
 
 آیلین بانوی من 1

 آيلين بانوي من ..... .....
 
 

 از در دانشگاه كه بيرون اومدم 
 با محيا دختر داييم خداحافظی كردم 

 كيف ويولن روي شونه ام جا به جا كردم ....



 
 آیلین بانوی من 2

 هواي خرداد ماه گرم شده بود ...
 بعد از كلی تمرين طاقت فرسا سوار 206 البالويی رنگم شدم

 به سمت خونه رفتم
 نگاهی به ساعت كردم ، 5 بعد از ظهر بود 

 رانيک حتما تا حاال اومده بود 
 زنگی به رانيک زدم ...

 - سالم رانيک كجايی؟؟ 
رانيک با صداي بمی كه انگار تند تند داشت نفس می كشيد گفت : سالم آيلين جايی 

 هستم شب دير ميام
 - اوكی من ميرم يه سر خونه مامان ،بعد ميرم خونه 

 رانيک - باشه می خواي شب بمون 
  "اين بشر جديدا خيلی مشکوک ميزد... فکري كردم گفتم : باشه  "

 ماشين را به سمت جردن كج كردم ...
 17 سالم بود كه عاشقه رانيک شدم 

 البته چه عشقی ؟ 
 االن كه 3 سال ميگذره ميدونم و مطمىن شدم كه يه هوس بچگانه بود...

اون روزي كه با محيا و دوستام كه همه توي يک محل ساكن بوديم  براي مسابقه 
 دوچرخه سواري می خواستيم ، بريم ...

 ذهنم پركشيد به اون روزها....
 
 

 ~~~~~~~~~~~ 
 



 
 آیلین بانوی من 3

 رفتم توي حياط نگاهی به دوچرخه اسپرت و  قرمز رنگم  كردم ...
 ساعت 3 لباس پوشيده اماده از در زدم بيرون ..

 كاله دوچرخمو گذاشتم عينک  زدم 
 به سر كوچه نرسيده بودم كه محيا رو ديدم 

 سالم چطوري دختر دايی بد اخالق ؟  -
 محيا - عليک دختر عمه ي زشت 

 - زشت عمه ات 
 محيا قهقهه اي زد گفت : خاک تو سرت مامانتو گفتی 

 رو آب بخندي ...  -
 محيا - آيلی به نظرت امروز كی مسابقه رو ميبره 

 - معلومه عزيزم رئيستون 
 محيا دهنشو كج كرد و  گفت : برو كنار باد بياد بچه اين بار كور خوندي استادت ميبره

 همينطور داشتيم كلکل ميکرديم كه به بچه ها رسيديم ...
 - چطورين الت و لوت محل ؟ 

 دستامونو بهم كوبيديم همزمان گفتيم : 
 بزنين بريم براي يه مسابقه توپ ... 

 كه صداي يه پسر جون اومد گفت : دختر خانما مياين با ما مسابقه بدين
 نگاهی به قد و باالشون كردم 

 بهشون نمی خورد بچه محل ما باشن 
 چون من همه بچه هاي محل رو می شناختيم  ....

 
 

 نگاهم روي پسري كه سردسته شون  بود 



 
 آیلین بانوی من 4

 ثابت موند...
 يه پسر قد بلند چهار شونه كه با قيافه اي كمی به خشونت ميزد...

 و اين امر ابهتشو بيشتر كرده بود
 خوشگل  نديدي خانم كوچولو....  : پوزخندي زد و گفت  

 بين ابروهام چين انداختم وگفتم : هه خوشکل ديدم ميمون نديدم شازده
 با اين حرفم دخترا زدن زير خنده 

 پسره دندوناشو از روي حرص بهم ساييد و نگاه خشنی بهم انداخت 
 سوار دوچرخه ام شدم 

 اومديم حركت كنيم كه ...
 همون پسره گفت : چيه ترسيدي ببازي كه مسابقه ندادي...

محيا گفت : برو اقا ما اصال شمارو در شأن خودمون نميدونيم كه بخوايم باهاتون 
 مسابقه بديم 

 اون يکی پسره گفت : اِه خانوم متشخص حاال افتخار يه مسابقه رو به ما ميدين؟ 
 البته اونم با موتور 

 نگاهی به موتوراي اپاچيشون كردم 
 ميدونستم دخترا موتور سواري بلد نيستن...

 اما من خودم بعضی وقتا موتور سواري ميکردم ، عاشق موتور بودم ....
پسره خنده اي كرد گفت : ههههه يادم رفته بود شما تيتيش مامانيا كه موتور سواري 

 بلد نيستين , همين دوچرخه رو به زور بلدين 
 با اين حرفش دوستاش زدن زير خنده

 - باشه مسابقه ميدم با موتور اما شرط دارم ...
 اگه شرطو قبول كردين اوكيه ....

 



 
 آیلین بانوی من 5

 
 پسرها نگاهی بهم انداختن گفتن : باشه قبول شرطت چيه 

- اگه ما برديم بايد تا خونه با لباس زير برين حاال زيرپيرهن دارين يا پيرژامه  دارين يا 
 شايدم فقط لباس زيره به ما ربطی نداره اگه قبوله بفرما

 نگاهی بهم انداختن گفتن : قبوله اما اگه ما برديم چی؟؟ 
 - شرطتونو بگين...

پسره - اوكه اول معرفی كنيم .., من رانيک هستم اين دوتا هم شهريا رو مسعود 
 دوستامن..

  !- ما هم كه الزم به معرفی نيست , حاال شرط؟؟
 رانيک كه بهش برخورده بود 

 بازم من از قيافه اش خوشم امده بود
 اما خيلی بچه پررو بود

 رانيک : اگه من بردم بايد دوست دخترم بشی 
 - ديگه چی خيلی رو داري

 رانيک - دو تا دوست معمولی چيه نکنه تو اينم حرفی داري ...
 

~~~~~~ 
 

 ماشين و كنار در بزرگ خانه مامان اينا نگهداشتم.
 خيلی وقتا به گذشته فکر ميکردم تا اشتباهم و پيدا كنم ببينم كجا اشتباه كردم 

 ادم جا زدن نبودم كه زود از چيزي دست بکشم 
 شايد همين اخالقم بود كه مرتکب اين اشتباه شدم ...

 بعد از چند تا بوق درب خونه باز شد 



 
 آیلین بانوی من 6

 ماشين و پشت ماشين پدر جون 
 پارک كردم 

 حتما پدر جون به مطب نرفته بود
 با سر و صدا وارد سالن شدم 

 كبري خانوم خدمتکار چندين سالمون با لبخند اومد طرفم كيف ويولن و گرفت 
 يه ماچ گنده از اون لپاي تپلش گرفتم 

 مامان از پله ها پايين اومد 
 نگاهی به اون هيکل بی نقص و قد بلندش كردم 

 پدرش از كردهاي اصيل كردستان بود 
 مامان هم مثل كرها اون منطقه قيافه ي قشنگی داشت 

 قد بلند و چشماي سبزه كشيده 
 دانيار و دايانا برادر خواهر دو قلوم بيشتر شبيه پدر خونده ام بود 

 البته براي من درست مثل پدر خودم بود
 مامان اومد گونمو بوسيد گفت : چه عجب از اينورا 

 - اِه مامان من هر روز اينجام كه 
 پدر جون كجاس؟؟

 مامان خنديد گفت : امروز از خوشحالی اش جايی نرفته
 - حاال چه خبره كه انقدر خوشحاله

 مامان - ايليا بعد 12 سال داره بر ميگرده 
 - چيييييی؟؟؟؟ واويال...

 مامان - تو هنوز كينه ي اون زمان و داري 
 سرشو تکون داد گفت : واقعا كه ، اون موقع شماها بچه بودين. 

 - كی ميگه اون خيکی خان بچه بود 



 
 آیلین بانوی من 7

 12 سال از من بزرگتره كجاش بچه است مرد گنده ... ....
 
 

 سالته دختر، شوهر كردي هنوز هم مثل بچه هايی 20 -مامان 
نخير؛من اون موقع يه دختر بچه ي ناز و ملوس بودم اما اون چی يه  !- كی ؟ من 

 پسره خرس گنده بود...
 بعدش مادر من ايليا وقتی رفت يه پسر20ساله ي خيکی بود

 من فقط 8سالم بود يادتونه
 مامان - آيلی عزيزم تو كه كينه اي نبودي

 - حاال اين مزاحم كی مياد؟؟ 
 مامان - به احتمال زياد تا يک ماه ديگه بياد

 - اووو باز خوبه , پدر جون كجاس
 باال اتاق مطالعه با بچه ها

 - من يه سر برم پيشش دلم براش يه زره شده
 مامان - برو عزيزم

 رفتم باال اتاق كار بابا ...
 در و آروم باز كردم 

 اون دوتا ورجک داشتن از سرو كول پدر جون باال ميرفتن...
 پريدم وسط اتاق و گفتم : پخخ

 پدر جون لبخندي زد وگفت : تو كی اين عادت هاتو ترک ميکنی؟ 
 رفتم جلو گونه شو بوسيدم 

 - پدر جون من چطوره 
 دانيار و دايانا مثل قوم اجوجومجوج پريدن رو كولم



 
 آیلین بانوی من 8

 - برين اونور ببينم بچه هاي خرس گنده ول كن نيستن....
 پدر جون هم به دعواي الکی ما می خنديد

 يکم كه خونه مامان اينا موندم 
 خداحافظی كردم تا به سمت خونه برم

ميدونستم معلوم نيست اين رانيک باز كجا پارتيه و اون همونجا پالسه ديگه خسته 
 شده بودم ...

بعضی وقتا خونه خودمون پارتی ميگرفت  اون موقع من از خونه ميرفتم بيرون حوصله 
 سرو صداي اونا رو نداشتم...

 سوار ماشين شدم بی خبر از همه جا سمت خونه روندم.....
 

~~~~~~~~~~ 
 

 دوباره گذشته و اون روز مسابقه مثل يک فيلم به خاطرم اومد .... 
 

 محيا اومد طرفم گفت :آيلی يعنی چی ؟
تو كجا ميتونی مثل اينا موتور سواري كنی ؟اين كارا چيه ؟ اين چه حرفيه كه ميزنی ؟ 

 اين شرط مسخره چيه ميذاري ؟ 
 - تو غصه نخور از همين االن ما برنده ايم 

نگاهی به ته كوچه اي بلند و بازمون انداختم گفتم : از همينجا ميريم ته كوچه و بر 
 ميگرديم , قبوله 

 رانيک : قبوله 
 من سوارموتور يکی از دوستاي رانيک شدم و

 رانيک سوار موتور خودش ...



 
 آیلین بانوی من 9

 كاله ايمنی موتور روي سرم گذاشتم
 اماده براي حركت بوديم 

 با سوت محيا ....
 گاز موتور گرفتيم .....

 و اون زودتر از من حركت كرد 
 منم به دنبالش گازشو دادم 

 من بايد می بردم .... ....
 
 

 اصال دلم نمی خو است بازنده باشم...
 بايد می بردمش تا جايی كه می تونستم به گاز موتور فشار آوردم....

 در اخرين دقايق ، كمی زودتر از رانيک موتور رامتوقف كردم....
 صداي دست و جيغ بچه ها بلند شد

 از موتور پريدم پاين و با خوشحالی كالهمو برداشتم 
با صورتی خندان و برق چشمانی كه پيروز ميدان بود نگاهی به همه انداختم وگفتم : 

 حاال نوبت اجرا كردن شرطه...
 سه تايی نگاهی بهم انداختن

 - چيه تا حاال همو نديدين يا  می خواين زير شرط بزنين؟ 
 مسعود - اما ما پيرژامه  تنمون نيست 

 مونيکا با پرويی گفت : خوب لخت برو آقا 
 هممون از اين حرف مونيکا زير خنده زديم

محيا - ميگم بچه ها اينا با اين تيپ و قيافه اين موتورا بخوان با لباس زير تا خونه 
 برن چی فيلمی ميشن چقدر ملت بخندن



 
 آیلین بانوی من 10

 - به ما ربطی نداره تا تو ديد ما هستين بايد با لباس زير برين , ياال
 با حرص لباساشونو در آوردن 

 سوار موتوراشون شدن گازشو دادن از ديد ما ناپديد شدن...
 جيغی كشيديم دستامونو بهم كوبيدم ...

 
~~~~~~`` 

 ماشين و توي  پاركينگه آپارتمانمون پارک كردم ...
 سوار آسانسور شدم 

 و به طبقه خودمون رفتم
 كليد راانداختم در و باز كردم 

 صداي آهنگ و جيغ و رقص نور كل سالن و بر داشته بود
پوزخندي زدم پيش خودم گفتم : به من ميگه دير ميام بعد اقا براي خودش پارتی 

 تشکيل داده...
 نگاهی به دوستاي عالف تر از خودش انداختم كه داشتن در آغوش هم می رقصيدن

 بين جمعيت نگاهی به رانيک كردم كه با يه دختره توي بغل هم می رقصيدن 
 سري تکون دادم طی اين دو سه سال كه از اشنايی و ازدواجمون ميگذشت 

 البته بعد از ازدواجمون فهميدم كه اين چه مار خوش خط و خاليه
بی توجه بهشون از كنارشون رد شدم رفتم سمت اتاق خواب . انگار اصال نفهميده بود 

 كه من اومدم 
لحظه اي اخر كه خواستم وارد اتاق بشم نگاهم به رانيک و اون دختر توي بغلش افتاد 

 كه می خواستن از هم لب بگيرن
 دستمو مشت كردم تا به اعصابم تسلط داشته باشم ....

 وارد اتاق شدم در و محکم كوبيدم. ....



 
 آیلین بانوی من 11

 
 به سمت تخت رفتم و خسته و با با همون لباس ها خودم را روي تخت پرت كردم ...

 االن كه به روزهاي گذشته فکر ميکنم 
 می بينم كه ...

بايد حرف مامان و گوش ميکردم يه دختر بچه اي 17 ساله از عشق و عاشقی چی 
 سرش می شه كه ادعاي عاشقی ميکردم....

 
 دوباره  فکر و ذهنم به گذشته پرت شد....

 
~~~~~~~ 

 
 بعد از اون مسابقه ديگه اون پسرها رو نديدم و كال از خاطرم رفته بودن..

 
 بچه ها پايه ايد بعد از ظهر بريم اسکی؟

 مونيکا گفت : من نمی تونم .
 قراره با مامان جايی برم.

 - خوب مونيکا خانم كه نمياد 
 مهتاب و محيا شما دوتا چی ؟؟ 

 محيا - ناف من و تو رو كه بهم بستن عزيزم هر جا بري باهاتيم  
 مهتابم گفت : منم پايم

 بعد از كلی اصراربه مامان موفق به  و راضی كردنش شدم
 بعد از ظهر با بچه ها به اسکی رفتيم.
 بعد از كلی بازي هر سه تامون خسته 



 
 آیلین بانوی من 12

 توي كافی شاپ نشسته بودم . 
 منتظر سفارشتامون...

 كه يه جوون اومد طرفمون 
 گفت : اجازه هست ؟ 

 روي صندلی مقابلمون نشست ..
 مهتاب - هوي آقا ،ما هنوز اجازه نداديم كه نشستی

 نگاه دقيقی به چهره اي پسره انداختم
 به نظرم خيلی آشنا بود ...

 -ببينم ما شما رو جايی نديديم؟ 
 پسره گفت  -چرا يادتون نيست مسابقه موتور سواري ..

محيا - اهان شما همونايی هستين كه با لباس زير رفتين خونه؟ اون دوتا يار غار تون 
 كو ؟ 

 رانيک - بله ما همونا هستيم .
 دوستامم دارن براي خودشون خوش ميگذرونن....

 شما از اينورا ؟ 
 - مگه اينجا رو خريدي كه ميگی از اينورا آدم براي چی مياد پيست اسکی ؟ 

 البد فکر ميکنی براي قهوه خوري ميايم 
رانيک - ماشاهلل چه زبونی داري تو دختر بعد خم شد با اون چشماي گيراش گفت : 

 مواظب باش يه روزي اين زبون تندو تيزت كار دستت نده خانوم كوچولو....
 پوزخندي زدم گفتم : هع پياده شو با هم بريم شازده ، چه زود هم پسر خاله می شی 

 نگاهی به قهوه هاي نيم خوردمون انداختم گفتم : پاشين بريم بچه ها
 و هر سه تايی بلند شده وبعد از گرفتن ماشين به سمت خونه رفتيم...

 "البته اسکی ساده رفته بوديم نه اسکی روي برف "



 
 آیلین بانوی من 13

 
~~~~~~~~~ 

 
 با باز شدن در اتاق به خودم اومدم 

 نگاهی به قد و باالي رانيک انداختم 
 نميدوستم ساعت چنده 

 مست و خمار اومد خودشو كنارم روي تخت انداخت 
 من و كشيد توي بغلش گفت : كی اومدي خوشکله ؟ 

 دهنش بوي گند مشروب ميداد
 با دستام  به اونور حولش دادم 

 - برو كنار رانيک دهنت بوي گند الکل ميده 
 رانيک - اوووم دوست دارم بغلم باشی 

 دستش روي بدنم در حركت درآورد 
  .وقتی ميدونستم راحت داره بهم خيانت ميکنه ،حالم از هر دومون بهم می خورد

حتما بايد يه فکري به حال اين زندگی نکبت ميکردم وگرنه منم باهاش تو منجالبی 
 كه درست كرده فرو می رفتم 

 گردنم بوسيد...
 اما آنقدر خورده بود كه چند لحظه بعد خوابش برد....

 پشتم بهش كردم و بعد گذشت مدتی به خوابيد رفتم  ....
 

 صبح وقتی پا شدم 
 رانيک هنوز مست خواب بود

 ميدونستم حاال حاالها بيدار نمی شه لباس پوشيده به سمت دانشگاه رفتم ..



 
 آیلین بانوی من 14

البته من دردانشگاه رشته ام ستاره شناسی و نجوم بود ولی به خاطر عالقه زيادم به 
 موسيقی كالسهاي موسيقی دانشگاه آزادم ميرفتم

 عاشق سياره و ستاره ها بودم 
 اگر ساعتها با تلسکوب آسمون را رصد ميکردم بازم كم بود...

محيا و مونيکا مثل من نجوم می خوندن اما مهتاب رشته هنر را انتخاب كرد و در 
 دانشگاه از ما جدا بود....

 
 چند روزي از پارتی كه رانيک گرفته بود ميگذشت 

 اين مدت خيلی مشکوک شده بود 
 كم تر خونه بند می شد 

 منم درگير امتحانهاي آخرترم بودم ...
خدا رو شکر مامان خبر داده بود كه اومدن گامبو عقب افتاده و فعال تا يکی دو ماه 

 ديگه نمياد 
 اين موضوع باعث بسی خوشحالی من بود 

 طی اين دوازده سال از شدت تنفرم  حتی يک عکس هم ازش نديدم .
 چون دلم نمی خواست قيافه گنده اش را ببينم ...

 اخه اون گامبوي صورت جوش جوشی ديدن داشت...واهلل 
 حتما بايد  براي دو روز با بچه هاي دانشگاه يه روستاي اطراف تهران می رفتم 

 
 در حال جمع كردن وسايل بودم 

 - رانيک غذا تو يخچال برات گذاشتم 
 اگه می خواي نرم؟

 رانيک اومد نزديکم دستشو دور كمرم حلقه كرد گفت : نه بابا، برو بچه كه نيستم 
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با اينکه دلخوشی ازش نداشتم اما دلم نمی خواست باعث خرابی زندگيم باشم ،نبايد 
 توي اين سن كم يه زن مطلقه بشم

 لبخندي زدم گفتم : باشه پس با خيال راحت برم 
 رانيک - راحت راحت

 بعد از خدا حافظی با رانيک 
 تلفتی با مامان خدا حافظی كردم 

 با مينی بوس كه گرفته بوديم به سمت يکی از 
 روستاهاي اطراف تهران رفتيم....

 آب و هواي خنک بهاري توي  روستا برامون خيلی لذت بخش بود
شب كه می شد آسمانش اونقدر ستاره بارون می شد كه آدم دلش می خواست ساعت 

 ها بشينه تماشا كنه...
 بعد از دو روز خسته كننده 

 تقريبا ساعتهاي 10 شب رسيديم
 به كسی اومدنمون را اطالع نداده بودم  

 از بچه ها خدحافظی كردم 
 با كليدم در و آروم باز كردم

 اما با ديدن صحنه هاي رو به رو قلبم وايستاد...
 واقعا اينجا چه خبر بود...

 كلی زن و مرد كه مثل حيوون به جوون هم افتاده بودن 
 مست و پاتيل داشتن از هم لب ميگرفتن

 ديگه شورشو در اورده بود 
 هر چی نگاه كردم 

 رانيک و پيدا نکردم رفتم سمت اتاق خواب مون 



 
 آیلین بانوی من 16

 همين كه در اتاق و باز كردم 
 رانيک و لخت با يه زن كه در حال  رابطه بودن ديدم

 باورم نمی شد....
 اينجا خونه اي من بود 

 يا فاحشه خونه بود
 من ديگه انقدر بی بندو بار نبودم كه فقط لبخندي بزنم...

 جيغ بلندي كشيدم 
 رفتم طرفشون..

 موهاي دختره رو كه زير رانيک بود و كشيدم 
 - دختري هرزه گمشو از خونه اي من بيرون ...
 رانيک لخت طرفم اومد گفت : تو كی اومدي 

 - چيه باعث شد عيشتونو خراب كنم 
 تو خجالت نميکشی 

 مگه من چی كم دارم كه هر روز به گندكاريات اضافه ميشه ها
رانيک - تو بسم نيستی می فهمی من دلم می خواد با همه باشم من لذت می برم از 

 رابطه داشتن
تف انداختم طرفشو گفتم : خاک تو سر من كنن كه توي خائن و قبول كردم هر چی 

 پدرم گفت : اين بدردت نمی خوره قبول نکردم . حرفاشونو باور نميکردم 
 فکر ميکردم خوبی اما افسوس...

 ولی اين دفع ميرم اما قبل رفتنم 
 به 110 زنگ ميزنم تا بياد همتونو جمع كنه دختره رو حول دادم 

 گوشيمو از توي جيبم در آوردم تا به پليس زنگ بزنم 
 رانيک اومد طرفم گوشی را از دستم كشيد
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 من و سفت چسبيد گفت : فک كردي ميذارم زنگ بزنی 
 رو به دوستاي بد تر از خودش كرد گفت : ياال جمع كنيد بريد

 - ولم كن بی شعور ازت متنفرم می فهمی 
 رانيک - هه متنفر باش مهم نيست 

 همونطور وايستاده بود و دستاي منو سفت از پشت چسبيده بود
 از دستاي كثيفش كه دستامو گرفته بود منزجر شدم 

 معلوم نيست با چند نفر روي تخت من رابطه داشته و من تازه ديدم 
 براي ساده لوحی خودم افسوس خوردم 

 بعد از رفتن دوستاش دستمو ول كرد
 رفتم سمت كوله ام برش داشتم 

 گفتم : تو يه موجود روانی حال بهم زنی 
 حيف اين چند سالی كه به پات موندم 

 از در آپارتمان زدم بيرون 
 اشکام روان شدن ....

براي يک زن خيلی سخته كه مرد شو با كس ديگري ببينه ،اونم توي خونه خودش 
 روي تخت خودش..... و توي بدترين حالت ممکن. ....

با همون حالت زار و صورت پر از اشک فرمون ماشين  راسمت خونه مامان اينا 
 چرخوندم ...

 اشکامو پاک كردم ...نبايد براي آدم بی ارزشی مثل رانيک گريه ميکردم..
 

 دوباره ذهن لعنتيم به گذشته پر كشيد ...
 

~~~~~~~~~ 
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 يادمه اون روزا رانيک با اون چهره ي گيراش خيلی ذهنمو مشغول كرده بود
 دلم می خواست باز ببينمش...

 يه بعد از ظهر پنج شنبه بود كه به زور ماشين مامانو گرفتم...
 زنگ زدم به محيا...

 - الو محيا مياي بريم يه گشت بزنيم؟
 محيا - با چی گشت بزنيم خانوم ؟ 

 - با ماشين مامان جون 
 محيا - اما آيلی تو كه به سن قانونی نرسيدي تا گواهينامه بگيري 

- اَه محی اذيت نکن تو كه ميدونی من بلدم به اون دوتاي ديگه ام زنگ بزن ميام 
 دنبالتون...

 گوشی رو قطع كردم 
 سوار ماشين مامان شدم عاشق رنگ آلبالويی ماشينش بودم...

 يه اهنگ توپ هم گذاشتم تا بتركونم
 همينطور سرمو باهاش تکون ميدادم

 سر خيابون اصلی كه رسيدم ديدم مثل خمير وارفته دارن ميان،
 جلو پاشون ترمز كردم 

 سه تايی سوار شدن 
مونيکا - واي آيلی آروم بريا من هنوز آرزو دارم جوونم شاهزاده قصه هام هنوز با اسب 

 سفيدش نيومده...
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 به بيرون اشاره كردم 
گفتم : ايناها انگار منتظرته،فکر كنم اسبشو يادش رفته بياره ميخواي سوارش كنم 

؟وچندمتر جلوترنگه داشتم وپسره باپرروئی به طرف ماشين اومد وتاخواست سواربشه 
گاز وگرفتم وباسرعت دور شدم بچه هاهمه زدن زيرخنده وگفتن:پسره ي پرووو كوره 

نمی بينه چهارتا خانومه متشخص سوارهستند واي آيلين  آروم، ميدونی اگه پليس 
بگيرتمون چی ميشه؟گواهی نامه ام كه نداري ازترس پاموگذاشتم رو ترمز وبا پژو 

 پارس روبه رو برخورد كردم همه يه صدا...وااااي گفتيم 
ازماشين پياده شدم خوشبختانه خيلی خسارت نديده بود كه راننده جلوئی هم پياده شد 

 وباسرو صدا به طرف مااومد كه دخترا باتعجب گفتن:بازم تووو
وباكمال تعجب دوباره رانيک وديدم اوه اوه ببين باماشين مردم چيکاركرده... چيه 

 شلوغش كردي چيزي نشده خسارتش هرچی ميشه بگو بدم
 رانيک - نوووچ صبرميکنيم پليس بياد

اي بابا پليس چه صيغه ايه؟دوبرابر پول ميدم كمی فکركرد وگفت:باشه امايه شرط داره 
 اول اينکه ميام دم درتون ميگيرم,دوم اينکه بايد عصرجمعه يه قهوه بامن بخوري 

كالفه گفتم : باشه حاال می تونيم بريم؟كه دوباره گفت:نه ديگه نمی خوايد يه شماره 
اي...آدرسی.. به مابديد؟مدارک ماشين وهمراه با آدرس خونمون دادم و سوار ماشين 

 شدم كه 
محيا - خنديد وگفت:انگار شاهزاده آيلين زودتر ازشماها پيداش شد اونم با 

 پژوپارس,همه خنديديم غافل از آينده اي نامعلوم.. ....
 
 

 ماشين و كنار خونه مامان اينا پارک كردم
 از مرور گذشته خسته شده بودم...
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 زنگ در و زدم 
 صداي ناز و ملوس دايانا از اونور اومد: كيه؟ 

 - دانی باز كن منم 
 دايانا - واي اجی تويی سالم 

 - عليک پشت در احوال پرسياتو ميکنی بزن بازشه ديگه
 دايانا - باشه 

 بعد با صداي تيکی در باز شد 
 حتی اعصاب آوردن ماشين را توي حياط نداشتم 

 وارد حياط شدم 
 مامان و پدر جون هر دو كنار در سالن منتظرم وايستاده بودن

 از چند پله كوتاه باال رفتم 
 خودمو انداختم بغل مامان 

 به زير گريه زدم
 مامان هول شده بود دستی پشت كمرم كشيد گفت : چی شده آيلی؟ 

 وارد سالن شديم 
 روي مبل نشستم پدر جون و مامانم كنارم نشستن 

 با هق هق همه ي ماجرا رو تعريف كردم
پدر جون خيلی عصبی شد گفت : چرا زودتر نگفتی مگه تو بی كس و كاري كه هر 

 كاري دلش خواسته كرده 
 سرمو بين سينه ي مردونه اش فشرد گفت : غصه نخور عسل بابا من خودم پشتتم 

 مامان هم كه با من فقط گريه ميکرد ميگفت : از امانت كيان درست مواظبت نکردم 
پدر جان مامان و كشيد تو بغلش و گفت : خانوم گل من،تقصير شما چيه چرا خودتو 

 اذيت ميکنی 
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 هم خسته بودم هم حالم خوب نبود 
 به طرف اتاق خودم رفتم ،دست نخورده مونده بود

 خودمو روي تخت پرت كردم ....
 

 دوباره اين ذهن سركش پرواز كرد به گذشته....
 

~~~~~~~~~ 
 

 بعد از اون روز كه تصادف كرديم مامان ديگه اجازه نداد ماشينشو سوار بشم 
 رانيک مدارک و آورد دم در خونه 

 هيچ خسارتی هم نگرفت 
 من بيشتر از اين كارش خوشم اومد 

 جمعه وقتی به كافی شاپ رفتيم
 برام يه كادو گرفته بود 

 با اصرار و زبون بازي كادوشو بهم داد
 منم قبول كردم ...

 كم كم رفته رفته عاشق هم شديم 
 تازه امتحان كنکور داده بودم كه 

 رانيک اومد خواستگاريم 
 اما مامان و پدر جون قبول نکردن گفتن : بچه اي وقت ازدواجت نيست 

 اما من كه فکر ميکردم عاشق رانيک شدم انقدر اصرار كردم تا راضی شدن 
 با اين وجود پدر جون گفت : اشتباه ميکنی اينا خانواده خوبی به نظر نميان 

 ولی انگار اون موقع ها گوشام ناشنوا و چشمام نابينا شده بود...
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 بعد از يک عروسی مفصل با رانيک رفتم زير يه سقف 
 مدتی كه از زندگيمون گذشت فهميدم رانيک اونی كه نشون ميده نيست 

 اما گفتم : من عاشقشم و همه چيزو درست ميکنم...
اما نشد و كار به جايی رسيد كه تو خونه ي من ، رو تخت من با يکی ديگه هم آغوش 

 بشه....
 قطره اشک سمجمو پاک كردم 

 با خودم زمرمه كردم 
 هر كسی امکان داره اشتباه كنه  ....

 صبح وقتی بيدار شدم 
اول تعجب كردم كه چرا توي خانه مامان اينا خوابيدم بعد از اينکه هوشياري ام را به 

 ..!!دست آوردم و فهميدم كه موضوع چيه و من اينجا چيکار ميکنم
 اما كم كم همه ي اتفاقات ديشب يادم اومد..

 خدا رو شکر كه دانشگاه تعطيل شده بود 
 اعصاب و توانايی ترم تابستونی نداشتم ...

 نگاهی توي آينه به پوست سفيدم و
 موهايی كه به طور طبيعی رنگ روشن بود و رگه هايی از هاياليت  داشت انداختم؛
چشم هام سبزه تيره، قدم نه خيلی بلند بود و نه كوتاه در كل نه زيبايی اساطيري 

 داشتم و نه زشت بودم 
 يک كالم به نظر خودم زيبا بودم ....

 
 روزها از پی هم می گذشت خبري از رانيک نبود 

 انگار گم و گور شده بود 
 پدر جون گفت : فعال يه مدت صبر كنم تا ببينيم چی ميشه 
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 يک ماه می شد كه  اومده بودم خونه مامان اينا
 بعضی روزها با دايانا و دانيار بازي می كردم بعضی روزا به گلها آب می دادم

 ديدم اينطوري بی فايده است 
 اون در حال خوش گذرونی هاشه و من زانوي غم بغل گرفتم كه چی بشه 

 محيا زنگ زد تا با هم به بيرون بريم
 منم استقبال كردم 

 هميشه از رنگهاي به قول مامان عجق وجق استفاده ميکردم ...

 همراه مهتاب و مونيکا و محيا به كافی شاپ هميشگی رفتيم ...
 داشتيم ميرفتيم سمت كافی شاپ 

 كه يه پسر سوسول دست يه دختر سانتی مانتال و گرفته بود
 داشتن به سمت كافی شاپ 

 ميرفتند . 
 مونيکا گفت : ببخشيد آقا اون صد هزار تومنی مال شماست؟ 

 پسره يه نگاهی به اطرافش كرد گفت : كدوم صد هزار تومنی؟ 
 مونيکا با تعجب به زمين نگاه كرد گفت : اِه االن همين جا بودا انگار بال در آورده رفته

 بعد هم يه لبخند ژيگوندي به پسر،دختره زد 
 اون دوتا هنوز هاج و واج مونده بودن 

 كه دختره با حرص گفت : خنگ مسخره ات كردن 
 مام تندي وارد كافی شاپ شديم 

مهتاب خنديد گفت : عجب اعجوبه اي هستی مونی راستی راستی ما هم باورمون شده 
 بود

مونيکا - آي نميدونی چه كيفی ميده حال اين پسراي سوسوله از خود متشکر و بگيرم 
 كال كيفور ميشم 
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 ما هم فقط براش سري تکون داديم ...
 -خوب چی بخوريم 

 مونيکا - بستنی 
 بقيه هم به خوردن بستنی رأي دادن ...

بعد از خوردن بستنی دوري توي شهر زديم به طرف خانه رفتيم .... يک هفته از 
 گردشمون ميگذشت 

 شب بود با مامان اينا دور هم.نشسته بوديم 
 كه خيکی خان زنگ زد 

 پدر جون مشغول صحبت باهاش بود 
 وقتی تلفن و قطع كرد 

 خنديد گفت : نه به نيومدنش نه به اينکه فرداشب قراره بياد
 با اين حرف پدر جون سگرمه هام تو هم رفت 

 چه وقت اومدن اين شازده بود آخه  .... "
 

 صبح وقتی پا شدم وسايلم و جمع كردم 
 مامان با ديدن بارو بنديلم 

 گفت : اقور  بخير كجا به سالمتی ؟
 - می خوام برم خونه ي دايی .

 - اونجا بري براي چی ؟ 
 - فعال دوست ندارم اون پسره رو ببينم 
 !- يعنی چی آيلی پدرت ناراحت ميشه

 - نميشه مامان جوون بذار برم .
 با اينکه مامان ناراحت شد اما چيزي نگفتم 
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 خونه ي دايی با خونه ما چند كوچه بيشتر فاصله نداشت ...
 اما حس پياده روي نبود 

 سوار ماشينم شدم 
 رفتم خونه دايی

 زنگ خونه رو زدم منتظر موندم تا در و باز كنن...
 صداي نکره ي مهيار - از پشت ايفون بلند شد 

 !محيار - ببخشيد خانم اين موقع روز آشغال نداريم بريد شب بياييد
- چرا اتفاقأ يه آشغال داريد كه تو كيسه زباله هم جا نمی شه و بوش بدجور همه جارو 

 برداشته 
 حاالم بزن در بازشه مردم از گرما

 - اگه باز نکنم چی ؟ 
- من و كه می شناسی مهيار اون قدر با لگد به اين در می كوبم تا همه ي همسايه ها 

 بريزن بيرون 
 - اوه اوه باشه بابا پشيمون شدم باز ميکنم خانمه كونگ فو كار

 در و هل دادم به داخل رفتم
 مهيار دست به سينه روي پله ها ايستاده بود

 از پايين دستی براش تکون دادم 
 به حالت دو از پله ها باال رفتم 

- سالم بر پير پسر دايی خودم تو قصد تجديد فراش نداري پير ميشی اون وقت كسی 
 !شوهرت نمی ده، رو دست ما می مونی

 - تو نگران من نباش , چه عجب يادي از فقير فقرا كردي؟
- چيکار كنم ديگه آدم خير بايد به تهی دستان سربزنه گفتم افتخار بدم اينبار بيام به 

 شما سر بزنم
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 - خوبه اين زبونو داري 
 - پس چی , محی كجاس خبرش نيست 

 - كجا باشه خرس قطبی مثل هميشه خوابه 
 - پس من رفتم اتاقش 

 به طرف اتاق محيا رفتم 
 آروم در و باز كردم 

 محيا آروم روي تختش خوابيده بود
 نگاهی به كل اتاقش انداختم 

 چشمم به پارچ پر از آب كتار تخت افتاد
 لبخند خبيثی زدم 

 پارچ و برداشتم يکجا روي سرش خالی كردم 
 محيا با جيغ از جا پريد 

 همين كه چشمش به من افتاد 
 مثل گاوي كه پارچه قرمز ديده باشه رم كرد 

 منم دوتا پا داشتم ده تاي ديگه قرض گرفتم از اتاقش بيرون پريدم 
 همينطور دور مبال دنبالم بود و فحش می داد

محيا - وايسا ذليل شده پارچ و روي من خالی ميکنی بذار گيرت بيارم يه شبانه روز 
  !توي استخر نمی ذارم بيرون بياي ، فهميدي؟

 اصال توي مزاحم و كی راه داده ؟ 
 - ببخشيد كه خونه خودم اجازه الزم نيست و زبونمو براش در آوردم 

 محيا - چه بچه پررويی هستی تو 
 مامان اينا كجان كه جلوي توي مزاحم و نگرفتن گل دخترشون و بيدار كردي 

 !!!- ايشش منظورت  گل بوگند بود ، ديگه 
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 مهيار غش غش زد زير خنده و گفت : اينو خوب اومدي ....
 

 من و مهيار  اينور مبل بوديم 
 محيا اونور مبل ، و مثل ببر زخمی ايستاده بود..

خودم و لوس كردم و گفتم : محی جوونی ببخشيد كه خيست كردم حاال بيا بوسم كن 
 آشتی كنيم 

 محيا - خيلی رو داري من بوست كنم يا تو 
 - من و تو نداريم كه دختر دايی جوونی

 محيا - باز كجاي كارت گيره منه كه اينقدر مهربون شدي اين وقت روز اينجايی؟
 - خوب من به شما افتخار دادم و براي چند روزي اومدم مهمونتون باشم 
 !محيا - اِه نه بابا موزمار بگو چی شده كه اينجا اومدي ؟حتما كارت گيره

 - جوون خودم نباشه جون تو چيزي نشده دلم براتون تنگ شده بود اومدم ، همين
 محيا - اولم كه تو غلط بکنی جون من و قسم بخوري دومأ, 

 من توي موذي رو می شناسم , هر كی و خر كنی من و نمی تونی 
 من توي هفت خط و می شناسم حاال بگو ببينم دردت چيه؟ 

 پووف كالفه اي كشيدم و گفتم : خيکی خان داره از انگليس بر ميگرده 
منم كه حوصه اش رو نداشتم گفتم بيام چند روزي پيش شما مهمان و تاج سرتون 

 باشم
 حاال فهميدي چرا اومدم فضول الدوله 

 بعد خودم و روي مبل پرت كردم 
 محيا اومد كنارم روي مبل نشست 

 گفت : خوب حاال چيکار می كنی ؟ 
 - خودمم نميدونم حاال كه من برگشتم خونه خودمون اونم بايد همين حاال بياد
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محيار - آخه دختر عمه ي بيچاره ام توي اون خونه به اون بزرگی اندازه يه سرايدارم 
 جا نداري 

 - خوبم جا دارم خودم افتخار نميدم پيش اون گامبوي بداخالق باشم
 !مهيار - من يه فکري دارم چطوره بياي سرايدار ما بشی

 نگاهی بهش انداختم رو به محيا گفتم : چقد اين داداش تو پرروهه 
 محيار - چيه مگه دروغ ميگم تازه غذا و جا و پولم بهت ميديم نظرت چيه ؟ 

 خم شدم از توي ظرف ميوه يه سيب برداشتم پرت كردم طرفش 
 سيب و رو هوا قاپيد گفت : سرايدار جان اينجا اصراف ممنوعه 

 نيم خيز شدم گفتم : ميزنمتا مهيار
 مهيار - خوب حاال ،كاراي طالقتو چيکار كردي ؟ 

 - هيچی بابا احضاريه براش فرستاديم 
 اما اقا ميگه طالقت نميدم 

 فکر كنم بايد يه وكيل خوب بگيرم ...
 

با محيا رفتيم اتاقش . محيا اون لباس خواب عروسکيش و در بيارود ، خنديدم گفتم : 
 دختري خرس گنده كی اين لباس خواباي بچه گونت و عوض ميکنی؟

 محيا - برو بابا دوست دارم
 رفتم كنار پنجره پرده رو كنار زدم 

 محيا - هی بی حيا چيکار می كنی ناموس سرت نميشه دارم لباس عوض می كنم 
 يکی از اونور می بينه

 - حاال چی ميشه يه ديد هم  به تو بزنن
 لباساشو پوشيد و به طرفم اومد

 گفت : الزم نکرده، همشون برن بميرن
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 - كی مردا ؟ اره واقعا همشون مثل هم اند هرزه و كثافت اند
 محيا قيافه متفکري به خودش گرفت گفت : يعنی بابا هاي خودمونم كثيف و هرزه اند 

 - دلت يه فصل كتک می خواد اين حرفامونو بفهمن كشتنمون 
 هر چند من از پدر خدابيامرزم چيزي يادم نيست , اما پدر جون كم تر از پدرم نيست 

 محيا - ميدونم عزيزم , بيا بيرون بريم
 - كه چی بشه ؟ 

 درد چی بشه بريم ددر ديگه اون دوتا نخاله رو هم ميگم بيان   -محيا 
 - باشه بريم

 اماده شديم تابيرون بريم
 - راستی محيا كاراي دايی چی شد تونست اون كاله بردارو پيدا كنه؟

 محيا - فعال كه پيداش نيست ولی پيداش ميکنيم ...
 اگه پيداش نکنيم مجبوريم اينجا رو بفروشيم 

 - پيدا ميشه غصه نخور
نگاهی به سر خيابون انداختم  وگفتم : پس كجان محيا - ميان ، قراره با ماشين مونی 

 بياند
 سانتافه سفيد مونيکا پيچيد جلوي پامون

 صداي شاد مهتاب بلند شد 
 چرا ايستادين بپريد باال

 رفتيم با مهتاب عقب نشستيم..
مونيکا با اون چشماي مشکی گيراش از توي آئينه نگاهی به ما انداخت روبه من گفت 

 : شنيدم قراره ايليا بياد ايران؟ 
 - اره اما تو از كی شنيدي ؟ 

 بابا ديشب گفت - حتما بعد 12سال براش جشن می گيرند 
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 - نميدونم مهم نيست 
 مهتاب - آخ عاشق جشنم كاش منم دعوت كنن يه قري بدم 

 - مطئين باش دعوتت ميکنن ما چند ساله همديگر را خانوادگی می شناسيم 
 پدرت و پدرجون دوستاي قديمی هم هستن

 مهتاب - به نظرت هنوز مثل قديم چاقه 
 - از وقتی كه رفته من هيچی در موردش نميدونم و از مامان اينا هم نپرسيدم 

 ولی مطمئنم چاق تر از قبل شده خيکی خان 
 مونيکا - همه با پاتوق موافقين 

 همه يه صدا گفتيم : اره 
 بعد از گشت و گذار ،دوباره با محيا به خونه دايی برگشتيم ....

 
 وقتی وارد سالن شديم 

 با ديدن زندايی  
 به طرفش رفتم ، بوسيدمش و گفتم : 

 سالم زندايی گلم ،چطوري ؟
 !زندايی - چطوري شيطون ؟ شنيدم باز مامانتو اذيت كردي؟

 به من می خوره ؟!كی گفته ؟من  !خودم و لوس كردم وگفتم : نه
  !لپم و كشيد خنديد و گفت : كم كه اذيت نميکنی

 دور هم نشسته بوديم كه دايی هم به جمع مون اضافه شد .
 بعد از شام دورهمی، به اتاق محيا رفتيم

 نگاهی به ساعت كردم ، گفتم :فکر كنم شازده اومده .
 محيا - يادته چقدر با هم دعواتون می شد ؟

 - اره بابا همه اش زير سر اون بود.
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 زندايی وارد اتاق شد 
 گوشی سيارو به طرفم گرفت و گفت : بيا  عزيزم ريماست ،مادرت. 

 گوشی رو از دست زندايی گرفتم 
 - سالم به بهترين مامان دنيا چطوري شما ؟ رسيدين به سالمتی ؟ 

 - سالم عزيزم اره به خانه رسيديم
 - اون شازده رو هم آوردين ؟ ماشينتون پنچر نشد 

 - باز شروع كردي 
 - ببخشيد ببخشيد , خوب راس ميگم بسه گامبالوه 

 - از دست تو كی مياي خونه 
 - معلوم نيست هر وقت اون رفت 

- من نميدونم جواب پدرت و خودت بايد بدي , زنگ زدم بگم فردا شب قراره براي 
ورود ايليا جشن بگيريم گفتم بهت بگم حتما بايد بياي فهميدي ؟چون معلوم نيست 

 ايليا كی بره تا كی خونه داييت می خواي بمونی پس بهتر بياي خونه خودمون 
  !بعد بدون خداحافظی با ناراحتی ،تق قطع كرد

 معلوم بود خيلی از دستم عصبانيه 
 زندايی و محيا داشتن نگام ميکردند 

 - اين نگاه ها يعنی چی ؟ يعنی  كامل راپورت بدم ديگه ؟اره ؟
 زندايی و محيا نگاهی به هم انداختدن بعد سرشونو تکون دادند 

 - خوب از كجا شروع كنم؟ جونم براتون بگه مامان اساسی از دستم  ناراحته 
 اون خيکی خان هم حاال حاال ها رفتنی نيست 

 فردا شبم به افتخارش يه جشن گرفتند
 از همين حاال آماده باشيد ، تموم شد .

 زندايی - اخه عزيز زندايی چرا انقدر مامانت و حرص ميدي؟ 
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- اَه زندايی من كی اذيتش كردم؟ آخه با چی زبونی بگم من از اون خيکی خان بدم 
 مياد يادتون نيست 

 چقدر منو اذيت ميکرد ؟
 اون كاري كه توي تولدم كرد يادتونه ؟

محيا خنديد گفت : واي اون كه اصال فراموش نشدنيه يادته با چه قيافه اي اومد به 
 همه گفت اولين كادو بايد كادوي اونو باز كنی 

 فيلمبردارهم اماده ايستاده بود 
 تو چه ذوقی كرده بودي كه البد اشتی كرديد و اتش بس اعالم شده 

با چی ذوقی روبان دور جعبه رو باز كردي و اون موش از توش پريد بيرون مهمونا چی 
 جيغ و دادي كردند 

 - من خنگ و باش ميگم خدايا چرا ازتوي جعبه صدا مياد 
 ازش می پرسم ميگه نه بابا چيزي نيست زود باش باز كن يه سوپرايز كوچولو 

زندايی خنديد گفت : بسه بسه كاراي خودتو يادت رفته يادت نيست بسته پفکش و 
 كنار مبل گذاشته بود تابره يه چيزي بياره 

تا برگشت توي پفکش و پر از سوسک كردي می دونستی چقدر از سوسک ميترسه 
 معلوم نيست اونا را از كجا اورده بودي ؟

من و محيا خنديديم و گفتم : واي محی يادته می خواست بره فوتبال بدبخت  پدر 
جون بعد از كلی رشوه دادن و اينور اونور كردن  می خواستند اين و تو تيمشون راه 

 بدهند
 اون وقت من و تو كفشاش و رو سراميک هاي سالن چسب زديم 

ديرش شده بود با عجله پوشيد اما هر كاري كرد پاشو نتونست از روي سراميکا بر داره 
 آخرم از تيم بيرونش كردند 

 زندايی - ببين توام اون بدبختو كم اذيت نکردي
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 - اما من يه دختر بچه بودم اون چی يه نوجوون بود حق نداشت من و اذيت كنه
زندايی - عزيزه دلم اين وسط تقصير مادرت چيه تو دخترشی و اون پسر شوهرش نمی 

 شه ،بايد اين موضوع را بدونی عزيزم 

 !می دونم زندايی حاال ببينم تاچی ميشه؟ -

-  

 بعد از رفتن زندايی  -

 روي تخت محيا نشسته بودم كه گوشيم زنگ خورد  -

 يه شماره ناشناس بود تعجب كردم  -

 - بله بفرماين  -

اگه ولگرديات تموم !چه عجب خانم خانوما جواب دادن !- بههه خانوووم خودم  -
 !شده بيا خونه 

- خفه شو عوضی تو به اون كثافت خونه ، ميگی خونه ،بهتره با همون هرزه هات  -
 خوش باشی من ديگه به اون خونه لعنتی بر نميگردم فهميدي ؟ 

- نه نفهميدم من فقط اينو می فهمم كه تو بايد بر گردي من قصد زن طالق دادن  -
 ، ندارم 

 و گوشی رو قطع كرد  -

 محيا مات وايستاده بود و به مکالمه ما گوش ميکرد -

 با صداي لرزونی گفتم : محيا چيکار كنم ؟ -
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من ديگه به اون خونه بر نمی گردم رانيک يه آشغاله چقدر بچه بودم كه گول ظاهر  -
 شو خوردم .

 محيا - عزيزم هر كسی اشتباه می كنه حاالم دير نشده غصه نخور  -

 - من از رانيک ميترسم از اون هر كاري بر مياد  -

 يادته مامان چقدر گفت تو بچه اي سنی نداري تازه هجده سالته  -

 اما من نفهم نفهميدم  -

محيا بغلم كرد گفت : آيلی تو كه ضعيف نبودي چيزي نشده االن نصف دنيا دارن  -
 طالق ميگيرن غصه نخور حاالبرم يه چيزي بيارم بخوريم 

 روي صندلی گهواره اي محيا نشستم  -

 همينطور داشتم خاطراتم و مرور ميکردم  -

 محيا وارد اتاق شد گفت : الوو كجايی ، الو الو دخی صدات ميکنم .... -

 - هيج جا بابا داشتم به گذشته فکر می كردم  -

 محيا - خوب حاال از گذشته چيزي هم دست گيرت شد ؟  -

 - اره يه كنه كه از همون  اول به من چشبيده قصد جدا شدنم نداره  -

 محيا - الکی به دلت صابون نزن من حاال حاال ها بيخ ريشتم فهميدي ؟ -

 بيا اين آب پرتقال و بخور جون بگيري زورت به ايليا برسه.. -

 !فردا شب حالشو بگيري  -

 - اوووف گفتی فردا شب چی بپوشم ؟ -
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 محيا - من چه می دونم چی بپوشی ؟  -

 - مزه پرونی بسه بگو من چی بپوشم ؟ -

محيا - خوب يه دونه از لباساي من و بگير بپوش سايزامون كه يکيه بذار يه لباس  -
 دارم نشونت بدم مهيار از كيش اورده 

 توي كمدش و نگاه كرد  -

 بعد يه لباس قرمزه دكلته شيکی رو نشون داد و گفت اين چطوره؟  -

 تو چی می پوشی ؟  !- عالی -

 محيا - تو غصه منو نخور يه چيزي می پوشم ... -

 صبح وقتی با محيا براي صبحانه رفتيم  -

 يه سالم بلند به همه كردم.  -

 تا خواستم بنشينم  -

 مهيار گفت : تا ننشستی يه ليوان چايی هم براي من بريز  -

 - مگه من نوكرتم خودت بريز براي منم بريز -

 مهيار-ميميري بريزي  -

 - اره واي مردم بعد اداي مردن در اوردم  -

 از جاش پاشد يکی زد تو سرم  -

 گفت : بميري تنبل  -
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 - زن اينده ات بميره خودت تنبلی  -

 محيار - هووي به عشق من چيزي نگو  -

 - پس عاشقی  -

 محيار - نخير منظور م اينده است  -

 - خدا شانس بده از حاال اينقدر دوسش داره  -

 محيار - كور شود هر كه نتواند ديد  -

 - مهيارررررر  -

 كور نشی باشه ، چالق شی  !مهيار - جووونم -

 زندايی خنديد گفت : اول صبحی دخترم و اذيت نکن ... -

 بالخره شب شد  -

 به اتاق محيا رفتيم  تا براي مهمونی اماده بشيم.... -

 لباس و پوشيدم و يه ارايش خيلی كم كردم  -

 محيا - اوووو ببين چی شدي ، سيندرال  -

 چرخی زدم گفتم : ماييم ديگه  -

 محيا - پررو نشو ازت تعريف هم نمی شه كرد  -

 بالخره اماده رفتيم توي سالن  -

 مهيار سوتی زد گفت : ندزدنتون  -
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 بگو چرا اين همه توي اتاق بوديد -

 ديگه داشت زير پام علف سبز می شد  -

 بهتره زودتر بريم تا دير نشده  -

 همه سوار ماشين دايی شديم .. -

 به سمت خونه ما رفتيم -

ماامشب چقدر بخنديم خيلی دلم ميخواد بعداز دوازده سال ببينم چه _ميگم محيا
 شکلی شده ...

 من كه ميگم هنوز مثل قديم چاق وخيکيه _محيا
 وقتی ازماشين پياده شديم دهنم از اون همه  ماشيناي مدل باال و چراغونی بازموند ..

 محياگفت:او له له اينجا چه خبره؟عروسيه ماخبرنداريم 
مهيار خنديدو گفت:مگه نميدونيد فرزندارشد،وارث كل ثروت جناب فرخ ساكی بزرگ 
،اومده ازقضا مجردم هست  ،اومده خوش به حال شماترشيده هاشده ها . امشب بايد 

 كزت وار جلوش خم وراست بشيد بلکه فرجی بشه. 
 ببند ،باباپشه ميره كی مياد زن شماها بشه. _محيا

 ازحياط قشنگ وزيباي پدرجون ردشديم و وارد سالن شديم ، سالن نگو،بگو سالن مد 
 يه سالم كلی به همه دادم و گونه ي مامانو بوسيدم مامان آروم نجوا كرد

 بروباال تواتاقت برات لباس آماده كردم برو بپوش
 -يه لباس خوشگل ازمحيا گرفتم پوشيدم 

 راستی مامان شازده كجاست؟نميبينم خوش استيل فاميلو خخخخخخ
 اين چه طرزصحبت كردنه؟ايليا هنوزتو اتاقشه 

  -مگه عروسه كه هنوزنيومده پايين ؟
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مامان-كمتر مزه بريز بروتو اتاقت آماده شو يه بوس هوايی برامامان فرستادم رفتم باال 
تواتاقم حقاكه مامان خوش سليقه بود يه لباس سفيد مشکی باالي زانو كه يه پاپيونم 

پشت كمرش داشت خيلی ساده وشيک بايه كفش مشکی پاشنه 5 سانتی براق برام 
 آماده كرد بود

 چشمکی به لباسا زدم گفتم : دفعه بعد حتما شماها رو می پوشم...
يه بار ديگه توي آئينه نگاهی به خودم انداختم وقتی مطمئن شدم همه چی درسته 

 خرامان از پله ها پاين رفتم 
 چند تا جوون فاميل كناري وايستاده بودن حرف ميزدن 

 رفتم سمتشون 
 مليکا با ديدنم گفت : به آيلين خانوم چه عجب ما شما رو زيارت كرديم . 

 چرا فرودگاه نيومدي 
 واي نميدونی ايليا چقدر ماه شده 

 همينطور داشت از وجناتی كه اون خيکی نداشت تعريف ميکرد
- خوب پس اگه اقا ايلياي شما ماه شده پس شبا  ديگه احتياجی نيست ما آسمونو را 

 نگاه كنيم 
ماه درست در كنار ماست ،بعد خنديدم گفتم فکر كن ايليا با اون هيکل گنده اش ماه 

 باشه 
 مليکا پشت چشمی نازک كرد گفت : واه آيلين جون در مورد ايليا درست صحبت كن 

- مگه چی گفتم آخه دورغ كه نيست شازده معلوم نيست 12 سال انگليس خورده 
 خوابيده حاال حتما 600 كيلو شده ،اصال معلوم نيست چی خونده 

 بعد قيافه متفکري به خودم گرفتم گفتم : حاال چی خونده 
 صداي بم و گيرايی گفت : با اجازه شما حقوق 

 به طرف صدا برگشتم 
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مردي قد بلند اندامی كشيده ورزشکاري موهاي بلند كه پشت سرش بسته بود عينک 
 طبی دور مشکی چشماي آبی شو قاب گرفته بود 

 پيش خودم گفتم : اووو له له ما ازاين فاميال داشتيم و من خبر نداشتم 
 - ببخشيد به جا نياوردم شما ؟

 لبخندي زد و گفت : ايليا هستم بانوووو
     هنوز با تعجب به ايليا  نگاه می كردم 

 لبخند خبيثی به روي لبش اومد 
 با صداي مليکا از هپروت بيرون اومدم 

 مليکا - واووو سالم ايليا جوون 
 دست ايليا رو به گرمی فشرد رو به من گفت : آيلی رو كه می شناسی

ايليا لبخندي زد گفت : می بينم دختر بچه ي لوس 12 سال پيش حاال برا خودش 
 خانومی شده

 - االن اين حرفت و پاي تعريف بذارم يا چيز ديگه اي ؟ 
 !ايليا - خودت چه فکر ميکنی ؟

 پشت بند اين حرفش چشمکی زد 
پسره ي بی شعور داشت مسخره ام می كرد حاال ديگه گامبو هم نيست كه بهش لقب 

 گامبو را ببندم . 
 قيافه ام از تعجب جمع شده بود 

 خنده ي بلندي كرد نوک دماغم و كشيد گفت : هنوزم مثل بچگی هات لووسی
 با تعجب دستی به دماغم كشيدم چه زود پسر خاله ميشه 

 پوزخندي زدم گفتم : البد توام مثل قديما
  "می دونستم كه چقدر روي چيپس و پفک حساسه  "عاشق چيپس و پفکی 

 ايليا - توام مثل قديم زبونت درازه 
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 راستی شنيده ام ازدواج كردي فکر نمی كنی يکم برات زوده ؟؟؟؟
 !- چيه بايد از شما اجازه می گرفتم ؟

بعدش شما فکر نميکنی يکم براي تجديد فراش ديرشده و پير پسر شدي نکنه منتظر 
 !ملکه انگليسی؟

 !ايليا - اِه از كجا فهميدي منتظر اونم 
 نگاهی به محيا كرد گفت : تو حتما محيا كوچولويی همون دختر بچه ي اروم 

 محيا لبخندي زد و گفت : خوش اومدين اقا ايليا
 ايششش محياي چاپلوس بذار اين بره 

 پدر جون ايليا رو صدا كرد
لبخندي زد و گفت : خوشحال شدم ديدمتون دوستان همينطور و هم چنين از ديدن تو 

 آيلی كوچولو 
مرض آيلی كوچولو انگار با يه دختر بچه دو ساله حرف ميزنه با اينکه قيافه اش  "

  "تغير كرده اما زبونش  همون زبون قديمه 
با اومدن مهتاب و مونيکا ،نگاهی به اون همه بزک دوزک شون كردم و گفتم : چيه 

اينجا فقط يه مهمونی عروسی نيست كه انقدر ماليدين يا نکنه فکر كردين   سيندرال !
هستين و ايلياهم شاهزداه است. اما به نظر من شما دوتا بيشتر شبيهه خواهراي 

سيندرال هستين تا خودش اما اينم بدونين كه مليکا از شما زرنگ تر بوده و زودتر 
 سيندرال شده و اشاره اي به مليکا كردم 

 مهتاب - اَي دختري زشت چه خودش و به ايليا چسبونده 
 مونيکا - حاال خدايی اين ايلياس يا يکی ديگه جاش، اشتباهی اومده 

مهتاب - واي مونيکا راست ميگه چقدر تغير كرده كامال جنتلمن . برم يه خودي نشون 
 بدم شايد بختم باز شد 

 مونيکا - وايستا با هم بريم نامرد 
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 هر دوشون رفتند تا با اين شازده ي از خارج برگشته احوال پرسی كنند 
رو به محيا گفتم : من هنوز شک دارم كه اين ايليا باشه اخه اون خيکی كه رفت كجا ؟ 

 اينی كه االن رو به رومه كجا ؟ 
 اين همه تغير مگه ميشه ، امکان نداره ....

 
موقع صرف شام هر كس  غذاشو از روي ميزي كه براي سلف غذا آماده  بود ،انتخاب 

 ميکرد و می خورد 
 نگاهی به اون همه ادمی كه توي سالن بزرگ خونه جمع شده بودن انداختم...

 سالن پر از پير و جوان شده بود...
 رانيک در اين مابين  دوباره بهم زنگ زده و اعصابمو بهم ريخته بود 

 رفتم توي تراس تا نفسی تازه كنم 
نگاهی به آسمان صاف و ستاره هاش انداختم قرص ماه وسط آسمان خودنمايی 

 ميکرد 
باورم نمی شد كه رانيک انقدر پست باشه و اين همه بال سرم بياره ،  حتی يک 

 درصدم پشيمون نيست ..
 محيا اومد كنارم دستی به بازوم كشيد گفت : اينجايی يه ساعته دنبالتم بيا بريم داخل 

 همراه محيا به سالن برگشتم 
 نگاهی به اون همه دختر پسري كه دور ايليا رو گرفته بودن انداختم 

 دايانا و دانيار هم پيش دوستاشون و هم سن و ساالشون بودن 
 محيا - بيا بريم پيش بقيه، راستی اونجا چه خبره 

- ول كن محيا حوصله ندارم ميرم روي اون مبل كنار پنجره ميشينم توام برو پيش 
 بقيه ، راحت باش
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محيا - واي آيلی بيا ببين چه خبره نيستی كه ببينی اين اقا پسر با چه فيس و افاده اي 
 حرف ميزنه انگار از دماغ فيل افتاده 

- تقصير اون نيست بس كه اين دختراي ترشيده فاميل نديد بديدن ، ايليام جو 
 گرفتتش فکر ميکنه يا شاخ داره يا دم 

 محيا - امشب مياي خونه ما 
 - نه فکر نکنم اگه  بيام مامان ناراحت ميشه بعدش تا كی اونجا باشم 

 - شما عادت داريد هميشه تنها باشين ؟ 
نگاهی به ايلياي كه در دو قدميمون وايستاده بود كردم گفتم : نه به تنهايی عادت 

 نداريم اما اگه از كسيم خوشمون نياد ترجيح ميديم تنها باشيم ...
 چيزي نگفت ...

 الغريش خيلی فکرمو مشغول كرده بود 
 اخر پرسيدم - چطوري خودتو انقدر الغر كردي ؟ 

ايليا لبخندي زد دستی دور لبش كشيد گفت : بذار برم توالت فکر كنم بعد ميام بهت 
 ميگم 

 بی تربيت منو مسخره ميکنه  :-زير لب گفتم 
 ايليا - چيزي گفتی بلندتر بگو نشنيدم 

- نه چيزي نگفتم فقط يه چيز شما هميشه فکراي مهمه تونو توي دستشويی می كنيد 
 البد اين اخالق و از اروپايی ها ياد گرفتين 

در حال نشستن گفت : بازم ميگم زبونت هيچ تغيري نکرده بيچاره شوهرت راستی 
 كجاست نمی بينمش يا افتخار ندادن تشريف بيارن ...

 - می بينی كه افتخار ندادن تشريف بيارن ...
 محيا خواست حرفو عوض كنه پرسيد : شما درستون تموم شده اومديد 

 ايليا - يه حرفی هم از مادر عروس 
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 محيا ناراحت شد گفت : شما هميشه در جواب سؤاالت ديگران اينجوري جواب ميدين 
 بعد روشو اونور كرد 

ايليا - نه ولی داشتم شک ميکردم با آيلين فاميل باشی . من 32 سالمه پس حتما 
 درسمو تموم كردم ...

 مليکا اومد گفت : ايليا جون اينجايی بيا بريم پيش بقيه 
 ايليا رو با خودش ، برد 

با رفتن اونا محيا گفت : تو با  اين عجوبه توي خونه چه بکشی ، خدا به دادت برسه 
 آيلی جون 

 مهيار  خودشو پرت كرد روي مبل و گفت : خواهر ، و بردار خوب خلوت كرده بودينا 
 رو به محيا گفت : هوي شلغم تو چرا مزاحم خلوت اينا شده بودي 
 مهيار ميزنمتا اين پسره ي از خود راضی اصال داداش من نيست  '

بعدش حق نداري به محيا چيزي بگی فهميدي بگرد يه بدبختی رو پيدا كن شايد 
 سرش به سنگ خورد اومد زنت شد 

مهيار - مگه من چمه از خداشم بايد باشه شوهري مثل من بکنه نگو بدبخت بگو اون 
 دختر چقدر خوشبخته كه همچين شوهري ميکنه پولدار،خوشتيپ

چرا هر روز دم درتون اين همه تلفات دختره نگو دلداده هاي تو بودن و ما خبر _گفتم
 نداشتيم ....

 
 مونيکا و مهتاب اومدن پيش ما

- چه عجب خواهراي سيندرال از شاهزاده دل كندند هر چند فکر كنم سيندرال نذاشت 
 مالقاتی با شاهزاده داشته باشين

مهتاب - ايششش حرف اون مليکاي تفلون و نزن كه حالم ازش بهم می خوره يه 
 دقيقه اين ايليا رو تنها نميذاره 
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 مهيار - توي اين جشن فقط ايليا نيست 
 خيلی جنتلمن تر از ايليا هم هست 

 بعد يقه كتش و درست كرد 
 !خنديدم گفتم : اهان االن منظورت به خودت بود ديگه ؟

 !مهيار - خيلی تابلو گفتم ؟
 !محيا - كم نه داداش من 

 مهيار - اوه اوه هوا پسه من برم 
 وقتی مهيار رفت مهتاب و مونيکا گفتن : اين داداش توام فيلميه براي خودش

داداش ساده ي من شما دوتا اعجوبه رو نمی شناسه وگرنه از دو قدميتونم رد  'محيا 
 نمی شد ..

 بالخره بعد از نيمه شب مهمونا قصد رفتن كردند 
 عموي ايليا توي جمع ايليا رو براي فردا شب دعوت كرد 

 هر چند اگه به مونيکا اجازه ميدادي شب و پيش ايليا می خوابيد ...
 خسته و كوفته به اتاق خودم رفتم 

 نميدونم كی خوابم برد ....
 
 
 

 صبح با نوازشاي دست مامان از خواب بيدار شدم 
 كش و قوسی به خودم دادم گفتم : مامان بذار بخوابم 

 مامان - خوشگله مامان پاشو ديرت ميشه 
 مگ نميخواي بري كالس موسيقيت ...

 بعدشم مگه قرار نشد يه سربه دانشگاه بري؟
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 !- واي اره خوب شد گفتين
 تلو تلو خوران به طرف توالت رفتم 

 دست و صورتمو شستم 
 همه دور ميزه صبحانه جمع بودن

 صبحانه مو خوردم بلند شدم كه برم...
 !!ايليا گفت : صبر كن سوغاتياتو بدم مال همه رو دادم فقط تو موندي 

 !- ممنون اما كسی از شما سوغاتی نخواست
ايليا - ميدونم اما چيکار كنم كه من بسی مهربان و مودب هستم چون براي همه يه 

 چيزي اوردم فقط تو موندي 
 هر چند تا لحظه ي اخر يادم نبودي

 اما فکر كنم از بچگی عاشق خرس بودي مگه نه 
 !بعد يه جعبه ي كوچيک و قشنگی رو به طرفم گرفت 

 اول نمی خواستم بگيرم اما با اشاره مامان مجبور شدم بگيرم 
 - ممنون از زحمت زيادت 

رفتم سمت اتاقم جعبه رو پرت كردم ته كمدم اداشو دراوردم گفتم : ميدونم خرس 
 دوس داري 

 پسره ي غرب زده ...واال با اون حلقه ي كوچيک توي گوشش...
 شکلکی توي آئينه براش در اوردم 
 لباس پوشيده از اتاق بيرون اومدم 

 ايليا هم به حالت دو از پله ها پايين اومد 
يه شلوار جين مارک با يه بلوز شيک مردونه كه يقه اش تا نافش باز بود و اون زنجير 

 گردنش توي نور می درخشيد
 بوي ادكلنش تمام فضا رو برداشته بود



 
 آیلین بانوی من 46

 با ديدن من گفت : توام داري ميري بيرون؟؟
 - چيه نرم يا اجازه بايد بگيرم ...

 ايليا - فقط پرسيدم اخه مليکا قراره بياد منو به گردش ببره 
 - خوب من چيکار كنم خوش بگذره فعال باباي آقاي غربی 

 ايليا - بدرود دختر شرقی
 - مامان جوون من رفتم 

 مامان - به سالمت دخترم ...
 سوار پرادوي مشکی مامان شدم يه اهنگ توپ هم گذاشتم ..

 
 سر ظهر بود ،خسته و كمی عصبی فرمون  ماشين را به سمت خونه كج كردم 

 سرعت ماشين خيلی باال بود 
 از دور نگاهی به مردي كه كنار جاده ايستاده بود و دستش و تکون ميداد انداختم 

جلوي پاش زدم روي ترمز كه يه متر پريد عقب شيشه هاي ماشين اتوماتيک وار رفت 
 پايين 

 قامت بلند ايليا جلوي روم پديدار شد
 اين وسط خيابون چيکار ميکرد اونم سر ظهر

 عينک افتابيم و باالي سرم گذاشتم 
 اينجا چيکار ميکنی االن بايد با مليکا جونت در حال گردش باشيد !- تو ؟

ايليا - بله االن بايد در حال گردش می بودم اما متاسفانه ماشين مليکا جون خراب شد 
و وسط جاده مونديم اون وقت با اين دب دبه و كبکبه بايد منتظر بمونم شايد يه 

 ماشين نگهداره ، من را تا خونه ببره
- گهی زين پشت وگهی پشت به زين آقا. يه بارهم شما منتظر ماشين باشيد چه 

 اشکالی داره حاال  خودش كو؟
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 ايليا با دستش اون طرف خيابون و نشون داد
 نگاهی به مليکاي تلفن به دست كردم داشت به سمت ما  ميومد 

 وقتی رسيد كنار ماشين 
خوب شد رسيدي من ماشينم خراب شده اگه ميري خونه ايليا رو  !گفت : تويی آيلين

 هم ببر اما آروم رانندگی كن 
- ببخشيد كه راننده شخصيت نيستم اينقدر دستور ميدي من هر جور بخوام رانندگی 

 ميکنم اگه خواست بياد . وگرنه شما رو بخير مارو به سالمت
 هر طور دلت خواست رانندگی كن  !ايليا - اوكی انقدر بداخالقی نداره بانو

 رو به مليکا گفت : خوب مليکا جون من رفتم شب می بينمت عزيزم فعال باي
 ايششش غرب زده ...
 همين كه سوار شد 

 زير لب گفتم : واي مامانم اينا چه دل ميدن جيگربه هم ميدن 
 ايليا - چيزي گفتی ؟ 

 - ببينم تو چشمت به دهن من، ببينی چی ميگم چی نميگم 
 استارت زدم و حركت كردم 

 ايليا - ميدونی تنها تغيري كه كردي چيه؟
  !- نه چيه ؟

ايليا - اينکه اون دختره زردمبوي قديم نيستی و خوشگل شدي وگرنه زبونت همون 
 زبون 8سالگيته

 - نگاهی بهش كردم گفتم : توام از لحاظ ظاهري خيلی تغيير كردي ؟ 
 تو جاش جا يه جا شد گفت: حاال زشت شدم يا خوشگل ؟ 

 - اينو ديگه بايد از مليکا جونت بپرسی اون خوب بلده جواب اين سؤالت را بده 
 ايليا - در اينکه مليکا تعريف ميکنه شکی نيست اما بايد ديد نظر دشمن ادم چيه 
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 - هوي من كی با تو دشمنی كردم خيلی پررويی، جا تشکرته سوار ماشينم كردمت
 ايليا - حاال چرا عصبی ميشی , تو از اومدن من اصال خوشحال نيستی 

- چيه نکنه بايد از اومدنت بال در می اوردم خيلی خاطرات خوبی ازت دارم كه 
 خوشحال هم باشم يادم نميره چقدر اذيتم ميکردي 

ايليا - توام دست كمی از من نداشتی يادته چقدر حرصم ميدادي يه فسقل بچه بودي 
 اما كارات اندازه يه ادم بزرگ بود 

 رسيديم دم در خونه 
 وقتی از ماشين پياده شدم با قيافه عصبی رانيک رو به رو شدم 

 - تو اينجا چيکار می كنی 
  !چيه ؟دوست پسره جديدته بهش گفتی شوهر داري؟ !رانيک - هع

 - ببند دهنت و همه مثل تو نيستن الشخور 
 رانيک - من الشخورم اره 

 اومد طرفم بازومو گرفت كشيد 
 ايليا ايستاده بود داشت مارو نگاه ميکرد

 - دستم را ول كن بی شعور 
 رانيک - ول نکنم چيکار ميکنی 

 ايليا - بهتره شرت رو كم كنی بچه سوسول
 رانيک - تو خر كی باشی آقا 

 ايليا - ميري يا زنگ بزنم پليس 
 رانيک - زنگ بزن ببينم 

 ايليا - اوكی خودت خواستی اومدن بخاطر مزاحمت بردنت می فهمی 
 رانيک محکم هولم داد كه افتادم بغل ايليا 

 ايليا دستشو حلقه كرد دور كمرم 
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 گفت : شرت كم 
 رانيک - حسابتو ميرسم آيلين فهميدي؟

 بعد رفت سوار ماشينش شد 
 از بغل ايليا بيرون اومدم 

 ايليا - اين عتيقه شوهرت بود
 از خجالت چيزي نگفتم  

 ايليا هم چيزي نگفت 
 ناراحت رفتم اتاقم و تا بعد از ظهر از اتاق بيرون نرفتم 

 اخر سر پدر جون اومد 
 در و باز كردم اون قامت بلند و استوار توي چهار چوب در ظاهر شد 

 !لبخند مهربونی زد و گفت : دختره بابا چش شده كه از ظهر بيرون نيومده ؟
- از دست رانيک و كاراش خسته شدم از اينکه اشتباه كردم  خسته شدم تا كی بايد 

 تقاص بی فکري هام را پس بدم 
پدر جون منو كشيد تو بغلش گفت : هر كسی توي زندگيش اشتباه ميکنه عزيزم غصه 

 نخور. حاالهم بيا بيرون كه مامانت خيلی نگرانته
 - لبخندي زدم گفتم چشم تا شما بريد من هم اومدم ....

 دستی به لباسام كشيدم از اتاق رفتم بيرون
مامان توي اشپزخونه  توي فکر بود حتما داشت به من و سرنوشتم فکر می كرد رفتم 

 بغلش كردم، گونه ش و بوسيدم 
- ببخشيد امروز ناراحتتون كردم اعصابم از دست رانيک خرد بود جلوي ايليا ابرو مو 

 برد 
 مامان - ميدونم عزيزم ايليا همه چيزو گفت خودت را ناراحت نکن 

  "چقد اين بشر خبرچينه  "
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 بيا يه چيز بخور تا ضعف نکردي , راستی شب با ما مياي مهمونی 
 - نه مامان حوصله ندارم بذاريد خونه باشم 

 مامان - اخه اينطور كه نمی شه سرايدارم امشب نيست تو خونه تنهايی 
 - مادر من االن نصف ادماي دنيا تنها زندگی ميکنند اين كه نگرانی نداره 

مامان - باشه مادر غذا تو خوردي يه سر تو حياط به ايليا بزن بچه ام حوصله اش سر 
مامان ما رو باش همچين ميگه بچه ام هر كه ندونی فکر ميکنه بچه دو ساله  "نره 

 اس , انگار من 
 دلقکم  كه حوصله اون سر نره

  مجبوري  دو تا فنجون قهوه گرفتم رفتم سمت
حياط ، ايليا روي صندلی نشسته بود و يک دستمال سفيد روي چشمش گذاشته بود . 

وقتی به نزديکش رسيدم يکدفعه دستمال و از چشماش برداشت و نگاهش به نگاه من 
 گره خورد

 ايليا - اِه تويی فکر كردم يکی از اين وروجک هاست 
 - يعنی من اينقدر ريزه ميزه ام 

ايليا نگاهی به سر تا پام انداخت گفت : تو ريز نيستی من يکم گوريلم كه توي بغلم گم 
 می شی بانو

بعد ولم كرد خيلی عادي گفت : مامان از دست اين دوتا ورجک چی ميکشه معلوم 
 نيست 

 چی شد افتخار دادي از قصرت بيرون بياي بانوي من
 - فکر كنم داشتن دوست دختراي زياد بهت ساخته انقدر زبان بازي 

 چقدر دلم براشون تنگ شده  !ايليا - گفتی
 - يا خدا مگه چندتان 

 ايليا - چندتا چيه دختر ،يه  براي خودشون يه ايل اند ،می خواي اسماشون را بگم 
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 - نه نمی خواد می ترسم كم بشه 
 ايليا - حاال اينجا چيکار می كنی 

 - برات قهوه اوردم 
ايليا - اووو چه عالی ، افتاب از كدوم طرف در اومده، مهربون شدي , حاال كجا هستن 

 اين قهوه ها نکنه نامرئيه
 - نخير،گذاشتم  روي ميز تو االچيق گذاشتم 

بعدا حساب شما دوتا ورجک  !ايليا - پس بريم تا سرد نشده كه اين قهوه خوردن داره 
 هم ميرسم صبركنيد

 اون دوتاهم شکلکی در اوردن رفتند من و ايليا با هم به طرف  آالچيق رفتيم
 ايليا - امشب مياي ديگه

 - نه حوصله ندارم می خوام تنها باشم خوش بگذره 
 ايليا - می خواي منم نرم تنها نباشی

 - مسخره ميکنی , بعدش هم گفتم می خوام تنها باشم 
 ايليا - اوكی محبتم بهت نيومده ...

 
 

 شب موقع رفتن مامان گفت : آيلين كاري نداري مادر نگرانتم 
بريد به سالمت قول ميدم تا اومدن شما  !- مادرجون ، من را كه لولو نمی خوره

 نخوابم خوبه
 مامان - چی بگم 

نگاهی به ايليا انداختم كت و شلوار اسپرت پوشيده بود عينکش را هم بر داشته بود 
 موهاشو از حالت دم اسبی باز گذاشته بود 

 يه لحظه ياد تارزان افتادم ...
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 بعد از رفتن مامان اينا به طرف اتاقم 
 رفتم ،ياد ، فکر و اشتباه گذشته رهام نميکرد 

شايد مقصر هر دوتامون بوديم يه دختر 18 ساله با يه پسر20 ساله چی ميدونستيم از 
 !زندگی كه زير يه سقف رفتيم ؟

هيچ وقت يادم نميره كه توي يکی از همون پارتی هاش كم مونده بود دوستش به من 
 تجاوز كنه 

 اما وقتی به رانيک گفتم .
 خيلی راحت گفت : چه اشکالی داره كه يه حالی به دوستم ميدادي 

از همونجا فهميدم كه من فقط بازيچه ي دستش بودم ... ديگه توي اون زندگی نکبتی 
 نموندم 

 توي خاطراتم غرق بودم كه در اتاقم آروم باز شد 
 و يه مرد قد بلند وارد اتاقم شد

 برق چاقوي توي دستش لرزه به تنم انداخت...
 توي تاريک روشن اتاق دست بردم و آباژور كنار پاتختی رو برداشتم ...

 با صداي لرزونی گفتم : نزديک نيا وگرنه ميزنم
 - جرأت نداري بزنی بچه 

 باورم نمی شد كه اين صداي نحس صداي رانيک باشه 
 چطوري وارد خونه شده بود 

 رانيک - اونقدر به اون مغزه نخوديت فشار نيار كه بدونی چطوري اومدم
 اونقدر كشيک دادم تا تنها گيرت بيارم 

 با يه جهش به طرفم پريد 
با اين حركتش آباژور از دستم افتاد و به سنگ فرش اتاق اصابت كرد صداي شکسته 

 شدنش ،كل اتاق را برداشت 
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 اتاق تاريک بود و فقط نور كمی از توي سالن ، ميان در باز اتاق به داخل می تابيد 
 خواستم از زير دستش فرار كنم كه 

پام با خورده شيشه هاي كف اتاق بر خورد كرد اما انقدر ترسيده بودم كه درد شيشه 
 فقط براي لحظه اي باشه

 رانيک محکم موهاي بلندم گرفت و كشيد محکم به طرف ديوار پرتم كرد. 
  بدنم محکم با ديوار برخورد كرد و درد توي تمام تنم پيچيد 

 صداي ناله ام جري ترش كرد 
 گفت : انقدر ميزنمت تا بميري 

 - من چيکارت كردم كثافت من كه هنوز از كاراي كثيفت به كسی چيزي نگفتم 
انگار كر شده بود مثل وحشيا بهم حمله كرد اونقدر كتکم زد كه ناي حركت برام 

 نموند 
 تمام لباسام و توي تنم تيک و پاره كرد 

گرمی خون و كنار لبم احساس ميکردم چاقوي دستشو محکم فرو كرد توي شکمم و 
 چرخوندش 

 نفسم بريد ، هيچ توانی نداشتم يک جيغ خفه تونستم بکشم توي حال خودم بودم 
 كه رانيک از جا پريد گفت : لعنتی ها انگار برگشتن 

 از پنجره اتاقم پريد بيرون 
 كم كم داشتم بيهوش می شد صداي اطرافمو ناواضع می شنيدم 

 وقتی قامت بلند و چهار شونه اي مردي توي چهارچوب در ظاهر شد 
 آه از نهادم بلند شد كه نکنه دوستاي كثيف رانيک باشن ....

 اما وقتی صداي بمی و معجزه آساي ايليا توي گوشم پيچيد ،ته دلم قرص شد
ايليا - بانووو، آيلين بانو چقدر می خوابی مگه قرار نبود تا اومدن ما بيدار باشی اي 

 دختر تنبل...
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 خواست بره كه با هزار زحمت گفتم : كمک 
با اين حرفم كامل وارد اتاق شد المپ و روشن كرد با ديدن من توي اون حالت 

 وحشتناک كمی مکث كرد و فرياد زد : آيلين ، آيلی  كی اين بال رو سرت اورده ...
دستم روي چاقوي توي شکمم گرفته بودم از درد به خودم می پيچيدم اصال برام مهم 

نبود كه االن لخت رو به روي ايليا هستم فقط دلم می خواست بخوابم تا اين درد 
 لعنتی كم بشه 

مامان وارد اتاق شد با ديدن وضعيتم جيغ بلندي كشيد كه ايليا گفت : پدر ماشينو 
 روشن كن خون زيادي ازش رفته زود باشين 

فقط لحظه اي آخر گرمی آغوش ايليا رو حس كردم بعد توي تاريکی مطلق فرو رفتم 
.... 

 وقتی با درد چشمام و باز كردم نگاهم با نگاه نگران مادر تالقی كرد 
هق هق محيا كه توي اتاق پيچيد فهميدم اين يار غار جدا نشدنی ام هميشه كنارمه 

 هميشه ممنون محبتش هستم . 
مامان خم شد روي صورت و گونه ام رو عميق بوسيد با صداي كه از گريه ي زياد 

 گرفته بود گفت : بميره مادرت كه تو رو توي اين روز نبينه
 محيا دست سردمو توي دستاي گرمش گرفته بود و اشک ميريخت 

 لباي خشکمو به آرومی تکون دادم با صداي گرفته گفتم : من اينجا چيکار ميکنم ؟
و با ياد آوري اون شب وحشتناک همه چيزيادم اومد چشمام و بستم و قطره اشکی از 

 گوشه اي چشمم چکيد
مامان - الهی دورت بگردم گريه نکن ، خدا را شکر كه  دوربيناي مدار بسته حياط 

 همه چيزو ثبت كرده تو ناراحت نباش عزيزم 
 - مامان من از كيه اينجام ؟ 
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مامان - دو روزي ميشه عزيزم كه بيهوشی من برم به بقيه خبر بدم و بيام محيا جان 
 حواست بهش باشه 

 محيا - چشم شما برين 
بعد از رفتن مامان محيا با هيجان دستم و گرفت گفت : ميدونی توي اين دو روز 

 مرديم و زنده شديم 
اينا رو ولش واي اگه بدونی ايليا چه پسر ماهيه باورت نمی شه عمه ميگفت وقتی تو 

رو توي اون وضعيت ديده فوري به بيمارستان آوردتت انگار خون زيادي ازت رفته بوده 
 و احتياج به خون داشتی 

توام كه گروه خونی ات o+ . دكتر گفته كی گروه خونيش بهش می خوره بياد خون 
 بده 

 ايليا هم كه انگار گروه خونيش بهت می خورده اومده به تو خون داده 
 با ورود مامان و بابا محيا ساكت شد 

دو نفر پليس هم همراهشون بود ، چندتا سوال ازم كردن و  رفتند دلم می خواست از 
 ايليا تشکر كنم كه جوونمو نجات داده بود

 دو روزي كه توي بيمارستان بودم ، ايليا اصال مالقات نيومد 
 روزي كه مرخص شدم 

 پدر جون برام گوسفندي را قربونی كرد و گفت گوشتش را بين فقرا تقسيم می كنه 
با كمک مامان روي مبل راحتی نشستم و  گفت : اكرم خانوم براي آيلين آب ميوه 

 بيار 
 زن نسبتأ جوان و زيبايی از آشپزخونه بيرون اومد 

 نگاه متعجبی بهش انداختم 
 پرسيدم - شما خدمه جديد هستين 
 لبخند زيبايی زد گفت : اره عزيزم 
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 صداي ايليا از پشت سرم بلند شد 
 دختر مگه فضولی 

 برگشتم عقب .ايليا رو با يه دست گل زيبا كه توي دستش بود ،ديدم 
- نه كه به تو می خوره حقوق خونده باشی هر كی ندونه فکر ميکنه يه مدلينگی 

 چيزي هستی تا يه حقوق دان
ايليا - با اينکه مريضی اما انگار زبونت سر جاشه كاش جاي شکمت زبونتو بريده بود , 

 اين شوهر توام ابراز عالقه اش با همه فرق ميکنه خم شد گل را به دستم داد
 گل و پرت كردم توي بغلش گفتم : اين دو روز نديدمت چه ارامش داشتم 

 اين گالي زشتتم مال خودت فقط اون رُز آبی رو بده 
 ايليا - نه ديگه خانوم خانوما گل پرت شده پس داده نمی شه 

 مامان با ديدن ايليا نيشش باز شد گفت : سالم پسرم كی اومدي ؟ 
 بعد نگاهی به من انداخت گفت : اذيتش كه نکردي ؟ 

- مامااااان مگه من شمرم واقعا كه شما در مورد من چی فکري كردين بعد الکی به 
 حالت قهر رومو اونور كردم 

 مامان - عزيزه مامان من كه منظوري نداشتم از ايليا جان تشکر كردي؟ 
اوه اوه با اين حرف مامان تازه يادم افتاد كه از ايليابابت محبتش و نجات خودم تشکر 

 نکردم
 جدي شدم گفتم : كات از اول اين سکانس را ميگيريم مامان اون گل و بدين به من 

 مامان و ايليا با تعجب بهم نگاهی انداختن
 مامان با همون نگاه متعجبش گل و داد دستم 

 سرفه اي الکی كردم گفتم : خوب شروع ميکنيم ِ...
- به به چه گاليی زيبايی و چقدر گرون قيمت دست شما درد نکنه خودت گل نبودي 

اما گل آوردي ممنون كه اولين نفري هستی كه براي مالقات اومدي و اون شبم 
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جونمو نجات دادي و از همه مهم تر به اين بندي حقير خون دادي و مثل هنديا تعظيم 
 كردم 

 چشمکی زدم گفتم : چطور بود خوب بازي كردم 
مامان چشم غره اي بهم رفت رو به ايليا گفت : ببخش پسرم انگارعقلشو توي 

 بيمارستان جا گذاشته بعد با ناراحتی رفت 
 ايليا كه از اين برخورد من متعجب شده بود گفت : تو هنوز از من بدت مياد ؟؟؟

- نه بدم نمياد ولی قرارهم نيست ازت تشکر كنم اگه هر كس ديگه اي هم جاي من 
 بود تو كمکش ميکردي مگه نه 

ايليا - اره خوب هر انسانی بايد به انسان ديگه اي كمک كنه منم توقع تشکر ازتو 
 ندارم 

 اما از امروز من وكيلتم 
 - چيييی مگه قحطی وكيل اومده 

ايليا - هی موكل كوچولو حرص نخور پوستت چروک ميشه پدرم و مادرت اين را ازم 
 خواستن كه من وكالتتو به عهده بگيرم فهميدي ؟ 

 - اره بابا خوب روند كارتون چطور بود آقاي وكيل؟ 
 ايليا نزديکم نشست 

  !كه گفتم : از دور نميشه بگی؟
 ايليا ابرويی باال انداخت گفت : نه نميشه اينطوري بهتره 

 - خوب حاال بگو ... 
ايليا - هيچی ديگه ما از شوهر جان شما شکايت كرديم و االن پليس دنبالشه و البته 

 خدا كنه به زودي دستگيرش بشه 
 با اين فيلمی كه ازش داريم به زودي طالقت را ازش ميگيريم مطمئن باش 

 - اوهوم خوبه پس من ميرم توي اتاقم 



 
 آیلین بانوی من 58

 ايليا - كمکت كنم 
 - نه الزم نيست از پس كاراي خودم بر ميام ...

 وارد اتاقم شدم نگاهی كلی به اتاق انداختم همه چيز نو و تميز بود...
 رفتم جلوي ايينه نگاهی به خودم انداختم كه در يهو باز شد 

 ايليا كه ترسم را ديد ، لبخند دختر كشی كرد
 - به تو در زدن ياد ندادند 

 !ايليا - اوووم چرا اما به اتاق يه دختر در نزده رفتن يک كيفی داره كه نميدونی
 - خيلی منحرفی برو بيرون 

 !ايليا چشمکی زد گفت : خوشگلی بابا انقدر خودتو توي ايينه نگاه نکن
 - كاري داشتی ؟ 

 ايليا - دختر داييت گفت : تلفنت و جواب بدي 
 - خوب بفرما حاال راپورت و دادي 

 ايليا - گوشت تلخ
با بيرون رفتن ايليا به طرف تلفن رفتم ، تماسی با محيا گرفتم .بعد از كمی صحبت 

 استراحت كردم...
چند روزي می شد كه به خونه اومده بودم ايليا دنبال كارام بود و تا جايی كه می 

 تونست تالشش را ميکرد
 روي تختم دراز كشيده بودم كه ايليا در نزده وارد اتاق شد 

 اما وقتی با قيافه عصبانی من رو به رو شد گفت : اوه اوه خشم اژدها 
 رفت بيرون با دو انگشت روي در ضرب گرفت گفت: اجازه هست بانوي زيبا

 - تو كه اول مثل چی در نزده وارد شدي اين در زدنت ديگه چيه
همون در نزده ميام تو كيفش بيشتره ... خووب می خوري می خوابيا  !ايليا - اِه بده

 خوش ميگذره
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 -برو بابا كجاش خوش ميگذره تو چه خبر 
 اومد كنارم روي تخت نشست 

 نگاهی بهش انداختم كه گفت : آهااجازه هست بشينم 
 - تو كه نشستی ديگه اجازت براي چيه توام عجب ادمی هستی 

 ايليا - هر ادمی يه مدل منم اين مدليم ديگه 
 - فهميدم كه ادب در زدن نداري خبرت چيه ؟

 ايليا - يه خبر خوب فردا طالقت را ميگيرم و خودتم الزم نيست بياي 
 - واقعا از اين حرف ايليا خيلی خوشحال شدم 

ايليا وقتی خوشحاليمو را ديد خنديد و گفت : آزادي يه بوس خوشگل از لپم كنی من 
 !!اين اجازه را بهت ميدم 

 - خيلی اعتماد به نفست باالست 
 ايليا - پس چی االن همه دخترا جونشون برام در ميره 

 - ايييی اين دخترا چه بد سليقه هستن 
ايليا - تو بد سليقه اي كه خوشگلی من به چشمت نمياد ،بانووو فعال من رفتم روزت 

 خوش
 از اتاق رفت بيرون و  نفس آسوده اي كشيدم ....

خيلی خوشحال بودم كه از دست رانيک راحت می شدم ، در عين خوشحالی يک 
 ناراحتی بزرگ داشتم، توي اين سن مطلقه شدن 

بالخره با تالش بی وقفه ايليا ديروز از رانيک جدا شدم و اين موضوع خيلی خوشحالم 
 كرده بود 

با اينکه شکمم هنوز درد ميکرد و درست نمی تونستم راه برم اما دلم می خواست از 
 خوشی باال و پايين بپرم ....
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 سه ماه بعد ..... 
 

 از در دانشگاه بيرون اومدم كه ماشين مدل باالي ايليا رو ديدم 
 خوب منم اگه يه شغل پر در امد داشتم همچين ماشينی سوار می شدم.

 بارون پائيزي نم نم می باريد 
 جلوي پاي من و دخترا نگه داشت و گفت : بانوان زيبا افتخار همراهی ميدند

 - ما نگاهی بهم انداختيم مونيکا گفت : من كه ماشين دارم ممنون 
 مهتاب و مونيکا و محيا با هم رفتن 

 منم سوار ماشين ايليا شدم بوي ادكلنش فضاي ماشينو برداشته بود 
 تا نشستم.گفت : كمر بندت را ببند

 - بابا دو قدم راه بيشتر نيست
 ايليا - همون دو قدمم بايد ببندي 

 ايششش   -'
 ايليا - ببينم شما دخترا وقتی حرصی ميشين جز ايشش كار ديگه اي هم بلديد بگيد . 

 !نگاه چپکی بهش انداختم كه گفت : فهميدم كوچولو بلدي 
 - جدي شدم گفتم : می تونم يه سوال بپرسم ؟

 ايليا - شما دو تا بپرس بانو 
 - چرا بچگيام من و اذيت ميکردي تو كه بزرگ بودي 

ايليا بعد از مکثی گفت : خوب حقيقتش از اين ناراحت بودم كه بابا چرا زن گرفت و 
مادر من و فراموش كرد بخاطر همين زورم فقط به تو ميرسيد و اذيتت ميکردم البته 

 توام كم منو اذيت نکرديا 
 - چيه پس می ايستادم نگات ميکردم 

 ايليا - اينم حرفيه , راستی شب يه مهمونی دعوتم مياي بريم؟ 
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 - من و تو ؟ 
 ايليا - اره فقط من و تو مياي ؟

  !- اوووم لباس ندارم
 ايليا - لباست با من ديگه چی؟

  !- مگه تو سليقه هم داري؟
 ايليا - كجاشو ديدي همه دوست دخترام با سليقه من لباس می خريدند

 بابا اعتماد به سقف  - '
 ايليا - شب نشونت ميدم منتظر باش 

 - اگه لباساي انتخابيت زشت باشه نمياما 
 ايليا - باشه اول ببين بعد نظر بده 

 ماشين و توي حياط پارک كرد 
 با هم وارد سالن شديم 

 مامان با ديدنمون لبخندي زد و گفت : چه عجب اتش بس اعالم كردين
 ايليا خنديد گفت : فعال اتش بسه 

نگاهی بهش انداختم گفتم : ببين خودت دلت می خواد يه سوسک توي كفش يا 
 لباست باشه 

 ايليا خيز برداشت به طرفم و گفت : جرات داري ؟ 
 از دستش فرار كردم گفتم : من.جرأتمو عملی نشون ميدم اقا 

 پريدم توي اتاقم و در را از ترسم قفل كردم 
ايليا زد به در و گفت : واي به حالت آيلين بخواي سوسک طرفاي من بفرستی 

 ،فهميدي..؟ 
 - اره بابا فهميدم از سوسک می ترسی ..

 بعد از ظهر ايليا يه دست لباس اورد روي تختم گذاشت گفت نظرت چيه ؟ 
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نگاهی به لباس سفيد كوتاه تا باالي زانو بود انداختم دامن پفی داشت و باال تنه اش 
 دكلته بود 

 نگاهی به سرويس زمرد كه ست بود انداختم 
 كفشاي 10 سانتی مشکی براق 

 جاي شکايت نبود 
 وقتی سکوت منو ديد گفت : ديدي گفتم سليقه ام خوبه 

 - من كه هنوز نپوشيدم ببينم اندازه ام هست يا نه 
 ايليا - شک نکن كه فيته تنته , تا من ميرم حاضر بشم توام اماده شو 

 وقتی از اتاق رفت بيرون 
 توي دلم گفتم : واقعا خوش سليقه است

 لباس و پوشيدم واقعا كه فيت تنم بود هيکلمو كشيده نشون ميداد 
موهامو با بابليس درست كردم ،يه آرايش شب و اليت هم روي صورتم انجام دادم 

 ،گردنبند زمرد رو گردنم بستم ،گوشواره ها را به گوشم انداختم 
 يه ساپورت جورابی با يه مانتوي بلند پوشيدم تا وقتی اونجا رفتم درشون بيارم ...

 اماده از اتاقم به بيرون اومدم نگاهی به اطراف انداختم خبري از ايليا نبود 
 رفتم طرف اتاقش  در زدم 

 ايليا - بيا تو ...
 در و باز كردم وارد اتاق شدم 

 ايليا با باال تنه اي لخت رو به روي آينه ايستاده بود 
 تا چشمم بهش خورد رومو اونور كردم گفتم : اي بابا يه چيز بپوش 

خنده اي كرد كفت : اووو اين چيزا كه بايد براي تو عادي باشه چشماتو باز كن 
 پوشيدم 

 وقتی چشمامو باز كردم ديدم هيچی تنش نيست 
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 - دروغ گو تو كه چيزي نپوشيدي 
 !ايليا - دلت مياد اين هيکل و نبينی 

 - ميگم خيلی خودشيفته اي باورت نمی شه...
 تيشرت جذبش و پوشيد كت اسپورتشم از روي تيشرتش پوشيد 

 نگاهی به اون يقه اي بازش انداختم 
 موهاش تا روي شونه اش می رسيد 

 - می خواي موهاتو ببافم خوشگل ميشيا نظرت چيه گوشواره هم كه داري 
با يه جهش من و كشيد سمت خودش كه پرت شدم توي بغلش دستشو سفت دورم 

 !حلقه كرد گفت : امروز بيشتر از كوپنت شيطنت كردي حواست هست وروجک 
 توي بغلش وول خوردم 

 - ايليا ول كن بابا شوخی سرت نميشه 
 ايليا ولم كرد گفت : بريم كه دير شد 

 بعد از خداحافظی با مامان اينا 
 سوار ماشين ايليا شديم تا به طرف مهمونی دوستش بريم...

 ايليا ماشين را كنار خونه وياليی نگه داشت .
 وارد حياط بزرگ و مجلل ويال شديم 

 مردي ميانسال با يونيفورم مخصوص خودش به طرف ما اومد تعظيمی كرد 
 و سوييچ ماشين را گرفت 

 ايليا نزديکم شد گفت : دستتو حلقه كن دور دستم 
چپ چپ نگاش كردم ولی در نهايت باپررويی دستم دور بازوي مردونه اش حلقه 

 كردم 
 بعد از دوتا پله كوتاه وارد سالن بزرگ و مجلل ويال شديم 

 تقريبا همه ي مهمونا اومده بودن صداي موزيک اليت توي سالن پيچيده بود 
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با ورد ما زن زيبا و قد بلندي كه موهاي بلند شرابی رنگ داشت و لباس مشکی قرمز 
كوتاهی تنش بود اومد طرفمون لبخندي زد گفت : ببين كی اومده من دارم درست می 

 بينم 
 چطوري دختر ؟ !ايليا لبخندي زد گفت : اره خودمم

 دختره خودشو پرت كرد بغل ايليا 
 ايليا هم دستشو حلقه كرد دور كمر دختره 

 منم داشتم نگاهشون ميکردم كه كی ابراز احساساتشون تموم ميشه
 دختره بعد از اينکه ايليا رو چلوند 

 با هيجان گفت : از ديدنت خيلی خوشحالم 
 ايليا - منم همينطور عزيزم 

 - اين دختر خانوم و معرفی نميکنی 
 ايليا - چرا عزيزم اين خانوم كوچولو خواهرم آيلين هست 

 آيلين جان اينم دوست رفيق دوران دانشگاهم تينا 
 - دستم و دراز كردم گفتم : خيلی از ديدنتون خوشحالم 

 دستمو به گرمی فشرد گفت : منم عزيزم 
 !تينا - اين همه سال توي يه كالج بوديم . من حاال بايد بفهمم كه تو خواهر داري ؟

 ايليا - تينا تو اصال پرسيدي 
 تينا - اوكی عزيزم بريم پيش بقيه 

 ايليا - آيلين و همراهی كن تا لباساش و عوض كنه ...
 همراه تينا به يکی از اتاقها رفتيم 

 تينا - اينجا لباست را عوض كن عزيزم
 بعد از رفتن تينا لباسام و عوض كردم 

 از اتاق خارج شدم
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 با نگاه توي جمعيت دنبال ايليا بودم 
 كه ايليا رو در حال صحبت با مردي ديدم 

 با ديدن من لبخندي زد 
 به مرد كناريش چيزي گفت و به طرف من اومد...

ايليا رو به روم ايستاد گفت : معركه شدي دختر امشب بايد مواظبت باشم.تا كسی 
 چشمت نکنه

 بعد دستشو دور بازوي لختم حلقه كرد 
 به طرف همون مردي كه در حال صحبت بود رفتيم ...

 نگاهی به مردي كه رو به روش ايستاده بوديم كردم 
مردي با قدي تقريبا بلند اما هيکلی چهره اي معمولی اما كامال مردونه سرش كچل 

 بود اما جذاب ترش كرده بود...
 ايليا - معرفی ميکنم دوست عزيزم تيام 

 اينم خواهر كوچولوي من آيلين ..
 تيام - برووو چه خواهر زيبايی داري ايليا 

 ايليا خنده اي كرد گفت : چشمات درويش تيام
 تيام - اوكی اوكی غيرتی نشو 

 بعد دستشو دراز كرد گفت : از ديدنتون خيلی خوشحالم بانوي زيبا...
 - منم همينطور 

 كسی صداش كرد 
 دوباره ميام. !تيام - معذرت 

 و رفت ...
 - اين با تينا خواهر برادرند. 

 ايليا - اره 
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 روي مبل دو نفره اي نشستيم 
 - پس خانوادشون كجاست ؟

 ايليا - فعال سرشون شلوغه ولی همين اطراف هستند..
 خدمتکاري با يک سينی پر از ليوان هاي زيبا و كمر باريک به طرفمون اومد 

 ايليا نگاهی به من انداخت و خودش يه ليوان برداشت..
 دست دراز كردم ليوانی برداشتم رنگ البالويش وسوسه بر انگيز بود..

 همين كه نزديک دهنم بردم 
 گفتم : اييی اينکه مشروبه 

 نگاهی بهش انداختم گفتم : هميشه می خوري 
 ايليا - بعضی وقتا يه لبی تر ميکنم فکر كردم فهميدي و برداشتی 

- نه بابا كجا بفهمم پدر جون اصال خوشش نمياد از اين چيزا توي مهمونيامون سرو 
 بشه ميدونی كه 

 ايليا لبخندي زد گفت : ميدونم بانو ...
 خدمتکارو صدا كرد ..

 ليوان خودش و من و گذاشت گفت: لطفا دوتا جويس 
 - چرا مال خودتو گذاشتی می تونی بخوري 

 ايليا - حاال تا اخر شب وقت زياد ، دلم می خواد با تو جويس بخورم ...
 تيام با خانوم و اقاي ميانسال و شيک پوشی به طرفمون اومدن...

 به نشانه احترام از جامون بلند شديم 
 و با پدر و مادر تيام سالم و احوال پرسی كرديم 

 بعد از رفتن پدر و مادرش، تيام كنار ما نشست گفت : از خودتون پذيرايی كنين
 تينا با چندتا دختر ديگه به طرفمون اومد.

 ايليا و تيام با ديدن دخترا لبخندي زدن گفتن : خدا به دادمون برسه 
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 مجبوري از جامون بلند شديم ...
 دخترا با خنده و شوخی با ايليا احوالپرسی كردن...

 يکيشون كه ظريف تر از بقيه بود 
رو به ايليا كرد گفت : تينا گفت اومدي اما من باور نکردم گفتم خودم بايد ببينمت تا 

 باورم بشه 
 دختراي بی شعور انگار من اصال اونجا نيستم...

 ايليا دستشو روي كمرم گذاشت گفت : معرفی ميکنم خواهر عزيزم آيلين 
بعد لبخنديبه من  زد گفت : معرفی ميکنم اين سه تا دختر خانوم دوستان دوران 

 دانشگاهم هستن ترنم و مانيا و مليسا 
 اون دختر ظريفه اسمش مليسا بود 

 با هم دست داديم 
 يهو برقا قطع شد 

 خودمو به ايليا نزديک تر كردم 
 دستشو دور كمرم حلقه كرد 

 - ايليا برقا رفت ... 
 ايليا - نه نرفت يه برنامه دارند قراره يه نفر بين جمعيت ربان تقسيم كنه 

 با تعجب گفتم : ربان براي چی ؟ 
 ايليا - ببين اينجوريه ، هر دو نفري كه ربانشون شبيه هم باشه با هم  ميرقصن 

 شايد من دوست نداشته باشم با يه غريبه برقصم !چه بد  !- واه
 همه ساكت بودن 

 ايليا گفت : ميگن هر كسی كه ديگري رو دوست داشته باشه با اون يه رنگ ميشه...
 ...!.دلشوره داشتم ،اي بابا چه چيزاي مزخرفی 

 چشمام به تاريکی عادت كرده بود 
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 مردي رو به رومون ايستاد ....
 وما هم از سبدش ربان برداشتيم...

 بعد از اينکه به همه ربان دادن
 به ايليا گفتم : كاش ربان ما يکی باشه

 ايليا - چيه نکنه من و دوست داري 
- اره خوب هر خواهري برادرش رو دوست داره , كاچی به از هيچی با تو برقصم بهتره 

 !تا با يکی از اين غريبه ها برقصم 
 چيه نکنه يکی از اين دخترا رو دوست داري ؟

با دست گرمش به بازوي لختم فشاري اورد با اون صداي بم و گيراش كنار گوشم 
 !نجوا كرد - قرار نشد تو كاراي من فضولی كنی كوچولو

 - بی ادب من كی فضولی كردم من يه كوچولو ادم كنجکاوي هستم همين ...
 المپ ها روشن شد ..

 همه نگاهی به ربانهاي  توي دستشون كردن ...
 نگاهی به ربان توي دستم  كردم ببينم مال من چه رنگيه كه مال من قرمز بود

 صداي شاد ايليا تو گوشم پيچيد ..
 ايليا - واوو چه عالی ربان هاي من و تو يکيه 

 نگاهی به چهره ي خندونش انداختم وگفتم : پس معلوم شد كه تو من و دوست داري 
 ايليا - اره ديگه خودت گفتی خواهر بردار هم و دوست دارن...

 تيام - ببينم ايليا ربانت با ربان كدوم دختر خوشبخت يکی شده 
 ايليا دستشو دور بازوم حلقه كرد گفت : من و آيلين ربانامون يه رنگه 

مليسا - اوووه چه بد مال من آبيه من دلم می خواست قرمز بود تا با هم يه رقص دو 
 نفره ميکرديم...

 ايليا - دفعه بعد عزيزم...
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آهنگ ماليمی مخصوص رقص تانگو پخش شد همه دو نفره براي رقص به وسط 
 رفتن ...

 ايليا دستشو طرفم دراز كرد گفت : افتخاره يه رقص دو نفر به من ميديد بانو..
 - از جام بلند شدم دستم و توي دستش گذاشتم وگفتم : با كمال ميل ...

به طرف  پيست رقص رفتيم ،همه ي المپها رو  خاموش كرده بودن فقط رقص نور 
 روشن كرده بودند ..

 ايليا يه دستشو دور كمرم حلقه كرد 
منم يکی از دستهامو روي شونه اش  و اون يکی دستم و توي دست گرم و مردانه اش 

 گذاشتم 
 بوي ادكلن مردونه اش همه ي مشامم و پر كرده بود 

 نگاهی به قيافه اي مردونه اش انداختم 
  "اما اين دليل نميشه كه اذيتش نکنم "حاال ديگه ازش بدم نمی اومد 

 ايليا - چشمات داره ميگه می خواي نقشه هاي شيطانی بکشی
 پشت چشمی نازک كردم گفتم : نخير چشمام اشتباه ميکنه ِ

 سرشو چسبوند به پيشونيمو گفت : خدا كنه خانوم كوچولو 
 - اِه ايليا من كوچولو نيستم 

 ايليا - هستی عزيزم هم عقلی هم در برابر سن و هيکل من كوچولويی...
 تينا اومد طرفمون گفت : عزيزم افتخار يه دور رقص به بنده ميدي 

 ايليا نگاهی به من كرد 
 ازشون فاصله گرفتم 

 حاال جاي من و تينا پر كرده بود 
 تينا دستاشو دور گردن ايليا حلقه كرد و ايليا هم دستاشو دو طرف كمرش گذاشت ...

 رفتم سر جام نشستم مشغول تماشاي بقيه شدم 
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 كه تيام اومد كنارم نشست گفت : خسته شدي 
 - نه اما دلم می خواد تماشا چی باشم...

تيام - من نميدونم چطور طی اين دوازده سال دوستيمون ايليا راجب اينکه خواهري 
 داره چيزي به ما نگفته بود؟ 
 - خوب شايد الزم ندونسته 

 !تيام - اينم حرفيه , ايليا بردارت را حتما تو بهتر می شناسی  ؟
 - چطور؟

تيام - اينکه خيلی دختر بازه البته با هر كسی نيست فقط با اونايی هست كه خودشون 
 بخوان 

  "اره جون عمه ام كه ميدونم  "- لبخندي زدم گفتم ميدونم 
تيام - يکی از عشقاي ايليا همين خواهر خودم هست چند ساله ايليا رو می خواد اما 

 خوب ايليا خيلی پايبند به ازدواج نيست...
 نگاهی به ايليايی كه داشت طرف ما می اومد انداختم به نظر كمی عصبی بود

به ما كه رسيد گفت : چيه تيام مخ خواهر مارو تيليت كردي بابا يه ساعت چی در 
 گوشش ميگی؟

تيام - هيچی جون تو داداش داشتيم اختالت ميکرديم , تو عجب ادمی هستی خودت 
 با خواهر من داري ميرقصی اون وقت من دو كالم با خواهرت نمی تونم حرف بزنم

 ايليا - خوب حاال چه مظلومم ميکنه خودشو برو مانيا كارت داره 
 با رفتن تيام ، 

 چرت و پرتاي تيام را باور نکن  :ايليا كنارم نشست گفت 
 - حاال تو از كجا ميدونی چرت گفته

 ايليا - من اين تيام مارمولک رو می شناسم..
 خوب رقص چطور بود ؟
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 فکر كنم تو اين مدل رقص زياد كردي  !- عالی
 ايليا - من عاشق رقصاي دو نفره هستم همه مدل بلدم 

 - افرين پس بايد به منم ياد بدي 
ايليا - به روي چشممم بانوي شرقی , هر چند قيافه ات اصال به شرقيا نمی خوره 

 بيشتر شبيهه روس هاي اصيل هستی
 - تا حاال يه روسی اصيل و از نزديک نديدم ...تا نظر بدم 

 بعد از شام ايليا كادوش كه يه تابلو فرش نفيس بود و داد با همگی خداحافظی كرديم 
 توي ماشين كمر بندو بستم گفتم : شب خوبی بود دوستاتم خوب بودن...

 ايليا - اره من از ايران كه رفتم با اينا يه اكيپ توي دانشگاه بوديم 
 ما رو به اسم شرقی هاي شر می شناختن

 - چقدم اين اسم بهتون مياد...
 من هنوز در تعجبم 
 ايليا - تعجب چی ؟ 

 - اينکه چطور ربان ما  يه رنگ در اومد ؟ 
ايليا - اين يه رازه كه من سالها دارم انجامش ميدم , حاال ربانتو چيکار كردي؟- هنوز 

 روي مچ دستم چطور ؟ 
 ايليا - اگه ازت بخوام ميديش به من

 با نگاه گنگی گفتم : بدمش به تو ؟ براي چی ؟ می خواي چيکار ؟ 
ايليا - همينطوري اخه من يه كلکسيون از ربانهايی كه با ديگران ميرقصم و دارم گفتم 

 اينم به جمعشون اضافه بشه 
 - ربان و باز كردم گفتم بيا مال تو ولی نگفتی اين چه جور رازيه 

 ايليا ربان و گرفت گفت : كوچولو راز و كه به كسی نميگن...
 - باشه نگو ..
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 تا خونه سکوت بين ما رو فقط صداي دلنواز موسيقی ميشکست 
بعد از شب بخير با ايليا به اتاقم رفتم انقدر خسته بودم كه سرم به بالشت نرسيده خوابم 

 برد ...
 خدا رو شکر كردم فردا جمعه است و راحت تا لنگ ظهر می خوابم ....
 هنوز دلم خواب می خواست اما اين ادم مزاحم پشت در ول كن نبود...

 با صداي خواب آلودي گفتم : كيه ؟ 
 صداي ايليا از اونوردر بلند شد - منم سرورت ايليا 

 - ايليااااااا نصف شبی هم دست از سر من بر نميداري چيکار داري بذاربخوابم 
ايليا - آيلی كوچولو نصف شبی كجا بود دختر االن صبه... مگه قرارنبود با دوستات 

 !بريم كوه يادت رفته؟
 ياد قرارم با بچه ها كه افتادم،آه از نهادم بلند شد 

 با حرص گفتم باشه بذار اماده بشم 
ايليا - حرص نخور زشت ميشی رو دستم می مونی ... پشت بند اين حرفش صداي 

 خندش بلند شد..
 - ايليا ميام ميزنمتا پير پسر 

ديگه صداشو نشنيدم با همون قيافه خواب الود يه مانتو شلوار نسبتا گرم پيدا كردم 
 پوشيدم موهامو باالي سرم جمع كردم يه روسري هم سرم انداختم 

 خواب الود از اتاق خارج شدم 
نگاهی به ايليايی كه روي پله ها نشسته بود انداختم گفتم : اه ادم يه روز جمعه هم 

 نمی تونه استراحت كن 
كوله شو از روي پله برداشت كه نگاهم به تيپش افتاد يه شلوار جين سورمه اي با 

 سويشرت جذب خاكستري تنش بود 
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اومد نزديکم يکی زد رو بينم و گفت : تو مثل خرس قطبی می مونی هر چقدر بخوابی 
 بازم كمبود خواب داري حاال چرا صورتتو نشستی 

 - نمی خوام ، خوابم می پره 
 ايليا دستمو كشيد به سمت اشپزخونه و گفت : يعنی چی زشته دخترم انقدر تنبل 

 - ول كن ايليا نمی خوام بشورم 
 - ايليا - تو نشور من خودم صورتتو می شورم 

 بعد شير اب و باز كرد 
دستشو برد زير شير و يه مشت اب پاچيد توي دستش را نرم و آروم به روي صورتم 

 كشيد 
 همينطور كه صورتمو می شست گفت : وقتی ميگم كوچولو ناراحت ميشی 

 نگاه گنگم و به چشماش دوختم 
 نگاهی به چشمام كرد و گفت : چقد با پوف چشمات خوشکل تر ميشی 

 حاال كه صورتتو شستی بيا بريم 
 دستی به صورتم كشيدم كه چند لحظه پيش جاي دستاي ايليا بود....

 وقتی سوار ماشين ايليا شديم 
 دكمه ماشينشو زد و سقف ماشين اتوماتيک وار عقب رفت ...

 نسيم خنکی پوست صورتمو نوازش داد
 قرار شد سر راهمون دخترا رو هم سوار كنيم .

 ايليا كنار خونه ي مونيکا اينا نگهداشت طبق معمول مهتابم اونجا بود 
 بعد از احوال پرسی ...

گفتم : مهتاب احيانا تو خونه از خودتون نداري كه دم به ديقه خونه اينا پالسی يا نکنه 
 توي خونه خودتون كاري كردي كه يه لحظه بند نيستی

 مهتاب - اه تو از كجا فهميدي من خونه خودمون كاري كردم ...
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 - پس همونه كه هميشه اينجا پالسی
 سر راهمون محيا رو هم سوار كرديم 

 مهتاب گفت : بچه ها نگهدارين يه چيزي براي خوردن بگيريم 
 ايليا - زحمت نکش مهتاب خودم همه چيز براي خوردن اماده كردم 

 مهتاب - ايول پسر گفتم از اين آيلی آبی گرم نميشه 
 - هوي مهتاب ادم فروش 

 محيا - خدايی اينو راس ميگه ديگه آيلی 
 -ساكت باشين می خوام بخوابم 
 مونيکا -مگه ديشب نخوابيدي 

- نخير تا دير وقت با اين اقا پارتی بودم بعدشم كله سحر اومده منو بيدار كرده كه 
 بريم كوه 

 مهتاب - واووو ببينم اقا ايليا شما اهل پارتی و بزن برقصم هستين 
 ايليا - لبخندي زد و گفت : چه جورم خواستی بري پايه ام 

 مهتاب - حتما خبرت ميکنم 
 ايليا - محيا ،مهيار كی مياد ؟

 محيا - مهيار گفت : شما برين من با دوستام ميايم 
 ايليا - خيلی خوبه 

 - يادم رفت مهتاب تو مگه  بابا بزرگت فت نکرده كه حرف پارتی ميزنی 
 مهتاب - آي آي خوب شد گفتی 

 محيا - چطور 
مهتاب - اگه بدونين چه وضعی بود فوت اون خدا بيامرز نميدونستم بخندم يا گريه 

 كنم چه بلبشويی بود بيا ببين 
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ما كه از فرصت شلوغی خونه استفاده كرديم كلی شيرينيجات خورديم مامان و كه می 
 شناسی خوردن شيرينيجات غدغنه 

 اخه يه دختر نبايد اينا رو بخور چاق ميشه شوهر گيرش نمآد
 جوونم بهتون بگه مامانم كه از خوشحالی اشک تمساح ميريخت

بابام و عموهامم كه خدا از ته دلشون خبر داشت كه چه عروسی گرفته بودن براي اون 
 همه ميراث 

 عمه ها كه نگو گريه ميکردن پدر جان حاال كه مردنی بودي چرا زودتر نمردي 
مامان مام كه پهلوي من بدبخت و مفت گير اورده بود هی يه سقلمه به من ميزد كه 

 چرا گريه نميکنی 
 منم كه بلند ميگفتم : آخ عمه بدبختم فکر ميکرد چی شده ميگفت : چيه عمه جون 

 منم از روي ناچاري خودمو به گريه ميزدم كه دلم براي پدر بزرگم تنگ شده 
 عمه طفلکمم ميگفت : عزيزم اون خدابيامرز تورو خيلی دوست داشت 

ديگه چشمتون روز بد نبينه همه اشک شوق ميريختن كه بعد 90سال پدر جون بالخره 
 دل كند از اين ارث و ميراث 

 اما غافل از اينکه پدر بزرگم نصف دارائيش و وقف كرده بود 
 آي قيافه هاشون ديدن داشت اون موقع ...

 - مهتاب بسه سرمون رفت فکت يه وري نشد اين همه حرف زدي 
 واي خوب شد گفتی دكتر گفته زياد حرف نزنم براي دماغم خوب نيست   -مهتاب 
- مهتاب خول شدي حرف زدن چه ربطی به دماغ داره ما فهميديم تو دماغ عملی 

 هستی عزيزم 
 مهتاب - واقعا؟؟ ولی جون خودم نباشه جون اين مونی 

كه مونيکا يکی محکم كوبيد به سر مهتاب و گفت : از اون جون فرو مايه ي خودت 
 مايه بذار نسناس 
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 همينطور به سرو كول هم ميزدن كه به دربند رسيديم ....
 

 ماشين و پارک كرديم و به پاتوقرفتيم ،جايی كه با مهيار قرار داشتيم 
 ايليا به يکی زنگ زد و آدرس داد

 همين كه وارد پاتوق شديم 
 مهيار و دوستاشو ديدم دستی براشون تکون دادم 

 مهيار و دوستاش به طرف ما اومدن
مهيار - سالم بر و بچ ،چطورين ؟ به اقا ايلياي خودمون  با چهار تا دختر سانتی مانتال 

 اومدي گردش خوش گذشت ؟ 
ايليا خنده اي كردوگفت : جاي شما خالی می خواي موقع برگشت دوتاشو بدم تو 

 بياري؟؟ 
مهيار خنديد گفت - نه جون داداش من اين اعجوبه ها رو می شناسم حتما با 

 !!چرندياتشون  سرتو تا اينجا خوردن 
 - هوي مهيار  تو كه يه روز شايد عاشق ميشی  پس حواستو جمع كن 

 تا مهيار خواست حرفی بزنه صداي چند نفر باعث شد تا به عقب بر گرديم 
 نگاهی به تيام و تينا و اون سه تا دختر انداختم 

 - به ايليا نزديک شدم گفتم : تو اينا رو دعوت كردي؟؟ 
 !ايليا - اره كار بدي كردم؟

 - نه مشکلی نداره 
 بعد از احوال پرسی چون هوا خوب بود پياده تا وسطاي كوه رفتيم 

 محيا - اين دخترا چقدر نچسبن 
مونيکا - چون سنشون از ما زيادتره، فکر ميکنن بزرگن ترشيده ها چه جوريم چسبيدن 

 به مهيار و ايليا 



 
 آیلین بانوی من 77

 مهتاب - ايششش ايکبيرياي غرب زده 
 - اي كاش االن اگه تو كيفم سوسک يا مارمولک داشتم خيلی حال ميداد 

 محيا - آي گفتی 
مهتاب - ببينم اين مليسا و تينا می خوان هر دوتاشون زن ايليا بشن كه دو طرفشو 

 گرفتن؟
 - چه ميدونم شايد،واي من گشنمه 

 !محيا - خوب برو حداقل اون كوله رو از ايليا بگير
 - صبر كن 

 رفتم طرف ايليا و اون دوتا گفتم - ايليا كوله رو بده گشنمه 
 ايليا - اگه بقيه هم موافق باشن بياين يه جا بشينيم يه چيز بخوريم 

 همه روي سنگهايی كه اون اطراف بود نشستيم 
 لقمه نون پنيرايی كه مامان اماده كرده بود را ايليا بهمون داد 

 تينا هم چايی ريخت 
 تيام كنار من نشسته بود 

 البته كم مونده بود بياد توي بغلم 
  بهم چسبيده بود 

نه گناه داره  "من كه كال خوراكم زياد بود لقمه مو خوردم نگاهی به محيا انداختم 
نگاهی به  "اي بيشعور همه شو خورد  "نگاهم چرخيد روي مونيکا  "محيا الغره 

  "اين خوبه مهتاب يکم تپولو بود "مهتاب كردم لقمه اش هنوز مونده بود 
 - مهتاب اونجا پشت سرتو ببين 

 مهتاب نگاهی به پشت سرش كرد 
 دستمو دراز كردم لقمه شو قاپيدم 

 مهتاب - آيلی الهی بميري ،اگه بخوري 
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 - نچ نميدم می خورمش 
لقمه رو بردم سمت دهنم كه بهم  حمله كرد تا لقمه شو بگيره همه شو تو دهنم جا 

 كردم 
 مهتاب - كوفتت بشه الهی از اين كوه پرت بشی پايين شکمو 

 دهنم پر بود نه می تونستم قورت بدم نه دلم ميومد نخورم چشمام پر اشک شده بود 
 به زور لقمه رو قورت دادم نفس بلندي كشيدم 
 تيام خنديد گفت : سير نشدي لقمه من هستا 

 - پشت چشمی نازک كردم گفتم : اِيی دهنی يه مرد و بخورم عمرا ...
مليسا و تينا يه نگاه چپکی بهم انداختن كه محيا گفت : هر كس زياد چپکی نگاه كنه 

  !اخر كالج ميشه
 مليسا - واه منظور؟

 محيا - واال بی منظور 
 مهيار نذاشت محيا ادامه بده دستشو دور بازوي محيا حلقه كرد بردش اونطرف 

 مهتاب يکی زد پشت پامو گفت : تالفی ميکنم ذليل شده 
 - برو تپلی 

 مهتاب - آيلی سوسکت ميکنما 
 - تا حاال ادمش پيدا نشده 

 اومد بگيرتم كه پشت ايلياي قول تشن قايم شدم 
 مهتاب - مردي بيا بيرون 

- دستمو به زور دور كمر ايليا حلقه كردم گفتم : فعال كه مرد نيستم زنم , تونستی بيا 
 بگيرم 

ايليا خنديد دستاي گرمش و روي دستام كه دورش حلقه شده بود گذاشت گفت : چرا 
 دوستتو اذيت ميکنی 
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از پشت سرش سرک كشيدم گفتم : كی ؟ من ؟ اشتباه فکر ميکنی اون منو اذيت 
 ميکنه... 

 مونيکا دست مهتاب گرفت گفت : بيا بعدا با هم حسابشو ميرسيم ....
 اون روز تا غروب در حال گشت و گذار بوديم و كلی خوش گذشت ....

 بالخره بعد از سه ماه تعطيلی فردا دانشگاه باز ميشه  ...
 صبح با تکوناي دست مامان بيدار شدم 

 - مامی جوونم بذار بخوابم 
 مامان - آيلين ، مامان پاشو دانشگاهت دير ميشه عزيزم 

 - اوووف مامان نمی شه نرم 
 مامان - اي دختره تنبل پاشو ببينم 

 - باشه پاميشم شما بريد 
 مامان - نرم بيام ببينم خوابی 

 - نه پا می شم ...
 خميازه كشون از اتاق بيرون رفتم 

 كه با ايليا رو به رو شدم 
 اين ديگه چه حوصله اي داشت اول صبحی رفته ورزش 

 با ديدن من گفت : چه عجب زيباي خفته ي ما بيدار شد دختر تو چقدر می خوابی ؟
 - گفتم بخوابم ببينم فضولش كيه 
 ايليا - حاال فهميدي فضولش كيه 

 - بله , جناب عالی 
رفتم سمت اشپزخونه دست و صورتم وتوي ظرفشويی شستم كه داد مامان بلند شد - 

 آيلی اتاقت سرويس بهداشتی نداره كه اينجا دست و صورتت و می شوري 
 - مامان گير نده اينجا حال ميده 
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 مامان فقط سري تکون داد 
 پدر جون با دانيار و دايانا بيرون رفته بودن 

 ايليا داشت براي خودش لقمه می گرفت 
 با ديدن من گفت : كوچولو مهد كودكت دير نشه 

 شکلکی براش دراوردم گفتم : هه هه دير نميشه قنداقی 
 جاي صبح بخير گفتنته !مامان - آيلی

 - اه مامان اين اول شروع كرد اصال من صبحونه نخورده ميرم 
 مامان از اشپزخونه بيرون رفت گفت : ميدونم انقد شکمو هستی كه گرسنه نري

 شروع كردم براي خودم لقمه گرفتن 
 مگه قرار نشد صبحونه نخوري   -ايليا 

 - االنم ميگم صبحونه نمی خورم 
 ايليا - االن تو دهات شما به اين چی ميگن؟ 

- اقاي تحصيل كرده اين نياز بدنه تا ادم سرپا باشه چيه باور كردي صبحانه نخورده 
 ميرم ...

 شونه اي باال انداخت يه لقمه پر مالت براي خودش درست كرد
 همين كه خواست بخوره 

 لقمه اش و قاپيدم كردم تو دهنم انقدر گنده بود كه كامل توي دهنم جا نشه 
ايليا خودشو كشيد سمت من روم خم شد  و نصف لقمه اي كه بيرون مونده بودو توي 

دهنش كرد چشمام از اين كارش گرد شد نصف لقمه توي دهن من بود نصف ديگه 
اش توي دهن ايليا ...لبامون چسبيده بهم بود گرمی لباشو قشنگ احساس ميکردم... 

 هر كسی ماردو توي اون حالت ميديد فکر ميکرد داريم لب ميگيريم 
نگاه متعجبم و كه ديد لقمه رو با دندوناش كشيد ازم جدا شد چشمکی زد و گفت : 

 چيزي كه مال من باشه مال منه فهميدي كوچولو....
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 هاج و واج داشتم نگاهش ميکردم 
 با خونسردي كامل شروع به خوردن باقی مونده صبحانه اش كرد....

 
 همينطوري هم ديرم شده بود ...

 با عجله رفتم سوار ماشين شدم ... 
 

 يک هفته از شروع كالسها می گذشت 
 قرار بود فردا كالس ما با يه كالس ديگه يکی بشه ....
 شب مامان و پدر جون دونفري مهمانی دعوت بودن ...

 ايليا هم با دوستاش بيرون بود دانيارو دايانا هم بعد از شام  از خستگی خوابيده بودند 
 منم كاري نداشتم رفتم تا بخوابم بلکه فردا بدون تأخير به دانشگاه برسم ....

يه تاب شلوارک قرمز پوشيدم موهامو شل بافتم زمانی نگذشته بود كه به دنياي شيرين 
 خواب رفتم نمی دونم ساعت چند شب بود كه از فرط تشنگی بيدار شدم ....

  "كی اين همه راه رو تا  پايين بره  "نگاهی به ميز كنارم انداختم اما خبري از آب نبود 
از جام بلند شدم كورمال كورمال به طرف پايين رفتم . چراغ ها همه خاموش بود فقط 

 اباژور كنار مبال روشن بود ...
وارد اشپز خونه شدم با ديدن سايه ي كسی خواستم جيغ بکشم كه يهو دستشو 

 گذاشت روي دهنم منو را به ديوار اشپزخونه چسبوند 
 از ترس نفس نفس ميزدم ...

 كه ايلياباصداي بمش  كنار گوشم نجوا كرد - هيسس آيلی منم ايليا 
با هر كلمه اي كه حرف ميزد گرمی نفسش به الله اي گوشم برخورد می كرد برعکس 

 من كه هميشه بدنم سرد بود ايليا انگار گلوله ي اتيش بود ...
 وقتی ديد چيزي نميگم گفت : دستم و برميدارم جيغ جيغ نکن 
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 با سر حرفش و تاييد كردم 
دستش و كه برداشت نفس راحتی كشيدم گفتم : اين وقت شب تو اشپزخونه چيکار 

 ميکنی؟ 
 ايليا - همون كاري كه تو ميکنی 

 - مثال من چيکار ميکنم 
 ايليا - البد اومدي اب بخوري 

 - اره تشنمه توام البد تشنته 
 نشست روي صندلی توي اشپزخونه و گفت : اره 

در يخچال و باز كردم شيشه اب و دراوردم تا اومدم از سرش بخورم گفت : اه اه زشته 
 از سرش داري می خوري دهنی 

 - ول كن بابا بذار ابمون را بخوريم بقيه ش و ميندازم دور تا شما دهنی نخوري ...
وقتی خوب اب خوردم سير شدم سر شيشه رو توي دستشويی  گرفتم تا آبش خالی 

 بشه ايليا مثل تارزان پريد شيشه آب و از دستم قاپيد و خورد...
- چيه تارزان دو دقيقه پيش بود كه می گفتی نخور دهنی می كنی حاال خودت دهنی 

 من و می خوري 
دور دهنش و پاک كرد گفت : حيفه آب اسراف بشه بعدش انقد كيف ميده از دهن 

 چيزي خوردن كال لب و دهن مزه اش خوبه مگه نه 
نگاه متعجبی بهش انداختم گفتم : تو تبحر خاصی توي اين كار داري واهلل  من چيزي 

 نميدونم ...شب بخير تاررزان 
 ايليا - شب توام بخير خاله سوسکه 

 - خاله سوسکه زنت من سيندرالم فهميدي 
 - ايليا - بابا اعتماد به نفس سيندرال...

 خوابم پريده بود انقدراز اين  پهلو به اون پهلو شدم تا خوابم برد ...  .رفتم اتاقم
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 صبح طبق معمول دير بيدار شدم تا يه چيزي خوردم اماده شدم ...
 ماشين و با سرعت زدم رو ترمز يه جا پارک پيدا كردم ...

 محيا كنار در دانشگاه منتظرم بود...
 - سالم زشتو چرا اينجايی 

 محيا - درد سالم تو كی ياد ميگيري آن تايم باشی دير شد 
 - خوب ميرفتی 

 محيا - منتظر جناب عالی بودم 
 - افتاب از كدوم طرف در اومده مهربون شدي ؟ 

محيا - من از بچگی مهربون بودم تو كوري نمی بينی ....حاالم بدو تا دير نشده مثال 
 امروز كالسمون قراره با اون يکی كالس يکی بشه ها....

 با هم به كالس ته راه رو رفتيم ....
 محيا در كالس و باز كرد گفت : بفرما بانو اينم از كالس جديد...

همين كه وارد كالس شديم صدايی گفت : محيا االنم نمی اومدي ميذاشتی فردا می 
 اومدي. يهويی از كالس جيم زد ي كجا رفته بودي؟ 

نگاهی به اون پسري كه چه زود پسر خاله شده بود انداختم پسري قد بلند كه لنگاش 
 از روي ميزي كه نشسته بود اويزون بود صورتی برنزه موهاي كامال كوتاه مشکی 

 با ديدن من از روي ميز پريد پايين گفت : اووو بچه ها ببينيد همکالسی جديد داريم ..
به طرف ما اومد رو به رومون ايستاد وگفت : شاهزاده خانوم خودش و معرفی 

 نميکنن؟ 
محيا عصبی بهش پريد و گفت : ببين آقا پسر اگه تو دهات شما يه روز پسر خاله 

ميشن تو شهر ما اينطوري نيست فهميدي كشمشم دم داره چه برسه ادمش خانوم 
 سهرابی نه محيا 

 پسره - اها يعنی االن توام دم داري كو نشون بده ببينم ؟
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  "پسره ي انتر دلم می خواست بگم فعال شمايی كه دم داري نه ما  "
 محيا - مزاحم نشو اقا 

پسره روش و سمت من كرد گفت : نگفتی اسمت چيه ؟ نکنه اسم نداري ؟ از اين بچه 
 غربيا كه نيستی كرو الم كه شايد نباشی ...

 براي اين كه ضايعش كرده باشم گفتم : چرا اسم دارم دريا موجی 
پسره نگاهی به من بعد به كل كالس انداخت زد زير خنده و گفت : نه مثل اينکه 
 زبون داري , چه جالب منم ساحل شنی ام , اين دوستمم كلبه ي پنجره اي هست 

بعد هرهر خنديد گفت : هر كی می خواد دربا موجی رو ببينه بياد كنار ساحل روي شن 
ها بشينه اصال اگه نخواست كلبه پنجره اي در خدمت شماست و خنده اي بلندي سر 

 داد
منتظر داشتم نگاهش می كردم حرفش كه تموم شد گفتم : اقاي دلقک سيرک تموم 

 شده برو كنار می خوام ردشم 
از جاش تکون نخورد منم تنه اي محکم بهش زدم رفتم روي صندليم كه دقيقا جلوي 

 صندلی اونا قرار داشت نشستم ...
استاد وارد كالس شد نگاهش كه به من افتاد لبخندي زد گفت : چطوري خانوم دل آرا 

 اميدوارم اينجا ديگه از شيطنت هات خبري نباشه 
 - اه استاد من كی شيطنت كردم 

 استاد لبخندي زد درس و شروع كرد ...
 يهو يه كله از پشت جلو اومد نگاهی بهش كردم همون پسر پرروه بود 

 - سرت را كناربکش و بذار ببينم ذل زده به من انگار ادم نديدي 
 پسره - ادم ديدم دروغ گو نديدم 

- اه چه جالب منم نديدم كو نشونم بده پسرجون ابرويی باال انداخت گفت : ايناها 
 خودت 
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 - كی ؟ من ؟ من كی به شما دروغ گفتم ؟ 
 - در مورد خودت ؟ 

 - در مورد خودم ؟ برو اقا اونور ببينم جلو ديدم و گرفتی 
 اونم بدون حرف ديگه اي كله اش و پس كشيد سرجاش نشست ....

 چيه مجد ساكتی ؟   :استاد انگار اين بشرم خوب می شناخت كه گفت 
 مجد - نه استاد كالس شلوغ شده گيج شدم ..

 استاد - چرا تا ديروز ميگفتی چرا ما تو كالسمون دختر نداريم اينم از دختر 
 استاد در كل ادم رک و شوخی بود 

 مجد - اه استاد من كی همچی حرفی زدم اينا خيلی تحفه هستند
 - نه شما خودت خيلی تحفه اي خودت درست تو آيينه ديدي ؟ 

 تا خواست جوابمو بده ...
استاد گفت : مجد از امروز يه حريف پرو پاقرص داري دل آرا اهل كم اوردن نيست نه 

 از درس نه از زبون حواست رو جمع كن..
 كالس تمام شد همراه بقيه  دخترا از كالس خارج شديم ...

 
 چند روزي بودي ايليا با دوستاش جايی رفته بودندو خونه نبود....

صبح كسل از جام پاشدم مامان انگار هنوز خواب بود يه ليوان شير خوردم حوصله 
 ماشين و نداشتم ترجيح دادم با مترو برم ...

وقتی وارد دانشگاه شدم بچه ها هنوز توي حياط دانشگاه بودن و كالسا شروع نشده 
 بود...

هر كسی دوتا سه تا يه گوشه مشغول صحبت بودن سام مجد با دوستاش روي 
 نيمکتی نشسته بودن 

 نگاه مجد كه به من افتاد عينهو دختراي لوس نگاهش رو ازم گرفت 
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منم توجه اي بهش نکردم رفتم به طرف ساختمون دانشگاه رفتم و وارد كالس شدم 
... 

 نگاهی به تخته كردم كه يه نفر با خط زيبا و خوانايی نوشته بود .....
 

  دوست داشتنت بوي باران می دهد
 

  همان قدر بی مقدمه ، همان قدر 
 

  بی دغدغه فقط يادت باشد
 

   مثل باران مرا بی واسطہ
 

  دوست داشته باشی . . .
 

همين كه رو صندلی نشستم محيا وارد شد با ديدنم گفت : به به خانوم دل آرا سحرخيز 
 شدين ؟ 

 مهتاب از پشت سرش در اومد باصداي بلند گفت : سحرخيز باش تا كامروا شوي جانم 
 - سالم اگه نطقتون تموم شد بگين اين شعر و كی پاي تخته نوشته 

يکی از دختراي كالس كه اسمش نرگس بود گفت : كار مجد هست اون هميشه 
 زودتر از بقيه وارد كالس ميشه و هر روز بيتی پاي تخته می نويسه 

يهو مثل جن بو داده وارد كالس شد گفت : بوي ادم زاد ،كی بود غيبت منو كرد شما 
 زنا جز غيبت كار ديگه اي هم بلدين 
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مهتاب - چه خبرته اقا افسار پاره كردي پياده شو با هم بريم يه ريز دارين حرف 
 ميزنين 

 مجد - اِوا مهتاب خواهر شما هم با ايناييد 
 ديگه كسی چيزي نگفت ...

مجد موقع رد شدن از كنارم گفت : امروز برات يه سوپرايز دارم خانوم دل آرا 
 منتظرباش...

 چيزي از حرفاش نفهميدم 
 استاد خشک و بداخالقمون وارد كالس شد بدون هيچ حرفی شروع به تدريس كرد....

 استاد داشت همينطور يه ريز درس ميداد 
منم تند تند نت برداري ميکردم كه احساس كردم به چيزه نرم و روي سرم پريد و از 
روي سرم رو پام پريد ،سرمو كه خم كردم نگاهم به قورباغه ي سبز رنگی افتاد كه 

 روي پام بود...
محيا می خواست جيغ بکشه كه جلوش و گرفتم گفتم : هيسس ميدونم اين قورباغه از 

 كدوم بند فرار كرده ...
 وايسا نگاه كن 

 قورباغه هنوز روي پام بود منم نشونه گيريم عالی بود ...
 بايه شوت قورباغه رو پرت كردم عقب...

 صداي داد دوست مجد كه بلند شد فهميدم نشونه گيريم عاليه 
 قورباغه پرت شده بود توي بغل ،بغل دستی مجد كه اسمش ملکی بود 

 با داد ملکی 
 استاد گفت : چه خبره ته كالس چی شده ملکی ؟ 

اما ملکی مثل فرفره دور خودش ميچرخيد داد ميزد واي يه چيزي توي لباسمه چرا در 
 نمياد 
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 همينطور باال و پاين می پريد ...
 توي كالس غل غله شده بود بيا و ببين

 قورباغه از لباس ملکی پريد بيرون 
 دخترا با ديدن قورباغه شروع كردن به جيغ زدن 

استاد با تشر همه رو به سکوت دعوت كرد گفت : يه نفر توي اين كالس نيست تا اين 
 حيوون و جمع كنه , اصال ببينم كار كيه اوردن قورباغه اونم توي كالس 

رفتم سمت قورباغه و كفتم: استاد البد با برادر بزرگش اومده و توي كالس ما گم شده 
 چه برادر بی فکري داره و نگاهی به مجد كردم 

بيا اينجا ببينم قورباغه خوشگل  بدو بريم پيش مامانت اون وقت شکايت اون داداش 
 بی فکرتم بهش ميکنيم ...

مجد داشت با تعجب به من نگاه ميکرد بچه هاي كالس زده بودن زير خنده دخترا با 
 چندش گفتن : زود ببرش بيرون 

 قورباغه رو بردم ته حياط دانشگاه ولش كردم 
 دستامو تميز شستم رفتم توي كالس ساعت درسی به پايان رسيده بود 

 دخترا كف زدن گفتن : افرين آيلی كارت عالی بود ما كه داشتيم سکته ميکرديم ...
محيا - به اطالع برادر قورباغه می رسونم كه خودش و به زحمت نندازه و فک و 

 فاميلشو انقد توي كالس زابيرا نکنه آيلی از هيچ خزنده و گزنده نمی ترسه 
 مونيکا با فرياد گفت : چی؟؟؟ كار كدوم بی شعوري بود كه قورباغه اورد توي كالس 

- عزيزم البد كار يه بچه بود حاالم تموم شد ...داشتم وسايلم و جمع ميکردم كه مجد 
رفت پاي تخته شمارشو نوشت گفت : اين شماره ي منه هر كی توي درساش مشکل 

 داره می تونه با من هماهنگ كنه ...
 با بچه ها از كالس خارج شديم رفتم سمت در خروجی دانشگاه ...

 محيا چند متر جلوتر نشون داد گفت اون ايليا نيست ؟
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 - چرا خودشه ... دستی براش تکون داديم...

 داشتيم ميرفتيم طرف ايليا كه صداي مجد از پشت سرم بلند شد...
مجد - ببينم اون اقا خوشتيپه دنبال كدوم يکی از اين دختراي دانشگاه اومده ..؟ اوه نه 

بابا چهارتا چهارتا ميبره خدا بده شانس ...خدايا يه نگاه به ما هم بنداز ما به دوتاشم 
 راضی هستيم...

 به عقب برگشتم گفتم : ميشه فکتو ببندي خوبه كنتور نمی خوره انقد ور ميزنی 
مجد - به تو چه پررو مگه از دهن تو حرف ميزنم ؟ چيه حسوديت اومده اون پسره يه 
نگاهم بهت نميندازه حقته ان شااهلل گيساتم رنگ دندونات سفيد بشه در آرزوي شوهر 

 بميري كسی نبرتت 
- واي مامانمينا ترسيدم , تو خودت حواستو جمع كن كه در آرزوي زن نميري انگار 

 تحفه ان ...بعد بی توجه بهش به سمت ايليا رفتم
 - اينجا چيکار ميکنی ؟ 

 ايليا - سالم بر بانوهاي زيباي شرقی 
جاي سالم به بزرگترته , گفتم چند روز نبودم شايد دلت برام تنگ شده باشه خواستم 

 سوپرايزت كنم 
 - چقدم سورايز شدم ...

 بچه ها بعد از سالم و احوال پرسی با ايليا با ماشين مونيکا رفتن ...
 - خوب با دوستات خوش گذشت ؟ 
 ايليا - عالی جات خيلی خالی بود , 

 - دروغگو 
ايليا - باور نداري دفعه بعد خواستم برم مياي ؟ البته قراره با بچه ها بريم كيش ميگن 

 زمستونا خيلی خوبه اگه پايه اي بريم 
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 - فعال كه دانشگاه دارم اما يه هفته ديگه يه تعطيلی يه هفته اي دارم 
ايليا - پس عاليه چطوره همراه ما بياي تيام پدرش اونجا يه ويال داره اينطوري راحت 

 تريم
 - باشه من حرفی ندارم ....

 
 طی اين هفته كه دانشگاه ميرفتيم 

 مجد كم تر با ما دم خور می شد 
 در مورد مسافرت به بچه ها گفتم و اونام كلی كوفتت بشه راه انداختن 

 روز اخري مجد سر راهم گرفت گفت : ببخشيد خانوم دل آرا كارتون دارم 
 - ببخشيد من خيلی عجله دارم بفرماين

 مجد - اينطوري نميشه كی می تونم ببينمتون ؟
 - بعد از يک هفته تعطيلی ...

 مجد - زودتر نميشه ؟ 
 - نه متأسفانه دارم به خارج از شهر ميرم امرتون بفرمائيد ؟ 

 مجد - باشه بعد از تعطيالت ان شااهلل مسافرت خوش بگذره ...
 با تعجب به رفتنش نگاه كردم امروز چه مهربون شده بود....

 
ساعت 12 شب پروازمون به سمت كيش حركت كرد ... جز تيام و تينا مليسا مانياو 

 بردارش ماكان هم همراه ما بودن ...
 سوارهواپيما شديم ...

 صندلی من و ايليا كنار هم بود ..
ايليا رو زدم كنار رفتم كنار پنجره نشستم ايليا خنديد و گفت : اوخی كوچولو كنار پنجره 

 رو دوست داره
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 - اه ايليا صد دفعه گفتم به من نگو كوچولو ...
خم شد روم كمربندم و بست صورتش توي يک وجبی صورتم بود با صداي بمش 

 گفت : تو براي من هميشه كوچولو هستی آيلی كوچولو ..
 بعد دماغش و زد روي دماغم 

 سر جاي خودش نشست كمربندشو بست
بوي ادكلنش هنوز توي دماغم بود يه بوي خاص داشت نه تلخ بود نه شيرين انگار 
 ملس بود ادم دوست داشت همينطور بو بکشه ... سرمو تکون دادم دارم خل ميشم..

 بعد از يک ساعت هواپيما توي فرودگاه كيش نشست...
 بالخره بعد از سالن فرودگاه خارج شديم راننده شخصی تيام به  دنبالمون اومد 

 همه توي يه ماشين جا نمی شديم 
 قرار شد ماكان و مليسا و مانيا با يه ماشين ديگه بيان

 تيام جلو نشست من و ايليا با تينا عقب نشستيم ...
 خيلی خوابم می اومد 

 سرمو روي شونه ايليا گذاشتم 
دوباره اون عطر وسوسه برانگيزش پيچيد توي دماغم ...نفس عميقی كشيدم دستم و 

بين دستاي گرم و مردونه اش گرفت اروم نجوا كرد - تو چرا هميشه انقدر سردي 
 دختر...

 سرمو توي گردنش فرو بردم با صداي خواب الود گفتم : نميدونم 
 ايليا - نکن رو گردنم حساسم ، اما من برعکس تو هميشه بدنم گرمه 

سرم خواب داشت نميدونستم چی بلغور ميکنم گيج گفتم : خوش به حال زنته ديگه هر 
 وقت سردش شد يه آغوش گرم هست كه گرمش كنه 

دستشو دورم حلقه كرد اروم يه چيزي گفت اما من اونقدر خوابم ميومد كه نشنيدم 
 ...فقط گرمی آغوشش و احساس كردم...
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 نميدونم كی رسيديم اما خيلی خسته بودم 
 صداي ايليا رو  شنيدم كه ميگفت : آيلی ...آيلی كوچولو پاشو رسيديم 

 خودم و بيشتر بهش چسبوندم گفتم : بذاربخوابم ايليا خوابم مياد...
 انگار دست از سرم برداشته بود 

 خواستم نفس راحتی بکشم كه يهو انگار از جام كنده شدم 
از ترس چشمامو باز كردم تا ببينم چه اتفاقی افتاده كه نگاهم به سيبک گلوي ايليا 

 خورد ... نگاهی به خودم كردم كه توي بغل ايليا بودم 
 خودم و بيشتر تو بغلش جمع كردم 

 انگار فهميد كه بيدارم 
 سرش و جلو اورد 

 هرم نفسهاش بين گوش و گردنم پيچيد 
 نجوا كرد - از اول ميگفتی دلت آغوش من و می خواست ديگه اين اداها چی بود

 منم اروم نجوا كردم - دلتم بخواد  می خواستی بغل نکنی 
 ايليا - دل من كه خيلی چيزا می خواد ...

 - من كه از حرفات سر در نميارم اما ديگه خوابم پريد بذارم زمين 
 ايليا - جات بد مگه

 - نه اما تو اذيت ميشی 
 ايليا - تو براي من مثل پركاهی خانوم كوچولو...

 - اِه ايليا به من نگو كوچولو 
 ايليا - دوست دارم اينطوري صدات كنم 

 خودم و از بغلش پايين كشيدم ...
 تينا - چه عجب بيدار شدي 
 - خوب خسته بودم عزيزم 
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 مانيا لبخندي زد و گفت : ميدونم گلم 
 منم بهش لبخندي زدم تو دلم گفتم : نکبت ترشيده يکم از اين ياد بگير... 

 وقتی داخل خود ويال شديم يه ساختمون شيک دوبلکس بود ...
تيام - خوب همه خسته ايم اينجا هم اتاق زياد داره می تونيد انتخاب كنيد من 

 وايليادوتا اتاق كنار هم  انتخاب كرديم 
ايليا چمدونم و گذاشت توي اتاقم گفت : هر وقت شب يا روز كارم داشتی حتما خبرم 

 كن , حاال هم راحت بخواب فردا سرحال باشی...
شب بخير گفتم . در و بستم روي تخت يک نفري توي اتاق افتادم راحت تا صبح 

 خوابيدم ...
 صبح وقتی بلند شدم هنوز بخاطر رطوبت هواي كيش بدنم كِسل بود 

اما يه دوش گرفتم تا يکم سرحال بشم موهامو سشوار كشيدم يه خط چشم پشت 
 چشمم كشيدم ريمل زدم 

 پوستمم كه احتياج به چيزي نداشت 
 يه رژ لب خوش رنگ مايل به قرمز زدم 

 تونيک كوتاه با شلوار برمودا پوشيدم 
 رفتم كنار اتاق ايليا در زدم 

 صداش اومد بفرماييد....
 دستگيره رو اروم پايين دادم سرم و از الي در داخل كردم 

 ايليا با ديدنم گفت : چيه مثل موش سرت و داخل كردي بيا تو 
 كامل رفتم داخل اتاق و گفتم : صبح بخير 

 ايليا - صبح توام بخير , چيه خوشگل كردي 
 پشت چشمی نازک كردم گفتم : خوشگل بودم آقا 

 ايليا - بر منکرش لعنت بانو ..
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يه شلوارک جذب مشکی و  تيشرت جذب  تنش كرده بود كه هيکل عضالنيش زده 
 بود بيرون ِ...

 ساعت بند مشکی ماركش دستش بود 
 واقعا با عينکاي دور مشکيش عالی شده بود..

 با صداش به خودم اومدم - 
 ايليا - خوردي من وكه دختر خوب 

- واه مگه شيرينی كه بخورمت ... واي شيرينی گفتم : من دلم شيرينی خامه اي می 
 خواد

 ايليا اومد طرفم دستاش و  گذاشت رو شونه هام از اتاق هولم داد بيرون 
 توي همون حالت گفت : ديگه دلت چی می خواد

 - مسخره ميکنی 
 ايليا - نه جدي گفتم ..

 - اووووم االن فقط صبحونه خيلی گرسنمه...
 با هم رفتيم پايين 

 تقريبا همه دور ميز جمع بودند ....
 كنار ايليا نشستم از همه چيز كه روي ميز بود براي خودم توي بشقابم گذاشتم 

 مليسا - با تعجب گفت : همش و می خوري ؟ 
 - اوهوممم خيلی گرسنمه 

 مليسا - چاق ميشيا 
ايليا خنديد و گفت : واال من چند ماه ايران اومدم اين خوراكش همينه ولی نيم كيلو 

 هم چاق نشده ...
 تينا - وا مگه ميشه 

 - فعال كه شده عزيزم ... 
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با خيال راحت شروع به خوردن صبحانه ام كردم همينطور بقيه رو زير چشم می 
 پاييدم...

اين طور به بوش می اومد و از رفتار  مانيا و ماكان پيدا بود ، انگار اين دوتا به همديگه 
 عالقه داشتن ...

 تيام كامال متفکر بود 
 ايليا با ارامش مشغول نوردن صبحانه اش بود 

 اون دوتا افاده اي هم مثل گنجشک مشغول صبحانه خوردن بودند
 بعد خوردن صبحانه گفتم : خوب كی ميريم بيرون ؟؟ 

 تيام - تا شما بري اماده بشی رفتيم ..
 هر كسی اتاق خودش رفت تا اماده بشه 

به اتاقم رفتم يه مانتوي سفيد با يه شلوار سفيد كوتاه پوشيدم يه صندل بند انگشتی 
 پام كردم 

موهامو باالي سرم جمع كردم شالمو سرم انداختم عينک افتابيم و روي موهام گذاشتم 
 و به طرف پايين رفتم 

 ايليا سرش توي لبتابش بود و اخماش و توي هم كرده بود 
رفتم روي دسته ي مبلش نشستم دستم وتکيه دادم به شونه اش با اون يکی دستم با 

 زنجير توي گردنش ور رفتم...
 شونش و زير دستم تکون داد گفت : نچسب آيلی حساسم 

 - وا دلم می خواد 
كالفه دست از كار كشيد و گفت : ميشه خواهش كنم به گردن من كاري نداشته 

 باشی... باوركن حساسم 
  "اخ جوون نقطه ضعف پيدا كردم  "

 - انگشت اشاره ام و الي دندونام گرفتم گفتم : باشه كاريت ندارم
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 خيره به لبم گفت : خوبه حاال خواهشا برو ..
 - وا ، چرا گيج ميزنی ايليا ..

  چيزي نگفت دوباره سرش رفت توي لبتاپش...
 تيام اومد پايين و گفت : به آيلين خانوم چه زود اماده شدي 

 - اره خوب كاري نداشتم ... راستی آقا تيام شما موتورم داريد 
 تيام - اووه دوتا موتور دارم توپ از اونور اب اوردن ....

 - واي چه عالی من عاشق موتور سواريم 
 تيام - بيا نشونت بدم ...

 با تيام به طرف حياط بزرگ ويال رفتيم 
 يه استخر بزرگ كه سرش يه سايبون داشت توي حياط خودنمايی ميکرد ....

 جوون ميداد براي آب تنی..
 با تيام رفتيم به پاركينگ رفتيم ،

با ديدن دوتا موتور غول تشن قرمز مشکی و آبی مشکی دلم ضعف رفت دستی به 
 موتورا كشيدم گفتم : عاليه ...

 تيام - موتور سواري بلدي 
 - بلدم اما تا حاال موتور به اين بزرگی سوار نشدم 

 تيام - اره اينا كنترل كردنشون سخته ...
 حاال يه بار با يکی از ما سوار شو سرعتشون عاليه 
 صداي ايليا اومد يه مسابقه بايد با اين موتورا داد 

 - دستی زدم گفتم : وااي عاليه من عاشق موتور سواريم 
 ايليا لبخندي زد نگاهی به اون چال كوچيکی كه كنار لبش بود كردم 

 با ذوق رفتم كنارش و گفتم : ايليا بخند 
 متعجب گفت : چی ؟ 
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 - گفتم بخند 
 ايليا - آيلی خوبی 

 - اَه بخند ديگه ديدم گونه ات چال می افته 
تيام قهقه اي زد و گفت : عجب خواهري داري كاش منم يه دونه داشتم اون وقت 

 هيچ وقت دلم نمی گرفت 
 - واه اقا تيام يه دفعه بگو دلقکم ...

تيام - دور از جون , دختر شادي هستی اين اخالقته كه ادمو جذب ميکنه البته منکر 
 خوشگليت نمی شم 

 ايليا سرفه اي كرد و گفت : تيام 
تيام خنديد - باز تو غيرتی شدي اين اخالقتو تازه می بينم تا حاال حتی نسبت به 

 آينازم غيرتت را  نديده بودم 
 - صبر كنين ببينم آيناز كيه 

 ايليا چشم غُره اي به تيام رفت 
 تيام هول شد گفت : خوب چی بگم ...

 - فهميدم حتما عشقت يا دوست دخترت بوده اين كه مشکلی نداره 
دستم و دور بازوي عضالنی ايليا كه از تيشرت آستين كوتاهش زده بودبيرون حلقه 
 كردم گفتم : يادت باشه نخنديدي ... حداقل بيا ما با موتور بريم خيلی كيف ميده ...

 ايليا فقط يه كلمه گفت : باشه كدوم يکيش و انتخاب ميکنی 
 - اون مشکی قرمزه خوبه 

 ايليا - خوبه ...
 
 

 وقتی همه اماده از ويال بيرون اومدن..
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 قرار شد ماكان و مانيا هم با موتور برن 
نسبتا به بقيه اي سال زمستونا  هواي كيش خيلی بهتر بود ....توي اين  فصل از سال 

 ،از گرماي كيش كاسته می شد ...
البته اين  "ايليا با اون ابهت مردونه اش وقتی سوار موتور شد واقعا خواستنی شده بود 
و از تو چشماي اون دوتا هوو كه هر دوشون ايليا رو می خواستن فهميدم تينا و مليسا 

  "خخخ
با ذوق پريدم پشت موتور و دستامو از دو طرف روي سينه اي محکم و ستبر   مردونه 

 اي ايليا گذاشتم ... و از پشت  بهش چسبيدم  ....
 تيام سوار فراري زردش شد تينا و مليسا هم با تيام اومدن

 ايليا - سفت بشين كه االن پرواز ميکنيم 
 دستامو روي سينه اش مشت كردم گفتم : من عاشق سرعتم...

 ايليا گاز داد و موتور انگار روي هوا پرواز ميکرد ....
 از سرعت زياد شروع كردم به جيغ زدن 

 باد شالم و به بازي گرفته بود 
 باز خوب بود موهاي ايليا بسته بود...

 اروم از جام بلند شدم 
 ايليا - بشين آيلی...

- نه اينجوري خيلی حال ميده ... دستم روي سرشونه هاش گذاشتم سرمو كنار سرش 
 قرار دادم بوي اون عطر وسوسه كننده اش پيچيد توي دماغم

 ايليا - آيلی بشين سرجات دختر می افتی
 دماغمو به الله اي گوشش كشيدم گفتم : نمی خوام اينطوري دوست دارم

 ايليا با ته خنده اي كه توي صداش بود گفت : تو تا كار دست من ندي ول كن نيستی 
 - اِه ايليا من كبريته بی خطرم 
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ايليا - اره خيلی تو درست مثل اون پنبه هستی ... حاالم بشين می خوام سرعت بگيرم 
... 

نشستم سرجام دستمو دور كمرش حلقه كردم سرمو گذاشت روي پشتش گرمی تنشو 
 از روي لباسشم حس ميکردم ....

 
بعد از كلی پاساژ گردي و خوش گذرونی توي شهر زيباي كيش ناهار و بيرون خورديم 

 قرار شد شب همه دسته جمعی شهر بازي بريم ....
 

 به  اتاقم رفتم و با لباس خودم و پرت كردم 
 روي تخت تا غروب تخت خوابيدم 

 با نوازش دست كسی چشمام و باز كردم 
 نگاهم به چشماي آبی  ايليا افتاد...

 با دستش موهام و پخش كرد .
 گفت : تنبل كوچولو پاشو خوابت و برداشتی اوردي كيش

 - تقصير من چيه هواش يه جوريه كه ادم خوابش ميگيره ....
ايليا - پاشو يه دوش بگير تا خوابتم بپره خودتم سر حال بشی زودم اماده شو شب 

 شده 
 - باشه تو برو منم اماده ميشم 

 با دوتا انگشتش دماغم و كشيد 
 گفت : دير نکنيا...

 - اخر اين دماغ كنده ميشه , دستی به نوک دماغم كشيدم ...
 به طرف حموم رفتم لباسامو دونه دونه در آوردم , خوبی  اتاقم اينکه حموم داره 

 بعد از اينکه اماده شدم به طرف پايين رفتم ...
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 يه مانتوي زرد جيغ با شلوار سفيد برمودا يه روسري كوچيک ليمويی پوشيدم ... 
 همه اماده تو سالن نشسته بودن 

 - سالم به همه من اماده ام بريم 
ايليا يه تيشرت جذب سفيد استين خيلی كوتاه با جليقه نوک مدادي و ست شلوارش 

 پوشيده بود 
 تيام يه تيپ كامال مشکی زده بود...

 همه از جاشون بلند شدن 
 يه جنسيس قرمزم كنار فراري زرد تيام بود...

 ايليا خيلی با پرستيژ رفت پشت فرمون  جنسيس نشست 
تا خواستم در جلو رو باز كنم بشينم اين مليساي كپک زده جلو نشست گفت : ببخشيد 

 عزيزم من زودتر نشستم 
 نگاهی بهش انداختم گفتم : مگه صف نونواييه كه شما زودتر اومدي 

ايليا لبش و زير دندونش كشيد تا صداي خنده اش بلند نشه. چشم ابرويی هم براي 
 من اومد

 - ايليا چيه ؟ خندت گرفته بلند بخند
ملس جون  !مليسا نگاهی به ايليا انداخت گفت : ايليا اين خواهرت چرا اينطوري- وا

 چطوريم 
 مگه من گوجه سبزم  !مليسا كفري شد گفت : چی؟؟؟ ملس 

 - كم تر از اونم نيستی يه وجبی
 مليسا - چيزي گفتی ؟ 

 - خودم و نشون دادم گفتم : من نه داشتم با خودم حرف ميزدم 
 تيام پشت سرم از خنده دوالشده بود 

 دستم و كشيد گفت : بيا با ماشين من بريم 
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 - به يه شرط
 تيام - چی شرطی ؟ 

 - كه من پشت رُل بشينم 
 ايليا مثل قاشق نشسته پريد گفت : تيام فاتحه ماشينت روبخون 

 - حرفشو گوش نکن من دست فرمونم حرف نداره ...
 تيام - بيا ببينم چطوره 

 شستم و براي ايليا باال پايين كردم 
 من و تيام با مانيا و ماكان سوار فراري شديم 

 اون دوتا هوو هم با هم با ايليا رفتن
 سيستم ماشين و روشن كردم سقف ماشين و زدم باال 
 استارت و زدم با يه تيکاف... پر سرعت حركت كردم 

 تيام - بابا ايول دست فرمونت حرف نداره دختر
 - چی فکر كردي 

 مانيا كمربندشو سفت بسته بود از اونور دست ماكان و چسبيده بود....
 از توي آيينه بغل  نگاهی به ماشين ايليا كردم كه جفت ماشين من شد..

 نگاهی به ايليا انداختم گفتم : چيه آقا عقب موندي ؟
 ايليا خنديد گفت : به كشتن نديشون آرزو دارن ....

 با سر اشاره به اون دوتا هوو كردم گفتم : خوش ميگذره ؟
 ايليا - جاي تو خالی عاليه..

 - ايششش فعال جامو پر كردن 
 ايليا - نه ديگه قرار نشد حسود باشی

 چراغ قرمز شد حركت كردم 
 بعد از چند مين به شهر بازي بزرگی رسيديم 
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 كلی ادم بود و صداي جيغ و موسيقی شادي فضا رو برداشته بود...
 از بازوي ايليا اويزون شدم گفتم : بريم ترن سوارشيم 

 قرار شد همه بريم ترن سوار بشيم 
 من و ايليا كنار هم نشسته بوديم ... ترن

 اول اروم اروم عقب جلو رفت  بعد كم كم سرعت گرفت ... 
 لحظه به لحظه سرعتش بيشتر می شد روسريم افتاده بود دور گردنم 

انگشتام دور انگشتاي محکم ايليا قفل شده بود صداي جيغم بود كه گوش فلک و كر 
 كرده بود 

 همه اي شهر بازي به جيغ جيغاش بود
 بعد از اينکه كلی وسيله بازي سوار شديم 

 يه شام سبک خورديم به طرف ويال رفتيم 
 با اينکه خسته بوديم اما خوابمون نمی اومد ...

 تيام پيشنهاد داد تا فيلم ترسناک ببينيم 
 منم از خدا خواسته هر چی تنقالت بود روي ميز چيدم 

 تيام رفت كلی بالشت اورد ...
 به مبل رو به روي تی وي تکيه دادم 

 ايليا هم جفت من نشسته بود ...
 بالشتش توي بغلش بود 

 تيام همه اي المپا رو خاموش كرد 
 فيلم شروع شده بود...

 همينطور با هيجان 
 تخمه ميشکستم مشغول ديدن  فيلم شديم

 ايليا زد رو پامو گفت : پاتو درست بذار می خوام سرمو بذارم 
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پامو درست كردم ايليا سرشو گذاشت روي پام همه محو صحنه اي بوديم كه دختره 
 توي جنگل گم شده بود و از چهار طرف جنگل صداي جيغ می اومد ...

 دستم لغزيد بين موهاي نرم ايليا 
 همينطور كه فيلم ميديدم دستمم الي موهاش در  گردش بود ...

دستم آروم از موهاش به گردن مردانه اش رفت پوست سرد سرانگشتانم گرمی پوست 
 گردنشو احساس كرد

 زنجير توي گردنشو دور انگشتم پيچيدم 
 ايليا به پهلو شد دستمو كشيد

 و سر انگشتام قفل سر انگشتاي مردانه اش شد 
 با صداي بمی گفت : شيطونی نکن بذار بفهمم اين فيلم به كجا ميرسه

سرمو تکون دادم دوباره نگاهم به تی وي دوختم اما انگار اينبار نوبت ايليا بود تا با 
سرانگشتان من بازي كنه پنجه هاي مردونه شو اروم الي انگشتام می كشيد گرمی 

 دستش به دستاي سردم گرمی ميداد.
 

نگاهم به تی وي دادم تا فکرم جاهاي الکی نره ... فيلم به جاهاي هيجانيش رسيده 
 بود دخترا هم با ديدن صحنه هاي ترسناک يه جيغ بنفش می كشيدن 

 بالخره فيلم تموم شد ..
 پسرا كه گفتن جلوي تی وي می خوابن حوصله بلند شدن ندارن 

 منم با يه شب بخير به اتاق خودم رفتم ...
 

 صبح بعد از صبحانه قرار شد پسرا كباب توي حياط درست كنن 
 دخترا هم تصميم گرفتن تا شنا كنن 

 اب استخر عوض شده بود 
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 تينا با كنايه گفت : آيلين تو  آب تنی نمی آي ؟ 
دختري ترشيده عمرأ جلو اين سه پسر از قضا سينگل با يه  " .- نه شما راحت باشين

مليسا و تينا و مانيا با  "مايويی كه پوشيدن نپوشيدن فرقی نداره  به آب تنی برم 
مايوي  دو تيکه اي كه نمی پوشيدن سنگين تر بودن از ساختمون ويال بيرون اومدن  

 توي آب پريدن ... 
- يه ست بلوز شلوار اسپورت تنم بود موهامو محکم باالي سرم دم اسبی بسته بودم 

 ... 
 رفتم كنار پسرا و گفتم : كمک نمی خواين البته براي خوردن 

 تيام - فکر كردم دلت سوخته كه اومدي كمک 
 - خوردنم خودش يه نوع كمکه ديگه 

 كنار ايليا وايستادم باد بزن دستشو كه داشت كباب و باد ميزد گرفتم ..
 ايليا چرخيد پشت  سرم وايستاد 

 سرشو از كنار سرم رد كرد 
 حاال دقيقا صورتامون كنار هم بود 

 نگاهی به چشماش كردم 
 خنديد گفت : كباب رو به روته كوچولو 

 با آرنج كوبندم به شکمش و گفتم : خيلی خودشيفته اي 
 توي شوخی و خنده كبابا رو درست كرديم ..
 اون سه تا ترشيده هم هنوز توي آب بودن ...

 ايليا - تو چرا نرفتی شنا ؟ 
 - دلم نخواست 

 ايليا يکی زد رو دماغم و گفت اينجاي دروغگو بسوزه شنا بلد نيستی 
 - كی گفته خوبم بلدم ...
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 من و انداخت رو كولشو گفت اگه بلدي پس بيا با هم  توي آب بريم 
 مشت زدم به شونشو گفتم : نکن لباسام خيس ميشه 

 ايليا - اشکال نداره تو افتاب بشين خشک ميشه.
 - خنديدم و گفتم : ايليا تو برو من نمی خوام آب تنی كنم زوره مگه 

 ايليا - اره زوره بدوووو ببينم 
 من و گذاشت زمين تيشترتش و   در آورد
 خنديدم و دستام و جلوي چشمام گرفتم 

 تا چشمم به اون هيکل شيش تيکه اش نيوفته 
 خنديد و گفت : آيلی من و نگاه 

 از الي انگشتام نگاهی بهش انداختم 
 خودم و تکون دادم گفتم : ايليا نيا جلو 

 قدم به قدم جلو می اومد 
 تيام و ماكانم پريده بودن تو استخر ...

 خواستم فرار كنم كه از پشت من و گرفت
 ايليا - نمی تونی از دست من در بري كوچولو...

 خنده ام گرفته بود با خنديده بريده بريده گفتم : بذار خودم می پرم 
 ايليا - تو براي من سنگينی نداري با هم می پريم...

 ايليا منو زد زير بغلش و پريديم توي آب 
 توي آب ولم كرد 

 رفتم زير آب دوباره اومدم باال شنام خوب بود 
 تينا اومد جلو گفت : ايليا مسابقه بديم ؟

 عرض استخر زياد بود چهار نفر هم زمان می تونستن شنا كنن 
 - منم شركت ميکنم 
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 تيام ابرويی باال انداخت گفت : ترغيب شدم منم مسابقه بدم 
 ماكان - پس ما داور می شيم شما چهارتا تا ته استخر برين بر گردين

 ايليا - عاليه بريم 
تينا با ناز گفت : شرط بندي برعکس كنيم به جاي بازنده اگه كسی برد بايد اونی كه 
دوست داره رو ببوسه..اوناييم كه باختن يه شام عالی برنده رو دعوت ميکنن چطوره ؟ 

 كيا موافقن 
 همه گفتن : ايده جالبيه و موافقتشون و اعالم كردن....

- پوووف كاش قبول نمی كردم من با اين شلوار برمودا و سويشرت چطور شنا كنم ..؟ 
 موهام و محکم بستم..

مجبوري سويشرتم و در اوردم ...گذاشتم لب استخر با تاپم كه از نافم يکم باالتر بود و 
 پريسينگ نافم قشنگ پيدا بود 

 كنار ايليا وايستادم چشمکی زدم گفتم : اماده اي تارزان مهربان 
 ايليا لبخندي زد كه دوباره چال گونه اش پيدا شد 

 با هيجان دستم و توي چالش كردم گفتم : واااي جوونم چه چال كوچولويی 
 ايليا صداي خنده اش بلند شد 

دستشو از توي اب دور كمر لختم كشيد پشت كمرمو گرفت گفت : چطوره كه با هر 
چيزي به هيجان مياي ببين چيکارا ميکنی ...منی كه 32 سالمه دلم می خواد شيطنت 

 كنم 
 - ابرويی براش باال دادم گفتم : ديگه ديگه... 

 با سوت ماكان اماده ايستاديم تا ته استخر بريم و برگرديم 
تينا خيلی همه چی با اعتماد به نفس ايستاده بود انگار تو يه مسابقه جهانی شركت 

 كرده ... واال 
 با يک دو سه 
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 ماكان شروع به شنا كرديم ...
 سرعت ايليا و تيام واقعا عالی بود 

 می دونستم بردن از اين دوتا غول تشن امکان نداره اما تمام سعيم رو كردم 
 به ترتيب ايليا اول شد و تيام دوم من و اون از دماغ فيل افتاده هم همزمان رسيديم ...

 به نفس نفس افتاده بودم 
 تيام يکی زد به بازوي ايليا و گفت : هميشه شنات خوب بود پسر

مليسا خيلی با اعتماد به نفس گفت : حاال نوبت اينه كه ايليا كسی رو كه دوست داره 
 ببوسه 

  "اوه اوه دعوا نشه خوبه بدبختا چقد منتظر يه ماچ ايليا هستن "
ايليا نگاهی به همشون كرد كه تيام با شوخی گفت : خجالت نکش عشقم بيا ببوسم 

 اينا همه ميدونن كه تو چقدر عاشق منی ...
 ايليا - مگه قحطی دختر اومده باشه كه عاشق تو بشم 

 تيام - دلتم بخواد كه من عشقت باشم 
لبه اي استخر نشستم موهامو باز كردم سرمو تکون دادم تا اب موهام گرفته بشه ... كه 

 نگاهم به نگاه خيره اي تيام افتاد...
 سرم و برگردوندم هنوز در حال بحث بودن ...

 آب روي پوستم قطره قطره مونده بود ...
 تاپمو تکون دادم 

 صداي بلند ايليا اومد كه گفت : اي بابا من اصال آيلی رو می بوسم 
 چشمام چهارتا شد چی ؟ جانم ... من و منو می خواد ببوسه ...

 تينا - قبول نيست اين خواهرته 
شما گفتين كسی رو كه دوست داري منم آيلی رو دوست دارم . پس می  !ايليا - وا

 بوسمش... 
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اومد رو به روم وايستاد نگاهی بهم انداخت ... لبخندي زد گفت : چه خواستنی شدي 
 اينطوري 

دستاي گرمش دو طرف كمر سردم نشست با كمی اخم گفت : تو چرا اينقدر سردي 
 دختر؟ 

 هول كرده بودم با من من گفتم : من هميشه بدنم سرده 
 صداي ماكان اومد ايليا بدو بريم كبابا سرد شدن بابا

 ايليا - باشه االن ...
ايليا خم شد روي صورتم و گفت : تا حاال نشده دربرابر دختري مردد بشم كه كجاش و 

 ببوسم تا طعمش ملس تر از بقيه جاهاش باشه... 
 با نگاهی گنگی بهش نگاه كردم لبخندي زد... اما لبخندش انگار شاد نبود 

 دستام و توي دستاش گرفت با انگشت شستش پوست دستام و لمس كرد ...
 بعد دستمو جلوي صورتش برد عميق پشت دستم و بوسيد 

طوري كه فقط من بشنوم گفت : توي صورتت جايی رو پيدا نکردم تا ببوسم .. تو 
 ميدونی كه خواهرم نيستی ... 

اما حال من و نديد كه بدونه  " ...بعد ازم جدا شد با يه جهش از توي آب پريد بيرون 
..."  

 جاي بوسه اش هنوز روي دستم بود 
 پووف كالفه اي كشيدم رفتم سمت ساختمون تا لباسام رو عوض كنم...

 
 وارد اتاقم شدم ...

 از حرفاي ايليا سر در نمی اوردم 
اما دروغ چرا با حرفش يه چيزي زير دلم زيرو رو شد  يه حسه ملموس يه حس خاص 

... 
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 موهامو خشک كردم به طرف  پايين رفتم 
 بقيه هم لباس عوض كرده اومده بودن 

 دور هم داشتيم ناهار می خورديم 
 

 تينا خيلی سر سنگين شده بود 
 "البد داره می ترشه شوهر گيرش نيومده  "انگار از چيزي ناراحت بود 

 گوشی تيام زنگ خورد رفت تا جواب بده
وقتی برگشت خنديد گفت : امشب يه پارتی تووپ دعوتيم ...دلم براي يه پارتی لک 

 زده بود كه جور شد...
 

خدا رو شکر اون روز كه با بچه ها رفته بوديم بازار گردي يه لباس مشکی حرير كوتاه 
به رنگ مشکی چشمم خورد و خريدم ، با يه كفش پاشنه  10 سانتی مشکی براق... 

 نگاهی به لوازم ارايشم كردم.
  اما بابليس نياورده بودم ... اووف من كه نميدونستم قراره پارتی برم 

 رفتم اتاق ايليا در اتاقش نيمه باز بود 
 سرم كردم تو گفتم : سوسک 

 روي تختش دراز كشيده بود يکی از دستهاش و روي چشماش گذاشته بود 
 با اين حرف من دستشو برداشت 

ايليا - بيا تو بچه تو هر چقدر هم كه در بزنی بازم من ياد نمی گيرم بازم در نزده ميام 
 اتاقت فهميدي 

 - اونو كه از اول ميدونستم شما اين چيزا رو ياد نميگيري 
 لبخندي زد گفت : كاري داري ؟

 - اها خوب شد گفتی ... ايليا جووونم
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 !!- االن من بايد گوش مخملی بشم
 - اِه ايليا ...

 خنديد كه باز اون چال گونه اش دلبري كرد..
 - باشه گوش مخملی شدم كارتو بگو

 - اوووم بابليس می خوام
 نگاه متعجبشو به چشمام دوخت گفت : درسته موهام بلنده

  اما ديگه فرش نميکنم
 - ههه فکر كردم فر ميکنی ... 

 - پس از االن ملتفت شو كه نميکنم...حاال می خواي چيکار ؟ 
 - می خوام باهاش بازي كنم ...خوب معلومه می خوام موهامو فر كنم 

 از جاش بلند شد چرخی دورم زد گفت : حاال چه كمکی از من بر مياد... 
 - اووم خيلی كمکا انگشت اشارمو طرفش گرفتم ميري از اون سه تا ترشيده بگيري ؟

 ايليا قهقهه بلندي كرد 
فهميدم چی سوتی دادم دستمو روي دهنم گذاشتم گفتم : منظورم اين بود از اون سه 

 تا متشخص بگيري
 سرشو خم كرد روي صورتم چشماش داشت می خنديد ...

 - خوب چرا خودت نميري بگيري ؟ 
 - ايليا جووونم دوستاي تو اَن خودت برو

 - ميرم به شرطی 
 - چی شرطی ؟ 

 با انگشتش زد روي گونه اش و گفت : اينجا رو بايد ببوسی...
 - اين كه چيزي نيست 
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سرم و بردم جلو يه بوس روي چال گونه اش زدم لبخندي زدم گفتم : الهی كم بود 
 بوس داري ؟ بگم تينا بياد يه دوتا ببوستت 

 با دستاش كمرمو چسبيد 
 دستمو روي دستاش گذاشتم گفتم : برو ديگه بوستم كه كردم 

ازم جدا شد رفت سمت در آروم زمزمه كرد... چه اتفاقی داره می افته چرا داره نگاهم 
 بهت تغير ميکنه...

 
 - شونه اي باال انداختم انگار ايلياهم ديوونه شده .... رو تختش منتظر نشستم تا بياد 

 بعد از چند مين با يه بابليس برگشت
 - ببين ادم  وادار به چه كارايی ميکنی

از جام بلند شدم بابليس و از دستش گرفتم وگفتم : ممنون بابت بابليس... اما بايد 
 دست و پامم الک بزنی فهميدي

 -ديگه پررو نشو بچه 
- صد دفعه من بچه نيستم , تازه به نظر خيليا من يه زن جوون مطلقه هستم كه مثل 

 گرگ در كمينمن.
- ايليا انگشت اشارش و گذاشت روي دماغش و گفت : هيسسس ديگه نبينم اين 
حرف و بزنی , اون يه اشتباه بود و هر ادمی امکان داره اشتباه بکنه ...تو براي من 

همون آيلی كوچولوي تخسی هستی كه داشتم از ايران ميرفتم ...حاالم برو اماده شو 
 ...دختر خوبی باشی الكتم ميزنم

 پشت بند اين حرفش چشمکی زد
لبخند دردمندي زدم از اتاقش بيرون اومدم ...شايد توي نظر ايليا من يه دختر بچه اي 
شيطون باشم اما ادم كه از واقعيت نمی تونه فرار كنه من آيلين دل آرا توي سن 20 

 سالگی يه زن مطلقه محسوب ميشم ...
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نفس عميقی كشيدم تا فکراي بی خود از ذهنم بيرون بره ... كم نيست زنايی مثل 
 من...

 
لباسام رو پوشيدم ... موهام و بابليس كشيدم كلی وقتم رو گرفت اما موهام  قشنگ شد  

... يه آرايش شيک شب انجام دادم ...نگاهی به قد و باالي خودم توي آئينه قدي اتاق 
 انداختم . چرخی زدم به نظر خودم كه قشنگ شده بودم 

 پاهاي سفيد خوش تراشم توي اين لباس حرير مشکی بيشتر خودنمايی ميکرد
 الک مشکيم و برداشتم به اتاق ايليا رفتم

 وقتی در اتاقشو باز كردم در حال پوشيدن بلوز سورمه ايش بود 
 نگاهی به تيپ كامال اسپورتش كردم

 داشت دكمه هاي لباسش و می بست 
 الكمو باال گرفتم با خنده گفتم : بدو بيا الک بزن 

 نگاهی به سر تا پام كرد يکی از ابروهاشو باال انداخت گفت : چقدر خوشگل شدي
به نظر من ايليا جزء محدود مردايی بود كه هميشه و بی پروا از ادم تعريف ميکرد 

 كامأل دقيق بود ... كوچيک ترين چيزها رو زود می فهميد...
 كامأل وارد اتاق شدم و به  طرفش رفتم 

فقط سه تا دكمه آخر پيراهن مردونه شو بست ... يقه اش طبق معمول تا ناكجا آبادش 
 باز بود

 رفتم جلو يکی از دستهاش رو گرفتم و با دقت شروع به تا كردن آستينش كردم 
ايليا توي سکوت داشت كارمو نظاره ميکرد ... وقتی هر دو آستين لباسش و تا آرنج تا 

 كردم ..
 سرمو بلند كردم لبخندي زدم گفتم : اينطوري قشنگ تره 
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ايليا لبخندي زد خم شد و مچ بند سياهشو بست توي دستش ادكلن مردونه شو 
 برداشت زد زير گردن و قفسه ي سينه اش كه لخت بود...
 بوي محسور كننده ي ادكلنش كل اتاق و برداشته بود....

 دست گرمش پنجه شد دور بازوي لختم 
  "...چه تظادي بين ماست او گرم و من سرد از دو قطبه دور از هم  "

 
 - بيا الكت و برات بزنم ...

 من و نشوند روي تخت و خودش هم كنارم نشست با دقت در الک و باز كرد..
 

 !- خوب اول دستات رو ميزنم
 دستم چپم را  بين دست مردونه اش گرفت...

 با آرامش خاصی شروع به الک زدن كرد
 پاهامو كنار هم جمع كرده بودم و لبه ي تخت نشسته بوديم 

 وقتی كار دستام تموم شد 
 چه خوشگل شدن افرين به خودم  :سرشو برد عقب نگاهی به دستام كرد و گفت 

 نگاهی به انگشتام كردم واقعا تميز الک زده بود 
 - مرسی عاليه

 - حاال پاهاتو بذار رو تخت تا بزنم 
 نگاهی به ران هاي لختم كردم 

 "خاک تو سرت آيلی يه چی می پوشيدي "
 ترديد من و وقتی ديد خم شد از مچ پاهام گرفت كشيد باال روي تخت

 مجبوري به تاج تخت تکيه دادم 
 پاي چپمو برداشت گذاشت روي زانوش 
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 خم شد روي پام و با دقت شروع به الک زدن كرد وقتی كارش تموم شد 
 سرشو آروم بلند كرد از پاهام شروع كرد تا رسيد به صورتم 

 - اينم از الكت ديگه چی ؟ 
 - مرسی همين من برم 

 !تا خواستم بلندشم مچ هر دو پامو چسبيد گفت : مزده من چی ميشه؟
پام توي دستاش تکون دادم گفتم : واه مزد می خواي چيکار وظيفه ات بود حاال يه 

 الک ناقابل زدياا
 خيز برداشت سمتم ...

 يه پاش يه طرفم بود يه پاش يه طرفه ديگم و من دقيقا اون زير گير افتاده بودم 
 خنده ام گرفته بود 

زنجير گردنش روي صورتم آويزون شده بود ...نگاهی به زنجير گردنش كردم بعد 
 سرمو بلند كردم نگاهم به نگاه بی قرارش افتاد

 دستمو روي سينه ي لختش گذاشتم 
 پوست سرانگشتان سردم از برخورد با سينه ي گرمش گز گز كرد 

 هر دو سکوت كرده بوديم و چشمامون در حال رفت امد توي صورت هم بود ...
 دستش كنار صورتم قرار گرفت 

 با دو انگشت از الله اي گوشم شروع به نوازش كرد تا زير چونه ام 
 قلبم تند تند ميزد ،نفسهام كم كم داشت تند می شد 

 پووف كالفه اي كشيد كه گرمی نفسش به صورتم خورد ...
 خودشو كنار كشيد و يکدفعه با سرعت از  اتاق بيرون زد 

 چند لحظه توي همون حالت موندم 
با سستی از جام بلند شدم دستی به گونه هاي گر گرفته ام كشيدم از اتاق ايليا بيرون 

 اومدم ...
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به سمت اتاقم رفتم ، خودم كفش هاي مشکيمو پام كردم يه مانتوي بلند فقط از روي 
 لباسم پوشيدم يه شالم باز انداختم روي سرم كيف دستيمو برداشتم ...

اروم با تأمينه از پله هاي مارپيچ طبقه باال پاين رفتم همه توي سالن پاين جمع بودن 
 فقط تينا بود ، هنوز نيومده بود 

     رفتم كنار ايليا نشستم
 تيام نگاهی بهم انداخت گفت : چه خوشگل شدي آيلی ؟ 

 لبخندي زدم گفتم : ممنون
 با اومدن تينا خانوم , كه چه تيپی هم زده بود... همگی سوار ماشينا شديم 

 اينبار تندي رفتم جلو نشستم 
 ايليا خنده اي كرد گفت : چيه بابا جا هست تو ماشينا اينطوري می پري

 - اوووف تو كه نميدونی اين عشاق تو 
 دوست ندارن سر به تن من باشه...

 - غلط كردن تا من هستم هيچ كس حق نداره به خانوم كوچولو خودم حرف بزنه
 دلم از اين حرفش غنج رفت ...

 خدارو شکر مانيا  و ماكان با ما اومدن
 ماشينا رو توي ويالي بزرگ و زيبايی پارک كرديم 

صداي آهنگ از اينجا هم شنيده می شد رفتم كنار ايليا دستمو دور بازوش حلقه كردم 
... 

 وارد سالن بزرگ و زيباي ويال شديم 
 توي سالن پر از زن و مردهاي  شيک پوش و سانتی مانتال بود...

 ميزبان كه يه پسر تو سن و سال خود ايليا بود اومد با هم احوالپرسی كرد 
 رو به ايليا گفت : نگو پسر كه نامزد كردي 

 ايليا لبخندي زد 
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پسره كه ايليا امش را سياوش معرفی كردبا مشت  به بازوي ايليا كوبيد و گفت : اي بی 
 معرفت بی خبر 

تينا مثل قاشق نشسته پريد وسط و گفت : نه خواهرشه ، سياوش جوون بعدش اين 
 كوچولو  12 سال از ايليا كوچيک تر

 نگاهی بهش انداختم زير لب گفتم : چه تفاوت سنی مام دستشه ترشيده جون.
 سياوش خنديد گفت : اووو پس خواهر كوچولوي ايليا تو هستی ، از ديدارت خوشبختم 

  "ايشش كوچولو عمه ته حاال اگه مهتاب بود حاليت ميکرد كوچولو كيه  "
 لبخند اجباري زدم دستش روفشردم گفتم : منم همينطور

با همراهی سياوش با دخترا به اتاق شيک و اسپرتی رفتيم تا لباسهامون رو عوض 
 كنيم 

 تينا يه تاپ باالي ناف با شلوارک تا باالي رونش پوشيده بود 
 مليسا يه تاپ و دامن كوتاه . مانيا هم يه لباس دكلته كوتاه پوشيده بود 

 وقتی از وضعيت ظاهري مطمئن شدم 
 همگی با هم رفتيم بيرون 

هر كس در حال كاري بود بعضيا وسط می رقصيدن بعضيا ليوان به دست گوشه اي 
 ايستاده بودن و صحبت ميکردن 

 رفتيم طرف پسرا 
 از نگاه خيره اي سياوش خوشم نيومد 

 ايليا دستشو دراز كرد 
 منم از خدا خواسته ،توي بغلش خزيدم

 دستش و دور كمرم حلقه كرد 
 

 چقدر حس امنيت چيزه خوبيه كسی هست كه هواتو داشته باشه ....
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حوصله ام سر رفته بود داشتم اطرافم و ديد ميزدم كه تيام گفت : ايليا اين دفعه بايد 

 اجازه بدي كه همراه با آيلين بانو يک رقص خاطره انگيز داشته باشم ... 
كمی خم شد دستش و روي سينه اش گذاشت گفت : بانوي زيبا افتخار يه رقص را به 

 بنده 
 ميدن . دلم می خواست يه امشب و شاد باشم 

 لبخندي زدم دستم را به طرفش دراز كردم 
 با انگشتش سر انگشتامو لمس كردرو به همه  گفت ما كه رفتيم ...

 المپا رو خاموش كرده بودن اما رقص نور فضاي قشنگ درست كرده بود ... 
 تيام دستم و توي دستش گرفت و اون يکی دستش و دور كمرم حلقه كرد 

 با هم شروع به رقص كرديم 
 سرم پايين بود باهاش هماهنگ می رقصيدم 

 - ميدونستی خيلی دلنشينی 
 سرم و بلند كردم , اين االن منظورش به من بود؟؟؟ 

 نگاه متعجبم و كه ديد گفت : حرفم كجاش تعجب داره , واقعا تو دل برو هستی ... 
 لبخند سر درگمی زدم 

 من و كمی به خودش نزديک تر كرد و گفت : توي ازدواج تفاوت سنی برات مهمه ؟ 
 - تا حاال بهش فکر نکردم ...

  "اره ارواح عمه ات  " :تو دلم به خودم گفتم 
 - ميشه از امشب فکر كنی ... 

نتونستم جوابش را بدم , چون چرخی خورديم , تا به خودم بيام توي آغوش گرم و 
 آشنايی فرو رفتم 

 دستاش و دور كمرم محکم حلقه كرد 
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 كنار گوشم با صداي بمی گفت : ديگه نبينم با كسی برقصی 
سرم و بلند كردم تا دليلشو بپرسم كه با دستش سرمو روي سينه اي مردانه اش فشرد 

 آروم گفت : هيسسس...
 بوي عطر وسوسه كننده اش توي مشامم پيچيد سرم و بيشتر توي سينه اش فشردم 

 حلقه اي دستش را تنگتر و تنگ تر كرد ... 
 بعد از رقص دو نفره مان 

 مليسا جلو اومد و پيشنهاد يه رقص سالسا را به ايليا داد
پيست رقص خالی شد همه دور تا دور ايستاده بودن تا شاهد رقص دو نفره اي ايليا و 

 مليسا باشند 
 موسيقی بی كالمی كه مخصوص رقص سالسا بود گذاشتن ....

 واقعا رقص زيبا و بی نظيري كردن 
 وجود كسی رو پشت سرم احساس كردم كه بهم چسبيده بود 

 كمی جا به جا شدم اما دوباره بهم  چسبيد .
 برگشتم تا بهش تذكر بدم كه با نگاه قهوه اي سياوش رو به رو شدم ...

 لبخندي زد و گفت : ميدونی از دخترايی كه از خودم كوچيک تر باشن خوشم مياد؟
 - ميشه عقب تر برين؟

 - چرا جات تو بغل من بده؟؟
  " ...اين ديگه كی بود , انگار زياد زده بود باال  "

 سرمو برگردوندم كه رقص ايليا هم تموم شد و همه دست زدن 
 منم از فرصت استفاده كردم از سياوش فاصله گرفتم رفتم طرف ايليا

 - عالی بود عالی بايد به منم ياد بدي 
 - ايليا خنديد دستشو دور گردنم حلقه كرد گفت : حسود كوچولو 

 - ايليا موهام خراب شد ول كن 
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 دستشو برداشت ...با همديگر به پيش بچه ها رفتيم 
 بعد از شام بساطی كه توي اينجور مهمونياي برپا می شد برپا شد 

 سينی هاي مشروب بود كه توي سالن پخش می شد ...
 ايليا يه جام برداشت 

 اما من برنداشتم بقيه همه نفري يکی دو ليوان باال رفتن ... 
 تشنه ام شده بود ... تينا ترشيده كيپ ايليا نشسته بود ول كن نبود 

 رفتم قسمت خلوت سالن تا به طرف آشپزخونه برم 
تا خواستم وارد آشپزخونه بشم كه دستم كشيده شد و نگاهم به نگاه مست الود 

 سياوش گره خورد 
 آه از نهادم بلند شد 

دستشو دو طرفه ي صورتم گذاشت و با صداي خماري گفت : امشب از همه ي 
 دختراي ديگر وسوسه برانگيزتر هستی

 و من  هم خيلی كم طاقتم.
 قلبم از ترس محکم به سينه ام می كوبيد

دستمو گذاشتم روي سينه اش و به عقب هولش دادم اما زور من كجا و زور اون غول 
 تشن كجا حتی يک كوچولو از جاش تکون نخورد 

 و خودشو بيشتر بهم نزديک كرد
 - برو اونور تو حالت خوب نيست 

 - نفس عميقی كشيد گفت : نه خيليم خوبم با تو بهترم ميشم و سرشو نزديک آورد
 با پام تا خواستم به وسط پاش بزنم ...

 فهميد تندي با پاهاش پاهامو بين پاهاش قفل كرد 
 تکونی به خودم دادم با جديت گفتم : ول كن آشغال ببينم 

 - كجا كوچولو فعال در خدمتيم 
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 با خشونت چونمو بين انگشتاش سفت گرفت... از درد چشمامو بستم 
- ميدونی عاشق اينم كه رابطه ام با خشونت باشه وقتی معشوقه ام درد ميکشه لذت 

 می برم 
 - به زور از دردي كه هنوز ناشی از دستش زير چونه ام بود گفتم : تو روانی هستی 

 قهقهه اي زد كه واقعا ترسيدم 
 س... خيلی خشنم *ک*س *- اوووم خوب اومدي بره كوچولو من توي 

 موهامو با خشونت كشيد ...
 احساس كردم از ريشه در حال كنده شدنه

 دستمو روي دستش كه موهامو گرفته بود گذاشتم...
 - ولم كن وحشی , ...

 سرشو روي گردن لختم خم كرد 
 تمام تنم مور مور شد، از اين كارش حس كثيف بودن هرزه بودن  بهم دست داد

 هر چی تقال ميکردم فايده نداشت 
 گاز محکمی از گردنم گرفت

 جيغ بلندي كشيدم ...
 - تازه اولش دختر كوچولو ... ما حاال حاالها كار  داريم ...

 دهنش بوي گند مشروب ميداد 
 دست كثيفشو از گردن تا كمرم كشيد 

 بعد محکم پهلومو فشار داد
 از سنگينی دستش نفسم گرفت

 نگاهی به صورتم انداخت گفت : اوووم  تو چه خوشگلی ، دخترجون 
 سرشو نزديک سرم آورد 

 محکم با سرم كوبيدم به سرش كه سر خودم درد گرفت 
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 - اووخ شدي خوشم اومد داري ياد ميگيري خشونتو
 سرمو كشيد عقب لباشو گذاشت روي لبام شروع به بوسيدنم كرد 

انقدر وحشيانه می بوسيد كه حالم بد شد از ضعف خودم بدم اومد ، حتی نزديک بود بی 
 هوش بشم .... قطره اشکی از گوشه ي چشمم چکيد ...

 دستمو كشيد تا ببره توي اتاق ته راه رو 
 - ول كن عوضی من با تو جايی نميام 

 - مگه دست خودته من امشب ميزبان تو هستم عزيزم...
 همينطور منو دنبال خودش می كشيد 

 ديگه داشتم نا اميد می شدم كه صدايی گفت : اينجا  چه خبره
منم از فرصت استفاده كردم ،جيغ كشيدم صداي قدمهايی رو توي دو قدمی خودمون 

 شنيدم 
 تيام با ديدن من تعجب كرد گفت : اينجا چه خبره 

 دستم و از توي دست سياوش كشيدم و گفتم : از اين دوست عوضيت بپرس؟ 
 - سياوش اينجا چه خبره ؟؟

دستی به گردنم كشيدم جاي دندوناش می سوخت دست و پام سردتر از هميشه شده 
 بود قلبم تند تند ميزد... دلم االن يه آغوش امن می خواست...

 -سياوش با صداي مستی گفت : چيزي نشده می خواستيم يکم عشق و حال كنيم..
 تيام عصبی سياوش و كوبند به ديوار و گفت : تو غلط ميکردي عوضی...

ما مهمونت هستيم , چطور می خواستی باليی سر آيلين بياري توي كه توي رابطه 
 خشنی ...ايليا بفهمه می كشتت

 صداي ايليا  توي راه رو پيچيد: اينجا چه خبره...؟ 
 وقتی نگاهش به من افتاد گفت : آيلی چی شده ؟ تو حالت خوبه چرا اينطوري شدي ؟ 
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خودم و انداختم توي آغوش گرمش با گريه گفتم : اين دوست مستت می خواست 
 بهم... ديگه نتونستم چيزي بگم

با اين حرفم ايليا من و ول كردسمت سياوش رفت ،فرياد زد و گفت : بگو كه دروغ 
 ميگه , واي به حالت راست باشه ...

نگاه ايليا كه به گردنم افتاد با خشم به طرف سياوش حمله كرد ،يه مشت زير چشمش 
 !كوبيد و گفت : توي آشغال با چه جرأتی می خواستی به آيلی  دست بزنی هان؟

 همينطور سياوش و زير مشت و لگد گرفته بود ...
 اونم چون مست بود خيلی زور نداشت

 از سر و صداي ما بقيه هم به اينور سالن 
 اومدن ،ايليا رو به زور از روي سياوش بلند كردن ...

 ايليا - برين اماده بشين، زودتر  بريم 
 تا حاال اين روي ايليا رو نديده بودم

 رو به مانيا گفت : مانتوي آيلين رو هم بيار
 اومد طرفمو، رو به روم ايستاد

 دستش وزير چونه ام زد ،سرم وبلند كرد نگاهی به كل صورتم انداخت
دستش باال اومد . انگشت اشاره اش و آروم روي لب پايينم كشيد گفت : حالت خوبه 

 ببخش كه حواسم بهت نبود....
 با چشماي  اشکيم نگاهی به چشماش انداختم

 من راتوي بغلش كشيد وسرم را روي سينه ستبرش گذاشت
 دوباره اون عطر وسوسه كننده اش مشامم رو پر كرد

 دستم و محکم دور كمرش حلقه كردم ..
 روي موهام و بوسيد گفت : عروسک من ،ديگه اجازه نميدم كسی اذيتت كنه 
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 مانيا مانتوم و آورد...
 مانتوم را به تنم پوشاند

 همگی از اون ويالي نحس بيرون رفتيم 
 ماكان جاي ايليا نشست پشت فرمان

 من و ايليا عقب نشسته بوديم
 وقتی سرم روي شونه ي مردونه اش بود، حس امنيت بهم ميداد

 دستم و توي دست گرمش گرفته بود و شستش و آروم  روي پوست دستم می كشيد...
همه ساكت بوديم و ماكان با سرعت ميروند ...باد خنکی از شيشه اي ماشين 

 ميوزيد...چشمام و بسته بودم 
 تا كم تر به اتفاقاتی كه امشب برام پيش اومده بود فکر كنم...

 با توقف ماشين ...چشمام و باز كردم 
 ايليا در و باز كردتوي  پياده شدن كمکم كرد

  از ماشين پياده شديم
 بدون هيچ حرفی به سمت اتاق خودم رفتم . شال و مانتوم و از تنم كندم 

 نگاهم به آئينه اتاقم افتاد 
 جلو رفتم ، با دقت به خودم نگاهی انداختم كه نگاهم به جاي دندوناي سياوش افتاد...

 جاي دندونش روي گردنم مونده بود و درد ميکرد
 دستم روي گردنم بود كه در باز شد

 ايليا لبخندي زد و گفت : حال بانو آيلين من چطوره ؟؟؟ 
نگاهی به چهره ي خندونش كردم كی باورش می شد اين اون ايلياي خشنی باشه كه 

 اونطور با خشونت سياوش و زير مشت و لگد گرفته بود....
 اومدم طرفم توي دو قدميم ايستاد

 دستش و روي دستم كه هنوز روي گردنم بود قرار داد .
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 دستم را آروم  پايين كشيد
 نگاهی به جاي دندوناي سياوش انداخت 

 با ديدن زخم گردنم اخمی بين ابروهاش افتاد 
 با دندوناي كليد شده گفت : پسره ي پس فطرت بايد می كشتمش

 خنديدم گفتم : همينطوري هم سالم نذاشتيش...
 نرم دستش و روي زخم كشيد و گفت : درد نميکنه 

 - اوووم درد كه ميکنه اما يکم ...
خم شد روي صورتم با تعجب داشتم نگاهش ميکردم كه لباي گرمش روي زخم 

 گردنم احساس كردم 
 نرم و آروم گردنم و بوسيد 

 كنار گوشم زمزمه كرد حاال ديگه درد نميکنه ....
 گرمی نفسهاش به الله اي گوشم می خورد...

 دستاش و دو طرف صورتم گذاشت 
 پيشونيش و به پيشونيم چسبوند 

با دماغش ضربه اي ارومی روي دماغم زد گفت : بابت امشب و اينکه حواسم بهت 
 نبود من  را ببخش

- گفتم كه تقصير خودمم بود نبايد تنها وسط اون همه ادم مست به .سمت آشپزخونه 
 ميرفتم

 خنديد گفت : هر چی مستيم بود كه شما پروندي ، دختر خوب
 زنجير گردنش و دور انگشتم پيچيدم...

 گفتم : من خيلی ترسيدم چه دوست وحشی اي داري
 - ميدونم كه خيلی وحشيه خدارو شکركه  تيام زود سر رسيد

 حاالم بخواب ديروقته فردا بر ميگرديم تهران ...
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 - واي من براي بچه ها چيز نخريدم منوميکشن 
 - اشکال نداره فردابا هم ميريم هر چی دلت خواست بخر 

 ايليا شب بخير كرد به اتاق خودش رفت
 در اتاق و قفل كردم روي تخت دراز كشيدم...

 ياد تيام افتادم كه گفته بود از من خوشش اومده .... تيام فکر ميکرد 
 من دخترم ، نميدونه كه من يه زن مطلقه هستم....

 با هزار فکر و خيال خوابيدم 
 صبح با صداي در بيدار شدم 

 اووف چه شب بدي بود همه اش كابوس ديدم ...
 - آيلين بيداري حالت خوبه ؟ 

 چشم بسته رفتم سمت در بازش كردم 
 ايليا با ديدنم گفت : سالم خوابالو 

 - اوووم سالم تارزان اول صبح ول كن نيستی
ايليا لبخندي زد ،لپم را كشيد و گفت : تنبل خواب بسه بدو برو اماده شوميخوايم بريم 

 بازار
 - باشه االن ميرم اماده بشم 

 - پايين منتظرتم...
بعد از رفتن ايليا درو بستم رفتم سمت حموم يه دوش گرفتم وقتی سر حال شدم... 
اومدم بيرون موهامو خشک كردم يه مانتو شلوار كالباسی پوشيدم كيف و عينکمو 

 برداشتم به  پايين رفتم
بعد از سالم صبح بخير با همه ،صبحونه مو خوردم... خدارو شکر كسی در مورد اتفاقات 

 ديشب چيزي نگفت و حرفی نزد
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داشتم توي پاساژ پرديس دو دنبال سوغاتی براي بچه ها ميگشتم آخر سر براي هر 
 كدومشون يه نيم ست لوازم ارايش گرفتم 

 بقيه هم خريداشونو كردن 
 يه مغازه بزرگ لباس زير فروشی ديدم

 به  داخلش  رفتم
 نگاهی به لباس خواباش كردم

 يه چند دست برداشتم...
داشتم حساب ميکردم كه اون سه تا ترشيده هم سر رسيدن ،با كلی سرو صدا مشغول 

 خريد لباس زير شدن 
 پسرا هم پرو پرو به داخل اومدن و نظر ميدادن 

 ايليا كنارم وايستاده بود با لبخند گفت : تو چيزي برنداشتی؟ 
 پالستيک لباسامو باال گرفتم گفتم : ايناهاش مال منه

 دست دراز كرد ازم بگيره ،دستم را  عقب كشيدم
 دستشو دور كمرم حلقه كرد منو كشيد طرف خودش گفت : ياال بده ببينم

 خنده ام گرفته بود
 - نکن ايليا نمی خوام نشون بدم

 - باشه نشون نده منم براي دوست دخترم لباس زير می خرم 
 منو ول كرد رو به تينا گفت : تينا بيا اينجا
 تينا اومد نزديک ايليا و گفت : جوونم ايليا

 ايليا دستش و پشت كمر تينا گذاشت گفت : می خوام برات لباس خواب انتخاب كنم
 تينا با ذوق گفت : واي راس ميگی

  "ايشش دختره ي ترشيده ي نچسب "
 داشتم با تعجب به اون دوتا نگاه ميکردم كه دستی روي شونه ام نشست 
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 برگشتم ببينم كيه كه با نگاه خندون تيام رو به رو شدم
 - هی می خواستم از ديشب حالت و بپرسم اما نشد , 

 - مرسی خوبم , منم می خواستم بابت ديشب ازت تشکر كنم اما پيش نيومد
 تيام لبخندي زد گفت : الزم به تشکر نيست وظيفه است
 از خنده ي بلند تينا دست از حرف زدن با تيام كشيدم ...

 تيام خنديد گفت : ايليا باز اين خواهر من تورو تيغ زد
 ايليا - نه خودم دلم می خواست براش لباس بخرم 

 تيام - تينا هم كه از خدا خواسته
 تينا - اِه تيام يعنی چی ايليا خودش می خواست با سليقه ي خودش برام لباس بگيره 

 ازشون فاصله گرفتم زير لب گفتم : برين همتون  گمشين 
 نگاهی به ايليا و تينا كردم كه هنوز سر خريدن لباس با هم كل كل می كردن...

شونه اي باال انداختم پيش خودم گفتم : خوب اينا 10 , 12 سال با هم درس خوندن 
 پس صد در صد با هم صميمی هستن...باالخره خريدشون تموم شد 

 براي ناهار رفتيم ...سر ظهر بود و هوا به شدت گرم و شرجی بود... يه جاي دنج و 
 خنکی پيدا كرديم ناهار خورديم 

مليسا كمی دپرس بود ...البته حق داشت فعال دور دوره تينا بود كه به ايليا چسبيده 
 بود...

 
 بعد از ظهر چمدونم و  بستم و اماده پايين  اومدم  ... روي مبل نشسته بودم 

سرم و به دستی مبل تکيه داده چشمام و بستم... نميدونم چقدر چشمام بسته بود كه با 
 سرو صداي بچه ها چشمام و باز كردم 

 تيام به  سمتم اومد و گفت : حالت خوبی آيلی
 تو دلم گفتم ،اووو چه خودمونی...
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 لبخندي زدم گفتم : ممنون خوبم كمی خوابم مياد ...
 تيام - سوار هواپيما كه شديم تا  رسيدن بخواب

 چمدونم را از جلوي پام برداشت ...
سوار ماشينا شديم ... تيام راننده بودو  رانندگی ميکرد و توي اون يکی ماشين هم ايليا 

 پشت فرمون بود 
ايليا چمدونم و از تيام گرفت گذاشت توي ماشين خودش ...خيلی سرد گفت : بشين تو 

 ماشين ... 
شونه اي باال انداختم پيش خودم گفتم : اين چشه ديگه كه از صبح داره با من 

 سرسنگين برخورد ميکنه
نشستم عقب ...تينا جلو پيش ايليا نشسته بود ... تا رسيدن به فرودگاه نگاهم به جاده 

 هاي پر از نخل هاي زيباي كيش بود...
 از ماشين پياده شديم ... تيام سويچ ماشين ايليا رو هم به راننده داد.

 ساعت پرواز و اعالم كردن .
 بعد از كاراي اوليه ... به  سمت هواپيمارفتيم.... 

 موقع نشستن تينا خيلی رک گفت : عزيزم پيش مليسا بشين ... من كنار ايليا ميشينم 
شونه اي باال انداختم خيلی سرد گفتم : براي من فرقی نداره كجا بشينم ... ايليا 

 پيشکش خودت
 رفتم پشت ايليا و تينا كنار مليسا نشستم

 من كنار پنجره دقيقا پشت تينا نشسته بودم ... كمربندم و بستم ... 
هواپيما يواش يواش بلند شد .. بعد اوج گرفت براي پرواز نگاهم رو به اسمان مملو از 

 ابر دوختم ...اما
  بازم نگاهم به دست  تينا بود كه دور بازوي ايليا حلقه شده بود
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نميدونم به ايليا چی گفت كه ايليا خم شد كه همون لحظه تينا تندي لباش رو بوسيد... 
 نيم رخ ايليا سمت من بود 

انگار سنگينی نگاهی رو احساس كرد كه كامل سرش و طرف من برگردوند و لحظه 
 اي نگاهمون بهم گره خورد ...

 زودتر از ايليا نگاهم و از نگاهش گرفتم
 ديگه تا لحظه اي نشستن هواپيما چشمام و باز نکردم....

 بالخره رسيديم .
 بعد از خداحافظی از دوستاي ايليا و قرارهايی  كه تينا با ايليا تنظيم كرد 

 ماشينی گرفتيم و به  طرف خونه رفتيم . 
 تا رسيدن به خونه كالمی بين من و ايليا رد و بدل نشد ... نه اون حرفی زد و نه من...

 
ايليا زنگ درو زد و بعد از چند  مين در باصداي تيکی باز شد ... نگاهی به حياط سرسبز 

 و بزرگ پدرجون انداختم ... 
چمدونم  را به دنبال خودم می كشيدم فقط صداي قدمهاي ما و صداي چرخهاي 

 چمدون ديگه صدايی بين ما نبود...
 مامان كنار در وردي سالن ظاهر شد 

 اون لبخند زيباش روي لبش بود 
 تندي از پله ها باال رفتم .

 دستم و دور گردنش حلقه كردم 
 - سالم مامان خوشگل خودم چطوري دلم برات يه ذره شده بود

 - سالم خوشگلم خسته نباشين
 مامان با ايليا هم احوالپرسی كرد 

 به داخل سالن رفتيم 
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   ...دايانا و دانيار با ديدنمون بدووو به  طرفمون اومدن 
 دايانا - سالم... بدويين سوغاتياي ما رو بدين ببينم 

 - بذار برسيم بعد دنبال سوغاتی باشين
 دانيار - رسيدين ديگه بدووسوغاتيامو رد كن ... 

 خنديدم همونجا چمدونم و باز كردم
 و سوغاتياي اون دوتا ورجک و دادم 

سوغاتی مامان كه يه دست لباس خواب كامل و يه ست لوازم ارايش بود بهش دادم ... 
 ديگه واينستادم تا ببينم تارران براي اونا چی گرفته بود به سمت اتاقمِ رفتم 

بعد از مرتب كردن لباسام يه دوش گرفتم ،رو به روي آئينه نشسته بودم ،هنوز حوله 
 حمومم تنم بود .. شماره محيا رو گرفتم 

گذاشتم رو اسپيکر... همونطور هم در لوسيون بدنم و باز كردم و كمی كف دستم 
 ريختم... صداي جيغ جيغوي محيا توي اتاق پيچيد....

  !!!- سالم بی معرفت چه عجب يه زنگ به ما زدي افتخار دادي 
 - كجايی دختر نفست نگيره بذار منم حرف بزنم 

 - خيلی چش سفيدي بی شعور دلم برات تنگ شده 
 خنديدم گفتم : فداي ابراز عالقه ات بانوو

 - اين تازه اولشه بذار ببينمت
 - اوه اوه دس بهم بزنی از سوغاتی خبري نيست

 جيغ بنفشی كشيد گفت : بگو جوون اون
 پسره ي نچسب سام

 - درد به اون بدبخت چيکار داري
 - ايشش پسره ي قوزميت... ولش اونو كی ببينمت سوغاتياتو رو بدي 

 - تو ديدن من مياي يا سوغاتی 
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 - خوب معلومه تو رو كه ديدم چيز جديدي نيستی ميام دنبال سوغاتيام
 - واقعا منو باش گفتم : دلت براي من تنگ شده 

 - اخه تو چيزي هستی كه ادم دلش برات تنگ بشه
 با حرص گفتم : محيياااااا

 - جوووونم جوش نزن شيرت خشک ميشه 
 - كوفت به اون دوتا دو قلوهاي بهم چسبيده هم زنگ بزن بگو بيان پاتوق

 - اِه آيلی خودت بيا سر راحت ما رو هم ببر دو كوچه بيشتر نيست كه فاصلمون
 - خدايی خيلی رو داري 

 - خوب پس ما منتظرتيم باباي آيلی زشته
 نذاشت ديگه حرفی بزنم قطع كرد

 خنده ام گرفته بود 
 لباس زيرايی كه تازه از كيش خريده بودمو پوشيدم ... جلوي آئينه ايستادم 

 رنگ بنفشش خيلی به پوستم می اومد
موهام نم دار دورم ريخته بود لبامو غنچه كردم ... می خواستم بوسی براي خودم 

 بفرستم كه در اتاق يهو باز شد
 ايليا تو چهار چوب در ظاهر شد 

 نگاهی به سر تا پام انداخت
 جيغی زدم دستامو جلوي بدنم گرفتم 

 - داد زدم:صد دفع گفتم توي اتاق يه دختر مياي در بزن ... برو بيرون 
 در حال بستن در گفت : منم صد دفعه گفتم  كيفش به در نزدنه...

- خيلی پررويی ... پشت در بود و در و بسته بود اما صداش می اومد كه جدي گفت : 
 ببين لباسايی كه براي تينا خريده بودم توي وسايالت نيست 

 همينطور كه لباس می پوشيدم گفتم : لباس دوست دختر تو پيش من چيکار ميکنه
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 لباس نه لباس زير خانوممم -

- ببخشيد كه لباس زيراي دوست دخترت اينجا نيست ِ.. طوري كه بشنوه گفتم :  -
 انگار من نديمه دوست دخترشم كه بايد بدونم كجاست ... 

 ايليا ديگه چيزي نگفت : رفت ... -

-  

-  

شب لباسامو كه يه پالتوي كوتاه سبزه فسفوري بود با يه روسري مشکی و شلوار  -
 مشکی ست كردم ... 

 يه آرايش مات هم روي صورتم انجام دادم... سوغاتياي بچه ها رو برداشتم  -

 - مامان من به ديدن  دخترا رفتم -

 - عزيزم خسته نيستی  -

 - شما اون سه تا رو نمی شناسين ..ِ. همينطوريشم كشتن منو كه تنها رفتم  -

 مامان لبخندي زد گفت : برو به سالمت عزيزم ...  -

 رفتم تو حياط كه ديدم ايليا كنار اون بوگاتی خوشکلش وايستاده بود -

  " ...كوفتت بشه تارزان " -

 بی توجه بهش رفتم سمت ماشين خودم رفتم و سوار شدم با ريموت در و باز كردم  -

 ايليا يه نگاه بهم انداخت .. -

 سوار ماشين شد زودتر از من گاز داد از حياط خارج شد  -
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 پسري وحشی انگار در و براي اون باز كردم  -

  "دختر باز قوزميت "بوقی زد و رفت  -

 منم رفتم دنبال بچه ها اول محيا رو سوار كردم  -

 همين كه نشست گفت : چطوري دختر عمه ي بی معرفت خوش گذشت  -

 - جاي تو خالی كه نبود ... عاليم بود  -

 با مشت زد به بازومو گفت : كوفتت بشه خوب ساخته برات -

 چشم و ابرويی اومدم گفتم : كور بشه چشم حسود -

 خيز برداشت طرفمو گفت : من حسودم  -

 لبخند خبيثی زدم گفتم : كم نه ... حاالم بشين تا بکشتنمون ندادي -

 دم در مهتابينا دوتا بوق زدم كه هر دوشون اومدن ... نشستن عقب ... -

 مهتاب - سالم آيلی خانوم شما ما رو می شناسی -

 - نه واال شما ؟؟ همون گداي سر كوچه مون هستين  -

 مهتاب - آييييييلی... -

 مونيکا خنديد و گفت : اصال روت شد بدون ما بري با اون از دماغ فيل افتاده ها -

 - جوون تو كه خيلی خوش گذشت از دست ديوونه بازياتون راحت بودم  -

 مونيکا - اي بی لياقت... -
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ديدم كمی ناراحت شدن ... خنديدم گفتم: شوخی كردم باووو ... هيچ كس سه  -
 دوست خول و چل خودم نميشه...

 حاال به افتخار شما پاتوق بريم يا جاي ديگه -

 مهتاب - نه يه جايی رو تازه زدن بريم اونجا ... چطوره -

 - من حرفی ندارم بريم ...  -

بعد از ادرسی كه مهتاب داد كنار رستوران شيک و بزرگی ماشين و پارک كردم به  -
 داخل رفتيم ... خدايی چه جاي قشنگی بود... 

چشم چرخوندم تا يه جاي مناسب پيدا كنم كه مونيکا گفت : هی آيلی اون ايليا  -
 نيست... بِروووو باووو با دوست دخترشونم هستن

 نگاهی به جايی كه مونيکا گفت انداختم  -

 ايليا رو ديدم كه رو به روي دختري نشسته بود و دختره پشتش به ما بود -

 لبخندي روي لب ايليا بود... -

 مهتاب - نه بابا اق ايليام اين كاره بوده -

- مهتاب يه پير پسر 32 ساله فکر كردي همينطوري می شينه ؟؟ معلوم نيست  -
 چندتا دوست دختر داره ...

 محيا - اون بدبختو با دوست دخترش ول كنيد ، بياين بشينيم خوش باشيم  -

نگاهی به ميز انتخابی محيا انداختم كه دقيقأ دو ميز با ميز ايليا فاصله داشت بايد از  -
 كنار ميز اونا رد می شديم
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 - اَه محيا ميز كم بود اونجا رو انتخاب كردي..؟  -

 مونيکا - خوبه كه ديوونه بياين بريم -

بی توجه به ايليا و اون دختري كه پشتش به ما بود خواستم رد بشم كه اين مونيکاي  -
 موزي ايستاد با تعجب گفت : واوو آقا ايليا شمام اينجاين؟؟ 

 مجبوري ايستادم  -

 ايليا با لبخند از جاش بلند شد  -

 اون دختري هم كه پشتش به ما بود  -

 بلند شد و من نگاهم به تيناي ترشيده افتاد ... -

 ايليا - سالم ليديهاي زيبا ... -

 بچه ها با ايليا احوال پرسی كردن -

 منم يه سالم به هر دوشون كردم  -

 رفتم نشستم  -

 ايليا فقط يه نگاه بهم انداخت... -

 بچه ها اومدن نشستن ... -

 همين كه نشستن مهتاب پرسيد... -

 آيلی اتفاقی افتاده كه تو باز از اين پسر از فرنگ برگشته چب شدي -

 - نه بابا چه اتفاقی می تونه بيوفته  -
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 محيا - پس قضيه چيه ؟؟؟  -

 تمام اتفاقاتی كه كيش افتاده بود و براشون گفتم... در اخر اضافه كردم  -

نميدونم روز اخري يهو اخالقش عوض شد و سرسنگين شده ... اصال برام مهم  -
 نيست كه چه جور می خواد برخورد كنه 

من اگه باهاش خوب بودم فقط بخاطر لطفی كه اين مدت در حقم كرده بود باهاش  -
خوب برخورد ميکردم وگرنه ما صنمی باهم نداريم ... نه اون برادر  واقعيه منه و نه 

 من فاميل نزديک اون من يه دختر زن بابا براش ، بيشتر نيستم

 مونيکا - اونو ولش كن  ،اين دوست دخترش چه سانتی مانتاله  -

 چشمکی زد  -

 مهتاب - نوش جون ايليا به من و تو چه ربطی داره  -

 محيا - هووي سوغاتياي ما كو  -

 - اي نديد بديد توي ماشين بهتون ميدم  -

 شماها چه خبرا چيکارا ميکنين  -

 مهتاب - می خوريم می خوابيم دستشويی ميريم تخليه ميشه  -

 - كوفت االن می خوام شام بخورم, خير سرم اينا چی ميگی... -

 مهتاب پشت چشمی نازک كرد گفت : راست ميگم ديگه -

 گارسون غذاها رو اورد.... -

 در حال خوردن غذا بوديم كه نگاهم به چهره ي خندون ايليا و تينا افتاد -
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 با لبخند خبيثی رو به دخترا كردم و  -

 گفتم : اين چند وقته خيلی دختر خوبی بودم دلم انقدر شيطنت می خواد -

 مونيکا - تو باز اون روح خبيثت بيدار شده -

 لبام و غنچه كردم گفتم : خووو چيه كودک درونم فعاله تقصير من چيه... -

 مهتاب با هيجان گفت : اين دوتا بچه مثبت و ول كن بگو خودم همه جوره پايتم... -

 چشمام از فکري كه به سرم زده بود برقی زد گفتم : بزن قدش كه عين خودمی -

 محيا - حاال اون نقشه ي خبيثتو بگو -

- سرم و بردم جلو گفتم : اگه بدونين يه مارمولک خوشگل از كيش آوردم عاشقش  -
 ميشين

 مونيکا با ترس خودش را عقب كشيد و گفت : بی شعور نگو كه االن همراهته ؟؟  -

 چشمکی زدم گفتم : افرين نابغه االن اون كوچولوي خوشگل تو كيفمه  -

 هر سه تا شون با تعجب گفتن: دروغ ميگی -

 دستم و روي دماغم گذاشتم - هيسس بابا ملت فهميدن  -

 مهتاب - حاال نقشه ات چيه  -

زير چشمی ميز ايليا اينا رو نشون دادم گفتم : اين مارمولک خوشگل رنگی خيلی  -
 دلش می خواد روي دست لخت تينا باشه

 مونيکا - حاال چطوري بره ميزه اونا  -

 معلومه با كمک ما  -
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 محيا - من و معاف كن من از هرچی مارمولکه می ترسم  -

 مهتاب - رو من حساب كن هستم -

كيفم و از جلوي پام برداشتم درشو باز كردم . كه مونيکا با چندش گفت : وييی آيلی  -
 می خوام غذا بخورم

 - بسه ديگه گوريل شدي بابا  -

كيفم و وسط گذاشتم اون قوطی كه  مارمولک رنگی رو توش گذاشته بودم بهشون  -
 نشون دادم 

 مهتاب - جوونم چه نازه  -

 - اينو براي سام مجد اورده بودم حاال قسمت تينا خانوم شده ... -

 محيا - نقشه چيه  -

- افرين نقشه ... ببين من و مهتاب ميريم سر ميز ايليا اينا مهتاب كنار ايليا بشين  -
من كنار تينا اون وقت من يواش در قوطی رو باز ميکنم اين خوشگلم ميره پيش 

 مامانش...چطوره 

 مهتاب بشکنی زد گفت : عاليه ... شما دوتا هم اينجا بشينين از تأتر لذت ببرين  -

از جام بلند شدم مانتوم و صاف كردم كيفم و برداشتم همراه مهتاب به طرف ميز  -
 ايليا اينا رفتيم....

 نزديک ميزشون ايستاديم  -

مهتاب با لبخند ژگوندي گفت : ببخشيد دوباره مزاحم شديم ... بس كه آيلی از تينا  -
 جون تعريف كرد مشتاق شدم چند لحظه با ايشون هم صحبت بشم...



 
 آیلین بانوی من 139

 ايليا لبخندي زد گفت : بفرمايين  -

 مهتاب روي صندلی كنار ايليا نشست منم كنار تينا نشستم  -

 مهتاب وقتی خوب تينا رو به حرف گرفت و گاهی هم ايليا رو به حرف ميگرفت  -

 منم از فرصت استفاده كردم  -

 زيپ كيفم و باز كردم... در قوطی كه اون خوشگله توش بودو باز گذاشتم  -

 از دمش گرفتم يواش گذاشتمش روي پاي تينا .... -

 بشکنی توي دلم زدم .. -

 مهتاب نگاهی بهم انداخت ...منم چشمک نامحسوسی زدم كه يعنی حله  -

 حاال منتظر نتيجه ي عمليات بوديم... -

حقشه يکی نيست بگه  "...ديدم كه مارمولکه داشت از مانتوي تينا باال ميرفت  -
 "پائيز فصل مانتو استين كوتاه پوشيدنه 

 تينا درحال صحبت با مهتاب بود كه ديدم مارمولکه قشنگ تخته سينشه  -

 خيلی ريلکس گفتم : تينا جون اين چيه روي سينته ؟؟  -

 تينا سروشو خم كرد تا ببينه كه چشماش به چشماي بابا قوري مارمولکه افتاد  -

 انقدر سريع از روي صندلی پريد عقب كه صندلی چپ شد ...  -

 چشماش و بسته بود و جيغ می كشيد  -

 همه از سر ميزاشون بلند شده بودن  -
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 با جيغ شالش و كند گفت : واي ايليا يه كاري بکن من از مارمولک متنفرم ... -

 اشکاش در اومده بود  -

  "يکمی خيلی كم قد پاي مورچه دلم براش سوخت  " -

 ايليا رفت طرفش گفت : آروم باش عزيزم ...ببين مارمولکه افتاد پايين  -

همين كه مارمولک افتاد زمين كل سالن شروع به جيغ زدن كردن ... توي رستوران  -
بلبشويی بود ... تينا سرش و روي سينه اي ايليا تکيه داده بود و ايليا داشت پشت 

 كمرش و نوازش ميکرد 

 بعد از كلی موش و گربه بازي خدمه ي رستوران مارمولک و گرفتن ....  -

 مردم شاكی بودن كه چرا توي همچين رستورانی اومدن  -

بعد از چند مين يه مرد جوون كت و شلواري قد بلند با ابهت خاصی وارد سالن شد  -
 گفت 

 خانها اقايون لطفأ آروم باشيد حتما مشکلی پيش اومده .. -

يه دختر لوسه تی تيش مامانی گفت : يعنی چی اقا ما چطور از تميزي رستوران شما  -
مطمئن باشيم وقتی مارمولک  اينجا راحت  رژه ميره ... بهتره در رستورانتونو تخته 

 كنيد

 - من به شما حق ميدم خانوم عزيز ...  -

هستم ... از همه اي شما عزيزان  "اطلس  "بنده اميرعلی فرجام مدير رستوران  -
 پوزش می خوام ...
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اما زن و مرداي كه توي رستوران بودن ول كن ماجرا نبودن ... واقعا براي رستوران  -
 بزرگ و نامداري مثل اطلس اين يعنی فاجعه... 

 مثل حموم زنونه هركس با يه نفر صحبت ميکرد ...  -

ديدم واقعا خيلی بده كه بخوام بخاطر اذيت كردن يه نفر اسم يه رستوران و شهرت  -
اونو زير سؤال ببرم رفتم ...رفتم پيش رئيس رستوران ... كالفه داشت به مردم نگاه 

 ميکرد 

 با ديدن من اخمی كرد گفت : امرتون  -

- ميشه صحبت كنيم ... منتظر تأئيدش واينستادم رو به كسانی كه توي رستوران  -
 بودن گفتم : يه لحظه به صحبت بنده گوش بدين ... همه سکوت كردن ... 

گلومو صاف كردم گفتم : ببخشيد دوستان تقصير رستوران اطلس نيست.. در كيف  -
بنده باز بوده و برادر  كوچيکم كه خيلی شيطونه اين حيوونه بينوا رو توي كيف من 

گذاشته ... من وقتی كيف پولمو برداشتم در كيفم باز بوده و اين مارمولکه ازش 
 بيرون اومده ... 

ايليا يه دستشو تکيه گاه دسته ديگه اش كرده بود و با دستی كه زير چونه بود داشت  -
 با دقت من و نگاه ميکرد ... 

 تو دلم يه فوش ناموسی به خودشو اون تيناي ترشيده دادم... -

فرجام خيلی محکم و جدي گفت : منم پوزش می خوام و امشب از هيچ ميزي پول  -
 نميگيرم... اما شما خانوم محترم دفتر بنده تشريف بيارين ...

 با گامهاي بلند از سالن رستوران خارج شد...  -
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 هر كسی يه چيزي ميگفت ... -

محيا اومد كنارم گفت : بيشعور چرا گفتی تقصير تو بوده حاال اگه شکايت كنه چی  -
 ؟؟؟

نگاهی به محيا انداختم تا خواستم چيزي بگم يکی از گارسونا گفت : خانوم از اينور  -
 بفرماين ... 

 محيا خواست بياد كه گفتم : خودم تنها ميرم... -

همراه گارسون از سالنی كه براي پذيرايی مردم بود خارج شدم و به سمت دفتر  -
 رياست رفتم ...

 چند ضربه به در زدم با صداي بفرماييد  -

 داخل اتاق بزرگ و مجللی شدم... -

 فرجام پشت يه ميز بزرگ نشسته بود  -

 با ديدنم يکی از ابروهاشو باال دادو نگاهی به سر تا پام كرد گفت : خوب می شنوم  -

 - من كه گفتم ... -

- اون دليل براي مردم بود ... من دنبال يه دليل درست هستم.. بگو از طرف كی  -
 اجير شدي می خواي ابروي رستوران منو ببري

كالفه گفتم : ببينيد اقاي محترم من از طرف هيچ كس اجير نشدم ... اونم يه اتفاق  -
 بود همين 

از جاش بلند شد اومد طرفم چرخی دورم زد گفت : االن كه به پليس زنگ زدم  -
 معلوم ميشه..ِ.
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سرمو بلند كردم نگاهی به اون چشماي مثل شبش انداختم گفتم : به من چه كه  -
شما به خودتم شک داري ... اون يه اتفاق بود همين حاالم می خواين زنگ بزنين به 

 پليس بزنين 

سرشو پاين اورد و توي يک سانتی صورتم نگهداشت ... بوي ادكلنش  توي دماغم  -
پيچيد  و يهو عطسم اومد ... نتونستم كنترل كنم و عطسه كردم كه سرم  به سرش 

 خورد 

 دستی به سرم كشيدم گفتم : اگه يکم اونور تر برين من فرار نميکنم  -

 پوزخندي زد گفت : از كجا معلوم  -

 - هع ببخشيد كه خودم اومدم گفتم مقصر هستم پس دليلی براي فرار نيست  -

 اصال حقتون بود كه نمی گفتم  -

 - خيلی رو دارين خانوممم...  -

 - می تونم برم ديرم شده  -

 - تا دليلش را  نگين نميذارم بريد -

 - اي بابا عجب گيري افتادم گفتم كه ... -

 - نشد ديگه باز رفتی سر خان اول ...  -

 - اي بابا اقا خان چيه ما خان زاده نيستيم كه فقط مامانم اصالتش كُرده -

انگار خنده اش گرفته بود با صداي كنترل شده گفت : خانوم محترم من با شما  -
 شوخی ندارم 
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 - اقاي نسبتأ محترم بنده هم شوخی ندارم گفتم كه خان زاده نيستيم  -

 - اي بابا خانوم خان اول يه ضرب المثل هست ... -

 - اِه ... خوب برم ؟؟  -

 - كجا بودين حاال -

 - نه ديگه مرسی قرار شد پول غذا رو هم كه نديم ... -

 - كی همچين قراري گذاشتيم  -

 - خودتون گفتين ...  -

- من منظورم به اون بدبختايی بود كه اون مارمولکه به اصطالح بينواي شما بَزم  -
 مردمو خراب كرد ...

 - تقصير اون حيوونی چيه كه مردم سوسول شدن كجاش ترس داشت -

 نگاه دقيق بهم انداخت گفت : پس كار خودت بوده و برادر بهانه بود درسته  -

  "خاک تو سرت آيلی لوو دادي كه  " -

 - چشمی به اطراف انداختم گفتم : خوب اون مال خودم بود از كيش اورده بودم  -

 فقط دلم يکم شيطنت می خواست همين  -

 با داد گفت : خانوم محترم شيطنت اونم توي رستوران، مگه شما پيش فعالی ايد  -

 منم صدامو بلند كردم گفتم : يعنی چی اقا پيش فعال بچته من يکم شيطونم  -

 - فعال كه بچه ندارم ...  -
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 - خوب در اينده شايد اوردي  -

 - بچه رو تو مياري نه من ...  -

 بچه ي تو رو عمرأ !!!- من  -

پوزخندي زد گفت : كی مياد تويه پيش فعال و بگيره منظورم اين بود كه شما خانوما  -
 بچه رو ميارين 

- استارتو كه شما ميزنين ما كه از پيش خودمون حامله نمی شيم ... دستمو گذاشتم  -
 روي دهنم كه ديگه انقدر بی فکر حرف نزنم ... اونم قرمز شده بود از خنده ... 

 با صدايی كه ته خنده داشت گفت : چطوره بياين توي رستوران ما كار كنين  -

 - مثال چکاري ؟؟  -

 يه كار خوب مردمو بخندونين پول خوبی ميدم  -

 - درست صحبت كن اقا مگه من دلقکم  -

 - كمتر از اونم نيستی ...  -

با حرص پامو كوبيدم زمين و گفتم : اصال تقصير خودمه كه دلم براتون سوخت و  -
 اعتراف كردم ... 

- چيه نکنه دلت می خواست به  بخاطر كار اشتباهت پاداش هم  بهت می دادم ...  -
 همين كه شکايت نکردم برو كالهتو باال بنداز

 - جناب بنده كه كاله سر نميکنم  -

 يه چشم غُره رفت .  -
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 گفتم : برم ؟؟؟  -

 - برو اما بايد يه كارت شناسايی پيش من گرو بذاري ِ..  -

 - براي چی ؟؟  -

 اونشو بعدأ می فهمی  -

 دستشو دراز كرد گفت : ياال  -

 دستی تو كيفم كردم فقط گواهی نامه ام بود  -

 به دستش دادم ... برم ؟  -

 نگاهی به گواهی نامه كرد گفت : بفرماين  ...  -

 از اتاقش كه بيرون  اومدم با عصبانيت محکم در اتاقشو  بستم .... -

 پسره ي نفهم حقش بود كه نمی گفتم ابروي رستورانش ميرفت... -

 سرمو انداختم پاين رفتم بيرون ... -

 دخترا سرم ريختن... -

 مهتاب - چی شد چی گفت ... -

 - هيچی بابا گواهی نامه مو گرفت... -

تينا عصبی اومد طرفم توي دو قدميم وايستاد با چهره اي كه داد ميزد چقدر حرصيه  -
 گفت : اون چه كاري بود كه كردي هان

 - واه من كاري نکردم  -
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 تينا - نکردي ؟؟ اون مارمولکو چرا ول كردي.. -

 ببخشيد كه نميدونستم تو كيفم مارمولکه  !- كی؟ من  -

 ايليا پشت تينا وايستاده بود با اين حرفم لبخندي زد... -

 تينا دوباره عصبی گفت : باور كنم كار خودت نيست ...  -

 - مهم نيست باور كنی يا نه ... -

 تينا - درسته ايليا بردارته اما منم در اينده زنداداشت ميشم.... -

 نگاه متعجبی به ايليا انداختم  -

 كه دخترا يه صدا گفتن : چی داداشش؟؟ ايليا كه برادر آيلی نيست -

 تينا با چشماي متعجب گفت : نيست ولی ... -

 - ولی نداره ايليا فقط پسر شوهر مامانمه... فهميدي  -

 تنه اي بهش زدم به سمت ماشينم رفتم -

 دخترا هم بعد من سوار شدن  -

 محيا تندي گفت : آيلی اينا فکر ميکنن تو خواهر ايليا هستی  -

 - اره اون شب مهمونی دوستش ،خودش بهشون گفت : آيلين خواهرم .... -

 آها...  :هر سه تاشون يه صدا گفتن  -

مونيکا با هيجان گفت : واي آيلی از خنده پوكيديم ، اين تينا وقتی اون مارمولک رو  -
 ديد به چه جلزو ولزي افتاد 



 
 آیلین بانوی من 148

 محيا - اره اما اسم اون رستوران بد در رفت ... -

 - كجا بد در رفت من كه گفتم كار منه... -

 مهتاب - ولی خدايی ايليا چه يهويی اخالقش عوض شد؟؟  -

- البد دو شخصيتس وگرنه من كه كاريش ندارم ... آي دلم می خواد يه چندتا  -
 سوسک تو وان حمومش يا توي حوله اش بذارم ... 

 محيا - تو ادم بشو نيستی ...  -

 - فرشته ها كه ادم نمی شن....  -

 سوغاتياي بچه ها رو دادم ... قرار شد فردا هركی خودش به دانشگاه بره -

 خسته و داغون  به خونه رسيدم ،يه راست به اتاقم رفتم ،و تخت و راحت خوابيدم ... -

 صبح وقتی از اتاق بيرون رفتم  -

 پدر جون با اون دوتا ورجک  بيرون رفته بودن  -

 مامان توي اشپزخونه بود ...  -

 - سالم مامان خوشگله -

 مامان لبخندي زد گفت : سالم عزيزم صبحت بخير  -

 - صبح شمام بخير ... بقيه كوشن؟  -

 - پدرجونتو بچه ها كه رفتن ايليا هم ديشب اصال نيومده بود...  -

 "خوب پس ديشب پيش عشقشون بودن " -
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 - چيزي گفتی ؟؟  -

 سرمو بلند كردم گفتم : هاااا ِ.. نه مامان جونم من كه چيزي نگفتم  ...  -

بعد از صبحانه به دانشگاه رفتم ، كه ديدم مجد همينطور اونجا داره براي خودش رژه  -
 ميره با ديدن من لبخندي زد اومد طرفم گفت : سالم ... 

 - سالم كاري دارين؟؟  -

 سام اين پا اون پا كرد گفت : قرار بود با هم صحبت كنيم  -

  !- خوب االن ؟؟ -

 - اره ميشه  -

 شونه اي باال انداختم گفتم : حرفی ندارم بفرماين  -

 - ببين آيلين ... -

 - ببخشيد كه كشمشم دم داره چه برسه به ادم  -

 - ناراحت شدي گفتم اينطوري صميمی تره .. -

  "..بچه پررو ما چه صنمی با هم داريم  " -

 - خوب بفرماين  -

 - اخه چطور بگم  -

 - با زبان سيليس فارسی -

 - نه گذاشت نه برداشت گفت : من اومدم براي خواستگاري ...  -
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 - با نگاهی متعجب گفتم : چييييی؟؟؟؟ -

 سام هول گفت : نه يعنی منظورم اينه كه من از محيا خانوم خوشم اومده  -

 نفس راحتی كشيدم و گفتم : خوب چرا به خودش نگفتين ؟  -

 - راستش ،گفتم  اول به شما بگم تا شما با ايشون صحبت كنين  -

 لبخندي زدم گفتم : باشه من با محيا صحبت ميکنم  -

 وقتی از سام جدا شدم نگاهم به نگاه متعجب اون سه تا افتاد  -

 - چيه مثل وزغ من رو نگاه ميکنيد .... -

 مونيکا - تو با اون پسره سام چه صنمی داري؟؟؟  -

 - واال من كه صنمی ندارم ولی انگار بعضيا دارن  -

 با چشم ابرو محيا رو نشون دادم  -

كی باهاش صنم داره ...اصال يه ساعت بهت چی ميگفت !بچه ها با تعجب گفتن: وا -
 ...؟ 

 - يه شرط داره ؟  -

 مهتاب - بنال بابا واسه ماشرط ميذاره  -

 - اووي بی شعور ... پس نميگم  -

 مونيکا - جهنم و ضرر شرطت رو بگو... -

 - اوووم اينکه يه هفته نوبتی بايد من وبيرون دعوت كنين  -
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 محيا - رو دل نکنی ... -

 - نه خيالت راحت عادت دارم  -

 مهتاب - خوب بگو حاال -

 سام مجد خواستگاري كرد.... !- با هيجان گفتم : اگه بدونين  -

 مونيکا و مهتاب با هم گفتن : از تو ... -

 - نگاه به محيايی كه حاال ساكت شده بود انداختم .. -

 گفتم : مگه من چمه؟؟  -

 مهتاب - هيچی واال... ولی تعجب داره -

 خنديدم گفتم : نه بابا دستتون انداختم .از محيا خواستگاري كرد  -

 دوباره اون دوتا ديوونه با هم گفتن : چی؟؟؟؟  -

 حواسم به محيا بود كه لبخندي زد  -

- درد چيه انقدر جيغ جيغ ميکنين .. اگه مثل اين موذي اروم باشين شوهر گيرتون  -
 می اومد ..

چه سرخ و سفيدم ميشه !!اون دوتا هم حواسشون به محيا دادن گفتن : اوهوع  -
 براي ما خانوم...

 - هی محياي موذي توام حسی بهش داري؟  -

 محيا لبخندي زد گفت : نميدونم  -

 مهتاب بشکنی زد گفت : اين نميدونم يعنی اره  -
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 - خوب پس من بهش بگم بقيه كارا رو با خودت هماهنگ كنه  -

  !زرتی االن بگم اره كه چی بشه ؟  .محيا تندي گفت : نه بذار چند بار ديگه هم بياد -

خدايی زندايی ما خوب دختر  !چشم و ابرويی به مونيکا و مهتاب اومدم گفتم : نه -
 تربيت كرده ببين گربه رو از االن دم حجله ميکشه

خندون به كالس رفتيم  ... حواسم بود كه نگاه سام هی به طرف محيا بود .. اين  -
 محياي زرنگم اصال بهش محل نميداد...

-  

 از دانشگاه خارج شدم به طرف خانه رفتم ... ايليا رو توي حياط ديدم  -

 وقتی از كنارش خواستم رد بشم گفتم : ديشب خوش گذشت... -

 مچ دستم و گرفت كشيد  -

 تنه ام به بدنه ي ماشين خورد ... -

ايليا دوتا دستاش و دو طرف سرم روي ماشين گذاشت با شيطنت گفت : اي جووونم  -
 آيلی كوچولو حسوديش شده 

 - پشت چشمی نازک كردم گفتم : اصال -

 - اِه پس اون كی بود كه از حرص مارمولک و انداخت به جون تينا... -

 - پس كی بود انداخت ،تو می شناسيش ؟ -

 با دوتا انگشتاش بينيم و كشيد گفت : كم تر شيطونی كن ... -

 - دوباره اون عطر مَلسش پيچيد توي دماغم... نفس عميقی كشيدم -
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 لبخندي زد گفت : بوش رو دوست داري؟  -

 - بوي چی رو  -

 سرش و آورد جلو با لحن وسوسه  انگيز گفت : من ، عطرم... هووووم -

 فاصله ي صورتامون فقط به اندازه ي يه كف دست بود...  -

 نگاهمون توي نگاه هم قفل شده بود  -

 يه حسی وسوسه ام  ميکرد تا صورتش رو لمس كنم ...  -

چشمام و بستم .. دستام و روي سينه اش گذاشتم با صداي ضعيفی گفتم : ميشه  -
 بري اونور...

 سرش و كنار سرم گذاشت گفت : اگه نرم چی -

 با عجز گفتم : ايليا... -

 با صداي بمی گفت : جوونم بانووو -

 - خسته ام می خوام برم ناهار ...  -

 بدون حرفی ازم فاصله گرفت ... دستی به موهاش كشيد و به سرعت رفت -

نفسم و سنگين بيرون دادم .به طرف ساختمون رفتم .... بعد از خوردن ناهار خسته  -
 براي يک استراحت توپ به اتاقم رفتم ... 

-  

چند روزي از وقتی كه ايليا رو توي حياط ديده بودم ميگذشت... بعد اون ديگه خيلی  -
 كم ديده بودمش... 
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 سام هم اخر خودش دست به كار شد و از محيا خواستگاري كرد...  -

 محيا اما بازم اون بدبخت رو سر می دوند... -

از در دانشگاه بيرون زدم .. نگاهی به اسمون ابري انداختم ... امروز از صبح انگار دلم  -
گرفته بود... اما نميدونستم دليلش چيه ... به جاي خونه ماشين و سمت خارج از شهر 

روندم. رفتم طرف خونه باغ پدر جون كه يه باغ بزرگ بود و يه ساختمون نقلی 
بقيه اش همه اش درخت بود و درخت... همينطور با سرعت   .كوچيک وسط باغ

 رانندگی ميکردم ...فقط صداي بلند اهنگ سکوت ماشين رو ميشکست ...

ماشين و پشت در آهنی بزرگ خونه باغ پارک كردم ... زنگ در رو زدم تا مشتی بياد  -
 و در و باز كنه ... 

بعد از چند دقيقه در با صداي قيژي باز شد و اون پير مرد دوست داشتنی با موهاي  -
 يه دست سفيدش نمايان شد.... 

 عاشقش بودم ... به نظر من بهترين عاشقاي دنيا اين زن و شوهر بودن  -

 با ديدن من لبخندي زد و گفت : سالم دخترم از اينورا ...  -

 خم شدم گونه چروكش كه حاصل عمري زندگی با عزت بودوبوسيدم  -

ميدونستم محرم نامحرم حاليشه و اذيت ميشه اما من و ديگه می شناخت و عادت  -
 كرده بود ...

 - چطوري مشتی اين خانوم خوشگلت كجاست؟  -

 صداي عطيه خانوم اومد كه گفت : سالم مادر از اينورا  -

 رفتم طرفش گونه ي سفيد تپلش و بوسيدم گفتم : چطوري دختر 1٤ ساله  -
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 عطيه جون لبخندي زد و گفت : تو باز شروع كردي  -

 - اِه عطی جوون ماشاهلل به اين جوونی از زير عروسی در نرو عروس خانوم  -

 مشتی خنديد و گفت : از ما گذشته دخترم  -

 - نگو مشتی كه تازه چل چلی شماست...  -

 عطی جون رفت تا  چايی خوش عطر و بوش را بياره  -

 روي تختی كه زير درخت هلو بود نشستم  -

نگاهی به باغ سرما زده انداختم... اما بازم قشنگ بود ... از در باغ كه داخل می شدي  -
يه جاده اي سنگ فرش تا ساختمون بود .دور تا دورش درخت ميوه بود ،از در كه تو 
می اومدي يه فواره آب كه از دهان قويی زيبا كه آب دهاش خارج می شد، بود ... و 
يه جوي باريک تا اخر باغ اين آب امتداد داشت .... تابستونا فواره رو باز ميکرديم ... 

 واقعا باغ توي بهار با اون شکوفه هاش بسيار ديدننی بود 

داشتم توي باغ براي خودم قدم ميزدم كه عطی جون گفت : آيلی دخترم تا  خونه  -
 دخترم ميريم  اگه شب هستی برگرديم 

 - نه عطی جون شما برين منم تا يه ساعت ديگه بايد به خانه برگردم ... -

 عطی جون و مشتی هر دو از در باغ بيرون رفتند ... -

 بارون نم نم شروع به باريدن كرده بود  -

به داخل ساختمون رفتم  كه يه خونه ي كوچيک دو بلکس بود ،دوتا اتاق خواب  -
بيشتر نداشت يکی پايين بود و اون يکی بايد از چند تا پله كوچيک مارپيچ  باال 

ميرفتی ... يه سالن اِل مانند  داشت ... اشپزخونه و حموم و اتاق پايين مال مشتی و 
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عطی جون بود، باال هم مال پدر جون ومامان بود... يادش بخير تابستونا كه می 
اومديم محيا همه اش غُر ميزد كه بکوبيم اينجا رو يکم بزرگ تر بسازيم اما پدر 

 جون اينجا رو همين مدلی دوست داشت

 روي صندلی گهواره اي نشسته بودم و نگاهم و به اتيش شومينه دوختم .... -

 نميدونم چقدر گذشته بود كه پاشدم به طرف  خونه برم ...  -

درا رو قفل كردم به  سمت ماشينم رفتم  ... هر چی استارت زدم روشن نشد ، نگاهم  -
 به باک ماشين افتاد  ... لعنتی بنزين نداره ...

 بارون تند شده بود  -

 تا هوا بدتر نشده يه زنگ به مامان زدم  -

 - سالم مامانی  -

 - آيلی كجايی  -

- من خونه باغم می خواستم بيام كه ديدم ماشينم بنزين نداره  من و تا خونه نمی  -
 رسونه...

 - از دست بی حواسی تو ،مشتی و عطيه كجان -

 با عطی جون رفتن خونه دخترشون و گفتند شبم نمی آن   - -

 حاال چيکار كنم...  - -

 - بمون ايليا خونه است بگم دنبالت -

 بياد ، ديگه نذاشت چيزي بگم و سريع قطع كرد... -
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باران شروع شد يه لگد حواله ي ماشين كردم تندي به داخل ساختمون رفتم تا  -
 خيس نشم...

مقنعه و مانتوم رو در اوردم ... زيرمانتوم يه تاپ باالي ناف  ليمويی كه بنداش دور  -
 گردنم بسته می شد  پوشيده بودم با يه شلوار لی فاق كوتاه مشکی...

 به داخل اشپزخونه رفتم زير چايی رو روشن كردم  -

 نگاهی به داخل يخچال انداختم ،همه چيز توش بود -

 اما كاش ايليا يه چيزي براي خوردن بياره -

 نميدونم چقدر گذشته بود كه صداي در بلند شد... هوا كامال تاريک شده بود -

يکی از چادر رنگياي عطی جونو روي سرم انداختم به طرف  پشت در رفتم وبلند  -
 گفتم: كيه

صداي ايليا بلند شد- باز كن آيلی خيس شدم ...لنگه هاي در و باز كردم كنار  -
 وايستادم  ايليا با ماشين وارد باغ شد...

 از ماشين پياده شد توي اون اوركت مشکی و شال گردن بلند واقعا جذاب شده بود  -

 اومد طرفم و گفت : بدو بريم داخل خيس شدي ... -

 با هم وارد ساختمون شديم  -

 چادرم و در آوردم دستی به موهام كشيدم  -

 تا نمی كه نشسته بود و ازش بگيرم... -

 ايليا كنار شومينه ايستاد بود گفت : بدو غذا رو بيار -
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 ...!- چی ؟؟ غذا ببخشيد كه خونه خاله نيست  -

 لبخندي زد گفت : تنبل خانوم غذا گرفتم  -

 - واي راس ميگی  از گرسنگی مردم  -

پالستيکاي غذا رو به اشپزخونه بردم ،غذا رو تو بشقاب خالی كردم همراه با قاشق و  -
 چنگال سر ميز گذاشتم .... 

بوي خوش پلو زعفرونی و جوجه كباب همه را برداشته بود منم گرسنه و خسته  -
 اشتهام تحريک شد ....

 ايليا به چهار چوب در تکيه داده بود -

 نگاهی بهش انداختم گفتم : بيا بشين  -

 در كنار هم شروع به خوردن كرديم  -

 - يواش تر دختر خفه ميشی... همه اش مال خودته -

لقمه رو قورت دادم گفتم : خيلی گرسنه ام بود پيش پات داشتم دعا ميکردم غذا  -
 بياري ... كاش يه دعاي ديگه كرده بودم

 - اِه مثال چی دعايی بهتر از بودن من -

 - اوهوع مواظب باش نوشابه ها سر نرن -

 - من نوشابه دوست ندارم .. -

 دستم و زير چونه زدم گفتم : مثال چی دوست داري  -
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ايليا قيافه اي متفکري به خودش گرفت گفت : اوووم چيزاي زيادي دوست دارم  -
 اما...يهو خم شد روي ميز و گفت : دختر بچه هاي ملوس و بيشتر دوست دارم....

خودمو را عقب  كشيدم ،از جام بلند شدم و گفتم : خدا رو شکراينجا دختر بچه اي   -
 نداريم ...

 ايليا نگاهی به سر تا پام كرد گفت : اين پريسينگ نافت خيلی جذابه -

 - خودم ميدونم كه جذابم ، اينم جذاب ترم كرده...  -

 لبخندي زد دستی روي لبش كشيد ... -

 هنوز توي اشپزخونه بود... -

 ظرفا رو شستم گذاشتم توي ابچکون... -

 - چايی می خوري  -

 - نيکی و پرسش؟؟؟  -

دوتا چايی ليوانی خوش رنگ ريختم ... داشتم به دنبال قندون ميگشتم كه باالي  -
كابينت پيداش كردم ... دستم و بلند كردم تا بردارمش اما دستم بهش نمی رسيد  ... 

 روي پنجه ها ي پام بلند شدم كه بازم دستم نرسيد 

يهو دست گرمی روي كمر لختم نشست و با اون يکی دست قندون و برداشت و به  -
 دستم داد. 

پشتم به ايليا بود و اونم چسبيده به من ايستاده بود و هنوز دستش روي كمر لختم  -
 گرماي خاصی می بخشيد...
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قندون و جلوي صورتم تکون داد گفت : كوچولويی ها ، كه دستت  به اون باالها  -
 نميرسه...

 - من كوچولو نيستم ... اين صدبار... -

 گرمی نفسش و از كنار الله ي گوشم بلند شد ...  -

 - منم صد بار گفتم : تو كنار من فنچی كوچولو... -

 پووف كالفه اي كشيدم ... -

 - باشه حاال برو اونور  -

 - تو چه مشکلی با من داري  -

 - اي بابا مشکلی ندارم می خوام برم چايی بخورم سرد شد... -

ايليا كنار رفت اما احساس ميکردم بوي عطرش توي لباسم مونده و انگار من بوي  -
 ايليا ميدم...

 با سينی چايی وارد سالن شدم  -

 ايليا همه ي بالشتک هاي رنگی مبل ها رو كنار شومينه چيده بود  -

 رفتم كنار ايليا، رو به روي شومينه نشستم ...  -

 سکوت شب رو فقط صداي چوب هاي شومينه و صداي بارون ميشکست ...  -

 چشمام بستم صداي چوب با صداي باران سمفونی زيبايی درست كرده بود ... -

 بخار چايی به صورتم می خورد... -

 بوي هل و دارچين چايی وسوسه بر انگيز بود -
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-  

 با صداي ايليا چشمام و باز كردم... -

 - ميدونی چند ساله اين خونه باغ نيومده بودم..؟  -

 !...- پس عدو شود سبب خير  -

 ايليا متعجب گفت : يعنی چی؟  -

 - خوب من باعث شدم شما به اين  خونه باغ بياين  -

يه تيکه از موهام كه روي صورتم ريخته بود .... پشت گوشم فرستاد، با صداي گوش  -
 نوازي گفت : تا باشه از اين عدوها...

 دستش هنوز پشت گوشم بود ...گرمی دستش و احساس ميکردم -

 دستش رو كشيد ... هر دو در سکوت شروع به خوردن چائيمون كرديم... -

 نگاهی بهم انداختيم كه ايليا گفت : خوب من رفتم ، باال بخوابم... -

 - ديگه چی ... من ميرم باال می خوابم  -

- نخير من رو زمين نمی تونم بخوابم كمرم درد می گيره... با لبخند گفت : تو كه  -
 جوونی هر جايی می تونی بخوابی

 از جاش بلند شد كه مچ پاشو چسبيدم ؛  -

 می خواست پاش رو بکشه ... ابرويی باال انداختم گفتم : در اون كه تو پير مردي  -
 شکی نيست ...ولی من می خوام رو تخت بخوابم...

 از جام بلند شدم دستی تکون دادم  گفتم : شب بخير آقا -
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دستم و محکم كشيد كه به تخته سينه اش پرت شدم،  سرم رو بلند كردم با نگاه  -
 پرسيدم كه يعنی چی؟...

 - اينطوري كه خيلی خوش به حالت ميشه كوچولو... -

 - اِاا  ايلياااا -

  !..- نچ ... يه كاري ميکنيم  -

 - چيکار ؟  -

- مسابقه ميديم از اينجا تا باال هر كس اول به در اتاق رسيد، اون توي اتاق و روي  -
 تخت می خوابه...

- حالت متفکري به خودم گرفتم و گفتم : همه اش تقصير پدر جونه اگه براي مشتی  -
و عطی جون يه خونه اونور درست ميکرد... االن اتاق پايين مال تو بود باال مال 

 من...

دماغش و زد به دماغم گفت : خانوم غُرغُرو كم تر غر بزن ... شما كه خيلی اينجا  -
 نميايين... بعدش اين پير مرد پيرزن اينجا  حق آب و گل دارن ....

- منم نگفتم كه بيرونشون كنن تازه من عاشق اين زوجه عاشقم بسکه ماه ان ، من  -
فکر توام كه امشب بايد پايين روي كاناپه بخوابی و عطی جونم در حجله شونو بسته 

 و  رفته ...

 - حاال از كجا انقدر مطمئنی كه تو برنده ميشی ..  -

 - حاال می بينيم... -
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- باشه می بينيم... هر دو رو به روي پله ها ايستاديم با شمارش معکوس ايليا شروع  -
 به دويدن كرديم...

 ايليا خيلی فرز بود .... زودتر از من به در اتاق رسيد  ... -

 يکی زدم به بازوش و گفتم : نمی خوام ايليا... تو جر زنی كردي.. -

 خنديد گفت : بدو كوچولو برو پايين كه كاناپه منتظرته.. -

دندون قروچه اي كردم ... ايليا هم خوشحال به سمت اتاق رفت ... به سمت پله ها  -
 رفتم كه آسمان يه رعدو برق وحشتناک زد و همه جا را تاريکی مطلق گرفت .... 

 از ترس جيغی كشيدم . كورمال كورمال به سمت اتاقی ايليا توش بود ، رفتم .... -

 صداي ايليا بلند شد - آيلی آيلی كجايی حالت خوبه... -

 - ايليا برقا رفته ... تو كجايی  -

 ايليا چراغ گوشيش رو روشن كرد  -

 با روشن شدن سالن  ، به سمت ايلياپرواز كردم .. -

 - حاال چيکار كنيم ... من از تاريکی می ترسم -

 ايليا خنديد گفت : چه عجب تو از يه چيزي ترسيدي... بيا توي اتاق بريم -

 با هم وارد اتاق طبقه باال شديم كه توش يه كمد ديواري و يه تخت دو نفره بود  -

روي تخت نشستم... ايليا هم ، كنارم نشست... زوزه اي باد از ال به الي درختاي  -
 حياط به گوش می رسيد و صداي خوفناكی  ايجاد كرده بود...
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رعد و برقی زد كه يهو همه جا روشن شد به ايليا چسبيدم و گفتم : نکنه درختا  -
 آتيش بگيرن...

ايليا من و كشيد توي بغلش دستش و دورم حلقه كرد و گفت : نه بابا اين رعد و برقا  -
 گذرا هستن تموم ميشه....

اتاق باال چون نه بخاري داشت نه شوفاژ سرد بود ... پوست تنم از سرما دون دون  -
شده بود... خودم و بيشتر توي بغل ايليا جمع كردم گفتم : خوش به حالت چه 

 گرمی... 

 سنگينی سرش و روي سرم احساس كردم -

دستشا روي كمر لختم قفل كرد گفت : گفتم كه من هميشه گرمم خانومی برعکس  -
 تو...

 اوووم راستی  -     -

 - چيه ؟؟  -

 - تو قراره با تينا ازدواج كنی -

 نگاهم به لباش بود...  -

 - نه كی گفته ؟  -

 - خودش اون شب توي رستوران گفت ؟  -

 - خوب تينا دختر خوبيه ما نزديک چند ساله با هم دوستيم -

 - يعنی دوست دخترته... -
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 - بده كه دوست دخترم باشه -

 شونه اي باال انداختم و بی تفاوت گفتم : نه بهم مياين... -

 دستی زير چونه ام گذاشت سرم و بلند كرد ... نگاهم به نگاهش گره خورد -

 هول كرده بودم ... لبام وتوي دهنم بردم  -

دستش و از خط ابروم كشيد اومد پايين به لبام كه رسيد با شستش خط فرضی زير  -
 لبم كشيد... 

 قلبم تند تند ميزد سر انگشتام سرد شده بود... سرش كم كم جلو اومد... -

لباي گرمش كه روي لبام نشست... چشمام بسته شد... به گرمی و اشتياق لبام رو  -
 می بوسيد ...

اما من شک زده بودم دستش و نوازش گونه از گردن تا انحناي كمرم نرم می كشيد  -
 ،روي پهلوي لختم متوقف شد و همونجا دستش رو نگهداشت... 

از شوک در اومدم دستم رو روي سينه اش گذاشتم .. لباش و از لبام جدا كرد ..  -
نگاهی بهم انداخت .. انگار از خوابی عميق بيدار شده باشه ... از جاش بلند شد گفت 
: من... من .. معذرت می خوام نمی خواستم اينطوري بشه و به سرعت از اتاق بيرون 

 زد ...

 دستی روي لباي خيسم كشيدم -

-  

قلبم خودش و داشت به در و ديوار سينه ام  می كوبيد منی كه هميشه تنم سرد بود  -
 ، حاال گُر گرفته بودم....
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به سمت پنجره رفتم ، بازش كردم ... باد سردي همراه  با بارون  توي اتاق پيچيد ،از  -
سردي هوا لرزي به تنم گر گرفته ام ،نشست ... دستام و توي آغوش كشيدم ... 

نگاهم به حياطی بود كه توي سکوت و تاريکی شب به خواب رفته بود فقط زوزه ي 
 باد سکوت وهم انگيز باغ رو می شکست...

 چشمام رو بستم ... اما صحنه هاي چند دقيقه پيش جلوي چشمام رژه ميرفت ... -

 به سمت تخت رفتم ... گوشه اي از تخت جم شدم و پتو رو روي خودم كشيدم.... -

 نميدونم كی خوابم برد ،وصبح با نور شديد افتاب از خواب بيدار شدم ...  -

 پايين رفتم ،اما هيچ كس توي سالن نبود -

 مانتوم رو پوشيدم مقنعه ام روي سرم انداختم ... از ساختمون به بيرون زدم -

هوا صاف بود اما حياط سرماي اول صبح را داشت ،شبنم هايی كه روي برگ بعضی  -
 از درختا بود نشانه اي از بارون شديد شب پيش بود 

 ماشين ايليا توي حياط بود...  -

به  سمت ماشين رفتم ..... نگاهم به ايلياي كه صندلی راننده به خواب رفته بود  -
 ،افتاد... ياد ديشب افتادم 

هر وقت ياد ديشب می افتم ،يه چيزي توي دلم زيرو رو می شد... انگار قلبم از  -
 جاش كنده می شد... 

 چند ضربه به شيشه ي  ماشين زدم  -

ايليا چشماش و باز كرد ... گيج نگاهی به اطرافش انداخت ... نگاهش كه به من افتاد  -
 چند لحظه نگاهمون بهم گره خورد 
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 ايليا زودتر نگاهش و گرفت  -

 شيشه رو پايين كشيد .... -

 - اين دست اون دست كردم گفتم : اووم  ... صبح بخير... -

 با صداي دورگه از خواب گفت : صبح توام بخير ... دستی به گردنش كشيد -

 از ماشين پياده شد كش قوسی به بدنش داد... -

 - ميشه يکم بنزين توي ماشينم بريزي ...  -

 - باشه... فقط همين...  -

 داشتم به سمت ساختمون می رفتم كه گفت : آيلين.... -

 پشت بهش منتظر ادامه اي حرفش ايستادم ... -

 - ميشه هر اتفاقی كه ديشب افتاده رو فراموش كنی... -

 اما خونسرد گفتم : من از ديشب چيزي يادم نيست   "سخت بود خيلی سخت" - -

و قدمهام رو تند كردم سمت ساختمون رفتم ، وسايالم و جمع كردم ... درا رو قفل  -
كردم نگاهی دوباره به درختاي عريان باغ انداختم ... سوار ماشين خودم شدم ايليا در 

 باغ و باز كرد .. با سرعت زياد به بيرون رفتم .... 

از آيينه كنار ماشين ديدم كه ،ايليا هم با ماشين از خونه باغ خارج شد و در باغ را  -
 بست ... بوقی براش زدم. 

 با سرعت از اون نقطه و اون خونه ي خاطره ساز دور شدم ... -

 به وردي شهر رسيده بودم كه گوشيم زنگ خورد... -



 
 آیلین بانوی من 168

 نگاهی به شماره ي ناشناس انداختم  -

 دكمه اتصال و زدم ... صداي جدي و مردانه اي توي گوشم پيچيد..  -

 - خانوم دل آرا  -

 - بله خودم هستم . شما ؟  -

 - خانوم ، اميرعلی فرجام هستم   -

 - اميرعلی كيه كه فرجامش باشه ... آقا ،نمی شناسمتون   -

 - واقعا ... اون شب يادتون نيست ..  -

 يعنی چی آقا كدوم شب... مزاحم نشين..  !- وا -

 خواستم قطع كنم كه جدي گفت : مزاحم كيه ؟ اصال مالی هستی كه مزاحمت بشم -

 فر جی پياده شو با هم بريم ...  !- اوهو -

تو صداش حرص موج ميزد گفت : فاميلی بنده رو درست تلفظ كن .. باشه انگار  -
 گواهی نامت و ديگه نمی خواي  ؟ 

 يکی به رو پيشونيم زدم ،تازه يادم اومد اين فرجی كيه... -

واي نشناختمتون... كی  دنبال گواهی نامه ام   :صدام و صاف كردم جدي گفتم  -
 بيام ؟؟ 

 - چه عجب خانوم بنده را به خاطر آوردن ... االن می تونين تشريف بياوريد ... -

 نگاهی به لباسام انداختم تو دلم گفتم : عمرأ با اين وضعيت اونجا برم ... -

 - خير من االن جايی هستم بعد از ظهر ميام... -
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 - اوكی می بينمتون  -

 بعد مثل بز خدا حافظی نکرده قطع كرد -

به سمت خونه رفتم  ... بعد از حال و احوالپرسی با مامان ... ناهار و دور هم  -
 خورديم... 

اين سام بينوا را ديدم كه  بازبه   ...ساعت دو كالس داشتم .. وارد دانشگاه شدم  -
 محيا چسبيده  ... 

 مونيکا و مهتاب روي نيمکت توي حياط نشسته بودن ...  -

 سالم پرنسس هاي زيبا -

 نيش هر دوش تا حلقشون باز شد -

 - اون نيشاتون ببنديد و حاال من يه چی گفتم شما نبايد كه زودي باورتون بشه ... -

مونيکا پشت چشمی نازک كرد گفت : الزم نيست بگی همه ميدونن ما چقدر زيبا  -
 هستيم 

 - اره حتما اونم مهتاب با اين دماغ عمليش  -

 مهتاب خيز برداشت طرفم گفت : چشم ديدن خوشگلی من و نداري حسودک  -

زبونی در آوردم گفتم : واي از كجا فهميدي به دماغت حسودي ميکنم بس كه زشته  -
 حسودي داره...

 با كيفش توي بازوم زد و گفت : عمه تو مسخره كن چلمنگ... -

 - ببخشيد كه عمه ندارم  -
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 مونيکا پريد وسط حرفمون گفت : فکر كنم سام جواب بله رو از محيا گرفت -

 مهتاب - تو از كجا فهميدي  -

 با سر محيا و سام و نشون داد گفت : اونجا رو ببينين... كبکش خروس می خونه -

 نگاهی به دوتا جوجه ي عاشق انداختم  -

 محيا به طرف ما اومد -

 - به محيا خانم ،بالخره جواب بله رو دادين؟  -

 محيا - نخير تازه اجازه دادم كه براي خواستگاري زنگ بزنن ...  -

 مونيکا - افرين  اي ول يادم باشه خواست  برام خواستگار بياد ،از تو درس بگيرم -

-  

 بعداز كالس به سمت  خونه حركت كردم  ... از صبح ديگه ايليا رو نديدم  -

 بعد از ظهر بهترين مانتو شلوارم را پوشيدم يه آرايش كامل هم انجام دادم  -

 سوار ماشين شدم ...  -

 ماشين و توي پاركينگ اختصاصی رستوران اطلس پارک كردم  -

 وارد رستوران شدم  -

 مستقيم  قسمت پذيرش رفتم و گفتم : سالم آقاي فرجام هستن -

 مردي كه اونور پيشخوان بود گفت : وقت قبلی دارين -

  "همچی ميگه وقت قبلی انگار كه رئيس جمهوره  !اوهو " -
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- ببخشيد كه نميدونستم براي ديدن يه رئيس رستوران هم بايد وقت قبلی ميگرفتم  -
 ... بهش بگين دل آرا هستم

 مرده شماره اي گرفت بعد صحبت گفت : بفرماين منتظرتون هستن... -

به سمت اتاق رياست حركت كردم  ...يه تق به در زدم كه با صداي جدي گفت :  -
 بفرمايين

 در و باز كردم وارد اتاق لوكسش شدم  -

 پشت ميزش نشسته بود ... -

 با ديدنم پوزخندي زد گفت : مشتاق ديدار سركار عليه  -

 - اِه يعنی  انقدر مشتاق ديدن من بودين ...  -

 رفتم جلو روي مبلی نشستم گفتم : شما مگه پذيرايی بلد نيستين ...  -

 - نکنه منتظر بودي گوسفند ، گوي جلوي پاتون قربونی كنم ... -

 - نه خرجتون زياد ميشه همون نسکافه بيارين كفايت ميکنه  -

 زير لب بچه پررويی گفت ...  -

 منم گفتم : هر چی ميگی خودتی  -

 با نگاهی كه تعجب توش داد ميزد گفت : عجب....  -

 - چی عجب ... ؟  -

 - سري تکون داد سفارش يک قهوه و يه نسکافه داد...  -
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به صندليش تکيه داد دستش و زير چونه اش زد گفت : خوب خسارت كاري كه  -
 كردين و چطور ميدين...

 - شما هنوز اون موضوع يادته ... ول كنيد ديگه بابا... -

- با صداي كه كم تر از داد نبود گفت : يعنی چی خانوم شمااعتبار ما رو داشتين زير  -
 سوال می بردين

 - حاال چرا داد ميزنی خودت را كنترل كن مال دنيا ارزش نداره كه سکته كنی  -

 - شما انگار همه چی رو به شوخی ميگيرين...؟  -

- خوب چيکار كنم بشينم عينهو شما جلز ولز كنم دنيا ميگذره ارزش نداره اين همه  -
 حرص بخورين

 سري تکون داد گفت : واقعا عجيبی -

 گارسون وسايل پذيرايی رو روي ميز گذاشت رفت ...  -

 بالخره افتخار داد از پشت ميزش بلند شد اومد رو به روم روي مبل نشست  -

 كت شلوار مشکی با پيراهن سورمه اي تنش بود...  -

 نگاه دقيقی به سر تا پام كرد گفت : چند سالته؟؟  -

 - االن سن من الزمه ؟  -

 - نه نمی خواي نگو  -

 - باشه پس نميگم تا تو كفش بمونی  -

 - انگار هميشه حرف تو استينت اماده داري...  -
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 - واال تو استينم چيزي جا نميشه اما خوب دارايی منم همين زبونمه... -

 - من يه پيشنهاد برات دارم ... -

- چی پيشنهادي نکنه ازم می خواين از اين لباساي كه براي جلب توجه می پوشن  -
 كنار در رستوران می ايستن ، بپوشم اره ؟ 

- اينم بد فکري نيست اما من می خوام بياي براي يک ماه مشاور شخصی من بشی  -
 ... اگه ديدي خوبه قرار داد ببنديم ..؟ چطوره؟ 

 - نميدونم چی بايد بگم ... بايد فکر كنم -

 - باشه يه هفته خوبه ؟  -

 - خوبه .. حاال گواهی نامه ام رو بده  -

 از جاش بلند شد  -

 كشوي ميزش رو باز كرد ... -

 اومد طرفم ... از جام بلند شدم  -

 به دو قدميم كه رسيد ناخداگاه دوباره عطسه زدم  -

 - با تعجب گفت : سرما خوردي؟  -

 - نخير جناب انگار به ادكلن شما آلرژي دارم ... -

 - هع جالبه همه از بوي ادكلن من خوششون مياد... -

 - همه بس كه بد سليقه هستن -

 گواهينامه رو گرفتم ...  -



 
 آیلین بانوی من 174

 - خوب روزتون خوش  -

 - منتظرجوابت هستم ، يادت نره -

 - سري تکون دادم از اتاقش بيرون زدم  -

توي ماشين خيلی به پيشنهادش فکر كردم ... فکر بدي نبود اينطوري دستم توي  -
 جيب خودم بود....

-  

چند روز از اون روزي كه فرجام و ديده بودم ميگذشت با بچه ها صحبت كردم اونا  -
 هم گفتن براي يه ماه بد نيست بري

 ايليا رو توي اين چند روز اصال نديده بودم -

-  

 سر ميز شام بوديم كه ايليا اومد...  -

 لبخندي زد و گفت : چه به موقعه رسيدم -

 رفت دستاش و شست اومد كنارم نشست  -

بوي عطر وسوسه كننده اش پيچيد توي مشامم و تمام حواس من و برد به اون شب  -
 بارونی ...

 با صداي پدر جون از خيال بيرون اومدم  -

 - خوب ايليا خونه پيدا كردي -

 ايليا - بله بالخره يه خونه پيدا كردم و پسنديدم ... -
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 - می خواي از اينجا بري -

 لبخندي زد گفت : ناسالمتی 30سال به باالهستم...من 12 سال مستقل بودم -

 - اينجا مگه بده  -

 ايليا- بد نيست اما اينطوري راحت ترم -

 ديگه چيزي نگفتم ... با غذام ور رفتم... -

بعد از شام ايليا و پدر جون رفتن تا يه شطرنج  بزنن... منم  توي اتاقم رفتم ،در  -
 تراس باز كردم نگاهی به آسمون تقريبا صاف  انداختم 

 تلسکوب و تنظيم كردم ... نگاهی به آسمون و ستاره هاش كردم ... -

 موضوع پيشنهاد فرجام و به مامان و پدر جون گفتم... -

اونا با كار كردنم مشکل نداشتن بخصوص كه پدر جون تحقيق كرد و تضمين كرد  -
 كه جاي مطمئنی هست... به فرجام زنگ زدم و گفتم كه قبول ميکنم 

-  

 بالخره ايليا خونه اي پيدا كرده بود ،قول نامه كرد  -

 اما من اصال تمايلی به رفتن خونه اش نداشتم  -

امشب ايليا همه اي دوستاش و اشنايان و جوان هاي فاميل رو دعوت كرده بود قرار  -
 شد با دخترا به  خونه ي ايليا بريم 

 يه آرايش كامل انجام دادم  -
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يه لباس مجلسی بسيار شيک وكوتاه اي كه تا باالي زانو و  به رنگ سبزبود ،   -
 پوشيدم  . رنگ اين لباس ،همخوانی عجيبی با چشمام داشت 

موهام و ساده دورم ريختم و  محيا يه بافت از دو طرف سرم بافت ....هديه اي براي  -
 خونه ي ايليا تهيه كردم ،يه گرامافون قديمی و آنيک بود 

  من و دوستام با ماشين من رفتيم...  -

 نگاهی به خونه اي وياليی كه ادرسش و داده بود انداختم ... -

 از ماشين پياده شديم ... -

 زنگ در و زدم ... بدون اينکه كسی بپرسه كيه در باز شد ...  -

 مهيار كی مياد  !دسته گل ليليوم و توي دستم جا به جا كردم گفتم : محيا  -

 محيا - تا چند مين ديگه چطور  -

 - خوبه قرار بود گرامافون رو با خودش بياره...  -

-  

 نگاهی به حياط پر از درخت ، خانه  ايليا انداختم ... -

با چشمم تخمين زدم در حدود 100 متر به نظر می رسيد .... از در وردي تا  -
ساختمون چندتا بيده مجنون كاشته  بودن ، زيبايی خاصی به حياط داده بود و چراغ 
هاي پاكوتاه تمام حياط و روشن كرده بود ...توي بهار حتما حياط سرسبزي  می شد 

... 

از چند پله كوتاه باال رفتيم ... ايليا با يه شلوار كتان و بلوزي كه طبق معمول نا نافش  -
 باز بود كنار در منتظرما ايستاده بود... 
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 با همه احوال پرسی كرد ... -

 گل رو به طرفش گرفتم گفتم : خونه جديد مبارک ناقابله -

 لبخندي زد آروم زمزمه كرد- وجود خودت گله...  -

 نگاهی بهش انداختم فقط لبخندي زدم  -

 از حق نگذريم اين چند وقت كه توي خونه نبود ، دلم براش تنگ شده بود...  -

 وارد سالن بزرگ و زيباي ايليا شديم  -

 يه خونه اي دو بلکس جمع و جور و شيک بود  -

يه سالن اِل بزرگ كه با چند دست مبل تزئين شده بود ... رنگاي شادي كه توي  -
 سالن استفاده شده بود فضا رو قشنگ تر كرده بود...

با دوستاي ايليا كه شامل تينا و تيام و مانيا و مليسا و ماكان و بقيه شون و نمی  -
 شناختم احوالپرسی كردم ...

 رو به ايليا گفتم : كجا لباسامون و عوض  كنيم ؟  -

 ايليا اتاقی كه طبقه اي پايين بود نشون داد گفت اونجا.... -

 وارد اتاق شديم  -

مونيکا گفت : عجب خونه ي قشنگی داره ... بيا مخش و بزنم اشکال نداره 12 سال  -
 بزرگ تره

 - عزيزم دير دست به كار شدي تينا جون تور كردن -

 مونيکا - كور بشه دختره ي بی شعور كه قاپ شوهرم رو دزديده  -
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 -محيا - همچی ميگی شوهرم هر كی ندونه فکر ميکنه واقعا شوهرته... -

مونيکا - اگه اين ترشيده نمی اومد ... شايد شوهرم می شد ... حاالم دير نشده  -
 امشب دست به كار ميشم... 

-  

 لباسامون وعوض كرديم .... همگی با هم بيرون رفتيم ...  -

 چند تا خدمه در حال پذيرايی بودن  -

 اهنگ ماليمی در حال پخش بود... -

 ايليا با ديدنم لبخندي زد و دستش و روي مبل دو نفري كه نشسته بود زد ... -

 رفتم كنارش روي مبل نشستم  -

 تيام با ديدنم چشماش برقی زد گفت : كم پيدايی ؟؟  -

 - لبخندي زدم گفتم : ما كه هستيم شما كم پيدا هستين...  -

 تيام - من كه درگير مجوز مطبم هستم  -

 - اووو من اصال نميدونستم شغل شما چيه ؟  -

 تيام - فکر كنم متخصص زيبايی و جراح پالستيک باشم  -

با اين حرفش لبخندي زدم كه خدا به مهتاب داد گفت : واي راست ميگين شما دكتر  -
 زيبايی هستين...؟ 

پا روي پا انداختم ... حواسم به بحث تيام و مهتاب بود كه دست گرم ايليا روي پاي  -
 لختم نشست 
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 انگار برق سه فاز بهم وصل كردن ... يهو دلم زير و رو شد  -

نگاهی بهش انداختم اما انگارحواسش نبود و از روي عادت اين كار و كرده بود براي  -
 اينکه داشت با تينا خيلی عادي ،صحبت ميکرد....

 ولی با اين كارش خوب حواس منو از اطراف پرت كرد -

-  

دست ايليا هنوز روي پام بود ... كالفه شده بودم .. خواستم از جام بلندشم كه با  -
 دستش فشاري به پام اورد

 نگاهی بهش انداختم آروم كنار گوشش گفتم : می خوام بلندشم ... -

 نگاهش توي چشمام قفل شد  -

 دستش و دور كمرم حلقه كرد  -

 اروم گفت : جات خوبه كجا ميري -

 نگاه چپکی بهش كردم و چشمک ريزي زد ... خنده ام گرفته بود  -

 ديگه چيزي نگفتم ... -

دوستاي ايليا همه اومدن و همگی از خونه اي ايليا و سبک چيدمانش كلی تعريف  -
 كردن

 تيام بلند شد آهنگ شادي گذاشت گفت : بيايين  از كار افتاده ها ، بابا يکم قر بدين  -

 همه تقريبا وسط بوديم و براي خودمون می رقصيديم .... -



 
 آیلین بانوی من 180

مهيار اومد رو به روم گفت : آيلی تو چطور دختر عمه اي هستی كه يه استينی براي  -
 من باال نميزنی بابا پير شدم

 - بس كه بی عرضه اي ديگه ...محيا رو ببين آخر هفته براش خواستگار مياد -

مهيار نگاهی به مونيکا كه تقريبأ كنارم درحال رقص  بود انداخت اروم گفت : من كه  -
 ليلی رو پسنديدم ...

با تعجب و هيجان دستم و دور يقه اي مهيار مشت كردم گفتم : واااي مهيار راست  -
 ميگی تو مونی رو دوست داري

دستش و دور كمرم حلقه كرد گفت : اووو چه خوشحاله انگار خواستگار برا خودش  -
 اومده 

مشتی به سينه اش زدم گفتم : ايشش پسره ي پررو اصال خودم ميرم زيرآبت و  -
 ميزنم تا ردت كنه

 - اِه آيلی بد نشو ديگه ... من به تو گفتم : بلکه ببينی مزه دهنش در مورد من چيه -

 - مگه تو مزه ي خاصی ميدي  -

 چشمکی زد گفت : يعنی اينکه  مونيکا زنم می شه ، ازت تقاضا دارم ازش بپرسی -

 بعد از يکم خنگ بازي معنی حرفش و فهميدم ...  -

 خيلی بی حيايی مهيار... -

 خنديد سرم و روي سينه اش گذاشت -

  "مهيار برام مثل يه برادر بود يه برادر بزرگ " -
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 - چطوره خودت سر صحبت و با مونيکا باز كنی اگه قبول كرد به خواستگاري برين -

 - اينم حرفيه ... -

 - خوب پس من ميرم پيش مهتاب تو برو باهاش صحبت كن  -

 از مهيار فاصله گرفتم ... نگاهم به رقص دو نفري ايليا و تينا افتاد ...  -

 نگاهم هنوز به ايليا و تينا بود كه با صداي تيام به خودم اومدم  -

 - آيلين خانوم صحبت كنيم  -

 لبخندي كه به هر چيزي شبيه بود جز لبخند گفتم : در مورد؟ -

- يادت نيست ..؟ كيش در مورد خودمون صحبت كردم... اينکه من ازت خوشم  -
 مياد....

  "اوه اوه تازه يادم اومد " - -

 - خوب حقيقتش آقا تيام من شرايط ازدواج ندارم  -

 - چرا بخاطر تفاوت سنی ؟  -

 - نه اصال ولی خوب چيزاي هست كه نمی شه گفت . ... -

 تيام نگاه ناراحتی بهم انداخت لبخندي زد كه به هر چيزي شبيه بود اِال لبخند -

 - باشه اصرار نميکنم ... و ازم دور شد  -

 نفسم و بيرون دادم كه دوباره اون عطر وسوسه كننده  توي مشامم پيچيد  -

 دوباره اين دل من بود كه استشمام اين بو زير و رو شد -



 
 آیلین بانوی من 182

 ايليا رو به روم قرار گرفت ... گفت : به تيام چی گفتی كه دپرس شد...؟  -

 - چيز خاصی نگفتم .. ازم خواستگاري كردكه جواب رد دادم  -

 ايليا با صداي تقريبا بلندي گفت : چی؟؟  -

 دستم و روي لباش گذاشتم  -

 - چرا داد ميزنی چيز خاصی نبود -

 دستم  از روي دهنش برداشت گفت : حق نداره چشمش دنبال تو باشه -

 اين چه حرفيه اون فقط خواستگاري كرد منم جوابش و دادم  !!- ايليا ؟ -

- سرش و خم كرد روي صورتم بعد از مکثی گفت : ديگه از اين به بعد هركس ازت  -
 خواستگاري كرد يا پيشنهادي داد اول بايد بياي به من بگی

 مگه من بچه ام  !- وا -

 دستم و كشيد كه پرت شدم توي بغلش  -

 گفت : اره بچه اي يه دختر بچه ي مَلوس -

 حاال بيا برقصيم -

با هم به وسط سالن رفتيم ... دستام و دور گردنش حلقه كردم ...دستاش و روي  -
 كمرم قفل كرد و من و توي بغلش كشيد  ... 

 نفس عميقی كشيدم و بوي عطرش توي بند بند وجودم رسوب كرد...  -

 چرا اين مرد انقدر آرام بود... -

-  
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 صداي بمش از كنار گوشم بلند شد ... -

 - خونه چطوره بانو ، پسنديدي؟ -

سرم و بلند كردم ...نگاهمون بهم گره خورد فاصله ي صورتمون فقط يه انگشت بود  -
... 

 لبخند دردمندي زدم گفتم : خيلی قشنگه -

 - پس مورد پسند واقع شد... -

 چشمام و به معنی آره باز و بسته كردم  -

 ديگه چيزي نگفتيم ... آخراي آهنگ  بود و ما آروم می رقصيديم ... -

با تموم شدن آهنگ ايليا سرش و خم كرد و پر حرارت زير گلوم و بوسيد با صداي  -
 بمی گفت : رقص خوبی بود ، بانوي من ... 

 و ازم فاصله گرفت ...  -

 دستم و روي گردنم جايی كه چند دقيقه پيش جاي بوس ايليا بود نرم كشيدم .... -

 تا اخر مهمونی ساكت نشسته بودم  -

 هر وقت نگاهم به نگاه ايليا می افتاد  -

 چيزي توي دلم زير و رو می شد  -

 يه حس ... يه حسی كه هم تلخ بود هم شيرين ...  -

 همه هدايايی كه خريده بودن و به ايليا دادن  . منم گرامافون  وبهش دادم  -

 لبخند گرمی زد گفت : از كجا ميدونستی گرامافون دوست دارم ؟  -
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 - دقيق نميدونستم ولی حدس زدم ... -

 از ايليا و دوستاش خدا حافظی كرديم  -

 وقتی سوار ماشين شديم  -

 رو به مهتاب گفتم : فقط سرتو بی كاله موند مهتاب، مونيکام پر -

 مگه مرغه بپره !پر چی چی پر  -مهتاب  -

 - فعال كه مرغه و آقا خروسه اومده بپرونتش -

 محيا و مهتاب هم زمان گفتن : اين حرفت يعنی كسی عاشق مونی شده -

 بشکنی زدم گفتم : افرين نابغه ها -

 محيا - اووو حاال اون بدبختی كه عاشق مونی شده كی هست  -

 با اين حرفش من و مونيکا زديم زير خنده ... -

 من بريده بريده گفتم : فعال كه اونی كه پاره اجر خورده به سرش اق داداش خودته -

 اين عجوبه قراره زنداداشه من بشه !با اين حرفم محيا گفت : چيييييی -

 مونيکا - هووي خواهر شوهر بازي در نيار -

مهتاب - چه زودم خودتو به ناف داداششم بستی بابا يه عشوه خركی چيزي از اين  -
 محياي مارمولک ياد بگير

مونيکا با هيجان گفت : برو بابا آرزوم بود كه با مهيار ازدواج كنم ... واي باورم  -
 نميشه به عشقم رسيدم 

 - اووق جمع كن اين بساط عشق و عاشقيت و بابا... -
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مهتاب اداي گريه كردن در اورد گفت : خدايا حاال ببين سينگل از دنيا برم ، آرزو به  -
 دل ميميرم....

 ما سه تا خنديديم ...ِ -

 - خوب عزيزم توام زودتر دست به كار شو  -

مهتاب با حرص گفت : من چه ميدونم اين گور به گوريا چطور عشوه خركی ميان  -
 بابا... 

 بعد از رسوندن بچه ها خسته وارد خونه شدم يه راست براي خواب به اتاقم رفتم  -

 صبح بود.. فرجام زنگ زد تا به  رستورانش برم ... اون روز كالس نداشتم  -

يه دوش گرفتم يه كت كوتاه  مشکی با شلوار لوله تفنگی مشکی و شال قهوه اي با  -
 كيف و نيم بوت قهوه اي ست كردم...

سويچ ماشين و برداشتم از مامان خداحافظی كردم و به  سمت رستوران اطلس رفتم  -
 .... وارد رستوران شدم 

 به سمت پذيرش رستوران رفتم خيلی جدي گفتم : دل آرا هستم  -

 مردي كه  حول و هوش 35 ساله، بود  -

 خيلی جدي گفت : بله جناب رئيس منتظرتون هستند -

  "ايشش اين باز گفت رئيس هر كی ندونه فکر ميکنه رئيس جمهوره " -

 مثل دفعه پيش دوتا تقهربه در زدم  -

 با بفرماييدش وارد اتاق شدم  -
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 پشت ميزش نشسته بود با ديدنم  -

 لبخندي زد گفت : به ،سالم خانوم دل آرا ... حاال دل آرا اسمته يا فاميليت  -

 - نه اسم و فاميل بقال سر كوچمونه -

 چه جالب فکر كردم اسم خودته !!- واقعا  -

 - اين پسره می خواد منو حرص بده .... -

يعنی ضايع بود اون گاله رو  " نشستم و گفتم : خوب حاال من بايد چيکار كنم ؟  -
  "....ببند 

اون هيکل گندشو انداخته روي ميزو سمت من خم شد و گفت : خوب كار خاصی  -
 نيست جلسه هايی كه من قراره برم همراه من مياي و بعضی وقتا هم نظر ميدي ... 

نگاهی به ساعت انداخت گفت : تا نيم ساعت ديگه يه جلسه با اتحاديه اي رستوران  -
 دارا داريم ... 

 - جلسه كجا برگزار ميشه ؟  -

 بايد تا خود اتحاديه بريم جلسه  اونجا برگذار ميشه ... -

فرجام از جاش بلند شد فرمی كه بايد پر ميکردم جلوم گذاشت ... نشست رو به روم  -
 و پاش و روي پاش انداخت 

 نگاه دقيقش روي تک تک اجزاي صورتم بود...  -

 فرمو را خوندم و امضا زدم ... -

 - فرم ثبت نامه به  سمت خودش كشيد و نگاهی به فرم انداخت... -
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 - شما هميشه از همه اي مهمونات اينطوري پذيرايی ميکنی ؟ -

 - مثأل  چطوري؟  -

 - مثل االن من يه ساعت اينجام اما شما يه پذيرايی هم نکردي...  -

- از همه اي مهمونام كه نه ولی از اونايی كه خيلی زبون درازن و عاشق جَک و  -
 جنور هستن آره

 - پشت چشمی نازک كردم گفتم : به من چه كه بعضيا از اين حيووناي ناز ميترسن -

خنده اي بلندي كرد گفت : عجب دخترنترسی  هستی... بعد جدي شد گفت :  -
 شناسنامه و كپی شو نياوردي...

دلم نمی خواست بفهمه مطلقه هستم ... پيچوندمش گفتم : گم شده فعال دنبال  -
 المثناش هستم ...

 سري تکون داد... ديگه چيزي نگفت ... -

از جاش بلند شد كت مشکيش رو از روي پيراهن سورمه ايش پوشيد سويچش و  -
 برداشت گفت : بريم ...

 سري تکون دادم زير لب گفتم : خسيس يه آبم نداد ... -

 صداش از پشت سرم بلند شد گفت : شنيدما... -

 سرمو برگردوندم گفتم : منم گفتم تا بشنوي...  -

 همين كه سرش كمی جلوتر اومد دوباره عطسه زدم... -

 - بابا اين ادكلنتونو عوض كنيد من بهش حساسيت دارم ... -
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- مهم نيست كه شمت حساسی داري دوست دخترام دوست اين بو را دوست دارن  -
 ..... 

 يه ابرومو باال انداختم و گفتم : ماشاال كمم نيستن اين دوست دختراتونوووون.... -

 لبخندي زد گفت : اره فک كنم يه چندتايی باشن .. -

 تو دلم گفتم : رو دل نکنی ... -

 - هر چی گفتی خودتی ... -

 متعجب گفتم : من كه چيزي نگفتم  -

 - تو دلت كه گفتی ... -

سري تکون دادم ... همراه هم از رستوران خارج شديم ... توي پاركينگ رستوران  -
 رفتيم و به سمت يه ماشين مشکی قول پيکر شاستی بلند رفت .... 

 - با ماشين من ميريم ...  -

 حرفی نزدم روي صندلی جلو جا گرفتم  -

 طبق عادتی كه اين مدت با ايليا بيرون ميرفتم ... كمربندم و بستم  -

با يادآوري ايليا يهو دلم براش تنگ شد و ياد بوسه اي ديشبش افتادم ناخدا گاه  -
 چشمامو بستم و اون لحظه دوباره توي ذهنم زنده شد.

با فرجام به اتحاديه رفتيم  ... يه جاي بزرگی و خاصی بود... همه توي سالن جمع  -
 شده بودن ...

 كنار فرجام نشسته بودم و پرونده اطالعات رستوران جلوم باز بود...  -
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حواسم به  سخنرانی مردي بود كه داشت در مورد ورود تعدادي توريستی كه قرار بود  -
وارد كشور بشن بود و رستورانايی كه می تونستن پذيزايی كنن اعالم امادگی بايد 

 ميکردن...

  "خخخخ همين فرجی خودمون "اميرعلی فرجام  -

 من و رستورانم حاضريم از اين توريستها پذيرايی كنيم...   -فرجام  -

 چند رستوران ديگه هم اظهار آمادگی كردن و قرار بر رأي گيري شد...  -

 بعد از رأي گيري رستوران اطلس و يه رستوران ديگه بيشتر از بقيه رأي آوردن  -

و قرار بر اين شد كه ما دو رستوران امکانات رستوران و پذيرايی رو به رئيس تور  -
 بگيم و اونا خودشون تصميم بگيرن كه كدوم رستوران براشون بهتره ... 

 بعد از خداحافظی با افرادي كه توي اتحاديه بدند ، سوار ماشين فرجام شديم ... -

 - خوب نظرت چيه ؟  -

 - اوووم واال نظري ندارم ...  -

 - پس تو چطور مشاوري هستی ... ؟  -

- خوب به نظر من ما بايد سرويس دهی بهتر و هزينه اي كم تري بگيريم تا به  -
 رستوران ما مورد قبول باشه  ...

 - اينطوري چه سودي می بريم.. -

- اول اينکه اسم و رسم رستورانتون باال ميره دوم اينکه بازم  براي اسم و رسم  -
 رستوران شما نفع داره 
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من ميگم توي سالن رستوران موسيقی زنده داشته باشيم مثل پيانو ... اينطوري  -
جذابيت بيشتري داره ... همه نوع غذا تو منوي رستوران باشه و اينکه يک روز كامل 

 سرويس رايگان بهشون بديم ... چطوره ؟ 

اميرعلی كمی فکر كرد گفت : همه چی خوبه كه ... ولی اين پيانيست و از كجا  -
 ميتونيم توي اين وقت كم پيدا كنيم ...؟ 

 - اونش ديگه با خودتونه...  -

 - اِه قرار نشد ديگه من تنها فکر كنم تو مثال مشاوري...  -

- پوووف حاال ما يه ماه مشاور شما هستيم  ... فکر كنم تا وقتی بخوام برم روز صد  -
 بار ميگی مشاور... 

 - افرين زرنگ از كجا فهميدي...  -

 - الزم به فهم زياد نيست تابلوئه -

 !- االن اعتراف كردي كه فهمت پاينه  -

كيفم و باال بردم گفتم : با اين ميزنما... من فهمم كمه ؟ باشه پس خودت پيانيست  -
 پيدا كن 

 - باشه باشه ... شما نابغه ، شما  ناپلئون... حاال بگو چيکار كنيم ...  -

- خوب من خودم از بچگی كالس موسيقی ميرفتم و به پيانو مسلطم... اما وقتشو  -
 ندارم ... 

 - بِرووو بانوو. شما يه پا هنرمنديد ؟  -

 چرا وقتشو نداري يه هفته كه بيشتر نيست حقوقت و زياد ميکنما...  -
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 - نه ....  -

 - اصال آخر كار يه پاداش بهت ميدم  -

 - باشه فکرامو بکنم...  -

-  

 بعد از خداحافظی از اميرعلی سوار ماشينم شدم به سمت خانه رفتم -

-  

 وقتی وارد خونه شدم ... مامان روي مبل نشسته بود ...  -

 - سالم مامان خوشکلم  -

 مامان لبخندي زد گفت : سالم عزيزم روز اول كاري چطور بود ؟؟  -

- خوب بود... رفتم كنار مامان نشستم و  گفتم : مامان اقاي فرجام يه هفته قراره  -
اگر بشه مهمون خارجی داشته باشه  ... قراره پيانيست بگيره ... نظرتون چيه من 

 خودم برم ؟ 

 - اگه بتونی من مشکلی ندارم .. . تو چند ساله كه حرفه اي كار ميکنی  -

  يه ماچ گنده از لپ مامان كردم گفتم : ممنون مامان حتما می تونم... -

از جام بلند شدم به سوي  اتاقم برم  كه مامان گفت : راستی آيلی داييت زنگ زد كه  -
  !؟!فردا شب براي مهيار به  خواستگاري ميرن ؟

 - واقعا ... ؟ از دست اين پسره چه عجله اي داره ... شما هم ميرين ؟  -

 - نميدونم ... -
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 - برين منم وقتی جواب بله رو داد بعد ميام  -

-  

 وارد اتاقم شدم به مونيکا زنگ زدم  -

 - سالم عروس خانوم بابا تو و مهيار كه از سام بدبخت عجول ترين  -

 - واااي آيلی ديدي ، من خيلی خوشحالم ، خيلی  -

 - خنديدم گفتم : جلو مهيار اينقدر پرپر نزن بعدأ كلی مسخره ات ميکنه  -

 با صداي كه توش هيجان موج ميزد گفت : باشه اما سخته -

 خنديدم بعد از كمی صحبت باهاش خداحافظی كردم ...  -

لباسامو عوض كردم ... ويولونم و برداشتم به حياط  رفتم  ... هوا سرد و ابري بود  ...  -
نفسی كشيدم... وارد آالچيق شدم ... ويولون و كوک كردم ... شروع به زدن كردم ... 

 چشمامو بسته بودم ...

-  

مامان همراه پدر جون با دايی اينا رفتنه بودن  خونه پدر مونيکا براي خواستگاري   -
 ... 

 شماره فرجام و گرفتم ... بعد از چند بوق صداش پيچيد توي گوشی.. -

 - بفرماين -

 - سالم زنگ زدم بگم من قبول ميکنم كه خودم پيانو بزنم  -

 - ميدونستم قبول ميکنی ممنون... -
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 - خواهش فردا می بينمتون -

 بعد از خداحافظی با فرجام  -

 منتظر مامان اينا نشستم تا بيان راپورت بدن كه خواستگاري چی شد  -

 نزديکاي 11 شب بود كه مامان و پدر جوون اومدن -

 - سالم بر بهترين زوج عاشق -

 پدر - سالم دخترم خوبی بچه ها كجان -

 - اوووم اونا رفتن بخوابن ... منم منتظر شما بودم تا بياين ببينم چی شد -

مامان لبخندي زد گفت : اين دختر و پسر انقدر هول بودن كه همون اول كاري  -
 مونيکا جواب بله رو داد و قرار شد يه عقد كوچيک بگيرن ...

 - چقد به اين دختر گفتم : انقدر عجول نباش انگار نه انگار  -

 پدر جون خنديد گفت : بسوزه پدر عاشقی... -

 فردا صبح دانشگاه رفتم ... توي دانشگاه كلی مونيکا رو مسخره كرديم  -

 بعد از دانشگاه... رفتم رستوران از  -

 رستوران با فرجام رفتيم پيانو ديدم و قرار شد خودشون بيارن...  -

-  

بالخره با تالشامون توريست ها قرار شد بيان رستوران ما اقامت كنن براي يک  -
 هفته... 

 سامم رفت خواستگاري محيا و محيا ديوونه بعد از كلی ناز جواب بله داد  -
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قرار شد مدتی رو نامزد بمونن بعد جشن بگيرن... نزديک به يه هفته می شد كه ايليا  -
 رو نديده بودم ... 

 امشب قرار بود توي رستوران پيانو بزنم  -

به دخترا گفتم تا حتما بيان ... خيلی دلم می خواست ايليا هم بياد... بی دليل  -
 وجودش آرامش بخش بود...

 وقتی وارد خونه شدم ... مامان روي مبل نشسته بود ...  -

 - سالم مامان خوشکلم  -

 مامان لبخندي زد گفت : سالم عزيزم روز اول كاري چطور بود ؟؟  -

- خوب بود... رفتم كنار مامان نشستم و  گفتم : مامان اقاي فرجام يه هفته قراره  -
اگر بشه مهمون خارجی داشته باشه  ... قراره پيانيست بگيره ... نظرتون چيه من 

 خودم برم ؟ 

 - اگه بتونی من مشکلی ندارم .. . تو چند ساله كه حرفه اي كار ميکنی  -

  يه ماچ گنده از لپ مامان كردم گفتم : ممنون مامان حتما می تونم... -

از جام بلند شدم به سوي  اتاقم برم  كه مامان گفت : راستی آيلی داييت زنگ زد كه  -
  !؟!فردا شب براي مهيار به  خواستگاري ميرن ؟

 - واقعا ... ؟ از دست اين پسره چه عجله اي داره ... شما هم ميرين ؟  -

 - نميدونم ... -

 - برين منم وقتی جواب بله رو داد بعد ميام  -
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-  

 وارد اتاقم شدم به مونيکا زنگ زدم  -

 - سالم عروس خانوم بابا تو و مهيار كه از سام بدبخت عجول ترين  -

 - واااي آيلی ديدي ، من خيلی خوشحالم ، خيلی  -

 - خنديدم گفتم : جلو مهيار اينقدر پرپر نزن بعدأ كلی مسخره ات ميکنه  -

 با صداي كه توش هيجان موج ميزد گفت : باشه اما سخته -

 خنديدم بعد از كمی صحبت باهاش خداحافظی كردم ...  -

لباسامو عوض كردم ... ويولونم و برداشتم به حياط  رفتم  ... هوا سرد و ابري بود  ...  -
نفسی كشيدم... وارد آالچيق شدم ... ويولون و كوک كردم ... شروع به زدن كردم ... 

 چشمامو بسته بودم ...

-  

مامان همراه پدر جون با دايی اينا رفتنه بودن  خونه پدر مونيکا براي خواستگاري   -
 ... 

 شماره فرجام و گرفتم ... بعد از چند بوق صداش پيچيد توي گوشی.. -

 - بفرماين -

 - سالم زنگ زدم بگم من قبول ميکنم كه خودم پيانو بزنم  -

 - ميدونستم قبول ميکنی ممنون... -

 - خواهش فردا می بينمتون -
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 بعد از خداحافظی با فرجام  -

 منتظر مامان اينا نشستم تا بيان راپورت بدن كه خواستگاري چی شد  -

 نزديکاي 11 شب بود كه مامان و پدر جوون اومدن -

 - سالم بر بهترين زوج عاشق -

 پدر - سالم دخترم خوبی بچه ها كجان -

 - اوووم اونا رفتن بخوابن ... منم منتظر شما بودم تا بياين ببينم چی شد -

مامان لبخندي زد گفت : اين دختر و پسر انقدر هول بودن كه همون اول كاري  -
 مونيکا جواب بله رو داد و قرار شد يه عقد كوچيک بگيرن ...

 - چقد به اين دختر گفتم : انقدر عجول نباش انگار نه انگار  -

 پدر جون خنديد گفت : بسوزه پدر عاشقی... -

 فردا صبح دانشگاه رفتم ... توي دانشگاه كلی مونيکا رو مسخره كرديم  -

 بعد از دانشگاه... رفتم رستوران از  -

 رستوران با فرجام رفتيم پيانو ديدم و قرار شد خودشون بيارن...  -

-  

بالخره با تالشامون توريست ها قرار شد بيان رستوران ما اقامت كنن براي يک  -
 هفته... 

 سامم رفت خواستگاري محيا و محيا ديوونه بعد از كلی ناز جواب بله داد  -
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قرار شد مدتی رو نامزد بمونن بعد جشن بگيرن... نزديک به يه هفته می شد كه ايليا  -
 رو نديده بودم ... 

 امشب قرار بود توي رستوران پيانو بزنم  -

به دخترا گفتم تا حتما بيان ... خيلی دلم می خواست ايليا هم بياد... بی دليل  -
 وجودش آرامش بخش بود..

-  

گل توي گلدون روي دراور اتاقم گذاشتم   ... لباسام و عوض كردم ... از خستگی  -
 روي تخت ولو شدم ... 

چند روزي از ورود مهمونا ميگذشت و اميرعلی ازم خيلی راضی بود ... جز اون شب  -
 كه احساس كردم ايليا اومده بود ديگه نديده بودمش ... 

 توي كالس نشسته بودم ....  -

محيا گفت : اين مونيکاي گور به گوري هنوز زن داداش ما نشده ، واسه ما  زن  -
 داداش بازي در مياره... 

 مهتاب - خخخ كجا شو ديدي ... حاال كی جشن عقده ؟  -

محيا - مگه نمی بينی خانوم نيومده رفتن خريد عقد ديگه حاال خوبه خونه خودشون  -
 برگزار ميشه ... 

 - واي من اصال لباس ندارم ... -

 مهتاب - منم ...  -

 - ببينم امروز چند شنبه است ؟  -
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 محيا - امروز چهارشنبه ... جمعه شب مراسم ..  -

- خوبه جمعه شبه .. آخه پنج شنبه شب اجراي آخر براي توريستهايی كه رستوران  -
 اومده هست و كال پذيرايی رايگان است ....

 مهتاب - جووون من ... منم بيام  -

 - نخير خانوم فقط براي توريستهاست -

 مهتاب - ايششش حاال چی ميشه يه پارتی بازي در بياري  -

 - مگه مال بابامه  -

 محيا خنديد گفت : می تونه مال شوهرت باشه  -

 - ببند بابا من و اين فرجی با هم كارد و پنيريم  -

 چطوره مهتاب تورش كنی ...  -

مهتاب چشمکی زد گفت : بد فکري نيست پس من پنج شنبه شب به حساب تو  -
 ميام ...چطوره.. ؟ 

 - خيلی سؤاستفاده گري تو بايد من و دعوت كنی نه من تو رو ...  -

 محيا - من و سامم ميايم ... -

 - حاال كی بريم خريد دو روز بيشتر وقت نداريم ...  -

 مهتاب - من كه ميگم بعد از ظهر براي خريد لباس بريم  -

 - خوبه من حرفی ندارم ...  -

-  
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بعد از دانشگاه با بچه ها به پاساژ معروفی رفتيم  بعد از كلی گشتن من يه لباس  -
مشکی دكلته كوتاه  گرفتم كه زيرش ساتن بود و روش حرير باالي زانوم بود يه 

كيف و كفش قرمزم ستش كردم ... محيا و مهتابم لباس  مورد نظرشون را انتخاب 
 كردن ... با خستگيزياد به طرف خونه رفتيم .... 

-  

پنج شنبه خسته از دانشگاه رفتم خونه يه دوش دو دقيقه اي گرفتم ... موهام و  -
سشوار كشيدم... يه كت زير باسن سبزه خوش رنگ پوشيدم آستيناش سه ربع بود و 

كيپ تنم يه شلوار سفيد برمودا پوشيدم يه پابند ظريف هم مچ پام بستم كفشاي 
ورنی مشکيم و پوشيدم يه روسري ساتن سفيد مدل  داربستم ... كتم يقه ديپلمات 

بود و يه برند طاليی باالي سينه ام داشت كه شيک ترش كرده بود ... گردنبند 
مشکيم و گردنم انداختم... انگشتر مشکی بزرگی توي انگشت اشاره ام كردم نگاهی 

به تيپم انداختم به نظرم كه قشنگ بود ... دوتا چاک كوچيک كنار كتم بود تا راه 
نميرفتم پيدا نبود ... كت فيت تنم بود ... ادكلن مورد عالقم و روي خودم خالی كردم 

... رژه كالباسيم و پرنگ كردم يه برق لبم روش زدم ... مداد مشکی توي چشمم 
چشماي سبزم و قشنگ تر كرده بود نگاهم به ساعت كه افتاد... دادم بلند شد واي 

ديرم شده بود ... تندي سوار ماشينم شدم با سرعت به سمت رستوران  رفتم ..... وارد 
سالن كه شدم انگار همه اومده بودن اميرعلی با ديدنم به طرفم اومد گفت : دير 

 كردي ؟ 

 - ببخشيد حواسم نبود دير شد ...  -

 اميرعلی با دستش من و سمت پيانو راهنمايی كرد ...  -
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نگاهی به جمعيتی كه توي سالن بود انداختم ... تا خواستم پشت پيانو بشينم نگاهم  -
به ايليا و تينايی افتاد كه دقيقأ اونور سالن و رو به روي پيانو نشسته بودن و توي 

 تيررس نگاه من بودن ...

 پشت پيانو نشستم، نگاهم به لبخندي كه روي لب ايليا بود افتاد ... از اين فاصله  -
 حتی اون چال روي گونه اش كه وقتی می خنديد پيدا بود... 

سرم و تکون دادم و غمگين ترين نُتی كه بلد بودم و نواختم ... چشمام و بستم اين  -
 نُت و از بَر بودم بس كه می نواختم .... 

بعد از تموم شدن آهنگ صداي سوت و دست جمعيت بلند شد ... از جا بلند شدم ...  -
همه ايستاده بودن ... اميرعلی با لبخند به طرفم اومد ... كنارم ايستاد .. دست زد و 

 گفت : عالی بود ... 

اما نگاه من به حلقه ي دستاي تينا بود كه دور بازوي ايليا حلقه شده بود و اون يکی  -
 دستش توي دست ايليا قالب بود 

بعد از سخنرانی كه اميرعلی كرد و من هيچی نفهميدم چون همه حواسم بيش ايليا  -
 و تينا بود اروم گفت : بريم باال سوپرايز آخر مونده 

 لبخندي زدم گفتم : بريم ...  -

لحظه ي آخر نگاهم به نگاه ايليا افتاد كه ديگه لبخندي روي لبش نداشت و انگار يه  -
 چيزي توي چشماش بود ... چی بود ؟ معنی نگاهش ورا نميفهميدم ....

-  

-   〰〰🍀〰〰 
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-  

 گفتی چه خبر؟ از تو چه پنهان خبري نيست -

 در زندگی ام، غير زمستان خبري نيست -

-   

 در زندگی ام، بعد تو و خاطره هايت -

 غير از غم و اندوه فراوان خبري نيست -

-   

 انگار نه انگار دل شهر گرفته ست -

 از بارش بی وقفه ي باران خبري نيست -

-   

 اي كاش كسی بود كه می گفت به يوسف -

 در مصر به جز حسرت كنعان خبري نيست -

-   

 از روز به هم ريختن رابطه ي ما -

 !از خاله زنک بازي تهران خبري نيست -

-   

 گفتند كه پشت سرمان حرف زياد است -
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 !از معرفت قوم مسلمان خبري نيست -

-   

 در آتش نمرود تو می سوزم و افسوس -

 !از معجزه ي باغ و گلستان خبري نيست -

-   

 در فال غريبانه ي خود گشتم و ديدم -

 جز خط سياهی ته فنجان خبري نيست -

-   

 گفتی چه خبر؟گفتم و هرگز نشنيدي -

 جز دوري ات اي عشق، به قرآن خبري نيست -

-  

-  

-  

 با رهنمايی  اميرعلی به طبقه اي دوم رستوران رفتيم ...  -

 با ديدن دكور باال يه لحظه دهنم باز موند -

يه ميزه دو نفره اي زيبا كه دور تا دورش گالي قرمز چيده بودن ... بوي عود و عطر  -
گلها فضا رو شاعرانه كرده بود ... شمع هاي بلندي كه به عنوان روشنايی روشن 

 كرده بودن ... واقعا زيبا بود 
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نگاهی به چشماي مشتاق اميرعلی انداختم گفتم : خيلی زيبان... چقدر اين فضا  -
قشنگه و شاعرانه لبخندي زد گفت : خوشحالم كه خوشت اومده ... صندلی رو برام 
عقب كشيد ..... وقتی نشستم دوباره صندلی رو سرجاش تنظيم كرد و خودش اومد 

 رو به روم و روي صندلی نشست ... 

 همه نوع غذا و دسر روي ميز چيده بودن  -

 - خوب بانو چی ميل ميکنن ؟  -

 نگاهی به غذا انداختم گفتم : اول سوپ می خورم ..  -

 اميرعلی كمی برام سوپ ريخت ...  -

با اينکه باهاش كلکل ميکردم اما معذب بودم ... و خيلی با آرامش غذا می خوردم ...  -
وقتی با ايليا بودم اصال برام مهم نبود و تا جايی كه سير بشم می خوردم ... با ياد 

 آوري ايليا و اون ترشيده خانوم ... اشتهام كور شد بود ... 

 كمی ساالد ريختم و شروع به خوردن كردم  -

 - هميشه انقدر كم می خوري ؟  -

 سرمو بلند كردم نگاهم به اون چشماي سياهش افتاد كه توي نور شمع برق ميزد  -

 - بعضی شبا كم می خورم ... -

ديگه چيزي نگفتيم بعد از شام اميرعلی گفت : خوب قرار بود اگه همه چی خوب  -
 پيش بره يه سوپرايز برات داشته باشم 

 - اوهوم ...  -

 كادويی رو جلوم گذلشت و گفت : ناقابله  -
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نگاهی به جعبه اي كوچيکی كه ربان قرمزي روش بود انداختم ... درش و باز كردم  -
 و نگاهی به داخلش انداختم 

 زنجير ظريفی توش بود ، واي چقدر زيبا بود ، به آرامی درش اوردم  -

كه گفت : البته سوپرايز ادامه داره اشاره اي به گارسونی كه كمی با فاصله از ما  -
 ايستاده بود كرد ... گارسون رفت و بعد از چند مين با يه جعبه اي بزرگ برگشت 

 با نگاهی متعجب پرسيدم : اين ديگه چيه ؟  -

 - خودت باز كن ببين چيه ...  -

از جام بلند شدم .. در جعبه رو باز كردم با ديدن اون همه رُز سفيد و قزمز و اون  -
خرس بزرگ قرمز جيغ از شادي كشيدم و دستمو جلوي دهنم گذاشتم وگفتم : واااي 

 اين ديگه چيه چقدر بزرگه قد خودمه ... 

 - قابلتو نداره  -

 - ممنون واقعا سوپرايز شدم  -

 لبخندي زد زمزمه كرد ... وجودت انرژي ميده ... -

 به لبخندي اكتفا كردم ...  -

 - خيلی زحمت كشيدي ممنون  -

- توام كلی طی اين هفته زحمت كشيدي و با اينکه دانشگاه داشتی بازم به كارهاي  -
اينجا رسيدگی می كردي واقعا از لطفت متشکرم .... بعد از خداحافظی با اميرعلی 
...يکی از خدمه ها جعبه اي بزرگ و پشت ماشين گذاشت ... دير وقت بود كه به 
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خونه رسيدم يه راست به اتاقم رفتم از خستگی حتی توان بلند كردن جعبه رو از 
 صندلی عقب نداشتم ...

-  

صبح با اصرارمامان و دخترا به آرايشگاه رفتم ... عقد كنون خونه اي پدري مونيکا  -
 برگذار می شد ....

بعد از اتمام كار ارايشگر ،لباسامونو پوشيديم ... به نظرم لباسم خيلی قشنگ بود ...  -
بخصوص كه كفش و كيفم برعکسش بود و قرمزي كفشام تضاد قشنگی با لباس و 

 پوست تنم ايجاد كرده بود ... همه با ماشين مامان به خونه پدر مونيکا رفتيم ..

از حياط بزرگ خانه  مونيکا رد شديم آخراي زمستون بود و درختا كامأل لخت از هر  -
برگی بودن ... وارد سالن بزرگ و مجلل خانه پدري مونيکا شديم، اكثريت 

 مهموناشون اومده بودن ... لباسامونوتوي اتاق مونيکا عوض كرديم 

نگاهی به سفره عقدي كه توي يکی از اتاقاي طبقه اي پايين بود انداختم به نظرم  -
 خيلی قشنگ و ساده بود ... 

جوونا يه ور سالن جمع بود و تعدادي با آهنگ می رقصيدن ... چشم چرخوندم اما  -
ايليا رو نديدم ... حتما هنوز نيومده بود ... مهتاب دستمو كشيد تا برقصيم .. در حال 

 رقص با مهتاب بودم كه با تعجب گفت : آيلی .. آيلی 

 - چيه بابا بنال سوزنت گير كرده  -

 - وااي اون ايليا نيست  -

به جايی كه مهتاب اشاره كرد ... نگاه كردم منم مثل مهتاب دهنم يه متر باز موند ...  -
 با لکنت گفتم : اي... اين اي ايلياي 
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 !!خودمونه ...؟  -

مهتاب گفت : واي خدا غش نکنم اين چقدر جنتلمن شده موهاشووووو ، واي موهاي  -
 بلندش كو

 نگاهی دقيقی به تيپ و مدل موي جديد ايليا انداختم ...  -

موهاشو كوتاه كرده بود و فقط جلوي موهاش پر بود و دو طرفه اش خاليه خالی ...  -
عينک نداشت و يه بلوز مردونه اي جذب قهوه اي با شلوار كتان جذب قهوه اي 

پوشيده بود ... سه دكمه اي اول بلوزش باز بود ... اون گشواره اي كوچيک گوششم 
ديگه توي گوشش نبود ... انگار سنگينی نگاهمو حس كرد كه با چشماش دنبالم 

گشت... نگاهش كه به نگاهم قفل شد ... دوباره اون حس لعنتی دلمو زير و رو 
 كرد... لبخندي زد و سري تکون داد ... منم متقابال در جوابش لبخندي زدم 

مهتاب گفت : المصب چی شده با اين مدل مو كوفت تينا بشه كه يه دوست پسري  -
 مثل ايليا داره قد رو ببين ،اون هيکل پر و مردونه اش رو نگو 

 خنديدم يکی زدم به بازوي لختشو و گفتم : خيلی هيزي مهتاب ...  -

 - برو بابا هيزيم داره ...  -

 با اومدن مهيار و مونيکا همه براي ديدن عروس و دوماد صف كشيدن ...  -

مونيکا يه لباس دكلته اي نباتی رنگ پوشيده بود و مهيار يه كت و شلوار مشکی...  -
 واقعا بهم می اومدن و جذاب شده بودن... 

زندايی عروس دوماد رو به اتاق عقد راهنماييی كرد ... تا عاقد بياد همه به  داخل  -
اتاق رفتند ... تا خواستم منم برم صداي كنايه اميزه خاله اي مونيکا بلند شد كه گفت 

: زناي كه خوشبخت نبودن  و بيوه يا مطلقه هستن ...نمی تونن سر سفره عقد 
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بيان... با اين حرفش قلبم فشرده شد و بغض بدي راه گلومو گرفت ... يادم رفته بود 
 كه من يه زنم يه زن21 ساله اي مطلقه... 

فضاي خونه برام سنگينی ميکرد ... راهمو سمت در سالن كه به حياط ختم می شد ..  -
 كج كردم ... حرف حق كه جواب نداره ... 

همين كه سوزه هوا به صورتم خورد فهميدم كه بايد يه چيز می پوشيدم اما دلم نمی  -
 خواست به داخل برگردم  ... 

 به طرف تاب سفيد گوشه اي حياط رفتم ...  -

روش نشستم وبا پام آروم تاب رو حركت دادم ... نگاهی به باغ سرما زده انداختم  -
ببين يه اشتباه ادم و تا كجا می كشونه... دلم نمی خواست گريه كنم ... هی آب 

دهنمو قورت ميدادم تا اين بغض لعنتی پاين بره ... امشب جشن بهترين دوستم بود 
و پسر داييم كه از برادربهم نزديک تر ... سرما پوست تنمو دون دون كرده بود اما 

 دلم نمی خواست تا تموم شدن خطبه داخل برم ... 

با سنگين شدن شونه هام ... سرمو بلند كردم و نگاهم به نگاه ايليا گره خورد ... نگاه  -
ازش گرفتم و به كت قهوه اي كه روي شونه هام انداخته بود و بوي اون عطر لعنتی 

 رو ميداد اون عطري كه وسوسه ام ميکرد تا بو بکشم ... 

 ايليا روي تاب كنارم نشست دستشو پشت سرم روي لبه اي تاب گذاشت ...  -

 كامال چسبيده بهم نشسته بوديم ...  -

 ساكت بودم و نگاهم رو به جلو دوخته بودم ...  -

- چرا ساكتی ؟ آيلی كوچولوي كه من می شناختم خيلی شجاع بود و يه متر زبون  -
 داشت... 
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 آهی كشيدم و گفتم : خاله ي مونيکا راست ميگه ...  -

پوزخندي زد گفت : تو به ادمی كه فکرش مال زمان قاجار هم نيست، ميگی راست  -
 ميگه ... بريز دور اين خرافاتو... 

 دست سردمو توي دستش گرفت ... با اين كارش قلبم از طپش وايستاد...  -

 فشاري به دستم داد گفت : پاشو بريم ببينم اومدي اينجا نشستی كه چی بشه  -

 - نه ايليا تو برو من نميام  -

 دستشو دور شونه ام حلقه كرد ... - يعنی چی نمياي ...  -

 - اينطوري راحت ترم  -

 خنديد گفت : اِه دلت براي بغل من تنگ شده بود ...  -

 - باز تو اعتماد به سقفت زياد شد...  -

منو تو بغلش فشرد گفت : اما من اين مدت دلم براي آيلی كوچولوم خيلی تنگ شده  -
 بود 

سرمو بلند كردم و نگاهی بهش انداختم اونم نگاهش و به چشمام دوخت .... بعد از  -
چند لحظه گفت : اجازه نميدم كسی بهت بی احترامی كنه ... گفته بودم هواتو دارم 
پس هميشه هواتو دارم .. چشمکی زد گفت : چقد امشب خوشکل شدي ... سرشو 
خم كرد بينيشو به بينی سرم زد و گفت : بدو بريم تو ساختمون كه اين بينيت بد 

 قرمز شده ... 
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از جاش بلند شد ... دست منم كشيد بلندم كرد با شوخی گفت : يادت باشه ، تو از  -
من هيچ وقت تعريف نميکنی ... چشمکی زد ... حاال اين مدل مو رو می پسندي يا 

 نه ... 

 نگاهی بهش كردم گفتم : اووم خوشکل شدي اما ديگه نمی تونم بگم تارزان  -

كتش هنوز تنم بود ... دوتا دستاشو دو لبه اي كت گذاشت بهم نزديکشون كرد گفت  -
 توي كتم گم شدي ...  !: ببين چه كوچولو هستی 

 - ببخشيد كه شما خيلی هيركولی... من خيلم  هم خوبم ...  -

 منو كشيد توي بغلش كنار گوشم گفت : تو كه عالی هستی ... بغلی بغلی ...  -

 گرمی نفسهاش كنار گوشم ... داشت تمام وجودم رو به آتيش می كشيد ...  -

 اين مرد چی داشت كه انقدر وجودش آرامش بود .... -

-  

 بی كـــــالم اينجــــا باش -

-  

 فقـــــــط باش -

-  

 بودنت با دل مـــــن -

-  

 بی صدا هم زيباســـــت. -
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-  

 همراه ايليا داخل سمت ساختمون رفتيم ....  -

ايليا ايستاد با جديت گفت : تو مياي توي اتاق عقد و كنار خودم می ايستی  -
 فهميدي... 

 - اما ايليا ...  -

- اما نداره ... دستشو دور كمرم حلقه كرد و منو با خودش به  داخل اتاق عقد كشيد  -
... پدر جون با ديدنمون يکی از ابروهاشو باال داد و گفت : می بينم كه با هم خوب 

 شدين ... و اتش بس اعالم كردين؟

 ايليا - اِه بابا االن چشممون ميزنی  -

 پدر جون - پدر سوخته من چشمم شور نيست  ..  -

كجا چشمتون می كنم ، می خواستم از ايليا فاصله بگيرم كه دستشو محکم دور  -
 كمرم كرد .... ايليا - خدا نکنه  پدر من ...

 سمت اتاق عقد رفتيم و ايليا محکم دستمو گرفت از كنار خاله اي مونيکا رد شديم  -
 ... مامان و زندايی با ديدنم لبخندي زدن ... عاقد عقد و خونده بود 

بعد از دست و صوت و دادن كادوها فقط عروس دوماد توي اتاق عقد موندن و ما به  -
 بيرون اومديم ... 

 مهتاب دستمو كشيد گفت : اين خاله اي عوضی مونيکا چی بهت گفت ...  -

 - هيچی تو از كجا ميدونی ...  -
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از حالت صورتت فهميدم و بعدش كه بيرون رفتی می خواستم بيام دنبالت ولی ايليا  -
 نذاشت گفت : خودش مياد

 - ولش كن حرف چرت ميزد  -

 - غلط كرد زنيکه ...  -

 خنديدم لپشو كشيدم گفتم : فداي دوست خوبم ...  -

با اومدن عروس دوماد توي سالن صداي آهنگ تانگو فضا رو برداشت ... ايليا به  -
 طرفم اومد ،دستشو دراز كرد و گفت : بانو افتخار يه دور رقص را به بنده ميدن ... 

دستمو توي دستش گذاشتم ... با ايليا به وسط  رفتيم .... با يه حركت منو  توي  -
بغلش كشيد و دستشو دور كمرم قفل كرد ... نگاهی به زنجير توي گردنم انداخت 

 گفت : تازه خريدي ... نگاهی به زنجير انداختم و گفتم : 

 - اين و ؟ نه كادوي اميرعليه  -

 - اميرعلی ... رئيس رستوران اطلس  -

 سري به معنی آره تکون دادم  -

 سري تکون داد گفت : مناسبتش چيه ؟  -

- مناسبت خاصی نداره بخاطر اين يه هفته  كام بهم داد. انگار كمی ناراحت شد ...  -
  !..اما براي چی

 - ايليا ...  -

 - جوونم ...  -
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انقدر با احساس گفت كه حرفم يادم رفت ... فشاري به كمرم آورد گفت : نگفتی چی  -
 می خواستی بگی... 

 - اوووممم... قرار بود رقص سالسا بهم ياد بدي...  -

 - رقصشو دوست داري ....  -

 - اوهوم خيلی ...  -

 - باشه اما يه شرطی داره ؟  -

 - چی ؟  -

 - اينکه فقط با خودم برقصی ... بعدش بايد بياي خونه خودم تا يادت بدم -

 - دومی رو موافقم ... اما اولی شايد دلم خواست با يکی ديگه برقصم ...  -

 سرشو خم كرد روي صورتم گفت : پس بهت آموزش نميدم ... -

 - اِه ايلياااااااا -

رومو اونور كردم ... اما با گاز نرمی كه از   گردنم گرفت .... سرمو بيشتر توي سينه  -
اش  فشردم ... با صداي مرتعشی گفت : تقصير خودته ... كه انقدر وسوسه برانگيزي 

 ... 

ديگه تحمل آغوشش و نداشتم ... از بغلش بيرون اومدم و ازش فاصله گرفتم ... اما  -
قلبم می تپيد و بوي تنش هنوز روي تنم احساس ميکردم ... گرمی دستش انگار 

 هنوز روي كمرم بود

 ديگه تا اخر مجلس از ايليا فاصله ميگرفتم ... اين مرد برام مجهول بود ....  -
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-   

بعد از تموم شدن جشن با پدر جون اينا خواستيم بريم خونه كه ايليا گفت : منم  -
 امشب ميام خونه خودمون ... شما برين من با آيلين ميام ... 

من از خود اين فرار ميکنم اين می خواد با من بياد ،  !جانم اين چی گفت ... ؟ " -
 "واي خدا كمکم كن 

-   

 با ديدن قيافه متعجبم ، چشمکی زد... -

 پشت چشمی براش نازک كردم. -

 لبخندي روي لبش اومد ...  -

 بعد از رفتن مامانينا... -

 منم همراه ايليا به سمت ماشينش رفتيم  -

 در جلو رو برام باز كرد كمی خم شد گفت : بفرمائيد بانوو... -

 سوار شدم ... ايليا در و بست ...  -

خوشم اومد ... پشت فرمون نشست .. كمر بندشو بست ... نگاهی به من انداخت  -
 گفت : افرين كوچولو ميبينم ، كمربندتو بستی... 

 از دست تو چيکار كنم ....   - -

 - افرين دختر خوب ... ادم بايد حرف هاي بزرگترشو گوش كنه ...  -

 - االن شما بزرگتر منی ؟  -
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 - اره ديگه 12 سال ازت بزرگم ...  -

 سري تکون دادم ... -

 - بريم يه چرخی بزنيم بعد به خونه بريم ؟؟  -

 - بريم ...  -

ايليا به سمت بام تهران رفت  ... ساعت از 12 شب گذشته بود و خيابونا خلوت بود..ِ.  -
 هوا سوز سردي داشت ... 

از ماشين پياده شديم ... كنار هم از سر بااليی باال رفتيم ... نگاهم به غرفه هايی كه  -
 اونجا بود افتاد ... 

 دست ايليا رو كشيدم گفتم : بريم آب انار بگيريم ...  -

 - توي اين سرما .. ؟  -

 - اره ...واي نميدونی انقدر كيف ميده ...  -

 - فکر نکنم داشته باشه ...  -

 - چرا داره من قبال اومدم ...  -

 با هم به سمت غرفه اي كوچيک رفتيم -

 - ببخشيد اقا آب انار دارين ؟  -

 دو تا آب انار از يخچال كوچيکش در آورد ... به دست ايليا داد .. -

 ايليا پول آب انارا رو حساب كرد ... يکی از آب انارا رو گرفتم ِ.. نی شو انداختم .. . -
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يه سره همشو تا ته  خوردم  طعم ملس و سردش زير زبونم بود ... زبونی دور لبم  -
كشيدم ... صورتمو طرف ايليا كردم تا چيزي بگم كه با نگاه متعجب ايليا رو به رو 

 شدم ... 

 سري تکون دادم گفتم : چيه ...  -

با همون نگاه دستش اومد طرف لبم با انگشت اشاره اش زيرلبم و پاک كرد گفت :  -
 سردت نشد همه رو يه جا خوردي ؟ 

 - با هيجان دستامو بهم ماليدم و گفتم : نه اينطوري مزه اش بهتره ...  -

ايليا ليواناي يه بار مصرف و تو سطل مکانيزه آشغال انداخت ... از اون باال همه جا  -
 پيدا بود ... المپهاي ساختمونا اكثرا خاموش بودن ...

 از سردي هوا دستامو بغل گرفتم ...  -

 يهو از پشت توي يه جاي گرم فرو رفتم .. -

ايليا منو توي بغلش گرفت و دو لبه اي كت تنشو جلوي شکمم گرفت ... من از  -
 پشت توي بغل ايليا بودم ... جام گرم و دوست داشتنی ام، بود ِ... 

 سرشو كنار سرم آورد و گفت : بعد از دوازده سال اولين باره  اينجا ميام  ...  -

 - من اينجا و سکوت شبش و دوست دارم  -

 - گرمی نفسهاش حتی از روي شال سرم هم احساس می كردم ...  -

سرمو طرف ايليا چرخوندم ... حاال صورتمو اندازه اي يه بند انگشت بيشتر فاصله  -
 نداشت ... چشمامون اسير هم بود ... نگاهم مسخ نگاه داغش بود... 



 
 آیلین بانوی من 216

نوک دماغم و بوسيد ... با صداي بمی گفت : بريم هوا سرده ، سرما می خوري  -
 عزيزم  ... 

 منم فقط تونستم سرمو تکون بدم ...  -

 توي سکوت با هم پاين رفتيم ...  -

 با هم سوار ماشين شديم ...  -

-  

 ايليا ماشين و توي حياط پارک كرد ...  -

 بعد از شب بخيري هر كدوم به اتاق خودمون رفتيم ...  -

لباسامو عوض كردم .. روي تخت ولو شدم ... از يادآوري ايليا لبخندي روي لبم  -
 نشست ... دوباره مهربون شده بود ... همون ايليايی كه حمايتاش مثل كوه بود..

 
 

  يک ماه از جشن  مهيار ميگذشت و ديگه ايليا رو نديده بودم ....  -

  وي اين مدت اميرعلی رو هم كم ميديدم ...  -

-  

توي كالس نشسته بوديم كه استاد وارد كالس شد ... بدون هيچ مقدمه اي گفت :  -
قراره يه هفته براي اردوي درسی به  كويربريم ، دانشجو هايی كه می تونن بيان 

 اسم شون را به آقاي مجد بدن ... 

 مهتاب - اخ جووون يه اردوي دانشجويی افتاديم ...  -
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سرمو روي دستی صندليم گذاشتم گفتم : اوهوم خوبه ... امروز بايد به  رستوران برم  -
 ... 

 - راستی چی شد ... كارتو ادامه ميدي يا نه ... ؟  -

- نميدونم باور كن ... فعال بهش ميگم تا يه مدت نميام بعدش شايد قرار داد يه  -
 ساله بستم ... 

 - خوبه بابا همين كار و بکن ... شايد زد و عاشقت شد ...  -

 - ايشش برو بابا ...  -

 - بس كه بی لياقتی پسر به اين هلويی... -

-  

بعد از رفتن استاد سام شروع به نوشتن ليست كرد ... طبق معمول هميشه منو و  -
 دوستام ،جزء اولين نفرها بوديم ...

 از دانشگاه بيرون اومدم  ... با دخترا خداحافظی كردم سوار ماشينم شدم ... -

ماشين و توي پاركينگ  رستوران پارک كردم يه سالم به اقاي احمدي كردم ... به  -
طرف اتاق اميرعلی  رفتم .... بدون اينکه در بزنم وارد شدم ... اما با ديدن صحنه اي 

 رو به روم گفتم : هع ...

دختره روي ميز نشسته بود و لب توي لب اميرعلی مشغول  لب ميگرفتن بودن  -
...دختره  از روي ميز پاين اومد ... رژه لبش دور لبش پخش شده بود ... اميرعلی با 

 ديدنم هول كردو گفت : كی اومدي ؟ 
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لبخندي زدم گفتم : شما مشغول باشيد ...من مزاحم نميشم ، ميرم ... خواستم در و  -
 ببندم كه اميرعلی گفت : نه بمون ...

 دختره با ناز گفت : علی ،عزيزم اين خانوم كيه ..؟  -

 - ايشون مشاوره ام هست ...  -

 !با ناز گفت : اين مشاور شما در زدن بلد نيست ... ؟ -

دستمو روي سينه ام قالب كردم و گفتم : ببخشيد كه نميدونستم ... شماها مشغول  -
 عشق بازي هستين وگرنه مزاحم نمی شدم ... 

اميرعلی با اين حرفم لبخندي زد كه پشت چشمی براش نازک كردم رو به دختره  -
 گفتم : رژتم پخش شده داري ميري دور لبتو پاک كن زشته  ... 

به داخل رفتم و روي صندلينشستم ، با آرامش خاصی  پام و روي پام انداختم و  -
 خيلی جدي گفتم : جناب رئيس بنده كار دارم ميشه زودتر به كارمون برسيم ... 

اميرعلی به طرف دختره رفت  تا باهاش خداحافظی كنه ... دختره نا راضی يه بوس  -
 از گونه اي اميرعلی گرفت و رفت ... 

 !اميرعلی اومد و رو به رومو نشست و گفت : تو در زدن بلد نيستی ... ؟ -

ببخشيد دفعه بعد در ميزنم ... ولی از من به شما نصيحت   !...- چيه زدم تو پرتون -
اينجا جاي اين كارا جور نيست ... اما اگه دوباره پيش اومد در و قفل كن تا  فازتون 

 نپره...

اميرعلی سري تکون داد گفت : كسی حريف زبان تو نميشه... خوب  حاال راضی  -
 شدي ؟ چی كار كنم قرار داد يه ساله ببنديم ...؟ 
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- اومدم بگم فعال كار دارم چند روز ديگه بايد از طرف دانشگاه به كوير بريم ... بعد  -
 عيد اگه خواستم بيام خبرت ميکنم ... 

با اين حرفم كمی ناراحت شد و گفت : اما من روي همکاري تو حساب كرده بودم  -
 ... 

- شما همينطوري هم به من نيازي ندارين ..ماشاال رو  اينجا رو يک انگشتت می  -
 چرخونيد...

 لبخندي زد و گفت : ولی وجود تو خيلی خوب بود ... -

لب پاينشو زير   ....- اِه يه كالم بگو دلقکی ديگه منو  براي تفريح می خواين -
 دندونش كشيد و گفت : نگو اين حرفو تو يه دختر شاد و سرزنده اي هستی ... 

 - االن تعريف كردي؟  -

 سري تکون داد گفت : هی بگی نگی ...  -

از جام بلند شدم گفتم : من كه فعال رفتم  ... اما يادت باشه ... اين رسم مهمون  -
 نوازي نيست ، اين همه فک زدم حلقم خشک شد حداقل يه ليوان آب ميدادي... 

 - اخ اخ گفتی ... بمون بگم  برامون قهوه بيارن ..  -

 - نه ديگه مرسی، بايد برم ... دفعات بعدي حتما جبران كن ...  -

 از اميرعلی خداحافظی كردم ... هوا تاريک شده بود كه به خونه رسيدم ...  -

 ماشين و پارک كردم نگاهی به بوگاتی ايليا انداختم ... يعنی اينجاست ؟؟؟ -

وارد سالن شد هواي گرم و مطبوع خونه با بوي غذابه صورتم خورد ، چه لذتی  -
 داشت ِ... چشمام و بستم و يه نفس عميق كشيدم ...
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 وقتی چشمام و باز كردم نگاهم به ايليا افتاد كه كنار پدر جون نشسته بودن ...  -

 ما واقعا يه خانواده اي گرم و صميمی بوديم ... پدر جون كه داراي فوق تخصص  -
قلب و عروق بود و از شركت و دفتر دستک و اين دردسرهاش  خبري نبود ... مامانم 
يه هنرمند بود و گاه گداري دست به قلم می شد ... ايليام كه براي خودش وكيل بود 

... شايد اين يه قلم ادم سرش شلوغ باشه ... اما پدر جون هيچ وقت براي ما كم 
 نميذاشت و در كنارمون بود... 

 با صداي بلند گفتم : سالم به اهل منزل بياين كه زيباترين دخترتون اومد.ِ..  -

به كنار پدر جون رفتم وبوسه اي روي گونه اش گذاشتم ... ايليا داشت نگاهم ميکرد  -
اما من دلم می خواست يکم بهش كم محلی كنم ... مامانم بوسيدم و گفتم : اِه توام 

 !اينجايی ..؟ چه عجب ما ستاره اي سهيل و ديدم ...؟ خوبی شما ... ؟

 - سالم ... انگار تو بهتري كبکت خروس می خونه ...  -

دست به چونه شدم و اداي ادماي متفکر و درآوردم گفتم : واه مگه كبکم هم  -
 دنيا چه پيشرفتی كرد و من خبر ندارم ...  !خروسی می خونه؟

 مامان - كم تر نمک بريز برو لباساتو عوض كن ...  -

لپ مامان و كشيدم و گفتم : عزيزم مگه من نمکدونم كه نمک بريزم ... ؟ چشم  -
ميرم ... به سمت اتاقم رفتم ... لباساي بيرونم و در آوردم ... يه تونيک كوتاه تا باالي 

رونم پوشيدم با يه شلوارک زير زانو ... موهامو باالي سرم شلوغ بستم .. دست و 
صورتمو يه آب زدم و به سرعت به طرف سالن نشين پيش بقيه ي اعضاي خانواده 
مهربون و دوست داشتنی ام  رفتم  ... اكرم خانوم گفت : خانوم شام اماده است ... 

همگب بلند شديم تا بريم ،شام بخوريم نگاهی به تيپ تو خونه اي ايليا انداختم .ِ.. يه 
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تيشرت و شلوارک جذب تو خونه اي به رنگ طوسی تنش بود ... رفتم كنارش و 
 گفتم : مگه شب ميمونی ... ؟ 

 ايليا نگاهی به سر تا پام كرد گفت : نمونم..؟  -

 شونه اي باال انداختم و گفتم : نميدونم ...  -

 رو صندليم نشستم ... يه بشقاب پر براي خودم كشيدم ... شروع به خوردن كردم ...  -

 مامان - آيلی كم تر بخور چه خبره ؟  -

 - واي مامان گشنمه بذار بخورم  -

 سري برام تکون داد -

 پدر جون رو به مامان گفت : چيکارش داري خانوم بذار بخوره ...  -

بوسی براي پدر فرستادم گفتم : فداي پدر جون خودم ... واال ايليا بايد مواظب باشه  -
 كم بخوره استعداد چاقی داره نه من... حرفم تموم نشده بود كه پام له شد 

  !نگاهی به ايليا انداختم گفتم : وحشی پام ناقص شد ... مگه دروغ ميگم ؟ -

 ايليا - من مردم چاقم بشم مشکلی نداره  -

 همينطوريش پير پسر شدي...  !- اِه ... پس چاق شو ببينم كی بهت زن ميده  -

 ايليا - حاال ببين چه كيسی تور كنم چشاي بابا قوريت درآد ....  -

يه لحظه فکرش و كردم ايليا با زنش بخواد بياد اينجا ... نههه فکرشم خوب  " -
  "نيست 

 - اول بذا بهت زن بدن بعد كوري بخون ...  -
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 مامان گفت : از خداشون باشه  دخترشونو به ايليام بدن ...  -

 - مامان من دخترتما....  -

 مامان خنديد گفت : تو كه حسود نبودي .ِ -

 -بذار يه هفته كه نبودم دلتون برام تنگ شد می فهمين...  -

  !ايليا - كجا به سالمتی يه هفته نيستی ؟ -

 - قراره يه اردويه 7 روزه با دانشگاه به كوير بريم ...  -

 ايليا - چه خوب منم ببر وقتم آزاده ...  -

 - نخير فقط ما دانشجوها ...  -

 - خسيس نباش ديگه ... من براي مسافرت خيلی خوبم ...  -

 تشکري كردم بلند شدم ... ايليا هم بلند شد اومد كنارم روي مبل نشست ...  -

 - ايليا نمی شه  -

 - آيلی نشد نداره  -

 چرخيدم طرفش و گفتم : تينا جونتون تنها می مونه ...  -

نوک دماغم و كشيد گفت : تو به اونش كاري نداشته باش ... حاال كی ميري منم  -
 امادگی داشته باشم ... 

 سري تکون دادم گفتم : بذار هماهنگ كنم باشه اي گفت ...  -

بعد از كمی دورهم نشستن و از هر دري حرف زدن هر كس لراي استراحت به اتاق  -
 خودش رفت ... 
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-  

 فرداش بعد از تماس به سام باهاش هماهنگ كردم كه ايليا هم مياد ....  -

-  

 تمام وسايل مورد نيازمو برداشتم ...  -

ايليا هم حاضر و آماده منتظرم بود ... قرار شد با يه اتوبوس بريم ... همه كنار  -
 دانشگاه جمع شديم ... توي دانشگاه همه ميدونستن كه سام و محيا نامزد كردن ... 

مهتاب و مونيکا كنار هم نشستن ... خدا رو شکر مهيار ديگه نيومده بود ... كار داشت  -
... دختراي دانشگاه با ديدن ايليا توي اون  چشماي هيزشون انگار پروژكتور روشن 

 كرده بودن ... من و ايليا كنار هم نشستيم ... اين دومين سفرم با ايليا بود .

-  

همه توي اتوبوس نشستيم  ... حركت كرديم ...قرار شد چند جا توقف داشته باشيم  -
... همين كه اتوبوس توي جاده افتاد پسرا شروع كردن به خوندن و بعضيا اون وسط 

 قر ميدادن... نگاهم به جاده بود كه صداي بم و گيراي ايليا كنار گوشم بلند شد ...

 - ببينم تو مگه قرار نشد بياي رقص سالسا ياد بگيري .. ؟  -

تکيه دادم به پنجره و كامل سمت ايليا چرخيدم گفتم : مگه ما موفق به پيدا كردن  -
 براي خودت ستاره ي سهيل شدي  ...   ...شما می شيم  

 - لبخندي زد گفت : اوخی انقد كه دلت برام تنگ شده بود يه زنگ ميزدي ...  -

 عمرأ ...  !- كی من  -

 - باور كنم دلت تنگ نشده بود ...  -
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 سري تکون دادم به معنی اره ...  -

 روشو اونور كرد گفت : باشه پس راحت باش...  -

 خنديدم گفتم : واي خدا مرد گنده قهر كرد...  -

 - نخير قهر مال شما كوچولوهاس...  -

 - فعال كه بابا بزرگا قهر ميکنن...  -

 - نخير ... يه چی بده بخورم ...  -

 - مگه بقاليه اينجا ...  -

- كوله رو از جلو پام برداشت ... بسته تخم رو باز كرد گفت : اين تو كم تر از بقالی  -
نيست .... يه جا براي ناهار نگهداشتند ... بعد از خوردن ناهار ... دوباره حركت كرديم 

 ... 

هوا تاريک شده بود ... ايليا سرشو رو شونه ام گذاشت .. چشماش و بست تا يکم  -
چرت بزنه ... چشمام به جاده بود كه ستاره ها با نور بيشتري خود نمايی ميکردن ... 

سرمو روي سر ايليا گذاشتم بوي عطرش توي دماغم پيچيد  ... نفس عميقی كشيدم 
 ... كه بوي عطرش تا عمق وجودم رفت ... 

اتوبوس توقف كرد ... اقاي باقري سرگروه سفر گفت : خوب بچه ها فعال اينجا چادر  -
ميزنيم هم كويري هست هم می تونين  اسمون و ستاره ها رو خوب و واضح 

 ببينين... 

همه از اتوبوس به پايين رفتيم ... با كمک هم وسايال رو جا به جا كرديم ... نور ماه  -
 و ستاره ها همه جا رو روشن كرده بود ... يه زير انداز بزرگ پهن كرديم ... 



 
 آیلین بانوی من 225

هر كی هر چی داشت آورد ... دخترا يه طرف نشستن پسرا يه طرف ... هوا سرد بود  -
پتوي مسافرتيمو دورم بيشتر پيچيدم ... سام گفت : يه نفر يه دهن بخونه شاد شيم 

 ... 

كيا يکی از خوش صداترين بچه هاي كالس شروع به خوندن كرد ... صداي خوبی  -
 داشت ... همه توي سکوت گوش سپرده بوديم ... نگاهم به ايليا افتاد 

داشت تو جاش ول می خورد با حركت دست پرسيدم چيه ؟ كه با اشاره گفت : می  -
 خواد بياد كنار من ... 

 سري به معنی نه تکون دادم ... -

سرشو كج كرد به معنی اينکه بياد ... مونيکا كنار گوشم گفت : ايليا چرا اين كارا رو  -
 ميکنه 

 - چه ميدونم ميگه بياد اينجا بشينه  -

 - خوب بياد ...  -

- مونی جلو اين همه ادم بياد پيش ما بشينه ؟ زشته بابا ... مونيکا ديگه چيزي نگفت  -
 ... 

بعد از خستگی همه پاشديم... دوباره سوار اتوبوس شديم كه ايليادستشو رو پهلوم  -
 فشار داد  وگفت : حاال به من كم محلی ميکنی ...

 - من كی كم محلی كردم ...  -

 المپاي اتوبوس خاموش بود و فقط باريکی از نور توي اتوبوس روشن بود ... -

 با دستش منو كشيد سمت خودش گفت : حق كم محلی به من نداري فهميدي  -
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 بعد گاز كوچيکی از گونه ام گرفت  -

دستی روي گونه ام كشيدم ... نگاهی به چشماش كه توي يک سانتی صورتم بود  -
 انداختم گفتم : چرا گاز ميگيري ؟ 

 لبخندي زد گفت : خوشم مياد گازت بگيرم ...  -

 ابروهامو باال انداختم گفتم : ديگه چی -

 نفسشو فوت كرد توي صورتم گفت : حاال فکر كنم بهت ميگم ...  -

تکيه داد به صندليش و سرمو گذاشت روي سينشو گفت : حاال مثل يه دختر خوب  -
بگير بخواب ... سرم دقيقأ روي قلبش بود و صداي اروم قلبش و قشنگ احساس 

ميکردم ... دستشو دور كمرم حلقه كرد ... چشمام بستم و با صداي ارام بخش قلبش 
 به خواب رفتم

 
نميدونم چقدر گذشته بود كه با توقف ماشين چشمام و باز كردم  سرم هنوز روي سينه 
اي ايليا بود ... تا سرمو بلند كردم ... ايليا هم بيدار شد ... شالم عقب رفته بود و موهام 
روي صورتم ريخته بود ... ايليا دسته اي از موهامو گرفت پشت گوشم زد ... وشالم و 

 جلو كشيد 
هوا گرگ و ميش بود كه به روستاي مد نظر رسيديم ... از قبل يه جا رو رزرو كرده 

 بوديم ... هوا انقدر روشن نبود تا جايی درست مشخص باشه .... 
 ماشين و زير سراشيبی پارک كرديم ... بايد از تپه اي كوتاهی باال ميرفتيم ... 

كوله مو پشتم انداختم ... ايليا به  كنارم اومد همه دوتا دوتا باال رفتيم ... يه خونه اي 
بزرگ كه مخصوص كاروان ها بود ... قرار شد اطراق كنيم ... توي گرگ و ميش هوا 

نگاهی به حياط بزرگ و كاهگلی خونه انداختم ... دور تا دورش اتاق بود ... چندتا چندتا 
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اتاقی رو برداشتيم ... من و مونيکا و مهتاب و محيا توي يه اتاق بوديم ... ايليا و سام با 
چندتا از پسرا تو يه اتاق ديگه ... اتاق ساده اي با چند دست رختخواب بود ... نفري يه 

 تشک پهن كرديم ... انقدر خسته بوديم كه زود خوابمون برد .... 
صبح با سر و صداي بچه ها بيدار شدم ... با همون مانتو شلوار ديشب كه تنم بود به 

بيرون رفتم .... دست و صورتمو شستم ... لباسامو با يه دست مانتو شلوار ديگه عوض 
كردم ... همه دست جمعی صبحانه خورديم ...بعدش همه با هم  رفتيم گشتی توي 

 روستا زديم ... چون روستا تقريبا كويري بود اونقدر سرسبز نبود ... 
 

بعد از ظهر تلسکوپا رو برداشتيم به باالي پشت بام كاروانسرا رفتيم ... چون جاي 
 بلندي قرار داشت ...اينطوري خيلی خوب بود ... 

ايليا فقط ايستاد بود و نظاره گر كار ما بود ... استاد توضيحاتی راجب آسمون و نحوه 
 اي كار بهمون گفت ... 

همه خسته كنار هم نشستيم ... هوا تاريک شده بود ... از اين باالوقتی به ستاره ها 
نگاه ميکردي انقدر نزديک بود كه پيش خودت ميگفتی اگه دست دراز كنم حتما يه 

 ستاره ميگيرم ... 
 

چند روز از اومدنمو به كوير ميگذشت و امشب شب آخر بود ... سکوت فضاي كاروانسرا 
رو برداشته بود ... همه انگار خواب بودن ... اصال خوابم نمی اومد ،از اتاق به بيرون 

رفتم  از نردبانی كه براي باال رفتن گذاشته بودن به تنهايی باال رفتم ... روي زير 
اندازي كه پهن بود نشستم ... نگاهی به آسمون پر ستاره انداختم ... محو ستاره هاي 

 كم نورابودم آنها را داشتم توي ذهنم از. پر نورتر ها جدا ميکردم كه ...
 كسی كنارم نشست  ... وقتی چرخيدم با ايليا رو به رو شدم 

 - تو چرا نخوابيدي ... ؟ 
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 - خودت چرا نخوابيدي ؟ 
 - من خوابم نبرد ... 

- دستاشو تکيه گاه بدنش كرد كفت : منم ... چقدر اسمون كوير قشنگه  ستاره ها چه 
 بزرگ و واضح هستن 

منم دستم تکيه گاه بدنم كردم... همينطور چشم به آسمون بودگفتم: اوهوم ... كوير 
 خيلی قشنگه بخصوص شباش... 

 با دستش يه ستاره اي پرنورو نشون داد گفت : اون ستاره رو می بينی 
 - اره از همه پر نور تره ؟ 

- اره ... بچه كه بودم مامانم ميگفت : هر وقت دلت تنگ شد اون ستاره ي منه بيا 
باهام حرف بزن ... بعد مرگش وقتايی كه دلم براش تنگ می شد با پرنور ترين ستاره 

 حرف ميزدم االنم دلم براش تنگ كه بشه با ستاره اش صحبت ميکنم ... 
- خوش به حالت ... من جز يه عکس هيچ چيزي از پدرم به ياد ندارم  دو سال بيشتر 

 نداشتم كه تصادف كرد ... 
 - اما من خاطره زياد دارم ... 

هر دو توي سکوت داشتيم به آسمون نگاه ميکرديم ... يهو ايليا زد زير دستم .. انقدر 
ناگهانی بود كه گفتم االن سرم محکم به  زمين  می خوره .... يهو دستش زير سرم 

رفت ... بخاطر اينکه تعادلمون بهم نخوره دستمو بند يقه اش كردم ... سرمو باال 
 كشيدم  ... دستشو دور كمرم گذاشت منو به سمت خودش كشيد .... 

 - چرا اينجوري ميکنی ... كم مونده بود بيوفتم... 
 لبخندي زد گفت : منم می خواستم بيوفتی تو بغلم  ... 

 مشتی به سينه اش زدم گفتم : بدجنس
با اين كارم با يه حركت منو محکم كشيد توي بغلش انقدر محکم كه نفسم داشت بند 

 می اومد ... و كنار گوشم و بوسيد ... 
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همون طور كه توي آغوشش بودم به پشت خوابيد ... منم با خودش كشيد سرم روي 
 سينه اش بود نگاه هر دومون به آسمون بود ... اما فکرمون معلوم نبود كجا ....

 دستشو دورم حلقه كرد گفت : دوتا مسافرتی كه باهات رفتم ... بهترين مسافرتاي 
 عمرم بوده ... 

دستمو برد طرف لباش و بوسه اي پشت دستم   ...انگشتاشو بين انگشتام قفل كرد 
زد ... با اين كارش قلبم از حركت ايستاد ... اومدم بلند بشم كه منو محکم چسبيد گفت 

 : كجا ميري داشتيم آسمون ميديدم ... 
- می خوام بخوابم ... فردا صبح بايد حركت كنيم ... ديگه چيزي نگفت  و من مثل 

 گنجشکی كه از قفس آزاد ميشه ... از كنار ايليا بلند شدم 
با صداي گرمی گفت : وقتی برگشتيم ... الوعده وفا بياكه می خوام  بهت رقص سالسا 

ياد بدم ... چيزي نگفتم و به طرف  پايين حركت كردم ... موقعی هم كه خواستيم 
 برگرديم ... ديگه حرفی بين من و ايليا رد و بدل  نشد ... 

 كنار دانشگاه از بچه ها خداحافظی كرديم ... 
 ايليا به خونه ي خودش رفت و ما رو هم سام به خانه رسوند

چند روزي از برگشتمون می گذشت ... كم كم بوي بهار به مشام می رسيد ... اين 
روزها دلم بيشتر از روزهاي پيش تنگ بود ، كمبود كسی رو بيشتر احساس می كردم 
.... اما همچنان سر در گم بودم ... توي حياط روي تاب نشسته بودم كه گوشيم توي 

جيب سويشرتم به صدا در اومد ... از توي جيبم درش آوردم ... نگاهی به اسم 
 ايلياانداختم ... دكمه اتصال رو زدم صداي گرم و مردانه اش  توي گوشم پيچيد ... 

 - سالم به بانو آيلين ... خبري ازت نيست ، بانو
  !- سالم از ماست آقا چه عجب يادي از ما كردين  

 - خيلی پررويی من بايد زنگ بزنم .. قرار شد بياي كه بهت رقص ياد بدم ...
 با ذوق گفتم : واقعا من االن تايمم آزاده 
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 - پس تا نيم ساعت ديگه اينجا باش 
 بعد از خداحافظی از ايليا قطع كردم 

 به طرف اتاقم رفتم .. شلوارلی ابی لوله تفنگيمو همراه با تيشرت سفيدي كه استيناش 
 فقط تا بازوهام بود پوشيدم 

يه كت سورمه اي باالي زانو هم تنم كردم كيف و كفشمم برداشتم .. بعد از 
 خداحافظی از مامان سوار ماشينم شدم 
 با يه رب تأخير پشت در خانه ايليابودم 
 ماشين و پارک كردم زنگ در و زدم ...

در با صداي تيکی باز شد ... از حياط بزرگ و زيباي ايليا رد شدم ... ايليا كنار در سالن 
 منتظرم ايستاده بود ... يه تيشرت سبز با شلوار تو خونه اي جذب تنش بود 

 با ديدنم لبخندي زد دستش و دراز كرد و گفت : سالم ...
 دستشو گرم فشردم گفتم : سالم 

با هم وارد سالن شديم نگاهی دوباره به كل خونه انداختم ... از تميزي برق ميزد .. ايليا 
به سمت آشپزخونه رفت و گفت : تاتو لباساتو عوض كنی منم با دوتا قهوه برگشتم ... 
شال و كتم و در آوردم و كنار كيفم روي مبل گذاشتم ... ايليا با دوتا فنجون نارنجی 

 خوش رنگ برگشت 
كنارم روي مبل دو نفره نشست .ِ.. يکی از قهوه ها رو برداشتم ... بوي خوش قهوه 

 توي دماغم پيچيد ... 
بعد از خوردن قهوه ايليا از جاش بلند شد يه آهنگ به ريتم تند گذاشت گفت : آماده 

 اي ؟ 
 از جام بلند شدم گفتم : اره ... 

اومد طرفم دستما گرفت منو كشيد سمت خودش و گفت : در واحله اي اول بايد بدنتو 
 شل كنی و انعطاف پذير باشی ... 
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 اولين دوره اي رقص بيشتر توي توضيحات خالص شد ... 
 رقص سختی نبود ... بخصوص كه ايليا عالی هم آموزش می داد و هم ميرقصيد ... 

 - خوب حاال ياد گرفتی اينبار ببينم چطور ميرقصی... 
شمرده شمرده به طرفتم اومد ... منم چند قدم  به سمتش برداشتم ... حاال با فاصله اي 
كم و رو به روي هم قرار داشتيم ... دستشو طرفم دراز كرد و دستمو توي دست بزرگ 

مردونه اش گذاشتم ... اون يکی دستشو دور كمرم حلقه كرد و من توي بغلش جا 
گرفتم پاهامون يکی درميون الي پاي هم بود ... ايليا با حركات تند من را جا به جا 
ميکرد اما من چون هنوز اولش بودم ... حركاتم كمی كند بود ... با هر حركتی بوي 

 عطر مردونه اش توي مشامم می پيچيد .... 
بالخره خسته شديم ... هردو نفس زنان روي مبال دراز كشيديم ... نگاهم به ساعت 

 افتاد ... 
- واي ديرم شد... از جام بلند شدم لباسامو پوشيدم از ايليا خداحافظی كردم ...به سمت 

 خونه رفتم ... 
 

 يک هفته اي كامل براي آموزش رقص به خونه ايليا می رفتم ... و بالخره ياد گرفتم 
قرار شد ... فردا شب همه اي جوونا تولد به خانه مهتاب بريم ... ايليا هم دعوت بود ... 

من يه لباس كوتاه باالي زانوي حرير به رنگ سبز پوشيدم موهامو بابليس كشيده بودم 
 يه آرايش اليت هم انجام دادم ... 

 يه ادكلن ماه تولد با يه دسته گل براي مهتاب خريدم ... قرار شد به همراه ايليا برم 
ايليا يه بلوز مشکی جذب مردونه با كروات فرانسوي كه خط هاي سفيد داشت با شلوار 
لی مشکی يه كت تک اسپورتم پوشيده بود .... با ماشين ايليا رفتيم ... فقط يه تعداد از 
دوستان و فاميالي نزديکشو دعوت كرده بود.... كادوشو دادم ... بعد از احوال پرسی از 

 بچه ها با ايليا رفتيم و كار هم  نشستيم
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يک ساعت از اومدنمون  می گذشت و همه در حال رقص بودن ... ليدا دختر عموي 
 مهتاب اومد طرفمون با عشوه گفت : آقا ايليا يه دور برقصيم ... 

من به شدت از اين دختره بدم ميومد ايليا تا خواست جواب بده لبخندي زدم گفتم : 
 قراره با هم برقصيم ... ليدا يه پشت چشمی نازک كرد رفت ... 
 - دختري چش سفيد ، حسود چرا نذاشتی با ليدي زيبا برقصم 

 - اَي كجاي اين قورباغه زيباس... 
 دستمو كشيد گفت : حاال بايد باهام برقصی اونم سالسا

 - چی؟؟ اصال ...
 - پاشو ببينم ...

 منم از خداخواسته بلند شدم ... آهنگ قشنگی در حال پخش بود ... 
رو به روي هم قرار گرفتيم ... ايليا دستمو قفل دستش كرد منو كشيد توي بغلش و 

 كنار گوشم خيلی آرام گفت : خيلی خوشکل شدي 
با هم می رقصيديم ... بهترين رقص عمرم بود ... ايليا با تمام احساس می رقصيد ... 

من مثل پركاهی بين دستاي گرم و مردانه اش اينور و اونور می شدم بعد از تموم شدن 
رقصمون... صداي دست و جيغ بچه ها بلند شد ... وقتی نگاهی بهشون انداختم 

فهميدم كه فقط من و ايليا وسط می رقصيديم ... هر دو تعظيمی كرديم و سرجامون 
 نشستيم ....

 ايليا لبخندي زد و گفت : عالی بود.... 
 - مااينيم ديگه ... 

مونيکا اومد نشست رو مبل و گفت : هی بيشعور اين رقص قشنگو از كجا ياد گرفتی .. 
 ؟ بعد ميشکونی از بازوم گرفت 

 - بازومو ماليدم گفتم : كوفت ... دلت بسوزه كه من بلدم ... 
 -يعنی نميگی از كجا ياد گرفتی  ؟ 
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 - ابرويی براش باال انداختم 
 - باشه نگو ... بعد به حالت قهر روشو اونور كرد ... 

ايليا خنديد گفت : می بينی چی دوست بدجنسی داري ... اما من پسر خوبيم... اگه 
 بخواي به توام ياد ميدم ...

 خيز برداشتم سمت ايليا كه ناكارش كنم .. اما اون زرنگ تر بود مچ دستامو چسبيد ... 
 مونيکا گفت : اِوا ... من بيام اين رقص خاک برسري رو از شما ياد بگيرم كه مهيار 

 كشتتم ... 
 - چقدم به تو اعجوبه زور بهت ميگه  ... 

 - چيه حسود خانوم ... مهيار عاشقمه
- كی ؟ من ؟ به تو ؟ عمرن .... ايليا به مهيار ياد بده ... اونم به اين اعجوبه خانوم ... 

مونيکا اومد طرفم بزنتم كه مهيار منو كشيد توي بغلش ... گفت : نچ نچ ادم جوجوهاي 
 ريزه ميزه رو ميزنه 

 با اين حرفش مونيکا خودش هم شروع به خنديدن كرد
 با مشت به سينه ايليا كوبيدم ...حلقه اي 

دستشو دور بازوهام محکم تر كرد ... گرمه اي دستش روي بازوي لختم انگار آتيشم 
ميزد.... چون ديگه صدايی از مونيکا نيومد خواستم از بغلش بيا بيرون كه كنار الله اي 

 گوشم گفت : جات مگه بده جوجوي من ... 
سرم زير گلوش قرار داشت ... با صدايی كه از اين نزديک بودن بيش از حد مرتعش 

 شده بود گفتم : نه اما می خوام سر جام بشينم ... 
 ايليا حلقه دستشو باز كرد ... منم سرجاي خودم نشستم .... 

 بعد از شام و خوردن كيک ،و باز كردن كادوها به سمت  خونه رفتيم  .... 
چند روزي از تولد مهتاب ميگذشت ... شب بود كه يادم اومد ... جزوه ام دست مهتاب 

جامونده و براي فردا بايد می خوندمش ... رفتم اتاقم يه سويشرت از روي لباسم 
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پوشيدم شالمو سرم انداختم گفتم : مامان من تا خونه مهتاب اينا ميرم  زود برميگردم 
 ... 

 - باشه اما مواظب خودت باش ... 
 مامان همش يه قدم راهه ، زود ميام ....   -

تندي بيرون اومدم .....همين كه در و باز كردم ... با ايليا رو به رو شدم ... ايليا با ديدنم 
 يه تاي ابروشو باال داد و گفت : دم در منتظر من بودي ؟ 

- اول سالم ... بعدش به پا نچايی... توي اين هواي سرد مگه ديونه ام منتظر تو 
 وايسم ... 

 - هعی گفتم .. كسی دل تنگ ما نميشه حاال كجا ميري اين وقت شب ... 
 - اخ اخ منو به حرف گرفتی پاک يادم رفت ... 

 - چيو يادت رفت بعد شيطون گفت : اين كه منو ببوسی 
 - چشمامو يه دور چرخوندم گفتم : ايلياااا

 - جووووونم... 
 - من رفتم از مهتاب جزوه بگيرم 

 - می خواي منم بيام ؟
 - نه مرسی دوتا كوچه اونور تر كه بيشتر نيست ... 

 - باشه ... اما زود بيا كارت دارم ... 
 دستی براش تکون دادم رفتم ... 

 زنگ مهتاب اينا رو زدم كه خودش ايفون و برداشت ...
 - مهتاب بدو جزومو بيار ،واي سرده زود باش  ... 

مهتاب ايفونو زد در باز شد ... تو حياط رفتم ... جزوه رو گرفتم ... مهتاب هر چی اصرار 
كرد برم داخل ولی  قبول نکردم ،بعد از خداحافظی از مهتاب ... از قسمت پياده رو 

شروع به حركت كردم ... يه ماشين شاسی بلند نگهداشت ... بی توجه بهش به راهم 
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ادامه دادم ... چند در بيشتر تا خونه خودمون  فاصله نداشتم كه مردي گفت : ببخشيد 
 خانوم ... وايستادم تا اون اقاهه بهم برسه .. كوچه خلوت بود ... 

 - بله بفرماين ... 
با يه حركت يه چيز سفيد و گرفت جلوي دهنم ... هر چقدر مقاومت كردم كه نفس 
نکشم نشد ... هر چی دست پا زدم بی فايده بود .. جزوه هام از دستم افتاد و ديگه 

 چيزي نفهميدم . ...
 
 

باا احساس سرما چشمامو باز كردم ... با گيجی به خونه اي نيمه كار نگاهی انداختم ... 
دستام از پشت بسته بود و چسبی روي دهنم بود .... هر چی تکون تکون خوردم فايده 

نداشت ... بعد از چند دقيقه  صداي پايی اومد ... نگاهم به در بود تا ببينم كيه ... همين 
كه در باز شد شوكه شدم ... باورم نمی شد ... اومد داخل گفت : چيه عزيزم نميدونستم 

از ديدن دوباره ام انقدر خوشحال ميشی ... اما من شوک زده بعد از 10ماه رانيکی رو 
 ميديدم كه كامال فراموشش كرده بودم 
 روي پنجه اي پاهاش كنارم نشست  ... 

دست كثيفش اومد تا صورتمو لمس كنه كه سرمو ناگهان عقب كشيدم  با اين كارم 
عصبی فريادي زد ،سيلی محکمی به صورتم  زد كه از شدت محکم بودنش برق از 

 سرم پريد 
 - حاال روتو از من ...از شوهرت اونور ميکنی و بعد با فرياد گفت : آره ... 

دهنم بسته بود چيزي نمی تونستم بگم با يه حركت چسب رو كند ... از شدت درد يه 
 جيغ كشيدم گفتم : وحشی روانی چرا منو اينجا اوردي چی از جونم می خواي 

روي صورتم خم شد با فرياد گفت : جونتو می خوام عزيزممم ... چيه ، اون جوجه 
 وكيلت كو ؟؟؟ كجاست ... ؟ 
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 - اين كارا براي چيه ؟ چرا منو اينجا آوردي  ... ؟
قهقه اي بلندي سر داد ... با دستش فکمو سفت گرفت ... صورتمو اينور اونور كرد و 

 گفت : نه اين مدت بهت ساخته خوشگل تر شدي ... 
سرشو جلو آورد گفت : دلم براي زن سابقم تنگ شده بود .. تو دلت براي من تنگ 

 نشده بود .. 
 سرمو يه وري كردم و با نفرت  گفتم : خيلی خوب بودي كه دلتنگتم بشم ... 

عصبی موهامو از پشت كشيد ... سرشو آورد جلو گفت : اما من دلم طعم لباتو می خواد 
 ... 

 نگاه حريصش را خيره به لبام كرد ... 
 لبامو محکم بهم فشار دادم تا هوس نکنه ... 

 پوزخندي زد محکم هولم داد كه به ديوار خوردم  ... 
 - حاال باهات كار زياد دارم ...

 دست كرد توي جيبش و گوشی رو  در آورد - 
 گوشی من دست تو چيکار ميکنه ... ؟

 گوشی رو تکون داد گفت : می خوام زنگ بزنم به جوجه وكيلت .. 
 گوشی من هيچ وقت رمز نداشت ... اينو خوب ميدونست... 

 بعد از جستجو توي مخاطبينم... شماره ايليا رو گرفت .. زد رو اسپيکر ... 
 با اولين بوق صداي نگران ايلياتوي گوشی پيچيد  ... 

 - آيلين ، عزيزم كجايی حالت خوبه... 
- رانيک با صدايی كه پر از نفرت بود گفت : چيه دلت براش تنگ شده .ِ. فعال در 

 خدمت ماست ... دلم می خواد زن سابقم پيشم باشه ... 
 - پسره آشغال آيلين و كجا بردي ... ؟ 

 - اوخی دلت براش تنگ شده ... اصال تو چيکارشی هان ... 
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 - احمق آيلين زنمه فهميدي ..ِ 
 - يه لحظه از اين حرف ايليا شوكه شدم ... منظورش چی بود .... 

 رانيک عصبی غُريد... دروغ ميگی مرتيکه 
 - دورغم چيه از خودش بپرس .. 

 رانيک نگاهی به من كرد ... منم مجبوري سري به معناي اره تکون دادم ... 
عصبی شد دستش را بلند كرد ومحکم توي صورتم كوبيد توي و با صداي بلند فرياد 

 زد ... داغشو به دلت ميذارم ... استفادمو كه كردم مثل آشغال ميکشمش... 
 - دستت به زن من بخوره... تيکه تيکه ات ميکنم 

 - هع ،اگه پيدامون كردي .... براي آخرين بار باهاش خداحافظی كن ... 
 - ايليااا...

 - آيلين عزيزم ناراحت نباش هر جور شده پيدات ميکنم ... بدون كه دو ... 
رانيک نذاشت به حرفش ادامه بده و گوشی رو قطع كرد ... بعدش گوشی را محکم به 
ديوار پشت سرم كوبيد ... يقمو گرفت كشيدم باال گفت : حاال با اين پسر غرب زدي 

 پاپتی پدرخوندت رو هم ميريزي... داغتو به دلش ميذارم ... 
 - هيچ كاري كرده نمی تونی ... 

به طرفم يورش آورد ...سيلی محکمی توي صورتم زد ... انقدر شدت ضربه زياد بود كه 
 روي زمين پرت شدم ... 

 اومد باالي سرم از موهام گرفت و محکم كشيد ... 
سرشو جلو آورد ... توي يک لحظه لباي كثيفش و روي لبام گذاشت ... و با خشونت 

كامل می بوسيد ... دستام و پام بسته بود هيچ كاري نمی تونستم ، انجام بدم ... 
سويشرتمو با يه حركت كند و فقط تاپم موند ... دستامو كه حاال باز شده بودن روي 
باال تنه اي برهنه ام گذاشتم ... با اين كارم جري تر شد و كشيده اي ديگه اي زد و 
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گفت : چی رو ازمن پنهون ميکنی من يه زمانی شوهرت بودم و عشقت يادت نرفته كه 
...!  

- من با جد و ابادم غلط كردم كه يه زمانی عاشق كسی مثل تو بودم ... تو يه آشغال 
،پست فطرتی ، لجن ... از بازوم گرفت و منو كشيدو گفت : حاال بهت نشون ميدم كه 

 چقدر پستم كجا شو ديدي .... 
تاپمو به زور در آورد ... هر كاري كردم نتونستم مانع كار كثيفش بشم .... وقتی لباي 

كثيفش رو  روي تنم احساس ميکردم از خودم بدم می اومد كه چرا انقدر ضعيف 
 هستم ... 

نگاهی به صورت پر از اشکم  انداخت و گفت : گريه كن حاال مونده تا زار بزنی ... و 
گاز محکمی از گردنم گرفت ... كه صداي آخم بلند شد ... انگار مست شده باشه بالئی  

به بدترين نحوه ممکن  سرم آورد درد رو تو تک تک اجزاي بدنم احساس ميکردم ... 
حاال معنی واقعی تجاوز رومی فهميدم ... لگدي به پهلوم زد و از اتاق نميکاره بيرون 
رفت ... اب دهنمو تف كردم كه خون همراه اب دهانم از دهنم بيرون ريخت ... دور 

لبام درد ميکرد مطمئنا ورم كرده بود ... با هزار زحمت و درد لباسامو پوشيدم ... گوشه 
 اي اتاقک توي خودم مچاله شدم و اجازه دادم اشکام روان بشن ....

ميدونستم رانيک يه بيماره... يه بيماره روانی .... خدايا قراره تا كی اينجا باشم .... قراره 
چه باليی سرم بياد ... با دردي كه زير دل و كمرم پيچيد بيشتر توي خودم بيشتر جمع 

 شدم ... و توي همون حالت به خواب رفتم ....
 

صبح از سرماي زياداز خواب بيدار شدم ... تمام تنم درد ميکرد ... از ديشب هيچ چيز 
 نخورده بودم ... ضعف داشتم ... 

 در اتاقک نيمه كاره  با ضرب باز شد 
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سرمو بلند كردم نگاهم به رانيک افتاد كه انگار خيلی سرحال بود ... اومد طرفم و گفت 
 : چطوري ، ديشب خوش گذشت ؟

 رومو ازش برگردوندم ... 
 لگدي به پهلوم زد و گفت : وقتی حرف ميزنم به صورتم نگاه كن فهميدي ... ؟

 - برو گمشو ازت متنفرم ... 
- چه تفاهمی منم خيلی ازت خوشم نمياد ... شما زنا  فقط بدرد يه چيز می خورين ... 

 بعدش بايد مثل آشغال انداختتون بيرون ... 
 سري به عنوان تاسف براش تکون دادم حرف زدن باهاش  بی فايده بود  ... 

 موهامو گرفت و محکم كشيد ... 
سرم درد گرفت دستمو روي دستش گذاشتم ... با صورتی برافروخته گفت : چرا اللی 

 حرف نميزنی ... ؟
ميدونستم اگه جوابشو ندم ، بدتر ميشه اما چيزي نگفتم ... پرتم كرد اونور با پوزخند  

گفت : فردا آخرين روزيه كه نور آفتابو می بينی ... بهتره از فرصت زنده بودنت استفاده 
كنی ... اون پدر و مادر و اون به اصطالح شوهرت ... هيچ غلطی نمی تونن بکنند  ... 

بعد از چند  روز هم جنازتو پيدا ميکنن ... قهقهه اي سرداد وگفت : چقدر دلم می 
 خواست باليی كه ديشب سرت آوردمو شوهرجونت با چشماش ميديد  ... 

 - تو يه روان پريش بيشتر نيستی 
به سمتم خيز برداشت ... روي صورتم خم شد  ...انگشتش را محکم روي زخم لبم 

فشار دادو گفت : خفه شو تا دوباره مثل ديشب كار دستت ندادم تو كه دلت نمی خواد 
 اتفاقات ديشب دوباره تکرار بشه  ... ؟

زخم لبم درد گرفت بود  و خون دوباره سر باز كرد ... به طرف در رفت و گفت : الزم 
 نمی بينم بهت غذا بدم تا فردا باي باي ... 
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در اتاقک با شدت بست و رفت ... كشون كشون به سمت تنها پنجره اتاق رفتم  ... 
نگاهی به بيرون انداختم ارتفاعش خيلی زياد بود ... نمی تونستم كاري كنم ... به طرف 
در اتاق رفتم ، اونم قفل بود ... ديگه جون نداشتم ، پشت در نشستم ... سرمو به ديوار 
تکيه دادم ... خاطراتم از بچگی تا بزرگ شدنم جلوي چشمم مثل يه فيلم می چرخيد 
... از همه بيشتر لحظه ي ورود ايليا ،مسافرتامون... از مرور خاطراتی كه با هم داشتيم 

لبخند تلخی روي لبم نشست ... دوباره اون حس ... اون حسی كه فقط وقتی به 
خروش می اومد كه ياد ايليا می افتادم ... به خودم كه نمی تونستم دروغ بگم من به 

ايليا احساسی پيدا كرده بودم ... اما چه دير فهميدم دوسش دارم ... سرمو تکون دادم ... 
نه اين دوست داشتن از اولم اشتباه بود ... ايليا بيشتر ازمن لياقتشه... قطره اشک 

اينکه بدونی كسی رو  ...!!سمجی از گوشه ي چشمم سُر خورد ... چقد حقيقت تلخه
 دوست داري اما براي تو نباشه ... شعري زير لب زمزمه كردم .... 

 
 

 تقدير چنين است دلم گير تو باشد
 !هر لحظه نگاهم پی تصوير تو باشد

 
 تقدير چنين است دلم بين رقيبان
 ديوانه ترين پاي به زنجير تو باشد

 
 انگار گناه است كه در سن جوانی

  ....!!!!!!از حادثه ي عشق ، دلم پير تو باشد 
 

 گوشه اي اتاقک نشسته بودم 
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نميدونستم چند ساعت گذشته بود اما از گرسنگی دلم داشت ، ضعف ميرفت ... هواي 
اتاقک خيلی سرد بود .... بارون به شدت می باريد اينو از صداي برخورد دانه هاي باران 

به روي پالستيکی كه به به عنوان شيشه روي پنجره زده بودن ،می شد فهميد كه 
بارون تندي در حال باريدنه... پاهامو توي بغلم جمع كردم ... سرمو روي پاهام گذاشتم 
... توي همون حالت به خواب رفتم ... نميدونم چند ساعت می شدكه خوابيده بودم سر 
و صدايی از بيرون آومد و يک دفعه در با ضرب باز شد ... سرمو از روي پاهام برداشتم 
... رانيک با قدمهاي تند و عصبی به طرفم می اومد ... از زير بازوم را گرفت ... با خشم 

 گفت : وقته رفتنه ، چه مرگ دردناكی در انتظارته با زندگی خداحافظی كن
 منو كشون كشون از اتاق بيرون برد ... از پله هاي ساختمون نيمه كاره باال رفتيم 

نميدونستم، چی در انتظارمه... باران به شدت می باريد و توي يک لحظه تمام لباسام 
 خيس شد ...

 به باالي پشت بام رفتيم 
 !- با صداي لرزونی گفتم : چيکار می خواي بکنی ... ؟

- ترسيدي ؟ حق داري ،ترسم داره ... تو بايد از اين باال بپري ... جوري وانمود ميکنيم 
 كه خودت خودكشی كردي ... جالبه نه ... مو الي درز نقشه قشنگم نميره ... 

اگه بگم نترسيدم دروغ گفتم ... ترس از ارتفاع و مرگی به اين دردناكی ... قلبم تند تند 
ميزد ..ِ. لبه ي پشت بام ايستاده بوديم ... چشمام و بستم تا نفهمم ، ارتفاع چقدره ... 

 بازوم هنوز توي دست رانيک بود ... 
 - چرا می خواي من و بکشی ؟؟؟ 

چرا ؟ تو فکر كردي فقط براي طالق گرفتنت ناراحت بودم ... نه كوچولو ... من از  -
روزي كه ديدمت و تو توي لعنتی جلوي دوستام منو سکه ي يه پول كردي و 

بهمون گفتی بالباس زير به خونه امون بريم ،ازت كينه داشتم ... از تويی كه هم سن 
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خواهرم بودي ، خواهري كه گول دوست پسرشو خورد و آبروش رفت ... از خانواده 
طرد شد ... اخرم نتونست تحمل كنه و خودشو از پل انداخت پايين و خودكشی كرد  

 ... بعد از يک هفته خودم جنازشو

  تحويل گرفتيم ...  -

 - اينا چه ربطی به من داره مگه من يا بردارم اين كارو باهاش كرديم ؟  -

- تو نکردي اما يه  پولداري مثل تو كه اين كارو باهاش كرد ... منم می خواهم از  -
 همه انتقام بگيرم

از همه پولدارها  و تو هم نه اولی هستی و نه آخري ... فقط خيلی ساده بودي كه  -
پيش خودت فکر كردي من عاشقت شدم ..ِ. اما اين طور نيست من لذت می برم از 

 اينکه التماسم كنی تا نميري ... 

 - تو ديوونه اي -

گردنمو فشار داد گفت : اره من ديوونه ام ديوونه ي قدرتم ، ديونه ي انتقامم  ....  -
 اماده باش كه وقت مرگته...

هوا گرگ و ميش بود و باران بی وقفه می باريد ... ديگه هيچ اميدي نداشتم ... جز  -
صداي زوزه باد و شالقهاي بی وقفه ي باران و صداي نفسهاي بلند من ديگه هيچ 

 صدايی نمی اومد....

 
 چشمام و بسته بودم ، بارون بشدت ميباريد... ميدونستم اينجا اخر خطه ... 

ميدونستم اگه از اين باال پرت بشم مرگم حتميه... توي همين فکر و خيال بودم كه 
 صداي مردي از پشت سرم بلند شد ... رانيک ...
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رانيک به عقب برگشت ... منم نيم رخُم سمت مرد بود ... توي گرگ و ميش هوا ، 
  !؟!درست نمی تونستم ببينمش ، درست نمی تونستم تشخيص بدم كه اين مرد كيه ؟

رانيک با خشم داد زد - چيه مسعود مگه نگفتم حواست به دور و بر باشه ... احمق 
 اينجا چيکار ميکنی  ... 

مسعود  اسلحه شو در آورد وگفت : خيلی ساده ي رانيک ، اومدم كه به زندگيت خاتمه 
بدم ...مثل زندگی يه دونه خواهرت  ...ميدونی اونی كه به خواهرت تجاوز كرد و تو در 

 ... !به در دنبالشی كيه ؟
 زد تخت سينشو گفت : من بودم ... فهميدي ، بهترين دوستت ... 

 رانيک با بهت گفت : دروغ ميگی 
 - دروغ ؟ نه داداش دروغم كجا بود ... 

داد زد وگفت : همه اش تقصير تو بود تو مسبب مرگ خواهرتی... تو ميدونستی من 
نگين و دوست دارم ، اما با نگين عشقم دوست شدي ، اونم منو رد كرد، طرد كرد  ... 

منم بخاطر انتقام از تو اون بال رو سر خواهرت اوردم ... نميدونی بيچاره چقدر داد 
 وفريادكرد اما كسی نبود كه كمکش كنه ... 

رانيک عصبی شد خواست بره طرفش كه مسعود با جديت گفت : نزديک بياي 
كشتمت هنوز بقيه اش مونده نمی خواي گوش كنی ... كجا بودم ... اها اونجا كه من 

با خواهر كوچولوي 1٤ ساله ي تو طرح دوستی ريختم ... خيلی زود عاشقم شد ... 
مجبورش كردم باهام رابطه داشته باشه ... انصافأ هم خوب مالی بود ... البته اون آخريا 
می خواست همه ي نقشه هامو نقش برآب كنه كه نذاشتم ... حامله شده بود ... به زور 

بردم بچه روسقط كنه ... شما فهميدين و اون احمقم خودكشی كرد ... اخی دخترک 
 بيچاره ... 

 باورم نمی شد ، ادما انقدر پست باشن به خواهر دوست خودش هم رحم نکنن 
 رانيک با فرياد گفت : خفه شو آشغال 
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- هع من آشغالم پس تو چی هستی ... فکر كردي نفهميدم بعد اينکه از نگين 
سؤاستفاده كردي ..تهديدش كردي اگه كسی بفهمه عکسا و فيلماش و تو فضاي 

مجازي پخش ميکنی ... اونم كأل از اين شهر رفت ... تقاص كاراي تو رو رايانا ، يگانه 
 خواهرت پس داد ... 

- رانيک با صدايی كه خشم و نفرت و غصه توش نهفته بود، گفت : پس رايانا دروغ 
 !گفته بود كه كار يه پسره پولداره ... يه پسر ميلياردر ... آره ؟كه اون اغفالش كرده

- اره دوست ساده ي من ... كار من بود با هر بار بودن با خواهرت نفرتم انقدر بهت 
كه اخرين باري كه با هم بوديم طاقت نياوردم و به  بدترين نوع   ..زيادتر می شد 

ممکن باهاش رابطه داشتم  ... نبودي تا ببينی چه التماسی ميکرد اما من تنفرم بيشتر 
 می شدواز درد و رنجش لذت می بردم  ... 

 رانيک ديگه نتونست تحمل كنه و به طرف مسعودحمله كرد ... 
 

توي گرگ و ميش هوا صداي شليک گلوله بلند شد و در يک چشم بهم زدن جسم 
 سنگين رانيک بود كه از باال به پايين  پرتاب شد .. ترسيده بودم و فقط جيغ ميزدم 
مسعودكه تازه  فهميد ،چيکار كرده ... نگاهی به پايين انداخت ... از فرصت استفاده 

 كردم 
 به سمت پايين فرار كردم ...

هنوز پله ها رو كامل پايين  نرفته بودم كه صداي گلوله و سوزشی كه توي پام 
احساس كردم ... تعادلمو از دست دادم و با تمام وجود به پايين پرت شدم ... ديگه 

 هيچی نفهيدم... 
 گاهی يک اشتباه باعث تباهی چندين خانواده و آدم هاي اطراف ميشه .... 

 راوي ... 
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بارون به شدت می باريد .... جسم بی جان و غرق به خون رانيک توي محوطه ي نيمه 
 كاره ي ساختمان منظره ي بدي رو درست كرده بود  ... 

 !؟؟!آيلين غرق به خون زير پله هاي ساختمان افتاده بود ،آيا زنده است ؟
 و مسعودي كه مثل  ديوانه ها توي باران سيل آسا در حال فرار ... 

 آيا دنيا دار مکافاته
 

 چشمام و آروم باز كردم ... اما با نور شديدي  كه به چشمام خورد سريع  بستمشون...
 تمام بدنم كوفته بود انگار يه وزنه اي سنگين بهم وصل باشه ... 

نگاه دقيقی به اتاقی كه توش بودم انداختم ... اما هيچ چيز به خاطرم نبود ِ. سرم داشت 
 از درد منفجر می شد ... 

در اتاق باز شد ... خانمی سفيد پوش با ديدن چشمان بازم، لبخندي زد ... و به سرعت 
دوباره بيرون رفت ،اين چش بود ؟... دستمو روي پيشونيم فشردم تا دردش كم تر بشه 

 ... دكتر  همراه با چند پرستار وارد اتاق شدن ... 
 مردي قد بلندي كه بهش نمی اومد دكتر باشه ... پشت سر دكتر ايستاده بود... 

 دكتر باالي سرم اومد ... 
 با صداي گرفته گفتم : اقاي دكتر من چرا اينجا هستم ؟ 

 دكتر مکثی كرد پرسيد - ميدونی اسمت چيه ؟ 
 - نه من هيچی نميدونم ... اصال من كيم؟  از كی بيمارستانم ... ؟ 

دكتر كه مردي ميانسال بود گفت : ببين دخترم ... تو بايد آروم باشی ... به خودت 
استرس نده ... شايد بخاطره ضربه اي كه به  سرت وارد شده حافظه ي كوتاه مدت رو 

 از دست داده باشی ... 
بعد از كلی معاينه دكتر و پرستارا بيرون رفتن ... اما اون مردي كه با دكتر صحبت كرد 

 و توي اتاق موند ... 
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به طرف تختم اومد  ... صندلی را عقب كشيد و روش نشست ... دست سردمو توي 
 دستاي گرمش گرفت با صداي گيرايی گفت : من و نمی شناسی ؟ 

 چشمامو به معنی نه باز و بسته كردم 
 فشار آرومی به دستم آورد گفت : منم ايليا ... 

 - ما نسبتی با هم داريم ؟ 
با اين حرفم سيبک گلوش تکون خورد انگار كه بغضش و قورت بده با صداي مرتعشی 

 گفت : اره عزيزم 
 - توكيه من ميشی ؟ مادر و پدرم كجا هستن .. ؟ 

- حرف براي زدن زياده فعال تو استراحت كن .. مادر جون تازه براي استراحت به خانه 
 رفته بود كه تو به هوش اومدي ... بهشون زنگ زدم االن می رسند ... 

 چشمام و بستم .. سرم خيلی درد ميکرد 
اون پسره كه خودشو ايليا معرفی كرده بود ... آروم پوست دستمو نوازش ميکرد با اينکه 

نميدونستم نسبتش با من چيه اما قلبم وجودش و تأييد ميکرد ... انگار سالهاست كه 
 می شناسمش ... 

در اتاق با ضرب باز شد ... زنی تقريبا چهل و خورده ي با عجله وارد اتاق شد ... با 
 ديدن من اشک توي چشماش جمع شد ..

مردي كه همراهش بود زيربغلش رو گرفت و با هم به طرف تختم اومدن  ... زن خم 
شد روي تخت و گونمو بوسيد با صداي كه به شدت گرفته بود گفت : خدا رو شکر كه 

 خوبی ...كه سالم  هستی ... 
 اما من ساكت و صامت داشتم نگاهش ميکردم ... ايليا چيزي به اون اقاهه گفت 

 با هم به طرف ما اومدن و رو به اون خانوم گفت : عزيزم آيلين چيزي به ياد نداره ... 
 زن با شک به من نگاه كرد گفت : نه امکان نداره آيلی من مادرشو يادش نباشه ... 

 - شما مادر من هستين ؟ 
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لبخندي زد گفت : اره عزيزم ببين من مادرتم اين و دست مرد و گرفت گفت : اين 
 پدرته و اينم ايليا برادرت ... 

نگاه گنگی به ايليا انداختم ... انگار ته قلبم دوست نداشتم كه برادرم باشه ، نميدونستم 
چرا؟ اونم نگاهم می كرد ... نميدونم چرا با نگاهش يه جوري ته دلم را خالی می كرد 

 ... 
 ايليا دستی به پشت گردنش كشيد گفت : البته ، حرف براي زدن زياده ... 

با حرفاي كه دكترزد  قرار شد يواش يواش همه چيزو برام تعريف كنن ... از گذشته و 
 اتفاقاتی كه برام ،افتاده بود  ... 

لحظه ي مالقات اصال يادم نميره ... وقتی اون همه ادم براي مالقاتم اومدن و من 
هيچ كدومشونو نمی شناختم ... دختري به اسم محيا گفت : دختر داييم هست ..چقدر 

 گريه كرد اما من نمی شناختمش ...
 نگاهی از پنجره اتاق به درختانی كه نويد بهار و ميدادن ،انداختم . امروز قرار بود 

مرخص بشم ... منتظر مامان بودم ... در اتاق باز شد و ايليا وارد اتاق شد ... وقتی ديد 
 اماده ام لبخندي زد به طرفم اومد و گفت : بذار كمکت كنم تا با هم بريم ... 

حرفی نزدم ... سرم هنوز يکم درد ميکرد ... ايليا اومد و از زير بازوم گرفت بوي 
عطرش توي دماغم پيچيد ،نفس عميقی كشيدم ... انگار خاطره اي دور اما محوي برام 

 تداعی شد  ... مثل يه مه 
سمت خونه حركت كرديم ، خونه ي كه شايد   ...، با كمک ايلياسوار ماشين شدم 

 اونجا حافظم و به دست می آوردم شايدم نه ...
جاي نگرانی نداره و با مرور زمان   ... دكتر گفته بودچون ضربه خيلی محکم نبوده 
،خاطرات  گذشته ام امکان برگشت داره ... به خاطر تيري كه به پام خورده بود ،موقع 

 راه رفتن پام لنگ ميزد ...
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ايليا ماشين توي حياط بزرگی پارک كرد ... با كمک مامان به سمت ساختمون رفتيم ... 
دوستان و آشنايی  كه براي مالقات به  بيمارستان اومده بودن، توي خونه جمع بودن 

 ... توي حياط گوسفندي بود كه جلوي پاهام قربانی كردن. 
 و يکی سپند دود ميکرد ... روي مبل سه نفري نشستم ، اون سه تا دختري كه 

 خودشونو دوستاي بچگيم معرفی كرده بودن ،كنارم نشستن 
خدمتکاري از همه پذيرايی كرد ... مامان با كلی آلبوم اومد تک تک خاطراتمو برام 
تعريف ميکرد ... حتی از ازدواجی كه من هيچی ازش به ياد نداشتم .... اما يه چيز 

مجهول بود كه  هيچ كس حرفی درموردش نمی زد ... حاال ميدونستم كه دانشجو 
هستم ... ايليا برادر واقعی خودم نيست ... پسر پدر خوانده مه و من چه بی دليل از اين 

 !....موضوع خوشحال شدم 
 

مامان تک تک آلبوما رو نشون ميداد ... تک تک خاطرات را برام تعريف ميکرد ،اما من 
 هيچی بخاطر نداشتم ... 
 با بغض گفتم : مامان ...

 - مامان نگاهی به چشماي پر از اشکم انداخت گفت : چيه عزيزم ؟ 
 خودمو انداختم توي بغلش هاي هاي گريه كردم ... 

- مامان چرا من هيچی يادم نيست ... چرا حتی نميدونستم اسمم چيه ... اگه شما پيدام 
 نميکردين... من كجا می شدم 

 مامان دستی به پشتم كشيدو گفت : الهی مادر فدات بشه ... غصه نخور ما كنارتيم 
- مامان خواهش ميکنم بگو چه اتفاقی افتاد ؟... چرا اون مردي كه منو طالق داده بود 

 بعد از نزديک به يک سال بخواد من و بدزده ...
- مامان دستمو توي دستش گرفت گفت : اون شب تو می خواستی بري جزوتو از 

 مهتاب بگيري ... 
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اما ما هر چی صبر كرديم نيومدي به مهتاب زنگ زديم ... مهتاب گفت : جزوه رو 
گرفتی و رفتی .. ايليا رفت دنبالت فقط با جزوه ات برگشت ... خيلی ترسيده بوديم به 

پليس خبر داديم اونا گفتن بايد منتظر باشيم ... چند ساعت بعد انگار رانيک به ايليا 
زنگ زده بود ... بعد اون تماس ديگه هيچ خبري ازت نبود ... پليسا فقط تونستن 

احتمال بدن كدوم منطقه هستی ..ِ. بعد از گشت و گذاري كه انجام دادن شما رو توي 
يه ساختمون نيمه كاره پيدا كردن رانيک كه تموم كرده بود ... اما خدا خيلی دوستمون 

يه هفته توي كما بودي ، به پات هم تير خورده   ...داشت كه تو هنوز زنده بودي 
 بود ، دكترا ميگفتن زنده بودنت معجزه بوده ... 

 - مامان اگه رانيک می خواسته من و بکشه پس چرا خودش مرده .. 
- ما هم دقيق نميدونيم ولی از شواهد امر ، پليسا احتمال دادن كه با كسی درگير شده 

 و جز شما دو نفر ... نفر سومی هم اونجا بوده ، امامثل اينکه  فرار كرده ... 
بوسه ي روي پيشونيم زد و گفت : تو خودت و ناراحت نکن ... به زودي حافظه ات به 

 دست مياد ... 
وقتی پليسا فهميدن كه من هيچ چيزو به خاطر ندارم ... به پدرجون گفتن هر وقت 
حافظه ام به دست اومد و اتفاقاتی كه افتاده بود رو براشون بگم ايا كسی هم ِ.. هم 

 دست رانيک بوده يانه ؟؟؟
 

 يک ماه از اون اتفاقات ميگذشت اما من هنوز هيچ چيز و بخاطر نياورده بودم 
 محيا مرخصی يک ساله از دانشگاه برام گرفته بود ... 

توي اتاقم پشت پنجره نشسته بودم و نگاهم به درختاي بود كه حاال سبز شده بودن 
 ... 
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در اتاق باز شد ... سرمو برگردونم و نگاهم به ايليايی خندون افتاد ... منم لبخندي زدم 
... اومد طرفم دستاشو گذاشت پشت صندلی گهواريم گفت : بانومن امروز  چطورن  

 ؟... 
نفسم رو از بوي عطر دل انگيزش پر كردم و گفتم : فعال كه تنهايی،  بی خبري از 

 همه جا ... 
كنار پام زانو زد دستامو توي دستش گرفت ... مثل هميشه با شستش آروم پشت دستم 

و نوازش كرد گفت : همه چيز درست ميشه مهم اينه كه هستی و وجودت باعث 
 آرامش خيلياس...

 نميدونی وقتی اون جسم نحيف غرق به خونتو ديدم چه حالی بهم دست داد ... روزاي 
كه سرگردان دنبال يه نشون ازت بوديم .. اما هيچ خبري از تو نبود ... روزاي كه شب 

 و روزمون يکی بود ... 
 خيلی سخت گذشت ...

 دستمو فشرد گفت : برات يه سوپرايز دارم ... 
 - براي من ؟ 

 - اره براي تو ... 
 - چی هست حاال ؟ 

- قرار شد همگی  با هم به كردستان بريم  ... محل تولد مامانت ... هممون به اين 
تغيير آب و هوا نياز داريم ... خانوم كه سال تحويل تو خواب بودن ... ما هم كه حال و 

 روز درستی نداشتيم ... نظرت چيه ... ؟ 
 - خيلی خوبه من موافقم ... 

نوک دماغم كشيد گفت : پس چمدونت و ببند كه فردا حركت ميکنيم ... اصال چطوره 
 خودم كمکت كنم ... 

 - نه نمی خواد خودم جمع ميکنم ... 
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 از جاش بلند شد فشاري به شونه ام آورد و گفت : منم برم چمدونمو ببندم ... 
 

صبح همگی  آماده ي رفتن بوديم قرار شد من و ايليا با دانيار و دايانا با يک ماشين 
 بريم مامان و پدرجونم عاشقانه با يک ماشين برن ... 

 توي ماشينايليا نشستم  ... ايليا ناگهانی خم شد روم كه من خودمو عقب كشيدم 
 چشمکی زد كمربندمو بست دوباره سرجاي خودش نشست ... 

 - ميگفتی خودم می بستم .. 
 - اينطوري كيفش بيشتره 

 شونه اي باال انداختم 
- ميدونی آيلی... اين آيلی ساكت و آرومو دوست ندارم ... دلم براي اون آيلی شيطون 

 تنگ شده .. زودتر خوب شو باشه ؟ 
- اين ندونستن ها و اينکه چه جور آدمی بودم ... خيلی عذابم ميده انگار يه چيزي كمه 

 ... كاش زودتر حافظه ام به دست بياد ... 

 غصه نخور همه چيز و به خاطر مياري .. -

 بعد از طی كردن مسيري طوالنی ، به شهر زيبا و تفريحی سنندج رسيديم ..ِِ.  -

 نگاهی به شهر بزرگ و سرسبز سنندج انداختم .... -

 مامان ازم خواسته بود تا تو ماشين اونا بشينم ...  -

مامان داشت در مورد سنندج توضيح ميداد ... اين كه سنندج مركز استان كردستانه و   -
شهر گردشگري هست  بهترين فصل براي تفريح بهار و تابستونه پارک جنگلی 

بزرگ و قشنگی به اسم آبيدر داره، و خونه اي سنتی كرد، جاهاي تفريحی و مشهور 
 سنندج هست... 
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 من فقط گوش ميکردم ... -

- ميدونی آيلی تو عاشق آبيدر بودي .. هر وقت ميومديم سنندج همه اش دوست  -
 داشتی اونجا بري ... چيزي يادت نيست ؟ 

 سري تکون دادم گفتم : نه يادم نمياد -

 پدرجون لبخندي زد گفت : حاال كه اومديم همه جا می برمت ...  -

 - مامان خونه كی ميريم ... ؟ -

- خونه خاله ات ميريم ، عزيزم ... پدر بزرگ و مادر بزرگت كه سالهاس فوت كرده  -
 ... فقط خاله مهديه سنندج زندگی ميکنه به اونجا می ريم ....

-  

بعد از چند مين ماشينا رو  كنار خونه باغ بزرگی پارک كرديم ... مامان پياده شد زنگ  -
 در و زد ... ما هم پياده شديم 

خانمی در و باز كرد ... از مامان بزرگتر ميزد ... با ديدن ما لبخندي زد ... مامان و  -
بغل كرد ... با ديدن من گفت : ببين كی اومده آيلی كوچولوي خاله ... من و كشيد 

 توي بغلش بوسه ي به گونه ام زد 

 بعد از احوال پرسی با ايليا و پدر جون ،ما رو به داخل راهنمايی كرد ...  -

نگاهی به حياط سرسبزه خاله انداختم وقتی به داخل ساختمون رفتيم ... با يه خونه  -
 سنتی رو به رو شدم ... يه حس آرامش به ادم ميداد ... 

خاله به طرف آشپزخونه رفت و گفت : مهناز و مينا بفهمن اومدين خيلی خوشحال  -
 ميشه االن  بيرون رفتن 
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بعد از پذيرايی خاله منو به اتاقی كه مال مهناز و مينا بود خاله راهنمايی كرد ... ايليا  -
 با دايانا و دانيار توي يه اتاق ديگه رفتن 

نگاهی به اتاقی كه كامأل دخترونه بود انداختم  دوتا  تخت تک نفر دو طرف اتاق  -
بود ... پنجره ي بزرگی هم وسط قرار داشت و يه آئينه بزرگ به در كمد گوشه ي 
اتاق بود ... چمدونم و گوشه اتاق گذاشتم ... روي يکی از تختا دراز كشيدم ... تازه 

خوابم برده بود ... در با صداي بدي باز شد ... از ترس جيغی زدم ... اون دوتا دختري 
 كه وارد اتاق شده بودن زدن به زير خنده زدن  ... نگاهی بهشون انداختم ... 

 از نگاه متعجب من خندشون بيشتر شد گفتن : واي آيلين تو كه ترسو نبودي  -

 با تعجب گفتم : شما دو قلو هستين ؟  -

تو ما رو  !با اين حرفم نگاهی بهم انداختن گفتن : آيلين واقعا خاله درست گفته  -
 نمی شناسی ؟ 

 سري به معنی نه تکون دادم ...  -

 اومدن روي تخت دو طرفم نشستن  -

يکيشون گفت : ببين من مهنازم اينم مينا يادت نيست وقتی ميومدي اينجا چقدر  -
شيطنت ميکرديم ... چقدر مبين و اذيت ميکردي ؟ البته تو نزديک به سه ساله به 

 سنندج نيومدي ... 

 مينا گفت : بعد ازدواجش به اينور، ديگه نيومده  ...  -

دستمو گرفت گفت : حاال  خستگيتو بگير ... چند روزي كه اينجا هستين ميريم  -
 بيرون ،حسابی گردش كنيم ... 
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تا شب توي اتاق بوديم و با دخترا از هر دري صحبت كرديم ... اينطور كه مهناز  -
 گفت : مبين پسر بزرگ خاله هست و دو سالی ميشه ازدواج كرده ... 

داياناداخل اتاق ما اومد وگفت : بياين شام ... همراه دخترا به سالن رفتيم ... ايليا توي  -
سالن نبود ... رفتم دست و صورتمو شستم ... تا چرخی خوردم كه توي سالن برم ... 

توي بغل كسی فرو رفتم ... سرمو بلند كردم نگاهم به نگاه ايليا افتاد ... دستاشو 
پشتم حلقه كرد با صدايی كه معلوم بود كمی ناراحته گفت : خيلی بی معرفتی ... بابا 
مثال من اينجا غريبم  ... دستم روي دستاش كه پشتم بود گذاشتم گفتم : فکر كردم 

 پيش بقيه هستی ... حاالم دستاتو بردار يکی مياد ... 

حلقه دستشو محکم تر كرد كه بيشتر تو بغلش فرو رفتم... دستمو روي سينه ي  -
مردونه اش گذاشتم تا كمی فاصله بگيره ... سرشو جلو آورد ... فاصله صورت منو 

ايليا به اندازه اي يه كف دست بيشتر نبود .... چشماش توي كل صورتم در گردش 
بود . سرشو خم كرد و پيشونيم و گرم بوسيد .. با اين كارش ضربان قلبم باال رفت ... 

 دستم و بند يقه اش كردم 

با صداي بمی گفت : اينطوري مظلوم نشو دلم ميگيره ... گفته بودم دلم براي آيلين  -
 شيطون تنگ شده ... 

ازم جدا شد رفت ... دستم و روي گونه ي ملتهبم گذاشتم ِِ... نفس عميقی كشيدم تا  -
طپش قلبم كم تر بشه ... يه سالن پيش بقيه رفتم ... مبين و خانومشم اومده بودن 

 ....مبين با ديدنم گفت : اتيش پاره ما چطوره ؟ 

 لبخند گيجی زدم گفتم : ممنون شما خوبين...  -

مبين با تعجب گفت : تو واقعا همون آيلين سه سال پيش هستی ؟ باورم نميشه ...  -
 البته االن شرايط فرق كرده
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 رو به خانومش كردم دستم و طرفش داراز كردم گفتم : سالم من آيلينم ...  -

 دختره لبخندي زد گفت : منم فرنوشم همسر مبين ...  -

بعد از احوال پرسی همه براي  صرف شام رفتيم ... بعد از شام و شب نشينی مبين و  -
 فرنوش به خونه خودشون رفتن  ... قرار شد فردا به پارک جنگلی آبيدربريم ... 

-  

 صبح زودتر از مهناز و مينا بيدار شدم لباس پوشيده ازاتاق بيرون رفتم  -

 مامان و خاله در حال اماده كردن وسايال بودن ... راهم و سمت حياط كج كردم  -

 ايليا بايه دست گرم كن به رنگ طوسی داشت تو حياط ورزش ميکرد  -

 با ديدنم دستی تکون داد گفت : صبح بخير شاهزاده خانوم ...  -

 - صبح توام بخير  -

 - نمياي ورزش كنی ؟  -

- نه ... پام درد ميکنه ... )با اينکه يک ماه از اون حادثه می گذشت  ... اما پام هنوز  -
 كمی لنگ ميزد( 

بعد از اماده شدن بقيه و اومدن مبين ، همراه خاله و مامان اينا به پارک جنگلی   -
رفتيم ... من و مهناز و مينا با ايليا توي يک ماشين بوديم ... اون دوتا ورجکم با مبين 

و فرنوش و برادر كوچيک فرنوش كه هم سن دانيار بود با ماشين مبين حركت 
 كردن ... 
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ايليا آهنگ خارجی گذاشت ... تا رسيدن به پارک من و دخترا گاهی با هم صحبت  -
ميکرديم ... ايليا برعکس تهران كه با مهتاب اينا ميگفت می خنديد اينجاكامال 

 سنگين برخورد ميکرد ... 

   ...به پارک جنگلی ابيدر رسيديم  -

 جاي سرسبز و قشنگی بود ... مينا گفت :  -

آبيدر از دو كوه به نام هاي آبيدر بزرگ و آبيدر كوچک تشکيل شده است. ارتفاع  -
آبيدر بزرگ 2550 متر از سطح دريا است درحالی كه ارتفاع آبيدر كوچک در حدود 
2350 متر از سطح درياست. در باالي قله تخت آبيدركوچک يک جان پناه براي 

 استفاده كوهنوردان ساخته شده است ...

يه جاي دنج و نزديک دريا رو انتخاب كرديم و نشستيم ... تعداد زياد مردم مثل ما  -
 براي تفريح اومده بودن  ... 

 بعد از يک روز خوب و به ياد موندنی ،خسته و كوفته به خونه برگشتيم  -

 چند روز از اومدنمون ميگذشت ...  -

 يه روز به  خانه ي كرد رفتيم  .... -

خانه كرد از ديگر ديدنی هاي سنندج است. درحقيقت عمارت آصف كه با نام خانه  -
كرد در سنندج معروف است، به عنوان نمادي از هويت فرهنگی اقوام كرد و گنجينه 

مردم شناسی مردم كرد از باارزش ترين آثار فرهنگی و تاريخی كردستان است. 
عمارت آصف امروز دربرگيرنده بخشی از پروژه فرهنگی خانه كرد، شامل فضاها و 

غرفه هاي نمايشی موزه است كه يکی از قديمی ترين بناهاي شهر سنندج محسوب 
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می شود و در خيابان شاپور، نزديک مسجد دارواالحسان قرار دارد. اين عمارت توسط 

 )ميرزا علی نقی خان لشکر نويس( در دوره صفويه ساخته شد. «آصف اعظم»

قرار بود فردا شب عروسی پسر عموي مهناز اينا بريم ... قرار بود يه مراسم كامال  -
 سنتی بگيرن ... اينطور كه مامان تعريف ميکرد ... اين عروسيا خيلی ديدن داشت ...

-  

 چون هيچ لباسی با خودم نياورده بودم  -

قرار شد مينا يه لباس محلی  بهم بده ... رسم اينطور بود كه دخترو پسراي مجرد  -
 لباس محلی می پوشيدن و دسته جمعی توي جمع می رقصيدن ... 

مينا يه لباس محلی گيوه دوزي شده بهم داد ... رنگ شاد و قشنگی داشت ...  -
تركيبی از رنگهاي شاد شال و كفششم ست بود ... كفشش تمام گيوه بود ... و 

شالش كه از سر لباسش بود ... تقريبا تور بود ... لباسا رو پوشيدم و نگاهی توي آئينه 
قدي كردم ... مهناز لبخندي زد گفت : خيلی بهت مياد و فيته تنته ... اماده از اتاق 

بيرون  رفتيم  ... با ديدن ايليا توي اون لباس محلی يهو نيشم باز شد ... ايليا با 
 ديدن من و لبخندي همراه باچشمکی زد و گفت : چطورم ؟ می پسندي ؟ 

شيطنتم گل كرد گفتم : مگه قراره من بپسندم ... علف بايد دهن بزي شيرين بياد  -
 ... 

 ايليا خنديد و گفت : حاال فرض ميکنيم شما بزي هستی ...  -

 مشتی به بازوش زدم گفتم : اقاي علف .ِ.. همچی مزه اي خوبيم  نميدي  -

 لپمو كشيد گفت : نه داري كم كم راه می افتی ...  -
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 - حاال بده يا خوب ...  -

 - اوووم عاليه ...  -

 دستشو پشت كمرم گذاشت گفت : حاال بانوي زيبا افتخار همراهی ميدن ؟  -

 - بايد فکر كنم ...  -

 فشاري به كمر اورد گفت : تو زور بايد باال سرت باشه ... بدووو ببينم  -

ما دخترا با ماشين ايليا رفتيم ... مهنازدر حينی كه  ادرس  باغ و به ايليا می داد   -
 بقيه با ماشين خودشون اومدن ...   ...گفت 

 ماشينا رو كنار يه در بزرگ پارک كرديم -

نگاهی توي ايينه ماشين به  خودم انداختم همه چيزم مرتب بود ... ايليا دستمو كشيد  -
 گفت : بيا بريم خوشکلی ، عالی اي 

 - در خوشکلی من كه شکی نيست  -

 - نه تو امشب واقعا كوكی ...  -

با هم وارد باغ بزرگ و مجللی شديم ... صندليها رو دور تا دور چيده بودن ... تمام  -
باغ چراغونی بود ... قسمتی رو مختص عروس داماد و پيست رقص درست كرده 

بودن ... مشعل هاي بزرگی دو طرف جايگاه عروس روشن بود ... اب نماي قشنگی 
 هم وسط باغ قرار داشت 

 اكثريت اومده بودن ... تعدادي هم وسط می رقصيدن ...  -

 بعد از احوال پرسی با خانواده اي عموي مهناز ميزي رو انتخاب كرده و نشستيم  -
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 بعد از چند مين عروس داماد اومدن ...  -

اومدنشون همراه بود با صداي آهنگ و جيغ و دست  و بوي سپند همه جا رو  -
 برداشته بود ... 

بعد از شام عروس داماد رفتن و با پوشيدن لباس محلی برگشتن ... با برگشت  -
عروس و داماد ... دختر پسراي مجرد كه همه لباس محلی تنشون بود دور عروس 

 دوماد رو گرفتن ... مهناز اومد و به زور من و ايليا رو هم وسط برد 

يه دستم توي دست ايليا بود و دست ديگه ام توي دست مينا .... شروع به رقص  -
محلی كرديم ... توي اون صداي اركست و دست ... ايليا با صداي بلند گفت : يادم 

 باشه يه زن كرد بگيرم 

 - حاال چرا كرد ...؟  -

 - رسماي قشنگی دارن و دختراشونم خوشکلن...  -

 - پس بذار بگردم برات پيدا كنم ...  -

 - تو زحمت نکش خودم پيدا كردم  -

 با اين حرفش دلم هوري ريخت پايين  ... نکنه ايليا كس رو زير نظر كرده ...  -

ديگه از رقص و گرمی دستاي ايليا چيزي نفهميدم ... بعد از رقص ، چوب بازي  -
شروع شد .. واقعا رقص با چوب قشنگ بود ... از جمع كمی فاصله گرفتم ... قسمت 

 ته باغ خيلی روشن نبود ... 

به درختی تکيه دادم و از دور نگاهم رو به جشن و تکاپوي مردم انداختم كه توي  -
شادي غرق بودن ... دستی نشست روي شونه ام و صداي مستی كنار گوشم گفت : 
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خوشکله چرا تنهايی از اول جشن حواسم بهت بود ... شونه مو از زير دستش در 
 آوردم .. و ازش فاصله گرفتم تا برگردم ... واقعا مست مست بود ... 

 اما از مچ دستم گرفت و محکم كشيد .. به تنه ي درخت برخورد كردم ...  -

 خودشو بهم نزديک كرد گفت : كجا خوشکله ... بوي گند دهنش حالمو بد كرد ...  -

جيغی زدم ... دستشو گذاشت روي دهنم كنار گوشم گفت : اروم باش كاريت ندارم  -
 فقط كمی با هم عشق بازي ميکنم ... قول ميدم بهت بد نگذره... 

 با پام به وسط پاش زدم ... دادي كشيد و دستشو روي جاي حساسش گذاشت -

منم از فرصت استفاده كردم تا فرار كنم كه محکم خوردم زمين و سنگينی هيکلش  -
روم افتاد  .... با نزديک شدن صورتش ... انگار تصاويري جلوي چشمم تداعی می 

شد ... انگار قبأل كسی می خواسته باليی سرم بياره ... چشمامو بستم كه صحنه ها 
بيشتر توي ذهنم رژه رفتن ... ديگه اشکام دست خودم نبود با جيغ و داد ميگفتم : به 

من دست نزن كثافت ... اما اون سرش نزديک تر می اومد ... ديگه نمی خواستم 
دوباره اون اتفاق شوم بيوفته ... داشتم نااميد می شدم كه انگار از روم كنار رفت و 

بدنم سبک شد ... چشماموباز كردم نگاهم به ايلياي افتاد كه با خشم و عصبانيت به 
 جون اون جوون مست افتاده بود ...

 اما من توي خودم گلوله شده و اشک ميريختم.... ايليا وقتی اين حالتمو ديد اومد به  -
طرفم اومد ...با صداي كه سعی داشت آرامش و بهم القاء كنه گفت : اروم باش آيلين 

توي آغوش گرم و مردونه   ...... ببين منم ايليا باشه .. فقط می خوام بغلت كنم 
اش فرو رفتم ... دستش و پشت كمرم نوازش گونه كشيد با صداي گرمی گفت : 

 اروم باش عزيزم من كنارتم.. 

 دستمو مشت يقه اش كردم با هق هق گفتم : من ... م ...  -
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 - تو چی ايلين ...  -

 - اون ... من ...اون لحظه ي كه رانيک می خو است ... ب -

هم .. ديگه نتونستم ادامه بدم و سرمو بيشتر توي سينه اش فرو بردم ... كنار گوشمو  -
نرم بوسيد گفت : ما ميدونيم كه اون پست فطرت به تو تعرض كرده ... يعنی وقتی 

 بيهوش بودي توي ازمايشهايی كه انجام دادن فهميديم .. 

 - من بدم مگه نه ؟ من كثيفم...  -

 سرمو روي دستاش گرفت و سرمو بلند كرد تا نگاهش كنم ...  -

من و ببين آيلين ... تو نه كثيفی و نه چيزه ديگه ... فهميدي اين اتفاق امکان داره  -
براي خيليا پيش بياد ... من روزي صد بار با اين جور پرونده ها سرو كار دارم ... 

 خودت و ناراحت نکن ... چيزه ديگه اي يادت نيومد ... 

 سرمو تکون دادم گفتم : نه فقط همين  -

 ايليا با شيطنت گفت : اي بابا يعنی يادت نيومد كه گفته بودي من و دوست داري  -

 با قيافه ي  متعجب گفتم : راس ميگی من اين حرف و زده بودم ...  -

ايليا سرشو چسبوند به سرم و گفت : اره يادت نيست ... خودت گفتی بدون من  -
 ميميري و كلی التماسم كردي ... 

فهميدم دستم انداخته مشتی به شکمش زدم كه دستمو گرفت توي مشتش و با نگاه  -
 خاصی كه تا حاال ازش نديده بودم 

توي چشمام نگاه كرد ... نگاهش روي لبام ثابت موند ... كه باعث شد من ناخداگاه  -
 لبم و بکشم توي دهنم 
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 با صداي مرتعشی گفت : آخر ديوونه ام ميکنی ... تا اومدم بگم براي چی ؟ -

لباي گرم و ملتهبش روي لباي سردم نشست .... پر حرارت و پر احساس منو می  -
 بوسيد

چشمام و بستم ... انگشتامو مشت كردم تا وسوسه همراهيش به اين دله ديوونه ام  -
نزنه ... گوشه اي لبم و بوسيد و با صدايی كه نفس نفس ميزد گفت : دوست دارم 

 آيلين بانوي من ....

-  

-  

 رسيــــــــــدڹ براے .... -

-  

-  

 مڹ تنــــــــــــــــــــها يڪ��✨ -

-  

-  

 معــــــــــنی دارد�� -

-  

-  

 ��✨ "آغــــــــــوش تــــــ️❤ــــو " -
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 باورم نمی شد كه ايليا من و دوست داشته باشه ... 
 - تو چی گفتی ؟ 

 ايليا لبخندي زد و گفت : گفتم دوست دارم آيلين بانوي من ... 
 - اخه چطوري ؟ 

پيشونيش و به پيسونيم چسبوند گفت : مگه دوست داشتنم چطوري داره ؟ يه دفع مياد 
و توي قلبت ميشينه ، بعد می بينی اي داد و بيداد عاشق شدي رفت ... ميدونم ازت 

خيلی بزرگم ... نميدونم چی شد چه جوري شد كه ديدم عاشق يه دختر كوچولو شدم 
... البته دختر كوچولوي ما در برابر منه آقا قوله فنجه... وگرنه خانوم كوچولوي من 

خيليم قويه و خانم و دوست داشتنی .... مکثی كرد گفت : آيلين توام حسی نسبت به 
 من داري ؟ 

چی ميگفتم ... منی كه از خدام بود با ايليا باشم با مردي كه تو  "سرمو پاين انداختم 
  "همه ي لحظه هاي زندگيم كنارم بود وجودش برام يعنی آرامش 

 نميدونم از سکوتم چی برداشت كرد كه يهويی بلند شد ... 
 نگاهی به قيافه ي كالفه اش كردم 

دستی دور لبش كشيد و گفت : تو حق داري كه من و نخواي... من نبايد مطرح 
 ميکردم ببخشيد ... 

با تعجب و شک نگاهش كردم ... اين چی داشت ميگفت .. من كه هنوز چيزي نگفته 
 بودم ... چرا از سکوتم اينطوري برداشت كرد ؟ 

 اومد طرفم دستشو زير بازوم برد و بلندم كرد 
- بهتره بريم ... به مادر نگو كه چه اتفاقی برات افتاده بيشتر ناراحت ميشه .. اگه 

 پرسيدن كجا بودين ؟ ميگيم رفتيم چرخی دور باغ بزنيم ... 
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 فقط تونستم سري تکون بدم ... 
همراه ايليا پيش بقيه رفتيم ، چند مين بعد از همه خداحافظی كرديم به  خونه خاله 

 رفتيم ... ايليا ديگه چيزي نگفت 
با دخترا وارد اتاق شديم ... مهناز و مينا خيلی زود خوابشون برد ... اما من خوابم نمی 

برد ... كاش گذشته رو به خاطر می اوردم ... وقتی ياد لباي گرم ايليا می افتادم ... 
 چيزي توي دلم تکون می خورد يه حس مَلس كه هم شيرينه هم تلخ ... 

 چشمام و بستم قطره اشکی از گوشه ي چشمم تا الله ي گوشم سُر خورد 
 
 
 

   گاهی كه 
 

  دلتنگت می شوم 
 

        فراموش می كنم 
 

            كه تو فقط 
 

                    يک خاطره اي....
 
 

 خوابيدم ... اما چه خوابيدنی ... 
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احساس ميکردم روي يه بلندي هستم و يه نفر می خواد به پايين پرتم كنه  ... بارون 
 بی وقفه می باريد ... هوا تاريک بود 

هر لحظه به لبه ي پرتگاه نزديک تر می شدم ... با احساس پرت شدن جيغی كشيدم 
 ... 

 صداي مهناز از كنار گوشم بلند شد 
 - آيلی خوبی ... 

خودمو پرت كردم تو بغل مهناز بريده بريده گفتم : يکی می خواست پايين پرتم كنه  
 ... بارون می باريد ، من خيلی ترسيدم ... 

 دستی به پشتم كشيد گفت : كابوس ديدي عزيزم آروم باش 
 با حرفا و نوازشهايی كه مهناز كرد خوابم برد ... 

صبح وقتی بيدار شدم سرم يکم درد ميکرد ... انگار تصوايري مبهم توي سرم راه 
ميرفتن ... قرار بود، قرار بود امروز به تهران برگرديم تا موقعه حركت ايليا ساكت بود و 

 نگاهش و ازم ميدزديد... 
بعد از خداحافظی از خاله و بقيه سوار ماشين شديم ... من و ايليا تنها توي ماشينش 

 نشسته بوديم ... 
 آهنگی گذاشت و صداش و بلند كرد 

 سرعت ماشين خيلی باال بود ... 
نميدونم چی شد كه ايليا يه ترمز بدي كرد ... سرم رفت توي شيشه ... آخ كفتم و 

دستمو گذاشتم روي سرم خدارو شکر كمربند بسته بوديم ... ايليا هول زده به سمتم 
 چرخيد ،دستشو گذاشت روي پيشونيمو گفت : خوبی آيلی يه چيزي بگو حالت خوبه ... 

اما من... گذشته مثل يه فيلم جلوي چشمم داشت رژه ميرفت ... تمام اون اتفاقا ... 
 انگار كه فيلم سينمايی دارم می بينم ِِِ... 
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ايليا سرمو روي سينه اش فشرد و با صداي گرمی گفت : ايلی .. ايلی عزيزم بگو حالت 
 خوبه 

 اما من ، باورم نمی شد كه حافظه ام برگشته باشه ....
 

 هنوز توي آغوش ايليا بودم ... 
 سرمو بلند كردم ... نگاهی به قيافه ي جذاب و مردونه ي ايليا انداختم ... 

 وقتی نگاه خيرمو ديد ... ابروشو باال انداخت گفت : حالت خوبه ... ؟
سرمو تکون دادم گفتم : من ... من همه چيز يادم اومد ... اون شب وقتی رفتم جزوه  
از مهتاب بگيرم ... اون مردي كه ازم ادرس پرسيد و جلوي دهنم دستمال گذاشت ... 

 اون ساختمون خرابه ... رانيک
 سرمو پايين  انداختم با صداي لرزونی گفتم : حتی اون كار وحشتناكی كه باهام كرد 

 ايليا پشتمو نوازش كرد گفت : سختته چيزي نگو ... 
- نه نه بايد بگم ... من خيلی ترسيده بودم ... وقتی داشت بارون می باريد رانيک منو 

به زور برد باالي پشت بام می خواست به پايين  پرتم كنه می خواست يه جوري 
نشون بده كه خودكشی كردم   ... اون روانی بود بخاطر كاري كه با خواهرش كرده 

 بودن می خواست ازم انتقام بگيره .. 
 - چيکاري ؟؟؟ 

تمام اتفاقات و موبه مو براي ايليا تعريف كردم ... تير خوردن رانيک به دست مسعود ... 
 فرارم و تيري كه خوردم .. بقيه شو خودش ميدونست ... 

- خيلی خوبه كه حافظه اتو به دست اوردي ، رسيديم تهران بايد به سرعت به اداره 
پليس بريم ، خدا كنه مسعود از كشور خارج نشده باشه ، البته بعيد ميدونم كه هنوز 

 توي كشور باشه ... 
 لبخند شيطون زد و گفت : اون تلفنی كه رانيک به من زد و يادته يا نه ... ؟ 
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 ميدونستم منظورش به حرفی بود كه به رانيک زده بود .. 
 انگشتمو الي دندونم گرفتم ... گفتم اوووم نميدونم اونو يادم نيست 

 زد رو دماغم و گفت : باشه يکی طلب من خانوم خانوما ... 
چشمام و بستم ذهنم از تمام اتفاقاتی كه اين مدت افتاده بود انگار خالی شده بود اما 

تمام كمک ها و فداكاريهاي ايليا جلوي چشمم بود ... با ياد اوري كاراش لبخندي روي 
 لبم نشست ... 

 
تا لحظه ي رسيدن ... ايليا گفت : هيچی به مامان اينا نگيم... وقتی رسيديم خونه به 

طرف مامان رفتم ومحکم بغلش كردم گفتم : مامان جون من همه چيز و بخاطر 
 آوردم 

مامان اول عکس العملی نشون نداد اما يه دفعه كنار گوشم جيغی زد و گفت : باورم 
 نميشه آيلين ... واي خدايا شکرت 

 
ايليا ديگه خونه نيومد و به  خونه ي خودش رفت  موقع رفتن آروم گفت : من عقب 
 نشينی نميکنم ... تو فقط مال منی آيلی منتظرم باش تا بيام خواستگاري ... و رفت 

 
فرداي اون روز بچه ها ديدنم اومدن و از اينکه حافظه ام برگشته بود كلی خوشحال 

 شدن ... ِ
پدر جون و ايليا دنبال كاراي پرونده بودن من بودن و منو براي چهره نگاري از قيافه 

 ي مسعود بردن يک عالمه عکس نشونم دادم تا مسعود را شناسايی كنم
 بعد از چند روز جستجو ... متأسفانه پليسا گفتن كه از مرز خارج شده ... 

 و اينطوري پرونده ي رانيک براي هميشه بسته شد ....
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چند روزي می شد كه از ايليا خبري نداشتم ... اين مدت خيلی فکر كرده بودم ... اينکه 
منم ايليا رو دوست دارم شايد توي زندگی به مشکالت بربخوريم يا گاهی وقتا تفاهم 
 ....نداشته باشيم .... اما عشق و دوست داشتن خودش توي زندگی كمکمون ميکنه  
پووف اين پسر حتما زيرش  ":كالفه بودم ، خبري از ايليا نبود ، با خودم می گفتم  "
توي دلم گفتم  " ...توي اتاقم نشسته بودم كه مامان وارد شد  "زد من و نمی خواد 

  ": بفرما مامانم از ايليا ياد گرفته كه در نزنه 
 - مامان جون اين اتاق  در داره  ... ؟

مامان خنديد گفت : اتاق دخترمه ... اومدم بگم ايليا شب مياد اينجا يه لباس خوب 
 بپوش 

 اينا رو گفت رفت ... 
 يعنی براي چی مياد ... واااي نکنه ... 

يه جيغ خفه كشيدم ... اول رفتم دوش گرفتم ... موهامو سشوار كشيدم ِ.. يه ارايش 
ماليم انجام دادم ... يه كت و شلوار فيروزه ي پوشيدم ... كفشاي پنج سانتی مشکيمو 

 پام كردم ... 
 مامان با ديدنم لبخندي زد 

 انگار اينام يه بوهايی برده بودن ... 
زنگ در به صدا در اومد ... دايانا در و باز كرد ... ما همه كنار در ورودي منتظر ايليا 

 ايستاده بوديم ... 
وقتی از چند پله ي كوتاه حياط باال اومد ... نگاه كلی به همه ي ما انداخت لبخندي زد 

 گفت : من اولين بارمه  خواستگاري ميرم ، چيکار كنم ... ؟
با اين حرفش خنده رو به لباي ما اومد پدر جون زد پشتش و گفت : من خودم هواتو 

 دارم پسر ... اول سالم كن 
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ايليا خنديد گفت : اين يه قلم جنس و بلدم ... با مامان و بدر جون احوال پرسی كرد  ... 
بعد اومد طرف من و يه دست گل بزرگ و زيبا رو دستم داد ،و آروم گفت : خانوم 

 خودم چطوره ؟ 
 - من كه هنوز جواب بله ندادم 

 - اونم ميدي عزيزم ... 
بعد از نشستن ... پدر جون گفت : من االن  به عنوان پدر دوماد اومدم ... اما خوب 

 هواي عروس گلمم دارم ... 
بعد از حرفاي معمولی كه بين شوخی هاي ما گذشت ... با اجازه مامان و پدر جون ، 
من و ايليا رفتيم تا با هم صحبت كنيم ... وقتی توي االچيق نشستيم نفس عميقی 

 كشيدم كه بوي گلهاي ياس حياط  توي دماغم پيچيد  ... 
 ايليا سرفه ي مصلحتی كرد و گفت : خوب شروع كن 

 - چی بگم ... 
 - هر سوالی دوست داري بپرس 

 - خوب حقيقتش نميدونم شايد ناراحت بشی ... اما تو قبأل عاشق شدي  ؟ 
با اين حرفم ايليا كمی مکث كرد گفت : اگه راستش و بگم اره ... اون سالهاي اولی كه 

از ايران رفتم ، توي كالج يه همکالسی داشتم كه لبنانی بود ... خيلی دختر خوب و 
 آرومی بود ... اون موقع ها من خيلی چاق بودم و كم تر دخترا جذبم می شدند و خودت

 ميدونی براي يه ادم ، و يه پسر تو چنين سن حساس سخته كه قابل توجه نباشه ... 
اما عاليه اينطوري نبود خيلی خوب بود و اكثر مواقع هواي من و داشت ... من كم كم 

عاشقش شدم ، ولی چيزي بهش نگفتم ... خيلی براي الغر كردن  خودم تالش 
ميکردم ... انقدر غرق الغر كردن خودم بودم كه غم توي نگاه عاليه رو نديدم ... يه 

روز حالش بد شد و من بردمش دكتر اونجا فهميدم كه سرطان از نوع بد خيمش داره 
... خيلی حالم بد شد باورم نمی شد كه كسی كه من دوستش دارم داره جلوي چشمام 
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پرپر ميشه ولی من كاري كرده نمی تونم ... خيلی وقت نداشت منم دلم نمی خواست 
فکر كنه می خوام بهش ترحم كنم ... تا چند روز توي خودم بودم، عاليه ديگه كالج 
نيومد ديگه طاقت نداشتم ... رفتم و بهش اعتراف كردم كه دوسش دارم .. اول فکر 

كرد از روي ترحمه اما با كلی دليل قانعش كردم و قرار شد با هم ازدواج كنيم  ... شرط 
 كرد هيچ كس نفهمه كه ما با هم ازدواج كرديم ... سخت بود اما قبول كردم ... 

نفسی كشيد و بعد از مکثی گفت : فقط دوماه با هم بوديم ولی خوشبخت بوديم عاليه 
تو يه روز سرد زمستونی براي هميشه من و ترک كرد ... تا چند وقت حالم بد بود بعد 

از چهلمش  يکی از بهترين دوستاش ، نامه ي بهم داد ... نامه از طرف عاليه بود توش 
گفته بود كه اونم من و از همون اول دوست داشته و خوشحاله كه به آرزوش رسيده و 
بعد دنيا رو ترک كرده ... به روح خودش قسمم داده بود كه دوباره عاشق بشم و ازدواج 
كنم ... درسمو ادامه بدم سخت بود اما درس خوندم ديگه عاشق كسی نشدم اگه با هر 

 دختري بودم با رضايت خودش بود و خودشون پيش قدم می شدن ... 
 ايليا سکوت كرد ... 

نميدونستم چی بگم واقعا سخته ادم كسی رو كه دوست داره به اين زودي از دست بده 
 ... فقط تونستم بگم - عاليه االن جاش حتماخيلی خوبه 

لبخندي زد و گفت : ميدونم ... ميدونی ايلين ... وقتی اومدم ايران و تو رو ديدم اول به 
نظرم دختر لوس و از خودمتشکري اومدي ... بخصوص كه از اولم با هم خوب نبوديم 
... اما رفته رفته وقتی شناختمت و ديدم در برابر سختيها چقدر محکم هستی كمی به 
دلم نشستی اما شيطنتات باعث شد تا ازت خوشم بياد و اينطوري شد كه من عاشقت 

شدم .... ولی باورم نمی شد ... همه اش پيش خودم ميگفتم امکان نداره ... اما اون 
شب وقتی دزديده شدي و فهميدم كار رانيکه  ديوونه شدم ... توي اون چند روز 

 فهميدم كه عاشقتم .... وقتی توي اون حالت بد پيدات كرديم دعا ميکردم 
 فقط زنده بمونی .... 
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 نفس عميقی كشيد وگفت : حرفی ديگه مونده سوالی هست ؟ 
 دستامو قالب هم كردم گفتم : نه ... تو سوالی نداري ؟

- تو برام مثل يه كتابی ايلين من همه چيزتو ميدونم ... فقط می خوام بدونم دوستم 
 داري يا نه همين 

 لبخندي زدم و از جام بلند شدم ... 
 - بهتره بريم 

 از جاش بلند شد گفت : اين لبخندت يعنی چی؟ شيرينی بخوريم ؟
 !...- نميدونم 

يهو من و كشيد توي بغلش گفت : فداي ندونستنات... و پيشونيمو گرم بوسيد زمزمه 
 كرد خوشبختت ميکنم ايلين ... 

 
بعد از جواب بله ي من قرار شد يه جشن كوچيک بگيريم و به سر خونه زندگی 

 خودمون بريم ... ايليا كه خونه اش تکميل بود ... 
كارا خيلی زود پيش رفت ... قيافه بقيه وقتی فهميدن كه ما قراره با هم ازدواج كنيم ، 

 ديدن داشت .... 
 حس و حال اون روزام گفتنی نيست ... اما روزاي خوبی بودن خيلی خوب ... 

 بعد از جواب بله ي من ... ايليا نرم پيشونيمو بوسيد گفت : بقيه اش براي شب ...
 با اين حرفش لپام گل انداخت و سرمو پايين انداختم ... 

 بالخره به خونه ي خودمون رفتيم ... 
از كنار در ورودي تا خود اتاق خواب گل رز بود و بوي عود همه جا رو برداشته بود 

شمع هاي پايه بلند گوشه گوشه ي سالن روشن بود ... و موزيک بی كالمی در حال 
پخش ... ايليا دست انداخت زير گردن و پاهامو بلندم كرد ِ.... با شيطنت گفت : فنج من 

 چطوره ... 
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 گردنشو بوسيدم گفتم : تا  تو بغل اقامون هستم خوبم ... 
سرشو خم كرد و لبامو عميق بوسيد... قلبم با اين بوسه ي پر حرارتش پر طپش تر از 

 هرزمانی می تپيد ... 
منم همراهيش كردم و گرم لباشو بوسيدم .... شبی به ياد موندنی با  ايليا داشتيم شبى 

كه خاطرش قرن ها طول می كشه تا هضم بشه ، شبى خاص ، شبی مختص منو و 
 ايليا 

 
حاال بيست سال از ازدواج من و ايليا ميگذره .... خيليا به جمعمون اضافه شدن و خيليا 

 از بينمون رفتن ... 
امشب بيستومين سالگرد ازدواجمون بود ... من يه لباس بلند دكلته سفيد پوشيده بوم و 

ايليا يه كت و شلوار مشکی با بلوز سفيد .... نگاهی به قاب عکس پدرجون و مامان 
انداختم كه حاال ديگه در بين ما نبودن ولی دعا و لبخند گرمشون گرمی بخش 

 زندگيمون بود ... 
محيا با شوهر و بچه هاش بودن مونيکا و شوهرش و بچه هاش مهتاب و اميرعلی كه 

بالخره مهتاب تورش كرد ... دانيار و دايانا با همسراشون... بچه هامون يعنى دختر و 
 پسر منو ايليا كه حاال براي خودشون خانم و آقايی شدند هم كنارمون بودن ... 

 با دست گرم ايليا به خودم اومدم ... 
 لبخندي زد و گفت : بانوي من كجا سير ميکنن كه حواسش به من نيست ؟

 - داشتم به اين چند سالی كه گذشت فکر ميکردم ... 
 ديدي چه زود گذشت ... ؟  ...- بادش بخير 

 - اره اي كاش پدر جون و مامان هم بود 
 دستشو دورم 



 
 آیلین بانوی من 273

حلقه كرد با صداي كه بعد از اين همه سال هنوز  هم قلبم و زير و رو ميکرد گفت : 
 عزيزم اونا هم از خوشبختی ما خوشحالن ، غصه نخور 

 خودمو بيشتر توي بغلش جا كردم گفتم : ميدونی خيلی دوست دارم ؟ 
 - توام ميدونی من خيلی خيلی دوست دارم 

 - اِه من بيشتر ..ِ. 
 - باز بحث كردي ... 20 ساله دارم ميگم من بيشتردوست دارم  ... 

 - نخير من بيشتر دوست دارم 
 - بانوووو ...

 با صداي بقيه به بحثمون خاتمه داديم 
محيا با حرص گفت : اي بابا ول كنين ديگه باز شروع كردين .... هر سال سالگرد 

 ازدواجتون شما اين بساط و دارين .... 
 ايليا گونه مو بوسيد گفت : خانومم ميدونه من خيلی دوسش دارم 

 - بله اقامونم ميدونه من بيشتر ... 
مهيار اومد ايليا رو بلند كرد گفت : ما ميدونيم شماها بيشتر ول كنين بابا ،بياين كيک 

 ببرين .... 
 

 نگاهی به كيکی كه عکس هر دومون روش بود انداختم و لبخندي زدم .... 
 محيا اهنگی از فريدون و پيلی كرد .... اهنگی كه خيلی دوسش داشتم ... 

 با ايليا كيک و برش كرديم ايليا تيکه كيکی توي دهنم گذاشت .... 
 

 ايليا با صداي گرمی كنار گوشم زمزمه كرد .... 
 

 چقدر...
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 زندگی قشنگ می شود...

 
 وقتی كسی را داشته باشی...

 
 كه پا به پاي تو...

 

 ديوانگی كند️❤
- 

 -دوست دارم آيلين بانوي من .... 
 

 پايان .....


