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مقدمه: گریه اجازه ی صحبت را به آن دختر نمی داد، دختری که پاک تر از گل بود، 

م می آید پس چه بالیی سرش آمده؟ با شنیدن زجه های دختر هر آدمی دلش به رح

چرا آدم روبروی این دختر دلش به رحم نمی آید؟ مگر صدای التماس هایش را نمی 

 شنود؟ مگر اشک های دختر روبرویش را نمی بیند؟

یکی به این مرد بفهماند که این دختر زجر می کشد! ولی گوش او بدهکار نیست، بی 

انِ خودش و بی توجه توجه به صدای دختر، بی توجه به اشک هایش، بی توجه به وجد

به دنیای اطرافش کار خودش را ادامه می دهد، کاری که جوانمردانه نیست، کاری که 

 .!فقط از یه انسان گرگ صفت برمی آید

 :آرشین

با دیدن استکان خورد شده ی روی زمین خوف برم می داره؛ به دوروبرم نگاه می کنم 

مع کنم، همینطور که سرم تا کسی نباشه و من بی سروصدا شیشه خورده هارو ج

پایین بود صدای پایی رو می شنوم و بعد صدای داد رئیس! می ترسم! من از این مرد 

ترسناک مثل سگ می ترسم مردی که در این دو ماه به من نشون داد همیشه آدمای 

خوشگل و پولدار خوش برخورد نیستند، به خودشون مغرور هستند، به قیافه، هیکل 

 !به پول و مهم تر از همه

 :(قباد ) با فریاد

اینجا چه خبره؟ دختره ی دستو پا چلفتی! به هر چی دست می زنی خرابکاری به بار _

 !میاری، من به تو پول میدم که این خونه رو تمیز کنی نه این که بیشتر بهم بریزی

 ب..ببخ..ببخشید آقا از..از دستم افتاد_

 گمشو زود تر جمعش کن از حقوقت کم میشه_
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 چشم.._

وقتی قباد رفت نفس عمیقی کشیدم و شروع به جمع کردن شیشه خرده های لعنتی 

 .کردم

بعد جمع کردن شیشه ها به حیاط رفتم و روی صندلی که در حیاط قرار داشت 

نشستم. این خونه برای من جز درد هیچ چیزی نداشت اما هر چی بود یه سرپناه بود 

مثل برادر می دونستمش بعد تنها شدنم  برای من بی کس که حتی پسر دایی ای که

 .اومد به من پیشنهاد ازدواج داد

می تونستم قبول کنم، قبول کنم و خودمو از این خفت نجات بدم ولی نمی تونستم به 

 !کسی که یه عمر داداش صداش می زدم به عنوان شوهر عشق بورزم

نم میاد. خانواده ی فردا قباد و دوستاش اینجا دورهمی دارند و مطمئناً پسردایی م

پدرم همشون شهرستان هستند و از خانواده ی مادرم یه دایی برام مونده که بعد 

مرگ مادر پدرم بود و نبودش فرقی نداره. داییم آدم خوبیه مهربونه ولی زنش از اون 

 .دسته آدمای پر فیس و افاده هستش که همه جا دماغشو باال می گیره و راه میره

داییم تصمیم گرفته بود که منو به خونه ی خودش ببره اما زندایی  بعد مرگ خانوادم

 !عزیزم نذاشت و گفت یه پسر جوون داره و خدای نکرده اغفالش می کنم

شریک بابام همون یه ذره پولی که برای من به ارث مونده بود رو باال کشید و من 

امین)پسرداییم(  سرپناه که هیچی غذا برای سیر کردن شکمم هم نداشتم! تا این که

 .منو به دوستش قباد معرفی کرد که اینجا به عنوان خدمتکار کار کنم

اون موقع هنوز از حس امین نسبت به خودم مطلع نبودم. بعد بیست روز کارکردن تو 

این عمارت از من خاستگاری کرد، اونروز جواب من نه بود ولی از رو نرفته و هر سری 

 .!کنه منو راضی کنه که به قباد سر میزنه سعی می
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این عمارت چهار تا خدمتکار داره؛ مریم که سر آشپزه، سهیال در کار های آشپزخونه 

 .به مریم کمک می کنه و منو ساناز مسئول تمیز کردن این عمارت هستیم

قباد یه آدم خیلی سختگیره که اگر فقط روی یه نقطه از خونه خاک نشسته باشه داد 

منو مجبور می کنه همه ی خونه رو از اول به تنهایی تمیز  و بیدادش راه میوفته و

 .کنم

قیافه ی خوبی داره؛ چشمای سبز، صورت کشیده، مو و ته ریش بور، دماغی که 

عملش کرده، هیکلی که معلومه چند سالی روش کار کرده و همه ی اینا به عالوه ی 

ست دختراشم کل پول باعث شده دخترای زیادی براش سرو دست بشکونند . آمار دو

عمارت داره می دونم کمتر از چهار تا نیست، با این همه به گفته ی خودش هنوز نیمه 

ی گمشدشو پیدا نکرده، یکی نیس بهش بگه فعال چهار قسمتتو از رو زمین جمع کن 

نیمه ی گمشدت پیش کش! سهیال و ساناز همیشه سعی می کنند تو چشم رئیس 

ن خندش میگیره، آخه تو چشم یه مرد بد اخالق باشند، آدم با کار های عجیبشو

بودن که جز پول و خوشگلی چیزی نداره چه فایده ای داره؟ )مثال پول و خوشگلی 

 (مهم نیست

از این عمارت بزرگ فقط دو مکانش برای من زیباست یکی همین صندلی که روش 

ولی با این  نشستم و آسمونو نگا می کنم، یکی ام ته باغ که رفتن به اونجا ممنوعه

 .حال چند باری یواشکی رفتم

امشب هیچ ستاره ای تو آسمون نیست، مثل شبی که تصادف کردیم اونشبم هیچ 

ستاره ای تو آسمون نبود! خدا وقتی دید ستاره هاش کم شده مامانو بابامو ستاره ی 

ماهه  آسمون کرد، ولی انگار من نور نداشتم که منو همراه اونا به آسمون نبرد. االن دو

که آسمون من با ستاره هام روشنه!. چشم از آسمون می گیرم و به اتاق خدمتکارها 

میرم، هیچکس تو اتاق نیست. از آیینه به خودم نگاه می کنم؛ چشمای درشت به 
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رنگ قهوه ای خیلی تیره که به مامانم کشیده، لب و دماغ متناسب با صورتم و موهای 

 .دهحالت دارم که زیر شال استتار کر

از وقتی یتیم شدم شادابی و رنگ صورتم رفته. در خانواده ی پولداری به دنیا نیومدم 

ولی هر چی بود دستمون به دهنمون می رسید. بابایی کجایی؟! کجایی؟ بیا ببین 

دخترت به عنوان خدمتکار برای یه پسره گند اخالق کار می کنه، بیا ببین از وقتی تو 

ا ترین آدم تو دنیاست که هر شب به حال درمونده ی و مامان تنهاش گذاشتین تنه

 .!خودش گریه می کنه

 حاال دیگر تنهایی ام آنقدر بزرگ شده است "

 که میتواند دستم را بگیرد و از تمام خیابان های شلوغ عبور دهد

 حاال دیگر تنهایی ام آنقدر عمیق شده است

 که می تواند مرا در خود غرق کند

 " !!...م تنهایی با من استحاال دیگر تنها نیست

امروز دوستای رئیس به عمارت تشریف فرما می شوند و ما چهار خدمتکار محکوم به 

انجام کارهای سخت هستیم تا رئیس اعتراضی نکنه. گردگیری عمارت وظیفه ی من و 

جمع و جور کردن اتاق ها وظیفه ی سانازه، نمی دونم چرا در حالی که همه ی مردا تو 

 .هستند باید همه ی عمارت و تمیز کنیمیه اتاق 

تموم اتاق های عمارتو تمیز کردم و فقط اتاق کار رئیس مونده، برای رفتن به اون اتاق 

 !اونم در حالی که قباد پشت میز نشسته و کار می کنه تردید دارم

 : بالخره دلو به دریا می زنم و در با انگشت من به صدا در میاد

 آقا اجازه هست؟_
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 هآر _

 :درو باز کردم و داخل شدم، تو چشمای خوش رنگش زل زدمو گفتم

 ...همه ی اتاق هارو تمیز کردم فقط اینج_

 بسته این همه حرف نزن به کارت برس_

 چ..چشم_

مشغول کار شدم، اخالق گندش کم بود نگاه خیره اش هم بهش اضافه شد! نفهمیدم 

 .از اتاق بیرون زدمچطور همه وسایالرو تمیز کردم و با یه با اجازه 

تا شب همگی کار کردیم، فقط مونده بود پذیرایی کردن از مهمون ها که قباد خودش 

دو نفرو انتخاب می کنه. دعا دعا کردم که بین اون دو نفر نباشم ولی برعکس خواسته 

 .!ام منو مریم برای پذیرایی انتخاب شدیم و این یعنی دیدن دوباره ی امین

دند، از آشپزخونه بیرونو نگاه کردم اول امیرمحمد و بعد امین دو نفر همیشگی اوم

وارد شد. من و مریم با یه سالم کم جون شروع به کار کردیم. نگاه خیره ی امین کالفه 

ام می کرد و نمی ذاشت درست و حسابی کار کنم. به قباد نگاه کردم با اخم به امین 

گاه می کنه که انگار امین ارث باباشو خیره شده بود، وا اینم خل شده طوری به امین ن

 !خورده

بعد این که میز وسط مهمون هارو چیدیم قباد به من گفت نمی خواد کاری انجام بدم 

و به ساناز بگم که بیاد، از حرفش تعجب کردم! قباد تا کامل حرص منو در نیاره آروم 

های امینو نمی گیره پس چرا االن منو فرستاد استراحت کنم؟ یعنی معنی نگاه 

فهمید؟ شاید مثل رمانا عاشقم شده باشه. آخه مگه امکان داره پسر به خوشگلی 

قباد، با پول میلیاردی، با دوست دختر های چشم رنگیش بیاد عاشق توعه خدمتکار 
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بشه؟! سعی کردم از فکر رئیس بداخالق بیرون بیام و همین اتفاق هم افتاد و من با 

 .خواب رفتم خیال راحت بدون فکر به چیزی

 :صبح که از اتاق بیرون زدم رئیس در حال صحبت با تلفن بود

پسر پس کجایی؟ دیروز بخاطر تو مهمونی گرفتم نیومدی االنم میگی نمی تونی  _

 !بیای؟

_...... 

می دونم داداش تازه اومدین تهران، هنوز کامل وسایل خونرو جا به جا نکردین، ولی _

 !سال بالخره می بینمتخب به فکر منم باش بعد چند 

_...... 

 باشه داداش هر چی تو بگی پس سه شنبه می بینمت، خدانگهدار _

 :تلفنشو قطع کرد منو نگاه کرد و گفت

 سالمتو خوردی؟_

 ب..ببخشید رئیس آخه با تلفن صحبت می کردین_

 برو به کارات برس ساناز تنها نمیتونه اتاقو جمع کنه_

 چشم با اجازه_

کنار قباد رد شدم یه نفس عمیق کشیدم، به سمت آشپزخونه پا تند  بعد این که از

کردم و بعد خوردن یه لقمه صبحانه به کمک ساناز رفتم. با دیدن اتاق سرمو با تاسف 

تکون دادم، مثل همیشه افتضاح! کاش خدا به جای این که به پسرا یه زبون چرب 

ا انقدر شلخته نباشند و برای برای خر کردن دخترا می داد یکم تمیزی عطا می کرد ت

منو ساناز بدبخت کار نتراشند. ساعت چهار بعد از ظهر شد و عمارت با تالش های ما 
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دوتا به حالت اولیه برگشت. چهار روز گذشت. در این چهار روز نگاه های عذاب آور 

قبادو روی خودم حس می کردم، ساناز یا سهیال نبودم که از این نگاه ها خوشم بیاد، 

 .!من نگاه های مردی که هر روز سرتا پامو آنالیز می کنه دوست ندارم

امروز باز هم یه نفر دیگه از دوست های رئیس به عمارت دعوت شد و باز هم کار ما 

خدمتکارای بدبخت در اومد. تا شب مریم سه نوع غذا پخت و ما هم خونرو برق 

 .انداختیم

ونی های رئیس بیشتر دوستاشو دیده کمی کنجکاو بودم آخه تا االن به لطف مهم

بودم ولی این یکیو نه، به گفته ی رئیس دوستش تازه از شیراز اومده و چند سالی 

میشه همدیگرو ندیدند. خیالم راحت بود که قباد منو برای پذیرایی انتخاب نمی کنه 

 !ولی باز هم منو به همراه مریم انتخاب کرد، انگار واقعا درد قباد امین بود

شب باز هم ستاره ها آسمونو روشن کردند و من مطمئنم دو ستاره ی من بین این ام

ستاره ها پرنور ترینند. خیره به آسمون بودم که صدای در اومد و باغبون عمارت درو 

 .باز کرد، سریع از صندلی بلند شدم و به داخل عمارت رفتم

ن صدقه، وقتی روی صدای احوال پرسی به گوش رسید و بعد هم صدای تعارف و قربو

کاناپه نشستند من و مریم پذیرایی رو شروع کردیم. دوست قباد صورت مظلومی 

داشت؛ مردی با چشم های عسلی، با دماغ و دهن کوچک و ابرو و موهایی به رنگ 

 .خرمایی تیره بود. هیکل مردونه زیبایی داشت ولی از قباد ریز تر بود

سلی بودم که صدای شکستن چیزی زیرچشمی مشغول آنالیز کردن مرد چشم ع

اومد، مریم قندون از دستش افتاده و شکسته بود، خم شد جمع کنه ولی قباد نذاشتو 

به من گفت جمع کنم. مشغول جمع کردن شیشه ها بودم که حرف از دوست دختر 

های قباد شد و وسط صحبت های اونا حواسم پرت شد و شیشه دستمو عمیق برید. با 
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هر دو به سمتم برگشتند؛ نگاه قباد با نگرانی همراه بود، ولی نگاه صدای آخ گفتنم 

 !مرد چشم عسلی خنثی بود، خالی از احساس

 :قباد

 !عرضه جمع کردن دو تیکه شیشه هم نداری اه _

من فقط با چشم هایی مملو از اشک نگاهش می کردم درد دستم اونقدری بود که 

 نتونم جوابشو بدم

این حرف ها نیست دست خانوم بریده، خانوم تو بیا کنار من بسته قباد االن وقت  _

 قباد جان تو هم برو کمک های اولیه رو بیار خونریزی زیادی داره معلومه عمیق بریده

اولین بار بود که در عمارت منو خانوم صدا می کردند، قباد همیشه منو خدمتکار 

. مریم به دستور قباد خطاب می کرد یا خیلی بهم حال می داد اسممو صدا می کرد

 .کمک های اولیه رو آورد و مرد چشم عسلی دست منو بخیه زد و پانسمان کرد

وقتی دستش به دست من می خورد یجوری می شدم! آخه تا به این سن دستم هیچ 

نامحرمیو لمس نکرده، برق دویست ولتی بهم وصل نشد ولی حس خجالت و مورمور 

دستم قباد از حرص منو مرخص نکرد و من تا آخر شدن بهم دست داد. بعد پانسمانِ 

 .شب با دستی پانسمان شده مشغول به کار بودم

مرد چشم عسلی که حاال می دونم اسمش فرهاده با آب و تاب از شیراز تعریف می 

کرد جوری که من هم دلم خواست به شیراز سفر کنم. تسلط زیادی در حرف زدن 

جوری که شنونده تحت تاثیر قرار می گرفت. تا داشت و تن صداش مالیم و زیبا بود 

ساعت دو شب صحبت کردنو بالخره آق فرهاد رضایت داد تشریف خودشو ببره و 

 .ماهم با صورتی خسته به سمت اتاق هامون پراکنده شدیم
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شب موقع خواب چشمامو که بستم دوتا چشمِ عسلی در فکرم قرار گرفت، دست 

رم و قصد رفتن نداشت، بعد یه ساعت کلنجار رفتن خودم نبود الکی الکی اومد تو فک

با خودم مرد چشم عسلیو از ذهنم بیرون انداختم و با خیالی خالی از هر چیز به 

 .خواب رفتم

فردا صبح زود بیدار شدم و به پایین رفتم، خداروشکر دیشب دو نفر بودندو و اتاقو 

م. قباد امروز به مسافرت می خیلی کثیف نکرده بودند. تا یک همه ی کارامو انجام داد

رفت و چند وقتی نبود؛ از رفتنش خوشحال نبودم ولی ناراحتم نبودم بود و نبودش 

 !برام فرقی نداشت، پسری به خود خواهی و خود شیفتگی قباد همون بهتر که نباشه

روز ها پشت سر هم می رفتند و من داخل عمارت آسوده زندگیمو می کردم. یه ماهی 

نیست، در این یه ماه اتفاق خاصی نیوفتاده جز این که مریم حامله شده  می شه قباد

و تا یکی دو ماه دیگه نمی تونه کار کنه. ناراحتم ! مریمو دوست دارم و اینکه تا چند 

روز دیگه از کنار ما میره ناراحتم می کنه. بعد یک ماهو چند روز قباد به عمارت 

 .برگشت

حافظی می کنیم، من به اعضای این عمارت حتی قباد امروز برای همیشه با مریم خدا

عادت کردم و ندیدن مریم آسون نیست! حتی سهیال که قلبش از سنگه و دختری 

احساسی نیست گریه اش گرفته. مریم با یه خداحافظی تلخ عمارتو ترک می کنه، 

ا هم ساناز از اشکاش یه رود ساخته، من دو ماهه اومدم ولی این سه تا یکی دوسالی ب

بودند و قطعا جدایی براشون سخته. بعد مریم یه پیرزن به اسم نسرین مشغول به کار 

 .شد، مریم از یاد رفت و نظام فراموشی کار خودشو انجام داد

انسان ها فراموش می شوند بیش از آن که مرده باشند، انسان ها فراموش می شوند "

 "و بی رحم زندگانیستبیش از آنکه دل کنده باشند و این نظام پا برجا 

 : شخص پنجم
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چند ماه گذشت؛ در این چند ماه مریم فراموش شد گویی مریم نامی وجود نداشته 

است. قباد با تالش های فراوانش در یک پروژه بزرگ موفق شد. زندگی آرشین آرام 

بود و آرشین خوشحال از این که قباد وقت نگاه کردن به او را ندارد بی هیچ دغدغه 

 ...دگی می کرد. مرد چشم عسلی از آنروز دیگر به عمارت نیامد و اما امینای زن

 : امین

مجبورم فراموش کنم آرشینو اولین عشق زندگیمو، سر خطایی که دست خودم 

 نبوده، 

دوستم مهمونی گرفته بود یه مهمونی مختلط، من دوست نداشتم به مهمونی برم می 

واستم به عمارت قباد برم تا آرشینمو ببینم ولی مامانم اصرار کرد برم، گفت اگر نرم خ

زشت میشه. ای کاش پام می شکست و به اون مهمونی نمی رفتم، ای کاش به حرف 

 !مامانم گوش نمی کردم

به اون مهمونی رفتم؛ اولش همه چی خوب بود، روی کاناپه نشسته بودم و با یکی از 

قرار داشت، وسوسه شدم نتونستم جلوی خودمو کردم. رو هر میز  پسرا صحبت می

در دست  داخل جامو یه نفس باال رفتم. چند دقیقه بعد یه دختر با دو جام  بگیرم و 

کنارم نشست، برنگشتم نگاهش کنم دختری که خودش با پای خودش به یه مرد 

ز جام هارو جلوی من گرفت. به درخواست بده ارزش نگاه کردن هم نداره! یکی ا

دست های الک خوردش نگاه کردم، الک جیغ قرمز! همیشه دوست داشتم یه بار 

دست های الک خورده ی آرشینو ببینم ولی آرشین برعکس دخترهای دیگه از الک 

 .خوشش نمی اومد

 :تو چشم های دختر نگاه کردم، بهش می خورد بچه سال باشه

 )با عشوه(؟ نمی گیری یا ناز می کنی _
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 :نگاه کردمو از دستش گرفتم به جام 

 چند سالته؟ _

 هفده مهمه؟_

 هنوز بچه ای، بین این آدما چیکار می کنی؟_

سرنوشت خیلی کار ها با آدم می کنه، یکی از همین کار ها باعث شده من دختر _

 !هیفده ساله اینجا باشم

 یاال پاشو باید بریم اداره_اینو گفت و رفت. 

لباس هایی که زمین افتاده بود پوشیدمو با اونا راه افتادم. هنوز گیج بودم و همه چی 

گذره.  برام گنگ بود! سرم به شدت درد می کرد و نمی دونستم دور و برم چی می

. پس چرا من هیچی یادم نیس؟ هر رسیدیم اداره پلیس. اون دخترو معاینه کردند

 .چقدر به مغزم فشار آوردم یادم نیومد و سرم بیشتر از قبل درد گرفت

به خانواده اون دختر زنگ زدند، مادرش مرده بود و فقط یه پدر معتاد داشت. پدرش 

د شروع به کتک زدن اون دختر کرد، اگر مامور ها جلوشو نگرفته بودند اون تا رسی

دخترو تا حد مرگ می زد. دلم برای اون دختر می سوخت! مسبب تمام این اتفاق ها 

من بودم، منی که خودم از کار خودم بی خبرم! پدر و مادرم اومدند؛ مادرم حالت 

ازش می بارید منو نگاه کرد نگاهی  عادی داشت اما پدرم، پدرم با چشمانی که تاسف

 .که تحملش سخت بود! سرمو پایین انداختم

تصمیم گرفته شد که من فردا با اون دختر عقد کنم؛ دختری که فقط یه بار دیده 

بودم، سر خطایی که خودم از اون بی خبر بودم! باز هم به مغزم فشار آوردم شاید 

 .چیزی به یاد بیارم ولی نیاوردم
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اسم دختری که اصال نمی شناختمش به جای اسم آرشینم داخل شناسنامه  فردا شد؛

قرار گرفت. با کمری خم شده، با ذهنی آشفته، با روحی داغون و با قلبی خورد شده 

به خونه برگشتم. هر چی وسایل بودو شکستم، شکستمو گریه کردم، شکستمو گریه 

ق اسممو صدا می زدند. صدای کردم، شکستمو گریه کردم! مامان و بابام پشت در اتا

 :گریه مامانم شنیده میشد داد زدم

برین ، برین ! نمی خوام هیچ کس کنارم باشه، از دم در اتاقم نه از این خونه برین ، 

 !تروخدا برین

امینم! امین مامان! درو بازکن دارم از نگرانی تلف میشم. ای خدا منو بکش اما نذار  _

 .!پسرمو تو این حالت ببینم

 .گفتم برین نمی خوام هیچکس کنارم باشه_

 : صدای بابام اومد

زهرا جان بیا بریم امین به تنهایی نیاز داره، پسرم ما میریم فقط تو رو جان پدرت _

 !آروم باش

سر خوردم و افتادم رو زمین و از ته دل زجه زدم! زجه زدمو از خدا مرگمو خواستم، از 

داد. خدا نه مرگمو داد نه آرشینمو! نمی دونم خدا آرشینمو خواستم، ولی خدا بهم ن

چقدر گریه کردم چند دقیقه یا چند ساعت، روی سرامیک های سرد اتاق با چشمی 

 .اشکی به خواب رفتم

وقتی چشمامو باز کردم خونه ساکت بود. بلند شدم و جلوی آیینه قرار گرفتم، 

نتونستم دووم بیارم با  چشمام از گریه سرخ شده بود. تو آیینه تصویر آرشینو دیدم،

مشت کوبیدم به آیینه، آیینه شکست و چند تیکه شد درست مثل قلب من! از تیکه 
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های شکسته شده خودمو نگاه کردم، حاال آیینه منو چیزی که هستم نشون می ده، 

 !یه آدم شکسته

االن یه ماه از اون اتفاق شوم می گذره؛ یه ماه که هر روزش، هر ساعتش، هر دقیقش 

هر ثانیش با درد گذشت. دلم برای آرشینم تنگ شده، آرشینی که مال من نیست!  و

یه ماه گذشته ولی هنوز نتونستم میم مالکیتو از رو اسمش بردارم. من از بچگی 

آرشینو برای خودم می دونستم، وقتی به من می گفت داداش از درون داغون می 

ی بزرگ شد بهش بگم چه حسی شدم اما نشون نمی دادم که ازم دور نشه، که وقت

دارم اما انگار کار من از ریشه خراب بود چون آرشین نتونست منو به عنوان همسر 

 .ببینه و با حرفم بیشتر از من دور شد

تا قبل از این به راضی شدنش امید داشتم ولی االن امیدم نا امید شده! االن فهمیدم 

. دنیا منو محکوم به زندگی با بیتا کرد من هر چقدرم زور بزنم باز هم زور دنیا بیشتره

دختری که حتی اسمشم نمی دونستم و از صفحه ی دوم شناسنامم فهمیدم، دختری 

که بعد اونروز ندیدمش، حتی اصرار های مادرم هم نتونست منو راضی کنه تا به دیدار 

 !اون دختر برم، دختری که منو از آرشین دور کرد، دختری که االن زن منه

 : آرشین

یکی دو ماهی هست که بی هیچ دغدغه ای زندگی می کنم؛ نه قباد وقت نگاه کردن 

به منو داره نه امین به عمارت سر زده. کمی برای امین نگرانم نبودش مشکوکه! ولی از 

یه طرف هم با خودم میگم شاید سرش یه سنگ خورده و فکر منو از سرش بیرون 

 .آورده باشه

وژه ای که روش کار می کرد تصمیم گرفت هفته ی بعد یه قباد بعد موفق شدن تو پر

 .مهمونی بزرگ داخل عمارت بگیره و ما چهار خدمتکار باید از االن کارو شروع کنیم
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یه هفته ی کامل کار کردیم، شب مهمونی عمارت برق می زد. نسرین و سهیال چندین 

یز ها قرار داشت. هر روی منوع غذا درست کردند، نوشیدنی های مختلف و البته 

چهار نفر لباس مخصوص پوشیده بودیم و کار می کردیم. نسرین و سهیال مشغول 

تمیزی عمارت بودند، تا لکه ای نوشیدنی و تنقالت روی زمین یا میز می ریخت تمیز 

می کردند، منو ساناز هم نوشیدنی هایی که روی میز بزرگ قرار داشتو سر هر میز 

 .زن و مرد پخش می کردیم کوچک می بردیم و بین

همه ی زن و مردا ریخته بودند وسط و می رقصیدند. در این مهمونی بین مرد و زن 

حریمی وجود نداشت! زنان با بدترین نوع لباس اومده بودند و مردان هم جلوی 

 .خودشونو نمی گرفتند و خیلی راحت به اینو اون زل می زدند

ایین بود و بین مهمونا نوشیدنی پخش می اصال از این جمع خوشم نمیومد، سرم پ

کردم که صدایی آشنا به گوشم رسید . این صدای زیبا و مالیمو می شناختم، صدای 

 ! مرد چشم عسلی

 : فرهاد

 چرا سرتو پایین گرفتی و پذیرایی می کنی؟ _

 س..سالم آخه می دونین از نگاه های خیره آدما خوشم نمیاد _

 نگاهت کننهمچین تحفه ایم نیستی همه _

با این حرفش تعجب کردمو بهش نگاه کردم؛ نه به مودب بودن اونروزش نه به زخم 

زبون االنش. انگار من یادم رفته هر کی دوروبر قباده یا اخالق نداره یا خله! اون از 

 .خودش، اون از امین، اینم از مرد چشم عسلی

شیدنیتونو بردارید بقیه تحفه بودن یا نبودن من ربطی به شما نداره آقا فرهاد نو_

 مهمونا موندن
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حاال نوبت اون بود بروبر و البته با تعجب منو نگاه کنه، وقتی دیدم چیزی برنمی داره و 

هنوز تو شک مونده بدون نگاه کردن بهش از روبروش رد شدم و به پذیرایی از بقیه 

 .مهمونا مشغول شدم

اومد و با استقبال گرم قباد روبرو به قباد نگاه کردم که به طرف در رفت، امین داخل 

شد. امین خوشحال نبود، اون برق همیشگی رو تو چشماش نمی دیدم، بی میل بود و 

معلوم بود تو رودرواسی گیر کرده. دوست دارم برگردم به گذشته، گذشته ای که فکر 

می کردم امین منو به عنوان خواهر دوست داره. شاید اگر از اول از حس امین نسبت 

ه خودم مطلع بودم فاصلمو باهاش حفظ می کردم تا کار به عشقو عاشقی نکشه، ولی ب

 . حیف، حیف که دیر فهمیدم

امین به همراه قباد کنار فرهاد رفتند و امینو فرهاد همدیگرو بغل کردند. امین، قباد، 

ا می فرهاد و یه پسر دیگه به اسم امیر محمد با هم یه اکیپ بودند. امین از قدیم با این

گشت، یادمه چند سال پیش یه روزی خیلی ناراحت بود می گفت یکی از دوستاش 

 .میره شیراز تا اونجا زندگی کنه االن تازه می فهمم که اون یه نفر مرد چشم عسلیه

ساناز شروع به پذیرایی از اونها کرد و من هم به بقیه مهمونا رسیدگی کردم. فکر و 

من هنوز هم به عنوان برادر دوستش دارم و این  ذهنم پیش امین بود، هر چی باشه

 !ناراحتیش این غم تو چشماش منو نگران و ناراحت می کنه

تا آخره شب بیشتر مهمونا با لباسای ناجورشون وسط بودند و می رقصیدند، بالخره 

 :رضایت دادند و سر میز شام نشستند. کنار امین رفتم

 رندآقا امین آقا قباد گفتند که کارتون دا_

 :امین از جاش بلند شد و همراه من اومد

 امین قباد بهونه بود یه سوال دارم ازت _
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 بفرما_

 چرا ناراحتی؟_

 ناراحت؟ من ناراحت نیستم_

 به من دوروغ نگو من تورو خیلی خوب می شناسم _

اونروزی که بهم جواب نه دادی باید به فکر من می بودی نه االن که خورد شدمو _

 ی برام نموندههیچ راه برگشت

 یعنی چی؟ _

هیچی من هر چی بگم متوجه نمیشی، من که دیگه نمی تونم به تو برسم، ولی _

 .!آرشین تو به جای من به کسی که دوستش داری برس

اینو گفت و رفت ، رفت و منو با یه دنیا سوال تنها گذاشت. به عقب برگشتم و قبادو 

من پوزخند می زد، نکنه در مورد من فکر  دیدم، نگاه قباد به من یجوری بود، لباش به

 !بد کرده باشه؟ اصال به جهنم به اون چه ربطی داره من چیکار می کنم؟

همه ی مهمونا عمارتو ترک کردند و اکیپ چهار نفرشون موند. امین می گفت کار داره 

ه و می خواد بره ولی با اصرار زیاد پسرها موند و با اون ها هم صحبت شد. از آشپزخون

به حرفاشون گوش می کردم، حرفای جالبی می زدند بیشترشم از دوست دختراشون 

بود. خیلی مشتاق بودم فرهاد هم از دوست دختراش صحبت کنه ولی اون فقط با یه 

 :لبخند شنونده بود و صحبتی نمی کرد تا این که امیر محمد گفت

یو دوست دختری فرهاد جان تو چرا ساکتی؟ یه لحظه فکر کردم بچه بسیجی هست_

 نداری

با این حرفش همه ی پسرا خندیدند ولی فرهاد باز هم با یه لبخند به اون ها نگاه می 

 :کرد که این بار امین هم به صدا در اومد
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 داداش بجای اون لبخند دختر کشت تعداد بده _

 :همه به دهن فرهاد چشم دوخته بودند که فرهاد گفت

 دوتا_

 .ی خر خودتی نگاهش می کردندپسرا با به پوزخند به معن

 : فرهاد

 چرا اینجوری نگاه می کنید؟_

 :قباد

 هیچی داداش_

قباد حرفو عوض کرد و پسر ها شروع به صحبت از کارشون کردند؛ از بین صحبتاشون 

فهمیدم که مرد چشم عسلی دکتر عمومیه، کارش به کار بقیه پسر ها نمی خورد، 

و فرهاد باید در کنار اون ها حداقل جراح می  پسر ها همشون کارای آنچنانی داشتند

بود. تا دم دمای صبح صحبت کردند و بعدش هم قباد نذاشت عمارتو ترک کنند و 

شب داخل عمارت موندگار شدند. روز بعد با صدای کوبیدن در به شکل وحشیانه ای 

بیدار شدم انگار کسی با در کشتی می گرفت، سریع از رختخواب بلند شدم و با 

 :دای بلند بله ای گفتم که صدای قباد در اومدص

بله و کوفت بله و درد ساعتو دیدی دختره ی احمق؟ ساعت نه شده دو ساعته _

راحت گرفتی خوابیدی و بقیه خدمتکارا در حال کار کردنند، بلند شو زود تا پنج 

 !دقیقه دیگه کنار بقیه نبینمت اخراجی

میز کردمو از اتاق بیرون زدم. آخه این مرد با این حرفش سریع بلند شدم خودمو تر ت

چرا اینجوریه؟ چرا نمیفهمه دیشب که اینا باخیال راحت صحبت می کردند من 

بدبخت داشتم کار می کردم؟! تو دلم در حال فحش دادن به قباد بودم که به شخصی 
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 برخورد کردم، امین بود و کالفه به نظر می رسید. دیشب با پسرا می خندید ولی ته

 :چشماش غم بود، غمی که درکش نمی کردم

 هنوز نمی خوای بگی چرا ناراحتی؟_

 مثال من بگم می تونی دردمو درمان کنی؟_

 اگه دردت مرتبط با من نباشه شاید بتونم_

درد من تویی آرشین، دردی که خودش درمانه! اما تو فقط دوست داری درد من _

سادی یه جا و درد کشیدن منو نگاه باشی نمی خوای حال منو خوب کنی، تو فقط وای

 .می کنی

اینو گفت و رفت، چرا امین نمی فهمید که نمی تونم بهش حسی داشته باشم؟ با 

 .ذهنی آشفته به آشپزخونه رفتم و کنار دیگر خدمتکار ها مشغول به کار شدم

ساعت پنج بود که بالخره بیکار شدم؛ وقتی به حیاط رفتم از تعجب نزدیک بود شاخ 

یارم! امین، امیر محمد و قباد رکابی با شلوارک پوشیده بودند و فرهاد رکابی با درب

شلوار راحتی، بازم فرهاد حجب و حیاش بیشتر از بقیه هستش، از فکر خودم ریز 

 :خندیدم اومدم به عمارت برگردم که قباد گفت

 چیه نیشت بازه نکنه خوشت اومده وایسادی نگاه می کنی؟_

داغ شدم هم از عصبانیت هم از خجالت، مطمعنم اگر این حرف قبادو با این حرف قباد 

 :بی جواب می زاشتم تا مدت ها افسوس می خوردم. به طرفش برگشتم

آقا قباد اوال خنده ی من برای چیز دیگه ای هستش دوما شما اگر به فکر چشم _

 .چرونی من هستید بگم نسرین براتون چادر بیاره خودتونو بپوشونید
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گفتم و به طرف عمارت پا تند کردم، دو قدم مونده بود به اتاق برسم که دستم اینو 

توسط شخصی کشیده شد، به قباد نگاه کردم که با ابرو هایی درهم رفته مچ دستمو 

 :گرفته بود و فشار می داد

 و..ولم کنید_

 چه گهی خوردی؟_

 دستم د...درد گرفت ولم کنید_

ردی؟ پسر داییتو دیدی شیر شدی؟! آخه احمق با داد ( : بهت میگم چه گهی خو)_

این همونیه که چون ننش نذاشت تو اون خونه بمونی تورو فرستاد اینجا کلفتی منو 

کنی، من اگر االن اخراجت کنم هیچ جایی برای رفتن نداری مگه این که امین تورو 

 برای کلفتی به امیر محمد معرفی کنه

تو سرم کوبید، آوارگیمو، بی سر پناهیمو تو  با این حرفش شکستم! قباد بی کسی منو

 .سرم کوبید

 !بغض کردم، چشمام پر از اشک شد ولی نذاشتم بریزه

من دختر محکمی هستم، من دختر محکمی هستم، چند بار این جملرو تو ذهنم 

تکرار کردم، دست قباد شل تر شد. به صورتش نگاه کردم آروم شده بود، با صدایی 

 :د جوابشو دادمکه از بغض می لرزی

درسته من مادر ندارم، پدر ندارم، یتیمم اما من، من خودمو دارم خدامو دارم به هیچ _

احدوالناسی هم احتیاج ندارم. درسته من بی کسم ولی حداقل ادب و شعور دارم 

چیزی که شما ندارید که اگر داشتید وقتی چنتا دختر تو خونتونه با شلوارک نمی 

 .د بی خانواده بودن منو تو سرم نمی زدیدگشتید، که اگر داشتی
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دستمو از دستش بیرون کشیدم در اتاقمو باز کردم و خودمو رو تخت انداختم، به 

اشکام اجازه ریختن دادم. قباد حقیقتی رو تو سرم کوبید که بار ها با خودم مرورش 

م کرده بودم. دروغ نگفت که واقعیت همینه! واقعیت امینی هست که می گفت دوست

داره ولی خیلی راحت منو کلفت خونه ی دوستش کرد، واقعیت مادر و پدری هست 

که منو تنهام گذاشتند، واقعیت داییمه که حتی یه زنگم نزد حالمو بپرسه، واقعیت 

 !منم، منی که هیچ کسو ندارم

ساعت ده شد که تصمیم گرفتم از اتاق بیرون بزنم. زیر چشمام پف کرده بود و معلوم 

ه کردم، مجبور شدم لوازم آرایش سهیالرو بردارم و آرایش کنم. آرایشمو بود گری

تکمیل کردم و در آخر رژ قرمز رنگی به لبام زدم، نمی خواستمم معلوم شه گریه 

 .کردم می خواستم همه منو یه دختر محکم بدونند، دختری که گریه کردن بلد نیست

مد بود؛ منو دید و خیلی تعجب کرد وقتی بیرون رفتم اولین نفری که منو دید امیر مح

حتما با خودش می گفت این دیشب تو مهمونی این همه آرایش نکرده بود که االن 

 .کرده، بی توجه بهش با یه سالم کم جون از کنارش رد شدم

به آشپزخونه رفتم و به نسرین کمک کردم، سهیال بیرون رفته و نسرین نمی تونه به 

هنوز تو خونه هستند منو ساناز نمی تونیم خیلی کار  تنهایی کار کنه و چون پسرا

 .کنیم پس فقط داخل آشپز خونه هستیم

شام پخته شد و منو ساناز میز و چیدیم؛ نگاه هر چهار پسر روی من بود، تعجب کرده 

بودند که من این همه آرایش کردم. نگاه فرهاد رو بیشتر از بقیه روی خودم حس 

 !نگاه کنم، من از این نگاه خجالت کشیدم کردم ولی نتونستم تو چشماش

بعد چیدن میز تا اومدم به طرف آشپزخونه برم و از نگاه ها فرار کنم صدای قباد که 

گفت من کنار میز وایسم اومد، خیلی دوست داشتم این پسرو له کنم، خیلی دوست 

داشتم چندین بار با مشت به صورت قشنگش بکوبم، ولی حیف که نشد! کنار میز 
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وایسادم و هر لحظه به قباد بدوبیراه گفتم. برام جالب بود که امین به من نگاه نمی 

 .کنه و سرشو پایین انداخته، چه می دونم شایدم آدم شده و دست از سر من برداشته

بعد خوردن غذا از سر میز بلند شدند و من به کمک ساناز میزو جمع کردم. پسر ها 

ز شد و سهیال بعد از هفت ساعت بالخره به عمارت در حال حرف زدن بودند که در با

 :اومد، سهیال یه قدم برداشت که قباد فریاد زد

 !مگه اینجا طویله س که هر موقع شب خواستی بیای؟_

 آقا ب..بخدا کارم طول کشید، من که به شما گفته بودم شب میام_

کنی اخراجت  شب یعنی ساعت هشت نه ساعت یازده! یه بار فقط یه بار دیگه تکرار_

 می کنم

 ببخشید آقا با اجازه_

اینو گفت و به طرف اتاق خدمتکار ها حرکت کرد، اگر ساناز به جای سهیال بود تا به 

حال ده بار گریه کرده بود ولی سهیال همچین آدمی نبود. در این چند وقت فقط وقتی 

ال مریم عمارتو ترک کرد اشک سهیالرو دیدم، همیشه دوست داشتم شبیه سهی

 !دختری محکم باشم اما نشد

امشب بالخره امین تصمیم گرفت عمارتو ترک کنه و این برای ما خدمتکار ها عالیه، 

یه مهمون کمتر استراحت بیشتر! بعد رفتن امین امیرمحمد هم قصد رفتن کرد اما با 

تعارف های قباد موندگار شد و فرهاد هم بی تعارف به اتاق مهمون رفت و خوابید. این 

بشر چرا اینجوریه؟ یه لحظه کاری می کنه که فکر می کنی با ادب ترین آدم دنیاس 

ولی چندین روز بعد برعکس فکر تو عمل می کنه و با خودت میگی بی ادب تر از این 

 !پسر پیدا نمیشه
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ساناز در حالی که از پله ها پایین میومد گفت آقا فرهاد آب خنک می خواد و به اتاق 

. آخه چرا خودش به فرهاد آب نداد؟ اه! سریع به آشپزخونه رفتم تا خدمتکار ها رفت

شاید نسرین باشه و به اون بگم برای فرهاد آب ببره ولی از شانس گَندَم نسرین هم به 

 .اتاق رفته بود

پارچو پر از آب کردم داخلش چند تیکه یخ انداختم همراه با یه لیوان رو سینی 

سمت اتاق مرد چشم عسلی حرکت کردم. در اتاقو زدم  گذاشتم و با گفتن بسم اهلل به

و وارد شدم، آقا پاشو رو پاش انداخته بود و من بدبخت باید براش آب میاوردم. 

 :سینیو کنار تخت گذاشتم و آروم لب زدم

 چیز دیگه ای نمی خواین؟_

 چرا می خوام، جواب یه سوالو می خوام میدی بهم؟_

 چ..چه سوالی؟_

 اسبتی این همه آرایش کردی؟اینکه به چه من_

 فکر نکنم به شما ربطی داشته باشه_

به من ربط داره، من دخترایی مثل تورو می شناسم اونایی که دو تا پسر می بینن _

 .جوگیر می شن، اما مطمعن باش چشم هیچ آدم عاقلی یه خدمتکارو نمی گیره

ا مربوط نیست دخالت آقای فرهاد لطفا ادبتونو رعایت کنید و در مسائلی که به شم_

 .نکنید

هه خدمتکار جماعت چه کتابی صحبت می کنه ولی دختر جون تو و همه ی دخترای _

جهان حتی اگر کتابی صحبت کنید باز هم نمی تونید ذات پلیدتونو مخفی نگه دارید! 

زه ای مثل تو رو خوب می شناسم پس این نوع صحبتت شاید رو _ر_من دخترای ه

 .ته باشه ولی رو من ندارهپسر داییت اثر داش
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با حرفاش نزدیک بود منفجر بشم! اون از ظهر که قباد تنهاییمو تو سرم کوبید اینم از 

ه. از هر چیزی می گذرم ولی از این توهین اونم از _ز_ر_شب که فرهاد بهم میگه ه

 !طرف مردی که معلوم نیست چیکارس نمی گذرم

مینان دارم و می دونم بدون آرایش هم می آقای به ظاهر پاک من از زیبایی خودم اط_

تونم هزار تا پسر بهتر از تو تور کنم ولی ذات من پاکه، من تا االن به هیچ پسری فکر 

ه؟ منی که تا به این سن هیچ نامحرمیو _ز_ر_نکردم چطور می تونی به من بگی ه

 !ه آدمایی امثال توعه_ز_ر_ه تویی، افکار توعه، ه_ز_ر_لمس نکردم ه

 : که تموم شد فرهاد با صورتی سرخ روبروم ایستاد و داد زد حرفم

 به کی گفتی هرزه هان؟_

تا اومدم حرفی بزنم یه طرف صورتم سوخت! باورم نمی شد یه مرد غریبه رو من 

 !دست بلند کرد منی که پدرم فقط ناز و نوازشم می کرد. اون مرد، اون مرد منو زد

بلد نبودم ولی حالت صورتش نشون می داد به چشماش نگاه کردم، خوندن چشمارو 

که پشیمونه، دستمو گرفت و کشید تا از روی صورتم بردارم ولی من دستمو از 

دستش بیرون کشیدم. می تونستم، می تونستم منم با یه سیلی جانانه جوابشو بدم 

اما نزدم، می تونستم دهنمو باز کنم هر چی الیقشه بهش بگم اما باز نکردم، من 

تم! نتونستم مثل اون آدم باشم. پدر من به من شخصیت داشتنو یاد داد، مادرم نتونس

ادب داشتنو یاد داد. من نتونستم مثل مرد روبروم باشم، مردی که بویی از آدمیت 

نبرده! بدون نگاه کردن بهش به طرف در رفتم و از اتاق بیرون زدم. تا درو بستم 

باید دختر ضعیفی باشم باید مثل سهیال اشکام روی گونه هام روون شدند اما من ن

 .!باشم، دختری قوی و محکم

اشک هامو پاک کردمو به پایین رفتم؛ قباد و امیر محمد روی کاناپه در حال صحبت 

بودند، بی توجه به اونا به اتاق رفتم، خداروشکر تموم خدمه ها خواب بودند و کسی 
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، یه طرف صورتم سرخ شده بود و صورت منو نمی دید. از آیینه به صورتم نگاه کردم

جای انگشت های فرهاد روی صورتم باقی مونده بود. دیگه نتونستم جلوی اشک هامو 

بگیرم و یکی پس از دیگری می ریختند. خیلی بده بخوای زار بزنی، فریاد بزنی، از 

خدا گله کنی ولی نتونی، نتونی چون حتی اتاقی که برای خواب تو هستش سه نفر 

لش قرار دارند. تا نصفه های شب بیصدا اشک ریختم و بعد چند ساعت دیگه داخ

 .گریه به عالم بی حسی و بی خبری فرو رفتم

 :فرهاد

اصال نفهمیدم چرا الکی عصبانی شدم و اون دخترو زدم، شاید اگر اون در جوابم به 

من هرزه نمی گفت وضعیت این نمیشد. اون حق نداشت کلمه ای رو که من باهاش 

ین خاطره عمرمو تجربه کردمو به زبون بیاره، از زدنش پشیمونم ولی االن کار از بدتر

 .کار گذشته و با عذر خواهی کردن هم فقط خودمو کوچیک می کنم

تصمیم گرفتم فردا صبح قبل این که کسی از خواب بیدار بشه عمارتو ترک کنم. فردا 

ی همه خواب بودن از صبح وقتی بیدار شدم ساعت پنج بود؛ ساعت پنجو نیم وقت

عمارت بیرون زدم، از عمارت تا محل ما چهلو پنج دقیقه فاصله داشت. به خونه 

رسیدم به اتاقم رفتم و تا ظهر ساعت دوازده خوابیدم. وقتی چشمامو باز کردم مادرم 

 :باال سرم بود

یرت به به آقا فرهاد! شما کجا اینجا کجا؟ با از ما بهترون میگردی حواست به مادر پ_

 نیست

 هوم، سالم بر مادر پیرم_

 خودت پیری بچه ی نا خلف_

 ع مامان خودت گفتی پیری به من چه؟ _
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 حاال من یچیزی گفتم تو چرا باور کردی؟ _

 .!باشه بابا اصال تو سی سالته، مامان تورو خدا خستم برو بزار یکم دیگه بخوابم_

و بیوفت دنبال کارات بیکار پاشو پاشو خونه دوستت به اندازه کافی خوابیدی، پاش_

 نشستی خونه

 !اه مامااااان_

 !یامان_

خب گفتم که عزیز دلم وقت میبره تا من یه جای درست حسابی برای مطبم پیدا _

 کنم، تا وسایلی که از شیراز آوردمو جابجا کنم حداقل یکی دو ماه وقت می بره

ه می خوابه رو تو خونه من نمی دونم که، نمیتونم یه پسر بیکار که تا ساعت دوازد_

 قبول کنم، اصال پاشو برو خونه ی دوستت اونجا دختر هم هست سرگرم میشی

 مامان آخه بیکار یعنی چی؟ تازشم خونه قباد اصال بعد مهمونی دختر نیومد_

 یعنی این چند روز فقط پسر بودینو تفریحات سالم؟_

 !لم انجام بدم؟باور کن آخه دروغم چیه؟ اصال به من میاد تفریحات ناسا_

 .یه به تو نمیاد یه به بابات بلند شو تختتو درست کنم_

 .آخرشم مامانم از رو تخت بلندم کرد و منو از اتاقم بیرون کرد

 : یک ماه و پونزده روز بعد

 !مامان مامااااان جوراب من کجاست؟ دیرم شده_

 کشو کوچیکرو باز کن اونجاست_

 !گشتم نیست، ماماااااااااان_
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 مامان حتما بابات برداشته برو کشو باباتو بگرد یه جفت پیدا کن کوفت_

 اه از دست بابا _

بدو بدو به سمت کشوی بابا رفتم، از تو کشو یه جفت جوراب پیدا کردمو پام کردم، 

کیف سامسونتمو برداشتم و به طرف در دوییدم. بالخره بعد یه ماهو نیم مطبمو زدم، 

تش ولی ده دقیقه دیر کردم. سوار دیویست شیش امروز اولین روز کاریه من هس

خوشگلم شدمو به طرف مطب حرکت کردم. بیست دقیقه بعد به مطب رسیدم، باورم 

 !نمیشه من چه دکتری ام که منشیم نیم ساعت زود تر از من رسیده؟

با یه عذرخواهی از اون دختر در مطبو باز کردمو وارد شدیم. از نگاه دختر خوشم نمی 

ی چاره ای نداشتم، تا به االن چندین منشی برای استخدام اومدن ولی اومد ول

همشون دو کیلو رنگ و لعاب به صورتشون مالیده بودند و این دختر در بین اون ها 

 .بهترین بود

تا شب ساعت نه داخل مطب بودم، چون مطبمو تازه زدم جز شیش هفت نفر بیشتر 

زده به دلیل تعداد کم مراجعه کننده ها به مراجعه کننده نداشتم. با قیافه ای ماتم 

طرف خونه حرکت کردم. داخل خونه شدم که بابام تا صورتمو دید بدون هیچ حرفی 

 :شروع به خندیدن کرد

 (سالم)خسته و ناراحت_

 چی شده پسر؟ کشتیات غرق شدن یا مریض پیدا نشده _

یشتر از قبل حرص می اینو گفت و دوباره شروع به خنده کرد و من با خنده ی بابام ب

 :خوردم

 عه حیدر ول کن بچمو االن گریه ش می گیره _
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با گفتن این حرف از جانب مادرم خنده ی اونا بیشتر شد و قیافه ی من سرخ تر، 

اینبار بدون هیچ حرفی به سمت اتاقم حرکت کردم. داخل اتاق که شدم گوشیم 

 :شروع به لرزیدن کرد و اسم قباد نمایان شد

 مالو جان_

 به به فرهاد ستاره ی سهیل شدی، کجاها می پری مارو از یاد بردی؟_

 ستاره ی سهیل کجا بود؟ خوبه خودت می دونی درگیر کارامم_

 بله بله، حاال اولین روز کاری چطور بود؟_

 بد تر از این نمیشد فقط شیش تا مریض داشتم_

 ه خبرعب نداره اولین روز کاریته بزرگ میشی یادت می ره، راستی ی_

 چه خبری؟ _

 امین دوماد شده_

 چی؟! دروغ نگو من که باور نمی کنم_

 دروغم کجا بود پسر؟_

 پس چرا خودش به من نگفت؟ _

 به من گفت خودش به تو میگه اما من دووم نیاوردمو زود تر از امین به تو گفتم_

 حاال کی هست دختر عمشه؟ _

 مامانش انتخاب کردهنه یه دختر دیگه هستش، اینجور که من فهمیدم  _

 اون که کشته مرده دختر عمش بود چطور شده رفته با یکی دیگه؟_
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نمی دونم آدما عوض میشن دیگه، شاید با خودش فکر کرده و دیده آرشین انتخاب _

 خوبی نیست

 آخه اون که از هیجده سالگیش می گفت می خواد با دختر عمش ازدواج کنه_

 ش خانواده داشت، زنگ زد از خودش بپرساون برای موقعی بود که دختر عم _

 باشه من میرم شام بخورم کاری نداری؟_

 نه داداش برو خدافظ_

 خدا نگهدار_

قباد که قطع می کنه به فکر فرو میرم. از وقتی امینو می شناسم همش از دختر عمش 

میگه، پس چطور االن می خواد با یکی دیگه ازدواج کنه؟ شاید اون دختر کار 

 .کرده و از چشم امین افتادهاشتباهی 

 :چند دقیقه بعد امین زنگ زد

 سالم آقا دوماد! چه خبره طوفان به پا کردی؟ _

 قباد دهن لق گفت آره؟_

 من که بالخره می فهمیدم_

درسته، زنگ زدم بگم که شما روز پنج شنبه همین هفته در جشن عقد دوست _

 عزیزت به صرف شیرینی و شام دعوت شدی

 ه داداش خوشحال شدم بالخره داری تشکیل خونواده می دیمبارک باش _

 ممنون، ایشاال بعد من تو_

 برای من هنوز زوده، امین راستی یه سوال می پرسم ولی ناراحت نشیا _
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 بپرس_

 تو که می گفتی دختر عمتو دوست داری چیشد رفتی با یه دختر دیگه؟_

 دم زنگ بزنمقسمت نبود، فرهاد من دیگه میرم باید به امیر محم _

 باشه داداش برو شبت خوش_

 شب خوش_

صدای امین وقتی گفت قسمت نبوده لرزید، من مطمعنم امین از روی عشق این 

دخترو انتخاب نکرده و یه قضیه ای در میونه ولی نمی خواد بگه. سعی کردم از فکر 

 .امین و دختر عمه ی مظلوم نماش بیرون بیام و شاممو با لذت فراوون بخورم

 : رشینآ

بعد اونروز دیگه فرهادو ندیدم و ندیدنش برای من خوب بود؛ چون هر وقت ببینمش 

ی _گ_ز_ر_داغ دلم تازه میشه، می فهمم اونقدری تنهام که یه غریبه بهم انگ ه

 .بزنه و کسی پشتم نباشه به اون مرد بگه من پاک تر از اون چیزیم که فکر می کنه

فکر می کردم گوشیم زنگ خورد؛ گوشیو برداشتمو به در حالی که به یه ماهو نیم قبل 

شمارش نگاه کردم، با دیدن شماره صورتم درهم شد، شماره خونه ی داییم بود! بعد 

چند ماه چه کاری داشتن که به من زنگ زدن؟ اول خواستم جواب ندم ولی لحظه ای 

فکر جواب بعد با خودم فکر کردم من که چیزی برای از دست دادن ندارم و با این 

دادم. وقتی صدای زنداییم تو گوشی پیچید نزدیک بود شاخ دربیارم، حتما نقشه ای 

 :داره که بعد چند ماه به من زنگ زده

 سالم آرشین جان خوبی زندایی؟_

 سالم ممنونم ، شما و دایی خوبین؟_
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 فدات دخترم، چه خبر؟ کارا خوب پیش میره؟_

 سالمتی، اره خوب پیش میره_

 هت خبر خوب بدمزنگ زدم ب_

 همیشه خوش خبر باشین چه خبری؟_

 پسرم داره دوماد می شه_

 !بلههه؟_

 وا چرا تعجب کردی؟_

 هیچی، آخه فکر نمی کردم حاال حاال ها عروسی که مد نظرتونه پیدا بشه_

 حاال پیدا شده، ببینی عروسمو یه دختر خوب و خانواده داره_

 مبارک باشه_

 دعوتی پنج شنبه همین هفته خونمون_

 زندایی من نمی تونم کار دارم_

 بهونه نیار، به امین سفارش می کنم به دوستش بگه به تو مرخصی بده_

 باشه میام، من االن باید برم کار دارم روزتون خوش_

 روزت خوش عزیزم_

بعد این که قطع کردم کمی اوق زدم، اه اه معلوم بود داره بزور بهم میگه عزیزم، بازم 

ودنمو تو سرم کوبید، معلوم نیست کدوم بوزینه ایو آورده عروسش کرده. بی خانواده ب

بیچاره امین! ننش کم بود زنش هم اضافه شد، اگر می خواست زن بگیره چرا روز 

 !مهمونی دردمو درمونم تویی می کرد؟ پسره ی سه نقطه
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ام پیچ همینجوری سر به هوا از پله ها پایین میومدم، دوتا پله مونده بود برسم که پ

خورد و با سر خوردم زمین. نشسته رو زمین در حال مالیدن پام و گفتن آخ و آیی 

 :بودم که صدای نگران قبادو شنیدم

 چی شده دختر ؟ چرا زمین نشستی؟_

 از پله ها افتادم_

 دستتو بردار ببینم_

 :اینو گفتو به سمتم خم شد، دستی که رو پام بودو برداشت و به پام نگاه کرد

 شکسته باشه باید بریم دکتر شاید_

 ن..نه آقا قباد فکر کنم فقط ضرب دیده_

 !حرف نزن اگر مثل آدم پایین میومدی که نمی افتادی_

اینو گفت و دستمو گرفت و کمکم کرد بلند شم. به طرف در عمارت رفتیم، در همین 

ر نگاه می حال به ساناز نگاه کردم که سرشو از آشپزخونه بیرون انداخته و منو با منظو

کنه، بی توجه به ساناز به صورت قباد نگاه کردم؛ زیبایی صورتش از این زاویه قشنگ 

تر دیده می شه ولی نمی دونم چرا مثل ساناز و سهیال کشته مرده ش نیستم و با این 

 .قیافه و پول کلید قلبمو پیدا نکرده

بشینم و تا به در از حیاط عبور کردیم و به ماشین رسیدیم، کمکم کرد داخل ماشین 

سمت خودش رفت یه دختر پا تند کرد و خودشو به قباد رسوند. بعد چند دقیقه 

ل قباد _غ_صحبت خودشو بیش از حد به قباد نزدیک کرد و در یه لحظه خودشو ب

انداخت. از این حرکتش تعجب کردم ولی صدامو در نیاوردم، هر چی هست 

 !رنددوروبریای قباد همین شکلی هستند حیا ندا
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نمی شنیدم چی می گفتند، درد پام هر لحظه بیشتر میشد و قباد قصد اومدنو 

 .نداشت. بعد بیست دقیقه قباد سوار ماشین شد و به طرف بیمارستان حرکت کردیم

دکتر گفت پام فقط ضرب دیده ولی باید دو سه روز ببندمش، بعد کمی سفارش اجازه 

از هم کمک کرد من داخل ماشین بشینم و ی رفتنو به ما داد و ما برگشتیم. قباد ب

خودش هم نشست و ماشینو به حرکت درآورد. وقتی به داخل عمارت رفتیم اون 

دختر روی کاناپه نشسته بود، با دیدنش تعجب کردم، چرا باید هنوز داخل خونه 

 !باشه؟

 :بی توجه به من سمت قباد اومد و با لحنی زننده شروع به صحبت کرد

 زم بالخره رسیدی، میدونی چند ساعته منتظرتم؟اوه قباد عزی_

 یک ساعتو ربعه تو منتظری، ولی من که باهات خدافظی کرده بودم_

 بعد این همه مدت اومدم، به نظرت به این زودی از کنارت میرم؟_

تو خیلی راه اومدی و االن باید خسته باشی پس برو استراحت کن، وقت برای دیدن _

 من زیاده

اونجاشم کردم، به رانندم زنگ زدم وسایل مورد نیازمو بیاره من چند  اتفاقا فکر _

 روزی مهمونتم

 چه خوب پس االن برو اتاق مهمون و استراحت کن_

 وا اتاق مهمون چرا؟ وسایلمو گذاشتم تو اتاق تو، میرم اونجا استراحت کنم_

 باشه برو استراحت کن_

برات تنگه که تا چند روز هم ببینمت  باشه عزیزم من میرم تو هم زود بیا، دلم انقدر_

 باز هم سیر نمی شم
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اینو گفت و رفت. اه اه چقدر لوس! باورم نمیشه چطور یه دختر می تونه انقدر بی حیا 

 باشه؟

به قباد نگاه کردم خیره به راه اون دختر تو فکر بود. وا اینم خل شد رفت شایدم 

 !عاشقه چه می دونم؟

 :آروم رو به قباد گفتم

 ا اجازه هست من برم؟آق_

برگشت و تو صورتم نگاه کرد نمی دونم تو صورتم دنبال چی گشت. اول به چشمام 

نگاه کرد، بعد به بینیم و همین طور پایین اومد و رسید به لبام و باز هم نگاهش به باال 

برگشت و به چشمام نگاه کرد، چشمای سبزش همانند چشمای یه گربه درخشش 

 :بار پرسیدمداشت. برای دومین 

 آقا اجازه نمیدین؟_

 چ..چرا چرا برو استراحت کن_

 بله؟ استراحت کنم؟ولی من باید اتاق پذیرایی رو گردگیری کنم_

 مگه پات ضرب ندیده؟ مگه درد نداری؟_

 ..چرا ولی آخه م_

نمی خواد کار کنی، چند روزی استراحت کن وقتی پات بهتر شد دو برابر کار می _

 کنی

 ...ولی_

 نداریم، برو تا نظرمو عوض نکردم ولی_

 چشم ممنون از لطفتون با اجازه_
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 :به عقب گرد کردمو خواستم برم که صدام کرد

 آرشین_

 بله_

 راستی یچیزو یادم رفت بهت بگم_

 بفرمایین_

وقتی دکتر تورو معاینه می کرد امین زنگ زد و از من خواست برای روز جشن _

 خودم میریعقدش به تو مرخصی بدم روز جشن با 

 برای مرخصی ممنونم اما مزاحمتون نمیشم خودم میرم_

همین که گفتم تو که کسیو نداری باهاش بری به تاکسی هام دیگه اعتمادی نیست و _

 تو امانت پسر داییت هستی پس با خودم میری

 باشه ممنونم با اجازتون مرخص میشم_

رد پام به اتاق رسیدم. خودمو باز هم به عقب گرد کردم و با قدم های ریزی به دلیل د

رو تخت پرت کردم و چشمام رو بستم، خسته بودم خستگیم جسمی نبودا روحی 

بود، از دست خودمو دنیام خسته شدم! زنداییم که چندین ماهه از من یه خبر نگرفته 

 .برای لج دادن به من زنگ زد و حتی برای عروسی پسرش دعوت کرده

ستراحت می کنم. چشمامو بسته بودم و تصمیمم خوشحالم که حداقل چند روزی ا

 : خواب بود یه خواب آروم که در همین حال در به طرز وحشتناکی باز شد

 چیه درو مثل گاو باز می کنی؟ _

 هر موقع تو اتاق آدم دیدم درو مثل آدم باز می کنم_

 دردتو بگو_
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 با قباد چیکارا کردین؟_

 م؟آخه من باید با قباد چه کاری انجام بد_

 یعنی باور کنم مثل خال نشستیو مخشو نزدی؟_

 مگه بیکارم؟_

 برو بابا تو هم دیوونه ای، تا تنور داغه بچسبون_

 تنور داغ چیچیه؟ برو بزار بخوابم_

آرشین این همون قبادیه که وقتی سهیال تو حیاط لیز خورد و دستش شکست بهش _

ی وقتی تو افتادی نگاهش نگاهم ننداخت و باغبون سهیالرو به بیمارستان برد ول

 نگران بود انقدر نگرانت بود که حتی دستتو گرفت و خودش تو رو به بیمارستان برد

حرفت درست ولی این همون قبادیه که وقتی دستم برید نذاشت مرخص بشمو تا _

 آخر شب با دست پانسمان شده کار کردم

 اون برای قبال بود االنو دریاب_

 اتو اونم در مورد خودم ندارمبرو برو حوصله خیال بافی_

 خیلی خلی_

اینو گفت و رفت. به حرفای ساناز فکرد کردم، راست می گفت قباد یه پسر خوشگل و 

پولدار هستش که تو زندگی چیزی کم نداره، با زدن مخ قباد می تونم به بهترین 

زندگی برسم ولی من زندگی این مدلیو که با حیله و دورویی شکل گرفته و بخاطر 

پول هستش نمی خوام. من یه زندگی آروم می خوام به دور از دورویی و حیله ، به دور 

 .از طمع
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کم کم چشمام گرم شد و به خوابی عمیق فرو رفتم. چشمامو که باز کردم ساعت 

هفت شب بود؛ خواب ظهرم خیلی طوالنی شد و سرم درد می کرد، به بیرون از اتاق 

و و فقط من بیکار بودم. به سمت آشپزخونه رفتم رفتم خدمه ها در حال کار بودند 

 .انقدر تو این مدت کار کرده بودم که به کار عادت کردم و نمی تونم بیکار بمونم

داخل آشپزخونه به نسرین کمک کردم. در حال کار کردن بودم و حواسم به دور و 

گوشم اطرافم نبود و نفهمیدم چه زمانی آشپز خونه خالی شد. صدایی آروم کنار 

 :شنیدم

 !مگه من نگفتم کار نکن؟_

 :به طرف صدا برگشتم، فاصله ی من و قباد فقط دوسانت بود هول کردم

آخ..آخه می دونین همه در حال کار بودنو من...من به کار عادت کردم نتونستم بیکار _

 بمونم

من به تو کاری ندارم ولی پات ضرب دیده و هر چی باشه تو خونه من زندگی می _

و یچیزیت که بشه میوفتی رو دست من، نشسته هر چقدر می خوای کار کن ولی  کنی

 سر پا واینسا

 ..اما_

اما و کوفت آخه چرا به حرف من گوش نمیدی؟ باهات خوب رفتار می کنم لج می _

کنی، بد رفتار می کنم لج می کنی ، چون بهت بها دادم فکر نکن با بقیه فرق می کنی! 

 که تو خونه ی من، قباد فراهی کلفتی می کنه تو همون آرشینی همونی

اینو گفتو رفت و من تو شوک حرفاش موندم! چرا اینکارو کرد؟ مگه من باهاش کاری 

داشتم؟ بعدا ساناز میگه مخشو بزن آخه مگه این مرد چیزی به اسم مخ داره؟! قطعا 

 !نه
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 : قباد

ف حسی که جدیدا در خیلی سردرگمم نمی دونم چه کاری باید انجام بدم، از یه طر

من به وجود اومده رو پس می زنم، از یه طرف از این حس خوشم میاد. حسی که در 

من به وجود اومده مثل حس زنده بودن و زندگی کردنه! حسی که تا به حال نداشتم. 

خیلی سعی کردم این حسو پس بزنم ولی نشد، سعی کردم با آرشین دعوا کنم و 

بقبولونم که اون فقط یه خدمتکاره، یه خدمتکار! ولی  بهش سخت بگیرم تا به خودم

 .نمی دونم چرا هر دفعه حس پشیمونی به سراغم اومد

وقتی با اون چشمای مظلومش به من نگاه می کنه هزاران بار به خودم برای رفتار بدم 

ناسزا میگم. االنم مثل هر سری از دست خودم عصبانیم، چرا سرش داد زدم؟ اصال 

د به یک خدمتکار حس داشته باشم؟ خدمتکاری که حتی تو چشمام نگاه چرا من بای

 .!نمی کنه

اه اه اه قباد چته پسر؟! چرا انقدر زود وا دادی؟ هزار تا دختر خوشگل تر و بهتر از 

آرشین برای تو دستو پا می شکونند بعد تو همشونو ول کردی چسبیدی به این دخترِ 

 .اره ، دختری که هیچ پشتوانه ای ندارهخدمتکار؟! دختری که پدر و مادر ند

سعی کردم خودمو متقاعد کنم که آرشین برای من یه خدمتکاره همینو بس!. از اتاق 

کارم بیرون رفتم و به اتاق خواب رسیدم، دستم به سمت دستگیره رفت که یادم اومد 

شدم و عسل تو اتاقمه. وای ، حوصله این یکیو اصال ندارم! از رفتن به اتاق منصرف 

خواستم به اتاق کار برگردم که تا به سمت عقب برگشتم آرشینو دیدم که از 

آشپزخونه بیرون اومده و به سمت اتاق خدمتکارا در حال حرکته، همین که منو دید 

 : اخم کرد، پوف! حاال کی می خواد اخمای خانومو تحمل کنه

ا از پا درد میوفتی رو چیه چرا اینجوری نگاه می کنی؟ برو اتاقت استراحت کن فرد_

 دستم باید به امین جواب پس بدم
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هیچی رئیس مگه چجوری نگاه کردم؟ شما نگران نباشید، حتی اگر چیزیم بشه _

 کسی نیست شمارو سوال جواب کنه

اوه راست میگی یادم رفته بود مجنونت یه لیلیِ دیگه پیدا کرده، آخی! االن دیگه _

 تنهای تنها شدی

زی به ترحم ندارم شما نگران تنهایی من نباشید، من با اجازتون آقا قباد من نیا_

 مرخص میشم

اینو گفت و شروع به راه رفتن کرد، اعتراف می کنم من از اذیت کردن این دختر لذت 

 :می برم! جدی گفتم

 مگه من بهت اجازه دادم؟_

 یعنی چی؟_

 یعنی وقتی من اجازه ندادم کجا میری؟_

د، خندم گرفت اما جلوی خودمو گرفتم و اخمامو درهم چپ چپ و با حرص نگاهم کر

 :کردم

 ببخشید، االن اجازه میدین مرخص شم؟_

 نه_

 ولی برای چی؟_

 دوست ندارم_

 !بله؟_

بله و کوفت! از صبح می گم برو استراحت کن برای پات بده نمیری حاال که خودت  _

 می خوای چند دقیقه سر پا وایسا
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 !هولی رئیس من پام درد می کن_

نگاهی بهش انداختم با چشم های مظلومش به من نگاه کرد، نگاهی که تا عمق 

 :وجودم رسوخ کرد و نتونستم بیشتر از این اذیتش کنم

 میتونی بری_

 ممنون_

 : اینو گفت و رفت. در همون لحظه در اتاقم باز شد و عسل بیرون اومد

 چرا اینجا سروصدا بود؟_

 به تو ربطی داره؟_

 چه طرز صحبته؟ عه قباد این_

 عسل االن واقعا حوصله ندارم_

 :با عشوه به سمتم اومد، صداشو نازک کرد و گفت

قباد این چند وقته دلم خیلی تنگت بود، می دونی چند وقته لحظه شماری می کنم _

 تا برگردم ایران و باز هم با تو باشم؟

 !عسل_

 :سرشو نزدیک تر کرد و گفت

 جونم_

 برسم بزار یه موقع دیگه من، من باید به کارام _

 نه قباد من االن تشنه تو و وجودتم منو سیرابم کن_

 عسل برو کنار_
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 قباد لطفا بعد این همه مدت پسم نزن_

 :نفس عمیقی کشیدم، کمی عقب رفتم تا فاصله ی بین من و عسل بیشتر بشه

ت اونروزی که رفتی جهانی بشی به اینجاش هم فکر می کردی، تو بخاطر یه موقعی_

خوب تو خارج همه چیو بهم زدی االن از آدم تشنه و سیراب صحبت نکن خواهشا! 

اتاقتم عوض کن، اتاق خواب من مکان آرامشمه نمی خوام کسی مثل تو آرامشمو به 

 !هم بزنه

 !قباد_

 عسل لطفا نزار بهت توهین کنم_

 بخاطر اون دختره خدمتکاره؟_

 به اون چه ربطی داره آخه؟_

 صحبت شنیدم تو نگرانش بودی قباد! نگران اون دخترصداتونو موقع _

اوال تو گوه می خوری فالگوش وایمیسی، دوما به تو هیچ ربطی نداره من نگران کی _

 هستم

 من اون دخترو می کشم زندگیشو به آتیش می کشم_

فقط یه تار مو از سر آرشین کم بشه زندگیتو جوری جهنم می کنم که هرروز تو _

 !یآتیش خودت بسوز

 !قباد_

بسته عسل بس کن تو به دختری که خدمتکاره حسودی می کنی؟ تا کی می خوای _

 به بچه بازیت ادامه بدی؟

 تا وقتی تو منو ببخشی_
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تو برای من مهم نبودی، چرا فکر می کنی که من بعد رفتنت ناراحت شدم یا دلم _

از بقیه شکست؟ تو دوست دخترم بودی مثل بقیه دوست دخترام فقط یکم بیشتر 

کنارم موندی، من تورو فقط به دلیل مونث بودنت می خوام مطمعن باش قلب قباد 

فراهی برای هیچ دختری نمی زنه تو از اولش هم اینجا اومدنت اشتباه بود برو خونه ی 

 !باباجونت تو خونه ی یه پسر غریبه نمونی بهتره

که رفتم نفس عمیقی  اینو گفتم و به سمت اتاق کارم پا تند کردم، به داخل اتاق

کشیدم، مثل چی دروغ گفتم! قلب من همین دو دقیقه پیش زد و ضربانش تند شد 

برای دختری از جنس پاکی، مظلومیت، سادگی، برای چشمایی که وقتی نگاهم کرد 

 .اختیار از کف دادم

عسل یه دختر خودخواه و خودشیفته و پررو هستش؛ یک سال پیش باهاش دوست 

نبود و پایه خوشگذرونی های من بود. رابطمون خیلی جدی نبود در  شدم، دختر بدی

حد دوست دختر و دوست پسر، عشقی بین ما وجود نداشت. دو سه ماه با هم دوست 

بودیم که یه روز دوستش اونو برای مدل شدن به یه شرکت معتبر در خارج معرفی 

خوش نگذشته و نتونسته کرد و اونم قبول کرد و به خارج رفت، ولی انگار اونجا بهش 

 .کاری انجام بده که باز هم به ایران برگشته

اونقدر خودشیفته هست که با خودش فکر کنه من بعد رفتنش شکستمو زانوی غم 

بغل گرفتم، ولی نمیدونه تو چشم من همه ی دخترها به یه شکل هستند این نشد 

ر های شرکت رسیدگی بعدی. سعی می کنم تمام فکرهای درونمو بیرون بریزم و به کا

 .کنم

 : آرشین

ساعت یازده شب بود که تموم خدمه ها دست از کار کشیدند و به اتاق خواب 

برگشتند، االن ساعت دوازدهه تموم عمارت به خواب رفته و فقط من بیدارم، به دلیل 
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خواب زیاد ظهر االن خوابم نمیبره. بی سروصدا به بیرون از اتاق میرم. گوشیمو داخل 

نت در آشپزخونه جا گذاشتم، میرم و گوشیمو بر می دارم و باز هم به سمت اتاق کابی

قدم برمی دارم که صدایی می شنوم . به سمت صدا بر می گردم و دوست دختر قبادو 

 می بینم ، چه کاری می تونه با من داشته باشه؟

 :(با نفرت)

 هی دختر بیا اینجا ببینم_

 بله با من کاری دارید؟_

 د وسایلمو از اتاق قباد به اتاق مهمون جا به جا کنمآره بای_

 ولی آقا قباد به من مرخصی دادن من نمی تونم به شما کمکی بکنم_

رو حرف من حرف نزن، انقدری برای قباد مهم هستم که با یه حرفم تورو از کار _

 بیکار کنه پس بیا وسایلو جا به جا کن

بگم االن به غیر از مرخصی ای که آقا قباد هر کاری می خواین انجام بدین ولی باید _

 به من دادن ساعت از دوازده گذشته و ساعت کاری من تا دوازدهه

 :به سمتم اومد و در یک حرکت دستشو انداخت و موهامو از زیر شالم گرفت و کشید

 !به حرف من گوش نمیدی آره؟_

 :دستمو به سمت دستاش بردم و سعی کردم دستاشو باز کنم اما نشد

 آیی ولم کن موهامو کندی_

 حاال میای وسایل منو جا به جا کنی یا نه؟_

 نه ن...نمیام_
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 :موهامو با شدت بیشتری کشید

 !ولم کن میگم_

 ولت نمی کنم می خوام ببینم کی کمکت می کنه_

وقتی دیدم دست بردار نیست در یه حرکت دستشو از بین موهام در آوردم و گاز 

 :گرفتم

 !دستمو کندیآیی دختره ی سگ _

حاال من موهاشو گرفتم؛ چون هیچ روسری و شالی در سر نداشت موهای لَختِش 

 :خیلی راحت دستم اومد

 !موهای منو می کشی آره؟! اسمم آرشین نیست اگر دونه به دونه موهاتو نکنم_

 :بین صدای آخ و اوخ دختر صدای قباد به گوش رسید

 اینجا چه خبره؟ _

برداشتم و به سمت قباد که با بهت هر دومونو نگاه می کرد  دستمو از رو موهای دختر

برگشتم، همین که دستمو برداشتم اون دختر بازیگر گریه کنان به سمت قباد رفت و 

 :داد و بیداد کرد

قباد می...می بینی دختره خدمتکار چه بالیی سر من آو...آورد، اگر نم..نمی اومدی _

 ، دستمو ببین دخ...دختره ی سگ گاز گرفتتموم موهام از...از ریشه کنده میشد

 :قباد به من نگاه کرد، انگار دنبال مدرکی می گشت تا بی گناهی اون دختر ثابت بشه

 آرشین_

 ب..بله رئیس_
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 تو دست عسلو گاز گرفتی_

 ...ب..بله یعنی من مجب_

 تو غلط می کنی همچین کاریو انجام بدی چطور جرعت کردی هان؟_

م آروم میشینه اما نمی زارم سر باز کنه، چند بار نفس عمیق یه بغض کوچک در گلو

 : می کشم و جواب قباد که چشم به لب های من دوخته رو میدم

 ..آقا قباد من_

تو چی هان؟ چی می خوای بگی؟ که مثل سگ گاز گرفتی و دست مهمون منو _

 کندی؟

ض نیستم که الکی بسته دیگه آقا قباد! هر چی از دهنتون در میاد به من میگید مری_

دست دوست دخترتونو گاز بگیرم، دوست دختر شما نصفه شبی به من میگه بیا 

وسایل منو جا به جا کن در حالی که تایم کاری من ساعت دوازده تموم شده وقتی 

بهشون میگم نمی تونم موهای منو از زیر شال می کشه، من مجبور شدم باید از 

 !خودم دفاع می کردم

 :رگشت و با غضب نگاهش کردبه سمت عسل ب

 عسل آرشین راست میگه؟_

 ن..نه من آخه چرا باید مو...موهای این دخترو بکشم؟_

قباد اول به عسل بعد به من نگاه کرد، سعی کردم با تموم صداقتم نگاهش کنم تا 

 :حرفمو باور کنه، بعد لحظه ای نفس عمیقی کشید و گفت

 هر دوتون به اتاقتون برید زود_

 ...باد اون دختر منو گازولی ق_
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 گفتم به اتاقاتون بریدددد_

هر دومون پا تند کردیم و به سمت اتاق هامون رفتیم، در بین راه پای من درد گرفت و 

من به روی زمین افتادم، قباد به سمتم اومد و دستشو دراز کرد تا کمکم کنه ولی من 

 :بی توجه به دستش خودم بلند شدم و رو به قباد گفتم

 وست دخترتون دستش کنده شده بهتره برید و اونو دلداری بدیدد_

قباد رو تو بهت حرفم گذاشتم و با پایی که لنگ می زد به سمت اتاقم رفتم. داخل 

اتاق همه خدمه ها از سر و صدای ما بیدار شده بودند، بعد از این که به سوال های 

دم دست از سرم برداشتند. ساناز و سهیال که بیشترشون در مورد قباد بود جواب دا

ش خودش فرا خوند و من هم با کمال میل قبول کردم و به -و-غ-خواب منو به آ

 .خوابی آروم و به دور از هیچ اضطرابی فرو رفتم

صبح ساعت پنج و نیم از خواب پریدم؛ صدای اذان در تاریکی هوا حسی زیبا به من 

باال سرم نگاه کردم، بعد از مرگ عطا کرد، حسی که چند ماهه از اون دور بودم! به 

مادر و پدرم فقط از خودش کمک خواستم اما کوچک ترین چیزی که از من خواسته 

بود و انجام ندادم. به ساعت نگاه کردم هنوز وقت داشتم، مهر و چادر رنگیه نسرینو 

برداشتم، می خواستم یه دل سیر با خدای خودم صحبت کنم ولی تو این اتاق نمیشد 

بودم خلوت کنم. مهر و چادرو دستم گرفتم و از عمارت بیرون زدم؛ در حیاط مهر با مع

و چادرو روی بلندی گذاشتم و با شیر آبی که در حیاط قرار داشت وضو گرفتم. بعد 

وضو مهر و چادر رو برداشتم و به وسطای باغ رفتم. ته باغ ممنوع بود و اگر االن 

شه و منو ببینه، یه آالچیق وسط باغ قرار یواشکی می رفتم ممکن بود قباد بیدار 

داشت، مهرو روی زمین خشک آالچیق گذاشتم. یادم رفته بود با خودم سجاده بیارم. 

چشمامو بستم و نمازمو شروع کردم؛ حسی زیبا در من به وجود اومد، آرامشی که در 
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 این چند ماه دنبالش می گشتمو پیدا کردم! بعد تموم شدن نماز سرمو روی مهر

 :گذاشتم و شروع به صحبت با خدای خودم کردم

خدا جونم ببخشید برات بنده ی خوبی نبودم، ببخشید نماز نخوندم، خدا مامانو بابام _

هر جا هستند کاری کن بهشون سخت نگذره، اونا آدمای پاکی بودن! آزارشون به یه 

م در آینده مورچه هم نمی رسید. خدایا نمی دونم تو تقدیر من چی نوشتی، نمی دون

چی در انتظارمه، فقط ازت می خوام اگر خوشی نوشتی یا ناخوشی تو هر دوتاش 

 !کنارم باشی! من یه بنده ام بدون یاری تو نمی تونم، کمکم کن خدا کمکم کن

اشک هام با هم مسابقه گذاشته بودند و به سرعت پایین می ریختند. سرمو که باال 

ت هفت صبح تو عمارت قباد چیکار می کنه؟ با آوردم فرهادو دیدم، ولی فرهاد ساع

 :این که ازش دلخورم ولی هر چی هست دوست رئیسمه و احترامش واجب

 سالم آقا فرهاد_

 سالم، فکر نمی کردم نماز بخونی_

 شما فکرتون در مورد من اصال خوب نیست_

 ه_ز_ر_کار اونروزم خوب نبود قبول دارم ولی تو هم نباید به من می گفتی ه_

 ا..اول شما گفتین_

 :پوفی کشید و گفت

درسته هر چی بود گذشت االن اشکاتو پاک کن من به داخل عمارت میرم تا چند _

 دقیقه ی بعد برام چای بیار

 چ..چشم_
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باورم نمیشه آخه چرا باید فرهاد اشکای منو ببینه اونم در حالی که من سعی دارم به 

چرا قبول کردم براش چای ببرم؟ مگه  همه بفهمونم دختر محکمی هستم؟! اصال، اصال

 !قباد به من مرخصی نداده؟ وای از دست تو آرشین

نسرین بیدار شده بود و چای گذاشته بود؛ چای تازه دم و خوش رنگی داخل استکان 

ریختم و همراه با نعلبکی روی سینی گذاشتم، با پایی که لنگ می زد به کنار فرهاد 

 :مرفتم و سینی رو روی میز گذاشت

 با من کاری ندارید؟_

 نه می تونی بری_

 :به عقب گرد کردم برم که صدام زد

 راستی_

 :به طرفش برگشتم

 بله ؟_

 تو چرا لنگ می زنی؟_

 از پله ها افتادم زمین پام ضرب دیده_

 :یهو صدای عسل در حالی که از پله ها پایین می اومد به گوش رسید

اد ولی االن چرا کار می کنی؟ فکر کنم اوه آره پات ضرب دیدو قباد بهت مرخصی د_

 دیشب درد پات خیلی زیاد بود درسته؟

 بله_

 :به سمت فرهاد برگشتم
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 با اجازتون مرخص میشم_

 :، یک قدم برداشتم که صدای عسل باز هم در اومدفرهاد سرشو تکون داد

 برای منم چای بیار_

ی لب به من نگاه می به عقب برگشتم و نگاه پرنفرتی بهش انداختم، با پوزخندی رو

 :کرد

 چشم_

به سمت آشپزخونه رفتم و یه چای برای عسل ریختم. اه اه کی اسم اینو گذاشته بود 

عسل؟ زهر بهش بیشتر می خورد تا عسل. استکانو روی سینی گذاشتم که یه لحظه 

به ذهنم فکر خبیثانه ای رسید. پشت آشپزخونه به حیاط راه داشت؛ به حیاط رفتم و 

دو سه تا مورچه از زمین حیاط برداشتم، به داخل آشپزخونه رفتم و مورچه  با دستم

 .هارو داخل چای زهر خانوم ریختم، سینیو برداشتم و به کنار عسل و فرهاد رفتم

فرهاد سرش تو گوشی بود و زهر خانوم مشغول دید زدن فرهاد، باورم نمی شد! این 

فراهلل گفتم و روبروی عسل وایسادم، دختر تا چه حد می تونه بی حیا باشه؟ یه استق

عسل با دیدن من پوزخندی زد و منم با پوزخند جوابشو دادم. سینی رو روی میز 

گذاشتم و عقب گرد کردم، پشت دیوار قایم شدم و به عسل نگاه کردم. چای رو از تو 

سینی برداشت، انقدری محو دیدن فرهاد بود که متوجه مورچه های تو چای نباشه! 

کمی از چای رو نوشید مطمعن شدم که حداقل یکی از مورچه ها االن داخل  وقتی

معدش شنا می کنه. در همون لحظه فرهاد به سمت عسل برگشت عسل سریع 

نگاهشو از فرهاد گرفت و به چای دوخت تا چشمش به مورچه افتاد جیغ بنفشی 

ه فرهاد از کشید و هر چی چای توی استکان و دهنش بودو روی فرهاد ریخت. قیاف

قیافه عسل دیدنی تر بود! دلمو گرفتم و شروع کردم خندیدن، خیلی لحظه ی خوبی 

 :بود! وقتی بهتر شد که فرهاد سر عسل داد زد

https://www.1roman.ir/
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دختره ی خنگ حواست کجاست؟ سر و روم همه پر از چای شد حاال من چجوری با _

 این وضع مطب برم

 رفت و خودشو به اتاقش رسوند، در همین لحظه عسل ترسید و با سرعت از پله ها باال

چه قدر این دختر لوس بود که با یه داد فرار می کرد! در حال خندیدن بودم که صدای 

 :قبادو شنیدم

 به چی می خندی؟_

 س..سالم آقا قباد هیچ..چی_

این چند روز که کار نمی کنی بهتره زیاد تو عمارت چرخ نزنی به عسل هم نزدیک _

 نشو

ت اتاقم رفتم، ایش! حاال انگار اول من شروع کردم، دوست چشمی گفتم و به سم

دخترش با من کاری نداشته باشه من مرض ندارم که اذیتش کنم. داخل اتاقم رفتم؛ 

روی تخت دراز کشیدم و باز با صدای بلند خندیدم، در همین حال ساناز و سهیال به 

ونا باز هم شروع به خندیدن اتاق اومدند و با تعجب منو نگاه کردند، با دیدن قیافه ی ا

 :کردم

 وا آرشین خل شدی؟_

 :س کردن بدش میاد برای همین گفتم-و-می دونستم سهیال از ب

 چ می کنی-وای سهیال اگر بدونی چیکار کردم تا یه هفته بخاطر کارم منو ما_

 چ نمی کنم-اه اه دیگه چی آسمون به زمین بیاد زمین بره آسمون من کسی رو ما_

 :ساناز گفت

 آره آره وقتی شوهر کردی می بینم آسمونو زمین گفتنتو_
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 !شوهر دیگه چیه ول کن توروخدا _

 :با چشمای ریز شده بهش نگاه کردم و گفتم

 حتی اگه شوهرت قباد باشه؟_

 قباد استثناعه_

 آره آره تو راست میگی_

 خب حاال بگو چیکار کردی؟_

ز خنده پخش زمین شدن و ساناز با ذوق قضیه رو براشون تعریف کردم هر دوتاشون ا

 :ن و قوربون صدقه رفتن-د-ی-س-و-ل کرد و شروع کرد به ب-غ-اومد منو ب

ت -س-و-واییی! فدات بشم آرشین خدایی حال کردم به جای سهیال تا دو هفته ب_

 می کنم

 خب حاال برو اونور تفی کردیم_

 س کنم-و-باشه بابا بی جنبه اصال سهیال بیا تورو ب_

و به سمت سهیال رفت، سهیال پا به فرار گذاشت و ساناز هم به دنبالش، منم  اینو گفت

 :که فقط می خندیدم، در همین حال نسرین اومد داخل اتاق و گفت

 !دخترا چه خبرتونه؟ صداتون تا آشپزخونه میومد_

 :ساناز گفت

 هیچی نسرین جونم تو برو ما هم االن میایم کار کنیم_

ا سر در نمیارم زود بیاید میزو جمع کنید آقا قباد صبحانه من که از کار شما جوون_

 شو تموم کرد
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 چشم_

نسرین رفت و ما هم پشت سرش با لب هایی خندون به بیرون از اتاق رفتیم. تا شب 

همه در حال کار بودند و فقط من بیکار روی صندلی داخل آشپزخونه نشسته بودم. از 

اد اومده بود تا در مورد جشن عقد امین با گفته های سهیال و ساناز فهمیدم که فره

قباد صحبت کنه و چون ساعت هشت و نیم به مطب می رفت صبح زود اومده بود. 

وقتی لباس فرهاد رنگ چای به خودش گرفت یکی از لباس های قبادو پوشید و چون 

از قباد ریز تر بود لباس کمی براش گشاد شد و با همون لباس به مطب رفت. عسل هم 

 .دای اونروز به خونه خودش برگشتفر

چشم رو هم گذاشتم و پنجشنه شد. جشن عقد از ساعت هفت شب شروع می شد و 

من تا هفت سه ساعت وقت داشتم. از اونجا که جشن مختلط بود باید یه لباس 

سرسنگین انتخاب می کردم، از بین لباس هایی که از قبال داشتم یه لباس شب بلند 

ه چشمم خورد. با دیدن اون لباس چشمام پر از اشک شد! این به رنگ سبز لجنی ب

 .آخرین لباسی بود که خانوادم برای من انتخاب کردند و خریدند

کنکور دادم و تهران دولتی قبول شدم، بابام گفته بود تا چند روز آینده برام یه جشن 

می خواست توپ می گیره ولی روز بعدش بابام برای کارش باید به یزد می رفت، اول 

تنها بره ولی به خواست من و مامان مارو هم با خودش برد. تو راه یزد تصادف کردیم، 

هیچ موقع اون شب شومو از یاد نمی برم! شبی که خانوادم منو تنها گذاشتند و پیش 

 .!خدا رفتند و از اون خانواده ی شاد چیزی جز یه دختر داغون نموند

؟ به دایی که بعد رفتنت از ترس زنش به من آخ مامان کجایی؟ منو به کی سپردی

نگاهم ننداخت؟ یا تو بابا تو منو دست کی سپردی؟ دست فامیالیی که همشون تبریز 

هستند؟ یا دست عموهایی که جز یکی هیچ کدوم به من حتی تعارف نزدند که آره 

 !آرشین تو ناموس مایی بیا پیش ما زندگی کن؟
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و نگاهش کردم؛ لباسی به رنگ سبز لجنی که یقه اشکامو پاک کردم لباسو برداشتم 

گشاد و بازی داشت ولی آستین بلند بود، سر آستیناش و یقه اش پر از نگین بود و تا 

پایین لَخت و ساده اومده بود. با دیدن این لباس باز هم زخمام سر باز کردند، اول به 

یمون شدم. مگه می سرم زد لباسو بیرون بندازم و یا حتی آتیشش بزنم ولی بعد پش

تونم آخرین هدیه خانوادمو آتیش بزنم؟ به بقیه لباس هام نگاه کردم هیچ کدوم برای 

جشن مناسب نبودند و از اونجا که حقوقمو نگه داشتم برای مواقع ضروری نمی تونم 

برای خودم لباس درست و درمونی بگیرم پس مجبوری همین لباسو می پوشم لباسی 

 !پنهونهکه کلی خاطره پشتش 

وقتی ساناز و سهیال فهمیدند که من با قباد به این جشن میرم کلی فحشم دادند و 

من هم به حساسیت و کار های اونا که همش به خاطر قباد بود می خندیدم. موهامو 

ساناز درست کرد و از لوازم آرایش سهیال استفاده کردم. وقتی آماده شدم خودم باور 

دختره بی رنگ و روح همیشه حاال تبدیل به یه دختر نمی کردم که آرشین باشم؛ 

 .زیبا شده

از روی لباسم مانتویی به رنگ مشکی همراه با شال مشکی پوشیدم و از کفش و کیف 

سبز که برای همین لباس گرفته بودم استفاده کردم. این کیف، این کفش، این لباس 

 .!لی یادشون لذت بخشههمه و همه منو یاد خانوادم انداخت، هرچند که دردناکه و

به سمت حیاط رفتم قباد با کت و شلوار مشکی و پیرهن مشکی و البته کروات راه راه 

سبز و مشکی وسط حیاط وایساده بود، الکی الکی با من ست شده بود. به سمتش 

 :رفتم حواسش یه جای دیگه بود آروم لب زدم

 آقا قباد_

راندازم کرد و آخر سر تو چشمام نگاه به سمت من برگشت و با نگاه خریدارانه ای ب

 :کرد و گفت
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 بریم_

به سمت پورشه خوشگلش رفتیم بین جلو یا عقب نشستن مردد بودم، از جلو 

نشستن خجالت می کشیدم و پشت نشستن هم حساب گستاخی بود. بالخره دلمو 

زدم به دریا و جلو نشستم. قباد با سرعت زیادی می رفت دروغ چرا من از سرعت 

ی می ترسم! از ترس رو به موت بودم، قباد به سمت من برگشت و منو نگاه کرد، با خیل

دیدن صورت من با اون سرعت زیاد یهو ترمز زد، اگر کمربندمو نبسته بودم با سر تو 

 :شیشه می رفتم. به سمت قباد برگشتم، با دیدن صورت من شروع به صحبت کرد

 چرا رنگت عین گچ شده؟_

 ی تند می رفتینخب...خب شما خیل_

 ازسرعت می ترسی؟_

 :هول شدم

 نه یعنی آره نمی دونم_

به صورتم نگاه کرد، اصال چجور تونست از روی این همه آرایش رنگ پریدگیمو 

 تشخیص بده؟

 :سوالمو ازش پرسیدم

 آقا قباد شما چجور تونستین رنگ پریده منو تشخیص بدین؟_

 از لبات_

 :متعجب گفتم

 بله؟!! یعنی چی؟_

 ترس تموم رژتو خوردی و حتی لبات به سفیدی میزنه از_
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 آهان_

-ی-از این همه توجهش نسبت به خودم متعجب شدم، تا لبام نگاه می کنه پسره ی ه

 !ز

رومو به سمت شیشه ماشین برگردوندم. نمی دونم چرا از توجه های قباد نسبت به 

گه ای جای من بود خودم خوشم نمیاد؛ شاید اگر ساناز، سهیال، عسل و هر دختر دی

 االن از این همه توجه به وجد می اومد ولی من چی؟

بعد از نیم ساعت بالخره به خونه ی داییم رسیدیم. با دیدن خونه بغض کردم، تا وقتی 

مامانو بابام زنده بودند اینجا برو و بیایی داشتیم ولی بعد مرگشون من اصال داییمو 

 .ندیدم چه برسه به اینکه خونشون بیام

همراه با قباد از ماشین پیاده شدم و با هم به سمت آپارتمان قدم برداشتیم. واحد 

داییم طبقه ی چهار بود، به داخل واحد رفتیم. زنداییم با خوشرویی اومد و به ما 

خوش آمد گفت. از کار های نمایشی زندایی حالم بهم خورد! یه آدم تا چه حد می 

 تونه بی وجدان باشه؟

با زندایی به کنار عروس و دوماد رفتیم، برای امین خوشحال بودم!  بعد کمی صحبت

قبلنا آرزوم بود برادرمو تو لباس دومادی ببینم اما بعد اون اتفاقات آرزوی من این شد 

که امین باز هم مثل قدیم به من به عنوان خواهر نگاه کنه و امروز برای من روز خوبیه 

 .آرزو ی حال چون هم آرزوی قبلیم بر آورده شد هم

دختری که کنار امین نشسته دختر بدی به نظر نمی رسه امیدوارم همیشه خوشبخت 

 :باشند. به امین نگاه می کنم و میگم

 سالم پسر دایی_

 :به من نگاه می کنه، یه نگاه طوالنی
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 سالم دختر عمه_

دختر عمه رو می کشه انگار که از این لحن صحبت قصدی داره ولی قصدش چیه؟ 

 :ه نمی شم و میگممتوج

 خوشحالم برات امیدوارم خوشبخت بشی_

 ممنونم آرشین_

وقتی اسممو به زبون آورد صداش می لرزید اما مگه می شه وقتی کنار عروسش 

نشسته به من حسی داشته باشه؟ در همین حین قباد جلو اومد و با امین 

 :ی کرد. به کنار عروس دایی رفتم و بهش سالم دادمب*و*سرو

 عروس خانوم امیدوارم خوشبخت بشی سالم_

به من نگاه کرد، نگاهش کمی ادویه تند تنفر داشت. نمی دونم چرا این شکلی نگاهم 

 :کرد شاید زندایی اونو بر علیه من پر کرده باشه

 سالم ممنونم_

بعد صحبت با اون دختر به جای خالی قباد نگاه کردم، کنار امین نبود معلوم نیست 

خنده داره خونه ی داییم نزدیک ترین آدم به خودم باشم ولی حس کجا رفته. خیلی 

کنم غریبه ام و دنبال قباد بگردم تا تنها نباشم! به اتاق خواب که برای تعویض لباس 

بود رفتم، مانتو و شالمو در آوردم و کیفمو دستم گرفتم و به بیرون از اتاق قدم 

ار فکر نمی کرد من بتونم با سر و برداشتم. زندایی با دیدن من کمی تعجب کرد، انگ

وضع خوبی در این جشن باشم، خیلی سعی کردم پوزخندی رو لبم شکل نگیره اما 

 :نشد. زندایی به طرفم اومد و گفت

ماشاال! ماشاال! آرشین زندایی می گفتی برات اسفند دود می کردم کسی چشمت _

 نزنه
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 ممنونم زندایی_

نبوده معلومه خوب پول می گیری، ارشین جون انگار کار تو عمارت قباد خیلی بد _

 مطمعنی تو اونجا فقط کار می کنی؟

اول متوجه حرفش نشدم ولی لحظه ای بعد از عصبانیت رو به انفجار بودم! بدون هیچ 

 زه؟-ر-حرفی از کنارش رد شدم زنیکه ی احمق چطور جرعت می کنه به من بگه ه

ی صندلی نشستم و سرمو باال بردم تا با چشمایی پر از اشک کنار مهمونا رفتم؛ رو

مانع ریزش اشکام بشم، چند نفس عمیق کشیدم و وقتی حالم بهتر شد سرمو پایین 

آوردم. در همین حال داییمو دیدم، حواسش به من نبود و با یکی از مهمون ها صحبت 

 .می کرد

دلم براش خیلی تنگ شده بود! با دیدنش بغضی که سعی در قورت دادنش داشتم 

بزرگ تر شد. دایی شاهینمو خیلی دوست داشتم ولی انگار دایی منو دوست نداشت 

یا حداقل تا وقتی مامان زنده بود منو دوست داشت. دایی نگاه خیره امو حس کرد و 

به سمتم برگشت، سعی نکردم نگاهمو بدزدم دروغ چرا؟ دلم برای دایی نامردم بدجور 

م قدم برداشت و من به احترامش بلند شدم، تنگ شده بود! دایی با دیدن من به سمت

وقتی روبروم ایستاد بهش سالم دادم اما اون بدون هیچ حرفی فقط منو نگاه کرد و 

دقیقه ای بعد در آغوشم کشید. دلم تنگ شده بود برای آغوش پر مهرش، پر شده 

 بودم از دلتنگی! دیگه نتونستم خوددار باشم و اشکام از چشمام سرازیر شد، صدای

 :آروم و بغض دار دایی به گوشم رسید

منو ببخش آرشینم، منو ببخش عزیز دایی، کاش می مردم ولی تورو تنها نمی _

ذاشتم، من خیلی نامردم نه؟ میدونی چند ماهه سر قبر خواهرم نرفتم؟ نمی تونم برم، 

برم چی بگم؟ بگم آرشینتو یکی یدونتو تنها گذاشتم و رفتم سر زندگی خودم؟ بگم 

 !نستم مواظب یادگاریت باشمو دخترت االن تو خونه غریبه ها کلفتی می کنه؟نتو
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با حرف های دایی شدت گریه ام بیشتر شد و نتونستم صدای زجه هامو کم کنم . 

شونه های دایی می لرزید و معلوم بود اونم گریه می کنه! بعد دقایقی دایی منو از 

 :آغوشش بیرون کشید و به چشمام خیره شد

 ات خیلی شبیه شیرینه انگار که شیرین روبرومه و به من نگاه می کنهچشم_

 :با صدایی که می لرزید زمزمه کردم

 دایی_

 جان دایی_

از ترس زندایی نمی تونستی منو بیاری خونت درست ولی حتی نمی تونستی بهم _

 !زنگ بزنی و حالمو بپرسی؟

ضی وقتا میومدم و جلوی شرمنده بودم آرشینم، با چه رویی بهت زنگ می زدم؟ بع_

 .عمارت قباد داخل ماشین می نشستم ولی روی اومدنو نداشتم

به چشماش که از گریه قرمز شده بود نگاه کردم، نمی تونم دایی رو مقصر بدونم چون 

 :می دونم زنش چه عجوبه ایه ولی کاش حداقل حالمو می پرسید

ن نتونستم ازت خوب نگه اونجوری نگاهم نکن خورد میشم، ببخشید آرشین دایی م_

 !داری کنم

اینو گفت و به سمت آشپزخونه رفت. می دونستم براش گفتن این حرفا سخته ولی تا 

کی باید دیگرانو درک کنم؟ چرا زمان سختی من کسی منو درک نکرد؟ چرا هر وقت 

 ه نامید کسی منو درک نکرد؟-ز-ر-یکی از راه رسید منو ه

تم ، خداروشکر کسی داخل اتاق نبود. لوازم آرایشی پا تند کردم و به سمت اتاق رف

که با خودم آورده بودمو برداشتم و سیاهی دور چشممو پاک کردم، آرایشمو تمدید 

 .کردم و از اتاق بیرون زدم
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وقتی به بیرون از اتاق رفتم جای قبلیم نشستم؛ همه ی نگاه ها به سمت من بود چون 

ودند، سرمو پایین انداختم و به زمین نگاه همه لحظه ی گریه منو دایی رو دیده ب

کردم. پس از چند دقیقه دوتا کفش مشکی جلو روم دیدم سرمو باالتر بردم شلوار 

مشکی، باالتر بردم لباس جذب سفید و در آخر چشمای عسلی و خوشرنگی به 

 :چشمم خورد

 بازم به خاطر نگاه خیره ی بقیه سرت پایینه؟_

 س..سالم بله_

 :گفت نشست کنارم و

 البته اینسری حق دارن نگاهت کنن_

سرمو باال آوردم و به چشماش نگاه کردم بدون هیچ حسی به من زل زده بود، 

نفهمیدم چند ثانیه یا حتی دقیقه گذشت، وقتی به خودم اومدم فهمیدم به تو 

 :چشمای فرهاد حل شدم. هل شدم و یهو سرمو به طرف دیگه ای چرخوندم

 امین منتظرته_

 :مجبور شدم به طرفش برگردمبازم 

 بله؟_

 امین تو بالکن منتظرته_

 منتظر من؟_

 آره اومده بودم همینو بهت بگم یادم رفت_

 ولی...ولی با من چیکار داره؟_

 نمی دونم برو از خودش بپرس_
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از رو صندلی بلند شدم و راه بالکن رو پیش گرفتم. وقتی به بالکن رسیدم امینو دیدم 

 :تکیه داده بود و پایینو نگاه می کرد که دستاشو به نرده

 امین_

 :وقتی به سمتم برگشت چشماش خیس بود، یعنی امین گریه کرده؟ آروم لب زدم

 کارم داری؟_

 :سرشو تکون داد و با صدایی پر از بغض گفت

 آره اگر میشه دو دقیقه وقتتو به من بده_

 باشه بگو_

 آرشین یعنی تو به من هیچ حسی نداری؟_

 !سوالیه می پرسی امین؟ تو دیگه زن داری خجالت بکشاین چه _

 :صداشو باال برد

 جواب منو بده_

 :چشمامو بستم نفس عمیقی کشیدم و با قاطعیت لب زدم

 نه من به تو هیچ حسی ندارم، من از اول تورو برادر خودم می دونستم و می دونم_

 :داد کشید، خداروشکر صدای آهنگ نمی ذاشت صدای امین داخل بره

آخه چرا؟ مگه من چی کم دارم؟ یعنی انقدر منفورم که تو حتی اندازه سر سوزن به _

 من حس نداری؟

نه تو منفور نیستی ولی وقتی آدم به یه نفر هیچ حسی نداره تا آخرش هر چقدر هم _

 تالش کنه حسش عوض نمیشه، االنم بس کن این حرفا برای تویی که متاهلی زشته
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هلی که فقط به اجباره؟ متاهلی که هیچ حسی توش نیست؟ کدوم متاهلی هان؟ متا_

 !آرشین من دوست دارم

نمی دونم دقیقا چی میگی ولی بفهم تو االن زن داری، امین بخدا زشته این کارا _

 !خجالت بکش

 :دیگه نتونست جلوی اشکاشو بگیره و یکی پس از دیگری فرو ریخت

 م تو تو شناسنامم بیاد ولی نشدآرشین من تو رو خیلی دوست دارم آرزوم بود اس_

 :با پشت دست مثل بچه ای مظلوم اشکاشو پاک کرد و ادامه داد

من عاشقت بودم اما دنیا نذاشت به تو برسم تو نذاشتی، من که دیگه خورد شدم _

اما...اما تو به جای من خوشبخت شو، من که از تو محبت ندیدم ولی تو، تو خوش باش 

 !یاری به این مرد چی کردیامیدوارم یه روز یادت ن

حرفشو زد و بعد از سوزوندن دل من با اشکاش از بالکن بیرون رفت. درک حرفاش 

برای من سخت بود، مثل یه آهنگ خارجی که ریتم و خواننده ی خوبی داره اما متنش 

 .قابل فهم نیست

اونا با ذهنی پر از سوال پیش مهمونا رفتم. همه در حال خوردن شام بودن من هم به 

پیوستم اما انقدر تو فکر بودم که یه قاشق برنج هم از گلوم پایین نرفت. بعد شام همه 

یکی پس از دیگری تبریک می گفتند و به بیرون از آپارتمان می رفتند، وقتی دیدم 

قباد برای گفتن تبریک پیش امین رفت به سمت اتاق پا تند کردم مانتومو پوشیدم و 

از یه تبریک خشک و خالی به سمت در حرکت کردم. قباد  از اتاق بیرون زدم. بعد

 :بیرون کنار ماشین وایساده بود

 ببخشید کمی دیر کردم_

 اشکالی نداره_
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هر دو داخل پورشه نشستیم و قباد ماشینو به حرکت درآورد، در همین موقع برای 

یه آهنگ من یه پیام تلگرام اومد وقتی داخل برنامه رفتم پیام امینو دیدم که برام 

فرستاده واقعا نمی فهمم منظورش از این کارا چیه خدا کنه با زنش کنار بیاد و با هم 

 .خوشبخت بشند

 :امین

بعد این که از بالکن بیرون زدم اشکامو پاک کردم و به سمت مهمونا رفتم و در جایگاه 

می دومادیم نشستم. به بیتا یه نگاهم ننداختم؛ تا قبل از امروز شاید دلم براش 

سوخت ولی االن که می دونم یه پدر پولدار داره حتی حس دلسوزی هم نسبت بهش 

 .ندارم

اول که مهمونی شروع شد مامانم گفت مهمون های عروسم اومدند تعجب کردم، 

دختری که فقط یه پدر معتاد داره مگه می تونه این همه فامیل داشته باشه؟ تعجبم 

شخصیت اومد و خودشو پدر بیتا معرفی وقتی بیشتر شد که مردی خوشتیپ و با 

کرد. وقتی از بیتا پرسیدم مگه پدر تو معتاد نبوده گفت همه ی اون کارا نقشه بوده تا 

دلم براش بسوزه و زود تر تن به این ازدواج اجباری بدم و اگر کار به درازا می کشید 

 .عرفی کردآبروی پدرش می رفت برای همین به دروغ یه مرد معتادو به جای پدرش م

تی به این دختر _س-با این حرفش نزدیک بود شاخ دربیارم، شاید اگر من تو عالم م

ز نکرده بودم االن زبونم جلوش دراز بود. بعد این که با پدرش احوال پرسی -و-جا-ت

کردم در جایگاه دومادیم نشستم. همه چی خوب پیش می رفت تا وقتی که آرشین 

اغ دلم تازه شد! تازه فهمیدم چه بالیی سرم اومده، من نیومده بود، با دیدن آرشین د

جلوی عشقم با یه دختر دیگه نشسته بودم! وقتی اومد و تبریک گفت از این بی 

 .رحمیش دلم آتیش گرفت و لبخند تلخی زدم

 بعد از این عشق به هر عشق جهان می خندم"



                 
 

 

 مهسا محمدی | تهران بی تو رمان

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

63 

 

 هر که آرد سخن از عشق به آن می خندم

 خاکستر شد روزی از عشق دلم سوخت که

 بعد از این سوز به هر سوز جهان می خندم

 خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است

 " کارم از گریه گذشته به آن می خندم

تا آخر مجلس همون لبخند تلخ مزخرف رو لبم بود. آخرش نتونستم دووم بیارم و به 

اومد و اون حرفارو  فرهاد گفتم به آرشین بگه که به بالکن بیاد، وقتی آرشین به بالکن

زد من تنها امیدم نا امید شد، تنها چراغم تو تاریکی زندگیم خاموش شد و خراب 

شدن قصر آرزو هامو با چشمی گریون دیدم. بعد این که آرشین رفت آهنگی که این 

چند وقت دل ناآروممو آروم می کردو براش فرستادم، با خودم تصمیم گرفتم که 

 !م، شاید اون با یکی غیر از من خوشهدیگه مزاحم زندگیش نباش

مامانم خیلی سعی کرد جلوی منو بگیره تا به بیرون از خونه نرم اما من به تنهایی 

احتیاج داشتم. از خونه بیرون زدمو داخل ماشین نشستم، بدون هیچ هدفی تموم 

خیابونارو می گشتم. بعد از چند دقیقه آهنگی که برای آرشین فرستاده بودمو پلی 

 .ردم و صدای علی عبدالمالکی داخل ماشین پیچیدک

 ببین بی جهت نیست که من ناامیدم"

 تو اوج جوونی به پیری رسیدم

 ببین بی جهت نیست که من بی قرارم

 دیگه بیشتر از این تحمل ندارم

 ببین بی جهت نیست که بغضم شکسته
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 می دونی چه کردی با این قلب خسته ؟

 ظارمببین بی جهت نیست که چشم انت

 "آخه من که جز تو کسی رو ندارم

به اینجای آهنگ که رسید صدای گریه های من بیشتر شد و با گریه همراه با خواننده 

 .خوندم

 من از تو یه بارم محبت ندیدم"

 تو شاید ندونی که من چی کشیدم

 من اونقدر غریبم که گفتن نداره

 "تو خوش باش عزیزم تو و من نداره

می کردم ولی فایده نداشت بغضم سر باز کرده بود و بارون با دست اشکامو پاک 

 .اشکام روی کویر گونه هام می ریخت

 غمه رفتنت بود که بی طاقتم کرد "

 یه روز ساده رفتی یه روز ساده برگرد

 ببین بی جهت نیست که من بی قرارم

 دیگه بیشتر از این تحمل ندارم

 من از تو یه بارم محبت ندیدم

 که من چی کشیدمتو شاید ندونی 

 من اونقدر غریبم که گفتن نداره

 "تو خوش باش عزیزم تو من نداره
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وقتی آهنگ تموم شد برای بار دوم گذاشتم، ساعت دو و نیم شب بود و مطمعنا 

نگرانم شده بودند با این فکر ماشینو روشن کردم همون لحظه یه ماشین با سرعت 

 .منو در بر گرفت زیاد به طرفم اومد و چند لحظه ی بعد سیاهی

وقتی چشمامو باز کردم داخل بیمارستان بودم، یادم نبود چه بالیی سرم اومده، در 

همون لحظه پرستاری وارد اتاق شد و با دیدن چشمای باز من به سمت بیرون حرکت 

 .کرد و چند دقیقه بعد همراه با دکتر داخل شد

ط دستم شکسته و من تازه دکتر پس از معاینه گفت که سرم هیچ آسیبی ندیده و فق

به یاد آوردم تصادف کردم. بعد از صحبتای دکتر مامانم و بیتا با چشمای اشکی وارد 

شدند، از این دختر مظلوم نما اصال خوشم نمیومد! الکی برای من اشک تمساح 

میریزه، مگه میشه آدم از زخمی شدن کسی که بی آبروش کرده ناراحت بشه؟ پدرم 

 :می تونستم نگرانی رو در چشماش تشخیص بدمهم وارد شد و من 

 سالم پسرم حالت خوبه؟ جاییت درد نمی کنه؟_

 :از صحبت تند و نگران بابام لبخندی به لبم اومد و جواب دادم

 سالم نه بابا نگران نباش جاییم درد نمی کنه_

ال بعد از چند دقیقه مامان و بیتا سر این که شب کی همراهم بمونه تعارف کردند، اص

 .دلم نمی خواست این دختر شب کنارم باشه برای همین گفتم مامانم بمونه

االن ساعت دوازده شده؛ مامانم خوابه و من بیدارم باز هم اون آهنگ تو سرم می 

پیچه، باز هم صورت آرشین تو ذهنمه، بعد از ساعت ها فکر کردن به عشق بچگیم 

 .از هر فکر و خیال فرو میرم خواب منو در آغوشش میگیره و من به دنیای خالی
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صبح شده و من چشمامو باز می کنم، هنوز داخل بیمارستانم. به جای خالی مامان 

نگاه می کنم، یعنی کجا رفته؟ در همین حال صدای باز شدن در میاد اما به جای 

 :مامانم بیتا داخل میشه

 س...سالم_

 تو اینجا چیکار می کنی؟_

 ..اشم..من مامانت خسته بود به ج_

 :حرفشو قطع می کنم و داد می زنم

 خفه شو برو بیرون نمی خوام ببینمت_

 ..امین م_

 گفتم گمشو بیرون_

 امین بسته آخه چرا از من بدت میاد؟_

 !چرا؟ یعنی نمی دونی چرا؟ ؟_

_ 

بابای تو خیلی پولداره می تونستی با بهترین خاستگار ها روبرو بشی و با یکی از اون _

 ها خوشبخت بشی

 تو فکر می کنی به همین سادگیه؟ مگه میشه آبروی رفته رو باز برگردوند؟_

راست می گفت، نمی دونم چرا عصبانیتمو سر این دختر خالی کردم، دختری که 

 :خودم پاشو به زندگیم باز کردم. با اعصابی داغون تر از قبل گفتم

اصال حوصلتو ببین دختر جون حرفت درست، اصال تو خوب! ولی االن برو بیرون _

 ندارم
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به چشماش که لبریز از اشک بود نگاه کردم، صورت مظلومش باعث ترحم هر آدمی 

میشد ولی من نه، منی که آرشین با دیدن حال خرابم برام دل نسوزوند چرا باید برای 

این دختر دل بسوزونم؟ نگاهمو ازش گرفتم . چند لحظه بعد صدای بسته شدن در به 

شد، زیر لب وحشی ای نثارش کردم و باز هم چشمامو بستم.  طرز وحشتناکی شنیده

 .!دلم می خواست چشمام همیشه بسته بمونه و در رویای دلنشین آرشین فرو برم

بعد از چند ساعت مرخص شدم و همراه با مامان و بابا به خونه برگشتم. خداروشکر 

 !اون دختر به خونه خودش رفته بود و صورت نحسش تو دید من نبود

بعد از ظهر قباد فرهاد و امیر محمد به عیادت از من اومده بودند و گله می کردند از 

این که چرا منِ تازه دوماد مواظب خودم نیستم؟ حرفشون باز هم همون لبخند 

مزخرفو روی لبم آورد! بعد از دو ساعت صحبت و شوخی رفتند و من تنها موندم، 

 .تمال میدم دلیلش رو هم بدونندهمشون فهمیده بودند من کم حرف شدم و اح

چند روزی از تصادف می گذره و امروز مامانم خانواده ی بیتارو به خونه دعوت کرده. 

واقعا از کار های مامان سر در نمیارم، چرا وقتی میدونه من از این دختر بدم میاد و با 

 دیدنش زجر می کشم باز هم به خونه دعوتش می کنه؟

درش بودیم. از شانس بد من دست راستم شکسته بود و تو شب همه منتظر بیتا و پ

این چند روز مامانم و بابام بهم غذا می دادند و امشب هم از قرار معلوم تا رفتن 

مهمون ها از غذا خبری نیست چون خیلی تابلو و مسخرس اگر مامانم یا بابام جلوی 

 .اون ها به من غذا بدند

شکسته به استقبالشون میرم، با پدر بیتا احوال  بالخره مهمون ها میان و من با دستی

پرسی گرمی می کنم ولی به بیتا یه سالم خشک و خالی میدم. تا شب پدرم و پدر 

بیتا از بازارکار صحبت کردند چیزی که هیچ موقع ازش سر در نیاوردم و شاید برای 

انو جهشی همین بود که به هنر عالقه مند بودم به طوری که یکی دو سال از دبیرست
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خوندم و من االن با بیستو نه سال سن دکترای هنر دارم و در یکی از معتبر ترین 

 .دانشگاه های تهران از سه سال پیش مشغول به کارم

وقت شام گفتم نمی خورم، همه دور یه میز نشستند و شام خوردندو صحبت کردند و 

 .فقط من بیچاره از قافله عقب موندم

د و من بی نهایت خوشحال شدم، نمی دونم چرا انقدر از این موقع رفتن مهمون ها ش

دختر متنفرم که با رفتنش خوشحال میشم، شاید چون نذاشت من به آرشین برسم. 

موقع خداحافظی مامانم شروع کرد تعارف کردن که بیتا شبو خونه ی ما بمونه بیتا هم 

 .بعد از چند با نه گفتن تعارفو کنار گذاشت و گفت میمونه

ز هر چی بدم میاد سرم میاد، اه! آخه مادر من چرا به این تعارف می کنی؟ مگه نمی ا

دونی این به یه تعارف بنده! بعد این که پدر بیتا تشریفشو برد بدون نگاه کردن به بیتا 

به اتاقم رفتم، پس از چند دقیقه صدای باز شدن در اومد مطمعن بودم مامانم برام غذا 

 :تم و در کمال تعجب بیتارو به جای مامانم دیدمآورده، به سمتش برگش

 تو اینجا چیکار می کنی؟_

 برات غذا آوردم_

 من که گفته بودم نمی خورم_

 مامانت گفت بخاطر دستت نتونستی بخوری منو فرستاد تا بهت غذا بدم_

 برو بیرون_

 اما امین_

 میگم برو بیرون غذایی که با کمک تو بخورم از خوردن زهر بدتره_
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شماش پر از اشک شد و بدون حرف بیرون رفت. چند دقیقه گذشت که باز هم چ

 :صدای باز شدن در اومد بدون این که به سمتش برگردم داد زدم

 مگه نگفتم گمشو چرا باز برگشتی؟_

 دستم درد نکنه چه پسر خوبی تحویل جامعه دادم_

شده از عصبانیت با تعجب سرمو به طرف صدا برگردوندم و مامانمو با صورتی قرمز 

 :دیدم

 مامان تو اینجا چیکار می کنی؟_

 :از سوال بیجا و یه دفعه ای خودم تعجب کردم

کوفت مامان! چون لی لی به الالت گذاشتم این چند وقته فکر نکن خبریه، چند روز _

هیچی بهت نگفتم درکت کردم هر چی باشه عشقتو از دست دادی ولی االن دیگه 

 نه انگار تو این دخترو بی آبرو کردی و اون باید طلبکار باشه شورشو در آوردی انگار

 مامان_

 !ساکت شو امین بمیرم با این بچه بزرگ کردنم_

 مامان اینجوری نگو دیگه_

پس چجوری بگم ها؟! با دختر به این گلی این شکلی رفتار می کنی حتما من تو _

 تربیت کردنم کم گذاشتم که تو رفتارت این شده

ته! چرا شلوغش می کنی؟ مگه رفتارم چه شکلیه که تو ننگت میشه من مامان بس_

 پسرتم؟
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چرا داغ می کنم؟! ببین امین من حرفمو یه بار می زنم بعدش خودت فکراتو بکن، _

اگر یه بار فقط یه بار دیگه متوجه بشم به این دختر بد گفتی سرش داد زدی و باهاش 

 بد رفتاری کردی عاقت می کنم

 :ب کرده و بلند میگمبا صدای تعج

 چی؟! مامان تو به خاطر یه دختر منو عاقم می کنی؟_

 همین که گفتم االنم صداش می کنم بیاد بهت شام بده نه نمیگی_

 !مامانننن_

مامانم بدون توجه به من از اتاق بیرون رفت. باورم نمیشه! بخاطر یه دختر عاق والدین 

 !هم شدم، لعنت به این دختر، لعنت

باز شد و بیتا داخل شد، سینی غذا در دستش بود، رومو ازش برگردوندم،  در اتاق

شاید اگر مامانم اون حرفارو نمی زد باز هم از اتاق بیرونش می کردم. به سمتم اومد و 

روبروم روی تخت نشست، قاشق رو پر از برنج کرد و به طرف صورتم آورد. دستاش 

تپاچگیش لبخندی که بیشتر شبیه به میلرزید معلوم بود استرس داره، از این دس

 .پوزخند بود روی لبم پدیدارشد

تو چشماش زل زدم چشماش مثل ستاره می درخشید و معلوم بود از این که بیرون 

ننداختمش خوشحاله، لبامو از هم جدا کردم و دهنمو باز کردم با دستش آروم قاشقو 

فقط حرکت دستاش تو به سمت دهنم هدایت کرد، دیگه به چشماش نگاه نکردم و 

دیدم بود. بعد این که غذام تموم شد سینی رو برداشت و به سمت در حرکت کرد، 

پس از چند دقیقه باز هم به اتاق اومد و من فهمیدم که امشبو باید با بیتا داخل یه 

اتاق سر کنم. بدون هیچ حرفی بالشتمو برداشتم و به سمت کاناپه رفتم که صدای بیتا 

 :در اومد
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تت تو گچه نمیتونی رو کاناپه بخوابی ، تو رو تخت بخواب منم رو کاناپه می دس_

 خوابم

باز هم بدون هیچ حرفی به سمت تخت برگشتم و رو تخت دراز کشیدم، اصال برام 

مهم نبود که اون دختر رو کاناپه راحت نیست. پس از چند دقیقه فکرو خیال به 

 .خوابی آروم فرو رفتم

ستی بیدار شدم، چشمامو باز کردمو بیتا رو دیدم که هول زده صبح با نوازش های د

دستشو کشید و از اتاق بیرون رفت. از کار بیتا هم خندم گرفت هم عصبانی شدم، 

اون حق نداشت به من دست بزنه! حیف که مامانم گفته باهاش کاری نداشته باشم 

 .وگرنه دمشو می چیدم

یتا سر میز نشسته و در حال صبحانه خوردن به بیرون از اتاق میرم. مامان بابا و ب

هستند و تنها صندلی خالی کنار بیتا هست، مطمعنم مامانم اون صندلی رو از قصد 

خالی گذاشته. یه صبح بخیر به هر سه میدم و کنار بیتا میشینم، به مامانم نگاه نمی 

خورم و بعد کنم هنوزم باورم نمشیه بخاطر یه دختر منو عاق کرده باشه. صبحانمو می 

 :از دو دقیقه سرمو به طرف بیتا می چرخونم

 اینجا میمونی یا میری خونتون ؟_

 : صدای مامانم بلند میشه

 عه امین این چه حرفیه معلومه که میمونه_

 خب شاید اینجا راحت نباشه برا همین پرسیدم_

 :بالخره صدای بیتا خانوم در میاد

 نه مامان جون برم بهتره_

 بهت بد می گذره می خوای به این زودی بری؟عه آخه چرا؟ _
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 نه مامان جون این چه حرفیه ولی خب فردا باید برم مدرسه هنوز درسامو نخوندم_

 باشه دخترم هر جور صالح میدونی_

با شنیدن اسم مدرسه پوزخند عمیقی روی لبم میشینه، من آدم بیست و نه ساله که 

 .دکترای هنر دارم زنم هنوز کنکورم نداده

از سر میز بلند شدم و به اتاقم رفتم. یه تیپ دخترکش زدم؛ تیشرت جذب خاکستری 

 :همراه با شلوار مشکی ، چند لحظه بعد بیتا وارد اتاق شد و گفت

 من آمادم میشه زودتر بریم_

 :با حالتی تحقیر کننده لب زدم

 نکنه بهت خوش نگذشته مادمازل_

 :باز هم چشماش پر از اشک شد و با بغض گفت

 من پایین منتظرتم_

اینو گفت و از اتاق بیرون زد. از دختر های لوس خوشم نمیاد دخترایی که تا میگی باال 

چشمت ابروعه گریه می کنند ، البته دست خودش نیست از یه بچه ی هیفده ساله 

 چه انتظاری میشه داشت؟

می زنم و  به پارکینگ میرم؛ بیتا کنار ماشین وایساده بدون هیچ حرفی قفل ماشینو

داخل ماشین میشینم، بیتا هم بعد از من پشت ماشین میشینه، چون دستم شکسته 

نمی تونم رانندگی کنم و بابام بیتارو می رسونه فقط نمی دونم همراهی من با اینا چه 

 فایده ای داره؟

بعد از چند دقیقه بابام میاد و داخل ماشین میشینه، به من و بیتا نگاه می کنه انتظار 

اره من برم عقب پیش بیتا ولی من همین که همراهیشون می کنم خیلیه! یه نگاه د
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سنگین بهم میندازه، سوییچو از دستم میگیره و استارت میزنه. بالخره بعد نیم 

ساعت به خونه ی بیتا می رسیم، بابا خداحافظی گرمی باهاش می کنه اما من سعی 

از این که بیتا راهی خونه شون  می کنم با سرد ترین لحن ممکن صحبت کنم. بعد

 :میشه بابام بدون نگاه به من سوییچو می چرخونه و ماشینو راه میندازه

 بابا_

 :جوابمو نمیده

 نکنه تو هم مثل مامان می خوای عاقم کنی؟_

 :باز هم به من نگاه نمی کنه منم رومو ازش برمی گردونم و بیرون رو نگاه می کنم

 امین_

 جانم؟_

 گناهه پسرم_

 چی گناهه؟_

 این رفتارت با زنت_

 اون زن من نیست_

ببین پسرم خیلی وقتا اتفاقایی میوفته که باب میل ما نیست اما پس از گذر زمان به _

اون اتفاق عادت می کنیم، تو هم پس از مدتی به وجود بیتا عادت می کنی ، این 

 چاهی هستش که خودت کندی پس باید با این اتفاق کنار بیای

 میتونم کنار بیام وقتی قلبم با یه نفر دیگه هست ولی زنم اون یه نفر نیست؟چطور _

 سعی کن از ذهنت بیرونش کنی سخته ولی غیر ممکن نیست_
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 تو نمیفهمی چی میگم بابا_

 ...امین_

 : حرفشو قطع می کنم

توروخدا دیگه چیزی نگو با حرفات فقط بیشتر افسوس می خورم و آرشین بیشتر از _

 دم میادقبل به یا

زندگی خودته خودت می دونی چیکارش می کنی، این دختر االن زنت شده و کاری _

 .نمیشه کرد حداقل برای جبران گناهی که کردی باهاش خوب باش

تو فکر فرو رفتم بابا راست میگه سخته ولی غیر ممکن نیست، شاید منم بتونم 

 .نیست آرشینو از یاد ببرم و مثل آرشین بشم که اصال یه فکر من

 :آرشین

روزام مثل همیشه می گذره سرد و بی روح! دو روز پیش مریم به دیدن ما اومده بود، 

شکمش کامال بر آمده شده و معلومه بارداره، جنسیت بچه دختره و قراره تا دو ماه 

دیگه به دنیا بیاد. قباد اونروز زیاد کار نداد و گذاشت یه دل سیر با مریم صحبت 

خوشحال شدم چون شوهرش قبال سرایدار یه شرکت بود ولی االن  کنیم. برای مریم

یه کار بهتر پیدا کرده و وضعشون بهتر شده. بعد از چند ساعت صحبت مریم رفت و 

 .ما هم به بقیه کار هامون رسیدگی کردیم

امروز روز من نیست چون از صبح همش بدبیاری میارم. صبحش دستم خورد به لیوان 

فتادو شکست، قباد با دیدن لیوان باز هم تحقیرم کرد، موقع ناهار روی میز و لیوان ا

ساناز حواسش نبود و نوشابه روی من ریخت، االنم که عسل به عمارت اومده، من نمی 

 دونم وقتی قباد نیست این به چه دلیلی به عمارت اومده؟
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ریه که بعد از اون روز که فرهاد سرش داد زد و از عمارت بیرون رفت این اولین با

اینجا میاد. تا از در به داخل قدم برداشت یه نگاه پر نفرت به من انداخت من هم بدون 

هیچ حرفی به طرف آشپزخونه رفتم، در همین حین ساناز وارد آشپزخونه شد و تا 

 :منو دید شروع به غر زدن کرد

نی تا اه اه باز این دختره پیداش شد مورچه فایده نداد این سری باید چیز خورش ک_

 این طرفا پیداش نشه

با حرف ساناز لبخندی روی لب من نشست، می دونستم ساناز به خاطر قباد روی 

عسل حساس شده ولی من هیچ حساسیتی نسبت به قباد ندارم و فقط بخاطر اخالق 

 .گند عسله که باهاش دعوا دارم

در حین کار دستمال گردگیری رو برمی دارم و به سمت اتاق کار قباد حرکت می کنم. 

در اتاق باز میشه و عسل داخل میشه، به سمتش برمی گردم و سالم میدم ولی اون 

بدون هیچ حرفی نگاهم می کنه. موندن رو جایز نمی دونم و به سمت در اتاق حرکت 

 :می کنم که دستی دور مچم حلقه میشه

 فکر نکن نفهمیدم مورچه ها کار تو بوده_

 :نم خودمو متعجب نشون بدمبه سمتش برمی گردم و سعی می ک

 مورچه؟! متوجه منظورتون نمیشم_

 :حلقه ی دستشو تنگ تر می کنه و مچ دستمو فشار میده

 با دم شیر بازی نکن بد می بینی دختره ی کلفت_

با شنیدن آخرین چیزی که گفت عصبانی میشم و نمی تونم خوددار باشم دستمو از 

 :ص درار لب می زنمدستش بیرون می کشم و با لحنی آروم و حر
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شیر اگر تو باشی اونی که تو جنگله باید خودکشی کنه، کلفت بودن شرف داره به _

 ه بودن_رز_ه

با گفتن حرفم دستشو باال میبره تا منو بزنه اما دستشو رو هوا می گیرم و با پوزخند 

 تو چشماش نگاه می کنم و هر دو با نفرت به هم زل می زنیم، بعد چند ثانیه دستشو

ول می کنم و به بیرون از اتاق پا تند می کنم.وقتی پامو از اتاق بیرون می زارم نفس 

عمیقی می کشم، لحن عسل هنگام تهدید جدی بود اما منم بیدی نیستم که به این 

 .بادا بلرزم

به سمت آشپزخونه حرکت می کنم؛ وارد آشپزخونه میشم و قبادو همراه سهیال می 

اش سرریز از اشک شده! اول فکر می کنم قباد دعواش بینم، سهیالیی که چشم ه

کرده اما با یاد آوری این که سهیال حاال حاال ها اشک نمیریزه این فکرو از سرم بیرون 

می کنم. سهیال تا منو می بینه خودشو تو بغلم میندازه و از ته دل زار میزنه، من شکه 

 :شده با تعجب می پرسم

 زی؟سهیال چیشده؟ چرا اشک می ری_

 :از بغلم بیرون میاد و با صدایی گرفته میگه

 آرشین بدبخت شدم بدبخت شدم_

کلمه ی بدبختو چندین بار تکرار می کنه و اشک میریزه، با هر اشکی که میریزه قلب 

من فشرده میشه! سعی می کنم آرومش کنم اما آروم نمیشه، ساناز و نسرین هم به 

 .آرومش کنند آشپزخونه میان اما اونا هم نمی تونند

از سر پا وایسادن خسته میشم و به عقب گرد می کنم و خودمو به صندلی می رسونم، 

تا میام رو صندلی بشینم صدای سهیال قطع میشه و صدای جیغ ساناز همراه با صدای 

زمین خوردن جسمی مخلوط میشه. سریع به عقب برمی گردم و سهیالرو می بینم که 
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ساناز دوروبرش قرار دارند. قباد خیلی سریع قهرمان بازی رو زمین افتاده و نسرینو 

در میاره و سهیال رو از زمین بلند می کنه و در بغل میگیره، به عسل که خیلی وقته 

بی صدا کنار اُپن وایساده بود بدون هیچ سالم و صحبتی به عسل تنه میزنه و از 

 .آشپزخونه خارج میشه

اد همراه میشم، من و قباد به داخل ماشین می به سمت قباد پا تند می کنم و با قب

شینیم و من سر سهیال رو روی پاهام قرار میدم. به سمت بیمارستان راه می افتیم، 

قباد پاشو رو گاز گذاشته با بیشترین سرعت در حال حرکته. به عقب برمی گرده و 

تعجب  منو می بینه، انگار من داخل ماشین نشستنی حواسش نبوده و منو ندیده با

 :لب میزنه

 تو اینجا چیکار می کنی؟_

به طرف جلو برمی گرده و از آیینه به من نگاه می کنه، گریه به من اجازه ی صحبتو 

 : نمیده

 ...آق..آقا آخه م..من نمی تونستم سهیال رو تنها ب...بزارم برای همین_

 : حرفمو قطع کرد

 بسته دیگه توضیح بیشتر از این نمیخوام_

از چندین دقیقه به بیمارستان می رسیم، قباد ماشینو داخل پارکینگ بالخره بعد 

بیمارستان پارک می کنه، سهیالرو بغل می کنه و به سمت بخش اورژانس میره، وقتی 

به بخش میرسه سهیالرو رو تخت میزاره و پرستار ها تختو به حرکت در میارند و 

معاینه اش می کنه ، به سمت  تختو داخل یه اتاق می برند. دکتر باالی سرش میاد و

 :من و قباد برمی گرده و میگه

 شما خانواده ی این دخترید؟_
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 :قباد زود تر از من لب باز می کنه

 نه آقای دکتر میشه بگید این دختر چرا غش کرده؟_

 اینو باید من از شما بپرسم_

 یعنی چی؟_

 خبر بدی شنیده؟_

 بله_

بهش وارد شده، به پرستارا میگم اقدامات  برای همینه که از حال رفته فشار روحی _

الزمو انجام بدند، چیز جدی ای نیست اما باید مراقبش باشید شاید دفعه بعدی سکته 

 .کنه نباید فشار روحی ای بیشتر از این وارد دختر بشه

دکتر اینو گفت و به سمت بیرون حرکت کرد، کنجکاو به قباد نگاه کردم من نمی 

 :سهیال چیه برای همین گفتم دونستم دلیل غش کردن

 سهیال برای چی غش کرد؟_

تو چشمام نگاه کرد، چشماش مثل همیشه بی رنگ نبود و رنگ ملیحی از قرمز عشق 

داخل رنگ سبز چشماش دیده میشد. سرمو به طرف پایین بردم و به کفش های قباد 

ی قبادو گرفتم و نگاه کردم، بعد از چند ثانیه کفش های قباد از دیدم دور شد، رد پاها

به تخت سهیال رسیدم. سهیال چشماش نیمه باز بود و با صدای ریزی ناله می کرد. 

 :قباد به طرف من برگشت و گفت

اونجور که من فهمیدم عمه ای که خیلی دوستش داشته مرده، اومد و از من برای _

چند روز مرخصی خواست، حالش خوب نبود و گریه می کرد ادامش ام که خودت 

 ودی و دیدیب
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سرمو به معنی فهمیدن تکون دادم و باز هم سرمو پایین انداختم، بعد از نیم ساعت 

سهیال هوشیاری کامل خودشو به دست آورد. قباد به داروخونه رفت و چیز هایی که 

 :دکتر گفته بودو خریداری کرد. بعد از چند دقیقه به اتاق اومد و گفت

 اومده زودتر حاضر شید بریم حسابدار شرکتم زنگ زده مشکلی پیش_

 اما آقا ما هنوز سرم و آمپوالیی که دکتر داده به سهیال نزدیم_

 میگم فرهاد بیاد_

قباد عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد. زیر دست سهیالرو گرفتم و کمک کردم راه 

بره، قباد داخل ماشین نشسته بود. من و سهیال هم عقب نشستیم، قباد ماشینو به 

ر آورد و با بیشترین سرعت به سمت خونه رفتیم. در بین راه به فرهاد زنگ حرکت د

 .زد و خالصه ی قضیه رو تعریف کرد و قرار شد فرهاد برای تزریق به عمارت قباد بیاد

به عمارت رسیدیم، از ماشین بیرون اومدیم و قباد بدون هیچ مکثی ماشینو به حرکت 

رو به دست اون ها سپردم و به سمت در آورد. نسرین و ساناز اومدند سهیال

دستشویی پاتند کردم، تو ماشین هم به زور خودمو نگه داشته بودم! بعد از این که 

خودمو سبک کردم از دستشویی بیرون اومدم، همون موقع زنگ عمارت به صدا در 

اومد. نسرین و ساناز کنار سهیال بودند و پذیرایی کردن از فرهاد گردن من افتاد. یه 

ای خوشرنگ داخل استکان ریختم و به سمت اتاق حرکت کردم، فرهاد در حال چ

دیدن دارو های سهیال بود، سالم کردم و چای رو روی میز گذاشتم، در جواب سالمم 

 .سالم داد برعکس قباد که فقط سر تکون میده

یه سرم به دست سهیال زد و دوتا آمپول داخل پالستیکو به سرم زد، به سمت ما سه 

 :دمتکار برگشتو گفتخ

 کی شبو کنار سهیال میمونه؟_
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نسرین از قبل برای امشب مرخصی گرفته بود تا به دیدن دختر و پسرش بره، من و 

ساناز هر دو با هم کلمه ی منو به زبون آوردیم. به سمت ساناز برگشتم و در گوشش 

 : گفتم

بح بیدار بمونم بزار تو دو دقیقه از یک شب نگذشته خوابت میبره من می تونم تا ص_

 من مراقبش باشم

 :ساناز که کمی قانع شده بود گفت

 آرشین بمونه بهتره_

نیم ساعتی بود همگی در پذیرایی جمع شده بودیم، فرهاد سرش تو گوشی بود و من 

ساناز باال سر سهیال بودیم، نسرین هم پسرش دنبالش اومده بودو رفته بود. ساناز 

 :د تنها شدیم، فرهاد به طرف من برگشت و لب زددست به آب رفت و منو فرها

مواظبش باش مرگ خانواده ی آدم خیلی سخته شاید حرف دکترش درست در بیاد _

 و سری بعد سکته کنه

به سمتش برگشتم و به عسلی چشماش نگاه کردم، خیلی سعی کردم پوزخندی روی 

 :لبم شکل نگیره اما نشد

 دکترا هر چی میگن دروغه_

 ر فکر می کنی؟چرا اینطو_

 چون تا االن به صد نفر گفتن سکته می کنی ولی اون صد نفر سالمه سالمن_

 ظرفیت و تحمل آدما فرق داره شاید اون صد نفر قوی تر از سهیال بودن_

 : بدون هیچ مکثی فکری که تو ذهنم شکل میگیره رو به زبون میارم

 ولی من از سهیال ضعیف تر بودم_
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نگاه می کنه ولی پس از چند ثانیه تعجب جای خودشو به ترحم فرهاد با تعجب به من 

واگذار می کنه، ترحمی که همیشه ازش بیزار بودم! بخاطر حرفم به خودم لعنت می 

 .فرستم

 : فرهاد

 واقعا متاسفم نمی خواستم ناراحتت کنم_

ن اشکالی نداره آقا فرهاد من به ناراحت بودن و ناراحت موندن عادت کردم با اجازتو_

 من برم

 صبر کن کجا میری اون یکی خدمتکار که هنوز نیومده_

تو دلم به ساناز لعنت می فرستم، آخه مگه دستشویی هم انقدر طول میکشه؟ باز هم 

 :سر جام می شینم. بعد از چند دقیقه باز هم فرهاد سر صحبتو باز می کنه

 مگه میشه یه آدم همیشه ناراحت باشه ؟_

 رای زنده بودن نداشته باشه میشهبله وقتی انگیزه ای ب_

مگه فقط خانواده انگیزه ی زندگی هستند؟ فکر رسیدن به آرزوهات هم میتونه _

 انگیزه ی زندگی باشه

 آرزویی ندارم_

 مگه میشه ؟_

 : تو چشم هاش زل می زنم و باصدایی ضعیف میگم

ر مادرم من هر آرزویی داشتم همراه با خانوادم بود و البته درس که بعد مرگ پد_

 شروع به کار در این عمارت کردم و نتونستم ادامه بدم

 هنوزم میتونی_



                 
 

 

 مهسا محمدی | تهران بی تو رمان

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

82 

 

 من صبح تا شب تو این عمارت کار می کنم_

 میتونم از قباد اجازتو بگیرم_

 ممنونم اما الزم نیست_

از جام بلند شدم و قبادو با تعجب و ترحمی که از چشم هاش معلوم بود تنها گذاشتم، 

بزنم و پیشنهاد فرهادو قبول کنم اما می دونستم قباد همچین  دلم می خواست فریاد

اجازه ای رو به من نمیده. برای ساناز نگران شدم و به سمت دستشویی رفتم، نکنه 

 اتفاقی افتاده که این همه مدت داخل دستشوییه؟

هر چقدر در زدم کسی جواب نداد، در دستشوییو باز کردم ولی کسی داخلش نبود. 

 :متکار ها رفتم و ساناز رو اونجا دیدم و با تعجب گفتمبه اتاق خد

 تو اینجا چیکار می کنی؟_

 مگه قرار بود کجا باشم؟_

 از کِیِه اینجایی؟_

 از وقتی شما و آق فرهاد دلو قلوه می دادین گفتم مزاحمتون نشم اومدم اتاق_

 چی میگی برای خودت ؟_

فرهادم از یه طرف نامرد یکی وایی آرشین تو خیلی خوش شانسی قباد از یه طرف _

 از عاشقاتو به ما هم قرض بده

 :با صدایی که سعی در کنترلش داشتم گفتم

 بسته ساناز این چرتو پرتایی که میگی چیه؟_

 چرتو پرت نیست عزیزم واقعیته_
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 گفتم بس کن_

خب حاال گاز نگیر ولی میگم آرشین خیلی باحال میشه ها دوتا دوست سر تو دعوا _

 کنن

 :زدم و دنبال ساناز افتادمداد 

 میگم بس کن عفریته_

ساناز می دویید و می خندید، در حال موش و گربه بازی بودیم که در اتاق به صدا در 

 :اومد و بعد صدای قباد شنیده شد

 اگه بچه بازیتون تموم شد به ادامه ی کار هاتون برسید_

، بازم خداروشکر دو دقیقه از حرف های قباد معلوم بود صدای جیغ و داد مارو شنیده

قبلش نیومد و اراجیف سانازو نشنید. به بیرون از اتاق رفتیم، فرهاد تصمیم گرفته بود 

 .شب رو داخل عمارت سر کنه

قباد دستور داد سهیالرو به اتاق مهمون ببریم، خداروشکر اتاق مهمون پایین بود و 

هیالرو در اتاق مهمون گذاشتیم نیازی به باال رفتن از پله ها نبود. بعد از این که س

ساناز رفت و من در اتاق تنها موندم. حرف های فرهاد در ذهنم اکو میشد، ای کاش 

قباد اجازه ی درس خوندنو به من می داد! آه پر دردی کشیدم و روی کاناپه دراز 

 .کشیدم

ساعت ها می گذره و من بیدارم. سهیال با آرام بخش هایی که بهش تزریق شده به 

وابی آروم فرو رفته، صدای اذان به گوش میرسه، بلند میشم و به بیرون از اتاق خ

میرم. داخل سرویس بهداشتی وضو می گیرم، وقتی از سرویس بهداشتی بیرون میام 

فرهادو در حال نماز خوندن می بینم، چشم هاشو بسته و کلمات عربی رو به طرز 

 .زیبایی تلفظ می کنه
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چند دقیقه به فرهاد خیره میشم، وقتی به خودم میام فرهاد  نمی فهمم چند ثانیه یا

نمازشو تموم کرده و در حال جمع کردن جانمازشه. قبل از این که منو ببینه پا تند می 

کنم و به سمت اتاق مهمون میرم، داخل اتاق میشم و دستمو روی قلبم میزارم از 

 .روی قلبم برمی دارم هیجان تند تند میزنه، چند نفس عمیق میکشم و دستمو از

بعد از این که نمازمو خوندم روی کاناپه دراز میکشم و چشمامو می بندم، داخل ذهنم 

مردی خوش قد و قامت در حال نماز خوندن نمایان میشه، سعی می کنم اون مردو از 

ذهنم بیرون بندازم ولی بیرون نمیره، از در بیرون می کنم از پنجره وارد میشه. 

ذهنم بر من پیروز میشه و وقتی به خودم میام می فهمم چندین ساعتی بالخره مرد 

هست که در فکر اون مرد هستم. واقعا باورم نمیشه! آخه چرا من نشستم و به یه مرد 

 ساعت ها فکر کردم؟

ساعت هشت صبح بود که سهیال هوشیار شد، به سمتش رفتم و کمک کردم بلند 

ج داشت، در سینی یه صبحانه ی مفصل چیدم بشه. ضعیف شده بود و به تغذیه احتیا

 .و به اتاق سهیال بردم، نمی خورد ولی همه ی صبحانه رو به زور به خوردش دادم

ساعت ده بود که سهیال کُلی بازی در آورد و گفت می خواد برای دیدن عموش به 

قبرستون بره، هر کاری کردم نتونستم جلوشو بگیرم، بالخره خودشو از اتاق بیرون 

انداخت. قباد و فرهاد روی کاناپه نشسته و در حال صحبت بودند و با شنیدن سر و 

صدای ما به سمتمون برگشتند، من و سهیال هر دو سالم دادیم، قباد سرشو تکون داد 

 :ولی فرهاد جوابمونو مثل آدم داد و بعد به طرف من برگشت و گفت

 اینجا چه خبره؟_

 بره میگم حالت بده گوش نمیده آقا سهیال می خواد به دیدن عموش_

 :قباد به طرف سهیال برگشت و گفت
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 مگه تو نبودی که دیشب غش کردی؟_

 ب..بله اما من باید به دیدن عمم برم؟_

 با کی با خانواده ای که حتی نیومدن حالتو بپرسن؟_

 با...با تاکسی میرم_

 بسته دختر جون بشین سر جات فردارو که ازت نگرفتن_

 ..اما_

 که گفتم همین_

 من می برمش_

 :هر سه با تعجب به سمت فرهاد برگشتیم که قباد گفت

 تو می خوای قبرستون بری؟_

 آره، از کِیِه به دیدن مادر بزرگو پدر بزرگم هم نرفتم_

 باشه پس اگر تو میری منم میام_

 : فرهاد به سمت سهیال برگشت و گفت

 ش؟عموت بهشت زهرا خاک شده ؟ میدونی کدوم قطعه هست_

 بله بهشت زهراعه میدونم کجا خاک شده واقعا مدیونتون میشم اگر منو ببرید_

 خوبه پس آماده شو تا یه ربع دیگه میریم_

 میشه منم بیام؟_

 :هر سه به سمت من برگشتند و با کنجکاوی نگاهم کردند قباد گفت
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 تو کجا میای؟_

 می خوام سر قبر پدر مادرم برم_

 :رهاد به طرف من برگشت و گفتقباد به فرهاد نگاه کرد، ف

 باشه مشکلی نیست فقط زود حاضر بشید_

 ممنونم_

فرهاد سرشو تکون داد و منم به سمت اتاق پا تند کردم، گوشیمو برداشتم و شماره ی 

 : عمو کوچیکمو گرفتم بعد سه بوق جواب داد

 س..سالم عمو خوبی ؟_

 سالم آرشینِ عمو مگه میشه صداتو بشنوم و خوب نباشم_

 لطف داری عمو_

 چه عجب یادی از ما کردی و افتخار دادی زنگ بزنی ؟_

 ببخشید عمو بعد مرگ خانوادم حالم خوب نبود_

 عب نداره دخترم درکت می کنم_

 عمو میدونی بابا مامانم تو کدوم قطعه هستند ؟_

 !مگه تو نمیدونی ؟_

 : خجالت کشیدمو با صدایی نازک گفتم

 به دیدنشون نرفتمنه عمو بعد هَفتُم دیگه _

 مگه میشه ؟! چرا نرفتی ؟_
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 عمو خودت که میدونی کار می کنم_

یعنی صاحبکارت بهت یه مرخصی دو ساعته نمیده ؟ آخه چند بار بهت بگم دختر _

 بیا پیش خودم

نه عمو ربطی به مرخصی نداره من من نمی تونستم برم قلبم باور نمی کرد که _

ز موقعیتش جور شده و به نظرم باید به دیدنشون خانوادم زیر خاک هستند اما امرو

 برم

درکت می کنم دخترم برات شماره قطعه رو پیام می کنم تا یه موقع یادت نره برو به _

 دیدن پدرت حتما دل تنگته

صدای عمو بغض خاصی داشت بغضی که باعث شد اشک از چشمام بباره، با صدایی 

 : لرزون لب زدم

 من میرم عمو خداحافظ_

 اظب خودت باش دخترم خداحافظمو_

بعد این که قطع کردم عمو برام شماره قطعه رو فرستاد، اشکامو پاک کردم و سریع 

آماده شدم. وقتی از اتاق بیرون رفتم سهیال هم آماده بود و همگی منتظر من بودند، 

همگی به طرف پورشه ی قباد رفتیم داخلش نشستیم و قباد ماشینو به حرکت در 

طول راه هیچ کس صحبتی نکرد، بالخره به بهشت زهرا رسیدیم. فرهاد به ما آورد. در 

 :نگاه کرد و گفت

هر کدوم هر قطعه که میخواید برید و آخرش باز همین جا برگردید، یادتون باشه _

 ماشین کنار قطعه ی بیست و هشت قرار داره

ما سهیال نبود اینو گفت و با قباد به سمت مخالف برگشتند، به کنارم نگاه کردم ا

فهمیدم اون هم به سمت قطعه ی عموش رفته. به سمت قطعه ی صدو پنج رفتم، 
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بالخره بعد از حدود چهل دقیقه قبر مامان بابامو پیدا کردم. بین قبر هردو نشستم و 

گریه کردم، دلم براشون تنگ شده بود. هر دو سنگ قبر بوی تن مامان بابامو می 

نجا بودم و چه قدر گریه کردم وقتی سرمو باال بردم فرهادو دادند! نمی دونم چه قدر او

دیدم که دور تر وایساده و به من زل زده، سریع با پشت دستم اشک هامو پاک کردم 

فرهاد هنوز همونجا بود و به من زل زده بود، بعد از چند لحظه به کنارم اومد و با 

 :صدای آروم و آرامش بخشش گفت

یومدی هر کدوم یه مکانو گشتیم که بالخره من پیدات همه منتظرت بودیم که ن_

 کردم

 : با صدایی که بر اثر گریه گرفته شده بود گفتم

 ب..ببخشید متوجه گذر زمان نشدم_

 عیب نداره بلند شو بریم_

وقتی بلند شدم زیر پام خالی شد و روی زمین افتادم، دیشب نخوابیده بودمو االنم 

و پاهام تحمل وزنمو نداره، فرهاد به سمتم اومد و انقدر گریه کردم که ضعیف شدم 

زیر دستمو گرفت و کمک کرد بلند بشم، مبایلشو از جیب شلوارش در آورد و به قباد 

 .زنگ زد و گفت همراه با سهیال به قطعه صدو پنج بیاد

 :شخص پنجم

قباد فرهاد و سهیال داخل ماشین منتظر آرشین بودند ولی از آرشین خبری نبود، 

ایلش هم داخل ماشین جا مانده بود، هر سه تصمیم گرفتند قبرستان را بگردند تا مب

 .آرشین را پیدا کنند

قباد دست و پایش گم کرده بود و نگران آرشین بود! دختری که در این چند ماه در 

قلبش جا خوش کرده بود و خیال بیرون رفتن هم نداشت. سهیال با حال ناخوشی که 
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شین نگران بود و دنبالش می گشت و اما فرهاد، فرهاد با حس خودش داشت برای آر

دلسوزی دنبال آرشین می گشت، نه مانند سهیال حس دوستانه داشت و نه مانند قباد 

 .حس عاشقانه فقط و فقط از روی ترحم به دنبال آن دختر بود

و بالخره بعد از یک ساعت جست و جو آرشین را پیدا کرد، میان دو قبر نشسته بود 

زار می زد. با دیدن آرشین قلب هر سنگدلی مچاله می شد چه برسد به قلب فرهادی 

که سرشار از محبت و مهربانیست ! دلش نیامد خلوت این دختر را با خانواده اش به 

 .هم بزند همان جا ایستاد و به آرشین زل زد

رق دیدن این بعد از یک ربع آرشین سرش را باال برد و فرهاد را دید. فرهاد آنقدر غ

دختر شده بود که حواسش نبود آرشین بهش نگاهش می کند، وقتی به خودش آمد 

متوجه شد چند دقیقه ای است که غرق دیدن این دختر شده. به سمت آرشین قدم 

 .برداشت و گفت که هر سه دنبالش می گشتند

را  وقتی زیر پای آرشین خالی شد و بر روی زمین افتاد هول زده زیر دست آرشین

گرفت و بلندش کرد. فرهاد به قباد زنگ زد و گفت که در قطعه ی صدو پنج قرار 

دارند، بعد از چند دقیقه قباد رسید. آرشین با کمک فرهاد به سمت ماشین قدم 

برداشت و داخل ماشین نشست، سهیال آرشین را در بغل گرفت و گفت که خیلی 

آرشینی که رنگ صورتش پریده  نگرانش بوده است. قباد به سمت عقب برگشت و به

بود و به سفیدی می زد نگاه کرد، با دیدن رنگ پریدگی آرشین ماشین را به حرکت 

 .درآورد و با بیشترین سرعت رانندگی کرد

در بین راه دکه روزنامه فروشی دید، ماشین را نگه داشت و از دکه آبمیوه و کیک 

ا بی حالی به قباد نگاه کرد، قباد خرید. قباد در عقب ماشین را باز کرد و آرشین ب

بدون هیچ حرفی کیک را باز کرد و همراه با آبمیوه به دست آرشین داد و آرشین با 
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بی حالی و با کم ترین سرعت آبمیوه و کیک را نوش جان کرد، بعد از این که حالش 

 .بهتر شد قباد پشت فرمان نشست و شروع به رانندگی کرد

دی که در همه کار عجول است و خیلی بی حوصله چطور با برای فرهاد عجیب بود قبا

آرامش باالسر آرشین ایستاده و به کیک خوردنش نگاه می کند؟! بعد از این که به 

عمارت رسیدند قباد و فرهاد سر میز و سهیال و آرشین داخل آشپزخانه ناهارشان را 

 .خوردند و هر کدام بعد از ناهار به کار های خود رسیدگی کردند

 :فرهاد

به اتاقی که دیشب داخلش به خواب رفته بودم رفتم، به قصد خواب روی تخت دراز 

کشیدم اما خوابم نبرد. به قباد فکر کردم ما از نوجوونی با هم دوست بودیم و تمام 

اخالقش دستم اومده بود، هیچ موقع اونو انقدر نگران ندیده بودم، یعنی دیده بودما 

 !ولی نه برای یه دختر

قباد آدم تجمل گرایی هستش و تموم دوست دختراش پدرای پولدار دارند، فکر به 

این که قباد اون دخترو دوست داره واقعا مسخرس! اصال شاید به خاطر امین نگران 

 .آرشین بود

از فکر کردن خسته شدم چون به هیچ نتیجه ای نرسیدم. سعی کردم بخوابم اما نشد، 

نجا قدم زدم. باغ عمارت خیلی تو چشم خورد، می به حیاط عمارت رفتم و در او

دونستم هر کسی اجازه ی رفتن به ته باغو نداره، دفعه ی قبل با قباد ته باغ رفته 

بودم و بهشتی که قباد برای خودش درست کرده و دیده بودم، بهشتی پر از گل، 

ارم بهشتی که وسطش یه تاب بزرگ داره و حتی من که یه مرد بالغ هستم دوست د

 .روی اون تاب بشینم و ساعت ها تاب بازی کنم

به طرف باغ قدم برداشتم، وقتی نزدیک های تاب رسیدم صدایی به گوشم خورد، 

صدای یه دختر که آهنگ می خوند! نزدیک تر شدم و پشت یه درخت ایستادم، با 
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دیدن صحنه ی روبروم متحیر شدم! آرشین روی تاب نشسته بود اشک می ریخت و 

 .می خوند آهنگ

هیچ چیزی به سر نداشت و نسیم موهای حالت دارشو با هر تاب نوازش می کرد، مثل 

بچه ای مظلوم بود! بچه ای که گم شده و دنبال پدر مادرش می گرده. آهنگی که می 

 :خوند رو شنیده بودم این آهنگ متعلق به علی زندوکیلی بود

 صدام غمگینه از بس گریه کردم"

 چ آوازه ای نیستازم هیچ اسمو هی

 نمی پرسه کسی هی در چه حالی

 " خبر از آشنای تازه ای نیست

من درکش نمی کردم چون داغ خانواده ندیده بودم، اما می دونستم خیلی درد 

میکشه. خیلی سخته یه روز بفهمی هیچ کسو جز خودت نداری! در حال تماشای اون 

 .مانند من آرشینو تماشا می کنهدختر بودم و متوجه نشدم قباد کنار من ایستاده و 

وقتی قباد به چشم من نمایان شد که به طرف آرشین قدم برداشت، صورتشو ندیدم 

اما می دونستم االن از آرشینی که بی اجازه وارد بهشتش شده عصبانیه! قباد به طرف 

آرشین رفت بدون ذره ای ترحم دستشو به سمت موهای آرشین برد و کشید و دم 

 :داد زدگوش آرشین 

 مگه من نگفته بودم هیچ کس حق ورود به اینجا رو نداره؟_

 :آرشین با صدایی که گرفته شده بود گفت

 ب..ببخشید آقا ا..اشتباه کردم_

 غلط کردی، غلط کردی اومدی، نباید االن میومدی_
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مطمعن بودم که آرشین بعد از این شنوایی خوبی نخواهد داشت. به عقب گرد کردم 

برگردم اما دلم برای آرشین سوخت! به طرف قباد رفتم، دستشو گرفتم  که به عمارت

و موهای آرشینو از بین انگشت های قباد آزاد کردم. قباد با عصبانیت به من نگاه کرد 

 :و گفت

 تو دخالت نکن فرهاد من باید به حساب این دختر برسم_

 این دختر االن حالش خوب نیست حساب کتابو بزار برای بعد_

 :صدای بلندی که هیچ موقع از قباد توقع نداشتم گفتبا 

 بهت میگم دخالت نکن_

باورم نمی شد قباد با من همچین رفتاری داشته باشه! بدون این که به صورتش نگاه 

کنم دستشو ول کردم و به سمت حیاط رفتم، صدای قباد که به آرشین دستور می داد 

 :شنیده می شد

 ت میرسمگمشو تو اتاقت بعدا به حساب_

آرشین به سمت عمارت دویید و قبل از من به عمارت رسید. به اتاقم رفتم و بعد از 

برداشتن وسیله هام از عمارت بیرون زدم. قباد داخل حیاط ایستاده بود، وقتی به 

 :طرف در رفتم با عجله به سمتم اومد، بازومو گرفت و گفت

میدونی که چه قدر رو باغ  داداش من قصدی نداشتم، به خدا یه لحظه عصبی شدم_

 حساسم به بزرگی خودت ببخش

به چشماش نگاه کردم، می شد پشیمونیو از چشماش خوند ولی پشیمونی قباد فریاد 

ناحقش سر منو توجیح نمی کرد. بدون این که حرفی بزنم دستمو کشیدم، درو باز 

 .کردم و از اون حیاط و باغ و عمارت کذایی بیرون زدم

 :قباد
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میشه من، من سر بهترین رفیقم فریاد کشیدم! همش تقصیر این دختره، آخه باورم ن

چرا باید برای من مهم باشه؟ اصال چرا فرهاد در حال تماشای آرشین بود؟ سردرگم و 

 .کالفه به ته باغ رفتم روی تاب نشستم و تابو به حرکت در آوردم

ی کنه ولی مگه دلم می خواست سرمو به دیوار بکوبم، میگن عشق آدمو ضعیف م

ممکنه؟ اصال مگه من عاشقش شدم؟ چرا یه حس زود گذرو به عشق تشبیه می کنم؟ 

اه! شاید اگر فرهاد نبود من انقدر عصبانی نمی شدم و میزاشتم آرشین روی تاب 

بشینه و من ساعت ها محو زیباترین صحنه ی روبروم بشم اما بودن فرهاد اینجا همه 

هر آدمیو مشتاق به نوازشش می کنه اون حق نداشت  چیو خراب کرد! موهای آرشین

وقتی آرشین هیچ روسری و شالی سرش نیست آرشینو نگاه کنه، اگر تو مهمونی یا 

عروسی بودیم چرا ولی تو روز عادی فقط من حق دارم دلبری کردن آرشینو وقتی 

 !موهاش دورش ریخته ببینم فقط من

ار ضدونقیض و از پارادوکسی که ذهنم ایجاد اما چرا من؟ مگه من کیِه آرشینم؟ از افک

کرده بود خسته شدم، من خودمم نمی دونم چی می خوام! گیج شدم هیچ چیزی 

سرجاش نیست. عقلم یه چیز میگه دو دقیقه بعدش قلبم می لرزه و تموم حرف های 

 عقلم آوار میشه و میریزه روی قلبم و بعد از این ریزش نه قلبم میتونه بلرزه نه عقلم

میتونه حرفی بزنه. واقعا نمی دونم چی به روزم اومده فقط می دونم من اون قباد قدیم 

 !نیستم

از روی تاب بلند میشم و به اتاقم میرم، االن فقط خواب میتونه منو از این همه فکر 

 .نجات بده

 :امین

دو سه ماه از اون روزی که آرشینو دیدم می گذره و من خیلی رو خودم کار کردم. 

القم با بیتا خیلی بهتر از قبل شده، شاید اون بتونه کاری کنه من آرشینو فراموش اخ
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کنم. البته تا حدودی هم موفق شده، آرشین در ذهن من فراموش نشده اما کم رنگ 

 .شده

امروز پدرش مهمونم کرده و قراره به خونشون برم. خداروشکر آثار اون تصادف کامل 

المتم. به سمت کمدم میرم و پیراهن سفیدمو با شلوار از بدنم رفته و االن سالم و س

مشکی می پوشم. بعد از آماده شدن با مامانم خداحافظی می کنم به سمت ماشین 

میرم، داخل ماشین می شینم و با بیشترین سرعت به سمت خونه ی بیتا حرکت می 

 .کنم

یبا شده بود! یه وقتی داخل خونه شدم احوال پرسی گرمی با بیتا و پدرش کردم. بیتا ز

تیشرت مشکی که روش نوشته های سفید بود و یه شلوارک سفید تنش بود، دقیقا 

 .برعکس من لباس پوشیده بود

به سمت میز رفتیم و ناهار خوردیم، بعد ناهار پدر بیتا به اتاقش رفت و منو بیتا با هم 

ه ی منو بیتا مثل تنها شدیم. با هم روی کاناپه نشستیم و تلویزیون تماشا کردیم. رابط

 .دوتا دوست بود به بیتا اجازه ی پیشروی بیشتر ندادم اون هم تالشی نکرده

بعد نیم ساعت سنگینی چیزیو روی شونم حس کردم، بیتا سرش رو شونه ی من بود 

و خوابش برده بود. مژه های بلندش روی صورتش سایه انداخته بود، با دیدن بیتا یه 

و این مدت نداشتم، حسی که فقط با دیدن آرشین به حس بهم دست داد! حسی که ت

من دست می داد، این دختر قدرت کافی برای بیرون انداختن آرشین از ذهنمو داشت 

 !ولی من خودم نمی خواستم چون یاد آرشین پر از حس خوبه

سرمو تکون دادم و سعی کردم به هیچ چیزی فکر نکنم، کانال های تلویزیون رو 

چ چیزی برای دیدن نداشت. موبایلمو برداشتم و سعی کردم تا عوض کردم اما هی

بیدار شدن بیتا خودمو سرگرم کنم. سه ربعی در تلگرام مشغول بودم و بیتا هنوز 

خواب بود، دلم نمیومد بیدارش کنم اما زیادی خوابیده بود و باید بیدار می شد. چند 
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که بالخره خانوم چشماشو باز بار صداش زدم اما بیدار نشد، دوبار شونمو تکون دادم 

کرد. مثل بچه ها دست هاشو مشت کرده بود و چشماشو می مالید! از این کار بیتا 

خنده روی لبم اومد ولی زود جمع و جورش کردم. بعد این که خواب از سرش پرید 

 :شرمنده به من نگاه کرد و گفت

 ببخشید عزیزم من یهو خوابم گرفت_

 یم بیرون حوصلم سر رفتعیبی نداره، آماده شو بر_

 باشه عزیزم دو دقیقه ای اومدم_

رفت تا دو دقیقه ای آماده بشه اما دو دقیقه نیم ساعت طول کشید، بعد این که 

تشریف فرما شد به سمت ماشین رفتیم و من با بیشترین سرعت به پارک ساعی 

 .حرکت کردم

، عکس العملی دستم رو دنده قرار داشت که دست بیتا رو روی دستم حس کردم

نشون ندادم، نمی خواستم امروزمون خراب بشه. بالخره به بام تهران رسیدیم، شلوغ 

بود. برای اولین بار خودم پیش قدم شدم و دست بیتارو گرفتم. با هم بدون هیچ 

حرفی قدم می زدیم ولی هر دو تو فکر بودیم، شاید هم فکرامون مشترک بود، من به 

 !فکر آیندمون

ای می دوید و شلوغ می کرد، باز یاد آرشین سراغم اومد، یاد بچگیامون ، دختر بچه 

ولی اینبار یاد آرشین و کنار زدم و به دختر کنارم نگاه کردم، دختری که زن من بود! 

بیتا نگاهمو حس کرد و سرش رو باال آورد، از نگاه من تعجب کرده بود اما خیلی زود 

 :ادتعجبش فروکش کرد و جاشو به شیطنت د

 آفتاب از کدوم طرف در اومده آقا امین به من زل زده_

 :از لحن بامزه ی بیتا لبخندی به لبم اومد و گفتم
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 !گناه که نکردم زنمی دوست دارم نگاهت کنم_

انگار منتظر این جواب نبود چون دیگه حرفی نزد و فقط به چشمام نگاه کرد، 

! بی هوا خودشو در چشماش جادو داشت طوری که منم به سکوت وادار کرد

 :شم رها کرد و با لحنی بغض آلود گفت_و_آغ

 دوست دارم امین_

شم بود! حاال بهتر از قبل می تونم عطر تنش رو _غو_این اولین باری بود که بیتا در آ

حس کنم بدون این که فکرم جای دیگه ای باشه، بدون این که یاد آرشین درسرم 

 !بپیچه، حاال هم روحم کنارشه هم تنم

 امروز زمان بر ضربان دل من تنظیم است...چون تورا می بینم"

 دیروز جهان بر سر احساس دلم دلگیر بود... چون تورا نشنیدم

 " فردا آسمان به بودنمان خوش بین است...چون تورا از باغ جهان میچینم

 :آرشین

رفته و دو هفته ای از اون روز کذایی می گذره، قباد برای تفریح به خارج از کشور 

 !نیست. قبال بود و نبودش زیاد فرق نداشت اما االن از نبودش خوشحالم

دو سه روزی هست سرما خوردم. سعی کردم با خود درمانی خودمو خوب کنم اما 

نشد. ساناز میگه زنگ بزنم به فرهاد اما خجالت می کشم، فرهاد هیچ نسبتی با من 

که قباد سرش فریاد کشید به عمارت  نداره پس چرا باید بهش زنگ بزنم؟ بعد از این

 .نیومد، فکر کنم بهش بَر خورده باشه، البته حق داره

تو همین فکر ها بودم که یهو زنگ در زده شد و نسرین رفت درو باز کرد و فرهاد 

داخل شد، از دیدن فرهاد داخل عمارت تعجب کردم خوبه همین االن تو فکر 

 :م و گفتمنیومدنش به عمارت بودم. به سمتش رفت
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 سالم اقا فرهاد خوش اومدین_

 سالم ممنون_

فرهاد به سمت کاناپه رفت و روی کاناپه نشست، راه آشپزخونه رو پیش گرفتم تا 

براش چای بیارم که یهو ساناز جلوم سبز شد و با موزیگری لبخندی زد با دیدن 

 :لبخندش مشکوک گفتم

 اتفاقی افتاده؟_

 نه چه اتفاقی قراره بیوفته؟_

 :رمو تکون دادم و اومدم از کنارش رد بشم که نذاشتس

 چیزه ، ام.. آرشین تو برو پیش فرهاد بشین من میرم چای بیارم_

 !اولین باره می بینم خودت برای کار پیش قدم شدی_

 خب، خب میدونی تو مریضی بخاطر اون من کار می کنم_

 :چشمامو ریز کردمو گفتم

 اره من برم پیش فرهاد بشینم؟باشه تو چای ببر ولی چه دلیلی د_

 خب دکتر که اومده اینجا تو هم مریضی چی از این بهتر؟_

 :هنوز جواب سانازو نداده بودم که فرهاد گفت

 ساناز زنگ زد و گفت تو مریض شدی_

 فرهاد کِی اومده بود اینطرف؟

 :با غیض به ساناز نگاه کردم و بعد به فرهاد گفتم
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ولی من چیزیم نیس با سوپ و دم نوش خوب میشدم  ممنونم که اومدید آقا فرهاد_

 ساناز مسئله رو بزرگ کرده

 به هر حال من تا اینجا اومدم پس بهتره بیای تا معاینه ات کنم_

اینو گفت و باز هم به سمت کاناپه رفت و روی کاناپه نشست، تو اون لحظه خیلی 

 !دوست داشتم سانازو بزنم اما حیف که نشد

کاناپه رفتم و کنار فرهاد نشستم، فرهاد وسایل پزشکیشو داخل با خجالت به سمت 

 :کیف آورده بود شروع به معاینه کرد بعد معاینه به چشمام نگاه کرد و گفت

 یه سرماخوردگی ساده هستش و با دوتا آمپول رفع میشه_

اسم آمپول که اومد وجودم پر از ترس شد، انقدر که از آمپول می ترسیدم از 

 : نمی ترسیدمچیزدیگه ای 

 نمیشه به جاش قرص بخورم_

 قرص هم مریضیتو خوب می کنه اما بهتره آمپول بزنی تا یه باره خوب بشی_

 آهان ممنونم_

شروع کرد به جمع کردن وسایلش، فکر کردم می خواد بره اما کیفشو کنارش گذاشت 

کردن چای و باز هم به کاناپه تکیه داد، ساناز هم در همه ی این مدت نبود حتی دم 

 !این دختر نیم ساعت طول میکشه

 :فرهاد به سمت من برگشت و گفت

 قباد چند روزه رفته؟_

 شش روزی میشه_
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سرشو تکون داد و باز هم بینمون سکوت حکم فرما شد. نمی دونستم بلند بشم یا 

بشینم، در همین حال ساناز سینی به دست وارد شد و سینی رو روی میز گذاشت. با 

وان در سینی متعجب به ساناز نگاه کردم، ساناز نگاه متعجبمو دید و با دیدن دو لی

 :لبخندی مصنوعی گفت

 چیزه... دیدم با آقافرهاد گرم صحبتی گفتم برای تو هم چای بیارم_

با این حرفش تعجب من بیشتر و چشمام باز تر شد و در همین حال صدای خندون 

 :فرهاد شنیده شد

 ساناز تو چشمات حل میشه یکم دیگه چشماتو باز کنی_

خودش و ساناز شروع به خنده کردند و من با حرص به هر دو نگاه می کردم، بعد این 

که خنده هاشون تموم شد ساناز رفت و من باز هم با فرهاد تنها شدم. بعد چند دقیقه 

 :موبایل فرهاد سکوتو شکست

 الو سالم عزیزم خوبی_

_..... 

 قوربونت برم منم خوبم_

_..... 

 با خودم گفتم: یعنی دوست دخترشه؟

 باشه می خرم برات_

_.... 

 کاری نداری مامان ؟_

_.... 
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 (r1roman.iاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است) _

 خداحافظ

وقتی انسان پشت گوشیو مادر خطاب کرد یه نفس راحت کشیدم، نمی دونم چرا ولی 

ز این که فهمیدم صحبتش با مادرش بود خوشحال شدم. با صدای فرهاد به طرفش ا

 :برگشتم

 بعد صحنه ی رمانتیک تو و داییت تو جشن داییت بهت سر زد؟_

 نه_

 ولی چرا؟ بالخره اون داییته و وظیفشه بهت کمک کنه_

 اون وظیفه ای در قبال من نداره_

نمیبره تا اینجا کلفتی نکنی؟ فکر نکنم چرا داره، اصال چرا تورو به خونه ی خودش _

 وضع مالیش اونقدر بد باشه که نتونه خرج تورو برسونه

 میشه در موردش حرف نزنیم؟_

 روبرو شدن با واقعیت سخته یا خودتم جوابشونو نمی دونی؟_

 دایی من می خواست منو به خونش ببره ولی زن داییم نذاشت_

 چرا؟_

 !له؟ای خدا این مرد چرا انقدر فوضو

زنداییم از اول بلند پرواز بود و خودشو از خانواده ی ما باالتر می دونست، بعد مرگ _

پدر مادرم از عالقه ی امین به من خبر دار شده بود نذاشت داییم منو به خونش ببره و 

 گفت من ، من امینو اغفال می کنم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 ناراحت نشدی از این که امین با یه دختر دیگه ازدواج کرد؟_

من از اول امینو به چشم برادر می دیدم ما از بچگی با هم بزرگ شدیم و من نمی نه، _

 تونستم به چشم دیگه ای به امین نگاه کنم. سواالتون تموم شد؟

 ببخشید قصد فوضولی نداشتم فقط کنجکاو شدم_

باز شروع به صحبت با خودم کردم و تو دلم گفتم: اره معلومه فقط کنجکاو شدی ! 

 :ه چیز دیگه گفتولی زبونم ی

 !خواهش میکنم این چه حرفیه_

 من اگر جای امین بودم هیچ موقع تسلیم نمی شدم_

 تسلیم چی؟_

 حرف مادرم_

شما االن با مادرتون صحبت می کردید و لحنتون نشون میداد که دوستش دارید _

 یعنی به حرفش احترام نمی زارید؟

االن چیز زوری از من نخواسته. چرا ولی تا جایی که منطقی باشه، مامانم تا به _

میدونی مادر دلسوز بچشه اون کسی که یه چیزی رو به زور از بچش می خواد دلسوز 

 ...نیست چون به خواسته ی بچش اهمیت نداده ولی

 : لبخندی زدم و بدون فکر گفتم

 مادر منم دلسوز بود_

 من، من قصد ناراحت کردنتو نداشتم_

 ن پریدممی دونم ببخشید من بین حرفتو_
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عیب نداره ام...من دو نفر نیستم خوشحال میشم هنگام صحبت جمع نبندی و _

 راحت باشی

 ...اما_

 اما نداره_

 چشم_

 : خواست صحبت کنه که موبایلش باز هم زنگ زد

 جانم مامان_

_.... 

 باشه باشه غز نزن اومدم_

 :گوشی رو قطع کرد و گفت

 هم صحبت خوبی هستی ولی متاسفانه باید برم_

لبخندی زدم و به گفتن نظر لطفتونه اکتفا کردم. کیفشو برداشت و با گفتن خداحافظ 

به سوی در قدم برداشت و من هم برای بدرقه پشت سرش قدم برداشتم. قبل از این 

 :که دست گیره ی دررو بگیره به سمتم و گفت

 آمپول هارو میتونی بیاری مطب من منشیم برات بزنه_

 تونو ندارمممنونم اما من آدرس_

 شمارتو بده ادرسو برات اس ام اس می زنم_

بین دادن و ندادن شماره گیر کردم فرهاد آدمی نبود که مزاحمت ایجاد کنه ولی خب 

هر چی باشه یه مرد غریبه هستش، اگر شماره رو ندم زشت میشه پس مجبور شدم 

 :بدم
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_ 0990… 

 ...شب برات آدرسو می فرستم فردا منتظرتم که_

صحبت بود که با باز شدن در حرفش نصفه موند، با دیدن قباد تو چارچوب در  در حال

تعجب کردم این کِی اومد ایران؟ قباد با دیدن فرهاد ساکشو زمین گذاشت و با فرهاد 

 :دست داد

 سالم فرهاد چه عجب از اینورا_

 سالم اومده بودم استقبالت_

 مگه می دونستی من از مسافرت برگشتم_

 برمی گردی حسم می گفت_

 مسخره بازی در نیار پسر مثل آدم بگو برای چی اومده بودی_

 آرشین زنگ زد و درخواست کرد به عمارت بیام_

 !آرشین؟_

 :فرهاد سر تکون داد، قباد به سمت برگشت و با اخمی وحشتناک گفت

 دقیقا چه کاری با فرهاد داشتی؟_

ز پشت قباد ابرو هاشو باال خواستم بگم من زنگ نزدم ساناز زنگ زده اما فرهاد ا

 :انداخت و اشاره کرد که واقعیتو نگم

 چیزه...من مریض شدم از آقا فرهاد خواستم بیاد و یه معاینه ی کلی کنه_

فرهاد به طرز مسخره ای لبخند زده بود و انگشت شصتشو تکون می داد )به معنی 

ندم، قباد محکم تر اوکی ( به زور جلوی خودمو گرفتم تا به شکل مسخره ی فرهاد نخ

 :و پر حرص تر از قبل گفت
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 مگه پا نداشتی بری درمونگاه ؟_

 :قبل این که من جوابشو بدم فرهاد به حرف اومد

 تا وقتی یه دکتر کارکشته در دسترسه چرا باید بره درمونگاه؟_

قباد بدون هیچ حرفی اول به من بعد به فرهاد نگاه کرد، انگار که می خواست مچ مارو 

 !ه ولی ما که کاری نکردیمبگیر

 : فرهاد رو به قباد گفت

 من دیگه میرم خداحافظ_

قباد سرشو تکون داد و فرهاد از عمارت بیرون رفت، بعد رفتن فرهاد قباد خشمگین 

 :به سمت من برگشت و گفت

دیگه نبینم برای مریضی به فرهاد زنگ بزنی مریضی یا به باغبون بگو ببرتت _

 و، شنفتی؟درمونگاه یا خودت بر

 ب..بله، من با اجازتون برم_

سرشو تکون داد و من به سمت اتاق خدمتکار ها پا تند کردم. می دونستم که دیگه 

نیازی به من نیست چون ساناز و سهیال پذیرایی خوبی از قباد می کنند. روی تخت 

 .دراز کشیدم و گوشی بازی کردم

رفتم و روی صندلی نشستم و مثل  ساعت یازده بود که از اتاق بیرون زدم، به حیاط

همیشه ستاره هارو تماشا کردم. به ستاره ها نگاه می کردم اما فکرم جای دیگه بود، 

چشم های عسلی ای جلوی دیدمو گرفته بودند و نمی ذاشتند ستاره های چشمک 

 !زن تو آسمونو نگاه کنم
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داره؟ اصال مگه  چرا به قباد دروغ گفت؟ قباد چرا حساس شد؟ یعنی واقعا به من حس

این دوتا با هم دوست نیستن چرا همو حرص میدن؟ چرا من ابزار حرص دادن شدم؟ 

همه ی این سوال ها تو ذهنم بود و جوابی برای هیچ کدوم نداشتم. سعی کردم به 

 .هیچ چیزی فکر نکنم

از روی صندلی بلند شدم و به داخل عمارت قدم برداشتم، به سمت اتاق خواب رفتم 

 :م درو باز کنم اما با شنیدن صدای ساناز دستم روی دستگیره بی حرکت موندخواست

دیدی سهیال این همه جلوش خمو راست شدیم آخرشم با چشم دنبال آرشین _

 گشت

خب بگرده بالخره که چی؟ مگه تو میتونی جلوی حس قبادو بگیری؟ بعدشم آرشین _

 شحال میشمدختر خوبیه مثل خواهرمه اگر با قباد جور بشه من خو

تو خلی اما من نیستم امروز از قصد زنگ زدم به فرهاد شاید اون بتونه کاری کنه که _

 قباد از فکر آرشین بیرون بیاد

 تو دیوونه ای! میدونی اگر آرشین بفهمه با چه دلیلی به فرهاد زنگ زدی چی میشه؟_

خداشم  قرار نیست جز تو کسی بفهمه بعدشم آرشین یه دختر تنها و بی کسه از_

 باشه با فرهاد ازدواج کنه

دیگه صداشونو نشنیدم فقط به دستی که روی دستگیره نشسته بود زل زدم، شاید 

 :اگر نسرین نمیومد من ساعت ها به همون شکل ایستاده بودم

 دخترم تو چرا اینجا وایسادی؟_

به سمتش برگشتم، قدرت تکلممو از دست داده بودم! من، منِ ساده لوح فکر می 

ردم ساناز نگرانمه و به فرهاد زنگ زده ولی اون نقشه داشته تا مثال بین منو فرهادو ک

 !خوب کنه تا من به فکر قباد نیوفتم، وای من چه قدر احمقم باورم نمیشه
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به نسرین نگاه کردم و با یه ببخشید از کنارش گذشتم، باز هم به حیاط رفتم ولی نه 

نفس کشیدن، انگار یکی از گلوم گرفته بود و  برای زل زدن به ستاره ها بلکه برای

نمی ذاشت نفس بکشم. ساناز هم به من گفت بی کس! لعنت به این دنیایی که هر 

 !کسو ناکسی برات نقشه میکشه

یکم تو حیاط قدم زدم و وقتی حالم مساعد شد به اتاق خواب برگشتم، بدون نگاه به 

 .دم بخوابم اما خوابم نمی بردساناز سرمو به طرف دیوار برگردوندم و سعی کر

به گوشیم نگاه کردم فرهاد پیام داده بود، هم تشکر کرده بود بابت این که لو ندادمش 

و گفته بود فکر بد در موردش نکنم، هم آدرس مطبشو داده بود. واقعا ساناز پیش 

خودش چه فکری می کنه؟ پسری که برای یه دروغ کوچولو بهم گفت فکر بد نکنم، 

زه خطاب کرده بود چطوری می تونه با من جور _ر_که چند وقت پیش منو هپسری 

 بشه؟

شاید اگر از ذات فرهاد مطمئن نبودم شمارشو تو لیست سیاه قرار می دادم تا هم 

مزاحمم نشه هم نقشه های ساناز خراب شه. البته من االن دیگه به خودمم اطمینان 

م گوشیو کنار گذاشتم و سعی کردم هر ندارم چه برسه به مرد غریبه! ازش تشکر کرد

 .طوری که هست بخوابم، موفق هم شدم و به خوابی عمیق فرو رفتم

صبح زودتر از بقیه بیدار شدم و کارهامو زودتر از روز های دیگه شروع کردم، در حال 

 :تمیز کردن میز آشپزخونه بودم که سروکله ی قباد پیدا شد

 بینیم چه عجب ما آرشین خانومو سرکار می_

 سالم آقا قباد صبحتون بخیر_

 : مثل همیشه سر تکون داد و من هم حرفمو ادامه دادم

 آقا قباد مگه من قبال کار انجام نمی دادم که شما اینطوری میگید ؟_
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 !قبال چرا ولی دیشب نه_

 مگه من دیشب چه کاریو انجام ندادم؟_

 پذیرایی از من_

 تیاجی نبودساناز و سهیال بودن که به بودن من اح_

 !ولی من می خواستم تو از من پذیرایی کنی_

 !چرا من؟_

بدون هیچ حرفی به چشمام زل زد تا اومد حرفی بزنه ساناز از پشت سرش شروع به 

 :صحبت کرد

 سالم آقا قباد صبحتون بخیر خوب هستید؟_

 قباد بدون برگشتن به طرف ساناز سرشو تکون داد و به گفتن خوبم اکتفا کرد. ساناز

 :به سمت جلو قدم برداشت و کنار قباد ایستاد

 چی شده آرشین سحرخیز شدی؟_

نمی خواستم عکس العملی نشون بدم که بفهمه من تموم حرفاشونو شنیدم پس با 

 :لبخندی مصنوعی جوابشو دادم

 خوابم نبرد_

 آهان می خوای االن برو استراحت کن من میز صبحانرو می چینم_

اه حیاطو پیش گرفتم. می دونستم قباد االن صبحانه می بدون هیچ حرف و نگاهی ر

 .خوره بعد به اتاق کارش میره و نیست، پس به سمت بهشت ته باغ رفتم
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با این که یه بار برای رفتن به اونجا تنبیه شده بودم ولی نمی تونستم از اونجا دست 

، بوی بکشم. سرعت قدم هامو بیشتر کردم و به سمت تاب رفتم و روی تاب نشستم

ت خودشون و بوی _س_گل های خوش رنگ و زیبا به مشامم می رسید و منو م

 .دلنشینشون می کردند

چشمامو بستم و سعی کردم به هیچ چیزی فکر نکنم خودم باشمو خودم. چند دقیقه 

ای بود که چشمام بسته بود و حالو هوای خواب منو گرفته بود باید چشمامو باز می 

می رفتم و قباد منو اینجا می دید تنبیه سختی برام درنظر  کردم چون اگر به خواب

 :می گرفت، چشمامو باز کردم و گفتم

 !لعنت بهت قباد_

با دیدن قباد روبروم خشکم زد! می دونستم گرفتار شدم، یعنی حتی اگر نمی شدم 

هم با جمله ی آخرم خودمو گرفتار کردم! قباد از اونچه که فکر می کردم آروم تر بود، 

 :ا صدایی که بیشتر شبیه زمزمه بود لب زدب

 چرا لعنت به من ؟_

شرمنده سرمو انداختم پایین من خیلی آدم پررویی بودم که وارد ممنوعه ی یه 

 : انسان شده بودم و لعنت هم می فرستادم

 نگفتی ؟_

 ب..ببخشید م..من منظور بدی نداشتم_

باد دستشو زیر چونم گذاشت از ترس لکنت گرفتم و به کفش های قباد نگاه کردم، ق

 و سرم رو باال آورد، به چشماش نگاه کردم چرا مثل قبل قرمز نبود؟

 :قباد

 چه منظوری داشتی_
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 آقا منو ببخشید جسارت کردم_

 :صداشو بلند از قبل کرد و محکم گفت

 میگم چه منظوری داشتی؟_

 (r1roman.i)  است  شده ساخته   رمان یک  در سایت   این کتاب

 منظوری نداشتم من، من امروز زود از خواب بلند شدم همش هزیون میگم

 :چونمو فشار داد و من از درد چهرمو درهم کردم

هر آدم دیگه ای بود تا االن اخراج شده بود ولی تو نه، فکر کنم زیاد پرروت کردم _

ن بزنم تو دهنت که دیگه از این حرفا نزنی؟ که این حرفا از دهنت در میاد، خوبه اال

بخاطر چی لعنت به من؟! چون نمی زارم وارد ممنوعه هام بشی؟ ها؟ اگر بخاطر یه 

مکان منو لعنت می کنی پس بیا همیشه اینجا بیا ولی منو واسه ی دلیل کوچیک 

 لعنت نکن

 :بین حرف هاش مکث می کرد و من بین هر مکث شرمنده تر از قبل می شدم

 ببخشید آقا قباد من اشتباه کردم_

 :قباد به عقب برگشت و خیلی آروم گفت

 خیلی اذیتت می کنم که منو لعنت می کنی ؟_

نمی دونستم چی بگم، قباد االن باید داد می زد، باید به من سیلی می زد یا حتی منو 

ی اخراج می کرد ولی مظلومانه از من دلیل لعنت شدنشو می پرسید. بینمون سکوت

 :سنگین حاکم شده بود که یهو صدای ساناز اومد

 آرشین کجا بودی دنبالت می گشتم_

 :قباد سرساناز داد زد

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 کی به تو اجازه داده پاتو اینجا بزاری_

 :ساناز با ترس گفت

 آقا آخه آرشین هم اینجاست_

 !آرشین با تو فرق داره_

 (r1roman.iاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

 یعنی چی؟

 یعنی از این به بعد هر موقع که خواست میتونه وارد بهشت من بشه_

 ولی آقا قباد چرا؟_

 به تو هیچ ربطی نداره اگر تا پنج ثانیه ی دیگه از اینجا نرفته باشی اخراجت می کنم_

حیاط رفت. قباد به سمت ساناز با ترس بدون این که به پشت سر نگاه کنه به سمت 

من برگشت و من باز هم سرمو پایین بردم. به سمت من قدم برداشت درحدی که بین 

ما فقط پنج سانت فاصله بود، دستشو پشت سرم قرار داد و سرم رو به سمت جلو برد 

د! شوکه شده نگاهش کردم! _سی_قبل از اینکه بفهمم چه خبره قباد پیشونیمو بو

گرد کرد و رفت، رفت و من موندمو هزار تا سوال که باز هم  بدون هیچ حرفی عقب

 .برای هیچ کدوم جواب نداشتم

من فکر های ساناز رو توهم می دونستم ولی انگار فکرهاش درست از آب در اومدند. 

سعی کردم خودمو به اون راه بزنم که موفق هم شدم. به سمت حیاط قدم برداشتم، 

موبایلم به صدا در اومد، با دیدن شماره تعجب کردم در حال راه رفتن بودم که زنگ 

 !شماره ی فرهاد بود

 :صدامو صاف کردم و جواب دادم

https://www.1roman.ir/
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 سالم آقا فرهاد خوب هستین؟_

 سالم مرسی حال تو خوبه؟_

 ممنونم_

 امروز میای مطب؟_

 نمی دونم اگر کار نداشتم مزاحم میشم_

 بهونه نیار امروز منتظرتم_

 ..اما_

 خداحافظ_

ن که حرفی بزنم قطع کرد. بمیری ساناز که پای این پسرو به زندگی من باز بدون ای

کردی! با اخم به سمت آشپزخونه رفتم و مشغول به کار شدم. تا ساعت پنج کار کردم 

 .ساعت پنج آماده شدم و به سمت مطب حرکت کردم

 به مطب رسیدم؛ دو سه نفری تو نوبت بودند، کنار منشی پر آرایشش رفتم و بهش

گفتم به فرهاد بگه من اومدم، منشی یه نگاهی به صورتم کرد و بعد چشم نازک کردو 

 :گفت

 دو سه نفر جلوی شما هستند باید ویزیت بگیرید و صبر کنید_

 اما من فقط برای تزریقات اومدم _

 برای تزریقات باید به درمانگاه برید_

 اما_

 اما نداره خانوم برو وقت نگیر_
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برم، به فرهاد هم می گفتم که منشی رنگولعاب دارش محل نداد به عقب برگشتم که 

وگرنه من تا اینجا اومدم. دو قدم برنداشته بودم که در اتاق دکتر باز شد و فرهاد 

 :بیرون اومد

 خانوم جمشیدی چرا مریض نمی فرستید؟_

 :منشی به من اشاره کرد و گفت

 نگاه آمپول به دست اومده اینجادر حال سروکله زدن با این خانوم بودم به جای درما_

 :فرهاد به من نگاه کرد و با دیدن من چند قدم جلو اومد و گفت

 سالم آرشین جان حالت خوبه_

 ممنونم آقا فرهاد_

 :به سمت منشی برگشت و گفت

 من خودم به آرشین گفتم برای تزریقات بیاد اینجا کارای الزمو انجام بده_

ند شد. کنار اتاق فرهاد یه اتاق دیگه قرار داشت منشی با نارضایتی چشمی گفت و بل

که برای تزریقات بود، به اونجا رفتم منشی هم بعد از پنج دقیقه اومد و آمپوالمو 

گرفت. دوتا آمپول داخل پالستیک قرار داشت نامرد هر دوتاشم زد! خیلی سعی 

چشمام کردم از آمپول و اون سوزن ترسناکش نترسم ولی باز هم یه قطره اشک از 

 :روی گونم سر خورد. بعد زدن آمپول به منشی گفتم

 ببخشید من چقدر پول باید خدمتتون بدم؟_

 آقا فرهاد گفتن از شما پولی نگیرم_

 اما اینطور نمیشه که_

 :منشی بدون هیچ حرفی بیرون رفت. به اتاق فرهاد رفتم و گفتم
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 آقا فرهاد من هر کاری کردم منشی پولی نگرفت_

 خودم گفتم_

 اما اینطور نمیشه که_

 اگر می خواستم پول بدی که نمی گفتم به مطبم بیای_

 هنوز اونقدر فقیر نشدم که نتونم پول دوتا آمپولو بدم_

 کی گفت تو فقیری؟_

 !پس لطفا بگید چقدر میشه_

اگر خودت می خوای باشه ولی به شرطی که وایسی تا مریضام برن و من تورو _

 برسونم

 الرو بگیرید شما شرط می زاریدمن میگم پول آمپو_

 همین که گفتم_

بدون هیچ حرفی با اخم بیرون رفتم و روی یکی از صندلی ها نشستم، اول خواستم از 

مطب بیرون بزنم اما دوست نداشتم مدیون کسی باشم پس نشستم تا مطب خالی 

 .بشه

 :فرهاد

م، قیافه یه قباد دیشب بعد این که از عمارت قباد بیرون زدم خنده ی بلندی سر داد

وقتی منو تو عمارتش دید خیلی باحال شده بود. وقتی ساناز زنگ زد اولش با خودم 

گفتم به من چه که آرشین مریضه ولی بعد یاد سیلی ای که اونروز بهش زدم افتادم، 

 .شاید با رفتم کار اشتباهی که موقع عصبانیت انجام دادم جبران می شد
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گفتم برای زدن آمپوالش به مطبم بیاد. نمی دونم چرا امروز به آرشین زنگ زدم و 

 !همچین کاری کردم در حالی که نباید اومدن یا نیومدنش برای من مهم باشه

من از سر تعارف می خواستم پولی ازش نگیرم اما وقتی دیدم چجور حرص میخوره 

تعویض گفتم باید بمونه تا من خودم برسونمش. بعد این که مطب خالی شد لباس هامو 

کردم و بیرون رفتم. منشی برای من چشم نازک می کرد و دلیلش هم آرشین بود. از 

حساسیت منشی لبخندی زدم و به سمت آرشین رفتم، سرش پایین بودو به یه نقطه 

 .زل زده بود، با دیدن من بلند شد و به سمت منشی رفتو پول آمپوالرو حساب کرد

دیگه فرق داشت، از هر موقعیتی سو استفاده از سمج بودنش خندم گرفت! با دخترای 

 :نمی کرد و همین ویژگی باعث فرق اون با بقیه دخترا شده بود! کنارم اومد و گفت

 آقا فرهاد من مزاحمتون نمیشم خودم میرم_

 گفتم میبرمت_

نذاشتم صحبتی کنه و به سمت در مطب رفتم و منتظر شدم تا خانوم تشریف فرما 

ه در پاش پیچ خورد و نزدیک بود زمین بخوره که گرفتمش، بشه، دو قدم مونده ب

شونه هاش تو دستام بود متعجب و با ترس نگاهم می کرد. نمی دونم تو اون لحظه چه 

اتفاقی افتاد و چرا من تو چشمای قهوه ای رنگش حل شدم! فقط می دونم اگر سرفه 

 .ی منشی نبود ساعت ها به همون حالت می موندم

ی منو آرشین خودمونو جمع و جور کردیم و از مطب بیرون زدیم. تا با سرفه ی منش

وقتی به عمارت برسیم نه آرشین صحبتی کرد نه من، اون از خجالت منم از حرص! از 

دست خودم عصبانی بودم، چرا اون لحظه زل زدم به چشماش و ولش نکردم؟ من، من 

ل نشده بودم االن چم یه آدم بی جنبم! ولی من که بعد مهال تو نگاه هیچ کس ح

 !شده؟ حتما دیشب بد خوابیدم آره تنها دلیلش همینه
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به عمارت رسیدیم. آرشین با گفتن خداحافظ از ماشین پیاده شد ولی از بس عجله 

کرد کیفشو داخل ماشین جا گذاشت، هنوز داخل عمارت نرفته بود که بوق زدم، با 

ه بود! خیلی سعی کردم نخندم اما بوق من باال پرید و ترسید قیافش خیلی بامزه شد

 :نشد، با خنده از ماشین پیاده شدم و کیفشو دستش دادم

 یادت رفته_

با عجله ممنونی گفت و داخل عمارت رفت. از عجلش لبخندی که به لب داشتم 

پررنگ تر شد، چشمم به عمارت خورد، قباد از پنجره به من نگاه می کرد، دستی 

 .م و با بیشترین سرعت به سمت خونه حرکت کردمتکون دادم و سوار ماشین شد

 : قباد

ظهر با دیدن آرشین داخل باغ نمی دونستم بخندم یا حرص بخورم! بعد اون دعوا باز 

هم توبه نکرده بود و به اینجا اومده بود. چشماش بسته بود فکر کردم خوابه به 

مظلوم بهش طرفش رفتم ولی با شنیدن حرفش یه قدم به عقب برگشتم. متعجب و 

نگاه کردم، چرا به من لعنت فرستاد؟ بخاطر این که نمی زارم وارد جایی بشه که 

دوستش دارم؟ با دیدن من ترسید و من مطمعنم اگر کمی سرش داد می زدم گریه هم 

 .می کرد اما من جدیدا دل نازک شده بودم و تحمل اشکاشو نداشتم

ترین حس دنیارو تجربه کردم. سیدم به_وقتی به خودم جرعت دادم و سرش رو بو

حسی که با عسل و هر دختری مثل اون نچشیدم! باید اسم آرشین عسل می بود یا 

مثال شیرین چون از هر شیرینی ای شیرین تر بود شیرینی که پاک بود، جز من هیچ 

سیده بود و همین منو به وجد میاورد! منتظر دیدن عکس العملش _کس اونو نبو

 .ون رفتمنشدم و از باغ بیر

تا بعد از ظهر داخل اتاقم مشغول به کار بودم که صدای بوقی حواس منو پرت کرد. از 

پنجره به بیرون نگاه کردم، با دیدن فرهاد و آرشین تعجب زده به منظره ی روبروم 
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نگاه کردم، آرشین که برای زدم آمپوالش به بیرون رفت پس االن کنار فرهاد چیکار 

 !می کنه؟

ت تکون داد، یعنی آرشین داخل عمارت شد فرهاد منو دید و برام دسبعد این که 

میشه بخواد روزی که سرش داد زدمو تالفی کنه؟ اما فرهاد که چنین آدمی نیست، 

این فکرا و این نوع تفکر بچگونه س حتما من خل شدم! عصبی از اتاق بیرون زدم و 

 :کنار در منتظر آرشین ایستادم، با اومدن آرشین به داخل عصبی سرش داد زدم

 تا این ساعت کجا بودی؟_

 :با داد من همه ی خدمتکار ها جمع شدند و آرشین ترسیده گفت

 ...آقا گفتم که برای زدن آمپول_

 :نذاشتم ادامه ی حرفشو بزنه و عصبی تر از قبل گفتم

 رفتی آمپول بزنی یا با فرهاد بگردی؟_

 آقا بخدا رفتم آمپول بزنم مطب آقا فرهاد رفتم_

 اینهمه درمونگاه چرا مطب فرهاد هان؟_

 ا بخدا خود آقا فرهاد گفتن به مطبشون برم نمی رفتم زشت میشدآق_

تو غلط کردی رفتی، از این به بعد حق بیرون رفتن از عمارتو نداری اگر پاتو از _

 عمارت بیرون بزاری اخراجت می کنم و دیگه برگشتی نداری

 اما_

 اما بی اما برو سر کارت_

 .اتاقش حرکت کردبا ناراحتی به چشمام نگاه کرد و بعد به سمت 
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 :آرشین

تا به اتاق قدم گذاشتم گریه کردم، فقط مونده بود داخل این عمارت حبس بشم که 

اونم شدم! لعنت به فرهادکه هرچی می کشم از دست اونه البته فرهاد چیکار کنه همه 

چی زیر سر سانازِ! اون پای فرهادو به زندگی من باز کرد. ساناز همراه با سهیال به اتاق 

ومدند و سعی کردند آرومم کنند، از ساناز و نمایش مسخرش و دلسوزی الکیش حالم ا

 :به هم می خورد نتونستم خودمو کنترل کنم و سرش داد زدم

 !گمشو از کنارم، نمی خواد تو برای من دلسوزی کنی_

 :با این حرفم اول تعجب کرد ولی بعد با عصبانیت غرید

 عد که لو میره حرصشو سر ما خالی میکنههه خانوم از دو طرف حال می کنه ب_

 :باور نمی کردم این حرفو بزنه درحالی که مسبب این اتفاق خودشه

 من از دو طرف حال می کنم آره ؟ کی بود به فرهاد زنگ زد هان؟_

 من دلم برات سوخت بدبخت_

تو غلط کردی که دلت برای من سوخت بس کن این بازی مسخرتو من همه چیو می _

 دونم

 :گش پرید ولی باز خودشو جمع و جور کرد و با عصبانیت ادامه دادرن

 ه ای؟_ز_ر_چیو میدونی ها ؟ اینکه ه_

 :نتونستم جلوی خودمو بگیرم و یه سیلی مهمون صورتش کردم و با داد جوابشو دادم

من همه ی حرفاتونو با سهیال شنیدم، می دونم از قصد به فرهاد زنگ زدی خودتو به _

 !که حالم از این نمایش مسخره به هم میخوره اون راه نزن
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دستشو برد باال که به صورتم بزنه ولی دستش رو هوا موند سهیال بود که دستشو 

 :گرفت

 بس کن ساناز بهت گفته بودم کارت درست نیست و آرشین بفهمه بد میشه_

 :ساناز اما انگار که چیزی نشنید و فقط داد زد

 نه ها ؟ باید به حسابش برسم ولم کنولم کن چطور جرعت کرد منو بز_

 : سهیال محکم تر از قبل دستشو فشرد و گفت

 بهت گفتم بس کن_

در اتاق باز شد و نسرین داخل شد و همه به نسرین نگاه کردیم، نسرین با ترس لب 

 :زد

چه خبره صداتون داخل عمارت پیچیده؟ آقا قباد می خواست خودش داخل اتاق _

 نذاشتمبیاد که راضیش کردمو 

ساناز بدون هیچ حرفی دستشو از دست سهیال بیرون کشید و بعد نگاه تنفرآمیزی که 

 .به من انداخت از اتاق بیرون رفت

با رفتن ساناز از اتاق روی تخت نشستم و نفس های عمیقی کشیدم تا کمی عصبانیتم 

 :فروکش کنه، سهیال کنارم نشست و گفت

 ن گیجه نمیدونه چیکار می کنهعزیزم از دست ساناز ناراحت نباش او_

 آدم گیج میشینه برا دوستش نقشه میکشه؟_

 !آره چون گیجه، بیا یکم استراحت کن باشه؟_

 اما اگر سرکارم نباشم قباد باز دعوام می کنه_
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 من به جای تو کار می کنم یکم بخواب حالت بهتر بشه_

 :سهیالرو در آغوش گرفتم و با چشمایی پر از اشک لب زدم

 !ی سهیال مرسیمرس_

 فداتشم عزیزم کاری نکردم که_

بعد این که سهیال رفت روی تخت دراز کشیدم؛ چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم 

اما خوابم نمی برد، فکرم مشغول بود، مشغول چند اتفاق که همه در یک روز افتادند 

مگه دوتا  ساناز، قباد، فرهاد، آخ فرهاد! اصال چرا من نتونستم از نگاهش دل بکنم؟

تیله ی عسلی چی داره؟ از همون چشم دوتا سبزشو قباد داره پس چرا چشمای قباد 

سید ولی من هیچ حسی جز عذاب وجدان _منو جذب نمی کنه؟ قباد صبح منو بو

 !نداشتم، عذاب وجدان بخاطر این که یه پسر منو لمس کرده

تم پر شده بودم از بعد از ظهر فرهاد هم منو لمس کرد اما حس عذاب وجدانی نداش

حس های مختلف و خوب، این چه معنی داره؟ یعنی عاشق شدم؟ مگه عشق تو دوبار 

 دیدن اتفاق میوفته؟

باز هم سوال ها مثل قطار تو سرم می گشتند، سوال هایی که خودم براشون هیچ 

جوابی نداشتم فقط یه چیزو می دونستم این که حسم به فرهاد یه حس عادی نیست! 

 .م بخوابم اما نشد به بیرون از اتاق رفتم و به بقیه کمک کردمسعی کرد

پنج روزی از اون روزی پر دردسر می گذشت منو ساناز با هم مثل غریبه ها رفتار می 

 !کردیم و حتی به روی هم نگاه هم نمی کردیم، به جای من اون طلبکار بود

من پنج روزه آرامشمو  قباد از اون روز نذاشته من به بیرون برم حتی حیاط عمارت.

گم کردم چون نه می تونم ته باغ برم نه رو صندلیِ توی حیاط بشینم، سعی می کنم 

خودمو با گوشی و کار سرگرم کنم اما نمیشه. من قبال هم زیاد به بیرون از عمارت 
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نمی رفتم ولی نمی دونم چرا االن حس زندانی بودن بهم دست داده. تو تلگرام 

وشته بودم که دستی رو شونم نشست، با ترس به عقب برگشتم مشغول دیدن عکس ن

 :سهیال بود، با دیدن سهیال نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 !چرا مثل جن ظاهر میشی ترسیدم_

 صدات کردم اما سرت تو گوشی بود متوجه نشدی_

 سرم تو گوشی هستش ولی فکرم یه جای دیگه_

 کجا کلک نکنه عاشق شدی ؟_

 ل یه راه بودم برای بیرون رفتن از این عمارتعشق چی چیه ؟ دنبا_

 ! نه که روزای دیگه زیاد بیرون می رفتی_

 خب االن حتی نمی تونم حیاط برم_

 :سهیال حالت متفکری به خودش گرفت و یهو انگشت اشارشو باال برد

 فهمیدم_

 چیو؟_

 اینکه چطور حیاط بری_

 واقعا! خب چطوری؟_

نمی گفت قباد به تو حس داره پس یکم خودتو  از خودت استفاده کن، مگه ساناز_

 براش لوس کن بزاره بیرون بری

خاک برسرت با این ایده، من برم به قباد بگم عزیزم میشه یکم برم بیرون پوکیدم _

 !تو عمارت؟
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 نه دیگه انقدر لوس نشو بدم اومد ازت، ولی تو فقط از این راه می تونی بیرون بری_

 فکر می کنه چه خبره نه نمیشه، اون موقع قباد_

 اصال به من چه خودت برای خودت چاه کندی خودتم سعی کن و از تو چاه دربیا_

با رفتن سهیال فکرم مشغول شد، سهیال راست می گفت تنها راهش همینه ولی آخه 

چطور می تونم کاری کنم که سوءتفاهم پیش نیاد؟ بعد یه ربع فکر کردن راه حلی به 

 .فکر به سمت اتاق قباد حرکت کردمفکرم اومد و با همین 

 :دستم و بلند کردم تا به در بزنم اما با صدای ساناز رو هوا موند

 به به فرشته ی پاک و زیبا شما کجا دم در اتاق قباد کجا؟_

به سمتش برگشتم روی لبش پوزخند بود و حس شرلوک هومز به خودش گرفته بود با 

 :ی زدم و جوابشو دادمدیدن قیافه ی شرلوک روبروم منم پوزخند

 اومدم دل بدم قلوه بگیرم به تو ربطی داره؟_

 :پوزخندش پررنگ تر شد و جواب داد

دو دقیقه پیش عسل به عمارت اومد، فعال اون تو اتاق داره دل میده و قلوه می گیره _

بعد عسل میتونی بری اما به جای دل باید کلیه بدی به قباد چون زیادی دل گرفته از 

 عسل

حرف خودش خندید خنده ای که فقط مخصوص آدم بدای قصه ها بود. بعد این که  با

خوب خودشو تخلیه کرد با نگاهی تحقیر کننده از کنارم رد شد، مطمعنم قیافم خیلی 

مسخره شده بود چون هر وقت حالم گرفته میشه چشمام خود به خود ریز میشند و 

عسل اینجا چیکار می کنه؟ االن دو طرف لبم به سمت پایین حرکت می کنند، آخه 

 !چه وقت اومدن بود آخه؟ اه، حاال ما یه بار خواستیم در مورد قباد به ساناز پز بدیما
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به سمت پله ها رفتم و روی یکی از پله ها نشستم حاال چیکار کنم؟ عسل اتاق قباد 

ند کردم باشه که حاال حاالها بیرون نمیاد. تو فکر بودم که صدای درو شنیدم، سرمو بل

عسل و قباد از اتاق خارج شدند و هر دو با دیدن من روی پله ها پوزخند زدند عسل 

 .پوزخندی از روی شادی و قباد برای حرص دادن من

تو یه حرکت آنی موقعی که عسل خداحافظی می کرد قباد عسلو بغل گرفت. با دیدن 

کرد و بعد از  این صحنه من به جای عسل قرمز شدم اما عسل خیلی عادی برخورد

اینکه قباد ولش کرد گونه ی و به سمت در خروجی رفت. با رفتن عسل از روی پله ها 

 :بلند شدم، قباد پشتش به من بود و در اتاقشو باز کرده بود که صداش زدم

 آقا قباد_

 :به سمتم برنگشت و به همون شکل گفت

 چیه؟_

 :کردم و گفتمای بمیری که یه بله نمی تونی بگی! صدای درونمو خفه 

 میشه کمی صحبت کنیم؟_

 :قباد متعجب به سمت من برگشت و گفت

 بیا تو اتاقم_

به سمت اتاقش رفت و روی پشت میز کارش نشست من هم پشت سرش وارد شدم و 

 :درو نیمه باز گذاشتم

 درو ببند_

 :باز به عقب برگشتم و درو بستم روبروی قباد وایسادم و گفتم

 د من برم بیرونآقا قباد میشه بزاری_
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 :محکم و جدی گفت

 نه من یه حرفو دوبار نمی زنم_

 اما شما گفتید بیرون از عمارت نمی زارید من حتی نمی تونم به حیاط برم_

 همین که گفتم حرف دیگه ای نداری برو بیرون_

فهمیدم نمیشه باهاش معمولی حرف بزنم پس سراغ راه حل سهیال رفتم خودمو 

 :با ناز گفتمناراحت نشون دادم و 

 آقا قباد لطفا! باور کنید حس می کنم داخل عمارت زندونی شدم_

 :صورتش مهربون تر از قبل شده بود ولی با این حال گفت

 درسته تو زندونی من هست ! حاال برو سرکارت_

 !اه آخه یه آدم چقدر میتونه یه دنده باشه

 :لوس تر از قبل و چندش آور مثل عسل گفتم

 که فرار نمی کنم فقط می خوام حیاط برم یکم دلم باز بشهآقا قباد من _

 که بعدشم بری ته باغ موهاتو باز بزاری آهنگ بخونی؟_

 !خودتون اونروز گفتید می تونم ته باغ برم ولی امروز نمی زارید_

 ساعت چنده؟_

 نه_

 پس روز نیست شبه، درست میگم؟_

 بله یعنی اگه روز باشه می زارید برم حیاط_
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 :زد و گفت لبخندی

 نه_

 اما خودتون گفتید_

 تو این حرفو تو دهن من گذاشتی_

 !من تو دهن شما حرف گذاشتم ؟!من؟_

 برو دختر ننه من غریبم بازی درنیار_

 یعنی می زارید برم؟_

 :لبخندش پررنگ تر شد و گفت

 برو ولی حق بیرون رفتن از این عمارتو نداری فقط حیاط و باغ _

 زتون با اجازهباشه واقعا ممنونم ا_

سرشو تکون داد و من از اتاق بیرون رفتم، بعد این که از اتاق بیرون رفتم نفس 

عمیقی کشیدم باور نمی کردم فکر سهیال درست باشه من با کمی ناز و ادا و لوس 

بازی تونستم اجازه بگیرم و این یه تعبیر بد داره: قباد واقعا به من حس داره و حسش 

 !عمیقه

سش عمیق نبود کوتاه نمیومد قباد آدم کوتاه اومدن نبود، ولی آخه وگرنه اگر ح

نمیشه که این حس یه طرفه هستش و من با این اداها از این حس حمایت کردم، 

لعنت به من اه! یه جای زندگیمو می گیرم جای دیگش میریزه، باید سعی کنم کمتر 

باد فقط به اون توجه جلوش آفتابی بشم اصال ای کاش عسل هر روز اینجا باشه و ق

 .کنه
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در حال فکر کردن بودم و وقتی به خودم اومدم به ته باغ رسیدم. نفس عمیقی 

کشیدم و بوی خوش گل ها در بینیم پیچید، اینجا خیلی خوب بود این تاب این گل ها 

این درختای سربه فلک کشیده و همه و همه چیزش خوب بود. یک ساعتی تو باغ 

صحبت می کردم، گاهی به فکر فرو می رفتم و گاهی تاب بازی  بودم؛ گاهی با گل ها

می کردم. بعد این که به داخل عمارت برگشتم سهیالرو دیدم که با معنی خاصی 

 :نگاهم می کرد دستشو کشیدم و به سمتی از خونه بردمش

 سهیال حرفت درست در اومد_

 خدایی تازه فهمیدی قباد دوستت داره؟_

وبرش هست چرا تا وقتی دخترایی مثل عسل کنارش خب اون کلی دختر دور_

 هستند باید به من حس داشته باشه؟

ببین یه پسر پولدار عاشقت شده و تو هم اگر خر نباشی از این موقعیت خوب _

 استفاده می کنی چرا انقدر مسئله رو بزرگ می کنی؟

 !اما من هیچ حسی به قباد ندارم_

 نکنه کس دیگه ای درکاره؟_

گفت فرم صورت فرهاد تو فکرم پدیدار شد اما سریع این فکرو دور کردم و  وقتی اینو

 :گفتم

 نه بابا به من میاد عاشق باشم؟_

مگه حتما باید عاشق باشی؟ همه چی که از عشق شروع نمیشه از دوستی، از _

دوست داشتن، از یه عالقه ی کوچیک هم خیلی زندگی ها ساخته شده حتما که 

 رد باید یه جرقه باشه تا یه جنگل بزرگ آتیش بگیرهنباید از صد شروع ک

 به به سهیال خانوم شاعر شده_
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 کوفت منو باش میخوام به کی کمک کنم_

سرشو برگردوند و خواست بره و بگه که مثال قهر کرده، با خنده شونشو گرفتم و به 

 :طرف خودم برگردوندمش

 خب حاال قهر نکن بگو چیکار کنم_

به هیچ کسی نداری سعی کن بیشتر به قباد فکر کنی خیلی ها  اگر واقعا هیچ حسی_

 آرزو دارند قباد نگاهشون کنه این فرصتو از دست نده

اینو گفت و بعد به سمت آشپزخونه راه افتاد. منم به سمت اتاق رفتم، ساناز هم داخل 

اتاق بود، وقتی داخل اتاق شدم بدون هیچ نگاهی از کنارم گذشت و از اتاق خارج 

د. یعنی من باید به قباد فکر می کردم؟ سهیال گفت زمانی به قباد فکر کنم که به ش

هیچ کس حسی نداشته باشم ولی من که همین چند روزی پیش تو نگاه فرهاد حل 

 !شدم! یعنی من نسبت به فرهاد حس دارم؟ نمی دونم نمی دونم پوف

چیزش اما تا به قباد سعی کردم به قباد فکر کنم به چشمای سبزش به قیافه و همه 

فکر می کردم فرهاد هم تو ذهنم پدیدار میشد و ته همه ی مقایسه ها فرهاد 

پیروزبود. ساعت یازده بود که سعی کردم بخوابم و به هیچ چیزی فکر نکنم چون با 

 .فکر کردن به هیچ جایی نرسیدم. اونشب زودتر از شب های قبل به خواب رفتم

 :قباد

کار ها روی سرم ریخته و نمی دونم از کدوم شروع کنم. بالخره از  امروز انواع و اقسام

یه جایی شروع کردم، وقتی به خودم اومدم ساعت چهار بعد از ظهر بود و من هنوز 

 .ناهار نخورده بودم

از پشت میز بلند شدم و به بیرون از اتاق رفتم، نسرین میزو به بهترین نحو چیده بود. 

ز نشستم، بوی گوشت پلو باعث شد شکم منی که از صندلی ای کشیدم و پشت می
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هشت صبح چیزی نخوردم به صدا در بیاد! شروع به خوردن کردم، بعد این که سیر 

شدم به نسرین نگاهی انداختم و گفتم میزو جمع کنه، نسرین چشمی گفت و شروع 

 .به جمع کردن میز کرد

سرشو روی دسته ی جسمی رو روی مبل دیدم، به طرف مبل حرکت کردم، آرشین 

 :مبل گذاشته و خوابیده بود. نسرین سریع خودشو به من رسوند و گفت

وای آقا ببخشید آرشین حواسش نبود اینجا خوابش برده منم حواسم نبود بیدارش _

 کنم

 :به سمت آرشین رفت تا بیدارش کنه اما مانعش شدم

 نمی خواد بیدارش کنی بزار بخوابه_

 چشم آقا هر چی شما بگید_

باز راه اتاق کارو پیش گرفتم و سرمو با پوشه های روبروم گرم کردم. ساعت هشتو 

 :نیم بود که در اتاقم زده شد و نسرین داخل شد

 آقا عسل خانوم اومدن_

 باشه_

بعد رفتن نسرین چنگی به موهام زدم، این اینجا چیکار می کرد؟ عسل بدون در زدن 

 :وارد شد

 سالم عزیزم خوبی_

می گفتم و سرمو تکون دادم، به سمت جلو حرکت کرد و روی میزم زیر لب سال

 :نشست

 چرا خسته ای عشقم_
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 :به چشماش نگاه کردم و جوابشو دادم

 سرم به پوشه ها گرمه_

 اوه آخه چرا انقدر کار می کنی مگه شرکت زندگی میشه؟_

م دادم خودتم می دونی که شرکتو بابام به من سپرده و باید برای قولی که به بابا_

 تالش کنم

 خب حاال که من اومدم این پوشه هارو بزار کنارو بیا بریم گردش_

 خسته ام عسل االن فقط به خواب احتیاج دارم_

 :خودشو جلو کشید و با ناز گفت

 کاری می کنم خستگیت دربره_

 بزار یه روز دیگه حرف من یه کالمه_

 اما_

 !عسل_

 و حرکت کردم تو اینطوری منو پس بزنباشه من اینهمه با ذوق به سمت خونه ی ت_

 :می دونستم اگر جلوی عسلو نگیرم تا فردا گالیه می کنه پس گفتم

 قول میدم سرم که خلوت شد باهات یه مسافرت دوروزه برم چطوره؟_

 از این بهتر نمیشه پس من منتظر می مونم تا کارات تموم بشه بعد با هم بریم شمال_

 من به تو گفتم شمال؟_

 دیگه من تصمیم می گیرم عشقم اونو_
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 :سرمو به نشونه ی تاسف تکون دادم و گفتم

 می زاری به کارم برسم؟_

 آره عزیزم_

از میز پایین اومد و روبروم ایستاد بدون این که چیزی بگم نگاهش کردم بالخره بعد 

 :چند لحظه گفت

 من دارم میرم نمی خوای منو تا دم در برسونی؟_

 :ز شرش خالص بشم بلند شدم و گفتمبرای این که زود تر ا

 بفرمایید مادمازل_

وقتی از اتاق بیرون اومدیم آرشینو دیدم که روی پله ها نشسته بود و حواسش به ما 

بود، با دیدن نگاهش عسلی که درحال خداحافظی بودو. به آرشین نگاه کردم خجالت 

بم اومد عسلو ول کشیده بود و زمینو نگاه می کرد. از خجالت آرشین لبخندی به ل

کردم و با یه خداحافظی سرسری به سمت در فرستادمش. وقتی خواستم وارد اتاق 

بشم آرشین صدام زد، به سمتش برگشتم خیلی مظلوم وایساده بود و می گفت که 

 .کارم داره، به سمت میز رفتم و آرشین هم پشت سرم وارد شد

ونستم جدی باشم و مهربون وقتی با اون لحن از من تقاضای بیرون رفتن کرد نت

نگاهش کردم، این دختر اونقدری قدرت داشت که منو به زانو دربیاره، یعنی با فرهاد 

هم اینطور صحبت می کرد؟ یعنی فرهاد جلوی این نگاه دووم میاره؟ وای قباد از 

 !دست تو و این فکرهات

مت در رفت و به چشماش نگاه کردم و گفتم که اجازه میدم، آرشین با خوشحالی به س

منم به ادامه ی کارهام رسیدگی کردم ولی دیگه خسته نبودم، با دیدن آرشین تموم 

خستگی هام در رفته بودند و شاد تر از همیشه مشغول به کار بودم! شب موقع خواب 
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گوشیم زنگ خورد با تعجب به شماره نگاه کردم یعنی فرهاد این وقت شب چیکارم 

 :ز رنگ گوشی کشیدمداشت؟ انگشتمو روی تلفن سب

 سالم_

 سالم داداش خوبی؟_

 مرسی فرهاد تو چطوری؟_

 منم خوبم_

 اتفاقی افتاده این وقت شب زنگ زدی؟_

 بده خواستم حالتو بپرسم؟_

 نه بابا این چه حرفیه فقط نگران شدم_

 نگران نباش زنگ زدم بگم مهمون داری_

 مهمون؟_

م فردا بعد از ظهر با پسرا بیایم آره با خودم گفتم خیلی وقته دور هم جمع نشدی_

 خونه ی تو

 قدمتون روی چشم، گفتی بهشون؟_

 آره امین گفت با زنش میره گردش و نمیتونه بیاد اما امیر محمد میاد_

 باشه فردا منتظرم_

 کاری نداری؟_

 نه قربونت خداحافظ_

 خداحافظ_
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منده ی دادی گوشیو قطع کردم و با عذاب وجدان به شماره نگاه کردم، هنوز هم شر

بودم که سرش زدم. با این که وقتی به عمارت برای معاینه ی آرشین اومد و وقتی که 

دم در با آرشین دیدمش بهش شک کردم اما باز هم شرمندش بودم. نمی دونم چند 

 .دقیقه به صفحه ی گوشی خیره بودم که چشمام سنگین شد و به خواب رفتم

ت میز صبحانه رفتم، بعد این که صبحانمو فردا صبح از خواب بلند شدم و به سم

خوردم به نسرین گفتم به بقیه ی خدمتکارا بگه برای شب خونه رو تمیز کنند اول 

 :گفت چشم ولی بعد انگار که چیزی یادش اودمده باشه به سمتم برگشت و گفت

 اما آقا امروز که فقط منو آرشین خونه ایم_

 یعنی چی؟_

 و سهیال برای ساعت سه از شما مرخصی خواستند فکر کنم یادتون رفته ساناز_

دستمو به سمت موهام بردم و چنگی به موهام زدم کامال یادم رفته بود! می خواستم 

نسرین و سانازو برای پذیرایی بفرستم ولی االن باید آرشینو بفرستم. به نسرین نگاه 

 .کردم و سرمو تکون دادم و بعد به سمت اتاق کارم راه افتادم

بعد از ظهر داخل اتاق کارم بودم و وقتی به خودم اومدم که در زده شد و نسرین تا 

 :وارد اتاق شد

 آقا مهموناتون اومدند_

 باشه_

نسرین رفت و من هم بلند شدم و از اتاق بیرون اومدم؛ در باز شد و اول امیرمحمد 

 بعد فرهاد داخل شد، فرهاد دستش شیرینی بود ولی آخه شیرینی برای چی؟

 :ه سمتشون رفتم و مردونه دست دادیم. به سمت فرهاد برگشتم و گفتمب
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 چه خبره فرهاد شیرینی گرفتی_

 اومدم خاستگاری_

با حرفش به فکر فرو رفتم و اخمام توهم شد نکنه اومده بود خاستگاری آرشین؟ 

 :سریع سرمو باال آوردم و گفتم

 خاستگاری کی؟_

 ه غیر از تو کس دیگه ای اینجاست؟خاستگاری عمم چه نازم میکنه خل مگه ب_

 مگه یه پسر میاد خاستگاری یه پسر دیگه؟_

 عشقه دیگه آدمو مجنون می کنه_

در حالی که فرهاد این حرفو می زد امیر محمد پس گردنی ای به فرهاد زد، با خنده 

 :بهشون نگاه کردم و گفتم

 حاال واقعا چرا شیرینی آوردید؟_

 :ا بود و به سمت کاناپه قدم برمی داشت گفتفرهاد در حالی که پشتش به م

از اونروزی که رفتیم ته باغ همدیگرو خوب ندیدیم و این که خیلی وقته دورهم _

 نیستیم هم برای این که اگر کدورتی هست برطرف بشه

با قدردانی به فرهاد نگاه کردم! من چه فکرهایی در موردش کرده بودم و فرهاد 

 :و دستمو روی شونش گذاشتمچیکار کرد، به سمتش رفتم 

 نوکرتم داداش خیلی مردی_

 :ش گرفته بودیم که امیر به حرف اومد_و_غ_همدیگرو در آ

 اه اه بس کنید این لوس بازیارو خوبه دختر نیستید_



                 
 

 

 مهسا محمدی | تهران بی تو رمان

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

133 

 

هر سه با خنده روی کاناپه نشستیم. بعد چند دقیقه نسرین و آرشین برای پذیرایی 

ول چیدن تنقالت روی میز شدند. به فرهاد نگاه وارد شدند، هر دو سالم کردند و مشغ

کردم؛ به آرشین نگاه نمی کرد، سرش پایین بود و اخم کرده بود و این مهر تاییدی 

بود بر اشتباه بودن افکار من در مورد فرهاد! باز هم به فرهاد نگاه کردم ولی اینبار با 

هربونی زد. تا اومدم شرمندگی، فرهاد سرشو باال آورد و با دیدن نگاه من لبخند م

لبخند فرهادو با لبخند جواب بدم چیزی شکست. به آرشین نگاه کردم که با 

شرمندگی و ترس به سمت من برگشت و ببخشیدی گفت. این دختر باید تو هر 

مهمونی یه افتضاحی به بار بیاره! از دستو پا چلفتیش لبخند به لبم اومد ولی زود 

 :جمع وجورش کردم و با اخم گفتم

 زود جمعش کن_

 چشم آقا_

 :فرهاد به سمت آرشین برگشت و گفت

 مواظب باش این سری دستتو نبری_

آرشین باز هم چشمی گفت و مشغول جمع کردن شیشه ها شد، نسرین هم به 

آشپزخونه رفت و جاروشارژی آورد و با جاروشارژی شیشه های ریزو جمع کرد و بعد 

 .همراه آرشین به سمت آشپزخونه رفتند

تا شب صحبت کردیم؛ ساعت ده شب بود که امیرمحمد و فرهاد ساز رفتن زدند، 

چندبار تعارف زدم که شبو بمونند ولی نموندند و رفتند. من هم به سمت اتاق خوابم 

 .رفتم تا کمی با گوشی موبایل ور برم و بخوابم

 :فرهاد
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 (r1roman.iاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

از روزی که آرشینو به عمارت رسوندم این دختر از ذهن من بیرون نمیره، هر کاری 

می کنم نمی تونم به اون فکر نکنم. به کسی که این روزا تپش قلب منو زیاد می کنه، 

 !به کسی که اراده ی من رو از من گرفته

کنمو با هم به خونه ی قباد بریم ولی امین  امروز سعی کردم بچه هارو برای فردا جمع

ساز مخالف زد، البته حق هم داشت دیگه مجرد به حساب نمیومد. شب به قباد زنگ 

 .زدم و گفتم که فردا مهمون داره اون هم مثل همیشه با روی خوش قبول کرد

ا صبح زود بلند شدم و سرکار رفتم. ساعت چهار بود که امیرمحمد به دنبالم اومد و ب

هم به سمت خونه ی قباد راه افتادیم، وسط راه شیرینی هم گرفتم تا اگر تلخی ای 

 .بینمون هست شیرین بشه

وقتی به خونه ی قباد رسیدیم قباد با روی باز از ما استقبال کرد، روکاناپه نشستیم و 

صحبت کردیم. آرشین به همراه خدمتکار میانسال قباد وارد شد، دوست داشتم 

و حرکاتش باشم! با دیدنش نفسم کمی بریده میشد! سریع سرمو پایین ساعت ها مح

آوردم، من نباید این حسو داشته باشم اون فقط خدمتکاره دوستمه آره فقط همینه! 

ولی پس این حس چی؟ من این حسو تجربه کردم می دونم عادی نیست ولی من که 

و می بینم اینطوری سعی کردم بعد مهال به هیچکس دل نبندم چرا االن این دختر

 میشم؟

تو فکر بودم که سنگینی نگاهیو حس کردم، سرمو باال آوردم قباد بود، لبخندی به 

قباد زدم که همون موقع آرشین قندون تو دستش زمین افتاد و شکست. قباد به 

آرشین گفت زودتر شیشه هارو جمع کنه، ترسیدم مثل اونموقع دستشو زخم کنه 

 :د ترین لحن ممکن گفتمنگاهی انداختم و با سر

 مواظب باش اینسری دستتو نبری_
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چشمی گفت و مشغول جمع کردن شیشه ها شد، بعد این که شیشه ها جمع شد با 

 .اون یکی خدمتکار به سمت آشپزخونه راه افتادند

تا ساعت ده شب صحبت کردیم؛ تا ده منتظر بودم آرشین بیادو باز ببینمش اما فقط 

وقع رفتن قباد اصرار زیادی برای موندن ما کرد اما نمی اون یکی میومد. شب م

تونستم بمونم، شاید اگر چند روزی آرشینو نمی دیدم از فکرش بیرون می اومدم و 

این حس عجیب و آشنا سراغم رو نمی گرفت. با خداحافظی ای از قباد از عمارت 

من هم به  بیرون زدیم. امیر محمد منو رسوند و بعد به سمت خونه ی خودش رفت،

 . اتاقم رفتم و ذهنو جسم خستمو به دست خواب سپردم

 :آرشین

وقتی تمام حواسمو به فرهاد دادم قندون از دستم مثل یه ماهی سر خورد و زمین 

افتاد، سریع با نسرین جمعش کردیم و به آشپزخونه برگشتیم. وقتی روی صندلی 

کیه! کسی که الکی الکی  نشستم قلبم تند می زد و می دونستم عامل این نبض تند

تو فکرم اومده و تو قبلم جا باز کرده، این اتفاق اصال برای من خوب نیست چون اون 

به من حسی نداره و حتی اگر دوستم داشته باشه باز هم من بی خانواده ام و هیچ 

 .وقت نمی تونم به اون برسم

تونم جلوی حسمو سعی کردم از آشپزخونه بیرون نرم تا فرهادو نبینم من که نمی 

بگیرم پس دوری از فرهاد بهترین راهه. ساعت هفت بود که سهیال و ساناز به عمارت 

 .برگشتند و دیگه برای کار نیازی به من نبود

به اتاقم رفتم، البته اتاق من و سه نفر دیگه. گوشیمو برداشتم تا کمی با تلگرام 

ی نبود چون وقتی به تلگرام رفتم سرگرم بشم و فرهادو از یاد ببرم اما انگار راه خوب

شروع کردم به نگاه کردنِ عکس های پروفایل فرهاد، خیلی عکس نبود فقط هفت تا 

 .بود که سه تاش عکس نوشته بود و چهار تا از خودش
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تو یکی از عکسا کت و شلوار کرم رنگی تنش بود، ناخواسته اون عکسو سیو کردم. 

به آیندم باشه به عکس نگاه کردم، کرمی لباسش بدون این که حواسم به االنم باشه و 

با عسلی چشماش مچ شده بود و دل هر آدمیو می لرزوند! شاید هم من زیادی بی 

 .جنبه ام که با دیدن اون عکس دلم لرزید

زدم عکس بعد و آخر پروفایلش، سه تا شکل بود که روشون خط خورده بود و نماد 

ت بود، یکی شکل _ا_ب_و_ر_ش_و م ل_ک_ل_ممنوع شدنو می داد. یکی شکل ا

سیگار و یکی شکل قلب. با دیدن قلبی که روش خط خورده بود و معنی عشق 

ممنوعو می داد گوشیو پرت کردم، گوشی روی تخت افتاد و چیزیش نشد اما ضربان 

 .قلب من کند شد! مثل چند ساعت پیش تند نمی زد بلکه کند تر از همیشه بود

تو زندگی فرهاد جایی ندارم ولی بهش عالقه مند شدم چرا من با این که می دونم 

انقدر حماقت بزرگی کردم؟ من به کی دلبستم؟ به آدمی که حتی تو پروفایلش زده 

عشق ممنوع و این در حالی هستش که من اصال تو زندگیش نیستم، پس چرا االن 

 ناراحتم؟

و به ذهنم چسبیده بود سعی کردم از فکرش بیام بیرون ولی نشد! فکر فرهاد مثل زال

و کنده نمی شد. تا وقتی بقیه ی خدمتکارا برگردن تو اتاق موندم، دوست نداشتم به 

بیرون از اتاق برم و با فرهاد روبه رو بشم. فرهادی که برای من یه غریبه هستش فقط 

 ! یه غریبه

ونم داد ساعت یازده بود که همه به اتاق اومدند و سهیال خرید هایی که کرده بودو نش

اما من از اون لباس ها فقط رنگ یکیشونو فهمیدم، رنگ کرمی! اونم چون منو یاد 

عکس فرهاد می نداخت، سهیال هم فهمید حال خوشی ندارم اما چیزی نپرسید. 

 .ساعت یک شب بود که به خواب رفتم
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ساعت پنج صبح برای نماز بیدار شدم؛ بعد خوندن نماز سرمو رو مهر گذاشتم و 

ردم به دعا کردن، از خدا خواستم زندگی منو بیشتر از این تغییر نده، من شروع ک

تازه به بی پدر مادری عادت کردم نباید یه بار دیگه به غم دیگه ای مثل عشقو 

دلتنگی عادت کنم! بعد نماز دیگه خوابم نبرد. برای خودم صبحانه درست کردمو بعد 

 .خوردن صبحانه راهی باغ شدم

ع کرده بود و همه جا روشن بود؛ گل های اطراف تاب رو بو کردم و خورشد تازه طلو

روی تاب نشستم، چرا مثل فرهاد به اون عالقه مند نشدم مگه فرهاد چی داره؟ سرمو 

 .برای رهایی از فکر تکون دادم و تاب رو به حرکت در آوردم

دم دایی نمی دونم چند دقیقه یا ساعت اونجا بودم فقط می دونم وقتی به خودم اوم

جلوی من بود، شوکه شده بودم دایی اینجا چیکار می کرد اونم این وقت صبح وقتی 

 !تازه خورشد طلوع کرده؟

 :از روی تاب بلند شدم و به سمت دایی رفتم

 سالم دایی_

 :دایی سرشو باال آورد و سر تا پای منو از نظر گذروند باز هم سالم دادم

 نی؟سالم دایی تو تو اینجا چیکار می ک_

 :به چشمام نگاه کردو گفت

همراه با امین اومدم، امین هفته ی بعد عروسیشه من خواستم خودم کارت عروسیو _

 به دستت بدم تا بهونه ای جور بشه و ببینمت

 مبارک باشه ایشاال خوشبخت بشن_

 :دایی جوابی نداد و فقط دستشو رو سرم گذاشت، بعد دو یا سه دقیقه بود که گفت
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 تورو تو لباس خدمتکاری نبینمبمیرم اما _

 این چه حرفیه دایی خدا نکنه_

 آرشین برای زدن یه حرف دیگه هم اومدم_

 بفرما_

 امین هفته ی بعد سر خونه زندگیش میره می خوام بیای و با ما زندگی کنی_

 ...اما_

نمی خوام چیزی بشنوم همین که گفتم! تا دیروز امین بود و زنداییت بهونه ای _

از هفته ی بعد امین نیست و بهونه ای هم نیست من دختر خواهرمو پیش  داشت ولی

 خودم نگهش می دارم

 دایی متاسفم اینو میگم اما من اینجا راحت ترم_

دایی شاهین عصبانی شد، وقتی دایی عصبی میشد وُلُم صداش باال می رفت، با 

 :صدایی شبیه فریاد گفت

خونه ی یه پسر مجرد و جوونه که هر چند تو غلط کردی اینجا راحت تر باشی اینجا _

هفته یکبار مهمونی مختلط می گیره اگر تو یکی از این مهمونیا بالیی سر تو بیاد 

چیکار کنم ها؟ خوبیت نداره اینجا بمونی تا االن هم به زور تحمل کردم از هفته ی بعد 

 به خونه ی خودم میای

راحت هم می شدم! دایی کسیو حرف ها و غیرت دایی منو خوشحال نمی کرد هیچ نا

بدنام می کنه که به خاطر رفاقت با امین به من اینجا کار داد وگرنه سه تا خدمتکار 

برای این عمارت بس بود. اگر قباد به من کار نمی داد االن گوشه ی خیابون معلوم 

 نبود به چه روزی افتاده بودم. دایی با حرفاش به منم توهین کرد، غیرمستقیم گفت 
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 (r1roman.iین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)ا

معلوم نیس من هنوز پاک مونده باشم یا نه، حرفاش مثل خاری شد و تو قلب من فرو 

 :رفت. با چشمای اشکی بهش نگاه کردم و لب زدم

ن به بد روزی می افتادم، دایی اگه همین جوونی که میگی به من کار نداده بود م_

اونروز کجا بودی؟ پیش زندایی؟ یعنی زندایی انقدر ترسناکه که بخاطرش دختر 

 خواهرتو به امون خدا بزاری؟

 ... آرشین من_

چیزی نگو که با حرفات بیشتر توهین می کنی تا دلداری و کمک! من هیچ جا نمیام _

دیگه شریکم و آدمایی که مثل  چون خونه ی من االن اینجاس یه اتاقی که با سه نفر

خونواده هستند اگر بهونه ی زندایی امین بود بهونه ی تو هم زندایی بود نمی تونستی 

یه زنگ هم به خواهرزادت بزنی ببینی تو چه حالیه؟ تمام روز زندایی پیشت بود که 

 نمی تونستی بیای به من سر بزنی؟

ند رفتم اما پشیمون نیستم! حرفامو دایی سرشو پایین انداخته بود، می دونم زیادی ت

گفتمو سبک شدم، دایی شنیدن این حرفا حقش بود. زمانی که من تنها بودم کجا 

 !بود؟ االن برای من دایی شد؟

اشکامو پاک کردم و بدون حرف از کنارش رد شدم. تو حیاط امینو دیدم که با قباد در 

و با شنیدن صدای من به حال صحبت بودند؛ به سمتشون رفتم و سالم دادم، هر د

عقب برگشتند. امین اول سرشو پایین انداخت ولی کمی بعد به من نگاه کرد و سالم 

داد، قباد هم مثل همیشه سرشو تکون داد. امین اول اطراف باغو نگاه کرد بعد به من 

 :گفت

 آرشین بابا کجاست؟_
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 تو باغه االن میاد_

 کارتو بهت داد؟_

یادش رفت از آقا قباد می گیرم راستی امین مبارک  نه داشتیم صحبت می کردیم_

 باشه امیدوارم خوشبخت بشی

 ممنونم_

دایی از باغ بیرون اومد و با یه خداحافظی کم جون بیرون رفت، امین هم خداحافظی 

 :کردو رفت. قباد به من نگاه کردو گفت

 آرشین_

 بله آقا_

 یامین گفت قراره از هفته ی دیگه به خونه ی داییت بر_

 نه آقا جایی نمیرم_

 چرا؟ هر چی باشه از کار کردن تو اینجا بهتره_

آقا من به اینجا و آدماش عادت کردم نمی خوام یبار دیگه تغییر مکان بدم و از اول _

شروع کنم، توانایی عادت به کار های زنداییمو هم ندارم اما اگر شما ناراضی باشید از 

 اینجا میرم

 :مایی که شیطنت درونش موج می زد گفتقباد لبخندی زد و با چش

 نه بابا کجا می خوای بری هنوز باهم کلی کار داریم_

نگاهمو دزدیدم و با یه با اجازه از دست قباد خالص شدم. از چشمایی که این همه 

 !شیطنت داخلش جمع شده بودند هیچ کاری بعید نبود
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دست من در رفت! به  به داخل عمارت رفتم ساعت نه بود، تو باغ واقعا زمان از

آشپزخونه رفتم. از وقتی با ساناز دعوام شده سهیال گردگیری می کنه و من به نسرین 

کمک می کنم. با نسرین برای ناهار قرمه سبزی درست کردیم و بعد برای استراحت 

 .کوتاه به اتاق خواب رفتیم

 :امین

مراسم عروسیو بگیره و  وقتی از احساسم به بیتا مطمئن شدم از بابا خواستم تا زودتر

منو بیتا زندگی جدیدی رو باهم شروع کنیم. بابا و مامان و همه خوشحال بودند، بیتا 

 .چشماش برق میزنه و من هم از خوشحالی اونا خوشحالم

همه ی کار ها خیلی زود انجام شد و نوبت به پخش کردن کارت های عروسی رسید؛ 

ی قباد پدرم هم همراهم اومد، می دونستم برای همه ی دوستامو خودم بردم ولی برا

برای چی میاد، می خواد آرشینو از هفته ی بعد به خونه ی ما بیاره، بخاطر همین 

مسئله با مادرم هم دعواش شد اما اینسری کوتاه نیومد چون دیگه مادرم بهونه ای 

 .دستش نبود

اشته باشم، از رویارویی با آرشین می ترسیدم! می ترسیدم هنوز هم بهش حسی د

من تمام احساسمو به بیتا بخشیدم و دوست نداشتم باز با دیدن آرشین کنترل 

زندگیمو از دست بدم. وقتی از باغ به سمتمون قدم برداشت و عروسیمو تبریک گفت 

مثل همیشه نبودم، نه دستام می لرزید نه دلم! فقط به عنوان دختر عمه می دیدمش 

 .و این برای من عالی بود

ارت بیرون اومدم و همراه پدرم به خونه رفتیم. بابا موقع ناهار خوردن خیلی از عم

ناراحت بود و هر چقدر که منو مامان ازش سوال پرسیدیم جواب سرباال داد. من و 

مامان هر دو می دونستیم این حال بابا به آرشین ربطی داره ولی بابا نمی خواد چیزی 
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یتا بود با دیدن شمارش ذوق زده دستمو رو تلفن بگه. بعد از ناهار تلفنم زنگ خورد ب

 :سبز رنگ کشیدم

 الو سالم عزیزم خوبی_

 مرسی خوبم بخوبیت_

 چیزی شده انگار که ناراحتی؟_

 باید ببینمت_

 بیتا اتفاقی افتاده؟_

 نه امین ولی شاید بیوفته_

 یعنی چی؟_

 میشه بیای خونمون صحبت کنیم؟_

 آره همین االن میام_

 منتظرتمباشه عزیزم _

 خداحافظ_

 خداحافظ_

وقتی قطع کردم به تلفن نگاه کردم، یعنی چه اتفاقی افتاده بود که بیتا ناراحت بود و 

 می خواست با این عجله منو ببینه؟

سریع سوییچ ماشینو برداشتم و با بیشترین سرعت به سمت خونه ی پدر بیتا حرکت 

سمت در ورود راه افتادم. تا  کردم. وقتی رسیدم ماشینو دم خونه پارک کردم و به
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زنگ آیفونو زدم در باز شد، از حیاط رد شدم و داخل خونه قدم گذاشتم. بیتا با دیدن 

 :من لبخندی زد و به سمتم اومد

 سالم عزیزم_

سالم، چه خبره خانومم اتفاقی افتاده گفتی همین االن بیام یا دلت برا من تنگ _

 شده؟

 :ه چیزی یادش اومده باشه گفتبیتا لبخندی زد ولی بعد انگار ک

 بیا بشینیم رو مبل باید باهات صحبت کنم_

به سمت مبل حرکت کردیم و رو مبل سه نفره نشستیم، بیتا دستمو گرفت و با 

 :صدایی ضعیف و لحنی غمگین گفت

امین من باید یه واقعیتی رو به تو بگم، یعنی قرار نبود هیچ موقع بفهمی اما اگر نگم _

 !این عذاب وجدان دووم بیارم نمی تونم با

 بگو عزیزم گوش می کنم_

 اوز نکردی_ج_امین تو به من ت_

اوز نکردم؟ سرش پایین بود با _ج_بهت زده به بیتا نگاه کردم یعنی چی من بهش ت

 :دستم چونشو گرفتم و مجبورش کردم به چشمام نگاه کنه

ام ترکم کنی هم حق می خوام خوب به حرفام گوش کنی امین ، اگر بعد شنیدن حرف_

 داری من نمی تونم با این عذاب وجدان زندگی کنم

 بیتا تو منظورت چیه؟ مگه چه حقیقتی وجود داره که من از اون بی خبرم؟_

امین من تورو از قبل تو یه مهمونی دیده بودم. مهمونی خانوادگی بود و تو هم با _

ست دادو رد کردم و تمام خانوادت تو اون مهمونی بودی، اونشب هرکی به من درخوا
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حواسم پیش تو بود ولی تو اصال نگاهمو حس نکردی، من اونقدری تابلو بودم که 

 مادرت هم فهمید تمام حواسم پیش توهستش اما تو نفهمیدی

قطره اشکی از چشمش روی گونه هاش ریخت طاقت دیدن گریه هاشو نداشتم! 

 :دمدستمو به سمت صورتش بردم و اشکشو با دستم پاک کر

 قربونت برم چراگریه می کنی آخه؟ نمیگی امین ناراحت میشه_

 اینجوری نگو امین_

 چجوری نگم؟_

 با احساس نباش با این کارات گفتن حقیقت برای من سخت تر میشه_

 مگه چه حقیقتی هست که اینطور تورو داغونت کرده؟_

 :بیتا باز هم به پایین نگاه کرد و بعد چند ثانیه گفت

انت فهمید من دختر کی هستم و خوشحال بود که چشمم تورو گرفته، به اونشب مام_

سمتم اومد و با من احوال پرسی کرد و شماره موبایلشو به من داد. با خنده به من 

گفت که پسرشو خوردم با نگاهم! خیلی خجالت کشیدم ولی مامانت با لبخند نگاهم 

نار رفت و اشک چشماشو پر کرد! می کرد، بعد چند ثانیه لبخند از رو لبای مامانت ک

گفت...گفت خیلی دوست داره عروسی مثل من داشته باشه ولی پسرش عاشق یکی 

دیگه هستش! با این حرف مامانت خیلی ناراحت شدم اما مامانت گفت راه حلی وجود 

داره من نمی خواستم به کسی که یکی دیگه رو دوست داره چشم داشته باشم ولی 

این تویی که دوستش داری وقتی راه حلشو گفت قبول نکردم  مامانت گفت که فقط

 .چون تورو فقط چشمم گرفته بود و به ریسکش نمی ارزید

 چی میگی بیتا؟ چه راه حلی؟ مامانم چه پیشنهادی بهت داد؟_
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بزار بگم، من پیشنهاد مامانتو قبول نکردم اما بعد چند روز تو هنوز هم تو ذهن من _

گاهو باور نداشتم ولی انگار که همون شب تو تو قلب من جا بودی! من عشق تو یه ن

باز کرده بودی. یه روز تو یه پاساژ دیدمت و همون روز پیشنهاد مامانت یادم اومد ولی 

باز هم سعی کردم بی تفاوت از کنار این قضیه رد بشم. بعد اون روزی که من تورو تو 

ای من در بیاره. من بارها و بارها پاساژ دیدم به یکی سپردم که آمار زندگی تورو بر

دیدمت، یواشکی! انقدری دیدمت که عاشقت شدم! جوری که نتونستم از تو دل بکنم. 

بعد یکی دو ماهی که گذشته بود یاد مادرت و پیشنهادی که داد شدم، به شمارش 

زنگ زدم مامانت همه چیو هماهنگ کرد و فقط مونده بود کاری که من باید انجام 

 میدادم

 تو چیکار کردی بیتا؟ میشه اتقدر مکث نکنی و یه باره بگی_

امین اونشب که تو منو تو اون مهمونی دیدی این مادرت بود که به من آدرس اون _

داروی بیهوشی ریختم و تو بیهوش شدی به  محلو داد و من بخاطر تو اومدم، تو اون 

زد و گفت که تو یه محل  کمک یه نفر صحنه سازی کردم و مامانت هم به پلیس زنگ

 پارتی گرفتن و آدرس خونه ی دوستتو داد

 !تو، تو چی میگی بیتا داری شوخی می کنی نه همه ی اینا یه بازیه دیگه؟_

منتظر بودم بخنده بگه شوخی کرده اما وقتی سرشو تکون داد و شدت گریه اش 

 :بیشتر شد فهمیدم همه چی واقعیت داره

 یمونم ولی تنها راه به دست آوردنت همین بودامین ب...ببخشید بخدا پش_

 ولی پزشک قانونی پلیس اینا چی؟_

 با پول همه چی ممکن میشه مامانت رشوه داد و نتیجه ی پزشک قانونی تغییر کرد_

 :سرمو گرفتم تو دستم و نالیدم
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این...این امکان نداره! نمیشه، نه مامانم با من همچین کاری نمی کنه! تو هم اینهمه _

نو دوست داری تو هم با من همچین کاری نمی کنی! بگو دروغه، بگو زندگیمون با م

دروغ شروع نشده، بگو با حیله گری شروع نشده، بگو تو و مامانم این کارو با من 

 !نکردید، بگو دروغه بیتا جون امین بگو دروغه

خت، ناباور من باور نمی کردم و منتظر بیتا بودم بگه دروغه ولی بیتا فقط اشک می ری

 :شونه هاشو گرفتم تکونش دادم و داد زدم

 میگم بگو دروغه لعنتی چرا اشک می ریزی فقط بگو دروغه_

اما بیتا فقط اشک ریخت! به سرعت ولش کردم و از خونه خارج شدم، به صدا زدن 

های بیتا هم توجه نکردم به سمت خونه راه افتادم. چشمام از حرص از ناباوری قرمز 

 !شده بود

وقتی به خونه رفتم مامانم در حال صحبت با تلفن بود. با دیدن حالت من با کسی که 

 :باهاش صحبت می کرد خداحافظی کرد و به سمتم قدم برداشت

 امین عزیزم این چه حالیه تو داری؟ اتفاقی افتاده؟_

 :زانو زدم جلو پای مامانم به پاش افتادمو با عجز گفتم

 بیتا نگفت اما تو بگومامان توروخدا بگو دروغه _

 :مامانم خم شد و منو بلند کرد

 چی دروغه پسرم؟_

 بیتا راست میگه اتفاق های اون مهمونی همش نقشه بودن؟_

مامانم با شنیدن حرفم هول شد و تعجب کرد همش می خواست حرفی بزنه اما نمی 

 تونست
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 :به سمت عقب قدم برداشتم و گفتم

 خیلی پستی مامان خیلی پستی_

ونه بیرون اومدم و با بیشترین سرعت به سمت خونه ای که برای خودمو بیتا از خ

خریده بودم راه افتادم. به خونه رسیدم؛ درو باز کردم وداخل شدم، همه ی وسایل 

چیده شده بودند. با دیدن خونه ای که قرار بود من و بیتا داخلش زندگی کنیم 

هزار تا دوز و کلک ساخته شده  پوزخندی روی لبم شکل گرفت خونه ای که سقفش با

 :بود! نشستم رو زمین و گریه سر دادم، گریه کردم و از ته دل داد زدم

خدااااا چرا با من اینکارو می کنی؟ آرشینو گرفتی بس نبود ها؟ حاال هم بیتا ؟! خدا _

چرا من به هر کی اعتماد کردم بهم نارو زد؟ چرا مامانم اینکارو با من انجام داد چرا 

 و از عشق بچگیم جدا کرد؟من

وقتی یاد روز هایی افتادم که خودمو تو اتاقم حبس می کردم و گریه می کردم بیشتر 

سوختم! مصبب همه ی این اتفاق ها مامان من و زن من بودند. حاال می فهمم چرا بیتا 

گفت با شنیدن حقیقت شاید دیگه نخوام باهاش بمونم چون می ترسید طالقش بدم و 

ردم سر عشقم به آرشین، ولی من که دیگه عاشقش نیستم من عاشق بیتا ام! باز برگ

ولی...ولی طالقش میدم اون به من دروغ گفت! اون زندگی مارو با دوز و کلک شروع 

 .کرد

سعی کردم به خودم مسلط بشم و سریع تصمیم نگیرم، سه روز تمام تو خونه ی 

ندادم، حتی به ذهنشونم نمی رسید  خودم موندم و به تلفن های مامانم و بیتا جواب

که من تو خونه ی خودم باشم. بعد سه روز فکر به بیتا زنگ زدم. با اولین بوق جوابمو 

 :داد صداش گرفته بود و معلوم بود گریه کرده

 !الو سالم امینم خوبی کجایی چرا سه روزه نیستی؟_
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 خوبم می خوام ببینمت_

 مو سریع می رسونمخب..خب کجا بیام بگو هر جا باشه خود_

 بیا خونمون_

 باشه عزیزم ولی من که یه ساعت پیش به مامان زنگ زدم تو اونجا نبودی_

 مگه گفتم خونه ی مامانم؟_

 ...ولی آخه_

 :نذاشتم ادامه حرفشو بزنه و گفتم

 بیا خونه ی خودمون_

 تو اونجایی؟؟_

ی که سریع بدون جواب دادن بهش قطع کردم و منتظر شدم بیاد. همیشه از کسای

تصمیم میگیرن بدم می اومد، من سه روز تمام به این مسئله فکر کردم، شاید اگر 

وقت بیشتری داشتم باز هم فکر می کردم اما فقط چهار روز تا عروسی باقی مونده 

بود. صدای چرخوندن کلید تو قفل در اومد و بعد بیتا با عجله داخل شد، به سمتم 

 :گرفت اومد و با دستاش صورتمو قاب

امین تو خوبی؟ می...می دونی چقدر تو این سه روز نگرانت بودم؟ اگر تا روز عروسی _

 !ازت خبری نمیشد دق میکردم می مردم

اینو گفت و خودشو تو آغوشم انداخت. این نگرانی براش خوب بود و به یه نوعی من 

نگاه  کارشو تالفی کردم. بعد چند ثانیه از آغوشم بیرون کشیدمش و به چشماش

 :کردم، چشماش پر از ترس بود می ترسید از اینکه من حرف بزنم
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اینجا صدات کردم که حرف بزنیم، من خیلی فکر کردم و منطقی ترین شکل این _

 رابطه جداییه

اشکاش صورتشو در بر گرفت، تحمل دیدن اشکاشو نداشتم اما همه ی این ها براش 

 :الزم بود

ون تو نابود میشم! هر کاری بگی انجام میدم اما امین این کارو با من نکن من بد_

 حرف از جدایی نزن

 من گفتم این منطقی ترین شکلشه درسته؟_

 :مظلوم سرشو تکون داد

اما نگفتم این آخرین راهه، من خیلی فکر کردم کاری که تو با من کردی شاید هر _

تونستم کس دیگه ای جای تو بود نمی بخشیدمش حتی آرشین ولی نمی دونم چرا ن

جدایی رو آخرین راه رابطمون ببینم! با این که زندگیمون با دروغ شروع شد اما 

 امیدوارم با حقیقت ادامه پیدا کنه

 :ناباور منو نگاه کرد و گفت

 یعنی منو بخشیدی؟_

سرمو تکون دادم؛ انگار هضم حرفم براش سخت بود چون چند لحظه ای فقط تو 

 :پرید و خودشو تو آغوشم انداختسکوت نگاهم کرد اما یهو به سمتم 

دوستت دارم امین! دوستت دارم، قول میدم جبران کنم، قول میدم دیگه دروغی _

 !نگم

. من بهش دروغ نگفتم شاید اگر آرشین جای اون بود نمی بخشیدمش ولی بیتارو 

بخشیدم! بیتا تنها کسی بود که تونست منو از توهم عشق آرشین بیرون بیاره و تنها 

 !ه تو قلب من جایگاه معشوق رو دارهکسی ک
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چشم روی هم گذاشتیم و سه روز شد. بیتا با لباس عروس کنارم نشسته بود و به 

سمت آتلیه حرکت می کردیم. روی لبای هر دومون خنده بود، شاید اگر روزی به من 

می گفتن یه دختری به اسم بیتا تو زندگیت میاد و زندگیتو از این رو به اون رو می 

نه می خندیدم و می گفتم توهم زده ولی امروز بیتا کنار من با لباس سفید نشسته، ک

بیتایی که زندگیمو از این رو به اون رو کرده ، بیتایی که همانند اسمش تو قلب من بی 

 .!همتاس

 .صدای ضبطو زیاد کردم و با لبخند به بیتا نگاه کردم

 زمینیکی بهتر از تو که بهترینی تو ماه زیبای روی "

 تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی

 "همه حواست جا مونده پیشم من به کم از تو راضی نمیشم

 ( عارف،کی بهتر ازتو)

 :آرشین

بالخره یه هفته گذشت و روز عروس امین فرا رسید. برای امین خیلی خیلی 

امروز مطمئناً فرهادو  خوشحالم! قباد گفته مثل سری قبل خودش منو می بره و میاره.

هم می بینم؛ از این بابت هم ناراحتم هم خوشحال، ناراحت برای این که باز می 

 .بینمش و خوشحال برای این که باز می بینمش

به سمت کمد میرم و لباس کرم رنگمو بیرون میارم، دو روز پیش همراه سهیال به 

مشکی، قرمز، سفید و کرم خرید رفتم و این لباسو خریدم. رنگ های زیادی داشت؛ 

اما من رنگ کرم رو انتخاب کردم. خودم هم نفهمیدم چرا این انتخابو کردم منی که 

عاشق رنگ قرمز هستم با یاد کت و شلوار فرهاد تو اون عکس رنگ کرم رو انتخاب 

 .کردم
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لباس کوتاه و عروسکی بود، آستین لباس کامل نبود و پارچه مانند روی بازوهام می 

و یک کمربند نازک طالیی رنگ وسط لباس قرار داشت. ذوق زده از این که می  افتاد

خوام این لباسو بپوشم بلند شدم اما وسط راه یادم اومد که لباسو باید اونجا تعویض 

کنم و اگر االن بپوشم نمی تونم از روش مانتو بپوشم. با لبایی آویزون به سمت تختم 

ه سمت در رفتم تا به آشپزخونه برم و چیزی برگشتم لباسو روی تخت گذاشتم و ب

برای جمع کردن وسایلم پیدا کنم. تا خواستم درو باز کنم در باز شد و سهیال داخل 

 :شد، تو دستش یه کیف بزرگ بود، به کیف نگاه کردم که گفت

 بیا وسایلتو داخل این بزار _

 :چندش گفت یدم که صورتشو جمع کردو باب*و*سبا ذوق به سمتش رفتم و گونشو 

 بدم میاد ب*و*سخوبه می دونی از_

 لیاقت نداری که_

 ول کن این حرفارو بیا بشین آرایشت کنم_

بازهم پریدم و بغلش کردم که از خودش جدام کرد و با اخم به سمت تختش رفت، از 

زیر تختش لوازم آرایش خودشو بیرون آورد و به من گفت رو تخت بشینم، به حرفش 

خت نشستم. حدود نیم ساعت رو صورتم کار کرد طوری که از گوش کردم و رو ت

 :نشستن خسته شدم

 وای سهیال عروس درست نمی کنی که یه خط چشمو یه رژ گونه بزن تموم شه دیگه_

 غر غر نکن آخرشه_

بالخره کمی بعد دست از سرم برداشت، بلند شدم تا به سمت آیینه برم و خودمو نگاه 

 :کنم که نذاشت و گفت

 ن موهاتم درست کنم بعد یه باره ببین سهیال چی کردهبشی_
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 خوشگلی منو استعداد خودت ندون_

 بروبابا شبیه میت بودی خودم رنگ دادم بهت، حاال بشین موهاتو درست کنم_

باز هم روی تخت نشستم. مو درست کردن سهیال نزدیک یه ربع طول کشید، بازم 

شوار کشید و به سمت شونه ی راستم ازش ممنونم که بیشتر طول نداد! موهام رو س

هدایت کرد، بعد جلوشو مرتب کرد و تاف زد. وقتی کارش تموم شد جلوی آیینه 

رفتم، با دیدن خودم نزدیک بود جیغ بزنم، مثال پسرا راست در اومده بود از لولو 

 !تبدیل به هلو شدم

یده بود و سهیال روی چشمام سایه ی قهوه ای طالیی زده بود، خط چشم باریکی کش

یه رژ قهوه ای خیلی کمرنگ به لبام زده بود. به سمتش برگشتم و باز هم بغلش کردم 

 :ش کردمب*و*سو 

 وای سهیال عالی هستی دختر عاشقتم_

 :سهیال منو از صورتش دور کرد و دستشو به لپش مالید و با چندش گفت

 !م نکن االن جای روژت هم میمونه رو گونم اهب*و*سمگه نگفتم _

 باشه بابا توام_

 منم چی؟_

 !بی احساس_

احساس من مهم نیست االن احساس قباد مهمه مطمئنم امشب یه راست می بره و _

 عقدت می کنه

 بروبابا_

 فقط آرشین مواظب باشا_
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 مواظب چی؟_

 قبل عقد مامان نشی_

 :با حرص به سهیالیی که می خندید نگاه کردم به سمتش قدم برداشتم که گفت

 !گر وحشی بازی دراری کل زحمتام نابود میشهحرکت نکن ا_

 بعدا به حسابت میرسم_

در همین موقع در زده شد و سهیال بله ای گفت، قباد از پشت در گفت که به آرشین 

بگو آماده باشه و بیاد حیاط سهیال هم چشمی گفت و به من اشاره کرد سریع مانتومو 

رید لباس رفتیم فقط تونستم بپوشم، به سمت مانتوی سهیال رفتم روزی که به خ

لباس مجلسی بخرم و به مانتو نرسیدیم. چندتا قشنگش بود ولی قیمت باالیی داشت 

و نشد بخرم برای همین مانتویی که سهیال تازه خریده رو ازش قرض گرفتم. مانتوی 

لی کاغذی و جلو باز، از زیرش زیر سارافون سفید پوشیدم، شال به رنگ مانتو و 

هم پوشیدم. بعد از آماده شدنم کیف و کفش سفیدمو برداشتم و به  شلواری سفید

سمت حیاط دویدم، کفشامو پوشیدم و از در بیرون رفتم، قباد پشت به من ایستاده 

 :بود صداش زدم

 آقا قباد_

 :به سمتم برگشت و سر تاپامو آنالیز کرد

 خوب به خودت رسیدی خوشگل شدی_

ه سمت ماشین راه افتادم. قباد کت سفید با خجالت ممنونی گفتم و پشت سرش ب

اسپرتی همراه با شلوار جین مشکی پوشیده بود و زیر کت هم پیراهنی مشکی بود. از 

زیر چشمی نگاه کردن دست برداشتم و داخل ماشین نشستم، قباد برخالف سری 
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قبل آروم رانندگی می کرد و ماشین سرعت آنچنانی نداشت. دست برد و ظبتو زیاد 

 .ه آهنگ به زبون انگلیسی پخش شد که هیچی از معنیش نمی فهمیدمکرد ی

بالخره به باغ رسیدیم؛ همراه با قباد از ماشین بیرون اومدیم و شونه به شونه ی هم به 

سمت در ورودی باغ رفتیم. دایی و زندایی جلوی در قرار داشتند، به سمتشون رفتیم 

زندایی حتی دست هم نداد و با اخم  و سالم کردیم. دایی با محبت دستمو فشرد ولی

 .سالمی خشک و خالی کرد. بی توجه به رفتار زندایی داخل باغ رفتم

با چشمم دنبال فرهاد می گشتم اما نبود! به سمت اتاق پرو رفتم و لباسمو عوض 

نه ام تو اون لباس کمی از بیرون رفتن خجالت کشیدم! تا _ه_کردم، با دیدن پاهای بر

لباسی نپوشیده بودم همه ی لباسام بلند بودند و برای اولین بار بود به حال همچین 

که همچین لباسی به تن کردم. تو دلم فحشی به سهیال که منو برای خریدن لباس 

 .وسوسه کرد دادمو از اتاق پرو بیرون رفتم

به سمت جایگاه عروس و دوماد رفتم تا بهشون تبریک بگم. مردی با کت شلوار کرم 

به من ایستاده بود و در حال حرف زدن با امین بود. با دیدن قامتش دلم رنگ پشت 

 !لرزید، مطمئن بودم که اون شخص فرهاده

به سمتشون قدم برداشتم. فرهاد با شنیدن صدای کفش های طالیی رنگم به طرفم 

برگشت، به چشماش نگاه کردم ولی زود سرمو پایین آوردم نمی خواستم مثل 

ل بشم! به سمت امین رفتم و تبریک گفتم، بیتا مثل اونسری اونسری تو نگاهش ح

اخم و تخم نکرد و با لبخند نگاهم کرد، بغلش کردم و تبریک گفتم اون هم با 

خوشرویی جوابمو داد . وقتی از آغوش بیتا جدا شدم حواسم به صحبت امین با فرهاد 

 :جمع شد

 خبریه داداش ؟ هردوتاتون کرم پوشیدید و ست کردید؟_

 :فرهاد نگاهی به من انداخت ولی سریع روشو به طرف امین برگردوند و گفت
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 چه خبری داداش من این کت و شلوارو قبال هم پوشیدم_

 آهان یعنی تصادفی هر دو کرم پوشیدید_

با حرف های امین گونه های من رنگ انداخت و اخم فرهاد بیشتر شد! مطمئنم به 

راحتی بهش نگاه کردم ولی متوجه نگاه من نشد. خاطر حرف های امین اخم کرده، با نا

با اجازه ای گفتم و تنها سر میزی نشستم، همه با خانواده هاشون اومده بودند ولی من 

تک بودم. شاید اگر االن مادر پدرم بودند با خوشحالی کنارم می نشستند و از 

ریع عروسی لذت می بردند ولی حیف حیف که نیستند! با شنیدن صدای فرهاد س

 :سرمو باال آوردم و نگاهش کردم

 چرا تنها نشستی؟_

 خب...خب آشنایی ندارم_

 !تو عروسی پسر داییت آشنا نداری؟ خنده داره_

چرا خب فامیل دور و نزدیک زیاد هست ولی دوست ندارم کنارشون بشینم چون _

ام حرف مطمئناً یا سرکوفت می زنند و تحقیر می کنند یا باهام گرم می گیرند و بعد بر

 در میارند یا دلسوزی می کنند که من از هیچ کدوم خوشم نمیاد

 میخوای پیش خانواده ی من بشینی ؟_

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 !بله؟؟_

 بله نداره این میز ها شیش نفره هستند و ما هم سه نفریم بیا و کنار ما بشین_

 ممنون مزاحم خانوادتون نمیشم_

 یا حاال مثل یه دختر خوب بلند شومزاحم بودی نمی گفتم ب_
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بلند شدم و شونه به شونه ی هم به سمت خانواده ی فرهاد راه افتادیم، وقتی به 

میزشون رسیدیم و مادرش منو نگاه کرد خجالت کشیدم! آخه دختره ی خل چرا با یه 

پسر غریبه بلند شدی و اومدی کنارخانوادَش؟ فرهاد یه نگاه به من و یه نگاه مادرش 

 :نداخت و گفتا

 مامان این خانوم آرشین دختر عمه ی امین هستند و آرشین ایشون مادرمه_

سرمو بلند کردم؛ مادرش با خوشرویی با من دست داد، من هم با لبخند سالمی دادم 

و به پدر فرهاد نگاه کردم، پدرش هم با لبخند سالم داد و من هم به همون شکل 

ون این که شناختی رو من داشته باشند به بهترین جوابشو دادم. خانواده ی فرهاد بد

شکل با من احوال پرسی کردند و این خوب بودنشونو نشون می داد. فرهاد صندلی 

 :ای برام عقب کشید و اشاره کرد بشینم و بعد به پدر مادرش نگاه کرد و گفت

 آرشین تنها نشسته بود ازش خواستم بیاد و کنار ما بشینه، مشکلی که نداره؟_

 :مادرش با محبت گفت

 نه پسرم چه مشکلی داره؟_

 :بعد به سمت من برگشت و گفت

 عزیزم حتما مامانت سرگرم عروسی برادرزدش شده که تو تنها موندی_

 :لبخندی تلخ زدم و گفتم

 مادر پدرم چند ماه پیش تو تصادف فوت شدند_

 اوه عزیزم متاسفم نمی خواستم ناراحتت کنم، خدا رحمتشون کنه_

 دا رفتگان شمارو هم بیامرزهخ_
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فرهاد رفت و منو با پدر مادرش تنها گذاشت. مادرش آدم فوق العاده خون گرمی بود 

و با محبت با من صحبت می کرد از خوشگلی لباسم گرفته تا هزار تا چیز دیگه، من 

هم سعی می کردم با ادب و احترام جوابشو بدم. بعد حدود نیم دقیقه قباد نزدیک 

 :تشد و گف

 اوه شما خانوما چه گرم گرفتید_

 :مادر فرهاد با محبت نگاهش کرد و گفت

 سالم پسرم خوبی_

 سالم فرخنده خانوم عزیز اگر خوب نبودم هم با دیدنتون خوب شدم_

مادر فرهاد لبخندی زد و قباد برگشت و با پدر فرهاد هم احوال پرسی کرد بعد رو 

 :صندلی کنار من نشست و گفت

 موندم اگر اجازه بدید کنارتون میشینم من هم تنها_

 :پدر فرهاد با خوشرویی گفت

 این چه حرفیه پسرم_

نم حس کردم با _ه_و هر دو مشغول صحبت شدند. بعد چند دقیقه دستیو روی پای بر

 : تعجب به سمت قباد برگشتم که تو گوشم گفت

 خوشگل شدی_

هم بودند و حواسشون به ما  هول زده به پدر مادر فرهاد نگاه کردم که گرم صحبت با

 :نبود به قباد نگاه کردم و آروم لب زدم

 دستتونوبردارید_

 چرا؟ من که راحتم_
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 ولی من راحت نیستم_

 :فشاری به پام آورد و گفت

 مهم نظر منه_

دستمو رو دستش گذاشتم و سعی کردم دستشو بردارم اما نشد، قباد با پوزخند 

از جام بلند شدم، دست قباد عقب کشیده شد و  نگاهم می کرد. با اجازه ای گفتم و

 .من هم سریع به سمت سرویس بهداشتی پا تند کردم

داخل سرویس دست هامو آب زدم تا کمی از استرسم کم کنه اما کم نشد، لعنتی ای 

زیر لب گفتم و از سرویس بهداشتی خارج شدم. به ته باغ جایی که هیچ کس حضور 

بم کم بشه، ته باغ درخت های زیبایی بودند! به پشت نداشت رفتم تا کمی از التها

 .درخت ها رفتم تا کسی منونبینه

چند دقیقه ای اونجا بودم که صدای پایی رو شنیدم، با ترس به عقب برگشتم که 

ت کرده! با _س_فرهاد رو دیدم. چشماش قرمز بود و کمی گیج می زد فهمیدم که م

ب می رفتم فرهاد جلوتر میومد تا جایی ترس عقب عقب رفتم با هر قدمی که من عق

که به درختی چسبیدم، فرهاد اونقدری نزدیک شد که فاصله ی ما از هم به اندازه ی 

سه سانت بود و اگر کمی جلوتر میومد بینی هر دو مون به هم می خورد با ترس و 

 :صدایی لرزون گفتم

 آقا فرهاد چیکار می کنید برید عقب_

زدیک تر شد پیشونیشو رو پیشونی من گذاشت و با حرص اما فرهاد عقب نرفتو ن

 :گفت

 خوشگل شدی_



                 
 

 

 مهسا محمدی | تهران بی تو رمان

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

159 

 

سعی کردم با دستام به عقب هولش بدم اما هیچ تکونی نخورد، دیگه کم کم داشت 

اشکمو در میاورد! سرشو نزدیک گردنم کرد و عمیق نفس کشید. قلبم مثل یه 

دادم اما زور اون  گنجشک می لرزید دستامو رو سینش گذاشتم و باز به عقب هولش

 :کجا و زور من کجا! با صدایی لرزون گفتم

 آقا فرهاد اگر کنار نری داد می زنم_

 :سرشو جلو آورد و گفت

 تو نمی تونی داد بزنی_

سه روی -لب باز کردم بگم می تونم اما با کاری که کرد رسماً خفه شدم. فرهاد با بو

ای من بی فایده بود، اشکام از لب های من حمک ساکت شدنم رو صادر کرد و تقال ه

چشمام به پایین سر می خورد اما فرهاد به کارش ادامه می داد. بالخره دست از سرم 

برداشت و ازم جدا شد. با جدا شدنش سیلی ای به صورتش زدم که با بهت نگاهم 

 :کرد

 اگه فقط یه بار فقط یه بار دیگه به من نزدیک بشی آبروتو می برم_

رف به سمت سرویس بهداشتی پا تند کردم، اشکامو و آرایش ریخته بعد گفتن این ح

ی زیر چشممو با دستمال پاک کردم و به سمت میز خانواده ی فرهاد رفتم. با یه 

صندلی فاصله از قباد نشستم، خداروشکر همون موقع شام رو آوردن وگرنه معلوم 

 !نبود می تونم این عروسیو تحمل کنم یا نه

مه آماده رفتن شدیم. مادرفرهاد با نگرانی به پدر فرهاد نگاه کردو بعد خوردن غذا ه

 :گفت

 حیدر فرهاد نیست حتی نیومد شام هم بخوره_

 نگران نباش همین دوروبراس حتما سرش با دوستاش گرمه_
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 اما هر جا بود باید تا االن میومد دیگه همه دارن میرن_

 :قباد گفت

 صبر کنید االن من میرم می گردم_

 ه پسرم منتظرتیمباش_

 :قباد رفت و بعد پنج دقیقه همراه با فرهاد برگشت

پدر فرهاد به سمت قباد رفت، بازوی فرهادو گرفت و کمک کرد روی پا بایسته و با  _

 :محبت به قباد گفت

 مرسی پسرم_

 :گفت قباد لبخند مهربونی زد در همین حال مادر فرهاد به پدر فرهاد

 ب نمی زنه_رو_ش_اما حیدر فرهاد که خیلی وقته لب به م_

نمی دونم چیشده خانوم شاید دوستاش خوردن فرهاد هم خورده دیگه، اگر آماده _

 ای بریم

 آره آره آماده ام_

پدر و مادر فرهاد خداحافظی گرمی کردند و رفتند. فرهاد تمام این مدت ساکت بود و 

با دیدن فرهاد گونه هام قرمز میشد هم از خجالت و هم از به یه نقطه خیره شده بود، 

 :حرص کاری که با من کرد! قباد به سمتم برگشت و گفت

 توهم برو آماده شو بریم_

 چشم آقا_
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به سمت اتاق پرو رفتم و لباس هامو تعویض کردم. نمی دونم چرا از نوع نگاه قباد می 

سه هم ازش _بعد از اون بود _سی_ترسیدم ولی فرهاد حتی با این که منو بو

 .نترسیدم! پیش فرهاد فقط عصبانی و خجالت زده بودم

سه باز هم گونه هام سرخ شدند و با خجالت لبخند زدم. شاید از _با به یاد آوردن بو

 !ت بودنش ترسیدم اما منکر حس خوبی که قلبم پخش شد نمیشم_س_م

پرو خارج شدم و به سمتش  با یاد آوری قبادی که منتظر من بود به سرعت از اتاق

رفتم، بدون این که معطل شدنشو به روم بیاره به سمت ماشین راه افتاد. بین راه هیچ 

کدوم حرف نزدیم و حتی صدای آهنگ خارجی از ضبط خارج نشد. هم قباد تو فکر 

 !بود هم من، فکر قبادو نمی دونم اما من تو فکر فرهاد بودم

، یعنی چه اتفاقی افتاده که فرهاد امشب مقررات ه یاد عکس پروفایلش افتادم که زد

وب خورد یه روزی _شر_خودشو زیر پا گذاشت؟ یعنی میشه همینطور که امشب م

عاشق من بشه؟ جوابی برای سوالم پیدا نکردم، ای کاش می شد از درون فرهاد  هم

 .خبر داشتم تا این همه گیج نمی شدم

وقتی به خودم اومدم به خونه رسیده بودیم، زودتر از قباد از ماشین پیاده شدم و با یه 

ه بیدار با اجازه به سمت عمارت راه افتادم. به اتاقم رفتم چراغو روشن نکردم تا بقی

 :نشن اما سهیال بیدار بود و خودش چراغو روشن کرد

 به آرشین خانوم چه خبر خوش گذشت؟_

 هیس یواش االن بقیه بیدار میشن_

 نترس بابا با زنگ گوشی من به این بلندی هم بیدار نشدند_

 خبریه نصف شب زنگ خور داری؟_

 :سهیال هول شد و گفت
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 بگو چه طور بودنه بابا چه خبری آخه، تو از عروسی  _

 :به ساناز غرق خواب نگاه کردم و گفتم

 صبر کن لباسامو عوض کنم بریم حیاط صحبت کنیم _

سهیال باشه ای گفت و من هم شروع به عوض کردن لباس هام کردم و بعد آرایشمو 

شستم، خیلی خسته بودم و دلم خواب می خواست اما سهیال منتظر من بود. نمی 

 !عت دو نصف شب خوابش نمی برهدونم این دختر چرا سا

به سمت سهیال رفتم و با هم از اتاق خارج شدیم، نمی خواستم به هیچ کس چیزی در 

مورد احساساتم بگم اما به یکی نیاز داشتم که راهنماییم کنه. تو آالچیق باغ 

نشستیم و شروع کردم از روز اولی که فرهادو دیدم تا اتفاق های امشبو تعریف 

گوش می داد گاهی تعجب می کرد اما صبر کرد تا حرف من تموم بشه.  کردن، سهیال

 :بعد از تموم شدن حرفم گفت

 یعنی میگی دوتا دوست تورو دوست دارن؟_

ت بود _س_نمی دونم سهیال قباد که معلومه دوستم داره اما فرهادو نمی دونم اون م_

ی ترسم تخیالت د احتمالش خیلی کمه که منو دوست داشته باشه، م_سی_و منو بو

ساناز درست دربیاد و دوتا دوست با هم منو دوست داشته باشند و بخاطر من بینشون 

 .خراب بشه

اما احتمال این که فرهاد تورو دوست داشته باشه کم نیست، چرا از بین اون همه _

 س کرد ؟_دختر تورو بو

 اون اومد ته باغ و تنها کسی که ته باغ بود من بودم_

تر تو منم گیج کردی فقط اینو فهمیدم که تو داری عاشق فرهاد نمی دونم دخ_

 میشی
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 یعنی این حسی که به فرهاد دارم عشقه؟_

 پَ نَ پَ کشکه معلومه که عشقه_

 چطور می تونم جلوی این حسو بگیرم؟_

نمیشه جلوی عشقو گرفت آرشین! عشق مثل یه ماشین پر سرعت میمونه نمی _

و زندگیت نمی تونی جلوی این عشق وایسی چون دونی چه وقتی میاد یهو میاد ت

 !تورو زیرت می کنه تو فقط میتونی حرکت پر سرعتش رو ببینی

 واو برای اولین باره ازت حرفای احساسی می شنوم نکنه واقعاً خبریه؟_

راستشو بخوای اونروز که با ساناز بیرون رفتیم یه پسری تو پاساژ بود خوشتیپ و با _

 اون بهم شماره داد و االن یه چند وقتیه با هم دوستیم کالس، اوم می دونی

 عه بالخره قلب یخی سهیال خانوم آب شد؟_

 آرشین_

 جون_

بهم گفته می خواد بیاد خاستگاریم به نظرت بهش اعتماد کنم یا نه اون از یه _

 خانواده ی پولداره ولی من چی من حتی خانواده هم ندارم

 کی گفته تو خانواده نداری؟_

شتنشون با نداشتنشون فرقی نداره خانواده ای که با اون همه پول دخترشون دا_

 خدمتکاره که خانواده نیستند

 چرا طردت کردن؟_

 فکر کردن با پسر عموم رابطه دارم_
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 فقط همین؟_

پسر عموم زن داشت اونا فکر های خیلی بدی در مورد من کردن باورت نمیشه من _

 چه حرف هایی ازشون شنیدم

 مچین فکری کردن؟چرا ه_

دختر عمم از بچگی با من لج بود یه روز خیلی بد دعوامون شد بعد اون دعوا اون _

 کاری کرد که همه فکر کنن من با پسر عموم رابطه دارم

 :دستاشو گرفتم و گفتم

 !عزیزم خیلی ناراحت شدم_

 :اشکاشو پاک کردو گفت

 ناراحت نباش هر چی بوده تموم شده_

 آقاتونو بچسبیدرسته االن باید _

 مثال اومدی بامن دردودل کنی سفره ی دل من باز شد_

 هر موقع دیدی چیزی رو دلت سنگینی مکنه بدون من هستم_

 :سهیال بغلم کرد و گفت

 مرسی که هستی_

 :باخنده به سهیالیی که بغلم کرده بود خیره شدم و گفتم

 م می کنیاین آقاتون خیلی خوش قدمه ها انقدری با احساس شدی که بغل_

 :سهیال سریع خودشو از من جدا کرد و با حرص و خنده نگاهم کرد

 االن احساسو نشونت میدم_
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با خنده از جام بلند شدم و پا به فرار گذاشتم، تا خود اتاق دوییدم و سهیال هم پشت 

سرم می دویید، وقتی که بهم رسید موهامو از پشت کشید اما من دستشو جدا کردم 

 :و گفتم

 ن دیوونه االن بلند میشنآی نک_

 پس بگو غلط کردم_

 !عمرا_

 پس باز موهاتو میکشم_

 به جهنم نسرین که سرت داد زد می فهمی_

با حرص ولم کرد و به سمت تختش رفت و خوابید، من هم به سمت تختم رفتم و بعد 

 .کمی وول خوردن خوابم برد

 :شخص پنجم

یک شب رویایی بود ولی برای آن شب به سختی گذشت؛ البته برای امین و بیتا 

آرشین قباد و فرهاد پر از سردرگمی بود! هر سه بالتکلیف بودند، نمی دانستند نام 

حسی که دارند چیست عشق یا عالقه ی زود گذر؟ آرشین به خواب رفته بود ولی در 

 .همان عمارت مردی بیدار بود و خوابش نمی برد

ت _س_الی سرش نگاه می کرد، فرهاد مقباد روی تخت دراز کشیده بود و به سقف با

کرده بود ولی دنیا دور سر قباد می چرخید! وقتی به دنبال فرهاد رفت و فرهاد را در 

ت و گیج شنید و دنیا دور سرش _س_ته باغ پیدا کرد نام آرشین را از زبان فرهاد م

ن دختر چرخید. باور نمی کرد فرهاد به آرشین عالقه ای داشته باشد، فرهادی که به آ

نیم نگاهی هم نمی اندازد، ولی چرا اورا به کنار خانواده اش برد؟ فقط بخاطر این که 

آرشین تنها بود؟ یا بخاطر چیز دیگری که هضمش برای قباد خیلی سخت است؟ 
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سعی کرد بخوابد و از ته دل امیدوار بود فرهاد هیچ حسی به آرشین نداشته باشد 

 .دش واهی استولی خود هم ته دلش می دانست امی

یک هفته گذشت در این یک هفته قباد خود را مشغول کار های شرکت کرده بود تا 

به آرشین و فرهاد فکر نکند. آرشین در این یک هفته تمام فکر و ذکرش فرهاد بود! 

سه ای که به _سه می افتاد، بو_هر وقت دست روی لبانش می کشید یاد آن بو

هم نداشت، وقتی یادش می آورد که فرهاد خواسته ی خودش نبود ولی حس بدی 

 .د قلبش فشرده می شد_سی_س و حواس پرتی اورا بو و ت بود و از روی ه_س_م

و اما فرهاد! فرهاد در این یک هفته فقط دو روزش را به مطبش رفت. حال خوشی 

نداشت، او در شب عروسی امین خیلی از قانون هایش را شکسته بود قانون های مثل 

ی که به نامردینخوردن و عشق! چه واژه ی دردناکی یاد مهال می افتاد و  ب_رو_مش

 .او کرد

فرهاد فقط با دو دختر دوست شده بود؛ اولی همسایه اشان بود که خود آن دختر به او 

پیشنهاد دوستی داده بود و دومی مهال! مهال برای فرهاد دست نیافتی بود، زیبا و 

ول داشت، با او در دانشگاه آشنا شده بود و خود به محجوب! فرهاد اورا همه جوره قب

 .او پیشنهاد دوستی داده بود

نه ماه با یکدیگر دوست بودند، این دوستی به جایی کشیده شد که فرهاد از مهال 

خاستگاری کرد و از او اجازه خواست تا به همراه خانواده اش به خاستگاری مهال برود 

اهد اول درسش را تمام کند و بعد ازدواج کند. این ولی مهال قبول نکرد و گفت می خو

حرف مهال برای فرهادی که عاشق او بود کمی عجیب آمد. او قبول کرد یک سال صبر 

کند تا به خاستگاری مهال برود ولی دوماه بعد از آن فرهاد مهال را در تولد یکی از 

فرهاد را به  وش پسری غریبه دید. مهال خیلی سعی کرد تا باز_نزدیکانش در آغ

 .دست آورد اما نتوانست
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فرهاد به خود قول داد که دیگر به هیچ کس دل نبندد، حرفش را عملی کرد البته تا 

وقتی در شیراز بود. با آمدنش به تهران همه چیز عوض شد، این تغییر به خواست 

خود فرهاد نبود! فرهاد نمی خواست دوباره عاشق شود اما آرشین جوری در ذهنش و 

ر قلبش جا باز کرد که وقتی به خود آمد دید هر شب قبل خواب صورت ناز آرشین د

 ! را به یاد می آورد و حتی یکبار خواب اورا دید

دن آرشین داشت. شب عروسی امین فرهاد _سی_تمام یک هفته حس پشیمانی از بو

د و با نگاه به میز خانواده اش و آرشینی که در جمع آنها نشسته ناخواسته دست بر

داخل جام را با یک نفس خورد بدون خواست  ابی برداشت، بعداز آن که _جام شر

می نوشید و به دختری که کنار  نوشید  خودش جام های دیگری برداشت و باز هم 

قباد نشسته بود نگاه کرد کمی از بودن او کنار قباد ناراحت شد یک جام دیگر 

 .شدت _س_برداشت آنقدری خورد که م

وقتی آرشین به ته باغ رفت او هم تلو تلو خوران خود را به ته باغ رساند. آرشین در 

آن زمان در چشم فرهاد زیبا تر از همیشه دیده می شد! بی هوا به سمت او رفت، بی 

د و بی هوا از او سیلی خورد. با خوردن سیلی کمی به خودش آمد و _سی_هوا اورا بو

! قباد بعد چند دقیقه به دنبال او آمد ولی او مغموم نام فهمید چه کاری انجام داده

 .آرشین را به زبان آورد

صبح آن شب با سر درد از خواب بیدار شد؛ باورش نمی شد که چنین کاری انجام 

ست کردنش سخت بود ولی باور این که _دن آرشین و باور م_سی_داده باشد! باور بو

 .سخت تردیگر نمی تواند جلوی احساسش را بگیرد 

 . بعد یک هفته قباد به او زنگ زنگ زد و اورا به یک دورهمی دوستانه دعوت کرد

 :قباد
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یک هفته از عروسی امین می گذره و من تصمیم گرفتم اونارو به عمارتم دعوت کنم؛ 

زنگ زدم و به فرهاد و امیرمحمد گفتم همراه با دوست دختراشون به مهمونی بیان، 

ه دوست دخترش اونجاست ولی فرهاد گفت دوست امیر محمد گفت شب همرا

 .دختری نداره

دو سه تا دیگه از دوستامو همراه دوست دختراشون دعوت کردم تا تعدادمون کم 

نباشه، نمی خواستم عسل رو دعوت کنم اما با یاد قولی که بهش داده بودم بهش زنگ 

 :زدم

 الو سالم عزیزم خوبی؟_

 سالم مرسی عسل تو خوبی؟_

 شقم خوبم، اتفاقی افتاده االن زنگ زدی؟ نکنه می خوای به قول عمل کنی؟فدات ع_

گوشیو از خودم دور کردو و با تاسف به شماره ی عسل نگاه کردم بعد دوباره گوشیو 

 :به گوشم نزدیک کردم و گفتم

 عزیزم تو شرکت یه مشکالتی به وجود اومده نمی تونم فعال به مسافرت برم_

 افرت دو روزس تازه تو به من قول دادیاما قباد فقط یه مس_

 درسته به قولمم عمل می کنم ولی یه جور دیگه_

 چجوری؟_

امشب مهمونی گرفتم امین و زنشو هم دعوت کردم و همه با دوست دختراشون _

 هستند تو هم به عنوان دوست دختر من به این مهمونی دعوت شدی

 بگو شمالو پیچوندیفقط همین؟ همه میدونن که من دوست دخترتم دیگه _

 من به قولم عمل کردم حاال می خوای بیا می خوای قهر کن_
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میام عزیزم فقط یادت باشه تیپ مهمونیت کت مشکی با کروات قرمز باشه می خوام _

 با هم ست باشیم

 باشه خداحافظ _

 خدافظ عزیزم_

میشد قطع کردم و به روبرو نگاه کردم؛ آرشین پشت به من وایساده بود و یک ربعی 

که مجسمه ی کوچیک رو میز تلویزیونو تمیز می کرد و این نشون می داد که خانوم 

 :وایساده و داره فضولی می کنه، سعی کردم جدی باشم با جدیت اسمشو صدا زدم

 آرشین_

 ب...بله آقا_

 یه ربعه چیکار می کنی؟_

 چیزه مجسمه ی رو میزو تمیز می کنم دیگه_

 کو تمیز می کنی؟سه ساعته یه مجسمه ی کوچی _

 آره آقا می دونید خیلی کثیف بود_

 :از توجیح هایی که می کرد خندم گرفته بود ولی با همون جدیت بهش گفتم

 اون کثیف بود یا تو فوضولی؟_

 آقا فوضولی چیه من حتی نشنیدم شما چی گفتین_

 یعنی می خواستی بشنوی؟_

 !نه چیزه، باور کنید این مجسمه کثیف بود_

 و سر کارتباشه بر_
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با اجازه ای گفت و تند از روبروم ناپدید شد. از هول شدندش و فوضولیش خندم 

گرفت ولبخندی به لبم اومد با همون لبخند به به سمت حیاط قدم برداشتم تا به 

 .شرکت برم و کمی به کارهای داخل شرکت رسیدگی کنم

 :فرهاد

کاش می شد نرم و آرشینو امشب به خونه ی قباد دعوت شدم و حتما باید برم. ای 

ست بودم ولی هنوز هم سیلی ای که به من زدو یادمه، از _نبینم. با این که اونشب م

دردی که به گونم بخشید ناراحت نشدم اما از خودم خیلی ناراحت شدم! واسه اشکی 

کردن چشماش، واسه ترسی که تو صورتش پیدا بود. من انقدر هیوال شدم که اون از 

تی شبی که بهش سیلی زدم انقدر از من نترسیده بود. امشب باید برم و من ترسید! ح

ازش عذرخواهی کنم وگرنه شاید نتونم خودمو تا آخر عمر ببخشم مثل همین یه 

 .هفته که نتونستم

زه ای به نام مهال تو زندگی من وجود نداشت شاید اون موقع _ر_ای کاش دختر ه

زه بودن مهال بهش سیلی _زی بخاطر هرخیلی راحت به آرشین دل می بستم یه رو

زه بهش سیلی زدم اما یک هفته ی _زدم یه روزی واسه این که آرشین بهم گفت هر

زه بودم سیلی خوردم ولی خدا خودش شاهده که من به _پیش واسه این که خودم هر

ران نیستم من فقط _س_و_زه نیستم، ه_چشم بدی به آرشین نگاه نکردم! من هر

 !دوستش دارم

به ساعت نگاه می کنم عقربه ها پنج رو نشون میدن، ساعت همینجوری داره می 

گذره و من هیچ کاری از دستم برنمیاد. نمی تونم بگم دقیقه ها نگذره، نمی تونم بگم 

 !ساعت برگرده به یه هفته قبل

شاید اگر می شد تو زمان سفر کرد نمی رفتم یه هفته قبل می رفتم روزی که به 

تیم، شاید هم عقب تر روزی که با مهال آشنا شدم. می رفتم اونروز و تهران برگش
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مهال خودمو بسته بودم  نامردیدست خودمو می گرفتم می بردم به روزی که بخاطر 

وب به خودم می گفتم ببین ته دوستی با مهال همینه اون یه _ر_به سیگار و مش

دختر عمه ی دوستت کاره ولش کن تو در آینده برمی گردی تهران عاشق نامردی

 !میشی اون یه دختر مظلومه برعکس مهال اما حیف که برگشت به عقب ناممکنه

بالخره شب شد. وقتی به عمارت رسیدم هفت هشت تا ماشین تو حیاط بزرگ قباد 

 .پارک شده بود و این نشون می داد که فقط جمع چهار نفرمون نیستند

مارت شدم با چشم دنبال آرشین به سمت در عمارت قدم برداشتم، وقتی داخل ع

گشتم ولی نبود. قباد به سمتم اومد و با من احوال پرسی کرد، لحنش سرد بود و قباد 

 .همیشه نبود. سعی کردم به لحن سرد قباد توجهی نکنم

کنار امیرمحمد و امین رفتم با هر دو دست دادم. امیر محمد با دوست دخترش و امین 

شحالم که تو این اوضاع امین عاشق آرشین نمونده و زن با زنش اومده بود. حداقل خو

 !گرفته

روی مبل نشستم، جمعیتمون حدود چهارده پونزده نفر بود. مبلی که همه روش 

نشسته بودیم اِل بود و همه دور هم بودیم. رو میز وسط پر از تنقالت بود، شکالتی 

 .برداشتم و باز هم باچشم دنبال آرشین گشتم

و روی خودم حس کردم. به طرف نگاه برگشتم و قبادو دیدم، تا نگاه خیره ای ر

چشمم به قباد خورد قباد نگاهشو سمت دیگه ای سوق داد. با سردرگمی سرمو 

برگردوندم، آخه چرا امشب قباد اخالقش اینطوری شده؟ یه جوری به من نگاه می 

 .کنه، حتی حس می کنم با تنفر نگاهم می کنه

ای فکر نکنم و خودمو به صحبت با امیرمحمد مشغول کردم. سعی کردم به چیز دیگه 

بعد چند دقیقه خدمتکاری برای آوردن چای از آشپزخونه بیرون اومد با ذوق به 

 .سمتش نگاه کردم اما با ساناز روبرو شدم، باز هم ناامید سرمو پایین انداختم



                 
 

 

 مهسا محمدی | تهران بی تو رمان

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

172 

 

ودم. یه مهمونی به سرعت گذشت و تنها کسی که چیزی از مهمونی نفهمید من ب

ساعت نگاه کردم عدد یازده رو نشون می داد. قباد به همه گفت که امشب شما پیتزا 

می ده همه ی انسان هایی که در جمع حضور داشتند با خوشحالی و برای مسخره 

بازی سوت می زدند اما من نگاهم سمت دختری بود که با عجله از آشپزخونه خارج 

تم بلند بشم و همراهش برم اما امین منو به شد و به بیرون از عمارت رفت. خواس

 .حرف کشوند و نتونستم برم

بعد شام خدمتکار ها میزو جمع کردند، آرشین هم به کمک یکی از خدمتکار ها زباله 

 .های روی میزو داخل یه کیسه زباله جمع کرد و بعد به سمت در عمارت رفت

؛ امیر محمد و امین با هم اول به اطرافم نگاه کردم تا کسی حواسش به من نباشه

مشغول صحبت بودند، قباد هم سرش با عسل گرم بود وبقیه منو نمی شناختند. با 

احتیاط بدون این که توجه کسی رو جلب کنم از محیط دوستانشون خارج شدم و به 

سمت حیاط راه افتادم. آرشین کیسه زباله رو به باغبون داد و به سمت عقب برگشت 

کنار در عمارت ایستاده بودم کمی تعجب کرد اما بعد به خودش اومد با دیدن منی که 

 :و با خجالت گفت

 س...سالم آقا فرهاد_

بدون حرف سری تکون دادم و نگاهش کردم، صورتش منو وادار به نگاه کردن می 

 .کرد سرشو باال آورد با اجازه ای گفت وخواست از کنارم رد بشه که دستشو گرفتم

 :آرشین

ه انگشت های فرهاد که مچ دستموگرفته بود نگاه کردم و بعد به صورتش و با تعجب ب

 :بعد به چشماش، بدون این که نگاهشو از من بگیره گفت

 می خوام باهات صحبت کنم_
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 :با یاد آوری کاری که اونشب انجام داد سرخ شدم و گفتم

 من با شما صحبتی ندارم_

 خب تو گوش کن من صحبت میکنم_

 :مو از دستش بیرون بکشم و گفتمسعی کردمو دست

 دستمو ول کنید من باید برم_

 تا وقتی حرفامو گوش نکنی دستت تو دستم میمونه_

 توروخدا ول کن االن یکی میاد میبینه و فکر بد در مورد من میکنه_

 پس یه جای دور از چشم میریم_

کردم قبل از این که معنی حرفشو بفهمم دستمو کشید و به سمت باغ برد. سعی 

 :دستمو از دستش بیرون بکشم اما نمی شد اون منو ته باغ به بهشت قباد برد و گفت

وقتی من بخوام کاری انجام بدم هیچ کس جلو دارم نیس حتی خانوادم متوجه که _

 هستی؟

 منو چرا اینجا آوردید؟_

 :دستمو ول کرد و گفت

 تابکاری باهات ندارم فقط میخوام باهات صحبت کنم بیا بشین رو _

با این که نمی دونستم میتونم بهش اعتماد کنم یا نه اما رو تاب نشستم تا حرفاشو 

 :بزنه، فرهاد اومد کنارم نشست و شروع به صحبت کرد

ت بودم _س_من فقط خواستم بخاطر اون شب ازت عذرخواهی کنم اونشب من م_

 حرکاتم دست خودم نبود نمی دونستم دارم چیکار می کنم
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 :شدم سرمو پایین آوردم و با صدایی آروم گفتماز خجالت سرخ 

 کار شما خیلی کار بدی بود من نمیتونم فراموش کنم_

 :دستامو گرفت، با گرفته شدن دستام مثل برق گرفته ها بهش نگاه کردم که گفت

 می دونم کارم اشتباه بود اما تو باید ببخشی_

 ...س اون کارو انج_شما از روی هو_

 :ت و گفتدستشو رو دهنم گذاش

 س چنین کاری انجام ندادم_و_ت بودم اما از رو ه_س_درسته من م_

دستشو از رو دهنم برداشت و دستی که دستم رو گرفته بودو پس کشید، از روی تاب 

 :بلند شد پشت به من ایستاد و گفت

تو شیراز که بودم با یه دختر به اسم مهال دوست شدم؛ دختر خوب و زیبایی بود؛ _

نو عاشق خودش کرد اما درست یازده ماه بعد دوستیمون اونو تو یه طوری که م

 .ل یه پسر دیدم_غ_مهمونی ب

وب می خوردم سیگار _شر_بعد مهال داغون شدم شده بودم یه آدم الکلی همش م

می کشیدم اما بعد یه مدت به خودم اومدم و فهمیدم نباید برای یه دختر خودمو زجر 

وب نخوردم و _شر_م. از اون روز دیگه سیگار نکشیدم مبدم، نباید خانوادمو زجر بد

 به هیچ دختری نگاه هم نکردم تا وقتی که اومدم تهران

مکثی کرد و برگشت به منی که با کنجکاوی بهش خیره بودم نگاهی انداخت و باز 

 :برگشت انگار گفتن این حرفا رودررو براش سخت بود
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یدم که دست و پا چلفتی بود اون دختر وقتی پامو تو این عمارت گذاشتم دختریو د_

دستشو برید و من پانسمانش کردم روز ها گذشت یه روز از من سیلی خورد و یه روز 

 .درمورد درس در مورد خانوادش با من درد و دل کرد

روز ها گذشت و گذشت وقتی به خودم اومدم فهمیدم به اون دختر دل بستم. تو 

ناز و زیبا شده بود دستشو گرفتم و پیش خانوادم عروسی امین اون دختر فوق العاده 

بردم تا تنها نباشه وقتی اونو می دیدم که کنار مامانم نشسته تپش قلبم تند تر می 

شد اما با هر تپش یاد کاری که مهال بامن کرد می افتادم و می ترسیدم بازهم به کسی 

 دل ببندم

 :ی انداخت و گفتبه سمتم برگشت به منی که توی شوک حرفاش بودم نگاه

وب خوردم چیزی که دو سه سال بود بهش لب _شر_ترسیدم به تو دل ببندم و م_

نزده بودم. چیزی که می دونستم اگر بخورم نمازم تا چندین روز باطله اما خنده های 

اب کرد. اونقدر خوردم تا _قشنگ دختری که کنار مامانم بود منو وادار به خوردن شر

هوشیاریم از دست نرفته بود، به سمت تویی که ته باغ بودی ت شدم اما کامال _مس

س کردم اما خدا شاهد بود _اومدم بدون این که رو خودم کنترل داشته باشم تورو بو

 س کاری انجام ندادم_و_که من از روی ه

من از خجالت سرخ شده بودم اما ازش چشم برنمی داشتم. شوکه بودم از حرف های 

تش داشتم! لب باز کردم چیزی بگم اما صدایی از دهنم خارج فرهاد، از کسی که دوس

 :نشد. فرهاد روی زانوهاش روبروی من نشست و گفت

می دونم تعجب کردی من خودمم از حرفام تعجب کردم، اومده بودم که فقط از تو _

عذرخواهی کنم اما قلبم نذاشت حقیقت درونش پنهون بمونه. من...من می خوام یه 

ی که شناخت کاملی نسبت به من پیدا کنی بعدش اگر خواستی همراه مدت با من باش

 با خانوادم با گل و شیرینی به خونه ی داییت میایم
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نمی دونم صورتم چه شکلی شده بود! هر حرفی که از دهن فرهاد خارج می شد منو 

بیشتر تو بهت فرو می برد. باورم نمی شد فرهاد منو دوست داشته باشه! من چند 

ود که منتظر این صحنه بودم ولی این صحنه هارو فقط تو خیالم می دیدم و وقتی ب

 باور این که االن واقعی باشه سخته

 :سرمو پایین آوردم و با خجالت گفتم

 من...من نمی دونم چی بگم_

 :دستشو زیر چونم گرفت و سرمو باال آورد تو چشمام نگاه کرد و گفت

 گر کم باشهفقط بگو تو هم به من حسی داری حتی ا_

 شما واقعا به دختری که نه خانواده داره نه مالومنال دل بستید؟_

نداشتن خانواده و مالومنال تقصیر دختر نیس اما مظلومیتش و دلبستگی من بهش _

 فقط و فقط تقصیر خودشه

سرمو باز هم پایین آوردم چند لحظه بینمون سکوت بود، من پایینو نگاه می کردم و 

مین بلند شد. به صورتش نگاه کردم تا بهش بگم که نمی دونم چرا اما اون منو از رو ز

 :من شب ها به یاد اون می خوابیدم تا دهنمو باز کردم حرفی بزنم گفت

نه نه نمی خواد االن حرفی بزنی نمی خواد االن تصمیم بگیری هنوز وقت داری هر _

راستشو بگی من  موقع از احساست مطمئن شدی اون موقع به من بگو فقط می خوام

می دونم خب تو خیلی وقته خونه ی قباد هستی و شاید حتی به اون دل بستی اما 

 نمی تونی بگی من منتظر جوابت می مونم

 ...شما اشتباه فکر می کنید من به...به قباد هیچ حسی ندارم من_

 :نفس عمیقی کشید، منو نگاه کرد و گفت
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 خب، خیالم راحت شد_

ای عسلیش نگاه کردم، به این فکر کردم که میشه این چشم دهنمو بستم و به چشم

ها مال من باشه و با این فکر دلم از خوشحالی لرزید! فرهاد به سمت من خم شد و 

سه _د و از من دور شد. دستمو جای بو_سی_قبل از این که به خودم بیام سرمو بو

 !حرفا بود سه ی کوچیک بود ولی خوشحالی من بزرگ تر از این_گذاشتم. یه بو

با یاد آوری این که نیم ساعتی میشه ته باغ هستم و قباد نبودمو حس می کنه به 

سمت عمارت پا تند کردم. تا داخل عمارت قدم برداشتم دستم کشیده شد، سهیال 

 :منو به سمت اتاقمون برد و گفت

 خداتو شکر کن وقتی اومدی که قباد برای برداشتن چیزی به اتاقش رفته بود_

 :تعجب نگاهش کردم و گفتمبا 

 مگه چی شده؟_

 !میگی چی شده آرشین؟؟ واقعا کله خری_

 نکنه منو با فرهاد دیده؟_

 :چشماشو ریز کرد و پرسید

 مگه تو پیش فرهاد بودی_

 آ...آره خب میگی چ شده یا نه؟_

قباد دنبالت می گشت گفتم خسته شدی و رفتی اتاق تا استراحت کنی نمی دونی _

فه بود! خداروشکر وقتی اومدی که تو اتاقش بود وگرنه تیکه بزرگه تو که چقدر کال

 گوشت بود

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم
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 خداروشکر که نفهمید_

 ببینم تو پیش فرهاد چیکار می کردی؟_

 سهیال فرهاد به من پیشنهاد داد_

 :با ذوق نگاهم کرد جیغی کشید و گفت

 :باورم نمیشه زود باش بگو چی گفت_

ه مدتی باهم باشیم تا بیشتر با هم آشنا بشیم بعد اگر جور دراومدیم میاد با گفت ی_

 شیرینی و گل میاد خونه ی داییم برای خواستگاری

 :با خوشحال بهم نگاهی کرد و گفت

 تو چی گفتی؟_

 نذاشت چیزی بگم گفت بیشتر فکر کنم_

 مخیلی خوشحالم برات تو و فرهاد بهم میاین از االن بهت تبریک میگ_

 :لش کردم و گفتم_غ_با این که می دونستم از بغل بدش میاد اما ب

 ممنونم عزیزم_

 :منو جدا کرد و انگار که چیزی یادش اومده باشه با لحنی جدی گفت

 اما آرشین قباد چی؟_

 یعنی چی قباد چی؟_

اون از همه حرکاتش معلومه دوستت داره نمیشه که دوتا دوست یه نفرو دوست _

 داشته باشن
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خب...خب میگی من چیکار کنم نمی تونم که بخاطر قباد به فرهادی که دوستش _

 دارم نه بگم

نه نه اصال نباید چنین کاری کنی تو فعال به فرهاد احساستو بگو بقیشو هم خدا _

 کریمه

 :سری تکون دادم و با سهیال با هم از اتاق خارج شدیم. قباد به سمت ما اومد و گفت

 تراحت کنیتو که رفته بودی اس_

آقا االناس که مهمونا برن بعدش باید خونرو جمعو جور کرد گناهه من بشینم سه نفر _

 کار کننو خسته بشن

 خوبه من میرم با دوستام خداحافظی کنم شماهم عمارتو برق بندازید_

هر دو چشمی گفتیم، قباد از کنار ما رد شد و به سمت دوستاش رفت. من و سهیال هر 

نگاه کردیم ولی من سعی کردم به خودم مسلط بشم که موفق هم  دو نگران به هم

شدم. بعد رفتن مهمونا اتاقو جمع و جور کردیم، شب اونقدری خسته بودم که بدون 

 .فکر به چیزی به خواب رفتم

صبح ساعت نه بیدار شدم، دیر شده ولی متعجبم که قباد نیومده تا داد و بیداد کنه. 

تی به سرو روم کشیدم و بیرون رفتم. قباد روی مبل سریع لباس هامو پوشیدم دس

نشسته بود و سرش تو لبتابش بود، سعی کردم بدون سروصدا به طرف آشپزخونه 

 : قدم بردارم که قباد صدام کرد و فهمیدم سعی کردنم الکی بوده

 !ساعت خواب_

 ببخشید آقا دیشب خسته بودم_

 عیب نداره برو سرکارت_
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 ممنونم_

و با لبتاب مشغول کرد، به سمت آشپزخونه رفتم و صبحانه خوردم. قباد باز خودش

دست نسرین درد نکنه در نبود من تنها برای آقا صبحانه درست کرده بود. سهیال به 

 :آشپزخونه اومد و سالمی به من داد و با طعنه گفت

ای کاش جای تو بودم شب به جای کار می رفتم باغ صبح به جای کار می خوابیدم _

 شم صاحبکارم با محبت نگام می کردآخر

 !مسخره_

 واال مگه دروغ میگم؟_

 سهیال راستی یه چیزی_

 حرفو عوض کن بفرما چه چیزی؟_

 امروز بازم تو به نسرین کمک کن من گردگیری می کنم_

 باشه_

سهیال سری تکون داد. به سمت نسرین رفتم و دستمالی ازش گرفتم، قباد هنوز رو 

مت اتاق کارش رفتم و اول اونجارو تمیز کردم، سعی کردم مبل نشسته بود. به س

تندتر پاک کنم و تا قباد نیومده از اتاق بیرون برم. بعد یه ربع گردگیری به سمت در 

حرکت کردم تا دستمو رو دستگیره ی در گذاشتم در باز شد و قباد داخل اتاق قدم 

 : گذاشت

 اینجا چیکار می کنی؟_

 و تمیز کنمآقا اومده بودم اتاقتون_

 برات یه تنبیه در نظر گرفتم_
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 چه تنبیهی آقا تنبیه برای چی؟_

 تنبیه برای دیر بیدار شدنت و از زیر کار دررفتنت_

 آقا بخدا تقصیر خودم نبود هشدار گوشی هم تنظیم کردم ولی بیدار نشدم_

 این دیگه به من ربطی نداره_

 خب...خب تنبیهی که در نظر گرفتید چیه؟_

همون لباسی که برای عروسی امین پوشیده بودی رو بپوشی و باهم به میخوام _

 مهمونی یکی از دوستام بریم

 ...اما آقا_

حرفم هنوز تموم نشده مثل همون شب آماده میشی و پس فردا شب با هم به _

 !مهمونی میریم جای اعتراض هم نداری

 رمآقا لطفا برام یه تنبیه دیگه درنظر بگیرید من جای غریب نمی_

 گفتم جای اعتراض نداری نکنه می خوای اخراج بشی؟_

آقا متاسفم ولی من نمیام شما هر سری منو با اخراج می ترسونید یه بار می گید _

نمی تونی بری بیرون وگرنه اخراج میشی حاال هم که باید با شما به مهمونی کسی که 

 اصال نمی شناسمش بیام

 یعنی اخراج شدنو دوست داری؟_

سمت جلو قدم برمی داشت و من به سمت عقب تا جایی که به میز خوردم.  قباد به

فاصله ی من و قباد فقط دو قدم بود! با ترس بهش خیره شدم، نمی دونم چرا اما قباد 

هر وقت به من نزدیک میشه من احساس ناامنی می کنم! حس می کنم چشمای 
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بزنه! بدون این که  سبزش چشمای یه گربه ی وحشی هست که می خواد به من آسیب

 :به سوال قباد جوابی بدم سرمو پایین انداختم و گفتم

 م..میشه یکم عقب تر...برید؟_

 :تو چشم های قباد برق شیطنت پیدا بود با لحن شیطونی گفت

 اگر نرم چی؟_

 :بدون فکر به این که چی میگم گفتم

 ج...جیغ می زنم_

 :که گفتقباد با صدای بلند خندید با تعجب نگاهش کردم 

دختر تو خیلی باحالی تو عمارت خودم می خوای جیغ بزنی؟ نترس کاری باهات _

 ندارم

 :به عقب قدم برداشت که نفس راحتی کشیدم تو چشمام نگاه کرد و گفت

 یعنی من انقدر ترسناکم؟_

 :به صورتی که از فرم شیطنت به مظلومیت تغییر کرده بود نگاه کردم و تند گفتم_

 ن کار زیاد دارم باید برم بااجازهنه آقا فقط م_

بدون این که به قباد و به پشت سرم نگاه کنم به سمت بیرون پا تند کردم. وقتی 

قدمی به بیرون از اتاق برداشتم نفس عمیقی کشیدم، نفسی که آه مانند از دهنم 

 بیرون اومد و به فکر فرو رفتم. اگر قباد بفهمه فرهاد به من درخواست داده چیکار می

 !کنه؟ مطمعنن بی تفاوت رد نمیشه
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سرمو تکون دادم وسعی کردم از فکر های منفی بیرون بیام. به سمت اتاق خواب قباد 

رفتم تا تمیزش کنم که گوشیم زنگ خورد، شماره ی فرهاد بود. هول شده اطرافمو 

 :نگاه کردم و به سرعت به سمت باغ رفتم، وقتی به باغ رسیدم جواب دادم

 قا فرهاد خوب هستین؟الو سالم آ_

 من قراره بعد دو ماه بیام خاستگاریت تو هنوز میگی شما؟_

 خب...خب چی بگم؟_

 بگو تو راحت باش عزیزم_

با شنیدن عزیزم قلبم تند نزد بلکه از شوکی که بهش وارد شد چند لحظه ای از کار 

 :ایستاد! با صدایی که می لرزید گفتم

 چشم_

 چشمت بی بال جوابت چی شد؟_

 ...راستش_

 :حرفمو قطع کرد و گفت

نمی خواد االن بگی امروز یکم سرم شلوغه فردا شب میبرمت رستوران و با هم _

 صحبت می کنیم

 :خواستم بگم باشه که یادم اومد فردا شب باید با قباد به مهمونی برم

 من فردا شب نمی تونم بیام_

 چرا؟ مگه قراره جایی بری؟_
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ه می ترسیدم فکر بدی درباره ی من کنه ولی دوست نمی دونستم واقیتو بگم یا ن

 :نداشتم دروغ هم بگم حداقل به فرهاد

 راستشو بخواین قراره با آقا قباد به یه مهمونی برم_

 یعنی چی؟ چرا تو باهاش میری اونوقت؟_

 خود آقا قباد خواستن_

 خب چه دلیلی داشت قبول کنی؟_

باهاشون به مهمونی نرم اخراجم می  صبح دیر از خواب بلند شدم گفتن اگر فرداشب_

 کنن

 بخاطر یه دیر بیدار شدن گفت باهاش به مهمونی بری؟_

 ب...بله_

 !خیلی خب امروز ظهر بریم با این که نمی خواستم عجله ای بشه ولی چه میشه کرد_

 ...آقا_

 تو بازم گفتی آقا؟_

 ن برمببخشید خب چیزه می دونید من اصال نمی تونم تنها از عمارت بیرو_

 این برای چی؟_

سری قبلی که شما یعنی تو منو رسوندی آقا قباد گفتن حق بیرون رفتن ندارم _

 وگرنه اخراجم می کنند

 مگه همینجوری میشه اخراج کرد؟_

 بالخره ایشون صاحبکارم هستن_
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نمی دونم چرا عصبانی شد، با عصبانیتی که از پشت گوشی هم می شد حسش کرد 

 :گفت

 تش صاحب خودت نیست کهصاحب کارتو هس_

سکوت کردم چی می گفتم؟ فرهاد راست می گفت ولی اگر به حرف قباد گوش نمی 

 :کردم اخراجم می کرد. بعد چند لحظه فرهاد گفت

امروز ظهر رستوران ... منتظرت هستم اگر نتونی خودتو برسونی یعنی به درخواستم _

 جواب منفی دادی

باشه ولی خب من چیکار کنم من که با  اینو گفت و قطع کرد حق داشت ناراحت

خواست خودم به اون مهمونی نمیرم. به سمت عمارت رفتم تا از سهیال کمک بگیرم 

دوتایی بشینیم فکر کنیم و راه حلی برای بیرون رفتن من پیدا کنیم. سهیال کمی فکر 

 :کرد و بعد گفت

 فهمیدم چیکار کنیم_

 :غمگین و مظلوم نگاهش کردم و گفتم

 ر؟چیکا_

قباد نمیزاره تو تنها بیرون بری اما اونسری گذاشت با من بری خرید خب من میگم _

می خوام خرید کنم و دوست دارم تو هم همراهم بیای بعد که از عمارت خارج شدیم 

من میرم خونه ی یکی از دوستام تو هم برو با فرهاد جونت خوش بگذرون فقط 

 یه جایی به بعد با هم برگردیمبرگشتنی یادت باشه به منم زنگ بزنی از 

 !وای سهیال معرکه ای مرسی واقعا_

 خواهش می کنم زود کاراتو انجام بده تموم شه بعد آماده شیم بریم_
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 باشه عزیزم من فعال میرم ادامه ی گردگیریم_

 برو منم برم ببینم نسرین داره چیکار می کنه_

برداشتم و شروع به پاک کردن  از اتاقمون بیرون زدم و به آشپزخونه رفتم، دستمالی

وسیله های شیشه ای کردم. ساناز مشغول جارو کشیدن بود تا منو دید اول چپ چپ 

 .نگاهم کرد و بعد روشو برگردوند، بدون توجه به ساناز شروع به کار کردم

وقتی به خودم اومدم ساعت یازده و نیم بود. بدو بدو به سمت اتاق خواب رفتم؛ مانتو 

راه شال مشکی، شلوار لی و کتونی سفید پوشیدم. آرایشی مالیم کردم مشکی به هم

 :و رژ صورتی رنگی زدم. وقتی سهیال به اتاق اومد سوتی زد و گفت

 جووون خانوم شماره میدی_

 مسخره، سهیال راستشو بگو چطور شدم؟ خوب هستم؟_

 نه_

 :با استرس نگاهش کردم و با صدای بلند گفتم

 !ام بده؟ زود بگو سهیال ساعت دوازدهو نیمهیعنی چی؟ خب...خب کج_

سهیال بدون حرف نگاهم کرد و بعد چند لحظه پقی زد زیر خنده ،من با استرس به 

 :سهیال نگاه می کردم و اون می خندید! با حرص گفتم

 واقعا که سهیال من دارم از استرس میمیرم تو به من می خندی؟_

 :بریده بریده و همراه با خنده گفت

 ..حاال گریه نکن تو خوب نشدی عزیزم عالی شدیحا._

 راست میگی؟_
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 من تاحاال دروغ گفتم؟_

 آره_

 حاال این حرفارو ول کن من رفتم به قباد گفتم_

 خب...خب چی گفت؟_

گفت که چرا تو انقدر زود زود میری خرید منم گفتم باید به یه مهمونی برم و برای _

 تو برم اونم قبول کرد ولی خیلی شک کرد مهمونی لباس مناسب ندارم و می خوام با

 خب چرا باید شک کنه منو تو داریم میریم خرید دیگه_

 اره جون خودت_

سهیال پشتشو به من کرد و مشغول آماده شدن شد. بعد نیم ساعت هم سهیال هم من 

آماده بودیم. به موبایلم نگاه کردم فرهاد پیام داده بود، آدرس رستوران و همراه با 

ی که باید اونجا می بودمو فرستاده بود. همراه با سهیال از اتاق خارج شدیم و به ساعت

سمت در خروجی قدم برداشتیم. سرم پایین بود و با استرس راه می رفتم که یه جفت 

 :کفش جلوم دیدم، سرمو باال بردم قباد بود نگاه مرموزی به من انداخت و گفت

 رسی؟همیشه برای خرید این همه به خودت می_

 منظ...منظورتونو نفهمیدم_

 :پوزخندی زد و گفت

 خودتو زدی به نفهمی_

من و سهیال هر دو به قبادی که با حرص قدم برمی داشت و به سمت اتاق کارش می 

 :رفت نگاه کردیم به ساعت توی دستم نگاه کردم و گفتم

 سهیال بدو دختر دیر شد_
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ا تند کردیم. تو راه هردو تو فکر سهیال به خودش اومد و هر دو باهم به سمت در پ

بودیم! مطمئن بودم که سهیال هم تو فکر قباده، قبادی که این روزا خیلی روی من 

 .حساس شده و این در حالی هست که من با فرهاد رابطه ی جدیدی رو شروع کردم

وقتی دم رستوران رسیدیم از سهیال تشکری کردم و پیاده شدم. سهیال با آژانس 

با استرس به رستوران روبرو نگاه کردم، بسم اهلل گفتم و به سمت در رفت و من 

ورودی راه افتادم. وقتی داخل رستوران رفتم با چشم دنبال فرهاد گشتم، پشت 

میزی نشسته بود و سرش تو گوشی بود. به سمتش قدم برداشتم، با هر قدم چیزی تو 

 .می شدبدنم می لرزید! قبلم رو ویبره بود و هیچ جوره آروم ن

روبروش ایستادم ولی متوجه نشد. نشستم رو صندلی روبروش و سالمی دادم، با 

 :شنیدن صدام سرشو باال آورد و با دیدم من لبخندی زد دستشو جلو آورد و گفت

 سالم عزیزم ده دقیقه زود اومدی که_

من به دستش نگاه کردم نمی دونستم باید بگیرم یا نه ولی با یاد این که آدم روبروی 

 :فرهاده دستشو گرفتم و گفتم

 شما که زودتر اومدی_

 !انگار جوابت منفیه_

 چ...چرا این فکرو می کنید؟_

 چون هنوز به من میگی شما_

 نه نه من فقط عادت کردم بخ...بخاطر همون شما گفتم_

 یعنی جوابت مثبته_
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مدم تو چشماش نگاه کردم؛ رنگ عسلی چشماش جادوگری بلد بود! وقتی به خودم او

فهمیدم چند لحظه ای هست که تو نگاه مرد روبروم حل شدم. با خجالت سرمو پایین 

 :آوردم، دستمو که رو میز بود گرفت و گفت

 خجالت که میکشی شیرین تر از قبل میشی_

قند تو دلم آب شد با حرف فرهاد اما سرمو باال نیاوردم. بی جنبه ام! ترسیدم سرمو 

هش حل بشم. فرهاد دستشو زیر چونم گذاشت سرمو باال باال بیارم و باز هم تو نگا

 :آورد و گفت

هر چقدر هم خجالتت شیرین باشه تو نباید از من خجالت بکشی من قراره شوهر تو _

 باشم کیو دیدی از شوهرش خجالت بکشه؟

فرهاد می گفت و من سرخ تر می شدم! برای این که بحثو عوض کنه و من بیشتر از 

 :نو رو جلوم گذاشت و گفتقبل خجالت نکشم م

 هر چی میخوای انتخاب کن_

به منو نگاه کردم و کباب سفارش دادم، فرهادهم کباب سفارش داد. گارسون بعد 

 :گرفتن سفارش رفت. فرهاد دستشو زیر چونش زد و گفت

 به سر هر لحظه سودای تو دارم******** به دل شوق تمنای تو دارم_

 "رسول پویان"ال نوش لبهای تو دارم دمی که در دل گورم گذارند**خی

اینسری بدون خجالت و با لبخند به فرهاد نگاه کردم، فرهادی که این روزا خیلی 

مهربون تر از قبله! شاید هم همیشه مهربون بوده ولی من نمی دونستم. فرهاد هم با 

 :لبخند نگاهم می کرد ولی بعد انگار چیزی یادش اومده باشه گفت

 شب با قباد به مهمونی میری؟ تو واقعا فردا_
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 بله من نمی خوام برم اما نمیخوام کارمو از دست بدم_

 بیا یه کاری کنیم_

 چه کاری_

منو تو دو ماه هم برای آشنایی بستمونه مهم دله که منو تو دالمون پیش هم گیره _

من می تونم عقو از چشمات بخونم. بیا این دوماهو برو خونه ی داییت بعدشم که با 

 م ازدواج می کنیمه

 من نمی تونم به خونه ی داییم برم_

 بالخره اون داییته درسته تو ازش دلخوری اما این دلخوری باید یه روزی تموم بشه_

ب...ببخشید فرهاد اما من خونه ی داییم نمیرم حاضرم به جای یه خونه تو دوتا _

 خونه کار کنم اما خونه ی داییم نرم

 !از تو استفاده کنه؟ که بمونی پیش قبادو اون_

تن صدای فرهاد خیلی باال بود! دو سه نفری نگاهمون کردند. من مات و مبهوت به 

فرهادی نگاه کردم که سرشو بین دستاش گرفته بود و نفس های عمیق می کشید تا 

 !حاال فرهادو این شکلی ندیده بودم حتی وقتی رو من دست بلند کرد

سر میز اومد. فرهاد نفس عمیقی کشید بلند شد و همون لحظه گارسون به همراه غذا 

بدون نگاه به من به سمت در خروجی راه افتاد. باورم نمی شد که تو اولین دیدار منو 

 !ترک کرده باشه! من که کار اشتباهی انجام ندادم، من فقط گفتم پیش داییم نمیرم

ه من به خودم چشمام پر از اشک شد اما نذاشتم قطره ای اشک روی گونه هام بریز

قول داده بودم که دختری محکم باشم. به غذاهای روی میز نگاه کردم غذاها نیومده 

فرهاد رفت. بدون نگاه به غذاها بلند شدم که برم اما وقتی یه قدم به سمت در 
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برداشتم فرهاد روبروم ظاهر شد، با بغض نگاهش کردم با دیدن نگاهم نگاهشو از من 

 :گفتبرگردوند پوفی کشید و 

 ببخشید من خیلی تند رفتم_

 :دستمو گرفت، منو رو صندلی نشوند و گفت

 کجا داری میری مثال اومدی با من ناهار بخوری_

ناهارو خوردیم، هر دو تو سکوت! فرهاد گفت خودش منو میرسونه و وقتی من گفتم 

ای اگر قباد ببینه بد میشه اهمیتی نداد و گفت قباد هیچ کس من نیست که بخواد بر

 !من تصمیم بگیره. راستم می گفت حرف راست جواب نداشت

همراه باهاش تو ماشین نشستم. دیویست شیش فرهادو از پورشه ی قباد بهتر می 

دونستم! من استرس داشتم اما فرهاد برخالف نیم ساعت پیش کامال خونسرد بود و به 

خداحافظی که منی که می ترسیدم توجهی نمی کرد. رسیدیم دم در عمارت، با یه 

خودم به زور شنیدم پشتمو به فرهاد کردم و خواستم در ماشینو باز کنم که فرهاد 

دستمو گرفت. برگشتم و نگاهش کردم، ای کاش هیچ مانعی نبود و می تونستم ساعت 

ها به صورت مرد روبروم زل بزنم! به تمام اجزای صورتم نگاه کرد از یه جفت لب تا یه 

 :د و گفتجفت چشم. دهن باز کر

بخشید من نمی خواستم اولین قرارمون اینطوری بشه خب یه لحظه عصبانی شدم و _

نفهمیدم چیکار می کنم اما خب حرفایی که زدم اشتباه نیست دوست دارم پیش قباد 

 بری و بهش بگی که فردا شب باهاش هیچ جا نمیری حتی اگر اخراجت کنه

 ام...اما اگر اخراجم کرد چی؟_

 حتی اگر نخواستی به خونه ی داییت بری میبرمت خونه ی خودمون اخراجت کرد_

 :با تعجب گفتم
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 !خونه ی خودتون؟_

آره خونه ی خودمون آرشین من تورو می خوامت حتی اگر پاش بیوفته بدون این _

 دوماه آشنایی میبرمت خونه ی خودم میشی چراغ خونم

 :به چشم های فرهاد نگاه کردم و مطمئن گفتم

 اد میگم که نمیرممن به قب_

 :فرهاد با دستاش صورتمو قاب گرفت و گفت

 ممنونم عزیزم_

ید اما من _س_صورتشو جلو آورد و لب هاشو روی پیشونیم گذاشت. اون فقط منو بو

در عوض نفسم رفت! نفسم رفت از حس خوبی که فرهاد به من هدیه کرد و لبخندی 

 .روی لب هام نشست

ا خجالت خداحافظی گفتم و از ماشین خارج شدم. بدون این که سرمو باال ببرم ب

فرهاد راست می گفت من تا کی از اخراج شدن بترسم؟ برای آخرین بار به فرهاد نگاه 

کردم و درو بستم .پشت در سر خوردم و روی زمین نشستم، تاپ توپ قلبم مهار 

 نشدنی بود! چشمامو بسته بودم و رو زمین حیاط نشسته بودم که صدای سانازو

 :شنیدم

خل شدی نشستی رو زمین؟ اوه البته کسی که قبادو ول میکنه و میره با فرهاد _

 !میگرده معلومه سرش به یه جایی خورده

 :از جام بلند دم روبروش ایستادم و گفتم

 به تو هیچ ربطی نداره_

 به من که نه ولی به قباد چرا_
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 منظورت چیه؟_

 !ری دوردور خب نامردیه اگر قباد ندونهبه قباد میگی میری خرید ولی با فرهاد می_

 خفه شو ساناز حوصله ی تو یکیو ندارم_

یه روزی زدی تو صورتم بخاطر واقعیتی که بهت گفتم، ولی االن من با حرفام می زنم _

زه که یه روز با قباد میگرده و یه روز با _ر_زه ای آرشین، یه ه_ر_تو صورتت! تو یه ه

 فرهاد

وک حرفاش تنها گذاشت. من که کاری نکردم! مگه تقصیر منه گفت و رفت و منو با ش

قباد عاشق من شده؟ مگه من خواستم؟ مصمم تر از قبل به سمت اتاق قباد رفتم تا 

 .بهش بگم من به اون مهمونی نمیرم اما از شانس بدم قباد خواب بود

ن بود، به اتاق خواب رفتم هیچ کس اونجا نبود. یاد سهیال افتادم که منتظر زنگ م

زنگ زدم و گفتم که خونه ام، بعد این که قطع کردم خوابیدم و به فرهاد فکر کردم. به 

 .خودم کنار فرهاد با لباس عروس! حتی از فکر بهش هم قبلم تند می زد

سهیال اومد و من براش تعریف کردم که ساناز چی گفت، گفتم که میخوام به قباد بگم 

تم که فرهاد از من خواسته تا این حرفو بزنم. بعد از همراهش به مهمونی نمیرم اما نگف

گذشت دو ساعت من به سمت اتاق خواب قباد راه افتادم، در زدم، با اجازه ای گفتم و 

وارد شدم. قباد روی تخت خوابیده بود و به سقف نگاه می کرد، کنار تخت رفتم و 

 :گفتم

 نمآقا قباد من می خواستم در مورد یچیزی با شما صحبت ک_

 :بدون این که نگاهی به من بندازه به کنارش روی تخت اشاره کرد و گفت

 بشین بگو_

 ...نه من همینطوری_
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 گفتم بشین_

ناچار کنارش نشستم. قباد اون طرف تخت خوابیده بود و فاصله ی زیادی با من 

 :داشت، بعد گذشت چند ثانیه گفتم

 آقا قباد من با شما به...به مهمونی نمیام_

تن این حرف نفس عمیقی کشیدم که باکاری که قباد کرد نصف اون نفس تو بعد گف

خودم حبس شد، قباد به طور ناگهانی غلتی زد نزدیک شد و سرشو روی پام گذاشت! 

 :با این کارش هول شده لب زدم

 آ...آقا قباد چیکار می کنید؟_

 :بدون توجه به حال من چشماشو بست و با لبخندی که به لب داشت گفت

 چرا نمی خوای با من به مهمونی بیای؟_

 آقا قباد لطفا بلندشید از رو پام_

 !اوم من که جام راحته_

بدون توجه به این که قباد صاحبکار منه از جام بلند شدم و قباد سرش روی تخت 

افتاد، چشماشو باز کرد و با تعجب نگاهم کرد. سریع به عقب قدم برداشتم و خواستم 

ه قباد بلند شد، با هر قدمی که من به عقب برمی داشتم قباد هم از اتاق خارج بشم ک

به سمت من قدم برمی داشت. به سمت در برگشتم و خواستم دستگیره ی درو پایین 

 :بکشم که قباد دستمو گرفت و منو برگردوند، با ترس تو چشماش نگاه کردم و گفتم

 آ...آقا قباد چیکار می کنید؟_

 :ن با حرص نگاهم کرد و با عصبانیت غریدقباد بدون توجه به حال م

 چرا از من می ترسی؟ ها ! چرا به من اعتماد نداری و حتی باهام به مهمونی نمیای؟_
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سعی کردم بغضی که از سر ترس تو گلوم نشسته رو قورت بدم و قباد رو پس بزنم، اما 

د با چشماش به جای این که بغض پایین بره قطره ای از اشکم روی گونه ام ریخت، قبا

 :رد اولین قطره ی اشکو دنبال کرد تا این که رسید به لبام. با بغض گفتم

 آقا قباد تو...توروخدا بزارید من برم_

 :قباد سرشو کنار گوشم آورد و گفت

 تا جواب سوالمو ندی رفتنی در کار نیست_

 :کمی خودمو جمع و جور کردم و گفتم

 مهمونی بیام؟ خب شما کیِه من هستید که من با شما به_

قباد با چشمایی قرمز شده نگاهم کرد، سرمو پایین انداختم و تقال کردم ازش جدا 

 :بشم اما منو محکم تر از قبل گرفت و گفت

 !چرا نمی خوای با من باشی نکنه شخص سومی در کاره؟_

با یاد آوری فرهاد اشک ریختم و اشکام یکی پس از دیگری روی گونه ام ریخت. ای 

د می فهمید فرهاد شخص اول این رابطه هستش و کسی که این وسط اضافیه کاش قبا

 :خودشه! قباد عصبانی تر از قبل شونه هامو گرفت تکونم داد و گفت

 بگو اون بی ناموس کیه تا همین االن برم سراغش_

 :با هق هق جوابشو دادم

کارای من شما،چرا نمی خواید بفهمید که هیچ کس من نیستید؟! چرا انقدر پیگیر _

 !هستید؟ من...من به شما هیچ حسی ندارم

منو ول کرد و روبروم ایستاد، تا حاال قبادو به این شدت عصبی ندیده بودم، تمام 

 :صورتش قرمز شده بود. با صدایی بلند که تنمو می لرزوند غرید
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تو غلط می کنی!! غلط می کنی به من هیچ حسی نداشته باشی، غلط می کنی یکی _

وست داشته باشی، تو مال منی من فقط صاحبکارت نیستم من صاحب تو هم دیگرو د

 !هستم پس انقدر نگو تو کیه منی

 :شجاعتمو جمع کردم و با صدای بلند گفتم

شما...شما فقط صاحبکار من هستید نه بیشتر، من...من کاال نیستم...که صاحب من _

 باشید

 :قباد به عقب برگشت و پشت به من گفت

 !گمشوگمشو فقط _

با دو به سمت حیاط رفتم؛ به ته باغ رسیدم و روی تاب نشستم، دستمو روی دهنم 

گذاشتم و سعی کردم هق هقمو خفه کنم اما نمی شد، صدای گریه هام هر لحظه بلند 

 !تر از قبل می شد و دستی که رو دهنم بود هیچ فایده ای نداشت

طور مستقیم نشون می ده، منی قباد بعد این همه مدت داره عالقشو نسبت به من به 

که عاشق دوستش هستم! نمی دونم باید چیکار کنم. بعد نیم ساعت به سمت حیاط 

 .رفتم دست صورتمو آب زدم و به سمت عمارت قدم برداشتم

داخل عمارت کار های خدمتکار ها تموم شده بود. نسرین و سهیال روی مبل نشسته 

نبود. بدون توجه به هر دوشون بی سر و  بودند و در حال صحبت بودندو فقط ساناز

صدا راه اتاقمو پیش گرفتم، روی تخت خوابیدم و به گوشیم نگاه کردم، فرهاد دو بار 

زنگ زده بود و یکبار هم پی ام داده بود که به قباد گفتم یا نگفتم. گفتن اتفاقات اخیر 

راش پی امی به فرهاد یه خریَت محض بود برای همین ساکت شدم و چیزی نگفتم، ب

 :فرستادم و نوشتم

 گفتم قبول کرد که نرم_
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بعد جند دقیقه فرهاد آنالین شد، باشه عزیزمی گفت و بعد باز آفالین شد. باز هم 

عکس های پروفایلشو نگاه کردم و با نگاه کردن به عکس ها تپش قلبم باال رفت، یاد 

م و ساناز به فرهاد زنگ اولین روزی که فرهادو دیدم افتادم و یاد روزی که مریض بود

زد. از ساناز ممنونم که پای این مردو به زندگی من باز کرد مردی که بهترین هدیه 

 !خدا به منه

 :قباد

وقتی فهمیدم یکی دیگه به جای من تو دل آرشین خونه کرده و آرشین به خاطر اون 

ه دل اون با من به مهمونی نمیاد داغون شدم! من آرشینو مال خودم می دونم و اینک

 .پیش یکی دیگه گیره داغونم می کنه

ای کاش مثل زندگی امین بیتایی تو زندگی من پیدا می شد و آرشینو از یاد من می 

 .برد اما فقط خودم و خدام می دونیم که هیچ کس برای من جای آرشینو نمی گیره

به  وس من پا_من بعد اون همه دختر رسیدم به آرشین، همه ی اون دخترا بخاطر ه

زندگیم گذاشته بودند ولی آرشین اولین نفری بود که همه جوره دوستش داشتم. به 

سمت تخت رفتم و روش نشستم، شاید اگر آرشینو از اتاق بیرون نمی کردم از 

 .عصبانیت کارهایی ازم سر می زد که غیر قابل جبران بود

ینو برده کیه؟ نفس عمیقی کشیدم و سرمو توی دستام گرفتم، یعنی اونی که دل آرش

اونم اندازه ی من دوستش داره؟ سرم بین دستام بود و عصبی به پایین خیره شده 

بودم که در اتاقم به صدا در اومد، جوابی ندادم تا فکر کنه خوابم اما اونی که پشت در 

 :بود از رو نرفت و بازم در زد. با کالفگی گفتم

 بیا تو_
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دختره جلف هیچ وقت خوشم نیومده و نمیاد،  سرمو بلند کردم و سانازو دیدم، از این

 :نگاه سرسری بهش انداختم و گفتم

 کار مهمی داری که زدی درو شکوندی؟_

 :با فوضولی گفت

 آقا قباد چرا آرشین با گریه از اتاقتون بیرون اومد؟_

 به تو چه ربطی داره؟ همین االن گمشو بیرون_

 انگار حال شما هم همچین خوب نیست_

 :داد زدم

 !گفتم گمشو_

 :ریلکس اومد رو تخت کنارم نشست و گفت

 من می تونم کمکتون کنم_

 :نگاهی به صورتش انداختم و گفتم

 چه کمکی؟_

 :لبخندی شیطانی زد و گفت

 من می دونم آرشین با چه کسی رابطه داره_

 :با تعجب گفتم

 تو می دونی؟_

 بله می دونم_
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 کیه ؟_

 رسونمچی به من میرسه اگر آمارشو به شما ب_

 :بی حوصله گفتم

 چه قدر میخوای_

 یه میلیون اضافه حقوق_

 خوش اشتها نیستی برای گفتن یه اسم یه میلیون میخوای؟_

 به شنیدنش می ارزه_

 :برگشتم طرفش و باز به صورتش نگاه کردم و منتظر شدم صحبت کنه

 امروز آرشین با سهیال خرید نرفته_

 حث داره؟پس کجا رفتن؟ اصال چه ربطی به این ب_

 سهیال رو نمی دونم اما آرشین با دوستتون برگشت_

 !دوستم؟_

 بله دوستتون فرهاد_

دیگه ادامه ی حرفاشو نشنیدم و فقط اسم فرهاد بارها تو سرم اکو شد! چرا من 

نفهمیدم که فرهاد و آرشین با هم هستند؟ آخ که چه قدرمن ساده ام، یه بار که 

 !فیق پیدا نمیشه رفیقی که عشق منو از من گرفتشیرینی گرفت گفتم بهتر از این ر

به ساناز گفتم بیرون بره و خودم روی تخت دراز کشیدم؛ فرهاد عشق منو از من 

گرفت، آرشینمو دزدید، چقدر مثل یه پسر هیجده ساله به آینده ی خودم و آرشین 
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تو  فکر کردم و خیالبافی کردم! هر لحظه تو خیالم آرشین کنار من بود ولی حاال

 .واقعیت اون با فرهاد رابطه داره

من خودم شب اولی که فرهاد اومد گفتم آرشین پذیرایی کنه، من خودم کاری کردم 

همو ببینن همو بشناسن! لعنت به من، لعنت به من! گوشیم زنگ خورد شماره ی 

 .مامانم بود از آلمان، بدون این که جواب بدم قطع کردم و رو حالت پرواز گذاشتم

ه میگن پولدارا خوشبختن ولی کو خوشبختی؟ پدری که از بچگیم یه سره توی همیش

شرکت بود یا مادری که برام دلسوزی می کرد ولی از دور، همش پی خوشگذرونی 

 .بودند و کم پیداشون می شد

بزرگ که شدم منم شدم مثل خانوادم! همش یا پی خوشگذرونی یا تو شرکت، البته تا 

گیم اومد. بعد اومدن آرشین همه چیز عوض شد، سمت وقتی که آرشین تو زند

خوشگذرونی هام نرفتم، حتی به زیبا ترین دختر روبروم حسی نداشتم، بخاطر 

آرشین عسلو پس زدم. بخاطر او بیشتر کارامو تو خونه انجام می دادم نه تو شرکت، 

ا دوست داشتم همیشه جلوی چشمم باشه! ولی حاال، حاال که دیوونش شدم اون ب

بهترین دوستم وارد یه رابطه ی عاشقانه شده، دوستی که بیشتر از چشمام قبولش 

 !داشتم

از بغضی که توی گلوم رخنه کرده نمی تونستم نفس بکشم! آهنگ مسعود صادقلو رو 

 !گذاشتم و سعی کردم بغضمو قورت بدم، من یه مردم مرد که گریه نمی کنه

 یشکی نیست جیغ نزنتن من رگ نداره تیغ نزن جز من اینجا ه"

 میخوام این عشقو به تو حالی کنم میخوام این توهمو خالی کنم

 من سکوتم یه جنون آنیه گاهی آرامشمم روانیه

 مثل اون دیوونه که یه عمر همش خیره به عقربه ی ساعت شد
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 شدم اونی که یه روزم نباشه همه میگن اگه مرد راحت شد

 واسه کشتن پرنده پرشو ازش بگیرنه با طعمه نه تله نه با شلیک یه تیر

 می ترسم از این تاریکی این حالت که اکسیژن عشق تو خفگی داره فقط

 مثل اون دیوونه که یه عمر همش خیره به عقربه ی ساعت شد

 " شدم اونی که یه روزم نباشه همه میگن اگه مرد راحت شد

 :شخص پنجم

رشین پر از حس خوب بود، یک ماهو نیم گذشت؛ چهلوپنج روزی که برای فرهاد و آ

پر از عشق! ولی برای قباد، برای قباد سخت گذشت، هر دقیقه یک ساعت بود و هر 

 .ساعت یک روز انگار عقربه ها هم با او لج کرده بودند

یک ماهو نیم قباد خودش را به بی خیالی زد، سعی کرد از فکر آرشین بیرون بی آید، 

این چند وقت چشمانش برق می زد،  سعی کرد توجهی نکند به آرشینی که در

توجهی نکند به این که تا کارش در عمارت تمام می شود بیرون می رود. دیگر قباد 

قدیم نبود، حتی با بیرون رفتن آرشین کاری نداشت، با خود می گفت با دوستم می 

رود دیگر درگیر عشق یک غریبه که نیست اما خود خوب می دانست این که آرشین 

 .است اورا خیلی خیلی بیشتر می سوزاند با فرهاد

آرشین فکر می کرد از آن روز به بعد قباد فهمیده کس دیگری را دوست دارد و قید 

او را زده اما فقط خدای قباد می دانست که قباد چقدر اورا دوست دارد که حتی با 

 .تصور آرشین در کنار فرهاد نفسش قطع می شود

رشین را دارد. بین او و قباد سرد شده بود ولی فرهاد خوشحال بود از این که آ

خوشحال بود که قباد با عشق او کاری ندارد، قبادی که هر بار با دیدن آرشین بیشتر 

از قبل عاشق او می شد و تنفرش نسبت به فرهاد بیشتر! مگر او چه چیزی از فرهاد 
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و در همه کم داشت؟ قیافه ی خوبی نداشت؟ هیکل رو فرمی نداشت؟ پول نداشت؟ ا

 .چیز از فرهاد سرتر بود ولی آرشین فرهاد را انتخاب کرد

شاید هم فرهاد آرشین را جادو کرده بود که این عمارت بزرگ را، ماشین پورشه را، 

این پسر عاشق پیشه را ول کند و برود با فرهاد و خانه ای شصت متری و ماشینی 

به حال خودش می  دویست و شش! هر چقدر فکر می کرد بیشتر از قبل دلش

 ! سوخت. دنیا چقدر نامرد است که کاری می کند انسان دلش به حال دلش بسوزد

 :آرشین

زندگی بالخره روی خوششو به من نشون داد. شدم همون آرشین قدیم، می خندم و 

خوشحالم، شیطونی می کنم و ناز می کنم. فرهاد برای من یه معجزه هستش، معجزه 

 !از این رو به اونرو کرد ای که زندگی تاریک منو

االن فرهاد برای من بی کس هم پدره و هم مادر؛ همانند مادر دلسوزی می کنه، 

 .همانند پدر تکیه گاهمه و همانند فرهاد قصه ی شیرین و فرهاد عاشقی می کنه

امروز قراره بعد این که کارام تموم شد فرهاد به دنبالم بیاد، کمی استرس دارم آخه 

ی داره. کارامو تموم می کنم و به سمت اتاق خواب راه میوفتم. سهیال تو گفت کار فور

اتاق خوابه، دو هفته پیش با پسری که دوست داشت نامزد کرد، خانوادش هم بعد 

چندین ماه دوری قبول کردند که تو مراسم باشند و مثل یه خانواده حمایتش کنند، 

میشه به خونه ی خودشون  حتی درخواست کردن تا وقتی که زمان نامزدی تموم

 .برگرده اما سهیال قبول نکرد

بی توجه به سهیالیی که سرش تو گوشی بود به سمت کمد رفتم، مانتو و شالی بیرون 

کشیدم. بعد این که آرایشم تموم شد مانتو شلوارم رو پوشیدم و شال رو سرم کردم، 

وی آبی نفتی و شال به سمت آیینه رفتم و خودمو تو آیینه دیدم: شلوار مشکی مانت

 .مشکی، صورتم هم آرایش ساده ای کردم همه چیم کامل بود
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بعد برداشتن کیفم از اتاق بیرون رفتم و بعد این که از عمارت بیرون زدم. دم در 

ایستادم. بعد از روزی که به قباد گفتم هیچ حسی نسبت بهش ندارم دیگه به من گیر 

من با دوستش هستم و بخاطر دوستش پا  نمیده و این خیلی خوبه شاید هم فهمیده

پس کشیده! یه ربع دم در ایستادم که فرهاد بالخره اومد. لبخندی بهش زدم و سوار 

 :ماشین شدم، طرف شاگرد نشستم و به طرفش برگشتم و گفتم

 !عزیزم چرا انقدر دیر کردی؟ نگرانت شدم_

 ببخشید یه کاری برام پیش اومد_

 اتفاقی افتاده پشت تلفن گفتی کار فوری داری عیب نداره فدا سرت، راستی_

 :دستمو در دست گرفت و گفت

 نگران نباش نفسم یکم بعد میفهمی_

بدون سوالی بیشتر خیابونو نگاه کردم؛ خیلی کنجکاو شدم اما از اونجا که می دونم 

فرهاد تا نخواد چیزی نمیگه بی سروصدا کنارش نشستم. سه ربع تو راه بودیم و بعد 

ع به یه ارتفاع خیلی باال رسیدیم. بام تهران نبود ولی مثل بام همه ی تهران زیر سه رب

 :پامون بود! فرهاد دستمو گرفت منو لبه ی ارتفاع برد و گفت

آرشین از وقتی تو به زندگی من اومدی من خیلی عوض شدم، فهمیدم همه مثل _

شه، شدم همون فرهاد مهال نیستند، فهمیدم آدم مظلوم و زیبایی مثل تو هم پیدا می

 !سربه هوا که مامانم ازم شکایت می کرد و همه ی این ها بخاطر وجود تو تو زندگیمه

 :سید و گفت_با عشق نگاهش کردم جلو پام زانو زد، دستمو گرفت بو

تورو آوردم این باال که بدونی وقتی کنارمی وقتی کنارتم تهران که هیچی دنیا زیر _

ه تو راه میرم! من امروز با مامانم صحبت کردم، وقتی گفتم پامه و من روی دنیا همرا

کردی فهمیدم یه خبرایی هست، گفت بهتر از دوستت دارم گفت من همون روزی که 
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تو برای من پیدا نمیشه! گفت نباید معطل کنیم و قرار شد فردا برای خاستگاری به 

 گاری کنمخونه ی داییت بیایم اما قبلش خودم میخوام از خودت خاست

من مات و مبهوت به فرهاد خیره شدم و فرهاد دستشو تو جیبش کرد، جعبه ی 

 :کوچیکی از تو جیبش در آورد و گفت

 با من ازدواج می کنی؟_

قطره اشکی از خوشحالی روی صورتم فرو ریخت و خیره شدم به حلقه ای که درون 

جان بله ای گفتم! فرهاد جعبه بود، دو بار سرمو تکون دادم و با بغض، با عشق، با هی

دستمو گرفت و حلقه رو تو انگشتم کرد و بعد بلند شد با انگشت اشک رو گونمو پاک 

 :کرد، سرشو کنار گوشم آورد و گفت

تو داری خانوم من میشی و خانوم من حق نداره گریه کنه نمی بخشم کسی رو که _

 !اشک تو چشم تو آورده باشه حتی اگر اون شخص خودم باشم

وش گرفتم فرهاد هم دستاشو دور کمرم حلقه کرد _امو باز کردم و فرهادو در آغدست

 !وش مردی که خالصانه دوستش دارم_غ_و من فرو رفتم در آ

درون ماشین نشستیم و من نگاهم خیره به حلقه ای که می درخشه تو دستم، دست 

ه چیز فرهاد روی دنده و دست من گره شده به دست فرهاد، مگه خوشبختی میتون

دیگه ای هم باشه؟! نگاهمو به فرهاد دوختم و وحواسم به آهنگی بود که از ضبط 

 :ماشین پخش می شد

 " نه نمیشه از تو دست کشیدو بدون تو نفس کشیدو نمیشه بی تو زندگی کرد"

فرهاد هم شروع کرد به خوندن همراه با خواننده و من با احساس به مرد زندگیم خیره 

 .شدم
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ت با عشقشم بتونه بد شه از این همه عالقه رد شه نمیشه آخه بچگی مگه کسی هس"

 کرد

 مگه دست توعه دیوونه دیگه اخماتو باز کن منو عشقم صدا کن توی چشمام نگاه کن

 دیوونه دیگه دارم هواتو دلم آرومه با تو نبینم گریه هاتو

 فقط یادت نره شدی عشق کسی که از همه عاشق تره اینو یادت نره

 فقط با من بخند دیگه چشماتو رو دوروبری هاتم ببند آره با من بخندعشقم 

 فقط جایی نرو میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو

دیگه جایی نرو عشقم فقط با من بمون نذار هیچ چیزی بندازه جدایی بینمون آره با 

 من بمون

 دیوونه دیگه اخماتو وا کن توی چشمام نگاه کن منو عشقم صدا کن

بهنام -دیگه دارم هواتو دلم آرومه با تو نبینم گریه هاتو *اخماتو باز کن دیوونه

 "*بانی

س کردم و با خداحافظی ای عاشقانه _و_وقتی به عمارت رسیدیم گونه ی فرهادو ب

ازش جدا شدم. به سمت اتاق خواب پا تند کردم تا به سهیال بگم فرهاد فردا به 

گشتم نبود. به گوشیش زنگ زدم که خاستگاری من میاد اما هر چقدر دنبالش 

 :برنداشت. ذوقم کور شد و روی مبل نشستم که نسرین به کنارم اومد و گفت

دخترم من دارم میرم سهیال و ساناز هم نیستند چیدن میز شام افتاد گردن تو، _

 میخوای بمونم تا آقا قباد بره بخوابه بعد برم؟

ناز هست نه سهیال؟ یعنی منو قباد تو با تعجب به نسرین نگاه کردم، یعنی چی نه سا

این عمارت تنها می مونیم؟ نمی دونم چرا دلم شور زد از این قضیه، خواستم به 
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نسرین بگم بمونه تا من تنها نباشم اما وقتی خوشحالی نسرینو برای مرخصی که 

 :گرفته بود دیدم دلم نیومد چیزی بگم سرمو به چپ و راست تکون دادم و گفتم

ین جون من حواسم به همه چیز هست فقط یه سوال ساناز و سهیال که با هم برو نسر_

 نرفتند پس چطور میشه هیچ کدوم عمارت نباشن؟

 نمی دونم دخترم، پسرم االناس که بیاد من برم آماده شم_

لبخندی زدم و باشه ای گفتم اما بعد رفتن نسرین از عمارت دلشوره ی من بیشتر 

د تو یه مکان تنها بودم چنین دلشوره ای نداشتم. سعی شد، حتی زمانی که با قبا

کردم دلشورمو کنار بزنم و میز شامو بچینم، وقتی چیدن میز تموم شد به سمت اتاق 

 :قباد رفتم در اتاقو زدم که قباد گفت

 جانم_

 :با تعجب به در نگاه کردم و بدون این که درو باز کنم گفتم

 آقا قباد میز شام آماده هستش_

ای گفت و من به سمت اتاق خواب پا تند کردم. قباد که درست شده بود دیگه به  باشه

من اهمیتی نمی داد پس این حرفش چی بود؟ شاید نمی دونسته من پشت در هستم 

 .اما اون که با خدمتکار های دیگه با این لحن صحبت نمی کنه

د می کنم، اره روی تخت نشستم و سرمو بین دستام گرفتم؛ شاید هم من الکی فکر ب

همینه! تا سرمو از دستام جدا کردم و باال آوردم قبادو دیدم که در اتاقو باز کرده و 

 :کنار در ایستاده و به من نگاه می کنه، با تعجب گفتم

 !آقا شما اینجا چیکار می کنید؟_

 :نگاه ناخوشایندی به من کرد و گفت
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 دیگه نمی زارم از دستم فرار کنی_

مله ای که گفتو درک کنم قباد به سمتم اومد، از روی تخت بلند تا اومدم معنی ج

شدم و به عقب قدم برداشتم، با هر قدمی که من به عقب برمی داشتم قباد نزدیک تر 

می شد! وقتی به دیوار خوردم تمام وجودمو ترس فرا گرفت! قباد دستشو دراز کرد و 

 ...ت که یهورو صورتم گذاشت که جیغی کشیدم و اشک روی صورتم ریخ

 :قباد

نزدیک دوماه سعی کردم به آرشین فکر نکنم اما بدتر از قبل شیفته ی خودش، 

صورت زیباش، چشماش و اندامش شدم. وقتی که همراه با فرهاد به گردش می رفت 

کنار پنجره می ایستادم و به اونا نگاه می کردم. امروز بعد از ظهر وقتی آرشین بخاطر 

ایستاد آتیش گرفتم! کی گفته فقط زنا اجازه ی حسود بودن  فرهاد یه ربع منتظرش

دارند؟ من هم همانند یه زن تو آتیش حسودی سوختم! حسودی نسبت به فرهاد، به 

فرهادی که عشق منو از من گرفت فرهادی که به اسم رفیق من بود اما عشق تو 

 .چشمامو نتونست بخونه و اومد دست گذاشت رو دختری که من دوستش دارم

شاید تا امروز هر فکر پلیدی تو ذهنم اومد رو بخاطر آرشین کنار زدم اما االن همون 

فکرا بخاطر فرهاد پا به ذهنم گذاشتند و من تسلیم شدم در برابر فکر پلیدی که 

 .آخرین راه من بود

وقتی هنوز آرشین نیومده بود به سهیال گفتم میتونه بره و با نامزدش بگرده، باید اول 

رو از خونه بیرون می کردم چون اگر این دختر نزدیک آرشین می بود نمی سهیال

ذاشت من به خواستم برسم. نیم ساعت بعد این که سهیال رفت آرشین به خونه 

برگشت. به ساناز گفتم به اتاقم بیاد و بعد این که اومد گفتم می تونه مرخص بشه و 

 :بعد چشماش برقی زد و گفت بره پی خوشگذرونی، ساناز اول با شک منو نگاه کرد

 چشم آقا قباد مرسی بخاطر مرخصی_
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سرمو تکون دادم و ساناز از جلوی چشمام ناپدید شد. به بهونه ی آب خوردن به 

آشپزخونه رفتم و به نسرین گفتم میتونه به دیدن پسرش بره، نسرین هم چشماش 

فکر می کنه  برقی زد و ممنونی گفت، از برق چشماشون خندم گرفت هر کی ندونه

 .من به اینا اصال مرخصی نمی دم

بعد رفتن نسرین منتظر موندم آرشین به اتاقش بره. وقتی به اتاقش رفتم سرشو بین 

دستاش گرفته بود، پشیمون شده از کاری که می خواستم انجام بدم به عقب برگشتم 

، تو دلم ولی با یاد این که تنها راه رسیدن به آرشین همینه به آرشین نگاه کردم

 .ببخشیدی به دختر پاک روبروم گفتم

شاید اگر از اول دل به دل من می داد االن هیچ اتفاقی براش نمی افتاد اما خودش 

خواست که من این کارو باهاش انجام بدم! ترسیده به من نگاه کرد و من به سمتش 

و اشک قدم برداشتم، به دیوار خورد و من انگشتمو رو صورتش کشیدم که جیغی زد 

صورتشو خیس کرد، دستمو به سمت یقه ی مانتوش بردم و کشیدم، دکمه های مانتو 

هر کدوم یه طرف افتادن و من بدون توجه به جیغ به گریه های دختر روبروم 

 :صورتشو بین دستام گرفتم و گفتم

 !منو ببخش تو خودت اینو خواستی_

 غ نزنتن من رگ نداره تیغ نزن جز من اینجا هیشکی نیست جی"

 میخوام این عشقو به تو حالی کنم میخوام این توهمو خالی کنم

 " من سکوتم یه جنون آنیه گاهی آرامشمم روانیه

سه های من گم شد، _دم که صدای گریه هاش بین بو_سی_لب های آرشینو بو

خواستم دستمو به سمت مانتوش ببرم و از تنش در بیارم که دستم با صدای کسی که 

 ...داشت رو هوا موند پشت سرم قرار
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 :فرهاد

بعد این که با مامانم صحبت کردم خوشحال به آرشین زنگ زدم و گفتم آماده بشه، 

آرشین نگران باشه ای گفت و قطع کرد. به سمت در رفتم که یادم افتاد حلقه ی 

آرشین توی مطب جا مونده، با بیشترین سرعت به سمت مطب حرکت کردم. بعد از 

از توی کشوی میزم برداشتم پامو روی گاز گذاشتم و با سرعتی این که حلقه رو 

 .بیشتر از قبل به سمت عمارت حرکت کردم

با دیدن آرشینی که منتظر من بیرون ایستاده شرمنده سالم کردم، می دونستم 

خیلی کنجکاوه و االن میخواد بفهمه کجا میریم اما نمی خواستم سوپرایزم خراب بشه 

ی به مقصد مورد نظر رسیدیم پیاده شدیم و پا به پای هم به پس چیزی نگفتم. وقت

 .سمت زیباترین مکانی که من کشفش کرده بودم قدم گذاشتیم

من به آرشین دروغ نگفتم؛ وقتی آرشین کنار من بود حس می کردم تمام دنیا مال 

منه، وقتی درخشش چشماشو دیدم درخشش الماس کوچیک روی حلقه ناپدید شد! 

من خیلی مقدسه و وقتی کنارش هستم میشم فرهادی که عاشقانه  آرشین برای

 !شیرینشو دوست داره، آرشین برای من بهترینه و شیرین تر از هر شیرینی

وقتی که خداحافظی کرد و داخل حیاط قدم گذاشت من هم به سمت خونه رفتم. 

و کت  وقتی به خونه رسیدم دست مادرمو گرفتم و گفتم به همراه من بیاد تا بریم

شلوار برای نامزدی بخریم. مامانم از خوشحالی من خوشحال شد و باشه ای گفت، به 

 .سمت اتاقش رفت تا آماده بشه

با هم داخل پاساژو می گشتیم؛ چشمم به کت و شلوار سرمه ای رنگی افتاد دست 

مامانمو کشیدم و توی مغازه قدم گذاشتیم، هم من هم مامانم خنده رو لبامون بود. 

و شلوارو پوشیدم و از اتاق پرو بیرون رفتم، مامانم با دیدن من چشماش اشکی کت 

 :شد و با لبخند گفت
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 !ایشاال همیشه خوشحال باشی پسرم، الهی همیشه چشم بد ازت دور باشه_

دم، بعد به سمت مغازه دار _سی_با لبخند به سمت مامانم رفتم و پیشونی مامانمو بو

رو حساب کردم، مامانم با خنده به من نگاه کرد و  قدم برداشتم و پول کت شلوار

 :گفت

 فرهاد چرا انقدر هولی؟ اول برو کت شلوارو در بیار بعد حساب کن دیگه_

 :تا اومدم جواب بدم گوشیم زنگ خورد شماره ناشناس بود برداشتم و گفتم

 بله بفرمایید_

 سالم آقا فرهاد خوبید؟ منم ساناز_

 بله ممنون امرتون_

 اقی برای آرشین افتاده سریع به عمارت بیاینیه اتف_

 :با نگرانی گفتم

 چه اتفاقی؟_

 :اما ساناز جوابی نداد، به گوشی نگاه کردم تماس قطع شده بود. به مامان گفتم

مامان میتونی تنها بری؟ االن یکی از خدمتکارای قباد زنگ زد گفت برای آرشین _

 !اتفاقی افتاده

 :مامانم هم نگران شد و گفت

 برو پسرم من خودم میرم_
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با همون کت و شلوار نو به سمت خونه ی قباد حرکت کردم. پاساژ به خونه ی قباد 

نزدیک بود و سرعت من هم زیاد، هفت دقیقه ای به عمارت رسیدم. ساناز دم در 

 :عمارت بود، ماشینو جلوی در عمارت پارک کردم پیاده شدم و گفتم

 آرشین کجاست چی شده؟_

 :گرفت به سمت عمارت کشوند و گفتدست منو 

 !آرشین چیزیش نشده آقا خودتون باید با چشم خودتون ببینید چه خبره_

منو به سمت اتاق خواب خدمتکارا برد، در اتاق باز بود. با دیدن صحنه ی روبروم برای 

دن _سی_لحظه ای نفسم رفت و قلبم نزد! قباد پشت به من ایستاده بود و در حال بو

د، دختری که موهاش کنار صورتش ریخته بود. این موها، این موها که برای دختری بو

 :آرشین منه! به سمتشون قدم برداشتم و با بغض، با خشم و با حرص گفتم

 !بس کنید _

قباد به عقب برگشت و با دیدن من تعجب کرد، آرشین هم با دو به سمتم اومد و با 

د انداختم یه نگاه به آرشین، چجوری چشمای اشکی اسممو صدا زد. یه نگاه به قبا

تونستند با من همچین کاری کنند؟ قباد چجوری تونست به عشق دوستش دست 

کنه؟  نامردیبزنه مگه نفهمیده بود ما با هم رابطه داریم؟ آرشین چجور تونست به من 

 :باز به آرشین نگاه کردم که اسممو صدا می زد با داد گفتم

 کنی؟ نامردیتو...تو چجور تونستی به من خفههه شو! دختره ی احمق _

آرشین نزدیک تر شد و اشک هاش بیشتر از قبل روی صورتش ریخت. با دیدن 

ش اون پسر بیرون اومد _غو_اشکاش پوزخندی زدم، مهال هم بعد این که منو دید از آ

و اشک ریخت. آرشین نزدیک تر شد که سیلی ای به صورتش زدم، از شدت سیلی 
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! دستشو روی صورتش گذاشت با چشم های اشکی نگاهم کرد و صورتش کج شد

 :گفت

 ...فر...فرهاد ب..بخدا من بی گنا_

نذاشتم ادامه ی حرفشو بگه چون می دونستم چی میخواد بگه، میخواد مثل مهال بگه 

 :بی گناهه و من دچار سوءتفاهم شدم. باز هم داد زدم

 !گفتم خفه شو_

مله کردم، قباد هیچ حسی تو چشماش نبود. یقه ی به قباد نگاه کردم و به سمتش ح

 :قبادو گرفتم که آرشین بازومو گرفت و گفت

 فرهاد بخدا اونطوری که فکر می کنی نیست_

دستمو با شدت از بین دستاش در آوردم و هولش دادم که با صورت افتاد رو زمین، به 

براش چی کم زمین نگاه کردم و به آرشینی که روی زمین زجه می زد! مگه من 

 گذاشتم؟ چرا احساس منو به بازی گرفت وقتی با قباد در رابطه بود؟

به قباد نگاه کردم که با کله تو صورتم زد، دستام ول شد و اون با دو خودشو به 

آرشینی که روی زمین افتاده بود رسوند، تا خواست خم بشه دستشو گرفتم برگشت 

گذاشت که دلم خنک نشد و باز هم  و من مشتی تو صورتش زدم! دستشو رو صورتش

زدم! من می زدم و اون بی احساس به من نگاه می کرد، بی احساس به من و نگران به 

 :آرشین، داد زدم و گفتم

کرد اما تو چرا قباد؟ تو که می دونستی من دوستش دارم تو که  نامردیآرشین _

 دوست بچگیمی تو چرا؟

 :قباد زد به سینش و گفت

 !منه! چون من بیشتر دوستش دارم، میفهمی؟ چون آرشین حق_
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 :بدون توجه به قباد به سمت آرشین رفتم، کنارش روی پاهام نشستم و با بغض گفتم

 !نامرد فقط یه روز مونده بود تا مال من شی_

به سمت بیرون رفتم، آرشین پشت سرم می دویید و اسممو صدا می زد. بی توجه به 

 .بی جهت و بی مقصد ماشینو به حرکت در آوردمآرشین پامو روی گاز گذاشتم و 

 :شخص پنجم

گریه اجازه ی صحبت را به آن دختر نمی داد، دختری که پاک تر از گل بود، چه بالیی 

سرش آمده؟ با شنیدن زجه های دختر هر آدمی دلش به رحم می آید پس چرا آدم 

ا نمی شنود؟ روبروی این دختر دلش به رحم نمی آید؟ مگر صدای التماش هایش ر

 مگر اشک های دختر روبرویش را نمی بیند؟

یکی به این مرد بفهماند که این دختر زجر می کشد! ولی گوش او بدهکار نیست، بی 

توجه به صدای دختر، بی توجه به اشک هایش، بی توجه به وجدان خودش و بی توجه 

نیست، کاری که  به دنیای اطرافش کار خودش را ادامه می دهد، کاری که جوانمردانه

 !فقط از یک گرگ صفت بر می آید

قباد تصمیمش را از قبل گرفته و می خواهد این دختر را مال خودش کند تا این دختر 

 !همیشه کنار او بماند، اما با آمدن فرهاد همه چیز بهم می ریزد

گار که فرهاد طلبکارانه او را می زد و او طلبکارانه فرهاد را نگاه می کرد؛ انگار نه ان

آرشین را اول او شناخته بود، اول او عاشق نگاهش شده بود، اول او بود که مجنونِ 

 .لیال شده بود

وقتی فرهاد با حرص به سمت بیرون قدم برمی داشت آرشین هم پشت سر او می 

دوید و نامش را صدا می زد، فرهاد بی توجه به آرشین گازش را گرفت و رفت. آرشین 
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سرش را باال گرفت و زجه زد از نامردی روزگار! روزگاری که نمی  روی زمین زانو زد،

 .گذاشت لحظات خوش آرشین بی پایان بماند

باران پاییزی بر صورت آرشین می زد ولی آرشین همانجا نشسته و همانند آسمان 

گریه می کرد . نفهمید ساعت چند است ، نفهمید چه بر او گذشت فقط فهمید سهیال 

 . پخش بر زمین شده بود جمع کرد و به داخل خانه برد آمد و او را که

قباد هم در تمام مدتی که آرشین زیر باران دم در عمارت بود پشت در عمارت 

ایستاده بود و اشک می ریخت. آرشین چه کرده بود با او و او چه کرده بود با آرشین و 

که کشف کرده چه کرده بود با فرهادی که با بیشترین سرعت به سمت همان جایی 

 .بود می رفت

بعد از ظهر بود که با خوشحالی همراه آرشین به اینجا آمد و االن شب است و تنها به 

اینجا آمده، تنها با دلی شکسته! حال هم تهران زیر پاهایش بود ولی آرشین که 

کنارش نبود! تهران بی آرشین به چه دردی می خورد؟ با خود فکر می کرد چرا هر 

دید؟ شاید کامل نبود، کامل نبود که یک روز مانده  نامردیاعتماد کرد  وقت به کسی

 .ل رفیقش دید_غ_به خاستگاری عشقش را در ب

سعی می کرد اشک نریزد اما نمی شد! مرد که اشک نمی ریزد اما، اما فرهاد چرا! شده 

بود همانند فرهادی که بخاطر شیرین خودکشی کرد، شیرینی که با خسرو عاشقانه 

 .دگی کرد و به یادش نیاورد فرهادی را که عاشقش بودزن

اگر فرهاد هم خودکشی کند برای آرشین مهم است؟ یا اصال به یاد نمی آورد فرهادی 

 وجود داشته و با قباد زندگی عاشقانه ای خواهد داشت؟

به تهران زیر پایش نگاه کرد، آنهمه چراغ در یک شهر روشن بود ولی در دید فرهاد 

 .گی و تهران زیر پایش تار و تاریک بوداین زند
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سهیال وقتی موبایلش را دید فهمید که آرشین دو بار زنگ زده، بر خود لعنت فرستاد 

که چرا زنگ موبایل را بی صدا کرده. به آرشین زنگ زد یک بار، دو بار و سه بار اما 

 آرشین برنمی داشت! ترسید بالیی سرش آمده باشد آخه آرشین هیچ وقت زنگ

 .موبایلش را بی صدا نمی کرد

به نامزدش گفت که سریع اورا به عمارت ببرد، وقتی دم عمارت رسید آرشین را دید 

که زیر باران نشسته بود وگریه می کرد. با نگرانی با نامزدش خداحافظی کرد و از 

ماشین پیاده شد، نام آرشین را صدا زد اما انگار آرشین صدایش را نمی شنید! دست 

 :ن را گرفت و بلندش کرد که آرشین به او نگاه کرد و بی حال گفتآرشی

 !رفت_

 :به آرشین نگاه کرد و گفت

 !کی رفت آرشین؟ چی میگی؟ چی شده؟_

آرشین باز هم بی روح روبرویش را نگاه کرد. سهیال دست اورا کشید و از در عمارت 

را به گند کشید. چه عبور کردند؛ آرشین نگاهش به قباد افتاد، قبادی که زندگی او 

خوب است که باران ببارد، ببارد و معلوم نشود اشک های قباد! از کنار قباد عبور 

 .کردند و به داخل عمارت قدم گذاشتند

ساناز روی مبل نشسته بود و با پوزخند به آرشین نگاه می کرد. وقتی قباد به او گفت 

ه ای دارد. کمی بعد از رفتن می تواند مرخص شود به قباد شک کرد و فهمید قباد نقش

نسرین پا به عمارت گذاشت و دید قبادی را که دم دراتاقشان ایستاده بود اما به جای 

کمک به آرشین به فرهاد زنگ زد. آرشین بی هیچ حسی به سانازی که پوزخند روی 

لب داشت نگاه کرد، دیگر حتی مهم نبود پوزخند و تیکه های ساناز وقتی فرهادش 

ر نکرد و تنهایش گذاشت. ساناز از رو نرفت و تا آخرین دقیقه ای که سهیال در اورا باو
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اتاقشان را می بست به آرشین نگاه کرد، همانند انسان های پلید قصه ها خندید و 

 !خوشحال شد که انتقام سیلی ای که خورده بود را گرفته

ره شده بود. به سهیال گیج شده به آرشینی نگاه کرد که بی هیچ حرفی به روبرو خی

 :سمت آرشین رفت و او را تکان داد

 آرشین چته؟ چی شده؟_

آرشین بی توجه به او بلند شد و به سمت تختش رفت، خم شد و از زیر تخت 

چمدانش را برداشت، به سمت کمد رفت و همه ی لباس هایش را از داخل کمد خارج 

بی فایده است فقط به  کرد. سهیال که دید تالشش برای فهمیدن اتفاقی که افتاده

 .آرشین نگاه کرد

آرشین مانتوی خود را پوشید و شالی بر سر انداخت؛ شلوار مشکی، مانتوی سبز و 

شال صورتی. شاید هر کی اورا می دید با خود می گفت این دختر دهاتی است یا می 

 گفت که چه سلیقه ی بدی دارد اما چه کسی می داند این دختر با چه حالی این هارا

پوشیده! دیگر چه فرقی می کند که چه می پوشد وقتی فرهاد اورا تنها گذاشت و 

رفت. چمدانش را کشید و خواست از اتاق خارج شود که سهیال روبرویش ایستاد و 

 :گفت

آرشین کجا میری؟ اول بگو چی شده بعد هر کاری دوست داری انجام بده بخدا دارم _

 !از نگرانی میمیرم

 :سهیال گفت آرشین بی توجه به

 می تونی منو راه آهن برسونی؟_

 :سهیال داد زد

 !با تو ام آرشین_



                 
 

 

 مهسا محمدی | تهران بی تو رمان

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

217 

 

 :آرشین بی توجه به سهیال اورا کنار زد و خواست خارج شود که سهیال سریع گفت

 باشه باشه من می رسونمت صبر کن اسنپ بگیرم_

ال سهیال اسنپ گرفت و هر دو به بیرون قدم گذاشتند. ساناز با دیدن چمدان خوشح

شد که سایه ی آرشین از زندگی اش بیرون می رود، قباد کالفه داخل حیاط ایستاده 

بود و با خود فکر می کرد حاال که فرهاد آرشین را باور نکرده می تواند با او باشد. با 

دیدن آرشینی که به سمت در خروجی قدم برمی داشت متعجب سر جای خود ایستاد 

خر به هیچی برسد! به سمت آرشین پا تند کرد و او این همه پست نشده بود که آ

 :چمدانش را گرفت و گفت

 داری کجا میری ها؟_

آرشین بی توجه به قبادی که چمدانش را گرفته چمدان را ول کرد و به سمت ماشینی 

که روبروی عمارت ایستاده بود رفت. قباد چمدان را همراه خود کشید و دست آرشین 

 :تکان بخورد و داد زدرا گرفت، نگذاشت از جایش 

 داری کدوم گوری میری ها؟ فکر کردی رفتن و ول کردن همه چیز راحته؟_

آرشین به صورت قباد نگاه کرد، چرا هیچ موقع نتوانست اورا دوست داشته باشد؟! با 

 :دنیایی از غم که در صدایش بود گفت

 فرهاد ول کردو رفت منم میتونم_

 من نمیزارم تو بری_

 ی فرهادو بگیرم تو هم نمی تونی جلوی منو بگیرینتونستم جلو_

 ...آرشین نرو من دوستت دار_
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آرشین نتوانست ادامه ی حرف قباد را تحمل کند و سیلی ای مهمان صورت قباد کرد 

 :و داد زد

تو اگر دوستم داشتی میذاشتی من خوشبخت بشم منو نمی کشتی من بعد فرهاد _

 !مردم قباد می فهمی مردم

ب و غمگین به آرشین نگاه کرد و آرشین بی توجه به نگاه او چمدانش را از قباد متعج

دستش کشید و به راننده داد، سهیال در را باز کرد تا آرشین بنشیند و گیج تر از قبل 

 از خود پرسید یعنی چه اتفاقی افتاده است؟

آرشین سرش را روی شانه ی سهیال گذاشت، چه خوب است دوستی داشته باشی 

ناراحتی سرت را روی شانه اش بگذاری و او بدون هیچ حرفی از حالت بفهمد که  زمان

یک اتفاق خیلی خیلی بد برایت افتاده! به راه آهن رسیدند سهیال چمدان آرشین را 

 :کشید و آرشین خمیده همراه سهیال به راه افتاد. به سمت بلیط فروشی رفت و گفت

 بلیط کنسلی برای تبریز دارید؟_

 مین االن یکی کنسل کردبله ه_

 برای چه زمانیه؟_

 خوب موقعی اومدی نیم ساعت بعد قطار به راه میوفته_

 ممنونم_

 :سهیال به آرشین نگاه کرد و گفت

 آرشین عزیزم کجا داری میری؟_

 خونه ی عموم_

 همونی که می گفتی مهربون تر از بقیه هستش؟_
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 اوهوم_

ی چون می دونم حالت خوب نیست نمی دونم چی شده تحت فشار هم نمیزارم بگ_

 اما هروقت نیاز به کمک داشتی به من زنگ بزن

آرشین سرش را تکان داد و در آغوش گرفت بهترین دوستش را! بعد از چند دقیقه 

گریه و اشک ریختن هر دو از هم جدا شدند و آرشین رفت از شهری که در آن چشم 

در آنجا بودند و رفت از شهری که به جهان گشوده بود، رفت از شهری که مادر پدرش 

 !چند ساعت پیش زیر پایش بود

سهیال سردرگم و ناراحت به عمارت برگشت و سانازی را دید که اشک در چشمانش 

جمع شده بود با سر از او پرسید چه اتفاقی افتاده؟ ساناز با بغض کنار او قدم گذاشت 

 :و گفت

 !آقا قباد هممونو اخراج کرد_

او نگاه کرد مگر می شود همه ی آنها اخراج شوند؟ چطور ممکن  سهیال متعجب به

است؟ به سمت اتاق قباد قدم گذاشت و بدون در زدن وارد شد. قباد با چشمانی قرمز 

 :در حال جمع کردن لباس هایش بود، سهیال متعجب تر از قبل لب زد

 آقا قباد شما دارین میرین؟_

 :قباد بدون نگاه به او گفت

نداره یه ربع بعد بیا به اتاقم تسویه حساب کنیم حقوق نسرینو هم به تو  به تو ربطی_

میدم به ساناز ندادم که یه وقت پول نسرینو نخوره آدرس خونه ی پسر نسرینو هم 

 دارم میدم حقوقشو ببر بده

 قبل اومدن من به اینجا چه اتفاقی افتاد؟_

 به تو ربطی نداره بیا جلو_
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 :شت، قباد کاغذی کوچک به دست او داد و گفتبا تعجب به سمتش قدم بردا

این شماره ی منه برای آلمان هر اتفاقی برای آرشین افتاد نیاز به کمک داشت به من _

 زنگ بزن

سهیال سردرگم تر از قبل سری تکون داد و از اتاق خارج شد. قباد بعد جمع کردن 

او برای فردا بلیط لباس هایش به اتاق کارش رفت و حقوق نسرین و سهیال را داد. 

 !گرفته بود، عمارتی بدون آرشین برای او قفسی بیش نیست

شب به هر شکلی بود گذشت و حال صبح شده، برای بار آخر به عمارت نگاه می کند 

و بعد پر می زند و می رود سمت فرودگاه. وقتی به فرودگاه می رسد یادش می افتد 

می افتد خوشحالی اش را خودش را و  خنده های خود را در عمارت جا گذاشته، یادش

روحش را درون عمارت جا گذاشته! اما دیگر راه برگشتی نیست. درون هواپیما می 

 .نشیند و از کشورش دل می بُرد

 *دو ماه بعد*

 : فرهاد

دو ماهی می گذره از رفتن آرشین اونشب تا صبح به خونه نرفتم و تهرانو از باال نگاه 

ین هیچ صفایی نداشت! یاد اشک های آرشین افتادم و کردم، تهرانی که بی آرش

سوختم تو خاکستر عشقی که خاموش شده! صبح به عمارت قباد رفتم تا با آرشین 

صحبت کنم شاید من اشتباه فهمیدم آرشین من که مظلومه ولی وقتی به عمارت 

 :رسیدم هیچ کسو جز باغبون عمارت ندیدم ازش پرسیدم

 قباد کجاست؟_

 رفتاز ایران _

 :متعجب به باغبون نگاه کردم و گفتم
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 پس خدمتکارهای عمارت چیشدن؟_

 دوتاشون در حال جمع کردن وسایلشون هستن دوتاشون نیستن_

 کیا داخل عمارتن؟_

 ساناز خانوم و سهیال خانوم_

 باشه مرسی_

قدمی به عقب برداشتم و درون ماشین نشستم چطور ممکنه نه قباد باشه نه آرشین؟! 

هم رفتن؟ به همین راحتی؟ یعنی شکست منو ندیدن؟ با حالی زار به سمت  یعنی با

 :خون حرکت کردم. مامانم با دیدن من زد تو صورتشو گفت

وای خدای من فرهاد تو از دیشب کجا بودی؟ چرا کت شلوارت خاکیه؟ چرا انقدر _

 رنگت پریده چرا چشمات قرمزه؟

م قدم گذاشتم به حموم رفتم و زیر دوش بدون این که جوابی به مامانم بدم داخل اتاق

 نامردیآب سرد ایستادم. باز هم صورت مظلوم آرشینو دیدم چطور ممکنه به من 

 !کنه؟ من...من بهش اعتماد کردم

وقتی از حموم بیرون اومدم یه آدم دیگه بودم یه فرهاد بی روح حتی بی روح تر از 

ت و _س_ه، شدم یه آدم موب چی_شر_قبل. با رفتن مهال فهمیدم سیگار چیه م

پاتیل که تموم روزش سیگار می کشید، اگر بخاطر خانوادش نبود حتی نمی تونست 

درسشو تموم کنه! اما تالش کرد و درست شد باز هم می تونه درست بشه. زخم 

رفیق و یار دیده اما باز هم درست میشه، مجبوره درست بشه  نامردیعمیقی خورده، 

 ! تا وقتی که بمیره
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ماه می گذره و درد من به جای خوب شدن هر روز عمیق تر از قبل میشه. امروز  دو

صبح مثل هر صبح این دوماه با یاد آرشین بیدار شدم دل کندن از مهال آسون بود 

 !ولی حتی دل کندن از یاد آرشین سخته چه برسه به خودش و به وجودش

شکر مریض های امروز بعد پوشیدن لباس هام به سمت مطبم حرکت می کنم. خدارو

کمتر از روز های دیگه هستند. بعد این که کارم داخل مطب تموم میشه به سمت 

ماشین میرم، داخل ماشین میشینم و آهنگی که به این روز های من خیلی میخوره 

میزارم. آهنگی که روز و شب این شصت روز گوش کردم، گاهی اوقات بعضی صداها 

 روز آدم عجین میشهبعضی شعر ها عجیب با حال و 

 دلم بدجوری آشوبه از این دلتنگی بیزارم "

 منو یاد تو میندازه هر آهنگی که میزارم

 یه عاشق بی تو جون دادش نفهمیدی چه حالی شد

 از اون راهی که می رفتی یه تهران بی تو خالی شد,منو تهران همدردیم

 و تشویشه ب*و*سچرا بعد از عبور تو شبام کا

 از تو از این آلوده تر میشههوای شهر بعد 

 منو تهرانو این خونه سه تا عاشق سه دیوونه

 همین که یاد تو اینجاست دلم میدون جنگ میشه

 از این دیوونه بیزارم از این دلتنگی بیزارم

 منو یاد تو میندازه هر آهنگی که میزارم, تموم شهر پاییزه

 من اون پاییزه احساسم که فکر رنگ برگامم

 رفتی از پیشم هنوز روی حرفاممبا این که 
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 نباید ساده می دادی به هر بی معرفت جامو

 تو رفتیو کمک کردی که بشناسم رفیقامو

 از این دیوونه بیزارم از این دلتنگی بیزارم

 "منو یاد تو میندازه هر آهنگی که میزارم, منو تهران هم دردیم

پایینو فهمیدم یکیو با  انقدر تو فکر بودم که نفهمیدم به کی خوردم، فقط اومدم

ماشین زدم! سریع به طرفش رفتم و ببخشیدی گفتم دختری که کنارش بود پشتش 

به من بود عصبانی برگشت که با دیدن من ساکت شد. با دیدن سهیال با تعجب 

نگاهش کردم این اینجا چیکار میکنه؟ چرا تا تصمیم می گیرم دیگه به آرشین فکر 

ته و منو از تصمیمم منصرف کنه؟ بس نیست دو ماه زجر نکنم باید یه اتفاقی بیوف

 کشیدن برای کسی که تو آلمان با رفیقم خوش می گذرونه؟

بدون نگاه کردن به سهیال به سمت اون پسر رفتم و از رو زمین بلندش کردم کمی 

 :لنگ می زد ولی خداروشکر چیزیش نشده بود. نگاهش کردم و گفتم

حواسم نبود، کمکتون می کنم به بیمارستان برید هر ببخشید، متاسفم واقعا! من _

 چقدر هم خرج داشت میدم بخواین میتونین پلیسم زنگ بزنید

 :اون پسر با مهربونی نگاهم کرد و گفت

فکر نکنم چیزیم شده باشه ماشین من کمی اونطرف تره خودم با خانومم میرم _

 ممنونم

سهیال نگاهی به شوهرش کرد و  به سهیال نگاه کردم یعنی این شوهر سهیال هستش؟

 :گفت

 عزیزم تو پات درد میکنه نمیتونی رانندگی کنی با این آقا بریم بهتره_
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بدون این که بزارم پسره حرفی بزنه کمکش کردم تا به سمت ماشین من قدم برداره، 

رو صندلی شاگرد نشوندمش و خودم هم پشت فرمون نشستم و به سمت نزدیک 

ش. دکتر معاینه کرد و گفت که خداروشکر چیزیش نشده و ترین بیمارستان بردم

 .پاش فقط کوفته هستش

نمی خواستم از سهیال در مورد آرشین بپرسم می دونستم که اون با قباد خوشحاله 

ولی دل لعنتیم نتونست صبر کنه و به سهیال اشاره کردم از اتاق دکتر بیرون بیاد 

 :سهیال بعد دو دقیقه بیرون اومد و گفت

 بله آقا فرهاد کاری دارین؟_

 ازدواج کردی؟_

 بله_

 مبارک باشه_

ممنونم خیلی دوست داشتم روز عروسیم شما و آرشین هم باشین اما آرشین که _

 رفت همه چی بهم خورد

 :پوزخندیزدم و گفتم

 حالش چطوره آبو هوای آلمان بهش میسازه؟_

 :سهیال با تعجب نگاهم کرد و گفت

 ته آلمانآلمان؟! مگه آرشین رف_

 :من متعجب تر از سهیال گفتم

 مگه نمیدونی همراه با قباد رفته آلمان تو که موقع رفتنشون عمارت بودی_

 !اما آقا فرهاد، آقا قباد تنها رفتن_
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 یعنی چی_

نمی دونم اون شب چه اتفاقی افتاده بود ولی وقتی رسیدم آرشین رو زمین زیر _

د رفت، هرچقدر بهش گفتم چی شده چیزی بارون بود و زیر لب زمزمه می کرد فرها

نگفت حالش بد بود انگار، داغون شده بود! من فکر کردم با شما دعواش شده باشه 

همون شب وسایلشو جمع کرد و رفت تبریز پیش عموش از اونروز به بعد خبری ازش 

 ندارم

 یعنی قبادو آرشین با هم نرفتن؟_

 رفتن آلمان نه آقا فرهاد آقا قباد فردای اونروز تنها_

دستمو داخل موهام بردم و خشک شده وسط بیمارستان ایستادم. مگه اونا با هم به 

نکردن؟ پس چطور میشه قباد فردای اونروز به آلمان بره و آرشین همون  نامردیمن 

شب به تبریز؟! نکنه حرف آرشین درست بوده؟ نکنه من اشتباه فهمیدم ؟وای وای 

 !خدای من

 :برگشتم و گفتم سریع به سمت سهیال

 آرشین دقیقا کجای تبریزه؟_

نمی دونم به شمارشم خیلی زنگ زدم اوال برنداشت بعد هم از دسترس خارج شد _

 ولی شماره ی آقا قبادو دارم

 االن همراهته؟_

 بله تو موبایلم سیو کردم_

 همین االن بده_

 یه لحظه صبر کنید_
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مت اتاق دکتر رفت و من به شماره سهیال بعد پیدا کردن شماره و دادنش به من به س

نگاه کردم، یعنی زنگ بزنم؟ تحمل شنیدن در مورد اون شبو دارم؟ به سمت ماشینم 

رفتم و داخلش نشستم، حاال چیکار کنم؟ سردرگم بیرونو نگاه کردم که سهیال همراه 

 :با شوهرش بیرون اومد و هر دو داخل ماشین نشستند. شوهر گفت

 جایی که تصادف کردیم ماشین من اونجاست داداش منو بزار همون_

سرمو تکون دادم و به سمت محل تصادف راه افتادم. نفهمیدم چطور رسیدیم، 

نفهمیدم چطور با اونا خداحافی کردم فقط فهمیدم که غرق شدم تو زمانی که آرشین 

جلوی من اشک ریخت، زمانی قباد با نگرانی به آرشین نگاه می کرد! نفس عمیقی 

و شماره ی قبادو گرفتم یه بار زنگ زدم که برنداشت دوباره گرفتم دو بوق کشیدم 

 :خورد که بالخره برداشت

 سالم_

 سالم_

 چرا زنگ زدی؟_

 اونشب چه اتفاقی افتاد؟_

زودتر از اینا منتظر این سوال بودم برای گرفتن جواب دیر نیست به نظرت؟ من به _

 جای تو بودم دیگه تالش نمی کردم

 مه چیو درست کنم اگر تو واقعیتو بگیمیتونم ه_

 می دونی آرشین کجاس؟_

 پیداش می کنم فقط تو بگو من چیو نمی دونم از اون شب_
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میگم اما نه بخاطر تو بخاطر آرشین بخاطر خوشبختیش راست می گفت من اگر _

 دوستش داشتم این کارو باهاش نمی کردم

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

اوز کنم تا برای همیشه مال من شه اما تو _ج_تم به آرشین تاونشب من می خواس_

از راه رسیدی و نذاشتی، تو اشتباه فکر کردی فرهاد، آرشین هیچ وقت به من دل 

 !نبست فقط تو تو فکرش بودی

 یعنی میخوای بگی آرشین را...راست میگفت و بی گناه بود_

مون گذاشتم. یاد زمانی قباد بدون جواب دادن قطع کرد و من داغون سرمو روی فر

افتادم که دنبالم می دویید اما من ولش کردمو رفتم! من چیکار کردم؟! چرا فکر کردم 

آرشین مثل مهالست درحالی که پاک بوده؟ سرمو روی فرمون کوبیدم؛ یه بار، دو بار، 

 :سه بار، اونقدری که کبود شد! سرمو باال بردم و داد زدم

دم؟ اشک تو چشمای کسی آوردم که بی گناهه که دوستم خداااا! چرا من انقدر نامر_

 داره و دوستش دارم من چرا انقدر نامردم؟

گلوم درد گرفته بود . تنم سرد تر از هوای زمستون بود. به خونه برگشتم و شروع به 

جمع کردن لباس هام کردم مامانم وقتی دید دارم لباسامو جمع می کنم به سمتم قدم 

 :برداشت و گفت

 هاد چرا داری لباساتو جمع می کنی کجا می خوای بری ؟فر_

 :بدون این که سرمو باال بیارم گفتم

 باید برم دنبال آرشین_

خب مگه آرشین کجاست؟ چرا از دو ماه پیش تا حاال االن داری میری دنبالش؟ چرا _

 نذاشتی اون موقع زنگ بزنم داییش برای خاستگاری؟
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ارم میتونی اینترنتی برام یه بلیط بگیری یا با مامان عزیزم االن وقت توضیح ند_

 ماشین برم؟

 کجا میخوای بری؟_

 تبریز_

 ...اما اونجا چ_

 گفتم که مامان االن وقت توضیح ندارم_

 :سرمو باال آوردم امانم با دیدن پیشونی کبودم گفت

 ...ف...فرهاد پیشونیت چرا_

 :حرفشو قطع کردم و گفتم

 !حرفا نیست مامان باور کن االن وقت این_

وسایلمو داخل یه چمدون کوچیک جمع کردم و به سمت مامانم رفتم. ازش 

خداحافظی کردم و بعد این که داخل ماشین نشستم و به سمت تبریز حرکت کردم. 

 .هشت ساعت تو راه بودم که بالخره به تبریز رسیدم

ممو باز یه اتاق تو هتل ... گرفتم. ساعت شیش صبح بود که خوابم برد، وقتی چش

کردم ساعت ده شده بود. از هتل بیرون رفتم وشروع کردم به گشتن اما نبود، از 

پایین تا باالی تبریزو گشتم اما نبود. هفده روز تمام گشتم ولی انگار تبریز برای یه 

آدم خیلی بزرگه که هر کاری کردم نتونستم پیداش کنم، شاید هم مجازاتمه! مجازاته 

م. خسته از گشتن روی نیمکتی تو پارک ولیعصر نشستم باور نکردن حرف آرشین

 :سرمو باال آوردم و گفتم
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خدایا می دونم اشتباه کردم اشک بنده ی بی گناهتو در آوردم حرفشو باور نکردم _

 ما خدا منم آرشینو به اندازه ی تو دوست دارم کمکم کن پیداش کنم

پاک کردم، به روبرو نگاه  سرمو پایین آوردم و قطره اشکی که در حال ریختن بودو

کردم که آ..آرشین خودش بود؟ یعنی خدا حرفمو شنید؟ بعد هفده روز پیداش کردم؟ 

 :باز هم سرمو باال آوردم و گفتم

 !خدایا شکرت_

سریع از رو نیمکت بلند شدم و به سمت آرشین رفتم. آرشین منو ندیده بود و داشت 

دم برمی داشت که دستشو گرفتم. با با دختری در کنارش به سمت بیرون از پارک ق

ترس به عقب برگشت که با دیدن من ترس خودشو جای تعجب داد. با لکنتی که از 

 :روی بهت بود گفت

 تو...تو اینجا چیکار می...می کنی؟_

وش _بدون توجه به دختری که کنارش بود بدون توجه به آدم های اطرافمون در آغ

ر کشیدم! هفده روز به عالوه ی دوماه تو تب گرفتم کسیو که بخاطرش هفده روز زج

 !عشقش سوختم. مهال خیلی زود فراموش شد اما نتونستم آرشینمو فراموش کنم

 :با دست هاش تقال کرد از من جدا بشه، از خودم جداش کردم و گفتم

 منو ببخش باشه؟_

اشک تو چشماش جمع شد و باعث و بانی این اشک ها منم! با انگشتم اشکشو پاک 

 :کردم و گفتم

گفته بودم نمی بخشم هر کسیو که باعث بشه چشمای خوشگلت اشکی بشه گریه _

 نکن باشه؟! چون نمی تونم خودمو ببخشم
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بی حرف سرشو به سمت چپ و راست تکون داد و من باز هم شرمنده ی دختر پاک 

این  روبروم شدم. لعنت به قبادی که بین ما جدایی انداخت! سرش پایینه، می دونم از

که دیگران مارو می بینند اونم تو این حالت خجالت می کشه اما برام مهم نیست 

 :حرف مردم وقتی آرشین کنارمه! خم شدم دستشو گرفتمو گفتم

می دونم خیلی سختی کشیدی اگر نبخشی منو حق داری من...من فکر می کردم تو _

ز. به قباد زنگ زدم همه با قباد رفتی تا این که سهیال رو دیدم، گفت تو اومدی تبری

چیو گفت، گفت تو چقدر پاکی، گفت همه چی نقشه ی اون بوده گفت من احمق 

اشتباه کردم! هفده روزه دارم دنبالت می گردم تا این که امروز خسته و نا امید از خدا 

خواستم تورو به من برگردونه. حق داری قبول نکنی حق داری منو پس بزنی اما به 

ون قسم که پشیمونم! یه بار پرسیدم ولی نشد دوباره می پرسم خدای باال سرم

 آرشین با من ازدواج می کنی؟

تعدادی افراد ساکت به ما خیره شده بودند و من با ترس به لب های آرشین، می 

ترسیدم قبولم نکنه! حرفی از دهنش در نیومد اما باز هم سرشو به چپ و راست 

 :تکون داد. ناامید لب زدم

به خدای باال سرمون قسم که دوستت دارم! تو، تو اگر با من ازدواج نکنی آرشین _

اگر منو نبخشی تا آخر عمرم خودمو نمی بخشم تورو به عشقی که نسبت به هم 

 !داشتیم قسم منو ببخش

آرشین اشک می ریخت و من ناراحت نگاهش می کردم. بعد چند لحظه سرمو پایین 

 :آوردم و گفتم

 ...بخشی من اشتباه کردم که همچین تقاضاییتو حق داری منو ن_

 :نذاشت حرفمو کامل کنم و با بغض گفت
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 شرط دارم_

 چه شرطی؟! تو جونمو بخواه من قبول می کنم_

 دیگه هیچ وقت تنهام نذار _

 !یعنی، یعنی قبول کردی؟_

ش گرفتم! همه کسایی که دور ما _ش_سرشو باالپایین کرد و من بلند شدم و در آغو

ست زدند و من دستم در دست زنی گره خورد که بهتر از اون برای من وجود بودند د

 !نداشت

 :شخص پنجم

زمانی که همه برای عشق میان دو جوان در پارک ایستاده دست می زدند امین و بیتا 

خوشحال به سمت خانه ی پدر امین می رفتند تا خبر خوش پدر شدن امین را بدهند. 

فر! بجز انسانی که دور از وطن درون اتاق شرکت همه خوشحال بودند بجز یک ن

 .پدرش ایستاده و از پنجره بیرون را نگاه می کند

سیگار می کشد و با هر پک یاد خنده های آرشین می افتد! ساعت ها می گذرد، روز 

ها می گذرد و او باز هم با سیگاری در دست بی روح به ساعت نگاه می کند. خوش 

 !شین را خوشحال کندحال است که توانسته آر

خبر ازدواجش با فرهاد را شنیده، سخت است کسی که دوستش داری کسی که 

عاشقش هستی تو را دوستت نداشته باشد و عاشق کسی که کنار تو ایستاده باشد 

 !کسی که رفیق توست

فیلتر سیگار می سوزد و روح و جسم او هم با هر سیگار می سوزد! چقدر سخت است 

سی مهم نباشد. ساعت دو نصفه شب است و دقیقه ها نمی گذرد دقیقه انسانی برای ک
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هایی که می دانی عشقت برای دیگری شده خیلی سخت می گذرد مانند امشب که 

 !اولین شب مشترک بین فرهاد و آرشین است و بدترین شب برای قباد

 مثل اون دیوونه که یه عمر همش خیره به عقربه ی ساعت شد"

 "روزم نباشم همه میگن اگه مرد راحت شدشدم اونی که یه 

 *پایان*

مهیس:ممنون از عزیزانی که وقت گذاشتن و این رمانو خوندن امیدوارم از این رمان 

 !خوشتون اومده باشه

 "خوشتر از دوران عشق ایام نیست بامداد عاشقان را شام نیست"

 آ(r1roman.iاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

 پیشنهاد می شود

   |078fatemeرمان خفته در کالبد ها

   |mona.n رمان شاهزاده گمشده 

 دنیا هاشمی |رمان گناهی از جنس بی گناهی 
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