساده ..با سرعت به سمت خونه رفتم وخوابيدم ...تو خونه منوچهر بودم...همه دخترا بودن نگار ومهنازو... را
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ميرفتن صداشون ميزدم اما هيچ کس محلم نميزاشت دستي رو شونم خورد برگشتم...ليال بود با ناراحتي نگام کرد 

 وگفت:چرا منو کشتي؟

 من نکشتم ليال...-

 داد زد:دروغ نگو...من فقط مواد ميخواستم چرا کشتيم؟

 ت..آراد اين کارو کردبا ترس عقب عقب ميرفتم...اون اروم مياومد جلو گفتم:به خدا من نکشتم

 بقيه دخترا هم پشت ليال با خشم بهم نزديک ميشدن ...سپيده گفت:بايد بميري

نجوا با چاقو زد به شکمم جيغ زدم ونشستم ...دستمو گذاشتم رو شکمم هنوز زنده بودم..ليال چرا دست از سرم 

 برنميداري؟ولم کن..خودم کم بدبختي دارم که توهم مياي سراغم

نکه آراد رفت ...تو کتابخونه که هيچ وقت اجازه وارد شدن نداشتم رفتم چند تا کتاب خوندم...گذاشتم سر بعد اي

جاشون واومدم بيرون آراد زنگ زد که براي نهار نمياد ..ما خودمون تنهايي نهار خورديم ...بعدش به نسترن زنگ 

مکيرديم ...تنها سرگرمي من دعوا با آراد بود وداشت حوصلم سر ميرفت کاش حداقل بود کمي دعوا 6زدم ساعت 

بود که اينم از دست دادم ... پرهامم عين جنا معلوم نيست کي مياد کي ميره ...کامليا هم بهم زنگ نزد که 

خواستگاريش چي شده...اين خونه با اين برفا شده عين خونه متروکه ها ...داگي بيچاره تو خونش خواب بود ...به 

دم...حوصله بافتني هم ندارم ...حاال چيکار کنم؟ ها فهميدم...رفتم پيش خاتون وبا خواهش و مرغ عشقامم غذا دا

التماس و قسم دادن وگريه کليد استخر رو برداشتم...مگه ميداد همش ميگفت ميترسم اقا سر برسه دعوات کنه...اقا 

 ه بهش حساسهبه استخرش حساسه هر کسي رو راه نميده...حاال انگار اين استخر ناموسشه ک

لباسامو به جز لباس زير دراوردم وشير جه زدم تو استخر گرم واي چه حالي ميده ...يادش بخير من نسترن تابستونا 

هميشه استخر بوديم اگه اصرار هاي نسترن نبود من هيچ وقت شنا ياد نميگرفتم ...وسط استخر وايسادم وجيغ ميزدم 

زير يهو مياومدم باال دستامو محکم ميزدم به اب که صداي شلپ شلپ بده  شعر ميخوندم ..چه کيفي ميداد ..ميرفتم

بعد ميخنديدم..اي خدا اين بچه با اين همه خوشبختي ..نميدونم چرا تو دفتر خاطراتش نوشته من بدبختم کجات 

 بدبخته داد زدم :آراد کجايي که ببيني دارم تو ناموست شنا ميکنم 

مشجر اومد تو..با چشاي سبز وگشادش ومنم با همون حالت ودهن باز به همديگه  يهو يه مرد از پشت در شيشه اي

نگاه ميکرديم...به خودم اومدم وسريع رفتم زير اب واز همون زير شنا کردم وخودم وبه لبه استخر رسوندم سرم 

 واوردم باال وداد زدم:برو بيرون 

به چشم دلم روشن پس خانم شنا هم بلدن ورو نميکردن دوباره رفتم پايين با صداش که رگه ها خنده بود گفت:به 

 ...فکر ميکردم گربه ها از اب بدشون مياد 

 با اعصبانيت داد زدم :نگو گربه...برو بيرون لباس تنم نيست

 دوباره رفتم زير گفت: عيبي نداره منم االن لباسم درميارم با هم يه مسابقه شنا ميديم 

اش کردم کتي هم که تنش بود دراوردگفتم:چي چيو مسابقه شنا ميديم...خجالت اومدم باال نفس نفس ميزدم نگ

 نميکشي ؟ميگم لباس تنم نيست برو بيرون 

باورم نميشد جلو آراد لختم ..باز خدارو شکر اونقدر دور که فقط سرمو مي بينه اگه جايي از بدنم ميي ديد خودمو 

 ميکشتم گفت:کي بهت اجازه داد بياي اينجا؟

 پررويي گفتم:گفتم..حوصلم سر رفت اومدم شنا کنم با 
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 با لبخند يه قدم اومد جلو جيغ زدم :نيا...التماست ميکنم جلو تر نيا 

 خنديد وگفت:اول بگو چي پوشيدي؟

 دلم ميخواست سرم وهمونجا بکوبم تو استخر ..زير لب گفتم:کثافت..اشغال...

 ه ميکنما دوباره با شيطنت گفت:اگه نگي خودم ميام نگا

 داد زدم:خيلي بي شرم وحياي

 ميدونم ..حاال بگو چي پوشيدي-

 با حرص واعصبانيت وفک منقبض گفتم:لباس زير 

 چه رنگيه؟-

 داد زدمم:ديگه به رنگش چي کار داري؟ ...برو بيرون

 خب اگه رنگشو دوست نداشتم ...ميام درشون ميارم -

 لت نميکشي؟با تعجب گفتم:ميخواي چيکار کني؟...خجا

 نه براي چي خجالت بکشم ؟...تو خارج اين يه چيز عاديه...-

 تشريف ببر خارج ...کنار ساحلشون پخش زندش نگاه کن  -

لبشو گاز گرفت وگفت: من دختراي مملکت خودم وبه اجنبي ها نميفروشم ...دختراي وطن هم بهتره وهم با کيفيت 

 تره)خنديد(حاال بگو چه رنگيه 

 گريه گفتم:غلط کردم ..کاش حرف خاتون گوش ميدادم  با حالت

 ميگي يا نه؟-

 با حرص گفتم:صورتي...حاال برو 

 با چشماي شيطون ولب خندون گفت:از رنگش خوشم نمياد 

اروم پاشو رو زمين ميکشيد که بيات طرف من جيغ زدم :نيا ..تو رو خدا..جون هر کي دوست داري..جون فرحناز 

 اصال جون کامليا نيا .....جون علي ....

 قسم نده ..ميخوام بيام ببينم راست ميگي يا نه...از کجا معلوم که دروغ نگي؟-

 به خدا دروغ نميگم ...-

 سته...-

 چي سته؟-

 لباس زيرت ديگه...-

...حاال که نميدونستم ديگه با اين بشر چيکار کنم امار کل لباس زيرم وگرفت سرم وتکون دادم وگفتم:اره..اره سته 

 همه چي فهميدي برو ديگه

 ميخوام بيام نگاه کنم...-

 چيو ميخواي نگاه کني؟مگه خودت نداري؟-

 نه...کجا چيزاي که تو داري منم دارم -

ديگه گريم گرفت...گفت:خيل خوب بابا گريه نکن رفتم ...)همين جور که ميرفت گفت(ولي حيف شد زودتر نيومدم 

 پخش زند ش شنا کردنت وببينم اونم
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تا رفت سريع اومدم بيرون ..ديگه غلط کنم پام وتو اين استخر بزارم...درو قفل کردم ولباسام وپوشيدم ..سريع رفتم 

 سراغ خاتون وبهش تپيدم:چرا بهم نگفتي اقا اومده؟..تو بهش گفتي من استخرم؟...

 خاتون با گيجي نگام کرد وگفت:نه مادر...من اصال اقا رو نديدم 

 س کي بهش گفته من استخرم؟پ-

 شايد مش رجب گفته...-

 اي خدا من از دست مش رجب چيکارکنم .... -

 حاال چي شده؟-

 هيچي...من لخت تو استخر بودم اقا اومد تو -

خاتون از ترسش نتونست بخنده فقط لبخند زد رفتم اتاقم وموهام وخشک کردم وديگه تا موقع شام طرفاي آراد 

.بعد شام بافتني ميکردم که تلفن زنگ خورد بعد اينکه خاتون جواب داد به من گفت:اقا گفته دوتا قهوه پيدام نشد ..

 براش ببري کلبه

 ميل وزدم تو انگشتم...ولي دردم نگرفت با تعجب گفتم:من؟...مطمئني گفت آيناز؟

 بله..مگه چند آيناز زبون دراز تواين خونه زندگي ميکنه؟

 ...حاال چرا دوتا مهمون داره؟دست شما درد نکنه.-

 نميدونم..-

حاال چي شده اقا بعد اين همه مدت ...امشب يادش افتاده برم کلبه؟ بعد اين که قهوه رو حاضر کردم به سمت کلبه 

رفتم..باورم نميشد ميتونم داخلش وببينم ..يعني چه شکليه؟دلم از خوشحالي داشت منفجر ميشد...دم کلبه وايسادم 

 زدم آراد درو باز کرد رفت کناروبا لبخند گفت:بيا تودو ضربه 

رفتم تو يه راهرو باريک چوبي به رنگ قهواي تيره که چپ وراستش چراغي براي روشنايي گذاشته بودن ..آراد 

 گفت:نمي خواي بري جلوتر؟

يين شده بود به يه تنه با قدم هاي اروم رفتم جلوتر...سمت چپم يه شومينه دوتا نيمکت چوبي دراز که با بالشتک تز

درخت که عنوان ميز... پشت نيمکت سمت چپم يه تخت خواب با با تشک وبالشت سفيد..يه سکو که روش پر بود از 

گل کل کلبه فقط براي يه نفر خوب بود... روي ديوار چند تابلو خطاطي شده وعکس يه زن ... بهش خيره شدم 

کي وپوست سفيد بيني قلمي لبخند زيباش مثل آراد بود ...سيني رو از ..قيافه مهربوني داشت ...چشماي و موهاي مش

 دستم برداشت وگفت:مادرمه...گيتي...شايد تنها زني که دوستش دارم...)هنوز به عکس خيره بودم(چرا نميشيني؟

 راه بره نگاش کردم رو نيمکت نشست ...گفتم:چرا گفتي بيام اينجا؟..تو که دوست نداشتي کسي تا ده متري اينجا 

 اره...تو بعد علي دومين نفري هستي که رات ميدم... خاتون گفت دوست داري کلبه رو ببيني...-

 روي نيمکت رو به روش نشستم وگفتم:من خيلي وقت دوست دارم اينجا رو ببينم ولي چرا گفتي امشب بيام؟

 حاال چه فرقي ميکنه ...اومدي ديگه-

 نقشت نه؟-

 پا انداخت با لبخند گفت:چرا من هر کاري ميکنم ميگي نقشته؟فنجون وبرداشت پارو 

 چون قبال همچين رفتاري با من نداشتي..-

 با همون لبخند گفت:چرا از من يه ديو ساختي؟
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 چون روزاول بهم ديو نشون دادي..اگه از اولم با من همينجوري خوب بودي...هيچ وقت فرار نميکردم-

 ميخواي باور کنم؟-

ور کن ...چون هيچ زنداني از زندانبانش خوشش نمياد بيشتر بدرفتاري هاي تو منو فراري داد...هم رفتارت هم اره با-

 حرفات 

 به فنجونم نگاه کرد وگفت:قهوت وبخور سرد ميشه...

 قهوه مو برداشتم يه قلپ ازش خوردم گفتم:تا کي ميخواي نقشت وپيش ببري؟

 تا وقتي که دوستم داشته باشي-

 خندي زدم وگفتم:محاله...پوز

 چرا؟ -

چون نقشت بي رحمانست ...ميخواي منو عاشق خودت کني بعد بزاري تا اخر عمرم پيشت باشم زجر بکشم ...جلو -

چشمم به زنت محبت کني بچه هاتو من بزرگ کنم ..حتي وقتي بهش فکر ميکنم ...کال از عاشق شدنت پشيمون 

 ميشم 

 اينا فکر کردي..بعد گفتي عاشق آراد نميشم؟با لبخند گفت:يعني به همه 

 اره..-

 خنديد وگفت:باشه..پس يه قرار ديگه ميزاريم...تو چه منو دوست داشته باشي چه نداشته باشي ميتوني بري

اين چرا هر دقيقه قرارشو عوض ميکنه؟..نکنه بازم يه نقشه ديگه تو سرش؟ گفتم:نه...همون قبلي بهتره..من از خودم 

 ممطمئن

 باشه هر جور راحتي..-

قهوه رو در سکوت خورديم به شعله شومينه نگاه کردم...يهو آراد گفت:کامليا هفته ديگه ميخوات نامزد کنه...تو هم 

 دعوتي

 مگه مامانش قبول کرد؟-

 اره ..با عمم حرف زدم -

 حاال اجازه ميدي برم؟-

 چرا از من اجازه ميگيري..برو به علي بگو-

 حرفي نداره..شما هيچ وقت به من اجازه نميداديد جاي برم علي که -

 راست ميگي-

 يکي دو ساعت حرف زديم بعدش ..آراد تو کلبه خوابيد منم به اتاقم رفتم.. 

يک هفته مثل برق وباد گذشت ...تمام اين يک هفته آراد با من خوب بودزيادي هم خوب بود...حتي بعضي وقتا فکر 

بدلشه بيشتر وقتا با شک نگاش ميکردم ... با شوخي وخندهاش سعي ميکرد دل من وبدست ميکردم آراد نيست و

بياره اما بي فايده بود دلم هنوز قبولش نداشت ...صبحونه شام ونهارو با هم ميخورديم البته اگه فرحناز سر 

دبا دستم درفته نرسه...شبايي که ميرفت کلبه منم پيشش ميرفتم...اخرين باري که علي ديدم همون شبي بو

 بود...ديگه نه سراغم وگرفت نه زنگ زد 
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صبح بيدارشدم وبخاطر بارش برف با دو خودم وبه عمارت رسوندم از سرما مي لرزيدم...سريع رفتم اتاق آراد درو 

 باز کردم ورفتم تو.. اخيش اينجا چه گرمه بعد اينکه بيدارش کردم نشست وگفت:چرا ميلرزي؟

 سردمه...-

د اومد پايين وپتوش ودورم پيچوند شونمو چرخند نشوندم رو تخت وخم شدوگفت:هر وقت گرمت شد برو با لبخن

صبحونه رو حاضر کن )همينجور که سمت دستشوي ميرفت گفت(اگه حرفمو گوش ميکردي و توي يکي از اتاقا 

 ميخوابيدي االن اينجوري نمي لرزيد

 کشيدم چه بوي خوبي ميده ...چه جاي نرمي داره خوش به حالشوقتي رفت تو..رو بالشتش خوابيدم يه نفس عميق 

 گفتم بخوابي يا بشيني؟-

 سريع نشستم وبرگشتم گفتم:ببخشيد

 اگه دوست داري بخواب...-

 بلند شدم پتو رو گذاشت روتخت وگفتم:نه..ممنون 

راد يه لقمه جلوم گرفت وگفت: چون امروز قرار بود براي جشن نامزدي کامليا بره خريد دير تر بيدارش کردم...آ

 بعد صبحونه برو حاضر شو ميرم خريد

 لقمه رو برداشتم وبا خوشحالي گفتم:واقعا...يعني ميزاريد با تون بيام خريد؟

 اره خب..-

 واي ممنون...ديگه داشتم ديونه ميشدم که با کي برم خريد چون جاي هم بلد نبودم-

 روز بعد خودت نقشه تهران رو ميکشي... خنديد وگفت:تهران ويه روز نشونت بدن

 منظورشو نفهمديم گفتم:چي؟..

 با خنده گفت:هيچي صبحونتو بخور

بعد خوردن صبحانه حاضر شدم وشيش ميليون تومني که آراد بهم داد براي خريد کادو با خودم اوردم... وتو سالن 

ش ميبست واز پله ها اومد پايين با لبخند گفتم:اگه يه منتظر آراد موندم ..چند دقيقه بعد آراد با اخم ساعتشو رو دست

 روز اخم نکني روزت شب نميشه؟

 نگام کرد وبا لبخند گفت:نه چون با همين اخم رشد کرديم

خنديم ..خواستيم برم که ايفون زنگ خورد ..رفتم اشپزخونه گوشي رو برداشتم امير علي بودگفتم:به به...اميراقا چه 

 ي ما خبر نداشتيم؟عجبي نکنه قهر بود

 اينقدر زبون نريز..درو بزن-

 اگه نزنم؟-

 فرحناز پريد جلو ايفن وگفت:گربه شرک...فعال درو بزن بعد هر چي خواستي براي اميرت دلبري کن 

 اوه ..اوه..رئيس بزرگ بدون هيچ حرف اضافي ديگه دکمه رو فشار دادم رفتم باال آراد گفت:کجا موندي؟

 مهمون داريم..-

 کي؟..-

 عشقت فرحناز...عشقم امير-

 آراد نگاه تندي بهم کرد وگفت:اگه بابام نخواد فرحناز وبه من بده تو به زور به ريش ما مي بنديش
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 امير اومد تو وبا تعجب به ما دوتا نگاه کرد وگفت:کجا به سالمتي؟...شال وکاله کردين

 خريد کنيمآراد:اگه اجازه ميداديد...ميخواستيم براي فرداشب 

 امير بالبخند گفت:فکر نميکني يارتو اشتباهي برداشتي؟

 دوتاشون ميبرم...-

 امير مچ دستمو کشيد طرف خودش وگفت:هر کي با يار خودش...جر زني هم نداريم

 خب چرا فرحناز وتونمي بري؟-

کش يا بفروشش...هر وقت اومدم امير خواست حرفي بزنه که فرحناز با جيغ اومد تو وگفت:آراد..اين سگ لعنتيو يا ب

 تو اين خونه پاچه منو گرفت

نميدونستم به قيافه فرحناز بخندم يا بخاطر دعواهاي اين دوتا ناراحت باشم ..فرحناز کنار آراد وايساد با تعجب به 

 من نگاه کرد وگفت:اين کجا قراره بياد؟

 امير:براي فرداشب ميخواد خريد کنه

 وت کرده چي...کي اين دهاتيو دع-

 امير:فرحناز يه بار بهت گفتم با آيناز درست صحبت کن...نزار دستم روت بلند شه

فرحناز پوزخندي زد وگفت:مبارک داداش...ولي مطمئن باش فرداشب به مامان ميگم قراره چه دست گلي به اب 

 بدي

 سالمه بچه نيستم که مامان بخواد بهم بگه چي خوبه چي بد00من -

 چه..آراد بريم  اصال به من-

 قيافه آراد بد تو هم شده بود ...امير گفت:بريم آيناز

 چند قدم رفتيم امير وايساد وبه آراد گفت:ميخوايد با هم بريم خريد؟

 فرحناز:ما بهترين پاساژاميخوايم بريم...

 امير:مگه ما ميخوايم بنجوالش بريم ؟

 آراد: موافقم..با ماشين من بريم

 وفرحناز پاشو زمين کوبيد وداد زدگفت:من خوشم نمياد با اين دختره راه برم آراد اره افتاد

 گفتم:نترس عزيزم ...بخاطر شپشات با فاصله ازت راه ميرم که نگيرم 

مشکي که من BMWامير خنديد ووراه افتاديم ...فرحناز جرات نميکرد جلو امير چيزي به من بگه..آراد ماشين 

 يرون اورد..فرحناز با نق گفت:آراد بنزت و بيار اين چيه...عاشقش بودم از پارکينگ ب

 آراد:اگه يک دقيقه ديگه نق بزني ...مجبور ميشي تنهايي بري خريد 

 لبخند زدم وبا اميرعلي پشت سوار شدم..فرحناز جلو ....راه افتاديم اميرگفت:خب از کجا شروع کنيم ؟

 آراد:پاساژارو من انتخاب ميکنم 

 حرفي نيست ...امير:باشه 

دم يه پاساژ نگه داشت...پياده شديم فرحناز طبق معمول بازوي آراد وچسبيد واز پله ها رفتن باال امير گفت:اين دوتا 

 زوج خوشبختي ميشن 
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خنديدم ورفتيم تويه مغازه لباس مجلسي...همه کال باز يا کوتاه اميرگفت:ميخواي بريم تو شايد يه چيز بهتر پيدا 

 بشه؟

بريم...رفتيم تو يه خانم اومد جلو وبا گفتن خوش امديد ميخواست مدل جديداشو نشونمون بده که آراد  باشه

 وفرحناز اومدن تو..امير دم گوشم گفت:از اين به بعد هر جا بريم آراد م پشت سرمونه

 نه بابا فکر نکنم...شايد يه مدلي خواستن اومدن تو-

 حاال ببين...من بزرگش کردم-

سا نگاه ميکردم...چيزي مد نظرم نبود سرم وبلند کردم ديدم آراد نگام ميکنه..سريع سرشو چرخوند طرف به لبا

 ديگه يعني داره لباسا رو نگاه ميکنه ..خندم گرفته بود به امير گفتم:بريم...

 رفتيم بيرون گفت:ميخواي لباس پوشيده بگيري؟

 اره...-

 و لباس پوشيده باشي؟ نميشه ..فقط همين يه شب وبيخيال روسري-

 نه...-

 فقط يه شب...-

 چرا؟-

 ميخوام به بقيه که بهت ميگن زشت ثابت بشه که تو هم ميتوني خوشکل بشي-

 با خنده گفتم:حاال تو از کجا ميدوني من خوشکل ميشم؟

حسابي خوشکل  چون فقط با تمييز کردن ابروت صورتت تغيير کرده ...مطمئنم اگه يه کمي ديگه به صورتت برسي-

 ميشي

 لبخند زدم وچيزي نگفتم...گفت:حاال لباس چه رنگي ميخواي؟

 قرمز..اگه اون مدل ورنگي که ميخوام گيرم نيومد...ديگه مجبورم يه چيز ديگه بگيرم -

 اميرجلوي يه مغازه وايساد وگفت:اين چطوره؟

 وگفتم:عاليه...ولي بدرد من نميخوره  نگاه کردم..يه لباس بنفش کوتاه که تارونم به زور ميرسيد خنديدم

 خب اين چي؟-

اينم که بدتر از قبلي با اينکه بلند بود ولي فقط کافي بود يه قدم بردارم تا شورتم معلوم بشه ...بازوشو گرفتم 

 وگفتم:تو براي من لباس انتخاب نکني راحت ترم 

 به بازوش نگاه کرد ...دستمو برداشتم وگفتم:ببخشيد..

 و گذاشت رو بازوش وگفت:براي معذرت خواهي ديره دستشم

خواستم دستمو بردارم که دستشو گذاشت رو دستم وگفت:آراد پشت سرمونه..نميخواي که بفهمه عالقه اي بينمون 

 نيست ؟

پشتم ونگاه کردم..همين جور که به ما نزديک ميشدن فرحناز محو تماشاي مغازه ها بود وآراد فقط ما رو نگاه 

..کل پاساژو زير رو کرديم وبه گفته امير هر جا ميرفتيم آراد پشت سرمون مياومد تو..با اينکه پاساژ بزگي بود ميکرد

اما چيزي که ميخواستم پيدا نکردم ...از پاساژ مياومديم بيرون که امير گفت:بهت نمياد سخت سليقه باشي؟...اون 

 موقع ها زودتر انتخاب ميکردي...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

3 7 2  

 

 ه...اونا براي خودم بود اين لباس وبخاطر کامليا ميخوام بخرم اين دفعه فرق ميکن-

 يعني اينقدر برات مهمه ؟-

 بله..-

 از پاساز اومديم بيرون...کنار ماشين وايساديم فرحنازگفت:آراد چرا اون لباس ونخريدي؟..خوشکل بود 

 چطورميتوني لباس به اون کوتاهي بپوشي؟ -

ا از مهمونيات لباساي کوتاه تر از اين پوشيدم وتو ازم تعريف ميکردي..حاال اين شده مگه اولين بارمه؟...توي ده ت-

 کوتاه؟

 آراد اعصباني به نظر ميرسيد ولي با ارامش گفت:خيل خب برو بخرش...اينجا منتظرت ميمونيم

 امير دستشو انداخت دور شونم ودرو باز کرد نشتسم خودشم نشست فرحناز گفت:پول همرام نيست..

 آراد کارتشو جلوش گرفت وگفت:بگير...

 فرحناز:الزم نکرده...

فرحناز با لج نشست..آرادم نشست ماشين وروشن کرد وپاشو گذاشت رو پدال گاز...سرعت ماشين هر لحظه 

 بيشترميشد امير گفت:آراد ارومتر برو

 ارومتر از اين ديگه نميشه...-

 اگه حالت خوب نيست ..خودم رانندگي ميکنم-

 چيزيم نيست خوبم..-

آراد با اعصباينت وفقط دست چپش رانندگي ميکرد ...دستشو گذاشت رو دنده که عوض کنه فرحناز دستش 

 وگذاشت رو دستش وگفت:حالت خوبه عزيزم 

 آراد سريع دستشو برداشت وداد زد:به من دست نزن...

گوشه پارک کرد وپياده شد...اميرم رفت  بدبخت فرحناز کپ کرد سرجاش نشست ...آراد بايه حرکت ماشين ويه

بيرون..کالفه وعصبي بود امير داشت ارومش ميکرد...معلوم نيست امروز چش شده...فرحناز ميخواست بره پايين 

 گفتم:بهتر نيست تنهاش بزاري؟

معلوم برگشت وگفت:همش تقصير پا قدم نحس توئه...آراد هيچ وقت اينجوري سرم داد نميزد...نه آراد نه امير 

 نيست چه دعاي به خوردشون دادي که اينجوري شدن 

 دعاي محبت ودوستي ..بخواي به تو هم ميدم شايد آقا يه ذره به تو عالقه پيدا کرد-

 پوزخندي زد وگفت:آراد جونش براي من دَر ميره احتياجي به دعاهاي تو نيست...

ت از ماشين پياده شد در سمت من بازکردوگفت: بيا چيزي نگفتم امير جلو نشست وآراد پيش من ..فرحناز با سرع

 پايين 

پوفي کردم واومدم پايين جلو نشستم ...امير ماشين وروشن کرد وحرکت کرديم...چند دقيقه بعد امير گفت:آراد 

 ادرس بده پاساژ بعدي...

 نميدونم هر جا ميخوايد بريد...بريد... -

انگشت اشارش باالي لبش حرکت ميداد وگفتم:مگه نگفتي..پاساژابا برگشتم ارانجشو لبه پنجره گذاشته بود با 

 توئه...حاال زدي زير حرفت
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 فرحناز:فکر نميکني زيادي خودموني حرف زدي؟...

معصوميت چهره استفاده کردم ...همون جور که نشسته بود دستشو گذاشت جلو  ?جوابشو ندادم..از همون حُقه

 ن وگفت:بپيچ سمت راست دهنش وخنديد ...ارنجشو اورد پايي

 وقتي ادرس به امير داد گفتم:امير تو چرا چيزي انتخاب نکردي؟

 شما اول بخر بعد براي من انتخاب کن ..-

 من اينقدر سليقم خوب نيست ...-

 نفرماييد خانم ...سليقتونو ديدم ..-

 از کجا؟-

 از لباس کامليا ولباسايي که تو شمال برام خريدي -

 اي شما دوتا رو شنيدم...صداي اين ضبط وبلند تر کنيد ببينم چي ميخونه فرحناز:صد

امير بخاطر اينکه حرص فرحناز ودربياره ضبط وخاموش کرد وراديو روشن کرد صداشو تا ته بلند کرد...فرحناز 

 مغزت  خودشو انداخت جلووراديو خاموش کرد وگفت:دکتر ديونه...از بس اين کتاباي قلب وعروق خوندي زده به

وقتي فرحناز نشست امير دوباره پيچ راديو رو بلند کرد وفرحناز جيغ کشيد ومن ميخنديدم ...فرحناز خاموش ميکرد 

وامير روشن تا وقتي رسيديم اين دوتا با هم جنگيدن ..از ماشين پياده شديم فرحناز دستش رو گوشش بود 

 وگفت:امير کر شدم..ديگه چيزي نميشنوم

 از وايساد دسشتو انداخت دور گردنش وگفت:خودم عصات ميشم امير کنار فرحن

 فرحنا زداد زد:مگه من کورم ؟

 اميرازش جدا شد وگفت:فکر کردم کور وکر شدي..

فرحناز رفت تو منم پشت فرحناز آراد واميرم با هم اومدن جلوي اولين مغازه وايسادم..امير پشتم بود گفت: اين 

 خوبه؟

يه لباس قرمزبلند ولخت که رو شونهاش بند باريک ميخورد وپاينش چين هاي با فاصله زياد  رد نگاشو گرفتم...به

 قرار داشت ساده وشيک گفتم:خوبه ولي..

 تو رو خدا ديگه نگو ولي...ميگم فقط يه شب جون هر کي که دوست داري نگو نه-

 با لبخند گفتم:ميترسم يه شب بشه هزار شب...

 نزار بشه... -

 اين لباس مجبورم روسري هم نپوشم...بخاطر -

 بازومو گرفت وبرد تو مغازه وگفت:پس ميخريمش

 نه ..امير...-

رفتيم تو...اجازه حرف واعتراضي برام نذاشت ...سريع به اقا گفت لباس پشت ويترونو بياره ..وقتي لباس اورد پايين 

باس وامتحان کردم ..خوب بود قدم بلندتر نشون مياد آراد وديدم نگام ميکنه ...نگامو ازش گرفتم رفتم اتاق پرو ول

کل سينمم که پوشنده ...فقط به اندازه يه گردنبد که زنجير کوتاه داشته باشه جلوش لخت بود ..امير از پشت در 

 گفت:ميتونم نگاه کنم ؟

 ..چيکا رکنم؟..ترسيدم...هنوز خودمم نميدونستم بايد همچين لباسي بپوشم يانه ..حتما جشنشون قاطي پاتيه 
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 چي شد؟...تصميم نگرفتي؟-

درو اروم باز کردم سرش واورد تو از خجالت دست چپم جلو سينم بود دست راستم بازوي چپم وگرفته بود امير 

خنديد وگفت:دختر اين که زياد جلوش باز نيست که اينجوري خودت وبغل کردي...)دستامو برداشتم (خوشکل 

 شدي همينو برات ميخرم

خواستم بگم نه...دروبست دوباره خودم وتو ايينه نگاه کردم بهم مياومد حتما با اين خوشکل ميشم ...لباس وعوض تا 

کردم واتاق اومدم بيرون...بخاطر گرونيش نخواستمش اما علي خريدش..وقتي ازمغازه اومديم بيرون گفتم:چرا 

 نزاشتي خودم حساب کنم؟

ت:خجالت بکش دختر...قانون مرداي ايران اينکه هر زني همراهشونه حق با لبخند دستشو انداخت دور شونم وگف

 دست کردن تو جيبشون رو چي؟

 با خنده گفتم:ندارن 

 دستشو برداشت وگفت:آباريکال ...

 گفتم:شيرين وفرهاد نيستن...معلوم نيست کجا غيبشون زده

 ي ميکنه ..خب حاال چه کفشي ميخواي؟وقتي اينجوري غيبشون ميزنه ...يعني فرحناز داره جيب آراد وخال-

 قرمز...-

 بابا خانم قرمز پوش ...ميخواي دستور بدم هنگام وردتون فرش قرمزم پهن کنن ؟-

 با خنده گفتم:اونوقت فکر نميکني ديگه عروس وراه نميدن ؟

 راست ميگي به اينجاش فکر نکرده بودم ...-

پيدا نکرديم...ديگه خسته شده بودم گفتم:امير بريم...کفشاش بدرد  کل پاساژو گشتيم وکفشي که به اين لباس بياد

 نميخوره 

 امير زنگي به آراد زد وگفت:کجايين؟

..... 

 باشه ما بيرون منتظرتون ميمونيم...

داخل ماشين منتظر مونديم...يهو چشمم افتاد به فرحناز که با ساکاي خريد تو دستش وبا ذوق مياومد طرف ما 

 ..گفتم:امير

 جانم...-

 فرحناز چند سالشه؟-

 چطور؟62-

 اصال به رفتاراي بچه گانش نمياد...-

 اخه همه مثل شما سنگين وبا وقارکه نيستن...-

 نگاش کردم وبا لبخند گفتم:نظرلطفتونه...

 لطف نيست واقعيته ...-
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تم...اگه غمي داشت تو به چشماي خاکستريش خيره شدم...هنوزم بهم ميخنديد چشماي خندونشو دوست داش

چشماش نمي رخت ...بخاطر همين هيچ وقت نفهميدم کي ناراحته..اگرم فهميدم..حتما غمش زياد بوده...حيف اين 

 چشماي خاکستري که روش غبار غم بشينه 

 با خنده گفت:خوشکله؟

 به خودم اومدم لبخند زدم وگفتم:خيلي...رنگ چشمات واقعا خوشکلن 

 گه که فرحناز نشست وگفت:صندوق عقب وبزن امير خواست چيزي ب

 صندوق وزد ..پشت نگاه کردم ..آراد بيچاره هر چي خريد خانم بود گذاشت عقب واومد نشست وگفت:بريم

 امير حرکت کرد وگفت:همه چي خريدين؟

 فرحناز با خوشحالي گفت:اره...سه دست لباس گرفتم...دو تا کفش و..دوتا عطر و...

 حرفشو گفت:فهميدم خواهر گلم پاساژو خالي کردي...اما اينازهنوزکفش نخريده امير پريد وسط

 آراد:يه کفش فروشي خوب سراغ دارم بريم اونجا

 فرحناز:پس چرا به من نگفتي؟

 مگه شما اجازه داديد؟..دوتا کفش چشتون ديد رفتي خريدي-

 امير: خيل خوب دعوا نکنيد..نزديک يا دور؟

 برو تا بهت بگم نزديک....مستقيم -

بعد چند دقيقه سکوت..که به جز صداي موسيقي خارجي به گوش ميرسيد يهو فرحناز انگار چيزي يادش اومده باشه 

 گفت:آيناز جون...لباست وچند گرفتي؟

 يک و خوردي -

 پوزخندي زد وگفت:ولخرجي کردي...

 عزيزم من مثل شما اختاپوس نيستم که چند دست لباس بخرم -

 عصبانيت گفت:خب معلومه بايدم بيخيال باشي چون پولشو داداش بي زبون وساده من دادهبا ا

امير:هر چي خرج اينازم کنم کمه وهر چيم بخواد براش ميخرم قيمتشم مهم نيست....مگه آراد اين همه برات خريده 

 کسي چيزي گفت؟

د... پياده شديم سمت مغازه ميرفتيم که فرحناز فرحناز ديگه چيزي نگفت...همون مغازه اي که آراد ادرس داد وايسا

 دم گوشم گفت:بيشعور...

 باشه...-

 سريع رفت تو امير:چي گفت؟

 هيچي...داشت تخليه حرص ميکرد -

رفتيم تو...تا چشم کار ميکرد کفش بود...انواع واقسام کفش از رنگ ومدالي مختلف ميتونستي پيدا کني..همشون 

... ادم وحشت ميکنه نگاشون 600ه قيمتاشونم خوشکل بود...جلو يکيش نوشته بود...شيک وخوشکل بودن...البت

 کنه... فرحنازم افتاده بود تو جون کفشا رو هر کدومشون پيشش خوشکل بود وبه پا ميکرد

 به يه رديف کفش نگاه ميکردم که آراد پشتم وايساد واروم گفت:بزار کفشومن برات بخرم ...

 وگفتم:مگه فرحناز پولي هم ته جيبت گذاشته؟ برگشتم ونگاش کردم
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 خنديد وگفت:پوالي من تموم نميشه..

 قيمتش هرچقدر باشه؟-

 فقط انتخاب کن..-

 با لبخند گفتم:ميدوني ياد چي افتادم؟

 چي؟-

 يه پشه افتاد تو اسطل اشغال وگفت...اين همه خوشبختي محاله...محاله-

 يي؟آراد خنديد وگفت:حاال اين پشه تو

 دقيقا...-

 امير اومد جلو وگفت:آيناز کفشاي قرمز اونطرف

با امير رفتم سمت کفشا ...نگاه کردم..خوب بود ولي دنبال ظريف ترش بودم...همين جور که به کفشا نگاه ميکردم 

نداشت  ديدم آراد کفشي رو نشونم داد وگذاشت سر جاش...از کارش خندم گرفته بود انگار از امير ميترسيد وجرات

حتي کفش بهم پيشنهاد بده...خودش رفت کنار فرحناز...کفش وبرداشتم هموني بود که دنبالشم ...اميرگفت:خوبه 

 همينو بپو ش

رو صندلي نشستم وپوشيدم...جلو ايينه وايسادم آراد کفشي دستش بود وزير چشي نگام ميکرد گفتم:خوبه امير ؟به 

 پام مياد ؟

 راه بري؟پاشنش خيلي بلنده..عاليه...فقط ميتوني توش -

 اره بابا...راحتم-

 اون يکي لنگشم پوشيدم وگفتم:امير بيا کنارم وايسا

 کنارم وايساد...با نااميدي گفتم:اَه...هنوز هم قدت نشدم

 فرحناز:ميخواستي با اين کفش اندازه داداش من شي؟

ه کردم..حق با فرحناز بود خودش قد بلند وظريف بود با تعجب به آراد وفرحنازکه دوربينا شونو رو ما ثابت بود نگا

حتي با يه کفش سه ...چهار سانتي هم اندازه آراد وامير ميشد اما من چي هر روز که از عمرم ميگذره انگا راز قدم کم 

ميکنن..اميرکه حالم فهميد دستشو گذاشت دور کمرم وگفت:قد مهم نيست معرفت مهمه ...که دوباره منو هم قدام 

 اري د

 لبخند زدم ونشستم ...کفش ودراوردم گفتم:همين وميخوام... ولي گرونه

 آراد وامير با هم گفتن:مهم نيست..

 با لبخند گفتم:افرين به اين تفاهم...امير اگه اجازه بدي اقا حساب کنه؟

 فرحناز:مگه اقا پولشو از سر راه اورده که براي تو خرج کنه؟

 ات هست؟امير به آراد گفت:پول همر

کفش وبه فروشنده دادم ...آراد هم کفش من وبا سه تا کفشي که فرحناز برداشته بودحساب کرد..دلم ميخواست 

 بدونم اين همه کفش وميخواد چيکار؟آراد کفش وجلوم گرفت وگفت:مبارکه...

 برداشتم وگفتم:ممنون...
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بريکي که به من گفت بايد به فرحناز جواب پس خدارو شکر فرحناز محو تماشاي کفشا بود ...وگرنه آراد بخاطر ت

 ميداد...به زور فرحناز واز مغازه کشيديم بيرون همينجور که سمت ماشين ميرفتم امير گفت:آراد سليقتم بد نيستا...

آراد با تعجب به امير ومن نگاه کرد...امير با لبخند دستشو گذاشت رو شونه آراد وگفت:اگه دفعه ديگه براي ايناز 

 زي انتخاب کردي الزم نيست از من پنهانش کني....چي

باورم نميشه امير حواسش به ما بوده...آراد سوئيج واز امير گرفت وخودش پشت فرمون نشست ...به ساعت ماشين 

 نگاه کردم يک بود..ميان وعدش وکه نخورد بايد نهاروشو بخوره...اروم دم گوش امير گفتم:آراد بايد نهار شو بخوره

 دم گوشم گفت:چرا اينقدر به فکرشي؟ اونم

به آراد نگاه کردم از آيينه به ما نگاه ميکرد...نميدونم شايد از روي عادتت بود که به فکرشم به امير گفتم:حاال بهش 

 بگو وايسه ديگه 

يين امير بازم آرادنگام کرد ..انگار حواسش به من بيشتر از رانندگيش بود از روي نگاه سنگينش سرم وانداختم پا

 گفت:آراد جان بهتر نيست حواست به جلوت باشه ؟

 آراد خودشو جمع کرد وجلوش ونگاه کرد..امير دم گوشم گفت:فکر کنم آراد ميخواد بخوردت

 نگاش کردم وخنديدم بازم آراد نگامون کرد امير گفت:آراد جلوتو نگاه کن...يه وقت به کشتنمون ندي

اد پاش وگذاشت رو ترمز...صداي کشيده شدن السيتک رو اسفالت تو سرم پيچيد امير باز خواست چيزي بگه که آر

نگاه کرديم چراغ قرمز شده بود و چند نفر ميخواستن رد بشن ..آراد حواسش نبود ونزديک بود به دونفر بزنه..امير 

ر دعواش نکرد رفت پايين وقتي ديد حالشون خوبه...جاش وبا آراد عوض کرد دوباره اومد پيش من نشست ..امي

 فرحناز خواست ..بيايد پايين امير داد زد:بشين فرحناز...

 براي چي بشينم؟-

 تو براي چي ميخواي پيش آراد بشيني؟-

 فرحناز چيزي نگفت چراغ سبز شد وامير حرکت کرد...فرحناز داد زد:امير ماشين ونگه دار...

 فرحناز رو اعصابم راه نرو بشين..-

به آراد نگاه کردم با قيافه ناراحت بيرون ونگاه ميکرد با انگشت اشارم اروم زدم به پاش  کمي که جو اروم شد

 برگشت...گفتم:خوبي؟

 چشماي سبزش پر غم بود..دلش از حرفي که ميخواست بزنه راضي نبود اما زبونش گفت:اره..خوبم

ت ما هم کنارش نشستيم ..منو رو اوردن امير جلو يه رستوارن وايساد ..پياده شديم رفتيم تو امير سر يه ميز نشس

 امير گفت:آيناز که عاشق غذاي گوشتيه...پس جوجه ميخوره

 منم شيشليک..شما هم انتخاب کنيد 

 فرحناز:بيف استراگانف

 آراد تو دنياي خودش بود وفقط به مِنو نگاه ميکرد امير گفت:کجاي مجنون؟

پاي آراد سريع نگاش کرد امير خنديد وگفت:با تو ام ميگم چي آراد بازم حواسش نبود امير از زير ميز زد به 

 ميخوري؟

عين گيجا به من نگاه کرد گفتم:من جوجه)به امير که کنارم نشسته بود اشاره کردم(اين شيشليک...ايشونم بيف 

 استراگانف
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 منو رو گذاشت وگفت:منم جوجه...

 دا کي ميخوايد چيزي بخريد؟امير خنديد..مشغول خوردن ساالد بوديم که گفتم:شما مر

 امير:اول کار شما خانمارو راه بندازيم...بعد ما هم ميخريم 

 فکر کنم شب برگرديم خونه...چون هنوز کادو هم نخريديم-

 فرحناز:پول داداش بدبخت من ميخواد خرج بشه..اين نگرانه...نترس پول کادوتم ميده

 درمياري؟ امير:تو از همين االن داري خواهر شوهر بازي

 گفتم:من خودم پول دارم..اگه داداشتون اجازه ميداد پول لباسمم خودم ميدادم

 پوزخندي زد وگفت:از کجا ميخواستي پول بياري؟...البد از پول کلفتيت؟

امير خواست چيزي بگه که دستمو گذاشتم رو دستش تا حرفي نزنه گفتم:پولي کلفتي من شرف داره ...به لباسايي که 

 ل گدايي خريديبا پو

 فرحناز با اعصبانيت گفت:چي؟...

 همين که دستتو عين گداها جلو اقا دراز ميکني...اينو بخر ..اونو بخر -

فرحناز پوزخندعصبي زد ودستشو جلوم باال وپايين کرد وگفت:معلومه کي گداست...حتي لباس زيرتم داداش من 

 برات ميخره 

از...هر کي تو رستوران بود سراشون وچرخوندن طرف ما... سرم پايين امير يه سيلي محکم زد تو صورت فرحن

انداختم اشک تلخي از چشمام سرازيز شد فرحناز دستشو رو صورتش گذاشته بود وبه امير نگاه ميکرد امير به 

فرحناز...سکوت کرده بوديم هيچ کس هيچي نميگفت امير زبون باز کرد وگفت:صبرم حدي داره...)به آراد نگاه 

 کرد(همش تقصير توئه آراد اگه از روز اول به اين دختر پول داده بودي االن فرحناز اينجوري نيش وکنايه نميزدش 

 با همون اشکا گفتم:چطور به من پول بده؟..منو خريده بايد با کار کردن بدهيم و صاف کنم

ران زدم بيرون امير پشت سرم اومد کيفمو برداشتم راه افتادم..اشکاي سردم واز رو صورتم پاک ميکردم از رستو

 وگفت:آيناز صبر کن...

قدمام واروم تر برداشتم..بهم رسيد با هم قدم برميداشتيم...گفت:ميدوني بهت قول داده بودم با هم ادم برفي درست 

 کنيم؟

 نبايد ميزديش..-

مه حرفاشو ريختم تو خودم ولي زيادي تحملش کرده بودم...وقتي از نگين جدا شدم نميتوني چقدر زخم زبونم زد ه-

 دعواش نکردم نزدمش ...حس کردم ديگه وقتشه که تنبيه بشه

 چهرش بد جور تو هم وناراحت شد ...راضي به ناراحتيش نبودم گفتم:گشنمه...

 با تعجب ولبخند نگام کرد وگفت:چقدر؟

 اگه تا دوقيقه ديگه منو به رستوران رسوني خودتو ميخورم..-

م به رستوران ديگه...دنيا بدون فرحناز خيلي قشنگ تره با اشتهاي کامل غذامو خوردم بعد رفتيم به خنديد ورفتي

فروشگاهي که امير لباس بخره ...بهترين کت وشلوارو انتخاب کردم..پوشيد گفتم:فکر کنم توفاميلتون.. تو وآراد 

 تيپ وقيافه با هم رقابت داشته باشيد 

 از من خوش تيپ تره ...امير خنديد وگفت:اون کثافت 
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 پول وحساب کرد وگفتم:بريم کادو بخريم؟

 بريم...-

به يه طال فروشي رفتيم...چند تا سرويس نشونمون داد خوشم نيومد..رفتيم سراغ طال فروشي بعدي که ديدم فرحناز 

 م...وآراد دارن به طالها نگاه مي کنن..آراد برگشت ونگامون کرد امير گفت:بهشون نگاه نکن بري

فرحناز حواسش نبود...ولي من وآراد به هم نگاه کرديم وازشون رد شديم رفتيم طبقه باال...يه سرويس چشممو 

گرفت ظريف وخوشکل پولمم ميرسيد ...امير ميخواست حساب کنه ولي نزاشتم...جلوي يه طال فروشي ديگه 

 امير گفت:خوشکله؟وايساديم..يه انگشتر طالي سفيد توجهم وجلب کرد بهش نگاه ميکردم 

 اهووم..خيلي-

 بريم تو...-

 گفتم خوشکله نگفتم که ميخوامش..-

 مچ دستمو گرفت وگفت:زناي ايران وقتي از يه چيزي خوششون بياد...يعني ميخوانش

شتره درو باز کرد...چشمم افتاد به فرحناز وآراد که به طالهاي مغازه نگاه ميکردن...رفتيم تو امير به مرده گفت..انگ

 رو بياره فرحناز تا مارو ديد گفت:آراد بريم..

 آراد:مگه نگفتي ميخواي اين دستبند وبراش بخري؟

 چرا گفتم ولي االن پشيمون شدم بريم...-

من کنار آراد وايساده بودم به صورت فرحناز که جاي سيلي قرمز شده بود نگاه کردم آراد گفت:ميخواي بيرون 

 کامليا يه چيزي بخرم  منتظر بمون من بايد براي

 عزيزم..طال فروشي تو تهران زياده بريم جاي ديگه-

حواسم به دعواهاي اينا بود ...که حس کردم يه چيزي تو انگشت دست چپم رفت...نگاه کردم ديدم امير انگشتر وتو 

 دستم کرده گفت:خوشکله...به انگشتاي ظريف وبلندتت مياد

نگشتر توي انگشت سفيد وظريفم خود نمايي ميکرد ..سرم وچرخوندم آرادم به دستم وباال گرفتم ونگاش کردم..ا

 دستم نگاه ميکرد امير پرسيد:چنده؟

 قابل شمارو نداره..-

 ممنون...-

 يه ميليون...-

 فرحناز از کنارم رد شد وگفت:خوب جيب داداشم وخالي کن...

 رين خونه بهم زنگ بزنيدرفت بيرون...امير پوفي کرد آراد به امير گفت:خواستين ب

 امير:دستت درد نکنه...ماشين ميگيريم

 با خواهرت قهري با من چيکار داري؟...زنگ ميزنيا-

 امير با لبخند گفت:باشه..

 پولشو حساب کرد واومديم بيرون ...امير گفت:کجا بريم؟

 گفتم:کاش طال هارو ميزاشتيم تو ماشين آراد

 ميدونه توش چيهتو کيفت گذاشتي که ..کسي چه -
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 رفتيم کافي شاپ وبا پاي پياده وتو سرما..تو پارک قدم ميزديم گفتم:ميشه بريم خونه؟خستم شد ...

 لبخند زد وگفت:به اين زودي؟

 کاش زوده از صبح خروس خونه تو اين شهر ول ميگرديم...االنم که ديگه هوا تاريکه-

 خب بزار شام وبخوريم بعد بريم-

 نه...-

 ...باشه-

 به آراد زنگ زود وگفت:کي ميريد خونه؟

.... 

 بعد شام ديره ...ايناز ميخواد بره..ما ميريم ديگه-

..... 

 ما االن جلو پارک... -

..... 

 باشه خداحافظ-

 گوشي رو قطع کرد وگفت:االن مياد دنبالمون 

وم نشسته بود بعد چند دقيقه سکوت امير چند دقيقه اي منتظر شديم ..آ راد اومد سوار شديم...فرحناز ساکت وار

 گفت:آراد چيزي گرفتي؟

 نه..الزم ندارم -

 فرحناز زبون باز کرد وگفت:ميخواستيم بگيرم اگه بعضيا ميزاشتن

 امير:من به آراد گفتم خودمون ميريم..خودش اصرار کرد ميخوادما رو برسونه

 فرحناز:حاال اين اصرار کرد..شما نبايد...

 د وسط حرفش وگفت:بسه فرحناز....تمومش کنآراد پري

 فرحناز با اعصبانيت گفت:چيه تو هم رفتي تو گروه اينا ؟

 آراد:تا کي ميخواي به اين بازي بچه گانت ادامه بدي؟

 فرحناز:ماشين ونگه دار ميخوام پياده شم...

 آراد چيزي نگفت وبه رانندگيش ادمه داد فرحناز داد زد:نشنيدي چي گفتم؟

 

 

 آراد:ميخواي خودتو پرت کن بيرون ..

فرحناز چيزي نگفت وسر جاش نشست...به اصرار اميرکه آراد بايد لباس بگيره جلو يه فروشگاه وايساد سه تاشون 

 پياده شدن ..امير گفت:پس چرا پياده نميشي؟

 همينجا منتظرتون ميمونم...ميترسم بيام باز با فرحناز دعوام بشه -

 نهايي حوصلت سر ميره...بيا فقط به لباسا نگاه کن بيا پايين ت-
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با بي حوصلگي اومدم پايين...رفتيم تو فرحناز بد تر از نديد بديدا..هر کتي ميديد جلو آراد ميگرفت...آراد هم 

خودش به کتا نگاه ميکرد هم لباساي که فرحناز مياورد وپس ميزد چشم به کت زغالي افتاد به امير گفتم:اون کت 

 اش ببروبر

 اميربا نگاه مرموذانه اي گفت:مطمئن باشم بين تو وآراد چيزي نيست؟

 با دلخوري گفتم:امير...

 لبخند زد وگفت:باشه بابا...حاال دعوامون نکن 

همون کتي که بهش گفتم برداشت بده آراد داد ودم گوشش چيزي گفت...اونم با تعجب خوشحالي نگام کرد 

ن با تنفر نگاه کرد مثال خواستم کاري کنم که فرحناز نفهمه ولي مثل اينکه از خودش فرحنازم به آراد بعد به م

 وداداش چيزي پنهون نميمونه ..آراد رفت اتاق پرو درو باز کرد امير گفت:فرداشب..همه دخترارو نفله ميکني

 آراد لبخند زد وفرحناز گفت:اصال بهت نمياد برو درش بيار

 ..تو چي ميگيخودم مي بينم بهم مياد .-

شده بود وبه 1پولش حساب کرديم واومديم بيرون ...فرحناز با عجله وعصبي زودتر از همه تو ماشين نشست ساعت 

خاطر آراد مجبور شديم شام بخوريم تو رستوران ميز جدا گرفتيم...بعد اينکه شاممون خوريدم ساعت ده خونه 

 کم زياد رسيديم...امير يه پاکت سفيد جلوم گرفت وگفت:ببين

 چيه؟-

 بازش کن ببين..-

 پاکت وبرداشتم گفتم:اين پول براي چيه؟

 فردا که نميخواي بدون ارايش بياي؟-

 خودم يه دستي به صورتم ميکشم ديگه-

 مياد دنبالت 5مونا برات وقت گرفته..فردا ساعت -

 با تعجب گفتم:چرا؟...ميدوني اين ارايشگرا چقدر پول ميگيرن؟

 ...مهم نيست-

 فرحناز به آراد چسبيده بود ..حرف ميزد امير گفت:فرحناز بريم..

 فرحناز با حالت قهري گفت:آراد منو ميرسونه

 امير:با آراد چيکار داري؟..خسته است ..منو تو که مسيرمون يکيه 

 بدون اينکه به امير نگاه کنه گفت:آراد بريم ديگه...

 آراد:فرحناز خستم با امير برو 

 ر به بازوهاي آراد چسبيد وگفت:نه..تو منو برسونبيشت

سالته اگه شوهر کرده بودي  62امير:خجالت بکش فرحناز اين اَدا واَطفاراي بچه گونه چيه در مياري...خير سرت 

 تا بچه دورت بود2االن 

ي دعواهاشون آراد بازو شو از دست فرحناز ازاد کرد با امير خدا حافظي کردم به سمت خونه رفتم..هنوز صدا

 ميشنيدم..وقتي وارد خونه شدم به مش رجب وخاتون سالم وبا خريدام رفتم تو اتاقم...لباسام وعوض کردم وخوابيد
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حاضر شدم که برم ارايشگاه...اميرعلي ومونا اومدن  5خاتون بخاطر مريضي مش رجب نميتونست بياد ساعت 

 ا بياد...شما ديگه چرا زحمت کشيديد؟دنبالم..وقتي سوار شدم گفتم:مگه قرار نبود فقط مون

 امير: زحمتي نيست...بيکار بودم گفتم يه کار مفيدي انجام بدم 

 وقتي جلو ارايشگاه وايساد گفت:خب ساعت چند بيام دنبالتون؟

 مونا:معلوم نيست کي کارمون تموم ميشه بهتون زنگ ميزنم ...

 ديا باشه...فقط مونا خانم اون کاري که گفتم انجام ب-

 چشم...خدا حافظ-

با امير خدا حافظي کردم اومدم پايين وقتي امير رفت ...فرحناز با ماشين جلوپامو ترمز کردن مرينا پياده شد 

 وگفت:شما اينجا چيکار مي کنيد ؟

 فرحناز با اعصبانيت اومد طرف ما وگفت:مونا براي چي اين اوردي اينجا؟

 براش وقت بگيرم مونا:اميرعلي گفت يه ارايشگاه خوب 

 داداش من فکرکرده اين با چهار تا رنگ خوشکل ميشه؟...تو که ميدونستي اين ارايشگاه منه چرا اورديش اينجا؟-

 ما که با تو کاري نداريم...-

من خوشم نمياد..با يه گدا تو يه ارايشگاه باشم)بهم نگاه کرد(به دنيا بگو خوب رنگت کنه شايد يه ذره قيافت -

 د ....بريم مرينادرست ش

 مونا:مرينا تو نمياي تو؟

 نه قربون دستت پول ارايشگام وقرار فرحناز بده-

 اونم حتما از آراد بيچاره گرفته....-

 پس چي؟-

 فرحناز داد زد:مرينا مياي يا ميخواي با اين گدا ها تو يه ارايشگاه باشي؟

 نه نه اومدم..-

 احت نکن بريم تو ..سوار شد ورفتن...مونا گفت:خودتو نار

وقتي رفتيم تو مونا رفت پيش خانمي مشغول حرف زدن بود...يهو صداش بلند شد وگفت:يعني چي وقتمون وبه يکي 

 ديگه داديد؟

 عزيزم ارومتر...-

 رفتم جلو وگفتم:چي شده مونا؟

 هيچي..ميگه نوبت تو رو داده به يکي ديگه-

 چرا؟-

 ميگه کاريش فوري بوده...-

 انم ايشگر که به حرفامون گوش ميداد گفتم:خيلي کارش طول ميکشه؟به خ

 بله متاسفانه...ممکنه يک ساعت بشه...يعني نميتونيد منتظر بمونيد-

 ميتونم ..ولي چرا وقتمو داديد به اين خانم؟-

 هم برنبه دوستتون هم گفتم..کارشون ضروري وفوري بود....حتما بايد تا يک ساعت ديگه به يه مهموني م-
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 کارش فوري بود يا پولش؟...مهم نيست منتظر ميمونم -

خانمه چپ چپ نگام کرد وچيزي نگفت مشغول کارش شد...مونا هم پيش يکي ديگه رفت..منم با خوندن مجله 

..کالفه شدم...کار مونا ديگه داشت 0خودم وسرگرم ميکردم سي دقيقه به يک ساعت خانم اضاف شد ..ساعت شد 

 ..به خانم نگاه کردم گفت:خب تموم شد ...تموم ميشد 

به سالمتي...وقتي خانم برگشت نگاش کردم معلوم نبود خوشکل بود يا خوشکلش کرد؟...يه ميليون وپونصد به 

خانمه داد اونم فقط بخار يه ارايش.. اَهههه..اين شغل شريف چقدر پردرامده شيطونه ميگه باز فرار کن برو يه 

 ارايشگاه بزن

 به من گفت:اجازه ميديد ده دقيقه استراحت کنم؟ خانمه

 اين دقيقه هم رو اون يک ساعت وسي دقيقه-

 ممنون...-

 بعد اينکه زنگ تفريح خانم ارايشگر تموم شد ...نشستم به صورتم نگاه کرد وگفت:اخرين بار کي صورتتو بند زدي؟

 مو نداره...-

 برات ميزنم رو صورتم زوم کرد وگفت:چرا داره..مشخص نيست 

از درد انگشتاي پامو و چشمام وفشار ميدادم .بعد افتاد در بخت ابروهام نميخواستم بردارم ولي مونا اصرار کرد ..که 

 علي گفته اگه بدون برداشتن ابرو بياد بيرون دوباره ميفرستتم تو...منم از سر ناچاري قبول کردم

 شد ..گفت:موها ت وچيکار کنم؟ صورتم قرمز شده بود ..يخ گذاشتم روش وقتي اروم

 جمعش کن باال... -

 مونا رنگ مو رو گذاشت جلوم وگفت:اول رنگش کن...بعد جمعش کن 

 مونا ديگه رنگ نه-

 ارايشگره گفت:عزيزم ما که تا اينجا پيش رفتيم ...بزار موهاتم رنگ کنم ببينم چه شکلي ميشي

اد بود منو شکست دادن ... هم موهام ورنگ کردن هم ارايشم کردن از من انکار ازاون دوتا اصرار ....زورشون زي

لباس مجلسي وکفشم وپوشيدم تنها طالي که داشتم انگشتر امير ودستبندي که کامليا بارم خريده بود..گردنبد مادرم 

جمع شده به وخونه گذاشتم ...جلو ايينه وايسادم دختري که جلوم ميديدم ونميشناختم ...يعني اين منم ؟ ...موهاي 

رنگ عسلم...ابروهاي باريک وچشماي سياه گربه اي که پشتش ارايش خوابيده بود ...لباي که رژقرمز گيالسي براق 

خورده بود ...گردن درازم... صورت سفيد تر از برفم بهم چشمک ميزد خندم گرفته بود ...هرچي به خودم نگاه 

ي گشاد ودهن خندن وگفت: خدايا ...آيناز محشر شدي چه ميکردم سير نميشدم... مونا پشتم وايساد وبا چشما

 جيگري بودي تو ...خيلي نازي واقعا اسمت بهت مياد

 ممنون..-

 آرايش گر وشاگرداش بهم خيره شده بودن نگاش کردم با لبخند اومد طرفم گفت:ميشه ازتون يه عکس بگيرم؟

 چرا؟-

 که پوسترش پشت سرتون اونام مشتري خودم بودن  ميخوام بزنم به ديوار ارايشگاه ...اون دوتا خانم

برگشتم به پوسترا نگاه کردم منو باش فکر کردم خارجکين به مونا نگاه کردم اونم شونه شو به معني به من مربوط 

 نيست انداخت ...گفتم: باشه
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از چشمام گرفت  خيلي خوشحال شد ودوربين ديجيتالش واورد از سر تا پاي منو عکس گرفت سه چهار تا عکس هم

 وگفت پلک نزن من بدبختم چند ثانيه 

پلک نزدم تا خانم از چشمام عکس بگيره بعد ازاتمام کارش تشکر کرد ويه گوشه نشست با شاگرداش به عکسام 

 نگاه ميکردن مونا دم گوشم گفت:شدي زيباي خفته....من اگه جات بودم بخاطر عکسام ازش پول ميگرفتم 

  جلوم گرفت وگفت:بيا اينو آراد بهم داد بدم به توخنديدم يه جعبه طال

 برداشتم وگفتم:کي بهت داد؟

 امروز صبح اومد دم خونمون ...-

بازش کردم يه سرويس طالي سفيد دستبد وگوشواره وگردنبد خيلي ظريف وناز بود ..مونا گفت:سليقش خوبه 

 ..نميخواي بندازي؟

 چرا..-

 رهاش زياد بلند نبود مونا خنديد وگفت:خودمونيما هلويي شدي واسه خودتمونا سرويس وبرام بست ..گوشوا

 خنديدم وگفتم:ممنون زرد الو

 گوشيش زنگ خورد برداشت وگفت:اوه..اميرعلي...

 جواب داد وگفت:الو..

..... 

 چراتموميم..االن ميام-

.... 

 خداحافظ..

 ونهگوشي رو قطع کرد وگفت:بريم ...اميرعلي بيرون منتظرم

عطر خنکي که امير از فرانسه اورده بود وزدم ...پالتو روپوشيدم وشالو انداختم رو سرم از ارايشگاه اومديم بيرون 

 امير به کاپوت ماشين دست به سينه منتظر بود ..مونا گفت:سالم..

الت نکشيده بودم اميرعلي سرش وبلند کرد وبا ديدن من خشکش زد...سرم وانداختم پايين تا حاال اينقدر ازش خج

 مونا خنديد وگفت:دختر مردم وخوردي اقا امير..بريم دير شد 

 امير به خودش اومد وگفت:ها؟...اها ببخشيد معذرت ميخوام ..سوار شيد بريم 

 سوار شديم مونا گفت:دستوراتي که گفتيد مو به مو انجام شد ...اينم پرنسس تقديم شما 

 اونورتراز پرنسس شده...اگه خودش تنهايي مياومد بيرون که نمي شناختمش  امير با لبخند گفت:ايناز يه چيزي

نگاش کردم مثل هميشه تمييز ومرتب وصورت سه تيغه...عطرشم طبق معمول سه کوچه اونورتر ميرفت نگام کرد 

 وگفت:اگه ميدونستم اينقدر خوشکل ميشي حتما يه باديگارد ميگرفتم که ندزدنت 

  با اعتراض گفتم:امير

 ...خنديد وچيزي نگفت دم خونه نگه داشت مونا گفت:اوهههه..چه خبره چقدر ماشين

 مامانم کسي رو جا ننداخته هر کي رو ميشناخته دعوت کرده...حتي يه کسايي گفته بيان که من نمي شناختمشون -

 اومديم پايين مونا گفت:اين بنزسفيد آراد نيست؟

 حناز اورده ...که خانم بتونه حسابي پوز بده ....بريم تو اينجا سردهامير:چرا..خودشه حتما به اصرار فر
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 دم در وايساديم ...ترديد داشتم با اين لباس برم تويا نه؟مونا پالتوشو داد وگفت:چرا پالتوتو نميدي؟

 ميترسم...استرس دارم -

 امير شالمو برداشت وگفت:بري تو ....

 ند گفت:خيلي ..خوشکله ...با موهاي فرت خوب جور شدهحرفشو خورد به موهام نگاه کرد با لبخ

 خجالت کشيدم سرم وانداختم پايين ...مونا گفت:دختر با اين لباسم يخ کردم...زود باش پالتو تو دربيار

 امير:مونا تو برو ما ميايم ..

 باشه...-

مو داد دست خانم ...امير گفت:حيف يه نفس عميق کشيدم..يکي يک دکمه هارو با زکردم ...درش اوردم ..امير پالتو

 اين قيافه نازت نيست که بخواد خجالت بکشه 

خنديدم امير ودرو باز کرد رفتم تو...چه خبر بود معلوم نيست جشن نامزديه يا عروسي همه عطراي تلخ وشيرين 

وحرف ميزدن وگرم وخنک قاطي شده بود...چشم افتاد به آراد ده تا دختربعالوه فرحناز ريخته بودن دورش 

..پيراهن يقه بازش که انگار ميخواست سينه سفيد بي مو شو به نمايش بزاره با يه زنجير طالي سفيد به گردنش 

انداخته بود يه ليوان دست راستش بود ودست چپش که ساعت مشکي بسته بود به جيب داشت...کثافت چرا اينقدر 

 ش شد تو ميکرفون گفت:به افتخار برادر عروسخوش تيپ شده؟..يهو يه مردي که نميدونم از کجا پيدا

يهو با دست زدن سرا همه چرخيد طرف ما ...يا امام هشتم استرس گرفتم ضربان قلبم يهو تا مرز سکته رفت جلو 

امير دستم وگرفت وراه افتاديم ...با قدم هاي اهسته ومتانت ووقار که نميدونم از کجا پيداش شد راه ميرفتم ...موقع 

ن بخاطر لختي لباسم پاينش چپ وراست ميرفت ...همه نگامون ميکردن ومن عين فر داغ کرده بودم ...يه راه رفت

گوشه وايسادم به دورو روم نگاه کردم تعداد زيادي به ما نگاه ميکردن ودم گوش هم يه چيزاي ميگفتن..معلوم نبود 

رخوندم ديدم آرادهمچين بهم خيره شده بود خوبم وميگفتن يا بدم ...سايه سنگين نگاهي رو حس کردم ...سرم وچ

انگار اولين باره منو مي بينه...االن مثل خر پشيمونه که چرا از اول با من خوب نبود امير ليواني وجلوم گرفت 

 وگفت:بفرماييد خانم..

 نگام ميکنن؟بالبخند برداشتم وگفتم:ممنون...)يه قلپ خوردم(به نظرت قيافه من خوب شده يا بد ..که همه اينجوري 

 خودت چي فکر ميکني؟-

 منم دارم سوال ميکنم که بدونم قيافم چه جوريا شده..-

اول اينکه تنها زن قرمز پوش اين مجلس تويي...پس بخاطر لباستم که شده نگات ميکنن..دوم زيادي خوشکل -

د ميکنم تو تير رس نگاش شدي...اينقدر که آراد هنوز نگات ميکنه که مطمئن بشه همون خدمتکاري سوما پيشنها

 نباش چون ممکن درسته قورتت بده 

 خنديدم ...سرم وچرخوندم ديدم مادرش با چه لبخندي مياد طرف ما...نزديک که شد گفت:سالم امير جان

 سالم...-

 خوشکل خانم ومعرفي نميکني؟-

 مامان چند لحظه بيا ...واي اگه بفهمه من خدمتکار آرادم که با بي ابرويي بيرونم ميکنه...امير گفت:

با هم رفتن طبقه باال ...آراد از فرصت استفاده کرد واومد طرف من سر تا پام ويه نگاه تحسين اميزي انداخت 

 وگفت:قصد کشتن پسرا وداشتي؟
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 فعال که تو داشتي برام مي مريدي-

تند اومد طرف ما دستشو دراز کرد فرحناز که لباس تنگ وکوتاهي که نصف سينش زده بود بيرون پوشيده بود... تند 

 وگفت:سالم..افتخار اشنايي رو با چه کسي دارم ؟

 با تعجب وخنده دستش وگرفتم وگفتم:دشمنت آيناز ..

 جا خورد بعد کمي تجزيه وتحليل صورتم با دهن باز سريع دستشو کشيد وگفت:دستمو ول کن..اين چه قيافه ايه

 گم کنه شايد قيافم درست بشه؟خوب منم اينکارو کردممگه نگفتي به ارايش گر بگم خوب رن-

 با حرص زير لب گفت:زيادي رنگت کرده)بازوي آراد وگرفت(بريم عزيزم

 آراد با اعصبانيت گفت:فرحناز ميشه يه امشبو بي خيال بازوي من بشي؟

 بازوشو ول کرد وگفت:بريم ميخوام به دوستام معرفيت کنم..

 نميشن؟ چرا دوستاي تو امشب تموم-

 اينا تازه اومدن...بريم ديگه -

آراد نگام کرد دل کندن از من براش سخت بود ولي به زور کشيدن فرحناز رفت...يه مبل پيدا کردم نشستم...چند 

نفر مشغول رقص بودن عده اي حرف ميزدن وچند نفر هم از خجالت شکمشون درمي اومدن...بقيه هم که بيکار 

 بودن منو نگاه مي کردن 

 نفس گرمي رو گردنم حس کردم گفت:تو آينازي؟

 برگشتم..پرهام با يه قيافه تعجب ولي خنده دار نگام ميکرد ..با خنده گفتم:سالم...قيافتو درست کن زشته 

 بدون اينکه چشم ازم برداره کنارم نشست وگفت:جون من بگو آينازي؟

 اره به خدا...چرا قيافتو اينجوري کردي؟-

کرد وگفت:کثافت خيلي ناز شدي...يک ساعت دم در وايسادم نگات ميکنم ..ميگم چقدر قيافه اين  قيافش ودرست

 دختر اشناست کجا ديدمش يادم نمياد)به موهام نگاه کرد وگفت(سليقه کيه که موهات وطاليي رنگ کردي؟

 خنديدم وگفتم:طاليي نيست عسليه...

 يت وپوست سفيدت ميادخب همون...دستش درد نکنه خيلي به موهاي فرفر-

 ممنون...ديگه نمياي عمارت ؟-

 چراميام..ولي هنوز حوصلم از خونه خودم سر نرفته-

 عوض شدي-

 چي؟-

 ديگه روحيت مثل قبل نيست...قيافت چرا اينقدر ناراحته-

 وقتي دلت به دنيا خوش نباشه...وقتي يه همزبون نداري ...ديگه چطور ميتونم خوشحال باشم -

 ام خواهش ميکنم تو ديگه از غم واندوه حرف نزن ...به خدا دل من به شوخي هاي تو خوشه پره-

 با لبخندگفت:همه دلقک ها يه غم بزرگ پشت چهرشون دارن...منم مستثني نيستم

 خواهش ميکنم يه امشب واين قيافه رو به خودت نگير -

 چشم...اجازه مرخصي ميفرماييد؟-

 من که نگفتم بياي برو-
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 خيلي ...پرررروييي ناز خانم-

 خنديدم وگفتم:ميدونم

 بلند شد چند قدم رفت وايساد گفت:با اين صورت امشب همه دخترا رو شرمنده کردي

خنديدم ورفتنش ونگاه کردم...امير با مادرش از پله ها مياومدن پايين از اخماي مادرش ...واعصبانيت امير مشخص 

غيض نگام کرد ورفت ...اميرم که ميخواست خودشو اروم نشون بده با لبخند اومد  بود دعواشون شده....مامانش با

 پيشم نشست وگفت:حوصلت که سر نرفت؟

 اگه بخاطر من دعوا کردي معذرت ميخوام...-

 لبخندشو جمع کرد وگفت:پيش مياد...خودتو ناراحت نکن 

نو بندازه بيرون که نذاشته وقتي ديدم زيادي ساکته امير بخاطر من با مادرش دعوا کرده بود ...مطمئنن ميخواسته م

 وتو خودشه گفتم:اون دخترايي که دور آراد حلقه بستن کين؟

امير:اون سه تا لباس کوتاه عروسکي دخترعموهامن ..اون خانمم که مستحضر حضورتون هستند فرحناز ن ..اون دوتا 

 و نمي شناسم هم که ابروشون تو اسمونه دختر اي دوست بابامن ..بقيه ر

کم کم داشت حوصلم سر ميرفت ..که با زهمون اقا اعالم کرد که عروس وداماد تشريف اوردن ...همه براشون دست 

زدن با ديدن ندا بيشتر خوشحال شدم...کامليا خيلي خوشگل شده بود ...کامليا با چند نفر مشغول خوش وبش مي 

 رفتم پيشش وگفتم:سالم..کرد..ندا هم رفت يه گوشه با چند نفر حرف ميزد 

 بلند شد وگفت:سالم ..خيلي خوش اومديد

 با لبخند گفتم:ممنون ندا...يعني نشناختي؟

 با تعجب گفت:نه ..ببخشيد 

 اونقدرام تغيير نکردم که نشناختي..-

 با شک گفت:آيناز...؟

 بله..-

 بغلم کرد وگفت:واي چقدر خوشکل شدي نشناختمت

ه اي حرف زديم ...وقتي از برادر سرگردش پرسيدم که چرا نيومده ...گفت از اين جور پيشش نشستم وچند دقيق

 مجالس خوشش نميايد امير اومد پيشمون وگفت:ببخشيد خانم...چند لحظه ايناز وقرض ميديد؟

 خواهش ميکنم بفرماييد-

ي واقعاي داشتم ذوب ميشدم عجب غلطي بلند شدم با امير راه افتادم تقريبا همه مهمونا به ما نگاه ميکردن ...به معنا

 کردم لباس قرمز پوشيدما پيش کامليا وآبتين رفتيم امير گفت:بفرماييد اينم آيناز که ميخواستي ببينيش 

 قيافه دوتاشون از تعجب با مزه شده بود گفتم:مبارکه..خوشبخت بشين

 خوشکل شدي ..تو که امشب منو بدبخت کرديکامليا از حالت بهت اومد بيرون با جيغ بغلم کرد وگفت:واي ..خيلي 

 آبتين:امير مطمئني اشتباهي نيوردي؟

 امير:اره ...

 آبتين:کامليا من پشيمون شدم با تو ازدواج کردم...آيناز قصد ازدواج نداري؟

 امير:آبتين ..با من طرفيا
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 پشت کامليا قايم شد وگفت:من غلط کنم رو اين هوو بيارم...کامليا بريم ؟

 نه...تازه ميخوام اين عروسک وببينم -

فکر کنم ديگه زيادي ازم تعريف ميکرد ...چند دقيقه با هم حرف زديم ..نگاه کسي رو حس کردم سرم وبلند کردم 

..ديدم بازم آراد نگام ميکنه چند تا دختر باش حرف ميزنه ولي حواسش به حرفاي اونا نبود...پشتم بهش کردم موقع 

 ه بودم به بقيه نگاه ميکردم امير اومد پيشم وگفت:برقصيم؟رقص يه گوشه نشست

 نه ممنون ..بلد نيستم -

 تو بيا خودم چرخت ميدم -

 خنديدم وگفتم:مگه چرخ وفلکييه؟

 يعني التماس کردنم فايده نداره؟-

 نه..-

 باشه..پس ميرم با مونا ميرقصم -

ومد و کنارم نشست وگفت:واي عزيزم ...امشب شما وقتي رفت يه پسري که از اول مجلس بهم زل زده بود ا

 خوشکلتر از همه ي دختراي مجلس شديد..مخصوصا با اين لباس

 ميدونستم سالم گرگ بي طمع نيست گفتم:ممنون..

 دستشو دراز کرد وگفت:افتخار رقصو ميديد؟

 نخير...-

 چرا؟-

 ازتون خوشم نمياد -

 ر کردي ازت تعريف کردم خبرايه؟فکر کردي من خيلي ازت خوشم مياد...فک-

 آراد:اگه تا يه دقيقه ديگه بلند نشي يه خبرايي تو صورتت ميشه 

 به آراد که عصبي بود نگاه کردم ...پسره بدون هيچ حرفي بلند شد رفت...آراد کنارم نشست گفتم:باد کرد؟

 با تعجب گفت:چي؟

 رگ غيرتت..-

 شته باشه که داره با مونا ميرقصه پوزخندي زد وگفت:اون امير بايد غيرت دا

 خب تو چرا اينجا نشستي تو هم برو با يکي برقص-

 سر گيچه گرفتم از بس فرحناز چرخوندم -

خنديدم...هنوز چند دقيقه از حرفمون نگذشته بود که فرحناز حالل زاده اومد طرفمون به آراد نگاه کرد وگفت:خوب 

 خلوت کردي..

 م...دارم انرژي ذخيره ميکن-

 حتما اين خانم هم شارژرته؟-

 آراد بلند شد وگفت:بريم...

 فرحناز گفت:ببين اصال امشب خوشکل نشدي ..هر کي بهت گفته فقط بخاطر اين بوده که عقده اي نشي

 گفتم:باشه..
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و هم بعد شام.....چند دقيقه اي درسکوت فرو رفت مونا اومد پيشم وگفت:قرار يه گروه چهار نفره برقصه که ت

 جزئشي ..بگي نه...به زور بردمت

 بلد نيستم مونا ابروم ميره -

 دستمو گرفت وبلندم کرد وگفت:تو بيا بقيش با مردا

 همين جور که ميکشيدم گفتم:مونا ...خواهش ميکنم

 خواهش نکن ...-

 پيش امير بردم وگفت:گروهمون کامل شد ..بگو اهنگ وبزنن

 ...رفتيم وسط مجلس گفتم:امير من 

 ميدونم بلد نيستي...-

 خب پس بزار برم ديگه...اين همه دختر مشتاق يکي ديگه رو انتخاب کن -

 همه دورمون حلقه زدن ..واي داشتم خفه ميشدم ..اروم گفتم:اکسيژن کم اوردم

 دم گوشم گفت:تنفس مصنوعي ميخواي؟

تين وکامليا ...آراد وفرحناز..پرهام ومونا...امير خنديم وزدم به بازوش اهنگ شروع به نواختن کرد ..من وامير...آب

 دستشو انداخت دور کمرم ودست راستمو گرفت عين گيجا نگاش کردم خنديد وگفت:دست وبزار رو شونم 

 ميشه بزاري برم؟-

 نه..دير شده-

نميدونستم دستمو گذاشتم رو شونه پهنش .. خدا ميدونه چطور داشتم تو اون هواي بي اکسيژن نفس ميکشيدم...

چيکار کنم امير خودش منو حرکت ميداد بيشترخندم گرفته بود...هر چي تو رقص عربي استعداد داشتم تو اين 

رقص اروم ..بي استعداد ...يه لحظه از امير جدا شدم وآبتين منو گرفت...با تعجب نگاش کردم گفت:راستش وبگو 

 امشب کدومشون وميخواي تورکني؟

 چي؟-

 علي ؟ آراد ويا امير-

 هيچ کدوم....-

 باور کنم؟-

 ممنون ميشم ...-

 دوباره يه چرخ خوردم ...پريدم بغل پرهام با تعجب گفت:اِوا خدا مرگم تو اينجا چيکا رميکني؟

 اومدم با يه خل وچل تراز خودم برقصم..-

 صحيح....راستي تو قرار نبود براي من زن بگيري؟-

 کي انتخاب کنيبه چشمت يه چرخي بدي..ميتوني ي-

 نوموخوام...من اينالو دوست ندالم..-

با اهنگ يه چرخ ديگه خوردم که آراد گرفتم...کمرم وسفت گرفت فرحناز بد جور نگام ميکردآراد فشار دستشو 

 بيشتر کرد گفتم:فرار نميکنم کمرم وشکوندي

 يير کردي کمه درجه تغ510فرار نميکني ولي ميترسم بدزدنت اخه زيادي خوشکل شدي ..بگم -
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از خوشحالي نيشم باز شد...نه به اون موقع که ميگفت اشتها مو کور ميکني ..نه به االن که با تعريفش ميخواست 

سکتم بده با همون لبخند نگاش ميکردم خم شد ...باز ميخواد چه تعريفي ازم کنه ..دم گوشم گفت:فقط اين گردن 

 ا حاال نديده بودم؟زرافه ايت رو کجا قايم کرده بودي که من ت

 اه ..ريد تو احساساتمون ..با اخم گفتم:خسته شدم ميخوام برم ..

 موسيقي هنوز تموم نشده-

 تاخواستم چيزي بگم برقا رفت...با خوشحالي گفتم: اخ جون برقا رفت

 تو که از تاريکي مي ترسيدي-

از تاريکي مي ترسم وتوانباري زندانيم  بيشتر منو تو بغلش فشار با عطر گرمش اروم گرفتم وگفتم:ميدونستي

 ميکردي؟

 حلقه دستشو دور شونم بيشتر کرد ...تو بغلش گم شدم سرشو گذاشت رو شونم وگفت:معذرت ميخوام

 برقا اومد سريع ازش جدا شدم...فرحناز اومد جلو وگفت:چيکا رميکردين ؟

مهموني تموم شد پالتوم پوشيدم شال  56ساعت به آراد نگاه کردم واز گروه رقص جدا شدم ويه گوشه نشستم ...

 وانداختم رو سرم امير گفت:بريم؟

 اره...-

 آراد با سرعت خودشو به ما رسوند وگفت:خودم مي رسونمش ...تو زحمت نکش 

 امير:زحمتي نيست...ميخوام عشقمو برسونم

 ميدونم ..ولي ما مسيرمون يکيه -

 امير:آيناز خودت چي ميگي؟

 ..فقط يکي منو برسونه که خيلي خوابم مياد نميدونم.-

 آراد دستمو کشيد وگفت:پس من ميبرمش ...خدا حافظ

منو مي کشيد وبا خودش مي بردگفتم:چرا اينجوري ميکني؟وايسا نميتونم تو اين کفشا تند راه برم ...تورو خدا 

 وايسا....)دادزدم(وايسا

 ده ؟وايساد نفس نفس ميزدم گفتم:مگه گرگ دنبالت کر

 گفت:خوبي؟...

 اره...ولي چرا اينقدر تند ميري-

 همين جور که اروم راه ميرفتيم گفت:اين همه وقار ومتانت موقع راه رفتن از کجا مياري؟

 از هيجا...بگفته مادرم دختر بايد سنگين رنگين باشه -

به سقف دستمو کشيد وگفت:بيا  سوار ماشين شدم ..کمربند وبستم که در باز شد فرحناز که فشار خونش زده بود

 پايين ببينم 

 همين جور که ميکشيد گفتم:نکش ...کمربند بستم..صبر کن 

 ولم کرد..کمربند وباز کردم اومدم پايين گفت:راننده گير اوردي؟...امير کجاست؟چرا سوار ماشين آراد شدي؟

 آراد اومد پايين وگفت:باز چي شده فرحناز؟

 ي؟تو ميخواي اينو برسون-
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 جملت اشتباهه..داريم ميريم خونه-

 پوزخندي زد وگفت:عين زن وشوهرا حرف ميزني...از کي تا حاال خدمتکارو ميرسونن؟

آراد از روي کالفگي پوفي کردو فرحناز گفت:تو برو خونه ...امير علي ميرسونتش...اميرعلي نشد براش اژانس 

 ميگيرم

 دوتامون داريم ميريم يه جا چرا علي يا اژانس برسونتش؟ اخه چرا اينقدر چرت ميگي فرحناز؟..وقتي-

 من خوشم نمياد با اين دختره تو يه ماشين باشيد-

 امير ومونا ومرينا اومدن امير گفت:چي شده؟

 آراد:از خواهر ت بپرس..

 اره از من بپرس ...اين اقا ميخواد خدمتکارش وبرسونه -

 .چرا داد ميزني؟امير:زشته فرحناز صداتو بيار پايين .-

داد ميزنم؟..خوب کاري ميکنم داد ميزنم ..اصال دلم ميخواد داد ميزنم...ميخوام همه بدونن اين خانم که امشب -

 خوشکل کرده فقط براي تور کردن ..داداش ونامزده منه 

ريخت...دلم گرفت فرحناز حسابي امپر چسبونده بود ...با قدم هاي تند وبغض ازشون دور شدم...اشکام بي محابا مي

 ..خسته شدم ...ديگه از اين زندگي بيزار بودم 

اومدم تو کوچه هنوز صداي فرحناز ميشنيدم ...يه ماشين بوق زد ..برنگشتم وراه ميرفتم جلوم وايساد ...بنز آراد بود 

 اومد پايين گفتم:ولم کن...خودم راه خونه رو بلدم ميرم 

 با اين وضع ميخواي بري؟-

 مگه سرو وضعم چشه؟...زشتم؟داد زدم:

 اومد جلو گفت:من کي همچين حرفي زدم؟

 رفتم عقب گفتم:نيا جلو 

 درو باز کرد وگفت:سوار شو..

 نميخوام...-

 خنديد وگفت:پدرو مادرت فهميدن چه اسمي روت بزارن...آيناز...اصال به زبون درازت نمياد ناز نازيي باشي 

درو بست ...راه افتادم گفتم:اگه با فرحناز ازدواج ميکردي االن اين همه حرف بار  بازومو گرفت نشوندم داخل ماشين

 من نميکرد 

 خيلي دلت ميخواد به فرحناز بگي خانم؟-

 چي؟عمرا...من اگه بميرمم بهش نميگم خانم -

 پس چرا ميگي باش ازدواج کن؟-

 ش ازدواج کن شايد عاشقش شديخب تو که کسي رو دوست نداري..فرحنازم عاشق سينه چاکته خب با-

 کي گفته من کسي رو دوست ندارم؟-

 امير...-

 ديگه چي گفته؟-

 از روزي که دنيا اومدي تا االن-
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 دستش درد نکنه ...-

 حاال با فرحناز ازدواج ميکني؟-

 خنديد ويه موسيقي گذاشت...گفت:اگه تو جاي بابام بودي از بدو تولد ما رو به ناف هم مي بستي 

 به من چه...من به فکرخودتم-

 شما لطف کن به فکر ما نباش -

 وقتي خونه رسيديم پياده شدم...وگفتم:شب بخيررئيس 

 خنديد وگفت:بيا عمارت تا اونجا برسي منجمد ميشي

 شما لطف کن به فکر ما نباش...-

 خواستم برم که بازومو گرفت کشيد گفت:داگي بازه ممکنه بخورتت

 م وگفتم:صد دفعه بهت گفتم نگو گربه..بازومو کشيد

 در عمارت باز کرد وبردم تو..گفت:من نگفتم گربه..

 غير مستقيم که گفتي...-

 حيف اين هوش که گرد وغبار بخوره-

 بازومو ول کرد وگفتم:من لباس ندارم ..

 لباس دل ارام هست...-

 اخه لباساي اون اندازه منه؟-

 بت بدم؟خب ميخواي لباساي خودم و -

 رو پله ها نشستم وگفتم:شلوار کردياي تو اندازه من نيست 

 پشت گردنمو گرفت وگفت:من کي شلوار کردي پوشيدم؟

 سرم پايين بود گفتم:بابا منظورم اينه که بزرگه ..کنايه واستعاره از اين جور چيزا بود 

 دستش وبرداشت وگفت:کنايه چيه؟

 رفتم  نصف شبي وقت درس دادن نيست ..من-

 

 

 چند قدم رفتم گفت:داگي بازه ها

 با حرص نگاش کردم وگفتم:خوشت مياد يکي به خودتت بگه اورانگوتان؟

 اره...چون زورم زياده -

 اوارانگوتان....شامپازه....ميم ون... تمسا...کروکوديل...کله بادمجوني ..-

 با دهن گشاد نگام کرد وگفت:اينا چيه؟

 و زورشون زياده اينا همشون عين ت-

سانتي رو سنگ فرشا ميدويدم وميخنديدم...پشتم  51دنبالم دويد ..جيغ زدم ...از عمارت اومدم بيرون ..با اون کفش 

 نگاه کردم يهو پام پيچ خورد وافتادم.....مچ پامو گرفتم کنارم وايساد وبا لبخند گفت:بازم که افتادي پيشي..

 ت کمرم از زمين بلندم کرد گفتم:بزارم زمين..خودم ميتونم راه برمنشست دستاشو گذاشت زير زانوم وپش

 راه رفتنتو ديدم...-
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 تقصير من چيه...اينجا صاف نيست...)دست وپا زدم (بزارم زمين خوشم نمياد-

 پس خوشت مياد بيوفتي..-

چرا با آراد راحت تر  نگاش کردم لبخند رو لبش بود وجلوشو نگاه ميکرد هيچ حس غريبگي باش نميکردم نميدونم

از امير بودم...زل زدم به صورت سه تيغش بيني قلمي...لباي خوش فرم چونه مردونش ..گلويي که استخوناش زده 

بيرون...سينه سفيد بي مو..يهو انگشت اشارمو کردم تو گودي گلوش ..يه سرفه کرد دستي که زير زانوم بود شل شد 

 د کردي؟ولي نذاشتم زمين گفت:اين چه کاري بو

 دستام وانداختم دور گردنش و گفتم:خواستم ببينم آرادي يا نه

 حاال بودم؟-

 چون اخم کردي اره..-

 نگام کرد وارد عمارت شديم گفتم:بزارم زمين خودم ميرم باال...

 تو که نميتوني رو زمين صاف راه بري...چطور ميتوني اين همه پله رو طي کني و سالم برسي باال ؟-

 که جام راحته فکر خودت بودممن -

 رو راه پله وايساد وگفت:تا حاال بهت گفتم پررويي؟

 کمي فکر کردم وگفتم:نه..تاحاال نگفتي

 خيلي پررويي..-

 باشه...-

خنديد منو برد به اتاق ته راهرو بود رو تخت گذاشتم وخودش رفت بيرون...نگاه کردم ...کاغذ ديواري از زير 

طوري رنگ اميزي شده بود انگار نور خورشيد وارد اتاق ميشه ...دلفين وماهياي اقيانوس بود سقفش 

دريايي...اسفنج... ستاره درياي...يه دسته ماهي..اختاپوس هر چي زير يه اقيانوس پيدا ميشه روي ديوار کشيده بودن 

اتاق به رنگ ابي کم رنگ  اسم اين اتاق ومي زارم اتاق اقيانوس... موکت نيلي هم کفش پهن کرده بودن...همه چيز

بود...آراد با پنبه وچسب اومد تو کنارم نشست پنبه رو نزديک صورتم گرفت سرم وکشيدم عقب وگفتم:چيکار 

 ميکني؟

گوشه ابروت خون اومده...)انگشتم گذاشتم ونگاش کردم ديدم راست ميگه.. دوباره خواست پنبه رو -

 بزاره(گفتم:اينم جز نقشته؟

 مه..اره..اينم نقش-

 با اين کارات نميتوني منو عاشق خودت کني-

 با لبخند گفت: ميدونم ولي دارم سعي خودمو ميکنم ) با پنبه خون وپاک کرد ( چشمت زدن ...

 يهو خنديدم وگفتم:اصال بهت نمياد اهل اين خرافات باشي

 کجاش خرافست؟..يعني تو به چشم زدن اعتقاد نداري؟-

را دارم ..ولي به تو نمياد اين جوري باشي..اخه اونقدرام خوشکل نبودم.... ميدوني چند تا چسب زد به ابروم گفتم:چ

 دختر ناز ديدم؟

چرا اعتماد به نفس نداري؟...وقتي چند نفر بهت گفتن خوشکل شدي يعني واقعا خوشکل شدي از سر دلسوزي که -

 اين حرف ونزدن
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م نمونده....اگه چند نفري هم گفتن خوشکلي شايد بخاطر اين بوده از بس بهم گفتن زشتي ديگه اعتماد به نفسي برا-

 که دلم ونشکنن

 يعني خودتو تو ايينه نديدي؟-

چرا ديدم خوشکل بودم ..ولي وقتي خودمو با يکي خوشکل تر مثل فرحناز مقايسه ميکنم مي بينم در برابر اون -

 هيچم 

هيچ وقت خودتو با ديگران مقايسه نکن...آيناز،آينازِ...فرحناز..  همه زيبا رويان باالخره يه عيب پنهان دارن...پس-

فرحنازِ ...معلومه اگه خودت با فرحناز مقايسه کني به جايي نمي رسي چشماي خاکستري وبيني قلمي واون کجا 

اندازه  صورت تو کجا قد چند متري اون با چند سانتي تو قابل مقايسه نيست....آيناز خودتو دست کم نگير تو هم به

 کافي خوشکل هستي

 خنديدم وگفتم:نصف شبي تريپ روانشناسي برداشتي

 بلند شد وگفت:حرف زدن با تو مثل..

 ادامه دادم:کوبيدن سر به ديوار ميمونه...سر ميشکنه ولي ديوار تکون نميخوره 

 بلند شد وگفت:خب که ميدوني..

 در کمد لباسي رو باز کرد گفتم:اين اتاق کيه؟

وگفت:اتاق تو..قبل از اينکه علي بگه تورو دوست داره اينجا رو براي تو تزيين کردم اما نميدونستم سهم  برگشت

 علي ميشي

 با لبخند نگاش کردم وگفتم:ممنون خخيلي قشنگه اسمش گذاشتم ...اتاق اقيانوس

 خوشحالم که از اين اتاق ودوست داري -

 خترونه بود سرم وکج کردم وگفتم:يه ذره برو اونور تر لباسا رو ببينم به کمد نگاه کردم تا چشم کار ميکرد لباس د

 رفت کنار گفتم:اَهههههه...اينا لباساي کي بوده؟

 انتخاب کن..-

 اون شلوار گشاد صورتي..با اون تيشرت زرد ليمويي-

 آراد خنديد وگفت:قربون سليقت...چه دل شادي داري تو

 يکنه؟لباس بهم داد گفت:پات که درد نم

 نه...نگفتي لباساي کي بوده؟-

 چه فرقي ميکنه همش براي تو..-

 فردا پس فردا يه عاشق دلشکسته اي مثل فرحناز پيدا نشه وبگه چرا لباسي منو پوشيديا...-

 خنديد وگفت:فرحناز براي هفت پشتم بسه..

 رفت سمت درو گفت:فردا بيدارم نکن شرکت نميرم...

 بيدار نشم؟ با خوشحالي گفتم:يعني

 بلند خنديد وگفت: نه بخواب تا هر وقت خواستي...شب بخير

 شب بخير..-
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کاش جرات داشتم بهش بگم وقتي ميخنده خيلي خوشکل تر ميشه...لعنت به اين غرورمردونش...وقتي رفت لباسم 

تخت وايسادم  وعوض کردم عين دختراي تمييز ارايشمو پاک کردم بعد اينکه موهامو شستم وخشک کردم پايين

خودمو پرت کردم رو تخت...اخيشش چه نرمه با جيغ خنده ...عين بچه ها ذوق کردم براي اولين  0...6...5وگفتم:

 بار تو زندگيم به ارزوم رسيدم وتونستم خودمو رو تخت پرت کنم...به سه ثانيه نکشيد که خوابم برد 

و کشيدم رو سرم وخوابيدم...خواستم دوباره خواب برم که صبح از خواب بيدار شدم...يه غلتي تو جام خوردم پتو ر

يهو نشستم وکل اتاق ونگاه کردم..فقط چند ثانيه به ديشب فکر کردم...فهميدم اينجا چيکار ميکنم با خيال راحت 

نم خوابيدم ...به ساعت رو به روم نگاه کردم ده ونيم بود...دلم نمياومد از جام بلند شم..حيف بود شايد ديگه نتو

همچين جاي بخوابم...هر چند آراد گفته هر کدوم از اتاقارو ميخواي بردار...ولي خوب نيست دوتا نامحرم تو يه خونه 

باشن بلند شدم...جلو ايينه قدي اتاق خودمو نگاه کردم ..شلوار گشاد واون تيشرت که باالي شلوارم قرار داشت قدم 

الن ديگه عسلي شده بود خوشکلم کرده بود يه لبخند به پنهاي صورتم و بلند تر نشون ميداد ...موهاي فردرشتم که ا

زدم وچرخيدم با اعتماد به نفس جلو ايينه گفتم:اونقدرام بد نيستم...به گفته آراد نبايد خودمو با ديگران مقايسه کنم 

 هميني که هستم راضيم...خودم ودست کم نميگريم 

وانداختم روسرم وسرکي کشيدم ببينم آراد هست يا نه...همون ديشب که با از جلو ايينه رفتم کنار موهام وبستم شال 

اون وضع ديدم بسه...ديگه نبايد جاييم ورو ببينه...اتاق اون کنار راه پله بود اتاق من ته راهرو..بايد با احتياط برم 

گفتم:اخ..نشستم شلوارم واز ..همينجور که عين دزدا راه ميرفتم يهو پايين شلوارم رفت الي انگشتم وافتادم زمين و

 انگشتم دراوردم ...

 اينجام زمينش صاف نبود؟-

سرم وبلند کردم ديدم آراد داره نگام ميکنه...سريع شال ودور بازوهام دستام انداختم وگفتم:صاف بود تقصير 

 شلوارم بود

 حاال چرا شال ودور دستات پيچوندي؟-

 چون نبايد دستامو ببيني..نامحرمي-

 وگفت:ديشب که همچيتو ديدم... چيو داري قايم ميکني دستاي سياهتو؟ خنديد

بلند شدم وگفتم:من سياه نيستم..) شال وبرداشتم ودستامو نشونش دادم (ببين دستاي من حتي از دستاي تو هم 

 سفيد تره

ن سعادتي بر منکرش لعنت..من که چيزي نگفتم...فقط خواستم دستاي سفيدت وببينم چون ممکنه ديگه همچي-

 نصبيم نشه 

 دستمو پشت گذاشتم وگفتم:تو جونون گاوي داري

 چي؟-

 جونون گاوي..-

 منظورت اينه که ديونم؟-

 اره همين ..-

به گفته خودتت...باشه ....برو يه چيزي بپوش سرما ميخوري....در ضمن خواستي از پله ها بري پايين بگو خودم مي -

 برمت
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 لدم از پله ها برم پايين دستتون درد نکنه خودم ب-

 نه به با وقار ومتانت راه رفتن ديشبت ...نه به کله ملق خوردن االنت ...کال بدنت در تناقض -

 چي...-

 لئوناردو داونچي وساندويچ پيچ پيچي -

دونستم اين رفت تو ..ديونه زنجيري.رفتم اتاقم وپالتوم پوشيدم واومدم بيرون...وسريع از پله ها رفتم پايين چون مي

ساعت خاتون تو اشپزخونه است رفتم اونجا دم در وايسادم پشتش به من بود ومشغول درست کردن نهار 

 گفتم:سالم...

 برگشت گفت :سال...

 بقيه حرفش بخاطر تعجب حذف شد...با تعجب وکمي شوک وخوشحالي اومد جلو وگفت:آيناز خودتي؟

 بله خوده خودمم...-

يد وگفت:ماشااهلل ..هزار ماشااهلل ..چقدر خانم شدي اگه ميدونستم اينقدر خوشکل ميشي اومد جلو صورتمو بوس

 همرات تا ارايش مي اومدم برات اسفند دود ميکردم چشت نزنن

دوباره نگام کرد وبا خوشحالي ازم تعريف ميکرد وباز نصحيتت شروع شد که اگه جلو اقا اينجوري باشي شايد مهرت 

اين خونه بشي ...منم گفتم ...فرحنازم دست و دست ميزاره وميگه .مبارکه الهي به پاي هم  به دلش بشينه وعروس

پير بشيد ...بعد نيم ساعت بحث کردن رفتم اتاقم لباسم وعوض کردم وبه مش رجب مريض هم سر زدم اونم بعد 

خاتون نهار آراد 56 تعريف وتمجيدي که از صورتم به عمل اوردم و کمي صحبت از اتاقش اومدم بيرون...ساعت

 وميکشيد گفت:آيناز جان يه زحمتي بهت بدم انجامش ميدي؟ 

 زحمتي نيست بگيد....-

 اقا گفته دفتر کارشو تمييز کنم...پامم که ميدوني که چقدر درد ميکنه ...ميشه....-

 حرفش وقطع کردم وگفتم:خاتون جون صد دفعه گفتم کاري داري بگو خواهش وتمنا نکن 

 حالي گفت:دستت درد نکنه با خوش

 خواهش ميکنم..-

 ميز اتاق آراد وچيدم وقتي نشست گفت:مي بينم که خودتو تا اينجا سالم رسوندي

 اره بخاطر دعاها ونذر ونيازاي تو بوده...-

 از کجا فهميدي؟-

 از اونجايي که خيلي به فکرمي-

طل رفتم اتاق کارش که ديدم که خودشم پشت ميز خنديد وچيزي نگفت...بعد نهار ظرفا رو شستم وبا يه تي وس

 نشسته وبه يه پرونده نگاه ميکنه ...سرش وبلند کرد وگفت:تو ميخواي اينجا رو تمييز کني؟

 اره...-

 پس خاتون کجاست؟-

 پا ش درد ميکرد ...-

 اها..پس قربون دستت خوب کف زمينو تمييز کن -
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.وقتي کارم تموم شد نزديک در بودم که پام ليس خورد وبا جيغ وضرب با حرص واعصبانيت اتاقش وتمييز کردم ..

 رو باسن محکم خوردم زمين ...بلند گفتم:ايييييي..

آراد چنان قهقه بلندي زد که تو اين چند هفته نديده بودم... احساس کردم لگنم شکست...از درد چشمامو فشار 

 سابي که بيوفتيميدادم گفت:کُذت جان مجبوري نيستي اينقدر زمين وب

خواستم بلند شم بخاطر درد زيادش نتونستم کنارم زانو زد دستشو گذاشت دور کمرم وبلندم کرد سريع از ش جدا 

شدم وبه ديوار تکيه دادم گفت:اخ من نميدونم زمين صاف خدا چه مشکلي داره که تو بشر نميتوني روش راست راه 

 بري..

 اوه ..اوه..ودستمو گذاشتم رو باسنم واروم گفتم:

 تو صداش که رگه هاي خنده بود گفت:خيلي درد داره؟

به چشماي خمار ولبخند شيطنتش نگاه کردم ..از اين لبخندش خوشم نيومد انگار قصد منظوري داره...يهو لبخندش 

ه؟ کم کم نابود شد..ميدونستم لبخنداي اين دوُمي نداره... داشت صورتشو مياورد جلو..اين چرا داره اينجوري ميکن

نفساي گرمش وبوي عطر صورتش حس کردم .....لبش در چند ميليمتري لبم بود بايد از دستش در برم اروم 

 خودموازديوار مي کشيدم پايين...به محض اينکه درد لگنم حس کردم سريع بلند شدم وگفتم:اخ....

 نگاش کردم ديدم ريز ريز ميخنده گفت:چيه پشيمون شدي؟

 تو لب بدم که االن بخوام پشيمون بشم؟...من کي خواستم با-

 من کي خواستم تورو ببوسم؟-

 پس چرا صورتت واوردي نزديک...-

 خب به لبم نگاه کردي...گفتم شايد به زبون بي زبوني داري ميگي بوس ميخواي -

 هه...من عقده بوسم پيدا کنما تورو نمي بوسم -

 مگه علي هم گذاشته تو عقده اي بشي؟-

نگفتم دو قدم رفتم ..که باز لگنم درد گرفت دستمو گذاشتم روش گفت:ميخواي بگم علي بياد نگاش  چيزي

 کنه؟شايد شکسته باشه

با حرص سرمو چرخوندم ...ديدم با لب خندون داره به باسنم نگاه ميکنه ..اعصابم خورد شد بي شرم وحيا خجالتم 

 ني باالتره نميکشه گفتم:حاجي ...چشماتو بيار باالتر ديده با

اول با تعجب نگاه کردم کرد بعد که فهميد ميگم به چشمام نگاه کن بلند خنديد...با حرص ولنگون لنگون ازپله ها 

اومدم پايين ورفتم به اتاقم ورو تشکم وپهن کردم وبخاطر درد باسنم رو شکمم دراز کشيدم..چند دقيقه بعد خاتون 

 اومد گفت:آيناز جان درد داري؟

 ر که خوابيده بودم گفتم:نه خوبم...همين جو

 اخه مادر تو چه جوري راه ميري؟...اصال مشکل از تو نيست چشت زدن بايد برات اسفند دود کنم -

 اره حتما اينکارو بکن ..-

 اقا گفته اگه خيلي درد داري بگه اقاي دکتر بياد-

 چيکار داريد؟...حالم خوبه نميخواد من هرچي ميکشم از دست اين اقا ودارو دستشه ...با امير بيچاره-

 ميگم مادر شايد شکسته باشه...-
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با تعجب سرم وبلند کردم ونگاش کردم زدم به باسنم وگفتم:اين بدمصب اگه شکسته بود که من نميتونستم روش 

 راه برم

 خاتون خنديد وگفت: حاال خوبه درد ميکنه واينجوري روش ميزني

خه خاتون کمي بهتر شدم...قبل از شام آراد زنگ زد که ميخواد بره استخر منم اب تا شب استراحت کردم...با نس

ميوه براش بردم ...تو استخر شنا ميکرد بدون اينکه نگاش کنم....ليوان وگذاشتم رو ميز وقتي لبه استخر دستاش 

 وگذاشت گفتم:يه سوال بپرسم؟

 بپرس..-

 ني؟اين ابميوه هاي که ميخوري همون جا تخليه ميک-

 خنديد وگفت:اگه ميخواي بدوني بيا نگاه کن ...

 خيلي بي ادبي..-

 فکر کردي فقط خودت بچه پرروري؟-

 نه...ولي فکر نميکردم پرروتر از منم پيدا بشه-

 اون ابميوه رو بيار...-

 ابميوه رو برداشتم وبا چشماي بسته راه ميرفتم گفت:بازيت گرفته...چشمات وبازکن مي يوفتي

ي از چشمام وباز کردم ..وقتي فهميدم کجاست دوباره بستم وگفتم:روزاي اول گفتم تا لباس نپوشي نيگات يک

 نميکنم..

 حاال نه اينکه ماشااهلل کم لخت ديديم...چشمات وباز کن -

خواستم چيزي بگم که پام ليس خوردم ورفتم تو استخر ...آراد چنان قهقه اي زد که صداش تو سالن پيچيد 

 ت:رکورد هر چي افتادن امروز شکوندي ..اخه دختر تو که چشم باز ميوفتي ديگه چشم بستنت چيه؟وگف

روسريم باز شد ...بخاطر لگنم نميتونستم شنا کنم وايسادم رو به روي هم وايساده بوديم نگاش کردم فقط عضله بود 

 ؟بازوهاش...شونش سينه پهنه مردونش با چشماي پر شيطنت گفت:خب نظرت چيه

 چي؟-

 بدنم ديگه...البته اگه اناليزت تموم شده-

 خيليم بدنت زشته...-

بدناي پر مو دوست داري ؟اونايي که از باالي پيراهنشونم ميزنه بيرون...ودستاي پشمالو که انگشتاشونم مو -

 داره...بعد ميخوان دختررو نوازش کنن دختره فقط مو حس ميکنه ..يا وقتي...

 اَه...حالمو بهم زديداد زدم: بسه...

 خنديد وگفت:پس بدن بدون موي من خوشکله 

 اره خوشکله مبارکت باشه-

 با لبخند گفت:شنا کنيم؟

 داد زدم:نه...

 کمي اومد جلو...گفتم:يه کمي ديگه بياي ...ميزنمت 

 نگو ترسيدم...-
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 برو روسريمو بيار..-

 به من چه خودت برو ...-

 خواستم برم باال نتونستم ...دوباره افتادم تو استخر آراد گفت:حاال بودي... دستمو گذاشتم لبه استخر

 داد زدم:باشم که چيکار کنم؟

 با شيطنت گفت:الو بتروکنيم...

 خجالتم خوب چيزي ها...-

 جدي ...کجا ميفروشن ؟-

ونجاي که اين اقا کرم ميريزه ..ريسک پله هاي استخر اونور بود يعني مجبور بود برم اونور واز اونجا بيام باال...و از ا

 نميکنم ولي از ناچاري گفتم:ميخوام برم اونور...

 خنديد وگفت:خب برو...

 اذيت نکنيا..-

 نه برو من پسر خوبيم...-

 اره جون عمت..-

 رفتم زير اب چشم افتاد به مايو ش اومدم باال گفت:چي شد...؟

 ميرم...هيچي ...اونجا راهش طوالنيه از همينور -

 با هر جون کندني بود خودمو رسوندم باال...گفت:اينجوري بخواي بري يخ ميکني...

 ميدونم پسر خوب ..ميخوام حوله تورو بپوشم -

 چي...پس خودم چي؟-

 برات ميارم..-

 همينجا لباساتو در مياري؟-

 من که چيزي ندارم چيو ميخواي نگاه کني؟ -

 نجا که نامحرمي نيست دوتامونم مرديم لباساتودربيار خب منم همينو ميگم ديگه..اي-

ديگه نميدونستم چي بهش بگم ...ديگه مغزم از جواب دادن هنگ کرده بود با حرص حوله رو برداشتم حاال کجا 

 لباسمو دربيارم...چشمم افتاد بهيه اتاق کوچيک دومتري ..رفتم اونجا درو که بستم داد زد:کمک نميخواي؟

 ي مستدام...نه لطف عال-

حوله رو پوشيدم ....ايول بلند بود تا ساق پام... موهام فردرشت عسليم باز کردم اومدم بيرون آراد همينجور که شنا 

 ميکرد چشمش افتاد به من وايساد وسوت زد وگفت:ليدي شما کجا بوديد؟

 جلو چش کورت منو نميديدي...-

روزاي اول همش گربه ميديدمت ...بعد شدي يوزپلنگ  کالهش وانداختم رو سرم گفت:اره راست ميگي چون

 شکاري که همش به من ميپريدي ...بعد که ادم شدي فهمديم با بقيه فرق داري 

 ببين اب گرم خورده به کله کچلت...چرت ميگي-

 حقيقت محضه عزيزم ....مگه کله کچلم چشه؟-

 خوشم نمياد ازش...-
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 مگه موهاي بلند دوست داري؟ 

 ميخوام بدونم ريخت تو با مو چه شکلي ميشي؟اره..-

 باشه..موهام وبلند ميزارم -

 تا دوماه ديگه اين مو رشد ميکنه؟-

 موهاي من سريع والرشد..به يک ماه نکشيده تا شونم رسيده -

 ببينيمو تعريف کنيم..-

آراد برداشتم وبراش بردم وقتي از با تنها لباسم که حوله بودبه اتاقم رفتم ولباس پوشيدم يه حوله ديگه از اتاق 

استخر اومد بيرون پشتم بهش کردم حوله رو پوشيد...ا زپشت بغلم کرد ...سعي کردم خودم واز دستش رها کردم 

 گفتم:ولم کن..چيکار ميکني؟

 خب بغلت کردم...-

 امشب زده به سرت اين کارا چيه ؟-

 بخند گفت:اينم جز نقشمه..دستاشو گذاشت رو بازوهام وبرگردوندم طرف خودش با ل

دستاش وزدم کناروگفتم:بهترنيست يه کارايي کني که دوست دارم؟...من از بغل وبوس کردن خوشم نمياد..با اين 

 کاراتم عاشقت نميشم 

 با ناراحتي گفت:اگه من اينکارا رو کنم ديگه؟...چون براي علي آزاده

بغض وناراحتي خورد ميخواست پنهانش کنه اما من رفت بيرون...نميخواستم ناراحتش کنم شام وبا يه 

 فهميدم...خواستم براش کتاب بخونم نخواست ..منم خوابيدم

صبح از خواب بيدار شدم...اومدم بيرون اوايل اسفند ماه بود دلم براي بهار لک زده با اينکه عاشق سرما بودم اما 

تکون نخورد  "اقا...اقا"ار تختش وايسادم صداش زدم:ميخواستم درخت وگالي بي برف ببينم ...وارد اتاقش شدم.کن

 بلند تر صداش زدم چشماش باز کرد بلند شد به نظر ميرسيد حالش خوب نباشه گفتم:حالت خوبه؟

 دستش گذاشت رو پيشونيش وگفت:نميدونم کمي سرم درد ميکنه 

نه رو براش چيدم وقتي نشست چند تا از تخت اومد پايين با بي جوني راه ميرفت...احتماال سرما خورده ميز صبحو

 عطسه کرد دستمو اروم گذاشت رو پيشونيش نگام کرد ..دستم داغ شد گفتم:تب داري ..بايد استراحت کني

 نميتونم...امروزبايد يه قرارداد امضاء کنم...-

 قرار داد مهم يا سالمتيت؟-

 هيچ کدوم ... -

بعد اين که کارام وانجام دادم رفتم سراغ دفترچه خاطراتش چند صبحونش و خورد و با حال خرابش رفت شرکت ...

صفحه رفتم جلو.. چند روزه منتظردختر چشم گربه اي بودم که برام مواد بياره اما از شانس بد ما...همه دختراي 

مواد اورده ...اما منوچهر برام مواد مياوردن اال اين...تا اينکه اون شب منوچهر با دختره اومد اول فکر کردم براي بابام 

وقتي گفت براي خوش گذروني بابامه ...بدجور اعصابم ريخت بهم دلم ميخواست بزنمش وبگم تو ديگه 

چرا؟؟فکرشم نميکردم از اون دختراي هرزه باشه...فکر ميکردم با بقيه فرق ميکنه اما وقتي با منوچهر دعوا کرد 

را ...ميدونم با بقيه دختراي اطراف فرق ميکنه بايد بيارمش فهميدم از اون دختر نيست ته دلم راضي شد نميدونم چ

 پيش خودم ...از قيافش معلومه هم درد خودمه 
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 ميگم تو چقدر حست قويه، همه رو تو يه نگاه فهميدي؟-

بايد از منوچهر ميخريدمش ...وقتي بهم گفت فروشي نيست واگه آيناز وميخواي بايد بقيه رو هم بخري از سر 

ول کردم...آيناز اسمش ودوست داشتم يه حس ارامش بهم ميداد...وقتي بهم گفتن از يکي ديگه خريدنش ناچاري قب

دلم به حالش سوخت..عين يه لباس داشت خريد وفروش ميشد...از روزي که پيش خودم اوردمش فقط زبون درازي 

 ميکنه...

ي انتظار نداشتي که...با هم بگو بخند داشته خب تقصير خودته...حرفات همش زور بود توانباري هم زندانيم ميکرد-

 باشيم...دوستمم کشته بودي..

چند صفحه ديگه هم خوندم همش از روزاي اولي که اومده بودم اينجا ومنو تنبه ميکرد نوشته بود...همچينم با 

اش شام بردم جزئيات نوشته انگار قرار ثبت ملي بشه ..ظهر زنگ زد که نمياد ..شب ديروقت اومد...ساعت ده بر

 خوابيده بود گفتم:شام برات اوردم..

 نميخورم ..با فرحناز شام خوردم-

 نگاش کردم...حالش بد بود گفتم:رفتي دکتر ..؟

 با اخمي که چند هفته بود نديدمش گفت:برات مهمه؟

 نه...شب بخير-

بشه رفتم اتاق اقيانوس  غذا روبردم اشپزخونه و ريختم قابلمه ..دلم اروم نگرفت ممکن بود شب حالش بد

خوابيدم...اما خوابم نبرد ساعت يازده ونيم رفتم اتاقش داشت هزيون ميگفت:آيناز نرو ..ديگه اذيتت نميکنم آيناز 

 تنهام نزار 

رفتم جلو دستم وگذاشتم رو پيشونيش ..تو تب داشت ميسوخت يه ظرف اب ودستمال بردم اتاقش لبه تخت 

م ميزاشتم رو پيشونيش ووقتي برميداشتم پارچه خشک شده بود...دوباره به اب زدم نشستم..پارچه رو خيس ميکرد

وگذاشتم رو شکمش تبش بند نميشد...ترسيدم چند تا تکيه يخ گذاشتم تو ظرف پارچه رو خيس ميکردم وميزاشتم 

کردم ساعت دو  رو بدنش..اگه تا يک ساعت ديگه تبش بند نياد به امير زنگ ميزنم ..يکي دو ساعت ازش پرستاري

بود که تبش بند اومد خيلي خوابم مياومد...سرم وگذاشتم لبه تخت وخوابيدم..تو يه بيابون برهُت بي اب وعلف راه 

ميرفتم...افتاب تند وسوزان مستقيم به وصرتم ميخورد از تشنگي لب ودهنم خشک بود ...يه چاه ديدم با پاي پياده به 

يک تر ميشدم..صداي دختري به گوشم ميرسيد ..با قدم هاي اروم به چاه سمت چاه ميدوديم هر چي به چاه نزد

نزديک ميشدم ...صدا واضح نبود فقط گريه وناله وچند صداي مبهم ونامفهوم چند نفر که حرف ميزدن ميشنيدم..چند 

 د گفتم:ليال..قدمي چاه بودم که فهميدم صداي کمک خواستن ليال است..خودم وبه چاه رسوندم..دست ليال لبه چاه بو

 با گريه نگام کردوگفت:آيناز کمکم کن..

پايين چاه که نيمه تاريک بودنگاه کردم..آراد پاهاي ليال رو گرفته بود وميکشيد پايين دستش وگرفتم وبا تمام جوني 

رين انگشت که در بدن داشتم ميکشيدم باال..اما زور آراد بيشتر بود يکي يکي انگشتاي ليال از دستم جدا ميشد ...اخ

 ليال از دستم جدا شد وافتاد ته چاه ..جيغ زدم... ليال...

 آيناز..آيناز نترس خواب ديدي-

 به آراد که رو تخت نشسته بود وبازوهاي من وتو دست گرفته نگاه کردم ...گفت:نترس کابوس ديدي

 همش تقصير توئه تو ليال رو کشتي..-
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اشتم رو نرده واشک ميريختم..با پتويي که دور خودش پيچونده بود کنارم اومدم بيرون رو راه پله نشستم..سرم وگذ

 نشست وگفت:هميشه خوابش ومي بيني؟

 بيشتر وقتا..بهت گفتم ولي باور نکردي-

 اره..چون فکر نميکردم اينقدر جدي باشه..-

 نگاش کردم وگفتم:دفنش کردين؟

 اره..-

 سنگ قبر چي؟-

 فن نشده...ميدوني که خطري بوديه نفسي کشيد وگفت:قبرستون د

سري از تاسف تکون دادم وگفتم:خيلي بيرحمي...ميدوني چرا هميشه کابوس ليال رو مي بينم؟..چون من بهت گفتم 

 مواد بهش بدي چون فکر ميکنم من ليال رو کشتم نه تو

 اگه قبرش وببيني اروم ميشي؟-

 با تعجب نگاش کردم وگفتم:ميشه؟...

مختار زنگ ميزنم بياد دنبالت...)بعد کمي مکث گفت(به ليال حسوديم ميشه..کاش منم به اندازه اون  اره...فردا به-

 دوست داشتي)بلند شد(از اينکه ازم پرستاري کردي ممنون

 از خدمتکارت تشکر ميکني؟-

 خنديد وگفت:چرت نگو..برو بخواب 

نم قبرش و ببينم ..وقتي خواستم بخوابم يه استرس رفت اتاقش..باورم نميشه بعد شيش ماه کابوس ديدن االن ميتو

 اومد سراغم يه نفس عميق کشيدم وخوابيدم

لباسم وپوشيدم وحاضر واماده تو سالن منتظر مختار شدم..وقتي اومد سالمي کردم وسوار ماشين شدم ...هيچ حرفي 

ود بيرون ونگاه ميکردم ...يعني ليال نميزدم يعني چيزي براي گفتن نداشتم ..با بغضي که از همين االن شروع شده ب

رو کجا دفن کردن؟..تو همون گاوداري؟...تو بيابون؟ نميدونم نميخوام بهش فکر کنم ...تو همين فکرا بودم که 

 ماشين وايساد 

 نگاه کردم جلو يه در بزرگ بود گفت:پياده شو..

 پياده شدم به اطراف نگاه کردم..هنوز تو شهر بوديم گفتم:اينجاست؟

 نه..اينجا يه کاري داريم ..انجامش بديم بعد ميريم سر قبر دوستت-

 باشه...-

رفتيم تو..يه جاي سکوت وکور ..درختاي سرما ديده بي برگ که رو دوششون سنگيني برف رو تحمل ميکردن 

سالن شديم چند تا ...دستمو کردم تو جيب پالتوم وچکمه پاشنه بلندم تو برف فشار ميدادم تا بتونم راه برم...وارد 

 دختر از کنارم رد شدن...اينجا ديگه کجاست؟...مختار گفت:همينجا منتظر بمون

فقط سرمو به معني باشه تکون دادم..وارد اتاقي شد خيلي دلم ميخواست بدونم اينجا کجاست؟..چرا مختار منو اورده 

 انم برواينجا؟..بعد چند دقيقه با يه خانم اومد بيرون وگفت:آيناز با اين خ

 کجا؟-

 برو ميفهمي...-
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 اينو گفت رفت ..خانم با لبخند اومد طرف منو وگفت:از اين طرف بفرماييد

پشت سرم که مختار ميرفت نگاه کردم...همراه خانمه رفتم وارد يه راهرو شديم ..چپ وراستش اتاق بود...دم يه اتاق 

 وايساد درش وباز کرد وگفت:بفرماييد تو

 م:ببخشيد...چرا بايد برم تو؟خواست بره گفت

 لبخند زد وگفت:بفرماييد..

وقتي رفت ورو به روي در وايسادم ..تخت دو طبقه جلو بود سرم وکردم تو سمت چپمم تخت دوطبقه بود... کال رفتم 

توسرم وبرگردوندم سمت راست...يه دختر اشنا ..دوست ..خواهر..جلو ايينه وايساده بود موهاي لخت قهوه ايش 

وميبست..خيره شدم..از تو ايينه بهم نگاه کرد اون براي شناختن من براي مطمئن شدن...بغض کردم شناختم اونم ر

بغض کرد ...هنوز از تو ايينه نگام ميکرد گريه کردم زبونم سنگين شد نتونستم صداش بزنم برگشت...خوب نگاش 

تو قلب هر مردي فرو ميرفت..صورت  کردم چشماي درشت قهوه ايش مژه هاي بلندش که عين تيري بود که

سفيدش بيني خوش تراشش لباي قلبه ايش..دختري که مرگش کابوس هر شبم شده بود..االن جلوم وايساده..از 

 ترس اينکه کابوس باشه جرات يک قدم برداشتن هم نداشتم زبونم وحرکت دادم وگفتم:ليال...

 اومد جلو با گريه گفت:آيناز..

 نبود...زندست..ليالي من زنداست با گريه گفتم:ليال...ليال تو زنده اي؟تو نمردي..بغلش کردم...خواب 

سفت همديگه رو بغل کرده بوديم وگريه ميکرديم...نميخواستم ازش جدا بشم بعد چند دقيقه گريه کردن همديگه 

چقدر ناز  رو ول کردم با اشک وخوشحالي به صورت هم نگاه کرديم...صورتمو تو دستش گرفت وگفت:دختر

 شدي...نکنه شوهر کردي؟

 دستشو زدم کنار وگفتم:..کي مياد اخه منو بگيره

 رو تخت يه نفره نشستم اونم کنارم نشست وگفت:مگه چته..خيليم خوشکل شدي...مخصوال رنگ موهات

 تو هم رنگ وروت وا شده..-

 با انگشتاش موهاي لختشو زد کنار وگفت:ترک کردم عزيزم..

 ..يعني االن پاکي؟جدي ميگي؟-

 بله ديروز غسل حيض کردم...-

 با خنده بغش کردم وگفتم:ليال دلم تنک شده براي شوخيات ..

 الهي من قربون دل تنگت برم که دل ورودم واورد تو حلقم...دختر خفم کردي ولم کن-

 ولش کردم وگفتم:جدي ترک کردي؟

 اره به خدا ..پاکم -

 کجا ترک کردي؟-

 فت:همين جا..کجابا تعجب گ

 مگه اينجا کجاست؟-

 وا...مگه تابلوبه اون گندي دم در نديدي؟نوشته بود ترک معتادن محترم-

 يعني هر کي اينجاست داره ترک ميکنه؟-

 دوباره بغلش کردم وگفتم:واي ليال باورم نميشه...خيلي برات خوشحالم
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 کني؟منو از خودش جدا کرد وگفت:راستي تو االن کجا زندگي مي

 پيش پسر سيروس...-

دادزد:چي؟!!....آراد؟...اون پسر خداي غرور..هموني که چپ نگاش کني چش چپو کور ميکنه؟...يا خدا تو پيش اون 

چي کار ميکني؟...کتکت که نميزنه؟...ميدونم با اين زبون درازت تا حاال صد دفعه کتک خوردي...حتما االنم يه جاي 

 کسته وجاش پالتين گذاشتن اره؟سالم تو بدنت نداري..همش ش

 اوووه..قربون فک منار جونبونت برم ..يکي يکي...خوب يهو بگو قصاب ديگه -

 خنديد وگفت:حرف خودم وتحويل خودم ميدي؟...

اينجوريام که ميگن نيست...اخه باش خوب باشي بات خوبه...تنبيهم کرده ولي خداييش تا حاال روم دست بلند -

 نکرده

خه من شنيدم ميگن مثل قصاب ميمونه...بد تر از باباش مثل اب خوردن ادم ميکشه...هيچ احساي هم به جدي؟...ا-

 هيچ بني بشري نداره ..خواه پسر باشه خواه دختر

 با چش غره نگاش کردم وگفتم:شنيدن کي بود مانند ديدن....من شيش ماه پيششم اين کارايي که گفتي انجام نداده

 چيکار ميکني؟تو اصال پيش اون -

 خدمتکارشم..يعني بعد اينکه بچه ها رو فروخت وتورو هم کشت..منو به عنوان خدمتکار پيش خودش برد -

اول اينکه منو نکشته وهنوز زندم...بعدشم حاال چرا توئه بيريخت وبرده؟منو مهنازم که يه سر وگردن از تو درازتر -

 بوديم...

 تعريف کرديا  زدم به بازو ش وگفتم:همين االن ازم

 اون که ذوق ديدار بود يه چيزي پرونديم ..توباور نکن-

خودمم روزاي اول ازش سوال ميکردم ..فقط ميگفت بخاطر اينکه خدمتکار خوشکل نميخوام که جلو مهمونام -

 جولون بده

 دستشو انداخت دور گردنموگفت:کيف ميکني ..هر روز اون خوشکل پسر جيگرو ميبيني ؟

 نه...-

 دستشو برداشت وگفت:وا چرا؟کيف نمي ده هر روز حمومش ميدي

 با دهن باز زدمش وگفتم:برو گمشو...

 جان من تا حاال بدنش ونديدي؟-

 با لبخند گفتم:چرا ديدم...مونداره

 اي جان من ميريم براي ..بدن مو ندار-

 خنديدم وگفتم:خودت اينجا چيکار ميکني؟

وزن نميدونم چي بهم زد بيهوش شدم وقتي چشمم وباز کردم ديدم اينجام..همه با لباس منو مختار اورد...بعد اون س-

 سفيد بهم سر ميزدن فکر ميکردم حوريه بهشتي هستن...بعد که غذاي زميني برام اوردن فهميدم هنوز رو زمينم 

 از بقيه بچه ها خبر نداري...؟

خوردم...از ديروز که مختار بهم گفت داري مياي اينجا از نه هيچ کس بهم نمي گفت شماها کجاين اينقدر غصتون و-

 خوشحالي خوابم نبرد..خودم وبرات ناز کردم... 
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 خودت برام نازي جگير..-

اداي غش کردن دراورد وافتاد رو پام..با خنده موهاشو کنار زدم ونگاش کردم گفت: وقتي اومدي تو شک کردم 

 بدي DNAايشخودت باشي..االنم شک دارم بايد بري ازم

 همين جور که رو پام خوابيده بود موهاش ونوازش کردم وگفتم:ليال..خيلي خوشکلي

 دستش وگذاشت رو صورتم وگفت:تو که از من خوشکل تر شدي

دو...سه ساعت با ليال حرف زدم وخنديدم نفهميدم ساعت کي گذشت اگه ولمون ميکردن تا فردا صبح حرف ميزديم 

 فت:حرفاتون تموم شد ؟..يه خانم اومد تو وگ

ليال بلند شد منو سفت بغل کرد وگفت:نه تورو خدا ما رو از هم جدا نکنيد ما تازه بعد سي سال همديگه رو پيدا 

 کرديم...

 خانمه خنديد وگفت:ليال جان بايد بره 

 ليال نگام کرد وگفت:بازم مياي؟

 نميدونم اگه اقا اجازه داد..باشه-

 با ديگه نگو اقا...با اين توصيفاتي که تو کردي من اگه جات بودم شبا تو بغلش ميخوابيدم دستشو برداشت وگفت:با

به زور از ليال جدا شدم وباش خدا حافظي کردم ..اومدم بيرون ..چه هواي خوبي وجودم پر از انرژي وصف ناپذيراي 

 ام دنيا تقسيم کنم ...شده بود ...دلم ميخواست از خوشحالي داد بزنم جيغ بکشم وخوشحاليم وبا تم

 مختار تو ماشين منتظرم نشسته بود با دورفتم پيشش با خوشحالي سوار شدم وگفتم:ممنون..

 با لبخند نگام کرد وگفت:چه بشاش شدي...

 اگه نامحرم نبودي ميپريدم بغلت ...-

 با تعجب گفت:چي؟..

 ممنون...يه دنيا ممنون-

 از من تشکر..نکن از اقا تشکرکن -

 درست نشستم وگفتم:از اقا هم تشکر ميکنم ..

تا وقتي خونه رسيدم لبم خندون بود ...از ماشين شاسي بلندش پريدم پايين به سمت اشپزخونه دويدم خاتون تا منو 

 ديد گفت:چي شده مادر؟چرا نفس نفس ميزني ؟

 ال زنداست باورت ميشه؟با خوشحالي خاتون وبغل کردم وگفتم:ليال زنده است..اقا ليال رو نکشته ..لي

 دستش وگذاشت دور شونم وگفت:خدا رو شکر ..ولي ليال کيه ؟

 نگاش کردم وگفتم:ليال....هموني که روزاي اول که اومدم براش گريه ميکردم يادته؟شام ونهار نميخوردم...

 اها..اره يادم اومد -

 لبه تخت نشستم صداش زدم:اقا...اقانهار آراد وبراش بردم...خوابيده بود سيني رو گذاشتم رو عسلي 

 همين جور که چشماش بسته بود گفت:خواهش ميکنم ديگه نگو اقا...

 سخته نميتونم..-

 چشماش وباز کرد وگفت:ديديش؟

 با لبخند گفتم:اره..ممنون...خيلي ممنون نکشتيش..اخه چرا اين همه مدتت بهم دروغ گفتي؟
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 مجبور بودم...-

 چرا؟-

 اه کرد وگفت:نميتونم بگم ..تو چشمام نگ

 بقيه دوستام چي؟-

 اونام زندن تو ايرانن...-

 با چشماي گشاد وخوشحالي گفتم:راست ميگي؟..يعني اونا رو نفروختي؟

 نه...-

 ميشه..-

 وسط حرفم پريد وگفت:نه..ديگه اونارو نمي توني ببيني..

 قاشق ازاين اش بخور باشه..)سيني رو گذاشتم لبه تخت (خيل خب..بلند شو چند-

 پتورو کشيد رو سرش وگفت:ميل ندارم ببرش.

 پتورو از سرش برداشتم وگفتم:نميشه ... بايد بخوري

 نميتونم..-

 اگه نخوري به زور ميکنم تو حلقت...-

 زوره؟-

 اره زوره ..زود باش بشين-

 يه لبخند مرموزي زد وگفت:به شرط اينکه خودت بهم بدي...

 م وگفتم:کم لقمه کردم تو دهنت...؟پاشوپوزخندي زد

 نشست..پتورو دورخودش کرد چند تا قاشق اش که کردم تو دهنش گفت:از اين کار بدت نمياد؟

 روزاي اول چرا..ولي االن ديگه عادت کردم-

 قاشق جلو دهنش گرفتم سرش وکشيد عقب وگفت:بقيش وخودم ميخورم 

 ..منو که ديد گفت:همين االن نهار خوردم..يکي دوساعت بعد نهار براش ميوه بردم .

 بايد تقويت بشي...-

با زور ودعوا بهش ميوه دادم...دوروز پرستار اقا بودم..تو اين مدت اونقدر ميوه وقرص وسوپ ومواد مغذي براش 

 بردم بودم که هر وقت صداي پا نزديکي اتاقش ميشنيد خودشو به خواب ميزد ...

.حالش بهتر بود ميز مفصلي براش چيدم...براش لقمه ميگرفتم واون ميخورد همينجو ر ساعت شيش بيدارش کردم .

 که ميخورد گفت:مهربون شدي..

 بودم خبر نداشتي...اگه از روز اول ميگفتي ليال زندست منم مجبور نميشدم تا چند روز پيش بات شاخ به شاخ بشم..-

 ..نميتوني که چه کيفي ميکردم وقتي با ت کل کل ميکردم خنديد لپموکشيد وگفت:اتفاقا من عاشق شاخاي توام.

 با تعجب نگاش کردم دستمو گذاشتم رو صورتم وگفتم:وقتي کيفش بيشتر ميشد که منو ميانداختي تو انباري ...نه؟

نه...تقصير خودت بود من عادت نداشتم کسي اونجوري با من حرف بزنه يعني جراتش ونميکردن اما تو...اولين -

 ر شايد اخرين دختري هستي که جرات داره توروي من وايسه..دخت

 خنديدم وگفتم:منم وقتي کيف ميکردم که کم مياوردي...
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 اره...چون واقعا حريف زبونت نميشدم-

بلند شد رفت اتاق لباس منم ميزو جمع ميکردم سيني رو برداشتم خواستم برم که اومد بيرون با تعجب نگاش کردم 

 ميخواي بري؟ وگفتم:اينجوري

 اره مگه چيه؟-

چشم غره نگاش کردم سيني رو گذاشتم رو ميز ...رفتم تو اتاق لباس يه کاله وشالگردن اوردم رو به روش رو پنجه 

پا وايسادم کاله وگذاشتم سرش وشالگردنو پيچوندم دور گردنش وگفتم:تازه خوب شدي...بيرون هوا سرده ممکنه 

 دوباره حالت بد بشه 

ند نگاش ميکردم.. اما اون با يه حالت نگاهي که تا حاال ازش نديده بود به چشمام زل زد ..نگاهش رفت رو لبم با لبخ

 سرش وکمي اورد جلو سرم وبردم عقب وگفتم:نکن..

 درست وايساد وگفت:چرا نميزاري ببوسمت؟

 لبم بخوره سرم پايين انداختم وگفتم:دوست ندارم...يعني خوشم نمياد يه چيز گوشت آلود به

 خنديد وگفت:اين ديگه چي بود گفتي؟..مگه ميخوام گوشت بکنم تو دهنت؟

 با اخم نگاش کردم وگفتم:دوست ندارم پسري رو ببوسم

با چشماي ناراحت گفت:ميدونم...اون پسر آراده...چون هنوز ازش کينه داري ومتنفري ...هنوز ميخواي سر به تنش 

 نباشه 

 ط نميخوام به علي خيانت کنم ..چون دوستش دارماينجوري نيست...من فق-

 راست ميگي...حرف من زوره-

 کتش پوشيد ورفت...

دفترچه خاطراتش وورق زدم...تنهام ..خيلي تنها اين حصار لعنتي هرروز داره دورم تنگ تر ميشه ديگه دارم احساس 

 خفگي ميکنم ...اگه آيناز نبود تا حاال مرده بودم

جمله ي که نوشته بود نگاه کردم...من يعني اگه من نبودم چرا؟...اخه من که کاري براش انجام با تعجب خوب به 

 ندادم...آيناز با اينکه زشت ترين عروسکمه اما از بين همه عروسک خوشکالم بيشتر برام عزيزه

 خوبه برات عزيز بودم واون بال ها سرم مياوردي-

گرمم ميکنه تنها عروسکيه که گريش ميندازم اما اون با کاراش وحرفاش ...تنها عروسکيه که باش بازي ميکنم وسر

منو ميخندونه...کاش ميشد دوستش داشته باشم...نميخوام کاري کنم که گريه کنه اما تقصير خودشه با اون زبون 

ا کمي درازش اذيتم ميکنه...وقتاي که اروم وچيزي نميگه ميترسم مريض شده باشه..مجبورم سر به سرش بزارم ت

 دعوا کنه وحالش بهتر بشه...

دستمو گذاشتم زير چونم نفسي کشيدم وگفتم :از کجا فهميدي با دعوا کردن حالم خوب ميشه؟..اما کارت عين ادم 

 مريضاست 

وقتي اعصباني ميشه بيشترقيافش خنده دار ميشه..به جاي اينکه عصبي بشم خندم ميگيره ولي از سر ناچاري جلو 

..وقتي علي بهم گفت آيناز ودوست داره حس کردم يه ساختمون صد طبقه رو سرم خراب شد...علي خودم ميگيرم .

حق نداشت آيناز وتنها کسي که تنهاييم وباش سر ميکردم ..تنها کسي که شبا با صداش خواب ميرفتم وديگه مجبور 

 نبودم قرص خواب بخورم وازم بگيره ...
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طر همين بود هر شب منو به زور به اتاقت ميکشوندي تا برات کتاب شبا با صداي من خواب ميرفتي؟پس بخا-

 بخونم؟

 وقتي شبا ميرفتن بيرون منتظر مي موندم تا بياد...کاش منم مثل علي آيناز ودوست داشتم

خب خدارو شکر که دوستم نداري دفترو بستم وگذاشتم سر جاش..نهارو خودم براش درست کردم حتي نذاشتم 

 ش بده...وقتي فهميد نهارو خودم پختم تا ته خورد..منم با تعجب نگاش کردم ...خاتون ادويه به

 داشتم ظرفارو ميشستم که يکي از پشت گفت:سالم...بانو ايناز

 سرم وبرگردوندم وگفتم:سالم..پرهام بي معرفت

 حاال چرا بيمعرفت؟-

وقع که هرروز اينجا پالس بودي نه به االن که خوب بي معرفتي ديگه يهو ظاهر ميشي يهو غيبت ميزنه...نه به اون م-

 هفته يا يه بارم پيدات نميشه

 صندلي رو عقب کشيد ونشست گفت:گرفتارم به خدا...االنم اومدم يه خبر توپ بهت بدم

 چي؟-

 فردا قرار بريم کوه...-

 اين همه مدت نرفته بودن االن يادشون افتاده با تعجب گفتم:کوه؟

 ي چيه؟اره..کوه..ميدون-

 نه...-

ببين يه سنگ خيلي بزرگه خب.... که زمستونا روش برف مياد ميرن اسکي تابستونا هم چون هواش خوبه ميرن -

 گردش..

 رو همون سنگ بزرگ ..؟-

 اره..-

 ولي من که اسکي بلد نيستم ..-

 بلد نميخواد..يه تيوب مياريم روش ميشيني هلت ميديم ميري پايين ..-

 ه دست وپام شکست کي ميخواد جواب بده...اونوقت اگ-

 بيمه..-

 ممنون از پاسخ گويي سريعتون..-

 دستشو گذاشت رو سينش وگفت:خواهش ميکنم عزيزم...شام چي داريم؟

 تازه ساعت دو تو فکر شامي..؟-

 خب گفتم اگه يه چيز بد مزه اي بيرون شام بخورم..-

 فکر کنم خاتون ميخواد فسنجون درست کنه-

 اي عشقم خاتون...حيف که پيره وگرنه خودم ميگرفتمش-

 با خنده لبم وگاز گرفتم وگفتم:زشته پرهام...
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وقتي رفت بيرون ياد ليال افتادم...کاش ميشد اين دوتا يه جوري همديگه رو ببينن..واي اگه ازدواج کنن خوشبخت 

دم...آراد بهم اجازه داده بود هروقت به هر ترين زوج کره خاکي ميشدن..بعد اينکه ظرفا شستم به نسترن زنگ ز

 کي دوست داشتم ميتونم زنگ بزنم.. 

 موقع شام ...پرهام بشقابش وجلوم گرفت وگفت:برام بکش..

 بشقاب وبرداشتم که آراد از دستم برداشتم وجلو خودش گرفت وگفت:خودت بکش..

 :نوموخام...خودت بکشپرهام عين بچه ها که قهر ميکنن لب ولوچه شو اويزون کرد وگفت

 آراد :کي ميخواي ادم بشي؟

 با لبخند مليح گفت:هر وقت تو ادم شدي

 آراد پشت گردنش وگرفت سرش وچسبند رو ميز گفتم:ولش کن..گناه داره

 آراد:چي گفتي؟

 مگه نشنيدي گفتم هر وقت تو ادم شدي ..-

 فشار وبيشتر کرد من خواهش گفتم :ولش کن کشتيش ..

 و معذرت ميخوام...آراد:بگ

 پرهام:اول برام شام بکش تا بگم معذرت ميخوام 

 آراد گردنش وول کرد وگفت:خيلي پررويي..

 ميدونم ..قربون اون چشماي سبز کاجيت برم که دلمو برده -

آراد خنديد وبراش شام کشيدبراي من وخودشم کشيد...اولين بار بود ميديم با پرهام خوبه همينجور که شام 

 خورديم گفت:پرهام ..اوضاع کارت چطوره؟مي

 هي ميسازيم..فقط معطل يه زنم...ميگم تو که اين همه دختر دورو برت ريخته يکيشو نميدي به من؟-

 هر کدومشو خواستي بردار..-

 جدي؟..يعني فرحنازم بهم ميدي؟-

 با تعجب به پرهام نگاه کرد وگفت:چي؟تو فرحناز ودوست داري؟

 شد وگفت:اره خيلي..براش ميميرمپرهام اويزون 

 آراد که فهميد داره مسخره بازي ميکنه خنديد وگفت:مگه از جونت سير شدي؟

 اره ميخوام خودکشي کنم وراحت ترين واسونترين راه... ازدواج با فرحنازه -

 گفتم:اگه جلو خودش بود اين حرفا رو ميزدي؟

 پرهام:نه..مگه جونم سير شدم

 م زد تو سرش وگفت:به جانم خودم يه دختر خوب برات سراغ دارم..آراد خنديد وارو

 پرهام چسبيد به آراد وگفت:کيه؟تورو خدا بگو کيه من ديگه طاقت دوري ندارم 

 صبر کن از صاحبش اجازه بگيرم ...ميگم-

 مياي؟چيشش....ضد حال )پرهام انگار چيزي يادش اومده باشه يهو پريد وگفت(راستي آراد فردا کوهيم -

 با کي؟-
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خودمون..تازه عروس وداماد، عشقت ،اين گربه، دکتر،شما واقاتون پرهام ...)آراد نگاش کرد(جان عزيزت نگو نه -

 فردا جمعست کاري هم جز الال نداري..با همه هماهنگ کردم موندي تو

 خودت بريدي ودوختي ديگه؟-

 اره..فقط مونده تو پروش کني ..-

 شهآراد خنديد وگفت:با

 پرهام محکم زد پشت آراد که قاشقش رفت زير برنج گفت:دمت برفي چشم قشنگه...

آراد با اخم نگاش کرد پرهام با ترس الکي اب دهنش وقورت داد بلند شد بشقابشو برداشت وگفت:االن در حالت 

 جنگ سرده...

 اي دخترم بهت بدن؟يه صندلي بين خودش وآراد فاصله گذاشت آراد گفت:با اين جيگول بازيات ميخو

 اره..تازه زنم پير نميشه-

 با اين کارت پيرش ميکني...-

 پرهام با دهن پر گفت:خودم ميخوام دختر مسن بگيرم...

 گفتم:دختر مسن ديگه چه صيغه ايه؟..منظورت ترشيدست؟

سال 10رد باالي لقمشو پايين کرد لبشو گاز گرفت وگفت:زشته نگو ممکن ناراحت بشن..دختر مسن يعني دختر مج

 خيلي پولدار

منو آراد زديم زير خنده..با شوخي ودلقک بازي پرهام شب وبه صبح رسونديم...صبح سر ساعت مقرر حاضر واماده 

 تو سالن وايسادم..آراد اومد پايين حسابي تيپ کرده بود گفتم:تيپ فرحناز کش زدي..مي خواي به کشتنش بدي

 کش؟اخم همراه لبخند گفت:فقط فرحناز 

 خب اره مگه دختر ديگه اي هم ميخواي تور کني؟-

رو به روم وايساد وگفت:اره ولي ماهي سمجيه گير نميوفته...نميدونم چند نفر براش تور پهن کردن ولي نتونستن 

 بگيرنش منم ميخوام شانسمو امتحان کنم

 يشخنديدم وگفتم:اگه ماهي گير تو باشي ماهي سمجم اون، عمرا اگه بتوني بگير

 خواست چيزي بگه که پرهام با سرو صدا اومد پايين داد زد:بريد کنار عشقم اومده..فرحناز جونم اومده 

 سريع از کنارمون رد شد...دم در که رسيد برگشت به من نگاه کرد وگفت:زشتو..خوش تيپ شدي

ايلش زنگ خورد از جيب کتش سريع رفت بيرون با تعجب به کارش نگاه ميکردم که ديدم آراد داره ميخنده... موب

 درش اورد به صفحش گناه کرد دکمه رو فشار داد وگفت:بله فرحناز...

... 

 باشه اومديم..-

 گوشي رو قطع کرد وگفت:بريم...منتظرمونن

 همينجور که به سمت در ميرفتيم گفتم:ماشين خودتو نمياري؟

 چرا ميارم..-

 رفتم سمت در گفت:سوار نميشي؟
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 رانندگيم بد نيستا-

 ميدونم..با فرحناز مشکل دارم-

چيز ديگه اي نگفت منم رفتم بيرون ديدم ماشينا به صف وايسادن..مزداي اميرعلي که فرحناز ومونا نشسته بودن 

مليا پياده شد که اهنگ تندي گذاشته بود باش ميرقصيد.. کا602وماشين آبتين که کامليا جلو نشسته بود ..پرهام با 

وبا هم سالم عليک کرديم..آراد ماشينش وبيرون اورد فرحناز پريد سوار شدن مونا هم جلو پيش علي نشست بود 

 رفتم جلو بهشون سالم کردم وگفتم:اگه اجازه بديد با پرهام بيام؟

 اميراز تعجب ابروشو باال انداخت وگفت:پرهام؟..مگه ديونه شدي؟به کشتنت ميدها 

 س..مي بينمتون نه نتر-

رفتم سمت ماشين پرهام درشو باز کردم وجلو نشستم با چشاي گشاد وزقي نگام کرد صداي ضبطشو کم کردم 

 گفت:خانم دربست نمي رما

 براي من ميريد ..-

 خنيد وگفت:چشم نوکرتم هستم ..

 برو ملت رفتن ..-

 ملت غلط کردن االن ازشون جلو ميزنم -

 ميروني پرهام ..خواهشا اروم-

 حرکت ميکرد داد زدم:پرهام...برو ديگه همه رسيدن کوه 00ماشين و روشن کرد وبا سرعت 

 پاشو گذاشت رو گاز وگفت:عيب چشم...

با اينکه اونا جلومون بودن اما پرهام ازشون زد جلو وسرعت مطمئن رانندگي ميکرد گفت:حال کردي از بنز آرادم 

 زدم جلو..

 ناز شصتت..-

 بازولبخند گفت:جان؟؟!اينو ديگه ا زکجا ياد گرفتي؟با دهن 

 از خودم...-

تا وقتي به کوه رسيديم...با جک و حرفاي پرهام ميخنديدم آراد که بعضي وقتا ماشينش کنار ما مياورد که سرکي 

پرهام ابروت بکشه ببينه چه خبره...وقتي خنده ما رو ميديد عصبي ميشد وگاز ميداد...نزديک کوه بوديم گفتم:راستي 

 چي شده؟

 شکسته..چند سال پيش با بچه هاي محلمون دعوام شد اونم از شرمندگي ابروم دراومدن..-

 کار خوبي کردن..چون روز اولي که خواستم مواد بهت بفروشم اين تنها نشوني بود که زبيده بهم داد-

 خنديد وگفت:خوشکلم نکرده؟

 يچرا چون گوشه ابروته..انگار با تيغ زد-

وقتي به کوه رسيديم پياده شديم بقيه هم پياده شدن...چقدر برف جون ميده براي ساختن ادم برفي..پرهام ميرفت 

باال منم راه افتادم امير کنارم اومد با هم راه ميرفتيم گفت:خوش گذشت؟...بعضي وقتا اينقدر صداي خندت بلند 

 ميشد که هوس ميکردم بيام پيش شما

 م از خاطرات بچگيش ميگفت..خيلي شيطون بودهخنديدم وگفتم:پرها
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 مگه االن نيست ؟-

 چرا هست..ولي بعضي وقتا ميره تو الک خودش ..طوري که ديگه نمي شناسمش-

 

 

 خب هر ادمي يه غمي داره پرهامم مستثني نيست -

 چند قدم راه رفتيم گفتم:اميرعلي..

 بله..-

 هيچي..-

 خب بگو..-

 بود صدات کردم هيچي..اسمت قشنگ -

 دختره ديونه...-

 خم شد يه مشت برف برداشت..گفتم:نزنيا..

دستشو که بلند کرد جيغ زدم...زد به پهلوم..منم برداشتم وزدم به صورتش برفاي صورتش پاک کرد وگفت:نامرد 

 من که به صورت نزدم

 دستمو جلو دهنم گرفتم وگفتم:عمدي نبود

 ف تو دستش اومد يه گلوله بزرگ درست کرد وگفت:که عمدي نبود ها؟دستشو کشيد رو زمين يه مشت بر

 ميخواي چيکار کني؟...تورو خدا اينو نزن بزرگه-

 همين جور که برف تو دستش جابه جا ميکرد گفت:بگو ببخشيد...

 پرهام داد زد:آيناز نگيا

بود....يهو يه چيز سفت خورد تو شکمم  برگشتم ديدم هموشن دارن نگام ميکردن قيافه آراد که گرفته تر از فرحناز

 نگاه کرد ديدم گلوله برفي امير..گفت:تو ديگه مردي

يه مشت برف برداشتم بهش زدم وفرار کردم ..دنبالم دويد از پشتم گرفتم ومنم با جيغ وخنده گفتم:امير ولم 

 کن..زشته 

 ست کنيم ولم کرد..دستشو انداخت دور گردنم وگفت:بريم اون باال ادم برفي در

با هم سوار تله کابين شديم...آراد وفرحناز رو به روي ما وايسادن اخماي آراد هنوز قاطي بود..فرحنازم بازوهاشو 

گرفته بود با همون اخمش زل زده بود به من خواستم پشتمو بهش کنم ..که تله کابيت يه تکون خورد من از جام 

م..طوري که اگه کسي نديده بود من افتادم حتما فکر ميکرد کنده شدم پرت شدم تو بغل آرادسفت ومحکم گرفت

آراد منو بغل کرده .يه دستيش دور کمرم بود ويه دستيش دور شونم فهميدم بغلم کرده...پيراهن سمت پهلوشو تو 

 مشتم گرفتم اروم گفتم:ولم کن...

ر وايسادم به خيره شدن آراد قبل اينکه حرفي بزنه فرحنازاز پشت کشيدم وگفت:ولش کن ديگه خفش کردي..)کنا

 نگاه کردم(حالت خوبه آراد..جايت درد نگرفت؟

 آراد با غم نگام ميکرد وگفت:نه خوبم..

 امير منو بردپيش خودش وگفت:خوبي؟

 اره خوبم ...چيزيم نشده-
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 فرحناز:نه ..ميخواي يه چيزيتم بشه،دنبال همين بهونه بودي که بيا ي بغل آراد نه؟

پشتمو بهش کردم وبيرون نگاه کردم ..بقيه چيزي نگفتن امير دستشو گذاشت رو شونم ودم گوشم چيزي نگفتم و

 گفت:ميخواي بريم بزنيمش؟

 نگاش کردم وخنديدم دم گوشش گفتم:بچه که زدن نداره 

 اه شديمامير بلند خنديد پشتمو نگاه کردم ..آراد هنوز با همون نگاه غم وناراحتي نگام ميکرد...از تله کابين پي

 پرهام وابتين براي اسکي رفتن ايستگاه جلوتر...

 امير:ادم برفي بزرگ درست کنيم يا کوچيک؟

 دستمو باز کردم وگفتم:گُنده...طرحشم از صورت تو باشه

قيافه اي گرفت وگفت:عمرا بتوني منو بسازي..چشماي خاکستري نازم وبيني قلمي لباي قلمبه ايم صورتم که هر 

 ن اهن رو با جذب ميکنه ..چطور ميخواي رو ادم برفي پيادش کنيدختري رو عي

 اوه...تو و پسر داييت آراد خداي اعتماد بنفسيد-

 چطور؟-

 اخه اونم ميگه بخاطر اينکه دخترا جذبم نشن موهامو بلند نميزارم -

سالشه من خودم 10نه انگار  امير بلند خنديد وگفت:اين اعتماد بنفسمون ارثيه..داييم که ديدي چقدر جوونه..انگار

 بعضي وقتا به سنش شک ميکنم همش فکر ميکنم هم سنيم 

همين جور که ادم برفي درست ميکرديم نگاش کردم از برف سفيد تر شد بود خنديدم وگفتم:امير...شدي سفيد 

 برفي 

 از نژاد همين دخترم...-

 انگشتش وگذاشت رو بينيم وگفت:لبو شده...

 م ولي حسش نميکردم گفتم:به برف عادت ندارهخودم دست گذاشت

 بريم يه چيز داغ بخوريم؟-

 با خوشحالي گفتم:اره..شير کاکائو...قهوه..نسکافه...

 همه رو ميخواي..؟-

 چرا که نه؟..بريم بخوريم-

 وقتي وارد شديم ديدم فرحناز وآراد پشت ميز دونفره نشستن 

شستم من وامير رو به روي هم نشستيم سفارش گرفتيم مونا پيشمون اومد ما هم سر يه ميز که پشت به اونا بود ن

 وگفت:من تنهام ميشه خلوتون وبهم بزنم؟

 امير با لبخند گفت:هيچ کس تو جمع خلوت نميکنه بفرماييد 

 چند دقيقه بعد کامليا وآبتين هم به جمع ما پيوست کامليا گفت:ميتونيم اينجا بشينيم؟

 تم:شما از روزي که نامزد فرموديد که ديگه کسي رو تحويل نميگيريد سرم وبلند کردم وگف

 صندلي رو عقب کشيد کنارم نشست آبتينم کنار امير وگفت:واال آيناز اين منم تحويل نميگره چه برسه به شما 

 امير:دخترا همينن...بايد نازشون بکشي بلد نيستي نبايد بري طرفشون 

 رهام ونگاهآبتين خنديد وگفت:اوه..اوه پ
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هر سه نفرمون برگشتيم طرف در ديديم با شيش تا دختر زيبارو با خنده سر ميز نشستن امير:اخه بگو پرهام با اينا 

 خفه نميشي 

 گفتم:ماشااهلل بزنم به تخته چقدر خوش سليقست 

باز نشده درجه چرخونده بود ومنو نگاه ميکرد...هنوز اخمش 510خنديديم چشمم افتاد به آراد که سرشو 

 بود..برگشتم ومشغول خوردن شديم که امير گفت:پرهام داره مياد اينجا

 سرمونو چرخونديم با لبخند کنار ميز وايساد وگفت:نظرتون راجبع دوست دخترانم چيه؟

 گفتم:مبارکه...ولي چرا شيش تا ؟

 بيشتر گيرم نيومد...تازه يکيش اصله بقيش ذخيره است -

 همه راه رو اومدي اينو بگي؟امير خنديد وگفت:اين 

 نه قربونت برم..اومدم ازت پول بگيرم-

 آبتين:خب مجبوري اين همه دختر رو دعوت کني..که پول خورد وخوراکشونم نداشته باشي؟

 خب شد ديگه..تقصير دلم بود يهو عاشق شيش تاشون شد -

 امير کارتشو داد بهش وگفت:چيزي به اسم مغز تو جمجمت هست؟

 وبرداشت وگفت:نه واهلل...کارت 

 همهمون بهش خنديدم وقتي پرهام رفت امير گفت:بچه ها نهار وبا هم بخوريم ؟

 آبتين:نه ديگه...اگه اجازه بديد نهارو جفتي بخوريم 

 امير:موافقم..

 مونا:منم بايد برم خونه

 امير:چرا؟

 شب مهمون داريم ..به مامانم گفتم زود ميام...-

 رسونيمت کامليا:ما مي

 نه ممنون.. به پرهام گفتم که از همه بيکارتر-

 کمي نشستيم حرف زديم..امير ميز وحساب کرد رفت طرف آراد وگفت:ما داريم ميريم نهار ميايد؟

 فرحناز:از لطفتون ممنون..خودتون بريد

 آراد بلند شد وگفت:اره ميايم صبر کن پول وحساب کنم

 اينا ميخواي بري؟ اون آرادي که به جماعتي رو نميداد کجاست؟...زود خودتو باختيفرحناز با اخم گفت:کجا دنبال 

 آراد:اگه با ما نميايي ميتوني بري خونه 

 فرحناز دستشو گذاشت رو پيشونيش وگفت:خسته شدم..باشه ميام

 اومديم بيرون..سوار ماشين شديم چيزي نمي گفتم امير گفت:چي شده خانم..؟

 :هيچي..ميشه من وتو ميز جدا بگيريم؟نميخوام پيش فرحناز باشم نگاش کردم وگفتم

 خودمم ميخواستم اين کارو بکنم...چون شما دوتا عين کارد وپنيريد-
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نفره ظاهرا از قبل رزرو کرده بود ..منو اميرم ورفتيم يه ميز 0وقتي وارد رستوران شديم آراد زودتر رفت سر ميز 

ن نشسته بود..با تعجب نگام کرد بلند شد اومد طرفمون گفت:مگه قرار نيست سر يه دونفره دنج ...آراد روبه روي م

 ميز بشينيم؟

 آيناز دوست نداره...نميخواي بزارم که تنها بشينه؟-

سرم پايين بود اما نگاه دلخورش وحس کردم ...وقتي رفت سرم وبلند کردم توي تير رسه نگام بود اميرغذا رو 

که غذا ميخورديم وبا امير بگو بخند داشتيم زير ذربين آراد بودم ..ضربان قلبم باال پايين  سفارش داد...تمام مدتي

ميرفت يه وقتايي که زير چشي نگاش ميکردم ..ميديدم با غذاش بازي ميکنه نميدونم چرا اين کارو کردم ولي تو 

 ن براي چي؟دهن امير غذا کردم...اون موقع بخاطر اينکه اذيتم نکنه اين کارو ميکردم اال

 امير با تعجب نگام کرد وبا لبخند گفت:داره نگات ميکنه؟

 سرمو تکون دادم وگفتم:اره...از وقتي که اينجا نشستم

 يه تيکه از استيکشو جلو دهنم گرفت وگفت:اينم بخاطر اينکه جزغاله بشه

يکرد..ديگه ازاين نگاها خسته شدم خنديدم ودهنمو باز کردم گوشت تو دهنم ميجويدم ..آراد با بغض پنهانش نگام م

 بايد بهش بگم ديگه اينجوري بهم زل نزنه...

 بعد اينکه نهارو خورديم امير گفت:بريم بيرون؟

 با خوشحالي گتم:اره..خيلي وقته نرفتيم 

 بلند شديم امير نهاروحساب کردبا هم رفتيم طرف ميز آراد گفت: آيناز وميبرم بيرون شب برش ميگردونم 

 د نگام کرد وبه امير گفت:خوشم نمياد ازم اجازه ميگيري..يعني اجازه گرفتنت بي معنيي آرا

 اخه هنوز اربابشي...بايد اجازه بگيرم -

اينو گفت ورفتيم بيرون..امير هنوز قضيه بين من وآرادو نميدونه..هنوز نميدونه آراد ميخواد منو عاشق خودش 

 نش وادامه نميداد..کنه...اگه ميدونست ديگه نقش بازي کرد

با امير بهم خوش ميگذشت..اما فکرم مشغول نگاهاي آراد بود..چرا اينجوري نگام ميکرد؟..يعني ميخواست با اين 

نگاه هاي بهم بفهمونه دوستم داره؟..اره دوستم داره چون جز نقششه اگه اين کارو نکنه چي کار کنه؟...شب 

 برگشتيم خونه ..گفتم:ممنون...55:00ساعت

 خواهش ميکنم..-

 خواستم پياده شم گفت:صبر کن..

 نگاش کردم گفت:ميخوام نظرتو درمورد يه چيزي بدونم..

 بگو..-

 نظرت در مورد مونا چيه؟-

 مونا؟..نميدونم براي چي؟-

 هيچي..ميخواستم بدونم از نظر تو چه جور دختريه؟-

 ه مهربون تر..اگه بگم اخالقش مثل خودته دروغ نگفتم خب ..از نظر من خوبه يعني با فرحناز ومرينا فرق ميکن-

 با خوشحالي گفت:ممنون..حاال ميتوني بري

 چرا پرسيدي؟-
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 آااا...خوب راستش براي يکي از دوستام ميخوام-

 خنديدم وگفتم:من اگه جات بودم براي خودم ميگرفتمش

 ردم وگفتم:شب بخير..دکترخندشو جمع کرد انگار دلش نميخواست اين حرفو بزنم ..درو باز ک

 شب بخير..-

است چرا هنوز چراغ 55دروبستم ووارد خونه شدم به پنجره اتاق آراد نگاه کردم روشن بود...اين تايم خوابيدنش 

اتاقش روشنه؟..نکنه بازم حالش بد شده؟..سريع رفتم سمت عمارت در شو باز کردم پله ها رو دوتا يکي ميکردم 

تو اتاق آراد پرت کردم...وقتي وارد اتاقش شدم نفس نفس ميزدم..امابا صحنه اي که ديدم نفس  ميرفتم باال...خودمو

کشيدن يادم رفت وکپ کردم براي اولين بار دلم لرزيد...فقط نگاش کردم باورم نميشد آراد باشه...دلم ميخواست 

انداخته بود يه شيشه مشروب  سرش داد بزنم وبگم اين غلطا به تو نيومده...لبه تخت نشسته بود سرش پايين

 دستش بود با بغض گفتم:اقا...

سرش بلند کرد ..چشماش يه کاسه خون بود ..اشک ازش مياومد با لبخند تلخي گفت:اومدي؟...خوش گذشت بي 

رحم؟...دلت خنک شد تونستي منو بچزوني؟..جلوي من تو دهن امير غذا ميکردي؟..اخه نامرد تو تا ديروز خودت 

 يدادي..اخه چرا اين کارو با من ميکني آيناز؟...داغونم کرديبهم غذا م

 ميدونستم بخاطر مستيش نميدونه چي ميگه گفتم:حالت خوب نيست بايد بريم بيمارستان..ممکنه خون ريزي کني

ميدوني چيه؟..تو موفق شدي تونستي با زجر کشدن منو به کشتن بدي...حاال خودت وايسا ونگام کن...ببين چطور -

 ارم جلوت ذره ذره نابود ميشم د

چند قطره اشک از چشمام اومد گفتم:چرا داري مشروب ميخوري؟...برات خوب نيست مگه دکتر نگفت نبايد طرف 

 اينا بري؟

بلند شد بطري از دستش افتاد وشکست...تلو تلو خوران اومد طرفم روبه روم ايساد..کنترلي روي پاهاش نداشت 

پر اشکش گفت:ميدونم نقشم براي عاشق کردنت افتضاح بود..خيلي بي عرضم ميدونم.. بازومو گرفت وبا چشماي 

اخه تا حاال هيچ دختري رو دوست نداشتم... ميخواستم عشقتو تجربه کنم نشد...ميخواستم بدونم عاشق يه دختر 

کشم ...من بلد نيستم چشم گربه اي زبون درازداشتن چطوريه نشد...چون بلد نبودم عاشقي کنم...بلد نبودم نازتو ب

مثل پرهام بخندونمت چون خودم يه بار غم دارم...بلد نيستم مثل علي کاري کنم که بهت خوش بگذره ..بلد نيستم 

 آيناز...اخه بي انصاف چرا بهم فرصت ندادي؟

 اشکم سرزير بود وبه حرفاش گوش ميدادم گفتم:اقا..بايد بريم بيمارستان حالتون خوب نيست 

 تو بغلش ...کل بدنم زير دستاي قوي مردونش داشت له ميشد گفت:چقدر الغري آيناز...منو گرفت 

 از ترس گفتم:اقا..

 بگو آراد...اسممو صدا بزن -

 ولم کن...-

 تا نگي ولت نمي کنم..فکر نکنم اسمم از اميرعلي طوالني تر باشه که هر دوثانيه يه بار به زبون مياري-

 اول تو گوشم خوندي بگم اقا..چشم اقا... نه يه کلمه بيشتر نه يه کلمه کمترولم کن...نميگم.. روز -

 بيشتر فشارم داد که حس خفگي پيدا کردم گفت:بگو آراد...بگو خواهش ميکنم فقط يه بار

 باشه..ولم کن-
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 فقط دستشو شل کرد اب دهنمو قورت دادم رو پنجه پا وايسادم دم گوشش گفتم:آراد ولم کن..

 لم نکرد..منو بيشترتو بغلش جا ميکرد گفتم:مگه نگفتي بگم ولم ميکني..بازم و

 يه بار ديگه بگو آراد..-

 هميشه زور ميگي...بخاطر همين کارات هيچ وقت ازت خوشم نيومد-

تو حق من بودي علي تورو ازم گرفت...تمام سهمم از اين دنياي تنهايي وغم تو بودي..من تورو اوردم اينجا علي -

 و انتخاب کردتور

دستشو از دور شونهام برداشت بهم نگاه کرد صورتمو بوسيد همين جور که اروم اروم مي بوسيد مياومد سمت لبم 

هلش دادم افتاد رو زمين دستشو گذاشت رو معدش وچشماشو فشار ميداد ...از ترس نفس نفس ميزدم پريدم سمت 

 بريم بيمارستان ميز عسليش سوئيچ برداشتم گفتم:آراد بلند شو بايد 

اما اون انگار صدامو نمي شنيد رو زمين خوابيده بود ودرد ميکشيد ...به کمک خودش بلندش کردم از پله ها اومديم 

پايين گذاشتمش تو ماشين بنزش...نميدونستم سرعتم چقدر فقط ميرفتم ..اين دفعه ديگه حرفي بينمون رد وبدل 

يدونستم رانندگي ميکردم ..آرادم سرش وگذاشته بود رو داشبورد واز درد نميشد ..فقط من با گريه که علتشو هم نم

ناله ميکرد ...دستمو گذاشتم رو شونشو گفتم:آراد...آراد طاقت بياد االن ميرسيم ..خدايا چيکار کنم؟)دادزدم(فکر 

 کردي مشروب ارومت ميکنه؟...ميخواستي خودکشي کني؟

مش..رفتم تو به يه خانم گفتم..آرادو اوردم سريع بردنش تو...يه گوشه چيزي نميگفت...همون بيمارستان قبلي برد

سالن نشستم ودعا ميکردم حالش خوب بشه واحتياجي به عمل نداشته باشه ...چند دقيقه بعد دکترش اومد بيرون 

ن تو اتاق نگاش کردم..خدايا نگه عمل نذر کردم...نگام کرد وگفت:به خير گذشت..اگه کمي دير تر اورده بوديش اال

 عمل بود

يه نفس راحتي کشيدم ورو صندلي ولو شدم...چند دقيقه اي با دکترش حرف زدم همون صحبتاي قبلي که بايد بيشتر 

مراقبش باشيد...بعد اينکه حرف زدنمون تموم شد بخاطر استرس گرمم شده بود رفتم روي نيمکت تو حياط 

مياومد ..بوي بهار زياد دور نبود ننه سرما بره ..بهار خانم  نشستم.. اواسط اسفند بود يه نفس عميق کشيدم بوش

پيداش ميشه...يه لحظه رفتم تو فکر آراد خوب که مست بود واون حرفارو بهم زد که هوشيار بود عمرا اگه 

ميگفت..ميخوام عشقتو تجربه کنم...يه خانم سراسيمه ونگران اومد طرفم وگفت:خانم دورتون بگردم بيا کمکم 

 وببرم تو حالش خوب نيست دخترم 

ساله رو زمين افتاده بودوگريه ميکرد 50يا  50بدون معطلي بلند شدم به طرفي که خانم ميدويد رفتم..يه دختر چاق 

..مادرش حامله بود مجبور شدم خودم بلندش کنم که مچ دست راستم درد گرفت ..دختره به من تکيه داده بود 

ه کم سن بود اما سه برابر من وزنش بود با همون دست دردم بردمش ومادرشم دستش وگرفته بود با اينک

تو...پرستارا کمکم کردن ..بردنش به يه اتاق منم، رو صندلي جلو اتاق آراد نشستم کمي دستمو مالش دادم...رفتم 

تري به سمت باجه تلفن وخونه زنگ زدم کسي جوا ب نداد پيغام گذاشتم که بيمارستانيم...خدارو شکر ايندفعه دخ

عيادت آراد نرفت چون خودم مينداختمشون بيرون..بهش سر زدم خواب بود درو بستم ...دوباره سر جام نشستم 

بود...رفتم اتاق آراد يه صندلي گذاشتم 5کمرم درد ميکرد بلند شدم راه رفتم...خوابم مياومد.به ساعت نگاه کردم 

م خوشکل بود به خودم خنديدم که چرا روزاي اول کنار تختش...نشستم کمي نگاش کردم ..خوشکل بود زيادي

ميگفتم زشته اتفاقا سر بي مو خيلي مردونه ترش ميکرد ..يه جوراي وقتي نگاش ميکردم روش حساب ميبردم بخاطر 
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همين هميشه وقتي عصبي ميشد حتي ميترسيدم نگاش کنم ..پتورو کشدم رو سينش سرم وگذاشتم لبه تخت 

 وخوابيدم...

ي داره با انگشت کوچيکم بازي ميکنه..چشمام وباز کردم همينجور که لبه تخت خوابيده بودم تکون حس کردم يک

نخوردم چشمام وبستم...فهميدم آراده..از انگشت کوچيکم شروع کرد تا انگشت اشارم...چهار تاش وتو دست گرفت 

صداي امير تو اتاق پيچيد  وبا انگشت شصتش اروم پشت دستمو نوازش ميداد..يهو در باز شد دسشتو برداشت

 گفت:اين چه کاري بود با خودت کردي؟

 آراد:هيشششش..آيناز خوابه چرا داد ميزني؟

اميراروم گفت:ببين اين دختر بيچاره رو چطور زابراه کردي؟..ماشااهلل هر روز براي اذيت کردنش يه روش جديد 

 پايين...با مشروب خوردنت چيو ميخواستي ثابت کني؟...اختراع ميکني..خدا ميدونه چطور تورو از اون پله ها اورده 

هيچي...يه لطفي درحقم ميکني؟)جفتشون سکوت کرده بودن(آيناز واز پيشم ببر..يه کاري کن ديگه نبينمش..باش -

 ازدواج کن 

 چرا؟..-

 بده به فکرتنهايتم؟-

 داکنم؟امير پوزخندي زد وگفت:چقدرم به فکرمي..باشه ولي خونوادشو از کجا پي

 من برات پيدا ميکنم..-

 باشه..هر وقت پيداشون کردي بهم خبر بده..چون ديگه طاقت اين دوري رو ندارم -

 اين چرت وپرتا چي بود به هم ميگفتن...امير دسشتو گذاشت رو شونم وتکونم داد گفت:آيناز ...آيناز

 آراد:اينجوري صداش نزن ممکنه بترسه..

 چي؟...-

 صداش بزن..مگه باش دعوا داري؟ميگم ارومتر -

 خودت بيدارش کن بگو بياد بيرون باش کار دارم-

 باشه..-

 وقتي رفت آراد خم شد..اروم پشتم ومالش ميداد وصدام زد:آيناز..آينازي...

 دلم هري ريخت قلبم سرد شدوتند تند زد...تا حاال با اين صميمت صدام نزده بود ..آيناز

 ي بهش انداختم با لبخند گفت :سالم ..سرم وبلند کردم ونگاه

 سالم...-

 خواستم بلند شم که دست وکمرم همزمان درد گرفت خم شدم پايين وچشمام وبستم ولبم به دندون گرفتم

 چي شده؟.حالت خوبه؟-

 چيزيم نيست خوبم ..-

 اره باور کردم ..ببخش تقصير من بود بزار بهت کمک کنم-

 نه ..نميخواد..خوبم خواست بلند بشه گفتم:نه 

 به زحمت رو صندلي نشستم گفت:علي اومده بود بات کار داشت 

 رفت؟-
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 نه..بيرون منتظرته-

 صبحونه خوردي؟-

 اره..صبح زود تو شکمم کردن-

 خنديدم وگفتم:چه خوابم سنگين نفهميدم 

 اخه نذاشتم جيک خانم پرستار در بياد ...-

اميرعلي هم مهربونتر شده بلند شدم از اتاقش اومدم بيرون تو سالن نبودش نگاش کردم..حس ميکردم چهرش از 

 ..رفتم حياط ديدم به ماشينش تکيه داده...پيشش وگفتم:سالم..

 با حال گرفته اي گفت:سالم..بشين کارت دارم

 اين چرا اينجوري شده؟...وقتي نشستم گفت:خب تعريف کن ديشب چه خبر بوده؟

 چي؟-

 بود ولي با ارامش گفت:آراد چرا ديشب مشروب خورد؟ انگار اعصباني

چرا از من سوال ميکني؟..برو از خودش بپرس من وقتي رفتم خونه ديدم حالش بده با هزار مکافات سوار ماشين -

 کردم ..االن کمرم درد ميکنه

 خب حاال..چرا اعصباني ميشي؟-

 اونم مشروب خورده اخه يه جور سوال کردي انگار بينمون اتفاقي افتاده ..-

 با لبخند گفت:معذرت ميخوام...اخه آراد تا به اين سن رسيده نميدونه مشروب چيه چه برسه بخواد بخوره؟

سرم پايين انداختم چيزي نگفتم با ناخن دستام بازي ميکردم گفت:يه چيزي ميخوام بدونم..پس هر سوالي کردم 

 جوابمو بده باشه؟

 گام کنجوابشو ندادم..گفت:خانمي ن

 نگاش کردم گفت:ديشب آراد چي بهت گفت؟

 همينم مونده چرت وپرتاي ديشب آراد و به امير بگم..گفتم:هيچي...

 هيچي؟آيناز خواهش ميکنم... مگه ميشه تو اون حالت چيزي بهت نگفته باشه ؟-

 توي چشماي سرد خاکستريش نگاه کردم وگفتم:اگه بگم قول ميدي دعواش نکني؟

ت:اره قول ميدم..)با شک نگاش کردم بهش اعتماد نداشتم ممکنه زيرش بزنه(اصال به جون آراد که خنديد وگف

 عزيزترين کسم قسم کاريش ندارم ...خوبه؟

 حرفشو باور کردم تمام حرفاش وبه امير گفتم..وقتي تموم شد خنديد وگفت:خب ..مثل اينکه ماموريتم تموم شده

 با تعجب گفتم:چي؟..چي تموم شده؟

هيچي...ديگه نقش بازي کردنمون تموم شد ديگه الزم نيست جلوي آراد غذا تو دهنم کني يا بغلم کني ديگه تموم -

 شد 

 چي ميگي امير؟-

 شايد ديگه خيلي کمتر از گذشته همديگه رو ديديم يا اصال ديگه نديديم -

 با گيجي گفتم:چرا ؟نميفهمم چي ميگي؟
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ه سوال ديگه مونده..منو دوست داري؟)با ابروي باال نگاش کردم(نميتوني جواب مهم نيست بعدا ميفهمي...خب ي-

 بدي؟

 اخه چي بگم؟-

 اون چيزي که دلت ميگه..-

 نميدونم..-

 نميدونم جواب من نيست ..يه جواب قاطع اره يا نه...يعني تو از دلت خبر نداري که بتوني راحت جواب بدي؟-

ه بودم به حمايتاش ..به پناهگاه امنش که هر وقت از دست آراد فرار ميکردم يه چي ميگفتم...به بودنش عادت کرد

جاي براي پنهان شدن داشتم ...اگه بگم نه اين پناهگاه رو از دست ميدم.. اما دلم نسبت به آراد نرم شده ديگه به 

 از دست بدم  سختي وسفتي روزاي اول نيست ..ولي من نميتونم دوتاشون با هم داشته باشم بايد يکيشو

 چي شد؟-

 راستش ...نه-

 مطمئن...يعني خيالم راحت باشه دوستم نداري؟-

 با لبخند گفتم:اره..

 پس فعال به آراد چيزي نگو..بزار هنوز فکر کنه ما همديگه رو ميخوايم تا وقتش-

 وقتش؟..يعني کي؟-

 بهت ميگم..-

 مين پرسيدم:داري ازدواج ميکني؟يه چيزاي دستم اومد اما مطمئن نبودم همينه بخاطر ه

 با تعجب گفت:از کجا فهميدي؟

 فقط حدس زدم...حاال کي هست؟-

 مي شناسيش...-

 فقط نگاش کردم گفت:چيزي شده؟

 با خوشحالي ساختگي گفتم:نه مبارکه..

 ممنون-

 کاري نداري؟-

 نه..خداحافظ-

دوباره ميتونم ببينمش ..يه چيزي تو گلوم داشت خفم  پياده شدم درو بستم...ماشين وروشن کرد ورفت نميدونم کي

ميکرد چشمامو بستم يه نفس عميق کشيدم راه افتادم...سرمو بلند کردم ..آراد کنار پنجره اتاقش داشت نگام ميکرد 

 رفت کنار...رفتم اتاقش ديدم يه پرستار داره التماسش ميکنه بمونه گفتم:چي شده؟

 سعيدي بگيد تا دکترشون تاييد نکردن نبايد برن پرستار:خانم خواهشا به اقاي 

 به آراد که که داشت کتش وميپوشيد گفتم:نميخواي بيشتر استراحت کني؟

 نه خوبم...تا هر چي خوابيدم بسمه -

 اقاي سعيدي خواهش ميکنم...شما هنوز بايد استراحت کنيد-

 گفتم خوبم -
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 رو به من کرد وگفت:خوبي؟

 اره ...-

 قيافت عين لشکر شکست خوردهاست؟پس چرا -

 چيزيم نيست ..بريم -

 با قدم هاي اهسته وبي حوصله راه ميرفتم آراد گفت:در مورد حرفايي که ديشب ..

 حرفشو قطع کردم وگفتم:مي دونم ..تو وضعيتي نبودي که بدوني داري چي ميگي 

 به علي که چيزي نگفتي؟-

 داد که....بي خيال  چراگفتم...اما يه سري حرفايي تحويلم-

 سوئيج وبده..-

 نميخواد خودم رانندگي ميکنم-

 حالت خوب نيست..-

بدون توجه به اون دزگير بنزش وزدم سوار شدم خودشم کنارم نشست ...ماشين وروشن کردم وراه افتادم بخاطر 

 ه دست خطرناکهدرد دستم مجبور شدم فقط با دست چپم رانندگي کنم...گفت:با دودستت رانندگي کن ..ي

 بدون اينکه نگاش کنم بي حوصله گفتم:دستم درد ميکنه...

 خب بزار من رانندگي کنم..-

 نميشه..-

چيزي نگفت...امير والکي از دست دادم..حماقت کردم..کارم عين خريت بود..ديونه بودم..اگه حتي يه درصد فقط يه 

به من..حس کردم صورتم خيس شده تند تند پاکشون درصد منو دوست داشت بخاطر نه گفتنم کشيد عقب..لعنت 

 کردم...نگاهاي آراد وحس ميکردم ولي نگاش نکردم 

 چي شده؟-

 اب دهنمو وقورت دادم وگفتم:هيچي..

 ماشين و بزن کنارخودم رانندگي ميکنم-

 خوبم..-

 خوب نيستي..حال خرابتو دارم مي بينم -

 ماشين و بزن کنار-

 آراد خواهش...ناخوداگاه داد زدم:

 نگاش کردم يه لبخند رو لبش بود..گفتم:ببخشيد..منظورم اقا بود 

 از اين به بعد بگي اقا جات تو انباريه...همش بايد زور باال سرت باشه تا يه کاري که ميخوام انجام بدي؟-

 به تو کنه يه گوشه پارک کردم گفتم:ببين...با صدا زدن اسمت نميتونه کمکي به عالقه مند کردن من 

 مهم نيست ..فقط ديگه دلم نمي خواد بهم بگي اقا-

 باشه..-

 راه افتادم گفت:امير چيزي بهت گفته اينقدر پکري؟

 اره ولي به من واون مربوطه..-
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 غير مسقيمش يعني به تو ربطي نداره ديگه؟-

 با لبخند تلخي گفتم:قصد بي ادبي نداشتم...

 همه راهواوه چه مودب ..کي ميره اين -

 خنديدم وگفتم:بين من وتو فاصله اي نيست 

خونه رسيديم ماشين تو پارکينگ پارک کردم...گفت:بايد به فکر گواهي نامت باشم..ميترسم برات دردسر 

 بشه..رانندگي که بلدي جلسه اول قبولي جلسه دومم گواهي نامه بهت ميدن 

 ن نباش..برو استراحت کن کمربندم وباز کردم وگفتم:ممنون فکر گواهي نامه م

 پياده شدم..اونم پايين اومد وگفت:نميشه بايد برم شرکت

 نميشه برو بخواب..-

 گفتم کار دارم..-

 همش بايد زور باال سرت باشه تا يه کاري که ميخوام انجام بدي؟ -

 با خنده گفت:خوب بلدي حرفاي خودم وکپي کني به خودم تحويل بدي..

 حرف گوش نميکني ..حاال هم برو بخواب خب چيکار کنم...-

 من که خوابيدم..تو برو استراحت کن-

 نهارم وبخورم مي خوابم-

 نه االن برو..-

 ببين اگه فکر کردي سوئيچ بهت ميدم کور خوندي..اصال االن ميرم سوئيچات وبرميدارم ..ببينم با چي ميخواي بري-

 وگفت:يه دونه االغ دارم که چهار صدتا ميره..با اون ميرم سريع از پارکينگ اومدم بيرون دنبالم اومد 

خنديدم وگفتم:اون االغ بيچاره اگه تو ترافيک تهران گير بيوفته ..درجا سکته ميکنه بعد بايد وسط خيابون نعش 

 کشي کني

 رفتم اتاقش دو تا از سوئيچ ماشيناش وبرداشتم وگفتم:حاال بخواب..

 است55نهار نخوردم ساعت -

 تو که نهاري نميخوري همون دولقمه هم خاتون برات مياره -

 آيناز خوابم نمياد مگه زوره؟-

 اره زوره...چون من ميگم -

اومدم بيرون درو بستم واومدم پايين ..خاتون بعد اينکه حال آراد وپرسيد براش نهاربرد منم خوابيدم...اما چه 

وامير علي افتاد فکر کردم ..از اولين روز اشناييمون تو نمايشگاه خوابيدني يک ساعت تمام به اتفاقاتي که بين من 

نقاشي..تاشب مهموني که خيلي راحت بهم گفت بگو اميرعلي ...اقا به اسمم نچسبون چقدر با هم راحت بوديم چرا 

 راحت از دستش دادم.. فکر نميکردم يه روز با هم غريبه بشيم..

 آيناز..آيناز..پاشو مادر -

 ز کردم ديدم خاتون کنارم نشسته گفتم:چي شده بازمهموني گرفته بيام کمک چشمم وبا

 خنديد وگفت:نه اتفاقا خودت مهمون داري

 صاف نشستم وگفتم:من مهمون دارم ؟کي؟ از کجا؟...مطمئني گفت من؟ 
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 ديگه اونقدرام پير نيستم که نشنوم اسم کيو صدا زده ..پاشو کمکم کن -

 ندارم نگفت کيه؟  من که کسي رو اينجا -

 قرار بياد 1نه...فقط گفت ساعت -

من تو شهر خودمونم بي کس کار بودم چه برسه به تهران ..چه خوبه ادم يه مهمون ناخونده ناشناس داشته باشه 

..کمک خاتون شام ودرست ميکردم به فکر مهمونم بودم يعني کيه؟آرادم با اين کاراش ميخواد منو سوپرايز کنه 

که به سکتم ميده ..صداي بسته شدن در اومد سريع از پله ها رفتم باال ديدم آراد گفتم:تو االن بايد تو تختت  نميدونه

 باشي اينجا چيکار ميکني؟

 سالم..شرکت کار داشتم بايد حتما ميرفتم-

 سوئيچا که پيش من بود با چي رفتي؟

 خاتون برام اوردشون-

 کيه؟ چند قدم سمت پله ها رفت گفتم:مهمونم

 با لبخند گفت:غريبه نيست مي شناسيش..

رفت باال رفتم اتاقم ودستي به صورت نازنيم کشيدم..به ساعت نگاه کردم چرا اينقدر کند راه ميره بدو ديگه اَه 

ولي صداي زنگ ايفون نيومد ...خاتون پشت سرم  1ميخوام بدونم مهمونم کيه اينقدر به ساعت نگاه کردم تا شد 

 ت:خودتو کشتي دختر ..هر کي هست باالخره ميادوايساد وگف

 شد1خب کو؟ساعت -

 آراد شيک وپيک از پله ها مياومد پايين گفتم:نميخواي بگي مهونم کيه؟

 ابروشو برد باال وگفت:نچ..

 زنگ ايفون به صدا دراومد ..دويدم سمت اشپزخونه آراد داد زد:مواظب باش نيوفتي

گاه کردم ديدم مختاره..دکمه رو فشار دادم با حرص رفتم باال وبا اعصبانيت جلو ايفون وايسادم به صفحه ن

 گفتم:مهمونم مختاره؟

 اخه ديدم رابطتون خيلي خوبه گفتم يه شب دعوتش کنم -

 خيلي بي مزه اي -

 خواستم برم که درعمارت باز شد يه دختر قد بلند شيک پوش اومد تو چشماش از ديدن عمارت از حدقه زده بود

 بيرون با خوشحالي و جيغ دويدم سمتش وگفتم:ليال..

 اونم با تعجب به من نگاه ميکرد که چطور سمتش ميدوم پريدم بغلش وگفتم:ليال ...

 اون بد بختم که انگار ترسيده بود هيچ عکس العملي نشون نميداد

 ازش جدا شدم وگفتم:خوبي؟

 نه زياد..)اروم گفت(تو اينجا زندگي ميکني؟-

 ه..چطور؟ار-

 خيلي گندست...اندازه يه شهره-

 خنديدم وگفتم:پشت عمارت ونديدي

 پشت سرم نگاه کرد وگفت:اون پسره آراد نيست؟
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 چرا خودشه..-

 چه ترسناکه..-

 برگشتم ديدم همون اخم مادر زادي رو صورتشه گفتم:ولش کن..اين همين جوري زائيده شده..اخمش کالسشه 

 باري که ديدمش خيلي الغر تر شده نکنه تو رژيمه نسبت به اخرين -

آراد از ايستادن خسته شده بود سرفه اي کرد ..يعني منم تحويل بگيريد خنديدم وبا ليال رفتيم پيشش مختار رو مبل 

 نشسته بود از خودش پذيراي ميکرد ...رو به روي آراد وايساد گفتم:اين ليالست ..اينم اقامون آراده

 نيستم که اينقدر ذوق کرده...منو که يادت نرفته ليالآراد:شوهرش 

 نه..يادم نرفته چطور بخاطر معتاد بودنم تحقيرم ميکردي-

 تحقيرت نميکردم ...ميخواستم به خودت بياي -

 مختار:کارخونه شکر ميون کالم همتون...خب بشينيد حرفاتون وبزنيد 

 آراد:به تو که بد نميگذره ..کل ميوه هارو خوردي

 مي خواستين زودتر بيايد-

 خنديدم ونشستيم..ليال دم گوشم گفت:مگه تو خدمتکارش نيستي؟

 چرا..-

 خب چرا اينقدر با هم خوبيد؟-

 شنيدي که ميگن که عشق اسان نمود اول ولي افتاد زمشکل ها؟...اينقدر سختي کشيدم که اينجور با من خوب شده -

 ندي گفت:سالم..خاله ريزهدر عمارت با زشد وپرهام با صداي بل

 واي..ابروم رفت از سالن اومدم بيرون رفتم سمت درعمارت وگفت:پرهام چه خبرته ابرومو بردي

 چرا؟چي شده؟..چرا چشات باد کرده؟-

 هيچي..يه مدت بود من وبه القاب وعناوين مختلف مفتخر نکرده بودي-

 حاال بهت افتخار دادم-

 خنديدم وگفتم:روتوبرم..

 ام چي داريم؟ش-

 مهمون دارم..کمتر صدا بده-

 مهمون ؟تو؟..کي هست؟نکنه اومدن خواستگاري؟اره..-

 نه..دوستمه..بيا ببينش -

 يه دستي کشيد رو موهاش وگفت:خوبم ؟

 اره خوبيم بريم...-

 ستيد؟با هم رفتيم سالن پرهام با ديدن ليال شد عين سکته زده ها گفت:سالم...خوبيد؟..نه يعني خوب ه

 آراد ومختار اروم خنديدن اين چرا اينجوري شده منم با خنده گفتم:اين دوستم ليالست )به ليال گفتم(اينم پرهام

 ليال:واقعا اسمش بهش مياد...تو هپروت سير ميکنه ..حاال خوبيد با خوب هستيد چه فرقي داشت؟

 پرهام:فرق داشت..ولي دوستانه بود دومي رسمي
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 ون رئيس جهور پاکستانم که ميخوايد رسمي با من حرف بزنيد ؟جدي مگه من معا-

 پرهام که يخش باز شده بود گفت:خوبي ليال جون ...

 ليال با چشاي گشادنگاش کرد من وآراد ومختارو خنديدم ليال بلند شد وگفت:اين چه طرز صحبت کردن؟

 مي نميخواد حرف بزني ببخشيد معاون رئيس جمهور پاکستان ..شما خودتون گفتيد با من رس-

 رفتم طرف ليال وگفتم:بشين عزيزم 

 ليال نشست ..پرهام کنار مختار نشست وليال وزير نظر داشت ليال فهميد وگفت:چيه ادم نديدي؟

 ديدم ولي پاکستاني نه..-

اشپزخونه  ليال پوفي کرد آراد بلند شد بازوي پرهام وگرفت وبا خودش برد ..مختارم بلند شد وگفت:خب من ميرم

 ببينم اونجا چي گيرم مياد بخورم 

 ليال:اين کيه ديگه؟...کپ خودمه

 خنديدم وگفتم:اره..از تو هم بيشتر..ازش خوشت اومده؟

 چي؟از يان خوله چله عمرا-

تا موقع شام من وليال تنها بوديم ..به خاتون اجازه پذيرايي ندادم وفقط يه سالم وعليک کرد ورفت شام وبا هم 

ديم تمام مدت پرهام به ليال نگاه ميکرد ليال هم با چش غره نگاش ميکرد ولي پرهام روش کم نميشد .. نميدونم خور

آراد سر ميز شام چي به پرهام که تا موقع رفتن ليال هيچي به زبون نازنيش نيورد منم از اين همه سکوت در تعجب 

نشسته بود وخيار ميخورد پرهام از اشپزخونه اومد بيرون  بودم..وقتي ليال رو تا دم در بدرقه کردم اومدم تو آراد

 وگفت:ليال جون رفت؟

 با لبخند گفتم:اره رفت..

 يهو رفت طرف آراد وبغلش کرد وگفت:همين دخترو برام بِسون..مژه هاي بلندش از قلبم رد شده از کمرم دراومده

 طيلي رسمي اعالم کنن...جدي حرف بزن آراد خنديد وگفت:به جان خودم هر وقت ادم شدي ميگم سه روز تع

 رو زمين نشست وعين بچه ها گفت:جدي ..جدي ميخوامش اون عشق گمشده منه ..اون ليلي منه

 گفتم:ميشه به منم بگيد چه خبره؟

 آراد:ليال رو ميخوايم بديم به اين ديونه 

 م:ميشه چند لحظه بياي؟خندمو جمع کردم وجدي به آراد نگاه کردم..از نگاهم فهميد چيزي شده گفت

 بلند شد پرهام گفت:در مورد ازدواج من ميخوايد جلسه بگيريد؟

 گفتم:اره... 

 داشتيم ميرفتيم باال که پرهام گفت:ايناز شمارش وداري؟

 نه..يعني صبر کن ..بعد بهت ميگم -

 باشه..-

ليال قبال معتاد بوده..چرا با پرهام رو به رفتيم اتاق آراد گفتم:معلوم هست داري چيکار ميکني؟..تو که ميدونستي 

 روش کردي؟

آيناز..گذشته ليال هر چي بوده پاک شده..تموم شد بايد براي خودش يه زندگي جديد بسازه تنهايي هم نميتونه بايد -

 يکي کنارش باشه کي بهتر از پرهام؟..دوتاشون از پايين شهرن وهمديگه رو درک ميکنن..
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 يدونه ليال معتاد بوده..نميدونه مواد فروش بودهدرست..اما پرهام نم-

 تو هم مواد فروشي بودي..نبودي؟ من که قبولت کردم واوردم پيش خودم-

 اره ..اما به عنوان خدمتکار نه شريک زندگيت..فکر ميکني اگه پرهام بدونه ليال معتاد بوده قبولش ميکنه؟-

 پرهام قرار نيست چيزي بدونه..-

 ميخواي اين دوتا به هم برسوني؟تصميمت جديه؟-

اره..دوتاشون لياقت يه زندگي راحت ودارن..برو به ليال بگو تصميم اينکه بخواد درمورد گذشتش چيزي به پرهام -

 بگه به عهده خودش بزار 

 ميترسم پرهام بگه نه..-

 خنديد وگفت:مگه از تو خواستگاري کرده که ميترسي؟

 رو به شوخي بگير..پس ليال رو بخاطر همين دعوت کردي؟ با اخم گفتم:تو هم که همه چي

 نه..بخاطر تو ديدم حالت خوب نيست گفتم شايد با ديدن ليالت حالت بهتر بشه..اينجور با يه تير دو نشون ميگرم -

 ممنون..-

 رفتيم پايين..ديدم پرهام همون جا زانو هاش وتو بغل گرفته گفتم:بسوزه پدر عاشقي

 ن ماسريع وايساد وگفت:نتيجه جلسه چي شد؟..باالخره منو زن ميدين؟پرهام با ديد

 آراد:اره ولي بايد يه مدت صبر کني؟

 يعني چقدر؟-

 پنج يا شيش ماه-

 وا رفت وگفت:چي؟...پنج يا شيش سال من ميميرم)با تعجب نگاش کرديم(اخه براي من سال ميگذره

 خنديدم و به آرادگفتم:براي چي پنج ماه..؟

 يه چيزي هست که تو خبر نداري..-

 پرهام:آني جون..شماره ليلي جون ..لفطا

 خنديدو گفتم:ندارم..

 پرهام با اخم نگام کردوگفت:سرکارم گذاشتي؟..بده

 جدي ندارم..اگه داشتمم بايد از خودش اجازه بگيرم-

 چيزي نگفت واز پله ها رفت باال..گفتم:ببين باش چيکار کردي

 درکش ميکنم-

 پوزخندي زدم وگفتم:مگه تو بلدي کسي رو دوست داشته باشي؟

 فقط نگام کرد..از پله ها اومدم پايين گفت:آيناز..

 برگشتم:بله..

 فردا نهار ميريم بيرون...-

 من وتو؟-

 اره..اشکالي داره؟-

 اشکال که نه..ولي اگه فرحناز بفهمه-
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 نيستش..با دوستاش رفتم لندن..-

 يگه؟با پوالي تو د-

 بله...با پوالي بي زبون من -

 چرا از باباش پول نميگيره؟-

 ساله حتي هزارتومنم از باباش نگرفته1بابام بهش گفته چون قرار با من ازدواج کنه خرجشم با منه...االن-

 خنديدم وگفتم:زن ذليل

 گذشت؟قيافش تو هم شد..رفتم اشپزخونه ظرفاي شام وشستم رفتم به خونه خاتون گفت:خوش 

 اره خيلي..-

 مش رجب:خدا کنه با اين همه خوشي خوابت ببره

 نترس همچين خواب برم که زلزله هم نتونه بيدارم کنه...-

بوداالن خاتون مياد ميگه:ايناز اقا با 56تشکم وپهن کردم که بخوابم تلفن زنگ خورد به ساعت نگاه کردم يه ربع به 

 تو کار داره

 بود که در اتاق باز شد خاتون سرش وکرد تو وگفت:ايناز اقا با تو کار داره هنوز فکرم تموم نشده 

 پتو رو انداختم رو تشک وگفتم:خودم ميدونستم االن ميرم 

 با تعجب گفت:از کجا ؟

 از اونجا..-

نبود يه شال وکالم وپوشيدم رفتم عمارت وارد اتاق شدم به بالشتش تکيه داده بود وکتابي دستش بود انگار حواسش 

 عقب گرد کردم ورفتم بيرون در وبستم...دوتا ضربه به در زدم گفت:بيا تو..

 يکي ديگه زدم گفت:ايناز بيا تو..

 کنار وايسادم ديگه در نزدم..همه جا ساکت بود در باز کرد سرش وارد بيرون گفتم:پخخخخخ

 اريه ميکني؟پريد هوا زدم زير خنده با اخم نگام کرد وگفت:بازيت گرفته؟اين چه ک

 قيافش ونگاه شده عين تمساي که ميترسه -

اخمش بيشتر از همونايي که روش حساب ميبرم وميترسم خندم وجمع کردم يه سرفه کردم رفتم تو ..رو تخت 

نشستم کتاب ودستم گرفتم وسرم وانداختم پايين لبه تخت نشست وگفت:مگه تو سيبري گير افتادي اينجوري لباس 

 پوشيدي؟

 الت قهري گفتم:هنوز نميدوني من سرماييم؟با ح

چرا از اون شب پاييزي که ميخواستيم بريم بيرون ...خودتو زير پالتو وکاله وشال گردن مخفي کرده بودي فهميدم -

 سرمايي هستي

 مسخره نکن..-

 خنديد دماغمو کشيد وگفت:اخمتو بازکن ببينم

 اچار فرانسه نيوردم-

 و نشست وگفت:خب خودم بازش ميکنم رو به روم رو تخت دو زان

 دوتا دستاش عين پنچول گربه اورد باال گفتم:ميخواي چيکار کني؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

4 2 8  

 

 قلقلکت بدم..-

 قلقلکي نيستم...دستتم بهم بخوره کتک ميخوري -

تا دستشو به طرفم دراز کرد جا خالي دادم وافتادم روش وشروع کردم به قلقلک دادنش ميدونستم قلقلکي کامليا 

 گفته بود...بلند بلند ميخنديد وگفت:ايناز نکن...تورو خدا .. بهم

 از خنديدن قرمز شده بود گفتم:بگو معذرت ميخوام ..

 همين جور که ميخنديد گفت:غلط کردم ...ولم کن-

ولش نکردم بيشتر قلقلکش ميدادم ...خودش وميکشيد عقب وتکون ميخورد وميخنديد به لبه تخت نزديک شد يهو 

 افتاد زمين ..زدم زير خنده واون رو زمين ميخنديد من رو  از تخت

 تخت گفتم:شلوارتو خيس نکني..

 سريع نشست اومد رو تخت وبا خنده گفت :حسابت ميرسم...

تا خواستم بلند شم شلوارم رفت الي انگشتم ونزديک بود از تخت بيوفتم که آراد گرفتم دوتا دستاش دور شونهام 

 گرمش که تند تند ميکشيد رو صورتم ميخورد وگفت:ديونه نزديک بود بيوفتيگرفته بود ونفسهاي 

 تورو خدا قلقلکم نده..-

 کاريت ندارم بابا...از کجا فهميدي من قلقلکيم؟-

 کامليا گفت...-

 خودشو داداشش تمام نزدگيمو دادن دست تو-

 هنوز دستش برنداشته بود گفتم:دستتو بردار

 خودش خوابوند گفتم:ولم کن.. خوابيد رو تخت منم رو

 از بس خند يد م دلم درد ميکنه -

 خب به من چه..-

 دکتر گفته هروقت دلت درد گرفت شکم يه دخترزبون دراز بزار رو شکمت حالت خوب ميشه -

 اين تجويز کدوم دکتر احمقيه؟-

 خودم...-

 دستشو کمي شل کرد نگاش کردم وگفتم:دکتر جون ولم کن ...خفه شدم

 از چي؟-

 کمبود اکسيژن..-

 ولم کرد نشستم وگفتم:لطف کن ديگه همچين تجويزي براي خودت نکن

 با لبخند شيطنتي گفت:يه تجويز ديگه اي هم کرده بودم ولي چون هنوز نامحرميم نميشه

 چي؟-

 ازاون تجويزا...-

 کدوما..-

 خنديد وگفت:از اون کارا ديگه..

 باخنده گفتم:کثافت...
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 ش وکرد زير پتو..بالشت کنارش وبرداشتم تا جا داشت زدمش ..اونم فقط ميخنديدسر

 خنديد وگفت: بابا غلط کردم ولم کن

 خجالت نکشيدي اين حرف وزدي؟-

 هنوز سرش زير پتو بود گفت:من کي خجالت کشيدم که اين بار دومم باشه

 فکر نکنم..مغزت بدونه خجالت چند بخشه -

 ...سرش واز زير پتو اورد بيرون نگام کرد گفتم:ها چيه..باز چه تجويزي کردي؟کتاب ودستم گرفتم

 جدي گفت:هنوز ازم متنفري؟

 برات مهمه؟-

 خيلي..-

 نه..-

 با خوشحالي گفت:پس دوستم داري...

 گفتم متنفر نيستم نگفتم دوست دارم-

 بدجنس..-

واب رفت...خنديدم پتو رو کشيدم رو سرش بعد وقتي خوابيد براش کتاب خوندم ..زودتر از شباي ديگه خ

 برداشتم..شايد بميره

 حوصله پايين رفتن نداشتم رفتم به همون اتاق اقيانوس خوابيدم..

 صبح خواب الود رفتم اتاق آراد..صداش زدم:آراد...آراد...

 ميکنه گفتم:کي بيدار شدي؟کاش ميشد با يه صدا بيدار بشه ..با چشماي خواب الود نگاش کردم ديدم با خنده نگام 

 همين االن که صدام کردي.. -

 حاال براي چي ميخندي؟--

 به قيافه تو...وقتي خوابت مياد نمياومدي-

 اونوقت تو بيدار ميشدي؟-

 اره..-

 چطوري؟-

 ساعت زنگ دارش واز زير تخت اورد بيرون وگفت:با اين ...

 شادگفتم:يعني تو هميشه با اين ساعت بيدار ميشدي؟با ديدن ساعت خواب از کلم پريد وبا چشماي گ

 نه..اين مال بچگيام بوده خرابه -

 با حرص واعصبانيت پامو زدم زمين وگفتم:آراد...تو ديونه اي ..ميفهمي ديونه 

 خنديد وگفت:ديونه نيستم از حرص خوردن تو کيف ميکنم

 رواني... -

.وان وديگه خودش حاضر ميکرد وصبحونه ساعت هفت اماده وحاضر همينجور که ميخنديد از اتاقش اومدم بيرون.

 ميذاشتم تو سيني که توي چار چوب در وايساد وگفت:همينجا ميخورم

 صندلي رو کشيد عقب ونشست ..هر چي تو سيني بود گذاشت جلوي خودش گفت:مرباي البالو نداريم؟
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 البالو ها؟..البالو؟..سه نوع مربا جلوته اينا رو بخور بعد بگو-

 بلند شد رفت طرف يخچال درو باز کرد ومرباي البالو دراورد وگفت:چرا سرپايي بشين 

 خودش نشست گفتم: واقعا ميخواي همه اينارو بخوري؟

 نه...از رنگش خوشم مياد براي اينکه اشتهام باز بشه گذاشتم جلوم -

 دستمو زدم به پيشونيم وگفتم:ديونم کردي..

 دم ونشستم گفت:مگه عاقل بودي که من ديونت کنم؟صندلي رو عقب کشي

 با همون حالت نگاش کردم خنديد وگفت:قرار ظهر يادت نره ها

 حاال ببينم چي ميشه-

 يعني چي؟-

 يعني اگه بخواي ظهرم همين جور به ديونه بازيات ادامه بدي من با تو جاي نميام -

 نه قول ميدم پسر خوبي باشم -

 رم خوبي خنديدم وگفتم:چقد

زنگ زد که حاضر بشم..منم در کمدم 55بعد اينکه صبحونشو خورد رفت..منم به کاراي هميشگيم رسيدم ساعت 

وباز کردم با ديدن لباساي که اميرعلي برام خريده بود دلم گرفت..کاش ميتونستم به آراد بگم بهم پول بده برم 

انتو بلند قهواي باشلوار کتوني مشکي با کفش پاشنه بلند که با لباس بخرم چاره اي نبود بايد همينارو مي پوشيدم يه م

کيفم ست بود به رنگ شکالتي شال مخلوط کرم شکالتي هم پوشيدم يه مشت عطر م به خودم زدم ...يه ارايش ماليم 

و کردم ..تو ايينه خودم خيره شدم پوزخندي زدم وگفتم:داري براي کي ارايش ميکني؟..آراد؟اون که ارزوي مرگش

ميکردي حاال چي شده که خودتو براش خوشکل ميکني؟..با اين کارت فکر ميکنه حتما خبرايي خوب اتويي دستش 

 ميدي...به دقيقه نکشيد که ارايشن وپاک کردم وبه يه برق لب اکتفا کردم ..خاتون اومد تووگفت:مادر حاضر نيستي؟

 چرا حاضرم..-

 در خوش لباسي هر چي بچوشي بهت مياد هزار ماشااهللخاتون بالبخند نگام کرد وگفت:ماشااهلل چق

با لبخند و تشکر اومدم بيرون وبه سمت عمارت ميرفتم ديدم آراد مثل هميشه خوش تيپ دست به سينه به 

BMW تکيه داده با شنيدن صداي پاشنه کفشم سرش وبلند کرد..نگام کرد يه لبخند به لب اورد معلوم بود تو دلش

 يکنه اما زبون مبارکشو تکون نداد بهش رسيدم گفتم:سالم..داره ازم تعريف م

 سالم ..-

سوار شدم نشست ماشين وروشن کرد وراه افتاديم يه موسيقي خارجي گذاشت وگفتم:تو با خواننده هاي ايراني 

 مشکلي داري؟

 نه..ولي با خارجيا بيشتر حال ميکنم..-

 اها...-

 ت داده ؟انگشتري که تودستت علي براي نشون به-

 به انگشتر توي دستم که علي موقع جشن نامزدي کامليا برام خريد نگاه کردم وگفتم:نه..ازش خوشم اومد برام خريد

 خنديد وگفت:چقدر گيجي حتما نشونه بهت نگفته 
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بهش نگاه کردم ..نميدونست رابطه بين من واميرعلي تموم شده..هنوز نميدونست اميرعلي داره ازدواج ميکنه 

 فت:آيناز..گ

 بله..-

 کي اسمتو انتخاب کرد؟-

 بابام..اسم مادرش بود-

 مگه ترکي؟-

 نه فقط مادر بابام ترک بود..باباش جنوبي -

 اها خودتم دختر جنوبي..-

 بله..-

 ولي اصال بهت نمياد...-

 يعني تو از قيافه تشخيص ميدي کي اهل کجاست؟-

 ورم از دختراي جنوب سياه يا سبزه است نه منظورم اينه که زيادي سفيدي.. تص-

 خب تصورات تودرست کن...بهتره يه سر به جنوب بزني-

 چشم..معذرت ميخوام-

بعد چند دقيقه سکوت ..به رستوران رسيديم پياده شديم ورفتيم تو..يه اقاي اومد جلو باآراد سالم کرد وبه طبقه دوم 

ر از پايين بود يه گوشه ..دنج ميز دونفره بود همون جا نشستيم راهنماييمون کرد رفتيم باال خلوت تر و شيک ت

 ..مرده که رفت گفتم:رزرو کرده بودي؟

 بله...اخه کم افتخاري نصبيم نشده بود که-

 خنديدم منورو برداشتم منو رو از دستم برداشت وگفت:قبال سفارش دادم

 چرا شايد من دوست نداشته باشم -

 م..همه رو دوست داري مطمئن-

ساالد برامون اوردم مشغول خوردن بودم که دوتا پسر مانکن اومدن تو...ميز وسط نشستن نگاشون ميکردم ..آراد 

 دستشو گذاشت رو صورتم وچرخوند طرف خودش وگفت:فکر نميکني من خوشکل تر باشم؟

 ا رو نگاه خيلي خوش حالته ..خنديدم وگفتم:اين همه اعتماد به نفس وتو از کجا مياري؟...تو خوشکلي ولي موهاي اون

نگاش کردم با ناراحتي نگام ميکرد وگفت:موهاي من پرپشت و مجعده اما اونارو نگاه معلومه به زور اتو اين حالتيش 

 کردن

 خب پس کي موهات بزرگ ميشه ؟-

 فکر نميکني از روزي که گفتم ميخوام موهام وبلند کردم ...بلندتر شده؟-

ت..موهاش بلند تر شده بود يعني دستام الي موهاش ميرفت...چرا من توجهي به موهاش نگاش کردم راست ميگف

نميکردم نهارو برامون اوردن اونم چه نهاري..شيش نوع غذا همه گوشتي...چند نوع دسر ونوشيدني ...ميز پرشد..با 

 دعوته؟ تعجب به چيدن غذا ها نگاه ميکردم آرادم با خنده اروم به من وقتي رفتن گفتم:مختار

 خنديد وگفت:نه..بخور تاسرد نشده 

 اخه اين همه؟..اصال از کدومش بايد شروع کنم ؟-
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 نميدونم...ميخواي از دسر شروع کن-

 برداشتم ونگاش کردم ..اروم غذا ميخورد مثل هميشه اما با غم گفتم:آراد..

 بله..-

 نميترسي؟-

 با تعجب گفت:از چي؟

 قاچاق انسان چيه ؟ پليسا بگيرنت؟.ميدوني حکم-

 حاال چي شد يهو رفتي تو فکر حکم داداگاه من؟-

 دارم جدي ميگم...-

سرش وانداخت پايين چند قاشق از دسرش خورد وگفت:حکمم، يا چند سال زندن وجريمه نقدي وشالقه يا حبس ابد 

 بابام يا حکم داداگاه...اخرشم اعدام هرکدومش باشه برام فرقي نميکنه ..اخرش ميخوام بميرم يا به دست 

 خودتو بکش کنار..به بابات بگو ديگه نمخيواي براش کار کني...تو که يه شرکت داري يعني کفاف زندگيتو نميده؟-

چرا ميده...اما من نميتونم بکشم کنار شدم عين ادمي که تا گردن تو باتالق گير افتاده حتي دستمم نميتونم براي -

 ارم جرمم ثابت بشه حکم اعدام تو شاخشِکمک دراز کنم...من پرونده د

 بخاطر همينه دختري رو اسير خودت نميکني؟-

 نه..من واقعا دختري رو دوست ندارم-

 حتي فرحناز؟-

 با تاکيد گفت:حتي فرحناز..

 واقعا؟..يعني واقعا فرحناز ودوست نداري؟-

 خب نه..چرا تعجب کردي؟-

 ر کردم واقعا کشته مردشياخه رفتارت با اون يه جوري بود که فک-

 فرحناز؟..جک ميگيا  ?خنديد وگفت:کشته مرده

 فرحناز که براي تو ميميره-

 مردنش الکيه...فقط کافيه يکي از ماشينام کم بشه يا يه خط رو صورتم بيوفته ديگه يادش ميره پسر دايي داره-

 فکر نکنم اينقدرام بد باشه...-

اون يک روز فقط يک روز مثل شبايي که من حالم بد ميشد ومثل تومنو به دختر عمه منه مي شناسمش..اگه -

 بيمارستان ميرسوند تا حاال دوتا بچه هم ازش داشتم

 اخه اون که مثل من هميشه کنارت نيست که بدونه کي حالت بد ميشه-

بد شد يه گوشه پارک کردم چرا اتفاقا کنارشم بودم..کاري نکرد...يه شب از مهموني برميگشتم موقع رانندگي حالم -

وبه فرحناز گفتم ..حالم بده تا بيمارستان برسونم ..گفت گواهي نامه همرام نيست ممکنه بگيرنم...جلوي هيچ ماشيني 

نگرفت زنگ زد به اميرعلي که بياد تا موقعي که اون اومد من از درد داشتم ميمردم علي خيلي دعواش کرد که چرا 

 .اما تو چي حتي گواهي نامه هم نداري اما هر وقت حالم بد بشه منو به بيمارستان ميرسوني من وتا بيمارستان رسونده.

 فقط بخاطر..همين دوستش نداري؟-
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نه..بحث يک سال ودو سال نيست از بچگي از فرحناز بدم مياومد...هر اسباب بازي که مادر ميخريد از ترس اينکه -

 تم قايمشون ميکردم..فرحناز ببينه وبهونه کنه ميخوامش زير تخ

 زير تختم پر بود از انواع واقسام ماشين وعروسک...

 خنديدم وگفتم:عروسک؟..با عروسکم بازي ميکردي؟

 اره..از اون عروسک خوشکال ي مو بلند-

 خنديدم وگفتم:حتما با دخترا هم بازي ميکردي؟

 نه با اميرعلي بازي ميکردم..-

 ي ...؟حتما خاله بازي ديگه؟زدم زير خنده وگفتم: تو واميرعل

نه...هر چي عروسک خوشکل بود من برميداشتم ميگفتم اينا زناي منه..عروسک زشتا رو ميدادم به علي ميگفتم اينا -

 هم زناي تو..علي بيچاره هم چيزي نميگفت قبول ميکرد

 پس از اون موقع دنبال عروسک خوشکال بودي...که االن رسيدي به دختر خوشکال-

 م کرد وگفت:اره..اما هيچ وقت فکر نميکردم يه عروسک زشت ....نگا

 فقط نگام کرد وچيزي نگفت...گفتم:عروسک زشت چي؟

 هيچي نهارتو بخور -

نهارو خورديم...از هر چيزي اورده بودن يه ناخنکي ميزدم آراد فقط با خنده به من نگاه ميکرد االن پيش خودش 

پيداش شده؟..ولي من اصال اين چيزا توجهي نميکردم وفقط ميخوردم...بعد نهار از فکر ميکنه اين قحطي زده از کجا 

رستوران اومديم بيرون از دل درد نميتونستم راه برم..دستم وگذاشته بودم رو شکمم واز پله ها مياومدم پايين آراد 

 که جلوتر از من ميرفت برگشت نگاهي بهم انداخت صاف وايسادم گفتم:چيه؟

 رو شکمت بود ؟ چرا دستت-

 کي؟-

 االن..-

 از پله ها اومدم پايين وگفتم: حالت خوش نيستا...من که خوبم 

به محض اينکه چند تا پله جلوتر ازاون برداشتم دوباره دستم رو شکمم گذاشتم...اخه بگو دختر مرض داشتي اين 

 همه خوردي..کنارم اومد وگفت:مطمئني خوبي؟

 اره..-

.سرم وگذاشته بودم روشيشه لبم وگاز ميگرفتم ماشين وپارک کرد وگفت:همين جا بشين االن سوار ماشين شديم..

 ميام..

پياده شد..اخه با اين دلم کجا بزارم برم..چند دقيقه بعد با يه سيني که دوتا ليوان داخلش بود اومد وقتي نشست 

 يکيشو جلوم گرفت وگفت:بگير بخور

 نميخورم..يعني جا ندارم-

 باته...براي دل دردت خوبه چاي ن-

دلم خواست يه کاري بکنم اين نفهمه..چاي رو برداشتم چند قلپ ازش خوردم ...به آراد نگاه کردم گفتم:تو چي 

 ميخوري؟
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 با لبخند گفت:نسکافه..

 منم ميخوام-

 نميشه چايتو بخور...حاال خوبه دلت درد ميکنه واين همه ميخوري-

 شبورد ودستمو دراز کردم طرف ليوان اون دستشو کشيد عقب وگفت:ميگم چاييتو بخورليوان خودم وگذاشتم رو دا

 بلند شدم ليوان وگرفتم وگفتم:بده.. بوش داره مياد

 خنديد وگفت:مگه ويار داري؟

 با اخم نگاش کردم و نشستم گفتم:ماشااهلل هر روزم مودب تر ميشي

 دم يهو ليوانمو برداشت وبا لبخند گفت:حاال قهر نکن بيا بخور با دلخوري ليوان خودم برداشتم ويه قلپ ازش خور

 ليوانشو پس دادم وگفتم:نميخوام

 با حالت نازي گفت:ناز نکن ديگه..آيناز

از لحن گفتنش خندم گرفت ليوانشو برداشتم اون چاي نبات منو ميخورد منم نسکافه اون..بعد اينکه نوشيدنيمون 

 خورديم گفت:بهتر شدي؟

 ه شکمم وگفتم:پر..پر ظرفت تکميل ..حالمم عاليزدم ب

 بلند خنديد وگفت:اگه بچه بود با اين ضربه اي که تو زدي تا االن مرده 

 بااعصبانيت گفتم:تو امروز چه گيري دادي که يه بچه به من بچسبوني؟

 خب ببخشيد...-

ارک کرد..با چشاي گشاد نگاش کردم دوباره دست به سينه واخم بيرون ونگاه کردم يه ماشين فراري جلومون پ

 وگفتم:ماشين رو نگاه ..چه نازه

 يه دختري ازش پياده شد...با حسرت گفتم:خوش به حالت

 آراد خنديد وگفت:ماشين داد ميزنه که صاحبش دختره نيست 

 ولي رانندش که دختره بود-

 مگه هر کي راننده يه ماشيني بود يعني ماشين مال اونه ؟-

 داختم باال وگفتم:نميدونم ...ولي فراري خوشکليه شونمو ان

 دوست داري؟-

 چي؟-

 فراري..-

 بشم حاال فراري بخوام؟ BMWپوزخندي زدم وگفتم:من تو خوابم نمي ديدم که سوار ماشين

 آراد خنديد وگفت:ارزو برجوانان عيب نيست 

 فعال که ارزوشم نکردم...چون ميدونم براورده نميشه  -

 زنگ خورد...به صفحه موبايلش نگاه کرد وگفت :لعنتي... موبايلش

 

 جواب داد:بله بابا..

 کجايي؟-
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 شرکت..-

 برو پيش اسي چند تا دخترداره بخرشون ميدي دست سعيد...بعدشم مياي پيشم کارت دارم -

 ميشه بعدا بيام پيشتون کار دارم-

 ن معطلي مياي پيش من ..فهميدي؟دادزد:نه..همين االن کاريي که گفتم انجام ميدي وبدو

 آراد کالفه شد واز روي اعصبانيت دندوناش وفشار ميداد باباش دوباره داد زد:نشنيدي؟

 شنيدم بابا..-

گوشي رو قطع کرد ومحکم زد به فرمون...منو جلو خونه پياده کرد گاز داد ورفت معلوم بود خيلي اعصبانيه رفتم 

 ت ده شب منظرش موندم نيومد ..خاتون گفت:حداقل برو شامتو بخورخونه لباسم وعوض کردم...تا ساع

 ميل ندارم..-

 نگرانشي؟-

 نگران کي؟..نه..فقط ..فقط حوصله ندارم از خونه تا عمارت وگز کنم که به اقا شام بدم -

 خاتون خنديد وگفت:باشه فهميدم..

اعت چند بود چرا هنوز نيومده نکنه باباش باليي وقتي رفت...روي راه پله نزديک اتاق اراد نشستم ..نميدونم س

 سرش اورده؟سرم وگذاشتم رو زانوم دستي شونم وتکون داد وگفت:آيناز...آيناز

 سرم وبلند کردم..خواب رفته بودم نگاش کردم وگفتم:کجا بودي؟چرا اينقدر دير کردي؟

 گرفته بود کنارم نشست کتشو گذاشت رو پاش وگفت:نگرانم شدي؟

 نه..-

 پس چرا اينجا خوابيدي؟-

 جوابي که به خاتون دادم به آرادم گفتم:چون ..سردم بود نميتونستم اين همه راه رو بيام 

 دستشو گذاشت رو زانوم وبلند شد گفت:برو بخواب دير وقته

 شام خوردي؟-

 نه..ميل ندارم-

 خواب نرو برات ميارم..-

 نمي خورم..-

 اش وگرم کردم وبردم اتاقش خوابيده بود لبه تخت نشستم وگفتم:پاشو..بلند شدم ورفتم اشپزخونه غذ

 چرخيد طرفم وگفت:نميتونم چيزي بخورم

 خودم درست کردم قرمه سبزي که دوست داري-

 لبخند تلخي زد وبا بغض گفت:از گلوم پايين نميره 

 بازم با بابات دعوات شد؟-

 فقط دعوا نبود..-

 منم از بابام کتک ميخوردم...هر وقت خمار ميشدمنو به باد کتک ميگرفت فهميدم کتکم خورده گفتم:

 نشست با تعجب گفت:بابات کتکت ميزده؟
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اوهووم..يه معتاد عوضي که بخاطر اون هيچ وقت روي خوشبختي رو نچشيدم بابام هميشه پول موادشو از مامانم -

هش پول ميداد...براي موادش حتي لباساي منم ميفروخت ميگرفت اگه نميدادش يا ميگفت ندارم منو ميزد تا مامانم ب

همه خرج خونه با مامانم بود تا بچه بودم هر جا ميرفت کار کنه منم با خودش ميبردوقتي به سن مدرسه رسيدم منو 

دست همسايه ها مي سپرد..وقتي براي نهار ميموندم صداي پچ پشون مي شنيدم که چرا ايناز هميشه اينجا نهار 

منم چون صداشون ميشنيدم بدون گريه تو خودم ميريختم نهارم نميخوردم وميگفتم مامانم برام مياره وقتي  ميخوره

خونه ميرفتم وميديدم چيزي نيورده ميگفتم خونه همسايه خوردم نميخواستم مامانم وناراحت کنم)اشکام سرازير 

حقوقش يا براي کرايه خونه بود يا خورد  شد( هيچ وقت يادم نمياد مامانم برام عروسکي خريده باشه چون تمام

وخوارک... اما همسايه ها مون از روي ترحم که من متنفر بودم ازشون عروسکاي دختروشن وکه ديگه بدرد 

نميخوردن به من ميدادن...منم هميشه ميکوبيدمشون به ديوار وميگفتم..مامان من اينارو نميخوام خودتت برام بخر 

ميشه ارزوي يه عروسک نو داشتم اما اين ارزو رو دلم موند...بخاطر لباساي درب وداغونم مامانم چيزي نميگفت...ه

 بچه هاي محلمون مسخرم ميکردن 

 آراد بغلم کرد رو سينش گريه کردم وگفت:گريه نکن...ديگه تموم شد 

 تموم نشده..بدبختي من هيچ وقت تموم نميشه -

ه کردم...ديگه ازش نمي ترسيدم باش راحت بودم حسي بهش پيدا دستمو انداختم دور کمرش وبدون نگراني گري

کردم که بقيه نداشتم ..حسي که از قلبم شروع شد وتمام وجودم وگرفت کمي اروم شدم منو از خودش جدا کرد ..با 

 دستش اشکامو پاک کرد وپيشونيمو بوسيد وگفت:شام خوردي؟

 نه..-

 پس با هم ميخوريم..-

 قاشق نيوردم...-

 البخند گفت:عيب نداره با همين يکي ميخوريم ب

 سيني رو برداشت گذاشت وسط تخت وگفت:بيا بشين ...

منم دوزانونشستم يه قاشق وپر کرد جلو دهنم گرفت..دهنمو باز کردم وخوردم يه قاشق خودش ميخورد يه قاشق 

 است..مخصوصا اين قرمه سبزيه ميداد به من..با يه قاشق دوتامون شام خورديم گفت:دست پختت خيلي خوشمزه 

 نوش جون..-

 سيني رو بردم اشپزخونه وبراي خوندن کتاب دوباره برگشتم اتاقش رو تخت نشستم گفت:بخواب..

 به بالشت کنارش نگاه کردم وگفتم:مثل هميشه نشسته ميخونم 

 کاريت که ندارم ..کمرت درد ميگره اصال کل پتو براي تو خوبه؟-

دونستم چيکار کنم ...نفسي کشيدم وسرم وگذاشتم رو بالشت نگاش کردم لبخند زد سريع نشستم دو دل بودم نمي

 گفتم:چه کلکي ميخواي سوار کني؟

 با خنده بلند شد وگفت:خيلي بد بيني..

اينو گفت از اتاق رفت بيرون...کجا رفت؟ همين جور به درنگاه ميکردم که ديدم با پتواومد تو...گذاشت رو تخت 

 :يکيشو بردار..وگفت

 پتو آراد وبرداشتم اونم پتوي که اروده بود خوابيد پتورو رو خودش کشيد وبا لبخند گفت:ديگه مشکلت چيه؟ 
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سرم وگذشتم رو بالشت پتو هم کشيدم روم کتاب وبرداشتم نگاش کردم کال روشو کرده بودطرف من بازم همون 

يدم..اونم آرادي که تا ديروز حاضر نبودم ببينمش...هر نفسي که لبخندو تحويلم داد ..باورم نميشه کنار آراد خواب

ميکشيدم از عطر آراد تشکيل شده بود اکسيژن من شده بود عطر آراد همينجور نگاش ميکردم يهو صورتش واورد 

 جلو با جيغ نشستم گفتم:چيکار ميکني؟

رو که ميخواي پيدا نکردي صورتمو باخنده گفت:خوب يک ساعت رو صورتم زوم کرده بودي... گفتم شايد چيزي 

 اوردم جلوتر تا راحت تر پيداش کني

 هلش دادم افتاد رو بالشتش وگفتم:نميتوني بدون انگلک بخوابي؟

 زد زير خنده وگفت:قربون ادبت ...باشه حاال تو بخواب ديگه

 اول برو ته بالشتت بخواب -

 ؟وقتي خوابيد منم سر جام خوابيدم وگفتم:اذيت نميکنيا

 باشه..-

 کتاب وباز کردم گفت:آيناز..

 ديگه چيه؟-

 بخاطر کتکاي بابات فرار کردي؟-

 با تعجب گفتم:چي؟..يعني فکر ميکني من دختر فراريم؟

 اره ديگه؟...مگه از پيش خونوادتت فرار نکردي؟-

 با تعجب بيشتر نشستم وگفتم:فکر ميکردم وقتي از منوچهر خريديم همه چيو ميدونستي ؟

 نه..زنش فقط بهم گفت که تورو خريده همين -

 نکنه بخاطر همينم اجازه نميدادي برم بيرون؟-

 اره...چون دنبال دردسر نبودم-

 کاش ازم ميپرسدي واينقدر شکنجم نميدادي-

 ببخشيد...اگه فرار نکردي پس چه جوري دست منوچهر افتادي؟چون اون فقط دختر فراريا رو پيش خودش مياورد-

 نفسي با غم دادم بيرون وگفتم:ميخواي به جاي اين کتاب ...قصه خودم وبهت بگم که چه جوري دست تو افتادم؟

 مشتاقانه گفت:اره..بگو

 خب بسم اهلل اول اينکه بابام منو فروخته ؟-

 ابروشو برد باال وگفت:چي؟..فروختت؟..اونم بابات؟

 چرا اينجوري ميکني؟خب اره..-

 بات همچين کاري رو کرده؟يعني واقعا با-

 خب اره ديگه...-

 چرا؟-

 چون براي قاچاقچياي مواد کار ميکرده بدهکار ميشه ومنو جاي طلبش ميده -

 همين؟-

 نه...-
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کل ماجرارو از زماني از که بابام رفت وبعد چند سال پيداش شد براش تعريف کردم تا زماني که خودش منو خريد 

 بود وقتي داستانم تموم شد گفت:اونم سرتا پاش گوش شده 

 عجب..که اينطور ولي بابات کار خوبي کرد که فروختت-

 با حرص گفتم:چرا؟

 خب اگه تورو نميفروخت...منم نميفهميدم همچين بشري خدا خلق کرده -

 از چه لحاظ؟-

 باحالي..-

 ها..-

 اسم بابا چيه؟-

 ميخواي چيکار؟-

 تو بگو..-

 اصغر...-

 فاميل..-

 خنديدم انگارداشت بازجويي ميکرد ..گفتم:رستمي

 اون کسي که براش کار ميکنه چي؟-

 فقط ميدونم اسمش جمشيده اسم خودشه باشه يا مستعار ديگه نميدونم-

 تو فکر رفت گفتم:بازجويتون تموم نشده؟

 ها؟..اره...اره-

 پس برم بخوابم ديگه-

 هنوز که کتاب نخوندي -

 وش اشاره کردم وگفتم:ساعت يک خوابم مياد صبحم بايد جنابعالي بيدار کنمبه ساعت رو به ر

 وقتي با توام چقدر زود ميگذره...-

بلند شدم پتو مو کشيدم روش وقتي خواستم از روش رد بشم پامو گذاشتم رو شکمش و اومدم پايين بلند 

 گفت:اخ...رواني تازه شام خوردم اپانتيسم ميترکه؟

 يترکه..بچه که سقط نميشهخب اپانتيست م-

 با چشاي گشاد لبخندگفت:خيلي پررويي ايناز..خيلي يه ذره شرم وحياي دخترونه نداري

 از تعريفت ممنون..-

 يکي از اين پتو هارو بردار تا صبح ميميرم-

 کشيدم رو سرش وگفتم:حرف نزن بخواب...

ومد ميز وبراش چيدم بعد خوردن نهار رفت باال داشتم ظهر به دستور اقا نهار وخودم درست کردم ...ساعت دوازده ا

ميز و جمع ميکردم که مختار با دوتا مرد سبيل کلفت که شبيه قاتال بود اومدن تو رفتن باال...صد رحمت به سيروس 

بر اينا کين ديگه ادم مي ترسه سايشون ونگاه کنه ..ظرفا رو بردم اشپزخونه خاتون سيني چاي بهم داد وگفت:اينارو ب

 اتاق کار اقا 
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سيني رو برداشتم ورفتم باال دم در اتاق بودم که شنيدم:اقا خيالتون راحت سه سوته پيداش ميکنيم فقط زنده يا 

 مرده؟

 آراد:مردش به چه دردم ميخورده ..؟زنده ميخوامش

 يکي ديگش گفت:فقط کجا مي تونيم پيداش کنيم؟

 ...فقط بي سرو صدا باشه ميفهمين که چي ميگم؟آراد:اگه ميدونستم که به شما احتياجي نبود

 بله اقا خاطر جمع باشيد کارو ترو تمييز انجامش ميدم...که مو الي درزش نره-

 آراد:خب بسه نميخواد بازار گرمي کنيد

 يه چيز ديگه اقا بياريمش اينجا؟-

 آراد:نه ..مختار بهتون ميگه کجا ببرينش؟...

 گاه کردم مختار بود سيني رو برداشت وگفت:دستت درد نکنه برويهو درباز شد با اعصبانيت ن

به آراد نگاه کردم...با ديدن من جا خورد بلند شد اومد پيشم مختار رفت تو با نگراني اومد طرفم وگفت:تو اينجا 

 چيکار ميکني؟..از کي اومدي؟

 فقط نگاش کردم گفتم:ميخواي کيو بکشي؟

 هيچکي -

 ن به اينا چي گفتيدروغ نگو...شنيدم اال-

 خنديد وگفت:از اول حرفامون شنيدي؟

 نه...-

 پس زود قضاوت نکن ....-

 نگاش کردم نگاش اطمينان بخش بود...لبخند زدم ورفتم پايين

يک هفته اي با آراد بگو بخند داشتم...تو اين مدت اصال نذاشت اخمي به صورتم بياد ..اميرم ديگه بهم سر نميزد 

عد کوه نديدمش ديگه هيچ چيز مثل سابق نبود پرهام هم مياومد وميرفت...يه حس ضعيف دوست داشتن کامليا هم ب

 به آراد پيدا کرده بودم اما هنوز مطمئن نبودم دوستش دارم چيزي که انتظارش وميکشيدم زودتر از تصورم رسيد...

 خاتون:آيناز...آيفون وجواب بده 

 شي رو برداشتم وگفتم:سالم..بيا توبه صفحه نگاه کردم اميرعلي بود گو

 دکمه رو فشار دادم ..گفتم:اميرعلي بود

 رفتم باال به آرادکه تلويزيون نگاه ميکرد گفتم:اميرعلي اومده..

 در عمارت وباز کردم امير اومد تو با لبخند گفتم:سالم..

 خيلي سرد گفت:سالم..

ردي ازش نداشتم با آراد دست داد درو بستم رفتم اشپزخونه رفت سمت آراد که وايساده بود ..انتظار همچين برخو

با دوتا نوشيدني به سالن پذيراي رفتم دوتاشون ساکت بودن فنجون وجلوي اميرعلي گذاشتم سرش پايين بود جلوي 

 آرادم گذاشتم خواستم برم امير گفت:صبر کن..

 برگشتم گفت:بشين کارت دارم 
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کشيد ميخواست چيزي بگه ولي گيرافتاده بود...انگار گفتنش براش راحت  روي مبل نشستم...دستي رو پيشونيش

نبود خم شد دستاشو به هم مالش ميداد به من نگاه کرد ..نگاهش سنگين بود عين يه غريبه بهم نگاه کرد 

 وگفت:آيناز اون سوالي که تو بيمارستان ازت پرسيدم مطمئني جوابت همونه؟

 فتم: اره..فهميدم منظورش جواب نه بود..گ

 درست نشست به آراد نگاه کرد وگفت:من دارم ازدواج ميکنم..

رنگ آراد به وضوح پريد ..شد زرد عصبي شد چون اينجور مواقع پاشو تکون ميداد اب دهنش وقورت داد 

 وگفت:مبارکه...فقط آيناز وخوشبخت کن چون لياقتش وداره 

 اما اون دختر آيناز نيست ..-

 فت:چي؟آراد جا خورد وگ

 انگارکمي دلش اروم شد امير گفت:قرار نيست با ايناز ازدواج کنم...اومدم به عروسيم دعوتتون کنم 

 گفتم:با کي؟

 مونا..-

حالم بد شد ... نميدونم چرا دلم ميخواست بهش بگم دوست دارم..حسود شده بودم نميخواستم امير وکنار کس 

بهش وابسته بودم فقط براي من باشه..اما نتونستم داد بزنم فقط با لبخند  ديگه اي ببينم دلم ميخواست مهربونياش که

 تصنعي گفتم:مبارکه...

آراد با اعصباني بلند شد داد زد:خجالت بکش علي...با محبتات دل اين دختر وبدست اوردي االن با پررويي تمام اينجا 

دخترا بازي نکن حاال خودت اين کارو ميکني؟ نشستي وبهش ميگي داري ازدواج ميکني؟ تو که به من ميگي با دل 

 ...آيناز دوست داره وبايد باش ازدواج کني 

 چرا نميفهمي دوستش ندارم ...-

 آراد سيلي محکمي زد به صورت اميرعلي.. بلند شدم وسرش داد زدم:براي چي زديش؟...

 طرش برات عزيزه نه؟علي با لبخند نگاش کرد وگفت: هيچ وقت رو من دست بلند نکرده بودي...خا

آراد از اعصبانيت دستش ومشت کرده بود وگفت:حق نداري دل ايناز وبشکوني بايد باش ازدواج کني 

 فهميدي؟بايد...

علي وايسادوگفت:عزيز دلم ..ما همديگه رو دوست نداريم ميفهمي ..؟نه اون منو دوست داره نه من اونو حاال 

 فهميدي؟

 چي همديگه رو دوست نداريد؟اگه دوستش نداري پس چرا اينقدر هواشو داشتي؟ آراد گيج شد وگفت:چي؟..يعني

 مگه هر کي هواي يکي ديگه داشت يعني دوستش داره؟-

 نميفهمم چي ميگي؟...اگه همديگه رو دوست نداشتيد پس اين غذا تو دهن هم کردن و بيرون رفتناتون چي بود؟-

 نکه اذيتم نکني..با بغضي که داشت خفم ميکرد گفتم:بخاطر اي

نگام کرد آراد خوشحال وکالفه بود وگفت:خيلي..نامردين چند ماه جلو من نقش بازي کردين که فقط اينازو اذيت 

 نکنم ؟

 چيزي نگفتم واز اون فضاي سنگين بلند شدم وگفتم:ببخشيد
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هيچي نيم ساعت بعد دوتا با دو رفتم اتاقم در قفل کردم وگريه کردم..خاتون ومش رجب اومدن گفتن چته گفتم ..

 ضربه به در خورد گفتم:خاتون حالم خوبه برو

 آراد:بيا اين درو باز کن کارت دارم

 آراد برو..ميخوام تنها باشم -

 مگه نگفتي علي رو دوست نداري پس گريت براي چيه؟-

 اصال دلم ميخواد گريه کنم ..-

 خب بيا بيرون با هم گريه کنيم ...-

 ميخواي گريه کني؟تو ديگه چرا -

 نميدونم ...حاال بزار بيام تو باالخره يه بهونه براي گريه کردنم پيدا ميکنم-

 برو تو اتاق خودت گريه کن...ميخوام بخوابم -

 باشه..شب بخير-

 وقتي رفت چند دقيقه بعد خوابيدم

 صبح رفتم اتاقش حوصله نداشتم شونشو تکون دادم وگفتم:آراد..آراد پاشو

 نخورد پوفي کردم با اعصبانيت داد زدم:آراد...آراد تکون

 يهو بلند شد وگفت:ها چته؟

 چرا بلند نميشي...يک ساعت دارم صدات ميزنم -

 دوبار بيشتر صدام زدي..-

 اومدم بيرون وگفتم:خودت وان واب کن 

 نميگفتي هم ميکردم-

ه پشت بوم ..ازشون رفتم باال درو باز کردم واي چقدر خواستم برم اشپزخونه چشمم افتاد به راه پله اي که ميرفت ب

سرده ..از لبه پشت بوم رفتم همه جا سفيد بود دستم وباز کردم وخوندم:دوست دارم بروم سر به سرم 

نگذاريد/گريه ام رو به حساب سفرم نگذاريد/دوست دارم به پابوسي باران بروم/اسمان گفته که پاروي پرم 

ا را به رخ من نکشيد/اين قدر داغ جنون برجگرم نگذاريد/چشمي ابي تر از اينه گرفتارم کرد/ نگذاريد/اينقدر اينه ه

بس کنيد اين همه دل دور وبرم نگذاريد/اخرين حرف من اين است زميني نشويد/فقط از حال زمين بي خبرم 

 نگذاريد

 کجا به سالمتي ميخواي بري که از حال زمين بي خبرت نگذاريم؟-

 د با ترس وايساده بود گفت: بيا پايينبرگشتم آرا

 چي؟-

 اين راهش نيست بيا پايين-

 اروم اروم مياومد سمتم دستش ودراز کرد وگفت:بيا پايين ..به خدا با خودکشي امير برنميگرده 

دي اين ديونه فکر کرده من ميخوام خودمو بکشم؟...گفتم:همه چي برام تموم شده...بعد امير ديگه نميخوام هيچ مر

 رو ببينم 

 اخه چند نفر با خودکشي به هدفشون رسيدن که تو ميخواي دوميش باشي؟-
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 دادزدم:نميخوام...من فقط اميرو دوست دارم

باشه ..باشه تو بيا پايين من کاري ميکنم امير با تو ازدواج کنه ..به خدا از ازدواج با مونا پشيمونش ميکنم...بيا پايين -

 آني

مم از کجا به کجا رسيد ..هول شدم نزديک بود بيوفتم سريع اومد کشيدم طرف خودش افتادم اني...صدا زدن اس

روش داد زد:دختره ديونه ..اين چه کاري بود ميخواستي بکني؟ اگه دوست داشت اينقدر راحت بهت نميگفت داره 

 بر...نميگرده  ازدواج ميکنه..اين همه ادم شکست عشقي خوردن تو هم روش) شمرده گفت( امير..ديگه...

 عين خنگا وکيجا نگاش ميکردم پريدم بغلش وبا حالت گريه گفتم:آراد..

 بله..-

 تنهام گذاشت خيلي نامرد بود..-

 خودتو ناراحت نکن ...-

 آراد..-

 جانم..-

 داره ديرت ميشه ...-

 چي؟-

 منو از خودش جدا کرد وگفت:پس اشکات کو ؟

 من بدون اشک گريه ميکنم..-

 بشو با حالت عصبي به دندون گرفت وگفت:نگو که دستم انداختي؟ل

 اروم ازش جدا شدم گفتم:اره ..سر کارت گذاشتم...خيلي هالويي آراد 

 دويدم دادزد:آيناز مي کشمت 

 صبحونه بردم اتاقش رو ميز چيدم ازحموم اومد بيرون وگفت:ناراحت نيستي؟

 نگاش کردم وگفتم:از چي؟

 يگهازدواج امير د-

 ما که اصال همديگه رو دوست نداشتيم پس ناراحت نيستم ...-

 ولي قيافت يه چيز ديگه ميگه..ميگه هنوز دوستش داري  -

 نگاش کردم وگفتم:قيافم دروغ ميگه ... ايشااهلل خوشبخت بشه 

 عشقت داره ازدواج ميکنه اونوقت ميگي خوشبخت بشه؟مطمئنم هنوز ميخوايش-

 کردم وگفتم:عشق من داره ازدواج ميکنه تو غصه ميخوري؟با ناراحتي نگاش 

 خب از بس بي خيالي..-

 حرص نخور چمنات در مياد -

 چي؟-

 چمنات..)دستمو به صورتم کشديدم(ريشات-

 خنديد وگفت:اين زبونت پدر مونو دراورده..

 اروم زدم به صورتش وگفتم:شيرين زبون شدي 
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 شيد طرف خودش ترسيدم گفت:بوست کنم؟خواستم در برم که سريع بازومو ک

 با اخم گفتم:نه..

 چرا؟-

 به زبان سيليس وروان پارسي ميگم...بوسيدن دوست ندارم اونم از نوع لبش-

ولي من براي بوسيدن از هيچ دختري اجازه نميگيرم اما از تو دارم اجازه ميگيرم ...فقط ميخوام بدونم مزه لباي -

 ..؟ تلخ مثل حرفاش يا شيرينه مثل مهربونيشدختر زبون دراز چه جوريه

 مزه اي نداره...-

 صورتشو اورد جلو تر وگفت:چرا نميزاري خودم امتحان کنم 

 بااخم گفتم:ولم کن..

 با نااميدي رفت عقب وبازومو ول کرد..بلند شدم وگفتم:ديگه اين کارو نکن 

 فقط سرشو تکون دادوگفت:سرموقعش اين کارو ميکنم 

 نوک بينيت به من بينيم بخوره ..لبتو قطع ميکنم  فقط-

 خنديد تا دم در رفتم گفت:آيناز..

 با اعصبانيت برگشتم گفتم:چيه؟

با لبخند خوند:شب تار است وگرگان ميزنند ميش/دوزلفانت حمايل کن بوره پيش/ازان کنج لبت بوسي بموده/بگو 

 راه خدا دادم بدرويش

 وگفت:در راه خدا يه بده بوس ديگه  با هم خنديدم دستش دراز کرد

 با خنده گفتم:من حاضر نيستم به توئه درويش نگاه کنم چه برسه بخوام بهت بوس بدم 

از اتاقش اومدم بيرون چه شعرايي هم برام ميخونه...صبحونشو خورد ورفت...صبح کامليا بهم سرزد بعد اين همه 

از سرو کلش پيدا شد در عمارت باز کردم با اخم گفت:اينارو از مدت نيم ساعت بيشتر ننشت ورفت...بعد شام فرحن

 دستم بگير دستم شکست 

 هر چي سوغاتي اورده بود داد دست من خواستم درو ببندم که در باز شد ويکي گفت:هوي..ادم پشت درها

دخترش  مامانش شمسي جونم تشريف اوردن دختر مادر براي اموزش ادب تو يه کالس ثبت نام کردن پشت سر

رفت تو...معلوم نبود چي خريده خاتون تا منو ديد که به زور سوغاتيا رو گرفتم اومد کمکم فرحناز داد زد:آراد...آراد 

 جون 

 شمسي توي سالن پذيرايي نشست به کمک خاتون سوغاتيا رو هم همون جا گذاشتيم فرحناز:آراد کجاست؟

 گفتم:کتابخونه..

 يد ..فرحناز:يکيتون بريد صداش بزن

 خواستم برم ..که دادزد:تو..نه

 قلبم ايست کرد وگفت:با تو نبودم با خاتون بودم ..

دختره معلوم نيست چه مشکلي داره..همين االن گفت يکيتون بريد بعد ميگه با خاتون بودم ..انگار خاتونو دوتا مي 

تون اومد تو وگفت:خدا به داد اقا برسه بينه رفتم اشپزخونه تا مثل هميشه براي خانما قهوه ترک درست کنم ...خا

 معلوم نيست دختر ومادر چه نقشه اي براي بچه کشيدن که با اين همه سوغاتي اومدن 
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 خنديدم وگفتم:سوغات فرنگ..فرحناز خانمه 

 مگه کجا بوده؟-

 خبر نداري خانم لندن تشريف داشتن -

 نه واهلل ...ميگم چند روزي پيداش نيست -

ر کردم بردم باال هنوز آراد نيومده بود دوتا شون با غرور نشسته بودن ..قهوه رو گذاشتم جلوشون که قهوه رو حاض

 آراد اومد گفت:سالم ..

نگاش کردم اخم داشت فرحناز پريد بغلش وماچش کرد ...به مامانش نگاه کردم شايد يه اخمي يه اِهمي يه اُهمي يه 

ترش بود آراد بدون اينکه فرحناز وببوسه رفت پيش عمش اونم اين کوفتي يه زهر ماري..هيچ بي بخارتراز دخ

بدبخت زير لگد بوس وماچ گرفت ..خندم گرفته بود عين ربات وايساده بود اينا ماچش ميکردن چقدر خوشش 

م مياد... قهوه رو که دادم رفتم اشپزخونه تا وقتي رفتن از جام تکون نخوردم...وقتي رفتن وسايل پذيراي جمع ميکرد

 ديدم آراد به سوغاتيا نگاه ميکنه گفتم:چيه خوشت نمياد؟

 اخه تو نگاه کن چي خريده..اخه کفش ولباس تو اين مملکت نبود که رفته از اونجا کول کرده اورده؟-

نگاه کردم..چند جفت کفش وچند دست لباس وپالتو وسه چهار تا شيشه عطر خنديدم وگفتم:مهم اينه که به يادت 

 بوده..

 ن دوست ندارم اينجوري به فکرم باشهم-

 بلند شد وگفت:خودت يا خاتون اينارو بزاريد يه اتاق ديگه 

 باشه ...-

بي حوصله وکسل بود...از اون روزايي که حال وحوصله کسي نداشت ...دو روز مونده بود به جشن عروسي اميرعلي 

فرحناز امکان پذير نيست ولي به خودم اميد واري ميدادم  ..امروز قرار بود با آراد بريم خريد ولي ميدونستم با وجود

 که ميتونم با آراد برم خريد...

حاضر واماده منتظر آراد توسالن وايساده بودم ..که در عمارت باز شد فرحناز با خوشحالي اومد تو وگفت:آراد -

 کجاست ؟

 با نااميدي به باال اشاره کردم وگفتم:اتاقش..

 پوشيدي؟تو براي چي لباس -

 هيچي..با خاتون ميخوام برم سبزي بخرم -

 اها..خوش بگذره-

پوفي کردم ...از پله ها رفت اي خدا خوشي به ما نيومده فکر کنم بايد با خاتون برم خريد ..از عمارت اومدم بيرون با 

 بي حوصله گي راه ميرفتم رفتم خونه خاتون من وديد گفت:چي شده مادر ..مريضي؟

 لي فرحناز چرامن نه..و-

 چي؟-

 هيچي..با من مياي خريد؟-

 مگه قرار نبود با اقا بري؟-

 ديگه نه...مياي؟-
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 باشه ولي نهار چي؟-

 جلدي بر ميگرديم..-

 خب صبر کن برم لباس بپوشم -

 تو حياط رو نيمکت نشستم...خاتون اومد بيرون وگفت :بريم...

 يپ ..تو با من بياي که ديگه کسي من وتحويل نميگيرهبه چادر مشکيش نگاه کردم گفتم:بابا خوش ت

 خنديد وگفت:زبون نريز راه بيوفت 

 دستمو انداختم دور شونش وگفتم:چشم..

از خونه اومديم بيرون ..تو کوچه راه ميرفتيم که يکي بوق زد برگشتيم ديدم آراد..با دست اشاره کرد سوار شيم ..به 

سيب زميني پوست ميگرفت نگاه کردم با خاتون پشت ماشين شاسي بلندش  فرحناز که داشت لبشو از حرص مثل

نشستيم ...معلوم بود قبل سوار کردن ما کلي دعوا کردن ...ماشين راه افتاد خاتون گفت:اقا دستتون درد نکنه ...شايد 

 مسيرمون يکي نباشه...

 اره که بخواد خرج کنه فرحناز:اتفاقا منم همين وبهش گفتم که يکي مثل اين دختره چه پولي د

آراد:از تو که هميشه خدا جيبت خاليه که بهتره ..حداقل اون هزار تومن تو کيفش پيدا ميشه تو چي بدتر از غارت 

 شده ها ميموني 

فرحناز با حرص واعصبانيت گفت:خيلي بي چشم ورويي..من عين غارت شده ها ميمونم؟اين همه سوغاتي برات 

 کدومش چقدره؟اوردم ميدوني قيمت هر 

اول منت نزار بخاطر دوتا تيکه پارچه دوم سي برابراين سوغاتيا از من پول کشيدي ..سوم پول سفرت که من دادم -

 از کجا معلوم که سوغاتيا هم با پول خودم نخريده باشي

 ن ونگه دارخاتون چادر وگذاشت رو سرش وخنديد ومنم سرم انداختم پايين يهو فرحناز اتيش گرفت وداد زد:ماشي

 آراد سريع وايساد..فرحناز گفت:به دايي ميگم به خاطر اين دختره چي به من گفتي..

 رفت پايين ودرومحکم بست آراد برگشت وگفت:خاتون ميتوني برگردي؟

 خاتون که هنوز اثار خنده رو لبش بود گفت:بله اقا ..زيادم دور نشديم 

 بشين ..حداقل کمي دور شو فرحناز نبينتموندرو با زکرد پياده شد به من گفت:بيا جلو 

 برام مهم نيست بيا جلو -

 ميترسم بره به بابات بگه-

 نميگه..بيا-

پياده شدم جلو نشستم ..نه مثل اينکه خدا هوام وداره نذاشت دلم بشکنه...اين ماشين شاسي بلندا هم انگار ادم تو 

 کشتي نشسته گفت:کجا رفتي؟

 چرا اين ماشين واوردي؟ هيجا همين جام..ميگم-

 اونا بي کالسن..-

 بي کالسه؟BMWچي؟...بنز و-

 اره..-

 زير پات بود اونوقت ميفهمي چه ماشيني بي کالسه 10اگه يه پيکان سال -
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 تو اگه يه روز با من کل کل نکني مريض ميشي؟-

 شما هم اگه يه روز تيکه بار من نکني ميميري؟-

 ميشه ازت يه خواهشي کنم؟-

 بفرماييد-

 يه کاري کن امروز دعوامون نشه -

 تو چيزي نگو که من مجبور بشم جوابتو بدم اونوقت دعوا نميشيم-

 خنديد وگفت:به جان خودم من اگه چيزي هم نگم تو يه چيزي براي دعوا پيدا ميکني

 ببين...ببين همين حرفت باعث ميشه دعوا شيم-

 باشه باشه..-

 ه چيزي نگفت...توپاساژا دور ميخورديم وقتي خريدمون کرديم گفت:ايناز..زيپ دهنش وکشيد وديگ

 بله..-

 باورت ميشه اين اولين بار که از خريد لذت ميبرم؟-

 اره..-

 ازکجا؟-

 چون من افتخار همراهي رو بهت دادم-

 

 

 خنديد وگفت:خيلي باحالي ايناز

ميشه..ومنم وابسته تر جلوي کفش فروشي وايساده بوديم با تعجب نگاش کردم هر روز داره با من صميمي تر 

 ..دستم وگرفت دستمو کشيدم وگفتم:ول کن اين دستو

 تو که بوس نميدي حداقل بزار دستو بگيرم -

 خيلي پررويا ...اخه مگه بوسم زوري شده؟-

 اول اروم حرف بزن ملت دارن نگامون ميکنن بعدشم براي من اره-

وتا دختر به آراد زل زدن ..به بازوهاي آراد چسبيدم وگفتم:چشاتونو درويش کنيد صاحب سرمو چرخوندم ديدم د

 داره

 دخترا با لبخند سر شونو برگردوندن آراد با تعجب نگام کرد وگفت:چي گفتي؟

 بازوهاش وول کردم اون دستام وگرفت وگفتم:ها...؟دستموول کن..

 نه اين حرفو که زدي رو دوباره بگو-

 مو ول کن تو دست-

 دستمو کشيد برد به کافي شاپ وگفت:از کي تا حاال صاحب من تو شدي؟

 بابا الکي گفتم که نگات نکنن...نه اينکه خوشکلي چشت ميزنن-

 تو که ميگفتي من زشتم-

 اون براي وقتي بود که کچل بودي االن موهات خوشکلت کرده-

 پوزخندي زد وگفت:کو مو..نصف بند انگشتم که نميشه
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 همينم غنيمت...-

 چرا من هر چي ميگم تو يه چيزي ميگي؟-

 اگه نگم که آيناز نيستم-

 بلند خنديد.. کسايي که تو کافي شاپ نشسته بودن نگامون کردن آراد با خنده بهش گفت:ببخشيد..معذرت ميخوام 

توم روش کردم يه شال شب مهموني فرا رسيد حاضر شدم لباسم مثل اون سري نبود ...کت ودامن وپوشيدم پال

انداختم رو سرم واومدم بيرون تو حياط منتظرش بودم نيومد خواستم برم تو که از در عمارت اومد بيرون نگام کرد 

 وبا لبخند گفت:خوشکل شدي؟

 خاکه قند تو دلم اب شد..خودمو جمع کردم وگفتم:ممنون بريم..

مد بيرون ..با دهن باز وچشاي گشاد نگاه کردم تو حياط منتظر موندم ماشين و بياره..با يه ماشين او

 گفتم:فراري..براي خودته؟

 اره-

 پولشواز کجا اوردي؟-

 دو تا ماشينامو فروختم يه پولي هم گذاشتم روش..شد فراري -

 خيلي خوشکله-

 سوئيج وجلوم گرفت وگفت:برون 

 من؟-

 خب اره..مگه دوست نداري؟-

 چرا..ولي -

 .زود سوار شو که ديرمون شد ولي نداره ديگه..-

وبنز شروع شد تا  BMWبدون هيچ حرفي سوئيج وبرداشتم وسوار شدم...باورم نيمشد سوار همچين ماشينيم از 

رسيدم به اين فراري باز خدا رو شکر که از ژيان شروع نشد اي خدا شکرت که به چيزي که تو خواب نمي ديدم تو 

اشين بدون کوچيک ترين صدا و لرزشي سريع ونرم ميرفت که حس خواب واقعيت بهش رسيدم...موقع رانندگي م

 الودگي بهم دست مي داد ...آراد صداي موسيقي بلند کرد وگفت:چرا ساکتي؟

 چي بگم؟-

 نميدونم..يه چيزي بگو فقط ساکت نباش-

 خب..ممنون گذاشتي رانندگي کنم اونم ماشين نو دست نخوردت-

 يه چيز ديگه بگو..-

 کردم وگفتم:چي ميخواي بدوني؟نگاش 

 از اينکه داريم ميريم عروسي علي ناراحت نيستي؟..اگه دوست نداري همين االن برميگرديم خونه -

 يه بار گفتم..من از ازدواج امير ناراحت نيستم ..اون حق داره با هر کسي که دوست داره زندگي کنه-

ت محبت ميکرد ونميذاشت اب تو دلت تکون بخوره بتوني به اين اره.. ولي نمي تونم باور کنم کسي که اينقدر به-

 راحتي ازش بگذري
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آراد دستم وخونده بود..فهميد ناراحتم ..اما نفهميد از روي حسادت دخترانمه واقعا اميرو بخاطر مهربونياش اون 

رده بودم حسي که محبت بي حد واندازش که حتي مادرمم برام نکرده بود دوست داشتم يه حس تملک بهش پيدا ک

مي خواستم هميشه بدون ازدواج مال من باشه ......لعنت به اين حسادت خدا کنه زودترجشن تموم بشه چون نميتونم 

 کنار کس ديگه اي ببينمش خوش به حال مونا 

 ايناز کجاي؟-

 ها؟.چي گفتي؟-

(منم با محبتاي علي بزرگ شدم ميگم هنوز علي رو دوست داري بگو چشم...تو فکرش بودي نه؟...)چيزي نگفتم-

بخاطر همين دوستش دارم هيچ وقت بهم اخم نکرد ..البته تا قبل از اينکه تو بياي..هر وقت بهش نياز داشتم کنارم 

 بود حالم بد بود ميفهميد ..فراموشش کن

 با لبخند گفتم:چطور فراموشش کنم وقتي قرار حداقل ماهي يه بار ببينمش

 منظورم عشقش بود..-

 باشه...-

 تو چرا بازم با يه دست رانندگي ميکني؟-

 عادت کردم...-

 اون کي دستمم گذاشت رو فرمون وگفت:دودست کنترلش راحترته

 عين اين ..مامان بزرگاي نگران ميموني-

 خنديد وگفت:منظورت بابا بزرگ ديگه؟

 نه..مامان بزرگ -

 بعد چند دقيقه سکوت گفت:ايناز..

 بله..-

 که علي ازدواج کرده کس ديگه اي دوست نداري؟ حاال-

 منظورشو فهميدم با لبخند گفتم:نه...هنوز بهت عالقه اي ندارم 

 چه زود حرفامو ميگيري...-

 اين از خصلت ايناز-

 بعد از جشن بايد يه چيزي بهت بگم-

 خب االن بگو-

 نميشه...چون داريم ميرسيم حرفام نيمه تموم ميمونه -

ارک کردم پياده شدم ...تو باغ جشن گرفته بودن خيلي شلوغ تر از جشن نامزدي کامليا بود چند قدم رفتم ماشين پ

 آراد دستشو گذاشت دور کمرم وگفت:نميخوام با اخم ببينمت ..

 سخته...بهش عادت کرده بودم ..راستش دوستش ندارم فقط يه حس حسادت دارم -

 يا،يکي رو دوست داشته باشي ديگه اين حس ونداري ميدونم...اگه يکي دوست داشته باشه -

تو چشماي سبز پررنگش نگاه کردم لبخند زدم وگفتم:ميخواي دوستت داشته باشم؟..که بعدش تا اخر عمرم مجرد 

 بمونم وکلفتي خودتو زن وبچت کنم ؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

4 4 9  

 

با حالت قهر به آراد که گوشه اي لبخند زد ورفت تو....پالتوم دادم به يه خانم...رفتم تو کسي رو نمي شناختم فرحناز 

 با چند تا پسر نشسته بود نگاه ميکرد روي يه مبل نشستم کامليا من وديد واومد پيشم نشست وگفت:سالم...

 سالم ..خوبي؟-

 ممنون..چرا امشب اينجوري اومدي؟-

 چه جوري؟-

 شال شدي..نه به شب نامزدي من که شده بودي سيندرال، نه به االن با اين کت ودامن و-

 نامادر سيندرال نه؟-

 خنديد وگفت:نه..ولي بدون شال وروسري خوشکلتري

 اون دفعه به اصرار امير بود که اون بال ها رو سر خودم اوردم ...به جهنمش هم نمي ارزه اينجوري هم راحت ترم -

 بخاطر ازدواج اميرعلي که ناراحت نيستي؟-

 يتونه خوشبختش کنه نه..مبارکش باشه مونا دختر خوبيه م-

 ممنون..-

 آبتين کجاست؟-

 اونجاست..با پرهام وچند تا دوست ديگه داره حرف ميزنه-

 دوستش داري؟-

 اوهووم...آبتين پسر خوبيه..زيادي مهربونه وشوخ طبع از اينکه حرفتو گوش کردم پشيمون نيستم -

 خوشحالم -

حس کردم سرم وبلند کردم ديدم يه پسر به خوشکلي ونازي نگام  چند دقيقه بعد ازاينکه کامليا رفت نگاه يکي رو

ميکنه يه لبخند زد ..جوابشو ندادم سرم وچرخوندم ديدم آراد با اخم نگام ميکنه با سرش اشاره کرد برم جاي ديگه 

 بشينم 

رد بلند شم ..شونمو ابرومو بردم باال يعني نميرم ..حرصش بيشتر شد لبشو به دندون گرفت...دوباره با ابرو اشاره ک

 انداختم باال...پسره کنارم نشست وگفت:سالم..

 با لبخند گفتم:سالم...

 تا حاال نديده بودمتون؟-

 کم سعادتي از من بوده شما ببخشيد-

 خنديد وگفت:نفرماييد...ميتونم اسمتون رو بپررسم؟

 آيناز...-

-wowعجب اسم قشنگي داريد..حاال يعني چي؟ 

 ه نازآراد:يعني ما

رو به روم وايساده بود يه گره اي به ابروهاش داده بود که ده سال ديگه هم باز نميشد پسربلند شد وگفت:سالم اقا 

 آراد ..خوب هستيد؟

 از احوال پرسي هاي شما بد نيستيم...-

 ما دورادور جوياي احوال شما هستيم..-
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 يه نحوي ميخوايد به من ضرر برسونيد بله در جريان احوال پرسي هاتون هستيم...که هرروز به -

پسره چيزي نگفت آراد يقيه کت پسره درست کرد وگفت:لطف کن تا اخر مهموني به اين خانم نزديک نشوباشه 

 ...چون يه کاري ميکنم که تا اخر عمرت نتوني هيچ دختري رو ببيني

 پسره کمي عصبي شد وگفت:ارزوني خودت 

گفت:چرا يک ساعته بهت اشاره ميکنم ميگم برو جاي ديگه بشين سيخ سر جات با سرعت رفت به من نگاه کرد و

 نشستي وتکون نميخوري؟

 ببخشيد ولي من زبون کرو الل ها بلد نيستم -

 چي؟-

 پيچ پيچي..-

 پوفي کرد وگفت:ببين من حريفت نميشم ولي خواهش ميکنم با اين پسره حرف نزن باشه؟

 چيه ميترسي بدزدنم؟-

 اره..-

 مال بد هميشه بيخ ريش صاحبشه ..نترس کسي من دست نميزنه -

 با کالفگي گفت:واي..آيناز ديونم کردي اصال با کي دلت خواست حرف بزن 

اينو گفت ورفت ...حاال چرا اعصباني شد من که چيزي نگفتم يه اقايي اومد تو و داد زد:ماشين فراي مال کيه؟بيايد 

 برشداريد 

د همه بهم نگاه ميکردن ببين فراري مال کيه..سوئيجم پيش من بود آرادم به من نگاه ميکرد حاال همهمه اي ايجاد ش

بيا درستش کن.. فرحنازم دوربين شکارياش وگرفته طرف آراد ببينه مال اونه يا نه...خيلي اروم ريلکس با دنيايي از 

 کنم آشوب واسترس بلند شدم رفتم طرف مرده واروم گفتم:االن جابه جاش مي

 مرده با تعجب گفت:ماشين شماست؟

چيزي نگفتم واومدم بيرون ...مرده هم پشت سرم اومد ماشين جاي ديگه پارک کردم هنوز تو ماشين بودم ديدم 

سانتيش به زور راه ميرفت..اصال حوصله دعوا کردن نداشتم... اومدم 51فرحناز عصبي مياد طرف من با اون کفشاي 

 ر وزدم رو به روم وايساد وگفت:اين ماشين آراده؟ پايين در وبستم ودزدگي

 بله..-

 سوئيچش پيش تو چيکار ميکنه ؟-

 من خدمتکارشم ..پس رانندشم حساب ميشم ديگه -

سوئيچ واز دستم کشيد ديديم آراد رو پله ها وايساده ونگامون ميکنه فرحناز گفت:مگه اينکه تو پُست خدمتکاريت 

بشي..داداشم فهميد چه گدا صفتي هستي که نگرفتت داداشم با شعوره ميفهمه وصله تن بتوني سوار همچين ماشيني 

 ما نبودي 

فقط نگاش کردم رفت سمت آراد..منم با قدم هاي اهسته وسنگين از غم حرفاي فرحناز راه ميرفتم فرحناز آراد 

 ل ميکردم....وبغل کرد وگفت:چرا بهم نگفتي فراري خريدي؟..ترسيدي شيريني بخوام ،شامم قبو

با همون حالت راه رفتن از کنارشون رد شدم ..فرحنازهنوز دستش دور گردن آراد بود گفت:آراد ببخش بات قهر 

 کردم ميدونم کارم بچه گونه بود به خدا به دايي هيچي نگفتم..حاال اشتي؟
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گفت:چي شده؟...باز فرحناز  رفتم تو يه گوشه وايسادم يکي ابميوه بهم تعارف کردم سرم وبلند کردم ديدم پرهام

 کر وپرت رخته؟

 ابميوه رو برداشتم وگفتم:خيلي وقته بال وپري ندارم..

 آيناز تو رو خدا گريه نکن -

 با تعجب گفتم:من که گريه نميکنم

 جدي..فکر کردم داري گريه ميکني-

 خنديدم وگفت:ميگم از اين ليلي من خبر نداري؟

 راستش..-

اومد..برگشتم ديدم امير ومونا دارن ميان براشون دست زدم نميدونم اون لحظه چه حسي يهو صداي دست زدن 

داشتم بين خوشحالي وحسادت و ناراحتي وبغض گير افتاده بودم..اين خوشبختي حق امير اشکام سرازير شد... اشک 

ارم از خوشحالي امير شوق بود هنوز تو خلقت خودمم موندم تا چند دقيقه پيش داشتم از حسودي ميمردم االن د

 خوشحال شدم و اشک ميريزم 

رو به روم نگاه کردم آراد نگام ميکرد اشکام وپاک کردم وقتي سر امير خلوت شد رفتم پيششون داشتن با هم حرف 

 ميزدن گفتم:سالم..مزاحم نيستم؟

 دوتاشون با دين من بلند شدن اميربا لبخند گفت:سالم...فکر نميکردم بياي؟

 خاطر فرحناز ميگي؟..من اينقدر اين خواهر تو دوست دارمچرا؟..ب-

 دوتاشون خنديدن مونا بغلم کرد گفتم:مبارکه خوشبخت بشين 

 ازم جدا شد وگفت:ممنون..

 به امير گفتم:مبارکه..انتخابت عالي بود 

 لبخندش وجمع کرد وگفت:ممنون...بيا بيرون کارت دارم 

 از خانمت اجازه بگير بعد بگو بيا-

 مونا:عزيزم راحت باش من به اميرعلي اعتماد دارم 

 بيا اينم اجازه که صادر شد حاال بريم ...-

اززير نگاه هاي سنگين آراد بيرون رفتيم..توهواي سرد اسفند ماه زير يه درخت وايساديم گفت:چرا قيافت اينقدر 

 گرفته است؟ 

 فته استآيناز اگه خوشحال باشه جاي تعجب داره...نه وقتي گر-

از سرما دست به سينه وايسادم بودم.. يه کتي رو شونم نشست سرم وبلند کردم امير با لبخند گفت:هنوز به سرماي 

 اينجا عادت نکردي؟

 نه..سعي ميکنم به کسي عادت نميکنم -

کتش گرم بود مثل هميشه ..مثل مهربونياش ومحبتاش مثل خندهاش وخونگرميش گفت:ميشه يه خواهشي ازت 

 کنم؟

 بله..-

 به آراد کمک کن...اون يکي رو دوست داره اما جرات گفتنش ونداره نه اينکه خجالت بکشه ميترسه ازش نه بشنوه-
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 مگه تو ميدوني کيه؟-

 با لبخند گفت:خب نه... ولي از حالتش ميفهمم به يکي عالقه داره 

 چه کاري از دست من برمياد؟-

 ..چند سالشه اسمش چيه ؟از زير زبونش بکش بيرون باش حرف بزن ببين دختره کيه ؟-

 نگاه من...تازه ميخواستم آرادو دوست داشته باشم..اينم از شانس من ديگه ..با ناراحتي گفتم:باشه باش حرف ميزنم 

 سال تنهايي کشيده بسشه  61ممنون..ميخوام آراد زودتر از اين حصار تنهاييش بياد بيرون ..هر چي تو اين -

 حسي بهم ميگفت امير ميدونه دختره کيه اما نميدونم چرا نمي گفت؟...گفتم: از کي تصميم گرفتي ازدواج کني؟ يه 

 از وقتي فکر کردم ديگه نمي تونم تنهايي زندگي کنم-

 نه منظورم اين....-

 ميدونم چي ميخواي بگي..من تا يک هفته پيش به ازدواج با کسي فکر نمي کردم-

 کردي چرا اينقدر زود با مونا ازدواج کردياگر فکر نمي -

 خنديد وگفت:شاکي هستي؟

 نه..ميخوام بدونم چرا اين مدت که تو ومونا همديگه رو دوست داشتين وجلو چشماي اون به من محبت ميکردي؟-

 اخه دختر خوب من که گفتم تا يک هفته پيش به ازدواج فکر نکرده بودم-

که آراد تو بيمارستان بستري بود وبه من گفتي داري ازدواج ميکني هنوز از مونا  يعني ميخواي بگي دقيقا روزي-

 خواستگاري نکرده بودي؟

 اره...-

 ميشه واضح تر حرف بزني نمي فهمم چي ميگي-

با لبخند گفت:خب راستش تا قبل از اينکه تو وارد زندگي من بشي من ديگه اميدي به ازدواج نداشتم ....چون هر جا 

خواستگاري ميرفتم ميگفتن نه ديگه خسته شده بودم وبي خيال زن وزندگي شدم مي خواستم تا اخر عمر تنها  براي

زندگي کنم چون ميدونستم با اين مشکلي که من دارم هيچ دختري حاضر به ازدواج با من نميشه وقتي پات به 

اولش شک کردم بهم عالقه داره..تا اينکه زندگيم باز شد ومحبت هايي که بهت ميکردم نگاه هاي مونا رو حس کردم 

شب نامزدي کامليا ازم سوال کرد که ميخوام با تو ازدواج کنم ...؟همون موقع از نگاه وطرز سوال کردنش فهميدم که 

 دوستم داره منم بهش گفتم آيناز بگه بله منم بازش ازدواج ميکنم بگه نه...اصرار نميکنم

 يعني فقط منتظر جواب من بودي؟-

نه..يه چيز ديگه اي هم بود که ميگذرم ...بخاطر همين اون روز ازت سوال کردم منو دوست داري يانه ؟که خيلي -

سريع گفتي نه....منم همون روز رفتم وبا مونا حرف زدم گفتم نميتونم بهش بچه اي بدم واونم چون از مشکلم خبر 

 وام خودتو دوست دارم داشت خيلي زود قبول کرد وگفت...من تورو بخاطر بچه نميخ

 امير پشتم نگاه کرد با لبخند گفت:گلوله اتشين اومد...

پشتم نگاه کردم ديدم آراد دقيقا عين گلوله اتشين مياد طرف ما ..وقتي بهم رسيد کت اميرو از رو شونم برداشت 

گي پشيمون شدي ؟..فکر وداد به امير وگفت:خجالت نمي کشي زنتو ول کردي اومد سراغ ايناز؟..نکنه داري بهش مي

 نمکني براي اين کارا دير شده؟ 

 امير با لبخند به حرفاش گوش ميداد دستش وگذاشت رو شونه آراد وگفت:آيناز وبيار تو هوا سرده سرما ميخوره 
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 با چند قدم ازمون دور شد آراد گفت:چي بهت ميگفت؟ نکنه بازم ميخواست پيشش برگردي؟ 

 دمه بريم تو..نگاش کردم وگفتم:آراد سر

 بريم ...-

حوصله کسي نداشتم..تمام مدتت مهموني يه جا نشسته بودم که سيروس پيداش شد آراد از وقتي باباش اومد 

نتونست يه ذره از فرحناز جدا بشه ..سيروس اونقدر چشم چرون بود وبه همه زنا ودخترا نگاه ميکرد..خدارو شکر 

بعد رفت..بعد رفتنش يه نفس راحت کشيدم اگه من وميديد حتما يه چشمش به من نيوفتاد يکي دوساعت نشست 

حرفي ديگه تحويلم ميداد...موقع رقص همه وسط بودن جز من...خيلي التماس وخواهش کردن ولي جام تکون 

نخوردم وقتي موسيقي تموم شد آراد رفت پيش خواننده محترم ودم گوشش يه چيزي گفت ...پسره با خوشحالي 

د وگيتارش وبهش داد بعد تو ميکروفون اعالم کرد آراد ميخواد بخونه...يکي از دخترا سري تکون دا

 گفت:آراد؟؟اونم بعد شيش سال؟؟...

 دوستش گفت:واي عزيزم..من عاشق صداشم باورم نميشه دوباره ميخواد بخونه

 خونهفرحناز با چشاي از حدقه دراومده به آراد نگاه ميکرد...انگار باورش نميشد بخواد ب

 يکي از پسرا داد زد:آراد ميخواي براي کي بخوني ؟فرحناز؟

نيش فرحناز تا بنا گوش باز شد وهمه دخترا با حسرت نگاش کردن آراد لبخند زد وگفت:نه..براي يکي ديگه يکي 

 که شب و روز برام نذا شته وبا نفساي اون نفس ميکشم نباشه ميميرم

 همه گفتن:اووووو

 تر خوشبخت هر کيه دستش وباال کنه همون پسره گفت:دخ

فرحناز پنچر شد با قيافه پکر وضايع شده به آراد نگاه ميکرد اميرعلي با لبخند نگام کرد بقيه دخترا هم سر مي 

 چرخوندن ببين دختره کيه آراد شروع به نواختن کرد

ميگيره/ وقتي تنهام وبا تو بودن وخوند: عشق من ناز نکن عمرمو پايون ميگيره/ يه روزي دست زمونه تورو از من 

واسه من زندگيه تورو ديدن تورو خواستن رو کي از من ميگيره؟/عشق من قلب اين عاشق با تو اروم ميگيره /همه 

ناله هاي من از اون نگاه دوريه /تورو ديدن تورو خواستن تورو هر جا مي بينم بي تو عشق تو من هميشه تنها ميمونم 

رت هر شب عادت /همه حرفام به خدا از عشق واز سخاوت با تو بودن تو يه دنيا واسه من /عشق من عاشقتم تکرا

نهايت/عشق من بي کسيا وشبا توپايون ميگيره همه رگام از حرارت نگات خون ميگيره /با تو بودن تو ي دنيا واسه 

/ اگه صد بهار وپايير واسه من نهايت/تو گمون کردي بري خاطرهاتم مي ميره روزاي رفته برام رنگ سياهي ميگيره

تو گريه کنم نمي تونم که تو رو هميشه از ياد ببرم/من همون عاشقتم تا که چشام بارونيه همه ناله هاي من از نگاه 

دوريه با تو بودن توي دنيا واسه من نهايت/ عشق من بي کسيا وشبا تو پاييون ميگيره /همه رگ هام از حرارت نگات 

 دن توي دنيا واسه من نهايتخون ميگيره /با تو بو

تمام مدتي که آراد ميخوند به کسي نگاه نميکرد ..با تموم شدن شعر يه قطره اشک از چشمامش سرازير شد سريع 

پاکش کرد با لبخند نگام کرد...يه نگاه عاشقانه يه نگاه که عين تيري بود که به قلبم خورد وباش گر گرفتم ..همه 

يا داد ميزدن دوباره ..دوباره ... اما آراد قبول نکرد دوباره بخونه فرحناز يه نگاه تند براش دست زدن وبلند شد بعض

وعصبي بهم انداخت سرم وانداختم پايين ديگه تا اخر مهموني آراد پيشم نيومد وفقط نگام ميکرد منم يا با ندا وکامليا 

از اسير بود ونميتونست حتي يک سانت حرف ميزدم يا آبتين وپرهام سر به سرم ميزاشتن آرادم تو چنگاي فرحن
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بود  5تکون بخوره...اما تمام حواسش پيش من بود..رقص وپايکوبي وخوردن شيريني وشام تموم شد ساعت نزديک 

 آراد اومد پيشم وگفت:بريم ؟

 زود نيست ؟-

 .بخاطر فرحناز ميگم ...به زور از زير دستش فرار کردم ميترسم مثل اونشب قشقلک به پا کنه.-

 باشه تو برو من از امير ومونا خداحافظي کنم ميام-

 باشه فقط زود فرحناز نبينتت-

 انگارفرحناز پليسه و ما هم داريم جنس قاچاق ميکنم -

خنديد ورفت بيرون ..پيش اميرو مونا رفتم بازم تبريک گفتم وازشون خدا حافظي کردم ...خدا رو شکر فرحناز با 

ده بود ..زودي جيم شدم..سوار ماشين شدم وراه افتاديم ..اينقدر جام راحت بود که لم چند نفر مشغول خوردن وخن

 دادم وخوابيدم ..سرم گذاشتم رو شيشه وگفتم:امير ميگه يکي رو دوست داري..

 ديگه چي گفت؟-

 هيچي..فقط اينکه يکي رو دوست داري-

 نفس راحتي کشيد ..گفتم:بهش بگو

 فکر ميکني قبول ميکنه ؟..مي شناسمش حتما ميگه نهچي بگم ؟بگم دوستت دارم ؟-

 خب از بال تکليفي که بهتره...-

 اره بهتره ولي من نميخوام ازش نه بشنوم -

از بس از خودراضي هستي فکر ميکني به هر کي ابراز عالقه کني درجا ميگه باشه ..اون همه هارت وپرت ميکردي -

ساله به من گفت دوست دارم تو به 51لو يه دختر کم اوردي؟..يه پسر که کسي رو حرف آراد نه نمياره کشک ..ج

 اندازه اون جرات نداري؟

 با حالت عصبي گفت:کي همچين غلطي کرده؟

 اينجا نه...پسر همسايمون ..تو شهر خودمون -

 اعصبانيتش فرو کش کرد وبا لبخند گفت:پسره عاشق چيه تو شده بوده؟

 شد هميشه که نبايد عاشق زيباي-

 شايد عاشق اخالق ومهربونيتم شده...اين دوتا از هر صورت لوندي پيش من بهتره -

 واقعا از نظر تو من مهربونم ؟-

 اره..زبون درازيتم دوست دارم عاشق صداتتم هستم -

ده با تعجب نگاش کردم ..نکنه چيزي خورده شايدم ضربه مغزي چيز ي شده اين حرفا ميزنه بهتر تا کار دستم ندا

سرم جام بي صدا بشينم سر جام نشستم ...تا وقتي رسيديم هر ده دقيقه زير چشي نگاش ميکردم ..خونه که رسيديم 

 پياده شدم وگفتم:شب بخير ارباب

 صبر کن آيناز..-

 بله..-

 ميخوام درمورد يه موضوعي بات حرف بزنم-

 نميشه بزاري براي صبح؟-
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 وابم نمي بره بزار بگم وراحت شم نه...چند شبيه از نگفتن اين حرف خ-

 باشه...-

 تو سالن پذيراي رو به روي هم نشستيم گفتم:خب سر تا پا گوشم بفرماييد

از استرس دستش عرق کرده بود وبهم مالششون ميداد...حرف زدن براش سخت بود انگا رداشت حرفاش وسبک 

 سنگين ميکرد گفتم:آراد..

 دونم از کجا شروع کنم لبخندي زد وگفت:برام سخته ..نمي

 هر شروعي باالخره يه پاياني داره از يه جايي شروع کن -

سالمه وتا حاال به هيچ دختري ابراز عالقه نکردم چون فکر ميکردم همه دخترا عين همن فقط قيافه هاشون  61من -

ازم دختراي اطرافم اينقدر از فرق ميکنه ..از طرف ديگه اينقدر به خودم اطمينان داشتم که به هيچ دختري دل نمي ب

خوشکلي وقد وپولم تعريف ميکردن که غرور بچه گونه اومد سراغم وخودم جلو همه حتي پسرا برتر ميديدم..فکر 

ميکردم ديگه هيچ کس به من نميرسه همه دخترا براي يه نگاه من ميمردن ...اما همه چي اونطور که دلم ميخواست 

 پيش نرفت ...

 شتم گفتم:آراد دختره کيه..؟حوصله حاشيه ندا

لبخندي زد وگفت:همه چي طبق روال عادي پيش ميرفت تا اينکه سرو کله يه دختر تو زندگيم پيدا شد با بقيه فرق 

داشت عجيب وجالب بود يه چيزي تو وجودش بود که منو ناخوداگاه به طرف خودش ميکشيد..ازش خوشم اومده 

ازم دور ميشد ..نميدونم چرا ؟شايد کينه، تنفر هر چي بود بهم بي توجه  بود ميخواستم بهش نزديک بشم اما اون

بود...من هرروز بهش عالقمند ميشدم اون هر روزمتنفر..من ازکل کل کردن باش خوشم مياومد هميشه از اين که کم 

 نمي اورد لذت مي بردم 

 وتکون دادم وگفتم:آراد نه..دلم لرزيد امکان نداشت..دارم اشتباهي ميشنوم ..داره مزخرف ميگه سرم 

شب يلدا يادته..با فرحناز دعوا شدي وبا علي رفتي بيرون ؟وقتي برگشتي جلو من بوسيدت..از روي عمد چون -

ميدونست دارم ميام طرفش اون موقع يه حس ماليکت بهت پيدا کردم حس کردم تو مال من بودي علي حق نداشت 

 تو رو ازم بگيره ...

 .آراد تمومش کن.-

وقتي تو شمال منو به جاي علي اشتباهي بغل کردي..همونجا کار دستم دادي و فهميدم عاشقت شدم ... اين دختر -

شيرين زبون وشيطون فقط مال من بود ..تمام سهمم ا زاين دنيا ي غم وتنهاي آيناز بود ..نميخواستم با کسي 

 تقسيمش کنم ..آيناز من..

 دادزدم:نمي خوام بشنوم 

 دارم..دوست -

من دوست ندارم ...يه بار بهت گفتم با اين نقشه مزخرفت نميتوني منو عاشق خودت کني ..حاال اين صحنه تئاتر رو -

 جمع کن 

بلند شدم خواستم برم گفت:به خدا نقشم نيست دوست دارم...من با يه نگاه عاشق نشدم عشقت ذره ذره وارد 

 وجودم شد...چقدر عشقتو ميدونم

 :دوست...ندارم شمرده گفتم
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 چرا؟مگه من از علي چي کم دارم ؟من که به اندازه اون خوشکل هستم پولم که دارم..فقط بلد نيستم اشپزي کنم -

خندم گرفته بود اشپزي ميخواستم چيکار ..گفتم:آراد بزار خدمتکارت بمونم ..برو با فرحناز ازدواج کن ..حاضرم 

 شم بهش بگم خانم اما تورو دوست نداشته با

 يه دليل بيار که چرا دوستم نداري؟-

 چون تو يه قاچاقچي هستي -

دادزد: مگه قاچاقچيا چشونه؟...مگه قاچاقچيا دل ندارن؟ ..ليال روو خواستي بهت دادم اخالقمو بات خوب کردم 

 ..بخاطر تو ماشين فراري خريدم ديگه چي ميخواي؟

ز دلشوره ونگران اين باشم که کي دستگيرت ميکنن..دوست نميخوام عاشق يه قاچاقچي بشم ...نميخوام هررو-

 ندارم کابوس هر شبم بشه که کي اعدامت ميکنن..نميخوام هر روز تواين دادگاه واون دادگاه باشم 

با لبخند اومد جلو بازوهام وگرفت وگفت:قربون اين اينده نگريت برم که تا کجا رفت...من گير نمي يوفتم اونا منو 

 عني نميتونن بهت قول ميدم نمي گيرن ي

 راحت حرف ميزني ...-

چون خيالم راحته ..من نمي تونم ازت بگذرم ايناز..تو من ودوست داشته باش قول ميکنم نزارم اب تو دلت تکون -

 بخوره 

 فراموشم کن..-

 نميتونم...-

 خب بزار برم..-

 نميتونم اينکارو بکنم ..-

 م راحت تره بفروشم ..اينجوري فراموش کردن-

 فکر کردي به همين راحتيه ؟-

 نگاهمون بهم گره خورد بغلم کرد وگفت:حداقل بهم فکر کن...

 خوابم مياد ولم کن...-

 ازم جدا شد وگفت:همين جا بخواب 

 دستش وپس زدم وگفتم:نميخوام اتاق خودم راحت ترم 

 تو خماري ميزاريم ؟-

 شب بخير..-

 شب بخير..ماهم-

ونگاه نکردم ..يه راست رفتم به اتاقم نمي خواستم به هيچي فکر کنم ..نه به ابراز عالقه آراد نه به  پشت سرم

 تصميمي که ميخوام راجبعش بگيرم ..چشمام وبستم وخوابيدم 

صبح به طرف اتاقش رفتم ..دروباز کردم نگاش کردم دوباره همه حرفاش دوباره تو سرم پيچيد...توي نگاهش دروغ 

ايد منم دوستش دارم اما جرات گفتنش ونداشتم شايدم ميترسيدم ..لبه تخت نشستم دستمو گذاشتم رو نبود ش

تکون نخورد چند با رديگه صداش زدم بازم تکون نخورد نقشش قديمي "آراد..آراد"شونشو صداش زدم:

 بودگفتم:آراد بلند شو
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 خواستم برم بازومو گرفت وانداختم روتخت گفتم:آراد ولم کن..

 منو گذاشت تو بغلش وگفت:کي اخم پيشي منو دراورده بگو همين االن جلوت سرش وميبرم 

 خنديدم وگفتم:زود بادي ميکني

 دوستم داري؟..بگو اره ديگه دلم ونشکن -

 مگه تو دلم داري؟-

 يه دونه دارم اونم بخشيدمش به تو-

 ب گفتي االن جواب مي خواي؟اوني که ميره خواستگاري يه هفته وقت ميگيره اونوقت تو ديش-

چي کار کنم ؟اولين بار تو عمرم يه دختري رو دوست دارم ..خب چيکار کنم که دوستم داشته باشي؟ميخواي تا يک -

ماه تو انباري زندايم کني؟يا مثل کيسه بوکس منو بزن اصال هر باليي که دوست داشتي سرم بيار گردن من از مو 

 باريک تر

اينجوري بهم ابراز عالقه نکرده بود تو دلم جشن به پا شده بود هم ميخواستم از دستش ندم هم تا حاال هيچ پسري 

 ميخواستم اذيتش کنم...گفتم:آراد..

 بگو عمرم..-

 صداي تالپ وتلوپ قلبم که سينه ميخورد ميشنيدم چقدر خوشم اومد اينجوري صدام زد ...گفتم:چرا گفتي عمرم؟

 دمچون شيشه عمرمي بشکني مر-

 همين جور که رو بالشتش خوابيده بودم گفتم:يه سوالي بپرسم راستش وميگي؟

 مرگ خودم اره..-

 تشر زدم وگفتم:اينجوري قسم نخور..

 تا باور کني..-

 باور ميکنم..-

 باشه حاال بپرس..-

 تو واقعا منو دوست داري يا اينم جز نقشته؟-

 چ کس باالترش نيست قسم که دوست دارم..به همون خداي باال سرت که مي پرستيش وهي-

 حرفش صادقانه گفت..راحت به دلم نشست وگفت:حاال نظرت چيه؟

 باور کردم..-

 با خوشحالي گفت:يعني االن دوستم داري؟

 نه..ولي بهش فکر ميکنم -

 دستمو گذاشت رو قلبش وگفت:ببين تورو صدا ميزنه..

د شروع کرد به تند تند زدن.. ضربان قلبش ضربان قلبمو برد باال انگار حسش ميکردم قلبش وکه اروم اروم ميزد بع

قلبش دنبال دستاي من بوده که اونقدر محکم به قفسه سينش ميکوبيد ..اگه ميتونست يا اجازه داشت حتما از سينه 

تو از روم آراد ميزد بيرون ..نگاش کردم چشماي خمار ومهربون سبزش بهم دوخت دستمو برداشتم ..گفتم:شيلنگا

 بردار ميخوام برم 

 صورتشو اورد جلو گفتم :نکن آراد...ميدوني دوست ندارم بازم اينکارو ميکني
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 اخم کرد پاشو ا زروم برداشت وگفت:بدجنس..چرا نميزاري ببوسمت 

 بزار دوستت داشته باشم بعد..دلم نميخواد از روي هوس وشهوت ببوسمت -

 ذاشتي ببوسمت يعني دوستم داري ...پس هر وقت گokپاشو برداشت وگفت:

 ا زتخت اومدم پايين گفت:ولي اين اولين بارم که ميخوام يکي رو بخاطر عشقم ببوسم 

 که اونوم نميزاره-

 اره واال..-

از تخت اومدم پايين نگاش کردم ..باالخره از دستش رها شدم... نگاش کردم صورت معصوم ومهربوني داشت 

ته باشم دلم نميخواد عاشقش بشم بعد بکشنش ...گفت:هنوز از نگاه کردم سير نشدي؟..خب ...ميترسم دوستش داش

 بشين يه دل سير نگام کن بعد برو 

 خيلي خوشکلي نگات کنم..-

 اگه نيستم چرا يک ساعته نگام ميکني؟-

 داشتم در موردت تصميم ميگرفتم -

 خب به کجا رسيد؟-

 شرمنده..جواب نه-

 خنديد م وگفتم:تو چرا شبا به من ميگفتي بيام برات کتاب بخونم؟اخماش قاطي شد 

 نميگم..-

 آراد..-

با لبخند گفت:چون از صداتت خوشم مياومد..يعني اروم ودلنشين بود عين الالي مادر براي بچش از روزي که تو برام 

 کتاب خوندي ديگه قرص خواب نمي خوردم..

 ت ميکشوني کاش از اول ميگفتي چرا منو به اتاق-

 اونوقت راحت مياومدي؟-

 خنديدم وگفتم:نه..-

 اومدم بيرون ..داشتم از پله ها ميرفتم پايين يهو اومد بيرون وگفت:آيناز..صبحونه با من 

 با تعجب گفتم:چي؟

 صبحونه من حاضر ميکنم صبر کن االن ميام دست به هيچي نميزني -

ه...رفتم اشپزخونه ده دقيقه بعد پيداش شد وگفت:ماهي تابه کجاست بحق چيزاي نديده..آراد وحاضر کردن صبحون

 ؟

 با دست پشت سرش اشاره کردم وگفتم:اونجا...

 پشت سرش ونگاه کرد در کابينت باز کرد و خورد به سرش بلند گفت:اخ...اين در چرا اينجوري؟

 اين دره مشکل نداره اوني که بازش کرده مشکل داره -

نگفت ماهي تابه گذاشت رو اجاق شونمو طرف در چرخوند وگفت:شما تشريف ببريد بيرون نگام کرد وچيزي 

 ..صبحونه حاضر شد خبرتون ميکنم

 آراد اشپزخونه رو به اتيش نکشونيا ..اونوقت خاتون فکر ميکنه کار منه-
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 نه..برو-

نکشيد که ديدم از زير در دود مياد  رفتم بيرون رو پله ها نشستم وبه در چوبي اشپزخونه نگاه کردم..به پنج دقيقه

..سريع رفتم تو اشپزخونه ديدم ماهي تابه اتيش گرفته وآرادم با هول نگاش ميکنه داد زدم:آراد چرا نگاش ميکني 

 بندازش تو سينگ

جاش تکون نخورد خودم پرت کردم طرف ماهي تابه زيرش وخاموش کردم وانداختمش تو سينگ وشير وباز کردم 

کردم دو تا دراي اشپزخونه هم باز کردم جلوش دست قد وايسادم قاشق تو دهنش گذاشته بود زير هود وروشن 

 چشي نگام کرد وگفت:ببخشيد..بلد نيستم تخم مرغ درست کردم 

 خنديدم پارچه رو زدم به سرش وگفتم:کوفت..ميخواستي کد بانويت وبه رخم بکشي؟

 ستم تخم مرغ درست کنم .. اونم براي عشقم خنديد وگفت:خب اولين بارم بود تو عمرم ميخوا

 کي زورت کرده بود ؟..معلومه تو از اون مردايي که بدون زن کارتون لنگ ميمونه -

 من که تورو دارم..بقيه مردا هم برن يه فکري به حال خودشون بکنن -

 خنديدم وگفتم:بشين صبحونه رو حاضر کنم ..

بوديم که خاتون اومد تو با ديدن ما چشماش گشاد شد دستشو گذاشت  بعد حاضر کردن صبحونه ..مشغول خوردن

 رو دهنش آرادگفت:چي شده خاتون؟

 ببخشيد اقا نميدونستم اينجا صبحونه ميخوريد ؟..وگرنه مزاحمتون نميشدم-

 با ابروهاي باال نگاش کردم..آراد خنديد وگفت:اشکالي نداره...بفرماييد 

 ..ايشااهلل گوشت بشه به تن دوتانونبا خوشحالي گفت:نوش جان اقا

لقمه تو گلوم گير کرد وشروع کردم به سرفه کردن..آراد پشتم زد خاتون چشمکي زد ورفت ..اي خدا ببين خاتون 

 اولين صبحي چه کارا ميکنه..

 سرفم بند اومد گفت:خوبي؟

 اره خوبم..-

 عين کسايي که دزد ديدن بخاطر حرفاي خاتون اينجوري شدي؟..بنده خدا قيافش شده بود -

 خب حقم داره با اون رفتاري که قبال با من داشتي واالنت زمين تا اسمون چه عرض کنم تا کهکشون فاصله است..-

 لبخند زد وگفت:صبحونتو زودتر بخور ميخوايم بريم جايي.. 

 کجا؟..-

 ادم کشي..-

 آراد..-

 يه جايي ميرم ديگه ..جاي بدي نيست خيالت راحت -

 بعد خوردن صبحونه حاضر شدم ..سوار فراري آراد شديم گفت:تا حاال بهت گفتم خيلي خوشتيپي؟

 نه..-

 دروغ نگو...االن گفتم-

 خنديدم وگفتم:خب بلدي ضايم کني..

 با لبخند گفت:جدي خوش تيپي..حتي اگه لباس کوليام تنت کنن بهت مياد ولي کاش قدت بلند تر بود 
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 چرا؟-

 رفتن شونه به شونه راه بريم .. موقع راه-

 يادم نمياد بهت بله داده باشم -

 دادي..ديشب خواب ديدم بچه هم داريم -

 يعني تا اونجا هم پيش رفتي ؟-

 اره..اگه براي خوردن اب بيدار نمي شدم نوه هامم ميديدم-

ايساد بوق زد با شوق گفتم:ميخوايم تا وقتي به مقصد رسيديم با آراد حرف ميزدم ..وقتي دم باشگاه اسب سوار ي و

 اسب سواري کنيم ؟

 تو نه..من اره -

 البد منو اوردي براي پذيراي؟-

 در باز شد گفت: با حرفات اتيشم ميزني

 ماشين وبرد داخل پارک کرد وبه پيرمرده گفت:حاضره؟

 بله اقا..االن ميارمش-

 

 

اما نمي تونستن صدا ميداد دستاشو بلند ميکرد ومي کوبيد يه اسب مشکي چموش که دونفر ميخواستن مهارش کنن 

 به زمين ..کنار نرده ها وايسادم ونگاش کردم آراد کنارم اومد وگفت:اسمش آينازه 

 ...اسمم من گذاشتي روش؟-

 اره...اخه عين خودت چموشه..االن دوماه نتونستن رامش کنن -

 ولي من رام شدم..-

 وس دادي اونوقت رام شدياروم دم گوشم گفت:هر وقت ب

 با ارنجم زدم به شکمش خنديد وگفت:نامرد ...نميگي اول صبحي راهي بيمارستانم ميکني؟

 بهتر..شايد اونجا چند تا پرستار ببوسي ودست از سر من برداري-

 لباي دست نخورده تو يه چيز ديگه است -

با همون اسب سفيد قبلي آراد اومد افسارش گرفته  دوباره خواستم بزنمش که خنديد و چند قدم رفت عقب پيرمرده

 بود آراد گفت:بيا اينجا 

 چند قدم رفتم جلو گفت:ميتوني سوار شي يا کمکت کنم؟

 چي؟..سوار اسب تو بشم؟-

 خنديد وگفت:پاي راستتو بزار رورکاب 

 با ترس گفتم:اخه...من تا حاال سوار نشدم ميترسم بيوفتم

 نترس تنهات نميزام -

پام وگذاشتم رو رکاب دستشو گذاشت درو کمرم بلندم کرد نشستم ..واي چه حالي ميده اين باال...خودشم پشتم 

 نشست...

 گفتم:دوتاي؟
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 بله...-

افسار وگرفت وبا پاش يه لگد زد به شکم اسب اروم اروم حرکت کرد ..يه دستش گذاشت رو شکمم گفتم:دستو 

 بردار

 اگه بردارم ...ميوفتي-

 نقدر ديگه فلج نيستم نتونم خودمو نگه دارم..بردار دستاتوشکمم به کمرم چسبيداي-

 همين االنشم مهرهاي کمرت وحس ميکنم -

 اسب اروم اروم حرکت ميکرد گفتم:يادته روز اول نذاشتي مونا بهم اسب سواري ياد بده؟

 اره..اگه دست وپات مي شکست کي کارم انجام مياد؟-

 ش کردم وگفتم:واقعا بخاطر اينکه کارات زمين نمونه نذاشتي؟برگشتم با اخم نگا

 با لبخند گفت:نه...ميخواستم خودم بهت ياد بدم 

 پس خوشحال باش که اين افتخارو بهت دادم-

 با دودستش بغلم کرد وگفت:خيلي دوست دارم 

 االن چه وقت بغل کردنه..نميگي ميوفتيم -

 کسي سوارش اروم ميره  نترس..اين عقل وشعورش زياده وقتي-

 بعد چند دقيقه اسب سوار ي آراد رفت پايين ترسيدم وگفتم:کجا؟مي ترسم 

 اينجام...-

 افسار وگرفت واسب حرکت ميکرد منم با خوشحالي ترس اسب سواري ميکردم..گفت:بسه؟

 نه..نه يکمي ديگه..-

 خنديد وگفت:چطور با اين همه ترس اون باال نشستي؟

 ه..هيجان دار-

به اصرار من چند دقيقه ديگه اسب سواري کردم...کنار اسب ايستاد پام اوردم سمت چپ دستاش وزير بغلم گذاشت 

..منم دستام وگذاشتم رو شونهاش اوردم پايين ..پام که به زمين خورد صورتم وبوسيد ..رفتم عقب با اخم 

 گفتم:چيکار ميکني؟

 بالبخند گفت:موست کردم..

 و نبوس ...؟مگه نگفتم من-

 گفتي ولي کيه که حرف گوش کن)صورتش واورد جلو(بوسم کن..-

 با خنده هلش داد مو گفتم:برو بابا خداروزيتو بده..

 چند قد رفتم اونم تند از کنارم رد شد وجدي گفت:بات قهرم 

 خندم گرفته بود داد زدم:آراد اين لوس بازيا اصال بهت نمياد

 ديم...بعد چند دقيقه سکوت گفتم:ميريم خونه؟بعد کمي استراحت راه افتا

 چيزي نگفت..با اخم رانندگي ميکرد...حتما حواسش نيست کمي بلند گفتم:آراد با توام ميريم خونه؟

 پوفي کرد وچيزي نگفت..با گردن کج نگاش کردم وبا لبخند گفتم:االن قهري؟

 فقط سرش وبه معني اره تکون داد...گفتم:پس قهرم بلدي؟
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باره سرشو تکون داد..بلند خنديدم وگفت:واي آراد باورم نميشه خودت باشي...اگه ادمايي که روت حساب ميکنن دو

 بدونن آرادم قهر ميکنه چي ميشه

 با لبخند گفت:من فقط براي تو ناز ميکنم ...اين اخالق خوبم فقط در انحصار توئه

 نگاش کردم وگفتم:صورت قبوله؟

 نچ..-

 ..پس بيخيال شو.-

 اه..چرا؟بابا مگه فاصله صورت تا لب چقدره که تو ميخواي صورتتو وببوسم زحمت بکش يه نمور بيا جلوتر -

 عمرا..تو خماريش بمون-

 باشه دارم برات ..صبر کن قصه ي کوه به کوه نميرسه اس -

 ه اين فکرو ميکردم موقع رانندگي نگاش ميکردم موهاي سياهش مهربونترش کرده بود يا شايدم چون با من خوب

 جلوش ونگاه ميکرد گفت:پيشي نخوريم؟

 معلوم نيست حواسش به رانندگيشه يا من؟..گفتم:خوردني نيستي..

 اره دارم مي بينم چه جوري داري قورتم ميدي..-

 گربه ها چيزيو قورت نميدن اول با دندون تيکه تيکش ميکنن بعد ميخورنش-

يزي بگه که گوشيش زنگ خورد ...گوشي اپلش وبرداشت جواب داد: بله با چشاي گشاد نگام کرد خواست چ

 مختار...

..... 

 با صداي نيمه دادي گفت:پيداش کردن؟.به اين زودي؟

.... 

 با لبخند گفت:اره..هميشه اين بازار گرميا ميکنن..االن کجاست؟

..... 

 االن ميام اونجا..خداحافظ..-

 دلم ميخواست بدونم چه خبره...گفتم:کجا ميريم؟ گوشي رو قطع کرد ودور زد خيلي

 جاي دوري نيست ..-

اما اين جواب من نبود ...چيزي نگفتم ونشستم حالت چهره آراد تغيير کرده بود يه جور نگراني واضطراب داشت 

 ...تو يه خيابون پيچيد تو پارکينگ يه برج ماشين پارک کردگفتم:اينجا کجاست؟

 فت:خونه من..کمربندش وباز کرد وگ

 اونوقت چرا منو اوردي اينجا؟-

 اونوقت اوردم کمي خوش باشيم...اونم تنهايي-

کمي ترسيدم از اين نوع بشر هر کاري بگي برمياد پياده شد..اومدم پايين وگفتم:اگه فکر کردي منم مثل بقيه بهت 

 اجازه....

 و بردي..يکي اومده قرار ببينيش انگشتشو گذاشت رو لبش وگفت:هيششش..ارومتر دخترتو که ابروم

 کي؟-
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 يکي ..بريم باال ببينش ميشناسيش -

 اين کَلکته که ميخواي منو بکشوني باال؟-

 مچ دستمو گرفت کشيد طرف اسانسوروگفت:نه به خدا...خيلي بد دلي

 وزد گفتم:خونه دختر بازيته ديگه؟1سوار اسانسور شديم دکمه 

اين چيکار کنم؟..به کي قسم بخورم باور کني رابطه من با دخترا در حد مهموني نه  خنديد وگفت:اي خدا من از دست

 بيشتر حتي باشون قرار يه نهارم نذاشتم چه برسه بخوام بيارمشون خونه..

 باشه بابا باور کردم حاال گريه نکن -

 دستشو انداخت دور گردنم کشيد طرف خودش گفت:عاشق اين زبونتم 

 تم:اين چه وضع ابراز عالقه کردنه ..گردنمو شکوندي ولم کنسرم پايين بود گف

 رفت کليد وانداخت تو در ..بازش کرد کنار وايسادوگفت:بفرماييد1در اسانسور باز شد ..رفتيم بيرون به طرف واحد 

 نميخواي بگي کيه؟-

 با لبخند گفت:غريبه اشنا..

گذاشتم ورفتم تو...عجب خونه اي...اينا انگار خونوادگي با اينکه هنوز بهش شک داشتم اما اعتمادم ودر کنارش 

دوست دارن خونشون زمين فوتبال باشه درو بست مختار اومد با ديدنش خوشحال شدم خيلي وقت بود نديده 

 بودمش با خوشحالي گفتم:سالم مخي..

 مختار خنديد وآراد گفت:چرا اينجوري صداش ميزني؟

 سي رو که خواستي اوردم انگار جاش بلد بودن که زود اوردنش ولش کن بابا بزار راحت باشه ..ک-

 حتما وگرنه تو سه چهار روز کي ميتونه يه ادم غريبه رو پيدا کنه -

 من ميرم پايين منتظر ميمونم-

 باشه..-

 مختار با لبخند از کنارم رد شد وگفت:باي اني.

 باي باي مخي..-

 خدا شما دوتا چقد رلوسين  آراد با خنده اروم زد پيشونيش وگفت:اي

 حسود..-

 نيستم ولي تو خوب بلدي خودتو تو دل همه جا کني..-

 اين يکي از استعداد هاي خداداي منه که هيچ وقت ازش استفاده نکرده بودم..-

 بله..بفرماييد تو دم در بده -

سمت چپم با فاصله زياد رو مبل  چند قدم رفتم جلو تر داشتم به خونه نگاه ميکردم که چشمم افتاد به کسي که

نشسته بود با ديدن من بلند شد معلوم بود از قبل گريه کرده چون با دستاش اشکاش وپاک ميکرد...کاله سياهشو تو 

دستش مچاله کرده بود ..بدون هيچ حسي فقط اشکام ريخت حتي بغضم نکردم بدون هيچ حرکتي وايساده بودم 

کشيده بودن ...با اون ريش جو گندمي وچشمايي که تو گود افتاد ... کلمات سريع  ونگاش ميکردم انگار به چار ميخم

 به ذهنم مياومد بايد کدومشو بگم ...حرارت گرمايي از پشتم حس کردم آراد اروم گفت:

 نميخواي ازش سوال کني چرا فروختت؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

4 6 4  

 

ک قدم اومد جلو با همون اشک تنفر...کينه...دشمني هر خصلت بدي که يه انسان داره به سمتم هجوم اورد ي

 گفت:بابا اني

داد زدم:خفه شو..)با اشک گفتم(بابا...يعني چي؟معني بابا رو نميفهمم بگو يعني چي؟ يعني بخاطر بدهيت بايد منو 

 ميليون بفروشي ...من بابا ندارم من زير بتونه عمل اومدم ...0بدي؟بابا يعني، بخاطر جون خودت منو بخاطر فقط 

 ا چند قطره اشک که ميريخت اومد جلوتر داد زدم:جلو نيا بابام ب

آراد رفت تو بالکن...گفتم:چرا؟...چرا منو درازاي چهار ميليون دادي؟فهميدي چه بالهايي سر من اومده؟فهميدي 

کجا شب وصبح رسوندم فهميدي چند تا مرد ميخواستن به من تجاوز کنن نفهميدي ..به خدا نفهميدي اخه به تو هم 

يگن بابا ؟حسرت يه محبتت به دلم مونده حسرت اينکه يه بار از روي دلخوشي بگم بابا ارزوي يه زندگي خوش م

وگذاشتي رو دلم مامانم وازم گرفتي تنها کسي که تو اين دنيا داشتم.. اينقدر جلو دوستام خجالت زده بودم اينقدر 

ي...کاش واقعا مرده بودي تا اين بال رو سرم نمي باعث شرمم بودي که تو پنج سالي که نبودي به همه گفتم مرد

 اوردي..ديگه نميخوام ببينمت گمشو ازاين خونه برو بيرون 

 بزار منم حرفمو بزنم بابا... -

 ماه کشيدم ونفهميدي7نميخوام بشنوم...چون دردي که تو اين -

 بود  اره حق با توئه..اما من از ناچاري اين کارو کردم اونم فقط بخاطر خودت-

 ميليون؟0از سر ناچاري واونم بخاطر خودم فروختيم ؟اونم فقط -

اره بخاطر خودت گفتن اگه پول وبراشون نبرم تورو هم ميکشن وانوقت بايد دوبرابره اين پولو بهشون بدم...گفتم -

راي ندارم درعوضش دخترم وجاي طلبم امانت ميدم هر وقت پول حاضر کردم دخترم وبهم بدين قرار بود ب

 خودشون کار کني ودوتامون با هم بدهيشو صاف کنيم...اخه منم ازکجا ميدونستم خريد وفروشت ميکنن 

دستمو گذاشتم وپيشونيم از اعصبانيت داغ کرده بودم کالفه بودم نميدونستم چي بگم ..باهاش چيکار کنم با همون 

 ميدادي برن ديگه اشکا گفتم:حاال چرا گفتي شب بيان منو بدزدن؟خب راحت منو بهشون

 ترسيدم نگات کنم...پشيمون بشم با پشيمونيم فقط به کشتن ميدادم -

پوزخند عصبي زدم وگفتم:تو و رحم ؟حالم ازت بهم ميخوره تو اگه واقعا نگران مردن من بودي ميرفتي گدايي 

به خودت بنداز ادم رغبت  ميکردي پولو بهشون ميدادي نه اينکه منو جاي طلبت بدي)سرتا پاشو نگاه کردم(يه نگاه

 نميکنه نگات کنه بدتر از گداها شدي

بخاطر تو اينجوري شدم...بهم گفته بودن پيش خودشون کار ميکني وقتي ميگفتم بزار ببينمش ميگفتن نميشه چون -

فرستادن فالن شهر که جنس بفروشي اواره اين شهرو اون شهر شدم توهر شهري ميرفتم جنس بفروشم دنبال تو 

 ميگشتم...ميخواستم ببينمت ومطمئن شم زنده اي من با اين حال روزم کي وقت ميکردم به خودم برسم  هم

 سرمو تکون دادم وگفتم:باشه باور کردم...حاال برو

 اومد جلوتر که بغلم کنه داد زدم:نيا جلو..االن ديگه وقت دوست داشتن نيست ..برو همون جايي که تا االن بودي 

من اومد تو سالن ..سريع رفتم تو يکي از اتاقا رو تخت نشستم يهو سردم شدسرد وبي روح عين يه ميت آراد با داد 

صورتم يخ زده بود تو ي همون حالت گريه کردم.. صداي بابام که داشت صدام ميزدوآراد که ميخواست بيرونش کنه 

 وب در وايساد گفت:بيام تو؟مي شنيدم..چند دقيقه بعد هيچ صدايي نمياومد در با زشد آراد تو چار چ
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ميخوا ي بياي چيکار کني؟دلداريم بدي؟کار بابام توجيه کني؟..اونقدر دلم از بابام ومرداي اطرافم پره که هيچ وقت -

 اروم نميشم 

 کنارم نشست وگفت:نميخوام کار بابات وتوجيه کنم ..اما اگه يه ذره حق بهش بديم 

 حق داشت منو جاي طلبش بده؟بهش تپيدم وگفتم:بهش حق بدم؟ يعني 

 نه حق اين کارو نداشت..ولي شنيدي که چي گفت اگه اين کارو نميکرد ميکشتنت -

 خب ميزاشت بکشنم راحت ميشدم ديگه اين همه بدبختي نمي کشيدم-

رده اشکام عين رود رو صورتم ميريخت آراد دستشو اروم گذاشت رو دستم ...داغ بود انگار تو بدنش اتيش به پا ک

 بودن...گفت:چرا اينقدر يخي؟

 ايشااهلل دارم ميريم ..از اين زندگي زجر اور راحت بشم -

 با اعصبانيت دوتا دستاش وگذاشت رو صورتم وچرخوند طرف خودش وبا اخم گفت:ديگه اين حرف نزن

 با چشماي پر اشک نگاش کردم وگفتم:خسته شدم.. 

شت اجازه ميگرفت ...چيزي نگفتم فقط نگاش کردم دوباره به لبم نگاه نگاش رفت روي لبم بعد رو چشمام انگار دا

کرد واروم صورتش واورد جلو نفساي گرمش لحظه به لحظه به صورتم نزديک تر ميشد وضربان قلبم رفت باال 

استرس داشتم اب دهنمو قورت دادم... لباي گرمشو حس کردم کمرم يخ کرد صورتم داغ شد... بين يخ زدن 

معلق بودم از جلو آراد با بوسيدنش گرمم ميکرد از پشت کمرم يخ کرده بود ..تکون نيم خوردم لباي بااليم وسوختن 

واروم اروم مي بوسيد انگار عجله اي براي تموم کردنش نداشت ..ميخواست عشقش وبا لباش به بدنم تزريق 

م حلقه زد ..کم کم تو حاله اي از رخوت کنه...موفقم شد...عاشقش شدم دستش واروم از صورتم اورد پايين دور کمر

وسستي فرو رفتم دستم وانداختم دور گردنش وباش راه اومدم ولباي پاينشو مي بوسيدم..دلم نميخواست تموم بشه 

آراد ودوست داشتم ..عشقم بود تنها مردي که با تمام وجودم قبولش کرده بودم...سرش وبرد عقب با چشماي خمار 

 ره رامت کردم...سخت بود اما شد ولب خندون گفت:باالخ

از شوق عشقش گريه ميکردم بغلش کردم ولي جرات نکردم بگم دوست دارم آراد تو موفق شدي کمتر از دوماه 

منو عاشق خودت کردي چقدر دوستش داشتم ....حتي تو بغلش احساس ارامش وامنيت ميکردم تو بغلش بودم که 

 حس کردم پلکام داره سنگين ميشه...

مام وبا زکردم ديدم رو همون تخت خوابيدم تاريکي اتاق فقط با نور اباژر روشن بود ..بلند شدم روسري وپالتوم چش

تنم نبود..دلم نيومد نفرين آراد کنم که چرا پالتو از تنم دراورده باز خوبه بخاطر سرماييم يه پيراهن تنم بود..موهام 

اد روو مبل نشسته وپاهاش رو ميز دراز کرده بود ومشغول خوردن وبستم شال و انداختم رو سرم اومدم بيرون ..آر

 چيپس وتماشاي تلويزيون بود چقدر من اين بچه قوزميتو دوست داشتم با لبخند گفتم:صد دفعه گفتم چيپس نخور 

 نگام کرد وگفت:به..آني خانم خوردنش بعضي وقتا اشکال نداره بيا بشين 

 تم ظرف چيپس وگذاشت رو پام وگفت:بخورپاشو از رو ميز برداشت کنارش نشس

 يه دونه چيپس گذاشتم تو دهن دوغ مسير وجلوم گرفت وگفت:با دوغ خيلي خوشمزه تره 

 تو چشماش نگاه کردم دوغ وازش برداشتم گفت:چراشال وانداختي رو سرت من که موها تو ديدم

 از اول نبايد ميديدي حال هم که ديدي که نبايد تکرارش کنم-

 ن که نفهميدم تو چي گفتي..گشنت نيست؟م-
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 نه..اشتها ندارم -

 باشه برو زود حاضر شو بريم -

 انگار متوجه حرفم نشد دوباره گفتم:ميل ندارم

 بلند شد وگفت:ميرم حاضر شم فقط زود معطلم نکن 

د برداشتم پوشيدم واومدم رفت سمت يکي از اتاقا پوفي کردم وبلند شدم ورفتم اتاق وپالتويي که رو زمين افتاده بو

 بيرون نبودش رو مبل نشستم سرم پايين انداختم وپام اروم ميزدم زمين 

 با کفشت چيو داري ميکشي؟-

سرم وبلند کردم شلوار لي ابي تيره پليور سفيد با يه پالتو مشکي موهاي مشکيش کمي روي پيشونيش ريخته بود 

دن چهار شونشو بيشتر به نمايش گذاشته بود ..با لبخند بلند سفيدش ب?چشماي سبز پررنگش و صورت شيش تيغه 

 شدم وراه افتادم گفت:خوبي؟

 با بي حوصلگي گفتم:اره..

 کفشم مي پوشيدم گفتم:اگه مي دونستم ديدن بابات اينقدر حالت وبد ميکنه هيچ وقت نمي اوردمش که ببينيش

 در وباز کردم وگفتم:نمي خوام بهش فکر کنم بريم 

اسانسور شديم دکمه رو زد رفتيم پايين اهنگي توي اسانسور نواخته شد...در باز شد واومديم بيرون سوار  سوار

ماشين شديم سرم وگذاشتم رو شيشه راه افتاد همه چي در سکوت فرو رفته بود احساس ميکردم همه با ترحم بهم 

م شد نگاه کردم آراد دستام وگرفته بود نگاه ميکنن حتي درختا ودر وديوار وعابرايي که نمي شناختم دستم گر

 نگاش کردم انگار موقع رانندگي حواسش به من بوده گفتم:حالم خوبه 

 پس چرا قمبرک گرفتي؟-

 خواستم دستمو آزاد کنم محکم تر گرفت گفتم:دستموول کن بايد حواست به رانندگي باشه 

 حواسم هست...از ناراحت بودنت خوشم نمياد-

 ست..با ديدن بابام همه بدبختيام يادم اومددستم خودم ني-

دستش وبرداشت ماشين وپارک کرد کال چرخيد طرف من وگفت:ببين آيناز...من بابات وبرات پيدا کردم که از ش 

سوال کني چرا تو رو جاي طلبش داد؟گفتم شايد يه دليل منطقي داشته باشه که بتونه تور اروم کنه ديدي که 

 د مي کشتنتداشت..اگه تورو نميدا

 با بغض گفتم:االن کجاست؟

 با تعجب گفت:بابات؟

 سرم وتکون دادم گفت: ميخواي ببينش؟

 نه...فقط ميخوام بدونم جاي خواب داره کارتون خواب که نيست-

با لبخند پيشونيم وبوسيد وگفت:همين مهربونيات کار دست من داد وعاشقت شدم ..اره جاش گرم ونرم فکرش 

 خواستي ببينيش بگو ميبرمت پيشش نباش..هر وقت

 با لبخند زورکي گفتم:ممنون ..بخاطر همه چي 

 بايد جبران اون همه اذيتي که کردم بکنم ديگه-

 بخشيدمت..بخاطر همه اذيتا-
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 واقعا..من وبخشيدي؟-

 با لبخند گفتم:اره..بخشيدم 

 تو چرا اينقدر زود ميبخشي..-

 هم ميده ...خدا هم بنده هايي که مي بخشن ودوست داره دوست دارم ببخشم يه حس ارامش ب -

 با خوشحالي گفت:يعني دوستم داري؟ 

 خنديدم وگفتم:من چرا هر چي ميگم تو مي چسبونيش به دوست داشتن؟

 ماشين وروشن کرد وگفت:عقده ايم 

 جلو يه رستوران نگه داشت گفتم:ساعت سه ظهر نهار هست ما بخوريم؟

 ر ميدم برات درست کنناگه نباشه دستو-

خنديدم کمربندم وباز کردم با هم پياده شديم به رستوران نگاه کردم اشنا بود قبال اينجا اومده بودم رفتيم تو ..خلوت 

بود به جز يه ميز دونفره که زن وشوهر نشسته بودن وبا يه ميز شيش نفره که شيش تا دختر با مدالي مووارايش 

گه اي نبود اينجوري ادم راحت ميتونست غذاشو بخوره..يه مردي اومد جلو اجق وجق نشسته بودن کس دي

 گفت:سالم اقاي سعيدي خوش امديد بفرماييد..

 سالم.. -

 اين مرده چقدر اشناست با هم سمت ميز رفتيم نشستيم گفتم:اين رستوران با اميرعلي شريکين نه؟

 اينجا اومدين؟ -

 م ندادي مجبور شدم برم پيشش اره...همون روزي که فرار کردم ورا-

وقتي با مختاررفتين بيرون با ماشين تعقبتون کردم ببينم کجا ميريد وقتي فهميدم پيش امير علي ميري اعصابم  -

قاطي شد ...شب اول بيخيال شد م اما شب دوم ..نتونستم دوُم بيارم واومدم دنبالت که زن همسايه فضول علي گفت 

 نمي دونستم اون لحظه چيکار کنم فقط منتظرتون موندم ...دو سه ساعت نيومديد رفتمرفتين بيرون اتيش گرفتم 

 بخاطر همين صبح خروس خون اومدي دنبالم؟-

 بله...هر جوري بود مي خواستم تو رو بيارم پيش خودم که اخرشم با سيلي خوردن من راضي به امدن شدي -

کردن رو آراد وبا لبخند يه حرفايي بهم ميزنن به آراد نگاه  با خنده سرم وبرگردوندم ديدم شيش تا دختره زوم

کردم شايد جايش عيب وايرادي داشته باشه که دارن ميخندن ..آراد گفت:چي شده؟..چرا داري اونجوري نگام 

 ميکني؟

 من ميرم دستام وبشورم بيام -

 باشه..-

ردم اروم درو باز کردم واز الي در نگاه کردم بلند شدم به بهونه شستن دست رفتم دستشوي ..در وبستم تا ده شم

ديدم يکي از دخترا جاي من نسشته وداره با آراد حرف ميزنه ..آرادم قربونش برم با همون اخم که برچسب زندگيه 

فقط به دختره نگاه ميکنه يه نفسي کشيدم واومدم بيرون با قدم هاي تند وعصبي به طرف ميز رفتم دوتا دستام 

يز دختره نگام کرد....چشماي درشت کشيده سبز که زير يه مَن ارايش خوابيده بود ....اما از رنگش وگذاشتم رو م

خوشم نيومد زيادي روشن بود لباي قلمبه ايش که با رژبنفش رنگ کرده بود با اخم گفتم:شنيده بودم الشخورا تا 

 ده بودم الشه اي رو مي بينن بهش رحم نميکنن...اما سرعت عملشون روديگه حدس نز
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 دختره با اعصبانيت بلند شد قدش ده برابر من بود ومجبود شدم سرم وباال بگيرم گفت:خانم محترم توهين نکن..

 توهين نکردم ..واقعيت وگفتم منتظر بودي من بلند شم بياي شماره بگيري؟ يعني اينقدر ترشيده اي؟-

ره پوزخندي زد وگفت:خانم من اونقدر خوشکلم که همه آراد دستش زير چونش بود وبا لبخند به ما نگاه ميکرد دخت

 پسرا برام دست وپا ميشکونن فقط خواستم به دوستتون پيشنهاد بدم گفتم شايد از شما خسته شده 

ميدوني گرگا وقتي گشنشون ميشه دنبال بهترين گوشت نيستن هر گوشتي گيرشون بياد ميخورن حتي ادم...تو هم -

 هموني گرگي 

 نم اين پسر عاشق چي تو شده...نه قد درست وحسابي داري نه قيافهمن نميدو-

 اخه گفتن زيبا رويان وفا ندارن بخاطر همين اومده طرف من -

دخترا که ديگه جوابي نداشت بده با فک منقبض ودستاي مشت شده رفت ...آراد زد زير خنده وگفت:فکر کنم خدا 

  وقتي خواست تورو خلق کنه اول زبون بهت داد

 نشستم ..دخترکيفشو برداشت وا زرستوران رفت ..بقيه دوستاشم پشت سرش راه افتادن گفتم:چي بهت ميگفت؟

 همينجور که ساالدشو ميخورد گفت:حاال غيرتي نشو...ادرس خونمو ميخواست

 خونه؟...يعني به شماره هم راضي نبود -

 ساالدشو قورت داد وگقت:غذاتو بخور سرد ميشه 

 دن شدم گفتم:آراد..مشغول خور

 جونم..-

 ته دلم يهو خالي شد قيلي ويلي شدم... گفتم:متولد چه ماهستي؟

 يک فروردين-

 يعني روز عيد ؟-

 اره..دقيقا موقع سال تحويل -

 با ذوق گفتم:واي چه رماتيک... ميگم چرا اينقدر اخالقت قاطي پاتيه نگو اثرات سال تحويله 

 اخالقم قاطي پاتيه جدي نگام کرد وگفت:کجاي 

 همين نمونه...تايه دقيقه پيش داشتي بخاطر حرفام ميخنديد االن جدي شدي -

 من به تو اخم نکردم که ...اين اخمم براي اون دختري که با نيش باز داره نگام ميکنه -

ميخنديد سريع برگشتم تا حساب دختره برسم ديدم کسي نيست با اخم نگاش کردم سرش پايين بود وريزريز 

 گفتم:خوشمزه...

 نگام کرد وگفت:حاال معلوم شد اخالق کي قاتي پاتي داره ؟

 نگاش کردم وخنديدم بعد نهار آراد گفت :قدم بزنيم ؟

 اره...براي هضم غذا هم خوبه -

ر همين جور که توي پارک يخ زده قدم ميزديم گفتم:اگه بدوني يه روزي دوست دارم چيکار ميکني؟..يعني هنوز س

 شرطت هستي؟

 مگه دوستم داري؟-

 هنوز نه..ولي اگه يه روزي بفهمي چي؟-
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 تواول منو دوست داشته باش بعد يه فکري به حال شرطم ميکنم -

اگه بگم دوستش دارم ممکنه سر شرطش بمونه ومن تا اخر عمرم خدمتکارزن وبچش بمونم اونوقت مردنم بهتر از 

م..انگشتاش وگذاشت الي انگشتام ودستامو قفل کرد ..با هم قدم برميداشتيم اينکه عشقمو کنار يه زن ديگه ببين

کاش آراد براي هميشه براي من بود ..يه روز کامل وبا آراد بودم..چيزي که هيچ وقت تو تصورم نمي گنجيد تو 

:بزارم پايين ماشين خوابم برد ..حس کردم تو هوا معلقم چشمام وباز کردم ديدم رو دستشم با خواب الودگي گفتم

 خودم ميرم

 چيه دلت براي افتادن تنگ شده ؟-

جون خنديدن نداشتم...گذاشتم رو تخت شال واز سرم برداشت دکمه هاي پالتوم با زميکرد دستشو گرفتم 

 وگفتم:ول کن خودم درش ميارم

ورفت...آراد به خدا دستشو برداشت پالتوم ودراودم انداختم رو زمين وخوابيدم...پتو روم کشيد صورتم وبوسيد 

 دوست دارم بهم فرصت بده فکر کنم 

 خانم ...خانم-

 بدون اين که تو جام غلت بخورم فقط يه تکوني به خودم دادم با چشماي خواب الود گفتم:چيه؟

 ساعت ده نمي خوايد بيدار شيد ؟-

 سرم وکردم زير پتو وگفتم:نه..-

 گفتم:آراد..آراد بيدار شد؟بعد يک صدم ثانيه سيخ نشستم وبا چشاي گشاد 

 بله ..خانم خيلي وقته رفتن شرکت -

با خيالت راحت خوابيدم دوباره عين جن ديده ها نشستم با چشماي گشاد گفتم:تو کي هستي؟..چرا به من ميگي 

 خانم؟

 ؟با لبخند گفتم:اسمم رحيمه است خدمتکار شما ..اقا گفت ساعت ده بيدارتون کنم..زود بيدار تون کردم

 يا خدا اين ديگه چه خوابيه ..با تعجب گفتم:خدمتکار من؟..

 بله خانم..صبحانه براتون چيدم ببيند اگه چيزي کمه بگيد براتون بيارم -

حس کردم دارم شاخ در ميارم ...آراد...براي من...خدمتکار اورده ..به ميز نقلي وکوچيک نگاه کردم همه چي بود ...از 

 اد ...شير مرغ تا جون ادميز

 گفتم:نه ممنون ..

 خواهش ميکنم ...اگه ميخوايد دوش بگيريد وان وبراتون حاضر کنم؟-

 نه..اهل دوش نيستم -

بزار اين آراد بياد تکليفمو باش روشن ميکنم اخه من کي خدمتکار خواستم...رفتم دستشوي ابي به صورتم زدم اومدم 

 د ..حوله داد دستم وگفت:بفرماييد خانمبيرون رحيمه با حوله بيرون منتظرم وايساده بو

 اصال دوست نداشتم بهم بگه خانم با لبخند گفتم:دستت درد نکنه...بهم بگو ايناز

 نه خانم ...زشته به اسم کوچيک صداتون کنم -

ميدونستم بحث کردن با خدمتکار راه به جايي نميره بخاطر همين چيزي نگفتم ونشستم مشغول خوردن شدم ديدم 

 رم وايساده گفتم:تو برو خودم صدات ميکنم بياي ميزوجمع کنيکنا
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 چشم خانم -

ايييييي....وقتي ميگفت خانم قلقلکم مياومد اخه منو چه به خانمي تا بود ونبوده کلفت آراد بودم بعد اينکه صبحانمو 

اد درد نکنه يکي خوردم ميزو جمع کردم وبردم پايين رحيمه وخاتون نشسته بودن ومشغول حرف زدن...دست آر

اورد خاتون باش درد ودل کنه ...رحيمه تا منو ديد اومد سمتم وگفت:خدا مرگم بده شما چرا اورديد ..مگه قرار نبود 

 صدام بزنيد؟ 

 سيني رو از دستم برداشت خاتون نگام ميکرد گفتم:چي شده؟

 ه خانمي برسيهيچي.. فقط تو کار خدا موندم...تورو از شهر خودتون کشوند اينجا که ب-

 نشستم وگفتم:بخاطر همين ميگن کارا خدا بي حکمت نيست

 با لبخند گفت:به دلم برات شده اقا دوست داره

خاتون کجاي کاره که آراد گفته دوست دارم ..به رحيمه نگاه کردم سرش وکرده بود تو يخچال وچند نوع ميوه 

 يه؟وشيشه اورد بيرون گفتم:قضيه خدمتکار براي من اوردن چ

 چند روز پيش اقا بهم گفت دنبال يه خدمتکار خوب وقابل اعتماد ميگرده منم رحيمه رو اوردم -

 پس دست گل شماست؟ولي اصال دوست ندارم خدمتکار داشته باشم ...-

 به خانمي عادت ميکني...اولش سخته -

خيلي مقويه بخوريد يه ذره گوشت  خنديدم رحيمه يه ليوان بزرگ گذاشت جلوم وگفت:بفرماييد خانم...اين معجون

 بگيريد

 ممنون..-

 نوش جان..اقا گفته بايد تو يک ماه بيست کيلو بشيد-

 با چشاي گرد گفتم:يک ماه بيست کيلو؟مگه ديونه شده؟ من تا دويست سال ديگه هم بخورم همينم

 خاتون:حاال غر نزن بخور

شتم ....بهم اجازه ندادن تو اشپزي بهشون کمک کنم ... معجون خوشمزه رحيمه رو تا ته خوردم ويه قطرشم نذا

 مجبورشدم برم وخودم وبا خوردن ميوه و تماشاي تلويزيون سرگرم کنم 

 به..ميبينم که آيناز خانم شده -

 با لبخند نگاش کردم وگفتم:سالم پرهام خان از اين ورا؟

 وبعد به امون خدا ولم کرد کنارم نشست وگفت:هي خواهر چي بگم...اين آراد منو عاشق کرد 

 مگه نگفت صبر کني؟-

گفت ولي تا کي؟..دليلش براي صبر کردن من چي بود ؟من که ميخوام برم پيش خونوادش با اون کاري -

 ندارم...اصال يه شماره خشک وخالي هم بهم نداد 

 کاش آراد همه چي رو بهش ميگفت... گفتم:پرهام..

 بله..-

 اخوشايند از ليال بفهمي بازم حاضري باش ازدواج کني؟اگه يه روز يه چيز ن-

 با تعجب گفت:منظورت از اين حرف چيه؟

 هيچي..همينجوري سوال کردم بدونم چقدر دوستش داري-
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 خب خيلي دوستش دارم..ولي اگه بدونم يه کار غير شرعي انجام داده...-

ه قبال با يه پسري دوست بوده مثال پنج سال پيش بعد بهم پريدم وسط حرفشو گفتم:نه نه ازاين کارا...مثال...مثال اگ

 زده اينجوري

 نه...مشکلي ندارم -

يه نفس راحتي کشيدم نزديک بود همه چي لو بدم ...پرهام براي نهار موند آراد کار داشت زنگ زد که نميادشايد 

موندم وبيکاري ديونه کننده ..ديگه  فهميد ميخوام دعواش کنم اين ورا پيدا ش نشده.. بعد نهار پرهام خوابيد من

کسي نبود بهم سر بزنه ومنو ازتنهايي بيرون بياره امير که عين شوکي که بهم وارد ميکنن يهو ترکم کرد...کامليا هم 

انگار منتظر بود آبتين بياد تا از شر من راحت بشه چه پا قدم خيري داشتم که يهوي همشون ازدواج کردن...پرهامم 

ون شده ديگه منم تحويل نميگيره همه چي بهم ريخت االن تنها کسي که دارم آراد خدا کنه ديگه اينو بدتر از مجن

 فرحناز ازم نگيره که ديگه دق ميکنم رفتم پيش مش رجب که به گال ميرسيد گفتم:چي کار ميکني مش رجب؟

 سالم خانم...به اين گالي بي زبون اب دون ميدم-

 ه من نگو خانم ..به خدا ايناز گفتن تودوست دارممش رجب خواهشا شما ديگه ب-

 دستور اقاست ...ولي باشه وقتي تنهاييم ميگم ايناز -

 ممنون..-

به داگي نگاه کردم عين ديونه ها دنبال يه حشره ميدويد ..ميپريد هوا وپارس ميکرد اومد طرف مش رجب ودورش 

 کني ميچرخيد مش رجب داد زد:برو اونور داگي گال رو له مي

 يه توپ رو زمين افتاده بود برش داشتم باال گرفتم وگفتم:داگي..توپ

پرتش کردم دويد سمت توپ وشروع کرد بازي کردن منم با خنده تو پ از زير پاش برميداشتم وفرار ميکردم اونم 

 دنبالم ميکرد از ترس اينکه روم بپره دوباره توپ ومينداختم جلوش

 نم چرا بيرونيد؟هوا سرده بيايد تو..يهو صداي رحيمه بلند شد:خا

همين جور با قدم هاي تند مياومد طرف من منم با تعجب نگاش مي کردم... معلوم نبود آراد چي بهش گفته که يه 

 دقيقه دست از سر من برنميداره بازومو گرفت وگفت:خانم بيا بريم تو...اگه طوريتون بشه من جواب اقا رو چي بدم 

 ور گردنش وگفتم:اقا با من ...يه پوست کلفتيم که لنگه ندارم دستمو انداختم د

 رحيمه با تعجب نگام کرد صورتشو بوسيدم بو عطر ميداد گفتم:چرا اينجوري نگام ميکني؟

 اخه خانم من چند جا خدمتکار بودم اما هيچ کدومشون مثل شما با من خوب نبودن-

توهين ميکنه چه حالي ميشي وقتي تحقيرت ميکنه وميخواد  ميفهمم چي ميگي...ميدونم وقتي کسي به شخصيتت-

 خوردت کنه دلت ميخواد اون لحظه بميري

 مگه شما هم خدمتکار بوديد -

 بله اونم خدمتکاريه ادم بدعنق وتند مزاج که نميشد بهش بگي تو -

 رحيمه کيه اوردي؟با لبخند رحيمه رفتيم تو...موقع شام آراد پيداش شد پشت سرش رفتم اتاق وگفتم:اين 

 لبه تخت نشست وبا لبخند دستشو باز کرد وگفت:بيا بغل تا بهت بگم 

 با اعتراض گفتم:آراد..

 جون آراد...نفس آراد...عمر آراد چيه جيگرم ؟-
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 فقط تونستم نگاش کنم باورم نميشد آراد بود داشت اينجوري صدام ميزد ..گفت:چيه يادت رفت؟ 

 خدمتکار نميخوام اروم تر شدم وگفتم:من 

ببين بحث کردن با من فايده اي نداره چون من اخرش رحيمه رو نگه ميدارم ...از اين به بعد حق نداري سياه وسفيد -

 اين خونه دست بزني هر چي کار کردي بسه

 اخه...راحت نيستم اگه کار نکنم بيکار ميشم -

ين به بعد بايد مثل يه خانم زندگي کني ...تو لياقت اين خونه چرا بيکار بشي برو يه کالسي يه جاي ثبت نام کن..از ا-

 زندگي رو داري پس بهش پشت نکن 

 جواب فرحناز چي ميخواي بدي؟..اگه فردا پس فردا پيداش شد نميگه اين چرا کار نميکنه ؟-

 تو نگران اون نباش -

 خواستم برم گفت:راستي نهار فردا مهمون اميريم 

 ن؟مگه ماه عسل نرفت-

 ميخواستن برن مونا گفت چون امير کار داره يکي دو ماه ديگه ميرن -

دوتا تقه به در خورد نگاهمون به طرف در رفت .. پرهام با قيافه گرفته وشل واويزون به در تکيه داده بود خندم 

 گرفته بود آراد گفت:باز چي شده پري ؟

 ميرسوني؟ پرهام خنديد وگفت:پريم شديم...ميگم کي منو به ليلي

 به آراد نگاه کردم بلند شد رفت طرف پرهام وگفت:مگه بهت نگفتم صبر کن؟

 گفتي ولي دليل صبر کردنت ونميفهمم...من که ميخوام برم پيش پدر مادرش -

 خب راستش اون پدر مادر نداره پيش يکي از فاميالش زندگي ميکنه ..بايد برم باشون حرف بزنم -

 پس زود حرف بزن ديگه-

 باشه چشم...-

پرهام با خوشحالي پريد بغل آراد دوتا ماچ ابدارش کرد وگفت:الهي قربونت برم...الهي هر چي دردو بال داري بخوره 

 تو فرق سر فرحناز...الهي هر چي ميخواي مادر خدا بهت بده ..الهي.... الهي...

 به من نگاه کرد وآراد گفت:الهي چي؟

 الهي...به آيناز برسي -

چشمک بهم زد وبا سرعت رفت بيرون من و آراد خنديديم آراد گفت:فردا برو پيش ليال ببين نظرش در مورد  يه

 اين ديونه چيه 

 باشه ...-

 خاتون:آيناز حاضر نيستي مختار منتظرته ها

 خاتون صبر کن شالم ودرست کنم االن ميام....-

 رسه مش رجب:بابا اين دختر اينقدر هولش نکن به شرطي که ب

 اومدم بيرون وگفتم:مشي جون مگه اينکه تو هواي منو داشته باشي 

 مش رجب خنديد وگفت:من هميشه هواتو دارم برو 
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ازشون خدا حافظي کردم وسوار ماشين مختار شدم وراه افتاديم...باورم نميشد دوباره ليال رو ميبينم همش تقصير 

 ت سر از کاراش درنيوردمآراد که ميگه نميشه نميشه.... خطرناکه هيچ وق

ازماشين پياده شدم مختار که رفت اطالع بده منم خودم وپرت کردم تو اتاق ليال ديدم خوابه اروم رفتم کنارش پتورو 

کشيدم رو سرش خوابيدم روش يهو تکون خورد از ترس اينکه زن مردم بکشم سريع ولش کردم اونم با اخم 

 :سالم..نشست وبا قيافه مظلوم نگاش کردم گفتم

 بالشت وطرفم پرت کرد وگفت:ديونه داشتم خفه ميشدم..قبلنا ارومتر بودي 

 خب ميرم...-

 همونجا وايسادم گفت:برو ديگه 

 نميرم..-

 کنارش نشستم با خنده پريد بغلم وگفت:سالم اني خره...

 سالم ليلي گوره خره -

 ر پيدا کردم با هم خنديدم وبعد کمي خوش وبش گفتم:ليلي جون برات شوه

 برو به آراد بگو زنش نميشم...-

 با مشت زدم به بازوشو گفتم:آراد صاحاب داره اونم منم 

 دستشو گذاشت رو بازوشو گفت:خب مال خودت چرا ميزني ؟..ميگم جن زده نشدي؟

 نه نشدم..حاال ميزاري بگم شوهرت کيه يا نه؟-

 حتما پرهام ديگه؟-

 يدوني؟با تعجب گفتم:اره از کجا م

 تو هنوز نميدوني ما دخترا شاخکامون تيزه تا يکي بهمون ابراز محبت ميکنه ميدونيم عاشقمون شده؟-

 نه من اينجوري نيستم-

 پس تو هنوز جنسيتت مشخص نشده..نکنه نر وماده قاطي هستي وبه کسي نميگي؟-

 با خنده بالشت وزدم تو سرش وگفتم:خجالت بکش..

 گرفت وگفت:خجالتو که کشيدم...حاال بگو پرهام چي بهت گفته؟با خنده بالشت وازم 

 هيچي از تو خوشش اومده ميخواد بات ازدواج کنه ..-

 بازوهام وگرفت وگفت:تو که درمورد گذاشتم چيزي بهش نگفتي؟

ي پکر شد نه...نه من نه آراد اصال بهش نگفتيم کجا زندگي ميکني فکر کنم خيلي دوست داره چون بعد رفتن تو خيل-

 االن هم که اينجام ميخوام نظرتو درمورد پرهام بدونم

 با درموندگي بازوهام وول کرد وگفت:خب راستش ...من 

 بهش کمک کردم وگفتم:دوستش داري؟

 فقط سرش وتکون داد بغلش کردم وگفتم:الهي من قربونت برم اين که ديگه خجالت نداره

 ي معتاد بودم ومواد ميفروختم..فکر ميکني ديگه بهم نگاه هم ميکنه ؟خجالت نداره اما اگه بدونه من يه روز-

 نگاش کردم وگفتم:نميخواد گذشتتوبهش بگي اين يه چيزي بوده مال گذشته تو نبايدم به کسي بگي

 اگه يه روزي فهميد وگفت چرا بهم نگفتي معتاد بودي اونوقت چي؟-
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اون واقعا تو رو دوست داشته باشه نبايد به اين چيزا اهميتي بده نگاش کردم وگفتم:راست ميگي...نميدونم ...اگه 

داره ويه  602راستش خودشم از بچه هاي پايين شهره با زحمت وکار کردن يه پول وپله اي جمع کرد واالنم يه 

 واحد اپارتمان 

 کارش چيه؟-

لم که هست قد بلندم که هست مهندس تو يه شرکت بزرگ کار ميکنه )زدم به پهلوش (ديگه چي ميخواي...خوشک-

 فقط کمي خل وچل که اونم ديگه با تو مساوي ميشه

 خنديد وگفت:فکر نکنم به اندازه اون باشم..راستي ابروش چي شده؟

 شکسته...با بچه محالش دعوا ميشن اونام ميزنن ابروشو ميشکونن-

 الهي دستشون بشکنه ....پدر و مادرم داره؟-

 مادرش زن باباي آراد واالنم ترکيه است پدرش که فوت کرد ولي -

 ليال با غم ساکت شد گفتم:ليال تورو خدا قيافتو اين جوري نکن دلم ميگيره 

با چند قطره اشک گفت:چيکار کنم؟...دوستش دارم ولي ميترسم ...ميترسم از گذشتم چيزي بفهمه و ديگه منو 

 نخواد 

ساله بهم ابراز عالقه کرد  51ادرم کي بوده کسي رو ندارم يکي پسر من که همي چي به آراد گفتم..گفتم که پدر وم-

 فقط نگفتم با هومن دوست بودم 

 با تعجب گفت:مگه آراد بهت پيشنهاد ازدواج داده؟

 خب نه مستقيم ولي گفته دوستم داره -

 يهو ليال حالت غش گرفت وافتاد رو تخت گفتم:ليال ...ليال چي شد؟

ن دراومده گفت:باورم نميشه ....اون پسره که گفته خودش از دخترا متنفره حاال اومده از پيشي با چشماي بسته وزبو-

 من خواستگاري کرده 

 قلقلکش دادم وگفتم:به من نگو پيشي

حاضر  55:00اونم بلند بلند ميخنديد وميخواست ولش کنم...از ليال خدا حافظي کردم ورفتم خونه نزديک ساعت

 وراه افتاد گفت:خب چه خبر ؟ شدم سوار ماشين شدم

 به ليال گفتم..اونم پرهام وميخواد ولي ميترسه پرهام بفهمه معتاد بوده -

 االن که ديگه معتاد نيست ترک کرده به نظر من الزمم نيست به پرهام بگه-

 نميشه يه کاري کني اينا همديگه روببين بزار به عهده خودشون -

 باشه...-

را دوستام وقايم کردي وبهم نشونشون نميدي؟اصال چرا ليال رو اونجا زنداني کردي ونميزاري من هنوز نفهميدم چ-

 زياد ببينمش؟

 با لبخند گفت:بهت ميگم ..يه روزي همه چي بهت ميگم فقط صبر کن 

مير به مسيرنا اشنا نگاه کردم....هيچ شباهتي به جاده اي که ميرفت سمت خونه اميرعلي نداشت گفتم:مگه خونه ا

 نميري؟

 چرا..-
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 خب...فکر نکنم اين مسيرش باشه ميان بر ميري؟-

 خنديد وگفت:نه...

 نشستم وچيزي نگفتم...دم يه خونه ويالي وايساد وگفت:خب اينم خونه امير ...مسافر محترم پياده شو

 اينجا؟..مطمئني درست اومدي؟-

 کمربندم با درو باز کرد وگفت:برو پايين

منم اومدم پايين...به خونه نگاه کردم قشنگ بود..آراد به طرف در رفت وزنگ وزد مونا گفت:سالم  خودش پياده شد

 خوش اومديد بفرماييد تو 

نفر کفايت ميکرد مونا وامير علي اومدن به استقبالمون بعد 0در وزد رفتيم تو ..حياطش زياد بزرگ نبود اما براي 

خونه چند برابر حياط بزرگ بود با ديدن کامليا وآبتين که رو مبل  روبوسي وسالم عليک کردن رفتيم تو.. داخل

 نشسته بودن بيشتر ذوق کردم وگفتم:سالم..

 کامليا اومد طرفم وگفت:سالم اني...

 آراد وآبتين با هم دست دادن کامليا بغلم کرد وبه مونا گفت:بخاطر همين بود گفتي سر جات بشين تکون نخور؟

 مونا خنديد وگفت:اره

همگي نشستيم بعد پذيرايي.. مونا نشست پيش امير چقدر بهم ميان يعني اگه اون روز به امير بله ميگفتم من االن 

 جاي مونا نشسته بودم...اما مهم نيست من آراد ودارم 

 اميرعلي:آراد با خواهرم چيکار کردي ديگه دوروبرت نمي بينمش؟

 دادمش دست بهنامآراد همينجور که سيب پوست ميگرفت گفت:هيچي 

 بهنام؟چرا اون ؟-

 چون خواهر جنابعالي دنبال بهترين هاست بهنامم که ميدوني از نظر قيافه وپول ازهر چي پسر تهران سر تره-

 امير خنديد آبتين گفت:بهنام کيه ؟

ک سي سالشه سالش بود رفت واالن که نزدي51کامليا:پسر دوست بابام...يک هفته اي هست از هلند اومده ..وقتي 

 برگشته

 آراد يه قاچ از سيب جلوم گرفت وگفت:بخور 

با اين کارش معذب شدم چون چهار تاشون نگام ميکردن اونم با لبخند سريع برداشتم وانداختم تو حلقم ..ابروم برد 

داشتم  فکر کنم االن ديگه همه فهميدن يه خبرايي بين من وآراد هست همين جور که سيب ميجويدم زير نگاهاشون

 ذوب ميشدم سرم وبلند کردم وگفتم:بفرماييد قهوه سرد ميشه

منظورم وفهميدن وبا لبخند که رو خنده ميرفت مشغول خوردن شدن يه سقلمه اي زدم به آراد که اخش دراومد امير 

 گفت:چي شد آراد خوبي؟

 دستشو گذاشت رو پهلوش وگفت:يه گربه پنجول انداخت 

 محکم زدم به بازوشو گفتم:چقدر بهت گفتم نگو گربه بدم مياد با چشاي گشاد نگاش کردم

 چرا ميزني؟...خب چشات عين گربه است-

 چشام عين گربه است چرا به خودم ميگي گربه ؟-

 امير خنديد وگفت:آيناز اين آراد وبه من ببخش
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 باشه ..بخاطر تو کاريش ندارم -

ه باشه ..پشت سرش رفتم ديدم در يخچال باز کرده گفتم:اجازه مونا بلند شد رفت به اشپزخونه نکنه ناراحت شد

 هست؟

 با لبخند نگام کرد وگفت:بفرماييد

 صندلي رو عقب کشيدم ونشستم گفتم:خوبي؟

 اره خوبم..-

 کاهو وکلم گذاشت تو سينگ گفتم:پس چرا قيافت اين جوريه؟

 همين جور که کاهو وکلم ومي شست گفت:هيچي..فقط 

 گفتم:فقط چي؟شير وبست و

خونوادم...از روزي که اميرعلي اومد خواستگاريم وفهميدن عقيم جوابشون نه بود اما من پام وکردم تو يه کفش که -

جز امير کس ديگه اي نميخوام حتي اگه تا اخر عمر مادر نشم...اميرعلي فوق العادست از مهربونيش وصبرويش 

 وادم بخاطر ازدواج با اميرعلي سرسنگيني بام رفتار ميکننگرفته تا دست ودلبازيش يه مرد کامل اما خون

 خودتو ناراحت نکن...علم اين همه پيشرفت کرده باالخره شما هم بچه دار ميشين -

اشکاشو پاک کرد وگفت:اميرعلي داره تمام سعيشو ميکنه...پيش بهترين دکتر رفتيم اونم گفته هرکاري از دستش 

 .آيناز برام دعا کن بر بياد برامون انجام ميده..

 حتما...نهار درست نکردي؟-

 نه امير سفارش داده االن ميارن -

 راستي يادم رفت بگم خونه جديد مبارک-

 ممنون...بيشتربخاطر تو عوضش کرديم-

 چرا؟-

 آراد ميخواست...به امير گفته بود دلش نميخواد آيناز تو خونه اي بياره که تمام خاطراتشو با امير زنده-

 بشه...ميترسيد افسرده بشي

 آراد...؟-

 اميرعلي:خلوت کردين 

 برگشتيم مونا گفت:حرف زنونه ميزديم 

 اها..فکر کنم کامليا مرد باشه چون خودش وآراد دارن بحث ليگ فوتبال اروپا ميکنن -

 من ومونا يهو خنديديم امير گفت:مونا جان ميرم دوغ بگيرم چيز ديگه اي الزم نداري؟

 قربونت برم.. نه-

اسفند... چيزي به تموم 61امير که رفت منم بلند شدم...از کنار آراد رد شدم رفتم به بالکن بيرون ونگاه کردم امروز 

شدن زمستون نمونده اما بين زمستون وبهار کشمکش بود زمستون تمام زورش وميزد که تا اخر اسفند بمونه اما بهار 

شتم رو گردنبندم يهو بغض کردم دلم براي مامانم تنگ شده بود يکي از پشت براي اومدن عجله داشت دستمو گذا

 بغلم کرد بوي عطر آراد بود نفساي گرمش رو شونم مي نشست گفت:داري کيو ديد ميزني؟

 بهار..-
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 کوش؟-

 خنديدم وگفتم:توراهه اگه ننه سرما بزاره 

 اها اون بهار وميگي...-

ا به کوچه گذاشت نگاه کردم وگفتم:امير خوب بود ..هميشه مي خواست بهم ثابت به امير که در خونه خارج شد وپ

 کنه که همه مردا بد نيستن 

 هنوز دلت باهاشه؟-

 نه...-

کنارم وايساد وگفت:دروغ نگو ميدونم هنوز ميخوايش چون هنوز به کسي عالقه مند نشدي وفکر ميکني اون تنها 

 مرديه که داري

 ر خشتي مي مونيد جرات تکيه دادن بهتون ندارم شما مردا عين ديوا-

 من اگه خشتم باشم تا زماني که بهم تکيه بدي قول ميدم زلزله هم نتونه تکونم بده -

از اين همه صداقتش شرمسار بودم کاش مي تونستم بگم دوست دارم...اما کارش چي کار کنم؟نميخوام زن يه 

 يلي خوبي آراد..قاچاقچي بشم با لبخند بغلش کردم وگفتم:خ

 دستشو انداخت دور کمرم وگفت:تو از من بهتري

 بعد نهار به سمت خونه راه افتاديم آراد گفت:آيناز..

 از تو دهنم پريد وگفتم:جونم..

سريع دستمو جلو دهنم گرفتم ونگاش کردم ..با يه حرکت ماشين وپارک کرد با خوشحالي نگام کرد وگفت:يه بار 

 اره؟ديگه...گفتي جونم؟

 دستم وبرداشتم وگفتم:اشتباه لپي بود

 دستشو انداخت دور گردنم وگفت:به خدا خودم شنيدم گفتي جونم 

 خندم گرفته بود ولي جلو خودم گرفتم...منو از خودش جدا کرد وگفت:کي ميخواي منودوست داشته باشي؟

 هر وقت دست از قاچاقچي بودنت برداشتي-

ست نداشتن من نيست که...اين همه قاچاقچي تو اين مملکت زندگي ميکنن زن وبچه اخه اين دليل خوبي براي دو-

 هم دارن منم يکيشون 

البد زن وبچشون بي عارن...خيالشون نيست شوهر يا باباشون کجاست اما من نگرانت ميشم... يه با رگفتم دلم -

 ميخوره به پروندتنميخواد هر روز چشم به در باشه که کي حکم جلبت مياد ؟کي مهر اعدام 

 يعني مشکل االن تو فقط قاچاقچي بودن منه؟-

 اره فقط همين..-

 اگه اين مشکل حل بشه تو ديگه بهونه اي نداري؟-

 نه..يعني ديگه بهونه اي ندارم بگم -

 درست نشست موبايلشو برداشت گفت:باشه االن درستش ميکنم 

 ي؟اين چرا يهواتيشي شد؟...گفتم:ميخواي چيکار کن

 گوشي بر گذاشت دم گوشش وگفت:ميخوام مشکلتو حل کنم
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 بعد يک دقيقه ..گفت:الو مختار کجايي؟

.... 

 بايد ببينمت کارت دارم-

... 

 واجبه خواهش ميکنم-

..... 

 خيل خب ادرس بده خودم ميام-

..... 

 باشه خداحافظ....-

 گوشي روخاموش کرد گفتم:با مختار چيکار داري؟

 بياد مشکل قاچاقچي بودن منو برات حل کنهگفتم -

 مختار؟-

 بله مختار..-

 ماشين وروشن کرد وراه افتاد...مختار دم يه پارک وايساده بود پشت سوار شد وگفت:سالم برخروس جنگيا

 بالبخند گفتم:سالم رستم دستان 

 ور کرد از زار وزندگيم بزنم؟آراد بي حوصله بود جواب نداد مختار گفت:امر واجب اقا چي بود که منو مجب

 آراد برگشت وگفت:ميخوام همه چيو بهش بگم

 مختار لبخند شو جمع کرد يه نگاهي به من انداخت وگفت:مگه قرار نشد صبر کني؟

 قرار بود..اما يادت نرفته تو هم قرار بود دو سه ساله تمومش کني؟-

 بيا پايين حرف ميزنيم-

 خودت يا من کل ماجرا رو براش توضيح بديمجايي نميام ..گفتم بياي که -

 مختار تکيه داد وگفت:االن وقتش نيست بزار برا بعد

آراد کمي عصبي شد وگفت:بعد کيه؟تو که ميدونستي دوستش دارم گفتي صبر کن ممکنه بابات بهش صدمه اي بزنه 

همي؟ ولم کنيد پنج ساله هرچي گفتيد گفتم چشم...اما تا کي دارم از دستش ميدم ...محسن ديگه بريدم کم اوردم ميف

 دهنم وبستم و گفتم چشم...خب چرا پيداش نمي کنيد؟ بعضي وقتا فکرميکنم داريد سرکارم ميزاريد خسته شدم 

 با تعجب داشتم به حرفاي آراد گوش ميدادم اينا داشتن در مورد چي حرف ميزدن؟...چرا به مختار گفت محسن؟ 

آراد وگفت:باشه..همه چي بهش بگو ميدونم تو اين پنج سال چي بهت گذشت من  مختار دستش وگذاشت رو شونه

 اگه جاي تو بودم تا االن همه چيو خراب کرده بودم نميخوام عشقتو ازت بگيرم

به من نگاه کرد وگفت:آيناز هر چي آراد بهت ميگه راسته..فقط يه خواهش ازت دارم از اين قضيه نه خاتون نه مش 

 ي بدونن باشه؟رجب نبايد چيز

 من که نميدونستم قضيه چيه ولي با گيجي سرم وبه معني باشه تکون دادم

 خدا حافظي کرد وپياده شد...به آراد نگاه کردم گفتم:چيو بايد بدونم ؟

 ماشين وروشن کرد وگفت:صبر کن يه جايي برسم بهت ميگم 
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 هار نفري نشسته بودن آراد زير لب گفت:لعنتي جلو کافي شاپ نگه داشت پياده شديم ورفتيم طبقه دوم... سه چ

 يه گوشه کنار پنجره نشستيم گارسون اومد سفارش بگيره آراد گفت:اينا که رفتن کس ديگه اي رو نفرست باال

 باشه چشم...-

 چند دقيقه اي منتظر شديم تا رفتن گفتم:خب بگو ديگه کسي نيست 

گام کرد وگفت:ميدونم چيزايي که ميخوام بهت بگم نميتوني باورکني سرش وبلند کرد ونگاهي به اطراف انداخت...ن

 اما اين تنها چيزيه که ميتونم باش دل تورو به دست بيارم 

سالگيم...بابام براي اولين بار برام 60سال پيش شروع شد دقيقا شب تولد 1بعد مکث چند ثانيه اي گفت:همه چي از 

وزماني که به عنوان کادو سند کارخونه رو بهم داد تعجبم بيشتر شد  جشن تولد گرفت از اين حرکتش تعجب کردم

چون قرار بود سي سالگيم اين کارو بکنه ..از اينکه تو اون سن رئيس شرکت ميشدم خوشحال شدم راستش فرحناز 

رس بيشتر ذوق کرده بود ...اون روزا توي بهترين دانشگاه تهران با رشته مديريت بازرگاني با نمرات عالي د

ميخوندم ميخواستم براي ادامه تحصيل برم خارج ولي بابام نذاشت گفت..نميتونه کارخونه رو دست کس ديگه اي 

بده ...منم به اصرار پدرم مجبور شدم بمونم وهمين جاادامه تحصيل بدم همه چي داشت خب پيش ميرفت تا اينکه يه 

ن دستگير کردن وبردن کالنتري..من بدبخت از همه جا روز چند تا مامور ريختن تو شرکت ومن وبه جرم قاچاق انسا

بي خبر هر چي سرگرد سالمي ازم سوال ميکردن ميگفتم نميدونم چون واقعا نمي دونستم اون همه دختر تو تريلي 

شرکت من چيکار ميکرده...به هر چي مقدسات بود قسم خوردم که از اين جريان خبر ندارم حرفمو باور نکردن 

گاه...بابام پيگير کارام بود اما کاري از پيش نمي برد جوري شده بود که ديگه مرگ وجلو چشام مي وفرستادنم داد

 ديدم

اشک تو چشماي آراد جمع شده بود سرش پايين انداخت...يه قطرش افتاد با دستم پاکش کردم با لبخند نگام کرد 

 گفتم:گريه نکن ..

قي کشيد وگفت:يه روز مختار درخواست مالقت حضوري داده با دوتا دستاش دستي به صورتش کشيد يه نفس عمي

بود نه مي شناختمش نه تا اون موقع اسمش وشنيده بودم ولي قبول کردم ببينمش ...وقتي ديدمش اول فکر کردم از 

نوچه هاي بابام که هفته اي يه بار وعده آزادي بهم ميدن اما وقتي خودشو سرگرد محسن رضواني معرفي کرد جا 

  خوردم

 سرم سوت کشيد انگار اشتباهي شنيده بودم با تعجب وبهت گفتم:چي؟...سرگرد؟...يعني ميخواي بگي مختار پليسه؟

 آراد از تعجب من خنديد وگفت:اره مختار پليسه اونم از نوع سرگرديش

 باورم نميشه داري دروغ ميگي..... چطور امکان داره مختار سرگرد باشه ؟يعني اصال بهش نمياد-

مگه سرگردا چه جورين؟..فکر کردي يه ادم خشن وبد عنق که نميشه حتي به سايشون نگاه کرد بعد علي محسن -

دومين مرديي که باش احساس راحتي ميکنم با اينکه سرگرد بود اما موقعي که ناراحت بودم ارومم ميکرد عين يه 

 برادر بزرگ تر مراقبم بود ودوستم داره

واز روي ناباوري نگاش ميکردم گفت:مختار يا همون سرگرد رضواني بهم گفت حرفمو با همون چهره تعجب زده 

باور ميکنه که بي گناهم اما بايد باش همکاري کنم...فقط بخاطر اينکه از اون زندان لعنتي ووقول وزنجيري که به پام 

ن که تا اون موقع از شغل بابام مي بستن واز اين دادگاه به اون دادگاه مي کشوندنم خالص بشم سريع قبول کردم...م

خبر نداشتم وقتي محسن بهم گفت بابام داره با يه باند قاچاق انسان کار ميکنه باور نکردم يعني برام قابل هضم نبود 
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که بابام بخاطر خودش کارخونه رو به اسمم کرده ..بخاطر اينکه بتونن دستگيرش کنن بايد باهاشون همکاري 

ز بابام نداشتم قبول کردم يک روز بعد حکم ازاديم اومد ومحسن شد راننده شخصيم با ميکردم منم که دلخوشي ا

هزار دردسر بابام قبول کرد باشون کار کنم اول ميخواست بدونه من از کجا فهميدم که اون قاچاقچيه... بعد چرا 

سخت بود چون ميديدم ميخوام باشون کار کنم هر کاري که محسن ميگفت من انجام ميدادم ...روزاي اول برام 

دخترا چطور التماسم ميکنن که ولشون کنم خيلي زود از خودم ضعف نشون مي دادم ..محسن بهم گفت اگه 

اينجوري ادامه بدم همه چي لو ميره ..بخاطر مادرم ومهتاب که بابام با بي رحمي کشتشون ميخواستم ازش انتقام 

القلبي که ديگه بابام منو نمي شناخت دلم وکردم عين يه تيکه بگيرم ...آراد عوض شد ..شد يه ادم بي رحم وقصي 

 سال کارم شده خريد وفروش ادم اونم از سر اجبار1سنگ ..

 يعني قاچاقچي نيستي؟-

 پوزخندي زد وگفت:قاچاقچي؟..اخه کجاي من به قاچاقچي مياد؟

 اذيتم کني؟ نمي تونم حرفتو باور کنم مگه ميشه مختار پليس باشه واجازه بده اينجوري-

فکر ميکني اوردن تو پيش خودم اسون بود ...من قبلش با محسن هماهنگ کرده بودم گفتم ميخوام چند تا دختر -

بخرم از يکيشون خوشم اومده وميخوام پيش خودم نگهش دارم..قبول نکرد گفت امانت مردم بايد يه جاي امن ازش 

اخرش قبول کرد پيشم بموني اونم به شرط اينکه پاتو از خونه نگهداري کنيم..اينقدر التماس کردم وقول دادم که 

 نزاري بيرون چون اگه بابام ميدونست تو يکي از همون دخترايي مردن تو وبهم ريختن نقشه هاي محسن با هم بود 

پس اون روزي که من فرار کردم ورفتم پيش سرگرد جعفري بخاطر اينکه مختارو ويا همون سرگرد رضواني رو -

 ناخت زود ازادم کرد؟ميش

نه نمي شناخت.. چون محسن مامور مخفيه ما هم مجبوربوديم هر طوري شده تورو از اون کالنتري بکشيم بيرون -

محسن مجبور شد همه چي رو براي اون توضيح بده اگه چيزي نمي گفت ..عمرا اگه تورو دست محسن ميداد ...چون 

دوباره اوردت پيش من.. منم که ناز کردم وبا توپ وتشر بيرونت کردم ميدونست من يه عالقه ريزه ميزه بهت دارم 

همون شب محسن زنگ زد که مي برتت پيش بقيه دوستات)خنديد(دوباره التماساي من شروع شد چهار ساعت 

 تموم باش حرف زدم وقول دادم ديگه کاري نکنم که مجبور شي فرار کني

 چرا منو تا لب مرز بردي وبرگردوندي؟-

خاطر اينکه بابام به سعيد گفته بود قرار يه دختر براش ببرم..اون دختري که قرار بود ببرم حالش بد بود مجبور ب-

 شديم تو رو جاي اون ببريم 

 چرا بابات ودستگير نميکنن؟-

مالقاتن بابام که کاره اي نيست يه سرنخ براي دستگيري کله گنده تر از بابام....هنوز پيداش نکردن فقط منتظر يه -

 ..ديگه خسته شدم نميدونم تا کي بايد به اين مسخره بازي روادامه بدم 

 بعد کمي که نگاش کردم يهو گفتم:عبداهلل کيه؟

 با چشاي گرد گفت:عبداهلل...؟براي چي ميخواي در مورد اون بدوني؟

 اون روز که بخاطر اون اصلحه رو گذاشتي رو سرم ديگه عبداهلل تو ذهنم موند -

 ديد وگفت:اصلحه که خالي بود...خيلي ترسيدي نه؟خن

 اصالنم خنده دار نيست نزديک بود شلوارم وخيس کنم-
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بيشتر خنديد وگفت:عبداهلل با بابام کار ميکرد يعني چيک وپيک بابام ومي دونست ...يه روزحاال نميدونم دعواشون 

وميخواسته با پليس همکاري کنه محسنم دنبالش بوده تا  ميشه يا ديگه نميخواسته با بابام کار کنه از پيش بابام ميره

 ببرتش يه جاي امن

 حاال پيداش کردين؟-

 اره..-

 دومين نسکافمم خوردم گفت:شعبون يادته؟

 مگه ميشه فراموشش کنم؟اون با کريم خله-

 گرفتنشون ...-

 واقعا؟...-

 ت پيش شعبون؟اره اون شب يادته رفتيم پيش مرده چک بهش دادم وبعدش برديم

 اره..اره-

مختار مي دونست تورو دزدين وپدرت کيه ومادرت وکشتن ولي چيزي به من نگفته بود ..بخاطر اينکه مطمئن بشه -

 اين همون شعبون که تورو دزديده با هم روبه روتون کرد 

 پس بخاطر همين منو بردين پيش اون ؟-

 بله..-

 خاطر اينکه دست بابات نيوفته قايمشون کردي؟اينجوري که تو توضيح دادي دوستامم ب-

 دقيقا..همچينن ليال-

 تو که منو دوست داشتي چرا اذيتم ميکردي؟-

 با لبخند گفت:از اول که دوستش نداشتم...اما يه حسي تو وجودم بود اما نميدونستم چيه 

 سوال ديگه اي نداري؟-

 نم نرسيد گفت:حاال نظرت چيه؟کمي فکر کردم که ديگه چي ميتونم بپرسم چيزي به ذه

 با بي خيالي گفتم:درمورد

 ازدواج با من...-

 انتظار همچين سوالي ازش نداشتم گفتم: فکر ميکنم بهت ميگم 

 تو چرا اينقدر ناز ميکني؟-

 سرم وانداختم پايين وگفتم:ما ناز ميکينم خريدار ناز نداريم 

 ت سر هم ...نشست وگفت:خريدم..يهو روم خم شد ولبمو بوسيد اونم چند بار پش

از خجالت روسريم وکشيدم جلوم ودستم وگذاشتم رو پيشونيم وخنديدم ...کنارم نشست دستشو انداخت دور شونم 

 سرم وبلند کردم گفت:حداقل الکي بگو دوسم داري..بزار دل منم خوش بشه 

 قه اي بهم نداري؟لعنت به اين زبون که براي دوست دارم نمي چرخه گفت: واقعا هيچ عال

 تو چرا من ودوست داري من که زياد خوشکل نيستم؟-

اول اينکه من تورو بخاطر زيبايي نمي خوام يه اخالق خاص ومنحصر به فردي داري که توي هيچ کدوم از ادماي -

تو ازش دريغ اطرافم نديدم اونم اينه که بيش از اندازه مهربون و دلسوزي اگه دشمنت بهت احتياج داشته باشه کمک 
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نميکني منم محتاج همين مهربونيم پس از منم دريغ نکن ...دوم اينکه من هيچ جاي زشت تو صورت تو نمي بينم 

 مخصوصا چشمات دقيقا حالت چشماي گربه است لبات هم يه چيزي دوروبر لباي انجليناست

 خنديدم وگفتم:همش که ديگه نه ..پايينيه يه ذره اره

 يه چيز مثبت پيدا کردي اسکلت صورتتم به کل اجزا صورتت ميادخب ببين..باالخره -

 دماغم ودوست ندارم ..نوکش گندس -

 اين که با عمل حل ميشه -

 پس من خوشکلم -

 براي من اره...اوناييم که بهت گفتن زشت مطمئن باش بهت حسودي کردن -

 مثل فرحنازو ويدا..ولي نميدونم چرا؟-

 زشت بخاطراين بود که نمي خواست دختري غير از خودش کنار من ببينه  فرحناز اگه بهت ميگفت-

بعد کافي شاپ يه دوري تو شهر زديم که مختار زنگ زد که ميخواد با من حرف بزنه ....منم قبول کردم بعد اينکه 

 ميخوابي؟تمام کارا وحرفاش وتوجيه کرد ومنم راضي شدم برگشتيم خونه شام وبا هم خورديم آراد گفت:پيش من 

 جان؟چي فرموديد؟..حداقل بزار بله بگم محرم شيم بعد از هول حليم بپر تو ديگ-

آراد خنديد وگفت:مگه اولين بارته ميخواي پيش من بخوابي؟..فکر کردي اون شبي که برام کتاب مي خوندي ورو 

 بالشت من خوابت برد ويادم رفته؟

 با چشاي گرد گفتم:مگه بيدار بودي؟

ودم پتورو روت کشيدم جنابعالي هم تکون نخورديد وتا صبح به من چسبيده بودي.. همچين سرتو تو قفسه بله...خ-

 سينم فشار ميدادي فکر کردم شير ميخواي 

 جيغ زدم وگفتم:آراد..

 بلند شدم وبا قدم هاي تند به سمت در رفتم که سريع اومد بازمو گرفت گفتم:ولم کن ...من اين کارو نميکنم 

 نخواب..اتاق ديگه که هست خب-

 نمي خوام اتاق خودم راحتم -

 اون اتاق ديگه براي رحيمه شده...به خاتون ورحيمه گفتم تمام وسايلتو بيارن به اتاق اقيانوست -

 چيکار کردي؟...با اجازه کي همچين کاري کردي؟-

 در اتاقت وشيش قفله کني  خم شد تو چشمام نگاه کرد وگفت:خودم..اگه ميترسي يا راحت نيستي ميتوني

ازش نمي ترسدم چون با کاراش اعتمادم وجلب کرده بود همين جور که از پله ها ميرفت باال گفت:اگه بخواي اونجا 

 بخوابي مجبوري پيش رحيمه يا تو هالشون بخوابي ..از ما گفتن بود 

ه در خورد ...شال وانداختم رو سرم در وباز يه نفسي کشيدمورفتم به اتاق اقيانوس لباسم وعوض کردم که دو تا تقه ب

 کردم گفتم:بله..

 نمياي برام کتاب بخوني؟-

مي دونستم با صداي من خواب ميره بدون چک وچونه به اتاقش رفتم من رو تخت نشستم اون خوابيد کتاب وباز 

 کردم گفت:آيناز

 تو هوا کشيد(دقيقا حالت گربه است نگاش کردم گفت:خيلي خوشکلي..مخصوصا چشماي گربه ايت )يه خط فرضي 
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 خنديدم وگفتم:پس چرا روزاي اول ميگفتي زشتي..؟

 نشست وبا لبخند تو چشمام نگاه کرد وگفت:اون موقع بخاطر زبونت اعصابم بهم ميريختي ازت خوشم نمياومد

 االن چي؟-

 خودشو انداخت رو بالشت وگفت:االن دارم تو عشقت ميسوزم 

 لي لوسي..خنديدم وگفتم:خي

بعد اينکه کتاب وبراش خوندم به اتاقم رفتم وخوابيدم بخاطر هيجان زياد ي که به آراد داشتم ...کسي که دوستش 

دارم قاچاقچي نيست وفکرايي که در مورد مختار يا همون محسن که چه حرفايي بهش زدم وچه توهينايي کردم واون 

 وتمام اتفاقايي که برام افتاد....با همين فکرا دير خوابم برد فقط با لبخند جوابم وميداد و به سرنوشت خودم 

...لبه تختش نشستم نگاش کردم انگشت اشارم واروم رو صورتش کشيدم نرم بود رفتم طرف لبش انگشتم و چند 

بار رولبش کشيدم انگشتم ورو صورتش کشيدم اما بيدار نشد موهاش واز رو پيشونيش کنار کشيدم وبوسيدمش ..باز 

 بيدار نشد محبت کردن به اين نيومده بايد با چوب وچماق بيدراش کنم شونشو تکون دادم وگفتم:آراد...

 بگو نفسم...-

 با تعجب به چشاي بستش نگاه کردم چشماش باز کرد وگفت:بگو چيه؟

 با خجالت گفتم:هيچي..فکر کردم هنوز خوابي

 ردياگه چشمام وباز ميکردم منو از بوسيدنت محروم ميک-

 ميرم صبحونت وبيارم-

 قبل از اينکه برم گفتم:هميشه زود بيدرا ميشي؟

 اره خوابم سبکه...هر وقت درو باز ميکردي بيدار ميشدم-

 پس بخاطر همين بود..کارايي که مي کردم زود مچمو ميگرفتي -

 خنديد وگفت:اره...

:رحيمه خانم شما زحمت نکشيد خودم اماده رفتم اشپزخونه ديدم رحيمه مشغول حاضر کردن صبحونه است گفتم

 ميکنم 

 وظيفمه خانم...خودتون براش مي بريد؟-

 بله..-

بعد اينکه صبحونه حاضر شد بردم اتاقش وميز وبراش چيدم ...با حولش نشست نگاش کردم داشت سرش خشک 

گرفته بود گفت:چيزي ميکرد بايد امروز بهش بگم وخودم وخالص کنم نگام کرد اضطراب وترس تمام وجودم و

 شده؟

 نه...-

 پس چرا رنگت پريده ؟-

 ها؟..پريده؟...کجاش پريده ؟...من خوبم .. -

 مطمئني خوبي؟..-

 اره..اره صبحونتو بخور-

 دستش وگذاشت رو پيشونيم بعد رو صورتم گفت:پس چرا اينقدر داغي؟
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بودم بيچاره پسرا چطور به عشقشون ميگن دستم وگذاشتم رو صورتم راست مي گفت عين موتور جت داغ کرده 

 دوست دارم من که از خجالت واضطراب وترس دارم ذوب ميشم 

 آيناز خوبي؟-

 تو چمشاي نگران ومهربونش نگاه کردم گفتم:اره ..يه بار گفتم ديگه خوبم

و چي شده؟جايت پام وبه حالت استرس تکون ميدادم وناخونام ومي جويدم دستشو گذاشت رو دستم وگفت:ايناز بگ

 درد ميکنه؟

 جايم؟...خب..نه..يعني ..چيزه)يهو داد دزم(اره..قلبم درد ميکنه -

با تعجب وچشاي گرد نگام کرد وگفت:قلبت؟ پس چرا يک ساعت دارم مي پرسم ميگي چيزيم نيست ..بلند شو بايد 

 بريم دکتر

 االن که دکتري باز نيست بلند شد خاک تو سرم اين چي بود گفتم حاال بيا ودرستش کن گفتم:

 اميرعلي االن بيمارستان بريم-

 ولي اون ساعت ده ميره-

 هميشه ساعت ده نميره ..پاشو با من بحث نکن -

 رفت سمت اتاق لباس گفتم:زيادم درد نميکنه ها

قلبت درد  اومد سمتم بازوموگرفت وبرد اتاقم گفت:وقتي ميدوني سرمايي هستي بايد لباس گرم بپوشي که اينجوري

 نگيره

 اخه سرما چه ربطي به قلب داره؟-

 جلو کمد لباسيم وايساديم گفت:اگه نميتوني لباست وبپوشي بگم رحيمه بيايد کمکت کنه 

 با درموندگي گفتم:نه ميتونم 

رفت بيرون واي چه غلطي کردما کاش امروز بهش نمي گفتم..بعد اينکه حاضر شدم...سوار ماشين شديم صندلي رو 

 عقب برد گفت:بخواب تا قلبت درد نگيره 

خوابيدم موقع رانندگي نگاش مي کردم...اين آراد بود همون آرادي که سرم داد ميزد وتو انباري زندانيم ميکرد ؟ 

خندم گرفته بود.....آراد برخالف ظاهرش ادم مهربون وخوبيه نمي زارم فرحناز ازم بگيرتش گوشي رو برداشت بعد 

 ت:علي بيمارستاني؟گرفتن شماره گف

..... 

 آيناز حالش خوب نيست -

.... 

 باشه خداحافظ..-

 

 

 اونقدرام حالم بد نيستا-

 حرف نزن ممکنه حالت بدتر بشه ...-

اين که از مجنونم مجنون تره...خدايا حاال چطور به اين حالي کنم که چيزيم نيست مطمئنم اين امروز منو تا پيوند 

 ..دم بيمارستان پارک کرد گفت:ميخواي بگم برانکارد بيارن ؟قلب هم مي رسونه 
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با حرص در ماشين وباز کردم وپياده شدم..اومدم پايين سريع اومد طرفم دستشو انداخت دور شونم وگفت:اروم راه 

 برو 

انداختم  دلم ميخواست همونجا خودمو بکشم..نگرانيش ديگه بيش از اندازه بود عين ادماي بي جون خودمو رو آراد

 ...اونم منو کشون کشون ميبرد به اتاق امير علي

 دوتا تقه به در زديم ووارد شديم امير تا حال من وديد با نگراني اومد طرفم وگفت:چي شده ايناز؟

آراد نشوندم رو صندلي کنار ميزش گفت:صبح يهو گفت قلبم درد ميکنه ببين اوضاعش زياد وخيم نيست عملت يه 

 وقت نخواد 

 مير صندليشو نزديک من کرد وگفت:تو که اين دخترو تا سرد خونه برديا

 خواست گوشيش وبزاره رو قلبم آراد سريع مچشو گرفت وگفت:مي خواي چيکار کني؟

 من که تا اون موقع بي حال بودم خنديدم ..امير با تعجب نگام کرد وبه آراد گفت:ميخوام معاينش کنم

 زن نيست ؟ الزم نکرده...اينجا يه دکتر-

 امير خنديد وگفت:چرا هست..ولي االن نمياد 

 امير به من نگاه کرد وگفت:ظاهرا شما زياد حالتون بد نيستا 

 آراد:چرا خيليم حالش بد..اکو..نوار قلب ..ازمايش هر چي الزم بنويس 

بيرون امير از حرکت من  توي چشمام پر از خواهش کردم وبا قيافه وابرو چشم يه جوري به امير فهمندم آراد بره

 خندش گرفته بود وبه آراد گفت:ميشه چند دقيقه بري بيرون ؟

 نه..گفتم حق نداري معاينش کني -

 امير بيشتر خنديد بلند شد رفت طرف آراد گفت:عزيزم ..قول ميدم معاينش نکنم دوقيقه فقط بيرون منتظر باش

 قط دوقيقهآراد نگام کرد ومن سرم پايين انداختم گفت:باشه ف

نفسم وبا دهن بيرون دادم امير سر جاش نشست وگفت:خب بفرماييد اين همه شکلک واسه چي براي من 

 ميفرستادين؟

 با انگشتام بازي ميکردم گفتم:خب راستش ..يادته گفته بودي آراد يکيو دوست داره؟

 اره...-

 چرا بهم نگفتي اون دختر منم -

 داره؟ با لبخند گفت:باالخره گفت دوست

 سرم وتکون دادم وگفتم:اره ..همه چي گفت 

 حتي گفت قاچاقچي نيست؟-

 اره..-

 ميدوني که نبايد به کسي چي بگي؟-

 اوهووم..اومدم يه چيزي بهت بگم-

 مي شنوم..-

 يه چيزي ميخوام به آراد بگم روم نميشه يعني خيلي خجالت ميکشم...چون اولين بارم -

 ش داري؟ميخواي بهش بگي دوست-
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با تعجب به چشماي خندون ولبخندش نگاه کردم ..از کجا فهميد با خجالت گفتم:اره...ولي نميدونم چه جوري بهش 

 بگم

چه طوري نداره راحت بگو دوست دارم ...تو که پيش قدم نشدي اول اون گفته فکر کنم ديگه اذيت کردنش بس -

 تنهايش وبا همن جمله تموم کنه سال  61باشه اون االن منتظر همين جمله است بزار 

 باشه ميگم...ولي فکرکنم گفتن دوست دارم وسکته زدنم با هم باشه ودوباره من وبياره همين جا -

 خدا نکنه..حاال هم برو بيشتر ازاين د قش نده -

 بلند شدم وگفتم:ممنون..بخاطر تمام محبتات هيچ وقت فراموش نميکنم 

 نيست ...اگه ميخواي جبران کني به آراد محبت کن خواهش ميکنم تشکر احتياجي -

نگاش کردم هنوز با لبخند نگام ميکرد يهو در باز شد جفتمون به آراد نگران ..نگاه کرديم اونم با تعجب به ما 

 گفت:چي شده؟..اتفاقي افتاده؟

 امير بلند شد وگفت:نه..ببرش خونه چيزيش نيست 

 ي معاينش نميکني؟با اعصبانيت اومد تو وگفت:مگه نگفت

 به خدا بهش دست نزدم-

 پس از کجا ميدوني چيزيش نيست ؟-

 اي خدا من چقدر غيرت آراد ودوست دارم که کالفم ميکنه بازوشو گرفتم وگفتم:بريم من خوبم..گشنمه

 نگام کرد وگفت:مطمئن؟

 بله..خيلي مطمئن-

 يه دکتر ديگه نر يم ؟ -

 با صداي نيمه داد گفتم:نه..

 مير خنديد وآراد جا خورد گفت:ببخش مزاحم شد سالم مونا خانم وبرسونا

 بزرگواريتون وميرسونم-

 بعد خداحافظي از اتاقش اومديم بيرون هنوز اخم کرده بود لپشو کشيدم وگفتم:نبينم اخمتو

 اول از کارم تعجب کرد وبعد خنديد وگفت:يهو تغيير شخصيت ميدي

حال خوبي پيدا کردم وقتي گفت اين ماشين وبخاطر تو خريدم..اولين بار تو زندگيم  سوار ماشين فراريش شديم..چه

 که براي يه نفر اينقدر مهم شدم که به خواستم احترام ميزاره 

 آراد:ميخوا ي چيزي برات بگيرم بخوري؟

 نه ميل ندارم.. -

ت پياده بشه دستمو رودست راستش اخه من چرا دارم حرف تو رو گوش ميکنم..جلو يه رستوران پارک کرد خواس-

 که رو فرمون بود گذاشتم وگفتم:صبرکن...بايد يه چيزي بهت بگم 

 بگو...-

 دستم وبرداشتم يه نفس عميق کشيدم وگفتم:نميدونم سر شريطي که با من بستي هستي يا نه...

 خودم کنم  اون شرط لعنتي رو ول کن...من دوست داشتم ميخواستم با اين نقشم تورو هم عاشق-

 با نگراني نگاش کردم گفتم:من...
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 يهو پريد وسط حرفم وگفتم:جاييت درد ميکنه؟ميخواي برگرديم 

 اي خدا اين چرا احساسات منو مچاله ميکنه درست نشستم..چشمام وبستم وگفتم:دوست دارم 

زد نه نفس مي کشيد ..اون صدايي نيومد..با يکي از چشمام نگاش کردم عين مجسمه داشت نگام ميکرد نه پلک مي

 يکي چشمم باز کردم وگفتم:دوست دارم آراد

بازم تکون نخورد اروم زدم به صورتش فقط لبخند زد با حالت غش افتاد روم ..گفتم:آراد...اين لوس بازيا چيه ..بلند 

 شو ببينم 

ي متر با هم فاصله داشتيم از بس سنگين بود نمي تونستم تکونش بدم کمي ازم فاصله گرفت فقط ده پونزده سانت

 بوي عطر گرم صورتش ومن به جاي اکسيژن تنفس ميکردم گفت:يه با رديگه بگو ..دقيق نفهميدم چي گفتي

 اول فاصله تو با من رعايت کن بعدشم دوبار با جون کندن گفتم ميخواستي بشنوي-

 جون من يه با رديگه بگو..خيلي قشنگ تلفظ کردي-

 ز تيرش نگاه کردم وگفتم:دوست دارم خنديدم وتو چشماي سب

سريع شروع کرد به بوسيدن لبم حاال يکي به اين بگه وسط خيابون چه وقت لب گرفتن ..نتونستم از خودم جداش 

 کنم يه ثانيه ازش جدا شدم وگفتم:آراد زشته ولم کن 

 شه فکرکردم دارم خواب مي بينم ..تازه به خودش اومد..بغلم کرد ومنو به سينش فشار ميداد با گريه گفت:باورم نمي

 آراد اين کارا چيه در مالء عام انجام ميدي نميگي يکي مارو مي بينه به بچه هاي باال زنگ ميزنن ميان جممون ميکنن-

 ازم فاصله گرفت با اشک شوق گفت :خوشبختت ميکنم

 چرا گريه ميکني؟-

دوست دارم..ديگه داشتم نااميد ميشدم گفتم ديگه نميدوني چقدر لذت بخشه وقتي يکي دوست داري بهت بگه -

 محاله منو دوست داشته باشه 

 دوباره بغلم کرد منم با رضايت بغلش کردم..گفت:چقدر دوستم داري؟

 اونقدر که نمي تونم جاي خاليتو به کس ديگه اي بدم -

خنده به ما دوتا نگاه ميکنن سالشون گرفتن با 7يا2نزديک بود منم گريه کنم که ديدم يه زن وشوهرچشم بچه 

 گفتم:آراد زودبساتمونو جمع کنيم که آبرومون رفت 

 آراد ازم جدا شد به زن وشوهر نگاه کرد وخنديد وگفت:عيبي نداره درکمون ميکنن

 راه افتاد اشکاش وپاک کرد گفتم:با فرحناز ميخواي چيکار کني؟

 فعال هيچي..-

 چرا؟..يعني نميخواي بهش بگي؟-

ميگم ولي به موقعش..بابام به بخاطر فرحناز مهتاب وکشت چون فرحناز وخيلي دوست داره ودلش ميخواد  چرا-

عروسش بشه بعد مهتاب جرات نکردم به دختر ديگه اي نزديک بشم ميترسيدم بابام اونو بکشه...بايد مواظبت باشم 

 م ميکشه..نبايد کسي بفهمه باشه؟بابام ادم بي رحميه اگه از عالقه من به تو خبردار بشه حتما تورو ه

 باشه...)بعد کمي سکوت گفتم(مهتاب ودوست نداشتي؟-
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نه..حتي به اندازه سر سوزن فقط بخاطر اينکه خودکشي نکنه تن به يه رابطه دوستي دادم بعدش منو مجبور کرد -

گاه کرد(چشمي ابي تر ايينه باش ازدواج کنم که هيچ وقت به خواستگاري نرسيد..تو عشق اول واخر مني)تو چشمام ن

 گرفتارم کرد..مگه نه؟ 

 خنديدم وگفتم:هنوز يادته؟

بله..مگه ميشه اذيت کردنات ويادم بره )دستشو انداخت دور گردنم (واقعا دوست دارم ...جون من يه بار ديگه بگو -

 دوست دارم

 ديونه شدي؟-

از ديدن من بهم ميخورد وحالت تهوع بهش دست ميداد اره..ديونگي هم داره اينازي که ا زمن متنفر بود وحالش -

 االن داره بهم ميگه دوست دارم ..

 خنديدم وگفتم:دوست دارم 

 گردنمو کشيد طرف خودش وصورتم وبوسيد داد زدم:ديونه..موقع رانندگي چه وقت بوسيدن 

زمزمه کرد که دستشو برداشت دنده عوض کرد يه موسيقي خارجي گذاشت صداش وبلند کرد ويه چيزي 

 نشنيدم..صداش وکم کردم وگفتم:چي ميگي؟

 اِه..صداش وچرا کم کردي؟-

 نفهميدم چي گفتي؟-

 ميگم سه چهار روز ديگه تولدم فکر کادو باش-

 کادو که بهت دادم..تو فکر پرهام وليال باش که از عشق هم سر به بيابون نزارن-

 اون دوتا که هله ولي تو کي بهم کادو دادي؟-

 خودم...همين که بهت گفتم دوست دارم فکر کنم بس باشه -

 خنديد وگفت:بد جنس

 جلو خونه پارک کرد پياده شدم زنگ خونه رو زدم گفت:ماه نازم عشقمي ...مواظب خودت باش

 با دستش يه بوس برام فرستاد..خنديدم وگفتم:خيلي لوسي

بلند شدم کنار پنجره وايسادم پرده رو کنار زدم چمنا معلوم چشمام وباز کردم يه نفس عميق کشيدم باالخره اومد...

 شده بودن مش رجب برفارو از رو درختا تکونده بود..در اتاق باز شد رحيمه گفت:خانم شما بيدار شديد؟

 فکر کنم بيدارم چطور؟-

 اخه اقا گفته بود بيدارتون نکنيم..-

ديگه مخلوط شده بود وپوشيدم با لبخند گفتم:اقا يادش رفته يه کنار تختم رفتم وشال ابي تيرم وکه با چند تا رنگ 

 باليي سر من اورده که مغزم اتوماتيک وار دستور بيدار شدن ميده

 با رحيمه از اتاق اومديم بيرون گفتم:آراد بيداره؟

 بله خانم...ميخوام صبحونه براشون حاضر کنم-

 حاضر شد بده خودم ميبرم-

 چشم خانم..-
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اشپزخونه نگاه کردم ساعت هفت نشون ميداد رحيمه صبحونه آرادوتو سيني گذاشته بود گفتم:دستت درد  به ساعت

 نکنه 

بلند شدم که سروصدايي تو سالن پيچيد..سيني رو گذاشتم ورفتم باال ديدم فرحناز ومريناست با دوتا خانم ويه مرد 

خودش انداخت رو کاناپه فرحنازبا اخم اومد طرف من اينارو براي چي اورده؟ مرينايه خميازه باال بلندي کشيد و

 وگفت:خاتون کجاست؟

 خوابه..-

 خوابه؟...خوبه واهلل پول مفت ميگيره وميخوابه -

چون مي دونستم جواب ابلهان خاموشيست چيزي بهش نگفتم ..موباليش ودراورد ورفت يه گوشه سالن مرينا با 

شب جشن توچرا من وکله سحر 1با من چيکار ميکنه؟ اخه بگو ساعت  خواب الودگي گفت:آيناز مي بيني اين دختر

 بيدار کردي؟به خدا االن خرسا هم خوابن

 خنديدم وگفتم:عيبي نداره تحمل کن 

 رفتم اشپزخونه سيني رو برداشتم خواستم ببرم باال که فرحناز گفت:کجا..کجا؟

 صبحونه اقا رو مي برم...-

 ه الغر تر ميشه بخاطر قيافه توئه ديگهبي خود...آراد هرروز که دار-

سيني رو از دستم گرفت وداد به رحيمه وگفت:من هنوز نفهميدم تو اينجا چيکار ميکني...ولي اين سيني رو ببر براي 

 آراد حداقل بتونه تو تنهايي دوتا لقمه بخوره

 ادم که ببره رحيمه سيني رو برداشت وبا نگراني نگاهي به من انداخت بالبخند سرم وتکون د

فرحنازبا اعصبانيت رفت طرف مرينا که خواب بودويه لگد زد به پاش يهو چشاش وباز کرد وگفت:چته؟...نميتوني 

 عين بچه ادم بيدارم کني؟

 جنابعالي رو نيوردم که بخوابي..پاشو نظر بده بگو مبل آراد وکجا بزارم؟-

 بزار بخوابم عزيزم هر چي بگي من به ديده منت قبول ميکنم..حاال-

 فرحناز با حرص پاش وزد زمين گفت:به تو هم ميگن دوست

 يکي از خانما که همراه فرحناز اومده بود گفت:خانم ما بايد چيکار کنيم؟

 صبر کن االن بهت ميگم -

د فرحناز خاتون اومد تو ..بعد اينکه رحيمه اومده بود ديگه صبحاي زود بيدار نميشد...اينم بدتر از من تنبل شده بو

رفت طرفش وگفت:مگه تو خدمتکار اين عمارت نيستي؟مفت مي خوري مفت مي خوابي..لنگ ظهر چه وقت بيدار 

 شدن 

 ببخشيد خانم...-

 منم دست به سينه به چهار چوب اشپزخونه تکيه داده بودم وبه نمايش فرحناز نگاه ميکردم 

يگه ميخوام تا شب حاضر باشه ..شب که برگشتم ميخوام از فرحناز:خب همگي گوش کنيد...اين سالن با اون دوتاي د

 کف اينجا به جاي ايينه استفاده کنم..همگي فهميديد؟

 عين شاگردهاي خوب همگي گفتن:بله..
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جلو خندم وگرفتم رو به خاتون کرد وگفت:گوش کن..با اين دوتا خانم واون رحيمه که نميدونم تواين عمارت 

دور تا دور سالن مي چينيد ميخوام وسط خالي باشه خب...بعد مبل آراد هم ميزاريد ته  چيکارست واون گربه مبالرو

 سالن 

 خاتون با تعجب گفت:ته سالن؟

 بله..اشکالي داره؟-

 رحيمه کنارم وايساد وگفت:هميشه اينقدر دستور ميده؟

 اگه دستور نده که فرحناز نيست -

بگيد ما انجام مي ديم...ولي ته سالن کسي اقاآراد ونمي بينه..شايد فقط خاتون:نه خانم اشکالي که نداره هر چي شما 

 نفر دعوت کردن..500نفر بيشتر نتونن برن اونجا فکر کنم اقا سيروس بيشتر از 51يا 50

مرينا انگار خواب ديده باشه يهو خنديد وگفت:مرده شور خودت ببرن با اين سليقت خب خاتون راست ميگه 

متريه هم کنار راه پله است 1جاي خودمون نميشه مبل وبايد جا ي من بزاري هم پشتش پنجره ديگه...اونجا که 

 جلوشم آآآآآ اندازه بيابون خدا بازه هم ما از ديدن آراد فيض مي بريم هم تو راحت ميتوني جلوش قر بدي

فقط تا شب اينجا حاضر باشه فرحناز عين اتشفشان در حال فوران داد زد:بسه ديگه..اصال هر کاري مي خوايد بکنيد 

حاال هم زودتر بريم به کارامون برسيم مرينا با خميازه پشت فرحناز راه افتاد ورفت خاتون نفسش وبا دهن داد 

بيرون وگفت:خدا چه نعمت هايي به ما ميده وما قدرشو نمي دونيم ...خيل خب کل مبل رو جمع کنيد ..اقا شما هم 

 بريدبه مش رجب کمک کنيد

 ..چشم-

 خاتون به من نگاه کرد وگفت:مادر تو چرا اينجا وايسادي برو باال 

 باال برم چيکار ميخوام بهتون کمک کنم-

 ميخواي اقا منو بکشه ؟-

 محسن اومد تو وگفت:چه خبره اينجا؟

 گفتم:سالم جناب...تولد اقامونه

 سالگي نوشو جشن بگيره 56محسن خنديد وگفت:اقامون االن بايد تولد 

 ساگيتون مبارک اقا560آراد با اخم اومد پايين به محسن نگاه کرد..اونم خنديدوگفت: تولد 

 آراد:حيف که اينجا دره نيست ..وگرنه مي انداختمت تو دره

محسن:دره نيست...جاده که هست بندازم زير ماشينا له بشم...حاال چي براتون بخرم؟ازاين عروسک گنده هاي 

 پشمالو خوبه؟

 ه نگاه شيطنتي به من انداخت وگفت:اگه ميشه دو تا بگير يه بچه تو راهي هم دارمآراد ي

 با چشم ودهن گشاد به آراد نگاه کردم..محسن فهميد پشت گردن آراد وگرفت وگفت:ديگه نبينم اين حرفا بزنيا

 باشه بابا...گردنم وشکوندي-

دم وبهشون کمک ميکردم ...کار کردن من به همين محسن گردنش وول کرد با خداحافظي رفتن ..استينامو باال ز

راحتي هم نبود ..خاتون ورحيمه نميزاشتن و ميگفتن شما خانميد نبايد کا رکنيد..منم ميگفتم هنوز به لقب جديدم 

 عادت نکردم چند دقيقه با هم بحث کرديم وقتي ديدن حريفم نميشن گذاشتن هر کاري دلم ميخواد انجام بدم
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ل چيدن ميز وصندليا شدن...خستم بود کارگرا هم داشتن اشتباهي ميچيدن با صداي نسبتا بلندي بعد نهار مشغو

 گفتم:اون ميزو اونجا نزاريد پشت اون مبل بچينيد

 آراد:تو نميتوني بدون جيغ جيغ کردن کارتو انجام بدي؟

ن برابري ميکرد موهاي برگشتم باديدن قيافش خشکم زد...اونقدر رو صورتش جيغ کشيده بود که با صورت م

مشکيش وچپ وراست ريخت بوده چشماي سبزش که با مژهاي سياه پوشنده شده بود زيبايي خاصي به چهرش 

 داده بود لباي کشيدش که با يه لبخند مهربوني رو به چهرش هديه داده بود بيني خوش تراشش...

 ر کنم؟گردنشو کج کرد وگفت:ناز شدم؟..فکر ميکني چند تا دختر بتونم تو

 با اخم گفتم:قلم پات وخورد ميکنم اگه امشب به دختري نزديک شدي

 نه خوشم اومد...غيرتم داري-

 اين وقت روز اينجا چيکار ميکني؟-

 دلم برات تنگ شده بود اومدم ببينمت-

 آراد..-

 فتي ارايشگاه؟کارت دعوت يکي از دوستام يادم رفته بود و اومدم ببرم)يه نگاهي بهم انداخت(تو چرا نر-

 يادت رفته هنوز من خدمتکارتم؟-

اومد جلو بغلم کرد وگفت:قول ميدم زود تموم بشه صبر کن...خيلي زود اين حصار تنهايي که دور من وتو چسبيده 

 وباز ميکنم

 سال صبر کردم يکي دوسال ديگه هم روش 60ازش جدا شدم وگفتم:

 گونم وبوسيد وگفت:نميزارم به سال بکشه..

 ا لبخند گفتم:دوستت منتظر کارت دعوت توئه هاب

 دماغ وکشيد ورفت باال..

 آيناز..ببين لباسم خوبه؟-

 يه دور کامل به خاتون نگاه کردم وگفتم:عالي..امشب حتما مردا بهت پيشنهاد رقص ميدن 

 خاتون خنديد وگفت:مش رجب اگه بدونه خودش وميکشه 

 حاال چرا خودشو؟-

 نا نميرسه..چون زورش به او-

 جفتمون بلند خنديدم..رحيمه اومد تو وگفت:نميايد؟

 گفتم:االن ميايم..

سالش ميشه ...چه زود گذشت حتي فکرش نميکردم يه 61خاتون ورحيمه از اشپزخونه رفتن بيرون...امشب آراد 

ود خيلياشون ونمي شناختم روزي عاشق آراد بشم..رفتم باال همه مهمونا ديد زدم...تعداد مهموناش بيشتر از هميشه ب

 هرچي چشم چرخوندم آراد نديدم مونا کنار اميرعلي نشسته بود با دست اشاره کرد برم پيششون..

 کنارشون وايسادم وگفتم:سالم نوعروس خوبيد؟

 اميرعلي خنديد وگفت:عليک سالم خانم خوش زبون

 مونا:پيشمون بشين..
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 نه مزاحم نميشم -

 ن...مزاحم نيستي بابا بشي-

 تعارف نمي کنم کار دارم..بايد برم-

 امير پس دوباره پيشمون بيا-

 حتما..-

داشتم ميرفتم سمت ميز پذيرايي که يکي از پشت گرفتم برگشتم ديدم کاملياست گفتم:دختر تو وشوهرم کردي 

 دست از اين جيگول بازيات بر نميداري؟

 خنديد وگفت:شوهرم که از خودمم جيگول تره

 رد وگفت:خوب واسه آراد جونت تيپ ميکنينگام ک

 کي گفته من واسه آراد تيپ کردم؟-

گفتن نميخواد همون روزي که اومديد خونه اميرعلي آراد سربه سرت ميزاشت وميخنديد شصتم خبردار شد که -

 خبرايي 

 با ترس ونگراني گفتم:کامليا به کسي نگيا؟

 ا شدين مرغ عشق؟با چشاي گشاد وذوق زدگي گفت:واقعا؟شما دوت

 سرم وانداختم پايين وگفتم:اره..

 بغلم کرد وگفت:مبارکه عزيزم..واقعا لياقت آرادو داري ازنظر قيافه هم هيچي از دختراي اين مجلس کم نداري

 ممنون..-

 آبتين اومد پيشمون وگفت:سالم..ميشه به منم بدونم چه درگوش هم پي پچ مي کنيد؟

 يزي مهمي نبود کامليا داشت از عشق افسانه ايتون برام تعريف ميکردگفتم:سالم ابتين خان..چ

 جدي کامليا؟-

 کامليا به من نگاه کرد وبا يه لبخند گفت:اره..چون خيلي دوست دارم-

 آبتين دستش وگذاشت رو قلبش وگفت:قرصاي قلبم کجاست؟

 ز اين دلقک بازيا درنياري؟خنديدم وکامليا زد به آبتين وگفت:شد يه بار من بگم دوست دارم تو ا

 سالم..-

 برگشتم ديدم نداست..با خوشحالي روبوسي کرديم وگفتم:سالم چطوري خوبي؟

 ممنون..آيناز هر دفعه که مي بينمت خوشکل تر ميشي-

 چشمات خوشکل ميبينه-

 آبتين:ميگم ندا اگه ازش خوشت اومده مي خواي برات بگيريمش ها؟نظرت چيه؟

 نگاه کرد وگفت:قربونت برم دست اين شوهرت بگير برو تا اينجا حلواش نکردمندا به کامليا 

 کامليا:ممنون ميشم اگه حلواش کني..شايد عقلش برگرده سر جاش

 آبتين عين بچه هاسرش وپايين انداخت و لبو لوچو اويزون کرد وبا حالت بغض گفت:ديده دوستون ندالم..

اروم خنديدم وکامليا با تعجب به آبتين نگاه ميکرد وندا ريزريز مي خنديد با حالت قهر رفت سمت يکي از مبال ..

 وگفت:کامليا جون من بگو از چيه اين خوشت بود که جواب بله بهش دادي؟
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 نميدونم به خدا..-

 با قدمهاي ارومي رفت سمت آبتين ندا گفت:خب چي کار ميکني آيناز خانم؟

يغ اومد برگشتم ديدم فرحناز بازوي آراد وگرفته واز پله ها ميان خواستم حرفي بزنم که صداي سوت وکف وج

پايين...اتش خشم وحسادت چنان دروجودم شعله کشيد که اگه جلوش نميگرفتم عمارت وبه اتيش ميکشيد...براي 

کام اولين بار نمي خواستم دختري کنار آراد ببينم براي کنترل اعصبانيتم دستم ومشت کردم ورفتم به اشپزخونه اش

بي اراده ميريختن..چقدر سخته عشقت وکنار يکي ديگه ببيني تا کي بايد اين وضعيت وتحمل کنم تا کي بايد ببينم 

آراد با دخترا ميرقصه واونا رو مي بوسه ..حتي يک هفته هم نميتونم تحمل کنم چه برسه به چند سال...خدا کنه ديگه 

يقه اي تو اشپزخونه گريه کردم ...بلند شدم ابي به صورتم زدم مجبور نشم بخاطر عشقم آراد... فرار کنم چند دق

 خاتون با خوشحالي اومد تو وبا قيافه غمزده من گفت:چرا چشمات قرمز شده؟

 فکر کنم فلفل رفته توش-

خاتون فهميد وديگه چيزي نگفت...خواست بره دوباره برگشت وگفت:حواس برا ادم نميزاريد...اقا داشت دنبالتون 

 ميگشت

 باشه االن ميام -

چنددقيقه بعد از رفتن خاتون رفتم باال ..ديدم آراد با اخم وکالفگي پاش وتکون ميده فرحنازم تنگ دلش نشسته 

 ومعلوم نيست چي براي آراد بلغور ميکنه ...پيشون رفتم وگفتم:با من کاري داشتيد؟

وسري وشال ولباس استين بلند بيخيال ميشي..يه نگام کرد فرحناز سرتا پام ونگاه کرد وگفت:يه شب کافر ميشي ور

 شبم مثل امشب.....

 آراد پريد وسط حرفش وگفت:بسه فرحناز..

 فرحناز با تعجب نگاش کرد آراد گفت:چرا بهنام وبا خودت نيوردي؟..

 فرحناز نگام کرد واروم گفت:برگشت هلند..

 ه پسر دايي داري نگو بهنام ولت کردهآراد پوزخندي زد وگفت:ميگم بعد چند روز امشب يادت افتاد

 من ا زولم از بهنام خوشم نمي اومد...توبه زور منو انداختي تو بغل اون وگفتي پسر خوبيه-

 مگه بهت بد گذشت..تا تونستي عين پااليشگاه نفت ازش پول کشيدي-

ب چت شده؟چرا با من دستم وگذاشتم جلو دهنم وخنديدم فرحناز با اعصبانيت نگام کرد وگفت:آراد تو امش

 اينجوري حرف ميزني؟

 خيلي وقت پيش بايد اينجوري بات حرف ميزدم-

 چي؟..منظورت از اين حرفا چيه؟-

 آراد به در نگاه کرد برگشتم ديدم باباش ورويااومده يکي بلند گفت:به افتخار اقا سيروس

وبي ازش ندارم..هم بالي که سر من اورد هم ستون بدنم به لرزه افتاد..هيچ خاطره خ00با ديدنش چهار ستون کمه 

بالهايي که سر آراد بيچاره...موهاش وطبق معمول دم اسبي بسته بود...با اون قد بلند وچهارشونش کت وشلوار 

خوشکل رو بدنش افتاده بود...خوش تيپي آراد م به باباش رفته اومد پيش ما بعد روبوسي با فرحناز ودست دادن با 

 براي پذيراي سمت ميز رفتم وبا دوتا ابجو برگشتم گذاشتم جلوشون آراد نشست ... 

 سيروس به آراد گفت:امشب يه مهمون خيلي مهمي دارم با دوتا دختراش ميان ميخوام هواشون وداشته باشي
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 کيه؟-

 نمي خواد بشناسيش..اتفاقا دختراي خوشکلي داره خواستي يکيشون بردار-

 وگفت:اينو که هنوز نگه داشتي؟..نه خوبه هر روز داره خوشکل تر ميشهبعدش کرکر خنديد...نگام کرد 

رفتم پيش ميز پذيرايي محسن اومد تو...با تعجب نگاش کردم اولين بار بود تو مهمونياي آراد پيداش ميشد..پيش 

پله نگاه آراد رفت بعد کمي صحبت کردن با سيروس رفت طبقه باال..بعد يک دقيقه آراد پشت سرش رفت...به راه 

کردم ببينم کي ميان پايين ده دقيقه طول کشيد محسن با اخم بدون اينکه به کسي نگاه کنه رفت بيرون...آرادم شاد 

وشنگول با لبخند پيش فرحناز نشست يعني چي شده؟مشغول پذيرايي شدم يه عده ميرقصيدن وميخوردن يه عده 

وس چيزي گفت سيروس با خوشحالي سري تکون حرف ميزدن شماره ميگرفتن مش رجب اومد تو دم گوش سير

داد مش رجب رفت بيرون امشب اينجا چه خبره؟سيروس به آراد چيزي گفت وبا هم رفتن بيرون خدايا ادم فضولي 

 مثل منو هيچ وقت خلق نکن ادم ميترکم از فضولي...

 خانم ببخشيد..-

 برگشتم يه دختر خانم..گفتم:بله..

 به من بديد؟ ميشه يه ليوان اب پرتقال-

 بله حتما..-

ليوان وبهش دادم ديدم آراد با دوتا دختر اومد تو پشت سرش سيروس ويه مرد اومدن تو..به دخترا نگاه کردم 

بيشتر شيبه انگليسيا بودن تا ايراني دوتا شون لباس کوتاه به رنگ قرمز اتشين وزرد ليمويي که شيش متر از زانو 

با حرص واعصبانيت به آراد نگاه ميکرد...خاتون خواست براي پذيرايي چيزي ببره که  باالتر پوشيده بودن...فرحناز

 سريع رفتم جلو وگفتم:خاتون شما خسته ايد بديد خودم مي برم

بايدبدونم اينا کين سيني رو از دستش قاپوندم ورفتم پيش آراد..يکيش سمت راستش نشسته بود يکي هم سمت 

ه تاشون نگاه ميکرد پاش وتکون ميداد...ليوانارو گذاشتم جلوشون ..لباس قرمزه که چپ فرحنازم با اعصبانيت به س

 بايد بزرگتر باشه گفت:واي آراد شما واقعا خوشکليد..از زيبا يتون شنيده بودم ولي فکر نمي کردم اينقدر اخمو باشيد

قمه شو از تو دهنش کشيدن ...لباس به آراد نگاه کردم همچين با اخم به اين دوتا طفل معصوم نگاه ميکرد انگار ل

 زرده گفت:از نظر من ادماي بداخالق زيباييشون از بين ميره

 آراد با لبخند به من گفت:دستت درد نکنه

 دوتاشون به عالوه فرحناز با چشاي گرد نگام کردن منم با لبخند گفتم:خواهش ميکنم

 وشکلي داري...مخصوصا چشماش لباس قرمزه تو چشمام نگاه کرد وگفت:آراد جان خدمتکار خ

 آراد:نظر لطفتونه..

 چقدر با هم صميمي هستين که ازش تشکر ميکني؟-

 شبا پيش خودم ميخوابه اخه تنهايي خوابم نمي بره-

 فرحناز يه پوزخندي درحد خنده زد نگاش کردم وگفت:عزيز آراد براي منم از اين ابجو ها بيار

ديگه...يه چش غره اي به آراد کردم ورفتم اشپزخونه که ابجو براي فرحناز ببرم اينو گفت ورفت پيش چند تا دختر 

يهو دربسته شد برگشتم ديدم آراد با خوشحالي وصف ناپذيري اومد سمتم وبغلم کرد وتو هوا مي چرخوندم از ترس 

 اينکه بيوفتم گفتم:آراد بزارم زمين ديونه شدي؟
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سال رنج وسختي 1خوشحالي گفت:تموم شد..آيناز همه چي تموم شد..گذاشتم زمين دستاش وگذاشت رو شونم وبا 

 وبي خوابيم تموم شد

 نمي فهمم چي ميگي...-

 اون مرده که با دوتا دخترش اومدن..-

 خب..-

 همونيه که محسن دنبالش باورت ميشه..بعد چند سال پيداش کردن-

 اشک شوق ميريخت..بغلش کردم وگفتم:برات خوشحالم

اش خوشحال بودم..نميدونم تو اين چند سال چه سختي هايي کشيده بود اگه اين چند سالم بزارم کنار از واقعا بر

بچگيش با بي محبتي باباش بزرگ شده بود...آراد اينقد راز اين موضوع خوشحال بود که فقط مي خنديد.... به مرده 

ه موقع بريدن کيک آراد اولين تيکه کيکي که بريد نگاه کردم باورم نميشد باعث وباني اين همه بدبختي آراد اون باش

داد دست خاتون اونم گذاشت تو يخچال ..نمي دونستم براي چي اين کار وکرد بعد از جشن همه رفتن جز 

فرحناز..ومن وخاتون ورحيمه ومش رجب مشغول تمييز کردن شديم ...فرحناز با اعصبانيت داد زد:معلوم هست 

 پيش از اون دوتا دختر جم نمي خوردي؟ نو که اومد به بازار من وانداختي دورداري چيکار ميکني؟چرا از 

 آراد چيزي نمي گفت وفقط نگاش ميکرد دوباره داد زد: آراد با توام جوابمو بده

 چيزي براي گفتن ندارم..)بلندشد(خستم ميخوام بخوابم..-

 رفتي حاال خسته اي؟خسته اي؟از چي؟..يک ساعت پيش اون هلن لباس قرمز دل وقلوه گ-

 اره خستم..شب بخير-

فرحناز جلوش وايساد وگفت:براي چي برديش تو کلبه؟..تو که نميذاشتي من تو ده متري اون هم راه برم اونوقت 

 اين دختره از راه نرسيده برديش جايي که هيچ کس وراه نميدادي؟..حتما بوسيديش نه؟

 پيشش خوابيدم نوازشش کردم حاال راحت شدي؟آراد داد زد:آره بوسيدمش ...بغلش کردم ..

آراد از شدت اعصبانيت نفس نفس ميزد..فرحناز با حالت شوک نگاش ميکرد..آراد تن صداش واورد پايين 

وگفت:خستم کردي فرحناز...چرا دست ازسرم برنميداري؟کي ميخواي بفهمي دوست ندارم...برو دنبال 

ن فکر نکن بزار همون دختر عمه وپسر دايي بمونيم..تو دلم جايي برات زندگيت...من بدردت نمي خورم..ديگه به م

 ندارم

فرحناز با اشکي که تو چشماش جمع شده بود نگاش ميکرد گفت:دروغ نگوآراد تو منو دوست داري...فقط بخاطر 

 اينکه سرت داد زدم داري اينجوري حرف ميزني

 مي چسبيدي و فکر ميکردي دوست دارمنه..من از اولم بهت عالقه اي نداشتم خودت به من -

فرحناز با گريه داد زد:پس چرا تو اين چند سال نگفتي؟ چرا جوري بام رفتار ميکردي که فکر مي کردم دوستم 

 داري؟

 چون از بابام مي ترسيدم ...مي ترسيدم اون دختري رو که بهش عالقه دارم وبکشه-

به هواي عشق تو زندگي کردم همه خواستگارام وبخاطر تو رد کردم  بهم ظلم کردي آراد...من تو اين چند سال فقط-

 چرا اينقدرراحت ميگي دوست ندارم؟
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چون تو منو دوست نداشتي..منو فقط بخاطر زيباييم وپولم ميخواستي... ميخواستي با من پيش بقيه دوستات پز -

با من بازي کني تمام اسباب بازيهام  بدي..از بچگي همينطور بودي يادته؟وقتي مياومدي خونمون به جاي اينکه

وميذاشتي زير بغلت وميرفتي...اگه چيزي بهت نميدادم گريه مي کردي وميگفتي ميخوام هميشه بخاطر تو من از 

 دست بابام که هيچ وقت محبتش ونديده بودم کتک ميخوردم 

زت وميکشيد ودوستش داشت فرحناز اشکاش وپاک کرد وگفت:اره يادم چون بهت حسوديم ميشد مامانت خيلي نا

هر چي ميخواستي برات ميخريد اما مامان من چي؟فقط دنبال مد ومهموني بود ميخواستم تمام اسباب بازي هات 

وبردارم تا کتک بخوري وکمي دلم خنک بشه...اما نميشد چون وقتي گريه هات وميديم از کارم پشيمون ميشدم اما 

 ي مادرت وميديدم دوباره حسود ميشدم دوباره تو کتک مي خورديپشيمونيم براي چند روز بود وقتي محبتا

 خنديد آراد فقط نگاش کرد رفت سمت کيفش برداشت وگفت:کسيم دوست داري؟

 آراد فقط سرش وتکون داد فرحناز نگام کرد وگفت:آينازه؟

 آراد نگام کرد مي ترسيدم ولي آراد با خاطر جمع گفت:اره..

م اومد چقدر جون کندم که ايناز وازت دور کنم اما اخرش نتونستم مانع ورود عشقش به از چيزي که ميترسيدم سر-

 قلبت بشم

 آراد:فرحناز به بابام چيزي نگو ...ساپورتت ميکنم هر چي بخواي برات مي خرم ..ويال ماشين طال 

استم ..اما هميشه ازت پول پولتو به رخم نکش باباي منم پول داره درسته که اين چند سال تورو بخاطر پولت ميخو-

 نميگرفتم 

 با اعصبانيت چند قدم رفت آراد گفت:فرحنازخواهش ميکنم به بابام چيزي نگو...ميترسم آيناز وبکشه

 فرحناز برگشت وگفت:اين از همون دختراي که خريديشون؟

 با تعجب نگاش کردم آراد گفت:از کجا ميدوني؟

زه هواشوداشتي..وقتي فرار کرد خودت برش گردوندي اجازه بيرون رفتن دونستنش زياد سخت نبود..بيش از اندا-

بهش نميدادي همه اينا باعث شد بفهمم خبراييه يه روز ناخواسته دعواي بين تو وايناز وشنيدم فهميدم از اون 

 دختراست )يه نگاهي بهمون انداخت(خداحافظ 

 نترس اگه چيزي بگه اولين کسي که ميکشم خودشه با ترس به رفتن فرحناز نگاه کردم آراد نگام کرد وگفت: 

اينو گفت وبا سرعت از پله ها رفت باال ...ليوانا رو از ميز برميداشتم ...خاتون باپيش دستي که تکه کيکي رو که آراد 

 گذاشته بود داد دستم وگفت:ببر اتاقش

ر اتاقش باز بود خودشم لبه تخت نشسته بود يه پيش دستي رو برداشتم به همه کيک داد اال من...از پله ها رفتم باال د

 ضربه به درزدم ورفتم تو نگام کرد وگفت:سالم ماه خانم..چرا اخمات قاطيه؟

 به من کيک ندادي..-

پيش دستي رو ازم گرفت دستاش وگذاشت کنار خودش وگفت:بيا اينجا بشين..)کنارش نشستم (من هلن ونبردن به 

 کلبه...تو االچيق نشستيم 

 اگه برده شي هم اشکلي نداره کلبه خودته-

 دستش ودراز کرد وگفت:کادو تولدم وبده

 خنديدم وگفتم:کادويي درکار نيست
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 ناراحت شد وگفت:واقعا چيزي برام نخريدي؟-

نه..چون اگه مي خريدم با پول خودت بود فکر نکنم کادو محسوب بشه درضمن اونقدر کادوهاي گرون گرون بهت -

 ه منم برات مي خريدم تو چشم نمي اومد دادن که اگ

 دستش وانداخت دور گردنم وگفت:خدا بهترين کادو رو بهم داده..اونم آينازه 

 خنديدم وگفتم:باشه پس يه چيزي بهت ميدم که برام خيلي عزيزه

 

 

برام خيلي  گردنبدي که مادرم براي روز تولدم خريده بود واز گردنم باز کردم گذاشتم تو دستش وگفتم:اين

 عزيزه...ميدمش به تو

 نگاش کرد وگفت:قشنگه..کي بهت داده؟

 با بغض گفتم:مامانم قبل از فوتش ..

 اشکم وپاک کردم بغلم کرد وگفت:گريه نکن..يه روز مي برمت پيش مادرت

 دستم وانداختم دور کمرش وگفتم:ممنون...خيلي دوست دارم آراد

 من حد واندازه نداره منم دوست دارم...اما دوست داشتن-

ازم فاصله گرفت بلند شد رفت سراغ گاوصندوقش با يه جعبه برگشت کنارم نشست وگفت:ناقابل..نمي دونستم چي 

 برات بخرم 

ازدستش برداشتم بازش کردم يه ساعت طالي سفيد که توي نور درخشش خاصي داشت آراد به دستم بست استينام 

 وباال زدم ونگاش کردم 

 ديد وگفت:ساعت بيچاره پيش دستاي سفيد تو شرمنده شدآراد خن

 ممنون..خيلي قشنگه -

 خواهش ميکنم.....کيک بخوريم؟-

 اره..-

 پيش دستي رو گذاشت وسط دوتامون مشغول خوردن شديم گفت:نمي خواي چيزي درمورد اين کيک بپرسي ؟

 نه..مهم اينه که االن دارم مي خورم -

 .اينو براي دوتامون بريدم که يه جاي خلوتي بخريمخنديد وگفت:بي احساس..

 از گفتن جاي خلوت ترسيدم ...نگاش کردم حالت نگاش تغيير کرده بود يهو گفتم:پرهام چرا نيومد ؟

 خنديد وگفت:ترسيدي؟

 نه..من کي از تو ترسيدم که اين بار دومم باشه؟-

 خداييش اينو راست گفتي...پرهام وفرستادم پيش ليال-

 ا صداي نيمه دادي گفتم:اخه چرا؟...شايد ليال دوست نداشت پرهام اونجا ببينتش ب

عزيزم اين پرده گوش و من تا اخر الزم دارم چرا داد ميزني؟...محسن با ليال حرف زده اونم قبول کرد که با پرهام -

 صحبت کنه هم درمورد خودش هم زندگيش... تا کي بايد ليال رو قايم کنم 

 ام قبول نکنه چي؟اگه پره-

 اگه پرهام قبول نکنه مطمئن باش ليال رو بخاطر خودش نميخواسته -
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بعد انگار يه چيزي يادش اومده باشه چنگالشو گذاشت تو پيش دستي وخم شد پايين يه تابلويي از زير تختش 

 دراورد پشت تابلو رو نشونم دادوگفت:ميدوني اين چيه؟

 فکر کنم تابلو باشه ..-

 . کي بهم داده؟اره.-

 اميرعلي؟-

 صحيح است..چي کشيده؟-

 نمي دونم-

چه عجب يکيشو نفهميدي..تابلورو چرخوند طرف من با تعجب نگاش کردم من وآراد بوديم که هميدگه رو در -

اغوش گرفته بوديم موهاي فرم که يه نسيم بلند ش کرده بود...دستم ورو تابلو مي کشيدم گفت:امير گفت به آيناز 

 بگو اين همون تابلويي که نميذاشت ببينيش

 چرا وقتي ما با هم بد بوديم اين نقاشي رو کشيد؟-

 چون مطمئن بود ما يه روزي ليلي وفرهاد ميشيم -

 خنديدم وگفتم:ليلي ومجنون ...شيرين وفرهاد

 خونن نه..آراد وآيناز اينم دوتا عشق افسانه اي هم بايد از فردا بچه ها تو کتب درسيشون ب-

باهم خنديدم تابلو رو تو اتاق آراد نصب کرديم...وقتي به تابلو نگاه ميکردم انگار تمام احساس امير روتابلو کشيده 

شده بود...دوروز از فروردين گذاشت دوروز عالي بدون هيچ غم واشکي بدون دعوا وتنبيه اما چه زود گذشت روزاي 

 هيچ کس حسشون نکرده بودمباهم بودن من وآراد روزايي که هيچ وقت با 

 خانم ..خانم..-

چشمام وباز کردم نگراني از سرو روي رحيمه مي باريد براي گريه کردن به يه تلنگر احتياج داشت نشستم 

 وگفتم:چي شده رحيمه چرا نگراني؟

 خانم زودترلباس بپوشيد بايد ازاينجا بريد-

 با ترس گفتم:کجا؟

 خانم سوال نکنيد فقط بريد لباس بپوشيد بازوم گرفت واوردم پايين وگفت:

 دستم وکشيدم وگفتم:چي ميگي تو رحيمه من کجا برم ؟

رفتم اتاق آراد...نگران ورنگ پريده رو صندليش نشسته بود محسن هم نگران وکالفه کنار پنجره گفتم:چي 

 شده؟من بايد کجا برم ؟

 ات وبپوش بايد از اينجا بري؟دوتاشون نگام کردن آراد اومد طرفم گفت:آيناز برو لباس

 اعصابم خورد شد داد زدم:کجا برم؟چرا بايد برم؟

 محسن:سيروس فهميده تو کي هستي...بايد همين االن ببرمت يه جاي امن جونت در خطره

 مگه تو سرگرد نيستي ؟چرا نمي توني بهم کمک کني؟ چرا اون مرتيکه رو نمي گيرين؟-

 ث کردن نيست برو زودتر حاضر شو آراد:قربونت برم االن وقت بح

 گريم گرفته بود بغلش کردم وگفتم:کجا برم آراد..من فقط تو رو دارم 

 محسن رفت بيرون ..آراد بوسيدم وگفت:قول ميدم زود همديگه رو ببينيم 
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سرم وتکون دادم واومدم بيرون به کمک رحيمه وچشماي گريون لباس پوشيدم ساکم وبرداشتم واومدم پايين 

 خاتون ومش رجب با گريه تو حياط وايساده بودن خاتون نگام کرد واومد پيشم...بغلم کرد وگفت:الهي قربونت برم..

نتونستم زياد تو بغل گرم ومادرانه خاتون بمونم از مش رجب خداحافظي کردم تا اون موقع اشکاي مش رجب 

.از رحيمه خداحافظي کردم..موند آراد خيلي داشت به ونديده بودم ...اما االن بخاط من داره زار زار گريه ميکنه ..

خودش فشار مياورد که گريه نکنه بغض در حال ترکيدنش وتو گلوش خفه کرده بود ميخواستم بغلش کنم وتا جون 

داره ببوسمش وبگم دوسش دارم اما نتونستم رو به محسن کرد وگفت:جون تو جون آيناز...تورو به علي مواظبش 

 ودارم دستت ميدم  باش همه زندگيم

 خيالت راحت جاش امنه -

 دست بابام نيوفته...-

 آراد جان نگران نباش مواظبشم )به من نگاه کرد(بريم وقت نداريم-

تا وقتي سوار ماشين شدم چشم از آراد برنداشتم درو بستم برگشتم ماشين حرکت کرد..آراد وايساده بود اشک از 

قت شدم..ثانيه به ثانيه ازش دور ميشدم خاتون، مش رجب خداحافظ..آراد چشماش سرازير ميشد چقدر دير عاش

بخاطر تمام بدي هام ببخش از عمارت اومديم بيرون ديگه ديدمشون ...يکي چنگ زد به قلبم حس يه تکيه از وجودم 

خونه  جا مونده بغضي که داشت خفم ميکردو شکوندم ..گريه کردم محسن چيزي بهم نمي گفت ...ماشين وجلو يه

پارک کرد وگفت:پياده شو رسيديم اينجاکجاست؟شبيه روستا بود پياده شدم ..با يه سنگ درو زد..يه پير زن درو با 

 زکرد با خوشحالي بغلم کرد ووگفت:بفرماييد تو

 رفتيم توعين عزادارا يه گوشه قمبرک گرفتم ..خانمه پيشم نشست وگفت:همه چي درست ميشه دخترم نگران نباش

 وصداي گرفته از گريه گفتم:تازه ميخواستم مزه خوشبختي بچشم نذاشتن بابغض

 بغلم کرد وگفت:اروم باش..

محسن خدا حافظي کرد ورفت...من يک هفته تمام اونجا بودم بي خبر از آراد بدجور دلم هواش وکرده ..حتي به 

 ديدن اخماشم راضي بودم ...يک شب مثل هميشه بعد شام خوابيدم 

ساعت از خوابم نگذشته بود که يه صداهايي شنيدم ...بلند شدم درو باز کردم ديديم دوتا مرد با لباس سياه هنوز يک 

يکيشون دهن مرواريد وبسته يکيشون اومد طرف من اجازه يک حرکت بهم نداد ..سريع گرفتم واز اتاق بيرونم 

 کردن وانداختم تو ماشين وگفت:اگه بيهوشي نميخواي پس خفه شو...

گاش کردم وچيزي نگفتم..نميدونستم اينا کين ومن ودارن کجا ميبرن..پيچيد تو يه خونه متروکه..منو بردن تو يه ن

 دقيقه ساکت باشي همه چي تموم ميشه 51اتاق وگفت:فقط 

رفت بيرون ودرو بست صداي پارس سگ مي اومد .. رو زمين نم دار وسرد نشستم حتي نميخواستم فکر کنم بعد 

 ه در باز شد سعيد وشاهين با يه مرد ديگه گفت:همينِ؟ دوتاشون گفتن: اره خودش...پنج دقيق

دقيقه که گفت تموم 51با تعجب به دوتاشون نگاه کردم ..رفتن بيرون درو بستن اينا اينجا چيکار ميکنن؟همون 

 شد..اومد تو بازومو گرفت دستمو کشيدم وگفتم:نکن..خودم ميام 

 ب بياپوزخندي زد وگفت:خيل خ

با هم اومديم بيرون از پله ها ي خراب وداغون رفتيم باال نگاشون کردم به سيروس که رو ميل نشسته بود وسيگار 

ميکشيد به آراد که انگار بيست کيلو وزن کم کرده با ديدن من آب دهنشو پايين فرستاد..ترس..نگراني..خوشحالي 
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م ولي خودم ونگه داشتم روبه روي سيروس و آراد وايسادم همه رو تو چشماش ديدم ..هلم داد نزديک بود بيوفت

 سيروس گفت:

يادت مياد گفتم اگه بدونم اين دختراز همونايي که ميخري جلو چشمت سرش ومي برم؟)آراد با بغض نگام -

 کرد(مگه روز اول که اومدي تو اين کار نگفتم عشق وعاشقي رو بزار کنار..چون دختراي زيادي زير دستت ميان ؟

 بله..يادمه..-

 پس چرا گوش نکردي؟-

 گوش کردم..اما بابا من اينو استخدام کردم-

 دادزد:دروغ نگو.بهداد ميگفت اين يکي از اون دخترايي که از منوچهر خريدي

 دروغ ميگه بابا-

)خنديد(اخ سعيد چي؟..شاهين..اونام دروغ ميگن؟..منوچهرو زبيده رو گرفتن پس مي مونه يه شاهد اونم مختار..-

ببخشيد ..جناب سرگرد محسن رضواني)با اعصبانيت به آراد که نگران شده بود نگاه کرد(نمي دونستم دارم مار تو 

استينم پرورش ميدم..خيلي بي چشم ورويي ..بايد همون پنج سال پيش ميدونستم چرا ميخواي با من کار 

 کني)دستش وبه طرف يکي از مردا درازکرد(اصلحه توبده..

 لحه شو داد...سيروس اصلحه رو گرفت ودادبه آراد وگفت:بکششاس

 بابا..-

 دادزد:گفتم اين دختره رو بکش..اگه نکشيش ميدم يکي ديگه اين کارو بکنه..ميدوني که کارشون اينه...بردار

آراد با دست لرزون اسلحه رو برداشت اشک رو صورتش سر ميخورد ..منم حالم بهتر از اون نبود گريه 

دم...زندگيم نبايد اينجوري تموم بشه..اصلحه رو جلوم گرفت با گريه همديگه رو نگاه مي کرديم.با ترس کر

 گفتم:آراد..ميخواي چيکار کني؟

 گريش بيشتر شد واصلحه رو آورد پايين وگفت:نمي تونم..نمي تونم

 اين تقاص خيانتي که به من کردي..-

وست دارم خيانته؟..شد يه بار برام پدري کني؟ چرا با من عين دشمنات آراد داد زد:کدوم خيانت؟اين که يکي رو د

رفتار ميکني؟مگه من بچت نيستم از خون وگوشت خودت نيستم؟..پسراي مردم اگه عاشق دختري بشن به پدرشون 

 ميگن اونام براي بچشون سنگ تموم ميزارن اما من چي از ترس اينکه بابام عشقم ونکشه چيزي بهتون نميگفتم

 سيروس بي احساس نگاش کرد وگفت:سه ثانيه وقت داري بکشيش..

آراد با اعصبانيت اصلحه روطرف باباش گرفت بقيه اصلحه هاشون رو اوردن طرف آراد سيروس با دست اشاره کرد 

 که اصلحه ها رو پايين بيارن سيروس گفت:آراد من باباتم..

 بکشآينازم تمام هستيمه...اگه ميکشي دوتامون با هم -

 يکي از پشت به آراد نزديک ميشد داد زدم:آراد

 مرده سريع زد به گردن آراد..جيغ زدم با حالت فلج شده افتاد زمين

سيروس اروم اصلحه رو از زمين برداشت وگفت:نترس االن نمي کشمش ميزارم جلو چشمات با محسن يه جا کارشو 

 تموم ميکنم ...اين دخترو از جلو چشمم دور کنيد
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ي از مرداي گنده دستش ودور بازوم حلقه کرد واز رو زمين بلند شدم من وکشون کشون با چشم گريون به همون يک

اتاق نم دار بردن آراد صدا ميزدم وگريه مي کردم..بعد چند دقيقه در باز شد وآراد اومد تو با پاي لنگون راه مي 

 رفت..سريع رفتم طرفش وبغلش کردم گفتم:دلم برات شده بود

 دستاش ودور شونم حلقه کرد وگفت:منم بدون تو شب وروز نداشتم

 ازش جدا شدم گفتم:خوبي؟..کتکت که نزدن؟ 

 با لبخند گفت:نه..فقط پام لبه ميز خورد..کمي دردم ميکنه

 به پاش نگاه کردم وگفتم:پات داره خون مياد..بيا کنار ديوار بشين

ونيش وباال زدم...باالي قوزک پاش بريده بود ..شال واز سرم برداشتم از به ديوار تکيه داد..کنار پاش نشستم شلوارخ

وسط دوتکيه کردم..همين جور که شالم ودور پاش ميبستم..براش خوندم:اتل متل يه مورچه،قدم مي زد توکوچه 

مي تونه کار ،اومد يه کفش ولگرد پاي اونو لگد کرد مورچه باش شکسته،راه نمي ره نشسته،...با برگي پاشو بسته،..ن

کنه دونه هارو بار کنه،...تو لونه انبار کنه،...مورچه جونم تو ماهي عيب نداره سياهي،...)يه گره به شال دادم وگفتم 

 )خوب بشه پات الهي..

 نگاش کردم با لبخند گفت:حاال ماشديم سياه؟

 خب سياهي ديگه..-

 کجام سياهـه؟-

 خنده گفتم:اونجات سياهه.. باديدن آراد باز کرم ريختنم شروع شد..با

 کجا؟..-

 به زيپ شلوارش نگاه کردم وگفتم:اونجات..

 به زيپ شلوارش نگاش..با دهن باز وخنده گفت:کثافت..

خواستم در برم که سريع بازومو کشيد..افتادم تو بغلش سفت ومحکم تو بغلش فشارم ميداد..گفتم:ببخشيد 

 خب..تقصير خودته حرف تو دهنم ميزاري

 من که چيزي نگفتم...-

 خب ولم کن ديگه..-

نمي خوام..دلم خيلي برات تنگ شده بود...هر جاي خونه نگاه ميکردم تو بودي..صبح مير فتم شب برمي گشتم...يه -

 شبايي هم توهتل مي موندم نمي تونستم اون خونه رو بدون تو تحمل کنم ...داشتم ديونه ميشدم

 اينقدر الغر شدي؟ ازش جدا شدم وگفتم:بخاطر همين

 اره..دوبارم بخاطر غذا نخوردن تو بيمارستان بستري شدم -

 نبايد اين کارو مي کردي...-

 دست خودم نبود..بدون تو غذا کوفتم ميشد...اون عمارت با قبرستون ديگه فرقي نکرده بود-

وگفتم:تا کي بايد اينجا صورتش وبوسيدم وکنارش نشستم..دستش وانداخت دور گردنم سرم وگذاشتم رو شونش 

 باشيم؟

 نميدونم..اينجور که بابام ميگفت دنبال محسنن خدا کنه نياد-

 اصال اونا از کجا فهميدن که مختار پليسه؟-
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 خنديد وگفت:مختار نه محسن...بابام آدم زياد داره حتما يکيشون فهميده به بابام گفته

 تو خودم جمع شدم گفت:سردته؟

 کنم تو يخچالم خيلي...احساس مي-

 دست شواز دورگردنم برداشت ...رفت طرف در...چند بار با مشت بدر زد گفتم:چي کار ميخواي بکني؟

 با لبخند نگام کرد وچيزي نگفت...در باز شد گفت:پتو مي خوام

 مرده پوزخندي زد وگفت:کاراتونو بزاريد برابعد ازدواج..

مرده که نقش زمين شد آراد گفت:اينو زدم تا دفعه بعد حرفتو تو دهنت آراد با اعصبانيت چنان مشتي کوبيد تودهن 

 مزه کني بعد بگي حاال گمشو برو يه پتو بيار 

مرده بلند شد با پشت دستش دهن خونيش وپاک کرد وگفت:حيف که پسر سيروسي وگرنه مي دونستم چيکار ت 

 کنم 

 من پسرهيچ خري نيستم...حاال واسه من کري نخون -

دستشو بلند کرد آراد تو هوا گرفتش ..پيچوندش محکم زد زانوش که صداس شکسته شدن مچ دستش شنيدم  مرده

..جيغ کشيدم مرده از درد افتاد رو زمين ...با اخ ونالش يکي ديگشون اومد..زيادي گنده بود به آراد گفت:اين 

 چکاري بود با تيرداد کردي؟

 فقط پتو مي خواستم...حرف زيادي زد-

 ل خب بريد تو براتون ميارم..خي-

 آراد دادزد:االن..

مرده خم شد تيرداد وبلند کردوبرد دودقيقه بعد با پتو برگشت آراد گرفت دربست اومد پيشم گفتم:الزم نبود اين 

 کارو کني

 پتورو روزمين پهن کرد وگفت:تو نگران اون نباش.بخواب

 با تعجب گفتم:کجا؟

 رو پتو ديگه..-

 تم:پس بالشتم کو؟خنديدم وگف

 کنار پتو روزمين خوابيد...دست چپش وگذاشت رو پتو وگفت:فکر کنم از بازوم بشه به عنوان بالشت استفاده کرد

 به دستش نگاه کردم..دو دل بودم گفت:اگه راحت نيستي ميخواي لباسم در بيارم روش بخوابي

 نه..نه اينجا خودش سرد هست ممکن سرما بخوري-

ميکرد...لبمو گاز گرفتم اروم خم شدم..سرم وگذاشتم رو بازوي سفتش سرم وبلند کردم ويه نگاهي به  منتظر نگام

چشماش انداختم..خوشحال بود بلند شد پتوي اضافه روروم انداخت دستش ورو پتو دور شونهام حلقه زد...دستم 

داي ارام بخش ضربان قلبش وگذاشتم رو پهلوش حرارت گرماي بدنش وحس ميکردم سرم به سينش چسبوندم...ص

 تو گوشم مي پيچيد..دوستش داشتم...

 آراد..-

 جونم..-

 ميشه ما بدون دردسر به هم برسيم؟-
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 اره...دوست داري توي جشن عروسيمون کيا دعوت کنم؟-

 همه دوستام که پيش منوچهر بودن با نسترن که بوشهر..-

 يکي ديگه مونده..-

 گفتم:کي؟سرم وبلند کردم...نگام کرد 

 با لبخند گفت:بابات...بايد اجازه عقد وبده

 نمي خوام ببينمش..-

 عوض شده..ديگه اون باباي معتاد نيست االن داره تو کمپ ترک ميکنه-

 کمي ازش فاصله گرفتم وگفتم:چرا اين کارو کردي؟..اون باعث اين همه بدبختي من شده

 اسم دشمنشم مي بخشه چه برسه به باباش...مادرت وبابات نکشت تو که اينجوري نبودي؟...آينازي که من مي شن-

 غير مستقيم دخالت داشت..اگه با قاچاقچيا کار نميکرد..بدهکار نميشد...مادر منم نمي مرد-

خدا گر زحکمت ببندد دري زرحمت گشايد در ديگري...بايد مادرت مي مرد تا تو بياي تهران من تورو ببينم وازت -

 دا هم ميخواست دوجفتمون واز تنهايي بيرون بيارهخوشم بياد..خ

نفسي کشيدم وديگه چيزي نگفتم...خوابيدم بين خواب وبيداري بودم که صداي شليک گلوله شنيدم يهو از جام 

 پريدم...

 آراد:نترس آيناز

 صداي چيه؟-

 شليک گلوله..فکر کنم محسن اومده-

تو بغل آراد..رو زمين دراز کشيديم آراد بانگراني گفت:چيزيت  يهو شيشه با شليک گلوله شکست جيغ زدم پريدم

 نشد؟

 با ترس وگريه گفتم:نه...اينا مسلسل دستشون يا اصلحه؟

 صداي دوتاش مياد..-

صداي محسن که بلند چند بار دستور ايست داد وشنيدم...گوشام وتيز کردم..شليک گلوله ...نمي دونم کيو کشت 

 آراد گفت:محسن بود..

ر با يه لگد باز شد..با ترس سيخ نشستم چراغ رو زد محسن با بازوي خوني اومد تو آراد پشتم نشتسه بود...با لبخند د

 به دوتامون نگاه کردگفت:تموم شد..

 

 چند سال بعد

آلبوم عکس عروسيم ورق ميزدم تک تک عکسارو نگاه کردم...شب عروسيم بهترين شب زندگيم..عکس دونفره از 

د يکي از عکسا رواز آلبوم کشيدم بيرون ..نگاش کردم رومبل نشسته بودم.. نسترن ومهناز ونگار پشتم من وآرا

وايساده بودم..چپ وراستم کامليا وليال پايين رو زمين مهساويسنا، سپيده..نجوا وندا نشسته بودن عکسي از بهترين 

مش سخت بود اما آراد راضيم کرد االن بابام خيلي دوستام بوسيدمش ..به يکي ديگه خيره موندم ..من وبابام.. بخشيد

فرق کرده ديگه معتاد نيست با قاچاقچيا کار نميکنه دوتا کوچه پايين تر تويه سوپر مارکت کار ميکنه شبا هم ميره 
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تو خونه مجرديش... کاش باباي آراد هيچ وقت با قاچاقچيا کار نمي کرد تا مجبور به خودکشي نشه...عکسايي که با 

 هام وآبتين وخاتون ومش رجب گرفته بودم همه رو نگاه کردم..چه روزگاري داشتم..يهو در باز شدپر

 مامان..خاله فرحناز زنگ زده گفته سه سوته برو به مامانت بگو بياد-

 آلبوم وبستم وبالبخند گفتم:دختر گلم چند دفعه گفتم بدون در زدن وارد نشو؟

 وبا تعجب گفت:ولي مامان من درزدم..سه بارم در زدم شما متوجه نشديدموهاي لختش از رو صورتش کنار زد 

چقدر غرق در خاطراتم بودم که متوجه آيسان نشدم بلند شدم جلوش وايسادم خم شدم وصورتشو بوسيدم 

 وگفتم:الهي من قربون اين فسقل خانم برم

 سالمه نگو فسقل2با اعتراض گفت:مامان من 

 چشم..خانم بزرگ-

از اتاق اومديم بيرون..از پله ها مي رفتيم پايين ..آرشام با سيبي که گاز مي زد اومد باال و گفت:باز معلوم نيست با هم 

 تو غذا ش چي ريخته که ميخواد بري گند کارياشو درست کني؟

 با تاکيد گفتم:آرشام..

 مگه دروغ ميگم مامان؟-

يد که جيغش بلند شد وبا دو رفت طرف اتاقش آيسان همين جور که از پله ها ميرفت باال موهاي آيسان وکش

 گفت:مامان نگاش کن...

اينو گفت رفت طرف اتاق آرشام..منم رفتم پايين داد زدم:خاتون..رحيمه بريد باال اين دوتا وروجک باز دعواشون 

 شده 

 دادم:الو..گوشي رو برداشتم دوتاشون طبق معمول هميشه رفتن باال که آيسان وآرشام وجدا کنن جواب 

 فرحناز:آيناز کجايي يک ساعت منو اينجا کاشتي؟

 ببخشيد اين دوتا باز افتادن به جون هم -

 کي؟آيسان وآرشام؟-

 نه من وآراد ...-

 خنديد يهو گفت:واي آيناز غذام...خيلي بد مزه شده نميدونم چيکارش کنم؟

 گند ميزني به غذا؟فرحناز جان چرا هر سال ميگي نهار سيزده بدر با منه بعد -

 خب ببخشيد...حاال مياي؟-

 بله..اگه نيام که منو مي کشوني مي بري...-

 دادزد:مرسي...خدا خيرت بده خداحافظ زود بيايا

 چشم خدا حافظ-

گوشي رو قطع کردم...فرحناز يک سال بعد از عروسي من وآراد با من آشتي کرد وبا هم خوب شديم چيزي که هيچ 

 شد آرشام اومد وگفت:گند زده بود نه؟ کس باورش نمي

 بله...-

 من يکي که حاضر نيستم همچين زني بگيرم -

 سالته50زن گرفتنت پيش کش ..اذيت آيسان نکن..خير سر جفتمون -
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 لم داد رو مبل وگفت:بابا گفته هنوز براي عاقل شدنم زوده 

 بزار بابات بياد حساب اونم دارم..ميرم پيش فرحناز مياي؟-

 نه...بعدا با بابام ميام-

 باشه..-

 داشتم ميرفتم باال که گفت:مامان..اين آيسان هم با خودت ببر خيلي ثواب ميکني به خدا 

خنديدم وچيزي بهش نگفتم ...قيافه آيسان کپ آراد بود وآرشام مثل خودم ولي اندامش شبيه آراد بود رحيمه 

 سان گفت:خداحافظ خاتوني باي رحيمه آيسان وحاضر کرد از پله ها اومديم پايين آي

 خاتون گفت:به سالمت ..عزيز دلم

ازدوتايشون خدا حافظي کردم..سوار ماشين سوزوکيم شدم وبه طرف خونه فرحناز راه افتاديم..وقتي رسيديم آيسان 

 خودشو پرت کرد پايين سرش داد زدم:آيسان صد دفعه گفتم خودتو اينجوري پرت نکن دست وپات ميشکه

اون توجهي نکرد وبه عشق دختر فرحنازآوا دويد سمت خونه ...با بپر بپر سعي کرد زنگ وبزنه دستش نرسيد 

پشتش وايسادم زنگ وزدم ..در باز شد رفت تو آوا با داد وجيغ اومد طرف آيسان همچين همديگه رو بغل کردن 

وبوسي وسالم وعليک يه راست رفتيم تو انگار سي سال همديگه رو نديدن ...فرحناز با نگراني اومد طرفم بعد ر

آشپزخونه ..در قابلمه رو باز کردم..کمي از غذا چشيدم مزه تلخ وشور وشيرين وتند خالصه مزه همه چي ميداد اال 

 قرمه سبزي وگفتم:فرحناز خودت فهميدي چي پختي؟

کاريش بکن تا زود تر گندش در  اره..قرار بود قرمه سبزي بشه حاال نمي دونم چي از اب در اومده..تورو خدا يه-

 نيومده

 آوا اومد تو وگفت:مامان بازم غذا رو خراب کردي گفتي خاله آيناز بياد؟

 فرحناز بلندشد وبا تشر گفت:برو بيرون ببينم..برو آيسان بازي کن

لبخند گفتم:به با اه وناله فرحناز، قرمه سبزي درست مي کردم که نگاه سنگين فرحناز رو حس کردم نگاش کردم وبا 

 چي زل زدي؟

 دستش وگذاشت زير چونش وگفت:خيلي خوشکلي

 چي؟...-

ميدوني چرا تا حاال بهت نگفتم خوشکلي؟چون بهت حسوديم ميشد..چشمات رنگي نبوداما گيرايي خاصي داشت -

وتاه تر بودي اما ...تو موهات فر درشت بود اما من بايد فرش مي کردم لبات هم خيلي خوشکل قدتم با اينکه از من ک

 عين مانکن ها خوش اندام بودي..همه اينا حرصم ودر مياورد ميخواستم سر به تنت نباشه

 خنديدم که صداي آيفون بلند شد آواداد زد:من باز مي کنم

فرحناز داد زد:خودم مي دونم چرا داد ميزني؟...آيناز باور ميکني اين دختر انگار منشي اين خونست يه دستش تلفن 

 ه دستش آيفون ..ي

با جيغ آوا وآيسان منو فرحناز با ترس پريدم تو سالن..ديديم جفتشون افتادن رو سارا دختر ليال وپرهام با جيغ وداد 

 همديگه رو مي بوسن

 پرهام:آيناز دخترت رئيس کل دختر شراي تهران ها..

 گفتم:نه اينکه دختر خودت خيلي آرومه..



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –تنهایی منحصار 

5 1 6  

 

.پرهام رفت پيش بهنام شوهر فرحناز نشست ليال هم اومد تو آشپزخونه پيش ما ليال به با ليال وپرهام سالم کرديم.

 قابلمه نگاه کرد وگفت:فرحناز بازم؟

 فرحناز ملتمسانه گفت:تورو خدا به کسي نگو..

 شرط داره..-

 چي؟-

 اون سرويس طال رو که تازه خريدي بدي به من-

 باشه..-

 رفت که دوباره زنگ آيفون به صدا دراومد آوا داد زد:خودم باز ميکنمفرحناز براي پذيرايي از پرهام 

فرحناز از تو سالن داد زد:آوا خواهش مي کنم ديگه نگو درو باز ميکنم ...عالم وادم مي فهمن تو مسئول در باز 

 کردني

 ليال خنديد وگفت:اعصاب نداره ها

ازي پشتشو ماساژداد وگفت:اروم باش عزيزم هنوز کل مهمونا فرحناز با برفروختگي اومد تو نشست ..ليال با مسخره ب

 نيومدن

 فرحناز خنديد وگفت:ليال..

کامليا وآبتين اومدن تو بعد سالم وعليک کردن آبتين رفت پيش مردا کامليا هم پيش ما نشست فرحناز گفت:مهدي 

 رو چرا نيوردي؟

 گفت فردا با مامانينا ميان پيشمون -

 د زد:بابام اومد..آيسان اومد تو دا

 فرحناز:ميگم آيناز دختر تو هم دست کمي از آوا ي من نداره ها 

 جفتشون تو يه سال دنيا اومدن ديگه-

 کامليا:بيا يه بوس بده به خاله ببينم 

 آيسان کامليا رو بوسيد آراد اومد تو آشپزخونه وگفت:بازم که شما خانما جلسه اوليا مربيان وتو آشپزخونه برگزار

 کرديد

 فرحناز:خب داريم اشپزي مي کنيم

 آراد:ميکنيد..يا ميکند

 فرحناز با اخم نگاش کرد وبقيه بهش خنديدن 

 بعد اينکه آشپزي تموم شد همه تو سالن نشستيم..

 بهنام:خب زن خوبم نهار فردا که انشااهلل سالمه؟

 پرهام خنديد وگفت:نه قربونت برم فردا هم مهمون آينازيم

 لو خنده هاشونو گرفتن..فرحناز گفت:خوب بخندين چرا خندهاتون ونگه داشتين همه ج

اولين کسي منفجر شد پرهام بود...صداي آيفون که از اخرين مهمون خبر ميداد به صدا دراومد آيسان داد 

 زد:شوهرم اومد خودم درو باز ميکنم 

 کردهآبتين:آراد جلو دخترت وبگير از همين االن بچه مردم وتصاحب 
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 آراد:چرا اين کارو بکنم؟از روزي که آيسان دنيا اومد اميرعلي گفت عروس خودمه

در باز شد اميرعلي ومونا با پسرشون عليرضا اخمو که چهرشو از پدرش به ارث برده اومدن تو..آيسان در اولين 

کرد وگفت:عروس گلم  فرصت چنان پريد روش که جفتشون افتادن زمين همه بهشون خندين اميرعلي آيسان وبلند

 مواظب خودت باش 

 با هم اومدن پيش ما آيسان رو پاي امير علي نشست وگفت:عمو امير چرا پسرتون اخموئه؟

 خب تو بخندونش-

 باشه ..ولي گفته باشم اگه پسرتون بخواد همين جوري اخمو باشه بايد به فکر يه عروس ديگه باشيد-

 سرم به اين اقايي اخمشم بزرگ بشه درست ميشههمه مون خنديدم مونا گفت:اخه چرا؟پ

 از قديم گفتن خشت اول گر نهد معمار کج تا ثريا مي رود ديوار کج اگه االن اين جوري باشه بزرگ هم بشه همينه -

 آراد:دختر گلم کوتاه بيا

زندگي مشترکمون رو شروع نميشه بابا..اخه نگاه کن جوري به باباش چسبيده ..انگارنه انگار تا چند سال ديگه قرار -

 کنيم

 کامليا:تو زبونت به کي رفته خوشکل ؟

 آرشام:به مامانم که هيچ وقت جلو بابام کم نمياره 

آراد با اخم ومن با چشم غره نگاش کرديم ..بدبخت کپ کرد نشست..سارا يهو گفت:فهميدم چيکار کني 

 کنه بابام مي بوستشآيسان..بوسش کن بعدش قلقلکش بده ..هر وقت مامانم قهر مي

 هممون با صداي بلند خنديدم ليال بيچاره از خجالت سرخ شده بود پرهام گفت:بابا ابرومون وکم وزياد کردي

 آيسان گفت:فکر خوبيي

 بلند شد روبه روي عليرضا با پنجول گربه وايساد عليرضا به باباش چسبيد وبا اخم وترس گفت:بابا..

 بابا لولو نيست آيسانِاميرعلي:جونم بابا...نترس 

 شروع کرد قلقلک دادن عليرضا اول اخمو بود بعد خنديد پرهام گفت:ادامه بده آيسان داري موفق ميشي

 آراد:ميگم پرهام به پا سارا اون کاراتون ونبينه وگرنه ابروتونو ميبره

 کدوم کارا؟-

  آبتين فهميد بلند خنديد ..آراد گفت:کاراي خصوصي زن وشوهرا ديگه

 پرهام که تازه متوجه شده بود با چشاي گشاد وخنده گفت:مي کشمت آراد

 پرهام وآراد دنبال هم مي دويدن ما هم به بچه بازيشون مي خنديديم.....

 

 نه تو مي ماني ونه اندوه...ونه هيچيک از مردم اين آبادي 

 به حباب نگران لب يک رود قسم وبه کوتاهي آن لحظه شادي که گذشت

 صه هم ميگذردغ

 آنچناني که فقط خاطره اي خواهد ماند

 لحظه ها عريانند

 به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هر گز
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 پايان

 پريبانو

 

 
 

 

 پایان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 
رمان های ایرانی و  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


