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خالصه :این رمان جلد دوم در تالطم سرنوشت است در اصل این رمان در مورد بچه های عسل و سام
است
رها ته تغاری و یکی یکدونه ی و عزیز کرده ی مادر و پدرشه.دختری شیطون ،حاضر جواب و گستاخ
رها طی اتفاقاتی حقیقتی و در مورد زندگیش میفهمه،هر چند این حقیقت تلخه اما سعی میکنه باهاش
کنار بیاد البته اگر اطرافیان بذارن و شاید این حقیقت باعث سرنوشتی بشه که تالطم داره ،شادی و
خوشی ،بیماری و ناراحتی ،طرد شدن و تنهایی و تنهایی و بازم تنهایی که از دختر گستاخ داستان دختری
خودساخته و سختی کشیده میسازد که حاال تلخی و شیرینی روزگار و چشیده است ....از طرفی پسری دو
رگه مغرور و خودخواه و قدرتمند و هوسباز که رها رو مجبور میکنه پارتنرش بشه اما ایا رها قبول
میکند؟!!!! سرنوشتش چیست؟؟؟

سوختن قصه شمع است ولی قسمت ماست

شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست

...آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری

....که جهنم نگذارد به تنم تأثیری
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مقدمه :
یک خیابان باران
یک غزل دلتنگی
منو سقفِ خیس این تنهایی
که ز هر گوشه ی آن ،میچکد خاطره ای ...
بوی عید است و بهار
که به هر رنگ و هوا
قصدِ بازی دارد،
چه کنم پاییزم
گوشه ای بُغ کرده
قصد باران دارم ...
قصد باران دارم....

3

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

به نام خدا
من عاشق پدر و مادرم هستم پدر و مادری که با وجود این که چندین سال از زندگی میگذره اما هنوز عاشقانه
کنار هم زندگی میکنند و این عشق رو به رگ و پی ما بچه ها تزریق میکنند .مامانم با اینکه چهل و یک سالش
اما هنوز هم جوون ،شاداب و سرحاله و حتی وقتی با من میاد خرید گاهی فکر میکنند خواهر بزرگمه مامان
عزیزم لیسانس بیهوشیه و زن بسیار فهمیده و عاقل با کودک درونی فعاله ،چون گاهی اوقات همپای ما جوونی
میکنه .پدرم که عشقمه و من عاشقانه دوستش دارم پدری که با اینکه پانزده سال از مادرم بزرگتره اما اصال
بهش نمیاد و اگر کسی ندونه فکر میکنند پنج شش سال با هم اختالف سنی دارن.از بس که خوب مونده و
خوشتیپ و جذابه  ،من که دخترشم میگم مامانم عجب شانسی اورده چه کار کرده که خدا مرد به این جذابی رو
نصیبش کرده چون با وجود اینکه چندین سال گذشته اما پدرم هنوز خوشگله پس اون موقع باید دید چی بوده.
از نظر مالی جزو قشر مرفه هستیم و هیچ مشکلی نداریم من و خواهرم نفس و برادرم ارتام واقعا در کنار
همچین پدر و مادری احساس خوشبختی میکنیم .البته ناگفته نماند که مامان عریزم پسر ذلیله و ارتام و خیلی
دوست داره با اینکه خودش انکار میکنه .رها .رها
 بله مامان. بیا بابات امد دفتر و بستم و سریع از اتاق رفتم بیرون .پدر عریزم با یه شاخه گل رزی که از وقتی به یاد دارمهر وقت به خانه می امد به مامان میداد وارد شد خدمتکار کیف و کت بابا رو گرفت من هم باال ایستادم تا این
صحنه ی قشنگ و ببینم .بابا با لبخند شاخه گل و به مامان داد و مامانم بعد از رفتن خدمتکار چشمکی زد :مرسی
عشقممم  .بابا با خنده ی بدجنسانه :عه زرنگی زبونی تشکر میکنی .مامان ریز خندید و سرش را جلو برد .لب
هایش روی لب های بابا گذاشت.اوه ،اوه صحنه ها مثبت هجده شد سرم را برگردادندم  .در دلم ارزو کردم که
ای کاش شوهر من هم مثل بابا باشه و لبخند زدم .از باالی پله ها داد زدم سالم بر زوج عاشق .هردو به طرفم
برگشتند بابا با لبخند گفت :سالم دخترم .پایین رفتم و صورت هردو شون و بوسیدم .بابا رو به مامان:نفس
کجاست؟ مامان :دانشگاه داشت .سرش را تکان داد همگی به سالن رفتیم .من همیشه برام جای تعجب بود چرا
ارتام شبیه بابا نبود یعنی شبیه مامان بود اما شبیه بابا نبود ولی نفس کپی بابا بود موهای قهوه ای چشم های ابی
و صورت گرد و سفید و کلی هم خواستگار داشت اما جواب هیچکدوم نمیداد.من هم تقریبا شبیهشون بود چشم
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های خمار مشکی که رنگش و نمیدونم به کی رفته بود صورت گرد گندمی و لب و بینی که شبیه مامان بود و
موهای قهوه ای که از بابا گرفته بودم و البته قد بلند واز هر دو گرفته بودم در کل جذاب بودم و البته شیطون و
البته مغرور شیطنتم هم فقط توی جمع دوستا و خانواده بود .اما نفس اینطور نبود ساکت بود و بسیار خونسرد او
هم غرور داشت اما از نوع دخترانه اش ولی اخالقش با من زیادی تفاوت داشت ارتام و هم از وقتی که چشم باز
کردم درست حسابی ندیدمش خب اون پنج سال از من بزرگتره و درگیریش بیشتره ولی باز هم دلیل نمیشه
کال مغرور سرده و چهره ی خشنی داره واقعا نمیدونم از کی گرفته.
 رها جان بسه تموم شدم یه چیزی برای مامانت بذار .مامان با اخم مصلحتی به بازوی بابا زد :واقعا که .به خودمامدم و خندیدم :حواسم نبود :دخترم اگر کسی رو دوست داری و عاشقش شدی بدون تعارف و رودربایستی
بگوها ،مدیونی نگی مامان با اعتراض :ساممممم .بابا بلند خندید :چیه؟ بده نمی خوام دخترم خجالت بکشه و
معذب باشه بلند خندیدم :چشم حتما ،ولی االن داشتم به این فکر میکردم که ارتام به کی رفته که انقدر ظاهر
جدی و خشنی داره .شبیه شما که نیست .بابا اخم هایش در هم رفت و مامان هول زده  :تو که خودت درس
ژنتیک و خوندی چرا این حرف و میزنی .سرم را تکان دادم :اره میدونم ولی باز هم عجیبه.ولی خب مهم اینه که
داداشم تیکه ای برای خودش به بابام رفته .بابا با اخم:عه ،عه خجالت بکش دختر جلوی پدر و مادرت .خندیدم:
من که حرفی نزدم تازه از داداشم تعریف کردم از پسر غریبه که تعریف نکردم.
 باشه تو هنوز جوجه ای درست باید صحبت کنی از االن که به برادرت میگی تیکه دو روز دیگه به پسرهایمردم چه ها که نمیگی،نچ نچ چه دوره زمونه ای شده میبینی عسل .ما اون موقع سر بلند نمیکردیم توی صورت
جنس مونث نگاه کنیم اونوقت االن دخترم جلوم نشسته از پسر مردم جلوی من حرف میزنه .مامان ریز خندید:
تو که اصال نگاه نمیکردی برو به یکی بگو نشناستت .خندیدم :دمت گرم مادر گلم .بابا با لحن مظلومانه ای:
عسل منو فروختی اره!!! واقعا که .و هرسه زدیم زیر خنده ،مامان :رها بلند شو برو سراغ درست .خندیدم :یعنی
برم دنبال نخود سیاه دیگه باشه .بابا کوسن کنار دستش را پرت کردو من رو هوا گرفتم گفت :برو بچه دو
دقیقه نمیتونیم با زنمون خلوت کنیم.
 باشه بابا رفتمراننده دیر کرده بود و منو در مدرسه کاشته بود قرار بود بیاد ببرتم خونه ی شیواجون مامان بزرگ عزیزم
چون عمه ساری و مازیار و سوگند و سهند بچه های عمه هم انجا بودند.یکی از بچه ها که دختر خیلی افاده ای
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بود و کال اکیپ خودش رو داشت و من باهاش گرم نمیگرفتم دیدم صدای داد و بیدادش می اید رویم را
برگرداندم دیدم داره بایکی از بچه های کالس که دختر خیلی ناز و ساکتی بود دعوا میکنه که چرا حواسش
نبود و به شخص شخیص ایشون خورده .حاال انگار مثال ملکه ی انگلیسه دختره ی چندش .اخم کردم و رفتم
طرفشون به دختره نگاه کردم که سرش و انداخته بود پایین .رو کردم بهش :فکر نمیکنی یه برخورد سهوی
انقدر داد و هوار نداره .با لحن بدی :به توچه تو سرت به کار خودت باشه تو کار دیگران دخالت نکن من باید
حالی کنم به بعضی ها که نباید از دو فرسخیم رد بشن چه برسه که بهم تنه بزنند .ابروم انداختم باال :اهان
انوقت شما میشه خودتون معرفی کنید که من بدونم با چه شخصیت عالی طرفم .برو جمع کن خودت و این ادا و
اطوارات و جای دیگه خرج کن و دست دختره رو گرفتم خواستم بیام که برگشتم طرفش و لبخند شیطانی زدم
و به طرفش رفتم و محکم بهش تنه زدم طوریکه تعادلش از دست داد و اگر دوستش نگرفته بودش پخش
زمین بود .با اخم جیغ جیغ کرد :دختره ی عوضی بی سرو پا چیکار میکنی؟؟ سرم و بردم جلو و در چشم هایش
خیره شدم :اگر واسه همه التی واسه من شوکوالتی جوجه و پوزخندی زدم و از انجا دور شدم اون دختره هم
بدون تشکر راهش گرفت و رفت .حاال درسته ساکته ولی یه تشکر که میتونست چه دوره زمانه ای شده ایستاده
بودم که یکدفعه یه کوپه مشکی جلوی پایم ترمز کرد ماشین ارتام بود اما شک داشتم او بیایید نگاهش کردم
خودش بود وقتی دید دارم نگاهش میکنم :چرا استخاره میکنی سوار شو دیگه کلی کار دارم حاال هم باید منتظر
وایستم تا خانوم استخاره بگیره .اخم کردم و سوار شدم و زیر لب سالم کردم او هم زیر لب جوابم را داد .و با
سرعت حرکت کرد گفتم :تو چرا امدی؟
 راننده نمیتونست بیاد .بابا هم زنگ زد به من و گفت سرکار جلوی در مدرسه منتظری من هم از کار وبدبختی و زندگیم انداخت  .از وقتی یاد دارم ارتام همیشه با من همینجور بوده نمیدونم چرا ولی با نفس رابطه
اش بهتره فکر میکنم شاید چون تقریبا همسن هستند اما بحث سن نیست کال حس برادرانه به من نداره
نگاهش کردم صورتی تقریبا سفید با موهای حالت دار پر مشکی که با ژل زده بود باال .چشم های خوش حالت
طوسی رنگ که از مامان گرفته بود ابرو های پر و خوش حالت مشکی که خدا رو شکر همیشه در هم گره بود
بینی که به صورتش می امد و لب های صورتی و خیلی خوشحالت هیکل رو فرم و قد بلند که بیشتر از سنش
نشونش میداد در کل تیکه ای بود برای خودش و من که خودم یه دخترم دلم میخواد فقط بشینم نگاهش کنم
وای به حال دیگران.
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 بسه تموم شدم .بدون اینکه چشم ازش بردارم :تو چرا انقدر سرد و خشنی چرا هیچوقت هیچ محبت برادرانهای به من نمیکنی البته اگر ببینیم.
 من اخالقم همینطوریه محبتم زیر پوستیه. چرا دروغ میگی تو با نفس اینطور رفتار نمیکنی با تنها دختری که به غیر از مامان باهاش بگو و بخند میکنی وسر به سرش میذاری نفس.ولی با من رفتارت مثل یه غریبه است
 خب شاید دلیلی داره مثال چه دلیلی؟ گفتم شاید نگفتم حتما داری میپیچونی کالفه :وای چقدر حرف میزنی بذار رانندگیم و بکنم با اخم نگاهش کردم او هم اخم کرده بودرویم را برگرداندم و بیرون و نگاه کردم .اعصابم به کلی داغون شد وقتی رسیدیم خونه مامان جون عمه و بچه
هاش انجا بودند .سوگند که تقریبا هم سن نفسه به طرفم امد و بغلم کرد او هم شبیه نفس و عمه است .چشم
های ابی موهای قهوه ای روشن صورتی تقریبا سفید ولی قدش کمی کوتاه بود در کل خوشگل بود ولی به نظرم
نفس قشنگ تر بود سهند هم بردار خل و دو قلوی او بود و تقریبا شبیه بابا بود .مازیار هم که همسن من بود او
خیلی شبیه پدرش بود و فقط چشم های ابی رو از مادرش گرفته بود البته االن مشخص نمیکرد که چه شکلی
بشه چون توی دوران بلوغ بود ولی جذابیت پدرش و داشت .فقط منو ارتام چشم هامون ابی نبود کال خانواده
چشم ابی بودن معلوم نیست ما رو از کجا پیدا کردن .به طرف مامان جون رفتم و خودم را توی اغوشش انداختم
او هم با محبت بغلم کرد و سرم را بوسید با سهند و مازیار م احوال پرسی کردم ولی عمه نبود گفتم :عمه
کجاست؟ سهند :طبق معمول سالن عزیزش اصال من گاهی فکر میکنم انقدر که انجا رو دوست داره ما رو
دوست نداره ولش کنی شب هم انجا میمونه بیچاره بابا چی کشیده نچ نچ .مامان جون با اخم :بچه در مورد
دخترم درست حرف بزن حاال خوبه من هنوز نمردم و جلوتون نشستم در موردش اینطور حرف میزنید سهند
به حالت تسلیم دست هایش را بلند کرد :غلط کردم مامانی عزیزم چیز خوردم .همگی زدیم زیر خنده مازیار
پس گردنی بهش زد :خب مگه مجبوری چرت بگی که بعدشی چیز بخوری .دوباره زدیم زیر خنده همان موقع
ارتام وارد شد مامان جون به خاطرش بلند شد و بغلش کرد کال یه جور دیگه ارتام و دوست داشت شاید چون
اولین نوه اش بود ولی هر چی که بود وقتی میدیدش چشم هاش برق میزد .ارتام هم مادرجون و خیلی دوست
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داشت .مامان جون با گالیه :چرا اینقدر دیر به دیر میای نمیگی من دلم برات تنگ میشه .ارتام لبخند زداز اون
لبخند هایی که ازش بعیده :به خدا شیواجون یه عالم کار دارم بابا مگه من چندسالمه که بابا شرکت به اون
بزرگی و با اون شعبه هاش داده دست منه .من االن وقت خوشیمه ولی همه اش باید کار کنم وحواسم باشه یکی
پول باال نکشه کسی کار شکنی نکنه و ...مامان جون لبخند زد :اشکال نداره پسرم عوضش پخته میشی .سهند:
واال مادر جون فکر کنم از پس که پخته له شده .دیگه چیزی ازش نمونده .همگی زدیم زیر خنده ارتام هم
میخندید .من واقعا نمیدونم ارتام با این سن کمش چطور بابا اون شرکت و دستش سپرده به خصوص که توی
تجارت تجربه ی زیادی نداره ولی هر چی که هست تا االن موفق بوده و از ان جایی که بابا دورا دور حواسش
هست راضیه ولی من هنوز نمیدونم یکدفعه سر و کله ی همچین شرکتی از کجا پیدا شد چون بابا هیچوقت
حرفی ازش نزده بود .مامان جون :رها جان برو لباست و عوض کن بیا نهار بخوریم االن مامانت و خاله بهارتم
میان .سرم را تکان دادم و به اتاقی که هروقت به اینجا می امدم میرفتم رفتم .یک تیشرت خاکستری گشاد که
رویش با طرح های سفید کار شده بود و یک شلوار زاپ لی پوشیدم موهایم را هم دم اسبی بستم و صندلم را پا
کردم و از پله ها پایین امدم به سالن نرسیده بودم که یکدفعه دستم کشیده شد .صدای اهنگ تانگو فضا رو پر
کرده بود به سهند که لبخند مسخره ای داشت نگاه کردم گفت :میخوام ببینم چقدر پیشرفت کردی .و منو
چرخاند من هم سریع باهاش هماهنگ شدم عوضی خیلی قشنگ میرقصد من هم سعی میکردم خودم را
هماهنگ کنم .بالخره اهنگ تمام شد و صدای دست بلند شد برگشتم دیدم همه با شادی دارن دست میزنند.
فقط ارتام بود که پوزخندی گوشه ی لبش خودنمایی میکرد توجهی نکردم و به سهند که داشت جلوی جمع خم
میشد گفتم :کجا کالس رفتی هان؟؟!! زود جواب بده.
 زرنگی خودت کجا رفتی؟ من خودم تمرین کردم. باشه منم خر و ادای منودر اورد خودم تمرین کردم اره یه بار حداقل سه ترم کالس رفتی. نه به خدا کالس نرفتم اصال از مامان بپرس .به سمت مامان و خاله بهار که کنار هم ایستاده بودند رفتم و سالمکردم .خاله بهار و خیلی دوست داشتم مامان خواهر نداشت اما خاله بهار و شوهرش جای خاله و عمو را حداقل
برای من پر کرده بودند پسرشون رهام و دو تا دخترشون ریما و روشنا که جزو اعضای خانوادمون بودند .خاله
بهار :رها جان چقدر قشنگ رقصیدی
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 مرسی خاله .مامان این سهند و نگاه کن میگه من کالس رفتم .سهند در حالیکه به ما نزدیک میشد :سالم.زندایی مگه دروغ میگم؟؟ مامان خندید :سالم اقا سهند گل  .قابل توجهتون دختر من هیچ کالسی نرفته و
استعداد ذاتیش و از مادرش گرفته .سهند با تعجب :زندایی شما هم؟؟
 وا مگه من چمه .ببخشید من هم جوون بودم. نه نه من بی احترامی نکردم اخه جای تعجب داره چون فکر نمیکنم مامانم اینطور بوده باشه .گفتم :خب اقاسهند همه که مثل همه نیستند و رو به خاله بهار که با لبخند به ما نگاه میکرد :بچه ها کجان؟
عزیزم بچه ها رفتنند لباس عوض کنند .سرم را تکان دادم و رفتم پیش نفس نشستم .نفس :خیلی قشنگرقصیدی روی این سهند پررو کم کردی.خندیدم :خب دیگه ما اینیم .بالخره روشنا و ریما هم امدند و همگی
رفتیم سر میز برای صرف نهار فقط امیرعلی خان و بابا و امیر خان نبودند  .نهار توی محیط شادی خورده شد
واقعا سهند و رهام دلقک بودند از دستشون انقدر خندیدیم که نمیتونستیم غذا بخوریم توی این جمع فقط ارتام
بود که مثل یه مجسمه بود و اگر خیلی به خودش فشار می اورد یه لبخند میزد .من نمیدونم این بشر به کی رفته
نه بابا اینجوری نه مامان من واقعا موندم!!! بعد از ظهر هم ارتام منو مامان و نفس برد خانه ،خودش هم رفت
شرکت .اوایل اذر بود راننده امد دنبالم و میخواستم برم خانه اما دلم خیلی برای ارتام تنگ شده بود یه جوری
می امد که اصال نمیدیدمش یا اصال نمی امد از انجایی هم که برادرمه غرور معنا نداره برای همین به راننده گفتم
بره طرف شرکت ارتام  .مانتو شلوار مدرسه ام خوب بود یعنی بیشتر شبیه لباس فرم شرکت ها بود تا گونی به
اسم لباس مدرسه .مقنعه ام را درست کردم و موهایم را بیشتر ریختم بیرون کفش هایم را با یک نیم بوت
پاشنه دار که همیشه توی ماشین بود عوض کردم سرراه گفتم نزدیک یه گل فروشی نگه داره .ارتام گل
فرفورژه و لیلیوم و خیلی دوست داشت یه دسته گل خوشگل خریدم و به انجا رفتم .در اسانسور و که باز کردم
خورد به یکنفر و اخش در امد سرسری معذرت خواهی کردم و به طرف منشی که دختره سنگینی بوده از لحاظ
پوشش رفتم .سالم کردم سرش را بلند کرد و نگاهم کرد  :امرتون؟
 ببخشید میخواستم ارتام و ببینم کسی داخل اتاقشه. کسی نیست ولی ....منتظر بقیه ی حرفش نماندم و به طرف در رفتم و باز کردم که منشی هم سریع از جایشپرید و به طرفم امد ارتام سرش و بلند کرد :چه خبره؟ منشی که حسابی هول شده بود  :این خانم یک دفعه
امدن داخل و صبر نکردن ..ارتام دستش و بلند کرد :کافیه بفرمایید سر کارتون .اوهم بی هیآ حرفی رفت .با
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ذوق رفتم طرفش :سالم بر داداش ستاره ی سهیل اخموم .ما رو نمیبینی خوبی .پوزخندی زد و از سرجایش بلند
شد :تو اینجا چیکار میکنی؟ به طرفش رفتم و گل را به سمتش گرفتم .بی هیچ حرفی گرفت و روی میزگذاشت.
خودم را در بغلش انداختم و دستم را دور کمرش حلقه کردمو :دلم برات تنگ شده بود چرا اصال نمیای
ببینمت .منو از خودش جدا کرد :سرم خیلی شلوغه..
 خب هر چقدر هم شلوغ باشه باز هم نباید برای خانواده ات وقت بذاری .به طرف مبل رفتم و روی ان نشستم:من خسته و گشنه از مدرسه امدم اینجا انوقت نمیخواهی یه پذیرایی کنی .سرش را تکان داد و تلفن و برداشت:
دو تا شکالت تلخ و کیک .وقتی قطع کرد گفتم :با اینکه منو نمیبینی ولی خوب عالیقمو میدونی .بی تفاوت :من
چون خودم دوست داشتم برای تو هم سفارش دادم
 باشه بابا نمی خواهدبیشتر از این اعتراف کنی خیلی به من عالقه داری ایشش .پشت میز نشست :بعد از اینکهخوردی برو تا مامان نگرانت نشه .از حرفش خیلی ناراحت شدم من خسته و کوفته از مدرسه امدم تا شازده رو
ببینم برای اینکه دلم براش تنگ شده اونوقت ادم حسابم نمیکنه .اشک در چشم هایم حلقه زد بی هیچ حرفی
بلند شدم و از انجا بیرون امدم .وقتی توی ماشین نشستم اشکم چکید راننده با دیدنم :اتفاقی افتاده؟ سرم را به
معنی نه تکان دادم .من هر کاری میکنم خودم رو بهش نزدیک کنم اما اون خیلی بی تفاوته انگار اصال هیچ حس
برادرانه ای به من نداره واقعا نمیدونم چکار کردم چه هیزم تری بهش فروختم که اینطور میکنه .من هم دیگه
ادم حسابش نمی کنم بسه دیگه هر چقدر خودم را جلویش خورد کردم درسته برادرمه اما این دلیل نمیشه
خودم را هی بی ارزش کنم .اگر اون بی تفاوته من هم مثل خودش میشم و بین اون و پسر های دیگه هیچ فرقی
نمیذارم .تا برسم خانه اشک هایم را پاک کردم و سعی کردم به خودم مسلط باشم تا مامان چیزی نفهمه .به کل
ازش متنفر شدم ،پسره ی بیشعور و بی عاطفه خدا به داد زنش برسه .ولش کن اصال ادم نیست بهش فکر کنم.
یک هفته گذشت هر وقت ارتام می امد خانه اصال از اتاق بیرون نمی امدم و خستگی و درس و سردرد و بهانه
میکردم .او هم که اصال ککش نگزید که حداقل بیاد یه معذرت خواهی کنه .اوایل اذر بود که در مدرسه مثل
همیشه منتظر راننده بودم که یه بی ام و جلوی پایم ایستاد توجه نکردم و رویم را برگرداندم شیشه رو داد
پایین و:سوار شو میرسونمت .محلش نذاشتم .گفت :سوار شو توی این سرما یخ میزنی .بدون اینکه نگاهش
کنم :مرسی شما نمی خواهد به فکر سرما خوردن یا نخوردن من باشید همان موقع سر و کله ی زانتیای راننده
پیدا شد سریع رفتم و سوار شدم با اخم :اقای امینی چرا دیر کردید .اقای امینی که مرد سی و خورده ای ساله

10

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

بود :شرمنده خانم ترافیک بود.خب راست میگه بیچاره جواب ترافیک تهرانم که اون نمیتونه بده .دو روز
گذشت هر بار که می ایستادم تا راننده بیاد همون ماشین و میدیدم البته بدون راننده اش دوباره یک روز راننده
دیر کرد کمی ایستادم که پسری از همون ماشین پیاده شد من هم که چهارچشمی حواسم بود ببینم کیه .یه پسر
قد بلند و خوشتیپ موهای مشکی پر کالغی خوش حالت صورت سفید چشم های مشکی نافذ و لب و بینی
مناسب یه پلیور بافت طوسی رنگ با شلوار جین مشکی پوشیده بود که خیلی جذابش کرده بود در کل خوشگل
بود نگاهم و گرفتم و سرم را انداختم پایین بوی عطرش را احساس کردم که نزدیک میشد اما سرم را بلند
نکردم مقابلم ایستاد :فکر نمیکنم خجالتی باشی رها خانم .با تعجب سرم و بلند کردم و نگاهش کردم :.شما
اسم منو از کجا میدونی؟ پوزخندی زد :من هر چیزی رو که بخوام به دست میارم .اخم کردم :خوش به حالتون
اما من هر چیزی نیستم و رویم را برگرداندم .گفت :من هم تو رو نگفتم اسمت و گفتم .نگاهش کردم :اگر اسم
و به من نسبت نمیداد هر چیزی بود اما حاال که نسبتش با منه پس هر چیزی نیست .خندید :درست میگی من
اشتباه کردم .حاال بیا سوار شو میرسونمت.
 مرسی االن راننده میاد حاال اشکال نداره امروز من رانندتون بشم. چرا اشکال داره لطفا هم از اینجا ببرید چون حوصله ی حرف و ندارم. ولی من ازتو خوشم امده نگاهش کردم واقعا خوشگل و خوشتیپ بود دقیقا معیار هر دختری گفتم :خب االنچیکار کنم؟ پس بی افتم از خوشحالی؟
 نه پس چی؟ شماره ات و بده شرمنده من به ادم های غریبه اون هم از جنس مذکر شماره نمیدم .شما هم بیخیال شو برو دنبال کیس دیگه.من اهلش نیستم.
 اهل چی نیستی؟ شانه ای باال انداختم :دوستی .یا ....زد زیر خنده :وای تو خیلی باحالی بیشتر مشتاقم میکنیکه باهات باشم .شانه ای باال انداختم :میل خودتونه ولی در شأن شما نیست بیایید اینجا بایستید .از من گفتن بود
و سریع سوار ماشین شدم .واقعا چرا قبول نکردم خودم هم نمیدونم فازم چیه؟ من با پسر های زیادی در حد
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چت و تلفن و بودم که هیچکدوم هم جدی نبود یعنی خودم جدی نگرفتم.ولی خب بدم نمی امد با کسی دوست
بشم .البته واکنش مامان و بابا رو هم در این مورد نمیدونم بهرحال این پسره چشمم و گرفت اگر توی خیابون
نمیدیدمش و جای دیگه ای باهاش برخورد میکردم حتما قبول میکردم باهاش باشم .لعنتی ذهنم و بدجور
درگیر کرده بود تا میومدم دو کلمه درس بخونم چهره اش می امد جلوی چشمم .جلوی در مدرسه منتظر راننده
بودم مثل همیشه که یه پسر بچه خیلی بامزه دسته گلی از غنچه رز قرمز بهم داد .با تعجب :برای منه.
 بله اون اقایی که توی اون ماشینه داد .و بی ام و رو نشان داد سریع هم رفت دروغه بگم ذوق نکردم چونعاشق رزم ولی بی تفاوت رفتار کردم و سریع سوار ماشین شدم یک شاخه برداشتم و بقیه اش را دادم به اقای
امینی که بده به خانومش او هم گفت زنش عاشقه رز و تشکر کرد یک هفته از اون جریان گذشت کار هر
روزش شده بود گل دادن به یکی تا بیاره برای من .من هم یه شاخه بر میداشتم بقیه اش را میدادم به اقای
امینی .فکر کنم زنش خیلی خوشحال بشه که شوهرش همه اش بهش گل میده پسره با دسته گل دادنش کالفه
ام میکرد دو هفته میگذشت اما دست بردار نبود خانم اقای امینی هم از دسته گل ها شاکی بود و به اقای امینی
گفته بسه دیگه نمی خوام گل بخری همه ی پولتو میدی برای دسته گل .تصمیم داشتم اینبار اگر باز هم دسته
گل داد یه چیزی بهش بگم .بیست و نهم اذر بود هوا هم خیلی سرد بود داشتم یخ میزدم که اینبار خودش
جلوی پایم ترمز کرد من هم از سرما سریع سوار شد .با تعجب :واقعا راست میگن از محبت خار ها گل
میشوند .درجه ی بخاری رو زیاد کردم و دستم را گرفت جلوش گفتم :لطفا توهم نزنید .خودم میخواستم
باهاتون صحبت کنم.
 چه افتخاری .پس بریم یه جای دنج. نه همین جا خوبه .میخواستم بگم لطفا دیگه نه گل بدهید نه وقت با ارزشتون صرف مخ زدن من کنید.ابرویش را باال انداخت .ادامه دادم:این همه ادم برید دنبال یکی دیگه من به درد شما نمی خورم عشوه هم نمیام
ناز هم نمیکنم چون اهلش نیستم .خواستم پیاده شم که قفل و زد نگاهش کردم گفت :بذار من هم حرفم و
بزنم من نه ادم عالفی هستم نه بیکارم نه مرفه بی دردم چرا پولدار بودم و هستم ولی نه این که بخوام با پول
های بابام پز بدم و خوش بگذرونم از تو همنمیدونم چرا خوشم امد ولی اینو میدونم اگر بخوام کاری بکنم به
بهترین نحو انجام میدم .دروغه بگم ته دلم از حرفش قلی ویلی نرفت .اما خودم و کنترل کردم گفتم :خب حاال
من چیکار کنم؟
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 هیچی فقط چند وقت بهم وقت بده تا خودم و بهت ثابت کنم اگر مورد قبول واقع نشدم بیخیال میشم البته اینو هم میدونم کال ادم مورد قبولی هستم.
 اوهو...اعتماد به سقف نوشابه ها االن میترکه نگران نباش حواسم هست .حاال لیدی محترم شماره ات و میدی تو که اسم منو میدونی پس برو شماره ام و هم پیدا کن. راست میگی این هم فکری رها خانوووم .لبخند زدم :حاال در و بزن باید برم در و زد وقتی خواستم پیاده شم:منتظرم باش .لبخند روی لبم نقش بست البته امید ندارم شماره ام و گیر بیاره باز هم برمیگرده پیش خودم
البته اگر براش مهم باشه .بعد از نهار رفتم توی اتاق استراحت کنم که صدای موبایلم بلند شد جواب دادم
 سالم خوبی؟ سالم شما؟ باربدم. باربد؟!! به جا نمیارم اشتباه گرفتید. نه اشتباه نگرفتم رها خانم مگه نگفتی برو شماره ام و گیر بیار .فکم چسبید زمین اصال باور نمیکردم  ،از کجاشماره ام و گیر اورده بود!!!
 هستی؟؟ هان ...اره اره .تو همون پسر گلی هستی؟ خندید :اره ،مگه تو به چند نفر گفتی اگر تونستند شماره ات و گیربیارن.
 فقط تو عاشق صداقتتم و دوباره خندید .گفتم :جدا شماره ام و از کجا اوردی؟ خب دیگه رازه نمیتونم بگم. فکر کنم شماره ام نقل و نبات دست دیگرانه نه .فقط من ادمی هستم که هر چیزی که بخوام به دست میارم. جالبه .خب باشه دیگه من برم بخوابم. -عه یعنی چی کجا من تازه شماره ات و گیراوردم ،لبخند زدم :خب باشه چون گیر اوردی باید دم به دقیقه
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زنگ بزنی کار و زندگی نداری.
 دختر به بی احساسی تو من ندیدم اشکال نداره حاال میبینی من رفتم بای و تماس و قطع کردم اما خیلی خوشحال بودم ذوق کردم که انقدربراش ارزش داشتم که شماره ام و گیر اورده .زنگ میزد یا پیام میداد یه خط در میون جوابش رو میدادم نمی
خواستم فکر کنه چقدر ذوق مرگم ولی خب خودم میدونستم خوشحالم اطرافیان هم میدونستند.باربد گفت
بریم بیرون .من هم اول ناز کردم ولی بعد قبول کردم به مامان گفتم خدا رو شکر او هم اجازه داد یک پالتوی
مشکی خوش دوخت بلند تا ساق پا با یه نیم بوت جیر پاشنه پنج سانتی پوشیدم .یه شال مشکی هم باز گذاشتم
و موهایم را کج ریختم کمی هم ارایش کردم .بدلیجاتم که عاشقشون بودم انداختم و یه دستبند چرم که هدیه
ی بابا به من و نفس در روز ولن بود و اسمم و به التین و با طال نوشته بود بستم قرار بود باربد بیاد دنبالم .وقتی
منو دید :اوالال.خانم ببین دیگه به من ربطی نداره اگر خورده شدی پشت چشمی نازک کردم :بیخود بریم که
باید زود برگردم
 باشه خانم بداخالق .لبخندی زدم و حرفی نزدم .رفتیم یک سفره خونه ی سنتی و خیلی زیبا روی تخت و روبهروی اب نمایی که انجا بود نشستیم گفت :چی میخوری؟
 کباب .سرش را تکان داد و دو پرس با مخلفات سفارش داد .گفتم :از خودت بگو. من بیست و پنج سالمه توی شرکت پدرم نایب رئیسم وضع مالیمون خوبه دو تا خواهر دارم که یکیشونیکسال از من کوچکتره و یکی دیگه دو سال از تو بزرگتره البته همراه مادرم فعال رفتن المان هواخوری .سرم را
تکان داد :فکر کنم تو امار زندگیمو بهتر از خودم داشته باشی پس لزومی نداره توضیح بدم سرش را تکان داد:
دختر خیلی گستاخ مغرور و بی پروایی هستی دوست دارم این اخالقت و فقط امیدوارم یه زمانی کار دستت نده
پوزخند زدم :نگران نباش تا زمانی که اینطور باشم اتفاقی برام نمی افته.بعد از نهار کمی قدم زدیم و بعد هم
منو رساند در خانه اخالقش و دوست داشتم یعنی مطابق با معیارم بود و این بیشتر باعث میشد به طرفش جذب
بشم.انقدر که باربد فکرم و درگیر کرده بود امتحان هام و خوب نگذروندم ؛ نفس هم انقدر که درگیر درسش
بود اصال به من توجهی نمیکرد شاید فقط در حد دو سه کلمه و من دلم میخواست با یکی در مورد باربد صحبت
کنم باربد خیلی اصرار میکرد بعد از مدرسه برسونتم اما من قبول نمیکردم چون دوست نداشتم مامان و بابا
چیزی بفهمند و اینکه دوست نداشتم اصالبیاد در مدرسه تا دختر ها براش عشوه خرکی بیان و هی بهش شماره
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بدن البته کسی نمیدونست که من با باربد دوستم و اگر نه حسودا میرفتن به مدیر مدرسه اطالع میدادن با اینکه
به مدرسه ربطی نداشت ولی از انجا که احساس وظیفه میکنند مطمئنا به پدر و مادر عزیز بنده میگفتند.روز به
روز که میگذشت بیشتر بهش عادت میکردم نمیدونم عشق بود یا نه ولی هرچی که بود وابستگی شدیدی بهش
پیدا کرده بودم اواخر بهمن بود و دو ماه از دوستی ما میگذشت باربد زنگ زد و اصرار کرد که برم خانه اش اما
من قبول نکردم میترسیدم .نمیدونم چرا فقط دلشوره داشتم و میترسیدم او هم ناراحت شد و دیگه زنگ نزد.
دو روز نه اون زنگ زد نه ،از کاری که کرده بودم پشیمون نبودم دلیل نمیشه چون دوست پسرمه و بهش
وابسته شدم هر کاری که ازم میخواهد و انجام بدم من هم چون از کارم پشیمون نبودم بهش زنگ نزدم البته
ناگفته نماند که خیلی کالفه بودم و دقیقه به دقیقه موبایلم را چک میکردم تا ببینم خبری شده یا نه.کال کالفه
بودم انگار چیزی گم کرده بودم سه روز گذشته و من واقعا به این نتیجه رسیدم که تمام دوست دارم ها و
عشقمی و نفس زندگیمی کشک بوده و فقط منو برای پر کردن تختش و هوسش می خواسته .نشسته بودم روی
تخت و به باربد فکر میکردم که موبایلم زنگ خورد شماره ی خودش بود ضربان قلبم باال رفت و انگشت هایم
یخ زد انقدر معطل کردم تا قطع شد شانه ای باال انداختم اگر کار داشته باشه دوباره زنگ میزنه .چند دقیقه بعد
دوباره زنگ زد سریع جوابش را ندادم دوست نداشتم فکر کنه منتظرش بودم.سرد :بله؟
 سالم عشق من .حالی نمیپرسی حالت خوبه؟ خوبم مرسی واقعا تو دلت برام تنگ نشده؟ من با ادم های غیر منطقی کاری ندارم. من غیرمنطقی ام؟ بله هم غیر منطقی هم دروغگو چه دروغی بهت گفتم؟؟؟ حوصله ی توضیح دادن ندارم خودت فکر کن ببین چه دروغی گفتی .لحنش جدی شد :من نمیدونم تو منوروشن کن.
 روشن کردن نمی خواهد انقدر تابلوئه که هر احمقی میفهمه. -نمیفهمم منظورت چیه؟
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 تازمانی که خودت نخواهی بفهمی من کاری نمی تونم برات بکنم .حاال هم میخوام قطع کنم با لحنی که تاحاالازش نشنیده بودم :عسل مثل ادم حرف بزن ببینم چی میگی من هم عصبی شدم :تو در مورد من چی فکر
کردی اینکه یه دختر عوضی و هرزه ام که هرووقت تو امر کنی در اختیارت باشم نخیر اقا اشتباه گرفتی من
دختر لشی نیستم اگر هم میبینی باهات دوست شدم یه شور جوانی بود حاال هم تو دیگه بیخیال من شو.
 من ازدستت ناراحت شدم برای اینکه تا حاال هیچ دختری دست رد به سینه ام نزده بود و اگر بهت هم زنگنزدم برای این بود که منتظر بودم که تو زنگ بزنی چون معتقدم تو مقصری.
 خیلی رو داری به خدا.به دختر مردم گفتی بیا خونم او هم قبول نکرده تازه میگی اشتباه کرده .میشه دقیقابگی این همه رو را از کجا اوردی ما هم بریم یکم برداریم .خندید :باشه بیا خودم میبرمت
 احتیاج نیست خودم که چالغ نیستم میتونم برم. پس دیگه ناراحت نیستی؟ کی گفته ناراحت نیستم تا معذرت خواهی نکنی ناراحتم. هه ،من تا حاال توی عمرم از پدرم هم معذرت خواهی نکردم اون وقت بیام از توی جوجه معذرت خواهی کنمعمرا .خیلی از حرفش ناراحت شدم ادامه داد :میخواهی ببخش میخواهی نبخش بهرحال من چیز غیر عرفی توی
دوستی ازت نخواستم و قطع کرد .موبایل و با عصبانیت پرت کردم پسره ی بیشعور عوضی روی من تلفن و قطع
میکنه ،فکر کرده کیه من جوجه ام به من گفت جوجه فقط دلم میخواهد یه بار دیگه زنگ بزنه هرچی از دهنم
در بیاد بهش میگم من احمق و بگو به چه ادم عوضی وابسته شدم کم مونده بود عاشقش بشم حاال معلوم شد
همه ی دوست دارم و عاشقتم هاش همه اش الکی بود .خیلی ناراحت شدم اون غرورم و شکست منی که برای
خودم یه پا مغرورم و به هیچکس اجازه نمیدم به من بگه تو ،احمق جان اگر مغرور بودی که اصال ادم حسابش
نمیکردی چه برسه بخواهی باهاش دوست بشی .اشکم چکید سریع پاکش کردم اون انقدر ارزش نداره که
بخوام به خاطرش اشک بریزم .اما دوستش دارم ازش خوشم امده بهش وابسته شدم لعنت به من لعنت به اون
هر چی بوده باید فراموش بشه اصال انگار چنین ادمی وجود نداره .اصال حوصله ی کالس و درس و مدرسه رو
نداشتم با هر بدبختی بود تحملش کردم وقتی از مدرسه بیرون امدم موبایلی که قاچاقی میبردم زنگ خورد ذوق
زده شدم که شاید باربد باشه اما با دیدن شماره ی راننده بادم خوابید جواب دادم گفت ماشین خراب شده و
نمی تونه خودش رو برسونه من با اژانس برگردم .بعد از اینکه قطع کردم پوفی کردم و راه افتادم طرف اژانس
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داشتم میرفتم و فکر میکردم یک دفعه یه زانتیای مشکی کنارم ترمز کرد و دو نفر پیاده شدن یکی شون زد
پشت گردنم بیهوشم کرد انقدر سریع این کار و کرد که فرصت نکردم فرار کنم .وقتی چشم باز کردم گردنم
به طرز شدیدی درد میکرد دست و پایم هم بسته بود و انگار توی یک جایی مثل انباری بودم ولی به شدت
تاریک بود .همان موقع در با صدای قیژی باز شد و مرد قد بلند و هیکلی وارد شد .گفتم :شما کی هستید از من
چی میخواهید؟؟ به طرفم امد و پاهایم را باز کرد از بازویم گرفت و بلندم کرد تقال کردم که دستم را از دستش
بیرون اورم گفتم :ولم کن چرا حرف نمیزنی.ولمم کننن .یک سیلی توی گوشم زد :ساکت راه بی افت از شدت
درد احساس کردم فکم جابه جا شد و اشکم چکید من و دنبال خودش کشید .از جلوی در هم دو نفر دیگه
همراهمان شدند وارد یه حیاط خیلی بزرگ شدیم چون تاریک بود هیچی معلوم نبود به طرف یه ساختمان
ویالیی رفتیم که نور زیادش در اون باغ تاریک واقعا چشمگیر بود در خانه باز شد و منو بردند داخل یکیشون
هلم داد طوریکه با صورت خوردم زمین از درد زیاد لبم گاز گرفتم .دلم نمی خواست گریه کنم.
 مرخصید میتونید برید .چقدر صدایش برام اشنا بود سریع سرم را بلند کردم از دیدنش دهانم باز مانده بوداین واقعیت نداره اون این کار و نمیکنه یا دارم خواب میبینم یا توهم زدم .سرم را به شدت تکان دادم خنده ی
بلندی کرد :مطمئن باش خودمم عزیزم اگر میدونستم از دیدنم انقدر خوشحال میشی نقشه ام و زودتر عملی
میکردم با چشم های گرد شده به خودش و دختر های که با تاپ و شلوارک و یه من ارایش کنارش ایستاده
بودند نگاه کردم .یکی از اون دختر ها با صدای تو دماغی  :شاهین عزیزم این دختره کیه؟
 هیچکس عزیزم .حاال بعدا بهت میگم .با بهت زیر لب :شاهین.؟؟ دوباره خنده ای کرد و امد روبه رویم رویمبل نشست ان دوتا هم مثل سیریش بهش چسبیده بودند .گفت :تو خیلی دختر ساده ای هستی .البته قبول دارم
اکثر دختر ها اینطور هستند ولی تو در کنار سادگی غروری رو داری که کم دختری داره و این قابل تأمل.
 من اینجا چه کار میکنم.؟ فکر کنم خیلی عجله داری داستان و بشنوی .به همون دختره با صدای تو دماغیش گفت :سوگلم تو برو منبعدا میام پیشت .دختره نگاهی به من کرد و با لبخند :باشه عشقم پس زود بیا و لب هایش را گذاشت روی لب
های باربد و بوسید دیدن این صحنه واقعا برام عذاب اور بود اشک در چشم هایم حلقه زده بود اما نمیذاشتم
بریزه اون نباید غرور شکسته ی منو ببینه بعد از اینکه کار لب گرفتنشون تمام شد .باربد رو به اون یکی
دختره :سحرجان تو هم برو .دختره با عشوه خنده ای کرد و لب های قلوه ای اش را روی گردن باربد گذاشت
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و بوسید میخواستم از دیدن این صحنه ها باال بیارم .بعد از اینکه اون دو تا هرزه رفتند باربد با دستمال لب و
گردنش و پاک کرد تا اثار رژ ان ها نماند .با نفرت نگاهش کردم .با دیدن نگاهم خنده ای کرد و :اونطوری نگاه
نکن خانم کوچولو ممکنه کار دستت بدم .پوزخند زدم :تو که لش و هرزه مثل خودت اطرافت خدا رو شکر کم
نیست منو میخواهی چکار؟؟؟
 درسته ولی هرکس طعم خاص خودش رو داره ممکنه طعم تو از همه بهتر باشه تو اینطور فکر نمیکنی ؟؟ باانزجار نگاهش کردم خنده ای کرد :عاشق این تخس بازی هاتم ،جدی شد و ادامه داد:روزی که با دسته گل
امده بودی شرکت ارتام و خیلی ذوق داشتی که بری داداش گلت و ببینی یادته؟ متفکر نگاهش کردم جرقه ای
در ذهنم زده شد تازه یادم امد باربد و کجا دیدم روزی که رفته بودم شرکت ابتین انقدر عجله داشتم که از
هولم در اسانسور و با شتاب باز کردم و باربد ی که پشت در ایستاده بود ناقص شد من هم بدون اینکه نگاهش
کنم معذرت خواهی کردم و به طرف اتاق ارتام رفتم .گفت :فکر کنم یادت امد خب پس ادامه میدم من و ارتام
تقریبا میشه گفت دوتا دوست هستیم همان طور که میدونی ارتام کارش کامپیوتر و قطعات کامپیوتری کار من
هم شبیه به اونه با این تفاوت که من مهندس کامپیوتر هستم و درس این کار و خوندم و خب به طبع خبره تر
توی این کار هستم اما خب ارتام انگار تاجر بودن توی خونش چون از من موفق تره من هم ازش کمک
خواستم ،خواستم کمک کنه نرم افزاری که با همکاری دوستان دیگه ام طراحی کردیم بفروشیم اما از انجا که
خیلی توی کارش موفقه غرور برش داشت و درخواستم و قبول نکرد وکار و فعالیتمون رو برد زیر سوال و برای
اولین بار توی زندگیم تحقیرم کرد من هم وقتی تو رو دیدم تصمیم گرفتم از طریق تو تالفی کنم برای همین
سپردم امارت و در بیارن و امدم در مدرسه ات بقیه اش رو هم که خودت میدونی البته نا گفته نماند دوست
داشتم طعمت و بچشم اما خب پا ندادی و پوزخند خبیثانه ای زد ،از حرف هایش توی بهت بودم باورم نمیشد
انقدر ادم پستی باشه که این کار و باهام کنه ،که چی بشه ؟!از من استفاده کنه که چی؟ با همان بهت نگاهش
کردم:خب االن چی شد؟ به کجا رسیدی؟ پوزخند زد :یادم رفت بگم که االن دارم ازت استفاده میکنم که به اون
چیزی که از ارتام میخواهم برسم بهرحال تو خواهرشی و مطمئنا براش مهمی .به معنای واقعی خورد شدم
داغون شدم مثل قایقی که در میان امواج گیر افتاده و فشار ناشی از اب از تحملش باالتر میره و در هم
میشکندش ..همان موقع سحر به طرف باربد امد و روی پایش نشست و دستش را در گردنش انداخت :شایان
جون نمیای ،همون قرمزی که دوست داری پوشیدم .باربد که حاال مطمئنم اسمش همون شایانه و به من دروغ
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گفته با لبخند :چرا عزیزم میام اما فعال مهمون دارم بذار بفرستمش بره میام پیشت .دختره ی چندش دوباره
خودش و مثل میمون بهش اویزون کرد و جلوی من لب میگرفتن بی حیا ها،تا ایین من هم سرم و انداختم پایین
تا این صحنه های منزجر کننده رو نبینم بعد از اینکه دختره شرش و کم کرد با تمام نفرتی که ازش پیدا کرده
بودم نگاهش کردم :تا کی باید اینجا بمونم؟
 بستگی به برادر عزیزت داره که کی پیشنهاد منو قبول کنه پس تا اون موقع مهمون خودمی عزیزم. به من نگو عزیزم من عزیز ادمی به عوضی و هرزگی تو نیستم .عزیزات منتظرن چرا نمیری پیششون اخی حتما حسودیت شده ،خب این که کاری نداره کافیه لب تر کنی. بمیر بابا .عصبی شد :هرچی بهت احترام میذارم و لی به الالت میذارم پررو تر میشی حواست باشه فعال توگروگان منی پس دهنت و ببند و خفه شو اگر میخواهی سالم و پاک از اینجا بری بیرون .از تهدیدش ترسیدم و
ساکت شدم همان موقع همون مرده که زده بود توی گوشم امد بلندم کرد نگاهش کردم  :فقط بگو چرا مثل
ادم از همون اول گروگان نگرفتی و با احساسم بازی کردی  .پوزخند زد :من اصوال ادمی هستم که از دخترهای
اطرافم به راحتی نمیگذرم چه بسا که دختری مغرور و سر خود ولجوج باشه و من عاشق این باشم که رامش کنم
 .پوزخندی زدم و با همون مرده به همان انباری تاریک رفتم وقتی تنها شدم به خر بودنم زار زدم اینکه چه
دختر ساده و احمقی هستم که با دوتا دوست دارم و عزیزم و دسته گل خام یه عوضی وهرزه ای مثل شایان
شدم.خداکنه ارتام نفرت بی دلیلش از منو کنار بذاره و به حرف هاشون گوش کنه تا زودتر ازادم کنند .روی
زمین سرد جنین وار خوابیدم و اشک ریختم به تمام اون خاطراتی که با شایان داشتم،بیرون رفتن هامون
خندیدن هامون اس بازی هامون فکر کردم لعنت به من که انقدر ساده لوح و احمقم لعنت .نمیدونم چند روز
انجا بودم زمان از دستم رفته بود ولی هرچی که میاوردند لب نمیزدم و همین باعث شده بود که ضعیف بشم
انقدر که ضعف کرده بودم بیهوش شدم و دیگه هیچی نفهمیدم .چشم که باز کردم توی اتاق خودم بود اول فکر
کردم همه ی اینها کابوس یا توهمی بیش نبوده اما با دیدن سرم و ضعفی که داشتم فهمیدم اینطور نیست انقدر
ضعف داشتم که نمیتونستم بشینم برای همین دوباره دراز کشیدم همان موقع در باز شد و مامان با چشم هایی
قرمز وارد اتاق شد وقتی دید که بیدارم به طرفم امد و بغلم کرد من هم از خدا خواسته عطر تنش را با تمام
وجود بلعیدم و زدم زیر گریه بعد از اینکه هر دو سبک شدیم مامان کنارم نشست گفتم :من اینجا چه کار
میکنم؟
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 بعد از اینکه ارتام در خواستشون قبول کرد تو رو بیهوش به ما پس دادند و دو روز که بیهوشی پس ارتام نفرتش کنار گذاشت و این کار و کرد دستش را روی دستم گذاشت :ارتام هیچوقت ازت متنفرنبوده برم بگم برات غذا بیارن این چند روز خیلی ضعیف شدی .بلند شد و از اتاق بیرون رفت و کمی بعد
همراه یکی از خدمتکار ها با یک سینی پر از غذابرگشت سینی را جلویم گذاشت بی تفاوت نگاه کردم گفتم:
زیاد میل ندارم مامان اخم کرد :یعنی چی ضعیف شدی بعدشم غذاهایی که دوست داری باید بخوری .همان
موقع بابا هم وارد اتاق شد او هم بغلم کرد چقدر اغوش گرم و مهربانش را دوست داشتم نتوانستم تحمل کنم
و زدم زیر گریه بابا موهایم را نوازش کرد :اروم باش عزیزم چرا گریه میکنی؟ ببین االن پیش خودمونی گریه
نکن دیگه .من و از خودش جدا کرد توی چشم های ابیش برق اشک و میدیدم صورتم را قاب گرفت و با
دستش اشک هایم را پاک کرد با لبخند مهربانی :دختر بابا که گریه نمیکنه مگه نه.؟! سرم را تکان دادم کنارم
روی تخت نشست و سینی را روی پایش گذاشت و رو به مامان گفت :عسل جان من میخوام با دخترم غذا
بخورم تو هم بیا با ما بخور .مامان :سام اون غذا برای رهاست
 باشه اشکالی نداره کم بود دوباره میگیم بیارن چیزی که اینجا زیاد خدا رو شکر غذاست .همان موقع در اتاقزده شد یکی از خدمتکار ها گفت مهمان هاتون تشریف اوردند .بابا :عسل تو برو پیششون تا من با رها غذا
بخورم بعد میاییم .مامان سرش را تکان داد و نگاهی به من کرد و رفت بیرون .بابا قاشق را پر کرد و جلوی
دهانم گرفت نگاهش کردم و خواستم قاشق را بگیرم که مثل پسره بچه های شیطون سرش را تکان داد لبخند
کوچکی زدم و خوردم .بابا :میدونم خیلی بهت سخت گذشته اما مطمئن باش به ما هم بدتر و سختتر گذشته
همین مادرت نمی دونی چه به سر من و ارتام اورد نمی دونستم نگران تو باشم یا عسل .توی این پنج روز
سختترین روز های زندگیمون بود اما ازت میخوام فراموش کنی هر اتفاقی افتاده رو فراموش کنی و بشی
رهاشیطونه ی بابا .نگاهش کردم مطمئن بودم خبر داره از همه چیز اما نمی خواهد اشتباهم و به روم بیاره.
دوباره اشکم چکید سریع اشکم را گرفت و :تو مگه دختر من نیستی؟ سرم را تکان دادم گفت :خب پس من
میدونم رهایی که بزرگ کردم خیلی مقاوم و سرسخته و با هر زمین خوردن تسلیم نمیشه مگه نه؟؟؟ سرم را
تکان دادم لبخند زد :افرین دختر گلم حاال بیا این سینی غذا رو بخوریم و اگر نه عسل همه اشو میزنه توی
سرم .از لحنش خنده ام گرفت بعد از غذا بابا :میتونی بیای بیرون
 -حوصله ندارم
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 باشه اشکال نداره استراحت کن و چشمکی حواله ام کرد لبخندی زدم و رفت .هدفونم را برداشتم و اهنگیکه واقعا مطابق حال و روز االنم بود و پلی کردم .چشمانم را بستم و گوش سپردم
خسته ام مثل یه قایق شکسته ام
که چشم رو درد دنیابستم
چشم های بسته ی تو کی میبینه غصه ی منو
خسته ام که دیگه کوله بار وبستم
غم تو میمونه رو دستم
به اینجا که رسید گریه ام تبدیل به هق هق شد تمام خاطراتم با شایان مرور میشد تمام عوضی بازی هاش و
بدتر به خودم لعنت میفرستادم صورتمو با دستام پوشاندم و هق زدم انقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم
برد .با احساس تشنگی چشم باز کردم ساعت نزدیک دو نصفه شب بود .بلند شدم که یکدفعه سرم گیج رفت و
اگر دیوار و نگرفته بودم می افتادم قدم هام سست بود و پاهایم تحمل وزنم را نداشت ارام از اتاق بیرون امدم
برق سال روشن بود دستم را به نرده گرفتم و یواش رفتم پایین وسط پله ها بودم که صدای ارتام امد :من به
خاطر احمق بازی اون دختر تن به خواسته ی کسی دادم که ازش متنفرم و حاضر نیستم حتی یه هل پوچ بهش
بدم چه برسه باج به اون بزرگی .صدای بابا امد که با تحکم:درست حرف بزن او هم خواهرته درست مثل
نفس،صدای ارتام امد که سعی داشت داد نزنه :کی گفته یه دختره سرراهی خواهر منه .با شنیدن این حرف
سست شدم و روی پله ها نشستم باورم نمیشد به گوش هام اعتماد نداشتم اصال شاید در مورد من حرف
نمیزنن .صدای مامان امد که با عصبانیت :درست حرف بزن ارتام به همون اندازه که تو نفس بچه ی من هستید
رها هم دختر من و سامه  ،درسته از خون ما نیست اما من کم براش زحمت نکشیدم و درست مثل بچه ی خودم
بزرگش کردم بار اخرت باشه اینطور حرف میزنی ؛ هی بهش بی محلی کردی درست باهاش رفتار نکردی
هیچی بهت نگفتیم گفتیم بگذره درست میشه اما بهت اجازه نمیدم بخواهی اینطور در موردش حرف بزنی
بعدشم تو زحمت کشیدی کار کردی تو کارت هم موفق بودی درست اما یادت نره این شرکت و اعتبار و سام
بهت داد ارتام با صدایی عصبی:االن دارید منت میذارید؟ مامان با صدایی خونسرد که عصبانیت قبل رو نداشت:
منت نمیذارم فقط دارم میگم پولم و شرکتم نکن .دیگه نشستم به ادامه ی حرف هاشون گوش کنم چیزی رو
که باید میفهمیدم و فهمیدم به اتاقم رفتم و روی تخت نشستم من میگفتم چرا انقدر ارتام با من سرده و بد
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رفتار میکنه میگفتم چرا من چشم هام ابی یا طوسی نشده چرا شبیه نفس یا ارتام نشدم پس به این دلیل
بوده.اشک هایم صورتم راخیس کرد وای چقدر مامان و بابا خوبند طوری با من رفتار کردند که هیچوقت
احساس کمبود نکردم هیچوقت بین منو نفس فرق نذاشتند من و مثل بچه های خودشون میدونند .چرا ؟! چرا
خدا من نباید بچه ی واقعیشون باشم مگه چی میشد اسمون به زمین می امد اگر پدر و مادرم بودند اصال پدر و
مادر واقعی من کی هستند از تخم و ترکه ی کی هستم؟ االن کجااند؟ دیگه نمی تونم تحمل کنم حاال که حقیقت
و فهمیدم دیگه نمی تونم اینجا بمونم باید برم نمیخوام بیشتر از این سربارشون باشم ،نمی خوام احساس وظیفه
داشته باشند در مقابلم بسه دیگه هر چقدر سربارشون بودم .بلند شدم از توی کمدم یه ساک ورزشی برداشتم
و چند دست لباس گذاشتم داخل مقداری هم پول داشتم و کمی طال ان ها رو هم برداشتم  .برداشتم و گریه
کردم یه قاب عکس که فقط مامانو بابا بودند برداشتم در اصل عکس عروسیشون بود ،و به سینه ام فشردم و
گریه کردم .هوا سرد بود اوایل اسفند بود و بوی بهار می امد اما این بهار برای من از صد پاییز خزون و زمستان
یخبندان بدتر بود ای کاش واقعیت و نمی فهمیدم ای کاش .روی یک کاغذ نوشتم:من میرم چون دیگه دوست
ندارم سربارتون باشم و شما در مقابل من احساس وظیفه کنید از همه ی خوبی هاو محبت هایی که در حقم
کردید ممنونم نمی دونم چطور تشکر کنم فقط امیدوارم یه روز از راه برسه که بتونم تمام محبت و خوبی هاتون
جبران کنید خیلی دوستتون دارم .و یه قطره اشک چکید و باعث شد جوهر کاغذ پخش بشه .کاغذ را روی تختم
گذاشتم و از اتاق بیرون امدم دلم میخواست مامان و بابا رو برای اخرین بار ببینم شاید کار درستی نبود
همینجوری برم توی اتاق شون اما چاره ای نداشتم .در اتاق و ارام باز کردم و رفتم جلو مامان سرش روی
بازوی بابا بود و دست های بابا دور مامان.لبخندی زدم چقدر دوست داشتم اگر زمانی میخوام شوهر کنم مثل
بابا یه مرد به تمام معنا سر راهم قرار بگیره تا من هم مثل مامان عاشقی کنم .سرم را جلو بردم و صورت بابا رو
بوسیدم صورت مامان رو هم بوسیدم اما اشک های مزاحم قطره ای روی صورتش افتاد که باعث شد پلک
هایش تکان بخورد سریع از اتاق بیرون امدم .و به طرف اتاق نفس رفتم توی خواب مثل فرشته ها بود الحق که
زیبا بود خیلی دوست داشتم عروسیش وخوشبختش را ببینم .با اینکه خیلی ارام و افتاده است اما همیشه سنگ
صبورم بوده .صورتش را بوسیدم چون خوابش خیلی سبک بود ترسیدم بیدار بشه سریع از اتاق بیرون امدم و
تا قبل از این که سر و کله ی خدمتکار ها پیاده بشه از خانه زدم بیرون ،برای اخرین بار به خانه نگاه کردم چه
خاطرات خوبی داشتم چه روز های خوبی بود و زود گذشت شاید باید بیخیالی طی میکردم و اصال از اون خونه
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نمیزدم بیرون انگار نه انگار که چیزی شنیدم اما نتونستم بیشتر از این تحمل کنم دلم نمی خواست وقتی نفس
می فهمید مثل ارتام رفتار میکرد دلم نمی خواست با فهمیدن این حقیقت تلخ توی جمعشون خودم را اضافه
احساس کنم هر چقدر که اون ها بگن اضافه نیستم چشم از خانه گرفتم و راه افتادم بدون هیچ مقصد خاصی
میرفتم االن من باید کجا برم توی این شهر که افرادمثل شایان عوضی کم نیستند که فقط دنبال طعمه هستند.
االن واقعا کجا رو دارم برم وای چقدر دلم برای مادر بزرگ تنگ میشه برای سهند و مازیار و سوگند عمه ساری
و خاله بهار .شاید دیگه هیچوقت نبینمشون .ای کاش دیروز وقتی امده بودند میرفتم میدیدمشون ،ای کاش.
ساعت را نگاه کردم هشت صبح بود به راهم ادامه دادم تا ببینم کجا میتونم برم .ای خدا از درس و زندگی هم
افتادم فکر کنم باید کنکور و بیخیال بشم امسال ،هیییییی،خودکرده را تدبیر نیست داشنم برای خودم راه
میرفتم که یک دفعه یه ماشین شاسی بلند برام بوق زد توجه نکردم پسره شیشه رو داد پایین :خوشگل خانم
سرده سوار شو برسونمت .بهش محل نذاشتم گفت :بیا سوار شو نمیذارم بهت بد بگذره .توی دلم گفتم حالم از
هرچی مرد و مذکر و نره بهم میخوره و ید شایان و عوضی بازی هاش افتادم .پسره :وای چقدر ناز داری بیا
سوار شو دیگه.
 اقا برو پی کارت صبح اول صبحی حوصله ندارم خودم حوصله ات رو سرجا میارم عزیزم برو حوصله ی عمه ات و سرجاش بیار و سریع دستم را برای تاکسی که می امد تکان دادم و سوار شدم.راننده :خانم کجا برم؟
حاال برید میگم..جلوی پارک جمشیدیه پیاده شدم هوا سرد بود و پرنده هم پر نمیزد چه برسه ادم رفتم رویصندلی نشستم و به نقطه ای نامعلوم خیره شدم به اینده ام فکر کردم که االن باید چکار کنم کجا برم؟ چه
اتفاقی قراره برام بی افته .دروغه اگر بگم پشیمون نیستم از بیرون امدنم اما دیگه چاره ای نداشتم نمیتونستم
برگردم چون خودم و کوچک میکردم .نمیدونم چقدر فکر کردم که دیدم یه دختر کنارم نشسته و داره نگاهم
میکنه نگاهش کردم بیست و خورده ای رو داشت صورتی نسبتا قشنگی داشت که با اون همه ارایش قشنگتر
شده بود گفت :از خونه زدی بیرون جدی :نه پوزخند زد :پس چرا اینقدر داغونی؟ نمیخواهد به من دروغ بگی
من یه عمر خودم این کاره ام .اخم کردم :خوش به حالت اما من از خونه فرار نکردم و بلند شدم و ساکم را
برداشتم ،اگر میخوام توی این جامعه که پر از گرگه دوام بیارم باید گرگ بشم یا حداقل به گرگ بودن تظاهر
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کنم که دریده نشم .بی هیچ مقصدی فقط راه میرفتم مطمئن بودم که تا االن فهمیدن که من نیستم ای کاش
نیومده بودم بیرون عجب غلطی کردم ساعت را نگاه کردم یک بود خیلی گشنه شده بودم ساندویجی خریدم و
توی پارک نشستم و خوردم  .اینطور نمی شه باید جایی رو پیدا کنم که بتونم بمونم بدبختی برای دختر هم
کاری نیست که بهش جای خواب هم بدهند البته هست ولی خب کار نیست هرزه بازی .بلند شدم و حرکت
کردم هوا سرد بود و خیابان خلوت کمتر ادمی میدیدی .دو تا ماشین شاسی بلند برایم بوق زدند که به
هیچکدامشان توجه نکردم ان ها هم وقتی دیدند اهلش نیستم راهشان را کشیدند و رفتند حاال خوبه تیپ
انچنانی نزدم که فکر میکردند این کاره ام .بی هدف برای خودم میچرخیدم تصمیم داشتم برم مسافرخانه ای
البته فعال .تا زمانی که جایی را پیدا کنم .داشتم میرفتم که پژویی کنارم ترمز کرد سرنشینانش سه تا پسر جوجه
تیغی با تیپ های مزخرف بودن اونی که کنار راننده نشسته بود :جیگرطال شب ی چنده؟ به حرفش توجهی نکردم
و سرعتم را زیاد را کردم ان ها هم همپای من می امدند .پسره :سوارشو نمیذاریم بهت بدبگذره خونه هم داریم
 اقا این کاره نیستم برو. وای چه صدای ملوسی پس چیکاره ای جیگر .جوابش را ندادم گفت :باشه حاال سوار شو شما که تنها ما هم کهتنها میریم یه دوری میزنیم.
 نمیخوام برو رد کارت ناز نکن دیگه خانمی ،پسری که پشت نشسته بود سرش را از پنجره بیرون اورد :حاال خوبه قیافه ی انچنانیهم نداری انقدر ناز میکنی .بهم برخورد :از شما های میمون و جوجه تیغی خیلی بهترم .پسره:چیییی؟ به راننده
گفت :داش بزن بغ ل ببینم چه زری زد .سرعتم را زیاد کردم پسره از ماشین پیاده شد و خودش را به من رساند
 :یه بار دیگه تکرار کن چه زری زدی؟
 الیق نمیبینم گمشو اون طرف .و با کیفم هلشم دادم بند کیف و گرفت :خوبه هرزه ها هم زبون در اوردن .ازکلمه ی هرزه به شدت متنفرم محکم کیفم را ک شیدم و سیلی به صورتش زدم و گفتم :هرزه اونیه که توی لش و
عوضی رو پس انداخته .پسره که به شدت عصبانی شده بود داد زد :به مادر من میگی هرزه و خواست بزنه توی
صورتم که جای خالی دادم و فقط دویدم خدا منو ببخشه نمیخواستم به مادرش بی احترامی کنم چه بسا که اون
مادر بی چاره روحش هم خبر نداره چه پسر عوضیه داره .لعنتی داشت دنبالم میدوید من هم سرعتم را زیاد
ترکردم خواستم از پل برم باال اما ترسیدم بهم برسه چراغ هم قرمز بود و دقیقه های اخر بود سریع از خیابان
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رد شدم که چراغ سبز شد و ماشینی با سرعت زیاد که من فقط نورش را میدیدم به طرفم امد و افتادم روی
زمین و صدای بوق ماشین ها و همهمه اخرین چیز هایی بود که شنیدم .چشمم را باز کردم نور اذیت میکرد اما
کم کم عادت کردم .به اطراف نگاه کردم توی بیمارستان بودم زنگ را فشاردم کمی بعد پرستار امد :خدا رو
شکر بهوش امدی؟
 من چند وقته اینجام؟ دو روزی میشه که بیهوش بودی .بذار برم دکتر و مادرت و صدا کنم و سریع از اتاق رفت بیرون .همان موقعدر باز شد و مامان وارد اتاق شد .باورم نمیشد که اینجاست چطور فهمیدن و پیدا کردن .با دیدنش اشکم جاری
شد چقدر دلم براش تنگ شده بود .کنارم نشست و صورتم را بوسید و با بغض :اخه این چه کاری بود کردی
چرا گذاشتی رفتی؟ چرا به ما فکر نکردی؟ با بغض :نمی خواستم بیشتر از این سربارتون بشم شما تا همین جا
هم منو شرمنده کردید نمیخوام بیشتر از این شرمنده بشم .مامان با عصبانیت و صدایی که سعی میکرد کنترلش
کنه :این چه حرفیه اخه رها ت و مثل نفس و ارتامی برای من و سام من خودم از وقتی که چهل روزت بود تا به
این سن بزرگت کردم بدون اینکه فکر کنم تو بچه ام نیستی حاال چرا اینطور حرف میزنی؟ اشکم چکید :اما من
میدونم االن که نفس فهمیده دیگه منو دوست نداره مثل ارتام  .کنارم نشست و دستم را گرفت :ارتام به طور
خیلی اتفاقی فهمید که ای کاش نمیفهمید و از انجا رفتارش با تو تغییر کرد من خودم خیلی از تغییر رفتارش
ناراحت بودم اما هی هیچی نگفتم و این اشتباه من بود ولی مطمئن باش نفس مثل اون نیست وقتی ماجرا رو
فهمید مثل ابر بهار گریه میکرد و همه اش نگرانت بود .همان موقع در باز شد و بابا وارد شد اخم روی صورتش
جذابترش کرده بود ازش خجالت میکشیدم سرم و انداختم پایین .بوی عطر سردش بهم فهموند که کنارم
ایستاده با صدای جدی و خشک :سرتو بلند کن .از خجالت نمی تونستم تکون بخورم
 بهت گفتم سرتو بگیر باال .ارام سرمو اوردم باال و به چشم های ابی رنگش نگاه کردم یک دفعه یک طرفصورتم سوخت و سرم کج شد.
 سااااام چه کار میکنی؟ با بهت به بابا نگاه کردم جدی :اینو زدم که یادت باشه دفعه ی اول و اخرت بود که توخودت و بچه ی من نمیدونی و اینکه بدونی فقط پدر ها توی گوش کسی میزنند که براشون خی لی مهم باشه و
بچه اشون باشه .یکدفعه منو کشید توی بغلش و موهایم را نوازش کرد :اخه دختره ی احمق این چه کاری بود
کردی اگر اتفاقی برات می افتاد ما چکار میکردیم .اغوش گرمش پناهگاه همیشگی من بود و این به من یاداور
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میشد که من فقط یه پدر دارم به اسم سام شکوهی و د ختره کوچکیه و ته تغاریه عسل و سام هستم .توی
اغوشش اشک هایم جاری شد و گریه کردم او هم فقط موهایم را نوازش میکرد وقتی کمی ارام شدم نگاهش
کردم :ببخشید بابا ولی دوست نداشتم حاال که واقعیت و فهمیدم بیشتر از این سربار ....انگشتش را روی لبم
گذاشت و نگذاشت ادام ه بدهم گفت :از اول تا همیشه دختر من و عسل بودی و هستی .لبخند زدم و سرم را
پایین انداختم .بابا با لحن شیطونی :ببین چکار کردی؟ با تعجب گفتم :چه کار کردم؟
 باعث شدی من از خانمم قافل بشم راست میگن بچه ها بالی جونن .واال ،عسلممم .به مامان نگاه کردم کهداشت اشک هایش را پاک میکرد و لبخند میزد .بابا رفت پیش مامان ایستاد .و رو به من :ازت نمیگذرم دختر
که باعث شدی چشم قشنگ خانمم اشکی بشه .از لحنش خنده ام گرفته بود.مامان :میذاشتی یه کم دیگه
میگذشت بعد به من توجه میکردی؟
 عزیزم تو نمیدونی من از همون اول فقط و فقط به تو توجه داشتم اره دیدم دخترتو که دیدی منو کال یادت رفت نه عشقم کامال حواسم بهت بود .با لبخند نگاهشون میکردم بابا :واقعا دلت میاد پدر و مادر به این عشقی روول کنی بری.
 نه دلم نمیومد برای همین برای اخرین بار امدم توی اتاقتون و با سختی ازتون دل کندم .بابا با تعجب :امدیتو اتاق ما؟ سرم را تکان دادم .اخم کرد :توی اتاق خواب و تختمون هم از دست این بچه ها نباید ارامش داشته
باشیم .اونوقت رها جان عزیزم نشنیدی میگن در نزده وارد جایی نشید به خصوص اتاق پدر و مادر.
 خب اگر در میزدم که شما بیدار میشدید. باشه ولی رفتارت کال درست نبود خودم میدونم همه اش میترسیدم با ....دیگه هیچی نگفتم .بابا یه لنگه ابروش و انداخت باال :باااا؟؟؟ مامانخندید :بچم میترسیده با صحنه ی مثبت هجده رو به رو بشه ،ببین چه بچه ی با حیایی دارم.
 بلهههه ،،صد البته .خندیدم :ولی دیدم مامان چطور توی بغ ل بابا بودی و دستش زیر سرت بود .فکر کنممامان خجالت کشید چون سرخ شد و سرش و انداخت پایین.جزو صحنه های نادر زندگیم بود که مامان خجالت
کشید شروع کردم به خندیدن .بابا با اخم :هویییججج دختره ی بی حیا حاال هرچی که دیدی نباید بگی که ،ببین
خانومم چطور خجالت کشید .بابا مامان و به طرف خودش کشید و یه دستش را دور مامان انداخت :ولش کن
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خانمم بچگی کرد یه چیزی گفت ،تو به دل نگیر خودم بعدا براش دارم ،نگران هم نباش از این به بعد در اتاق
و قفل میکنم چون توی خونه ی خودمون هم امنیت نداریم .هر سه زدیم زیر خنده و من به دو موجودی که همه
ی زندگیم بودندو واقعا دوستشان داشتم و در کنارشان خوشبخت بودم نگاه کردم و به این فکر کردم که االن
اگر توی این شهر درندشت اواره بودم باید چه کار میکردم کجا میموندم .برای سیر کردن شکمم باید تبدیل به
هرزه میشدم؟!؟یا.برای داشتن جایی برای خواب باید وارد خونه ی فساد میشدم؟! دکتر معاینه ام کرد و گفت
مشکلی نیست و میتونم برم خونه .بابا :خدارو شکر ضربه باعث فراموشی نشد .باتعجب :مگه هرکی تصادف
میکنه فراموشی میگیره؟
 اخه سابقه ی فراموشی توی خانواده ی ما خیلی خوبه برای همین میگم .مامان :راستی اون پسره که زده بود بهرها چی شد؟ بابا :منظورت همونیه که رها خودش رو انداخته بود جلوی ماشینش؟ و به من نگاه کرد
 من ننداختم اگر میخواستم از پل رد بشم ممکنه بود بگیرنم برای همین از خیابون رد شدم تازه اون موقعچراغ قرمز بود .بابا موشکافانه :کیا دنبالت بودن؟ سرم را انداختم پایین و جریانو گفتم .جفتشون هم عصبی
بودن هم ناراحت و از روی اخم پیشونیشون به طور کامل مشخص بود .بابا با خشم :اخه اگر برات اتفاقی می
افتاد ما چیکار میکردیم؟ چرا اینقدر بی فکری اخه؟ سرم را انداختم پایین چون حرفی نداشتم.مامان :باشه حاال
اروم باش خدا رو شکر که اتفا قی نیوفتاده .برو بیرون ماشین و بیار ما هم میاییم .بابا رفت بیرون با کمک مامان
لباس هایم را پوشیدم.و برگشتیم خانه .همه ی خدمتکار ها خوش امد میگفتن مادر جون هم انجا بود .خودم را
در اغوشش انداختم چقدر دلم برایش تنگ شده بود گفت :اخه این چه کاری بود کردی دختر؟ چرا اصال به فکر
ما نبودی؟ تو که میدونی با همه برام فرق داری .از بغلش بیرون امدم و گفتم :اما من که نوه ی واقعی شما
نیستم .اخم کرد :من از همون اول میدونستم ولی برام مهم نبود و حتی شاید تو رو بیشتر از بقیه دوست داشتم.
بار اخرت باشه هرطور که خودت دوست داری تصم یم میگیری بدون اینکه به عاقبتش و دیگران فکر کنی .سرم
را پایین انداختم مامان که نظاره گر بود :رها از کاری که کرده پشیمونه و میدونه که ما چقدر دوستش داریم.
حاال هم بیا بریم استراحت کن .وقتی وارد اتاق شدم فکر نمیکردم هیچوقت دوباره به اینجا برگردم و حاال واقعا
خدا رو شکر میکنم که نذاشت بیرون از این خونه برام اتفاقی بی افته .مامان :من برم بخوابم توی این سه روز
اصال درست نخوابیدم .سرم را تکان دادم .بعد از رفتن مامان حمام رفتم و دوش گرفتم اثر دارو هایی که زده
بودن هنوز باقی بود و بدون اینکه چیزی بخورم خوابیدم .چشم که باز کردم دو جفت چشم ابی مقابلم دیدم ،به
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رویش لبخند زدم اما او اخم کرد :دختره ی احمق اخه این چه کاری بود کردی اگر اتفاقی برات می افتاد چی؟؟
چرا اینقدر از خود راضی و بی فکری .توی بغلش خودم را جا کردم :دلت برام تنگ شده بود؟
 قبل از دلتنگی نگرانی بود که دا شت دیوونم میکرد دختره ی بی فکر .خودم را لوس کردم :دوست نداشتموقتی بفهمی تو هم مثل ارتام باهام رفتار کنی.
 هرکس درک و برداشت خودش رو از یه موضوع داره تو نمیتونی ادم ها رو با هم مقایسه کنی خب ترسیده بودم نمی خواستم خواهرمو از دست بده نمیدونی این یه هفته چ ی کشیدیم اون از دزدیده شدنت این هم از این.همان موقع مامان وارد اتاق شد و بالبخند گفت :خواهرا خوب خلوت کردید با هم .بلند شدم و روی تخت نشستم گفتم :بله پس چی.
 حاال بلند شید بریم شام،رها تو هم چندروزه درست چیزی نخوردی بلند شو هردو با هم گفتیم :چشم ،مامانب ه این هماهنگی لبخند زد و از اتاق بیرون رفت .صورتم را اب زدم و موهایم را با کلیپس بستم و با نفس رفتیم
پایین.
 اوالالال چه میزی؟ بابا که نشسته بود پشت میز :همچین میگه اوالال و ادای منو در اورد انگار تا حاال ازاین میزهاندیده حاال خوبه هر هفته این میز اینطور چیده میشه.خندیدم و رفتم کنار مامان جون نشستم .بابا اول بشقاب
منو برداشت :بااجازه ی همگی دخترم چند روز غذا نخورده اول برای اون بریزم .مامان :اره ،بریز براش
فسنجون بریز که خیلی دوست داره ،ساالد ماکارانی هم بریز  .این سوپ خامه رو هم بریز .مامان درگیر این
بود که چی بذار جلوی دست بابا تا برام بریزه ما هم با خنده نگاهش میکردیم ،وقتی متوجه ما شد :وااا چرا
اینطوری نگاه میکنید؟ همگی زدیم زیر خنده بابا :عسل جان من پشیمون شدم میدم خودش هرچی دوست داره
بریزه .تو بشقابت و بده
 واا خوب بچه ام چندروز درست غذا نخورده .ماما ن و بابا درگیر این بحث بودند و من هم با لبخند نگاهشونمیکردم و خدا رو شکر میکردم که اگر سرراهی هستم حداقل توی همچین خانواده ی گرم و خوبی قرار گرفتم
و عاقبتم مثل خیلی از سرراه هایی که یا گل فروش سرچهارراه ها یابچه های کار میشن نشدم بعد از شام مامان:
خیلی وق ته مهمونی نگرفتیم نظرتون چیه یه مهمونی بگیریم؟ بابا:چند روز دیگه عیده  ،بذار همان موقع مامان:
اووو .کو تا عید من همین االن و گفتم .بابا :باشه خوبه بگیر .نفس :اتفاقا چند روز دیگه تولد ارتام میتونیم به
مناسبت تولد اون بگیریم.بابا :اره خوبه .گفتم :اما من که ل باس ندارم .همه زدن زیر خنده مامان :هی میخری و
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باز هم نداری من نمیدونم کمد کیه داره میترکه .سرم را پایین انداختم و مظلومانه :خب ندارم دیگه .بابا بلند
خندید :باشه ،کارتت توی کشوی میزت برو هر چی میخواهی بخر .پریدم بغلش و صورتش را بوسیدم :مرسیی.
مامان :رها چند روز نبودی و مدرسه نرفتی ،باهاشون صحبت میکنم که اون چندروز ندید بگیرن
 خب راستش ،من نمیخوام برم مدرسه .مامان اخم کرد :یعنی چی؟ یعنی نمیرم مدرسه و چندبار معلم میگیرم تا امتحان خرداد و پاس کنم .بعدش هم اگر بابا بذاره میخوام تویشرکتش کار کنم.
همه با تعجب منو نگاه کردند بابا :چرا میخواهی کاری کنی؟
 خب نمیخوام کنکور بدم و میخوام برم دانشگاه ازاد وکالت بخونم و به کار هم احتیاج دارم تا خرج دانشگاهمو بدم مامان :چرا نمیخواهی کنکور بدی؟
 خسته شدم از درس خوندن. خب دانشگاه هم درس باید بخونی میدونم ولی اگر کنکور ندم احتیاج نیست قبل از دانشگاه درس بخونم .مامان بابا رو نگاه کرد .بابا هم با کمیمکث :باشه هرطور تو بخواهی .مامان جون :خب عزیزم میخواهی شرکت پدرت چیکار کنی؟
 منشی ،میخوام منشی شخص شخیص جناب مدیر عامل بشم و به بابا نگاه کردم .بابا :یعنی دختر من بیاد منشیبشه
 مگه چیه کار که عار نیست درسته ولی ... ولی نداره دیگه بابا جونمممم باشه فقط باید این منشیمو بفرستم شرکت یکی از دوستام نمیتونم به خاطر پارتی بازی نونش و اجر کنم.خندیدم و پریدم بغل بابا و بوسیدمش .مامان با اخم مصلحتی :بیا اینور بچه هی چپ و راست شوهر منو بوس
میکنی من هم هیچی نمیگم .همه خندیدن مامان جون :اییی .هنوز هم حسودی .مامان سرش را انداخت پایین:
اخه از قدش خجالت نمیکشه.خندیدم :باشه بابا نخواستیم.ساعت دوازده همه بلند شدن که بخوابند اما من کال
خوابم نمیبرد .ساعت یک بود که در اتاق باز شد و مامان امد به من سر بزنه گفت :چرا بیداری؟
 -عصر زیاد خوابیدم خوابم نمیبره .کنارم روی تخت نشست .گفتم :مامان میشه بگید چطور منو پیدا کردید؟!!
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کمی مکث کرد :اواسط خرداد بود ارتام پنج سالش بود و نفس سه سال و خورده ای بود همگی رفته بودیم
اصفهان تفریح .شب دوم بود وقتی بچه ه ا روخوابوندم با سام رفتیم زاینده رود .چون دیر وقت بود کسی انجا
نبود داشتیم قدیم میزدیم که من اول صدای گریه بچه رو شنیدم بعد سام به طرف صدا رفتیم .یه دختر بچه
تقریبا یک ماه و خورده ای توی قنداق بود .هرچی اطراف و گشتیم هیچکس نبود کمی هم منتظر شدیم اما
کسی نی ومد مطمئن شدیم گذاشتنت سرراه سام برداشتت و رفتیمددکالنتری گفتند شکایتی مبنی بر دزدیده
شدن بچه نداشتند ولی چند باید روز صبر کنیم  .میخواستند تو رو بذارن شیرخوارگاه اما من دلم نیومد خیلی
بچه ی ناز و خوشگلی بودی مخصوصا چشم های درشت مشکیت .برای همین تعهد دادی م و فکر کنم سام چیزی
گرو گذاشت تا زمانی که تکلیفت مشخص بشه پیش ما باشی .یک هفته موندیم اما خبری نشد .من هم از سام
خواستم نگهت داریم او هم قبول کرد و وقتی برگشتیم تهران با پارتی بازی و پول سام شناسنامه ات و به اسم
خودمون گرفت.
 پس یعنی نمیدونید پدر و مادر واقعیم کی اند؟ نه ،سرم را تکان دادم :ولی من خیلی خوشحالم و خدا رو شکر میکنم که منو توی همچین خانواده ای قرار داد.مامان موهایم را نوازش کرد :من هم خدا رو شکر میکنم که بهم دختری مثل تو رو داد .لبخند زدم :راستی کسی
از رفتنم خبر نداره؟
 دزدیده شدنت و میدونند البته بدون جزئیات ولی رفتنت و نه فقط مامان جون میدونه .سرم را تکان دادم :همهمیدونستند من سرراهی هستم اما با من اینجور رفتار کردند
 اونا میدونستند البته ما بهشون گفتیم مثل بچه ی خودمون باهات رفتار کنند ولی این تو بودی که با رفتار واخالقت دیگران و جذب خود ت کردی.وای چقدر حرف زدم بخواب بچه دیگه،،االن برم سام کله امو میکنه میگه
کجا موندی  .خندیدم :شب بخیر .لبخند زد و صورتم را بوسید.بابا گفت از بعد از عید برم شرکت و مشغول کار
بشم .من هم قبول کردم .از مامان اجازه گرفتم که صورتم را تمییز کنم او هم اجازه داد من هم تصمیم گرفتم
روز جشن برم ارایشگاه عمه ،با نفس رفتیم خرید.او یک لباس فیروزه ای بلند خرید که خیلی بهش می امد من
هم یه تاپ دکلته که با گیپور و طرح های طالیی کار شده بود و یه کت از جنس حریر نازک رویش میخورد که
فقط دست هایم را میپوشاند  .او هم رویش با طرح های ی مشکی طالیی کار شده بود و خیلی خوشگل بود .یه
شلوار کتان مشکی تنگ با یه کمربند پهن چرم قهوه ای روشن هم خریدم .اصال دوست نداشتم برای ابتین هدیه
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بخرم اما چاره ای نداشتم .نفس برایش یه ادکلن گرون قیمت خرید .من هم برایش یک دستبند چرم طبیعی که
رویش اسم ارتام با فلز کار شده بود و یک ساعت مارک دار خریدم .حیف پول هایی که برای اون دادم پسره
ی.....روز مهمانی همه در تکاپو بودند البته بیشتر خدمتکار ها .مامان هم که به غذا ها و دسر و ..رسیدگی
میکرد.نفس هم دانشگاه داشت.من هم ساعت دوازده رفتم ارایشگاه عمه .عمه با دیدنم بغلم کرد :رهایی خیلی
وقته ندیدمت یه وقت نیای به من سر برنی .خندیدم :واال عمه جان شما رو نمیشه از ارایشگاهتون جدا کرد.
خندید :خب کارم و دوست دارم.حاال بگو ببینم چی شده امدی اینجا؟
 میخوام صورتم و تمیز کنم عهه به سالمتی .بیا بشین تا بگم صورتت و تمییز کنند ابروتم خودم برمیدارم مرسی .یکی از دستیار عمه امد و صورتم را با شمع تمییز کرد چقدر درد کشیدم .عمه که منو دید :صورتتقرمز شده برای اینکه قرمزیش نمونه برو برات کمپرس یخ بیارم .رفتم توی اتاق مخصوص عمه کمی بعد امد
وکمپرس را اورد وقتی قرمزی صورتم کم شد به سالن رفت یم تا عمه ابروهایم را بردارد گفتم :فقط خیلی نازک
نشه.
 خیالت راحت .وقتی تموم شد عمه نذاشت خودم را توی اینه ببینم گفت :بذار یه کوچولو برای امشب همارایشت کنم بعد ببین.
 باشه موهام و هم صاف کنید باشه عزیزم .دوباره منو سپرد دست یکی از زیر دست هایش .موهایم را با اتو صاف کرد .عمه هم مشغولارایشم شد .وقتی کارم تمام شد خودم را توی ایینه دیدم خیلی خوشگل شده بودم .جلوی موهایم را فر کرده
بود و موهایم را هم ازاد دورم بود و یه تل خیلی خوشگل طرح گل هم جلوی موهایم بود .ارایشمم عروسکی بود
با خط چشم و مژه مصنوعی کوتاهی ک ه عمه زده بود چشمم خیلی درشتتر و خوشگلتر شده بود  .با ذوق گفتم:
مرسی عمه خیلی خوشگل شدم .چشمک زد :قابلت و نداره خودت خوشگلی رو داری .هرکاری کردم قبول نکرد
پول بگیر من هم بیش از حد اصرار نکردم و با راننده برگشتم خونه ولی چون ترافیک بود دیر کردم  .توی
سالن انقدر شلوغ بود که کسی منو ندید من هم سریع رفتم توی اتاقم و در و قفل کردم و لباسم را پوشیدم .یک
گوشواره ی طال سفید رشته ای و بلند انداختم و یک پابند طال ،هندی که عاشق صداش بودم .کفش مشکی ورنی
پاشنه پنج سانتی ام را هم پوشیدم .انگشتر بند انگشتیم را هم انداختم و عطر رو روی خودم خالی کردم .عالی
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شده بودم فکر نمیکردم صورتم را تمییز کنم انقدر تغییر کنم  .خواستم از اتاق برم بیرون که یکدفعه به سرم
زد لنزهای ابی رنگم را بذارم .میخواستم خانواده ی چشم ابی ها رو تکمیل کنم .وقتی لنز و گذاشتم زیباییم
بیشتر شد .اهی کشیدم چ ون اگر واقعا چشمام ابی بود جیگری بودم برای خودم .از اتاق امدم بیرون صدای
اهنگ زیاد بود از پله ها رفتم پایین و رفتم پیش مامان و بابا که کنار هم ایستاده بودند .سالم کردم هردو
مبهوت نگاهم کرد .بابا :عسل این دختر خانم کیه تا حاال ندیدمش .زدم زیر خنده:بابا دیگ ه انقدر تغییر نکردم
که نشناسیم .مامان لبخند زد :چرا خیلی هم تغییر کردی خیلی خوشگل شدی .بابا با لحن ناراحتی :حیف که
عسل و دارم و اگرنه خودم امشب میگرفتمت .هرسه زدیم زیر خنده گفتم :اره من هم از خدامه یکی مثل شما
بیاد منو بگیره .بابا اخم مصلحتی کرد :برو دختر خجالت بکش من خودم زن دارم نمیخواهد به من نخ بدی.
مامان هم با همون اخم الکی :تو خجالت نمیکشی میخواهی به شوهر من نخ بدی برو تا حسابت ونرسیدم
خندیدم و ازشون دور شدم .پیش نفس و سوگند و مازیار رفتم که کنار هم ایستاده بودند سالم کردم انها هم
اول با تعجب نگاهم کر دن .گفتم :ای بابا چرا اینطوری نگاهم میکنید .نفس خندید و بغلم کرد :خیلی ناز شدی
رها .مثل عروسک .خندیدم :مرسی پس اگر من عروسکم تو چی هستی.ازم جدا شد :نه جدا خیلی ناز شدی.
مازیار :رها پر
 برو بابا عمرا. ببینم سهند کجاست؟ پیش مادر جون .رفتم پیش مادر جون و ع مه و شوهرش و سالم و احوال پرسی کردم مامان جون با تحسیننگاهم میکرد با خاله بهار هم سالم و احوال پرسی کردم .همان موقع سهند امد پیش عمه :مامان این رها پریده
کجاست؟ نمی بینمش .هنوز متوجه من نشده بود .عمه ریز خندید :اطراف و نگاه کنی میفهمی .سهند سر
چرخاند و نگ اهش به من افتاد .اول با تعجب نگاهم کرد و بعد هم زد زیر خنده با تعجب نگاهش میکردیم :رها
تو چرا این شکلی شدی؟ شبیه دلقک ها شدی؟ اخم کردم :برو بابا .اگر تو چیزی میفهمدی شک میکردم .رفتم
و نزدیکنفس نشستم حوصله نداشتم با دیگران سالم و احوال پرسی کنم پسره ی خر به من میگه دلقک .اصال
این ارتام کدوم گوریه خیر سرش تولدشه ..مازیار به طرفم امد :بانوی زیبا چرا تنها نشستی؟ اصال هرچی این
جوجه با شعوره اون خرس گنده بیشعور.
 -خب چیکار کنم؟
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 بلند شو برقصیم .سرم را تکان دادم و بلند شدم تا خواستیم برقصیم اهنگ قطع شد و یه اهنگ تانگو گذاشتهشد .سهند به طرفم امد :افتخار میدید؟ پشت چشمی ناز کردم :عمرا .اصوال ادم با دلقک نمیرقصه و رفتم
نشستم .و به دختر و پسر هایی که میرقصیدند و اکثرا فامیل بابا بودند نگاه کردم از همشون بدم میاد ادم های
از خودراضی و مغرور و عوضی هستند سهند پیشم امد و گفت :ببخشید .رویم را برگرداندم .گفت :رها تو منو
نمیشناسی میدونی که شوخم
 بله کامل میشناسمت اما فکر نمیکنی هر حرفی جایی داره . درسته تو راست میگی حاال میشه ببخشید .پشت چشمی نازک کردم :حاال ببینم چی میشه .خندید :حاال کهدارم نازتو میکشم بلندشو .بلند شدم و رفتیم وسط و با هم تانگو رقصیدم انقدر قشنگ میرقصید که ادم به شور
می امد.وقتی تمام شد صدای دست همه جا رو پر کرد  .نفس نفس میزدم که چشمم افتاد به ارتام که داشت با
پوزخند نگاهم میکرد پشت چشمی نازک کردم و رویم را برگرداندم پسره ی نکبت چه تیپی هم زده بود من
نمید ونم اینکه به هیچ دختری توجه نمی کنه برای چی تیپ های دختر کش میزنه.روی مبل نشسته بودم و
داشتم ابمیوه میخوردم که یک دفعه چشمام گرد شد و ابمیوه پرید توی گلوم و به سرفه افتادم اصال نفسم باال
نمی امد نفس که نزدیکم بود سریع زد پشتم .با همه ی وجود هوا رو بلعیدم ن فس نگران :خوبی؟ سرم را تکان
دادم اما همچنان نگاهم به رو به رو بود او اینجا چیکار میکرد.به نفس گفتم :نفس تو اون پسره رو میشناسی؟
مسیر دستم و دنبال کرد :نه.حتما دوست ارتام .ارتام هم معلوم بود هم تعجب کرده هم هنگ کرده چون با
عصبانیت رفت طرفش اما اون لبخند از لبش کنار نمیرفت .پسره ی پست بی شرف تمام خاطراتم زنده شد تمام
تحقیر شدنام تمام گریه هام برای ادمی به پستی شایان .لعنتی به کل فراموشش کرده بودم  .همان موقع مازیار
امد جلو :تو قرار بود با من برقصی؟ نگاهش کردم اصال به درک که امده من باید جوری رفتار کنم که انگار برای
من وجود خارجی نداره .لبخند زدم :اره .بلند شدم و با مازیار رقصیدم .مازیار :رها تو سهند دوست داری؟
 خب معلومه پسر عممه. نه منظورم به غیر از پسر عمه است؟ سهند برای من مثل ارتام نه بیشتر نه کمتر .حاال چی شده که تو همچین سوالی میکنی؟ هیچی همینجوری .اه نگ که تمام شد خواستم بشینم که چشمم به چشمش افتاد با پوزخند نگاهم میکرد دلممیخواست انقدر میزدمش تا جونش در بیاد پسره ی عوضی معلوم نیست اینجا چه غلطی می کنه .اهنگ قطع شد
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و خدمتکارها همه را سر میز دعوت کردند .بلند شدم و رفتم سر میز اصال میل نداشتم .مامان هم برای تک
پسرش ترکونده بود .کمی ساالد سزار و کمی قورمه سبزی ریختم و رفتم و سرجام نشستم اما اصال میل نداشتم
و بیشتر بازی میکردم .نگران نباش بخور هیکل قشنگت بهم نمیریزه .دندان هایم را از حرص روی هم فشردم
و سرم را بلند کردم :اینجا دقیقا چه غلطی میکنی؟
 امدم تولد دوستم. هه ،دوستت.کنارم نشست :ارتام دوست های منو دعوت کرد اما منو دعوت نکرد ولی من خودم و دعوتکردمپیه کوچولو هم دلم برات تنگ شده بود
 برو بابا .دلم نمی خواهد ریخت نحست و ببینم. باشه عزیزم حاال حرص نخور یادم نرفته چطور تحقیرم کردی ،ولی مطمئن باش یه جا تالفی کاری که کردی رو سرت در میارم هنوز خیلی جوجه ای هه .تو اینطور فکر کن .بلند شدم و رفتم پیش نفس و سوگند .نفس :اون پسره کی بود؟ یکی از دوست های ارتام .با لبخند نگاهم کرد گفتم :خبری نیست فقط یه بار دیده بودمش برای همین امدهبود اظهار اشنایی کنه .سوگند :خب از همین اظهار اشنایی ها شروع میشه و با نفس خندیدند .دلشون خوشه .بعد
از شام خدمتکار ها کیک سه طبقه ای که مامان سفارش داده بود اوردند گذاشتند جلوی ارتام همه دست زدند و
هو کردند .مامان یه شمع تک یک رو گذاشته بود روش و خودش هم روشنش کرد .ارتام بی احساس هم بدون
هیچ ارزو کردنی فوتش کرد .همه دست زدند ارتام هم مامان و بابا رو بغل کرد و ازشون تشکر کرد .مامان و
بابا سویچ یه ماشین که نمیدونم چی بود و بهش دادن .نوبت به برش کیک رسید سهند :یکی از خواهر ها باید با
چاقو برقصه ،من که رومو کردم اون طرف حاضر بودم برای شا یان برقصم اما برای ارتام نه ،سهند که چاقو به
دست بین منو نفس ایستاده بود امد طرف منو و دستم را کشید و به زور بلند کرد :نفس فکر نکنم برقصه دست
خودت و میبوسه
 سهند حوصله ندارم یا خودت برقص یا یکی دیگه یعنی چی حوصله ندارم تولد داداشته -تولدش عروسیش که نیست
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 زشته ببین همه دارن نگاه می کنند .بی میل چاقو رو گرفتم و اهنگ پلی شد شروع کردم با چاقو رقصیدندیگران هم دست میزدن بالخره چاقو را به دست ارتام دادم.ازش متنفر بودم .یک دفعه دستش را انداخت
پشت کمرم و منو بغل کرد از حرکتش هنگ کردم اولین باری بود که همچین حرکتی میزد .سریع از بغلش
امدم بیرون ،قلبم تند میزد.اولین بار بود که توی بغل مردی میرفتم .ارتام کیک را برید و همه دست زدند .
نوبت به کادو ها رسید هرکس کادو میداد اگر میخواست با ارتام عکس می انداخت حاال انگار چه تحفه ای
هست .رفتم از توی اتاق کادوی ارتام و بیارم .وقتی برگشتم پایین رفتم طرفش و با لبخند مصنوعی :تولدت
مبارک .او هم با همان لبخند :مرسی .سهند که مسئول عکس انداختن بود :رها کنار ارتام وایستا عکس بندازم.
رفتم کنارش ایستادم و سهند عکس را انداخت .بعد از کادو ها که اکثرا لباس و عطر و ساعت و ..بود به اصرار
جوا ن ها ارتام یه شامپاین رو باز کرد همه هم ذوق زده انگار تاحاال نخوردند .توی خونه چندنوع مشروب
داشتیم اما اصوال چون مامان دوست نداشت بابا نمی خورد و تقریبا دکور بود یا برای اینطور مواقع من هم خودم
شراب انگور و خرما یکبار مزه کرده بودم واقعا عالی بود ولی نمیخو ردم .دوباره اهنگ گذاشتند و اینبار
بزرگترها رفتند وسط .مامان خیلی با ناز برای بابا میرقصید بابا هم عاشقانه نگاهش میکرد واقعا که من به این
دو نفر غبطه میخورم .از بس شایان نگاهم میکرد اعصابم خورد شد برای همین بلند شدم.رفتم توی اتاق و با
موبایلی که جدیدا خریده بودم خودم را سرگرم کردم .یکی از خدمتکار ها امد :مهمان ها دارند میرن .پوفی
کردم و بلند شدم رفتم پایین و ازشون خداحافظی کردم .همه رفتند فقط ارتام مونده بود .بابا :من چقدر خسته
شدم .مامان :نه که همه ی کار ها رو تو کردی
 عزیزم تو هم کاری نکردی همه ی کار ها رو خدمتکار ها کردند .نفس :بابا اصال من از همتون خسته ترم چوناز صبح کالس داشتم.داداشی بازم تولدت مبارک .و گونه ی ارتام و بوسید ارتام هم محکم بغلش کرد و ازش
تشکر کرد .پسره ی خر زمانی که من نمیدونستم سرراهی ام با من اینطور رفتار نمیکرد کال ازش بدم میاد.
خونه بهم ریخته بود چون همه ی خدمتکار ها رفته بودند و قرار بود صبح بیان اینجا رو تمییز کنند .مامان  :ارتام
امشب اینجا بمون دیروقته نمیخواهد بری .در ضمن حواسم بود دو پیک رفتی باال هاو پشت چشمی نازک کرد
ارتام خندید و مامان و محکم بغل کرد :قربون مامان زبل و خوشگلم بشم و بوسیدش .بابا :بسه دیگه بچه زنمو
کشتی شب هم میمونی .شب بخیر و با مامان به اتاق شان رفتند .نفس و ارتام هم رفتند باال فقط من موندم من
هم که بدجور دپرس بودم رفتم روی لباسم را با کفشم را در اوردم و نشستم روی مبل ،خیلی دوست داشتم
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حال این شایان و یکبار جا ب یارم عقلم به هیچ جا قد نمیداد چشمم به لیوان پر شامپاین افتاد بلند شدم و به
طرفش رفتم لیوان و برداشتم و کمی مزه کردم مزه اش خوب بود .چند قلوپ دیگه هم خورد دوباره نشستم
روی مبل و فکر کردم و کمی خوردم تا جایی که نفهمیدم کی تمام شد بازم دلم میخواست بلند شدم که یکدفعه
سرم گیج رفت و افتادم روی مبل اما هیچی نمی تونست مانعم بشه بلند شدم و بطری رو برداشتم کمی داشت با
شیشه اش رفتم باال .چشمام کامال خمار شده بود و تعادل نداشتم به طرف پله ها رفتم نمی تونستم درست راه
برم گرمم شده بود پامو روی یک پله بد گذاشتم و سر خور دم و افتادم بدجور صدا داد .پام کمی درد گرفته بود
سریع مامان و بابا و نفس و ارتام امدند مامان :چی شده و امد طرفم .خندیدم و کشدار :هیچییییی .مامان :خاک
بر سرم چرا اینطوری شدی .بابا به طرفم امدو جلوی روی پا نشست گفتم :بابا تو چرا اینقدر خوشگلیییی چرااا
من به تو نرفتممم.اصال من شوهررر مثلل شمااا میخوامم .بابا اخم کرد :مست کرده.مامان :ای وای.زدم زیر
گریه :من چرااا نباید بچه ی شما باشم چرا باید سرراهی باشم چرا این ارتام بیشعووور باید با من اینطورر رفتار
کنه .اخه چرااا؟ به سینه ی بابا مشت میزدم و میگفتم :چراا؟؟ با با دستام و گرفت کم کم بی جون شدم .بابا
خواست بلندم کنه که مامان :تو کمرت درد میگیره سنگینه
 نه زیاد سنگین نیست .ارتام :بذارید من بیام نه احتیاج نیست یه دستش را انداخت زیر پام و یه دستش را زیر سرم و بلندم کرد و دیگه هیچی نفهمیدم.صبح با سردرد بدی بلند شدم از یک طرف چشم هام چون با لنز خوابیده بودم به شدت درد میکرد و قرمز شده
بود اولین کاری که کردم لنز ها رو در اوردم چشمام کاسه ی خون بود داشتم فکر میکردم که چرا من دیشب
اینطور خوابیدم که بعد از کمی فکر کردن همه ی صحنه ها زنده شد .زدم تو سرم خاک بر سرم چی گفتم،
واییییی االن مامان فکر میکنه من به شوهرش چشم دارم چون از قدیم میگن مستی و راستی وای حاال چیکار
کنم ،ای خدا ،اول رفتم توی حمام زیر اب سد ماندم تا کمی مغزم فعالیت کنه .تصمیم گرفتم برم پیش مامان و
بهش بگم هیچ منظوری نداشتم و از قصد این حرف ها رو نزدم اما بع د پشیمون شدم گفتم اگر خودم و بزنم به
بیخیالی و طوری رفتار کنم که انگار هیچی یادم نمیاد بهتره بهرحال مست بودم دیگه .از حمام که بیرون امدم به
خودم نگاه کردم هنوز به این چهره ی جدیدم عادت نکرده بودم یک بلوز شلوار ست پوشیدم و موهام و خیس
رها کردم و از اتاق رفت م بیرون .مامان توی سالن نشسته بود و به یکجا خیره شده بود رفتم جلو و سالم کردم با
اخم :علیک سالم .اوه اوه فکر کنم اوضاع خیلی خرابه رفتم نشستم پیشش و دست انداختم دور گردنش :مامان
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جونم ببخشید .با همان اخم :پس خودت میدونی چه غلطی کردی
 میدونم اما دست خودم نبو د به خدا شیطون گولم زد. شیطون گولت زد ارهپو قیافه ام و مظلوم کردم. حاال قیافه ات و اونطوری نکن بار اخرت بود از این کار ها کردی یه بار دیگه تکرار بشه من میدونم تو و زیرلبش :وقتی جنبه اش و نداری اخه برای چی میخوری که بخواهی پرت و پال بگی .خنده ام گرفته بود اما خودم و
زدم به نشنیدن :چیزی گفتی مامان؟
 نه .برو صبحانه ات و بخور .خدا رو شکر بابا هم هیچی به روم نیاورد و اگر نه اب میشدم از خجالت.چوننزدیک عید بود با مامان و نفس میرفتیم خرید  ،قرار بود روز دوم عید با عمه ساری اینا و خاله بهار و مامان
جون و یکی از دوستای بابا بریم جنوب .سال تحویل رفتیم خونه ی مادرجون بعد از تبریک و روبوسی نوبت به
عیدی رسید بابا که به همه پول داد مامان جون هم همینطور.شام انجا موندیم و برگشتیم خانه تا وسایل سفر و
جمع کنیم ..ساعت شش صبح مامان ببدارم کرد از انجایی هم که ذوق سفر داشتم خ یلی زود بیدار شدم .ولی
هنوز خوابالود بودم یه زیر سارافونی تنگ و بلند که تا روی زانو و از یک طرفش از ران تا باالی زانو چاک
میخورد و یقه اسکی بود پوشیدم .رویش را هم که سفید خاکستری و مشکی بود پوشیدم کمی کرم زدم و یه خط
چشم کلفت همکشیدم شلوار کرم رنگمو پوشیدم با یه روسری طوسی که دور گردنم بستم عینک افتابیم را با
وسایلم و برداشتم و از اتاق بیرون زدم هنوز حاضر نشده بودند و فقط ارتام توی سالن بود بی توجه بهش رفتم
و روی مبل نشستم گفت :قبال ها باشعور تر بودی .پوزخند زدم و به طرفش برگشتم :قبال ها احمق تر بودم که
به کسی مثل تو احترام میذاشتم .ابرویش را باال انداخت :خوبه ،خوشم امد فهمیدن سرراهی بودنت از زبونت که
کم نکرده دراز تر هم کرده .عصبی شدم اخم کردم :من از همان اول زبانم همینقدر بود هیچ ربطی هم به اینکه
سرراهی هستم یا نیستم ندارم فقط تنها چیزی که عوض شده ذهنیت من نسبت به تو که قبال برادرم میدونستم
اما االن از هفت پشت غریبه هم برام غریبه تری.
 نه خوبه افرین .ترشی نخوری یه چیزی میشه اما اینو همیشه یادت باشه که به خاطر احساسات بچگانه واحمقانت من مجبور شدم باج سنگینی بدم .جیغ زدم :تو حق نداری منو به خاطر کار هام باز خواست و به خاطر
اشتباهاتم تحقیر کنی .از جیغ من مامان و بابا و نفس سریع امدند پایین بابا :چی شده؟ رها چرا جیغ میزنی؟.
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اشک توی چشم هایم حلقه زد :من نمیام شما خودتون برید و به طرف پله ها رفتم و به صدا کردن های مامان و
بابا هم توجهی نکردم رفتم توی اتاقم و افتا دم روی تخت و گریه کردم .ارتام حق داره هر چی که میخواهد بهم
بگه چون من احمقم ،بچه ام گول خوردم .به بابا و ارتام ضرر مالی زدم.حق داره هر چی که بخواهد بگه.در باز
شد و نفس امد توی اتاقم .کنارم نشست :رها چی شده؟ چرا گریه میکنی .جوابش و ندادم
 نمی خواهی به من ب گی چی شده.هیچی نگفتم .یک دفعه صدای داد و مامانو بابا و ارتام بلند شو .ارتام داد زد:انقدر به یه دختر سر راهی رو دادید که اینقدر پررو شده و توی روی من وایمیسه .صدای بابا :بس کن ارتام
صدبار بهت گفتم رها مثل نفس اگر بهش حرفی بزنی یا بی احترامی کنی بهش انگار ب ه نفس کردی ،پس بار
اخرت باشه که اینطور حرف زدی .اشک های من دو چندان شد نفس سریع از اتاق بیرون رفت صدایش می امد
که میگفت :چرا داد میزنید رها میشنوه .سرو صدا خوابید.و بعد هم صدای کوبیده شدن در امد مطمئنا ارتام
رفت این هم از سفر رفتنمون در اتاق باز شد بوی عطر ش را حس کردم اما حرکتی نکردم .کنارم روی تخت
نشست و دستش را روی سرم کشید برگشتم و نگاهش کردم .گفت :من نمیدونم این پسر به کی رفته حاال
خوبه هیچوقت هم بینتون فرق نذاشتیم.که بخواهد حسادت کنه ولی تو به دل نگیر بیخیال .جنوب و عشقه .مگه
نه؟ و خندید میدونستم میخو اهد حال و هوای منو عوض کنه .صدا زد :عسلللل؟؟
 چیه چرا داد میزنی؟ بریم دیر شد ملت که عالف ما نیستند همه جلوی خونه ی مامان منتظر مااند اخه ،،ارتام ...بابا موبایلش را دراورد و شماره گرفت و گوشی رو گذاشت در گوشش و بلندشد .رفت بیرونیعنی جلوی من و مامان حرف ن زد .مامان نگاهم کرد:من اصال درک نمیکنم چرا ارتام اینطور رفتار میکنه .بلند
شدم و نشستم :ولش ،مهم نیست جنوب و عشقه مگه نه؟ و خندیدم مامان هم لبخند نیم بندی زد همان موقع
بابا امد گفت :بریم ارتام هم میاد .همگی سوار فراری بابا شدیم و به سمت خونه ی مامان جون رفتیم من هم
سعی میکردم به چرت و پرت هایی که شنیدم فکر نکنم و فکر کنم اواز خر بوده ولی خواب های خوبی برایش
دیده بودم.عمه اینا و خاله بهار اینا و دوست بابا که اسمش متین بود وهمسرش و سه تا بچه هاش که یه دختر
همسن نفس و دو تا پسر بیست و پنج شش ساله بودند و البته جذاب جلوی در خانه مادر جون بودند پیاده
شدیم و باهاشون سالم و احوال پرسی کردیم قبال اقا متین و همسرش نجال رو دیده بودم اما بچه هاشون و نه.
نجال خانم با دستش دخترش را نشان داد :دخترم مارال .دختر قد بلند الغر اما دماغ عملی و لب پروتزی بود که

38

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

ضایع بود مصنوعی ولی خوشگلش کرده بود و البته سرد و مغرور .بعد یکی از پسر هاش که او هم قدش بلند
بود و چشم های درشت خمار قهوه ای با ابرو های خوش فرم به همان رنگ بینی عملی و لب های متناسب نشان
داد :مهران و دیگری که خیلی چهره ی مردانه ای داشت و معلوم بود بچه بزرگ است و شکل مهران بود فقط
موهایش مشکی بود دماغش هم عملی نبود و چهارشانه تر بود نشان داد :ابتین .اظهار خوشبختی کردیم .بابا:
خب دیگه راه بی افتیم تا به ترافیک نخوریم .همه موافقت کردن .بابا:از نظر من جوون ها با هم بیان تا ما هم
بتونیم از دستشون نفس راحتی بکشیم همه زدن زیر خنده .امیرعلی خان :سام در همه حال به فکر اینه که با
عسل تنها باشه .مامان ازحرفش خجالت کشید اما بابازد زیر خنده :خوب مگه چیه ؟ امیر علی تو خیلی ناراحتی
و دوست نداری با بهار تنها باشی مشکلی نیست با ما میاد  .خاله بهار اخم کرد :اره امیر؟!!
 نه ،به خدامن از خدامه از دست این بچه ها راحت بشم.و رو به بابا کرد :میتونی این سفر و زهرمار کنی .باباخندید :به من چه تقصیر خودته .میخواستی به من تیکه نندازی همه خندیدند .بابا :ساری ماشینت و اوردی؟
عمه :اره اینجاست گفت :خب پس ،رهام اگر میخواهی تو رانندگی کن ،سهند تو هم که ماشین اوردی؟
 بله دایی اوردم. خب دیگه خودتون تقسیم بشید ماشین ابتین هم هست .به بچه های اقای متین نگاه کردم دوست نداشتم بههیچ وجه با انها بشینم .دوست داشتم پیش مازیار و سهند و نفس و روشنا باشم .همه به طرف ماشین ها رفتند
مامان جون هم سوار ماشین بابا شد.نف س و سوگند که به طرف تویتای ارتام که به جای کوپه اش اورده بود
رفتند من هم دست مازیار و گرفتم و خواستم به طرف ماشین سهند برم که دیدم پر شده .مارال و مهران و
نفس و سوگند نشسته بودند با تعجب به نفس :مگه نرفتی سوار ماشین ارتام بشی.
 دیگه سوگند گفت حاال تا یه ج ایی با سهند بریم .به ماشین رهام هم نگاه کردم که دیدم روشنا و ریماخودشون و جا کرده بودند فقط من و مازیار و ابتین مونده بودیم که باید سوار ماشین ارتام بیشعور میشدم .اصال
من اگر شانس داشتم اسمم شمسی بود حاال تا خود انجا باید قیافه ی نحسش و تحمل کنم .بابا :رها چرا
وایستادی برو بشین دیگه .اخم کردم و با مازیار به طرف ماشین ارتام رفتم .رو به ابتین کردم که همونجا
وایستاده بود :شما نمیایید؟
 چرا .دست مازیار و کشیدم و در عقب و باز کردم و سوار شدیم .ابتین هم سوار شد و برگشت رو به من:درست نیست شما عقب نشستید من جلو
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 نه .راحت باشید من راحتم .و با اخم به ارتام نگاه کردم که با چشم های عصبی نگاهم میکرد من هم رویم راکردم ان طرف به ترتیب ماشین ها پشت هم حرکت کردند .مازیار :رها من میخوام بخوابم.
 خب بخواب. میشه سرم و بذارم روی شونه ات گردنم درمیگیره  ،بالشت مخصوصم و نیاورد م و چشم هاشو مثل گربه یشرک کرد.لبخند زدم:باشه بابا بیا بخواب.
 اخ دستت درد نکنه نمیدونی چقدر خمارم .در ماشین فقط سکوت بود هم ارتام هم نچسپ و از قرار معلومابتین هم بدتر از او هرچی درب داغونه گیر من بدبخت می افته.من هم بی توجه به انها هدفونم را گذاشتم و
چ شم هایم رابستم .نمی خواستم بخوابم میترسیدم ارتام هم خوابش ببره .چشم باز کردم دیدم چشم هاش
بدجور خمار شده فالسکم را که ابجوش ریخته بودم و برداشتم یک لیوان هم برداشتم و کافه میکسم را ریختم
و هم زدم ،حیف این کافه میکس که این بیشعور میخوره .دستم را جلو بردم و گفتم :بگیر .بی توجه :نمیخورم
 بهت میگم بگیر .از توی اینه با اخم نگاهم کرد :نمیخورم. من هنوز جونم و دوست دارم و برای اینده ام برنامه دارم کاری هم ندارم که تو میخواهی بمیری پس بگیر.بدون اینکه نگاهم کنه :نگران نباش.
 چرا نباشم وقتی چشم های خمارت و میبینم ب ه خدا اگر نگیری چپه میکنم روت میدونی شوخی ندارم با اخم وعصبانیت از توی اینه نگاهم کرد من هم بدتر از خودش بالخره گرفت.از توی اینه پوزخندی بهش زدم .
لبخندی تحویلم داد که چشمانم گرد شد یک دفعه پام سوخت جیغ بلندی کشیدم که ابتین و مازیار از خواب
پریدند باال و پایین میپردیم و شلوارم را تکان میدادم تا سوزشش کم بشه .مازیار با تعحب :چی شده رها؟
ابتین :حالتون خوبه؟ اشک در چشم هایم حلقه زد .ارتام زد روی ترمز و با نگرانی ظاهری که ته چهره اش
لبخند شیطانی داشت برگشت نگاهم کرد :حالت خوبه؟ چی شده؟؟ اخم کردم و جوابش و ندادم پسره ی
عوضی .....مثال میخواهد به من بگه خیلی نگرانه البته به من نمیخواهد بگه میخواهد حفظ ظاهر کنه.مازیار :رها
چرا گریه میکنی؟ اخه چی شد؟ بینی ام را باال کشیدم :هیچی خواستم نسکافه بخورم که یکدفعه چپه شد روم.
ارتام :حاال خوبی؟ میسوزه؟ با خشم نگاهش کردم :خو بم.همان موقع موبایل ارتام زنگ خورد بابا بود که بهش
گفت جلوی رستوران نگه دارند تا صبحانه بخوریم .ابتین :رفتیم انجا میتونید شلوارتون و عوض کنید  .سرم را
تکان دادم و دوباره بغض کردم ،خیلی ادم بیشعوریه چطور تونست با من این کار و کنه مگه من چه هیزم تری
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بهش فروخ ته بودم .کمی شیشه رو پایین دادم تا به شلوارم هوا بخوره .کمی بعد ایستادیم .همه توی رستوران
بودند و فقط ما دیر رسیده بودیم .از توی چمدانم یه شلوار کتان کرم رنگ دیگه برداشتم و قبل از اینکه برم
پیش دیگران رفتم طرف دستشویی که دیدم مازیار هم داره میاد :تو کجا؟
 باهات میام نمی خواهد برو پیش بقیه نه میام .شانه ای باال انداختم و به طرف دستشویی رفتم خدا رو شکر دستشویی ها هم دیگه زنانه مردانهنداره .همه قاطی ایستاده بودند و نسبتا هم شلوغ بود .گفتم :مازیار میتونی یه دقیقه بری سوییچ ماشین عمه
رو بگیری چون شیشه هاش دودی برم شلوارم و عوض کنم فقط سوتی ندی برای چی میخوام.
 باشه .از رستوران بیرون امدم هوا سرد بود دستام و ها کردم تا گرم بشه کمی بعد مازیار امد .سوییچ راگرفتم و به طرف ماشین رفتم در جلو رو باز کردم و نشستم کفش هایم را در اوردم و شلوارم را با بدبختی توی
یه ذره جا دراوردم .روی رون پام قرمز شده بود دوباره اشک توی چشم هایم حلقه زد ارام روی سوختگی دست
کشیدم خیلی خودم و کنترل کردم تا اشکم نریزه.
 رها خانم شمایید؟ جیغی زدم و برگشتم عقب ابتین بود چشم هایش روی پام ثابت مانده بود  .جیغ دیگه ایکشیدم که مازیار سریع در ماشین و باز کرد  :رها چرا جیغ میزنی؟ و یک دفعه نگاهش به ابتین افتاد و بعد هم
پای لختم با جیغ گفتم :به چی نگاه میکنید؟ بریددددد بیرون بیچاره ها سریع رفتند .ابتین اینجا چه غلطی
میکرد کم مونده بود این لنگ و پاچه ام و ببینه ،ای خدا چه گیری کردم .سریع شلوارم و پوشیدم و از ماشین
پیاده شدم .و به اون دوتا هیز نگاه کردم گفتم :شما اینجا چیکار میکردید؟
 میخواستم بخوابم. توی ماشین عمه ی من .اخم کرد :اکر دقت کنید این ماشین ماست .با تعجب به ماشین نگاه کردم دقیقا مثلماشین عمه بود .گفتم :اما این ماشین عمه ی منه مگه نه مازیار؟
 نه این پالکش فرق داره. پس چرا به من نگفتی؟ اصال برای چی سوییچ این ماشین و اوردی؟ من نمیدونستم سوییچ مانیست رهام بهم داد .به ابتین نگاه کردم که با اخم نگاهم میکرد :بهرحال شرمنده ولیتقصیر ما نبود تقصیر کسی بود که سوییچ و اشتباه داد.سرش را تکان داد و حرفی نزد بامازیار به طرف
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رستوران رفتیم گفتم :به هیچکس حرفی نزن سوییچ و بذار کنار رهام .سرش را تکان داد رفتیم داخل بابا :کجا
بودید شما؟ کنارش نشستم :نسکافه ریخت روی پام موندم شلوارمو عوض کنم .سرش را تکان داد و منو به
خودش فشرد .بعد از صبحانه دوباره راه ا فتادند اگر به من بود عمرا سوار ماشین اون مزخرف میشدم اما چاره
ای نبود ولی نقشه های خوبی براش داشتم از افکارم شارژ شدم کمی که گذشت فلشم را دادم به ارتام :میشه
بزنی به سیستم فلش را گرفت و زد اولین اهنگ یه اهنگ ترکی بود که عاشقش بودم از بین دو صندلی رفتم
جلو و زیادش کردم و دوباره نشستم سرجام .ابتین گوشش رو گرفت:رها خانم به خدا سرم از جیغتون درد
گرفته.ارتام صدایش را کم کرد :جیغ رها؟ ابتین که فهمید سوتی داده گفت :اره ،چیز تو ماشین چون نسکافه
ریخت روی پاشون جیغ زدن دیگه .ارتام :اهان .بیچاره ابتین فکر کرده حاال مث ال اگر بگه پای لخت منو دیده
ارتام غیرتی میشه میزنه فکش و میاره پایین .گفتم :شرمنده نمی دونستم انقدر حساسید میخواهید بهتون قرص
بدم .نگاهم کرد :اگر نسکافه بدید ممنون میشم.
 حتما .فالسکم و برداشتم و یکی از پودر های خارجیم که به هرکس نمیدادم و توی اب حل کردم و لیوان و بهدستش دادم لبخند زد :ممنون .خب حاال میتونید اهنگتون و گوش بدید و زد از اول و صدا رو زیاد کرد من هم
شیشه ی طرف خودم و مازیار و تا نصفه دادم پایین :مازی جونم حاضری یه رقص توی ماشین داشته باشیم.
مازیار خندید :باعث افتخارمه .خندیدم :اگر میشه سرعتت و زیاد کن برو کنار بچه ها و دست مازیار و گرفتم و
شروع کردیم به خوندن و مثال .رقصیدن .ارتام با پوزحند نگاهم میکرد من هم اصال نگاهش نکردم حتما حاال
پیش خودش فکر کرده من االن چقدر بچه ام باشه بذار فکر کنه وقتی نقشه هامو عملی کردم اونوقت حالش جا
میاد .رفتیم کنا ر ماشین سهند ،سوگند جلونشسته بود شیشه رو دادم پایین و یه قسمت از اهنگ و که میگفت
خوش میگذره رو با داد گفتم .سوگند هم شیشه رو داد پایین داد زد :بلهه .همه خندیدیم .اون هم دستش رفت
طرف سیستم .سهند از اون طرف داد زد :از دست تو ارامش نداریم بچه اروم نشسته بود ح اال دیگه نمیشه
جمعش کرد .بلند خندیدم و زبانم را در اوردم ارتام از انها جلو زد و کنار ماشین رهام رسید .نفس انجا نشسته
بود ،دوباره داد زدم خوش میگذره؟؟ ریما که جلو نشسته بود و دو سال از من کوچکتر بود خندید و بلند :بلههه.
و صدای اهنگ و زیاد کرد منو مازیار هم که مسخره بازی در می اوردیم و میخندیدیم .کنار ماشین مامان بابا
رسیدیم .مامان شیشه رو کشید پایین .داد زدم خوش میگذره؟؟ بابا که دست های مامان و گرفته بود بلند کرد
و همزمان گفتند:بلهههه و خندیدند و بهم نگاه کردند چقدر عاشق هم بودند فکر کنم به خاطر همین عشقشونه
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که با باجوون مونده و اصال بهش نمیخوره پانزده سال از مامان بزرگتر باشه .بلند خندیدم و دوباره با مازیار
حرکاتمون از سر گرفتیم ابتین گاهی برمیگشت و نگاهمان میکرد مثل اینکه سرش خوب شده بود چون
سرحال به نظر میرسید .انقدر منو مازیار ورجه وروجه کردیم که خسته شدی م .مازیار :اگر ابروهاتم مثل نخ کنی
بازهم بچه ای .زدم به شانه اش :هر چیز سرجای خودش تو هم پشت لبت سبز شده دلیل میشه؟؟ .سرش را
خاروند :نه خب .ابتین برگشت :رها خانم چندسالتونه؟
چند بهم میام؟ بیست و خورده ای نه ،بابا هفده سالمه .با تعجب :واقعا؟؟!! بلهه ب هتون نمیاد .لبخند زدم و حرفی نزدم همه ی انرژیم و از دست داده بودم از توی کوله ام چندتا چیپس وپفک برداشتم .دوتا توی بغل ابتین انداختم که با تعجب نگاهم کرد :با هم بخورید.البته اقا ابتین اگر بدتون
نمیاد خوراکی بذارید دهن یه جنس مذکر اخه بعضی ها میگن این کار همجنس باز هاست با چشم های گرد
شده نگاهم کرد ارتام هم با خشم .با ذوق :مازی ببین چی اوردم .مازیار ذوق زده :اخ جون از این پیچ پیچی ها.
خندیدم و بازش کردم و نصفش و دادم به ابتین .نصف دیگه اش رو بین خودم و مازیار تقسیم کردم .داشتم
میخوردم که مازیار :برای من تم وم شد بازم میخوام در حالیکه میچپاندم توی دهنم تا ازم نگیره گفتم :دیگه
ببخشید .کمی بیرون مانده بود که خواستم بچپونم که یکدفعه مازیار سرش و جلو اورد و اونی که هنوز نخورده
بودم با لبش گرفت .چشمام گرد شده بود یک دفعه ارتام زد روی ترمز و برگشت و با تعجب مارو نگاه کرد
جیغ زدم :خیلی بیشعوورری اون مال من بود .در حالیکه با خیال راحت میخورد :حاال من خوردم .ابتین هم
نگاهمان میکرد .سرم را تکان دادم و به صندلی تکیه دادم گفتم :چرا نگاه میکنید؟ هر دو برگشتن و ارتام راه
افتاد فکر کنم توقع همچین کاری رو با مازیار نداشت الب ته اون که منو نبوسید ولی در کل من مازیار و جای
برادرم میدونستم چون از بچگی باهاش بزرگ شدم گفتم :شما نمیخورید؟ ابتین رو به ارتام :ارتی میزنی بغل یا
بهت بدم؟؟ من و مازیار هر دو گفتیم:ارتی؟؟! ابتین برگشت :اره مگه چیه ؟؟؟به ارتام نگاه کردم که ریلکس:
تینی خودت بده نه ولش بذار وسط خودم برمیدارم .باز هردو :چی؟ تینی؟ابتین :مگه چیه؟ مگه رها خانم شما به
مازیار میگید مازی چیزیه؟
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 نه ،ولی ما پسر عمه دختر داییم .ابتین :خب ما هم دوستیم خب اخه ما که رابطه ی فامیلیمون در عرض چندساعت نیست .ابتین خندید :کی گفته منو ارتی چندساعتاشنا شدیم ما دوساله باهم دوستیم .با تعجب :دوسال؟؟
 بله. اخه اصال به رفتارتون نمی امد قبال باهم اشنا بوده باشید .ابتین لبخند زد :خب دیگه ما اینیم ..اصالفکرشمنمیکردم اینها دوست باشند به صندلی تکیه دادم و نگاهشون کردم ابتین خوراکی ها رو باز کرد :راستی
از اون پسره فضلی چه خبر؟
 خیلی وقته ندیدمش .دیدم حرفاشون راجب شرکته و کار هدفون و گذاشتم و به جاده چشم دوختم .دستیهدفونم را برداشت نگاه کردم دیدم مازیار گفت :نخواب دیگه
 نخوابیدم که. خب پس بیا حرف بزنیم. باشه رهاا؟؟ بله؟ تو رو چطور دزدیدند؟؟ نمی دونی وقتی نبودی چقدر همه بهم ریخته بودند من هم انقدر اعصابم خورد بود ونگران بودم که اصال حوصله ی مدرسه رو نداشتم سهند از یه ور همه اش تو خودش بود یا اگر هم حرف میزد با
داد بود .ابتین برگشت عقب :رها خانم شما رو دزدیده بودند؟؟ تو دلم به مازیار فحش دادم که چرا جلوی
غریبه این سوال و پرسیده .گفتم:بله .دزدیده بودند.
 خب چراا؟ برای پول  ،مثل اینکه امارمو داشتند یعنی میدونستند که پولداریم برای همین دزدیدنم تا از بابا پول بگیرن. ارتام شما به پلیس خبر ندادید؟ ارتام :نه ،نمیشد جون رها رو به خطر بندازیم چون تهدید کرده بودند پلیسنباید خبردار بشه برای همین بابا هم قبول کرد پول و بهشون تحویل داد و اونا هم رها .مازیار :البته بیهوش وای
نمیدونی وقتی دیدیم بیهوشی فکر کردیم مردی .لبخند زدم :عزیزم یه دور از جونی چیزی بگی بد نیستا
خندید :اخه میدونی بادمجون بم افت نداره.
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 خیلی یی بیشعوووری بادمجان بمی بهت نشون بدم که حالت جا بیاد و همه خندیدیم ابتین :حاال خدا رو شکراتفاقی براتون نیفتاد
 بله ،فقط اگر میشه اینجریانو کسی نفهمه حتما ،نگران نباشید.واقعا مسیر خسته کننده ای بود جاده اش هم همه اش بیابون بود واقعا جاده ی شمال یهچیزه د یگه است ..ارتام معلوم بود خسته شد .ابتین :ارتام بزن بغل من بشینم.
 نه نمی خواهد. خسته شدی بزن بغل. بذار بعد از نهار .بابا گفته کمی جلوتر می ایستند .ساعت را نگاه کردم نزدیک دو بود اما به خاطر خوراکیهایی که خورده بودم سیر بودم .کمی بعد ارتام ماشین و خامو ش کرد چشم باز کردم دیدم جلوی یه رستورانیم.
ظاهرش که شیک بود .ایستادیم تا بقیه هم بیان بابا رسید بقیه هم پشتشون .پیاده شدیم و رفتیم داخل .همه
خانوادگی سرمیزها نشستند .من هم دست مازیار و گرفتم رفتیم پشت یه میز نشستیم .کمی بعد سهند امد:
خوب خلوت کردید ها
 نه بابا چه خلوتی بشین .صندلی را عقب کشید و نشست.گفت:این دختره مارال چرا اینطوریه ایش خیلیچندشه .خندیدم :چرا؟
 کال هم نچسبه هم خیلی پررو دلم میخواست یه چیزی بهش بگم .خندیدم :فکر کنم خیلی مغروره اره .ولی مهران خوبه خوشم میاد ازش .ابتین چطوره؟ اسم ابتین و زیر لب گفتم :ابتین معنیش چی میشه؟ نمیدونم اسمش قشنگه دوست دارم .اخم الکی کرد :خجالت بکش دختر جلوی بزرگتر از خودت .بی حیا من و مازیارخندیدیم گفتم :مگه من به قصد خاصی گفتم که خجالت بکشم فقط از اسمش خوشم میاد .مازیار :معنی ابتین
میشه روح کامل ،انسان نیکوکار و اسم پدر فریدون شاه یکی از شخصیت های شاهنامه است  .سرم را تکان
دادم :قشنگ و پر معنی سهند میدونستی ابتین با ارتام از دوسال پیش دوسته.
 نه نمیدونستم .مازیار خندید :تازه به ارتام گفت ارتی .سهند :چیییی؟؟! و بلند زد زیر خنده همه از صدایسهند برگشتن و نگاهمون کر دن .بابا:سهند جان به ما هم بگو بخندیم .سهند در حالیکه می خندید :اخه دایی به
درد سن شما نمیخوره برای جمع بداموزی داری همه خندیدند بابا درحالیکه می خندید:پدرسوخته به درد سن
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من نمیخوره اونوقت به درد سن تو میخوره ساری این بچه است بزرگ کردی .عمه در حالیکه میخندید :واا سام
دلت میاد پسر به این دسته گلی فقط زبونش یکم درازه که اون هم زنش درستش میکنه مگه نه امیر؟؟ عمو
امیر :اره مطمئن باش .سهند خنده اش را جمع کرد  :تو رو خدا هرکاری میخواهید با من بکنید اما اسم زن و
نیارید من حاضرم بدترین شکنجه ها رو تحمل کنم اما زن ن گیرم .مازیار :چرا؟؟ زن که خوبه .همه به این
حرفش خندیدن ،سهند :اوال که تو هنوز جوجه ای دوما ادم شکنجه بشه حداقلش زنده میمونه ولی زن بگیره
مرگش حتمیه مگه نه اقا یون؟؟ همه سر تکان دادند و صدای اعتراض خانم ها بلند شد گفتم :خاک برسرت
همه رو انداختی به جون هم ح اال تا خود جنوب بساط دارن
 خب راست گفتم دیگه، تو غلط کردی راست گفتی به خدا دلم میخواهد زن بگیری من میدونم تو. من هم نمیگیرم تااخر عمرت که نمیتونی تنها بمونی تو هستی برای چی تنها بمونم. نخیر کی گفته من هستم .همان موقع صدای عمو امیر امد :سهند دستم بهت برسه حسابت و میرسم .سهندخندید :به من چه شما ها خودتون تایید کردید میخواستید تایید نکنید .دوباره همه خندیدند بعد از نهار کمی
جلوی رستوران معطل کردیم و سوار ماشین ها شدیم .قرار شد ابتین بره توی ماشین سهند و سهند به جای
ارتام که خسته بود بیاد .من سریع رفتم جلو نشستم .و به ارتام که چپ چپ نگاهم میکرد توجه نکردم او و
سهیل هم رفتند عقب مامان جون هم سوار ماشین عمه اینا شد و حاال مامان و بابا تنهایی حال می کنند ،ارتام به
محض سوار شدن ولو شد مازی هم هدفون گذاشته بود .سهند :ساکتی؟ نگاهش کردم :میدونستی خیلی شبیه
بابا داری میشی .لبخند زد:خب دیگه بچه ی حالل زاده به داییش میره .لبخند زدم :من همیشه دوست دارم
شوهری مثل بابا داشته باشم.
 دایی واقعا عاشق زنداییه.البته مادرت هم واقعا زن خوب و مهربونیه. اره ،مکمل خوبی هستند برای هم ولی بابا هم از نظر ظاهر خوبه هم از نظر اخالق  .ابرویش را باال انداخت:احیانا که االن به من پیشنهاد نمیدی؟
 -پیشنهاد چی؟
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 ازدواج. برو بابا مگه ادم قحطیه که بخوام به تو پیشنهاد بدم اوال از خدات باشه دوما تو مگه یکی مثل دایی رو نمی خواهی خب من هم کپی برابر اصلشم. شاید ،ولی مهم اینه که من به تو به چشم برادرم نگاه میکنم .اخم کمرنگی کرد :تو هم مازیار و به چشم برادرمیبینی هم منو.
 اره خب مگه چیه؟ هیچی.ولی توقع نداشته باش همه تو رو به چشم خواهرشون ببینند منظور؟؟ کلی گفتم.نکنه سهند منظوری داشت از حرفش .اصال داشت که چی؟ اون که گفت منظوری نداشتهخوددرگیری پیدا کردم.دیگه از نشستن توی ماشین خسته شدم بودم گفتم :وای سهند کی میرسیم ساعت
نزدیک هفت راه افتادیم االن ساعت چهار
 تا دوساعت دیگه میرسیم ،ترافیک بود .حوصله ام سر رفته بود .خواستم سیستم و بزنم که دیدم ارتام مثلخرس خوابیده .من هم اهنگ مورد عالقه ام و پلی ک ردم و صداش و زیاد کردم ارتام مثل فنر پرید حاال من به
خودم فشار می اوردم که نخندم .صدایش را کم کردم و برگشتم سمت ارتام که سرش را گرفته بود :وای اصال
حواسم نبود خوابی ،سرت درد گرفت ارام :خوبم .سهند :تو که دیدی خوابه چرا زیاد کردی
 خب حواسم نبود .دوباره صدا ر و زیاد کردم  .وشیشه را دادم پایین البته توی دلم از این کارم بسی خوشحالبودم .هوا کمی گرم شده بود و البته مرطوب .عاشق جنوبم مخصوصا خلیج فارس .سهند صدا رو کم کرد :ارتام
خوبی؟
 اره ،خوبم .خسته شدی ؟؟ نه ،من رانندگی رو دوست دارم بالخره رسیدیم .این ویال ویالی بابا و عمو امیر بود که مشترکا سال ها قبلساخته بودند هم خیلی بزرگ بود هم خیلی خوشگل .وقتی وارد میشدی حیاط زیبایی داشت که دوطرفش باغچه
بود که گاهی اوقات یکی از بومی ها که من نمیشناسم میاد و به اینجا میرسه ،و فکر کنم ادم قابل اعتمادیه که
بابا بهش کلید داده .ماشین ها رفتند توی پارکینگی که زیر خانه قرار داشت و تقریبا همه اشون جا شد.فقط بابا
ماشینش را نیاورد داخل .همه پیاده شدن و بابا و مامان جلوتر رفتند و در و باز کردن و ما وارد شدیم ،یک سالن
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حدودا صدمتر که یک طرف مبل های استیل قرار داشت و طرف دیگه مبل های راح تی و ال سی دی.اقا متین:
قشنگه امیر نقشش کار توئه .عمو امیر :بله ،خودم نقشه اش و طراحی کردم .بابا :چند وقت توی خونه کسی نبود
و حسابی کثیفه خانم های محترم استین همت باال بزنید دیگه اینجا خبری از خدمتکار نیست و باید خانم خونه
باشید .همه خندیدیم مامان :فعال بر یم وسایل و بذاریم .در ضمن اقایون هم میایید کمک .بابا :ما باید بریم خرید
کنیم.خاله بهار :نظرتون چیه برعکس بشه .خانم ها برن خرید اقایون خونه رو تمییز کنند .بابا :اینجا که
فروشگاه نداره که هرچی خواستی برداری باید بری این طرف و اون طرف بخری  ،و اینکه درست نیست شما
تنها برید بیرون .البته این نظر منه من که نمیذارم زنم تنها بره .مامان :وا .چرا؟
 چون اینجا بومی داره و اکثرا هم عرب اند من هم دوست ندارم چشمشون به زن خوشگلم بی افته .همهخندیدند مامان:اهان از اون لحاظ من فکر کردم بحث مرد ساالری .نجال جون :عسل جان اون ک ه خیلی وقته بر
افتاده و همه دوباره خندیدند .بابا :حاال برید وسایلتون و بذارید توی اتاق ها همه به طرف پله هارفتند ،من هم
رفتم توی اتاق همشیگیم .البته با این تعداد زیاد فکر کنم باید با یکی هم اتاق بشم .همان موقع در باز شد و
نفس امد داخل  :رها من میام اینجا ،اتاقم دادم به روشنا و ریما و مارال.
 اوه .بیچاره ها که باید با اون دختره سر کنند. اره بابا یه جوریه ،ولی برادرش ها خوبن  .به خصوص ابتین و میبینم یاد ارتام می افتام .دستم و به کمرمزدم:اهان اونوقت چطور به همچین نتیجه ای رسیدی؟؟ .درحالیکه چمدانش را میذاشت  :اخه خیلی چهره اش
مردونه است و جلف نیست.
 اصال این دو تو را مقایسه نکن که همه ی قوانین مقایسه بهم میخوره واااا .داداشم به اون خوبی بله برای تو خوبه نه برای من ،لطفا حرفش و جلوی من نزن .همان موقع در باز شد و سوگند هن هون کنانوارد شد و چمدانش را گوشه ای گذاشت :این که دونفره است سه تایی جا نمیشیم .گفتم :دیگه شرمنده .هر
شب یکی باید روی مبل بخوابه.
 اقا من نمی تونم کمرم در میگیره. نچ ،جهنم و ضرر اون هم چون مهمونی روی تخت بخواب -ببخشید نصف اینجا برای بابامه.
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 مثل اینکه خیلی دوست داری روی مبل بخوابی باشه من حرفی ندارم عهه .چرا؟؟ قیافه اش خیلی باحال شده بود زدیم زیر خنده .نفس :تو هرشب روی تخت بخواب .حاال هملباسامون عوض کنیم بریم تمییز کاری .انگشتش را روی میز کشید و به ما نشون داد :چون وضع خیلی خرابه.
یه تونیک گشاد با شلوار زاپ پوشیدم و موهامو دم اسبی بستم .با سوگند و نفس رفتیم پایین هنوز کسی نیومده
بود پایین .به طرف اشپزخانه رفتم در یخچال و باز کردم خالی خالی بود .همان موقع مامان امد .گفتم :هیچی تو
یخچال نیست
 اره ،االن میرن خرید. خب پس من گردکیری می کنم. باشه ،بذار این پسر ها هم بیان تا ازشون کار بکشم .لب خند زدم و دستمال و اتک و برداشتم و شروع کردم بهتمییز کردن ،سوگند و نفس هم بلند شدن و مشغول شستن ظرف ها شدن چون چند وقت کسی نبوده خاک
نشسته بود روشون .همان موقع پسرها و خاله و عمه امدند.فقط نجال جون و مارال نیومدن و سردرد و بهونه
کردن از االن معلوم از زیر کار در میرن .مامان :پسرا ،تقسیم کار کنید .دو نفر یا یکی فرقی نداره سرویس ها
رو بشوره .سهند :مامان ..عمه :یامان .خب راست میگه دیکه عسل بسه هر چی خوردید و خوابیدید .بدویید تازه
پخته هم میشید که زن گرفتید بهش کمک کنید .سهند :اوال که کسی زن نمیگیره دوما خدمتکار میگیریم .خاله
بهار :خب شاید زنتون خدمتکار نخواست اونوقت تکلیف چیه؟ مهران :زن ها انقدر راحت طلبن که از خداشونه.
همان موقع صدای بابا امد :بچه جلوی این همه خانم اینطور صحبت می کنند .دوزار سیاست ندار ی و به اقا متین
که کنار ش بود :متین بهش یاد ندادی نه؟؟ اقا متین درحالیکه میخندید :چرا ،درسش و خوب یاد نگرفته .همان
موقع مامان وارد سالن شد:سام تو که هنوز وایستادی بابا هیچی تو یخچال نیست برید دیگه ،بابا :باشه رفتیم.
مردها رفتند خرید من هم گردگیری سالن و تمام کردم .عمه :چرا وایستادید خب برید دیگه .پسر ها هم در
حال یکه غر میزدنند .رفتند که به شغل شرافتمندانه دستشویی شستن برسن .البته تقصیر خودشون نیست
سربازی نرفتند تا ادم بشن حاال انگار من رفتم ..رفتم باال تااتاق ها رو گردگیری کنم .خواستم به اتاق نفس برم
که صدای مارال و شنیدم که انگار داشت با تلفن حرف میزد .نزدیک در شدم و شنیدم که می گفت :باری من
نمیدونم واقعا چرا اینجورین تازه به دوران رسیده های بیچاره .من به بابا گفتم با این نیاییم بریم دبی یا ترکیه
اما قبول نکرد حاال باید این چندش ها رو تحمل کنم .اخم کردم دختره ی چندش به ما میگه چندش یک دفعه
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در اتاق و باز کردم که د و متر پرید .و تلفن و از گوشش فاصله داد و با اخم :اینجا در نداره.
 چرا عزیزم اما فکر نمیکردم کسی داخل اتاق باشه و لبخند ژکوند تحویلش دادم .با همان اخمی که پوزخندیکنار لبش داشت :تمیز کاریت و کن برو .بهم برخورد دختره ی پررو ،اخم کردم :اوال من خدمتکار در خونه ی
پدرت نیستم دوما هرکسی که میخواهد توی اتاق بمون خودش انجا رو تمییز میکنه ،االن هم امدم وسایل روشنا
و ریما رو ببرم تا شما به کارتون برسید .پوزخندی زدم و وسایل اون دوتا رو برداشتم و بردم توی اتاق و زنگ
زدم که بیان باال .وقتی وارد اتاق شدن روشنا :عه ،چمدان ما اینجا چه کار میکنه؟؟
 من اوردم فکر نمیکنم خودتون هم دوستداشته باشید با اون دختره توی یه اتاق باشید .ریما :وای اره ،عزاگرفته بودیم .ولی اخه اینجا که جا نمیشیم .نگران نباش .حاال لطفا به غیر از اتاق نفس برید اتاق های دیگه رو
گردگیری کنید.سر تکان دادن و ر فتند .به بابا زنگ زدم و ازش خواستم سه دست پتو تشک و بالشت بگیره و
خالصه براش گفتم او هم قبول کرد .ازاتاق که امدم بیرون از دستشویی ته راه رو صدا می امد به طرف انجا
رفتم وای خیلی باحال بود .یعنیمیخواستم زمین و گاز بزنم .ابتین و ارتام دستمال بسته بودند به سرشون و
شلوارک پوشیده بودند و با دستکش در حال شستن سرویس بودند .ارتام باغر غر :اخه یعنی چی؟ بعد از
چندسال پشت میز نشینی حاال باید بیام دستشویی بشورم .ابتین در حالیکه میخندید :یه جوری حرف میزنی
انگار دستشویی بین راه داری میشوری .ارتام با چهره ی مچاله :همینم مونده.
 تقصیر تو نیست چون سربازی نرفتی و اگر نه میفهمدی دستشویی شوری اینجا در مقابل انجا هیچه .سریعموبایلم و در اوردم و یه عکس ازشون انداختم .تا امدن متوجه من بشن فرار کردم اما صدای عصبانی ارتام
شنیدم که میگفت :رها دستم بهت برسه زنده ات نمیذارم .از پله ه ا دویدن رفتم پایین .ورفتم سرویس پایین که
سهند و مهران مشغول شستن بودند .قیافه ی اونا هم دیدنی بود از اونا هم سریع عکس انداختم اما متوجه
نشدن .رهام و مازی هم داشتند جارو برقی میکشیدند و سنگ ها رو با کف شویی میشستند.رفتم توی اشپزخانه
و در حالیکه میخندیدم :ما مان عمه .بیایید ببینید چیکار کردم امدن دو طرفم من هم عکس ها رو بهشون نشون
دادم غش کرده بودن از خنده .عمه :اخه بچه ام چه مظلوم داره کارشو میکنه .مامان در حالیکه میخندید :اره
ولی ارتام بدجور شاکیه ،همان موقع ارتام مثل ابولهل جلوی من ظاهر شد با صورتی برافروخت ه از خشم :کار
خودت و کردی اره؟؟
 -دوست داشتم بعدشم به عمه و مادرت نشون دادم به غریبه که نشون ندادم
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 تو بیجا کردی .اخم کردم :هوو درست حرف بزن .مامان :ارتام حاال مگه چی شده اتفاقا من خیلی خوشحالشدم ،عمه ات هم همینطور.
 نه مادر من بحث این نیست بحث اینه که یه دختر سرراهی شعورش بیشتر از این نیست .با این حرف اوسوگندی که توی اشپزخانه بودند و سهندی که تازه میخواست وارد اشپزخانه بشه .هنگ کردند عمه هم هنگ
کرده بود البته مطمئنا او خبر داشت .مامان با عصبانیت :ارتام این چه حرفی بود زدی .اشک در چشم هایم حلقه
زد .محکم ه لش دادم ان طرف اگر چاره داشتم میخوابوندم توی گوشش .خواستم از جلوی سهندی رد بشم که
با تعحب و بهت نگاهم میکرد به طرف پله ها رفتم و به اتاق مامان و بابا رفتم در و قفل کردم و خودم و روی
تخت انداختم و زار زدم .خیلی ناراحت شدم اون حق نداشت بخواهد با من اینطور ر فتار کنه مگه من چیکار
کردم یه عکس بود که تازه اون هم فقط به مامان و عمه نشون دادم نرفتم به کارمند های شرکتش نشون بدم.
پسره ی بیشعور عوضی ،خدا اخه چرا من نباید بچه ی واقعی این خانواده باشم االن خوشحالی که تحقیر میشم
خورد میشم.صدای نفس امد که در میزد و ازم میخواست در و باز کنم بعد هم صدای مامان کمی بعد هم مامان
جون اما من اصال توجه نکردم من شکستم داغون شدم .حاال اونا چی دارن بگن .فقط سهند و سوگند نفهمیده
بودند که فهمیدند .ایشاا ..همان طور که ابروم و برد خدا ابروش ببره و تحقیر بشه .فقط گریه کردم .انقدر که
نف همیدم کی خوابم برد .چشم باز کردم هوا تاریک بود ساعت نه شب بود .چشمام میسوخت خودم و توی اینه
دیدم چشمام قرمز شده بود و پف کرده بود از اتاق امدم بیرون از سالن صدای قاشق چنگال و بشقاب می امد
بوی غذا هم همه جا رو گرفته بود دلم ضعف رفت اما مهم نبود رفتم توی ات اق خودم و پشت به در جنین وار
روی تخت دراز کشیدم.و فکر کردم به اینکه تا کجا باید تحقیر بشم دیگه تا کجا تا کی .من حتی اگر سران
مملکت هم بشم بازهم این ارتام عوضی میگه که بابای من بزرگش کرد که به اینجا رسید .حوصله ی اتاق و
نداشتم بلند شدم و از اتاق زدم بیرون و از پله ها پایین رفتم .داشتند سفره رو می چیدند بی تفاوت و سرد
بهشون نگاهی کردم و به صدا زدن های مامان هم توجهی نکردم و از خانه زدم بیرون .هوا طوبت دار و خنک
بود عاشق این هوا بودم نفس عمیقی کشیدم آ راه رفتم صدای سنگ ها حس خوبی بهم میداد ،دوست داشتم
برم دری ا اما میدونم این موقع نمیشه ،صدای پا امد اما برنگشتم از عطرش میتونستم بفهمم کیه .رها جان .جواب
ندادم
 -جواب منو نمیدی ،بازهم هیچی نگفتم .امد رو به رویم ایستاد بی تفاوت نگاهش کردم .صورتم را نوازش کرد:
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چشم های خوشگل دخترم چقدر قرمز شده .با کلمه ی دخترم بیشتر اتیش می گرفتم :سرخودتون و شیره
نمالید هم من میدونم هم شما که من دختر واقعیتون نیستم وقتی رفتم باید میرفتم .نباید به هیچ وجه
برمیگشتم .خواست حرفی بزند :لطفا هیچی نگید چون من االن حالم اصال خوب نیست برید تو االن شام و میارن
همه منتظر شمان .اندوه و توی چشم ها ش میدیدم گفت :تو نمیای؟
 نه من میل ندارم .سرش را تکان داد و ناراحت برگشت داخل نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم گریه نکنم.کمی بعد دوباره صدای پا امد حتما مامانه .کنارم ایستاد و صدایم کرد نیم نگاهی بهش کردم .سهند بود :بیا بریم
داخل شام بخوریم .پوزخندی زدم :برات ک سر شأن نداره که با یه دختر سرراهی که داییت و زنداییت بزرگش
کردن حرف میزنی؟؟ با عصبانیت بازو هایم را گرفت و برگرداند طرف خودش :این دایی و زندایی نبودند که
تو رو پیش همه عزیز کردند این خودت بودی بعدم فکر نکن همه مثل هم فکر میکنند من ارتام نیستم از وقتی
هم ک ه فهمیدم بیشتر از قبل دوست دارم .چونه ام از بغض لرزید منو برای اولین بار کشید توی بغلش .اغوشش
حس جایگاهی امنی رو بعد از بابا بهم میداد و باعث شد بغضم بترکه تا زمانی که اروم بشم توی اغوشش بودم
از خودش جدام کرد و اشک هایم را پاک کرد :به خدا دایی و زندایی خی لی دوست دارن .از وقتی رفتی توی اتاق
زندایی مثل ابر بهار اشک میریخت نفس هم خیلی ناراحت بود دایی که امد دیگه نور عال نور شد ارتام هم زد
بیرون.
 سوگند چی؟ او هم خیلی ناراحت شد که چرا زودتر بهش نگفتن و به نفس گفت ارتام خیلی بیشعور که با رها اینطور رفتارمیکنه  .لبخند زد :حاال بریم شام
 نه حوصله ی سوال و جواب دیگران و ندارم باشه ،پس من میگم برات بیارن .سرم را تکان دادم و وارد خانه شدم .احساس سبکی میکردم چقدر خوبه کهرفتار سهند باهام عوض نشده  ،توی اتاق نشسته بودم که در به صدا در امد :بله .در باز شد و سهند و مازیار با یه
سینی غذا وارد اتاق شدن .مازیار :رها چرا نیومدی بیرون؟
 حوصله نداشتم حالم خوب نبود .سهند :بیا پایین بشین که غذا نریزه روی تخت روی زمین نشستم .سهند ومازیار هم رو به رویم :شما نخوردید؟؟ سهند :من نخوردم خواستم غذات و بیارم باال که مازی هم گفت میاد با
ما بخوره .مازیار :چرا چشمات قرمزه گریه کردی؟
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 اره .حالم خوب نبود .یه ذره متفکر نگاهم کرد :فهمیدم چی رو؟ دردت و دیگه. واا .دردم چیه؟ به سهند نگاه کردم که او هم سرش را تکان داد یعنی نمیدونه .مازیار و نگاه کردم گفت :ازهمین درد ها که همه ی دختر ها میگ یرن دیگه .اب پرید توی گلوم و به سرفه افتادم سهند سریع زد پشتم.
بااخم :چقدر تو بی حیایی بچه من نمیدونم به کی رفتی حاال به فرض اینی که تو میگی هست که نیست باید به
زبون بیاری .مازیار :عه ،خب خواستم همزاد پنداری کنم
 مگه تو از اون درد ها میگیری که میخواهی همزاد پنداری کنی نه ..اصال تو از کجا میدونی دردش اون نیست؟؟ خب ،خب میدونم دیگه .مازیار رو به من که قرمز شده بودم از خنده :رها تو زمان هات و به سهند میگی؟گفتم :هوووو .داداش داری در مورد مسائل خصوصیم حرف میزنی ها.مازیار :نه من میخوام روی این سهند و
کم کنم ک ه میگه دردش اون نیست سهند با عصبانیت :بسه دیگه ،بی تربیییت دست مامان و بابا درد نکنه با این
بچه تربیت کردنشون .مازیار :وا چه ربطی داره ،من خودم فهمیدم .در حالیکه اشکهام و پاک میکردم:بسه دیگه
میذارید یه لقمه کوفت کنم ..بعد از اینکه اونا از اتاق رفتند بیرون یکی از تشک هایی رو که بابا خریده بود و
توی کاور بود در اوردم کنار تخت انداختم .سراغ چمدانم رفتم و لباس هامو چیدم خوبه حاال کمد بزرگ بود و
همه میتونستند بذارن .رفتم توی جام و هندزفری و گذاشتم توی گوشم حوصله نداشتم با بچه ها رو به رو بشم.
البته نفس یکبار امد توی اتاق که خودم و زدم بخواب او هم فکر کرد خوابم و رفت ساعت یک بچه ها امدند و
انقدر خسته بودند که سریع خوابیدن اما من خوابم نمیبرد از طرفی گرمم بود از طرف دیگه هم قسمتی از ران
پام که سوخته بود می سوخته اروم بلند شدم و از اتاقم امدم بیرون برق های سالن خا موش بود فقط چندتا
دیوار کوب روشن بود ارام در سالن و باز کردم هوا خیلی خوب بود نفس عمیقی کشیدم و ارام رفتم جلو توی
تاریکی دو نفر رو به روی هم ایستاده بودن .رفتم پشت درختچه ها .صدای مارال بود :خسته شدم مهران ،مامان
و بابا نمیذارن ما ازدواج کنیم میگن فامیل چی میگن .صدای مهران امد :به فامیل چه مربوطه من دوست دارم با
تو ازدواج کنم به هیچکس هم هیچ ربطی نداره .هییی کردم و دستم گذاشتم جلوی دهنم .خاک بر سرم خواهر
برادر میخوان با هم ازدواج کنند!!!!!!! مهران :تو که میدونی من چقدر دوست دارم .مارال هم با لحن مظلومی :من
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بیشتر .یک دفعه مهران سرش را جلو برود و لب های مارال بوسید دوباره هییییی کردم و دستم و جلوی دهنم
گذاشتم و برگشتم توی خونه .هنگ کرده بودم اصال مگه داریم مگه میشه خواهر و برادر با هم ازدواج کنند
وای اینها چرا اینطوری بودند همه اش صحنه ی لب گرفتنشون یادم می ا فتاد .صورتم و از چندشی جمع کردم و
به طرف دستشویی رفتم تا ببینم پماد میتونم پیدا کنم یانه.اما نبود خمیر دندان هم یکجا خونده بودم اصال
درست نیست روی سوختگی بزنی چون خوب که نمیکنه بدتر میکنه .به طرف اشپزخانه رفتم و برق و زدم یه
سیب زمینی کوچولو برداشتم و چند برش زدم شلوارمو در اوردم و سیب زمینی ها رو روی سوختگی گذاشتم.
پشت صندلی نشستم فکرم همه اش پیش مارال و مهران بود هیچ جوره توی کتم نمی رفت که خواهر و برادر
عاشق هم بشن شنیده بودم خواهر و برادری باهم رابطه داشتن که اون هم از سر هوس بوده اما اینکه عاشق
هم با شن واقعاجالبه !!!!.میخواستم ببینم هنوز توی حیاط هستن یا نه بلند شدم و کورمال کورمال به طرف سالن
رفتم .یک دفعه پام گیر کرد و پخش زمین شدم .وای این فرش چقدر نرمه .سرم و بلند کردم و چشمام تو دو
جفت چشم قفل شد .چشمام گرد شد .خواستم داد بزنم دزد .که دستش را جلو ی دهنم گذاشت و برگشت
طوریکه من زیر بودم اون رو دست و پا میزدم که ولم کنه اما محکم چسبیده بود بهم
 چه خبرته وحشی؟!! این که صدای مزخرفه خودشه با پام محکم زدم توی شکمش که صدای اخش بلند شد وهمه ی وزنش و انداخت روی من و اه و ناله کرد .اخم کردم  :بلند شو وزن د ویست کیلوییت و انداختی روی من
بلند شو پرس شدم .سرش را بلند کرد چشم هاش برق میزد.
 بلند میشی یا نه؟؟ دستش را گذاشت روی همان قسمتی که سوخته بود تا بلند شه که اخم در امد و اشک تویچشم هایم حلقه زد :چرا پامو فشار میدی؟ اییییی .خواست جوابم و بده که همان موقع بر ق جلوی در روشن شد
و سایه اش روی ما افتاد .سریع برگشتیم به طرف در که دیدیم بابا و مامان با چشم های گرد شده دارن ما رو
نگاه میکنند هردو تا مون انقدر هول شده بودیم که نفهمیدم چطور بلندشیم وقتی بلند شدم تازه فهمیدم شلوار
پام نیست البته تونیکم کمی بلند بود ولی خب کال پاهام لخت بود .ارتام هم با چشم های وق زاده داشت پاهای
منو نگاه میکرد مامان و بابا به طرف ما امدن .بابا صورتش از خشم قرمز شده بود با صدایی که سعی میکرد
کنترل کنه  :چه غلطی داشتید میکردید؟ تا حاال بابا رو اینطور عصبی ندیده بودم من که سرم و انداختم پایین.
مامان با نگرانی و عصبانیتی که توی صداش مشهود بود گفت :تو رو خدا بگید چیزی که دیدیم درست نبود.
ارتام و نگاه کردم که سرش پایین بود پسره ی خر حاال که باید بلبل زبونی کنی ساکته .سرم و بلند کردم :بریم
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توی اشپزخونه اینجا ممکنه کسی صدامون و بشنوه .مامان کمی ن گاهم کرد و حرکت کرد بعدهم بابا و من و
ارتام .بابا :خب می شنویم .سرم و بلند کردم چشم تو چشم گفتم :به خاطر نسکافه ای که ریخته بود روی پام،
پام قرمز شده بود و میسوخت امدم .پماد بردارم اما قبلش رفتم توی حیاط که مارال و مهران و دیدم دارن
حرف میزنند نموندم گوش ک نم امدم تو که دیدم پماد نداریم بعد هم سیب زمینی برش زدم و گذاشتم روی
سوختگی و شلوارم و سیب زمینی رو نشون دادم که روی صندلی بود .کنجکاو شدم ببینم هنوز توی حیاط اند که
یه دفعه پام گیر کرد و پخش زمین شدم که دیدم افتادم روی این اقا و با دست ارتام و نشون دادم فکر کردم
دزده و خواستم جیغ داد کنم که دهنم و گرفت و گفت اونه من هم لگد زدم زیر شکمش که اخش در امد با اون
هیکل پهلوون پنبه اش افتاد رو من.ارتام با عصبانیت :هیکل من پهلوون پنبه است؟؟پوزخند زدم :اوه یادم نبود
که جنابالی هرکولی .اصال ببینم وسط سالن چه غلطی میکردی؟
 هوو .با من درست حرف بزنا. نه ،بابا نخوام درست حرف بزنم مثال چه غلطی می کنی؟ تو که هر بالی خواستی سرم اوردی اون از پام و کهسوزوندی اون هم از ابرویی که بردی این هم این که فقط کم بود مامان و بابا فکر کنند من با توئم .بابا که انگار
از حرف های من قانع شده بود  :چطور پاتو سوزوند؟ نگاهش کردم که دیدم سرش انداخته پایین من هم
نامردی نکردم و جریان و گفتم .مامان و بابا با عصبانیت و تعجب ارتام و نگاه میکردند بابا :واقعا برات متاسفم
فکر میکردم بزرگ شدی و بیشتر از سنت میفهمی اما میبینم اشتباه میکردم هنوز خیلی بچه ای .ولی گوش کن
اقا ارتام اخرین باریه که دارم این حرف و میزنم همون قدر که تو بچه ی منی رها هم بچه ی منه من نمیگم
خواهرتو میگم بچه ی من پس به حرمت بچه ی من بودن باید بهش احترام بذاری اگر بار دیگه فقط بار دیگه
رفتار ناشایستی ازت ببینم به کل از ارث محرومت میک نم .ارتام که تا اون لحظه سرش پایین بود سرش و بلند
کرد و با نفرت نگاهم کرد :یعنی این انقدر ارزش داره؟ بابا :اره ،ارزشش خیلی بیشتر هم هست بار اخرت هم
بود که اینطوری حرف زدی ،حاال هم زود برید توی اتاقاتون.
 حاال این موقع شب شما اینجا چکار میکردید؟ بابا:عسل به خاطر اینکه ارتام و دعوا کردم اون هم از خونه زدبیرون و نیومد نگران بود امدیم پایین ببینیم امده یا نه .چون اقا موبایلش و هم جواب نمیداد و با اخم نگاهش
کرد.سرم و تکان دادم و شلوارم و برداشتم و در حالیکه از کنار ارتام رد میشدم گفتم :نوش جونت گوش بشه
به تنت .با چشم هایی ترسناک نگاهم کرد من هم براش پوزخندی زدم و به اتاقم رفتم و راحت خوابیدم ساعت
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هشت بیدار شدم .هنوز همه خواب بودن خیلی شارژ بودم و از ناراحتی دیشب خبری نبودیه تونیک ابی تیره با
طرح های طالیی و شلوار تنگ مشکی و صندل های مشکی پوشیدم و از اتاقم امدم بیرون رفتم توی اشپزخانه
سماور و گذاشتم چایی رو دم کردم در یخچال و باز کردم پر بود .ده تا تخم مرغ برداشتم و گذاشتم عسلی
بشه مرباهای البالو و تمشک و توت فرنگی هم توی ظرف های مختلف ریختم پنیر و کره رو هم توی بشقاب
چیدم گردو ها رو هم همینطور .کره ی بادام زمی نی و نوتال رو که عاشقشون بودم قایم کردم تا کسی نبینه و
بخواهد بخوره .خامه و عسل هم توی ظرف ریختم ابمیوه رو درست کردم و توی لیوان ریختم سفره رو پهن
کردم و وسایل و چیدم .فقط نون کم بود هر چی دنبالش گشتم پیدا نکردم برگشتم توی اتاق یه مانتوی پانچ
ابی فیروزه ای پوشیدم شال مشکیم و هم سر کردم کیف پول و عینکم و هم برداشتم از خانه زدم بیرون ،باید
ماشین میگرفتم .تاکسی سوار شدم و در نانوایی بربری پیاده شدم ده تا نون خریدم .از تاکسی خواستم نانوایی
لواشی هم ببره .از انجا هم سی تا نان لواش خریدم و برگشتم خانه ،فکر میکردم همه بیدار شدن ساعت و نگاه
کردم تازه هشت و نیم بود .نان لواش ها رو بسته بندی کردم و داخل فریزر گذاشتم .نان بربری ها رو هم
برش زدم و یک پارچه انداختم روشون .خوشم میاد کال کدبانویی هستم برای خودم با اینکه خدمتکار داریم اما
خودم از پس اینطور کارها برمیام دوست داشتم برم لب اب .ایشش اینها هم که مثل خرس خوابیدن .زیر تخم
مرغ ها رو خاموش کردم و برگشتم توی اتاق لباسم را در اوردم و توی جام دراز کشیدم به روشنا و ریما نگاه
کردم که چه خنده دار خوابیدن .پای ریما توی شکم روشنا بود و دست روشنا هم دور گردن ریمابود ،اینها
هم دیگرو با شوهراشون اشتباه گرفتند حاال خوبه من از این اشتباه کردن در امان بودم .موبایلم و برداشتم و
ازشون عکس گرفتم چشم هامو بستم و ذهنم رفت پی دیشب خنده ام گرفت بیچاره مامان و بابا انگار حاال چه
صحنه ی ناجوری دیدند ولی خدا رو شکر بابا انقدر بهم اعتماد دا ره که حرفام و قبول کنه؛ ولی خوشمم امد
خوب این ارتام بیشعور ضایع کرد ایششش اینها چرا از خواب بیدار نمی شن خب توی اتاق پدر و مادرا که نمی
تونم برم بهتره برم توی اتاق پسر ها اروم بلند شدم و در اتاق و باز کردم که در اصل اتاق ارتام بود .ارتام و
ابتین که روی تخ ت خوابیده بودند مهران هم پایین بود از وقتی که صحنه ی دیشب و دیدم از مهران بدم امده
بود یعنی ابتین بفهمه چه واکنشی نشون میده شانه ای باال انداختم حاال خوبه مهران پیش مارال نیست واال با
چیزی که من دیشب دیدم خیلی عجیبه که نرفته پیشش اتاق هم خالی .در اتاق بعدی رو باز کردم ،سهند و
روهام روی تخت بودند و مازیار روی مبل خوابیده بود .رهام هم مثل خواهراش بود همچین دست انداخته بود
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گردن سهند که انگار سهند زنشه .ریز خندیدم و موبایلم و در اوردم و عکس انداختم ،موبایل سهند روی میز
بود فکری به سرم زد موبایلش و برداشتم و از حالت سکوت خارج کردم و صدایش هم روی بیشترین حد
گذاشتم ریز خندیدم و از اتاق امدم بیرون .رفتم توی اتاق خودم و خطی رو که هیچکس شماره اش رو نداشت
وانداختم و باهاش زنگ زدم به سهند .چندتا بوق خورد تا برداشت البته صدا گوشیش خیلی زیاد بود و من
صداشو میشنیدم .با صدا ی خواب الود :بله؟؟ چندتا فوت کردم.
 بلهه ،مگه مرض داری کله سحر زنگ میزنی فوت میکنی دوباره فوت کردم. برو بابا و موبایل و قطع کرد دوباره زنگ زدم بلههه؟؟ دوباره فوت کردم .با عصبانیت :اگر خانمی که من زن دارم زنمم خیلی دوست دارم اگرهم اقایی کهبرو بمیر مرتیک ه و قطع کرد .سرم و کردم زیر پتو و خندیدم همچین میگه زن دارم که ادم باورش میشه فکر
کنم منظور از زنش رهام بود سریع خط خودمو انداختم و خودمو زدم به خواب چون تیرم به هدف خورده بود و
صدای پا می امد .ده دقیقه بعد در اتاق باز شد صدای عمه و مامان بود مامان :ساری ا ینا که خوابند پس کار کیه،
تازه نون هم گرفته .عمه :به غیر از سام فکر نمیکنم کار کسی دیگه بوده باشه.
 عمرا .سام یکبار توی عمرش برای من صبحانه درست کرد اون هم زمانی بود که برای اولین بار باهم بودیمتازه همه ی خوراکی هایی که مامان جون اورده بود گذاشته بود روی میز اونوقت بیاد برای این همه ادم صبحانه
درست کنه .عمه ریز خندید :یادته؟ دختر ها بلند شید .مامان :نفس،رها بلند شید و از اتاق رفتند بیرون من هم
سرمو کرده بودم زیر پتو و ریز میخندیدم اخیییی بابا برای مامان صبحانه درست کرده بود ،چه رومانتیک
شانس هم نداریم از این شوهر ها گیرمون بی افته هییی .صدای نفس امد :سوگند بلند شو .رهابلند شید،
روشنا،ریما .صدامو خواب الود کردم :خوابم میاد.
 بلند شو ببینم .بالخره بلند شنیدیم من چون حاضر بودم فقط صورتمو شستم و رفتم پایین .همه بیدار شدهبودند سالم کردم .جوابم را دادند .گفتم :چرا وایستادید؟ رهام :اخه ،یه فرشته ی مهربونی غیر از مادر ها لطف
کرده و سفره و انداخته و همون فرشته ی مهربون به غیر از بابا ها رفته نون خریده .حاال داریم استخاره میکنیم
که یه وقت به نیت سؤیی اون فرشته این سفره رو ننداخته باشه همه خندیدند در حالیکه می خندیدم :مثال چه
نیتی؟
 -مثال برگشتمون به تهران یا فرستادنمون گوشه ی بیمارستان .عموسام احیانا این خون جن یا روح نداشته؟ بابا:
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جن و روح چیه اینجا زمین خالی بود ما گرفتیم .بلند زدم زیر خنده دلم وگرفته بودم و میخندیدم .مازیار :یا
خدا جنی شد .امیرخان :رهاجان چی شده بگ و ما هم بخندیم .در حالیکه اشک هامو پاک میکردم:رهام تیکه ی
جن و روح و خوب امد اخه جن و روح بیکارن بیان برای تو سفره بندازن .مازیار :پس کار کی بوده؟
 زیاد به مغزت فشار نیار کار من بوده .همه همزمان گفتند :کار تو؟؟ خب اره مگه چیه؟ مامان :یعنی تو این سفره رو چیدی؟ اره .بابا :یعنی تو رفتی نون خریدی؟ بلهههه .حاال میشه بفرمایید بشینید.بابا :مرسی ،لطف کردی ولی کار درستی نکردی که تنها رفتی بیرون. بابا من بزرگ شدم دیگه ،بعدشم با تاکسی رفتم و امدم .مازیار :خب پس فرشته ی مهربون معلوم شد حاالهمه بفرمایید و خودش نشست بقیه هم نشستند لبخند زدم و رفتم توی اشپزخانه .مامان جون :قربون دختر
کدبانو و گلم برم.خندیدم :خدانکنه .مامان لبخند زد :حاال ما همه هنگ کرده بودیم که کار کیه؟
 خب دیگه ما اینیم عسل خانم و پریدم بغلش و بوسیدمش ،او هم صورتم و بوسید :پات که دیگه نمی سوزه نه خ وب شد .بعد از صبحانه .تصمیم گرفتیم بریم لب دریا البته فقط جوون ها .یه تیشرت سفید کوتاه تا باالیناف که استین های گشادی داشت پوشیدم و یک ساپورت زاپ که تا باالی شکم بود یه شال سفید هم انداختم
روی سرم عینک شنا و دماغ گیرم و برداشتم و همراه بچه ها رفتیم لب اب  ،نفس کنارم امد :دیشب نشد ازت
معذرت خواهی کنم
 چرا؟ به خاطر کار ارتام .لبخند زدم :نگران نباش همون دیشب باهاش تصفیه کردم چطوری؟ بعدا بهت میگم .دریا زیاد شلوغ نبود صندل هایم و در اوردم و پاهامو کردم توی اب .گرمی اب خیلی لذتبخش بود اما یه چیز هایی روی پا م وول میزدن و چندشم میشد پسرها زیر انداز و پهن کردند .رهام هم چتر
مخصوصش افتتاح کرد شالم و در اوردم و انداختم روی زیر انداز موهام بلند و تا کمرم بود برای همین جمع و
جور کردنش سخت بود .با کش باالی سرم بستم رفتم توی اب گرمی و تمییزی اب ادمو به شور می اورد .همان
موقع مازیار هم با یه شورتک امد توی اب بعد هم رهام وسهندو روشنا و ریما هم امدند .خوشم میاد پسرای
خودشیفته امون همه با شورتک بودند  .جلو رفتم و شنا کردم عینکم و زدم تا زیر اب و ببینم .البته چون زیاد
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جلو نبود چیز زیادی معلوم نبود ولی هرچی که بود بهتر از خزر بود صدای خنده ی بچه ها می امد کمی جلوتر
رفتم شنا کردم ،انقدر اب بازی کردم که خسته شدم و از اب امدم بیرون و رفتم پیش نفس که اصال توی اب
نیومد روی شن ها نشستم :چرا نیومدی توی اب_ عادتم
 چه بد .به ارتام و ابتین نگاه کردم که اون طرف تر باهم حر ف میزدند .مارال و مهران هم که کنار هم مثل دوتا زوج عاشق قدم میزدند .نفس :بیا از این روغن بزن تا بدنت نسوزه .لبخندی به مهربونیش زدم و روغن
وگرفتم همان موقع سوگند امد وخودش روی من ولو کرد .خندیدم :خسته شدی؟
 اره خیلی وقت بود اب بازی نکرده بودم .وای این روغن رو بده من م بزنم االن بدن سفیدم همه میسوزه کمی ازروغن ریختم کف دستم :بیا بزن سفید برفی.
 چیه حسودیت میشه بدن تو سفید نیست. نخیر عزیزم من از بدنم راضیم .چیه ادم سفید مثل شیر برنج باشه ،البته به خواهر گلم برنخوره ها.سوگند:حکایت گربه هست که دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده در حالیکه بلند میشدم :تو اینطور فکر کنه .به
طرف رهام رفتم که زیر چترش دراز کشیده بود .گفتم :بدنگذره  ،نگاهم کرد :جای شما خالی.
 عههه ،خب حاالبلند شو تا جام خالی نباشه. نچ ،بلند نمیشم. عه ،رهام بلند شو دیگه االن بدنم میسوزه .شیطون :نچ .اخم کردم و گفتم :واقعا که ادم بیشعوری هستی .ازقصد از کنار چتر رفتم و دکمه اش رو زدم که چتر بسته شد و رهام اون زیر گیر افتاد داد و هوارش بلند شد.
خندیدم :صدات نمیاد بلندتر بگو
 به خدا رها دستم بهت برسه زنده نمیذارمت. باشه هر وقت رسید زنده نزار .همه از داد و هوار ما داشتند نگاه میکردند و میخندیدند .رهام بالخره امدبیرون .و اول با اخم بچه ها رو نگاه کرد و بعد هم منو.
 رها زندت نمیزارم .زبونم در اوردم و دویدم .او هم دنبال من میدوید و برام خط و نشون میکشید من هممیخندیدم و میدویدم مسیرم و کج کردم و رفتم توی اب سرعتش رو زیاد کرد و به من رسید و از پشت گرفت
و بلندم کردم .جیغ جیغ میکردم .که بذارتم زمین.انداختتم توی اب و شروع کرد به قلقلک دادنم ،بی نهایت
قلقلکی بودم  .جیغ میزدم وای رهام بسه  ،نکن ،وای بسه ،اما دست بردار نبود .من هم پاهامو انداختم دور
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کمرش و سرم و بلند کردم و گوشش و گاز گرفتم .دادش بلند شد و من دوباره افتادم روی زمین .گوشش و
گرفته بود و چهره اش جمع شده بود که نشون از دردش میداد .ریما و روشنا به طرفمون امدن.لبخند حرص
دراری زدم :بهت گفتم غلغلکم نده.
 خیلی وحشی چرا مثل سگ گاز میگیری. سگ وفادارکه هیچوقت گاز نمیگره ولی سگ هار در همه حال گاز میگیره .بلند شدم :تقصیر خودت هی بهت میگم غلغلکم نده .حاال دستت وبردار ببینم.
 نمی خوام .روشنا :داداش درد داری؟ اخم کردم و با زور دستش و برداشتم .گوشش بدجور قرمز شده بود باپشیمانی :ببخشید،بذار بوست کنم خوب بشی و صورتش را بوسیدم .بیچاره هنگ کرد.
 بخشیدی؟ سرش را تکان داد و بی هیچ حرفی از اب رفت بیرون .من هم همان جا توی اب نشستم و دستم ودور پام حلقه کردم .کمی بعد صدای نفس و شنیدم که صدام میزد .برگشتم و نگاهش کردم :بیا بیرون داریم
میریم .از اب بیرون امدم و پانچ ابی فیروزه ای بلندم و انداختم دورم و شالم هم سرم کردم چون از ویال تا دریا
ده دقیقه راه بود که باید با ماشین میرفتی.خواستم سوار ماشین ارتام بشم که گفت :االن صندلی ها رو خیس
میکنی .شانه ای باال انداختم :خب چیکار کنم.
 با ماشین های دیگه بیا. عشقم میکشه االن با این ماشین بیام م شکلی هم داری مشکل خودت و سوار شدم از عصبانیت دندان هایش راروی هم میفرشد نفس و مازیار و سوگند هم سوار شدن .وقتی وارد ویال شدیم بوی کباب هوش از سرمون برد.
پدر های محترم توی حیاط روی باربیکیو مشغول کباب زدن بودن من که سریع رفتم داخل میخواستم برم
حمام .که رها م و مازیار سهند دویدند و رفتند حمام طبقه ی باال .رفتم توی اشپزخانه و سالم کردم همه جوابمو
دادن .مامان :رها برو حمام زود بیا میخواهیم نهار بخوریم.
 االن میرم .در حالیکه به خیار ساالد ناخونک میزدم :فقط مامان میشه لباس هامو بیارید پایین دیگه من نرم باال باشه برو. پس حوله ام و هم بیارید. -باشه .رفتم توی حمام کل بدنم شن و ماسه شده بود .لعنتی فشار اب هم کم بود هرطور بودم خودم و شستم.
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مامان لباس هامو اورد پوشیدم و رفتم باال توی اتاقم بعد از من سوگند سریع رفت توی حمام .البته پسر ها امده
بودند بیرون ولی خب دیگه نر فت باال .کمی تقویت کننده زدم به موهام صورتم کمی برنزه شده بود دستام هم
همینطور دو رنگ شده بود .خیلی کم ارایش کردم و خیس موهامو دم اسبی بستم و رفتم پایین سفره رو پهن
کرده بودند من هم نشستم تازه فهمیدم چقدر گرسنه ام ،نفس کنارم نشست و ارام :ابتین دوست ارتامه؟ سرمو
تکان دادم .گفت :خیلی صمیمین؟
 نمیدونم ولی ابتین گفت دوساله دوستن .سرش را تکان داد زدم به پهلوش و با خنده :چیه شیطون نکنهچشمت گرفته؟! هول شد :نه ،نه بابا چی میگی برای خودت .خندیدم :مچت و گرفتم خوشت امده خوبه بهم
میایید
 چی الکی میبری و میدوزی. میگ ن دل به دل راه داره اگر تو واقعا از اون خوشت بیاد او هم از تو خوشش میاد البته اگر کسیتوی زندگیشنباشه.
 یعنی هست؟ نمیدونم .ولی نگران نباش امارش و در میارم برات چجوری؟ یه جوری.مگه من چندتا خواهر به اسم نفس دارم که عاشق شده .اخم کرد :عاشق نشدم خیلی خب با با ،به هر حال بهش که احساس داری؟اره .خب. حاال نهارتو بخور .بعد از نهار بابا :شما رفتید دریا و عشق و حال حاال نوبت ماست .پس بقیه ی کار ها باخودتون ،خانم ها اقایون عزیز بلند شیدبریم لب دریا بچه های گل بقیه اش و ردیف می کنند .در ضمن اقایون
و خانم ها با هم همکاری میکنید و شام شب هم با شماست.چون ما میخواهیم بریم بگردیم .ما اعتراض کردیم.
بابا اخم کرد:ساکت اعتراض وارد نیست نیام ببینم دختر ها اعتراض میکنند نصف به نصف کار میکنید و اگر نه
جریمه میشید .سهند :وایی دایی به خدا خسته ایم االن دلمون میخواهد بخوابیم.
 باشه کارهاتون انجام بدید بعد بخوابید .خیلی خب دوستان بریم همه بلند شدن و ارزوی موفقیت کردن ورفتند.سهند :وای من که رفتم بخوابم .مازیار و رهام گفتند ما هم میایم .مارال :من که اصال تا حاال کار نکردم و
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بلند شد و رفت.روشنا :وای چقدر خسته ام ریما بلند شو تا حما م خالیه بریم حمام انها هم که بلند شدند رفتند.
ارتام هم که کال معلوم بود اهل هیچ کاری نیست رفت .نفس ارام :رها حالم خوب نیست میرم قرص بخورم.
مهران و ابتین هم که هردو موبایل هاشون زنگ زد و رفتند علی موند و حوضش من موندم با یه سفره پر از
ظرف های چرب و کثیف .س رم و تکان دادم :ادم به این مفت خوری نوبره فقط بلدن بخورند عرضه ی هیچ
کاری رو ندارن شفته های تعطیل .بلند شدم وسایل و جمع کردم و بردم توی اشپزخانه اشپزخانه هم بهم ریخته
بود ،پر از ظرف های کثیف ماشین ظرف شویی برای اینجا واجب بود .همه ی ظرف ها رو بردم توی اشپزخانه
غذا و ساالدی که اضافه بود توی ظرف ریختم و همه رو گذاشتم توی یخچال .دستکش ها رو دستم کردم و
شروع کردم به ظرف شستن ،وسط های شستنم بود که سوگند با سر حوله پیچ امد :رها چیکار میکنی؟
واضح نیست پس بقیه کجان؟؟ پدر و مادر های گرامی مثل دوتا زوج رفتند ددر ،بچه های تن پرورشونم از زیر کار در رفتن و همه افتادگردن من.
 وا یعنی چی اخه این همه ظرف و کار و که نمیشه تو انجام بدی فعال که دارم انجام میدم ،تو برو غذا بردار گرم کن نه کمکت میکنم بعد میخورم .سرم را تکان دادم و با هم مشغول شستن شدیم ساعت چهار بود که ولو شدیمروی صندلی .بلند شدم و برایش غذا ریختم و گذاشتم تو ماکروفر .گفتم :تازه بابا گفت غذا درست کنیم
 وای من که خیلی خسته شدم بقیه بیان از اینها که ابی گرم نمیشه.لبخند بدجنسی زدم :اما من فکری دارم ،با تعجب :چه فکری؟ غذا درست میکنم برای خودمون اما برای اونا نمیذاریم خب عقل کل جان میرن از بیرون میخرن نه دیگه من نمیذارم باید امشب با نون پنیر سر کنند. چطوری؟ تو فعال غذاتو بخور ،راستی تو بلدی غذا درست کنی -ای یه چیز هایی
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 خوبه .از اشپزخانه زدم بیرون موبایلم و زدم روی فیلم برداری گرفتم طرف خودم :االن راس ساعت چهار ومنو سوگند تازه ظرف ها رو با هم شستیم و حسابی خسته ایم چون بچه های تنبل و بی مسئولیت پیچدن به
بازی و اصال کوچکترین کاری نکردند در اتاق ها رو باز کردم واز همه شون که ولو بودند فیلم گرفتم دوباره
برگشتم پیش سوگند :اما ما یه نقشه ی خیلی خوب داریم اما به همکاری شما پدر مادر های عزیز نیازمندیم و
فیلم و قطع کردم.
 برای شب چی بذاریم اووم ...خب سوپ و ساالد ماکارانی و کمی ته چین. اره خیلی خوبه من ته چین و بلدم .ولی سوپ بلد نیستم من هم بلد نیستم االن دستورش و در میارم از اینترنت .مشغول درست کردن سوپ قارچ و خامه به میزانالزم شدم.بعد هم با هم کمی ساالد ماکارانی درست کردیم .اونا هم که انگار کوه کندن مثل خرس خوابیدن.
اخر سر هم سوگند ته چین و درست کرد و گذاشت توی فر .ساعت شش فیلم و برای بابا فرستادم .نیم ساعت
بعد هم بچه ها بیدار شدند اول نفس امد پایین چون اون حالش خوب نبود بهش غذا میدادیم ولی باز هم از زیر
کار در رفته بود گفت :وای شما همه ی کار ها رو کردید .تو رو خدا ببخشید واقعا حالم خوب نبود حاال کاری
نمونده
 نه تو هم چون عذرت موجه بود کاری باهات نداریم ولی دفعه ی بعد تالفی میکنی .سوگند سرش را رویپایم گذاشت و دراز کشید :راست میگه داریم از خستگی میمیریم ..کمی بعد هم بقیه امدن پایین رهام :چه
بوهای خوبی میاد .وای خیلی خوبه دختر توی خونه باشه همه ی کار ها رو میکنه .پسرا خندیدند و حرفش و
تآیید کردند .سرد نگاهشون کردم و پوزخندی زدم مازیار :چرا پوزخند میزنی؟
 بی تف اوت نگاهش کردم و شانه ای باال انداختم .سهند :واقعا دستتون درد نکنه .دوباره سرد نگاهشون کردمسوگند هم که چشم هاشو بسته بود اما اخمش معلوم بود .سهند :رها چرا اینجوری نگاه میکنی؟ .جوابش را
ندادم ان ها هم که عین خیالشون نبود رفتند نشستند جلوی تلوزیون و ورق باز ی کردند.به اشی که براشون
پخته بودم فکر کردم و وجب های روغنش .ساعت هشت بود که بابا اینا امدندهمه اشون با اخم وارد شدن و
جواب سالم هیچکس و ندادن البته جواب سالم منو سوگند و نفس و دادند وقتی انها رفتند توی اتاق هاشون تا
لباس هاشون عوض کنند .رهام :بابا اینا ی ه جوری نبودند .ابتین :چرا یه جوری بودن ،خوشم میاد این ارتام هم
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کال بی رگ عین خیالش نیست با سوگند بلند شدیم دست نفس و هم گرفتم و بلند کردم و رفتیم توی
اشپزخونه و مشغول چیدن میز هشت نفره شدیم ،نفس :چرا اینقدر غذاها کمه؟
 عزیزم ما به کس مفت نمیدیم بخوره پس ام شب شام بی شام .با دهن باز منو سوگند و نگاه کرد .غذا ها روریختم و گذاشتیم روی میز کمی بعد بابا اینا امدن .پسر ها فکر کردن وقت شامه امدن داخل.رهام :عه چرا روی
میز چیدن جا نمیشیم که .مازیار :غذاها چرا انقدر کمه .فکر کنم پیمانه دستتون نبوده نه؟؟! و همگی زدن زیر
خنده .امیرعلی خان :کسی قرار نیست به شما ها غذا بده  ،رهام :یعنی چی بابا؟!! امیر خان :یعنی ما بچه های بی
مسئولیت و تن پرور نمی خواهیم حاال برید بیرون .ابتین :بابا یعنی ما امشب شام نمی خوریم .اقا متین با اخم:
شام میخورید ولی این غذا رو نمیخورید شاید نون پ نیر بتونید بخورید .ارتام که تا اون لحظه ساکت بود :بابا
معنی این کار هاتون یعنی چی؟ بابا با اخم نگاهشون کرد :مگه نگفتم همگی باهم همکاری میکنید به کسی فشار
نیاد مگه نگفتم مسئولیت و تقسیم کنید چقدر این کار و کردید .سهند :دایی ما میخواستیم ....بابا نذاشت حرف
ب زنه و با پوزخند :حتما کمک کنید اما دختر ها نذاشتن گفتن محال بذاریم اقایون دست به سیاه و سفید بزنن.
اره؟ بلند داد زد :اره؟ همه اشون سرشون انداختن پایین .من هم با پوزخند نگاهشون میکردم .مامان جون :فکر
کردید اگر از زیر کار در بریدمبگن چقدر بزرگ شدید؟ نه اینطو ر نیست هر وقت کارتون و به نحو احسن
انجام دادید میگن بزرگ شدن حاال هم برید بیرون میخواهیم شام بخوریم .مهران :بریم  ،میریم از بیرون غذا
میگیریم پسر ها که با این فکر شارژ شدن .خواستن برن بیرون که پوزخندی زدم :به همین خیال باشید همه
اشون برگشتن طرف من .رهام :پس همه ی این اتیش ها از گور تو بلند میشه؟؟؟ لبخند حرص در اری زدم:
شما اینطور فکر کنید .بابا :از این در نمی تونید برید بیرون اگر هم رفتید دیگه بر نمیگردید این تصمیم من
نیست تصمیم جمعه .ارتام :فکر نمی کنید خیلی دارید زیاده روی میکنید .بابا :نه چون شما خودتون از اول قدم
اشتباه و برداشتید تنها لطفی هم که میتونم بکنم اینه که شام نان و پنیر بخورید .چیشی کردن و از اشپزخانه
بیرون رفتن .وقتی رفتن زدم زیر خنده .وخودم و انداختم توی بغل بابا بابا خندید وصورتم و بوسید عمه:
ورپریده،کاری کرد برای اولین بار بچه هام بی شا م بمونند .لب برچیدم :به خدا عمه من و سوگند خسته شدیم.
از بس ظرف شدیم انوقت اونا مثل خرس خوابیدن .مامان جون خندید :حقشون بود البته اقا متین من منظورم
بچه های شما نیست .اقا متین خندید :شما حق دارید از بس کار نکردن بی مسئولیت و تن پرور شدن حاال یه
شب هم شام نخورن چیزی نمیشه .مامان لبخند زد :حاال از دستپخت دختر ها بخوریم ببینیم چیکار کردن .بابا با
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خنده :سوگند جان رها جان مطمئنید احتیاج به اورژانس نیست .هردو اعتراض کردیم بابا خندید کمی سوپ
ریخت همه اشون خوردن و به به و چه چه کردن .بعد از شام بابا :با اجازه بذار ید شام نخورده ها ظرف ها رو
بشورن .همه موافقت کردند خدا رو شکر از غذا ها هم چیزی نمونده بود و فقط یه ذره ساالد ماکارانی بود که
من و سوگند داشتین تهش و در می اوردیم .همه رفتند توی سالن صدای بابا امد :اشپزخونه رو مثل دسته ی گل
فردا از تون میخواهیم .سهند :دایی شام نمیدید کار هم میکشید امیرخان :همینه که هست .نفس :حاال چطور
اینها نمیتونند برن بیرون؟
 بابا دراصلی و پارکینگ و قفل کرده باالی در هم که حفاظ داره ماشین ها رو هم جلوی در پارک کردند کهکسی نتونه بره بیرون .نفس خندید :عجب .گفتم :نفس یه ذره غذا مونده میریز م روشنا و ریما را و صدا کن
ببرشون توی اتاق بهشون غذا بده .سوگند :عه ،قرارمون این نبود.
 بذار حداقل توی تیم خودمون ادم داشته باشیم چون پسرها ساکت نمیشینند .نفس :اره راست میگه .غذاریختم توی بشقاب و دادم نفس برد .از توی اشپزخانه داد زدم :اقایون ظرف ها صدا تون میکنه و ریز خندیدم
سوگند هم خندید .چون بابا اینا رفته بودن لب دریا مامان جون هم توی اتاق خودش خواب بود و ممکن بود
دوباره از زیر کار در برن .کمی بعد پسر ها با چهره های عصبی وارد شدن .من و سوگند هم با لبخند حرص
دراری نگاهشون میکردیم .رهام با اخم :چیه چی میخواهید بلند شید برید بیرون
 نچ ،باید بمونیم به کارهاتون نظارت کنیم. خیلی رو دارید به خدا_ اون که مختص شماست. البته تو نسبت به یه دختر سرراهی روت خیلی بیشتره .از حرفش هنگ کردم :چیی؟ ارتام و سهند هم هنگکردن بقیه هم همینطور .رهام :فکر کردی نمیدونم  .پوز خند زد :هه اشتباه کردی من خبر دارم که عموسام و
خاله عسل تو رو اوردن و بزرگت کردن .مازیار با بهت :چی میگی رهام.؟
 بله این حقیقته .من کال هنگ کرده بودم .ارتام با اخم :حاال که چی؟ رهام :الکی ازش طرفداری نکن چونمیدونم رابطه ی خوبی باهاش نداری .دیگه انجا نموند م و به طرف اتاقم رفتم روشنا و ریما داشتند غذا
میخوردند نفس هم سرگرم موبایلش بود .دلم میخواست یه جا گیر بیارم و زار بزنم .قبال فقط ارتام غرورم و
خورد میکرد حاال همه باید این کار و کنند .رفتم توی اتاق مامان اینا خودم و انداختم روی تخت و گریه کردم به
بخت بدم و به تحقیر شدنم و به اینکه تا کی باید بترسم که کسی نفهمه ،انقدر گریه کردم که نفهمیدم کی
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خوابم برد .صبح که چشم باز کردم توی اتاق خودم روی تخت بودم روشنا و نفس و ریما هم روی زمین خوابیده
بودند سوگند هم کنار من .بلند شدم و از اتاق زدم بیرون ،خیلی ناراحت بود م احساس میکردم قلبم بین
دستگاه پرسه یعنی گذاشتن مامان اینا بفهمند؟!! رفتم توی حیاط ،گوشه ای که یه تاپ کوچک داشت رویش
نشستم به بخت بدم و به اینکه تا کجا باید تحقیر بشم زار زدم .نمیدونم چقدر گذشته بود که بلند شدم و رفتم
تو اکثرا بیدار شده بودن بدون اینکه به کسی نگاهم کنم از پله ها رفتم باال که سینه به سینه با ارتام شدم.
نگاهش کردم و دوباره اشک توی چشمهام حلقه زد سریع از کنارش رد شدم و رفتم توی اتاق کسی نبود خودم
روی تخت انداختم و دوباره گریه کردم همان موقع در باز شد مامان امد داخل :رها حالت خوبه؟ اشک هایم و
پ اک کردم و برگشتم نگاهش کردم .گفت :چرا چشمات انقدر قرمزه گریه کردی؟ فهمیدم خبر نداره سرم و
تکان دادم:دیشب خوب نخوابیدم.
 حاال بلند شو صورتت بشور بیا صبحانه بخور که میخواهیم بریم جزیره گردی به لبخندش لبخند زدم :میلندارم ،فقط هر وقت خواستید برید بگید حاضر شم
 یعنی چی میل ندارم بلند شو تنبل. مامان جان دیشب برای اینکه غذا نمونه زیاد خورد برای همین هنوز سیرم ،بینیمو کشید :ایشیطون  ،باشه پسحاضر باش و از اتاق رفت بیرون مطمئنا نذاشتن مامان و بابا خبر دار بشن .حاال خوبه بابا اینطور مثل شیر پشتم
و اگر نه چه ها که ن می گفتند .حوصله ی تیپ زدن نداشتم همان لباس هایی که روز اول تنم بود پوشیدم .نه به
کسی نگاه میکردم نه حوصله ی حرف زدن داشتم .یعنی دیگه کسی برام مهم نبود وقتی به خیلی ها رو بدی
هرکاری دلشون میخواهد باهات میکنند من هم لزومی نداره دیگه بخوام با کسی گرم بگیرم از این به بعد
میشم یه رهای سرد و مغرور که همه از سرماش یخ کنند.مثل روحی از این طرف به ان طرف دنبالشون کشیده
میشدم سهند بارها خواست نزدیک بشه و حرفی بزنه اما من این اجازه رو ندادم .توی یکی از پاساژ روی صندلی
نشسته بودم و به اصرار مامان و بابا مبنی بر خرید کرد ن اهمیت ندادم .مارال امد کنارم نشست و دستم و فشرد
نگاهش کردم لبخندمهربونی زد که تا حاال ندیده بودم گفت :من هم مثل تو سرراهی ام دوماهم که بود پدر و
مادرم پیدام کردن .اصال باورم نمیشد پس وقتی مهران میگفت میخواهیم ازدواج کنیم برای این بوده که مارال
سرراهی بو ده .ادامه داد :من هم مثل تو پدر و مادرم و البته برادرهام و خیلی دوست دارم چون هیچوقت با من
طوری رفتار نکردند که احساس اضافه بودن کنم .اما امان از فامیل دختر شیطون و سرزنده ای بودم مثل تو.
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تازه پانزده سالم شده بود یک روز خونه ی همه ی فامیل دعوت بودیم یکی از دخترها که ازش خیلی بدم میومد
با تمسخر بهم گفت تو بچه سرراهی هستی ،اولش اصال باورم نشد فکر کردم داره شوخی میکنی اما وقتی مامان
و بابا تایید کردن داغون شدم گوشه گیر و سرد شدم دیگه توی مهمونی ها نمیرفتم چون میدونستم همه خبر
دارن که من دختر واقعی مامان و بابا م نیستم ،ابتین و مهران هم وقتی فهمیدند تا چندوقت هنگ کردن اما
سریع خودشون و جمع و جور کردن و خیلی تالش کردن تا من مارال قبل بشم توی این میون حاال که فهمیده
بودم مهران برادر واقعیم نیست عاشقش شدم او هم همینطور لبخند زد انگار که خاطراتش و مرور میکرد گفت:
عش ق مهران به نظرم باالترین موهبت زندگیم بود و همینطور داشتن برادری مثال ابتین اما من برای همه مغرور
و سرد و یه دختر گند دماغ باقی موندم به جز مهران و ابتین و مامان و بابا.
 پس االن میخواهید ازدواج کنید؟؟ خیلی میترسم از واکنش مامان و بابا برای همین به مهران گفتم دست نگه داره. شما ها که کار خالف شرع نمی کنید. اره ،ولی دوست ندارم فکر کنند پسرشون و از چنگشون در اوردم وقتی مهران هم خودش به تو عالقه داره پس نباید این فکر و کنند. میدونم ولی فعال صبر کردیم تا ببینیم چی میشه .قصد من از این حرفها به تو این بود ک ه نمیگم سرد و بیروح و نباش نه شادی کن و خوشحال باش اما از افرادی که فکر میکنی به احساساتت لطمه میزدن دوری کن که
هردفعه نخواهند شاهد خورد شدن غرورت بشن و شاید هم لذت ببرن .سرم و تکان دادم و بهش لبخند
زدم،گفتم :راستش من اون شب توی حیاط دیدمتون هزارجور فکر و خیال کردم اصال باورم نمیشد .خندید :همه
اینطور فکر میکنن اشکالی نداره .حاال بلندشو بریم حداقل چیزی بخر سرم و تکان دادم و با هم به مغازه ی
بدلیجات فروشی رفتیم .موقع نهار بود همگی رفتیم یه رستوران سنتی .بابا گفت جوون ها جدا بشینند البته اگر
دوست دارن .اما من دوست نداشتم پیششون بشینم.
 بابا؟ جانم میشه من پیشتون بشینم -چرا ! دوست نداری بری پیش بچه ها؟
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 نه ،میخوام پیش شما بشینم .مامان با نگرانی :رها چی شده اصال امروز سرحال نیستی.چشمات شادی وشیطنت قبل و نداره خیلی سرد و بی روحه.
 نه اشتباه میکنید ،فقط یه ذره حالم خوب نیست چرا؟؟ به بابا نگاه کردم انگار که خودش فهمید :اهان ....خیالم راحت شد .بابا شیطون :منم فهمیدما .مامان :بی ادببیا بریم بشینیم .بابا چشمکی زد که لبخندی بهش زدم .داشتم کنار بابا میشستم که نفس صدام کرد تخت ها رو
به روی هم بود نگاهش کردم :نمیای اینجا؟
 نه ،همینجا میشینم چرا ،خب بیااینجا دیگه .سوگند که فهمید :نفس اذیتش نکن انجا راحته .رویم را برگرداندم .عمه :عه ،رهااینجا چیکار میکنی؟
 میخوام پیش شما بشینم ،مشکلی داره .امیرخان :نه عزیزم چه مشکلی .بابا دستش را دورم حلقه کرد:دخترباباست دیگه.مامان ج ون با لبخند نگاهم کرد بهش لبخندی زدم .تنها انسان های بی ازار زندگیم که هیچوقت
غرورم خورد نکردن و تحقیرم نمیکنن بابا و مامان و مامان جون هستند همه غذاهاشون و سفارش دادند من
هم جوجه سفارش دادم گرسنه هم بودم چون از صبح هیچی نخورده بودم .همه با هم حرف میزدن و من فقط
گوش میکردم .عمه ارام در گوشم :چی شده رهایی چرا دپی؟ لبخندی زدم :نه ،فقط نزدیک عادتمه حوصله
ندارم .سرش را تکان داد اما معلوم بود قانع نشده .یک دفعه ی صدای خنده ی بچه ها بلند شد .نگاهشون کردم
چه سرخوشانه میخندند انگار نه انگار که رها شیطونه نیست .به ارتام نگاه کردم که او هم میخندید .فکر کنم
من تنها یه ادم اضافی توی جمعشون بودم ،حاال که نیستم نه تنها وجودش احساس نمیشه بلکه خوشحال هم
هستن .اهی کشیدم که توی صدای خنده ی انها گم شد .حال خوبی هم که از حرف های مارال بهم دست داده
بود پرید .دیگه اصال میل به غذا نداشتم به زور چند قاشق خوردم بعد از نهار بابا تاکسی گرفت که برگردیم
سوار کشتی بشیم .توی کشتی ایستاده بودم و به ابی خلیج فارس نگاه میکردم که نفس امد کنارم :رها اتفاقی
افتاده.؟
 مثال چی اتفاقی؟ -نمیدونم هرچی ،تو رهای دیشب که به پسرا غذا نداد نیستی.
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 ا دم ها تغییر میکنند میدونم ادم ها تغییر میکنند اما تو چرا توی دوازده ساعت باید اینقدر تغییر کنی؟! چرا نیومدی پیش ما بشین. دیگه عالقه ای با ارتباط داشتن با کسی رو ندارم میخوام پیله ی تنهایی و دور خودم بتنم. منظورت چیه چرا اینطور صحبت میکنی؟ منظورم واضحه دیگه دوست ندارم با کسی گرم بگیرم صمیمی بشم و بهش رو بدم که هر چی خواست بگه. تو منظورت ارتامه؟ نه ،من منظورم همه اند. بابا تو رو خدا واضح حرف بزن چرا اینطوری حرف میزنی نفس بیخیال شو من حرفمو زدم اگر میخواستی بفهمی میفهمدی .فقط اینو بدون االن فقط تو و مامان و بابا ومادر جون برای من زنده اید و بود و نبودتون برام مهمه هندزفریمو گذاشتم توی گوشم و اجازه ی حرف زدن
بهش ندادم .او هم کمی نگاهم کرد و رفت ولی معلوم بود حسابی توی فکره .رو به دریا ایستادم اهنگ تایتانیک
و ابی دریا ارامش عجیبی بهم میداد.البته سرگیجه و حالت تهوع بی موقع این ارامش و از بین برد دستام مثل یخ
شده بود همانجا نشستم احساس کردم محتویات معدم داره برمیگرده توی حلقم .سریع رویم و برگرداندم و
توی اب باال اورد .بابا و مامان فهمیدن و به طرفم امدند .با دستمال دهانم را تمییز کردم .بابا :حالت خوبه رها.
چ را اینقدر رنگ پریده؟دستم را گرفت و اخم کرد :تو چرا اینقدر یخی؟! مامان :صبر کن االن براش اب میارم
تو هم ببین شکالت پیدا میکنی .عمه که باالی سرم بود سریع از توی کیفش یه ابنات در اورد .مامان هم اب را
اورد  .کمی از اب را خوردم و ابنبات و گذاشتم توی دهنم .نفس ب ا نگرانی :خوبی؟ سرم و تکان دادم .بابا :االن
میرسیم .میبرمت دکتر
 نه چیز مهمی نیست دریازده شدم .مامان :حاال برید دکتر یه فشارت و بگیره ضرر نداره که. نه مامان خواهش میکنم حالم خوبه .کمی بعد رسیدیم .بابا منو به خودش تکیه داد و به طرف ماشین رفتیم.نفس هم هم راه ما سوار شد .سرم سنگین بود.سرم و گذاشتم روی پای نفس مامان برگشت نگاهم کرد :مطمئنی
دکتر نمیخواهی بری؟ سرم و تکان دادم .مامان رو به بابا :سرراه از جایی که میدونی خوبه براش جیگر بگیر.
 باشه .نفس شقیقه ام رو بوسید :رنگت پریده سفید شدی. -خوابم میاد بخوابم خو ب میشم .رسیدیم خونه رفتم توی اتاقم ،اما این روشنا و ریما و سوگند میخواستند
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وسایلشون و جابه جا کنند سر و صدا میکردند .بلند شدم و رفتم توی اتاق نفس که دیدم مارال و مهران کنار هم
نشستن گفتم :اوه،اوم ،ببخشید باید در میزدم شرمنده .مهران با لبخند :اینجا خونه ی خودتونه این چه حرفیه؟
مارال لبخند زد :رها کاری داشتی؟
 راستش حالم خوب نیست میخوام بخوابم توی اتاقمون خیلی رفت و امد. عزیزم بیا همینجا بخواب .مهران :بله ،بله من هم االن میخواستم برم بیرون بلند شد :فعال و چشمکی به مارالزد .وقتی رفت بیرون رفتم روی تخت خوا بیدم :شرمنده مزاحم شدم.
 این چه حرفیه ،تقصیر منه که به خاطر رفتارم همه اومدن انجا .ریز خندیدم :البته من خودم بردمشون چونفکر کردم اینطور راحت تری.
 اره ،اینطوری راحتم دوست ندارم با کسی صمیمی بشم و وقتی اون فهمید من بچه ی این خانواده نیستمتحقیرم کنن .سرم و تکان دادم و چشم هامو بستم دوساعت بیشتر نتونستم بخوابم .اما اصال حوصله نداشتم از
اتاق برم بیرون مارال هم نبود .موبایلم و برداشتم و ساعت نگاه کردم هفت و نیم شب بود...صدای بچه ها از
بیرون می امد .هیچ وقت فکر نمیکردم روزی رهام باعث تغییر در من بشه اما هنوز نمیدونم این تغییر خوبه یا
نه.ولی هر چی که هست  ،دیگه باعث نمیشه صدمه بخورم شاید به خاطر سردیم مثل مارال دوتا حرف بارم کنند
و پشتم حرف بزنند اما بازهم برام مهم نیست ،همان موقع در اتاق باز شد و مامان امد داخل :خواستم ببینم
بیدار شدی چون سام میخواست جیگرت و اماده کنه،
 االن میل ندارم. یعنی چی میل ندارم حواسم بود کم غذا خوردی .اون هم که باال اوردی. باشه اما حوصله ندارم بیام پایین، واااا خواهش میکنم، باشه ،ولی من میدونم تو یه چیزت شده و به خاطر درد عادت نیست .جوابش و ندادم او هم از اتاق رفتبیرون ،نیم ساعت بعد در باز شد و بوی جیگر دل ضعفه ام و بیشتر کرد.
 چرا توی تاریکی نشستی ،و برق و زد .بلند شدم و بهش لبخند زدم کنارم روی تخت نشست .بهش لبخند زدم:مرسی
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 نوش جان .بچه ها خواستن ناخنک بزنند اما من نذاشتم الی نون و نگاه کردم :وای ،بابا خیلی زیاده خودتونهم بخورید
 نه من میخوام کامل جا داشته باشم چون مامانت امشب غذا درست کرده نمی خوام بی نصیب بمونم. حاال این یه لقمه رو بخورید .لقمه رو گرفت .گفتم :کی میریم؟ معلوم نیست .شاید دو روز دیگه .چیه شیطون دوست داری بیشتر بمونی برام فرقی نداره لپم و کشید .خودم و انداخ تم توی بغلش و با همه ی وجود عطرش را بلعیدم از حرکتمتعجب کرد :رها چی شده؟ چرا اینطوری میکنی .زدم زیر گریه بلند بلند گریه میکردم.چقدر دوستش داشتم
عاشقش بودم خدایا شکرت اگر پدر و مادر ندارم عوضش دوتا فرشته مثل پدر و مادر خودم دارم.
 رها جان نمیخواهی بگی چی شد ه وقتی حسابی لباسش و خیس کردم ازش جدا شدم با ناراحتی و نگرانی که درچشم های ابیش موج میزد اشک هایم و پاک کرد :نمیخواهی بگی چیشده؟ خیلی دوست داشتم جریان دیشب و
میگفتم تا حق رهام و بذار کف دستش اما اخرش که چی تا کی دیگران منو تحقیر کنند و بابا از پشتم در بیاد،
لبخند زدم :هیچی ،خیلی دوستون دارم و صورتش را بوسیدم پیشونیم و بوسید :چرا گریه میکردی؟
 بابا جونم خودت که میدوتی از عوارض این دوران کمی فکر کرد و انگار که یادش امده باشه. مطمئنی؟ بله .معلوم بود قانع نشده.برای اینکه جو عوض بشه گفتم زنگ بزنم نفس هم بیاد با هم بخوریم و بهش زنگزدم بابا هم معلوم بود توی فکره نفس همراه سوگند امد ،بابا هم وقتی دید اونا امدن از اتاق رفت بیرون .نفس
با ناراحتی :چرا نگفتی دیشب چی شده سوگند بهم گفت با اخم نگاهش کردم سوگند:تقصیر من چیه خوب
دیدم نفس خیلی تو فکر و ناراحته برای همین مجبور شدم بگم .نفس :چرا به بابا نگفتی تا حسابش و برسه؟!
گفتم :نفس میشه بس کنی من زنگ زدم بهت که بیای جگر بخوریم نه اعصاب منو داغون کن.
 یعنی چی؟ یه کلمه بهت گفتم من نمیتونم اونا رو تغییر بدم پس خودمو تغییر میدم .از این به بعد هم رهای سابق مرد واین رها م تولد شد .حاال هم بیایید بخوریم هردو با نگرانی نگاهم میکردند یه لقمه براشون گرفتم و چپوندم تو
دهنشون .با خنده گفتم :میخورید یا به زور به خوردتون بدم در ضمن نفس خانم و خانم سوگند دهن لق مامان
و بابام و مامان و باباتون از این جریان به هیچ وجه خبردار نمیشن باش ه؟ جواب ندادن :باشهههه؟؟ سرشون
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تکون دادن.
 حاال هم که دلتون نشگنه من میشم رهای سابق .خندیدم :بخورید دیگه یخ کرد ،دوباره داغ بشه مزه نمیدهها،راستی خوردید وسایلی که خریدید بیارید نشون بدید .انگار زبونشون و موش خورده فقط سرتکون میدادن.
 زبونتون اقا موشه خو رده یا اقاهاتون؟ سوگند اخم کرد :نخیر اینها سرجاشه و زبونشو در اورد .خندیدم :اینشد .نفس تو چی؟ اقات خورده
 رها خیلی بیشعوریی .بلند خندیدم:باشه بابا حاال بیایید بخورید یخ کرد.بعد از اینکه خوردیم :مامان چی شامدرست کرده که بابا مشتاق بود بخوره.؟ نفس :الزانیا
 عههههه ،پس چرا من جیگر خوردم من الزانیا موخوامممم .نفس خندید :باشه به مامان میگم برات بذاره کنار.لب برچیدم :این قوم تاتار که نمیذارن برای من چیزی بمونه البته دور از جونه مامان و بابا و مامانی و عمه و
شوهر عزیزش و شما دوتا هر دو زدن زیر خنده نفس:نگران ن باش به مامان میگم بذاره کنار .دوباره رفتم توی
جلد سردیم:نبینم حرفی به کسی زدیدا  ،اونوقت دیگه اسمتون و نمیارم .نفس  :رها به بابا بگیم بهتره
 چیش بهتره؟ من تاکی میتونم خودمو پشت بابا پنهان کنم نه نفس خانم این راهش نیست پس راهش بی توجهیه اره ،بی توجهی از هزارتا فحش بدتره .سوگند :ولی سهند واقعا ناراحت شد ،هی هم میخواست بیاد باهاتحرف بزنه اما تو نذاشتی.
 ناراحت نشو سوگند ولی سهند یه روز یکی مثل اونامیشه نه به خدا سهند خیلی ماه با همه فرق داره من خودم تاییدش میکنم .خندیدم :حاال مگه امدی خواستگاری کهداری ا ین همه از داداشت تعریف میکنی.اخم کرد :بیشعور .نفس هم خندید :خب راست میگه دیگه.
 بلند شید برید تا غذا رو نخوردند .نفس :من که جا ندارم نمیتونم زیاد بخورم.انقدر که جیگر به خوردموندادی.
 عزیززززم تو خودت جیگرررری جیگرر میخواهی چکار!! خندید :اون که معلومه من جیگرم بلندشو برو االن سقف میریزه روت .خندید :سوگند بلند شو بریم .سینی رو برداشتن و رفتن بیرون .واقعا خدارو شکر که نفس هست ،نفس برای من مثل مهران و ابتین برای مارال اند .ای کاش از برادر هم شانس می
اوردم سرم و با رمان خوندن گرم کردم ،ساعت یازده بود که تقه ای به در خورد
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 بله؟ در باز شد و من درکمال تعجب دیدم رهامه.تعجبم و پنهان کردم و سرد:بله؟؟! میخواستم باهات حرف بزنم. میشنوم راستش من امدم معذرت خواهی کنم ،نباید دیشب باتو اونطور حرف میزدم  .پوزخندزدم :خب ،چی شده حاالبه این نتیجه رسیدی؟؟
 خب تو ناراحت شد ی .بلند شدم :ناراحت شدم ولی نه انقدر که تو فکر میکنی .با تعجب نگاهم کرد ،پوزحندیزدم و دستگیره ی در و کشیدم با باز شدن در همه موش کوچولوهای فضول پرت شدن توی اتاق مازیار :عههه،
خوبی رها؟ پوزخندی زدم :فکر نمیکنید فالگوش وایستادن کار خوبی نیست به ارتام نگاه ک ردم :اقا ارتام از شما
توقع نداشتم به شخصیت مدیریت شما این کارها نمیاد.نچ نچ اخم کرد و خواست بره که سهندبازوش گرفت رو
به رهام :تو هر وقت پیش خودت مطمئن شدی که کارت اشتباه بوده بیا معذرت خواهی کن نه به اصرار بچه ها
و با دست نشونشون دادم البته معذرت خواهی تو برای من هیچ فرقی نداره چون من در هرحال تو رو بخشیدم
و ازت ممنونم که درس خوبی بهم دادی .روی مبل نشستم و به چهره های شکل عالمت سوالشان نگاه کردم.
سهند :یعنی چی چه درسی بهت داد؟.
 عجله نکن خودت به موقع میفهمی .رهام که کالفه شده بود دست توی موهاش کشید :من از حرفی که زدمپشیمون نیستم بهرحال یه روز همه باید میفهمیدن .سهند با اعتراض :رهااام
 چیه خب راست میگم شماها هی کلید کردین برو ازش معذرت خواهی کن دختره دلش میشکنه .خنده یهیستریکی کردم و بلند شدم :افرین اینه ،من که گفتم خودتو اذیت نکن راست میگی این ماجرا رو به هرحال
هرکس یه روز میفهمید البته شاید بدون شکستن مقدار کمی از غرورم .اما من هم گفتم مهم نیست ازت درس
خوبی گرفتم پس دیگه شما ها هم رهام و سرزنش نکنید .بدبخت ها هنگ کرده بودند فقط مهران بود که با
اخم نگاه میکرد چون مطمئنا این رفتار ها رو از مارال دیده بود ا بتین هم متفکر بود .لبخند زدم:نمی خواهید
برید .به خودشون امدن و تک تک رفتن بیرون من هم از اتاق رفتم بیرون رفتم توی سالن همه دور هم نشسته
بودند و حرف میزدند به اشپزخانه رفتم هنوز وارد نشده بودم که صدای نفس امد :سوگند به خدا نگرانشم ،من
مطمئنم دیگه اون رهای شیطون و نمیبینم.هر چقدر هم بخواهد نقش بازی کنه بهرحال لو میره .نمیدونم به
مامان و بابا بگم یانه؟!!!.اخم کردم و رفتم داخل :نفس خانم شما این کار و نمیکنید ،هر دو هیییی کردند.

73

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

 نفس به خدا فهمیدم بهشون حرف زدی من میدونم وتو ،من میدونم دارم چکار میکنم برای تو ومامان و باباهم همون رها شیطونه میمونم.خب ببینم الزانیای من کجاست؟؟ سوگند :زندایی گذاشت ته یخچال که کسی
نخوره .سرم و تکان دادم و در و باز کردم و دیدم جاش امنه .کنارش یه شیشه دلستر بود دلستر و ریختم توی
لیوان و رفتم باال.
 اه ،این چرا مثل زهرماره حاال خوبه استوایی .سوگند بلند شد و گرفت بو کرد :خاک برسرت نفهمیدیمشروب .نفس با نگرانی بلند شد :وای چیه؟
 نمیدونم این حتما کار این پسر هاست .نفس :وای خداکنه مست نشه ،مست میشه چرت و پرت میگه.خندیدم :نگران نباش خوبم فقط گرممه ،خیلی گرمه،میخوام لباسم و در بیارم .نف س :نههه ،بیا بریم توی اتاق بیا
بریم .موقع راه رفتن زیاد تعادل نداشتم .نفس و سوگند دو طرفم و گرفته بودند و یواش طوریکه بابا اینها
نفهمند منو بردند باال .توی اتاق لباسم و در اوردم و فقط با لباس زیر بودم .خندیدم:بیایید برقصیم شاد باشیم.
نفس :تو رو خدا رها بیا بخواب .حالت خوب نیست
 حالم خوبه انقدر مست نیستم .پس برقصیم اسپیکر های مخصوص سفرم و روشن کردم و یه اهنگ تندگذاشتم .نفس :باشه برقص بیا حداقل این تاپ و تنت کن .تاپ دو بندمو تنم کردم .شروع کردم به رقصیدن
سوگند و هم به زور اوردم برقصه کمی بعد در اتاق باز شد و بابا وارد اتاق شد با تعجب ما رو نگاه کرد .خندیدم
و دویدم طرفش  :بابا جون بیا با هم برقصیم .بیا و دستش را کشیدم .بابا :رها حالت خوبه؟
 ارههه ،خوبم.بیا برقصیم .بابا :نفس رها چرا اینطوریه به جای دلستر مشروب خورد. چی مشروببب؟!!!! مال کی بوده؟؟ نمیدونم. ب ابا بیا برقصیم دیگههه .بابا نگاهش به خالکوبی گل رز سیاهی که روی بازوم کرده بودم افتاد .دوباره در اتاقباز شد و مامان امد داخل :چه خبره چرا انقدر صدای اهنگ بلنده .دویدم طرفش:مامان بیا برقصیم بابا که با من
نمیرقصه تو با من برقص .مامان هنگ کرده بود و بابا رو نگاه کرد .بابا هم براش جریانو و توضیح داد و اسپیکر
و خاموش کرد
 -عههههه ،چرااا خاموش کردی؟ میخوام برقصم .بابا دستش و انداخت زیر پامو بغلم کرد و گذاشت روی
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تخت:دختر خوشگله بابا بخوابه بعدا همه میرقصیم.
 پس برقصیم ها باشه .پتو رو کشید روم و به نفس:حواست بهش باشه. باشه .من هم کم کم خوابیدم .صبح با سر درد از خواب بیدار شدم .همه ی اتفاقات دیشب برا زنده شد ،پوفیکردم .بلند شد حوله ام را برداشتم و رفتم حمام پایین و دوش گرفتم .هنوز کسی بیدار نشده بود میخواستم
برم لب دریا ...یه بلوز سفید یقه گرد و استین بلند با شلو ار به همان رنگ و تنگ پوشیدم .صندل های سفیدم و
لژ دارم و دور پام بستم و شالم و سرم کردم یک پانچ سفید هم پوشیدم و روی کاغذ نوشتم :من رفتم لب اب .و
از خونه زدم بیرون پیاده تقریبا بیست دقیقه راه بود .عینک افتابیم و زدم وحرکت کردم .دریا واقعا ارامش
بخش بود اما من عاشق این بودم که بشینم روی شن های کف اب و از برخورد موج ها با پاهام لذت ببرم .اما
امروز نمیشد چون با کسی نیامده بودم.برای همین روی شن ها نشستم و به افق خیره شدم .تقریبا یکساعتی
انجا بودم و بعد برگشتم به طرف خانه .بابا با دیدنم با عصبانیت :برای چی سرخود بلند شدی رفتی صبر
میکردی همه میرفتیم .خودمو مظلوم کردم :اخه من دریا رو خیلی دوست دارم نمیتونمم ازش دل بکنم .بابا که
از لحنم کمی ارام شده بود :میدونم بزرگ شدی اما پدر و مادریم دیگه نمیشه نگران نبود .صورت هر جفتشون
و بوسیدم و گفتم  :قربون مامان بابای گلم .ما مان خندید :بیا برو حاال زبون نریز .وارد سالن شدم همه بودند
سالمی کردم و به اتاقم رفتم .نفس با دیدنم :دریا تنهایی خوش گذشت
 اره جات خالی ،اصال اخر خوشی و لذته.ایشاا ..قسمت بشه با اقاتون سفر ماه عسل و چشمکی بهش زدم.خندید :کوفت .تو قرار بود امار در بیاری ببی نی کسی توی زندگی ابتین هست یا نه.
 راست میگی یادم رفت ولی حتما رسیدگی میکنم در ضمن دوزار خجالت بکش دختره ی بی حیا راست راستوایستاده تو چشم من میگه امار پسر مردمو در بیار .نچ نچ چه دور زمونه ای شده ای و زدم زیر خنده
 کوفتت ،خیلییی بیشعورری رها . ،دستم را ا نداختم دور گردنش :حرص نخور ابجی گلم پوستت چروک میشهابتین نمیگرتته ها از من گفتن بود .دوباره زدم زیر خنده نفس هم حرصی شد و دوید دنبالم که منو بزنه من هم
فرار کردم .قرار بود با قایق بریم جزیره ی کیش .تا اسکله با ماشین ها رفتیم از انجا هم دوباره به پیشنهاد بابا
جوون ها جدا شدن من کنار نفس نشستم و بی توجه به شوخی های مازیار و رهام به ابی اب خیره شدم .به نفس
نگاه کردم که دیدم با لبخند به یکجا خیره است رد نگاهش را دنبال کردم و دیدم داره به ابتین که میخنده نگاه
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میکنه .لبخند زدم و از ته دل خوشحال بودم که دل نفس بر ای یکنفر رفته.امیدوارم ابتین هم عاشق نفس بشه.
صدای رهام شنیدم :نمردیم و لبخند رها رو هم دیدیم .همه ساکت شدن بهش نگاه کردم و پوزخند زدم :یک
در صد هم فکر نکن که به حرف های مسخره ی تو میخندیدم.
 عه ،خب اشکال نداره اگر تو حرف بهتری داری که چرت و پرت نیست بگو میشنویم. نه  ،من حرفی ندارم که بزنم ،حرف های تو هم برام اصال جذاب نیست چطور قبال خیلی جذاب بود .پوزخند زدم :خودت هم میگی قبال از قبال تا االن خیلی اتفاق ها افتاده خیلی چیزهاهم مشخص شده و البته خیلی چیز ها هم تغییر کرده.
 اهان ،پس تو هنوز دلت از حرفی که زدم پره عزیزم واقعیت و باید پذیرفت .سهند با اخم :رهام ،بس کن.لبخند حرص در بیاری زدم :تو راست میگی من هم هیچ شکایتی ندارم تازه از این وضعیت خیلی هم راضیم ،و
االن به ارامش رسیدم پس سعی نکن ارامش منو بهم بزنی که بد میبینی .اخم کرد :مثال چه کار میخواهی بکنی؟
خوبه دیگه سرراهی ها هم دم در اوردن .ارتام با اخم غلیظی :رهام بس میکنی؟
 چرا الکی ازش طرفداری میکنی من که میدونم چشم دیدنش و نداری. هر چی هم باشه بین منو رهاست دوست ندارم کسی دخالت کنه تو هم بار اخرت بود که این حرف و زدی واگر نه خودم میرم به خاله بهار و امیرعلی خان همه چیز و میگم .رهام مثل اینکه ترسید و ساکت شد من هم
دروغه بگم که از طرفداریش خوشحال نشدم نمردیم و یه بار دیدم ارتام از من طرفداری کرد .تا وقتی برسیم
جو سنگین بود وقتی رسیدم نفس :ناراحت شدی؟ حق داری من هم بودم از دستش ناراحت میشدم خیلی
بیشعور شده جدیدا .لبخند زدم :برام مهم نیست .ولش کن بیا بریم و دستش را کشیدم با تاکسی به پارک
دلفین ها و باغ پرندگان رفتیم بعد هم به یک پاساژ خیلی شیک توی پاساژ قدم میزدم و مغازه ها رو نگاه
میکردم که دیدم مارال هم کنارم داره میاد بهم لبخند زد :ناراحت شدی؟
 نه برام دیگه مهم نیست درکت میکنم من هم خودم این دوران و گذروندم ،خیلی سخت بود ولی با وجود ابتین و مهران سختیش براماسان میشد خوبه تو هم برادری مثل ارتام داری که از پشتت در بیاد .پوز خندی زدم دلش خوشه فکر کرده
ارتام هم مثل مهران یا ابتیه ارتام انگشت کوچکه ی انها هم نمیشه.
 -راستی میخواستم یه سوالی بپرسم
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 بپرس. میخواستم بدونم توی زندگی ابتین کسی هست؟ بلند خندید :عاشقش شدی؟ با تعجب :من؟ خنده اش روجمع کرد :اره دیگه تو ،خب تو داری امارش و میگیری.
 برای خودم که نمیخوام بعدشم برای من هنوز زوده .حاال نگفتی هست یا نه؟ ابتین زیاد در قید و بند دختر نیست اصال شاید تا حاال دوست دختر هم نداشته و فکر هم نمیکنم تا حاال عاشقشده باشه حاال این دخترخوشبخت کی هست که عاشق برادر من شده؟
 عاشقش نشده خوشش امده میگه یه مردونگی خاصی داره. معلومه داداشم یه پارچه اقاست حاال نگفتی کیه؟ نفس .کمی فکر کرد :خوبه بهم میان اره ،از نظر منم همینطوره. خب چطوره تو یه عمل انجام شده بذاریمشون یعنی مقابل هم قراریشون بدیم منظورت همون کنار همه هان ،،اره.. نمیدونم ،چطوری؟ زنگ میزنم به جفتشون بیان اون مغازه ی وسائل تزئینیه ولی ما نمیمونیم میری م .سرم را تکان دادم:فکرخوبیه ،پس بریم .به سمت مغازه رفتیم .صاحب مغازه پسر جوونی بود.چشمم خورد به یه مجسمه ی پسر بچه
انقدر شبیه عروسک بود که دست نمیزدی فکر میکردی عروسکه .قیمتش و پرسیدم .مارال :قشنگه
 اره .مجسمه رو که کمی بزرگ بود و برداشتم و گذاشتم روی می ز :اقا اشکال نداره دو نفر دیگه بیان حسابکنند،
 یعنی چی؟ یعنی دو نفر دیگه پولش و پرداخت کنند .پسره خندید :سیابازیه .مارال اخم کرد :اقا سیا بازیه چیه مرضنداریم که یه چیزی رو انتخاب کنیم بعد بگیم نمیخواهیم .ولی ما میخواهیم یک نفر دیگه پولش و پرداخت کنه
برا ی شما هم فرقی نداره که .رها زنگ بزن نفس زنگ زدم و گفتم بیاد این مغازه مارال هم به ابتین زنگ زد.
مارال جلوی در بود که  :رها امدن .رو به مغازه دار :اقا مجسمه رو به این پسر و دختر جوون بفروش و سریع از
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مغازه زدیم بیرون رفتیم پشت دیواری که بتونیم ببینیم نفس و ابتین همزمان با هم رسیدن صداشون
نمیشنیدیم فقط دیدیم وارد مغازه شدن کمی بعد گوشی هامون زنگ خورد اما هیچکدوم جواب ندادیم بعد از
پنج دقیقه ابتین و نفس درحالیکه ابتین جعبه ای دستش بود بیرون امدن و با هم حرکت کردن .دوباره موبایل
هامون زنگ خورد که جواب ندادیم م ن و مارال زدیم قدش و خندیدیم .گفتم :شارژ شدم و حتما باید خرید
کنیم بیا بریم.
 باشه بریم .باهم به مغازه ی لوازم ارایش فروشی رفتیم و من چندتا الک خوشرنگ و یه ریمل خریدم ،مارالهم چند مدل ژر و مداد موبایل من زنگ خورد بابا بود جواب دادم :بله بابا؟
 کجایی رها چ را موبایلت و جواب نمیدی؟ نفس امده پیدات نکرده برگشته همین اطرافم گوشیم همه حواسم نبود مارال هم پیش توئه؟؟ بله، باشه پس بیایید جلوی در اصلی که میخواهیم بریم نهار بخوریم. چشم االن میایم نفس با دیدن من :کجا بودی تو ،چرا زنگ زدم جواب ندادی؟؟ چشمکی زدم :برای تو که بدنشد با اقا ابتین تنها بودی .خواست جوابم و بده کهساکت شد :نقشه بود اره؟
 الحق که خواهر خودمی .بلند خندید :باز هم از این نقشه ها بکش. بچه پررو ،بعدشم تنها نبودم مارال هم با من بود ابرویش را باال انداخت :از کی تا حاال با اون انقدر صمیمیشدی.
 دخ تره خوبیه ما اشتباه میکردیم البته با همه اینطور نیست با من کمی صمیمیه. اونوقت چرا؟ بعدا بهت بگم .راستی مجسمم کو؟ ابتین پولشو داد و دست اونه. یادم باشه ازش بگیرم .رفتیم رستوران دریایی .من و نفس و مهران و ابتین و مارال سر یه میز بودیم بقیه همکه با خودشون.
 -اقا ابتین پول اون مجسمه چقدر شد
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 میخواهی پولشو بدی؟؟ بله خب من که نمیگیرم چرا؟ برای اینکه درست نیست پس این و به عنوان یه سوغاتی از طرف من برای شما قبول کن مارال با لوس بازیکه تا حاال ازش ندیده بودم :داداشی من هم سوغاتی میخوام دیگه.ابتین خندید  :چشم برای خواهر گلمم میگیرم
من و نفس فکمون چسبید کف زمین با دیدن قیافه ی ما زدن زیر خنده مهران :از بس مارال خشک و مغروره
اینطوری ندیده بودینش نه؟؟ گفتم :نه واال و همه خندیدیم روز خیلی خوبی بود .وقتی همه رسیدن خونه خسته
و کوفته رفتن توی اتاق هاشون اما من ت وی سالن روی مبل نشستم و فکر کردم نمیدونم به چی یا کی فقط فکر
کردم دیدم خسته شدم بلند شدم و رفتم توی اتاق نفس و کنار مارال که خواب بود خوابیدم.چشم باز کردم
دیدم همه جا تاریکه ساعت نزدیک هشت بود .بلند شدم و به اتاق خودم رفتم انجا خالی بود و صدا از پایین می
ا مد .دست و صورتم و شستم .موهام و درست کردم و رفتم پایین همه توی سالن بودند مامان جون :ساعت
خواب .کنارش نشستم:اخه خیلی خسته بودم.لبخند زد:رابطه ات با ارتام چطوره؟ شانه ای باال انداختم :چطور
باید باشه نه من به کار اون کار دارم نه اون به کار من.
 شنیدم چندبار بهت بی احترامی کرده سام جلوش در امده.. دیگه برام مهم نیست .بذار هر چی که میخواهد بگه تا کی بابا میتونه از پشتم در بیاد باید به این وضع عادتکنم.
 عزیزم به خدا ارتام خیلی مهربونه هیچی توی دلش نیست تو یادت نمیاد وقتی دوسالت بود همه اش دنبالارتام بودی تا ب اهاش بازی کنی.اون هم خیلی تو رو دوست داشت و همه اش با تو بازی میکرد شاید انقدر که با
تو بود با نفس نبود .لبخند تلخی زدم :دنیای بچگی یه دنیای متفاوت با دنیای ادم بزرگ هاست.ای کاش همیشه
توی همون بچگی میموندیم و هیچوقت با حرف ها و کارهامون به دیگران صدمه نمیز دیم.مامان جون پشت
دستم و نوازش کرد و لبخند تلخی زد من هم بهش لبخندی زدم همان موقع سوگند امد :رها نمیای بریم دریا؟
 دریا این وقت شب؟ -اره ،میخواهیم شام هم بیرون بخوریم.
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 کیا میان؟ همه ی بچه ها .اخم کردم حوصله نداشتم اتفاق صبح بی افته :نه ،شما برید من نمیام  .مامان جون :چرا رها بلندشو برو؟
 نه مامان جون حوصله ندارم ترجیح میدم توی خونه بمونم رو به سوگند کردم :شما برید خوش بگذره.باناراحتی :کاش می امدی.لبخند زدم و هیچی نگفتم او هم رفت باال حاضر بشه وقتی بچه ها خواستند برن بابا:
عه ،رها تو چرا نمیری؟
 حوصله ندا رم .مامان :وا یعنی چی حوصله ندارم تو که عاشق دریا بودی؟ هستم ولی االن حوصله ندارم بعدشم دریا شب مزه نمیده.برید خوش بگذره.همه رفتند بزرگترها نشستهبودند و حرفمیزدند .من هم سرم توی گوشی بود .امیرعلی خان :شنیدم اینجا یه رستوران محلی خیلی خوب
هست ،راضی اید بر یم انجا؟ من که اصال حوصله ی بیرون نداشتم سریع بلند شدم و رفتم توی اتاقم و خودم و
زدم به خواب نمیدونم چقدر گذشت که در اتاق باز شد .صدای بابا و مامان می امد .بابا امد طرفم و شروع کرد
به غلغلک دادنم .من هم که داشتم ریسه میرفتم ،بابا در حالیکه میخندید :بلند شو حاضر شو داریم میریم.
 وای بابا من خوابم میاد بذارید بخوابم برگشتیم بخواب،، بابا خواهشش .جدی شد :اصال و ابدا هیچکس خونه نیست اصال نمیشه بلند شو حاضر شو زود تند .به ماماننگاه کردم گفت :راست میگه سام کسی توی خونه نیست نمیشه .سرم را تکان دادم و به ناچار حاضر شدم و
باهاشون رفتم شب ساعت یازده برگشتیم بچه ها هنوز برنگشته بودند من هم سریع چپیدم توی اتاق یک
ساعت بعد صدایی نیومد .بلند شدم و رفتم پایین دیدم فقط هالوژن های سقف روشنه و اینطور که معلومه همه
خوابیدن ،رفتم سر یخچال تا اب بردارم که چشمم به همون شیشه د لستر که توش مشروب بود افتاد درش را
باز کردم بله خودش بود حاال معلوم نیست برای کیه که مامان ننداخته اشغالی یه لیوان برداشتم و کمی ریختم
اسمش و نمیدونم ولی طعمش خوب بود پشت میز نشستم و کم کم خوردم و به گذشته و اینده ام فکر کردم
انقدر فکر کردم که نفهمیدم کی شیشه تمام شد و من هم به شدت گرمم شده لباسم را در اوردم از زیر یه تاپ
دو بنده پوشیده بودم .سرم و روی میز گذاشتم اصال از خودم نمیدیدم که بخواهم بلند شم.نفهمیدم کی خوابم
برد با صدای حرف چشم باز کردم.
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 رها ،رها.اصال نمیتونستم صدا رو تشخیص بدم .سرم را بلند کرد م و دیدم نفسه .منو که دید :خاک بر سرم چراصورتت انقدر قرمزه .خنده ی کشداری کردم :هیچیییییم نیسستت عالییییم .مشکوک :مست کردی؟ منتظر
جوابم نشد و لیوان و برداشت و بو کرد :وای ،اگر مامان و بابا بفهمن کارت تمومه.به حرفش توجهی نکردم و
بلند شدم ،اصال تعادل نداشتم و همه اش تلو تلو میخوردم .نفس خواست دستم و بگیره که نذاشتم و با گرفتن
دیوار رفتم سمت در یک دفعه خوردم به یه چیزی سرم و بلند کردم و به دوتا تیله ی طوسی خیره شدم
خواستم از کنارش رد بشم اما تکون نخورد کشدار:عهههه .بروووو کنارررر .با تعجب :مستی؟
 ارهههههه ..برووو اونوور .نفس با نگرانی :ارتام ببرش توی اتاق من نذار کسی بفهمه مامان و بابا بفهمنحسابش کف دستش.
 به من چه خودش بره. ارتام خواهش میکنمم. نمیییخوام خودم میررم بروو کناررر .یک دفعه روی هوا معلق شدم جیغ زدم :بذارم زمین .دستش را رویدهنم گذاشت :ساکت میتو نی همه رو بیدار کنی .دستش را برداشت از گرمای بدنش بیشتر گرمم میشد .حالم
داشت بد میشد .نگاهش کردم :مااماان جوون میگهه تو منوو خیلیی دوست داشتیی حتی بیشترر از نفس ولیی
من که باورر نمییکنمم .فکش منقبض شده بود و اخم داشت .خندیدم :ولیی خیلیی خوبهه کهه ازمم دفاعع
کردیی هیچی نمیگفت .در اتاق نفس رو باز کرد که یکدفعه دیدیم مارال و مهران دارن همدیگررو میبوسن
ارتام هنگ کرد خندیدم و توی بغلش دست و پا زدم :دوبارهههه ،دوبارههه .اون بیچاره ها هنگ کرده بودن.
مهران با اخم :ارتام وارد جایی میشی نباید در بزنی .ارتام اخم کرد :ببخشید مزاحم عیش خواهر برادرانتون
شدم و سریع از انجا زد بیرون و به مهران اجازه ی حرف زدن نداد .با انگشت اشاره ام اخم هایش را باز کردم:
اوناا هم مثلل منوو تو اند .با تعجب :یعنی چی؟؟
 یعنییی مارال هم مثلل منسرراهیه .چشماش از تعجب گرد شده بود .خودم و لوس کرد م :اما اون چه برادرهای خوبی داره تازه عاشق یکیشون هم شده اما من چی و یک قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید.
 منو بذار پایین .دست و پا زدم که بذارتم پایین اما محکمتر گرفت و با صدای ارامی :امشب باید پیش مادرجون بخوابی .نذاشت هیچ اعتراضی بکنم و منو کنار مادرجون خ واباند من هم بیهوش شدم .صبح با سردرد از
خواب بیدار شدم سرم داشت میترکید ساعت نزدیک ده بود .موقعیتم و نمیدانستم کمی فکر کردم که دیدم
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اینجا اتاق مادرجونه و همه ی خاطرات دیشب برایم زنده شد زدم توی سرم :خاک بر سر احمقت کنند اخه این
چه حرف هایی بود زدی ،توی فکر بودم که در اتاق باز شد و نفس با اخم امد داخل کنارم نشست :بار اخرت
باشه مشروب میخوری ها تو هنوز به سن قانونی هم نرسیدی به خدا یه بار دیگه این کار و کنی به مامان و بابا
میگم .اخم کردم :باشه ،حاال چرا اینقدر جو میدی اتفاقی نیفتاده که
 اره ،نیفتاده البته فعال ولی وقتی معتاد به الکل شدی و فردا یه جاییت از کار افتاد بهت میگم. اصال به من چه برن گوش اونی رو بپیچونند که اونو گذاشته بود توی یخچال ،با همان اخم :واال تو چیزینذاشتی بمونه که بفهمیم برای کی بوده .راست میگفت سرم و انداختم پایین بلند شد :حاال نمیخواهد خجالت
بکشی بلندشو یه دوش بگیر ولی بار اخرت بودا .سرم و بلند کردم :کی گفته خجالت کشیدم
 پررروو .و از اتاق رفت بیرون سریع بلند شدم و به طرف اتاق نفس رفتم سریع در و باز کردم و پریدم داخل،که دیدم مهران توی اتاق و مارال هم توی بغلشه که با دیدن من پریدن مهران ب ا اخم :ای خدا ،ما از دست شما
ارامش نداریم بابا بهتون یاد ندادن در نزده وارد جایی نشید .اخم کردم :من امدم توی اتاق نفس پیش مارال به
ما چه تو دم به دقیقه اینجایی ایشش .مارال خندید :حاال چی شده؟ رها؟ سرم و انداختم پایین :خب ،چیزه
میدونی دیشب ارتام که شما رو ا نطوری دید هنگ کرده بود من هم از دهنم پرید و گفتم شما خواهر و برادر
نیستید خب مارال به من اعتماد کرده بود رازش و گفته بود و من نباید رازش و به یکی دیگه میگفتم سرم و
بلند کردم و مظلومانه :خب مست بودم دیگههه .یک دفعه هر دو زدن زیر خنده حاال نخند کی بخند .اخم کردم:
مگه جوک میگم کهمیخندید .نخیر همین طوری داشتند میخندیدند .داد زدم :عهه ،بسه دیگههه .هر دو ساکت
شدند مارال :وای رها خیلی بامزه داشتی اعتراف میکردی .در ضمن نگران نباش دیشب مهران خودش جریانو
به ارتام گفته.
 عههه ،خب زودتر بگید که ادم انقدر عذاب وجدان ند اشته باشه .مهران در حالیکه میخندید :باشه خانم عذابوجدان تو فعال برو قیافه ات و توی اینه ببین.
 قیافه ام .رفتم جلوی اینه از دیدن خودم وحشت کردم چشمام کمی پف داشت و قرمز بود موهای بلندم گرهخورده بود تو هم و با یه تاپ دوبنده امدم جلوی اینا.
 چرا زودتر نم یگید اخه من چطور امدم .مهران رو به مارال :فکر کنم خیلی عذاب وجدان داشته که نفهمیدهچطور امده بیرون و هر دو دوباره زدن زیر خنده .اخم کردم :کوفتتتتت ،به کارتون برسید تا دوباره کسی
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نیومده و در حالیکه به طرف در میرفتم :من نمیدونم با این ضایع بازیشون چطور پدر و مادرشون نفهمیدن و در
و محکم بهم کوبیدم .سریع رفتم توی حمام توی اتاقم بودم و داشتم موهام و خشک میکردم که در باز شد و
ریما و روشنا امدن داخل بهشون توجه نکردم .هردو شون ساکت شدند که ریما به حرف امد :رها از دستمون
ناراحتی؟؟ شانه ای باال انداختم :نه چطور؟
 ا خه بعد از اون جریان باهامون دیگه حرف نمیزنی توی اتاقت هم نمیخوابی. ناراحت نیستم فقط دیگه تصمیم گرفتم کمتر به دیگران توجه کنم و کمتر باهاشون احساس صمیمیت کنم تاکمتر لطمه ببینم
 اما ما که چیزی نگفتیم تازه خیلی هم ناراحت شدیم وقتی حقیقت و فهمیدیم. من هم نگ فتم شما حرفی زدید و از اتاق زدم بیرون خواستم به طرف پله ها برم که دیدم ارتام داره میاد باالهول شدم دلم نمیخواست با حرف هایی که دیشب زدم باهاش رو به رو بشم خواستم برگردم که یکدفعه
صندلم سر خورد و من روی هوا معلق شدم جیغی زدم و فاتحه ام خوندم .که احساس کرد م توی بغل یکی
افتادم چشم هام و باز کردم و دیدم ارتام منو گرفته .از جیغ من همه دویدن توی راهرو یک دفعه دیدم همه
پاین ایستادن و دارن ما رو نگاه میکنند .مامان با نگرانی :چی شده رها؟ بابا :ارتام .چی شد؟ من هم که دیدم
خیلی ناجور ضایع شدم و االن دیگران فکر میکنن د من از قصد خودم و پرت کردم توی بغل ارتام زدم زیر گریه
انقدر به خودم فشار اوردم تا یه قطره اشک امد .بابا و مامان امدند طرفم .بابا :چی شده؟ پات درد میکنه .شدت
گریه ام و بیشتر کردم و سرم و تکان دادم ارتام هم با چشمای گرد شده نگاهم میکرد .بابا :ارتام ببرش تو
اتاقش بذارش روی تخت .وقتی منو گذاشت روی تخت بابا :کجای پات درد میکنه؟؟ عسل کمکش کن اماده
بشه بریم دکتر .اشک هامو پاک کردم :دکتر نمیخواهد خوبم .مامان :یعنی چی دکتر نمیخواهد.پس چرا گریه
میکردی؟؟
 بابا درد ندارم زدم زیر گریه برای اینکه توی بغل ارتام بودم دیگر ان فکری نکنندو اگر نه ارتام به موقع منوگرفت .بابا :مگه ،دیگران میدونند که تو میدونی که تو و ارتام خواهر برادر واقعی نیستید.
 هان ،،نه ،،نمیدونم همینجوری میگم ،بهرحال پیش خودشون که فکر میکنند.ادمه و هزار جور فکر و خیال.بابا :بلههههه ،.فقط من اینو میدونم م ا اسکل شدیم بیا بریم عسل ،بیا بریم که این دختره ما رو گیر اورده .مامان
ریز خندید :به خودم رفته یادته یه بار منم همینطوری کردم .با ذوق :عه ،چی شده به من هم بگید .بابا با اخم
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الکی :دختر توی مسائل بزرگترها دخالت نکنه دهه،
 عه ،خب من هم میخوام بدونم. نخیر به درد سنت نمیخوره .مامان :عه ،اذیتش نکن .هیچی بابا دو روز بود ازدواج کرده بودیم توی لج ولجبازی به سر میبردیم .سام هم رفته بود شرکت من هم توی خونه تنها بودم بلند شدم یه تاپ و شلوارک کوتاه
پوشیدم و برای خودم شروع کردم به رقصیدن .انقدر خسته شده بودم و که روی ز مین ولو شدم .همان موقع
سام هم امد خونه من هم خودم و زدم به غش کردن .از خنده مرده بودم :خب بعدش چی شد؟
 هیچی دیگه اقامون ترسیده بود برای همین سریع بغلم کرد که ببره دکتر حاال غر هم میزد این چه لباسیهپوشیدم جلوی خودش از این لباس ها نمیپوشم برای در و دیوار می پوشم و از این حرف ها.
 واقعااا؟؟!!خب بعدش چی شد؟؟ بابا :بسه دیگه بچه هی بعدش چی شد بعدش چی شد میکنه ،گربه سوار خرشد بلندشو بریم خانم تا همه ی زندگیمون و نکشیده بیرون در حالیکه میخندیدند رفتند بیرون هنوز داشتم
میخندیدم چه زندگی جالبی داشتند ..یادم رفت بپ رسم چرا لج و لجبازی داشتند البته اگر میپرسیدم حتما بابا یه
چیزی بهم میگفت بلند شدم پام و الکی پامو با باند بستم که مثال درد میکنه و از اتاق رفتم بیرون .ارتام هم از
اتاقش امد بیرون بدون اینکه نگاهش کنم :مرسی که منو گرفتی .در حالیکه از کنارم رد میشد :سه هیچ به نفع
من
 وااا ،مگه مسابقه است. حاال و از پله ها پایین رفت من هم لنگان لنگان رفتم پایین .مامان و بابا با دیدن راه رفتنم خیلی خودشون وکنترل کردند که نخندند مامان جون :سام بلند شو رها رو ببر دکتر بچه ام پایش در نرفته باشه .بابا با لحن
شوخی :نه مادر من این بچه از ما هم سالم تر فقط داره سیابازی در میاره .دیدم بابا داره سوتی میده اخم کردم:
واقعا که بابا .من درد دارم اونوقت شما اینجوری میگید و الکی زدم زیر گریه خدایی باید بازیگر بشم .مامان
جون :سام بلند میشی میبریش دکتر یا بلندت کنم .مامان و بابا که میدونستند نقشه است هی خودشون و کنترل
میکردند به کار های من نخندند .عمه :راست میگه مامان  ،بلند شو ببرش دکتر بابا :باشه بابا .بلند شدم .عسل
برو لباس های رها رو بیار.
 باشه .نفس با ناراحتی :اخی خیلی درد داری .حاال خوبه ارتام گرفتت .و اگر نه معلوم نیست چی میشد .مامانبرایم لباس اورد پوشیدم .نفس :بابا صبر کن منم بیام.
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 نه نمیخواهد یه دقیقه میریم میایم بیا بریم رها مامان جون :یعنی چی بیا بریم مگه نمیبینی پاشو ارتام بلند شوکمکش کن
 نه ،خودم میرم. ارتامم .ارتام بلند شد و امد و منو تکیه داد به خودش و اروم زیر گوشم گفت :ب ازیگر چموش .پس اون همفهمید به درک مهم اینه که دیگران نفهمند وقتی به بابا رسیدیم دیدم داره چپ چپ نگاهم میکنم نتونستم
خودم وکنترل کنم و زدم زیر خنده .بابا :هههه ..خجالت هم نمیکشه مردم و اسکول میکنه در حالیکه اشک هایم
و پاک میکردم :خوب بابا جان داشتی سوتی می دادی به من چه .تقصیر خودته خب حاال هم بیا بریم تو.
 کجا بیا بشین حداقل بریم یه دور بزنیم و اگر نه مامان کله امو میکنه ارتام تو هم میای؟ نگاهش کردم ،نگاهیبهم کرد :باشه بریم .من نشستم پشت او هم جلو .گفتم :بریم لب دریا بستنی بخریم .بابا از اینه نگاهم کرد :امر
دیگه
 عرضی نیست. پررو ..ریز خندیدم و بیرون و نگاه کردم .ارتام :بابا کی میریم؟ چطور؟ باید زودتر برگردم تهران یکم کار عقب مونده دارم. پس فردا برمیگردیم .ولی مگه شرکت بسته نیست؟ چرا ،من خودم کار دارم .گفتم:بابا اقا متین هم توی شرکت شما سهام داره؟ اره  ،من و متین جزو سهام دار های اصلی هستیم. از کی با هم اشناهستید؟ متین از دوستای خیلی قدیمیم میشه گفت با هم پیر شدیم. وا ،،پیر چیه شما خیلی هم جوونید اصال انگار با ارتام برادرید .دیدم ارتام داره چپ چپ نگاه میکنه من همپشت چشمی نازک کردم بابا خندید :خوبه ا دم دو تا دختر مثل تو داشته باشه دیگه احتیاج به اعتماد به نفس
نداره.
 راست میگم به خدا -باشه ،حاال تو چرا امار متین و میگیری هان؟؟ زود اعتراف کن
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 هیچی. اره هیچی!! راستش و بگو زود. بابا جان گفتم شاید فامیل شدیم برای همین پرسیدم فامیل چی؟ ای بابا ،خب ا ون پسر داره شما هم دختر دیگه .ابرویش را باال انداخت :خجالت بکش دختر جلوی دو تابزرگتر .ارتام :همین و بگید خجالت هم نمیکشه شوهر میخواهد .اخم کردم :شوهر نمیخواممم بعدم گفتم شاید.
بابا :بهرحال تو دهنت هنوز بوی شیر میده زوده هنوز بخواهی شوهر کنی
 به خدا من نمی خوام شوهر کنم اصال غلط کردم .دیگه رسیده بودیم و پیاده شدیم. نچ ،حیف لباس نپوشیدم و اگر نه میرفتم توی اب .بابا :اره ،حتما االن ما مثال امدیم دکتر ها .خندیدم :اره،حواسم نبود لوس بازی :بابایی من بستنی میخواهم .بابا رو به ارتام :ارتام شنیدی که دخترم بستنی میخواهد بدو
برو براش بخر .ارتام :ایشون شاید خیلی چیز ها دلشون بخواهد ،نمیشه که همه چیز و براشون فراهم کرد.
 وا چرا جو میدی مگه من چی خواستم با اخم نگاهم کرد .بابا :ولش کن از این پسر چیزی به ما نمیماسهخواستیم برگردیم برات میخرم.
 باشه .....دو روز به سرعت گذش ت من هم مثل قبل نسبت به بقیه سرد بودم .موقع برگشت سوار ماشین ارتامشدم مهران و مارال هم با ما امدند و من رفتم جلو و انها هم عقب .ابتین و نفس و سهند و مازیار هم توی ماشین
سهند رفتند .جاده ها خیلی شلوغ بود و بسیار کالفه کننده .برگشتم رو به مارال و مهران گفتم:کی میخواهید به
پدر و مادرتون بگید؟ مهران :مارال فعال میگه دست نگ داریم از عکس العملشونمیترسه .ارتام :کار خالف شرع
که نمیکنید مارال :بله اما دوست ندارم فکر کنند من پسرشون و از چنگشون در اوردم .مهران شیطون :مگه غیر
از اینه انقدر عشوه امدی و خودت و لوس کرد ی که بالخره من وا دادم .مارال با جیغ :مهران واقعا که ،بعدا
برات دارم از لحن تهدید امیز و الکیه مارال زدیم زیر خنده ،.بالخره ساعت دوازده شب رسیدیم خونه .ارتام
هم چون خسته بود امد انجا  ،همه انقدر خسته بودیم که سریع رفتیم توی اتاق هامون هشتم عید بود که بابا
گفت اقا متین مهمونی گرفته و ما رو هم دعوت کرده من که اصال حوصله ی مهمونی نداشتم ولی نفس از خداش
بود که ابتین و ببینه روز مهمونی موهام و فر کردم و جلویش را سشوار کشیدم .یک لباس سبزه تیره که تا روی
زانوم بود و از پشت کمی دنباله داشت پوشیدم .یه ارایش سبز و ن قره ای کمرنگ هم کردم خیلی ناز شده بودم،
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نفس هم یه لباس نباتی خیلی زیبا پوشیده بود و موهای قهوه ایش را صاف کرده بود و یه ارایش خیلی ناز هم
کرده بود ،بالخره همگی راهی خونه ی اقامتین شدیم .خونه اشون ویالیی بسیار زیبا بود البته برای ما قشنگتر
بود سالن شلوغ بود و صدای اهنگ هم بلند نجالجون اقا متین و بچه ها امدن استقبال مارال منو نفس و به اتاق
خودش برد تا لباس هامون و عوض کنیم .مارال با دیدن نفس چشمکی زد :نفس حواست باشه امشب خورده
نشی .نفس خجالت کشید و سرش و انداخت پایین :نگران نباش اون بعضی ها عرضه ندارن ،بیایید بریم من و
نفس گوشه ای نشستیم و به فخر فروشی زن ها و غرور مردها نگاه میکردیم قربون مامان گلم برم که اصال
اهل فخر فروشی نبود چندنفر کنار من نشسته بودند و حرف میزدند گوش هایم را تیز کردم و به حرفشون
گوش کردم دو تا دختر و یه زن تقریبا میانسال بود یکی از دختر ها :حالم ازش بهم میخوره دختره ی چندش
عوضی .هر روز با این پسر و اون پسره من واقعا نمیفهمم چرا همچین بی سر و پایی که معلوم نیست ننش کیه
باباش کیه بی افته توی همچین زندگیه اون یکی دختره :تازه با وجود همچین برادر هایی که یکی از یکی
جذابتراند.
 برادر کجا بود برادر های واقعیش نیستند که .نگاه کن تو رو خدا دختره رو با اون صورت عملیش رو کردمبهشون خدارو شکر خودشون هم از ریخت و قیافه محروم بودن انقدر ارایش کرده بودند که شبیه دخترهای
عوضی شده بودند همین جور نگاهشون میکردم یکیشون نگاهم کرد و لبخند زد :جانم کاری داری؟
 نه کاری ندارم میخوام ببینم کی غیبت کردن و حرف های مفتتون تمام میشه .اون یکی که معلوم بود پرروتره :به شما چه؟ نکنه به شما هم باید جواب پس بدیم.
 نه ،به من نباید جواب پس بدهید فقط اگر میخواهید این کار و کنید بلند شید برید یکجای دیگه ور ور کنیدچون بدجور روی اعصابمید
 تو مشکل داری تو بلندشو برو. من خیلی هم جام راحته کسی که باعث ازار دیگران میشه باید جایش را عوض کنه رویم را برگرداندم و بهچرت و پرت هایی که میگفتند اهمیت ندادم گفتم :نفس جان تو نمیخواهی برقصی؟
 باکی برقصم؟؟! اهان منتظرعشقتی بیاد دنبالت .چ پ چپ نگاهم کرد بلند خندیدم :حاال بلند شو با هم یه ذره برقصیم همانموقع سوگند به طرفمون امد :چیه مثل خاله پیرزن ها نشستید بلند شید بابا و دستمون و گرفت و بلند کرد.
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سوگند :من نمیدونم پسرهاشون چرا اینقدربی بخارن .نه در خواست رقصی چیزی فقط وایستادن حرف میزنند
 پولداره و غرورش. وا چه ربطی داره؟؟ ربط داره دیگه االن داداش تو میره پیشنهاد بده نمیره ،چون مغروره سرش را به معنی فهمیدن تکان داد.کمی رقصیدم و امدم کنار اما سوگند ول کن نفس نبود .نفس هم که کال حواسش نبود و چشمش دنبال ابتین
بود .نگاه کردم دیدم ابتین و م ارال و مهران و ارتام کنار هم ایستادن و دارن حرف میزنند به طرفشون رفتم و
ارام در گوش مارال :بابا خواهرم خسته شد از بس این داداش بی احساست و نگاه کرد ریز خندید :باشه،
ردیفش میکنم .کمی ان طرف تر ایستادم مارال هم نمیدونم به ابتین چی گفت که رفتن برقصن .از دور برق
چشم های نفس و دیدم به ارتام نگاه کردم که دیدم داره با اخم به ابتین و نفس که حاال داشتند با هم
میرقصیدن نگاه میکرد فکر کنم غیرتی شد ازش بعیده .شانه ای باال انداختم و به طرف مامان و بابا که داشتند
با هم حرف میزدند رفتم خوشم میاد مامان هیچوقت خودش رو توی پول و ثروت گم نکرد و مثل سابقش موند.
چون تا انجایی که میدونم وضع زندگیشون زیاد خوب نبوده .یواش رفتم پشتشون که دیدم دارن پچ پچ
میکنند.مامان :ناراحت نشی ها ولی وقتی اخم که میکنه مثل ابتین میشه صورت بابا در هم رفت .مامان با دیدن
چهره ی در هم بابا :خب ،به من چ ه شبیهش میشه ،نفس هم وقتی میخنده شبیه تو میشه خب .بابا جوابش را
نداد مامان :ناراحت نشو دیگه ،من هیچ احساسی به ابتین ندارم چون برای خیلی وقت پیشه اما وقتی میبینم روز
به روز که میگذره بیشتر شبیهش میشه اعصابم بهم میریزه اصال از حرف های مامان سر در نمی اوردم منظورش
همین ابتینی که نفس دوستش داره که حاال مامان میگه بهش احساسی ندارم نه فکر نمیکنم ازشون دور شدم
اصال حواسم نبود که یکدفعه خورد به یکی سریع امدم عقب و سرم و بلند کردم خوردم به یه پسر بور و سفید با
چشم های قهوه ای روشن و موهای به همان رنگ شبیه اروپایی ها بود .گفتم :شرمنده ببخشید اصال حواسم
نبود .پوزخند زد :بله اون که معلومه ولی خب همه دوست دارن خودشون و از قصد بزنن به من.در حرف زدن
کمی لهجه داشت فکرکنم واقعا خارجی بود
 واا ،خدا شفاتون بده ،د.حالتون خوب نیست یه دکتر حتما برید و راهم و گرفتم و رفتم ملت مشکل دارن.شب خوبی بود چهاردهم فروردین بابا گفت که برم شرکت اصرار داشت خودش منو برسونه اما قبول نکردم و
گفتم اصال دوست ندارم کسی توی اون شرکت بفهمه ما پدر و دختریم البته یکبار رفته بودم شرکت اون هم سه
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سال پیش بود و مطمئنم االن کسی منو نمیشناسه .یک مانتو مش کی نسبتا بلند با یه شلوار کتان تنگ مشکی
پوشیدم خیلی کم ارایش کردم .کمی از جلوی موهام و ریختم بیرون و مقنعه ام رو سر کردم کفش مشکی پاشنه
پنج سانتیم را پوشیدم و کیفم را برداشتم و از اتاق امدم بیرون مامان و نفس جلوی در ایستاده بودم بهشون
لبخند زدم.مامان از زی ر قران ردم کرد :موفق باشی .نفس خندید :اره ،چون شنیدم بابا توی شرکت اصال اخالق
نداره به خصوص با منشی های خوشگل .خندیدم :مامان حواست باشه شوهرت هوس تجدید فراش نکنه به هر
حال منشی جوون و خوشگل داره دیگه مامان :برو تا نزدمت بدووو .خندیدم و از خانه زدم بیرون اژانس منتظرم
بود سوار شدم و به طرف شرکت رفتم از این به بعد دیگه نباید اژانس بگیرم چون قرار با پولی که از کار
کردنم میگیرم خرج هایم را ساماندهی کنم و از بابا پول نگیرم .به ساختمان زیبا و شیک شرکت نگاه کردم.
جلوی در نگهبان :با کی کار دارید؟
 من منشی جدید بخش مدیریت هستم.با تعجب :منشی جدید؟ بله پس صبر کنید هماهنگ کنم .شما خانم؟ شکوهی موشکافانه نگاهم کرد :شما با اقای شکوهی نسبتی دارید؟ خیر .سرش را تکان داد و زنگ زد بعد از اینکه قطع کرد :بفرمایید .سوار اسانسور شدم و رفتم بخشمدیریت که طبقه ی اخر بود دختر جو ونی و نسبتا زیبایی پشت میز نشسته بود رفتم جلو و سالم کردم نگاهم
کرد و جوابم را داد :شما منشی جدید هستید؟
 بله .سرش را تکان داد و به بابا زنگ زد و گفت من امدم .وقتی قطع کرد :اقای شکوهی گفتند با کار هااشناتون کنم شما خانم؟
 شکوهی شما با اقای شکوهی نسبتی دارید؟ نه ،فکر کنم روزی هزار بار باید این جمله رو بگم ..تا ساعت دوازده فقط بهم توضیح داد و البته فعال خودشتلفن ها رو جواب میداد و به کار ها میرسید .موقع نهار بود که بابا از اتاقش امد بیرون .وای ژست مغروری
گرفته بود که تا حاال ازش ندیده بودم هر دو به پایش بلند شدیم کمی منو نگاه کرد من هم سالم کردم و سرم و
انداختم پایین .ارام جوابم و داد :.خانم جاللی اوضاع چطوره میتونیم به این خانم امیدوار باشیم؟؟ جاللی :بله ،من
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همه ی موارد و بهشون گفتم ایشون هم تا االن یاد گرفتن سرش را تکان داد :خوبه .جاللی :فقط اقای مهندس
من میتونم برم.
 بله میتونید برید مرسی .رو به من گفت :موفق باشی .لبخندی زدم :همچنین .خداحافظی کرد و رفت .بابا هم بی توجه به منسوار اسانسور شد و رفت ساعت چهار کارم تمام شد و از زمانی هم که بابارفته بود ندیدمش توی اون طبقه فقط
دفتر مدیریت و اتاق کنفرانس و یه اشپزخانه بود و البته یه اتاق دیگه که نمیدونم برای چیه؟! کیفم و برداشتم و
از شرکت زدم بیرون .با تاکسی به خونه برگشتم انقدر خسته بودم که کیفم و روی زمین میکشیدم .مامان با
دیدنم زد زیر خنده :اولین روز سام رست و کشید.
 نه بابا ،بابا که اصال من و ادم حساب ن کرد ،ایش چقدر مغرور میشه توی شرکت من که اصال نمیتونم همچینمردی رو تحمل کنم چرا مرد مغرور دوست دارم اما بابا مغرور و رد کرده کوه یخ چطور این همه سال تحملش
کردی؟ مامان ریز خندید
 که حاال به من میگی ایش .دو متر پریدم باال و دستم و گذاشتم روی قلبم و برگشتم طرف پله ها که بابا دستبه سینه ایستاده بود.
 وای بابا ترسیدم کی امدی خونه؟؟ نپیچون تو االن به من گفتی ایش. من؟!!! نه من کی گفتزدم؟؟ رو به مامان کردم :مامان من همچین حرفی زدم .مامان در حالیکه میخندید :نهخیر سام اقا شما توهم زدی .کلمه ی سام اقا خیلی خند ه دار بود زدم زیر خنده :وای مامان سام اقات خیلی
باحال بود .بابا :هرهر ،خجالت نمیکشی اسم پدرت و مسخره میکنی
 من غلط بکنم اتفاقا از اسم سام خوشم میاد وای مامان گشنمه دارم هالک میشم .بابا جان توی شرکت شما بهپرسنلش غذا نمیدن.در حالیکه از پله ها می امد پایین :نه پرسنل خودشون باید بیارن
 عهه ،پس چرا به من نگفتید؟؟ دماغم و کشید :خب تو نپرسیدی. مامان من گشنمه. برو لباست و عوض کن به ناهید خانم بگم غذا برات گرم کنه .در حالیکه از پله ها باال میرفتم :نفس کجاست؟ -رفته دانشگاه
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 اهان.همه چیز توی شرکت خوب پیش میرفت ا ز کارم راضی بودم بابا هم همینطور اما با هیچکس قاطینمیشدم موقع نهار هم توی همون واحد میموندم و نهار میخوردم و اصوال تنها بودم بابا هم طوری رفتار میکرد
که انگار نه انگار من دخترش هستم حتی یکبار به خاطر اشتباهی که کرده بودم سرم داد زد اما من ناراحت
نشدم چون حقم بود البته ناگفته نماند که همان شب برای اینکه از دلم در بیاره یه پابند طالی خیلی خوشگل
بهم هدیه داد.اخر پنجشنبه ها شرکت نمیرفتم و معلم میگرفتم تا بتونم سال اخرم و تمام کنم همه چیز خوب
بود فقط گاهی اوقات افرادی رفت و امد میکردند که خیلی عوضی و هیز بودن د و بهم گیر میدادند من هم دم
همه اشون و میچیدم حالم از هر چی مرد بهم میخوره ،البته دور از جون بابای گلم .امتحان های خرداد ماه همه
رو پاس کردم بیست و دوم خرداد تولد مامان بود و بابا تصمیم داشت براش تولد بگیره با ابتکاری جدید که به
هیچکدوممون نگفت هر چی پا پ ی اش شدیم حرفی نزد من هم یک روز رو تا ساعت دوازده ماندم بعدهم
مرخصی گرفتم تا برم خرید منی که با راننده این طرف و اون طرف میرفتم حاال باید با تاکسی و اتوبوس برم
حتما باید برم رانندگی یاد بگیرم اینجوری نمیشه .واقعا نمیدونستم برای مامان چی بگیرم چون از هر لحاظ غنی
بود تصمیم گرفتم بدم عکسش و نقاشی کنم .وارد یه مغازه ی تابلو فروشی شدم  ،تابلوهای نقاشی قشنگی
داشت گفت اگر عکس و بدم سعی میکنه سه روزه بهم تحویل بده البته مبلغ زیادی هم میگرفت ولی خب مامان
من ارزشش بیشتر از این حرف هابود قرار شد روز بعدش براش عکس و ب برم وقتی رسیدم خونه یواشکی رفتم
توی اتاق مامان و بابا میخواستم عکسی رو که مامان خیلی دوست داره رو از البوم بردارم عکس و پیدا کردم
مامان سوار یه اسب قهوه ای که فکرم از این نژاد دار ها بود و موهای بلندش روی هوا رقصان بود و رو به
دوربین میخندید .عکس و برداشتم و خواستم البوم و ببندم که چشمم خورد به یه عکس که الی البوم بود در
اوردم مامان بود که یه لباس پرنسسی خیلی زیبا تنش بود و موهایش فر دورش ریخته بود خیلی خوشگل بود
مثل شاهزاده ها نمیدونم چرا من تا حاال پس این عکس و ندیدم شانه ای باال انداختم و عکس و گذاشتم سر
جاش روز بعد عکس رو دادم و قرار شد دوروز دیگه بیام تحویل بگیرم حاال باید میرفتم دنبال لباس برای
خودم بالخره بعد از کلی گشتن یه لباس مشکی بلند که از باال تنگ بود و هر چه پایین می امد گشاد میشد با
طرح های طالیی خریدم یه کت کوتاه هم برای رویش خریدم دوباره از بابا پرسیدم که میخواهد چیکار کنه اما
هیچی نگفت و فقط گفت مراسم و توی ویالی لواسان میگیره بالخره روز جشن شد البته ما توی این مدت هیچی
به مامان نگفتیم واالن نمیدونم خبر داره یا میخواهند سورپرایزش کنندخواستم سریع برم خونه که بابا نذاشت
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گفتم :بابا یعنی چی؟ بای د برم خونه حاضرشم
 یادته گفتم این تولد خاصه خب .لبخند شیطونی زد :برای همین گفتم دیگه چون قرار نیست هیچ مهمانی توش باشه قراره فقط خودم وخودش باشیم.
 عههه ،یعنی چی؟!! بابا من رفتم لباس خریدم. به من چه مگه از من اجازه گرفته بودی ،حاال هم بشین سرجات که من باید برم خداحافظ دختر بابا با حرصنگاهش کردم و پام و محکم به زمین کوبیدم و رفتم سرجام نشستم .وقتی رسیدم خونه دیدم ارتام و نفس و
حاضر و اماده نشسته اند نفس :کجایی رها دیر شد؟ حاال چطور میخواهی حاظر بشی.
 دلت خوشه ها اصال مهمونی در کار نیست یعنی چی؟ یعنی پدر عزیزم برنامه ریخته فقط برای خودش و مامان ،دوتایی .ارتام :پس چرا به ما چیزی نگفت ،پسالکی از کارم افتادم نفس با ناراحتی :نچ ،فکر کردم امشب میبینمش .ارتام :کی رو؟ نفس هل شد :هان ...همین
رومانتیک بازی های بابا و مامان من هم با خنده گفتم :اره نفس جان ما هم که نمیفهمیم .چپ چپ نگاهم کرد
گفتم :نظرتون چیه بریم توی باغ سر و گوشی اب بدیم .ارتام :من که نمیام خودتون میخواهید برید .نفس:
زشته ،خواستن تنها باشن :که هیچکس و حتی ما رو هم نبردن .دیدم راست میگه نچی کردم و رفتم توی اتاقم.
به تابلو که روی تختم بود نگا ه کردم کاغذش و باز کردم عالی شده بود از عکس هم قشنگتر شده بود ،با اینکه
زیاد برام اب خورد و از حقوقم پولش و دادم ولی ارزشش و داشت ولی چه فایده که جفتشون رفتن صفا و ما رو
نبردند رفتم حمام یه تاپ و شورتک پوشیدم حاال که کسی نبود راحت بودم موهام هم خیس دورم ریختم و
رفتم پایین.
 نفس ،خدمتکار ها برای چی نیستند نکنه اونا تولد دعوت اند و ما دعوت نیستیم؟؟ سرم و چرخاندم و که نفسو ببینم که دیدم ارتام زل زده به من جیغ کوتاهی کشیدم و دویدم توی اتاقم پسره ی خر وایستاده نگاه میکنه
اصال چرا نرفته ایشش .لباسم و با یک تونی ک بلند گشاد و بلندو ساپورت مشکی عوض کردم موهام و باالی
سرم بستم و رفتم پایین .دیدم نفس بغ کرده روی مبل نشسته کنارش نشستم :چی شده؟ ناراحتی؟ با چشم و
ابرو اشاره زد برگشتم دیدم ارتام با پوزخند نگاهم میکنه پشت چشمی ناز کردم :میخواهی یه برنامه بچینم
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ببینیش چشم اش برق زد :میتونی؟ لبخند زدم :اگر خواهر عاشقم بخواهد چرا که نه
 هیس ،ارتام میشنوه .بلند شدم و رفتم توی حیاط و شماره ی مارال و گرفتم سالم و احوال پرسی کردم :چهکاره اید؟
 هیچی توی خونه ایم. داداشت هم هست .خندید :اره تازه امده ببینم پس یه برنامه میتونی ب چینی بکشیش بیرون خواهر من دلش براش تنگ شده .دوباره زد زیر خنده:درکش میکنم ،ببینم چکار میکنم چون وقتی خسته باشه عمرا بیاد.
 باشه پس بهم خبر بده. فقط کجا بریم ؟ خب .بیایید اینجا ما هم تنهاییم. باشه بهت خبر میدم. باشه ،فعال و قطع کردم .وقتی رفتم داخل نفس منتظر نگاهم میکرد ارتام هم نشسته بود چشمکی به نفس زدمو رو به روش نشستم.
 خدایا بده از این شوهرا  ،شوهر نیست که یه پارچه اقاست مهربون  ،جنتلمن ،عاشق مگه یه زن چی میخواهد.نفس با تعجب :کی رو میگی؟
 وا بابا رو میگم دیگه ببین برای مامان چه تدارکی دیده االن ه م حسابی دارن خوش میگذرونند یعنی دارن چهکار میکنن .نفس با اخم :به توچه ،دختره ی فضول تو حریم شخصی دیگران دخالت میکنی.
 وااا ،،مگه چی گفتم .منظورم نما و دکور و تدارک و ...بود نه چیزهایی که توی ذهن منحرف توئه جلوی ارتامخجالت کشید و سرش و انداخت پایین .بلند خندیدم :من که چیزی نگفتم توانقدر خجالت کشیدی .ارتام
پوزخند زد :همه مثل تو که بی حیا نیستن .اخم کردم :من همینطوریم مشکلی داری مشکل خودته
 نه که .حاال خیلی برام مهمی. حاال هر چی .همان موقع صدای موبایلم بلند شد خندیدم :نفس بلند شو که مهمون داریم. کیه؟ -خود ت میفهمی؟ رو به ارتام :اینجا میمونی؟
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 باید ازت اجازه بگیرم. نخیرر ،ادم حسابت کردم که اگر بمونی غذا درست کنیم .اخم کرد و هیچی نگفت من و نفس هم رفتیم تویاشپزخانه نفس با ذوق :تو گفتی بیان
 اره ،به مارال گفتم بیان اینجا حاال مطمئنی خودش هم میاد اصل کاری او نه ،مارال هم میدونه حاال هم بدو هنرت و نشون بده ،از خوشحالی صورتم و بوسید لبخندی زدمو ارزو کردم که به عشقش برسه و هیچوقت مثل من سرخورده و تحقیر نشه ،من هم کمکش کردم با هم الزانیا
و فیله میگو و ماهی سوخاری درست کردیم من هم سس مخصوصش را درست کردم و تزیین کردم که صدای
زنگ بلند شد .نفس :وای رها بوی ماهی گرفتم
 بدو لباست و عوض کن .دستامو شستم و با همون پیشبند رفتم جلوی در .مارال با دیدنم خندید :کدبانو شدی. بودم .ارتام هم معلوم بود از امدنشون تعجب کرده .با ابتین و مهران هم سالم و احوال پرسی کردم وتعارفشون کردم که بشینند و دوباره رفتم توی اشپزخانه و میز و چیدم مشغول چیدن بودم که ارتامامد داخل.
نگاهش کردم گفت :چرا بهشون گفتی که بیان؟
 همینجوری مگه اشکالی داره. نه اشکالی نداره ولی تو نیتی داری اره ،ولی خیره نگران نباش. ابتین به درد نفس نمیخوره. عه ،فهمیدی پس خودت ،چرا اتفاقا بهم میان .رو به روم امد و دستم و گرفت و محکم کشید :ابتین یکی رودوست داره .وا رفته نگاهش کردم :اما مارال گفت هیچکس توی زندگیش نیست.
 اون خبر نداره ولی من خبر دارم دختره البته دختر زیاد خوبی نیست پولکی و همه اش هم ابتین و تیغ میزنهچون وضع خانوادگی درستی نداره ولی ابتین عاشق ،کوره نمیفهمه .اخم کردم :خاک بر سرش ،لیاقتش همون
دختره است.
 عشق این چیزها سرش نمیشه -همچین حرف میزنی انگار چه عاشق دل سوخته ای هستی .پوزخند زد :نه من نیستم ولی تو که بودی و تجربه
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ی خوبی هم داری .اخم کردم :من عاشق اون عوضی نبودم ،چون تو تجربه نداری نمیفهمی ولی توی دوستی
همیشه عشق به وجود نمیاد شاید همه اش یه عادت یا وابستگی باشه ..اصال من چرا دارم برای تو توضیح میدم
همان موقع نفس امد :عه مهمون امده شما اینجا وایستادید زشته .با اون لباس یاسی رنگ چقدر ناز شده بود فکر
کنم قصد داشت دلبری کنه ،لبخند تلخی زدم :بگو بیان شام .سرش را تکان داد و رفت.
 اون دختره قشنگه؟ کی؟ همینی که ابتین دوست داره. به پای نفس نمیرسه .سرم و تکان دادم همه امدند شروع کردن به به به و چه چه کردن ولی من که کال اشتهامکور شده بود و با غذام بازی میکرد م بعد از شام ظرف ها رو داخل ماشین گذاشتم و چایی ریختم و به سالن
بردم همه داشتند حرف میزدن خواستم بشینم که تلفن زنگ زد بابا بود برداشتم :من با شما قهرم ،یعنی ما با
شما قهریم .صدای خنده ی هردو شون امد لبخند زدم بابا :باور کن به این تنهایی احتیاج داشتیم .چیه همه اش
بچه بچه.
 باشه ،باشه دیگه نه من نه شما دوباره خندید :حاال قهر نکن زنگ زدم بگم ما شب نمیایم . اره دیگه زدین تو خط رومانتیک بازی و تازه عروس و دامادی بچه ها هم که هیچی نمگین یه وقت دلشونبخواهد .بابا دوباره خندید :عسل این دختر به کی رفته انقدر پرر و و بی حیاست .صدای نازک مامان امد :به
خودت رفته و خندید
 عه به من رفته من بعدا با شما صحبت میکنم .به خوشحالیشون لبخند زدم .بابا :بهرحال گفتم در جریان باشیدما امشب نمیاییم.
 بلههه ،در جریان کامل قرار گرفتیم خوش بگذره. ارتام و نفس کجان؟ همین جا اند به ار تام بگو شب همان جا بمونه تا شما توی خونه تنها نباشبد باشه چشم ،البته خودش انقدر عقلش میرسه .دوباره رفتم پیش بچه ها نشستم ،ساعت دوازده بود که عزمرفتن کردن ،ابتین هم معلوم بود حسابی خسته است و به اجبار امده حاال چه اجباری خدا داند.وقتی رفتند گفتم:
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بابا زنگ زد گفت شب نمیان و ارتام هم اینجا بمونه .نفس :فکر کنم بهشون خوش گذشته
 پس چی به دوتا قناری عاشق بدون سرخر میخواهی خوش نگذره واااا،،. به جون تو .رو به رویش نشستم نمیدونستم بهش بگم یا نه .نفس :من برم لباسام و عوض کنم بیام .وقتی رفترو به ارتام :نمیدونم به ش بگم یا نه یعنی هیچ امیدی نیست؟؟!
 نمیدونم ،به هر حال احساسات ادم ها ضد و نقیض. میگم اگر اونطور که میگی دختره ابتین و برای پول میخواهد پس اگر پول بگیره میره دنبال زندگیش. نمیدونم ولی ابتین احمق دوستش داره. داشته باشه بهر حال باید با واقعیت رو به رو بشه .صدای نفس امد :میگم ارتام چه خوبه که اینجا میمونی.تویفکر بودم حاضر بودم هر کاری کنم تا نفس مثل من نشه  .وقتی خواستیم بخوابیم به ارتام :میتونی ادرس این
دختره رو برام در بیاری؟
 میخواهی چه کار. میخواهم بگو میتونی یا نه!! باشه .روز بعد با صدای مامان و بابا بیدار شدم ساعت دوازده بود .سریع از اتاق دویدم بیرون و پریدم بغلمامان از حرکتم تعجب کرد ولی بعد محکم بغلم کرد صورتش را بوسیدم :تولدت مبارک مامان جونم .لبخند
زد :مرسی عزیزم .نفس و ارتام هم امدن و تبریک گفتند .بابا با لحن مظلومی :در حق من اچحاف شد همه به
عسل توجه میکنند ،خندیدم و پریدم بغلش و صورتش و بوسیدم او هم صورتم و بوسید .دست و مامان و گرفتم
و کشیدم و بردم توی اتاقم بقیه هم امدن تابلو را در اوردم و رو به رویش گرفتم :چطوره؟ مامان مبهوت نگاه
کرد :وای خیلی عالیه ،خیلی خوشگله من عاشق این عکسم .خند یدم :میدونم .صورتم و بوسید و تشکر کرد.
گفتم :البته قابل توجهتون از پول خودم خریدم نه پول بابا ،بابا :چه فرقی داره ؟!
 خیلی فرق داره چون اون دسترنج منه و خودم کار کردم و سختی کشیدم .بابا :همچین میگه سختی انگار میرهبیل میزنه.
 به هرحال که کار کردم .مامان د وباره صورتم و بوسید ارتام هم بهش یه سرویس زمرد خیلی زیبا داد نفسهم یه ساعت طال داد .ولی کادوی ارتام از همه قشنگتر بود چشمم موند دنبالش
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 بابا شما چی دادید؟ برای من رازه اگر میخواستم بفهمید که دیشب شما رو هم میبردم واا ..چه ربطی داره .مامان با لبخند باب ا رو نگاه کرد :سورپرایزش از بهترین طالها ارزشش بیشتر بود .بابا همخندید :قابل تو رو نداشت.
 ببخشید اینجا دختر پسر جوون ایستاده ها لطفا مراعات کنید تا دلشون نخواهد همه زدیم زیر خنده .سوم تیربود که ارتام ادرس دختری که ابتین عاشقش بود و برام پیدا کرد .من هم بعد از کار با اینکه خسته بودم اما
رفتم محل زندگیش نسبتا پایین شهر بود .در خانه ایستاده بودم و میخواستم زنگ بزنم که دویست و ششی
جلوی پایم ترمز کرد برگشتم دیدم دختری با ارایش خیلی غلیظ توی ماشین با دیدنم شیشه رو داد پایین و
گفت :شما؟ حاال صورتش معلوم بود خ ودش رو توی ارایش غرق کرده بود .گفتم:با سارا خانم کار داشتم؟
 خودم هستم. میشه چندلحظه با هم صحبت کنیم. در چه مورد؟ ابتین .ابروهایش باال پرید.گفتم :اینجا نمیشه صحبت کرد. سوار شو .سوار شدم نگاهش کردم خدایی نفس یه چیز دیگه بود فکر نمیکردم ابتین انقدر بد سلیقه باشه.گفتم :چقدر ابتین و دوست داری؟
 فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه. منو میدونم به ابتین هیچ عالقه ای نداری و فقط به خاطر پولش دنبالش هستی برای همین رک و پوست کندهمیگم چقدر میخواهی تا بیخیالش بشی .دست به سینه نگاهم کرد :چیه نکنه عاشقش شدی؟ اصال تو کی هستی؟
 یه غریبه ،جواب منو بده چقدر میخواهی  ،بدون هیچ بامبولی از زندگیش بری بیرون و با عشقت زندگیکنی؟
 نمیدونم باید فکر کنم، باشه شماره ات و دارم دو روز دیگه بهت زنگ میزنم جوابت و بشنوم فقط یادت باشه حواسم هست اگربامبولی بخواهی سوار کنی یا ابتی ن و خبردار کنی من میدونم تو کاری میکنم بدون اینکه چیزی بهت برسه از
زندگیش گورت و گم کنی و پیاده شدم .حاال خوبه ارتام عقلش رسیده بود و یکی رو گذاشته بود مراقبش و از
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بودنش با پسر دیگه ای عکس گرفته بود و مدرک داشت ،زنگ زدم به مارال و ازش خواستم با مهران ادرس
کافی شاپی رو که میدم بیان .مهران با دیدنم :اتفاقی افتاده؟
 نه ،اتفاقی نیوفتاده ولی من تصمیم دارم باهاتون مشورت کنم .هر دو نشستند بعد از سفارش قهوه :شمامیدونید که نفس ابتین و دوست داره و با این که انکار میکنه ولی یه جورهایی عاشقش شده .سرشون تکان
دادن ادامه دادم :من میدونم ابتین یه دختره به اسم سارا رو دوست داره که اصال هم قشنگ نیست .وقتی یادش
افتادم قیافه ام و جمع کردم :ایش با اون قیافه اش .مارال با تعجب :تو مطمئنی؟ پس چرا ما خبر نداریم مهران
تو میدونستی؟مهران :نه ،من هم خبر نداشتم .گفتم :ولی ارتام خبر داش ت و گویا ابتین هم از دختره خیلی
خوشش میاد و عاشقشه .مارال :تو از کجا میدونی؟
 اون شب که زنگ زدم بیایید خونمون ارتام فهمید و گفت نفس و ابتین به درد هم نمیخورن و ابتین کسی رودوست داره اما اون دختره به خاطر پول با ابتینه من هم دوست ندارم به هیچ وجه نفس توی عشق اولش
سرخورده بشه ،برای همین دختر رو پیدا کردم و دیدمش معلومه هیچ عالقه ای به ابتین نداره من هم بهش
پیشنهاد دادم هر چی بخواهد میدم تا از زندگی ابتین بره بیرون..با تعجب نگاهم میکردن مارال :کارت درست
نبود درسته تو خیلی نفس و دوست داری و نمیخواهی سرخورده بش ه ،اما ابتین هم عاشق اون دختره است.
مهران با اخم :مارال چرا احساساتی حرف میزنی؟ مگه نمیبینی میگه دختره فقط دنبال پوله و هیچ عالقه ای هم
به ابتین نداره .گفتم :اره ،حتی این هم عکس هاش با پسر های دیگه و گذاشتم جلوشون مارال و مهران با دقت
نگاه میکردند.مهران :خ ب االن میخواهی چکار کنی؟
 منتظرم تا فکرهاشو بکنه ببینم چی میخواهد االن هم شما رو در جریان گذاشتم که بدونید دارم این کار ومیکنم و ببینم اگر از نظر مالی ازتون کمک بخوام میتونید کمکم کنید .مهران متفکر :تا انجایی که بتونم ولی اگر
نشد از بابا میگیرم .با ترس  :نهه ،اصال نباید کسی خبر دار بشه خودت میتونی؟؟
 انقدر نه ولی میتونم. مارال تو چی؟ من هم زیاد ندارم ولی اگر خیلی احتیاج باشه طالمو میفروشم .مهران :الزم نکرده تو طال بفروشی گفتم :منهم نمیتونم روی بابام حساب کنم چون هیچکس نباید خبر دار بشه حاال منتظر می مونیم تا ببینم چی میخواهد
ولی واقعا ابتین چقدر خوب زیرابی رفته که هیچکس متوجه نشده .خوشم امد مهران :اخه ابتین خودش خونه
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مجردی داره و هفته ای دو بار میاد خونه برای همین زیاد ازش خبر نداریم بلند شدم :وای دیرم شد من میرم
فقط اینو بدونید اگر یک در صد احتمال ب دم که دختره ابتین و دوست داره بیخیال میشم .دو روز بعد زنگ زدم
به سارا او هم گفت فکرهاشو کرده و یک خونه ی پانصد متری توی بهترین جای تهران میخواهد .از پیشنهادش
تعجب کردم به جای پول خونه خواسته ولی هر چی که بود من همچین پولی رو نداشتم ،مبلغ خیلی زیادی برای
ج دا شدن از ابتین میخواست در حالیکه اگر با خوده ابتین میموند شاید هیچوقت همچین پولی رو نمیدید.
مهران هم خودش و میکشت تنهایی نمیتونست همچین پولی رو تهیه کنه بهم سه روز وقت داد که همچین خونه
ای رو پیدا کنم .تنها کسی که میتونست کمکم کنه ارتام بود .بعد از شرکت س ریع رفتم به شرکتش از دیدنم
تعجب کرد مثل همیشه سرد :اینجا چه کار میکنی؟ روی مبل نشستم :من با اون دختره سارا صحبت کردم و
گفت اگر یه خونه ی پونصد متری ویالیی توی باالترین نقطه شهر بهش بدیم بیخیال ابتین میشه پوزخند زد:
عشق شما دخترها چقدر ستودنی .اخم کردم :اوال تیکه ننداز دوما خوبه خودت میدونی اصال ابتین و دوست
نداره.
 چرا اینقدر داری تالش میکنی؟ چون نفس بعد ازمامان و بابا با ارزشترین کسم توی این دنیاست و اینکه دوست ندارم او هم مثل منسرخورده بشه به خاطر کسی که ارزشش و نداره .پوزخند زد و به صندلی تکیه داد :پس میخواهی عقده های
خودت و جبران کنی.
 اوال اینکه من هنوز اول راهم و خیلی فرصت دارم دوما تو هر طور دوست داری فکر کن االن هم فقط امدماینجا که ببینم میتوتی کمک کنی یا نه چون من که قطعا همچین پولی ندارم مهران و مارال و هم ندارن پس تنها
گزینه تویی و از انجایی ک ه نفس خواهر واقعیته .خواهر واقعی رو با کش گفتم پس مطمئنا حاضری برای
خوشبختیش هر کاری کنی .به جلو خم شد دست هایش را در هم قالب کرد :اره ،من حاضرم براش هر کاری
کنم ،اما تو از کجا میدونی اون دختره بعد از اینکه خونه رو گرفت نزد زیر همه چیز یا اصال ابتین بیخیالش شد
و عاشق نفس شد .شانه ای باال انداختم :برای اون دختره نقشه دارم به نام تو ازش سفته میگیرم دوبرابر قیمت
خانه در مورد ابتین هم ما تالش خودمون میکنیم اگر جور نشد حداقلش اینه که میدونیم تالش کردیم ،ولی
قسمت نبوده که با هم بمونن .سرش را تکان داد :قبول من اون خونه رو میخرم.
 -عالیه ،تا سه روز دیگه وقت داری .خونه رو گرفتی بهم خبر بده تا قرارداد انجام بشه و خودت هم نیا سر
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قرار نمیخوام تو رو ببینه الکی پات گیر بشه و رابطه ات با ابتین خراب بشه فوقش اگر ابتین فهمید میگم کار
من بوده .پوزخند زد :تومطمئنی خودت عاشق اب تین نشدی و داری به اسم نفس خودت و راحت میکنی .در
حالیکه بلند میشدم :اون شایان عوضی کاری کرد که فعال تنها حسی که نسبت به مردا دارم و ازش لذت میبرم
بازی دادنشون  ،نه چیز دیگه ای حاضر شد بهم خبر بده و از شرکت زدم بیرون دو روز بعد ارتام زنگ زد و
گفت خونه رو خ ریده و قرار بذارم من هم زنگ زدم به سارا و باهاش قرار گذاشتم .ارتام هم وکیلش و برای
رسیدگی به امور فرستاد .سارا امد سرقرار گفتم :تو واقعا ابتین و دوست داری؟ اگر مشکل مالی داشته باشی و
به خاطر مشکلت داری ازش میگذری باید بگم اشتباه میکنی .پوزخندی زد :تنها حسی که به ابتین این مدت
نداشتم عشق بود اصال من نمیدونم چی شد که اون عاشقم شد من هم وقتی دیدم پسر ساده و پولداریه تصمیم
گرفتم ازش استفاده کنم اون هم خوب بهم رسید و مثل پسرهای بچه مثبت هیچی ازم نخواست خدا هم تو رو
فرشته ی نجاتم کرد تا زودتر از دستش خالص بشم و ه م به نوایی برسم.سرم و تکان دادم :واقعا که الیقت
امثال خودته نه بیشتر بعد از سند زدن .سفته هایی رو جلوش گذاشتم  :اینها رو هم باید امضاء کنی اخم کرد:
فکر کردی من احمقم نه میخواهی خونه بدی تازه میخواهی بندازیتم زندان
 من مثل تو ادم پست و حقیری نیستم اینی هم ک ه میبینی فقط برای اینه که دیگه دو رو بر ابتین پیدات نشه کهاگر بشه اینها رو میزارم اجرا و تو هم میری زندان.
 از کجا بهت اعتماد کنم؟ تعهد میدم بهت فقط برای اینکه بدونی اصال برام این خونه ای که به نامت خورد ارزش نداره .وکیل ارتام کارهای یه تعهد نامه ی رسمی رو انجام داد من هم انها رو امضاه کردم .سارا هم سفته ها رو :فقط دلم میخواهد
گولم زده باشی از کرده ات پشیمونت میکنم .پوزخند زدم :اوال هیچ غلطی نمیتونی بکنی دوما گفتم که من مثل
تو بی صفت نیستم .کلید خونه رو گرفت و زد بیرون .از وکیل ارتام تشکر کردم و امدم بیر ون به مهران و مارال
هم خبر دادم و از شون خواستم به هیچ وجه به ابتین حرفی نزنند روز بعد عکس های اون دختره و حرف هایی
که زده بود و توی یه پاکت گذاشتم و فرستادم در خونه ی ابتین .فکر میکردم کار درستی رو انجام دادم که
ابتین و از شر یه ادم عوضی خالص کردم زندگی روال خودش رو داشت از وقتی که رفته بودم توی شرکت و
کار میکردم احساس بزرگ بودن میکردم و دیگه اون دختر بچه ی هفده ساله ساده که یکی مثل شایان گولش
زد نبودم .تولدم همیشه فکر میکردم بیستم تیر اما از وقتی که فهمیدم سرراهی هستم دیگه هیچ عالقه ای
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ندارم .بابا خیلی اصرار کرد که برام تولد هجده سالگی بگیره اما من قبول نکردم و فقط قرار شد مامان جون و
خانواده ی عمه و خاله بهار بیان و همینطورخانواده ی اقا متین نوزدهم تیر بود که بابا خیلی زود از شرکت زد
بیرون من هم از بس کار سرم ریخته بود دیرتر از همه زدم بیرون تا برسم خون ه ساعت هشت شب شد وقتی
رسیدم خونه خیلی ساکت و سوت و کور بود وقتی برق و زدم صدای دست و سوت فضا رو پر کرد .همه انجا
بودند خیلی شوکه شدم و هم خیلی خوشحال مامان و بابا امدند جلو و صورتم و بوسیدند و تبریک گفتند بعد هم
نفس و مادرجون و دیگران ...سریع به اتاقم رفتم یه دوش سریع گرفتم موهامو با اتو صاف کردم .و فرق کجا
باز کرد یه تل که طرح گل های مصنوعی بودم گذاشتم کم ولی غلیظ ارایش کردم،یک کت کوتاه مشکی قرمز
با شلوار تنگی مشکی پوشیدم کفش های پاشنه دار مشکی ام و هم پوشیدم و عطر روی خودم خالی کردم و از
اتاق رفتم بیرون صدای اهنگ بلند بود رفتم بین مامان و بابا نشستم :خیلی ممنونم واقعا سورپرایز شدم .هردو
خندیدند بابا :قابل دختر گلم و نداره .لبخند زدم و چشم چرخوندم ابتین و دیدم که کنار ارتام نشسته بود غمی
ته چشم هاش بود و معلوم بود اصال اینجا نیست و توی عوالم خودشه مارال امد دستم و کشید :تولدته
نمیخواهی برقصی ،بلند شدم و با هم رفتیم وسط درحالیکه میرقصیدم گفتم :ابتبن چطوره؟ باناراحتی :داغونه ای
کاش این کار و نمیکردی
 من که به دختره گفتم اگر به خاطر مشکل مالی من این خونه رو بهت میدم اما اون گفت نع و ابتین ارزشنداره و....سر ش را تکان داد :داداشم ناراحته حقش نبود وای نکنه از همه ی زن ها متنفر بشه از رقص ایستادم
اصال به اینجاش فکر نکرده بودم امکان داشت مثل من بشه و شاید بدتر از من چون اون واقعا عاشق بوده .وای
خدا حاال چیکار کنم گند زدم .رفتم کناری ایستادم مارال :چی شد؟
اصال به این نکته توجه نکرده بودم،وای اگر یه وقت بخواهد انتقام سارا رو از دخترهای دیگه بگیره چی ؟!باترس :نمیدونم.سرم و تکان دادم و به نفس نگاه کردم که داشت زیر چشمی به ابتین نگاه میکرد .موقع بریدن
کیک رسید خدمتکار ها کیک دوطبقه ای رو اوردند و روی میز گذاشتند ما مان و بابا شمع هفده سالگیم و روشن
کردن ،چشم هامو بستم و ارزو کردم این ماجرا ختم به خیر بشه و شمع و فوت کردم همه دست زدند .چاقو رو
برداشتم و کیک و بریدم همه ایستادن و عکس انداختیم من هم چندتا عکس تکی و با بابا و مامان و نفس و
ارتام انداختم نوبت کادو رسید .ا ول از همه کادوی مامان و بابا شوکه کننده بود که سوییچ ماشین بهم دادند
خیلی خوشحال شدم ،چون اصال باورم نمیشد بعدهم نفس یه ست طال داد ارتام هم گفت اخر سر میده سوگند
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یه کت شلوار خیلی شیک مارک داد .مامان جون هم یک سرویس فیروزه ی اصل که میگفت سفارشی برام
درست ش ده داد بقیه هم عطر و لباس و لوازم ارایش و ساعت اخرین کادو برای ارتام بود .ارتام :از انجایی که
میدونم مامان حساس پس باید رها خودش بیا بیرون .با تعجب گفتم :مگه چی هست؟؟.بابا :خب برو ییرون.
همراه ارتام امدیم بیرون گفتم :پس کجاست کادوت.؟؟ منو میخواستی اسکول کن ی برای چی دیگران و عالف
کردی .لبخند زد و رفت و کمی بعد با یه سگ کوچلو و سفید و خیلی خوشگل برگشت .انقدر ناز بود جیغ زدم و
سگ رو محکم بغلم کردم خیلی خوشگل بود از جیغ من دیگران هم امدن بیرون و خندیدن از خوشحالی پریدم
بغلش :وای ،خیلی عالیه مرسی .معلوم بود از ح رکتم شوکه شد:خواهش میکنم .سگه خیلی جیگر بود و همه اش
پارس میکرد صداش هم خیلی ملوس بود بابا :خب دیگه بریم داخل .سگ و به یکی از خدمتکار ها سپردم و
رفتیم داخل شب خیلی خوبی بود و واقعا خوش گذشت .خدایا ممنون ازت که همچین پدر و مادر و همچین
خانواده ای بهم دادی مامان و بابا برام توسان خریده بودند درست مثل ماشین نفس باید میرفتم رانندگی یاد
میگرفتم ،بابا هم گفته بود این علی الحساب تا دستم راه بی افته ،بعد از شرکت چند جلسه کالس رانندگی رفتم
خودم هم از قبل پیش زمینه اش رو داشتم برای همین سریع یاد گرفتم.یه کالس زبان ه م ثبت نام کردم انقدر
وقتم پر بود که خسته و کوفته میرسیدم خونه و یک راست میرفتم توی اتاقم اواسط شهریور بود من هم درگیر
کارهای ثبت نام دانشگاهی که رئیسش از اشناهای بابا بود و توی دانشگاه های ازاد تقریبا بهترین و معتبرترین
دانشگاه بود بودم.تولد نفس بود و خود ش میخواست تولدش و توی رستوران بگیره و فقط جوونها باشن بابا هم
قبول کرد هجدهم شهریور بود ساعت شش خسته و کوفته رسیدم خونه مامان که حال و روزم و دید :رها ،پس
چطور با این حالت میخواهی بری رستوران؟
 دیگه چاره ای نیست یه خواهر که بیشتر ندارم .بلند شدم لباس هامو در اوردم و چپیدم توی حمام .بعد ازاینکه امدم نشستم و کمی ارایش کردم جلوی موهام و کج ریختم و بقیه رو جمع کردم یه مانتوی سفید که تا
روی رانم بود و از پشتش تور خورده بود و حالت هشتی داشت و روی استین هایش هم با تور کار شده بود
یک شلوار سفید تنگ هم پوشیدم و روسری کرم سفیدم و دورگردنم بستم .کفش های سفید پاشنه بلندم را هم
پوشیدم بدلیجاتم و انداختم و عطر هم روی خودم خالی کردم .کادوی نفس که یه سرویس طال سفید که با نگین
های قرمز کار شده بود برداشتم واز اتاق رفتم بیرون مامان و بابا توی سالن نشسته بودن .با دیدنم با تحسین
نگاهم کردند .خندیدم :قشنگ شدم؟ مامان لبخند زد و بلند شد و به طرفم امد :اره ،ماشاا...خیلی ناز شدی.بابا:
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اره ،راست میگه خانمم .مامان :خسته ای بگم راننده ببرتت.
 نه زنگ بزنید بااژانس میرم. پس شب با کی بر میگردی؟ با نفس میام دیگه. ارتام امد دنبال نفس و رفتند .اخم کردم :نمیتونستند دو دقیقه صبر کنند تا من بیام .بابا :تو تا همین االنش همدیر کردی بدو برو تا نفس کله اتو نکنده.
 باشه ،بابا...رفتم ....دیر رسیدم چون ترافیک بود و نفس هم هی زنگ میزد .رستوران شیکی رو رزو کرده بودوقتی رسیدم دیدم همه هستند عالوه بر انها چندتا دختر پسر که نمیشناختمشون با همه سالم و احوال پرسی
کردم و نفس و بغل کردم و بهش تبریک گفتم .نفس من و به انهایی که نمی شناختم معرفی کرد .شش تا دختر
بودند و هشت تا پسر .که معلوم شد شش تا شون دوست پسر اون دختر هااند و دو تا شون هم ازدوست های
پسرا اند کنار مارال نشستم گفت :چقدر دیر کردی؟
 بابا تا از شرکت بیام بیرون طول کشید، تو که احتیاج نداری پس چرا میری سرکار؟ . شاید احتیاج نداشته باشم اما تا کی میتونم به بابا متکی باشم بعدشم من سرکار برای پول نمیرم ،میرم تا تویجامعه ساخته بشم .سرش را تکان داد  .ابتین و نگاه کردم دیگه اون غم توی چشم هاش نبود اما یه طور خاصی
بود انگار بی تفاوت بود از حالت چشم هاش ترسیدم باید در موردش با مارال و مهران صحبت میکردم.
پیشخدمت کیک بزرگی رو که به شکل قلب بود و اورد و جلوی نفس گذاشت و شمع بیست سالگی اش را
روشن کرد بلندشد م و فیلم گرفتم نفس هم چشمهاش و بست و ارزو کرد و بعد شمع رو فوت کرد صدا جیغ و
دست فضا رو پر کرد همه بهش تبریک گفتند .او هم کیک را برید و پیشخدمت دوباره کیک را برد تا تقسیم
کند .همگی ایستادیم و عکس انداختیم چندتا هم منو نفس با هم انداختیم ،و بقیه هم باهاش انداختند پیش
خودم گفتم ای کاش ابتین هم می امد و با نفس عکس می انداخت .نگاه کردم ابتین نبود یکی از دوست های
نفس که البته دوست خودش نبود و دوست دوستش بود و اسمش ماتریسا بود نبود اصال از همون اول ازش
خوشم نیومد نمیدونستم فرضیه ام درسته و االن با همن اند؟ یا ای ن که فکرم الکی بوده ولی دعا میکردم فرضیه
ام الکی بوده باشه تنها جایی که به ذهنم میرسید دستشویی بود بلند شدم و به طرف دستشویی رفتم ارام در و
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باز کردم با صحنه ای مواجه شدم که اصال باورم نمیشد ابتین و دختره داشتند هم و میبوسیدن وانچه که فکر
میکردم اتفاق افت اد و اگر نه به غیر از هوس زود گذر و بازی کردن با دختر ها این رفتارش دلیل دیگه ای
نداشت .سرفه کردم که به خودشون امدن ،ماتریسا هول شده بود :وای رها جون اینجایی .چشم غره ای بهش
رفتم  :شرمنده مزاحم کارتون شدم .اما ابتین عین خیالش نبود و دستمال برداشته بود و لب هاشو پاک میکرد
دختره هم سریع رفت بیرون الکی به طرف روشویی رفتم ودستام شستم :فکر نمیکردم همچین ادمی باشی.
 نبودم ،کردنم. کیا؟؟ امثال این دختره. پس حاال تو هم داری تالفی میکنی. شاید و رفت بیرون .وای خدا امدم درست کنم گند زدم فقط خداکنه نفس بهش نخ نده که و اگر نه معلومنیست چه اتفاقی بی افته از دستشویی رفتم بیرون و سینه به سینه ی ارتام شدم اطراف و نگاه کردم کسی
حواسش به ما نبود دستش و گرفتم و کشیدم توی دستشویی.
 چته چرا اینجوری میکنی؟ میدونی ابتین عوض شده ،یعنی عوضی شده .با تعجب :یعنی چی؟ همین االن با اون دختره مو بلوند توی اینجا دیدمشون. خب که چی؟ یعنی چی که چی ،میگم لب تو لب بودند .مبهوت نگاهم کرد :غیر ممکنه ابتین اهلش نیست. ولی مثل اینکه شده .لعنتی تاثیر حرفییه که اون دختره ی عوضی زد مگه چی گفت؟ گفت اون احمق بود برام خرج میکرد اما بدون اینکه از م چیزی بخواهد و این چرت و پرت ها اخم کرد :فعالبیا بریم بیرون بعدا حرف میزنیم رفتیم بیرون بچه هاداشتند کادو هاشون و میدادند منو و ارتام هم کادو هامون
و دادیم .ارتام :جدیدترین و گرون ترین مدل گوشی رو داد بعد از کادو ها شام را اوردند بالخره ساعت یازده
زدیم ب یرون خیلی اعصابم داغون بود اصال هیچی از تولد نفهمیدم فقط حواسم پی نگاه های اون دختره به ابتین
بود وقتی خواستیم سوار ماشین بشیم .ابتین :نفس خانم بیایید من میرسونمتون .چشم های نفس برق زد اما من
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ترسیدم و سریع گفتم :نه مزاحم نمیشه جا هست.
 تعارف نکنید جدی گف تم .به ارتام نگاه کردم قبل از اینکه حرفی بزنه نفس :باشه ،با شما میام و کادو هاشوگذاشت توی ماشین ارتام و رفت سوار ماشین ابتین شد ما هم سوار شدیم و پشتشون حرکت کردیم :نباید
میذاشتی سوار بشه ،االن ابتین سگ شده ،زخم خورده گرگ شده دیگه به صغیر و کبیرش رحم نمیکنه.
 نگران نباش جرئت نداره با نفس کاری کنه. شاید ،ولی کاری میکنه که نفس خودش بره طرفش .وای خیلی نگرانم من میدونم تو خواستی کمک کنی اما قبول کن خراب کردی ،اولین بار با همچین لحن دلسوزانه ای حرفمیزد برام جالب بود :میدونم.میدونم ولی االن باید چکار کنم؟
 هیچ کار  ،فقط باید صبر کنیم زمان خودش درست میکنه و فقط حواسمون باید به نفس باشه که دست از پاخطا نکنه .شاید نفس بتونه با عشقی که به ابتین داره قلب زخم خورده اش رو التیام بده ..زدم زیر خنده دستم و
گذاشته بودم روی دلم میخندیدم .اخم کرد :جوک گفتم که میخندی؟
 اخه خیلی باحال تیکه ی اخرش و گفتی مثل روانشناس ها. باتو نباید مثل ادم حرف زد خودمو جمع و جور کردم:هووو ..درست حرف بزن. اخه الیقنیستی. برو بابا ،تا موقع رسیدن حرف نزدیم .نفس هم خوشحال از ماشین ابتین پیاده شد و امد طرف ماشین ارتام وکادو هاش و برداشت من هم کمکش کردم :چیه ،خوشحالی؟ اروم :وای رها نمیدونی چقدر دوستداشتم یکبار
اینطور کنارش بشینم
 خب حاال در مورد چی حرف زدید؟؟ بیا بریم میگم .وارد خونه شدیم ،مامان و بابا نبودند یکی از خدمتکارها گفت رفتن بگردن خوبه تا چشم ما رودور میبینند میپیچن لبخند زدم و به طرف اتاق نفس رفتم کادو هایی که دستم بود و روی تختش گذاشتم :خب؟
با ذوق :هیچی دیگه از درس و دانشگاهم پرسید و اینکه چکار میکنم و این حرفها اخرش هم گفت خوشحال
میشه بیشتر منو ببینه وای خیلی خوشحالم بالخره دارم به ارزو میرسم
 خیلی دوستش داری؟ -اره ،نمیدونم چی شد که اینجوری شد و فقط میدونم خیلی دوستش دارم و این دوست داشتن همه واقعیه یه
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حس بکر و ناب فقط از خدامیخواهم او هم مثل من بشه چون هیچ دردی باالتر از عشق یک طرفه نیست.عشقی
که تو باتمام وجودت بخواهیش اما اون فقط تو رو برای هوسش بخواهد .سرم و تکان دادم :حاال میخواهی
دوباره ببینیش؟
 وای ،اره اگر دعوتم کنه چرا که نه فقط ازت میخوام هر جا که دیدی عشقت یک طرفه است پا پس بکشه بدون هیچ پشیمونی و اینو مطمئن باشکه اون الیقش نبوده.
 منظورت چیه؟ منظوری نداشتم خیلی خسته ام برم بخوابم شب به خیر. شب به خیر ارام به طرف اتاق ارتام رفتم و بدون اینکه در بزنم در و باز کردم و رفتم داخل لخت ایستاده بودجلوی پنجره و داشت سیگار می کشید .هینی کردم که ترسید و برگشت نگاهم کرد چشم از بدن برهنه اش
گرفتم با اخم :به تو یاد ندادن وقتی میخواهی وارد جایی بشی در بزنی؟؟ .
 چرا یاد دادن ولی نخواستم سر و صدا ایجاد بشه .درخواستی ازت داشت؟؟ چیه؟ میشه یکنفر و بذاری مراقب نفس باشه یعنی رفت و امدهاش و کنترل کنه چرا؟ ابتین بهش گفته خوشحال میشه بیشتر همدیگه رو ببینند .اخمش غلیظ شد :غلط کرده پسره ی عوضی هیسسس .چته؟ به خدا هر اتفاقی بی افته من از چشم تو میبینم. به من چه عشقش ولش کرده اون سگ شده تو باعث شدی من باعث نشدم من فقط بانی خیر شدم که زودتر از شر اون دختره راحت بشه .انقدر که از حرف های اوندختره سوخت شاید از رفتنش نسوخت
 من خودم باید باهاش حرف بزنم و سیگار دیگه ای روشن کرد -تو سیگار می کشی؟ مامان و بابا میدونند .پوزخند زد :انقدر بچه نیستم که برای این کارم بخوام اجازه بگیرم.
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بعدشم گاهی اوقات که فشار روم زیاده میکشم .شانه ای باال انداختم :در هر حال تو نباید با ابتین صحبت کنی
چون هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده فقط یکی رو بذار مراقب نفس که رفت و امدش بهت گزارش بده تا قبل از
اینکه اتفاقی نیوفتاده کنترلش کنیم.
 ابتین با نفس این کار و نمیکنه به خاطر ابروی باباش و دوستی با من االن همه ی دخترها برای ابتین مثل یک طعمه اند که اینطوری خودش و خالی کنه بعدشم یکبار گفتم کاریمیکنه نفس بره سراغش.
 یکی رو میذارم مراقبش. باشه و از اتاق زدم بیرون دوست نداشتم اتفاقی برای نفس بی افته چون اگر به فرض جسمش داغون میشدروحش از جسمش بیشتر صدمه میدید و شاید رفتاری مثل رفتار ابتین میکرد و روش اونو پیش میگرفت و این
مثل یک بیماری مصری همینجور انتقال پیدا میکرد .دانشگاه ها باز شد و کالس های من هم شروع شد.
کالسمون تعداد دختر و پسرش تقریبا برابر بود ولی من نه از دخترها خوشم می امد نه از پسرها همه اشون یا
خودشون و میگرفتند یا بدجور درگیر مادیات و سر و ضعشون بودن .فقط از یکی از دختر ها خیلی خوشم می
امد که اسمش فرنوش بود دختر خیلی بامزه ای بود و در گیر مادیات و پز هم نبود یک روز که داشتم میرفتم
شرکت بارون می امد او هم منتظر ماشین ایستاده بود بوق زدم و او هم سوار شد گفت :وای خدا خیرت بده
موش اب کشیده شدم لعنتی یه ماشین هم نمیاد خندیدم :حاال مسیرت کجاست؟
 تا هرجا میتونی منو برسون خب تو بگو کجا میخواهی بری؟ پل چوبی من مسیرم پارک وی .پس میذارمت نزدیک مترو. باشه مرسی .راستی تو چرا با هیچکس نمیجوشی؟ خوشم نمیاد ازشون یا خیلی خودشون و میگرن یا خیلی درگیر مد و پز اند. فکر نمیکنم تو هم چیزی از اونها کم داشته باشی نه کم ندارم ولی خوشم نمیاد -اهان .من هم زیاد از اینکه همه اش درگیر ظاهر و مادیات باشی خوشم نمیاد چرا تیپ زدن و دوست دارم
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ولی اینکه الکی هر روز به یه جام گیر بدم که عمل کنم خوشم نمیاد .سرم را تکان دادم گفتم :پدرت چه کاره
است؟
 فروشگاه داره مثل شهروند. اوهوم. برای تو چی؟ بابای من هم شرکت داره پخش دارو ،جلوی ایستگاه مترو نگه داشتم او هم تشکر کرد و پیاده شد بعد ازشرکت خسته و جنازه رسیدم خونه .فقط دلم میخواست بخوابم ،برای همین خوابیدم تا صبح روز بعد سریع بلند
شدم و حاضر شدم و رفتم شرکت ،موقع نهار بود که موبایلم زنگ خورد ارتا م بود تعجب کردم جواب دادم :تو
میدونستی رفت و امد نفس و ابتین خیلی بیشتر شده
 نه ،من انقدر درگیر کار و درس هستم که وقتی میرسم خونه میخوابم تا روز بعد اصال وقت نمی کنم با نفسحرف بزنم.
 ولی نفس معلومه از اینکه با ابتینه خوشحاله چشم هاش برق خاصی داره. رابط ه اشون چقدر جدیه؟ انقدری که دو روز در میون همدیگه رو میبینند ،و از زنگ ها و  ...خبر ندارم. پس جدیه؟ اره ،من میخوام با ابتین حرف بزنم پاشو از زندگی نفس بکشه بیرون اگر این کار و بکنی نفس فکر میکنه نمیتونی شادیش و ببینی ،این درست نیست. پس چه کار کنیم؟؟ من امشب باهاش حرف میزنم تا ببینم چقدر جدیه پس خبر بده. باشه .بعد از اینکه رسیدم خونه رفتم توی اتاق نفس داشت با موبایل صحبت میکرد منو که دید هول شد وسریع قطع کرد.
 مشکوک میزنی ها باکی حرف میزدی؟ -یکی از دوستام.
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 اره جون خودت ،راستی با ابتین به کجا رسید ی؟ ذوق کرد :از روز تولدم چندبار دیگه دیدمش فکر کنم اونهم منو دوست داره اما بروز نمیده ابرویم را باال انداختم :مطمئنی؟ یا چون تو عاشقشی داری اونو هم اینطور
تصور میکنی
 از رفتار هاش که اینطور معلومه. شاید تو داری اشتباه برداشت میکنی وای رها تو چه اصرار ی داری که اون منو دوست نداره من اصراری ندارم فقط دارم میگم شاید تو داری اشتباه برداشت میکنی ،اصال شاید تو رو برای خوش گذرونیمیخواهد.
 نه ابتین همچین ادمی نیست .توی دلم گفتم پس خبر نداری شده .لبخند زدم :بهرحال امیدوارم به ارزویی کهداری برسی .خندید :مرسی ابجی کوچکه .فکر کنم این ابجی کوچکه رو از قصد گفت یعنی تو کارش دخالت
نکنم.
از ساختمان بیرون امدم و رفتم پشتش انجایی که جین سگم و گذاشته بودم با دیدن من پارس کرد و دوید
طرفم روی زمین نشستم و بغلش کردم و نازش کردم .موبایلم و در اوردم و به ارتام زنگ زدم و جریانو گفتم و
ازش خواستم همانطور به تعقیب نفس ادامه بده.روز بعدش صبح کالس داشتم یکی از استاد هامون پسر جوون
و خیلی خوشتیپ و جذابی بود البته موقع درس دادن خیلی جدی بود و خیلی خوب درس میداد .سرکالس
فرنوش امد کنارم نشست .بهش لبخند زدم :اون روز راحت رفتی
 اره ،مرسی اوه اوه.باریمان امد .با تعجب :باریمان کیه دیگه؟ با دستش استاد و نشون داد لبخند زدم :تو ازکجا میدونی اسمش باریمانه؟؟
 مگه میشه ادم استاد به این جذابی داشته باشه و امارش و در نیاره .عجب بچه ای معلوم نیست چطوری اماراستاد و در اورده.فرنوش دستش را زد ز یر چونه اش و ارام :ولی خدایی جذابه
 تو هم جذاب ندیدی که هی به این میگی جذاب. برو بابا حاال نه که تو دیدی بله که دیدم. -خانم شکوهی و اصلی تمایل ندارید توی کالس باشید اشکالی نداره میتونید برید بیرون .فرنوش سریع درست
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نشست و نگاهش کرد :نه استاد مگه میشه کال س شما رو از دست بدیم پسرهای لوس از این حرف فرنوش
همه اووو کردن که باعث شد اخم باریمان صدری بیشتر بره تو هم و جدی :ساکت .شما هم بار اخرتون بود
دیگه تذکر نمیدم و شروع کرد به درس دادن ما هم تا اخر کالس ساکت نشستیم وقتی کالس تموم شد.
فرنوش :ای بابا چرا اینقد ر زود تموم شد .خندیدم :ببخشید زود تموم نشد به شما خیلی خوش گذشت از بس که
توی هپروت و خیال پردازی بود
 وای انقدر ضایع بود. نه خیلی ولی من زرنگم. باشه خانم زرنگ بریم سلف.؟ نه من باید برم. مگه کالس نداری؟ نه ،امروز ندارم. باشه پس بی زحمت منو هم تا یه جایی برسون مگه کالس نداری ؟ چرا ولی حسش نیست بعدا از بچه ها جزوه اشو میگیرم. باشه بریم..یک ماه به سرعت گذشت بیستم ابان تولد بابا بود قرار بود فقط خودمون باشیم تازه از شرکتامده بودم بیرون عجله هم داشتم سریع برم خونه هوا هم بارانی بود که موبایلم زنگ خورد ارتام بود :کجایی؟
 علیک سالم .با عصبانیت :زنگ نزدم برای احوال پرسی بهت میگم کجایی؟ اخم کردم :میخوام برم خونه. نفس رفته خونه ی ابتین چییییی؟؟؟ من دارم میرم انجا فقط خدا کنه اونی که فکر میکنم نباشه. تو مطمئنی؟ اره. ببین صبر کن من اول زنگ بزنم به نفس شاید تو داری اشتباه میکنیدنباید بذاریم همه چیز خراب بشه. -فقط زودتر منتظرم و قطع کرد .سریع زنگ زدم به نفس جواب نمیداد یه بار دوبار ،جواب نمیداد ،زنگ زدم
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خونه مامان گفت نفس گفته حال یکی از دوستاش خوب نیست سوپ برد براش .تا حدودی خیالم راحت شد
نفس راحتی کش یدم و سوار تاکسی شدم زنگ زدم به ارتام و جریانو گفتم گفت :خودم خبر دارم عقل کل ولی
اگر بهانه باشه چی اگر اتفاقی بی افته چی؟ دوباره دلشوره گرفتم .گفتم :خب ،پس چیز ....من زنگ میزنم
بهش میگم حال بابا خوب نیست سریع بیاد خونه.
 نمیشه اگر مامان و بابا جوابش و بدن چی؟؟ نگران نباش اون با من ،تو برگرد طرف خونه .سریع زنگ زدم به مامان و ازش خواستم اگر نفس به خودشیا بابا زنگ زد اصال جواب ندن میخوام سورپرایزش کنم .مامان :وا ،چه سورپرایزی؟
 بهت میگم فقط خواهش میکنم کاری که میگم انجام بده .به نفس زنگ زدم و با نگرانی گ فتم :نفس کجایی؟ بیرونم چطور؟ چرا موبایلت و جواب نمیدی سریع بیا خونه بابا حالش خوب نیست و الکی زدم زیر گریه .با نگرانی :چیشده؟ رها یعنی چی حالش خوب نیست؟؟؟!!
 فقط برو خونه ،زود و قطع کردم خنده ام گرفته بود نگاه کن تو رو خدا چه کار هایی باید بکنم کمی بعد ارتاماس زد که نفس از خونه ی ابتین امده بیرون .زنگ زدم به ارتام گفتم :چون تو ازش بزرگتری و برادریش به
حرفت گوش میکنه قاطع بهش بگو بیخیال ابتین بشه .نمیدونم هر طور که خودت میدونی منعش کن فقط
واقعیت نگو پوزخند زد :تو که میگفتی حرف نزنم فکر میکنه نمیتونم خوش بختیش و ببینم .کالفه گفتم :اون
برای وقتی بود که اینطور عاشق اقا نشده بود پاش توی خونه اش باز نشده بود.
باشه پس زنگ بزن برید جایی نیایید خونه که مامان و بابا بفهمن .قطع کرد پسره ی بیشعور کال شعور نداره نهسالم کنه نه خداحافظی.رفتم خونه و سریع رفتم توی اتاق م نگران نفس بودم مامان امدم توی اتاقم :رها برای
چی گفتی جواب تلفن نفس و ندیم؟ چندبار زنگ زد
 اخه ،چیز ....حاال نمیدونستم چی بگم.اهان ،خواستم یه ذره اذیتش کنم اخه چندبار زنگ زدم جوابم و نداد منهم نگران شدم بعد که به شما زنگ زدم و گفتین رفته خونه ی دوستش بع د که زنگ زدم جواب داد خواستم
تالفی کنم گفتم بابا حالش خوب نیست .مامان ابروش و باال انداخت :این شوخی ها چیه؟ نمیگی بترسه یه وقت
خدایی نکرده تصادف کنه توی راه .خندیدم :نه بابا بادمجون بم افت نداره .با لبخند :حاال دیگه بهش میگی
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بادمجون اگر بهش نگفتم؟؟  .با خ نده ادامه دادم :یه اشی برات نپختم .خندیدو سرش و تکان داد و رفت بیرون
نفس راحتی کشیدم که مامان قانع شده کمی بعد صدای کوبیده شدن در اتاق نفس امد .حاال نوبت من بود بلند
شدم و رفتم توی اتاقش توی تاریکی نشسته بود برق و زدم به تخت تکیه داده بود و گریه میکرد با نگرانی
رفتم طرفش :چی شده چرا گریه میکنی؟
 ارتام به من میگه دیگه حق نداری با ابتین بری و بیای .اخه چرا؟ مگه من حق ندارم عاشق بشم چرا نباید باکسی که دوستش دارم باشم .کنارش نشستم :شاید دلیلی داره؟
 میگه شما دو تا به درد هم نمی خوره من نمیدونم از کی روانشناس شد ه که ببینه دو نفر به درد هم میخورن یانه.دستش را گرفتم :گریه نکن بهرحال اون برادرته صالحت و میخواهد شاید یه چیزی میدونه که ما نمیدونیم.
در حالیکه بینیش و باال میمشد :مثال چی؟
 نمیدونم گفتم شاید. اصال هر چی که بدونه اون حق نداره برای زندگی من تصمیم بگیره م ن خودم عقل دارم میدونم چکار کنم چیدرست چی غلط .من ابتین و دوست دارم عاشقشم وقتی هم باهاشم خوشخالم به ارتام هم اجازه نمیدم هر کاری
دلش میخواهد بکنه من راه خودمو میرم .نمیتونستم حرفی بهش بزنم دوست نداشتم شک کنه باید یه تصمیم
درست میگرفتم اینطوری نمیشد .یک ه فته بعد ارتام زنگ زد :نفس که دوباره با ابتینه ،تو گفتی منعش کنم
چقدر حرف گوش کرد اصال انگار نه انگار که تهدیدش کردم
 چه تهدیدی؟ گفتم اگر یه بار دیگه با ابتین باشه به بابا و مامان میگم رفته بود خونه اش، نگران نباش کاری میکنم بیخیال ابتین بشه فقط کاری ر و که بهت میگم انجام بده فعال که من شدم مترسک دست تو اخم کردم و با عصبانیت :منت سر من نذارحاال خوبه برای من هیچ کارینمیکن هر کاری که میکنی برای خواهرته و قطع کردم .پسره ی پررو همچین حرف میزنه انگار تمام این کار ها
رو برای من میکنه.تصمیم و گرفته بودم به هر قیمتی که بود باید این کار و میکردم نمیذاشتم نفس مثل من از
طرف اونی که دوستش داشته نابود بشه شاید اگر از طرف من بشه براش راحت تر باشه تا از کسی که واقعا
دوستش داره .اینکه بفهمه فقط برای انتقام بوده خیلی سخته تا بفهمه خواهرش بهش خیانت کرده ...پنجشنبه
کالس ن داشتم تصمیم وگرفته بودم به ارتام هم زنگ زدم که هر وقت بهش گفتم بره دنبال نفس و بیارتش
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خونه ی ابتین فقط هر وقت رسیدن جلوی در به من خبر بده هر چقدر هم پرسید چکار میخوام کنم جوابش و
ندادم یه تیپ خوشگل زدم و رفتم به طرف خونه ی ابتین از دیدن من بسیار تعجب کرده بود .لبخند زدم:
دعوتم نمیکنی داخل.؟؟
 چرا چرا .کنار رفت ،خونه اش شیک و خوشگل بود. از دیدنت اینجا خیلی تعجب کردم. میدونم ،ولی کارت دارم .پالتومو در اوردم از زیرش یک بلوز سفید یقه شومیز پوشیده بودم.گفتم :نمیخواهی ازم پذیرایی کن.
 بله یادم رفت بلند شد و به اشپزخانه رفت من هم شالم و در اوردم و موهامو درست کردمبا سینی واردپذیرایی شد کمی نگاهم کرد و سینی رو روی میز گذاشت .گفتم :بی مقدمه میگم تو نفس و دوست داری؟
 منظورت چیه؟ از رابطه اتون خبر دارم فقط لطفا راستش و بگو .کمی مکث کرد :نفس خیلی منو دوست داره  .پوزخند زدم :وتو فقط برای انتقامت باهاش هستی .اخم کرد :منظورت چیه؟ همان موقع موبایلم لرزید ارتام بود .لبخند زدم و
به ابتین که با اخم داشت نگاهم میکرد نگاه کردم بلند شدم و رفتم کنارش نشستم از رفتارم تعجب کرد
دستش و گرفتم خواست دستش و در بیاره :چکار میکنی؟
 من نمیدونم تو چه جذابیتی داری که باعث شدی ما دو تا خواهر عاشقت بشیم ولی من وقتی به خودم امدمدیدم خیلی دوست دارم اما نفس هم تو رو دوست داشت اصال دوست نداشتم رقیب داشته باشم اون هم رقیبی
مثل نفس اولش سعی کردم پا روی دلم بذارم و تو و نفس و کنار هم قرار بدم اما کمی که گذشت دیدم نمیتونم
شما دو تا رو با هم ببینم تصمیم گرفتم نفس و ازت دور کنم چندبار هم باهاش حرف زدم اما راضی نشد من هم
تصمیم گرفتم مستقیم بیام پیش خودت ابتین من خیلی دوست دارم تو تنها پسری بودی که عاشقش شدم و
حاضرم هر کاری براش بکنم حتی جونم و برا ش بدم اما تو اصال به من توجه نمیکردی و این بی توجهیت منو
عذاب میداد .میدونم نفس از من خیلی قشنگتره و سرراهی هم نیست و خیلی نکات مثبت نسبت به من داره اما
ازت خواهش میکنم به من هم یه فرصت به من بده .همان موقع صدای زدن رمز امد .ابتین که هنگ کرده بود
به خودش ا مد و خواست ببینه کیه که نفس با صورت خیس از اشک و چشم های قرمز با ارتام وارد شد من هم
بلند شدم و سعی کردم قیافه ی متعحب به خودم بگیرم :نفس ،تو تو اینجا چکار میکنی؟ با خشم به طرفم امد و
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سیلی محکمی توی صورتم زد با صدای خشدار :چطور تونستی این کار و بکنی تو خ واهرم بودی من همه چیز و
بهت میگفتم خیلی پستی .چطور تونستی؟؟ چطور؟ و با گریه زد بیرون ارتام با خشم و بهت نگاهم کرد بهش
لبخند زدم و ارام :برو دنبالش .سرش را تکان داد :اشتباه کردی اشتباه و نگاهی با خشم به ابتین کرد و زد
بیرون .ابتین که از بهت در امده بود خوا ست دنبالشون بره که گفتم :صبر کن باید باهات حرف بزنم .با خشم:
تو که حرفاتو زدی؟ دیگه چی میخواهی؟ پوزخندی زدم  :بشین نشست .اخم کردم :بشیینن تمرکزم بهم
میریزه ،رو به روم نشست گفتم :نفس واقعا عاشقته واقعا دوست داره من حاضربودم برای اینکه با تو باشه هر
کاری کنم دلم نمی خواست مثل من سرخورده بشه برای همین سعی کردم توی موقعیت های مختلف کنار هم
قرارتون بدم تا وقتی که فهمیدم تو کسی به اسم سارا رو دوست داری اما اون تو رو دوست نداره و فقط برای
پولت میخوادت تصمیم گرفتم اونو از زندگیت حذف کنم و نفس رو جایگزین کنم و از زندگیت حذفش کردم
اون حرف ها و عکس ها هم همه اش واقعی بود که برای روشن کردن تو فرستادم اما تو عوض شدی عوضی
شدی و دیگه به هیچ دختری رحم نمیکردی تا اینکه فهمیدی نفس توی نخت و باهاش ارتباط برقرار کردی من
دلم نمی خواست نفس هم طمعه ات باشه چون میدونستم دوستش ندار ی و وقتی باهاش هستی با دختر های
دیگه شب تو صبح میکنی ارتام سعی کرد نفس و منع کنه اما اون گفت پای دلش میمونه .من هم تصمیم گرفتم
برای اینکه ازت دورش کنم این نقشه رو بکشم خیانت خواهرش شاید براش سخت باشه اما از اینکه وقتی
بفهمه کسی که واقعا عاشقشه فقط میخواست انتقام یه دختره دیگه رو ازش بگیر نابودش میکنه بلند شدم و
پالتو مو پوشیدم ابتین با صدایی که به زحمت به گوش میرسد :پس همه اش نقشه ی تو بود تو زندگی ما رو
نابود کردی..
 من زندگی تو رو نابود نکردم فقط از یه زالو صفتی مثل سارا نجاتت دادم .بلند شد و با عصبانیت داد زد :توغلط کردی .از فریادش ترسیدم اما سعی کردم به خودم مسلط باشم گفتم :من همه ی این کا ر ها رو برای
خودت کردم و نفس مثل اینکه حرف هایی که سارا و زد و درست گوش نکردی اون به زودی رهات میکرد فقط
من باعث شدم این اتفاق زودتر بی افته و اون هم به نوایی برسه .االن هم تنها چیزی که ازت میخوام اینه که
نفس از این جریانت خبردار نشه .بهرحال کاری که سارا با تو کرد و تو با نفس کردی پس فکر کنم میزان
دردش و بتونی بفهمی و سریع از انجا زدم بیرون نمیدونستم کار درستی کردم یا نه اما فقط اینو میدونستم که
دلم نمیخواهد نفس سرخور ده بشه ،ای کاش از همون اول دخالت نمیکردم وقتی رسیدم خونه دیدم مامان و بابا
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نگران اند ارتام هم پیششون بود .سالم کردم جوابمو دادند.بابا :رها چی شده نفس چرا انقدر ناراحته؟ صدای
پله ها امد و نفس که با چشم های قرمز و همان لباس ها امد پایین .با فریاد :با چه ر ویی امدی توی این خونه؟؟
من احمق بودم ارتام ذات پلید تو رو شناخت اما منهاحمق فکر کردم ادم درستی ولی تنها عوضی بیش نبودی
دختره ی سرراهی بی پدر و مادر همین االن از این خونه گمشو بیرون اینجا جای عوضی مثل تو نیست .صدای
فریاد بابا امد :نفس بس کن میفهمی چی میگی؟ نفس :اره بابا می فهمم .خیلی هم خوب میفههم فقط اینو میدونم
شما نفهمیدن چه مار خوش خط و خالی رو دارید پرورش میدید به من که هنگ کرده بودم نگاه کرد :میری
بیرون یا بندازمت بیرون .مامان با عصبانیت :چی میگید؟نفسسسس؟ رهااا؟! و به من نگاه کرد .من هم بی هیچ
حرفی از خونه زدم بیرون و سریع سوار ماشین شدم با سرعت حرکت کردم بغض بدی به گلوم چنگ انداخته
بود واصال حاضر به از بین رفتن بدون گریه نبود گوشه ای زدم و دیگه نتونستم تحمل کنم و اشک هایم جاری
شد من این کار و فقط به خاطر نفس کردم فقط برای اینکه مثل من نشه ،اما اون باه ام چطور رفتار کرد .درسته
فکر میکرد همه ی این جریان واقعیته اما هر چی از دهنش در امد به من گفت حتی به من گفت برم بیرون
گریه ام دو چندان شد ،لعنت به من لعنت به من که خودم و توی این کار دخالت دادم .به تماس های مامان و
بابا توجه نکردم میخواستم موبایل و خاموش کنم که دوباره لرزید ارتام بود ،بدون اینکه حرفی بزنم گوشی رو
گذاشتم در گوشم گفت :کجایی؟
 توی خیابون میدونم کدوم خیابون؟؟ نمیدونم .عصبانی شد :رها ادرس درست بده. توی همتم. بمون میام انجا ،و قطع کرد من هم قطع کردم سرم و گذاشتم روی فرمان و گذاشتم اشک هایم راه خودشانرا پیدا کنند .نمیدونم چقدر گذشت که یکی به شیشه ی ماشین میزد سرم و بلند کردم ارتام بود اشک هایم و
پاک کردم و از ماشین پیاده شدم و به در تکیه دادم او هم کنارم ایستاد :اشتباه کردی بد راهی رو انتخاب
کردی.
 نخواستم چهره ی ابتین پیشه نفس خراب بشه ش اید االن ناراحت باشه که خواهرش بهش خیانت کرده امابهتر از اینه که بفهمه عشقش فقط برای انتقام و هوس می خواستتش.
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 نفس خیلی ناراحته حاال میخواهی چه کار کنی؟ گفته یا جای منه یا تو توی خونه  .پوزخند زدم :من هیچوقتجام توی اون خونه نبود بابا و مامان هم که نمیان د خترشون و پاره ی تنشون ول کنند منه بی پدر و مادر
بچسبند یک قطره اشک چکید .با لحن ناراحتی :من حرفی بهشون نزدم تا خودت همه چیز و بهشون بگی .بهش
نگاه کردم و لبخند زدم :فکر نمیکردم انقدر با شعور باشی .اخم کرد :اصال حوصله ی کل کل با تو رو ندارم و
دست کرد توی جیب ش و کلیدی به طرفم گرفت :بابا این و داد کلید ویالی لواسون .گفت تا بفهمه جریان از چه
قراره انجا باش به مهربانیش لبخند زدم و کلید و گرفتم گفتم :میری خونه؟
 اره و به طرف ماشینش رفت مرسی که این مدت به حرفام گوش کردی و به نقشه هام عمل کردی .بدون اینکه برگرده :به خاطر تو نبود بهخاطر نفس بود زود سوار شو بروتا یه مسیری پشتتم لب و لوچه ام اویزون شد در همه حال ضد حال میزنه.
سوار شدم و مستقیم رفتم طرف ویالی لواسون اصال نفهمیدم که کی دیگه پشت سرم نبود .در شیشه ای سالن و
باز کردم هوا خیلی سرد بود .شومینه رو روشن کردم سر اغ یخچال رفتم یه تخم مرغ برداشتم و نیمرو کردم و
خوردم روز خیلی مزخرفی بود خیلی خسته شدم یک بالشت و پتو برداشتم و جلوی شومینه دراز کشیدم و در
حالیکه به شعله های رقصان اتش نگاه میکردم پلک هایم روی هم افتاد ..با صدای بابا از خواب بیدار شدم چشم
هایم را باز کرد م و به چشم های ابی ناراحتش نگاه کردم .بلند شدم و نشستم کل بدنم درد میکرد سالم کردم
جوابم و داد :چرا اینجا خوابیدی؟
 سرد بود خب پکیج ها رو روشن میکردی در حالیکه پتو رو دور خودم میپیچیدم :حوصله نداشتم .رو به رویم رویزمین نشست و زانوهایش را بغل کرد:امدم جری انو از زبون خودت بشنوم.
 نفس همه چیز و گفت اره،گفت ولی من و مادرت باور نکردیم. ولی چشم های ناراحتتون اینو نمیگه نگاهم کرد و هیچی نگفت پوزخند زدم :پس به من اعتماد ندارید؟ اگر اعتماد نداشتم که نمی خواستم بیام از زبون خودت بشنوم. هر چی که شنیدین اونطور ک ه فکر میکنید نبوده -پس چطور بوده؟

116

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

 نفس یک طرف قضیه رو دیده و شنیده ولی از یک طرف دیگه اش بی خبره چرا واضح حرف نمیزنی من نمیتونم ابروی یکی دیگه رو جلوی شما ببرم چون مطمئنا راضی نیست.اما اگر هنوز به من اعتماد دارید ومن و دختر خودتون میدونید مطمئن باشید من به نفس و عشقش خیانت نکردم .کمی نگاهم کرد لبخند زد:
هنوز هم همون دختر کوچولومی که وقتی ارتام سر لج و لجبازی اسباب بازی مورد عالقه ی نفس و برداشت و
خراب کرد تو برای اینکه ارتام خراب نشه خودت گردن گرفتی در صورتی که من میدونستم کار تو نیست.
لبخند زدم .گفت :هن وز هم بهت اطمینان دارم اگر میگی قضیه اونطور که میگی نیست پس مطمئنا نیست .خودم
و انداختم توی بغلش :مرسی که هنوز هم قبولم دارید .پشتمو نوازش کرد :عسل دیشب خیلی ناراحت بود همه
اش نگران تو بود او هم باور نداشت دختری که خودش بزرگ کرده عشق خواهرش و از چنگش در بیاره .ازش
جدا شدم :از طرف من دو تا مامانو ببوس.
 عهههه ،،زرنگی من فقط از طرف خودم زنمو بوس میکنم و مثل بچه هایی که ابنباتشون گرفتی سرش وانداخت پایین :در ضمن االن عسل تلخ تر از زهر بری طرفش مصموم میشی و در جا اون دنیا از قیافه ی بابا زدم
زیر خنده .خودش هم خ ندید بعد جدی شد :فردا میای شرکت بعد هم خونه.
 نه بابا میخوام یه مدت اینجا بمونم نه نمیشه تنها اینجا باشی خواهش میکنم .برای همه اینطور بهتر به خصوص نفس بذارید یه مدت از هم دور باشیم تو که قبول داری کار اشتباهی نکردی پس چرااینطور رفتار میکنی؟ من قبول دار م ولی نفس چی؟ اون االن خیلی عصبی فکر میکنه بهش خیانت کردم .کمی نگاهم کرد :ولیاینطور نمیشه تو اینجا تک و تنها بمونی
 بابا  ،من دیگه بزرگ شدم از پس کار های خودم بر میام نگران نباش. نه ،به هیچ وجه خیالم راحت نیست باید یکنفر اینجا بمونه .کمی مکث کرد :زنگ میزد م مش علی و زنش بیاناینجا اینطوری هم تو تنها نیستی هم ما خیالمون راحته میدونستم حریفش نمیشم برای همین قبول کردم .مش
علی باغبون خونه بود و می امد به درختا و گل و گیاه ها رسیدگی میکرد زنش هم خانم خیلی خوبی بود چندبار
دیده بودمش بعداز ظهرش انها امدند .چون هیچ ی توی یخچال نبود رفتم و خرید کردم راه اینجا تا شرکت
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خیلی دور شده بود به دانشگاه هم همینطور ،برای همین مجبور بودم با ماشین برم .ولی نزدیک شرکت که
میشدم گوشه ای پارک میکردم و بقیه ی راهو پیاده میرفتم.هر روز بابا رو میدیدم و دلم برای مامان تنگ شده
بود با این که باهاش حرف میزدم اما دلم براش تنگ شده بود .یک هفته بعد از اون جریان مشغول انجام کاری
بودم که تلفن زنگ زد یه دختر بود :ببخشید من از شرکت فرجام گستر زنگ میزنم اقای آما میخوان اقای
شکوهی رو ببینند .اصال تا حالی اسم همچین کسی به گوشم نخورده بودم گفتم :صبرکنید باهاشون هماهنگ
کنم به بابا گفتم او هم گفت وقت مالقات بدم .به دختره گفتم برای روز بعد تشریف بیارن .بعد از شرکت
میخواستم برم خونه که فرنوش زنگ زد من هم چون حوصله ام سررفته بود باهاش قرار گذاشتم و تا شب
بیرون بودیم .روز بعد سرم توی درس بود چون کار ی نداشتم ترجیه دادم درس بخونم که در باز شد و دوتا
ادم قد بلند هیکلی وارد شدن پشت انها هم یه پسر جوون قیافه اش خیلی برام اشنا بود انگار یکجا دیده
بودمش .یکی از اون مردها امد جلو و باصدای خشنی :وقت مالقات داشتم
 اقای؟؟ آما .به اون پسره نگاه کردم بهش نمیخورد خارجی با شه چون سفید و بور بود ولی به غربی ها نمی خورد شبیهاسترالیاها بود با بابا هماهنگ کردم و رفتند داخل کمی بعد بابا زنگ زد و دستور قهوه داد از کافی شاپ
شرکت خواستم سریع بیارن باال .سینی قهوه و کیک و بردم داخل اون پسره رو به روی بابا نشسته بود وقتی
قهوه هارو گ ذاشتم :امر دیگه ای ندارید؟ بابا جدی :نه ممنون .خواستم بیام بیرون که اون پسره با ته لهجه:
جناب شکوهی منشی جذابی دارید؟ مطمئنا خانمتون از دیدنش خوشحال نخواهد شد .برگشتم و نگاهشون
کردم بابا عادی :چرا نباید خوشحال بشه؟؟ پوزخند زد درحالیکه قهوه اش رو بر میداشت :خانم ها حسودن به
خصوص از نوع ایرانیش بهرحال منشی به این جوونی و جذابی سخت میشه ازش گذشت .اخم کردم و خواستم
جوابش و بدم که بابا با اخم و جدی :خانم شما بفرمایید پشتی چشمی برای پسره نازک کردم و امدم بیرون.
پسره ی چندش عوضی فکر میکنه همه مثل خودش عوضی و هرزه اند .با اون قیافه ی مغرورش انگار پسر
رئیس جمهور امریکاست،ایش ..یک ربع بعد امدن بیرون .من اصال سرم و بلند نکردم بابا تا دم اسانسور بدرقه
اشون کرد معلوم نیست کی هستند چون بابا برای کسی از اتاقش بیرون نمیادوقتی رفتند گفتم :اینها کی بودند.
 یکی از کله گند ها و قدرتمند های دارو ..با اخم گفتم :پسره ی عوضی میگی خوش به حالتون با این منشیجذابتون ایشش .بابا لبخند زد:نگران نباش جوابشو دادم و رفت توی اتاقش .اما معلوم بود حالش میزون نیست.
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چنددقیقه نگذشته بود که تلفن زنگ خورد از نگهبانی بود و گفتند کسی پایین امده و میخ واهد منو ببینه ..به بابا
گفتم و رفتم پایین به نگهبان گفتم :کی میخواست منو ببینه؟
 اون اقا؟ پشت سرم و نگاه کردم یکی از همون مرد هایی بود که با اون پسره امده بود .نگاهش کردم گفت:اقا میخوان شما رو ببینند .با تعجب گفتم :منو؟
 بله .بفرمایید و خودش جلو رفت من ه م پشتش رفتم .در عقب یک بنز و باز کرد و دستش و دراز کرد کهیعنی سوار شو .با تعجب نگاهش کردم و سوار شدم او هم در و بست و بیرون ایستاد اون یکی مرده هم
کنارش.
 اینطور که معلومه جناب شکوهی هیچ تمایلی به بودن با شما رو ندارن .نگاهش کردم خدایی در حد یه پسرخیلی خ وشگل بود چشم های قهوه ای درشت وکشیده با مژه های به همون رنگ پوست سفید لب و بینی مناسب
با موهای قهوه ای لخت که با ژل زده بود باال.
 مورد قبول واقع شدم .نگاهمو و ازش گرفتم :با من چه کار دارید؟ گفتم همه مثل جناب سام نیستند که از شما بگذرند .ابرویم و باال ا نداختم :خب که چی؟ یعنی من از شما نمیگذرم و باید یک شب هم شده با من باشید .اخم کردم :اینجا بایدی وجود نداره که شمابخواهید تعیین کنی و اینکه من هم مثل شما عوضی و هرزه نیستم که بخوام هرشب زیر خواب یکی بشم شما
هم بهتره حد خودتون و بدونید ،کمی فکر کنید قبل از اینکه حرف بزنید صورتش قرمز شده بود سریع از
ماشین پیاده شدم و به طرف شرکت رفتم .پسره ی هرزه عوضی باید باید میکنه انگار کیه ،حاال هر خری هست
بی شخصیت بیشعور داره غیر مستقیم میگه تو هرزه ای من هم میخوام جزو لیستت باشه اعصابم داغون شده
بود .کیفم و برداشتم و به بابا گفتم میرم خونه وسایلم و جمع کنم هم مامانو ببینم .با دیدن مامان همه ی
ناراحتی هام پرید بغلش کردم و محکم بوسیدمش خندید و :دلت خیلی برام تنگ شده بود؟ دستم و انداختم
دور گردنش:معلومه .یعنی دلت اصال برام تنگ نشده بود؟؟ لبخند زد :چرا دلم برای دختر کوچولوم خیلی تنگ
شده بود .کمی پیشش ماندم و تا قبل از امدن نفس برگشتم اواخر اذر بود توی این چندوقت بابا همه اش توی
فکر بود و چندبار هم جلسه ی هیئت مدیره تشکیل دادند نمیدونم چی شده!!!.همان روز اون پسره با بادیگارد
هاش امدن شرکت با دیدن من پوزخندی زد من هم پشت چشم ی نازک کردم اینبار اقا متین هم بود جلسه
اشون کمی طول کشید وقتی رفتند رفتم توی اتاق هر دو گرفته و ناراحت بودند گفتم :بابا چی شده؟ چندوقته
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ناراحتید رو به روشون نشستم بابا :چیزی نیست .اخم کردم :چرا دروغ میگید من میدونم یه چیزی ازوقتی هم
که این پسره ی قوزمیت ا مد و رفت شما اینجوری شدید .اقا متین :این پسره بعد از مرگ باباش پشت میز
ریاست شرکت پدرش نشسته .پدرش مرد خوبی بود یعنی بیشتر سرش تو کار خودش بود و کاری با ما نداشت
اما از وقتی که این امده چشمش دنبال چندقلم داروی خاصی که ما حق انحصاری وارداتشو داریم تا حدودی هم
موفق شده که این حق و از ما بگیره
 خب اصال بگیره مگه چی میشه؟ اون دارو ها جزو پر سودترین دارو های شرکته که اگر ما حق وارد کردنشو نداشته باشیم تقریبا ورشکستمیشم .با بهت بابا رو نگاه کردم :یعنی شرکت ور شکست میشه؟!؟!؟ سرش و تکان داد
 یعنی هیچ راهی نداره ک ه اون پسره حق انحصاری دارو ها رو نگیره؟ با پول و روشوه ی زیادی که داد یک مزایده گذاشته شد اون هم رقم خیلی باالیی و پیشنهاد کرد که ما اینرقم و نداشتیم برای همین حق انحصاری رو از ما گرفت.
 خب حاال شما ازمایشگاه و البراتوار هم که دارید با تولید محصول جدید میتونید نداشتن اون حق و جبرانکنید .اقا متین :درسته ولی سود اون دارو ها خیلی زیاد بود ،سام خیلی تالش کرد که حق انحصاری اونا رو
بگیره .خیلی ناراحت شدم اصال از همون اول هم که دیدمش ازش خوشم نیومد باید یه کاری کنم نباید دست
روی دست بذارم باید یه مورد مشکوک پ یدا کنم مطمئنا همچین شرکتی حداقل چند مورد کار خالف داشتهمن
باید سر در بیارم .پنجشنبه چون شرکت نمیرفتم از دانشگاه رفتم در شرکت آما .فرنوش هم که فهمیده بود
قضیه کاراگاهی گیر داده بود و همراهم امد .بادیدن شرکت :عه ،رها اینجا که شرکتیه که دختر خاله ام توش
کار میکنه .با تعجب :دختر خاله ات اینجا کار میکنه؟
 اره. چه کاره است؟ بخش حسابداریش .ذوق کردم :واقعا؟؟ اره. پس اینطوری میتونم مدرکی به دست بیارم. -نمیدونم.
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 اصال تو بهش زنگ بزن. رها نمیشه اعتماد کرد من نمیگم دختر خاله ام دختر درستی نیست ولی اگر تو میخواهی ک سی بهت شک نکنهبهتره یه جور دیگه اقدام کنی
 مثال چطوری؟؟ کمی فکر کرد و با ذوق  :میتونیم سیستم شرکتشون هک کنیم واا ،،چطوری؟؟ یکی رو میشناسم این کار و میکنه ولی خب پول زیادی هم میگیره. مهم نیست .بریم پیشش. باشه .رفتیم به ادرسی که فرنوش داد یک اپارتمان ت وی شرق تهران بود پیاده شدیم و فرنوش زنگ زد کمیمعطل شدیم و میخواستیم برگردیم که در با تیکی باز شد .رفتیم داخل .وارد یه خونه شدیم .دختری به استقبال
فرنوش امد و بغلش کرد :وای چقدر دلم برات تنگ شده بود فرنوش .فرنوش لبخند زد:من هم همینطور،
دوستم رها ، .باهاش دست دادم گفت :پریماه هستم
 خوشبختم .فرنوش :راستش ما با پژمان کار داریم .پریماه :پس تو هم نیومدی صله رحم امدی برای کارت.فرنوش خندید :حاالبا تیر دو نشون زدم .روی راحتی ها نشستیم پریماه هم به اشپزخانه رفت :صبرکن صداش
کنم سرش مثل همیشه توی کامپیوتر ،بعد از ای نکه از ما پذیرایی کرد رفت توی اتاقی :خواهر برادر اند؟
 نه .زن و شوهر اند. عههه .همان موقع پریماه و پژمان از اتاقی امدن بیرون بلند شدیم و سالم و احوال پرسی کردیم .پژمانتعارف کرد بشینم و خودش هم کنار پریماه نشست و با لبخند :فرنوش خانم چی شده یادی از ما کردی؟
 راستش برای کار رها امدیم.رها میخواهد شما سیستم یه شرکت و هک کنید ،ابرویش و باال انداخت :هککنم .من خیلی وقته این کار و کنار گذاشتم.
 میدونم اما فکر کنم له قیمتش بی ارزه.کمی مکث کرد :دردسر داره .گفتم :یه شرکت دارویی .فقط بایدحواستون باشه نفهمند هکشون ک ردین... ..سرش و تکان داد و به پریماه نگاه کرد.موبایلم و در اوردم :پنج
میلیون خوبه؟ نگاهشون کردم .با دودلی :پس شما تضمین میدین.
 بله حتی اگر اتفاقی افتاد میتونید منو لو بدید.سرش و تکان داد شماره حسابش و گرفتم و پول و برایش واریزکردم گفت :ممکنه کمی طول بکشه بستگی داره سیستم امنیتیشون چقدر قوی باشه سرم و تکان دادم او هم
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رفت توی اتاقش .فرنوش و پریماه مشغول صحبت شدن کمی بعد پژمان با یک فلش به طرفم امد :این تمام
اطالعات امیدوارم کمکتون کنه .بلند شدم و فلش و گرفتم گفت :سیستمشون قوی بود ولی خب تونستم هکش
کنم .لبخن د زدم :مرسی .با فرنوش از انجا زدیم بیرون فرنوش و رساندم و خودم رفتم خانه .هیجان داشتم
زودتر سر در بیارم تا خود صبح فقط داشتم میگشتم چند مورد به نظرم مشکوک بود بالخره شش صبح خوابیدم
توی این دو روز فقط گشتم ولی چیز به درد بخوری پیدا نکردم فقط چند مورد جزئی ولی امیدوار بودم که
بتونم از انها به مورد مشکوکی برسم .شنبه اول هفته ی پر کار من شروع شد از دانشگاه بیرون امدم و به
شرکت رفتم مثل همیشه شرکت در ارامش نبود و رفت و امد ها زیاد شده بود و سهام دار ها جلسه داشتن
دلشوره گرفتم .نباید این اتفاق برای بابا می افت اد  ،شاید هیچ ضرری به بابا نمیرسد چون یک شرکت دیگه هم
داشت و با مدیریت ارتام خیلی هم موفق بود و از پدرش هم ارث زیادی به خودش و عمه ساری رسیده بود و
هم اینکه توی این مدت بهرحال پولی جمع کرده بوداما اگر شرکت ور شکست میشد عالوه بر اینکه خیلی ها
بیکار میشدن مد یریت بابا زیر سؤال میرفت و من به هیچ وجه اینو نمی خواستم .برای همین سخت دنبال مدرک
بودم .دوشنبه تازه از شرکت زده بودم بیرون که موبایلم زنگ خورد فرنوش بود جواب دادم با نگرانی :رها
پریماه االن زنگ زد و گفت چندنفر امدن پژمان و بردن .با بهت :یعنی چی؟ کیا بردن؟
 نمیدونم .فقط میدونم بردن ممکنه مربوط به اون هک باشه. یعنی چی اخه مگه میشه ،مگه خودش نگفت ردی به جا نزاشته. نمیدونم. من بهت زنگ میزنم .سوار ماشین شدم و خواستم ماشین و روشن کنم که دستمالی روی بینی ام قرار گرفتبوی تندی مغزم و سوزاند و دیگه هیچی نفهمیدم چشم که باز کردم توی یک اتاق بزرگ بودم که به غیر از اون
صندلی که بهش بسته شده بودم چیزی نبود .سعی کردم خودم و ازاد کنم اما نشد .دادزدم :کسی نیست؟ در باز
شد و مرد قد بلند و هیکلی وارد شد .گفتم :شما کی هستین؟ چی میخواهید؟ کمی نگاهم کرد و به یکی گفت:
برو اقا ر و صدا کن بگو دختره بهوش امد و دوباره رفت بیرون کمی نگذشته بود که در دوباره باز شد و آما با
پوزخندی وارد اتاق شد باید حدس میزدم کار خود عوضیش باشه .پشتش پژمان و اوردند بیچاره سر و صورتش
خونی بود جلوی پای آما انداختنش با خشم نگاهش کردم .بلند خندید :دختره زرن گی هستی ،خوشم امد خانم
شکوهی دختر اقای شکوهی .پوزخند زدم :مردی دستام و باز کن تا درست حرف بزنیم به کسی اشاره کرد
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دست و پام و باز کرد کمی دستهام و ماساژ دادم یک صندلی برایش اوردند رویش نشست .گفتم :فکر کردی
کشف خیلی بزرگی کردی که فهمیدی من دختر سام شکوهی ام.
 معلوم نه کشف های بزرگ و قراره شما کنید با دزدیدن اطالعات شرکت من .پوزخند زدم :توقع داشتی بشینمو ببینم شرکت پدرم ورشکست میشه.
 خب حاال خانم زرنگ به کجاها رسیدی؟ به جاهی خوب خوب .پایش رو روی پایش انداخت :خب مثال کجاها؟ زرنگی ،اول پژمان و ازاد کن چون هیچ دستی نداشته چطور ممکنه دستی نداشته باشه در حالیکه اطالعات شرکت منو هک کرده درسته ولی من بهش پول دادم ،پس کار منه نه اون ازادش کن تا بهت بگم به کجاهارسیدم .بلند خندید:ازادش کنید بفرستیدش خونه اش.
 بدون هیچ دوز و کلکی و اگر نه ممکنه برات گرون تمام بشه .پوزخند زد :جوجه تر از این حرف هایی پژمانو بردند .گفت :میدونم به هیچ جا نرسیدی چون نه من و نه پدرم ادم های احمقی نیستم که مدرک و توی
سیستم شرکت بذاریم .اگر دیدی ازادش کردم چون هیچ کاره است و من هم ادمکش نیستم و اگر نه به راحتی
میتونستم بکشمش
 تو راست میگی اما خب به جاهای مشکوکی هم رسیدم که شاید کمکم کنه شاید .اما من پیشنهادی برات دارم که اگر قبول کنی حق انحصاری یک دارو رو به پدرت میدم نگاهش کردم:هروقت اراده کردم باید با من باشی ،یادته توی ماشین به من چی گفتی؟صبر کن بذار یادم بیاد اهان گفتی هرزه
و عوضی .ح اال میخوام مثل خودم بکنمت یه عوضی به تمام .پوزخند زدم :تو بخواه کی به حرفت توجه میکنه.
 درسته .ولی از انجایی که غرور پدرت برات خیلی مهمه این کار و میکنی چون اگر این کار و نکنی کاریمیکنم که حق انحصاری بقیه داروها رو هم خودم بگیرم ،میدونی برام کاری نداره و واقعا بابات و اون شرکتش و
به خاک سیاه میشونم .اخم کردم :شرکت پدر من کم شرکتی نیست ،به صندلی اش تکیه داد :درسته ولی من
هم کم ادمی نیستم میتونی امتحان کنی به چشم هایش نگاه کردم که منو یاد روباه می انداخت حالم ازش بهم
میخورد .گفتم :به فرض قبول کردم من نمیتونم به تو اعتماد کنم.تو ادم عوضی ای هستی.
 -درسته ولی مجبوری نگران نباش من ادم پستی نیستم حرف که میزنم روی حرفم می ایستم.
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 به هرحال من نمیتونم بهت اعتماد کنم.حالم ازش بهم میخورد توی بد مخمصه ای افتاده بودم اگر قبولنمیکردم شرکت بابا نابود میشد اگر هم قبول میکر دم ابروی خودم نابود میشد نگاهش کردم که مشتاق نگاهم
میکرد :من باید فکر کنم.
 باشه اشکالی نداره ،فقط دو روز .نیمه شب روز دوم بگذره شرکت پدرت و ورشکسته فرض کن و البته یادتنره که میتونم به جرم جاسوسی از تو اون پسره شکایت کنم پس این مشکل و هم در نظر داشته باش.باورم
نمیشد همچین قدرتی داشته باشه که شرکت به اون بزرگی رو نابود کنه اما باید ازش میترسیدم ادم عوضی ای
بود .سرم و تکان دادم و یکی از بادیگارد هاش منو رسوند در ماشینم فکرم بدجور داغون بود باید مینشستم و
نابود شدن شرکت بابا رو میدیدم یا خودم و فدا میکردم تا همه چیز مثل سابق بشه .مامان و بابا درحق من کم
لطف نکرده بودند منو از یه بچه ی سرراهی بی کس و کار تبدیل کردن به رها شکوهی با یه خانواده  ،کم در
حقم لطف و محبت نکردن شاید االن وقتشه که من تالفی کنم توی این دو روز بدجور کالفه بودم واقعا
نمیدونستم چه کار باید کنم از طرفی دوست نداشتم به این راحتی دخترونه هامو از دست بدم از طرفی هم
نمیتونستم بشینم و ورشکستگی شرکت بابا رو ببینم .همه اش تقصیر منه اگر سیستم شرکتشون هک نمی کردم
بابا اینا فقط حق انحصاری سه نوع دارو رو از دست میدادن اما االن .....من باید تاوان اشتباهم و بدم خودم کردم
که لعنت بر خودم باد دومین روز از مهلت دو روزه ای که داده بود زنگ زدم به شرکتش هنوز هم دو به شک
بودم نمیدونستم کاری که میکنم درسته یا نه .شاید بعد از اینکه حق انحصاری رو داد بتونم بپیچونمش .نه غیر
ممکنه زرنگ تر از این حرف هاست که بشه بپیچون یش منشی وصل کرد به خودش گفتم :من قبول میکنم.
خندید :ادب نداری  ،سالم کردن بهت یاد ندادن .اخم کردم :نه من ادب ندارم اقای با ادب.کی حق انحصاری رو
بر میگردونی؟
 بستگی به تو داره یعنی چی؟ اینکه تو کی بخواهی لطفا زودتر. باشه ،ولی به شرط اینکه هر چی اطالعات از شرکت من دزدیدی برگردونی .پوزخند زدم :مثل اینکه چیز هایبا ارزشی میشه از اون اطالعات به دست اورد
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 نه ،انقدر احمق نیستم ولی خب اطالعات شرکت منه و دوست ندارم دست هر کسی بی افته و اگر هم بفهممسرم و کاله گذاشتی یا منو پیچوندی بد میبینی میدونی که چه کار ها یی میتونم انجام بدم .از خشم داشتم
منفجر میشدم :بله میدونم .پسره ی عوضی از حرص خوردنم لذت میبره.بلند خندید:خوبه .من ترتیب کار ها رو
برای امروز میدم اخر هفته منتظرت هستم و قطع کرد.ازش در حد مرگ متنفرم پسره ی بیشعوورر ...تنها کسی
که از جریان خبر داشت فرنوش بو د او هم خیلی ناراحت شد و سعی میکرد منو منصرف کنه اما هیچ راه
برگشتی وجود نداشت.حق انحصاری یکی از دارو ها برگشت به شرکت .همه خوشحال بودن با اینکه دو تا رو از
دست داده بودند اما حداقل یکی رو تونسته بودند نگه دارن .قرار شد خونه ی اقای متین به مناسبت شب یلدا و
هم این دستاورد مهمونی بگیرن .من که اصال حوصله نداشتم ولی دلم برای مامان تنگ شده بود و دوست داشتم
ببینمش..البته به عنوان منشی شرکت انجا میرفتم چون از کارکنان شرکت هم حضور داشتند .اصال حوصله ی
وسواس به خرج دادن نداشتم یه کت شلوار خوش دوخت ابی کاربنی براق با کفش های مشکی پاشنه پنج سانتی
ام پوشیدم کمی ارایش کردم موهام و هم جمع کردم و کنی از جلو کج ریختم روسری مشکی و هم دور گردنم
بستم و یک انگشتر طال هم دستم کردم پالتو ی ابی کاربنی ام که بلندیش تا زیر زانو بود و پوشیدم و با اژانس
رفتم خونه ی اقا متین.جلوی خونه پر از ماشین بود وارد خانه شدم انجا هم انقدر شلوغ بود و بوی انواع و اقسام
عطر ها مشامت و پر میکرد که حد نداشت .اقا متین و نجال جون با دیدن من جلو امدند باهاشون سالم و احوال
پرسی کردم .مهران و مارال هم دیدم مارال بغلم کرد گفت :بی معرفت
 تویی من سرم شلوغه اما تو چی؟ خب من هم درگیر زندگی و دانشگاه هستم. اهان نه که من نیستم. حاال بیا بریم لباست و در بیار .رفتیم توی اتاقش .گفتم :میشه بری به مامانم بگی بیاد توی جمع نمی خوام برمطرفش.
 باشه .پالتوم و در اوردم .نمی خواستم روسری مو بردارم اصال حوصله نداشتم .همان موقع مامان وارد اتاق شدبا دیدنش اشکم سرازیر شد رفتم توی بغلش مامان :رها چرا گریه میکنی؟
 دلم خیلی براتون تنگ شده بود .بیشتر منو به خودش فشرد :منم عزیزم .اما خودم میدونم که دلتنگی بهانهبود و فقط دلم میخواست توی بغلش گریه کنم کمی بعد ازش جدا شدم .مامان اشک هایم و پاک کرد :من
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هرروز امارت و از سام دارم با خودت هم که حرف میزنم ولی اگر میدیدمت بهتر بود.
 من نمیتونم بیام خونه شما هم نمیتونید بیایید انجا. چرا عزیزم میام .حاال صورتت و درست کن و بیا پایین.لبخند زدم :چشم زن رئیس شرکت .لبخند زد و رفتبیرون .ارایشم و درست کردم و رفتم بیرون .خیلی ها رو نمی شناختم چون زن و بچه های سهام دار ها یا
کارکنان شرکت بودند .به بابا نگاه کردم که کنار مامان بود و نفس هم کنارشون نشسته بود .نفس با دیدن من
اخم کرد من هم مثل خودش اخم کردم و رویم را برگرداندم .ابتین و ندیدم رفتم یه گوشه نشستم و دستم و
گذاشتم زیر چونه ام و به جمعیت که یا حرف میزدن یا در حال خوردن بودن نگاه کردم .همان موقع ابتین و
ارتام از در وارد شدن .خیلی وقت بود ارتام و ندیده بودم البته اون بیشعور هم حالی از من نپرسیده بود انها منو
ندیدند من هم رویم را برگردادندم .خ دمتکار ها مشغول پذیرایی بودن .تنها کسی که روسری سرش بود من
بودم .حتی خدمتکار ها هم بی حجاب بودند .یه شربت برداشتم و مشغول شدم .همان موقع مارال کنارم امد :تو
چرا روسری تو در نیاوردی
 حوصله نداشتم موهامو درست کنم برای همین ترجیه دادم سرم باشه.سرش را تکان داد  :راستی هنوز ابتین ونفس با هم اند؟؟
 برادر توئه از من میپرسی؟ خب گفتم تو بیشتر در جریانی نه من خبر ندارم مهران داره صدام میکنه و رفت .مثل بچه یتیم ها یه گوشه نشسته بودم و نگاه میکردم مهمانی از این حوصلهسر بر تر ندیده بودم .زودتر هم شام و نمیدن بریم .دوباره در باز شد و منفور ترین ادم زندگیم وارد شد من
نمیدونم این اینجا چه کار میکرد همان موقع بابا و اقا متین و بقیه سهام داران رفتند جلو و باهاش سالم و احوال
پرسی کردن و خوش امد گفتن .دو تا دختر ان طرف تر نشسته بودند یکیشون :وای ایالر این پسره چقدر
جیگره کیه؟؟
 نمیدونم خیلی ناز پوستش و نگاه چقدر سفید از من هم سفید تر اره .خیلی جیگره.سرم و تکان دادم پوزخند زدم ای کاش یکی از اینها جای من قرار میگرفت اینهایی که انقدرمشتاق اند .بابا و اقا متین اون و با خانواده هاشون اشنا کردن .من هم رویم و برگرداندم تا ریخت نکبتش و
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نبینم .بالخره چند دقیقه بعد اعالم کردند غذا حاضره .رفتیم توی سالن دیگه .نجالجون سنگ تمام گذاشته بود
ولی من اصال میل نداشتم کمی ساالد کشیدم و گوشه ای نشستم.
 یه مدت باهات کلکل نکردم شعورت ته کشیده .سرم و برگرداندم ارتام بود .بهش لبخند زدم :سالم. سالم.خوبی؟ مرسی.دوباره سرم و انداختم پایین :ابتین هنوز هم مثل قبله؟ نه،بهتر شده ولی نه نفس رفت سراغش نه ابتین .سرم و به معنی فهمیدن تکان دادم فکری به سرم زد سرم وبلند کردم که چشمم به دو جفت چشم قهوه ای حیله گر افتاد که با پوزخند نگاهم میکرد حرفم و یاد رفت سرم
را پایین انداختم به طرف ارتام برگشتم :فردا شرکتی! سرش را تکان داد.
 پس من میام شرکت باید یه کاری برام انجام بدی دوباره میخواهی منو درگیر چه نقشه ای کنی؟ اخم کردم :خیلی بیشعوری .حاال خوبه تمام اون کار ها رو برایمن نکردم .برای اولین بار با لحن شوخی :ب اشه حاال ناراحت نشو .فردا بیا ببینم چی میخواهی .سرم و تکان دادم.
بالخره طوالنی ترین شب سال هم تمام شد .از نجال جون خواستم برام اژانس بگیره او هم فکر میکرد برای
اینکه دیگران شک نکنند این حرف و میزنم گفت:عزیزم صبر کن االن همه میرن بعد با پدر و مادرت
برو.بیچ اره ها از زندگی من خبر ندارن فکر میکنند مشکلم یکی دو تاست .توی شلوغی خداحافظی کردم و از
خانه زدم بیرون باید مسیری رو میرفتم تا به خیابون اصلی میرسیدم .برای خودم راه میرفتم و به فردا شب فکر
میکردم که باید برم خونه ی اون پسره ی روباه .ای خدا خودت میبینی مجبو رم و اگر نه هیچ دختری نیست که
دوست داشته باشه مرگ ارزو هاش و ببینه .اصال ای کاش اون موقع که شایان گفت بیاخونه ام میرفتم حداقلش
من اونو کمی تا نسبتی دوست داشتم اما این و چی؟؟ باز اون موقع اگر دختریم و از دست میدادم شاید االن
انقدر دلم نمیسوخت .با صدای بوق م اشینی برگشتم نورش داشت چشم هامو کور میکرد دستم و جلوی چشمم
گرفت شیشه عقب پایین امد و قیافه ی مکارش ظاهر شد .گفت :سوار شو میرسونمت .اخم کردم :احتیاج
نیست خودم میرم.
 اینجا ماشین گیرت نمیاد ،سوار شو .پوزخند زد :نترس من روی حرفم هستم امشب نمیخوام ببرمت فرداشبقراره خودت با پای خودت بیا سوار شو با اخم سوار شدم و ماشین حرکت کرد گفت :چی شده با پدر گرامیت
برنمیگردی؟
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 لزومی نمیبینم به شما جواب بدم .همان موقع موبایلم زنگ خورد بابا بود جواب دادم بابا:رها چرا نموندیبرسونمت بهرحال یا من یا ارتام میرسوندیمت.
 حوصله ن داشتم منتظر باشم میخواستم زودتر برگردم خونه. خب پس االن کجایی این وقت شب؟ سوار ماشین شدم نگران نباشید. از دست این سرخود بازی هات اخر سرتو به باد میدی ببین کی گفتم فردا میبینمت .لبخند زدم :شب به خیر،از طرف من مامان و ببوس و منتظر نموندم جوابم و بده و قط ع کردم و ریز خندیدم.
 چه عجب ما خنده ی شما رو دیدم .اخم کردم و بهش توجه نکردم .گفت :به نظرم خوب شد به حرفت گوشدادم االن بابات و سهامداراش جلوم خم و راست میشن با اخم نگاهش کردم :هنوز انقدر عقلت نمیرسه که اونا
داشتن مهمان نوازی میکردن نه اینکه جلوت خم و را ست بشن توی محیط شرکت یه جوری رفتار میکنند توی
مهمانی جور دیگه.
 اره تو که راست میگی شانه ای باال انداختم :برام مهم نیست میخواهی باور کن میخواهی نکن .راننده :اقا کجابرم؟ قبل از اینکه اون جواب بده :من لواسان میرم .ابرویش را باال انداخت :تا انجایی که من میدونم خونه ی
سام شکوهی الهیه است ،نه لواسون.
 اوال اقای سام شکوهی پسر خاله ات نیست که اینطور صداش میکنی ،دوما لزومی نمیبینم توضیح بدم .سرش وکنار گوشم اورد :زبون تند و تیزی داری من هم ادمی نیستم که بشینم هر کسی هر چی خواست بهم بگه پس
حواست به خودت باشه و عقب رفت از تهدیدش ترسیدم و تا رسیدن حرفی نزدم موقعی که خواستم پیاده شم
زیر لب تشکری کردم که فقط خودم شنیدم .گفت :فرداشب منتظرتم راننده رو میفرستم دنبالت.
 احتیاج نیست خودم میاد. پس ادرس و برات میفرستم ،در و محکم زدم و وارد خونه شدم مرده شور خودش و اون لهجه اش و ببره ،بهزور ارام بخش خوابیدم بعد از شرکت به طرف شرکت ارتام رفتم اما احساس میکردم کسی دنبالمه برای همین
جلوی یک پاساژ نگه داشتم که دو در داشت ،سریع از در دومش خارج شدم و خودم و به شرکت ارتام رساندم.
ارتام با دیدنم :فکر نمیکردم بیای
 -کار داشتم دیر شد .فلش و روی میز گذاشتم :این یک سری اطالعات اما من خیلی بیشتر ازش میخوام ولی
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پیدا نکردم.
 اطالعات در مورد چیه؟ یه شرکت دارویی ازت میخوام اطالعات بیشتر در بیاری در مورد شرکته؟ نه ،برای شرکت دیگه است و من دنبال یه چیز مشکوکم تا بتونم به سرنخی برسم اما خودم بنا به دالیلینمیتونم لطفا این کار و برام انجام بده .دیرم شده باید برم و منتظر جوابش نموندم و از شرکت زدم بیرون
میدونستم از پسش برمیاد .سریع به خانه برگشتم مش علی مشغولی رسیدن به درخت ها بود سالم کردم و
رفتم داخل موبایلم توی جیبم لرزید از یه ناشناس پیا م داشتم..دیر نکنی منتظرت و ادرس خونه بود روی تختم
نشستم و دستم و روی سرم گذاشتم فکر کنم چاره ای نداشتم باید باهاش راه میومدم میدونستم عوضیه و هر
کاری از دستش برمیاد بلند شدم موهامو دم اسبی بشتم یه بلوز مشکی بافت با شلوار مشکی پوشیدم باید تیپ
مشکی میزدم چو ن امروز روز مرگ منه ،مرگ جسمم و به روایتی روحم .اصال حوصله ی ارایش نداشتم فقط
یک رژ کالباسی زدم که صورتم و بدتر بی روحتر میکرد .یه پالتوی مشکی بلند و شال مشکی هم پوشیدم و
کیفم و برداشتم و از اتاق امدم بیرون .زری جون زن مش علی توی اشپزخانه بود گفتم :زری خانم من میرم
بیرون شب هم ممکنه دیر برگردم ،اگر بابام زنگ زد بگید به خودم زنگ بزنه یا اصال بگید رفتم بیرون.
 چشم خانم. مرسی .از خانه زدم بیرون با کمترین سرعت میرفتم دلم میخواست دیر برسم اصال دلم میخواست اصال نرسمولی رسیدم یک خونه ی ویالیی با نمای کرم بود .ا ز ماشین پیاده شدم استرس سر تا پای وجودم و گرفته بود
دست هام یخ کرده بود دسته ی کیفم و میفشردم اصال پاهایم یارای رفتن نداشتاصال نمیتونستم خودم و راضی
کنم .میخواستم برگردم که در با صدای تیکی باز شد اطراف و نگاه کردم و چشمم به دوربینی افتاد که گوشه ای
وصل بود مطمئنا منو از اینجا دیده بود .در و هل دادم و داخل شدم چون شب بود چیز زیادی از باغ مشخص
نبود ولی بزرگیش چشمگیر بودبا پاهای لرزون به سمت ویال رفتم جلوی در خانم میانسالی ایستاده بود که با
دیدن من :خوش امدید بفرمایید .پایم را داخل خانه گذاشتم خیلی بزرگ بود و بسیار شیک و انتیک بود هجوم
گرما باعث شده بود دست های یخ زده ام به گز گز بی افته خدمتکار پشتم بود و راهنمایی ام میکرد وارد سالن
بسیار بزرگی شدم که با مبل های سلطنتی و وسایل شیک و عتیقه تزئین شده بود با صدای زن به خودم امدم:
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شما بفرمایید بنشینید .اقا االن تشریف میارن سرم و تکان دادم روی مبل نشستم او هم رفت بیرون کمی بعد
خوده روباه صفتش با دو تا دختر که از ظاهرشون معلوم بود عوضی اند با تیپ های جلف وارد شدن نگاهم و
ازشون گرفتم رو به رویم نشست :خوش امدی فکر نمیکردم بیای ،البته دروغه چون تو چاره ای نداشتی به جز
امدن دندان هایم و از عصبانیت روی هم فشردم خندید :وقتی حرص میخوری مثل گربه هایمیشی که اماده ی
پنجول کشیدنن این حالتت و دوست دارم جذاب ترت میکنه .سرم و انداختم پایین :زودتر کارت و بکن میخوام
برم .بلند خندید :کجا ،بری ما امشب خیلی کار ها با هم داریم .میخو اهیم تا خود صبح عشق کنیم رو به اون
دوتا :مگه نه؟! اونا هم مثال لبخند پسرکشی زدن .گفت :ولی من اینطور بی هیجان دوست ندارم دوست دارم
هیجان داشته باشه چطوره یه مسابقه ترتیب بدم مثال هر کسی که بیشتر حال داد اون سوگولی من میشه و اون
دوتای دیگه براساس قرعه یکیشون ازاد میشه و یکیشون برده ی من .به گوش هام اعتماد نداشتم اصال فکر
نمیکردم انقدر ادم پستی باشه بدبخت روانی بود کم داشت یکی از اون دختر ها :وااا ..دنی جوون این چه
حرفیه؟ یعنی تو به من شک داری .لبخند دندون نمایی زد :نه عزیزم ولی خب اینجوری هیجانش بیشتره.هان
نظ ر تو چیه رها؟ من که هنگ کرده بودم با بهت نگاهش کردم :چطور میتونی انقدر پست باشی؟؟ من مثل این
دو تا عوضی نیستم که بخواهی منو کنار اینها قرار بدی فکر نمیکنی شخصیت من خیلی باالتر از این عوضی
هاست یکی از اون دختر ها با اخم گفت :هوو ،درست حرف بزن مگه تو کی هستی؟
 همین که گفتم ،اصال از کجا معلوم که تو با وجود این دختر های رنگ وارنگ مریضی نداشته باشی قرار بودمثال باهام خوش گذرونی کنی نه اینکه مریضم کنی .اخم کرد :تو نگران من نباش من بیشتر از تو به فکر خودم
هستم.
 از کجا معلوم؟ زیادی داری حرف میزنی حواست باشه ،عو اقب بدی در انتظارته از حرفش ترسیدم و ساکت شدم همین که گفتم اینجا منم که تعیین میکنم چه اتفاقی باید بی افته .اصال تو باورم نمیگنجید خیلی سخت بودحتی تصورشم زشت بود خودم و مظلوم کردم :اخه ،اینجوری که نمیشه این نامردی تو منی که باره اولمه و
بخواهی با این هف ت خط ها که معلوم نیست بار چندومشون یکی کنی .کمی مکث کرد :راست میگی،حواسم
نبود .ولی از انجایی که امشب دلم خوش گذرونی حسابی میخواهد پس بیخیال تو میشم اما بار دیگه همچین
خبری نیست .نفس راحتی کشیدم خدایا شکرت ،ازت ممنونم .بلند شدم :پس من میرم

130

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

 کجا مگه من بهت اجازه دادم که بری؟؟ .نگاهش کردم :لزومی نداره که بمونم، شاید باهات کاری نداشته باشم اما باید تا فردا اینجا بمونی ،میدونم تنها زندگی میکنی و پدر و مادرت نگرانتنیستن پسره ی عوضی امار منو به طور کامل داره
 چه ربطی داره ممکنه خبرش به گوش پدرم برسه این دیگه م شکل خودته ،از این به بعد که میای شب هم اینجا میمونی. اخه چرا تو که االن با من کاری نداری من چرا باید بمونم .بلند شد و با اخم :زیاد داری صحبت میکنی ،همینکه بهت گفتم اینحا میمونی از سالن رفت بیرون اون دو تا دختر ها پشت چشمی برام نازک کردند و رفتند
دوباره سرجام نشستم و زنگ زدم به زری خانم و گفتم شب خونه ی دوستم میمونم از االن دروغ های مختلفم
شروع شد فقط نمیدونم تا کی میتونم بهشون دروغ بگم چون گرم بود پالتو ام رو در اوردم و با شال نشستم
کمی بعد خدمتکار برام میوه و شیرینی و قهوه اورد من هم چون واقعا گرسنه ب ودم و با این حرفش که باهام
کاری نداره اشتهام باز شده بود شروع کردم به خوردن پسره ی نکبت مکار داره خودش خوش گذرونیش و
میکنه اونوقت من باید اینجا بشینم چون اقا دستور داده انتقام تمام کار هایی که باهام میکنه رو ازش میگرم حاال
ببین بعد ازاینکه قهوه و شیرینی مو خوردم حوصله ام داشت سر میرفت بلند شدم و از اون سالن امدم توی
سالن دیگه ای که از کنارش پله های چوبی میخورد میرفت باال و پشت اون پله ها هم یه در دیگه بود که معلوم
نبود چیه ؟ همان موقع یکی از خدمتکار ها امد :خانم اگر خسته شدید میتونید توی یکی از اتاق ها استراحت
کنید.
 مرسی ولی میخوام برم اما اقا دنیل گفتن شما حق ندارید برید .با تعجب :اقا دنیل کیه؟ خدمتکاره که تعجب کرده بود :اقای آما ،دنیلآما .اسمشم نمیدونستم اون وقت اون کل رسم منو کشیده بیرون فقط کم مونده بفهمه سرراهی هستم.
 اهان او هم رفت .یک ساعت سر خود م گرم کردم دیدم ساعت یازده شب شده ،اون روباه مکار هم نیومد فکرکنم خیلی بهش خوش گذشت پسره ی اوباش .یک لحظه از اینکه من االن جای اون دختر ها بودم به خودم
لرزیدم خداواقعا بهم رحم کرد بلند شدم سریع پالتوم و پوشیدم و به طرف در رفتم و در را باز کردم وارد باغ
شد م به سرعت خودم و به در اصلی رسوندم خواستم بازش کنم که صدای دزدگیر همه جا رو پر کرد ترسیده
بودم نمیدونستم چه کار کنم صدای پارس سگ ها از طرف دیگه میومد به اطراف نگاه کردم لعنتی دیوارهاش
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هم بلند بود .یکی صدای گوش خراش دزد گیر و قطع کرد برگشتم دیدم یکی از خد متکار ها به سمتم میاد
گفت:خانم برای چی از عمارت خارج شدید؟
 خب ،خب میخواستم برم چون کاری ندارم. حاال بریم داخل اقا منتظرتونن .اوه اوه فکر کنم عیشش و بهم زدم خدایا خودم و به تو میسپارم .مثل جوجهپشت خدمتکار وارد شدم روباه مکار با حوله لباسی و موهای خیس تو ی سالن وایستاده بود با دیدن من با اخم:
مگه بهت نگفتم حق نداری پاتو بذاری بیرون .سرم وانداختم پایین :خب خسته شدم لزومی نداشت که بمونم .تو
دلم گفتم اصال من چرا سرم و انداختم پایین .یک دفعه سرم و بلند کردم از حرکتم تعحب کرد گفتم :اصال من
میخوام برم دلیلی نمیب ینم اینجا بمونم.
 تو اینجا تعیین کننده نیستی این منم که تعیین میکنم کی بره کی بیاد. جناب تعیین کننده میشه لطف کنید اجازه بدهید من گورمو گم کنم دوست ندارم اینجا بمونم .ژستمغرورانه ای گرفت :نخیر شب باید اینجا بمونی .با حرص نگاهش کردم و به طرف پله ها رفتم
 کجا؟ با حرص و عصبانیت :برم کپه ی مرگم و بذارم جناب تعیین کننده میشه تعیین کنید. یعنی چی کپه ی مرگ؟ وای خنده ام گرفته بود بچه به این اصطالحات اشنا نبود .ریز خندیدم گفتم :بمون توخماری .و به طرف پله ها رفتم و در یه اتاق و باز کردم و چپیدم تونفس مو فوت کردم بیرون اتاق خیلی شیک و
بزرگی بود برای اتاق مهمان زیادی خوشگل بود شال و پالتوم و در اوردم انداختم روی صندلی جلوی میز
ارایش.موهامو باز کردم و سرم و گرفتم پایین و تکان دادم سرم را باال اوردم و چشمام به دو تا چشم قهوه ای
خورد با اخم :شعور نداری وارد جایی میشی در بزنی .اخم کرد :فکر نمیکردم توی خونه ی خودم و برای وارد
شدن به اتاق خودم احتیاج به کسب اجازه داشته باشم.
 اینجا اتاق توئه؟ با اجازه فکر کنم خودت خیلی مشتاقی که مستقیم امدی تو اتاقم .ای وای سوتی دادم لبخند ژکوندی زدم ووسایلم و چنگ زدم :بفرمایید من دیگ ه میرم خواستم از کنارش رد بشم :کجا بودی حاال
 نه مرسی مزاحم نمیشم ،شما خسته ای بفرمایید استراحت کنید. چطوره تو هم پیشم بخوابی؟ دستم و از دستش کشیدم بیرون :قرار بود با من کاری نداشته باشی. -من هم حرفی نزدم که فقط قراره پیشم بخوابی و وارد اتاق شد گفتم :من ب میرم پیش تو نمیخوابم.
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 چرا میخوابی چون من بهت میگم. نمیخوابم اخم کرد :نذار جور دیگه ای حالیت کنم از لحن جدی و تهدیدش ترسیدم برای همین رفتم توی اتاقو گوشه ی تخت جنین وار خوابیدم همه جا بوی عطر مزخرفش و میداد البته از حق نگذریم عطرش عالی بود.
تخت تکان خور د فهمیدم امده بخوابه گفت :نترس امشب کاریت ندارم به حرفش توجه نکردم من چقدر
بدبخت شدم که باید به یه پسر التماس کنم که منو وسیله ای برای خوش گذرونیت قرار نده .البته حقمه خود
کرده رو تدبیر نیست خواستم مثال زرنگ بازی در بیارم اما رو دست خوردم ای کاش ارتام بتو نه چیزی پیدا کنه
تا زودتر از این وضع در بیام ،اخ اون موقع است که من این اقای هوس باز به ظاهر محترم و روی انگشتم
میچرخونم.
 رها ..جوابش و ندادم ولی از طرز گفتنش خوشم میومد با لحن خاصی ادا میکرد. میدونم بیداری .باز هم جواب ندادم و اصال هم برام مهم نبود وسعی کردم بخوابم .احساس میکردم اکسیژنبه مغزم نمیرسه احساس خفگی بهم دست داده بود چشمامو باز کردم و دیدم دنیل با چشم های به خون نشسته
داره خفم میکنه .ترسیده بودم دست وپام زدم که ولم کنه اما اون انگار زورش از من خیلی زیاد تر بود اصال
نمیتونستم نفس بکشم دستم و ر وی دستش گذاشتم و سعی کردم از خودم جداش کنم یک دفعه دستش و
برداشت و من جیغ زدم و از خواب پریدم نفس نفس میزدم انگار واقعا داشت خفم میکرد دستم و روی گلوم
گذاشتم دنیل بلند شد:چرا جیغ میزنی؟یک لیوان اب به طرفم گرفت با عصبانیت دستش را پس زدم که لیوان
افتاد و شکس ت با عصبانیت:چه مرگته زدی خوابمو پروندی؟؟ با اخم نگاهش کردم :داشتی خفم میکردی،
خیلی عالقه داری که منو بکشی برای چی از همون اول مثل ادم نگفتی تا من هم بگم بیا منم از خدا خواسته
راحت بکش .با اخم  :چرا چرت و پرت میگی؟!! اصال چی میگی نمیفهمم ...شال و پالتو م و چنگ زدم و به طرف
در رفتم
 کجا؟ خونه ام ،من یک لحظه هم پیش تو نمیمونم. ساعت سه نصف شب کجا میخواهی بری؟ جوابش و ندادم دستم و گرفت و محکم به طرف خودش برگرداند:وقتی دارم باهات حرف میزنم منو نگاه کن اصال چه مرگته دردت چیه؟؟شاکی نگاهش کردم :به تو مربوط
ن یست قرار هم نیست توی خیابون بمونم با ماشینم سریع میرم
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 حق نداری بری چیه غیرتی شدی؟ بهت نمیاد. نه غیرتی نشدم فقط دوست ندارم اسباب بازیم و وسیله ی سرگرمیم ملعبه ی دست دیگران هم بشه .حاال هممثل بچه ی ادم میگیری میخوابی.
 من پیش تو نمیخوابم امنیت جانی ندارم پوفی کرد:نصف شبی از خواب انداخته مثل ادم هم حرف نمیزنه . من پیش تو نمیخوابممممم .دندان هایش را رو هم فشرد :به درک فکر کردی میام بهت التماس میکنم بروهر اتاقی که میخواهی فکر کرده دختر برای من کمکه که بیاد تختم و پر کنه.
 بی شخصیت و از اتاق امدم بیرون و در و محکم بهم کوبیدم و رفتم طبقه ی باالش دقیقا باالی اتاق خودش وگرفتم خوابیدم .صبح که چشم باز کردم تمام اتفاقات دیشب و یادم امد .بلند شدم و به سرویس اتاق رفتم و
پالتو و شالم و پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون جالبه ریخت نکبت اون دختر ها رو ندیدم یکی از خدمتکار ها با
دیدن من جلو امد :صبح به خیر خانم .بفرمایید میز اماده است
 ممنون ولی میخوام برم. تا زمانی که اقا اجازه ندن ما نمیتونیم بذاریم شما برید .اخم کردم :اقا االن کدوم گوریه؟ با تعجب نگاهم کرد:اقا توی اتاقشون هستند .اما کسی حق ندارهٔ ...،،.بقیه ی حرفشو گوش ندادم و به طرف اتاق رفتم و در با
ضرب باز کردم و رفتم داخل روباه مکار مثل خرس خوابیده بود رفتم جلو و تکانش دادم :بلند شو به اینها اجازه
بده م یخوام گورمو گم کنم .دستش و از زیر دستم بیرون اورد و توجه نکرد دوباره تکانش دادم اما توجه نکرد
از انجایی که صبح از خوا ب بیدار میشم خیلی اخالق خوبی دارم پارچ اب روی میز و روی سرش خالی کردم یک
دفعه پرید وشروع کرد به نفس کشیدن اخیش دلم خنک شد  .با پوزخند نگاهش کردم عصبی نگاهم کرد و
فریاد زد :به چه حقی روی من اب ریختی دختره ی بی سر و پا.؟
 اوال بی سر و پا جد و ابادت دوما مثل ادم صدات کردم اما تو بیدار نشدی به من چه تو خرسی .حاال هم اجازهبده میخوام برم .بلند شد :اگر سنکوپ میکردم تو جواب میدادی؟؟
 به مدد الهی شانس هم نداریم سنکوپ کنی یه عده از شرت راحت بشن .یه طرف صورتم سوخت با بهتنگاهش کردم با خشم :اینو زدم تا یاد بگیری با من چطور رفتار کنی ،بار اخرت هم باشه برای من زبون درازی
میکنی .اشک در چشمهایم حلقه زد سریع از انجا زدم بیرون و به طرف حیاط رفتم فقط میدویدم خدارو شکر در
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باز شد سریع خودم انداختم توی کوچه و سوار ماشینم شدم و حرکت کردم اشک هایم راه خود شون باز کردند
هیچکس تا حاال جرئت نداشت منو بزنه اونوقت این پسره ی لش عوضی میزنه تو صورت من .خدایا چرا اینقدر
باید تحقیر بشم اون از سرراهی بودنم که کم تحقیر نشدم حاال هم این این عدالته؟؟
به سرعت یک هفته گذشت یک هفته ای که ارزو میکردم به کندترین زمان ممکن بگذره اما به نظرم برعکس
لحظه ها با هم مسابقه گذاشته بودند.چهارشنبه شب بود تازه رسیده بودم خونه که پیامی ازش روی گوشیم
افتاد :فردا منتظرم .امیدوارم به فکر پیچوندن من نباشی چون بد میبینی ،این یه تهدید نیست چون خواهی دید
که عملیش میکنم موبایل انداختم کناری و پوفی کردم چون هفته ی قب ل جستم فکر میکردم این بار هم میتونم
در برم .پنجشنبه از وقتی که بیدار شده بودم سرم داشت از درد میترکید توی فرجه ی امتحان ها هم بودیم و
باید درس میخوندیم ساعت هفت شب از سر درس بلند شدم باز هم یک لباس مشکی و شلوار مشکی پوشیدم
پالتوی ابی کاربنی و شال مشکیم و ه م پوشیدم حوصله ی ارایش هم اصال نداشتم .کیفم و برداشتم واز اتاق
بیرون امدم زری خانم و با اصرار فرستاده بودم خونه ی دخترش چون حوصله ی دروغ نداشتم فقط بابا میموند
که اگر زنگ میزد میگفتم پیش فرنوشم.به طرف قصر مرگ امال و ارزو هام رفتم خدمتکار با دیدن من :اقا توی
اتاقشون منتظرتون هستند نفس عمیقی کشیدم تا از استرسم کم بشه و به طرف پله ها رفتم جلوی در اتاقش
اصال نمیتونستم در بزنم دلم میخواست برای بدبختیم زار بزنم ولی االن وقتش نبود در زدم و رفتم داخل روی
مبل نشسته بود لب تابش هم جلوش بود .با ورود من نگاهم کرد من هم نگاهش کردم :بهت ادب یاد ندادن.
 چرا؟؟؟ پسددسالمت کو؟ نمیدونم ولی احتماال خونه ام جا گذاشتم چون االن که باهام نیست پس حتما جایی گذاشتمش .سرش و تکانداد پوزخندی زدم گفت :به فکر پیچوندن من نبودی که؟؟ رو به رویش روی مبل خودم و رها کردم :نمیدونم،
شاید کی مید ونه .تکیه داده و گفت :من میدونم ،چون انقدر عاقل هستی بدونی من هرکاری از دستم برمیاد مگه
نه؟ توی چشم های مکارش نگاه کردم و سرم و تکان دادم.
 بلندشو،بریم شام که بعدش باهم خیلی کار داریم .بلند شدم :کار داریم نه ،کار داری چون من با تو هیچ کاریندارم و زودتر از خودش از اتاق امدم بیرون .خدمتکار ها مشغول چیدن میز بودن .وقتی نشستیم پوزخند زدم:
خبری از همخوابه هات نیست چیکار شون کردی؟ بی تفاوت :هرکس یه تاریخ انقضایی داره وقتی از اون تاریخ
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بگذره باعث مسمویت میشه پس بهتره قبل از سر امدن انقضاش بندازیش بیرون .با نفرت ن گاهش کردم پسره
ی عوضی چطور در مورد ادم ها حرف میزنه انگار داره در مورد خوراکی یا شئ صحبت میکنه،رک و راست داره
میگه تو هم برای من تاریخ انقضا داری .به کل اشتهام کور شد اما اون با اشتها میخورد به خدمتکاری که کنار
ایستاده بود :میشه برام مارتینی بیاری .سرش را تکان داد و رفت .دنیل :تو که شام نخوردی؟
 اشتهام کور شد چرا؟ غذاش که خوشمزه است .با نفرت نگاهش کردم :شاید،ولی با وجود تو حال بهم زن ترین غذا یدنیاست .اخم کرد :زبونت خیلی نیش داره ها ،حواست باشه کار دستت نده .پوزخند زدم :برو بابا دیگه چه
کاری میخواهی دستم بدی.
 پس هنوز کار دست دادن های منو ندیدی .سرم و تکان دادم و جوابش و ندادم خدمتکار با یک شیشه مارتینیامد .یه پیک ریختم و رفتم باال معده ام سوخت اما اهمیت ندادم دوباره دوباره ریختم پیک چهارم بود که دنیل
لیوان و از دستم گرفت با اخم :چه خبرته این همه میخوری؟
 ولم کن میخوام بخورم انقدر بخورم که بیهوش بشم و منفورترین رابطه ی دنیا رو یادم نیاد اینبار و خوردی دفعه های بعد و چی؟ اون ها رو چه کار میخواهی کنی؟؟ حاال تا دفعه های بعد به شدت گرمم شده بود و هر کاری کردم لیوان و نداد .بلند شد :بلند شو من هنوز نخوردم  .با اخم و عصبانیت :بهت میگم بلند شو .اخم کردم و محلش ندادم یکدفعه بلندم کرد دستو پا زدم :بذارم زمین ولم کن
 هیس حرف نزن.خیلی جدی و محکم گفت و مهر سکوت و به لب هایم زد .در اتاقش و باز کرد و رفت داخلو با پایش در و بست چشم هامو بستم چون به مرگ ارزو هام هرل حظه نزدیکتر میشم قلبم دیوانه وار میکوبید
روی تخت فرود امدم اصال چشم هایم را باز نکردم و منتظر عکس العمل دنیل بودم چند دقیقه گذشت ولی
خبری نشد زیر چشمی نگاهش کردم دست به سینه ایستاده بود و نگاهم میکرد کال چشم هایم را باز کردم و با
تعجب نگاهش کردم گفت :داشتم به این فکر میکردم که شاید بتونم مسابقه ی دفعه ی قبلی رو تکرار کنم.
رنگم پرید :مشکل داری؟ چرا میخواهی اذیت کنی گفتی باید با من باشی من هم امدم دیگه چی از جونم
میخواهی
 -نچ .نمیشه تو بخواهی اینطوری کنی به من خوش نمیگذره.
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 یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر بخواهی بی ت فاوت بازی در بیاری نمیشه .سرم و کوبیدم روی بالشت :ای خدا ،منو از شر اینبشر راحت کن .بلند شدم :من همینی هم که هستم نمیخواهی هم که چه بهتر خواستم به طرف در برم که
محکم دستم و کشید و افتادم روی تخت .با چشم های گشاد شده نگاهش کردم نفس های داغش به صورتم
میخورد سرش رو داخل موهایم فرو برد و نفس کشید تا حاال به هیچ مردی انقدر نزدیک نبودم از این همه
نزدیکی داغ کرده بودم لب های نبض دارش و روی گردنم گذاشت و بوسید .اشک در چشم هایم حلقه زد حقم
نبود که این اتفاق برام بی افته حقم نبود بی ابرو بشم،حقم نبود اولین بار ها مو با کسی تجربه کنم که همه اش
برای کینه و خوش گذرونیش منو میخواهد بدون هیچ عشقی..سرش را بلند کرد و با چشم های خمارش نگاهم
کرد :هومم ،طعمت و دوست دارم  .چشم هایم رابستم اشکم چکید لب هایش را روی لب هایم گذاشت و
بوسید،حالم داشت بهم میخورد تجاوز یعنی چی؟ یعنی هم ین اتفاقی که داره برام می افته هر لحظه حرارت
بدنش داشت باال میرفت اما من بیشتر یخ میکردم سرش را بلند کرد به چشم های خمار ونفرت انگیزش نگاه
کردم گفت :مثل اینکه نمیخواهی باهام راه بیا ی نه؟باصدایی که به زور شنیده میشد :تو با من چیکار داری تو
کیفت و کن
اگر نخ واهی باهام راه بیای کاری میکنم که پشیمون بشی .دیگه حالم از تهدیداش بهم میخورد بی توجه رویمرا برگرداندم .با حرص چونه ام را به طرفش چرخاند و با خشم به جون لب هایم افتاد هیچ تجربه ای نداشتم
حاال هم اولین تجربه ام باید با این ادم وحشی باشه به هیچ وجه باهاش همراهی نکردم و این باعث شد تا صبح
جون بدم نور بی رمق خورشید نشان از یه صبح جدید میداد چشم که باز کردم تمام صحنه های رابطه ی دیشب
برام مرور شد به ریخت نکبتش نگاه کردم که کپه ی مرگش و گذاشته بود که ای کاش هیچوقت بیدار نمیشد
درد داشت میکشتتم احساس میکردم تری لی هیجده چرخ از روم رد شده ارام بلند شدم و سریع لباس هایم را
پوشیدم و از خونه زدم بیرون هرطور بود به خانه رسیدم و به اتاقم پناه بردم .جلوی اینه ایستادم و به بدن
کبودم نگاه کردم اشکم چکید پسره ی عوضی انقدر بی رحم و قصی القلبه که حد نداره ،نگفت بار اولش با
مالیمت باهاش رفتار کنم مثل حیوون افتاد به جونم البته اولتیماتوم داد ولی من توجه نکردم و هیچ عکس
العملی نشون ندادم اون هم حیوون شد .روی گردنم شدت کبودی کمتر بود فقط دوتا خون مردگی کوچک بود
ولی بقیه ی بدنم به نسبت کبودیش بیشتر بود ولی خیلی حرفه ای بود حداقل انقدری بود که برای بار اول کار و
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تموم نکنه به حرف خودم اخم کردم من هم اگر مثل اون لش و عوضی بودم از هفت شبه هفته نه شبش و با این
و اون بودم اونو میذاشتمش توی جیبم خدا ازش نگذره امیدوارم تقاص پس بده ،وای اگر یه روز بابا اینا بفهمن
چکار کنم وای خدا روزی که تاریخ انقضام براش تموم شد چه کار کنم؟!! من هم باید مثل اون تبدیل به یه
هرزه بشم .زیر دوش ایستادم و به بخت بدم زار زدم .فرنوش با دیدن حال روز زارم پیگیر شد که چی شده؟
ولی من هیچی نگفتم دوست نداشتم اونو در گیر مشکالتم کنم ،بابا هم پی به حال و روزم برده بود و پیگیر
میشد اما من حرفی نمیزدم .پنجشنبه صبح استرس همه ی وجودم و گرفته بود دلم نمیخواست دوباره به اون
عمارت لعنتی پیش اون روباه مکار برم مرگ یه بار شیون هم یه بار بمیرم و زنده بشم به هر قیمتی شده پام و
نمیذارم انجا.پیامش را باز کردم به التین نوشته بود :امر وز فراموش نشه ،منتظرتم و شکلکه خنده گذاشته بود.
من هم شکلک پوزخند گذاشتم وگفتم :به همین خیال باش با هرزه های اطرافت خوش باش.برایش ارسال
کردم کمی نگذشته بود که گوشیم لرزید خوده عوضیش بود رد تماس دادم چندبار دیگه هم زنگ زد جوابش را
ندادم و موبایل و خاموش کرد م و رفتم دانشگاه امتحان درس عشق فرنوش باریمان بود چون حالم اصال خوب
نبود نتونسته بودم زیاد بخونم ولی فرنوش از قیافه اش معلوم بود در حد بیست و دو خونده ،سرجلسه هم اولین
نفر بلند شد و به طرف باریمان رفت باریمان با تعجب :تموم کردید؟
بله. نمیخواهید بیشتر دقت کنید؟ فرنوش با لبخند پسر کش :نه استاد امتحانتون عالی بود چون درس دادنتونبیسته باریمان لبخندی زد و برگه را از دستش گرفت :امیدوارم .فرنوش دوباره لبخندی زد و رفت بیرون من
هم تا انجایی که میتونستم نوشتم وقتی رفتم بیرون دیدم فرنوش روی نیمکت نشسته پاهایش را در بغلش جمع
کرده بود و با لبخند به رو به رویش خیره شده بود .کنارش رفتم :کجایی؟
 واییی رها دیدی باریمان بهم لبخند زد.وای چقدر با وقاره چقدر با شخصیته چقدر با شعوره. اره همه ی اینهایی که میگی هست ولی به توچه؟ واااا ..یعنی چی به من چه؟ سرم و تکان دادم دختره پا ک از دست رفت:بلندشو میخوام برم برسونمت .بلندشد و در حالیکه کوله پشتی اش رو روی شانه اش مینداخت:تعطیالت کجا میری؟ به رو به رو خیره
شدم:نمیدونم،فعال تصمیمی نگرفتم .تو چی؟
 -شاید با مامانم و فریما بریم مشهد .سرم را تکان دادم بعد از اینکه او را رساندم به خانه رفتم و به زور
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ارامبخش خوابیدم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم .با صدا زدن اسمم چشم باز کردم زری خانم بود گفتم :چی
شده؟ با نگرانی :نمیدونم خانم ولی االن عسل خانم زنگ زدن با گریه گفتن خودتون و برسونید انجا .ساعت را
نگاه کردم هشت صبح بود چقدر خوابیده بودم سریع بلن د شدم گفتم :نفهمیدی چی شده؟
 نه خانم فقط صدای داد و بیداد می امد عسل خانم گفتند سریع برید اونجا .ترسیدم استرس سر تا پای وجودمو گرفتم نکنه برای بابا اتفاقی افتاده باشه،با این فکر نفهمیدم چطور لباس بپوشم و به طرف انجا برم از فکر
اینکه اتفاقی برای بابا افتاده باشه داشتم پس می افتادم و توی دلت رخت شویی خونه راه انداخته بودند توی راه
نزدیک بود چندبار تصادف کنم هرطور بود خودم را رساندم .وارد سالن شدم با دیدن با نفس راحتی کشیدم .اما
زیاد اسوده نبود.
رانندگی میکردم و گریه میکردم زار میزدم به این سرنوشت پر از حقارت م ماشین و نگه داشتم و شروع کردم
به داد زدن و گریه کردن حرف هایی که شنیده بودم وجودم و داشت خرد میکرد من حقم نبود،این حق
خیرخواهی و ازخودگذشتگیم برای دیگران نبود این دستمزدم نبود.وقتی به قیافه اشون نگاه کردم فهمیدم
اتفاقی افتاده ،مامان از شدت گریه چشمهایش ق رمز شده بود نفس با حقارت و نفرت نگاهم میکرد ،مادرجون
با ناراحتی و سرزنش و بدتر از همه بابای عزیزتر از جانم که از عصبانیت پوست سفیدش قرمز شده بود .با
تعجب گفتم :اتفاقی افتاده؟ نفس با پوزخند:هه،خانم تازه میگه اتفاقی افتاده .واقعا برای خودم متاسفم که هجده
سا ل توی هرزه رو خواهر خودم میدونستم حالم ازت بهم میخوره معلوم نیست تاحاال عشق چندنفر و مثل عشق
من به خاک سیاه نشونده .با چشمهای گرد شده نگاهش میکردم :چی میگی تو؟ مامان با گریه :رها چرا این کار
و با ما کردی؟ مگه برات چی کم گذاشته بودیم تو که هر چی میخواستی بر ات فراهم کردیم طوری باهات
رفتارکردیم که هیچوقت احساس نکنی دختره واقعی ما نیستی.
 مگه کسی غیر از این گفته کسی نمیتونه این لطف شما رو کتمان کنه .بابا که تا اون موقع ساکت بود باعصبانیت:چرا تو تونستی تو کتمان کردی تو ابروی منو بردی کمر مو شکستی.
چی،،،چی می گید؟ بیا ببین بیا ببین چی میگم و لب تابش را نشانم داد .با قدم های سست به طرفش رفتم یه نگاه به بابا و بعد هممامان کردم و بعد هم به لب تاب نگاه کردم با دیدن صحنه ی رو به روم یخ کردم سست شدم تعادلم و از
دست دادم دسته ی مبل را گرفتم که سقوط نکنم .نگاه بی جونی به بابا کردم بابا:فقط یک کالم جوابم و بده
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اینه که توی فیلم تویی یانه؟ لکنت گرفته بودم:م،،ن من،م،م ...،داد زد :چرا الل مونی گرفتی یه کالم بگو این
تویی یا نه .دوباره به صفحه ی لب تاب خیره شدم که صحنه هایتعفن اور اون شب پخش میشد اشکم چکید.
مامان گفت:رها بگو تو نیستی بگو پاپوش بگو بهت تهمت زدن بگو دختر من از برگ گل پاکتره .مثل منگ ها
فقط نگاهشون میکردم یک طرف صورتم سوخت سرم کج شد و صدای داد مامان:ساااام..امد .بابا با عصبانیت:
من تو رو دختره خودم میدونستم مثل نفسم دوست داشتم اما الیق نبود الیق همه ی کارهایی که در حقت
کردیم نبودی بی لیاقت،ذاتت به مادره هرزه ات رفته چقدر ابله بودیم که فکر میکردیم تربیت شده ی
خودمونی و به اصلت برنمیگردی گمشو از خونه ی من بیرون دلم نمیخواهد ریختت و ببینم فقط با بهت نگاهش
میکردم تحمل این حرف ها از زبان بابا ی عزیزم برایم خیلی سخت بود خواستم حرفی بزنم که با داداش
ساکت شدم:بهت گفتم گمشو برو همون جایی که شبت و صبح میکنی ما دیگه تو رو نمیشناسم درد اور ترین
حرف ها ولحظه های زندگیم بود که حتی توصیفش هم برام زجر اوره لعنت به من لعنت به من که با اون روباه
مکار لج کردم اگر لج نمیکردم فقط ابرو م و نداشتم ولی حاال هیچی ندارم حالم ازش بهم میخوره پایم را روی
گاز گذاشتم به سرعت میراندم و از بین ماشین ها الیی میکشیدم بارسیدن به عمارت منحوسش جنون گرفتم
دستم را روی زنگ گذاشتم و برنداشتم در با صدای تیکی باز شد با حرص قدم برمیداشتم امروز یا خودم و از
بی ن میبرم یا این روباه مکارو در سالن که باز شد دیدم از پله ها داره میاد پایین با دیدن من پوزخندی زد:
زودتر منتظرت بودم دیر امدی .جنون گرفته بودم گلدون کنار دستم و برداشتم و به طرفش پرت کردم صدای
داد خدمتکار ها بلند شد سرش را دزدید و گلدون با صدای مهیبی شکست  .با خشم نگاهم کرد به طرفش حمله
کردم دستم را بلند کردم و محکم روی صورتش خوابوندم صورتش کج شد و جای دستم روی صورتش قرمز
شد با چشم های به خون نشسته نگاهم کرد :دختره ی بی سر و پا به چه جرئتی روی من دست بلند کردی؟ داد
زدم:بی سر و پا خودتی و هفت پشتت پسره ی ه رزه ی عوضی کثافت.خواستم یکی دیگه بزنمش که دستم را
محکم گرفت و صورتش را نزدیک صورتم اورد :نذار کاری کنم که به دست و پام بی افتی محکم دستم و
کشیدم و داد زدم:دیگه چه غلطی میخواهی بکنی؟خانواده ام و ازم گرفتی ابروم بردی .دست به سینه ایستاد و
ژست مغروری گرفت:اه ان...پس حاال فهمیدی عاقبت لج ولجبازی با من چیه؟ اشک هایم راه خودشون و پیدا
کردند داد زدم:حالم ازت بهم میخوره روباه مکار اشغال تقاص این کارت و یه روز ازت میگیرم مطمئن باش.
پوزخند زد:ریز میبینمت،خانم کوچولو .فقط نگاهش کردم و به شدت نفرتم ازش اضافه کردم بی هیچ حرفی
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خواستم برگردم که دوتا غول تشن رو به روم ایستادند خواستم رد بشم که کنار نرفتند داد زدم:گمشید اونور
اشغال ها .اما یک سانت هم تکون نخور.
 زیاد حرص نخور اونا هر وقت من بخوام حرکت میکنند با نفرت نگاهش کردم پوزخند زد:من ادمی نیستم کهبه اسونی از بی احترامی دیگران نسبت به خودم بگذرم،ببرینش.اون دوتا زیر بازوم و گرفتن و خواستند ببرن
دستشون و پس زدم:به من دست نزنید .میخواهی بگذر میخواهی نگذر به خودت مربوطه .خواستم برم که مانعم
شدند با پا زیر دل یکیشون زدم که از درد خم شد خواستم فرار کنم که یکی از پشت موهامو کشید طوریکه
انگار داشت از ریشه درش میاورد دستم را روی موهایم گذاشتم وجیغ زدم :ولم کن عوضی .اما ول کن نبود منو
کشید و رو به روی روباه قرار داد گفتم :به این سگ دست اموزت بگو ولم کنه .لبخند حرص در بیاری زد :تا هر
وقت من بخوام اینجا هستی .داد زدم :تو غلطی کردی مگ ه تو کی هستی اشغال پست فطرت بگو ولم کن...
احساس کردم دهانم خونی شد.اشک هایم دوباره جاری شد با نفرت نگاهش کردم با عصبانیت:بار اخرت بود با
من اینطوری حرف زدی دهنت و هم میبندی چون دیدی چه کار هایی میتونم بکنم نذار نفرات بعدی پدرت و
شرکتش باشه و اشاره کرد که منو ببرم همان طور که از موهایم میکشید و به طرف پله ها میبرد ،داد میزدم و
گریه میکردم:حالم ازت بهم میخوره،ازت متنفرم امیدوارم بمیری امیدوارم جوون مرگ بشی،اشغال عوضی.
مرتیکه تو یه اتاق پرتم کردم و سریع در و قفل کرد هر چی در و تکون دادم و به در زدم توجهی نکردن،همان
اتاقی بود که اولین شب خوابیدم روی زمین افتادم و گریه کردم به بخت و اقبال سیاهم به بی عقلی هام به اینکه
اصال از کدوم قبرستونی سر و کله ی این روباه مکار پیدا شد اصال چرا باهاش لج کردم و خیلی چرا های
دیگه....دو هفته از حبس شدنم توی این اتاق لعنتی میگذر ه ،چندبار سعی کردم فرار کنم اما نشد و گیر سگ
های دست اموز روباه مکار افتادم و اخرش هم به کتک خوردنم ختم شد منی که توی خونه ی پدرم کسی از گل
نازکتر بهم نگفته حاال باید چقدر تحقیر میشدم چقدر حقارت میکشیدم باید چقدر کتک میخوردم .نمیدونستم
اصال چرا و تا کی می خواهد اینجا نگهم داره ای کاش حداقل کسی بود که بیاد و نجاتم بده ای کاش بابا هنوز مثل
کوه استوار پشتم بود .ای کاش مامان عزیزم پیشم بود چقدر دلم براشون تنگ شده.خدمتکار برایم سینی
صبحانه اورد که نتیجه اش شد برخوردش با دیوار .کار چند روزم بود از وقتی برای بار د وم که خواستم فرار
کنم گرفتنم لب به هیچی نزدم تا شاید بمیرم و راحت شم .خودم را روی تخت انداختم چهار روز بود لب به
هیچی نزده بودم برای همین خیلی سست و بی جون شده بودم .از بی حالی خوابم برد چشم که باز کردم اتاق
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تاریک بود روی تخت نشستم همان موقع در اتاق باز شد برق اتاق و روشن کرد رویم را برگرداندم تا ریخت
نکبتش و نبینم به طرفم امد و لب تخت نشست دستش را روی صورتم گذاشت که صورتم و کشیدم بیرون با
خشونت به طرف خودش برگرداند با نفرت و خشم بهش نگاه کردم .پوزخندی زد :یه نگاه تو اینه به خودت
کردی؟ مثل زامبی ها شدی ،صو رتم را از دستش در اوردم :تو رو سننه به تو چه مربوط.
 چرا به من خیلی ربط داره اخر هفته نزدیکه و من هم توی این دو هفته میخوام اون شب دلی از عزا در بیارمدوست ندارم تو رو این ریختی ببینم.
 هه به همین خیال باش بذارم به ارزوت برسی. تو مخالفت کن بازهم خودت اسیبش و میبینی هنوز برات درس عبرت نشده. تاکی میخواهی زندانیم کنی؟ تا هروقت که دوست داشته باشم،تو هم که دیگه کسی نگرانت نیست .راست میگفت من دیگه هیچکس ونداشتم که بخواهد نگرانم باشه ای کاش هنوز بابا بود ،چقدر دلم براش تنگ شده اشک هایم راه خودشان و باز
کردند کالف ه و عصبی:عه ،چقدر زر میزنی بس کن دیگه،سرم و بردی .شدت گریه ام دوبرابر شد احساس
میکردم دارم میچرخم ،یا زمین داره میچرخه یا من دارم میچرخم همه جا سیاه و نا واضح بود و دیگه هیچی
نفهمیدم چشم که باز کردم سرم به دستم وصل بود در اتاق باز شد و یکی از خدمتکار ها ب ا سینی پر از غذا وارد
شد رویم را برگرداندم ،به طرف تخت امد :خانم شما باید یه چیزی بخورید
میل ندارم ببرش اما اقا گفتن حتما یه چیزی بهتون بدم گفتم میل ندارم برو بیرون اما خانم خیلی ضعیف شدید شاکی داد زدم:به درک،اصال میخوام بمیرم به تو اون روباه مکار چه لبش را گازگرفت و رفت بیرون .توی این دو روز به زور تهدید چند لقمه غذا خوردم تا کمی جون داشته باشم .اما من
نمیذاشتم دوباره دستش بهم بخوره یا فرار میکردم یا خودم و میکشتم،هرطور باال و پایین کردم امکان نداشت
بتونم فرار کنم،فقط یه راه میموند یکی از خدمتکار ها امد و منو به زور برد حمام و یک لباس یاسی بلند تنم
کرد کمی هم ارایشم کرد خودم خواستم موهام خیس دورم بشه .توی اینه نگاه کردم بعد از چند روز شکل ادم
پیدا کرده بودم اما چه فایده که امروز اخرین روز زندگیمه ای کاش میشد برای اخرین بار مامان و بابا و
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مادرجون و فرنوش و نفس و حتی ارتام و ببینم دلم خیلی براشون تنگ شده .تیغی را که از غفلت خدمتکار
استفاده کرده بودم و برداشته بودم را دستم گرفتم همیشه فکر میکردم خودکشی با قرص راحت ترین کاره اما
االن میبینم اینطور نیست چه با قرص چه با تیغ یا هر چیز دیگه ای باید جرئت داشته باشی و بس .به طرف
پنجره رفتم و نگاهی به تاریکی شب کردم چقدر ارزو داشتم؛ دوست داشتم وکیل بشم با دوستام برم گردش
تفریح بیرون عاشق بشم.اما افسوس که همه اش امشب نابود میشه تیغ و برداشتم ،تیزی اش را لمس کردم و به
خودم تلقین کردم من جرئتش و دارم،من میتونم این کار و انجام بدم نزدیک رگم گذاشتم همان موقع در باز
شد و قامت روباه مکار ظاهر شد با دیدنم پوزخندی زد و خواست چیزی بگه که نگاهش به دستم افتاد عصبی:
چه غلطی داری میکنی؟
 میخوام خودمو راحت کنم دیگه تحمل این زندگی رو ندارم تو غلط کردی و به طرفم امد  .داد زدم:جلو نیا و اگر نه میزنم .سرجایش ایستاد :بیخیال شو جرئتش و نداری.اشکم جاری شد:من دیگه بازیچه ی دست تو نمیشم من دیگه این زندگی مزخرف و تحمل نمیکنم تو رو تحمل
نمیکنم نمیذارم بهم دست درازی کنی و چشمم را بستم اشکم چکید سوزش دستم وصدای جیغم با صدای فریاد
نههه،منفورترین شخص زندگیم در هم پیچید بی حال روی زمین افتادم و خون همینطور از دستم میرفتم به
طرفم امد و بغلم کرد و با حرص و خشم :احمق روانی چرا این کار و کردی .پوزخند تلخی زدم در حالیکه چشم
هایم رو به بسته شدن میرفت:ازت متنفرم دنیل.بوی الکل و مواد ضدعفونی کننده مغزم و فع ال کرد ولی قدرت
اینکه چشم هایم را باز کنم نداشتم فقط چندتا پلک زدم و دوباره بیهوش شدم،دفعه ی بعد وقتی چشم باز
کردم تشخیص دادم توی بیمارستان هستم و این به این معناست که نتونستم خودم و نجات بدم نتونستم بمیرم
خدا هم ازم رو برگردوند و منو حتی توی جهنمش قبول ن کرد یک قطره اشکم چکید به پنجره نگاه کردم شاید
این موهبتی بود تا بتونم زندگی جدیدی بسازم اره من باید میرفتم باید فرار میکردم دیگه نباید زندانی
میشدم،همان موقع در باز شد چشم هایم را بستم بوی عطر تلخش حالم و بدتر کرد به طرفم می امد روی
صندلی کنارم نشست و در حالیکه موهایم را از روی پیشانیم کنار میزد :دختره ی احمق یعنی انقدر از بودن با
من متنفری،مگه من چیکارت کردم اگر از همون اول لج نمیکردی مجبور نمیشدم این راه و انتخاب کنم تا
سرجات بشونمت .حالم ازش بهم میخورد متنفر بودم متنفر،کمی ماند و بعد هم رفت.وقتی رفت بلند شدم سرم
گیج میرفت و تعادل نداشتم ولی هرطور بود باید از اینجا میرفتم رفتم جلوی پنجره ،لعنتی خیلی ارتفاع داشت
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غیرممکن بود بتونم از اینجا فرار کنم .همان موقع در اتاق باز شد و یه پرستار وارد شد با دیدن من اخم
کرد:چرا بلند شدی هنوز وضعیت نرمال پیدا نکردی برگر د به تخت ببینم .کمکم کرد و برگشتم به تخت
امپولی در سرمم زد نگاهش کردم:ببخشید میتونم با جایی تماس بگیرم.
 اقای دکتر گفتن نذاریم .اخم کردم:به دکتر چه مربوطه.خدا رو شکر کارم به جایی رسیده که به همه بایدجواب پس بدم.
 اقای دکتر خودشون شما رو اوردند با تعجب نگاهش کردم یادمه اخرین بار توی بغل روباه بودم .گفتم:دکترکیه؟
 اقای دکتر دنیل اما.چشم هام بیش از این گرد نمیشد،یعنی اون روباه مکار دکتر من که باورم نمیشه قبل ازاینکه پرستار از اتاق بره بیرون چشمام روی هم افتاد.با احساس تشنگی شدید چشم باز کردم خیلی تشنه ام بود
ه مه جا هم تاریک بود نمیدانستم ساعت چنده،ارزو کردم کاش االن مامان اینجا بود یعنی خبردار شدن که من
نیستم،یا شاید هم فکر میکنندگذاشتم رفتم ولی ای کاش انقدر عاقل باشند که ببینند هیچی با خودم نیاوردم و
نه پول نه موبایل نه شناسنامه و این غیر عادی و تقریبا غیر ممک نه.ای خدا.زبانم را روی لب های خشکم کشیدم
باید راه چاره ای پیدا میکردم باید هرطوره یه گوشی موبایل پیدا کنم و زنگ بزنم اما به کی؟کی رو دارم که
بهش زنگ بزنم ؟!ارتام ،شاید اون بتونه کمکم کنه نه اون همینجوریش زورش میاد برام کاری انجام بده و ازم
بدش میاد چه برس ه که این اتفاق هم افتاده.سهند اره سهند گزینه ی خوبی ولی نه من خیلی وقته باهاشون کاری
ندارم،حاال االن برم بگم بیا منو نجات بده به فرض هم بیاد یا باید یه عالمه دروغ سرهم کنم یا حقیقت و بگم که
جفتش هم نمیشه پس باید بیخیال بشم اهی کشیدم همان موقع در اتاق باز ش د قد و قواره یه مرد ظاهر شد از
فکر اینکه روباه مکار باشه چشم هامو بستم بدون اینکه برق و روشن کنه جلو امد ولی بوی عطرش فرق داشت
زیر چشمی نگاهش کردم به تختم نزدیک میشد .ترسیدم نکنه امده باشه منو بکشه؟ از فکرم وحشت کردم
سریع چشم هامو باز کردم و نزدیکم شد باور م نمیشد اینجاست یعنی خدا صدای ناراحتی هام و بی کسی هامو
شنید از دیدنش خیلی خوشحال بودم از شدت خوشحالی و هیجان بلند شدم و پریدم بغلش و گریه کردم اصال
باورم نمیشد اینجا باشه پشتم و نوازش کرد :میخواستم زودتر بیام دنبالت اما نمیدونستم واقعا کجایی در
حالیکه گ ریه میکردم :هیچوقت انقدر از دیدنت خوشحال نشدم .خواست دستم را از دور گردنش جدا کند که
دستش را روی زخمم گذاشت جیغم بلند شد هول شده :چی شده؟خوبی؟ دستم و برداشتم و توی اون یکی
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دستم گرفتم و ارام:خوبم .یکدفعه در اتاق به شدت باز شد و برق زده شده چشمام و بستم تا نور اذیت نکنه
وقتی باز کردم دیدم دنیل با یکی از دست اموز هاش جلوی در ایستاده و به ناجیم نگاه میکنه سرم را از دستم
در اوردم دیگه تحمل ماندن تو انجا رو نداشتم لبه تخت نشستم و بازویش را گرفتم .دنیل با حرص :تو اینجا چه
کار میکنی؟
 به تو هیچ ربطی نداره .دنیل جلو امد:برو بیرون تا نگفتم بندازمت بیرون .با همان جدیت همیشگیش:توهرکاری دلت میخواهد بکن من امدم خواهرم و ببرم .پوزخندی زد:هه،خواهرت مثل اینکه یادت رفته تو هیچ
صنمی باهاش نداری .وا رفتم من فکر میکردم خبر نداره که من سرراهی هستم من چقدر احمقم که فکر کردم
چیزی از این روباه مکار پنهان میمونه اشک توی چشمم حلقه زد بلند شدم سرم گیج رفت به بازوی ارتام چنگ
زدم .سریع منو گرفت گفتم:ارتام خواهش میکنم منو ببر.خواهش میکنم.
 باشه میریم .دنیل رو به من:تو هیچ جا نمیری .اخم کردم:به تو هیچ ربطی نداره من یک لحظه هم اینجانمیمونمحالم از وجود پستت بهم میخوره،متنفرم از هوایی که تو نفس میکشی بخوام استنشاق کنم.ارتام خواهش میکنم
منو ببر.
 باشه بریم.دنیل با حرص :من نمیذارم یک اینچ هم از اینجا تکون بخوره .ارتام با اخم و جدیت:به تو هیچ ربطینداره تو هیچ ارتباطی باهاش نداری پس برو کنار باد بیاد.
تو هم نداری؟ اره منم ندارم ولی تا وقتی که یه اسم پدر و مادر توی شناسناممون پس یعنی خواهر و برداریم حاال هم برواون طرف تا به پلیس زنگ نزدم به جرم گروگان گیر بیان ببرنت .پوزخند زد و دست به سینه ایستاد:انوقت
فکر نمیکنی برای پدرت و شرکتش بد بشه .ارتام ه م پوزخند زد:تو یه حرکت برو من هم حرکتم و رو میکنم
فکر نمیکنمعالقه ای داشته باشی که همه از بیماریت خبردار بشن .با تعحب به دنیل نگاه کردم از خشم قرمز
شده بود ارتام پوزخند زد:به خصوص وقتی بفهمن که تو براثر استفاده از دارویی که توی البراتور پدرت ساخته
شده اینط ور شدی.با دندان های کلید شده:منو تهدید نکن که بد میبینی.
 تهدید نکردم هشدار دادم و به طرف شال و مانتوم رفت و کمک کرد بپوشم وقتی از کنارش رد میشدیم باخشم نگاهم کرد:مطمئن باش تالفی میکنم بد هم تالفی میکنم .پوزخند زدم:هر غلطی دلت میخواهد بکن من
هم ساکت نمیشی نم نگاهت کنم .جلوی در محافظش جلومون و گرفت دنیل با صدایی ارام و عصبی:بذار برن .او
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هم یه نگاه بهمون انداخت و کنار رفت از بیمارستان که خارج شدیم سرما بدنم را لرزاند .ارتام پالتویش را
رویم انداخت و سوار ماشین شدیم وقتی حرکت کرد گفتم:اصال باورم نمیشه از دستش نجات پیدا کردم واقعا
خدارو شکر .با اخم و جدی:دستت چی شده؟ نگاهی به دستم کردم:خسته شده بودم نمیتونستم دیگه تحقیر و
توهین و تحمل کنم برای همین رگم و زدم اما نجاتم داد .اخمش غلیظ تر شد گفتم:بابا میدونه من گم شدم.
سرش را تکان داد :توی این دو هفته خونه ماتم کد ه بود بابا خودش و بیخیال نشون میداد اما من میدونستم
اینطور نیست و تو رو خیلی دوست داره و کسی رو گذاشته تا پیدات کنه،من هم از هیچی خبر نداشتم تا اینکه
یه روز که پیش بابا بودم یکی از دوستات امد سراغت و گرفت وبابا هم گفت تو براش مردی اون هم خیلی
ناراحت شد و رفت وقتی داشتم از شرکت می امدم بیرون جلومو گرفت و همه ی جریانو برام تعریف کرد حالم
خیلی بد شد برای همین جلوی خونه ی این مرتیکه به پا گذاشتم چون هنوز مطمئن نبودم انجایی و افتادم دنبال
راهی برای پیدا کردن نقطه ی تاریکی توی گذشته اش تا اینکه دیروز کسی رو که گذاشته بودم زنگ زد و گفت
کسی رو اورده بیمارستان هنوز هم مطمئن نبودم تویی تا اینکه وقتی امدی در پنجره دیدمت و مطمئن شدم
اینجایی .سرم و تکان دادم:واقعا ازت ممنونم لطف خیلی بزرگی در حقم کردی نمیدونم چطور باید ازت تشکر
کنم .ارام ولی جدی:احتیاج به تشکر نیست ما خیلی به تو بدهکاریم.
 نه ،شما هیچی به من بدهکار نیستید من این کار و برای بابا و شرکت کردم مطمئنا اگر نفس هم بود این کار ومیکرد
 نه ،هرکس قادر نیست همچین از خودگذشتگی و بکنه. شاید ولی من خیلی به بابا و مامان بدهکارم این کمترین کاری بود که میتونستم انجام بدم .راستی بابا که خبرنداره؟
 نه،گذاشتم خودت بگی نه من هیچی نمیگم نمیخوام غرورش بشکنه که خودش نتونست شرکتش و نگه داره تا زمانی که دخترش وپیشکش کرد .با تعجب و بهت:ولی اون االن ازت خیلی ناراحته نمیخواد اسمت و بشنوه.لبخند زدم :شاید،ولی من
نمیذارم هیچوقت فکر کنه به من بدهکاره .سرش را تکان داد گفتم:کجا میریم؟
 میبرمت خونه ی خودم سرم و تکان دادم .خونه اش توی یکی از برج های مشهور بود تا حاال اینجا نیومدهبودم .بزرگ و شیک بود منو به سمت اتاقی برد:این اتاق توئه.اتاق نسبتا بزرگ با ترکیب نباتی زرشکی بود.

146

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

مرسی.بیا االن میز و میچینم .و رفت واقعا خدا رو شکر که از اون خونه ی لعنتی نجات پیدا کردم .ارتام میز پر وپیمانی چیده بود نشستم :خودت که عمرا اشپزی کنی،پس از رستوران خریدی؟یا نکنه زن گرفتی؟لبخند
کمرنگی زد:خدمتکار میاد هفته ای یکبار برام غذا درست میکنه و خونه رو تمییز میک نه .سرم و تکان دادم و
مشغول شدم خیلی وقت بود غذا درست و حسابی نخورده بودم و مثل قحطی زده ها شروع کردم به
خوردن.ارتام با چشم های گرد شده نگاهم میکرد لقمه ام را قورت دادم :چرا اینجوری نگاه میکنی؟میفهمی
چهار روز غذا نخوردن یعنی چی ،بعدشم من کلی خون از دست داد م .اخم کرد :برای چی غذا نخوردی؟ شانه
ای باال انداختم :شاید اینطوری میتونستم خودم و بکشم البته تا دمش هم رفت ولی باز روباه مکار نجاتم داد .با
تعجب:روباه مکار؟
 دنیل و میگم .لبخند کمرنگی زد و مشغول شد بعد از شام گفتم:خیلی خوب بود مرسی .سرش را تکانداد:خواهش م یکنم موبایلم و بردار به دوستت زنگ بزن.ساعت را نگاه کردم یازده شب بود .گفت:بهش بگو
فردا صبح بیاد اینجا پیشت ،من باید برم شرکت.
 من نمیتونم زیاد اینجا بمونم دلم نمیخواهد وقتی بابا فهمید تو رو سرزنش کنه. نگران نباش اتفاقی نمی افته. نه اخه میدونی ما خواهر و برا در واقعینیستیم و درست نیست که توی یه خونه باشیم دوست ندارم کسی حرفبزنه .اخم کرد:به کسی ربطی نداره.
 درسته ولی اگر بابا و مامان بفهمند ممکنه ناراحتبشن .کمی نگاهم کرد:باشه پس برات یه خونه میگیرم.فقطباید کسی باشه که حواسش بهت باشه .سرم و تکان دادم:اره ،خودم هم هنوز میترسم هنوز صدای تهدیدش
توی گوشمه.اخم کرد:نگران نباش هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
 اون خیلی مکاره حتما راهی پیدا میکنه. نگران نباش حواسم هست.لبخند زدم:باشه،فقط لطفا یه خونه وسط شهر برام پیدا کن.چرا؟ میخوام از باال نشینی در بیام،بسه دیگه هر چقدر باال نشی ن بودم میخوام معمولی باشم مثل ادم های دیگه چوندیگه باید از این جلد پولداریم در بیام و به شخصیت اصلیم برگردم من دیگه پدری به نام سام شکوهی و مادری
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به اسم عسل ندارم .اشک توی چشمهایم حلقه زد:بابا وقتی اون فیلم و دید بهم گفت به ذات اصلیم برگشتم
مادرم یه هرزه بوده اشکم چکید سریع پاکش کردم و لبخند زدم:برم به فرنوش زنگ بزنم و بلند شدم نگاهم
کرد توی فکر بود تلفن و برداشتم و به اتاق رفتم و شماره ی فرنوش و گرفتم با شنیدن صدام مکث کرد:رها
خودتی؟لبخندی زدم:نه پس روحمه زنگ زده تو رو از نگرانی در بیاره جیغ بنفشی زد که گوشم سوت کشید و
زد زیر گریه:اخه ،تو کجا بودی؟دلم خیلی برات تنگ شده نمیدونی وقتی فهمیدم رفتی چی کشیدم .لبخند
زدم:نه نمیدونم چی کشیدی فردا هم بلند میشی میای اینجا تا ببینم عملت باال نگرفته باشه .با جیغ:رهااا.
خندیدم:واقعا ازت ممنونم که به ارتام همه چیز و گفت ی و اگر نه معلوم نبود چی میشد ازت خیلی ممنونم نجاتم
دادی
 کجا بودی این مدت؟ فردا صبح اول صبح میای اینجا همه چیز و برات تعریف میکنم فقط قبلش برام خرید کن چون هیچ ندارمبپوشم
 خب چرا االن نمیگی،دق مرگم کردی به خداحوصله ندارم فردا بهت میگم. .باشه مهم اینکه اال ن صدات و شنیدم و میدونم سالمی ادرس و بده .ادرس و بهش دادم و روی تخت درازکشیدم و به بابا و مامان فکر کردم اما فکر کردنم زیاد دوام نداشت و به سرعت خوابم برد.صبح با نوازش دست
کسی بیدار شدم به چشم های درشت مشکیش نگاه کردم پرید روم و محکم بغلم کرد من هم بغلش کردم و
خندیدم زد زیر گریه:خیلی دلم برات تنگ شده بود چرا انقدر الغر شدی؟این مدت کجا بودی؟چه اتفاقی برات
افتاد؟خندیدم:فرنوش جان احیانا من و با استاد جذابمون باریمان اشتباه نگرفتی با تعجب نگاهم کرد
خندیدم:اخه اینطور که تو منو بغل کردی انگار معشوقه اتم بلند شو خفم کردی .اخم کرد و کنارم روی تخت
خوابید :خاک بر سرت که بهت ابراز احساسات هم نیومده .خندیدم:چطور امدی تو؟
 ارتام در و باز کرد.خودش رفت؟ اره گفت تا وقتی هم نیومده از کنارت جم نخورم حاال بگو چه اتفاقی افتاده.اصال این لباس ها چیه تنت؟ -لباس بیمارستان و جریان و براش تعریف کردم با ناراحتی:پسره ی عوضی کثافت حالم ازش بهم میخوره مشکل

148

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

روانی داره بدبخت،حاال چی نصبیش شد تو رو جلوی پدر و مادرت خراب کرد و دو هفته تو رو گروگان گرفت.
نمیدونم. اصال چرا وقتی ازت پرسیدم که رفتی خونه اش گفتی نه؟ برای اینکه اصال حوصله نداشتم خودم داغون بودم نمیخواستم با خاطراتش داغون تر بشم .سرش و پایینانداخت:خب ،االن چیزه ...یعنی تو دختر نیستی؟
 خدا رو شکر تنها چیزیه که برام مونده .با تعجب:مگه باهم نبودید؟ عزیزم با هم نبودید نه باهام بود بعدشم انقدر حرفه ای هست که نخواهد بار اول کار و تموم کنه.خندید:وایخدا رو شکر خیالم راحت شد .بهش لبخند زدم:راستی وسایلی که گفتم خریدی؟
 اره ولی چون این موقع صبح و اون موقع شب جایی باز نبود لباسهایی که تازه برای خودم خریده بودم ونپوشیده بودم و برات اوردم.
 مرسی،پس تا تو صبحانه رو ردیف کنی من برم حمام.باشه.تا شب که ارتام بیاد فرنوش پیشم موند و ازش خواستم به هیچکس از این جریان حرفی نزنه .ارتاموسایلی رو که برام خریده بود گذاشت توی اتاق:امیدوارم خوشت بیاد .لبخند زدم:مرسی
 برات خونه گرفتم طرف های وسط شهر دادم وسایلش و برات بچینند ساعت کالس های دانشگاهت و همتغییر دادم برات هم محافظ گذاشتم هر جا بری نامحسوس همراهته خودم هم میام بهت سر میزنم .لبخند
زدم:نمیدونم چطور ازت تشکر کنم اصال توقع نداشتم روزی در حقم این همه لطف کنی.
 در مقابل کاری که تو کردی من هیچ کاری نکردم من کاری نکردم گفتم این کوچکترین کاری بود که میتونست م در حق بابا کنم.فقط میشه شناسنامه و مدارکم وجیمی روبرام بیاری.
 باشه.این کارت هم بگیر احتیاجت میشه. نه میخوام روی پای خودم بی ایستم میخوام برم سرکار. فعال حالت خوب نیست باید بیشتر استراحت کنی نگران نباش خوبم. -خودم برات کار پیدا میکنم شرکت یکی از دوستام به منشی احتیاج داره .سرم و تکان دادم:خوبه،ولی از کی تا
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حاال ارتام خان دوست داره؟اصال مگه داریم مگه میشه .لبخند کمرنگی زد:خیلی چیزها امکان پذیره که توی
ذهنتم نمیگنجه .راست میگفت مثال کی فکرش و میکرد من یکدفعه از عرش به فرش برسم خانوادم و ابروم و
از دست بدم هیچکس،هیچکس از مغزش هم عبور نمیکرد .خونه ای که ارتام برام گرفته بود دو خواب و شیک
بود برای یکنفر اندازه بود وسایلش هم خوشگل و باسلیقه چیده شده بود .ارتام تمام مدارک و جیمی رو برام
اورد چقدر دلم برای سگم تنگ شده بود محکم به خودم فشارش دادم و نوازشش کردم .ا رتام گفت به مامان و
بابا هیچ حرفی از پیدا شدنم نزده البته خودم اینطور خواسته بودم نمیدونم شاید اشتباه میکردم ولی نمیخواستم
دوباره اسمم و بشنون،جالبه خودم خودمو مقصر میدونم توی شرکت یکی از دوست های ارتام که یک شرکت
تبلیغاتی بود مشغول به کار شدم و چون ساعت ک الس هام عوض شده بود دیگه با فرنوش توی یک کالس نبودم
اما هر روز چندین بار با هم در تماس بودیم و اخر هفته ها یا بیرون میرفتیم یا فرنوش می امد خونه ام .ارتام
هم هفته ای یکبار و سر میزد محافظی هم که برام گذاشته بود نا محسوس همیشه همراهم بود واقعا خدا رو
شکر که ارتام هست و ای کاش واقعا برادرم بود و من میتونستم باهاش زندگی کنم تا هم اون از تنهایی در بیاد
هم من خیلی وقت ها میشد که دلم به شدت برای مامان و بابا وحتی نفس تنگ میشد و با مرور عکس هایی که
داشتم سعی میکردم دلتنگیم و جبران کنم .اواسط اسفند بود همه در تکاپ وی عید بودن اما من امسال عید و اصال
دوست نداشتم چون دیگه نازکشی نداشتم که نازم و بکشه کسی رو نداشتم که نگرانمباشه کسی رو نداشتم که
از مشروب خوردنم ناراحت جبشه،کسی رو نداشتم جلوی تحقیر شدنم و بگیره کسی رو نداشتم که بهم توجه
کنه چقدر دلم براشون تنگه چقدر دلم برای اغوش مطمئن بابا تنگ شده،برای مهربونی های مامان و خواهری
های نفس فرق گذاشتن های مادرجون حتی برای عمه و دیگران برای همهدلتنگم با یاداوریشون اشکم چکید و
راه برای سیل اشک هایم باز کرد انقدر که به هق هق افتادم.کسی نیست که سرزنشم کنه و بگه سیگار نکش
مشروب نخور چون االن اینها فقط همدم تنهاییمه چندوقت دیگه تولد ارتام بود میخواستم براش کادو بخرم اما
نمیدونستم چی .خیلی گشتم تا بالخره براش یه دستبند شیک و کراوات مارک با حقوقم خریدم.یه دسته گل هم
خریدم و رفتم شرکتش با دیدنم بلند شد:اینجا چه کار میکنی ،به طرفش رفت م و گل را جلویش گرفتم:تولدت
مبارک .لبخند زد و دسته گل و گرفت کادو هایش را هم دادم .گفتم:امسال دیگه از تولد خبری نیست.
 نه،کسی حوصله نداره.فقط خودمونیم .سرم و تکان دادم :مامان و بابا خوبن؟ -نه ،بابا هرچقدر هم کتمان کنه اما معلومه حالش خوب نیست مامان هم بدتر از اون.
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 اگر خواستی بهشون بگو منو دیدی و حالم خوبه. اره اینطوری بهتره از نگرانی در میان .نفس عمیقی کشیدم:دلم براشون خیلی تنگ شده .نگاهم کرد بلند شدمو با لبخند:خب من دیگه میرم باز هم تولدت مبارک .او هم بلند شد و لبخند زد:مرسی از کادوت.
امشب تولد ارتامه پارس ال همه کنار هم خوشحال بودن اما امسال چی؟شایدکنار هم خوشحال باشند اما من
بینشون نیستم ندارمشون وشاید اصال فکر نمیکنند که رهایی هم وجود داشته و داره سیگار کشیدم و ودکا
خوردم و اشک ریختم،کاش االن مامان بود و دعوام میکرد که چرا مشروب میخورم،نفس بود و پنهان کاری
میکرد اشتباهم و وبابا بود و بغلم میکرد.افسوس که االن هیچکدومشون و ندارم.صبح با سردرد شدید بلند شدم
به ساعت نگاه کردم نزدیک یازده ظهر بود به طرف دستشویی رفتم و چندبار صورتم و با اب سرد شستم
خواستم بیام بیرون که یکدفعه حالم بهم خورد و باال اوردم نمیدونم چر ا اینطوری شدم سرم همه اش گیج
میرفت رنگم پریده بود خودم و با سختی به تلفن رسوندم و به محافظم زنگ زدم و گفتم:حالم خوبنیست،میشه
بیایید و دیگه هیچی نفهمیدم.چشم که باز کردم توی بیمارستان بودم خیلی بی جون بودم اصال نمیتونستم چشمم
و باز نگه دارم زنگ و فشار دادم ک می بعد پرستار همراه فرنوش وارد اتاق شد فرنوش با چشم های خیس به
طرفم امد:حالت خوبه؟
نه،چم شده؟ دکتر میگه به خاطر مصرف بیش از حد الکل،چکار داری میکنی با خودت .سرم و تکان دادم دوباره در اتاق بازشد چشم هایم از ترس و تعجب گرد شده بود پرستار:دکتر میشه وضعیتش و چک کنید.سرش را تکان
داد:بیرون باشید .پرستار رفت فرنوش هم خواست بره که به دستش چنگ زدم با تعجب نگاهم کرد:خواهش
میکنم نرو .متوجه شد:خانم لطفا برید بیرون .دست فرنوش و محکم گرفتم:نرو .به طرفم برگشت:رها جان
دکتر میخواهد معاینه ات کنه من جلوی درم،همینجام .لبخند زد و به طرف در رفت قدم قدم نزدیکم شد حالم
خیلی بد بود از دیدنش قلبم توی دهنم بود جلو امد خواست دستم و بگیره که سریع عقب کشیدم،پوزخندی
زد:انقدر از من میترسی؟!! از ضعفم بدم امد با اخم نگاهش کردم نبضم و گرفت گفت:نباید لب به الکل بزنی و
اگر نه دفعه ی بعد معلو م نیست چه اتفاقی برات بی افته.
 به شما ربطی نداره .اخم کرد:دستم و محکم فشار داد:به عنوان پزشکت دارم بهت توصیه میکنم،پس بهترهحرفم و جدی بگیری.
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 من هم گفتم به شما ربطی نداره و دستم و محکم از دستش در اوردم اصال اینجا چه کار میکنی؟ خیلی عجیبه توی بیمارستان خودم باشم من اینجا چه غلطی میکنم ؟با تمسخر:اینو باید از محافظت بپرسی که اوردتت اینجا نه من .واقعا که بیمارستانقحطی بود که من و اورد بیمارستان این روباه مکار.ایش ..گفت:مرخصی.ولی باید رعایت کنی و اگر این کار و
نکنی دفعه ی دیگه معلوم نیست چه اتفاقی برات بی افت ه .با تنفر:برای من دل نسوزون حالم ازت بهم میخوره
تو باعث و بانی این حال و روزمی و اگر نه من به این وضع نمی افتادم که تنهاییم و بخوام با سیگار و مشروب پر
کنم کمی نگاهم کرد و بی تفاوت:مسبب اتفاق های توی زندگیمون خودمونیم نه کس دیگه پس بهتر نیست به
جای دنبال مقصر گشتن خودت و مقصر بدونی .از پررویش داشتم منفجرمیشدم:خیلی رو داری حالم ازت بهم
میخوره.منزجر کننده ترین ادمی هستی که تا حاال دیدم رویم را برگرداندم او هم بی حرف رفت بیرون پسره
ی اشغال میگه خودت مقصری اره من مقصرم چون چیزی رو که میخواستی بهت ندادم من مقص رم .فرنوش امد
و با کمکش برگشتم خونه.روی مبل نشستم:ارتام نیومد؟
 چرا امد ولی کاری براش پیش امد و رفت شرمنده تو هم به زحمت افتادی بروبابا چه زحمتی همچین حرف میزنه انگار من غریبه ام.لبخندی بهش زدم اما ذهنم درگیر روباه مکار بودبرام جای تعجب داشت که چطور هیچ ا قدامی نکرد یعنی تهدید ارتام کار ساز بود،بدجور فکرم درگیرش بود
فرنوش کمی ماند و به اصرار من که میخوام تنها باشم رفت دلم خیلی برای صدای مامان تنگ شده موبایلم و
برداشتم و شماره اش و گرفتم با بله گفتنش بغض کردم.
 الو،چرا حرف نمیزنی .کمی مکث کرد و قطع کرد موبایل و کنارم انداختم و زدم زیر گریه چقدر دلم براشونتنگ شده جیمی از خونه اش بیرون امد و جلوم ایستاد و نگاهم کرد امد جلو خودش و به پاهایم مالید بغلش
کردم و محکم به خودم فشردمش،تنها کسی که برام مونده و تنهایی هام و پر میکنه همین سگه کم کم خوابم
برد با صدای زنگ ا ز خواب پریدم از ترس بدنم شروع کرد به لرزیدن جدیدا اعصابم خیلی ضعیف شده بلند
شدم و به طرف ایفون رفتم ارتام بود در و زدم و برگشتم روی مبل نشستم .سردم بود خودم و بغل کردم ارتام
وارد شد نگاهش کردم با اخم به طرفم امد و رو به رویم نشست:قصد داری خودتو نابود کنی؟چرا اینطوری
میکنی؟ جوابش و ندادم کالفه:جواب منو بده .نگاهش کردم:خودت چی فکر میکنی؟
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 تقصیر خودته بهت گفتم برو همه چیز و به بابا بگو خودت قبول نکردی و این تنهایی انتخاب کردی. غرور پدرم ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هاست که بخوام به خاطر تنهاییم نابودش کنم .دستی تویموهایش کشید:پس چرا اینطوری میکنی؟
 تو نمیفهمی چون پسری،ولی من دخترم و همیشه به یه حامی و پشت احتیاج دارم چون شکننده ام تواناییتحمل بی کسی رو ندارم باید هرطور هست به کسی تکیه کنم باید کسی باشه نازم و بکشه نوازشم کنه موقع
تنهایی هام بغلم کنه و بگه نگران نباش من پشتتم.اشکم چکید تو اینو نمیفهمی چون خودت مردی هر چند هم
شکننده باشی ولی باز هم سعی میکنی مثل کوه استوار باشی تا کسی که بهت تکیه کرده احساس بی کسی نکنه
به طرفم امد و سرم را روی سینه اش گذاشت من هم که یه تکیه گاه امن پیدا کرده بودم عقده خالی کردم
وقت ی سبک شدم ازش جداشدم لبخند زدم:مرسی که هر چند کوتاه اما برام نقش تکیه گاه رو بازی کردی.
 همیشه پشتتم اینو بدون. چطور میتونی تو که از من متنفر بودی؟؟ لبخند کوچکی زد:االن به شدت پشیمونم از رفتار گذشته ام تو هم کهمیدونی من ادمی نیستم که ابراز پشیمونی کنم.لبخن د زدم:تو غد و مغرور بودن تکی...کمی ماند بعد هم رفت
،من هم از اینکه دنیل و دیدم هیچ حرفی نزدم.صبح رفتم شرکت پدرام امینی دوست ارتام پسره با شخصیت و
با جذبه ای بود و البته مهربون طوریکه همه ی کارمنداش با جون و دل براش کار میکردن من هم از کارم و
محیطش راضی بود م البته با کسی زیاد صمیمی نمیشدم فقط در حد سالم و احوال پرسی.پدرام کمی دیر امد
بهش سالم کردم و به حاج شعبون ابدارچی شرکت که مرد بسیار مهربونی بود گفتم براش قهوه ببره مشغول
کارم بودم که پدرام زنگ زد و گفت برم اتاقش بلند شدم ،رفتم به اتاقش خودش هم بلند شد و رو به رویم
نشست ناراحت بود گفتم:اتفاقی افتاده؟
 ارتام دوست صمیمی منه و من هم براش احترام زیادی قائلم و همینطور شما موشکافانه نگاهش کردم:خب؟!!!کالفه بلند شد:راستش من خیلی شرمنده ام هم از شما و هم از ارتام کالفه:میشه برید سراغ اصل مطلب!! با
تردید نگاهم کرد :من نمیدونم این ماجرا به شما چه ربطی داره فقط اینو میدونم توی جلسه ی نهایی که قرار
بود صحبت های نهایی رو برای طرح زدن در مورد شرکت گستران بکنیم.شرکت گستران زد زیرش وقتی
پیگیر شدیم فهمیدیم کسی راضیشون کرده که کار تبلیغاتیشون بدن به یه شرکت که از ما پایین تره.
 -خب این به من چه ربطی داره؟
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 مدیر شرکت زمانی راضی میشه که شما اینجا کار نکنید با تعجب نگاهش کردم:اخه چه ربطی به من داره؟ نمیدونم واقعا نمیدونم اما رئیس شرکت گستران شما رو میشناخت و شرطش هم فقط رفتن شما بود وجایگزین شخصی که خودش میخواهد .بلند شدم:من واقعا درک نمیکنم این جریان چه ربطی به من داره،ولی
اگر اینطوری به نفع شما و شرکته من همین امروز میرم .کالفه:من این حرف و نزدم که شما برید
 نه شما حق دارید،لزومی نداره به خاطر من موقعیتی که خیلی وقته دنبالش هستید و از دست بدید .سرش راپایین انداخت:من واقعا شرمنده ام هم از روی شما و هم از روی ارتام .لبخند زدم:این حرف و نزنید ممنون که
گذاشتید این چند وقت اینجا بمونم،امیدوارم به موقعیتی که الیقش هستید برسید و از اتاق بیرون امدم خیلی
ناراحت بودم اصال نمی فهمیدم رئیس شرکت گستران چرا باید همچین شرطی رو بذاره از رفتن من چه چیزی
گیرش میاد وسایلم و جمع کردم و از شرکت بیرون زدم پیاده راه افتادم و به شلوغی خیابان ها و مهیا شدن
مردم نگاه کردم و به خوشحالیشون لبخند زدم،پارسال این موقع من هم خوشحال بودم با اینکه ماجرا رو
فهمیده بودم اما میدونستم که یه خانواده دارم که مثل کوه پش تمه اهی کشیدم و جلوی مغازه ی ماهی فروشی
ایستادم و دو تا ماهی خوشگل و قرمز خریدم حداقل اینطوری شاید من هم سهمی از تنفس تازه ی زمین از
باطراوت شدنش داشته باشم به مسیر خودم میرفتم که یکدفعه یه پسر بچه ی نوجوان بی هوا کیفم و زد و
دوید فقط بهش نگاه کردم او هم از ترس اینکه دنبالش باشم هی برمیگشت و پشت سرش و نگاه میکرد
چندنفری که متوجه شدن گفتن:چرا نرفتی دنبالش؟
 شاید اون خیلی بیشتر از من به این پول احتیاج داره وقسمتش بوده بعضی ها پوزخندی زدن و عده ای همگفتند:زندگی پولداریه دیگه حاال یه ذره از این پول هم به دست ب دبخت بیچاره ها برسه.به حرفشون توجهی
نکردم و راهم و رفتم چون پول نداشتم تا خونه پیاده رفتم فقط خدا رو شکر موبایلم توی جیبم بود و مدارکم
همراهم نبود وقتی رسیدم خونه از پا درد داشتم میمردم سریع ماهی ها رو انداختم توی تنگ بلورین.امسال
اصال دل و دماغ خرید کردن هم نداشتم البته اگر هم داشتم نمیتونستم زیاد ولخرجی کنم و باید به اندازه ی
حقوقم خرید میکردم االنم خداروشکر از کار بیکار شدم اخرشب ارتام بهم زنگ زد ناراحت بود از کار پدرام
من هم بهش گفتم اون نباید به خاطر من زیان میداد پس زیاد خودتو ناراحت نکن.
پس باید صب رکنی تا بعد از عید یه جایی رو برات پیدا کنم -نمیخواهد خودت و اذیت کنی بالخره یه جایی رو پیدا میکنم از روزهای کسالت اور عید هیچی نمیگم چون
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واقعا خسته کننده و ازاردهنده بود و همه اش به این فکر میکردم که االن مامان و بابا چه کار میکنند .شب
سیزده بدر انقدر نارا حت بودم که خودم و توی سیگار و الکل به فراموشی سپردم حالم خیلی بد بود طوریکه
اصال نمیتونستم از جام تکون بخورم.توی مستی بی هوا شماره ی بابا رو گرفتم.وقتی جواب داد با صدایی که
خبر از مستی میداد:جنااااب سام شکوهیییی مااا رو نمیییبینیییی خوشحالییی ..بابا با کم ی مکث:رها خودتی؟
 ارههههه...خودممم دختره ته تغارییییی و لوس بابا و زدم زیر گریه که جدیداااا از تنهاییییی داره دقمیکنهههه.
 تومستی؟وسط گریه خندیدم:نهههه...فقط چندتااااپیک خوردمممم...دوباره زدم زیر گریه:فقط براییییییاینکههه فراموششش کنم چقدرررر تنهاممممم ..گ ریه ام شدت گرفت گوشی رو پرت کردم که خورد به دیوار
و داغون شد زدم زیر گریه و دیگه چیزی نفهمیدم...چشم که باز کردم روی تختم بودم سرم از درد داشت
منفجر میشد نشستم و دستم و روی سرم گذاشتم چیزی از شب قبل یادم نمی امد بلند شدم و تلو تلو خوران از
اتاق بیرون رفتم ه یچکس توی خونه نبود جیمی هم بدتر از من توی خونه اش بیهوش افتاده بود فقط موبایلم
متالشی شده گوشه ای افتاده بود یاد خرابکاری که شب قبل کردم افتادم زدم به پیشانیم اه،لعنتی گند زدم چرا
این کار و کردم چرا؟؟ همون بهتر گوشیم متالشی شددیگه نباید اینقدر بخورم که اخ تیارم و از دست بدم به
حمام رفتم و یه دوش اب سرد گرفتم به تقویم نگاه کردم امروز چهاردهم فروردین بود باید می افتادم دنبال
کار و اگر نه زندگی با این خرج و مخارج سنگین سخت میشد.پوزخندی زدم چه زود مستقل شدم چه زود هم
باید خانم خودم باشم هم اقای خودم رفتم بیرون و یک نیازمندیها خریدم و مشغول گشتن شدم به چندجا برای
منشی گری زنگ زدم اما اکثرا استخدام کرده بودن من نمیدونم وقتی استخدام کردن مگه مرض دارن اگهی
میزنند.پوفی کردم در حالی که جیمی رو نوازش میکردم چشمم به یه اگهی خورد .به یه پرستار نیمه وقت
احتیاج داشتن.بدم ن میومد امتحان کنم زنگ زدم و گفتن فردا ساعت ده صبح به ادرسی که میده باشم ادرس
طرف اقدسیه بود معلوم بود پولدارن هیی من هم یه زمانی پولدار بودم اما االن کارم به کجا رسیده که برای
خرج زندگیم باید برم پرستار بشم البته ارتام خیلی اصرار داشت تا ماه به ماه پول بریز ه توی حسابم اما خودم
قبول نکردم درسته توی ناز و نعمت بودم اما دلم نمیخواست صدقه بگیرم میخواستم خودم کار کنم و از
دسترنج خودم نون بخورم هر چند که مشقت بار باشه شاید بعضی ها فکر کنند شعاره اما یه چیزی درونم باعث
میشه که از پا نایستم و سعی کنم روی پای خودم با شم هر چند که قبال توی ناز و نعمت بودم اما به نظرم این
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ذاته من که صدقه گرفتن و توی ناز و نعمت بودن و زمانی که پشت و پناهی ندارم قبول نکنم روز بعد یه تیپ
ساده زدم و به ادرس رفتم خونه ی ویالیی بزرگی بود وارد حیاط شدم خیلی زیبا بود شبیه باغ مادرجون .وای
چق در دلم براش تنگ شده نگاه سرزنش بارش برای اخرین بار چقدر سخت بود اهی کشیدم و به طرف خانه
رفتم خانمی جلوی در ایستاده بود ولباس خدمتکار ها رو داشت سالم کردم جوابم را داد و راهنمایی ام کرد
خونه ی بسیار شیک و بزرگی بود و بیشتر شبیه گالری نقاشی از بس که تابلو ه ای انتیک و گران قیمت به
دیوارهاش اویزون بود وارد سالن شدیم و دیدم چند دختر نشسته اند .با تعجب به خانمه نگاه کردم گفت :مثل
شما برای استخدام امدن که باید همه اشون با اقا مصاحبه کنند شما هم بفرمایید بشینید نوبتتون شد صداتون
میزنم سرم و تکان دادم و به طرف یکی از مبل ها رفتم و نشستم اکثر دختر ها دماغ عملی و لب پروتزی بودن.
البته من هم قصد داشتم لب هامو پروتز کنم اما وقتی این اتفاقات افتاد به کل فراموش کردم حاال شاید دوباره
بهش فکر کردم یک ربع بعد نوبت من شد با همون خانم به طرف در اتاقی رفتیم در و باز کرد و راهنمایی ام
کرد تشکری کردم و وارد شدم اتاق بسیار بزرگی بود و معلوم بود اتاق کاره و خیلی با سلیقه چیده شده مرد
چهارشونه و هیکلی پشت میز بود و سرش توی تبلتش .سالم کردم سرش را باال اورد و نگاهم کرد از دیدنش
چشم هام گرد شده بود او هم دست کمی از من نداشت خشک شده ب ودم و اصال توانایی حرکت کردن نداشتم
او زودتر به حرف امد:اینجا چه کار میکنی؟ با همان بهت گفتم:برای اگهی امدم .پوزخندی زد:جالبه.یعنی رها
شکوهی با اون وضع خانواده به کار احتیاج پیدا کرده؟ به خودم امدم و گفتم:تو هر طور دوست داری فکر
کن.من اگر میدونستم میخوام ب یام پیش تو قلم پامو خورد میکردم.
 وای عزیزم نرن این حرفو .اخم کردم:برو بابا .و خواستم برگردم که گفت:حاال مگه برای مصاحبهنیومدی؟خب بیا بشین
 نه پشیمون شدم. چرا پول خوبی میدم. پولت بخوره توی سرت. جدا بیا بشین .برگشتم و نگاهش کردم دو دل بودم رفتم و رو به روی ش نشستم گفت:خب،چی شده کهمیخواهی کار کنی؟
-استقالل.
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همین؟اره. باشه من هم باور کردم تو با اون پدر و برادر بیای پرستار بشی. میخواهی باور کن میخواهی هم نکن کار که عار نیست خدا رو شکر پدر و برادر من هم انقدر فهمیده هستنکه اینو درک کنند سرش را تکان داد و دکمه ای رو فشار داد کمی بعد همان خدمتکار امد .گفت:وسایل
پذیرایی رو بیارید.خدمتکار اطاعت کرد و رفت پایم را روی پا انداختم گفت:فکر میکردی روزی دوباره منو
ببینی؟
نه.اصال شرط میبندم هنوز هم ازم متنفری .پوزخندی زدم گفتم :فراموش کردم وقتی انسان سنش باال میره عقل وشع ور و پختگیش هم بیشتر میشهمن هم دوستی با تو رو گذاشتم پای احساسات زودگذرم و ناپخته بودنم.
سرش را تکان داد:حرف های تازه میشنوم حال ارتام چطوره؟
 خوبه .خدمتکار با میوه و شیرینی و قهوه وارد شد .وقتی رفت گفتم:چرا پرستار میخواهی؟ چین روی پیشانیاش انداخت:خوش گذرو نی هام کار دستم داد یکی از همون دختر ها بر اثر مستیم باردار شد اول حرفش و باور
نکردم و مسئولیتش و گردن نگرفتم او هم وقتی دید نمیتونه من و متقاعد کنه رفت من هم فکر کردم برام
کیسه دوخته وقتی فهمیده نمیتونه چیزی ازم بکنه بیخیال شده تا اینکه چندماه بعد یه بچه در خونه گذاشته شد
معلوم بود تازه به دنیا امده خدمتکار ها اوردنش توی خونه با دیدنش حالم خیلی بد شد شبیه خودم بود اما
باورش برام سخت بود برای همین پیش یکی از دوستام که ازمایشگاه داشت رفتم تا ازمایش DNAبدم چند
روز بعد جوابش امد و معلوم شد واقعا بچه امه .از تع جب دهانم باز مونده بود اصال باورم نمیشد گفتم:پس برای
بچه ات پرستار میخواهی؟سرش و تکان داد .چینی به پیشانی ام انداختم:من در جایگاهی نیستم که قضاوت کنم
ولی تو داری تاوان اشتباهات و پس میدی،کم با دختر ها نبودی کم عوضی بازی در نیاوردی پس حقته همین
عوضی بازیت ی ه جا خفتت کنه.نگاهم کرد و هیچی نگفت گفتم:حاال میشه بچه ات و بگی بیارن .سرش و تکان
داد و به خدمتکار گفت بچه اش و بیارن .کمی بعد خدمتکار با یه پسر بچه شش هفت ماه وارد اتاق شد با
دیدنش بلند شدم پسر خیلی ناز و خوشگلی بود چشم های طوسی درشت صورت گندمی و لب و بینی که شبیه
شایان بود و موهای خرمایی  ،خیلی جیگر بود به طرفش رفتم و از بغل خدمتکار گرفتمش با ذوق:اقا پسر شما
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چقدر جیگری .رو به رویم نگهش داشتم:بخورمت خوشگل پسر با این حرفم اخم کرد بغلش کردم و رو به
شایان:بچه ات چرا اینطوریه؟سرش و تکان داد:تازه پرستارش رفته نیم وجبی با کسی نمیسازه همه رو عاصی
کرده.
 خب اینطور که نمیشه باید مادرش و پیدا کنی .سرش و تکان داد:مشکل من یکی دو تا نیست که خواستممادرش و پیدا کنم و بدم بچه رو بزرگ کنه من هم همه ی خرج و مخارجشون بدم اما پیداش نکردم انگار اب
شده رفته زیر زمین روی مبل نش ستم:مگه میشه چطور مادری دلش میاد از بچه اش بگذره؟
 کسی که به خاطر پول با این و اون باشه.یاد حرف بابا افتادم که گفت به مادر هرزه ات رفتی پس یعنی مادرمنو میشناخت اما مامان زمانی که ماجرای پیدا کردن منو تعریف کرد گفت هیچ خانواده ای نداشتم.
 رها،رها .سرم و بلند کردم و گنگ نگاهش کردم:کجایی؟ هیچی همین جام راستی چرا پس بچه رو ننداخته وقتی این کاره بود. نمیدونم ،هیچی نمیدونم. خانواده ات خبر دارن؟ مادرم وقتی فهمید گفت حق نداری بهش بگی نوه ی منه چون من پسری به اسم شایان ندارم. اوه...پس اوضاعت خیلی خرابه .سرش و تکان د اد:خیلی .همان موقع بچه زد زیر گریه.همچین گریه میکرد کهداشت کبود میشد هول شدم و بلند شدم و تکانش دادم و پشتش را نوازش کردم سرش را روی قلبم گذاشتم و
تکانش دادم کم کم ارام شد برگشتم و به شایان نگاه کردم دیدم نشسته داره منو نگاه میکنه .اخم کردم:بچه
ات خودش و کشت اونوقت نشستی منو نگاه میکنی.؟
 تو از امروز استخدامیچیی؟؟ مگه نیومده بودی برای کار؟ خب،اون برای وقتی بود که نمیدونستم تویی،اما االن پشیمون شدمچراا؟؟چون ازت بدم میاد -اما تو که گفتی اون اتفاق و فراموش کردی
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 درسته فراموش کردم اما وقتی میبنمت یاد میاد چطور تحقیرم کردی. تقصیر من نبود تقصیر ارتام بود و اگر نه من هیچوقت این کار و نمیکردم حاال یه مدت بمون قول میدم زیادمنو نبینی .بهش نگاه کردم:حاال ببینم چی میشه.فقط بگما من تجربه ی بچه داری ندارم میدونی که؟
 اره،ولی معلومه از پسش برمیای خدمتکار ها هم هستن کمک ت میکنند .سرم و تکان دادم بچه رو دادم به یکیاز خدمتکار ها شایان برگه ای جلویم گذاشت.گفتم:فقط من بعضی روزها باید برم دانشگاه.
مشکلی نیست شب هم نمیتونم بمونم باز هم مشکلی نیست .قرار داد و امضاءکردیم جالبه زندگیم همه اش با گذشته ام درگیره اصال فکر نمیکردمیک روز دوباره شایان و ببینم اون هم اینطوری و من بشم پرستار بچه اش زندگی گاهی اوقات عجایب و
شگفتی هایی و برات رو میکنه که هنگ میکنی.گفتم:به هیچ وجه ارتام یا هرکس دیگهنباید بفهمه
 چرا مگه اونا خبر ندارن؟ نه خبر ندارن که باید پرستار بچه ی جنابالی باشم .سرش و تکا ن داد:راستی اسمش چیه؟اسم نداره چیییییی؟؟؟مگه میشه.اره چرا نشه. وا اینطور که نمیشه باید اسم داشته باشه. نمیدونم چیزی در نظر ندارم .کمی فکر کردم:ارشن چطوره؟یعنی چی؟ نام برادر کاووس بوده اسم باستانی زیر لب تکرار کرد ارشن .سرش و تکان داد:قشنگه.نچ نچ،واقعا خدا خیرم بده پام به این خونه باز شد و اگر نه معلوم نبود این بچه تا کی بی اسم میموند.بلندشدم:خب دیگه من میرم فردا صبح اینجام .سرش و تکان داد:منتظرم .وقتی از انجا امدم بیرون هنوز باورم
نمیشد فکر میکردم همه اش خوابه،اخه من چطور ممکنه پرستار بچه ی کسی بشم که ازش بدم میاد..تازه براش
اسم هم انتخاب کردم.سرم و تکان دادم و ترجیه دادم به کوچک بودن دنیا فکر نکنم .ارتام بهم زنگ زد و
گفت هر کاری کرده کار مناسبی برام پیدا نکرده من هم ازش تشکر کردم گفتم خودم کار پیدا کردم قراره
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پرستار یه بچه بشم شاکی شد اما بهش گفتم بای د دیگه روی پای خودم بایستم چون دیگه پدری ندارم که بتونم
بهش تکیه کنم او هم دیگه حرفی نزد.صبح زود بلند شدم و به خانه ی شایان رفتم اتاق ارشن طبقه ی باال بود با
کمک خدمتکار رفتم باال با باز شدن در اتاق دهانم باز مونده رفتم داخل و نگاه کردم تا حداقل شاید کوچکترین
وسیله ی بازی ببینم اما هیچی پیدا نکردم ارشن هم روی یه تخت دو نفره خوابونده بودن و اطرافش و بالشت
گذاشته بودن تا غلت نزنه .با تعجب:اینجا اتاق ارشن؟سرش و تکان داد:بله.
 یعنی چی؟!!اینجا که مناسب بچه نیست شایان کجاست؟ اقا خوابن .ساعت و نگاه کردم نزدیک نه ب ود خرس گنده خجالت نمیکشه تا این موقع میخوابه انگار کار وزندگی نداره.گفتم:بیدار شد به من بگید
 حتما و از اتاق رفت بیرون به طرف تخت رفتم و رویش نشستم و ارام موهای ارشن ونوازش کردم زیاد با بچهها خوب نبودم و حوصله اشون و نداشتم اما این بچه با همه فرق داشت خاص بود خیلی دوستش داشتم کمی
بعد خدمتکار امد گفت اقا پایین منتظرتون هستند شالم و سرم کردم و رفتم پایین پشت میز نشسته بود و
صبحانه میخورد .با اخم نگاهش کردم نگاهم کرد:صبحانه خوردی؟
 بلهه..شما بفرمایید. باشه .از عصبانیت منفجر شدم:واقعا تو خجالت نمیکشی اون اتاقه برای بچه درست کردی شاید تو اون بچه رونمیخواستی اما حاال که فهمیدی پدرشی پس سعی کن براش پدری کنی .اخم کرد:تو نمیخواهد به من یاد اوری
کنی.
 چرا بد نیست گاهی اوقات اینکار و بکنم.حاال هم پول بده چون میخوام براش یه اتاق درست کنم .جدی:لزومینداره.
خیلی هم خوب لزوم داره. من اگر پدرشم که میگم لزومی نداره .اخم کردم و جدی:اگر تو پدرشی من هم پرستارش و بهتر از تو میفهمملزوم داره یا نه پوزخند زد:اخه نه که چندتا بچه بزرگ کردی خیلی با تجربه ای فکر کردی چرا تو رو انتخاب
کردم چون انقدر به پول احتیاج نداری که بخواهی به خاط ر پول اینجا بمونی و اینکه اون بچه اصال برام مهم
نیست که بخواهد زیر دست کی بزرگ بشه .حالم ازش بهم میخورد:یه غلطی کردی اگر مردی پاش بمون گر
چه امثال تو فقط از مرد بودن خوشگذرونی با زن ها رو بلدن و به طرف پله ها رفتم .پسره ی عوضی خر.واقعا
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خدا حکمتت چیه؟؟یکی ل ه له میزنه برای بچه بهش نمیدی اونوقت به یکی مثل این عوضی میدی؟؟هییی.رفتم
اتاق و دیدم ارشن بیدار شد بغلش کردم و صورتش و بوسیدم اخم کرد فکر کنم بچه بدتر از من وقتی از خواب
بیدار میشه بداخالقه بغلش کردم و به سرویس اتاق بردمش به صورتش و دست هاش اب زدم و با حوله خشک
کردم یکی از خدمتکار ها که خانم میانسالی بود و اسمش صفورا بود به اتاق امد گفتم:ارشن دقیقا چندماهشه؟
دقیقا شش ماه. پس غذا های کمکیش باید شروع بشه .برنامه غذایی ندارن؟ نه .سرم و تکان دادم واقعا حالم از همچین ادم های بی مسئولیتی بهم میخوره .صفورا:اقا یه کارت دادن وگفتن با این هر چیزی که میخواهید بخرید .سرم و تکان دادم و کارت و گرفتم پسره ی احمق فقط میخواست
اعصابم و بهم بریزه گفتم:صفورا خانم میشه اتاق های اینجا رو نشونم بدین.
 بله .با هم اتاق ها رو دیدیم همه اشون بزرگ بود فقط یک اتاق تقریبا از بقیه کوچکتر بود و یه تخت یکنفرهداشت .گفتم:صفورا خانم میشه بگید بیان اتاق خالی کنند .با تعجب:اتاق و خالی کنند؟
 بله .وسایلش هم نمیدونم انبار یا هر جای دیگه بذارن.پس اقا باید... اقا حرف زد خودم جوابش و میدم شما نگران نباش ،سرش و تکان داد .شیر ارشن و دادم و به صفورا خانمسپردم و به طرف بازار رفتم تا حاال بازار نرفته بودم چون همیشه از پاساژ خرید میکردم اما االن به نظرم چقدر
اشتباه میکردم که خودم و از این شلوغی دور میکردم با پرس و جو به طرف مغازه های وسایل بچه رفتم اول
یک تخت خوشگل ابی تیره که ارشن تا سه سالگیش راحت بتون ه استفاده کنه خریدم بعد هم انواع ماشین بازی
عروسک و استخر بادی و خالصه همه چی خریدم .خرید هام زیاد بود برای همین ماشین کرایه کردم و به خانه
بردم اتاق و خالی کرده بودن با کمک بقیه ی خدمتکار ها وسایل و چیدیم البته من بیشتر کار درست کردن
دیوار اتاق با قاب ها و استیکر هایی که خریده بودم و انجام میدادم اتاق خیلی خوشگلی شد .ارشن و به اتاق
جدیدش بردم و کمی باهاش بازی کردم .خیلی خسته شده بودم ساعت هشت شب بود که شایان امد اصال
محلش نذاشتم و ارشن و به صفورا خانم سپردم و به خانه ام برگشتم روز بعد صبحش کالس داشتم فرنوش با
دیدنم پرید بغلم و شروع کرد به بوس کردن کل عید و رفته بودن جنوب برای همین فقط تلفنی در ارتباط
بودیم خندیدم و از خودم جداش کردم:چه برنزه شدی حاال مطمئنی اقا باریمان اینطور میپسنده و خندیدم
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 زهرمار ،از خداش هم باشه اون که صد درصد .بعد از کالس توی سلف نشسته بودیم و من هم جریان سرکار نرفتنم و پرستار شدنم وگفتم البته بدون اینکه شایان کیه.ناراحت شد:اخه اون یارو مدیره تو رو از کجا میشناخته؟
نمیدونم نکنه کار دنیل باشه؟!!  .موشکافانه نگاهش کردم:چرا به عقل خودم نرسید لعنتی...دلم خوش بود بیخیال شدهولی معلوم نیست چی تو ذهنشه
 حاال من یه چیزی گفتم. خب اگر کار اون نیست پس کار کیه! ولی من ناراحتم تو در شآنت نیست بری پرستار یه بچه بشی. چرا نیست کار که عار نیست اتفاقا راضیم نگران نباش.بعد از دانشگاه به خونه ی شایان رفتم برای ارشن وقتدکتر گرفته بودم .رفتم به اتاقش و دیدم خوابه .لباسش خوب بود فقط یه پتو پیچیدم دورش تا سرما نخوره و با
تاکسی به دکتر رفتم .دکتر:شما مادرشی؟ نگاهش کردم  .نمیدونستم چی باید بگم برای همین:بله.
 خب روی تخت بخوابونیدش .خواستم روی تخت بخوابونمش که شروع کرد به گریه کردن حاال مگه اروممیشد کل مطب و گذا شته بود روی سرش بالخره ارام شد اما همچین با اخم نگاهم میکرد که انگار ارث پدرش
و خوردم بچه های این دور و زمونه چطوری شدن .دکتر معاینه اش کرد:همه چیزش نرماله.فقط شیر خشک
میخوره یا شیر مادر؟.
 شیر خشک .سرش را تکان داد:باید شروع کنید به دادن غذاهای کمکی.یه برنا مه ی غذایی بهتون میدم بهشقطره اهن میدادین؟نمیدونستم چی بگم اما فکر نمیکنم شایان از این عرضه ها داشته باشه.گفتم:نه.
 پس براتون مینویسم. لطف میکنید.ارشن و حاضرش کردم و از انجا امدیم بیرون .سوار ماشین شدیم با چشم های خوشگلش نگاهممیکرد بهش نگاه کردم:اخه چرا ت و باید انقدر بدشانس باشی گیر یه پدر بی مسئولیت بی افتی که مسئولیت
غلطی هم که خودش کرده گردن نگیره مادرتم هم که اونجوری .اهی کشیدم و گفتم:اما نگران نباش تا زمانی
که من هستم نمیذارم اتفاقی برات بی افته از حرفم ریسه رفت از خنده ی شیرینش خنده ام گرفت بغلش کردم
و به خودم فشردمش .تا برسم خونه ساعت هشت شب شد شایان با اخم و عصبی:تا االن کدوم گوری بودی؟اخم
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کردم:هو...درست حرف بزن.بچه ی توی بی مسئولیت و بردم دکتر
 کسی ازت نخواست اینکار و بکنی. من هم حرفی نزدم تو داری باز خواست میکنی .عوض تشکرکردنت.من ازت نخواسته بودم پس منت نذار. اره،تو این بچه رو هم نخواستی،اما حاال که امده میتونستی از همون اول قبولش نکنی بذاریش پرورشگاه. توی زندگی من دخالت نکن. برو بابا زندگی تو به من چه فقط دارم میگم یه زمانی مثل سگ از این رفتاری که با این بچه میکنی پشیمونمیشی .ارشن از دعوای ما زد زیر گریه بغلش کردم و تکانش دادم:هیششش،عزیزم چیزی نیست،صفورا
خانم.صفورا خانم .صفورا سریع امد:بله؟ وسایلی که دستم بود بهش دادم گفتم:جدول غذایی برای ارشن بزن به
دیوار اشپزخانه تا بدونی چی براش درست کنی.اینا هم شیر خشک و سرالک و شربت ویتامین که بذارشون یه
ج ا تا هروقت خواستم پیدا کنم.
 بله .خواستم برم باال که شایان جلومو گرفت با خشم نگاهش کردم گفت:پولش و از کجا اوردی؟ از خودم دادم ولی نگران نباش سرماه با حقوقم ازت میگیرم.فکر کنم تنها کاری که میتونی برای این بچه کنیاینکه نذاری از لحاظ مالی مشکلی داشته باشه .و از پله ها باال رفتم.ارشن و به اتاقش بردم و لباس هایش را
عوض کردم:غصه نخوربابات ادم نیست ولی تو ناراحت نباش خودم هوات و دارم .لبخند زدم و سرم و جلو بردم
:باشه کوچولو .لبخند بامزه ای زد به صفورا خانم گفتم شیرش و بیاره بعد از اینکه شیرش و دادم صفوراخانم
عوضش کرد من هم خواباندمش خودم هم حاضر شدم که برم .رفتم پایین شایان توی سالن نشسته بود و
سرش توی لب تابش بود.پشت چشمی نازک کردم:صفورا خانم میشه زنگ بزنید ماشین بیاد.شایان سرش و
بلند کرد:پدرت مشکلی نداره که تو تا این موقع خونه ی یه غریبه باشی.
 به شما ربطی نداره .بلند شد:میرسونمت. احتیاج نیست خودم میرم. دیر وقته میرسونمت نمیخواستم بفهمه تنها زندگی میکنم. احتیاج نیست خودم میرم .اخم کرد:به بچه ی ادم یه بار یه حرف و میزنند و از در رفت بیرون پسره ی خر .ازصفورا خانم خداحافظی کردم و رفتم سوار بی ام دبلیوش شدم .داشت ادرس خونه ی بابا اینا رو میرفت:از اون
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طرف نرو برو طرف خ مطهری .با تعجب:چرا انجا؟
 چون خونه ام انجاست .ابرویش را .باال انداخت:تنها زندگی میکنی؟مشکل داری؟ نه،ولی خیلی جالبه تا انجایی که یادمه دختر بی عرضه ای بودی .اخم کردم:اوال درست حرف بزن که امروزبدجور اعصاب م و خورد کردی یه چیزی بهت میگم دوما اون رها دو روز بعد از اون جریان مرد و رهای جدیدی
متولد شد .به حالت تمسخر نگاهم کرد:امیدوارم.
 امیدوار باش امید چیز خوبیه و تا رسیدن حرفی نزدیم.صبح ساعت شش بیدار شدم حاضر شدم و به طرفخونه ی شایان رفتم خونه اش خیلی دور بود و نمیشد هم هر روز بااژانس برم چون اونوقت پولی برام نمیموند
برای همین مجبور بودم با خط یازده یا مترو برم .ساعت هشت رسیدم خونه اش ،مستقیم به اتاق ارشن رفتم
بیدار شده بود و توی تختش دست و پا میزد و کم مونده بود بزنه زیر گریه که سریع بغلش کردم:سالم عشقم.
خوبی ؟با دیدن من زد زیر گریه.
 نه،گریه نکن پسر خوب خوشگل پسر که گریه نمیکنه حاال مگه ساکت میشد ستاره دریایی پالستیکی اش رابرداشتم و صدایش را در اوردم و کمی باهاش بازی کردم تا ساکت شد .دست و صورتش شستم و لباسش و
عوض کردم و به صفورا خانم گفتم بیاد پوشکش و عوض کنه بردمش پایین پدر بی مسئولیتش هم داشت
صبحانه میخورد .بهش محل نذاشتم و نشستم پشت میز نگاهم کرد:سالمت کو؟
 تو خونه جا گذاشتمش. نچ نچ چه کار بدی. برو بابا .به خدمتکاری که انجا ایستاده بود و با تعجب ما رو نگاه میکرد گفتم:میشه سرالک ارشن و بیاری.بله.و رفت کمیب عد سرالکش و اورد پیشبند مخصوصش بستم و روی پام نشوندمش و کم کم بهش دادم.شایان:خوبه بچه داری بهت میاد اگر دوست داری میتونی ببریش پیش خودت،من بهت اجازه میدم .قاشق و
توی ظرف کوبیدم:خیلی داری حرف میزنی بیشتر از این هم احتیاج نیست بگی برات مهم نیست بلند شدم و
ارشن و بغل کردم و به سالن رفتم و انجا بهش غذا دادم .پسره ی خر نفهم بیشعور ،حالم از اینطور ادم ها بهم
میخوره بی مسئولیت،چندش،نفرت انگیز .بعد از ظهر به صفورا خانم گفتم:من ارشن و میبرم حمام.
 -میتونید؟ میترسم یه وقت خدایی نکرده از دستتون سر بخوره.
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نه بابا م اهی که نیست سر بخوره.فقط همه ی سرویس ها که وان نداره؟ نه فقط سرویس اتاق اقا داره .سرم و تکان دادم:پس میبرمش انجا.فقط صداتون کردم بیایید بگیریدش. باشه.فقط لطفا تا قبل از اینکه اقا بیاد بیایید بیرون چون ایشون روی تمییزی سرویس خیلی حساسن تا بتونمقبل از اومدن شون بفرستم انجا رو تمییز کنند.
 ایشش باشه .ارشن و بغل کردم و رفتیم باال:خب خوشگل پسر میخوام ببرمت حمام فقط قول بده پسر خوبیباشی و اذیت نکنی.لباس ها و حوله اش را برداشتم و به اتاق شایان رفتم اتاق خیلی شیک و قشنگی داشت ،
ترکیب زرشکی مشکی به طرف حمام رفتم ا وف سرویسش بدتر از خونه ی ما تجمالتی بود.جکوزی وان
و....خیلی هم شیک بود به طرف وان رفتم و اب و باز کردم تا کمی پر بشه.ارشن هم با تعجب اطراف و نگاه
میکرد وصدا در میاورد .بلوز و شلوارم و در اوردم ارشن و هم لخت کردم .توی وان نشستم و اونو هم به خودم
تکیه دادم ت ا وارد اب شد جیغش بلند شد حاال یکی بیاد این بچه رو ساکت کنه اردک هاش و انداختم توی اب و
سعی کردم باهاش بازی کنم تا اروم بشه وقتی اروم شد سریع شستمش با اینکه تا حاال تجربه نداشتم اما خوب
از پسش بر میومدم به خودم امیدوار شدم لبخندی به افکار خودم زدم دوباره ا رشن و شستم و به طرف در حمام
رفتم و حوله اش را برداشتم و پیچیدم دورش گفتم:خب دیگه خوشگل پسر شدی .جیگر پسر شدی باید بری
بیرون .در حمام را باز کردم تا صفورا خانم و صدا کنم که دیدم صدا میاد سرم و بردم بیرون تا ببینم چه خبره.
با دیدن صحنه ی مقابلم هنگ کردم سریع ارشن و اوردم تو تا چیزی نبینه اصال باورم نمیشد دستم و روی قلبم
گذاشتم این بچه هم شروع کرد به غر زدن .خا ک توی سر خرش کنند که براش درس عبرت نشده هنوز هم
هرزه و عوضیه .وای حاال من چطور برم بیرون ،ای صفورا خانم کجا رفتی؟؟ایش..االن من چه غلطی کنم؟؟!!.
ارشن ه م هی غر میزد اعصابم داشت بهم میرخت دو تا حوله برداشتم و پیچیدم دور خودم تا جاییم معلومه
نباشه فقط موهای خیسم دورم ریخته بود.دوباره یه سرک کشیدم خب خدا رو شکر اوضاع انقدر خراب نبود در
حد لباس در اوردن بودن دختره با اون صدای تو دماغیش و عشوه ی حال بهم زن:عزی زم.پس کی با من ازدواج
میکنی؟پوزخندی زدم و توی دلم گفتم:وقت گل نی.دختره ی احمق به همین خیال باشه شایان باهات ازدواج
کنه.فکری به سرم زد ارشن بردم توی وان به حالت خوابیده گذاشتمش گفتم:تو رو خدا دو دقیقه صدات در
نیاد سریع میام میبرمت باشه عشقم .از حمام زدم ب یرون.به صدایم بهت و خشم دادم:شایاااان داری چه کار
میکنی؟هردو شون با دیدن من هنگ کردن من هم مثال با بهت نگاهشون میکردم دختره به خودش امد:تو کی
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هستی اینجا چه غلطی میکنی؟اخم کردم:من اینو باید از تو بپرسم؟اینجا چه غلطی میکنی؟ دختره:شایان این
دختره کیه؟شایان که به خودش امد:رها تو اینحا چه کار میکنی؟
 من اینو باید از تو بپرسم چند تا چندتامیذاری کنار تو مگه به من قول ازدواج ندادی؟؟پس این دختره اینجاچی میگه؟؟ .دختره:چی میگی تو  ،شایان به من قول داده؟پوزخند زدم:به همین خیال باش .شایان عصبی:رها
چرا چرت و پرت میگی بین ما هیچی نیست به طرفش رفتم و با بغض:من دفعه ی قبل اشتباه کردم اما امدم
اینجا چون نتونستم فراموشت کنم و برای جبران اشتباهم خودمو برات اماده کردم ولی فکر نمیکردم انقدر بی
معرفت باشی خیلی پستی و سریع به طرف حمام رفتم و بعد صدای داد و هوار دختره امد عشقمم هم توی وان
خوابش برده بود قربونش برم که انقدر خوشخواب .ارام بغلش کردم و سریع جیم زدم توی اتاق ارشن و درو
قفل کردم میدونستم چون عیشش و بهم زد میاد سراغم .ارام لباس ارشن و تن کردم طوری که بیدار نشه
سریع لباس های خودمو هم پوشیدم که جیم بزنم از کاری که کرده بودم میخواستم فقط بخندم .خواستم سریع
از پله ها بیام پایین که یکدفعه شایان مثل مجسمه ی ابولهول جلوم ظاهر شد.هینی کردم و دستم و گذاشتم
روی قلبم:چه خبرته زهره ام اب شد.
 کجا ؟؟بودی حاال مگه نیومده بودی برای جبران اشتباهت با من باشی وا چی میگی تو برو کنار دیره میخوام برم. امشب پارتنرم و پروندی پس خودت مسئولیتش و برعهده میگیری. اهووع.ببین کی از مسئولیت صبحت میکنه اصال میدونی مسئولیت چند بخشه.اخم کرد:نه فقط تو میدونی االنهم برو ارشن و بردار ببرش با خودت فردا اینجا مهمونی حوصله ندارم مثل امشب گند بزنی به همه چیز .سرم و
تکان دادم:واقعا برات متاسفم یه روزی تاوان این کار ها تو پس میدی و سریع برگشتم به اتاق ارشن ساک
مخصوصش و برداشتم چندتا پوشک و لباس گذاشتم شیشه شیر و پستونکش هم برداشتم چندتا هم عروسک
گذاشتم.یک قوطی شیر خشک جدید هم گذاشتم پتو رو دورش پیچیدم و بغلش کردم ساک هم انداختم روی
شونه ام و از اتاق زدم بیرون رفتم پایین صفورا خانم با نگرانی پایین ایستاده بود گفتم:صفورا خانم مثال رفتی
بیای لباس ارشن و بپوشونی.
 به خدا دخترم زنگ زد حالش خوب نبود داشتم باهاش حرف میزدم وقتی حرف زدنم تموم شد فهمیدم اقاامده و کار از کار گذشته.
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 ولش کن مهم نیست .حاال برو زنگ بزن ماشین بیاد به اون مردکبی مسئولیت هم بگو بیاد کرایه ماشین وحساب کنه .لبش و گزید:اقا بفهمه ناراحت میشه.
 به درک هفت خرابه .روی مبل نشستم تا ماشین بیاد .وقتی ماشین امد صفورا خانم خودش کرایه رو حسابکرد و به طرف خانه ر فتیم .ای کاش االن ماشین داشتم بدبختی از وقتی ماشین و جلوی در خونه ی اون روباه
مکار گذاشتم دیگه ندیدمش حاال باید مثل این اواره ها باشم بچه انقدر خوابش سنگین بود که اصال متوجه
هیچی نشد وقتی رسیدیم جیمی امد جلوی پام و شروع کرد به سرو صدا کردن .دستم و گذاشتم روی
بینیم:هیس،اروم باشه بچه خوابه او هم سریع ساکت شد به شعورش لبخند زدم:برو توی خونه ات االن برات
غذا میارم .او هم رفت واقعا گاهی اوقات شعور سگ یا کال یه حیوون از یه ادم بیشتره.ارشن و روی تخت خودم
خوابوندم و کاپشنش را در اوردم چندتا بالشت هم اطرافش گذاشتم که یک وقت نچرخه .سریع لباسم و عوض
کردم غذای جیمی رو که ارتام خودش میخرید و خارجی بود بهش دادم کمی باهاش بازی کردم و بلند شدم
برای خودم چندتا پیراشکی اماده که توی فریزر داشتم انداختم توی روغن و درست کردم بعد از اینکه انها رو
خوردم رفتم به اتاقم و کنار ارشن خوابیدم .با صدای گریه چشم باز کردم انقدر خوابم می امد که نمیتونستم
بلند شم ببینم چه خبره .با بدبختی بیدار شدم و دیدم ارشن از زور گریه کبود شده سریع بغلش کردم و تکانش
دادم هر کاری کردم ساکت نشد نمیدونستم باید چه کار کنم یک دفعه فکر کردم نکنه گرسنه اش .بغلش
کردم شیشه شیر و شیر خشکش و برداشتم و به اشپزخانه رفتم چایی ساز و زدم تا اب جوش بیاد .این بچه هم
همه اش گریه میکرد کالفه ام کرده بود واقعا مادرها چی میکشن تا یه بچه بزرگ کنند برای همین بود که از
بچه بدم میومد همیشه میگفتم اگر شوهر کنم بچه نمیخوام .بالخره ا ب جوش امد سریع شیر و درست کردم و
شروع کردم به تکون دادن .حاال مگه خنک میشد .بالخره خنک شد و گذاشتم تو دهن ارشن بچه خیلی گرسنه
بود چون همچین با ولع میخورد که حد نداشت صورتش و نوازش کردم:قربونت برم که االن به جای من باید
مادرت میبود تا زود بیدار بشه و ببینه تو چی میخواهی نه من .وقتی شیرش و خورد خوابید خودم هم
خوابیدم.صبح با صدای زنگ از خواب پریدم:ای تف تو ذات هر چی خروس بی محله اگر گذاشتن یه روز جمعه
بخوابیم.اه ..ارشن هم با صدای زنگ بیدار شده بود و گریه میکرد به طرف ایفون رفتم دیدم فرنوش با نیش باز
داره نگاه میکنه فحشی بهش دادم و در و زدم و دوباره برگشتم توی اتاق و خودم و روی تخت انداختم و ارشن
بغل کردم و شروع کردم به تکون دادن فرنوش وارد خونه شد:اهای،صاحبخونه بلند شو برات مهمون امده بلند
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شو که امروز امدم خونه ات مهمونی...
 اخه خروس بی محل ساعت و نگاه کن بعد بل ندشو روز جمعه برو مهمونی .وارد اتاق شد:خیلی خب بابا غر نزنبا هم میخوابیم .خواستم جوابش بدم که دیدم مثل مجسمه داره منو نگاه میکنه رد نگاهش و گرفتم رسید به
ارشن.گفت:این بچه ی کیه؟
 چته مثل مجسمه داری نگاه میکنی؟همون بچه ایه که پرستارشم پدرش امشب مهمونی داشت ازم خواهشکرد یه امروز پیش خودم نگاهش دارم به طرفم امد:مردم چه دل و جرئتی دارن که بچه به این جیگری رو
میدن دست توی بچه.
 اوال بچه خودتی دوما چون اشناست داد ارشن با دیدن فرنوش دوباره زد زیر گریه ای خدا چه گیری کردمفرنوش خواست از من بگیرتش اما اون تکان نمیخو رد و محکم منو گرفته بود بلند شدم و گفتم:حناق بگیری که
امروز مو حروم کردی و شروع کردم به تکان داد ارشن.
 وا به من چه ،عوض تشکرت که امدم بهت سر بزنم .سرم و تکان دادم و به طرف اشپزخانه رفتم کتری روگذاشتم.فرنوش هم لباس هایش رو عوض کرد و امد:خدایی این بچه خیلی خوشگله ادم دلش میخواهد درسته
بخورتش.
اره خیلی جیگره باباش هم همین شکلیه؟تقریبا پس اون هم جیگره.اره خیر سرش. وااا...چرا اینجوری میگی ولش کن.بلند شو صبحانه رو اماده کن تا من شیر این شازده رو بدم. چشم مامان خانم ولی جدا،اگر باباش هم ادم خوبی قاپش و بدزد. باشه حتما،تو خیلی مشتاقی شانست و امتحان کن، نه بابا من به باریمان برسم بسه .سرم و تکان دادم و شیر ارشن و دادم.خواستم بشینم دو لقمه کوفت کنم کهدوباره زد زیر گریه کالفه:وای خسته شدم اخه چیکارت کنم چرا همه اش گریه میکنی؟ فرنوش:شاید دلش درد
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میکنه؟
نمیدونم اخه چیزی نخورده. ببینم پوشکش و عوض کردی، اخرین بار دیشب بود خب عقل کل داره برای همین گریه میکنه دیگه. خب االن چه کار کنم؟ واا..بشین منو نگاه کن.برو پوشکش و عوض کن. من بدم میاد اصال بلد نیستم.یعنی چی؟ انجا همیشه صفورا خانم عوضش میکنه. یعنی زنگ بزنیم صفورا خانم بیاد. نمیدونم تو میتونی؟چپ چپ نگاهم کرد:واقعا برات متاسفم عرضه ی هیچ کاری نداریواااا.. واال من میرم تو حمام بیارش. باشه .بغلش کردم شلوارشو در اوردم و یک جفت دستکش یکبار مصرف برداشتم و رفتم در حمام فرنوشداشت پاچه های شلوارش و باال میزد گفتم:بیا این ها رو دستت کن.
نمیخواهد نه دستت کنه .سرش و تکان داد و دستش کرد ارشن و بهش دادم خودم هم رفتم توی اتاق و زیر اندازمخصوصش و روی تخت انداختم پوشک و پودر و حوله اش هم از توی ساک در اوردم.
 رها بیا بگیرش.رفتم و با حوله گرفتمش .و به اتاق بردم روی تخت خوابوندمش و پوشکش کردم و لباسش وتنش کردم .سرم و جلو بردم و شروع کردم و به خوردنش ریسه رفت.خندیدم:تمییز شدی خوشجل
شدی.مامان شدی .یکی از عروسک پالستیکی هاش و بهش دادم فرنوش امد توی اتاق گفتم:مرسی،نبودی من
نمیدونستم باید چه کار کنم
 -نه بابا کاری براش نکردم،فقط دلم میسوز ه که مادر نداره ،سرم و تکان دادم:تاوان خریت پدرش و این بچه
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باید پس بده..بعد از صبحانه فرنوش مشغول نهار درست کردن شد من هم فرنی درست میکردم ارشن و هم
روی مبل خوابونده بودم جیمی هم نشسته بود نگاهش میکرد.فرنوش برای نهار کتلت درست کرد الحق هم که
دستپختش عالی ب ود .فرنی ارشن و دادم و خوابوندمش غذای جیمی هم دادم و در اخر خودمون غذا
خوردیم.فرنوش تا بعد از ظهر پیشم موند و با ارشن بازی کرد.روز بعد برگشتم خونه ی شایان به هیچ وجه دلم
نمیخواست ریختش و ببینم ازش به شدت بدم می امد.ارشن روز به روز بزرگتر و جیگر تر میشد و دلت
میخواست انقدر گازش بگیری که تموم بشه.گاهی اوقات بهم میگه ماما ..و من دلم ضعف میره بابت این مامان
گفتنش.شایان هم مثل قبل رفتار میکنه انگار نه انگار که بچه ای داره پسره ی بی خاصیت.از وقتی که پای ارشن
به زندگیم باز شد دیگه کمتر فکر و خیال میکنم و به گذشته برمیگردم گاهی اوقات هم زنگ میزنم و صدای
مامان و میشنوم او هم انگار به مزاحم تلفنیش عادت کرده و میدونه که منم .با ارتام هم در ارتباطم و گاهی
باهاش حرف میزنم پانزدهم تیر بود قرار بود شایان شب خونه نیاد و به صفورا خانم گفته بود نذاره من برم
خونه و پیش ارشن بم ونم،حاال انگار چقدر هم براش مهمه بهرحال قبول کردم انجا موندم از سر شب ارشن
بدجور تب کرده بود و خیلی بی حال بود صفورا خانم میگفت به خاطر دندانی که داره در میاره و هر چی پاشویه
اش کردیم هیچ تأثیری نداشت تا دم دمای صبح باالی سرش نشستم هر لحظه حالش بدتر میشد میترسیدم
تشنج کنه شایان هم نیومده بود خونه سریع حاضر شدم و پتوی ارشن و دورش پیچدم و زنگ زدم ماشین بیاد و
با صفورا خانم رفتیم نزدیک ترین بیمارستان سریع بستریش کردن و دکتر رفت باالی سرش وقتی امد بیرون
پریدم جلوش و گفتم:اقای دکتر چی شده؟
 اگر فقط چنددقیقه دیر اورده بودینش تشنج میکرد و ممکن بود در بدترین حالت معلول ذهنی بشه .با اینحرفش وا رفتم گفت:اما خب خدا رو شکر بهش سرم زدیم و دارو تزریق کردیم و خون گرفتیم تا ببینیم مشکل
چیه؟
 یعنی به خاطر دندونش نیست. نه،باید منتظر جواب ازمایش بشیم ،وقتی رفت روی صندلی افتاد م:دیدی صفورا خانم نزدیک بود ارشنم معلولبشه وای خدایا شکرت اگر اتفاقی براش می افتاد من چه کار میکردم؟؟ چه کار میکردم؟؟! شانه ام را نوازش
کرد :حاال خدا رو شکر چیزی نشده زود اوردیمش .بلند شدم:شما اینجا باشید میام.
-کجا میری؟
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 برم به پدر بی غیرتش زنگ بزنم .رفت م توی محوطه ی بیمارستان و بهش زنگ زدم یه بار ده بار بیست بار اماجواب نمیداد و میرفت روی پیغام گیر با خشم:خاک بر سر بی غیرتت کننددمعلوم نیست کدوم گوری هستی و
کدوم هرزه ای توی بغلته در حالیکه االن باید اینجا باشی و بچه ات و که از وجود خوده عوضیت بغل کنی و قطع
کردم واقعا خدایا چه فکری کردی که به این ادم بچه دادی واقعا من نمیدونم حکمتت چیه تا خوده صبح چشم
روی هم نذاشتم و همه اش کنار ارشن ماندم .نمیدونم چی شد که یکدفعه چشم هام روی هم افتاد و با صدا زدن
کسی چشم باز کردم .بلند شدم و دیدم پرستار با لبخند:عزیزم چرا روی تخت نخوابیدی اینجا که اتاق
خودتونه.
 اصال نمیدونم چی شد خوابم برد .به ارشن نگاه کردم که چقدر توی خواب ملوس بود گفتم:دکتر نیومد؟ یک ربع دیگه میاد .سرم و تکان دادم و ارام صورت کوچولو و زیبایش را بوسیدم و امدم بیرون.صفورا خانمنبود به محوطه ی بیمارستان ر فتم و دیدم داره با شایان صحبت میکنه .عصبی شدم و به طرفشون رفتم و یکی
محکم توی گوشش خوابوندم صفورا هییی کرد گفتم :حالم ازت بهم میخوره ازت متنفرم تو که بود و نبود این
بچه برات مهم نبود میدادیش به خانواده ای که برای داشتن همچین نعمتی له له میزنن،بی لیاقت و سریع به
بیمارستان برگشتم .پرستار با دیدنم:عزیزم دکتر رفت به اتاق بچه اتون .سرم و تکان دادم و رفتم داخل دکتر
پشتش به من بود و داشت ارشن و معاینه میکرد .من هم همان جا جلوی در ایستادم دکتر رو به پرستار:همراه
این بچه کجاست؟
 پشتتون .مغزم یاری نمیداد که این صدا رو کجا شنیدم وقتی برگشت انگار یک سطل اب سرد روی سرم خالیکردند .او هم از دیدن من هنگ کرده بود اب دهانم و قورت دادم و صاف ایستادم .پرستار:اقای دکتر این
خانوم مادر بچه است با بهت:تو مادر اینی؟چطور ممکنه؟ اخم کردم و یاد تمام بدبختی هام افتادم:به شما مربوط
نی ست .او هم به خودش امد:هنوز هم که پررویی زبونت خیلی درازه.
 پس چی فکر کردی ،فکر کردی با کارهای که تو باهام کردی زبانم کوتاه میشه.نخیر اشتباه کردی دراز ترنشده باشه کوتاه نشده .رو به پرستار:لطفا بیرون باشید پرستار نگاهی کرد و رفت بیرون .به طرف تخت
رفتم:من ن میدونم این همه بیمارستان و دکتر چرا من هربار باید ریخت تو رو ببینم .پوزخند زد:از
خوشسعادتیت
 -اره،حتما .همان موقع در باز شد و شایان وارد شد دنیل نگاهی بهش کرد:شما؟
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 من پدر بچه هستم .دنیل نگاهی بهمون کرد و ارام طوری که من بشنوم:خانواده ات میدونند ازدواج کردیمطمئنم خیلی خوشحال میشن .با اخم نگاهش کردم شایان جلو امد:دکتر حالش چطوره؟
 حالش خوبه،فقط یه ویروسی وارد بدنش شده بود که باعث این وضعیت شده.چندتا دارو مینویسم تهیه کنید وبه موقع بهش بدید و دستور غذایی هم که میدم رعایت کنید و اگر نه مشکل خاصی نیست گل پسرتون مرخص.
سرش وتکان داد:ممنونم .به من نگاه کرد:خواهش میکنم .از اتاق رفت بیرون سریع دنبالش رفتم و صداش
کردم برگشت و نگاهم کرد گفتم:من ازدواج نکردم این بچه هم بچه ی من نیست لطفا دردسر جدیدی برام
درست نکن حوصله ی شر ندارم
 من از کجا حرفت و باور کنم .اخم کردم:میخو اهی باور کن میخواهی نکن،اصال به تو ربط نداره فقط میگم توزندگی من دخالت نکن طوری رفتار کن که انگار منو ندیدی.و به اتاق برگشتم شایان داشت سر ارشن و نوازش
میکرد که با دیدن من صاف ایستاد،مثل پسر بچه هایی که کار خالفی کرده باشن خنده ام گرفته بود اما خودم و
کنت رل کردم رفتم روی تخت نشستم و موهای خوشگلش و نوازش کردم چشم های نیمه جونش و باز
کرد.لبخندی به رویش زدم شایان:من میرم دارو هاش و بگیرم بدون اینکه نگاهش کنم سرم و تکان دادم وقتی
رفت بیرون خندیدم:بابا داشت سرت و نوازش میکرد؟اره جیگر پسر و صورتش و غرقه بوسه کرد م پرستار امد
و سرم و از دستش در اورد .لباس هایش را عوض کردم پتویش را دورش پیچیدم و بغلش کردم و به طرف
ماشین شایان رفتم و سوار شدم او هم حرکت کرد کمی بعد:میخوام کاری کنم؟میخوام ببینم میتونی کمکم کنی.
جالبه گفتم به خاطر حرف هایی که بهش زدم و سیلی که بهش زدم االن ترورم میکنه مثل اینکه ادم
شده.نگاهش کردم گفت:میخوام برای ارشن شناسنامه بگیرم .میخواستم ببینم قبول میکنی اسم تو بره توی
شناسنامه اش؟
 چیییی؟؟از داد من ارشن زد زیر گریه چته؟گریه بچه رو در اوردی .بغلش کردم و شروع کردم به ساکت کردنش .وقتی ساکت شد:تو حالت خوبهچرا چرت میگی؟
چرا؟ ببخشید منی که با تو ازدواج نکردم چطور اسمم بره توی شناسنامه ی بچه ات!!!! شیطون نگاهم کرد:خیلیدوست داری اسمت بره توی شناسنامه ام

172

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

 اره انقدر دوست دارم که اگر این اتفاق بی افته خودم و دار میزنم. چرا پسر به این ماهی.برو بابا،مگر ای نکه خودت از خودت تعریف کنی. من هم نخواستم اسمت بره توی شناسنامه ام .فقط اگر راضی باشی یه صیغه نامه ی قالبی جور کنم به اسمخودم و خودت با یه شناسنامه جعلی فقط برای تو که در اینده مشکلی پیدا نکنی نظرت چیه؟ابروم و باال
انداختم:خوبه فکر همه جا رو کردی اونوقت فکر نکردی این بچه یه زمانی بزرگ شد نمیگه مامان من کجاست؟
 خب براش توضیح میدم تا اون موقع هم زن میگیرم. اره اون زن میاد برای بچه ات مادری کنه. خب میگی چه کار کنم؟برو دنبال مادرش. نیست به خدا نیست .گشتم اصال انگار از اول زاده نشده بود .سرم و تکان دادم گفتم :نمیدونم اما به این فکرنکردی که اگر یه روز خواستم ازدواج کنم تکلیف چیه؟
 براش توضیح میدم خیلی ها هستند که حاضرن برای پول این کار و کنند اما من نمیتونم به هرکس اعتماد کنم.نگاهش کردم گفتم:بهش فکر میکنم .وقتی رسیدیم خونه ارشن و از بغلم گرفت و گفت:تو برو استراحت کن
خسته ای به صفورا خانم میسپارم کار هاشو انجام بده،سرم و تکان دادم و خم شدم صورت غرق در خوابش و
بوسیدم و به یکی از اتاق ها رفتم .پیشنهاد شایان بدجور روی مغزم بود نمیدونستم قبول کنم یا نه؟!! با فکر به
این موضوع خوابیدم.ساعت پنج بعد از ظهر از خواب بیدار شدم موبایلم و نگاه کردم چندتا تماس از فرنوش و
ارتام داشتم به ارتام زنگ زدم گفت:تو واقعا ادم خیلیباهوشی هستی به هوشت امیدوار شدم
 چرا.چرا تیکه میندازی؟ چندماه محافظت همراهت نیست نفهمیدی؟با تعجب:محافظ؟؟اصال فراموش کردم.حاال کجاست؟ من هم نمیدونستم امروز فهمید م چند ماه که دیگه دنبالت نیست .با پول خریدنشکیااا؟؟ آما و دار و دسته اش .جالبه مگه بهت امار منو نمیداد؟ -نه فقط اتفاق های مشکوک و گزارش میکرد من هم چون از خودت خبر داشتم پیگیر نمیشدم ازش.
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جالبههه... اره مثل اینکه اون یارو دست بردار نیست نگران نباش یکی رو میفرستم دوباره نه نمیخواهد این یکی هم مثل همون نگران نباش اتفاقی نمی افته .راستی از مامان و بابا چه خبر؟ ابتین امده خواستگاری نفس .روی تخت نشستم:چییییی؟؟؟ چرا داد میزنی کر شدم ابتین سرش به سنگ خورده هی پاپیچ نفس میشده اما نفس بهش رو نمیداد،او هم بهخانواد ه اش میگه و میان خواستگاری.
 االن همه خبر دار شدن من رفتم. اره ولی دلیلش و نمیدونند .سرم و تکان دادم:حاال نفس چی گفته؟ اول که اصال راضی نمیشد ولی وقتی ابتین جریانو براش گفت حالش خیلی بد شد اصال باورش نمیشد من همتایید کرد مامان و بابا هم وقتی فهمیدن خیلی نا راحت شدن و نفس و سرزنش کردن چون اون باعث شد از
خونه بری .حاال اون هم عذاب وجدان داره و میخواهد هرطور هست پیدات کنه.البته ابتین و هم مقصر میدونه
وفعال جوابش و نمیده .سرم و تکان دادم:دلم براشون تنگ شده،ولی تو حرفی نزن از اینکه من کجام به هیچ
وجه.
نمیگم ولی ت ا کی میخواهی پنهان بشی .بالخره بابا یه روز میفهمه. حاال تا اون روز یک دفعه صدای ارشن بلند شد .هول زده گفتم:ممنون از اطالعات دست اولت باید برم بای وموبایل و قطع کردم و سریع از اتاق رفتم بیرون ارشن توی تختش بود و میخواست بلند شه برای همین گریه
میکرد بلندش کردم گفتم:چیه خوشگل پسر چرا گریه میکنی؟ دستم و روی پیشانی اش گذاشتم خوب خدا رو
شکر خوب شدی .پس چرا گریه میکنی جیگر طال .شروع کرد به ماما کردن قربون صدقه اش رفتم
گفتم:اینطوری بابا بابا بگی مطمئنا بابا غش و ضعف میره .همان موقع در اتاق باز شد و شایان امد داخل امدبه
طرفم امد و ارشن گرفت و صورتش و بوسید خیلی خوشحال بودم از این توجهش .گفت:خب فکر هاتو کردی؟
 ببخشید من مثل جنابالی نمیتونم توی خواب فکر کنم .صفورا دارو هاش و داد ؟ اره داد .زودتر بهم خبر بده باید اقدام کنم. قبول میکنم اقدام کن .لبخند زد:مرسی جبران میکنم. -نمیخواهد جبران کنی فقط به ارشن برسی بسه .شایان به سرعت اقدام کرد و شناسنامه ی ارشن و به اسم
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خودم و خودش گرفت .بیستم تیر بود و من توی اتاق پیش ارشن بودم که صفورا خانم سراسیمه امد توی اتاق.
با تعجب:چی شده؟
 خانم از بیمارستان زنگ زدن گفتن اقا رو بردن انجا چیییی؟؟!!!چرااا؟؟ نگفت فقط گفت یکی بره انجا. باشه،باشه برو زنگ بزن ماشین بیاد .سریع حاضر شدم و ارشن و به دست صفورا سپردم و رفتم به اونبیمارستانی که گفته بود .رفتم قسمت اطالعات:ببخشید اقا زنگ زده بودین که اقای شایان پایدار و اوردن اینجا.
توی سیستم سرچ کرد:شما چه نسبتی باهاشون دارید؟
 از دوستانشونم .سرش و تکان داد و من با استرس چشم به دهانش دوختم.سه سال بعد
خوشگل پسر این کارت اصال درست نبودا.لب برچید:اخه.ارمان ارتیمیس و اذیت کرد من هم که بی غیرت
نیستم ببینم ناموسم و دارن اذیت میکنند.
 جااااان!!!!و زدم ز یر خنده نیم وجبی چه حرفایی میزنه .دماغش و کشیدم:اخ قربون غیرتت بشم که همه یدختر ها رو ناموس خودت میبینی.
 خب زنمه دیگه پس ناموسمه .با تعجب:زنت؟؟ اره قرار گذاشتیم وقتی بزرگ شدیم باهم ازدواج کنیم .دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم زیرخنده،قربونش برم چه سر یع بزرگ شد و به فکر زن گرفتن افتاد بغلش کردم و محکم به خودم فشردمش:اخه
من قربون زن گرفتنت بشم ولی شما فکر نمیکنی این حرف ها برات زوده.
 مامان جون من که نگفتم االن وقتی بزرگ شدم .محکم به خودم فشردمش و صورتش و بوسیدم:بدو برو باجیمی بازی کن و روی زمین گذاشتمش او هم دوید به طرف جیمی.چقدر این سه سال زود گذشت و االن
چهارساله که خانواده ام و ندیدم و خیلی دلتنگشونم موبایلم و برداشتم و به فرنوش زنگ زدم صدای دادش که
با پرنیا دختر کوچکش سر و کله میزد امد خندیدم:چه خبرته،بابا به خدا بچه است.
سالم خوبی؟-سالم مرسی تو خوبی.پرنیا خوبه؟
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 اره.بابا اون خوب نباشه من خوب باشم انقدر حرصم میده که گاهی اوقات دلم میخواهد بمیرم. عهه،،اینجوری نگو اگر تو بمیری باریمان میره سرت هوو میاره اینو دوست داری؟ وخندیدم. زبونت و گاز بگیر باریمان من اهل این کار ها نیست .بعدشم حاال که نمردمباشه.بابا چرا میزنی اخه حرف الکی میزنی .یادم رفت حال دامادم و بپرسم.خندیدم:دامادت هم خوبه،ولی کجایی ببینی که رفتهبرای دخترت هوو پیدا کرده
 چییی؟خندیدم:هیچی،بچه ام همه ی دختر های مهد و ناموسش میبینه و باهاشون قول و قراره ازدواج میذاره.زد زیر خنده:وای پس بزرگتر بش ه عجوبه ای در میاد،
 اره بابا،تو هم بهتره بری دنبال یه داماد دیگه بگردی که دخترت و بهش قالب کنی .با جیغ:رهاااا خیلیبیشعوری .خندیدم:خب راست میگم دیگه.
 تو غلط کردی اصال حاال کی به شما دختر میده باشه نده،تو هم ببین اصال کی میاد خواستگاری که بدی یا ندی.پرنیا ،نکن االن میشکنه. برو برو تا جهزیه ات ناقص نشده،.فقط فردا یادت نرهباشه خداحافظ. خداحافظ و قطع کردم .سرم و به مبل تکیه دادم و به گذشته فکر کردم انقدر فرنوش جلوی باریمان رفت وامد و عشوه امد تا اخر پسر بیچاره افتاد توی دامش و رفتن خواستگاری از انجایی هم که فرنوش خیلی هل بود
زمان عقد و عروسیشون سه ماه بیشتر طول نکشید و از انجایی که فرنوش بسیار حسود و حساسه روی باریمان
بهش گفت دیگه نباید تو دانشگاه تدریس کنه تا یه وقت دختر های دیگه با چندتا عشوه شوهر عزیزش و بر
نزنند.باریمان هم که زن ذلیل قبول کرد و االن فقط ک ار وکالت میکنه .وقتی فرنوش امد گفت باریمان ازم
خواستگاری کرده اصال باورم نمیشد از ته قلبم برای فرنوش خوشحال بودم چون به چیزی که میخواست رسید
ولی چون حال و روز خوبی نداشتم اصال حوصله ی هیچ کاری و نداشتم.
 مامان من گشنمه جیمی هم غذا میخواهد .از فکر و خیال بیر ون امدم و بهش لبخند زدم:شیطون از کی تاحاال توزبون جیمی شدی؟
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 عه،خب گرسنه است دیگه مگه نه جیمی؟؟! سگ وفادارم به تأیید حرف پسرم زبانش را در اورد بلند شدم وغذای جیمی رو اماده کردم و گذاشتم جلوش و با پسرم رفتیم سرمیز بعد از شام به اتاقش رفتیم و برایش
داستان خواندم او هم سریع خوابش برد .به اتاقم رفتم و کمی توی تراس ایستادم و رفتم که بخوابم چون صبح
باید میرفتم شرکت .صبح زود بلند شدم سریع یه دوش گرفتم و حاضر شدم خیلی وقت بود که به صورتم
نرسیده بودم و مثل دختر ها شده بودم کمی ارایش کردم و یه مانتو کوتاه ابی کارب نی با روسری و کفش پاشنه
دار مشکی پوشیدم کیفم و برداشتم و به اتاق پسرم رفتم و صورت غرق در خوابش و بوسیدم و از خونه زدم
بیرون  ،قرار بود فرنوش بیاد من هم با خیال راحت سوار ماشینم شدم و به طرف شرکت رفتم .امروز جلسه ی
سهامداران بود من هم به عنوان منشی و تقر یبا مشاور حقوقی مدیر عامل باید شرکت میکردم .از ماشین پیاده
شدم و به اسم شرکت نگاه کردم شرکت دارو گستر .زندگی من خیلی عجیب با شرکت دارو و دارو سازی
عجین شده بود و قصد هم نداشت حاالحاال ها دل بکنه .به نگهبان سالم کردم و به طرف اسانسور رفتم چندتا از
کارمند ها هم با من سوار شدن باهاشون سالم و احوال پرسی کردم انها طبقه های مختلف پیاده شدن و من فقط
باید میرفتم طبقه ی اخر .وقتی رسیدم پشت میزم نشستم و کامپیوتر و روشن کردم یکبار دیگه اطالعات و
مرور کردم.کمی بعد مدیر عامل که مرد میانسال و خوبی بود امد بهش سالم دادم و زمان جلسه رو یاداوری
کردم،راس ده صبح جلسه شروع میشد همراه اقای محسنی به اتاق کنفرانس رفتیم تقریبا همه امده بودن ،فقط
دو صندلی کنار هم خالی بود اقای محسنی:صبر میکنید تا همه ی اقایون برسند .کمی بعد در باز شد و باز هم یه
شوک دیگه بهم وارد شد همه جلوی پایش بلند شدن به جز من اصال باورم نمیشد ببینمش اصال من شانس ندارم
اصال نمیفهمم این همه ادم چرا همیشه باید جلوی من سبز بشه با عینک ظریفی که به چشماش زده بود جذابتر
شده بود همه رو دعوت به نشستن کرد و خودش هم نشست او برخالف من شوکه نشده بود و انگار خبر داشت
از ج لسه هیچینفهمیدم چون فقط سعی میکردم نگاهش نکنم وقتی تمام شد خودم و پرت کردم بیرون.
 فکر نمیکردم از دیدنم انقدر شوکه بشی صاف ایستادم چندتا نفس عمیق کشیدم و به طرفش برگشتم:حاال کهدارم فکر میکنم میبینم زیاد دور از انتظار نبود ولی خب من توقع نداشتم ببینمت .به طرفم امد:قشنگتر شدی.
راستی از شوهر و پسرت چه خبر؟ دندان هایم را از حرص فشار دادم:به مرحمت جنابالی خوبن.پوزخند زد:اوه،
شرمنده قصد نداشتم ناراحتت کنم یه لحظه فراموش کردم .پوزخند زدم:تو که راست میگی ،تنها کسی هستی
که بهتر از خودم از زندگیم خبر داری و واقعا ن میفهمم قصدت از این کارها چیه؟؟.
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 بهرحال فرداشب یه مهمانی به مناسبت همکاریم با این شرکت برگزار کردم خوشحال میشم با خانواده بیای. مرسی.ولی فکر نمیکنم امکان داشته باشه. بهرحال خوشحال میشم ببینمت،البته از این به بعد فکر کنم بیشتر همدیگه رو ببینم مثال لبخند دختر کشی زدو رفت .ای خدا چرا باید این روباه مکار و بعد از سه سال بببنم داشتم زندگیم و میکردما.اه ...تا پایان وقت
اداری اقای محسنی هی تاکید میکرد که توی مهمانی فرداشب باید باشم .اخه یکی نیست بگه یه منشی ساده و
چه به انجا ایشش.من هم مجبور شدم و قبول کردم .خسته و کوفته رسیدم خونه صدای بچه ها و داد و بیداد
فرنوش می امد لبخند زدم و رفتم داخل ارشن با دیدن من دوید بغلم نشستم روی زمین و بغلش کردم
وبوسیدمش .با فرنوش هم روبوسی کردم میخواستم ارشن و بذارم زمین تا پرنیا رو بغل کنم اما نمیومد.
گفتم:عه،پسرم چرا اینطوری میکنی ؟ ارشن:مامانی پرنیا خیلی دختر بدیه اصالخوشم نمیاد ازش همه اش موهای
منو میکشه .اخم کردم:دفعه ی اخرت باشه اینطوری حرف میزنی اگر پرنیا موهات و میکشه اوال که کوچکه
دوما مطمئنا اذیتش کردی یا اسباب بازی هات و بهش ندادی حاال هم زود از خاله فرنوش به خاطر این حرف
معذرت خواهی کن با بغض نگاهم کرد گفتم:نشنیدم معذرت خواهی تو؟سرش و انداخت پایین:ببخشید.
 از من نه از خاله فرنوش. ببخشید خاله فرنوش .فرنوش خواست حرف بزنه که دستم و به معنی سکوت نگه داشتم:حاال هم بدو تویاتاقت بسه هر چی با پرنیا بازی کردی .کمی مکث کرد و رفت پرن یا رو بغل کردم و صورت سفیدش و بوسیدم،
فرنوش با خنده:جوونم جذبه،بچه قالب تهی کرد ،خنده ام گرفت:حرفش اصال قشنگ نبود تو از صبح از کار و
زندگیت زدی امدی اینجا که مواظبش باشیحاال اینطور رفتار میکنه.
 دختر منم مقصر بود میشناسمش .موهای قهوه ایش و نوازش کردم و گفت م:خوبه باریمان خوشگله و اگر نه بهاینده ی این بچه امیدی نبود ،به طرفم حمل کرد خندیدم و جا خالی دادم گفت:اوال چشم هاتو درویش کن روی
شوهرم دوما شما که ادعای قشنگیت هنوز بی شوهری ولی منو ببین زندگیم و شوهرم و بچه ام و دارم .پرنیا رو
گذاشتم زمین و روی مبل نشست م:من هم زندگیم و دارم بچه ام هم دارم چپ چپ نگاهم کرد:چرا خودت و
میزنی به نفهمی.
 باشه تو میگی شوهر کن،حرفت همینه دیگه ،باشه تو یه مرد خوب و ایده ال برام پیدا کن که ارشن و قبولکنه ،نه پیدا کن دیگه کنارم نشست:مگه چندتا از دوست های باریمان نبوند اما تو حاضر نشدی اصال باهاشون
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حرف بزنی
 اون برای گذشته است،حرف االن و بزن .سرش و تکان داد:تو خودت و پایبند این بچه کردی و حمایت ارتام وهم از دست دادی اصال از کجا معلوم شاید دری به تخته میخورد و با هم ازدواج میکردید.
 اره،حتما من با ارتام بعدشم من نمیتونستم ارشن و بذا رم سرراه یا پرورشگاه چون خودم هم یه روز سرراهیبودم و اگر مامان و بابا پیدام نمیکردند االن معلوم نبود کی ام و چی ام؟
 ولی تو جوونیت و داری از دست میدی چیزی که هرگز برنمیگرده. نگران نباش سعی میکنم ازش لذت ببرم راستی پدرت دیشب بهم زنگ زد با بهت:بابام؟اره .می خواست ببینه خبری ازت دارم یا نه خیلی سفارش کرد که اگر ازت خبری شد بهش بگم، چی شده بعد از سه سال و خورده ای دنبالم افتاده؟ نه دنبالت بوده جدیدا شماره ی منو گیر اورده .ابرویم را باال انداختم:جالبه. رها بیا برو پیششون همه ی جریانو بگو بهرحال این اتفاق برای سه سال پیش. من اگر برم نمیگن این بچه چیه و کیه؟از کجا امده؟ خب براشون توضیح بده تو فکر کردی حرفم و باور میکنند. باشه تو بهشون برو بگو اصال من شاهد ارتام هم هست دیگه دردت چیه؟ نگاهش کردم:باشه،اگر دوباره زنگزد باهاش قرار بذار.
 چرا خودت نمیزنی؟معلوم نیست دو باره کی باهام تماس بگیره. هر وقت گرفت .اینطوری میخوام ازمایششون کنم ببینم چقدر پیگیر پیدا کردنم هستن .سرش و تکانداد:احمقی به خدا احمقققق .بعد از اینکه فرنوش و پرنیا رفتن لباسم و عوض کردم و رفتم به اتاق ارشن ،نشسته
بود نقاشی میکشید بدون اینکه متوجه ام بشه از اتاق امدم بیرون و رفتم به اشپزخانه ،واقعا از خدا بابت موهبتی
که بهم داده ممنونم .روز بعد از شرکت زودتر امدم رفتم اموزشگاه موسیقی دنبال ارشن .باید به مهمونی
میرفتم اما نمیتونستم ارشن و ببرم دلم نمیخواست فکر کنند بیوه ام چون همین طوریش هی گیر میدن برای
دو ستی اونوقت اگر بفهمن بیوه و تنهایی دیگه هیچی فرنوش هم شام خونه ی خواهر باریمان بود و نمیتونستم
بذارمش انجا.خواستم زنگ بزنم بگم مشکلی پیش امده که یاد حرف محسنی وقتی خواستم از شرکت بیام
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افتادم:خانم شکوهی پس مهمانی امشب فراموش نشه،
 به خدا حضور من الزم نیست .ا خم کرد:الزمه جانم الزمه .و به این صورت ساکت شدم پیش ارشن رفتم کهروی مبل نشسته بود و با تبلتش بازی میکرد .گفتم:پسر مامان کیه؟ نگاهم کرد:معلوم من .لبخندزدم:خب حاال
اگر مامان از پسرش چیزی بخواهد پسر مامان گوش میکنه.
 چاکرتم هستم .دلم ضعف رفت از این حرف زدنش ب غلش کردم و محکم به خودم فشردمش:قربونت برم منخب ببین پسر گلم من یه مهمانی دعوت شدم که واجبه و حتما باید برم .سرش و پایین انداخت و با
ناراحتی:حتما منو نمیخواهی ببری؟ لبخند زدم و سرش و اوردم باال:چرا اتفاقا میخوام ببرمت اما به یه شرط.؟
چه شرطی؟اینکه توی او ن مهمونی به من بگی خاله نه مامان هر کی هم ازت پرسید پدر و مادرت کجان بگو نمیدونم من وگذاشتن پیش خالم و رفتن .نگاهی کرد:یعنی دروغ بگم.؟
 این یه بار و استثنا باید دروغ بگی .سرش و تکان داد:باشه افرین پسر گلم پس حاال بلند شو بریم حمام که زیاد وقت ندارم .یه کت شلوار خوشگل با بلوز سفیدش که یهپاپیون کوچولو داشت تنش کردم موهاش هم با ژل باال زدم .قربونش برم که انقدر خوردنی شده .محکم
بوسیدمش:پسر گلم تیکه ای شده برای خودش؟ بلند خندید:خب دیگه ما اینیم بینی اش رو کشیدم:جوجه.
جوراب و کفشت و بپوش تا من برم حاضر بشم بلن د شدم و به اتاقم رفتم یه کت شلوار سفید طالیی خوش
دوخت و مارک که در اثر ناپرهیزی که کرده بودم خریدم ،و پوشیدم موهامو که بلندیش تا زیر باسنم بود و سه
سال بود کوتاه نشده بود فقط نوک چینی کرده بودم و جمع کردم و جلویش را کج ریختم .لنز های طبی ابیم و
که به خاطر ضعیف شدن چشمم گاهی اوقات استفاده میکردم گذاشتم و ارایش نسبتا غلیظی کردم به لب هایم
هم که دوسال پیش پروتز کردم رژ صورتی مات زدم عالی شدم .ساعت و انگشتر های بند انگشتیم و انداختم.
مانتو ی عبایی مشکی طالیی ام و پوشیدم روسری کرم طالیی ام را هم دور گردنم بستم کفش و کیف مشکی ام
را هم برداشتم از اتاق امدم بیرون دیدم ارشن روی مبل نشسته و سرش توی تبلتش .گفتم:اقا پسر نمیای؟؟
سریع بلند شد و کمی نگاهم کرد:وایی،،مامان چه تیکه ای شدی بخورمت ...با چشم های گرد شده نگاهش
کردم خنده ی ملیحی تحویلم داد و سریع از در زد بیرون .پسره ی بال چی میگه البته تقصیر خودم حرف هایی
که بهش زدم و داره به خودم برمیگردونه هییی خب جنس مذکر کسی رو نداریم که این حرف ها رو بزنه باید
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به همین بچه راضی باشم،هیییی...جلوی خانه اش توقف کردم همان عمارتی که ازش متنفر بودم به ارشن نگاه
کردن:ارشن قرار ما چ ی بود؟نگاهم کرد:بگم خاله نه مامان.
 افرین حاال پیاده شو حواست هم باشه سوتی ندی از ماشین پیاده شدم .دو نفر جلوی در بودن و مهمان ها روراهنمایی میکردن وارد حیاط شدیم .ارشن با وجد:واییی مامان اینجا چقدر خوشگله؟استخر هم دارن؟لبخند
زدم:نمیدونم .با هم وارد ساختما ن شدیم به خدمتکاری که جلوی در ایستاده بود کیف و مانتو مو دادم و موبایلم
و گذاشتم.توی جیبم .همه جا رو نگاه کردم همه چیز مثل سابق بود فقط دکوراسیونش کمی عوض شده بود و
من چقدر از اینجا متنفر بودم ارشن مثل ندیده ها همه جا رو نگاه میکرد خب حق هم داشت از وقتی چشم باز
کرد توی یه خونه ی هفتاد متری وسط شهر بود کجا عمارت دیده .دستش را کشیدم و به طرف مبل ها رفتم
خیلی شلوغ بود وهمه ی زن ها هم بی حجاب بودند و من فقط با حجابشون بودم .روی مبل نشستم ارشن هم
کنار خودم نشوندم:خاله اینجا چقدر قشنگه؟به باهوش بودنش لبخند زدم:ار ه،قشنگه .اقای محسنی به طرفم امد
بلند شدم و سالم و احوال پرسی کردم با تعجب ارشن و نگاه کرد:این اقا کوچولو کیه؟ لبخند زدم:من که گفتم
نیام اما شما هی اصرار کردید به خاطر این اقا کوچولو بود خواهرم و شوهرش باید میرفتن جایی پسرشون و
گذاشتن پیش من .سرش و تکان داد و رو به ارشن:خب اقا کوچولو اسمت چیه؟ ارشن با ژست خاصش
خود:ارشن هستم.
 به به چه اسم قشنگی.چندسالته؟چهارسالمه ماشاا ...رو به من لبخند زد:لذت ببرید و رفت .دوباره روی مبل نشستم سنگینی نگاهی رو حس کردم برگشتمدیدم عطایی حسابدار شرکت داره با چشماش قورتم مید ه،پوفی کردم و رویم را برگرداندم پسره ی عوضی
چندبار هم پیشنهاد دوستی داده بود و سعی کرده بود مخم و بزنه ولی من پا ندادم .همان موقع خدمتکاری
نزدیکم امد:خانم اقا با شما کار دارن؟
اقا کیه؟ اقای دنیل .پوف گل بود به سبزه نیز اراسته شد بلند شدم و دست ارشن و گرفتم و همراه خدمتکار بهطبقه یباال رفتیم در اتاق و باز کرد وارد اتاق شدم همان اتاقی که دو هفته زجر کشیدم همان اتاقی که انقدر عرصه بهم
تنگ امد که رگم و زدم .خدمتکار:میخواهید پسرتون بدید به من؟ با اخم:خیر .او رفت بیرون دنیل که پشت به
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ما ایستاده بود برگشت و با ل بخند:خوشحالم میبینمت.
 اما من اصال خوشحال نیستم .پوزخندی زد:هنوزم هم پررو و گستاخ .این اتاق و یادت میاد؟که چی؟ هیچی گفتم فقط مرور خاطرات کنیم .ارشن دستم و کشید برگشتم و نگاهش کردم دنیل هم نگاهش کرد:اینهمون پسر کوچولو؟
بلههه... چه بزرگ شده .به طرفمان امد و به ارشن:اسمت چیه خوشگل؟ارشن.. هوم اسم قشنگیه .و رو به من:همسرت و نمیبینم اخم کردم:خر خودتی؟فکر کردی نمیفهمم که میدونی .بلندخندید:شرمنده،یادم رفت ..عصبی شده بودم:حاال االن منو اوردی اینجا که چی؟مگه نباید بری به مهمونات
برسی.؟
 اول به مهمون ویژه ام میرسم .ارشن دوباره دستم و کشید با داد:چیههه؟ سرش و انداخت پایین:میخوام برمدستشویی .دنیل:به خدمتکار بگو ببرتش.
 احتیاج نیست حتما اینبار میخواهی بچه ام و گروگان بگیری هنوز فراموش نکردی؟ فراموش کردنی نیست .به طرف سرویسی که توی اتاق بود رفتم یادم نبود اینجا مثال با کالس اند و همه یسرویس هاش فرنگیه..
 سرویس ایرانی ندارید .پوزخند زد:به این عمارت میاد.چه ربطی داره؟ اینجا نیست ولی طبقه ی پایین هست مخصوص خدمتکار هاست .ارشن دوباره دستم و تکون داد:مامان دارهمیریزه
االن میریم. ببرش همینجا،تمییزه. -نه خوشم نمیاد فردا مریض بشه تو جواب میدی
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 اره،چون میدونم مریض نمیشه بعدشم من در خدمت هرگونه جواب پس دادنی هستم.چپ چپ نگاهش کردم مامان ریخت ..هر دو به ارشن نگاه کردیم .با دستم زدم روی پیشونیم:اخه نمیتونی زودتر بگی؟ مامان من که از کی دارم میگم .دنیل:راست میگه بچه .با اخم نگاهش کردم :کسی از شما نظر نخواست و رو بهارشن گفتم :حاال از کجا برات لباس گیر بیارم؟ دنیل گفت:ببرش سرویس اتاق من تا به خدمتکار ها بگم بیان
اینجا رو تمییز کنند لباس هم میگم بیارن .یک حوله از توی سرویس برداشت و پیچوند دور ارشن جلوی پایش
نشست:اقا ارشن شما بزرگ شدی مرد ش دی دیگه نباید از این کار ها بکنی .ارشن سرش و انداخت
پایین:ازقصد نکردم که همه اش به مامان میگم،وایستاده با شما جر و بحث میکنه .دنیل لبخندی زد:میدونم
مامانت مادرت خوبی نیست تو ببخشش .خواستم جوابش و بدم که ارشن با اخم سرش و بلند کرد:کی گفته
مامانم مادر خوبی ن یست مامان من خیلی هم خوبه،بار اخر بود که اینطور در مورد مامانم حرف زدیدااا ..دنیل
هنگ کرده بود لبخند زدم و ارشن و بغل کردم:داشتی،از این به بعد حرف بزن ببین چطور جوابت و میده و از
اتاق بیرون امدم کیف کردم ارشن اونطور ضایع اش کرد ،به اتاق دنیل رفتم کل دکورش عوض شده بود و
ترکیب مشکی نقره ای و طالیی شده بود و واقعا شیک و خوشگل بود ارشن و به سرویس بردم .ارشن با دیدن
انجا دهنش و اندازه ی غار باز کرد:وای مامان اینجا چقدر خوشگله چقدر گنده است .لبخندی به ذوقش زدم:اره
عزیزم خیلی قشنگه .خونه ی پدرت هم دست کمی از اینجا نداشت اما افسوس که نتونستی انجا زندگی کنی
ولی نگران نباش پسرم حقت و میگیرم نمیذارم حقت و بخورن .با صدای ارشن به خودم امدم:مامان میشه برم
توی اون ،و با دستش جکوزی رو نشون داد
 نه ،نمیشه  .لب و لوچه اش و ایزون کرد:اخه چرا؟مگه چی میشه؟ برای اینکه ما االن این جا مهمونیم و کار درستی نیست. اخه ....اخم کردم:اخه بی اخه .شلوارت و در بیار ببینم پاهاشو شستم او هم تا اخر با حسرت به جکوزی و واننگاه کرد .وقتی امدیم بیرون پاچه های شلوارمو که زده بودم باال درست کردم و دیدم چروک شده طوریکه
انگار از دهن گاو در اوردن،ای خدا حاال من چطور برم توی جمع با این وضع .همان موقع در باز شد و دنیل با
یکی از خدمتکار ها امد تو خدمتکار لباس و به سمتم گرفت ازش گرفتم و به دنیل نگاه کردم:از کجا اوردی؟
دزدیدم. -هههه،،خیلی با مزه بودبی مزه.
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 فعال شلوارتو با مزه تره و به شلوارم اشاره کرد .با نارا حتی شلوارم و نگاه کردم گفت:با خدمتکار برو شلوارتوبده اتو بزنه من لباس ارشن و میپوشونم اخم کردم:احتیاج نیست .پوزخند زد:چیه به من اعتماد نداری؟
 تو جای من بودی اعتماد میکردی؟ فعال که جای تو نیستم و لباس و از دستم کشید و جلوی ارشن زانو زد:خوشگل پسر بیا لباست و تنت کنمارشن توجهی نکرد:چی شده؟چرا قیافه ات اینطوریه؟ارشن با ناراحتی:میخواستم برم توی جکوزی اما مامان
نذاشت .اخم کردم:ارشنننن ..دنیل با عصبانیت:چه مرگته چرا سر بچه داد میزنی؟مگه چی خواسته ازت .از
عکس العملش هنگ کردم بلند شد و با اخم:با خدمتکار میری شلوار تو میدی بهش اتو کنه،تا اون موقع هم
ارشن پیش منه .خواستم چیزی بگم که گفت:حرف نباشه و به خدمتکار اشاره کرد که منو ببره .چپ چپ
نگاهش کردم:یه مو از سرش کم بشه من میدونم تو و پاهام روی زمین کوبیدم و امدم بیرون با خدمتکار به
اتاقی رفتم تا شلوارمو اتو کنه چند دقی قه ای طول کشید ،سریع به اتاق دنیل رفتم کسی نبود در حمام باز کردم
صدای خنده های ارشن میومد جلو رفتم و دیدم دنیل و ارشن هر دو توی جکوزی اند و دنیل داره ارشن و
غلغلک میده او هم ریسه میره .اصال باورم نمیشد دنیل عوضی و وحشی که من میشناختم انقدر بچه دوست
داشته ب اشه.اگر اینطور پس چرا ازدواج نمیکنه؟خب معلومه دیگه انقدر خوشگذرونی کرده که حاال نمیتونه از
عادتش دست برداره .در شیشه ای رو هل دادم و رفتم داخل.ارشن با دیدن من:مامان تو هم بیا خیلی کیف
میده .به ذوقش لبخندی زدم دنیل هم با لودگی:اره بیا خوش میگذره .چشم غره ای بهش رفتم:اصوال شما
میزبان این مهمونی نیستی؟
که چی؟ اینجا چه کار میکنی برو به مهمونات برس .دوباره ارشن و غلغلک داد او هم ریسه رفت:مگه عقلم کمه که بچهبه این شیرینی رو ول کنم برم پیش یه عده بی سواد و بی شعور ...ارشن:مامان،عمو دنبل قول داده منو استخر
هم بب ره .چه سریع صمیمی شد عمو دنیل .اخم کردم و رو به دنیل:میشه الکی به بچه وعده وعید ندی فردا منو
عاصی میکنه.
 الکی نگفتم میخوام ببرمش. اهان ،با اجازه ی کی؟ -با اجازه ی بزرگترا بله.
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 ههه،،جدیدا خیلی شیرین شدی حواست باشه قندت نره باال نه تو نمیخواهد نگران باشی حواسم هست. زودتر بیایید بیرون .ارشن:مامان یکم دیگه.یکم دیگه. نه همین االن بیرون .دنیل:اره ،ارشن جان دفعه ی بعد بیشتر میمونیم. دفعه ی بعدی وجود نداره االن هم بیایید بیرون .یک دفعه دنیل بلند شد که من هینی کردم و برگشتم.خندید:تو که قبال دیدی،این هینت االن چی ه؟اخم کردم و بدون اینکه برگردم:اوال این موضوع برای چهار سال
پیش دوما من اصال هیکل ناقصت و ندیدم و نه یادم میاد و سریع از انجا زدم بیرون پسره ی بی حیا بی شخصیت
هنوز هم بعد از چندسال وقتی یاد صحنه های اون رابطه ی حال بهم زن می افتم دلم میخواهد زار زار گریه کنم
از اتاق بیرون امدم و پشت در نشستم و به چهار سال پیش برگشتم وقتی که من رفتم بیمارستان و خبر فوت
شایان و شنیدم؛ چقدر بد بود حالم خیلی بد شد نه اینکه عاشقش باشم نه مثل قبل فقط بهش عادت داشتم.دلم
براش سوخت برای اینکه تازه داشت طعم پدر شدن و میچشید برای جو ون بودنش برای اینکه حقش نبود به
این زودی اسیر خاک بشه و دیگه هیچی نفهمیدم چشم که باز کردم سرم بهم وصل بود و صفورا خانم با چشم
های قرمز باال سرم،دوباره یادم افتاد چیشد و خواه نا خواه اشکام سرازیر شد .گفتم:ارشن کجاست؟
 پیش یکی از خدمتکار ها ،به خانواده ی اقا هم خبر دادن .بلند شدم سرم به شدت گیج میرفت گفتم:صفوراخانم لطفا ارشن و چند تا از وسایل ضروریش و شناسنامه اش و برام بیار.
برای چی؟؟ میبرمش پیش خودم چون مطمئنا االن اونا تو حال خودشون نیستن که بخواهند از ارشن نگهداری کنند تاوقتی که بیان دنبالش .او هم قبو ل کرد و چند ساعت بعد با ارشن برگشت او هم انگار فهمیده بود پدری که
تازه چند روز بود محبتش گل کرده بود وبه بچه اش توجه میکرد حاال دیگه نیست و همه اش بی تابی میکرد.
برای مراسم دفنش نتونستم برم چون مطمئنا ارتام هم انجا بود بعد از ظهرش همراه ارشن رفتیم هنوز هم
باورم نمیشد اون پسر شیطون که شیطنت هاش گاهی کار دستش میداد االن زیر یه خروار خاک باشه دوباره
اشکم سرازیر شد .چند روز بعد صفورا خانم زنگ زدگفت خانواده ی شایان بچه رو نمیخوان گفتن مادرش
هست،البته صفورا خانم توضیح داده بهشون جریان از چه قراره اما اونا زیر با ر نرفتن گفتن هر چی مهم اینکه
اسم اون زن توی شناسنامه ی بچه است پس مادرشه ما هم نمیخواهیمش .دلم شکست از این همه بی محبتی
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شون درسته ارشن بچه ی مشروع نبود اما هر چی که بود از پوست و خونشون بود یادگار بچه اشون بود
نبود؟!نباید این کار و باهاش می کردند .من هم دی گه پیکر نشدم چون لزومی نداشت بیش از این خودم و
کوچک کنم اگر بیشتر پیگیر میشدم فکر میکردن امدم دنبال حق و حقوق برای همین بیخیال شدم تا به موقع
اش و افتادم دنبال کار باید کار پیدا میکردم تا بتونم از پس خرج و مخارج زندگی بربیام تا اینکه توی شرکت
اقای محسنی اس تخدام شدم صفورا خانم هم صبح ها می امد و پیش ارشن میموند تا زمانی که از سرکار بیام.
ارشن شده بود همه ی زندگیم و واقعا به عنوان بچه ی نداشتم دوستش داشتم این روال تا یک ماه ادامه داشت
تا اینکه یکبار ارتام سرزده پیداش شد که ای کاش هیچوقت نمیومد چون حداقل یه پ شت یا یک برادر برام
میموند.
 رها،رها ..سرم و بلند کردم دنیل دست ارشن و که لباس خیلی خوشگلی تنش بود وگرفته بود .ارشن:مامانیچرا اینجا نشستی؟ بلند شدم:هیچی عزیزم همینجوری .دستم و دراز کردم دستم و گرفت و به دنیل:عمو،تو هم
بیا پیشمون .قبل از اینکه دنیل حرفی بزن ه:نه پسرم ایشون صاحب مجلسن باید پیش مهمون هاشون باشن.
دنیل:اره گل پسر ولی میام پیشت من که یه ارشن بیشتر ندارم و چشمکی بهش زد ارشن هم گل از گلش
شکفت چشم غره ای بهش رفتم و با ارشن رفتیم پایین خدمتکار مشغول پذیرایی شد به ارشن شیرینی و شربت
دادم خودم مشروب برد اشتم چون خیلی وقت بود لب نزده بودم یه پیک ودکا رو به سرعت رفتم باال معده ام
چندوقت بود عادتش و ترک کرده بود و برای همین حاال براش عجیب بود و سوزش گرفت .ارشن در حالیکه
میخورد:عمودنیل بچه نداره؟
نه،نداره چه،بد اگر داشت هر روز می امدم و باهاش بازی میکردم اگر هم دختر بود باهاش ازدواج میکردم.با اینحرفش مشروبی رو که داشتم میخوندم تف کردم بیرون و زدم زیر سرفه .دستمال برداشتم و دهانم و پاک
کردم سرم و اوردم باال و چشمم خورد به دنیلی که از خشم قرمز شده بود،وای خاک بر سرم همه رو تف کردم
رو این خجالت کشیدم اطراف و نگ اه کردم دیدم کسی حواسش به ما نیست خنده ی ملیحی کردم:ای
وای،ببخشید کی امدید جلوم که ندیدم .سرش و تکان داد:دارم برات .ارشن:وایی...عمو لباست و مامان کثیف
کرد .با صدای ارشن چند نفری که انجا بودن برگشتن نگاهمون کردن خجالت کشیدم و سرم و انداختم پایین
ریز از پاش نیشگون گرفتم که دادش در امد:اخ،پام درد گرفت .دنیل :چرا پای بچه رو میچلونی .سرم و باال
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کردم:جنابالی بفرما برو لباست و عوض کن تا بیشتر از این ابروت نرفته .تهدید وار گفت:میرم ولی برمیگردم و
رفت به ارشن با خشم نگاه کردم:ببین چه کار کردی؟اخم کرد:عههه،،مگه من چیکار کردم؟جوابش و ندادم و
یه پیک دیگه برداشتم بهم م زه داده بود یک ربع بعد دنیل برگشت و مستقیم امد طرف ما کنار ارشن
نشست:عمو،بگو ببینم چی به مامانت گفتی که انطور واکنش نشون داد؟؟ اخم کردم بیشعور میخواست از زیر
زبون بچه حرف بکشه:به شما ربطی نداره برو به مهمونات برس دنیل چشم غره ای رفت و رو به ارشن:بگو
عزیزم .ارشن با لب و لوچه ی اویزون:هیچی،گفتم اگرشما بچه داشتید هر روز می امدم باهاش بازی میکردم
اگر هم دختر بود باهاش ازدواج میکردم .دنیل اول یکم مکث کرد و بعد ترکید از خنده تا حاال ندیده بودم
اینطور بخنده من و ارشن با بهت نگاهش میکردیم .گفت:قربونت برم پسر خوشگله که از االن به فکر زن
گرفتنی و ارشن و روی پاش نشوند و صورتش و بوسید:حاال از فکر ازدواج بیا بیرون،تا باهم قرار بذاریم بریم
بیرون باشه؟ارشن با ذوق:اخ جووووون .اخم کردم:چرا الکی بچه رو امیدوار میکنی،تو اگر نبریش دیگه ول کن
نیست و به من گیر میده من هم همه اش س رکارم کال از همون اول باعث عذاب من بودی و هستی
 استاپ،استاپ،چیه یه کله داره میری ترمز کن،من حرف زدم روی حرفم هم میمونم اهان،اقای خوش قول اونوقت کی به شما اجازه میده .به ارشن نگاهی کرد:بلند شو بیا کارت دارم. من جایی نمیام،همینجا بگو .همان موقع خدمتکار اعالم کرد که شام حاضره .بلند شد و دست ارشن وگرفت:فعال شام بخوریم بعد حرف میزنیم و با ارشن جلو رفت،من هم همراهشون رفتم و یه بشقاب برداشتم و
رفتم پیش ارشن که دیدم دنیل از هر چیزی که اشاره میکنه براش میریزه من هم بیخیال شدم و برای خودم
ریختم .برگشتم و سر جام نشست م کنارم تکون خورد،برگشتم دیدم عطایی با یه لبخند مزخرف داره منو نگاه
میکنه اخم کردم اما اون پررو تر از این حرف ها بود گفت:خانوم شکوهی چقدر زیبا شدید؟ زیر لب:مرسی
گفتم گفت:اون پسر بچه با شما چه نسبتی داره؟بدون اینکه نگاهش کنم:پسر خواهرمه.
 اهان خیلی نازه خدا ببخشه.اخه دیدم خیلی با اقای دکتر صمیمیه گفتم شاید نسبتی باهاشون داره  .فضولمردمه اخه به توچه خوبه این بشر زن نشد اوففف .من هم فقط سرم و تکان دادم ومشغول خوردن شدم .ول کن
هم نبود مثل سیریش چسبیده بود بهم مثال میخواست مخ منو بزنه .دنبال دنیل و ارشن میگشتم که دیدم گوشه
ای نشستند و دنیل بهش غذا میده او هم با اشتها میخوره لبخندی زدم و:شرمنده من باید برم و سریع از
کنارش بلند شدم و به طرفشون رفتم .گفتم:ارشن زود بخور باید بریم .دنیل:هنوز که زوده
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 خسته ام خوابم میاد. خب اینجا بمونید.ابرویم را باال انداختم:چشم امر دیگه تعارف کنی ناراحت میشما پررو ،ارشن زود باش.جدی:چه خبرته بچه داره شام میخوره تو هم خودت نخوردی برو بخور بعد برید .بی هیچ حرفی نشستم و
غذامو خوردم بالخره از انجا امدیم بیرون .بالخره روز جمعه ی یک هفته ی پر مشغله و گرم فرا رسید .خوابیده
بودم که صدای زن گ بلند شد اول توجه نکردم اما ول کن نبود بلند شدم و هر چی فحش بلد بودم دادم از صدا
جیمی هم بیدار شده بود و پارس میکرد انگشت اشاره ام و روی بینیم گذاشتم :هیسسس االن ارشن بیدار میشه.
سریع ساکت شد به طرف ایفون رفتم از دیدن چهره اش تعجب کردم ایفون برداشتم:تو ای نجا چه کار میکنی؟
 در و باز کن توضیح میدم با کمی مکث در و زدم و رفتم یه مانتو و شال پوشیدم این بشر بی جنبه بود باید تورابطه باهاش احتیاط میکردی .در و باز کردم و وارد شد با خوشحالی:سالمت کو؟اخم کردم و دست به سینه
ایستادم:اوال با کفش نیا تو دوما صبح کله سحر روز جمعه بلند شدی امدی اینجا سالم هم میخواهی ،کفش هاشو
در اورد گفت:من تازه دارم به این نتیجه میرسم که چرا شوهره فردای عروسی زنش و طالق داده با این قیافه
ای که شما ها اول صبح دارید ادم خوف میکنه نگاهتون کنه .اخم کردم:تموم شد،حاال کار تو بگو؟
با ارشن قرار داشتم. پس چرا من خبر ندارم؟بعدشم اون بچه است ادم بزرگ نیست که کله ی صبح بیدار بشه حاال هم برو بعدا بیاچون به شدت خوابم میاد میخوام برم بخوابم. .
 تو برو من اینجا میمونم. چی میگی؟کجا بمونی؟اینجا میمونم. من نمیتونم به تو اعتماد کنم. باشه اصال میام پیش خودت میخوابم .با چشم های گرد شده:چییی؟؟؟ لبخند زد :فکر کنم خیلی وقته ارزوش وداشتی
 ببین من اصوال وقتی از خواب بیدار میشم به شدت اخالقم مزخرفه به خصوص بخوام با ادم مزخرفی مثل توسر و کله بزنم.
 -فقط به خاطر ارشن هیچی بهت نمیگم و اگر نه برات داشتم.

188

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

 نه بابا بیا بگو .خودش و روی مبل رها کرد :نسبت به خونه ی پدریت اینجا مثل لونه موشه .اخم کردم:اوالدرست حرف بزن و اگر نه یه چیزی بهت میگم دوما کاری بود که توی عوضی در حقم کردی پس لطف کن
دهنت و ببند .با اخم نگاهم کرد:تو برو بخواب من اینجا میمونم تا استراحت های شما تموم بشه.
 باشه هر طور راحتی و به طرف در رفتم و قفلش کردم کلیدش و هم برداشتم گفت:چیکار میکنی؟ شانه ای باال انداختم:گفتم که اعتماد ندارم،از کجا معلوم نخواهی از طریق ارشن زهرت و بریزی .سرش وتکان داد و هیچی نگفتم من هم انقدر خوابم می امد که سریع بیهوش شدم با صدای ارشن از خواب پریدم
نفهمیدم چطور خودمو از اتاق انداختم بیرون  ،دیدم ارشن روی پای دنیل نشسته و داره در مورد بازی که توی
تبلتش داره به دنیل توضیح میده او هم با اشتیاق گوش میده.نفس راحتی کشیدم و برگشتم توی اتاق موهامو
جمع کردم وهمان مانتو و شالم و پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون .ارشن با دیدن با ذوق دوید و امد بغلم بغلش
کردم و بوسیدمش گفت:مامان دیدی عمو دنیل امده؟
اره،عزیزم. میخواهد منو ببره استخر خونه ی خودش تو هم میای باهامون. عزیزم کسی به شما اجازه داد بری که حاال مهمون هم دعوت میکنی .ارشن با لبی ایزون:یعنی نمیذاری برم؟ اوال قیافه ات و اینجوری نکن دوما ...دنیل بلند شد:دوما نداره من بهش قول دادم دوست هم ندارم به خاطرشک تو زیر قولم بزنم.اخم کردم:من که بهت گفتم قول نده تقصیر خودته.من اجازه نمیدم ارشن با تو یک قدم
از اینجا بره بیرون .اخم کرد:چرا؟؟
 واقعا نمیفهمی یا خودت و میزنی به نفهمی تو ادم قابل اعتمادی نیستی من هم نمیذارم بچه ام با تو جایی بیاد. خیلی خب تو هم بیا،کسی نگفت تنها بیاد. شرمنده امروز جمعه است و من هم یک عالمه کار دارم .دست به سینه:اهان،مثال؟؟ باید خونه رو تمییز کنم ،غذا درست کنم برم حمام و....باز هم بگم فکر نمیکنم شادی ارشن ارزشش و با کارهای خودت قابل مقایسه باشه .به ارشن نگاه کردم که با قیافه ی درحال گریه نگاهمون میکرد با خشم به دنیل نگاه کردم:ای لعنت به تو که ادمو توی تنگنا میذاری ،لبخند
پیروزمندانه ای زد:منتظرم.ارشن هم گرسنه است هنوز صبحانه نخورده .پ شت چشمی نازک کردم غدای جیمی
رو دادم با ارشن به اتاقش رفتیم لباسش و پوشوندم و مایو و چنددست لباس هم براش برداشتم.با ذوق رفت
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پیش دنیل من هم به اتاقم رفتم یک تاپ مشکی ساده پوشیدم و رویش یک تک کت ابی کاربنی با یک شلوار
مشکی تنگ مانتو عبایی مشکی ام رو هم با ش ال مشکیم ست کردم کیف دستی کوچکی هم برداشتم و وسایلم و
داخلش گذاشتم.از اتاق بیرون رفتم ارشن روی پای دنیل نشسته بود و راجع به ناموس هاش توی مهد حرف
میزد با دیدنم بلند شد:بریم ،ارشن و بغل کرد و حرکت کرد.من هم پشت سرشون از خونه خارج شدم.توی راه
اصال حرف نزدم ف قط ارشن بود که هی حرف میزد و میخواست بیاد رانندگی کنه،او هم وقتی ترافیک یا پشت
چراغ بود ارشن و میشوند روی پاش تا مثال رانندگی کنه،ارشن هم عشق میکرد ،خوشحالم که ارشن با دنیل
خوشحاله و برخالف من ازش نفرت نداره .وقتی رسیدیم رفتم به همان اتاقی که دو هفته توش
ز جرکشیدم،تقریبا فراموش کرده بودم اما االن اون روز ها برام تداعی میشد بیشتر از این نموندم،مانتومو در
اوردم و از اتاق زدم بیرون .یکی از خدمتکار ها با دیدن من:خانم اقا و پسرتون تو سالن غداخوری اند .سرم و
تکان دادم و رفتم انجا دنیل راس میز نشسته بود و ارشن هم ک نارش و باهم صبحانه میخوردند رو به روی ارشن
نشستم لبخند زدم:پسره ی بال،همجنس خودتو و دیدی منو فراموش کردی
 همجنس یعنی چی؟ دنیل:عموجون منو میگه و رو به من:با بچه زیر دیپلم حرف بزن و پوزخند زد .ارشن:نهمامان جون شما رو فراموش نکردم فقط عمو دنیل و خیلی دوست دار م مثل بابام .با بهت نگاهش کردم و بعد
هم به دنیل،دنیل هم تعجب کرده بود اما برق خاصی توی چشمهاش بود که من نمیفهمیدم.هیچی نگفتم و کمی
ابمیوه خوردم بعد از صبحانه ارشن:عمو بریم استخر،بریم استخر.دنیل خندید و بغلش کرد:باشه،میریم برو مایو
تو بپوش .ارشن با ذوق گفت :باشه،باشه .بچه رو تا حاال استخر نبرده بودم نه وقتش و داشتم نه میتونستم توی
استخر زنونه ببرم،فرنوش هم چندبار گفت با باریمان بره اما من میترسیدم برای همین نذاشتم برای همین االن
انقدر ذوق و شوق داره ارشن بدو بدو رفت لباسش و پوشید و امد پایین دنیل دست ارشن و گرفت و حرکت
کردن من هم پشتشون رفتم.دنیل با تعجب:تو کجا؟
 توقع نداری که تنهاتون بذارم و ابرویی باال انداختم پوفی کرد:واقعا که ...و رفتن من هم همراهشون ،تا حاالدرست باغ و ندیده بودم از یک مسیر پر از درخت گذشت و در و باز کرد و رفت داخل ارشن با هیجان
گفت:وای چقدر خوشگله مامان اینجا رو .راست میگفت واقعا خشگل بود به خصوص فضای تاریک استخر که با
طراحی های سقف هارمونی جالبی ایجاد کرده بود .دنیل:خب،خوشگل پسر اماده ای .ارشن با خوشحالی:اره عمو
دنی .چه زود صمیمی شدن دو روز دیگه بگذره حتما بهش میگه بابا،البته حق داره ب چه چون از وقتی که چشم
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باز کرده فقط منو دید و فرنوش و هیچ مردی نبود که بخواهد باهاش مردونه برخورد کنه یا اینکه بتونه ازش
الگو بگیره،باز اگر دختر بود شاید بهتر میشد.
 رها،رها کجایی؟ به خودم امدم و با گنگی گفتم:هان؟گفت:میگم میمونی اینجا یا میخواهی بری سالنبدن سازی،بهرحال فکر کنم به کارت بیاد و با نگاهش براندازم کرد .اخم کردم:میخواهی لباسم و دربیارم بهتر
ببینی؟خندید:بدم نمیاد.
 پررو،هیززز بی حیا بلند تر خندید و سرش و تکان داد:هنوز هم برام جوجه ای من با کسایی بودم که با تو قابلمقایسه نبودن .عصبانی شدم:ممنون میشم دهنت و ببندی و بیشتر از این از افتخارتت جلوی بچه نگی .پشت
چشمی نازک کردم و به طرف سالن بدنسازی رفتم سالن خیلی مجهزی بود وخیلی هم شیک روی یکی از توپ
های گوشه ی سالن نشستم واطراف و از نظر گذروندم،خونه ی ما هم استخر داشت و وسایل ورزش البته به
مجهزی اینجانبود ولی خب خوب بود من هم گهگاهی فقط از تردمیل استفاده میکردم چون اندامم رو فرم بود و
احتیاج نبود گاهی هم میرقصیدم.اهی کشیدم چقدر دلم برای اون روز ها تنگ شده.شالم و برداشتم و چون
میدونستم دنیل فعال سرش با ارشن گرمه و نمیاد این طرف کتم هم در اوردم و رفتم روی تردمیل اول ارام
حرکت کردم بعد سرعت و بردم باال اما نتونستم تحمل کنم و پیاده شدم روی زمین نشستم و نفس نفس
زدم،خیلی وقت بود درست ورزش نکرده بودم برای همین زود خسته میشدم .کمی که حالم جا امد بلند شدم و
به طرف یخچال کوچکی که گوشه ای بود رفتم و یه اب برداشتم،کنترل استریو رو برداشتم و اولین اهنگ و پلی
کردم یه اهنگ خیلی تند خارجی بود که مجبورت میکرد برقصی موهامو باز کردم و ایستادم جلوی اینه و شروع
کردم به رقصیدن چه لذتی داشت با اینکه چندسال بود که کنار گذاشته بودم اما هنوز یه چیز هایی یادم بود کال
هرکاری میکردم که ا نرژیم تخله بشه،وقتی اهنگ تموم شد نمیتونستم روی پاهام بی ایستم و روی زمین افتادم
نفس نفس میزدم اما ارزشش وداشت،یاد وقت هایی که با سهند میرقصیدم افتادم چقدر زود گذشت چقدر دلم
براشون تنگ شده یعنی االن چه کار میکنند؟؟! شاید ازدواج کرده باشن یعنی نفس هم با ابت ین ازدواج کرد؟؟ یا
مارال و مهران؟؟! بلند شدم و توی اینه به خودم نگاه کردم چقدر زود گذشت ،چقدر باال و پایینی داشتم،چقدر
زود مادر شدم ،چقدر خسته ام از این بی کسی و تنهایی چقدر دلم برای مامان و بابا تنگ شده،هیییییی .موهام و
تکان دادم خیس عرق بود خواستم کتم و بپوشم و برم حمام که صدای کمک کمک ارشن بلند شد نفهمیدم
چطور خودم و به استخر برسونم فقط ارشن و دیدم که توی قسمت پر عمق دست و پا میزد کفشم و در اوردم و

191

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

سریع پریدم توی اب انقدر ابش شفاف بود که احتیاج به عینک نبود اما من چون همیشه از دماغگیر استفاده
میکردم و اال ن نداشتم همه اش اب میخوردم هر طور بود خودم و به ارشن رسوندم که دیدم نیست سریع امدم
روی اب و دیدم ان طرف تر با دنیل ایستادن و میخندن ،اخم کردم و خودم و به کنار رسوندم:این چه کاری بود
کردید؟ارشن با خنده:مامانی خیلی باحال پریدی منو نجات بدی نقشه ی عمو بود .به دنیل نگاه کردم که چقدر
شاده ،گفتم :خیلی ادم عوضی هستی از این عوضی و پلید بازی هات به بچه ی من یاد نده.
 به تومیگن مادر فداکار. برو بابا .ارشن:مامان بیا با ما شنا کن اقا ارشن بعدا برات دارم کارت خیلی زشت بود رفتیم خونه منتظر تنبیه باش،قیافه اشو کج و کوله کرد باعصبانیت:اونطوری هم نکن بدم میاد .دنیل جدی شد:من گفتم این کار و بکنه پس حق نداری تنبیهش کنی.
 اون نباید مادرش و به یه ادم غریبه میفروخت .ارشن:اما عمو که غریبه نیست عمومه. بسه،خونه بهت میگم .دنیل:میتونی امروز زهرمارش کنی،تو هم زورت به من نمیرسه بچه رو تهدید میکنی.پوزخند زدم:اخه بچه که زدن نداره بزنی و بکشیش یکیه.اخم کرد:بچه رو بهت نشون میدم تا بفهمی و به طرفم
امد خیلی جدی شده بود ترسیدم اما من ادم عقب کشیدن نبودم و محکم ایستادم و نگاهش کردم مقابلم
رسید:چطوره با این جوجه یه مسابقه بدی هر کی برد هر چی ا زطرف مقابل خواست باید بهش بده،به چشم های
قهوه ایش که باز شبیه چشم های روبا شده بود ومعلوم بود نقشه ای داره نگاه کردم:من اهل مسابقه دادن
نیستم .دست به سینه:چی شد جا زدی؟
نخیر باشه پس مشکلی نیست من بدون دماغگیر نمیتونم .پوزخند زد:پس شناگر نیستی چون اصل شنا تنفس ریتمیکه.شانه ای باالانداختم:هرچی.
 بمون برات بیارم،ارشن بیا یکم از استخر بیرون چون من و مامانت باید مسابقه بدیم ارشن دستاش و بهمزد:اخ جون مسابقه .من که میدونستم میبازم خیلی وقت بود که شنا نکرده بودم و در ضمن اون قدش از من بلند
تر بود واین یه ویژگی مث بت براش به حساب می امد.سعی میکردم به بدن بلورش نگاه نکنم نه اینکه خوشم
بیاد نه ،شاید هر وقت دیگه بود چرا فقط دوست داشتم نگاه کنم اما االن نه .متنفرم از همه جاش از لب هایی که
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وحشیانه میبوسید دست هایی که وحشیانه روی بدنم بود سینه ای که یه شب تا صبح از درد و بدبختیم شاهد
گریه هام بود با یاداوری اون روز ها دوباره بهم ریختم دلم میخواست انقدر قدرت داشتم که خفه اش کنم بدون
توجه بهش از استخر امدم بیرون با تمسخر:چی شد ترسیدی؟ با نفرت نگاهش کردم:هرطور دوست داری
برداشت کن بدون اینکه نگاهش کنم:حواست به ارشن باشه اتفاق ی براش بی افته کاری میکنم از به دنیا امدنت
پشیمون بشی و ناایستادم تا جوابم و بده کت و کفشم و گرفتم دستم و از انجا زدم بیرون به طرف عمارت
برگشتم سریع خودم و به حمام همان اتاق انداختم دلم پر بود خیلی هم پر بود بدجور هوای گریه داشت اما
نمیخواستم این عهد سه سا له رو بشکنم نمیخواستم دوباره به خاطر منفورترین فرد زندگیم گریه کنم یک
ساعتی ماندم خسته امدم بیرون یادم افتاد لباس ندارم به طرف کمد دیواری رفتم درش و باز کردم مثل قبل
بود مثل سهسال پیش بدون هیچ تغییری .لباس هایی که طی اون دو هفته ای که انجا بودم برام گرفته بود هنوز
همان طور بود یک بلوز شلوار مشکی طالیی پوشیدم حوله رو دور موهام پیچیدم و خودم و روی تخت انداختم و
ناخواسته خوابیدم.
 خانم،خانم.چشم باز کردم یکی از خدمتکار ها بود نگاهش کردم گفت:اقا گفتن بیدارتون کنم برای نهار.سرمو تکان دادم خواست بره که گفتم:چرا این لباس ها هنوز توی این کمد؟؟
 از اون موقع که رفتید اقا در اینجا رو قفل کردند ونذاشتند هیچکس بیاد فقط گاهی کلید میدادن که تمییز بشهبعد دوباره قفل میکردن و کلید و بر میداشتن.
مرسی. خواهش میکنم و رفت بیرون پوفی کردم پسره کم داره معلوم نیست فازش چیه؟!ولی جا لبه همه ی خدمتکارهاش میانسال اند و خدمتکار جوون توشون نیست حتما ترسیده خوشگل باشن این هم نتونه خودش و کنترل
کنه بزنه یه بالیی سر دختر مردم بیاره .بلند شدم حوله رو برداشتم موهامو جمع کردم شالم و سر کردم و رفتم
به سالن غذا خوری،گرسنه بودم چون صبحانه هم درست نخورده بودم .ارشن و دنیل دوباره کنار هم نشسته
بودند به هیچکدومشون توجه نکردم و کفگیر و برداشتم و برنج کشیدم.
 مامانی؟؟ نگاهش کردم با ناراحتی که دلم براش ضعف میرفت:باهام قهری؟ قهر کار قشنگی نیست. -پس یعنی قهر نیستی؟
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 نه،زود نهارتو بخور که باید بریم وخودم مشغو ل شدم سنگینی نگاه دنیل و حس میکردم اما سعی میکردم بیتوجه باشم .چشم های ارشن از خواب خمار شده بود سریع لباسم و پوشیدم وسایل ارشن و هم برداشتم و رفتم
پایین به یکی از خدمتکار ها:میشه زنگ بزنید اژانس؟
 احتیاج نیست خودم میبرمتون .بدون اینکه نگاهش کنم:احتیاج نیس ت خودمون میریم بهتون نمیخوام بیشتر ازاین زحمت بدم .ارشن و بغل کرد:منتظرم و رفت .با حرص پامو روی زمین کوبوندم پسره ی عوضی،خودرأی
بیشعععور .ارشن انقدر خسته بود که سریع خوابش برد من هم چشمهامو بستم و به اهنگ اسپانیایی که عاشقش
بودم گوش سپردم وقتی رسیدم دنیل پیاده شد و ارشن و بغل کرد و برد گذاشت توی تختش.سرد:مرسی،به
ارشن خیلی خوش گذشت.پوزخند زد:به مامان ارشن چی! با نفرت نگاهش کردم او هم نگاهم کرد سرش و
تکان داد:کارت دارم بیا بشین و به طرف مبل رفت.واقعا عجب ادم بیشعوریه تو خونه ی خودمم بهم دستور
میده رو به روش نشستم.کمی به زمین خیره شد:وقتی بچه بودم تازه وارد سیزده سال شده بودم یک شب به
شدت تشنج میکنم تا برسوننم به بیمارستان میرم توی کما،چند روز توی کما بودم تا بهوش میام انجا دکتر ها
میگن اون تشنج باعث عقیم شدنم شده و ممکنه هیچوقت نتونم بچه دار بشم البته امید داشتن با پیشرفت علم
پزشکی بتونند منو درمان کنند اما نشد .با بهت نگاهش میکردم اصال باورم نمیشد پس حربه ای که ارتام
علیهش استفاده کرد این بود گفتم:به خاطر دارو ی البراتوار پدرت اینطور شدی؟؟ نگاهم کرد و سرش و تکان
داد:یکسال دیگه برای همیشه برمیگردم المان و دی گه نمیام ایران،اما ازت یه در خواست دارم که تو و ارشن به
مدت یکسال بیایید با من زندگی کنید
چییی؟؟ از همون روز اول که توی بیمارستان دیدمش برام خیلی خاص بود و ارزو میکردم که ای کاش من هممیتونستم بچه ای مثل اونو داشته باشم تا اینکه اون شب به مهمانی.اوردیش من این بچه رو خیلی دوست دارم
خیلی شیرینه،میخوام فرصت پدری کردن و براش داشته باشم هر چند کوتاه.
 وقتی یکسال دیگه میخواهی برگردی چطور میخواهی پدری کنی نمیفهمی بچه بهت وابسته میشه؟؟ اون بچه است سریع فراموش میکنه من سختمه. من هرگز بااحساساتش بازی نمیکنم تو هم خیل ی دوست داری یه بچه از پرورشگاه بردار بیار.کالفه:نمیشه،بچه مادر میخواهد من چطور یه بچه ی بی مادر و بزرگ کنم.
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 بهرحال شرمنده من مثل تو اهل بازی کردن با احساسات کسی نیستم به خصوص یه بچه ی چهارساله. اون سریع فراموش میکنه،بهت قول میدم این همه بچه که توی سن پایی ن پدر یا مادرشون و از دست میدنوقتی بزرگ میشن هیچ خاطره ای ندارن شاید چیز های محوی یادشون باشه اما هیچ خاطره ای ندارن که
بخواهند باهاش مانور بدن .نگاهش کردم:اصال ارشن به کنار من حاضر نیستم یک ساعت تو رو تحمل کنم چه
برسه یکسال بخوام باهات زندگی کنم.کمی نگاه م کرد و بلند شد:باشه.اشکال نداره حواسم نبود تو چه ادمی
هستی بلند شدم:اگر االن من هر ادمی هستم فقط به خاطر کاری که تو کردی پس انقدر وقیح نباش و بی
شرمانه منو زیر سوال نبر.پوزخندی زد و از خونه رفت بیرون .پسری بیشعور خر،چه رویی داره یه اپسیلون هم
اگر از کارش پشیمون بود باز یه چیزی اما انقدر این بشر پررو که حد نداره.یک هفته ی پرکار دیگه هم شروع
شد اواسط هفته بود قرار بود برم دنبال ارشن در مهد از انجا هم شام بریم بیرون چون چند روز بود همه اش
بهونه ی اون روباه و میگرفت من هم برای اینکه سرگرمش کنم گفتم میبرمش بیرو ن ،مربیش دعوتنامه ای داد
که پدر و مادر ها برای تماشای مجموعه کار هایی که بچه ها توی این مدت کردن چه کاردستی و..چه عکس و
فیلم های که مربی هاشون ازشون تهیه کرده بودن .وقتی سوار ماشین شدیم ارشن مثل همیشه شاد و پر انرژی
نبود،ساکت و ناراحت نشسته بود حرکت کردم:چ ی شده ارشن خان؟ساکتیباال و پایین نمیپری.
هیچی نشده نخیر من مطمئنم یه چیزی شده .با بغض نگاهم کرد:چرا من نباید مثل پرنیا و سهیل و ارمان و ارتیمیس باباداشته باشم؟ زدم کنار و با بهت و ناراحتی نگاهش کردم :من که گفتم بابات رفته یه جای خیلی دور نگفتم
خودش و اندا خت توی بغلم :اما من بابا میخوام،تو باید برام یه بابا بخری.من هم میخوام پز بابام و به بچه های
دیگه بدم تو رو خدا برام یه بابا بخر ،از فکر بچگانه اش که میشه بابا خرید خنده ام گرفت دستم و روی موهای
خوشحالتش کشیدم:اخه،پسر گلم بابا رو که نمیشه خرید .نگاهم کرد  ،با چشم های خیسش حسابی خوردنی
شده بود و هم به شدت اذیتم میکرد گفت:پس این همه که بابا دارن از کجا امده ؟؟چرا پس من ندارم؟چرا
هیچکس و ندارم به جز خاله فرنوش و عمو باریمان ما هیچکس و نداریم؟ دلم براش سوخت ،بالخره باهوش
بودنش باعث شد بفهمه ،حقش نبود توی این سن بفمهمه اینقدر تنهاست،حقش نبود من هم اشکم سرازیر شد
محکم بغلش کردم و سرش و نوازش کردم:غصه نخور پسرم همه چیز درست میشه،غصه نخور پسر
خوشگلم،گریه نکن.ازم فاصله گرفت:یعنی برام بابا میخری!میان گریه لبخند زدم:بذار ببینم یه بابای خوب
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میتونم برات پیدا کنم.
عمو دنیل نمیشه بابای من بشه.با چشم های گرد شدم:چییی؟؟کی بهت این حرف و گفته. هیچکس نگفته،اخه عمو دنیل مهربونه بچه نداره با من بازی میکنه میخندونتم وقتی باهاشم خیلی بهم خوشمیگذره.خب مگه این ویژگی بابا ها نیست سرش و نوازش کردم:چرا عزیزم هست.
 پس برام میخریش؟؟ ماشین و روشن کردم و حرکت کردم:حاال فعال بریم من یه بستنی دوبل شکالتی بهپسرم بدم تا بعد.با خوشحالی:اخ جوننن ..چقدر بچه ها پاک ومعصوم اند چه سریع فراموش میکنند.هرطور بود
سعی کردم تا شب سرش و گرم کنم تا دیگه به فکر بابا خریدن نیافته.حرف های ارشن خیلی فکرم و درگیر
ک رده بود از طرفی به پیشنهاد دنیل فکر میکردم دلم نمیخواست زمانی که ارشن بهش وابسته میشه نداشته
باشدش ولی از طرفی هم شاید میتونست برای چندوقت محبت پدرانه رو بچشه چون مطمئنم اون روباه توی هر
چی بد باشه پدری خیلی خوبی میشه،نمیدونم واقعا چکارکنم...روز بعد زودتر از شرکت خارج شدم و به مهد
ارشن رفتم اکثرا پدر ومادر ها باهم امده بودند عکس ها و فیلم هایی که از بچه ها توی حالت های مختلف
گرفته بودن خیلی بامزه بود چون به نحوی غافلگیرانه بود اخر سر که خواستیم بیاییم مربی ارشن داشت ازش
تعریف میکرد اما حواسش نبود نگاهش کردم دیدم به یکی از دختر ها که پدرش بغلش کرده و نوازشش
میکنه نگاه میکنه دلم یه جوری شد،خیلی ناراحت شدم.باز هم ارشن توی خودش بود من هم بهش حرفی نزدم
اما میخواستم تصمیمم و عملی کنم برای اینکه حداقل برای چندوقت اینطور با حسرت به پدری نگاه نکنه که به
بچه اش محبت میکنه.
بعد از اینکه ارشن و گذاشتم مهد به طرف خانه اش رفتم بی تفاوت نگاهم کرد:تو اینجا چه کار میکنی؟
 امدم حرف بزنیم .پوزخند زد:حرف بزنیم؟از کی تا حاال منو تو حرفی برای گفتن داریم .اخم کردم و بلند شدمو رو به رویش ایستادم:اوال ژست ادم های خونسرد و به خودت نگ یر که اصال بهت نمیاد بعدشم من فکر کردم
بدت نمیاد اگر پیشنهادت و قبول کنم اما میبینم اشتباه کردم از کنارش رد شدم که گفت:یعنی میخواهی قبول
کنی یکسال با ارشن بیایید اینجا زندگی کنید؟این تو نبودی که میگفتی به هیچ وجه قبول نمیکنی حاال چی شد؟
نیم نگاهی کردم:االن هم اصال راضی نیستم و فقط به خاطر ارشن دارم اینکار و میکنم که هر چند کم اما برای
مدتی طعم داشتن پدر و بچشه تا حسرت پدر بچه های دیگران و نخوره،تا ناراحت نباشه و همه اش بغض نکنه
نفس عمیقی کشیدم:همه اش برای اونه چون میدونم هر چند ادم عوضی باشی اما میتونی پدر خوبی باشی و از
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انجا زدم بیرون پسره ی خر همچین نگاهم میکنه که انگار به زیر دستش داره نگاه میکنه اصال اشتباه کردم
امدم اینجا ای کاش ارشن اونطور نمیکرد تا من هم پیشنهاد این روباه مکار و قبول نمیکردم.اه،لعنتی .ارشن
ناراحت و مغموم بود و دیگه از سر و کولم باال ن میرفت من هم انقدر حوصله نداشتم که سرحال بیارمش.جلوی
در خانه که رسیدیم بنز دنیل و خودش که با ژست خاصش به ماشین تکیه داده بود خودنمایی
میکرد.گفتم:ارشن انجا رو .سرش و بلند کرد با دیدن دنیل انقدر خوشحال شد و ذوق کرد که نفهمید چطور
خودش و بهش برسونه.دنیل هم با خوشحالی بغلش کرد و به خودش فشرد لبخند زدم شاید دنیل ادم عوضی و
بدذاتی باشه اما تنها کسیه که میتونه ارشن و از لحاظ احساس پدرانه و عاطفی تأمین کنه،ماشین و پارک کردم و
پیاده شدم دنیل بدون اینکه نگاهم کنه:وسایلتون و جمع کن پایین منتظرم .پشت چشمی نازک کردم:حواست به
ارشن باشه و رفتم داخل.پسره واقعا شعور نداره به جای تشکرشه .قدرنشناس،نمک نشناس.همه ی لباس های
خودم و ارشن و ریختم داخل چمدان وسایل توی یخچال و فریزر و هم خالی کردم جیمی رو بغل
کردم:میخواهیم بریم یه جای بزرگتر جایی که راحت بتونی برای خودت بدوی و دیگه مثل اینجا زندانی
نباشی،پارسی کرد .وسایل زیاد بود دوتا چمدان و گذاشتم جلوی در اسانسور جیمی و خانه اش رو هم برداشتم
یکبار دیگه چک کردم چیزی مشکل نداشته باشه و بعد در و بستم میخواستم خونه رو تحویل بدم اما پشیمون
شدم چون معلوم نیست من چقدر بتونم با اون روباه مکا ر سازش داشته باشم،با بدبختی وسایل بردم انقدر شعور
نداره که بیاد کمک همه رو توی ماشین گذاشتم و ماشین و از پارکینگ بردم بیرون با ارشن توی ماشینش
نشسته بود و ارشن با خوشحالی داشت براش بلبل زبونی میکرد با ماشین کنارشون رفتم:ارشن بیا سوار شو
بریم .دنیل بدون این که نگاهم کنه:با من میاد و اجازه نداد حرفی بزنم و راه افتاد.وا این چرا اینطوریه ؟؟چرا
نگاهم نمیکنه؟به درک حاال نه که من محتاج نگاه کردن اونم،پسره ی انرمال.پشتش حرکت کرد فرنوش زنگ
زده بود و من هم از فرصت استفاده کردم و باهاش حرف زدم وقتی فهمید میخوام برم انجا شاکی شد و سعی
کرد متقاعدم کنه بیخیال بشم اما من گفتم هیچ غلطی نمیتونه بکنه من اون رهای سه سال پیش نیستم و این
راهی که انتخاب کردم ومجبورم برای دلخوشی ارشن تحمل کنم وقتی دید محکم روی تصمیمم هستم بیخیال
شد .وقتی رسیدیم عمارتش دوتا از به اصطالح محافظ هاش کم ک کردن و وسایلم و بردن.جیمی رو هم با لونه
اش گذاشتم توی باغ تا برای خودش بچرخه دنیل ارشن و بغل کرده بود و با هم به طرف ساختمان رفتن من
هم دنبالشون خدمتکار تا کمر جلوی دنیل خم شد دنیل :شام حاضره؟
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بله،اقا. پس میز و بچینید. چشم و رفت .به ارشن:بیا بریم لباست و عوض کنم .ارشن خواست بیاد که دنیل گرفتتش:خوشگل پسرنمیخواهی اتاقت و ببینی؟ارشن با ذوق:وای،چرااا .به طرف پله ها رفت من هم پشتشون انتهای راهرو همان طبقه
که اتاق خودش بود یه در و باز کرد و برق و زد دهانم باز موند اتاق خیلی خوشگلی بود احساس میکردی وارد
یه دنی ا اسباب بازی شدی درست مثل اتاقی که براش توی خونه ی شایان درست کرده بودم و حتی بهتر ارشن
با خوشحالی از بغل دنیل پایین امد:وایی چقدر اینجا قشنگه،اخ جون استخر توپ داره و به طرف استخر رفت.
گفت:وای تاب و سرسره هم داره .وای کلبه داره و...خیلی ذوق کرد و خوشحال شد من هم فکر نمیکردم دنیل
انقدر اهمیت بده و همچین اتاقی برای ارشن درست کنه کمی فقط کمی دلم براش سوخت که نمیتونه بچه دار
بشه .زیرچشمی نگاهم کرد:هر چی لباس میخواهی توی کمد و کشو هاهست لباس های خودش و نمیخواهد
استفاده کنی.بهم برخورد:مگه لباس های خودش چیه؟
هیچی بیش از حد بی کالس به پسر من نمیاد.اوهو نیومده شد پسرش دست به سینه ایستادم:یعنی االن داریمیگی من سلیقه ندارم و لباس های مسخره تنش میکنم؟؟ شانه ای باال انداخت:بهرحال باحقوق منشی گری
بیشتر از این نمیتونستی براش خرج کنی و اجازه ی جواب دادن نداد و رفت حالم ازش بهم میخوره،متنفرم
ازش .رفتم توی اتاق و در کمد ها رو باز کردم با انواع لباس و کفش پر شده بود فکر کنم به اندازه ی همون
یکسال خرید کرده بود همه هم مارک دار .یه بلوز شلوار ابی تیره برداشتم و به ارشن که از شدت ورجه وورجه
عرق کرده بود:بدو بیا این لباس و بپوش .ب ه طرفم امد:مامان ما از این به بعد اینجا میمونیم؟
تو چی دوست داری؟ من که خیلی .دوست دارم عالی میشه .در حالیکه لباسش و در می اوردم:اره قراره اینجا بمونیم. عمو هم هست دیگه؟ مگه نگفتی برم بابا بخرم من هم خریدم برات.یعنی عمو بابامه؟ اینطور میشه گفت .باال و پ ایین پرید:اخ جون بابا دار شدم دیگه میتونم پیش بقیه پز بدم اخ جون،اخ جون .ازسادگیش و خوشحالیش لبخندی زدم و به خدمتکاری که جلوی در اماده باش ایستاده بود:لطفا ارشن و ببر

198

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

پایین
 بله .ارشن:مامان نمیایی؟ چرا تو برو،منم بعدا میام .در و بستم و پشتش نشستم یه عروسک خیلی خوشگل شکل تربچه باالی کمدخودنمایی میکرد رفتم برش داشتم خیلی بامزه بود به خودم فشردمش:از این به بعد تو تربچه ی منی.به اتاق
خودم که طبقه یباال بود رفتم روی تخت دراز کشیدم و تربچه ام و بغل کردم  .ارشن هم علی الحساب بابا دار
شد اخی،چقدر ذوق کرد و لبخند ز دم تربچه رو روبه روم نگه داشتم:ولی من بابا ندارم مامان ندارم برادر و
خواهر هم ندارم،داشتما درسته که واقعی نبودند اما باز هم داشتمشون،بغض کردم:ولی االن هیچکس و ندارم
خیلی تنهام اگر یک روز هم فکر میکردم میتونم عاشق بشم بعد ازدواج کنم با وجود ارشن کمی سخت
شده ،نمیدونم خیلی خسته ام دلم یه پشت میخواهد که فقط توی اغوشش برم از خستگی هام براش بگم ولی
فکر کنم فعال فقط تو هستی که میتونم براش حرف بزنم هییی .بلند شدم و لباس هامو از توی چمدان در اوردم
مشغول چیدن بودم که یکی از خدمتکار ها امد:خانم شام حاضره تشریف نمیارید؟
 نه،ممنون میل ندارم. بله و از اتاق رفت بیرون لباس ها رو چیدیم بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون به طرف باغ رفتم پشت عمارت یهباغ خیلی خوشگل بود که هیچوقت ندیده بودم و تازه کشفش کرده بودم یه ابنمای بزرگ به شکل دلفین
وسطش بود اطراف پر از درخت های میوه و گل های ر نگارنگ با چراغ های رنگی تزئینی که واقعا زیبا بود و
دقیقا رو به رویش یه تاپ بود چندبار نفس عمیق کشیدم و با همه ی وجود هوا رو بلعیدم دنبال جیمی گشتم
توی خونه اش نبود چند بار صدایش زدم اما خبری نشد چندبار سوت زدم باز هم هیچی.معلوم نیست سرش
کجا گرم شدم به طرف انتهای باغ رفتم که دو تا سگ نگهبان و تقریبا هار و انجا می بستند کمی تاریک بود نور
موبایلم و انداختم که صدای پارس سگ ها بلند شد حاال خوبه بسته بودند و اگر نه تیکه تیکه ام کرده بودند نور
و تو صورت یکیشون انداختم واقعا ترسناک بودن مثل صاحبشون البته اینا از نظ ر ظاهر ترسناک اند صاحبشون
از نظر باطن نور و روی زمین انداختم با دیدن صحنه ی مقابلم عقب عقب رفتم و شروع کردن به جیغ زدن جیغ
میزدم و گریه میکردم سگ ها از صدای من پارس کردنشون شدت گرفته بود روی زمین افتادم و به جسم
کوچولوی سفید غرق در خونش نگاه کردم نگاه کر دم و جیغ زدم و گریه کردم از صدای من دو تا از محافظ ها
و دو تا از خدمتکار ها و دنیل سراسیمه امدند دنیل با ترس:چی شده؟ جوابش و ندادم فقط زجه زدم چون تنها
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کسی بود که تنهاییم و پر میکرد هر چند حیوونی بیش نبود اما از خیلی از ادم ها باوفاتر و قدرشناس تر بود
یکی از محافظ ها جنازه ی غرق در خونش و برداشت و جلوی دنیل گرفت:اقا مثل اینکه امده بود اینجا سگ ها
هم امانش ندادن ،دوباره گریه ام شدت گرفت سگ های وحشی چندش،هار های بی رحم .دنیل:برای این داری
گریه میکنی؟اینطور زجه مویه راه انداختی؟؟ناراحت شدم بلند شدم:اوال اسمش جیمی بود دوما تو چی از
وفاداری میفهمی تو چی میفهمی از اینکه سه سال تنهاییت فقط توسط یه سگ پر بشه،بشه هم صحبتت جیغ
زدم:هیچی نمیفهمی هیچی.سگ هات هم مثل خودتن بی رحم و حالم بهم زن که به و همجنس خودشون رحم
نکردن چرا؟!! چون ضعیف بود و ناتوان درمقابل انها ،حالم ازت بهم میخوره از همتون متنفرم و به طرف عمارت
دویدم به صدا زدن های ارشن هم توجهی نکردم و سریع رفتم توی اتاق و در و قفل کردم.سگ عزیزم تنها
یادگاری که از یکی از اعضای خانواده ام هم مونده بود مرد،اخی تازه میخواست توی این باغ درندشت برای
خودش بچرخه هر چقدر م یخواهد پارس کنه بدون اینکه کسی از دستش شاکی بشه میخواست با ارشن بازی
کنه .انقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برد با نور خورشید که توی اتاق افتاده بود بیدار شدم ساعت هفت
صبح بود،اصال حال و حوصله ی شرکت و نداشتم ولی مجبور بودم برم صورتم و اب زدم یه پنکک و رژ کمرنگ
زدم مانتو کوتاه مشکیم و با مقنعه مشکیم ست کردم کیفم و برداشتم و از اتاق رفتم بیرون رفتم توی اتاق
ارشن اما توی تختش نبود میخواستم ببرمش مهد رفتم در اتاق دنیل ارام در و باز کردم رفتم داخل ارشن دست
انداخته بود دور گردن دنیل و راحت خوابیده بود لبخندی ز دم و از اتاق امدم بیرون .هیچکس توی سالن نبود
به طرف اشپزخانه رفتم تا به یکی از خدمتکارها بگم که به اون روباه بگه ارشن و بذاره مهد .نزدیک اشپزخانه
که تقریبا پشت عمارت بود شدم که صدای حرف امد.
 نمیدونم ،دختره برای چی بلند شده دوباره امده اینجا؟شاید بچه ی اقا ست مگه اون موقع با اقا نبود فکر نمیکنم،فکر کنم شوهر کرده از شوهرش جدا شده حاال امده برای اموال اقا کیسه بدوزهاخه بهش نمیاد تو چقدر ساده ای.مگه به اقا میاد هرشب یکی رو ببره تو اتاقش؟ نمیدونم واال.اصال حال و حوصله و اعصاب نداشتم ولی باید جوابشون و میدادم مث ل اینکه به بعضی ها درست وبا احترام رفتارکردن نیومده .یک دفعه رفتم داخل هر سه تاشون پریدن و به تته پته افتادن .اخم در هم
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کشیدم:بار اخرتون باشه پشت من یا پسرم یا اقا حرف بزنید اگر یه بار دیگه بشنوم همچین چرت و پرت هایی
دارید میگید دمتون و میگیرم از اینجا پر تتون میکنم بیرون .سرشون و انداخته بودن پایین:فهمیدین؟؟
بله. خوبه،اقا بلند شد بگید ارشن و ببره مهد چشم .پشت چشمی نازک کردم و امدم بیرون خودم خیلی اعصاب دارم که با اینها باید سر و کله بزنم کالهرچیزی که مربوط به اون روباه بشه برای من دردسر سازه پوف .به هیچ وجه حوصله ی شرکت و نداشتم و
تمام مدت اخم کرده بودم بالخره ساعت کاری تموم شد رفتم دنبال ارشن .ارشن با دیدنم با ناراحتی:جیمی
مرد؟؟
اره. من خیلی دوستش داشتممنم. ولی بابا گفت یکی دیگه خوشگلتر و ناز ترش و میخوره .به گفتن باباش پوزخند زدم نفس عمیقیکشیدم:احتیاج نیست.
 چرا گفت میخوره تا مثل جیمی باهاش بازی کنم درست مثل اون .عصبی سرش داد زدم:هیچ کدوم از سگ هادنیا نمیتونه جای اونو برام بگیره .از دادم ترسید و بغض کرد بهش اهمیت ندادم نمیدونم شاید به ارشن هم
حسودیم میشد چون حداقلش اون دنیل و داشت اما من کی رو داشتم  ،هیچکس .تا موقع رسیدن بغ کرده بود
من هم اصال حوصله ی سرحال کردنش و نداشتم .وقتی رسیدیم سریع پیاده شد و به طرف عمارت رفت من هم
پیاده شدم کیفم و برداشتم و به طرف خونه ی جیمی رفتم که حاال خالی بود و کسی نبود که بیاد و جلوم پارس
کنه.اشک توی چشم هایم حلقه زد هم ه جا رو تار میدیدم پلک زدم تا تاریش از بین بره وارد خونه شدم یکی از
خدمتکار های صبح جلو امد و خوش امد گفت گفتم:اقا امده؟
 بله توی سالن هستن .سرم و تکان دادم و به طرف سالن رفتم دیدم ارشن با همون لباس ها نشسته روی پایشو با بغض داره داد زدن منو میگه عصبی شدم اون حق نداشت هر اتفاقی که می افته رو بیاد به اصطالح پدرش
بگه .با عصبانیت:ارشننن .با صدای من ترسید و خودش و توی بغل اون جمع کرد گفتم:بیا اینجا سریع .نیومد
دنیل بلند شد ارشن و بغل کرد و به یکی از خدمتکار ها گفت که بیاد ببرتش ،از اینکه میخواست حرف روی
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حرفم ب یاره آمپر چسبوندم دادم زدم:آرشن بیا اینجا و اگر نه من میدونم و تو .دنیل اخم کرد:صدات و ننداز
توی سرت .به طرفشون رفتم و دست ارشن و گرفت کشیدم:ولش کن باید یه چیزی رو بهش بفهمونم .بالخره
اوردمش پایین:بار اخرت باشه هر اتفاقی که می افته رو بری به دیگران بگی
اما بابا که دیگران نیست. انقدر بابا بابا نکن اونم دیگرانه فهمیدی بار اخرت بود .سرش و انداخت پایین داد زدم:نشنیدم جوابت و؟ اما من که چیزی نگفتم ارشن روی حرف من حرف نیار بگو چشم .سرش و بلند کرد و با چونه ی لرزون:اخه بابا ،..یکی محکم زدمتوی دهنش که صدای داد د نیل و گریه ی ارشن یکی شد .دنیل سریع ارشن و بغل کرد و دهنش و که داشت
خون می امد نگاه کرد .با خشم و عصبانیت :همینجا میمونی تا برگردم حالیت کنم و ارشن و برد ،عصبی بودم
کالفه بودم خسته بودم به طرف اتاقم رفتم در و قفل کردم و خودم و روی تخت انداختم و گریه کردم کمی بعد
در اتاق با ضرب زده شد از جا پریدم دنیل:در و باز کن تا نشکوندمش .سریع پریدم در و باز کردم و با چشم
های به خون نشسته وارد شد یک لحظه ازش ترسیدم که یک طرف صورتم سوخت و سرم کج شد احساس
کردم فکم جابه جا شد .اشکم چکید با نفرت نگاهش کردم گفت:تالفی زدن ارشن.
 تو به چه حقی دست روی من بلد میکنی مگه تو کی هستی اصال چه نسبتی با ارشن داری که بخواهی رفتار منباهاش و تالفی کنی چیه نکنه چندبار بهت گفته بابا باورت شده باباشی نخیر تو هیچ نسبتی باهاش نداری هیچ
نسبتی پس دایه ی دلسوز تر از مادر نشو حاال هم گمشو برو بیرون .به طرفم امد و یقه ی مانتو مو گرفت:از
وقتی قبول کردی که بیای اینجا پس یعنی قبول کردی که من پدرش بشم و حق دارم هر کاری هم که دوست
دارم در موردش بکنم تو هم رفتار و حرکتت و بفهم تا مجبور نشم اینطور جوابت و بدم بار اخرت هم بود که
دست روی ارشن بلند کردی یقه مو ول کرد و از اتاق زد بیرون .جای سیلیش قرمز شده بود ای کاش هیچوقت
قبول نمیکردم که بیام اینجا .روی تخت افتادم و انقدر با تربچه ام درد و دل کردم و گریه کردم تا خوابم برد.
چشم که باز کردم ساعت هشت شب بود چقدر خوابیدم بلند شدم و به حمام رفتم و دوش اب سرد گرفتم و
امدم بیرون با حوله جلوی اینه نشسته بودم و کرم مرطوب کننده میزدم که خدمتکار امد نگاهش کردم گفت:اقا
ارشن بهونه اتون میگیرن نمیایید پایین؟؟.
-میام حاال.
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 بله و رفت .یک تاپ دو بنده مشکی با شلوار تنگ مشکی پوشیدم کتونی هامو پام کردم مانتو شالم و پوشیدم وبه طرف استخر رفتم برق هاشو زدم و رفتم داخل به سالن رفتم مانتو شالم و در اوردم و اهنگ گذاشتم باید
هرطور بود تخلیه انرژی میکردم البته از نوع منفیش شروع کردم به رقصیدن چهارتا اهنگ پشت هم رقصیدم
دیگه جون نداشتم افتادم روی زمین نفس نفس میزدم تو اینه خودم و نگاه کردم م ن یه دختر بیست و یک
ساله که امشب میره توی بیست و دوسال نیستم من اون شادابی و طراوت ندارم من یه مادر بی کس و تنهام که
بچه مو به دندان گرفتم و بزرگ کردم یکه و تنها.لبخند تلخی زدم چه شب تولد غم انگیزی به استخر رفتم
لباسم و در اوردم روی صندلی انداختم و خودم و پرت کردم داخل اب مثل یک ستاره دریایی خودم و پهن
کردم بدون اینکه نفس بکشم نمیدونم چنددقیقه گذشت اما نتونستم ای کاش میتونستم و خودم و راحت
میکردم ای کاش میتونستم،ولی نه هنوز جوون بودم حقم بود به چیزهایی که میخوام برسم تازه قرار بود امتحان
برای کانون وکال بد م .قراره خانم وکیل بشم یکدفعه سرم و اوردم و باال و شروع کردم به نفس نفس زدن کمی
انجا ماندم و بعد امدم بیرون یه دوش گرفتم لباسم و پوشیدم و برگشتم به عمارت به طرف سالن غذاخوری
رفتم ارشن و دنیل نشسته بودند و دنیل هرکاری میکرد که ارشن غذا بخوره اما نمیخورد رو به روی ارشن
نشستم با دیدنم سریع از روی صندلیش امد پایین و به طرفم امد مثال بهش توجه نکردم اما حواسم بهش بود
امد کنارم:مامان جون ببخشید،دیگه هیچوقت هیچ حرفی رو به هیچکس نمیزنم دیگه هم به عمو دنیل نمیگم
بابا چون ناراحت میشی حاال باهام اشتی کن قول میدم پسر خو بی باشم .به دنیل نگاه کردم که با نفرت نگاهم
میکرد پشت چشمی برایش نازک کردم و به ارشن که با بغض و ناراحتی نگاهم میکرد نگاه کردم:باشه،حاال برو
غذا تو بخور.
 میخوام باشما بخورم دیگه پیش عمو دنیل نمیرم چون شما ناراحت میشید .بغلش کردم و نشوندمش رویمیز:اگر دوست داری به عمو بگی بابا اشکالی نداره اشکالی هم نداره پیشش باشی فقط قول بده هیچوقت حرفی
رو که کسی بهت میگه نرو به کسی دیگه بگو باشه؟این حرکت اصال خوب نیست به اینطور ادم ها میگن فضول
یا خبرکش.
خبرکش یعنی چی؟؟ یعنی کسی که حرف دیگران و میره به کسی دیگه میگه خندی د و صورتم و بوسید:چشم قول میدم .لبشوبوسیدم گفتم:افرین خوشگلم،لبت درد نمیکنه؟؟.
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نه مامانی خوبم. پس حاال بشین غذا بخور چشم .کنارم نشست بشقابش و برداشتم و برایش غذا ریختم .با پوزخند به دنیل نگاه کردم او هم نگاهم کردرویم را برگرداندم و مشغول خوردن شدم بعد از شام دنیل:ارشن فردا پایه ای بریم بیرون؟ ارشن با
خوشحالی:اره،بریم بریم .لبخند زد:بیا اینجا بشین ببینم و به پاش اشاره کرد ارشن سریع رفت و روی پایش
نشست دنیل:من نظرم اینه که بریم شهربازی بعد بریم پیتزا بخوریم بعد هم بریم سینما شش بعدی پایه ای؟
اره،اره عالیه .مامان تو هم میای؟ نه عزیزم من نمیامعه،چرا؟؟ کار دارم شما برید بهتون خوش بگذره. حاال نمیشه شما فردا بیایید؟ دنیل با اخم:حاال میبینه نازکش داره داره ناز میکنه بلند شو راه بی افت بیا ببینم.اخم کردم:شعور بچه از تو بیشتر بی تربیت .و رویم را برگرداندم دنیل :ارشن جان نگران نباش مامانتم میاد
 الکی از جانب من قول نده تو فقط حق داری از طرف خودت حرف بزنی .اخم کرد:همین که گفتم حرف رویحرف من نیار.
 اهان مگه تو کی هستی؟هرکسی هم هستی برای من هیچکس نیستی هیچکس بلند شدم:ارشن بدو بیا بریمبخواب .ارشن:مامان میشه یه ذره باهام بازی کنی.
باشه بریم بابایی شما نمیایید؟ دنیل با اخم نگاهم کرد:باشه عزیزم بریم.پوف من ارامش ندارم از دست این بشر .ارشن باخوشحالی باال و پایین پرید دوید به طرف پله ها:ارشن،اروم برو میخوری زمین .همراهش به اتاقش رفتیم
ارشن دو تا ماشین کنترلی برداشت:بابا بیا با مامان مسابقه بده هرکسی برنده شد امشب من پیشش میخوابم
دنیل خندید:پدر سوخته چه تعیین تکلیف میکنی،باشه قبول.لبخند زدم:باشه.ارشن شروع کرد به مثال جاده
درست کردن یه جاده ی پر پیچ و خم درست کرده بود که گذشتن ازش پایه یک میخواست وقتی کارش تمام
شد:خب من ه م داور شروع کنید .ماشین ها رو کنار هم قرار دادیم دنیل با پوزخند:معلوم که میبازی
 -کری نخون ثابت کن .شروع کردیم ارشن هم تشویق میکرد دنیل بدجنس بازی در میاورد و میگرفت طرف
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ماشین من من هم برای اینکه به مانع برخورد نکنم میکشیدم عقب برای همین عقب افتادم و خود جرزنش برد
با پوزخند نگاهم کرد:گفتم که میبرم هنوز خیلی جوجه ای
 اره،اره.با جرزنی بردی کال ذاتت شیشه خورده داره. تو هر طور دوست داری فکر کن فکر نمیکنم ،میبینم .ارشن:بابایی برد ولی چون مامانی ناراحت نشه امشب پیش جفتتون میخوابم باتعجب:یعنی چی؟؟
یعنی توی اتاق بابا یی با هم میخوابیم. نه پسرم پیش بابایی بخوابی بهتره .از شب های بعد پیش من بخواب با ناراحتی:یعنی دوست نداری پیشتبخوابم؟؟
 نههه ،من که از خدامه پس چی؟؟ به دنیل نگاه کردم:نمیخوام پیش بابایی بخوابم. چرااا؟؟ ای خدا حاال بیا به بچه توضیح بده که پدر عزیزت ادم مزخرفیه و از همه بدتر من ازشمتنفرم.دنیل:ارشن جان امشب پیش من بخواب از شب های بعد پیش مامانت .ارشن پاش و کوبید روی
زمین:نهه،،،اخه ای خدا من که معذرت خواهی کردم و گفتم قول میدم پسر خوبی باشم پس چرا مامان این کار و
میکنه .از ناله کردنش خنده ام گرفته بود نشست م روبه روش:اصال امشب پیش من بخواب .دنیل و نگاه کرد:اخه
بابا تنها میمونه.
 نگران نباش عادت داره .ارشن:اره بابایی؟ دنیل با نگاه روباه مآبانه نگاهم کرد:نه عادت ندارم ولی اشکالنداره و قیافه ی ناراحتی گرفت دهانم باز مونده بود کال ادم عوضیه .ارشن:یا باید کنار جف تتون بخوابم یا امشب
و توی اتاقم میخوابم .حالم ازش بهم میخوره حاال برم ور دلش هم بخوابم دلم هم نمیخواست ارشن و ناراحت
کنم چون امشبش تکمیل بود گفتم:باشه،میام سه تایی بخوابیم .ارشن اخ جونی گفت و از گردنم اویزان شد
بغلش کردم و به دنیل که با عشق خاصی به ارشن نگ اه میکرد نگاه کردم به اتاقم رفتم و یه بلوز شلوار ابی
فیروزه ای پوشیدم مسواک زدم و به اتاق دنیل رفتم لباس خواب ارشن و پوشوندم و قبل از اینکه دنیل بیاد
بالشت ارشن و وسط گذاشتم و خودم هم کنارش خوابیدم .موهاش و نوازش کردم و به چشم های طوسیش نگاه
کردم گفت:مامان من خیلی دوست دارم که برام بابایی و خریدی .لبخند زدم و صورتش و بوسیدم فقط امیدوارم
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توی این یکسال خیلی به دنیل عادت نکنه که جدایی براش سخت بشه .دنیل با شلوارک امد و خودش و پرت
کرد روی تخت ارشن پرید روی شکمش که اخش در امد ارشن:بابایی تو خیلی سفیدی حتی از مامان هم
سفیدتری .اخم کردم:ارشننن ..دنیل خندید:میدونم پسر گلم ارشن با تعجب:اینکه بدن مامان مثل شما نیست؟؟
اره. از کجا مگه دیدیش من وقتی باهاش میرم حموم دیدم شما کجا دیدی؟ عصبانی شدم جلوی بچه ی خودتمامنیت نداری باید با لباس بری حموم تا امارت و به دیگران نده .اخم کردم:اقا ارشن بدو بخواب چون دارم
عصبانی میشم .دنیل خندید:داریم اختالط میکنم
 الزم نکرده راجع به رنگ پوست من اختالط کنید .ارشن بدو دنیل شیطون:من که دیدم لزومی نداره بچه بگه.نیم خیز شدم که همه ی موهام از زیر پتو ریخت بیرون :بسهالزم نیست انقدر اون روز ه ای تلخ و یاداوری کنی.
نگاهش کردم دیدم چشمش به موهام که ریخته بود روی بالشت و پتو گفت:موهات خیلی بلند شد .ارشن:اره
مثل راپونزل ..پوفی کردم:ارشن.الالا ..زوود .ارشن:باشه،بابایی شب به خیر و صورت دنیل و بوسیدم به طرف من
هم امد و صورتم و بوسید و بینمون خوابید .ا صال حس خوبی نداشتم از اینکه دوباره باهاش هم تخت میشدم اما
فقط به خاطر ارشن .چون خیلی خسته بودم زود خوابم برد با نور خورشید و سرمای حاصل از کولر گازی بیدار
شدم بیشتر زیر پتو رفتم که دیدم یه جفت دست دور کمرم حلقه شد خاطرات دیشب مرور کرد االن باید
ارشن اینجا باشه سرم و از پتو بیرون اوردم و دیدم دنیل کنار من خوابیده و ارشن اون طرفه  ،لعنتی خیلی ازش
خوشم میاد حاال امده چسبیده بهم خواستم از حصار دستش بیرون بیام که چشمم افتاد به سینه ی ستبر
سفیدش از انجا چشمم را باال اوردم و به صورت شش تیغه وسفیدش مژه های قهوه ا ی و برگشته و لب و بینی
متناسبش نگاه کردم تا حاال هیچوقت انقدر با دقت نگاهش نکرده بودم احساس کردم ضربان قلبم رفت باال
موندن و جایز ندونستم سریع خودم و به اتاقم رسوندم ودستم و گذاشتم روی سینه ام،وای من چرا اینطوری
شدم؟؟ چیز مهمی نیست فقط به خاطر ترشح هورمون ه که اینطوری شدم اره همینه چندتا نفس عمیق کشیدم
،خودم و روی تخت انداختم و خوابیدم .با صدای در چشم باز کردم پتو رو روی سرم کشیدم و توجهی نکردم
صداقطع شد کمی بعد در باز شد پتو رو کنار زدم و دیدم دنیل جلوی در ایستاده اخم کردم:شعور ندار وارد
جایی میشی در بزنی؟
 -تو خونه ی خودم احتیاج به در زدن ندارم
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 خونه ی خودته که هست اما فعال اتاق منه پس باید در بزنی. من هرکاری دلم بخواهد میکنم در ضمن در زدم حاال هم بلند شو حاضرشو باید بریم و از اتاق بیرون رفتپسره ی احمق صبح روز جمعه ای چه اعصابم و خورد کرد نه به دیشب که امده بود چفت من خوابیده بود نه به
االن هر چی خل وضع گیر من می افته.هییی .به ساعت نگاه کردم نزدیک یازده بود اوه چقدر خوابیدم بلند شدم
تا حاضر بشم نیم ساعت طول کشید از اتاق رفتم بیرون ارشن و دنیل توی سالن بودند ارشن با دیدن:سالم
مامان جون صبح به خیر.
لبخند زدم:ال بته ظهر بخیر خوشگل پسر .ارشن:خب همون ظهر حاال بریم؟ بریم .دنیل:ما صبحانه خوردیم برو بخور میریم. میل ندارم بریم و به طرف در رفتم.وقتی رسیدیم شهربازی من نشستم دنیل هم ارشن و برداشت و برد سوارتک تک بازی ها کرد و بعضی ها رو هم خودش سوار میشد تا حاال انقدر بهش خوش نگذشته بود .صدای پیس
پیسی توجهم و جلب کرد سرم و برگرداندم و دیدم چندتا پسر ان طرف تر ایستادن و مثل میمون ادااصول در
میارن توجه نکردم اما دست بردار نبودن کالفه شدم بلند شدم و به طرف ارشن و دنیل رفتم دنیل ارشن و سوار
ماشین کرده بود و با هم ماشین سواری م یکردن ارشن با دیدن من دست تکان داد لبخند زدم و براش دست
تکون دادم
 خانم خوشگله چقدر ناز میکنه بیا این شماره ات و بده و خالص .اخم کردم و برگشتم طرفش:ببین من شوهردارم یه پسر هم دارم حاال برو رد کارت.
 به قیافه ات نمیاد شوهر داشته باشی حلقه هم که دستت نیست.ش رمنده یادم رفته بود برای ظاهرن از شما اجازه بگیرم حاال برو اون طرف و بهش تنه ای زدم و به طرفارشن که داشت می امد بیرون رفتم و بغلش کردم و صورتش و بوسیدم دنیل هم با یه ژست که فقط مخصوص
خودش بود امد،خب مثل اینکه چیزی ندید.حاال اگر میدید مثال چه کار میکرد؟!! !حتما می امد جلو و میزد پسره
رو کتلت میکرد از فکرم خنده ام گرفته بود توهم زدم دست خودم نیست.بالخره ارشن خان رضایت داد و
رفتیم رستوران ارشن و بردم تا دستش و بشورم وقتی برگشتم دیدم دو تا دختر با تیپ خیلی مزخرف سر میز
ما نشستن اخم کردم و به طرفشون رفتم صدای ی کیشون شنیدم:چیه؟باب میلت نبودیم که اینهمه داری برانداز
میکنی .به دنیل نگاه کردم که یه جوری نگاهشون میکرد پسره ی عوضی اینجا هم دست بردار نیست رفتم
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جلو:ببخشید فکر نمیکنید جایی که نشستید براتون زیادیه؟هرسه برگشتن نگاهم کردن گفتم:زود بلند شید تا
اون روم باال نیومده .همونی که حرف میزد:اخه جوجه کوچولو مثال روت باال بیاد چه غلطی میکنی؟تو که با یه باد
پخش زمین میشی .به دنیل نگاه کردم تا حداقل اون حرفی بزنه اما دیدم نه،خیلی بیخیاله ،انگار امده نمایش و از
نمایش هم داره لذت میبره .پوزخند زدم:بلند میشی یا باد و بهت ن شون بدم بلند شد:زیادی داری حرف میزنی.
ارشن از ترس چسبیده بود به من از خودم جداش کردم و به طرف دنیل فرستادم سرم و جلو بردم و توی یک
سانتی صورت دختره نگه داشتم از حرکتم جا خورد اما پا پس نکشید:ببین من با این اقا هیچ نسبتی ندارم اصال
هم برام مهم نیست که چه غل طی میکنه،اما امروز اصال روی مود نیستم برای همین بهتره هر چه سریعتر منو با
یه خداحافظی خوشحال کنی .و یقه ی مانتوش و گرفتم و مثال درست کردم:یه جا دیگه تورتو پهن کن این اقا با
صد پله از تو بهتراش بوده با تحقیر سر تا پاشو برانداز کردم:تو که خوراک یه ساعتیش از حرص دندان هاشو
روی هم میسایید کیفم و برداشتم و دست ارشن و گرفتم و سریع از رستوران زدم بیرون پسره ی عوضی
بیشعور واقعا حالم ازش بهم میخوره نکرد یه کلمه حرف بزنه مردم همخونه دارن من هم همخونه دارم ارشن
هم هی غر میزد سریع ماشین گرفتم:ارشن دهنت و ببند حوصله ند ارم تفریحت و کردی یه دور بازی های
شهربازی رو درو کردی دیگه چی میخواهی .با لحن مظلومانه ای:پیتزا .عصبانیتم فروکش کرد لبخند محوی
زدم:میخرم .جلوی یه رستوران گفتم نگه داره سه تا پیتزا خریدم و به طرف خونه رفتم ماشین دنیل و دیدم
رفتیم داخل دنیل با دیدن ما سریع ا مد جلو و با عصبانیت:کجا سرتو مثل حیوون نجیب انداختی رفتی؟
 رفتم تا مزاحم الس .....به ارشن نگاه کردم که به ما نگاه میکرد حرفم و خوردم پیتزا ها رو به خدمتکار دادم وگفتم دو تاش و گرم کنه یکیش و هم بذاره توی یخچال دست ارشن گرفتم و بردم اتاقش و لباس هاشو عوض
کر دم ارشن:مامان با بابایی دعوات شده؟؟ اخی که چقدر قشنگ میگفت بابایی.
 اره عزیزم ..بابایی کار بدی کرده برای همین دعوامون شد. میخواستی بزنی توی دهنش؟خنده ام گرفت از ریز ببینیش:نه،،کارش انقدر بد نبود حاال هم بدو بریم پیتزامنتظره .روز ها از پس هم سپری میشد بدون هیچگونه چالش و دغدغه ای من و دنیل مثل سایه بودیم و فقط
شاید سر میز شام همدیگه رو میدیدیم که اون هم هیچ حرفی رد و بدل نمیشد البته بهتر چون اصال حوصله ی
کل کل کردن نداشتم برای همین در نظر نمیگرفتمش اما برای ارشن اینطور نبود مثل یه پدر نمونه بود یه
پدری که ه یچوقت ارشن نمیفهمد که پدر واقعیش نیست ،درست مثل پدر من با همون عاطفه و احساس .اواسط
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شهریور بود و ترم تابستونی برداشته بودم تا درسم زودتر تموم بشه کل روزم پر شده بود سرکار و دانشگاه و
درس برای ازمون کانون وکال هم از طرف دیگه و اصال به ارشن نمیرسیدم البته گا هی اوقات باهاش بازی
میکردم تا حداقل حضورم فراموش نشه .از باریمان خواسته بودم به هر طریقی هست حق ارشن و ازشون بگیره
او هم قبول کرده بود و پرونده رو به جریان انداخته بود و چون انها زیر بار نرفته بودند دادگاه تشکیل شد بود
و فعال پرونده در جریان بود.با صدای ار شن که دنبال من میگشت بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون .با دیدن من
ذوق زده دوید بغلم بغلش کردم و بوسیدمش گفتم:امروز خوش گذشت مهد؟؟
 اره،مامانی خیلی خوب بود بابایی هنوز نیومده؟نه نیومده. پس میای بریم توی اتاقم باهام بازی کنی خیلی وقته باهام بازی نکردی .راست میگ فت خیلی وقت بود بههوای پدر جدیدش ازش غافل شده بودم.دوباره صورتش و بوسیدم:بریم پسر خوشگلم .با ذوق دست هاشو بهم
زد:اخ جون ..تا وقتی دنیل بیاد با ارشن بازی کردم موقع شام دنیل بدون اینکه نگاه کنه:چند روز نیستم باید برم
یه سفر حواست به ارشن باشه .پوزخند زدم:اخ ه نه که توی این سه سال لحظه به لحظه با من بودی برای همین
داری اینطور نصحیت میکنی .چپ چپ نگاهم کرد:کال گفتم .ارشن:بابایی کجا میری؟ لبخند بهش زد و بغلش
کرد:عزیزم کار دارم باید یه سفر برم
 نمیشه منم ببری؟ نه عزیزم ولی قول میدم دفعه ی بعد باهم بریممامانم میاد؟ اگر دوست داشته باشه.حاال هر چی دلت میخواهد بگو برات بخرم.ارشن هم شروع کرد به لیست کردن حاالانگار کم اسباب بازی داره .بعد از شام وقتی داشتم از پله ها میرفتم باال گفت:حواست به ارشن باشه اون درس
لعنتی رو هم ول کن به بچه ات برس اگر امسال قبول نشی اسمون به زمین نمیاد.
 ممنون از نصیحت دلسوزانه ات .شب خوش و به اتاق ارشن رفتم ارشن:مامان بابایی نمیاد؟؟حاال که فردامیخواهد بره میخوام پیشش باشم و بغض کرد موهایش را نوازش کردم:عزیزم غصه نخور بابایی زود میاد تازه
قراره برات یه عالمه اسباب بازی بخره.
-من بابایی دوست دا رم خیلی هم دوست دارم دلم نمیخواهد تنهام بذاره...و زد زیر گریه بغلش کردم:تنهات
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نمیذاره عزیزم بهت قول میدم اخه این چه حرفیه.اشکش دو چندان شد همان موقع دنیل در اتاق باز کرد با
دیدن ارشن:چی شده خوشگل پسر چرا گریه میکنی؟؟ برو من پیششم .اخم کر م:برای من تکلیف تعیین نکن
هر کاری دلم بخواهد میکنم با اخم نگاهم کرد و به طرف ارشن امدو بغلش کرد من هم موندن و جایز ندونستم
و از اتاق امدم بیرون همان موقع موبایلم زنگ خورد فرنوش بود گفت دوباره بابا برای پیدا کردنم بهش زنگ
زده نمیدونستم چه کار کنم اما به نظرم بس بود هر چقدر دور موندم از شون برای همین بهش گفتم بگه فردا
میرم شرکتش.از پیشنهادم استقبال کرد و خوشحال شد  .صبح حاضر شدم یه تیپ خوشگل زدم ارشن و هم
حاضر کردم صبحانه اش رو دادم و بردمش مهد ،هیجان داشتم استرس کل وجودم و گرفته بود به شرکت رفتم
چقدر دلم برای اینجا تنگ شده ب ود به طبقه ی اخر رفتم به میز منشی نگاه کردم که دختری پشتش نشسته بود
با یاداوری خودم لبخند زدم جلو رفتم منشی:بفرمایید؟
 میخواستم اقای شکوهی رو ببینم موشکافانه نگاهم کرد و با خوشحالی:شما رها خانم هستید؟لبخند زدم:بله .باخوشحالی:وای چقدر خوشحالم که اینجایید اال ن بهشون خبر میدم مطمئنم خیلی خوشحال میشن.
 من خودم میرم داخل احتیاج نیست زنگ بزنید.اما..،. اما نداره که  .و به طرف در رفتم نفس عمیقی کشیدم و چند تقه به در زدم صدای پر صالبتشامد:بفرمایید.اشک در چشم هایم حلقه زد چقدر دلم برای این صدا تنگ شده بود با دست ها ی لرزان در و باز
کردم و رفتم داخل سرش را بلند کرد و با بهت نگاهم کرد من هم همینطور چقدر دلم برای چشم های ابیش
تنگ شده بود بلند شد و با چند قدم بلند خودش را بهم رساند و محکم بغلم کرد من هم از خدا خواسته بغلش
کردم حاال که بعد از سه چهار سال دوباره به پناهگاه امنم برگشتم بغضم سر باز کرد و اشکم جاری شد سرم را
نوازش میکرد:رها،رها ...باورم نمیشه اینجایی احساس میکنم خواب میبینم محکم بغلش کردم و گفتم :خواب
نیست من واقعا اینجام از خودش جدایم کرد و صورتم و با دست هایش قاب گرفت و با چشم های پرتالطمش
جزء به جزء صورتم ر ا کاوید پیشانیم را بوسید و دوباره بغلم کرد :منو ببخش عزیزم من بهت تهمت زدم به
دختر از گلم پاک تر تهمت زدم با حرفام ناراحتت کردم خواهش میکنم منو ببخش منو ببخش عزیزم .از بغلش
بیرون امدم:منظورتون چیه؟؟ به طرف مبل هدایتم کرد و خودش کنارم نشست و دستم را گرفت:من نباید
قضاوتت میکردم تا دو ماه بعد از رفتنت سعی میکردم خودم و بیخیال نشون بدم اما هم عسل و هم دیگران
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میدونستند همه اش تظاهره تا اینکه ارتام پیشنهاد داد فیلم و به یکی از دوستاش که عکاس حرفه ای نشون بده
او هم تآیید کرد که همه اش فتوشاپ و با نرم افزار درست شد ه به یکی دیگه هم نشان دادیم او هم همین
حرف و زد علنا دنبالت گشتم اما نتونستم پیدات کنم تا اینکه خودت یه شب زنگ زدی مست بودی و حرف
هایی زدی خواستم از طریق موبایلت پیدات کنم اما نشد به هر دری زدم اما انگار اب شده بودی با ناراحتی:منو
ببخش من در حقت بد کردم مس بب اوارگیت من بودم به دروغ های ارتام لبخند زدم:نه این حرف و نزنید هر
کس دیگه ای هم جای شما بود همین عکس العمل نشون میداد خیلی سختی کشیدم خیلی تنها بودم خیلی
داغون بودم منکرش نمیشم اما االن که اینجام و دوباره پیش شما سعی میکنم فراموشش کنم.
من مسبب همه ی تن هایی هات هستم .چرا نیومدی توضیح بدی؟چرا نیومدی بگی دروغه؟ شما عصبانی بودید گوش نمیکردید. درست میگی میدونم سختی زیاد کشیدی اما خواهش میکنم فراموش کن و برگرد خونه هنوز فرصت برای باهم بودن هست مطمئنم عسل با دیدن تو خیلی خوشحال میشه اصال از وقتی تو رفتی همه ا مون انگار یه قسمت
از وجودمون رفت حتی ارتام میفهمیدم ناراحته اما سعی میکرد خونسرد باشه.سرم را روی شانه ی مردانه اش
گذاشتم موهایم را نوازش کرد:من از خدامه خیلی دلم برای همه تنگ شده ولی اوضاع فرق کرده من اون رهای
سابق نیستم
منظورت چیه؟ راستش ،،راستش من بچه دا رم.دست از نوازش کشید و با بهت نگاهم کرد:تو ازدواج کردی؟ نه ..اخم کرد:پس چی؟؟بلند خندیدم:بابا سام جونم فکر های منحرفی نکن که از قیافه ات معلومه دوباره داریتهمت میزنی .لبخند کمرنگی زد:تو اگر جای من بودی چه فکری میکردی؟
 قضاوت و میذاشتم بعد از شنیدن ماجرا.خب میشنوم ...جریانو با اندکی سانسور که منوط بر اینکه نگفتم ارشن بچه ی شایانه برایش گفتم سرش راتکان داد:میفهمم،مشکلی نداره اون بچه هم مثل نوه ی ماست ادم وقتی گل و میخواهد خار هایش رو هم
میخواهد چون تو مادر اون بچه ای و دختر ما پس ما هم اونو نوه ی خودمون میدو نیم لبخند زدم:خیلی از
برخوردتون میترسیدم
 -تو کار اشتباهی کردی که قبول کردی اسمت بره توی شناسنامه ی اون بچه اما خب االن اون هیچکس و به غیر
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از تو نداره پس تو مادرشی و تنها ولیش ،دوباره سرم را روی شانه اش گذاشتم:اصال باورم نمیشه االن پیشتونم و
از ارشن گفتم.سر م را بوسید:شب با ارشن بیایید خونه.
 نفس چه کار میکنه؟ با ابتین ازدواج کرد خیلی دنبالت گشت ولی پیدات نکرد بنابراین ازدواج کردن سرم و تکان دادم و بالبخند:خوشحالم.ارتام چی؟
 خودت امشب میای همه رو میفهمی .منتظریم .صورتش را بوسیدم:چشم .زنگ زدم شرکت تا برام مرخصی ردکنند .برگشتم عمارت دنیل .حاال که خانواده ام و دارم دیگه لزومی نداره اینجا بمونم درسته من گفتم تا قبل از
رفتنش اینجا میمونم اما هیچ مدرکی ازم نداره تا بخواهد متهمم کنه.ارشن هم مطمئنا با قرار گرفتن بین دیگران
دنیل و زود فراموش میکنه .وقتی ارشن از مهد ام د بردمش توی اتاقش گفتم:میخواهیم بریم بیرون پایه ای؟؟
 نه.با تعجب نگاهش کردم باور نمیکردم گفتم:ارشن میخواهیم بریم یه جای خیلی خوب اونوقت تو نمیخواهیبیای؟
 دلم برای بابا تنگ شده. باشه حاال بریم انجا مطمئنم دلتنگیت یادت میره.نه یادم نمیره باشه حاال تو بیا بریم. اصال کجا میخواهیم بریم؟ میخواهیم بریم خونه ی پدر و مادر من .با تعجب:یعنی من پدربزرگ و مادربزرگ دارم؟.لبخند زدم:بله پس تا االن کجا بودن؟؟ خب خونه اشون بودن. پس چرا االن امدن؟؟ به خاطر اتفاق هایی،حاال تو بگو دوست داری بیای یا نه؟؟ کمی نگاهم کرد:باشه ولی ب اید با بابایی حرف بزنم.سرم و تکان دادم:فقط حرفی از اینکه کجا میخواهیم بریم نزن باشه؟
چرا؟؟ -خب بابایی نباید بدونه باشهه؟
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 باشه .شماره ی دنیل و گرفتم و دادم به ارشن وقتی دلتنگیش برطرف شد لباسش و پوشاندم خودم هم حاضرشدم و با هم به طرف خونه ی بابا رفتیم وقتی رسیدیم نگاهی به نمای ساختمان کردم:ارشن تو نباید هیچی از
بابایی بگی
چرا؟؟ تو امشب افتادی روی دنده ی چرا؟وقتی میگم نگو بگو چشم .سرش و پایین انداخت:چشم. افرین یادت نره،حاال هم پیاده شو .زنگ در را فشردم و با صدای تیکی باز شد وقتی وارد حیاط شدیم بوی گلها مشامم را پر کرد چقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود ارشن با دقت اطراف و نگاه میکرد دستش را گرفتم و
به طرف ساختمان رفتیم با باز شدن در چهره ی مامان و بابا که کنار هم ایستاده بودن ظاهر شد اشک در چشم
هایم دوید چقدر دلم برای مامان عسلم تنگ شده بود خودم را در اغوشش اندا ختم و هق هقم بلند شد او هم
بدتر از من و فقط میگفت این همه مدت کجا بودی؟؟ بالخره بابا ما رو از هم جدا کرد تازه چشمم به بقیه افتاد
تقریبا همه ی فامیل انجا بودن نفس را دیدم که حاال جا افتاده تر و خوشگلتر شده بود بغلم کرد توی بغل او هم
یه فصل گریه کردم بعد نوب ت به مادر جون رسید چقدر دلم براش تنگ شده بود و بعد عمه ساری خاله بهار و
دیگران که ،بزرگتر و جاافتاده تر شده بودن رسید بالخره توی سالن رفتیم و من بین مامان و بابا نشستم و به
جمع خانوادگیمون نگاه کردم و تنها نبود ارتام بدجور توی ذوق میزد .خدمتکار ها مشغول پذیرایی بودن متوجه
نبود ارشن شدم دیدم انطرف تر کنار مادر جون نشسته و داره حرف میزنه لبخند زدم به کل ازش غافل شدم.
عمه:ببین چه به روز داداشم و زنداداشم اوردی کجا بودی؟؟
 یه جا توی این شهر زندگی میکردم سهند که حاال چهره اش مردانه تر و جذابتر شده بود و مانند سیبی بود کهاز وسط با بابا نصف کرده باشن:من همه جا رو دنبالت گشتم اما تو نبودی؟؟
 بودم درست نگشتی .خاله بهار گفت :ازدواج کردی؟نهپس این بچه؟ من فقط مادرشم .عمه:یعنی چی؟مامان به جای من:یعنی فقط مادرشه مثل مادرخونده .روشنا:خیلی نازه ادمدلش میخواهد درسته بخو رتش .مازیار که حاال بزرگتر شده بود و مردی شده بود برای خودش:البته با اون
اخمش اول باید یه کوزه عسل و روش خالی کنی .همه خندیدن گفتم:چطور دلت میاد ؟؟پسرم به این
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نازی.ارشن بیا اینجا ارشن به طرفم امد بغلش کردم و روی پایم نشاندمش ارام در گوشم:مامان اینا کی اند؟
مامان و نشان دادم و گفتم مامان عسل .بابا سام...تک تکشون بهش معرفی کردم ارشن رو به بابا:یعنی شما االن
پدربزرگمید؟؟ بابا خندید و ارشن و بغل کرد:اره خوشگل پسر.
 پس قبلش کجا بودید؟؟ قبلش هم اینجا بودیم خب چرا من ندیدمتون تا حاال؟؟ بابا درگیر سوال های ارشن بود به مامان که با لبخند نگاهشون میکرد:ارتامکجاست؟ نگاهم کرد:سفر.
کجا؟؟ باید میرفت دبی پس فردا میاد.میدونه برگشتم؟ وقت نکردم باهاش صحبت کنم. البته فکر نمیکنم براش مهم باشه دستم را گرفت:اینجوری نگو واقعا دوست داره مثل نفس .سرم و تکان دادمبهرحال اونا که از گذشته ی ما خبر نداشتن .نفس کنار مامان نشست:خوب خلوت کردین ها .ما رو تحویل
نمیگیرید .لبخند زدم گفت:باور کن همه جا رو دنبالت گشتم گفته بودم تا تو رو پیدا نکنم ازدواج نمیکنم چون
یه جورایی مقصر بودم و تو به خاطر حرف من رفتی .یکسال دنبالت گشتیم اما هیچی به هیچی با اینکه اصال
راضی نبودم اما بالخره با اصرار ابتین و مامان و بابا قبول کردم .لبخند زدم:خوشحالم به عشقت رسیدی و به
ابتین نگاه کردم که با امیرخان مشغول حرف زدن بود حاال مهم نیست که تنها خواهرت توی عروسیت نبود.
خودش و مظلوم کرد:خب نبودی دیگه و اگر نه دوست دا شتم باال سرم قند بسایی یا اذیت کنی.
 پس االن مامان و بابا دوسال که تنها اند،بی هیچ سرخری مگه نه؟؟؟ مامان با خنده اخم کرد:باز تو شروعکردی خجالت بکش زشته.
 وا،خب راست میگم دیگه واال زمانی که ما بودیم بابا از هر فرصتی استفاده میکرد تا دکمون کنه ولی حاالراحته .نفس خندید:اره مامان راست میگه .ولی خب ارتام بعضی وقت ها میومد و خلوت عاشقانشون و بهم میزد
و چشمک زد .بلند خندیدم مامان مثال جدی:بسه دیگه اگر به باباتون نگفتم یه اشی براتون نپختم هرسه زدیم
زیر خنده .گفتم:راستی رهام و نمیبینم .مامان:بالخره خاله ات دست از تک پسرش برداشت و گذاشتش بره
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سربازی .سرم و تکان دادم:راستی ماجرای مهران و مارال چی شد؟ نفس:مگه تو خبر داشتی؟
 من از همون اول میدونستم .سرش و تکان داد:هیچی دیگه اول که اقا متین و نجال جون قبول نمیکردند بعد همسر یه سوء تفاهم هایی مارال گفت که مهران و نمیخواهد و لی حاال همه چیز درست شده و اوایل مهر
عروسیشون .لبخند زدم:خوبه .مامان:تا شما حرف بزنید برم بگم شام و اماده کنند و رفت .نفس جای مامان
نشست گفتم:از زندگیت با ابتین راضی؟ با عشق نگاهش کرد:واقعا دوستش دارم بهترین مردیه که میتونستم
داشته باشم .
خوشحالم.تو چی؟ ا زدواج نمی خواهی بکنی؟ فعال با وجود ارشن عالقه ای ندارم. اخرش که چی اون همیشه باتوئه ،از همون اول نباید خودت و درگیرش میکنی. ولی تنها کسی بود که تو اوج تنهاییم داشتم و اصال از داشتنش پشیمون نیستم .تو چی خبری نیست؟ لبخندزد:فعال که نه.میخوام فعال فقط خودم و خودش باشیم .خندیدم:پس ورژن تک پری از نوع دختر بابایی .او هم
خندید:اره .موقع شام بابا ارشن و بغل کرد:خوشگل پسر بریم شام .ارشن:بریم بابا جون .بابا خندید و با هم به
سالن غذا خوری رفتند چقدر خوبه که ارشن انقدر سریع صمیمی شد شاید اینطوری راحت تر دنیل و فراموش
کنه موقع شام سهند کنارم نشست نگاهش کردم و لبخند زدم گفت:همه جارو زیر پا گذاشتم و دنبالت گشتم اما
مثل یه قطره شده بودی توی دل دریا .لبخند زدم:خب دیگه من رهام اگر نخوام پیدا بشم هیچکس نمیتونه
پیدام کنه با دلخوری نگاهم کرد:اما همه امون نگران بودیم و دنبالت گشتیم
 مهم اینه که االن اینحام. اره درسته ولی امیدوارم ناراحتی هامون و فراموش نکنی .رو به رویش ایستادم:مطمئن باش تنهایی که منکشیدم خیلی بیشتر از ناراحتی شما بود تو چه میدونی خسته و کوفته از دانشگاه یا سرکار بیای خونه بعد ببینی
کسی نیست که منتظرت باشه یعنی چ ی.من همه ی اینها رو تجربه کردم پس مطمئن باش قبل از همه برای من
خیلی بیشتر از اونچه که فکر میکنی عذاب اور و دردناک بوده .سرش و تکان داد و برای عوض شدن جو:هنوز
خانم وکیل نشدی؟
 -نه هنوز ،چند وقت دیگه باید ازمون بدم بعدش همه چیز مشخص میشه تو چی؟
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مدرکم و گرفتم و االن تقریبا شرکت بابا رو اداره میکنم لبخند زدم:موفق باشی.او هم لبخند زد:همچنین.دوست داشتم ارتام و ببینم دلم براش تنگ شده بود ای کاش بود شب به اصرار مامان و بابا ماندیم انجا به اتاق
قدیمیم رفتم مثل سابق دست نخورده بود ارشن انقدر خسته بود که وقت بهانه ی د نیل و گرفتن نداشت و
تقریبا بیهوش شد من هم کمی خاطراتم و مرور کردم و خوابیدم .صبح که رفتم پایین دیدم نفس و ابتین هم
انجان .با تعجب سالم دادم:شما اینجا چه کار میکنید؟ نفس:واا،،خب اومدم خونه ی بابام.
 میدونم امدی خونه ی بابات منظورم این وقت صبحه؟ ابتین:از انجا یی که نفس دلش برای خواهرش و پسرخوشگلش تنگ شده بود ما رو روز جمعه ای از خواب و زندگی انداخت و اورد اینجا .خندیدم و سر میز نشستم.
نفس:تو برو باال بخواب کسی جلوتو نگرفته که .بابا:اره از چشم های خمارت معلوم اوضاعت چقدر وخیمه بلند
شو برو توی اتاق نفس بخواب .کم ی نگاه کرد و بلند شد:پس با اجازه .وقتی رفت بابا:رها وسایلت و جمع کن
برمیگردی اینجا.
 چه فرقی داره که کجا باشم چرا فرق داره دیگه لزومی نداره ازمون دور باشی. اخه من نمیخوام خلوت شما و مامان بهم بخوره .مامان چپ چپ نگاهم کرد و بابا:تو نگران نباش من میدونمکجا با مامانت خلوت کنم .مامان با اعتراض:ساااام و من و نفس زدیم زیر خنده بابا هم در حالیکه میخندید:چیه
خب دارم بچه رو توجیه میکنم مامان پشت چشمی نازک کرد:تو که راست میگی .چقدر دلم برای این کلکل ها
تنگ شده بود  .نفس لیوان ابمیوه و شیر و جلوم گذاشت:راست میگن بر گرد دیگه نمیخواهد با وجود ارشن تنها
باشی.
 ببخشید من این چند وقت تنها بودم درسته ولی اون برای زمانی بود که خانواده ات و نداشتی نه االن .بابا جدی:نفس درست میگه همین فردابرمیگردی اینجا .سرم و تکان دادم چاره ای جز قبول کردن نداشتم البته از خدام بود فقط نمیدونستم با اون
روباه مکار چه کار کنم بابا:خب توی این مدت کجا کار میکردی؟
 منشی یه شرکت دارویی بودم .نفس با ناراحتی:تو خیلی سختی کشیدی ،خیلی سخته با اون سن کم هم بچهداری کنی و هم کار کنی و درس بخونی چون ادمی نبودی که به سختی عادت داشته باشی .مامان با ناراحتی
د ستم و فشرد:ما رو ببخش ما زود قضاوت کردیم هم باعث عذاب تو شدیم هم خودمون .لبخند زدم و دستش
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را فشردم:نمیگم نه سختی نکشیدم چون دروغ محضه یا دلم براتون تنگ نشده ولی به نظرم این سختی منو اب
دیده کرد و باعث شد پوست بندازم خندیدم یعنی پوستم کلفت بشه .مامان اشک تو ی چشم هایش حلقه زد
گفتم :ای بابا فیلم هندیش نکنید دیگه هر چی بوده گذشته مهم اینکه االن همه دوباره کنار هم هستیم .همان
موقع خدمتکار امد و گفت ارشن بیدار شده داره گریه میکنه سریع به اتاق رفتم دیدم مثل ابر بهار داره گریه
میکنه بغلش کردم:چرا گریه میکنی عزیزم؟
 کجا رفته بودی من ترسیدم .سرش و نوازش کردم:از چی؟ فکر کردم رفتی لبخند زدم و از خودم جداش کردم:من هیچ جا نمیرم هیچوقت اینو یادت باشه که هیچوقتهیچوقت تنهات نمیذارم.
 بابایی چی؟؟ میخوام باهاش صحبت کنم .سرش و نوازش کردم و برای اینکه حرف و منحرف کنم:دوستداری بی اییم اینجا زندگی کنم؟
 اره ،خوشگله .ولی بابا چی اونم میاد.؟ ای خدا این بچه مثل اینکه نمیخواهد بیخیال پدرش بشه .گفتم:ارشنجان بابایی نمیتونه بیاد اینجا
چرا؟؟ چون شاید دیگه هیچوقت برنگرده پیشمون دوباره بغض کرد:یعنی چی من بابایی رو میخوام همین االنمیخوام باها ش حرف بزنم و زد زیر گریه حاال مگه ساکت میشد گفتم:باشه زنگ میزنم فقط حرفی نزن که
کجاییم .سرش و تکان داد شماره ی دنیل و گرفتم و موبایل و دادم بهش بعد از چند بوق صدای خواب الود
دنیل امد .ارشن با ذوق باهاش حرف میزد و ابراز دلتنگی میکرد او هم همینطور و معلوم بود واقعا دلش تنگ
شده .خدا رو شکر ارشن حرفی نزد که کجاییم  .دلم براش سوخت هر چند ادم عوضیباشه ولی گناه داره که
نمیتونه بچه دار بشه و لذت پدر شدن و بچشه البته شاید حقشه به شخصه کم بال سر من نیاورد دیگه عوضی
بازی هاش و کار های دیگه اش بماند.شانه ای باال انداخ تم و ارشن و بغل کردم و بردمش پایین .بابا با دیدنش
امد از بغلم گرفت و شروع کرد باهاش حرف زدن خیلی لحظات خوبی بود و واقعا خدا رو بابت داشتن دوباره
خانواده ام شاکرم.بعد از .گذاشتن ارشن به مهد به شرکت رفتم و استعفا دادم دیگه بسه هر چقدر کار کردم
حاال میخوام ب رای خودم باشم از انجا به خانه ی دنیل رفتم و وسایل خودم و ارشن و توی چمدان گذاشتم وقتی
خواستم بیام یکی از خدمتکار ها با تعجب:خانم جایی تشریف میبرید؟
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نه چطور؟ هیچی،راستی اقا تماس گرفتند و گفتند بهشون زنگ بزنید .شانه ای باال انداختم:هر کی کار داره خودش زنگمی زنه بهرحال ممنون خداحافظ.
 به سالمت .خیلی حس خوبی داشتم از اینکه دوباره برمیگردم پیش خانواده ام به خونه ی پدریم و احتیاجنیست دیگه سختی بکشم و تنهایی رو تحمل کنم .تازه رسیده بودم خونه و میخواستم وسایلم و جابه جا کنم که
موبایلم زنگ خورد جواب دادم
کجایی؟؟ اخم کردم:هر جا .داد زد:یه کالم گفتم کجایی؟مثل ادم جواب بده. اخه ادم نمیبنم که بخوام درست جواب بدم. رها منو سگ نکن که االن بلند شم بیام ایران.به من چه.یه کالم بگو کجایی؟ خبرها چه زود میپیچه اقای دکتر و زدم زیر خنده .با حرص:کجا وسایلت و جمع کردی؟من دیگه نمیا م انجا قرار ما همین االن کنسل شد تو نمیتونی این کار و بکنی؟ اونوقت چرا؟ ما هیچ قول و قراری با هم نداشتیم. اما من ارشن و دوست دارم. میدونم اما منم تصمیمم و گرفتم تو هم بهتره تا قبل از اینکه برای همیشه برگردی به زادگاهت با خاطراتارشن زندگی .کنی موفق باشی اق ای دکتر بای و بلند خندیدم و قطع کردم واقعا حس خوبی داشتم از اینکه
اینطور زجرش میدادم و تالفی کارهایی که با هام کرده بود و در میاوردم میدونم ارشن و چقدر دوست داره و
االن داره منفجر میشه ولی حقشه بد نیست طعم از دست دادن و بچشه .دیگه راحت بودم نه سر کار میرفتم نه
دغدغه ای داشتم ارشن و هم راننده صبح میبرد مهد و عصر برمیگرداند البته دیگه نمیذاشتم زیاد بره یعنی
نفس و مامان و مامان جون نمیذاشتن بابا هم که از وقتی براش اتاق درست کرده بود وقتی می امد همه اش
پیش ارشن بود اما به نظرم این چیزها راضیش نمیکرد ناراحت بود و گاهی اوقات بهونه میگرفت و میخواست با
دنیل صحبت کنه یا بره پیشش ،من هم سعی میکردم حواسش و پرت کنم تا بهش فکر نکنه یک هفته از
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بازگشت دوباره ی من به خونه میگذشت توی این مدت ارتام و اصال ندیده بودمالبته مامان میگفت کارش طول
کشیده و نیومده  .روز جمعه بود و قرار بود خانواده ی خاله بهار و عمه اینا نهار بیان اینجا نفس هم که پایه
ثابت بود .از انجا که خدمتکارها همه کار و میکردن تا ساعت ده صبح خوابیدیم خواستم به اتاق ارشن برم و
بیدارش کنم که موبایلم زنگ خورد دنیل بود جوابش و دادم:بیا بیرون.
 میدونم شعور نداری چون ا گر داشتی میفهمیدی من برده ی زر خریدت نیستم و باید درخواست کنی نه اینکهاینطور دستور بدی .با عصبانیت:رها نرو روی اعصابم که هر چی دیدی از چشم خودت دیدی.
 نه بابا،مثال چه غلطی میکنی؟ پوزخند زد:فکر میکنم هنوز پدر عزیزت خبر نداره دختر سرراهیش چه از خودگذشتگی کر ده فکر کنم بد نیست بفهمه .ترسیدم از پله ها پایین امدم گفتم:االن میام.
 نه دیگه خیلی دیر شده و زنگ در به صدا در امد .ترسیدم دلم نمیخواست بعد از چهارسال این جریان رو بشهچون به خاطرش کمی تنهایی و سختی نکشیدم سریع از پله ها امدم پایین که پله های اخر پام با اون صندل های
لژ دار پیچ خورد و افتادم زمین صدای جیغ مامان و نفس و مامان جون بلند شد بابا هم که جلوی در منتظر دنیل
بود هراسان امد داخل و به طرف من امد پام به شدت درد میکرد و عضله اش گرفته بود جیغم بلند شد انقدر بد
گرفته بود بابا جلوی پام نشست و شروع کرد محکم ماساژ دادن تا ول کرد و به مامان:عسل لباس هاشو بیار
ببرمش بیمارستان .گفتم:نه احتیاج نیست .بابا:خیلی هم احتیاجه .رو به نفس:نفس برو ارشن و بگیر از پله ها
نیوفته .نفس بلند شد که یکدفعه خدمتکار:اقا مهمونتون امدن .بابا بلندشد ارشن هم با دیدن دنیل با جیغ و
خوشحال ی:باباییییی ...و به سرعت از پله ها پایین امد دنیل هم با خوشحالی بغلش کرد و بوسیدش همه هنگ
کرده بودن و من هم سرم و انداخته بودم پایین .ارشن هم بلبل زبونیش گل کرده بود و به دنیل میگفت:من به
مامان میگفتم شما میایید اما اون میگفت نه .بابا به خودش امد:اینجا چه خبره؟؟ اوضاع بد جور قمر در عقرب
بود تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که خودم و به غش بزنم که صدای جیغ مامان بلند شد .بغلم کرد و
چندبار به صورتم زد بابا باالی سرم امد و صدایم کرد حاال صدای گریه ی ارشن هم بلند شده بود که صدام
میکرد بابا:سریع لباسش و بیار ید .دنیل:اگر اجازه بدید من معاینه اشون کنم اگر احتیاج بود ببریدش
بیمارستان .گل بود به سبزه نیز اراسته شد .بابا:ممنون میشم .و روی هوا معلق شدم توی اغوش گرم پدرم بودم
من و به اتاقی که پایین بود برد.صدای دنیل امد :لطفا یه لیوان اب بیارید .مامان:سام ارشن و از اقای دکتر بگیر.
ارشن هم با گریه میگفت:بابایی مامان نمیره.
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 نه عزیزم مامان خوبه میشه االنم پسر خوبی باش برو تا مامان بیدار شد زود بیای پیشش .همه به هوای ارشنرفتن بیرون نفسمو فوت کردم و چشمام و باز کردم و دیدم دنیل دست به سینه به دیوار تکیه داده و با تمسخر
نگاهم میکنه پشت چشمی نازک کردم و پایم را مالش دادم خیلی درد میکرد .گفت:من نمیدونم چطور خانواده
ات توی جونور و تا حاال نشناختن،
 اخه خودشون مثل تو جونور نیستن که همجنس هاشون بشناسند االن هم مثل بچه ی ادم میری .اخم کرد:اینتو نیستی که تعیین میکنی منم که میگم چه اتفاقی باید بی افته .در ضمن به نظرت پدرت بدش نمیاد که بفهمه
دخترش به مدت سه ماه با یه مرد غریبه که از قضا من هستم زندگی کرده؟؟من که فکر میکنم خیلی شوکه
میشه و شاید اینبار مطمئن بشه دخترش یه هرزه است .لیوان اب و برداشتم و به طرفش پرت کردم که خورد
به دیو ار و شکست با جیغ:دهنت و ببند اشغال عوضی ،خودت یه هرزه و عوضی به تمام معنایی که هرشبت و با
یه هرزه تر از خودت صبح میکنی .همان موقع در اتاق باز شد مامان و بابا امدن داخل بابا:صدای چی بود؟رها
چرا جیغ زدی؟اقای دکتر چی شده؟ با اخم دنیل و نگاه کردم پوزخندی زد:دخ ترتون حالش به شدت از نظر
روحی خرابه به نظرم به یه روانشناس نشونش بدین.
 روانی خودت و هفت جد و ابادت .مامان:رها این چه طرز حرف زدنه؟؟ بابا:اصال اینجا چه خبره ؟ارشن چرا بهشما میگه بابا؟؟ دنیل با خونسردی:چون من پدرش هستم .بابا با بهت منو نگاه کرد:رها ایشون چی میگن اصال
شما از کجا همدیگه رو میشناسید؟ بلند شدم و با عصبانیت:میشه از اینجا بری بیرون تا بیشتر از این با دروغ
هات زندگیم و خراب نکردی دلم نمیخواهد دوباره به خاطر وجود منحوس تو از خانواده ام دور بمونم دور
ارشن و هم خط بکش .پوزخند زد:اینو دادگاه تعیین میک نه .پوزخند زدم:فکر کنم واقعا باورت شده که ارشن
پسرته.
 من به راحتی میتونم ثابت کنم .بابا با عصبانیت:هر دوتون ساکت بشید و بگید جریان چیه؟؟ دنیل:بهتره ازدخترتون بپرسید ولی از من میشنوید به یه ادمی که از لحاظ روان مشکل داره اعتماد نکنید .بابا:اقای محترم
حرف د هنتون و بفهمید و احترام خودتون و نگه دارید .دنیل:از شما بعیده امیدوار بودم منطقی تر برخورد کنید
بابا با اخم:من منطقی هستم اما بستگی داره طرفم در مورد چه چیزی و چه کسی حرف بزنه.پوزخند زد:لطفا
بیایید بیرون باید خصوصی حرف بزنیم .گفتم:بابا حرفاش و باور نکن همه رو داره دروغ میگه  .بابا نگاهم کرد
و به مامان:پیشش بمون و همراه دنیل از اتاق رفت بیرون به طرف مامان رفتم:مامان االن چرت و پرت میگه من
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باید برم جلوشو بگیرم مامانم نگهم داشت:رها چه کار کردی؟این مرد واز کجا میشناسی؟
 میگم همه رو میگم فقط باید االن برم جلوشو بگیرم و از اتاق خودم و انداختم بیرون تویسالن نبودن از یکی ازخدمتکار ها پرسیدم گفت توی اتاق کار بابا رفتن .سریع به طرف پله ها رفتم فقط خدا خدا میکردم دوباره
زهرش و نریزه تحمل دوری دوباره ازشون و نداشتم بدون اینکه در بزنم خودم و توی اتاق انداختم بابا با
دی دنم:رها تو اینجا چه کار میکنی؟؟
 بابا حرف های این ادم عوضی رو باور نکن اون روباه مکاری که فقط بلده دیگران و بدبخت کنه و براشوننقشه بکشه .بابا بلند شد و به طرفم امد:رها جان این چه حرفیه میزنی؟؟ دنیل بلند شد:اقای شکوهی بهتون
پیشنهاد میدم حتما به یه روانشناس نشونش بدین بهرحال امیدوارم منطقی فکر کنید و درست تصمیم بگیرید
االن هم باید برم منتظر تماستون هستم و از اتاق رفت بیرون ..گفتم:بابا چی میگفت؟ با ناراحتی و غم نگاهم
کرد:چرا بهمون نگفتی؟
چی رو؟؟ چرا نگفتی مریض بودی،البته حق هم داشتی ما مسبب همه ی این سختی های که کشیدی هستیم یه قضاوتاشتباه من باعث این چندسال جدایی و اتفاقات مختلف شد منو ببخش .با بهت:چی میگید بابا؟ من نمیفهمم.
 سر فرصت با هم صحبت میکنیم االن نمیخوام بهت فشار عصبی وارد بشه برو پیش ارشن حاال مطمئنینمیخواهی بریم بیمارستان؟ سرم و تکان دادم و از اتاق رفتم بیرون .پسره ی عوضی اشغال معلوم نیست چه
چرت و پرتی به بابا گفته پیش ارشن رفتم ارشن با دیدنم خودش و انداخت توی بغلم:فکر کردم مردی مامانی.
لبخند زدم:عزیزم یه خدانکنه هم بگی جای دوری نمیره ها .بلند خندید و با ذوق:مامان بابایی امده خیلی دلم
براش تنگ شده د وباره میریم پیشش؟
نه،نمیریم چرا؟؟ اما بابایی گفت برمیگردیم پیشش. نه عزیزم اون از طرف خودش حرف زده .بغض کرد و با چشم های اشکی:مگه تو نگفتی برام بابا خریدی پسچرا دیگه نمیشه بریم پیشش؟؟
 ببین ما االن اینجاییم خاله نفس هست بابایی مامان عسل همه هستن دوست ندا ری پیششون بمونی؟؟ -چرا ولی بابایی و بیشتر دوست دارم من بابایی و میخوام .ای خدا لعنتت کنه دنیل که فقط مایه ی عذابمی
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سرش و نوازش کردم:نمیشه پسرم زد زیر گریه و پاشو محکم کوبید زمین:من بابایی خودم و میخوام بابا جونم
و ..عصبی شدم:ارشن دهنت و ببند یه کالم بهت گفت م نمیشه .همان موقع در اتاق باز شد و مامان و بابا وارد
شدن ارشن خودش و توی بغل بابا انداخت مامان:چرا دعواش میکنی؟؟ سرم و تکان دادم بابا:ارشن جان چرا
گریه میکنی عزیزم؟؟ ارشن بریده بریده:من با..بایی رو.می..خوام .بابای خودمم .بابا نگاهم کرد و از اتاق رفت
بیرون  .روی زمین نشستم و سرم را میان دست هایم گرفتم مامان کنار نشست و دستش را روی سرم
کشید:میدونم خیلی سختی کشیدی همه اش هم به خاطر قضاوت نادرست ما بود که باعث شد این همه سال تنها
باشی و اخر هم اونطوری بشی .اشک در چشم هایش حلقه زد گفتم:چه طوری بشم منظورتون چیه؟؟
 تو اگر ما رو نبخشی حق داری در حقت بد کردیم. مامان منظورت چی بود؟؟ نگاهم کرد:دکتر آما همه چیز و به پدرت گفته چرا مخفی کردی و بهمون نگفتی؟ چی رو نگفتم اون روباه مکار چی گفته؟ عزیزم در مورد کسی که کمکت کرده نباید اینطور حرف بزنی. چه کمکی اون به من شر ن رسونه کمک کردن پیشکشش. به پدرت گفته تو چند وقت از نظر روحی حالت خیلی وخیم بوده و افسردگی گرفته بودی و نمیتونستی از پسارشن هم بر بیای برای همین اون لطف میکنه شما رو میبره خونش .با چشم های گرد شده نگاهش کردم:اون
این حرف ها رو زده؟ مامان به خدا دروغ میگه من افسردگیم کجا بود که اون بخواهد کمک کنه حرفاشو باور
نکن .خواست حرفی بزنه که در باز شد و بابا امد داخل بلند شدم:بابا حرف های اون عوضی رو باور نکن اون
دروغ میگه من اصال مریض نبودم من به خاطر دل ارشن که حسرت پدر دیگران و نداشته باشه از انجایی که اون
هم هیچوقت نمیتونه بچه دار بشه قبول کردم تا قبل از اینکه برای همیشه برگرده المان پیشش بمونیم تا اینکه
شمابه فرنوش زنگ زدید و من تصمیم گرفتم بیام ببینمتون .حاال هم که فهمیده دیگه ارشن و نمیذارم ببینه
اینطوری میکنه،حرفاشو باور نکنید .دروغ میگه بابا:باشه اروم باش .اما اون سند و مدرک داره از بیماری تو،
کالفه راه رفتم:بابا جان اون دکتر و رئیس بیمارستانه به نظرتون خیلی سخته که بخواهد مدرک جعل کنه .بابا
کالفه:نمیدونم دیگه کی راست میگه کی دروغ؟؟
 یعنی شما حرف منو باور ندارید؟ کاش میشد بگم که اون چه ادمیه تا به حرف هاش اعتماد نکنید. -باشه اصال من با حرف هیچکدوم کاری ندارم االن بحث ارشن معلومه توی این چندوقت بدجور بهش وابسته
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شده و واقعا به عنوان پدرش قبولش کرده و فکر نمیکنم به راحتی فراموشش کنه،
 بچه است با یکم بازی وسرگرمی فراموش میکنه. من اینطور فکر نمیکنم تو اون مرد و زمانی وارد زندگی ارشن کردی که تو اوج نیاز به محبت پدر و عاطفه یپدرانه بود و اینطور هم که معلومه براش کم نذاشته که اینطور پذیرفتتش وبیخیالش نمیشه.
 میشه،یعنی باید بشه بهرحال االن نشه دو روز دیگه که اون بخواهد برای همیشه بره باید بشه .سرش و تکانداد:نمیدونم چی بگم امیدوارم اینطور که میگی باشه .ارتام برگشت ایران اما زمانی امد خانه که من نبودم و مثل
اینکه به مامان هم گفته بود نمی خواهد ببینتم ولی من دلم براش تنگ شدهنمیفهمم اخه کجای کار من غیر
منطقی و نا بخشودنی ؟!؟! ارشن هم کالفه ام کرده بود همه اش بهونه ی دنیل و میگرفت برای اینکه سرش و
گرم کنم نذاشتم چند روز بره مهد میبردمش پارک،استخر دوچرخه سواری ...بدبختانه از همه ی این کار ها با
دنیل خاطره داشت و همه اش اسمش ورد زبونش بود دیگه نمیدونستم چه کار کنم یا لجبازی میکرد یا گریه
همه رو کالفه کرده بود یه هفته به همین ت رتیب گذشت حتی بازی با دختر فرنوش هم سرحالش نکرد .توی
این یه هفته از درس افتاده بودم توی اتاق نشسته بودم و درس میخوندم که در زده شد و بابا امد داخل رو به
رویم نشست :درس میخونی؟؟
 اره این یک هفته که اصال نتونستم انقدر که ارشن حرف گوش نکن شده و بهونه میگیره . میدونمخب میخواهی چه کار کنی؟نمیدونم. به نظرم بهتره یه مدت پیش باباش باشه .با چشم های گرده شده:یعنی من برم پیش اون روباه؟؟ واقعا؟؟ عزیزم نگفتم تو گفتم ارشن. ارشن جایی میره که من باشم . تو درست میگی ولی ببین یک هفته گذشته اینطور شده تو نمیتونی به یه بچ ه چهارساله بقبولونی که باید کسیرو که به عنوان باباش پذیرفته رو فراموش کنه من خودم خیلی ارشن و دوست دارم توی این چند روز خودش و
بدجور توی قلبم جا کرده و اصال دوست ندارم ناراحتیش و ببینم
 اما اخه ارشن مدت کمی رو با دنیل بوده. -درسته مدت کمی با دنیل به عنوان پ درش بوده اما اون چهارسال یه خأل عاطفی از جانب جنس مذکر داشته و
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تو با وارد کردن اون به زندگی ارشن این خأل پر کردی و ارشن هم به سرعت باهاش مأنوس شد .البته فکر
نمیکنم این دلتنگی فقط از طرف ارشن باشه دنیل هم اینطوره چون اون ادم مغروری که من میشناسم زنگ
نمیزنه از من در خواست کنه که ارشن و ببینه.
 پس باید بذارم همدیگه رو ببینند؟؟اخه ارشن اصرار داره برگردیم خونه ی اون با دیدن کارش راه نمی افته. حاال فعال من بهش میگم بیاد ارشن و ببینه تا ببینیم چی میشه .سرم و تکان دادم به اتاق ارشن رفتم  ،افتادهبود به جون ماشین کنت رلیش و داشت دل و روده اش و در میاورد کنارش نشستم:دلت خیلی برای بابا تنگ
شده؟ با اخم:اره .لبخند زدم:خب باید پسر خوبی بشی تا بگم بابا بیاد .ذوق زده نگاهم کرد:یعنی بابا میخواهد
بیاد؟؟
 اره،ولی به شرطی که تو پسر خوبی باشی و دیگه بداخالقی نکنی و همه اش بهونه نگیری. نه ،نه قول میدم پسر خوبی بشم قول میدم. خب پس حاال بلند شد لباست و عوض کنم بریم پیش مامانی .وقتی دنیل امد ارشن همچین با ذوق پرید بغلشو او هم همچین در اغوشش گرفت و بوسیدش که انگار واقعا پدر و پسر هستن ولی معلوم بود هر دو دلتنگ
هستن .ارشن از بغل دنیل یک لحظه هم پایین نمیومد دنیل هم محکم گرفته بودش بالخره وقت شام ارشن از
دنیل جدا شد خواستم ارشن و بغل کنم که دنیل کنار گوشم با لحن ناخوشایندی:تالفی کاری که کردی رو در
میارم شک نکن .پوزخند زدم:در این که شما ادم عقده ای هستید شکی نیست اما حواست باشه تو خونه ی
کسی تهدیدش نکنی .پوزخند زد :اگر به خاطر ارشن نبود طوری پدرت و به خاک سیاه مینشوندم که همین
خونه هم براش نمونه .با خشم و عصبانیت نگاهش کردم:حرف دهنت و بفهم و اگر نه ارشن و برمیدارم میرم
جایی که دست هیچکس بهم نرسه تو هم تا اخر عمرت تو حسرتش بمونی و به طرف سالن غذا خوری رفتم
اصال میل نداشتم اما ارشن با اشتها غذایی رو که دنیل بهش میداد میخورد طوریکه همه تعجب کرده بودن نفس
ارام در گوشم گفت:واقعا چقدر همدیگه رو دوست دارن .پوزخند زدم:اره من زحمت کشیدم بزرگش کردم حاال
این اقا اومد و صاحبش شد .نگاهم کرد و حرفی نزد موقع رفتن ارشن زد زیر گریه و نمیذاشت دنیل بره دنیل
هم هر چی وعده وعید میداد قبول نمیکرد .دنیل رو به بابا:اگر امکانش باشه امشب ارشن و با خودم ببرم .بابا
نگاهم کرد:من نمیدونم رها باید تصمیم بگیره .همه منو نگاه کردند ارشن به پام اویزان شد که تو رو خدا
بریم ،بریم .انقدر التماس کرد که قبول کردم به بابا نگاه کردم به نشانه ی تأیید کارم چشمانش را باز و بسته
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کرد سریع اماده شدیم و همراه دنیل و ارشن به طرف خونه ی روباه رفتیم .ارشن انقدر خوشحال بود که روی
ابر ها سیر میکرد و از سر و کول دنیل میرفت باال من هم چشم به خی ابون دوخته بودم و تا رسیدن حرفی
میانمان رد و بدل نشد .وقتی رسیدیم دنیل ارشن و بغل کرد:خوشگل پسر سوغاتی هات و نمیخواهی ببینی؟
ارشن با خوشحالی:چرا چرا میخوام .به اتاق ارشن رفتیم چندتا بسته ی کادوپیچ شده انجا بود ارشن با ذوق
نشست و بازشون کرد دنیل با پوزخند ن گاهم کرد :حاال فهمیدی من به هر چیزی که بخوام میرسم .با اخم
نگاهش کردم :تو به چه حقی برای من سوابق پزشکی جعل کردی من افسردگی داشتم ارههه؟؟ پوزخند زد:اون
کوچکترین کاری بود که کردم.
 حتما تو هم فکر کردی بابام حرف هات و باور کرد .شانه ای باال انداخت:مهم نیست مه م اینه که االن اینجاییدو به طرف ارشن رفت و توی باز کردن سوغاتی هاش کمکش کرد پسره ی خر نکرده برای من چیزی بیاره ..به
درک حاال نه که من چقدر محتاج سوغاتی اونم شر نرسونه سوغاتیش بخوره توی سرش .بعد از سوغاتی ها
ارشن:بابایی من دلم بستنی شکالتی میخواهد .گفتم:نه شام هم زیاد خوردی حالت بد میشه .ارشن لوس بازی:اما
میخوام .دنیل خندید:باشه عزیزم میگم برات درست کنند و صورتش و بوسید .دست به سینه ایستادم:حالش بد
میشه میفهمی؟!!
 نمیشه .ارشن:بابایی میشه شب پیش شما بخوابم؟ اره خوشگل پسر چرا نمیشه. اخ جوووون..مامان شما هم میای؟نه. پس خودم کنار بابایی میخوابم .نکرد یه ذره اصرار کنه مثل دفعه ی قبل هیییی کارم به کجا رسیده که احتیاجبه ناز کشیدن یه بچه دارم البته خودم هم همچین بزرگ نیستم .فقط خیلی زود بالغ شدم به اتاق خودم رفتم با
دیدن تربچه ام لبخندی زدم و بغلش کردم وبه خودم فش ارش دادم:دلم برات تنگ شده بود قول میدم خواستم
برم تو رو هم با خودم ببرم .لباسم و عوض کردم و خوابیدم صبح ساعت یازده بیدار شدم رفتم پایین خدمتکار
با دیدنم صبح به خیر گفت گفتم:ارشن کجاست؟
 با اقا رفتن استخر،االن میز صبحانه رو براتون اماده میکنم-نه نمیخواهد فقط دو تا لیوان اب پرتقال اماده کنید.
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 بله .ابمیوه ها رو برداشتم و به طرف استخر رفتم صدای خنده ی ارشن لبخند روی لبم اورد ارشن با دیدنم باخوشحالی:سالم مامانیییی.
 سالم عزیزم.حسابی بهت خوش میگذره ها شیطون اره مامانی خیلی خیلی دلم برای بابایی تنگ شده بود .دنیل صورت ارشن و بوسید:منم همینطور عزیزم .بهطرف لب استخر امد و دست دراز کرد که لیوان ابمیوه رو برداره سریع از دستش قاپیدم:برای تو نیاوردم برای
خودم و ارشنه .ارشن بیا ابمیوه بخور ارشن که حاال شنا یاد گرفته بود به طرفمون امد دنیل لیوان دیگه رو
برداشت و همه اش رو خورد با تعجب نگاهش کردم ارشن با لب و لوچه ی اویزون گفت:عهه ..مامانی پس برای
من نیاوردی؟؟ دنیل با پوزخند نگاهم کرد اخم کردم:گاهی وقت ها به شعورت شک میکنم.
 عزیزم تو باید به شعور خودت شک کنی .جلوی ارشن ادامه ندادم تا به موقع اش حالیش کنم لیوان و به ارشندا دم:عزیزم بخور .لیوان گرفت:مرسی .لبخند زدم و رو به دنیل:حداقل یه ذره شعور و از بچه یاد بگیر.
 این تو رو مامان خودش میدونه اما من در حد خدمتکار هام پس لزومی نداره بخوام تشکر کنم .خیلی بهمبرخوردپسره ی بیشعور خر گفتم:فکر نمیکنی حاال که دستت زیر سنگه منه باید خیلی به من احترام بذاری.
پوزخند زد :مثال چه کار میخواهی کنی؟ بلند شدم:اوال اون روز که امدی خونه ام التماس کردی تا پدری کنی
یادت نره دوما واقعا ارشن و برمیدارم و میرم جایی که نتونی پیدام کنی پس سعی کن ادب داشتی باشی و
بفهمی با کی داری حرف میزنی .معلوم بود ع صبی شده از اب امد بیرون و رو به رویم ایستاد سعی میکردم به
بدنش نگاه نکنم و به چشم های روباه مانندش گستاخانه خیره بشم گفت:تو هم کاری نکن که پدرت و
شرکتش و به خاک سیاه بنشونم.
 هر غلطی دلت میخواهد بکن خدا رو شکر بابام انقدر داره که هفت پشتش هم بخورن هنوز باشه من همدوباره فداکاری نمیکنم و تسلیم خواسته هات نمیشم اینو یادت باشه .ارشن با ترس:مامانی داری با بابا دعوا
میکنی؟ چشم ازش گرفتم و به ارشن نگاه کردم:نه،زود بیا بیرون که باید بریم خونه
 اما من نمیام میخوام پیش بابایی باشم .اخم کردم:ارشن روی منو باال نیار زود بیا بیرون تا خودم نیاوردمت.ارشن با بغض:بابایی ..دنیل:ارشن اینجا میمونه .با خشم نگاهش کردم:تو کسی نیستی که بخواهی براش تکلیف
تعیین کنی من مادرشم من میگم کجا باید بره.
 -تو هیچ حقی گردنش نداری.
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 هه،نکنه تو تعیین کردی که حقی گردنش ندارم ارشن امدی بیرون یا نه؟؟ مامانی خواهش میکنم اینجا بمونیم .به سیم اخر زده بودم:نه مثل اینکه تو زبان ادم حالیت نمیشه به طرفاستخر رفتم تا بیارمش بیرون که فرار کرد من هم پایم سر خورد و با سر افتادم زمین درد بدی توی سر و
کمرم پیچید و خیسی خون و احساس کردم دنیل به طرفم امد و کنارم نش ست :دختره ی احمق ببین چه کار
کردی ؟ کم کم تصویرش برام تار شد و دیگه هیچی نفهمیدم .چشم که باز کردم سرم به شدت درد میکرد و
دهانم مثل چوب خشک شده بود زنگ رو فشار دادم کمی بعد در باز شد و دنیل وارد شد یعنی من به شدت از
این بشر متنفرم انقدر که دلم میخواد بمیره تا از دستش راحت شم اخم کردم باالی سرم امد و با لحن
ارامی:خوبی؟؟
اب.. باید صبر کنی .به طرف بطری ابی که روی میز بود رفت و دستمالی رو خیس کرد و ارام روی لب هایم کشیدبه چشم هایش نگاه کردم دیگه اون رنگ حیله گری رو نداشت و االن بیشتر رنگ مهربانی داشت لبخندی
زد :پدر و مادرت بیرون اند جواب سیتی اسکنت که بیاد مرخص میشی ارشن و هم میبرم خونتون.
 نه نمیخوام چند روز ببینمش پیش خودت باشه .با تعجب نگاهم کرد:فکر کنم مغزت تکون خورده .اخمکردم:نخیر تکون نخورده فقط دلم نمیخواهد چند روز ببینمش بهتره ازم دور باشه .سرش و تکان داد و رفت
بیرون،ارشن باعث این اتفاق شد و االن من روی تخت بیمارستان افتادم شاید اینطوری خوب باشه که چند روز
همدیگه رو نبینیم و پیش پدر عزیزش باشه .در باز شد و مامان و بابا وارد شدن مامان به طرفم امد و صورتم و
بوسید:حالت خوبه؟
 کمی درد دارم .بابا هم دستم و گرفت :جواب اسکنت بیاد مرخص میشی .سرم و تکان دادم گفت:به دنیل گفتیچند روز ارشن و نگه داره؟
 اره اون باعث شد این اتفاق برام بی افته .مامان:اما اون بچه است من هم نگفتم که ادم بزرگه خیلی دوست داشت پیش پدر عزیزش باشه ،باشه اشکالی نداره من هم چند روزاز دستش نفس میک شم از زیر مسئولیت مادر بودن بیرون میام و برمیگردم به دوران مجردیم حاال که دارم فکر
میکنم میبینم من اصال خوشی نکردم و فقط مسئولیت بچه ی یکی دیگه رو به عهده گرفتم وشب روزم و به کار
درس و اون اختصاص دادم و اصال برای خودم وقتی نذاشتم حاال میخوام برای خودم باشم  .مامان و بابا فقط
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نگاهم کردن وقتی مرخص شدم با مامان و بابا برگشتیم خونه نفس با دیدنم جلو امد و بغلم کرد:وای خدا رو
شکر که خوبی راستی ارشن کجاست؟ به طرف پله ها رفتم:فرستادم خونه ی باباش بمونه .با تعجب:تو برای
نرفتنش اونطوری کردی حاال راحت فرستادیش رفت .سرم و تکان دادم و حرفی نزدم و به طرف پله ها رفتم
تصمیم داشتم برم جایی که خیلی وقت بود نرفته بودم یه مانتو مشکی با شال مشکی پوشیدم  ،تضاد جالبی با
باندی که دور سرم بسته شده بود ایجاد کرده بود کیفم و برداشتم و رفتم بیرون مامان با دیدنم :کجا میری؟
جایی که خیلی وقته نرفتمکجا؟ قبرستون .مامان با بهت:کجا؟؟ بابا میخوام برم قبرستون فعال. عه،سام کجایی بیا ببین رها کجا داره میره نموندم تا بابا بیاد و از خونه زدم بیرون به سراغ ماشینم رفتمچهارسال بود سوارش نشده بودم دلم براش تنگ شده بود لبخندی زدم و سریع سوارش شدم وبه تماس های
بابا جواب ندادم فقط یه اس زدم:اگر دوست داری بیا قبرستون سرخاکش .و گوشی را خاموش کردم چشمم اب
نمیخورد که بیاد سرعتم و زیاد کردم سر راه یه شیشه گالب و چند شاخه گل رز گرفتم و رفتم سه سال بود
اینجا نیومده بودم به عکسش روی قبر خیره شدم چقدر توی این ارام گاه تنهاست پوزخند زدم حتی برای یه
وجب خاک بین پولدار فقیر تفاوت هست روی زمین نشستم و با سنگ کوچکی به سنگ قبرش زدم:سالم خیلی
وقته نیومدم ببینمت البته وقت هم نکردم یعنی اقا پسرت برام وقت نذاشته نگرانش نباش بزرگ شده یه بابای
جدید پیدا کرده طوری که حتی منی که بزرگش کردم و به خاطر بابای جدیدش فراموش کرد .خندیدم:خنده
داره امدم چوقولیش و به تو میکنم بعد از سه سال،نمیدونم چطور شد که سر از اینجا در اوردم شاید فقط امدم
بهت بگم نگران ارشن نباش یکی هست تا نقشی رو که تو میخواستی بازی کنی براش ایفا کنه .راستی برگشتم
پیش خانواده ام ارتام ابرومو خرید دلم براش خیلی تنگ شده با این که مثل سگ و گربه بودیم اما فهمیدم که
چقدر خوبه یه حامی داشته باشی تا حمایتت کنه البته تا وقتی که فهمید بچه ی تو را اوردم پیش خودم و اسمم
به عنوان مادرش تو شناسنامه اش از انجا دیگه رفت و پشتش و نگاه نکرد من هم ندیدمش اشکم چکید نیومدم
اینجا منت بذارم اصال ولی باور کن مسئولیت خیلی سنگینی روی دوشمه مگه من چند سالم بود که مادر یه بچه
چندماهه شدم بدون هیچ خوشی و عشق و حالی و رسیدن به ارزو هایی که داشتم نمیدونم چرا امدم این حرف
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ها رو به تو میزنم صدای خش خ شی از پشتم امد برگشتم از دیدنش هنگ کردم چقدر مردونه تر شده چقدر
جذاب شده چقدر دلم براش تنگ شده بود لبخند زدم:خیلی وقته ندیدمت .سری تکان داد و جلو امد مقابلم
نشست و سنگ کوچکی برداشت و به سنگ قبر شایان زد گفتم:فکر نمیکردم بیای .گفت:خودم هم نمیدونم
برای چی ام دم خیلی وقته نیومدم سرم و تکان دادم:از کی اینجایی؟ نگاهم کرد:اخر حرف هات و شنیدم .خسته
شدی؟؟
 اره خسته شدم من خیلی زود بالغ شدم اصال شر و شور جوانی نداشتم مثل هم سن و سال هام بچگی نکردم کاری بود که خودت کردی انتخاب خودت بود ارتام من نمی تونستم ارشن و بذارم سرراه یا پرورشگاه چون من هم خودم همچین بچه ای بودم پس دیگه گله ات چیه؟ سرم وپایین انداختم:هیچی .فاتحه ای برای شایان خوندم و قبرش و شستم و گل هارو رویش گذاشتم بلند شدم ارتام هم همراهم بلند شد گفت:به نظرم هنوز دیر نشده وقت برای لذت بردن از
این زمان هست لبخند زدم و سرم و تکان دادم:نمیای خونه؟؟؟مامان و بابا خوشحال میشن از دیدنت .سرش را
تکان داد لبخند زدم و جلوتر حرکت کردم توی اتوبان صدای اهنگ و تا ته زیاد کردم و شیشه ها رو کشیدم
پایین دوست داشتم این شادی کاذب و هر چند کم .وقتی رسیدیم خونه مامان و بابا از د یدن ارتام هم خوشحال
شدن و هم تعجب کردن برای همین دیگه وقت برای مأخذه من نموند به اتاقم رفتم و خودم را روی تخت
انداختم موبایلم و روشن کردم همان موقع زنگ خورد دنیل بود جواب دادم با عصبانیت:چرا گوشیت خاموشه
اصال کجا رفتی؟
 شرمنده یادم رفته بود که از شما باید اجازه بگیرم. ارشن کالفه ام کرده هی میگه میخوام با مامان صحبت کنم. من هیچ حرفی باهاش ندارم که بزنم. واقعا برات متأسفم زورت به من نمیرسه تالفیش و سر بچه در میاری اشتباه نکن زورم بهت میرسه ولی االن ارشن باید تنبیه بشه تا دیگه روی حرف بزرگترش حرف نزنه.دادز د:اون یه بچه است اینو بفهم ادم عقده ای و قطع کرد.کال هر موقع زنگ میزنه یا میبینمش باید اعصابم و بهم
بریزه پسره ی خر .موبایل و گوشه ای انداختم و اصال نفهمیدم چطور خوابم برد صبح که بیدار شدم دیدم با
همون لباس ها خوابیدم بلند شدم و لباس هامو عوض کردم و رفتم ب یرون مامان با نفس توی سالن نشسته
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بودند:سالم .هردو جوابم و دادند رو به نفس:تو خونه زندگی نداری هر روز اینجایی؟ اخم کرد:من میام که تو
تنها نباشی و اگر نه توی خونه یه عالمه کار دارم
 باشه تو که راست میگی. عهه،مامان نگاهش کن .مامان لبخند زد:رها بچه امو اذیت نک ن راست میگه امده برید خرید برای عروسیمارال و مهران.
 اوه،حواسم نبود .مامان:برو صبحانه بخور بعد برید.میل ندارم یعنی چی دیشب هم که شام نخوردی. رفتیم بیرون یه چیزی میخورم .نفس:پس زود باش باید دنبال فرنوش هم بریم.فرنوش چرا؟؟ اونم میخواهد خرید کنهمگه اونا هم دعوتن. نه،اونا خودشون عروسی دارن مثل اینکه از طرف فامیل های شوهرشه. اهان ....با ماشین نفس رفتیم فرنوش و برداشتیم و رفتیم خرید خیلی اوقات خوبی بود همیشه دوست داشتم بادوست هام قرار بذارم و برم بیرون و خوش بگذرونم نهار و بیرون خوردیم و فرنوش و گذاشتیم در خانه ی
مادرش و برگشتیم خونه .بابا از شرکت برگشته بود با دیدن کیف کوک ما:حسابی خوش گذروندیدا..
خندیدم:اره خیلی خوب بود.خیلی وقت بود اینطور بی دغدغه نبودم .راستی ارتام دیشب کی رفت؟ مامان:بعد از
شام رفت ولی از این به بعد میخواهد بیاد اینجا زندگی کنه
چه خوب ،شما هم که پسر دوست .اخم کرد:نخیر کی گفته؟ نفس:مامان جان انکار نکن چون همه میدونند.همان موقع موبایلم زنگ خورد یکی از بچه های دانشگاه بود گفت خونه ی یکی از بچه ها یه مهمونی گرفتن منو
هم دعوت کردن خیلی دلم میخواست یه مهمونی برم برای همین قبول کردم .وقتی قطع کردم:من امشب
مهمونی دعوت شدم .بابا:چه مهمونی؟
 مهمونی جوجه وکیال .لبخند زد:برو بهت خوش بگذره .صورتش و بوسیدم:مرسی بابا جون .به اتاقم رفتموسایلی رو که خریده بودم جابه جا کردم رفتم حمام و پانسمان سرم و برداشتم موهایم راخیس اتو کشیدمو
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لخت لخت کردم اسپره ی هایالت سبزم و برداشتم و به پایین موهایم زدم یه بلوز سبز با رگه های طالیی
خوشگل استین بلند با شلوار مشکی جذب پوشیدم گوشواره های طال سفید بلندم و با گردنبندش انداختم
لنزهامو گذاشتم و یه ارایش سبز و مشکی کردم عالی شدم خیلی وقت بود اینطور به خودم نرسیده بودم مانتومو
پوشیدم شالم را هم سرم کردم دو دور عطر روی خودم خالی کردم و از اتاق امدم بیرون مامان با دیدنم لبخند
زد:خوشگل شدی میگم بدری خانم برات اسفند دود کنه .حندیدم:چقدر دلم برای تعریف های الکی تون تنگ
شده بود.مامان خندید:خب مجبورم دیگه باید یه کاری کنم که روی دستم نمونی.اخم کردم:واقعا که دستتون
درد نکنه .بابا خندید:عسل دختر خوشگلم و اذیت نکن صورتش و بوسیدم جای رژم روی صورتش ماند
خندیدم:بابا جان قبل از من کی صورتت بوس کرده که جای رژش مونده؟نچ نچ عسل بانو پدر گرام سرت هوو
اورده،راسته که میگن مردها بی معرفتن ای خ دا اخه ادم به کی اعتماد کنه .بابا با خنده اخم کرد:بدو برو تا
حسابت و نرسیدم با این کارهات نمیتونی بین منو عشقم و بهم بزنی و دست انداخت دور شانه ی مامان.
 نچ،،پس الکی تالش کردم باشه بابا من رفتم .مامان خندید:به سالمت. عه ،راستی بابا جونم میشه ماشین عزیزت و بهم قرض بدی؟ بابا اخم کرد:دیگه چی؟ اصال حرفشم نزن عه اخه چرا؟ماماننن ..مامان:ماشین سام نمیشه اما ماشین منو میتونی ببری .صورتم وجمع کردم:نچ،باشه بهترهاز هیچی .فعال
 خداحافظ سوییچ و برداشتم و سوار بی ام دبلیو مامان شدم تقریبا نزدیک بود و نیم ساعته رسیدم .مهمونیخونه ی یکی از پسرهای پولدار دانشگاه بود که دخترها براش سر ودست میشکوندن و من هم اصال ازش
خوشم نمیومد اما مهمونی رو عشق .رفتم داخل رقص نور کورت میکرد به نظرم باید بگن پارتی نه مهمونی .با
یکی از دختر های کالس سالم و احوال پرسی کردم و رفتیم توی یکی از اتاق ها برای تعویض لباس .گفت:اصال
فکر نمیکردم اینجا ببینمت؟
چرا؟؟ اخه تا حاال هیچوقت نیومدی برای همین برام تعجب داشت اینبار حوصله ام سررفته بود امدم. چرا زیرش و زیاد کردی که سر بره .خندیدم:نمیدونم چطور شد اینجوری شد .خندید:از فرنوش و استادجذابمون چه خبر؟
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 فرنوش بفهمه به شوهرش گفتی جذابه حسابت و میرسه خب مگه دروغ میگم جذابه دیگه ولی واقعا فرنوش عرضه داشت که تونست برش بزنه.اره ،بریم. باشه .به سالن رفتیم دارا کیانفر همینی که خونه اش مهمونی بود با دیدن ما جلو امد و سالم و احوال پرسیکرد و روبه من:اصال فکر نمیکردم اینجا ببینمتون.
 گاهی اوقات تفریح الزمه .خندید:اون که بله،بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید .سرم و به نشانه ی باشه تکاندادم و با مهتا قسمتی نشستیم گفتم:مانیا رو نمیبینی؟
 نه ولی همینجا هاست اون دعوتت کرد؟ اره .یه پیک مارتینی برداشتم و کمی مزه کردم از بعد از مهمانی خونه ی دنیل لب نزده بودم کم کم خوردممهتا دستش را به موهایم زد:چه موهای خوشگلی داره من که تا میام بلندکنم موخوره می افته به جونش دوباره
مجبورم کوتاهش کنم.
 عوضش رنگش قشنگه. مرسی .همان موقع یکی از پسرهای کالس که تقریبا با باریمان هم جیک ت و جیک بود جلو امد و سالم و احوالپرسی کرد و از مهتا در خواست رقص کرد مهتا نگاهی به من کرد گفتم:برو .بلند شد و با هم رفتن وسط البته
بگم پسره جلف نبود خیلی هم با کالس و با شعور بود یه پیکم و تمام کردم .به دارا نگاه کردم که با چندتا از
دختر ها که نیم متر پار چه تنشون و ارایش غلیظی دارن داره بگو و بخند میکنه یاد دنیل افتادم .ایش من
نمیدونم توی این وضع چرا باید یاد اون نکبت روباهه مکار بی افتم.
 تنها نشستید خانم شکوهی ؟ عهه این کی امد اینجا فکر کنم زیاد نگاهش کردم گفتم:راحتم. اهان من فکر کردم بانویی به زیبایی شم ا همراه نداره .پسره ی زبان باز .لبخند زدم و حرفی نزدم گفت:افتخاررقص میدید؟
 ترجیح میدم تماشاچی باشم حاال با من کمی برقصید بعد هر چقدر خواستید تماشا کنید .کمی مکث کردم:باشه دستش را به سمتم درازکرد یه نگاه به خودش و دستش کردم و گرفتم حالم از این پسرهای چند ش بهم میخوره که فکر میکنند
دخترها فقط ملعبه ی دستشون و برای خوش گذرونی چند ساعتشون هستند .سرش را کنار گوشم اورد:خیلی
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جذابید میدونستید؟ پوزخند زدم و نگاهش کردم:من از اون دسته ادم هایی نیستم که با یه تعریف وا بدن.
لبخند زد:خودم به این نتیجه رسیدم و میدونم با دختر های اطرافم کلی فرق دارید و همینه که خاصتون میکنه.
خر خودتی سرم را جلو بردم خیلی جلو از حرکتم تعجب کرد اما عقب نکشید :و البته دست نیافتنی و ازش
جداشدم و سرجایم برگشتم مهتا کنارم نشست:دیدم با دارا خلوت کردی؟
 نه بابا فکر کرده من هم مثل دختر های اطرافشم که با یه اشاره اویزونش بشن.خندید:تو هم مغرور.. بحث غرور نیست کال با پسرهای هرزه مشکل دارم یه پیک دیگه مارتینی برداشتم و خوردم:اقای وکیل چیمیگفت؟
 ادم خیلی متشخصی ولی فکر نکنم قصدش ازدواج باشه. اوهوم پس باید به فکر کیس دیگه ای باشی خندید:اره .یه پیک دیگه ر فتم باال به شدت داغ کرده بودممهتا:رها داری زیاده روی میکنی بسه.
 خیلی وقت بود نخورده بودم نگران نباش چیزی نمیشه .پارتی همچنان ادامه داشت بعد از شام دو پیک دیگهخوردم و به طور کامل مست شدم فقط یادمه که با کمک مهتا و دارا سوار ماشین شدم .صبح که از خواب بیدار
شدم با همان لباس ها روی تخت اتاقم بودم سرم از درد داشت منفجر میشد اصال یادم نمیومد چطور از اینجا
سر در اوردم بلند شدم لنزهامم توی چشمم نبود و مطمئنا در اورده بودن از اتاق رفتم بیرون هیچکس توی
سالن نبود به اتاق مامان و بابا رفتم مامان پشت میز ارایش نشسته بود سالم کردم بدون اینکه نگاهم کنه جوابم
و دادم میدونستم از دیشب ناراحته رفتم و کنارش نشستم:مامان من چطور از اینجا سر در اوردم؟ بدون اینکه
نگاهم کنه:خودت فکر کن شاید یادت بیاد چه گندی دیشب زدی .جا خوردم:منظورتون چیه؟ با خشم نگاهم
کرد:چرا انقدر خوردی که رفت ارت دست خودت نباشه
 نمیدونم چی شد که اونطوری شد حاال مگه چی شده؟؟ هه ،تازه میگه چی شده؟؟ ارتام که سر شب امده بود ابتین و نفس هم که اینجا بودند یک دفعه دنیل و ارشنسرزده امدن ارشن خیلی بی تابی تو رو میکرد و دنیل و کالفه کرده او هم مجبور میشه سرزده بیاد تو رو هم
که دوستت مست و پاتیل اورد .ارتام و دنیل مثل اینکه تو گذشته با هم مشکلی داشتن و حاال با دیدن هم
دوباره اون مشکلشون یاداوری شد ارتام هم وقتی فهمید که ارشن به دنیل میگه بابا نوراعال نور شد وقتی تو با
اون وضع امدی خونه همه هنگ کردند ارشن به طرفت امد و چسبید بهت اما تو بهش بی محلی کردی و یه چیز
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هایی گفتی ...با بهت:چی گفتم؟؟ من هیچی یادم نمیاد .سرش و تکان داد:ما هم درست نفهمیدم فقط به دنیل
گفتی چیه دوباره امدی منو به بردگی بگیری و مجبور کنی کنارت بخوابم .زدم توی صورتم:خاک بر سرم من
گفتم؟ با غیظ:بله،حاال مگه میتونستیم ارومت کنیم .دنیل هم ارشن و برداشت و رفت تو رو هم بردیم توی
اتاقت .این چرت و پرت ها چی بود گفتی؟
 خودمم نمیدونم اصال هیچی یادم نمیاد ارشن چه کار میکرد؟ هیچی بچه اینقدر گریه کرد که ما هم به دروغ گفتیم تو مریضی برای همین اونجوری کردی .سرم و تکاندادم :میرم پیشش از دلش در میارم.
 اره حتما این کار و بکن از دل بابات و اقای دکتر هم با اون حرف هایی که زدی باید در بیاری .سرم و تکاندادم:نفس امروز نمیاد؟
 نه کار داره .بلند شدم و به اتاقم رفتم وشماره ی دنیل و گرفتم طول کشید تا جواب بده وقتی جواب داد:چهعج ب از پارتی ها و مهمونی های شبانه اتون دل کندید اخم کردم:فکر نمیکنم باید جواب به تو جواب پس بدم
 نخیر این چه فرمایشی شما اصوال به هیچکس نباید جواب پس بدید ببین من زنگ نزدم با تو جر و بحث کنم فقط میخوام ببینم ارشن کجاست؟ عه،تازه یادت افتاده بچه ای هم داری؟ واییی،،مثل ادم جوابم و بده و اگر نه قطع میکنم.ارشن مهده. نمی تونستی مثل ادم بگی ،میرم دنبالش احتیاج نیست بری و قطع کردم پسره ی بیشعور یکی نیست بگه اخهکار های من به توچه؟!!! فردا عروسی مارال و مهران بود میخواستم برم ارایشگاه عمه ،تا ابرو هام و بردارم و
ک ال تغییر و تحول پیدا کنم حاضر شدم و به مامان گفتم و به ارایشگاه عمه رفتم عمه از دیدنم خیلی خوشحال
شد وقتی ابرو هامو برداشت:انشاا ..عروسیت.
 فعال بزرگتر از من هست بذار اونا برن اخر سر من میرم .عمه انگار اصال حواسش به حرفم نبود:ولی ناراحتنشو رها جان میدونی ک ه چقدر دوست دارم ولی به نظرم قبول مسئولیت یه بچه تا اخر عمرت کار اشتباهی بود
توی زندگیت و ازدواجت به مشکل بر میخوری.
 -عمه جون اگر یه روز کسی منو بخواهد باید ارشن و هم بخواهد.
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 سخته واقعا سخته ،گفتنش راحته .سرم و تکان دادم و حرفی نزدم نهار هم پیش عمه موندم ب عد از ظهر رفتمدر مهد ارشن دنبالش که گفتن پدرش امده دنبالش عصبی شدم و زنگ زدم به دنیل گفتم:واقعا ادم بیشعوری
هستی اگر یک در صد شک داشتم االن صد درصد مطمئنم
 خیلی دارم بی احترامی هات و تحمل میکنم و حرفی نمیزنم نه بابا ،تو رو خدا تعارف نکن بیا منو بزن اصال ر ودربایستی نکن مگه بهت نگفتم میرم دنبالش کسی قبول نکرد تو مگه تأییدی از طرف من گرفتیمن به تو گفتم باشه گفتی من هم نگفتم باشه .خنده ای از روی عصبانیت کردم:جالبه برای دیدن پسرم هم باید از تو اجازهبگیرم مسخره است به خدا.
 هر طور دوست داری فکر کن پارتی های شب انه خوش بگذره و قطع کرد وایییی خدا دلم میخواهد سرم و بزنمبه دیوار حالم ازش بهم میخوره رها نیستم اگر سر جاش نشونمش .با سرعت به طرف خانه اش راندم وقتی
رسیدم خدمتکار گفت اقا گفتن با اقا ارشن میرن بیرون و شاید شب هم برنگردن .کم مونده بود دود از سرم
بلند بشه م ثال داره تالفی کاری که من کردم و در میاره من هم انجا نماندم و به خانه برگشتم به موقعه اش
براش دارم خودم و روی تخت انداختم نفس وارد اتاق شد نگاهش کردم کنارم روی تخت نشست:دیشب اون
چه حرف هایی بود زدی؟
 نمیدونم ،چرت و پرت ولی از قدیم گفتن مستی و راستی مگه نه؟؟ نگاهش کردم:ببین من هیچی یادم نمیاد و اگر نه بهت میگفتمراسته یا نه.
 انقدر خورده بودی که اونطور شدی.حاال بلند شو بیا شام.میل ندارمچرا؟؟اعصابم خوردهچرا؟؟ -از دست اون پسره ی خر
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 چرا؟؟ شاکی نگاهش کردم:قرص چرا خوردی هی چرا چرا میکنی؟ خندید:خب مثل ادم حرف نمیزنی که.پشت چشمی نازک کردم:هیچی بابا  ،باورش شده واقعا بابای ارشن بهش زنگ زدم و گفتم میرم در مهد
دنبالش و میارمش پیش خودم حاال رفتم در مهد میگن پدرش امده دنبالش زنگ زدم بهش میگه من تأیید
نکردم که بیای ببریش من هم بلند شدم رفتم خونه اش خدمتکار میگه اقا ر فتن بیرون معلوم نیست کی بیان
پسره ی بیشعور نفهم .بلند زد زیر خنده اخم کردم:مگه برات جوک گفتم که اینطوری میخندی؟؟ من و بگو
امدم با کی حرف میزنم بلند شدم و لباسم عوض کردم گفت:اخه کل کل کردن هاتون خیلی باحاله مثل زن و
شوهرا.
 اره زن و شوهرا ،بدبخته اون کسی که زن اون روباه مکار بشه. حاال جدی پسر خیلی با شخصیتیه معلوم با اصل و نسبه،خیلی هم خوشتیپ و خوشگله. خوش به حال زنش در نظر برای من فقط یه روباه مکاره خدا بده از این روباه های خوشگل. تو که شوهرت هم دست کمی ازش نداره خقری به سرش داد:اون که صد البته ابتین من تکه ولی دارم برایتوجه تو تبلیغ میکنم.
 نه عزیزم نمیخواهد تبلیغ کنی چون بکنی یا نکنی در نظر من عوضی بیشتر نیست .خواست حرفی بزنه که دربه صدا در امد و ارتام وارد شد  .نفس پرید بغل ارتام:داداش خوشگلم چطوره؟ ارتام از خودش جدا کرد:خواهر
گلم شوهرت و باید اینطور ب غل کنی که نگه نفس به من توجه نمیکنه نفس از ارتام جدا شد:ابتین به تو گفته من
بهش توجه نمیکنم؟؟ ارتام سرش و تکان داد نفس شاکی:واقعا که االن میرم بهش توجه رو نشون میدم و از
اتاق رفت بیرون با تعجب:ابتین همچین حرفی زده؟
 نه بابا خواستم اذیتش کنم .ابرومو باال اند اختم:خوبه شیطون شدی .جدی شد:دیشب نزدیک بود همه چیز و لوبدی البته کارت همینه.
 تو رو خدا تو دیگه شروع نکن ادم قحطی بود که اون مردک و جای پدر ارشن زدی؟ ببخشید می امدم تو رو جای پدرش جا میزدم مجبور بودم و اگر نه هر کی ندونه تو بهتر میدونی که دل خوشیازش ندارم.
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 من دد اصال صالح نمیدونم رابطه ات و با اون ادامه بدی. فکر کردی خودم خیلی مشتاقم ؟؟نخیر ،نمیذارم هم ادامه پیدا کنه کاتش میکنم فقط باید یه کاری کنم ارشنبیخیالش بشه .سرش و تکان داد:همین کار و بکن بیا شام حاضره به طرف در رفت ایستاد بدون اینکه
برگرده:من نبا ید تنهات میذاشتم ،متأسفم؛ و سریع رفت بیرون لبخند زدم معذرت خواهی هاش هم مثل
خودش سرد و خشکه ولی به دل میشینه .بابا وقتی فهمید دنیل چکار کرده خواست زنگ بزنه و بگه ارشن و
بیاره اما من نذاشتم چون لزومی نداشت در مورد چیزی که برای خودم بود التماس کنم بهرحال دیر یا زود بر
میگرده پیشم روز بعد عروسی بود قرار بود مارال و نفس همراه هم برن ارایشگاه عمه ،من و سوگند و مامان
هم با هم قرار گذاشتیم بعد از ظهرش بریم .وقتی رفتیم نفس و مارال هر دو زودتر رفته بودند از عمه خواستم
موهام و فر درشت کنه با ارایش الیت خیلی خوشگل از انجایی که کار عمه ساری بیسته خیلی خوشگل شدم کار
منو سوگند همزمان تمام شد .سوگند:مامان تبعیض گذاشتی تو خودت رها رو ارایش کردی اما منو سپردی
دست میترا خانم .عمه خندید:بیا برو ببینم حاال خودم موندم اونوقت تو نشستی گله میکنی،میترا بدو بیا موهامو
سشوار کن.ببین سوگند خانم اگر ارایشگری یاد گرفته بودی االن این حال و روزم نبود .سوگند:وا ،خب دوست
نداشتم من همین مهندسی کامپیوتر و دوست دارم تازه قراره چند وقت دیگه هم برم توی شرکت یکی از
دوست های ارتام .گفتم:عه،،بسالمتی .عمه سرش و تکان داد و رفت مامان هم کارش تموم شده بود
خندیدم:مامانی خیلی جیگر شدی ها امشب حواست به خودت باشه .مامان خندید:از دست تو،تو حواست به
خودت باشه .سوگند:رها راست میگه زندایی ماشاا ..خیلی خوشگل شدید .مامان:مرسی عزیزم تو هم خیلی ناز
شدی .بچه ها نمیخواهید لباس هاتون و بپوشید .گفتم:سورپرایزه.
یعنی چی؟ یعنی میفهمید .همان موقع موبایل مامان زنگ خورد بابا امده بود دنبالمون گفت:زود لباس بپوشید بریم.سوگند:نه قراره بیان دنبالمون
کی؟؟ خب دیگههه ..مامان:چرا اینطوری رفتار میکنید و به طرف عمه رفت:ساری تو میدونی اینا چشونه .عمه:نه،چشونه؟
 -نمیدونم واال .منو سوگند ریز خندیدیم گفتم:مامان جان بدو برو و بیشتر از این بابا رو منتظر نذار در حالیکه
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کیفش و برمیداشت:من که از کار شما سر در نیاوردم فعال و رفت .به سوگند:زنگ بزن ببین سهند کجا موند؟
هر جا باشه با ارتامه
 باشه االن میزنم .وقتی قطع کرد:رها بدو لباست و بپوش نزدیکن. باشه .به اتاق لباس رفتم و مانتوی بلند ابی نفتیم و با جوراب شلواری به همان رنگم با کفش های پاشنه هفتسانتی مشکیم پوشیدم شالم را هم را باز روی سرم انداختم کاور لباس هامو برداشتم و همراه سوگند امدیم
بیرون ارتام و سهند با هم رسیدن من سوار ماشین ارتام شدم و س وگند هم سوار ماشین سهند .ارتام خیلی
خوشگل و جذاب شده بود مطمئنم امشب دختر ها رو میکشه .لبخند زدم ارتام نگاهم کرد:چرا میخندی؟
نگاهش کردم:هیچی دارم فکر میکنم امشب دختر ها رو چه توی خماری میذاری .لبخند محوی زد:خب دیگه
خوشگلی دردسر داره.
 اره دیگه من هم خیلی ناراحتم. یه ذره نوشابه برای خودت باز کن خب واقعیته دیگه واقعیت و باید قبول کرد .سرش و تکان داد:اره تو راست میگی .لبخند زدم:چقدر زودگذشت چقدر با هم لج بودیم چقدر دعوا و کل کل داشتیم بیچاره مامان و بابا از دست ما چی کشیدن .او هم
لبخندی زد:اره چه زود گذشت
الب ته بگما همه اش تقصیر تو بود و اگر نه من میخواستم مثل یه خواهر خوب برات باشم اما تو ذاتت شیشهخورده داشت .حرفی نزد و پخش و زد باغ تاالرش توی کرج بود و طول کشید تا برسیم ،همه توی اتاق عقد
بودن ما موقع کادو دادن رسیدیم خیلی وقت بود مهران و مارال و ندیده بودم چقدر براشون خوشحال بودم به
ارتام:بیا بریم بهشون تبریک بگیم و دستش و گرفتم و کشیدم و به طرفشون رفتیم مارال با دیدنم بلند شد و
بغل کردم گفت:کجا بودی تو؟ نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود
 منم همینطور و فقط ارزو میکردم به عشقت رسیده باشی انشاا ..که خوشبخت بشید از هم جدا شدیم خیلیخوشگل شده بود:مرسی انشاا ..عروسی تو .
 نه بابا من فعال میخوام بچگی کنم و هردو خندیدیم به مهران هم تبریک گفتیم و من دو تمام سکه به هردوشون دادم وامدیم کنار نوبت عکس بود کسایی که میخواستن عکس بندازن میموندن من هم با همه عکس
انداختم و ت وی عکس های همه اشون بودم وقتی عروس داماد رفتن توی باغ منو و سوگند هم رفتیم تا لباس
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هامون و عوض کنیم .گفتم :ایده ی مهران خیلی خوب بود مطمئنم مارال خیلی خوشش میاد.
 اره خیلی خوبه ای کاش شوهر من هم همین جوری باشه .خندیدم:نکنه خبریه؟ نه بابا چه خبری کال گفتم. اهان .همان موقع چند تا دختر دیگه هم وارد اتاق شدن که لباس هاشون مثل ما بود در گوش سوگند :فکرکنم مهران فکر همه جا رو کرده
 اره .خودم و توی اینه نگاه کردم تا حاال همچین تیپی نزده بودم یه پیرهن مردانه ی سفید با کراوات ساده ومشکی که شل بسته بودم و یه جلیقه ی مردانه با شلوار جذب مشکی و کفش های پاشنه دار خودم و یه کاله
شاپو که موهای فرم از زیرش ریخته بود بیرون با یک شال حریر مشکی که دور دستم پیچیده بودم شش دختر
دیگه هم همین لباس تنشون بود از اتاق امدیم بیرون اقایون ساقدوش بیرون ایستاده بودن اکثرا با دیدن تیپ
ما ترکیده بودن از خنده ولی من که از خودم راضی بودم چون بهم می امد به طرف ارتام رفتم سهند کنارش
ایستاده بود گفت:رها چقدر بهت میاد .لبخند زدم:مرسی خودم میدونم خیلی جیگر شدم .سوگند خندید:حاال
یکی این خانم و بیاره پایین .یکی از پسر ها امد داخل:همه اماده اید؟ همه گفتن بله ..ارتام با اخم گفت:اخه من
نخوام ساقدوش بشم کی رو ببینم .سهند:چقدر غر میزنی حاال مهران بیچاره یه چیزی ازت خواست ها.سرم و
تکان دادم:دقیقا،حاال هم زود باش .پوفی کرد:مرده شور تزش و ببرن .تز اقای داماد جوری بود که پسر ها باید
دختر ها رو بغل میکردن و و قتی وارد صحنه میشدن روی زمین زانو میزدن و دختر ها بلند میشدن و اهنگ
مورد عالقه ی مارال بابا کرم پخش میشد من خودم از این اهنگ خوشم نمیومد ولی خب چاره ای نبود...
سهند:ارتام ناراحتی میخواهی من رها رو ببرم .سوگند:اونوقت کی منو ببره؟؟ سهند لبخند دندون نمایی
زد :هیچی دیگه خواهر گلم با کمال احترام از مسابقه کناره گیری میکنی.
 بیشعور ادم فروش .ارتام:نه نمی خواهد و یک دفعه منو بغل کرد دستم و انداختم دور گردنش:چقدر سنگینشدی
 اوال من سنگین نشدم وزنم همون قدر فقط عضله اوردم بعدشم در مقابل تو که هیچم. اون که صد البته اخ م کردم:منظورم از نظر وزنه .نگاهم کرد:من از همه لحاظ گفتم باز تو شروع کردی؟ لبخند زد:نچ .ما اولین نفر از در رفتیم بیرون و پشت سر ما بقیه.ارام در گوشش:صحنه یزانو زدنت خیلی جذابه باید توی گینس ثبت بشه چپ چپ نگاهم کرد وقتی زانو زد سرهامون بسیار نزدیک
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بهم بود و چند سانت فاصله داشت طوریکه هرم نفس های گرممون بهم میخورد چشم از لب هایش گرفتم و به
چشم هایش دوختم قلبم به شدت میکوبید و گرمم شده بود توی طوسی چشم هایش غرق شدم که با صدای
اهنگ به خودم امدم و سریع بلند شدم او هم همینطور صدای دست و جیغ فضا رو پر کرده بود و اطرافمان ابشار
روشن کرده بودند قرار بود من به عنوان سر گروه بی ایستم و اولش دیگران از من تقلید کنند هنوز ضربان
قلبم طبیعی نشده بود جلو ایستادم و شروع کردم و دیگران هم پشتم از وسط های اهنگ باید با پسر ها
میرقصیدیم یادم افتاد ارتام که همچین رقص هایی بلد نی ست  ،ای وای االن ضایع میشیم پسر ها جلو امدن و
شروع کردیم به رقص خواستم حرفی بزنم که دیدم ارتام هم داره مثل دیگران میرقصه خیالم راحت شد
قسمتی که ما باید پارچه های حریرمون مینداختیم دور گردنمون و میرقصیدم خیلی باحال بود چون هرکس هر
جور دوست داشت باید اجرا م یکرد من هم با تمام ناز و ادایی که سراغ داشتم رقصیدم عالی شد خیلی خوب
بود اهنگ که تمام شد سریع یه اهنگ سالسا پخش شد و یکدفعه دستم کشیده شد برگشتم دیدم سهنده رقص
نور روی ما ثابت شد ابرویی باال انداخت:میرقصی؟ و منو چرخاند:باید برقصی
 بیشعور چرابه من نگفتی؟خ ب مزه اش به همینه دیگه هنرت و نشون بده .خیلی وقت بود نرقصیده بودم و سخت بود خودم و با سهندهماهنگ کنم اما کردم و بالخره تمام شد صدای دست و سوت و تشکر ارکستر بلند شد نفسم باال نمی امدبا
مشت به بازوی سهند زدم:بیشعور تو نمیگی من امادگیشو نداشته باشم
تز مهران بود برو یقه اش و بگیر البته اون نمیدونه تو در جریان نیستی و فکر میکنه میدونی اگر خراب میکردم تو جواب میدادی. میدونستم این کاره ای حاال هم بدو برو عروس و بیار سرم و تکان دادم دختر ها عروس و بلند کردن و پسرها هم داماد و نقش ما توی این لباس ها تمام میشد به اتاق تعویض لباس رفتم لبخند زدم چقدر خوب و با حال
بود ،خوش گذشت یکدفعه یاد ارتام افتادم دوباره قلبم ضربان گرفت توی اینه به خودم نگاه کردم نگران نباش
چیزی بی ترشح هورمونه قبال هم اینطوری شدم نسبت به دنیل میدونم چیز خاصی نیست لباسم را که یه پیراهن
سبز خوش رن گ بلند و دنباله دار بود پوشیدم به تتو گل رزم دست کشیدم که چه تضاد قشنگی با پوستم که
حاال سفید تر شده بود و لباسم ایجاد کرده بود به باغ برگشتم و به طرف میزی که مامان و بابا انجا بودن رفتم با
دیدنش خشکم زد او اینجا چکار میکرد؟ نچ حتما اقامتین دعوتش کرده دیگ ه ،من نمیدونم ادم قحطی که اینو
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دعوت کرده ارشن با اون کت شلوار خوشگلش به طرفم دوید:مامانی ..بغلش کردم محکم صورتم و بوسید:دلم
خیلی برات تنگ شده بود اومدیم با بابایی پیشت اما حالت خوب نبود .صورتش و بوسیدم:منم دلم برات تنگ
شده بود پیش بابایی خوش گذشت؟
اره ماما نی خیلی خوب بود لبخند زدم و گذاشتمش زمین دستش و گرفتم و به طرف میز رفتیم چهره ی دنیلعصبی همراه با یه پوزخند بود نگاهش کردم:فکر نمیکردم شما هم دعوت باشید
 اقای دشتی منو دعوت کردن سرم و تکان دادم مامان:ای شیطون،نگفتی چه خبره برای این بود؟؟ نگاهشکردم:اره،تز مهران بود کنارش نشستم و ارشن و هم روی پام نشوندم مامان:خیلی خوب بود من فکر نمیکردم
ارتام بتونه برقصه .بابا خندید:اره من هم همینطور.ارشن:مامانی خیلی خوشگل شدی بخورمت .از این حرفش
زدیم زیر خنده دنیل با اخم:ارشن زشته عزیزم .نگاهش کردم:به مادرش گفت هیچ مشکلی نداره .بابا:کار
خودته مطمئنم خندیدم:اره ،اقا ارشن تو هم خیلی جیگر شدی دلم میخواهد بخورمت و غلغلکش دادم او هم
ریسه رفت .همان موقع ارتام به سمت میز امد و بدون توجه به دنیل کنار بابا نشست و به ارشن نگاه کرد ارشن
در گوشم گفت:مامانی این اقا کیه؟ ارتام و نگاه کردم:این اقا دایی ارتامه
 دایی؟؟ سرم و تکان دادم به ارتام نگاه کرد:شما دایی من هستید؟ ارتام کمی نگاهش کرد و سرش را تکان دادارشن:شما اسمتون ارتامه.؟؟ دوباره سرش و تکان داد زورش میاد به بچه جواب بده ارشن:اسم من هم ارشن.
یکی زدم به پای ارتام و چشم غره ای بهش رفتم او هم چپ چپ نگاهم کرد و رو به ارشن:میدونم اقا ارشن.
ارشن خندید:چقدر خوبه که دایی دارم دایی شما بچه ندارید؟ به جای ارتام:نه عزیزم نداره ارشن ناراحت:چه بد
اینجا هیچکس بچه نداره که باهاش بازی کنم .بابا ارشن و بغل کرد و شروع کرد باهاش حرف زدن .مازیار به
ط رف میزمان امد سالم و احوال پرسی کرد و با دیدن ارشن گرفت و محکم چلوندش تا اخ بچه رو در اورد
گفت:رها میای بریم برقصیم؟ بلند شدم:بریم رو به ارتام گفتم :ارتام نمیای؟ سرش و تکان داد من و مازیار هم
رفتیم گفتم:چرا خاله بهار نیومده؟
 نمیدونم قرار بود بیان ریما گف ت میان .ابرویم را باال انداختم:ریما؟؟هول شد:خب چیز  ،چیز رهام. خر خودتی داداچ ای بابا ابجی رها جووون. -خر نمیشم اینطوری نکن.

241

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

 خب بابا،من و ریما چند وقته دوستیم یعنی همدیگر و دوست داریم .از صداقتش خنده ام گرفت گفتم:بهسالمتی ولی اگر خانواد هاتون بفهمن خیلی بد میشه میدونستید،
 من میگم بگیم اما ریما میگه نه میگه نمیخوام الکی روی ما حساس بشن. حداقل به سهند بگو. کسی نمیدونه االن هم از دهنم در رفت به تو گفتم. باشه ولی به سهند بگو که اگر اتفاقی افتاد بگه من میدونم.اخه میگه بچه ای.خب راست میگه نخیر من بچه نیستم  ،اصال میدونی من همیشه فکر میکردم تو رو دوست دارم و همیشه تو رو توی لباسعروسی با خودم میدیدم .ایستادم و با تعجب نگاهش کردم گفت:اما وقتی رفتی و بزرگتر شدم فهمیدم اینطور
نیست.
 اوه .واووو...چه عشقه با پایداری مسخره نکن اون یه احساس زودگذر بود که از صمیمیت ز یاد به تو پیدا کرده بودم اصال خوده ریما هم فکرمیکرد عاشق سهند ولی اینطور نبود.
 نمیدونم چی بگم ولی حداقل تو به سهند بگو اگرهم نمیتونی من بهش بگم. نه خودم میگم تو هم به کسی حرفی نزن .خندیدم:حاال که عشقت نیستم خواهرتم نگران نباش .لبخندزد:مرسی سرم و تکان د ادم و سر میز برگشتم و دیدم دنیل نیست و بابا و ارتام عصبی اند و ارشن هم بغل
مامان ناراحت نشسته .گفتم:چی شده؟ یه دقیقه رفتم .بابا:رها میخواهی چه کار کنی؟
 چی رو؟ ماجرای دنیل و ارشن؟؟ به ارشن نگاه کرد:عسل جان یه لحظه .مامان سرش و تکان داد و ارشن و با خودشبر د بابا گفت :دنیل میگه اگر رها میخواهد یه زندگی خوب داشته باشه از جوونیش استفاده کنه حضانت ارشن و
بده به من .اخم کردم:غلط کرده من این کار و نمیکنم .ارتام با عصبانیت:مگه تو ناراحت نبودی از اینکه نتونستی
جوونی کنی خب این هم یه فرصت خوب.
 -نمیتونم امانته میفهمی؟
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 اگر بحث امانت باشه مطمئن باشه اون هر چقدر هم که عوضی باشه بهتر از تو از ارشن نگه داری میکنه .بابا باتحکم:ارتام....،
 حاال هر چی من عمرا قبول کنم ارشن و بهش بدم این همه بچه بره یکی از پرورشگاه بیاره چرا گیر داده بهارشن .بابا سرش را تکان داد:نمیدونم واال  ،فقط اینو میدونم که به این پسر بدهکاریم اگر اون نبود معلوم نبود
حال و روز تو چی میشد و بلند شد و رفت .پوفی کردم:یکی بیاد بگه که اقا اون روباه دروغ میگه .ارتام:این
پسره تهدید کرد باید یه راه و انتخاب کنی یا این مدتی که هست ارشن پیشش زندگی میکنه یا حضانتش و
بهش میدی و اگر نه به بابا جریان چهارسال پیش و میگه .رنگ از رویم پرید:جلوی بابا این حرف ها رو زد؟؟
سرش و تکان داد :نه جلوی اونا نگفت .نفس راحتی کشیدم:خدا لعنتش کنه که همه اش باعث عذابه منه .روی
میز خم شد:تو سه تا راه بیشتر نداری یا قبول کنی این مدت ارشن پی شش بمونه یا حضانتش و رو بهش بدی یا
به بابا همه ی ماجرا رو بگی .اخم کردم:من چهارسال بدبختی و تنهایی نکشیدم که حاال بیام همه چی رو بگم،
حضانت ارشن و هم نمیدم بهش با اینکه میدونم ارشن کنارش خیلی خوشبخته ولی اون امانته دست من ،من
نمیتونم در امانت خیانت کنم فکر کنم چند وقت تحملش کنم از همه بهتره تا شرش و کم کنه.
 نمیدونم خودت میدونی این زندگی توئه .سرم و تکان دادم:امدیم یه عروسی مثال اه.همان موقع نفس امد ودستمون گرفت و به زور برد وسط شب خوبی بود در اصل همه ی عروسی ها شب خیلی خوبیه چون شب بهم
رسیدن دو عاشق فار غ از هر گونه مشکلی که قبال داشتن و شادی و پایکوبی با کسانی که دوستشون دارن و
همچنین دعای خیر انها وارزوی خوشبختی براشون .همراه ارتام تا درخونه ی عروس و داماد رفتیم موقع
خداحافظی مارال:مرسی رها واقعا اجرای قشنگی بود خیلی خوشحال شدم .لبخند زدم:عزیزم از شوهر عزیزت
باید تشکر کنی نه من.
 اون که البته  ،اقامون تکه .لبخند زدم :امشب حواست به خودت باشه .منظورم و فهمید و بلند خندید:کار ما ازاین حرف ها گذشته.
 نچ واقعا که حداقل صبر میکردید که امشب کال براتون به یاد موندنی بشه .سرش را جلو اورد و ارام:کجایکاری یه ماهمه  .با هنگ نگاهش کردم از قیافه ی من خندید :دقیقا مثل زمانی شدی که به مهران گفتم .به خودم
امدم:البته از شما همچین چیز بعید نبود تبریک میگم بهرحال انشاا ...هر سه تون در کنار هم خوشبخت بشید
لبخند زد:مرسی ایشاا ..عروسی تو فقط رها هیچکس خبر نداره ها اصال هم نمیدو نم چی شد به تو گفتم .لبخند
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زدم:باشه خیالت راحت.
 مرسی .به مهران هم تبریک گفتیم و با ارتام سوار ماشین شدیم و به طرف خونه حرکت کردیم از فکر مهرانو مارال تا چند وقت دیگه بچه بغل خنده ام گرفت .ارتام بدون اینکه نگاهم کنه:خدا این خوشی های کاذب از ما
نگیره بلند خ ندیم:خوشی کاذب نیست خیلی هم واقعی
خب چیه؟ مارال حامله است .با تعجب نگاهم کرد دستم و گذاشتم روی دهنم:اوه نباید میگفتم راز بود .ابرویش را باالانداخت:اتیششون تند بوده
 اره اول زندگی باید بچه داری کنند ببین به هیچکس نگی ها کسی خبر نداره تا خودشون هر وقت خواستنبگن.
 به من چه که من برم بگم کال گفتم .وقتی رسیدیم مامان گفت ارشن خوابیده من هم به اتاق خودم رفتم و خوابیدم دو روز بعد دنیلزنگ زد تا ببینه چکار میکنم؟ من هم بهش گفتم قبول میکنم که این چندماه برم خونه اش زندگی کنم با بابا
هم صحبت کرده بودم او هم تصمیم و گذاشته بود بر عهده ی من چون میگفت تو دیگه عاقل و بالغی و خودت
باید برای زندگیت تصمیم بگیری من هم فقط وظیفه دارم راهنماییت کنم .قرار بود بعد از ظهر دنیل بیاد
دنبالمون با اینکه توی این چند روز ارشن سراغ دنیل نگرفته بود فقط برای اینکه منو ناراحت نکنه اما وقتی
فهمید میخواهد بیاد سر از پا نمیشناخت .اما مامان زیاد راضی نبود و فکر میکرد من دارم برای ارشن این کار و
میکنم ارتام هم که معتقد بود من باید حقیقت و به بابا بگم و من هم زیر بار نمیرفتم .وقتی دنیل امد بابا گفت
که یه محرمیت باید بین ما خونده باشه تا این مدتی که توی یه خونه هستیم مشکلی پیش نیاد من اصال راضی
نبودم این ادم انقدر عوضی بود که محرم نشده اونجوریه وای به حال اینکه محرم هم بشیم هر کاری کردم که
بابا رو منصرف کنم قبول نکرد گفت یا محرمیت یا هیچی .دنیل هم گفت ما به خودمون شک نداریم این
محرمیت هم فقط برای ا ینه که خیال شما راحت باشه من به رها به چشم خواهرم نگاه میکنم .اره ارواح عمه اش
نمیدونم کی بود که میخواست با من باشه ولی چون جلوی بابا این حرف و زد خیالم راحت شد و دیگه پا پی
نشدم بابا هم یکی رو اورد و یه صیغه ی محرمیت با مهریه ی هزار شاخه گل رز قرمز که الب ته به کارم نمیاد
خوند .بعد از شام همراه دنیل به خانه اش رفتیم ارشن انقدر که از دیدنش خوشحال بود و ورجه وورجه کرده

244

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

بود که بیهوش شده بود .دنیل با پوزخند ذاتیش:خوشم میاد همیشه جلوی من کم میاری .خودم و بیشتر توی
صندلی فرو بردم گفتم :تو هر طور دوست داری فکر کن چون اصال حوصله ی جر و بحث ندارم .همان موقع
موبایلم زنگ خورد شماره اش ناشناس جواب دادم دارا بود با تعجب:شماره ی منو از کجا اوردین؟
 از مانیا گرفتم.به چه دلیل؟ برای به دست اوردنت .پوزخند زدم:من که گفتم دست نیافتنی ام. خب من هم میخوام تالش کنم تا یه روز حسرت نخورم. اطراف شما یه عالمه دختر هست همه هم خوشگل. در اون که شکی نیست ولی رفتارت منو جذب کرده .خنده ام گرفته بود هیچی نگفتم .گفت:میذاری بیشترباهم اشنا بشیم؟ بدم نمیومد یه تجربه ی دوستی داشته باشم با این سنم یه دوست پسر هم نداشتم گفتم:فکر
هامو میکنم خبر میدم.
 پس منتظرت هستم شب به خیر عسلم. بای و قطع کردم عسلم گفتنش تو حلقم .دنیل معلوم بود کال گوشش اینجا بوده و حاال کنجکاو شده من همتوجهی نکردم بذار توی خماری بمونه وقتی رسیدیم خونه دنیل ارشن و بغل کرد:میبرمش توی اتاق خودم سرم
و تکان دادم و جلو تر رفتم خدمتکا ر ها خوش امد گفتن تشکر کردم و به اتاقم رفتم به تربچه ام نگاه
کردم:دوباره امدم اینجا مثل اینکه من به اینجا وصل شدم،کفتر جلدم هر جا میرم دوباره برمیگردم اینجا
وسایلی رو که اورده بودم جابه جا کردم خیلی خوابم می امد لباسم و عوض کردم و خوابیدم .دوباره درس
خوند ن و شروع کردم میخواستم حتما امسال قبول بشم ،به دارا هم گفتم قبول میکنم که باهاش دوست بشم و
فقط هم در حد زنگ و پیام باهاش بودم و هر چقدر اصرار میکرد بریم بیرون قبول نمیکردم میخواستم بذارمش
توی خماری ارشن هم از بس که بهش خوش میگذشت روز به روز تپل تر میشد منو و دنیل هم زیاد باهم حرف
نمیزدیم چون مطمئنا اخرش به دعوا ختم میشد  .بالخره با اصرار های فراوان دارا قرار شد برم بیرون رفتیم یه
رستوران بسیار شیک معلوم بود اهل خرج کردنه اخالق خوبی هم داشت نه جلف بو نه مغرور متعادل بود به
نظرم اگر عوضی نبود ارزوی هردختری می شد چون هم قیافه اش و داشت هم هیکل هم پول .میخواستم تا قبل
از برگشت ارشن ازمهد برگردم خونه که به علت شلوغی خیابون ها دیر شد .چندبار دیگه هم با دارا قرار
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گذاشتم یه بار به شوخی گفت بریم خونش من هم بهش توپیدم و اینطور شد که دهنش و بست .میخواستم
برای ارشن تولد بگیرم اما چون نمیدونستم دقیقا کی به دنیا امد تاریخ مشخصی نداشتم خونه ی دنیل هم نمیشد
چون کسی از ماجرای ما خبر نداشت با بابا در میان گذاشتم او هم گفت توی ویالی لواسون بگیریم من هم قبول
کردم مامان قرار شد همه رو دعوت کنه هنوز به دنیل نگفته بودم چون اصال قرار نبود که بیاد یعنی من این قرار
و گذاشتم رفتم خرید و هر چی الزم بود خریدم یه کیک طرح ماشین سفارش دادم قرار بود غذا ها از خونه ی
بابا اینا بیاد و از این لحاظ مشکلی نداشتیم .شب موقعی که ارشن خوابید به اتاق دنیل رفتم روی تخت نشسته
بود و لب تابش روی پاش بود با دیدن من گفت:بد نیست از شعور نداشتت استفاده کنی و در بزنی
 من اینطوری راحتم تو هم ناراحتی مشکل خودته االن هم امدم بگم که فردا تولد ارشن توی ویالی لواسونگرفتم .ابرویش را باال انداخت:خوبه همه ی برنامه ها از پیش طراحی شده.
 اره خب من اینم ،االن هم بهت گفتم که در جریان باشی که فردا شب اگر ما رو ندیدی نگران نباشی. از کی تاحاال تولد بچه بدون پدرش میشه خب از فامیل های ما کسی تو رو نمیشناسه و نمیدونن چه ارتباطی با هم داریم. به من ربطی نداره این مشکل توئه یا من فردا تولد میام یا از همین االن کنسل شده بدون.چرا مزخرف میگی ما مهمون دعوت کردیم نمیتونیم به خاطر تو که کنسلش کنیم . همین که من میگم اخم کردم:باشه تو هر چی دلت میخواهی بگو ولی من کار خودم و انجام میدم تو هم هرکاری دوست داری بکن
 باشه اشکالی نداره پس فردا منتظر رازهای مگو که گفته میشه باش .پوفی کردم:خدایی خسته نشدی از بستهدید کردی حالم دیگه داره بهم میخوره.
 اتفاقا من این تهدید ها رو دوست داره چون توی چموش و رام میکنه من چموش نیستم فقط منطقیم تو فردا بلند بشی بیای بگی کی هستی بعد ارشن جلوی اونا بهت بگه بابا چطورمیخواهی راست و ریستش کنی..
 به من ربطی نداره وقت ی مهمون دعوت میکنی باید به فکر این چیز ها هم باشی. حالم از این منطقت بهم میخوره مثل خودت مزخرف اند و از اتاق امدم بیرون پسره ی بیشعور زبون نفهم.بهاتاقم برگشتم و خوابیدم بعد از رفتن ارشن وسایل و بردم به .ویالی لواسون دو تا از خدمتکار ها خونه ی بابا
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امده بودن اینجا و مشغول کار کردن با کمک ان ها چند نوع دسر و درست کردم و خونه رو تزیین کردم همه
چیز عالی بود به خونه برگشتم ارشن وقتی از مهد امد سریع بردمش حمام خودم هم سریع دوش گرفتم
موهایم را با اتو لخت کردم موهای ارشن و هم درست کردم ارشن:مامانی کجا میریم؟
 میخواهیم بریم یه جای خوب که بهت خیلی خوش میگذرهکجا؟ وقتی رفتیم میفهمی.بابایی هم میاد نه بابایی کار داره نمیتونه بیادنچ چه بد. نگران نباش عوضش کسای دیگه انجا هستند حاال هم برو بشین روی تخت تا حاضر بشم یه کت قرمز مشکیطرح چرم با شلوار مشکی همان طرح پوشی دم کم ولی غلیظ ارایش کردم یه تل از گل های قرمز مصنوعی هم
برداشتم تا انجا بذارم روی سرم سریع لباسم و پوشیدم و کت و شلوار ارشن و هم تنش کردم گفتم:چقدر
خوشگل شدی جیگر و محکم بوسیدمش سریع به طرف انجا رفتیم تقریبا همه ی مهمان ها امده بودند ارشن با
دیدن انجا و ا ون همه ادم تعجب کرد با تعجب:مامان اینجا چه خبره لبخند زدم:تولدت دیگه عزیزم یادت رفت
 اره یادم رفت وایی اینجا چقدر خوشگله .مامان و بابا جلو امدن و ارشن و بوسیدن دیگران هم همینطور با همهاشون سالم واحوال پرسی کردم و به اتاقم رفتم لباسم و سریع عوض کردم و از ا تاق امدم بیرون اهنگ تولد
مبارک و گذاشتم ارشن پیش مامان و بابا نشسته بود و باهاشون صحبت میکرد نفس کنارم امد:باباش کجاست؟
 نمیاد یعنی حق نداره که بیادوا،؟؟ واال بیا بریم کیک و بیاریم با هم کیک رو اوردیم و شمع را رویش گذاشتم ارشن با خوشحالی ایستاد تا شمعو فوت کنه سرم و گرفتم پایین تا شمع و روشن کنم که صدای جیغ خوشحالی ارشن و بابایی گفتنش بلند شد
به سرعت سرم و چرخاندم و دنیل و دیدم که ارشن و بغل کرد و صورتش را بوسید همه ساکت شده بودند و
سکوت همه جا رو فرا گرفته بود اقای متین به خودش امد:اقای دکتر شما اینجا چه کار میکنید؟ دنیل روباه
مآبانه نگاهم کرد :مگه میشه تولد پسرم نیام .با این حرفش تعادلم و از دست دادم و به دسته ی مبل چنگ زدم
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سکوت بدی همه جا رو فرا گرفته بود باید میدونستم که ساکت نمیشینه اون عوضی تر از این حرف هاست .اقا
متین رو به بابا:سام اقای دکتر چی م یگن؟ بابا با اخم نگاهم کرد نگاهش کردم کم کم همه جا تار شد و افتادم
فقط صدای همهمه رو میشندیم و دیگه هیچی چشم که باز کردم سرم به دستم وصل بود یادم امد که چه اتفاقی
افتاده خدا لعنتت کنه که همیشه عذابم میدی به هر نحوی ای خدا کی میشه از شرش راحت بشم سرم و از
د ستم کشیدم و بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون مامان و بابا و نفس و ابتین نشسته بودن نفس با دیدنم بلند شد
و به طرفم امد:چرا بلند شدی؟ به طرف مبل رفتم و به بابا نگاه کردم:چه جشن تولد مسخره ای شد .بیچاره
ارشن بابا:تو به دنیل نگفته بودی؟
 گفته بودم ولی لزومی نداشت اون بیاد چون کسی خبرنداشت اشتباه کردی رفتارت درست نبود بابا چرا همه اش از اون دفاع میکنید امد گند زد توی برنامه ام.مامان:از اون طرفداری نمیکنیم ولی کار تو همدرست نبود میشناسمت باهاش لج کردی اون هم با تو لج کرده
 فقط به خاطر ارشن تحملش میکنم به مهمون ها چی گفتید؟ بابا:دنیل گفت نامزدید .با داد:چییییی؟؟ من بااون؟؟ این حرف بود که اون زد چرا شما چیزی نگفتید؟مامان با اخم و ناراحتی:چرا نگفت؟؟! خوبم گفت تأیید
کرد که نامزدید .اصال باورم نمی شد بلند شدم و کالفه دستم و توی موهام کردم:بابا شما چه کار کردید؟
بابا:چاره ای نداشتم نزدیک بود ابرو ریزی بشه من هم مجبور شدم بگم برای اینکه همدیگه رو بشناسید یه
چند وقت قراره رفت و امد کنید و از انجایی هم که ارشن خیلی دوستش داره بهش میگه بابا
 واییی،،بابا چه کار کردید؟ اونوقت همین ادم چند روز دیگه که گذاشت رفت نمیگن چی شد؟ مامان باترشرویی:منم دردم همینه که فردا روی تو عیب و ایرادی بذارن بگن پسره نخواستش .نفس:بابا چرا قضیه رو
جنایی میکنید اتفاقی نیفتاده که اصال رها دنیل که ادم خوبی چرا بهش فکر نمیکنی .کالفه راه میرفتم :اره اره
انقدر خوبه که دلم نمیخواهد ریختش و ببینم اخه شما چی می دونید ازش که قضاوت میکنید.
خب بگو بدونیم. االن اصال حوصله ندارم اون از تولد ارشن که بهم خورد این هم از این فقط کم مونده بود بشم نامزد اون روباهعوضی .بابا:عه،زشته رها این چه وضع حرف زدنه .سرم و تکان دادم و هیچی نگفتم همه برگشتن خونه من هم
برگشتم خونه ی اون روباه ارشن با دیدن من دوید طرفم بغلش کردم و بوسیدمش گفت:مامانی خوبی؟
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اره عزیزم خوبم مامانی نکنه حالت برای این بد شد که میخواهی برام خواهر بیاری .با چشم های از حدقه زده بیرون:چییییی؟؟قیافه اش و مظلوم کرد:اخه مامان ارتیمیس براش قراره برادر بیاره همه اش حال ش بد میشه من هم گفتم شاید
شما هم اینجوری شدین .از تعجب ابروهامو انداختم باال و به باال نگاه کردم که دنیل مثل میمون از نرده اویزان
شده بود و ما رو نگاه میکرد گفت:بچه بد حرفی هم نمیزنه ها از کجا معلوم شاید من هم بچه دار شدم ما هم که
محرم ،نامزد هم که هستیم .بدذات تر از این ادم وجود نداره ارشن و گذاشتم زمین:عزیزم برو کارتون ببین.
سرم و بلند کردم:انقدر حالم ازت بهم میخوره ،انقدر ازت متنفرم که اگر همین االن خبر مرگت و بدن تا ده
شب پایکوبی راه میندازم ابرویش را باال انداخت:پس به همین خیال باش .در ضمن بهت گفتم با من در نیفت
گفتم یا نگفتم نتیجه اش هم دیدی .خواست بره که گفت:یه چیز دیگه فردا برای ارشن تولد گرفتم همه ی
دوستاش هستن تو هم میتونی به خانواده ات بگی بیان .من اگر جواب کار این بشر بیشعور و ندم رها نیستم
توی این گیر داد دارا هم هی زنگ میزد من هم جوابش و نمیدا دم به مامان و بابا و نفس و ارتام گفتم که بیان
تولداون که بهم خورد حداقل این یکی ابرومندانه برگزار بشه از صبح خدمتکار ها افتاده بودن به جون خونه و
مشغول بودن من هم اصال از اتاق ارشن بیرون نیومدم اون هم که انقدر ذوق داشت حد نداشت بعد از ظهر
ارشن و حاضر کردم و لباس هاشو پوشاندم خودم هم یک پیرهن بلند حریر به رنگ صورتی چرک پوشیدم که
از وسط چاک خورده بود و وقتی راه میرفتم یکی از پاهام معلوم میشد و روی سینه اش کار شده بود بابا و مامان
و نفس زودتر امدن و بعد هم دوست های کوچولو ارشن که مادر هاشون می اوردن میرسوندنشون چون تقریبا
همه اشون منو میشناختن گذاشته بودن بچه هاشون بیان فرنوش هم که خودم گفتم بیاد اخرین نفر بود یه
قسمت از سالن عالی تزیین شده بود و بچه ها رو ذوق زده میکرد اهنگ تولد مبارک گذاشتم و صداش و زیاد
کردم نفس کنارم امد:رها اون دختر بچه رو چقدر بامزه است
 اره اسمش ارتیمیس رفیق فاب ارشن بچه ام سرش غیرتی شده و با یکی دیگه دعوا کرده خندید:جدا؟؟اره، پس بزرگ بشه چه عجوبه ای در میاد.به باباش میره -مگه تو پدر واقعیش و میشناسی؟ اوه سوتی دادم:نه،منظورم همین بابای فعلیش بود
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 اهان مگه دنیل غیرتی؟؟ نه یعنی نمیدونم ول ی عجوبه ای که دومی نداره راستی ارتام نمیاد؟ چرا با ابتین میاد .سرم و تکان دادم همان موقع دنیل هم امد ارشن با دو رفت طرفش و پرید بغلش او هممحکم بغلش کرد و صورتش و بوسید .ارشن دست دنیل و کشید:بابایی بیا به دوستام معرفیت کنم .دنیل:عزیزم
صبر کن به بزرگترا سال م کنم بعد و به طرف مامان و بابا رفت خوبه حداقل انقدر شعور داره که با اونا با احترام
رفتار کنه و اگر نه میدونستم چه بالیی سرش بیارم .ارشن با ذوق پدرش و معرفی میکرد نفس:چه احساس
غروری میکنه از داشتن پدر .سرم و تکان دادم همان موقع اهنگ عوض شد یکی از دختر ها که خیلی ناز بود به
طرف ارشن رفت :اشن میای برقصیم .وای من ترکیده بودم از خنده از انجایی که پسرم دست رد به سینه دختر
ها نمیزنه قبول کرد و مثال رفت وسط برقصن همه ی ما از حرکت اونا مرده بودیم از خنده نفس دستم و گرفت:
بیا بریم برقص ببینم مثال تولد گل پسرته .خو استیم بریم که ارتام و ابتین امدن ارشن با دیدن ارتام دوید
طرفش و با ذوق:داییی .و پرید بغلش ارتام بغلش کرد:تولد مبارک گل پسر و صورتش و بوسید .ابتین با
خنده:اقا ارشن ما هم هستیم ها .ارشن:بله میدونم عمو جون .به طرفشون رفتیم و خوش امد گفتیم ابتین با دنیل
دست دا د اما ارتام و دنیل اصال بهم نگاه نکردند
تولد خیلی خوبی بود و مطمئنم به ارشن خیلی گذشت همه رفته بودند ارشن هم رفته بود تلویزیون ببینه دنیل
هم نمیدونم کجا بود روی مبل نشستم و به کادو هایی که بچه ها اورده بودن نگاه کردم ،یه دختر سفید و مو
طالیی بود که اسمش دنیا بود خیلی ناز بود ولی اصال با کسی حرف نمیزد خیلی توجهم و جلب کرده بود پیشش
رفتم:خوشگل خانم چرا تنها نشستی؟ لب برچید:اخه کسی منو دوست نداره باهام دوست نمیشن.
 نه عزیزم اینطور نیست دختر به این خوشگلی به خاطر پام که مشکل داره مسخره ام میکنند به پایش نگاه ک ردم یکی از پاهایش چند سانت کوتاه تر از اونیکی پاش بود گفتم:عزیزم این که چیزی نیست با یه عمل کوچک خوب میشه .سرش و پایین انداخت :مامانم
نمیتونه پول و بده خیلی زیاده ،مامانم میگه بابام رفته پیش خدا .ناراحت شدم برای اینکه حواسش پرت
بشه:عزیزم حاال بیا بریم پیش ارشن .بردمش پیش ارشن گفتم:ارشن دوستت امده تولدت ولی تنها نشسته بذار
پیشت بشینه .کنار ارشن نشوندمش.
 -عاشق شدی ها!! سرم و باال اوردم و گنگ نگاهش کردم پوزخند زد :دو ساعت دارم صدات میکنم اگر خبریه
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بگو ما هم در جریان باشیم،
 برو بابا من از شرتو راحت بشم دو روز نذر میدم .رو به روم نشست :مطمئنی؟؟ اما من فکر میکنم میخواهی باجلب توجه کردن یه جوری خودت و به من وصل کنی و با چشم هاش به پاهام اشاره کرد اخم کردم و لباس و
روی پام انداختم گفتم:من شده برای سوپور توی خیابون عشوه بیام برای تو نمیام انگار ادم قحطیه ایشش.
تو هم میدونی نمیتونی من و به طرف خودت بکشونی برو بابا اصال هر طور میخواهی فکر کن اصال حوصله تو رو ندارم ،و موهام و دسته کردم و روی شونه ام ریختمو شروع کردم باهاش بازی کردن :اون دختر خوشگله بود که موهاش طالیی بود خیلی ناز بود.
 همونی که پاش مشکل داشت نگاهش ک ردم و سرم و تکان دادم موشکافانه نگاهم کرد:خب؟؟؟ میتونی یه کاری کنی توی بیمارستانت عملش کنند مادرش نمیتونه هزینه ی عملش و بده. تو به خاطر این ناراحتی؟ سرم و تکان دادم کمی مکث کرد:با مادرش صحبت کن خواست بیارتش از نظر مناشکالی نداره .لبخند زدم:یه کار خوب ت وی زندگیت کرده باشی همینه .بلند شدم که بیام گفت:اشتباه نکن من
یه کار خوب دیگه هم کردم برگشتم نگاهش کردم بلند شد :چهارسال پیش ،اون شب نه باید ازت میگذشتم از
این کارم پشیمونم پوزخند زد و رفت .راست میگفت اگر اون شب من دختر بودنم و از دست میدادم معلوم نبود
چه اتفاقی برام می افتاد و چه سرنوشتی برام رقم میخورد یا شاید هم تفاوتی نمیکرد .با مادر دنیا صحبت کردم
اولش راضی نمیشد اما به خاطر صالح بچه اش قبول کرد سر شام گفتم:من با مادر اون دختر صحبت کردم قرار
شد بیاد حواست باشه .سرش را تکان داد و حرفی نزد با دارا کات ک ردم چون اصال حوصله نداشتم حوصله ی
بازی دادنش و هم نداشتم فقط گاهی اوقات خیلی یاد قدیم میکردم یاد کلکل هام با ارتام ،کمک کردن هاش و
زود به زود دلم براش تنگ میشد زنگ زدم تا بیاد او هم قبول کرد تا دنیل نیومده بیاد با ارشن انس گرفته بود
دیگه مثل قبل باهاش سرد نبود وقتی باهاش کمی بازی کرد:من دیگه میرم گفتی بیام که امدم
 لطف کردی .راستی تو درستو خوندی؟ اره فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر البته یه ترمش مونده. خوبه،موفق باشی ،راستی میگم یه برنامه مسافرت بذاریم همه باهم بریم مثل چندسال پیشارشن چی پس؟-میذارمش پیش مامان خیلی وقته مسافرت نرفتم بلند شد:باشه با بچه ها حرف میزنم یه تعطیلی بریم

251

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

اره بریم شمال.شمال سرده االن. همون سرماش مزه میده جنوب هم خوبه البته من که از هیچکدومش خاطره ی خوشی ندارم .نگاهم کرد وحرفی نزد نگاهش کردم  .تیله های طوسیش چه نیرویی داشت که من و ای نطور جذب میکرد؟ نمیدونم چقدر
گذشت که همین طور بهش خیره بودم
 ببین کی اینجاست؟ هر دو به خودمون امدیم و به دنیل نگاه کردیم دنیل با پوزخند:خوبه گاهی اوقات بیای بهخواهرت و بچه ی دوستت سر بزنی؟ تا کجا رفته امار کل زندگیم و داره .ارتام:بله .من رفتم رها .لبخند
ز دم:میبینمت یادت نره هماهنگ کنی سرش و تکان داد و رفت دنیل نگاهم کرد:چه رابطه ی عاطفی قوی
خواهر برادری.البته من که فکر نمیکنم تو ارتام و به چشم برادرت ببینی .نگاهش کردم راست میگفت از وقتی
فهمیدم ارتام برادرم نیست دیگه به چشم برادر نگاهش نکردم شاید به چشم حام ی نگاهش کردم اما نه به
چشم برادر .نگاهم و ازش دزدیدم و به طرف پله ها رفتم گفت :فکر کنم حدسم درست بود
 نه،جوابت و ندادم که توی جهالتت بمونی .امد رو به رویم ایستاد:شاید تو راست بگی اما انقدر تجربه دارم کهمعنی نگاه و از دو فرسخی تشخیص بدم کالفه:میخواهی اعتراف بگیری اره اصال من به ارتام به چشم برادر نگاه
نمیکنم که چی؟؟ توقع همچین حرفی رو نداشت چون فقط نگاهم کرد.
اخر هفته چهارشنبه اش تعطیل بود ارتام با بچه ها هماهنگ کرده بود و اونا هم قبول کرده بودن بیان فقط
مارال و مهران نبودن که رفته بودن استرالیا ماه عسل .به مامان گفتم که ارشن و میذارم پیشش او هم قبول
کرد اما به دنیل نگفتم چون لزومی نداشت بابت کارام بهش توضیح بدم وسایلم و جمع کرده بودم صبح زود
ارتام امد دنبالم اول ارشن و که خواب بود گذاشتم خونه ی مامان بعد هم رفتیم سر قرار با بچه ها سهند و
سوگند و مازیار با هم امده بودن ابتین و نفس هم باهم روشنا و ریما هم باهم البته قرار شد مازیار بره توی
ماشین ریما اینا و رانندگی کنه منو ارتام هم که باهم موبایلم و خاموش کردم و چشم به جاده ی هراز دوختم
کمی که گذشت ارتام:به اون گفتی داری میری مسافرت؟
 لزومی نداشت کار های من ب ه اون ربطی نداره اون فقط ارشن براش مهمه .سرش و تکان داد:چطوره از اوننسکافه هات مهمونم کنی چون داره خوابم میگیره .لبخند زدم و نگاهش کردم :به شرط این که ایندفعه
نسوزونیم .لبخند زد:نگران نباش اون رهای سرتق چهارسال پیش و ارتام از خودراضی مرده اند.
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نخیر کی گفت ه من هنوز همان طورم فقط با تو فعال توی صلحم. باشه اصال تو خوب .خندیدم:اون که صد دردصد لیوان نسکافه را به دستش دادم:بعد از صبحانه من میرونم .یهوری نگاهم کرد:من این عروسک و بدم دست تو .اخم کردم:برو بابا ،بابام بهترش و برام میخره .خندید:خدا
قسمت کنه از این پدرها.همان موقع ماشین مازیار امد کنارمون و چندتا بوق زد باهاشون بای بای کردم .ریما
کنار مازیار نشسته بود روشنا هم پشت ارتام ازشون سبقت گرفت با اعتراض:عهه،،داشتم بای بای میکردم.
 زشته از سن تو بعیده و خندید. نخیر از سن تو بعیده که پیر پسر شدی هنوز کسی رو نداری. اوال که من تازه بیست و شش هفت سالمه دوما کی گفته من کسی رو ندارم .با این حرفش یه جوری شدمخودم و جمع و جور کردم و ارام:کسی رو دوست داری؟ شیطون نگاهم کرد:به من نمیاد؟
 چرا به هر ادمی میاد اصال همه باید یکی رو داشته باشند .سرش و تکان داد و حرفی نزد اما منو برد توی فکریعنی ارتام کسی رو دوست داره؟دختره کیه؟ خوشگله؟؟ اصال به درک به من چه مربوطه من به برم به فکر
خودم باشم که هیچکس و ندارم خانواده که دارم پولدار که هستیم نسبتا قشنگ هم هستم خانم وکیلم که میشم
اونوقت هیچکس و ندارم یعنی به معنای واقعی خاک بر سر م.صبحانه رو توی یه رستوران با شوخی های سهند و
مازیار خوردیم از انجا من نشستم پشت فرمان تا ارتام کمی بخوابه خیلی ترافیک بود من هم به شدت دلم
اهنگ با صدای زیاد میخواست اما از انجایی که ارتام خواب بود نمیتونستم گوش کنم پوفی کردم و به در تکیه
دادم و به ارتام ن گاه کردم که دست به سینه خوابیده بود و مژه های بلندش روی صورتش سایه انداخته بود
چقدر دوست داشتم فقط نگاهش کنم اما راه باز شد حرکت کردم همان موقع موبایلش زنگ خورد مامان بود
جواب دادم مامان:تو چرا گوشیت و خاموش کردی؟
چطور؟ ارشن از صبح که بیدار شد همه اش بهانه ی تو رو میگرفت ببینم چرا به دنیل نگفتی داری میری مسافرت. چون به اون ربطی نداشت ولی عصبانی بلند شد امد اینجا ارشن و هم که اونجوری دید بدتر شد سام سعی کرد ارامش کنه او هم ارشن وبا خودش ببرد.
 -عهه یعنی چی من گذاشتمش پیش شما نه اون
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 دارم میگم خیلی عصبی بو د اخم کردم:به درک که عصبانی بود به من چه. رها تو باید بهش میگفتی داری میری حداقلش برای اینکه توی یه خونه زندگی میکنید اصال میدونید چیه خواستم تالفی گندی که توی تولد ارشن زد و در بیارم. شما دوتا مثل خروس جنگی بهم افتادید ارشن هم افتاده وسط شما حداقل به ا ون میگفتی داری میری. چون میدونستم به دنیل میگه نگفتم حاال بردش؟ارهباشهنرسیدید هنوز؟ نه بابا ترافیکهارتام کجاست؟؟خوابیدهباشه با احتیاط برو باشه خداحافظ و قطع کردم پسره ی بیشعور نمیفهمه خودش همه ی عشق و کیفش و کرده حاال که به منرسید ور رسید اصال خوب کردم این کار و کردم بدتر از این هم میکنم اگر ارشن دستم امانت نبود حضاتش و
میدادم بهش .انقدر اعصابم خورد بود که سرعتم زیاد شد و با صدتا داشتم میرفتم من هم همینطور ادامه دادم با
اینکه میدونستم دوربین میگیرتم ولی خب ماشین ارتام بود اون هم جریمه اش و میداد زودتر از همه
رسیدیم.یه ویال توی نوشهر جای خوبی بود ،ویال برای مامان بود و مهم ترین ویژگیش لب اب بودنش بود
ارتام چشم باز کرد و به اطراف نگاه کرد:رسیدیم؟
 نه توی ترافیکیم و از ماشین پیاده شدم ارتام هم پیاده شد:چطور امدی که ما رسیدیم دیگران نرسیدن؟مثل ادم اونوقت با سرعت چندتا؟ تو فکر کن صد تا .ابرویش را باال انداخت:فکر کنم یه جریمه ی تپل روی دستم گذاشتی. مهم نیست و در خانه رو باز کردم و رفتیم داخل همه جا بوی خاک میداد و حسابی سرد بود وارد شدم ارتامهم پشت سرم گفتم:چندوقته کسی اینجا نیومده؟
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تقریبا سه سال. زنگ بزن ببین بچه ها کجان زودتر بیان دست به کار شیم سرش را تکان داد وسایلم را به اتاقم بردم و جابهجا کردم لباسم را عوض کردم و یه تیشرت و سویی شرت با شلوار ورزشی پوشیدم .ارتام روی مبل نشسته بود
گفتم:کجا بودن؟
 تو پرواز کردی امدی و اگر نه اونا هنوز توی تراف یک اند سرم و تکان دادم و از خونه بیرون امدم باید چوببرای شومینه میبردم چندتا چوب که نم خورده بود جمع کردم و بردم داخل ،شومینه رو روشن کردم بخاری
برقی توی اتاق ها رو هم روشن کردم به ارتام:بلند شو برو خرید کن تا بچه ها نیومدن .بلند شد و سرش و
تکان داد و رف ت به اشپزخانه رفتم و دستمال برداشتم و شروع کردم و به گردگیری کردن و جارو زدن وقتی
کارم تموم شد کمرم و صاف کردم خسته شدم زود رسیدن هم این دردسرها رو داره کمی بعد ارتام با دست
های پر امد خندیدم با تعجب:چرا میخندی؟

 اخه مثل مرد های خونه شدی که دست پر میان خو نه .لبخند زد:اهان ...اتفاقا این ویال بغلی سرایدارش منودیده میگه امدید ماه عسل .بلند خندیدم:ماه عسل؟؟ من و تو وای خدا چه جوک هایی میشنوم  .ارتام به طرف
اشپزخانه رفت:اره مسخره ترین چیزی بود که شنیده بودم اخه یکی نیست بگه منو چه به تو یا تو چه به من.
بهم بر خورد اخم کردم:اوال از خدات باشه که مثال یه در صد من زن تو باشم دوما اره راست میگی تو رو چه به
من و رفتم توی اتاقم و در اتاق و محکم کوبیدم بهم .بیشعور همچین حرف میزنه انگار من جوزام دارم یا چیزی
ازش کم دارم که من و چه به اون  .البته چرا کم دارم من یه دختر س رراهیم که حاال یه بچه هم دارم من کجا و
اون کجا؟حق داشت الکی قاطی کردم روی تخت افتادم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم کمی بعد در اتاق به
صدا در امد ارتام بود نگاهم کرد و با کمی مکث:میتونی بیای وسایل و جابه جا کنی؟؟ سرم و تکان دادم و بلند
شدم و کاله سویی شرتم و سرم کردم از اتاق رفتم بیرون همه چیز خریده بود زمین اشپزخونه پر شده بود
شروع کردم به جابه جا کردن او هم کمی ماند و بعد هم رفت به اتاقش برای نهار باید چیزی درست میکردم
چون خسته می امدن باید غذا میخوردن.خودم تحت تأثیر جو قرار گرفته بودم و هوس میرزا قاسمی کرده بودم
بادمجان ها رو برداشتم و شروع کردم به درست کردن بوی دود همه جا رو برداشته بود پنجره رو باز کردم تا
بو بره بیرون ارتام به اشپزخانه امد:چرا بوی سوختنی میاد؟ بدون اینکه نگاهش کنم:دارم غذا درست میکنم
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فقط اگر میتونی برو نون بخر تا بچه ها نیومدن اگر هم نمیت ونی خودم برم .نگاهم کرد:میرم .سرم و تکان دادم
او هم رفت غذا رو درست کردم بوی سیر همه جا رو برداشت بود و من عاشق این بو بودم سر و کله ی بچه ها
پیدا شد سهند وقتی وارد خونه شد گفت:اوه چه بوی غذایی میاد دلم ضعف رفت .گفتم:چقدر دیر رسیدید!!
مازیار:واال رها جان تو با ماشین ارتام داشتی پرواز میکردی نگو نه که خودم دیدم .خندیدم:نمیگم نه چون
داشتم پرواز میکردم حاال برید وسایلتون و بذارید بیایید نهار همگی رفتند  .سفره رو روی زمین پهن کردم و
وسایل و چیدم فقط هنوز ارتام نیومده بود همان موقع سر و کله اش پیدا شد قیافه اش گرفته بود نان ها رو به
دستم داد و رفت توی اتاقش شانه ای باال انداختم و غذا رو کشیدم همه اومدن مازیار:وای رها دلم داره ضعف
میره زود بده اون غذا رو البته اگر مطمئنی احتیاج نیست به اورژانس زنگ بزنیم خندیدم:نه نگران نباش.
نفس:پس ارتام کو؟ سهند:میگه میل ندارم .شانه ای باال انداختم و همه مشغول شدن ،وبه به و چه چه کردن
سهند که انقدر خورده بود داشت میترکید کمی برای ارتام کنار گذاشتم تا هروقت خواست بخوره .نفس:وای
مرسی رها عالی بود .ابتین:مرسی رها خیلی خوب بود البته به دستپخت زنم نمیرسه که .خندیدم:اون که صد
درصد .روش نا:ظرف ها رو بذارید همین جور باشه بریم بخوابیم بعدا میشوریم قبول کردیم .سهند و مازیار به
اتاق ارتام رفتن نفس و ابتین هم که به اتاق نفس بقیه هم باید میومدن توی اتاق من .روشنا:جا نمیگیریم اینجا
که.
 چاره ای نداریم باید سر کنیم فقط اگر میخواهید بخوابید برید از اتاق ارتام توی کمد دیواری پتو و بالشتبردارید .ریما:من االن به مازیار میگم بیاره و سریع از اتاق رفت بیرون از این حرکتش خندمون گرفت
سوگند:با این ضایع بازی هاشون فکر میکنند نمیفهمیم چیزی بینشون .روشنا:اره بابا توی ماشین انقدر برای هم
الو ترکوندن که داشتم ا ز حسادت میترکیدم .با تعجب:شما خبر دارید؟ سوگند:مثال نه ولی با ضایع بازی اینها
تنها کسی که خبر نداره خواجه حافظ شیرازی.
 عمه و خاله میدونند.؟ سوگند:نه بابا،روحشون هم خبر نداره ...سرم و تکان دادم سوگند:راستی تو چرا نامزدتو نیاوردی؟ اخم کردم:شما واقعا باور کر دین من نامزد کردم .باتعجب:یعنی چی؟
 یعنی هیچی همه اش الکیه فقط اینو بدون که نامزدی در کار نیست .سوگند:وا یعنی چی؟ هیچی بیخیال .همان موقع ریما با پتو و بالشت وارد شد منو و سوگند روی تخت خوابیدیم اونا هم رویزمین.همه انقدر خسته بودن که سریع خوابیدن بعد از ظهر که نه ،شب ساعت هفت بیدار شدیم نفس و سوگند
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ظرف های نهار و شستند من و روشنا هم به فکر این بودیم که شام چی درست کنیم روشنا:میگم کته بذاریم
پسرا از بیرون کباب بگیرن .لبخند زدم:کارشون به کجا رسیده که باید کته بخورن .روشنا خندید:حاال بخورن
مگه چی میشه مطمئن باش تو سربازی بدتر از اینها رو خوردن .سرم و تکان دادم گفتم:پس سوگند برو به
سهند بگو برن کباب بگیرن ما هم برنج و بذاریم .من و نفس کته رو درست کردیم روشنا و ریما هم ساالد و
درست کردن سهند و ارتام هم رفته بودن کباب بگیرن وقتی برنج اماده شد روشنا:امیدوارم به جای کته شفته
نشده باشه .نفس:نخیر روشنا خانم دستپخت من و خواهرم حرف نداره الکی مسئله درست نکن .روشنا
خندید:باشه االن معلوم میشه .پسر ها امدن سفره رو انداختیم و سهند با دیدن برنج گفت:میگم از بیرون
میگرفتیم بهتر نبود؟
 نخیر بهتر نبود قرار ما از همون اول کته کبا ب بود مگه نه؟؟؟.ابتین خندید:سهند نگران نباش دستپخت خانممن عالیه چه برسه رها هم اضافه شده باشه .مازیار:خدایا خودم و میسپارم دست خودت و کفگیر و برداشت و
ریخت انقدر خوردن که داشتن میترکیدن سهند:وای ترکیدم خیلی مزه داد دستتون درد نکنه دختر دایی های
گرامی .خند یدم:نوش جان حاال مطمئنی احتیاج به بیمارستان پیدا نمیکنی؟؟
 نه نگران نباش بخوام با رهام تخته بازی کنم باید انرژی داشته باشم .روشنا با تعجب:رهام؟؟ سهند:یادم رفتبگم رفتیم کباب بگیریم رهام زنگ زد که توی راهه .ریما:پس چرا نگفتی براش غذا کنار بذاریم االن داداشم
گشنه است .مازیار:نگران نباش اون نمیذاره به شکمش بد بگذره گفتم:بهرحال غذا از ظهر مونده.همان موقع
صدای زنگ بلند شد ارتام بلند شد و در و باز کرد:رهامه ...روشنا و ریما سریع دویدن به سمت در وقتی رهام
وارد شد پریدن بغلش با همه سالم و احوال پرسی کرد دستم را فشرد :خوشحالم میبنمت .لبخند زدم:همچنین...
سهند:بیا بشین که مادر زنت دوست داشته موقع شام امدی .رهام خندید:این سفره که جارو شده هیچی نمونده
توش .ریما:برات غذا بیارم!؟؟از ظهر میرزا قاسمی مونده
 هر چی میاری بیار چون خیلی گشنمه .بعد از شام قرار شد بریم لب اب و اتش رو شن کنیم هوا سرد بود شنلمو پوشیدم و کالهش و روی سرم انداختم همراه بچه ها رفتیم لب اب خیلی سرد بود ولی گرمای اتش لذت
بخشش میکرد رهام:سهند نوشیدنی نیاوردی؟ سهند اخم کرد:عه،زشته جلوی بچه ها این حرف ها االن فکر
میکنند ما این کاره ایم .ابتین خندید:اصال تو که هیچکاره ای فقط نمیدونم اون شیشه های ویسکی و مارتینی
برای کی بود .مازیار خندید:سهند جان دستت رو شد بپر بیار .سهند نچی کرد:ادم از دست شما نمیتونه سر
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بریده پنهان کنه.همه خندیدیم او هم بلند شد و رفت دو تا شیشه ویسکی اورد و برای همه ریخت البته برای
مازیار و ریم ا خیلی کم ریخت ابتین و نفس هم که نخوردن .یه پیک و خوردم شیشه اش رو برداشتم و لیوانم و
پر کردم و یه نفس رفتم باال .نفس در گوشم:چه خبرته؟ میخواهی دوباره کار دستمون بدی.
 نگران نباش حدم و میدونم و خواستم بطری رو بردارم که ارتام از دستم قاپید و با اخم:بسه،نمیخواهیم مستکنیم که .نچی کردم و با لیوان بازی کردم بطری خالی شد رهام:بیایید حقیقت و شجاعت .موافقت کردیم سر
بطری رو چرخاند و به طرف نفس افتاد رهام:خب نفس خانم شجاعت یا حقیقت؟ نفس:حقیقت.
 خب،بگو چقدر ابتین و دوست داری؟ نفس نگاه عاشقانه ای به ابتین کرد:قابل ان دازه گیری نیست .همه اوهکردن نفس خندید:حاال نوبت منه .بطری رو چرخاند و به ریما افتاد ریما:از همین االن میگم حقیقت .نفس لبخند
زد:کسی رو دوست داری؟
اره خب کیه؟ سرش و پایین انداخت:نمیشناسینش .رهام اخم کرد:یعنی چی؟ دو روز ولت کردم کی هواییتکرده؟ ریما ترسید:هی..هیچکس.
 اره تو که راست میگی .وای نفس خراب کرد نباید همچین سوالی میپرسید .روشنا:رهام چرا الکی جو میدی؟هیچ خبری نیست بیخیال شو .رهام کمی با اخم ریما رو که سرش و انداخته بود پایین و نگاه کرد و بعد زد زیر
خنده همه با تعجب نگاهش کردیم:وای مازیار قیافه ات خیلی خنده دار شده بود فکر کنم تو بیشتر از ریما
ترسیدی .ریما و مازیار با تعجب نگاه میکردن رهام:چیه چرا اینطوری نگاه میکنید؟انقدر ضایع هستید که فقط
حافظ شیرازی از رابطه ی شما دوتا خبر نداره .ما هم زدیم زیر خنده سهند:تو روحت  ،برادرم سکته زد
بیشعور .رهام بیشتر خ ندید مازیار با اخم منو نگاه کرد:تو بهشون گفتی اره؟ با تعجب:چی میگی ؟به من چه من
که گفتم رازت و نگه میدارم اینها هم تیز اند خودشون فهمیدن در ضمن خیلی ضایع اید .سهند خندید:اره
داداش گلم ناراحت نشو راست میگه خیلی ضایع اید .مازیار سرش را خاراند:یعنی تا این حد ضایع بودیم.
سوگند:بیشتر از این حرف ها و همه خندیدیم.ریما بطری را چرخاند و افتاد به سمت سهند گفت:کسی رو
دوست داری؟ سهند:اره دوست دارم ولی شما میشناسینش .سوگند با تعجب:کیه؟ سهند:رازه ..نمیتونم بگم
بطری را چرخاند به سمت سوگند افتاد :خواهر گلم عاشق شدی؟
-نه هنو ز قسمت نشده .سهند خندید:صداقت و حال میکنید؟؟!! خندیدیم سوگند با ارنج به شکم سهند زد و
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بطری را چرخاند به طرف من افتاد:رها نامزدت و دوست داری؟ سهند با تعجب:نامززد؟؟ نگاهش کردم
سوگند:اره خبر نداشتی .اخم کرد:نه اخه من جزو ادم نیستم .گفتم:بابا نامزدی در کار نیس ت در حد یه اشنایی.
سهند بلند شد:به بازی تون ادامه بدید و رفت .با تعجب رو به سوگند:چرا اینجوری کرد؟
 نمیدونم ...و عمیق نگاهم کرد مازیار:من میرم پیشش .ابتین:نه تو بشین من میرم پیشش و بلند شد و رفتدیگه حس بازی کردن پریده بود و فقط اهنگ گذاشته بودیم و کمی خورد یم البته من زیاده روی کردم و
حسابی داغ کرده بودم نفس:چقدر بهت گفتم زیاد نخور گوش نمیکنی که لجوجی لجوج  .بالخره ساعت یک
بلند شدیم و به ویال رفتیم من که روی تختم افتادم و دیگه نفهمیدم چی شد .با احساس تشنگی و سردرد
شدیدی چشم باز کردم سوگند کنارم خوابیده بود ر وشنا و ریما هم روی زمین .بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون
همه جا تاریک بود چراغ اشپزخانه رو روشن کردم یه لیوان اب و قرص را خوردم خواستم به اتاق برگردم که
صدای حرف زدن از اتاق نفس امد جلوی در ایستادم صدای نفس می امد:من تو رو از کاری که رها کرد دارم و
اگر نه تو با اون اخالقی که پیدا کرده بودی منو هم فقط برای خوش گذرونی میخواستی و رها با اون نمایشی که
اجرا کرد منو نجات داد هر چند من نفهمیدم اون چه نیتی داره و بهش چه حرف هایی زدم .صدای ابتین امد:اول
که فهمیدم اون باعث شده سار منو ول کنه داغون شدم خیلی ازش متنفر شد م ولی وقتی کمی که گذشت
فهمیدم اون چه لطف بزرگی در حق من کرد .نفس:ولی خودش حقش نیست توی این سن به خاطر یه بچه
زندگیش تباه بشه ....لبخند زدم و نایستادم تا بقیه ی حرف هاشون و بشنوم و به اتاقم رفتم .صبح زودتر از همه
بیدار شدم انقدر که این بچه ها تنبل اند و همه اش خوردن و خوابیدن وسایل صبحانه رو حاضر کردم هوا خوب
بود و دوست داشتم بریم لب اب و صبحانه بخوریم .به اتاق رفتم و با بدبختی دختر ها رو بیدار کردم حاال باید
میرفتم سراغ پسرها به اتاق ارتام رفتم با دیدن صحنه ی مقابلم ترکیدم از خنده سریع موبایلم و در اوردم و از
شون چندتا عکس انداختم چون تخت ارتام هم دو نفره بود خودش کنار دیوار خوابیده بود رهام وسط مازیار
کنارش و سهند هم پایین .رهام ارتام و محکم بغل کرده بود و سرش و چسبانده بود بین دو کتفش .مازیار هم
پاهایش را صد و هشتاد باز کرده بود و انداخته بود روی رهام فقط سهند درست خوابیده بود یاد ناراحتی
دیشبش افتادم .بیچاره فکر کرده من واقعا نامزد کردم و بهش نگفتم به در اتاق زدم:پسرها بیدار شید لنگ
ظهره بسه هر چقدر خوابیدید بلند شید .هیچکدوم تکون نخوردن شیطونه میگه یه پارچ اب بیاری ها .رفتم جلو
و مازیار و تکان دادم:بلند ش و مازیار .چرخید و پتو رو کشید روی خودش:ریما نکن خوابم میاد .خنده ام گرفته
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بود معلوم نیست ریما چندبار تاحاال صداش زده که اینطوری میگه .خواستم به طرف ارتام برم و صدایش کنم
چون اصوال اقای مدیرعامل منطقی تر بود ان طرف تخت رفتم و به چهره ی جدی اش در خواب نگاه کردم که
چقدر جذاب بود نگاه کردم موهای پر پشت مشکی اش پریشان روی بالشت ریخته بود به طرفش رفتم و ارام
صدایش زدم اما تکان نخورد دستم را روی بازویش گذاشتم و تکانش دادم بالخره چشم باز کرد و به چشم
هایم نگاه کرد من هم به تیله های طوسی اش خیره شدم واقعا درک نمیکن م که این چشمها چرا اینقدر
گیراست؟؟!! به خودم امدم :بلند شو هوا خوبه صبحانه بریم لب اب .این خرس گنده ها رو هم بیدار کن من که
نتونستم و سریع از اتاق امدم بیرون دوباره قلبم ضربان گرفت دستم را روی قلبم گذاشتم و نفس عمیق کشیدم
به طرف اتاق نفس رفتم و در و باز کر دم و وارد شدم  .از صحنه ی مقابلم چشمام گرد شد ابتین و نفس مشغول
بوسیدن هم بودند با دیدن من سریع از هم جدا شدن .هم خنده ام گرفته بود هم خجالت کشیدم که
همینطوری سرم و انداختم و امدم توی اتاقشون .سرم و باال گرفتم و به سقف خیره شدم نفس:رها بهت یاد
دادن وارد جایی میشی باید در بزنی .خنده ام و قورت دادم و صدامو صاف کردم:خب چیزه ..شرمنده یه لحظه
یادم رفت ازدواج کردی و فکر کردم توی این اتاق تنهایی قصد مزاحمت نداشتم فقط خواستم بگم صبحانه رو
میریم لب اب بلند شید و سریع از اتاق زدم بیرون و رفتم توی اشپزخانه و شروع کر دم به خندیدن وای چه
ضدحالی بهشون زدم اول صبحی .سوگند و روشنا امدن با کمک هم وسایل و بردیم لب اب بقیه هم امدن سهند
معلوم بود هنوز ناراحته و من باید باهاش حرف میزدم ،هر وقت به ابتین و نفس نگاه میکردم خنده ام میگرفت
و هم ازشون خجالت میکشیدم .بعد از صبحانه حا ضر شدیم قرار بود بریم بازار .سوار ماشین ارتام شدم و رفتیم
کلی گشتیم و کمی خرید کردیم نهار هم بیرون خوردیم و به ویال برگشتیم بچه ها میخواستند بخوابند نفس
زمانی که خواست به اتاق بره به ابتین:ابتین نظرت چیه روی در بزنیم ورود بدون اجازه ممنوع حتی شما دوست
عزی ز...؟؟ ابتین خندید:اره بدنیست ایده ی خوبیه .سوگند:وااا،،،نفس دیگه هرکس میدونه وارد جایی میخواهد
بشه در بزنه چه برسه به اتاق زن و شوهر .نفس:اره ،ولی بعضی ها نمیدونند و اصوال ضدحال میشن بین حال
خوشت .رهام خندید:حاال کی ضدحال شده بین حال خوبتون؟؟نفس:یه بنده خ دایی حاال مهم نیست.دلم
میخواست یه چیزی بهش میگفتم ولی اینطوری خودم و لو میدادم خرس های قطبی رفتن بخوابند من هم بلند
شدم و رفتم لب اب و شروع کردم به قدم زدن .منظور نفس با تو بود.؟؟ برگشتم دیدم دست در جیب به طرفم
میاد هم قدم شدیم گفتم:اره،،حواسم نبود مثل اسک ل ها پریدم توی اتاقشون و بهشون ضدحال زدم لبخند
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زد:هنوز نمیدونی وارد یه اتاق تازه عروس داماد میشی باید اجازه بگیری.
 چرا خیلی خوب هم میدونم ولی اصال حواسم نبود یه لحظه فکر کردم نفس هنوز مجرده .سرش را تکان داد وحرفی نزد کمی بعد:چون موبایلت خاموشه آما به من زنگ زد ارشن میخواهد باهات حرف بزنه .سرم و تکان
دادم:به کل ازش غافل شدم میشه موبایلت و بدی .موبایلش را گرفتم و به خانه زنگ زدم خدمتکار گوشی را داد
دست ارشن با وعده وعید سعی کردم از دلش در بیارم وقتی قطع کردم گفت :تو هیچ حسی به دنیل نداری؟
 چرا دارم ،نگاهش ک ردم:نفرت تنها حسی که دارم...اگر به خاطر ارشن نبود یه لحظه هم تحملش نمیکردم. گاهی اوقات میگم ای کاش شایان زنده بود که پسرش نخواهد خال عاطفیش رو با پدر گفتن به کس دیگه ایجبران کنه یا تو از جوونیت بگذری تا براش مادری کنی ..لبخند زدم:من ارشن و دوست دارم درست مثل بچه
ی خودم االن هم از این وضعیتم راضیم چون به اغوش خانواده ام برگشتم و اینجام
 تو داری جبران میکنی چون خودت هم وضعیت ارشن و داشتی فکر نکن نفهمیدم درسته،بهرحال من باید یه جوری لطف و محبت مامان و بابا رو جبران میکردم قانون این جهان همینه.اما به چه قیمتی به قیمت نامعلوم بودن اینده ات .نگاهش کردم:چرا میگی اینده ام نامعلومه؟؟ خودت و گول نزن با وجود ارشن تو نمیتونی یه زندگی خوب داشته باشی چرا نتونم،تا چند وقت دیگه که وکیل میشم بابا و مامان و شما ها رو هم دارم و همه ی اینها به معنی یه زندگیخوبه .نگاهم کرد:پس یعنی تو نمیخواهی تا اخر عمرت ازدواج کنی؟؟ نگاهش کردم:من شرایط زندگیم همینه
هرکی منو میخواهد باید ارشن و بخواهد.نگاهم کرد و حرفی نزد .برای اینکه بحث و عوض کنم:اقای مدیرعامل
با یه دو چطوری؟
 حوصله ندارم .اخم کردم:بیخود باید با من مسابقه بدی یاال ..و دستش را کشیدم توجهی نکردگفتم:عههه،،ارتام اذیت نکن اینجا که دیگه مدیرعامل نیستی انقدر خشکی البته ربطی به مدیر بودن نداره سهند
هم مدیر ولی خیلی اخالقش خوبه تو کال ذاتت شیشه خورده داره و دستش را ول کردم و تند تر حرکت کردم
کمی بعد خودش را به من رساند:مگه نمی خواستی مسابقه بدی .بدون اینکه نگاهش کنم:نه دیگه نمیخوام.
 اما من میخوام و باید هم مسابقه بدی و دستم و کشید انقدر دویدیم که نفسمان در نمی امد دستم و روی سینهام گذاشتم و بریده بریدم:م..رد..مردم ...ارتام هم دست کمی نداشت سرش و تکان داد:بدو بریم ویال تا سرما
نخوردیم به ویال رفتیم خرس های خوشخواب هنوز خوابیده بودن خواستم به اتاقم برم که صدای پچ پچ از اتاق
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نفس می امد پشت در فالگوش ایستادم نفس ارام میگفت:ابتین االن بیخیال شو بعدش هر جفتمون بخواهیم
بریم حمام شک میکنند.
 به کسی چه،اصال شک کنند دوست داشتم با زنم باشم مشکلی ه؟؟ ..صدای خنده ی ریز نفس امد:نکن غلغلکممیاد ....یه دفعه یکی از پشت موهام و کشید:مامان اصال توی تربیت تو کوشا نبوده نمیدونی نباید پشت در اتاق
زن و شوهر فالگوش وایستی چرخیدم و نگاهش کردم چشم هاش شیطون شده بود ریز خندیدم:سوژه ی سال
از دستت رفت .با تعجب نگاه م کرد خندیدم و سریع رفتم توی اتاق یاد اتفاق چهارسال پیش افتادم صحنه های
رابطه داشتن با دنیل مثل فیلم برام زنده شد که چطور وحشیانه به جونم افتاده بود .اعصابم خورد شد من حتی
توی بودن با یک نفر هم شانس ندارم..هییی ..سوگند و روشنا و ریما هرسه روی تخت خوابیده بودن و برای من
جا نبود من هم از اتاق بیرون امدم و روی مبل نشستم......روز های خیلی خوبی بود و واقعا خوش گذشت وقتی
برگشتیم من اصال حوصله نداشتم برم خونه ی اون روباه برای همین رفتم خونه ی بابا و از بابا خواستم بهش
زنگ بزنه و بگه ارشن و بیاره .توی اتاق نشسته ب ودم و مشغول درست کردن عکس هایی که انجا انداخته بودم،
بودم .واقعا سوژه های قشنگی بود و باید توی گینس ثبت میشد وقتی کارم تمام شد فیلم و برداشتم و به اتاق
ارتام رفتم روی تخت دراز کشیده بود با ورود من چشم باز کرد:واقعا باید برات یه دوره کالس فشرده ادب
اموزی بذ ارم .خندیدم گفتم:باشه ...و به سمت لب تابش رفتم و روشن کرد .گفت:بفرما تو دم در بده.
راحتم پررو .فلش و به لب تاب زدم و به طرف تختش رفتم:بلند شو خودتو جمع کن تو ادب نداری که جلوی یهدختر متشخص چطور باید رفتار کنی و پشت چشمی نازک کردم .بلند شد و نشست کنارش نشستم:گفتم برای
اینکه مثل دفعه ی قبل نشه اول به خودت نشون بدم.
 چی ؟؟ فیلم و پلی کردم و عکس ها به نمایش در امدن .ارتام ابرویش را باال انداخت:باز سوژه جمع کردی. اره ..سرش و تکان داد:از اول بزن .از اول زدم انقدر خندید که داشت منفجر میشد تا حاال اینطوری ندیدهب ودمش من با لبخند و تعجب نگاهش میکردم او هم فقط میخندید وقتی تمام شد اشک هایش را پاک کرد:وای
خدا چقدر خندیدم از دست تو .نگاهش کردم وقتی میخندید چقدر قشنگ میشد او هم نگاهم کرد دوباره
داشتم جذب تیله های طوسیش میشدم احساس کردم هر لحظه فاصله ی بینمون داره کمتر میشه و یکدفعه
گرمی لب هایش را روی لب هایم احساس کردم چشمانم اندازه ی توپ شد اصال همچین توقعی نداشتم اما
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نمیتونم لذتش رو وصف کنم ناخدااگاه چشم هایم بسته شد و جوابش را دادم یک دفعه در اتاق باز شد و
صدای جیغ ارشن که گفت:مامانیییی ..امد نفهمیدم چطور از هم جدا شدیم حاال اصال نمیتوانستم به ارتام نگاه
کنم اصال نفهمیدم چی شد که اینجوری شد ..سریع بلند شدم و به طرف ارشن رفتم و بغلش کردم و از اتاق امدم
بیرون  .وای خدا ،من چرا این کار و کردم؟ اصال اون چرا این کار و کرد؟؟ ارشن:مامانی چرا لپ هات قرمز
شده؟ خاک بر سرم ای ن بچه هم فهمید داغ کردم .صورتش و بوسیدم:هیچی عزیزم گرمه .با کی امدی؟
 با بابایی .مامان خیلی مامان بدی هستی که منو تنها گذاشتی رفتی و اخم کرد.خندیدم و صورتش محکم بوسکردم:نه که تو هم پیش بابات بهت بد گذشته .ماشاا ..روز به روز تپل تر میشی .دستش و دور گردنم
ان داخت:نه،بد نگذشت ولی دوست داشتم باهات بیام.
 باشه دفعه ی بعد با هم میریم .با ذوق:با بابایی؟ ای خدا من هر چی میگم یه بابایی هم بهش اضافه میکنهاونوقت میگن پسر ها مامانی اند .لبخند زدم:حاال بیا بریم سوغاتی هاتو نشونت بدم .به اتاقم بردمش و وسایلش
را بهش دادم و فرستادمش پیش بابا تا باهاش بازی کنه .نمیدونم حالم یه جوری بود انگار دلشوره داشتم
میترسیدم ارشن دیده باشه و بره به کسی بگه .سرم و کوبیدم به بالشت وای ارتام چرا این کار و کردی؟ اصال
من چرا جوابت و دادم .نکنه منو دوست داره؟؟ نچ دیوونه شدم .بابا یه لحظه جفتمو ن احساساتی شدیم همین
لزومی نداره بخوام برداشتی کنم .خب اصال بیخود برای من احساساتی شد بره دوست دخترش و بوس کنه!!!.
اخه احمق جان اون دوست دختر داره؟؟ اخم کردم اصال از کجا معلوم نداشته باشه واییی روانی شدم .بلند شدم
و از اتاق رفتم بیرون با دیدن دنیل ابرویم ب اال پرید بابا با دیدنم:اقای دکتر موندن تا باهم برگردید .به چشم
های مکارش نگاه کردم و سرم و تکان دادم مامان هر چی اصرار کرد شام بمونیم قبول نکردم و همراهش
برگشتیم توی ماشین دنیل با ارشن صحبت میکرد من هم ذهنم درگیر ارتام بود که از خجالتم ازش خداحافظی
نکرده ب ودم یک دفعه ارشن گفت:مامانی دایی ارتام چرا منو بوس نکرد؟ با تعجب نگاهش کردم با ناراحتی:اما
شما رو بوس میکرد .وای غالب تهی کردم و به دنیل که ترمز کرده بود نگاه کردم خودم و جمع و جور کردم:نه
عزیزم دایی کی منو بوس کرد.؟ ارشن:چرا،خودم دیدم وقتی امدم توی اتاق .به معنای واقعی ضایع شدم و
حرفی نداشتم بزنم .برگشتم و به رو به رو نگاه کردم دنیل با عصبانیت و تمسخر:خب چرا جوابش و ندادی؟
 جوابی نداشتم .پوزخند زد:خوبه مثل اینکه بینتون اتفاق هایی افتاده؟ درست میگم؟ جوابشو ندادم بافریاد:جواب منو بده .از دادش دو متر پریدم ب اال اخم کردم:لزومی نداره من به تو جواب پس بدم پوزخند
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زد:اره چرا جواب پس بدی جنابالی برو به عیاشیت و هرزه بازیت برس .خیلی بهم برخورد به ارشن که با ترس
نگاهمون میکرد نگاه کردم:ارشن برو تو زود .او هم سریع پیاده شد .با تمسخر:چیه؟چرا نذاشتی به موجودیت
مادرش پی ببره .یه سیلی محکم توی گوشش زدم که جایش روی صورت سفیدش قرمز شد با حرص:یه بار
دیگه دهنت و باز کنی و هر حرف نا شایستی رو که الیق خودت و جد و ابادت به من بزنی کاری میکنم که از
کرده ات پشیمون بشی و سریع از ماشین پیاده شدم .پسره ی اشغال کثافت موجودیت خودش و یادش رفته که
چه هرزه ای بوده و هست .از دست این ارشن هم ارامش نداریم هیچ غلطی نمیتونم بکنم.
دوباره شروع کردم به درس خوندن هر چی به امتحان نزدیک میشدم استرسم بیشتر میشد اون روباه مکار و
هم نمیدیدم فقط سر شام اون هم به خاطر ارشن با مامان و نفس هم تلفنی در ارتباط بودم فرنوش هم که
درگیر امتحان و بچه اش بود از اون روز هم دیگه ارتام و ندیدم گاهی دلتنگش میشدم و به عکس هاش نگاه
میکردم بالخره امتحان و دادم و راحت شدم از انجا رفتم پیش مامان که مادرجون هم انجا بود مامان کمی
ناراحت بود گفتم:مامان چی شده؟؟ ناراحتی؟؟ سرش و تکان داد:نه ناراحت نیستم.
چرا ناراحتی. هیچی بابا ،به ارتام میگم زن بگیر ولی هی شونه خاله میکنه چندتا دختر هم بهش نشون دادم اما قبول نمیکنه.یه دفعه توی دلم خالی شد وای یعنی میخواهد زن بگیره .مامان جون:عسل بهت میگم این کار و نکن گوش
نمیکنی میخواهی مثل جریان سام بشه که از سر اجبار اون بازی رو به پا کرد .مامان با اعتراض :شیوا جون .با
تعجب:کدوم بازی بابا چه کار کرده؟ مامان:هیچی بعدا بهت میگم.
 نخیر شما دارید یه چیزی رو مخفی میکنید ،مامان کالفه:رها بعدا برات میگم،حاال ببینم تو میتونی با ارتامصحبت کنی؟
وا،،چی بهش بگم؟ ببینی کسی رو دوست داره یا نه؟ من نمیتونم به نفس بگید که خواهرشه. مگه شما رابطه اتون خوب نشده؟ چرا خوبه ولی من به خودم اجازه نمیدم توی مسائل شخصی دیگران دخالت کنم. -وااا،پس چطور برای نفس و دخالت کردی؟
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 اون فرق داشت خواهرم بود خب ارتام هم برادرته.من ا رتام و به چشم برادرم نمیبینم .مامان با ابرو های باال رفته نگاهم کرد مامان جون هم بدتر از اون خاک برسرم سوتی دادم سریع:یعنی منظورم اینه که همان طور که اون منو مثل نفس نمیدونه و به خواهری قبول نداره
من هم برادرم نمیدونم .بعدشم اگر کسی رو دوست داشته باشه مطم ئن باشید دیر یا زود میفهمید .مامان
جون:اره عسل ارتام اگر کسی رو بخواهد خودش میاد میگه نمیخواهد الکی نگرانش باشی .مامان سرش و تکان
داد و حرفی نزد و به من نگاه کرد بلند شدم:من میرم توی اتاقم .راستش خارج از موضوع دخالت توانایی اش
رو نداشتم از ارتام بشنوم کس د یگه ای رو دوست داره ،فکرش هم دیوونه ام میکرد فکر کنم بالخره از دست
رفتم اتفاقی که نباید می افتاد افتاد و عاشقش شدم هنوز هم از فکرش تو هنگم .بعد از ظهر ارشن همراه بابا
امد خانه باتعجب:بابا شما رفتید دنبال ارشن؟ بابا:اره دنیل زنگ زد و گفت شما میخواهید امشب اینجا بمونید.
ابرویم را باال انداختم خوبه حاال کارش به جایی رسیده برای من تصمیم میگیره کجا برم یا نرم .نفس و ابتین هم
امدند و کمی بعد هم ارتام خیلی سعی کردم جلویش عادی باشم.وقتی همه نشسته بودند فلشی رو که عکس
های شمال و ریخته بودم اوردم و به سیستم زدم .بابا :چه کار میکنی؟ چشمکی زدم:سوژه ی سال و میخوام
بهتون نشون بدم .وقتی عکس ها پلی شد اولین عکس همانی بود که توی اتاق خواب ارتام انداخته بودم همه
ترکیدن از خنده بابا:ارتام رهام تو رو با زنش اشتباه نگرفته بود؟ ارتام هم در حالیکه لبخندی روی لبش بود:
فکر کنم .تا پا یان عکس ها انقدر خندیدیم که حد نداشت اما ارتام فقط لبخند زد البته اون یه بار عکس ها رو
دیده بود و ترکیده بود ولی به نظرم بازم جذاب بود چون من بارها دیده بودم اما هنوز برام جذابیت داشت.
ابتین:وای از دست تو رها چه عکس های گرفتی .نفس:دلم درد گرفت از دست تو .ب ه بچه ها نشون دادی؟
 نچ،نشون ندادم .همان موقع موبایل ارتام زنگ خورد و بلند شد و رفت مامان ارام:سام ببین مشکوک میزنه،ازسر شب هم توی فکره .بابا:عسل جان شاید مشکلی توی شرکت پیش امده .اصال من نمیفهمم چرا گیر دادی
ارتام زن بگیره فعال اول جوونیشه میخواهد جوونی ک نه .نفس بلند شد و کنار مامان نشست:مامان عکس این
دختره رو بببن مربی پیالتس باشگاهی که میرم و عکسش رو نشان داد مامان هم با دقت نگاه کرد بلند شدم و
پشت مبل رفتم تا ببینم .دختر خیلی خوشگل و بی نهایت خوش هیکل بود .مامان:خیلی خوشگله پدر و مادرش
کین؟
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نمیدونم ولی شنیدم پدرش حسابدار یکی از شرکت های معتبر واردات صادراته ولی خودش کال دختر مستقلیهعکس به مامان جون هم نشون داد او هم تأیید کرد خدایی دختر خوشگلی بود خیلی خوشگل .ضدحال خوردم
و روی مبل نشستم بابا:عسل بده ببینم .مامان:نمیشه لباسش مناسب نیست در ضمن شاید راضی نباشه
 ای بابا .ارتام دوباره برگشت و کسی حرف نزد ولی من بدجور توی لک رفتم دیگه دوست ندلشتم یه لحظههم انجا بمونم بعد از شام بلند شدم و خواستم بیام .مامان و بابا هر چقدر اصرار کردن که بمونم قبول نکردم
جالبه یه روز از خونه ی اون روباه میخواستم فرار کنم بیام ا ینجا حاال دارم از اینجا فرار میکنم .ارشن هم انقدر
خسته بود که سریع خوابش برد توی فکر بودم که اگر ارتام این دختره رو ببینه قبول میکنه؟ معلومه که قبول
میکنه دختر به اون جذابی ارزوی هر پسریه قبول نکنه باید به عقلش شک کرد .اهی کشیدم اخه من نمیفهمم
این همه ادم چرا باید عاشق اون بشم اصال چرا عاشق دنیل نشدم؟ به فکرم نیشخند زدم فکر کن من عاشق اون
روباه بشم اون موقع باید برم بمیرم .تا برسیم عمارت فکر کردم و فکر کردم و در اخر به هیچ نتیجه ای
نرسیدم ،ارشن و بغل کردم اوف هر روز ماشاا ..سنگین تر میشه نتونستم ببرمش و ب ه دست یکی از بادیگارد
ها دادم وارد سالن شدم دیدم دنیل نشسته و چندتا دختر هرزه که از ظاهرشون معلوم بود چه کاره اند
اطرافش .سرم و تکان دادم برای همین گفته انجا میمونم که به عیاشیش برسه .به یکی از خدمتکار ها گفتم
ارشن و ببره به اتاقش و لباسش و هم عوض کنه .تو ی سالن رفتم دنیل با دیدنم اخم کرد:مگه نگفتم همان جا
بمون؟
 دوست نداشتم درضمن تو برای من تکلیف تعیین نمیکنی فراموش نکن .یکی از دخترها که واقعا هم خوشگلبود:دنی این کیه؟ دنیل بهش لبخند زد:هیچکس عزیزم .یه پیک ودکا ریختم و سر تکان دادم:اره هیچکس و
روی مبل نشستم و جرعه جرعه خوردم دنیل با نیشخند:چیه شکست عشق خوردی؟ بی تفاوت نگاهش
کردم:نه .فقط حوصله ندارم ...تو هم فکر کن اصال من اینجا نیستم به کارت برس.
 تو که بود و نبودت هیچ فرقی نداره .دوباره یه پیک ریختم:دقیقا ...،و رفتم باال  .یکی از دختر ها دو تا گیالسو پر کر د و یکی رو به طرف دنیل گرفت :عزیزم میخوری .دنیل گیالس و گرفت و لبخندی بهش زد دختره ی
چندش هم سرش و جلو اورد و لب هایش را ناغافل بوسید .اه ..حالم بهم خورد دختر هم انقدر شفته .سرم و
تکان دادم و یه پیک دیگه پر کردم دنیل:بسه چه خبرته؟؟ میخواهی خودتو بکشی راه بهتری هم هست.
 -فعال با این راحت ترم و لیوان و نشانش دادم اصال تو با من چه کار داری؟؟؟ و گیالس و رفتم باال داغ کردم
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پالتو و شالم و را در اوردم و با یه بلوز استین کوتاه نشستم دنیل:بسه دیگه نخور باید پیش ارشن بخوابی .به
حرفش توجه نکردم خواستم دوباره یه پیک بر یزم که بطری رو ازم گرفت و جدی:بهت میگم بسه بلند شو برو
بخواب.
نمیییییخوام و خواستم بطری رو از دستش بکشم و چون زیاد تعادل نداشتم از روی مبل چهار زانو افتادم زمینو لیوان شکست و رفت توی دستم و خون جاری شد دستم و گرفتم و خواستم بلند شم اما نتونستم دنیل به
طر فم امد و کمکم کرد خواستم دستم و از دستش بکشم بیرون که محکم گرفت و با خشم نگاهم کرد و یکی از
خدمتکار ها رو صدا زد و گفت وسایل و بیاره و منو روی مبل نشاند و شیشه رو از دستم در اورد که جیغم بلند
شد با اخم:زخمت عمیقه باید بخیه بشه.
 نمیخوام خودش خوب میشه.همی ن که گفتم باید تحمل کنی تا بخیه بزنم .خدمتکار وسایل و اورد دستم و ضدعفونی کرد و یه گاز استریل وگذاشت بین دندان هایم و شروع کرد به بخیه زدن انقدر جیغ زدم که مستی از سرم پرید وقتی کارش تمام شد
سرم بی جون افتاد روی شانه ام بی رمق نگاهش کردم دستکش هایش را در اورد:خب تموم شد .برو توی اتاقت
بخواب .اصال رمق نداشتم روی پایم بایستم با کمک دسته ی مبل بلند شدم که فشار به دستم امد و جیغم بلند
شد قسمتی که زخم شده بود نبض میزد دستم و بغل کردم که یکدفعه احساس کردم روی هوام به چهره اش
نگاه کردم:بذار زمین خودم میرم.
حرف نزن .من هم ساکت شدم و از خدا خواسته او به اتاقم برد روی تخت خواباند گفتم:دستم درد میکنه تیرمیکشه .به خدمتکاری که انجا ایستاده بود:یه مسکن برام بیار.اطاعت کرد و رفت گفتم:ارشن و بیار اینجا.
 احتیاج نیست میبرم پیش خودم اما تو ...نگذاشت حرفم و بزنم:دیگه حسش ن یست با امدنت حسم پرید .از حرفش خنده ام گرفت و لبخندزدم همان موقع خدمتکار قرص را اورد .خوردم دنیل پتو را روم انداخت تربچه ام و بغل کردم:شب به خیر.
سرش و تکان داد و برق و خاموش کرد و از اتاق رفت بیرون به سرعت خوابم برد صبح که بیدار شدم دستم و
سرم به شدت در د میکرد تمام اتفاقات دیشب برایم تداعی شد دستم خیلی درد میکرد و به شدت کالفه ام
کرده بود از اتاق بیرون رفتم ارشن که رفته بود مهد دنیل هم که بیمارستان بود یا شرکتش به سالن رفتم کمی
صبحانه خوردم فقط برای اینکه میخواستم قرص بخورم حالم بد نشه و از شدت درد حالت تهوع گرفته بودم تا
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بعد از ظهر که ارشن امد نزدیک پنچ تا مسکن خوردم اما هر لحظه دردم بیشتر میشد حالم خیلی بد بود تصمیم
گرفتم برم بیمارستان .یه مانتو تنم کردم و شال هم سرم کردم و به اتاق ارشن رفتم که دیدم دنیل انجاست و با
ارشن بازی میکند .با دیدن من موشکافان ه نگاهم کرد:چته؟
 پیش ارشن باش تا من برم دکتر و بیام .بلند شد و به طرفم امد:چرا؟ از صبح که بلند شدم درد دستم کالفه ام کرده چندتا هم مسکن خوردم اما تأثیر نداشت .دستم را گرفت وباند را باز کرد با دیدن دستم چشمانم گرد شد خیلی باد کرده بود گفتم:چرا اینجوری شده؟ نگاهم
کرد:نمیدونم ولی شاید .....انقضا نخ تموم شده بود برای همین عفونت کرده.
 چیی عفونت کرده؟ سرش را تکان داد اخم کردم:یعنی تو نباید ببینی نخ بخیه ات تاریخ داره یا نه بعد بزنی بهدست یکی.
اصال حواسم نبود االن من چه غلطی کنم؟درد دارم. صبر کن میریم بیمارستان نمیخواهد خودم میرم و خواستم بیام که محکم و قاطع:با هم میریم .سر جایم ایستادم:فقط زودتر .همراه ارشنو دنیل به بیمارستانش رفتیم ارشن و به اتاق خودش فرستاد و همراه من امد و گفت یکی از دکتر ها رو پیج
کنند .دکتر امد و دستم و دید خواست دوباره بخیه بزنه که د ردش یادم امد قبول نکردم دنیل از دکتر خواست
بهم سری بزنند او هم قبول کرد و سر کرد و بخیه زد من هم اصال هیچی نفهمیدم .وقتی دکتر رفت بیرون دنیل
و نگاه کردم:تو مطمئنی از قصد برام نخ بخیه تاریخ مصرف گذشته نزدی؟ اخم کرد:من یه دکترم یه دکتر هم
هیچوقت با جون مریضش بازی نمیکنه حتی اگر دشمنش باشه.
 باشه نمیدونستی تاریخش گذشته ولی حداقل میتونستی بیاری بیمارستان که اون قدر درد نکشم. حواسم نبود .ابرویم را باال انداختم:نگو حواسم نبود بگو درد کشیدن و عذاب کشیدنت و دوست دارم .با اخمنگاهم کرد:به جای تشکرته؟
چرا باید تشکر ک نم حتما به خاطر دست عفونیم یا دردی که دیشب کشیدم هان به خاطر کدومش؟؟!! نگاهمکرد و خواست بره که گفت:از درد کشیدن کسی لذت نمیبرم اما درد کشیدن دیشبت و بذار جای سیلی که
زدی و رفت بیرون .میدونستم تالفی میکنه این بشر انقدر عقده ای که حد نداره اگر تالفی نکنه باید تعحب کنی
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خواستیم برگردیم که ارشن گیر داد بریم رستوران فیش اند چیپس بخوریم اصال حوصله نداشتم اما دنیل قبول
کرد وقتی رسیدیم:من نمیام شما برید .ارشن:عهه مامان چرا نمیای؟؟
 عزیزم حالم خوب نیست تو برو بخور من همینجا میمونم .ارشن سرش را تکان داد و همراه دنیل رفتندصندلی را خوابوندم و موبایلم و برداشتم و به عکس ارتام نگاه کردم اگر اون هیچ حسی بهم نداشته باشه چی؟؟
پس چرا منو بوسید؟؟ چه ربطی داره دلیل منطقی مبنی بر دوست داشتن نیست که ولی من دوستش دارم
مطمئنم نمیدونم از کی دچارش شدم ولی وقتی به خودم امدم دیدم نمیتو نم عاشقش نباشم با دیدنش نمیتونم
ضربان قلبم و کنترل کنم .همان موقع موبایلم زنگ خورد سهند بود خیلی وقت بود باهاش صحبت نکرده بودم
جوابش را دادم ازم خواست برای پس فردا که شب یلداست و همه انجا هستند ببینتم یعنی زودتر برم من هم
قبول کردم.نمیدونستم چکار داره؟؟!! تا ارشن و دنیل بیان یکساعتی طول کشید و من هم خوابم برد صبح که
بیدار شدم دیدم روی تخت هستم و مانتو و شال تنم نیست مطمئن بودم دنیل اوردتم .اول دی که قرار بود همه
خونه ی عمه باشیم جمعه بود و دنیل خونه .به اتاقش رفتم:برنامه ات برای امشب چیه؟ بدون اینکه نگاهم
کند:چطور؟
خب امشب شب یلداست من حوصله ی این مسخره بازی ها رو ندارم .سرم و تکان دادم:من هم اونور به دنیا بیام و بزرگ بشم چیزی ازرسم و رسوم سرم نمیشه و حوصله ندارم .سرش و بلند کرد و نگاهم کرد:خب که چی .االن امدی تیکه بندازی.
سرم و تکان دادم:امشب همه خونه ی عمه ام دعوت اند گفتم بهت بگم اگر دوست داری بیا بهرحال از دید
دیگران تو مثال نامزدمی.
 بگو میخوام با تو پز بدم چرا انشاء میگی .اخم کردم:خیلی بیشعوری من یکی برای اینکه تنها نباشی و یکی همبرای اینکه به دیگران جواب پس ندم که کجایی گفتم بیای حاال میل خودته میخ واهی بیای میخواهی نیای .و از
اتاق امدم بیرون ملت توهم خودبزرگ بینی دارن .اره من با اون پز بدم چه مسخره...قرار شد من و ارشن
خودمون بریم لباس ارشن و پوشوندم و خودم هم یه پالتوی سفید تا روی رانم با شلوار تنگ به همان رنگ و
پوتین های سفیدم که تا باالی زانو بود پوشیدم کم ولی غلیظ ارایش کردم و موهامو و فرق کج باز کردم و
روسریم بستم کیف سفیدم و برداشتم و عطر و روی خودم خالی کردم لبخند زدم:ارشن بیا .ارشن به طرفم
دوید:وایی،،مامانی برف شدی .خندیدم:اره من زودتر به استقبال ننه سرما رفتم.
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ننه سرما کیه؟ بیا بریم برات تعری ف میکنم .داشتم با ارشن صحبت میکردم که دیدم دنیل حاظر و اماده توی سالن نشسته بادیدن ما بلند شد:بریم.
میای؟ اره ...سرم و تکان دادم ارشن به طرفش دوید و خودش و توی بغلش انداخت جدا اگر ادم عوضی نبود منعاشقش میشدم چون واقعا جذاب و خوشگله .با هم به طرف انجا رفتیم وقتی رسیدیم:تو به عنوان نامزد اینجا
نیستی به عنوان پدر ارشن اینجایی.
 مطمئن باش من خودم هم مشتاق نیستم نامزد تو باشم در ضمن تو محرم منی اوال که از خدات هم باشه نامزد من باشی دوما چه ربطی داره محرمیم که محرمیم؟؟ قیافه ی متفکر به خودشگرفت:تا انجایی که من میدونم تو مسلمونی و اگر محرم کسی باشی ولی با یکی دیگه باشی حکمت سنگساره.
دهن کجی کردم:نخیر من با کسی نیستم .سرش را کنار گوشم اورد و ارام:اهان پس لب گرفتن از ارتام چه
معنی میده؟ اخم کردم و برگشتم نگاهش کردم صورت هامون چندسانته با هم فاصله داشت گفتم:اوال به خودم
مربوطه دوما کی گفته همچین چیزی رو؟ ارشن فقط گفت بوسم میکرد .پوزخند زد:من خودم مردم اصوال مردها
از لب نمیگذرن گونه رو بوس کنند اون هم لب هایی مثل لب های تو رو و به لب هایم نگاه کرد
 همه که مثل تو عوضی نیستند .لبخند زد و با انگشت اشاره اش به بینی ام زد:تو که راست میگی و فاصلهگرفت .اخیش تو حلقش بودم از ماشین پیاده شدم و دست ارشن و گرفتم او هم پیاده شد زنگ و زدم و وارد
حیاط شدیم خیلی وقت بود اینجا نیومده بودم اما هنوز مثل قبل بود هیچ تغییری نکرده بود عمه و امیر خان و
سوگند و مازیار به استقبالمون امدن .با بقیه هم سالم و احوال پرسی کردیم و من همراه سوگند به اتاقش رفتم
تا لباسم و عوض کنم .گفتم:ارتام نیومده؟
 نه هنوز .سرم و تکان دادم و همراهش از اتاق امدیم بیرون مازیار با دیدنم:تیپ ننه سرما زدی .خندیدم:ارهدیدم تو تیپ هندونه زدی گفتم من هم کم نیارم .خندید :تو که هیچوقت کم نمیاری .خندیدم و با سوگند کنار
نفس رفتم لبخند زد:ارشن هر روز بزرگتر و خوشگلتر میشه .به ارشن نگاه کردم که توی بغل بابا بود و لبخند
زدم نفس ارام:رها این دنیل هم تیکه ای ها انجا زندگی میکنی محرمش هم هستی خب تورش کن دیگه.
 -برو بابا ادم قحطی؟ تو که از اخالق حال بهم زن و چندشش چیزی نمیدونی فقط ظاهرش و میبینی.
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 خب مهم همینه دیگه. اره،اگر ابتین همچین اخالق های داشت یه لحظه هم تحملش نمیکردی. ابتین من عشقه ،عاشقشم .خندیدم:نگی هم معلومه مجنون. مگه چیه؟تا چشمت در بیاد .همان موقع ارتام امد و با همه سالم و احوال پرسی کرد با دیدنش ضربان قلبمباالرفت و استرس گرفتم اصال نمیتونستم نگاهش کنم احساس میکردم اگر نگاهش کنم میفهمه دردم چیه و رسوا
میشم؟ رفت پیش ابتین نشست خدمتکار ها مشغول پذیرایی بودن سهند هم امد نگاهش کردم هر چی میگذره
بیشتر شبیه بابا میشه .نگاهی به من کرد و رفت کنار ارتام نشست .فقط جای رهام خالی بود که بهش مرخصی
نداده بودن البته ناگفته نماند از فامیل های امیرخان هم چند نفر بودن با سوگند مشغول حرف زدن بودم که
نگاهم به سهند افتاد که با چشم اشاره کرد برم دنبالش و خودش بلند شد .چنددقیقه بعد بلند شدم و به اتاقش
رفتم روی صندلی نشسته بود با دیدن من بلند شد .لبخند زدم:چه حرفی میخواستی بهم بزنی؟ کمی نگاهم کرد
و به طرف پنجره رفت و پشت بهم ایستاد:اختالف سنی من و تو تقریبا چهارساله یعنی من چهارسال از تو
بزرگترم اگر یادت باشه وقتی بچه بودیم من و ارتام همیشه باهات بازی میکردیم و همیشه هواتو داشتیم به
اندازه ی سوگند دوست داشتم و اگر نمیدیمت دلم برات تنگ میشد اما تو روز به روز بزرگتر میشدی و دوست
داشتن من هم شدت میگرفت اول فکر میکردم مثل خواهرم دوست دارم اما وقتی کنارت بودم خنده هات
شیطنت هات همه اش برام جذابیت خاصی د اشت و منو سمتت جذب میکرد وقتی نوزده سالم شدم فهمیدم
عاشقتم ودیگه مثل خواهرم نیستی وقتی دانشگاه رفتم اول سعی کردم با ارتباط با دختر های دیگه فراموشت
کنم اما نتونستم خودم هم در عجب بودم که کی من اینطور عاشقت شدم .احساس کردم نفسم باال نمیاد و عرق
سردی روی کمر م نشست روی صندلی خودمو ولو کردم .سهند به طرفم برگشت با بهت و ناباوری نگاهش
کردم ادامه داد:وقتی فهمیدم دختر واقعی دایی نیستی خیلی ناراحت شدم اما ذره ای از عشقم بهت کم نشد بلکه
بیشتر هم شد میخواستم به مامان و بابا جریانو بگم تا زودتر برای خودم بشی تا اینکه ب رای همیشه یه پشت و
پناه داشته باشی و هیچوقت تنها نباشی بدونی کسی هست که تو رو با تمام وجودش دوست داره و حاضر نیست
ذره ای از ناراحتیت و ببینه اما تو گذاشتی و رفتی به دلیلی که هیچوقت نفهمیدم حالم خیلی بد بود همه جارو
گشتیم اما نبودی اوایلش حالم خیلی بد بود ا ما سعی کردم رو پا بشم و دوباره دنبالت بگردم وقتی برگشتی دنیا
رو بهم دادن تصمیم داشتم دیگه صبر نکنم اما تو ارشن و داشتی و این کمی کار و مشکل میکرد اما با خودم
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گفتم اگرمامان و بابا قبول نکنند به خاطر تو ازشون جدا میشم میخواستم شمال باهات صحبت کنم تا اینکه
فه میدم نامزد کردی البته میدونم صوری و فقط به خاطر ارشن این کار و کردی قول دادم دیگه نذارم فرصت از
دستم بره برای همین بهت گفتم کمی مکث کرد:خب حاال نظرت چیه؟ شوک زده بودم اصال توقع همچین حرف
هایی رو از سهند نداشتم شاید از هرکسی داشتم به جز سهند به خودم امدم:من تو رو همیشه به چشم برادرم
دیدم همیشه دوست داشتم و دارم اما فقط به چشم برادر نه بیشتر .لبخند زد و سرش را تکان داد:ممنون که
روشنم کردی و از این توهم پوچ که تو هم به من احساسی داری بیرون اوردی .خواستم چیزی بگم که رویش
را برگرداند گفت:نه ،هیچی نگو من نباید ا ز همون اول به احساساتم اجازه ی پیشروی میدادم حاال هم میشه
تنهام بذاری .کمی مکث کردم و بلند شدم و از اتاق بیرون امدم حالم خیلی بد بود من دل کسی که عاشق بود
شکوندم دل پسرداییم و کسی که مثل برادرم دوست داشتم ای کاش هیچوقت عاشقم نمیشد هیچوقت .به جمع
برگشتم ام ااحساس خوب سر شب و نداشتم دلم میخواست زودتر از انجا بیام بیرون همه اش چشم های غمگین
سهند توی ذهنم بود بعد از شام اصال نفهمیدم چطور بلند شدم و به اصرار دیگران برای موندن توجهی نکردم تا
زمانی هم که برگردیم سهند و ندیدم .توی ماشین نشسته بودیم و ارشن هم عقب خو ابش برده بود دنیل:چرا
انقدر زود برگشتی شب یلدا که هنوز نگذشته؟
حوصله نداشتم. چرا حوصله نداشتی؟ به پسر داییت مربوطه؟ میدونستم ادم تیزی بدون اینکه نگاهش کنم سرم را تکان دادماو هم دیگه چیزی نپرسید وقتی رسیدیم او ارشن و بغل کرد و برد اما من به هوای ازاد احتیا ج داشتم بدجور
عذاب وجدان داشتم درسته که من به هرکسی که بهم بگه دوست دارم نمیتونم جواب بله بدم ،اما سهند با همه
فرق داره عشقش خالص بود پاک بود و شکوندن دلش حقش نبود اما من واقعا نمیتونستم به غیر از چشم برادر
بهش نگاه کنم .ای خدا کاش اینجوری نمیشد من خودم هم عاشق شدم اگر یه روزی به ارتام بگم دوست دارم
اما اون اینطوری جوابم و بده چطور میشم؟ چه بسا که سهند سال ها عاشقم بوده و این عشق و مثل گنج توی
سینه اش حفظ کرده به طرف استخر رفتم سرما هوا استخوان سوز شده بود و معلوم بود ننه سرما میخواهد
برای این زمین مرده ما دری کند .اما این سرما درون من اثر نداشت من از درون گر گرفته بودم چشم هایم را
بستم و خودم را داخل استخر پرت کردم صدای شاالپ اب پیچید و سرمایی که ازش بهم منتقل میشد تا مرز
انجماد پیش میبرد همان موقع دو نفر از محافظ ها به طرف استخر امدند و خواستند کمکم کنند که نذاشتم و
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توی اون اب یخ شنا کردم دنیل همراه یکی دیگه از محافظ ها امد با دیدن من با فریاد و عصبی:قصد جونت
کردی؟میخواستی خودت و بکشی .توجهی بهش نکردم و ترجیح دادم هر چی زودتر از ان اب یخ بیام بیرون
وقتی بیرون امدم تازه سرمای هوا بهم خورد و باعث شد لرز کنم .دنیل:سریع بریم تو دختره ی بی فکر .رفتیم
توی عمارت سرما در رگ و پیم نفوذ کرده بود و اصال قادر نبودم قدم از قدم بردارم روی اولین پله نشستم .
دنیل:بلند شو برو باال لباست و عوض کن..
 نمیتونم .مقابلم نشست:فازت چیه؟چرا پریدی توی اب یخ؟؟.احتیاج داشتمچیه نکنه ع شقت ترکت کرده؟ بی روح نگاهش کردم و با کمک نرده ها بلند شدم انگار خون توی رگ هاممنجمد شده بود ،شروع کردم به عطسه کردن .دنیل منو به سمت خودش برگرداند و پالتو و روسریم را در اورد
و به خدمتکار داد و دستش را زد زیر پایم و بغلم کرد خیلی خوشحال بودم از اینکه احت یاج نیست این همه پله
رو برم باال و در اغوش گرمش هیچی نفهمیدم فقط صدا های نافهمومی که توانایی تجزیه و تحلیلش را نداشتم.
چندبار بهوش امدم اما توانایی باز کردن چشم هامو نداشتم و دوباره بیهوش شدم .بالخره تونستم چشم هام و
باز کنم خیلی بی حال بودم به دستم که سرم وصل بود نگاه کردم لیوان ابی روی میز بود دستم را دراز کردم
که برش دارم اما بی رمق تر از این حرفها بودم و باعث شد لیوان با صدای بدی بشکند کمی بعد در اتاق باز شد
و مامان با یکی از خدمتکارها امد داخل مامان به طرفم امد و دستم و گرفت:حالت خوبه؟ سرم و تکان دادم
گفت:توی این سه روز فقط هزیون میگفتی و تب و لرز میکردی سینه پهلو کرده بودی .اخه چرا خودت و پرت
کردی توی استخر توی سرما؟؟ جوابی نداشتم بهش بدم و فقط نگاهش کردم سرش و تکان داد :برم به دکتر
زنگ بزنم و بگم برات چیزی بیارن بخوری .خواست بره که گفتم:ارشن؟؟؟ برگشت :نگران نباش مهده ،فعال
هم تا خوب نشدی نباید بیاد پیشت تا مریض نشه .سرم و تکان دادم کمی بعد خدمتکار با سینی پر از خوراکی
امد مامان هم امد و کمکم کرد بشینم و بهم اول اب پرتقال داد و بعد هم چند قاشق فرنی خواست برام لقمه
بگیره:نه مامان دیگه نمیتونم میل ندارم .اخم کرد:یعنی چی باید بخوری خیلی ضعیف شدی.
 باشه بعدا .سرش را تکان داد و بلند شد سرمم را در اورد گفتم:نفس و بابا کجان؟ گفت:نفس که خونشهخواست بیاد اینجا که من نذاشتم بابات هم هرشب می امد و بهت سر میزد االن هم شرکته.
 -شما از کی اینحایید؟ هر روز می امدم و شب ها به اصرار دنیل برمیگشتم خونه.
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 مرسی باعث زحمتت شدم .اخم کرد:این حرف ها چیه؟وظیفه ام بود مثال مادرتم ها .لبخند زدم و سرم و تکاندادم او هم لبخند زد:استراحت کن برم به نفس زنگ بزنم دوباره میام پیشت و رفت بیرون از روی تخت بلند
شدم پاهایم توانایی تحمل وزنم را ن داشت دیوار را گرفتم و به طرف پنجره رفتم کل باغ سفید پوش شده بود
لبخند زدم کاش االن سالم بودم و میتونستم برم با ارشن برف بازی کنم .کمی به درخشش برف نگاه کردم و به
طرف حمام رفتم احساس میکردم کثیفم وان و پر کردم و توی اب خوابیدم اصال نمی تونستم روی پایم بایستم
و سرم و بشورم چشم هایم را بستم تصویر ارتام جلوی چشمم امد دلم براش تنگ شده بود یعنی فهمیده حالم
بد شده؟؟ امده ببینتم؟؟اون هم همین حس منو داره؟؟و خیلی سوال های دیگه که فکرم و مشغول کرده بلند
شدم و سعی کردم سرم و بشورم برای اولین بار از موهای بلند که انقدر دست و پاگیر متنفرشدم خودم جون
نداشتم حاال یه خرمن مو رو هم باید میشستم هرطور بود شستم و امدم بیرون با حوله روی تخت نشستم زنگ
و به صدا در اوردم کمی بعد یکی از خدمتکار ها امد گفتم:مادرم کجاست؟
 یه کاری پیش امد باید میرفتن ولی گفتن باهاتون تماس میگیرن .سرم و تکان دادم گفتم:میشه از تو کمد بهملباس بدید؟
 بله .گرمم بود انگار هنوز تب داشتم یه تاپ و شلوار با کمکش پوشیدم گفت:خانم میخواهید کمک کنمموهاتون و خشک کنید؟
 نه مرسی حوله سرم میکنم. بله،چیزی الزم ندارید؟؟ نه مرسی .از اتاق رفت بیرون موبایلم و برداشتم و به ما مان زنگ زدم گفت نفس حالش خوب نبود و حالتتهوع و اینا داشته باید باهاش میرفته دکتر ولی میاد بهم سر میزنه روی تخت دراز کشیدم یخ کردم پتو رو روم
کشیدم و کم کم خوابم برد چشم که باز کردم ساعت دو بعد از ظهر بود ضعف داشتم و به شدت ابریزش بینی.
حوله رو از سرم برد اشتم موهام کامال خشک شده بود .خواستم زنگ بزنم برام غذا بیارن که در اتاق باز شد و
دنیل وارد شد معلوم بود تازه از شرکت امده نگاهش کردم به طرفم امد و کنارم روی تخت نشست خودم و
کمی کشیدم کنار پوزخند زد:زبونت و موش خورده که بلد نیستی سالم کنی؟ و دستش را روی پیشانی ام
گذاشت :تب داری؟ و به لباسم نگاه کرد پتو را روی خودم کشیدم اخم کرد:کدوم ادم مریضی توی سرما تاپ
میپوشه؟ خب معلوم یکی مثل تو که کم داره .اخم کردم ادامه داد:واقعا کم داری که اگر نداشتی مثل ادم های
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عاشق شکست خورده توی سرمای زمستون خودت و پرت نمیکردی توی اب .فقط نگاهش کردم سرش را
تکان داد و زنگ زد که کیفش را بیارن کمی بعد خدمتکار با کیفش امد .خواست پتو رو بزنه کنار که دید محکم
گرفتم و خواست بکشه که محکم تر گرفتم اخم کرد :این بچه بازی ها چیه؟ نگران نباش یه بار دیدم.
 اون برای چهارسال پیش بود تو انقدر با ا دم های مختلف بودی که برای من و یادت نمونه. خوبه زبونت هنوز دراز نگران بودم که نکنه اتفاقی براش افتاده باشه در ضمن من چیز هایی که خاص باشه روهمیشه یادم میمونه مثل خالکوبی گل رزت و...
 بسه ادامه نده حوصله ندارم .خنده اش گرفته بود سرش را تکان داد و پتو را ک نار زد از برخورد گوشی سردبا پوست بدنم لرز کردم فشار و درجه تبم و گرفت گفت:دو درجه تب داری فشارت هم پایینه.غذا نخوردی؟
سرم و تکان دادم زنگ زد و گفت برام غذا بیارن.
 چرا بیمارستان نبردیم؟؟؟ در حالیکه وسایلش را جمع میکرد:تا وقتی دکتر مفت و مجانی اینجاست برای چیببرمت بیمارستان ،به نظرم توی خونه بهتر میشد ازت مراقبت کرد .فقط نگاهش کردم دیگه رنگ چشم هایش
مثل روباه نبود قهوه ایش خوشرنگ بود همان موقع خدمتکار با سینی غذا امد دنیل با اخم :مگه نگفتم غذاش
باید به موقع داده بشه ؟ خدمتکار با ترس:بعد از حمام ازشون پرسی دم گفتن هیچی نمیخورم بعد هم که
خوابیدن .در حالیکه روی تخت میشستم :خودم نخواستم .دنیل سینی رو روی پایم گذاشت و خدمتکار و مرخص
کرد قاشق را برداشتم و سوپ را هم زدم غذا هم عدس پلو با مرغ بود چند قاشق سوپ خوردم اصال میل
نداشتم گفتم:نمیتونم بخورم.
نخیر باید بخور ی چند روز به جز سرم هیچی نخوردی میل ندارم .قاشق و از دست گرفتم و پر کرد و جلوی دهانم گرفت و جدی:یا میخوری یا به زور میریزم تویدهنت نگاهش کردم و دهانم و باز کردم همین طوری نصف بشقاب و به خوردم داد گفتم:دیگه نمیتونم حالم
بد میشه .اصرار نکرد و چندتا قرص و اب به دستم داد گفت:استراحت کن.
 نمیخوام بخوابم تازه بیدار شدم ارشن نیومد؟ نه نیومد بیاد هم نمیتونی ببینیش .اخم کردم:جوزام ندارم که و عطسه کردم. عهه ،جلوی دهنت و بگیر ببین میتونی منو مریض کنی من مثل جنابالی نازکش ندارم که ده نفر وعالف کنم.لبخند زدم و دستمال برداشتم:شرمنده .سرش را تکان داد گفتم:میشه از توی کتابخونه ام یه رمان بهم بدی.
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ابرویش را باال انداخت:امر دیگه؟؟ چپ چپ نگاهش کردم و خواستم بلند شم که نذاشت و خودش به طرف
قفسه کتاب ها رفت کمی گشت و یه رمان پیدا کرد به جلدش نگاهی کرد:قرار نبود؟
بیار .به طر فم امد:چرا اینطوریه؟ رمانش مجازی بود ولی چون خیلی قشنگ بود و عاشقشم دادم برام چاپ کنند  .سرش را تکان دادو کتاب وبه دستم داد:شما دختر ها با همین رمان ها توهم های فانتزی شوهر و زندگیتون و شکل میدین .لبخند زدم و به
کتاب نگاه کردم:اره ،من هم دوست داشتم مثل ش خصیت دختر این داستان با شوهرم همخونه بشم .
 خب شدی دیگه .چپ چپ نگاهش کردم:تو مگه شوهر منی؟؟ اوال بال به دور دوما مگه من خودم و گفتم منظورم ارتامه .سرم و تکان دادم:همخونه بودن یعنی فقط خودت وخودش ..تازه فهمیدم دنیل چی گفته مبهوت نگاهش کردم اخم داشت گفتم:منظورت چیه؟
 خیلی واضح بود خودت منظورمو فهمیدی هر ادم احمقی میفهمه تو عاشقشی .اخم کردم:نه کی گفته؟ شانه ایباال انداخت:لزومی نداره کتمان کنی بهرحال حق داری عاشق بشی مهم اینه که طرفت هم تو رو بخواهد حاال تو
هر چقدر هم دوستش داشته باشی راست میگفت حرفش و قبول دا شتم فقط نگاهش کردم او هم از اتاق رفت
بیرون .بعدازظهر مامان همراه بابا امدن دیدنم اما زیاد نموندن و رفتن ارشن و هم که از فاصله ی هشت متری
دیدم سه روز گذشت دیگه کامال خوب شده بودم و میتونستم روی پا بایستم به فرنوش زنگ زدم که بیاد
ببینمش هم پرنیا و ارشن باه م بازی کنند ،از نفس هم خبر داشتم باردار بود خبر خیلی خوب و مسرت بخشی
بود و مامان و بابا هم واقعا خوشحال بودن که نوه ی واقعیشون و میبینند خانواده ی ابتین هم که جای خود
داشتند .دلم میخواست برم پیست به فرنوش گفتم قرار شد با باریمان صحبت کنه و خبر بده میخواستم به ارتام
هم زنگ بزنم اما اصال نمیتونستم انگار باهاش رودربایستی پیدا کرده بودم مارال هم خبر بارداریش و داده بود
و اقامتین و نجال جون از شادی تو پوست خودشون نمیگنجیدن  .فرنوش خبر داد که باریمان قبول کرده و
میریم به دنیل گفتم اگر دوست داره میتونه بیاد او هم قبول کرد و ارشن و گذاشتیم پیش مامان .خیلی خوب
بود و خوش گذشت تا حاال انقدر بهم خوش نگذشته بود خوابیده بودم که دیدم ارشن صدام میکنه هل کردم و
سریع از خواب بیدار شدم :ارشن اینجا چه کار میکنی؟ با ترس:مامانی بابایی حالش خوب نیست .سریع بلند
شدم:چیی؟؟ بیا بریم ب بینم به اتاق دنیل رفتیم خیس عرق بود و تب داشت و داشت هزیون میگفت خیلی داغ
بود ارشن با ترس:مامانی بابایی نمیره .لبخند زدم:نه عزیزم نگران نباش یه سرما خوردگی ساده است
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زودحالش خوب میشه تو فقط برو بخواب زنگ زدم و به یکی از خدمتکار ها گفتم ارشن و ببره بخوابونه.
دستمال میشستم و میذاشتم روی سر و بدنش به دقیقه نکشیده خشک میشد تبش باال بود کمی دیگه دستمال
گذاشتم اما تبش پایین نیومد یه پیرهن از توی کمدش برداشتم اخه من نمیدونم برای چی توی سرما لخت
میخوابه اه ...با بدختی لباس و تنش کردم و رفتم به یکی از محافظ ها گفتم بیاد کمک پالتویش را روی شانه اش
انداختیم و سریع رسوندمیش به بیمارستان خودش ،به دقیقه نرسیده دکتر و پرستار ها ریختن سرش .کمی بعد
پرستاری امد بیرون به طرفش رفتم:ببخشید حالش چطوره؟ نگاه تحقیر امیزی کرد:وجود شما اینجا دلیلی نداره
بهتره برید اخم کردم:من خودم تش خیص میدم برم یا بمونم شما جواب منو بده چپ چپ نگاهم کرد:تبشون باال
بود اگر دیرتر می اوردینش تشنج میکردن اما االن خدارو شکر حالش خوبه .سرم و تکان دادم:مرسی و به
طرف اتاق رفتم سرم به دستش وصل بود و راحت خوابیده بود فکر کنم به خاطر شوخی که من باهاش کردم
اینجور ی شد چون وقتی رفته بودیم پیست با باریمان مشغول ادم برفی درست کردن بودن من هم از فرصت
استفاده کردم و کمی برف برداشتم و ارام رفتم پشتش و ریختم توی لباسش یک دفعه بلند شد ایستاد و شروع
کرد خودش و تکان دادن ما میخندیدیم او هم منو چپ چپ نگاه میکرد،حاال هم باید ا زش پرستاری کنم شب
نگهش داشتن صبح بردیمش خونه .حاال ارشن گیر داده بود ببینتش من هم نمیخواستم مریض بشه اما حریفش
نشدم و اخر گذاشتم از فاصله ی چهارمتری ببینتش و بره مهد کنارش روی تخت نشستم:من نمیدونم چرا
توی این هوای سرد لخت میخوابی دیشب با بدبختی لباس تنت کردم.
 من هم اون شب به بدبختی لباس های خیست و در اوردم و لباس تنت کردم با چشم های گرد شده گفتم:تولباسم و در اوردی؟ سرش و تکان داد اخم کردم:به چه حقی به من دست زدی؟
 فکر کنم بدهکار شدم حقت بود میذاشتم با همون لباس های خیس بمونی تاحالت بدتر بشه در ضمن مامحرمیم.
 محرم باشیم چه ربطی داره .حاال هم بخواب زیاد حرف نزن برم بگم برات سوپ درست کنند .اوف تمام ابروحیثیتم به فنا رفت ایش .وقتی سوپش را بردم دیدم دوباره تبش رفته باال،ای خدا اخه مگه من دکترم حاال چه
کارش کنم؟ سریع زنگ زدم بیمارستان خودش و خواستم دکتر بفرس تن اونا هم قبول کردن دوباره سرم بهش
وصل شد و دز داروش و بردن باال ارشن و فرستادم پیش مامان چون اگر میموند همه اش میخواست بیاد پیش
دنیل اونوقت مریض میشد .من هم شده بودم پرستار بالخره بعد از دو روز چشم باز کرد و حالش بهتر شد
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انقدر ماشاا ..انقدر ادم با شعوری که زورش امد یه تشکر کنه باز به شعور من که حداقل یه تشکر ازش کردم
ولی اون....اواخر بهمن بود جواب ها امده بود و قبول نشده بودم تا چند روز دپرس بودم مامان و بابا هم هی
وعده ی سال بعد و میدادن .اصال حوصله نداشتم رفتم خونه ی مامان .دیدم مامان نگران داره قدم میزنه
گفتم:چی شده؟ با استرس:نمیدونم فقط همین االن از شرکت ارتام زنگ زدن گفتن ارتام و بردن .با
تعجب:کجا؟؟
 نمیدونم مثل اینکه دستگیرش کردن .با این حرفش شل شدم و روی مبل افتادم وارفته:یعنی چی؟ به چهجرمی؟ کالفه:نمیدونم رها نمیدونم فقط اینو میدنم جرمش امنیتی بوده  .دلم شروع کرد به رخت شستن:ارتام
اهل این کار ها نیست،اهل خالف نیست اون هم از نوع امنیتیش.
 نمیدونم نمیدونم فعال سام رفته ببینه چه خبره ...اصال باورم نمیشد مطمئنم پاپوش درست کردن ارتام اهلخالف کردن نیست همیشه سعی میکنه خودشو از اینجور چیز ها دور نگه داره.با با خسته و ناراحت امد خونه و
گفت از طریق سرور شرکت ارتام برای جاسوسی استفاده شده و فعال تنها مظنونشون هم ارتامه و اصال هم
نمیشه دیدش و هیچ کاره دیگه ای کرد .گریه زاری مامان شروع شد من خودم حالم بد بود حاال باید مامان و
هم اروم میکردم .با توصیفی که بابا کرد اصال معلوم نیست چه اتفاقی برای ارتام می افته یا دیگه کی میتونیم
ببینیمش،احساس خفگی میکردم دلم میخواست فقط برم یه جا و گریه کنم و جیغ بزنم خواستم پیششون بمونم
اما مامان قبول نکرد و ازم خواست فعال هم به نفس حرفی نزنم میترسید برای بچه اش اتفاقی بی افته وقتی
ر سیدم عمارت مستقیم رفتم توی اتاقم و زدم زیر گریه زار میزدم ارتام حقش نبود توی این هچل بی افته مگه
چندسالشه که باید بره زندان و سرنوشتش مشخص نباشه داد میزدم و گریه میکردم شیشه عطر و کوبیدم به
اینه و هزار تیکه شد اباژور ها رو پرت کردم لوازم ارایشم و ریختم پای ین من دلم براش تنگ شده بود خیلی
هم تنگ شده بود نمیشد نبینمش،نمیشد دیگه نبینمش داد میزدم و گریه میکردم صدای دنیل امد که میگفت
در و باز کنم توجهی نکردم ولی شدت ضرباتش بیشتر شد به طرف در رفتم و باز کردم دنیل با چهره ای
عصبانی وارد اتاق شد و نگاهی به دور تا د ور کرد:چته؟چرا اینجوری میکنی؟ روی دیوار سر خوردم و پاهامو
توی شکمم جمع کردم و با صدای ضعیفی که از شدت داد و گریه در نمی امد:برو بیرون حوصله ی جواب پس
دادن به تو رو ندارم .کمی نگاهم کرد و جلویم روی پا نشست و ارام:چته؟ چی شده؟ چرا اینجوری کردی؟ با
چشم های پر از اشک نگاهش کردم:ارتام و گرفتن ،پلیس گرفته گفتن جاسوسی کرده ولی من که میدونم اون
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اهل این کار ها نیست بهش تهمت زدن .با چشم هایی که تعجب درش موج میزد نگاهم کرد:نگران نباش چند
روز نگهش میدارن بعد ازادش میکنند .سرم و تکان دادم:نه ،نه ..به جرم جاسوسی گرفتنش ب ه این راحتی ها
ازادش نمیکنند .فقط نگاهم کرد گفتم:دنیل تو میتونی کمکش کنی؟اره؟؟ اره تو میتونی کمکش کنی .خواهش
میکنم کمکش کن التماست میکنم تو هر کاری بخواهی میکنی التماست میکنم به ارتام کمکش کن پایش را
گرفتم و در حالیکه اشک میریختم:خواهش میکنم التماست میکنم هر کاری بخواهی برات میکنم فقط ازادش
کن من مطمئنم براش پاپوش درست کردن تو رو خدا کمکش کن .دنیل هنگ کرده بود و فقط نگاهم میکرد
سرم و پایین انداختم و زار زدم بغلم کرد:هیش ،اروم باش ،اروم .شدت گریه ام بیشتر شد شانه ای پیدا کرده
بودم که بتونم عقده خالی کنم .انق در گریه کردم که دیگه جونی برام نمونده بود دنیل منو از خودش جدا کرد و
بغلم کرد بدون اینکه نگاهم کنه:اینجا باید تمییز بشه میبرمت توی اتاقم،سرم و تکان دادم به اتاقش برد و روی
تختش گذاشت خواست بره که دستش را گرفتم و با بغض:کمکش میکنی؟؟ کمی نگاهم کرد:سعیم و میکنم.
لبخند زدم:مرسی .سرش و تکان داد و از اتاق رفت بیرون من هم تقریبا بیهوش شدم چشم که باز کردم نه
صبح بود سرم به شدت درد میکرد حالم اصال خوب نبود اما دوست داشتم زودتر برم پیش مامان تا ببینم خبری
شده یا نه.سریع حاضر شدم و رفتم انجا دیگه مثل قبل نبود و انگار وارد ماتم کده شدم .مامان جون و خاله بهار
هم انجا بودند حال مامان اصال خوب نبود و همه اش گریه میکرد و دلداری ها هم ارومش نمیکرد حال من هم
دست کمی ازش نداشت فقط بروز نمیدادم تا یک هفته کارم شده بود انجا رفتن و اخر شب برگشتن حتی از
ارشن هم غافل شده بودم ابتی ن هم ارام ارام به نفس جریان و گفت حاال او هم به جمع ماتم زده ها اضافه شده
بود بابا دیگه مثل قبل نبود خیلی ساکت شده بود به زور غذا میخورد یا حرف میزد من هم حالم بهتر از انها
نبود فقط سعی میکردم جلوشون بروز ندم و وقتی میرفتم خونه تو تنهایی خودم اشک میرختم و به عکس هاش
نگاه میکردم دوهفته بود که ازش هیچ خبری نداشتیم بابا هم هیچ کاری نتونسته بود انجام بده به اتاقش رفتم
همه چیز مرتب سرجایشان بود روی تختش دراز کشیدم و بوی عطرش را با تمام وجودم بلعیدم یاد بوسه ی
ناخواستمون افتادم ،من چقدر عاشقشم و چقدر دوستش دارم چه بسا که این حس یک طرفه باشه .نزدیک یک
شب بود که برگشتم خونه دنیل توی سالن نشسته بود با دیدنم سرش را تکان داد:به خودت تو اینه یه نگاه
بنداز
 -حوصله ندارم .پوزخند زد:شنیده بودم عاشقی درد بی درمونی ولی به چشم ندیده بودم.
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حاال دیدی؟ اره به طور کاملخوش به ح الت .خواستم برم که گفت :بیا بشین کارت دارم خسته ام حوصله ی کل کل ندارم. بیا بشین .نچی کردم و رفتم مقابلش نشستم گفت:خیلی از ارشن غافل شدی میدونم ،ولی االن اصال حوصله ی صحبت در موردش و ندارم .پوزخند زد:کارت به کجا رسیده که حوصله یحرف زدن در مورد بچه ات و ه م نداری .شانه ای باال انداختم:تو هر طور دوست داری فکر کن ،خواستم بلند
شم که گفت:ارتام تا اخر هفته بر میگرده پیشتون با بهت نگاهش کردم بلند شد ایستاد با بهت:یع..یعنی ارتام
میاد؟ اما چطوری؟
 نمیتونم بگم مهم اینه که ازاد میشه .خندیدم بلند زدم زیر خنده باورم نمیشد وای باورم نمیشه یعنی واقعا دوباره میبینمش.تو مطمئنی که راست میگی؟ اخم کرد:مگه احمقم بیام دروغبگم،فقط به پدر و مادرت فعال هیچی نگو اصال به هیچکس هم نگو که کار من بوده نمیخوام بفهمن .سرم و با
خوشحالی تکان دادم:باشه باشه نگران نباش وای مرسی ،خیلی خوشحال شدم .خوشحالیم پنهان نشدنی بود حاال
که مطمئن بودم دوباره میبینمش دیگه نرفتم خونه ی بابا یکی اینکه نمیخواستم پی به خوشحالی وصف نشدنیم
ببرن یکی هم که دلم میخواست فعال پیش ارشن باشم خیلی ازش غافل شده بودم مریضی رو بهانه کردم و
نرفتم انجا .هر چی به اخر هفته نزد یکتر میشدیم هیجانم برای دیدنش بیشتر میشد وقتی مامان زنگ زد و گفت
ارتام برگشته نفهمیدم چطور خودم و رساندم انجا .با دیدنش اشکم سرازیر شد انقدر خوشحال بودم که حد
نداشت سریع به اغوشش رفتم و بغلش کردم دلم خیلی براش تنگ شده بود او هم بغلم کرد ازش جدا شدم و
نگاهش کردم دلم برای دو تیله ی طوسی پر میزد گفتم:چرا اینقدر الغر شدی؟ لبخند زد:به جرم جاسوسی
گرفته بودنم نبرده بودن صفا سیتی که .همه خندیدن یکدفعه یه دختر خیلی خوشگل و طناز کنار ارتام ایستاد و
گفت:ارتام جان راست میگن و دستش را دراز کرد:من دیانا هستم با تعجب دستم را دراز کردم بابا:دیانا خانم
خیلی کمک کردن ایشون وکیل ارتام و وکیل شرکت هستن .سرم را تکان دادم:خوشبختم و رو به ارتام:تا حاال
ایشون و ندیده بودم .ارتام به دیانا نگاه کرد و لبخند زد:قصور از من بوده دیانا هم با عشوه لبخند زد و سرش
را پایین انداخت .احساس کردم قلبم شکست صدای شکستنش رو شنیدم به وضوح هم شنیدم نگاه ارتام به اون
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دختر و عشوه ی اون برای ارتام معنی خیلی واضحی داشت خیلی واضح .بابا:حاال چرا سر پا ایستاده اید
بشینید.مثل یک ادم کوکی رفتم و نشستم یعنی عشق من یک طرفه بوده یعنی ارتام هیچ عالقه ای به من
نداره ؟؟!! اشک در چشم هایم حلقه زده به دختره نگاه کردم قد بلند هیکل مانکنی و خوش استیل چشم های
قهوه ای درشت خمار با بینی قلمی و لب های قلوه ای و پوستی سفید موهایش هم به رنگ قهوه ای تیره بود که
رگه هایی از.طالیی هم وسط هاش دیده میشد واقعا خوشگل و جذاب بود حداقل ا ز من که خیلی جذابتر بود به
ارتام هم خیلی می امد اصال نمیتونستم انجا رو تحمل کنم محیطش خفقان اور بود نفس و ابتین هم از راه رسیدن
من هم نموندم و مریضی ارشن و بهانه کردم و بدون توجه به اصرارهاشون به خانه ای پناه بردم که ازش یه
زمان متنفر بودم ولی حاال بهترین جایی بود که میتونستم برم دنیل به خاطر ارشن خانه مونده بود با دیدن من با
تعجب:رها چرا انقدر زود امدی؟ارتام و ندیدی؟ نتونستم اشکم و کنترل کنم و اشکم چکید و راه را برای سیل
اشک هایم باز کرد بلند شد و روبه رویم ایستاد:رها چته؟ اما من نمیتونستم جواب بدم فقط گریه میکردم حقم
نبود اینطوری عاشق بشم اینطور هم شکست بخورم مگه من چه کار کرده بودم جز اینه که همیشه به خاطر
دیگران از خود گذشتگی کردم بدون هیچ منتی ،چهارسال تنهایی کشیدم سختی کشیدم فقط برای اینکه غرور
بابا رو جریحه دار نکنم مادر یه بچه شدم فقط برای اینکه به ا مانت خیانت نکنم اونوقت این بود دستمزدم،اره
خدا این حقم بود .بلند زدم زیر خنده بلند بلند میخندیدم دنیل هم با بهت فقط نگاهم میکرد گفتم:میخوام
خواهر شوهر بشم عروس انقدر خوشگل و طنازه که نگو من که دخترم فقط میخوام بشینم نگاهش کنم چه
برسه به ارتام،معلومه که عاش قش میشه هم تحصیل کرده است هم وکیله هم خوشگله ،نه مثل من یه دختر
بدبخت سرراهی که نه پدر و مادر داره نه خانواده ای نه معلوم از کدوم تخم و ترکه است تازه یه بچه ی
نامشروع هم داره زدم زیر گریه:من احمق بودم که فکر میکردم ارتام هم منو دوست داره من احمق بودم که
جایگاهم و فراموش کردم دنیل:رها اروم باش.
 اروم باشم قلبم شکست صدای شکستنش و شنیدم چطور اروم باشم داد زدم:چطور اروم باشمهان؟؟!!چطور؟؟ زجه زنان روی زمین نشستم و گریه کردم نمیدونم چقدر گذشت که سوزش چیزی رو توی
دستم احساس کردم برگشتم و دیدم دنیل امپولی رو به م زدپرسشگرانه نگاهش کردم:ارام بخش ارومت میکنه.
سرم سست شد و چشمام رو به بسته شدن رفت و دیگه هیچی نفهمیدم چشم که باز کردم سرم به دستم بود و
توی اتاق دنیل بودم او هم کنارم خوابیده بود اصال نمیدونستم اینجا چه کار میکنم با تکان خوردنم از خواب
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بیدار شد:بهتری؟
م ن اینجا چه کار میکنم؟ دو روزه تب کردی به خاطر فشار عصبی که روت بود اینجوری شدی اصال وضع اعصابت خوب نیستاینطوری پیش بری کارت به قرص اعصاب کشیده میشه .پوزخند زدم:اشکال نداره به حسن های درخشانم
اضافه میشه .اخم کرد:چرت نگو .سرمت تموم شد به مامانت زنگ بزن ب ه دروغ گفتم سرما خوردی امشب یه
مهمونی گرفته ما هم دعوتیم منم االن باید برم بیمارستان دو روزه تکون نخوردم از اینجا و خواست از اتاق بره
بیرون گفتم:دنیل؟ برگشت نگاهم کرد لبخند زدم:مرسی بابت ازاد شدن ارتام و مراقبت از من لبخند نصفه ای
زد و سرش را تکان داد و رف ت به شدت ضعف داشتم اما اول ترجیح دادم زنگ بزنم به مامان و بگم
سرماخوردم و نمیتونم امشب بیام جدا از اینکه دلم نمیخواهد ارتام و ببینم دلم نمیخواهد هیچکس و ببینم از
همه متنفر شدم و فقط تنها افراد این خونه هستند که دیدگاهم در موردشون مثل قبله .وقتی کمی انرژی گرفتم
با ارشن که از مهد امده بود بازی کردم و قرار شد با دنیل بریم برای عیدش لباس بخریم تا حاال نشده بود سه
تایی مثل خانواده ی خوب با هم بریم خرید ارشن دست روی هر چیزی میذاشت دنیل براش میخرید او هم
ذوق میکرد وقتی خرید های ارشن تموم شد دنیل:خب بریم برای مامانی لباس بگیریم.
 نه احتیاج ندارم همه چیز دارم .اخم کرد:رو حرف من حرف نزن و دستم و کشید و برد لباس تو خونه ای هرچی دم دستش می امد و فکر میکرد قشنگه برام برمیداشت و به حرفم که میگفتم احتیاج ندارم توجه نمیکرد
وقتی خریدهاش تموم شد گفت:مانتو شال و کفش و لباس مجل سی به عهده ی خودت .گفتم:بابا جان دارم
نمیخوام
 خرید کردن حالت و خوب میکنه یه بار حرف گوش کن .نگاهش کردم و سرم و تکان دادم واقعا خرید کردنتوی روحیه تأثیر داره حالم بهتر شد شام هم به پیشنهاد ارشن پیتزا خوردیم و واقعا خوش گذشت هر چی بود
از اون مهمانی کسل کنند ه بهتر بود .هوا بهاری شده بود بوی عید و از گوشه گوشه ی شهر میشد احساس کرد
من هم سعی میکردم کمتر به ارتام فکر کنم پس تا انجایی که میتوانستم سر خودم و گرم میکردم فقط گاهی
اوقات که خیلی دلتنگی فشار می اورد عکس هایش را نگاه میکردم و گریه میکردم مامان تصمیم گرفته بود
امسال برای تک پسرش تولد بگیره خیلی دلم میخواست هر طور هست از زیرش در برم و نرم اما امکان پذیر
نبود از دنیل خواستم خودش از طرف من هم برای ارتام هدیه بخره چون اصال هیچ ذوق و شوقی نداشتم و نه
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حوصله ای که برم خرید روز تولد موهامو ساده با اتو صاف کردم و چون تازه ابروهامو رنگ کرده بودم و کمی
نازکتر قشنگتر شده بودم یه لباس مشکی بلند که روی سینه سنگدوزی شده بود و از حریر و گیپور بود پوشیدم
و یه ارایش تیره هم کردم با دیدن خودم توی اینه پوزخند زدم انگار دارم میرم مجلس ختم دنیل با دیدنم
کمی نگاهم کرد و سرش را تکان داد اما هیچی نگفت خودم میفهمیدم افسرده شدم احتیاج نبود مستقیم به روم
بیارن سه تایی به سمت خونه ی مامان اینا رفتیم مامان با دیدن قیافه ام ارام به صورتش زد:خاک بر سرم رها
چرا خودتو این شکلی کرد این چه رژی زدی.
رژ مشکی. صورتت بی روح شده خیلی بی روح بی ا برو بده ساری ارایشت کنه. عسل جون گیر نده حوصله ندارم و از کنارش رد شدم،اولین بار بود که بهش میگفتم عسل جون خودش هم ازشنیدن این اسم تعجب کرد لباسم و عوض کردم و گوشه ای نشستم نه دوست داشتم پیش فامیل باشم نه
هیچکس دیگه ای.به مارال و مهران نگاه کردم که حاال شکم مارال کمی برجسته شده بود به نفس و ابتین که
ابتین چطور هوایش را داشت همه به عشقشون رسیدن فکر کنم فقط من این وسط اضافی بودم .نه اضافی نبودم
من دل سهند و با قصی القلبی تمام شکستم ؛پس خودم هم این اتفاق باید برام می افتاد و اگر نه ترازوی عدالت
بهم میخورد  .چشمم روی دیانا که کنار ارتام ایستاده بود ثابت ماند خیلی زیبا لباس پوشیده بود و ارایشش هم
بی نهایت خوشگلش کرده بود چشم هایم را بستم و سعی کردم فکر نکنم سوگند پیشم امد و خواست برقصیم
اما قبول نکردم با هر بدبختی بود تا اوردن کیک تحمل کردم همه جلو رفته بودن و من تنها کسی بودم که دور
از همه نشسته بودم ارتام کیک و برید و همه دست زدن بابا با لبخند:ممنون ازهمه که امشب تشریف اوردید
حاال میخوام با اجازه ی همه ی دوستان ،مطلبی رو خدمتتون بگم همه ساکت شده بودن تا ببینند بابا چی میگه،
لبخند زد :نامزدی پسرم ارتام و دیان ا جان اعالم میکنم صدای دست و صوت فضا رو پر کرد سرم را پایین
انداختم و اشکم چکید منتظرش بودم دیر یا زود این اتفاق می افتاد به ارتام که خنده روی لب هایش بود و کنار
دیانا ایستاده بود نگاه کردم چه یهویی تصمیم گرفتن بدون اینکه حتی به من هم بگن خب معلومه که نمیگن
مگه من چه صنمی باهاشون دارم بلند شدم دیدم دنیل موشکافانه نگاهم میکنه اشک هایم را پاک کردم و رفتم
لباسم و پوشیدم وقتی امدم پایین مامان متوجه ام شد و به طرفم امد و با تعجب:رها کجا؟ پوزخند زدم:مبارک
باشه تبریک میگم عروس دار شدید خدا رو شکر هم عروس دار شدید هم نوه دار دیگه چی از این بهتر .مامان
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با بهت نگاهم کرد:چی میگی رها؟حالت خوبه؟
 اره خیلی خوبم انقدر که دلم میخواهد از شادی داد بزنم جیغ بزنم بگم من خوشبخت ترین ادم روی زمینم باداشتن مادری به اسم عسل و پدری به اسم سام میدونید چرا چون یه بچه سرراهی بی کس و ک ار بودم و اونها به
من هویت دادن .بابا و دنیل همزمان به طرف ما امدن از سالن سریع زدم بیرون بغض بدی به گلوم چنگ
انداخته بود فقط خدا خدا میکردم که االن نشکنه .رها صبر کن .صدای بابا بود  :رها وایسا .ایستادم و برگشتم
نگاهشون کردم مامان و بابا و دنیل و نفس و اب تین به طرفم امدن گفتم:عه،چرا از مجلس نامزدی پسرتون
امدید بیرون زشته عروس داماد اینده رو تنها بذارید .نفس با بهت:چی میگی رها؟ بابا:رها چی شده عزیزم؟
 اه ،،بسه دیگه هی چی شده چی شده؟هیچی نشده گربه سوار خر شده میخواستید چی بشه ،همه ی عشاق بهممیرسن این شده بر ید برید داخل به خاطره این بنده ی حقیر یک لحظه از مهمونی رو از دست ندین ،بابا با
اخم:رها مثل ادم حرف بزن بگو دردت چیه؟ داد زدم:بگم درد چیه؟ باشه میگم  ،دردم بی کس بودن دردم
تنهاییمه ،دردم اینه که برای همه خودمو فدا کردم اما هیچکس براش مهم نبود نفهمیدن به خاطر اشتباهی که
کردم تا بتونم مثال مانع از دست دادن حق انحصاریتون بشم و برای اینکه شرکت شما به فنا نره و غرورتون
شکسته نشه با کسی که ازش تا سر حد مرگ متنفر بودم بخوابم .بله اون فیلمی که شما از من چهارسال پیش
دیدید فیلم رابطه ی من با همون ادم بود که توسط خودش گرفته شده بود و من چون دیگه قبول نکردم باهاش
باشم اون فیلم و برای شما فرستاد تا مثال من و ادب کنه شما هم وقتی اون فیلم و دیدید مثل یه هرزه من و از
خونتون پرت کردین بیرون و دوباره من گیر اون ادم افتادم تا اینکه از دستش فرارکردم و برای کار رفتم جایی
میدونی د کجا؟ خونه ی شایان همون که باهاش دوست بودم و منو دزدید تا از ارتام باج بگیره شدم پرستار بچه
اش اره ارشن بچه ی نامشروع شایانه ازم خواست کمکش کنم براش شناسنامه بگیره من هم قبول کردم با
شناسنامه ی جعلی براش شناسنامه بگیره که به خاطر شانس خوبم در اثر یه تصا دف ممیمیره و خانواده اش هم
اون بچه رو قبول نمیکنند و از انجایی که فکر میکنند من مادرشم مجبور میشم نگهش دارم .برای تأمین خرج
زندگیم و یه بچه چندماهه هم کار کنم و هم درس بخونم و توی تنهایی اون بچه رو بزرگ کنم چه زمان هایی
که به من به چشم یه هرزه نگاه شد چه زمان هایی که به من پیشنهاد های بی شرمانه میدادن و حاال هم با وجود
اون بچه معلوم نیست اینده ی من چی میشه شنیدید اینا درد منه .حاال هم فراموش کنید که بچه ای به اسم رها
داشتید مثل چهارسال پیش خدا رو شکر االن انقدر خوشبخت هستید که دیگه به یه بچه ی سرراهی احتیاج
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نداشته باشید هر چهارتاشون مثل چوب خشک شده بودن از انجا به سرعت زدم بیرون اشکم جاری شد بالخره
نباید انچه که میشد شد همه چیز و گفتم .سوار شو که گند زدی .نگاهش کردم و سوار شدم ،اشک میریختم
عصبی:الکی اشک تمساح نریز .عصبی:تو چه میفهمی وقتی بفهمی عشقت یک طرفه بوده و حاال نامزدیش و
ببینی یعنی چی؟ تو چی میدونه سرراهی و بی کس و کار بودن یعنی چی؟؟ تو از کجا میدونی فدا کردن خودت
برای دیگران یعنی چی؟ پس تا وقتی نفهمیدی حرف نزن دنیل ساکت شد و حرف نزد وقتی رسیدیم خونه
دنیل ارشن و به اتاقش برد من هم به قسمت بار رفتم و شیشه ی ویسکی رو برداشتم و پیک پیک به سالمتی
عشق نافرجامم و نامزدش رفتم باال دنیل امد و خواست بگیره که نذاشتم با اخم نگاهم کرد پیک پنجم و رفتم
باال به طور کامل مست شده بودم با چشم های خمارم نگاهش کردم خندیدم:اونطوری نگام نکن ،من االن
خوشحالم.میدونی چرا؟ دس تم و گرفت:بیا بریم بخواب دیگه حق نداری بخوری
 نه االن زوده خوابم نمیاد ..میخوام برقصم میای برقصیم امشب اصال نرقصیدم و دستش را کشیدم محکم دستمو کشید طوریکه پرت شدم توی بغلش چشم هایم را باال اوردم و نگاهش کردم و.....
چشم که باز کردم سرم خیلی درد میکرد و بدنم به شدت کوفته بود و درد میکرد اطرافم و نگاه کردم توی اتاق
دنیل بودم به بدن برهنه ام نگاه کردم و لباس هایی که روی زمین افتاده بود دستم را روی سرم گذاشتم تمام
اتفاقات دیشب برایم زنده شد ؛ به چشم هایش نگاه کردم و خودم را بلند کردم و لب هایش را بوسیدم من و از
خودش جدا کرد :چیکار میکنی؟ تو مستی نمیفهمی.
 نه میفهمم و دوباره خواستم ببوسمش که مانعم شد ناراحت شدم و رویم را برگرداندم و زدم زیر گریه گفتم:حق داری؟ اخه کی دختری مثل منو میخواهد؟؟ یه دختر بی کس و کار و افسرده با یه بچه ،من حتی ارزش
ندارم که تو بخواهی منو بوس کنی .منو به طرف خودش برگرداند و لب هایش را روی لب هایم گذاشت و پر
حرارت بوسید من هم جوابش را دادم کمی ازم فاصله گرفت و به چشم هایم نگاه کرد :دیگه هیچوقت هیچوقت
این حرف و تکرار نکن فهمیدی؟؟ سرم را تکان دادم و لب هایش را بوسیدم او هم انگار از خدا خواسته بود پر
حرارت جوابم و داد به اتاقش رفتیم لب هایش را روی گردنم گذاشت و بوسید لباسش را در اوردم او هم
لباسم را دراورد و منو روی تخت انداخت و از گردنم شروع کرد به بوسیدن و باعث شروع رابطه ای شد که تنها
دلیلش الکل پنجاه درصد خون من و غریزه ی مردانه ی او بود  .لبخند تلخی زدم بالخره به ارزوش رسید و
کارم را تمام کرد تنها چیزی که برام مونده بود و هم از دست دادم البته خود کرده را تدبیر نیست خریت خودم
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بود خودم خواستم .اصال به درک حاال مثال اگر دختر بودم چی میشد که حاال نیستم بشه درضمن من به دنیل
محرم بودم و کار خال ف شرع نکردم .اهی کشیدم چون دلم میخواست با کسی که عاشقشم و واقعا دوستش دارم
از دنیای دختریم خارج بشم و تو حالت عادی نه مستی هیییی...بلند شدم و مالفه را دورم پیچیدم و به طرف
سرویس رفتم بدنم به شدت درد میکرد به خصوص کمر و دلم در را باز کردم و ضعف شدیدی داشتم به طرف
جکوزی رفتم سایه ای از پشت شیشه معلوم بود فهمیدم دنیل هم اینجاست.

دنیل
اصال باورم نمیشد که من این کار و کردم وای من چطور نتونستم خودم و کنترل کنم؟؟تمام اتفاقات دیشب برام
مرور شد.ولی چقدر جذابه و با شکوه که تو تنها کسی باشی که بدنش و لمس میکنه و از دخترونه هاش جدامیکنه .با
فکرم لبخند زدم واقعا که چقدر رها برام شیرین بود مثل یه شراب چندصد ساله مست کننده و شیرین که هر چقدر
ازش میخوری اما هنوز هم میخواهیش ...ولی حقش نبود من نباید اون کار و باهاش میکردم هر چند اون مست بود
اما من نباید کنترل خودمو از دست میدادم .پوووف ..یعنی حاال چطور رفتار میکنه؟!!!

رها
در را هل دادم و رفتم داخل با دیدن من شوک زده نگاهم کرد مالفه را انداختم و توی جکوزی رفتم فقط نگاهم
میکرد کالفه گفتم:چیه؟؟ چرا نگاه میکنی؟؟ مگه تا حاال ندیدی؟ سرش را تکان داد و با ناراحتی:من نباید
تس لیم غریزه ام میشدم
 مهم نیست چیزیه که اتفاق افتاده .با بهت نگاهم کرد:توهمین ادمی نبودی که برای حفظش جلوم ایستادی.بیشتر توی اب فرو رفتم گفتم:من همون رهام اما این اتفاق تقریبا برای پنج سال پیشه من اون موقع پدر و مادر
داشتم سنم کم بود فانتزی های خودم و داشتم اما االن یه سرخورده توی عشق یه ادم افسرده با یه بچه هستم
بدون داشتن فانتزی هایی که هر دختری توی ذهنش داره میبینی چقدر فرق وجود داره .در ضمن باید ممنونم
باشی که به ارزوت رسوندمت اخم کرد و هیچی نگفت از اب بیرون امد و حوله اش را پوشید بدون اینکه نگاهم
کنه :ز ود بیا بیرون تا ضعف نکردی بگم برات صبحانه بیارن بخوری سرم را تکان دادم .وقتی رفت یاد فانتزی
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هایی که برای شب عروسیم داشتم افتادم و پوزخندی زدم همیشه دوست داشتم شب عروسی بعد از اینکه
مهمان ها رفتن شوهرم ،عشقم چشمهام و ببنده و ببره داخل و من وقتی چشم باز میکن م میبینم جای جای خونه
شمع های کوچک روشنه و روی زمین تا اتاق خوابمون با گلبرگ های رز شکل قلب درست شده ذوق میکنم و
میخندم و میپرم بغلش و میگم خیلی قشنگه مرسی او هم لبخند میزنه و پیشونیم و میبوسه و میگه قابل خانم
خوشگلم و نداره و بغلم و میکنه و به اتاق خوابمو ن میبره .قطره اشکی چکید افسوس که همه اش به فنا رفت
همان موقع که قبول کردم با دنیل باشم تا شرکت ورشکست نشه .اشک هایم را پاک کردم دیگه نمیخواستم
گریه کنم بسه هرقدر ضعیف بودم ترس و غم نشانه ی ضعفه دیگه نمیخوام نه از چیزی بترسم نه بابت چیزی
ناراحت بشم .از جکوز ی بیرون امدم و سریع دوش گرفتم و امدم بیرون دنیل روی صندلی رو به باغ نشسته بود
و عمیق در فکر بود نگاهش که به من افتاد بلند شد و به طرفم امد گفت:مادرت و ارتام و پدرت امدن اینجا .در
حالیکه با حوله اب موهامو میگرفتم بی تفاوت:برای چی؟؟
 میخواهند تو رو ببینند.چی گفتی بهشون ؟ گفتم حمامی .سرم و تکان دادم و گفتم:لباسم و بپوشم میام .با تردید نگاهم کرد:مطمئنی؟؟ سرم را تکان دادمو از اتاق بیرون امدم و به اتاق خودم رفتم یه لباس مشکی با شلوارش پوشیدم موهایم را هم خیس دورم ریختم
صورتم از شب قبل انگار الغرتر شده بود .ب ه سالن رفتم دنیل همان جا ایستاده بود کنارش ایستادم گفتم:اتفاقی
افتاده؟ این موقع امدین اینجا؟؟ عهه ارتام تواالن نباید پیش نامزد خوشگلت باشی اینجا چه کار میکنی؟ اقای
شکوهی شما نباید شرکت باشید؟ نکنه کسی مرده که همتون امدید اینجا؟ ارتام با عصبانیت بلند شد و به طرف
دنیل امد:همه چی زیر سر این پست فطرت عوضی جلوی دنیل ایستادم و با اخم به ارتام گفتم:درست حرف بزن
بار اخرت بود باهاش اینطور حرف زدی .ارتام با بهت گفت:رها این موجود باعث بدبختی تو و ماست
 باعث بدبختیمون خودمونیم پوزخند زدم:درضمن االن که شما خوشبختی .بابا :من نمیفهمم چرا ازش طرفداریمیکنی؟؟ کالفه:امدید اینجا دنیل و متهم کنید اگر اینطوره بهتره همین االن برید .مامان بلند شد و به طرفم
امد:رها جان ما همه تو رو دوست داریم بیا برگردیم خونه ارشن و هم میاریم پیش خودمون.
 من اینجا راحتم و هیچ مشکلی ندارم زمان زیادی ه م به پایان یکسال نمونده و دنیل میره من و ارشن هممیریم دنبال زندگیمون شما هم بهتره برید دنبال زندگی خودتون و دختری به اسم رها رو فراموش کنید و به
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سمت پله ها رفتم و به اتاقم پناه بردم از همه بریدم هیچکس و نمیخوام از همه متنفرم اونا باعث بدبختی من
شدن باعث ش دن من به این وضع بی افتم کمی بعد دنیل با سینی پر از خوراکی به اتاقم امد سینی را روی تخت
گذاشت و مقابلم نشست لیوان اب پرتقال و به طرفم گرفت نگاهش کردم و لیوان و ازش گرفتم گفت:حرف
هایی که زدی واقعی بود؟
 از همه متنفرم حالم از همه بهم میخورهحق با ارتام بود من باعث خرابی زندگیت شدم چرا ازم طرفداری کردی؟؟ از تو دفاع نکردم فقط خواستم جلوشون بایستم دیگه هیچی برام مهم نیست هیچی .رفتن؟ سرش را تکان دادبلند شد :وضعیت روحیت خوب نیست میدونم ولی داییم امده ایران و من باید برم دنبالش اگر دوست نداری
میتونم نیارمش این جا .شانه ای باال انداختم:اینجاخونه ی توئه تو ازادی هرکس رو بیاری به من ربطی نداره.
سرش را تکان داد:اگر حالت خوب نبود بهم زنگ بزن سرم و تکان دادم بعد از صبحانه سر خودم را گرم کردم
و به راننده گفتم بره دنبال ارشن دیگه لزومی نداره بره مهد تا ظهر سرم و با ارشن گرم کردم موقع نهار
خدمتکار امد و گفت دنیل با مهمانش امده .یه لباس شیک تن ارشن کردم خودم هم یه تاپ مشکی با کت
رویش را پوشیدم و موهایم را باز گذاشتم خیلی کم ارایش کردم فقط در حدی که از بی روحی در بیام و با
ارشن به سالن رفتیم ارشن با دیدن دنیل:باباییی و به ط رفش دوید اوهم بغلش کرد و بوسیدش به مرد میانسالی
که روی مبل نشسته بود نگاه کردم با اینکه سنی ازش گذشته بود ولی بسیار جذاب و شیک پوش بود و چهره
اش به سنش نمیخورد جلو رفتم با دیدن من لبخند زد و بلند شد و با لهجه ی خیلی با مزه ای:شما باید رها
باشید؟ مادر پسر د نیل .لبخند زدم:بله  ،خوش امدید،دستش را جلو اورد:من تامی هستم دستش را
فشردم:خوشبختم .به طرف ارشن رفت:چه پسر بچه ی زیبا و بامزه ای ارشن با شیرین زبونی ذاتیش:من ارشن
هستم شما کی هستید؟ دوست بابایی؟ تامی لبخند زد:نه،من دایی بابایی هستم ارشن با تعجب به دنیل نگاه
کرد:این اقا دایی شماست؟ دنیل سرش را تکان داد
 پس چرااینطوری حرف میزنه؟؟ هر سه خندیدیم دنیل:عزیزم دایی خارج بوده برای همین نمیتونه مثل مافارسی حرف بزنه ارشن سرش و تکان داد و رو به تامی:خوش امدید و دستش را دراز کرد واقعا ژستش دیدنی
بود
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تامی خندید و دست ارش ن و فشرد و رو به دنیل:مثل خودت شیرینه .واال من تا انجایی که یادم میاد دنیل شیرین
نبوده نمیدونم داییش چی توش دیده بعد از نهار تامی برای استراحت به اتاقی که دنیل برایش در نظر گرفته
بود رفت دنیل:بهش نگفتم ارشن بچه ی من نیست فکر میکنه تو مادر ارشنی میفهمی که؟
 اره ولی چرا بهش نگفتی ارشن بچه ی واقعیت نیست؟ بهرحال که تو وقتی بدون ارشن بری المان میفهمه. حاال تا اون موقع .شانه ای انداختم باال .به پیشنهاد دنیل قرار شد بریم مالزی با اینکه اول تامی راضی نبود امابالخره قبول کرد خودم هم دوست داشتم چون واقعا احتیاج به ت جدید اب و هوا داشتم ارشن هم انقدر ذوق
داشت که حد نداشت سیزده روز عید و انجا ماندیم واقعا خوش گذشت پانزدهم فروردین برگشتیم ایران تازه
رسیده بودیم که یکی از خدمتکار ها گفت بابا و مامان امدن اینجا .پوفی کردم چند وقت راحت بودم به دور از
هر دغدغه و مشغله ای به سالن رفتم دیدم مامان و بابا تامی رو به روی هم قرار دارند تامی با تعجب:عسل تو
وسام پدر و مادر رها هستید؟ گفتم:من یه بچه ی سرراهی بودم که اوردن و بزرگم کردن .تامی ابرویش را باال
انداخت:نمیدونستم و به طرف بابارفت ودستش رادراز کرد:خیلی وقته ندیدمت و به سمت مامان هم دست دراز
کرد:میدونستم بعد از ابتین پیش سام برمیگردی ،مامان رنگ از رخش پرید گفتم:شما چطور همدیگه رو
میشناسید؟ ابتین کیه؟ مامان:هی،،هیچکس سام بریم نفس خونه است و به همان سرعتی که امده بودند رفتند با
تعجب به تامی:شما چطور همدیگه رو میشناسید؟ گفت:ماجرا مربوط به بیست و خورده ای سال پیش من برای
یه قرارداد به ایران امدم که با عسل اشنا شدم ازش خوشم می امد گستاخ بود و بی پروا اما اصال پا نمیداد و
خندید سفرمان به پایان رسید و من مجبور شدم برگردم امریکا اما گفتم میام و عسل و رام میکنم تا اینکه چند
وقت بعد یه ت ماس از طرفش داشتم میخواست کسی رو براش پیدا کنم او پسر یکی از مافیای کله گنده بود
درک نمیکردم که یه دختر به ظاهر عادی ایرانی با پسر یکی از کله گنده ها چه کار داره ازم در خواست ویزا
کرد چند وقت بعد با سام امدن امریکا و از من خواست با اون پسر قرار بذارم تا بب ینتش که من فهمیدم سام و
ابتین و عسل گذشته ای باهم داشتن یعنی عسل زن سام بوده بعد عاشق ابتین میشه اما ابتین برگشته بود
امریکا و عسل هم افتاده بود دنبالش.اصال باورم نمیشد همچین داستانی توی گذشته اشون وجود داشته باشه
گفتم:خب بعدش چی شد؟
 سام و عسل سریع برگشتن ایران یک ماه بعد هم خونه ی اون مافیا توی اتش سوخت و ابتین و پدرش همتوی اتش سوختن اما جنازه ی ابتین و اوردن ایران.
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 اسمش ابتین بوده؟ سرش را تکان داد یعنی چه اتفاقی توی گذشته اشون افتاده کنجکاو شدم سر دربیارم.گفتم:میشه به دنیل حرفی نزنید؟
 تا کسی چیزی نپرسه حرف نمیزنم. مرسی  .تامی فردای ان روز پرواز داشت و باید میرفت ارشن خیلی باهاش جور شده بود و از رفتنش ناراحتبود اما او قول داد که باز هم بیاد .بیکار توی اتاق نشسته بودم و داشتم نت گردی میکردم حادثه ی اتش سوزی
بیست و خورده ای سال پیش توی امریکا رو سرچ کردم مطلب های مختلفی امد فقط یکیش مربوط به سوختن
یه عمارت بسیار بزرگ و زیبا توی واشنگتون بود نوشته بود پرونده اش همان موقع مختومه شده چون مدرکی
خوبی پیدا نکرده بودن و چندتا از عکس های اتش سوزی زده بود و عکس همون مافیا و پسرش با دیدن عکس
پسرش هنگ کردم تا یک ربع فقط به عکس خیره بودم بزرگش کردم درست شکل ارتام بود یعنی ارتام شکل
او بود به جز چشم هاش که برای ارتام طوسی بود و برای اون مشکی .یعنی ارتام پسر سام شکوهی نیست و
پسر معشوقه ی مامانه .دهانم اندازه ی غار باز موند اصال فکر نمیکردم مامان اینطور ادمی بوده باشی پس چطور
بابا ارتام و قبول میکنه و مثل پسر خودش بزرگش میکنه  .اصال باورم نمیشد نه این غیر ممکنه،پس یعنی ارتام
هم مثل منه و شاید صد پله بدتر باز من پدر و مادرم معلوم نیست ولی اون مادرش زمانی که شوهر داشته با
معشوقه اش بوده و تقریبا حرومزاده است یاد تحقیر هایی که ارتام به خاطر سرراهی بودنم میکرد افتادم و
اتش خشم و کینه ام شعله کشید.میگن عاشق کینه ای نمیشه حتی هر چقدر هم عشقش بد تموم شده باشه اما
من االن کینه ای شدم و تاتالفی نکنم ارام نمیشینم بهرحال گهی زین به پشت و گهی پشت به زین فقط باید
منتظر فرصت بود اواخر فروردین بود تصمیم داشتم مدارکی که وجود داره رو برای ارتام با یه نامه از این که
واقعا کیه براش بفرستم همه را داخل پاکتی گذاشتم و فرستادم در شرکتش .منتظر بلوا بودم او باید تاوان ندید
گرفتن منو و تحقیر کردن هامو میداد سرخوشانه توی سالن بدنسازی نشسته بودم اه نگ گوش میکردم و به
اینکه واکنش ارتام از دیدن انها چیه فکر میکردم وای که وقتی دیانای عزیزش بفهمه شوهرش بچه ی حاصل از
رابطه ی یه زن شوهردار با معشوقه اش است چه واکنشی نشون میده؟ هنوز هم عاشق سینه چاکش میمونه یا
ولش میکنه؟؟ بلند خندیدم وای که میمردم برای د یدن همچین صحنه ای .به عمارت برگشتم اشتهام برگشته
بود و مثل قبل کم غذا نبودم به اشپز گفته بودم برایم استیک درست کنه بدجور هوس کرده بودم با دیدن
خونی که داخل استیک بود حالم بد شد و به طرف دستشویی رفتم و باال اوردم تو اینه به خودم نگاه کردم
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نمیدونم چرا اینطو ری شدم من که خودم گفتم درست کنه،جرقه ای توی ذهنم زد سرم و تکان دادم نه،نه این
غیر ممکنه،نه اصال امکان نداره توهم زدم اتفاق خاصی نیفتاده .از دستشویی امدم اما ارام قرار نداشتم از فکرش
هم میترسیدم سریع حاضر شدم و رفتم ازمایشگاه و ازمایش دادم .چندساعت بعد جواب ش را با اژانس اوردن با
دیدن جواب سرم به دوران افتاد  .نه نه این غیر ممکنه دنیل عقیمه بچه دار نمیشه،نه این امکان نداره.نکنه من
با کس دیگه ای بودم یادم نمیاد.خاک تو سرم مگه میشه با کسی باشی یادت نیاد وای خدا حاال چه غلطی کنم
این بال از کجا به سرم نازل شد حاال چه کار کنم؟ دنیل تا دو ماه دیگه برای همیشه برمیگرده اگر بفهمه بچه اش
و میخواهد اونوقت من باید چه کار کنم؟؟!اصال اگر قبول نکنه بچه اشه چی؟؟؟ عقلم به هیچ جا قد نمیداد انقدر
راه رفتم و فکر کردم که پاهام درد گرفت و در اخر به این نتیجه رسیدم که میندازمش اره ن گهش نمیدارم من
ارشن و دارم با یه بچه ی دیگه چکار کنم .موقع شام همه اش میترسیدم حالم بهم بخوره و از انجایی که دنیل
تیزه میفهمه و دیگه نمیشه کاریش کرد بهش نگاه نمیکردم میترسیدم چشم هام رسوام کنه .دنیل درحالی که
غذا میخورد:امروز ارتام امده بود شرکت .با تعجب:شرکت تو؟ چرا؟؟؟
 ازادی تو رو میخواست فکر کرده تو اسیر منی. بیخود کرده اون هیچ حقی نداره که بخواهد تو کار های من دخالت کنه .کی امده بود شرکت؟ صبح چطور؟ یعنی اون هایی که فرستادم دیده :هان.....هیچی قرار بود بره شرکت پدرش میگفت شرکت خودش نمیره .وارفته نگاهش ک ردم:مطمئنی؟؟ نگاهمکرد:اره،چطور؟ وای یعنی ندیده پس کی تحویل گرفته سریع بلند شدم و به اتاقم رفتم و شماره ی اژانسی رو
که داده بودم بسته رو ببره گرفتم داشتم از راننده میپرسیدم که به کی داده که در باز شد برگشتم و دیدم دنیل
نگاهم میکنه قطع کردم وبا اخم:شعور ندا ری وارد جایی میشی در بزنی .بسته را نشون داد:دنبال این میگردی؟؟
با تعجب:این چیه؟ روی تخت پرت کرد:همون چیزی که دنبالش بودی که به دست کی رسیده .با بهت:دست تو
چه کار میکنه؟؟ به طرفم امد:داری چه غلطی میکنی رها؟؟ اخم کردم:به تو ربطی نداره تو کار من دخالت نکن
تو میخواهی انتقام بگیری؟؟ داد زدم:اره میخوام انتقام تحقیر شدنم و بگیرم میخوام انتقام این فکر که اگر منسرراهی نبودم ارتام بهم توجه میکرد و بگیرم میخوام ببینم وقتی نامزد عزیزش حرومزاده بودن عشقش و
بفهمه چه کار میکنه؟ میخوام همه ی اینها رو بفهمم میخوام لذت ببر م ..سرش را تکان داد:تو مشکل داری
روانت مشکل داره .داد زدم:اره من روانیم مثل تو که پنج سال پیش از خریت من خواستی به نفع خودت

291

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

استفاده کنی و کم تحقیرم نکردی .اصال چرا از تو هم انتقام نگیرم خیلی خوب میتونم ازت انتقام بگیرم انتقامی
که شاید تا اخر عمرت حسرت به د ل بمونی .اخم کرد:من و تهدید نکن تو در مقابلم جوجه ای هستی که با یه
پخ قلبش می ایسته اگر این چندوقت باهات خوب بودم فکر نکن خبریه .بلند خندیدم:اره خبری نیست ولی من
خبرهای خیلی خوبی بعدا بهت میدم که وقتی بفهمی از همه ی کار هایی که با من کردی پشیمون بشی .بار
ا خرت هم باشه تو زندگی من دخالت میکنی واگر نه من میدونم تو و از اتاق رفتم بیرون و تنه ای بهش زدم.
باید یه دکتر پیدا میکردم که بچه رو بندازه وای که چه لذتی داره وقتی دنیل بفهمه از نعمت پدر شدن بی نصیب
میمونه .یه دکتر پیدا کردم و تمام اون چیزهایی هم که قرار بو د به دست ارتام برسه براش ایمیل کردم برام هم
اصال مهم نبود که بفهمه کار کیه؟ ...وقت دکتر گرفتم مبلغ زیادی میگرفت اما ارزش داشت به مطبش که رفتم
خیلی از دختر و پسر های جوان امده بودند دخترها اکثرشون ناراحت بودن اما پسرها ظاهری خنثی
داشتن،معلوم بود طی یک رابطه ی ازاد این اتفاق براشون افتاده وقتی نوبت من شد چون نمیدونستم چند ماهمه
دکتر اول سونوگرافی کرد و گفته پنج هفتمه نگاهم کرد:مطمئنی؟ سرم را تکان دادم سرش را تکان داد:پس
روی اون تخت دراز بکش......
امیدوارم از کاری که کردم پشیمونم نشم به نظرم نباید این کار و م یکردم عذاب وجدان هم لعنتی بد چیزیه ای
کاش مثل خیلی ها بی رگ بودم و اصال عین خیالم نبود میدونم تصمیمم بعد ها برام دردسر ساز میشه برگه ی
سنوگرافی رو در دستم فشار دادم مدرک خوبی بود جواب ازمایش هم که برای یه ازمایشگاه معتبر بود ،به
طرف خونه برگشتم موقعی که د نیل امد جواب ازمایش و برگه ی سنو رو برداشتم و به اتاقش رفتم با دیدنم
سرد:چه کارداری؟ برگه ها رو روی تختش انداختم نگاهشون کرد گفتم:ببینشون .برگه ها رو برداشت و نگاه
کرد هر لحظه چشم هاش گردتر میشد و به تعجبش افزوده میشد با بهت نگاهم کرد:این غیر ممکنه .دست به
سینه ایستادم:من هم همین فکر و میکردم وحتی به خودم شک کردم که نکنه با کس دیگه ای بودم و خودم
خبر نداشتم که البته فکر خیلی مسخره ای بود .اوم یادته بهت گفتم جواب تحقیر هایی که کردی رو بهت
برمیگردونم اما تو گفتی من جوجه ام که با یه پخ میمیرم خب حاال نظرت چیه؟ هنوز هم جوجه ام ...بلند شد
اصال حواسش به حرفم نبود:باید با من دوباره بیای ازمایش بدی اگر حامله باشی شک ندارم که بچه ی منه چون
توی این مدت همه اش جلوی چشمم بودی.مطمئنم بچه ی منه ..پوزخند زدم:خوبه ،اعتماد داری ولی میدونی
چیه من اگر االن با تو بیام ازمایش جوا بش منفی میشه.با بهت نگاهم کرد خندیدم:میدونی چرا؟؟چون همین
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امروز از شرش راحت شدم .دنیل تا چند دقیقه هنگ کرده بود خودش و روی تخت انداخت وبا عجز و ناتوانی
که تا حاال ازش سراغ نداشتم گفت :بگو..ب..گو که دروغ میگی ...بگو که این کار و نکردی؟؟ فقط نگاهش
کردم شاید من دلم میخواست این لحظه اش رو ببینم لحظه که از درون نابود میشه .داد زد:لعنتی بگو این کار و
نکردی؟ بگو داری دروغ میگی...بگو لعنتیی ...فقط نگاهش کردم اشکش چکید فکر نمیکردم هیچوقت اشکش
را ببینم اصال توی ذهنم هم نمیگنجید خشکم زده بود  .به طرفش رفتم و روی تخت ک نارش نشستم سرش را
بلند کرد به چشم هایش نگاه کردم لبخند زدم:فکر نمیکردم هیچوقت اشک ریختنت و ببینم با نفرت نگاهم
کرد:من هم هیچوقت فکر نمیکردم از یه جوجه رو دست بخورم و به چیزی که منتهای ارزوم بود نرسم بهت
قول میدم حتی اگر یک روز به عمرم مونده باشه ازت انتقام سختی میگیرم .لبخند زدم:دنیله و تهدیدهاش ،به رو
به رو خیره شدم:وقتی رفتم دکتر مطمئن بودم که نمیخوامش حتی برای انتقام از تو اما وقتی دکتر خواست
امپول و بزنه یادم امد که من رهایی هستم که همیشه خودم و برای کسایی که دوستشون دارم فدا میکنم تا اونا
به چیزی که می خواهند برسند حتی به قیمت نابودی زندگیم یا بد شدنم در چشمشون بنابراین پشیمان شدم و
نذاشتم نابود بشه به چشم هایش نگاه کردم گفت:ی ..یعنی االن تو حامله ای؟ از من؟؟ سرم را تکان
دادم:نمیدونم اسمش معجزه است یا هرچی اما مطمئنم حکمتی تو این کار بوده .بلند شد و منو شروع کرد به
چرخاندن هم خنده ام گرفته بود و هم جیغ میزدم که بذارتم زمین وقتی گذاشت سرم گیج میرفت بازویش را
گرفتم:برای چی اینجوری میکنی ابراز احساساتت هم مثل ادم نیست .خندید و محکم بغلم کرد:تو نمیتونی
درک کنی چقدر خوشحالم از هجده سالگیم تا االن این حسرت همیش ه همراهم بوده اولش میگفتم مهم نیست
اما وقتی سنم بیشتر شد به این نتیجه رسیدم خیلی سخته که بخواهی بی کس باشی چون اگر حتی با دختری هم
ازدواج میکردم اون دوست داشت مادر بشه و من نمیتونستم اونو از حقش محروم کنم،پس باور کن این بهترین
خبر خوشحال کننده ی زندگیم بود ه .ازش جدا شدم:اما من نمیتونم برای این بچه مادر خوبی باشم و وقتی به
دنیا بیاد به تو میدمش و خودم و ارشن هم میریم دنبال زندگیمون .با تعجب:نه،تو این کار و نمیکنی.چرا
نمیخواهی بمونی و بزرگ شدن بچه ات و ببینی چرا نمیخواهی براش مادری کنی؟؟
 من دوست ندارم به خاطر وجود این بچه خودم و توی زندگی تو وارد کنم خواست حرفی بزنه که یکی ازخدمتکار ها امد وگفت ارشن حالش خوب نیست و تب داره سریع با دنیل به اتاقش رفتم توی تب داشت
میسوخت دنیل معاینه اش کرد:سرما خورده میبرمش بیمارستان تو هم نزدیکش نیا نمیخوام سرما بخوری.
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منم میام بیمارستان نه احتیاج نیست یه امپول بهش میزنم و سریع میارمش. باشه .سریع ارشن و برد هنوز کمی از رفتنش نگذشته بود که موبایلم به صدا در امد صدای ارتام بود که باخشم:تالفی کردی تالفی تمام تحقیر هایی که کردم اره؟؟؟ از خشمش احساس لذت داشتم:اره،جوابت و پس
دادم تو کم منو تحقیر نکردی حاال بد نیست تو یکم طعم تحقیر شدن و بچشی خیلی دوست دارم ببینم وقتی
نامزد عزیزت ،عشقت بفهمه تو حرومزاده ای چه واکنشی نشون میده .با فریاد:دهنت و ببند عوضی اشغال چه
قدر احمق بودم که فکر میکردم اشتباه کردم در موردت و زود قضاوت کردم و عذاب و جدان داشتم اما االن
میبینم تو صدبار از انچه که فکر میکردم بدتری .وقطع کرد موبایل و قطع کردم وپوزخند زدم واقعا نفرت تا چه
اندازه میتونه ادم و عوضی و رذل کنه منی که یه روز ادعا داشتم عاشق ارتام هستم حاال از خشم و ناراحتیش
لذت میبرم...ولی واقعا باباچقدر بزرگو اره که بچه ی یکی دیگه رو که تقریبا رقیب عشقیش بوده رو بزرگ
کرده البته از اون کمتر از این هم انتظار نمیره ...نمیخواستم این لحظات و از دست بدم یه مانتو و شال پوشیدم
و سریع سوار ماشین شدم و به طرف خونه ی بابا رفتم ...وقتی وارد شدم صدای داد و هوار و گریه ی مامان می
امد به طرف سالن رفتم هنوز متوجه من نشده بودن ارتام با داد:یعنی مادر من یه عوضی بوده اینو میخواهید
بگید .صدای سیلی بابا طنین انداخت و گریه ی مامان شدت گرفت بابا باحرص و صورت برافروخته:حرف
دهنت و بفهم هر چی از دهنت در میاد که الیق خودته به مادرت نسبت نده .جلو رفتم ارتام با دیدنم به طرفم
امد و با فریاد:چیه امدی اینجا که لذت ببری؟ چی از جون ما میخواهی چرا وجود نحست و از زندگیمون پاک
نمیکنی .اخم کردم:تو حق نداری با من اینطور حرف بزنی پس دهنت و ببند تا پشیمونت نکردم ..با خشم رو به
مامان:ببین چیکار کردی که یه دختر سرراهی جرئت میکنه هر چی از دهنش در بیاد به من بگه و خواست بره
که مامان با صدایی گرفته:ارتام صبر کن برات توضیح بدم .نیم نگاهی کرد:توضیحتون به دردم نمیخوره فقط
برای بابا متأسفم که با شما موند مامان با زجه:گوش کن بذار توضیح بدم .اما ارتام توجهی نکرد و رفت به مامان
نگاه کردم که چطور گریه میکرد .بابا سرزشنگر نگاهم کرد:راهی خوبی برای انتقام گرفتن انتخاب نکردی.
سریع دنبال ارتام رفتم وجلو ایستادم:برگرد داخل.
 گمشو .اخم کردم:حرف مادرت و که بیست و خورده ای سال بزرگت کرده بشنو بعد خودت هر جا خواستیگمشو واگر نه زنگ میزنم به دیانا جونت و همین االن همه چیز و میگم حتی هیچ حرفی رو که سندیت نداره.
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ترسید پوزخند زدم:معلوم دوستش داری پس برگرد تو و بذار مادرت حرف هاش و بزنه و به داخل برگشتم
کمی بعد امد بابا نگاهم کرد گفتم:هر حرفی دارید میتونید بهش بزنید من میرم .مامان با صدایی گرفته:صبرکن
تو هم گوش کن دلم نمیخواهد سوءتفاهمی وجود داشته باشه .نگاهشان کردم و روی مبل نشستم.
مامان زندگی پر و پیچ و خم بسیاری داشته خیلیمشکالت سرراه زندگیش قرار داشته اما حداقلش اینه که بابا
رو کنار خودش داشته اما من چی؟؟ حتی به عشقم هم نرسیدم ...ولی خوشحالم که اون چیزی که در مورد مامان
فکر میکردم واقعیت نداره ارتام هم وقتی حقیقت و شنید شرمندگی و خجالت از حرف هایی که زده بود توی
چشم هاش هویدا بود و من مطمئنم مامان انقدر ارتام و دوست داره که ببخشتش .وقتی رسیدم عمارت ساعت
دو نصفه شب بود دنیل کالفه ق دم میزد با دیدن من به سمتم امد و با عصبانیت:کجا بودی؟؟ چرا موبایلت و
نبردی نمیگی نگران میشم...
 رفته بودم خونه ی بابا خیلی با عجله رفتم یادم رفت لبخند زدم:در ضمن تو هم نگران من نبودی نگران بچهات بودی که اتفاقی براش نیفتاده باشه و اگر نه تو رو چه به نگرانی اون هم برای من .نگاهم کرد و حرفی نزد.
گفتم :حال ارشن چطوره؟؟
 خوبه تبش قطع شده ولی تا کامل خوب نشده نباید بری طرفش یه سرما خوردگی ساده است دیگه. همین که گفتم فردا هم میریم پیش یکی از بهترین دکتر ها که همکارم بوده برای معاینه .سرم و تکان دادمروز بعد همرا ه دنیل رفتیم پیش همکارش دکتر زن میانسالی بود اما با هزار جور عمل خوب مونده بود و
خودش فکر میکرد واقعا جوونه بیست ساله است همچین برای دنیل عشوه می امد که حد نداشت .بعد از
سونگرافی و معاینه گفت همه چیز طبیعی و نرمال حاال دنیل ول کن نبود هی سوال میپرسید که اینش خوبه
اونش خوبه .واقعا خدا شانس بده ارزش یه لخته البته فعال از منه ادم گنده بیشتره .وارد دو ماهگی شدم ارشن
انقدر خوشحال بود که خواهر یا برادر دار میشه که حد نداشت هر روز می امد ازم میپرسید کی به دنیا میاد با
مامان یا بابا هم هیچ ارتباطی نداشتم یعنی نه ا نها از من سراغی گرفته بودن نه من از انها و نه اصال خبر داشتن
من حامله ام .اواسط خرداد بود بعد از شام دنیل به اتاقش رفت کمی بعد من هم به طرف اتاقش رفتم خواستم
در بزنم که صدای عصبی اش رو شنیدم گوشم را به در چسباندم میگفت:نه ،این بازی رو بس کن تو نباید
عاشقش میشدی که شدی حاال هم بیخیال شو ...درسته زندگی توئه ولی ما با هم نقشه کشیدیم قرارنبود تو دل
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ببازی دیانا بس کن ارتام و بی خیال شو ...با شنیدن این دو اسم پاهایم سست شد یعنی دنیل دیانا رو
میشناسه؟؟ یعنی همه اش نقشه بوده که دیانا وارد زندگی ارتام بشه که چی بشه ؟؟از عصبانیت حرارت از گوش
و چشمم میزد بیرون در و با ضرب باز کرد دنیل با دیدن من سریع تماسش را قطع کرد و عادی:کاری داری؟؟
با داد گفتم:چه غلطی کردی؟ برای چی با اون دختره ی عوضی نقشه کشیدی؟؟اصال اون دختره کیه؟؟
 چی میگی حالت خوبه؟؟ اره،،میفهمم چی میگم همین االن با گوش های خودم شنیدم دنیل به خدا اگر راستش و نگی من میدونم تو...به طرفم امد:باشه،تو فقط اروم باشه برای بچه ضرر داره.
 گور بابای بچه راستش و به من بگو .سرش را تکان داد و من و به سمت صندلی برد و نشاند :فقط قول بدهاروم باشی .با اخم نگاهش کردم سرش را تکان داد .ازم دور شد و پشت به دیوار ایستاد :همان موقع که ارتام
باعث شد تو بری ازش کینه گرفتم و قول دادم تالفی تهدیدی که کرده رو در بیارم هیچی راهی به ذهنم
نمیرسید تنها راه وارد کردن دیانا به زندگیش و قلبش بود اول دیانا قبول نمیکرد اما وقتی ارتام و دید که چقدر
سخت و نفوذ ناپذیره قبول کرد و شروع کرد به اجرا کردن نقشه اش این ماجرا خیلی طول کشید تا ارتام رام
دیانا بشه قرارمون هم این بود وقتی ارتام وا داد دیانا از زندگیش بیرون بره اما دیانا دل میده و حاال تنها
حرفش اینه که میخواهد با ارتام بمونه.
 دیانا با تو چه نسبتی داره؟بهرحال عاشق چشم و ابروت نبوده که قبول کرد این کار و انجام بده .نگاهم کرد وبعد از کمی درنگ:خواهرمه .چشمانم دیگه بیشتر از این گرد نمیشد .بلند شدم:واقعا برات متأسفم انقدر پستی
که به خواهرت هم رحم نمیکنی و فکر میکنی باید حتما انتقام بگیری و اگر نه دق میکنی پس تو میدونستی که
بهم میگفتی عشقه یه طرفه سخته ،میدونستی که دیانا تو عمق قلب ارتام رسوخ کرده خیلی پشیمونم از اینکه
من هم برای انتقام گرفتن از تو این بچه رو ننداختم اما هنوز هم دیر نشده و به سرعت از اتاق زدم بیرون و به
صدا کردن هایش توجه نکردم به اتاقم رفتم و در و قفل کردم دنیل پشت در امد و شروع کرد به در زدن بهش
توجهی نکردم گفت:رها خواهش میکنم رها کار اشتباهی نکن هر کاری بگی میکنم فقط خواهش میکنم اون بچه
رو از بین نبر.
 تو یه بار تونستی بچه دار بشی بازهم میتونی بشی غصه نخور .با مشت به در کوبید:رها خواهش میکنمالتماست میکنم کاری نکن .کالفه:دنیل برو واگر نه میزنم به سیم اخر برو.
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 باشه ،فقط تو قول بده کاری نکنی ..جیغ زدم:بروووو ...و دیگه صدایی نیامد خودم و روی تخت انداختم حسخاصی نداشتم اصال کال حسی نداشتم موبایلم و برداشتم و به اسم دیانا خیره شدم شما ره اش را گرفتم بعد از
چندتا بوق صدای گرفته اش پیچید:بله..
خواب بودی؟؟شما؟؟ رها ...کمی مکث کرد :چرا بهم زنگ زدی؟؟ زنگ زدم بهت بگم حاال که وارد قلب و زندگی ارتام شدی دیگه ازش بیرون نیا ..اون واقعا دوست داره حقشنیست بخواهی باهاش این کار و بکنی من خودم توی عشق شکست خوردم میدونم چه حسی داره؟
 تو ارتام و دوست داری؟؟ پوزخند زدم:اره داشتم ولی بعد از یه دوره افسردگی تقریبا تونستم بیخیالش بشم...االن هم فقط زنگ زدم بگم به حرف دنیل اصال توجه نکن هر طور که خودت دوست داری رفتار کن این زندگی
توئه کاری نکن که یه روز پ شیمون بشی ...خواستم قطع کنم که گفت:من هم میخوام نصیحتت کنم اگر واقعا
ارتام و فراموش کردی و دیگه بهش فکر نمیکنی دنیل واقعا تنهاست سعی کن بهش فکر کنی .خندیدم:این
غیرممکنه من و دنیل !!.جوک سال میشه اوم راستی خبر داری که داری عمه میشی .با فریاد:چیییی؟؟ گوشی را
از گوشم فاصله دادم گفت:این غیر ممکنه دنیل نمیتونه بچه دار بشه؟!!!!
 فعال که از شانسم که نمیدونم خوبه یا بد تونسته و من االن دوماهمه. یعنی تو االن بچه ی دنیل و بارداری؟ اخم کردم:منظورت چبه؟؟ هی..هیچی فقط اخه میدونی... تو االن به من انگ عوضی بودن زدی.نه،نه به خدا فقط میدونی یه لحظه شوکه شدم و یه فکری تو سرم امد ببخشید خب یعنی االن بینتون یهچیزیه...
 نه برداشت بد نکن شب نامزدیتون به خاطر الکل زیادی که مصرف کردم و اصال نمیفهمیدم چه کار میکنممجبور کردمش تسلیمم بشه و اگر نه هیچی بینمون نیست..
توی اولین فرصت میام میبینمتون،ممنون از اینکه زنگ زدی ولی به حرفم فکر کن مواظب جیگیل عمه همباش .لبخند زدم:باشه فقط کسی از این تماس نفهمه.
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 نگران نباش ..وقتی قطع کردم به حرفش فکر کردم فکر کن من با دنیل من با کسی تا چندوقت پیش دشمنخودم میدونستم و از یه لحظه اذیت کردن و دق دادنش از پا نمینشستم این دیانا هم حرف ها میزنه ....روی
تخت دراز کشیدم و هندزفیری و گذاشتم توی گوشم کمی که گذشت دیدم بدجور هوس پیتزا با سیب زمینی
سرخ کرده کردم اصال شکلش جلوی چشمم رژه میرفت بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون چشمم به دنیل افتاد
که روی پله ها ن شسته واقعا چقدر این بشر چقدر بچه اش و دوست داره با دیدن من بلند شد و با نگرانی به
طرفم امد:حالت خوبه.؟؟ سرم را تکان دادم:تو مجنونی مجنون بچه ات بچه ای که هنوز ندیدیش نگران اینده
ات هستم...
 حاال چی شد امدی بیرون؟ بچه ات هوسه پیتزا و سیب زمینی کردی .خندید ودماغم را کشید:فقط بچه ام ..لبخند زدم:اگر بگم من کهنمیری باید بگم بچه ات
 گفتی و نرفتم؟؟ باشه حاال من میخوام بی زحمت برو ...سرش را تکان داد گفتم:فقط پیتزاش مخلوط باشه اخم کرد:سوسیسکالباس نه ..اخم کردم و با تخسی:اما من میخوام
 رها جان برات خوب نیست...ب رای من خوبه برای بچه ات خوب نیست اصال نمیخوام بری و به اتاق رفتم و در و کوبیدم بهم و خودم و رویتخت انداختم چسقله بچه نیومده از االن برام دردسر شده چیزهایی رو هم که میخوام نمیتونم بخورم
ایشششش دوباره هنزفیری رو گذاشتم توی گوشم و به اهنگ گوش دادم اما همه ا ش حرف دیانا که میگفت
دنیل خیلی تنهاست می امد توی ذهنم ،راست میگفت دنیل خیلی تنهاست هر چند که سعی میکنه از قدرتش و
غرورش نقابی به چهره اش بزنه اما تنهاست که انقدر به این بچه عالقه داره و حاضر جونش و بده ،به نظرم اگر
اون یکی رو کنارش داشت که واقعا عاشقش بود بدون بچه هم خوشبخت بود و شاید اصال کمبودش رو احساس
نمیکرد در این افکار بودم که در اتاق باز شد و دنیل با جعبه ی پیتزا وارد شد با دیدن پیتزا چشمم برق زد اما
توجه نکردم و رویم را برگرداندم دنیل به طرفم امد و هنزفیری ها رو در اورد:بلند شو پیتزات و بخور.
نمیخو رم .خندید:بلند شو من که میدونم االن دلت داره غش میره .پشتم را کردم:نمی خورمم.. -باشه خودت خواستی و شروع کرد به قلقلک دادن و از انجایی که من هم به شدت قلقلکیم ریسه رفتم از خنده
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گفتم:نکن دنیل،،.دنیل نکنن خندید:پس بلند شو ..صورتش دقیقا رو به روی صورتم بود گفتم:باشه خودت
خواستی و فرصت تجزیه و تحلیل بهش ندادم و بلند شدم و لب هایم را روی لب هایش گذاشتم و برداشتم و
شیطون به چشم هایش نگاه کردم سریع سرش را عقب برد و با تعجب نگاهم کرد گفتم:این هم تالفی قلقلکت
بلند شدم و روی مبل نشستم و جعبه ی پیتزا و سیب زمینی رو باز کردم به دنیل نگاه کردم:بیا بشین چرا
وایستادی .رو به رویم نشست سیب زمینی برداشتم وگذاشتم توی دهنم دنیل:بذار بگم چنگال و لیوان برات
بیارن
 ولش کن نمیخواهد با دست مزه اش بیشتره.کمی نگاهم کرد:ناراحت نیستی؟برای چی؟جریانه ارتام... برام مهم نیست چون اون انتخابش و کرده چه با نقشه چه بی نقشه در اصل دست تقدیر و سرنوشت بوده کهاونا مقابل هم قرار بگیرند و عاشق هم بشند ،تو هم سعی نکن مانع دیانا بشی فقط بهش بگو هر چه زودتر
جریان و به ارتام بگه و سیب زمینی برداشتم و به طرفش گرفتم یه نگاه به دستم و به چشمم کرد دستم را
تک ان دادم که زودتر بگیره ،سیب زمینی را گرفت گفتم:ارشن خوابید؟؟
اره. اگر االن بود نمیذاشت چیزی بهم برسه،هر روز که از خواب بیدار میشه میگه بچه کی به دنیا میاد ولی خبرنداره انقدر نمیمونه که باهاش بازی کنه .اخم کرد:رها چرا میخواهی بری؟؟ تو مادر خوبی برای بچه ای هستی
که نسبت خونی باهاش نداری پس مطمئنا میتونی مادر خوبی برای بچه ی خودت باشی.
 اون که درش شکی نیست ولی این بچه رو من نمیخواستم فقط به خاطر تو نگهش داشتم و اگر نه گفتم که تاروی تخت هم رفتم و دکتر خواست امپول و بزنه پس متعلق به توئه.
 منطق هات به درد خودت م یخوره خیلی مسخره است ببینم نمیخواهی دیگه پدر و مادرت و ببینی... فعال که اونا ازم خبری نگرفتن من هم دوست ندارم بهشون با سرفرازی بگم حامله ام چون مثال ما تو دوره ینامزدی هستیم و اینکه قرار بود تو به من به چشم خواهر نگاه کنی..
 خیلی پررویی گاهی اوقات جلوی ای ن روت کم میارم خوبه تو بودی میگفتی چون سرراهی ام کسی منونمیخواهد.
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 تو هم بدت نمیومد که نه کدوم مردی که بدش بیاد برای همین دوست ندارم ببینمشون دوست ندارم فکر کنند منو تو به خاطر یه احساس اتشینی که به همداشتیم با هم بودیم ،در ضمن فعال که خبری ازم نگرفتند.
س رشون شلوغه ....بچه ی نفس سقط شده .با بهتنگاهش کردم:سقط شده؟؟؟!! تو از کجا میدونی؟؟ خودم جوابمو دادم خب معلوم دیگه دیانا ..چرا چطور بچه
اش افتاد؟؟
 نمیدونم ولی خیلی ناراحته. اون با شوهری که داره زیاد غصه نمیخوره ابتین خیلی اقا و مهربونه ..ابرویش را باال انداخت:خوبه بازهم ادامهبده.
 و به شدت عاشق نفسه البته نفس هم جونش برای ابتین در میاد ..توی فکر فرو رفتم گفت:نمیخوری؟ نه اشتهام کور شد ناراحت شدم .دلم میخواست به نفس زنگ میزدم و باهاش حرف میزدم اما نمیدونستم چیباید بهش بگم بالخره دلم طاقت نیاورد و روز بعد رفتم خونه اشون ابتین در را برایم باز کرد ظاهرش پریشان
و اشفته بود با دیدنم :اینجا چه کار میکنی؟
 امدم نفس و ببینم مشکلی داره .سرش را تکان داد:بیا تو ..رفتم داخل تا حاال به خونه اشون نرفته بودم خونهی خیلی شیک و زیبایی داشتند و معلوم بود سلیقه ی نفس توش به کار رفته.گفتم:نفس کجاست؟ سرش را
تکان داد:خودش و حبس کرده توی اتاق و نمیاد بیرون .به طرف اتاقشون رفتم و در زدم جواب نداد گفتم:نفس
امدم ببینمت خیلی وقته ندیدمت .در و باز کن با هم حرف بزنیم ..نفس ..ابتین با ناراحتی سرش را تکان داد
گفتم:چرا خونه ی مامان نموند؟؟
 خودش نخواست و اگر نه مامان خیلی اصرار کرد .دوباره در زدم:نفس در و باز کن با هم حرف بزنیم واقعا کهخیلی مهمون نوازی برای اولین بار پا گذاشتم توی خونه ات اونوقت تو اینطوری رفتار میکنی ،باشه میرم ولی
این رسمش نبود ...خواستم برم که در اتاق باز شد و نفس با ظا هری پریشان و رنگ و رویی پریده مقابلم ظاهر
شد به طرفش رفتم:تو چرا اینجوری شدی؟؟ خودش را توی بغلم انداخت و زد زیر گریه:رها بچه ام بچه ام و
از دست دادم ..پشتش را نوازش کردم:عزیزم گریه نکن اسمون که به زمین نیومده دوباره بچه دار میشید
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نگران چی هستی از خودم جدا ش کردم و اشک هایش را پاک کردم و گفتم:هان نگران چی هستی؟؟ به ابتین
نگاه کرد و دوباره زد زیر گریه .به اتاقشان بردم و در و بستم روی تختشون نشاندم و گفتم:نفس میدونم االن
چه حسی داره اما اینو بدون خواست خدا و تقدیر بوده که االن ازت گرفته تو دوست داشتی بچه ات به دنیا
بیاد اما توی اوج شیرینیش خدا ازت بگیره همیشه حکمتی توی اتفاق هایی که می افته هست شاید من خیلی
چیزها رو قبول نداشته باشم اما اینو قبول دارم که توی هر اتفاقی که برای ما ادم های می افته حکمتی هست که
ما ازش بی خبریم تو هم وقتی میتونی دوباره بچه دار ب شی چرا الکی زانوی غم بغل میگیری ببین االن ابتین هم
ناراحته اما با این کار تو ناراحتیش و بیشتر میکنی یعنی چه که چپیدی تو اتاق ،اینجا رو هم که مثل ظلمات
کردی به خدا شوهرت خوبه خوشگله جذابه اگر تو بخواهی به این کارهات ادامه بدی یه دفعه دیدی قاپش و
دزدیدن و او نوقت یه عمر حسرت به دل میمونی از من گفتن بود حاال تو میتونی گوش کنی میتونی هم توجه
نکنی ..نگاهم کرد :تو چطور با اون همه مشکالت تونستی روحیه ات رو حفظ کنی؟؟
 اوال ادم توی سختی ابدیده میشه شعار نمیدم و حقیقته دوما از کجا میدونی؟؟ شاید من بازیگر خوبی بودم کهتونستم اینطوری دیگران و گول بزنم .حاال هم بلند شو بپر توی حمام یه دوش بگیر یه لباس خوشگل برای
شوهرت بپوش و بیا بیرون .محکم بغلم کرد:حرف هات خیلی ارومم کرد مرسی ،سرم و تکان دادم:تنها کاری
بود که از دستم برمی امد خوشحالم که االن ارومی .نفس سرش را پایین اند اخت:تو خودت رو خیلی برای ما
فدا کردی اما چطور جواب محبت هات و دادیم بابا اونجوری من هم که اونجوری واقعا شرمنده ات هستم
نمیدونم چی بگم ...دستش را گرفتم:اونشب من حالم اصال خوب نبودقرار نبود اون حرف ها هیچوقت گفته بشه
اما من واقعا ناراحت و عصبی بودم و کنترلی روی رفتارم نداشتم اما اینو بدون تو نه شرمنده ام هستی نه بهم
مدیونی من خواهرتم وظیفه ام بود که هر کاری میتونم برات انجام بدم ،بابا هم تا قبل از اینکه بفهمم دختر
واقعیش نیستم عاشقش بودم االن هم خیلی دوستش دارم و البته حس دین دارم برای همین هر کاری کردم تا
ا تفاقی برای شرکتش نیافته من اگر بهشون بدهکار نباشم طلب ندارم.
 ولی من اصال فکر نمیکردم دنیل همچین ادمی باشه تو همه اش میگفتی اما من باور نمیکردم حاال که مدتقراردادتون داره تمام میشه چکار میخواهی بکنی؟؟
 هیچی چه کار میخواهی بکنم -یعنی توی این چندوقت هیچ حسی بهش پیدا نکردی؟؟
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 نه ...ولی بهت گفتم که اون شب خیلی عصبی بودم وقتی برگشتیم خونه به شدت مست کردم و باعث یه رابطهشد .و االن که دو ماهمه ...نفس با تعجب و داد:چی؟؟؟ حامله ای؟؟ دستم را روی دهانش گذاشتم:اره،چه خبرته
هیچکس خبر نداره ..دستم را برداشت:مگه تو نگفتی دنیل عقیم؟؟؟
 چرا ولی از شانس من از بین اون همه دختر رنگاوارنگی که باهاشون بوده من باید بشم مادر بچه اش.. خب حاال میخواهی چه کار کنی؟؟ خواستم بندازمش اما راستش با اینکه دنیل خیلی اذیتم کرده و عذابم داده ولی دلم نیومد تنها شانسش وبگیرم.
 به خدا اگر این کار و میکردی خودم میکشتمت .لبخند زدم:اما به دنیا بیاد نمیمونم بچه رو بهش میدم و میرم..با اخم :غلط میکنی!! یعنی چی تو مادرشی اون هم پدرش
 اما من نمیخواستمش اره ولی حاال که شده باید بمونی براش مادری کنی خیلی ها توی حسرت یه بچه از وجودشون هستند دست بههر کاری هم می زنند اونوقت تو  ...سرش را تکان داد:احمقی احمق..
 یعنی من باید بمونم با دنیل زندگی کنم اما من از زندگی که عشق نداشته باشه متنفرم تو دنیل و به خاطر کارهاش بخشیدی؟؟ نگاهش کردم:با اینکه خیلی کینه ای و تا تالفی نکنه و یه جوریقدرتش و به رخ نکشه ول کن نیست اما ا ره دیگه ازش متنفر نیستم
 خب پس میتونی عاشقش بشی نه دیگه دوست ندارم عاشق بشم دلم نمیخواهد عشقم یک طرفه باشه. تو از کجا میدونی که عشقت یک طرفه است ؟؟!اصال مگه هرکی عاشق کس دیگه ای میشه عشقش یک طرفهاست به نظرم اگر واقعا از ته دلت دوستش داشته باشی اون هم دو ست داره ..یعنی من ارتام و از ته دلم دوست
نداشتم که عاشقم نشد؟؟!!نه اون دیانا توی قلب و عقلش رسوخ کرده بود هر چند که با بعضی از رفتار هاش
فکرمیکردم او هم منو دوست داره به نفس نگاه کردم گفت:ولی از من میشنوی با دست خودت زندگیت و
نابود نکن یه فرصت به خودت و د نیل بده .سرم را تکان دادم لبخند زد:ممنون از اینکه امدی اینجا حالم واقعا
خوب شد دیگه ناراحت نیستم تازه یه خبر خوب هم شنیدم و چشمکی زد بلند شم برم حمام و بیام خوشگل
کنم تا ابتین نرفته سرم هوو بیاره ..خندیدم داشت به سمت سرویس اتاق میرفت گفت:اوم،،رها میتونی یه کاری
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برام بکنی؟؟
بگو. راستش دلم یه غذا خوشمزه میخواهد و زد زیر خنده:نگاه کن تو حامله ای اونوقت من ویار میکنم.چی دوست داری؟ ولش کن میترسم حالت بد بشه نه بد نمیشه بگو خب دلم ته چین مرغ میخواهد .لبخند زدم:برات درست میکنم. مرسی بوس بوس .خندیدم و از اتاق ام دم بیرون ،ابتین توی پذیرایی نشسته بود با دیدن من بلند شد و بانگرانی:حالش چطوره؟؟ خندیدم:من که دکتر نیستم اما نگران نباش سرپاش کردم .لبخند زد:مرسی،همیشه
مثل فرشته نجات میمونی ..خندیدم:دیگه اونطوری ها هم که میگی نیستم.
 چرا هستی فقط خودت نمیفهمی که چه کاره ایی برای دیگران انجام میدی اگر تو نبودی مطمئنا من االن نفسو نداشتم .لبخند زدم و کیفم و روی مبل گذاشتم و شالم را در اوردم گفتم:برم برای خانمت غذا درست کنم.
 نه،،تو مهمونی بذار زنگ بزنم از بیرون بیارن. اوال خونه ی خودمه دوما خواهرم دستپخت منو میخواهد .خندید :باشه برو درست کن .لبخند زدم و بهاشپزخانه رفتم غذا درست کردنم یک ساعت طول کشید حالم هم اصال بهم نخورد میز و چیدم به پذیرایی رفتم
دیدم ابتین نیست شالم و سر کردم و کیفم و برداشتم به طرف اتاق رفتم و در و باز کردم و دیدم ابتین و نفس
همدیگه رو میبوسند با دیدن من کمی بهم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده ابتین:رها همیشه ضدحال میزنه به حال
ما.
 اصال حواسم نبود من نمیدونم چرا هروقت میخوام بیام تو اتاق شما در زدن یادم میره فکر کنم ضمیرناخوداگاهم میدونه شما مشغول هستید برای همین دوست داره بیاد وسط حال و هواتون .در هر حال نفس بلند
شو سفارشت اماده است منم برم .نفس:کجا باید بمونی با ما نهار بخوری
 نه،بهتره تنها باشید و لبخند شیطونی زدم:که دیگه کسی نیاد وسط حالتون .ابتین خندید:نگران نباش از این بهبعد در و قفل میکنیم .خندیدم:من میدونم چطور بیام وسط حالتون چه در و قفل کنید چه نکنید بلند شید االن
غذا سرد میشه .هر چی نفس اصرار کرد بمونم نموندم ولی خیلی خوشحال بودم از اینکه با یکی درد و دل کردم
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احساس سبکی داشتم وقتی رسیدم عمارت یکی از خدمتکار ها تلفن به دست به طرفم امد گفت:خانم شما کجا
بودید؟ اقا نگرانتون شدن گوشی رو ازش گرفتم:الو و ..صدای داد دنیل بلند شد:میشه بگی کدوم گوری بودی؟؟
 رفته بودم نفس و ببینم اونوقت نمیتونی خبر بدی یا اون موبایل لعنتیت و جواب بدی. بابا خب یادم رفت االن هم باید بگم حالم خوبه نگران بچه ات نباش .با لحن ارامتری:کی حاال حال بچه روپرسید؟؟
 پس نگران من بودی زن گ زدی حال منو بپرسی .معلومه که زنگ زدی امار بچه ات و در بیاری.باشه تو راست میگی. معلومه که من راست میگم. خب حاال دیگه برم بای. گوشیت دم دستت باشه که نیفتم اینور اونور دنبالت باشه .وقتی قطع کردم یاد حرف نفس افتادم من میترسم از اینکه عاشق بشم دوست ندارم دیگه سرخوردهبشم دیگه تواناییش و ندارم چون اینبار واقعا میشکنم ..توی اتاق نشسته بودم و در افکار خودم بودم که صدای
گریه ی ارشن بلند شد سریع از اتاق بیرون امدم دیدم نزدیک پله ها خورده زمین و داره گریه میکنه به طرفش
رفتم و بغلش کردم سرش خورده بود به زمین و باد کرده بود از گریه قرمز شده بود توی بغلم تکانش دادم:
جانم پسر گلم ،گریه نکن زود خوب میشه .اصال بذار بوسش کنم سر و صورتش و بوسیدم کمی ارام شد
دستش را دور گردنم حلقه کرد:مامانی بغلم کن .لپش را بوسیدم و بغلش کردم اوف چقدر سنگین شده
گفتم:ارشن چقدر سنگین شدی .ژ ستی به خودش گرفت:خب مرد شدم دیگه خندیدم گفتم :قربون مرد شدنت
برم به اتاقم بردم و صورتش و شستم خواستم روی تخت بشینم که احساس کردم خیس شدم دست به شلوارم
زدم دستم خونی شد از ترس جیغ زدم .ارشن هم ترسید:مامانی خون داره میاد .سریع خدمتکار ها رو صدا
کردم و موبایل م و برداشتم و به دنیل زنگ زدم:دنیل خونریزی کردم .دنیل با فریاد:چییی؟؟ سریع خودتو
برسون اینجا تا من بیام ممکنه طول بکشه سریع رها .با یکی از محافظ ها به سرعت رفتیم بیمارستان دنیل و و
چند نفر دیگه سریع امدن و منو به بخش زنان بردن دکتر امد و معاینه کرد استرس و ترس تو چهره ی دنیل
موج میزد دکتر وقتی معاینه کرد:خدا رو شکر اتفاقی نیفتاده فقط جفت پایینه و فعال باید استراحت مطلق باشید
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دارو هم میدم استفاده کنید .دنیل نفس راحتی کشید:ممنون خانم دکتر .وقتی دکتر رفت بیرون دنیل به طرفم
امد :چرا اینطوری شدی؟؟
نمیدونم شاید چون ارشن و بغل کردم .با فریاد:ارشن و بغل کردی؟؟ یعنی تو نمیدونی زن حامله نباید بچه بهاون سنگینی رو بغل کنه .اخم کردم:بار اخرت باشه سرم داد میزنی از صبح مثل کاسکو فقط داری جیغ جیغ
میکنی بعدشم نمیدونستم من که مثل جنابالی دکتر نیستم بعدشم ارشن سرش خورده بود به زمین باید بغلش
میکردم و ارامش میکردم .کمی نگاهم کرد و از اتاق رفت بیرون وقتی مرخص شدم با دنیل به سمت خونه
برگشتیم انقدر مجنون بچه اش شده که اصال نپرسید حال ارشن چطوره؟ این بچه نیومده اینطوریه بیچاره ارشن
که تا چندوقت دیگه از محبت پدر محروم میشه .اخم کرد م وقتی رسیدیم دنیل نگاهم کرد:تو که میدونی این
بچه چه قدر برام مهمه .نگاهش کردم:ارهخیلی خوب میدونم حاضری جونت و بدی ولی این بچه برات بمونه
من فقط دلم برای ارشن میسوزه که از وجود پدر تا چند وقت دیگه محروم میشه .خواستم پیاده شم که دستم و
گرفت:منظورت چیه؟ نگاه ش کردم:خیلی واضحه تو حتی نپرسیدی سرش خورده زمین باد کرده حالش
چطوره؟؟ تو انقدر به فکر این بچه هستی که از ارشن که تو رو باباییش میدونه غافل شدی و از ماشین پیاده
شدم وقتی وارد شدم ارشن به طرفم دوید:مامانی حالت خوبه ؟؟ من خیلی ترسیدم وقتی حالت بد شد .جلوی
پای ش روی زمین نشستم:اره عزیزم حالم خوبه .تو خوبی سرت درد نمیکنه؟
 نه خوب شدم ،همان موقع دنیل امد ارشن به طرفش رفت و پرید توی بغلش دنیل صورتش را بوسید:شنیدمخوشگل پسر خورده زمین؟ ارشن هم شروع کرد به حرف زدن به طرف پله ها رفتم که دنیل:تو دیگه نمیتونی
باال بری با ید همینجا بمونی پله برات سمه .پوفی کردم:اما من به انجا عادت کردم.
 اینجا از انجا هم قشنگ تره و حرکت کرد دنبالش رفتم در اتاقی را باز کرد وارد شدیم دهانم باز مونده بودخیلی خوشگل بود کف پارکت سه بعدی با طرح دریا و ساحل بود وسطش یه تخت خیلی خوشگل دو نفره به
ر نگ سفید و صورتی مالیم گذاشته شده بود سقف با نقاشی سه بعدی به طرح اسمان و ابرهای در حال حرکت
بود یه پنجره ی سرتاسر با پرده های حریر سفید صورتی که به باغ اشراف داشت  ،و کمد دیواری داخل دیوار
به رنگ سفید و میز ارایش و مبل هایی به رنگ سفید و صورتی مالیم .گفتم :اینجا چقدر خوشگله،مثل نقاشی
میمونه .ارشن دهانش را به اندازه ی غار باز کرد:خیلی خوشگله بابایی میشه اینجا برای من باشه خواهش
میکنم .دنیل بغلش کرد و صورتش را بوسید:اینجا برای مامان اما برای تو هر جوری که بخواهی حتی خوشگل
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تر از اینجا درست میکنم باشه؟؟؟ارشن س رش را تکان داد گفتم:اینجا برای کی بوده؟؟ نگاهم کرد:اتاق دیانا
بوده سرم را تکان دادم:خیلی خوش سلیقه است البته اگر خوش سلیقه نبود که ارتام و انتخاب نمیکرد .فقط
نگاهم کرد گفتم:پس بگو وسایلم و بیارن پایین .سرش را تکان داد:تا اطالع ثانوی استراحت مطلقی جفت پایینه
کوچکترین حرکتی ممکنه باعث بشه بی افته سرم را تکان دادم و به طرف تخت رفتم:حاال که انقدر به بچه ات
اهمیت میدی بد نیست بدونی اگر توت فرنگی و گوجه سبز و شاتوت براش نخری چشم هاش چپ میشه .کمی
نگاهم کرد و بعد زد زیر خنده حاال نخند کی بخند من و ارشن با تعجب نگاه ش میکردم دنیل میون خنده:وای
خیلی باحال گفتی ...حاال مطمئنی فقط بچه میخواهد تو نمیخواهی؟؟ پشت چشمی نازک کردم:حاال هر چی
بهرحال میخوام ،ویار کردم .ارشن:بابایی من هم ویار کردم .منو دنیل با چشم های گرد شده نگاهش کردیم
دنیل:اونوقت چه ویاری؟؟
 خب من پیتزا و همبرگ ر و بیف استراگانوف میخوام .هر دو زدیم زیر خنده ارشن با لب و لوچه یاویزونی:چیه خب دلم میخواهد .دنیل صورتش را بوسید:باشه عزیزم میگم برات درست کنند ولی حواست باشه
باید بری ورزش هم کالس فوتبال ثبت نامت میکنم هم استخر .ارشن با خوشحالی:اخ جون،اره بابایی ثبت نام
کن.دو هفته اصال نمیذاشتن از جام تکون بخورم تا میخواستم بلندشم یکی می امد و برم میگردوند به تخت
کالفه شده بودم شب که دنیل امد به اتاقم با اخم:من خسته شدم دیگه نمیتونم این وضع و تحمل کنم از جام
نمیتونم تکون بخورم اه،،دارم مثل خرس میشم از بس میخورم و یه جا نشستم.
 خب میریم دکتر اگر وضعت ثابت شده بود میتونی هم ورزش کنی هم شنا .پشت چشمی نازک کردم:لطفمیکنی .دکتر رفتیم گفت وضعم ثابته و میتونم ورزش و شنا خیلی خیلی سبک انجام بدم از انجایی هم که هر دم
در حال ویار کردن بودم باید حتما ورزش میکردم فکر کنم من از حاملگ ی فقط ویارش و گرفته بودم دنیل هم
به شدت حواسش بود ،روزی سه بار زنگ میزد و چکم میکرد.توی سالن ورزش داشتم ورزش میکردم البته
سبک نه خیلی سنگین که دنیل امد یه تاپ مشکی تنم بود وموهام و دم اسبی بسته بودم روی تردمیل نشستم
دنیل نگاهم کرد:مگه نگفتم زیاد خودت و خسته نکن.
 زیاد خسته نکردم پس این نفس نفس زدن و شر شر عرق ریختن چیه؟ -ورزشه ،ورزش که بدون عرق ریختن و نفس زدن نمیشه اون جوری میشه اسلوموشن.
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 من که هر چی میگم تو یه چیزی جوابمو بده .بلند شدم:خب راست میگم کتونی هام و در اوردم و به طرفاستخر رفتم گفتم:با وجود این م حافظات که نمیدونم برای چیه نمیتونم تو استخر باال شنا کنم.
اینجا که بهتره ولی من انجا رو دوست دارم .دیدم داره نگاهم میکنه.گفتم:میخوام لباسم و در بیارم میخواهی وایسی نگاهکنی؟؟ .با خباثت:من که دیدم .پوفی کردم:اره دیدی .اول تاپم را در اوردم و بعد هم شلوارم و بدون اینکه
نگاهش کنم رفتم توی اب .ابش کمی داغ بود و میخواستم شنا کنم نفسم بند می امد برگشتم دیدم داره به من
نگاه میکنه گفتم:میشه فشار اب سرد و زیاد کنی؟ حالم بد میشه سرش را تکان داد کمی توی اب راه رفتم تا
دمای اب میزون بشه و شروع کردم به شنا کردن چقدر لذت میبردم .امدم تا نفس بگیرم دیدم روی صندلی
نشسته و داره منو نگاه میکنه گفت:زیاد هم چاق نشدی به نظرم الزم بود.
 االن قشنگ انالیز کردی؟؟ اگر نکردی بیشتر نگاه کن .لبخند زد:دکتر محرمه چه بسا که شوهرتم باشه بهفکر فرو رفتم:اره یادم نبود شوهرمی فکر کردم من هم حضرت مریم شدم و حامله ام ..به طرفم امد و لیوان
ابمیوه رو به دستم داد روی پا نشست و موهای خیسم و لمس کرد از برخورد دستش به سرشانه ام مور مور
شدم نگاهش کردم به چشم هام نگاه کرد و ارام :بهت نگفتم که از بودن با تو چقدر لذت بردم مثل یه شراب
مست کننده ای،ای کاش همیشه مست بودی
 مست باشم که تو سوءاستفاده کنی؟؟ اخم کرد :تو منو اغفال کردی نه من تو رو اینو یادت باشه و سرش راکنار گوشم اورد و ارام:ولی خب این اغفال شدن و دوست دارم به خصوص اگر از طرف تو باشه و به چشم هایم
نگاه کرد چندسانت بیشتر فاصله نداشتیم و نفس های گرمش به صورتم میخورد چشم هایش توی صورتم در
چرخش بود به چشم های قهوه ایش نگاه کردم از کی این چشم ها دیگه برای من حکم چشم یه روباه رو
نداشت؟؟؟ ادامه نداد و سریع بلند شد و رفت بیرون پوفی کردم این هم برای هوسش امده سراغم و اگر نه
عمرا منو بخواهد کمی دیگه شنا کردم و به عمارت برگشتم دیدم دیانا انجاست و با دنیل مشغول صحبت کردن
هستن البته بیشتر شبیه مشاجره بوددیانا جلو امد و بغلم کرد :شرمنده باید زودتر می امدم ولی وقت نمیکردم.
لبخند زدم:خب عزیزم نامزد بازی وقت نمیذاره که .خندید:دقیقا...استخر بودی؟
 اره باید یه ذره تحرک داش ته باشم دارم مثل خرس میشم .دنیل:مثل اینکه شما خیلی باهم صمیمی هستید؟دیانا:اشکال داره با زن داداشم صمیمی باشم.؟ گفتم:زن داداشت نه مادر بچه ی برادرت...
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اوه،..،بله... بیا بریم تو اتاق. اره بریم و رو به دنیل:بگو برای ما خوراکی بیارن و به طرف اتاق رفتیم در ات اق را که باز کردم لبخند زد گفت:خیلی وقته نیومدم اینجا تقریبا از زمان فوت پدرم،
 اتاق خیلی خوشگلی داری عاشقشم البته بگم فعال اینجام تا برادر زاده ات به دنیا بیاد.. برادر زاده ام!!! بچه ی تو نیست؟؟معلومه که هست به پیشنهادم فکر نکردی؟ چرا ولی من دوست ندارم عاشق بشم میترسم من عاشق بشم اما دنیل نه و فقط منو برای به دنیا اوردنش بچهاش بخواهد .دستم را گرفت:عشق چیزی نیست که تو به دیگران بقبولونی اما با رفتارهایی که میکنی میتونی
این حس و القا کنی نمیگم همه ی عشق ها سرانجام داره نه،ولی باید ریسک پذیر باشی سرزندگی و احساساتت
ریسک کنی
 خب،حاال رابطه ی تو ارتام چطوره؟؟ ناراحت شد :بهش گفتم نقشه ی دنیل بوده خیلی عصبی و ناراحت شداصال نموند به حرفم گوش بده جواب تلفنم و نمیده
 اره اصوال عصبی بشه به حرف گوش نمیکنه باید مجبورش کنی البته تو هم مقصر بودی چون میخواستی رامشکنی و بذاری بری از همون اول نیتت بد بوده اما مهم االنه که دوستش داری.
 راستش شاید مسخره به نظر بیاد اما من واقعا دیوونشم فکر از دست دادنش هم دیوونه ام میکنه .همان موقعخدمتکار وسایل پذیرایی را اورد گفتم:عشق زیاد هم خوب نیستا باید تعادل داشته باشی.
امامن واقعا ح اضرم بمیرم اما ناراحتیش و نبینم .گوجه سبزی برداشتم :واو ...عشقت دیگه بیش از حده،ارتامباید احمق باشه که تو رو از دست بده همان موقع صدای داد زدن امد ترسیدم از روی تخت پریدم و با همان
حوله به سالن رفتم ارتام امده بود حدس میزدم .ارتام با داد:پست تر و کثیف تر از تو عمرم ندیدم اصال اسم تو
رو میشه گذاشت ادم .دنیل:تو هر طوری دوست داری فکر کن ،ارتام به دیانا که با ترس نگاهشون میکرد نگاه
کرد :چیه؟امدی امار ها رو به برادر عزیرت بدی .اشک توی چشم های دیانا حلقه زد .ارتام سرش را تکان
داد:واقعا برای خودم متأسفم عاشق موجو د پستی مثل تو شدم تو حتی الیق نیستی من بهت نگاه کنم .دنیل با
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عصبانیت:دهنت و ببند و مشتی به صورت ارتام زد .دیانا جیغ زد ارتام هم به دنیل حمله کرد و هولش داد دنیل
هم خورد به مجسمه ی بزرگی که میوه های تزئینیتوش بود و سرنگون شد به طرفشون رفتم و خواستم جدا
شون کنم به طرف دنیل رفتم و با داد:دنیل بس کن اما توجهی نکرد .دلم را گرفتم و نشستم روی زمین و داد
زدم:اخ دلم ..دیانا خودش را به من رساند دنیل هم با ترس به طرفم دوید و روی زمین نشست:رها حالت
خوبه؟؟ چپ چپ نگاهش کردم و بلند شدم به هر دوشون نگاه کردم:خیرسرتون ادم های با شخصیت و متمدن
هستید مثل گراز های وحشی می افتید به جون هم که چی؟ ارتام با عصبانیت:تو دهنت و ببند اگر وجود نحس
تو توی زندگیمون نبود هیچکدوم از این اتفاق ها نمی افتاد  .اخم کردم:اره اگر وجود منحوس من نبود کی
میخواست به دنیل التماس کنه تا تو رو از هچل ی که افتاده بودی توش نجاتت بده اره من نحسم و وجود من توی
زندگیتون شومه جیغ زدم :پس برید و تنهام بذارید اشک در چشم هایم حلقه زد به طرف اتاقم رفتم و در و قفل
کردم و روی تخت افتادم و زدم زیر گریه نه این انصاف نیست این حقم نیست من همیشه خودم و برای دیگران
فدا کردم هیچ منتی نیست اما این حقم نیست که بهم اینطور بی حرمتی بشه .کمی بعد در به صدا در امد صدای
دنیل امد که ازم میخواست در و باز کنم به طرف در رفتم و در و باز کردم داخل امد و نگاهم کرد :حالت
خوبه؟؟ زدم زیر گریه و خودم را انداختم توی بغلش:نه خوب نیست دنیل این حقم نیست من هر کاری از
دستم بر میاد برای دیگران انجام میدم اما بهم اینطور بی احترامی میکنند بهم میگن نحس .پشتم را نوازش
کرد:اروم باش رها،اون از دست من عصبانی بود به تو اینطور گفت ناراحت نشو .سرم را تکان دادم:نه اولین بار
نیست که این حرف ها رو میشنوم.
باش ه حاال اروم باش برات خوب نیستا ..توی بغلش کمی ارام شدم از اغوشش بیرون امدم دست به موهایم زد:موهات خیس سرما میخوری.
 خودش خشک میشه هوا گرمه اما کولر روشنه ،بیا .دستم را گرفت و به سمت میز ارایش برد روی صندلی نشاند و سشوار و روشن کرد وشروع کرد موهام و خشک ک ردن از برخورد دستش با موهام یه حس ارامش داشتم وقتی تمام شد گفت:اوه چه
قدر زیاد بود دستم درد گرفت موهام و ریختم پشتم:باید کوتاه کنم خسته ام میکنه توی حمام بشورمش دست
به موهام زد:حیفه،هر وقت خواستی بشوری یا به من یا به یکی از خدمتکارها بگو بیاد بشوره .حرفش به دلم
نشست و سرم را تکان دادم گفت:حاال واقعا حالت خوبه؟؟
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 اره ،اونجوری کردم که تو بس کنی و پشت چشمی نازک کردم خندید و لپم و کشید گفتم:حاال دیاناکجاست؟؟
 رفت خونه اش .سرم و تکان دادم:دنیل به عنوان مادر بچه ات یا زنت یا حاال هر چی بهت میگم حق نداریمانع دیا نا برای ازدواجش با ارتام بشی به خدا اگر اینجوری کنی خودم جلوت میایستم.
 فعال که ارتام دیانا رو نمیخواهد .به طرف کمدم رفتم:شاید االن ناراحت باشه اما عاشقشه یه ذره که بگذرهمیبینه که نمیتونه بدون دیانا زندگی کنه و میبخشتش...
 پس تو چرا خواستی ازش انتقام بگیر ی؟؟ مگه عاشقش نبودی؟؟ نگاهش کردم:نه،من انقدر عاشقش نبودم کهبخوام از خطاش چشم پوشی کنم که اگر بودم اون کار و نمیکردم .نگاهم کرد:حاضر شو میخوام برم دنبال
ارشن بریم شهربازی.
 من حوصله ندارم تو با ارشن برو بد نیست یه ذره باهاش خلوت کنی تا بدونی یه بچه دیگه ام هم هست که تورو پدر خودش میدونه .به طرفم امد:من ارشن و دوست دارم خیلی هم دوست دارم،اما درک کن این یه معجزه
است برای من و نمیتونم به راحتی ازش چشم پوشی کنم ولی قول میدم برای ارشن هم همون پدری که بودم
بمونم .سرم و تکان دادم و لبخند زدم.
دلم برای مامان و با با تنگ شده دلم میخواست ببینمشون اما از طرفی ناراحت بودم که چرا به راحتی فراموشم
کردم از طرف دیگه هم دوست نداشتم بفهمند که حامله ام ولی با نفس در ارتباط بودم و حالشون میپرسیدم
فرنوش هم که دیگه از وقتی که ازمون وکال قبول شده بود تحویل نمیگرفت،خیلی وقت بود باهاش حرف نزده
بودم و اصال از حاملگیم خبر نداشت تصمیم داشتم حاال که بیکارم دوباره بشینم برای کانون وکال بخونم شاید
امسال قبول بشم  .اواخر پنج ماهگی بودم و شکمم کمی بزرگ شده بود سونوگرافی گفته بود بچه پسره،خوبه
حداقل دنیل یه وارث داره توی این چندوقت سعی کرده بودم به دنیل از دید دیگری نگاه کنم و واقعا به این
نتیجه رسیده بودم که عالوه بر خصلت های روباه مآبانه اش خصلت های خوبی هم داره .هر وقت می امد اول
می امد به اتاقم فشارم و میگرفت و حالم و میپرسید و دستش را روی شکمم میگذاشت تا بچه اش رو حس کنه
.اون شب هم مثل همیشه همین کار ها رو کرد کنارم روی تخت نشست گفتم :خوبه که یه پسر دیگه جای ارشن
برات میاد دیگه نبودش رو حس نمیکنی .نگاهم کرد:اما من ارشن و دوست دارم.
 -میدونم ولی من باید برم قرارمون همین بود.
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 ما قراری نذاشتیم تو خودت بریدی و دوختی. یعنی تو حاضری منو عقد کن ی؟؟ توقع همچین حرفی را نداشت نگاهم کرد:دلم نمیخواهد بچه ام بی مادربزرگ بشه .ناراحت شدم منتظر بودم بهم بگه نرو یا اره عقد میکنیم اما اون مثل همیشه به فکر بچه ی عزیزش
بود گاهی اوقات از شدت حسادت از بچه هم بدم میاد ..دنیل بحث و عوض کرد:اسم انتخاب نکردیم .با اخم
گفتم:وارث امپراطوری توئه تو پدرشی خودت انتخاب کن.
 رها چرا اینطوری حرف میزنی؟؟ کتابی که دستم بود و محکم بستم:چطور حرف بزنم مگه غیر از اینه؟؟ توفقط و فقط به بچه ات اهمیت میدی حتی اگر من موقع به دنیا اوردنش بمیرم .کمی نگاهم کرد بلند شد :تو
حساس شدی من م یرم استراحت کنم میگم شامت و بیارن اینجا و از اتاق بیرون رفت کتاب و محکم به دیوار
کوبیدم:لعنتیی .لب به شام نزدم اصال میل نداشتم به اندازه ی کافی حرص خورده بودم به اسم فکر کردم دوست
داشتم اسمش قشنگ باشه ادیش اسم قشنگی بود به ارشن هم می امد ارشاویر هم قشنگ بو د ،حاال انگار االن
بچه میخواهد به دنیا بیاد ما هم اسم انتخاب نکردیم ،پوف...موبایلم را برداشتم و به نفس زنگ زدم اصرار
داشت برم انجا میگفت دوست ندارم بیام انجا و دنیل و ببینم .حاال یکی نیست بگه تو چرا ازش ناراحتی همه
باالها را که سر من اورده ..گفتم :نفس من نمیتونم بیام تو بیا دنیل صبح ها نیست میتونی بیای
 باشه حاال بببنم چی میشه .راستی از ارتام خبر نداری؟؟ به لطف اون اقا با دیانا هنوز توی قهره دیانا هم خیلی در تالشه که باهاش اشتی کنه ولی به نظر من چون همهی زندگیش به جز اسمش و شغلش دروغ بوده کارش مشکله ...اگ ر ارتام باهاش این کار و میکرد خودش چه
رفتاری میکرد.
 اره تو راست میگی سخته بخشیدنش ولی عشق ممکنش میکنه. حاال حاال ها باید متظر بمونیم چون ارتام بدجور شاکیه .خب رها من برم ابتین امد.خندیدم:باشه برو بهشووورت برس فردا منتظرم خندید:باشه خداحافظ.ولی خیلی ناراح ت بودم دنیل باید حداقل میگفت که بمونم
،اصال نگفت که نگفت به درک،نمیتونم خودمو گول بزنم دل دادم دوباره عاشق شدم اره من دنیل و دوست دارم
اصال باورم نمیشد به خودم اعتراف کردم تا چنددقیقه توی هنگ بودم به هوای باز احتیاج داشتم بلند شدم
وپنجره ها رو سرتا سر باز کردم نسیم مالیمی می وزید و بوی گل و درختان و جابه جا میکرد همان موقع ارشن
با سرو صدا وارد اتاق شد:مامانی من میخوام امشب پیش شما بخوابم بهش لبخند زدم:عزیزم تو امسال میری

311

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

پیش دبستان انوقت هنوز پیش من میخواهی میخوابی؟؟.ژست گرفت:من مرد شدم هم شما میدونی هم من اما
دلم میخواهد پیش شما بخوابم توی اتاق خودم هم که داره تعمیر میشه نمیشه .روی تخت نشستم و بغلش
کردم و روی موهایش را بوسیدم باید تا چندوقت دیگه از دنیل دل بکنه دقیقا توی اوج زمانی که به پدر احتیاج
داره گفتم:ارشن چقدر بابایی رو دوست داری؟؟
خیلی خیلی زیاد ام ا خب ،میترسم برادرم بیاد بابا دیگه بهم توجه نکنه  .لبخند زدم این بچه هم فهمیده دنیلزیادی مته به خشخاش میذاره که حسودیش شده ولی نمیدونه باید چند روز دیگه برای همیشه از دنیل دل
بکنه .گفتم:خب اگر یه روز مجبور بشی بین من و بابایی پیش یکی بمونی کی رو انتخاب میکنی.؟؟ نگاهم
کرد:اما من هر جفتتون و دوست دارم
 میدونم عزیزم اما اگر بخواهی یه روز پیش کسی بمونی پیش کی میمونی.؟؟؟ اشک توی چشم هاش حلقهزدمن هر دوتون و میخوام باهم  ،دوست ندارم یکی تون نباشید من هم شما رو میخوام هم داداشی رو هم بابایی
رو و زد زیر گریه و خود ش و انداخت توی بغلم .به شدت گریه میکرد سرش را نوازش کردم:پسر خوشگلم
گریه نکن دیگه،باشه اصال انتخاب نکن اما توجه نمیکرد همان موقع در اتاق باز شد و دنیل امد تو با تعجب:چی
شده؟ارشن چرا گریه میکنی؟ ارشن دوید توی بغلش و ادامه ی گریه اش و کرد دنیل نوازشش کرد:اروم باش
عزیرم اخه چی شده؟؟ ارشن با بغض:مامانی میگه یا شما رو باید انتخاب کنم یا مامانی رو برای زندگی،اما من
نمیخوام من هردوتون و دوست دارم دلم میخواهد پیش هر جفتتون باشم و دوباره زد زیر گریه .دنیل چپ
چپ نگاهم کرد من هم رویم را برگرداندم گفت:نه عزیزم مامان ی شوخی کرده ما همیشه باهمیم حاال دیگه
گریه نکن خوشگل پسر ارشن:پس قول بده؟؟
 قول میدم خوشگل پسرم قول میدم .دوباره ارشن زد زیر گریه دنیل خندید:دیگه چرا گریه میکنی و از اتاقبردش بیرون .اوف نمیتونم دو دقیقه با این بچه صحبت کنم خیلی به دنیل وابسته شده خیلی سخته جدا کردنش
ای خدا چکار کنم؟؟ همه اش تقصیر این روباه اگر مثل ادم بگه بمون چون به خاطر خودت میخوام نه مادر بچه
ام بودن این جریان ها پیش نمیاد .من هم چه توقعی هایی دارما پوففف ..در اتاق باز شد و دنیل با قیافه ی
عصبانی امد داخل گفتم:اینجا طویله نیست که سرتو هم ینطور میندازی میای تو.
 دوست دارم تو خونه ی خودم هر کاری کنم اخم کردم:اما اینجا فعال اتاق منه هر وقت رفتم هر چقدر دلتخواست بیا و برو .به طرفم امد و دست به سینه جلوم ایستاد:این حرف ها چی بود به ارشن زدی؟مرض داری
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بچه رو اذیت میکنی.
 نه واقعیته دیر با زود باید قبول کنه که دیگه پدری به اسم دنیل نداره.اخم کرد:بس میکنی یا میخواهی ادامهبدی اون فقط یه بچه ی شش ساله است بفهم .خونسرد:من میفهمم اما به ارشن هم میفهمونم.سرش را تکان
داد:دست خودت نیست عقده ای چون خودت االن از پدر و مادرت دور افتادی دوست داری دیگران هم به درد
تو دچار بشن،خودتو و اصالح کن .به شدت عصبی شدم:من هر چقدر هن عقده ای باشم به پای تو نمیرسم که تا
رفتار دیگران و تالفی نکنی ساکت نمیشینی در ضمن من انقدر ادم پستی نیستم که به خاطر عقده ی خودم البته
از نظر تو یه پسر بچه ی شش ساله رو اذیت کنم پس از این به بعد هر حرفی میخواهی بزنی بفهم بعد به زبون
بیار .یکدفعه دردی توی دلم پیچید که جیغم بلند شد دنیل سریع به طرفم امد معلوم بود ترسیده منو روی
تخت خوابوند گفت:اروم باش،نفس عمیق بکش.شروع کردم به نفس کشیدن
 عمیق تر .یه ذره نفس کشیدم تا حالم بهتر شد بدون اینکه ن گاهش کنم:برو بیرون ارشن و هم شب ببر پیشخودت بخوابه،دلم میخواهد از اخرین لحظه های باهم بودن لذت ببرید و پتو رو کشیدم روم کمی بعد صدای
بسته شدن در امد سرم و از زیر پتو در اوردم و دیدم رفته بیشعور به من میگه عقده ای نمیگه لطفا بمون فقط
میخواهد امر و نهی کنه اخه به این میاد که به احتمال یک درصد منو دوست باشه؟؟!!!عمرا ...من هم خودم و
اسکل کردم اون از ارتام این هم از این ...صبح با صدای نفس بیدار شدم:بلند شو دیگه خرس
خوشخواب،مهمون دعوتمیکنی بعد خودت میگیری مثل خرس میخوابی .چشم هایم را باز کردم و بهش نگاه
کردم لبخ ند زدم:سالم کی امدی؟
 سالم به دست و صورت نشسته ات،همین االن امدم...خوبی؟؟ سرم و تکان دادم و بلند شدم نشستم نگاهش بهشکمم افتاد گفت:حسش میکنی؟؟
اره،.. خیلی حواست باشه یه وقت اتفاقی نیفته .پوزخند زدم:نگران نباش دنیل مثل عقاب نگران بچه اشه،اصال منواقعا توی هن گم که چطور این امکان باید برای من اتفاق بی افته؟؟؟ و قیافه ی متعجب به خودم گرفتم
خندید:اینو باید از اون اقای روباه بپرسی نه من ،من که نزدم حامله ات کنم و دوباره خندید .چپ چپ نگاهش
کردم:زهرمار،،منظورم اینه که چرا کسی که عقیم امکانش باید برای من وجود داشته ب اشه که حامله بشم؟؟؟
جدی شد:معجزه بوده و اگر نه این امکان خیلی کمه.
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 دقیقا من نمیدونم چرا هر چی معجزه است باید برای من باشه ...در حالیکه بلند میشدم:فکر کن فهمیدی بهمن هم بگو...
 فکر کردن نمیخواهد تو از بس که ادم خوبی هستی و ذات پاکی داری ،مثل فرشته ی مهربون همیشه مشکلدیگران و حل میکنی
 واو ..چه تعبیر زیبایی ولی فکر کنم زیادی گندش کردی ..سرش را تکان داد:نه واقعیته تو همیشه و همه جا بهدرد همه خوردی هر وقت کسی مشکلی داره تو مثل فرشته ها مشکلش و حل میکنی .نگاهش کردم و هیچی
نگفتم شاید راست میگفت و این بچه پاداش همه ی فداکاری هامه اما این باعقل جور در نمیاد زمانی جوره که
من و دنیل عاشق دلخسته بوده باشیم نه االن که مثل دوتا خروس جنگی هستیم،،،نمیدونم..خیلی وقته هیچی
نمیدونم...با نفس صبحانه خوردیم و رفتیم توی باغ گشتیم بعد هم به سالن بدنسازی رفتیم تا بعد از ظهر
مشغول بودیم خیلی خوب بود و خوش گذشت .هر وقت هم که دنیل زنگ میزد باهاش حرف نمیزدم وقتی
ارشن از کالس فوتبال امد دیدم ناراحته بغلش کردم:چی شده پسر من ناراحته؟؟
هیچی نشده چرا یه چیزی شده من مطمئنم .نگاهم کرد :مامانی من واقعا بابایی رو دوست دارم خیلی هم دوستش دارم. خب این که معلوم عزیزم بابایی هم تو رو خیلی دوست داره. اما بابایی امروز سرم داد زد .اخم کردم:چرا؟؟ اخه وقتی میخواستیم بریم کالس فوتبال من همه اش بوسش میکردم او هم عصبانی شد و سرم داد زد .سرم وتکان دادم خاک بر سر بیشعورش بهش محبت کردن هم نیومده .سر ارشن و نوازش کردم:خب حتما بابایی
ناراحت بوده و اگر نه تو که میدونی چقدر دوست داره؟ سرش را تکان داد خندیدم:حاال پایه یه معجون توپ
هستی .سرش را تکان داد به خدمتکار گفتم دو تا معجون بیاره توی باغ و رفتیم توی االچیق نشستیم .داشتیم
بستنی میخوردیم که دنیل امد ارشن و ص دا کرد و دستش را باز کرد ارشن نگاهی بهم کرد لبخند زدم و لب
زدم و گفتم برو ..به طرف دنیل دوید و خودش و پرت کرد در اغوشش دنیل او هم صورتش را غرق بوسه کرد
و با خودش برد کمی بعد صدای موتور امد سرم و برگرداندم و دیدم ارشن سوار یه موتور اسباب بازی خیلی
خوشگله که کم از یه موتور واقعی نداره .با خوشحالی به طرفم امد و با ذوق:مامانی موتورم و چه خوشگله بابایی
برام خریده .لبخند زدم :اره خیلی خوشگله مبارکت باشه برو بازی کن ارشن هم گاز داد و رفت دنیل با لبخند
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بازیش و نگاه کرد و به طرف االچیق امد بهش توجه نکردم سرم و بر دم توی گوشی رو به رویم نشست بدون
اینکه نگاهش کنم:مجبوری سرش داد بزنی که مجبور بشی همچین هدیه بخری؟
 عصبی بودم ولی قصد داشتم براش بخرم این جریان مزید بر علت شد پوزخند زدم:نه عصبی نبودی ادم کمبودداری هستی که چون کسی بهت محبت نکرده وقتی یکی بیش از حد بهت خوبی میکنه نمیدونی باید چطور رفتار
کنی .اخم کرد اما جواب نداد پوزخند زدم:راحت باش هر چی دلت میخواهد بگو تا دوباره سر ارشن داد نزنی.
 فقط به خاطر وضعیتت که هیچی بهت نمیگم. اره میدونم خیلی خوب میدونم که فقط به خاطر بچه ات داری تحمل میکنی پس خوش به حالش چه بابایخوبی داره که انقدر به خاطرش کوتاه میاد و پوزخند زدم و بلند شدم .یک ماه دیگه به سرعت گذشت وارد
هفت ماهگی شدم با دنیل سرد بودم او هم اگر می امد فشارم و چک میکرد یا بچه اش رو حس میکرد و هیچ
حرفی نمیزد .میخواستم برم حمام اما چون شکمم بزرگتر شده بود برام سخت ب ود موهامو بشورم و به یکی از
خدمتکار ها میگفتم بیاد بشوره به حمام رفتم و کمی بعد زنگ زدم تا یکی بیاد موهامو بشوره توی وان نشستم
کمی بعد در باز شد دیدم دنیل وارد شد اخم کردم:اینجا چه کار میکنی؟
 مگه نگفتی بیان موهات و بشورن . گفتم اما به خدمتکار ،از کی تا حاال جنابالی خدمتکار شدی ؟ کار داشتن نتونستن بیان به طرفم امد گفتم:نمیخوام بشوری خودم میشورم  .اخم کرد و شامپو رو برداشت:حرف نباشه  ..چپ چپ نگاهش کردم او هم پررو .سرم را به لب وان تکیه دادم شامپو را روی موهایم ریخت و
مشغول شستن شد همچین محکم میشست که دردم م یگرفت  ،اخم کردم:اخ،،مگه داری رخت چرک میشوری
که اینجوری چنگ میزنی؟؟ ارامتر شست موهایم را ابکشید گفتم:یه کم هم نرم کننده بزن.
 وای،،دستم درد گرفت از لحنش خنده ام گرفت :نمیخواهد برو خودم میزنم  .نگاهم کرد:نه ،میزنم . نمیخواهد ولش کن باید بلند شم بیاستم.خب بلند شو .چپ چپ نگاهش کردم چشم هاش شیطون شده بود گفتم:چشم امر دیگه. من که دوبار دیدم اینبار هم روش. اوال که اون موقع هیکلم رو فرم بود نه االن که عین پنگوئن شدم دوما اون موقع هم من توی حال خودم نبودمکه تو دیدی..
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 چه فرقی داره مهم اینه که دیدم .پوفی کردم:دنی ل بدو برو بیرون و اگر نه خیست میکنم نچ ...به دوش که کنارم بود نگاه کردم:خودت خواستش و اب و باز کردم و گرفتم طرفش به سرعت دوید وداد زد:نکن رها من هم بلند بلند میخندیدم و اخر بیرونش کردم  .لبخند زدم:پررو .وقت سنوگرافی داشتم
دنیل قرار بود خودش بیاد دنبالم و بریم .رفتیم دکتر  ،دکتر گفت همه چیز ثابت و بچه سالمه و رشدش هم
طبیعیه ....وقتی خواستیم برگردیم توی ماشین نشسته بودیم و چراغ قرمز بود دنیل:رها اتش بس اعالم کن
 میدان جنگ نیست که اتش بس اعالم کنم. میدونم اما دلم نمیخواهد با ناراحتی از هم جدا بشیم با ای ن حرفش مبهوت نگاهش کردم خیلی خیلی ناراحتشدم نگاهم کرد:این چیزی بود که همیشه میخواستی؟؟ لبخند تلخی زدم گفت:اما من نمیتونم بیخیال ارشن
بشم اگر تو میتونی بیخیال بچه ات که از خونت بشی اما من نمیتونم .با عصبانیت نگاهش کردم :اره اخه من مثل
تو با احساس نیستم من یه ادم بی احساس منحوسم بی کس و کارم برای همین دلم نمیخواهد بچه ای که از
خون خودمه زیر دست همچین مادری بزرگ بشه،مبهوت نگاهم کرد .در ماشین و باز کردم و پیاده شدم اشک
در چشم هایم حلقه زد و قطره قطره چکید چه دل خجسته ای داشتم اصرار که نکرد به راحتی گفت برو ،من
چقدر احمق بودم که برای بار دوم دل دادم صدای بوق ماشینی تو گوشم پیچید و بعد هم چراغش چشمم را زد
و بعد هم دردی که کل بدنم را در بر گرفت و صداهای مبهم اطرافم و دیگه هیچی......
دنیل
از میان همهمه رد شدم و خودم را به رها رساندم جسم غرق در خونش را بغل کردم و صداش کردم برای اولین
بار در زندگیم احساس بی کسی کردم احساس تهی بودن واقعا نمیدونم کی این دختر همه ی زندگیم شد
سریع بغلش کردم و گذاشتمش توی ماشین و با نهایت سرعت به سمت بیمارستان روندم همه ی دکتر و
پرستار ها امدن دکتر خودش هم امد اصال حالم خوب نبود نمیدو نستم نگران بچه ای باشم که سالها ارزوش را
داشتم یا نگران دختری که بدون اینکه بفهمم شد همه ی زندگیم .اجازه نمیدادن وارد اتاق بشم دکترش به
سرعت بیرون امد:اقای دکتر لطفا اروم باشید حال رها اصال مساعد نیست باید هر چه زودتر بچه رو از رحم
خارج کنیم شما برید اجازه ی عمل بدهید .سرم را تکان دادم و سریع فرمش را امضاء کردم خواستم وارد اتاق
عمل بشم که دکترش نذاشت تا حاال انقدر دلشوره و استرس و تجربه نکرده بودم به اتاق مخصوص رفتم و از
مانتیور اتاق عمل و جراحی رو زیر نظر گرفتم وقتی صدای گریه بچه رو شنیدم لبخندی از ته دل زدم اما لبخندم
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زیاد دوام نداشت چون فشار خون رها به شدت افت کرد و یه لحظه خط صاف روی مانیتور نقش بست همه به
تکاپو افتادن و سعی کردن برش گرداندن به طرف اتاق عمل رفتم ،نه من نمیذاشتم بمیره من نمیذاشتم همه
دنیام بمیره دکتر ها و پرستار ها نذاشتن وارد بشم با ان ها در گیر شدم هیچ کدام از رفتارهایم دست خودم
نبود داد میزدم فحش میدادم تا اینکه سوزش چیزی را توی دستم احساس کردم و کم کم بی رمق شدم و
هیچی نفهمیدم بهوش که امدم کمی طول کشید تا تجزیه تحلیل کنم چه اتفاقی افتاده وقتی یادم امد سریع بلند
شدم و از اتاق رفتم بیر ون پرستار جلویم را گرفت گفتم:رها،رها کجاست؟
 اقای دکتر اروم باشید.داد زدم:جواب منو بده. حالشون خوبه نگران نباشید برید با دکتر اصالنی صحبت کنید .دکتر اصالنی یکی از دوست های پدرم و یکی ازبهترین جراح ها و متخصص های مغز و اعصاب بود سریع به اتاقش رفتم:دکتر ح ال رها چطوره؟ بلند شد:دنیل
جان اروم باش و منو نشاند:نمیتونم نمیتونم اروم باشم خواهش میکنم بگید حالش چطوره؟؟ رو به رویم
نشست:خدا رو شکر که بچه نجات پیدا کرد خودش هم االن تقریبا وضعیت ثابتی داره اما نمیتونم نظر قطعی
بدم به علت ضربه ای که به سرش خورده باید م نتظر باشیم تا وقتی بهوش امد نظر قطعی رو بدیم
 ممکنه حافظه اش رو از دست بده؟؟ امکان هرچیزی هست،فقط باید امیدوار بود ...سرم را تکان دادم و به اتاقش رفتم خیلی اسوده خوابیده بود چهقدر اذیتش کردم چقدر عذابش دادم چقدر سختی به خاطرمن کشید من چطور باید تمام بدی هامو جبران
کنم؟؟ .دستش را گرفتم و بوسیدم همان موقع در اتاق باز شد پرستار وارد اتاق شد:اقای دکتر،چندین نفر زنگ
زدن باهاتون کار داشتن یه خانم و اقایی هم امدن و بیرون منتظرن .سرم و تکان دادم و از اتاق رفتم بیرون
نفس و ابتین انتهای راهرو ایستاده بودن به طرفشون ر فتم نفس با چشم های اشکی:رها کجاست؟حالش
چطوره؟؟ دوباره چه بالیی سرش اوردی؟چرا دست از سر زندگیش برنمیداری؟ چرا نمیذاری راحت زندگیش و
بکنه .ابتین:نفس جان اروم باش اینجا بیمارستانه .اگر هر موقع دیگه ای بود جوابش را میدادم چون کسی حق
نداره با من اینطوری حرف بزن ی اما االن اوضاع فرق میکنه ....گفتم:رها بیهوشه .زد زیر گریه:پس بچه اش
افتاد؟؟
نه بچه سالمه.. -پس به ارزوت رسیدی اقای پدر تبریک میگم ولی اینو بدون اگر اتفاقی برای رها من میدونم و تو هر کاری

317

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

کتابخانه نودهشتیا

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

میکنم که بدبختییت و ببینم،حاال ببین .پوزخند زدم:تو؟؟!! .ابتین اخم ک رد:اقای آما احترام خودتون و نگه دارید
نفس حق داره رها برای ما با ارزشه همین االن هم پدر و مادرش توی راه اینجا هستن ..نگاهش کردم و به یکی
از پرستار ها گفتم نفس و ببره پیش رها .روی صندلی نشستم و سرم را توی دستم گرفتم کمی بعد دستی روی
شانه ام نشست نگاهش کردم لبخند زد:تبریک میگم پدر شدنت و ،لحظه ی خیلی نابیه به نظرم بهترین هدیه ی
خدا به بنده است .از حرف های نفس ناراحت نشو رها خودش و خیلی برای دیگران فدا کرد اگر اون نبود من
خودم و توی اتش خشم و نفرت غرق میکردم و به یه ادم هرزه تبدیل میشدم اون بود که نفس و بهم داد خیلی
پاک و دوست داشتنیه اخالق خاصی داره که همه رو جذب میکنه با اینکه توی یه خانواده ی پولدار و ثروتمند
بزرگ شده ولی اهل فخر فروشی و حقیرانه نگاه کردن به دیگران نیست ....راست میگفت همه ی حرف هایش
را قبول داشتم رها یه فرشته بود گفت:پسرت و دیدی؟؟ سرم و تک ان دادم بلند شد:بلند شو مرد ،تو که یه عمر
تو حسرت داشتنش بودی حاال بیخیالش شدی بلند شو .بلند شدم و همراهش به بخش نوزادان رفتیم با دیدنش
لبخند زدم خیلی کوچولو بود ابتین هم ذوق کرد:اخیی،چقدر کوچیکه ...لبخند زدم نمیدونستم چه حسی دارم
خوشحالم یا ناراحت بچه ای که همیشه ارزوش و داشتم و دارم اما رها ...گفتم:نمیدونم چی شد اصال نمیدونم از
کی شروع شد اما یه زمانی فهمیدم که تنها کسی که دارم رها و خانواده ای که بهم بخشیده ،عاشقش شدم باور
میکنی من دنیل آما مغرور و خودرآی که همه رو از باال میدیدم عاشق یه دختر بچه شدم .ابتین لبخند زد:اگر
عاشقش نمیشدی باید شک میکردی رها دختر خیلی دوست داشتنی میدونی زمانی که سهند بهم گفت عاشق
رهاست چی بهش گفتم؟؟با تعجب:سهند عاشق رهاست؟؟ نگاهم کرد :نمیدونستی؟؟ سرم را تکان
دادم.گفت:رها همیشه با سهند خیلی صمیمی بود سهند هم همینطور اما رها او نو به چشم برادرش میبینه اما
سهند عاشقش میشه حتی زمانی که رها ناپدید میشه همه جا رو دنبالش میگرده اما پیداش نمیکنه ولی دست از
عشقی که بهش داره برنمیداره تا اینکه توی شمال سهند میفهمه رها با تو نامزد کرده خیلی ناراحت شد حتی
میخواست برگرده من هم مجبور شدم برا ش توضیح بدم وقتی شنید خیلی شاکی و ناراحت شد و خواست رها رو
منصرف کنه اما من ازش قول گرفتم حرفی بهش نزنه تا اینکه شب یلدا سهند به رها اعتراف میکنه اما رها میگه
همیشه به عنوان برادر نداشته اش بوده سهند ناراحت میشه داغون میشه بهرحال عشقش بوده هر چند یک
طرفه ت ا چندوقت خبری ازش نبود فقط میدونستیم رفته شمال وقتی هم برگشت دیگه اون سهند شوخ و
سرخوش سابق نشد و کسانی هم که خبر نداشتن همه متعجب بودن....،حرف های جالبی میشنیدم پس اون شب
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که رها خودش را توی استخر پرت کرد به خاطر عذاب وجدانی بوده که داشته چون خودش و مقصر میدونسته.
 من این حرف ها رو بهت زدم که بدونی رها با بقیه ی دختر های اطرافمون فرق داره اخالقش خاصهعصبانیتش،شیطنتش حتی دلسوزیش حتی در مورد تو که باعث اذیت و ازارش شدی وقتی امده بود پیش نفس
گفته بود از تو بارداره به نفس گفته وقتی رفتم بچه رو بندازم میخواستم از دنیل انتقام بگیرم انتقام تمام کار
هایی رو که باهام کرده اما لحظه ی اخر میگم اگر این معجزه است من نمیتونم مانعش بشم هر چند دنیل در
حق من بد کرده اما نمیتونم مانع رسیدن به ارزوش بشم نگاهم کرد:قبول کن که خیلی از فداکاری ها سخته...
راست میگفت روح رها واقع ا بزرگ بود که میتونست بدی هایی رو که در حقش کردم ببخشه و منو به ارزوم
برسونه با هم به طرف اتاقش رفتیم پدر و مادرش و مادربزرگش جلوی در بودن اقای شکوهی با دیدن من با
عصبانیت بلند شد و به طرفم امد:چه بالیی سر دخترم اوردی عوضی؟ اون همه بدبختی بسش نبود امدیشرکت با
خواهش و تمنا به خاطر بچه ات خواستی ازش دور بمونیم تا توی ارامش باشه،این بود ارامشت روی تخت
بیمارستان ارهههه؟؟ اخم کردم اون حق نداشت سرم داد بزنه عسل خانم در حالیکه گریه میکرد:سام اروم باش
برای قلبت خوب نیست.اقای شکوهی:خودت پدر شدی میفهمی ،وقتی بچه ات ر و با عشق بزرگ میکنی احساس
وظیفه میکنی و هیچ دینی به گردنشون نداری و ازشون توقع جبران نداری اما رها برای جبران محبت های ما
قبول کرد اون کار و بکنه چون غرور من خورد نشه و اعتبار و ابروم نریزه اما من هیچوقت ازش همچین
انتظاری نداشتم و تا عمر دارم سرم پیشش پایی نه وهر کاری از دست بر بیاد انجام میدم اولین قدم هم اینکه
دیگه نمیذارم یه لحظه هم پیش تو بمونه بچه ات رو که به دنیا اورد تو رو به خیر اون و به سالمت و رفت...واقعا
اگر رها میرفت من باید چه کار میکردم من بهش عادت کرده بودم اگر توی ماشین هم اون حرف ها رو زدم
ف قط برای اینکه اذیتش کنم چون از بی توجهی هاش و بی محلی هاش ناراحت بودم به اتاقش رفتم هنوز بیهوش
بود دکتر گفت توی کما نیست اما معلوم نیست کی به هوش بیاد دستش را گرفتمو ناخن های خوش تراشش رو
لمس کردم و ارام در گوشش گفتم:من نمیذارم ازم بگیرنت به هر قیمتی تو با ید بمونی برای بچه ات مادری
کنی و برای من...برای من همه دنیام باشی
رها
کمی الی پلکم را باز کردم شدت نور باعث شد سریع چشمم را ببندم دوباره ارام باز کردم نمیدانستم کجام؟ به
اطراف نگاه کردم و به ذهنم فشار اوردم یاد مشاجره ام با دنیل و تصادفم افتادم و دیگه هیچ ی یادم نیست به
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شکمم دست زدم به سرعت لباس و کنار زدم و جای بخیه را دیدم یعنی بچه مرده؟؟ زنگ را به صدا در اوردم
سریع در اتاقم باز شد و مامان و فرنوش چندتا پرستار و دکتر وارد شدن دکتر که مرد میانسالی بود به طرفم
امد:حالت خوبه دخترم؟؟ سرم را تکان دادم:بچه؟؟ لب خند زد:نگران نباش بچه ات حالش خوبه فقط توی
دستگاهست .نفسم و فوت کردم دکتر معاینه ام کرد و به پرستار دستور سیتی اسکن از سرم و داد وقتی انها
رفتند مامان و نفس به طرفم امدن چقدر دلم برای مامان تنگ شده بود رویم خم شد و صورتم را بوسید اشکش
چکید:خدا رو شکر که سا لمی نمیدونی چه حالی داشتم فقط دلم میخواست دوباره چشم هات و ببینم باور کن
این چندماه همه اش نگرانت بودم و از نفس حالت و میپرسیدم همیشه منو سام به فکرت بودیم و فقط به خاطر
در خواست دنیل که از پدرت کرده بود تا مدتی ازت دور بمونیم تا بچه اتون سالم به دنیا بیاد سراغی ازت
نمیگرفتیم .با تعجب :دنیل این در خواست و کرده؟؟ سرش را تکان داد پس چرا حرفی به من نزد چقدر این
بشر از خودراضیه به خاطر اینکه به خواستش برسه دست به هرکاری میزنه نفس دستم و گرفت و بوسید
گفت:دلم برات تنگ شده بود خواهری ..لبخند زدم:من هم دلم براتون تنگ شده ..مامان:نمیدونی توی این یه
هفته که بی هوش بودی چی کشیدیم؟؟ با تعجب:یه هفته بیهوش بودم .سرش را تکان داد عجیبه اصال فکر
نمیکردم انقدر بیهوش بوده باشم فوقش یک شب پرستار امد و منو برد سیتی اسکن وقتی برگشتم به اتاق دیدم
دنیل هم انجاست دلم براش تنگ شده ب ود چندوقت بود که ندیده بودمش مثل همیشه مرتب نبود ریش هاش
در امده بود به طرفم امد و دستم را گرفت و بوسید بعد پیشانیم را بوسید و به چشم هایم خیره شد اشک در
چشم هایش حلقه زده بود اصال فکر نمیکردم یه روزی دنیل به خاطر من گریه کنه،رویش را برگرداند و با
صدایی لر زان:اگر اتفاقی برات می افتاد هیچوقت خودم و نمی بخشیدم...
 بچه ات و دیدی؟؟ برگشت و با اخم:بچه امون. درسته بچه ی هر جفتمون اما اون منو نمیبنه پس فقط بچه تو میشه خواست جوابمو بده که بابا و مامان واردشدن چقدر دلم برای بابا تنگ شده بود توی این هفت ماه موهای سفی دش بیشتر شده بود و بیشتر خودنمایی
میکرد پیشانی و صورتم را بوسید او هم اشک در چشم هایش حلقه زده بود من هم همینطور گفت:دختر گلم
ببخش نباید ازت غافل میشدم اما دیگه قول میدم هیچوقت ازت غافل نشم خواهش میکنم منو ببخش .اشکم
چکید:نه بابا این حرف و نزنید این شما هس تید که باید منو به خاطر رفتار ها و کارهایی که کردم ببخشید و البته
مامان .مامان:نه عزیرم تو هم حق داشتی کم سختی نکشیدی ،اما خدا از باعث و بانیش نگذره و به دنیل نگاه
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کرد به دنیل نگاه کردم که از خشم قرمز شده بود و از اتاق بیرون رفت وقتی دکتر دوباره برای معاینه امد:خدا
رو شکر موردی وجود نداره یعنی اسیب جدی به مغز وارد نشده اما تنها مشکل موجود یه اختالل عصبی ،مثل
دوبینی گاهی اوقات حساس شدن و همچنین به سرعت از کوره در رفتن بدون اینکه خودت بخواهی .اشک در
چشم هایم حلقه زد:پس یعنی من دیوونه شدم؟؟ لبخند زد:نه دخترم ا ین چه حرفیه سعی میکنیم با قرص
کنترلش کنیم.اشکم چکید مامان هم اشکش ریخت بابا و دنیل هم ناباور نگاه میکردن گفتم:پس یعنی باید
قرص مصرف کنم تا اخر عمرم؟؟ سرش را تکان داد پتو را روی سرم کشیدم و بلند زدم زیر گریه .ای خدا
یعنی من روانی شدم وقتی کنترل رفتارم و ندا شته باشم پس یعنی روانی شدم بلند بلند گریه کردم مامان به
طرفم امد وخواست ارومم کنه با عصبانیت داد زدم:برید بیرون هیچکس و نمیخوام ببینم،تنهام بذارید برید
بیرون و زجه زدم کمی بعد همه رفتن...وقتی کنترل رفتارم و نداشته باشم باید برم تیمارستان بستری بشم،اخه
خدا این انصافه ؟؟ داد زدم:ارههههه،،این انصافه؟؟؟ انقدر گریه کردم که بیهوش شدم غذا برایم اوردن مامان
هر چه اصرار کرد که بخورم لب نزدم چون میل نداشت فقط دلم میخواست بچه رو ببینم به مامان گفتم او هم
رفت به پرستار گفت کمی بعد پرستار بچه رو اورد .یه پسر بچه ی کوچو لو و الغر که میترسیدی بهش دست
بزنی ...مامان لبخند زد و بغلش کرد و گذاشت توی اغوشم خیلی سفید بود به پدرش رفته بود چشم های
درشت قهوه ای روشن و تقریبا عسلی داشت لب های کوچولو و بینی کوچولو تر خیلی ناز بود چشم هایش را
باز کرد و نگاهم کرد لبخند زدم:االن بابات خ یلی باید خوشحال باشه که همچین پسر خوشگلی داره .مامان
گفت:رها جان این بچه همان قدر که بچه ی اونه بچه ی تو هم هست .نگاهش کردم:اره،ولی همون بهتر که یه
مادر نامتعادل و روانی نداشته باشه..اخم کرد:چرا اینطوری حرف میزنی مگه نشنیدی دکتر گفت با قرص میشه
کنترلش کرد
 ای کاش مثل شما فراموشی میگرفتم خیلی بهتر از این بود که انگ روانی بودن بهم بزنند ...به بچه نگاهکردم:تو هم یه مادر روانی دلت نمیخواهد ،میدونم،،،تو الیق بهترین ها هستی و خدا رو شکر تو مثل مادرت که
یه بچه ی سرراهی نیستی و یه پدر خیلی خوب داری که دیوانه وار عاشقته...اشکم چکید روی صورتش و گریه
اش در امد مامان هم که در حالی که گریه میکرد گرفت و ارومش کرد زنگ را فشردم پرستار امد گفتم:میشه
به دکتر آما بگید بیان؟؟
 -بله،حتما ..مامان:چیکارش داری؟
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 باید حرف های اخر و بزنم..کمی بعد دنیل با سر و وضع اشفته و چشم هایی سرخ امد ..مامان پشت چشمیبراش نازک کرد و بچه رو گذاشت توی بغلم:رها من بیرونم .سرم را تکان دادم و از اتاق بیرون رفت .دنیل به
طرفم امد دسته بچه اش را گرفت و اروم بوسید و کنارم روی تخت نشست ...خیلی گفتن این حرف ها برایم
سخت بود بغضم و قورت دادم گفتم:خواستم بیای اینجا که بهت بگم من نمیتونم مادر خوبی برای بچه ات
باشم،اون الیقش نیست که یه مادر روانی و نامتعادل داشته باشه بغضم را قورت دادم :اون الیق بهترین هاست
الیق یه زندگی خوب یه خانواده ی خوب و خیلی چیزهای دیگه ....نتوانستم خودم را کنترل کنم و اشکم
چکید:براش پدر خوبی باش،البته میدونم که هستی خواهش میکنم براش یه مادر خوب پیدا کن تا
براش مادری کنه و هیچ کمبودی نداشته باشه،دوست ندارم مثل ارشن بشه که ازم بخواهد براش بابایی بخرم
میان گریه خندیدم من هم مجبور بشم بیام و روباه مکار زندگیم و به عنوان پدرش جا بزنم ....رویم را
برگرداندم ..دستم را گرفت و فشار داد:رها،نگام کن...رها .سرم را برگرداندم و نگاهش کردم:تو الیق ترین و
بهترین مادری هستی که میتونه داشته باشه،،یه مادر خوب مهربون فداکار که بهترین درس های زندگی رو
میتونه ازش یاد بگیره من میخوام بچه ام یه الگوی کامل و تمام عیار برای زندگیش داشته باشه هر چند من
عاشقشم و جونم و هم میدم اما میدونم که الگوی خوبی نمیتونم براش باشم پس خواهش میکنم بمون ،،من...من
بدون ارشن نمیتونم زندگی کنم ..لبخدتلخی زدم نگفت بدون من نمیتونه گفت بدون ارشن .گفتم:اما من تبدیل
به یه ادم نامتعادل شدم ت حمل همچین ادمی سخته .اخم کرد:تو نامتعادل نیستی تا وقتی که داروت و استفاده
کنی همیشه رهای خوش قلب و فداکار میمونی ...خودم دوست داشتم قبول کنم به چندین دلیل:دوست نداشتم
ارشن بابایی عزیزش و برادری که انتظارش و میکشید از دست بده .دوست ندارم از بچه ام دور بمونم دلم
میخواهد اونطور که میخوام بزرگش کنم،دوست دارم خانواده داشته باشم،و....دنیل و دوست دارم هر چند اون
به من احساسی نداره اما دوست دارم کنار روباه مکار زندگیم باشم .دستم را فشرد:قبول میکنی؟؟ کمی نگاهش
کردم مشتاق نگاهم کرد لبخند زدم و چشم هایم را باز و بسته کردم لبخند زد و دستم را بوسید:ممنون از هدیه
ای که بهم دادی ..به پسرم نگاه کردم که چه اروم خوابیده بود گفتم:اسمش؟؟
تو انتخاب کن .نگاهش کردم:حق اعتراضی نداری..لبخند زد:مطمئن باش.. ارشاویر ..زیر لب تکرار کرد و لبخند زد:اسم قشنگیه ،ارشاویر به ارشن هم میاد...م یخوام برای ارشن به اسمخودم شناسنامه بگیرم نظرت چیه؟ سرم را تکان دادم:اره خوبه..االن کجاست دلم براش تنگ شده.
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 من که این چندوقت ندیدمش اما خبر دارم پیش مادر پدرته..میخوام ببینمش... ترتیبی میدم چنددقیقه ببینش ..سرم را تکان دادم ..نمیدونم  ،فکر کنم به یه زند گی با عشق چیزی که همیشهارزوش رو داشتم نباید فکر کنم البته خودم هم عاشق دنیل نیستم فقط دوستش دارم دوست داشتنی که اونو از
دیگران ممتاز میکنه .وقتی ارشن امد محکم بغلش کردم و بوسیدمش دلم خیلی براش تنگ شده بود او هم
همینطور و محکم چسبیده بود بهم و ولم نمیکرد . ..وقتی از بیمارستان مرخص شدم همه به عمارت رفتیم
بابا:رها وسایلت و جمع کن بریم .دنیل:اقای شکوهی باید باهاتون صحبت کنم .بابا با اخم:ما هیچ حرفی نداریم
که بزنیم ..دنیل قاطع گفت:اما من دارم و ادامه داد من میخوام با رها ازدواج کنم ...بابا با اخم و جدی:امکان
ندا ره من اجازه نمیدم ..دیگه اجازه نمیدم بازیچه اش کنی و با روح و روانش بازی کنی .دنیل از موضع اش کنار
نیومد:بچه به مادر احتیاج داره در ضمن رها همین االن هم زنه منه و من مالکشم..همچین حرف میزنه انگار
جنسم که مالکمه ..بابا نگاهم کرد:رهاجان تو چی میگی؟؟ نگاهشون کردم:دلم نمیخواهد ارشاویر مثل ارشن
بشه و توی یه سنی به مادر نیاز داشته باشه و به هرکسی به سرعت دل ببنده،از طرفی هم نمیتونم ارشن و از
پدرش جدا کنم پس مجبورم به خاطر بچه هام بشینم و زندگی کنم ...دنیل لبخند پیروزمندانه ای زد و بابا هم با
اخم و عصبانیت نگاه ک رد:من راضی نیستم اگر هم رضایت میدم که عقد کنید فقط و فقط به خاطر رها و خواسته
اش چون دخترم انقدر برام ارزش داره که به خواسته اش احترام بذارم و رو به دنیل:اما تو رو هیچوقت به
دامادی قبول ندارم فقط هم منتظر زمانی هستم که اشکی از چشم رها جاری بشه یا بغض کنه اون موقع من
میدونم و تو بریم عسل...به اتاقم رفتم ارشاویر روی تختم خوابیده بود خیلی کوچولو بود میترسیدم کوچکترین
اشاره ای بهش کنم برای همین قرار بود دنیل تا زمانی که ارشاویر از اب و گل در بیاد به دایه ی خودش که یه
زن مسیحی و ساکن المانه بگه بیاد ،من هم قبول کردم ،ارشن از وقتی ارشاویر و دیده بود دیگه نمیشد جداش
کرد همه اش میچسبه بهش ،ارام صورت سفیدش را نوازش کردم اشک در چشم هایم حلقه زد توی دلم
گفتم:خوش به حالت که بابات انقدر دوست داره و عاشقته اگر تو نبودی هیچ وقت قبول نمیکردم بمونم جایی
که منو دوست نداشته با شند به هیچ وجه یه لحظه هم نمیموندم میان گریه خندیدم:همیشه دوست داشتم عاشق
بشم و با عشق زندگیم و شروع کنم اما االن...حاال که فکر میکنم میبینم شاید دنیل از سرم هم زیاده اخه کی
میاد یه زنی رو که دو تا بچه داره  ،سرراهی و اختالالت روانی داره رو بگیره حاال که ف کر میکنم میبینم هر چند
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دنیل منو به خاطر تو و ارشن خواست اما باز هم خوبه که یکی منو خواست...دیانا امد و بچه ی برادرش را دید و
یک گرنبند چشم و نظر خیلی خوشگل به ارشاویر داد...موقع شام ارشن:مامانی از کی میتونم با ارشاویر بازی
کنم؟ نگاهش کردم:وقتی یه ذره بزرگ تر بشه خودش میاد طرفت ..با ذوق سرش را تکان داد:خیلی خوب میشه
سوار موتورم میکنم و میریم میچرخیم بابایی میشه ارشاویر بیاد توی اتاقم .دنیل لبخند زد:اره عزیزم میتونه اما
خودش اتاق جدا داره .ارشن سرش را تکان داد:اره همون اتاقی که مدلش و خودم انتخاب کردم لبخند
ز دم:ارشن قول بده همیشه پشت ارشاویر میمونی و هیچوقت توی لحظه های سخت تنهاش نمیذاری نباید فکر
کنی که چون از یه خون نیستید از هم جدا هستید،شما همیشه برادر هم هستید ..دنیل:رها چی میگی؟! توجه
نکردم و ادامه دادم:تو همیشه باید براش برادری کنی و همیشه راهنماش باشی حتی اگر اون حرفی زد که
ناراحتت کرد باید گاهی اوقات براش فداکاری کنی .دنیل:رها قرص هاتو خوردی؟ جوابش را ندادم:تو باید
گاهی اوقات از خود گذشتگی کنی باید یادت بمونه که بابایی تو رو مثل بچه ی خودش بزرگ کرد و دوستت
داشت بدون اینکه فکر کنه یه بچه ی نامشروعی ..دن یل داد زد:رها بس کن .زدم زیر گریه ارشن هم زد زیر
گریه دنیل به یکی از خدمتکار ها گفت ارشن و ببره توی اتاقش و ارومش کنه .به طرفم امد:رها بلند شد قرصت
و بخور ..رها ..سرم را بلند کردم و نگاهش کردم:یعنی من اگر قرص نخورم اینجوری میشم و هرچی از دهنم
در بیاد میگم حتی به یه بچه ی شش ساله..وای من چقدر حالم وخیمه ..دنیل:فعال اروم باش و قرصت و
بخور..قرص را ازش گرفتم و خوردم مقابلم نشست:شرایطی که پیش امده یا باید مثل یه مسئله حلش کنی یا
اگر نمیتونی صورت مسئله رو پاک کنی..هیچکدوممون نمیخواستیم این اتفاق بی افته ولی حاال که پیش امده
باید باهاش کنار بیاییم مثل بقیه ی مشکالتت که باهاش کنار امدی .دستم را فشرد:باشه؟؟ سرم را تکان
دادم...دنیل وقت ازمایشگاه و محضر گرفته بود دوست داشتم مثل دختر های همسن و سالم یه عروسی باشکوه
انجور که دوست دارم داشته باشم اما با وجود دوتا بچه خیل ی مضحک میشد و دوست نداشتم دیگران پشت
سرم حرف بزنند..ازمایش را دادیم روز عقد جمعه بود به مامان زنگ زدم و گفتم به هرکسی که میخواهد بگه
بیاد مامان:مطمئنی میخواهی این کار و انجام بدی؟
 اره مطمئنم ..به نفس و فرنوش هم زنگ زدم اول که قبول نمیکردن بیان اما با اصرار های من راضیشدن...قرار عقد ،صبح روز جمعه بود....وقتی میخواستم حاضر بشم هیچ حس خاصی نداشتم یک مانتوی سفید
بلند خوش دوخت با شلوارش پوشیدم کم ارایش کردم موهایم را فرق وسط باز کردم و شال حریر سفیدم را
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روی سرم انداختم تاجی از غنچه ی گل های رز صورتی را روی سرم گذاشتم کفش های پاشنه دارم را پوشیدم
و کمی عطر زدم و از اتاق امدم بیرون ارشن با کت شلوارش خیلی جیگر شده بود با دیدن من:وای مامان چه
جیگر شدی مثل عروس ها بخورمت .خندیدم
 ارشن مگه نگفتم دیگه حق نداری این حرف و بزنی ..برگشتم و دیدم دنیل توی کت شلوار مشکی و پیرهنسورمه ای و کراوت شیری چه جذاب شده ...ارشن:عه،بابایی به مامان گفتم به دختر مردم نگفتم که ..منتظر
بودم دنیل جوابش و بده اما دیدم همینطور داره منو نگاه میکنه اخم کردم:به به حرف های جدید میشنوم
میخواهی بری به دختر مردم چی بگی با لب و لوچه ی اویزون:که جیگر ش ده..انقدر بامزه گفت که دلم
میخواست فقط بخندم اما اخم کردم گفتم:شما نمیخواهد به دختر های مردم بگی به من بگی کافیه ..همراه هم
به محضر رفتیم ارشاویر و هم گذاشتیم پیش نرجس خانم که از بچگی ما پیش مامان و بابا بوده و انها بهش
اطمینان داشتند تقریبا همه امده بودن و ما اخرین نفر بودیم مامان بغلم کرد و بوسیدم بابا هم با اینکه ناراحت
بود اما بغلم کرد همه بودن فقط ارتام نبود و البته سهند اتاق عقد خیلی خوشگلی بود و سفره اش هم بسیار زیبا
چیده شده بود...در جایگاهمون نشستیم نفس و دیانا و فرنوش باالی سرمان قند میساییدن عاقد وقتی خواست
خطبه رو بخونه:مهریه رو مشخص نکردین؟ به دنیل نگاه کردم او هم به تعداد تاریخ تولدم از نظر میالدی سکه
گفت اصال انتظار نداشتم سورپرایز بزرگی بود عاقد سه بار خطبه را خواند هر دفعه یکی یه چیزی گفت وقتی
برای بار اخر خواستم بله رو بگم فرنوش:عروس زیر لفظی میخواهد.همه خندیدن دنیل یک جعبه ی قرمز به
طرفم گرفت باز کردم یه نیم ست زمرد بود و واقعا زیبا لبخند زدم:مرسی .عاقد:عروس خانم وکیلم؟؟ همان
موقع ارتام اراسته و شیک وارد شد چقدر دلم براش تنگ شده بود کمی مکث کردم لبخند زدم:با اجازه ی پدرم
و بزرگترا بله . ...همه صلوات فرستادن و دست زدن خطبه خوانده شد دیانا جعبه ی انگشتر و به طرف دنیل
گرفت:انشاا ..خوشبخت بشید .لبخند زدم:تو هم همینطور به دنیل نگاه کردم چهره اش توی هم بود ،وا این که
االن خوب بود ..انگشتر ها رو دست کردیم فرنوش:خب حاال نوبت قسمت شیرین عسله و ظرف عسل و به
طرفم گرفت انگشت کوچکم و زدم داخل عسل و گذاشتم توی دهن دنیل وقتی او خواست بذاره انگشتش را
گاز گرفتم که دادش در امد و همه خندیدن پسره ی کولی همچین جیغ زد انگار چی شده،ابرو نذاشت .نوبت
کادو ها رسید اکثرا طال و سکه دادن فقط بابا سند یه اپارتمان و به من داد  ..ارتام وقتی جلو امد بلند شدم
گفت:من بابت تمام حرف هام و کارهام متآسفم امیدوارم منو ببخشی؟ لبخند زدم و سرم و تکان دادم بغلم کرد
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یه زمانی دوست داشتم اینجا اغوش همشیگی من باشه اما االن ...و بهم یه تمام ست یاقوت داد وقتی نشستم به
دنیل نگاه کردم قرمز ش ده بودم گفتم:حالت خوبه؟قرمز شدی؟ سرش را تکان داد من هم حرفی نزدم وقتی
خواستیم برگردیم عمه ساری:اقا دنیل اشکال نداره عروستون قرض بگیرم،قول میدم سالم تحویلش بدم ..دنیل
سرش را تکان داد:پس سالم تحویل میگیرم عمه منو سوار ماشین کرد با تعجب:کجا میریم .خندید:خودت
مفهمی ..در ارایشگاه پیاده شدیم گفتم:چرا امدیم اینجا سوگند هولم داد:چقدر سؤال میپرسی برو میفهمی و منو
بردن داخل ارایشگاه کمی بعد فرنوش و دیانا هم امدن عمه منو نشوند و شروع کرد صورتم و درست کردن و
همچنین موهامو اصال نمیفهمیدم منظورشون چیه هر چی هم مبپرسیدم ج واب درست و حسابی نمیدادن وقتی
کارم تمام شد دیانا با یک لباس عروس خیلی زیبا امد گفت:رها بدو بپوش که دیر شد.
این برای کیه؟ برای عروس که تویی. مننن؟؟ فرنوش:نه،ارواح جد باریمان خوب تویی دیگه بدو برو بپوش و به طرف اتاق هولم داد و خودش همهمراهم امد با کمکش لباس را پوشبدم و خودم را توی اینه دیدم یک لحظه خودم را نشناختم خیلی تغییر کرده
بودم خیلی خوشگل شده بودم مخصوصا لباس عروسم خیلی قشنگ بود .فرنوش:مردم شانس دارن لباس
عروسشون و از فرانسه میارن،هییییی ..با تعجب:فرانسه؟؟
 اره..کار دنیل،،میخواهد دلتو به دست بیاره .پوز خند زدم:اره یک بار،توهم نزن عزیزم..واقعا خوشگل شدهبودم به خصوص توی این لباس عروس..فرنوش:باشه بابا خوردی خودته یه چیزی برای یه بنده خدایی
بذاری.اخم کردم:فرنوووووش..خندید:کوفت راست میگم دیگه...البته کار تو که از این حرف ها گذشته راستش
و بگو کلک چندبار وا دا دی؟؟ در حالیکه توی اینه به خودم نگاه میکردم پوزخند زدم:یه بار،،اون هم مست
بودم .با تعجب:یه باررر؟؟ واو..حاال خوبه دنیل مشکل داشته و اگر نه بچه هات چندقلو میشدن حاال بیا این ها
رو بنداز ..سرویس زمردی که دنیل داده بود و انداختم ،عمه به طرفم امد و بغلم کرد:ای شاا ..خوشبخت بشی..
بوسیدمش و گفتم :ممنون واقعا انتظار نداشتم،خیلی لطف کردید..عمه خندید:نه بابا کاری نکردم فقط تو یه
لطفی کن یه دستی به سر سوگند بزن تا شوهر کنه بره ،.سوگند با اخم و اعتراض:عههه،،،مامان..همه خندیدیم
فرنوش امد:رها بیا اقا داماد امد..سرم را ت کان دادم و شنلم را پوشیدم و همراه فرنوش و نفس و سوگند رفتیم
جلوی در دنیل با همان کت شلوار ایستاده بود با دیدن من دسته گل را به طرفم گرفت ازش گرفتم و خواست
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شنل و برداره که سرم و کشیدم عقب و نذاشتم....فرنوش ریز خندید:اقای دکتر فیلمبردار منتظره ...دنیل اخم
کر د و حرکت کرد نفس ارام در گوشم:ایش،،،بهش برخورد...خندیدم و دنبالش رفتم فیلم بردار پایین پله ها
ایستاده بود و ما باید از پله ها می امدیم پایین سه بار یه مسیر و رفتیم و امدیم تا فیلبردار یه فیلم خوب بگیره
سوار بنز دنیل که حاال به طرز قشنگی گل ارایی شده بود شدیم ...دنیل با اخم:حواست باشه چیکار کردی منتظر
تالفیش باش ...ریز خندیدم:تالفی نکنی باید تعجب کرد چپ چپ نگاهم کرد و راه افتاد به یه باغ خیلی زیبا
رفتیم واقعا خوشگل بود .عکاس که یه مرد و زن بودن سریع وسایلشون و مستقر کردن و به من گفتن شنلم و
در بیارم ...شنل م را در اوردم و به دنیل نگاه کردم که نگاهم میکرد و چشم هاش برق میزد یه برق خاص که تا
حاال ندیده بودم...انقدر ژست گرفتیم و عکس انداختیم که کالفه شدم بعد از انجا به طرف عمارت رفتیم دلم
گرفته بود خیلی ناراحت بودم دوست داشتم منم االن عروسی داشتم یه عروسی بزرگ با تعداد زیادی مهمون و
یه شب به یاد ماندنی اما افسوس که همه اش ارزویی بیش نیست تو این افکار بودم که رسیدیم ،با تعجب به باغ
نگاه کردم نور افشانیش خیلی زیبا و خیلی خوشگل بود به دنیل نگاه کردم:خیلی خوشگله...لبخند زد:مثل
خودت..از تعریفش ذوق کردم و کال ناراحتی م پرید دستم را گرفت و به پشت عمارت برد جایی که ابنما و
االچیق قرار داشت توی ابنما پر از بادکنک های قرمز به شکل قلب و گل های رز قرمز بود با دیدن االچیق
دهانم باز موند انقدر نور پردازیش زیبا بود که فقط دوست داشتی نگاهش کنی عطر گل ها ازهمیشه بیشتر بود
 ...دنی ل دستم را کشید و به االچیق برد روی میز پر از انواع غذا و نوشیدنی بود با شمع های پایه بلند که زینت
خاصیی به میز داده بودن صندلی را برایم عقب کشید نشستم خودش هم رو به رویم نشست همان موقع صدای
یه اهنگ الیت فضا را پر کرد.دنیل:دوست داشتم بهترین مجلس عروسی رو دا شته باشی،،اما احساس کردم
شاید زیاد راضی نباشی ..سرم را تکان دادم :هر چند اول ناراحت بودم اما این هم عالیه واقعا دوست
دارم،مرسی...لبخندزد:ارزش تو بیشتر از این حرف هاست..لبخند زدم بشقابم را برداشت و برایم غذا ریخت
خواستم بطری شراب را بردارم که دستش را رویش گ ذاشت و جدی اما با عطوفت:میشه خواهش کنم دیگه
نخوری واقعا برای سالمتیت ضرر داره...به چشم هایش نگاه کردم و سرم را تکان دادم خیلی جالبه که لج بازی
نکردم و قبول کردم واقعا شب بسیار عالی و رمانتیکی بود وقتی وارد عمارت شدیم از جلوی در سبد های گل
چیده شده بود ذوق زده:وای چقدر قشنگه...
 -اینها رو دوستام فرستادن ...سرم را تکان دادم و خواستم به طرف اتاقم برم که گفت:انجا دیگه اتاق تو
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نیست..نگاهش کردم به طرفم امد:اتاق تو باالست،پیش من...از فکر اینکه پیشش بخوابم گر گرفتم و سرخ
شدم ..با دیدن قیافه ام بلند زد زیر خنده:وای اص ال باورم نمیشه تو خجالت کشیدی جزو عجایب هفت گانه ی
تاریخه بشریته  .پشت چشمی نازک کردم و به طرف پله ها رفتم که یکدفعه برق ها خاموش و دیوار کوب ها
روشن شد و شمع های کوچکی همراه با گلبرگ رز روی پله ها خودنمایی میکرد...خیلی عالی بود مثل چیزی که
ارزوش را داشتم خواستم به طرف پله ها برم که یکدفعه روی هوا معلق شدم جیغ زدم و برگشتم دنیل و نگاه
کردم که با شیطنت نگاهم کرد جلوی اتاقش منو زمین گذاشت در را باز کرد وارد شدم اتاقش خیلی خوشگل
شده بود تخت عوض شده بود و یه تخت سلطنتی خیلی خوشگل به جاش گذاشته شده بود میز ارایش متناسب
با رنگ تخت سفید بود سقف با کاغذ دیواری های سه بعدی با طرح اسمان وابر و خورشید بود کف پارکت سه
بعدی به طرح دشت پر از گل بودتوی اتاق هم پر از شمع و گل های رز قرمز بود .نگاهش کردم و لبخند
زدم:خیلی خوشگل شده،کی این کار ها رو کردی؟
 زمانی که تو ارایشگا ه بودی ..سرم را تکان دادم و به طرف تخت رفتم و رویش نشستم:ارشن و ارشاویرکجان؟؟
 پیش مادرت...بلند شدم و سنجاق های سرم و تاج را در اوردم موهایم ریخت دورم به دنیل نگاه کردم:چراایستادی منو نگاه میکنی؟؟
خب چیکار کنم؟ نمیدونم من میرم حمام. میخواهی زیپ لباست و باز کنم؟ نه ،زیپش از بغل باز میشه و به طرف سرویس رفتم لباسم را در اوردم وان و پر از اب کردم و داخلشنشستم...دوست نداشتم دنیل به خاطر هوسش بهم نزدیک بشه با اینکه من زن شرعی و قانونیش هستم وحقش
اما دلم نمیخواهد اسباب بازی شب هاش برای ارضای نیازش بشم ....سری ع دوش گرفتم و امدم بیرون دنیل با
کت شلوار روی تخت دراز کشیده بود و دستش را روی پیشانی اش گذاشته بود اخم کردم:با کفش رفتی روی
تخت،روی اون میخوابن اصوال ..دستش را برداشت و نگاهم کرد به طرف کمد رفتم:لباس هام اینجاست؟؟ و
منتظر جوابش نماندم و در را باز کردم با تعجب:این ها که لباس های من نیست..
 -چرا لباس های خودته از ترس پریدم و دست را روی قلبم گذاشتم:ترسیدم،کی امدی اینجا؟؟ ..به لباس ها
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اشاره کرد:لباس های توئه،البته لباس های جدیدت...
تو خریدی؟؟ نه،،مامانت و نفس خریدن ..ابرویی باال انداختم باید بهشون زنگ میزدم ماما ن به خاطر بچه ها نتونست منوتوی لباس عروس ببینه ...دنیل دستش را گذاشت پشت کمرم و یک دفعه منو به طرف خودش کشید با تعجب
نگاهش کردم که لب های داغش روی لب هایم فرود امد و بوسید از گرما و لذتی که بهم تزریق میشد دوست
داشتم جوابش را بدم اما یادم امد این لب هایی ک ه االن اینطور منو پرحرارت میبوسه چقدر های دیگه رو به
خاطر هوسش بوسیده و با خیلی از زنه ها رابطه داشته..سرم را عقب کشیدم:نه،،نمیتونم و سریع از بغلش بیرون
امدم و به اتاق بغلی رفتم و زدم زیر گریه خیلی سخته شاهد بودن شوهرت با زن های دیگه بوده باشی ،من
نمیتونم ......اصال اون با خیلی ها بوده اگر من به اندازه ی اونا نباشم و دل زده اش کنم چی؟؟!یا اگر منو هم به
خاطر هوسش بخواهد چی؟؟نه،،من نمیتونم چون من دوستش دارم برام سخته که منو برای نیازش بخواهد شاید
اگر من هم دوستش نداشتم و هر دومون فقط به خاطر نیازمون باهم بود یم مشکلی پیش نمی امد ....اشک هایم
را پاک کردم و تلفن و برداشتم و به مامان زنگ زدم و حال بچه ها رو پرسیدم و ازش تشکر کردم ته صدایش
بغض داشت و خیلی خودش را کنترل میکرد که گریه نکنه گفت:میدونم باز هم فداکاری کردی اینبار به خاطر
بچه هات اما امیدوارم خوشبخت بش ی و این تنها دعام برای توئه ،تو حتی نتونستی یه عروسی داشته باشی چیزی
که ارزوی همه یدخترهاست نتونست تحمل کنه و زد زیر گریه بابا گوشی را گرفت با او هم کمی صحبت کردم
و قطع کردم بلند شدم و به اتاق رفتم دنیل نبود حدس زدم توی سرویس باشه..یه بلوز شلوار پوشیدم دلم
نمیخواست لباس هایی بپوشم که باعث تحریکش بشه روی تخت خوابیدم و انقدر که خسته بودم به سرعت
خوابم برد صبح با نور خورشید از خواب بیدار شدم برگشتم و دیدم دنیل پشت به من خوابیده است پتو را
رویش کشیدم و بلند شدم صورتم را شستم هنوز اثار ارایش شب قبل مونده بود مو هایم را شانه کردم و جمع
کردم تو اینه به خودم نگاه کردم هنوز هم باورم نمیشد ازدواج کردم و االن یه زن متأهلم مطمئنم دلم برای روز
های مجردیم تنگ میشه به خصوص که جوانی نکردم .بلند شدم دیدم دنیل بیدار شده و نگاهم میکند.
 صبح به خیر ..کمی نگاهم کرد:صبح به خیر... بلند شو بریم صبحانه ..بلند شد و نشست و سرد:تا تو اماده کنی میام ..با تعجب:مگه خدمتکار ها نیستن؟؟ -نه یک هفته رفتن مرخصی.
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 عههه..چرا؟؟ االن داری به من میگی؟ در حالیکه بلند میشد:چیز مهمی نبود.اخم کردم:از نظر تو مهم نیست امااز نظر من خیلی هم مهمه و از اتاق ام دم بیرون.وارد سالن میشدی انگار وارد گل فروشی شدی بوی گل فضا رو
پر کرده بود اخم کردم این دنیل هم چه ادمی با این وضع خدمتکار ها رو هم فرستاده مرخصی حاال منه بدبخت
باید همه ی این کار ها رو انجام بدم به اشپزخانه رفتم و چای را گذاشتم سرگردون دنبال وسایل میگشتم چون
زیاد نمی امدم اینجا نا اشنا بودم  ..همه ی وسایل را روی میز چیدم دنیل امد بی حرف صبحانه رو
خوردیم.گفت:من باید برم شرکت.سرم را تکان دادم:قبلش زنگ بزن بگو خدمتکار ها بیان.
 نمیشه من بهشون حرف زدم و زیر حرفم نمیزنم. میشه بگی دقیقا فازت چی بود که این کار و ک ردی؟؟ پوزخند زد:میخواستم چند روز مثل رویا های دخترونهات خانم خونه ات باشی ..اخم کردم:چرا اینطوری حرف میزنی؟؟ شانه ای باال انداخت:طوریحرف نمیزنم و
رفت .ارههه فکر کرده من خرم معلومه از دیشب ناراحته اصال به درک مگه تقصیر منه تقصیر خودشه ...وسایل
و جمع کردم و شستم سراغ سبد های گل رفتم همه ی گل ها رو توی گلدان های جدا گذاشتم مشغول جمع
کردن گلبرگ ها و شمع ها بودم که مامان زنگ زد کمی باهاش حرف زدم و ازش خواستم بچه ها رو بیاره ولی
قبول نکرده گفت :یه هفته رو خوش باشید..اره خیلی خوشیم هنوز هیچی نشده زدیم به تیپ و تار
هم...نمیدانستم نهار میاد یا نه به موبایلش زنگ زدم خاموش بود به شرکت هم زنگ زدم گفتن نیست به
بیمارستان هم زنگ زدم نبود نگران شده پسره ی بی فکر معلوم نیست کجا رفته؟!! وای نکنه االن با کسی؟
نکنه چون نذاشتم بهم نزدیک بشه بره با یکی دیگه؟؟واییی خدا........با این افکار تا شب سر کردم صد بار به
موبایلش زنگ زدم اما خاموش بود از دلشوره داشتم میمردم انقدر طول و عرض سالن و متر کرده بودم پاهام
درد گرفته بود روی مبل نشستم و ناخن هایم را میجویدم که صدای در امد سریع پریدم و به طرف پنحره رفتم
ماشینش وارد شد،نفس عمیقی ک شیدم خیالم راحت شد ولی از فکر های مزخرفم کم نشد روی مبل نشستم و
پایم را عصبی تکان دادم وارد شد با اخم بلند شدم و به طرفش رفتم:هیچ معلوم هست کجایی؟ چرا موبایلت و
جواب نمیدی؟؟ بی تفاوت:شارژش تموم شد
 یعنی یه گوری پیدا نمیشد که اون لعنتی رو بزنی به شارژ اصال مگه شارژر سیار نداری؟؟ نتونستم حاال هم خسته ام برو کنار.. -اره .خسته ای چون سرت شلوغ بوده تو سرت شلوغ نباشه سر من میخواهد شلوغ باشه
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منظور؟؟ خیلی واضح گفتم .اخم کرد:اما من متوجه نشدم .پوزخند زدم :اگر تو توی بغل زن های دیگه نباشی من تویبغل مرد های دیگه با شم .صورتش از خشم قرمز شد:دهنت و ببند هر اراجیفی و به زبونت نیار.
 هه،اراجیف باشه تو راست میگی فقط لطفا اگر اینجوریاست به من هم بگو حداقل من هم محروم نمونم من کهجوونی نکردم حداقل االن  ...حرف توی دهنم موند و نصف صورتم سوخت احساس کردم فکم جابه جا شد
گرمی خون و احساس کردم اشک توی چشم هایم حلقه زد با دید تار نگاهش کرد گفت:فقط یه بار دیگه اسم
از این هرزه بازی ها بیار اونوقت بهت میگم چجوریاست....
 باشه بچرخ تا بچرخیم اگر هرزه بازی برای تو خوبه برای من هم خوبه و به سرعت به اتاقم که طبقه ی پایینبود رفتم ودر و قفل ک ردم ،پشت در نشستم زدم زیر گریه صورتم میسوخت و درد میکرد چه زندگی
خوبی..اولش که اینطور شروع بشه وای به حال اخرش بلند شدم و به طرف اینه رفتم جای دستش روی صورتم
مونده بود دوباره زدم زیر گریه و روی تخت خودم و پرت کردم و به اخر این زندگی فکر کردم داشت خوابم
میگ رفت از طرفی هم گرسنه ام بود چون نهار هم نخورده بودم به اشپزخانه رفتم و بیسکوییتی برداشتم و ارام
خوردم استخوان فکم خیلی درد میکرد ،اهی کشیدم اگر سرراهی نبودم و یه خانواده که از خون خودم باشه
داشتم به خودش اجازه نمیداد که منو بزنه،البته بابا هم واقعا برام ک م از یه پدر واقعی نیست اما برای اون من یه
دختر بی کس و کارم،،دوباره اشکم چکید دنیل وارد اشپزخانه شد بهش توجه نکردم و رویم را برگرداندم و
لبم را گاز گرفتم تا جلوی این بشر گریه نکنم...
 چرا روی زمین نشستی؟ به حرفش توجهی نکردم امد رو به رویم و روی پا نشست خوا ست صورتم را به طرفخودش برگرداند با دستم به دستش زدم و نگاهش کردم:به من دست نزن ...به صورتم نگاه کرد و خواست
دست بزند که سرم را عقب کشیدم با ناراحتی :نمیخواستم اینطوری بشه
 اره ،ولی شد ..البته تقصیر تو هم نیست همه وقتی یه دختر بی کس و کار و که معلوم نیست از زیر بوته به عملامده یا از کنار جوب پیداش کردن میبینند همینجور باهاش رفتار میکنند حتی بدتر البته تو که خوب رفتار
کردی فقط یه سیلی ناقابل زدی و اشکم جاری شد وسط گریه خندیدم:اره تو خیلی خوب رفتار میکنی و بهم
احترام میذاری یادم توی یه کتابی خوندم دختره بی کس و کار بود و گیر یه پسره افتاده بود پسر انقدر شکنجه
اش میداد موهاش و میکشید میزدش ناخن هایم را جوییدم:اما تو این کار و نمیکنی! نه؟؟ اخم کردم:حق هم
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نداری این کار ها رو بکنی و اگر نه به بابا سام جونم میگم بیاد بزنتت.
 رها قرص هاتو خوردی؟ به حرفش توجه نکرد م و زدم زیر گریه:اما من حاال دیگه سرراهیم مطمئنم بابام دیگهمثل قبل منو دوست نداره پس تو هر چقدر میخواهی منو بزن ،اصال شکنجه کن کیه که بهت حرف بزنه .سریع
بلند شد و قرصم را اورد:رها اینو بخور.
 نتو منو میزنی ؟؟؟اره میزنی میزنی پ بلند کریه کردن یکدفعه لرز کر دم .دنیل با عصبانیت دهانم را باز کردو قرص را توی دهانم گذاشت و کمی اب بهم داد بغلم کرد :اروم باش ،اروم باش اخه چرا قرصت و نخوردی
..بغلم کرد و به اتاق طبقه ی پایین برد و روی تخت گذاشت به چشم هایش نگاه کردم و ارام گفتم :من..من
اصال دست خودم نبود حرف هایی که زدم ..من..من..
 هیس ،هیچی نگو اروم باش من معذرت میخوام از حرف هات عصبانی شدم نباید این جوری میکردم...من همکه انگار داغ دلم تازه شده بود زدم زیر گریه بغلم کرد و تکانم داد:هیشش،،ببخشید..اروم باش،اروم ..وقتی
سبک شدم از بغلش بیرون امدم صورتم را ارام نوازش کرد گفتم:نکن درد میکنه...
 خسته بودم تو هم وقتی اونطوری حرف زدی عصبی شدم ،واقعا نمیخواستم بزنمت کجا بودی هر جا زنگ میزدم پیدات نمیکردم ؟خندید:فردا میبرمت انجا فضول خانم. کجا؟؟بعدشم من فضول نیستم .خندید و دماغم و کشید:باشه تو که راست میگی .شام نخوردی؟ سرم را تکاندادم گفت:چی میخوری زنگ بزنم بیارن ؟
 نمیخواهد االن خودم یه چیزی درست میکنم و خواستم بلند شم بلند شد و با اخم :نه تو حالت خوب نیستباید استراحت کنی و بازویم را گرفت و روی تخت خوابوند زنگ میزنم پیتزا بیارن .مخالفت نکردم و سرم را
تکان دادم لبخند زد و از اتاق رفت بیرون .وای من چقدر حالم بد شد چه حرف هایی زدم اون لحظه با یه
دیوونه تفاوتی نداشتم همه اش رفتارم می امد جلوی چشمم اشکم جاری شد وای خدا من روانی شدم ،دنیل
وارد اتاق شد به طرف امدو گفت:رها چرا گریه میکنی؟؟ کنارم نشست و دستم را گرفت:من رفتارهام دست
خ ودم نیست من..من روانی شدم باید برم تیمارستان ،وای خدا و دستم را روی سرم گذاشتم دستانم را
گرفت:رها،رها منو ببین ..سرم را به طرفش چرخاندم صورتم را نوازش کرد:تو هیچ مشکلی نداره خیلی هم
حالت خوبه فقط باید داروهات و به موقع بخوری همین این اصال مشکل پیچیده ای نیست خیلی ها بدترین
بیماری ها رو دارن اما اینطور که تو خودت و باختی روحیه اشون و نمیبازن .چرا اینطوری میکنی و الکی خودت
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و اذیت میکنی؟! اصال چرا قرصت و نخوردی.
 فکرم در گیر بود  .خندید و زد به بینیم:حتما داشتی فکر میکردی االن با کیم؟ اخم کردم :مسخره نکن ،خوبهمن هم تو رو توی همچین موقعیتی قرار بدم .اخم کرد:اوال شما اشتباه میکنی دوما باور کن از قصد نبود .کنارم
خوابید و سرم را روی بازویش گذاشت و عطرش را با تمام وجودم احساس کردم موهایم را نوازش کرد و من
هم کم کم خوابم برد .صبح با نوازش دنیل چشم باز کردم هنوز تو ی بغلش بودم لبخند زد :خوشخواب دیشب
غذا هم نخوردی.
 تو هم نخوردی؟؟ نه من هم انقدر خسته بودم خوابم برد بلند شدم و روی بالشت خوابیدم  .گفت :بلند شو بریم صبحانه بخوریمبریم جایی که قرار بود ببرمت.
کجا؟ تو بلند شو میفهمی بلند شدم:پس صبحانه رو اماده میکنمنم یخواهد خدمتکار ها برگشتن عههه،،پس بریم صبحانه رو توی االچیق بخوریم ؟لبخند زد:بریم .هوا عالی بود و من عاشق این هوا بودم تویاالچیق نشستیم و مشغول خوردن شدیم گفتم :میخوام چندتا از جواهراتم و بفروشم و پولش و بدم به افرادی
که نیاز دارن
 اگر دوست داری این کار و انجام بدی احتیاج نیست طالهاتو بفروشی من میدم. نه میخوام از پول خودم باشم تو هم اگر دوست داری بده ولی من جدا میخوام بدم حاال چی شده به این فکر افتادی؟ من همیشه به این فکر بودم همیشه دوست داشتم یه چوب جادویی داشتم و هرکس هر ارزویی میکرد ارزوشو براورده میک ردم..لبخند زد:پس دوست داشتی فرشته ی مهربون باشی؟؟ خندیدم:تو همین مایه ها..
 خب باید بگم االن هم هستی تو هرکاری که از دستت برمیاد برای دیگران انجام میدی من برای کسانی که دوستشون دارم و دوستم هستن هر کاری بتونم میکنم منظورم افراد غریبه بود .سرش راتکان داد ب عد از صبحانه بلند شدم وکنار ابنما ایستادم و به بادکنک های توی اب خیره شدم کمی بعد دست
های دنیل دور کمرم حلقه شد زیر چشمی نگاهش کردم حلقه ی دستش را تنگ تر کرد و گفت:پریشب خیلی
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خوشگل شده بودی ...خندیدم:کار عمه ساری بود دیگه
 نخیر،،تو خودت قشنگی...خندیدم و هیچی نگفتم جدی:گذشتن ازت واقعا سخت بود .از بغلش بیرون امدم ورو به رویش ایستادم :من دلم نمیخواهد تو منو مثل زن های دیگه که فقط به خاطر هوست باهاشون بودی
بخواهی و اصال دلم نمیخواهد یه روز با اونا مقایسه بشم ..اخم کرد:کسی قرار نیست تو رو با اونها مقایسه کنه
چون ارزش تو خیلی بیشتر از این حرف هاست پس خودت و دست کم نگیر .نگاهش کردم:نمیدونم درک
میکنی یا نه اما برام خیلی سخته،،چون من بودنت و با دیگران دیدم شاید فکر کنی حرفم مسخره است ولی
نمیتونم خودم و کنترل کنم و به این فکر نکنم االن که منو میبوسی با خیلی های دی گه هم بودی و تصویرهاش
نیاد جلوی چشمم عمیق نگاهم کرد :بهت حق میدم برای هر کسی سخته،باشه تا هر وقت خودت نخواهی من
بهت نزدیک نمیشم .توی دلم گفتم:من فقط دلم میخواهد از عشقت مطمئن باشم اونوقت همه ی این فکر ها از
بین میره.رفتیم و طال ها رو فروختیم البته چون ط ال فروش اشنا بود بدون فاکتور خرید پولش نسبتا زیاد
شد،دنیل به سمت خارج شهر حرکت کرد با تعجب:کجا میری؟
 صبر کن میفهمی به جایی رسیدیم که اکثر خونه ها خراب بود بچه ها با سر و وضع نامناسب بازی میکردندنیل که پیاده شد چندتا از بچه ها به طرف دنیل امدن و دوره اش کردن او هم به همه اشون یکی یه تراول داد
ان ها هم ذوق کردن و رفتن با تعجب:باورم نمیشه همچین جایی هم وجود داشته باشه؟ اصال اون بچه ها تو رو
از کجا میشناسن؟؟
 گاهی اوقات میام اینجا و مجانی درمانشون میکنم و یا پولی بهشون میدم مردم اینجا خیلی فقیر و بیچاره اند... پس تو دیروز اینجا بودی؟ سرش را تکان داد.......خودم را توی صندلی جمع کردم و به بیرون خیره شدم.
 به چی فکر میکنی؟؟ نگاهش کردم :به هورا فکر میکنم خیلی خوشگل و زیبا بود واقعا حقش نیست تویهمچین جایی زندگی کنه..سرش را تکان داد:یکی از دوستام یک شب که داشته م یرفته خونه اش یه دختر
خوشگلی رو میبینه که کنار خیابون ایستاده جلوی پاش ترمز میکنه دختر میگه چقدر میدی ،او هم کمی به
دختره نگاه میکنه و میفهمه این کاره نیست وقتی سوارش میکنه او حتی از ترسش عقب میشینه ،دوستم بهش
میگه تو که این کاره نیستی چرا امدی؟؟ و اینطور میشه که با هورا اشنا میشه و به من معرفیشون کرد..با
تعجب:یعنی میخواسته خودفروشی کنه؟؟
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 اره،وقتی فقر و سختی بهت فشار بیاره حاضری هر کاری انجام بدی ،از انجایی هم که هورا سواد زیادی ندارهنمیتونه جایی کار کنه..
 تو براش کاری نکردی؟؟ من تازه با هورا و مادرش اشنا شدم حاال قراره بره نهضت سواد اموزی و درس بخونه حداقل دیپلمش وبگیره ..کمی فکر کردم:تو نمیتونی کمک کنی خونه اشون و درست کنند؟؟
 چرا ولی فقط اونا که انجا زندگی نمیکنند خانواده های دیگه ای هم هستند که وضعشون خیلی بدتر ازاوناست..
 خب تو نمیتونی برای همه اشون خ ونه درست کنی .خندید و لپم و کشید:مگه من بیل گیتس ام در ضمن اینکارها احتیاج به همیاری داره کمک افراد زیادی رو میطلبه ..سرم را تکان دادم و به هورا فکر کردم دختر هجده
سال و بسیار زیبا چشم های درشت سبز پوست سفید لب و بینی خوش فرم موهای قهوه ای بور کال از نظر
زیبایی هیچی کم نداشت با مادرش زندگی میکرد مادرش فلج بود و در اثر تصادف اینطور شده بود هیچکس و
هم نداشتن رو به دنیل:میگم تا وقتی که هورا درس میخونه میتونه بیاد عمارت و کار کنه و خرج خودش و
مادرش و در بیاره.
 یعنی خدمتکار بشه...تقریبا ایده ی بدی نیست درامد ی هم داره که دیگهاحتیاج به کمک دیگران نداره بهش میگم خواست میتونه بیاد اره همین کار و انجام بده من هم یه فکر هایی دارم. چه فکر هایی؟؟ چشمک زدم:میفهمی ...روز بعد به شرکت بابا رفتم بابا از دیدنم خوشحال شد من هم بهشدت دلم براش تنگ شده بود .کنارم نشست:چی شده امدی اینجا؟؟
 راستش بابا امدم اینجا بببنم میتونید کمکم کنید پس نیومدی منو ببینی امدی کمک بخواهی؟؟!! نخیر،هر دوشه ..خندید:خب حاال بگو. راستش یه محله ی فقیر نشینی هست که افرادش واقعا نیازمندن وضعیت اسفباری دارن میخواستم ببینم شمامیتونید کمک کنید و همینطور ا عضای هیت مدیره رو تشویق کنید.
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 من خودم به کسانی که میدونم نیاز دارن کمک میکنم حاال تو همچین جایی رو از کجا میشناسی؟ من نمیشناختم دنیل گاهی اوقات میره انجا و بهشون کمک میکنه و طبابت میکنه ابرویش را باال انداخت:خوبهحداقل یه ذره انسانیت داره
 بابا اونطوری هام نیست خب تو بگو چطوری هاست؟؟ اصال ولش کنید من امدم اینجا در این مورد باهاتون صحبت کنم حاال کمک میکنید؟ اول باید بفرستم تحقیق .اخم کردم:یعنی به حرف من اعتماد ندارید؟؟ خندید:چرا به حرف دختر گلم اعتمادندارم،ولی خب باید برای جذب چندنفر دیگه چندتا مدرک جمع کنم که فکر نکنند ما برای خودمون میخواهیم.
سرم را تکان دادم :اهان درست میگید .راستی ارشن و ارشاویرحسابی کالفه اتون کردن ؟؟ خندید:نه،اتفاقا
خونه با اونا از سوت و کوری در امده ،تازه شب که ارتام میاد با ارشن جفت میشن و بازی کردنشون شروع
میشه .لبخند زدم:پس حسابی سرتون گرمه ولی چند روز دیگه باید برگردن.
 حاال هستن چیکارشون داری ...به شرکت ابتین هم رفتم به او هم همان حرف ها رو زدم با ارتام هم تلفنیصحبت کردم دلم میخواست پیش سهند هم برم اما ازش خجالت میکشیدم قرار شد همه اشون بهم خبر بدن..
وقتی برگشتم خونه یکی از خد متکار ها گفت دختری امده به سالن رفتم دیدم هورا با غریبگی روی مبل نشسته
لبخند زدم و به طرفش رفتم:خیلی منتظر شدی؟ با دیدنم سریع بلند شد:سالم ..به طرفش رفتم :سالم خوبی؟؟
 ممنون.اقای دکتر زنگ زدن گفتن من بیام اینجا. بشین چرا ایستادی؟ رو به رویش نشستم گفتم:دنی ل بهت هیچی نگفت؟؟نه.. خب ببین من با خودم گفتم حاال که تو قراره بری درستو ادامه بدی گفتم اگر دوست داشته باشی اینجا کارکنی تا هم در امدی داشته باشی هم تجربه کسب کنی..
چه کاری؟؟ به نظر من اینه که از بچه ها مراقبت کنی .با تعجب:شما بچه دارید؟اره،چطور؟؟؟-هیچی.
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خب حاال نظرت چیه؟ من که دوست دارم ،ولی خب تجربه ی بچه داری ندارم نگران نباش تا چندوقت دیگه یه خانمی کهدایه ی دنیل بوده از المان میاد ایران تو تقریبا پیش او کار میکنی.سرش را تکان داد گفتم:خب پس من بهت خبر میدم .،بلند شد:پس من میرم ..بلند شدم:کجا؟میخواهیم نهار
بخوریم
 نه ،نه من باید برم .اخم کردم:اوال بایدی نیست دوما من هم تنهام بعد هم به راننده میگم ببرتت .سرش راتکان داد لبخند زدم:خب حاال بیا بریم و به طرف اتاق طبقه ی پایین رفتم همراهم امد به طرف کمد رفتم و
چندتا از لباس ها رو که توی کاور بود و اصال ن پوشیده بودم در اوردم گفتم:این هدیه ی من به توئه.
 نه من نمیتونم قبول کنم .دستش را باز کردم و لباس هارو توی بغلش گذاشتم:خوب هم میتونی االن هم تا برملباسم و عوض کنم تو هم تنت کن ببینم چجوری میشی و بهش لبخند زدم به اتاقم رفتم و لباسم را عوض کردم
و به خدمتکار گفتم میز و بچینه به اتاق رفتم هورا یه لباس مشکی بلند پوشیده بود و جلوی اینه ایستاده بود و
داشت با لبخند خودش را نگاه میکرد لبخند زدم:خیلی بهت میاد.هول شد:نفهمیدم امدین .به طرفش رفتم:واقعا
به بدنت سفیدت خیلی میاد عالی شدی ،من موندم تو با این همه قشنگی چطور هنوز موندی؟؟!! ناراحت:کی میاد
منو بگیره؟
 کی گفته از خداشون هم هست فقط تو باید درست و بخونی و تو جامعه ظاهر بشی اونوقت میبینی که چقدرطرفدار پیدا میکنی .حاال هم بیا بریم نهار ...تا قبل از اینکه دنیل بیاد هورا رو با راننده فرستادم خونه اش ..وقتی
دنیل امد :هورا امد؟
 اره امد ..راستی لیزی دایه ات کی میاد؟؟ برای پس فردا پرواز داره خوبه چون هورا قراره با اون مراقب بچه ها باشه..خوبه پس خودت چی؟؟ من هم هستم اما فعال بکوب میخوام برای کانون وکال بخونم اره،،کار خوبی میکنی ..دایه ی دنیل لیزی به ایران امد خیلی زن جالب ی بود بسیار با تحربه و کاردان و زیرک وباسیاست و البته مهربان با دنیل و بچه ها با من هم تقریبا خوب بود اما اصال با هورا نمی ساخت چند ضدفعه
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خواستم متقاعدش کنم که هورا دختر بدی نیست اما قبول نکرد من هم دیگه توی رابطه اشون دخالت نکردم و
سرم و با درسم گرم کرد م دنیل هم که هرروز می امد اول میرفت پیش ارشاویر بعد هم ارشن و بعد می امد به
اتاق خودمون رابطه ام باهاش خوب بود تقریبا مثل دو تا دوست بودیم یعنی دیگه زیاد کلکل نمیکردیم و من
هم رو حرفش تا انجایی که معقول بود نه نمیاوردم ولی خب دعواهایی هم داشتیم مثل همه ی زن و شوهرا البته
ما به اسم زن و شوهر بودیم  .مامان و نفس هم زمانی که دنیل نبود می امدن و ما رو میدیدن دیانا هم گاهی
اوقات می امد ..ازمون و دادم و از درس خوندن راحت شدم .تصمیم گرفتم دیگه قرص نخورم و قرصم و بذارم
کنار احساس میکردم میتونم بدون قرص زندگی نرمال ی داشته باشم سرشام نشسته بودیم دنیل:امتحان خوب
بود؟
 اره،فکر کنم قبول بشم. امیدوارم .اخم کردم:همچین میگی امیدوارم انگار چندسال پشت کنکوری بودم .با تعجب نگاهم کرد:منظورماین نبود .همان موقع ارشن دستش به لیوان نوشابه اش خورد و روی دنیل ریخت هورا سریع از پشت میز بلند
شد و به طرف دنیل رفت و دستمال روی استین لباسش کشید دنیل میخواست دستمال و ازش بگیره اما نمیداد.
عصبی شدم و محکم زدم روی میز که ارشن و لیزی از ترس پریدن باال .با اخم:مگه نمیگه دستمال و بده ،خب
بهش بده برای چی امتناع میکنی؟ مثال میخواهی خود شیرین با زی در بیاری که چی؟ که مثال دنیل بهت توجه
نکنه .نه عزیزم سخت در اشتباهی دنیل با صد پله بهتر از تو بوده .دنیل با اخم:رها چی میگی؟ هورا:نه خانم من
اصال قصدی نداشتم باور کنید ..درحالیکه بلند میشدم:البته برای من مهم نیست من شوهری که برام نباشه رو
نمیخوام ارزون ی دیگران .دنیل با عصبانیت:رها چرا چرت و پرت میگی؟ داد زدم:من چرت و پرت میگم
اره،،،مگه دروغه که با یه عالمه زن و دختر خوابیدی خودم حاال خوبه چند نمونه اش رو دیدم ...ارشن ترسیده
بود و چسبیده بود به لیزی دنیل به لیزی گفت ارشن و ببره و هورا رو هم مرخص کرد به ط رفم امد و ارام:قرص
هاتو خوردی؟
 اه..بس کن دیگه تا دهن باز میکنم میگی قرص هاتو خوردی،،میخواهی چی رو ثابت کنی که من روانیم؟؟ ارهمن روانی حاال که چی؟؟میدونی چرا به این حال و روز افتادم چون از همون اول جوونیم انقدر فشار عصبی و
استرس روم بود که از تحملم بیشتر ب ود و باعث و بانی تمام اتفاقات زندگیم هم تویی زدم زیر گریه و داد
زدم:توووو...بازویم را گرفت:هیش،،اروم باش ...بیا بریم و به طرف اتاق پایین برد و قرصم را همراه یه لیوان
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اب بهم داد  ،وقتی ارام شدم به چشم هایش نگاه کردم اشک در چشمم حلقه زد:من نباید اون حرف ها رو
میزدم،معذرت میخوام .دنیل دستم و گرفت:چرا قرصت و نخوردی؟
 میخواستم دیگه بذارم کنار فکر میکردم خوب شدم اما اینطور که معلوم تا اخر عمرم باید قرص بخورم. مگه چی میشه قرص بخوری اسمون به زمین میاد؟ نه،ولی دوست ندارم اول جوونیم قرصی باشم و بچه هام یه مادر رو انی داشته باشند .دستم را بوسید:رها جانتو انقدر خوبی که هیچکس این نقص کوچکت و اصال به حساب نمیاره .پوزخند زدم:اره خیلی کوچیکه هورا
ناراحت شد خیلی بد باهاش حرف زدم دستم را روی صورتش گذاشتم و گفتم:با تو هم خیلی بد حرف زدم.
صورتش را چرخاند و کف دستم را بوسید :نه ناراحت نشدم ،تو انقدر خوبی که اصال به یادم نمیاری ولی خب بد
نیست گاهی نه خوده رها یادم بندازه ..لبخند زدم .بلند شد:من برم پیش ارشن و لیزی از هورا هم معذرت
خواهی کنم میام پیشت .سرم را تکان دادم چقدر دوستش دارم چقدر صبوره و اصال بابت مشکلی که دارم
سرزنشم نمیکنه فقط ای کاش مطمئن میشدم که دوستم داره......
هورا بیا ارشاویر و بگیر ..هورا سریع امد و ارشاویر و که .حاال شش ماهش شده بود و بسیار جگیر و خوردنی رو
گرفت ،کنارلیزی نشستم:ارشاویر خیلی شبیه دنیله .سرش را تکان داد:شبیه مادرشه.
 پدر ومادر دنیل خیلی همدیگه رو دوست داشتن؟؟ اره،،عاشق هم بودن اما خانم به علت سرطان زیاد دوام نیاورد و مرد اقا هم نتونست انجا بمونه و برگشتایران و اصال هم زن نگرفت.
چه عشق با دوامی تو و دنیل چی؟! عاشق هم نیستید؟ لبخند تلخی زدم:چرا من دوستش دارم ولی اون و نمیدونم چون هیچوقتبهم نگفته
 شاید خودت شرایطش و فراهم نکردی و اگر نه من توی چشم های دنیل عشق و میبینم.. تا به زبان نیاره مطمئن نمیشم. پس کاری کن اعتراف کنه .خندیدم:من اهل عشوه امدن نیستم اصال بلد نیستم .با اخم :طنازی از ویژگی هاییه دختره در ذاتش نهفته است مگه میشه بلد نباشی.
-نمید ونم ولی تاحاال ازش استفاده نکردم .پشت چشمی نازک کرد بلند خندیدم با اخم:از اون دختره یاد بگیر
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چطور برای دنیل عشوه میاد.
 لیزی جدا چرا انقدر از هورا بدت میاد؟ من با تجربه ام میدونم این دختره ذاتش پاک نیست به دنیل چشم داره. غیر ممکنه،اصال مسخره است .شانه ای ب اال انداخت:بد نیست گاهی اوقات به اطرافت دقت کنی و هیچی نگفتاما بد منو به فکر فرو برد نکنه دنیل از هورا خوشش امده وای نکنه واقعا اینجوری باشه از این به بعد باید به
رفتار هاشون دقت بیشتری کنم ....به سالن بدنسازی و یه اهنگ تند گذاشتم و باهاش شروع کردم به رقصیدن
اما اصال فکرم و نمیتونستم معطوف کنم همه اش ذهنم درگیر این بود که نکنه این خود داری دنیل توی این
چندماه واقعی نبوده و واقعا با کسی بوده و اون کس هورا باشه..ریتم اهنگ تند شد من هم حرکاتم تند کردم نه
من نباید به این چیزها فکر کنم الکی نباید ذهنم و درگیر کنم ..
 خانم،خانم ..از توی اینه نگاه کردم هورا موبایل به دست به طرفم امد گفت:موبایلتون خیلی زنگ خورد گفتمبیارم ..دقیق نگاهش کردم از ظرافت و طنازی چیزی کم نداشت و باعث میشد هر مردی به هوس بی افته..
 خانم،خانم...به خودم امدم و موبایلم و ازش گرفتم یکی از موکال م بود که میخواست از زنش جدا بشه اما زنشقبول نمیکرد ازم خواست زنش و ببینم و باهاش حرف بزنم من هم قبول کردم ...زیاد کار نمیکردم و گاهی
اوقات به دفتری که دنیل به عنوان کادوی قبول شدنم توی ازمون کانون وکال داده بود میرفتم شاید دو روز در
هفته بیشتر حواسم به بچه ها بود...به عمارت برگشتم و رفتم توی حمام در باز شد اما دید نداشت که من
انجاهستم صدای هورا امد:اقا میخواهید وان رو براتون پر کنم .دنیل:نه احتیاج نیست میتونی بری ...از لحن
حرف زدن دنیل معلومه چیزی بینشون نیست یعنی توجهی بهش نداره چون نمیدونست که من اینجا هستم و
جدی باهاش حرف زد اما هورا با عشوه حرف میزد دنیل وارد سیرویس شد با دیدن من ترسید:تو اینجا چه کار
میکنی؟؟ خندیدم:تو هم که اصال متوجه نشدی؟؟
 نه نفهمیدم.. خب پس برو اون ور تا من بیام بیروننچ،همین جا راحتم اما من ناراحتم. -به من چه مشکل خودته م یخوام زنم و ببینم و خندید اخم کردم و لوس بازی:عهههه دنیللل برو اونوررر
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دیگه ..بلند تر خندید:عاشق وقتی هم که میخواهی گوش هام دراز کنی .لبم را گاز گرفتم:نگو این حرفو تو
روباه مکار زندگی من هستی و می مونی ..خنده اش جمع شد:هنوز هم این صفت و بهم میدی؟ نگاهش
کرد م:اگر بچه ی خوبی باشی و بری اونور نه نمیگم ..لبخند زد:تو که راست میگی در حالیکه به طرف جکوزی
رفت گفت :امروز رفتی انجمن؟؟
 نه وقت نکردم ولی نفس هست.راستی امروز باریمان زنگ زد بنابر رأی دادگاه حق ارشن تمام وکمال از اموالشایان داده شد .برگشت نگاهم کرد:اما ار شن به اونا احتیاج نداره.
 درسته ولی ارث پدرش..مثل بابا که حق ارتام از اموال پدرش گرفت و یه روز بهش برگردوند اخم کرد:منپدرشم اسم من توی شناسنامه اش.
 حاال چرا ناراحت میشی؟؟؟ میدونم تو تنها پدری هستی که ارشن داره اما قبول کن اون از خون شایانه ..هیچینگفت و ر فت خودم و سریع شستم و امدم بیرون .توی اتاق ارشاویر بودم و شیرش میدادم و در افکار خودم
غرق بودم
 بچه خوابش برد حواست کجاست؟ به خودم امدم و دیدم ارشاویر خوابید لبخند زدم و صورتش را بوسیدم وگذاشتمش توی تختش.
 شما جوون های امروز که نمیتونید بچه داری کنید و سرش را تکان داد و روی مبل نشست رو به رویشنشستم:داشتم فکر میکردم.
به چی؟؟ به حرف های شما .سرش را تکان داد:خب؟؟؟! باید بیشتر حواسم و جمع کنم دوست ندارم دنیل و از دست بدم .به انگلیسی گفت :تو یه زنی باید اینقدرقدرت داشته باشی که شوهرت و شیفته ی خودت کنی هرطور که میتونی.
 راستش من به دنیل اعتماد ندارم خودتون هم میدونید اون با دختر های زیادی بوده و با خیلی ها رابطه داشتهحتی خودم چندتاش و دیدم.
 درست میگی ولی مهم اینه که تو رو برای زندگیش انتخاب کرده .اخم کردم:اون منو برای زندگی خودشانتخاب نکرد اون منو برای ارشن و ارشاویر انتخاب کرد برای اینکه مادر داشته باشند
 -من دنیل و بزرگ کردم میشناسمش اون تو رو واقعا دوست داره از نگاهش میفهمم..
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 ولی هیچوقت نگفته .ریزبینانه نگاهم کرد:یعنی هیچوقت بهت نگفته حتی توی رابطه اتون ..خجالت کشیدم وسرم را پایین انداختم:ما با هم رابطه ای ند ارم .با تعجب:چییی؟؟ مگه میشه.؟!!؟ نگاهش کردم:خودم ازش
خواستم همون شش ماه پیش که ازدواج کردیم اون موقع فقط دوستش داشتم و دوست نداشتم منو به خاطر
هوسش بخواهد ولی االن واقعا عاشقشم و دوستش دارم .سرش را تکان داد:شما جوون های امروزه عقل ندارید
فقط ادعای همه چی ز فهمی رو دارید .خب دختر خوب تو که رفتار های قبل شوهرتو دیدی چرا سعی کردی
ازش دوری کنی که تشنه ترش کنی،او هم وقتی میبینه تو قبول نمیکنی میره با همین امثال این دختره اونوقت
تو ناراحت میشی و میگی بهم خیانت کرد.
 خب اون خودش باید بفهمه که تا اول منو مطمئن نکن ه من نمیتونم قبولش کنم. خب تو چرا خودت یه کاری نمیکنی که بهت اعتراف کنی .اصال چرا خودت بهش ثابت نمیکنی دوستشداری؟؟ با تعجب:چیکار کنم؟؟چشمکی زد:باید درس زندگی بهت بدم........
با حرف های لیزی میدونستم چه کار کنم من واقعا بی تجربه بودم،خب رسم شوهرداری کسی بهم یاد نداده
بود بعدشم مگه چندسالم بود؟؟!...موقع شام ارشن:بابایی قراره از طرف مدرسه بریم اردو اجازه میدی؟ دنیل
:کجا میبرنت عزیزم؟؟
 میخواهیم بریم شهربازی ...دنیل نگاهم کرد:میذاری؟ ارشن با ناراحتی :مامان نمیذاره .دنیل خندید:شیطون توهم دیدی مامان نمیذاره ام دی به من میگی..
 نه،اخه مامان میگه خطرناکه ولی خاله هورا میگه خطرناک نیست .اخم کردم و خواستم چیزی بگم که دنیل :اقاارشن تو باید به حرف مادرت گوش کنی مادرته کهصالحته و میخواهد و دوست نداره که کوچکترین اسیبی
ببینی پس فقط حرف مادرت و گوش میکنی باشه؟؟ ارشن سرش و پایین انداخت:بله .دنیل لبخند زد:افرین
خوشگل پسر ...حاال منم نمیذارم بری .ارشن خواست عتراض کنه که دنیل:اما به جاش همگی باهم میریم ،پرنیا
و سارا (دختر مارال و مهران) رو هم میبریم قبول؟؟ ارشن:باشه پس قول دادید هااا ..دنیل خندید:اخه من چند
بار زدمزیرقولم ؟ ؟!بعد از شام دنیل به هورا گفت که بیاد ،دیگه ازش خوشم نمیومد بلکه به شدت هم ازش
نفرت پیدا کرده بودم هورا:بله اقا امری داشتید؟؟ دنیل جدی:خانم این خونه کیه؟؟؟ با تعجب:رها خانم...
 پس هر حرفی که میزنه نباید روی حرفش ،حرف اورد . -بله،مگه من حرفی زدم؟؟
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رها مادر ار شن و وقتی حرفی میزنه مطمئنا خیر و صالحش و میخواهد دوست ندارم کسی روی حرف رهاحرف برنه و ذهنیت ارشن و بهم بریزه ..متوجه ای که چی میگم؟؟ با بغض سرش را انداخت پایین:بله...ولی
باور کنید نمیخواستم ذهنیت اقا ارشن و نسبت به رها خانم بهم بزنم و زد زیر گریه .اخم ک ردم مثال میخواست
اینجوری دنیل و تحریک کنه .دنیل هم جدی:امیدوارم همینطور که میگی باشه و دیگه تکرار نشه حاال هم
میتونی بری.
 بله .ورفت همان موقع لیزی امد دنیل بلند شد و محکم بغلش کرد و بوسش کرد و کنار خودش نشاندلیزی:این دختره چرا داشت گریه میکرد؟ دنیل:هیچی،م هم نیست .ارشاویر کجاست؟
خوابید. عههه ،لیزی تا من میام خونه شما ارشاویر و میخوابونید خب بچه است میخوابه تو زودتر بیا. نمیتونم فعال سرم شلوغه .گفتم:من خسته ام میرم بخوام شب به خیر لیزی .لیزی با چشم های خندان نگاهمکرد و جوابم و داد به اتاق خوابمون رفتم و یه لباس خواب قرمز اتشین که همه جایش با تور کار شده بود و تا
رانم بود و یک رو از جنس ساتن داشت پوشیدم موهایم را باز کردم و شانه کردم خیلی بلند شده بود از زیر
باسنم هم پایین تر رفته بود باید کمی کوتاهش میکردم لوسیون مخصوص بدنم را زدم و عطر و روی خودم
خالی کرد م یه رژ قرمز جیگری که حجم دهنده بود و کمی کرم زدم .بلند شدم و به طرف پنجره رفتم و یکی از
انها رو باز کرد هوای اخر فروردین عالی بود جلوی پنجره ایستاده بودم که در اتاق باز شد نیم نگاهی کردم
دنیل بود به طرفم امد برنگشتم اما قلبم به شدت میکوبید و کف دست هایم عرق کرده بود کنارم ایستاد و با
تعجب نگاهم کرد گفت:این چه لباسی پوشیدی؟
لباس خواب. میدونم ولی تا جاییکه یادم میاد جلوی من نمیپوشیدی پر عشوه و بلند خندیدم گفتم:خب دیگه از حاال میپوشمو ازش دور شدم عالمت سوال های روی سرش را میدیدم به طرف میز ارایش رفتم و خو دم را با الک سرگرم
کردم ...به طرفم امد:هنوز نمیفهمم،منظورت چیه؟ ناخنم را فوت کردم:منظور؟؟ منظوری ندارم فقط جلوی
شوهرم لباس خواب پوشیدم
 -تا انجایی که من میدونم قرار بود تا زمانی که خودت نخواهی بهت نزدیک نشم من هم قبول کردم و این
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چندماه مثل دوتا دوست بودیم ا ما با این لباسی که پوشیدی بهت قول نمیدم .بلند شدم و رو به رویش ایستادم با
صندل های پاشنه دارم تقریبا هم قد بودیم فقط به چشم هایش نگاه کردم او هم به چشم هایم نگاه کرد دستش
را نوازش وار روی صورتم کشید با چشم های خمار که با مژه مصنوعی خیلی جذاب تر شده بود نگاهش کردم
چشمانش بین لب و چشمم در گردش بود سرش را لحظه به لحظه جلوتر میاورد االن وقتش بود چرخیدم
طوریکه موهایم به صورتش بخورد :واییی چقدررر سرد شد ..با عشوه به طرف پنجره رفتم خواستم ببندمش
کمی خودم را کش دادم تا انحنای کمرم به خوبی مشخص بشه از کارهایی که میک ردم خنده ام گرفت یک روز
تو خواب هم نمیدیدم که همچین کارهایی کنم پنجره را بستم و خواستم برگردم که رفتم تو بغل دنیل گفتم:
وایی ترسیدم،کی امدی اینجا؟ و با چشم های خمار نگاهش کردم به لب هایم نگاه کرد:فکر نکردی با این
لباسی که پوشیدی ممکنه نتونم خودم و کنترل کن م؟؟ فقط نگاهش کردم به چشم هایم نگاه کرد و سرش را
جلو اورد چشم هایم را نبستم او هم همینطور بوسه ی ارامی به لبم زد کمی فاصله گرفت اما این فاصله رو پر
کرد و چشم هایش را بست من هم چشم هایم را بستم با ولع میبوسید،دستم را دور گردنش انداختم و جوابش
را دادم نفس گ رفت و دوباره شروع کرد یک دفع صدای جیغ گوشخراشی امد سریع از هم جدا شدیم و بهم
نگاه کردیم دنیل به سرعت به طرف در رفت من هم همراهش دیدیم هورا روی پله ها افتاده و گریه میکنه
چندتا از خدمتکار ها هم امدن دنیل به طرفش رفت:چی شده؟ بریده بریده:از..پله،،ها ا...فتادم  ..و زد زیر گریه
دنیل دست به پایش زد که جیغش رفت هوا به یکی از خدمتکار ها گفت:بگو ماشین و حاضر کنند باید بره
بیمارستان.
 منم میام و سریع رفتم حاضر شدم ایشش امدیم یه شب مثال دلبری کنیم اخه دختر چه موقع از پله ها افتادنبود اه ...بردیمش بیمارستان بعد از عک س و ازمایش دکتر گفت که مشکلی نداره فقط پایش رگ به رگ شده و
باید استراحت کنه .به خاطر یه رگ به رگ شدن پاش چه جیغ و دادی راه انداخت دنیل با راننده فرستادش
خونه اش و گفت یه هفته هم نمیخواهد بیاد  .وقتی برگشتیم خونه خواستم به اتاق ارشن برم که ببینم خوابیده
یک دفعه لیزی جلوم ظاهر شد هینی کردم و دستم و روی قلبم گذاشتم:ترسیدم...
 هیسس بیا بریم کارت دارم و به اتاقش رفتیم نگاهش کردم گفت :اون دختره چی شد؟ پوفی کردم:هیچی بابافقط پاش رگ به رگ شده بود موشکافانه نگاهم کرد گفتم:چرا اینجوری نگاهم میکنید؟
 -اینجور مسائل به م ن اصال ربطی نداره و دوست هم ندارم دخالت کنم فقط تو و دنیل داشتید کاری میکردید؟
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قیافه ی ناراحتی گرفتم:مثال امدم دلبری کنم با جیغ اون دختره به اون جاها نکشید .ریزبینانه نگاهم کرد
گفتم:چرا این سؤال و پرسیدید؟؟
 از اتاق که امدم بیرون خواستم برم به اتاق ارشن که دیدم این دختره در اتاق شماست و از الی در داره داخلو میبینه خواستم گوشش و بپیچونم که یکدفعه به طرف پله ها رفت و خودش را روی پله انداخت و شروع کرد
به جیغ داد کردن .با چشم های گرد شده نگاهش کردم:مطمئنی؟
 خودم دیدم .اخم کردم:غلط کرده امده ما رو دید زده اصال به چه جرئتی در اتاق و باز کردهدختره ی بی سروپا به بعضی ها بیش از حد خوبی کنی فکر میکنند چه خبره زنگ میزنم میگم دیگه حق نداره پاشو بذاره اینجا.
 به چه دلیل میخواهی بیرونش کنی؟؟ دلیل نمیخواهد که  ،فقط دیگه بهش احتیاج نداریم ولی دنیل به دلیل احتیاج داره چ ی میخواهی بهش بگی؟؟ میخواهی بگی چون به تو چشم داره دیگه حق ندارهبیاد با تردید نگاهش کردم:پس چی؟؟
 باید توی یه فرصت خوب گیرش بندازی و دلیل برای بیرون کردنش داشته باشی ..نگاهش کردم راستمیگفت باید توی یه موقعیت خوب گیرش می انداختم به اتاق رفتم و توی این فکر بودم که چکار کنم؟؟
 رها ،رها ..با گنگی نگاهش کردمحواست کجاست؟؟ هان...هیچی ،بله؟؟میگم کجا رفتی؟ اهان،رفتم اتاق ارشن ببینم خوابه یا نه؟؟ سرش را تکان داد لباسم را عوض کردم و زیر پتو خزیدم فکرمدرگیر بود که باید چکار کنم؟
 فردا چه کاره ای؟ با امدن صدای دنیل کنار گوشم دو متر پریدم و نگاهش کردم اخم کرد:چته؟؟ چرااینجوری میکنی؟؟
 هی..هیچی ..فردا میرم انجمن بعد هم لباس خودم و خودت و ارشن و از مزون میگیرم با یکی از موکالم همقرار دارم .سرش را تکان داد و نگاهم کرد نگاهم را ازش دزدیدم و گفتم:بخوابیم فردا روز پر کاریه و پشتم را
بهش کردم اما خواب کجا بود انقدر ذهنم درگیر بود که ساعت چهار صبح خوابم برد..
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 رها،رها..رهااا .چشم هایم را باز کردم و دیدم دنیل حاضر و اماده باال سرم ایستاده .پتو را روی سرمکشیدم:ولم کن خوابم میاد
 چقدر خوابت سنگینه ،خرس خوشخواب بلند شو وپتو ر ا کشید چشم بسته:خوابم میاد. باشه بخواب ولی به نظرم تا نیم ساعت دیگه انجمن جلسه داری .با این حرفش مثل فنر پریدمو شاکی:چرازودتر بیدارم نکردی؟؟ دست به سینه:دو ساعت دارم صدات میکنم ..سریع حاضر شدم  :تو هم میای جلسه؟؟نه
 ،نمیتونم ولی هر اتفاقی افتاد و بهم بگو.
 باشه،خداحافظ و به طرف انجمن تازه تأسیسمون رفتم همه ی خیر ها جمع بودن و من اخرین نفر رسیدم .بهافرادی که تعدادشون به سی و پنج نفر میرسید نگاه کردم به بابا لبخند زدم و صدامو صاف کردم:خیلی خوش
امدید،امروز دوباره اینجا جمع شدیم تا هرکاری از دستمان برمیاد برای افراد بی سرپرست و بی بضاعت که به
ما مراجعه کردن و یا بهمون معرفی شدن انجام بدیم و باری از دوششان برداریم ..جلسه دو ساعت طول کشید
دلم داشت از گرسنگی ضعف میرفت نفس به طرفم امد:چرا دیر کردی؟ به صندلی تکیه دادم:خواب موندم
بابا،وای نفس خیلی گرسنمه بگو برام شیر کاکائو و کیک بیارن.
 باشه .امد رو به رویم نشست گفت :تو کار خیلی بزرگی انجام دادی که این افراد و کنار هم جمع کردی روز بهروز هم به تعدادشون اضافه میشه
 تنها کاری بود که از دستم برمی امد وقتی ابتین پیشنهادت و بهم گفت گفتم عمرا ایده اش بگیره اما وقتی اون سی خ انواده رو خونه دار کردی وبراشون اشتغال زایی کردی مطمئن شدم ایده ات روی هوا نبوده برای همین من هم امدم اینجا.
 من فقط این کار و نکردم ایده ی اولیه از من بود اما اگر شماها نبودید قدم از قدم پیش نمیرفت ..لبخندزد:ولی حس خوبیه کمک به دیگران لذت بخشه دوستش دارم.
 اره ..خب پس حاال که برات لذت بخشه به جای من به کارها برس که با زن یکی از موکل هام قرار دارمجریان چیه؟ مرده میخواهد زنش و طالق بده ولی زنش قبول نمیکنه حاال قراره ببینمش...جالبه.. -اره،،خب پس حواست باشه به مارال هم بگو پول هایی که به حساب ریخته میشه رو درست حسابرسی کنه نه
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مثل دفعه ی قبل که صد تومن کم بود خندید:باشه ،بابا بیچاره حواسش نبود تو هم چپ رفتی راست امدی زدی
تو سرش
 حقش بود و خندیدم و صورتش را بوسیدم:من رفتم بای ،.به طرف دفترم رفتم مهناز منشی دفتر یکی ازافرادی بود که به انجمن امده بود و وضع ناب سامانی داشت و سرپرست سه تا بچه بود من هم به عنوان منشی
خودم قبولش کردم و واقعا هم دختر خوب و مهربونی بود .کمی بعد زن اقای توکلی موکلم امد زن خیلی ساده
ای بود و هرکسی میدیدش فکر نمیکرد شوهرش مهندس باشه و متمول باشند  .رو به رویش نشستم و به مهناز
گفتم برامون قهوه بیاره .لبخند زدم:خانم توکلی من رها هستم و شما؟؟ نگاهم کرد:سحر.
 سحرجان میخوام مثل دو تا دوست حرف بزنیم و با هم راحت باشیم .سرش را تکان داد مهناز قهوه را اوردگفتم:خب به نظرت چرا شوهرت اصرار به طالق داره؟ اخم کرد:برای اینکه عوضیه میخواهد پی هوس بازی
هاش بره..
 مطمئنی؟؟ سرش را تکان داد:حتی خودم یه بار مچش را گرفتم که با یه زنه قرار داشت،ابرویم را باال انداختم:خب پس بهت خیانت کرده اونوقت چرا راضی نمیشی طالق بگیری؟
 به خاطر بچه هام و....و اینکه دوستش دارم و هیچکس و ندارم و بی خانواده ام.یعنی چی؟؟من توی پرورشگاه بزرگ شدم و وقتی از انجا بیرون امدم توی یه شرکت مشغول به کار شدم منشی بودمدانشگاه هم میرفتم بهراد و انجا دیدم لبخند زد:واقعا جذاب بود و چشم های گیرایی داشت من اصال تو خواب
شبم هم نمیدیدم که از من خوشش بیاد و حتی به خاطر من با خانواده اش سرجنگ داش ته باشه حتی تا چندماه
اول هم باورم نمیشد که باهاش ازدواج کردم .قطره اشکی چکید:من عاشقشم دلم نمیخواهد از دستش بدم
جعبه ی دستمال و جلویش گرفتم و گفتم:گریه نکن میدونم خیلی سخته که هیچکس و نداشته باشی و پشت و
پنهات بشه یکی که همه ی دنیاته خب به نظرت چرا میره با زن های دیگه؟
 اون قبل از ازدواجمون هم با دختر های مختلفی بوده و حاال دوباره دلش هوای دوران مجردیش و کرده برایهمین دیده من هم بی کس و کارم میخواهد از سر خودش باز کنه
 پنج ساله ازدواج کردید درسته؟ سرش را تکان داد:ببین سحر من مشاور نیستم و خارج از وکیل بودن یه زنممیخوام باهات مثل یه دوست رفتار کنم .نگاهم کرد ادامه دادم :تو با همین تیپ و ظاهر جلوی شوهرت
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میگردی؟
 تیپم مگه چه مشکلی داره؟ مشکلی نداره اما راستش و بخواهی اصال بهت نمیاد که زن یه ادم پولداری بهراد خودش میگفت عاشق همین سادگیم شده. درسته ولی اون منظور ش از سادگی مطمئنا ظاهرت نبوده منظورش اخالق و رفتار بی االیشت بوده ببین توخودت میگی شوهرت قبل از اینکه با تو ازدواج کنه با دختر ها دیگه بود پس این زمینه رو داره که هر زمان به
گذشته اش برگرده تو باید یه جوری براش بپوشی و بگردی که چشمش از همه ی زن ها سیر بشه و فقط تو رو
ببینه مردها با چشمشون عاشق میشن زن ها با گوششون من نمیگم ثابت شده است ،پس به نظرت نباید بهترین
ظاهر و تیپ و براش داشته باشی به خصوص با وجود این همه تنوعی که اطرافمون هست و خیلی از انها منتظر
یه طمعه اند که بهش چنگ بزنند و ولش نکنند و مطمئنا اگ ر مردی توی خانواده اش از طرف زنش نیازهاش
برطرف نشه پناه میبره به زن های دیگه البته من نمیخوام زن ها رو ببرم زیر سؤال یا بگم اونا عرضه ندارن
شوهرشون و برای خودشون نگه دارن.نه..خیلی از مردا هستند که تنوع طلبن و به معنایی دله هستند که هیچ
جوری سیری پذیر نیستن د ،من بحث در مورد مردهایی که نیازهی مختلفشون از طرف زنشون براورده نمیشه؛
جالبه حرف هایی و میزنم که خودم به یکیش هم عمل نکردم چقدر خوب شعار میدم .سرش را پایین
انداخت:راستش بهراد خیلی وقته که ازم سرد شده طوریکه چند ماهه اصال رابطه ای نداشتیم.
مشکل اصلی خیلی از خانواده هاطالق عاطفی زوجینه که بعد هم منجر به طالق میشه،وقتی بهراد هیچ میلی بهتو نشون داد تو چیکار کردی؟
 خب من هم مثل خودش رفتار کردم نمیخواستم فکر کنه بهش نیاز دارم. من نمیتونم توی این مسائل دخالت کنم اما فقط اینو میگم که بد نیست گاهی اوقات زن ها هم به مردها ابرازنیاز کنند و شروع کننده ی یه رابطه باشند ،ولی تو هم بد نیست که یه ذره به خودت برسی و جوری رفتار کنی
که شوهرت و جذب خودت کنی اگر این کار و کردی و جواب داد و زندگیتون به حالت نرمال خودش برگشت
پس بدون مشکل از طرف تو بوده اما اگر نشد پیش یه مشاو ر برو واگر دیدی نتونستی بهراد و نگه داری پس
بذارش بره چون نبودش خیلی بهتر از وجود نصف و نیمه است ..سرش را تکان داد:راستش همیشه بهراد برای
من لباس هامو میخره حتی اگر بریم خرید اون انتخاب میکنه
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چراا؟ اخه من دوست ندارم ولخرجی کنم و اون فکر کنه من به خاطر پولش باهاش ازدواج کردم با تعجب:چهاستدالل مسخره ای .اون شوهرته وظیفه اش تو رو از نظر مالی تأمین کنه وضعش هم که خوبه راحت میتونه نیاز
های تو رو براورده کنه.
 شما میتونید کمک کنید.؟؟از چه لحاظ؟؟ توی خرید کردن و سلیقه به خرج دادن میخوام عوض بشم میخوام بهراد و د اشته باشم .لبخند زدم:البته من کهخودم عاشق خریدم تو چی؟؟ لبخند زد گفتم:من االن باید برم مزون لباسم و بگیرم اگر دوست داری میتونیم
االن بریم .سرش را تکان داد ،گفتم:پس پیش به سوی تغییرات .با سحر رفتیم یه پاساژ خوب سلیقه اش خوب
بود ولی انتخاب کردن براش سخت بود کمکش کردم چند دست لباس خوشگل و لوازم ارایش و لباس خواب
و...خرید گفتم:خب این هم از خریدهات .لبخند زد:مرسی واقعا نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم.
 کاری نکردم که .فقط میگم که دوست داری یه تغییر و تحولی هم توی ظاهرت بدی؟؟ مردها عاشق تغییر وتحول اند .نگاهم کرد:بد م نمیاد .ادرس ارایشگاه عمه ساری رو دادم گفتم:خودم هم زنگ میزنم که رفتی کارتو
سریع تر انجام بدن باید هر چی زنانگی بلدی رو کنی بغلم کرد:واقعا ازتون ممنونم امیدوارم یه روز براتون
جبران کنم .خندیدم:تو حاال برو ببین این اقا بهرادتون چه واکنشی نشون میده تا بعد.. ..به عمه زنگ زدم و
سفارش سحر و کردم و به طرف عمارت رفتم دوباره ذهنم رفت پیش هورا و رفتارهایش،پیش خودم گفتم
شاید من به خاطر حرف های لیزی بدبین شدم اما بعد میگفتم نه غیرممکنه عشوه امدن و توجه بیش از حدش
که دیگه توهم نیست ای کاش میشد دیگه نبینمش ازش بدم امده بود و از تمام خوبی هایی که در حقش کرده
بودم پشیمان بودم ،وقتی رسیدم دیدم هورا جلوم سبز شد با تعجب نگاهش کردم:تو مگه نباید استراحت
میکردی دنیل هم که بهت یک هفته مرخصی داد
 بله ولی وقتی دیدم حالم خوبه و دلم هم برای ارشاویر تنگ شده امدم .تو دلم گفتم اره تو که راست میگی منهم که نمیفهمم .به اتاق ارشاویر رفتم با دیدن من ذوق کرد بغلش کردم و بوسیدمش باید یه برنامه ای
میریختم که هر چی زودتر این دختره رو بیرون کنم نمیخوام به هیچ وجه جلوی چشم دنیل باشه .سرم را با
ارشاویر و ارشن گرم کردم و فکر کردم فکری به ذهنم رسید ه بود با لیزی هم در میان گذاشتم او هم گفت
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نقشه ی خوبیه البته اگر کار کنه .وقتی دنیل امد به اتاق رفتم و گفتم میخوام برم خونه ی بابا و فردا از انجا با
دیانا بریم ارایشگاه .اول قبول نکرد اما وقتی اصرارم و دید قبول کرد و قرار شد بعد از شام خودش منو ارشن و
ارش اویر و ببره توی ماشین نشسته بودیم که موبایلم زنگ خورد شماره ناشناس بود جواب دادم سحر بود
گفتم:اتفاقی افتاده؟؟_ نه اما راستش خیلی میترسم استرس دارم.
 برای چی میترسی تو پنج ساله که باهاش داری زندگی میکنی اونوقت االن استرس گرفتی؟؟!! اخه میترسم از ظاهرم خوشش نیادمگه ظاهرت چشه؟؟ میشه عکسمو بفرستم نظر بدید؟؟ باشه منتظرم .کمی بعد عکسش را فرستاد خیلی خوشگل شده بود موهایش که تا شانه اش بود رنگ فندوقیخیلی خوشگل کرده بود صورتش هم ارایش مالیم اما جذابی داشت یه تاپ سبز تیره با شلوار مشکی پوشیده
بود خیلی ناز شده بود ل بخند زدم و برایش نوشتم:عالی شدی ،نگران نباش ...،دنیل:جریان چیه؟؟ خندیدم:خب
دیگه ..زنونههه است ..همه از دیدن ما خوشحال شدن مامان و بابا که سرشون و با ارشن و ارشاویر گرم کردن
من هم که دلم مثل سیر و سرکه میجوشید میترسیدم دنیل با هورا رابطه ای داشته باشه و همه اش هم سیابازی
بوده باشه اصال دلم نمیخواست زندگیم بهم بخوره،گوش به زنگ تماس لیزی بودم ساعت دوازده شب بود که
لیزی تک انداخت مامان و بابا برده بودن بچه ها رو بخوابونند دیانا و ارتام هم که توی اتاق بودن ارام سوییچ
ماشین مامان و برداشتم و به طرف عمارت رفتم حال م خیلی بد بود دست هایم یخ کرده بود و دلم داشت می امد
توی حلقم .موقعی که خواستم بیام به هورا گفتم بمونه تا اگر دنیل و لیزی چیزی احتیاج داشتن باشه،یکی باشه
هر چند که دلیل مسخره ای بود اما قبول کرده بود .ماشین و ان طرف تر پارک کردم که جلوی دوربین ها
نباشه لی زی هم دزدگیر ها رو قطع کرده بود ارام در و باز کردم و وارد شدم به پنجره ی اتاقمون نگاه کردم که
کمی باز بود خدمتکار ها توی اتاق خودشون بودن ارام وارد عمارت شدم و از پله ها باال رفتم پشت در اتاق با
صدای هورا خشک شدم با صدای عشوه گری:دنیل من تو رو دوست دارم عا شقتم و حاضرم هر طور که تو
میخواهی باشم من خیلی زیبا تر از زنتم ...اینطور نیست منو از خودت نرون میدونم که با رهای عزیزت هیچ
ارتباطی نداری و مثل دوتا دوست هستید اون الیق تو نیست صدای دنیل امد که خیلی عادی:زندگی من به تو
ربطی نداره .هورا خنده ی عشوه گری کرد :چطور دلت میاد از من بگذری؟؟ اخه چطور میتونی با یه روانی که
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اگر قرص نخوره میریزه بهم زندگی کنی؟؟ خون خونم را میخورد خواستم برم داخل که یکی دستم را گرفت
برگشتم دیدم لیزی:صبر کن ...دنیل با عصبانیت:همین االن از اتاق گم میشی بیرون و اگر نه خوددانی ...هورا:نه
دن یل من خیلی وقته منتظر همچین شبی بودم من تو رو با تمام وجودم میخوام تک تک سلول هام خواستن تو رو
فریاد میزنه هر چند تو منو نخواهی بودن با تو ارزومه ..دنیل عصبی:بیشتر از حدت داری حرف میزنی تو فکر
کردی کی هستی که من باهات باشم یه بی سر و پا که بهت زندگی و هویت دادم بیچاره مادرت که نمیدونه چه
دختره عوضی داره ..در اتاق و باز کردم و وارد شدم هورا با فاصله ی خیلی کمی از دنیل ایستاده بود دنیل هم
طبق عادتش که لخت میخوابید بدون لباس بود او هم یه لباس مشکی بلند که از پشت باز بود و جذابیت زیادی
بهش داده بود پوشیده بود ب ا بهت نگاهشون کردم و داد زدم:اینجا چه خبره؟ دنیل:رها اروم باش برات توضیح
میدم باور کن اشتباه میکنی .ترسش و توجیه کردنش و دوست داشتم اما داد زدم:چی رو توضیح میدی خودم
دارم میبینم و به هورا نگاه کردم که با لبخند خبیثانه ای نگاه میکرد .به طرفش رفتم و سیلی محکم تو صورتش
داد زدم:حالم ازت بهم میخوره اگر میدونستم انقدر هرزه و عوضی هستی که محبت و لطف دیگران و فراموش
میکنی اصال نگاهت هم نمیکردم چه برسه که بخوام بیارمت توی زندگیم پوزخند زد:تو در حد دنیل نیستی اصال
تو چی داری که بخواهی جذبش کنی اما من جذبش کردم اگر کم ی دیرتر می امدی به جاهای خوب میرسیدم
دنیل با عصبانیت داد زد:دهنت و ببند تو به اندازه ی یه تار موی گندیده ی زن من هم نمی ارزی اونوقت من با
تو بیام هم خواب بشم .خواست چیزی بگه که سیلی دیگری توی صورتش زدم:این هم برای دروغت پوزخند
زدم:موش کوچولوی بیچاره باید ب گم تو توی تله ی من افتادی فکر کردی من انقدر ادم احمقی هستم که
نگاهت و برق چشم هاتو و عشوه ات و برای دنیل نبینم باید بگم سخت در اشتباهی من یه زنم و این چیزها رو
خیلی خوب میفهمم االن هم به سرعت از جلوی چشمم گم میشی چون اصال دوست ندارم از ده فرسخی ریخت
کریهت و ببینم تنها لطفی هم که میکنم فقط به خاطر اون زن بیچاره اینه که میذارم توی اون خونه زندگی
کنید حاال هم زود گم شو و دامت و یه جا دیگه پهن کن نمک نشناس .بانفرت نگاهم کرد و سریع رفت بیرون
به چشم های خوشرنگ دنیل نگاه کردم چقدر دوستش داشتم و عاشقش بودم و ازش ممنون بودم که بهم
وفادار موند باتمام کاستی هام اشک در چشم هایم حلقه زد خودم را در بغلش انداختم و دست هایم را .دور
کمرش حلقه کردم:ممنونم که با تمام کاستی هام بازم بهم وفادار موندی.
 -رها من اصال سر در نمیارم چه اتفاقی افتاد؟؟ نگاهش کردم و جریانو برایش تعریف کردم با لبخند نگاهم
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کرد:فکر نمیکردم انقدر روم تعصب داشته باشی .دستم را دور گردنش حلقه کردم:تو شوهرمی مگه میتونم
روت تعصب نداشته باشم و در ضمن مگه میشه عاشق کسی بود و حسودی نکرد تعجب کرد لبخند زدم:هر چند
که تو منو دوست نداشته باشی اما من عاشقتم و دوست دارم و ازت میخوام یه فرصت بهم بدی،یه فرصت بهم
بدی که تو رو عاشق خودم کنم .خواست حرفی بزنه دستم را روی لبش گذاشتم و گفتم:نه هیچی نگو فقط بگو
بهم یه فرصت میدی تا تمام کاستی های این چندماه زندگیم و جبران کنم صورتش را نوازش کردم:ازت خیلی
ممنونم که این چندماه منو در ک کردی و به حرف و خواسته ام احترام گذاشتی به چشم هایش نگاه کردم لبخند
زدم:هیچوقت فکر نمیکردم روباه مکار زندگیم کسی که حتی گاهی اوقات ارزوی مرگش را میکردم بشه همه ی
زندگیم و رنگ چشم هایش دنیامو رنگی کنه .لبخند زد دستم را دور گردنش حلقه کردم و ارام لب هایم را
روی لب هایش گذاشتم و بوسیدم دستش را دورم حلقه کرد و جوابم را داد سرم را کمی عقب بردم و نگاهش
کردم:فکر میکنی مشکلی داره اگر من شب اینجا بمونم؟ با چشم های خمارش نگاهم کرد:فکر نمیکنم .خندیدم
و دوباره لب هایش را بوسیدم و مهر رابطه ی ما بعد از چند ماه شکسته ش د.صبح از درد چشم باز کردم و به
دست های سفید دنیل که دورم حلقه شده بود نگاه کردم و لبخند زدم بهترین شب زندگیم بود چقدر دیشب
دنیل پیش از قبل برام عزیز شد چقدر محتاط بود وبهم توجه میکرد و من چقدر دوستش دارم برگشتم و
نگاهش کردم و ارام به موهای خوشرنگش دست کشی دم و لبخند زدم چشمم به ساعت افتاد مثل فنر از جا
پریدم که باعث شد از درد جیغ بزنم دنیل از خواب پرید و به منی که دستم روی کمرم بود نگاه کرد و با
نگرانی:رها،حالت خوبه؟؟ درد داری؟؟ سرم را تکان دادم:وایی دنیل خواب موندم موبایلم و برداشتم سی تا
میس کال از مامان و نفس و دیانا داشتم دستم و روی سرم گذاشتم:وای حاال جواب دیانا رو چی بدم؟؟
 جواب اونا مهم نیست بگو حالت خوبه؟؟ میخواهی بریم دکتر.. دنیل واقعا که ،خودت مثال دکتری ها عزیزم من دکتر اطفالم نه زنان ...پوفی کردم:هر چی ولی میدونی که طبیعی ..در حالیکه مالفه را دورممیپیچیدم گفت:همه اشون نه ..نگاهش کردم:نگران نباش برای من طبیعیه ...خواستم بلند شم که خیسی روی
پام احساس کردم دست زدم دستم خونی شد با ترس به دنیل نگاه کردم:دنیل؟!!! اخم کرد:شاید طبیعی باشه
شاید هم نباشه بلند شو بریم دکتر..
 -نههه،،من باید برم ارایشگاه .عصب ی:گور بابای ارایشگاه حتما تا االن نفس با دیانا رفته فعال حال تو واجب تره
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بلند شو کمکت کنم لباس بپوشی ..با کمک دنیل حاضر شدم سریع رفتیم دکتر ،دکتر بعد از معاینه ام لبخند
زد:نگرانیتون بی مورد بوده توی دومین رابطه طبیعیه نگران نباشید مورد خاصی نیست.
پس لطفا میشه یه مسکن بزنید دردم ساکت باشه. حتما ..سریع به عمارت برگشتیم به نفس زنگ زدم و گفتم مشکلی پیش امده بعدا براش توضیح میدم .او همگفت که با دیانا رفته ارایشگاه سریع رفتم حمام وقتی امدم بیرون دیدم دنیل یه میز صبحانه مفصل اماده کرد
گفت:بیا اول صبحانه بخور
وا ی نه دنیل دیر شده .به طرفم امد و هولم داد به طرف میز:هر کاری کنی نمیرسی پس حداقل یه چیزی بخورکه ضعف نکنی .از توجهش لبخند زدم و پشت میز نشستم:تو که امروز از کارت افتادی پس برو دنبال ارشاویر
و ارشن ،ارشاویر و بیار بذار پیش لیزی ارشن و هم که لباسش پیش لباس خ ودته که دیروز از مزون گرفتم
ببرش حمام و برید ارایشگاه .لبخند زد:چشم امر دیگه .لبخند زدم:عرضی نیست من برم دیر شد و قبل از اینکه
حرفی بزنه از جا پریدم و صورتش را بوسیدم و وسایل و برداشتم و به طرف ارایشگاه عمه رفتم نفس شاکی
نگاهم کرد لبخند زدم:نفس جونم تو که نمیدونی دیشب چی شده؟؟
 اتفاقا خیلی دوست دارم بدونم چی شده؟؟ که ماشین مامان و پیچوندی و نصف شب رفتی خونه ات .چشمکیزدم و صورتش را بوسیدم:بهت میگم سر فرصت االن برم پیش عروس که مطمئنا خفم میکنه .به اتاقی که دیانا
انجا بود رفتم دیانا با دیدنم اخم کرد:میشه بگ ی دقیقا کجا بودی؟! مثال قرار بود با من بیای
 میدونم،میدونم همه رو میدونم اما شرمنده خواب موندم. اصال میشه بگی دیشب کجا غیبت زد؟؟!  .چشمکی بهش زدم:یه جای خوب حاال تو فکر تو درگیر نکن فقط بهفکر بهترین روز عمرت باش ....پیش عمه رفتم:عمه میخوام موهامو کوتاه ک نم .عمه:نه رها این کار و نکن.
 خیلی دست و پاگیر شده چند سانت میخوام کوتاه بشه و رنگ کنم. فقط چندسانت ها .خندیدم:اره چندسانت. بیا به رزا میگم کوتاه کنه من باید ارایش دیانا رو انجام بدم نگران نباش کارش خوبه .سرم را تکان دادمموهایم را تا کمرم کوتاه کردم و ی ه رنگ عسلی شکالتی که ترکیب خیلی خوشگلی بود خواستم که برام بزنه .تا
موهای من رنگ بشه کار دیانا و نفس تمام شد و ارتام امد دنبالشون خیلی خوشحال بودم که بهم رسیدن هر
چند مشکالتی داشتن وقتی مامان و بابا فهمیدن دیانا خواهر دنیل هم ناراحت شدن هم به شدت مخالفت کردن
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هر چقدر هم نفس و ارتام باهاشون صحبت کردن راضی نشدن اخر هم من ناراحت شدم گفتم مگه دنیل جوزام
داره که اینطور رفتار میکنید دیانا خواهرشه که باشه اگر مشکلی هم هست باید بین ارتام و دیانا حل بشه شما
اگر رفتار ناشایستی از دیانا دیدید نه بیارید  ،پس الکی بهانه ن یارید و دنیل و یه ادم عوضی حساب نکنید،
بیچاره ها هنگ کرده بودن.حق هم داشتن چون خیلی محکم ازش دفاع کردم هر چند که کم عوضی بازی در
نیاورده بود اما برای گذشته بود و من اون موقع عاشقش نبودم اما حاال دوست نداشتم کسی بد در موردش
حرف بزنه .مامان و بابا هم حرفم و قبول کردن و گذاشتن ازدواج کنند .موبایلم زنگ خورد دنیل بود حالم و
پرسید که ضعف یا درد نداشته باشم چقدر دوستش داشتم و باور نمیکردم که دوستم نداشته باشه ادمی که
برای هوسش کسی رو بخواهد به خواسته ی طرف احترام نمیذاره و انقدر نگرانش نیست .لبخند زدم اقا دنیل
مید ونم که منو دوست داری اما نمیگی ولی کاری میکنم هر روز بهم بگی دوست دارم ....موهایم را یه شنیون باز
و بسته با یه ارایش خیلی الیت خواستم .عالی شده بودم و خیلی تغییر کردم عمه نگاهم کرد:خیلی ناز شدی
رها ..سوگند هم که تازه امده بود تأیید کرد....حاضر شدم که دنیل زنگ زد و گفت منتظرمه با دیدن من از
ماشین پیاده شد و به طرفم امد با تعجب و تحسین نگاهم کرد:رها خیلی خوشگل شدی .خندیدم:به هر حال باید
کاری کنم به اقامون بیام تا کسی نخواهد از چنگم درش بیاره به چشم هایم نگاه کرد و ارام سرش را جلو اورد
و در یک سانتی صورتم نگه داشت:اقاتون خیلی وقته که اسیر یک نفر شده .خندیدم:عهه،،کیی؟؟ چشمکی
زد:خودت فکر کن شاید به نتیجه ای رسیدی.
 عههه اینجوریاست باشه ..به طرف ماشین رفتم ارشن پرید بغلم محکم بغلش کردم و بوسیدمش خیلیخوشگل شده بود معلومه پسرم بزرگ بشه دخترکش تیر از اب در میاد .دنیل هم سوار شد و حرکت کرد
ارشن:مامانی چه خوشگل شدی ب ....و همزمان دنیل هم گفت:بخورمت ...بلند زدم زیر خنده ارشن با
اخم:عهه،،بابایی تو چرا گفتی من باید میگفتم ..دنیل خندید:نخیر زنه منه من باید بگم .ارشن:نخیر من باید
بگم ..دنیل جدی شد:حرف نباشه خودم میگم وسالم ..گفتم:بابا اصالنمیخواهد هیچکدمتون بگید من میگم هر
جفتتون خیلی جیگر شدین نمیشه چشم ازتون برداشت .ارشنژست گرفت:خب دیگه ما اینیم .دنیل هم با ژست
ارشن:ما اینیم و هر سه زدیم زیر خنده به باغ رسیدیم عروس داماد هنوز نرسیده بودن به اتاق تعویض لباس
رفتم و لباسم را پ وشیدم یه لباس نباتی رنگ دکلته که از باال تنگ میشد و می امد پایین چین میخورد و دنباله
داشت و روی باال تنه کار شده بود خیلی بهم می امد کمی از عطر مورد عالقه ام زدم عالی شده بودم دوست
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داشتم واکنش دنیل و ببینم به سالن عقد که همه انجا بودن رفتم با لبخند به طرف دنیل که داشت با ابتین
حرف میزد و هواسش نبود رفتم وقتی نگاه ابتین روی منو دید نگاهم کرد دلم میخواست برق تحسین و توی
چشم هایش ببینم اما برعکس اخم کرد و صورتش قرمز شد و با خشم نگاهم کرد از نگاهش قالب تهی کردم و
سرجایم ایستادم توقع همچین برخوردی رو ازش نداشت م به طرفم امد و دستم را گرفت و با خودش برد بیرون
 ای دستم درد گرفت .دستم و کندی دنیللل .محکم دستم و ول کرد و با خشم نگاهم کرد :این چه لباسیهپوشیدی؟
مگه لباسم چشه؟؟ برای چی همچین لباسی پوشیدی اون هم بین این همه مرد این از سینه هات که ریخته بیرون اون از باسنت وکال برجستگی هاتو به نمایش گذاشتی .اخم کردم:یعنی داری میگی من میخوام جلب توجه کنم واقعا برات
متأسفم مثال توی یه کشور ازاد بزرگ شدی کمی ارام شد:رها من نمیگم تو میخواهی جلب توجه کنی فقط میگم
من به عنوان شوهرت از لباسی که پوشیدی اصال راضی نیستم.
اما من هیچ مشکلی توی لباسم نمیبینم .دستش را نوازش وار روی صورتم کشید:هر چقدر هم تو یه فرهنگازاد بزرگ شده باشم اما پدرم ایرانی بود و غیرتش و به من هم داده و من هم بی غیرت نیستم که بذارم چند
تا عوضی با لذت به بدن زنم نگاه کنند.با لحن مهربانی:میشه بری لباست و عوض کنی؟؟ نگاهش کردم دوست
نداشتم باهاش مخالفت کنم از طرفی هم حق داشت من تنها قصدم از پوشیدن همچین لباسی جلب توجه خودش
بود و بس نه مردهای دیگه ولی او خبر نداشت،از طرفی خیلی هم خوشحال بودم که روم حساسه.گفتم:اما من
لباس ندارم؟؟ لبخند زد:باشه فقط یه شال روی بازو ه ات بنداز و با ناراحتی اضافه کرد:هر چند جاهای دیگه
اندام خوشگلت معلومه .از تعریفش دلم یهحالی شد من فقط همین تعریف و ازش میخواستم و دیگه هیچی برام
مهم نبود به اتاق تعویض لباس رفتم و شال و مانتویم را روی لباسم پوشیدم دیگه هیچی برام مهم نبود فقط
رضایت دنیل و م یخواستم وقتی به سالن عقد برگشتم عروس و داماد هم رسیده بودن ارتام خیلی جذابتر از
همیشه شده بود با دیدنش لبخند زدم چقدر خوشحال بودم که عاشقم نشد و عشق بچگانه ام یک طرفه بود و
باعث شد به دنیل برسم کنار نفس ایستادم و قند ساییدم نفس ارام:این چیه پوشیدی؟؟ ارام گ فتم:دنیل ناراحت
شد من هم مانتوم و پوشیدم ابرویش را باال انداخت :بهش نمیاد غیرتی باشه.
 -ولی هست هر چی نباشه زنشم با صدای دیانا که گفت:با اجازه ی برادرم و بزرگترا بله ..و صدای سوت و هلهله
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فضا رو پر کرد بعد از دادن کادو ها به باغ رفتیم با ورود عروس و داماد دخت ر بچه هایی که لباس قرمز
عروسکی با پسر هایی که کت شلوار پوشیده بودن نقل و سکه و گل میریختن خیلی بامزه بود و ان ها رو تا
جایگاه بدرقه کردن ارکستر شروع کرد کنار مامان و بابا نشستم مامان:رها لباست و عوض نمیکنی؟
 نه اینطوری راحتم.با تعجب نگاهم کرد اما حرفی نزد بابا دست مامان و گرفت :عسل بیا بریم برقصیم فردانگن مادر و پدر داماد بلد نبودن برقصن ارشن:مامان من هم برم دست پرنیا رو بگیرم بریم برقصیم .لبخند
زدم:برو عزیزم .وقتی رفتن دنیل امد و کنارم نشست نگاهش کردم لبخند زدم سرش را کنار گوشم اورد:مرسی
که به حرفم توجه ک ردی .لبخند زدم و کنار گوشش گفتم:من فقط میخواستم توجه یه نفر و جلب کنم که
کردم.لبخند زد و دستم را بوسید:خب حاال به بنده افتخار رقص میدید؟؟ .سرم را تکان دادم دستم را گرفت و
بلند شدیم چراغ های صحنه خاموش شد و فقط نور روی ارتام و دیانا بود دستم را تو دست دنیل گذاشتم و
همزمان تکان خوردیم خیلی اهنگش قشنگ بود دنیل ارام کنار گوشم:یادته عروسی مارال و مهران با سهند
رقصیدی ؟؟
 اره .البته سهند به من نگفته بود و منو توی عمل انجام شده گذاشت . ولی عالی رقصیدی.حاال نظرت چیه من ازت بخوام با من هم برقصی؟ با تعجب نگاهش کردم یک دفعهخواننده گفت و حاال رقص افتخاری برادر عروس خانم همه دست زدن و پیست رقص خالی شد با بهت به دنیل
نگاه کردم لبخند زد:ابرو داری کن و دستم را گرفت و برد نور روی ما ثابت شد و یه اهنگ سالسا پخش
شد،اصال باورم نمیشد دنیل انقدر عالی برقصه و حتی منو با خودش هماهن گ کنه خیلی عالی بود وقتی تمام شد
صدای دست و سوت فضا را پر کرد به دنیل نگاه کردم:واقعا که اگر نمیتونستم خودم و هماهنگ کنم چی؟
چشمک زد:میشناسمت .شب خیلی خوبی بود و واقعا خوش گذشت موقع رساندن عروس و داماد به خونه اشون
مامان گریه میکرد نفس هم همینطور اما من خو شحال بودم دنیل دیانا رو بغل کرد و در گوشش حرفی زد بعد
به طرف ارتام رفتم و دستش را فشرد و در گوشش چیزی گفت که باعث شد اخم کنه..من هم جلو رفتم و
براشون ارزوی خوشبختی کردم و با دنیل سوار ماشین شدیم ارشن هم قرار بود بره خونه ی بابا تا احساس
تنهایی نکنند به طرف دنیل چرخیدم:به ارتام چی گفتی که اخم کرد .نگاهم کرد:بهش گفتم اگر باعث بشی
اشکی از چشم دیانا بیاد کاری میکنم خون گریه کنی.
 -واو چه تهدید برادر زن مآبانه ای حق داشت ناراحت بشه .نگاهم کرد :رها تو واقعا ارتام و فراموش کردی و
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االن خوشحالی؟ سرم را به صندلی تکیه د ادم و نگاهش کردم:من تا حاال عاشق نشده بودم اصال نمیدونستم
عشقی چیه فقط از اطرافیان شنیده بودم و دیده بودم و خیلی دوست داشتم خودم تجربه اش کنم برای همین به
اولین کسی که احساس کردم بهم توجهی داره و میتونه حامیم باشه دل بستم و فکر کردم عاشقش شدم کتمان
نمیک نم که اون زمان فکر میکردم واقعا عاشقم و دو جفت تیله ی طوسی دنیامه اما وقتی دیانا رو دیدم و نگاه
های ارتام و قلبم شکست خودتشاهدش بودی ،اما باعث شد یه عشق ناب و بکر تجربه کنم عشقی که حاال
میفهمم وقتی کسی از عشقش حرف میزنه و میگه چشمهاش دنیامه یعنی چی و لبخند زدم .نگاهم کرد و دستم
را در دستش گرفت و فشرد وقتی رسیدیم عمارت ،لیزی و ارشاویر خواب بودن به اتاقمون رفتم و خودم و
توی اینه نگاه کردم با اینکه این همه خرج لباس و ارایشگاه کردم اما ارزشش و داشت که حداقل دنیل و
ناراحت نکنم حس خیلی خوبی بود از اینکه روم غیر ت داشت و غیرتی شد لبخند زدم و مشغول باز کردن
سنجاق موهایم شدم ،موهامو دورم ریختم و به خودم نگاه کردم این رنگ خیلی بهم میومد .دنیل وارد اتاق
شد:ارشاویر خوابه؟؟ سرم و تکان دادم نگاهش به موهایم افتاد به طرفم امد و دستی میان موهایم کشید:کوتاه
کردی؟؟
چندسانت . .موقع شستن کالفه ام میکرد  .منو به طرف خودش برگرداند :امشب واقعا خوشحال بودم که زنیمثل تو دارم زنی که انقدر به نظر و حرف شوهرش احترام میذاره زنی که واقعا عاشقشم و تنها کسی که تو دنیا
دارم ،زنی که کم کم راه توی قلبم باز کرد و وقتی به خودم امدم دیدم نمیتو نم بدون اون زندگی کنم و بدون
وجودش عمارت به این بزرگی در نظرم مثل قفسه تو بزرگترین و بهترین موهبت زندگیمی و واقعا بابت داشتن
همچین موهبتی خوشحالم ..اشک در چشم هایم حلقه زد لبخند زدم :پس یعنی تو منو دوست داری؟ من الکی
نقشه کشیده بودم که تو رو چطور عاشق خودم کنم .پیشونیم و بوسید:اره ،دیشب میخواستم بهت بگم اما
نذاشتی من خیلی وقته عاشقتم و تو تمام دنیامی و حاال دنیل مغرور و روباه صفت که باعث درد و رنج زیادی
برای رهای شیطون و لجباز و حاضر جواب شده با تمام وجودش میگه که عاشقتم و دوست دارم و امیدوارم منو
بابت تمام کارها و اذیت هام ببخشی .یه قدم جلوتر رفتم و دست هایش را گرفتم و لبخند زدم :بخشیدم همان
موقع که فهمیدم عاشقت شدم و یا شاید خیلی قبلتر...چشم هایش را بست و لب هایش را روی لب هایم
گذاشت و ارام بوسید سرش را کمی عقب برد و به چشم هایم نگاه کرد:گفته بودم امشب خیلی خواستنی
شدی؟؟ لبخند زدم و نگاهش کردم و دوباره لب هایم را بوسید  .چشم که باز کردم تو اغوشش بودم برگشتم

357

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهواره در تالطم به قلم رها آزاد

کتابخانه نودهشتیا

و نگاهش کردم و مژه های فر خورده اش را ارام لمس کردم هنوز هم باور ندارم که روباه مکار زندگیم شد
تمام دنیام و مرد ارزوهام و اصال باورم نمیشد که بهم اعتر اف کرد که دوستم داره ارام صورتش را نوازش کردم
لبخند زد:خوشخواب من سحر خیز شده
 نه عزیزم سحرخیز نشدم ساعت یازده ظهر جنابالی زیاد خوابیدی فکر کنم ارتام و دیانا که دیشبعروسیشون زودتر از ما بیدار شدن.
 اوال که تو از کجا میدونی؟ دوما که مطمئن باش ارتام مثل من شش ماه کنار زنش نخوابیده بدون کوچکترینلمسی  .و بیشتر توی اغوشش فشار داد .
 اوال حدس زدم دوما تو از کجا میدونی؟ خب عزیزم از انجایی که همه مثل من جنتلمن نیستن گفتم  .دستم را دور گردنش حلقه کردم:برای من همخیلی سخت بود کنار کسی که دوستش دارم بخوابم بدون اینکه بتونم با خیال راحت به اغوشش برم لبخند زد و
پیشانیم و بوسید:خیلی دوست دارم رهای من .لبخند زدم:من بیشتر .واقعا از لیزی ممنونم که باعث شد من از
خواب خرگوشیم در بیام و هم خودم حرف دلم و به دنیل بگم و هم اون و یه زندگی شیرین و سرشار از عشق و
کنار هم داشته باشیم .چند وقت بعد اقای توکلی به دفترم امد و گفت پشیمان شده و عاشقه زنشه و میخواهد
باهاش زندگی کنه از من هم خیلی تشکر کرد که سحر و راهنمایی کردم و خواست یه جوری جبران کنه من هم
ازش خواستم که اگر دوست داره عضو انجمنمون بشه او هم قبول کرد و یکی از اعضای فعال شد.
رها جان عزیزم من باید برم .بغ کرده گفتم :نمیخوام  .خندید:قربون اون قیافه ی تخست بشم
 الکی چابلوسی نکن خر نمیشم تو میخواهی ما رو تنها بذاری شش ماه ،شش ماه بری المان. خب باید برم دوره ی جدید ببینم . نمیخووووامممم ..جدی :رها اذیت نکن میدونی که برام راحت ن یست دوری از تو و بچه ها  .در شرف گریهبودم:اره،اگر سختته پس چرا میخواهی بری .
 خب باید دوره ی جدید ببینم .زدم زیر گریه :نخیر تو میخواهی بپیچونی با خودت میگی حاال که یه رهایاحمق که حاضره جونش و برام بده ایران هست من هم برم پی خوشیم .دنیل با عصبانیت:بس کن دیگه رها این
فکر های مسخره چیه که میکنه .بلند شدم داد زدم:سر من داد نزن ،اصال برو هر جا میخواهی بری برو به درک
و از اتاق زدم بیرون و به اتاق خودم طبقه ی پایین رفتم در و قفل کردم و خودم و روی تخت انداختم و گریه
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کردم چقدر سخته چقدر بده که یکی رو انقدر وارد ذهن و قلبت بکنی که دنیاش دنیات باشه و بدون وجودش
قادر به انجام هیچ کاری نباشی هیچوقت فکر نمیکردم یه روز اینطور بشم رهایی که مستقل بود و هم مرد
خودش و همه کسش بود اینطور در مانده بشه .صدای در زدن امد دنیل اسمم را صدا میزد  ،از کی با شنیدن
اسمم از زبانش دلم ای نطور ضعف میره؟؟ بهش توجه نکردم
 رها ،رها خانم ...باشه حاال جوابم و نمیدی؟؟ اخه چرا اینجوری میکنی ؟؟ رها ...به سرعت بلند شدم و در را بازکردم :برو دیگه من که گفتم برو هر چند که تو احتیاج به اجازه ی من نداشتی تو اجازه سرخود بودی .دیگه
چی میگی؟؟ دنیل:رها اروم باش ،چرا اینجوری میکنی اخه.؟ به حرفش توجه نکردم و برگشتم روی تخت
نشستم و با بغض:هیچوقت هیچوقت تو خواب شبم نمیدید یک روز اینطور به کسی وابسته ،تو هم داری
سوءاستفاده میکنی .در وبست و کنارم نشست و بغلم کرد من هم زدم زیر گریه گفت :باور کن به جون خودت
که همه ی دنیامی من اصال قصد اذیت کردن تو رو ندارم ،یعنی ..یعنی تواناییش و ندارم چطور میتونم عشقم و
زندگیم و که نفسم به نفسش بسته است و عذاب بدم .از شنیدن این حرف ها غرق لذت شدم و لبخند زدم
نگاهش کردم  :میدونم ،ولی باور کن شش ماه واقعا سخته .سرم را بوسید و در حالیک ه موهایم را نوازش
میکرد:میدونم عزیزم ،میدونم باور کن برای من سختتره دوری از تو ارشن ،ارشاویر ولی باید برم .با ناراحتی و
لوس بازی گفتم:تو منو ماه عسلم نبردی خندید و روی تخت دراز کشید و منو روی خودش اورد:میبرمت
عسلم میبرمت عزیزم .سرم را روی سینه اش گذاشتم :ولی من خیالم راحت نمیشه راستش میترسم .جدی:رها
منو نگاه کن .نگاهش کردم:تو به من اعتماد داری؟؟
 من به تو اعتماد دارم اما از همجنسام میترسم. عزیزم وقتی به من اعتماد داری پس برای چی نگرانی؟؟ من انقدر وقت برای خوش گذرونی داشتم وخوشگذرونی کردم که حد ندارم اما ح اال فقط و فقط یک نفر و میخوام و اون هم کسی نیست جز رهای خودم
کسی که انقدر عاشقم کرد که توی خواب شبم هم نمیدیدم حرف هایش به شدت ارامشبخش بود .بیشتر خودم
و توی اغوشش جا کردم:ولی مدتش خیلی زیاده حداقل چنددفعه باید بیای ایران.
 نمیتونم بیام ایران ولی همه اش با هم در تماسیم و سعیم و میکنم زودتر از موعد برگردم. پس شرکت چی میشه؟؟ -یه زن دارم مثل شیر  .با تعحب نگاهش کردم :نه دنیل من نمیتونم از پسش بر بیام .
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 اوال که میتونی مطمئنم دوما یکی از مشاور های شرکت که از دوست های قدیمی بابا هم هست و ادم خیلیخوبیه بهت کمک می کنه خودم هم هر سؤالی داشتی هستم .دوباره زدم زیر گریه دنیل:رها ،،گریه نکن دیگه.
عزیزم نمیرم که بمیرم عشقم ..من گریه میکردم و دنیل ناز میکشید و با حرف هایش ارامش و بهم تزریق
میکرد .بالخره وقت رفتن رسید ارشن هم خیلی ناراحت بود و همه اش گریه میکرد دنیل هم سعی میکرد با
وعدهوعید ارومش کنه ولی منو که نمیتونست با اون چیزهای بچگانه اروم کنه .دیانا و اراتام هم برای بدرقه
امده بودن فرودگاه ،وقتی شماره پروازش را اعالم کردن اشک به چشم هایم هجوم اورد دنیل اول با دیانا و
ارتام خداحافظی کرد وقتی به طرف من امد بیشتر از ای ن نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم زیر گریه بغلم کرد
در اغوشش انگار داغ دلم تازه شد و شدت گریه ام بیشتر شد ،گفت:رها ،عزیزم ،عسلم اینطوری نکن دیگه
اینجوری کنی با خیال راحت نمیرم ها ،رها ..خودم و کنترل کردم و از اغوشش بیرون امدم لبخند زد و اشک
هایم را پاک کرد :افرین دختر خوب ،گریه نکن دیگه واگر نه برات سوغاتی نمیارم ها .میان گریه خندیدم او
هم خندید و پیشانیم و بوسید چشم هایم را بستم و با تمام وجود لذت بوسه اش را حس کردم ،چشم که باز
کردم به چشم هایش نگاه کردم برق اشک درش معلوم بود ازم حدا شد:با هم در ارتباطیم و چشمکی زد لبخند
زد او هم به طرف گیت رفت .دیانا به طرفم امد و دستم و گرفت:رها جان بریم .سرم و تکان دادم و به از انجا
امدیم بیرون دیانا :ناراحت نباش به یه چشم بهم زدنی میگذره .به ارتام که داشت میرفت ماشین و بیاره نگاه
کردم:کی فکرش و میکرد یک روز من انقدر عا شق روباه مکار زندگیم بشم .لبخند زد:احساسات ادمی ضد و
نقیض و هر چیزی امکان داره ولی مهم االنه که انقدر عاشق هم هستید و جونتون برای هم در میره سرم را به
معنی تایید تکان دادم .اصالحوصله ی انجام هیچ کاری رو نداشتم حتی مامان و بابا ازم خواستن با بچه ها بریم
خون شون اما من قبول نکردم دوست داشتم توی خونه ی خودم باشم از وقتی از فرودگاه برگشته بودم توی
اتاقمون نشسته بودم و به عکس های عروسیمون نگاه میکردم دلم به شدت گرفته بود و احساس میکردم قلبم
و فشار میدن حتی برای نهار هم نرفتم موقع شام هم اصال میل نداشتم و در را ق فل کرده بودم و اجازه ی ورود
نمیدادم .لیزی امد پشت در و ازم خواست در و باز کنم در و باز کردم و دوباره روی تخت نشستم و پاهایم را
بغل کردم رو به رویم نشست:اخه این چه وضعشه دختر؟
چه وضعشه؟؟ -از وقتی که امدی در و روی خودت قفل کردی ،در عجبم تو با این رفتار چطور ا ون رهایی بودی که روی پای
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خودت ایستادی و سه سال تنها ارشن و بزرگ کردی.
 چه ربطی داره لیزی ،،من همون رهام ولی االن احساس میکنم تکیه گاهم رو از دست دادم. اخه این چه حرفیه دختر دنیل که نمرده فقط شش ماه ازت دوره. من تازه میخواستم بچگی و جوونی کنم میخواستم خودمو و لوس کنم و یکی نازم و بکشه گریه کنم و یکیاشکهامو پاک کنه.
 باشه قبول همه ی این کار ها رو انجام بده ،اما فعال همون رهای سابق بشو که جلوی دنیل ایستاد فعال روی پایخودت بایست و انقدر شکننده نباش مطمئن باش دنیل از زن بی دست و پا خوشش نمیاد تو هم با این رفتار
هایی که داری کاری میکنی دل زده بشه و همون جا برای همیشه موندکار بشه و زن بگیره .با این حرفش دلم
یه جوری شد اخم کردم و خواستم جوابش را بدهم که موبایلم زنگ خورد دنیل بود چقدر دلم براش تنگ شده
بود با دیدنش دوباره زدم زیر گریه .دنیل:اخه عزیزم برای چی گریه میک نی ببین بهت زنگ زدم .رها خیلی
خسته ام اگر بخواهی گریه کنی سرم و میکوبم به دیوار .در حالیکه فیش فیش میکردم:لیزی میگه تو سرم هوو
میاری .اخم کرد:لیزی گفته؟ سرم و تکان دادم
کجاست؟ اینجا. گوشی رو بده بهش .موبایل و به لیزی دادم او هم با دنیل مشغول حرف زدن به ال مانی شد که من هیچینفهمیدم در اخر هم دنیل قاه قاه خندید لیزی هم همینطور و تماس را قطع کرد شاکی:عهه ،،میخواستم باهاش
حرف بزنم .پشت چشمی برام نازک کرد:تا تو باشی حرف الکی نزنی حاال هم خودت و جمع کن و بگیر بخواب
که فردا باید بری شرکت و از اتاق رفت بیرون .پوف ی کردم و خوابیدم ...صبح که بلند شدم تصمیم گرفتم توی
این شش ماه همان رهای سابق باشم استوار و محکم یه تیپ رسمی و شیک زدم .لیزی با دیدنم لبخند زد:موفق
باشی .به شرکت دنیل رفتم تاحاال نرفته بودم خیلی بزرگتر از شرکت بابا بود به اتاق مدیریت و پشت میز
نشستم اقای داوری کسی که دنیل میگفت دوست پدرشه به دیدنم مرد بسبار کاردان و خوش مشربی بود و
قرار شد کار ها رو بهم یاد بده.روزی دوبار با دنیل صحبت میکردم اما هیچی از دلتنگیم کم نمیکرد .یک هفته
ی اول خیلی گیج میزدم تا کار ها رو یاد بگیرم ولی اقای داوری با صبر و حوصله کمک م میکرد .شرکت به کلی
وقتم و گرفته بود و دیگه به انجمن و کار وکالت خودم نمیرسیدم شب هم که میرفتم خونه سرم و با ارشن و
ارشاویر گرم میکردم طوریکه موقع خواب از شدت خستگی بیهوش میشدم .یک ماه به همین ترتیب به سرعت
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گذست ولی خال و نبود دنیل واقعا چشمگیر و ناراخت ک ننده بود گاهی اوقات که خیلی بهم فشار می امد یا
ارامبخش میخوردم یا سیگار میکشیدم پ یا مشروب میخوردم و این نشون میدا که زیر قولم زد ولی خب دنیلی
نبود که بخواهم بهش قول بدم.سه ماه به همین ترتیب گذشت خیلی خوب از پس اداره ی شرکت بر می امدم و
گاهی اوقات هم به ان جمن میرفتم وقتی که خونه می امدم و تنها میشدم به شدت دلتنگی بهم فشار می اورد و
افکار ازار دهنده که االن دنیل چیکار میکنه؟ نکنه دختری رو دیده ؟ نکنه با کسی بوده باشه مثل خوره مغزم و
میخورد و من باز متوسل میشدم به سگار و مشروب و حتی یکبار کنترلم و از دست دادم و انقدر خوردم که
مست کردم که دیگه کارهام دست خودم نبود لیزی به شدت شاکی بود و گفته بود به دنیل میگه اما من برام
مهم نبود چه بسا که همین گفتن باعث بشه دنیل زودتر برگرده .یک ماه دیگر هم به سرعت گذشت و تنها خبر
خوشحال کننده حامله بودن نفس بود که البته بچه ه ایش دو قلو بودن خیلی خبر خوبی بود ،ازش خواستم دیگه
نره انجمن اصال دوست نداشتم اتفاق بار قبل بی افته اما قبول نکرد و گفت حداقل تا شش ماهگیش میره چون
خسته میشه از توی خونه موندن و اینکه کار سختی هم نمیخواهد انجام بده ،من هم قبول کردم .دو روز بود که
از دنیل ه یچ تماسی نداشتم هر چقدر هم زنگ میزدم جواب نمیداد مثل مرغ سرکنده بال بال میزدم و لیزی
سعی میکرد ارامم کنه اما نمیشد یادمه اون روز یه پاکت سیگار و یه بطری مارتینی رو تموم کردم انقدر که
نفهمیدم چطور از هوش رفتم  .چشم که باز کردم توی اتاق خودم نبودم توی بیمارس تان بودم و سرم و دستگاه
بهم وصل بود اصال نمیدونستم چطور از اینجا سر در اوردم در اتاق باز شد و دکتر اصالنی وارد شد لبخند زد و به
طرفم امد _:حالت خوبه رها جان؟
 بله خوبم فقط نمیفهمم چطور از اینجا سر در اوردم .دکتر:با خودت داری چیکار میکنی دختر؟؟ وقتی اوردنتبی مارستان الکل خونت شصت بودی .میدونی یعنی چی؟ یعنی فاجعه ...بر اثر فشار عصبی توی خواب تشنج
کردی خوب شد به موقع فهمیدن و اگر نه معلوم نبود چه اتفاقی برات می افتاد .نباید دیگه به هیچ وجه لب به
الکل بزنی نباید عصبی بشه .اخم کردم:اگر بذارن.؟ خندید :بذار دنیل بیا د گوشش و میپیچونم.
 دیدینش سالم منو هم برسونید .نگاهم کرد و حرفی نزد وضعیتم را چک کرد :پدر و مادرت بیرون اند میگمبیان .سرم و تکان دادم :ممنون دکتر .لبخند زد و از اتاق بیرون رفت سرم را به طرف پنجره برگرداندم خیلی
ناراحت بودم همه اش تقصیر دنیله که این اتفاق برام افتاد خودش معلوم نیست کجاس و چکار میکنه؟ صدای
در اتاق امد سرم را برگرداندم و با بهت و ناباوری نگاه کردم باورم نمیشد اینجاست فکر کردم خواب میبینم
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چشمانم را باز و بسته کردم ،نه واقعیه به طرفم امد اشکم چکید پیشانیم را بوسید گفت:عشق من چطوره؟؟ اخم
کردم :کجا بودی؟ چرا هر چی زنگ زدم جواب ندادی؟! باید به این وضع می افتادم تا برگردی؟؟ ارههه ..و
اشک ها راه خوش را پیدا کردند .کنارم نشست دستم را بوسید و بعد پیشانیم سرش را به سرم تکیه داد:عزیزم
گریه نکن باور کن برای منم سخت بود اگر سختر از برای تو نبوده باشه راح تتر نبوده .با بغض:اره سختت بود
که موندی؟!!
 اره تو راست میگی من نباید بدون دنیام جایی برم اشتباه کردم خواهش میکنم منو ببخش .چقدر دلم براشتنگ شده بود دستم را باال اوردم و موهای قهوه ای رنگش را نوازش کردم لبخند زد و دستم و بوسید به چشم
هایش نگاه کرد به چشم هایم نگاه کرد و لب هایش را روی لب هایم چفت کرد دلم برای طعم لب هایش تنگ
شده بود تا موقعی که نفس کم اوردیم از هم جدا نشدیم کمی ازم جدا شد و همان طور که نفس نفس میزد
لبخند زد :میخوام بریم ماه عسل .با تعجب نگاهش کردم گفت:عروسی که شایسته ات بود نتونستم برات بگیرم
اما االن بهترین ماه عسل دنیا میبرمت.
پس بچه ها؟؟ -فقط خودم و خودت بدون بچه .با لبخند نگاهش کردم و سرم را تکان دادم.

چند سال بعد

دنیل زود باش دیگه دیر شد بد تر از صدتا زن ناز و ادا داری .خندید و ارام بینیمو کشید:حرص نخور عزیزم
پوستت چروک میشی بد دیدی سرت هوو اوردم ..دست به کمر ایستادم:عهه اینجوری باشه برو زن بگیر کسی
جلوتو نگرفته ولی مطمئن باش هیچکس و مثل من پیدا نمیکنی .به طرف تخت رفتم و پشت بهش نشستم وقتی
دید واقعا ناراحت شدم کنارم نشست و دستم و گرفت :رها ناراحت نشو شوخی کردم باور کن و اگر نه من از
کجا زنی خوشگل و شیطون و زبون درازی مثل تو که همه ی دنیامه گیر بیارم.
 حرفتو زدی حاال هم الکی پاچه خواری نکن که خر نمیشم .محکم بغلم کرد:اخ که اینجوری حسودی میکنیدوست دارم محکم بغلت کنم و انقدر بوست کنم که....از حرفش خندیدم:گوشام دراز شد بدو بریم االن نفس
ناراحت میشه .ارشن که توی سالن نشسته بود با دیدن ما بلند شد :کجایید شما؟؟ خاله نفس زنگ زد.
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 اوه اوه دیر شد،ارشاویر امدی؟؟ ارشاویر به طرف پدرش دوید ودنیل محکم بغلش کرد و صورتش را بوسیدبه طرف خانه ی نفس رفتیم تولد سه سالگی دوقلو هاش الناز و ارمین بود وقتی رس یدیم همه رسیده بودند و ما
تقریبا اخرین نفر ها بودیم حاال سوگند با یکی از دوست های ارتام که رئیس همان شرکتی بود که درش کار
میکرد ازدواج کرده بود سهند هم با یه دختر خیلی خوب و با شخصیت که نقاش بود ازدواج کرد مازیار و ریما
هم در شرف ازدواج بودن رهام هم که رف ته بود المان و داشت ادامه تحصیل میداد بچه ی دوم مارال و مهران
هم که یه پسر خیلی تخس وگریه او ولی شیرین بود به دنیا امد البته زندگی همیشه روی خوبش را نشان نمیده
اتفاق تلخی هم افتاد و ان هم مرگ مادرجون بود که برای همه ضربه ی خیلی سنگین و ناراحت کننده ای بود و
این گردش دوران است که یکی میرود و دیگری پا به دنیا میگذارد دیانا هم که ماه های اخر بارداریش و
میگذروند و در کنار ارتام به خوبی و خوشی زندگی میکرد ناگفته نماند که بابا هم وقتی دید من رابطه ی خوبی
با دنیل دارم و واقعا عاشق هم هستیم او هم کم کم گذشته را ف راموش کرد و او را به عنوان دامادش پذیرفت و
من حاال چقدر خوشحالم که همچین خانواده ای دارم دست دنیل دور کمرم حلقه شد نگاهش کردم ارام در
گوشم زمزمه کرد:ممنونم ازت بابت خانواده ای که بهم دادی خیلی دوست دارم .........حاال میتونم با صدای بلند
فریاد بزنم:من خوشبختم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰

پایان
95.12.20.

امیدوارم از خوندن این رمان لذت برده باشید و در اثر های بعدی نیز حمایتم کنید،کمی و کاستی ها رو به
بزرگواری خودتون ببخشید.
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