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 .بازم يه روزه ديگه  ،آروم از رو تخت بلند شدم ؛ رفتم جلوي آيينه و موهام و شونه زدم
 .هميشه قبل ازحموم رفتن موهام و شونه ميکنم تا بعد از حموم اذيت نشم
خوب از مشخصاتم بگم :آرام فروزش هستم ،قدم حدودا صدوهفتاد ميشه،موهاي طاليي روشن
پايين تر از کمرم  ،چشماي تيله اي آبي که يکي از دوستام بخاطر همين بهم ميگفت چشم گربه اي
،بيني خدادادي کوچيک،صورت گرد ،لباي کوچيک خوش فرم و هيکل الغرم دختر زيبايي از من
 .ساخته بود اينو خيلي از اطرافيانم شنيدم
چهره بچه گونه اي هم داشتم زياد اهل آرايش و اينا نبودم  ،شونه رو روي ميز آرايش گذاشتم
 .و رفتم حموم نشستم داخل وان
آب گرم حس خوبي رو بهم ميداد کم کم داشت خوابم مي برد ؛ آروم از وان خارج شدم
 .رمبدوشامبر رو برداشتم پوشيدم از حموم اومدم بيرون
سشوار و به پريز برق وصل کردم صندلي رو کشيدم عقب جلوي ميز آرايشم نشستم شونه رو
 .برداشتم و موهاي طاليي مو شونه زدم و همراهش سشوار کشيدم
بعد از اين که موهام خشک شد رفتم سمت کمد درش و باز کردم و يه شلوار تنگ مشکي کتون
 ،تيشرت تنگ سفيد با طرح هاي مشکي رو برداشتم  ،پاپوش هاي مشکيم و پام کردم و موهامم ساده
 .بافتم
از اتاق دلکندم و رفتم بيرون  .خوب ساعت چنده ؟ دست راستم و باال آوردم ساعت هفت و
پانزده دقيقه بود واي خدا دير کردم ؛ سرعتم و بردم باال خيلي سريع خودم و به دم در اتاق رسوندم
دوبار در زدم ؛ وارد اتاقش شدم خيلي بزرگ بود  ،آروم رفتم سمتش
من:شيرين جون ،پاشو ديگه
چشاشو باز کرد من:سالم عشق من صبح بخير
شيرين  :سالم دخترم صبح بخير
به ساعت نگاه کرد گفت:آرام چرا انقدر دير بيدارم کردي؟
 .من:معذرت ميخوام شيرين جون ،خوب حواسم نبود
شيرين:من که ديگه عادت کردم دختر  ،اما هر کسه ديگه تکرار ميکرد بي رو دربايستي
اخراجش مي کردم
 .من:شما بزرگواري شيرين جونم  ،ببخشيد
از جا بلند شد
 .شيرين :يه شير قهوه برام آماده کن تا ميرم حموم و برميگرم و به سمت حموم حرکت کرد
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خوب حتما فکر کرديد من يه دختر خيلي خوشبخت و پولدارم اما متاسفانه نه  ،خيلي وقت پيش
بخاطر پدر خدابيامرزم مجبور ش دم از اون خونه کذايي فرار کنم  ،خدمتکار بشم خدمتکار يه خانوم
 .تقريبا پير و پولدار ؛ البته اينجا خيلي خوبه اگه بعضي ادماش و فاکتور بگيريم
چون اون زمان من با بدبختي تونستم ديپلم بگيرم ؛ بعد که به اينجا اومدم براي استخدام
خدمتکار شخصي خيلي ها گفتن که خانم (شيرين جون) واس تو هم سخت گيري ميکنه نميتوني
بيشتر از چند روز اينجا دووم بياري اما توجهي نکردم چون روحيه شيطوني داشتم  ،ميدونستم به
 .احتمال پنجاه درصد قبولم
خالصه دل و زدم به دريا  ،رفتم پيش شيرين جون برعکس چيزايي که گفتن با لبخند نگام
ميکرد تو چشاش مهربوني موج ميزد  ،وقتي تازه کارم و شروع کردم گفتم اين الکي مهربون نيست
؛ حتما يه جوري اذيتم ميکنه  ،اما ديدم اصال نه تنها بدتر بلکه روز به روز بهترم ميشد  .يه روزم
ازم پرسيد کمکت مي کنم تا به تحصيالتت ادامه بدي چون تا ديپلم خونده بودم  ،رشتم تجربي بود و
ميدونستم خيلي تو اين رشته موفقم  ،اون روز مطمئن شدم که زمان استخدامم فرم و با دقت خونده و
 .متوجه ميزان تحصيالتم شده  ،و من يه مقدار خجالت کشيدم
االن من بيست و سه سالمه  .و ليسانس پرستاري دارم چون من توو دوران ابتدايي سه سال
 .جهشي خوندم  ،االن چند ساله که اينجا مشغولم اين زن خيلي بهم کمک کرد و بهش مديونم
! از اتاق رفتم بيرون واي خدا کي حوصله داره اين همه پله رو باال پايين کنه
بعد از يک دقيقه بالخره رسيدم پايين  ،به سمت آشپزخونه حرکت و قهوه ساز و روشن کردم
بعد از چند دقيقه يک شير قهوه توپ براي شيرين جون درست کردم  ،بردم باال رو ميز گذاشتم و
مشغول مرتب کردن اتاق شدم  ،پرده ليمويي رنگ که بعضي جاهاش ترمه هاي سفيد کار شده بود و
کنار زدم نور خورشيد داخل اتاق و روشن کرد  ،در تراس رو باز کردم قهوه رو برداشتم گذاشتم
رو ميز کوچيک چوبي سفيد ؛ شيرين عادت داشت صبح ها قهوش و داخل تراس ميل کنه  ،چون
فضاي بيرون از اين قسمت خيلي فوق العاده بود و آرامش ميداد ؛ يه حياط که نه بهتره بگم يه باغ
خيلي بزرگ سبز  ،سنگ فراش هاي سفيد  ،گل هاي زيبايي که طرز شگفت انگيزي به باغ جلوه
 .داده بود و آب نماي وسط که اصل کاريه  ،چون شبا نورپردازي جالبي داشت دوستش داشتم
با صداي شيرين به خودم اومدم
شيرين :دختر کجايي خيلي غرقي ها
! من :ها  ،آره شيرين جون داشتم به حياط نگاه که چقدر از دور قشنگه
شيرين  :من بخاطر همين اينجارو دوست دارم اللخصوص فضاي خوب و آرامش بخشي که
 .داره ؛ خوب رو تختم يک دست کت و شلوار گذاشتم برو اون رو اتو کن
.من :چشم
کت و شلوار آبي روشنش و برداشتم بعد از چند دقيقه اتو کردم
به به خط اتوش هندونه قاچ ميکرد  .در اتاق و آهسته باز کردم و رفتم داخل  ،کت و شلوارش
و مرتب گذاشتم رو تخت ؛ گاماس گاماس رفتم سمتش حسابي که نزديک شدم  ،متوجه شدم توو
فکره  ،خوب وقتشه
من :پخخخخ
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 .واي خدا يکي من االن ميميرم از خنده! انقدر خنديدم که افتادم رو زمين حاال نخند کي بخند
شيرين  :اخه آرام جان تو ديگه بزرگ شدي بيست و سه سالته اين کارا از توبعيده  ،بعد تو
فکر منه پيرو نمي کني يه وقت سکته کنم
من :اخه ...واي خدا ..اخه ..شيرين...جون خيلي باحال بود يه متر پريدين باال اونم با ترس .
شيرين جونم درسته من بيست و سه سالمه اما خوب شيطوني کردن و دوست دارم خوب و اينکه خدا
 .ايشاهلل صد سال عمر با عزت بهتون بده
با خنده گفت
شيرين  :من هرچي بگم تو يه چيز توو آستينت داري
 .من:لطف دارين
 .ش يرين:برو به کارات برس دخترم فعال کاري باهات ندارم
من :فعال
با چند گام به در اتاق رسيدم  ،در اتاق و باز کردم رفتم بيرون ؛ آروم آروم از پله هاي
)مارپيچي اومدم پايين  ،مرجان و سيمين خانم(خدمتکارا
 .داشتن ميز صبحانه رو ميچيدن ؛ واي خيلي گرسنم بود
ساعت و نگاه کردم نه صبح بود  ،هميشه هروز پنج صبح به حمام ميرفتم بعد از اون ساعت
 .هفت مي رفتم شيرين جون رو بيدار و به کاراش رسيدگي مي کردم  ،بعد از اون آزادم
تنها فرق من با بقيه خدمتکارا  :من آزادتر بودم  ،شيرين با من مهربون بود دليلش و نميدونم ،
برام عجيبه چون با بق يه خدمتکار و کارکنان اينجا خيلي خشک و بسيار جدي برخورد ميکنه  ،هيچ
کسي حق شوخي با شيرين جون و خنده الکي نداشت  ،همه اينجا لباساي مخصوص مي پوشن و
پوشيدن هر لباس خارج از لباس فرم به هر دليل ممنوع  ،هميشه کارا بايد سر زمان انجام بشه چيزي
 .که شيرين روش حساسه و من فاقدم در وقت شناسي که بيچاره ديگه عادت کرده به اين کارم
رفتم آشپزخونه براي چيدن ميز صبحانه داخل سالن کمک کنم  ،دم در آشپزخونه بود  ،دستم
داشت ميرفت در رو باز کنم که صداي مرجان و شنيدم ؛ خيلي آروم و پچ پچ وار به سيمين خانم
ميگفت
مرجان  :اخه سيمين خانم ببين کمتر از شش ساله اينجاست راحت با خانم(شيرين جون) حرف
ميزنه  ،شوخي ميکنه  ،راحت ميخنده ؛ اونوقت ما بايد همه چيز و رعايت کنيم از يازده سالگي اينجا
با مادرم بودم توو کاراي خونه کمکش مي کردم نه ساله اينجام اما هنوز يه روي خوش ازش نديدم ؛
اين دختره بي پدر م ادر از کجا پيداش شد نمي دونم  .همه واسه خدمتکار شدن رد شدن به جز اين
بچه يتيم اگه نبود من االن خدمتکار شخصي خانم بودم و کارام راحت تر  ،اون راحت بشينه و
بخوره و يه مقداري کار انجام بده  ،ما اينجا شب و روز بايد واسه زندگي راحت خودمون و بکشيم تا
 .يکمي پول دستمون بياد
سيمين خانم :اول اينکه ناشکري نکن حقوق تو به اندازته دوما از تو توقع ندارم اينطوري
حرف بزني مرجان  ،ثانيا َ ََ اين حرفا چيه ميزني زشته  ،ثالثا َ ََ اون دختر تابحال به تو بدي کرده
؟هان؟
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ساغر (خدمتکار) :اه مرجان حسوديت نسبت بهش ضايع هست يتيم چيه بهش ميگي چرا بي
.....پدر مادر ميگي بگو حسوديم شده
ديگه صداشون و نمي شنيدم  ،چشام لبريز از اشک شده بود ؛ از راهي که به اشپزخونه ختم
 .ميشد همونطور عقب گرد کردم
رفتم سالن تا شايد اينجا حالم بهتر بشه ؛ به ميز طاليي رنگ که وسط سالن بود نگاه کردم که
مجلل پرشده بود از غ ذا هاي مختلف ؛ با اين چند دقيقه گرسنم بود اما االن فقط گريه ميخواستم
 ،شيرين براي صبحانه ميومد سالن پس راهي براي فرار نداشتم سعي کردم حرفاشون و از
ذهنم دور کنم و چشام و به اطراف خونه متمرکز کنم شايد فراموشم شه  ،سالن پذيرايي شامل :ميز
طاليي رنگ سلطنتي  ،فر ش ابريشم تيره که مقداري از کف پارکت قهواي رو پوشونده بود  ،سقف
هم يک لوستر سلطنتي عظيم که کريستال کاري فوق العاده اي شده بود  ،انتهاي سالن اون گوشه يک
ميز عسلي بود که روش گرامافون قهوه اي قرار داشت و رو ديوار اطراف هم پنج تا تابلو فرش
کاردست خيلي زيبا ميخ شده بود
يکم منتظر موندم ديدم نه  ،اصال تحمل نداشتم بغض داشت خفم ميکرد ؛ با صداي بلند ساغر و
صدا زدم  ،سريعا اومد
ساغر :بله آرام
 .من :ساغر جان من ميرم باال شيرين جون اگه پرسيد بگو حالش بد بود
خيلي زود از سالن خارج شدم و به سختي
خودمو به پله ها رسوندم ؛ پام و که رو اولين پله گذاشتم يه قطره اشک از چشمام چکيد ؛ رفتم
توو خاطراتم
 .من :مامان توروخدا بيا تابم بده توروخدا
 .مامان :آرام  ،مامان انقدر ندو ليز ميخوري مادر
 .من :مامان بيا تابم بده قول ميدم ديگه ندوام
مامان  :اي شيطون االن ميام
از رو راه پله خونه نقلي مون اومد پايين دمپايي بنفش خال خاليشو پاش کرد ؛ اومد سمتم بلندم
:کرد و گذاشتم رو تاب کوچک خونمون مامان
.خوب ،محکم دسته هارو نگهدار
 .من :چشم
مامان شروع کرد به هل دادن تاب و من بلند آواز ميخوندم :تاب تاب عباسي خدا من و نندازي
.اگه من و بندازي بغل مامان بندازي
 .بچه بودم و قدرش و ندونستم
رسيدم دم در اتاقم در باز کردم و رفتم داخل و از پشت قفل کردم ؛ خيلي وقت بود گريه نکردم
 ، :دوباره ياد مامان افتادم زماني که گريه ميکردم اين شعر و ميخوند
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کمي تا قسمتي ابريست چشمان تو انگاري
سواراني که در راهند ميگويند مي باري
تو را چون لحظه هاي آفتابي دوستت دارم
مبادا شعله هايم را به دست باد بسپاري
مبادا بعد از آن ديدارهاي خيس و رويايي
مرا در حسرت چشمان ناز خويش بگذاري
زمستان بود و سرمايي تنم را سخت مي لرزاند
و من در خواب ديدم در دلم خورشيد مي کاري
هوا سرد است و نعش صبح روي جاده مي رقصد
 :گريم شدت گرفت بلند گفتم
خدا  ،خدا مامانم و ازم گرفتي  ،بابام و گرفتي با اينکه ازش بدم ميومد اما کدوم دختري هست
که از باباش بدش بياد ؛ ميگن دخترا باباين  ،خدا چرا بابام و گرفتي دوتا عزيزم و بردي که بنده
هات راحت بهم توهين کنن  .مامان کجايي ببيني چشماي آرامت و خيس کردن ؛ يادته مامان ميگفتي
:کسي که اين تيله هارو خيس کنه با من طرفه .کجايي مامان چشمام و باروني کردن
 :بابا جونم يادته ميگفتي
 .کسي دلت و بکشنه دلش و بد ميشکنم  .کجايي تنها تکيه گاه من ،دلم و شکستن
خدا دلت واسه غريبه گيم نسوخت  ،خدا تو که ميدوني من کسي و ندارم چرا گرفتيشون که
! .راحت بهم بگن بي پدر مادر  ،خدا دلم واسشون تنگ شده
 .انقدر ناله زدم که همونجا رو زمين خوابم برد
احساس مي کردم که يکي داشت صدام ميکرد ؛ چشام و باز کردم
شيرين  :آرام جان حالت خوبه  ،چرا رو زمين سرد خوابيدي
 .خنده اي کردم
من :شيرين جون من حالم خوبه  ،وهللا خيلي خوابم ميومد تنبليم شد برم رو تخت رو تختي و
بزنم کنار  ،خيلي هم خمار خواب بودم
.دروغ محض بود
من :ديگه همينجا ديگه افتادم
.شيرين  :چشات چرا پف کرده  ،اينقدر قرمزه  ،انگار گريه کردي
اينو چي بگم  ،آها فهميدم ؛ چه دورغاي شاخي ميگم
 .من :آهان  ،چشام بخاطر اينه که خواب کافي نداشتن قرمز شدن ديگه واسه اونه
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شيرين  :باشه خوب  ،در اتاق چرا قفل بود
واي خدا چي بگم
من :آخه ساغر  ،سيمين يا مرجان براي نهار صدام ميکردن صدرصد منم در اتاق و قفل کردم
که راحت بخوابم
شيرين چشاش و ريز کرد و گفت  :دروغگوي خوبي نيستي
من :آها  ،من  ،آره بابا
محکم زدم رو دهنم واي خدا چرا انقد چرت و پرت ميگم
من :واي نه  ،کي گفته دروغ ميگم ميبينيد توروخدا گفتم خوابم کامل نيستا دارم چرت و پرت
 .ميگم
شيرين سرش و تاسف بار چپ و راست تکون داد
 .شيرين  :برو دست و صورتتو بشور بلکه اين خواب از سرت بپره کارت دارم
وقتي از در اتاق رفت بيرون دوتا زدم توو سرم هر موقع هل ميشدم چرت و پرت بايد ميگفتم
چند بار خودمو سرزنش کردم و سعي کردم زماني که همچين اتفاقايي افتاد خوب و محکم حرفم و
 .بزنم
.هوف اما نشد ميگن ترک عادت موجب مرض است همينه وهللا
از جام بلند شدم و رفتم جلوي آيينه موهام و باز کردم چون صبح يکم نم داشتن بعدش بافتم
، .االن که بافتم و باز کردم فر شده بودن
همونطور باز گذاشتم و رفتم بيرون  .حوصله نداشتم از پله ها برم پايين پس روي نرده طاليي
رنگ نيمرخ نشستم و ليز خوردم
من :يوهو  ،من اومدم
به انتهاي نرده که رسيدم پريدم پايين  ،آخيش چه حالي داد اطرافم و نگاه کردم ،اوه لعنتي
 .شيرين اينجا بود خيلي تنفر داشت که يه نفر از اين کارا انجام بده ؛ عصبي نگام کرد
من  :شيرين جون خوب هوس کردم  ،در ضمن پله ها خيلي زياده نميدونم شما چطور خسته
نميشين
چپ چپ نگام کرد و چشم غره حسابي رفت
 .من :شيرين جونم خوب اونجوري نگاه ميکنين شبا خواب بد ميبينم آخه
شيرين  :اخه چرا انقدر عقلت کوچيکه  ،تو چرا فکر نميکني ؛ اگه بيوفتي و اتفاقي واست پيش
بياد يه عمر خودت بدبخت ميشي
سرم و انداختم پايين وهللا چي ميگفتم بدبخت حق داشت راست ميگفت
 .من:خوب ببخشيد
شيرين :بيا اينجا بشين ببينم
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رفتم کنارش نشستم عجيب بود تا به حال غير از کارهاي شخصي باهام کاري نداشت گاهي
باهم حرف ميزديم  ،اما مکالمه ساده که خيلي اوقاتم ميخنديديم االن خيلي جدي بود  ،منم از حالت
 .شوخ و شيطون اومدم بيرون و مثل خودش جدي شدم
من  :بفرماييد شيرين جون  ،چيزي شده
شيرين  :دخترم ميرم سره اصل مطلب يک هفته ديگه نوم قراره از آلمان برگرده ايران و بياد
 .پيش من
چند تا چيز و گوش زد ميکنم اينارو بخاطر خودت ميگم اگه همگوش دادي که هيچي ندادي هم
هر اتفاقي افتاد به من ربطي نداره چون من بهت گفته بودم -? :خيلي جدي هست و شوخي نداره ?-
به هيچ عنوان پا رو دمش نزار ? -از فوضولي خوشش نمياد و دوست نداره کسي توو کاراش
دخالت کنه
من :چشم  ،وظيفه من چيه
 .شيرين  :تو  ،هيچي فقط يه ذره هم شده از شيطنتت کم کن و دور و برش نپلک
من  :از اين لحاض خوب احتمالش کمه شيرين جون اما تمام تالشم و ميکنم که خودمو کنترل
.کنم
شيرين :خداکنه  .خوب  ،کاري باهات ندارم فقط برو باال اتاقم و مرتب کن
من :چشم شيرين جون ؛ راستي چطور در اتاقم و باز کردين اومدين داخل ؟
! شيرين  :من از همه اتاقا و دراي اينجا کليد زاپاس دارم
 .من :آهان اوکي
از جام بلند شدم به طرف پله هاحرکت کردم و يکي دوتا رفتم باال در اتاق شيرين جون و باز
کردم  ،اتاقاي اين خونه رو دوست داشتم چون فضاهاش خيلي قشنگ و شاد بود  .اتاق شيرين جون
 :شامل
تخت دونفره ليمويي طرح دار  ،پرده ليمويي ستش  ،فرش ليمويي سفيد  ،ميز آرايش سفيد با
صندلي و آينه ستش که خيلي قشنگ طراحي شده بود  ،يه ميز عکس کنار تختش بود و عکس هاي
خانوادگي شيرين جون قرار داشت  ،يه صندلي چوبي متحرک کنار در شيشه اي تراس قرار داشت
که شيرين جون هميشه عصر اونجا مينشيت و کتاب ميخوند  .رفتم رو تختي رو مرتب کردم کتاب
رو از روي ميز برداشتم و گذاشتم داخل اتاقک چوبي کوچيک که کتاباي مختلفي تو قفسه هاش قرار
داشت  ،کتابخونه خوبي بود  .لباس هاي کثيف و از رختکن برداشتم ؛ از اتاق دل کندم و پله هارو
رفتم پايين سمت آشپزخونه حرکت کردم  ،در آشپزخونه رو باز کردم با اولين کسي که رو به رو
شدم مرجان بود با غضب بهش نگاه کردم  ،دارم واست دختره بي شعور به من توهين ميکني يه
کاري کنم مرغاي آسمون به حالت گريه کنن
من :مرجان جون خسته نباشي عزيزم  .مرجان با ابروي باال رفته با تعجب داشت نگام ميکرد
من :چيزي شده
مرجان  :هيچي وهللا
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زير لب گفتم معلومه بي توجه بهش رفتم سمت لباسشويي  ،لباس رو انداختم داخلش از
آش پزخونه زدم بيرون به ساعت نگاه کردم هفت شب بود  ،خوب چن ساعتي وقت داشتم رفتم تو حال
روي يکي از مبل هاي فيروزه اي رنگ نشستم دنبال بهونه بودم  ،شيرين جون داشت فيلم مي ديد ،
خوب چي کار کنم  ،چيکار کنم آها يافتم از جام پاشدم رفتم سالن پذيرايي اونجارو رد کردم  ،رفتم
آشپزخونه مرجان و که ديدم سريع گفتم
من  :مرجان ميري بيرون
مرجان  :آره
من  :االن ميري
مرجان اره ديگه مگه نميبيني آماده ام  ،دوساعته داري وقتم و ميگيري
من وقتتو ميگيرم آرام نيستم اگه حاليت نکنم دنيا دست کيه
من  :ببخشيد عزيزم  ،بي زحمت رفتي برام يه قرص سردرد ميگيري ممنون ميشم
 .مرجان  :ببينم چي ميشه خدافظ و رفت
 .وا عجب آدميه
 .چه کالسيم ميزاره برام مسخره
اه دوساعته دارم با خودم حرف ميزنم رفتم سمت کابينت فلفل و نمک و برداشتم رفتم سر گاز
دراولين قابلمه رو باز کردم واي خدا جون ببين چيکار کرده خداوکيلي غذاي هاي مرجان خيلي
 .خوب بود  ،ايش اصال به جهنم به من چه  ،غذا سبزي پلو بود انقدر نمک ريختم که خدا ميدونه
در ماهيتابه رو باز کردم اوه اوه دست گذاشت رو نقطه ضعفم من ماهي درست کرده بود خوب
اين هيچي  ،در قابلمه بعدي رو باز کردم به به خورشت مورد عالقه شيرين جون  ،قورمه سبزي
 .بود توش و تا ميتونستم نمک و فلفل ريختم
در قابلمه بعدي رو برداشتم برنج ساده بود خوب هيچي  ،بعدي هم سوپ قارچ که من خيلي
 .دوسش مي داشتم پس تصميم گرفتم با اينم کاري نداشتم باشم
صداي پا شنيدم سريع نمک و فلفل و گذاشتم داخل کابينت يه ليوان برداشتم و رفتم سمت يخچال
درشو باز کردم و پارچ اب پرتقال برداشتم و براي خودم يکم ريختم
ساغر  :هي  ،ترسيدم دختر اينجا چيکار ميکني
 .من :دلم آب پرتقال ميخواست همين  ،بخدا کاري نکردم
ساغر  :وا مگه گفتم کاري کردي
اوف باز هل شدم  ،هل شدنمم کار دستم داد
من  :نه همينطوري گفتم
ساغر  :اوکي
من  :خوب من رفتم کاري نداري
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ساغر  :نه عزيزم برو
خوب کار من تموم شده بود اما هنوزم يکم مونده بود
رفتم سمت اتاق مرجان در اتاقش و باز کردم بُرس و روي ميز آ رايشش ديدم  ،عاليه خدا کنه
مو باشه داخلش برس رو از رو ميز برداشتم اخ جون دو سه تا تار مو بود داخلش سريع برداشتم و
از اتاق خارج شدم بدو بدو رفتم سمت آشپزخونه خوب الحمدهلل ساغرم نيس راحت در قابلمه رو باز
کردم انداختم داخلش ده دقيقه ديگه بايد ميز رو حاضر ميکردن بخاطر همين کارارو سريع انجام دادم
با دو از آشپزخونه خارج شدم رفتم حال ديدم شيرين جون نيست حتما رفته اتاقشبعد از يک ساعت
مرجان و ديدم که با دست پر اومد
من ِ :ا سالم خريدي قرصو
مرجان  :نخير بسته بود
ِا ِا ِا عجب دروغگويي بود با اين که قرص و الزم نداشتم اما خوب يه روزي که به دردم
ميخورد  ( ،البته چون فروشگاه نزديک بود گفتم بره از داروخونه قرص بگيره که يکم وقتش گرفته
) شه تا من به کارم برسم
منم خيلي ريلکس گفتم
من  :آها اوکي ممنون
رفتم اتاقم يکم با گوشيم بازي کردم که صداي قاشق چنگال اومد سريع رفتم پايين  ،سالن
غذاخوري ديدم مرجان داره ميزو ميچينه ؛ متوجه من نبود چون تو راس ديدش قرار نداشتم  ،وقتي
که کارش تموم شد ،رفت شيرين جون رو صدا بزنه منم دست به کار شدم سريع بشقاباي تميزو با
بشقاباي کثيف که روي صندلي ها مخفي کرده بودم عوض کردم و خيلي فرز رفتم گذاشتم تو
آشپزخونه  ،بدو بدو رفتم حال رو مبل نشستم  ،بعد از چند دقيقه صداي مرجان و شنيدم
مرجان :بيا شام  ،خانم االن مياد
از جام پاشدم و رفتم شيرين جون رو ديدم داشت ميومد پايين باهم رفتيم سر ميز  ،صندلي و
عقب کشيدم نشستم شيرين جون هم همينطور يدفعه شيرين چشمش به ظرف افتاد اول با تعجب بعد
بااخم و در اخر با عصبانيت بلند گفت  :مرجان
مرجان  :جانم خانم
شيرين  :اين چه بشقاب کثيفيه که آوردي مگه تو ميز و نميچيني ها ؟
مرجان لکنت گرفته بود  :م ...م  ....من  ،راستش خانم خودم چيدم اما کثيف نبودن اصال
شيرين  :البد من کثيف کردمشون
مرجان :نه خانم همچين منظوري نداشتم
 .شيرين  :بخاطر همين از نصف حقوق اين ماهت کسر ميشه
مرجان کم مونده بود گريش بگيره با عجز
گفت :خانم
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 .شيرين  :حرف نباشه  ،بيا ظرفارو بردار
اومد ظرفارو برداشت و رفت يا ابوالفضل اگه ميدونستم ميخواد اين طوري کنه يه کار مي
 .کردم نه دوتا اگه غذا هارو بخوره ميخواد با بدبخت چيکار کنه
 .بعد از چند ثانيه مرجان بشقابارو آورد
شيرين دو کفگير برنج ريخت روشم خورشت قورمه سبزي  ،از اون دور تار مو رو ديدم واي
 .خدا جونم معذرت ميخوام  ،توروخدا اخراجش نکنه يه وقت عجب شکري خوردما اه
شيرين اولين قاشق و گذاشت توو دهنش بعد از چن دقيقه متوجه مو شد  ،واقعا از ديدن قيافش
 .ترسيدم يه لحظه خودم و جاي مرجان گذاشتم  ،به خدا سکته مي کردم
بلندتر از قبل داد زد مرجان  ،مرجان دوباره اومد اما با قيافه پکر
شيرين  :ياال بيا اينجا بشين
کنار شيرين نشست شيرين تو يه ظرفه کوچيک شش قاشق خورشت ريخت
گفت  :همين و خالي خالي بخور
اولين قاشق و که گذاشت دهنش سريع ريخت بيرون موي خودشم از آورد بيرون
موهاي مرجان بلند بود نميتونستم موهارو کامل بندازم واسه همين مثل رشته ماکاروني قطعا
قطعه کردم ريختم توو خورشت با چشاي گرد داشت به مو و خورشت نگاه ميکرد  ،ديگه داشت
اشکش درميومد
 .شيرين  :مرجان کل حقوق اين ماه رو فراموش کن
واقعا مرجان پولکي بود ميدونستم االن اشکاش روون ميشه
! چشماش پر شد از اشک با بغض گفت  :ببخشيد خانم
شيرين  :شانس آوردي که خدمتکار چند سالمي وگرنه اخراج ميکردمت
مرجان  :بله خانم و رفت
شيرين هم از جا پاشد و رفت اتاقش به بقيه غذا ها هم توجهي نکرد  ،منم بودم حالم بد ميشد
 .يکم سوپ خوردم زياد ميل ميل نداشتم
رفتم سمت آشپزخونه که صداي گريه مرجان و شنيدم
مرجان  :آخه ظرفا تميز بود بخدا خودم ديدم مطمئنم در ضمن من هميشه زمان درست کردن
غذا موهام و مي بندم  ،نمک و فلفل هم به اندازه ميزنم ؛ بخدا اين خونه جن داره  ،نه اين که بزرگم
 .هست  ،باور کن سيمين خانم ساغر نخند اه
رفتم داخل آشپزخونه با ديدن قيافش خندم گرفت ،تمام خط چشم و ريملش پخش شده بود رو
صورتش رژ ش هم يکم پخش شده بود انقد که ميزد به لبش
من  :چي شده مرجان
!مرجان  :واي آرام به خدا من اون کارارو نکرده بودم
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کِر َمم گرفت
من  :ببين توو فاميلتون مرده داشتين که از تو ناراضي بوده باشه ؟
مرجان  :واي آره مادربزرگم پاشو کرده بود توو يه کفش که تو بايد با پسرعموت ازدواج کني
منم نکردم که نکردم  .چطور ؟
من :همونه پس
مرجان با ترس  :چي ؟
من  :ببين ما يه فاميل داشتيم که به حرفه کسي که مرده بوده عمل نکرده  ،بعد از يه مدت روح
مرده همه جا دنبالش بود و اذيت و آزارش مي داد ؛ آخرم به طرز خيلي فجيهي مرد  ،فهميديم فقط
 .به خاطر همون بوده
تا اين و گفتم مرجان شد مثل يه م جسمه  ،خشک مونده بود؛ رفتم جلو و يکي زدم تو صورتش
 .از اون حالت خارج شد
مرجان  :راست ميگي
من  :آره بابا دعا کن روح مادربزرگت تورو به کشتن نده
مرجان با ترس و گريه بلند گفت  :واي خدا عجب غلطي کردم  ،واي يکي به دادم برسه  ،من
 .جني شدم اي خدا سيمين خانم ساغر بدبخت شدم واي خدا
همينطور داشت زجه ميزد البته ساغر و سيمين خانم مشکوک بهم نگاه ميکردن ؛ بگذريم که
داشتم از خنده ميمردم با گفتن
 .من  :مرجان مراقب خودت باش
به حرفم خاتمه دادم از آشپزخونه رفتم که پشت بندش صداي گريش و با شدت بيشتري شنيدم ،
ديگه داشتم کنترلم و از دست مي دادم با دو رفتم اتاق در و باز کردم رفتم داخل تا ميتونستم خنديدم ؛
 .اشکم ديگه دراومده بود ؛ اوف خدا اين خوشي هارو ازم نگير
حرکت کردم سمت تختم و روتختي و کشيدم کنار روش دراز کشيدم و به حرف شيرين جون
فکر کردم
هفته ديگه قراره پسره مجهول بياد،مغرور ه  ،از شوخي و فوضولي خوشش نمياد از دخالتم
 .بدش مياد
چه خوب اين بشر خوراکه خودمه اصال دختري نبودم که فوضولي ودخالت وشوخي نکنم اينا
!هميشه تو الويت بود وعمرا نتونم انجام بدم
 .پس در نتيجه مهمون ما از دست من قراره سکته کنه  .از اين فکر لبخند بزرگي رو لبم اومد
گوشيم و برداشتم و واس پنج صبح تنظيم کردم
دينگ دينگ،دينگ دينگ،دينگ دينگ
ِا کله صبحي اين چه صداييه ديگه به زور چشمام و باز کردم اوف چقدر زود پنج صبح شد !
WCخدا جون خوابم مياد،آخه چرا،گوشيم و برداشتم و آالرمش و قطع کردم از جام پاشدم و رفتم
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داخل اتاقم صورتم و سريع شدم يه مسواک که اگه نميزدم سنگين تر بودم؛سريع رفتم داخل حموم بعد
از يک ساعت استحمام اومدم بيرون يه تاپ وشلوار دمپا برداشتم و پوشيدم موهام و با حوله خشک
کردم چون حوصله سشوار نداشتم همونطور نم دار گوجه اي بستم از اتاق زدم بيرون رفتم شيرين
جون رو بيدار کردم
من :بلند شو شيرين جون صبح شده ها
چشماش و باز کرد و به ساعت نگاه کرد بعد با تعجب به من نگاه کرد
من :چيزي شده ؟
شيرين  :نه  ،اما امروز در عجبم که چرا انقدر زود بيدارم کردي ؟
من  :ديگه ديگه شيرين جون امروز و فقط به عشق تو
شيرين  :باز صبح شد و شيرين زبونياي تو شروع شد
من :اه بده شادت ميکنم ؟
شيرين با لبخند  :نه حاال هم برو قهوه واسم بيار
رفتم پايين و يه قهوه درست کردم کنارشم يه ظرف کوچيک شکر براي شيرين کردنش رفتم
باال ديدم توو تراس نشسته ؛ قهوه رو روي ميزي که داخل تراس بود گذاشتم
من :بفرماييد شيرين جون اگه کاري نداريد برم اتاقتون و مرتب کنم
شيرين  :نه دخترم برو
رفتم سمت تخت و جمع و جورش کردم بعد از اون حمام و چک کردم که از لحاض شامپو و
 ...کم و کسري نداشته باشه  ،کامل بود اومدم بيرون و رفتم پايين خيلي وقت بود دوستم مريم و نديده
بودم حرکت کردم سمت حال تلفن رو از روي عسلي برداشتم شماره مريم و گرفتم  ،صدام و نازک
کردم
من  :سالم خانم محترم
مريم  :سالم بفرماييد  ،شما
من :از بيمارستان زنگ ميزنم از آخرين تماس هاي خانم آرام فروزش شمارو پيدا کرديم هر
چه زودتر تشريف بياريد بيمارستان مريم با بغض :چي الهي مريم واسش بميره خانم توروخدا حالش
چطوره  ،کدوم بيمارستان بستري هست
منَ :مر َمر گريه نکن فهميدم عاشقمي
مريم  :چ..چ..چي آرام تويي
ديگه نتونستم جلوي خودمو بگيرم بلند زدم زير خنده
مريم  :رو آب بخندي دختره بيشعور ميدوني چقدر ترسيدم آخه چُل َمنگ قلبم اومد توو دهنم که
 .من :خيلي باحال بودا اي کاش صداتو ضبط مي کردم
.مريم  :برو بمير ديگه واسم ارزش نداري
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من  :آره معلومه ديدم
مريم  :راستي از کجا زنگ ميزني
من  :تلفن خونه شيرين جون  ...چيه هميشه با موبايل زنگ زدم يه بار هم با تلفن ها
مريم  :خب بابا تو هم
من :ميگم َمر َمر جون پس فردا بيا خونمون باشه ؟ خيلي وقته نديدمت
مريم  :باشه کي دلش مياد به اون قصر نياد
من :مرض حاال برو گورتو گم کن کاريت ندارم باي
مريم :خدافظ چشم گربه اي
رفتم آشپزخونه مرجان و ديدم که چشم هاش شديدا پف کرده بود
من :مرجان چشات چرا اينطوري شده
 .مرجان  :تا صبح نخوابيدم فقط گريه کردم
بعد با بغض ادامه داد
 .مرجان  :روح مامان بزرگ و کجاي دلم بزارم
پوزخندي زدم  ،هنوزم توو فکره اونه پس
من  :ببين الکي فکر و خيال نکن چيزي نيست
مرجان  :اما ديشب خودت گفتي
من :اره اما مگه گفتم صدرصد
مرجان  :نه
من :آفرين پس الکي گريه نکن
مرجان  :وا قعا! ممنون  .اصال نميدونم اين مرجان چطور ادمي بود که توو گرفتاري هاش با
ادم خوب بود اما وقتي خرش از پل مي گذشت ديگه اصال ديگران و آدم حساب نميکرد  ،رفتم در
يخچال و باز کردم يک سيب سبز برداشتم و از آشپزخونه زدم بيرون راه و طي کردم و به حال
رسيدم  ،به راه رو يي که سمت حال بود رفتم به در اصلي نزديک شدم بازش کردم و پله هاي
سراميکي که با نور هاي مخفي شب ها به راه پله نما ميداد و طي کردم به باغ پشتي که جاي مورد
عالقم بود رفتم انگار که پا توو بهشت گذاشتي خيلي زيبا و رويايي بود .اون گوشه يه تاب دونفره که
 :کنارش درخت بيد مجنون قرار داشت چشمک ميزد رفتم رو تاب نشستم آروم با خودم زمزمه کردم
هيچ کس ويرانيم را حس نکرد
وسعت تنهايي ا م را حس نکرد
در ميان خنده هاي تلخ من
گريه پنهانيم را حس نکرد
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چشمام از اشک پرشد اما نزاشتم بريزن بايد قوي باشم حاال هرچقدرهم سخت مي بود آروم
صدا کردم راشِ ل  ،راشِ ل کوچولو کجايي پسر خوب بعداز چند ثانيه يه گوله برف و ديدم تند داره
مياد به سمتم با يه پرش اومد روي تاب من :سالم راشلي خوبي ببين واست غذا آوردم از توو جيبم يه
مقدار غذاي مخصوص گربه رو درآوردم و دادم بهش تند تند داشت ميخورد منم مشغول خوردن
سيبم شدم راشل و دوماهي ميشد که ديدمش يه بچه گربه پرشين که فوق العاده ناز و ملوسه و باهوش
همينطور نازش مي کردم  ،وقتي که غذاش تموم شد بهم تکيه داد صداي خروپفش ميومد آروم
از جام بلند شدم اونم چشماش و باز کرد اما دوباره خوابيد رفتم داخل خونه ساعت پنج عصر بود پله
ها رو يکي دوتا رفتم باال اول به سمت اتاق شيرين جون رفتم و دوبار به در زدم که صداش و شنيدم
شيرين  :بفرما
رفتم داخل طبق معمول رو صندلي چوبي متحرکش نشسته و داشت کتاب ميخوند
من :شيرين جون با من کاري نداريد
شيرين  :اين جارو يکم گردگيري کن  .آخه چه خدمتکاري بودم که هيچي بارم نبود خداوکيلي
با چه اميدي خدمتکار شيرين جونم نمي دونم و تا االن چرا اخراجم نکرده واسم سواله از پايين يه
دستمال و طي و شيشه پاکن برداشتم دوباره به داخل اتاق شيرين جون رفتم
طي رو گرفتم دستم و کشيدم رو پارکت شيرين جون همينطور داشت نگام ميکرد بعد از نيم
ساعت  ،چهل و پنج دقيقه با سختي تميزش کردم بعد رفتم سراغ شيشه پاکن و دستمال رو شيشه ها
پيس پيس شيشه پاکن ميزدم و با بدبختي به واسطه دستمال پاک ميکردم در آخر يه دستمال تميز تر
برداشتم و ميز هارو پاک کردم حدود دوساعت داشتم همين کارارو ميکردم ديگه رو به موت بودم
همون وسط نشستم
من :آي کمرم  ،واي پام  ،آخ مچ دستام نابود شدن ننه
شيرين :آها اينطوري تا به حال کار نکردي نه  ،به اين ميگن کار نه از اون کاراي ساده اي که
!! ميکني حيف  ،حيف که تويي خدمتکارم  ،وگرنه خدمتکاراي ديگه خونشون تو شيشه بود
من :يعني االن اين کارو با من نکردين ؟
شيرين  :نه تو که االن کاري نکردي
من :يا ابوالفضل من ميرم تا بيشتر از اين شهيد نشم
سريع با وسيله ها خارج شدم و گذاشتمشون سرجاش رفتم باال داخل اتاق رو تخت دراز کشيدم
انقدر خسته بودم که بدون خوردن شام چشام گرم خواب شدن و خوابيدم
دورز بعد
آخ جون امروز مريم جوني ميومد از حموم خارج شدم دوست داشتم امروز خوسکل تر باشم يه
تاپ گردني سفيد با يه شلوارک ستش که روي زانو بود پوشيدم خيلي خوب بود چون روش نگين
کاري شده جلوه خيلي خوبي توو تنم داشت موهامو باز گذاشتم گوشواره  ،گردنبند و دستبند سرخ ابي
مو برداشتم رفتم عقب به خودم نگاه کردم واو عالي شدم يه چي کم بود آها ناخن هاي دست و پامو
الک سرخ ابي زدم خوب ديگه تکميلم موهام خيس بود وقتي که خشک ميشد حالت فر به خودش
ميگرفت فقط موهاي جلوم و سشوار کردم و چتري ريختم
از اتاق دل کندم و خيلي سريع رفتم دم در اتاق شيرين جون درو باز کردم و صداش کردم
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من :پاشين شيرين جون هفت صبح هستا
چشماش و باز کرد نگاه تحسين آميزي به تيپم انداخت و لبخند زد  ،ميدونست امروز مريم مياد
اينجا و بخاطر همين از تيپ زدنم تعجب نکرد مجددا به همون کارايي که هروز انجام ميدادم مشغول
 .شدم
ساع ت نه صبح بود توو راه پله بودم که صداي کمي از آالرم گوشيم و شنيدم پام و تند وپله
هارو طي کردم با نفس نفس به اتاق هجوم بردم قبل از اين که قطع شه سريع بدون اين که ببينم
مخطبم کيه جواب دادم
من :بله ؟
مريم  :بله و بال چرا انقدر نفس نفس ميزني
من :صداي آالرم گوشي م و شنيدم اين پله ها هم که زياد با دو خودم و به اتاق رسوندم
مريم  :همونه پس  ،مهم نيس الغر ميشي
من :اه گمشو بابا من کجام چاقه  ،واقعا چاقم؟
مريم :ايول اعتماد به نفس دختر يکم تقويتش کن بابا شوخي کردم بدبخت داري از الغري
ميميري
من :آها حاال بهتر شد
مريم :نزديکما زنگ خونه رو زدم باز کن
منِ :ا باشه باشه خدافظ
بعد از چند دقيقه صداي زنگ اف اف اومد کليد و زدم و بازش کردم و رفتم در اصلي رو هم
باز کردم توو حال بود بلند گفتم شيرين جون مريم اومده
صداي ضعيفي شنيدم که گفت باشه دخترم االن ميام دوباره به راه رو رفتم که در اصلي
(ورودي ) اونجا بود تا در تکون خورد چشام و بستم و بدون توجه به اين که ببينم کيه بدو بدو رفتم
و بغلش کردم
من :سالم عشقولي من خوبي؟ جوابي نگرفتم
من :هو چرا جواب نميدي جنبه نداريا
ديديم صداي مردونه اي گفت  :خانم کوچولو برو اونور
 .من :وامريم به جبران اون روزکه پشت تلفن اذيتت کردم صدات و اينطوري ميکني
ديدم دارم من و ميکشه عقب  ،محکم تر از قبل بغلش کردم و فشارش دادم ميدونستم مريم از
محکم بغل کردن بدش مياد ديدم اعتراضي نميکنه
من :مريم تو که قبال با اخ و اوخت مُخ من و ميخوردي
با صداي خشمگين يارو تعجب کردم  :و لم ميکني يا نه ؟ که پشت بندش صداي شاد و خوشحال
شيرين جون و شنيدم
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!شيرين  :سالم نوه ي گلم خوبي آرشا جان بالخره از غربت دل کندي
توو ذهنم داشتم حرفاي شيرين جون و دو دوتا چهارتا ميکردم  ،چي؟ سريع کشيدم عقب من اين
بزغاله رو بغل کردم ؟
وجدان  :آرام جان کوري بزغاله چيه  ،به اين خوشکلي
من :آره موافقم ولي از من که خوشکلتر نيست ايش حاالم برو حوصله حرف با تورو ندارم
ديگه داشت اشکم درميومد اي خدا اون يه ذره شرف نداشتم جلوي اين رفت زير پام
 .آرشا  :سالم مادر جون آره اومدم تورو ببينم ديگه ممنون که منو از دست اين نجات دادي
وبه من اشاره کرد ؛ شيرين جون لبخندي زد و چيزي نگفت
من :نخير من شمارو بغل نکردم
آرشا با اخم و جديت  :بله ؟ ،البد من به شما چسبيده بودم
من :نه من شمارو بغل کرده بودم اما شمارو بغل نکرده بودم دوستم و بغل کرده بودم که
شمارو بغل کردم که شما فکر کرديد که من شمارو بغل کردم
آرشا  :خودت فهميدي چي گفتي
با مظلوم ترين حالت ممکن گفتم
من  :من فکر کردم شما دوستم مريم هستي
صداي زنگ اف اف اومد ميدونستم يکي از خدمتکارا درو باز ميکنه بعد از دو دقيقه مريم و
پشت اين عصا قورت داده ديدم
مريم  :سالم آرام جوني
من :بميري مريم .بخاطرت شرفم رفت
مريم  :چرا ؟
من :بهت ميگم بيا بريم
مريم  :آره اگه اين چنار بره کنار چرا که نه
من :مريم جان بيا بريم لطفا
مريم به زور خودش و کشيد کنار دستش و محکم کشيدم و باهم رفتيم باال در اتاق و باز کردم
و رفتيم داخل
من :خدانکشتت مريم از دست تو  ،از دست تو اه
مريم ِ :ا چرا باز قبال يه ابراز عالقه اي ميکردي
من :بله اما وقتي که گفتي نزديک خونم درو باز کن  ،رو حرفت حساب کردم بدون اين که
 ..ببينم طرف کي هست رفتم بغلش کردم فکر کردم تويي
خالصه کل قضيه رو واسش تعريف کردم
16
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من :مريم نخند بايد گريه کني آبروم رفت بيشعور
مريم يه نگاه بهم کرد و گفت  :ماشاهلل مثل حوري هم شدي يارو توو بغلت چه حالي کرده
من :مريم ميزنم نصفت ميکنم ها خيلي ازش خوشم مياد
مريم  :واي بهش گفتم چنار
 .زد زير خنده بعد جدي شد
مريم  :اوف چه هيکلي  ،چه صورتي  ،چه جديتي اصال کامل بود يارو اسمش چي بود  :آرش
 .....آرشين  .آر
منَ :نکُش خودت و بابا آرشا
مريم  :بيا اسمشم که معرکس توام که کم نداري مبارکه يه عروسي افتادم بادا بادا مبارک بادا
ايشاهلل مبارک بادا
من :چي واسه خودت ميبري و ميدوزي  ،نه بابا من با اين آبم تو يه جوب نميره اما واسه کرم
ريختن مناسبه اخ که چه حالي کنم با حرص خوردنش
مريم  :خاک برسرت از بچگي بي عرضه بودي اصن بلد نيستي تورش کني
من :مبارکه خودت
مريم  :نه بابا به من وصلش نکن خانم خانما  ،ببينم توو اين گرما منو تا اينجا کشوندي يه آب
پرتقالي  ،ميوه اي  ،کوفتي زهرماري نمياري گلومون و تازه کنيم
من :حقته اينجا بميري هم اشکال نداره
مريم  :حاال که خدا جونم و نگرفته ياال برو پايين تشنمه يه چيز خنک بيار بخورم
من  :باش وبه دنبال اين حرفم رفتم پايين شيرين جون و ديدم سريع از فرصت استفاده کردم
من :شيرين جون نوه تون مگه قرار نبود سه چهار روز ديگه بياد
آرشا  :بايد بابت رفت و آمدم به توهم اطالع ميدادم ؟
من :اصن االن کسي با شما بود من با شيرين جون بودم
به شدت اخم کرد که گفتم
! من :راستي هر چند هزار اخم يه چروک رو پيشوني ايجاد ميکنه
از چشاش آتش مي باريد
از پله ها داشتم مي رفتم باال که گفتم  :شيرين جون به ساغر بگين آب بياره بخدا نگرانم
شيرين  :چرا مگه چي شده ؟
 .پوزخندي زدم
! من :نوه تون داره آتيش ميگره مي ترسمگردنم بيوفته
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موندن و جايز ندونستم و با دو رفتم داخل اتاق و درو پشت سرم بستم و بهش تکيه دادم
مريم  :کو ميوه ات کو نوشيدني ؟
من  :خوراکي رو ول کن بپرس چيکار کردم
مريم  :باز چه غلطي کردي
تمام قضيه رو واسش تعريف کردم
مريم  :نيومده پيرش کن خوب  ،رو که نيست سنگ پا کرجه
من :مريم با من کاري نکنه
مريم  :نه بابا  ،هرکاري هم بکنه کسي که روبه روم ميبينم انقدر پررو و زبون دراز هست که
جلوش وايسه البته اگه هُل نکني
من :واي ميرم من که هُل ميشم خيلي سوتي ميدم
مريم  :حاال هرچي  ،من ديگه اينجا نميام
من :وا چرا ؟
با لحن گريون گفت
مريم  :اخه المصب مردم از گشنگي من از صبح هيچي نخوردم گفتم ميام اينجا يه چي کوفت
ميکنم
 .من :اه يادم رفت االن ميرم ميارم
از اتاق زدم بيرون
سريع پله هارو رفتم پايين وارد آشپزخونه شدم دوتا ليوان برداشتم و داخلشون شير خنک ريختم
و از ظرف مخصوص کيک دوتا تيکه کيک شکالتي برداشتم و کنار شير گذاشتم  ،يه ظرف ديگه
 .برداشتم دوتا سيب و يه مقدار توت فرنگي و پرتقال گذاشتم
هر سه تا ظرفارو گذاشتم توو سيني و رفتم باال
من :خوب حاال بفرما نوش جان کن
مريم  :اي جان من عاشق شيرم و شروع کرد به خوردن
من :مرمر همش واسه خودته بخدا باور کن
مريم  :هر هر تو برو خودتو مسخره کن
من :انقد اون قضيه رو به رُ َخم نکش مريم
بعد از اين که حسابي خورديم و حرف زديم مريم حاضر شد واسه رفتن
من :کجا ميري
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مري م  :برم ديگه خيلي موندم با شيرين جون نتونستم يه ذره اختالط کنم ايشاهلل يه روز ديگه
ميام بيشتر ميحرفيم امروز و ديگه بيخيال ولي چه روزه پرخاطره اي بودا
من :آره توو تاريخ بايد ثبت شه مريم از اتاق رفت بيرون و من پشتش حرکت کردم چيزه
خاصي هم بخاطر اون پسره نپوشي دم اون که همه چي و با خيال آسوده ديد  ،خيلي مسخره ميشه اگه
 .بخوام برم لباس بپوشم
و مريم و راهيش کردم و گفت به شيرين جون سالم برسونم  .هعي خبر نداره zرفتم پايي
شيرين جون االن مشغول نوه مقراراتيشه اه اه رفتم باال دم اتاقم بودم که صداش و شنيدم داشت با
تلفنش ميحرفيد دقت کردم کجاست اه مار از پونه بدش مياد دم لونش سبز ميشه دقيقا بغل اتاقمه اتاقش
 .عجبا
خدايا يه سوال چرا به من شانس نميدي خدا واقعا چرا؟
پوفي کردم و رفتم داخل اتاق پرده بنفش اتاقم و کشيدم کنار گيتارمو برداشتم و رفتم توو تراس
رو صندلي ساده اونجا نشست م (گيتار و رقص چند تا چيزه ديگه بلد بودم که از بچگي به لطف مامانم
) توشون حرفه اي بودم  ،من و با سختي کالس ميفرستاد تا دختر هنري بار بيام
انگشتام و روي سيم هاي گيتار کشيدم و با لذت شروع کردم به خوندن
دوباره باز خياله تو خيابونايه خيسه شهر فاصلمون خيلي شده اين دفعه بيشتر از قهر
دوباره ديوونه شدم تو اين هوايه باروني يه دنيا بغضه تو گلوم نميشکنه به آسوني
پاييزه دلگيري نموند اگه ميموندي تا تهش کج نميکردي راهتو ميومدي تا آخرش
قدم زدن تو اين هوا يه حاله عاشقونه بود
گرفتن دستايه من واست يه روز بهونه بود
دلم هنوزم واسه تو يه جوره ديگه ميزنه با اينکه ساده رد شدي ساده ازت نميگذره
هنوز تو گوشم ميپيچه صدايه خنده هاي تو چطور فراموش بکنم يه دنيا خاطراتتو
گذشتي از خيالمو حتي نکردي باورش پاييزه دلگيري نبود اگه ميموندي تا تهش
يادم مياد لحظه اي که داشتي ميرفتي از پيشم
گفتي تو اين خزون واست بارون آخري ميشم
تمومه يادگاريات هنوز واسم يه خاطرست
بازم خيابونايه خيس لعنت به هر چي فاصله ست
دلم هنوزم واسه تو يه جوره ديگه ميزنه
با اينکه ساده رد شدي ساده ازت نميگذره
هنوز تو گوشم ميپيچه صدايه خنده هاي تو
چطور فراموش بکنم يه دنيا خاطراتتو
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گذشتي از خيالمو حتي نکردي باورش
پاييزه دلگيري نبود اگه ميموندي تا تهش
مهدي بابا دوست _ بارون
سنگيني نگاه کسي و حس کردم سريع سرم و چرخوندم سمت تراس کناريم اه باز اين
من :بله مشکلي پيش اومده
آرشا  :چجوري با اين صداي افتضاح روت ميشه بخوني ؟
چي اين چي ميگه من صدام به معناي واقعي عالي بود هر کي هم ميشنيد صدام و جادو ميشد
بعد اين مياد ميگه افتضاح اللخصوص که کالس گيتار مي رفتم و مربيم رو صدام به صورت رايگان
کار ميکرد  ،اين ميخواست حرص من و در بياره اما کور خونده من حرصش و در ميارم
خيلي ريلکس گفتم
من  :نظرت براي من بي اهميته حاال هر چقد بگي کو گوش شنوا اونايي که بايد تعريف
 .ميکردن کردن نيازي به دخالت ديگران ندارم
 .آرشا  :هر کي بر اساس لياقتش
رفت داخل اتاق
بلند و با حرص گفتم  :لياقت من و تو تعين نميکني
ميشنوي اه
از جام پاشدم و رفتم داخل اوف گفتم اين گيتار المصب و بزنم اعصابم آروم شه بدتر چيز
 .مرغي شد
گذاشتم سر جاش گيتارو  ،ساعت چنده ؟ دست راستم و آوردم باال دقيق يک بود نيم ساعت
ديگه وقت نهاره تا اون موقع ميتونم به کارام برسم
رفتم جلو آينه موهام و ديدم فر فر بود بردم باال گوجه اي بستمش آخيش راحت شدم گوشواره ام
و درآ وردم و گذاشتم جاي مخصوص جواهراتم ادکلنم و برداشتم اي بابا اينم چند روز ديگه تموم مي
 .شد رو خودم خاليش کردم به به چه خوش بو شدم
مصرف ادکلنم ماشاهلل از حد خارجه رفتم در بالکن و بستم و پرده اتاق و کشيدم اتاق تاريک
شد به االن به ساعت نگاه اي بابا يه بار نشد که رو زمان دقيق باشم يک چهل دقيقه بود ديرم کرده
بود  ،سريع از اتاق خارج شدم و رفتم پايين
شيرين جون و اون سر ميز بودن واي من مگه با اين ميتونم راحت غذا بخورم ميزان خورد و
خوراک من خيلي باال بود اما نميدونم اين همه ميخوردم کجا ميرفت چاق که هيچ الغر ترم ميشدم .
کنار شيرين جون يه صندلي کشيدم عقب و نشستم
آرشا  :يکم دير تر ميومدي
با قيافه اي مسخره گفتم
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من  :آخي اما اين به شما مربوط نيس کسي که بغلمه قربونش بشم بهم هيچي نگفت پس حرف
 .بقيه واسم مهم نيست ميفهمي که چي ميگم
واقعا اگه شيرين جون نبود همين جا من و ميکشت اونقدر از دست من عصبي بود
شيرين با اخم تشر زد
شيرين  :بسه لطفا غذاتون و بخوريد
شيرين جونم راه افتاده ها غير مستقم گفت خفه شيد
من :چشم شيرين جون
اما اون چيزي نگفت و فقط اخم کرد مغرور  ،بي ادب  ،بداخالق  ،گوشت تلخ
کل صفت هاي بد دنيا اصن واسه همين اختراع شده .اول توو يه کاسه کوچيک سوپ جو
ريختم و خوردم بعد دوتا کفگير برنج ريختم چهار تا هم جوجه برداشتم خوردم وقتي که غذام تموم
شد دو تا ليوانم آب نوش جان کردم در آخر يه مقدار ژله  .سرم و بلند کردم شيرين جون که عادي
داشت غذاش و ميخورد آرشاي گور به گوري داشت مثل بز نگاه ميکرد ديگه اعصابم داشت بهم مي
ريخت
من :اتفاقي افتاده
با مسخرگي نگاهم کرد
آرشا :نه وهللا
 .من :خوبه غذات و بخور کمتر نگاه کن و حرف بزن
دندوناشو انقد محکم رو هم فشار داد که من جاي اون دندونام درد گرفت
 .من :رحم کن بهشون
سريع از جام پاشدم و رفتم داخل اتاقم حقشه تا اون باشه به من گير نده
ايش نشستم رو تختم اوف باز که بيکار شدم چيکار کنم آها ميرم باغ پشتي دوباره رفتم پايين و
از در اصلي بيرون زدم سمت باغ پشتي حرکت کردم ِا آقا جعفر اينجا بود
آقا جعفر باغبون اينجا بود و با دستاي جادوييش اينجا و کل حياط مثل بهشت کرده
من :سالم عمو جعفرخوبي
جعفر :سالم بابا جان مرسي تو چيکار ميکني با شيطوني ها
همه فهميدن شر هستم گفتم ِ :ا عموجعفر به اين خوبي
جعفر :تو دختر خوبي عموجان با همين وروجک بازيات خنده رو به لب همه آوردي
من :اِوا راست ميگين ؟
ياد اون آرشا افتادم سريع گفت
کورن خوبي هارو نميبينن
من  :پوف نه عمو بعضيا بالنسبت َ
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جعفر  :چرا دخترم ؟
من :عمو اين پسره عصاقورت داده هست نوه شيرين جون حالم و ديگه بهم زده  ،اين شيرين
جون به اين خوبي نوه اش چرا اينطوريه نميدونم اه اه
جعفر :دخترجان غيبت نکن
من :چشم ِجفري جون
جعفر :بيا برو انقد مزه پروني نکن
من :باسه عمو َج َفل و رفتم رو تاب نشستم
همينطور تاب ميخوردم که متوجه يه گنجشک شدم که گوشه اي افتاده بودو جيک جيک ميکرد
رفتم سمتش آخي بالش شکسته بود الهي بميرم براش
من :عمو جعفر اين پرنده رو نديدين
 .جعفر  :کدوم پرنده دخترم
اوکي همونه پس نديده گنجشک رو
من :هيچي گنجشک بالش شکسته بلندش کردم
توو دستم گرفتمش بلند جيک جيک مي کرد قلبش تند تند ميزد  ،چه ناز بود اين گنجشک
مظلوم کوچولو رفتم پيش عمو جعفر
من :عمو اين و ميگما
جعفر  :دخترم چرا گرفتيش تو مگه ميتوني درمانش کني
من :عمو درسته رشته اصليم پرستاريه و از دامپزشکي اطالعات خاصي ندارم اما يه چيزايي
 .که حاليم هست
! جعفر  :من ديگه کاريت ندارم اما اگه اين حيوون خدا بميره مقصرش تويي
من :نگران نباش عمو جون
رفتم داخل خونه سريع به اتاقم هجوم بردم از توو کشوم جعبه کمک هاي اوليه رو بيرون
آوردم خدا کنه بانداژ دا خلش باشه چون استفاده ام از اين جعبه زياده  ،درش و باز کردم خداروشکر
موجود بود از جعبه يه بانداژ خارج کردم آروم دور بال گنجشک بستم
من :خوب گنجشک کوچولو به محض اين که خوب شي تورو به حياط اصليت ميبرم اصال
 .نگران نباش خوب
از فرصت استفاده کردم ساعت سه بعدازظهر بود تا شش عصر ميتونستم يه قفس درست کنم
 .براش يه مقوا برداشتم همراه با قيچي و چسب بعد از يک ساعت تالش هام واقعا بي نتيجه بود
گنجشک گوشه اي از اتاق گذاشتم و رفتم پايين به سمت حال حرکت کردم و آشفته رو مبل
نشستم آرشا رو ديدم که داره مياد پايين امتحانش ضرر نداشت
 .من :هِي تو
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با اخم برگشت سمتم بعد به راهش ادامه داد اه مگه ادم انقد يوپس
من :آقاي آرشا خان و آروم زير لب گفتم يوپسه مغرور
آرشا  :شنيدم چي گفتي  ،کارت چيه
 .من :پيچ پيچيه
داشت ميرفت که گفتم
من :نه نه وايسا بابا  ،با دو رفتم جلوش وايستادم
 .من :خوب ببين مي دوني راستش چيزه
اوف فک کن من از اين درخواست کنم حيف که مجبورم
من :ميدوني
با مکث ادامه دادم
 .من  :کمکم ميکني
نگاهش رنگ تعجب گرفت اما چهرش هيچ تغييري نکرد
آرشا  :چه کمکي؟
من :اول بگو آره يا نه
آرشا  :واسه من حد و مرز تعيين نکن  .پسره پررد
من :يه قفس کوچ ولو ميخوام براي يه گنجشک درست کنم که بالش شکسته و ميخوام تا زماني
که خوب شه توو همون قفسي که نتونستم درست کنم بمونه
آرشا  :باشه کمکت ميکنم
بدون چون و چرا قبول کرد ولي اي کاش نميکرد با اون اخماش اصال راضي نبود انگار
 .آرشا  :برو از آقا جعفر تخته چون بگير ميخ و چکش هم بيار
همه ي اون چيزايي که خواست آوردم و از عمو جعفر هم تخته چوب نازک و باريک گرفتم
هم ضخيم و کلفت و رفتم پيشش
 .من :بفرما
بعد از چند دقيقه با چهار تا چوب ضخيم يه مکعب درست کرد و ديواره هاش رو از چوب
هاي نازک به صورت عمودي پر کرد فقط يه قسمت باز بود که اونم بايد در کوچيک درست ميکرد
.سقفشم مثلثي بود
 .داخلش از وسط يه چوب گذاشت که گنجشک بتونه روش وايسه
 .رفتم از آشپزخونه دوتا ظرف کوچيک به درد نخور برداشتم سمت اتاقم حرکت کردم
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هميشه براي گربه ها و گنجشک ها غذا داشتم چون خيلي بي پناه بودن و کسي واسه اينا ارزش
 .قائل نيست نه تنها اين دوتا نوع بلکه همه نوع حيوانات همينطور بودن
يه مشت دونه برداشتم و ريختم توو ظرف دوباره پايين رفتم و توو اون يکي ظرف آب ريختم
و آروم گام برداشتم رفتم بيرون ديدم کامل اون چيزي رو که ميخواستم درست کرده
! من :واي چه نازه
و سريع پله هارو طي کردم اون دوتا ظرف و داخلش گذاشتم
 .من :خوب خيلي ممنون
چيزه خاصي نگفت اصال اين لياقت حرف زدن نداشت بي توجه به من رفت باال منم اون قفس
خونه مانند و برداشتم و رفتم داخل با قفس رفتم باال در اتاق و باز کردم
 .من :سالم مظلوم من خوبي ببين برج زهرمار به واسطه من برات چي درست کرده
برداشتمش و رفتم تراس
من :خوب بيا برو توو خونه خودت  .گذاشتمش داخل قفس و قفسم گذاشتم گوشه تراس داشت
تند تند دونه ميخورد بيچاره چقد گشنش بود
ساعت شش عصر بود سريع از اتاق خارج شدم و رفتم پيشه شيرين
 .من :سالم شيرين جون
بازم داشت کتاب ميخوند آروم سررشو بلند کرد
شيرين :سالم دخترم ميتوني بري به کاراي خودت برسي امروز کاره خاصي ندارم
من :باشه و اومدم بيرون هوف روزام همش تکراري شده تو اولين فرصت به مريم ميگم بريم
آهنگ  pmcرو روشن کردم زدم  tvبيرون يکم بگرديم منم که عشق گشت و گذار .به حال رفتم و
شهاب تيام داشت پخش ميشد کال آهنگاش و دوست داشتم خواننده باحالي بود از دور صداي بلند آرشا
رو شنيدم که با موبايلش صحبت ميکرد برگشت و با غضب بهم نگاه کرد وا ِچشِ ه اين
آرشا  :خوب ديگه چه خبر
آرشا :آره بابا اومدم ايران خيلي مشتاقم ببينمت
آرشا :باشه پس  ،فردا همون پاتوق هميشگي
آرشا :نه تا فردا باي
يعني کي بود نکنه دوست دخترش بود اگه دوست دخترش بوده پس چه سرعت عملي داره اين
بشر يه روزم نشده اومده ها خيلي سوالم شده بود
من :کي بود ؟
عصباني برگشت سمتم
من :ها ؟
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! آرشا  :صدا کمه زيادتر کن  ،اصال درک نکن که يکي اينجا داره با تلفن حرف ميزنه
وا خوب اولش متوجه نشدم که تو حال داره ميحرفه پس بخاطر همون بود بلند بلند داشت حرف
.ميزد
منم نه گذاشتم نه برداشتم
من  :اولندش من تورو نديدم اينجايي بعدش متوجه شدم که داري با تلفن حرف ميزني درضمن
ميخواي بلند تر کنم آهنگشم که خيلي خوبه!؟ ها؟
.آرشا برو بابايي گفت و از پله ها رفت باال که شنيدم زير لب گفت  :دختره نفهم
حرصي شدم بلند گفتم
من  :هر چي هم ميگي خودتي
 :آرشا
از پله ها رفتم باال اين دختره اصال زبون ادم حاليش نميشد فقط هم رو اعصاب منه از اون
! .موقعي که اومدم به عمارت يه نفس راحت اگه کشيده باشم
 .صداي اس ام اس گوشيم بلند شد نگاه کردم رادمهر بود
فردا ساعت فردا ساعت سه و نيم دربند جاي هميشگي ام داداش_
 .براش تايپ کردم
 .اوکي _
گوشي و پرت کردم رو ميز رو تخت دراز کشيدم ساعدم و گذاشتم رو پيشونيم يه نفس عميق
کشيدم ياد رونيکا افتادم اون و کجاي دلم بزارم آدم دختر بازي نبودم اما خيلي از دخترا هر سري پا
پيچم ميشدن خيلياشون و با بدبختي رد ميکردم اما بعضياشون و با اينکه غرورشون خورد ميشد اما
ول کن نبودن رونيکا هم يکي از اونا بود البته اون فرقش اين بود که ايراني بود صبح هم بهم زنگ
زده بود که بل يط ميگيره مياد  .اصال حوصلش و نه داشتم و نه دارم يه شيرت  ،شلوار گرمکن از
داخل کمدم برداشتم و از اتاق خارج شدم  ،در عمارت و باز کردم و رفتم بيرون به سمت زير زمين
حرکت کردم
اولين در که وسايل داخلش ورزشي بود مخصوص بدنسازي و رد کردم به در دوم رسيدم
.خوب
باز ک ردم رفتم لباسامو توو رختکن عوض کردم اومدم بيرون رفتم داخل استخر آب گرمش بهم
آرامش ميداد  .به خودم فکر کردم که چقدر که بعد از مرگ پدر و مادرم چقدر سختي کشيدم و بعد
از اون زندگيم خالي بود از کار و کار و کار و به پولدار شدنم فکر کردم به کسايي که بعد از
قدرتمن د شدنم چقدر ادعاي دوست داشتنم و ميکردم ؛ دورو برم خالي بود از آدما اما چشمشون فقط
دنبال مالم بود
بعد از يک ساعت از استخر خارج شدم و به سمت رختکن حرکت کردم
آرام
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واي خدا تا شام چي کار کنم رفتم جلوي آينه وايستادم روز به روز به جاي اين که اضافه وزن
بگيرم کمبود وزن ميگيرم اه همينطور داشتم با خودم حرف ميزدم که صداي موبايلم من و از فکر
آورد بيرون مريم بود
من :جون
مريم  :سالم جوجه اردک زشت
من :کور شه کسي که چشم ديدن خوشکليم و نداره
مريم :ببند در طويله رو
من :نچ نچ خير سرت دختري بايد سرسنگين باشي بدوني کي از دهن گشادت حرف دربياري
....بيرون
مريم  :او خواهر من پياده شو باهم بريم
من :شيرين جون گفته با غريبه ها جايي نرم
! مريم :يه وقت کم نياري
من :نه خواهر تو فکر من نباش مراقب خودت باش کم نياري
مريم :اينارو ول کن فردا پايه بيرون رفتن هستي؟
من :ببين پايه بودن که هستم ولي بايد ببينم شيرين جون من و مرخصم ميکنه يا نه
 .مريم  :اوه اوه حواسم نبود
من :بله خانوم خانما حاال ميخوايم کجا بريم
مريم :نميدونم حاال فردا تو اجازه بگير بعد يه جارو انتخاب ميکنيم ديگه
من :باش کاري نداري
 .مريم  :نه جوجه اردک باي
سريع قطع کرد اصن آدم نبود هر موقع يه صفت بهم ميداد
رفتم پايين به سمت آشپزخونه حرکت کردم مرجان و ديدم داشت سوپ و هم ميزد تازه داشت
سوپ و درست ميکرد  .در يخچ ال و باز کردم خوب چي بخورم نه وللش اينجا نه در فريزر و باز
کردم آها يه بستني پذيرايي شکالتي خواستم بردارم که صداي مرجان و شنيدم
م رجان :آرام جون ميري از زير زمين رختکن استخر لباساي کثيف و بياري
من :من چرا مگه خودت نميتوني
مرجان :وا دارم سوپ و آماده ميکنم اگه برم هم ته ميگيره خراب ميشه
با بي ميلي گفتم  :باشه
از بستني شکالتيم دل کندم و از عمارت زدم بيرون به سمت زير زمين حرکت کردم
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گاماس گاماس رفتم سمت دومين اتاق که رختکن بود و انتهاش استخر او چقدر لباس اينجا بود
دونه دونه برداشتم و رو دستم گذاشتم کارم که تموم شد از پشت نفساي کسي رو روي گردنم حس
 .کردم
يا خدا اين کيه که اين همه بهم نزديک شده نکنه دزده ميخواد منو ببره سرنگون کنه با فکر
وحش ت زده جيغ کشيدم که بالفاصله دستش و گذاشت رو دهنم و مانع جيغ کشيدنم شد و برم گردوند
.
اه اين که آرشا بود
! من :چته مثل جن ظاهر ميشي
آرشا :به شما ربطي داره
 .من:معلومه شايد از ترس مردم  ،اونوقت مقصر کيه جناب عالي
صداش و شنيدم که زير لب گفت باز ور وراش و شروع کرد
من :خودت ور ور ميکني ها از االن بگم کسي حق بي دليل بي احترامي کردن به من نداره .
اوه ا وه باز اخم کرد من ادم ترسويي نبودم اما خوب اين اخم که ميکرد نميدونم چرا ازش ميترسيدم
چون دستش و دو طرفم گذاشته بود راه فراري نداشتم بادستام هلش دادم که متوجه هيکلش شدم
اي جان چه سيکس پکايي داشت واي خدا از رو لباس همچين آش دهن سوزي هم نبود اما االن
خدايا خلقتت و قربون همينطور داشتم نگاه ميکردم که متوجه پوزخندش شدم  .اه لعنتي االن چه
فکري ميکنه
من :ها؟
آرشا  :هيچي شما مراقب باش پس نيوفتي
من :واسه چي
آرشا  :واسه چيزي که روبه روته
من :آخي مگر خودت به خودت ايمان داشته باشي وگرنه همچين آش دهن سوزيم نيستي و
اينکه اگه اعتماد به نفس تورو خر داشت االن سلطان جنگل بود  .دوباره اخم کرد
آرشا :پس دوساعت خيرگيت براي چي بود
با پرويي تمام گفتم
من  :واسه اين که توقع نداشتم اون هيکل ورزش کاري درشت  ،يه هيکل عادي باشه در نتيجه
 .تو فقط باده خالي هستي
وايي از چشاش آتش ميباريد
من :بکش کنار ميخوام برم
 .آرشا عصبي :نه حرفت و بزن راحت باش اگه بازم چيزي ميخواي بگي بگو
کنار نميرفت المصب باز يه راه داشتم از زير دستاش خم و از حصار دستاش خارج شدم هوف
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 .من :فعال که حرفي ندارم ولي اگه يادم اومد حتما ميگم
پا تند کردم و از اونجا زدم بيرون پله هارو طي و در اصلي رو باز کردم به سمت آشپزخونه
که رفتم متوجه مرجان شدم بخاطر کار مرجان باز با اون برج زهرمار برخورد کردم االن فک
ميکنه طالبشم و خيلي ازش خوشم مياد در صورتي که برعکسه و دوست ندارم سر به تنش باشه اه
از دست تو مرجاناه
من :بفرما مرجان خانوم
مرجان :وا چته
نميخواستم ناراحتش کنم  :هيچي وللش
در فريزر و باز کردم بستني شکالتيمو برداشتم
يه قاشق کوچيک هم همراش بود روي کابينت نشستم و مشغول خوردن شدم بعد از چند دقيقه
صداي پا اومد چشم دوختم به در که ساغر و ديدم که توو فکره
من :او ساغر غرقي ها يا خودش مياد يا نامش يا شورت تيکه پارش
ساغر :ساکت بابا فعال عشقي موجود نيس
من :پس چته ؟
ساغر :بين خودمون باشه بچه ها اين يارو نوه خانم ثبات شخصيتي ندارها يه بار خوشحال يه
بار عصباني چشه ؟
من :چطور
ساغر :هيچي االن اومده بود باال بخدا داشتم از ترس سکته ميکردم اين عصباني ميشه خيلي
 .ترسناک ميشه بابا
 .يه لبخند اومد رو لبم فکر کنم باز بخاطر من عصبي شده ايول ايول خوشم اومد حقشه
من  :ساغر جان خواهر ولش کن اون و اون خره کي باشه
چيه بابا چ را چشم و ابرو ميايد راست ميگم ديگه اه خيلي مسخره اس اخم ميکنه ادم اولش
 .ميترسه ولي عمرا بتونه غلطي کنه
 .ميخواستم ادامه بدم که ديدم دارن لباشون و ميجوئن
من :اه چتونه چرا اينطوري ميکنيد اصال با شما هم نميشه حرف زد پوف  .سريع برگشتم عقب
تا از آشپزخونه برم بيرون که به يه جسم محکم برخوردم
من :آي و محکم چشام و روهم فشار دادم با چشم بسته گفتم
من :خودتون ببيند ديگه اسمش مياد بدبختي هم پشتش مياد اصال نحسه اين بشر  ،آي دماغم
 .نابود شد
 .آرشا  :صفت ديگه هم هست بگو
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اين صداي کي بود چقد صداش شبيه آرشا بود واي نکنه خودشه عجب غلطي کردم ميگم چرا
چشم و ابرو ميان چيکار کنم االن  .آروم چشام و از هم باز کردم
 .من با لبخند  :سالم
اما اون اخم داشت
آرشا رو به ساغرگفت
.آرشا  :برام يه نسکافه درست کن بيار اتاقم
بعد يه نگاه بهم انداخت که از صد تا فحش بدتر بود و رفت بيرون
با ناراحتي نگاهشون کردم
من  :اخه بچه ها چرا اينطوري شد
هردو باهم گفتن
حقته _
 .من :اصن ارادت خاصي بهم دارين نه ممنونم که انقدر دوسم دارن
مرجان  :واقعا حقته بود
ساغر  :ول کن عزيز من مخور غم گذشته گذشته ها گذشته
آشفته گفتم
من  :باشه و از اونجا خارج شدم بازم جلوش ضايع شدم لعنتي ساعت نه شب بود زودتر به
سالن پذيرايي رفتم و رو صندلي زرشکي رنگ نشستنم بعد از يه ربع ميز از غذاها پر شد  ،شيرين
جون و آرشا باهم اومدن پايين خالصه شامم باهم خورديم حاال با هر سختي که بود بعد از اون يکم
ديدم که برنامه هاي تکراريش خسته کننده بود بعدش هم رفتم الال tv
آرشا
آروم چشمام و باز کردم به ساعت نگاه کردم نه صبح رو نشون ميداد به دستشويي رفتم و
صورتم و شستم يه مسواک م زدم کمد و باز کردم يکي از لباسا آويزون بود يکي افتاده بود يکدومش
چروک بود يکم بايد جمع جور ميکردم که متاسفانه حوصله اش رو نداشتم از بين اونا يه پيرهن
برداشتم با يه شلوار مشکي کتون که هردو چروک بودن  ،اينطوري نميشد هرچه زودتر بايد يه
 .خدمتکار بگيرم اينطوري هم توو وقتم صرفه جويي ميکنم هم ميتونم به کاراي ضروري تر برسم
اتو رو زدم توو برق و بعد از بيست مين کارم تموم شد لباسارو آماده رو تخت گذاشتم رفتم
پايين کسي نبود حتما خدمتکارا رفتن به کاراي ديگه رسيدگي کنن يه قهوه براي خودم درست کردم
داغ داغ خوردم دوباره باال رفتم و لباسام و پوشيدم تا نهار خيلي وقت بود سوئيچ پورشم و برداشتم و
از عمارت رفتم بيرون  .بالخره چند سالي بود که از کشورم دور بودم و دلم براي جاي جاي اينجا
تنگ بود
بعد از دوساعت دور دور و گشت و گذار به عمارت رفتم چون بعد از ظهر با رادمهر قرار
داشتم بايد زودتر به کارام ميرسيدم  .رفتم به اتاقم يه دوش سرسري گرفتم و اومدم بيرون يه کت
اسپرت مشکي و تيشرت سفيد و شلوار سفيد که از قبل آماده کرده بودم و پوشيدم ساعت رولکس رو
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که بند هاي چرم مشکي داشت دستم کرد م تو آينه يه نگاه به خودم انداختم خوب شده بودم موهام نم
دار بودو حوصله خشک کردنشون و نداشتم کفشاي مشکي کالج رو پام کردم و از اتاق زدم بيرون
به سمت سالن پذيرايي رفتم مادر جون و اون دختره زبون دراز منتظر من نشسته بودن
من :مادر جون من چون بيرون قرار دارم امروز ناهار و خونه نميخورم
شيرين :باشه پسرم داري ميري مراقب خودت باش
من :چشم فعال
و از عمارت خارج شدم بعد از يه ربع  ،بيست دقيقه به محل مورد نظر رسيدم
آرام
از خواب بيدار شدم و کاراي هميشگيمو انجام دادم بعد از چند ساعت که بيکار شدم دم اتاق
شيرين جون رفتم و دو بار به در زدم
شيرين :بيا داخل .رفتم داخل اتاقش
من :شيرين جون راستش ميخواستم بدونم اگه ميشه اجازه بديد امروز و با مريم بريم بيرون
البته اگه ميشه
 .شيرين :باشه دخترم موردي نيست
رفتم جلو و لپ چروکيدش و ب**و*س کردم
.من :فدات بشم
رفتم بيرون اين آرشا رو از صبح تابحال نديدم  ،به درک شرش کم بابا رفتم به اتاقم و به مريم
زنگ زدم
من :سالم مرمري
مريم :سالم چه خبر خوبي چي شد اجازه رو صادر کرد ؟
من :بله
مريم :ايوهلل عالي شد چند ساعت ديگه اونجام
 .من :اوکي باي
 .مريم :فعال
گوشيم و قطع کردم و گذاشتم رو ميز به اتاقم يه نگاه انداختم يکم تميز کاري ميخواست بعد از
دوساعت به اتاق يه نگاه انداختم به به برق ميزد چه برقي لباسام و با يه تيشرت صورتي و شلوار
آديداس صورتي عوض کردم رفتم پايين وقت نهار بود شيرين جونم بود بعد از دومين صداي پاي
کسي و شنيدم کسي نبود جز آرشا نگاه کردم بهش اوه اوه نگاه کن چه تيپي هم زده روبه شيرين جون
گفت
آرشا :مادر جون من چون بيرون قرار دارم امروز ناهار و خونه نميخورم
شيرين :باشه پسرم داري ميري مراقب خودت باش

30

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
آرشا :چشم فعال  .و رفت
او همونه پس داره مي ره پيش جي افش دختر بازه بدبخت اصال به قيافش نمياد اينطور ادمي
 .باشه
با صداي زنگ اف اف به خودم اومدم فکر کنم مريم بود يکي از خدمتکارا درو باز کرد بعد
از چند دقيقه مريم رو توو سالن ديدم
مريم ِ :ا سالم خوبين نوش جونتون ببخشيد بد موقع اومدم
شيرين :نه دخترم خوش اومدي
من :شيرين جون من ميرم حاضر شم
شيرين :تو که چيزي نخوردي
من :نه نميخواد با مريم ميريم بيرون يه چيز ميخوريم حاال
شيرين  :برين به سالمت
سريع از جام بلند شدم و رفتم اتاق يه مانتو عروسکي قرمز کوتاه  ،شلوار مشکي کتون،
روسري قرمز مشکي و کفش پاشنه بلند قرمزم و پوشيدم  .رفتم جلوي آيينه روسرويم و مدل
فرانسوي بستم موهاي طاليمم فرق وسط باز کردم از توو کيف لوازم آرايشم خط چشم برداشتم مدل
گربه اي به چشمام کشيدم و رژ آلبالويي هم به لبام زدم عقب رفتم و يه نگاه به خودم انداختم عالي
 .شدم يه ب**و*س واسه خودم فرستادم در آخر کيف پول مشکيم و دستم گرفتم و رفتم بيرون
! مريم :اوه خانم شماره بدم
من :نه اقا خودم صاحاب دارم
مرين با لحن کشداري گفت
مريم  :جون
...من :مرض ،زهرمار ،حناق بيست و چهارساعته  ،زهرحال
مريم :خوب خوب غلط کردم االن ترورم ميکنه اه  ،بريم
من :بريم باهم از خونه زد يم بيرون از باغ خارج شديم مريم ماشينش و داخل پارک نکرده بود
بيرون گذاشته بود
)من :حيف نيست اين عروسک و ميزاري بيرون (ماشينش کيا اوپتيما آلبالويي بود
مريم :بيخيال بابا اگه اين عروسکه پورشه و مازراتي و .....پس چي ان ؟
من :اونارو وللش مال تورو عشقه
مريم  :دقت کردي با ماشينم ست شدي؟
خنديدم
من :آره راستي کجا ميريم ؟
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مريم  :نميدونم ميگم بريم دربند جيگر بخوريم
من :آره آره لواشک و قره قوروت هم بخوريم
مريم  :ايول پس پيش به سوي دربند
من :ديوونه
بعد از چند دقيقه به محل مورد نظر رسيديم پياده شدم و گوشه اي ايستادم تا مريم بياد ديدم با يه
پسره بحثش شده رفتم نزديک
مريم :آقا من اول اينجا ميخوايستم پارک کنم پس جاي منه
پسره :خانم محترم جاي پارک هميشگي من اينجاست پس لطفا بريد جاي ديگه پارک کنيد
مريم  :يعني چي مگه اين يه قسمت و خريديد ؟ ها؟
پسره  :نخير اما جاي پارک من همينجاست هللا و اکبر
مريم بي توجه به اون برو بابايي گفت و سوار ماشينش شد و دقيقا همونجا پارک کرد وقتي .
که پياده شد با يه لبخند پيروز مندانه روبه اون پسره گفت
 .مريم  :فعال
و دستم و کشيد
من :خيلي غدي
مريم  :ميدونم عزيزم ولي چه ناز بود پسره ها  ،نه نه اصال هم نبود
! من :مريم دست از خوددرگيري بردار خوب
 .مريم  :باشه
باهم رفتيم جاي هميشگي توو يکي از آالچيق ها نشستيم يکم که نشستيم مريم گفت
مريم :من ميرم چهارتا سيخ جيگر بگيرم
مريم :اوکي  .بعد سه مين اومد
من :چي شد از گشنگي مردم
مريم :منم مثله تو اما بصبر االن ميارن  .چند دقيقه بعد جيگرارو آوردن با مريم اولين سيخ و
که برداشتيم صداي اهم اهم کسي اومد من و مريم باهم سر بلند کرديم ِا اين که آرشا بود ! اون پسره
بغل دستش هموني بود که با مريم بحث کرد نکنه آرشا با اين قرار داشت من فکراي منفي کردم
چميدونم وهللا
مريم رو به آرشا کرد
مريم  :سالم بعد
روشو کرد طرف پسره
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مريم  :بله چيزي شده ؟
 .پسره  :ببين اونجا که ماشينت و خودسر پارک کردي الاقل از پاتوق من و دوستم بلند شين
 .آرشا  :رادمهر بس کن
پس اسمش رادمهر بود
رادمهر  :نه داداش انگار اين دختره زبون ادم حاليش نميشه
مريم :پوف من زبون تور و حاليم نميشه غير معقول حرف ميزني حاال هم که داري ميبيني ما
زودتر اينجا نشستيم و سريع سرش و گردوند سمت من
 .مريم :خوب بگو ببينم ديگه چه خبر
 .مثال ميخواست بهشون بفهمونه که ديگه هرچقد ميخواي حرف بزني بزن واسم مهم نيست
رادمهر جدي و ريلکس گفت :باشه خودت خواستي
و دست آرشارو کشيد و کنارمون جا گرفتن مريم چشاش داشت ميوفتاد کف زمين از اين همه
پر رويي من هم توجهي نکردم االن فکر ميکنن چه خبره  ،مريم قيافش آشفته بود که يدفعه لبخند
شيطوني زد با احتياط و بدون برخورد به اونا از آالچيق خارج شد بعد از پنج دقيقه اومد آروم گفتم
من :کجا رفتي
مريم  :بهت ميگم حاال يه پسر جوني اومد سمت ما دستش پر بود از خوراکي که شامل  :چيپس
 ،پفک  ،تخمه  ،لواشک  ،کيک و هزار تا چيزه ديگه
پسره :بفرماييد خانم اينم سفارشاتون  .وا من و مريم عمرا ميتونستيم اين همه بخوريم آروم گفتم
من :اوال مريم ما هنوز جيگرو نخورديم ثانيا َ ََچرا خودت نياوردي دادي يکي ديگه بياره
خوراکي ها رو ثالثا َ ََ چرا امروز داري انقد ولخرجي ميکني فهميديم پول توو جيبي داري بابا
مريم ِ :ا گفتم بهت ميگم تو تا ميتوني بخور  .جيگرو خورديم بعد از اون چيپس با ماست بعدش
پفک و کلي خوراکي هاي ديگه در اخر هم تخمه ديگه جا نداشتم ميدونستمم اگه نميخوردم و به حرفه
مريم عمل نميکردم  ،اخر سر پشيمون ميشدم ،
 .ميدونستم که يه نقشه اي داره تقريبا مثل خودم بود
اون بدبختاهم دو پرس کباب سفارش دادن و خوردن بعدم باهم فقط حرف زدن از هر چيزي از
دخترا بدترن  ،بماند که با ديدن اون خوراکيا چقدر تعجب کردن دو ساعتي اونجا بوديم که مريم گفت
مريم :پاشو بريم
من :باشه باهم رفتيم بيرون که مسئولش اومد
آقا :خانوم پول
مريم  :نگران نباشين اين آقا و به رامهر اشاره کرد حساب ميکنه  ،بعد از اينکه مسئولش رفت
رادمهر گفت
رادمهر :چرا من و گفتي
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مريم  :حقته با من لج کردي بايد منتظر عواقبش مي موندي باي باي
دستم و کشيد و رفتيم داشتم از خنده ميمردم يکم که دور شديم با مريم خنديديم
من  :مريم خيلي پررويي
مريم  :لطف داري هاني
من  :چرا خودت خوراکيهارو نياوردي ؟
مريم  :اخه اون دوتا به ادم نگاه نميکنن که بخاطر همين گفتم اون پسره بياره ديدي که کامال
مشاهده کردن و تعجب  ،از قبلم آمادگي داشتن ديگه وگرنه يدفعه ميديدن سکته ميزدن بابا ولي آرام
باور کن جا ندارم دارم ميترکم
من :ديوونه اي تو ديوونه
 .مريم  :کمال همنشينه من برم ماشين از پارک خارج کنم
سوئيچ ماشين و از توو کيفش برداشت و سوار ماشين شد بعد از اينکه ماشين و از جا پارک
 .درآورد در سمت شاگرد و باز کردم و نشستم
مريم پوکيديم يه آهنگ بزار از داخل کيفش يه فلش آورد بيرون و وصل کرد به ظبط آهنگ
غمگيني پخش شد که دلم گرفت
!من :اَه مريم اين چيه افسرده شدم
مريم  :ميخواي بخواه نميخواي هم بخواه به من چه
از کيفم يه فلش پيدا کردم همونو برداشتم و جاشو با اون يکي فلش عوض کردم صداي حامد
پهالن تو ماشين پخش شد آهنگ بِيس داري بود صداش و زياد کردم
امشب بروم در ميخانه
يادت بکنم منه ديوانه
همدمم شود جام و پيمانه
قلبم بخدا شده ديوانه
امشب بروم در ميخانه
يادت بکنم منه ديوانه
همدمم شود جامو پيمانه
خواننده کيه ؟
..حامد پهالنه
امشب چه شبيست شبه مهتاب است
دلبرم کجاست نکند خواب است
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اين آهنگ ما چقدر شاد است
امشب هرکسي اينجا آزاد است
امشب چه شبيست شبه مهتاب است
دلبرم کجاست نکند خواب است
اين آهنگ ما چقدر شاد است
امشب هرکسي اينجا آزاد است
امشب چه شبيست
ازون شباست
امشب چه شبيست
عجب شبيست
منه ديوانه
بر سر در ميخانه
..حامد پهالنه
امشب بروم در ميخانه
يادت بکنم منه ديوانه
همدمم شود جام و پيمانه
قلبم بخدا شده ديوانه
امشب بروم در ميخانه
يادت بکنم منه ديوانه
همدمم شود جامو پيمانه
خواننده کيه ؟
..حامد پهالنه
امشب چه شبيست شبه مهتاب است
دلبرم کجاست نکند خواب است
اين آهنگ ما چقدر شاد است
امشب هرکسي اينجا آزاد است
امشب چه شبيست شبه مهتاب است
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دلبرم کجاست نکند خواب است
اين آهنگ ِ ما چقدر شاد است
امشب هرکسي اينجا آزاد است
امشب چه شبيست
ازون شباست
حامد پهالن _ امشب
مريم  :اي جان چه باحال بود
من :آره
بعد از نيم ساعت به عمارت رسيديم
من :ممنون مريم خيلي خوش گذشت روز پرخاطره اي بود
مريم :موافقم زياد
خنديدم من :بله بايدم موافق باشي  .رفتي خونه به عمو و خاله سالم برسون
مريم :بزرگيتو عزيزم کاري نداري
 .من :نه خداحافظ
ماشين و روشن کرد و رفت زنگ اف اف رو زدم در باز شد راه سنگي رو طي کردم بعد از
دودقيقه به دم در عمارت رسيدم آروم در و باز و به سمت حال حرکت کردم پله هارو باال رفتم به
اتاقم رسيدم دستگيره رو کشيدم پايين و دا خل رفتم لباساي بيرونم و با يه شلوارک لي تا زير زانو و
يه تيشرت کارشده سفيد عوض کردم موهامم با کش دم اسبي بستم پاپوشاي سفيدم و پوشيدم رفتم
پايين توو حال شيرين جون و ديدم  ،پله ها به صورتيه که از حال بايد ميرفتي کسي هم متوجه نمي
شد بخاطر همين اومدني نه من متوجه شيرين جون شدم نه شيرين جون متوجه من  ،رفتم رو مبل
پهلوش نشستم
من :سالم شيرين جون خوبين
شيرين :سالم دختر ممنون خوش گذشت ؟
من :بله خيلي خيلي زياد
 .شيرين :خداروشکر
چشمم به ساعت افتاد يک ربع مونده بود به هشت خيلي وقت بود ميز و چيده بودن خواستم
فکرم و به زبون بيارم که
شيرين :بيا بريم شام خيلي وقته ميز چيده شده
من :واي ممنون شيرين جون انقدر خوردم که دارم ميترکم تک خنده اي کرد و گفت
شيرين :باشه برو اتاقت استراحت کن فعال آزادي
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 .من :واقعا ممنون
جدي جدي خيلي خسته بودم و انگار بهم دنيا رو دادن با دو رفتم اتاقم رو تخت دراز کشيدم
آخي امروز روز خيلي خوبي بود دستم و به حالت دعا بردم باال خدايا اين خوشي هارو از ما نگير
الهي آمين
 :آرشا
با رادمهر خدافظي کردم سوار ماشين شدم لبخند کوچيکي رو لبم اومد چقدر امروز حرص
خورد بيچاره تا به حال انقدر عصبانه نديدمش دستم و سمت ظبط بردم آهنگ ماليمي پخش شد  .به
عمارت رسيدم در و با ريموت باز کردم و رفتم اون گوشه پارک کردم بعد از اين که ماشين و پارک
کردم به داخل عمارت رفتم به سمت پله ها حرکت کردم دم اتاق رسيدم دستگيره رو کشيدم پايين
رفتم داخل لباسام و با لباساي خونگي عوض کردم با ديدن اتاق بهم ريختم اعصابم خورد شد دوباره
رفتم بيرون و پله هارو به سمت پايين حرکت و به حال رفتم نه اونجا نبود به سالن غذاخوري رفتم
داشت ميوه ميخورد
من  :سالم
شيرين :سالم پسرم خوبي  ،خوب بگو ببينم خوش گذشتو
من :بله
فکرم سمت اتاقم رفت
من :مادر جان من يه خدمتکار شخصي ميخوام
 .شيرين  :باشه عزيزم يکي از خدمتکاراي اين خونه رو انتخاب کن
با به ياد آوردن آرام نيم چه لبخندي رو لبم اومد
 .شيرين  :بريم به حال اونجا راحت تر ميتونيم حرف بزنيم
حق داشت خدمتکارا براي جمع کردن ميز رفت و آمد ميکردن  ،سالن غذاخوري رو رد کرديم
و به پذ يرايي رسيديم اونجارو هم رد کرديم و به حال رسيديم  ،رو يکي از مبل ها نشستم اون هم
 .کنارم نشست
شيرين  :خوب  ،ميگفتي
من :بله من خدمتکار شخصي ميخوام از پس جمع و جور کردن اتاقم برنميام انتخاب هم کردم
شيرين :کي ؟
من :آرام
آرام
از توو اتاق موندن خسته شدم به اندازه کافي هم استراحت کردم از جام بلند شدم و رفتم بيرون
چند تا پله رو آروم طي کردم که متوجه مکالمه بين آرشا و شيرين جون شدم با دقت گوش کردم
شيرين :خوب ميگفتي
آرشا با جديت گفت
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آرشا  :بله من خدمتکار ميخوام از پس جمع و جور کردن اتاقم بر نميام انتخاب هم کردم
شيرين  :کي ؟
يعني کي رو ميخواست انتخاب کنه خداروشکر نميتونست من و انتخاب کنه چون من خودم
خدمتکار شخصيه شيرين جونم  ،بعد يه مکث گفت
آرشا  :آرام
جان اين االن چي گفت؟
 .....شيرين  :پسرم اما اون
آرشا اخمي کرد
 .... .آرشا  :ميدونم اما من اون و انتخاب کردم حاال اگه حرف من ارزش داره قبول ميکن
سريع پا تند کردم و رفتم پايين بلند گفتم
من :نه نميشه يعني چي شيرين جون من خدمتکار شخصي شمام نه اون  ،مقطع گفتم
ن
م
ي
ش
ه
 .نميشه
آرشا با تمسخر و ابرو هاي باال رفته بهم نگاه کرد از جاش بلند شد و با گفتن شب خوش به
اتاقش رفت با عجز رو به شيرين جون کردم
 .من  :توروخدا شيرين جون اي بابا
ديگه داشت گريم ميگرفت خدايا ميدونستم همه کارام و تالفي ميکنه هوف
شيرين  :بهت گفتم پا رو دمش نزاز نگفتم ميدونم که دقيقا برعکسش رو انجام دادي من نوه ام
 .و ميشناسم هيچ وقت واسه اين چيزا انقدر پافشاري نميکرد
هر کاري هم ميکردم ميدونستم هيچ تاثيري رو تصميمشون نداشت ناچار گفتم
من :باشه شب بخير و رفتم به اتاقم اه لعنتي نيم ساعتي گذشته بود که تق تق در اتاقم زده شد
بي حال گفتم
من :بيا تو
مرجان بود اومد يه برگه اي رو ميزم گذاشت و گفت
مرجان  :آقا داده ابروهام رفت باال
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من :باشه و رفت بيرون از جام پاشدم برگه رو از رو ميز برداشتم با ديدنش اعصابم بهم
ريخ ت عوضي برنامه روزانه داده بود وعده هاي غذاييشم بايد براش ببرم اتاق آقا سالن غذاخوري
نمياد برگه رو پرت کردم رو ميز دوباره نشستم رو تخت و غمبرک زدم تا يک و نيم دو شب بيدار
موندم انقدر اين پهلو و اون پهلو شدم که بالخره چشمام گرم خواب شد
چشاموباز کردمو به ساعت نگاه کردم ساعت هفت بود ريلکس از جام پاشدم يه تيشرت قرمز
باشلوار جذب مشکي پوشيدم موهام و بازگذاشتم پاپوشاي مشکيم و پام کردم داشتم ميرفتم سمت اتاق
شيرين جون که با به ياد ا وردن آرشا سرجام موندم واي بادو رفتم سمت اتاقم برگه رو برداشتم نگاه
کردم راس ساعت شيش صبح بايد بيدارش ميکردم کاغذو تا کردم و گذاشتم توي جيبم درو باز کردم
و بايک قدم به اتاق بغلي رسيدم آروم درزدم جواب نداد،درو باز کردم که با دوتاتيله خشمگين مواجه
شدم،سعي کردم با ارامش برخورد کنم بالبخند رو بهش گفتم
من:سالم صبح بخير
آرشا:يک ساعت و نيم هست که دير کردي،عالوه بر اينکه اتاق و کامال بايد مرتب
کني،پارکتارو سه بار با طي تميز ميکني
:واي مگه اتاقش چقدر کثيف بود نگاهمو از چشماش گرفتم و به اتاقش دوختم اروم گفتم
من:ديگه چي؟
آرشا:واينکه صبحانم و اماده کن هرچه زودتر
من:چي درست کنم؟
آرشا:توبرنامه غذايي که بهت دادم هست
من:باشه
آرشا:اگر ميخواي به تنبيهت اضافه نشه تابيست دقيقه ديگه اماده باشه
بدون اينکه حرفي بزنم با دو رفتم پايين کاغذو از توي جيبم دراوردم
چه خوش اشتها يه ليوان ق هوه  ،تخم مرغ آبپز و تيکه ميوه هاي نگيني همه رو داخل سيني
گذاشتم کنارشم يه مقدار نان تست يکم گوجه قاچ کردم تند رفتم باال و مراقب بودم يه وقت قهوه
نريزه به دم اتاق رسيدم بدون در زدن وارد شدم با نيم تنه برهنه آرشا روبه رو شدم سريع چشام و
بستم
من :واي معذرت
آرشا  :چرا چشمات و بستي
 .من :لطفا يه چيز تنت کن
بعد از چند ثانيه صداش و نزديکم شنيدم
 .آرشا  :باز کن چشات و
يدونه رو باز کردم خوب وضعيت سفيده چشمام و کامل باز کردم
 .من :فاصله اسالمي رو رعايت کن
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پوزخندي بهم زد و رفت داخل تراس يعني چي  ،فکر ميکنه بيستا بيستا دوست پسر دارم و
 .واسش الکي کالس ميام اَه به درک بزار هرجور ميخواد در موردم فکر کنه
سيني و بردم تراس رو ميز چيدم غذارو
آرشا  :خوب برو به وظيفت عمل کن
من :بعد ببخشيدا وظيفم چيه
! آرشا  :مرتب کردن اتاق  ،تميز کاري به عبارتي همون ُکل َفتي
اخم خيلي بدي کردم ا ز تراس رفتم داخل اتاق بغض کردم تازگيا چقدر لوس شده بودم  ،آرام ،
دختر ولش کن حرفاي اون برات بايد بي ارزش باشه پس محکم باش بغضم و با سختي قورت دادم
شروع کردم به جمع و جور کردن بعد از يک ساعت متوجه آرشا شدم رفت سمت کمدش يه دست
کت و شلوار مشکي و يه پيرهن سفيد برداشت شايد ميخواست لباساشو عوض کنه سريع از اتاق
خارج شدم بعد از يک ربع دو بار به در زدم
من :بيام
 .آرشا  :بيا تو
رفتم داخل دوباره به کارم مشغول شدم البته آرشا رو هم زير نظر داشتم کروات مشکي بست ،
کتش رو روي دستش گذاشت کيف سامسونتش و برداشت موبايلش و به دست گرفت و رفت  .کله
صبحي خوشتيپ کرده بود کجا ميرفت ؟
به ساعت ديواري خيره شدم چي؟ ساعت نه و نيم صبح بود انقدر غرق کار شدم که متوجه
زمان نشدم خدا از روي زمين َو ِرت داره آرشا
آرشا
شماره رادمهر و گرفتم کسي که به جاي من در نبودم شرکت و با سختي اداره ميکرد بعد از
چند بوق جواب داد
رادمهر  :سالم آرشا
من :سالم خوبي ؟
رادمهر  :مرسي تو خوبي ؟
من :ممنون  ،رادمهر دارم ميام شرکت
رادمهر  :اِه جدي پس رئيسمون داره تشريف مياره ؟! باشه باشه فعال من برم مثل اينکه مشکلي
 .پيش اومده
من :فعال
گوشي و قطع کردم اون زماني که مادر و پدرم و از دست دادم بابام تو وصيتش شرکت و زده
بود به نامم در صورتي که اون موقع وضع روحيم خوب نبود و تنها فرد مورد اعتمادم رادمهر ! ،
بدون هيچ ترسي شرکت و سپردم بهش ميتونستم شرکتم و مثله بقيه چيزا بفروشم اما دلم نيومد که يه
عده رو از کار بيکار کنم  ،رفتم آلمان بعد از اون گه گاهي خبرايي از رادمهر ميگرفتم و فهميدم که
 .بهترين آدم و انتخاب کردم
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سوار ماشين شدم و نگهبان درو باز کرد خارج شدم يک ربعي تو راه بودم وقتي که رسيدم
خيلي تعجب کردم چقدر تغيير کرده بود يکي زد رو شونم برگشتم ببينم کيه که با رادمهر مواجه شدم
! من :سالم چقدر فرق کرده با قبلش
رادمهر  :پس چي فکر کردي ميدوني چقدر براش زحمت کشيدم يکي از بهترين شرکت هاي
! معماري هست برادر من
ابروهام ناخودآگاه رفت باال
 .من :پس مديونتم
چپ چپ نگام کرد گفت
 .رادمهر  :محض اطالع خواستم بگم همين بيا بريم
باهم رفتيم داخل شرک ت دو طرف نگهبان بود احترام گذاشتن و سالم دادن سري تکون دادم رو
کردم طرف رادمهر
من :رادمهر بهشون گفتي من کيم ؟
رادمهر  :آره ناسالمتي رئيس اصلي
من :ميمردي نگي حتما بايد ميگفتي ؟
رادمهر  :بد کردم بعد بدبختا هر رفتار بدي ازشون رخ ميداد اخراج
من :بالخره ميتونستم اون روشونو ببينم
رادمهر  :حاال هرچي بيا بريم دفترت رئيس
من و داخل اتاقي برد تقريبا بزرگ بود دو تا کاناپه راحتي و يه ميز شيشه اي که بين کاناپه و
ميز مديريت بود روش هم شطرنج قرار داشت کنارش هم همون ميز اصلي قهواي رنگ که روش
همه تجهيزات الزم بود خوب بود خوشم اومد
من :اينجاست ؟
رادمهر  :بله  ،پسنديدي
من :آره رفتم و پشت ميز نشستم
! رادمهر  :رئيس بازي رو شروع کن دو تا پاهاتم بزار رو ميز امر کن
 .من :نه بابا چه رئيس بازيي راستي االن چند تا مشتري داريم
رادمهر با جديت کامل شروع کرد به حرف زدن هميشه بحث کاري که ميشد جدي برخورد
.ميکرد و من از همينش خوشم ميومد
رادمهر  :آرشا مشتري زياده و همونطور که گفتم جزو بهترين شرکت هاس شرکت  .....سه
نفر از مشتري هارو قبول کرديم فعال که قراردادها مونده که سفارش هاشونم خيلي دقيق و سخت
هست و حسابي بايد روش وقت گذاشت خداروشکر معمار هاي خوبي اينجا مشارکت دارند که
کارمون راحت تره و يکي از اون ها تويي و خيلي با اومدنت کارها جلو ميوفته چون به يه معمار
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دقيق نياز داشتيم که خدا رسوند و اينکه قوي تر ميشيم انشاهلل  ،براي بعد از ظهر هم يه جلسه داريم
و بايد حضور داشته باشي که هم با همکارا آشناشي و هم از نمونه کارا ديدن کني
من :اوکي تقريبا اطالعاتت واضح بود جلسه چه ساعته ؟
رادمهر  :چهار پنج ساعت ديگه هست حدودا دو نيم  ،سه
من  :باشه
رادمهر  :من ميرم به باقي کارا برسم فعال
 .من  :اوکي فعال و رفت بيرون
کامپيوتر رو روشن کردم به نت وصل شدم چند تا ايميل واسم اومد بازشون کردم از همين االن
خوش آمد گويي ها شروع شده بود بعضي ها هم مشتري بودن که خواستار فعاليت با شرکت ما بودن
!
آرام
جوني واسم نمونده بود رفتم تختش دراز کشيدم آخ چقد خدمتکارا بدبختن
وجدان :تا قبل از اون چي
.من :ول کن وجدان جان گذشته ها گذشته من قبل و چيکار دارم دوره خوشيم به پايان رسيد
همينطور با خودم درگير بودم که صداي زنگ اف اف من و از فکر خارج کرد آرشا که دو
ساعت پيش رفت کي ميتونه باشه حس کنجکاوي ( فوضولي )داشت قلقلکم ميداد سريع پايين رفتم
گفتم ساغر من ميرم رفتم اف اف و نگاه کردم معلوم نبود کيه وللش کليد و زدم در باز شد رفتم سمت
در اصلي و باز کردم بعد از چند ثانيه با يه دختر سانتال مانتال روبه رو شدم اوه طرز آرايشش و
نگم بهتره داشت چکه ميکرد لباسشم شامله يک ساپورت مشکي جذب تا باالي مچ پا که پابند بسته
بود مانتوي جلو باز سفيد که خطوط مشکي داشت و لباس زيري هم نيم تنه سفيد بود نافشم نگين
گذاشته بود وشال مشکي که نميذاشت سنگين تر بود موهاش و دور تا دورش ريخته بود شالش
آويزون رو سرش و يه کفش پاشنه ده سانتي مشکي از چهرش بگم که عمل بود اين چطور ميخواد
توو قبر تجزيه شه لب هاي فوق العاده گنده و گونه هاش که پروتز بود بيني عملي سر باال لنز آبي و
هيکل الغر که برجسته گي هاش تو چشم بود نميدونم وهللا شايد اونارو هم عمل کرده  .بعضي اوقات
عمل خوبه ولي تا يه حدي اين معلومه هر کدوم و سه الي چهار بار انجام داده با اخم بهم نگاه ميکرد
من :بله چيزي شده ؟
دختره  :تو کي هستي ؟
 .من با لحن محکم و قاطع  :خدمتکار اينجام
رنگ نگاش عوض شد و حالت تمسخر گرفت اهميتي ندادم اصال
من :و شما ؟
دختره  :آرشا کجاست
من :جان ! نه ميگي کي هستي نه چيزي بعد توقع داري اطالعاتم بهت بدم
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دختره با لحن بد  :من رونيکا دوست دختر آرشا هستم حاال فهميدي ؟ گفتم کجاست ؟
 .من :رفته سرکار  ،بيرون  ،چميدونم
بي اهميت بهش راه اتاق آرشا رو در پيش گرفتم صداي تق تق کفشش باعث شد سرجام بايستام
و به عقب برگردم در کمال پررويي به سمت حال رفت نگ ام و ازش برنداشتم تا ببينم کجا ميره بعد
از اون به سالن پذيرايي رفت ديگه به اون قسمت ديد نداشتم راه طي شده از اتاق ارشا به اتاق
شيرين جون تغيير کرد  .تق تق در زدم
شيرين  :بله
من  :اجازه هست ؟
 .شيرين  :بيا
رفتم به اتاقش
من :شيرين جون مثل اينکه يه مهمان جديد داريم  .اول تعجب کرد بعد گفت
 .شيرين :باشه االن ميام پايين
يکم منتظر موندم اوم د بيرون باهم به پايين رفتم با ديدن رونيکا اخماش رفت توهم وهللا منم با
ديدن همچين دختري اخمام ميرفت توهم خيلي طرز لباس و آرايشش بد بود
شيرين  :سالم به جا نميارم
رونيکا با جديدت و اخم شروع کرد به حرف زدن
رونيکا  :به اين دختره
و به من اشاره کرد
 .رونيکا  :گفتم من رونيکا دوست دختر آرشا هستم االن متوجه شدين
 .خيلي طرز حرف زدنش زشت بود اونم با شيرين جون که از اون بزرگ تر و سن باالتر بود
شيرين  :اين چه طرز صحبت کردنه  .اما اون انگار واسش مهم نبود اخم شيرين جون غليظ تر
شد ساغر داشت رد ميشد که گفت
شيرين  :بپرس چي ميل داره و ساغر منتظر به رو نيکا چشم دوخت
 .رونيکا  :يک ليوان نسکافه
روميز هم يه مقدار ميوه و شکالت بود همراه با شيرين جون رو مبل قهوه اي رنگ روبه
روش نشستيم گوشيش و در آورد از کيفش و مشغولش شد ناخن هاي مانيکور شدش منو کشته از
هرچيش بدم اومد در عوض اين يکي رو خوشم اومد قشنگ بود برعکس همه چيش يک ساعتي
گذشته بود که صداي پاي کسي رو حس کردم به سمت صدا برگشتم آرشا بود حتما کليد عمارت و
.داره روم و کردم طرف رونيکا
از جاش بلند شد به قيافش خيره شدم به خري که تي تاب داده باشي چهرش بهم خوشحاليش رو
نشون ميداد اما چشماش نه  ،به سمت آرشا پرواز کرد نگاهشون کردم داشت ميرفت تو بغل آرشا که
 .که آرشا اخم غليظي کرد و مانع نزديک شدن رونيکا شد
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 .شيرين  :سالم پسرم خسته نباشي قضيه چيه
رونيکا با حيرت و پشيموني به شيرين جون خيره شد
آرشا  :بعدا توضيحميدم
رونيکا زير لب به آرشا گفت
رونيکا :آرشا مادربزرگت اينه
آرشا سري تکون داد به معني اره رونيکا يدفعه پريد بغل شيرين جون
 .رونيکا  :اِوا نميدونستم شمايين  ،خوبين شيرين خانم خيلي شور و اشتياق براي ديدنتون داشتم
واي خداي من آدم .تا اين حد درو به عمرم نديدم شيرين جون اما چيزي نگفت و از خودش
دور کرد با قيافه اي جمع شده گفت
 .شيرين  :باشه
روشو کرد طرفم
شيرين  :آرام دخترم برو اتاق مهمان که بغل اتاقته رو نشون بده بره استراحت کنه
شيرين جون يک اخالقي داشت که هرچقدرهم از طرف مقابلش ناراحت باشه و....نميزاره
 .مهمونش ناراضي باشه و ناراحت از در خونه بره و پذيرايي کامل ميکنه
 .من :چشم
با رونيکا راهي پله ها شديم و به باال رفتيم اتاق من وسط بود سمت چپي مال آرشا سمت
راستي هم به رونيکا تعلق گرفت ک ه از شانس خيلي خوبم يه در مخفي اتاق من و به اتاق رونيکا
متصل ميکرد البته در مخفي اتاق من قفل بود و کليدش هم دست شيرين جون که اون و يه کاريش
ميکنم حتما اخ جون يه سوژه جديد  .فقط هم به اتاق رونيکا راه داشتم نشونش دادم
عمو جعفرو ديدم که با يه چمدون داره مياد سمت ما ميگم چرا دست اين خاليه نگو داده به عمو
عجب رويي
من :عمو خسته نباشي کمک کنم
 .جعفر  :نه دخترم نميخواد
رونيکا ب دون هيچ حرفي رفت داخل اتاق عمو جعفر هم پشت بندش رفت  ،چمدون رو روي
 .تخت گذاشت و اومد بيرون و رفت پايين
به اتاق خودمرفتم کاري هم نداشتم واي نه برم برنامه آرشا خان و ببينم چيه
آرشا
رفتم نشستم روبه روي مادر جون
شيرين  :گفت دوست دخترته درسته ؟
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من :بله مادر ام ا خوب باور کنيد تقصير من نيست من خودم کارو زندگي دارم و حوصله
 ....دوست دختر گرفتن و اين بچه بازيارو ندارم
شيرين با خنده گفت
شيرين  :پسر جان مي گرفتي اما خوشکلتر مهربون تر و معصوم تر
خندم گرفت اما جلوي خودم و گرفتم مادربزرگم مادربزرگاي قديم مکث کرد و گفت
ش يرين  :ولي من نميخوام غريبه تو اين خونه باشه اللخصوص که به طور فجيح بي بندو بار هم
باشه به هيچ عنوان مورد قبول نيست  .باهاش موافق بودم اما متاسفانه نميدونستم چطور بايد ردش
کنم لبخندي زدم و گفتم
 .من :چشم يه کاريش ميکنم
راهي اتاقم شدم
درو باز کردم اوم خوبه تميز شده بود عطر تازگي ميداد به ساعت ديواري خيره شدم يک و نيم
و نشون مي داد لباسام و با يه شلوار ورزشي مشکي و تيشرت ستش عوض کردم رفتم پايين در
اصلي و باز کردم و از عمارت خارج شدم راه زير زمين و در پيش گرفتم در و باز و داخل رفتم به
اون اتاقک تقريبا بزرگ رسيدم و شروع کردم به گرم کردن  ،يکم ورزش هوازي (دويدن ،
دوچرخه سواري) انجام دادم و بعد شروع کردم به ورزش هاي سنگين و با دستگاه ها کار کردن
عرق از پيشونيم چکه ميکرد همينطور مداوم تا يک ساعت به کارم ادامه دادم که ديگه احساس کردم
دارم از پا مي افتم ؛ بعد از يکم استراحت از اونجا خارج شدم و به عمارت رفتم به معناي واقعي
معدم داشت سوراخ مي شد وقت نهار بود به اتاقم رفتم بايد يه استحمام جانانه ميکردم لباسام و پرت
کردم توو رختکن تند يه تيشرت سفيد جذب و شلوار گرمکن مشکي برداشتم رو تخت انداختم و رفتم
 .داخل حمام
آرام
برگه رو نگاه کردم ساعت سه بايد نهارش رو حاضر مي کردم خيلي مونده تا سه فعال يک و
نيمه رفتم تراس متوجه گنجشک توو قفس شدم آخي سالم گنجشک جون تورو يادم رفته بود دستم و
سمت در قفس بردم و بازش کردم  ،آروم آوردمش بيرون بانداژ و باز کردم انگشت اشارم و گذاشتم
جلوش با د وتا پاي کوچيکش اومد روش و ايستاد از جام پا شدم گذاشتمش رو نرده سنگي تراس يکم
که بالش رو تکون داد از سالم بودنش مطمئن شدم رفتم به اتاق و گنجشک و به حال خودش رها
کردم موبايلم و برداشتم و شماره مريم و گرفتم
مريم:بله؟
من:سالم،خوبي؟
مريم:ممنون بد نيستم .چه خبر؟
من:سالمتي
مريم:چته ؟
من:حوصلم از بيکاري سر رفته،هوف
مريم:خوب يکم برو بيرون،دوربزن خوش بگذرون
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من:حوصله بيرون رفتن ندارم
مريم:پس بروبميرگل من
من:خيلي ممنون از راه کارت اما عرضه خودکشي هم ندارم
.مريم:غلط کردي نبايدم داشته باشي همون بهتر که نداري
خنده اي کردم وگفتم
من:فعال ،من برم کاري نداري؟
مريم:نه،فعال عزيزم
مريم
همنطورکه پوشه دستم بود،درش هم باز گوشيم و قطع کردم که احساس کردم کسي طعنه
.محکمي بهم زدهمه برگه ها پخش شد روي زمين
!اون طرف مجهول هم اومد روبه روي من وشروع کرد به عذرخواهي.صداش چقدر آشنابود
سرم وبلند کردم ولي اون سرش پايين بود
من:اشکال نداره پيش مياد
سريع سرشو اورد باال اِه اينه
فاصله صورتمون فقط يه ميل بود.چنددقيقه همينطور بهم خيره شديم وبعد به خودمون اومديم
باهم گفتيم:بازم تو
.........من:بله من،اين همه جنتلمن بازي بهت نمياد که بياي کمک کني وعذرخواهي و
..........رادمهر:توهم گذشت بهت نمياد که ميگي اشکال نداره و
! .من:حاال که ديدي گذشتم دارم؛منتها براساس لياقت فرد
.واز جام بلندشدم که اونم پاشد
.ابروهامون توهم گره خورده بود
.رادمهر:خاليق خرچه اليق
.بي هيچ حرف ديگه اي رفت
اه ايکبيري اين ديگه از کجا اومد ه نميدونم ولي از هرچي بگذرم نميتونم منکر خوشگليش و
جذابيتش بشم خيلي بامزه بود
.از فکر بيرون اومدم
وجدان :مريم باز،زد به سرت فراموشش کن
من:اره درست ميگي
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راهه خونه رو درپيش گرفتم
آرام
.وقت که داشتم پس چرا نمي رفتم سراغ کليد
اون روز شيرين جون گفت از هرکليدي ز اپاس داره و دست خودشه پس در نتيجه تو اتاقشه با
احتياط رفتم داخل اتاق شيرين جون نبود به سمت ميز کوچيک بغل تختش و که سه تا کشو داشت
.رفتم دونه دونه نگاه کردم نبود
!رفتم داخل کمد رو هم ديد زدم اونجاهم نذاشته بود اي بابا پس کجاست ؟
 .به سمت ميز آرايشش رفتم پشت آيينه رو ديدم ديگه حتما اينجا هست
اي خدا چرا نيست پس  ،صداي پاي يه نفرو حس کردم خيلي فرز رفتم دستشويي داخل اتاق
اوه اوه شيرين جون بود صداي تق تق کف شاي پاشنه بلندش که با اقتدار قدم برميداشت و شنيدم به
 .پشت در تکيه دادم احساس کردم چيزي رو ديوار کشيده شد اين ديگه چي بود ؟
رو باز کردم  wcبعد از ده دقيقه يک ربع منتظر موندن از اتاق رفت بيرون هوف آروم در
خوب برم زير فرش و ببينم  ،نبود زير تختم ديدم نبود کل خونه رو زير و رو کردم اما چيزي جز
 .خسته کردن خودم نداشت
فقط يه لحظه فکرم رفت سمت جايي که شيرين جون رو ديوار کشيد به اون سمت نگاه کردم يه
تابلو بود رفتم يکم تکون دادم که به سمت راست کشيده شد با حيرت نگاه کردم هه چه جالب چقدر
 .باحاله خوشم اومد
دستم و بردم داخل دريچه که صداي برخورد کليدارو باهم شنيدم آوردمشون بيرون و تند
گذاشتم توو جيبم چند تا کاغذ هم اونجا بود که کنجکاويم رو تحريک کرده بود اما امکان دوباره
 .اومدن شيرين جون بود دريچه رو بستم و زود از اتاق خارج شدم
با دو رفتم داخل اتاق دسته کليد رو گذاشتم باالي کمد هر چه زودتر بايد پيش يه کليد ساز
ميرفتم تا يدونه واسم بزنه البته بايد امتحان کنم ببينم کدوم کليد به اين در ميخوره بعد که االن زمانش
 .نيست
به ساعت نگاه کردم دقيق سه بود رفتم پايين سالن غذا خوري نهار هم که حاضره شيرين جون
داشت از خودش پذيرايي ميکرد سيني برداشتم يه کاسه سوپ ريختم و يکم برنج و جوجه کباب توو
يه بشقاب  ،يکي از ظرف هاي ليواني دسر رو برداشتم و همه رو توو سيني چيدم يه ليوان آب و
کاسه کوچيک ماست هم گذاشتم
من :نوش جون
شيرين  :ممنون دخترم خسته نباشي نهار خوردي ؟
من :نه بعدا ميخورم
شيرين  :باشه برو
 .من :چشم
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سيني به دست به باال رفتم دو تا تق به در اتاقش زدم جواب نگرفتم درو باز کردم و به داخل
اتاق رفت م صداي چيک چيک آب مي اومد اين که حمومه عجبا الاقل من نهارم رو مي خوردم سيني
و رو ميزش گذاشتم و رفتم سمت دري که حموم و نشون ميداد
 .من :ببين نهارت رو اوردم اتاقت هم مرتبه
سريع رفتم اتاقش و جمع و جور کردم که در حين انجام کار صداش و از حموم شنيدم
 .آرشا :باشه برو
 .يه تشکر بلد نيست عوضي اه اه وقتي کارم تموم شد به بيرون رفتم و راه اتاقمو در پيش گرفتم
کليدارو برداشتم نه نه اول ببينم رونيکا تو اتاق هست يا نه وگرنه هيچي ديگه خودم بدبخت مي
شدم همين رفتم اتاقش خوب توو اتاق نبود دوباره رفتم اتاقم کليدارو از باالي کمد برداشتم رفتم سراغ
قفل در بعد از ده دقيقه کلنجار موفق شدم بفهمم کدوم کليده عالمت زدم که با بقيه قاطي نشه فردا
حتما با مريم ميرم
رادمهر
درک نمي کنم اخه دختر تا چه حد ميتونه پرو باشه يعني موندم بخدا  ،با به ياد آوردن جلسه از
 .فکرش اومدم بيرون آرشا چرا يدفعه غيبش زد
موبايلم و از کيف سامسونتم کشيدم بيرون رمز الگو رو کشيدم رو صفحه شماره آرشارو گرفتم
آرشا  :بله
من :پسر کجايي جلسه شروع شده ها منشي و فرستادم سرگرمشون کنه خودمم حتي بيرون
! موندم منتظر تو
.آرشا  :باشه االن يک ربع ديگه اونجام
قطع کرد اخه ادم درست تو چ طور ميتوني تو يک ربع خودتو برسوني تا اون موقع ميشه سه و
ربع اه يکم دم شرکت قدم زدم که صداي الستيکاي ماشيني رو حس کردم  ،برگشتم در کمال تعجب
با آرشا روبه رو شدم  .اما فقط گفتم
من  :آرشا عجله کن اخه چرا دير کردي ؟
آرشا  :رونيکا زنگ زده بود گفت که اومده عمارت منم گفتم برم که يه وقت چرتي نگه بقيه
! رو ناراحت اما گفته بود ؛ بعدش يکم ورزش کردم و حموم حتي جلسه رو هم يادم رفت
رادمهر  :اشکال نداره يه سري برگه اطالعات جزئي داشتم دادم منشي بخونه واسشون بلکه
حواسشون پرت شه
من  :اوکي  ،خوبه  .باهم به اتاق جلسه رسيديم رادمهر دستش رو برد و با انگشت اشاره دوبار
زد به در وقتي که صداي بفرمائيد خانم رحيمي رو شنيدم مطمئن شدم که خوب تونسته فکر و ذهن
مشتري رو به دست بگيره ؛ رفتيم داخل همونطور که مطمئن بودم کارش و خوب انجام داده بود
 .خوبه رادمهر آدماي خوب و درستکاري و انتخاب کرده
با ديدمون از جاشون پاشدن و بعد دوباره به حالت قبل برگشتند ادامه گفت و گو رو من به
دست گرفتم و سعي کردم تمام حرفم و به کار ببرم
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معدم ديگه داشت سوراخ ميشد بعد از دو ساعت مکالمه و توضيح ديگه داشتم از پا مي افتادم
جلسه تموم شد و به اتاق مديريت رفتم يکم رو صند لي نشستم چشمام و بستم وقتي که کامال مسلط
شدم چشمام و باز کردم صداي پاي کسي و شنيدم رادمهر بود
رادمهر  :چته پسر خسته کننده بود
من :آره  ،رادمهر يه جا زنگ بزن غذا سفارش بده
رادمهر  :مگه نهار نخوردي
من :نه نخوردم همون موقع که زنگ زدي غذا رو ميزم حاظر و آماده بود اما خودم و رسوندم
رادمهر  :باشه چي ميخوري
من :هرچي واسه خودت سفارش دادي واسه منم بده
رادمهر  :من که نهار خوردم ولي چون دوست داري با من غذا بخوري باشه دلت و نميشکنم
 .واسه خودمم سفارش ميدم
زير لب پررويي نثارش کردم
من :برو ديگه  .نگاه چپي انداخت و با نيم چه لبخندي خارج شد
آرام
رفتم سالن غذا خوري غذايي نبود آشفته شدم خدا جون تو ميدوني شکمو ام چرا اينطور باهام
بي رحمي ميشه چطور از فکر غذا هاي روميز در بيار بادو رفتم آشپزخونه
من  :ساغر از غذا ها چيزي مونده ؟
ساغر  :آره بابا مگه چند نفريم
من  :خداروشکر روشون کن گرسنمه فجيح
ساغر خنده اي کرد و به اون گوشه اشاره کرد
ساغر  :برو هرچي ميخواي بردار بخور
براي خودم يکم غذاريختم بعد از اين حسابي سير شدم بشقاب و گذاشتم تو ظرفشويي از پشت
محکم ساغر و بغل کردم
ساغر  :دختر ترسيدم
من  :ممنون ساغر خيلي غذا بهم چسبيد
ساغر  :خوا هش ميکنم حاال هم برو ميخوام به کارام برسم  .دستم و از دور کمرش باز کردم
 ....من :بي احساس  ،بي لياقت  ،بي عاطفه  ،بي شعور
 .ساغر  :باشه گلم من همه اينا هستم برو انقد فک نزن
خنده اي کردم و گفتم
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 .من  :کثافت من رفتم
.و از آشپزخونه خارج شدم
گوشيم و برداشتم و با مريم تماس مجدد گرفتم بعد از چند بوق صداش و شنيدم
مريم  :جانم
من  :سالم مر مر فردا ميتوني بياي باهم بريم بيرون پيش کليد ساز
!مريم  :کليد ساز ؟
من  :قضيه داره بابا يکم ميخوام کرم ريزي کنم
مريم  :اوکي پايتم واسه فردا اتفاقا منم باهات حرف دارم
من  :باشه پس تا فردا
مريم  :قربانت کاري نداري
من  :نه عزيزم باي
مريم  :باي
خوبه مريمم که پايه دستمو به حالت دعا بردم باال  ،خدايا از اين دوستا به همه نصيب کن ،
 .الهي آمين
رو برداشتم طبق معمول زدم  tvبه حال رفتم و رو مبل نشستم دستم سمت ميز بردم و کنترل
واي چه آهنگ غمگيني خوانندش پويا بود آهنگش خيلي قشنگ بود همينطور محو آهنگ بودم pmc
رو خاموش کرد اطرافم رو نگاه کردم که متوجه رونيکا شدم با اخم گفتم  tvکه احساس کردم کسي
من :چرا خاموش کردي ؟
رونيکا  :دوست داشتم خاموش کردم در ضمن تو خدمتکار خونه اي و بس  ،پس من دستور
ميدم نه تو  ،حاال هم برو يه قهوه برام درست کن
من :الزم نبو يادآوري کني بگي خدمتکارم يا نه در ضمن من خدمتکار اين خونه نيستم
خدمتکار شخصي آرشا ام فهميدي پس در نتيجه خودت تشريف مي بري براي خودت قهوه درست
! مي کني نه من
اول تعجب کرد بعد جدي شد  ،با اخم و تهديد گفت
رونيکا  :نبينم دورش ِب ِپلِکي وگرنه حسابت با کرام و الکاتبينه فقط کافيه ببينم داري بيش از حد
 ...مجاز نزديکش ميشي
من :خانوم مجاز  ،خدا در و تخته رو خوب باهم جور کرده ؛ در ضمن ارزوني خودت من و
به اون نبند لطفا
رونيکا  :خوبه برو يه قهوه واسم بيار برام مهم نيست تو  ،توي اين خونه کي هستي حاال يا
...خدمتکار شخصي يا
...من :عجب زبو
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توو يه فکر آني نظرم عوض شد
 .من :باشه  ،باشه االن ميارم
لبخند پيروز مندانه اي زد  .هر هر بخند من اگه همين خنده رو گريه نکردم دختره خودخواه
بيشعور اصال نميفهمه داره چي ميگه و چه حرفي ميزنه سريع خودم و به آشپزخونه رسوندم سه
سوته يه قهوه درست کردم دستم و سمت يخچال بردم ديگه داشتم نااميدم ميشدم که تونستم قرص
مورد نظرم رو پيدا کنم انداختم توو يه کيسه فريزر حسابي که پودرش کردم ريختم تو قهوه يکم شکر
ريختم و شيرين کردم توو يه پيش دستي ست ليوان گذاشتم  ،قاشق چايخوري و ? تا قند هم کنارش
تندي از آشپزخونه خارج شدم رفتم حال روي ميز گذاشتم کنترل و از دستش گرفتم بدون هيچ ضايع
بازي نشستم رو مبل کنترل هم ازش گرفتم
 .من :دفعه آخرت باشه کنترل از دست کسي ميگيري ها
نگاه چپي بهش انداختم  .اما اون بي اهميت انگار کسي صداش نکرد يا با اون نبود مثل اين که
 .با ديوار بودم  ،به درک
دوباره تلويزيون و روشن کردم اما فکر و ذهنم پيش و رونيکا و عکس العملش بود بعد از يک
ساعت ديگه اعصابي واسم نمونده بود دوتا قرص روان کننده ريختم ديگه همون لحظه بايد اثر
ميکرد
دوباره به رونيکا خيره شدم که متوجه شدم رنگش پريده دستشم به دلش
من :چته ؟
رونيکا مشکوک بهم نگاه کرد گفت
رونيکا  :دلم داره ميپيچه حالم بده
من :اِه اخه چرا مگه چي خوردي ؟
 .رونيکا  :چه ميدونم چه زهرماري خوردم
 ،خندم گرفته بود شديد چقدر سر و صدا  wcپشت بند حرفش از جاش بلند شد و با دو رفت
ميکرد رفتم دم دستشويي
من :رونيکا جان مراقب باش ديوار پشت سر ريزش نکنه  ،معمار بدبخت خيلي زحمت کشيد
درست کنه اين يه قسمت و
بعد از يه پنج دقيقه با رنگ و روي زرد اومد بيرون
من  :چي شد؟
رونيکا  :خفه شو تقصير تو بود نه عوضي ؟
!من :به گيريم که کار من بود من چه پدر کشتگي با تو دارم ؟
رونيکا  :اونش و من نميدونم
طعنه اي بهم زد و رفت  .وقتي دور شد پقي زدم زير خنده  ،در دستشويي نيمه باز بود يکم
 .سرم و بردم جلو خنده از رو لبام محو شد و عق زدن جاش رو گرفت سريع کشيدم کنار
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ساعت نزديکاي شش عصر بود و من بيکار خيلي وقت بود راشل کوچولو رو نديدم رفتم باغ
پشتي صدا زدم
من :راشل  ،کجايي؟
راشل صداي ميو ميو شو شنيدم
من :سالم پسر خوب بيا  ،دستم و بردم سمت جيبم چند تا غذاي گربه دادم که با ولع خورد
من :آخه تپله من  ،عمو جعفر که همش بهت غذا ميده اما انگار خوردنت با نخوردنت فرقي
نميکنه و خنده اي کردم
من :راشل
راشل  :ميو
من :راشل من
راشل  :ميو
من :تپل مپلي
راشل  :ميو
گرفتمش بغلم و فشارش دادم کشيدمش عقب و به صورتش نگاه انداختم
من :پيشول من ديگه ميرم گذاشتمش رو چمن  ،خدافظ
بدو بدو با اون هيکل کوچولوش ميرفت اينور اونور شکمش هم رو زمين کشيده ميشد
ديگه هوا داشت تاريک ميشد به ساعت مچيم نگاه کردم هفت بود  ،رفتم داخل عمارت که
 .چشمم به رونيکا افتاد که داشت با عصبانت رو به ساغر حرف ميزد
رفتم نزديک تر
 ..رونيکا  :دختره ي خنگ گفتم يه چيز بيار بهتر بشم نه بدتر
 ..ساغر  :اما
رونيکا  :خفه شو و ليواني که دستش بود و پرت کرد رو ميز عالوه بر اينکه محتواي داخل
ليوان پخش شد ليوان هم شکست
رونيکا  :ياهلل جمعش کن حقتونه با شما اينطوري برخورد شه
من  :چي داري نطق ميکني ها ؟ شعور تو وجودت نيست اگه داري ميميري و زير لب گفتم
(که ايشاهلل بميري ) بفرما برو دکتر تو حق توهين به ديگري رو نداري مگه مريضي رواني داري
که ليوان و پرت ميکني و ميشکوني مشکلي داري سر ديگران خالي نکن به اونم و به ساغر اشاره
کردم هيچ ربطي نداره که حالت بدتر شده يا بهتر اتفاقا منت هم گذاشته زحمت کشيده واست اين کار
و انجام داده اما تو بي لياقتي تو نشون دادي
رونيکا  :تو يکي ساکت و رفت باال
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من با داد :حرفام واقعيه متاسفانه واقعيتم واسه بعضيا تلخ رو به ساغر کردم
من :ولش کن روانيه اين ولي يه آشي بپزم واسه اين عفريته فقط بگو باهام هستي يانه ؟
 .ساغر  :هستم تا تهش
رفتم نزديکش
دستمو بردم باال و گفتم  :بزن قدش
دستامون و محکم بهم زديم وتقريبا خنده بلند از سر شادي کرديم
 .برگشتم عقب که متوجه شيرين جون شدم زمان شام بود تعجبي هم نداشت
من :سالم شيرين جون
شيرين  :سالم دخترم آرشا اومده ؟
من :نه
شيرين  :باشه پس تا نيومده بيا بريم باهم يه شام مفصل بخوريم
لبخندي زدم و گفتم
 .من  :چشم بريم
ساغر رفت آشپزخونه و من و شيرين جون هم به سالن غذاخوري رفتيم روي يکي از صندلي
ها نشستيم مشغول خوردن غذا بوديم که شيرين جون سرش و آورد باال و با مکثي گفت
شيرين  :آرام  ،براي اومدن نوه ام به ميخوام يه جشن ترتيب بدم توهم شرکت ميکني تو اون
جشن براي فرداست جشن ميدونم که خيلي دير گفتم اما همه االن خبر دارن جز تو و آرشا و رونيکا
که خودت بهشون بگو  ،به خياطم گفتم از مدرن ترين و بهترين پيراهن هاش و بياره  ،آرايشگر فردا
راس ساعت دو مياد ميتوني يک همراه يا آشنا از فاميل يا دوستات بگي بياد تا تنها نباشي مثل مريم
همين
همينطور داشتم گوش ميدادم خوب بود تنوعي ميشد واسم
! من :خيلي ممنون اما شايد نوه اتون آرشا مخالفت کنه
! شيرين  :تو اين موردا نگران نباش چون خودم تعيين ميکنم کي باشه که نه
لبخندي زدم
من  :باشه با اجازه
و از جام بلند شدم و از سالن خارج شدم موبايلم و برداشتم تنها کسي که داشتم مريم بودم
شمارشو گرفتم بعد از چند ثانيه صداش پيچيد
من :سالم
مريم  :سالم تو چرا هرروز زنگ ميزني ؟
من :غلط نکن ميخواي ديگه هيچوقت بهت زنگ نزنم من و ميشناسي که
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مريم  :نه ،نه عزيزم من يه چيزي گفتم تو چرا بي جنبه بازي در مياري  .خوب چي شده
من :مريم فردا يه مهموني ميخوان برگزار کنن خوب  ،شيرين جون هم گفت ميتوني يه همراه
 .داشتي باشي منم خواستم تو باشي ساعتشم نميدونم تو ساعت سه اينجا باش
مريم  :فردا بيرون کنسله ؟
من :نه بابا کاراي آرشا رو راه ميندازم بعد از اون که سرکاره منم بيکار ديگه ساعت ده صبح
دم در باش باهم بريم کاراي ضروري رو انجام بديم
مريم  :مهموني چجوري هست رسمي غير رسمي لباس چي بپوشم ؟
من :ميخوان واسه بازگشت آرشا بگيرن لباست و مجلسي بپوش يه پيراهن قشنگ اوکي ؟
مريم  :باشه فعال کاري نداري ؟
 .من :نه باي
قطع کردم و رو تختم نشستم برنامه رو نگاه کردم ساعت هشت و نيم بايد شامش رو حاظر
ميکردم نيم ساعتي منتظر موندم بعد رفتم پايين غذاشو تو يه سيني چيدم و رفتم اتاقش گذاشتم رو ميز
 ،از اتاق اومدم بيرون و رفتم اتاق خودم رو تختي و کشيدم کنار و دراز کشيدم بعد از چند مين
 .چشمام گرم خواب شدن
دينگ دينگ  ،دينگ دينگ  ،دينگ دينگ  ،ديريدينگ ،
 .چشم بسته دستم و بردم جلو گوشي رو برداشتم  ،آالرم و قطع کردم
بلند شدم همونطور نشستم رو تخت دستم و بردم باال محکم زدم به صورتم خوب حاال چشمام
باز شد رفتم صورتم و آب زدم و مسواک کشيدم  ،يه حموم سر سري هم کردم اومدم بيرون موهام و
خيس خيس دم اسبي بستم از کمد يه لباس بلند آستين سه ربع ليمويي کشيدم بيرون با يه شلوار جذب
.مشکي تند پوشيدم رفتم جلوي آيينه يه رژ کالباسي زدم و خط چشم مشکي کشيدم رفتم عقب خوبه
رفتم پايين طبق معمول صبحانش رو آماده کردم به جلوي در رسيدم  ،درو باز کردم خوابيده
بود ر پرده هارو کشيدم در تراس و باز کردم  ،سيني رو روي ميز گذاشتم اومدم اتاق هنوز خواب
اخي چقدر ناز و آروم بود چهرش  ،عزيزم ساعت و نگاه کردم واي دو دقيقه مونده بود تا هفت حاال
چطور بيدارش ميکردم نکنه از اين خواب سنگيناس اينطوري که پدرم در مياد دوباره نگام کشيده شد
به ساعت هفت ثانيه وقت داشتم با به ياد افتادن تنبيه قبليش حالت زاري به خودم گرفتم يه راه داشتم
با جيغ گفتم  :پاشو
حرکتي نکرد دوباره بدتر از قبل تکرار کردم عصبي چشماش و باز کرد و از جاش پريد منگ
به دور و اطرفش نگاه ميکرد
بلند خنديدم قيافش از حالت عصباني تغيير کرد و خيره داشت نگام ميکرد اما من داشتم
ميخنديدم با نيم چه لبخند رفتم جلو دستم و جلو چشماش تکون انگار به خودش اومد دوباره اخم کرد
و جدي گفت
آرشا  :اين چه حرکتي بود؟
! من :يه حرکت حرفه اي
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آرشا  :ديگه تکرار نشه
رفت حموم
بلند گفتم
من  :احتمال نميدم که ديگه تکرار نکنم در ضمن زود بيا چون صبحانت تو تراسه سرد ميشه
من رفتم باي
دو ساعتي توو اتاق مشغول بودم دوباره رفتم اتاق آرشا نبود خوب معلومه رفته چي ميگي آرام
نگاهم به اتاق افتاد  ،آخه ادم درست لباسات و چرا پرت ميکني اه يه گوشه بنداز يدفعه جمع کنم
 .خوب
لباساي رختکن و تو سبد انداختم بردم پايين انداختم لباسشويي ظرفارو هم کذاشتم تو ظرفشويي
مجددا رفتم اتاق  ،جارو کشيدم و بعد از اين که حسابي جمع و جور کردم رفتم براي آماده شدن
زنگ زدم به مريم
من :سالم خوبي داري مياي ؟
مريم  :ببين نزديکم تو بيا پايين
 .من :باشه باي
کيف دستي مشکم و برداشتم موبايل و دسته کليد و انداختم داخلش از رو نرده ليز خوردم ،
رفتم حال در اصلي رو باز کردم رفتم بيرون نسيم خنکي صورتم و نوازش داد  ،امروز چه خوبه ،
هوا آفتابي بود سنگ فرشا رو طي کردم و به در باريک رسيدم باز کردم و رفتم بيرون دم در
وايستادم متنظر مريم يک مين بعد صداي ترمز ماشيني باعث شد سرم و بگيرم باال بله مريم خانوم
بود در ماشين باز کردم و نشستم جلو
 .من  :خوب مرض داري مثل آدم ترمز کن قلبم وايستاد
! مريم  :کرمام داشتن وول ميخوردن ديدم تو فکري گفتم چي از اين بهتر
من :خري ديگه فعال کات کن بيا بريم کليد فروشي توهم حرفات و بگو
مريم در مورد بعد تماس من برخوردش با رادمهر و گفت و زير لب همينطور به رگبار فحش
ميبستش
من  :بسه دختر ترورش کردي
 .مريم  :اه ميره رو اعصابم آرام  ،خيلي پرو هستش و ماشاهلل از زبون کم نمياره
من :خوبه که روت و کم ميکنه منم نفس ميکشم
 .مريم  :بيشعور يکم تو تيم من باش بي لياقت
 .من :حرص نخور
چشمم به يه کليد سازي خورد بلند گفتم
 .من  :مر مر نگه دار بيا بريم اينجا
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ماشين و گوشه اي پارک کرد و رفتم داخل مغازه
 .من  :سالم آقا ميخوام يه نمونه از اين کليد بسازيد
و دسته کليد و از کيفم درآوردم و اوني که نشونه گذاشتم و نشونش دادم
من :از اين
مرده  :باشه خانم فردا بياين تحويل بگيرين
من  :باشه ممنون
و با مريم رفتيم بيرون سوار ماشين شديم من و رسوند عمارت و خودش رفت خونه
 .واي تازه ساعت يک بود
يک ساعت ديگه آرا يشگر و دوساعت ديگه مريم ميومد  .نشستم رو صندلي جلوي آيينه و به
خودم خيره شدم  ،بگم موهام و کوتاه کنه ؟
وجدان :نه بابا خل شدي آرام موي بلند بهت مياد
من :خوب چيکار کنه ؟
وجدان  :آرايشگر خودش ميدونه چه تغييري ايجاد کنه تو چهرت نگران نباش
من :باشه فعال برو
وجدان :بي لياقت  ،باي
 .رفتم رو تخت و چشمام بي اختيار گرم خواب شد
آرام جان پاشو  ،آرام  ،آرام ،دختر خوب بلند شو ديگه_
اه اين کيه ديگه
با صداي خواب آلودي گفتم
من  :خوابم مياد ولم کن
بلند شو عزيزم لطفا _
 .من  :دست از سرم برداز
باشه _
بعد از اتمام حرفش آب خنکي رو صورتم پخش شد که باعث شد شکه از جام پاشم
!من :واي چيه ؟
هيچي منتها منه آرايشگر و دو ساعته معطل کردي دستش و آورد جلو سارا هستم از ديدنت _
خوشبختم
من :اِوا چه آرايشگر جووني  ،معذرت اگه وقتت و گرفتم
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سارا :اوالَ ََ بده با آرايشگر پير و خرفت طرف نيستي؟  ،ثانيا َ ََ اشکال نداره تازه ده دقيقه از
وقتم پريد  ،ثالثا َ ََ بدو برو دستشويي صورتت که نصفش خيسه برو نصف ديگش هم بشور  ،خشک
کن و سرحال بيا تا به کارات برسم
اومدم حرفي بزنم که گفت
 .سارا  :حرفي هم نزن تا االن خيلي زمان از دست رفته
و تند تند زد پشتم
 wcسارا  :بدو بدو برو و هولم داد توو
اومدم بيرون رو صندلي نشستم بعد از يک مين شروع کرد به انجام  wcصورتم و شستم و از
 .دادن ميکاپش رو صورتم البته من و پشت به آيينه روکف صندلي نشونده بود که صورتم و نبينم
حدودا چهل و پنج دقيقه گذشته که يکي پريد اتاق و صداي مريم پيچيد
مريم  :سيال...اِه اتاق و اشتباه اومدم
دستم و آوردم باال و اشاره دادم به سارا که يه لحضه دست از کار بکشه
من :سالم مريم
مريم يه لحظه مات موند بعد گفت
مريم  :ايول چقدر زيبا شدي دختر حاال هيچ کاره خاصي انجام نداده اين همه تغيير کردي رو
کرد به سارا و گفت
مريم  :ماشاهلل کارت عاليه ها
سارا  :ممنون عزيز
من :مريم حرف نزن حاضر شو
 .مريم  :باشه خوشمل من
لبخندي زدم و روم و کردم طرف سارا
بعد از سه ساعت عذاب بالخره کارش تموم شد
من :اخه سارا تو که پدرم و در آوردي دختر  ،باورت ميشه دارم از خستگي ميمرم ،اصال من
هيچي تو خسته نشدي ؟
با لبخند نگاهم کرد
سارا  :نه همونقدر که خسته ميشم به همون اندازه هم بعدش از کارم لذت ميبرم االنم خسته بودم
 .شديد اما با ديدنت انرژي مجدد به بدنم تزريق شد
من :حاال چيکار کردي ؟
مريم  :هيچي از لولو کردت هلو همين
 .من :ببند در جهنم
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و رومو کردم طرفش چه ملوس شده بود
من :مريم چه دلبربا شدي
مريم  :نگاش و از آيينه برداشت و رو به من کرد چشماش گرد شد هي يه نگاه به من ميکرد يه
نگاه به سارا
مريم  :سارا توروخدا منم مثل اين کن لطفا بعد خيره به من گفت
مربم  :اگه بدوني چقدر قشنگ شدي عالي  ،عالي
من :بابا هالکم کردين حداقل بز ارين االن خودم و توو آيينه ببينم و بي توجه بهشون برگشتم به
طرف آيينه  ،خداي من چقدر تغيير
ابرو هاي هشتي ،چشمايي که خليجي آرايش شده بود و مژه هاي پر و بلند جلوه خاصي به
چهرم داده بودن  ،رژ لب قرمز آلبالويي  ،رژ گونه هلويي  ،موهام شينيون باز و بسته  ،موهاي
ج لومم فرق چپ  ،بيشتر از همه از گريمش خوشم اومد پوستم صاف صاف بود و زير نور برق
ميزد
چند دقيقه اي توو آيينه به خودم خيره بودم که صداي مريم به گوشم خورد
 .مريم  :خوردي خودت و
برگشتم سمتشون
! من  :نگران من نباش  ،سارا ازت ممنونم خيلي فوق العاده شدم خيلي تغيير کردم
سارا  :خواهش عزيزم  ،لباستم آوردن بيا يکيشون انتخاب کن به تخت نگاه کردم چرا
متوجهشون نشدم رفتم جلو
يه پيراهن زيتوني که پراز نگين کاري بود تا باالي زانو  ،پيراهن دنباله دار قرمز فوق العاده
زيبا و آخري هم يه پيراهن آبي کمرنگ تا روي مچ پا که پايينش حرير بود و باالتنش کارشده
مريم  :من که ميگم قرمزه
سارا :موافقم مريم
من :منم انتخابم همين بود
بعد از چند مين کفش بندي قرمزم و پيراهن رو پوشيدم سر شونه هام لخت بودن چون بند پهن
لباسم ميومد رو بازوم و سر شونه هام خالي ميشد
من :شال حرير قرمز بزارم بهتر نيست
مريم  :نه بالخره از زير شالم معلومه پس بهتره هيچکار نکني همينطوري بهتره
 .سارا  :آرام بيا اينجا يه چيز کمه
رفتم جلو  ،دستشو برد توو کيفش يه نيم تاج زيبا با نگين هاي قرمز و سفيد بود رو نشونم داد
سارا  :چطوره؟ و دستش و برد باالي سرم و گذاشت رو موهام
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! مريم  :واي ديگه خيلي قشنگ شدي امشب کشته ميدي باور کن
من :توهم کمي از من نداري
مريم  :کم مسخرم کن
 .من  :بخدا خيلي ناز شدي مرمر
يک پيراهن دکلته مدل ماهي آبي فيروزه اي پوشيده بود که پايينش گل هاي ريز داشت و باالش
نگين کاري خيلي زيبا موهاي بلندشم باز دورش ريخته بود آرايش اليتي داشت ولي لباش و رژ قرمز
زده بود که خيلي توو چشم بود
من :بخورم اون لبارو و زدم زير خنده
مريم  :مرض نگيري نخواستم تعريف کني بيا بريم فکر کنم ديگه مهمونا اومدن
من :بريم  ،سارا بيا بريم
سارا  :مريم و آرام شما دوتا بريد من طول ميکشه تا وسايالم و جمع کنم  .اومد جلو و
صورتمون رو ب**و*سيد و گفت
 .سارا  :از همين جا خدافظ  ،ديگه شايد نيومدم سمت سالن از همون سمت رفتم خوب
من  :باشه عشقم قربون دستتات جادو کردي  ،راستي هزينه ؟
سارا :پرداخت شده عزيزم
 .مريم  :باشه جيگر طال ما رفتم
و با مريم از اتاق خارج شديم دونه دونه از پله ها رفتيم پايين آهنگ اليتي از سالن به گوش
ميرسيد صداي تق تق کفشامون هم قاطيش مريم داشت دستم و ميکشيد که بريم به حال که محکم به
گوشه ديوار کشيدمش
من :مريم تيپم زياد توو چشم نيست ؟ من خدمتکار اين خونم همين توو سالن و نگاه کن
هيچکدوم لباساشون مثل من زرق و برقي نيست بيا بريم عوض کنم لباسم و ها ؟
مريم  :ها و مرض خفه ميشي يا خفت کنم همينطوري ميريم خيلي هم خوبي بزار اونا تورو
! ببينن ال اقل تيپ زدن و ياد بگيرن
 ....من :مريم بحث اين نيست من فقط يه
تق تق صداي کفشي مانع ادامه ي صحبتم شد به راه پله نگاه کردم  ،رونيکا بود واي خدا اين
چه لباسي بود  ،يه پيراهن مشکي چاک دار که چاکش ماشاهلل توو حلقم  ،يقه پيراهش فجيح باز بود و
بخشي از سينشو پوشونده بود از پشت هم تا يکم پايين تر از کمر باز بود آرايششم خط چشم پهن ،لنز
طوسي  ،رژ قرمز که از لبش باال تر زده بود  ،نگين رو بينيش
و بي توجه به ما رفت داخل سالن
مريم  :يعني خاک  ،اگه اينو ديدي بايد عبرت بگيري قيافش خيلي جلب توجه ميکنه بخدا حاال
ميگي نه بيا بريم ببين و هولم داد داخل حال اونجا کسي نبود باهم با سالن پذيرايي رفتيم که همون
 .اول متوجه رادمهر و آرشا شديم رونيکا مثل شپش چسبيده بود به آرشا ايش
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همه سرشون طرف ما بود يک دفعه اون دوتا هم برگشتن طرف ما رادمهر محو مريم و آرشا
 .هم متحير به من نگاه ميکرد
مريم بدون اينکه به من نگاه کنه زير لب آروم گفت
! مريم  :اينا چرا مثل بز به ما نگاه ميکنن
منم مثل مريم گفتم
من  :نميدونم
تک سرفه اي کردم
با لبخند مصنوصي رو به رادمهر که نگاهش به مريم بود کردم و گفتم
من :سالم آقا رادمهر خوب هستين شما ؟
رادمهر  :ها  ،بل..بله شما خوبين
من  :ممنون
مريم هم رفت به آرشا سالم داد همه ميز ها پر بود به جز يه ميز که پنج تا صندلي داشت يعني
 .اون سه تا هم با ما هم ميز بودن ؟ اي خدا اخه اين چه شانسيه
منو مريم کنار هم نشستيم متوجه اون سه تا شدم که نزديک ميز ما ميشدن  ،رادمهر که دقيقا
بغل مريم نشست و مريم خودشو بيشتر به من چسبوند  .بعد از اون آرشا پيش من نشست راضي
 .بودم بخدا اصال دوست نداشتم رونيکا پيش من بشينه
ني م ساعتي نشسته بوديم و آهنگ اي جونم سامي بيگي پخش ميشد با اين که قديمي بود اما خيلي
 .قشنگ بود آهنگش و دوست داشتم
رادمهر آروم که مثال نشنويم رو به آرشا گفت :بعضي ها چه با وقار و خانومانه نشستن ،
شايدم از بودن در کنار ما فيض ميبرن
آرشا  :نزار رو حساب خانوم بودنشون تو فک کن رقص بلد نيستن وگرنه از کِي آهنگ پخش
ميشه  ،حتي رونيکا که خارج بزرگ شده داره وسط ميرقصه ،
 .من حرصي به آرشا و مريمم حرصي به رادمهر نگاه کرديم
ناخود آگاه من و مريم باهم از جامون پاشديم باهم گفتيم  :حاليتون ميکنيم
باهم يکم که دور شديم گفتم :مريم اون فلش ريميکس رو من ندارم چه غلطي کنيم
مريم  :نگران نباش هميشه همراهمه اون فقط حرکتارو که بلدي ؟
من :آره
رفت طرف دي جي و فلش و داد دستش يه چيزايي هم گفت و که متوجه نشدم
در عرض نيم ثانيه وسط خالي شد واي مريم گندت نزنن اصن شايد با اين لباس دنباله دار
افت ادم اومد و دستمو کشيد برد وسط روکرد طرف دي جي سرشو به معني حله تکون داد من و مريم
رو به روي هم بوديم ما از بچگي باهم کالس رقص ميرفتيم و بعد از اون آهنگ هاي دلخواهمون هم
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باهم همانگ ميکرديم که توو يه مجلس باهم و مثل هم برقصيم اولين آهنگ ايراني بود حرکاتامون با
انرژي و پر از ناز و ادا بود دومين بعد آهنگ بابا کرم پخش شد مستقم رفتيم سمت ميزمون مريم
طرف رادمهر و من طرف آرشا باهم گردن تکون ميداديم و ميرفتيم پايين دو تا قر درشت هم رفتيم
در اخر بابا کرمي به جلو گام برداشتيم آهنگ بعدي هيپ هاپ بود با تمام سختيش رقصيدم و از اون
طرف صداي جيغ و سوت مهمونا بهمون انرژي ميداد و آخرين و طوالني ترين آهنگ عربي بود
آهنگش هم ريتمي بود اول لرز ريز رفتيم بعد شروع کرديم به ضرب زدن رومون رو کرديم طرف
مخالف يعني دقيقا سمت آرشا و رادمهر با باسن ضرب ميزديم و خم ميشديم انقدر خم شديم که
ک مرمون به سطح زمين رسيد خيلي قشنگ موج شکم رفتيم و با ريتم آهنگ ظرب شکم وقتي که بلند
شديم با دو تا چرخ به رقص پايان داديم به وسط سالن نگاه کردم که پر از پول شده بود دست و
صوتي که حاال حاال ها ادامه داشت با دستمال عرق پيشنيمون رو پاک کرديم مريم دستشو آورد باال
محکم دستمو به کف دستش زدم
مريم  :عالي بود دختر .لبخندي زدم باهم به سمت ميز رفتيم و سر جاهامون نشستيم اونا اما
 .هنوز گيج و منگ بودن
مهرداد :آرشا بريم يکم آب شنگولي بخوريم
آرشا  :بريم
اونا که رفتن با مريم نفس عميقي کشيديم آهنگ اليتي پخش شد همه دو به دو توو بغل هم
ميرقصيدن
من :مريم موهام خراب شد
مريم  :نه گلم عاليه  .وهللا اون سه ساعتي که سارا وقت گذاشتا فک کنم تو حموم هم بري
موهات و آرايشت به همون حالت قبل بمونن
من :آره خيلي حرفه اي بود خيلي هم دختر مهربوني بود
مريم  :موافقم
صداي شيرين جون مانع ادامه حرف زدنمون شد
شيرين  :لطفا همگي ساکت  ،ممنون که دعوت من رو پذيرفتيد و امروز در اين جشن شرکت
 .کرديد اما من امروز براي شما دو سوپرايز دارم
شيرين:يک بازگشت هميشگي نوه عزيزم ،آرشا جان بيا اينجا و به سکو اشاره کرد کنجکاو
بودم بدونم سوپرايز بعدي چيه ادامه داد دومينامزدي امشب آرشا با آرام
خشک موندم نه نه نه حتما يکي ديگه رو ميگه شيرين جون به من نگاه کرد و گفت آرام جان
بيا کنار آرشا.نميتونستم باور کنم يعني چي اين چه مسخره بازي بود نميتونستم قبول کنم آرنج مريم
پهلوم وسوراخ کرد بدون تمايل با آشفتگي تمام رفتم رو سکو اما ته تو اين قضيه رو در ميارم اين
آينده منه  ،اما نميتونم به حرفاي شيرين جون هم نه بگم اون براي من خيلي زحمت کشيده بود  .بغل
آرشا ايستادم شيرين جون دو تا حلقه که توسط ربان بسته شده بود رو وارد انگشتامون کرد و ربان
رو از وسط قيچي کرد  .هيچکدوم از اين هارو باور نداشتم شکه بودم  .براي چي شيرين جون اين
کارو کرد ؟ همه دست و سوت زدن اما من مات خيره شده بودم به جمع آهنگ اليتي پخش شد که
 .شيرين جون گفت بريد و برقصيد باهم
به آرشا نگاه کردم عصبي بود دستامو رو شونش گذاشتم و اونم کمرم و

61

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
من:چرا اينطوري شد ؟
آرشا  :نميدونم
من :حتما دليلي داشته
آرشا  :هر دليلي داشته کار ما ديگه تمومه چون براي خودش بريد و دوخت و ماهم حق
مخالفت نداريم اما ميخوام بدونم چرا  ،چرا همچين کاري کرد
 .من :موافقم منم همينطور
بماند که دهنش بوي گند الکل ميداد
آهنگ تموم شد صداي همه در اومد که يواش يواش بزار رو لباش.
اي بابا اينارو کجاي دلم بزارم روم و کردم طرف آرشا که داغي لباش و رو لبام حس کردم
دستاش توو دستام بود فشار محکمي دادم که ول کرد
آروم با اخم گفتم  :بد نگذره
مريم
آخه براي چي شيرين جون همچين حرفي زد خودش که ميدونست اين دوتا سايه هم و با تير
 .ميزنن
آخي هم و ب**و*سيدن
وجدان  :مرض  ،هردوتاشون اجبارا همو ب**و*سيدن دختره خنگ
من :اِه خيلي اعصاب دارم توهم برو رو نروم .ايش
احساس کردم کسي پيشم نشست رادمهر بود شيشه نوشيدنی و گذاشت رو ميز با يه استکان
 .کوچيک هي ميريخت و ميخورد  ،اعصابم خورد شد
من :اي بابا کافيته هي قلوپ قلوپ پيخوره
رادمهر  :ميخوري ؟  .و به نوشيدنی اشاره کرد
از بوي دهنش که بوي الکل ميداد قيافم جمع شد من  :معلومه که نه
...رادمهر  :همتون همينطورين کالس الکي  ،ناز  ،عشو
من :همش من و تحريک کن اما نشونت ميدم  .همون استکان برداشتم تا لب پرش کردم يه سره
رفتم ب اال خيلي تلخ بود اما مي ارزيد دومي هم خوردم سر سومي ليوان از دستم کشيده شد
رادمهر  :چرا انقدر لجبازي ؟
من  :براي اين که تقصير توعه  ،همش حرص آدم و در مياري در ضمن من آدمي نيستم که کم
بيارم اون از برخورد اول که ميگي اينجا جا پارک منه در صورتي که ميتونستي خودت کناره گيري
کني ولي بيشتر با حرفات حرص من و در آورد  ،اون روز که پوشم و انداختي به جاي اينکه تا اخر
کمکم کني طلبکارم شدي واسم  ،اين از امشب که گفتي رقص بلد نيستم  ،االنم که ميگي کالس ميام
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پس قبول کن تقصير خودته همش رو مخم اسکي ميري سعي داري حرصم و در بياري که ماشاهلل
......خيلي توش موفقي باعث ميشي که منم برم توو چاه واقعا که  ،من درک نميکنم که تو چطو
لباش و گذاشت رو لبام با مشت زدم به سينش اما توجهي نداشت با يه دستش دوتا دستم و گرفت
و آورد پايين  ،ديگه واقعا داشتم خفه ميشدم که کشيد عقب
من :ببين  ،ببين چقد ر بي شعور مي بيني  ،اخه االن اين چه کاري بود ها؟ اين حرکتو پاي چي
بزارم ؟
با لبخند داشت نگام ميکرد اشکم در اومد
من :رادمهر ؟
رادمهر  :جانم
من :ديوونه شدي نه؟  ،ديوونه شدي  .خنده از رو لباش محو شد
 :با اخم نگاهش کردم و انگشت اشارمو گرفتم جلوش
 ..من :يعني ببينم يک بار ديگه به حريم من نزديک بشي کاري ميکنم که
انگشت اشارم و آورد پايين
رادمهر  :چيکار ميکني ؟
 .من :بماند حاال يه کاري ميکنم ديگه  .و انگشتم و از دستش کشيدم بيرون
همينطور به رو به رو خيره بودم که رامهر با انگشت زد رو بينيم
من :چيه چته ؟  .خيره نگام کرد
رادمهر  :ميدونستي خوشکل ميرقصي
من  :آره و به رو به روم خيره شدم  .عين چي داشت نگام ميکرد تند برگشتم سمتش عکس
العملي نشون نداد
من :نگاه داره
رادمهر  :ديدن خر صفا داره
 .من :اصال آدم نيستي نه ؟ تازه داشتم به آدم بودنت ايمان مياوردم که نا اميدم
آرام
با آرشا به اتاق شيرين جون رفتيم دوبار در زدم و وارد شديم
من :شيرين جون براي چي همچين کاري کردين ؟
آرشا  :بله همينطوره
شيرين  :نميتونم براتون بگم بعدا ميفهمين

63

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
آرشا  :آخه مادر من اين آينده ماست من کاري ندارم که براي خودتون بريدين و دوختين فقط
بگين براي چي همچين کاري کردين همين
 .شيرين  :گفتم که فعال نميتونم بگم  ،شما هم حق هيچ مخالفتي رو ندارين
بفرمائيد بيرون
آرشا از چشماش آتيش ميباريد در اتاق و چنان باز کرد که محکم با ديوار برخورد کرد  .رفتم
پايين با چشم آرشا رو دنبال کردم از در رفت بيرون حتما رفته کلش يکم هوا بخوره  .وقت شام بود
همه توو سالن بودن جز من و مريم و رادمهر
رفتم سمت ميز که متوجه حرف زدن رادمهر و مريم شدن خندم گرفت چه به پرو پاي هم
ميپيچيدن
رادمهر چشماش خمار بود و يکم شل و ول به مريم اشاره کردم چشه
مريم با قيافه جمع شده  :مسته بابا
بلند گفتم  :غذا بيارم براتون ؟
مريم  :من ميل ندارم
رادمهر  :ممنون نميخورم
چند دقيقه اي گذشته بود که ديدم سر رادمهر رو شونه مريم فرود اومد
مريم  :هو رادمهر خوابت مياد ؟
رادمهر  :آره
مريم  :پاش و خوب برو خونتون من و با تخت خوابت اشتباه گرفتي
رادمهر  :به آرشا بگو بياد
من :رادمهر جان آرشا رفته رو به مريم گفتم
من :مريم پاشو با خودت ببرش ماشينم که همراهته برو
مريم با غضب بهم نگاه کرد و با آشفتگي گفت  :باشه
مريم
واي آرام الهي بميري من که تنهايي تا اخر راه با چرندياتش بيچاره ميشم که اه
من :رادمهر پاش و ببرمت
باسختي از جاش پاشد  ،نگاه کن خدا انقدر خورد که نميتونه رو پاش وايسته
من  :بيا دم در وايستا تا من برم لباساي خودمو با کتت رو بيارم خوب ؟ اوکي
رادمهر  :باش ..شه
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چون به سختي راه ميرفت گفتم به من تکيه کنه که راحت تر بتونه راه بره آبرومونم نبره انقدر
کج و کوله راه ميرفت  ،انقدر .سنگين بود که شونه هام داشت نابود ميشد
دم در وايستاد سريع رفتم باال مانتو و شالم و و کتش آوردم پايين با بدبختي تنش کردم خودمم
سرسري مانتوم و پوشيدم و شال گذاشتم رو سرم باهم از در رفتيم بريم سوئيچ ماشين و از توو جيبم
 .کشيدم بيرون سريع قفل و زدم و در سمت شاگرد و باز کردم و رادمهر و هل دادم داخلش
کش و قوسي به بدنم دادم اوه خداي من چقدر سخت بود رفتم توو ماشين و روشنش کردم و از
عمارت خارج شديم تقريبا اواسط راه بوديم که رادمهر دستش و برد سمت ظبط و آهنگ شاد
عليرضا طليسچي رو پلي کرد
هر ِچقدر بخاطر تو عاشقي کنم کمه  ،تا چشام به چشمت افتاد دل بُريدم از همه
ت ابراز عالقست وقته از تو گفتنه  ،خيلي خوشحالم از اين که قلب تو مال منه
وق ِ
عطر گل ميپيچه وقتي تو باهام حرف ميزني
جونمو برات ميذارم ُخب تو دنياي مني ،
ِ
هميشه هواتو دارم ُخب دلم پيشه توئه  ،هميشه بمون کنارم ُخب دلم پيشه توئه
هميشه هواتو دارم ُخب دلم پيشه توئه  ،هميشه بمون کنارم ُخب دلم پيشه توئه
تو بايد بخندي تا من ُغصه رو دور بريزم  ،همه ي دلخوشيامو از تو دارم عزيزم
مال خودم باش هميشه ساده بمون
منو به حال و هواي بيقراري برسون  ،هميشه ِ
هميشه هواتو دارم ُخب دلم پيشه توئه  ،هميشه بمون کنارم ُخب دلم پيشه توئه
هميشه هواتو دارم ُخب دلم پيشه توئه  ،هميشه بمون کنارم ُخب دلم پيشه توئه
هميشه هواتو دارم ُخب دلم پيشه توئه  ،هميشه بمون کنارم ُخب دلم پيشه توئه
هميشه هواتو دارم ُخب دلم پيشه توئه  ،هميشه بمون کنارم ُخب دلم پيشه توئه
هميشه هواتو دارم ُخب دلم پيشه توئه  ،هميشه بمون کنارم ُخب دلم پيشه توئه
هميشه هواتو دارم ُخب دلم پيشه توئه  ،هميشه بمون کنارم ُخب دلم پيشه توئه
وسطاي آهنگ صداش و زياد کرد برگشتم رو به رادمهر گفتم
من :زياد نکن
رادمهر  :چرا ؟
من :چون چه چسبيده به را  ،ساعت دو شبه گشت مارو بگير ميخواي چيکار کني؟  .صدار و
کم کردم  .ادامه دادم
من :مامان و بابام بدونن تا اين وقت شب بيرون موندم بيچاره ميشم  ،حاال شانس آوردم که
مسافرتن
رادمهر يه آهان کش داري گفت
من :آدرس خونتون ؟
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رادمهر آروم آروم و کش دار برام توضيح داد اي خدا
من :رادمهر امشب يک سال از عمر کم کردي خدا ازت نگذره
خنده مسخره اي کرد  .آخراي را بوديم که گفت
رادمهر  :تشنمه  ،آب ميخوام
 .من :باشه سرم و نخور توروخدا االن ميرم ميخرم واست اه
بعد از چند ثانيه چشمم به يه سوپر مارکتي خورد پياده شدم يه آب معدني گرفتم از سوپري
اومدم بيرون که دوتا الت جلو مو گرفتن
داريوش چه هلويي اين  ،بگيرمش واسه امشب _
از چهرشون عوضي بودن ميباريد
آره  ،چه حالي کنيم امشب محمد  .و خنده ي کثيفي کردن _
لرزي کردم  ،واقعا زبونم بسته شده بود هردوشون نزديکم ميشدن من ميرفتم عقب اشک توو
چشمام حلقه زد اون يکي اومد منو از پشت هل داد جلو دوستشم اومد مچ دستمو گرفت اشکام دونه
دونه رو چشمام روون شد تنها کلمه اي که با جيغ از دهنم خارج شد رادمهر بود
رادمهر
ديگه نا نداشتم اخه بگو مشنگ مگه مرض داري انقدر ميخوري وقتي انقدر بي جنبه اي دو سه
دقيقه اي منتظر موندم توو ماشين متوجه دختري شدم که دوتا الت مزاحمش شدن ميدونستم مريم
نيست  ،اونطوري که اون زبون درازي ميکرد واسم  ،غير ممکن بود جلو ديگران اونطور نباشه!.
کجا رفته چرا انقدر دير کرد بعد از چند ثانيه صداي جيغ مريم و شنيدم که اسمم و صدا زد  .چي ؟
نکنه اون مريم بود  ،سريع از ماشين پيا ده شدم رفتم نزديک آره خودش بود از پشت محکم به اون
دوتا با مشت ضربه زدم برگشتن سمتم
يکيش گفت  :تو ديگه کي هستي
من :به تو چه ؟
اون يکي گفت  :اگه نسبتي نداري دخالت نکن
من :شوهرشم حرفيه ؟
انقدر بي غيرتي که زنت و فرستادي خريد _
اين حرف واسم انقدر سنگين بود که تا تونستم زدم يکمم خوردم  .هردوشون افتاده بودن زمين
من :گمشين تا داغون تر از اين نکردمتون
با سختي پاشدن و پا به فرار گذاشتن متوجه مريم شدم که گوشه اي کز کرده بود و گريه ميکرد
 .قلبم تکوني خورد
نگاهش کردم
من :چرا داري گريه ميکني
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مريم  :او ..نا ..من و ..واسه هوسشون ميخواستن  .رادمهر ميخواستن ازم سوء استفاده کنن
.اگه به هدفشون ميرسيدن بيچاره ميشدم
و هق هقش شدت گرفت  .چقدر معصوم شده بود آروم تو آغوشم گرفتمش  .دوست نداشتم
 .دعواش کنم چون ناراحت تر از اين ميشد
من :گريه نکن
مريم  :رادمهر ممنون بابت کمکت
رادمهر  :اي شاهلل هميشه همينطوري مظلوم شي من جيگرم خنک شه  .يدفعه گريش قطع شد با
داد توو بغلم گفت
مريم  :ولم کن  ،نه تو ولم کن بهت نشون بدم دنيا دست کيه
خنده ي بلندي سر دادم
مريم  :اِه آروم خير سرم تو خيابونيما
من :به جهنم چي کار کنم خودت مقصري خوب  .کشيدمش عقب و از رو زمين پاشدم
من :زخمي هم شدم
مريم با حالت زارگفت
مريم ِ :ا آخه چرا ؟ بعدم منت نزاري سرم  ،بگم بهت کمکت  ،وظيفت بود  .از جاش بلند شد و
گفت حاال بيا بريم توو ماشين ببينم چيکار ميتونم بکنم
رفتم توو ماشين نشستم اونم اومد چراغ و روشن کرد با ديدن قيافم اول تعجب بعد اخم شديدي
کرد يه دستمال برداشت و با آب معدني که خريده بود يکم خيسش
کرد و رفت سراغ لبم که پاره شده بود آخم در اومد
مريم  :ديگه بايد تحمل کني زير لب گفت الهي دستشون بکشنه  ،الهي بميرن دلم خنک شه
رفت سراغ ابروم که خراش برداشته بود گفت  :الهي خودم کفنتون کنم بيشعورا  ،عوضي هاي
! هوس باز
مريم  :وايسا تکون نخور
اومد نزديک صورتم انگشتشو سمت پلکم برد با ناخنش مو رو نشونم داد
مريم  :داشت ميوفتاد توو چشمت  .يه ميل فاصله مون بود همينطور خير به هم نگاه ميکرديم
که تق تق خورد به شيشه ماشين
کشيديم عقب
 .مريم  :اهم اهم
پنجره رو کشيد پايين
پليس بود
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مريم  :بله جناب سرگرد
سرگرد  :همسايه ها زنگ زدن گفتن دعوا شده مثل اين که  ،مشکلي پيش نيومده براتون ؟
شکايتي ندارين ؟
مريم  :نه نه جناب شب بخير
سرگرد  :شب بخير
پنجره رو داد باال
مريم  :هوف  ،خوب شد سواالي غيره نپرسيد
من  :مثال چي ؟
مريم  :مثال نسبتمون باهم
من :آها  .باش بريم
مريم  :راستي تو مگه مست نبودي ؟
من :خانوم باهوش توقع داري با اون بزن بزن مستي از سرم نپره ؟
 .مريم  :اوکي گرفتم
صداي گوشي مريم بلند شد با ديدن اسمش يکم رنگش پريد
انگشتش و رو صفحه گوشي کشيد و اتصال و برقرار کرد
مريم  :جانم بابا ؟
مريم  :بابا جان حرص نخور من دارم ميام
مريم  :اومدم توضيح ميدم
مريم  :مگه مسافرت نرفته بودين ؟
مريم  :باشه  ،فعال
گوشي و قطع و پرتش کرد پشت ماشين
 .مريم  :آخه خدا مگه ميشه يه روز اين همه اتفاق بيوفته چرا من انقدر بدبختم
من :چي شده ؟
مر يم  :هيچي انقدر خوش شانسم مامان اينا مسافرتشون کنسل شده اومدن اتاق ديدن نيستم کفري
شدن من آخر آخرش تا يازده شب االن چنده ساعت سه صبح صداي داد باباجونم و انشاهلل شنيدي ،
حقم دارن سه صبح عزيزت رو نبيني تو اتاق خوب سکته ميکني  .فقط بگو من االن چيکار کنم
همين ؟
من :اون با من  ،برو خونتون منم ببر
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مريم  :جانم ؟ متوجه نشدم  ،سه صبح با يه پسر برم جلوي بابام چه فکري ميکنه ؟ ها ؟ اومدي
حرف بزني خزيدي
من  :گفتم بريم کارت نباشه
مريم با عصبانيت نگاهم کرد
مريم  :به جهنم  ،به درک ميرم هم خودت بدبخت ميشي هم من
و با يه مقدار سرعت شروع کرد به حرکت بعد از پنج مين رسيديم
ماشين و تو پارکينگ پارک کرد و باهم از ماشين پياده شديم  .استرس تو حرکاتش موج ميزد
اوه فکر کنم از تنها کسايي که حساب ميبره پدر و مادرشن
من :نترس
مريم  :برو بابا  .عمرا اگه يه درصد من و درک کني و دکمه آسانسور و زد
من  :به درک انقدر استرس به خودت وارد کن که آخر خودت پشيمون شي از اين استرس
الکيت
مريم  :نه بابا؟  ،چقدر هم اعتماد داره به خودش  .باشه منتظرم ببينم ميخواي چيکار کني ؟
باهم داخل آسانسور رفتيم  ،کليد طبقه پنج رو فشار داد
من :شرط ببنديم .اول نگاهم کرد و بعد گفت
مريم  :نميدونم شرط من اينه که اگه من ببرم برام هر خوراکي و لباسي که خواستم بخري
من :باشه اما اگر خانوادت باهات کاري نداشتن و دعوات نکردن شرط من اينه که يه پارک سر
خيابون ما هست اونجا دستشويي داره تو بايد مسئول تميز کردن اون سه تا دستشويي کثيف بشي
مريم با ناراحتي گفت
 .مريم  :اما اين انصاف نيست
من  :ديگه ديگه
به ساختمون پنجم رسيديم در آسانسور و هل دادم و رفتم دم در زنگ خونه رو زدم که آقاي
 .ميانسالي اومد جلوي در  ،بماند که مريم پشتم و سوراخ کرد که برم کنار از جلوي در
مرده با اخم به من خيره شد رفتم جلو و روب**و*سي کردم
!من :سالم عمو جان خوب هستيد؟
يه خانوم خيلي خوش تيپ و ميانسالي جلوم ظاهر شد که فکر کنم مادرش بود
من  :سالم خاله جان خوبين شما ؟
باباي مريم  :شما ؟
من :بفرمائيد براتون توضيح بدم قضيه داره
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 .و با مهربوني تمام راهيش کردم به سمت مبل خوبه من مهمان بودم
من :بله  ،خوب  ،راستش دختر شما داشت ميومد خونه چند نفر مزاحمش شدن ومنم از شر
مزاحما نجاتش دا دم  .حدواد ساعت ده شب بود منم داشتم رد ميشدم که متوجه دخترتون شدم بعد
 .رفتيم دکتر که اين همه وقت طول کشيد و به صورتم اشاره کردم  :البته اگه معلوم باشه
اول با تعجب بعد لبخند بانمکي زد
االن خوبي پسرم؟ من اسمم نويده هر جور راحتي صدام کن بگو چيکار کنم تا جبران کنم _
برات؟
من  :اِه اين چه حرفيه وظيفه بود در هر حال ،اين و خواستم بگم که در جريان باشين که فکر
نکنين دخترتون کاره خالف ميلتون و انجام داده و همين ديگه راستي اسمم رادمهر هست و از
آشنايي با شما خوشبختم از جام پاشدم که برم
نويد  :مهشيد جان اتاق مهمان و حاظر کن رادمهر جان امشب و اينجا بمونه
مهشيد  :چشم
..من  :آخه م
 .نويد  :اصال حرفشم نزن  .جون دخترم و به تو مديونم  .تنها کاري که از پسم بر مياد همينه
من :چشم  .آخه درخواستش و رد ميکردم زشت مي بود چشمام ديگه داشت مي افتاد رو هم
ساعت چهار و نيمه صبح بود آقا نويد که رفت سريع مريم اومد
مريم :چه خودشيريني ميکنه پرو .اينارو وللش بابا چي گفت ؟
من  :هيچي فقط تشکر کرد و اين که االن اتاق مهمان داره حاظر ميشه چون تا فردا مهمون
شمام
مريم  :چي ؟ چي ميگي تو ؟ آخه چرا ؟ چطور باور کرد حرفات و ؟
من  :فقط گفتم تورو از دست مزاحما نجات دادم بعدم برديم بيمارستان  .يکمم دروغ مصلحتي
! گفتم ديگه
مريم  :اِه نگفتي چرا مزاحمم شدن ؟ بخاطر آب معدنيت بود ديگه خدايا مقصر همش خودش
بوده االن جلوي همه خودش و آدمه پاکدامن نشون ميده  ،واقعا که منم اگه سانسور ميکردم بعضي
جاهارو آدم خوبه ميشدم  .با اومدن مهشيد خانم ساکت شديم
مهشيد  :پسرم االن حالت خوبه  ،الهي بميرم واست مادر ببخشيد توروخدا
مريم  :اِه مامان مگه چيکار کرده وظيفش بوده خوب
مهشيد  :تو ساکت و روش و کرد سمت من
مهشيد  :پسرم مريم اتاق و بهت نشون ميده  ،اگه چيزي هم گفت ناراحت نشيا يکم زبونش
درازه
زير لب طوري که مريم بشنوه گفتم
من :وهللا به اين پررو بازياش عادت کردم
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مريمم مثل من گفت
مريم :خفه گل من بيا بريم اتاق و نشونت بدم
باهم رفتيم سمت اتاق خواب
مر يم  :انقدر خوش شانسم که اتاق مهمان افتاده بغل اتاقم خوش شانسيمم انقدر دوزش
 .باالست که مهمان دقيقا تويي
نگاهي بهم انداخت
مريم  :شب بخير
من :از خداتم باشه شب شيک
رفتم داخل اتاق و رو تخت دراز کشيدم چشمام ديگه باز نميشدن  ،بالفاصله به خواب رفتم
آرام
اين آرشا هم معلوم نيست کدوم گوري رفته انگار فقط خودش ناراضيه  ،حداقل مي موند باهم
 ....يه راه حل پيدا ميکرديم پسره
!رونيکا :االن داري حال ميکني نه ؟
من :چي ميگي ؟
رونيکا  :خوب ميدوني منظورم به چي و کيه
من :ببين من همينجور فکرم درگير هست تو بيشتر نرو رو مخم
 .رونيکا  :مگه بهت نگفتم نزديکش نشو هان ؟ نزديک که هيچ نامزدم کردين
من :اين به من هيچ ارتباطي نداره
رونيکا :حاليت ميکنم
برو بابايي گفتم و تا خواستم رد شم از پشت موهام و گرفت و يه دور دوره دستش پيچ داد
من :ولم کن عوضي  ،چيکار به من داري آخه
رونيکا  :به حرفم که گوش نميدي حقته دختره پاپتي و موهام و محکم تر کشيد که جيغم رفت
هوا
 .من :ول کن کندي موهام و
با داد ادامه داد
..رونيکا  :ميخواي حرص من و در بياري که چ
با داد آرشا بقيه حرفاش و خورد سريع موهام و ول کرد
آرشا  :داشتي چه غلطي ميکردي ؟
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رونيکا  :هي ..هيچ ..هيچي
رونيکا :از خودش بپرس چيکار کرد
با تعجب خيره شدم بهش طعنه محکمي بهم زد و رفت باال  ،برگشتم رو به آرشا و گفتم
من  :ببين من هيچ کاري نکردم پس حق توپيدن به من و نداري  ،در ضمن بيا يه فکري به
 .حالمون بکنيم ببينيم چي ميشه
رفتيم باهم رو مبل نشستيم
من :ببين من ميگم نامزدي فعال به همين منوال بگذره  ،دو  ،سه ماه که گذشت ميگيم که که
باهم نميسازيم و نامزدي و بهم ميزنيم نظرت چيه ؟
 ....آرشا  :چه ميدونم  .دو يا سه ماه به نظرت زود نيست ميخواي يک سال ديگه
پريدم وسط حرفش
من  :تو خودت فکر کن االن بيام بگم باهم نميسازيم اصال درست نيست  ،چجوري توو يه روز
 .فهميدم که نميتونم باهات بسازم؟ هرچند که من از اولم ازت خوشم نميومد
پشت چشمي نازک کرد و گفت
 .آرشا  :متقابله
خواستم جوابش و بدم که متوجه شيرين جون شدم که تازه اومده بود به حال  ،رو مبل رو به
رو ي ما نشست
شيرين  :شما از االن به بعد نامزد هم هستين هيچ مخالفتي رو هم قبول نميکنم  ،و اين که آرام
 ، .تو ديگه خدمتکار اين خونه نيستي و آرشا حق دادن هيچ دستوري رو به تو نداره
فکر کنم تنها سودي که از اين نامزدي بردم همين بود  .آرشا خيلي عصباني بود اما جلوي
 .خودش رو گرفته بود  ،حقم داشت بحث آيندمون بود مثال
همينطور داشتيم گوش ميداديم که با شنيدن حرف بعديش صداي هردومون در اومد  .باهم گفتيم
چي_
شيرين  :همين که گفتم  ،هردوتون از امشب به بعد باهم تو يک اتاق ميخوابيد  .با حالت زاري
گفتم
 .من :شيرين جون لطفا اذيت نکنيد  ،ما که حاال عروسي نکرديم
! شيرين  :عروسي هم ميکنيد  ،اما من ميخوام بهم عادت کنيد همينطوري پاچه هم رو ميگيريد
من :آخه شيرين جون اين چه حرفيه  ،ما پيش هم باشيم پاچه همو ميگيرم فرقي به حال
 .مانميکنه فقط بدتر ميشه همين
شيرين جون از جاش بلند شد و ايستاد
 .شيرين  :رو حرفم حرف نياريد شب بخير
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آروم گفتم
من :شب بخير  .رفت باال
من :آرشا چرا مادربزرگت حرفاي غير قابل قبول ميزنه ؟ جدا از اين حرفاش باهم هماهنگي
نميکنه
آرشا :چه بدونم  ،من و بگو آخه آرشاي خنگ چرا برگشتي؟ ،ميموندي همونجا ديگه  ،من و
بگو دلم و خوش کردم بيام کلي بهم خوش ميگذره  .بدبختيم اينه که نميتونم حرفي هم بزنم بالخره از
 .من بزرگتره و زمان بچه گيم کم کاري نکرده واسم
من :مشکل منم همينه مديونم بهش
آرشا :برو تو اتاقم منم االن ميام
من :اَه  ،باشه
اي بابا من نميخوام با اون تو يه اتاق باشم  .با اعصابي خورد در اتاق و باز کردم و رفتم داخل
 .ست ا تاقش کامال سرمه اي تيره بود ؛ که بهم انرژي منفي رو القا ميکرد
رفتم رو کاناپه گوشه اتاق دراز کشيدم  .چند دقيقه اي منتظر موندم  ،چشمام خمار خواب بودن
 .بعد از پنج دقيقه با همون لباس به خواب رفتم
مريم
آروم چشمام و باز کردم صبح شده بود  ،چقدر زود رفتم دم پنجره پرده هارو کشيدم کنار نور
خورشيد اتاقم و روشن کرد و دلباز تر شد  ،اتاقم کال صورتي بود شايد بچگونه باشه ولي صبح ها با
 .ديدن اين رنگ انرژي مي گرفتم ديشب هم نذاشتم رادمهر ببينه چون ميدونستم مسخرم ميکنه
اوه اوه حواسم به اين رادمهر نبود اصال  .مامان و بابا سر کار مي رفتن هردو اگه مي فهميدن
از اين بوزينه پذيرايي نکردم کلم و ميکندن  .سريع رفتم بيرون و دوباره به اتاق بغلي رفتم
رفتم سمتش صداش زدم
! من :رادمهر بلند شو  ،بلند شو اعصاب ندارم کله صبحي ها
تکون نخورد
با صداي نيمه بلند گفتم
! من :رادمهر ميگم بلند شو  ،يعني ديگه خواب کافيه يعني بستته پس اون چشمات و باز کن
من  :به درک بيدار شدي عمرا بهت صبحانه بدم
و از اتاق خارج شدم چند دقيقه اي پشت در بودم که ببينم مياد يا نه اما اصال هيچ صدايي نيومد
دوباره رفتم اتاقشو با جيغ گفتم
 .من :کري يا خري  ،چرا نميفمي زبونم و
با ناراحتي گفتم
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من ِ :د لعنتي بلند شو ديگه  ،خواب اصحاب کهفه ؟
 .من  :خودت خواستيا
رفتم نزديک و با مشت افتادم به جونش و گفتم
من :پاشو  ،پاشو  ،پاشو
يدفعه با اخم مچ دستام و گرفت گفت
...رادمهر  :چت
حرف توو دهنش ماسيد و نگاهي از نوک پا تا باال بهم انداخت
وا چرا همچين ميکنه  ،به خودم نگاه کردم الهي بميرم اي خدا  ،چرا من و جلوي اين ضايع
ميکني
سريع آرنجمو خم کردم و گذاشتم رو چشماش و با پريشوني گفتم
من :دستام و ول کن و مچ دستام و آزاد کرد دستش و آوردم باال و بعد از اينکه آرنجمو
برداشتم بالفاصله گذاشتم رو چشماش
من :دس تت و همينطور بزار رو چشات  ،بزار من از اتاق برم بيرون تا بيشتر از اين شرفم
 .نرفته
قدم قدم رفتم عقب و به در که رسيدم پريدم بيرون از اتاق نفس حبس شدم و دادم بيرون
به اتاقم رفتم و متوجه خودم توو آينه شدم يدونه کوبيدم تو سرم  ،آخه مريم چطور حواست به
لباس تنت نبود .؟
 .لباسم فقط شامل يه لباس خواب بندي صورتي تا روي باسن بود
االن چه فکري ميکنه ؟
سريع يه لباس آستين سه ربع و شلوار سفيد ورزشي پوشيدم و رفتم اتاقش  .چشمام و بستم و
شروع کردم به حرف زدن
من :ببين رادمهر من اصال قصدي نداشتم باور کن  ،من اصال حواسم به لباسم نبود اصال
حاضرم قسم بخورم  ،لطفا فکره ديگه اي نکن در موردم
و نفسمو فوت کردم بيرون چشمام و باز کردم  ،وا من اين همه حرف زدم اون وقت اين نيست
 . .رفتم سمت در فکر کنم حموم بود اَه
 .من شانس دارم به وهلل که ندارم بدبخت تر از من توو جهان هستي نيست
همه ي حرفا م و تو يه کاغذ نوشتم و گذاشتم رو ميز  ،رفتم بيرون اين کار راحت تر بود رفتم
 .آشپزخونه و نون  ،پنير  ،کره  ،تخم مرغ آبپز  ،گوجه زيتوني  ،آب پرتغال و شير رو ميز چيدم
آرام
با شنيدن سروصدايي از خواب بيدار شدم آخ بدنم چقدر کوفته بود يه پتو نازک روم کشيده شده
بو د که همونم صدرصد آرشا خان زحمت کشيدن  ،حاال خوبه همون و گذاشته!  ،به رو به روم خيره

74

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
شدم  .اَه همش موهاش و شونه ميزد بعد شونه رو پرت ميکرد يکم با دست ميکشد الي موهاش و
مجددا اين کار و تکرار ميکرد
من :اوال صبح بخير  ،دوما چته شونه رو تق تق ميزني به ميز و ميره رو مخم  ،سوما پتو از
اين نازک تر نبود بندازي روم  .پوزخندي زد و گفت
آرشا  :من ننداختم روت  .چقدر بد ضايع شدم به جهنم رفتم کنارش و هلش دادم از جلوي آيينه
کنار و رو صندلي نشستم  ،واي خط چشمم چقدر بد پخش شده بود ؛ شير پاکن و برداشتم و صورتم
 .و باهاش تميز کردم  .آرشا يا اخم بهم خيره بود
آرشا  :دوتاچشم داري اطمينانم دارم که کور نيستي  ،براي چي ميبيني کسي داره يه کاري
انجام ميده ميپري وسط کارش ؟
من :اگه واسه موهات ميگي  ،بگم که خوبه درضمن دوساعته جلوي آيينه اي ميخواستي زودتر
 .به کارت برسي  .دندون قروچه اي کرد و با چشم غره شديدي از کنارم گذشت
واي کي حوصله داره بره حموم بابدبختي لباسام و در آوردم و رفتم حموم  ،بعد از يک ساعت
تميز کاري در حموم و باز و به اتاق نگاه کردم  ،حوله کوتاهي رو دورم بستم  ،وهللا آدم جرئت
نميکنه به چيزيش دست بزنه خيلي هم حوصله کل کل باهاش دارم رفتم جلوي آينه حوله رو به
صورت دکلته دورم بستم به خودم نگاه کردم  ،جون چه هيکلي به حرفم خنديدم مشک آن است که
! ببويد نه آنکه عطار بگويد
خواستم برم سمت کمد که يادم افتاد که نه اينجا اتاق منه نه وسايل شخصيم رو انتقال دادم اينجا
پيراهن قرمز و از گوشه اتا ق برداشتم که برم بيرون که کسي در اتاق و باز کرد بدون توجه بهش
جيغ بلندي کشيدم و گفتم
من :برو بيرون
ساغر  :چته ديوونه منم  ،خانم من و فرستاده که بگم از اين به بعد مرتب کردن اتاق با منه
من :اي بابا ساغر يه در بزن ديگه  ،اوکي نميگفتي هم مشکلي نداشتم من تورو دوست دارم
ساغري
 .ساغر  :ممنون عزيزم و با لبخند رفت بيرون
دوباره عقب گر کردم و تاج و سنجاقاي سارا رو از رو ميز برداشتم بعضي از سنجاقا هم رو
ميز پخش بود مشغول شدم به جمع کردنشون  .صداي درو از پشت شنيدم البد ساغر بود ،
من :ساغر بخدا آدم نيستي تو دختر خوبه همين االن گفتم بهتا باهوش در زده وارد شو نه
سرزده ؛ صدايي ازش نشنيدم که دوبار گفتم
من :چيه  ،چشاتو درويش کن بهت بگم از همين االن خواهر  ،خنديدم و يه قري دادم
من :ساغر جان روزه سکوت چرا گرفتي ؟
مستقيم برگشتم سمتش که متوجه آرشا شدم
 .آب دهنم و قورت دادم
من :ميشه بري بيرون ؟
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اما انگار خوشش اومده بود کثافت مثل گوسفند داشت از باال تا پايين نگاه ميکرد  ،حاال خوبه
نامزديم وگرنه االن پوزش و به خاک ميماليدم
با صداي نيمه بلند گفتم
من  :تموم شد  ،خوردي منو
اون پررو تر از من گفت
آرشا  :آشغال خور نيستم
خيلي بدم اومد بهم گفت آشغال  ،رفتم جلوش و انگشت اشارمو گرفتم جلوش
 .من :از خداتم باشه
نگاه سرتاپايي انداختم بهش  ،انگار خودش چي هست حاال
و طعنه اي زدم بهش و رفتم بيرون که رونيکا با ديدن من تو اون وضع که فقط يه حوله کوتاه
تنم بود صورتش قرمز شد  ،پوزخندي زدم حداقل يه خوبي که داشت اين بود که تونستم عفريته رو
حرص بدم يه لبخند زدم و خودم و ردم به اون راه انگار متوجهش نيستم  ،قيافم رو طوري نشون
دادم که انگار تو فکرم از کنارش رد شدن که ديدم دستاش و محکم مشت کرد  ،خوبه ضربه کاري
 .رو هم زدم
به اتاقم رفتم و لباسا و وسايلي که دستم بود يه جا گذاشتم و زنگ زدم مريم
من :سالم مري
مريم  :سالم  ،جان
من :مريم امروز حال ندارم  ،ميري کليدارو از کليد ساز بگيري
مريم  :باشه عزيزم  ،کاري نداري
من :نه مريم  ،باي
رو تخت دراز کشيدم که کسي به در اتاق زد
 .من :بفرمائيد
ساغر بود اومد جلو و گفت
ساغر  :برو پا يين آرام شيرين جون کارت داره آرشا رو هم احضار کرده  ،بدو برو
 .من :خير باشه
 .سريع يه شلوار و تيشرتي که دم دستم بود پوشيدم و رفتم پايين
تند تند پله هارو رفتم پايين و به حال رسيدم  ،ديدمشون که منتظر من بود
 .من :سالم
رفتم رو يکي از مبل نشستم
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شيرين  :خب  ،بچ ه ها من اصال دوست نداشتم انقدر زود اين اتفاق ها بيوفته اما مجبورم و
 .چاره اي نيست  ،از امروز برين دنبال کاراي عروسيتون چون هفته ديگه جشنه عروسيتونه
آرشا با صداي نيمه بلند گفت
آرشا  :يعني چي  ،من درک نميکنم نه کاراتون و نه رفتاراتون و نه حرفاتون و  ،اصال ميرم
 .به همون جهنمي که قبال بود
 .از جاش بلند شد و رفت
 .شيرين  :برو اما از ارث محرومي
 .آرشا  :چه ارثي مادر جان  ،من همه رو فروختم
شيرين  :انگار خبر نداري که پنجاه درصد زمين اينجا مال پسرم (باباي آرشا) بوده و باقيش
ماله من  ...البته اگه ميخواي وقفش ميکنم  .اي بابا خوب معلومه االن آرشا برميگرده الکي الکي
وقف شه که چي  .آرشا دستاش و طوري مشت کرد که به وضوح رگاي دستش و ديدم  .دوباره
برگشت و نشست سرجاش
شيرين  :بله عروسي ميکنيد  ،اونم هفته ديگه ؛ فعال که زمان داريد بريد آزمايشگاه و وقت
بگيريد و  ......به بقيه ح رفاش توجه نکردم فقط يک لحظه تو فکر رفتم که آيا همه اين اتفاقا واقعين
يا نه؟  ،بغض کردم و گفتم
 .من :اما شيرين جون بهتر از منم هست  ،چرا من ؟ اين آينده ماست
نميخواستم اشکام جلوشون بريزه  .با دو از پله ها رفتم باال و به سمت اتاقم هجوم بردم رو
تخت دراز کشيدم و به اشکام اجازه باريدن دادم  .اگه يه پشتوانه داشتم اينطوري نمي شد  ،کسي و
داشتم که ازم دفاع کنه  ،کسي که مثل کوه پشتم باشه  .فقط يه بردار داشتم که مادرم ميگفت که اون
و وقتي دو سالش بود دزديدن  .نميدونم زنده هست يا نه و تنها آرزوي من پيدا کردنش بود ؛ از
هم ون بچگي داشتن يه برادر بزرگ تر از خودم آرزوم بود  .هي چقدر بيچاره و بدبخت بودم و
هستم آخر و عاقبتم چيه نميدونم ؟
انقدر اشک ريختم که خوابم برد
 .وقتي بيدار شدم از تاريکي هوا که فهميدم شب شده  ،چقدر خوابيده بودم
شديدا گرسنم بود اما با به ياد افتادن حرفاي شيرين ميدونستم هرچي بخورم زهرمارم ميشه .
پس موندن تو اتاق ترجيح دادم  ،فعال هم دلم نميخواست شيرين جون رو ببينم چون امکان داره توو
زمان عصبانيتم ناراحتش کنم  .چند ساعتي تو اتاق موندم که احساس ضعف بهم دست داد  ،رفتم
يکي از کوله هام و برداشتم و يکم داخلش و گشتم که يه کاکائو پيدا کردم سريع بازش کردم و گذاشتم
 .توو دهنم  ،که حالم يکم بهتر شد
دوباره رو تخت دراز کشيدم و چون کاري نداشتم چي بهتر از خوابيدن فکر کنم " به جاي
خون دوغ توو رگام جاريه " انقدر که خوش خوابم  .به دقيقه نکشيده چشمام رفت
 .صبح با صداي آرشا از خواب بيدار شدم
آرشا  :آرام پاشو حاضر شو  ،بايد بريم آزمايشگاه ؛ ديروز وقت گرفتم  .سريع هم بيا پايين دير
 .ميشه
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من :باشه برو بيرون
وقتي که رفت بلند شدم که متوجه کليد رو ميز شدم  ،همون دسته کليدي بود که به مريم گفتم
بياره ديشب متوجه نشدم  ،حتما چون خواب بودم آورده  ،خنگ خدا فکر نميکنه اگه شيرين جون
ببينه ميکشتم  ،مانتو و شلوار مشکي و شال و کتوني اسپرت مشکيم و پوشيدم کوله سفيدم رو
برداشتم و توش دو تا ديگه از همون کاکائو ديشب بود  ،خوبه بعد خون دادن ضعف مي کردم ديگه
الزم نيست به آرشا بگم بره خوراکي بخره  ،منتم بزاره و اعصاب خورد کنيش بمونه واسه من
موهام و محکم باال بستم شال و مرتب گذاشتم رو سرم  ،رفتم پايين در اصلي و باز کردم  ،آروم
آروم قدم برداشتم و به در عمارت رسيدم  ،درو که باز کردم چشمم به يه پورشه آلبالويي شدم  ،اوه
پورشه داره آقا  ،نميدونستم در سمت شاگرد و ب از کردم  .به سمت آزمايشگاه رفتيم  ،فقط تنها آرزوم
 .اين بود که خونامون بهم نخوره همين ! راحت ميشدم از اين همه عذاب
هر کي يه جور نگام ميکرد حق دارن خوب تيپ مشکي زده بودم البد فکر ميکردن عذادارم
 .گرچه فرقي با عذا دار ندارم  .يک ربعي منتظر مونديم که صدامون زدم
رفتم تو اتاق بعد از اين که پرستار يه مقدار خون ازم گرفت و کارش تموم شد بلند شدم برم که
گفت
دو روز ديگه بياين جواب آزمايش و بگيرين راستي ! چرا مشکي پوشيدي ؟_
من :چطور؟
همينطوري _
من :عذادارم  ،البته نوعش فرق داره
پرستار با تعجب بهم خيره شدو گفت
مگه نوع داره ؟_
من  :بله
حوصله جواب دادن نداشتم لبخند بي روحي زدم که بيشتر شبيه به دهن کجي بود و از اون جا
خارج شدم رفتم از کولم همون کاکائو رو برداشتم و خوردم  ،اواسط خوردن بودم که صداي آرشا به
 .گوشم رسيد
.آرشا  :پاشو بريم
 .از جام بلند شدم و باهم از اون فضاي خفقان آور خارج شديم
آرشا  :امروز خيلي ساکتي !؟
من :انگار هوس کل کل با من و کردي نه ؟
 .آرشا  :سوالم و با سوال جواب نده
 .من :همين که هست  ،مي خواي بخواه نمي خواي نخواه
 .جلو تر از اون به سمت ماشين رفتم و در شاگرد و باز کردم و نشستم توو ماشين
 .بعد از چند ثانيه تشريف آورد
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آرشا  :ضعف که نکردي ؟ گرسنت نيست ؟
من :نه
آرشا  :خوبه حوصله نعشه کشي ندارم
من :ميشه ساکت شي لطفا  ،ها ؟ ميشه ؟ چرا انقدر ميري امروز رو مخم تو هي رژه ميري
رو اعصابم ِ .ا
آرشا  :بروبابا  ،انگار فقط خودش گرفتار همچين اتفاق کذايي شده  ،آرام اين مشکليه که پيش
اومده و نه راه پس داريم نه پيش  .هرچقدرم ناراحتي کني ميبيني که کاري از کار پيش نميره  ،االن
 .فقط تنها کاري که ميتونيم انجام بديم تحمله  ،همين و بس
فکر ميکني من خيلي خوشحال و شاد و شنگم نه عزيز من مادر جون خودش ميدونه اخالق من
و متنفرم از اين ک ه کسي کاري و که بر خالف ميلم هست بهم تحميل کنه  ،من برام اون پنجاه درصد
ارث پدريم که دست مادر جون هست مهم نبود اول اما وقتي فکر کردم به زحمتاي پدرم و سختي
 .هايي که کشيد نتونستم به خودم اجازه بدم که اون همه زحمت تالش آخر سر وقف شه
نفسي کشيد و فوت کرد بيرون
من :درسته  ،باشه تو راست ميگي اما من چرا نه نگفتم  ،چون کسي و نداشتم که مثل شير
پشتم باشه و حمايتم کنه و بعد از پدر و مادر من تنها فقط شيرين جون و داشتم اون به من کمک کرد
و من بهش مديونم نمک نشناس هم نيستم  ،تنها کاري که فکر ميکنم ميتونم تمامي کاراش و جبران
 .کنم  ،همين ازدواج لعنتيه  ،اجباره شيرين جون رو اين موضوع لعنتي  ،همين هوف
 .آرشا  :پس فعال بي خيالي طي کن  ،موافقي بريم به بقيه کارا برسيم يا نه بريم خونه
 .من  :نه بابا  ،بريم چون ميدونم بعدن حوصلم نميگيره  .اول بريم لباس عروس ببينيم بعد
آرشا  :باشه
بعد از نيم ساعت باهم به يک مزون که لباس عروس هاي بسيار شيک و زيبا داشت
اما يکيش چشمم و گرفت که خيلي ناز بود آستين حرير داشت که رنگ پوست بود که طرح گل
داشت و تا کمر همين طور بود  ،تا روي باسن ساتن بود و بعد از اون حرير طرح دار  ،دنباله دار
 .بود و مدل ماهي خوشم اومد خيلي زيبا بود
من :خانم ببخشيد اين مدل و به سايز خودم مياريد پرو کنم
خانم  :چشم عزيزم
لباس و که آورد رفتم اتاق پرو لباس و پرو کردم و در آخر زيپ پشت و به کمک مسئولش
بستم واو خيلي رويايي شده بودم  .چند دقيقه اي داشتم خودمو تو اون لباس نگاه ميکردم  ،اي کاش
 .اينطوري عروس نمي شدم
دوباره مسئولش و صدا زدم و گفتم بياد زيپ لباسم رو باز کنه  ،بعد از اين که عوض کردم و
مانتو شلوارم و پوشيدم  .رفتم بيرون و به آرشا کفتم همين و بخريم  .بعد از حساب کردن آرشا هم يه
کت شلوار مشکي انتخاب کرد که ميدونستم صدرصد حتما بهش خيلي مياد بعد از اون رفتيم عکاسي
 .وقت گرفتيم
 .عروسي هم تو حياط عمارت بود نياز به رزرو تاالر نبود
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 .بعد از شش ساعت فعالت به ساعت نگاه کردم يک بود
من  :آرشا  ،بريم نهار
آرشا  :باشه
خالصه نهار و باهم خورديم و بعد از اون رفتيم عمارت  .به مريم اس زدم بياد اينجا که بعد از
 .پنج مين جواب گرفتم  ،گفت نيم ساعت ديگه حاضر ميشه و مياد
بيکار بودم و برس و از روي ميز برداشتم و شروع کردم به شونه کردن موهام بي اختيار
بغضم گرفت نتونستم جلوي خودم و بگيرم اشکام بي محابا رو گونه هام حرکت ميکردن با عصبانيت
شونه رو پرت کردم  ،با دستام شقيقه هام و ماساژ دادم  .براي چي سرنوشتم انقدر تلخه ميگن پايان
"شب سيه سپيد است " پس واسه من چرا همش سياهي و بدبختي  ،خدا تا کي بايد به همه خودم و يه
دختر شاد و بي غم نشون بدم  .ديگه کاسه صبرم پره خدا  .زانوهام و جمع کردم و سرم و گذاشتم
روشون  ،آروم و بي صدا اشک ميريختم
با صداي در اتاق سرم و بلند کردم که با مريم روبه رو شدم اول با خنده بهم گفت
 .مريم  :سلوم خواخري خودم
اومد نزديک تر صورتش از لبخند به اخم تبديل شد
با جديت گفت
مريم  :آرام چته؟ چرا ديروز اومده بودم نيومدي استقبالم ؟  ،البته فهميدم اتاق خوابي چون
اومدم کليد و گذاشتم و رفتم اما اون بيني قرمزت به من فهموند که يه مشکلي پيش اومده با االن ميشه
دوروز چته داري با خودت چيکار ميکني دختر هوم ؟
من :مريم  ،دارم بيچاره ميشم  .مقطع گفتم بي  ،چا  ،ره  .مريم از کوچيکيم روزگار خوشي
نداشتم تا کي بايد ا ين نقاب سرخوش بودن و بزنم  ،ميدوني من ديگه نمي کشم مريم  .اشکام دوباره
 .رو گونه هام جاري شد
من :ديروز چرا اونطوري بودم ؟ چون که خواهرت داره عروس ميشه اونم با اجباره با کسي
که دوسش نداره بي هيچ عشقي  .مريم فهميدي دردم چيه  ،االن که فکر ميکنم به اوج بيچارگيم پي
 .ميبرم
مريم  :چي ميگي تو ؟ پريروز نامزد کردين که
من :بله اما هفته ديگه عروسيه توهم بايد بياي چون من جز تو کسي رو ندارم  .نم اشک و توو
چشماي مريم ديدم
مريم  :ب ..باشه ..باشه ميام  .فقط گريه نکن تو  ،اصال نميخواد ناراحت باشي حتما توش
 .حکمتيه ها ؟ باشه
لبخندي زدم
من :اوکي  ،ميخواي لباس عروسم و ببيني ؟
مريم  :چي !؟ واقعا خريدي !؟ به اين زودي  .نامرد خوب ميگفتي باهات ميومدم  ،هر چند به
 .سليقت ايمان دارم
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 .من :آخه يدفعه اي شد
ناراحت ادامه دادم
 .من :و وقتمون کم
رفتم لباس و از توو کمد خارج کردم
من :ايناهاش
مريم حيرت زده به لباس نگاه کرد
 .مريم  :واي چه خوبه اين  ،خيلي قشنگه عزيزم مبارکت باشه
 .من  :ممنون خواهري
بعدش با مريم حسابي درد و دل کردم و خالي شدم  ،نميدونم اين اتفاق چه حکمتي درش هست
.اما اميدارم هرچي هست خوب باشه
يک هفته بعد
با صداي داد مريم از خواب پريدم به رو به روم نگاه گردم
 .مريم  :آخه من بهت چي بگم دختر ؟ بدو برو حموم ياهلل
و اومد سمتم و دستم و گرفت پرتم کرد داخل حموم
من :صبح بخير  .چته کله صبحي ؟
 .مريم  :ساکت بابا  ،خوبه امروز ميدوني عروسيته اين همه بي خيالي
 .من :مريم چه بي خيالي آخه  .بابا ساعت هفت صبحه خوب من دلم خواب ميخواد
مريم  :آب گرم که بهت بخوره خوب ميشه  ،برو همه چي حموم حاضر و آمادس  ،باقي خوابتم
بماند شب با شوهرت  .و در و بست
لباسامو عوض کردم و رفتم تو وان دراز کشيدم نيم ساعت اون تو چرت زدم بعد شروع کردم
به شست و شو که مريم ديگه ان قدر گفت زود بيا  ،چرا انقدر طول ميدي  ،اعصابمم خورد کرد و
زودتر اومدم بيرون رمبدشامبرم رو پوشيدم  ،رفتم بيرون وقتي که مريم من و ديد سريع نشوند رو
صندلي و موهام و کامال با سشوار خشک کرد البته اون وسطا چشمامم ميرفت که مريم يکي ميکوبيد
 .تو سرم
مريم  :سالم سارا بدو بيا قربون دستت اعصابم و خورد کرد همش ميخوابه ؟
ِ .ا سارا کي اومد  ،چشمام و باز کردم
سارا  :عليک سالم
من :سالم خوبي ؟
سارا :ممنون
من :راستي تاج و ....اينا اونجان و به جعبه رو ميز اشاره کردم  ،خواستي بردار
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سارا  :باشه  ،مريم بيا کنار من ميدونم چطور به حساب اين خوابالو برسم  .چشمام بسته بود ،
که با حرکت نخ رو صورتم جيغم رفت هوا که مساوي بود با خنده مريم و سارا
 .من :رو آب بخندين  ،واي
دستم و گذاشتم رو صورتم و و ماساژ دادم
سارا  :شما بخواب آرام جان
من  :من غلط کردم
سارا تک خنده اي کرد و گفت
سارا  :ببين ا ولش درد داره اما بعد عادي ميشه و بعد شروع کرد به بند انداختن  ،البته من
موهاي صورتم و ليزر کرده بودم چند ماه پيش موي زيادي رو صورتم نبود  ،ولي همون يکي دوتا
رو هم تحمل دردشو نداشتم
 .بعد از چند دقيقه سارا به صورتم يه چيزه خنکي زد
سارا  :دستاتو بيار جلو  .بردم جلو اول واسم ناخن کاشت که خيلي طبيعي نشون ميدادن بعد
شروع کرد به الک زدن رو ناخنم که رنگش سفيد بود در آخر با رنگ مشکي طرح زيبايي زد .
دوباره رفت سراغ پوستم با دستمال مرطوبي همه جاي صورتم و پاک کرد
سارا  :ببند چشاتو  ،ميخوام کانتورينگ (گريم) صورت واست انجام بدم  ،موافقين ؟
من و مريم باهم گفتيم
 .بله _
 .چند ساعتي تو همون حالت بودم که رفت سراغ موهام
سارا  :به نظر من شنيون باز و بسته درست کنم بهتره چون موهات خيلي بلند و پر پشته
بهترين کار همينه  ،چطور ميپسندي آرام ؟
 .من :موافقم  ،تنوعي هم ميشه
 .واقعا خيلي خسته شدم به ساعت نگاه کردم که سه رو نشون ميداد
من :سارا کي تموم ميشه؟ خسته شدم
 .سارا :االنه که تموم شه
 .بعد از نيم ساعت کارش تموم شد
سارا  :تور عروست بلنده يا کوتاه؟
من  :بلند
سارا :خيلي هم عالي  ،برو لباس عروست و بپوش تورو بيار به اين تاج وصل کنم  .رو کرد
به مريم
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سارا :مريم مهمون خودم واسه امشب  ،بيا درستت کنم حسابي خوشکل شي .مريم که از همون
اول داشت به کاراي خودش مي رسيد تا سرش و بلند کرد
خيره وار به من نگاه کرد
 .من :خوب ديگه خورديم من و
مريم  :سارا ايول داري  ،باورت ميشه اول نشناختم آرام و  ،راستي خيلي ممنون که امشب
 .آرايشم و تو انجام ميدي چون واقعا اعصاب ندارم خواهر
رفتم لباسام و با لباس عروسم عوض کردم با تور رفتم پيششون تا من و ديدن باهم گفتن
! واو مثل پرنسسا شدي _
با تعجب گفتم  :چه هماهنگ  ،سارا بيا اين تور  .دادم دستش يه تاج ظريف و زيبا برداشت
 .س ارا  :سرت و بيار جلو  .بردم جلو حسابي که تورو تنظيم کرد تاج و گذاشت
لبخند زيبايي زد و گفت
 .سارا  :خيلي خوب شدي عزيزم
من و برد به سمت آيينه
سارا  :ببين خودت و
 .من  :واي واقعا تغيير کردم
گونه هاي برجسته هلويي ،بيني که کوچيک تر از قبل ديده مي شد  ،مژه هاي مصنوعي که
خيلي حرفه اي رو چشمام گذاشته بود  ،خط چشم کشيده و نازک  ،سايه چشمي که از سفيد به طوسي
و در آخر به مشکي تغيير ميکرد  ،لنز طوسي  ،و رژ لب قرمز جيغ  ،موهامم فرق از وسط باز
کرده بود از باال يکم شنيون بود و پايين به صورت شالقي دورم ريخته بود و تاجي که واقعا من و
 .مثل پرنسسا کرده بود
 .من :سارا جونم دمت گرم کارت عاليه
 .سارا :بله اما االن برو که شوهرت خيلي وقته بيرون منتظرته
من :باشه  ،مريم و سارا تا شب خداحافظ راستي سارا تو مياي ديگه
سارا :آره بابا
من :باشه من رفتم
شنلم و پوشيدم و آروم آروم رفتم پايين فقط صداي کفشاي پاشنه بلندم بود که سکوت خونه رو
ميشکست
رفتم بيرون و درو باز کردم که متوجه فيلم بردار شدم  .به آرشا نگاه کردم  ،کت و شلوارش
خوب تو تنش نشسته بود موهاشم ساده داده بود باال داشتيم به هم نگاه ميکرديم که فيلم بردار گفت
آرشا برو درو ماشين و باز کن واسه آرام خانم و آرام خانم شما هم آهسته به سمت در _
 .شاگرد حرکت کنيد
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همون کارايي که گفت و انجام داديم نيم ساعت بعد عکاسي رفتيم  ،که خانومي اونجا عکس
 .ميگرفت اسمش سوگند بود
سوگند  :خوب آرام و آرشا هردو نيمرخ وايستيد و آرشا توهم کمرش و بگير  ،آرام سرت و به
سينش تکيه بده  ،نفساي گرم آرشا رو روي شونم حس ميکردم بعد از چند ثانيه عکس و انداخت
سوگند  :آرشا برو رو مبل بشين  ،آرام توهم روپاش ميشيني و دستتو دور گردنش حلقه ميکني
 ،صورتاتون نزديک هم باشه  .آب دهنم و قورت دادم چرا انقدر ژست هاي سخت ميداد آرشا بي
خيا ل رو مبل نشست بزار منم مثل اين بي خيال باشم به جهنم .ريلکس رو پاش نشستم دستمو دور
گردنش انداختم خيلي کم صورتم و بردم جلو
سوگند :سراتونم بيام تنظيم کنم ؟  ،ببرين جلو ببينم  ،هردو ناچار انجام داديم عرق سردي پشت
کمرم حس کردم  ،خيره بهم نگاه کرديم بعد از پنج  ،شش ثانيه که مثل يه قرن واسم گذشت  ،عکس
 .و گرفت
من :خوب بسه ديگه  ،آرشا بريم
سوگند  :کجا دوتا دونه عکس گرفتين  ،آرشا تو کمر آرام بگير آرام توهم دستات و دور
گردنش حلقه کن و همو بب**و*س يد لطفا  .اي بابا گندشو دراور اينم
من :سوگند جان به نظرت ژستات سخت نيستن يکم
 .سوگند  :گلم اين چيزا بايد واست عادي باشه  ،پس فردا تو زندگيت ميخواي چيکار کني
از اين حرفش کمي خجالت کشيدم و سرخ شدم دختره بي حيا چه راحت مطلب و ميگه  .رفتم
جلو و دستمو دور گردنش انداختم و لبامرو ****** گذاشتم  .با بدبختي اين ژست و انجام داديم  .بقيه
ع کسا تکي بود يه چند تا ديگه دو نفره گرفتيم باز اما اينبار راحت تر بود .بعد از حدودا دوساعت
 .ژست گرفتن  ،سوگند اعالم کرد که تمومه  ،پشت بندش من و آرشا نفس عميقي کشيديم
بعد از اون دوباره رفتيم سوار ماشين شديم فيلم بردار خداروشکر توو همون عمارت موند البته
من و آرشا بهش گفتيم که نميخوايم زياد فيلم بگيره کي حوصله داشت آخه  .ماشين و به طرز خيلي
 .زيبايي با گل و ربان کار کرده بودن که خيلي ناز شده بود
سرم گذاشتم رو پنجره و آروم چشام و بستم که بعد از چند مين صداش و شنيدم
 .آرشا:آرام پياده شو
رسيده بويم مثله اين که ب اهم از ماشين خارج شديم و به در اصلي که رسيديم آروم هلش دادم
چون نيمه باز بود با اومدنمون جمعيتي بودن که دست و جيغشون فضا رو پر کرد سيمين خانوم نقل
ميپاچيد و ساغرم اسفند دستش بود  .با کسايي که نميشناختم سالم و احوال پرسي کردم آرشا هم
همينطور بعد از اون باهم به عمارت رفتيم که عاقد اونجا بود  ،خيلي زيبا سفره عقد توحال درست
کرده بودن باهم رفتيم رو صندلي کنار هم نشستيم مريم کجا بود پس دونفر اومدن پارچه ساتن و
 :گرفتن باال سرمون  ،عاقد شروع کرد به خوندن خطبه
 :عاقد
به مبارکي و ميمنت پيوند آسماني عقد ازدواج دائم و هميشگي بين دوشيزه محترمه سرکار *
.خانم آرام فروزش و آقاي آرشا راد منعقد و اجرا مي گردد
 .دوشيزه محترمه مکرمه سرکار خانم آرام فروزش *
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آيا بنده وکيلم شما را به عقد زوجيت دائم و هميشگي آقاي آرشا راد به صِ داق و مهريه? :يک
جلد کالم هللا مجيد
يک جام آينه ،يک جفت شمعدان
يک شاخه نبات
 .و مهريه معين ضمن العقد و بقيه به تعداد???? سکه? طالي تمام بهار آزادي درآورم
مريم  :عروس رفته گل بچينه  .اي بابا چرا متوجهش نشدم من مريم پرو ميدونه االن دارم از
 .فوضولي ميميرم که ببينم چطوري شده ها اما سريع اومده خودش و پشت اين پارچه پنهون کرده
...عاقد  :دوشيزه محترمه مکرمه سرکار خانم
 .مريم  :عروس زير لفضي ميخواد
 .شيرين جون يه جعبه قرمز رنگي رو ميز گذاشت و بازش کرد سرويس برليان بود
عاقد  :برلي بار سوم عرض ميکنم دوشيزه محترمه مکرمه سرکار خانم آرام فروزش آياوکيلم
؟
من :با اجازه بزرگت را بله  ،قطره اشکي از گوشه چشمم چکيد  ،دلم براي تنهايي و بي کسي
 .خودم سوخت
عاقد  :جناب آقاي آرشا راد آيا از طرف شما وکالت دارم که ايجاب مو ّکله ي خود ،خانم آرام
.فروزش را با مهريه و شرايط ذکر شده قبول نمايم
آيا بنده وکليم؟
آرشا  :بله
همه شروع کردن به کل کش يدن شيرين جون ستي که رو ميز بود و به آرشا اشاره زد که کمکم
کنه براي بستن گردنبند و دستبندش
موهام و دادم باال تا آرشا گردنبند و ببنده  ،دستبندمم بست گوشواره رو خودم انداختم همينطور
 .انگشترو  ،همه به حياط رفتيم
ميز و صندلي هاي مهمان که روش ساتن فيروزه اي بود و پشت پاپيون سفيد داشت تو حياط با
نظم خاصي چيده شده بودن خيلي قشنگ بود همه نشستن اما من و آرشا به سمت حجله رفتيم و در
جايگاه عروس و دوماد نشستيم  .همه دو به دو ميومدن ميرقصيدن متوجه مريم شدم که ميومد
سمتمون واقعا خاص شده بود امشب آرايش غليظ اما زيبايي
 .داشت و لباس طاليي رنگ گردني پوشيده بود
 .مريم  :سالم عروس خانوم خوشکل
سرش و اورد جلو در گوشم گفت
مريم  :آرام شاد باش يه امشب و فکر کن بهترين شبته امشب و دستم و گرفت برد سمت پيست
رقص هماهنگ باهم حرکت ميکرديم و فيلم بردار بعضي اوقات فيلم مي گرفت بقيه هم دست ميزدن
 ،خسته شدم و رفتم نشستم بغل آرشا چند ساعتي گذشته بود که اعالم کردن زمان شامه واي خدا االن
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واسه فيلم گرفتن .دوساعت بايد عشوه خرکي بيام  .رفتيم سمت ميز شام فيلم بردارم اومد باالسرمون
و گفت رو پاي آرشا بشينم نشستم يه تيکه مرغ با چنگال برداشت و گذاشت دهنم وقتي که خوردم
آقاهه گفت که بايد با ناز و ادا بخورم اينم ديگه شورش و درآورده بود آخرم گفت بايد با عشوه به
ارشا غذا رو بدم  ،با کلي دنگ و فنگ شام و گذرونديم آخراي شب بود واقعا خوابم ميومد که بعد
گفتن بايد بريم رقص تانگو کنيم  .همينطور با آهنگ حرکت مي کرديم که آرشا گفت
آرشا  :مزخرف ترين شب عمرم بود
 .من :بله حسه متقابليه
نفس عميقي کشيد و فوتش کرد بيرون قيافش خيلي خسته بود ايش حقشه الهي خسته تر از اين
شه من نميدونم رونيکاش کدوم جهنم دره اي هست
آهنگ که تمو شد گرمي لبش و رو پيشونيم حس کردم  ،احساس خوبي بهم دست داد اما زود
 .پسش زدم  ،همه دست زدن
آهنگ شادي پخش کردن و همه دختر پسرا ريختن وسط و اخرين آهنگ بود به احتمال زياد
 .چون ساعت دو شب بود
 .مطمئنا همه از خستگي هالک شده بودن  ،من که همين جوري هم چشمام ميرفت رو هم
کم کم همه رفتن و افراد کمي توو حياط بودن مريم و پيدا کردم
من :مريم کوشي  ،نيستي ها
 .مريم  :تو کوري وگرنه من همين حوالي ام  .اي جان شب چه حالي کنين
من  :خفه شو مريم
مريم  :چشم شما امر بفرما کيه که انجام بده ...منم يواش يواش برم به مامان اينا گفتم عروسيته
بعد پرسيدن گفتن رادمهر هم اونجاست يا نه که وقتي گفتم آره گفتن تا هروقت اونجا خواستي بمون
آخه من نميدونم از چيه اين گالبي خوششون اومده
من :چي ميگي ؟قضيه چيه؟
مريم  :نگفتم بهت  ،حاال بعدن ميگم عزيزم من برم فعال  .باهاش روب**و*سي و خداحافظي
کردم و رفت
بي حوصله رفتم سمت عمارت درو که باز کردم متوجه شيرين جون شدم سمت راه پله بود با
 :لبخند از کنارش رد شدم که گفت
شيرين  :فکر رفتن به اتاقت و فراموش کن  ،چون همه چيز و جمع کردن بردن اتاق آرشا .
 .اين شيرين و نميشناختم اصال  ،براي چي همچين کاري با من ميکرد
لبخندم تبديل شد به اخم با ناراحتي گفتم
من :چشم
بي توجه بهش رفت م باال به اتاق آرشا  ،پوف يعني اون همه زحمتي که براي کليد کشيدم پوچ
شد به درک آرام تو ميتوني از راه هاي ديگه اي استفاده کني  ،واي کليدا سرعتم و بردم باال به اتاق
قبليم که رسيدم درو باز کردم رفتم داخل آخرين کشو ي ميز عسلي که قفل بود با کليدش باز کردم ،
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خدار وشکر بود توو مشتم گرفتم و از اونجا خارج شدم به سمت اتاق آرشا که از االن به بعد اتاق
مشترکمون ميشد رفتم کليدارو تو يکي از کيفام انداختم  ،به سمت آيينه رو به روم رفتم نشستم روو
صندلي و آرايشم و پاک کردم تاج و تورو از سرم برداشتم و روي ميز مقابلم گذاشتم  ،يه مقدار
مويي که شينيون شده بود و باز کردم سنجاق رو کنار تاج گذاشتم  .دست راستم و از باال  ،از روي
شونه رد کردم و زيپ رسوندم دست چپمم از پشت کمرم بردم باال سرم و انداختم پايين و زيپ
خواستم بکشم پايين که ديدم نميتونم  ،اي بابا يکم باال پايين کردم اون يه ذره زيپ باز شده رو شايد
اثر کرد گردنم درد گرفت چند ثانيه بي حرکت موندم که گرماي دست کسي رو  ،رو دستام حس
کردم سرم و آوردم باال از تو آيينه رو به رو آرشا رو پشتم ديدم آروم دستام و آورد پايين دستش و
سمت زيپ لباسم برد آروم کشيد پايين از توو آيينه نگام کرد چند ثانيه اي بهم خيره نگاه مي کرديم
 :براي اينکه از اون حال و هوا خارج شيم برگشتم سمتش و گفتم
من :ببين امشب من رو تخت تو رو کاناپه بخواب اوکي ؟
آرشا متفکر گفت
آرشا  :باشه  ،اما نوبتي
 .من :اوکي
شلوار ورزشي بنفش و تيشرت مشکي برداشتم به حموم رفتم و يه دوش نيم ساعتي گرفتم و
اومدم بيرون بعد از من آرشا رفت حموم حوله شال مانند رو سرم گذاشتم و رو تخت زير پتو خزيدم
چشمام و روهم گذاشتم به دليل خستگي بيش از حد سريع به خواب رفتم
از جام بلند شدم چشمام و ماليدم کش و قوسي به بدنم دادم به ساعت نگاه کردم دوازده
بعدازظهر و نشون مي د اد ماشاهلل چقدر خوابيدم من دست و صورتم و شستم و مسواک زدم موهامم
که يکم از نم ديشب و داشت باز گذاشتم رفتم بيرون که رونيکا رو ديدم با خشم برگشت سمت و گفت
رونيکا  :ديشب خوش گذشت
من :چي ميگي تو ؟ها؟چه خوش گذشتني
رونيکا  :خودت و نزن به اون راه  .چشماش و ريز کرد گفت
رونيکا :اما من خودم شمارو از هم جدا ميکنم
 .من  :چي چرت و پرت ميگي تو ؟ با هم نيستيم که بخواي جدا هم کني
با دست کنارش زدم و رفتم سمت پله ها در همون حال گفتم
 .من :توهم زدي رونيکا خانوم
رفتم پايين  .اصال من وقتي با اين بشر حرف ميزنم اعصابم به
 .هم ميريزه
به سمت آشپزخونه رفتم و يک تيکه نون سنگک برداشتم و الش يکم پنير همين کافيم بود
امروز اصال اشتها نداشتم يه لقمه رو گذاشتم دهنم از آشپزخونه خارج شدم  ،همينطور داشتم راه طي
ميکردم که کسي طعنه محکمي بهم زد  ،سر بلند کردم رونيکا بود
 .بلند گفتم  :امروز خيلي رو اعصابي ها کاري نکن که آخر سر خودت پشيمون شي
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رونيکا :مثال چيکار ؟
من :باشه تو ببين من چيکار کنم باهات و زير لب گفتم دختره ي مزخرف
رونيکا  :ريز ميبينمت
 .من :عزيزم چشمات ضعيفه برو عينک بگير ببين کي ريزه
بي توجه بهش رفتم بيرون تو حياط بودم که فکري به سرم زد  ،رفتم سمت زير زمين درش و
باز کردم رفتم سمت رختکن در يکي از قفسه ها رو باز کردم و شامپو رو آوردم بيرون و دوباره به
حياط رفتم به طرف پله ها حرکت کردم رو سه تاي آخري شامپو ريختم  ،رفتم شامپو رد سر جاش
گذاشتم و با احتياط از پله ها رفتم باال رونيکا رو توو پذيرايي ديدم صداش کردم
من :يه لحظه بيا حياط کارت دارم
و رفتم پايين حاال چه دليلي بيارم از تو باغ پشتي راشل و صدا زدم که با دو اومد بغلش کردم
و گوشه عمارت ايستادم رونيکارو ديدم که داشت ميومد پايين
من  :راشل  ،پسري  ،هرموقع اومد پايين ميپري جلوش خوب آروم ميو کرد که عقب تر رفتم
نزديکه پله ها که شد راشل و ول کردم
پاشو که گذاشت رو پله به طور خيلي بدي سُر خورد و جيغ بلندي کشيد و شروع کرد به آخ و
اوخ کردن راشل پريد جلوش که جيغي بلند تري کشيد
خواست از جاش بلند شه که دوباره افتاد  ،به پله ها چنگ زد و با بدبختي خودش و کشوند باال
و وقتي که از راشل يکم دور شد بلند شد و ايستاد با شونه هاي خميده و لنگ لنگان خودش و به در
عمارت رسوند و رفت داخل و قتي که از ديدم محو شد راشل اومد از جيبم چند تا دونه غذا شو
آوردم بيرون دادم بهش سرشو نوازشي کردم و با لبخند گفتم کارت عالي بود پسر  .و با به ياد افتادن
رونيکا خنده ي بلندي کردم و رفتم داخل عمارت البته قبلش کل پله هارو با آب شستم
 :آرشا
قهوه ام رو مزه مزه ميکردم  ،به فکرم زده بود اين هفته رو خانوادگي بريم شمال بعد از اين
همه اتفاق يه مسافرت براي هوا خوردن َکلَم بد نبود البته بايد با رادمهر حرف ميزدم ببينم کارهاي
 .اين هفته چطوره
 .نيم ساعتي مشغول ديدزدن نقشه ها بودم که صداي در و شنيدم
من  :بيا تو  .طبق معمول رادمهر بود
.رادمهر  :ميبينم که سرت شلوغه خسته نباشي
من :ممنون االن تموم ميشه  ،چيزه خاصي نداره
رادمهر اوکي گفت و رو يکي از مبالي ر احتي نشست بعد از يک ربع کار کردن رو نقشه از
 :جام بلند شدم پشت ميز نشستم ؛ رو کردم به رادمهر و گفتم
من :رادمهر اين هفته کارا سنگينه يا سبک ؟
رادمهر  :تقريبا سبک  ،چطور ؟
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 .من :بريم شمال يکم حال و هوام عوض شه  ،خسته شدم
 .رادمهر  :واقعا ! چه خوب  ،خوش ميگذره ها تنظيم کن زمان و من کارارو جمع جور ميکنم
من :باشه  ،بهت خبر ميدم  .دارم ميرم کاري نداري ؟
رادمهر  :برو به سالمت
کيف سامسونتم و برداشتم و رفتم بيرون داخل آسانسور رفتم و طبقه پارکينگ و فشار دادم
وقتي که رسيدم پارکينگ سوار ماشين شدم و به سمت عمارت روندم وقتي که رسيدم سوئيچ و دست
نگهبان دادم تا پارک کنه پله هارو رفتم باال اما آروم چون خيس بودن  ،تا به حال نديدم آقا جعفر پله
!هاي خونه رو اينطوري رها کنه چرا خشکشون نکرده پس ؟
درو باز کردم رفتم داخل که رونيکارو ديدم  ،واقعا اعصابشو نداشتم
لنگ لنگون به سمتم اومد و گفت
 .رونيکا  :سالم عزيزم نگاه کن اون دختره ي بيشعور چه باليي به سرم آورده
 .من  :چيکار کنم االن ها ؟  ،ولم کن اعصابت و ندارم  ،انقدر نزديکم نشو
کامال بهم چسبيده بود بي توجه به آه و ناله هاش پسش زدم کنار و پله هارو طي کردم و رفتم
باال لباسام و با يک تيشرت طوسي و شلوار گرمکن ستش عوض کردم
رفتم رو تخت و چرت نيم ساعتي زدم
آرام
خواستم برم باال که رونيکارو دوباره ديدم با حيرت و عصبانيت و ناراحتي به پله ها نگاه
ميکرد وا چرا اينطوري ميکرد اين بدون نگاه کردن بهش پله هارو رفتم باال در اتاق و باز کردم
جيغ کوتاهي کشيدم
من  :تو کي اومدي ؟  ،عين جن ظاهر شو ها
آرشا  :ساکت ميخوام نيم ساعت چرت بزنم
من:پاشو باباميخوام چرت بزنم  ،انگار فقط خودش خوابش مياد ؛ به من باشه که کل روز و
.بايد بخوابم  .نخواب نيم ساعت ديگه وقته نهاره
 .آرشا  :باشه اون موقع صدام کن
من :باشه اما بايد بيدار شي به وهلل ي علي اگر بيدار نشي اون پارچ آب و ميبيني و به پارچي
که روي ميز عسلي کنار تخت بود اشاره کردم ادامه دادم
من :ميريزم روت  ،منم که بايد شناخته باشي ديگه
آرشا  :ساکت ميخوام بخوابم
من :به درک  ،بخواب
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يکي از الکاي قرمز رنگ و از رو ميز برداشتم و شروع کردم به الک زدن بعد از اينکه کارم
تموم شد در الک و بستم و گذاشتم سر جاش از دور به ناخناي دست و پام نگاه کردم  ،واي چه قدر
 .مياد بهم
وجدان  :تو به خودت اعتماد به نفس ندي کي بده ؟
 .من  :ساکت تو يکي  ،همش بهم انرژي منفي منتقل ميکني
به ساعت نگاه کردم و يه ربع مونده بود خوب چرا يکم کرم نريزم  ،رفتم سمت کتش و دستم و
بردم تا گوشيش و پيدا کنم اروم درآوردم بيرون رمز داشت  ،رمزش الگو بود ؛ رفتم تراس نور
خورشيد و انداختم رو صفحش سايه افتاد عالمت انگشتش رو صفحه معلوم بود اما مبهم  ،اميدوار
بودم همين باشه رمز و ز دم حداروشکر درست بود  ،گوشيشو به واي فاي وصل کردم رفتم توو
تلکرامش کانکتاش و آوردم زدم رو رادمهر چند تا پي ام داده بود بي توجه به اونا بهش دادم سالم
عشقم اومدم بيرون زدم رو رونيکا ماشاهلل فقط رونيکا پي ام داده آرشاي يوپس يه پي امم به بدبخت
 .نداده  ،بزار بدم دلش شاد شه فرستادم  :رونيکا عاشقتم عزيزم
چشمم به آرشا افتاد که تکوني خورد سريع برنامه رو بستم و واي فاي گوشيشو قطع کردم و
 .انداختم توو جيب کتش ؛ يه روزم اومديم بخنديما چه شانسيه من دارم
رفتم باال سر آرشا صداش زدم
 ...من :آرشا پاشو بدو  ،پاشو آرشا  ،آرشا پاشو
آرشا با خواب آلودي گفت  :باشه
رفتم جلوي آينه موهام و شونه اي زدم و به پايين رفتم  ،تو راه پله بودم که صداي آرشا رو
شنيدم
آرشا  :رونيکا چرت و پرت نگو
رونيکا :عزيزم انقدر مغروري که نميتوني بگي  ،برام پيام فرستادي هرچقدر هم بگي من ديگه
....احساست و فهمي
آرشا  :ال اله هللا  .رونيکا من بهت چيزي نفرستادم
رونيکا  :اِه  .آرشا خيلي لوسي بزار االن نشونت ميدم  ،بيا ببين  ،ديدي الکي نميکم
آرشا مکثي کرد و پسش زد
آرشا :بروبابا
 .اومد پايين منم خودم و بي تفاوت نشون دادم
گوشي آرشا زنگ خورد
آرشا  :بله رادمهر  .اوه اوه رادمهر بود
آرشا  :من نفرستادم داداش يه دختر بچه ي تخس و اما خنگ اين کارو کرده  ،کاري نداري
 .آرشا  :باي
!يعني فهميده بود ؟
90

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
آرشا  :آرام خانوم اگه ميخواي يه کاري انجام بدي حداقل يه طوري انجام بده که کسي نفهمه ،
فکر نکن نفهميدم کار تو بوده  ،تايم زمانايي که فرستاده شده وقتيه که من خواب بودم و با اخم نگاهم
.کرد
پرو گفتم  :خوب حاال که چي ؟ چيزيه که شده  .و تند به سالن غذاخوري رفتم
همه سر ميز حاضر بودن  ،مشغول غذا خوردن بودم که صداي آرشا باعث شد دست از
خوردن بردارم
 .آرشا  :موافقين اين يک هفته بريم خانوادگي شمال بريم مادرجان
شيرين  :خيلي عاليه  ،ايده خوبي بود انشاهلل کِي؟
َِآرشا  :همين هفته  ،يعني فردا حرکت کنيم
شيرين  :باشه  ،خوبه
آرشا  :رادمهرم هست
 .من :پس مريمم مياد
آرشا با اخم و جديت بهم گفت
 .آرشا  :هرجور مايلي
 .چه بدش اومده  ،پسرک لوس
بعد از نهار رفتم به اتاق و زنگ زدم به مريم
من :سالم مريم
مريم  :به به سالم تازه عروس  ،ديشب چطور بود ؟
من :مريم خفه ميشي يا خفت کنم ؟ اَه
مريم  :غلط کردم بابا  ،بي جنبه  ،چه خبر ؟
من :هيچي با مکث گفتم
من :مريم فردا صبح آماده باش بريم شمال تا يک هفته  ،به مامانت اينا هم بگو که من همراهتم
 .نگران نباشن
 .مريم  :واقعا  ،عاليه  .باشه باشه من برم چمدونم و پر کنم
من :ديوونه  .برو باي
 .مريم  :خدانگهدار
گوشيو پرت کردم رو تخت و به سمت کمد رفتم سه دست مانتو و يه شلوار مشکي و يه سفيد
برداشتم همراه با شال ستشون تا کردمشون گذاشتم توو چمدون  .چند دست لباس و تاپ برداشتم
.همراش  .زيپ ساک و بستم  ،گوشه اي گذاشتم
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با صداي آالرم گوشيم از خواب پريدم  ،به ساعت نگاه کردم  ،شش صبح رو نشون ميداد  ،از
رو کاناپه پا شدم رفتم سمت آرشا
 :با خواب آلودي گفتم
من  :آرشا  ،پاشو  .پاشو جيغ ميزنما  .خواب آلود تر از من گفت
 .آرشا  :ها  ،باشه برو االن بيدار ميشم
رفتم سمت حموم نيم ساعتي مشغول شست و شو بودم که تقي به در خورد و بعدش صداي
آرشا
 .آرشا  :آرام چند ساله نرفتي حموم ِد بيا بيرون ديگه اِه
 .من :ايش  ،ميخواستي زودتر پاشي از خواب ناز
پشت بندش صداي غر غر شو شنيدم اهميتي ندادم  ،يه ربع ديگه هم موندم  .رمبد شامبر مو
پوشيدم اومدم بيام بيرون که متوجه شدم در باز نميشه  ،چند بار ديگه هم دستگيره رو باال پايين کردم
 .که ديدم نه که نه انگار قفل شده بود  .نکنه آرشا کرده
من :آرشا ياهلل درو باز کن
 .آرشا :ميخواستي زودتربياي بيرون
داشت حرف من و به خودم ميزد  :آرشا رو اعصابم رژ نرو ها  ،بلندتر گفتم :ميگم درو باز
کن
دو دقيقه گذشت اما عکس العملي انجام نداد
من  :به درک
رفتم عقب و محکم کوبيدم به در هيچ اتفاقي نيوفتاد براي بار دوم هم امتحان کردم که بيشتر
بازوم درد گرفت  .براي سومين ب ار با شدت بيشتري رفتم جلو  ،که احساس کردم توو بغل کسي
 .افتادم
سرم و آروم بلند کردم آرشا بود صورتامون نزديک هم بود و فقط صداي نفسامون بود که
سکوت ميشکست آب دهنم و قورت دادم و سرم و پايين انداختم اما دوباره با اخم آوردم باال فاصله
رو کمتر کردم رو پاشنه پا ا يستادم و دستام و به کمر زدم  ،سينه سپر کردم
من :بله ؟
چند ثانيه اي با تعجب اما بعد با اخم گفت
آرشا  :انگار تو حموم ادب نشدي
! من :معلومه که نه
نزديکم شد و با دوتا دستاي تنومندش من و انداخت رو کولش  ،دستام و مشت کردم و زدم
پشتش
 .من  :آرشا ولم کن  ،کري  ،ميگم ولم کن سرم گيج رفت
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آرشا  :چند دقيقه اينطور بموني خوبه
من :نخير  ،ميگم ولم کن اي بابا
آرشا  :نمي کنم مگه زوره
من  :حاليت ميکنم
با سختي تونستم کمرش و گاز محکمي بگيرم
آرشا  :آخ  ،لعنت بهت دختر
من :ولم کن تا داغونترت نکردم
آرشا نيشگون محکمي از پام گرفت
من :آي  ،نکن خوب
آرشا  :چطور تو ميکني ؟
با ناز گفتم
من  :آرشا
 .آرشا  :ها  ،فکر خر کردن من و از سرت بيرون کن
من :حاال خوبه قبول داري خري  ،بزارم پايين آرشا  ،اي خدا حاال اگه زبون آدم حاليش شد
آرشا  :زبون درازي و لجبازي و کنار بزار  ،انقدر پرو بازي در نيار که منم اينطوري نکنم
من :اوف  ،باشه بيارم پايين  ،خون به مغزم نميرسه آقاي آرشا خان و مشت محکمي پشتش
 .زدم اما آخش در نيومد
کمرم و گرفت و من و از رو شونش آورد پايين  ،با دستام محکم شونش گرفتم و چشام و بستم
 .بستم و بعد از چند دقيقه باز کردم  ،با اخم زل زدم به آرشا
 .من :بفرما برو حموم چرکات و بريز
آرشا بدتر از من اخم کرد
 .آرشا  :درست حرف بزن مثال دختري و رفت
خندم گرفته بود من دخترم اون حساسه  ،رفتم رو صندلي رو به آيينه نشتستم شروع کردم به
آرايش کردن
يه خط چشم گربه اي کشيدم و يه رژ صورتي جيغ زدم  ،موهام و يک بار شونه کشيدم از باال
محکم بستم که باعث شد چشمام کشيده تر ديده بشه  .از کمد يه روسري صورتي که طرحاي کرم
داشت آوردم بيرون مدل يوناني بستم دادم عقب تا موهام يکم معلوم شه  ،تاپ حلقه اي کرم تا باال
باسن و مانتو کتي صورتي و روش پوشيدم و جلوش و باز گذاشتم  ،شلوار تنک کرم و کفش پاشنه
ده سانتي صورتيم و پام کردم  .در آخر کيف دستي کرمم و برداشتم و موبايلم و انداختم داخلش .
شارژر و  ...وسايل ضروري رو سريع گذاشتم تو چمدون بعد از نيم ساعت از اتاق دل کندم و با
چمدون رفتم پايين .رو مبل نشسته بودم که از پشت صداي شيرين جون و شنيدم

93

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
 .ياد کليدا افتادم يادم رفته بود  ،هر چه زودتر بايد دست به کار ميشدم
شيرين  :دخترم برو صبحانه بخور
من :باشه شيرين جون شما برين من االن ميام
شيرين  :باشه
به سرعت رفتم باال و کليدارو از تو کوله برداشتم  ،آرشا هنوز نيومده بود  ،دوبار به در زدم
من :آرشا ت مومش کن ديگه  ،همه پايين منتظريم و بدون هيچ حرفه ديگه اي رفتم بيرون  ،با
استرس به سمت اتاق شيرين جون قدم برداشتم و وارد اتاقش شدم  ،به طرف همون تابلو رفتم وهلش
دادم به سمت راست  ،در کوچيک و باز کردم کليد و پرت کردم داخلش  .سريع اومدم بيرون رفتم
پايين  ،راه سالن غذاخوري رو طي کردم
من  :صبح همگي به خير
 .همه جواب دادن به جز آرشا حتي رونيکا اما به زور ولي بازم مهم اينه که جواب داد
رفتم کنار شيرين جون و صندلي رو کشيدم کنار خواستم که بشينم گفت
! شيرين  :اينجا نه  ،برو کنار شوهرت
دندونام و روهم فشار دادم به زور گفتم
من :چشم
رفتم پيشه آرشا نشستم و يه ليوان آب پرتغال و يکم از ميوه هاي نگيني خورد شده اي که تو
 .ظرف خيلي قشنگ چيده شده بود خوردم  ،ديگه ميلم نمي کشيد
دست به سينه به صندلي تکيه دادم بعد از پنج دقيقه همه دست از خوردن برداشتن و رفتيم پايين
 .آرشا ماشين و که از پارکينگ آورد بيرون سوار شدم
من و آرشا و مريم و رادمهر باهم بوديم  .رفتيم دم در خونه مريم اينا و بعد از کلي سفارش
 .کردن خانواده اش اجازه دادن که مريم بياد  ،بعد از اون هم رادمهر و سوار کرديم
من و آرشا جلو و مريم و رادمهر عقب نشسته بودن  .شيرين جون هم با رونيکا توو يه ماشين
.ديگه بودن که رانندشم رونيکا بود و اخم غليظي هم رو چهرش خودنمايي مي کرد
 .حتما از تنها بودن با شيرين جون رنج ميبرد
مريم  :آرام
برگشتم سمتش
من :جانم
مريم  :بيا اين فلش و بگير بزن يه آهنگ پخش شه بلکه روحمون شاد شه
فلش از دستش گرفتم و وصل کردم  ،بعد از چند دقيقه صداي آهنگ زيباي نيمه گمشده پخش
شد خيلي خوب بود
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دستات به من حسه خوب ميده چشمات به من قصه خوب ميگه
صبح تا شب و بيست چهاري منو تو قفل هميم تو هم قطبه مني
آه بي تو کل دنيا بدن عمرا خندتو به يه دنيا ندم
خسته نميشم حتي اگه با تو بزنم تا ته دنيا قدم
کند ميشن قدمامون وقتي مياي تو بغلم آروم
با تو ميشه فقط آسون اين دنيا تا وصله اين نفسامون
زندگيم با تو تغيير کرده منه آرومو به چي تبديل کرد
ببين تا کجا رفتيم که مردت واسه تو غرورو تهديد کرد
آخه قلبم هميشه به عشقه تو ميتپه صدات برام موجه آرامشه نيمه ي گمشده ي مني
آخه قلبم هميشه به عشقه تو ميتپه صدات برام موجه آرامشه نيمه ي گمشده ي مني
با اينکه ميدوني مهمه غرورم هميشه سعي کردم پاي حرفم بمونم
با اينکه ميدوني حرف حرفه من بود باز همه تالشم پاي دلت رفتن بود
آخه قلبم هميشه به عشقه تو ميتپه صدات برام موجه آرامشه نيمه ي گمشده ي مني
آخه قلبم هميشه به عشقه تو ميتپه صدات برام موجه آرامشه نيمه ي گمشده ي مني
با تو خوب ميگذره بينمون چفته هم عينه موم
پيدا نميشه غير اون که من عالقه دارم بهش عين اون
از بقيه تا خسته شدم تو رو ديدم يهو وابسته شدم
يه جوري نگاهت جذبم کرد انرژي گرفتم خسته نشدم
تو قلبت ميخوام گنده شم بپيچه کل شهر منو تو کل شب
ميشنون خنده هامون عشقت دلو کنده آروم
نذار منو تنهاشم آخه فکرت تو سرم صبح تا شب نذار تنهاشم
آخه قلبم هميشه به عشقه تو ميتپه صدات برام موجه آرامشه نيمه ي گمشده ي مني
آخه قلبم هميشه به عشقه تو ميتپه صدات برام موجه آرامشه نيمه ي گمشده ي مني
مسعود صادقلو _ نيمه گمشده
همينطور که به آهنگ گوش ميدادم چشمام و بستم و به صندلي تکيه دادم  ،نفهميدم کي چشمام
 .گرم خواب شد
آرشا
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نيم ساعتي توو راه بوديم که رادمهر گفت يه گوشه نگه دارم واسه ي استراحت  .ماشين و يه
گوشه پارک کردم که رادمهر و مريم اومدن بيرون رفتم سمت در شاگرد باز کردم تا آرام و صدا
کنم  .به صورتش خيره شدم واقعا آروم بود تو خواب تو بيداري پدر آدم و در مياره سرم و بردم جلو
و صداش زدم
من :آرام
آرام
صداي آرشارو شنيدم اما عکس العملي نشون ندادم دوباره صدام کرد اما بازم کاري نکردم ،
صورتش و نزديک تر آورد و يکم بلند تر صدام کرد  ،آخي بيچاره چقدر خوب من و صدا ميکنه
 .حاال اگه من بودم
صورتش نزديک صورتم بود دوباره اومد صدا کنه که صورتم و سريع بردم جلو و ِپخ کردم
 .سرش و برد باال و محکم خورد به سقف ماشين
! آرشا  :آخ  ،آرام چرا آدم نيستي تو  ،بيچارم کردي
نتونستم نخندم بلند زدم زير خنده
من :الهي چ ..ق..د ...مظلو..م ..شدي
آرشا  :ساکت ببينم  ،واقعا اين چه کاري بود ؟
من :توهم که هي هر کاري ميکنم علت و معلول بپرس  ،خوب انجام ميدم ديگه  ،چيه مگه ؟
آرشا کالفه گفت
آرشا  :بيا پايين  ،بيا برو اعصابت ندارما
من با خنده گفتم
من  :اما دوبرابر تو اعصاب دارم آرشا جونم  .تند برگشت سمتم که موندن و جايز ندونستم و
 .سريع پيشه بچه ها رفتم
همه داشتن چايي ميخوردن
! من :به به جمعتون جمعه گلتون کمه
 .مريم  :آره خلمون کم بود که اومد
برگشتم آرشارو ديدم که داشت با جديت به من نگاه ميکرد
من  :آها اگه منظورت به ُخله که آره ُ ،خلتون کم بود که اومد  .و به آرشا اشاره کردم
 .آرشا برزخي بهم خيره شد و عصبانيت تو چشماش موج ميزد
روبه روش ايستادم و دستام و به صورت افقي مقابلش نگه داشتم و باال پايين کردم به معني
 .آروم باش
چشم غره فجيهي بهم رفت  ،بي توجه بهش رو به مريم کردم و گفتم
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من  :مرمر  ،دستشويي کجاس بريم
رادمهر  :در چوبي اونجا رو باز کنيد بريد داخل يکم که به سمت مستقيم بريد سمت راستش
 .دستشوييه
مريم از جاش بلند شد و باهم به همون جايي که رادمهر گفت رفتيم
من  :خوب چه خبر
 ....مريم  :هيچي بزار قضيه شب نامزديت و بگم بعد از اين که با رادمهر رفتيم
:وقتي که حرفش تموم شد خنده اي کردم و گفتم
اي جان پس چه شبي بود اون شب
مريم  :آره يک شب نحس
دم دستشويي رفتم
من  :مريم منتظر باش بيام
رفتم دستشويي و اومدم بيرون  ،دستم و شستم
من :مريم تونميري
مريم  :نه بريم
همين که پامون و از دستشويي گذاشتيم بيرون متوجه دوتاالت شديم که جلومون سبز شدم
خواستيم از کنارشون رد شيم که جلومون و گرفتن
مريم  :بريد کنار لطفا
 .اولي :آخ چه نازي داري خوشکلم
کلمه آخر و کش داد که چندشم شد
من  :ببند در طويله رو  ،بفرما کنار ميخوايم رد شيم
 .دومي  :جون چه ملوسي تو آخه جيگر
قيافم از طرز حرف زدنش جمع شد
من  :خفه شو  ،ديگه چي  .زبونمون و حالتون نميشه نه ؟
از پشتشون آرشا و رادمهر و ديديم که آرشا انگشتش و رو بينيش به نشانه ساکت بودن گذاشت
رو بينيش  .کامال پشت اون دو تا بودن
اولي  :عباس  ،هردوشون و خيلي نابن نه ؟
دومي  :آره مخصوصا هيکلشون  ،جون
اولي  :ببريمشون
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دومي  :آره بديمشون دسته مسعود در عوض يه پوليم مياد دست ما  ،البته بعد از اين که مسعود
حالش و برد من و تو هم بايد دلي از عزا دراريم
آب دهنم و قورت دادم با هر حرفشون رادمهر و آرشا قرمز و قرمز تر ميشدن  ،متوجه
رادمهر شدم که با انگشتاش شمرد يک  ،دو ،سه
دوتاشون با دست به شونه طرفشون زدن  ،برگشتن اون عوضيا همانا و خورد مشت همانا
.رفتم سمت آرشا و بازوش و گرفتم
من  :آرشا ول کن دردسر ميشه  ،باشه به غلط کردن افتادن ولشون کن
اما اون همچنان ميزد فقط با داد گفتم بسه که هردو دست از زدن برداشتن
رو کردم به دوتاشون
من  :بسه ديگه  ،ازشون هيچي نموند
 :آرشا  :به درک  ،مستحق مرگن هردو  .دستش و کشيدم و گفتم
من  :آرشا جان  ،عزيز من اوکي وللش ببين  ،هيچي ازشون نمونده  .برگشتيم و باهم به حال و
روز داغونشون نگاه کرديم فقط آه و ناله ميکردن
مريمم از راه من وارد شده بود و سعي داشت آروم کنه رادمهر و  .نچ نچ ماشاهلل چقدر غيرت َين
 .به شيرين جون نزديک شديم
 .شيرين  :کجا رفتين شما اين همه وقت
سريع جواب دادم  :بحثمون بحث شيريني بود ديگه زمان و مکانم يادمون رفته بود
مريم زير لب گفت :آره ماشاهلل يه چيزي از شيرينم اون ور تر
لبمو به دندون گرفتم و به مريم نگاه خشمگيني انداختم
شيرين جون ابرويي باال انداخت و گفت  :تا باشه از اين بحث هاي جذاب  .يه چيزه شيرين
جون و خيلي دوست داشتم  ،اصال اهل فوضولي يا کنجکاوي زياد نبود
 .شيرين  :بچه ها جمع کنيد بريم
مريم فالسک چاي رو برداشت منم ميوه هارو برداشتم  ،کارمون که تموم شد سوار ماشين
 .شديم
حدودا هفت ساعت بود که توو راه بوديم  ،آرشا براي يک هفته ويال اجاره کرد  ،همه باهم از
ماشين خارجشديم
 .مريم  :وا ي  ،چقدر دلم براي رامسر تنگ شده بود خيلي وقت بود که نيومده بودم
من :االن که اومديم  ،خوب خوش بگذرون
مريم  :حتما
 .باهم پله هارو طي کرديم و رفتم داخل ويال  ،دلباز و قشنگ بود
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من  :خانوما آقايون  ،من ميرم الال
و از پله ها رفتم باال  ،فقط سه تا اتاق خواب داشت  ،اوني که از همه بزرگتر بود و براي
 .خودم برداشتم
رفتم توو درم بستم يه ميز آرايش داشت و يه تخت  ،کاناپه  ،دستشويي و حموم همين  .به سمت
تخت رفتم و خودم و روش تقريبا پرت کردم رو شکم دراز کشيدم و چشمام داشت بسته ميشد که
کسي محکم در و باز کرد سريع از جام پريدم که مريم و شيرين جون و ديدم
من  :مريم مرض داري سکته کردم دختر  ،مثل آدم درو باز کن
تا مريم خواست حرفي بزنه شيرين جون زودتر گفت
 .شيرين  :اينجا چيکار ميکني ؟ ها ؟ تو مگه شوهر نداري پاشو برو توو اين اتاق ببينم
 ...من :اي بابا اخه شيرين جون
شيرين  :هيس  ،پاشو  ،پاشو
من :باشه خوب به خودش بگيد بياد اينجا
مريم  :زرنگي اتاق بزرگه رو برداشتي مال خودت من و شيرين خانوم مکثي کرد  :رونيکا و
لبشو کج کرد توو اين اتاقيم  .اتاق متوسطه مال شما و کوچيکه مال رادمهر حاال برو به سالمت
با غر غر از جام پاشدم و راه اتاقي که آرشا بود و در پيش گرفتم درو باز کردم  ،متوجه آرشا
 .شدم که کل تخت و گرفته بود  ،دست به کمر رفتم باال سرش بعد از چند ثانيه چشماش و باز کرد
من  :خوش ميگذره ؟
آرشا  :بله جات خالي
هلش دادم کنار و پهلوش رو تخت خوابيدم
من  :پس اين خوش گذروني و بايد با من شريک شي آقاي محترمه چون من رو زمين نميتونم
 .بخوابم  ،اينجاهم که خبري از کاناپه و اينا نيست
آرشا  :مهم نيست
ابروهام رفت باال چه بي خيال و راحت شايد داره شوخي مي کنه منتظر موندم چند دقيقه نه
مثل اين که جدي بود
من  :چه بي خيالي تو
آرشا  :جرم نميکنيم که زن و شوهريم
چشما م و درشت شد گفتم  :توهم انگار بدت نيومده که انقدر راحت خودت و نشون ميدي
آرشا  :آرام چرت و پرت نگو بگير بخواب  ،انگار من از اين اتفاق راضيم  .و اخم غليظي
کرد
مانتو رو از تنم درآوردم فقط تاپ حلقه اي کرم تنم بود چون خسته بودم از خير عوض کردن
شلوار گذشتم
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پشت به آرشا رو پهلو دراز کشيدم و چشامو روهم گذاشتم
با احساس سنگيني نگاه کسي چشمام و باز کردم سرم و چرخوندم که با آرشا مواجه شدم با
غضب بهم نگاه مي کرد
من  :ها
آرشا  :آرام داري ديوونم ميکني ميفهمي ؟
گنگ گفتم  :ها
چشماش مي خنديد اما صورتش نه  ،گفت  :از اون موقعي که خوابيدي فقط جفتک انداختي و
 .به پام نگاه کرد  ،چشم چرخوندم اِوا چرا پام توو شکم بدبخت بود
 .من :مهم نيست پيش مياد
 .آرشا  :يه وقت معذرت نخواي  .خداکنه فقط همين يه بار پيش بياد
 .من  :اوکي بابا  .اَه همش غر بزنا مثل اين بچه کوچيکا
 .اخم کرد و گفت  :تو خودت فکر مي کني خيلي بزرگي
من  :من  ،من  ،آره
 .سري به معني تاسف تکون داد و تيشرتشو برداشت و تنش کرد و رفت بيرون
چشمم به چمدون افتاد که گوشه اتاق بود کي اين و آورده بود ؛ رفتم سمتش و بازش کردم يه
تيشرت زرد و شلوار دمپا زرد پوشيدم موهامو هم با کليپس جمع کردم و رفتم پايين شيرين جون
پايين بود  ،نچ نچ نچ رونيکارو ديدم که رو پاي آرشا نشسته بود عشوه خرکي ميومد  ،خيلي بهم بر
خورد مگه من همسرش نيستم پس براي چي ميزاره اون رونيکاي عب**و*س نزديکش شه  ،با
عصبانيت نزديکشون شدم
من  :پاشو از رو پاش ببينم
رونيکا با لحن کشدار  :خوب عزيزم من پاشم ميخواي چي کار کني مثال
من  :شما از روي پاي همسرم بلند شو تا بهت بگم و چشم غره شديدي رفتم  .اهميتي نداد و
 .سرجاش ثابت موند  ،جلوتر رفتم  ،آروم هلش دادم که از جاش پاشد
رونيکا  :چه غلطي داري ميکني نزديک بود بندازيم زمين
من  :الهي که مي افتا دي و تند رفتم رو پاي آرشا نشستم و دستامو دور گردنش حلقه کردم و
رو کردم طرف رونيکا
من  :ميخواستم اين کارو کنم  ،در ضمن من زنشم دفعه اول و آخرت باشه به مرد زن دار
نزديک ميشي
رونيکا لبخندي زد  :اطمينان نميدم عزيزم
چطور آدم مي تونه انقدر وقيح باشه با تعجب بهش خيره شدم که راهشو کشيد و
رفت چند ثانيه توو بهت بودم که با صداي آرشا به خودم اومدم
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آرشا  :حسود کوچولو
من  :بروبابا تو چي داري حسودي کنم  ،من از رونيکا بدم مياد نه  ،نه متنفرم ازش  .بخاطر
همين گفتم پاشه ميخوام روش و کم کنم ديدي که چقدر پروئه اصال  ،اصال ميخواي بهش بگم بياد اگه
خيلي دوسش داري
آرشا  :نه نميخواد  ،اون از تو بدتر خيلي ازش خوشم مياد
چشمم به شيرين جون افتاد که با لبخند مليح داشت نگاهمون ميکرد سريع دستام و از دور
گردن آرشا باز کردم و پاشدم
من :اِهم اِهم ؛ با لبخند دندون نمايي رو به شيرين جون گفتم
من  :خوبي شيرين جون و دستامو پشت کمرم قفل کردم و سرم و کج کردم
شيرين  :عالي
من  :آها
و پا تند کردم و با قدماي تند رفتم باال دو بار به دراتاق مريم اينا زدم
مريم  :بفرما
رفتم توو  ،مريم با ديدن من قيافش پژمرده شد
من  :چته
مريم  :واي دختر تو چي ميکشي از دست اين رونيکاعه ؟
من  :سيگار
مريم جدي گفت  :خفه بابا اعصاب ندارم جدي باش
من  :اوکي  ،چته ؟
 .مريم  :بابا مخمون و خورد حاال خوبه يه کاناپه اينجا هست
من  :چطور
مريم  :رفتم رو تخت خوابيديم با شيرين جون ميگه بيا پايين من رو زمين نميخوابم  ،حاال اين
دستور دادنش هيچي  ،بلند شدم رفتم رو کاناپه خوابيدم چشمام داشتن بسته ميشدن که شروع کرد به
رور کردن هِي اين چه تختيه  ،کمرم درد گرفت  ،اينجا چقدر کوچيکه  ،چه اتاق بدي و بي روحي
ِو ِ
 ،چقدر گرمه  ...نزاشت چشامو بزارم روو هم بعدشم اومد پايين االنم تو اومدم  ،دختره ي مزخرف
بيچارمون کرد  ،دمش و بايد يکي بچينه اَه
من  :خوب حاال  ،حرص نخور
مريم  :واي آرام اگه بدوني چقدر گرسنمه  ،از هفت صبح که بيدارشديم حرکت کرديم  ،اون
چاي که خوردم همونه ديگه هيچي نخوردم ساعت دو هم رسيديم بعدش خوابيدم االن ساعت چنده .
به ساعت نگاه کرد
مريم  :اوه اوه ببين پنج بعدازظهر بخدا عجيبه که تا االن دووم آوردم
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من  :بيا پايين  ،فکر کنم نهار خريدن از بيرون
مريم با ذوق  :واي جدي ميگي  ،خدا از دهنت بشنوه الهي  ،بيا بريم پايين
و دستمو کشيد و از اتاق رفتيم بيرون
من :ديوونه
همه سر ميز بودن و رادمهر داشت قاشق و چنگال ها رو روي ميز ميچيد و در همون حال
 :گفت
رادمهر  :يه وقت زحمت نکشيد کمک کنيد
مريم  :چشم حتما ما از خدامونه  .رادمهر نگاه چپي به مريم انداخت و گفت
رادمهر  :غير از اين جوابمو ميدادي تعجب ميکردم
شيرين  :بسه  ،بياين سر ميز
همه طبق گفته شيرين جون رفتيم رو صندلي کنار هم نشستيم  ،نهار جوجه کباب بود بعد نهار
 :مريم گفت
.مريم  :بچه ها موافقين شب بريم لب دريا  .همه موافقتشون رو اعالم کردن
دو ساعت بعد مريم بهم گفت
 .مريم  :بيا بريم باال حاضر شيم بريم
 .من  :اوکي
باهم به باال رفتيم  .تونيک بنفشمو که تن خورش فوق العاده بود و با شلوار تنگ بنفش ست
 .کردم شال سفيد و کتوني اسپرت بنفش مو پوشيدم  .مريمم تيپش کال طوسي بود
من  :بريم
مريم  :کجا ؟! يه چي بمال به صورتت بي رنگ و روحي  ،زشتي  ،نه خوشکليا ولي با آريش
....بهت
من  :باشه بابا  ،مخمو خوردي
 .رفتم جلوي آينه رژ بنفش خوش رنگي رو کشيدم رو لبم و خط چشم نازکي کشيدم
 .من  :االن بريم
مريم  :براوو  ،حاال شد
من  :ديوونه  ،بيا بريم
باهم پايين رفتيم
مريم  :آقايون محترم  ،ما داريم ميريم
رادمهر  :صبر کنين باهام بريم
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مريم  :نه طول ميکشه
رادمهر  :نميکشه
مريم  :اگه بکشه من ميدونم و تو
 .رادمهر  :برو بابا تو فعال به اون شرطي که گفتم و کامل عمل کن بعد واس من ُکري بخون
مريم  :کدوم شرط
رادمهر  :دستشويي
مريم عقي زد و گفت  :رادمهر جان برو هر کجا که ميخواي  ،اما لطفا حرفي از اونجا نزن .
رادمهر تک خنده اي کرد و رفت
بعد از يه ربع تشريف آوردن باهم به درياي نزديک ويال رفتيم رادمهر و آرشا مشغول روشن
کردن آتيش بودن  ،پامو از کتوني درآوردم روي ماسه ها حرکت کردم تا به دريا رسيدم  ،هر موجي
که ميزد زير پام خالي ميشد و حس خوبي بهم ميداد  ،يه قدم رفتم جلو تر کامال پاهام تا زانو توو آب
بود  ،يکم ديگه جلوتر رفتم و به ياد مامان افتادم
مامان  :ندو وروجک
من  :ماماني بيا رو هم آب بريزيم ما که خيلي وقته لب دريا نرفتيم  ،پارسال رفتيم خيلي هم
خوش گذشت  ،اما تنها فرقش اينه که ما اينجا حوض داريم
مامان  :اگه خيس بشي  ،مريض بشي چيکار کنم ؟
من  :قول ميدم نشم مامان  ،بيا ديگه
ما مان اون روز لبخند ژکوندي تحويلم داد و براي اين که ناراحت نباشم اومد و کلي باهم بازي
 .کرديم
رو لبام لبخند بود اما چشمام از نم اشک پر خاطرات برام لذت بخش بود اما به همون اندازه هم
.ناراحت کننده
 .تو حال و هواي ديگه اي بودم که بازوم محکم کشيده شد
آرشا با ترس و عصبانت گفت  :داري چيکار ميکني
اما من فقط نگاهش کردم ولي توو خاطراتم غرق بودم بعد از چند ثانيه آرشا با تعجب دستشو
آورد باال و جلوي صورتم تکون داد
آرشا  :آرام  ،آرام کجايي ؟
لبامو رو هم فشار دادم سرمو طرف مخالف برگردوندم و با آستين لباسم رو چشام کشيدم که
آثاري از نم اشک توو چشمام نمونه دوباره رومو کردم طرفش
مرموز بهم خيره شد اخمي کردم
من  :بله
آرشا  :هي برو جلو  ،خشکي نيست که همينطور قدم برمي داري درياست مي فهمي
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به خودم نگاه کردم واي خداي من تا شکم توو آب بودم
با حيرت گفتم
....من  :اما من فقط سه قدم بر
عصب ي شد و گفت  :آره منم اگه اونقدر عميق توو فکر ميرفتم  ،زمان و مکانم و فراموش
ميکردم  .دستشو سمت کمرم برد و با يک دستش محکم من و نگه داشت و به طرف بچه ها راهيم
کرد البته قبل از اون بازومو گرفته بود البته خبر نداشت که شنا کردن بلد نيستم وگرنه عصباني تر
 .ميشد  ،البته قلبم داشت مثل گنجشک ميزد از عمق زياد به شدت وحشت و هراس داشتم
نزديک آتيش شديم که تازه روشن کرده بودن مريم و رادمهر مقابل هم نشسته بود و طبق
معمول باهم بحث ميکردن مريم نگاهي بهم انداخت دوباره به رادمهر نگاه کرد اما بالفاصله دو باره
نگاهشو به من دوخت
مريم  :آرام چرا موش آب کشيده شدي
من :رفتم و به دريا اشاره کردم  :سمت دريا
....مريم چشماشو گرد کرد  :تو که تا شکم خيسه آبي مگه نگفته بودي که شن
 .فهميدم ميخواد لو بده سريع پريدم وسط حرفش
من  :اينارو وللش چه خبر ؟
آرشا رفت پيشه رادمهر نشست اما هردوشون گوششون به ما بود
...مريم چشماشو ريز کرد و گفت  :سالمتي  ،چرا عجيب شدي من ميگم تو که
من  :مريم پاشو بيا
وقتي که نزديکم شد در گوشش گفتم
من  :مريم من نميخوام اينا بدونن شنا بلد نيستم و از عمق ميترسم مخصوصا آرشا  ،آبروم و
 .ميخواي ببري
مريم قيافه ي متفکري گرفت و گفت
مريم  :آها پس بخاطر همين اونطوري جواب ميدادي  .چشمکي زد خنده بلندي کرد که توجهه
 .اون دوتا به ما جلب شد
 .مريم  :واي آره امير و ميگي ؟ خيلي دور و برم ميپلکه
ميخواست يه طوري وانمود کنه که ما داريم در مورد يه موضوع ديگه حرف ميزنيم اومد زير
.ابرو و برداره ز د چشم و کور کرد  ،رادمهر با اخم .خيلي غليظي به مريم نگاه مي کرد
لبخند زوري زدم
من  :مريم جان بيا بريم
 .مريم  :باشه  .باهم رفتيم و جمعي کنار آتيش نشستيم
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من  :خوب  ،چيکار کنيم
مريم  :بازي
من  :جرئت  ،حقيقت
رادمهر  :اسم  ،فاميل
آرشا :آهنگ بخونيم
با حرفي که مريم زد  ،زديم زير خنده  ،مثل بچه ها گفت
مريم  :سنگ  ،کاغذ  ،قيچي
داشتيم ميخنديدم که از دور رونيکارو ديديم که با تيپي جلف نزديکمون ميشد  .اومد کنارم من
 .نشست
 .رونيکا  :هرکاري مي کنيد منم هستم
من  :باشه
من  :بچه ها بياين همين جرئت حقيقت و بازي کنيم .همه اعالم موافقت کردن  ،يه بطري شيشه
 .اي آوردم و وسط گذاشتم  ،چرخوندم افتاد به رادمهر و رونيکا
رونيکا :حقيقت
رادمهر  :خداوکيلي چند تا دوست پسر داشتي ؟
 .رونيکا اخمي کرد و گفت  :فقط آرشا عشقم بوده
رادمهر مسخره وار سري تکون داد
 .رادمهر  :هرکي دوروغ بگه خره  ،همگي متوجه باشين
 .رادمهر چرخوند به آرشا و مريم افتاد
آرشا  :جرئت
مريم لبخند خبيثي زد  :برو يکم فلفل بريز کف دستت و با بيني کف دستت و بو کن  ،نه وايسا
االن فلفل و ميارم  .و رفت
اصال تعجب نداشت چون به اين ديوونه بازي هاي مريم عادت کرده بودم و خودم دسته کمي
 .نداشتم
 .اومد و کنارم نشست
مريم  :کف دستتو بيار ببينم  .آرشا دستشو برد جلو و مريم دوبار فلفل ريخت
مريم  :خوب اخوي بو کن لطفا
آرشا بدون هيچ وهمي بو کشيد بعد از دو ثانيه يه عطسه کرد که باعث خنده هممون شد  .يک
بار ديگه بطري رو چرخونديم به من و رونيکا افتاد
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من  :جرئت
رونيکا  :خوب  ،بچه ها فردا ميريم جنگل وقتي که هوا حسابي تاريک شد آرام بايد تنهايي راه
 .دوري رو بره و هيزم بياره
با اين فوق العاده کاره سختي بود اما بدون هيچ مکثي گفتم
من  :باشه
مريم  :چي ميگي آرام  ،ميدوني چه قدر خطرناکه
من  :مهم نيست
اگه رونيکا ب هم مي گفت بايد تا جهنمم بري  ،مي رفتم چون اصال دلم نميخواست جلوش کم
.بيارم بطري رو چرخوندم به رادمهر و مريم افتاد
مريم  :حقيقت
رادمهر  :بگو امير کيه؟
مريم  :وا فوضولي  ،هرکيه
رادمهر  :خودت حقيقت و انتخاب کردي بگو کيه ؟
مريم  :يه فرد عادي
رادمهر  :منم اين و ميدونم  ،دوست پسرته ؟
مريم با حرص گفت  :اصال آره  .رادمهر اخم خيلي شديدي کرد اما بالفاصله خودش و
 .خونسرد نشون داد  ،فازش چي بود نميدونم
مريم حرصشو رو بطري خالي کرد و محکم چرخوند  .به من و آرشا افتاد
من  :حقيقت
آرشا  :تا به حال عاشق شدي
من  :نه وهللا  ،عشق چي  ،کشک چي
آرشا  :آها
مريم  :بچه ها  ،فعال کافيه خسته نشديد بيايم بريم شام بخوريم و زود بخوابيم
 .که فردا بايد بريم جنگل
همه از جامون پاشديم و دخترا باهم به سمت ويال رفتيم پسرا هم داشتن آتش و خاموش مي
 .کردن
 .به شيرين جون هم اطالع داديم که ميخوايم فردا بريم جنگل
 .بعد از شام همه به اتاقامون هجوم برديم
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رفتم دونه دونه لباساي توو چمدون و داخل کمد گذاشتم و حدودا نيم ساعتي طول کشيد از
بينشون يه تاپ سفيد خوشکل و شلوارک سفيد تا روي زانو پوشيدم  ،چون هوا شديدا گرم بود و
 .تحمل گرماي شمال و نداشتم اصال
رو تخت پر يدم و سرم رو بالش گذاشتم و پشت بند من آرشا اومد رو تخت که صداش و شنيدم
آرشا  :لطفا بزار امشب و با خيال راحت بخوابم ،جفتک پروني هات و کمتر کني خيلي خوب
ميشه
من  :نميدونم  ،احتمالش پايينه ؛ بگير بخواب تو حاال  .من که دارم از بي خوابي مي ميرم چپ
 .چپ نگاهم کرد و پشت به من خوابيد  ،آخي چقدر مظلومانه
پشت بهش سرم و رو بالش گذاشتم اما فکرم درگير فردا بود و استرس داشتم
چشامو رو هم گذاشتم و به خواب رفتم
آرشا  :پاشو آرام  ،پاشو که من شب ميدونم تو يکي رو چي کارت کنم
انقدر خوابم ميومد که چشمامو باز نکردم فقط لب زدم
من  :چي کار ؟
 .آرشا  :شب انشاهلل مي فهمي
 .اما مگه کنجکاوي امونم مي داد  .سريع چشمام و از هم باز کردم
.ساعدش رو چشماش بود  .با دستم دستش و از رو چشماش برداشتم
من  :بگو ديگه  .چشماشو باز کرد  .واي قرمزه قرمز بود
 .من  :وايي آرشا شبيه خون آشاما شدي
آرشا  :آها  ،خيلي بده  ،با حرص گفت  :مگه ميزاري من شب تا صبح راحت بخوابم امشب
 .ولي ميدونم چيکار کنم
من  :خوب بگو چيکار ميخواي انجام بدي
بي توجه به من از جاش بلند شد و رفت حموم  ،بيشعور  .از خير حموم رفتن امروز گذشتم
موهامو دو طرف خرگوشي بستم و رفتم رو به آيينه به خودم نگاه کردم  ،امروز و آرايش ميکردم .
دست بردم سمت وسايل آرايشم خط چشم پهني کشيدم  ،رژ نارنجي جيغي کشيدم و رژ گونه هلويي
 .زدم
همينا کافي بود  ،کتوني آل استار قرمز  ،شلوار جذب کتون سفيد پوشيدم يه تونيک بلند قرمز تا
دو وجب باالي زانو تنم کرد .به جاي شال يه کاله کاپ سفيد گذاشتم سرم از دور به خودم نگاهي
انداختم تيپ اسپرت باحالي شده بود فقط يه کوله کم داشتم که رفتم از توو کمد با سختي پيدا کردم که
خداروشکر آورده بودم با خودم  ،وسايالي مورد نظرم و توش ريختم  .رفتم پايين
 .همه مشغول ميل کردن صبحانه بودن به جز من و آرشا
من  :صبح بخير عزيزان  .همه جواب دادن ايستاده يه کوچولو ميوه خوردم و يه ليوان آب
 .پرتغال
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بعد از نيم ساعت آرشا اومد و صبحانش و خورد همه باهم از ويال خارج شديم  ،به همون
 .ترتيب قبل سوار ماشين شديم و حرکت کرديم
يک ربعي توو راه بوديم و يه جاده رو به رو مون بود و دور و اطرافمون فقط رنگ سبز و
 .مشاهده مي شد ؛ خيلي آرامش بخش بود
مريم  :واو  ،خيلي خوبه اين جاده  .پنجره رو داد پايين و گفت
مريم  :پنجره رو بدين پايين هواي خوب و استشمام کنيد  ،خيلي خوبه ها اما رطوبتش ميره رو
 .اعصابم
من  :ديوونه مزش به همينه ديگه
مريم  :شايد
 .بعد از چند ثانيه آرشا گوشه اي پارک کرد و گفت پياده شين
 .سه نفرمون پياده شديم و پشت بندش شيرين جون از ماشين رونيکا پياده شد
رفتم از پشت ماشين رونيکا زير انداز و برداشتم  .يکم که از ماشين دور تر شدم يه جاي
مناسب براي گذاشتن زير انداز پيدا کردم و همه رو صدا زدم
من  :بچه ها بياين
 .همه اومدن نشستسم رو زير انداز
من  :چي کار کنيم ؟
مريم  :توپ آوردم انشاهلل يه ربع ديگه واليبال
من  :ايول  .عاليه
.سه ساعتي نشسته بوديم و هر کي يه حرفي ميزد  ،ديگه داشتم کِسِ ل ميشدم
 .من  :پاشين يه کاري کنيم
مريم  :باشه  .رفت توپ و از توو ماشين آورد
 .مريم  :بچه ها بياين واليبال  ،شيرين جون شما هم داور ما
 .همه به جز شيرين که داور بود از جاشون بلند شدن
يه دايره باز کرديم پنج نفر بوديم رادمهر مريم و آورد توو گروهش منم مجبور شدم رونيکارو
بيارم توو گروهم  ،آرشا هم که بود  .توپ واليبال و برداشتم و با پنجه يه ضربه به توپ زدم و مريم
 .با ساعد جواب داد
دو ساعتي بود پاس و پاس کاري مي کرديم توپ سمت من اومد که رونيکا به طور نامحسوس
ُهلَم داد و توپ و پاس داد به طرف مقابل  ،ولي طوري که اون هل داد  ،خيلي بد افتادم زمين مچ پام
 .محکم به سنگ برخورد کرد و کنارشم گالي خاردار بود که رفتن توو پام
چشمام و محکم بستم و لبامو رو هم فشار دادم و زير لب ناليدم  :خدا لعنتت کنه رونيکا
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ميدونستم که عمداَ ََ اين کارو کرده  ،وگرنه به خاطر توپ دليل نداشت که هل بده من و  .ارشا
 :رو از دور ديدم که نزديکم ميومد  ،اومد نشست رو به روم  .نگران گفت
آرشا  :چي شد ؟ حالت خوبه
با حالت زاري گفتم  :فقط پام
دستم و از رو پام کنار زد و نگاهي انداخت  ،رو زانو نشست و يکي از خار هارو از پام
درآورد با اوليش صداي جيغم رفت باال  ،اصال تحمل نداشتم
من  :نه توروخدا
آرشا  :بيا اين دستمو بگير هرموقع که دردت اومد فشارش بده
ناچار گفتم  :باشه
شروع کرد به درآوردن خار از پاهام و آخراش يه قطره اشک از چشمم چکيد ؛ واقعا خيلي
 .درد داشت چون عميق رفته بودن توو پام
آرشا  :خوب  ،تموم شد  .و نگاهي بهم کرد
آرشا آروم گفت  :گريه کردي
....من  :آره چطور ؟ مگه چيه ؟ هر کي جاي من بود عمرا انقدر تحمل ميکرد
آرشا سري تکون داد و گفت  :ساکت باش سريع جبهه ميگره  ،بازي تعطيل  ،ميري استراحت
 ..من :اما
.آرشا  :اما و اگر نداريم  ،پاشو وايسا ببين مي توني رو همين پات تمرکز کني ؟
وقتي وايستادم نفسم رفت با عجز گفتم
من  :نه
 .آرشا  :آفرين  ،برو اونجا بشين ُغد بازي هم کمتر در بيار
 .نگاهي عصبي بهش انداختم و لنگ لنگون خودم و به شيرين جون رسوندم
شيرين  :چي شد عزيزم ؟
من  :پام درد ميکنه فکر کنم در رفته
!! شيرين  :اشکالي نداره  ،بازي اِشک ََِ َنک داره سر شکس َت َنک داره
زير لب گفتم
 .من  :بله اما اگه عمدي نباشه و با خشم به رونيکا خيره شدم
چند ساعتي بچه ها بازي کردن و بعد اومدن يکم ميوه خوردن  .رادمهر و آرشا بساط ذغال و
.... .فراهم کردن براي کباب کردن جوجه من و مريمم مرغ رو سيخ ميکرديم
خالصه نهار و که خورديم يک ساعت بعدش مريم گفت

109

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
مر يم  :خوب آرام خانوم ديگه داره هوا تاريک ميشه مام چوب ميخوايم برو اونور  ،به قسمتي
 .که سطح شيب داري داشت اشاره کرد
رونيکا  :برو پيدا کن آتيش روشن کنيم
مريم  :ميشه ساکت شي  ،مگه نديدي پاش آسيب ديده
رونيکا  :آها  ،يعني ميخواد بخاطر درد پاش نره  ،البد مي ترسه و جرئت نداره  ،پس چرا
....همون اول انت
من  :من ميرم حرفي هم نباشه
آرشا  :کجا اونوقت  ،منم اجازه ميدم
من  :آرشا لطفا
پوفي کشيد و گفت  :به جهنم دارم بخاطر خودت ميگم
من  :ممنون اما نمي خواد
 .از جام پاشدم و موبايلمو برداشتم
شيرين  :آرام مراقب باش  ،هر چند هر چقدر هم اصرار کنيم که بموني  ،اونقدر خودسر
 .هستي که به حرف ما گوش نمي دي و مرغت يه پا داره  ،اما مراقب باش
من  :اي بابا انگار چي هست حاال  ،نترسين بابا  ،کتوني هامو پام کردم و لنگ زنان به جايي
که رونيکار اشاره کرد رفتم شيب زيادي داشت  ،آروم آروم قدم برمي داشتم تا ليز نخورم  ،يکمم
ترس توو دلم افتاده بود اما يه جوري پسش مي زدم و رو اعصابم متمرکز مي شدم تا بتونم چون
 .جمع کنم
رونيکا
پاشدم  ،ايستادم و از اونا که دور شدم موبايل مو از جيبم درآوردم
بعد از دو بوق جواب داد
من  :الو  ،آرش
آرش  :چرا زنگ زدين ،ميخواين ضايع بازي دربيارين  ،زود کارتون و بگين
من  :ببين خوب که نزديک شد هلش بده تا ليز بخوره بيوفته توو اون چاه  ،اگه کارت و خوب
 .انجام بدي  ،دو برابر اوني که گفتم و بهت ميدم فقط اون از روي زمين محوش کن همين
آرش :چشم خانوم  ،چشم
 .و قطع کردم  ،دل توو دلم نبود  ،يعني مي شد براي هميشه از آرشا دورش کنم
با سرخوشي به سمت آرشا رفتم  ،کتوني هامو از پام درآوردم و کنارش نشستم  ،سرمو رو
شونش گذاشتم
طوري که بشنونه گفتم
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من  :آرشا ي من دلم واست تنگ شده بود عشقم  ،اما اون مغرورانه نگاهي بهم کرد  ،عاشق
 .همين غرورش بودم
آرام
 .خيلي دور شده بودم  ،من موندم اين رونيکاي عوضي چرا بهم گفته بيام اينجا
آخه خنگ خدا تو که چيزي نميدوني مگه مرض داري الکي مشخص ميکني که کجا برم هيزم
بيارم  ،اصال يدونه هم نتونستم پيدا کنم  ،باز پايين تر رفتم  ،همينطور از کنار درختاي سر به فلک
 .کشيده قدم بر م ي داشتم که يه چوبي پيدا کنم  ،اما اصال يه دونه هم نبود
 .واقعا ديگه خسته شده بودم روي سنگ بزرگ نشستم و آروم مچ پامو ماساژ دادم
نيم ساعتي رو سنگ ولو بودم  .هوا کامال تاريک شده بود  ،به آسمون خيره شدم سه چهار تا
ستاره چشمک ميزدن خيلي خوب بود  ،محو ستاره ها بودم که با شنيدن صداي گرگ از جام پريدم و
 .آهي از سر درد پام کشيدم
با درد زيادي شروع کردم به قدم زدن صداي پاي کسي هم مي شنيدم اما شايد به خاطر ترس
!! زياد توهم زدم حتما
يه دونه چوپ کوچيک اما ضخيم پيدا کردم دقيقا همون لحظه صداي پاي کسي رو شنيدم  ،آب
دهنم ر و با ترس و استرس قورت دادم آروم داشتم برميگشتم که همون فرد مجهول با شدت هولم داد
و جيغ بلندي ناشي از ترس کشيدم و بالفاصله داخل فضاي تاريکي افتادم و بعد از اون همه چي از
 .ديدم محو شد و بي هوش شدم
رونيکا
 .با شنيدن صداي آالرم گوشيم از آرشا فاصله گرفتم
 .رمز گوشيم و باز کردم  ،با ديدم پي ام آرش بال در آوردم
آرش  :عمليات با موفقت انجام شد رونيکا خانوم
 .براش سِ ند کردم  :آفرين  ،منتظر پاداشت باش تا فردا باي
يک ساعتي منتظر مونديم اما نيومد که نيومد  ،هر چي بيشتر مي گذشت بيشتر خوشحال و
 .اميدوار مي شدم
دو ساعت گذ شته بود و همه نگران بودن اما من توو دلم شادي موج مي زد اما نشون نمي دادم
 .چون خودمو لو مي دادم
 .سه ساعت  ،چهار ساعت  ،پنج ساعت ديگه خوابمگرفته بود
 :بعد از نيم ساعت آرشا گفت
آرشا  :همگي بريد خونه منم ميرم دنبال آرام  ،خواهشا مخالفت نکنين  ،چون اعصاب درست
 .و حسابي ندارم
اخمي کردم
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مريم با بغض :نه من مي مونم  .و با عصبانيت به من نگاه کرد  .پوزخندي زدم و نگامو ازش
گرفتم
 .آرشا  :همين که گفتم همه ميريد
 .مريم مشغول جمع کردن وسايال شد  ،دختره پاپتي  ،ازش بدم ميومد
وقتي که همه دور شدن رفتم نزديک آرشا و دستمو دور گردنش حلقه کردم و رو گونش
ب**و*سه اي زدم
آرشا با صداي نيمه بلند گفت  :رونيکا اعصاب ندارم  ،يه حرفي بهت ميزنما  ،دور شو ازم
 .حوصلتو ندارم
وقت گير آوردي تو اين اوضاع آشفته
با ناراحتي ازش فاصله گرفتم و گفتم  :باشه عشقم حرص نخور  .و رفتم سمت ماشينم
بالخره که د لش و بدست مي آوردم  .لبخندي از ته دل زدم و سوار ماشين شدم
آرشا
 .خيلي نگران شده بودم  ،يه دختر تنها اونم توو جنگل نصفه شبي
 .يه پاشم که ضرب ديده بود  ،بس که لجباز بود و يک دنده
آروم از همون جهتي که شيب دار بود حرکت کردم و رد پاهاي نامعلومي که به سختي ميشد
 .فهميد و طي کردم
 .دو  ،سه ساعتي بود که توو اون جنگل تاريک حرکت مي کردم اما دريغ از يه نشوني
با صداي بلند گفتم
 .من  :آرام  .صدام انعکاس شد  ،پشت سرهم مداوم صداش مي کردم
 ...باز شروع کردم به حرکت يک ساعت ديگه گذشت ديگه داشتم نااميد ميشدم که
آرام
چشمام که باز کردم رو به رو سياهي مطلق بود دستمو آروم زدم به اطرافم سنگ بود  ،چي
!! شده بود ؟ من چرا .اينجام ؟
به باالي سرم نگاه کردم  ،افتاده بودم تو ي چاه از اون باال هم پرت شدم اينجا  .اما من اينجا
 .چه غلطي مي کنم  ،به ذهنت فشار بيار آرام  ،فکر کن دختر
بعد از پن ج دقيقه همه چي جلوي چشمام اومد  ،رونيکا ،شرطي که گذاشت  ،هيزم و در آخر
 .کسي که باعث شد که من االن اينجام
 .پامو تکوني دادم که جيغم رفت هوا
 .لحظه به لحظه دردش بيشتر مي شد انرژيم تحليل مي رفت و بي حال تر مي شدم
 .نميدونم چرا اما احساس کردم که صداي آرشا رو شنيدم

112

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
ناخودآگاه منم شروع کردم به صدا زدنش اما نميتونستم داد بزنم  ،با صداي نيمه بلند اما بي
 .حال
 .يک ساعت گذشته بود و منم توو همون وضع آشفته موندگار
چشمام داشت يواش يواش بسته مي شد که با افتادن سايه اي رو چاه وحشت زده به باال نگاه
 .کردم
 .اما با شنيدن صداي آرشا آرامشي توو وجودم تزريق شد
آرشا  :آرام
 .من  :واي به دادم برس
رو پاهام ايستادم اما دردي که داشتم من و داشت نابودم مي کردم آرشا خم شد  ،دستام و دادم
 .باال بغلم کرد و آوردم باال  .سرمو توو سينش پنهون کردم
 .آرشا  :آرام ؟  .سرم و نوازشي کرد
ديگه توان ايستادن نداشتم چشامم داشتن بسته ميشدن چند ثانيه اي گذشت که دوباره از حال
 .رفتم ؛ فقط لحظه آخر دست آرشا رو دور کمرم احساس کردم که مانع افتادنم رو زمين بود
آرشا
صداش کردم
من  :آرام ؟
احساس کردم خيلي بي حاله  ،اومدم که مجددا صداش کنم بي هوش شد ؛ دستمو دور کمرش
 .حلقه کردم کشيدمش عقب  ،رنگش پريده بود
 .اون يکي دست آزادم و زير پاهاش بردم و بغلش کردم
کالفه بودم  ،آخه من االن بايد چي کار مي کردم اگه از االن بخوام برم جاي قبلي صبح ميشه ،
تصميم گرفتم همين راه رفته رو ادامه بدم غير ممکنه که يه خونه اينجا نباشه  ،هه شايدم من زياد
 .خيال خوش داشتم
قدم برمي داشتم که از متوجه چراغ زرد رنگي شدم قدمامو تند تر کردم وقتي که نزديک تر
 .شدم يه کلبه چوبي نقلي بود رفتم نزديک در دو بار به در زدم
منتظر موندم که کسي باز کنه  ،خانوم پيري اومد جلوي در و با لهجه ي غليظ اما قشنگي گفت
:
جانم  ،بفرمائيد ؟ و نگاهي به آرام که مظلوم توو بغلم بود کرد_
...من  :سالم  ،من يه مشکلي واسم پيش اومده راهمم دور ،همسرمم حالش بده ميخو
بيا توو پسر جان  ،بيا  .رفتم داخل کتوني هامو از پام خارج کردم مال آرامم همينطور  ،رفتم _
 .داخل جاي قشنگي بود
متوجه پيرمردي شدم که با همون خانومي که من و دعوت کرد به خونه حرف مي زد  ،فکر
 .کنم زن و شوهر بودن  .مرد پير رو کرد سمتم
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من اکبر هستم پسرم ايشونم ژيال خانم  .هر کمکي از دستمون بر بياد برات انجام ميدم_
 .اکبر  :ژيال برو تشک هارو پهن کن توو اون اون اتاق
من  :خودتون کجا مي خوابيد ؟
 .اکبر  :ما امشب و پذيرايي ميخوابيم  .و به همون جاي کوچيکي که ايستاده بودم اشاره کرد
..من  :يه وقت مزا
ژيال  :پسرم اين چه حرفيه ميزني ؟ شما دوتا هم بچه هاي مايين برو  ،برو که ميدونيم چقدر
 .خمار خوابين هردو
 .من  :بله اما همسرم بيهوشه و من نميدونم بايد چيکار کنم
ژيال  :خداروشکر که اينجا اومدي اکبر از اين جور چيزا سر در مياره
 .ابروهام رفت باال آرام و رو مبل همونجا گذاشتمش  ،آقا اکبر رفت نزديکش و نبضشو گرفت
ژيال  :از کِي اينجايي پسرم
من  :ما از صبح اومده بوديم تفريح با خانواده ديگه بخاطر يه سري اتفاقات راهمون به اينجا
 .کشيده شد
 .ژيال  :انشاهلل خيره
آقا اکبر نزديکمون شد
اکبر  :پسرم  ،ضعف کرده پاشم مثل اين که آسيب ديده  .امشب و اينجا بمونيد تا فردا ببينيم چي
 .ميشه
من  :خيلي ممنون
ژيال خانوم با قاشق به آرام سوپ مي داد فکر کنم  ،اما آرام با چشماي بسته مشغول خوردن
 .بود اون لحظه يه لبخند محوي رو لبم نشست که زود پاکش کردم  .آقا اکبر پاشو با باند بسته بود
بعد از اين که سوپ و خورد دوباره رو مبل افتاد
بلندش کردم و به سمت اتاق رفتم  .رومو طرف ژيال خانوم کردم
من  :شب بخير
لبخندي زد و گفت  :شب بخير
رفتم دا خل و در اتاق و بستم  ،آرام رو تشک گذاشتمش و تونيکشو از تنش درآوردم چون هم
کثيف بود  ،هم معلوم بود از زير تاپ پوشيده اگه درمي آوردم تشک مردم و کثيف تر نمي کرديم
 .هرچند که شلوارشم کثيف بود  ،اما ضرر و از هر جا بگيري منفعته
تاپ نازکي تنش بود  ،تنيکشو گوشه ات اق پرت کردم  ،تيشرت مو از تنم درآوردم  ،انقدر خوابم
 .مي يومد که اصال واسم مهم نبود چيو کجا پرت مي کنم
 .رفتم کنار آرام و سرمو رو بالشي که بغلش بود گذاشتم و به خواب رفتم
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آرام
با صداي جيک جيک پرنده ها چشمام و باز کردم  ،اينجا کجا بود ؟
 .کنارم آرشا رو ديدم که خواب بود
صداش زدم
من  :آرشا  ،پاشو  ،پاشو بگو اينجا کجاست
خواستم حرکتي کنم که با بدن درد شديدم مواجه شدم وف انگار يکي با مشت و لگد افتاده به
جونم  ،دوباره به همون صورت قبل خوابيدم اما آرشاروهم مداوم صدا مي زدم که يدفعه دستشون
.محکم انداخت رو دهنم فقط ميتونستم اين گودزيال رو گاز بگيرم
اما دستمو به سختي آوردم باال و نيشگون محمکي گرفتم  .با همون دستش دستمو آروم پيچوند
 .من  :آي  ،آي آرشا توروخدا من نميدونم چم شده همه جام درد مي کنه
دستمو ول کرد و تند برگشت سمتم  ،تاپم از پهلو يکم رفته بود باال ،پهلوم بنفش شده بود .
 .ابروهام از اخم به تعجب تغيير کرد و رفت باال
جلوم يه آيينه که دورش چوبي بود و ديدم که روي ميز چوبي قرار گرفته بود  ،هر چي درد
داشتم و کنار گذاشتم با سختي خودم و به همون آيينه رسوندم تاپم و زدم باال ؛ خداي من کل بدنم
کبود بود پيشونيمم خراش کوچيکي برداشته بود
من  :آرشا چي شده دقيقا ؟
آرشا  :ديروز جنگل و يادته شرطي که رونيکا گذاشت گفت بايد تنهايي هيزم بياري  .چشمامو
بستم و فکر کردم دوباره همه چي و به خاطر آوردم و لحظه آخر که آرشا به دادم رسيد  ،واقعا
همش برام مثل خواب بود  .هنوز هم دست اون کسي و که من و هل داد و حس مي کنم اما شايد از
 .خياالت خودم باشه بي خيال گفتنش به آرشا شدم
من  :خوب اينجا کجاست
آرشا  :حدودا چهار يا پنج صبح بود که تورو پيدا کردم  ،ديدم حال بد بود راه منم دور شانس
....مو امتحان کردم و به همون راهي که اومدم ادامه
 .و کامال قضيه رو تعريف کرد
به اتاقي که توش بوديم دقت کردم خيلي ناز بود و کوچولو
ذوق زده گفتم
 .من  :ولي اينجا خيلي خيلي خيلي قشنگه  ،دوست دارم برم بقيه جاهاشو ببينم
رفتم سمت تونيکم که بوي بدي مي داد اينطوري که نميتونم برم
من  :آرشا من لباس ميخوام  ،اينم نمي پوشم
آرشا ُ :غد بازي و بزار کنار آرام تحمل کن اي بابا
من  :تو نمي خواد کاري کني اصال
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لنگ لنگون رفتم سمت در اتاق و نيمه باز کردم
من  :ژيال خانوم
خانوم پيره تپلي رو ديدم که نزديکم مي شد
من  :ژيال خانوم شمايي؟
با لهجه شيرين شمالي گفت
 .ژيال :آره دخترم  ،خوبي ؟ چرا اينطوري وايستادي بيا بيرون کسي نيست
يکم نگاه کردم و پريدم بيرون  ،اي جان از اتاقم قشنگتر بود اينجا
من  :چقدر نازه اينجا خيلي نقلي و بامزس راستي ژيال جون من لباس ندارم چي کار کنم .
لبخندي زد و گفت
ژيال  :صبر کن عزيزم  .و سمت کمدي رفت و منم مشغول نگاه کردن به اطرافم شدم
ژيال  :بفرما دخترم  ،اين واسه دخترم بود االن ديگه ازدواج کرده اما من چند دست از لباساشو
دارم حتما تنت ميشن  .و به لباس محلي که رو دستش بود اشاره کرد
من  :شما کجايي هستيد؟
ژيال  :ما واسه گيالنيم اما به داليلي اومديم اينجا
من  :آها
لباس و ازش گرفتم و تشکري کردم و دوباره با بدبختي به اتاق رفتم  ،زنه مهربوني بود
آرشا با گوشيش َور مي رفت  ،بي توجه بهش به حمومي که توو اتاق بود رفتم حمومشم خاص
بود حتي  ،سخت ترين حموم عمرم بود ولي ژيال خانوم پايي که آسيب ديده رو با پالستيک بستش که
آب نخوره  ،وايستادن زير دوش خيلي برام سخت بود و درد بدنمم عذابم مي داد بعداز نيم ساعت به
زور از حموم دلکندم و لباسارو گوشه اي پوشيدم رفتم جلوي آيينه
واي چقدر با اين لباسا بامزه شده بودم توو آيينه به خودم لبخندي زدم برگشتم که سينه به سينه
 .آرشا شدم
نگاهي بهم کرد و بدون هيچ حرفي رفت جلوي آيينه  .بي احساس اخم کردم  ،روسري که
همراه لباسا بود و ُشل رو سرم گذاشتم موهامم خيس باز بود از روسري بيرون  .رفتم بيرون
من  :ژيال خانوم من ميرم بيرون
ژيال  :دخترم اول بيا يه چيزي بخور بعد موهاتم خشک کن سرما ميخوري
من  :حاال يه چيزي مي خورم بعدا اول يکم برگردم بشناسم جاي به اين قشنگي رو در ضمن
 .مراقبم اصال نگران نباشين
ژيال  :باشه دختر جان برو
دامنم که روش به ترتيب ربان کار شده بود و رنگ هاي مخلتف داشت يکم باال گرفتم و کتوني
 .هام و پوشيدم با اين که خنده دار بود اما ديگه نمي تونستم کفشاي مردم و بپوشم که
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 .در چوبي رو باز کردم و دوتا پله اول و رفتم پايين
پام شديدا درد مي کردن اما بازديد از اينجا رو به درد پام ترجيح مي دادم  ،تا چشم کار مي
کرد همه جا سبزه سبز بود  .دور کلبه هم حصار چوبي بود که با چوباي کوچيک درست شده بود يه
در چوبي کوچيک باهمون چوبا که درست شده بود  ،فکر کنم در اصلش بود چقدر خوبه اينجا
صداي آب چشمه به گوشم مي خورد اما نمي دونستم منبعش کجاس بعد از يک ربع تمرکز کردن رو
 .صدا فهميدم که اون پايينه
 .حرکت کردم برم که صداي آرشا باعث شد سرجام توقف کنم
آرشا  :آرام با اين پا انقدر حرکت نکن  ،ميخواي از ايني که هست بدتر شه ؟
مظلوم گفتم  :اِه ولم کن  ،ميخواستي من و يه جاي زشت و چرت
بياري نه جاي به اين قشنگي
آرشا  :دوست داري ؟
من  :چي و ؟
آرشا  :اينجا رو
 .من  :دوست داشتن نه عاشقشم  ،خيلي باحاله نگاه کن چه کلبه نازي هست
آرشا  :از اين لحاض فکر کنم نظراتمون يکي هست
من  :اِه توهم خوشت اومده ؟
آرشا  :بله  ،حاال هم بيا برو
 .من  :نه برم تا اون چشمه و به پايين اشاره کردم بعد قول ميدم ديگه جايي نرم
آرشا  :قول ؟
لنگ زنان رفتم جلوش انگشت کوچيکمو جلوش گرفتم و گفتم
من  :قول  .انگشت کوچيکشو که دو برابر انگشت کوچيک من بود قفل کرد  ،لبخندي زدم
من  :حله  ،من رفتم
 .آرشا  :ولي هر باليي به سرت اومد به من ربطي نداره ها  ،من باهات نميام
من  :باشه تنبل خان
آرشا  :خانوم محترمه من دارم ميرم ماشينو بيارم کلي هم طول مي کشه چون بايد از اينجا برم
تا به جاي قبلي برسم بعد از اون از جاده بيام اينجا  ،تا اون موقع نيستما دو  ،سه ساعت طول مي
 .کشه
 .من  :خوب تو برو
با چند گام بلند خودشو بهم رسوند
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آرشا  :موبايل اينجا آنتن نمي ده خوب  ،هر کاري خواستي به ژيال خانوم بگو  ،تورو بهش
سپردم  ،خودسر باز واسم درنياري هر کاري دلت خواست انجام بديا .اول برو به ژيال خانوم بگو
اگه صالح دونست اون کار و انجام بده  .نيم ساعتم ميري لب چشمه  ،پايين رفتن که احتياط ميخواد
فقط دوست دارم بدونم تو چطور ميخواي سر بااليي و با اون پات باال بياي ؟
من  :نه اصال مشکلي نيست تو برو  .آرشا پوزخندي زد گفت
آرشا  :مي بينيم و رفت
ي کم که دور شد آروم آروم حرکت کردم  ،بعضي جاها لغزنده بود که راه رفتن توو اون قسمت
ها برام عذاب آور بود
بعد از پنج دقيقه بالخره به چشمه رسيدم و هفت خان رستم و رد کردم  .رو سنگي نشستم و به
آب خالصش خيره شدم از جام بلند شدم دستمو بردم توو آب  ،چقدر خنک بود دلم خواست يکم از آب
 .چشمه بنوشم
به کمک دستم يکم مزه مزه کردم واقعا طعمش فرق داشت سبک بود و شيرين  ،دستم شده بود
 .ليوان که به کمکش آب مي خوردم  ،انقدر خوردم که احساس سيري کردم
زير لب زمزمه کردم آخيش چقدر حال داد
سيراب شدي_
با ترس به کسي که اين حرف و زد خيره شدم
نترس دختر خوب  ،چرا مي ترسي_
پير زني بود که مهربوني توو صورتش موج مي زد اما موهاي بلندش تا باالتر از زانوش که
گيس کرده بود و خال وسط بين ابروهاش و لباساي عجيب غريبش و گردنبد و دستبند هاي مختلفي
که دستش بود باعث ترسم مي شد
من  :يکم عجيب غريبين
من واسه همه عجيبم_
اومد جلو و دستشو سمت موهام برد
گيسوان جادويي داري_
من  :يعني چي ؟
يعني ادم محو موهاي زيبا ميشه در نگاه اول اما زيبايي صورتت و نميشه ناديده گرفت_
شما کي هستين ؟_
من ؟ فکر کن يه رهگذر_
من  :آها
مراقب خودت و زندگيت باش  ،دشمن زرنگ و باهوشي داري  .دوباره به اينجا مياي_
 .رفت و من و با يک عالمه سوال تنها گذاشت
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االن چي گفت ؟ يعني چي مراقب خودم و زندگيم باشم که دشمن زرنگ و باهوشي دارم از کجا
ميدونه من دوباره ميام  ،اصال مگه من اينجارو بلدم ؟
فالگير بود ؟ کي بود ؟ چرا اين حرفارو بهم زد ؟
دوباره رفتم رو سنگ نشستم
 .دو ساعتي گذشته بود اما من همچنان توو فکر بودم احساس کردم که کسي روم آب ريخت
نگاه کردم واي آرشا بود که االن بايد دوساعت باهام بحث مي کرد که چرا دير رفتي چرا
نرفتي
من  :سالم
آرشا  :عليک  ،مگه نگفتم نيم ساعت فقط هوم ؟
من ِ :ا آرشا اَذيتم نکن يه بارم اومدم مسافرت ميخوام عقده تمام سال هايي که جايي نرفتم و
 .خالي کنم
آرشا  :بله بله دو دقيقه آدم تنهات ميزاره ميري توو يه عالمه ديگه
من  :ميرم که ميرم مگه بايد اجازه بگيرم بابت فکر کردن
آرشا  :ساکت دخترجون توو داري ميگي خوش بگذرونم ولي توو زمان خوش گذروني ميري
توو هپروت و زيرلب گفت دختره هپروتي
من :چي گفتي ؟
آرشا  :اخبار و يه بار ميگن
من  :اخبار شبکه داره که خبر پخش شه من شبکه اي ندارم  ،گفتم بهم چي گفتي
آرشا  :دختره هپروتي
رفتم نزديکش و روش مشت مشت آب ريختم
آرشا ِ :ا نکن  ،نکن
اما بي توجه بهش ادامه دادم اونم شروع کرد اما انگار داشت ليتر ليتر مي ريخت وهللا دو
 .برابر من بود  ،در برابرش مورچه بودم
بلند بلند ميخنديدم همه ي دردام اون لحظه يادم رفته بود  .يه لحظه مکث کردم و به آرشا خيره
شدم  ،موش آب کشيده شده بود  .لبختدي زدم
من  :خيس شدي
آرشا  :يه جوري ميگه انگار فقط خودش خيس شده
اخم کردم و گفتم
من  :بله  ،موش آب کشيدم کردي ايش  .رومو برگردوندم
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آرشا  :من دارم ميرم توام بيا بريم حتما ژيال خانوم نگران شده  .حرکت کرد بادو حرکت کردم
که جيغم رفت باال  .آرشا سريع برگشت سمتم
آرشا  :چي شد ؟
بغض کردم و گفتم
من  :آرشا پام
چشماشو ريز کرد و لبخند يه وري زد
آرشا  :بهت گفته بودم کمکي نمي کنم
من  :باشه اما بدون خيلي نامردي  .و سر مو انداختم پايين آب دهنم و قورت دادم اي خدا من
االن چيکار کنم درد پام از قبلش بدتر شد با اون جهشي که رفتم با خودم درگير بودم که احساس
کردم رو هوام  ،نگا ه کردم آخ جون آرشا بغلم کرده بود ديگه نياز نبود بدبختي بکشم تا بيام باال
 .چند تار از موهام که خيس بودن چسبيده بود رو صورتش
دستمو بردم جلو و از رو صورتش برداشتم
آرشا  :چي کار ميکني ؟
من  :هيچي
آرشا  :آها  ،پس بکش عقب  .حواسم و پرت ميکني
من  :خوب بابا توهم
آرشا  :مي دونستي خيلي لوسي
من  :نخيرم تو خيلي مغروري
آرشا  :ميشه يه حرف بزنم روش نه نياري
لبخندي زدم  :نه
آرشا :نه و ...ال اله هللا فقط حرص آدم و در بيار
من  :چشم
ديگه کامال رسيده بوديم ميخواست من و بزاره رو زمين که دستامو دور گردنش حلقه کردم و
 .ب**و*سه اي رو گونش گذاشتم
من  :ممنون که کمکم کردي
 .ابروهاش رفتن باال نگاهي بهم کرد و بعد حالت عادي گرفت و من رو از بغلش آورد پايين
رو به رو وايستادم
آرشا  :برو به ژيال خانوم اطالع بده
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چشم غره اي از سر بي احساسي و دستورش رفتم به زور باشه اي گفتم  ،قدمي به سمت کلبه
برد اشتم که در باز شد  .ديدم ژيال خانم زير لب با خودش حرف ميزنه لبخندي زدم رفتم نزديکش
من  :بانوي زيبا چرا داري با خودت حرف ميزني
برگشت سمتم و دستشو رو قلبش گذاشت
 .ژيال  :تو اينجايي دختر ؟ ميدوني چقدر نگران شدم ؟ پسرم تورو امانت داده دستم
 ...آرشا  :بله  ،اما هر اتفاقي هم
ژيال خانم چنگي به صورتش زد و گفت
 ...ژيال  :واي چرا موش آب کشيده اين اِي داد بي داد
من  :نترسين بابا فعال هوا گرمه
ژيال  :دختر جان تو عطش داري  ،هردو بياين داخل کنار بخاري
من  :آخه ژيال خانوم االن ؟
ژيال  :اينجا کجاست ؟ شماله فکر تهران و کردي که هواش خوبه ؟ صبر کن ببين آخر شب چه
 .باروني بزنه  .شبا هرشب بخاري روشنه
همراه آرشا رفتيم توو کلبه
 .ژيال  :اگه اين بخاري نباشه من و اکبر شبا قنديل ميبنديم
 .دو تا حوله بلند سبز و آبي به ما داد
 .ژيال  :بشينيد کنار بخاري  .اي واي بخدا که سرما مي خوريد
من  :نه من مراقب خودم هستم سرما نمي خورم
ژيال  :مگه دکتري ؟
! .من  :دکتر که نه اما پرستارم
!ژيال  :پرستاري ؟
من  :بله بهم نميخوره نه  .و لبخند پهني زدم
ژيال  :معلومه که نه  ،به پرستارا مي خوره که آدم عاقل و آرومي باشن نه تو که شيطنت توو
چهرت موج مي زنه اونم و به آرشا اشاره کرد  :انگار پدرته  ،بايد مراقبت باشه که کار خطايي
 .انجام ندي تا بال سرت نياري که مياري
خنده از رو لبم محو شد با غيض گفتم
من  :من خيلي ممنونم از تعريفتون
ژيال  :آفرين
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به آرشا نگاه کردم  ،وا کي خوابيد  .سرشو به پشتي تکيه داده بود دو سه تا تار موهاش رو
 .پيشونيش چسبيده بود که ناشي از خيسي موهاش بود
ساعت دو و نيم بود
 .ديگه به اندازه کافي دير کرده بوديم گوشيامونم که آنتن نمي داد
ژيال  :نيم ساعت ديگه نهار حاضره
..من  :توروخدا اين چه کاريه ما داريم ميريم االن زحمت نک
ژيال  :نه دختر جان مگه من ميز ارم مهمونام همينطوري از در برن بيرون در ضمن لباسات و
 .شستم رو بندن تا شب صبر کني خشک شدن بعد شام حاال اگه اکبرآقا گذاشت
من  :اي واي آخه
ژيال  :آخه بي آخه  ،بگو ببينم تا به حال کار خونه انجام دادي ؟
من  :وهللا نه زياد
 .ژيال  :خوبه  ،بيا ميخوام سفره رو بچينم کمکم کن
لبخندي زدم
من  :چشم بريم
 .قاشق چنگاال  ،ليوان  ،بشقاب و پارچ آب رو روي ميز چوبي چيدم
ژيال خانوم هم خورش و برنج رو ميز گذاشت که خيلي چشمک ميزدن
ناخنکي زدم که ژيال خانوم محکم زد رو دستم
ژيال  :ميگم مثل بچه ها مي موني ناراحت ميشي  ،برو شوهرت و صدا کن باهم بخورين
من ِ :ا ژيال جون  ،چشم
از آشپزخونه نقلي زدم بيرون و باالسر آرشا رفتم صداش زدم
من  :آرشا  ،بلند شو وقت نهاره
آروم چشماشو باز کرد
يا خدا قرمز قرمز بودن اول ترسيدم به طوري که يک قدم به عقب برداشتم
!! من  :آرشا
آرشا :بله ؟
من  :چرا چشمات اين همه قرمزه
آرشا  :مهم نيست و بلند شد و کش و قوسي به بدنش داد
آرشا  :بيا بريم

122

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
من  :بريم
 .باهم به آشپزخونه رفتيم و رو صندلي کنار هم نشستيم
ژيال  :بفرمائيد
يکم از ميرزاقاسمي خوردم که طعم عالي داشت و بعدي هم باقالي خورش که اونم مثل اولي به
دلم نشست  .با لبخند گفتم
من  :غذاهاي شمالي نه ؟
ژيال  :آره فقط مخصوص دو تا مهمون عزيز
من  :مرسي ژيال خانوم
آرشا  :ممنون
غذامون که تموم شد تشکري کرديم که آرشا گفت بريم براش توضيح دادم  ،اول ساز مخالف
زد اما بعد موافقتش و اعالم کرد من تعارف مي کردم که نه بريم و ...اينا اما از خدام بود بمونم
چون خيلي احساس راحتي مي کردم  ،نه آنتني بود که سرم توو گوشي باشه نه فضاي کسل کننده اي
خيلي خوبه هر چقدر هم ازش تعريف کنم سير نميشم چي ميشه منم از اين کلبه نقلي ها داشته باشم
 .خدا
چند ساعت گذشته بود مشغول فيلم ديدن از تلويزيون قديمي کوچيک بوديم که صداي ياهلل گفتن
کسي و شنيدم  ،شالم سرم بود
پيرمرد مهربوني رو ديدم
سالم عمو جان خوبي  ،ديروز حالت خيلي بد بودا برو دعا به جون شوهر گل و گالبت کن_
لبخندي زدم من  :شما ؟
ميتوني عمو اکبر صدام کني_
من  :اِوا خوبين شما ؟ ذکر خيرتون بود صبح
اکبر  :به به غيبتم که کردين
من  :بله اما از نوع خوبش
اکبر  :مريض بودي قيافت آروم تر ميزد  ،االن با اون پاي آسيب ديدت که بايد مراقبش باشي ،
ورجه وورجه مي کني  ،رو کرد سمته آرشا :زنته ؟
آرشا  :بله
اکبر  :زناهم زناي قديم
ناراحت گفتم  :عمو اکبر
 .خنده اي کرد  :شوخي کردم دختر گلم تا مي توني از زندگي لذت ببر بابا جان
من  :آخي شما چه مهربونيد
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ژيال  :اي  ،اي  ،اي االن که دخترش رفته خونه شوهر اما اگه بود بايد مي ديدي همچين
 .قربون صدقه دختر ميره که حاال توهم جاي دخترمون
من  :چه خانواده خوبي هستين
ژيال  :لطف داري دخترم
اکبر  :خانوم ميز شام و بچين
خالصه شامم گذرونديم آخر شب بود
آرشا  :ما ديگه رفع زحمت کنيم
!اکبر  :کجا پسر تازه اومدي !ميخواي بري ؟
من  :راست ميگه عموجون ما بايد بريم چون اينجا آنتن هم نداره به بچه هيچي نگفتيم حتما تا
 .االن نگران شدن
اکبر  :اي بابا حاال که اينطوره من ديگه حقه اصراري رو ندارم  .باشه هرجور فکر مي کنيد
 .بهتره همون کارو انجام بديد
ژيال خانوم و ديدم که تند قدم برمي داشت
ژيال  :دخترم بيا لباسات
من  :يه دنيا ممنون  .سريع رفتم اتاق لباساي قبلي مو با لباساي محلي عوض کردم و گوشه اي
 .مرتب گذاشتم  ،از اتاق خارج شدم نبودن رفتم دم در  ،داشتن بدرقه مي کردن
کتوني هامو پوشيدم و بعد از اين که آرشا دور شد رفتم رو به روشون
 .من  :ممنون ژيال جون  ،يه امروز بهترين خاطره برام ميشه
 .ژيال  :شما رو هم از ذهنم پاک نمي کنم عزيزم  ،هر موقع که خواستي بيا قدمت رو چشم
من  :ممنون  .و در آغوشش گرفتم  ،خيلي دوسشون داشتم هم ژيال خانوم هم عمو اکبر
از آغوشش اومدم بيرون رفتم سمت عمو اکبر
من  :عمو جون  ،از شماهم خيلي بابت لطفتون ممنونم و مثل پدرم دوستتون دارم
اکبر  :خانوم برو توو سرما ميخوري ژيال خانوم که رفت رو شو کرد طرفم لبخند زيبايي زد
سرمو نوازشي کرد
 .اکبر  :باباجان با همه شيطونيات  ،غم چشمات و مي بينم معلومه دختره صبوري هستي
 .هر موقع دلت خواست بيا اينجا دخترم  ،در خونمون به روت بازه
عميق نگاه کردم
من  :خيلي لطف داريد  ،اما اگه راهم خورد چشم  .خدانگهدار  .با لبخندي از اون کلبه خاطره
 .انگيز و پير مرد و پير زنه مهربون اون کلبه دل کندم
 .راه و طي کردم و نزديک ماشين رفتم  ،در شاگرد و باز کردم و سوار شدم
124

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
من  :خوابم مياد
آرشا  :خوب  ،که چي ؟
 .من  :هيچي فقط من االن ميخوام بخوابم هر موقع رسيديم صدام کن
آرشا  :باشه
سرمو به پنجره تکيه دادم و بارون نم نم داشت مي باريد طبق گفته ژيال جون هم هوا خيلي
 .سرد بود هم بارون باريد
فکر کنم تازگيا هوا تغيير کرده چون ديروز بهتر بود ؛ نميدونم شايد هواي اين قسمت اين طور
بود  .توو ماشين سکوت مطلق بود
 .چشمام داشت بسته مي شد که با صداي عطسه آرشا پريدم
من  :هييي
آرشا :چي شد
من  :ترسيدم بابا  ،قبلش يه نشونه اي مي دادي
چپ چپ نگام کرد
آرشا :بگير بخواب زمان خوابت دير شده داري هزيون ميگي  ،انگار عطسه از قبل به آدم
 .اطالع ميده
من  :خب حاال توام و دوباره به حالت قبل برگشتم و خوابيدم
بعد از سي مين صداي آرشا رو شنيدم که صدام مي کرد
آرشا :آرام رسيديم  ،آرام
خواب آلود چشمانو باز کردم
خميازه اي کشيدم
 .من  :اوکي
زودتر از من پياده شد  ،درو باز کردم و از ماشين پياده شدم که گوشيم زنگ خورد  ،اوه اوه
اصال بهش نگاه ننداختم  .حدود صد تا تماس از دست رفته و ?? تا پيام  .تماس و برقرار کردم
من  :جانم
 .مريم  :کجايي دختر  ،از ديشب دارم سکته مي کنم همه نگرانن البته به جز رونيکا
من  :اون اصال مهم نيست واسم  ،شماهم نگران نباشين چون االن دم دريم باز کن درو
مريم  :واقعا !! واي خداروشکر و گوشي و قطع کرد
رفتيم داخل که همه هجوم آوردن سمتمون
شيرين  :کجا بودين تا االن ؟ ها؟
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 .من :شيرين جون آروم باش فدات شم نگاه کن صحيح و سالمم و پشت بندش لبخندي زدم
 .شيرين  :آره  ،پيشوني خراشيدت و پات در مورد سالم بودنت حرفت و ثابت مي کنه
ِپرتي دادم شديد
...من  :خوب  ،خوب فکر کنيد االن اگه مرده بو
 .مريم و شيرين  :زبونت و گاز بگير
 .من  :چشم ترورم نکنيد فهميدم  ،چقد عزيزم واستون
مريم  :ساکت
رادمهر  :چه خبر داداش  ،اصال گوشيتو نگاه کردي
آرشا  :نه بابا آنتن نداشتم اونجا که
شيرين  :چرا انقدر طول کشيد ؟
آرشا  :همون شب که رفتين نزديکاي چهار صبح آرام و پيدا کردم که بي حال بود  ،ريسک
زيادي بود اما جواب داد  ،به همون راه ادمه دادم که به يه کلبه رسيديم و پير زن و پير مرد
 .مهربوني اونجا بودن حسابي هم پذيرايي کردن و يه روز اونجا مونديم
شيرين  :که اينطور  .باشه بريد بخوابيد خسته اين به دنبال اين حرف حرکت کرديم به سمت
اتاقمون  ،همه رفته بودن
رونيکارو ديدم که خيلي عصبي و ناراحت بود اومد نزديکم
رونيکا  :خوش گذشت ؟
من  :چي ؟
رونيکا  :يه شبي که اونجا بودين ؟
آرشا زودتر رفته بود خداروشکر دوست نداشتم پيشه خودش در مورد من فکري کنه
من :آره نميدوني که چه الوي ترکونديم  ،هيچ شبي مثل اون شب نميشه
و لبخند ژکوندي زدم
عصباني شد و اخم شديدي کرد يه دستشو آورد جلو بازوم و محکم فشار داد
از بين دوندوناي کليد شدش گفت
رونيکا :من و آرشا همو دوست داريم از دوست داشتنم گذشته عاشق هميم مي فهمي يا نه
من  :چي کار کنم ها ؟
رونيکا :از زندگينمون گمشو بيرون
من  :باشه گل من منتظر باش تا منم برم  ،شده به خاطر ناراحتي تو تا آخرش با آرشا هستم  .و
دستشو پرت کردم و پله هارو طي کردم
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زمزم زمشو شنيدمکه گفت چرا زنده اي لعنتي
يعني چي ؟ مگه کار اين عوضي بوده ؟
نه نه آرام الکي بخاطر نفرتت بهش تحمت نزن اما حسم بهم نهيب مي زد که نه داري اشتباه
مي کني  ،سرم و تکوني دادم و پا تند کردم  ،در اتاق و باز کردم و رفتم داخل
رونيکا
 .لعنتي لعنتي لعنتي  ،چرا زنده موند ؟ اون مستحق مرگه
 .آرشا و ثروتش مال منه ؛ فقط من نه اون عوضي  .تند تند نفس مي کشيدم از سر عصبانيت
رفتم روبه رو ي آيينه  ،چيزي کم نداشتم بهتر از اون دختر بچه ي مزخرف و حال به هم زن
 .بودم ديگه بايد به چه کاري دست مي زدم نمي دونم اما از زندگيم پرتش مي کنم بيرون
گوشيم زنگ خورد آرش بود
من  :بله
آرش :پول چرا واريز نکردي ؟
!! من  :پول مفت مي خواي ؟ ندارم
آرش  :يعني چي ؟
من  :همين که شنيدي  ،هيچ پولي از من به تو نمي رسه خيالت تخت
آرش :اِه نه بابا خرت از پل گذشته
من  :خفه شو  ،اون هنوز زندس من گفتم طوري پرت کني که بميره  ،چه ميدونم توو چاه
خاک و کاه ميريختي  ،اون موقع فقط جنازش از اون چاه لعنتي خارج مي شد  .حوصلتو ندارم
حرف الکي نزن
...آرش  :من نميدونم  ،نصفه شب از خواب خوراکم نشستم تا به کارت
من  :پولي نميدم باي
آرش :باشه  ،ببين چي کار مي کنم
 .پوزخندي زدم قطع کردم  .هنوز فکرم درگير اون مار خوش خط و خال بود
موبايلو رو ميز پرت کردم نشستم رو تخت و شقيقه هامو ماساژ دادم  ،بايد اول آرامش ميگرفتم
با عصبانيت به راه حلي نمي رسيدم
آرام
با صداي سرفه کسي از خواب پريدم  ،صبح بود برگشتم و به کنارم نگاهي انداختم دوباره
 .صداي سرفه شنيدم  ،آرشا بود
 .وضع سينش خراب بود  ،اي واي نکنه سرما خورده
يدونه محکم زدم رو پيشونيم
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وجدان :جو نده  ،اول ببين تبي چيزي داره خير سرت پرستاري
 .من  :دکتر نيستم که  ،اما باز اطالعات دارم خوب بد حرفي نزدي اوکي
دستمو سمت پيشونيش بردم اوه خداي من چه تبي هم داشت  .همش داشت سرفه ميکرد پتو هم
 .تا باالي گردنش کشيده بود باال که اصال سابقه نداشت پتو رو خودش بندازه
اه همش تقصير من شد يه اخالق بدي که داشتم اين بود  ،اگه کار خطايي به جز شيطونيام مي
کردم که باعث و مقصر اصليش من بودم بايد يه طوري جبران مي کردم وگرنه عذاب وجدان من و
 .مي کشت  ،اين مريضيشم تقصير من شد چون من خودم نخواستم مريض شه اما تقصيره من بود
 .االن چي کار مي کردم  ،آها
رفت م حموم اونجا يه لگن تقريبا بزرگ بود  ،دوش و باز کردم و آب ولرم ريختم  .بعد از اين
 .که پر شد بردم کنار تخت
من  :آرشا  ،آرشا پاشو تب داري
با صداي خش داري گفت
آرشا :ولم کن حال ندارم  .و سرفه خيلي بدي کرد
 .من  :نه نه اصال پاشو ميگم
دو تا دستاش و گرفتم و بلند ش کردم پتو رو کنار زدم پاهاي سنگينشو آوردم پايين و توو لگن
گذاشتم
من  :خوبه
نيم ساعتي توو اون حالت بود  ،پاهاشو خشک کردم و دوباره رو تخت گذاشتم برگشتم سمتش
 .خواب بود  ،خندم گرفت
 .آروم رو هلش دادم رو تخت و سرش و رو بالش گذاشتم
رفتم پايين رونيکارو ديدم دوان دوان داشت بيرون ويال مي رفت به آشپزخونه رفتم پارچه
 .مرطوبي برداشتم  ،بردم باال دو بار تا کردمش و گذاشتم رو پيشونيش
رونيکا
با صداي آالرم گوشيم از خواب بيدار شدم
من  :بله
آرش  :صبح بخير
دندون قروچه اي کردم
من  :مرگت چيه کله صبحي
آرش  :پولمو ميخوام
من  :ان گار کري نه نه شايدم خري که زبونم و نميفهمي  ،من به تو پولي نميدم اه
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آرش  :باشه االن جلوي درم همه چي رو که گذاشتم دست آرشا خان پرتت کرد از اون خونه
بيرون اونوقت ميفهمي خر يا َکر کيه
من  :چي ؟ تو  ،تو اينجا چي کار مي کني ؟
آرش  :پولو مياري يا نه ؟
من  :نه
آرش :انگار باورت نشده اينجام نه ؟
من  :اصال
آرش  :االن سنگي به پنجرت مي خوره
صدايي از پنجره شنيدم که انگار کسي سنگ پرت کرد  ،نه مثل اينکه اومده لعنت بهش
آرش :ميدوني که کله خرابم تا ده ميشمرم اومدي اومدي  ،نيومدي کل خونه رو خبر دار ميکنم
.
يک  ،دو
گوشيو پرت ک ردم و شال ،مانتو پوشيدم دسته چکمم از کيفم برداشتم و توو جيبم انداختم  ،بدو
 .بدو رفتم بيرون که آرام و ديدم دستمالي دستش بود
عوضي  ،بي توجه بهش به حياط رفتيم درو باز کردم
دم در بود و گوشي به دست احمق داشت واسم ميشمرد
...آرش  :به ب
من  :خفه شو  ،خودکار داري رد کن بياد
خودکاري بهم داد
مبلغ دو ميليون و وارد کردم و با خودکار پرت کردم جلوش
من  :گمشو برو  ،ديگه اسمم نيار
آرش :معلوم نيس خوشکله  ،فعال
 .با نفرت نگاهمو ازش گرفتم  ،درو بستم و داخل ويال رفتم
هوف
آرام
دستمو رو صورتش گذاشتم هنوزم داغ بود اما حالش نسبت به قبل بهتر بود  ،رفتم کنار چمدون
درشو باز کردم هميشه يه کوله همراهم بود که توش پر از قرص و بانداژ و  ...بود زمان مسافرت
 .اينارو محض احتياط مياوردم
دستمو بردم داخلش و دوتا قرض و يه شربت بيرون آوردم  ،بالخره پرستاريم يه جا به درد
.خورد
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رفتم کنارش
من  :آرشا
به زور چشماشو باز کرد  ،لبخندي زدم
 .من  :مريض شدي تنها نفعي که به من مي رسه اينه که کسي نيست باهام کل کل کنه
با صداي خش دار گفت  :صدام کردي که اين و بگي حال ندارم آرام
 .من  :حيف  ،حيف که حالت بده وگرنه حاليت مي کردم  ،بلند شو دارو بخور
پارچ آب و که کنار ت ختش بود برداشتم و توو ليوان آب ريختم گرفتم طرفش همرا با قرص
من  :بخور
آرشا :اينا چ َين ؟
من  :دارو هات
آرشا  :مگه دکتري برا خودت تجويز مي کني
با حرص گفتم  :نه اما سه سال توو اون محيط کار کردم بلدم  ،کارايي که ميگم و انجام بده در
 .ضمن مگه قراره همه دکتر باشن من از صدتا دکتر بيشتر حاليمه
آرشا  :باشه ساکت شو  ،سرم درد گرفت
من  :گوشت تلخ  ،بخور اينارو بعدش بايد شربت بخوري
قرصارو که خورد يه قاشق برداشتم و يکم ريختم بردم جلوي دهنش
من  :باز کن
ريختم دهنش که قيافش مچاله شد
من :چته
آرشا  :اين چه زهرماري بود
من  :همو ن زهرماري که حالت و بهتر مي کنه  ،حاالم بگير بخواب ؛ به اون دستماله رو
 .پيشونيتم دست نزن
 .ليوان و قاشق و بردم پايين رفتم آشپزخونه  ،انداختمشون توو سينک ظرفشويي
يه قابلمه تقريبا بزرگ از توو کابينت برداشتم
جو رو دو ساعتي گذاشتم خيس بخوره يه پياز بزرگ برداشتم و نگيني خورد کردم  ،يکم
 .سبزي خورد شده
مرغ روهم گذاشتم بپزه
بعد از دوساعت جو و پياز و توو قابلمه ريختم  ،مرغ رو هم ريش ريش کردم و همراه سبزي
.ريختم
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از شانسم همه اينا توو يخچال بود و حتي خيلي چيزاي ديگه  ،کال مجهز بود  .پنج تا قارچ هم
 .برداشتم و نگيني خورد کردم  ،و رب هم به موادم اضافه کردم
خوب کارم تموم شده بود در قابلمه رو گذاشتم و زير گاز و روشن کردم حرارتش و رو درجه
 .کم گذاشتم تا حسابي جا بيوفته
 .حاال که بيدار بودم و بيکار حداقل ميز صبحانه رو مي چيدم
نيم ساعتي هم مشغول چيدن ميز بودم  .رفتم باال  ،دو بار در اتاق مريم و زدم  ،باز کردم
 .رونيکا نبود
من  :مريم  ،شيرين جون پاشين
هردو چشماشون و باز کردن
من  :مريم رونيکا کجاس ؟
مريم  :بابا اون با ما راحت نبود صدرصد مام با اون  ،خداروشکر پايين يه اتاق بود که خيلي
 .هم کوچيک بود ،رفت همونجا منم با کمال ميل بدرقش کردم
من  :آها  ،بياين پايين صبحونه حاضر کردم
مريم  :اِه نه بابا ازدواج کردي از اين کارا هم ياد گرفتيا کلک  ،مجرد بودي اينطوري نبودي
من  :مريم ببند در جهنم و  ،انقدر فک نزن رو کردم به شيرين جون  :البته ببخشيد
لبخندي زد
شيرين  :نه دختر برو پايين االن ميايم
من  :چشم
رفتم اتاق خودم
من  :آرشا گرسنته
خواب آلود گفت  :آره
من  :بگير بخواب دو ساعت ديگه حاضره
آرشا  :باشه
 .مظلوم شده بود دلم داشت ضعف مي رفت بچلونمش مثل بچه ها شده بود
رفتم پايين همه داشتن صبحونه مي خوردن
من  :صبح بخير
طبق معمول همه جواب دادن به جز رونيکا  ،اوه يادم نبود بپرسم صبح چرا شال و کاله کرده
بود
من  :رونيکا صبح چيزشده بود
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اول رنگش پريد که باعث تعجب من شد
رونيکا  :هي ..هيچي ميخواستي چي بشه
ابروهام رفت باال  :هيچي حاال چرا هُل شدي ؟
عصبي شروع کرد به گاز گرفتن لباش
رونيکا :کسي هُل نشد  ،لطفا کله سحري رو مخم رژه نرو
مشکوک باشه اي گفتم  ،از اين به بعد بايد رو رفتاراش زوم ميکردم چون من چيزه خاصي
 .نپرسيدم که اينطوري رنگش پريد و عصبي شد
مريم  :آرام بو مياد
من  :بوي چي ؟
مريم  :غذا انگار سوپ
همه حرف مريم و تاييد کردن
من  :من درست کردم
مريم  :منم ميخوام
من  :زياد درست کردم بهت مي رسه نگران نباش ففط يکم صبر کن قشنگ بپزه موادش بعد
نگي آرام بد غذا درست مي کنه
با لودگي گفت
 .مريم  :کِفاثت از جلوي چشمام خفه شو
خنده اي کردم
چند ساعتي گذشته بود ميز و با مريم مرتب کرديم رفتم سراغ سوپ در قابلمه برداشتم که
 .بخاره زيادي بلند شد
يه قاشق برداشتم و چشيدم خوب شده بود
يه کاسه برداشتم مقداري از سوپ و توش ريختم يه جعفري برداشتم و گذاشتم رو سوپ
خوب شد شکل و شمايلش
مريم  :اوم  ،براي کيه آرام
من  :دارم براي آرشا مي برم مريض شده
 .مريم  :اِه ميگم چرا نبود  ،برو ببر بدبخت از گشنگي هالک شده
من  :باشه  ،به بقيه بگو اگه مي خورن واسشون بريز توهم بخور هر چقدر خواستي
مريم خنده اي کرد
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مريم  :باشه برو ميدونم شکموام
 .با لبخندي کاسه رو توو سيني چيدم و همراه با قاشق و دستمال کاغذي و رفتم باال
در اتاق و باز کردم و رفتم توو و دوباره بستم در و  .کنارش رو تخت نشستم و سيني رو روي
پاهام گذاشتم خواب بود با يه دست سيني رو نگه داشتم و با دست آزادم صداش کردم
من  :پاشو پاشو يه چي بخور  .با چشماي بسته گفت
آرشا  :چي هست
من  :سوپ
يدفعه چشماشو باز کرد و توپيد بهم
آرشا  :چي ؟ سوپ ؟ اين همه وقت من و توو گرسنگي نگه داشتي که بهم سوپ بدي  ،اما
محض اطالعت من سوپ نمي خورم
من  :شما بيجا مي کني
آرشا اخمي کرد  :مگه تو تعيين مي کني ؟
من  :بله
پوزخندي زد
آرشا  :برو اونور دختر کوچولو
من  :آدم باش آرشا  ،من بخاطر خودت دارم ميگم  ،تو حق خوردن غذاي روغني نداري ،
مايع ات باعث ميشه حالت زودتر خوب شه با عجز گفتم  :بفهم
آرشا  :نمي خورم  ،تو بفهم
يه قاشق از محتويات داخل کاسه برداشتم و بردم جلوي دهنش رو شو کرد سمت چپ بردم
همون سمت برد سمت راست
قاشق و محکم پرت کردم تو سيني
من  :اينجوري نميشه
رفتم جلو تر چونشو گرفتم محکم و اخم شديدي کردم سريع قاشق و برداشتم و ريختم دهنش
من  :چطوره ؟
آرشا  :بد نيست
من  :آها بدنيست  ،مهم اينه که از نخوردن رو آوردي به خوردن  ،خيلي بچه اي آرشا سيني و
طرفش گرفتم
من  :ديگه خودت بخور من ميرم
بلند شدم که مچ دستم و گرفت کشيد و مساوي شد با افتادن توو بغلش

133

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
سرمو از رو سينش بلند کردم موهام اومده بود جلوي صورتم با يه دستش موهامو کنار زد
آرشا  :کجا
من  :ک ..کجا ؟
لبخندي زد
آرشا :کجا ميخواي بري ؟
من  :مي ..ميخوام برم پايين
 .چشماش بين لبام و چشمام در نوسان بود آب دهنم و قورت دادم
آرشا :ميدونستي وقتي مي ترسي يا تعجب مي کني خيلي خوردني ميشي ؟
من  :يعني چي ؟
آرشا  :يعني اين
 .صورتشو نزديک صورتم آورد که دوتا تق به در خورد
سريع رفتم عقب
هُل گفتم  :بيا توو بيا
رونيکا بود
آرشا  :بله
رونيکا  :عشقم شنيدم مريض شدي
من  :رونيکا گم شو بيرون
ابرويي باال انداخت و گفت
رونيکا  :تو چيکارشي ؟
بلند شدم و دست به کمر زدم با جدي ترين لحنم گفتم
من  :من همه کارشم  ،تا وقتي که زن شرعي و قانونيشم اگه نمي فهمي بفهم  ،انقدر وقيح نباش
کدوم زنه درستي به مرد زن دار نزديک ميشه ؟
 .رونيکا  :من قبل از تو با آرشا بودم  ،بهت ديشب توضيح دادم مثل اين که
رفتم جلو دستمو پشت کمرش گذاشتم و به سمت در هدايتش کردم
تمام نازش و توو صداش ريخت
رونيکا  :آرشا ؟!  .خوشم اومد آرشا با اخم جديت جوابش و داد اين همه آرشا بهش حرف
ميزنه حيا نمي کنه سيريش
آرشا :برو بيرون
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رونيکا  :باشه عشقم زماني ميام پيشت که اين نباشه
به در که رسيديم انداختمش بيرون جلوي در بود
من  :اين به درخت ميگن من اسم دارم  .پشت بندش درو محکم روش بستم
برگشتم رو به آرشا چشمامو بستم و هوفي کشيدم
 .من  :تو مشکلت چيه ؟! سوپت و بخور ديگه
 .آرشا  :خانوم پرستار من مريضم شما هم پرستار مني خودت بهم بده
من  :ديگه چي  ،امره ديگه
 .آرشا :عرضي نيست
من  :ايش  ،پرو من سوپ نميدم بهت خودت بخور
آرشا :هه منم نمي خورم
من  :واقعا که
با حرص رفتم کنارش و رو تخت نشستم
سيني رو رو پام گذاشتم و قاشق قاشق توو دهنش ميريختم  ،وقتي که تموم شد گفتم
من :بازم ميخواي بخوابي ؟
آرشا :نه
من  :پس چي ؟
آرشا  :يه ربع ديگه ميام پايين تو برو
من  :باشه
سيني به دست بيرون رفتم و به پايين که رسيدم چشمم به شيرين جون افتاد  ،تو فکر بود
 .نميدونستم احساسم درست مي گفت يا نه اما حس ميکردم که تازگيا خيلي پريشون و آشفته بود
سيني و توو سينک ظرفشويي گذاشتم و دوباره نزديک شيرين جون رفتم  ،بازم توو فکر بود
من  :شيرين خانوم  ،شکالت من
نگاهي بهم انداخت و لبخند غمگيني زد
من  :شيرين جون احساس مي کنم ناراحتي
شيرين  :نه دخترم  ،چه ناراحتي
 .من  :نميدونم شايد من اشتباه فهميدم  .لبخندي زدم و کنارش نشستم
شيرين
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قبل از تصميم ازدواج آرام و آرشا مي دونستم که سرطان دارم چون دکتر بهم اطالع داده بود
و گفت تا يک سال عمرم کفاف ميده  ،اما اين روزا حالم بدتر از قبل ميشد  ،قبل از اين که بيام
مسافرت شمال دوباره پيشه دکتر رفتم که با حرفي که زد غم سراسر وجودم و گرفت بهم گفت شايد
چند روز ي ا چند هفته دووم بيارم اولش توو شک رفتم چون گفته بود يک سال نه چند هفته اما بعدش
 .به خودم اومدم تصميم گرفتم عادي روزامو بگذرونم که کسي بهم شک نکنه
تنها چيزي که شادم مي کرد ازدواج آرام و آرشا بود که باعث مي شد باري از دوشم برداشته
 .شه  ،بعد از مرگم مي فهميدن چرا مجبورشون کردم به ازدواج
آرام
 .شب شده بود همه شام خورده بوديم البته به زور همون سوپ و به آرشا خوروندم
بعد از اينکه ظرفا رو کامال شستم و خشک کردم از آشمزخونه زدم بيرون  ،کل برقا رو
خاموش کردم
 .و راه پله هاي اتاق و در پيش گرفتم درو آروم باز کردم  ،خواب بود
اتاق خيلي تاريک بود رفتم چراغ خواب گوشه رو روشن کردم که از تاريکي اتاق کاسته شدم
.
باد سردي وزيد  ،اي بابا حاال خوبه يه ذره حالش بهتر شده ها پنجره رو بستم که چشمم به يه
بسته قرص رو ميز افتاد اخمي کردم شبيه هيچکدوم از داروهايي نبود که به آرشا دادم
 .از رو ميز برداشتم و نگاهي انداختم که چشمام از حدقه زد بيرون
 .چي ؟ آرشا قرص خواب ميخوره  ،چرا بهم نگفته بود اي بابا
فعال به روش نميارم  ،دوباره بسته قرص و به همون حالت گذاشتم و رفتم رو تخت دراز
کشيدم يه دستم و زير سرم قرار دادم  .به آرشا خير شدم اونقدري که اين مو تو کلش داشت من
نداشتم  .ناخودآگاده دستم و بردم الي موهاش ماشاهلل چقدر پرپشت بود چند دقيقه اي انگشتام الي
موهاش در حرکت بود
کم کم توهمون حالت خوابم برد
چشمام و باز کردم با خوردن نور خورشيد به چشمام دوباره بستمشون روم و طرف مخالف
کردم و دوباره چشمام باز کردم که صورتم مماس صورت آرشا قرار گرفت از شانش بدمم بيدار بود
لبخندي به روش زدم
من  :سالم خوبي  .يکي از ابروهاش رفت باال
آرشا  :بله روشو برگردوند و سرفه خفيفي کرد
 .من :اوف وايسا يه چي بدم بخوري  ،بعدم داروهاتو  ،ديشب يادم رفت
سريع رفتم پايين و يه صبحا نه سرسري آماده کردم و بردم باال  ،وقتي که کامال غذاشو ميل
 .کرد داروهاشو دادم
من  :ميرم حموم
آرشا  :اوکي
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 .لباسام و برداشتم و به حموم رفتم بعد از نيم ساعت اومدم بيرون
 .آرشا نبود  ،لباسام و تن کردم رفتم پايين
هنوزم پام درد داشت اما دردش کمتر شده بود  ،همه دوره هم نشسته بودن و با اشتياق
موضوعي رو تاييد مي کردن نزديکشون شدم
من  :خوب  ،چه خبر
مريم  :بعد از ظهر ميخواي بريم اسب سواري
من  :جداَ ََ؟
مريم  :آره
من  :خوبه
و کنار شون جا باز کردم
من  :مريم بي زحمت واسه همه قهوه درست مي کني ؟
 .مريم  :بله  ،چرا که نه
از جاش بلند شد که چشمم به رونيکا خورد  ،با غضب بهم خير شده بود
پوزخندي زدم
من  :چيه  ،سگ گازت گرفته ؟
رونيکا  :به تو ربطي داره ؟
من  :شايد  .باهم آروم آروم بحث مي کرديم و کسي حواسش بهمون نبود
رونيکا  :خوبه فهميدي  ،بازم دارم بهت هشدار ميدم دوره آرشا رو خط قرمز بکش
 .من  :بازم دارم بهت ميگم آويزه گوشت کن  ،بميرمم بخاطر توام که شده ولش نميکنم
با اومدن مريم به بحثمون پايان داديم  ،مشغول خوردن قهومون بوديم
شيرين  :کي ايشاهلل نتيجه مو مي بينم ،ديگه وقتشه يه فکري کنيد
قهوه پريد توو گلوم و تند تند سرفه مي کردم که مريم زد پشتم حالم که بهتر شد گفتم
من  :جانم ؟
شيرين  :همون که شنيدي
من  :پوزش
آرشا  :مادر جان کوتاه بيايد فعال
 .شيرين  :حاال ديگه  ،هر چه زودتر دست به کار شيد
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من  :ميگم فعال از اين مبحث بياين بيرون ها ؟ اصال بريم حاضر شيم واسه چند ساعت ديگه ،
مريم پاشو بريم باال
و دستشو کشيدم و باهم به اتاق رفتيم
من  :اي بابا روز به روز توقعات شيرين جون ميره باال منم مي مونم چه غلطي کنم  ،واقعا
 .اگه بهونه حاضر شدن نبود چطور بايد مي پيجوندمش
 .مريم  :آخه بگو مگه تورو مجبورت کردن
 .من  :اينطوري نگو مريم من به شيرين جون همه چيزم و مديونم
مريم  :ديگه اينطوريا هم نيست اما خوب کم لطفي هم بهت نکرده فعال بيا حاضر شيم بيخيال
 .شو
من  :باشه
رفتم اتاق مشترکمون و در چمدون و باز کردم ؛ شلوار دمپا مشکي ،مانتو سبز لجني  ،کتوني
 .ال استار هم رنگ مانتوم و شال مشکيم رو از چمدون خارج کردم و پوشيدم
رفتم رو به آيينه وايستادم  ،موهامو از وسط فرق باز کردم دو تا تار از دو طرف موهام و رها
 .کردم  ،رژ قرمزي زدم
خوب کافيه نگاهي به خودم انداختم خوب شده بودم کوله سبزم و که طرح هاي مشکي داشت
 .رو دوشم گذاشتم  ،رفتم بيرون
به دم در اتاق مريم که رسيدم صداش زدم
 .من  :مر مر  ،من حاضر شدم سريع توام حاضر شو بيا پايين
مريم  :باشه برو
پله هارو طي کردم و رفتم پايين خبري از آرشا رادمهر نبود رونيکا هم همينطور  ،فقط شيرين
جون و ديدم ؛ که با اقتدار و غرور رو مبل نشسته و به نقطه اي خيره شده بود  .کنارش جا باز
 .کردم و بعد از يک ربع همه از اتاقاشون دل کندن
آرشا سوئيچ ماشين و برداشت من و رادمهر و مريم هم مثل جوجه اردک پشتش حرکت کرديم
چهل و پنج دقيقه گذشته بود که هنوز توو راه بوديم پنج دقيقه ديگه هم گذشت که صدام در اومد
.
من  :اي بابا  ،آرشا خوابم گرفت چرا نمي رسيم ؟
 .آرشا :مي رسيم انقدر عجله نکن
 .من  :نه من اصال عجله اي ندارم  ،چون من اصال  .و ساکت شدم
آرشا :تو اصال چي ؟
 .من  :هيچي
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بي توجه روش و ازم برگردوند  ،عصبي پام و تکون دادم اَه چرا انقدر طوالنيه اين راه يکم که
منتظر موندم  .آرشا توو يه جاده خاکي پيچيد که دو طرف سبز بود گه گاهي شکوفه هاي صورتي
 .ديده مي شد  ،خيلي فضاي زيبايي داشت
من  :اينجا کجاست ؟
!! آرشا  :همونجايي که عجلشو داشتي
من  :نخير من عجله اي نه دارم نه داشتم  .اصال اينجا معتبر هست ؟واسه کي هست ؟ اسباش
چه طورن ؟
آرشا  :بله  ،من زماني که کوچيک بودم با خانوادم ميومدم اينجا همينجا آموزش ديدم ،
 .همينطور رادمهر
رادمهر  :آره البته من دير تر از آرشا ياد گرفتم
 .من  :آها  ،خوب پس
ماشين و گوشه اي پارک کرد همه از ماشين پياده شديم پير مردي اون دور نشسته بود که
رادمهر و آرشا نزديکش رفتن و مشغول حرف زدن شدند بعد از چند دقيقه ديدم همون پيرمرد با
 .محبت هردوشون رو بغل کرد و پيشونيشون و ب**و*سيد
 .فک کنم همين آقا به اين دوتا آموزش داده
رفتن داخل استبل ده مين بعد با سه تا اسب اومدن بيرون ؛ يکيش مشکي مشکي بود  ،يکش هم
 .قهوه اي  ،اون يکي هم سفيد که خاالي ريز قهوه اي رو بدنش بود
همه رفتن سمت اسبا اوف من که بلد نبودم  ،اگرم بلد بودم با اين پا نمي تونستم ناراحت نزديک
 .شيرين جون رفتم
من  :هم درديم نه
شيرين  :چرا ؟
! من  :نميتوني اسب سواري ديگه
شيرين  :نکنه نميخواي بري ؟
من  :معلومه که آره  .اخمي کرد
 .شيرين :همين االن ميري
من  :نه آخه ..من ..من..آخه
شيرين  :راحت بهم بگو دخترم
من  :بابا شيرين جون من اسب سواري بلد نيستم يک کالم  ،چه اصراريه
 .شيرين  :ياهلل برو برو که يه کتک از دست من االن مي خوري
من  :نه  ،توروخدا اصال مگه متوجه پام نيستين ضرب ديده بايد خوب شه  ،امکان داره از رو
 .اسب بيوفتم اون موقع بيچاره ميشم بعد کي جواب گو هست
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 .شيرين  :اين بهونه هارو براي يکي ديگه بيار دختر خوب
آرشا نزديکمون شد
شيرين  :خوب موقعي اومدي پسرم  ،آرام و همراه خودت ببر  ،پاشم که آسيب ديده مراقبش
 .باش
آرشا نگاه مشکوکي بهم انداخت گفت
آرشا  :باشه و دستمو توو دستش گرفت همراه خودش کشوند  .خداروشکر شيرين جون گفت
 .وگرنه اصال دوست نداشتم جلوش کم بيارم
 .نزديک همون اسب مشکي رنگ شديم که آرشا زودتر پاشو رو رکاب گذاشت و نشست
آرشا  :مي توني ؟
من  :ها ؟ نميدونم  ،داشتم فکر مي کردم چيکار کنم که احساس کردم رو هوام  ،جيغ خفه اي
 .کشيدم  ،آروم من و رو زين نشوند
مردي نزديکمون اومد
آرشا خان اينجا از اون موقع تا حاال يکم فرق کرده  ،از اون قسمت و به سمت چپمون اشاره _
کرد  :بريد چون فضا قشنگ تره و باز تر  ،مثل جنگل مي مونه و طوالنيه تقريبا راه و که ادامه
 .بديد به يه بن بست بر ميخورد که اگه سمت راست و دقت کنيد راه برگشته
 .آرشا  :اوکي
ضربه اي به پشت اسب زد و گفت
آرشا :تکيه بده بهم
بهش تکيه دادم يواش يواش شروع کرد به حرکت واي چقدر لذت بخش بود  ،چند دقيقه اي
گذشت که گفتم
من  :آرشا ؟
آرشا :هوم
من سرعت و ببر باال
آرشا  :نه
من  :آره
آرشا  :نه
صداي پاي اسب ديگه رو شنيدم تا اينکه رونيکارو کنارمون احساس کردم چشماش و ريز و
دندون قروچه اي کرد  .و زيرلب عوضي بهم گفت صورتم و برگردوندم طرف آرشا و نگاهي به
لباش انداختم با اين که ريسک زيادي بود اما بي هيچي حرفي عميق ب**و*سيدمش بعد از چند ثانيه
کشي دم عقب وبدون توجه به آرشا که شوک شده به من نگاه مي کرد به رونيکا خيره شدم از چشماش
آتيش مي باريد  ،لبخند ژکوندي تحويلش دادم  ،که شالق و برداشت از حرص و عصبانيت ضربه
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محکمي به پشت اسب زد که من دردم اومد  .و از ما جلو زد  ،خدا لعنتش کنه رواني چرا با حيوون
 .بدبخت اينطوري کرد
واي حاال جواب اين و چي بدم خاک توو مخت آرام  ،بخاطر اين و که عصبيش کني آرشا رو
ب**و*س يدي بدون اين که به فکر عواقبش باشي  ،هنوزم داشت خيره نگام مي کرد که يکم فقط يکم
 .خجالت کشيدم
اوف چي بگم االن آها فهميدم
آرشا  :چرا همچين کاري کردي ؟
من :چي کار ؟
آرشا :همين ب**و*سه نا به جا  .حق به جانب گفتم
من  :خوب که چي مطمئنم که ميدوني چرا اين کارو کردم  ،در ضمن مگه کاره خالفي کردم
جرم نکردم که شوهرمي حاال انگار چي شده  ،باور کن آرزوش بوده ها حاال طلبکارم هست  ،بد
کردم حاال  ،يه وقت فکر نکني خبريه ها من بخاطر اون بوزينه اين کارو کردم  ،حرصي شدم
من  :ديگهحق نداري دوست دختر موس دختر بياري وسط زندگيمونا اين چرت بازيا چيه ؟
حاال آوردي به جهنم يدونه آدم و با شخصيتش و مياوردي که وقتي ديد ازدواج کرديم بره رد کارش
 .کش دار گفتم
من  :سيريش
به زور جلوي لبخندش و گرفته بود
 .من  :بخند بابا اينجا کسي نيست ببينه خداي غرور داره ميخنده  ،بخند
لبخندي زد که گفتم
من  :چيه  ،چرا ميخندي حاال
 .آرشا  :خيلي پررويي  ،حرص ميخوري بانمک مي شي
عصبي گفتم
من  :خيلي ممنون
 .آرشا  :خواهش ميکنم
برگشتم و محکم بهش تکيه دادم
آرشا  :اوه خانوم محترم آروم
من  :آقاي محترم سرعت و ببر باال
!! آرشا  :برعکس اسمتي هيچ آرامشي نداري
 .من  :ايش  ،نه اين که دور و برم آدماي بيوتيفولي هستن منم ريلکس برخورد کنم
سري تکون داد
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آرشا  :خيلي بچه اي
من  :کمال همنشين در من اثر کرده
آرشا  :کم نياري
 .من  :نه عشقم  ،زيادم ميارم ميخواي بهت قرض بدم
 ...آرشا  :نميخوام برگرد امروز يه چيزيت شده عشقم و
من  :اِه آرشا  .البته يکم ناز قاطيش کردم
نفساي داغشو پشت گوشم احساس کردم
زمزمه وار گفت  :جون
 .سرمو آروم برگردوندم که بينيم با بينيش برخورد کرد
 .قلبم تکوني خورد
اَه امروز چرا هي اينطوري ميشه به خودم اومدم برگشتم سمت رو به روم
من  :آرشا  ،حواست و جمع کن مارو توو ديوار نبري  ،ماشاهلل هيچي از منظره هم حاليمون
نشد زير لب گفتم انقد که توو دهن هم بوديم پوف
ديگه حرفي بينمون رد و بدل نشد فقط صداي پرنده و حرکت پاي اسب بود که شنيده مي شد
تق ريبا يک ساعتي طول کشيد تا دوباره به مکان قبلي برگرديم  .آرشا آروم کمرمو گرفت ،
 .بلندم کرد و از اسب آورد پايين
من  :ممنون  .در حالي که پاش و رو رکاب مي گذاشت جدي گفت
آرشا  :نيازي به تشکر نيست  ،تو برو توو ماشين منم االن با بچه ها ميام  .سوئيج ماشين
گرفت طرفم  ،از دستش گرفتم
من  :باشه من رفتم
ازش يکم که دور شدم شيرين جون و نزديکم ديدم که رنگش پريده بود  ،آب دهنم قورت دادم و
رفتم کنارش  .با لحني که استرس توش موج مي زد گفتم
من  :شيرين جون چيزي شده ؟ ها ؟ چرا انقدر رنگت پريده ؟  .لبخندي بهم زد
شيرين  :اي بابا چ را اينطوري ميکني دختر ؟! من ديگه پير شدم اين چيزا عاديه نترس عزيزم
 ،آرشا کجاست ؟
من  :يعني خوبي ديگه ؟
شيرين  :از تو سرحال ترم
 .من  :نه بابا !! الهي که هميشه همينطور باشين  ،آرشا گفت برم توو ماشين االن مياد
 .شيرين  :باشه برو منم برم
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 .رفتم نزديک ماشين و در شاگرد و باز کردم  ،نشستم و آهنگ اليتي گذاشتم
قشنگ و آرامش بخش بود از طرفي يکم خوابم ميومد  ،سرم و تکيه دادم  ،چشام و آروم رو
 .هم گذاشتم
 .که يدفعه از پشت و جلو صداي در شنيدم قلبم تند زد و از جام پريدم
برگشتم که ديدم آرشا  ،رادمهر  ،مريم بودن
من  :يعني چي ؟ چرا يدفعه محکم در و باز مي کنيد وسط خواب ؛ قبض روح شدم اي بر
پدرتون  . ...مريم چشماش و درشت کرد و اخم شديد  ،لبخند کوچيکي هم رو لبش
مريم  :پدرمون چي ؟ هان ؟  .لبخندي زدم
من  :هيچي بابا صلوات
مريم  :ديوونه
من  :دومِت بيرونه
مريم  :اي گوزينه  .و محکم زد رو دهنش
من  :بي ادب  ،بي ادب  .پسرا توجه نکنيد منظورش گزينه بود  .و خنده اي کردم
مريم که از خجالت سرش پايين بود بهش گفتم
من  :مر مر بيخي اينا خودين
رادمهر  :بله  ،راحت باش مريم هرچي دلت خواست بگو و مسخره وار بهش خنديد مريم
 .محکم کوبيد رو شونش
مريم ِ :ا رادمهر
برگشتم سمت آرشا محکم زدم رو شونش
من  :سالم داداچ
چپ چپ نگام کرد و با اخم گفت
!آرشا  :مگه من هم سن توام بچه ؟
من  :ببين بچه رو با کي بودي ؟ ها؟
آرشا  :معلومه تو
من  :خوب محض اطالع بگم من از تو بزرگترم مگه قراره به سن باشه  ،عقل مهمه  ،عقل !!
 .با تعجب گفت
آرشا  :يعني عقله من کوچيکه ؟
من  :شايد آره شايد نه  .با اخم گفت
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آرشا  :ميگم بچه اي ميگي نه ! و عطسه اي کرد  ،اي بابا يادم باشه رفتم خونه داروهاش و بدم
 .بعد نهار
من  :باشه بابا بزرگ جواب نداري بدي بحث و عوض مي کني خنده اي کردم و ادامه دادم :
خيلي يوپسي  .بازم چپ چپ نگام کرد حرصم گرفت
 .من  :چپ نگاه نکن عزيز من چپول ميشي ها
ديکه جواب نداد با خاتمه دادن به بحثمون اون دوتاهم اون پشت آروم گرفتن  .تصميم گرفتم
 .بخوابم
×××××
آرشا
خدا  ،خدا  ،خدا مگه يه دختر انقدر زبونش دراز ميشه هيچ دختري تا اين حد پاش و از گليمش
براي من دراز نکرده بود همين رونيکا يا  ....با يه اخمم از هرکاري که کردن پشيمون مي شدن اما
اين نه يک کار اشتباه  ،بلکه زبون درازي هم ميکنه
 .االنم خواب بود
بعد از تقريبا يک ساعت به ويال رسيديم همه پياده شدن در ماشين و باز کردم و رفتم سمت
آرام
من  :پاشو آرام رسيديم  .خواب آلود جواب مو داد
آرام  :نه ديگه  ،توروخدا  ،آرشا من خوابم مياد
من  :خوب پاشو بريم اتاقت بخواب
آرام  :بي احساس بدبخت  ،غير مستقيم ميگم بغلم کن ايش  .آرشايي  ،آرشا  ،خوابم مياد ،
 .مرگ تو نا ندارم
من  :آرام اون زبون تو کوتاه کن ِا
 ..آرام  :بي جنبه  ،چي کار کنم  ،خوب توهم جوابمو بده ها ؟ حاال اينارو ولش  ،آرشا
 .بي حوصله رفتم داخل ماشين  ،دستم و بردم زير پاهاش  ،بغلش کردم
آرام  :آخي ممنون  ،تنبليم ميومد اين همه راه و برم خوب من برم ادامه خواب  ،راستي کفشامو
 .در مياري رفتيم اتاقم مانتو مو در مياري تا داغون نشه خوب شب بخير
زير لب گفتم
من  :پرو
با چند گام خودمو رسوندم و پله هارو طي کردم کتونيشو از پاش درآوردم و کفشاي خودمم
 .همينطور
 .در اصلي باز کردم کردم  ،راه اتاق و در پيش گرفتم
اواسط راه پله بودم که رونيکارو ديدم با تعجب به من خيره بود اما من با اخم غليظي بهش گفتم
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من :برو اون طرف  .به حالت عادي برگشت با با لبخند و عشوه گفت
رونيکا  :اوکي هاني
 .دم در اتاق رسيدم  ،درو باز کردم رفتم داخل  ،درو پشت سرم بستم
وزنه زيادي هم نداشت به صورتش خيره شدم بامزه و دوست داشتني بود اما بچه و زبون دراز
رو تختي و کنار زدم و رو تخت گذاشتمش دکمه هاي مانتوش و باز کردم که
 .چشمم به تاپ تنش خورد که خيلي باز بود و نازک رنگشم قرمز که چشم و مي زد
 .مگه مجبوري همچين چيزي تنت کني توو اين سرما
 .مانتو رو از تنش در آوردم و کنار تخت انداختم
رفتم پايين که داشتن ميز و حاضر مي کردن
شيرين  :پسرم زنت و صدا کن بياد ديگه
من  :خوابه
شيرين  :خواب چيه برو صداش کن
من  :اي بابا  ،باشه
راه اومده رو برگشتم و رفتم توو اتاق باال سر آرام وايستادم که ناخواسته چشمم رفت رو بدنش
 .آب دهنم و قورت دادم آدمي نبودم که با اين چيزا تحريک بشم اما نميدونم چرا  ...اه آرشا خفه شو
عصباني شدم اصال چرا همچين چيزي و پوشيده بود اخمه شديدي کردم و تند گفتم
من  :آرام بلند شو وقته نهاره
من  :مي شنوي يا نه ؟
 .آرام  :اه آرشا ولم کن ديگه خوابم مياد
من  :مادر گفت بياي پايين واسه نهار پاشو  ،حرفه اضافه هم ممنوع يه چشمش و باز کرد
 .آرام  :تو چته ؟ چرا داري ترورم ميکني حاال  ،انگار چي شده
 .من  :خوبه  ،بلند شو اين المصبم بپوشون و به قفسه سينش و تاپش اشاره کردم
چشاشو ريز کرد
 ...آرام  :ها ؟! نکنه
من  :فکرت منحرف نشه
!! آرام  :چرا ميشه !! تو تحريک شدي
 .من  :نه  .رفت حموم و تيشرتي با خودش برد در همون حال گفت
آرام  :نه من باور نمي کنم  .و اومد بيرون
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 .من  :چيکار کنم باور نمي کني
آرام  :هيچي فقط  .دستش و آورد باال گفت
آرام  :خاک  ،اون همه توو خارج ديدي فقط کردم بچه ي چشم و دل سيري هستي  .و دستشو
برد سمت دستگيره که محکم بازوشو گرفتم و برگردوندمش طرفم
من  :آرام لطفا بفهم داري چي ميگي
رو پاشنه پا وايستاد
آرام  :اگه نفهمم چي ميشه مثال ها ؟ بگو ديگه
من  :خيلي چيزا ميشه ! که عواقب بدي داره
اون يکي دستم که کمرش و گرفته بودم فشاري دادم
آرام  :به درک بزار اون چيزا بشه ببين چيکار مي کنم  .صورتم بردم جلو
من  :چيکار ؟  .لبخندي زد و گفت
 .آرام  :مي خواستم فوضول مو پيداکنم که کردم
دستاشو دور گردنم حلقه کرد که اولش تعجب کردم اما سعي کردم عادي برخورد کنم
آرام
آها االن که موهاش و کشيدم حالش جا مياد  ،کثافت همچين کمرمو فشار داد که تا پاي مرگ
ر فتم اوف  ،اما صدام در نيومد  .دستمو انداختم توو موهاش و چنگ زدم
آرشا  :آي
من  :ها
آرشا  :دستتو بردار
من  :برنميدارم ميگم بردار
تو همون حالت اينور اونور حرکت ميکرم و تا کمرم و ول کنه
آرشا  :انقدر وول نخور چه مرگته ؟
من  :خودت مرگته بيشعور  .و موهاش و محکم کشيدم
آرشا :ساکت  ،موهام و ول کن آرام
آرام  :چيه بزار اون چهار تا دونه شويد و ِبکَ َنم
آرشا  :اين و ديگه همه ميدونن که موهاي پُري دارم حرف الکي نزن  .يه دستش که دور بازوم
بود به سمت موهاش برد و در تالش بود تا دستم و برداره از الي موهاش
من  :نکن  ،نکن بينم  ،حقته اصل ...پام پيج خورد و افتادم رو زمين چون دستم دور گردن
آرشا بود اونم افتاد رو من  ،چشمام و محکم بستم برخورد بينش و با بينيم حس کردم  .بعد از چند
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ثانيه چشمام باز و نگاهش کردم  .اوه اوه فاصلمون يه ميل بود  .بزار درست کنم  ،االن يکي مياد
 .آبرومون ميره
سرم و بلند کردم تا بلند شم که لبام ****** موند سريع خوابيدم رو زمين
من  :واي
عرق سردي پشت کمرم نشست نگاهش کردم
من  :آرشا
با پوزخند و ابروهاي باال رفته بهم نگاه کرد
من  :اونجوري نگام نکن انگار کشته مردشم
آرشا  :شايد
 .من  :افکارت اصال برام مهم نيست  ،بلند شو از روم انقدر باهام کلکل نکن خوب
در باز شد
من  :هيي و به در نگاه کردم به به رونيکا بود نگاهش فقط به آرشا بود
زير لب آروم به آرشا گفتم
من  :لطفا نگاه نکن و دستم و دور گردنش مجددا حلقه کردم طرف مخالف با دست آزادم
فشاري به گردنش دادم تا سرش و بياره پايين  ،کامال توو دهن هم بوديم  .آرشا صداش و بلند کرد
 .که حرفي بزنه واي نمي خواستم ضايع شم اينم که از چيزي خبر نداشت
خدايا نميدونم چرا با اون عجوزه انقدرمنخالفم و حاضرم هرجوري ناراحتش کنم که دست به
 .همچين کارايي مي زنم هرچند گناه نيست  ،با لبام لباش و قفل کردم
 .انگار خوشش اومده بود داشت مي ب**و*سيدم  ،بزار ادامه بده خوبه
بعد از چند ثانيه محکم صداي درو شنيدم که آرشا سريع سرشو آورد باال و به در خيره شد
من  :هو  ،بد نگذره بيا بيا دلت مي خواد بازم بب**و*س پرو
آرشا  :من بايد اين و بگم فازت چيه ؟
من  :خارجيه  ،رونيکا خانوم جلو در بودن خواستم حرصشو در بيارم همين
آرشا :ديگه براي درآوردن حرصش همچين غلطي نکن
من  :آخي رونيکا برات بميره  ،چقدرم بدت اومد
آرشا  :وقتي تو ميخواي
با دستم هلش دادم و افتاد بغلم
 .من  :گمشو کسي نخواست ايش
از جام بلند شدم و رفتم پايين همه نشسته بودن تا نگاه بقيه بهم افتاد شروع کردن به خنديدن
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به جز رونيکا
من  :وا چي شده ؟
مريم  :هيچي فقط هرموقع کاراي خاک برسريتون تموم شد يه نگاهي هم به خودت توو
 .آيينه بندازه
اخم کردم و گفتم
من  :خوب به من چه ربط داره
مريم  :عزيزم رژ قرمزت حسابي پخش شده
چشامو محکم گذاشتم روهم و آروم زير لب گفتم
 .من  :واي  ،الهي بميري آرشا که بخاطر تو شرفمون رفت
بدو بدو رفتم دستشويي
لبم و پاک کردم  ،به خودم توو آيينه نگاه کردم اثري از قرمزي رژ نبود با حوله خشک کردم
اومدم بيام بيرون که با آرشا سنه به سينه شدم
آرشا :اينجا چي کار مي کني ؟
 .من  :بع د من بهت يه حرفي ميزنم ميگي درست حرف بزن  ،بخاطر تو آبروم رفت
آرشا  :چرا ؟
من  :مرض چرا  ،اگه ميب**و*سي با ماليمت بب**و*س  ،اومدم پايين بهم هر هر مي خندن
و ميگن کاراي خاک بر سري ميکنيد به نگاهي توو آييته به خودتون بندازيد  .اومدم جلو آينه رژم
 .کال پخش شده بود
آرشا  :خوب حاال که چي ؟
من  :هيچي  ،فقط االن برو کنار که ميخوام خفت کنم  .کنار رفت و گفت
آرشا  :حوصله تو ندارم وگرنه کنار نمي رفتم  .چشمامو ريز کردم و با حرص گفتم
 .من  :الهي  ،من اخه خيلي شديد حوصلتو دارم
 .و رفتم بيرون
همه داشتن نهار ميخوردن
من  :صبر کنيد ماهم بيايم
به من نگاه کردن و دوباره خنديدن
 .من  :اصال حاال که اينطوره بزار بگم  ،مگه چيه خالف شرع نکرديم که وهللا
مريم  :پرو
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من  :من پروام تو چي ؟
رادمهر  :فرشته  .جان ؟ اينا که باهم لج بودن
 .من  :نه بابا شما کي باهم انقدر  ...با اومدن آرشا به ادامه حرفم خاتمه دادم
رفتيم سر ميز و کنار هم نشستيم بعد از نهار همه يه جاي مبل ولو بوديم
مريم  :بچه ها امروز چي کار کنيم ؟ پس فردا ديگه ميريم  ،نخود نخود هرکه رود خانه خود .
مامان که پيرم هي کي مياي  ،زود بيا  ،مراقب باش
اه چه زود گذشت
من  :خوب بده نگرانته  ،ميگم امروز بريم خريد يه چيز بخريم  ،رفتي به مامانت بگي من اين
 .و واست آوردم حداقل از فرستادنت پشيمون نشه
مريم  :راست ميگيا  .پاشين پاشين پسرا
رادمهر  :خودتون بريد
!مريم  :تنهايي ؟
 .رادمهر  :آره  ،بابا خسته نشديد شما همين االن از بيرون بر گشتيم
 .مريم  :نميشه خريد سخته وقت کم مياد منم خريد دوست دارم
رادمهر  :باشه  ،زود بر مي گرديد  ،لباس مناسب و آرايش کم
مريم  :خوب ديگه توهم  .چشم غره اي رفت و گفت
مريم  :اه  .آرام بيا بريم حاضر شيم
با مريم باال و به اتاقاي خودمون رفتيم  ،مانتوي بلند مشکي تارو زانو  ،ساپورت مشکي  ،شال
سفيد طرح دار  ،کيف و کفش سفيدم و پوشيدم  .حال آرايش و نداشتم سريع رفتم پايين  .مريمم تيپ
 .ساده اي زده بود و آرايش کمي داشت
مريم  :آقايون سوئيچ دست کدومتونه بدين  .رادمهر سوئيچ و داد دست مريم
!! رادمهر  :بيا  ،فقط مراقب باش به ديواري جايي نزني
 .مريم  :من به رانندگيم اعتماد دارم  ،رانندگيم و زير سوال نبر
و رفت بيرون  ،پشت سرش حرکت کردم که صداي آرشا رو پشت سرم شنيدم
آرشا  :آرام
آخي چه ناز صدام کرد عزيزم  ،دلم قيلي ويلي رفت برگشتم سمتش  .کارت بانکي رو طرفم
گرفت
من  :واسه چي ؟
آرشا :هرچي خواستي بخري بخر  .اوه چه با مسئوليته
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من  :نه من پول دارم
 .کيف پول مو از دستم گرفت و کارت و انداخت توش
آرشا :من هرچي بهت بگم تو سازت مخالفه  ،به پوالي خودت دست نمي زني با همين خريدات
 .و انجام ميدي
من  :آرشا ميگم من پول دارم
آرشا  :اما منم چغندر نيستم شوهرتم از اين به بعد خرجت با منه ! خوب ؟  .پرو گفتم
 .من  :باشه فقط از اين به بعد خرجيمو توو کارت خودم بريز آقاي شوهر
 .آرشا :اوکي يادم مي مونه برو
اوخي بچم چه مهربونه  ،خداوکيلي هرچقدرم مغرور بازي واسم در مياورد جاش آدم بود .
خنده اي کردم و با شوخي گفتم
من  :فدات عشقم باي
نيمچه لبخندي رو لبش اومد اما زود محوش کرد رفتم پايين و داخل ماشين نشستم
مريم  :کجايي تو دو ساعته ؟
من  :هيچي بابا آرشا اِال و بال کارتم و با خودت ببر خريداتو انجام بده
مريم  :مگه بده ؟
 .من  :آخه پول دارم مريم
مريم  :آره اما تو پوالي خودت و پس انداز کن نگه دار .خرجي که آرشا بهت ميده رو خريد
کن  ،هرچند بازم برات پول اضافه مياد اما نگه دار  ،خواهر من يه جا به دردت ميخوره پس انداز
 .کن
 .من  :نميدونم اما باشه
مريم  :آفرين
من  :اينارو ول کن بگو ببينم تو و رادمهر چيزي بينتونه شيطون
مريم  :ها ؟
.من  :چيه ؟ بگو ببينم بچه پرو
..مريم  :نه بابا چيزي نيست  ،اما..من
من  :تو چي ؟
 .مريم :ببند در جهنم و دارم ميگم ديگه هي جفت پا عين خر مي پره توو کالمم
من  :خوب !باشه آروم باش  .سريع گفت
مريم  :من ازش خوشم مياد
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!من  :چي ؟
 .مريم  :همون که شنيدي  ،منتها من حسش و نميدونم البته مهم نيست يه حس سادس
 .من  :اوکي مراقب باش اين حس ساده بدبختت نکنه
 .مريم  :نه بابا
بعد از نيم ساعت پرس و جو از اين و اون به يه بازار مناسب رسيديم که دو طرف ميز چيده
بودن و همه چيز مي فروختن از لواشک و انواع خوراکي ها بگير تا لباس
 .مريم  :واي آرام دلم خواست اون لواشکا چه چشمکي ميزنن  .ميخوام  ،ميخوام  ،ميخوام
و رفت سمت فروشنده پولي طرفش گرفت و با يه ظرف يک بار مصرف که توش و از انواع
 .لواشک پر کرده بود اومد سمتم
!من  :آخه مريم تو ميتوني اين همه بخوري ؟
مريم  :آره البته با تو
من  :من غلط کردم فوقش سه چهار تادونه نه اين همه
 .مريم  :باشه همونم خيليه
همينطور که شونه به شونه هم قدم مي زديم و به مرد و زناي شمالي  ،مجسمه هاي زيبا ،
 .لباس هاي محلي و وسايل که ساخت دست ساز و حصيري بود نگاه مي کرديم
مريم  :بيا يدونه از اين سبدا واسه مامان بگيرم
 .من  :اوني که گالي قرمز داره بگير
خودمم رفتم سمت مجسمه ها از يدونش خيلي خوشم اومد تقريبا کوچيک بود شکل يه دختر
نشسته  ،که لباس م حلي تنش بود داشت به دامنش نگاه مي کرد  .دوتا خريدم يکي واسه مامان مريم
 .يکي هم واسه شيرين جون که بزاره توو اتاقش مطمئن بودم که هردوشون خوششون مياد
 .رفتم پيش مريم داشت يه کيفم مي خريد
 .مريم  :بيا توهم بخر پشيمون ميشيا  ،خيلي قشنگن
 .من  :باشه  .واسه خودمم خريدم
 .سه ساعتي مشغول چرخ زدن بوديم لباس  ،خوراکي  ،کفش خريديم
من  :مريم راستي
مريم  :چي
دستم و توو کيسه اي که توش مجسمه بود انداختم و آوردمش بيرون که با روزنامه پيچيده شده
بود گرفتم طرفش
من  :بيا واسه خاله گرفتم  ،دلمم خيلي براش تنگ شده  .بزار الي وسايالي خودت تا با من
 .قاطي نشه  .ازم گرفت
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 .مريم  :چرا زحمت کشيدي  ،ممنون آرام چطور جبران کنم
 .من  :بروبابا کاري نکردم که
مريم  :واي داشت يادم مي رفت
من  :چي و ؟
!مريم  :از دهن رادمهر شنيدم  ،هفته ديگه تولده آرشاس ؟
سرجام خشک وايستادم  ،مريم که داشت به راه رفتنش ادامه سمت من برگشت
!من  :چي ؟
اومد سمتم
مريم  :مگه نميدونستي
 .من  :نه بابا
آشفته گفتم
من  :حاال چه غلطي کنم  ،اي کاش زودتر ميگفتي من هيچ کادويي براش نخريدم  ،کِي هست ؟
مريم  :هفته ديگه  ،چهارشنبه
 .من  :اي بابا  ،مريم يه راه حل بده
مريم  :ببين اصال نگران نباش رفتيم تهران يه جاي خوب سراغ دارم  .کال وسايل مردونه داره
 .کارت و راه ميندازه
!من  :مطمئني ؟
من  :صدرصد بابا هميشه خريداش و اونجا انجام ميده انقدرم تعريف ميکنه  ،من و مامان
 .حسوديمون ميشه
 .من  :واي قربونت بشم مريم
مريم  :اوه  ،کاري نکردم که  .دوست آن باشد که گيرد دست دوست در پريشان حالي و
درماندگي  .در ضمن ميخوان جشن بگيرن توو عمارت اگه شيرين هم بهت نگفته شايد ميخواد تورو
 .امتحانت کنه
من  :واي جشن چرا  ،همه هستن ؟
مريم  :تقريبا همه هستن  ،البته از رادمهر شنيدم
من  :بسيار خوب  ،واي مريم دير نکرديم ؟ساعت نه شبه گرسنمم هست شديد
مريم  :منم ! ميگم بيا بريم اول يه چيزي بزنيم توو رگ بعد  ،راستي دلم خيلي درد ميکنه
من  :عمه منم اونقدر لواشک و مي خورد دلش درد مي گرفت  .چشمم به يک رستوران تقريبا
بزرگ خورد
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من  :مرمر بيا بريم
باهم داخل رستوران رفتيم و روي يکي از صندلي ها نشستيم گارسون اومد نزديکمو
چي ميل مي کنيد_
مريم منو رو برداشت و گفت
مريم  :دو پرس کباب با مخلفات بعد از اون براي دسر شيريني ناپلئون بياريد ممنون
چشم امر ديگه ؟_
من  :ممنون هميناس
بعد از اين که گارسون رفت مريم با چشماي ريز شده گفت
مريم :حاال که تنهاييم بگو اون روز که توو چاه افتادي چي شد؟  .البته بعد از اين که آرشا
اومدا
من  :وهللا چيزه خاصي نشد
مريم  :نه حتما يه چيزي شده  ،بگو ديگه آرام
من  :هيچي به خدا فقط رفتيم خونه ي پيرزن و پيرمرد که خيلي مهربون بودن صبحش که
بي دار شدم همه بدنم کبود بود اگه بدوني چه دردي داشتم مريم !  .بعدش چون لباس نداشتم به ژيال
همون پيرزني که گفتم لباس خواستم ازش اونم يه لباس محلي دخترش و داد که که ازدواج کرده بود
يکمم دور زدم چون پايين خونه چشمه بود خيلي دلم مي خواست برم اونجا از آرشا اجازه گرفتم و
رفتم بعد از اون چون پادرد داشتم و باال اومدن برام سخت بود آرشا از شانس خوبم پيشم اومد بعد از
دوساعت چون رفتش که ماشين بياره خالصه که بغلم کرد و آوردم دم در منم صورتش و ب**و*س
 .کردم همين
 .مريم  :نه بابا ! چه رمانتيک
!من  :چه رمانتيکي ؟
من  :راستي مريم اين و نگفتم اونجا به به پيرزن عجيب غريب بر خوردم قيافه و تيپشم عجيب
 .بود بهم گفت مراقب خودم و زندگيم باشم دشمن دارم و دوباره به اونجا ميرم
!مريم  :جدي ؟
 .من  :آره بابا خيلي توو فکر رفتم بابت حرفش
گارسون با يه سيني بزرگ که توش سفارشامون و چيده بود به سمت ما اومد
بفرمائيد_
 .بعد از اين که رفت با مريم مشغول خوردن شديم که موبايلم زنگ خورد
غذارو قورت دادم
من  :مريم آرشاس
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 .مريم  :اي خاک بر سرم بهشون نگفتيم بدو جوابشو بده البته با ماليمت
انگشتمو رو صفحه موبايل بردم اتصال و لمس کردم و گرفتم کنار گوشم  ،صداي عصبانيش
باعث شد موبايلم و از گوشم دور کنم
آرشا  :کجايي ؟
من  :سالم
آرشا  :گفتم کجايي  ،مگه نگفتيم زود بيايد ها ؟
من  :آرشا درسته اما کارمون طول کشيد ديگه در ضمن گرسنمون شد االن داريم شام مي
 .خوريم بعد شام ميايم نگران نباش
 .آرشا  :کجايي آدرس بده
من  :واسه چي ؟
آرشا  :اين موقع شب تنهايي ميخواي کجا بياي
من  :مگه چه موقع شبه ؟
آرشا  :ده شبه کمه ؟
 .....من  :باشه حرص نخور حاال بيا به آدرس
آرشا  :فعال
قطع کردم
من  :اعصابش خورد بودا  .دارن ميان
 .مريم  :بهتر حوصله مزاحم ندارم  .ماشاهلل اين دوتام که غيرتي
من  :مريم واسه اينا هم سفارش بديم ؟
مريم  :فکر خوبيه
گارسون صدا کرد و سفارشاش و داد  ،دوباره اومد جاي قبليش نشست
مريم  :آرام فردا چي کار کنيم ؟
 .من  :نميدونم از پسرا مي پرسيم ببينيم اونا چي ميگن
مريم  :اوکي
يه ربع بعد صداي جيرينگ جيرينگ از سمت در رستوران اومد که شامل اون آويز باالي در
بود  ،نگاه کردم آرشا و رادمهر بودن هردو اخم کرده بودن چه اخمي
مريم  :بازکنيد اون اخماتونو بابا
 .رادمهر  :بله اگه يه ذره احساس مسئولت کنيد اين اخماهم باز ميشه
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هردو اخم کرديم
مريم  :حاال که چي مگه چي شده انگار گناه کرديم ؟
 .آرشا  :بله گناه نيست که دو نفر نگرانتونن
 .من  :خيلي واسه اون دو نفر مهم هستيم
آرشا  :آ ..آره
رادمهر تند پريد وسط حرف آرشا
 .رادمهر  :بله خوب بالخره شيرين خانوم يقه مارو مي گيره که مراقبتون نبوديم
مريم مسخره وار گفت
مريم  :اِه جدي ؟ اما بعد از شما ما به شيرين جون گفتيم تا شب نيستيم  .اين يکي و الکي گفت
 .منم تاييد کردم
من  :آره
 .آرشا  :از اين بحث بياين بيرون اصال  ،فراموش کنيد
با لبخند پيروزمندانه اي به دوتاشون خيره شديم  .اومدن رو صندلي رو به رومون نشستن .
 .همون لحظه گارسون غذاهارو آورد همراش دسرامون بود
 .من  :غذا سفارش داديم واستون البته به جز دسرا که مال ماست
با مريم سهممون رو برداشتيم
سرمونپايين بود و مشغول خوردن تقريبا تموم کرده بوديم  ،سرم و آوردم باال آرشا رو ديدم که
 .به شيريني خيره بود
من  :ميخوري ؟
آرشا  :نه
 .من  :بهتر  ،داروهات و که نخوردي  ،کباب که روغنيه خوردي  ،اينم بخور نور االنور
 .جوابي نداد
 .من  :رادمهر بيا جاهامون و عوض کنيم تو بيا پيشه مريم بشين
همون کارو انجام داد چنگال و توو اون يه ذره شيريني فرو کردم
من  :آرشا
ده نش و باز کرد که بگه بله کيک و گذاشتم دهنش  .با چشماي درشت بهم نگاه مي کرد که
خنده اي کردم
من  :چيه ؟
به زور داشت اون همه رو قورت مي داد وقتي که هضم کرد گفت
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آرشا  :آرام اين چه کاري بود ؟
من  :همين که ديدي  .با اين که امشب چيزتي غير مجاز خوردي اما همين امشبه ديگه نمي
 .زارم  ،دلمم نيومد نخوري بخاطر همين مجبور شدم اينجوري بدم
 .آرشا  :بله کال آرامش توو وجودت نيست  ،حمله ميکني به آدم
ابروهام و دادم باال
 .من  :بستگي به طرفم داره
آرشا  :پوف  ،باشه فقط هيس
من  :اوکي  ،پاشو بريم ديه خسته شديم رو کردم طرف مريم که با رادمهر گرم گفته گو بودن
 .دستم و بردم جلو و محکم کوبيدم رو ميز
مريم پريد باال و رادمهر کپ کرده به من نگاه کرد با لبخند گفتم
 .من  :بسه ديگه باهم مي حرفين ديگه زمان و مکان و از دست مي دين
مريم سرخ شد و رادمهر جدي
 .من  :پاشيد  ،پاشيد بريم
کارت و از کيفم درآوردم و طرف آرشا گرفتم
 .من  :خودت حساب کن ما مي ريم توو ماشين ميشينيم تا شما بيايد
دست مريم و گرفتم و به طرف در شيشه اي رستوران رفتيم در حالي که داشتيم قدم مي زديم
به آرشا گفتم
من  :اونارم با خودتون بياريد
و به وساياليي که خريد کرديم اشاره کردم در و کشيدم و بيرون رفتيم  .با چند گام به ماشين
رسيديم مريم عقب نشست منم سمت شاگرد
مريم  :خدانکشتت از خجالت آب شدم
من  :چرا ؟
 .مريم  :کوفت چرا ! يعني چي ميگي باهم حرف مي زنيد زمان و مکان يادتون مي ره
 .من  :واقعيت عين َته خيار تلخه
مريم :زبون دراز
من  :چاکريم
بعد از چند دقيقه آرشا و رادمهر اومدن
من  :آرشا مگه پياده اومدين ؟
آرشا  :نه با تاکسي
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من  :چرا با ماشين رونيکا نيومديد ؟
آرشا  :ماشينش زياد بنزين نداشت از اون طرف کارت من دست تو بود کارت رادمهرم توو
داشبرد ماشين  ،پولي همراهمون نبود براي بنزين زدن يه پنجي ته جيبم بود همون و دادم تا اينجا
اومديم
من  :از شيرين جون چه خبر ؟
 .آرشا  :مادر هم شامش و خورد و خوابيد رونيکا هم نميدونم
تا آخر راه حرفي زده نشد به ويال که رسيديم يک راست رفتم توو اتاق و به سمت تخت پرواز
 .کردم
آرشا
در اتاق و باز کردم خوابيده بود  ،ديشب شايد اولين خواب درست و حسابي عمرم و داشتم
عادت داشتم توو بچگي مادرم هميشه باالسرم مي نشست و سرم و نوازش مي کرد تا خوابم ببره  ،بد
عادتم کرده بود چون بعد از اون ديگه خواب درستي نداشتم تا ديشب دلم خواب راحت مي خواست
 .نميدونم چطوري بايد به آرام مي گفتم اما بايد مي گفتم
من  :آرام
آرام  :هوم ؟
 .من  :يه کاري ميکني ؟  .آرام تند برگشت سمتم با تعجب بهم خيره شد
 .آرام  :چيکار
نمي دونستم چجوري بهش بگم  ،تا به حال از کسي چيزي درخواست نکرده بودم  ،غرورمم
اجازه نمي داد
من  :من ..راستش
آرام
چرا من و من مي کرد يعني چي ميخواد بگه استرس گرفتم
من  :آرشا چيزي شده ؟
آرشا  :سرم و مثل ديشب نوازش کن
با تعجب بهش خيره شدم
!من  :تو..تو..تو ديشب بيدار بودي ؟
 .آرشا  :آره  ،البته بعد از کاري که کردي خوابم برد
من  :راستي آرشا تو قرص خواب ميخوري؟
آرشا  :آره  ،چند سالي ميشه  ،فقط با اونا ميتونم يکم بخوابم وگرنه چند ساله من خوابه درست
 .و حسابي ندارم و نداشتم جز ديشب
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من  :واقعا ؟! چرا ؟
آرشا  :فعال حوصله ندارم  ،شايد بعدا گفتم  ،حاال انجام ميدي يا نه ؟
من  :ها؟آره چرا که نه
من که از خدام بود دستم و انداختم توو موهاش و سرش و ناز کردم باهاش حرف زدم
من  :آرشا ديگه قرص نخور  ،ضرر داره از اين به بعد شبا يه ليوان شير بخور اين کارم انجام
مي دم ديگه نيازي به قرص نداري شبا راحت مي خوابي  ،آخه ميدوني يکي از دوستاي بچگيمم
همينطور بود بهم گفت من شبا نميتونم بخوابم همين راه حل و دادم بعد از يک هفته کلي تشکر و
قربون صدقه که چه راه خوبي دادي  ،بخاطر همين ميگم  ،هوم ؟ نظرت چيه ؟
صدايي نيومد
من  :آرشا ؟
سرم و چرخوندم خوابيده بود  ،خداروشکر ديگه مجبور نبود اون قرص خوابا رو بخوره من
خوابم نميومد بيدار موندم و تا دم دماي صبح دستم رو سرش بود  .مسخره انقدر مغروره که واسه
 .همين درخواست کوچيک مِن و مِن مي کرد
ساعت چهار صبح بالخره به خواب رفتم
آرشا  :آرام
واي خدا نمي خواستم پاشم داشتم از بي خوابي مي مردم
آرشا  :آرام بسه چرا امروز انقدر مي خوابي ؟  .با لحن خواب آلودي گفتم
 .من  :آرشا بخدا من تا چهار صبح بيدار بودم بزار بخوابم
آرشا  :مي خواستي بخوابي
 .من  :ديشب انگار خيلي راحت خوابيدي نه
آرشا  :آره خوب بود  .صدام يکم بردم باال و گريون گفتم
 .من  :چون از خواب خودم زدم اون کله ي پر موتو ماساژ دادم نمک نشناس
 .آرشا  :پاشو منت الکي نزار
من  :خيلي بدي آرشا  ،خيلي خيلي بدي  .بابا من خوابم مياد ولم کن  ،انگار کاري داريم  ،بيا
توهم بخواب مثال اومديم مسافرت اين همه گشت و گذار کرديم حاال يه روزشم بخوابيم  ،بيا بيا ال ال
 .فعال
 .آرشا  :نميتوني خرم کني پاشو
من  :خوبه ميدوني خري حاال  .چشمام بسته بود که احساس کردم از رو تخت کنده شدم چشام
 .و به سختي باز کردم آرشا من و انداخته بود رو شونش
 .من  :ولم کن  ،نميفهمي ميگم خوابم مياد
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در حموم و باز کرد و من و انداخت توو وان منم منگ خواب اصال نميدونستم چه خبره  ،دوش
آب يخ و باز کرد و گرفت سمتم جيغ کشيدم
من  :هييي  ،يخ کردم واي  ،واي  .چند دقيقه اي گذشت که دستم و جلو صورتم گرفتم و سرم
و آوردم باال
من  :ببر اون ور اون بي صاحاب و  .دستم و آوردم پايين و به صورتش نگاه کردم
من  :دارم واست
آروم از جام پاشدم و با عشوه به سمت در حموم رفتم وقتي که قفلش کردم برگشتم سمت آرشا
 .و دوش آب از دستش کشيدم و گرفتم سمت خودش  .درجه آب و رو سرد ترين حالتش گذاشتم
آرشا  :اوه  .مثل من دستشو گرفت رو به صورتش  ،که جهت دوش و تغيير دادم
 .آرشا  :نکن آرام
من  :غلط کردي من و از خواب ميپروني  .و زدم زير خنده
 .در يک حرکت آني دستمو کشيد که پرت شدم بغلش
من  :واي چته ؟
آرشا  :کي غلط مي کنه ؟
! من  :خوب معلومه تو
به صورتش نگاه کردم فاصلمون يه انگشت بود  ،لباسم به تنم چسبيده بود و لباس زيرم کامال
 .معلوم بود  ،يکم خجالت کشيدم فقط يکم
آرشا  :چرا انقدر روت زياده ؟
 .من  :چون طرف مقابلمم روش زياده
آرشا  :پرو
لبخندي زدم و بهش تکيه دادم
من  :مخلصيم
صداي در اتاق اومد که تند از جام پاشدم
من  :واي کيه  ،از در حموم اومدم بيرون پشت سرم هم آرشا  .اه طبق معمول رونيکا بود
 .چشم غره اي بهش رفتم
!من  :بله ؟
اول با چشماي گرد شده سرتاپامون رو برانداز کرد بعد گفت
رونيکا  :ميتونيد کثافت کارياتون و يه جا دي گه انجام بديد  .آرشا که از خشم مثل لبو شده بود
حق داشت يعني چي اين حرفش مگه چيکار کرديم هرچند اگه يه غريبه اينجا بود منحرف مي شد ،
 .طوري که اين گفت
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 .آرشا  :خفه شو برو بيرون
من  :نه صبر کن آرشا  ،به گيرم که ما کارايي هم کرديم  ،گناه نکرديم که زن و شوهرم  .رو
دوتا کلمه آخرم تاکيد کردم  .مريم و پشت رونيکا ديدم که با لبخند نگاهي بهم کرد و شيطون چشمکي
زد  ،اما يدفعه جدي شد و اخم کرد از پشت بازوي رونيکارو گرفت
! مريم  :يه سوال تو چرا نخود آشي ها ؟ ولشون کن ديگه
با تندي جواب داد
 .رونيکا  :باشه قبول اما نه جايي که يه خانواده هست
مريم  :الهي ماهم که چشم و گوش بسته اللخصوص تو  ،مبادا اينارو نگاه کني ها براي سنت
مناسب نيستن و بزوسو محکم تر کشيد و از اتاق رفت بيرون  .خواست در و ببنده که سرشو آورد
جلو و با خنده و چشماي شيطون گفت
مريم  :شيطون شدينا
من  :کي گفته ؟
نگاهي سر تا پا انداخت
مريم  :کسي نگفته وضيتتون نشون ميده
خواستم حرفي بزنم که در کشيد و رفت اي بابا چرا اينا ذهنشون اينهمه منحرفه  .از پشت در
صداي بحث مريم و رونيکا رو شنيدم  .اصال اين آرشا باعث ميشه آبروم بره
 .من  :بيا باز بخاطر تو اينجوري شد
آرشا  :حاال مگه چي شد ؟
من  :هيچي بابا اه بيا لباسامون و عوض کنيم بريم پايين  .تو برو حموم عوض کن من کنار
 .کمد ياهلل ياهلل
سريع از چمدون واسه هردومون لباس برداشتم و پرت کردم سمتش
من  :بگير برو
منم رفتم کنار کمد لباسام و عوض کردم رفتم رو به روي آيينه ايستادم و موهام و شونه زدم و
 .با کش محکم باال بستم
من  :آرشا من رفتم
آرشا  :برو منم ميام
در اتاق و باز کردم و رفتم بيرون به پله آخر رسيده بودم که صداي رونيکا رو کنار گوشم
شنيدم
رونيکا  :براي چي هشدار هام و جدي نميگيري ها ؟
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من  :چرا بايد جدي بگيرم ؟ هوم ؟ مثال ميخواي چيکار کني ؟ آخه احمق بازم بي محلي هاي
آرشا رو ميبيني حيا نمي کني دوباره مياي سمتش يه محض رضاي خدا ذره فقط يک ذره عزت نفس
 .داشته باش
رونيکا  :توي عوضي تا وقتي که باشي نميزاري ما بهم برسيم ،تو يه مانعي وگرنه قلب آرشا
مال منه بفهم
من  :نميفهمم ميدوني چرا ؟ چون با يه توهمي طرفم  ،از توهم بيا بيرون خوب  ،منه به قول تو
 .مانع هيچ وقت از جام تکون نمي خورم اين و توو گوشت فرو کن
کنارش زدم و پيش مريم رفتم
رونيکا
ميکشمش اين دختره رو داره يواش يواش خودش و توو دل آرشا جا ميکنه اما من نبايد بزارم
 .همچين غلطي کنه
 .براي چي با اين همه هشدار هايي که ميدم يه ذره فاصله نمي گيره
يواش يواش داره خودش و توو دل آرشا جا باز مي کنه بايد يه جوري اين عشقي که داره به
وجود مياد و از دل آرشا ريشه کن کنم  .به من ميگن رو نيکا  ،قسم ميخورم نابودش کنم تا به حال به
عمرم انقدر رو يه تصميم مصمم نبودم
آرشا
لباسايي که آرام داد و نپوشيدم چون مي خواستيم بريم تله کابين حوصله نداشتم دوباره پله هارو
 .باال پايين کنم  .تيشرت جذب طوسي  ،شلوار کتون مشکي  ،کتوني مشکي سفيدم و پوشيدم
 .موهام و سشوار کردم  ،کارم که تموم شد پايين رفتم
آرام با تعجب بهم نگاه کرد
آرام  :آرشا جايي ميري
 .من  :آره  ،بچه ها حاضر شين ديگه بعد دوساعت بايد معطل شم
مريم  :اوکي
 .رادمهر :باشه بابا يدفعه آمپرش ميزنه باال
! آرام  :اَه به منم بگيد ديگه
 .شيرين  :دخترم ميخوايم بريم تله کابين رامسر برو حاضر شو
 .آرام  :آخ جون  ،ايول
واقعا گاهي اوقات احس اس مي کردم که با يه دختر کوچولو شيطون طرفم نه يه دختر بيست و
 .سه ساله
رو مبل نشستم
شيرين  :خوب پسرم  ،چه خبر؟

161

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
 .من  :سالمتي من و شما مادر جان
لبخند تلخي زد که نفهميدم براي چي بود
شيرين  :رابطتون چطوره ؟  .ال اله هللا
من  :براي چي مي پرسين ؟
 .شيرين  :شما دو تا بچه هاي منيد اگر نگرانم حق دارم بايد بدونم  ،حاال جواب بده
من  :خوبه  ،خوبه
 .شيرين  :خداروشکر
صداي آرام و شنيدم  ،مانتو بلند سنتي  ،شال زرشکي  ،کفش کالج مشکي  ،شلوار زرشکي .
 .آرايش زيادي هم نکرده بود
آرام  :چي ميگين بهم ؟
 .من  :چيزه زياد مهمي نيست
 .شيرين  :مهم نيست
عصبي شدم اما احترامم واجب بود
من  :بله  ،باشه مهمه
آرام  :خوب چيه ؟ نگاه کردم بهش و بي حوصله گفتم
من  :رابطمون در چه حاله  .آرام لبخند زوري زد
! آرام :شيرين جون اين چه سواليه خوبه بابا
بعدش تند گفت
آرام  :آرشا بيا بريم پايين
سريع اومد نزديکم و دستم و گرفت  ،بلندم کرد
آرام  :ما که رفتيم  ،شمام بياين  .باي باي
باهم از در ويال زديم بيرون
آرام  :اه  ،تو حرفي زدي
من  :نه
آرام  :پس خودش گفت  ،پوف وللش
جوابي ندادم  ،باهم کنار ماشين رفتيم
آرام  :وايسا فعال بچه ها بيان بعد .راستي بيا داروهات و بخور ببينم  .دستشو تو کيفش انداخت
و بطري آب و بسته قرصي سمتم گرفت
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آرام  :بفرما
از دستش گرفتم و هردوتا قرصارو با
آرام
 .بعد از سه مين اومدن  ،همه توو ماشين نشسته بوديم و آهنگ ماليمي پخش مي شد
اي بابا آخه چرا هر دوباره شيرين جون به رابطمون گير داده  ،وهللا همين مونده که اين يه
موردم انجام بديم  .حاال موردي هم نيست اما زياد حسي ندارم
وجدان  :داري
ندارم ميگم_
 .وجدان  :من از حست خبر دارم  ،حاال هم رو حرفم حرف نزن
 .من  :اه اصن برو همش ميري رو اعصابم
چشمم به يه لواشک فروشي افتاد واي انواع لواشکا رو چيده بود رو ميز چن تا هم آويزون
 .کرده بود  .شديدا دلم خواست
 .من  :آرشا نگه دار نگه دار لطفا
آرشا  :چرا ؟
 .من  :تو نگه دار
دقيقا رو به روي لواشک فروشي نگه داشت
آرشا  :خوب
من  :من لواشک ميخوام
آرشا  :بخاطر اين داشتي خودت و ميکشتي ؟
من  :حاال هرچي  ،برو بخر ديگه
مريمم اون پشت داشت مخ رادمهر و مي خورد  ،در آخر هردو تسليم شدن و رفتن سمت
 .لواشک فروشي
مريم  :بال  ،توو حموم داشتين چي کار ميکردين ؟
!من  :مريم  ،تو چرا انقدر منحرفي ؟
 .مريم  :بحث و عوض نکن
من :اي بابا  ،هيچي کاري نکرديم من خوابم ميومد آرشا مثال ميخواست من و از خواب بيدار
کنه  ،بغلم کرد و من و توو وان حموم انداخت آب يخ و باز کرد تا از خواب بپرم منم با يکم عشوه
در حموم و قفل کردم که فکر فرار به مخش نزنه بعد بدتر از اون من شوک بهش وارد کردم آخرشم
دستمو گرفت افتادم توو بغلش  .همين بدون هيچ سانسوري آخرشم رونيکا اومد
 .م ريم  :اي تو روحش هميشه لحظه هاي حساس مزاحم آدم ميشه  ،مزاحم من و رادمهرم شده
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با چشماي درشت نگاهش کردم که زد رو دهنش
مريم  :واي
من  :مرض واي  ،من بايد همه چي رو بزارم کفه دستت اونوقت تو چي ؟ انگار دهنت و
 .سيمان ماليدن هيچ چيزي نميگي  ،بدبخت موزي
 .مريم  :نه به خدا آرام من خجالت مي کشم  ،ببخشيد
 .اين و راست مي گفت يکم توو اين موردا خجالتي بود
 .من  :خوب حاال مظلوم نشو  .اومد جلو صورتم و ب**و*سيد
 .مريم  :قول ميدم بعدا برات بگم اما زياد بازش نميکنما
لبخندي زدم
 .من  :تو بگو بقيه پيشکش
 .خواست حرفي بزنه که آرشا و رادمهر اومدن
 .در ماشين و باز کردن
 .رادمهر  :بياين بخورين  ،زياد نخوريد بيفتيد رو دستمون
 .مريم  :بايد ميخريدي که خريدي  ،دستت هم درد نکنه بيا بشين حرف اضافه ممنوع
رادمهر  :پرو
ديگه حرفي تا اخر راه زده نشد .وقتي که رسيديم سريع از ماشين پياده شدم بعد از اين که آرشا
 .و رونيکا ماشيناشون و پارک کرد ن باهم به سمت کابين رفتيم منتظر بوديم تا آرشا بليطارو بگيره
مين بعد آرشا اومد دونه دونه بليطارو داد  ،که به صاحب اونجا داديم و باهم سوار کابين ?
شديم چهار نفره بود که شيرين جون و رونيکا بايد ميرفتن توو يه کابين ديگ
رونيکا  :نه نه من اينجا ميشينم  .و جاي رادمهر نشست  .رادمهر با ابروهاي باال رفته از سر
 .تعجب به رونيکا نگاه کرد
مريم
آدم تا اين حد مسخره توو عمرم نديدم از جام بلند شدم و نزديک رادمهر رفتم زير گوشش گفتم
من  :تو برو من خودم زهرمارش مي کنم  .اومدم عقب با چشماي ريز شده نگام کرد .
 .نامحسوس دستشو به معني بزن قدش آورد جلو زدم کف دستش
رادمهر  :موفق باشي  ،انتقامم و ازش بگير
 .خنده اي کردم
من  :ديوانه برو
در کابين و بستم و نشستم رو جايگاه آرام داشت کنار آرشا مينشست که رونيکا سريع جاش و
گرفت  .کابين حرکت کرد آر ام همچنان متحير به رونيکا نگاه مي کرد
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 .آرام  :چرا اونجوري بازش و چسبيدي بکش کنار صاحب داره
 .رونيکا  :مي خواستي زودتر بشيني
چشمامو ريز و انگشتمو خم و راست به معناي بيا ايجا نشون دادم
 .من  :بيا اينجا  ،وگرنه قاطي مي کنما
 .رونيکا  :به درک هرکاري ميخواي بکن
من  :آرام بيا پيشم بشين  .ميدونست اگر عصبي بشم حساب طرف با کرام و الکاتبين .
ميدونستم از اين دختر سوسوالس
آروم زمزمه کردم
من  :کابين تکون بديم خوب ؟
آرام  :حله
جلو عقب مي رفتيم که کابين تکون ميخورد و رنگ رونيکا اول پريد
رونيکا  :چرا اينطوري مي کنيد
من  :هرکاري ميخوام مي کنم  ،خودت اين اجازه رو دادي
شدتش و بيشتر کردم که ديدم ديگه داره از حال ميره
 .رونيکا  :نکن  ،نکن داره حالم بد ميشه
من  :پاشو جاي خودت و با آرام عوض کن
همون کارو انجام داد چند دقيقه بعد کابين دور زد و برگشتيم وقتي که همه پياده شديم رونيکا
بدو بدو سمت درخت رفت و گالب به رومون باال آورد چه باال آوردني رادمهر و ديدم که با افتخار
 .بهم خيره شده بود  ،يه دستم و رو سينم گذاشتم و خم شدم
 .رفتم نزديک آرام
! آرام  :واي نگاه کن عکساي يادگاري گرفتن چقدر قشنگ شده
من  :آره  ،اما اگه رونيکا نبود بهتر مي شد من هرموقع اين عکس و ببينم بايد روزم خراب شه
خنديد
من  :وهللا
 .آرام  :اما نميدونم چرا عذاب وجدان گرفتم
!من  :چرا ؟
 .آرام  :بخاطر رونيکا  ،نگاه کن رنگ و روش زرده
من  :خاک توو مخت  ،عذاب وجدان نگيري ها  ،اتفاقا کمشم بود
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آرام  :اوکي حرص نخور
من  :عمرا بخاطر اون عملي حرص بخورم
آرام  :آفرين
من  :مرض  ،پسرا چرا نيومدن
آرام  :آره ها  ،ما دو ساعت داريم سره چيزه بي مورد مي حرفيم اونوقت خبري ازشون نداريم
.
آرام
 .نگاهي به رونيکا انداختم که رو نيمکت با رنگ و روي زرد نشسته بود
دختره ي مزخرف  ،براي چي تا االن با ما توو عمارت هست؟! درک نمي کنم ا مگه من با
آرشا ازدواج نکردم ؟
آدم انقد .نفهم بيشعور ؟ حاال درسته شيرين جون مهمان نوازه اما دليل نداره که سوء استفاده
 .کنه که ! اه
 .بعد از چند مين آرشا و رادمهر و ديدم که نفري سه تا بستني دستشون بود
اومدن نزديکمون و بستني هارو پخش کردن و در آخر رادمهر دوتا بستني اضافه آورد که يکي
ماله خودش بود يکي هم ماله رونيکا  .روي بستني رو يه گاز زدم که دندونام يخ زد .طعم وانيلي
داشت
من  :ممنون خوشمزس
 .آرشا  :نوش جان
چشمکي زدم
همه مشغول خوردن بوديم چشمم به رونيکه افتاد واي خدا حتي بستي هم با عشوه ميخورد و
 .آروم آروم  .به بقيه نگاه کردم  ،نه
هيچ کدوم اينطوري نميخوردن حتي شيرين جون با اون همه ابهتش راحت و بي هيچ نازي مي
 .خورد  .پوف آرام اون و با خودت و بقيه مقايسه مي کني آخه
رادمهر  :بريم رستوران نهار بخوريم ؟
 .من  :آره نظر خوبيه
رفتم کنار آرشا
من  :آرشا امشب بريم تهران ؟
! آرشا  :حاال يه روز مونده
من  :ميدونم اما فردا کاري نداريم که جايي هم نميريم امشب حرکت کنيم تا فردا رو استراحت
کنيم  .هوم ؟
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 .آرشا  :نميدونم حاال با رادمهر صحبت مي کنم ببينم نظرش جيه
من  :اوکي
قدم مي زديم که رادمهر گفت
رادمهر  :بريم همين جا
باهم به جايي که اشاره کرد رفتيم  .رو صندلي نشسته بوديم و هرکي براي خودش سفارشي مي
 .داد  .گارسون اومد و دونه دونه سفارشارو يادداشت کرد  .بعد از نهار همه درخواست چاي کردن
من  :شيرين جون تله کابين چطور بود ؟
! شيرين  :مگه ميشه پسر مزه پروني مثل رادمهر باشه و من بهم بد بگذره ؟
من  :اِه پس خوش گذشته
 .رادمهر  :لطف داريد شيرين خانوم
شيرين  :حقيقته پسرم
گارسون با يک سيني ليوان چاي سمت ما اومد و ليواناي کمر باريک دور طالئي رو روي ميز
 ، .همراه با دوتا ظرف شکالت خوري که داخلش شکالت و قند بود چيد
 .از استکان ها بخار بيرون مي يومد که نشون ميداد خيلي داغه
رادمهر سريع برداشت و يه قلوپ خورد
 .رادمهر  :واي سوخت زبونم
همه مخصوصا مريم زدن زير خنده
من  :برادر من فرار نميکنه که
دوباره همه خنديدن
 .رادمهر  :نه آخه خيلي بهم چشمک مي زد
 .من  :شماره هم داد
پرو تر از من گفت
 .رادمهر  :نه بابا از زير نيش زد  ،من و سوزوند
دوباره خنديديم
 .بعد از چند دقيقه داغي شديدي رو روي پام احساس کردم
رونيکا  :اي واي ببخش گلم
از جام پاشدم و چشمام و روي هم فشار دادم خداي من نميتونستم تحمل کنم  ،انگار پام داشت
 .آتيش مي گرفت
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آرشا زير لب گفت چي شده
آروم گفتم پام
يه نگاه به رونيکا و که ليواني که توو دستش بود انداخت اخمي کرد و سريع از جاش بلند شد و
 .اومد سمتم
هدايتم کرد  .وقتي رفتيم داخل دستشويي  wcآرشا :بيا بريم دستشويي .بازوم و گرفت به طرف
زنونه در و قفل کرد و به صندلي که اونجا بود اشاره کرد که بشينم  .نشستم اومد جلوم
آرشا  :چي شده
!من  :پام سوخت آرشا ميگي چي شده تازه ؟
آرشا  :بيار پايين
با تعجب گفتم
من  :چي و ؟ جدي گفت
آرشا  :شلوارت و
من  :آخه . ..اخم کرد
آرشا :اول اينکه ادم هيزي نيستم اين و از فکرت دور کن دوما ميخوام بدونم پات چقدر سوخته
 .سوما من شوهرتم  ،نامحرم نيستم که
 .راست مي گفت اگر اونجور آدمي مي بود خيلي وقت پيش کارم و تموم مي کرد و مي رفت
مانتوم بلند بود وايستادم و شلوارم و تا پايين تر از باسن کشيدم پايين و نشستم مانتومو آوردم
 .باال
 .من  :ايناهاش
همونجارو دست کشيدکه جيغ رفت هوا
من  :آرشا دردم مي گيره اي بابا
 .آرشا  :به به با اين حساب کارت زاره
!من  :چرا ؟
آرشا  :پماد يا خمير دندون داري ؟
 .من  :نه اما فکر کنم مريم داره
 .آرشا  :همينجا منتظر باش
 .رفت بيرون و بعد از سه مين اومد  ،مريم هميشه مجهز بود عاشق همينش بودم
 .جلوي پام رو زانو نشست
 .آرشا  :دردت اومد بازوم و تا ميتوني فشار بده
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 .با ناراحتي گفتم باشه
اولش که فقط خمير دندون رو پام ريخت نفسم رفت بعد با دستش شروع کرد به پخش کردن که
.اشک توو چشمام حلقه شدم
من  :نه  ،توروخدا دردم مياد
 .آرشا  :هيس  ،بعداَ ََ خودت اذيت ميشي
 .اشکام رو گونه هام روون شدن
من  :آرشا تموم نشد
 .آرشا  :دختر خوب من تازه دارم ميزنم اونم آروم که دردت نياد
 .من  :ميدونم  ،ميدونم  ،ميدونم اما لطفا تمومش کن دارم ميميرم
 .آرشا  :خوب ديگه تموم شد
 .من  :آرشا چرا احسا مي کنم پام داره داغ ميشه
 .آرشا  :تحمل کن خوب ميشه
بازوم و گرفت و بلندم کرد
 .آرشا  :شلوارت و بپوش
با بدبختي شلوارو پام کردم که آخرش ناله اي کردم
من  :آي  ،اي کاش دامني چيزي داشتم  ،اين شلوار جذب بيچارم ميکنه تا آخر راه که  .قطرات
اشک رو صورتم خودنمايي مي کرد  .ارشا با دستاش صورتم و قاب گرفت و اشکام و پاک کرد
 .آرشا  :هيچ وقت گريه نکن
! من  :پام سوختا
روسريم و آورد و روي سرم گذاشت در حالي که موهام رو داخل مي انداخت گفت
آرشا  :واسه چيزايي که راه حل داري نه گريه نکن  .بد هم نمي گفت وقتي راه حل دارم چرا
 .گريه کنم
 .من  :هوم راست مي گي  ،به دردم خورد اين حرفت  .اما پام درد ميکنه
خنده اي کرد  ،سرش و جلو آورد ،پيشونيم و طوالني ب**و*سيد با تعجب نگاهش کردم بازوم
 .بيرون رفتيم  wcو گرفت و از
 .آرشا  :زبون نفهمه خودمي
با بازوم به پهلوش زدم
من  :اِه آرشا
آرشا  :جانم  .اوه چه مهربون شده بود
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!من  :آرشا مهربون شدي ؟
آرشا  :چطور ؟
 .من  :آخه اکثرا جدي و بد اخالقي ميخواي آدم و بخوري  ،اما االن مهربون شدي
 .آرشا  :آره بعد رادمهر دومين نفر تويي که به روش خنديدم
!من  :چرا ؟
آرشا  :چون فرق داري  .چه فرقي يعني ؟
اومدم از بپرسم که نزديکه ميز شديم مريم ناراحت گفت
 ....مريم  :خوبي آرام ؟ سوخته ؟ ها؟ خيلي درد داره ؟ چطور تحمل کردي ؟
من  :صبر کن ديگه خواهر  ،با اين شلوار اصال راحت نيستم اما بهترم پامم داره مي سوزه
شديدا  ،درد هم داره  ،به سختي تحمل کردم
 .مريم  :بچه ها پاشيد بيخيال چايي  ،بلند شيد بريم
من  :نميخواد
شيرين  :نه دختر  ،با آرشا برو ماهم داريم ميايم
آرشا کارت بانکيش و پرت کرد سمت رادمهر
رادمهر  :اين چيه ؟
آرشا  :کارتمه حساب کن
رادمهر  :خودم حساب مي کنم
آرشا دستم و کشيد و به طرف در رفتيم و گفت
آرشا  :تعارف که نداريم  ،حساب کن رمزشم که ميدوني
و از رستوران خارج شدي م  .پام مي سوخت باهم رفتيم توو ماشين نشستيم بقيه هم يواش يواش
 .اومدن و باهم راهي خونه شديم
بعد از چند مين به محل مورد نظر رسيديم وقتي که رفتم باال به اتاق مريمم اومد
مريم  :واي ببينم  ،دختره کثافت ديدم ميخواد چاي و بريزه ها ولي فکر نمي کردم بخواد
 .همچين غلطايي کنه
پام و که ديد زد رو صورتش
مريم  :هيي الهي بميره ببين آرام من بودما از ريشه موهاش مي گرفتم آويزونش مي کردم به
 .سقف
من  :باز که داري حرص ميخوري ؟
 .مريم  :االن آره چرا که نه  ،زده نابود کرد پات و تو هم بيخيال  ،خوب من حرص مي خورم
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من  :تو نگران نباش خودم ميدونم چيکارش کنم
مريم  :اوکي مي بينيم  .شورتک بپوشا وگرنه سختت ميشه بخواي با شلوار بخوابي و رفت
 .بيرون
چيکار کنم ؟
بهترين راه پوشيدن شورتک بود ولي ديگه نمي تونستم برم پايين
وجدان :به درک هرکاري داري به آرشا بگو
من  :آها اينم راهيه
 .اي بابا آخه خيلي کوتاه ميشه  ،چه غلطي کنم من واي  ،به جهنم
آروم شلوارم و با يه شورتک کوتاه عوض کردم رفتم جلوي آيينه دقيقا باالي سوختگي پام بود
با ديدنش دوباره غم گرفتم آخه عالمتش مي مونه
صداي در که اومد فهميدم آرشاس بي اختيار دستم و پشت کمرم قفل کردم و سرم و پايين
 .انداختم
آرشا
درو که باز کردم متوجه آرام شدم لباساي بامزه اي تنش بود تاپ پولکي ميکي موس با
 .شورتک ستش  ،انگار خجالت کشيده نميدونم شايد من اشتباه کردم
لبخندي رو لبم اومد
نزديکش رفتم دستم و بردمزير چونش و سرش و باال آوردم
!من  :خجالت مي کشي ؟
صورتش سمت من بود اما جهت نگاش يه طرف ديگه
آرام  :مداد رنگي هام تموم شده  .از زبون جلوم کم نمي آورد بخاطر همين از لحاض جديت
 .پيشش کم مي آوردم
من  :من جدي پرسيدم
 .آرام  :خوب منم جدي گفتم  ،وهللا  ،آخه من و خجالت
 .من  :معلومه
آرام  :برو بابا  .پشت کرد و خواست طرف تخت بره که دستم و دور کمرش حلقه کردم  ،سرم
 .و زير گوشش بردم
من  :اما بامزه شدي  .لبخنده محوي رو لبش اومد
 .آرام :بامزه بودم  ،مراقب سقفم هستم
 .لبخند دندون نمايي تحويلم داد و به سمت تخت رفت
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آرام  :ببين اگه شب مي ريم تهران بيدارم کن وگرنه واسه شام هم صدام نکن چون گرسنم
نيست اصال  .راستي بعد شام قرصات و بخور بيدارمم کن  .باي باي
 .من  :اوکي
 .لباسام و با يه شلوار و تيشرت عوض کردم  ،به پايين رفتم
توو راه پله بودم که يکي بازوم و گرفت رونيکا بود  ،اخمام به شدت رفتن توهم
من  :بله ؟  .با ناز هميشگيش گفت
رونيکا :آرشا
من  :حرفت و بزن
 .رونيکا  :چرا با من اينطوري حرف ميزني ؟ به  ..ب...به خاطر اون دخترس
من  :کدوم دختره ؟
! رونيکا  :همون
من  :اون کيه من ميشه ؟!  .با خشم گفت
! رونيکا  :زنت
من  :خوبه  ،همسر دارم با تاکيد گفتم اسمشم آرامه  ،من ديگه ازدواج کردم  ،تو فکر کن آره
 .بخاطر اونه که اينطوره
خواستم برم که محکم تر بازوم و گرفت  .با بغض گفت
 .رونيکا  :ميدوني که دوستت دارم
خيلي خودم و کنترل کردم که فرياد نکشم  ،اين دختر و من ميشناختم حاضر بودم قسم بخورم
 .که من و نميخواد فقط و فقط اموالم و ميخواست آروم اما با عصبانيت تمام غريدم
من  :اما دوست داشتن تو به من هيچ ربطي نداره  .دستم و محکم کشيدم  .باقي پله ها رو با
عصبانيت طي کردم ؛ ذره اي غرور نداشت تا اون حد کثيف نبودم که زن داشته باشم و برم با يه
 .دختر ديگه
 .حتي اگه همسرمم دوست نداشته باشم
رونيکا
 .بغض کردم و به اتاقم رفتم رو تخت نشستم بالش و محکم توو دستام فشردم
چرا ؟ يعني واقعا دوستش داشت ؟ نه  ،نه امکان نداره  ،امکان نداره
 .فرياد کشيدم غير ممکنه
کشتن آرام بهترين راه بود بايد مي کشتمش  ،فعال دور دوره آرام خانومه تا ميخواد بتازونه اما
 .منم رونيکام ديوونه بشم شدم
 .لبخندي زدم  ،مي کشمت جوجه کوچولو اون موقعس که ميدون ماله منه
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مريم
توو اتاق نشسته بودم که موبايلم زنگ خورد بابا بود  .تماس و برقرار کردم
من  :سالم بابا جون  ،خوبي ؟
نويد:سالم دخترم ممنون  .تو خوبي ؟ پسرم خوبه ؟
من  :منم خوبم کدوم پسرت ؟
نويد  :رامهر و ميگم بابا جان
من  :اي بابا اونم خوبه سالم داره  ،من نميدونم شما چه کشِ شي بهش دارين که هي سراغشو
 ....مي گيرين و
 .نويد  :دخترم پسر به اون خوبي  ،گلي  ،بهتر از اون هيچ جا نديدم
من  :منظور
نويد  :بي منظور
من  :آها  ،باشه عزيزمن به مامان هم سالم برسون بابا  ،قربانت خداحافظ
 .نويد  :خداحافظ بابا
 .گوشي و پرت کردم رو تخت که صداي در اومد برگشتم ببينم کيه که رادمهر و ديدم
من  :حالل زاده
رادمهر  :چرا ؟
 .من  :هيچي بابام زنگ زد از تو پرسيد
! رادمهر :جدي
من  :بله  ،تو چرا اومدي اينجا ؟
پريد رو تختم
رادمهر :چه نرمه
من  :جواب سوالم و ندادي ها
رادمهر  :همينطوري ؟ ابروهام رفتن باال
!من  :يعني چي ؟
رادمهر  :خوب اومدم مگه بده ؟
من  :نه  ،نه باشه تو بمون من رفتم  .دستم سمت دستگيره در رفت که رادمهر محکم دستم و
 .گرفت و کشيده شدم بغلش  .صورتامون رو به رو ي هم بود
من  :رادمهر داري چي کار مي کني ؟
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 .نگاهش بين چشمام و لبام بود
! من  :رادمهر
 .رادمهر  :جانم
من  :ميشه بگي چته ؟ دستش و سمت موهام برد پشت گوشم انداخت
رادمهر  :مريم من  ،راستش نميدونم چطوري بگم من  ...من
صداي قلبم و مي شنيدم  ،يعني ميخواست چي بگه ؟  .حسم بد نبود اما نميدونم چرا يه حسه
 .عجيبي داشتم
 ...رادمهر  :من
 .من  :بگو ديگه
رادمهر ِ :ا زبون به دهن بگير
کمرم و گرفت و رو تخت نشوندم  ،خودش هم همينطور
من  :االن بگو
به ديوار رو به روش نگاه کرد
 .رادمهر :من دوست دارم
مات بهش خيره شدم  ،به معناي واقعي خفه شده بودم نميدونستم چي بگم  .نه  ،من به حسم
اعتماد نداشتم نبايد بهش مي گفتم آره اگه اون دوستم داره منم نميتونم بگم دوستت دارم  .نميخوام به
بازيش بگيرم  .شايد  ،شايد حسم از روي هوس باشه
 .بهم سوالي نگاه کرد
آب دهنم و قورت دادم  ،چي بهش مي گفتم اگه مي گفتم نه که غرورش از بين مي رفت ؛ توف
 .توو اين شانس چه غلطي کنم من
 .رادمهر  :فهميدم نظرت چيه
 .از جاش بلند شد و از اتاق رفت بيرون
اي خدا آخه من چه گناهي کردم نمي شد بزاري واسه يه وقت ديگه برام ابراز عالقه کنه  .اگه
با يه دختر ديگه بره چي ؟
 .با اين فکر انگار يکي آتيشم زده
 .وجدان  :واي نه مريم چرا براي خود منفي بافي ميکني
من  :چرا ؟! چون هميشه فکراي منفيم بيشتر از فکراي مثبت رو به واقعيت بوده  ،حساي بدم
 .بهم دروغ نميگن
اه چرا دارم با خودم کلنجار ميرم من که  ،من که دوستش ندارم  .نميدونم شايدم دوستش داشتم
 . .واي ديوونه شده بودم تند تند توو اتاقم قدم برمي داشتم و با خودم حرف مي زدم
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 .چي کار کنم  ،نميدونستم
آرشا
 .همه دور ميز شام نشسته بوديم مريم نبود و رادمهر  ،آرام هم که خواب بود
خواستم از جام بلند شم که توو راه پله رادمهر و با قيافه اي فوق العاده درهم ديدم  ،هيچ وقت
رادمهر ناراحت نبود حتي اگه بدترين مشکل و داشته باشه  ،چون خيلي صبور بود و راه حل پيدا
 .مي کرد واسه مشکلش
رفتم نزديکش
من :رادمهر !  .چشماش قرمز بودن  ،واقعا ترسيده بودم اگه يکي ديگه بود شايد برام اهميت
 .نداشت اما اين قيافه رادمهر برام غير قابل درک بود
من  :رادمهر اتفاقي افتاده ؟  .جوابي نداد
من  :جواب من و بده  .لبخندي زد
رادمهر :چه مرگته ؟  .اخمي کردم
من  :ناراحتي ! انگار  ،انگار گريه کردي
رادمهر  :من ؟ من و ناراحتي آخه  .در مورد گريه خنده اي کرد
رادمهر  :بابا رفتم به چشمام يکم شامپو زدم فک کني گريه کردم الکي هم خودم و زدم به
 .ناراحتي ببينم چقدر واست عزيزم  .وهللا انقدر مغروري نم پس نميدي
ولي امروز فهميدم که چقدر داداشت و دوست داري  .بغلم کرد  .هلش دادم عقب
 .من  :خفه شو بابا نگرانم کردي
رادمهر  :بيا بريم شام
باهم سمت ميز رفتيم
من  :برو مريم و صدا کن
رادمهر  :نه خودت ميري لطفا  .ابروهام رفتن باال
!من :باشه
باال رفتم  ،در اتاق مريم و باز کردم
 .من  :بيا پايين وقته شامه
 .مريم :نه من حال ندارم  ،گرسنمم نيست  .ببخشيد ميشه بري بيرون
اينا امروز چشون بود
من  :باشه
 .مجدداَ ََ راه پله رو در پيش گرفتم و به سمت رادمهر رفتم
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 .من  :شام نميخوره حال نداره  ،گرسنشم نيست
رادمهر  :آ..آها اوکي
چهار نفري همراه با رادمهر  ،رونيکا  ،مادر جان دور ميز نشسته بوديم
من  :شروع کنيد
همه مشغول خوردن شام شديم بعد از شام باال رفتم  .آرام خواب بود رفتم کنارش و صداش
زدم آروم چشماش و باز کرد
آرام  :بله ؟
 .من  :تو گفتي بيدارم کن  ،بيدارت کردم
 .از کنارش پاشدم و کنار تخت که جاي من بود دراز کشيدم
آرام
.براي چي بهش گفتم بيدارم کنه ؟ يکم فکر کردم آها  .داروهاش و دادم
پشتش و بهم کرده بود مطمئن بودم که بيداره دستم و سمت موهاش بردم و ماساژ دادم سرش و
.
من  :آرشا ؟
آرشا:هوم ؟
من  :امشب ميريم يا فردا ؟
آرشا :فردا ميريم  .بلند گفتم
 .من  :من چي بپوشم
آرشا  :دمپايي خال خالي با دامن چين چين و پيرهن ستش .اون دستي که توو سرش بود ،
 .مشت کردم  ،زدم توو سرش
آرشا  :آي
من  :آها  ،من دارم ميگم بخاطر پام چي بپوشم
 .آرشا  :هموني که گفتم
 .من  :اذيتم نکن ديگه آرشا
آرشا  :پماد ميزنم واست يه شلوار نيمه گشاد بپوش فقط تنگ نباشه ميري پشت ماشين دراز
 .ميکشي بقيه هم ميرن ماشين رونيکا
من  :خوبه  ،بخواب ديگه
 .آرشا  :بله اگه اجازه بدي
چي مي گرفتم کادو براش
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ساعت ؟
ادکلن ؟
لباس ؟
نه  ،فهميدم جوراب  ،جوراب عاليه و به فکري که زد به سرم خنديدم  ،آخه من چه خنگي ام
 .خدا اون همه مهمون بيان همه چيزاي گرون گرون بخرن من جوراب پرت کنم جلوش
حاال اون هيچي  ،خير سرم زنشم ولي باز جوراب خوب بود با اين فکر که به آرشا جلوي اون
همه مهمون جوراب بدم بلند خنديدم
صداش در اومد
آرشا  :چرا مي خندي ؟
 .من  :هيچي همينطوري
 .آرشا  :مگه ديوونه اي
 .من  :نه تو بخواب
 .آرشا  :ال اله هللا شب به خير
 .من  :شب به خير
يه ربع بعد رفتم صورتش و نگاه کردم خوب خوابيده بود  .موهام و از رو سرش برداشتم و
عادي رو تخت دراز کشيدم  .بايد هرچه زودتر مي ر فتيم تهران  ،با به ياد آوردن جشن دوباره حالم
! گرفته شد ؛ خدايا کلي کار دارم
دوروز بعد
واي مريم چرا نيومد با موبايلم زنگ زدم
من  :مريم کجايي آخه
مريم  :چرا نگراني نترس خواهر سه روز وقت داري
 .من  :چه وقتي سه روز وقت دارم سريع بيا دنبالم دمه در منتظرم
مريم :باشه نزديکم باي
من  :باي
بعد از چند مين ماشين مريم جلوي پام ترمز کرد سريع رفتم نشستم
من  :فقط بريم  ،حرفي نزن  .همون کارو انجام داد و بعد از چند مين به فروشگاهي رسيديم
 .بعد از اين که مريم ماشين و پارک کرد باهم داخل فروشگاه رفتيم
 .من  :مريم ببين هرچي چشمت و گرفت بگوها
مريم  :اوکي
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من  :چرا انقدر گرفته اي  .بغض کرد
مريم  :آرام اون شبي که پات سوخت همون شب رادمهر گفت دوستم داره اما من جوابي بهش
ندادم چون نميدونستم بايد چي بگم  ،چون به حسم اعتماد نداشتم و ندارم  .فرداش که حرکت کرديم
بيام تهران ديدي چقدر باهام جدي بود  ،ديدي چه اخمي مي کرد بهم ؛ من دوست ندارم باهام
 .اينجوري رفتار کنه آرام
ناراحت شدم  ،آخه براي چي همچين کاري کرد از چشماي مريم معلوم بود که دوستش داره اما
 .درک نمي کنم آخه بخاطر يه ترس کوچيک از حسش گفت نه
من  :ناراحت نباش فعال  ،همه چي درست ميشه آخه تو که چشمات داد ميزنن دوستش داري
 .چرا اين کارو کردي
 .مريم  :گفتم که  ،حاال چي کار کنم  .هنوزم اطمينان ندارم
 .من  :بزار شب تولده آرشا اون موقع خوشکل کني حله
 .با ذوق لبخندي زد
مريم  :واقعا !؟
 .من  :واقعا
مريم  :واي آرام برو اون و پرو کن عاليه  ،رد نگاهش و دنبال کردم که به پيراهن کوتاه
 .طوسي برخوردم ساده اما قشنگ بود  .بايد توو تنم مي ديدم چطوره
 .رفتم پرو کردم نه اونجوري که ميخواستم نبود
 .اومدم بيرون
من  :نه مريم خوب نبود
 .مريم  :خوب ميذاشتي ببينم
 .من  :مي ديدي هم خوشت نميومد
لباس و داديم و رفتيم بيرون يه ربعي داشتيم گشت مي زديم که چشمم پيراهن بلند طاليي رنگ
که تا زانو حالت توري داشت و طرحاي طاليي رنگ  ،باالش هم به جاي تور پارچه سفيد که خيلي
 .که بازم طرحاي طاليي رنگ بهش جلوه خاص داده بودن
 .حالت گردني داشت و يکم باز اما با شال مي پوشوندم
من  :مريم چطوره ؟
 .مريم  :واي اين و که بپوشي عالي ميشه فقط توروخدا پرو کردي بزار ببينم
من  :باشه
باهم رفتيم و داخل مغازه و پرو کردم عالي بود اگه پشتش که تا کمر باز بود و شونه هارو
 .فاکتور مي گرفتم
من  :مريم بيا
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اومد وقتي که ديد با خوشحالي گفت
مريم  :عالي  ،عالي  ،عالي  .آرام يدونه من انتخاب کردم ميرم اين يکي اتاق پرو کنم بيا
 .بيرون همين و بخر  .لباس منم ببين
 .لباس و درآوردم و مانتو مو پوشيدم  ،اومدم بيرون
من  :آقا چقدر ميشه ؟
قابلي نداره هشتصد تومن  ،يکم گرون بود اما به جهنم  ،حساب کردم  .رفتم سمت اتاق پرو _
 .اي که مريم بود
 .من  :چي شد
درو باز کرد
 .مريم  :چطورم
واقعا خيلي خوب بود لباس طوسي که سپت راستش طرح شکوفه هاي نقره اي داشت و يه
 .چاک تا باالي زانو که روش حرير سفيد طرح دار اومده بود
يه شال ساتن هم همراهش داشت که مريم مي تونست يا توو دستش بگيره يا رو سرش بزاره
 .خيلي ناز بود
مريم  :کجايي .؟
من  :همينه  ،خودت پسنديدي ؟
 .مريم :من که آره
 .من  :پس حله  ،خيلي با اين لباس جيگر شدي
مريم  :ممنون گلم
 .من  :واقعيت و گفتم
بعد از خريد لباسا به فروشگاه هاي ديگه براي خريد کيف و کفش  ،بعدش هم به کافي شاپ و
 .رفتيم کيک و قهوه خورديم
در آخر مريم من و رسوند عمارت ؛ دستام پر از وسايل بود به سختي در عمارت و باز کردم ،
در اصلي هم همينطور يواشکي پله هارو طي کردم و به اتاق مشترکمون که رسيديم سريعا وسايال
 .رو جا به جا کردم
 .لباسام و که عوض کردم بالفاصله رفتم حموم
 .واي خدا پام داشت نابودم ميکرد
لعنتي کِي خوب ميشه  ،الهي که اين رونيکا بميره من راحت شم  .بعد از يک ساعت از حموم
خارج شدم  .نچ نچ پريروز دوباره جفتک انداختم با پاي ناقصم صبحش که ديروز بود آرشا بحث که
آخه اين چه عادت گنديه که من دارم  ،با اين که حق باهاش بود ولي نه گذاشتم نه برداشتم گفتم اگه
 .من عادتم بده عادت کله ناز دادن توهم بده وهللا  ،ديگه چيزي نگفت
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پماد و از رو ميز برداشتم  ،واي خدا من دلش و ندارم اصال ؛ مثال پرستار بودم  .درسته اما
واسه ديگران ميتونم کمک کنم نه خودم خوب دردم مياد  ،جون دوستم ديگه  .رو تخت نشستم يه
 .عالمه پماد کف دستم ريختم نزديک پام بردم چشمام و محکم روهم فشار دادم
 .من  :واي الهي براي خودم بميرم که انقدر فقيرم
چشمام باز کردم آب دهنم قورت دادم  ،من نميتونم اصال  .آرشا کجايي به دادم برسي با همون
حوله اي که دورم پيچيده بودم خوابيدم رو تخت و ساعدم و رو چشمام گذاشتم او يکي دستمم که توش
 .پر از کرم بود ثابت نگه داشتم
 .من  :خدايا چقدر خوب ميشه االن آرشا در و باز کنه بياد اين کارو انجام بده
 .در اتاق باز شد
من  :ساغر تويي ؟ جوابي نيومد
من  :مرجان ؟
من  :رونيکا تويي ؟
 .من  :اَه ِد جواب بده ديگه
چرا اينجوري خوابيدي ؟ واي خدايا آرشا بود_
تندي رو تخت نشستم و گفتم
 .من  :خداروشکر  ،وايي چقدر خوب شد
آرشا  :چرا ذوق زده اي ؟
 .من  :هيچي فقط پماد ميزني واسم
آرشا  :صبر کن لباسام و عوض کنم  .بعد از سه مين اومد جلوم و گفت
آرشا :پماد و بده
 .من  :نميخواد
آرشا  :چرا ؟ به کف دستم اشاره کردم
 .سري از رو تاسف تکون داد و زانو زد
خيلي کم از دستم برداشت و رو پام زد واي يکم درد داشت فقط يکم  .با قيافه جمع شده بهش
 .نگاه کردم
 .آرشا  :چه خبره اين همه پماد آخه
!من  :مگه چيه ؟
آرشا  :خانوم  ،شما اضافه برداشتي ميفهمي منظورم و ؟
من  :خوب حاال
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چشمام سمت بازوش کشيده شد ؛ پرو پرو دستم و بردم جلو بازوش و فشار دادم  .اوه چه
 .محکم بود
آرشا  :بله ؟
من  :ميگما ! چند سال وقت گذاشتي بابتشون .؟
آرشا  :چطور ؟
 .من  :هيچي  ،همينطوري
 .سرش و آورد باال
! آرشا  :فکر کن باالي سه سال
من  :اوه تو ديگه خيلي بيکاري
 .آرشا نگاهي از روي تمسخر بهم انداخت
آرشا  :ميگم کوچيکي ميگي نه توهم عقلي هم سني هنوز کوچيکي  ،من به کارام رسيدگي مي
 .کردم در کنارش ورزشم انجام ميدادم
 .من  :آها اوکي خوب از اول بگو
 .چشم غره اي بهم رفت
 .من  :چي شد حاال
 .آرشا  :ساکت بزار کارم و انجام بدم
من  :مگه تموم نشد  ،بسه ديگه نميخواد  .دستش و عقب کشيد
 .آرشا  :به درک خوبه دارم واسه خودت ميگم
 .من  :الهي  ،عزيزم نميخواد نگرانم باشي  .از جاش بلند شد و اخمي کرد
آرشا  :آرام خيلي رو مخمي امروز  ،گفتم يه روز و زود برم خونه  ،نميدونستم دارمکار اشتباه
 .ميکنم  .از اون طرف بهم ميگي بيکار و ...حرفاي ديگه  .ميگم بچه اي بهت بر ميخوره
من  :عذر من و بپذيز که نميتونم برج زهرمار باشم مثل جناب عالي  ،من نميتونم زياد جدي
 .باشم اما اگه جدي شم انقدر تلخ ميشم که خودت حالت بهم ميخوره اين و يادت باشه
رفت م توو رختکن لباسام و پوشيدم که شامل تاپ مشکي و شلوار جذب سفيد بود با اين که پام
درد مي کرد اما به جهنم  ،صداي محکم کوبيده شدن درو شنيدم  .مزخرف ،حال بهم زن همون يه
 .ذره حسه کوچولي که بهش داشتمم پريد
وجدان  :دوستش داري ؟
من  :نه  ،نه يعني آره اما نه
وجدان  :کدوم ؟
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من  :بابا پونزده درصد از صدرصد دوسش دارم اه توهم هي بپرسا  ،البته اون پونزده درصدم
 .پريد االن اندازه شپش اگه دوسش داشته باشم  .بخدا
وجدان  :يعني دوستش نداري ؟
 .من  :نه ديگه  ،بدم اومد آدم نيست
 .وجدان  :قبول کن بعضي اوقات کرم ميريزي و ميري رو اعصاب
 .من  :خفه بابا  ،برو گمشو توهم
خيلي وقت بود کليد زاپاس دستم بود اما با رونيکا کاري نکردم بالخره اون همه ريسک کردم
 .نبايد ضرر مي کردم که
پوف فردا بايد براي خريد وسايالي تولد مي رفتم بيرون اي بابا  ،مريم نداشتم چيکار مي کردم
.
ول کن اينارو آرام برو يه نقشه بچين براي رونيکا  ،آره همينه
رفتم باغ پشتي راشل و ديدم يه ظرف کوچيک هم دستم بود  .تا کِي بايد منتظر ميموندم نميدونم
اما مي ارزيد  ،يک ساعت  ،دو ساعت  ،سه ساعت  .ديگه خسته شدم
 .من  :راشل مگه دستشويي نداري تو اَه
يدفعه ديدم تند تند سمت خاک رفت و به زمين چنگ ميزند اوه اوه دستشويي داشت ايول رفتم
پيشش و ظرف زيرش گرفتم  ،گالب به روتون تا مي تونست دستشويي کرد .ظرف و زيرش
برداشتم  .زياد نزديک بينيم نگرفتم که بوي بدش باعث شد از همون فاصله دور نگه دارم  ،قيافم
 .جمع شد اَيي
 .رفتم داخل عمارت و زير تخت گذاشتم دوباره باغ پشتي رفتم که عمو جعفر و ديدم
من  :سالم عمو جون خوبين ؟ خسته نباشين
جعفر  :سالم بابا جان  ،خوبم ممنون  .کاري داري ؟
من  :ببخشيدا عمو اما يه چيزي بخوام قول ميدين بين خودمون بمونه ؟
عمو  :چي دخترم ؟
من  :عمو اين دختره تازه اومده  ،ما که رفتيم مسافرت کلي بال سرم آورد  ،حاال بماند چي کارا
...کرد اما دارم جدي ميگم عمو جعفر
!جعفر  :توهم ميخواي تالفي کني البد ؟
 .لبخند زوري زدم
من  :بل..بله اگه کمک کنيد  .لطفا مثل قبالنا نگين نه ديگه عمو
جعفر  :با اين که ميدونم هرکاري بخواي انجام بدي غير قابل قبوله اما چون معلومه اين دختره
 .قصد آزار و اذيت داره کمکت ميکنم
وايي دلم ميخواست بغلش کنم بچلونمش با ذوق گفتم
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من  :عمو چطور جبران کنم ؟
جعفر  :هيچ جور  ،تو مثل دخترمي بابا جان خوشحال بودنت من و هم خوشحال ميکنه
 .من  :فدات عمو  ،راستش من سوسک ميخوام
جعفر  :چند تا ؟
ديگ ه عادت کرده بود  .بعضي مواقع مي ديد يواشکي سوسک برمي دارم
 .من  :چهار تا
 .جعفر  :صبر کن
 .بعد از ده مين عمو رو ديدم که يه شيشه کوچيک دستش بود و شامل سوسکاي تپل بود
من  :ممنون عموجون .داد دستم
جعفر  :برو به سالمت
با دو به سمت عمارت رفتم و مثل اولي زير تخت گذاشتم اما بايد با ادرار گريگبه زودتر کارم
 .و شروع مي کردم دستم و بردم زير تخت که يکي در زد يا خدا  ،پاشدم رو تخت نشستم
من  :بيا تو
 .در باز شد  ،آرشا بود که
من  :چيزي شده ؟
 .آرشا  :نه ميخوام موبايلم و بردارم
 .من  :خوب بردار
بي توجه به من به سمت ميز رفت  ،موبايلش و برداشت ؛ پشت کرد که بره دوتا قدم که
 .برداشت مکثي کرد
 .آرشا  :يه بوي بدي مياد
و با اخم زل زد بهم
من  :ب...ب..به من چه ؟
آرشا  :چرا لکنت گرفتي ؟
 .من  :آخه يدفعه با اخم برگشتي ترسيدم
!! آرشا  :چقدرم تو ميترسي
اخمي کردم
من :اصال برو بيرون من با تو قهر بودم
 .دوباره بويي کشيد قيافش جمع شد با نگاه تاسف بار به من رفت بيرون
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از پشت در ادايي براش درآوردم خروس بي محل بعد از چند ثانيه ظرف بد بو رو برداشتم و
سريع رفتم اتاقش در حموم و باز کردم توو هرسه تا شامپو ها ريختم و حسابي تکون دادم کارم که
تموم شد ا ومدم بيرون و به اتاق مشترکمون رفتم ظرف سوسک هم به دست گرفتم و همراه با کليد
 .سمت اتاق قبليم به بهونه قهر بودن با آرشا رفتم  .اي خدا کِي شب بشه من يکم بخندم
مريم
فردا بايد با آرام مي رفتيم خريد تولد منم که عشق خريد .گوشيم و برداشتم زنگ زدم بهش
آرام  :جانم
من  :سالم خوبي ؟
آرام  :ممنون تو خوبي ؟
من  :خوبم از رادمهر چه خبر ؟
!! آرام  :قيافش که شاد و سرزنده اما توو چشماش غم فرياد ميزنه
من  :مرگ مريم ؟
 .آرام  :آره وهللا حاال غم نخور دو روز ديگه مونده عزيزم
من  :هوف تا پس فردا من مردم و زنده شدم  .فردا ساعت چند بيام دنبالت ؟
 .آرام  :چهار بعدازظهر بيا
من  :باشه  ،کاري نداري ؟
 .آرام  :نه مراقب خودت باش خداحافظ
 .من  :همچنين باي
 .بعد از اين که قطع کردم صداي مامان و شنيدم
مهشيد  :دوستش داري ؟
واي خداي من آبروم رفت که  ،لبم و گاز گرفتم و به خودم لعنت فرستادم  .برگشتم سمت مامان
..من  :مامان راستش  ،من بخدا
مامان  :دخترم نميخواد بترسي  ،عشق و عاشق شدن که گناه نيست  .فقط بگو مشکلت چيه ؟
 .اين اواخر متوجه کالفگيت شدم
من  :مامان من نميدونستم دوستش داشتم يا نه اون موقع که پرسيد من جوابش و ندادم چون
قيافه خوشحال و شادي هم نداشتم متوجه شد که نظرم منفيه آخه به حسم مطمئن نبودم  ،االن مي
ترسم بره با يکي ديگه  .بغض کردم و اشک تو چشمام جمع شد  .لبخند زد و من و روتخت نشوند
 .مهشيد  :اگه دوستت داشته باشه عمرا بره پيشه کسي
!من  :اگه حاال رفت چي ؟
 .مهشيد  :نميره دخترم
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 .بغلم و کرد که باعث شد اشکام دونه دونه رو صورتم بريزه
مهشيد  :دوستش داري مريم مامان !؟
 .من  :آره فکر کنم
مهشيد  :حاال داري ميگي فکر ميکني  ،اينطور اشک ميريزي  .مطمئن بودي چيکار
 .ميخواستي انجام بدي
 .من  :ميگفتم آره ديگه
 ... .مهشيد  :دختر انقدر پرو البد باهاش دوست ميشدي و
 .من  :مامان اِه
 .خنده اي کرد و با محبت گفت
! .مهشيد  :اما از اين مطمئنم که از اين پسر مناسب تر عمرا برات پيدا شه
 .من  :تحفه
! مهشيد  :در مورد پسرم درست حرف بزن
من  :يا خدا نيومده
دارين اينطوري مي کنيد مامان جان ؟
مهشيد  :حاال چه بياد چه نياد  ،مثل پسره خودمه  ،اللخصوص بابات که خيلي از غيرتش
 .خوشش اومده
 .من  :خوب بابا  ،چقدر تعريف ميکنيد ازش عقده اي شدم مامان
 .لبخندي زد
مهشيد  :کِي تولده ؟
 .من  :پس فردا
 .مهشيد  :ديگه سفارش نکنم مراقب خودت باش ها
 .من  :چشم
مهشيد  :شب بخير
 .من  :شب شيک ننه جون
! مهشيد  :يه دختر اينطوري حرف نميزنه
و از جاش بلند شد و رفت بيرون آخيش چقدر سبک شدم با مامان حرف زدم  ،نفس عميقي
 .کشيدم  .رو تخت دراز کشيدم فکرم سمت رادمهر رفت چيکار کنم من
آرام
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 .آخر شب بود  ،هنوز به اتاقش نيومده  ،دستگشي دستم کردم واي چقدر حال بهم زن
د ونه دونه پاهاي سوسکارو کندم  ،وقتي که تموم شد رفتم سمت در اتاق و باز کردم سريع
 .سمت پاپوش هاش رفتم  ،واسه هرکدوم دوتا سوسک گذاشتم
دوباره رفتم اتاقم و مثل قبلش دوتا قفل زدم با آرامش رو تخت خوابيدم بعد از چند مين چشمام
 .گرم خواب شدن
با صداي جيغ بلندي از خواب بلند شدم  .چي شده ؟
.به ساعت نگاهي انداختم سه صبح بود  .دوباره صداي جيغ اومد  ،اوه اوه رونيکا بود
 .از جام پاشدم و رفتم دم اتاقش که شيرين جون و خدمتکارا بودن
من  :چي شده ؟
 .ساغر  :وهللا به ما هم نميگه فقط صداش و ميندازه پشت گوشش
رفتم جلو و رونيکارو با رنگ و روي پريده ديدم
من  :چرا داد ميزني نصفه شبي ؟
رونيکا  :تو..تو..تو ..و زد زير گريه
من  :توو چي ؟
 .رونيکا  :توشون سوسکه حس ميکنم و به پاهاش اشاره کرد بلند جيغ زد و گفت
رونيکا  :يکي از پام درش بياره
 .من  :چه خبرته ببند زيپ دهنت و
 .رونيکا  :خفه شو  ،تو جاي من نيستي بفهمي چي ميکشم
 .من  :وهللا جاتم بودم عمرا از اين غلطا مي کردم که يکي اين و از پام در بياره
 .داشتم از خنده مي مردم
 .من  :از پات درار اومارو نميدوني کهدسوسک چه ميکروبايي داره
سريع از پاش کشيد که با بدن له شده سوسک مواجه شدم بالش به کف پاي مريم چسبيده بود .
 .بلند خنديدم
با خشم گفت
رونيکا  :چرا مي خندي ؟
 .من  :کف پاتم خوشکل شده ها طرح هاي برجسته داره
به بقيه نگاه کردم که از خنده سرخ شده بودن
 .من  :راحت باشين به خودتون فشار وارد نکنيد بخنديد
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آروم دور از چشم رونيکا زدن زير خنده  .رونيکا تا پاش و ديد دوباره جيغ زد با پاشنه پا به
 .دستشويي رفت و پاش و شست  .وقتي اومد بيرون از اون فاصله به کنار تخت اشاره کرد
 .رونيکا  :يکي اون..س  ...سوسک...اي لعنتي رو برداره
من  :عزيزم کار از برداشتن گذشته اون چيزي که من ميبينم اسيدم جواب گو نيست  ،ماشاله
 .حسابي با َمالت لِه کردي  .و با خنده از اتاقش رفتم بيرون
آخيش جيگرم حال اومد
رفتم رو تخت گرم و نرمم روش دراز کشيدم  ،چشمام گرم خواب شدن که در اتاق محکم باز
 .شد  .سرم و بلند کردم  ،وا اين که آرشا بود اينجا چيکار مي کرد
 .با اخم به من نگاه مي کرد  .وا اين چه مرگشه نصفه شبي
من  :جانم ؟
!آرشا  :چرا اينجايي ؟
من  :آها  .با به ياد آوردن حرفاش و حرکاتاش يکم عصبي شدم  .مثل خودش اخم کردم و بي
توجه بهش دوباره رو تخت دراز کشيدم  ،چشمام و روهم گذاشتم اما سنگيني نگاهش و حس مي
 .کردم
 .آرشا  :آرام  ،بلند شو بيا سر جات
جوابي ندادم
آرشا  :من حوصله حرفاي مادرو ندارم که بعد بخواد در اين مورد پرس و جو کنه که چرا جدا
 .از هم خوابيديد
 .بازم بي جواب گذاشتمش
 .آرشا  :مثله اين که زبونم و حاليت نميشه
جواب ندادم ؛ نفس عميق و عصبي کشيد که باعث شد لبخندي رو لبم بياد  ،بي محلي از هر
 .چيزي براي اين بشر بدتره
 .سايش و باالسرم حس کردم اما عکس العملي نشون ندادم
آرشا  :خودت خواستي
 .يکدفعه از تخت کنده شدم چشمام و از ترس باز کردم
 .اطرافم و نگاه انداختم  ،اي بابا باز که اين من و بغل کرده ؛ ضعيف گير آورده
من  :تو چرا سوء استفاده ميکني ها ؟
 .پوزخندي زد  .و من و از اتاق برد بيرون
 .من  :اين پوزخند و برو به رونيکا جونت بزن
 .با به ياد آوردنش بلند زدم زير خنده
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 .من  :وا...ي ..رو..رو  .دوباره خنديدم
 .آرشا  :انقدر ول نخور
من  :نميدوني که ...توو پاپوش رونيکا سوسک بود پاش و برده توش ..زدم زير خنده .اخمي
کرد
 ...من  :با اون دوتا چشم سيات اخم نکن که بت نمياد
آرشا  :قهوه اين
من  :آره رنگ  ،ببخشيدا دشويي شماره دوعه
بدبخت نميدونست بخنده يا اخم کنه  ،لبخندي زد  .بلند گفتم
 ..من  :آي مردم  ،ببينيد جناب آقاي آرشا راد لبخ
 .آرشا  :خوب  ،ساکت ساکت اي بابا
 .من  :هوم خوبه  ،خوبه لبخند به صورت َنک ََرت مياد
.لبخندي که رو صورتش بود محو شد
!آرشا  :آرام ميدونستي خيلي بي ادبي ؟
من  :تو جنبه نداري به من چه ؟
آرشا  :بيا طرف و قربوني کن بگو جنبه نداره بابا !! اه
من  :ببين تو چون خشکي کسي هم از اين حرفا نزده بهت برات غير عادي اما من اينارو ميگم
تا برات عادي شه کسي بهت اينارو گفت جز من سگ اخالق نشي پاچشون و بگيري بيچارشون کني
.
 .آرشا  :آرام ببند دهنتو
!! من  :اوه االن سگ شدي
 .آرشا  :خفه شو
من  :حقيقت هميشه تلخه  ،عزيزم شما خيلي يوپسي کسي هم بهت چيزي بگه سگ ميشي همين
که هست تو هرچي بگي من بازم ميگم حاال خودت و ميخواي تيکه پاره کن چيکار کنم ؟ مهم اينه
 .مثله يه دوست دارم صفات حيواني نه ببخشيد انسانيتو ميگم
يا جد و سادات قرمز شده بود مثل لبو چيکار کنم من  ،زياد روي کردم يعني ؟ نه بابا خوب
 .گفتم هر چي گفتم
آرشا  :آرام باور کن االن اگه جاي ديگه بوديم انقدر با آرامش باهات رفتار نمي کردم  ،تو
 .هنوز من و نشناختي انگار  ،کسي جرئت نکرده اينهمه چرت و پرت جلوم بگه
 .به اتاق رسيديم درو بازکرد و من و تقريبا پرت کرد رو تخت
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من  :ببين حرفاي من و چرت و پرت نگو  ،اصال حاال که اينطور بگم خاليق خر چه اليق .
 .رو کلمه خر تاکيد کردم
! آرشا  :تو آدم نميشي
 .من  :پوف  ،کجايي کاري ؛ هنوز نفهميدي فرشته ها آدم نميشن
آرشا  :اگه فرشته تويي اون فرشته ها ديگه چ َين ؟
 .من  :ديگه بماند  ،فضولي هاش به تو نيومده
 .انقدر حرصم گرفته بود که هرچي ميگفتم  ،غلط ميکنه بهم ميگه بچه  ،ميگه عقلت کوچيکه
! آرشا  :زبونت خيلي نيش داره
من  :چيه ؟ پماد ميخواي ؟ سوخته دماغت ؟ بردار واسه پام و  ،رو ميزه
 .و اشاره اي زدم به پماد
 .واي لحظه به لحظه سرخ تر ميشه  ،و من شادتر
خوبه  ،ببينه با کي طرفه  .داد زد
 .آرشا  :آرام لطفا ساکت شو
من  :چرا ؟
 .آرشا  :چون عواقب بدي داره ! رو تخت دراز کشيدم
من  :بيا بخواب بابا  ،عواقب !! آخه جلو روت کيه خره ،؟ بزه.؟ گاو ؟ هر چند اينام فهم دارن
منتها تو نميفهمي  ،ولي بفهم که تو اگه آرشايي منم آرامم خوب  ،فهميدي ؟
بعد از چند ثانيه صداي کوبيده شدن در اتاق و شنيدم  .به به االن کوره آتيشه  ،اي بابا االن اگه
 .قهر کنه من چيکار کنم پس فرداهم مثال تولدشه اي واي دو باره ميخواد قرص بخوره واسه خوابش
 .اي آرام خاک توو مخ بي مخت  .با اعصابي درهم به خواب رفتم
آرشا
درک نمي کنم مگه آدم انقدر زبونش دراز ميشه من يه چيز ميگم اون پشت سرش جواب ميده
حاال من محترمانه ميگم اون با اون زبونش بي پرده همه حرفاش و ميگه  ،حتي رادمهرم تا به حال
 .به هم نگفته سگي يا پاچه گير
حرفاش به يادم اومد از عصبانيت مشتي به تنه درخت زدم دختره لعنتي به فکر جونش هم
نيست من واقعا به حدي رسيدم و هستم که دوست دارم يکي بزنم توو دهنش تا بفهمه کِي و کجا نطق
!!کنه اما دوست ندارم بزنمش نميدونم چرا
اما با موندنم توو اون اتاق با نيش زدناي آرام احتمال هر رفتاري رو از جانب خودم ميدادم
بهترين راه همين بيرون زدنم از عمارت بود  .يه مدت که باهاش
قهر کنم بالخره بر مي گرده سمتم اون موقع هست که به غلط کردن بيوفته  ،دختره ي پرو
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آرام
واي امروز بايد با مريم مي رفتم خريد تولد  ،آرشا رو ديدم که کنارم خوابيده بود اوه اوه
 .هنوزم اخم داشت
فکر کردم خوابه  ،به قيافه جمع شده گفتم
من  :با اون اخماش  ،بيا من و بخور ! صداش دراومد وايي مگه خواب نبود اين
 .آرشا :آشغال خور نيستم
 .راحت بگم اونقدري اون ديشب سوخت  ،من سوختم ِپشکِل خان بهم ميگه آشغال
 .من  :ببين  ،به من نگو آشغاال
 .آرشا  :حاال که گفتم
من  :چيکار کنم گفتي هنر کردي شوهر عزيزم به حرف گربه سياه بارون نميباره که ميباره ؟
اگه گفتي آشغالم مگه هستم ؟
 .و پشت کردم بهش
 .رفتم جلو آيينه موهام و شونه زدم
بعد از دوساعت بالخره آرشا رفع زحمت کرد ماشاهلل ناز دخترونه داره همچين سرسنگين باهام
 .رفتار کرد که  ،چطور نازشو بکشيم
چند ساعتي توو عمارت ول معطل بودم انقدر منتظر موندم تا ساعت چهار شد  ،بدو بدو رفتم
 .باال مانتو شلوار کرمي  ،شال و کيف کرم که طرحاي سفيد داشت و کفش سفيدمو پوشيدم
رژ آجري رنگي زدم و با کيفم رفتم پايين مريم يه تک زد که فهميدم دم دره بدو بدو راه و طي
 .کردم و حياط هم همينطور دويدم تا به در رسيدم اوف نفس نفس مي زدم
در و باز کردم  ،طبق معمول سمت شاگرد نشستم
! .من  :مريم من و اول ببر همون فروشگاهي که گفتي خيلي خوبه
مريم  :راستش از قبل يه چيزه توپ واست سفارش دادم ببينم خوشت مياد با نه ؟
واي يعني چي سفارش داده  ،خداکنه خوب باشه
من :چي سفارش دادي ؟
مريم  :مياي مي بيني  ،زودتر سفارش دادم چون ميدونستم دير ميشه و کاري که گفتم طوالنيه
 .درست کردنش  .هفته پيش شمال بوديم زنگ زدم گفتم
.من  :عاشقتم  ،فقط خداکنه چيزه خوبي باشه
بعد از چند مين رسيديم رسيديم  ،فروشگاه بزرگي بود  ،مريم من و همراه خودش مي کشوند
 .نزديک ساعت فروشي رسيديم که خيلي ساعتاي قشنگي داشت
 .مريم  :سالم خسته نباشين  ،من همونيم که هفته پيش سفارش دادم
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! .سالم خانوم  ،بله درست کرديم هموني که ميخواستين_
بعد از چند ثانيه ساعتي و آورد نگاه کردم واو خيلي زيبا و باحال بود  .حيرت زده نگاه کردم
 .ايول به هوش مريم
وسط که عقربه بود باال ش اسم من با فونتي کشيده و پايينش اسم آرشا که به همون صورت بود
 .دسته چرم مشکي هم داشت اگه بخوام تعريف کنم خيلي ميشد اپا در کل ساعته متفاوتي بود ،
 .ممنون مريم بودم که به دادم رسيد
! من  :عاليه مريم  ،خيلي قشنگه
 .مريم :پس خوشت اومد  ،خداروشکر  ،حال کن چه خواهري داري
من  :هميشه حال مي کنم که همچين خواهر با فکري دارم البته بعضي جاها فکر داره !  .اين
آروم طوري که خودش بشنوه گفتم
 .مريم زير لب گفت  :خري ديگه فدات شم  ،حرفي ندارم .برو حساب کن
من  :ببخشيد  ،چقدر تقديم کنم ؟
قابلي نداره_
من  :ممنون
 .سه و پونصد ناقابل_
ماشاهلل  ،اما خيلي خوشم اومده بود ميخرمش به هر قيمتي  ،کارتم و از کيفم برداشتم  .آرشا
بدونه همچي ن خرجي کردم ميکشه من و گفته يه قرون هم خرج نکنم از پوله خودم  .آه آرام ول کن
 .هر خرجي هم کنم با پوله خودمه تولده اونه با پول خودش کادو بخرم ؟ آخه درسته
هر حرفي زد ملتفتش مي کنم تا حرفه اضافي نزنه  .کارتم و دادم
رمز ؟_
من  ، .... :جعبه چوبي هم دارين ؟
بله چرا که نه  .چند مدل آورد که جاهاشون هم مناسب ساعت يکي که خيلي قشنگ کار شده _
 .بود و انتخاب کردم ساعت و داخلش گذاشت و يه ربان سرمه اي هم روش زد
من  :ممنون
با مريم از فروشگاه زديم بيرون
 .من  :واي مريم قربونت بشم
 .مريم  :اي بابا کاري نکردم که وظيفه بود بيا بريم کيک و بخريم
 .يک روز بعد
 .واي ديروز کلي خريد کرديم جونمون دراومد االنم در حال چيدن وسايل تزئيني بوديم
من  :مريم اونجا بچسبون بادکنک و
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 .مريم  :باشه
 .من  :به رادمهر زنگ بزنم اطالع بدم که آرشا رو نگه داره تا هشت شب
 .مريم  :باشه
زنگ زدم که همون لحظه جواب داد
رادمهر  :بله ؟
من  :سالم خوبي ؟
رادمهر  :شما ؟
من  :آرامم
رادمهر  :سالم خوبي ؟
 .من  :ممنون  ،رادمهر آرشا رو تا هشت يه جوري نگه دار
رادمهر  :آها واسه تولدش
من  :آره دستت درد نکنه  ،کاري نداري ؟
 ..رادمهر  :نه فقط
من  :فقط چي ؟
رادمهر  :پيشه مريمي ؟  .لبخندي زدم
 .من  :آره
 .رادمهر  :ميشه بري يه جا ديگه ؟ .از مريم دور شدم
! من  :اومدم  ،بگو
رادمهر  :م..مر..اه  ،مريم چطوره ؟  .از قصد گفتم
من  :بدنيست  .صداي زير لبش و شنيدم که گفت لعنت به من بخاطر منه  .اي بابا ميخواستم
 .فکر کنه که مريم به فکرشه نه اين که خودش و مقصر کنه
! رادمهر  :بهش از اين حرفم چيزي نگو لطفا  ،راستي من امشب نميام
من  :چي ميگي تو ؟ مياي حرفي هم مقبول نيست  ،نياي ديگه اسمتم نميارم دارم اين حرف و
 .جدي ميزنم
..رادمهر  :نه نم
من  :مياي  ،باي
و گوشي و روش قطع کردم
من  :بدو حاضر کن اينجارو مريم ! واي
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مريم  :چيه ؟
 .من  :واي بدبخت شديم
مريم  :چرا ؟
من  :آرايشگاه وقت نگرفتيم
 .مريم  :تا با مني در َي َمني  ،شماره سارا رو دارم زنگ ميزنم بياد
من  :مريم خيلي ايول داري  .من برم حموم
سريع رفتم باال يکي دو ساعتي استحمام کردم بعد از اين که از حموم اومدم بيرون سارا رو
 .جلو روم ديدم
 .سارا :سالم آرام جوني فقط برو رو صندلي تا کارم و شروع کنم
من  :سالم چشم  .با هموم حوله که دورم بسته بودم رفتم نشستم  .يک ساعت بعد صداي مريم
و شنيدم
مريم  :من دارم مي رم حموم تا تو کارت تموم شه  ،باي باي
من  :ديوونه  ،باي
 .چند ساعتي زير دست سارا بودم
سارا  :تمام شد  ،مريم بيا
 .من  :ببينم خودم و پارچه رو برداشت
طبق معمول زيبا آرايش چشمام طاليي بود  ،رژ آجري روشن  ،رژ گونه هلويي و گريمي که
پوستم و صاف نشون ميداد  .موهام شينيون باز و بسته بود که قسمتايي که موهام ريخته شده فر بود
 . .ناخنامم طراحي طاليي کرد
لباسم و تنم کردم بعد از نيم ساعت مريمم حاضر شد  ،چون قبال الک زده بود و موهاش خشک
بود کارش زودتر راه افتاد  .موهاش شينيون بسته بود که از دو طرف دوتا تارموي فر ريخته شده
 .که خيلي نازش کرد .خط چشم گربه اي  ،رژ قرمز  ،مژه هاي مصنوعي شامل چهرش مي شد
من  :عالي  ،عالي
 .مريم  :همچنين آرام  ،برم لباسم و بپوشم
 .سارا  :پرنسساي زيبا بعداَ ََ پول و کارت به کارت کنيد  ،ما که رفتيم
من  :ممنونم ازت سارا جون خداحافظ
سارا  :اين چه حرفيه گلم  ،باي
و رفت
ساعت شش بود و صداي مهمونا تک توک ميومد  ،شيرين جونم که خبر داشت  ،وقتي ديد
 .داريم عمارت و تزئين ميکنيم لبخند تحسين آميزي به من زد
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 .که فهميدم بله شيرين جون ميخواست امتحانم کنه
مريم  :بريم ؟
من  :واي چه ناز شدي ! بريم
مريم  :چي شديم ما ! بريم  .باهم راه پله هارو آروم آروم طي کرديم  .صداي پاشنه کفشمون
پخش مي شد
به پله آخر رسيديم  ،دست مريم و فشاري دادم  ،نفسه عميقي کشيدم
من  :بريم سالن
با استرس با مريم قدم برداشتيم  ،طبق معمول چشم همه سمت ما خيره بود  .چه فايده اصل
 .کاري ها نبودن
 .آهنگ اليتي پخش مي شد
مريم  :چرا نيومده ؟
 .من  :اي بابا چقد عجله داري  ،صبر کن با آرشا مياد
 .مريم  :پوف
سرم و برگردوندم که با رونيکا مواجه شدم دامن کوتاه جذب لباس ستش که دکلته بود  ،رو
هردوشون گيپور طرح دار دوخته شده بود  .لنزاي آبي روشن  ،خط چشم پهن مشکي و سايه سبز
 .رنگ لباسش  ،رژي که مايل به مشکي بود
 .من  :مريم رونيکارو ببين  .برگشت نگاه کنه که سريع صورتش و برگردوند
من  :چي شد ؟
 .مريم  :صلوات بفرست  ،بسم هللا بگو
من  :چرا ؟
مريم  :تو صلواتت و بفرس  ،رونيکا کو ؟
 .من  :کوري فدات شم اونه  .دوباره نگاه کرد و با ترس برگشت
 .مريم  :استغفرهلل  ،استغفرهلل  .اين آدمه ؟ .خنده اي کردم
من  :آره
مريم  :آرام به جانه مادرم که يه لحظه ترسيدم  ،اون چرا اونجوري آرايش کرده  ،آرايش
کردن بلد نيست ؟
من  :بيخيال  .اگه بلد بود که اينطوري آرايش نمي کرد
مريم  :واي کي ساعت هشت ميشه ؟
 .من  :يک ساعت ديگه
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مريم  :پوف
گارسوني که مشغول پذيرايي از مهمون ها بود به سمت ميز ما اومد و سيني که حاوي انواع
آبميو ها و ويسکي...نوشيدني ات الکي مي شد طرفمون گرفت  ،من و مريم هردو آبميوه برداشتم .
 .آروم آروم مي نوشيدم از آبميوم
چهل و پنج دقيقه گذشته بود رفتم کنار پنجره وايستادم ماشيني و ديدم که به سمت عمارت در
 .حال حرکت بود و شک نداشتم که آرشا و رادمهرن
رو کردم طرف مهمونا  ،همه دو به دو يا اکيپي باهم مشغول گفت و گو بودن انقدر شلوغ بود
که نميتونستم با داد حرفم ر و بگم از اون طرف هم موزيک پخش مي شد  ،اشاره زدم که قطع کنن
!آهنگ و  .بعد از اون فقط سرو صدا بود که به گوش مي خورد چيکار کنم ؟
آها ! سوت ميزنم ساکت شن  ،آخه من با اين تيپ و قيافه و شخصيت بيام سوت بزنم  ،اما چاره
چي بود ؟
انگشتان انداختم توو دهنم و سوت بلند بااليي کشيدم که همه برگشتن طرفم بلند گفتم
من  :خوب ،آرشا داره مياد  ،همه بريد يه گوشه قايم شيد چون ميخوام برقارو خانوش کنم ،
همه در کمتر از يک دقيقه از جلو چشمام محو شدن  .ادامه دادم
 .من  :وقتي که چراغارو روشن کردم شعر تولد يادتون نره
برف شادي و توو دستم گرفتم و پشت در قايم شدم بعد از چند ثانيه صداي چرخيدن کليد توو
.در رو شنيدم آرشا در و باز کرد  ،توو اون تاريکي تعجب و از چشماش ميخوندم
! آرشا  :مادر جان کجايي ؟
اخمي کرد
آرشا  :آرام؟
پريدم جلوش و کليد برق و فشردم که همه يکصدا باهم شعر تولد خونديم البته من هم شعر تولد
ميخوندم هم در حال خالي کردن برف شادي رو سر و صورتش بودم  .شعر که تموم شد همه
خنديدن  ،شک شده بهم نگاه ميکرد  ،رفتم جلوش و انگشتم و سمت بينيش که بر اثر برف شادي
سفيد شده بود  ،بردم و ضربه آرومي زدم
من  :تولدت مبارک
هنوز داشت نگاهم ميکرد
من  :اِه آرشا
آرشا  :جو..ب..بله  .خندم گرفت
 .من  :بيا بريم لباس آماده کردم بپوش
رفت باال و من پشت سرش حرکت کردم  ،به اتاق رسيديم در اتاق و باز کرد
آرشا
 .داخل اتاق رفتيم  ،اه لعنتي مثال ميخواستم باهاش قهر باشم
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 .لباسام و درآوردم که آرام پشت به کرد
آرام  :ببين حموم نرو  ،وقت ميپره ها
کت و شلوارم و پوشيدم رفتم دستشويي صورتم و شستم خواستم از در اتاق برم بيرون که آرام
گفت
 .آرام  :اه صبر کن  ،با اخم برگشتم سمتش
آرام  :کراواتت
اومد نزديکم دستش و دور گردنم انداخت
 .مشغول بستن کراوات دور گردنم شد
!آرام  :ناز  ،ناز  ،ناز مگه دختري تو ؟
اخم شديدي کردم
آرام  :خوب حاال اخم نکن  ،مثال امشب تولده آقاي محترم  .زير لب شنيدم که گفت واي خدا
 .کي اخماش و باز کنه
 .آرام ِ :د حرف بزن ديگه
جوابي ندادم يدفعه ديدم رنگش پريد
آرام  :آ ..آرشا ..آرشا م..من  .تند تند نفس مي کشيد
آرام  :آرشا  .دستش و برد سمت گلوش  ،واقعا ترسيدم
من  :آرام  ،چيه  ،چي شد آرام
.. .آرام  :د  ..دار  ..م..آر  ..شا ..نف ...سم ..واي
 .خدايا چش شد اي بابا قلبم داشت ميومد توو دهنم
من  :آرام  ،آرام چيکار کنم من ؟
با لبخند من و نگاه کرد  ،بعد از چند ثانيه قه قه بلندي زد
آرام  :ها  ،با من درنيوفتا َور ميوفتي آرشاخان  ،حاال يک بار ديگه واسم مثل دخترا عشوه
 .خرکي بياي من ميدونم و تو
شک زده نگاهش کردم کردم
من  :تو .تو ..تو
 .آرام  :من  ،من  .و بلند خنديد
آرام
 .وايي چقدر ترسيد  ،عزيزم  ،چقدر هم من خنديدم
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آرشا :آرام چرا اينجوري مي کني بامن ؟
انقدر مظلوم گفت که دله من هيچي دله سنگ واسش آب مي شد  .دستم و دور گردنش حلقه
 .کردم
من  :مظلوم شدي االن ؟
آرشا  :نه
! من  :معلومه
شيطنتم گل کرده بود
دستش و دور کمرم قفل کرد  ،اومد بغل گوشم گفت
آرشا  :اعصاب خورد کردن و دوست داري
من  :اوم ،آره خوبه  ،آرشا؟
 .نفس عميقي کشيد که داغيش به گردنم خورد  ،مور مورم شد
آرشا  :بله ؟
من  :بريم پايين منتظرتن  ،مثال تولدته ها
صورتش و عقب آورد فيس توو فيس هم بوديم رو پاشنه پا ايستادم و گونش و ب**و*سيدم
صورتم مماس صورتش بود
من  :مجدداَ ََ تولدت مبارک
 .دستاش که داغ داغ بودن و از کمرم باز کردم و از اتاق زدم بيرون
 .تند تند رفتم پايين
مريم
بغض کرده به صحنه رو به روم نگاه کردم چرا با يکي ديگه مي رقصيد؟  ،چرا با يکي ديگه
مي خنديد؟  .اون حسه لعنتيم درست بود  ،خيليم درست بود  .آرام و ديدم که با لپاي سرخ اومد پايين
 ،من و که ديد با دو سمتم اومد
آرام  :چي شده  ،چرا ناراحتي ؟ با ابروم صحنه رو به روم و اشاره کردم
 .من  :ديدي گفتم  ،من دروغ نميگم حتي مامانم بهم اميد واهي داد
آرام  :مريم ناراحت نباش  ،باور کن اون چيزي که فکر مي کني نيست آخه رادمهر اونطور
 .آدمي نيست
من  :فقط تنهام بذار آرام  ،لطفا
آرام  :باشه گلم
رفت  .به پيش خدمت اشاره کردم که بياد
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بله ؟_
من  :همينجا بمون  ،يکي از ليواناي پايه بلند که معلوم بود حاوي نوشيدنيه برداشتم يک سره
کشيدم باال  ،خوب بود دومي هم از رو سيني که توو دستش بود برداشتم  .ديگه تموم شد
من  :يه شيشه نوشيدنی واسم بيار
 ..اما خانوم_
من  :ميري مياري  ،وگرنه خودم ميرم
چشم_
بعد از چند مين با يه بطري شيشه اي اومد اولين بارم بود اما حس مي کردم شايد آرومم کنه .
 .يه ليوان کوچيکم همراهش بود
 .در بطري با حرص باز کردم اولين پيک  ،دومي  ،چهارمي  ،هفتمي
خانوم کافيه_
کشدار حرف ميزدم
من  :هيچي نگو
يکي ديگه هم ريختم ذره ذره که مي خوردم حرف هم مي زدم
من  :آخه ببين  ،ببين چه نامرده  ،باور کن خودش بهم گفت  ،گفت دوستم داره اما االن چي ؟
رفته جلوي چشمام با يکي ديگه مي رقصه  ،با يکي ديگه ميخنده  ،مگه منه لعنتي چي کار کردم
باهاش ؟
نگاهش کردم
من  :ببين من و ميخوره چجور آدمي باشم ؟ من يه بدبختم که عاشق شدم عاشق يه کسي که
عشقش کشک بود  ،اولين بارمه که عاشق شدم اما اين عوضي باعث شد از عشق متنفر شم  ،من
...نميتو
 .با چيزي که ديدم نتونستم جلوي بغضم و بگيرم اشکام بي اختيار رو گونه هام مي ريخت
من  :ببين  ،نگاه کن داري مي ب**و*ستش الهي که هم خودش هم من هم اون زنيکه عوضي
بميرن  .چرا اينجوري شد ؟
 .خانوم لطفا زياد نخوريد همين االن دارين از حال مي ريد_
من  :ساکت شو  ،حداقل تو يکي به حرفام گوش کن  ،من چيکار کنم ها؟ اون ..اون عوضي
ب**و*سش کرد  ...داشتن توو بغل هم ميرقصيدن شدت گريم بيشتر شد
من  :تو برو
..نميتونم بايد مراقب شم_
 .من :برو ميگم مراقب خودم هستم
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وقتي که رفت با خيال راحت زار زدم اين همه به خودت برس  ،آخرشم اين حتي بهم نگفت
 .سالم  ،درصورتي که من رفتم جلوش و با خوش رويي سالم دادم
شالم و رو سرم گذاشتم مانتويي که رو ميز بود و چنگ زدم  ،بدون اين که دکمه هاش و ببندم
 .پوشيدم  .بطري نوشيدنی و برداشتم از اون فضاي خفقان آور زدم بيرون
سوئيچ ماشين و زدم نگهبان درو باز کرد  ،با تمام سرعت ميروندم بعد از يه ربع يه گوشه
پارک کردم و پياده شدم  ،شيشه رو روي کاپوت گذاشتم و بلند بلند گريه کردم بارون نم نمي هم مي
 .باريد
رو کاپوت نشستم و سر بطري و باز کردم مثل آب معدني قلوپ قلوپ سر مي کشيدم که کسي
از دستم کشيد  .به سختي نگاه کردم رادمهر بود  ،نه بابا توهم زدم.بخاطر همين توهمم بغض کردم
نه شايدم خودش بود،ديوونه شده بودم بخاطرش حتي،گريه کردم و دستم و با مشت کوبيدم به
.کاپوت.فکرم رفت سمت زماني که واسم غيرتي ميشد
همش پوچ بود ،اي توف توو اون ذاتت  .دوباره بغض کردم
رادمهر  :اونجوري بغض نکن لعنتي
 .با تعجب سرم و آوردم باال
من  :تو  ..تو اينجا چيکار ميکني ؟
رادمهر  :اومدم دنبالت  .خنده هيستريکي کردم
 .من  :نه بابا؟!!  ،برو پيشه هموني که چند دقيقه پيش باهاش در حال الو ترکوندن بودي
از رو ماشين اومدم پايين خواستم برم داخل که بازوم کشيد  .داد زدم
من  :ولم کن
 .رادمهر  :مريم
من  :ديگه اسمم نمياري  ،حالم ازت به هم مي خوره انقدر آشغالي که سر يک هفته تموم
عشقت پريد دوباره رفتي با يکي ديگه  ،نه نه اسم عشق و نجس نکنيم  ،تو عاشق نبودي  ،تو ..تو ..
 .حست به من از روي ..ه..هوس  .بغض کردم
من  :حست از روي  ..هو..س بود  .ولم کن ديگه  ،ولم کن  .تو که رفته بودي  ،برو بازم برو
فک کن ديگه دوستت ن دارم لعنتي فکره دله من و نکردي مني که عاشقت شده بودم  .با گريه داد زدم
زير بارون
! .من  :تمام حسم و به بازي گرفتي  ،من هيچ وقت نميبخشمت من  ..من چه گناهي کردم؟
عقب عقب مي رفتم
من  :ديگه نميخوام بياي دنبالم فکر کن نميخوام
ماشيني و ديدم که با سرعت داشت ميومد و من قدرت حرکت نداشتم يعني خشک شده بودم .
رادمهر داد زد
 .رادمهر  :مريم
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آرام
مريم کجا رفته بود  ،دلم شور ميزد يعني کجاست  ،رادمهر هم نبود  .نگران نباش آرام حتما
 .االن پيش همن و خوشن با اين فکر خودم و آروم کردم
آهنگ اردالن _ فقط برقص پخش شد  ،نيم ساعتي بود که آرشا نشسته بود دستش و کشيدم که
بياد باهم برقصيم
اگه از فکر مشغولي  ،شبا تا صبح بيداري
 .اگه هي روي اعصابت داره راه ميره بيکاري
اينجا به خودم اشاره کردم و لبخندي زدم
قهر معشوقت  ،دلت بازم ترک خورده
اگه از ِ
اگه چند وقته که حتي  ،ازت اسمي نياورده
فقط برقص  ،اصن غمت نباشه
فقط برقص  ،آدم بايد يه جاهايي رها شه
فقط برقص اصن غمت نباشه
فقط برقص  ،آدم بايد يه جاهايي رها شه
اگه با هرکي ميتونستي خوب بودي  ،ولي هرکي ميتونست باهات بد شد
اگه اون که يه عمري عاشقش بودي
با يکي ديگه از جلو چشات رد شد
بيخيال دلشوره و استرس
حتي خبر بد تو اس ام اس
بيخيال پرت از ما بهترون
ِ
يا حتي موج منفي اين و اون
فقط برقص  ،اصن غمت نباشه
فقط برقص  ،آدم بايد يه جاهايي رها شه
فقط برقص  ،اصن غمت نباشه
فقط برقص  ،آدم بايد جاهايي رها شه
قهر معشوقت  ،دلت بازم ترک خورده
اگه از ِ
اگه چند وقته که حتي  ،ازت اسمي نياورده
فقط برقص  ،اصن غمت نباشه
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فقط برقص  ،آدم بايد يه جاهايي رها شه
فقط برقص اصن غمت نباشه  ،فقط برقص
آدم بايد يه جاهايي رها شه
فقط برقص  ،فقط برقص  ،اصن غمت نباشه
فقط برقص  ،آدم بايد يه جاهايي رها شه
فقط برقص اصن غمت نباشه  ،فقط برقص
 .آدم بايد يه جاهايي رها شه
يه سري جاها به خودم اشاره مي کردم تقريبا اين آهنگ وصف حال آرشا بود  ،وقتي که تموم
شد همه دست زدن  ،اوه رقصه خاصي نکرديم که  .ساعت و نگاه کردم نه و نيم شب بود  ،رفتم
سمت آشپرخونه رو به ساغر گفتم
من  :ساغر بدو کيک و بيار
ساغر  :باشه با م رجان ميارم چون تنهايي نميتونم  ،آخه دختر بيکاري کيک به اين بزرگي
!سفارش دادي ؟
من  :ديگه ديگه  ،خوبم هست اتفاقا َ ََ تا دوروز اين کيک مي مونه صبحونه بزن توو رگ ،
 .مراقب باش بشکه نشي
ساغر با حرص گفت
 .ساغر  :مگه من االنش چاقم
خدايي دختر الغري بود خوش هيکل اما اذيت کردن توو کارم بود
 .من  :آره چرا که نه
دمپايي شو از پاش در آورد که بزنه  ،پا به فرار گذاشتم  .پيشه آرشا رفتم
من  :آرشا برو اونجا بشين
آرشا  :چرا
من  :برو تو  ،اي بابا
با اخم رفت جاي اصليش نشست حاال خوبه کل کل نکرد باهام  ،متوجه ساغر و مرجان شدم که
 .کيک و آوردن با دست زدن من همه شروع کردن به دست زدن و شعر خوندن
کيک تولده خوشکلي بود و بزرگ  ،البته خوشکلش بخاطر آرشا خان بود يکي از عکساش که
خيلي خوب بودن و دادم قناد که رو کيک بزنن  ،همونطور رو کيک چاپ کردن  .خيلي خوب
 .درآورده بودن و تميز
آرشا با لبخند کوچيکي به کيک خيره شد  ،ايول پس  ،خوشش اومده
شمع ها هاي روشن خودنمايي مي کردن
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 .من  :آرشا االن شمع آب ميشه رو کيک سريع فوت کن  ،نه نه قبلش يه آرزو کن
مکثي کرد يکي از فاميالي آرشا که فکر کنم دختر خالش مي شد و خيلي مهربون بود در حال
 .فيلم برداري بود عکس هم مي گرفت
من  :مژده  ،عکس مي گيري ديگه ؟
 .مژده  :خيالت تخت  ،همه رو داخل يه فلش مي ريزم ميدم بهت
 .آرشا يکم اومد جلو  ،شمع هارو فوت کرد بيست و هشت ساله مي شد  .همه دست زديم
 .رونيکا  :وقت کادو هاست
سمت جسمي مربع شکلي که کادو شده بود رفت و آورد نزديک آرشا و بازش کرد ؛ داشتم مي
 .مردم بدونم چيه
بعد از اين که از طرف آرشا سمت ما برگردوند کپ کردم عکس خودش و آرشا که تقريبا
رونيکا بغلش بود رو روي تخته چوب چاپ کرده بود با ديدنش تمام ذوقم نابود شد  ،اين  ،اين کارش
يعني چي ؟ نميدونم چرا بغضم گرفت با چشمام به آرشا نگاه کردم که اونم دست کمي از حالت اوليه
من نداشت  .آبروم جلوي اين همه مهمون رفت .چي بگم ؟
شانس باهام يار بود  ،مژده بلند گفت
مژده  :رونيکا فاميل خيلي دورما هست يه اکيپ خوبي هستيم و لبخند زوري زد  .انگار همه
باورشون شد اما بازم به اون عکس عجيب نگاه مي کردن
دونه دونه کادو هاشون و مي آوردن يکي از پيش خدمتا اومد سمتمون
..اين دوتا کادو از طرف دوستاتون هست يکي مريم _
من  :اوکي  ،اوکي
 .باز کردم هم رادمهر هم مريم ادکلن مارک خريده بودن
رونيکا  :وقت آرام هست  ،نگاهم کرد
رونيکا  :نکنه نخريدي ؟ و لبخند موزي زد
پوزخندي زدم
 .رفتم سمت ميز از زير ميز کادوم و برداشتم گرفتم طرف آرشا
 .بازش کرد و با لبخند قشنگي نگاه کرد
آرشا  :ممنون  ،واقعا قشنگه
همه گفتن ببينيم مخصوصا مژده  ،سريع اومد از آرشا گرفت
 .مژده  :واو  ،چي کار کرده  ،چه کادوي متفاوتي بچه ها  .ايول
 .من  :کاري نکردم وظيفه بود

202

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
مژده  :اي جان  ،خوب خانوم وظيفه شناس پاشيد باهم رقص کنيد بينم  .و سراغ دي جي رفت
 .و گفت آهنگي پخش کنن اي بابا اينم وقت گير آورده ها
 .مژده دست هردومون و گرفت  ،آورد وسط  ،در آخر پرتمون کرد توو بغل هم
آروم باهم مي رقصيدم  ،صداي آرشا رو زير گوشم حس کردم
!آرشا  :فکر نمي کردم انقدر با سليقه باشي
 .من  :حاال که ديدي
 .آرشا :بله
 .انقدر ناراحت بودم بابت عکس که نه حوصله بحث داشتم نه چيزي
! آرشا  :ساکتي
جوابي ندادم  ،به کمرم فشاري وارد کرد
من  :چته ؟
آرشا  :تو چته ؟
انگار ناراحتي
 .من  :نه من ناراحت نيستم  ،فقط حوصله ندارم  .صورتش و مقابل صورتم گرفت
آرشا  :توچشمام نگاه کن  .نگاه ننداختم
آرشا  :آرام
 .عصباني نگاهي انداختم
آرشا  :از چي ناراحتي ؟
من  :ميگم ناراحت نيستم
 .آرشا  :گفتم بگو
من  :اه  ،آره  ،آره ناراحتم  .اون دختره ي ..ال اله هللا  ،غلط کرده رفته همچين عکسي و چاپ
کرده آبروم رفت جلوي همه  ،چه فکري مي کنن واقعا در مورد من هيچي در مورد تو چي ؟ يه زن
داري و  ...ادامه ندادم
من  :خودت فقط به حرفام فکر کن  .آهنگ تموم شد  .همه بلند گفتن
 ....آرتيستي بب**و*س_
اه واقعا توو اين وضعيت اعصاب اين يکي و نداشتم  ،اگه وضع مثل چند ساعت پيش بود باز
يه چيزي  .آرشا صورتم و گرفت  ،لباش و رو پيشونيم گذاشت  .پوف خداروشکر خوبه به قول بقيه
آرتيستي ب**و*س نکرد  .سرش و عقب کشيد همه دست و جيغ کشيدن
مريم
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خدايا اگه مردم که هيچي من و ببر بهشت اگه هم زنده موندم که ايشاهلل نمونم با رادمهر انقدر
 .سرسنگين مي شم که بفهمه دنيا دست کيه
چشمام محکم رو هم فشار دادم  .احساس کردم که پرت شدم  ،آره ديگه ماشين من و زد اما
 .چرا انقدر حرفه اي که نه سرم به جايي خورد نه بدنم اونقدر درد گرفت
چشمام و با شدت باز کردم
من  :لعنت بهت چرا نميزاري بميرم ها ؟
رادمهر  :تو بميري چيزي واسم نميمونه
من  :از اين حرفا واسم نزن  .از روي خودم هلش دادم کنار از جام بلند شدم نوشيدنی و کنارم
 .گذاشتم  ،رو سنگ نشستم
من  :براي چي اون و ب**و*س کردي ؟
 .رادمهر  :بماند
من  :چرا باهاش رقصيدي ؟
 .رادمهر  :بماند
من  :چرا باهاش مي خنديدي ؟
رادمهر  :بماند
 .با حرص بلند شدم خواستم برم که دستم و گرفت
رادمهر  :کجا ميري ؟
 .من  :بماند
خنده اي کرد  ،دستم کشيد که افتادم بغلش  ،سرم رو سينش بود  ،شيشه نوشيدنی و برداشت
 .تقريبا نصفش و يک سره رفت باال
رادمهر  :آه  ،براي ناراحت کردنت  ،من تورو دوست داشتم اما جواب منفيت باعث شد خيلي
عذاب بکشم  ،امشب دوست داشتم يکم يکمم که شده بفهمي چقدر اون شب ناراحت شدم  ،االن هر
ناراحتي که داري هرچقدرم باشه اندازه غم اون موقع ام نميشه اما االن حالم خوبه  ،خوب نه عاليه
!! اعتراف کردي دوستم داري
من  :کِي ؟
رادمهر  :خودت زماني که داشتي حرف ميزدي بينشون گفتي عاشقم بودي
! من  :بودم
رادمهر  :يعني االن نيستي ؟  .اخمي کردم
من  :نه

204

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
اومد نزديکم که لبم و بب**و*سه سرم و طرف مخالفش گردوندم که داغي لبش و رو گردنم
حس کردم  .توو همون حالت گفتم
من  :بکش کنار آقاي محترم  ،رو دادن ممنوع  ،مهربوني باهات ممنوع  ،خصوصا
ب**و*سيدن کامال ممنوع  .سرش و عقب کشيد
رادمهر  :از اين يکي نميتوني محرومم کني
 .من  :چرا مي تونم  ،چرا ....توو يه حرکت لبام و با لباش قفل کرد
محکم کوبيدم رو سينش و جيغ ميزدم
اومد عقب
 .رادمهر  :ديدي که مي تونم  ،اول و آخرش ماله خودمي
مريم  :سندش کو
...رادمهر  :ازدواجم مي کنيم  ،بچه دارم ميش
من  :ساکت  ،ساکت خيال بافي نکن  ،کي ميخواد جواب بله بده که حاال بچه دارم بشيم  .بارون
 .مي باريد شدتش بيشتر شده بود کامال خيس شده بوديم
 .رادمهر  :عاشق همين لجبازي هات شدم  ،زبون درازيات  ،پرو بودنت
من  :ديگه صفات خوبت قحطي کرده  .لبخند نازي زد که من به جاي لبخند اخم کردم  ،از اين
 .به بعد همين بود
 ....رادمهر  :خوشگليت  ،طنازيت
من  :خوب  ،اينارو وللش  . ....اخمي کرد و با حرص گفت
رادمهر  :چرا انقدر بي احساسي تو  ،من واسه تنها دختري که اينطور بودم تويي  ،ديگه داري
 .نا اميدم ميکني
 .بلند خنديدم حاال مگه مي تونستم جلوي خودم و بگيرم  ،خداي من چه بدش اومده
که باعث شد بيشتر عصباني شه
من  :بدتاومد ؟
رادمهر  :بله
! من  :اِه  ،همينه تازه من ديگه باتو ديداري ندارم اين آخريشه
 .و لبخندي تحويلش دادم
رادمهر  :ببخشيد اما چرا ؟
من  :فکر کردي بخشيدمت هنوز  ،کور خوندي عمرا ديگه به روت بخندم چند دقيقه پيشم دست
 .خودم نبود وگرنه عمراَ ََ مي خنديدم
 .خودم و به زور از بغلش کشوندم بيرون و کنارش نشستم
205

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
.چپ چپ نگام کرد
من  :اونجوري هم نگاه نکن  ،حقته وقتي ميري پيشه يکي ديگه باهاش عشق و حال مي کني
همينه ! حاال تو هزارتا دليل بيار من چيزي که ديدم واسم مهمه  .صداش و شنيدم که گفت کينه اي
 .من  :نيستم
بطري و برداشت و يکم سر کشيد
من  :ميشه انقدر اون زهرماري و نخوري ؟
رادمهر  :خودت که خوردي
 .من  :من کم خوردم  ،بعدشم مثل تو بد مست نيستم
دم دماي صبح بود واي بابا ! سريع بلند شدم
 .من  :ببين باز بخاطر تو شدا  ،دير کردم جواب بابام و چي بدم
رادمهر  :شمارش و بده
من  :عمراَ ََ  ،تو جاي بابام بودي شک نمي کردي  ،هر موقع که جشن ميشه من دم دماي
 .صبح ميام و همش تو جواب گويي
لبخند شيطاني زد  .اخم کردم و بلند گفتم
 .من  :ببند نيشتو بيشعور
رادمهر  :اوکي قبول  ،بيا بريم بيمارستان خودت و بزن به مريضي زنگ ميزنم ميگم از ديشب
تا حاال اينجا بستري هوم ؟
من  :اينم راهيه اما  ...وللش بلند شو بريم
 .پاشد که يکي محکم زدم توو صورتش چشماش باز شد
رادمهر  :داري چيکار ميکني مريم ؟  .با اين که داشتم از خنده مي مردم اما جدي گفتم
 .من  :ميخواستم مستيت بپره باهوش خان  ،يه آدامسي چيزي دهنت بنداز بوي الکل ميده
جلوتر حرکت کردم و زير چشمي نگاه انداختم  ،دستش رو صورتش بود  ،بدو بدو رفتم توو
ماشين و يه دل سير خنديدم بعد از چند ثانيه سرم و از پنجره بردم بيرون
 .من  :کجايي بيا ديگه
 .سوار ماشينم شد
من  :تو با چي اومدي ؟
 .رادمهر  :تاکسي گرفتم اومدم  ،ماشينم شرکته
.من  :آها
 .....رادمهر  :برو به اين آدرسي که ميگم
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 .ماشين و روشن کردم و چند دقيقه بعد کنار يه بيمارستان نگه داشتم
من  :اينجا چرا؟
رادمهر  :پس کجا ؟
 .من  :بريم اما خودت يه جور ماست مالي کن  ،من دروغ گفتن بلد نيستم
 .رادمهر  :تو کاريت نباشه
از ماشين پياده شدم و ژست دل درد گرفتم
رادمهر  :نميخواد
! من  :يعني چي اينجا بيمارستانه ها  ،الکي الکي که کاري نمي کنن  .بايد بگم يه مرضي دارم
ر ادمهر  :برو داخل بيمارستان دوستمه  ،خودش دکتره ميگم چيکار کنه  .ديگه سوالي نپرس
برو
باهم داخل رفتيم رادمهر سمت پذيرش رفت يکم با منشي حرف زد بعد از اون اومد دستم و
گرفت و برد سمت دري دوو تا تق کوبيد به در
بفرمائيد_
رفتيم داخل
 !.رادمهر  :سالم دکتر شايان ميبينم که سرت بدجور شلوغه
 .يدفعه سرش و با حيرت آورد باال و به رادمهر نگاه کرد
شايان  :رادمهر  ،تويي پسر خوبي ؟
از جاش بلند شد و همديگر و بغل کردن
شايان  :معرفي نمي کني ؟
! رادمهر  :ايشاهلل همسرم
 .من  :آقا شايان من هنوز نامزدم نيستم با ايشون
 .شايان  :رادمهر تو هنوز اين عادتتو ترک نکردي ؟ هنوزم عجولي
رادمهر  :خوب توام  ،کارم گيره
شايان  :هرکمکي از دستم بر بياد دريغ نمي کنم  ،بگو
رادمهر  :ميخوام  ،به من اشاره کرد
 .رادمهر  :يکم نسخه بنويسي  ،توو يکي از اتاقا هم بستريش کني
.شايان  :مگه حالش بده ؟
رادمهر  :نه ميخوام فکر کنن حالش بده
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شايان  :کيا ؟
رادمهر  :خانوادش
آرام
ساعت دو شب بود  ،که مهمونا راضي به رفتن شدن  ،رفتم باال در اتاق و باز کردم جلو آيينه
 .و رو صندلي نشستم  ،سرم و رو ميز گذاشتم ؛ هنوز فکرم درگير اون عکس بود اه لعنتي
سرم و باال آوردم و مشغول درآوردن سنجاق ها شدم  .صداي در نشون از اومدن آرشا ميداد
عادي به کارن ادامه دادم اونم لباساش و عوض کرد رفتم حموم و لباسام و انداختم توو رختکن زير
دوش قرار گرفتم و آب گرم و باز کردم  ،حوصله نداشتم بعد از نيم ساعت شست و شو حوله رو
دورم پيچيدم و از حموم اومدم بيرون که سينه به سينه آرشا شدم
بي تفاوت از کنارش گذشتم که مچ دستم و گرفت  .برنگشتم توو همون حالت گفت
 .آرشا  :آرام من با رونيکا هيچ ارتباطي ندارم
من  :خوب
 .آرشا  :خواستم بدوني
من  :مگه واست مهمم؟  .مکث کرد خوب معلومه که نه پوزخند صدا داري زدم که گفت
آرشا  :فکر کن آره  .نميدونم چرا حس خوبي بهم اِلقا شد انگار انرژي گرفتم  .اما جدي
برگشتم .سمتش
من  :پس اگه مهمم ميدوني که چقدر متنفرم از ش چرا بهش نميگي بره ؟ چرا ميزاري هر غلط
...اضافه اي خواست انجام بده
آرشا  :آرام دست من نيست مگر کاره غيره قابل قبول من انجام بده که اون موقع ميره بيرون
 .اما شايد مادر خوشش نياد اما راضي ميشه
 .من  :باشه ديگه من منتظرم ايشاهلل که از اين جا گمشه بيرون بلکه من نفس بکشم
من  :ميگم آرشا  ،يه چيزي بيا باهم مثل يه دوست شيم بحث و دعوا ممنوع ها ؟ .مکثي کرد و
 .مشغول فکر کردن شد
آرشا  :باشه
دستم و بردم جلو باهم دست داديم  .لبخندي زدم
من  :خوبه  ،برو حموم منم لباسام و عوض کنم
رفت حموم تيشرت و شلوارک پوشيدم چشمم با پام افتاد که دوباره عصبي شدم اي بابا حاال
 .چيکار کنم دو ساعت صبر کنم تا آرشا بياد بيخيال  ،رفتم روتخت دراز کشيدم
نيم ساعت بعد تخت تکوني خورد ساعدمو از رو چشمام برداشتم آرشا بود  .پشت به من خوابيد
مشغول ماساژ دادن سرش شدم
من  :تو پريشب چجوري خوابيدي ؟
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 .آرشا  :با بدبختي  ،رفتم کل داروخونه هارو گذشتم يه قرص خريدم
 .من  :اه  ،آرشا دارم مديونت مي کنم  ،از اين به بعد قرص بخوريا بفهمم مي کشمت
 .آرشا  :باشه موفق باشي
يک ربع که گذشت  ،آروم گفتم
من  :آرشا بيداري ؟
آرشا  :آره بابا
 .من  :اين همه وقت بيداري به من نميگي  ،اينارو وللش منم خوابم نميبره
 .آرشا  :حاال ده دقيقه هم صبر کن
ده دقيقه منتظر موندم اما همچنان انرژي داشتم خوبه اواخر مهموني داشتم از بي خوابي مي
 .مردم  ،خوابم پريد ديگه المصب
....من و آرشا  :نشد
من  :اول تو بگو
آرشا  :تو بگو
 .من  :نشد بيا يه کاري کنيم حداقل
 .آرشا  :پاشو بريم دربند
من  :آخه نصفه شبي ؟
آرشا  :جاي ديگه سراغ داري ؟
من  :نه  ،بريم
رفتم سمت کمد يه بافت و شلوار دمپا مشکي  ،کتوني و کاله شال گردن سفيد پوشيدم  .گوشيم و
 .برداشتم و برگشتم سمت آرشا  ،چه جالب باهم سِ ت شده بوديم
من  :به به باهم سِ ت شديم که  .لبخندي زد و گفت
آرشا  :اره
 .بافت سفيد  ،شلوار مشکي  ،کتوني سفيد مشکي
باهم از اتاق رفتيم بيرون
من  :آرومفقط
پايين رفتيم سري ع رفتم سمت ماشين در شاگرد و باز کردم و نشستم  .منتظر موندم آرشا بياد ،
 .با ريموت در و باز کرد .اومد نشست
من  :بعد بريم چيکار کنيم واقعا ؟
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 .آرشا  :راه بريم چربيامون آب شه
من  :آرشا نگام کن قشنگ
 .آرشا  :خوب  ،باشه چربي تو جونت نيست  .اصال براي سالمتي خوبه که
 .من  :نه حرف بزنيم خوراکي بخوريم
آرشا  :مگه من دخترم غيبت کنم  ،سه صبح کجا بازه خوراکي بخرم ؟
 .من  :ببين اصال هيچي نگيم بهتره تو فقط به مقصد برسونمون
بعد از ده مين رسيديم ماشين و گوشه اي پارک کرد  ،از ماشين پياده شديم و شونه به شونه هم
 .قدم برمي داشتيم  .نيم ساعت بود که ساکت بدون هيچ حرفي فقط در حال حرکت بوديم
نميدونم چرا دلم خواست باهاش درد و دل کنم از خانواده ام و از زندگيم بگم براش خوب االن
 .ديگه باهم مثل يه دوست بوديم  ،يکم باال رفته بوديم صداش زدم
من  :آرشا بريم اونجا بشينيم
آرشا  :خسته شدي ؟
من  :نه
 .به جايي که اشاره کردم رفتيم و رو سنگ نشستيم هوا تاريک تاريک بود
من  :حاال که باهم نه بحثي داريم نه جدلي  ،ميخوام بهت اعتماد کنم ميتونم يا نه ؟ .به چشمام
نگاهي کرد
آرشا  :آره
من  :از نظر منم مطمئن باش چون من خودم و ميشناسم مي توني اعتماد کني  .ميخوام در
 .مورد خانواده ام برات بگم
کامال جدي يه نمه اخم هم رو صورتش بود که جذابش مي کرد
من  :از يه خانواده نسبتا َ ََ پولداري بودم  ،وضعمون خوب بود  ،هميشه هر چي ميخواستم برام
فراهم بود البته يه بردارم داشتم که از بچگي يعني وقتي دو سالش بوده مي دزدنش از مادرم شنيدم
که چقدر شبانه روز گريه مي کرد براي پسرش و دنبالش و مي گرفت اما هيچي به هيچي  ،بعد هم
من به دنيا اومدم شدم دردونه بابا  .خالصه دوازده سالم بود که بابام يه روز اومد خونه گفت که
ورشکست شده واقعا من و مامان ناراحت شديم  ،بابا کلي حرف زد و مامان و راضي کرد گفت
نگران نباشه  ،خونه رو فروختيم با اسباب کشي کرديم و رفتيم پايين ترين نقطه تهران خونه خريديم
 .سه سال گذشته بود که احساس مي کردم بابا يه چيزيش شده يه جوري هم شده بود رفتارهاش بوي
دود و سيگار و .....ميداد مامان هم حتي مشکوک شده بود  ،چند بار ازش سوال کرديم که دعواي
مفصلي توو خونه راه افتاد ديگه کاريش نداشتيم تا اين که بابا کامال يه معتاد بود معتادي بي غيرت ،
حالم ازش بهم مي خورد مني که عاشقش بودم البته بعضي اوقات به خودم تشر مي زنم که اون بابات
بود بالخره اين حرف و نزن  .همه پولش و بابت مواد مي داد حتي پواليي که مامان از کار خياطي
در مياورد مي گرفت يه مقداريش و اونم به سختي به من مي داد که واسه خرجي مدرسم نگه دارم ،
يه روز از مدرسه برگشتم اون روز کارنامم و گرفته بودم چون مامان نميتونست بياد به سختي
راضيشون کردم که به خودم بدن  ،معدلم ?? شده بود  ،هر سال همينطور بود اما فرقش اين بود که
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من و اردو مي بردن  ....خيلي کاراي ديگه انجام مي دادن که واسم ارزش داشت بتونم توو اين
برنامه ها شرکت کنم  .دم در رسيدم کليد و توو در چرخوندم رفتم در خونه رو که باز کردم تمام
دنيا رو سرم خراب شد  .نفسم گرفت فشار عصبي بدي بهم وارد شد  ،همسايه ها من و بردن
بيمارستان وقتي به هوش اومدم هرچي سرم و ...بهم وصل بود و کندم و از جام پاشدم بدو بدو تا
خونه رفتم مامانم و مظلوم ديدم که گوشه اي خودش و جمع کرده بود و گريه مي کرد وقتي ديدمش
 .قلبم آتيش گرفت کنارش نشستم و تا دم دماي صبح باهم اشک ريختيم
بغض بدي گلومو گرفته بود داشتم خفه ميشدم در آخر اشکام رو گونه هام جاري شدن
من  :آرشا ميدوني بابام پول مواد و به چند تا از دوستاي کثيفش نداده بود اونام ميدونستن بابا
 ....منگه اومدن خونمون به مامانم
 .بلند بلند گريه مي کردم  .دست آرشا دورم حلقه شد و در آغوشم گرفت
من  :تجاوز کردن آرشا  ،من ....من هنوزم تک تک صحنه هاش يادمه تموم التماساي مامان ،
تنها کسي که شاهدم بود فقط مريم بود و هست اون از همه چيز زندگيم خبر داره همين  ،من ديگه
احساس امنيت نمي کردم توو اون خونه حتي  ،حتي بابا به حدي رسيده بود که من و مامان و به
تاراج ميزاشت اگه پول نمي داديم  .شد هيجده سالم که يه روز ديدم مامانم سکته کرده افتاده وسط
خونه فقط باال سرش زجه مي زدم مادر من توو اون دوران هم مادر بود هم پدرم
تا دو ماه افسردگي شديد گرفته بودم غذا هم نمي خوردم مريم ميومد يکم بهم اميد مي داد وگرنه
 .من االن اينجا نبودم  ،بعد از اون به خودم اومدم سعي کردم خودم و بسازم
واسه کنکور مي خوندم تمام تمرکز و تالشم براي موفقيت و قبولي تو بهترين دانشگاه  .فقط
فکر ذکرم بابا بود که اجازه بده بهم با اين که حالم به شدت ازش بهم مي خورد اما بايد واسه ورود و
 .خروجم اجازه مي گرفتم صدرصد
چند وقت بعد از اين که کنکورم و دادم باورم نمي شد با اون همه سختي بتونم تو دانشگاه
دولتي قبول شم ولي همه رو مديون مادرم بودم که هميشه من و تشويق مي کرد و نمي ذاشت قند توو
دلم آب شه هميشه آرزوش بود پرستار شم  ،احساس مي کردم که من بايد پرستار شم حتي شده
 .بخاطر مادرم که کلي زحمت کشيده برام
خالصه اين که دل تو دلم نبود حسابي خوشحال شاد بودم به بابام گفتم که گفت تو حق درس
خوندن نداري تا ديپلم هم زيادي خوندي کافيه
گريه مي کردم مثل ابر بهاري که اجازه بده اما گفت نه که نه  .گفتم بيخيال آرام دو روز مي
 .گذره نظرش عوض ميشه
يک هفته بعدش بابا اومد خونه خوشحالم بود گفت ميخواد بهم يه خبره خوبي بده
من و ميگي رفتم رو ابرا بهم گفت بايد با پسره يکي از دوستاي مواد فروشش ازدواج کنم انقدر
عصباني بودم دلم ميخواست يا خودم و خفه کنم يا بابا رو داد کشيدم و گفتم بابا بسه  ،تمومش کن
مامان و بخاطر همين کثافت کاريات کشتي  ....کلي حرفه ديگه اما تو بگو اگه ذره اي تغييري
 .کردش بدتر رو حرفش مصمم شد
نميدونستم چيکار کنم  ،يه شب به فکرم زد که از اون خونه حال بهم زن فرار کنم  .چون
بهترين راهم همين بود  .نصفه شب که بابا خواب بود ساعت سه صبح  ،زنگ زدم مريم و همه چيز
وگفتم که گفت بيا خونه ما مامانم منتظرته  .در کل خانواده محترم و مهربوني بودن و هستن رفتم
خونشون از فرداش دنبال کار گشتم که شدم پرستار شيرين جون انگار خدا باهام بود  ،شيرين جون
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مثل يه مادره برام چون خيلي کارا واسم انجام داد و من مديونش بودم من و فرستاد دانشگاه  ،پول
هر ترم و پرداخت مي کرد  ،از لحاض پوشاک هيچ مشکلي نداشتم  .خيلي دوران خوب و خوشي
داشتم تا اين که پيشنهاد ازدواج و داد  .منم آدم نمک نشناسي نبودم نميتونستم روي شيرين جون و
 .بندازم زمين ديدي خودتم که چقدر پافشاري کرد بعدم که ازدواج
 ...آرشا  :پس چرا با همون يارو ازدواج نکردي  ،بالخره پدرت
پريدم وسط حرفش
من  :سوال خوبي بود اما فکر کني خودتم ميفهمي  ،اوال که من اصال اون مرد و نميشناختم اما
ميدونستم عوضيه و يکي مثل باباش که مواد فروشه  .ميدونستم من با ازدواج با اون کامال نابود
ميشم  .اما تو  ،ببين من هيچ پشت پناهي نداشتم اما ميدونستم که هر کاره غلطي انجام بدي با شيرين
جون طرفي  ،ميدونستم با کسي که دارم ازدواج ميکنم الاقل آدم درستي هست که شيرين جون به من
پيشنهاد داده چون هميشه خوب من و ميخواد  ،من بازم باتو نميخواستم ازدواج کنم اما دوباره
.نميتونستم که فرار کنم برم خونه مريم اينا چاره اي نداشتم مجبور شدم  ،نه يعني مجبور شديم
آرشا  :ميدونستي خيلي قوي
 .من  :بله  ،آخر شبه سيه سپيد است  ،من منتظره اون روزاي خوشم
 .آرشا  :از دختراي قوي خوشم مياد
من  :نکنه ميخواي شمار ه بدي ؟! از همين االن بگم آقامون غيرتيه  ،يه دونه بزنه نقشه زميني
.
 .باهم خنده اي کرديم
من  :مادر پدر تو ؟
 .آرشا  :خالصه و مفيد بگم که تو تصادف از دستشون دادم بعد از اون رفتم آلمان
من  :آها
آرشا  :از پدرت خبري داري ؟ .خشک گفتم
 .من  :نه
خورشيد داشت غروب مي کرد
من  :آرشا نگاه کن
با لبخند به صحنه رو به روم نگاه کردم چه قشنگ
! من  :اولين باره طلوعه خورشيد و ميبينم
آرشا  :همچنين
من  :آرشا  ،بيا سلفي بگيريم هوم ؟
 .گوشيم و از جيبم درآوردم رفتم رو دوربين کلي عکساي مسخره گرفتيم
 .من  :آرشا بيا يکي مثل آدم بگيريم همش يا زبون من بيرون بود يا برات شاخ گذاشتم
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آرشا  :بله مورد مقبوله يکي بگير درست فقط
من  :اوکي
دوتا مثل آدم گرفتيم  .خانومي داشت با لبخند مارو نگاه مي کرد گفت
ميخواين براتون عکس بگيرم_
من  :ممنون ميشم
گوشي و دادم دستش و هردو بهم پشت کرديم و دست به سينه وايستاديم نيمرخ به دوربين نگاه
کرديم  .چند تا ديگه هم انداختيم خيلي خوب شدن
من  :خيلي ممنون خانوم
خواهش ميکنم عزيزم  ،خوشبخت بشيد ايشاهلل_
لبخند خجولي زدم که مثال خجالت کشيدم
من  :ممنون
خدانگهدار  .رفت برگشتم سمت آرشا_
من  :کجا بريم ؟
 .آرشا  :ديگه برگرديم
! من  :چه زود
آرشا  :چهارساعته از ساعت سه صبح تا هفت اينجاييم خوابت نمياد ؟
.من  :نه  ،اما بريم من يه فکري دارم
مريم
مهشيد  :الهي مادر برات بميره چرا اينطوري شدي  ،خوبي االن
اي واي آخه اين درسته من دارم نقش ميام االن صدرصد دارن از ترس سکته مي کنن پوف .
بي حال گفتم
من :آره مامان خوبم فقط دکتر گفته تا بعد از ظهر بايد اينجا بمونم تا از حالم مطمئن شن .
 .مامان با چشماي درشت نگاهم کرد
مهشيد  :تا بعد از ظهر ؟
من  :آره  ،مگه چيه ؟
مهشيد  :اي واي  ،بايد زودتر بياي خونه بري حموم به کارات برسي شب مهمون داريم
من  :کي ؟
مهشيد  :يعني خواستگار داري
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رادمهر  :چي ؟!  .مامان لبخندي زد بي رحمانه گفت
مهشيد  :خواستگار ديگه مادر  ،انتخابشم کرديم براي مريم ايشاهلل نظرش بله هست  .رادمهر
که قرمز لبو شده بود
رادمهر  :باشه من برم بيرون االن ميام
وقتي که رفت با مامان دوتايي خنديديم
مهشيد :مگه تو حالت بد نبود ؟ .اوه اوه سوتي دادم
من  :خنده هم نکنيم مادر من
مهشيد  :باشه هرموقع مرخص شدي بياي ها
نويد  :بابا جان مراقب خودت باش  ،زود بيا ديگه سفارش نکنيم
 .من  :باشه پدر عزيزم مادر گلم بريد  ،خوب ميشم زودم ميام خوب
هردو  :خداحافظ
من  :خدانگهدار
از در که رفتن بيرون از رو تخت اومدم پايين مانتو شلوارم و پوشيدم که صداي در اتاق اومد
 .با ترس به در نگاه کردم که رادمهر بود
رادمهر  :مريم لطفا
من  :چي ؟
 .رادمهر  :جواب مثبت نديا
من  :حاال به گيريم که بدم  ،مگه چيه ؟
.رادمهر  :مريم من و خوب ميشناسي بفهمم جوابت مثبته از خجالت اون خواستگارت درميام
 .پشت کردم بهش خندم گرفته بود شديد لبخندم و قورت دادم  ،چه قدر حساس
 .من  :ببين من فعال باهات قهرم  ،کاري بهم نداشته باش لطفا
رادمهر  :آخه براي چي ؟
 .من  :براي اين که ياد بگيري با کسي غير از من نباشي
رادمهر  :واي خانوم لجباز من گفتم بخاطر چي اين کارو کردم  ،گفتم يا نه ؟
 .من  :منم گفتم هر دليلي بياري قبول نميکنم  ،حاالم برو بيرون
 .لعنتي گفت و از اتاق رفت بيرون  ،درو محکم بهم کوبوند
 .خنده اي کردم  ،با خودم گفتم خدايا اين خوشي هار از ما نگير
موبايلم و برداشتم  ،رفتم بيرون که ديدم رادمهر و شايان
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من  :دکتر خيلي ممنون  .رادمهر من تو ماشين منتظرتم  .سرسنگين باشه اي گفت
از بيمارستان بيرون زدم  ،داخل ماشين نشسته بودم که داشتم دور و ورم و ديد مي زدم که
انگار ارام تو ماشين آرشا ديدم دوتا بوق زدم که گوشه اي پارک کرد  .پياده شدن اه آرشا و آرام
بودن که رادمهرم اومده بود با ديدنشون گفت
رادمهر  :شما اينجا چيکار مي کنيد ؟
آرام  :ديشب خوابمون نمي برد البته اولش داشتم از بي خوابي مي مردم رفتم اما رفتم حموم
اومدم بيرون خوابم پريد  .آرشا هم خوابش نمي برد اومديم دور دور از سه صبح تا حاال  .چرا
 .بيمارستانيد
 .قضيه رو براش توضيح دادم
آرام  :پوف  ،خاله رو چرا گول زدي ؟
 .من  :بابا مجبور بودم
 .آرام  :خنگي ديگه  ،هرسري يه بهونه
من  :بچه ها اينارو ول کنيد من به مامان گفتم تا بعد از ظهر بيمارستانم چيکار کنم االن ؟
آرام  :ميگم بريم کله پاچه بخوريم
آرشا و رادمهر چشماشون داشت مي زد بيرون
 .هردو  :شما کله پاچه مي خوريد
ما  :آره
من  :ولي االن حسش نيست  ،پيشنهاد بعدي
 .رادمهر  :بريم مردم آزاري
 .مريم  :کله صبحي حال نميده که نصفه شبي خوبه طرف خواب باشه از خواب ناز پاشه
همه خنديديم
 .آرام  :بيايد عمارت پالس شيم گل بگيم گل بشنويم
مريم  :بد نيست  ،خوبه  .اما االن نريم که .چميدونم االن ساعت هفت و نيمه تا هشت و نيم نه
 .يه کاري انجام بديم
آرام  :مريم ميام توو صورتتا  ،بيا وسط خيابون ورزش صبحگاهي بريم بلکه هم الگويي بشيم
 .هم سالمتي و رواج بديم
آرشا سرش و انداخت پايين و سعي کرد جلوي خندش و بگيره  ،رادمهر و نگاه کردم اونم
همينطور بود  .با حرص گفتم
 .من  :نکنيد اين کارو باخودتون راحت باشين
با اين حرفم هر سه تا خنديدن
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من  :خوب ديگه  ،بسه  .اصال بريم عمارت اونجا يه غلطي مي کنم براي خودم
من  :بريم پس
باهم به سمت ماشينامون رفتيم بعد از چند دقيقه به عمارت رسيديم  .ماشين و وسط باغ پارک
کردم
من  :رادمهر خان بي زحمت پياده شين
رادمهر  :االن مثال خيلي جدي و سرسنگيني باهام ؟
 .من :شايد آره شايد نه  ،حوصله بحثم ندارم
 .رادمهر  :حيف حيف  .با عصبانيت از ماشين پياده شد
خنده اي کردم  ،واقعا چه حالي ميده يکي و حرص ميدي  .از ماشين پياده شدم قدم زنان به
سمت عمارت مي رفتم که حضور کسي و کنارم احساس کردم  ،آرام بود
من  :چيزي شده ؟
 .آرام  :هيچي فقط چرا انقدر قيافه رادمهر شيش در چهار بود
.خنده اي کردم
 .آرام  :چيکار کردي ؟ .قضيه رو بدون سانسور تعريف کردم
! آرام  :مريم تو چه دله سنگي داري ! چرا اذيتش ميکني گناه داره
من  :همين که هست  ،من شب و روز گريه کردم همش منتظر ديشب بودم تا ببينمش  ،به
خودم رسيدم بلکه مجذوبم بشه اما چي در کمال بيشعوري  ،اين و که گفتم آرام پقي زد زير خنده
 .من  :چيه ؟ خنده داره ؟ من دارم حرف مي زنم خير سرم
آرام  :آخه داري با آرامش حرف ميزني بعد يدفعه با حرص ميگي بيشعور  ،قيافتم خنده دار
 .شده
...من :ميدوني
آرام  :چي ؟
 .من  :خيلي دوست دارم خفت کنم
 .آرام  :حرص نخور حاال
 ..من  :آخه مگه ميذاريد از ديشب تا حاال چند سال از عمرم کم شد  ،بابا منم آدمم  ،منم گنا
 .آرام  :خوب ديگه احساسي نکن مطلبت و بيا بريم يه چايي بخوريم
آرام
سمت آالچيق کوچيکي که الي درختا مخفي شده بود رفتيم که متوجه عمو جعفر شدم داشت
 .چايي ميخورد
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من  :سالم عموجون
جعفر  :سالم دختر سحر خيز  ،ميخوري بابا ؟
 .من  :اتفاقا همين االن ميخواستيم با مريم يه چايي بزنيم توو رگ
 .عمو  :بشينيد بيارم
 .من  :توروخدا  ،نميخواد عمو جون  ،خودم ميارم
 .عمو  :نه دخترم  .و اخمي کرد که در جا دهنم بسته شد  .رو تخته نشستيم
 ....مريم  :چه هواي خوبي  ،صداي پرنده ها  ،نسيم  ،خورشيد
من  :مريم خوبي ؟
.مريم  :آره بابا  ،لياقت نداريا  ،خواستم دو کلوم باهات عاطفي حرف بزنم
 .من  :نميخواد  .مريم خواست حرفي بزنه که با اومدن عمو ساکت شد
 .جعفر  :من ميرم کاري داشتين خبرم کنيد
من  :چشم ممنون  .وقتي عمو رفت ساکت به اطرافمون نگاه مي کرديم که با صداي رادمهر از
 .فکر بيرون اومديم
رادمهر  :دوساعته اينجاييد شما ؟
من  :آره  ،چطور ؟
 .رادمهر  :هيچي بياين صبحونه بخوريد
 .من  :نميخورم همين چايي کافيه
 .مريم  :منم همينطور  .با اخم رفت
من  :مريم چرا انقدر سرد جواب ميدي  ،من يخ زدم جاي اون بدبخت  .از االن دارم ميگم
 .داري باز اشتباه ميکنيا  ،نکن
 .مريم  :اون و ول کن حوس استخر اينجارو کردم شديد
من  :بيخيال مريم  ،مايوهام همشون فوق العاده بازن بعد فکر کن اون دوتا مارو تو اون وضع
 .ببينن بيا و درستش کن
 .مريم  :نه بابا اونا ميخوان از کجا بيان  ،بيا بريم
 .من  :مگه من بلدم اصالَ ََ
مريم  :خوب تو رو همون چندتا پله بمون  ،يا اصال يکم کمکت ميکنم بتوني رو ارتفاع زياد هم
بموني ؟ هوم ؟
من  :نميدونم  ،من ميگم نريم ها ؟
 .مريم  :اِه نه بريم  .و دستم و کشيد
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 .من  :چايي ها
مريم  :بهونه الکي نيار  .دستم و گرفت و بلندم کرد باهم به داخل عمارت رفتيم
من  :اخه مريم بعضي اوقات يه پيشنهادايي ميدي  ،االن مگه وقتشه ؟
 .مريم  :ديگه ديگه
 .دم در اتاق رسيديم درو باز کردم  ،سمت کمد رفتم
 .من  :مريم بيا يکيش و انتخاب کن
 .مريم  :بابا يکي و بده ديگه
 .من  :چه بي ذوق
يه مايو قرمز برداشتم مريم با کنجکاوي نزديک اومد و مايو سفيد که خيلي قشنگ بود و
 .برداشت
مريم  :تو که شنا نميکني چرا اين همه مايو داري ؟
من  :محض خنده  ،خوشم مياد ميخرم اما آرزو به دل مي مونم که يه شناي درست حسابي
 .باهاشون انجام بدم
مريم  :حاال امروز يکم کمکت مي کنم ببينم درست ميشي يا نه هر چند بعيد مي دونم  .يکي
زدم پس کلش
مريم  :چشم گربه اي مگه مرض داري ؟
من  :معلومه که ياد مي گيرم چرا يه جوري حرف مي زني انگار با يه آدم کم فهم طرفي  ،اونم
 .که زدم حقته
 .مريم  :باشه غلط کردم
 .من  :آفرين  ،همينه بريم
مريم  :عوضي  .خنده اي کردم و باهم سمت بيرون از عمارت رفتيم  .به سمت زير زمين
 .حرکت کرديم
مريم  :واي چقدر دلم تنگ شده بود  ،آخرين بار دوسال پيش بود اومدم اينجا  .يادته هلت دادم
 .تو آب نزديک بود غرق شي  .و خنده بلندي کرد
من  :ببند دهنت و مريم
مريم  :چيه مگه  .و به خندينش ادامه داد
من  :رو آب بخندي
لباسامونو با مايو عوض کرديم و باهم سمت استخر رفتيم مريم خيلي ريلکس پريد اما من آروم
آروم از رو پله ها رفتم پايين هموجا وايستادم به سطح آب نگاه مي کردم که کله مريم اومد باال
مريم  :آرام نترس بيا
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 .من  :ولمون کن تروخدا همين مونده يدفعه بيام شنا کنم اونم در صورتي که هيچي بلد نيستم
! مريم  :اصال بيا رو آب بخواب اين خيلي راحته ها
من  :واقعا چطوريه؟  .خنده اي کرد نزديکم اومد
مريم  :دستتوبده نترس
به زور دستم و گرفت
مريم  :برگرد پاهاتم ول کن نترس گرفتمت  .همون کارايي که گفت انجام دادم کمرم و به سمت
باال هل داد احساس کرد داره دستاش و ني کشه کنار
من  :مريم جان عزيزت ولم نکن نکنه ميخواي مثل اون سال اذيتم کني ؟
مريم  :نه ديوونه  ،نترس يه لحظه صبر کن  .دست مريم و پشتم احساس نکردم قلبم داشت
ميومد توو دهنم که االن غرق ميشم اما رو آب آروم حرکت مي کردم
 .من  :واي چه باحاله
 .مريم  :ديوونه
من  :بعد چطور از استخر بيام بيرون؟
مريم  :چشم که داري به جهتي که ميخواي بري مثل پله ها نگاه کن پاهات و دستاتو حرکت بده
 .ميري اون سمت بعد برگرد  ،تمام
من  :آها
يک ساعتي توو همون حالت بودم  ،واقعا شنا خيلي خوبه و انرژي ميده اما چه سود اندازه
 .نخود هم بارم نيست جز هميني که مريم برام توضيح داد
! مريم  :کافيه ديگه  ،عجب غلطي کردم
 .من  :حاال يکم ديگه بمونيم بعد
 .مريم  :بابا االن اون دوتا ميان  ،مام خنگ بازي دراورديم لباس خونگي يادمون رفت
 .من  :اي داد بي داد
 .مريم  :بله  ،منم آدمي ن يستم که لباساي قبليم که کثيف بودن و تنم کنم
من  :خوب جي کار کنيم ؟ .با حرص گفت
مريم  :هيچي  ،فقط لطف کن بيا بيرون با همين وضعمون سريع بريم اتاقت يه چي بپوشيم .
فقط اينجا حوله داره يا نه
 .من  :آره اما کوچيک
 .مريم  :الحمدهلل  ،به همونشم راضيمِ .د بيا بيرون ديگه اه
 .من  :باشه

219

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
 .سمت پله هارفتم و از ايتخر خارج شدم
مريم  :توصيه مي کنم يه کالس برو چون اينجور شنا به درد نميخوره  ،چه ميدونم زبونم الل
 .اگه يکي دشمنت باشه ازت اين نقطه ضعف و بگيره امکان داره باليي سرت بياره
 .من  :باباول کن توروخدا ما که از اين شانسا نداريم که يکي انقدر درگيرم باشه
مريم  :آرام خيلي ديوونه اي
من  :فدات  .چپ چپ نگام کرد سمت رختکن رفتيم و يه حوله برداشتيم  ،دورم پيچيدم فقط تا
قسمت سينم و پوشوند مريمم همينطور  .باهم سمت در رفتيم مريم زودتر رفت درو باز کرد دو
طرف و کامل نگاه انداخت و گفت
مريم  :بيا سريع بريم کسي نيست
باهم از زير زمين اومديم بيرون داشتيم سمت عمارت مي رفتيم که صداي سوتي و از پشت
سرم شنيدم مريم شک زده به من نگاه کرد من دسته کمي ازش نداشتم باهم آروم برگشتيم که با آرشا
 .و رادمهر رو به رو شديم
 .من  :مريم گور به گور بشي مگه نگفتي کسي نيست
 .مريم  :به خدا نبود
 .من  :فقط االن دلم ميخواد خفت کنم
مريم  :اينارو بيخيال  ،چرا اينجوري نگاه مي کنن
من  :چجوري ؟
مريم  :انگار شيطنتشون گل کرده
 .من  :غلط کردن  .بلند گفتم
من  :بله ؟
ارشا  :رفته بودي استخر ؟
من  :خوب کي چي ؟
آرشا  :بهت ميادا .چشمام و ريز کردم
من :چي؟  .نگاه سرتا پايي بهم انداخت  ،هيي مريم و که مشغول بحث با رادمهر بود صداش
زدم
من  :مريم بدو بريم
مريم  :واسه چي ؟
من  :مثل اين که زود يادمون رفت  .نگاهي بهش انداختم که انگار متوجه شد محکم زد رو
صورتش
 .مريم  :واي خاک به سرم
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تو ا ون لحظه خندم گرفته بود شديد اما جلوي خودم و گرفتم با مريم بدو بدو پله هارو طي
کرديم  .که پشتمون صداي خندشون و شنيدم مريم زير لب فحشي داد  .باهم داخل اتاق رفتيم و هردو
 .تيشرت پوشيديم و من شلوار سندبادي و مريم يه شلوار جذب مشکي پوشيد
مريم  :راستي متوجه پات نشدما  ،چطوره ؟
من  :بهتر شده  ،اما شلوارم زياد چسبون باشه اذيتم ميکنه
 .مريم  :خداروشکر  ،رونيکاي ذليل شده کجاست ؟ يعني حالم ازش بهم ميخوره
 .من  :نميدونم کجاست فکر کنم خوابه
 .مريم  :بهتر  ،فقط تا زماني که من اينجام بيدار نشه  ،کافيه
من  :خوب چه خبر ؟ .يدفعه جيغي کشيد که با وحشت بهش نگاه کردم
من  :چي شد ؟
مريم  :نميدوني ؟
من  :اي زهرمار  ،بگو چي شده ؟
مريم  :امشب خواستگار دارم ! جيغي کشيدم
من  :چي ؟
مريم  :خوشحال شدي نه ؟
من  :اصال
مريم  :وا  ،يعني اصال خوشحال نشدي ؟
من :نه  ،تو رادمهر و ول کردي خواستگار و چسبيدي ؟
مريم  :نه بابت اين خوشحالم که ديگه داشتم حس مي کردم ترشيده شدم که يه خواستگار اومد
 ...واسم
من :حرف نزن مريم انگار يادت رفته اکثر کسايي که خاطرت و مي خواستن تشنه مي بردي
! لب چشمه و برمي گردوندي
مريم  :اونا نيومدن خواستگاري که
 .من  :ديگه چي  ،منم با اون شيطنتات پا به فرار ميزاشتم
مريم  :حاال تو اينارو بيخيال  ،آرام جونم ؟
من  :جانم
مريم  :آرام گلي ؟
من  :بگو
 .مريم  :من به فدات
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 .من  :د بنال ديگه  ،اصال با تو نبايد مودبانه حرف زد
مريم  :خوب حاال چرا عصبي ميشي  ،ميگم با من مياي کمکم کني توو کارام استرس مي گيرم
 ، .نميخوام آبروم جلوي يه پسر زپرتي بره  ،دوست ندارم کم و کسري داشته باشم
من  :پوف  ،حاال انگار کي هست  ،رادمهر بود چي ؟
 .مريم  :هيچي ديگه  ،اون و سنگ تموم ميذارم
من  :باشه ميام  .پريد بغلم
مريم  :واي ممنون عشقي  .پسش زدم
من  :برو اونور مثل شپش چسبيدي
 .مريم  :بي لياقت
من  :کي ميريم ؟
مريم  :االن که ساعت ده هست ساعت دو حاضرشيم بريم
من  :تو ديشب خوابيدي ؟
! مريم  :واي نه
 .من  :خوب بيا باهم رو تخت بخوابيم
مريم  :نه بابا  ،فقط اگه اتاق مهمان هست برم اونجا االن شوورت مياد مارو ميزنه ميگه چرا
 .زنم و ازم گرفتي
 .من :آره همين االن
 .مريم :نه جدي جدي من اينجا نمي خوابم اتاق خواب اضافي اگه هست بگو برم
من  :باشه هرطور راحتي  ،طبقه پايين اتاق اولي نه دومي برو اون خاليه فقط اولي نري ها
 .رونيکا اونجاست
مريم  :واي طبقه باال ندارين اتاق  .خنده اي کردم
من  :نه وهللا
 .مريم  :باشه به همونشم راضيم به جهنم  ،من که رفتم براي خواب فعال
 .من  :به سالمت
وقتي که مريم رفت پريدم رو تخت و زير پتو رفتم کششي به بدنم دادم که ترق توروق
 .استخونام صدا دادن  ،چقدر ديشب سبک شدم
مريم
ديشب چه شبي بود هم الکچري  ،هم عاشقانه  ،هم  ....با صداي در از افکارم اومدم بيرون و
 .به در خيره شدم رادمهر بود  .اينجا چيکار مي کرد
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 .من  :بيرون لطفا
 .رادمهر  :مريم ديگه داري اعصابم و خورد مي کني
من  :چي کار کنم  ،اون موقع که اعصاب من و ريختي بهم بايد فکرش و مي کردي  .با دست
کوبيد به پيشونيش زير لب گفت
رادمهر  :واي خدا ديوونم کرد
 .من  :حاال ديگه بايد تحمل کني  ،اگه مثال دوسم داري
پشت کردم بهش و رو پهلو خوابيدم چشمام داشت گرم خواب ميشد که احساس کردم تخت
تکون خورد تند برگشتم سمتش
من  :بله ؟  .سوالي نگام کرد
من  :اونجوري نگام نکن  ،اينجا چرا ؟
راد مهر  :باشه خوب تظرت چيه برم پيشه رونيکا بخوابم ؟ از جاش بلند شد بره که گفتم
من  :نه بابا  ،بيا  ،من که چيزي نگفتم  .با حرص برگشتم و پشت بهش دراز کشيدم لبخند
موزيش و احساس کردم  .برگشتم سمتش و اخم کردم
 .من  :پرو نشيا
.بعد از چند مين نميدونم چطور خوابم برد
آرام
با احساس سنگيني دستي دور کمرم از خواب پريدم به شکمم نگاه کردم دست آرشا دور کمرم
حلقه شده بود با پاهاشم پاهام و قفل کرده بود
برگشتم رو به صورتش صداش زدم
من  :آرشا  ،آرشا
آرشا  :هوم ؟
من  :چرا اينجوري خوابيدي خفه شدم که
آرشا  :يه امروز و راحت خوابيدم  ،ا .دست جفتکات راحت بودم  .من و بگو که فکر کردم
ميخواد باهام احساسي برخورد کنه که بغلم کرده نگو واسه راحتي خودشه  .دستم و مشت کردم و با
تمام قدرت کوبوندم به سينش
من  :برو  ،برو اونور من و فقط واسه راحتي خودت بغل کردي بي احساس  ،بي عاطفه
ارشا  :باشه  ،باشه  .برگرد بزار بخوابم  .بلند گفتم
من  :آرشا
 .آرشا  :بزار بخوابم
 .من  :ميزنم لهت ميکنما  ،پسره ي لجباز
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 .آرشا :اِه  ،باشه بيا لِ َهم کن ببينم
من  :باشه
رو تخت وايستادم و با پا پشت شو زدم آخش در نيومد  .زير لب لعنتي گفتم  ،با پام بازوش و
زدم بازم چيزي نگفت نشس تم رو تخت دستم و مشت کردم و با تمام قدرتي که داشتم مي زدم به
 .بازوش
آرشا  :الحق که ماساژر عالي هستي  .با غيض گفتم
من  :هيس
انقدر حرصي شدم که با دست و پام وارد عمل شدم که آخرش خودم از پا دراومدم  .پشت بهش
رو تخت نشستم و ناليدم
 .من  :اي خدا يه نيرويي به ما بده يه احساسي هم به اين
 .آرشا  :من بي احساسم
من  :يا خدا از سنگم بدتره ها ميگه من بي احساسم  ،آخه توو بيرون تورو ديدم که با يه من
 .عسلم نميشه خوردت  ،وهللا اگه دروغ بگم
آرشا  :که من بي احساسم
من  :آره
آرشا  :باشه
من  :خوبه
ديگه صدايي ازش در نيومد براخودم داشتم سوت مي زدم که دست آرشا رو روي پهلو و
شکمم حس کردم  ،فوق العاده قلقلکي بود بلند بلند مي خنديدم خوابوندم روتخت و تا مي تونست
قلقلکم داد
من  :نکن ..وا..ي ..نک..ن
آرشا  :بازم بي احساسم
 .من  :از همون اول به چشمم بي احساس اومدي ديگه تغيير نمي کني که نميکني
ارشا  :يعني چي ؟
من  :يعني همون آشي  .دوباره شروع کرد به قلقلک دادنم
من  :آ..ر...شا ..با..شه
آرشا  :چي ؟
من  :تو با احساس و مهربون ترين مردي  .لبخند پيروز مندانه اي رو لبش اومد .از جام بلند
شدم ساعت يک بود به دم در رسيدم با افسوس گفتم
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من  :اما آرام در خواب بيند پنبه دانه  ،شوهر من بداخالق ترين و سرد ترين مرد دنياست .
 .خنده اي کردم  ،دوباره خواست بياد قلقلکم بده که از اتاق زدم بيرون
مريم
چشمام و باز کردم  ،کش و قوسي به بدنم دادم هنوزم خوابم ميومد اما ديگه کافي بود چون
يواش يواش بايد حاضر ميشدم براي رفتن رادمهر و نگاه کردم دهنش باز بود  ،آخه چرا اينجوري
خوابيده  ،بعد بعداَ ََ دهنش خشک ميشه آه مريم بيخيال  ،واقعا بيخيال الکي دارم حرص ميخورم
واسه کسي که برام ارزش قائل نشد  ،آدم کينه اي نبودم اصال اما نميدونم چرا سر رادمهر اينطوري
شدم  .آروم از تخت اومدم پايين سمت ميز آرايش رفت يه ادکلن برداشتم رفتم باالسر رادمهر وقتي
که ادکلن تنظيم کردم مرکز دهنش که باز بود دوتا پيس زدم که صداي سرفش اومد از جاش بلند شد
نشست روتخت با قيافه جمع شده طعم دهنش و مزه مزه مي کرد سرش و تند برگردوند که نگاهش به
من و ادکلن دستم افتاد لب خند دندون نمايي زدم بي توجه به من سمت دستشويي رفت  ،وا چرا چيزي
نگفت  .به درک بهتر که نگفت  .موهام و شونه مي زدم که صداي درو شنيدم برگشتم سمتش که
دندون قروچه اي کرد اومد نزديکم که از از رو تخت پريدم که سرعتش و تند تر کرد منم مثل فرفره
 .از رو تخت مي پريدم يا سمت راست يا چپ  ،ديگه هردو به نفس نفس افتاده بوديم
رادمهر  :مگه تو مرض داري ؟
 .من  :ميخواستي با دهن باز نخوابي خوب
رادمهر  :اخه چقدر تو پررويي  .و با دو اومد دنبالم که منم عکس العمل خودم و نشون دادم
من  :اگه تونستي من و بگير  .خواستم بپرم اونور تخت که پام گير کرد و با کله رفتم تو تخت
که پشت بندش سنگيني و رو بدنم حس کردم .ناليدم
من  :چشمم کردي  ،چشمت شوره برو اونور خفه شدم  .برم گردوند سمت خودش
رادمهر  :چرا اين کارو کردي ؟
! من  :دلم خواست اصال  ،مگه تو اون غلط و کردي چيزي بهت گفتم
رادمهر :مريم تو ديگه داري شورش و در مياري
من  :رادمهر  ،خوشم نميادا  .اصال ميخواستي زرنگ باشي  .و با حالت قهر روم و طرف
 .مخالفش برگردوندم
رادمهر  :باشه
ادکلن رو تخت و برداشت گفت
 .رادمهر  :باز کن دهنت و خانوم زرنگ
من :نه
رادمهر  :باز نکني رو کل صورتت حتي به چشمات ميزنم  .با عجز گفتم
من  :نه توروخدا  ،بيخيال بابا هوم ؟
رادمهر  :باشه خودت  . ...دهنم و باز کردم که سه تا زد  .دهنم تلخ شده بود حالم داشت بهم
ميخورد از اين تلخي
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من  :رادمهر
رادمهر  :جونم
من  :خيلي نامردي چرا سه تا زدي  ،واي دهنم  .چشمام و بسته بودم و قيافم جمع از اون طعم
گند ادکلن  .با حس اين که پيشونيم داغ شد چشمام تند باز کردم  ،با لبخند نگاهم کرد  .اخمي کردم
من  :انگار نه انگار بهش گفتم ب**و*س مجاز نيستا  ،برو اونور دارم خفه ميشم  .رفت کنار
از جام بلند شدم سمت دستشويي رفتم
 .رادمهر  :هر چقدر ناز کني خريدارم
جوابي ندادم گاهي اوقات هم احساسم بهم ميگه دارم بهش ظلم مي کنم  ،خدايي هر کي بود تا
االن بيست بار من و به کتک مي گرفت  ،آخي الهي خدايا بهم ندادي ندادي وقتيم که دادي باحالش و
دادي  .مبارکم باشه  .به افکارم خنديدم رفتم نزديک رو شويي دهنم و مسواک کردم تا طعم ادکلن
 .رفت
ا ومدم بيرون خبري از رادمهر نبود موهام و با کليپس جمع کردم  ،يه دستي به اتاق کشيدم
 .وقتي که از مرتب شدنش مطمئن شدم با خيال راحت از اتاق زدم بيرون
 .که رونيکارو رو رو به روم ديدم با اخم از کنارش رد شدم که صداش و شنيدم
رونيکا  :واسه من اخم نکن فنچول  ،ميدوني که قاطي کنم چي ميشه ؟  .پوزخندي زدم
من  :مگه تو حالت عادي ام داري  ،هميشه قاطي که  .اينم تو گوشت بمونه اگه تو قاطي کردن
 .و بلدي من دو برابر تو بلدم  ،پس برو واسه خودت منم منم کن
رونيکا  :زبونت خيلي درازه ! نيش داره !  .لبخندي زدم
 .من  :الهي شکر  ،خيلي هم عالي  ،نيشش نوش جونت
دندون قروچه اي کرد و با غيض گفت
 .رونيکا  :توام يکي مثل اون
من  :کي ؟
رونيکا :همون دوسته  . ..خواست حرفي بزنه که گفتم
من  :صبر کن صبر کن  ،محض اطالعت هر توهيني به کني خواهرم عواقب خوبي نداره ،
 .پس جلوي دهنت و بگير نزار ازش حرف اضافه اي خارج شه
با تندي از کنارش رد شدم آرام و تو پذيرايي ديدم
 .من  :آرام تو هنوز اينجايي بيا حاضر شيم بريم ديره
 .آرام  :باشه  ،من منتظرت بودم
آرام
 .باهم به اتاقش رفتيم هردو بعد از يه ربع هردو حاضر شديم و رفتيم پايين

226

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
آرشا :کجا ؟
 .من  :نگفتم بهت ؟ امشب واسه مر يم داره خواستگار مياد منم ميرم کمکش کنم
آرشا  :آها
 .به رادمهر نگاه کردم که عصبي دستش و توو موهاش فرو کرد
 .من  :خداحافظ ما رفتيم
با مريم از عمارت خارج شديم تو ماشين نشسته بوديم که گفت
مريم  :اصال حوصله خواستگار ندارم
من  :چرا تو که داشتي خودتو مي کشتي ؟
مريم  :نه بابا اگه قبل از رادمهر بود چرا ! االن ديگه يکي و دارم چه کشتني چه کوفتي ؟ فقط
دوست ندارم استرس بگيرم  ،ديگه خودت ميدوني چون من خوشم نمياد آتو دسته يه پسر بدم مثال :
...صدام بلرزه  ،دستم واسه سيني چاي بلرزه و
 .من  :تو به چه چيزايي فکر مي کنيا  ،فعال بيخيال تا شب
چند دقيقه اي تو راه بوديم به خونه
خاله مهشيد که رسيديم زودتر از مريم پياده شدم و زنگ اف اف و فشردم چون آيفون تصويري
بود گوشه وايستادم
مهشيد  :بله ؟ پريدم جلو
 .من  :خاله جون سالم اگه زحمتي نيست و باعث مزاحمت نيستم لطفا درو باز کنيد
مهشيد  :سالم به روي ماهت  ،خوبي ؟ شيرين خانم خوبن ؟
من  :بله سالم دارن
مهشيد  :با شوهرت چه ميکني ؟  .دو ساعته دم درم خاله داره حرف ميزنه خنده از رو لبم
 .محو شد
 .من  :خاله اگه بزاريد بيام تو از سير تا پياز زندگيم و ميگم براتون فقط اين درو باز کنيد
مهشيد  :خاک ع الم  ،بيا تو دخترم  .در باز شد سزيع رفتم تو آسانسور طبقه پنج و زدم چند
ثانيه بعد به طبقه مورد نظر رسيدم درو که باز کردم با چهره خندان و مهربون خاله روبه رو شدم
کفشام و درآوردم و با شوق رفتم تو آغوشش
 ! .من  :سالم خاله جون خوبي  ،واي چقدر دلم براتون تنگ شده بود
مهشيد  :بشين يه چاي بدم بخور
من  :چشم  ،با کيک هميشگي لطفا  .خنده اي کرد
 .مهشيد  :مريم گفت با تو مياد برات زودتر درست کردم
من  :شوخي کردم من  ،واقعا درست کردي خاله ؟
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 .مهشيد  :آره خاله جون
من  :جيگرتو که خاله
مهشيد :زبون نريز بچه  .کسي به در کوبيد که نشان از اومدن مريم بود از چشمي نگاه کردم
 .خودش بود درو نيمه باز کردم
من  :ببخشيد شما ؟
 .مريم  :مرض گرفته در و باز کن بيام تو
من  :مامانم گفته در و واسه غريبه ها باز نکنم  .بلند گفت
مريم  :مامان  ،اين چي ميگه  .خنديدم
من  :مريم تو چقدر بي جنبه شدي مثال تو راه رويي داري داد ميزنيا  .اومد تو کيفش و پرت
کرد رو مبل
مريم  :حاال يک بار از اين غلطا کرديم  .بلند بگو ننم بشنوه بعد دوساعت در مورد فرهنگ
 .سخن راني کنه
من  :خوبه که
مريم  :آره خوبه ! تو که نيستي جاي من  .بلند داد زد
مريم  :ننه کجايي
 .مهشيد  :مرض ننه داري ازدواج ميکني درست حرف زدن حاليت نشد
مريم  :اه مامان من تو خونه زياديم ميگي ازدواج من با اين يارويي که امشب مياد ازدواج
 .نميکنم
خاله چشمکي به من زد
.مهشيد  :همه ازدواج کردن به جز تو که ديگه وقتشه
مريم  :مامان اينارو ول کن  ،داري چي کار ميکني
 .مهشيد :چاي و کيک ميارم براي آرام
مريم  :بيا باز اين اومد تبعيض قائل شدين  ،آخه اين درسته
 .مهشيد :حسودي نکن
من  :خاله جون خواستگارش کيه ؟
پسر پسر داييم
 .مهشيدِ :
! من  :اوه پس فاميله که
مريم  :چي ؟ امير و ميگي مامان ؟
 .مهشيد  :آره
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مريم  :من که اول گفتم نه اما االن ديگه واقعا نه قيافش و ميبينم ياد بدبختيام ميوفتم  ،تو ديگه
 .شاهد باش آرام تو اين يدونه خواستگارم شانس نداشتيم
مهشيد  :زشته مامان  ،اينطوري حرف نزن مگه چه گناهي کرده ؟
مريم  :چه گناهي بايد مي کرد مادر من  ،من بخوام با اون مزدوج شم کارم زاره که  ،تيکه که
مي ندازه  ،از آرايش ايراد ميگيره  ،چادري بايد بشم  ،دسپختم بايد بيست باشه  ،شست و شو و کاره
خونم خوب باشه  ،شوهرداري بلد باشم و ....وهللا مامان ميترسم تو جشن عروسيم به جاي موزيک
 .دست و بزن و برقص مولودي باشه
 .با اين حرفش پقي زدم زير خنده
 .من  :مريم ..خي..لي باحال گفتي
مريم  :صبر کن بياد خودت ميفهمي چطوريه اصال ازش خوشم نمياد دنيا دنيا جک  ،حرفاي
خنده دار  ،باحال بگو اما عمرا گوشه دهنش کج شه جدي و اخمو  ،تو فکر کن من با اين انرژي
بخوام با اين برم زير يک سقف مطمئن باش سر ماه نکشيده يا افسرده ميشم  ،يا من اون و ميکشم يا
 .اون من و  ،يا طالق  .البته که با اون گوريل پر مو ازدواج مي کنه
 .مهشيد  :مريم انقدر وراجي نکن بيا چاي و ببر
 .مريم  :باشه امابرملباسام و عوض کنم بعد  .و سريع رفت اتاقش
 .مهشيد  :فقط بپيچونه و از زير کار ها در بره
 .با سيني چاي نزديکم اومد
 .مهشيد  :بخور دخترم
 .من  :ممنون خاله جون
مهشيد  :چيکار ميکني ؟ زندگيت خوبه ؟ راحتي ؟ مشکلي نداري  .لبخندي زدم
 .من  :بله همه چي فعال خوبه مشکلي نيست
 .مهشيد  :خداروشکر  ،بخور چاي تو سرد شد
 .صداي پاي مريم و شنيدم
! مريم  :بدو بخور بيا حاضر شيم  ،بد نگذره بهت
 .من  :نه جايي که خاله باشه نه
 .مريم  :نچ نچ چه زبون ميريزه و به اتاقش رفت
رادمهر
ديکه داشتم قاطي مي کردم  ،خوب اگه دوسش نداري بگو جوابت منفيه براي چي ميگي بيان
خواستگاري  ،دو راه داره يا ميخواد حرص من و در بياره يا کال داره سرکارم ميزاره  .از ساعت
دو تا االن که ساعت هشته يک سره دارم فکر مي کنم
آرام
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تقريبا حاضر شده بوديم مريم سارافون ليمويي  ،زير سارافوني و شلوار جذب سفيد  ،شال
 .ليمويي پوشيده بود  .آرايش صورتش هم شامل رژ صورتي پررنگ  ،خط چشم نازک مي شد
 .مريم  :آرام تو کمدم از همين ساراقون زرشکيش هست بردار بپوش ببينم چطور ميشي
من  :من هميشه عاليم
مريم  :اعتماد به نفس تورو شپش داشت االن سلطان جنگل بود
رفتم سمت کمد و سارافون کاور شده رو برداشتم و پوشيدم  ،مريم شالي زرشکي رنگي پرت
 .کرد سمتم
! مريم  :بزار سرت ببينم چه شکلي ميشي
من  :بازم گفت  .شال و روي سرم مرتب کردم مريم با چشماي ريز شده بهم نگاه کرد
مريم  :اينجوري ميخواي بياي ؟
من  :مگه چيه ؟
 .مريم  :يه رژ بزن ديگه  ،خيلي ساده شد
من  :نميخواد
مريم  :ميخواد
من  :نميخواد
 .مريم اومد نزديکم رژي از رو ميز برداشت و به زور کشيد رو لبم
مريم  :جون چه لبايي  .و زد زير خنده
من  :رو آب بخندي
به خودم تو آيينه نگاه کردم تمام رژ دور لبم پخش شده بود
من  :بميري مريم
مريم  :دلت مياد  .دستمال مرطوب و برداشتم و رژ و کامال پاک کردم همون رژ و خيلي کم
رنگ زدم رو لبم  .صداي زنگ اف اف و شنيدم که پشت بندش جيغ مريم گوشم و کر کرد
مريم  :واي  ،آرام چي کار کنم ؟
من  :ديوونه نشو  ،برو پايين احوال پرسي کن از خواستگارت گل و شيريني و بگير بعد برو
 .آشپزخونه تا براي چاي صدات کنيم  .چند تا نفس عميق کشيد
مريم  :باشه بيا باهم بريم  .به خودم نگاهي کردم خوب بودم باهم از اتاق زديم بيرون مريم و
جلوتر فرستادم  .نيم ساعت بعد همه نشسته بوديم که خاله مريم و صدا زد
مهشيد  :مريمجان چايي و بيار مادر
رفتم آشپزخونه با ديدن مريم دلم ميخواست خفش کنم  ،داشت به شيريني ها ناخنک مي زد از
پشت گوشش و کشيدم
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من  :االن به جاي اين که چايي ببري داري شيريني ميخوري  ،بدو چايي بريز ببينم
مريم  :بابا بلد نيستم که
من  :مريم خالي نبند
 .مريم  :وهللا بلد نيستم  ،نه چايي گذاشتن نه به اندازه ريختن
من  :تو ديگه اخرشي  .صداي خاله از سالن اومد
مهشيد  :چي شد مادر
 .مريم  :چند لحظه صبر کنيد االن ميارم
 .من  :خاک مريم خاک  .سريع تو ليواناي چاي ريختم
 .من  :بيا  ،دوباره بيا شيريني ها رو ببر
مريم  :ممنون خواهري  .از آشپزخونه رفت بيرون تو يه سيني کريستالي مستطيل شکل
شيريني هارو به ترتيب چيدم
مريم  :بده ببرم
من  :بيا
وقتي که رفت چند دقيقه تو آشپزخونه موندم بعد رفتم بيرون که يه وقت سه نشه  .مرد ميانسالي
که پسردايي حاله مي شد گفت
خوب اگه اجازه بديد اين دوتا جوون برن حرفاشون و بزنن  .عمو نويد گفت _
نويد  :مريم  ،بريد توو اتاق حرفاتون و بزنيد
 .مريم  :چشم
مريم
رفتم باال  ،من رو صندلي نشستم امير هم رو تخت
من  :خوب بگو
 .امير  :اول تو بگو
من  :تو که خيلي وقته پيش ذکرت اين بود که زنم بايد با حجاب باشه  ،خونه داري بلد باشه ،
رنگ اميزي رو صورتش نکنه و ...چي شد که اومدي دنبال کسي که دقيقا بر عکسشه ؟
 .امير  :خوب خوشم اومد ازت خودمم ميتونم تغييرت بدم
 .من  :چطوري اون وقت
 .امير  :بالخره باهم کنار ميايم  .اه اه خيلي ازش خوشم مياد
 .من  :مگه من گفتم بله که کنار هم بيايم
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! امير  :ميگي بله
من  :نه ديگه من جوابم منفيه بردار من  .اخمي کرد و گفت
! امير :باشه پس به تفاهم نمي رسيم ديگه
 .من  :آره ديگه
از جام بلند شدم
 .من  :بيا بريم  ،مطمئن باش بهتر از من برات هست
 .امير پشتم بود باهم پايين رفتيم
نويد  :چي شد
من  :متاسفم به تفاهم نرسيديم
آرام
ناراحت شدن خانواده اش مريمم که آروم آروم نميگه يدفعه شک وارد مي کنه يکم حرف زديم
و بعد از شام حاضر شدن که برن دمه در مشغول بدرقه کردن بوديم که گفتن
 .ما بازم منتظر هستيم اگه نظر دختر گلتون تغيير کرد اطالع بدين_
مهشيد :بله حتما
خدانگهدار شما  ،خداحافظ مريم جان_
 .وقتي که رفتن مريم نفس عميقي کشيد
نويد  :مريم چرا گفتي نه ؟
مريم  :بابا جان من اصال دوسش ندارم
 .نويد  :اما پسره خوبيه
 .مريم  :بله صدرصد درش شکي نيست  ،منتهب من مشکل داشتم باهاش بابا
 .نويد :خوب بگو
مريم  :بابا محدودم ميکنه کاري که حتي شماهم هم نکردين بامن  ،مختصر و مفيد حاال با
 .اجازتون من و آرام بريم براي خواب
 .من  :نه نه من دارم ميرم
 .مريم اين موقع شب کجا ؟ ،عمرا بزارم پس رو حرفم حرف نيار بيا بريم
..من  :مريم به خدا
 .مهشيد  :دخترم برو بخواب به شوهرتم اس ام اس بده اينجايي
 .من  :چشم
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باهم به اتاق مريم رفتيم لباسامون و با تاپ و شورتک عوض کرديم
مريم  :آرام يادت مياد بچه بوديم يه بار من لباساي تورو ميپوشيدم يه بار تو مال من و
اندازمونم بود  .فکر کردم االن ديگه سايزت تغيير کرده اما هم سايز مني  .خنده اي کردم
 .من  :درو قفل کن مامانت يه وقت نياد با اين تيپ مارو ببينه
مريم  :مگه چيه  ،من اکثر اوقات با لباس خوابم خوابيدم همش هم مامان صبح ها بلندم ميکرد
 .منم تو اون وضع مي ديد
من  :تو ديگه خيلي راحتي
مريم  :ولي براي راحتيت اوکي قفل ميکنم  .رفت سمت در چند تا قفل زد  .بعد پريد رو تخت
منم کنارش خوابيدم  .قبلش به آرشا اس ام اس دادم که امشب و اينجام
مريم  :واي اين امير چه پروعه ميگم تو که شرايط داشتي حاال چرا اومدي من و انتخاب کردي
 .ميگه باهم کنار ميام يعني منظورش اينه که آدمم م يکنه ديگه  ،پسره ي مسخره  .خنده اي کردم
من  :آروم باش خواهر
مريم  :آخه نميدوني که حرص آدم و در مياره
يکي دو ساعتي مشغول حرف زدن بوديم ديگه چشمامون داشت بسته مي شد که احساس کردم
 .کسي داره به شيشه تراس ميزني
من  :مريم ؟
مريم  :هوم
من  :گوش ميکني  ،انگار يکي داره با سنگ ميزنه به در تراس  .يدفعه پريد
! مريم  :يا ابولفظل نکنه دزدي متجاوزي چيزي باشه
من  :نه بابا
باهم بلند شديم
مريم  :تو اول درو باز کن
من  :ترسو  .در تراس و باز کردم با ديدن صحنه رو به روم نميدونستم بخندم يا گريه کنم آرشا
و رادمهر اومده بودن اينجا چرا ؟ .مريم که سعي مي کرد آروم حرف بزنه گفت
مريم  :تو اينجا چي کار مي کني ؟
رادمهر  :چه جوابي دادي به اون يارو
مريم  :به تو چه
من  :آرشا تو چرا اومدي
آرشا  :مگه خودت شوهر نداري بيا بريم بابا من خواب ندارم که
من  :من نميتونم بيام ارشا اِه
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مريم  :شما ديوونه اين
رادمهر  :ديوونمون کردين  ،مريم ميگي چي گفت يا نه ؟
مريم  :نه
آرشا  :مياي بريم يا نه ؟
من  :نه اصال راه نداره
هردو گفتن  :خودتون خواستين
با قدم هاي بلند خودشون و به ساختمون رسوندم نگاه کردم که ببينم دارن چي کار ميکنن ،
ياخدا اينا زده به سرشون
من  :مريم دارن از ديوار ميان باال که
 .مريم  :خاک تو سرم بدو وقت که نداريم الاقل يه پتو دورمون بپيچيم آبرومون نره
من  :بابات
مريم  :بدونه که هم سر ما هم سر اونارو ميبره ! خيلي کله خرن  .پتو مسافرتي و دورم پيچيدم
به در شبشه اي تراس کوبيدن که براشون باز کنيم
من  :آره
مريم  :نميدونم
 .من  :آبرومون جلو درو همسايه ميره بخدا  ،با اين سرو صدايي که اينا کردن
مريم  :بيخيال اينا امشب زده به سرشون االن پشت در داد ميکشن کل محل و خبر ميکننا  .با
غم گفتم
 .من  :درسته
رفتم درو باز کردم
من  :بله ؟
آرشا  :دعوت نميکنيد ؟
با غيض گفتم
من  :خيلي پروييد  ،اينجا چيکار مي کنيد آخه ؟
آرشا  :با سوالمون و درخواستمون درست جواب نداديد مام اومديم
 .من  :کاره غير منطقي داريد انجام ميديد
مريم  :آره يعني چي ؟
رادمهر  :يعني اين که االن دارم احساس ميکنم بدجور خوابم مياد مگه نه آرشا
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آرشا  :موافقم داداش
 .مريم  :يعني چي  ،ارام نگفتم متجاوز اومده  ،متجاوزنديگه
من  :بابا توروخدا بريد
آرشا  :تو که کاري نداري بيا بريم
من  :نميشه اي بابا  ،من به خاله عمو گفتم مي مونم
مريم  :آرام ديگه بيخيال يواشکي بريد اتاق مهمان  ،سر و صدا نکنيدا درم قفل کنيد  .بالش و
برداشت و پرت کرد تو صورت رادمهر
 .مريم  :توهم رو زمين سرد بخوابي برات بهتره  .زدم زير خنده
مريم  :هيس
 .رادمهر  :مريم خانوم شما فعال بتازون
من  :آرشا بيا بريم در و باز کردم و گاماس گاماس رفتم اتاقي که انتهاي راه رو بود درو باز
کردم يکم گردگيري ميخواست که االن زمانش نبود با ديدن تخت اعصابم ريخت بهم اخه چرا امشب
اينجوريه اين چه شانسيه تخت تک نفره بود که روش تميز بود يه مقداري  ،رو زمين که عمرا
 .ميخوابيدم چون پره گرد و خاک بود
آرشا  :چرا وايستادي برو ديگه
با قدم هاي آروم و سست به سمت تخت رفتم  ،روش دراز کشيدم که
مريم
من  :رادمهر ديوونم نکنا  ،ميگم نميزارم پيشم بخوابي يعني نميزارم تمام
رادمهر  :ببين مريم من رو زمين نميخوابم  ،يا ميزاري بخوابم رو تخت گرم و نرم يا ميرم
پيش بابا و مامانت
 .من  :ديگه چي مراقب باشه تخت گرم و نرمتو با من اشتباه نگيري
رادمهر  :آره يا نه
م ن  :به جهنم بيا  ،اما اگه نزديکم بشيا  . ...پريد رو تخت که پشت بهش خوابيدم اي خدا خيلي
حسه بديه با کسي نه محرمه نه چيزي اونم با اين وضع بياد پيشت  ،من االن داشتم از اعتماد مامان
و بابام سوء استفاده مي کردم  .دست رادمهر دور کمرم حلقه شد چونش و رو شونه م گذاشت
 .صورتش و به صورتم چسبوند
من  :رادمهر ؟
رادمهر  :جون ؟
من  :ببين من يه حسه بدي دارم  ،اخه نگاه کن ما که به هم محرم نيستيم من احساس ميکنم
 .دارم از اعتماد مامان و بابا سوء استفاده ميکنم
 ...رادمهر  :ايشاهلل نامزدم ميکنم بعد ازدواج ميکنيم بعد بچه دار ميشيم
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من  :باز رفتي تو جو  ،مگه من بهت گفتم بله  .هلش دادم اونور
من  :اصال مگه من با تو قهر نبودم ؟  ،هيچ جوره نميتوني سره من و شيره بمالي  ،برو اون
 .گوشه بالش و بغل کن شب خوش
 .رادمهر  :تازه يه بار خير سرم خواب بهم مزه داده بودا همونم زهرم کردي
 .من  :متقابال
 .رادمهر  :ال اله هللا چه کينه شتري داري تو
من  :رادمهر جان ميخوابي يا برمبيرون ؟ .با حرص گفت
رادمهر  :نچ شب بخير
آرام
 .احساس کردم دستي دور کمرم حلقه شد
 .آرشا  :آخه تو که ميخواستي امشب اينجا بموني  ،فکر نکردي من شب چجوري بايد بخوابم؟
 .من  :به راحتي
آرشا  :توضيح بده ببينم چطوري ؟
 .من  :مواد غذايي که گفتم
آرشا  :بعد من يادم مي مونه ؟
من  :من واقعا چي کار کنم که مغزت مثل ماهي سه ثانيس  .و زدم زير خنده فشاري به کمرم
وارد کرد
 .من  :آي چرا بدت مياد خوب واقعيت و گفتم
دستم و به سختي برگردوندم و سر آرشا رو نوازش کردم البته اولش دستم خسته شد مجبور
شدم تکيه بدم به صورتش بعد از نيم ساعت صداش زدم
من  :آرشا ؟
جوابي نداد که از خواب بودنش مطمئن شدم انقدر خوابم ميومد که دو دقيقه بعدش چشمام گرم
 .خواب شدن
مريم
با احساس سنگيني دستي رو قسمت بيني و دهنم چشمام و باز کردم  ،داشتم از کمبود اکسيژن
 .خفه مي شدم با ديدن دست رادمهر عصبي گفتم
من  :آخه شانس نداريم که  .دستش و پرت کردم سمت خودش
من  :مردم چه ميدونم  ،کمر عشقشون و بغل مي کنن صبحا با نوازش مو و کوفت و زهرمار
 .بيدار ميشن مال من که اين کارا رو نميکنه هيچ مزاحم خوابمم ميشه
رادمهر  :چي شده کله صبحي ؟
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! .من  :هيچي بابا همه چي آرومه ماهم چقد خوشبختيم
رادمهر  :اين که خوبه  .با اخم گفتم
 .من  :پاشو برو خونتون االن مامانم مياد
.رادمهر  :خوب بياد مگه چيه ؟
 ...من  :رادمهر به اون خدا اگه االن رفتي که رفتي اما اگه نرفتي
رادمهر  :چي ميشه ؟
من  :بماند  .نگاهش سمت پاهام رفت  ،انگار که يه منظره جالب و قشنگ و ديده باشه داشت
دقيق نگا ه مي کرد  .خودم به پام نگاه کردم شايد برهنه بودم  ،وهللا  .اي خدا همون شورتک ديشب
پام بود  ،کني هم از برهنه ها نداشتم پتو رو پام کشيدم  .سريع سرم و آوردم باال  ،دستم و بردم جلو
و آروم زدم رو صورتش گيج به من نگاه کرد
من  :ببين چشمات و درويش کن  ،خوشم نمياد  .پوزخندي زد
رادمهر  :انگار اولين بارمه
من  :يعني تو با چند نفر بودي ؟ ها ؟ خيلي خيلي خيلي پستي رادمهر ! من ديگه دوست ندارم
خيلي بدي هيچ وقت نميبخشمت نکنه واقعا ميخواي با من بازي کني ؟ مگه من عروسک خيم شب
بازي توام ؟ خدا  ،خدا لعنتت کنه به حقه پنج تن مي سپرمت به اون خدا  .ايشاهلل خير نبيني نه از
 .زندگي نه از کسي
صورتش قرمز شده بود اما با کلمه آخرم زد زير خنده
من  :آره بايدم به ريش نداشتم بخندي  .بغض کردم از رو تخت پاشدم که دستم و کشيد و بغلم
کرد
من  :ولم کن من با آدمايي مثل تو چندشم ميشه حرف بزنم  ،ميگم ولم کن  .تقال مي کردم اما
اون داشت مي خنديد
رادمهر  :من منظورم اين بود که نصفه شد موقع خواب هم ديدم دختره خنگ اما امروز چون
روز بود و ديدم بهتر  ،رنگ بوي ديشب نداشت االن خاص تر بود  .اخم کردم
من  :آها پس دو ساعته مسخرم گرفتي  ،بابت حرفه بعديتم بگم منحرف بدبخت  ،به پام چيکار
! داري هيز
! رادمهر  :حاال ديگه  ،واسه تو فقط هيز شدم
من  :خوبه غير از اون بود به انتخابم شک مي کردم  .رادمهر که انگار خر کيف شده باشه
براي اين که بادش و خالي کنم گفتم
 .من  :ياهلل برو بيرون االن يکي مياد دوست ندارم فکر بدي کنن
 .رادمهر  :دو دقيقه نميزاري آدم راحت باشه
من  :همين که هست ! روم و کردم طرف مخالف که بالفاصله گرمي لباش و رو گونم حس
کردم برگشتم سمتش که از رو تخت پريد پايين
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.من  :واقعا که  ،مگه من نميگم ب**و*س کردن هردو حالت ممنوع
رادمهر  :منم گفتم از اين نميتوني محرومم کني
تا از رو تخت برم پايين سمتش پا به فرار گذاشت و از نرده تراس آويزون شد  ،پتو رو دور
خودم پيچيدم رفتم داخل تراس  .خنده اي کردم
من  :مراقب باش نيوفتي
رادمهر  :چه عجب شما خنديدي  ،نگران نباش
بعد از چند ثانيه صداي پريدنش رو آسفالت شنيدم  ،رفت سمت ماشين و از دور ب**و*سي
فرستاد با دستم خداحافظي کردم اون با دستش شکل قلب رو سينش درست کرد خندم گرفت بابت اين
حرکتش
! من  :ديوونه اي تو
رادمهر  :آره ديوونه تو  .رفت تو ماشين منم رفتم داخل اتاق و پتو رو از روي خودم پرت
کردم رو تخت  .پوف چه شب خاطره انگيز و عجيبي بود اوه اوه اون دوتا رو يادم رفت  .لباساي
مناسب تنم کردم و با دو از اتاق خودم به اتاق مهمان رفتم بدون در وارد شدم که ديدم به به آرشا
کامال جثه ريز آرام و گرفته بغلش  ،آخي اي کاش شرايط ديگه اي بود اما االن ديگه نميشه صداشون
زدم
من  :آرام  ،آرشا ؟ بلند شين ساعت هفته صبحه  ،بدوئين االن ننه بابام بيدار ميشن  ،آرشا
 .رادمهر پايين منتظرته
آرام  :مريم چيزي شده ؟
من  :تازه ميگه چيزي شده  ،بابا پاشو شوهرتم صدا کن رادمهر پايين منتظرشه  .بعد از چند
 .ثانيه آرام با ترس بلند شد
آرام  :واي زودتر صدا مي کردي
من  :خوبه دارم اين همه مينالم  .گوشي آرشا زنگ خورد که آرام جواب داد
آرام  :االن االن  ،دارم صداش ميکنم  .باي  .قطع کرد
 .آرام  :رادمهر بود
تند تند آرشا رو صدا کرد که بالخره بيدار شد
آرام  :پاشو برو االن عمو و خاله ميان  .با
بي ميلي از جاش بلند شد و خداحافظي کرد ميخواست از در اصلي خونه بره که آرام گفت
آرام  :آروم برو توروخدا  ،بي سر و صدا
 .آرشا  :باشه  ،حساس نشو
آرام  :خداحافظ  .اوند دستم و گرفت و باهم له اتاقم رفتيم
 .آرام  :يه لباس مناسب بده بپوشم
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من  :اوکي  .بعد از کلي گشتن يه شلوار و تيشرت درست و حسابي پيدا کردم گرفتم سمتش
من  :بفرما
 .آرام  :ممنون  .چه شبي بود ديشب
 .من  :آره منم همين و ميگم
آرام  :تا باشه از اين شباي هيجان انگيز
من  :نه بابا بيخي به استرسش نمي ارزه  .خنده اي کرد
 .آرام  :موافقم بدجور
آرام
 .مريم :بي زحمت برو از اتاق مهمان اون بالش و پتويي که ديشب برداشتي و بيار
من  :باشه
از اتاق رفتم بيرون و مجددا به اتاق مهمان رفتم سريع پتو و بالش و برداشتم اومدم بيرون و
 .درو قفل کردم رفتم اتاق مريم
 .من  :مرمر بيا
مريم  :مرض  .ازم گرفت و مچاله پرت کرد تو کمد
من  :تو خيلي دختر مرتب و منظمي هستي  .لبخند دندون نمايي زد
 .مريم  :مرسي عزيزم اولين نفري هستي که همچين چيزي و بهم ميگي
من  :آخه تو پس فردا ازدواج کني سر ماه اون يارو تورو طالقت ميده که  .دوباره لبخند دندون
نما زد
 .مريم  :هرکي من و همينجوري بخواد
من  :يدونه ميزنم اون دندونات بريزن مريم  ،ببند نيشت و  .خنده اي کرد
مريم  :حاال حرص نخور  ،بابا نگران ازدواجم نباش رادي مرده خوبيه براي من البته احساس
مي کنم  .اخمي کردم
من  :رادي ديگه کيه ؟
مريم  :اي بابا  ،منظورم رادمهره
 .من  :فکر کردم داري يکي ديگه رو ميکي
!مريم  :اخه تو بگو من با کي غير از رادمهر قصد ازدواج دارم ؟
من  :اه کي ايشاهلل ؟
مريم  :چي ؟
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من :کي يه عروسي ميوفتيم ؟
 .مريم  :فعال که باهاش قهرم
 .من  :مريم بيخيال توروخدا
مريم  :نچ  ،دوست ندارم همين بار اول بهش رو بدم االن اگه ببخشمش پرو ميشه پس فردا تو
زندگي مشترکمون هم هر غلطي دلش بخواد انجام مي ده ؛ از همين االن بايد جلوي اين جور چيزارو
 .گرفت
 .من  :بدم نميگي
! مريم  :راستي  ،تو بگو ببينم با آرشا چه ميکني ؟ انگار رابطتون خوب شده
من  :نه بابا ديروز که باهم اومديم عمارت  ،قبل از اون با آرشا رفتيم دربند قول داديم که ديگه
 .به هم گير نديم و جنگ و جدل و پايان بديم  ،از زندگيمم بهش گفتم
 .مريم  :چقدر خوب  ،خالي شدي حتما
آرام  :آره تو که ميدونستي اما نميدونم چرا دوباره غم دلم تازه شده بود دوست داشتم براي يکي
تعريف کنم  ،احساس مي کردم آرشا آد م خوبي باشه راحت حرفام و زدم  ،خيلي سبک شدم  ،بعدش
 .هم که برگشتيم
مريم  :کاره خوبي کردي خواهري  ،حاال اون خاطرات قبل منفي رو از ذهنت دور کن به آينده
و حال بچسب  ،تو گرسنت نيست ؟
 .من  :اوهوم
مريم  :ساعت هشت و چهل دقيقس  ،ديگه فکر کنم مامان يواش يواش داره ميز و آماده ميکنه
بيا بريم پايين  .باهم از اتاق زديم بيرون که خاله رو ديدم انگار تازه از خواب بيدار شده بود
من  :صبح بخير خاله جون
مهشيد  :صبح بخير دخترم
من  :خاله من بعد صبحانه ميرم
مهشيد  :اه کجا ؟
 .من  :برم ديگه  ،بخدا کلي کار دارم
مريم  :وهللا مامان ک م کاري نيست که شوهر داري  ،خونه داري  ،آشپزي تازه در شروف بچه
 .دار شدنم هست  .چشم غره اي به مريم رفتم
مهشيد  :جدي ؟
 .من  :نچ  ،نه خاله جدي نگير  ،داره اذيت ميکنه بچه کجا بود
مهشيد  :آرام ديگه دست به کار شين  .زير لب گفتم اونجا شيرين جون اينجام خاله  .صداي
 .خنده ريز مريم و شنيدم
من  :مريم نخند  .بلند تر خنديد
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مريم  :بابا بچه دار شو بزار منم خاله شم  .با عصبانيت رفتم نزديکش که پشت مبل قايم شد ،
 .به چهرم نگاه کرد و دوباره خنديد رفت عقب تر دوتا دستاش و به کمرش گرفت و گفت
مريم  :مامان  ،آرام بچه دارشه اينطوري ميشه ها  .يکم صداش و نازک کرد و مثل زناي
حامله شروع کرد به راه رفتن
مريم  :واي مامان  ،بابايي کجاست  ،هوس لواشک کردم  .آخه چرا انقدر لگد مي زني عزيز
دل مادر  .و همراه با خاله خنده بلندي کردن
 .من  :مريم مي کشمت
 .بدو بدو رفتم سمتش که پشت خاله قايم شد
 .من  :بيا اينور حاليت کنم عزيز دل مادر  .دوباره خنديد
 .من  :حناق بيست و چهار ساعته  ،خيلي خنده داره
 .مريم  :تصورت توو اون حالت آره
 .من  :مريم بخدا داري عصبيم ميکني
مريم  :خوب بابا باشه کي خواست بچه دار شه  .از پشت خاله اومد بيرون
 .مريم  :آره آروم باش ننه
 .سريع رفتم و محکم به شونش زدم
مريم  :آخ
من  :حقته
 .مريم  :نامرد  ،نقط ضعفت و فهميدم از اين به بعد ميدونم چيکار کنم
 .من  :تو اون کارو انجام بده ببين چيکار ميکنم باهات
 .مريم  :حاال ديگه
مهشيد  :بسه بسه  ،بياين بشينيد صبحانه بخوريد  ،نگاه کن دوتا دختر چقدر سر و صدا راه
 .انداختن تو خونه
 .من  :خاله اگه ما دخترا نباشين خونه سوت و کوره
 .نويد  :پس چي  ،دخترام نباشن که خونم بي روحه
 .مهشيد  :فقط پسر  ،که قسمتم نشد
 .من و مريم  :ايش  .عمو خنده اي کرد
 .من  :راستي صبح به خير عمو جون
 .نويد  :صبح شمام بخير
 .شروع کرديم به خوردن صبحانه پنج دقيقه اي گذشته بود که عمو گفت
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 .نويد  :بچه ها ميخوام مرخصي بگيرم بريم خارج از کشور
مريم با ذوق گفت  :واي آخ جون کجا ؟
نويد  :آلمان
 .مريم  :اه شوهر آرام قبال آلمان بوده
 .نويد  :پس چي ؟ خودش و شوهرشم ميان ديگه
 ...من  :اما اخه شايد
نويد  :صبح ديدمش  .شک زده گفتم
من  :کجا ؟
! نويد  :اينجا  ،چقدر مرده محترميه
من  :چطور ؟
لقمه نون پنير کوچيک مو نزديک دهنم بردم
نويد  :کلي ببخشيد و عذر خواهي که نتونست بياد  ،گفت خواستم بيام آرام گفت خسته اي نيا
منم نيومدم اما دلم نيومد شمارو نبينم االن اومدم يه سري به آرام بزنم و شما رو ببينم که ديدم  .لقمه
پريد تو گلوم من کي گفتم نياد  .مکرر سرفه مي کردم مريم جلوي خنده شو گرفته بود
مريم  :آروم خواهر  .در گوشم گفت ارشاهم آره  .به سختي گفتم
 .من  :مثل اين که آره
منظورمون از آره همون عوضي بودن بود  ،بعد از چند ثانيه اروم گرفتم
مهشيد  :خاله لقمه هارو کوچيک تر بردار  .يه لقمه مثل قبلي درست کردم
من  :خاله از اين کوچيک تر ؟
مهشيد  :نه ديگه خاله اين خيلي کوچيکه  ،حرفي ندارم  .لبخندي زدم
من  :خوب عمو چي گفت
نويد  :يکم بحث کاري کرديم بعد شمارش و گرفتم گفتم شب کارش دارم زنگ مي زنم  .راستي
تو درو باز کردي براش  .نميدونستم چي بگم چون شايد ارشا يه چي ديگه گفته باشه بعد من يه حرفه
 .ديگه بزنم
نويد  :خجالتي نبودي که  ،خجالت نکش فقط ميخواستم بگم چرا از خوابت زدي خودمون درو
 .باز مي کرديم مثال مهموني
ديگه عمو نميدونست ک م حرفيم و رنگ پريدگيم و گاهي سرخ شدم از خجالت نبود بلکه از
عصبانيت و شک و ترس بود
 .مريم  :نه ديگه آرام از خودمونه
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نويد  :صد البته اما يه بار بعد ازدواجش اومد اينجا اونم بعد از چند وقت بالخره بايد خوب
 .پذيرايي شه يا نه
 .من  :نه عمو اين حرفا چيه
عمو  :آره اينطوري دخترم شب زنگ ميزنم به همسرت  ،خانوم بيا اتاق کارت دارم  .وقتي که
 .باهم از آشپزخونه رفتن بيرون صداي خنده مريم بلند شد
من  :مريم  ،نخند انقدر ميزنم بچسبي به ديوارا
مريم  :واي  ،ايول به شوهرت تورو بده کرد  ،آرام نزاشت بيام  .و زد زير خنده  .خودم خندم
.گرفته بود آخه چرا همچين حرفي زد
 .مريم  :غصه نخور
 .من  :باشه مونده بود تو بگي
 .مريم  :که گفتم
يه دستش و پشت سرش گذاشت اون يکي هم به کمر گرفت و قر مي داد  .زير لب اهنگي
 .ميخوند
من  :چيه چرا اينطوري ميکني ؟
 .مريم  :بعد از اين همه سال دوستي نفهميدي به مسافرت رفتن عالقه دارم
من  :آها آره همه دوست دارن منم دوست دارم  ،پس فردا تولدت شد بايد برات بليط مسافرت
 .بگيرم ؟ آخه اينم شد عالقه
 .مريم  :به خدا که راضي به زحمت نيستم خواهر
 .من  :من ديگه برم
مريم  :االن ميخواي بري ؟
من  :آره برم عمارت ببينم چه خبره
 .مريم  :باشه برو فقط
من  :فقط چي ؟
 .مريم  :يادت نره زودتر خالم کن ! .خنديد دوييدم سمتش که از کنار ميز دور زد
 .من  :هميجوري خيلي اعصاب دارم توام هي اسکي برو
 .مريم  :باشه باشه برو من ديگه چيزي نميگم
 .من  :ديگه دم در براي بدرقه نيا که ميزنمت بدجور  .باي
مر يم  :با رفتنت خوشحالم کن باي  .با قيافم براش شکلکي در آوردم و زود رفتم باال بعد از اين
که حاضر شدم با خاله و عمو خداحافظي کردم  .پياده براي خودم قدم مي زدم  .که چشمم به يک
مغازه کوچيک لبنيات خورد که يه قسمتش چوباي بستني گذاشته بودن  ،دلم بستني خواست دوطرف
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خيابون و نگاه کردم ماشين نبود با دو رد شدم و دم مغازه که رسيدم پيرمرد مهربوني رو ديدم  .گفتم
.
 .من  :ببخشيد من يه بستني ميخوام
باشه دخترم .اومد و يدونه چوب بستني برداشت و از بستني وانيلي پر کرد  .با خنده گفتم_
 .من  :بسه بسه اين همه رو چطور بخورم آخه؟
 .روش شکالت بريزم_
 .من  :اوم  ،آره
 .راحت اين بستني و بدون توجه به مردم بخور اونوقت ميتوني زود تمومش کني_
من  :چطور ؟
چون بعضي ها انقدر عجيب نگاه ميکنن انگار که داري چي ميخوري  ،يا بايد سنت کم باشه _
مثال نه ده سالت باشه  ،يا بايد بستني بخوري که تو ظرفه وشرکتيه  ،بعد اين که کله صبح بستني
 .خوردن واسه بعضي ها عجيبه
 .من  :آها از اون لحاض آره
آره دخترم من منظورم اين بود  .البته بينمون باشه ها من خودم اکثر اوقات ميخورم  .خنده _
اي کردم
 .من  :چه خوب  ،خوشبحالتونه ديگه  .بستني و سمتم گرفت
من  :چقدر ميشه ؟
 .هزار تومن_
! من  :اين همه ريختين همش هزار
 .آره دخترم  ،هم براي جذب مشتري هم اين که زياد بستني نميخرن_
 .من  :من از اين به بعد مشتريتون ميشم
 .خيلي هم عالي  .کارتم و از کيفم درآوردم و رمز و دادم  .حساب کرد و کارت داد_
من  :خدانگهدار
 .خداحافظ دخترم_
سر بستنيم و خ وردم چون داشت آب مي شد  ،يه ربعي تو پياده رو بودم مشغول خوردن بستني
ناتموم واقعا راست مي گفت دو سه نفر که از بغلم رد شدن انگار يه چيز عجيب ديدن خوب مگه چيه
 .پوف  ،اي بابا تموم شو ديگه فکم درد گرفت انقدر باز و بستش کردم  .صداي بوق ماشيني رو
شنيدم با اخم سر م و انداختم پايين دوباره بوق زد سرعتم و بيشتر کردم سره بوق سوم برگشتم سمت
 .ماشين و بلند گفتم
من  :مگه خودت ناموس ند . ...اوا اين که آرشا بود  .چشم غره اي بهم رفت عجب کاري
کردم چند نفر داشتن به من و آرشا نگاه مي کردن يه سري ها هم گوشي دستشون بود واسه فيلم
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برداري اين و که ديدم حرصم دراومد آخه مگه چي شده که دارين فيلم ميگرين بعضي ها هم با شوق
و ذوق داشتن نگاه مي کردن انگار فيلم سينمايي ميبنن ؛ بستني و که دورش دستمال کاغذي پيچيده
 .شده بود و تو جيب کيفم گذاشتم و لبخند مصنوعي زدم  ،دوتا دستام و سه بار بهم کوبيدم
 .من  :خوب  ،خوب فيلم ديگه تموم شد ميتونيد بريد
نگاه کردم بعضيا از حرکت خودشون مي خنديدن  .با اخم روم و گرفتم به سمت ماشين آرشا
 .رفتم
 .در ماشين و باز کردم  ،قبلش بستني و برداشتم تو ماشين نشستم
 .من  :بريم
آرشا  :اينجا چيکار مي کني ؟
 .من  :داشتم از خونه مريم اينا برمي گشتم
 .آرشا  :آها
من  :آرشا اين و ميخوري ؟ البد دهني دوست نداري ؟ .يه نگاه به من و يه نگاه به بستني کرد
 ، .از دستم گرفت  .نگاه کردم ريلکس مشغول خوردن بود
 .من  :خوبه  ،حاال شد
آرشا  :البته من دهني هيچکس و تا به حال نخوردم  .متعجب بهش خيره شدم
آرشا  :اونجوري هم نگاه نکن  .اخمي کردم
من  :تو به عمو گفتي آرام گفت نيام  ،آخه من و چرا بده کردي ؟
آرشا  :تو بگو من چي مي گفتم  ،البد بايد مي گفتم که دخترتون لطف کرد گذاشت با دوستم
رادمهر از بالکنش بيايم خونتون من برم پيشه زنم دوستمم بره پيشه دخترت  ،البته اون چرتي هم که
 .گفتم نميدونم چطور آقا نويد باور کرد
 .واقعا بايد چي مي گفت ؟ آخه چه دليلي مي آورد ولي بازم اشتباه کرد من و مقصر نشون داد
من  :باشه درست اما نبايد من و بده مي کردي جلو عمو ميدوني چقدر ناراحت شدم حتما عمو
 .هم ناراحت شده
 .آرشا  :من که گفتم بيا بريم نيومدي من اومدم
من  :ديگه بيخيال  ،االن داريم کجا ميريم
 .آرشا  :شرکت
 .من  :اوه بريم ببينم چطوره
 .چند مين بعد بعد آرشا کنار ساختمون بزرگي نگه داشت
 .آرشا  :پياده شو
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باهم پياده شديم و دستم و گرفت اول تعجب کردم اما بعد سعي کردم عادي برخورد کنم داخل
شرکت رفتيم که آرشا سوئيچ ماشين و دست نگهبان داد بعضي ها با تعجب به من نگاه مي کردن .
باهم به دفترش رفتيم تلفن و برداشت
آرشا  :چي ميخواري ؟
من  :چي دارين ؟
 .آرشا  :همه چي
 .من  :کيک شکالتي و قهوه  .دستش رو شماره تلفن حرکت کرد
 .آرشا  :کيک شکالتي و دوتا قهوه بيار اتاقم
بعد از يک دقيقه دوتا تق به در خورد
 .آرشا  :بيا تو
 .يه دختر که ميخورد تقريبا هم سن من باشه  ،آرايش غليظي هم داشت
 .بفرمائين_
آرشا  :بزار روي ميز  .و به ميز روبه روي من اشاره کرد  .وقتي که گذاشت منتظر به آرشا
 .نگاه کرد
آرشا  :ميتوني بري  .از در که رفت بيرون رو به آرشا گفتم
 .من  :چرا انقدر اخمالويي و جدي  ،اَيي
 .آرشا  :من با همه همينطورم
 .من  :خوب نباش
آرشا  :نميشه  ،همه من و همينطور ميشناسن منم با اين اخالق چند ساله بزرگ شدم فقط يکي
با تو و يکي هم رادمهر هست نميتونم جدي باشم چون يک ذره هم جدي نيستيد هرچقدر هم حرف
 .بزنم بهتون حيا نمي کنيد و پروئيد
 .من  :مخلصم  ،صفت ديگه اي داري بگو  .لبخندي زد
 .آرشا  :نه همينا بود فعال
 .گوشيم زنگ خورد
 .من  :نه تعارف نکن اگه هست بگو
 .آرشا  :نه بعد خودت ناراحت مي شي منم که منت کشي نميکنم
من  :پرو
 .موبايل و برداشتم شماره ناشناس بود  ،تماس و برقرار کردم
من  :بله ؟  .صداي پر استرس و آشنايي رو شنيدم
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آرام ؟_
من  :ساغر تويي ؟
ساغر  :آره
چيزي شده ؟ با گريه گفت  :من
ساغر  :توروخدا خودتو برسون عمارت  .آثار لبخندي که چند ثانيه پيش که رو لبم مشهود بود
جاشو به اخم داد
 .من  :چي شده ساغر داري مي ترسونيم
 .ساغر :هيچي نپرس فقط بيا
من  :باشه باشه  .تلفن پرت کردم تو کيفم
 .من  :آرشا لطفا بريم عمارت نمي دونم چي شده
 .آرشا  :باشه
 .باهم از شرکت زديم بيرون و سوار ماشين شديم با استرس پام و تکون مي دادم
.من  :خيلي استرس دارم
 .آرشا  :چيزي نيست
 .من  :نه  ،نه حتما هست که ساغر اونطور با ترس و گريه حرف مي زد ديگه
 .آرشا  :ايشاهلل چيزه خاصي نيست
 .من  :اميدوارم همينطور باشه
سرعتش و بيشتر کرد و بالخره بعد از يک ربع که برام اندازه چند قرن گذشت رسيديم  .پام و
از ماشين گذاشتم بير ون که باصداي خانم خانم گفتن ساغر قلبم تو سينه کوبيد  ،نکنه واسه شيرين
جون اتفاقي افتاده  .رو کردم طرف آرشا
من  :فقط دعا کن اون چيزي که فکر مي کنم نباشه  .اونم دست کمي از من نداشت  ،اما
 .همونطور اخم و جديتش رو صورتش خودنمايي مي کرد
با زانوهاي سست در عمارت و باز کردم  ،آب دهنم و قورت دادم نفس عميقي کشيدم  .بلند
صدا زدم
من  :ساغر ؟
 .چند ثانيه بعد صداي پاي ساغر و روي راه پله ها شنيدم  .نگاهي کردم گونه هاش خيس بودن
ساغر  :اومدي بالخره ! ؟
من  :بگو چي شده ساغر ؟
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ساغر  :بيا باال اتاق خانم  .چشمام و رو هم فشار دادم  ،خدايا کمکم کن ! نزار باز اون حس
تنهايي بياد سراغم با تمام انرزي که داشتم پله هارو طي کردم و رفتم داخل اتاق  .با ديدن شيرين
 .جون نتونستم تحمل کنم بي محابا اشکام رو صورت جاري مي شد
من  :ش..شيرين جون  .به سختي و با اشاره با دست بهم گفت که بيام کنارش  .رفتم کنار
تختش
من  :شيرين جون  ،پاشو ديگه  .چرا اينجوري خوابيدي ؟ مثل هميشه سرزنده باش  .شيرين
 .جون توروخدا بلند شو ديگه
 .شيرين  :دخترم...وک..يلم ..مياد همه چيزو مي فهمي  ،فقط ..حاللم کنيد
من  :نه  ،نه شيرين جون التماس مي کنم پاشو  .به هق هق افتاده بود دستش و گرفتم که انگار
يه تيکه يخ تو دستم بود  .شدت گريم بيشتر شد  ،چرا ؟  ،چرا شيرين هم از پيشم رفت ؟ بلند داد
 .کشيدم خدا
 .که چشمام تار شدن و چيزي نفهميدم
مريم
گوشيم زنگ خورد  ،شماره ناشناس بود جواب دادم
من  :بفرمائيد ؟
مريم خانوم زود بيا آرام حالش بده_
من  :شما ؟
ساغرم_
 .من  :خوبي ؟ چي شده  .بلند زد زير گريه  ،تلفن و از گوشم دور کردم
من  :ساغر جان آروم باش چي شده ؟
 .ساغر  :خانوم به رحمت خدا رفت
من  :کدوم خانوم ؟
ساغر  :شيرين خانوم
 .من  :ساغر راستش و بگو
ساغر  :به خدا  ،مگه االن وقته شوخيه ؟
من  :با  ..با  ...باشه باي
گوشي و قطع کردم نه  ،نه بايد مي رفتم باورم نميشه من سرسري مانتو شلوار پوشيدم و رفتم
پايين
مهشيد  :کجا ؟
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من  :مامان ببخشيد اما هيچي نپرس  ،بعدا برات ميگم  .خدافظ  .آسانسور پارکينگ بود حاال تا
بياد باال من مردم و زنده شدم  ،پله هارو تند تند طي کردم سوئيچ ماشين و زدم و در پارکينگ باز
کردم  .بعد از چند دقيقه دم در رسيدم به در کوبيدم که نگهبان باز کرد بي توجه بهش بدو بدو راه و
طي مي کردم
خانوم  ،خانوم_
به در رسيدم و باز کردم چند نفري و ديدم که مشکي تنشون بود نه خدا  ،آرام نميتونه زانوهام
سست شدن ر و زمين افتادم اشکام دونه رونه رو گونه هام مي ريختن  ،ساغر و ديدم دوان دوان به
سمتم ميومد
ساغر  :واي توروخدا شما تحمل کنيد  .بياين بريم پيشه آرام خانوم من نميدونم بهوش اومد چي
بگم  .بلند شدم باهم به اتاق باال رفتيم درو باز کردم  .واقعا دل ميخواست که يکي از زندگيش بدونه
 .و بهش بگه شيرين هم مرد  ،واقعا خيلي سخته
رفتم باالسرش پيشونيش و ناز دادم آروم صدا زدم
من  :آرام  ،آرام بلند شو  .چشماش تکوني خوردن يدفعه با ترس چشماش و باز کرد
آرام  :واي مريم تو اينجا چيکار مي کني
 ...من  :آرام من
آرام  :نميدوني چه خوابي دي دم مريم  ،نميدوني  ،بدترين خوابه عمرم بود الهي هيچوقت اون
روز نياد  ،مريم خيلي خوابه بدي بود خواب ديدم شيرين جون  ...ول کن نگم بهتره االن اشکم در
 .مياد  .چشماشو بادستاش باد زد
بغض بدي گلوم و گرفته بود
من  :من رفتم  .پشت کردم بهش و دستم و رو دهنم گذاشتم که صدام نره سريع از اتاق خارج
شدم  .درو که بستم رفتم اتاق بغلي و باصداي بلند گريه کردم  ،من نميتونستم به ارام بفهمونم که
همچين اتفاقي افتاده چون در توان من نبود هر چي باشه دوستمه عزيزمه نميتونم ناراحتيش و ببينم .
دره اتاق باز شد ساغر اومد داخل
 .ساغر  :مريم خانوم توروخدا بياين ديگه
من  :ساغر لطفا از من نخواه  ،من نميتونم  .درو بست و رفت چند دقيقه بعدش صداي ارام و
شنيدم که داد و بي داد مي کرد در اتاقم با شدت پرت شد آرام و پژمرده ديدم که با صداي لرزون
 .گفت
آرام  :مريم اينا چي ميگن  .درسته ؟ .نتونستم جلوي خودم و بگيرم با هق هق سري تکون دادم
.
آرام  :مگه من چه گناهي کردم که سرنوشتم انقدر تلخه  ،خوب خدا تو که همه رو ازم مي
گيري منم پيشه خودت ببر  .زير لب با خودش تکرار کرد منم پيشه خودت ببر  .به گوشه اتاق تکيه
 .داد و به نقطه اي زل زد  ،چيکار مي کردم ؟ چيکار ميتونستم انجام بدم
 .سروصداي پايين خوابيد انگار اون چند نفر رفته بودن صداي در اتاق اومد
 .من  :بفرماييد
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آرشا بود چشماش قرمز شده بودن به آرام نگاه کردم دوباره اشکام راهي شدن  .از جام بلند
شدم و از اتاق زدم بيرون  .رونيکا رو ديدم که خيلي شاد و خوشحال داشت با موبايلش حرف مي زد
 .رونيکا  :واي آره مرد راحت شد کارم
رونيکا  :آره ديگه ازهم جدا ميشن منم ميرم پيشه آرشا و ديگه اين قضيه مزخرف آرام تموم
 .ميشه
رفتم از پشت با انگشت اشارم زدم پشتش نگام کرد
من  :موفق و موعيد باشي  .شک زده نگاهم کرد
من  :چشات و اينطوري نکن همينطوري که قيافه نداري اينطوري کني ديگه ميترشي  .و با
 .پوزخند از کنارش گذشتم حوصله بحث با اين يکي و تو اين وضعيت نداشتم
آرشا
رفتم کنارش
من  :آرام ؟
جوابي نداد
من  :آرام هممون از مرگ مادر ناراحتيم حتي خودمم هنوز باورم نميشه اما بايد قبول کنيم ،
ميدونم واست خيلي سخته اما تحمل کن  .نگاهش کردم قطره اشکي از چشماش چکيد آروم گفت
آرام  :چقدر ديگه؟ نميتونم  .سرش و رو زانوهاش گذاشت  .بهترين راه اين بود که تنهاش
بزارم تا بيشتر فکر کنه شايد دوباره پا برجا شد  .از جام بلند شدم و از اتاق زدم بيرون .رفتم پايين
 .صداي گريه مي يومد سالن رفتم که دختر خالم مژده و خالش و ديدم
مژده  :مريم حال آرام چطوره ؟  .با آه گفت
 .مريم  :بد
 .من  :سالم  .خاله با ناراحتي نزديکم اومد و بغلم کرد
خاله  :تسليت ميگم  .و دوباره بلند زد زير گريه
 .مژده هم غمگين تسليتي گفت  .کلي کار داشتم بايد مي رفتم دنبال کاراي مادر
مريم
هوف امروز چه روز سختي بود کنار آرام رو تخت دراز کشيده بودم  .شامم نخورد حتي فردا
 .روز خاکسپاري بود
آرام
با سر و صدايي که از پايين ميومد از تخت اومدم پايين چه خبر بود ؟  .با به ياد آوردن مرگ
شيرين جون غمه دلم تازه شد  ،چرا نميتونم باور کنم اين اتفاق و ؟ امروز  ...امروز روز
خاکسپاري شيرين جون بود  .اشک از چشمام جاري شد رفتم سمت کمد مانتو شلوار مشکيم و
برداشتم کتوني و شال مشکمم رو تخت پرت کردم بعد از پوشيدن مانتو و شلوار کتونيم و پام کردم و
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شال و رو سرم مرتب گذاشتم رفتم جلو آيينه قيافم رنگ پريده تر از قبل شده بود  .پوزخندي به خودم
 .و زندگيم زدم با بي ميلي از اتاق رفتم بيرون  .چشمم به آرشا خورد گفتم
من  :کي ميريم ؟
آرشا  :کجا ؟
....من  :بيمارستان و بعدش
آرشا  :ميتوني ؟ .با بغض گفتم
.من  :اوهوم
 .آرشا  :باشه اما بيمارستان و مرده شورخونه نمي برمت  ،فقط مراسم تشييع جنازه
....من  :نه من بايد بيام لطفا
 .آرشا  :اصرار نکن آرام  ،تو همينطوري حالت بد هست اونجام بياي دوباره از حال ميري
 ...من  :نه من
آرشا  :آرام گفتم نه ! با بغض و عصبانيت باشه اي گفتم و از عمارت زدم بيرون رفتم
پارکينگ و منتظرش موندم  .وقتي که اومد باهم سوار ماشين شديم بعد از چند دقيقه دم بيمارستاني
نگه داشت  .نيم ساعت بعدش آرشا اومد جلومون ماشين آمبوالنسي حرکت کرد حدودا يک ساعتي
 .گذشته بود که به بهشت زهرا رسيديم  .خواستم پياده شم که آرشا دستم و گرفت
آرشا  :آرام مرده شور خونه نمياي  .باشه ؟ .با عصبانيت گفتم
 .من  :باشه
 .از ماشين پياده شدم و که حضور مريم کنارم حس کردم
 .مريم  :گريه نکن انقدر آرام
من  :چطور گريه نکنم مريم  ،من دارم مي ميرم انقدر ناراحتم که خدا ميدونه احساس مي کنم
 .خيلي بدبختم  .بغلم کرد
 .مريم  :نزن اين حرفارو
 .من  :مريم ميخوام برم سر قبر مادرم
 .مريم  :باشه برو
تنهايي از بين قبر ها عبور کردم که به سنگ مشکي رنگي برخوردم که اسم مادرم روش حک
.شده بود نشستم و با بغض شروع کردم تعريف کردن زندگيم
من  :سالم مامانم  ،خوبي ؟ مامان ميدوني چقدر دلم برات تنگ شده ؟! تنهام که گذاشتي بابا
کلي من و اذيتم کرد  ،فرار کردم از اون خونه انقدر با مريم گشتيم که جاي خوب پيدا کردم جاي
خوب نه  ،عالي  .يه خانوم پير که بايد پرستارش مي شدم اون با اين که مادر نبود اما مثل يه مادر
حمايتم کرد کمک کرد تا درسم و بخونم چقدر خرج و مخارجم و داد  ،البته يکم من و اذيتم کرد که
گفت با نوه اش ازدواج کنم اما االن که فکر مي کنم ميبينم نه حس مي کنم مرد خيلي خوبيه البته
 .اعصاب خورد کن  .اشک هام باهم مسابقه گذاشته بودن
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من  :مامان امروز که اينجام براي اينه که خدا اون زن و هم از من گرفت االن من خيلي تنهام
 ....مامان جز آرشا و مريم هيچ کسي و ندارم
مريم
 .گوشيم زنگ خورد رادمهر بود جواب دادم
 .رادمهر  :سالم عزيزم  .جدي گفتم
 .من  :سالم
رادمهر  :خوبي ؟
 .من  :ممنون
رادمهر  :کجايي ؟
 .من  :قبرستون
رادمهر  :درست حرف بزن مريم  ،دليل نميشه چون حاال يه مشکلي تو رابطه مون پيش اومده
اينطوري حرف بزني با من  ،بگو کجايي ؟
من  :بابا قبرستونم  .نفس عصبي کشيد  .تو اون شرايط نميدونستم بخندم يا گريه کنم
...رادمهر  :مريم حرصي نکن من و اه هي ه
 .من  :اي بابا مگه خبر نداري  ،شيرين جون دار فاني و وداع گفت
رادمهر  :چي ؟ چرا آرشا چيزي نگفت ؟
 .من  :اون وقت سر خاروندنم نداره همه کارا افتاده رو دوش خودش
رادمهر  :بهشت زهرا اي ؟
 .من  :آره
 .رادمهر  :باشه االن خودم و مي رسونم خداحافظ
 .من  :باي
با صداي ال اله هللا روم و برگردوندم  ،به آرام نگاه کردم که با دو خودش و به جمعيت رسوند
مريم
 .همه رفته بودن  ،آرام و که بي حال رو خاک خوابيده بود بلند کردم
من  :بسه دختر  .به خودم تکيه اس دادم و سمت ماشين بردمش آرشا از دور با ديدنم اومد و
 .گفت
 .آرشا  :تو برو پيش رادمهر  .رفت کمرم و گرفت و دم گوشم گفت
آرشا  :با ضجه زدن  ،گريه کردن و اذيت کردن خودت مطمئن باش من عذاب مي کشم  ،با
خودت اينطوري نکن  .جوابي ندادم  ،رو صندلي ماشين نشوندم  .سرم و به شيشه ماشين تکيه دادم
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و چشمام و بستم  .چشمام به شدت پف کرده بودن انقدر بينيم و کشيده بودم که زخم شده بود  .يکي
 .دوساعت بعد به عمارت رسيديم بالفاصله به اتاق رفتم و رو تخت دراز کشيدم حوصله نداشتم
مريم
 .رو مبل نشسته بوديم که رادمهر گفت
رادمهر  :چي شد آخه ؟
 .من  :منم نميدونم
رادمهر  :آرشا تو ميدوني ؟
 .آرشا  :سرطان داشت و به ما نميگفت
! من  :واقعا
 .رادمهر  :عجب
آرشا  :چيزي که داري اذيتم ميکنه اينه که چرا بهم نگفت ؟ شايد ميتونستم منه لعنتي جلوي
 .مرگش و بگيرم
 .من  :پشت مرده حرف نزنيد  .ولي يه چيزي
رادمهر  :چي ؟
 .من  :فکر کنم با اين وضعيت آرام افسرده بشه
 .آرشا  :نه فکر نکنم
 .من  :باشه من از االن گفتم  .ساغر اومد
 .ساغر  :بفرماييد قهوه
من  :ممنون الزم بود واقعا  .بقيه هم تشکر کردن  .گوشيم زنگ خورد مامان بود
من  :جانم مامان ؟
مهشيد  :سالم  ،کجايي ديروز يه اس ام اس دادي که ميموني پيشه آرام چي شده ؟
 .من  :واي مامان يادم رفت بگم بياي
مهشيد  :کجا ؟
 .من  :مامان شيرين جون به رحمت خدا رفت
مهشيد  :شيرين خانم ؟
 .من  :آره
مهشيد  :راست ميگي مادر ؟
من  :آره مامان
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مهشيد  :واي چرا زودتر نگفتي من بيام آرام چطوره ؟
من  :حالش بده
مهشيد  :من فردا ميام  ،توام هواي آرام و داشته باش از طرفم سالم برسون خيلي ناراحت شدم
.
من  :آره مامان جان  ،کاري نداري ؟
 .مهشيد  :نه دخترم خدانگهدار
من  :خداحافظ
ساغر داشت مي رفت که پرسيدم
من  :نهار چي داريم ساغر ؟ .سرش و انداخت پايين
 .ساغر  :شرمنده  ،نهار هيچي درست نکردم
من  :مشکلي نيست  ،برو  .رادمهر ؟
رادمهر  :بله ؟
 .من  :برو غذا بگير
رادمهر  :من ؟
 .من  :نه من
رادمهر  :بابا حال ندارم که  ،بهشت زهرا نهار دادن ما مثل منگال فقط مشغول جمع جور
 .کردن کارا بوديم از نهار جا مونديم
 .کوسن رو مبل و برداشتم و محکم پرت کردم که خورد به صورتش
من  :نخوردي مگه مردي رادمهر  ،چقدر تنبل و شکمويي  ،انقدر بدم مياد از اينجور آدما  .و
قيافم و جمع کردم  .که از جاش تند بلند شد  .ابروهاش و انداخت باال
رادمهر  :باشه  .بلند شد و رفت بيرون  .بهش بر خورده بود .تو دلم لبخندي زدم با به ياد
آوردن حال آرام دلم گرفت خدايا يه راهي پيش روم بذار تا بتونم کمکش کنم  .آرشا رو ديدم که دم
 .در بود برگشت و گفت
 .آرشا  :دارم ميرم داروخونه  ،اتفاقي افتاد زنگ بزن
من  :چرا ؟
 .آرشا  :قرص بخرم
من  :ببخشيد اگه فوضولي ميکنم قرص چي ؟
آرشا  :قرص خواب آور  .خيلي دوست داشتم بدونم چرا اما االن موقعيتش نبود  ،صدرصد هم
 .خوشش نميومد
 .من  :باشه هر چي شد اطالع ميدم  .و رفت
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دو ماه بعد
آرشا  :آرام بس کن  ،خسته شدم ميفهمي  .بابا تا کي ميخواي خودت و تو اتاق حبس کني  .غذا
که نميخوري  ،حرف که نميزني  ،بيرونم نمياي فقط و فقط يه گوشه نشستي يا کارت گريه هست يا
 ....غرق شدن تو خاطراتت  ،خيلي ضعيفي خيلي خيلي ضعيفي
 .آرام  :آره من ضعيفم  ،برو بيرون  .آرشا خواست حرفي بزنه که با داد گفت
 .آرام  :برو بيرون
 .نفس عصبي کشيد و از اتاق اوند بيرون  ،درو محکم بهم کوبيد
 .آرشا  :لعنتي
 .من  :گفتم بهتون که افسرده ميشه  ،رادمهر
رادمهر  :هوم؟
 .من  :يه روان پزشک خوب بايد پيدا کنيم
 .رادمهر  :بايد از دوستام بپرسم کسي و سراغ داره يا نه
 .من  :حتما بپرس
موباليش و برداشت  ،يکي دو ساعت به دوستاش زنگ زد و باهم حرف زدن  .ديگه خسته شدم
.
 .من  :رادمهر چي شد  ،خسته شدم اگه نيست بريم بيرون يه جا رو پيدا کنيم
رادمهر  :نچ صبر کن ديگه  ،بزار به اين آخري هم زنگ بزنم  .گوشي و دم گوشش گرفت
رادمهر  :سالم آقاي دکتر  ،خوبي شاهين ؟
رادمهر  :ببين تو  ،توبيمارستاني تخصصي بالخره چند تا دکتر مختلف اونجا فعاليت دارن ؛
مبخواستم بدونم روانشناس خوب سراغ داري ؟
رادمهر  :جدي ؟ ممنون ميشم آدرس و بدي بياد اينجا  ،اگه موافقت نکرد يکي ديگه رو پيدا کن
اگرم پيدا نکردي اطالع بده حداال مکان خانوم باشه چون کسي که مشکل داره دختره شايد راحت تر
 ...... .باشه  ،آدرس و يادداشت کن
 .رادمهر  :خداحافظ داداش لطفت و جبران مي کنم  .گوشي و رو ميز گذاشت
 .رادمهر  :حله
.من  :واقعا ؟! کي هست؟ چي هست؟ کجا هست ؟
رادمهر  :فوق ليسانس روان پزشکي داره  ،مطب جداگانه داره براي خودش  ،نميدونم آدرسش
 .و خودش مياد
 .من  :خوبه
 .آرشا :هيچي مهم نيست فقط مثل قبلش بشه
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 .من  :ميشه نگران نباش
 .رادمهر  :هوف
 .آرشا  :وکيل چند روز ديگه ميخواد بياد
رادمهر  :وکيل کي ؟
 .آرشا  :وکيل مادر
رادمهر  :خوب ؟
آرشا  :ميخوام تا اون م وقع حالش خوب باشه شده يکم  ،چون وکيلش تاکيد کرده بايد من و آرام
 .باشيم وگرنه چيزي و نميخونه
 .رادمهر  :خوب ديگه در مورد شماس
 .من  :آره  ،اگه روان پزشکش روان پزشک باشه هرچه زود تر حالش و بهبود ميبخشه
 .آرشا  :اميدوارم
 .رادمهر  :نگران نباش پسر همه چي حل ميشه
آرام
چرا انقدر به من گير ميدن ؟ من دوست ندارم کسي و ببينم دوست ندارم تو محيطي باشم ،
.نميخوام هيچي و هيچکس و نميخوام  .از جام بلند شدم و به حموم رفتم
آب گرم و باز کردم اومدم بيرون و از کمد لباسي برداشتم  .بعد از نيم ساعت استحمام از حموم
خارج شدم  .لباس ام و پوشيدم و طبق معمول يارو تخت بودم يا رو زمين مي نشستم  ،رو تخت دراز
 .کشيدم
آرشا
به معناي واقعي ديگه خسته شدم  ،يعني چي واقعا ؟ خسته شدم  ،خستم کرده  ،چقدر خواهش و
 .تمنا کنيم که يه ذره از اون حالت افسرده اش خارج شه
رفتم حياط و باغ پشتي تند تند قدم مي زدم و عصبي دست الي موهام مي کشيدم که آقا جعفر و
ديدم
 .جعفر  :چي شده پسرم  ،انگار خيلي اوضاع حالت مناسب نيست
من  :بله ؟
 .جعفر  :ناراحت نباش پسرم تحمل کن
.من  :نميتونم آقا جعفر  ،خسته شدم  .تا کي بايد صبر کنم تا درست شه ؟
جعفر  :هيچوقت براي به دست آوردن کسي يا چيزي عجله نکن  ،حتما باز رفتي و بحث
کردي که جز ناراحتي براي خودت و اون نداره  .ديگه آزادش بزار  ،يک ماه ديگه صبر کن
 .بالخره دختره روحش لطيفه و تحملش کم وقت بده تا به خودش بياد
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من  :باشه  ،باشه اين همه صبر کردم يک ماهم روش اما آقا جعفر اگه درست نشد چي ؟
 .درست مي شه  ،توکل کن به خدا  .حاال برو داخل هوا سرده مريض ميشي  :جعفر
من  :خسته نباشيد  .هوا سرد بود اما از درون داغ بودم پله هاي عمارت و يکي دوتا رفتم باال
 .داخل عمارت رفتم و سمين خانوم و صدا زدم
 .من  :يه قهوه تلخ بيار
 .سيمين  :چشم آقا
 .رو مبل نشستم و شقيقه هام و ماساژ دادم
هوف دوماه کم نيست که  ،دوماهه خودش و اونجا حبس کرده بيرون نمياد  .بالخره مرگ حقه
 .دليلي نداره تا اين حد پيش بره
سيمين  :بفرمائيد آقا
 .من  :ممنون
به بخاري که از قهوه خارج مي شد خيره شدم  .گاهي اوقات حس مي کنم خيلي دوسش دارم
ام ا شايد هوس بود ؛ ولي تا به حال به عمرم همچين احساسي به کسي نداشتم  .هيچوقت دوست ندارم
روزي ناراحت ببينمش  ،يعني اون حالت لجوج و شيطون رو بيشتر از روحيه افسرده آروم دوست
 .دارم
 .قهوه رو مزه مزه کردم  .تو فکر بودم که کسي به بازوم زد  .نگاه کردم رادمهر بود
 .من  :قهوه دستمه ها
رادمهر  :خوب ؟! نوش جونت چيکار کنم ؟
 .من  :هيچي
 .رادمهر  :داداش انقدر ناراحت نباش
 .من  :نه ناراحت نيستم
رادمهر  :دوسش داري ؟ مکث کردم  ،با بهترين دوستم که تعارف نداشتم
! من  :آره اما بعضي اوقات فکر ميکنم از رو هوسه
! رادمهر  :مطمئنم عشقه
 .من  :از اين بحث بيايم بيرون
 .رادمهر  :باشه
من  :دکتره کِي مياد ؟
رادمهر  :فردا
 .من  :خوبه
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سه هفته هفته بعد
من  :نتيجه
ساناز  :ببينيد تقريبا از اون روحيه افسرده اش بيرون آوردمش  ،سعي کنيد فضاي خونه رو
شاد نگه داريد مسافرت بريد  .تا اون اتفاق ها بر اي لحظه اي فراموشش شه  ،خوشحالش کنيد درسته
يکي مرده اما شما بي قراري نکيد و ناراحت نباشيد تا اونم روانش بهم نريزه سختي تو زندگيش
مخصوصا نوجواني که دوره مهميه زياد کشيده واسه ي همين يکم هضم کردن اين مشکالت براش
سنگينه  .اين آخرين جلسه من بود و هست اميدوارم موفقيت آميز بوده باشه شمارمم دارين اگه خدايي
 .نکرده مشکلي پيش اومد اطالع بدين
 .من  :ممنون
 .مريم  :خيلي لطف کردي ساناز جان فقط
 .ساناز  :خواهش ميکنم  .با اجازه
مريم
رفت  ،خداکنه حالش خوب شده باشه گفته که ما نريم تو اتاقش تا زماني که خودش با ميل
 .خودش بياد
من  :بچه ها به نظرتون درست شده ؟
 .رادمهر  :نه  ،فکر نکنم
 .آرشا  :نظره منم همينه
! من  :اه اي بابا  ،ايشاهلل که حله
 .رادمهر  :ما از خدامونه
 .سه نفري رو مبل نشستيم
 .به ساعت نگاه کردم چهار  ،شيش  ،هشت  ،ده
 .من  :شب شد شامم نخورديم نيومد که نيومد  ،هرچي پولم به اون دکتر داديم به فنا رفت
آرشا  :پولش مهم نيست  ،االن اعصابم از اين خورده که اين همه وقت گذاشتيم هيچي به هيچي
.
 .رادمهر  :پاشين  ،پاشين بريم شام بخوريم
از جامون بلند شديم و باهم سه نفري سمت سالن غذا خوري قدم برداشتيم که صداي در اتاق و
شنيديم وا يستاديم باهم سرمون و طرف پله ها گرفتيم که آرام و ديدم .نگاهمون کرده لبخندي زد
 .آرام  :سه کله پوک  ،چرا اينجوري نگاه ميکنيد
 .جيغ بلندي زدم  ،با دو رفتم بغلش
من :واي آرام
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آرام  :چته ؟
من  :هيچي خوشحالم ! چشماش و ريز کرد و با لبخند گفت
 .آرام  :برو اونور نزديکم نياها
 .من  :بي لياقت
 .آرام  :ديگه ديگه
آرشا  :حال شما ؟
 .آرام  :سالم داره
رادمهر  :حالت خوبه ؟
 .آرام  :تقريبا
 .آرام  :بريم شام گرسنمه
 ...من  :آره اما زياد بخور چون راستش و بخواي
آرام  :چي ؟
من  :زشت شدي  ،شبيه مارمولک شدي که زير آفتاب ميمونه بي جون ميشه  ،جون نداري  .با
 .دو اومد نزديکم که جا خالي دادم
 .آرام  :بي مزه
رفتم سالن غذاخوري ماهم مثل جوجه اردک پشتش راه افتاديم  .دور هم رو ميز نشستيم براي
خودمون غذا مي کشيديم که صداي پايي رو شنيديم  .رونيکا همچنان که نگاهش به آرام بود گفت
رونيکا  :آه مي گم چرا خونه آرامشش و از دست داده  .آرشا نگاه غضب ناکي بهش انداخت که
با لکنت گفت
 .رونيکا  :م ..من ..منظورم اين بود که شور و نشاط قبل و به دست آورد
آرام  :اوهوم  ،متاسفانه يا خوشبختانه  .رونيکا فشاري به دندوناش آورد و کنار من نشست .
 .بعد از شام باهم تو حال نشسته بوديم و ميوه مي خورديم
من  :چند وقته اينجا پالسم  ،مامانم که همش ميگه اگه اونجا بيکاري بيا خونه الکي نمون کار
 .درست نکن
 .آرام  :راست ميگه ديگه االن بيکاري برو
.رادمهر  :کجا نه بمون
آرام  :چي ؟
 !.رادمهر  :منطورم اينه که االن شبه کجا بره
 .من  :خوب ميرم خونه ديگه
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 .رادمهر  :نه امشب نه
 .من  :ببين فکر و خيال نکن بمونمم ميرم پيشه آرام
 .آرشا  :نچ آرام از امشب اتاق خودش مياد
 .من  :پس در اين صورت ميرم
 .آرام  :اي بابا من شوخي کردم گفتم برو بي مزه
 .من  :نه بابا جدا از اون بايد برم
 .آرام  :نه بمون
من  :تاشب يه فکري مي کنم ؛ راستي ؟
آرام  :چي ؟
من  :به بابا بگم مسافرت آلمان و رديف کنه ؟
آرشا  :واسه کِي ؟
 .من  :نميدونم يه زمان و خودتون بعدا مشخص کنيد
رادمهر  :قضيه چيه ؟
من  :الزم نيست تو بدوني  ،هميني که ميشنويه تورو هم با خودمون هيچ جا نميبريم  .موزي
 .لبخند زد
 .رادمهر  :باشه منم کلي کار رو سرم ريخته نميام
 .من  :اون لبخندت و سر چي بزارم
رادمهر  :لبخندم نزنيم ؟
 .من  :اون مجازه
رونيکا  :آلمان ميريد ؟
 .آرام  :بله
 .رونيکا  :همسفريم پس  ،چون منم باهاتون ميام
 .آرام  :بيا  .زير لب گفت تو که همه جا آويزوني نميومدي تعجب مي کردم
آرام
 .يک ساعتي باهم گفت و گو مي کرديم که آرشا گفت
 .آرشا  :بريم بخوابيم ساعت از نصفه شبم گذشته  .دستم و گرفت و سمت اتاق هدايتم کرد
مريم  :من چي کار کنم ؟
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من  :تو مي موني  .عصبي اي بابايي گفت و به رادمهر چشم قره رفت  .به سمت آرشا برگشتم
 ،آخي البد دوباره تو اون مدت قرص خواب خورده ديگه چقد بدم من  .داخل اتاق رفتيم که بغلش
کردم و گفتم
من  :آرشا اگه ناراحتت کردم و حرصت دادم ببخشيد بابت خوابت هم عذر ميخوام  .چند ثانيه
بعد ب**و*سه اي رو موهام زد و گفت
آرشا  :قبول اما هيچ وقت زود روحيه ات رو از دست نده  ،من ميدونم قوي اما سعي کن قوي
.تر کني خودت و
 .من  :باشه
از بغلش بيرون اومدم و به سمت تخت رفتم  ،دراز کشيدم  .که بالفاصله چشمام گرم خواب شد
 .و طبق معمول آرشا رو يادم رفت
صبح با صداي آرشا از خواب پريدم
 .آرشا  :آرام پاشو  ،پاشو سريع وکيل اومده
من  :وکيل کي ؟
 .آرشا  :مادر
من  :آها کجاست ؟
 .آرشا  :پايينه
 .من  :باشه  ،باشه
آرشا  :آرام از تخت دل بکن بيا حاضر شو
من  :آه  ،باشه برو  .از جام بلند شدم و تونيک آستين بلند مشکي و شلوار مشکي پوشيدم موهام
 .و جمع کردم  ،شال مشکي ساده رو روي سرم آزاد گذاشتم و پايين رفتم  .با ديدن وکيل گفتم
 .من  :سالم صبح به خير
صبح بخير ؛ لطفا همه بشينيد تا وصيت خدابيامرز و براتون بخونم  .نشستيم رو مبل و برگه _
 .اي رو از داخل کيف سامسونتش خارج کرد و شروع کرد به خوندن
وصيت ساده اي دارم  ،که عمل کردنش کاري نداره براتون  ،يک ماه بعد از مرگم لباساي _
تيره رو از تنتون در بياريد و لباساي رنگي به تن کنيد  ،غصه و گريه ممنوع  ،آرشا و آرام حق
طالق گرفتن رو ندارن تا بعد از شيش ماه که سند عمارت به صورت نصف نصف بينتون تقسيم
 .ميشه  ،و اين که چرا شمارو اجبار به اين ازدواج کردم
وکيل برگه رو ورق زد و رفت صفحه ي بعد گفت
اين رو هم خودتون بخونيد فقط وصيت اون خدابيامرز رو انجام بديد  .با اجازه _
من  :خيلي ممنون
آرشا  :خدانگهدار
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سمت کاغذ رفتم که آرشا گفت
آرشا  :بلند بخون
من  :اوکي
وقتي که ازدواج کردم اولين فرزندم ماه دخت بود که چهره اش با آرام مو نمي زد به شدت به _
ماه دخت عالقه داشتم و هميشه هر چيزي رو که ميخواست براش تهيه مي کردم نميذاشتم آب تو
دلش تکون بخوره با همسرم زندگي خوبي و داشتيم تا اين که يک روز با مسعود همسرم تنهايي به
بيرون رفتيم شب با خند از در وارد شديم که ديدم ماه دخت با حالت بدي رو زمين افتاده بود و مي
لرزيد تا به خودمون بيايم فهميديم تشنج کرده زنگ زديم به دکتر خانوادگيمون که بياد بعد از يه ربع
در عمارت زده شد تا دکتر بياد و درمانش کنه تک دخترم از دستم رفت از اون به بعد دوست نداشتم
هيچ بچه اي داشته باشم تا اين که مسعود کلي اصرار و ال تماس که دارم اشتباه مي کنم بايد به زندگيم
ادامه بدم اما به ماه دخت عالقه شديدي داشتم بعد از اون مادر آرشا و يه دختر و پسر ديگه به دنيا
آوردم يعني سه تا بچه که رويا و رامين دوقلو بودن و مامان آرشا دنيا خواهر بزرگ تر  .بعد از
چند سال بالخره تو اومدي که مثل م اه دخت بودي برام خيلي دوستت داشتم و دارم آرشا هم مثل
پسرم هست  ،شما دوتا باهم خوشبخت مي شديد و به درد هم مي خوريد آرام تورو براي زيبائيت
مردها مي خواد و آرشا دخترا تورو براي پولت  ،براي همين شما دوتا اين دو مورد براتون اهميت
نداشت يعني براي آرام پول مهم ني ست و براي آرشا هم زيبائي يه دختر که زود بچسبه به اون دختر
زيبا براي همين شما به درد هم مي خوريد و باهم خوشبخت مي شيد  .آرشا تو رو از بين نوه هام
بيشتر دوست داشتم و آرام توروهم مثل دخترم ماه دخت که هيچ وقت مثل باقي دخترام نميشه دوستت
داشتم  ،فکر نکنيد که بد تون رو خواستم چون هميشه خوشبختي و خوشحالي شما برام مهم هست
 .اميدوارم که عشق بي پايان در قلبتون به وجود بياد
 .من  :اوه ماي گاد  ،چه زندگي عجيب و جالبي
آرشا  :هوم
من  :چيکار کنيم لباسمون و دربياريم ؟
 .مريم  :آره ديگه الاقل تن شيرين جون تو گور نلرزه  ،خوبيت نداره
من  :پاشين بريم تعويض  .رفتيم باال لباسامون و عوض کرديم يعني شيرين جون توقع داره
آرشا عاشق من باشه و من عاشق اون  ،پوف من اگه حسي داشته باشم اون عمرا داشته باشه عمرا !
فکرکن آرام يه روز بياد بهت بگه دوستت دارم چه خيال غير ممکني  ،آخه شيرين جون من به فدات
 .قربونت بشم اين چه وصيتي بود آخه
 .مريم  :داري به چي فکر مي کني ؟ بيا بريم ديگه
 .من  :آها اومدم
باهم سالن غذا خوري براي صبحانه رفتيم که رونيکارو ديدم با عصبانيت به من نگاه مي کرد
 .و قدم بر مي داشت
من  :بله ؟
رونيکا  :خيلي حال ميکني نه ؟
من  :باز چي به نفع من شده که داري مي ترکي رونيکا خانوم ؟
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رونيکا  :خفه شو تازه داشتم به هدفم مي رسيدم دختره ي مزاحم اگه اون وصيت لعنتي نبود من
 .امروز فردا با آرشا مي رفتم
من  :کجا به سالمتي  ،خيلي پررويي به خدا  ،اين و تو اون گوشات فرو کن خانوم جون من
عمرا از آرشا جدا شم  ،فکرش و از مخ پوکت بيرون کن  .خوب ؟
 .رونيکا  :من آرشارو بدست ميارم
من  :باشه اميدوارم موفق باشي  ،ما که بخيل نيستيم  .پوزخندي زدم و از کنارش رد شدم
کنارهم نشستيم و مشغول خوردن صبحانه شديم نبود شيرين جون کامال حس مي شد  ،نفس
عميقي کشيدم که مريم گفت
مريم  :چي شده ؟
من  :هيچي دلم واسش تنگ شد  .زير لب خود شيرينه رونيکارو شنيدم که بهش توپيدم
من  :چي ميگي تو رونيکا ؟
 .رونيکا  :همون که شنيدي
من  :اين سري نشنيده ميگرم  ،اما به خدا يه بار ديگه دم پر من شي هيچي  .با عشوه ايشي و
گفت و با ناز خوردن غذا ادامه داد  .بي اعصاب يه مقداري از غذا رو خوردم اما بعدش اشتهام پريد
.
من  :آرشا ميشه بريم سر خاک شيرين جون ؟
 .آرشا  :چرا که نه
 .رونيکا  :منم ميام
 .نگاه سراسر خشمي بهش انداختم با لبخنده مسخره اي گفتم
من  :تو با ما کجا نمياي ؟ مريم که از خنده سرخ شده بود آرشا عم لبخند ريز نامعلومي رو
 .لبش اومد رادمهرم بي تعارف خنده اي کرد اما من همچنان جدي بودم
 .رونيکا  :سر خاک خدابيامرزم نيام  .پوزخند صداداري زدم  .از سر ميز بلند شدم
من  :آرشا ميرم حاضر شم  .سري تکون داد به داخل اتاق رفتم تيپ قهوه اي زدم  ،کيفم و
 .برداشتم و از اتاق خارج شدم  .رفتم پايين که سينه به سينه با آرشا شدم
 .من  :برو حاضر شو
 .آرشا  :لباسام مناسبه  .نگاه سرتاپايي کردم  ،نه خوب بود
 .من  :باشه بريم
 .دست هم و گرفتيم  ،از در بريم بيرون که با صداي رونيکا سرجامون وايستاديم
رونيکا  :کجا منم دارم ميام  .جوا بي ندادم عصبي جلوتر حرکت کردم و از عمارت خارج شديم
 ،سمت شاگرد نشستيم رونيکا هم عقب نشست  .چند ساعت بعد به بهشت زهرا رسيديم زودتر پياده
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شدم و به سمت مقبره شيرين جون رسيدم فاتحه اي خوندم آرشا هم همينطور اما بعدش رفت  ،قطره
 .اشکي از گوشه چشمم چکيد
من  :مگه ميشه ناراحتت نباشم ؟ .نيم ساعت بعد از جام بلند شدم و سمت ماشين رفتم که صداي
آرشا و رونيکارو شنيدم  ،پشت به من بودم ؛ همونجا که بودم وايستادم با دقت به حرفاشون گوش
 .دادم
 .رونيکا  :اون و ولش کن باور کن باهم خوشيم ما
 .آرشا  :رونيکا بس کن اين بحث مسخره رو
ر ونيکا  :کجاس مسخره هست ما دوتا هم و دوست داريم مگه نه  .آرشا با صداي نيمه بلند گفت
 .آرشا  :من کِي بهت همچين حرفي زدم
رونيکا  :يعني دوسم نداري ؟
آرشا  :توقعي غير از داشتي ؟
رونيکا  :فکر نمي کردم  .با بغض گفت
رونيکا  :اون و دوست داري ؟
 .آرشا  :اون اسم داره  .ابروهام پريدنباال
 .رونيکا  :آرام و ميگم  .پوف اين سوال بود پرسيدي  ،خوب معلومه نه
آرشا  :آره  ،خيلي  .قلبم تاپ تاپ تو سينه ميکوبيد  ،آب دهنم و قورت دادم خدايا اين چي گفت
 ، .شايد توهمي شدم
رونيکا  :چي ؟
 .آرشا  :همون که شنيدي
 .رونيکا  :آره خوب  ،دوست دا شتن با عاشق بودن خيلي فرق داره  .بادم خالي شد
آرشا  :بزار مطمئنت کنم  ،اره عاشقشم  .واي دوباره قلبم تو سينه بي قرار کوبيد  .واقعا دوسم
داشت ؟ شايدم براي اينکه رونيکارو از خودش برونه اين و گفته  .پوزخندي به خودم زدم اي ارام
خنگ چه خوش خيالي  .سرفه اي کردم
من  :بريم  .آرشا با استرس نگاهم کرد
من  :چيزي شده ؟
آرشا  :نه ...نه نه ؛ بريم  .همه نشستيم تو ماشين  .سرم و تکيه دادم براي چند ثانيه چشمام و
 .رو گذاشتم که سوزشي گرفت
آرشا  :آرام ؟
من  :بله ؟
آرشا  :چيزي نميخوري ؟
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من  :نميخورما ولي چي ؟
 ...آرشا  :آب هويجي
 .من  :آب هويچ بستني
 .آرشا  :شما نميخوردي که
من  :آرشا اذيت نکن  .گوشه اي پارک کرد و پياده شد  .صداي رونيکارو شنيدم
رونيکا  :آرام واقعا چرا ؟
من  :ميشه بگي چي چرا ؟
رونيکا  :چرا نميزاري با آرشا باشم ؟
من  :وقتي اون قبل از ازدواجمون رغبت نکرده با تو باشه پس اگر مثال جدا بشيمم فرقي به
 .حال تو نميکنه خوب ؟ حرف الکي نزن لطفا
 .رونيکا  :چرا خيلي چيزا فرق ميکنه
 .من  :رونيکا ولم کن
 .رونيکا  :نميکنم بخدا که اينطوري راحتت نميزارم مطمئن باش آرام مطمئن
 .من  :من و تهديد نکن
رونيکا  :دارم جدي ميگم آرام  ،برو کنار از زندگي آرشا به نفع خودته  .بلند داد زدم
من  :تو نميخواد به فکر نفع و ضرر من باشي  .مکث کردم و آروم تر گفتم
من  :انقدر به من هشدار هاي الکي نده و نترسونم  .سعي کردم آرامشم و حفظ کنم ارشا با آب
 .هويجا اومد
آرشا  :برداريد سيني و بدم  .رونيکا خودش برداشت و منم اون دوتا رو نگه داشتم آرشا که
اومد بهش دادم و باهم خورديم وقتي تموم کردم سرم و اوردم باال که آرشا گفت
 .آرشا  :نوش جان
 .من  :اِه خيلي بدي خوب چيکار کنم صبحونه درست و حسابي نخوردم
 .آرشا  :منم بخاطر همون واست خريدم
من  :پس چرا واسه خودتم خريدي ؟
آرشا  :تو بخوري من چشمم دراد  .با چشماي درشت بهش نگاه کردم
 .من  :خيلي شکمويي
 .آرشا  :اون و ديگه خودت هرچي ميخواي اسمش و بزار
رونيکا  :ميشه اين لوس بازيارو بزاري براي بعد آرام  ،آرشا جان ميشه حرکت کنيم  .با قيافه
 .جمع شده روم و برگردوندم
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چرا همه جا همه چي و و اسه آدم زهرمار ميکنه ؟ .چهل و پنج دقيقه بعد به عمارت رسيديم با
 .حرص رفتم داخل عمارت و بعد به اتاق قبليم که مريم ديدم داشت مانتوشو مي پوشيد
من  :کجا ؟
 .مريم  :سالمخواهري  ،من دارم ميرم خونمون ديگه مامان گفت بيام  .تو چته
 .من  :آها  ،اين رونيکا غير ممکنه يه جا باهاش بري زهرت نکنه
مريم  :موافقم
 .من  :دلم ميخواد بزنم و کبودش کنم
 .مريم  :موافقم
 .من  :دوست دارم پرتش کنم از اين خونه بيرون که فکر کنم بتونم
 .مريم  :موافقم
من  :موافقم
مريم  :موافقم  .زدم پس کلش که سرش و اورد باال
مريم  :ها ؟
من  :حناق  ،سيمات اتصال کرده هي موافقم موافقم ؟
مريم  :بخدا موافقم  .دوباره خواستم بزنم که پريد عقب  .خنديد
 .مريم  :خوب توام ؛ حرص نخور بيرون کم عذاب نکشيدي
 .من  :موافقم  .اول مکث کردم بعد با تعجب زديم زير خنده
 .من  :الهي بميري
 .مريم  :الهي بميرم
 .من  :زهرمار گمشو خونتون
 .مريم  :دارم ميرم ديگه
 .من  :برو ديگه
 .خنديد و از اتاق رفت بيرون من هم همراهش رفتم پايين  ،رسيديم پايين که گفت
 .مريم  :من امروز به بابا ميگم بليط هارو رديف کنه
 .من  :باشه اطالع بده
 .مريم  :پس خداحافظ نميخواد بياي
 .من  :باشه تعارف نداريم که
 .وقتي از در رفت بيرون به سالن رفتم و رو مبل کنار آرشا نشستم
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من  :چه خبر ؟
 .آرشا  :سالمتي
 .من  :آرشا  ،مريم ميخواد به باباش بگه بليطارو بخره
 .آرشا  :لطف ميکنه بعدا باهاش حساب مي کنم
 .من  :باشه  ،فقط
آرشا  :چي ؟
 .من  :توروخدا به رونيکا چيزي نگو
 .آرشا  :خيلي خودمخوشم مياد  ،نه نميگم
 .من  :خوبه
 .آرشا  :به مريم بگو بعدا بهت خبر بده که اوضاع شرکت و راست و ريست کنم بعد
 .من  :اوکي
***
شب وقت شام بود
 ! .من  :چرا ميز و نچيدن گرسنم شده
آرشا  :صبح که ميز صبحانه رو چيدن به ساغر مرخصي ميخواست بهش مرخصي دادم بقيه
 .انگار ميخواستن گفتم همه برن استراحت
من  :يعني چي ؟
 .آرشا  :يعني اين که کسي نيست شام درست کنه
 .من  :چي ؟ من که غذا درست کردن بلد نيستم
آرشا  :هيچي ؟
 .من  :باور کن هيچي
آرشا  :خوب چرا آخه؟  ،همه دخترا آشپزي بلد باشن به جز تو مردم زن دارن منم زن دارم
نگاه ک ن يه روز اون بدبختا نبودن وضع خونه رو هرچي يه طرف ولي زناي مردم همه جاي خونه
رو مرتب ميکنن  ،اون تخت باال از صبح تا حاال رو تختي همون طور که رو زمين افتاده بود
.....افتاده
من  :اِه مگه کلفتم من خوب تو نبايد کار انجام بدي ؟
....آرشا  :زناي
من  :انقد ديگران مثال نزن  ،من منم  ،خودمم  ،مثل اين مامانايي شدي که به بچه هاشون
ميگن خاک بر سرت صغرا اينطوريه ما اين همه امکانات برات گذاشتيم انگشت کوچيکشم نميشي ،
 .انقدر بدم مياد يکي من و با يکي ديگه مقايسه کنه
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جدي نگاهم کرد بعد پاشد رفت آشپزخونه  ،يعني اون ميخواد آشپزي کنه ؟ رفتم آشپزخونه که
 .ديدم به دور و ورش نگاه ميکنه
 .رقت سمت يخچال و دوتا تخم مرغ بود  ،نه ديگه اين و بلد بودم
 .من  :بده من
 .آرشا  :نه
 .من  :من اين و بلدم بده بزار هنرم و نشون بدم
 .آرشا  :نه همين و ميسوزوني
 .من  :نه  ،نترس  .به زور داشتم از دستش مي گرفتم که صداي شکستن اومد
آرشا  :شکستيش ؟
 .من  :نه فکر نکنم
 .آرشا  :دستت و کنار ببر ببينم
من  :باشه  .اوردم کنار که ديدم تخم مرغ تو دستش ريخته  .با قيافه جمع شده انداخت تو سطل
 .آشغال و عصبي بهم نگاه کرد
من  :بله ؟
 .آرشا  :چي بگم بهت ؟ اصال برو بيرون
 .من  :اِه نميرم  ،برنج ميزارم
آرشا  :مگه بلدي ؟
 .من  :آره
آرشا  :باشه پس من کاري نکنم ؟
من  :آ..آره  .رفت بيرون يا خدا من که چيزي بلد نبودم  ،اما بهتر از اين بود که به من گير بده
 .خوب از دست مردم برنج درست کردن و ديدم اما نه اونطوري که حرفه اي باشم
دوسا عت گذشته بود و تو اين دوساعت يه قيمه درست کرده بودم و برنج در قابلمه و برداشتم
.واي برنج که شفته شده چيکار کنم من ؟ خوب اشکال نداره  .ارشا رو صدا زدم
آرشا  :بله ؟ يه بو هايي مياد چي درست کردي ؟
من  :بيا ببين  .اومد سمت قابلمه که گفتم
من  :اين نه  .به زور ک نارم زد و درش و برداشت لبخند کوچيکي رو لبش اومد
 .من  :بله
آرشا  :خدايا يه برنج گداشتن بلد نيست  .زدم به بازوش
من  :من مسخرم نکن  .در ظرف قيمه رو برداشت
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آرشا  :هوم  ،اين خوبه  .خواست برداره که اجازه ندادم
 .من  :صبر کن
دوتا کاسه کوچيک برداشتم چون خودمم ميخواستم بخورم  ،دوتا قاشق ريختم و کاسه رو دادم
دست آرشا اون يکي هم تو دست خودم بود با ذوق يه قاشق گداشتم دهنم که حالم بهم خورد خداي من
لپه هاش نپخته بود  .به آرشا نگاه کردم که اونم به من نگاه کرد همه رو تو سينک طرف شويي
خالي کرد  .اما من به زور قورت دادم
من  :چطور بود ؟
آرشا  :آرام االن دوازده شب کجا باز اگه ميدونستم اينطوريه زنگ ميزدم دو پرس کباب بيارن
من  :سه تا  .و به رونيکا که دم آشپزخونه به ما نگاه ميکرد اشاره کردم .رفت سمت يخچال و
 .يه شير و کيک برداشت  ،سريع خورد
آرشا  :شب به خير  .و از آشپزخونه زد بيرون
از اين به بعد با ساغر اينا کار کنم ياد بگيرم اين چه وضعيه  ،يه ليوان شير خوردم و از
 .آشپزخونه رفتم بيرون  ،رونيکاهم مات داشت نگاه مي کرد  .پوف از غافله عقبه
 .رفتم تو اتاق که رو تختي و ديدمرو زمينافتاده  .لبخندي زدم چرا انقدر شلخته بودم
من  :آرشا برو اونور بيا باال  .رفت کنار
آرشا  :خدا اون دنيا ازت نميگذره
من  :چرا ؟
 .آرشا  :همسرت و گرسنه نگه داشتي
من  :خوبه خودمم چيزي نخوردم
من  :حاال بخوابيم تا فردا نميميريم که  .چشمام گرم خواب بودن که گوشيم زنگ خورد  .اَه
نصفه شبي کي بود  .جواب دادم
من  :بله ؟
 .مريم  :خوابيا
 .من  :مريم نميري تازه چشمام گرم خواب شده بودن
مريم  :چيکار کنم خوب  ،ببخشيد ؛ ميخواستم بگم که بابا بليطارو گرفته به مدت يک هفته
 .آلمان پالسيم دوروز ديگه هم پروازه
من  :جدي چرا انقدر زود؟
 .مريم  :بابا خيلي گشت تا بتونه زودترين پرواز و رديف کنه
 .من  :باشه خيلي ممنون از عمو تشکر کن بگو آرشا بعدا باهاش حساب ميکنه
 .مريم  :بيخيال بابا اين چه حرفيه برو بخواب
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 .من  :نه به خدا شب بخير
 .مريم  :حاال من ديگه نميدونم خداحافظ
 .من  :آره باي  .و سريع تر قطع کردم
دراز کشيدم و بعد از يک ساعت بدبختي خوابيدم
من  :آره
آرشا  :لباس
 .من  :آره
 .آرشا  :ادکلن  ،اسپره  ،ريش تراش
.من  :آره
 .آرشا  :خوب من پايين منتظرم
من :باشه برو پيرم کردي به خدا  .لبخندي زدو موهام به هم ريخت
 .من  :اِه آرشا خيلي بدي
رفت بيرون  ،زيپ چمدون و بستم و گذاشتم کنار در جلوي آيينه رفتم موهاي جلوم که تا سر
شونه هام بود و انتهاش و فر کردم  ،بقيه موهامم با کليپس جمع کردم  .مانتوي گلبهي و شلوار همون
رنگ و پوشيدم کفش اسپرت سفيد پوشيدم و شال سفيدم رو روي سرم آزاد گذاشتم  .کيف دستي سفيد
صورتيمم دستم گرفتم که رنگش به گلبهي نزديک بود  .رژ صورتي کمرنگ  ،خط چشم نازکي
 .کشيدم
اه از دست اين آرشا چجوري اين چمدون و بلند کنم من  .با سختي بلند کردم و از در رفتم
بيرون که ديدم رونيکا شال و کاله کرده با يه چمدون کوچيک دستش تو سالن اهميت ندادم ؛ داشتم
 .از در اصلي مي رفتم که همراهم اومد
من  :کجا ؟
رونيکا  :گفتم که منم همراتون ميام  .با تعجب گفتم
من  :مگه بليط داري ؟
رونيکا  :به زور همون وقتي که شما پرواز داريد بليط گرفتم  .نفس عصبيم و فوت کردم
 .بيرون
 .و رفتم بيرون  .آرشا دم در وايستاده بود
من  :چرا اينجايي ؟
آرشا  :زنگ زدم آژانس
من  :چرا ؟
 .آرشا  :ديگه ماشين و نميارم
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 .من  :چرا آخه  ،باشه
چندون و دادم دستش و سريع تو ماشين نشستم
 .من  :سالم
 .سالم خانوم فرودگاه امام خميني ميريد_
 .من  :بله
 .آرشا جلو نشست از شانس خيلي خوبمم رونيکا بغلم
يک ساعت بعد به مقصد رسيديم منتظر مونديم خاله اينا هم بيان داشتم با موبايلم کار مي کردم
 .که دستي پشتم نشست
 .مريم  :خيلي سرت گرمه ها
 .من  :اِه سالم  ،کجائين شما
 .مريم  :همينجا
 .آرشا  :بريم  .باهم داخل فرودگاه رفتيم واي خدا چقدر بايد طول بکشه منم که بي حوصله
بعد از اون همه صف و اينور اونور  ،سه ساعت متحرک بودن رو صندلي انتظار نشسته بوديم
که پروازارو بخونن بريم
من  :کِي هست ؟
آرشا  :يکي دو ساعت ديگه  ،تو بخواب ديشب کم خوابيدي  .واقعا خوابم ميومد سرم و رو
 .شونش انداختم و به خواب رفتم
آرشا  :آرام  ،آرام پاشو  .چشمام و باز کردم
من  :بله ؟
آرشا  :پاشو بايد بريم
 .من  :اوف  ،باشه
باهم از جامون بلند شديم رفتيم تو صف دونه دونه بليط هاشونو نشون دادن و ماله مارو هم
.ديدن
 .آرشا  :ديگه تموم شد
 .به راه رفتن ادامه داديم و داخل هواپيما رفتيم و سرجاهامو نشستيم
 .من  :اوف  ،هفت خان رستمه  .سرم درد ميکنه  .مهمانداري که داشت رد ميشد و صدا زدم
من  :خانومي ؟
 .جانم  .به آرشا نگاه کرد_
 .من  :ببخشيد
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 .من  :خانوم  .کثافت و ببينا عين بز زل زده به آرشا  .آروم زدم به بازوش
جانم  ،بله بله ؟_
 ...من  :تشنمه ممنون ميشم يه
 .چشم  ،چشم_
يه ليوان آب داد دستم و گفت
شما همسرشين_
من  :بله با اجازتون  .سرش و شرمنده پايين انداخت
 .ببخشيد_
من  :خدا ببخشه گلم  .لبش و گاز گرفت و رفت  .به آرشا نگاه کردم  .داشت ميخنديد
من  :چيه ؟
 .آرشا  :خيلي خوب بود
 .من  :پرو
ساعت يک و نيم صبح وقت آلمان (برلين بود) ساعت گوشيم و نگاه کردم چهار صبح که مال
 .تايم ايران بود
شديدا خوابم ميو مد  .لباسام و عوض کردم و رو تخت خوابيدم استخون هاي بدنم صدا دادن
 .واي خدا چه خسته بودم
 .من  :آرشا
آرشا  :بله ؟
.من  :فکر کردم خوابي
آرشا :نه
من  :اين رونيکا از کجاميدونست ميرم آلمان
 .آرشا  :چه ميدونم  ،شايد حرفامون و شنيده
 .من  :اه  ،اوف  .باشه شب بخير
 .آرشا  :بگير بخواب حرص نخور
با نوري که به چشمم خورد قيافم جمع شد روم و برگردوندم که صورتم مقابل صورت آرشا
قرار گرفت  .اه اينجا کجاست ؛ ر و تخت نشستم و فکر کردم آه االن آلمان بوديم ما  ،به ساعت نگاه
کردم نه ربع بود  .اي واي ساعت ده وقت صبحانه تمومه  .يکي کوبيدم تو سرم تند تند با دستم به
بازوي آرشا زدم
من  :پاشو پاشو که از صبحانه جا مونديم  .چشماش و باز کرد
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آرشا  :ساعت چند مگه  .به ديوار اشاره کردم که نگاه کرد و رو تخت نشست  .باهمون موهاي
شلخته  ،شلوار گشاد و تيشرت ستش رفتم بيرون در اتاق مريم و کوبيدم  .جواب نداد ديگه داشتم
 .قاطي مي کردم که با چشماي بسته در و باز کرد
 .من  :بدو حاضرشو واسه صبحانه به خاله اينام خودت بگو من ميرم حاضر شم
مريم  :چي شده ؟
من  :خواهر منگ عزيزم معذرت ميخوام اما مجبورم يه نيشگون محکم از بازوش گرفتم که
 .چشماش باز شد
من  :آها ساعت نه و بيست دقيقس برو حاضر شو به خاله اينام بگو بيان براي صبحانه بعدا مخ
 .من و ميخوري که چرا دير بيدار کردي
مريم  :خاک  ،يه مسئوليت دادم بهت ديشبا همونم نتونستي آرام برو برو  .درو بست به سمت
اتاق خودمون رفتم سريع يه شلوار دمپاي مشکي شونيز سفيد پوشيدم که جلوش کراواتي بود  .کفش
 .مشکي پاشنه تختم و پام کردم و موهام و باز گذاشتم
 .من  :آرشا  ،کجايي ؟ من حاضرم
 .يدفعه در حموم باز شد
 .من  :تو هنوز حمومي  ،بدو موهات و سشوار کن
آرشا  :آرام دير بيدار شديمطول ميکشه تا سشوار کنمفکر کنم به صبحانه نرسيم  .رفتم جلوش
دستشو گرفتم و جلوي آيينه بردمش دستام و رو سرشونه هاي برهنه اش گذاشتم و فشاري وارد کردم
 .تا بشينه سشوار و به برق زدم و روشن کردم
من  :خودم واست انجام ميدم .دستم و بردم تو موهاش سشوار جلوي موهاش گرفتم  ،يکم که از
نمش کم شد با برس دست به کار شدم خيلي مرتب برس ميکشيدم و سشوار مي کردم ده دقيقه بعد مو
هاش کامال خشک شده بود يک نواخت  .لبخندي زدم و بهش گفتم
من  :چطوره ؟
 .نگاهي به خودش انداخت  .دستشو تو موهاش فرو کرد .سري تکون داد
 .آرشا  :نه  ،خوبه
.من  :ژست نگير واسم برو حاضر شو
از جاش بلند شد و بعد از پنج دقيقه انتظار آقا تشريف آوردن  .زودتر از اتاق بيرون رفتم که
 .همزمان مريمم اومد بيرون
من  :مريم گفتي
 .مريم  :آره
 .من  :يک ربع ديگه صبحانه تمومه
مريم  :بله تقصير توعه ديگه  ،هي روزگار همه با جفتشونن من تنها تو اتاق خوب معلومه منم
 .دير بيدار ميشم .مشتم و زدم به کمرش
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.مريم  :آخ  ،اوف دردم اومد آرام
من  :بهتر يعني چي همه با جفتشونن دير بيدار ميشن  ،منحرف بدبخت ديگه اينطوري نگو
 .خودت ميدوني که  .لبخند شيطوني زد
مريم  :وهللا من چيزي نميدنم انگار داره برعکس ميشه  ،انگار توام دلت ميخواد  ،انگار . ....
اخم کردم
 .من  :زهرمار انگار  ،حرف درست نکن ؛ برو اصال
 .رفت سمت پله ها  ،چون طبقه اول بوديم نياز به آسانسور نبود
من  :همينجا وايسا بيان  .برگشتم که ديدم خاله  ،عمو و آرشا در حالي که باهم گرم گفت و گو
 .بودن ميومدن
 .من  :مرمر بريم
باهم رفتيم سالن غذاخوري هيچ غذاي نمونده بود به جز پنير و کره  ،يکم کالباس  ،ژله  ،آب
پرتقال و قهوه
 .چرا انقدر دير تشريف آورديد_
من  :خواب مونديم  .مسئول هتل بود
 .صبحانه تموم شده متاسفانه همينا مونده بعضي هارو هم جمع کردن_
 .آرشا  :خيلي ممنون
باهم رفتيم سمت ميزي و رو صندلي نشستيم کسي نبود  .نون و پنير خورديم و اخر سر با
 .خوردت يه ليوان آب پرتقال به صبحونه خاتمه دادم
 .من  :سير شدم
 .مريم  :تو شدي من نشدم که آرام  ،آرام خيلي بدي گرسنمه نامرد
 .مهشيد  :مادر زشته درست حرف بزن
 .من  :خاله ما که اين حرفارو نداريم
 .مهشيد  :بازم
.مريم  :حاال  ،امروز چه آفتابيه  ،بريم ساحل آفتاب بگيريم ؟
مهشيد  :لخت لخت کجا ؟
 .مريم  :اوه مامان لباس زير تنمه
مهشيد  :تو خجالت نميکشي جلو شوهرش؟
مريم  :نه مامان شوهرش سمت ما نمياد مگه نه آرام؟
 .من  :آره اصال عمو و آرشا يه سمت ما خانوما هم يه سمت ريلکس کارمون و انجام بديم
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مريم  :مامان ؟
مهشيد  :چي بگم هرچي بگم يه حرف رو حرفم مياريد باشه ديگه  .مريم دوتا دستاشو دور
.دست خاله حلقه کرد
 .مهشيد  :ولم کن بچه خفم کردي
 .خنديدم
 .من  :پاشو بريم حاضر شيم ديگه خاله هم بهشون بگه
 .مريم :بريم
 .من  :راستي مريم من چيزي نياوردم گه
 .مريم  :چه دختريم از قبل به فکر همه چيزم نگران نباش آوردم چند تا
من  :اوم  ،ممنون  .باهم به اتاقش رفتم  .چمدونش و باز کرد چهارتا مايو رو درآورد از اولي
خيلي خوشم اومد مشکي بود قسمت سينش ضربدري پارچه اومده بود گردنش حالت گردنبد داشت
 .وسط شکمم خالي بود
 .من :همين
مر يم  :منم اون  .براي مريم زرد بود و روسينش گل کاري بود يه شورت ساده داشت که از
گوسه هاش گل ميخورد
 .من  :عاليه
 .همه رو تو يه پاکت انداخت
من  :يه کرم ضد آفتابم بيار
مريم  :نميخواي آفتاب بگيري ؟
من  :نه
 .مريم  :باشه
.بعد از اين که جمع و جور کرد اتاق و باهم به البي هتل رفتم و رو مبل اونجا نشستيم
من  :کجان ؟
 .مريم  :حتما باال ان ديگه االن ميان تو خودت و سرگرم کن
 .مريم  :واي دلم براش تنگيده
من  :کي ؟
 .مريم  :رادي
من  :تو که تنبيهش کردي ؟
مريم  :بازم  ،بالخره اين که دليل نداره
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 .من  :عزيزم  ،عاشقي ها
 .مريم  :بله زياد
آرشا  :حاضريد خانوما
 .من  :بله
باهم از هتل زديم بيرون و يه تاکسي گرفتيم آرشا که انگار ناف آمريکا به دنيا اومده بود
همچين با لحجه انگليسي حرف ميزد که من و مريم مات مونده بوديم اما عمو و خاله با لبخند نگاه
 .ميکردن طوري که انتظار داشتن
چند مين بعد به ساحل رسيديم با مريم و خاله رختکن رفتيم و مايوم و زودتر پوشيدم و بيرون
 .رفتم پيش آرشا
من  :آرشا  ،شما بريد اونور تر  ،که خاله و مريم راحت باشن  .نگاه کردم که ديدم چشمش به
 .شکمم و پاهام بود
 .من  :اِه درويش کن هيز  .نگاهشو از رو اندامم گرفت و به چشمام دوخت
آرشا  :باشه  .خنديدم
! من  :خيلي هيزي
 .آرشا  :زنمي  ،گناه نيست که
 .من  :پرو برو
رفت که بعدش خاله و مريم اومدن خاله که تاپ و شلوارک پوشيد مريمم با اون ست خيلي
 .بانمک شده بود
 .من :چه بامزه شدي
مريم  :عوضش تو خيلي جذاب شدي طوري که هر مردي  . ...با خنده اخمي کردم
 .من :مريم ساکت عزيزم
آرشا با يه آقا دوتا چتر آفتابگير گرفته بودن يکي و که نصب کردن آرشا به من آرشا داد که ما
بريم اونجا خودشونم رفتن يه جا ديگه  .خاله زير چتر نشست من به دست و پاهام کرم زدم  .مريم
 .که دراز کشيده بود رو ماسه با گوشيشم کار مي کرد لبخندي رو لبش بود
مريم :واي چه پول تلفني بياد واسم
من  :چرا ؟
مريم  :دارم با رادمهر ميچتم عکس دادم حرصي شده ميکه اين چه وضعيه اونجايي اخه نگاه
 .کن بدبختا هيچکدوم نگاه نميکنن به آدم
خنديدم
 .مريم  :از اون طرف ميگه اي جانم چه زرد به بدن ظريفت مياد
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دوباره خنديدم
 .من  :بيچاره تشنه لب چشمه ميبريش
مريم  :دقيقا
 .من  :واي خدا
مريم  :چي ؟
من  :رونيکارو که بيدار نکرديم هيچ  ،همراهمونم نيست ؛ باورت ميشه چه روزه خوبيه
امروز  .مريم خنده بلندي کرد
 .مريم  :تا  ...اون...حد ازش بدت مياد
من  :آره وهللا
رفتم رو ماسه د راز کشيدم به خودم فکر کردم  ،واقعا در آينده چي در انتظارم بود يعني
روزاي خوبم براي من وجود داره  ،لبخندي تو دلم زدم ؛ نه من فقط براي روازي سختم اما هنوزم
اميدوارم بازم اميد دارم خدايا  ،خودت کمکم کن نزار تو زندگيم کم بيارم من که کسي و جز تو ندارم
 .پشت و پناهم باش  .هوف
مريم  :تو فکري ؟
نگاهش کردم نشسته و دستش يه ليوان نوشيدني بود که توش پر از يخ و تيکه هاي ميوه بود
 .کنارشم يه چتر تزئيني  .خيلي دلم خواست
من  :چي ميخوري ؟
مريم  :دلت ميخواد ؟
 .من  :بي تعارف آره
 .همون نوشيدني و از کنار پهلوش آورد و داد به من با ابرو گفت
 .مريم  :بنوش خواهر چند تا طعمه مخلوطيه خيلي خوشمزس هم ترشه هم شيرينه
 .يکم خوردم طعمش خيلي خوب بود
 .من  :خيلي خوبه  ،واي خنکيش تو اين گرما حال ميده
 .مريم  :نوش جان
 .من  :مريم انقدر زياد زير آفتاب نمون سياه ميشي زشت ميشيا
مريم  :بابا يه ذر ه هست ديگه  ،بعدشم ديگه از اين فرصتا پيش نمياد مامان و ديدي چه گيري
داد تو نبودي عمرا االن اينجا بودم  .خنديدم
 .من  :خيلي شيطوني اخه
! مريم  :تو اصال نيستي
 .من  :اخه تو مجردي بعد موضوعت فرق داره
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 .مريم ِ :ا بي ادب  .بي ادب و همچين گفت که بلند خنديدم
من  :چه  ...باحال  ...بود  .خودشم خندش گرفت
 .مريم  :اي بابا  ،يه بارم با ادب شدم
 .من  :اصال تو خوبي
 .مريم  :پس چي ؟ سيب اپلم من گاز زدم  .هردو باهم خنديديم
 .مهشيد  :خانوما پاشيد بريم
 .مريم  :اِه مامان هنوز آفتاب رو بدنم ننشسته
 .مهشيد  :ساکت  ،چقدر مگه ميخواي پوستت تيره شه
 .مريم  :يکم ديگه
مهشيد  :غلط کردي  ،ميخواي شکالتي شي  ،پاشو ببينم االنم که موافقت کردم بخاطر اصرار
...آرام بود
مريم  :واي مامان باشه اصال ميدوني چيه غلط کردم ترورم نکن تورو امام  .داشتم مي خنديدم
 .که يه پس گردني خوردم
من  :يه کاري کن شنا نکرديم که
آرام  :خوب  ...باش..ه .با خنده از جام بلند شدم
 .من  :خاله جون توروخدا بزار يکم آب تني کنيم بعد
خاله  :ده دقيقه عجله کنيد  .با مريم رفتم داخل آب دريا  .من با همون کاري که مريم ياد داده
بود رو آب خوابيده بودم  .مريم خيلي ريلکس شنا مي کرد و سرش فقط مي موند بيرون اوف خوش
 .به حالش  .تازه داشت بهم خوش مي گذشت که خاله گفت
 .مهشيد  :وقت تمومه بياين بيرون
 .ناراحت با مريم رفتيم سمت خاله  .خاله با چشماي ريز به ما نگاه کرد
مهشيد  :اونطوري هم نگاه نکنيد  ،سريع بريد دوش بگير نمک آب دريا از بدنتون بره دونه
نزنيد بيوفتين رو دستم  .با ما مريم سريع رفتيم جايگاهي که دوش ميگرن بعد از اون تند تند حاضر
 .شديم
 .مهشيد  :آره حاصر شدن اونجا صبر کنيد نويد االن ميايم  .موبايلش و قطع کرد
 .من  :بريم خاله
 .باهم رفتيم بيرون  ،بعد از پنج دقيقه قدم زدن عمو و آرشا رو ديديم  .قدمامونو تند تر کرديم
 .آرشا  :نهار ميخوريد
مريم  :بردار من اين سوال بود ؟
 .من  :وا حرفا ميزنيا االن فقط غذا
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 .مهشيد  :پسرم از اون سواال بود
 .نويد  :خوب  ،خوب ؛ خودش اونقدر گرسنش نيست فکر کرد شمام گرسنتون نيست
آرشا  :خوب بريم يکي از غذاهاي محبوب برلين و بدم بهتون  .آرشا تاکسي گرفت و اشاره
کرد که سريع بيام  .رفتيم و نشستيم حدودا نيم ساعت بعد دم يه رستوراني نگه داشت پياده شديم آرشا
هم پول ماشين و حساب کرد  .باهم به داخل رستوران رفتيم  ،رو صندلي نشستيم و آرشا منو رو
برداشت و مشغول فکر کردن بود گارسون و صدا زد  .به انگليسي گفت که برامون غذايي به اسم
 .بيارن ) (Schweinshaxاسچاوين شکس
من  :آرشا ؟
سوالي نگاهم کرد
 .من  :اسچاوين شکس چجور غذايي
آرشا  :پاچه آبپزه  ،محبوب ترين غذاي برليني هاست اينجا قبال ميومدم زياد خوردم خوشمزس
کنارش کلم رنده شده با سرکه هست چون هضم اين غذا سخته چربه  ،بعضي اوقات که خوردم شام
 .نخوردم
! مريم  :هوم ،اطالعات مفيدي بود
من  :کنجکاوم بخورم ببينم چطوريه  .بعد از يه ربع گارسون با يه سيني غذاهارو رو ميز چيد
همه با اشتياق شروع کرديم به خوردن طعمش خوشمزه بود خيلي خورده بودم اما يکم مونده بود به
ظرف آرشا که تموم کرده بو د نگاه کردم واي خدا خيلي سنگينه زود سير ميکنه چطور تونست تا
 .آخر بخوره
 .من  :خوردي ؟ پس چرا من نتونستم
 .آرشا  :شما معدت کوچيکه  .عمو هم کامال نوش جان کرد
 .نويد  :خوب بود
 .مهشيد  :من که ديگه جا ندارم
مريم  :منم همينطور
 .من  :بله همچنين  .سه تامون نصفه خورده بوديم
عمو از جاش بلند شد که بره حساب کنه آرشا هم جلوشو گرفت و با کلي اصرار آخرم عمو
 .حساب کرد
 .من  :بريم خونه
مريم  :آره خوابم مياد
باهم از رستوران اومديم بيرون منتظر ماشين مونديم دلم فقط خواب مي خواست چند دقيقه بعد
تا کسي اومد و آدرس هتل و داديم وقتي رسيديم از صندوق عقب ساک لباسارو برداشتم داخل هتل
رفتيم بي هيچ حرفي راه اتاقامون رو در پيش گرفتيم و من همونطور وسايالي دستم و گوشه اي
پرت کردم و افتادم رو تخت
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در اتاق زده شد کي بود ؟
آرشا درو باز کرد که صداي جيغ جيغوي رونيکا اومد خستگيم و کنار گذاشتم رفتم يکي از
پيرهناي آرشارو تنم کردم و که تا باالي زانوم بود شلوارمم در آوردم موهامم باز دورم ريختم  ،يکم
شلختش کردم به خودم نگاه تو آيينه انداختم واقعا شبيه کسايي بودم که پيش عشقش بوده با عشوه دم
 .در رفتم آرشا که با چشماي پر تعجب نگاهم مي کرد
رفتم جلوي در
من  :رونيکا جون  ،نشد ما يه بار بخوايم يه کاري کنيم شما مزاحم نشي ؟  .با چشماي گرد به
.آرشا نگاه کرد
رونيکا  :چي ميگه ؟
 .آرشا هم انگار خوشش اومده باشه دستاشو دور کمرم حلقه کرد و چونش و رو سرم گذاشت
 .آرشا  :راست ميگه خانومم
واي دلم قيلي ويلي رفت  .رونيکا با چشماي به خون نشسته به ما نگاه کرد رفت داخل اتاقش و
درو کوبيد به هم وقتي که رفت آرشا من و چسبوند به در که در اتاق بسته شد  .سرش و آورد سمت
گوشم
 .آرشا  :شيطون تر از قبل شدي اما نميزارم اين سري از دستم در بري
گرمي لباش رو گردنم حس کردم اولش شکه شدم قلبم بي تاب تو سينه مي کوبيد ب**و*سه
 .هاي ريزي ميزد صورتم و به سمتش متمايل کردم
من  :آرشا
نگاهش به لبام افتاد شروع کرد به ب**و*س يدن لب هام بي اراده دستام و دور گردنش حلقه
کردنم همراهيش کردم وقتي همرامي و ديد حرکت لباش تند تر شد ؛ خدايا داشتيم چيکار ميکرديم با
به ياد آوردن ازدواج و نبودن عشق آرشا به من از اون خلصه اومدم بيرون  ،به خودم اومدم  .حلقه
دستام و از دور گردنش باز کردم  ،دستام و به سمت سينه اش بردم و هلش دادم عقب انگار اونم
 .همين حس و داشت ؛ از کنارش رد شدم که بعدش صداي در و شنيدم  ،نگاه کردم رفته بود
 .باهمون لباس رو تخت افتادم
به چند ثانيه پيش فکر کردم حس خيلي خيلي خوبي بود اما چه فايده اين ازدواج شيش ماه فقط
شيش ماه ديگه تموم ميشد نخود نخود هرکه رود خانه خود يه عشق يه طرفه غير ممکن  .پوزخندي
به خودم و زندگيم زدم
آرام بخدا که زندگ ي باحالي داري به خودم لبخندي زدم واقعا چرا همچين سرنوشتي داشتم ؟
به سمت چمدون رفتم و دکمه هاي پيراهنآرشا رو باز کردم يه تاپ سفيد پوشيدم خواستم شلوارم
و پام کنم که چشمم به عالمت سوختگيش خيره شدم کمرنگ بود اما نه طوري که معلوم نباشه بي
 .حوصله شلوار سفيد آديداسم و پوشيدم رفتم رو تخت دراز کشيدم
گوشيم و از رو عسلي برداشتم و باهاش کار کردم که مريم پيام داده بود که واسه شام صداش
نکنيم ؛ عادتش بود بايد سه چهار ساعت مي خوابيد  .االن ساعت چند بود ؟ آها پنج و نيم موبايلم و
 .براي شيش و نيم زنگ گذاشتم و به خواب رفتم
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ب ا صداي آالرم گوشيم با بي ميلي از خواب بيدار شدم که آرشا رو ديدم  ،داشت قهوه ميخورد و
کتابم مي خوند چه با کالس گوشيم و برداشتم و دوتا عکس از اين حالتش گرفتم مثل اين پير مرداي
شصت هفتاد ساله با اون عينکش  .انگار فهميد سرش و آورد باال
آرشا :داري چي کار ميکني ؟
 .من  :هيچي بابا  ،چرا جبهه مي گيري
 .آرشا  :بده گوشي و
 .من  :نه ديگه آرشا پاشو بريم حاضر شيم بريم پايين شام بخوريم
 .آرشا  :تو بحث عوض کن
من  :عوض کردم ديگه  .اخمي کرد که لبخندي زدم براي حرصي تر شدنش  .لباسام و
برداشتم و حموم رفتم تيشرت سفيد  ،نيم کت ل ي  ،شلوار دمپاي لي  ،کفش تابستوني سفيدم و پوشيدم
 .بقيه رو همونطور پرت کردم تو چمدون
 .آرشا با ديدنم ابروهاش رفت باال
آرشا  :لي بهت مياد
 .من  :به من همه چي مياد ماشاهلل بزن به تخته
 .چپ چپ نگام کرد که لبخند ژکوند تحويل دادم
خواستم از اتاق برم بيرون
 .من  :آرشا  ،من ميرم خاال اينا رو صدا کنم تو بيا پايين فقط
 .آرشا  :باشه
 .اومدم بيرون و سمت اتاق خاله اينا رفتم دوبار کوبيدم
مهشيد  :جانم ِ ،ا تويي دخترم  ،من که سيرم اما ميام ؛ نويد نويد ديگه دل بکن از اون آيينه بيا .
 .بريم
عمو که اومد باهم به سالن غذاخوري ر فتيم من فقط يه ليوان آب آلبالو خوردم خاله هم همينطور
اما آرشا و عمو حسابي به خودشون رسيدن رونيکا هم اون دور تنهايي شام ميخورد  .بعد شام رفتيم
 .البي و من و خاله  ،عمو و آرشا هم باهم حرف ميزدن غرق صحبت بوديم
مريم
احساس کردم کسي زنگ در و ميزنه آه از دست تو آرام الهي نميري دختر مگه نگفتم بيدارم
 .نکن  ،اي بابا  .با چشماي بسته درو باز کردم
من  :ها چي ميگي آرام ؟
دستي رو دهنم قرار گرفت و به داخل اتاق هولم داد  .در اتاق بست شد  .شک زده چشمام تا
حد االمکان باز شد  .يا ابوالفضل اين کيه نصفه شبي اونم تو شهر غريب بغض کردم واي خدا داشتم
از ترس مي مردم قلبم داشت ميومد تو دهنم  .با صداي لرزوني گفتم
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 .من  :تو کي ...هس ...تي  .دستش و از پشت کمرم رد کرد  ،برق اتاق روشن کرد
 .بهت زده به رو به روم خيره شدم
من  :تو ..تو اينجا چي کار ميکني ؟
 .رادمهر  :سالم نفسم
اخمي کردم
....من  :پرو نشو  ،چطور اومدي ؟ آدرس هتل و از کجا پيدا کردي
 .رادمهر  :همه رو از آرشا گرفتم
نچ نچ پسره اصال نم پس نداد که آخر شب يه مهمون داريم اصال اينم نه الاقل يه اطالع ميداد
عجبا خوشم نيومد اصال به رادمهر نگاه کردم که با نيمچه لبخند و از باال تا پايين براندازم مي کنه .
 .هي واي خاک بر سرم کنن  .سريع سرم و آوردم باال
من  :برگرد
همون کارو کرد که رفتم رو تختي و دروم گرفتم
من  :خوب  ،برو ديگه چرا اينجايي ؟
 .رادمهر  :نچ من که اتاق ندارم
من  :چي  ،چي ميگي تو ميخواي امشب و تو اتاق من بموني  ،رادمهر خواهش ميکنم نگو آره
.
 !.رادمهر  :آره
 .من  :اَه لعنتي آخه چرا اينترنتي جا رزرو نکردي
 .رادمهر  :يهويي شد
 .من  :پوف  ،پشت کن  ،برگردي هيچ وقت نمي بخشمت
برگشت در عرض ? دقيقه لباس خواب صورتيه فوق العاده بازم و با شلوار و پيراهن آستين
 .سه ربع عوض کردم
 .من  :برگرد
.رادمهر  :خوب ؟
 .پشت بهش برگشتم و وسايال و از رو کف پارکت جمع کردم در کنارش حرف هامم مي زدم
من  :خوب که خوب کاريه که درست کردي بفرما رو تخت گوشه ترين قسمت ميخوابي خطا
متا ببينم جيغ ميزنم اونموقع جدا با بابا طرفيا  .آخي چقدر محدود کردم
وايستادم برم رو تخت که دستي دور کمرم حلقه شد سيخ مونده بودم سرش و برد الي گردنم و
 .زير گوشم گفت
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رادمهر  :درسته خيلي دوستت دارم اما سوءاستفاده گر نيستم که اون کار خطايي که ميگي و
انجام بدم مريم  ،اگرم انجام بدم که نميدم به اون اوج پستي نرسيدم که همه چيزه يه دختر و ازش
 .بگيرم و ولش کنم
 .اصال منظور من اين نبود  ،با اين که از رادمهر نمي ترسيدم اما با اين حرفش آرامش گرفتم
 ...من  :من منظورم اين نبود من
 .رادمهر  :ميدونم اما ميخوام اعتماد داشته باشي بهم
 .من  :دارم
با برخورد لباي داغش به گردنم قلبم محکم تو سينه ميکوبيد شايد اولين بارش نبوده باشه اما
اينبار فرق داشت ديگه ازش مطمئن بودم از عشقي که بهش داشتم و بهم داره بهش ايمان دارم با
حرفايي که امشب بهم زد بعد از چند ثانيه صورتش و آورد بال من که نيمرخ نگاهش مي کردم
 .گردنم درد گرفته بود
رادمهر  :ميدونستي خيلي وابسته ات شدم  ،دلم برات تنگ شده بود تو که درکم نمي کني فقط
بار و بنديل و جمع ميکني و د بدو که رفتيم  .آروم گفتم
 .من  :نخير درکت مي کنم
 .رادمهر  :جانم ؟ بلند تر بگو
 .من  :گفتم نخير درکت مي کنم  .لبخندي رو لبش اومد
 .رادمهر  :حاال ما که باور نميکنيم اما خيالش خوبه
 .دستم و بردم جلو محکم کشيدم عقب که با آرنج رفت تو شکم رادمهر
 .من  :تا رو حرف من حرف نياري
رادمهر  :آخ آخ چرا ميزني تو  ،همين که هست خونه خودم بياي بايد شام و نهار صبحانه
حاضر باشه  ،خودت و نون و مواد غذايي ميگيري من فقط کار مي کنم پول ميارم غير از اين با
 .کمربند ميوفتم به جونت
 .آب دهنم و قورت دادم و با ترس نگاهش کردم  .که خنديد
 .من  :چ..چي گفتي ؟ م..من..من تو خونه ..مامانمم ..دست به سياه و سفيد نزدم
 .رادمهر  :عشق خودمي که غلط کنم بزارم کار کني تو بامن باش پادشاهي کن
 .واي خدا جدي جدي داشتم مي ترسيدم تصورش سخته دستاش و از دور کمرم باز کردم  ،گفتم
 .من  :بيا بخواب خوابم مياد
خواست بياد رو تخت که نگاهش رو مايو دو تيکه صبح که تو ساحل پوشيده بودم ثابت موند .
 .دندون قروچه اي کرد و با چشم غره رو تخت اومد و دراز کشيد
رادمهر  :خدايا اين شانسه  ،اوني که بايد مي ديد نديد  .خندم گرفت چه پرو بود  .رو به من
 .ادامه داد
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 .رادمهر  :تا زماني که همراهمت نبودم اينجور جاها نرو که هر خري ديد بزنه
من  :چرا حاال حرص ميخوري ؟
رادمهر  :چوندوست ندارم کسي به مالم چشم داشته باشه  .حاال يا گذرا يا ثابت که اون ثابت
 .کارش با کرام الکاتبين
 .من  :باشه  ،اوکي ؛ عصبي نشو
رادمهر  :ناراحت شدي ؟
 .من  :نه اما انگار تو چرا
 .رادمهر  :بله من خيلي عصبي ام حاال فعال چيزي نگو اين عصبانيتم فروکش کنه
پشت بهش خوابيده بودم يک ساعتي گذشته بود اما نه بغلي نه حرکتي هيچي بغض کردم درسته
هر سري اين کارارو مي کرد يکم غر ميزدم اما نبايدم ميگفتم آخي مرسي و  ....خوب پرو مي شد ،
نکنه بخاطر همون مايوم اينطوري ميکنه ناخودآگاه اشکام روون شد مثل ابر بهار بي صدا گريه مي
کردم خوب مگه تقصير منه خير سرم اومدم خوش باشم نه اينکه آخر هر خوشيم برام زهرمار شه .
تخت تکوني خورد و رادمهر با دس تش کمرم و گرفت و من و کشيد سمت خودش سريع صورتم و
 .پاک کردم
رادمهر  :گريه ميکني ؟
من :نه
دستشو رو بالشم کشيد
رادمهر  :بله معلومه  ،چرا اونوقت ؟
رو تخت نشستم تا براش بگم خوب مريم محکم حرفات و بزن
من  :رادمهر يعني چي بخاطر يه مايو باهام اينطوري برخورد ميکني بغض کردم و بعدش
گريه هميشه همين بود با حرفم اشکام روون مي شد  .ادامه دادم
من  :مگه تقصير منه مگه از قصد انجام دادم اصال اشتباه کردم که گفتي عکس بفرست
 .فرستادم
رادمهر  :خوب اين کجاش ناراحتي داره ؟
 .من  :اونجاش که باهام سرد برخورد ميکني
رادمهر  :سرد ؟
من :بله سرد  ،تو ...تو  ...دل و زدم به دريا
من  :تو هر موقع که ميومدي پيشم بغلم مي کردي اما امشب انگار چه گناهي کردم که
 .اينطوري ميکني البته چند دقيقه پيش فا کتور بگيريم
 .يدفعه دستم کشيده شد و پرت شدم تو بغلش تو چشماش نگاه کردم
رادمهر  :يعني فقط همين ؟
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من  :آ...آره  .ديگه هم هيچوقت دعوام نکن چون خيلي خيلي ناراحت ميشم  .چشام که از نم
 .اشک پر بود و ب**و*س يد  ،مساوي شد با افتادن دو تا قطره اشک از چشمام
 .رادمهر  :من غلط کردمتو گريه نکن
جوابي ندادم و با آرامش کمي به خواب رفتم
آرام
 .ساعت دوازده شب بود
 .من  :خاله پاشيد بريم خوابم گرفت
مهشيد  :چنده ساعت ؟
 .من  :دوازده
مهشيد  :پاشيد بريم  ،صبح خواب نمونيم يه خبري هم از مريم بگيرم ببينم بيداره اصال دخترم
 .شام نخورد گرسنه خوابيد
 .من  :آره جاش خالي
باهم بلند شديم و از پله ها رفتيم باال خاله که رفت دم اتاق مريم  .عمو هم رفت اتاق خودشون .
من و آرشا هم رفتيم سمت اتاق خوابمون و آرشا کارت و کشيد که در باز شد رفتيم داخل  ،يه
 .خميازه طوالني کشيدم  ،سمت تخت راهي شدم و به آغوش خواب رفتم واقعا نا نداشتم
مريم
 .رادمهر  :مريم  ،مريم پاشو يکي داره در ميزنه
 .واي خدا چشمام باز نمي شد
من  :چي ميگي ؟
رادمهر :دارن در ميزنن  .با ترس چشمام و باز کردم  .انگشت اشارم و به عالمت ساکت رو
بينيم گذاشتم  ،با ترس سمت در رف تم و با لبخندي که بيشتر شبيه به پوزخند بود درو باز کردم .واي
 .خدا مامان بود يعني تيز تر از مامان هيچ جا وجود نداشت
مهشيد  :سالم مامان مزاحم خوابت شدم ؟
 .من  :نه مامان اين چه حرفيه
مهشيد  :فقط ميخواستم بيام ببينم بيداري يا نه ؟
من  :نه خواب بودم
 .مهشيد  :باشه شب خوش  .داشتم درو ميبستم که صداي مامان اومد
مشکوک گفت
مهشيد  :مريم ؟
من  :جونم ؟
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مهشيد  :گريه کردي ؟ زود جبه گرفتم
 .من  :وا مامان االن تو چه شرايطيم که گريه کنم ؟ نه عزيز من
اومد نزديکم و نگاهم کرد يکمم به داخل اتاق نگاه کرد  ،نوري که تو راه رو بود باعث ميشد
 .اتاق تاريک نباشه
 .مهشيد  :باشه
دوباره داشت مي رفت که برگشت و اومد نزديکم
مهشيد  :مريم تو از اون کوله ها نداشتي من همه کيفاتو ديدم  .و به کوله رادمهر اشاره کرد
چون از رنگاي تيره خوشم نميومد هميشه زرد  ،صورتي  ،آبي مگر مال کوهنوردي که اونا هم
 .اينطوري تيستن
من  :آ...آره مامان تازه خريدم  ،سريع تر ادامه دادم
من  :مامان حرفا ميزنيا امشب  ،برو بخواب فدات شم شب بخير  .و درو بستم صداي قدم هاش
و شنيدم که نفس عميقي کشيدم
رادمهر  :چي شد ؟
 .من  :الاقل آثارتو يه گوشه بزار  ،مامان نزديک بود شک کنه
 .رادمهر  :بيا بخواب
 .من  :بدو بدو
 .يدفعه شلوار گير کرد افتاد زمين زدم زير خنده
 .رادمهر  :هولم نکن مريم اي بابا
 .من  :مامان ميخواد بياد اينجا تو ميگي هولم نکن
رادمهر  :اصال ميدوني چيه ؟
من  :چي ؟
 .رادمهر  :من اينجا اتاقم داشتم منتها دلم برات تنگ شده بود
من  :چي ؟  .واقعا تعجب کردم و عصباني شدم دمپايي ابريم و درآوردم و پرت کردم که خورد
 .به سرش
 .من  :پسره مزخرف  ،دو رو
رادمهر  :چرا نميگي عاشق  ،وابسته ؟
 .من  :پرو ميشي  ،رو دل ميکني  ،جوابم و نده بفرما برو اتاقت االن مامانم مياد
.چمدون و کولش و برداشت  ،دقيقا رفت اتاق بغل اتاقم
بعد از اين که رفت خواستم بيام اتاق و جمع و جور کنم که در زده شد بازش کردم که مامان
 .اومد داخل اول رفت دستشويي و حمام بعد تراس  ،در آخر وسط اتاق و زير تخت
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من  :مامان کله صبحي زنگ زده بودي واسه همين چيزي شده ؟ اصال خوبي ؟
! مهشيد  :آره آره فقط ديشب مشکوک ميزدي
من  :وا مامان به من شک داري شما ؟
مهشيد  :من غلط بکنم وهللا همينجوري آدم و قورت ميدي بگم آره که کلي بحث ميکني با آدم ،
 .....بچه ها هم بچه هاي قديم من تو
 .من  :مامان تورو قرآن کله صبح شروع نکن
مهشيد  :آها يعني خفه شم ؟
 .من  :واي مامان چرا همچين ميکني اه اصال هرچقدر ميخواي غر غر کن
مهشيد  :اصال با تو حرف زدن مثل زدن ميخ به سنگه  ،زبونم و تا آخر عمرت نميفهمي .
داشت مي رفت که گفتم
من  :بيا زبون نفهمم شديم
واي خدا  ،چرا مادرا انقدر تيزن چرا آخه ؟
چي مي شد مادري بيوتيفول و ريلکس و به دور از حاشيه داشتم  ،نه مريم اون موقع پرو
ميشدي ! تو همين االنشم پررويي فکر کن مامان اونطوري بود  .واي نه واقعا بد ميشدا  .اه درگيرم
 .کال خدايا شکرت
موهام و از باال محکم با مو بند بستم و ريمل زدم و رژ صورتي به لبام کشيدم  ،پيراهن آستين
سه ربع که آستيناش کيپور بود همراه شلوار کوتاه تا باالي مچ پوشيدم  ،کفش تخت سفيدم رو پام
کردم
اوه اوه اتاق يکم شلوغ بود .وسايل خصوصيم و جا به جا کردم  ،بقيشم که يکي ميومد مرتب
 .مي کرد  .رفتم بيرون دونه دونه در اتاقا رو زدم با شدت
آرام  :تويي مريم چرا همچين ميکني ؟
نويد  :بابا جان چرا آدم و سکته ميدي
من  :خواستم بيدارتون کنم
 .نويد  :مادرت بيدار بود  ،بيدارم مي کرد ديگه
من  :اوف  ،بابا جون حاال ناراحت نشو  ،يه روز نزاشتم عشقت صبح رمانتيک و عشقوالنه
 ! .بيدارت کنه
 .نويد  :پدرسوخته اين حرفا چيه ميزني
.من  :بابا به خودت توهين نکن فدات شم
نويد  :آرام دخترم  ،نگاه کن بابا ببين من چه تحملي دارم هرچي ميگي با پررويي يه چيز ميگه
.
 .آرام ريز مي خنديد
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رفتم نزديک بابا و لپ توپلش و ب**و*س کردم
من  :خوب بابا چيه خوب بود مثل اين دختراي بد عنق بيام بگم  ،پاشيد بريم صبحانه  ،حوصله
.....ندارم حرفم نزنيد  .ناسالمتي تک فرزندم گناه دارم
 .نويد  :جبهه نگير دختر  ،منم خوب مثال پيرم بايد رعايت حالم شه
 .من  :جوابي ندارم
 .نويد  :چه عجب
 .آرام و بابا باهم شروع کردن به خنديدن
 .من  :آرام  ،ميزنمتا برو اون صورت نشستتو بشور زشت
 .ادايي درآورد رفت داخل اتاق
 .من  :بابا من پايين منتظرتونم
 .نويد  :باشه برو
همونطور که با موبايلم کار مي کرد به راهم ادامه ميدادم که به کسي برخورد کردم  .سرم
 .آوردم باال
 .من  :واي  ،ببخشيد
جوابي نداد
 .من  :آقاي محترم
بله_
من  :چيزي شده ؟
 .نخير_
 .به دستاش نگاه کردم که دو طرف بازوهام و گرفته بود  ،انگار متوجه شد
 .خوشبختم  ،پيمان هستم_
اوپس  ،ابروهام پريدن باال چه زود پسرخاله شد دستش آورد جلو لبخندي هم رو لبش بود .
عادي دستم و بردم جلو بهش دست دادم
 .من  :همچنين
قيافه شرقي داشت اما مثل رادمهر نبود  ،اخه مريم رادمهر و با اين مقايسه ميکني  ،ديونم
 .خوب
 .من  :با اجازه
 .رفتم البي و رو يکي از صندلي راحتيا نشستم  .يکم با نتم و روشن کنم  ،ببينيم چه خبره
آرام
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م ن  :آرشا پاشو  .آرشا ساعت هشت صبحه من دارم خاضر ميشم توام يواش يواش از اون
 .تخت دل بکن
موهام تيغ ماهي بافتم و از وسط فرق با کرده بودم  .چهره ام بامزه شده بود  .يه رژ نارنجي
کمرنگ و رژ گونه هلويي زدم  .شلوار نارنجي دمپا م و پوشيدم يکي از پيراهناي قشنگم که خيلي
دوستش داشتم پوشيدم يه پيراهن تا دو وجب باالي زانو نارنجي که آستيناش بلند بود  ،تا آرنج تنگ
بود از آرنج به بعد حالت پفي ميشد و رو مچ دست تنگ  ،قسمت يقش شکوفه هاي کوچيک کار شده
بود پايين هم از بغل دوتا چاک يه کمر بند حرير هم داشت  .دمپايي کفش سفيد که سنگاي نارنجي
 .داشت رو هم پام کردم
 .من  :آرشا بلند شو اي بابا
 .آروم چشماش و باز کرد و از جاش بلند شد با ديدنم لبخندي زد
من  :چرا مي خندي ؟
 .آرشا  :موهات و بافتي فِيست بچگونه شده
من  :نظر آخرت ؟
آرشا  :از لحاض ؟
 .من  :خوب يا بد
 .آرشا  :نه از اون لحاض هميشه خوبي
لبخند دندون نمايي زدم
 .من  :وايي ممنون
 .آرشا  :چه ذوقي کرده
من  :ديگه ديگه  ،برو حاضر شو ميگم  .لباساي اضافه رو تو چمدون انداختم  .چشمم به ادکلنم
خورد نچ نچ نچ يعني فقط با خودم آوردم اينارو  .آخه چرا يادم ميره بزنم ؟  .حسابي رو خودم خالي
 .کردم
ل باساي آرشارو روتخت گذاشتم زيپ چمدون و بستم پريدم روتخت يکم چرت بزنم  .چشمام و
بستم  ،گيج خواب بود واي چقد خواب خوبه  .فشاري به بيني نازنينم وارد شد که چشمام و بالفاصله
 .باز کردم
 .من  :آرشا؟  .با خنده نگاهم مي کرد
من  :يعني چي آخه ؟ من دردم اومد  ،ترسيدم  ،االنم ناراحت شدم اصال اين حرکت از مردي
 .جنتلمني مثل تو بعيده  .جدي شد که زدم زير خنده
 .من  :چيه توقع داري بگم خيلي تشکر
آرشا  :پاشو برو خودت و سرگرم کن نخواب من و از خوابم بلند کرده االن چرت ميزنه واسم
 . .بي حوصله از تخت بلند شدم
 .من  :خوب من االن چيکار کنم آرشا

289

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
 .آرشا  :نگاهي به سر تا پام کرد که رو انگشتاي پام خيره موند
 .آرشا  :کفشت جلو باز ه
 .من  :خوب
 .آرشا  :برو به انگشتاي پات الک بزن ساده بده
 .من  :فکر خوبيه اما الک زدنم افتضاحه بعضي اوقات ميزنم اما چند ساعت طول ميکشه
آرشا :الک داري اصال
من  :نميدونم بزار ببينم  .رفت جلو آيينه سشوار زد به برق موهاش و سشوار کشيد منم مشغول
 .گشتن شدم بعد از نيم ساعت آخر سرم رنگ کرمي اونم به سختي پيدا کردم
 .من  :کرمي
آرشا  :چي ؟
! .من  :رنگ کرمي دارم
آرشا  :صبر کن االن ميام  .رفت سمت تخت تيشرتش و پوشيد سرم و انداختم پايين تا شلوارشم
 .بپوشه  .اومد نزديکم
آرشا  :خوب  ،بلد نيستي ؟
 .من  :نه
 .آرشا  :کفشات و در بيار
همون کارو انجام دادم بغلم گذاشتم از پاشنه پام گرفت و رو پاش گذاشت ؛ کپ کردم نکنه
 .ميخواد الک بزنه
....من  :آرشا تو مي
 .آرشا  :آره
من  :نه! جدي ؟
 .آرشا  :بله جدي
واي يعني خاک بر سرم الک آروم از انتها به باال کشيد دوبار خيلي ريلکس انجام ميداد به
 .انگشت آخري رسيد وقتي تموم شد کف پام و قلقلک داد که خنديدم و کشيدم عقب
 .من  :اذيت نکن
 .آرشا  :اون يکي بيار
 .دوباره همونطور به کارش ادامه داد وقتي که تموم شد پام و گذاشت زمين
آرشا  :خوب چطوره ؟
 .انگشتاي پام و نگاه کردم واقعا تميز زده بود يعني فکر نميکردم انقدر خوب و يکدست بزنه
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 .من  :اليک داري بخدا
 .خنديد لپم و کشيد  .محکم با مشت زدم پشتش
! من  :امروز داري خيلي اذيتم ميکنيا
 .آرشا  :زنمي دوست دارم مشکليه
کاشکي از رو احساس مي بود اين حرفش اي کاش هميشه همينطور مهربون باشه
من  :پرو
کفشام و پوشيدم و گفتم
 .من  :ساعت هشت و نيمه بريم مريم منتظره
رفتم بيرون و آرشا پشت سرم اومد خاله و عمو
رو ديدم که داشتن با کسي سالم احوال پرسي ميکنن  ،اين پسره کي بود ؟
 .نگاه که کردم شب يه رادمهر بود  ،يکم ديگه دقت کردم نه  ،نه تودش بود
من  :آرشا رادمهر اينجاست ؟
 .آرشا  :ببينم ِ ،ا آره رسيد  ،خودم آدرس دادم بهش
 .من  :چرا نگفتي خوب
 .آرشا  :يادمرفت
! رادمهر  :سالم به کفتراي عاشق
آرشا  :سالم  ،کِي رسيدي ؟
 .رادمهر  :ديش  ...همين امروز صبح
 .آرشا  :اوکي  ،بريمصبحانه
همگي رفتيم پايين چه عجيب و يدفعه اي  ،مريم با سرش تو گوشيش بود با شنيدن صداي
 .پامون تو هتل پخش مي شد سرش و آورد باال
دقيق بهش نگاه کردم با ديدن رادمهر اصال تعجب نکرد با ديد ما چشماش درشت شد اما بعد
 .عادي جلوه داد با تعجب اومد نزديک رادمهر  .و دست داد
مريم  :سالم خوب هستين  ،شما کجا اينجا کجا ؟
رادمهر سعي داشت جلوي خندشو بگيره
رادمهر  :سالم خانوم  ،خيلي ممنون  ،ديگه وهللا من اونور بودم آرشا با کلي التماس و تمنا که
بيا بدون تو نميشه  ،منم دل و زدم به دريا و اومدم
آرشا اول تعجب و بعد اخمي کرد زير لب گفت
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آرشا  :بچه پرو و ببينا  .نگاهش کردم
من  :آروم باش  .همه خنديدن مخصوصا رادمهر صداش و نازک کرد و گفت
 .رادمهر  :ابرو به من کج نکن  ،کج کاله خان يارمه خوشگلم و خوشگلم  ،دلها گرفتارمه
 .اومد رو به روم که دست آرشارو گرفته بودم
 .دستش و به سمت چپ تکون ميداد
من  :چي ؟ چرا ؟
 .اومد نزديک تر و همون کارو کرد مبهوت رفتم کنار
دستشو دور بازوي آرشا حلقه کرد با همون صداي نازک گفت
رادمهر  :ايش  ،برو اونور دلم واسه عشق ديرينم تنگ شده بود  .آرشا که اخماش توهم بود
لبخندي رو لبش اومد که سعي در مخفي کردنش داشت  .رادمهر همچين لبشو موقع حرف زدن مي
چرخوند که اگه حرف عادي هم ميزد از خنده روده بر ميشدي  ،اصال اين پسر جک بود
رادمهر  :عشقم  ،بدون من خوش ميگذره .؟
آرشا  :نيومده لوده بازيات شروع شد  .زير لب غريد
آرشا  :گمشو اونور آبروم و بردي ؟
اومد کنار و به حالت عادي برگشت  ،گفت
رادمهر  :چرا ؟
آرشا چشم غره اي رفت  ،رو به عمو گفت و گفت
 .آرشا  :بفرمائيد
راه سالن غذا خوري رو نشون داد  ،از اين اخالقش خوشم ميومد هميشه به بزرگتر از خودش
 .احترام ميذاشت
رفتيم داخل با ديدن اونهمه غذاي خوشمزه که خداروشکر همشونم ايراني بودن آب دهنم راه
افتاد  .بشقابي برداشتم گوشه ظرفم يکم سوسيس  ،يه مقدار پنير خامه اي و دوتا نون تست برداشتم
 .يه ليوان شير هم ريختم و با دست پر سمت ميز رفتم
 .من  :مريم چرا فقط سوپ ريختي ؟ خنديد
من  :چته ؟
مريم  :ببخشيد کل غذاهارو جمع نکردم  ،در ضمن ميلم سمت بقيه غذا ها نميره بعد من زيادي
 .هم بخورم ترش ميکنم
.من  :نخور  ،نخور اصال  .من به جات ميخورم
 .مريم  :نوش
 .احساس کردم کسي کنارم نشست  .نگاه کردم رونيکا بود
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 .رونيکا  :سالم صبح همگي به خير
 .همه بي ميل جوابش و دادن  ،از جاش بلند شد و که مريم و صدو زدم
 .من  :مريم بگو ببينم رادمهر کِي اومده بود  ،راشتش و بگو لطفا
اومد نزديکم و دم گوشم تند تند حرف مي زد
مريم  :واي نميدوني که ديوونه ديشب اومده بود در و باز کردم فکر کردم تويي  ،حاال نصفه
شبي خواب بوديم مامان اومده در زد هرادمهر صدام کرد که برم خالصه مامان چقدر مشکوک شده
 .بود فردا صبحش که امروز باشه اومد اتاقم و گشت
من  :رادمهر و چيکار کردي ؟
 .مريم  :نگو که از دستش شکارم کثافت اتاق داشت ديشب الکي گفت جايي ندارم
پقي زدم زير خنده که خاله مشکوک نگاهم کرد آروم آروم خندم و قورت دادم
 .من  :اوه مريم  ،اون فيلم رو نيکي خيلي باحال بود
خاله چشماش درشت شد  .خواستم خير ماست مالي کنم خراب تر شد که  ،خاله چرا اينجوري
نگاه ميکنه
من  :چيزي شده خاله ؟
مهشيد  :چه فيلمي ميبينيد شما  .لبم و گزيدم
 .من  :خاله جون يعني چه فيلم طنز ديديم ياده يکي از تيکه هاي خنده دارش افتاديم
! .مهشيد  :خداکنه
 .پوف اين خاله ماهم مشکوک شده ها جرئت نداري نفس بکشي
بعد از صبحانه باهم بيرون از هتل رفتيم و آروم قدم مي زديم صداي رونيکا سکوت و شکست
رونيکا  :يکي از دوستام که اينجا زندگي ميکنه تولدشه ميخواد پارتي بگيري ميخواستم بدونم
ميايد همراهم مخصوصا آرام جان
جان ؟ مخصوصا من ؟ يعني چي ؟اين ميخواد يه غلطي کنه که که اينطوري ميکه من شک
ندارم دختره ي شيطان  ،واي رفتيم تهران به آرشا بگم به رونيکا بگه بره ديگه شيرين جونم نيست
که ناراحت بشه  ،ببخشيد شيرين جونم که از نبودت داره سوء استفاده ميشه اما بحث زندگيم در
 .ميونه و نميخوام تباه شه
 .مهشيد  :ما که سني ازمون گذشته و نميايم دختر  ،از بچه نظرشونو بپرس
آرشا سوالي نگاهم کرد چشمام و به نشونه مثبت روهم گذاشتم
 .آرشا  :ما ميايم
 .رونيکا لبخند موزيانه اي زد که شکم به يقين تبديل شد واقعا اين يه کرمي داره
 .مريم  :تاشب فکر ميکنم
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 .رونيکا  :باشه
اوف خداکنه لباس مناسبي همراهم باشه وگرنه يا بايد بيايم با آرشا خريد يا نميريم جشن تولد
 .دوستش
راهي که رفته بوديم و به برگشتيم به هتل آرشا گفت
 .آرشا  :ميخواين بريم يکي از جاذبه هاي برلين نشونتون بدم دروازه براندنبورگ
مريم  :دروازه چي ؟
 .آرشا  :براندنبورگ
 .رونيکا  :آرشا جان عاديه اينا تا به حال اينجور جاها نيومدن نميدونن خوب
 .چقدر وقيح بود اين دختر دلم ميخواست خفش کنم
مريم  :اونقدري که من خارج از کشور گشتم تو نگشتي خانوم خانوما انقدر به خودت نناز اگه
پرسيدم بخاطر اين بود که جاه ايي که ميرم و به خاطر بسپرم و بدونم دارم کجا ميرم تابه حال اسم
باغ لوکزامبرگ و کليساي نوتردام شنيدي يا موزه دلپرادو و جزاير ال هويا دهوسکا رفتي  ،اگرم
رفته باشي عمرا اسمشون تو ذهنت بوده باشه چون فقط ميگي و ميري فکر نميکني داري چي کار
ميکني اگه داري اينجا م يري جاي خوبي هست اصال چي هست ؛ هميشه قبل حرف زدنت فکر کن
خدا عقل و مفته تو کلت نزاشته که گذاشته که فکر کني باهاش  .واسه حرفا و وجود ديگران ارزش
 .قائل شو تا ديگرانم برات ارزش قائل شن
نفس عميقي کشيد و با حرص نگاهش و از رونيکا گرفت  ،رونيکا دندون قروچه اي کرد و با
 .عصبانيت رفت به هتل
من  :بيخيال لطفا عزيزان  ،موافقد بريم همون دروازه اي که آرشا گفت  .مريم خنديد
مريم  :برانبورگ خودمون درست ميگم ؟
 .آرشا  :نه براندنبورگ
 .مريم  :يه ند و نگفتم فقط وگرنه درست بودم
 .مهشيد  :مريم مادر با اين دختر زياد کل کل نکن خوب کمبود داره اون بچه جدي نگير
مريم  :آي گفتي ننه  ،ولي مامان خداوکيلي اگه همون اسپانيا و فرانسه نميرفتيم نميتونستم جواب
اين بچه سوسول و بدما  .حرف اولم چه سنگين بود من بيشتر از اون خارج رفتم ؛ خنديديم و ادامه
داد
 .مريم  :نچ نخنديد به نظرمکه همينطوره
 .من  :اعتماد به نفست من و کشته
 .آرشا رفت پذيرش هتل براي گرفتن ماشين
خميازه اي کشيدم
من  :واي  ،چه خوابم مياد
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 .مريم  :ديگه مسافرت همينه از خوابت بزن شب و روز بگرد عزيز من
 .آرام :آره ديگه اما حال ميده
 .مريم  :صدرصد
 .آرشا از هتل خارج شد
 .آرشا  :خوب االن تاکسي مياد ميريم
دو مين بعد ماشين اومد همه نشستيم و راننده پير و مهربون و بامزه اي بود با آرشا در مورد
شهر برلين حرف ميزدن و گاهي ميخنديد  ،آرشا آدرس و داد چند دقيقه بعدش نزديک يه دروازه
بزرگ نگه داشت همه پياده شديم يکم قدم برداشتيم
من  :آرشا اينه ؟
آرشا  :بله
نويد  :قشنگه
من  :اوهوم  ،مکان تاريخيه ؟
آرشا  :آره  ،ديوار معروف برلين تو شب قشنگتره کم اومدم اينجا اما هرموقع اومدم نور مخفي
 .هاش روشن بودن خيلي جذاب و قشنگتره
 .رفتيم نزديکتر و از داخل يکي از دروازه ها رد شديم  ،آروم قدم برمي داشتيم
نويد  :چند سال آلمان بودي ؟
 .آرشا  :حدودا نه سال
نويد  :چرا اومدي آلمان ؟
 .متوجه شدم که آرشا تحت فشار بود و اصال دوست نداشت جواب بده
! من  :واي عمو جون اينارو بيخيال مکان و حال کن چه قشنگه
 .نويد  :اون که درش حرفي نيست
 .مريم  :يعني اين چيزي که االن به فکر من زد عمرا به فکر شما خطور کرده باشه
من  :چي ؟
مريم  :رفتيم دريا  ،نوشيدني مخصوص نوشيديم اومديم رستوران غذاي برليني خورديم االنم
که اينجاييم ؛ اصال يه عکسم داريم ؟ خدايي داريم ؟
من  :واي راست ميگيا چرا ؟
مريم  :چون که زيرا  .دستش و برد تو جيب شلوارش و گوشيش و درآورد گفت کنار هم
بايستيم عکس و که گرفت به خانوم خارجي که ميخورد ترک باشه داد و گفت از ما عکس بگيره با
 .خودشم سلفي انداختيم خيلي توپول و بانمک بود مخصوصا لپاش
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يکي دوساعتي براندنبورگ بوديم  ،عکس ميگرفتيم و دور ميزديم از هرچيزي هم ميگفتم آرشا
داشت با عمو حرف ميزد که پريدم وسط حرفشون
من  :آرشا ؟
نگام کرد
 .من  :عمو ببخشيد وسط حرفت
 .نويد  :خواهش ميکنم دخترم
من  :آرشا خسته شدم بريم ديگه شبم که ميخوايم بريم مهموني  ،خسته و کوفته اخه؟
 .آرشا  :باشه
قدمامون و تندتر کرديم و  ،آرشا گشت و يه تاکسي گرفت  .وقتي که نشستم خوابيدم چيزي
 .نفهميدم
مريم  :آرام ؟
 .مريم  :آرام پاشو رسيديم دختر
چشمام و با بي ميلي باز کردم با يکم دقت همه چيز يادم اومد کِسِ ل از ماشين پياده شدم و عمو ،
 .مريم و خاله جلوتر بودن آرشا کمرم و گرفت و من و به خودش چسبوند
آرشا  :خوابت مياد ؟
 .من  :آره
 .سرم و به سينش تکيه دادم که که سرش آورد پايين و پيشونيم و ب**و*سيد
نچ ال اله هللا اينامروز کار دستمون ميده ،وهللا  ،کال از صبح خيلي خوش برخورد و اخالق شده
 .عجيبا َ ََ غريبا َ ََ
دم در اتاق رسيديم آرشا درو باز کرد که با دو رفتم رو تخت ساعت و نگاه کردم چهار بود
 .آرشا  :رونيکا گفته ساعت هفت ميره
من  :کِي گفت ؟
 .آرشا :اِس داده
 .من  :آها ؛ باشه من يه چرت نيم ساعته ميزنم تو که کارات طوالنيه انجام بده
و رو تخت ولو شدم چشمام گرم خواب شدن مجددا اما خواب و بيداري بودم .چند دقيقه گذشته
 .بود
آرشا  :آرام  ،خانوم پاشو نيم ساعت گذشتا  .چشمام و باز کردم
من  :تو  ،تو اين نيم ساعت هيج کاري نکردي ؟
 .آرشا  :نه داشتم لباس انتخاب مي کردم فعال
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من  :واي خدا باشه حاال چي انتخاب کردي  .رو چمدون و نشون داد پيراهن اسپرت مشکي
شلوار سفيد يکم فکر کردم ببينم همچين رنگ لباسي آوردم  ،آها واي خدا کنه آورده باشم رفتم سمت
چمدون و لباساي آرشارو روي تخت پرت کردم در چمدون باز کردم تند تند لباسارو ميزدم کنار
خداروشکر يه حسي بهم ميگفت بيارشون بالخره به دردم خوردن بعد يک سال  ،يک ساله
 .خريدمتون اما يه بارم نپوشيدمتون
نيم تنه تقريبا کوتاه مشکي و دامن ستش رفتم حموم تنم کردم اومدم بيرون و تو آيينه قدي
نگاهي به خودم انداختم يک وجب از شکمم معلوم بود آرشا از آيينه نگاهم کرد ابروهاش رفتن باال
 .برگشت سمتم نگاهم کرد
لبام و روهم فشار دادم و سوالي نگاهش کردم واي خدا نکنه گير بده  ،که چرا اينقدر از شکمت
 .معلومه هوف
 .به چشمام خيره شد انگار فهميد منظورم و
آرشا  :فقط همين يه امشب  .و برگشت رو به آيينه آخ جون من خيلي دوست داشتم اين لباس و
بپوشم از پشت دستم و دور گردنش حلقه کردم
 .من  :وايي عاشقتم  .و پشت گردنش ب**و*سيدم
به خودم اومدم تو آيينه نگاهش کردم که لبخند شيطوني زد  ،پرو اخمي کردم و پشت کردم که
 .صداي خندش اومد
داغي دستش و روقسمت برهنه شکمم حس کردم شديدا قلقلکي بودم دستش تند تند رو شکمم
 .حرکت مي کرد داشتم از خنده مي مردم
من  :نکن سوء استفاده گر .من و تو بغلش گرفته بود که نتونم در برم .انقدر خنديده بودم که از
 .گوشه چشمم اشک ميومد
 .من  :واي آرشا ....فر...صت ..ب  ..ده  .مردم از خنده منم که نقطه ضعف ازت دارم
 .از رو زمين که افتاده بودم بلندم کرد
 .آرشا  :شما دست بزار رو نقطه ضعفم من همين کارو ميکنم
قيافم و جمع کردم
من  :هيچي نميتونم بگم جز سوء استفاده گر  .با انگشت اشاره به بينيم زد و رفت سمت آيينه
 .درگير موهاش شد
رفتم سمت حموم که کنار درش يه پريز برق داشت بابليس و زدم به برق رو پارکت نشستم
يک ساعت طول کشيد تا موهام و فر کنم کيف لوازم آرايشم و باز کردم آينه رو جلوم گرفتم رژ
قرمز  ،خط چشم گربه اي مشکي  ،ريمل  .کل آرايشم بود يکم برق لب به لبام زدم که برق بزنن دلم
 .يکم شيطوني ميخواست  .خدا امشب و به خير بگذرونه
کفش بندي سفيد پاشنه بلدم و پام کردم کيف لوازم آرايشم و برداشتم و گذاشتم تو چمدون دستبند
سفيدم و دستم کردم کيف زيپ دار کوچيک مشکي دستم گرفتم  .از اون گوشه رفتم وسط اتاق که
آرشا بود
من  :چطورم ؟
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 .نگاهش رو لبام ثابت موند  ،اوه مثل اين که زيادروي کردم اما خودش امشب و مجاز کرد
يکم خجالت کشيدم گوشه لبم و گاز گرفتم که انگار تازه به خودش اومد سرفه مصلحتي کرد و
 .گفت
 .آرشا  :خوب بريم
کيفم و برداشتم و زودتر رفتم بيرون در اتاق مريم و زدم  .که بالفاصله اومد بيرون با چشماي
 .درشت خيره شد بهم
 .مريم  :او الال  ،چه هات شدي تو
از باال تا پايين هيز نگاه ميکرد که با دستم کوبيدم سرش
 .من  :خاک تو سرت چته تو  ،مياي بريم يا نه
 .اخمي کرد و به سردي گفت
مريم  :کجا تولد دوست ميمون تر خودش  ،خودش که آدم نيست ببين ديگه دوستاش چي هستن
.
 .من  :مريم  ،بيخيال ؛ ما ميخوايم يکم خوش باشيم همين  .بيا بريم
 .مريم  :حاال يکم فکر ميکنم احتمالش پنجاه پنجاس  .تو آدرس و بفرست با رادمهر ميايم ديگه
من  :باشه  .کاري باري ؟
مريم  :نه به سالمت ولي امشب مراقب خودت باش  .با چشم و ابرو به آرشا اشاره کرد که
پيشه رادمهر بود
 .خنديدم
 .من  :کرم از درخته  ،خودم ميخوام
مريم کپ کرده به من نگاه کرد
مريم  :چي گفتي ؟ جدي ميگي ؟
من  :اوهوم اما يه طرفس
مريم  :از کِي
 .من  :نميدونم وهللا  ،اما فقط ميدونم خيلي دوسش دارم
 .مريم  :چرا بهم نگفتي آخه
 ...من  :مثل توهست وضعيت فعليم منتها مال تو واضح بود که دوستت داره اما براي من
با به ياد آوردن رونيکا بغضم گرفت يعني اون و دوست داشت ؟  .انگار مريم فکرم و خوند
گفت
مريم  :نکنه فکر ميکني اون شپش و دوست داره  .خنديدم
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من  :آره
 ...مريم  :استدعا ميکنم از جلوي چشمام گمشو عزيزترينم
من  :چرا ؟
مريم  :آخه تو رو چه حسابي اين حرف و ميزني نه شعور  ،نه قيافه  ،نه اخالق  .اما فقط افاده
 ،عشوه  ،پُز  ،خودپسندي  .آدم عاشق چيش بشه آخه نزن اين حرف دلم براي آرشا واقعا ميسوزه
اگه عاشق همچين فردي بشه  .برو برو داره مياد
 .نگاه کردم آرشا با قدماي بلند به سمتمون اومد
 .آرشا :حرفاتون تموم نشد
 .من  :چرا  ،بريم  .آرشا که رفت آروم به مريم گفتم
 .من  :بعدا در اين مورد برات ميگم
 .و تند تند با کفشاي پاشنه بلندم خودم و به آرشا رسوندم
به البي که رسيديم رونيکا رو نشسته بود و با يه دستش درحال فعاليت باگوشي بود انقدر تند
 .تايپ مي کرد که موندم  ،يه دستشم ليوان آبجو بود که گاهي مزه مزه مي کرد
با اخم صداش کردم که سرش و آورد باال
با ابروهاي باال رفته نگاهم کرد و سرش و تکون داد عشوه وارانه گفت
 .رونيکا ِ :ا اومدين  ،بريم  .ماشين دم هتل منتظرمونه
 .من  :بريم فقط برام آدرس و بفرست
رونيکا  :واسه چي ؟
 .من  :ميخوام بعدا به مريم بفرستم شايد اومد  ،اي بابا
با عشوه آهاني گفت و به آرشا نگاه کردکه آرشا هم خوشکل چپ چپ نگاهش کرد  ،دستم و
 .گرفت  ،باهم از هتل رفتيم بيرون  .آرشا زير لب حرف ميزد که گفتم
من  :چيزي شده ؟
 .آرشا  :نه
جدي بود  ،جرئت نکردم چيزه ديگه اي بگم  .آرشا کنار راننده سمت شاگرد نشست من و
رونيکا هم عقب  .نيم ساعت بعد رسيديم باهم به جايي که رونيکا ميرفت حرکت کرديم بعداز چند
ثانيه اينور اونور رفت زير زمين رو به پايين پله ميخورد دو طرف نور قرمز بود بعد از طي کردن
 .هشت تا پله به مقصد مورد نظر رسيديم او ماي گاد ،يکم بد بود فضاش که اصال خوشم نيومد
من  :رونيکا اينجا تولده ؟
 .رونيکا  :آره
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رفتيم سمت کانتر و رو صندلي پايه بلندي نشستيم روبه رومون انواع اقصام نوشيدنی بود
 .هرنوعي که دلت ميخو است پيدا ميشد خيلياشو وسوسه ميشدم بخورم ببينم چه طعميه
 .رونيکا با دختري که تيپ لباساش فوق العاده باز بود سمتمون اومد
 .رونيکا  :اين همون دوستمه ساينا
واقعا خيلي بد بود مريم راست ميگفت
من  :سالم خوشوقتم  .دختر ه با لهجه خارجي ايراني صحبت کرد و ابراز خوشحالي کرد .
صداي شعر تولدت مبارک ميومد تگاه کرديم کيک و آورده بودن  .ساينا رفت سمت کيک و پشت
 .ميز ايستاد با ذوق به شمع هاي کيک نگاه کرد دخترا و پسرا هنوزم شعر ميخوندن
 .من  :آرشا دستشويي کجاست
يکم دور و اطراف نگاه کرد و گفت
آرشا  :اونجا  ،بيام باهات ؟
 .من  :نه خودم ميرم
بعد از اتمام کارم  ،يکم سر وضعمو مرتب کردم  .اومدم بيرون که دستم کشيده شد و  wcرفتم
داخل اتاقي پرت شدم  .با وحشت به رو به رو نگاه کردم دم گوشم گفت
درست ميگفت  ،خيلي خوشکلي_
با دست محکم پسش زدم
من  :گمشو اونور آشغال  ،تو کي هستي ديگه ؟
 .آروم باش  ،باهم کار داريم فعال_
 .من  :خفه شو  ،برو اونور  ،گفتم ازم فاصله بگير
خيلي هوس انگيزي و زيبا  ،رونيکا راست مي گفت  .يه شبه ديگه هوم ؟_
به زور زدمش کنار که فقط صورتش روبه روي صورتم قرار گرفت از قيافش معلوم بود
 .چجور آدميه  .دستم و آوردم باال با تمام قدرتم زدم زير گوشش
 .من  :کثافت گمشو اونور  ،به خدا ميزنم نابود شي من و اينطوري نبين
واقعا کاري نميتونستم انجام بدم چون اهنگ پخش مي شد با صداي بلند گه گاهي صداي جيغاي
شاد دست جمعي ميومد اونم به زور
 .پوزخندي زد
آخي  ،باشه اول عشق و حال بعدش هرچي تو بخواي_
! خيلي ناز ميکني رونيکا ميگفت پايه اي که .
از عصبانيت داشتم منفجر ميشدم فرياد زدم
 .من  :خفه شو
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دستم و کشيد ببره سمت تخت که رفتم رو به روش زانوم و با شدت آوردم باال و زدم جاي
حساس  .داد بلندي زد و دستم و ول کرد رفتم از پشت با کفش زدم به کمرش که افتاد زمين با قيافه
جمع شده از درد و آه ناله به من خيره شد
من  :به اون رونيکا جونت بگو  ،خودش خرابه فکر نکنه ديگرانم خرابن که تورو فرستاده
 .دنبال من  ،از آشغااليي مثل تو حالم بهم ميخوره خيلي خيلي وقيح هستيد
 .با به ياد آوردن پايه بودنم دوباره سرخ شدم انگار انرژي گرفته باشه زدم زير گوشش
 .آخ  ...آي_
تند برگشتم و از اتاق اومدم بيرون خاک بر سرت رونيکا که انقدر عوضي  ،يعني چي اين
کارات بريم تهران خوب پذيرايي ميکنم  .قلم تند تند تو سينه ام مي کوبيد پشت دستم و رو پيشونيم
گذاشتم عرق سردي نشسته بود  .از راه اوندم بيرون صداي موزيک سرسام آور و کر کننده بود .
چشم گردوندم تا آرشا رو همونجايي که نشسته بودم ديدم رونيکا خنده هاي بلندي ميکرد دستش و
روي شونه هاي آرشا تکون مي داد رفتم نزديک که گونه آرشا رو ب**و*سيد واي خدا داغ شدم آخه
 .دختره ي ال اله هللا  .دستام و مشت کردم و با عصبانيت رفتم نزديکش
 .من  :پاشو
شک زده نگاهم کرد
 .رونيکا  :تو ...تو
پوزخندي زدم و دستش و محکم کشيدم که تقريبا از صندلي پرت شد پايين بازوش و تو دستم
 .فشار دادم دندوناش و روهم فشار داد  ،آخي گفت دم گوشش گفتم
 .من  :هنوز مونده هفت خان رستم و رد کني
 .با دست پرتش کردم اونور و نشستم کنار آرشا
آرشا  :کجا بودي ؟
 .من  :جايي نبودم
 .آرشا  :پس چرا انقدر طول کشيد
 .من  :مگه من ازت ميپرسم چرا گذاشتي اون پيشت بشينه هوم ؟ ولم کن
با کالفگي از جاش بلند شد و رفت اه  ،لعنتي ديگه چجوري بايد بفهمونمت دوستت دارم يعني
هرکي بود ميفهمي د من که با بودنت با دختري حسادت ميکنم اين معلوم نيست ؟ يا حتما معلومه و
ميدونه  ،فقط غرور من و ميخواد نابود کنه  .به شيشه نوشيدنی روبه روم خيره شدم شيشه اش
خوشکل بود خندم گرفت اون لحظه  ،ما دخترا با هيچ چيزي کار نداريم فقط شکل و رنگ مهمه
برامون خوشکل باشه و صورتي  .به گارسون اشاره کردم برام يه پيک بريزه براي بار اول بود
دوست داشتم امتحان کنم مگه چيه ؟
پيک اول و خوردم طعمش تلخ و تند بود  ،خوب بود تلخيش مثل زندگي تلخ من بود پنج تا
ديگه خوردم دوباره گفتم بريزه که گفت نه اخمي کردم  ،شيشه رو از دستش کشيدم  .براي خوردم
 .همينطور مي ريختم تا زماني که دستي رو دستم قرار گرفت ؛ آرشا بود
 .آرشا  :داري چه کوفتي ميخوري  .از دستم گرفت با عصبانيت داد به گارسون
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آرشا  :فقط يه ربع نبودم  ،چرا اين زهرماري و خوردي  .بلند خنديدم لحنم کشدار شده بود و
اصال تو حال خودم نبودم
من  :واي  ،حاال يه طوري ميگه انگار خودش خيلي رعايت ميکنه  .خوبه که عزيزم بيا توام
 .بخور
 .آرشا  :آرام بيا بريم صورتت و آب بزن زياد خوردي بد مست شدي  ،پاشو
دستش و کشيدم که بشينه  .ننشست داد زدم
 .من ِ :ا  ،بشين ميگم
 .دندون قروچه اي کرد و نشست
من  :کجا بودي تو اين يه ربع ؟
آرشا  :اينجا آنتن نمي داد به رفتم بيرون از اينجا به رادمهر زنگ زدم بعدش اومدم پايين يه
 .دختر که مثل تو مست کرده بود تما نوشيدنيش رو دستم ريخت  ،رفتم دستم و شستم
من  :تو نميفهمي  .اخمي کرد
آرشا  :چي ؟
 .من  :تو هيچوقت نميفهمي بخدا من خودمم بگم هم نميفهمي
آرشا  :پاشو بريم هتل داري چرت و پرت ميگي  .دستم و گرفت که دستش پرت کردم بلند گفتم
 .من  :آه  ،آرشا  ،من دارم باهم حرف ميزنم با لبخند گفتم خوب حاال بيا بشين
 .کالفه دوباره نشست
من  :چرا ميزاري ؟ ،چرا ميزاري اون بياد پيشت بشينه حرف بزنه  ،بخنده  ،با بغض گفتم از
همه بدتر بب**و*س دت  .تو  ،تو يه دختر و نميتوني بفهمي يعني ؟ آرشا تو همسرمي نميزارم کسي
به مالم دست بزنه تجزيه کن اين يعني چي ؟ منه احمق عاشقت شدم  .اشکام رو گونه هام سر
 .خوردن
من  :من لعنتي عاشقت شدم اما يه طرفه اس نميدونم از کي اما شد چيزي که نبايد مي شد .
نميدونم تو شايد اينارو ميدونستي و دوست داري خورد شدن غرورم و ببيني ؟ بلند خنديدم
من  :اما من احمق با اين حال دوستت دارم  ،ولي نابود ميشم اگه ببينم با رونيکايي آرشا ؛
ميفهمي من و ؟ هوم ؟ نه نميفهمي چون حس من و نداري من  ...من  . ...دوباره اشکام روون شدن
اما جلوي حرف زدنم و گرفت اين بغض لعنتي تو آغوش گرمي فرو رفتم همونطور رو شونش هق
 .هق ميزدم
من اين مرد و ميخواستم اما حسش چي بود نميدونستم  .دستم و دور گردنش حلقه کردم وخودم
 .و کشيدم و عقب
من  :رونيکارو دوست داري ؟
 .اخمي کرد که بغضم گرفت
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آرشا  :نه نه  ،اونطور ي بغض نکن  .لبخند ژکوندي زدم و رفتم بغلش زير گردنش و دوبار
ب**و*سيدم
 .آرشا  :نکن
 .اصال تو حال خودم نبودم  .اومدم عقب چونش ب**و*سيدم
به لباش نگاه کردم  ،يه نگاه به خودش که اخم داشت
بي توجه به اخمش دستم و رو گردنش قرار دادم و لبام و ****** گذاشتم  ،ب**و*سيدمش .
 .چند ثانيه بعدش همراهيم کرد
تو اون حالت قطره اشک عجولي از گوشه چشمم چکيد  .احساس خفگي بهم دست داد که اومدم
 .عقب
 .به لباش نگاه کردم و انگشت شصتم و نوازش گونه رو لبش کشيدم  ،نگاهش کردم
دستم و گرفت و گفت
 .آرشا  :آرام تو مستي پاشو بريم بعدا پشيمون ميشي
پشيمون ؟ بهترين حس دنيام بود  .شل و ول از جام بلند شدم و نزديک بود بيوفتم که آرشا بغلم
 .کرد
رفتيم بيرون همون لحظه داخل ماشيني نشستيم  .سي مين بعد به هتل رسيديم رفتيم باال  .که
 .آرشا من و داخل حموم هدايت کرد
من ِ :ا ولم کن رفتم سمت تخت اومدم خودم و بندازم رو تخت که دست آرشا روهم گرفتم
 .افتاديم رو تخت سرم بردم الي گردنش
 .آرشا  :آرام داري ديوونم ميکني پاشو
نگاهش کردم پيشونيم و پيشونيش چسبوندم
 .من  :آرشا تو داري اعصاب من و خورد ميکني هي پاشو پاشو  ،بسه ديگه
رو سينش با دست شکل هاي نامفهومي کشيدم که لبام داغ شد  .وحشيانه مي ب**و*سيدم
طوري که گفتم االن خفه ميشم لبم و گاز گرفت که آخم دراومد  ،نفس کم آوردم که به سينش فشاري
 .آوردم
 .وقتي اومد عقب نفس عميقي کشيدم و مشغول باز کردن دکمه هاي لباسش شدم
 .آرشا  :بعداَ ََ پشيمون ميشي آرام
با غدي گفتم
 .من  :نه نميشم
دکمه هاي پيراهنش و کامال باز کردم سرش و برد الي گردنم ب**و*سه هاي ريزي ميزد در
 .همون حال دستش و برد پشتم زيپ لباسم و کشيد پايين
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با درد از خواب بيدار شدم شکه به خودم و آرشا نگاه کردم با يکم تجزيه و تحليل همه چي يادم
 .اومد ملحفه رو بيشتر دورم پيچيدم
خيلي شب خ وبي بود واي خدا  ،اما اگه باهام سرد بشه چي ؟ من ديگه هيچي واسه از دست
دادن ندارم  ،اومدم از رو تخت بلند شم که زير شکمم و کمرم تير کشيد بلند آخي گفتم و حاله اي از
اشک چشمام پر شد
 .با حالي زار رو تخت نشستم و سرم و رو زانوم گذاشتم  .چه غلطي کردي آرام
اشکام بي محابا رو گونم جاري ميشدن ؛ اگه حسش از روي هوس بوده باشه چه خاکي تو سرم
بريزم من گناه نکرده بوديم اما  ،اما اصال نميخواستم بعد از اين رابطم باهاش به صورت قبل باشه
 .چون واقعا ميشکنم  ،خورد ميشم
 .من عشقش و ميخواستم
تخت تکوني خورد حرکتي نکردم که از پشت کشيده شدم آرشا که رو تخت نشسته بود سرم و
 .رو سينش گذاشت
 .آرشا  :آرام
بينيم و کشيدم باال
من  :هوم ؟
...آرشا  :من واقعا متاسفم آرا
بغض کرده گفتم
من  :چرا  ،چرا تاسف مگه گناه کرديم  ،نه من تاسف ميخورم نه الزم نيست تو تاسف بخوري
 .چون من اصال ناراحت نيستم
با ابروهاي باال رفته نگاهم کرد
 .آرشا :پس چرا گريه ميکني
دل و زدم به دريا من که مهم ترين چيزم و از دست دادم غرور چيزي نيست که  .هق هق زدم
و گفتم
من  :آرشا  ،من  ...من تورو  ...دوست دارم اما  ،اما هنوز نميدونم تو دوستم داري يا نه
... .ميخوام واقعا
 .برم گردوند و انگشتش و رو لبم گذاشت
آرشا  :هيس  ،من  ،عاشقتم آرام  .من تو عمرم با کسي رابطه نداشتم جز يه نفر اونم تو ،
 .ديشب بهترين شب عمرم بود اما تنها ترسم اين بود که صبح عکس العملت يه چيزه ديگه اي باشه
لبام و رو هم فشار دادم با چشماي درشت گفتم
من  :يعني آره
لبخندي زد
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 .آرشا  :آره
با جيغ بلند گفتم
 .من  :وايي عاشقتم که
پريدم بغلش که دستش و دور کمرم حلقه کرد  ،هي واي بر من فقط يه ملحفه دورم بود
 .از بغلش اومدم بيرون و سريع برگشتم
 .من  :آرشا برگرد اونور
با باال پايين شدن تخت تشون از برگشتنش مي داد با دو به سمت چمدون رفتم و يه تيشرت و
شلوار برداشتم تند تند با سمت حموم حرکت کردم وقتي رفتم داخل نفس عميقي کشيدم  ،واي وگرنه
 .از خجالت آب مي شدم
دوش آب گرم و باز کردم  ،واقعا رو به موت بودم و اونقدر که بدنم کوفته بود  .سي مين بعد
 .لباسام و پوشيدم و از حموم زدم بيرون که مقابل آرشا قرار گرفتم
آرشا  :برو يه چي بخور رنگ و روت پريده  .و به ميز اشاره کرد که يک سيني بود و
 .محتوياتش شامل کيک  ،آب پرتغال  ،نيمرو  ،شير  ،نون تست و پنير  ،مربا
من  :آرشا چه خبره من مگه ميتونم اين همه بخورم ؟
 .آرشا  :بله خانوم پس چي  .از پشت هلم داد که رو صندلي نشستم  .باالسرموايستاد
من  :چيه ؟
 .آرشا  :بخور
...من  :آخه من نم
 .تکه کيک بزرگي رو گذاشت تو دهنم تند تند جوييدم و قورت دادم
...من  :آه آرشا تو چر
لقمه نون پنيري که درست کرده بود و مثل کيک انداخت دهنم  .واي خسته شدم  .اَه  .بعد از
قورت دادنش دستم و جلوي دهنم گرفتم  ،گفتم
 .من  :آرشا من ميخورم خوب !  .تو برم حموم
 .آرشا  :خانومم االن بايد تقويت بشي يا نه
از خانومم گفتنش حس خوبي بهم دست داد
 .من  :آره خوب
 .آرشا  :خوب  ،پس شروع کن
داشت نگاهم مي کرد  ،اي خدا  .بي ميل شروع کردم به خوردن  ،بعد چند دقيقه احساس
 .کردمدارم ميترکم سوالي به آرشا نگاه کردم
 .آرشا  :با اين که کم خوردي اما اشکال نداره
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نفس عميقي کشيدم و گفتم
 .من  :برو حموم چند دقيقه از دستت نفس راحت بکشم
 .آرشا  :چشم
به سمت حموم رفت که گفتم
من  :ولي آرشا
آرشا  :چي
....من  :هيچيمون مثل آدم نبود به خدا  ،اون از ديشب  ،اونم از عاشق شدنمون و
 .آرشا  :ما متفاوتيم
 .من  :شديدا موافقم .زدمزير خنده
آخ زير شکمم هنوز درد مي کرد  .آرشا که رفت حموم با سختي از جام بلند شدم و سمت کيفم
.رفتم  ،يه قرص ژلوفن خوردم
دوست نداشتم کسي از وضعيتم خبر دار شه جز مريم چون اگه االن بخوام تو اين وضعيت برم
 .دکتر ضايع ميشه از طرفي اين يه چيزه عادي بود الزم نيست آرشا رو هم نگران کنم
ملحفه رو همونطوري پيچيدم توهم و انداختم تو سطل آشغال موهام و خيس خيس گوجه اي
 .بستم و لباسام و با ست ورزشي طوسي عوض کردم
رفتم جلوي آيينه رنگ و روم خيلي پريده بود  ،کاري هم نميتونستم انجام بدم رژ صورتي زدم
که از اون حالت بي روح خارج شم  .اومدم عقب ؛ خوب  ،بدنبودم فقط رنگ پريدگيم خيلي تو چشم
 .بود
 .با صداي در نگاهم و از آيينه گرفتم
آرشا بود
 .آرشا  :رنگت هنوز پريده
من  :اشکال نداره  ،چيزي نيست
 .آرشا  :بيا بريم دکتر
 .من  :نه  ،نه اصال نميخواد
آرشا  :يعني چي رنگت پريده
من  :آرشا توروخدا ديگه  ،اذيتم نکن
آرشا  :من دارم بخاطر خودت ميگم
 .من  :ميدونم اما من مشکلي ندارم يه چيزه عادي که زود خوب ميشم همين
 .آرشا  :باشه برو مريم و خاله اينارو صدا کن که اومدم سريع بريم
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 .من  :باشه
به سمت در رفتم که گفت
آرشا :رادمهر و صدا نکني  ،اون خودش بيدار ميشه
 .من  :اوکي
 .رفتم دم اتاق عمو و خاله دوبار به در زدم که خاله اومد
 .من  :سالم  ،صبح بخير خاله  ،حاضر شين
 .مهشيد  :صبح توام بخير  ،چشم
 .رفتم دم اتاق مريم و يه بار که زدم سريع اومد
مريم  :واي سالم از ديشب تا حاال خوابم نبرده که  ،هيي خاک بر سرم تو چرا انقدر رنگت
 .پريده
! من  :نميدوني که
مريم  :بترک بگو ديگه
من  :اينجا ؟
 .دستم و کشيد و هلم داد سمت تخت
 .مريم  :خوب بگو
 .من  :واي مريم ديشب بهترين شب عمرم بود
مريم  :خداروشکر چرا ؟
 .من  :ديشب بهش اعتراف کردم از طرفي مست بودم خالصه که رابطه هم داشتيم
 .چشماش تا حدي که جا داشت باز شد
مريم  :چي ؟ چي ميگي تو ؟ يعني االن حله ؟
 .من  :آره حله
 .يه قِر داد و با حرکت گردن اومد جلو
 .من  :چرا حرکات بابا کرمي ميري
 ....مريم  :چون  ،واي چقد مستم من
 .من  :اي کوفت واي چقد مستم من من بايد شنگ و خوشحال باشم نه تو که
 .مريم  :آره خوب اما ميدوني فکر کن من خاله بشم وايي چه حس عجيبي
با مشت محکم زدم پشتش
 .من ِ :ا خاله چيه ؟ بچه کجا بود
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 .مريم  :بچه دارم ميشيد عزيزم نگران نباش
محکم تر زدم پشتش که آخش در اومد
 .من  :حقته ؛ نگران چيه ؟ وهللا  .تو من و خاله کن کافيه الزم نيست تو خاله شي
 .مريم  :کو آخه نمياد که باهم مزدوج شيم  ،هي خواستگاري و به تاخير ميندازه
 .من  :مريم تو خيلي بي حيايي
مريم  :عزيزم  ،ميدونم گل من ؛ پاشو برو بيرون ميخوام لباسام و عوض کنم
 .من  :باشه  .راستي از رونيکا چه خبر
مريم  :اسم اون و نيار جلوم اصال ديشب چقدر ديگه بحث کرديم خدا ميدونه  .خيلي دختر
مزخرف و خودخواه و خودرايي هست  ،ميدونستي اين خيلي بده ؟
 .من  :بله صدرصد
مريم  :اينم بگم ديگه اين و از خونتون يواش يواش بندازين بيرون پس فردا سر انجام عمليات
 .مياد دوباره مزاحم ميشه من که جات بودم خيلي وقت پيش شوتش مي کردم
 .من  :چرا بابا تصميمش و دارم
 .مربم  :تورو جان عزيزت فقط امروز و فردا نکن
 .من  :چشم
از اتاقش اومدم بيرون
 .دم راه پله منتظر موندم تا بيان يه ربع موندم که فقط عمو اومد
 .من  :عمو من ميرم پايين شما با بقيه بيا
نويد  :آده عمو ميخواستم بگم تو بري يکم کار دارم بعد همه ميايم پايين
مريم
جلوي آيينه براي خودم سوت ميزدم  ،اه بد شد بازم  ،يکم کرم به دستمال زدم و رو پلکم کشيدم
خط چشم همين بدبختي رو داشت  .مجددا با دقت فراوون آروم از ابتدا تا انتهاي پلکم کشيدم يکم
 .باالي مزه هام بود اما خيلي نازک  ،خوبه مريم بيخيال رژ آجري رنگي به لبم زدم ؛ خوب تمومه
 .از اتاق اومدم بيرون هوف هيچکسي نبود البد رفتن پايين بي مراما
 .داشتم مي رفتم که همون پسره فکر کنم اسمش پيمان بود روبه روم سبز شد
 .پيمان  :صبح به خير
 .من  :صبح بخير
 .پيمان  :جايي ميريد
 .واي آخه بگو به تو ربطي داره رادمهر االن مي ديد اين و شل و پلش ميکرد
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 .من  :چطور
 .پيمان  :آخه گفتم شايد بخواي کسي کمکت کنه
چه بي ربط  ،يعني چي ؟
من  :ها ؟ يعني چي ؟
 .پيمان  :يعني اين که مث ال شايد اينجارو کامال بلد نباشي من که ميدونم ميتونم کمکت کنم
 .وا تو اگه اينجارو بلدي پس چرا تو هتلي آخه چرا چرت و پرت ميگه اين
با صدايي که از پشت سرم اومد آب دهنم و قورت دادم خدا لعنتت کنه پسره ي احمق واي خدا
 .چيکار کنم االن  ،خودمم مقصرم چرا باهاش همکالم ميشم ؟
رادمهر  :نخير  ،وقتي من هستم ديگران چرا ؟
پيمان  :شما کي باشي ؟
 .رادمهر جدي نگاهش کرد که من ترسيدم چه برسه به اون البته پيمان پرو تر از اين حرفا بود
 .رادمهر  :فکر کن منم يکي مثل تو
...پيمان  :پس اگه غريبه اي دخال
 .واي خدا بهتره خودم جمعش کنم وگرنه شر ميشه
 .من  :غريبه چيه  ،همسرمه
پوزخندي زد
پيمان  :چه همسري که اتاق تو اوله اتاق همسرت  .همسر و با تاکيد گفت
 .پيمان  :آخرين اتاق
رفتم نزديک رفتم و دستم پشت کمرش گذاشتم
 .من  :آها نه ما هنوز نامزديم ايشاهلل شش ماه ديگه عروسيمونه  .با تعجب نگاه کرد
 .که لبخند ژکوندي زدم
 .پيمان  :من  ،من واقعا معذرت ميخوام  ،خوشبخت بشيد
من  :ممنون  .اون موقع که نداشتم  ،کسي نيومد دنبالم االن که دارم رادمهر و خواستگار مياد
.مزاحم مياد  ،آخه اين شانسه ؟ به افکارم خنديدم که رادمهر گفت
رادمهر  :چيه انگار خوشت اومده ؟
من  :توروخدا صبحمو با دعوا تلخ نکن رادمهر  .و بدون توجه بهش از پله ها رفتم پايين و راه
 .سالن و در پيش گرفتم
با ديدن آرشا و آرام ذوق کردم واي يعني مي شد من و رادمهرم همينطور باشيم ؟! چقدر خوب
 .شده بودن باهم خدايا هميشه بزار رابطشون همينطور بمونه  ،آرام طعم خوش زندگي و بچشه
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 .جاي اخم و به لبخند دادم و رفتم سمت مادر پدر گرامي خودم که گرم گفت گو با آرام بودن
 .من  :به به ميبينم که رفيقاي نيمه راه نشستن اينجا و صبحانه ميل ميکنن
 .آرام  :تو دير اومدي
 .مهشيد  :کمتر به قر و ف ِِرت برس
 .آرشا  :بشسن االن همين يه ذره غذارو از دست ميديا
نويد  :بابا جان ناراحتي االن .؟
خم شدم و بابا رو بغل کردم
 .من  :بابا فقط تو پرسيدي  ،اينا فقط انرژي منفي دادن تو خيلي خوبي بابا
 .مهشيد  :دختره لوس
 .آرام  :چقد لوسي
من  :بابام لوسم نکنه کي کنه  .سرم و آوردم باال که رادمهر و ديدم  .ميزد رو سينش يعني چي
 .؟ آها ميگه من لوست ميکنم  .چشم غره اي رفتم اخم کردم
نشستم از غذاهايي که روي ميز گذاشته بودن خوردم حوصله نداشتم برم سلف و براي خودم
 .توظرف بچينم
آرام  :امروز بريم خريد خاله ؟
مهشيد  :آره
 .من  :صدرصد هر کي نياد من باهات ميام  .لبخندي زد
 .آرام  :ساعت االن نه  ،ساعت دو آرشا زحمت ميکشه مارو ميبره يه جاي خوب
 .من  :واقعا خوبه يکي هستا وگرنه عمرا تا االن به راحتي جايي ميتونستيم بريم
 .مهشيد  :آره به خدا
 .آرشا  :کاري نکردم که
 .رادمهر  :خجالت ندين توروخدا
 .من  :مگه کسي با تو بود
رادمهر  :آره  ،من و آرشا يک روح در دو بدنيم  .آرشا چپ چپ نگاهش کرد که پقي زدم زير
 .خنده با خنده من همه شروع کردن به خنديدن واي چه مسخره اس اين پسر
سر بلند کردم که لبخندي زد و چشمکي تحويلم داد  .اخمي کردم و روم و برگردوندم يه طرف
ديگه  .آرام با انگشتش زد رو دستم نگاهش کردم  .سوالي به من خيره شده بود و به طور نامحسوس
 .به رادمهر اشاره کرد  .زير لب گفتم چيزي نيست
 .من  :با اجازه
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از صندلي بلند شدم رفتم بيرون هتل هوا خوب بود به ديوار تکيه دادم و موبايلم و از جيبم در
 .آوردم نت و روشن کردم کلي پي ام برام اومد دونه دونه چک کردم جواب دادم
 .مريم_
 .سرم و آوردم باال نچ هللا و اکبر ديگه از جونم چي ميخواد
 .من  :ببخشيد ميشه يه خانوم هم کنارش اضافه کنيد
! .پيمان  :آخه من که ميدونم باهم نامزد نيستيد و گرنه االن بايد پيشش باشي
من  :صدقه سري شما باهم بحثمون شد االن باهم قهريم خوبه ؟
پيمان  :واقعا دوست دارين هم و ؟
من  :ببين انگار واقعا درک نميکني من و  ،من نامزد دارم خيلي هم هم و دوست داريم منتها
اگه از هم جدائيم واسه ي اينه که بهم قول داديم مرزي رو معين کنيم و از اون فراتر نريم تا عواقب
 .بدي برامون نداشته باشه(آره ارواح جدم ) در هر حال اين دليل نميشه که ما داريم دروغ ميگيم
 .پيمان  :باشه  ،اما نامزد نبودي خوب ميشد
من  :چرا؟
 .پيمان  :بماند
 .من  :ببخشيد من حوصله بحث اضافه با شمارو ندارم بريد اونور
با دست کنارش زدم و رفتم داخل هتل مريم تهران يه جور غم و غصه داشته باش مسافرتم
! مياي يه جور  .کال زندگي بيوتيفولي داري دختر
 .دستي دوربازوم حلقه شد و به کناري کشيده شدم سريع سرم وآوردم باال
من  :ها  ،چيه ؟ بازم دلت دعوا ميخواد ؟
رادمهر  :قبول کن مقصري ؟
با دستم به سينش زدم و هلش دادم عقب
 .من  :هنوزم ميگي من مقصرم برو بابا
 .راهم و کشيدم برم که دستم و گرفت کشيد سمت خودش
رادمهر  :من حق ندارم؟
من  :نگفتم نداري داري اما خودت ببين مگه من به اون چيزي گفتم اولين بار اون ابراز
خوشبختي کرد نه من  ،من تمام تالشم و کردم که بهش بفهمونم نميخوام بهم نزديک شه اما نمي
 .فهميد تا تو اومدي گفتي نامزدمه راحت شدم
رادمهر  :يعني تو نميتونستي همين و بگي ؟
 .من  :نه  ،شما بيا خواستگاري من همون اول به همه جار ميزنم
 .رادمهر :باشه  ،باشه خواستگاري هم ميايم  ،ببينم ديگه چي ميمونه
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 .من  :تو بيا هي تاخير ميندازي
 .رادمهر  :نترس نميذارم بترشي خانومي
اخمي کردم
من  :خيلي پرورويي ها من بترشم ؟ تو يه زن خوب و از دست ميدي ؟
 .رادمهر  :اوه  ،صدرصدصدرصد
زدم پشتش
من  :خودت و مسخره کن  .باي  .لبخند محوي زدم و پله هاروطي کردم  ،رفتم داخل اتاقم
 .خوبه اين حل شد
واي آرشا من خسته شدم خودت بيا بقيه رو بنداز تو چمدون  ،کمرم شکست انقدر خم و راست
 .شدم
 .آرشا  :برو رو تخت دراز بکش درستش ميکنم
 .رفتم رو تخت و دراز کشيدم آخ کمرم  .به آرشا نگاه کردم که جلوي آيينه موهاش و ژل ميزد
من  :آرشا بسه هر روز خدا حرص اين موهات و بايد بخورم  ،انقدر که واسه موهات وقت .
 .ميذاري واسه من نميذاري
 .آرشا  :فداي خانومم  ،بگو چيکار کنم همونم کارو انجام ميدم
من  :خوب بيين مثال االن  ،داريم برميگرديم بهت ميگم زود حاضر شو زودتر بريم فرودگاه
 .که همه بعدا معطل نباشن تو طول ميدي
 .آرشا  :شما استراحت کن کاريت نباشه
مشغول جمع کردن لباسا شد  .چشمام و بستم يه ربع بعد صداشو کنار گوشم شنيدم با ترس از
 .چشمام و باز کردم
 .من  :آرشا تو چرا اينطوري با من ترسبدم اين االن دومين باره
 .خنديد و لپم و کشيد
 .آرشا  :آخه به من بچه دادن تا همسر  .اخالقت مثل بچه هاست
 .از رو تخت پريدم پايين و دکمه هاي مانتوم و بستم
من  :حاال اگه جدي بود م مثل تو و اخمو ميشدم همسر نمونه ؟ ايش  ،من خوب نميتونم جدي
.....باشم آر
 .آرشا  :تورو اينطوري دوست دارم کي گفته جدي باش
 .رو پاشنه پا وايستادم و گونه اش و ب**و*سيدم
 .آرشا  :برو بيرون شيطنتت گل کرد باز االن کار ميدي دستمون
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از اتاق اومدم بيرون ؛ چقدر زود اين يک هفته گذشت اما خوش گذشت خيلي پر خاطره بود .
البته نيش و کنايه هاي رونيکا به من و مريم قابل ذکره که گاهي اوقات اعصابمون و خورد مي کرد
.
 .با صداي بسته شدن در سر برگردوندم
.من  :آرشا چيزي تو اتاق نذاشتي که ؟
 .آرشا  :نه نگران نباش برو
خداروشکر چمدون دست آر شا بود و نياز نبود من جا به جا کنم آرشا بخاطر جمدون از
 .آسانسور اومد پايين منم از پله ها
همه البي نشسته بودن همون لحظه که ما اومديم مسئول هتل گفت ماشين بيرون منتظره  .همه
از هتل خارج شديم رفتيم داخل ماشين آرشا آدرس فرودگاه رو به راننده داد  .همه تو راه سکوت
 .کرده بوديم چند دقيقه بعد به فرودگاه رسيديم همه پياده شديم
 .مريم  :واي خدا  ،چه زود گذشت  ،آقا شما بريد من نميام
 .همه خنديديم
 .من  :منم همين نظر و دارم
 .مهشيد  :در کل سفر خوبي بود
من و مريم باهم گفتيم
 .عالي بود_
مريم  :واي مخصوصا روز اول رفتيم دريا  .به رادمهر نگاه کرد  ،نگاه کردم که اخمي کرد
واي نريم خدا نکشتت ميخوايت حرصشو در بياره  .رفتم کنارش
 .من  :مريم اذيت نکن ناراحت ميشه
مريم ِ :ا نه حال ميده  ،حقشه تا اون زود بياد خواستگارين که هرجا رفتم باهام باشه
من  :خيلي سخت گيره و بدي ؟
خنديد
 .مريم  :همه چي به يه ازدواج بستگي داره
 .من  :مريم خيلي ترشيدي ميترسي
زد به کمرم
مريم  :واي چرا همتون به ترشيده گي من کار داريد
 .نيم ساعت بعد تو يه صف ايستاديم شناسنامه هارو چک مي کردن
مريم  :آرام؟
من :هوم ؟
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.مريم  :رونيکا خيلي نچسبيده به آرشا ؟
نگاه کردم خداروش کر آرشا طبق معمول رو نميداد بدتر از قبل هم برخورد مي کرد
من  :بيخيال  ،رونيکا براي آرشا کوچکترين ارزشي نداره و اين که پام برسه تهران از شرش
راحت ميشم نميتونم بيشتر از اين بزارم تو زندگيمون باشه مخصوصا االن که از حس هامون مطمئنم
.
مريم لبخندي زد و زير لب ايولي گفت
مريم  :سالم تهران  .آخ هيچ جا وطن آدم نميشه راحت بگو  ،بپرس  ،بخر  ،اما اونجا نه کسي
 ....و ميشناسي نه راحتي نه
 .من  :مريم تو که اونور ميگفتي من همينجا ميمونم
 .مريم  :من ؟ من؟ نه بابا من يه چيزي گفتم حاال
رادمهر آروم گفت
 .رادمهر  :جدي نگير  ،اين براي خودش حرف ميپرونه
مريم چشماش و ريز کرد و زير لب زمزمه اي کرد که متوجه نشدم ميخواست رادمهر و بزنه
اما چون خاله و عمو جلو بودن و احتمال اين که متوجه اين دوتا بشن زياد بود  .خودشو کنترل مي
 .کرد
من  :مريم سکته نکني ؟
 .مريم  :ساکت بابا  ،جلوي اين حرف نزن آرام من جلوي مامان بابا محدودم  .نميتونم دفاع کنم
خنديدم
من :الهي
 .مريم  :گلم ميشه سيمان بگيري
من  :چي و ؟
 .مريم  :اون دهنتو
 .بلند تر خنديدم که نفس عصبي کشيد از اون طرف رادمهر لبخند کجکي به مريم ميزد
 .مريم  :خيلي بدي آرام نگاه کن چه لبخند چرتي تحويلمميده  .کرمک
.من  :شما مثل موش و گربه ميوفتين به جون هم چرا ؟
لبخند ژکوندي زد
مريم :ما که مثل شما نيستيم شما عالقتون عشقم و  ...ما با زدن ابراز ميکنيم بهم  ،اصال ما
 .متفاوتيم  .خاصيم چون خودمون خواستيم
با اين حرفش پقي زدم زير خنده
 .من  :مريم شاعر شدي  ،کم نو شابه باز کن براي خودتون جمالت بزرگانم ميگه برام
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 .خودشم خندش گرفته بود
 .مريم  :چيکار کنم خواستم بهت بفهمونم
آرشا از دوتا تاکسي گرفته بود من  ،آرشا و رونيکا تويه ماشين عمو  ،خاله  ،مريم و رادمهر
 .تو يه ماشين
 .باهم خداحافظي کرديم  ،به راننده آدرس عمارت و دادم بالفاصله تو ماشين به خواب رفتم
آرشا
کرايه رو حساب کردم  ،برگشتم که ديدم آرام خوابيده  .پياده شدم در طرفش و باز کردم .
رونيکا با تعجب نگاهم مي کرد  .اخمي کردم
 .من  :پياده شو ديگه
رونيکا  :چ...چرا
پوزخندي زدم
 .من  :ميخواي بشين با راننده برو
دستم و ب ردم تو جيبم کليد عمارت و انداختم سمتش  ،آرام و بغل کردم ؛ خواب خواب بود .
رونيکا پياده شد گفتم
 .من  :درو باز کن
رفت سمت در چند دقيقه اي با کليدا مشغول بود که بالخره باز کرد  .رو به راننده گفتم
 .من  :چند لحظه صبر کنيد االن يکي و ميفرستم چمدونارو برداره
چشم_
زودرفتم داخل راه حياط و طي کردم به در اصلي که رسيدم دوبار با پا ضربه آرومي زدمکه
سيمين خانوم در و باز کرد
 .سيمين  :سالم آقا خوبي ؟ سفر خوش گذشت ؟ بفرمائيد
من  :سالم سيمين خانوم  .بله ممنون  .به آقا جعفر بگين چمدونارو از راننده بگيره بياره راننده
 .منتظره  ،بزار جلوي در اتاق
سيمين  :چشم
رفتم داخل تند تند پله هاي اتاق و طي کردم به در اتاق که رسيدم خم شدم و با آرنج باز کردم
 .رفتم داخل اتاق  ،آرام و رو تخت گذاشتم
شالش و از سرش برداشتم  ،دکمه هاي مانتوش و باز کردم در آوردم گذاشتم کنار تخت .
 .پيشونيش و ب**و*سيدم
نگاهش کردم ميدونستم بودن رونيکا آزارش ميده اما حتما ميندازمش بيرون تا عذاب نکشه ؛
 .لباسام و عوض کردم کنارش رو تخت دراز کشيدم
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مريم
اه  ،اه نگاه کن چه مزه پروني ميکنه
! رادمهر  :بله آقانويد شما بزرگمايي اين چه حرفيه
 .نويد  :خيلي پسره مودبي هستي و سربه راه خوشم مياد ازت پسرم  ،مثل بقيه نيستي
نچ نچ نچ خدايا  ،پدر من اين که از بقيه بدتره وهللا پروييشو نديدي شما  ،عجب زبون چربي
 .داره اين بشر
 .مهشيد  :پسرم امشب و بمون پيش ما فردا شب برو
 .من ِ :ا مامان کدوم اتاق بمونه ؟ اتاق مهمان که نامرتبه خودتم ديدي
 .لبش و گزيد و اخمي کرد
 .نويد  :آره پس چي امشب مهمون مايي
رادمهر  :نه  ،نه اصال حرفشم نزنيد
 .مهشيد  :آره پسرم شما به خانواده ات بگو فردا مياي
 .رادمهر :چشم
 .اِوا من اصال از خانواده رادمهر چيزي نميدونم حتما ازش بپرسم بعدا
نيم ساعت بعد رسيديم زودتر از همه پياده شدم و در بازکردم  ،کليدارو همونطور رو در
گذاشتم رفتم تو اتاقم مانتوم و درآوردم  ،چشمم خورد به آيينه به به چه تاپه هاتي چه هيکل نايسي ،
خوبه زودتر اومدم اتاق  ،از تو کمد يه تونيک بلند صورتي برداشتم و تنم کردم ديگه اونوز که
 .راحت بدون شال بودم االن شال بزارم الکيه
 .با همون شلوار کرم رفتم بيرون که با پدر گرامي رو به رو شدم
 .نويد  :برو شال بزار
خانواده ام تا اون حدم تعصبي نبودن اما بابا مي گفت يه شال رو سرت بزار حاال هرجور که
ميخواي  ،يا اگه اصرار کنم ميگه اصال نزارم بخاطر همين
خداروشکر مي کردن که اونطوري حساس نيستن و بهم اعتماد دارن که سوء استفاده نميکنم از
 .اين آزادي دادنشون
من  :واي بابا جان من آلمان بدون شال جلوي رادمهر و آرشا گشتم کامال سرباز بودم به نظرت
 .الکي نيست
 .نويد  :راست ميگيا بابا  ،يه جا عقلت کار کرد
من ِ :ا بابا يعني چه ؟ بعدشم مگه اين حرف فکر کردن داست ؟
 .نويد  :خوب ديگه بابا رسما ميگي بي عقلي
 .من  :بابا
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.
نويد  :پسره خوبيه
 .من  :چرب زبونه
 .نويد  :با ادبه
 .من  :پرو تشريف دارن
نويد  :تو هرچي ميخواي بگو اين بچه عاليه از هر نظر  .شيطون نگاهش کردم
من  :خوب بابا جان  ،من چيکار کنم حاال ؟
 .نويد  :چي ؟ هيچي  ،چيکار کني  .بيا برو انقدر به حرف نگير من و
لبخندي زدم و لپش و ب**و*س يدم  ،رفتم پذيرايي که مامان گفت بيام آشپزخونه
من  :بله ؟
 .مهشيد  :بيا قهوه درست کن
من  :مامان بيخيال توروخدا من االن ميخوام يکي واسم درست کنه تازه خير سرمون از
 .مسافرت اومديم بيا بريم بخوابيم بابا
! .مهشيد  :زشته
 .من  :نچ  ،اون بدبخت از اين اخالقا نداره که
اومد  wcصداي در
 .رادمهر  :هوف  ،ببخشيد فقط اتاقم و بگيد کدومه من االن فقط خواب ميخوام
 .من  :بفرما مامان خانوم  ،نگفتم
 .مهشيد  :پسرم همون اتاق قبلي که اون سري اونجا خوابيدي
 .رادمهر  :ممنون
زير لب گفتم
من  :مامان مرتبه ؟
 .مهشيد  :آره تميز کردم
من  :چه سريع
 .مهشيد  :مامان زشته  ،چرا ميگي اتاق نامرتبه ناسالمتي مهمونه خجالت مي کشه
من ِ :ا مامان ديدي که  ،ناراحت شد ؟
 .مهشيد  :مادر بالخره زشته  ،تو چرا اينطوري شدي من تورو اينجور تربيت کردم اصال
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آخ مادر من کجا کاري فدات شم اين آقا کرم ميريزه دلم ازش پر ميشه که اينطوري ميگم .
آروم تر ادامه داد
 ....مهشيد  :مثال دوستش هم داري اين چه طرز رفتاره
 .من ِ :ا مامان مثال من دخترتم ول کن اصال داريم در مورد يه چيزه بيهوده بحث ميکنيم
از آشپزخونه اومدم بيرون کال اگه من به بحثي خاتمه ندم مادر عزيز تر از جانم تا صبح ادامه
 .ميده
! .مهشيد  :تو کِي ميخواي آدم شي ؟ پيرم کردي
 .من  :عشق من فرشته ها آدم نميشن
 .مهشيد  :برو باال دبگه حرف نزن
با لبخند ژکوند روم و از مامان برگردوندم به اتاق که رسيدم با يه جهش خودم و به تخت
رسوندم گوشيم و از رو عسلي برداشتم واي فاي و روشن کردم سه تا پي ام از رادمهر بود بين
 .دوراهي بودم که باز کنم يا نه بالخره چتش و باز کردم
خانومي_
 .شوخي کردم بي جنبه ي من  ،چرا انقدر زود بهت برميخوره_
بيا اتاق کارت دارم_
تايپ کردم
من  :چيه ؟
 .رادمهر  :بيا اتاقم کارت دارم
نتم و خاموش کردم ،موبايلم و يه گوشه انداختم البد ميخواد منت کشي کنه  .منم که عاشق
اينجور کارا ؛ با ذوق رفتم بيرون بالفاصله رفتم داخل اتاقش  .سرسنگين گفتم
من  :بله ؟
 .رادمهر  :واي بيا
با تعجب رفتم باالسرش سوالي نگاهش کردم
من  :بله ؟
رادمهر  :قربون دستت اين پارچ و آب خنک بيار بعد پشتم و ماساژ بدي عالي ميشه ايشاهلل
 .بري کربال
 .چپ چپ نگاهش کردم
 .من  :يقين داشته باش بي مزه اي
 .رادمهر ِ :ا  ،من جدي بودم تو خيال برت داشته
با صداي نيمه بلند گفتم اخم غليظي کردم
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 .من  :خداروشکر خدا بهت دست و پا داده سالمم هستي پس زحمت کاراتم خودت بکش لطفا
اه من و بگو گفتم االن ميرم نازم و مي کشه  ،مريم تو چقدر لوسي قبال اينطور نبودي  ،هوف
خوب رادمهر ناز نکشه کي بکشه ؟ بابات خوب  ،نه رادمهر فرق داره  .کرم از درخته واقعا خودمم
 .مقصرم
 .اومدم برم که دستم و کشيد رو تخت نشستم اما به رو به روم نگاه کردم
رادمهر  :نازکش ميخواي ؟
 .من  :خير
 .رادمهر  :چه سر باال
 .من  :همين که هست
 .نشست رو تخت و من و کشيد تو بغلش چونش و رو شونم گذاشت
 .رادمهر  :من چيکار کنم ؟ ديوانم کردي حرفم بزنيم خانوم بهش بر ميخوره
من  :نه خير تو توي جمع نبايد من و ضايع کني  ،در ضمن نگاه کن چرا انقدر تو دهن هميم
اين غلطه خوب الاقل بيا خواستکار نامزدي  ،محرمي  ....شيم من راحت باشم بخدا االن داره دلم
 .ميترکه که يه وقت بابا يا مامان بيان
رادمهر  :مريم من که گفتم مگه مرض دارم ولت کنم  ،خواستگاريتم ميام به موقعش يه چند
 .وقت تحمل کن شما
 .من  :اه  ،باشه چيکار کنم خوب
از بغلش اومدم بيرون اما چهرم و عادي نشون دادم ولي تو دلم ناراحت بودم  ،چرا نباشم ؟
 .خوب آخه من چرا بايد با ترس و لرز با عشقم باشم ؟ اين غلطه همش هم تقصيره رادمهره
رادمهر  :خانوم االن از دلتون در اومد ؟
 .من  :اوم نه زياد  ،نه کم اما فکر کن دراومد
 .رادمهر  :خوب ديگه خواستم از دلت در بيارم کاري نداري برو که خوابم مياد
ميدونستم ميخواد اذيتم کنه با چشم غره جشم ازش گرفتم و به طرف در رفتم  ،از اتاقش اومدم
 .بيرون
آرام
چ شمام و باز کردم اومدم حرکتي کنم که ديدم نميتونم به نگاهم به سمت پاهام کشيده شد  ،بله آقا
.کال من و تو حصار دست پاهاش قرار داده  ،دستاش بغلم و پاهاش تو پاهام قفل بود
صورتم و برگردوندم سمتش  ،خوب بزار يکم شيطوني کنيم  .لبام و گذاشتم ****** و
.ب**و*سيدمش تکوني خورد اومدم عقب مجددا تکرار کردم که فشاري به پهلوم وارد کرد
 .براي تالفي دوباره ب**و*سيدمش اما گاز کوچيکي از لبش گرفتم
.چشماش و باز کرد
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 .آرشا  :آخ
لبخندي زدم
 .من  :خوبت شد  ،پهلوم درد گرفتن
 .لبخند زد و دوباره خوابيد
 .من ِ :ا آرشا پاش و کافيه گرسنمه من
 .آرشا  :بخواب  ،منم بخوابم خوابم مياد
من  :آرشا ؟
 .آرشا  :جونم
 .دلم قيلي ويلي رفت
 .من  :بلند شو جانه آرام
 .آرشا  :نچ
از جاش بلند شد که وقتي آزاد شدم با شادي از تخت اومدم پايين واي دلم براي عموجعفر ،
سيمين خانوم  ،ساغر و  .....تنگ شده بود  .رفتم جلوي آيينه موهامو شونه کردم همونطور تو فکر
 .بودم دستي دور کمرم حلقه شد که اول ترسيدم
 .سرم و آوردم باال آرشا بود سرش و برد الي گردنم و ب**و*سيد
 .من  :آرشا قلقلکم مياد
 .آرشا  :کم دلبري کن
حرفي براي گفتن نداشتم لبخندي زدم  .دستش و باز کرد و رفت دستشويي  ،موهام و با کش
جمع کردم ؛ خوب تمومه  .از اتاق اومدم بيرون با همه احوالپرسي کردم آخرين نفر مرجان بود که
 .خيلي بي ميل بود
 .سيمين  :آرام برو بشين سر ميز داريم شام و ميچينيم
 .من  :خوب کمکتون ميکنم
 .ساغرم هلم داد بيرون
 .ساغر  :برو بيرون تازه اومدي خسته اي نميخواد آرام
 .من  :باشه هرجور راحتي
به حال رفتم و کنار آرشا رو مبل نشستم  ،سرم و رو سنش گذاشتم  .صداي پايي اومد بدون
 .حرکتي فقط نگاه کردم که با رونيکا چشم تو چشم شدم  .پوزخندي زد
زير لب طوري که بشنوم گفت
 .رونيکا :يه مدته
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 .وا  ،ديوونه همش موج منفي ميده بهم
 .با صداي سيمين خانوم سرم و بلند کردم
 .سمين  :بفرمائيد شام حاضره
همراه با آرشا بلند شديم و به سالن غذاخوري رفتيم  ،واي چقد دلم براي غذاهاي اينجا تنگ شده
بود  .يه مقدار سوپ ريختم  ،وقتي که تموم شد ظرف ژله رو برداشتم و به مقدار زيادي ژله ريختم
.
آرشا  :چرا فقط سوپ خوردي ؟
من  :آخه ميخواستم ژله بيشتر بخورم بعد سنگين مي شد  ،برنج و مي خوردم االن در شرف
 .ترکيدن بودم
رونيکا  :عزيزم شما بايد بدوني چجوري بايد خورد  ،من که االن هر سه رو خوردم هم سوپ
 .هم جوجه و هم ژله
نچ هللا و اکبر آخه بگو تو فضولي ؟ نميتونم يه غذا بخورم پوف اصال اين دختر شعور نداره
واقعا چرا ؟ درکش نمي کنم ؟
 .من  :اصال تو خوبي
بي تفاوت شروع کردم به خوردن ژله ام  ،حرف زدن با رونيکا زدن ميخ به سنگه هيچ وقت
آدم نميشه  .وقتي که ژله رو خوردم با بي حوصلگي از جام بلند شدم از سالن زدم بيرون خواستم
 .برم باال که رونيکا جلوم سبز شد
من  :ميشه بري کنار ؟
توجهي نکرد خواستم از کنارش بگذرم که دستم و گرفت  ،اه بازم اون حرفاي هميشگي اما
 .اينبار فرق داره
 .رونيکا  :چرا نميفهمي ؟ چرا نميخواي باور کني که ما هم و دوست داريم
 ...من  :بس کن حرفاي هميشگي تو  ،اعصابم و ميريزي بهم
 .رونيکا  :ميدوني گاهي اوقات من و ياد دختراي هرزه ميندازي
چشمام از فرط تعجب گرد شده بود اين چي گفت من ؟ من هزرم ؟ رو چه حسابي اين توهين و
 .کرد  .يا خدا
....رونيکا  :بله تو ! ما باهم خوب بوديم که تو اومدي وسط
من  :خفه شو  ،خفه شو بزار بگم بهت که از اين توهم بياي بيرون اون که هرزه و خراب
تويي نه من مطمئن باش  ،اگه خودت اينطوريي فک نکن ديگرانم مثل خودتن  .يه ذره عزت نفس و
 .غرور نداري حال آدم و به هم ميزني  .حتي من که دخترم چه برسه به مرد
 .از عصبانيت تند تند نفس ميکشيدم
من  :تو فکر ميکني کي هستي ؟ اين زندگي منه عقل داشته باشي ميفهمي کسي که ازدواج
کرده کسي که با شوهرشه هرزه نيست  ،االن کي هرزه هست من يا تو  .ياد بگير فکر کني بعد
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حرف بزني  ،دلم واست ميسوزه خيلي ميسوزه االن هرچقدر که بگم اگه يه ذره خودت و اصالح
کني  .ولي بايد در جريان باشي از رفتاراي زننده ات با اين اخالق گندت هيچکسي باهات ازدواج
 .نميکنه اونقدي که سطح شعور فرهنگت پايينه
انقدر عصباني بودم و دلم پر بود که خدا ميدونه حرفم که تموم شد دستش و آورد باال که با
 .صداي داد آرشا مو به تنم سيخ شد
 .آرشا  :دستت بياد رو صورتش حسابت با کرام الکاتبينه
پشتش به آرشا بود چشماش و رو هم گذاشت و لباش و رو هم فشرد  ،در همون حال دستش با
 .مشت آورد پايين لعنتي گفت
صداي پاي آرشا رو از پشتش شنيدم قلبم مثل گنجشگ ميزد به آرشا نگاه کردم واقعا
 .عصبانيتش ترسناک بود تا به حال اينطوري نديده بودمش
مچ دست مشت شده رونيکارو گرفت
آرشا  :مراقبش باش هرز نره
 .رونيکا  :آي  ،باشه ول کن
 .آرشا  :چطور جرئت همچين کاري و کردي
رونيکا  :مگه گذاشتي بزنم ؟
آرشا از عصبانيت قرمز شده بود واقعا خيلي رو داشت روينکا  ،داد زد
 .آرشا  :تو غلط ميکني
 .رونيکا  :داغون کردي دستم و لعنتي ول کن ميگم
آرشا  :خي لي رو داري  ،اما حاليت ميکنم  .همين االن وسايلت و جمع ميکني از اينجا ميري
 .ساعت نه شبه تا ده وقت داري  .دستشو پرت کرد
رونيکا  :چ..چي م ..من کجا برم ؟ چي ميگي تو ؟
 .آرشا  :همين که گفتم  ،وگرنه ميگم ميگم نگهبانا ببرنت
! رونيکا  :من کجا برم آرشا ؟ من جايي و ندارم جز اينجا  ،کسي و نميشناسم  ،کجا برم من؟
 .آرشا  :نميدونم خودت خواستي
 .دستم و گرفت  ،باهم از پله ها رفتيم باال اي بابا دلمسوخت اَه  ،نچ دلم نمياد من گناه داره
من  :آرشا ؟
آرشا  :هوم ؟
......من  :آرشا گناه داره ها به ن
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آرشا  :آرام چي بگم بهت  ،اون همه حرف بهت زد تو ميگي دلم ميسوزه ؟ من نميدونم اما اگه
نميديدم اون صحنه رو باز ميشد خودت يه کاريش کني اين حرکت دو بار تکرار شده يکيش شب
 .نامزديمون
من  :مگه تو اونموقع دوستم داشتي ؟
آرشا  :نه  ،اما نامزد من بودي خانوم اين خونه خوده مادر هم اين و يکبار گفن  ،کسي به هيچ
 .عنوان حق توهين به تورو نداشت و نداره
من  :االن چي ؟
آرشا  :چي ؟
من  :االن که دوستم داري ؟
نفسش و فوت کرد بيرون
آرشا  :من دارم اين همه حرف ميزنم تو فکرت دوست داشتنه آخه اين سواله ؟ خوب معلومه
 .که دوستت دارم
 .سرم و ب**و*سيد  ،چقد خوبه يکي همه جوره پشتت باشه ! خيلي حسه خوبيه
رونيکا
بابغض به رفتنشون نگاه کردم بي اراده اشکام ريخت ؛ تقاص اشکام و ميدين مخصوصا تو
 .آرام دلم و شکستين طوري بشکنمتون که روزي هزار بار آرزوي مرگ کنيد  .قسم ميخورم
اشکام و پس زدم  ،رفتم اتاق هرچي داشتم و تو چمدون ريختم امشب و بايد تو يه هتل
 .ميگذروندم اما فردا حتما ميرم بانک براي گرفتن پول خوبه همين يه کارت و داشتم
آخ آرام اگه بزارم نفس بکشي چند وقت و خوش
 .باش که زهرت ميکنم  .رونيکا نيستم آرشا رو ازت نگيرم
با خشم در اتاق و باز کردم که خورد به ديوار با چمدونم رفتم بيرون ؛ با ثروت آرشا خوش
 .باش آرام خانوم بعدا همش مال خودمه با اين فکر لبخندي از سر شادي رو لبم اومد  .آروم تر شدم
مريم
 .من  :خيلي ممنون به خانواده حتما سالم برسونيد
 .رادمهر  :بزرگيتونو
آره تو بميري خانواده ات روحشونم از من خبر ندارن بزرگيم و برسوني ؟  ،مريم خدانکنه
دلت مياد  .آخه من که مي شناسم اين بشر و اما حتما خانواده اش و تو اولين فرصت دعوت کنيم
 .ببينم مادر شوهر و پدر شوهر چطورن
 .مهشيد  :واي اين پسر چقد آقاس
من  :من زودتر برم اتاق االن دوباره حالم بد ميشه ؟
نويد  :چرا بابا ؟
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 .من  :وهللا اونقدي که شما تعريف ميکنيد از پسر غريبه از من نمي کنيد
مهشيد  :تو حسودي مادر ؟ بعدشم ما نبايد تعريف کنيم که ديگران بايد بگن وگرنه ماست
فروش ميگه ماستش ترشه ؟
! من  :باحال بود
مهشيد  :چي ؟
 .من  :حرفت  ،خوشمان آمد
 .مهشيد  :برو بخواب ديروقته فردا بايد بري سرکار
 .من  :واي اصال حوص له سر و کله زدن با دکتر مسعودي و ندارم  .خيلي بداخالقه
 .مهشيد ِ :ا  ،زشته
 .من ؛ واي من هر چي بگم زشته  .شب بخير مرغان عاشق
 .بابا خنديد اما مامان لبش و گزيد واي چه خجالتي مامان
! من  :مامان راستي
مهشيد  :چي ؟
 .من  :مامان يه بارم خانواده اش رو دعوت کنيم
مهشيد ِ :ا راست ميگي  ،باشه اگه يه موقع ديديش بگو  ،فوقش خودم زنگ ميزنم بهش ميگم با
 .خانواده بياد
 .من  :بله چشم
رفتم داخل اتاقم ؛ اگه مادر شوهر بد اخالق داشته باشم چي ؟ نه بابا ما که از اين شانسا نداريم
که يه مادر شوهر خوش رو گيرمون بياد خواهر شوهري که با اخالق تند دستور بده مادرشوهري
که گير بده بهم و پدر شوهري که کنايه بزنه ؛ اوه چه ترسناک واقعا کسي جرئت ميکنه با اينطور
خانواده وصلت کنه  ،نه رادمهر که خيلي شوخه اين نشون ميده تو خانواده اي خوش اخالق بزرگ
 .شده  ،مريم خنگ تو به خودت دلداري بده
رونيکا
لبا سام و با بي حوصلگي عوض کردم  ،خودم و انداختم روتخت  .هوف  ،گوشيم و از رو
 .تخت برداشتم و شماره آرش و گرفتم
...آرش  :به به  ،به به ! ميبينم که رونيکا خانوم دوباره يادي از ما ف
من  :خفه شو  ،اينقدر حرف نزن که اعصاب ندارم
! آرش  :اوه اوه  ،معلومه از يه جا سوختي
..من  :خفه ميشي يا نه  ،مثل اين که ديگه نياز به پول ن
.آرش  :نه اين چه حرفيه شما امرت و بگو
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من  :ميدوني که دردم کيه و چيه  ،از عمارت زدم بيرون ميخواي چهار چشمي بپاييشون ،
 .رفت آمد هاشون مخصوصا  .ميخوام حسابي چکشون کني وگرنه پول بي پول
آرش  :چقدر به من ميرسه ؟
من  :پنج ميليون  .سوتي زد
 .آرش  :خوبه  ،خيلي خوبه باشه
قطع کردم و رفتم تو فکر  ،اين همه اهميت بده هيچي به هيچي  ،سه تا راه وجود داره
يا اين که آرام و بکشم  ،يا آرشا رو ازش برونم به طوري که فکر کنه آرام يه دختر عوضي و
هرزس و يا اين که برعکس آرشا رو پيش آرام بد کنم  .راه اول و امتحان ميکنم نشد راه دوم و سوم
 .باهم  .اون موقع بهت بخندم آرام خانوم ؛ لبخندم کم کم به قه قه تبديل شد
آرشا
رو تخت دراز کشيده بوديم احساس مي کردم آرام تو فکر لب زدم
!من  :چيزي شده ؟
آرام  :آرشا ؟
من  :جانم ؟
آرام  :آرشا دلم سوخ ت براي رونيکا  ،ميدوني با اين که خودم خيلي از کاراش و رفتاراش بدم
 .ميومد و مياد اما بالخره  ،نميدونم شايد من زيادي حساسم
گونش و ب**و*سيدم
من  :خانومي شما زيادي حساسي
 .آرام  :هوف نميدونم
 .من  :مطمئن باش هرجا باشه االن خيابون نيست
آرام  :تو از کجا ميدوني ؟
م ن  :تو خودت ميدوني  ،اون خانوم با اون کالس و افاده اش واقعا ميتونه تو بيرون بمونه ؟
 .هيچي براش مهم نباشه اين دو رقم مهمه
تند تند سرش و تکون داد
لبخندي زدم  ،حس کردم از اين ثانيه به بعد ديگه مشکلي ندارم و نخواهم داشت  ،شايد ديگه
ميتونم نفس راحت بکشم و دور از هرچيزه منفي اي  .شايد با بودن آرام تونستم اين خوشبختي و پيدا
 .کنم
آرام
چشمام و با خستگي باز کردم چقدر خوابم مياد  ،از جام بلند شدم که ديدم آرشا داره کتش و
 .ميپوشه
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من  :کجا ؟
آرشا  :صبح بخير خانومم
 .من  :اوا ببخشيد صبح بخير
 .آرشا  :همه زن دارن منم دارم ديگه  ،ميرم شرکت
تو قسمت روشويي صورتم شستم  ،مسواکي زدم  .از دستشويي اومدم  wcايشي گفتم و رفتم
بيرون در حال درست کردن کراواتش بود رفتم رو به روش
دستاش و پس زدم و خودم مشغول درست کردن کراواتش شدم  .وقتي که تموم شد رو پاشنه پا
وايستادم و گونش و ب**و*سيدم خواستم بيام عقب که همون لحظه لبام و اسير لباش کرد  ،آروم مي
 .ب**و*سيد  .دستم و دور گردنش حلقه و همراهيش کردم
 .چند ثانيه بعد اومد عقب
 .آرشا  :اگه هرصبح همينطور انرژي بدي عمرا سرکار خسته بشم
شيطون چشمکي زدم و گفتم
 .من  :با کمال ميل
 .لبخندي زد  ،سرش و تکون داد
کيف سامسونتش و از کنار تخت برداشت و از اتاق رفت بيرون خواستم برم دنبالش که گفت
 .آرشا  :نميخواد بياي بخواب  ،و اين که نهار نميام
من ِ :ا چرا ؟
! آرشا  :عزيزم يک هفته اس که شرکت و گذاشتم به امون خدا معلوم نيست کي چيکار کرده
 .من  :آها باشه
وقتي که رفت پريد م رو تخت داشتم تاريخ و نگاه مي کردم که چشمام گرد شد اوه هفته ديگه
 .تولدم بود ؛ يعني کسي ميدونه ؟ آرشا که هيچي بغض کردم
مريمم که پارسال خودم بهش گفتم وگرنه نميدونست فقط عمو نويد و خاله برام انگشتر طال
 .خريده بودن به مريمم نگفته بودن چون فکر کردن ميدونه
اه آرام بس کن توام لوس  ،آخه من با عشق براش کادو خريدم هرچند منم نميدونستم تولدشه که
 .مريم گفت تولده آرشاس  ،هوف
.در اتاق باز شد سرم و بلند کردم  ،سيمين خانوم بود
 .من :صبح بخير سيمين جون
 .سمين  :صبح بخير دخترم  ،خيلي خوب شد اومدي عمارت خيلي خلوت شده بود
 .من  :عامل زنده شدن روح و روانتون االن که هست
سيمين  :واي  ،چي ميگن اين جوونا اعتماد به  ،اعتماد به
326

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
خنديدم
من  :اعتماد به سقف
 .سيمين  :آها آره همون اعتماد به سقف
با خنده گفتم
 .من  :ايش سيمين خانوم راه افتاديا
 .سيمين  :از دوسالگي راه افتادم مادر
چشمام گرد شدن
 .من  :شما خيلي ديگه فول شدين ميگم اگه اضافه بلدي بگو منم ياد بگيرم فدات شم
 .از رو تخت بلند شدم تا بهش کمک کنم که اتاق و مرتب کنيم
 .سيمين ِ :ا  ،نه نه بخواب رو تخت يا برو تو حال بشين آقا بعدا مارو دعوا ميکنه
من  :وا  ،يعني چي ؟
سيمين  :به ما سپرده که نزاريم کاري انجام بدي  ،بعدشم اصال قبل از اونم تو بعد از ازدواج با
 .آقا ديگه پرستار يا  .....محسوب نميشي خانمه اينجايي و حق دستور داري
! .من  :نچ  ،بخيال سيمين خانوم من دستورم اينه که بزاريد کمکتون کنم
 .سيمين :نه ديگه دخترم  ،اصال
ناراحت باشه اي گفتم لباسام و با شلوار لوله تفنگي لي و تاپ سفيد حلقه اي عوض کردم  ،با
 .صداي آالرم گوشيم چشم از آيينه گرفتم و با دو به سمت عسلي رفتم  ،گوشيم و از روش برداشتم
 .سالم خانوم خانوما  ،خوش ميگذره_
 .اخمي کردم شماره ناشناس بود
 .من  :ببخشيد شما ؟
بالفاصله اومد
 .يه غريبه_
کنجکاو شدم  ،کي ميتونه باشه
 .من  :کارتون چيه  ،مزاحم نشيد لطفا
 .اونجوري اخم نکن آروم باش بشين رو تخت_
 .شکه شدم  ،قلبم تو سينه ميکوبيد اين کي بود تو اتاقم بود ؟ کجا بود ؟ تند تند نفس مي کشيدم
گوشيم زنگ خورد که بدون نگاه کردن جواب دادم .صداي مردونه اي پخش شد
اوخي  ،آروم نفس بکش چرا رنگ و روت انقدر پريده ؟_
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نشستم رو تخت
من  :تو کي هستي ؟
گفتم که غريبه_
 .من  :مزاحمم نشو خواهش ميکنم
اوم  ،بازيه جالبيه  ،چرا انقدر عصبي پاهات و تکون ميدي ؟_
زدم به سيم آخر
من  :ببين آشغال  ،بد داري ميري رو اعصابم هي هيچي نميگم دور بر ندار  .حاال از هر
 .جهنمي که داري ميبيني ببين اما نقدر نگو که من و بترسوني
 .دور تا دور اتاق و با دقت نگاه کردم در آخر پرده اتاق و کشيدم
 .چه وحشي  ،گفتم که آروم باش _
 .من  :به خودم ربط داره عوضي
 .قطع کردم و گذاشتمش ليست سياه  ،اه اين کي بود کله صبحي
 .با قيافه اي آشفته پايين رفتم که ساغر با ديدنم گفت
...ساغر  :با آقا دعوات ش
 .من  :نه
ساغر  :پس چي ؟
 .من  :بيخيال
 .ساغر  :هرچي هست ساده از کنارش بگذر با عشقت خوش باش دنيا دوروزه
 .خنده مصنوعي کردم
 .من  :روش فکر ميکنم
اما هنوز ذهنم درگير اون پ يام و زنگ ناشناس بود  ،آه خدا من ديگه تحمل ندارم  ،کمکم کن ،
 .خودت به خير بگذرون
 .تو فکر بودم که ظرف ميوه اي رو ميز گذاشته شد
من  :ممنون ساغر
ساغر  :معلوم هست چته ؟ چرا انقدر تو فکري  .دو ساعته ميرم ميام اما تو هنوز به يه نقطه
 .خيره اي
 .من :بابا صبح يکي مزاحمم ميشد چرت و مرت مي گفت
 .ساغر  :خوبه خودت ميگي چرت و پرت  ،خواسته اذيتت کنه ديگه
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 .من  :حتما همينطوره  .تو دلم گفتم اما اين مزاحم مزاحمتش با بقيه مزاحما فرق داشت
 .سيمين  :ساغر بيا کابينتارو دستما بکش خاک گرفتن
 .ساغر :اومد
لبخندي بهم زد که با لبخند جوابش و دادم و رفت
 .تلفن زد خورد  ،با صداي بلند اطالع دادم که خودم جواب ميدم
من  :بله بفرمائيد
 .آرشا  :سالم عزيزم  ،فکر کردم خوابي
 .من  :نه ديگه  ،وقتي رفتي خوابم پريد
آرشا  :اوکي  ،شب که کاري نداري ؟
من  :نه چطور ؟
 .آرشا  :شام و با رادمهر بيرونيم
من  :جدي ؟
 .آرشا  :بله خانومي
 .من  :آخ جون  ،منم که تفريح دوست  ،باشه
آرشا  :کاري نداري ؟
 .من  :نه مراقب خودت باش  ،باي
سيمين  :دخترم کي بود .؟
 .من  :آرشا بود سيمين خانوم
 .اول چشماش گرد شد  .بعد به حالت عادي برگشت
! .سيمين  :ايشاهلل هميشه همينطوري باشيد
من  :چطوري ؟
 .سيمين  :همينطوري ديگه  ،خوب باشين باهم وهللا هرموقع ديدمتون سايه هم و با تير زديد
 .بلند خنديدم و رفتم بغلش کردم
.من  :حق دارين سمين خانوم
 .سيمين  :برو اونور چلوندي من و دختر االن آقا مياد بعدا دعوام ميکنه
 .من ِ :ا سيمين خانوم جرئت داره ؛ مگه شما چتونه منم مثل شما بودم ديگه
 .اومدم عقب
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 .سيمين  :بالخره  ،اون گذشته بود
 .من  :باشه چشم
 .چپچپ نگاهم کرد و سري تکون داد
 .سيمين  :برو سالن غذاخوري صبحانه آمادس
 .من  :ممنونم
داشتم به سمت سالن ميرفتم که سايه اي رو روي پرده ديدم  ،رفتم پرده رو زدم کنار  ،کسي
نبود  .خدايا چرا امروز اينطوريه  .چشمام و بستم  ،نفسم عميقي کشيدم  .چيزي نيست خياالتي شدم .
 .با همون انرژي رفتم سالن صبحانه خوردم
رونيکا
من  :چي شده ؟
 .آرش :فعال که هيچي  ،اما خيلي لجبازه از سر و روش ميباره معلومه زبون درازه
دستام و مشت کردم
م ن  :هنونطوري همه رو جذب خودش کرده  ،تو نميخواد از صفاتش بگي  .هرموقع خبري شد
 .زنگ بزن فرت و فرت بهم زنگ نزن ؛ خيلي حوصله دارم
قطع کردم  ،هوف در اتاق زده شد رفتم دم در
من  :بله ؟
 .ميخواستين يه شب بمونيد که_
 .من  :امشبم هستم
 .رفتم از رو ميز سيصد تومن برداشتم و جلوي چشماش تکون دادم
 .من  :کافيه
 .با هيزي لبخندي زد و از باال تا پايين نگاهم کرد
...خوب که هست اما يه جور ديگه هم ميشد جب_
با غيض گفتم
 .من  :خفه شو پس
درو محکم بهم کبوندم  ،اه حالم بهم خورد  .عوضي  .رفتم از داخل کيفم يه سيگار کشيدم
بيرون  ،با فند ک روشن کردم  .عصبي بودم عصبي تر شدم شايد اين آرومم مي کرد ؛ پک محکمي
 .زدم و دودش و دادم بيرون  .آخ خدا کمکم کن
آرام
ساعت حدودا هفت بود برم حاضر شم يواش يواش ؛ نهار و که تنهايي خوردم  .رفتم باال از
کمد شال  ،مانتو کوتاه عروسکي  ،شلوار دمپا بنفش پوشيدم  .کفش مشکي پاشنه بلند کيف دستي
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ستش و برداشتم  .دوست داشتم امشب عالي باشم  .رفتم جلوي آيينه يه مقدار کرم پودر زدم  ،خط
چشم گربه اي کشيدم و در آخر يه رژ که رنگش ترکيبي از صورتي و بنفش بود زدم  .يکم از آيينه
 .دور شدم
 .عالي  ،خودم که خوشم اومد با صداي آالرم گوشيم چشم از آيينه گرفتم  ،آرشا بود
 .من  :جانم
 .آرشا  :سالم  ،خوبي  ،بيا پايين منتظرم
 .من  :چشم
 .گوشي و قطع کردم  ،از اتاق زدم بيرون
 .به مريم زنگ زدم
....مريم  :مشترک مورد نظر خانوش مي باشد لطفا
 ...من  :مشترک موردنظر آشغال مي باشد
مريم  :هو بيشعور شدي آرام ؟
من  :کمال همنشينه
مريم  :من غلط کنم  ،خوب وقتم و نگير کارت چيه ؟
 .من  :االن اگه جلو روم بودي يکي ميخوابوندم زير گوشت بي لياقت
 .مريم ِ :ا من زودتر زدم و رفتم
من  :جرئتشو داري !  .خنديد
مريم  :نه فقط تو داري  ،آرام جدي شو جدي شم  .خوب چيزي شده ؟
 .من  :ذليل نشي  ،حاضر شو بريم رستوران امشب
مريم  :آها گرفتم اره رادمهر بهم گفت  ،به احتمال زياد بياد دنبالم اگرم نيومد با ماشين خودم
 .ميام نگران اومدنم نباش من ميام
من  :باشه پس خداحافظ
گوشيم و انداختم تو کيفم به آخرين پله که رسيدم بلند صدا زدم
 .من  :سيمين خانوم  ،سيمين خانوم
 .سيمين خانوم و ديدم که با قدم هاي تند ميومد سمتم
سيمين  :بله ؟
 .من  :دارم ميرم بيرون سيمين خانوم گفتم در جريان باشيد
 .سيمين  :چشم
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خداحافظي کردم و از عمارت خارج شدم ؛ رو سنگفرش ها قدم برمي داشتم که صدايي پشت
درخت شنيدم ؛ با اخم رفتم سمت درخت کسي نبود  .هوف خدا دارم ديوونه ميشم  .بين دو راهي
مونده بودم به آرشا بگم يا نه اما نبايد مي گفتم فعال که اتفاقي نيوفتاده خودم زيادي حساس شدم الکي
اعصاب اونم خورد کنم  .چشمام و بستم و نفس حبس شدم و دادم بيرون ؛ لبخند مصنوعي زدم و از
در اصلي خارج شدم  .با ديدنم سوتي زد
 .آرشا :براي کي اين همه خوشکل کردي
چشمکي زدم
 .من  :آقامون
 .خنديد که دلم قنج رفت  .لبخندي زدم و رفتم داخل ماشين نشستم
 .من  :سالم
 .آرشا  :سالم  .چند ثانيه اي تو چشمام نگاه کرد  ،معذب شدم و سرم و انداختم
آرشا  :خجالت کشيدنم بلدي ؟
 .من ِ :ا آرشا
 .دستش و گذاشت زير چونم و سرم آورد باال  .چشماش مي خنديدن
 .من  :بله ؟ اصال بايد مثل باشم
لبخندش رفت  .به جاش لبخند پهني رو لب من اومد
آرشا  :نه  ،همينطوري خوبي چند سال ميخواي از عمرم کم کني ؟  .خيلي کم حرص ميخورم
 .تو شرکت  ،تو لجبازي کن ديگه هيچي من نباشم بهتره
 .دلم سوخت  ،چقدر مظلوم مي گفت بلند خنديدم
 .من  :بريم  ،وگرنه تا صبح بايد کل کل کنيم
بيست دقيقه بعد کنار رستوران بزرگي پارک کرد يک نفر اومد در سمت من و باز کرد پياده
 .شدم آرشا هم همينطور و سوئيچ داد بهش تا پارک کنه
آشا اومد کنارم دستش و گذاشت پشت کمرم
 .من  :خوشمان آمد
 .آرشا  :ميدونستم
باهم داخل رستوران رفتيم کسي نبود به جز چند نفر که چشمي حساب کردم هشت نفري ميشدن
 . .پله هارو به سمت باال طي کرديم آرشا بهم اشاره کرد که بشينم  .اولين ميز و رزرو کرده بود
من  :رادمهر و مريم کجان ؟ راستي مناسبت شام امشب چيه ؟
آرشا  :مناسبت نداره گفتم امشب شام و بيرون باشيم  .توام که بيرون رفتن و دوست داري بذار
 .رو حساب خوشحال کردنت
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 .لبخند دندون نمايي زدم و با دستم قلب درست کردم
 .من  :فدا
 .چشمک زد
 .من  :آرشا همه جا اينطوري باش
آرشا  :من نميتونم با هرکسي اينطوري که ميگي باشم خانوم خانوما  ،يکي تويي يکي هم
رادمهر که اونم سعي ميکنم باهاش جدي تر باشم اما مزه پرونه ولي تو خوب زنمي فرق داري
دوستت دارم نميخوام ناراحتت کنم و اين که اگرم بخوام نميتونم باهات جدي باشم در حالت عادي
چون هردومون به يه سري از رفتاراي هم عادت کرديم  .من هيچ وقت دوست ندارم ناراحت ببينمت
اما مثال تو شرکت و .....کوچک ترين برخورد غير قابل قبول از نظر خودم باشه برام مهم نيست
 .طرفم کيه به هيچ عنوان نميتونم جلوي عصبانيتم و بگيرم
من  :خوب اخه تو شرکت خيلي بد اخالقي  ،بعد ميدوني چقدر عصبانيت و اخم  ...ضرر داره
.
 .آرشا  :تو به خودمون فکر کن
 .من  :پس هميشه باش
 .آرشا  :من در خدمتم
اومدم حرفي بزنم که با ديدن مريم خاتمه دادم
من  :سالم
رادمهر  :سالم خوبي
مريم  :سالم خانوم با جرئت  .زد زير خنده
 .من  :حناق  ،ميخنده برام
 .مريم  :بيا بيا بشين شام بخوريم بلکه سنگين بشي خوابت بگيره کمتر حرف بزني
 .من  :متقابال
گارسون اومد سمتمون تا سفارشامون و بگيره از منو غذاهارو نگاه کردم
من :ميگو سوخاري
 .مريم  :جوجه کباب
 .رادمهر :سبزي پلو با ماهيچه
 .آرشا  :ميگو سوخاري
رادمهر  :باهم غذاهاتون و ست ميکنيد حاال که اينطوره منم با عشقم ست ميکنم  .منم جوجه
 .کباب آقا
 .چشمامون گرد شد
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 .مريم  :خيلي پرروئي تو خيلي رادمهر خيلي
رادمهر  :نچ  ،مگه فحش دادم  .؟
مريم  :نه فقط اون ميم آخر کالمت چي بود عشقم .؟ تو بيا خواستگاري بيا نامزد کنيم فقط يه
 .نامزدي همين بخدا بعد بگو عشقم
عشق م و طوري کشيد که زدم زير خنده آرشا جلوي خودش و گرفته بود فقط لبخندي رو لبش
 .نمايان بود
 .من  :خيلي ...با ...حالي مر...مر
.خودشم خندش گرفته بود
رادمهر هم که از خنده سرخ شده بود
مريم  :بخند تو فقط بخند يه وقت خجالت نکشي
 .رادمهر  :چشم
 wc .من  :ببخشيد  ،يه لحظه برم
مريم
بعد از اين که رفت سريع گفتم
 !.من  :هفته ديگه تولده آرامه ها
 .آرشا  :همون موقع که کادو تولدم و داد  ،رفتم تدارک کادوش و ديدم
من  :چي بود که از اون موقع تدارک ديدي ؟
 .رادمهر  :آره
آرشا  :از يه کلبه تو رامسر خوشش اومده بود تو همون محوطه معمار فرستاده بودم که درست
کنن طي سه ماه که دوروز ديگه همه چيش تکميله يکي و رو پيدا کنيد که کيک و وسايل تولد و ....
با تمام تشکيالتش اونجا بچينه ميخوام همه چي تموم باشه  ،خودتون هم زنگ ميزنيد مهمونا يه
 .راست برن اونجا
 .من و رادمهر دهنمون اندازه غار باز مونده بود  .با دست يکي کوبوندم کمرش
 .من  :ياد بگير  ،تولد من بشه اگه سنجاق کف دستم بندازي
 .رادمهر  :حاال بزار تولدت بشه
 .من  :گذشت
 .رادمهر ِ :ا کِي بود
 .من  :حاال بزار تولدت بشه  ،خواستم امتحانت کنم تولدمم بشه تو ميدوني کِي هست
 .چپ چپ نگاهش کردم
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من  :خوب آ رشا ببين زنگيدن به مهمونا با من  ،خريد کيک و  ...با آرشا  .فقط چجوري
 .ميخواي به آرام بگي
آرشا  :من نميخوام بهش بگم ميخوام به بهونه مسافرت کاري بيارمش شمال  ،راستي لباس
 .مجلسي هم بايد بخري براش
 .من  :به به بخش شيرين هر جشني
 .آرشا  :شما دوتا يه شب قبل ميريد اونجا چون بايد همه چي درست باشه
من  :چي ؟
 .آرشا  :ديگه همينه بخاطر خواهرت
من  :وهللا به اين دوستت اعتبار نيست  .و به رادمهر اشاره کردم  .اخمي کرد  ،آخ آخ آخ اون
 .سري تو هتل بهم گفتا
لبخندي زدم
 .من  :شوخي کردم رادي جونم
آرام
گوشه چشمم و که خط چشم مقد اري پخش شده بود پاک کردم  ،با صداي آالرم گوشيم دستمال
 .پرت کردم تو کيفم و گوشيم و برداشتم ؛ شماره ناشناس بود اخمام جمع شد
خوشيپ ميکني مراقب باش خانوم خانوما هرکاري کني با يه خط ديگه ميام از من فرار نکن_
.
 .اه لعنتي لعنتي لعنتي  ،اين چه بدبختي بود اين وسط از من چي ميخواد آخه
موبايلم و پرت کردم تو کيفم ديگه نميتونستم خوب باشم با اعصابي آشفته از دستشويي خارج
شدم هرسه باهم مشغول حرف زدن بودن  .وقتي که نشستم مريم گفت
 .مريم  :دختر چت شد
 .من  :هيچي فقط حال ندارم  .آرشا ميشه زودتر بريم
 .آرشا  :باشه نگاه کن دارن شام و ميارن بعد شام بريم
گارسون غذاهارو رو ميز چيد به زور دوتا دونه ميگو رو خوردم به صندلي تکيه دادم آرشا
 .زير گوشم گفت
 .آرشا  :آرام  ،چيزي شده  ،بهم بگو شايد بتونم کمکت کنم
 .من  :نه نه
نيم ساعت بعد همه ازهم خداحافظي کرديم  ،مريم که خيلي ناراحتم بود به بهونه سردرد
 .پيچوندمش
سرم و به شيشه تکيه دادم
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آرشا :آرام
من  :هوم ؟
آرشا  :چرا انقدر عصبي و ناراحتي ! ؟
 .من  :باور کن چيزي نيست
آرشا  :عادتي؟
 .اوه با اين که نبودم اما بهتر از اين بود که هي سوال جواب بشم
 .من  :آره زيرشکمم و کمرم خيلي درد ميکنه
 .انگشت شصتش و آورد و نوازشگونه رو صورتم کشيد
 .آرشا :رفتيم عمارت برو رو تخت بخواب  ،پشتت و ماساژ ميدم بهتر ميشي
سري تکون دادم گوشيم توکيفم لرزيد رو حالت بي صدا گذاشته بودم  .برداشتم همون لعنتي بود
 .فکر گفتن به آرشا جونت سر نزنه وگرنه همون يدونه عزيزتم از دست ميدي بدبخت_
ناخودآگاه بغض شديدي گلوم و گرفت گوشيم و انداختم تو کيفم سرم تکيه دادم دستم و بردم
سمت گلوم ماساژ دادم  ،نه  ،بلند زدم زير گريه
چرا سرنوشتم اينجوريه خدايا من و ببر پيش خودت راحتم کن  .هق هق ميزدمآرشا با حيرت
ماشين و گوشه اي پارک کرد ؛ من و برگردوند سمت خودش
آرشا  :چي شده ؟
 .با فکر اين که روزي از دستش بدم قلبم فشرده شد ،بغلش کردم آروم تو بغلش هق هق کردم
 .من  :تو...تو تنهام نزار هيچ...وقت
سرم و نوازش کرد و گفت
آرشا  :من غلط کنم عزيزم  ،بخاطر اين داري گريه ميکني ؟ گريه نکن خانومم ناراحت ميشما
.
من  :آ..آرشا ...من ...بدم ؟
آرشا  :کي گفته تو بدي ؟
من  :پس..چ..چرا ...انقدر ..تنهام ؟
 .آرشا  :تو من و داري آرامم  ،گريه نکن ميگم
 .صورتم آورد عقب و پيشونيم و ب**و*سيد
 .آرشا  :گريه نکن توکه ميدوني من تحمل نميکنم
 .من  :با..شه
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اومدم عقب و نشستم رو صندلي گريه نمي کردم اما تو دلم آشوبي بود ؛ اين کي بود که انقدر
 .من و تحت فشار ميذاشت
وقتي رسيديم عمارت يک راست به سمت اتاق رفتم و بالفاصله مانتوم و درآوردم با فکر و
 .خيال رو تخت دراز کشيدم
چند دقيقه بعد حرکت دستي رو  ،روي کمرم احساس کردم داشت مثال ماساژ مي داد ؛ خندم
 .گرفت اخه اين چه ماساژ دادنيه فقط دستش و ميزار بر ميداره
من  :آرشا االن داري ماساژ ميدي مثال ؟
! آرشا  :آخه دردت ميگيره ها
 .من  :نه شما فقط درست ماساژ بده
با اين که کامال حالم خوب بود اما هميشه اين که کسي باشه که من و ماساژ بده رو خيلي
 .دوست داشتم  ،خستگي از تنم در مي رفت
فشار دستش و بيشتر کرد اما با احتياط انجام ميداد  .چشمام گرم خواب شده بودن که فکرم
 .کشيده شد سمت بچه ؛ واي خدا من عاشق دختر بودم برگشتم سمت آرشا
من  :آرشا ؟
آرشا  :جانم ؟
 .من :واي فکر کن  ،يه بچه داشته باشيم
خنديد
آرشا :پسر باشه
! من ِ :ا نه دختر باشه من دختر دوست دارم
 .آرشا  :همه مادرا پسر دوست دارن
من  :خوب همه پدرا هم دختر دوست دارن
 .آرشا  :مهم نيست  ،فقط سالم باشه
 .من  :واي اره  .فکر کن از سر و کولت بره باال
 .آرشا  :بره نه برن
من  :چندتا ؟
 .آرشا  :چهارتا
جيغ زدم
 .من  :چي ؟ چه خبره ؟ چهار تا ؟ عمرا
 .آرشا  :خواستم باهات کنار بيام گفتم چهار تا
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من با چهارتا بچه ؟ اکثرا کسايي که چندتا چندتا بچه دارن يا کال کسايي که حامله ميشن بعد
حاملي چاق ميشن  .واي اگه من چاق بشم  ،آرشا من و با اين هيکل دوست داره صدرصد  .خدايا
تصورش سخته اگه بخاطر چاقيم از من طالق بگيره ؟
 .بغض کردم که آرشا لبخند از رو لبش محو شد
 .آرشا  :چيه ؟ چي شد؟ اينطوري بغض نکن لعنتي
 .من  :آرشا  ،من هيچ وقت حامله نميشم
آرشا  :چرا ؟
اشکام رو صورتم روون شد
 .من  :اگه بعد زايمان چاق بشم طالقم ميدي نه ؟ شدت گريم بيشتر شد
 .اما ان گار براي آرشا جک گفته باشم بلند زد زير خنده
يکم که آروم شدم گفتم
من  :مي خندي ؟ تو به گريه ي من ميخندي ؟
 .آرشا  :فدات شم من خانومم بيا بغلم تو  ،چقدر خنده دار بود
بغلم کرد
 .من  :چي
 .آرشا  :گريت براي هيکل و طالقت  .خنديد و ادامه داد
 .آرشا  :تو چاقم بشي من ميخورمت ميشي توپ من
با عصبانيت زدم رو سينش
 .من  :خودت توپي
آرشا  :بله حق باشماست  .بعدشم من تورو همه جوره دوست دارم  ،کور  ،کچل  ،کر  ،الل
....
 .من  :اوه اوه  ،پياده شو باهم بريم  ،من فقط يه هيکل و گفتما
 .آرشا  :منم فقط خواستم منظورم و برسونم
 .سرم و ب**و*سيد
 .آرشا  :حاال بخواب من خوابم مياد
من  :چه عجب چي شده انوقت ؟
 .آرشا  :فقط بخاطر وجود خودته
من  :اوه چه عاشقانه  ،ميبينم که رمانتيک شدي ؟
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 .آرشا  :من جديم خانوم  .شب بخير
رفتم جلو لپش و گاز گرفتم
آرشا  :آخ
خنديدم
آرشا  :خدا شفا بده اين چه زنيه دادي به من يه بار ميخنده يه بار گريه ميکنه  .به خير بگذرون
.
زدم به پهلوش و پشت بهش خوابيدم
مريم
من  :رادمهر کي ميرسيم کجا هست اصال ميشناسي ؟
 .رادمهر  :آره يارو آدرس و دارم ديگه
 .من  :آره يه آدرس پيچيده
اه اينم که درست جواب آدم و نميده  ،با بدبختي مامان و راضي کردم که بزاره بيام رامسر
براي تولد آرام اونم فقط بخاطر آرام وگرنه عمرا  ،اين آرشا يعني مسئوليتي داده ها  .بدبخت رادمهر
 .با چه بدبختي يه جارو پيدا کرد تا سفارش کيک بده که تقريبا نزديک کلبه هست
 .رادمهر  :رسيديم تو بشين من برم کيک و بگيرم
 .من  :باشه
يه ربع بعد با دستي پر از قنادي اومد بيرون در پشت ماشين و باز کردم که به سختي خم شد و
وسايال رو گذاشت چقدر بادکنک  .واي همش و بايد باد کنيم يا خدا  .يه عالمه ظرف يکبار مصرف
 .؛ به سيمين خانوم سپرده بودم خودش به فاميالي آرشا اطالع بده چون من که نميشناختمشون
من  :رادمهر همه کاراي تزئين با ماست ؟
 .رادمهر :بله
من  :ولي چه کلبه اي ياد بگير جيگرم حال اومد وقتي در وروديش و ديدم که اول اسمشون بود
 ، .به اين ميگن عشق
 .رادمهر  :واي مريم تو همه چيز و تو ماديات ميبيني
من  :هيي تو چه بد بيني من منظورم اينه که به منم ابراز کن بي احساس اصال به درک ،
 .راست راست براي خودت بگرد کاري هم نکن
با حرص دست به سينه به صندلي ماشين تکيه دادم
آرام
من  :آرشا درک نميکنم آخه يدفع داري ميگي جمع کن بريم سفر کاري ! خوب من نبايد زودتر
آماده باشم ؟
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آرشا  :آرام تا من ميرم حموم تو حاضر شو چيزي نميخواي جمع کني  ،سفر دوروزه هست ،
 .يه شلوار و تيشرت کافيه
و رفت داخل حموم اه بلندي گفتم و همونجا رو زمين نشستم  .آرام روز تولدت کسي که بهت
تبريک نگفت توام دلت و خوش کردي سوپرايز دارن  ،چه سوپرايزي ؟ روز تولدم شوهرم بگه بيا
 ! .بريم سفر کاري دارم ! اين شانسه خدا ؟ حتي مريمم بهم تبريک نگفت
خيلي نامرديد  ،المصبا کادو نميخوام من فقط به يادم مي بودين تبريک مي گفتين کافي بود .
قطره اشکي از گوشه چشمم چکيد  .آرام هيچکسي به يادت نيست تو چه تنهايي  .با حرص پاپوش
پرت کردم تو کولم بقيه وسايل هامم همينطور  .صداي درحموم اومد اوف ارام چه حساسي شايد
 .ميدونه تولدته با لبخند برگشتم سمتش رفتم جلو و دستام و دور گردنش حلقه کردم
 .من  :آرشا ميدوني امروز چه روزيه
مبهم به من کرد که حرصم گرفت
 .آرشا  :نه چه روزيه؟
زدم رو سينش و با مسخرگي گفتم
 .من  :روز جهاني کودک عشقم
لباش و روهم فشار داد که انگار خندش گرفته بود  ،کجاش خنده داشت واقعا ؟ من خيلي
 .اعصابم خورد بود اين با لبخندش بدتر مي کرد
جدي گفتم
من  :خنده داره ؟! چيش خنده داره ؟
 .آرشاِ :ا من غلط کنم بخندم
پشت کردم بهش و بدتر از قبل شونه رو انداختم تو کوله که فکر کنم دستش شکست  .اه  .زيپ
 .کوچيکش و بستم  ،پرت کردم گوشه اي
آرشا موهاش و سشوار مي کشيد  ،مانتو شلوار قرمز  ،کفش پاشنه تخت و روسري مشکيم و
 .پوشيدم
 .من  :بريم
آرشا  :تو حاضر شدي ؟
من  :آره
 .آرشا  :چه زود
من  :اوهوم
! آرشا  :سر باال جواب ميدي
 .من  :واي آرشا حوصله ندارم به خدا
 .ابروهاش رفتم باال
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..آرشا  :آها  ،عادت
 .من  :نه خير حالم خوبه ديشب فقط عالئمش بود
 .چپ چپ نگاهم کرد  .لبخندي رو لبم اومد
ارشا  :کل ديشب و سرکارم گذاشته بودي ؟
! من  :شايد اوهوم  ،شايد نه
روتخت دراز کشيدم و چشمام و بستم ؛ نيم ساعت بعد صداش و در حالي که از اتاق بيرون مي
 .رفت شنيدم
 .آرشا  :آرام خانوم پاشو پايين منتظرم
با بي ميلي از تخت بلند شدم  ،اَيي چه تولد بدي  ،آخه آرام کله صبح تو چه توقعي داري ؟ از
آسمون برات گل بباره ؟
کوله مشکيم و انداختم رو دوشم روسريم رو هم عادي بستم تند تند پله هارو طي کردم و بعد از
 .يه ربع از عمارت خارج شدم سريع سوار ماشين شدم و گفتم
 .من  :بريم
حرکت کرديم
من  :آرشا کجا هست جايي که االن داريم ميريم ؟
 .آرشا  :رامسر
جيغي کشيدم
 .من  :واي آخ جون ژيال خانوم و اکبر آقارو هم ببينم چه خوب ميشه  ،ايول
 .شايد بهترين خبره و يا هديه روز تولدم بود
مريم
 .من  :رادمهر  ،رادمهر ديوونم کردي انقدر اون خوراکيار ناخنک نزن با بدبختي چيدمشون
 .رادمهر  :چيکار کنم گرسنمه
 .من  :کارد بخوره به اون شکمت
رادمهر  :آخ دلت مياد؟
 .من  :ميشه انقدر وراجي نکني ؟ بيا کمکم کن تموم کنم اينارو
با سختي خودم و ک شونده بودم تت بتونم زر زري هارو باال بچسبونم رادمهر خان که فقط
 .بادکنکارو باد کرد  .االن داشت ناخنک ميزد
 .من  :رادمهر به قرآن االن ميام پايين اون موقع براي هردومون بد ميشه
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رادمهر  :آ  ،آ اينم از آخريش تموم شد  .الحق چه زن خوش دستپختي دارم من کاپ کيکات
 .عالين
من  :چي ؟ من اوناروکم درست کردم  ،برداشتي خوردي ؟ از چهار پايه اومدم پايين و رفتم
 .سمتش اومد فرار کنه که خورد به در
رادمهر  :آخ
من  :حقته  ،براي چي به حرفام گوش نميدي  ،رادمهر آخه من با تويه چلمنگ ازدواج کنم ؟ تو
 .که از بچه دوساله کمتر درک و فهم داري
رادمهر  :من براي شادي روحت اين کارارو ميکنم  ،در ضمن از خداتم باشه من به اين آقايي
.
 .و رفت رو چهارپايه
 .من  :واي قربون دستت من کمرم شکست
رفتم رو مبل نشستم کمرم و ماساژ دادم  .چشمام و از خستگي بسته بودم که صداي شکستن
 .چيزي اومد با وحشت چشمام و باز کردم  ،واي رادمهر الهي که خدا من و بکشه راحت شم
 .رادمهر  :نچ اين اينجا چي کار ميکرد
من  :نه تو بيا اينور تو فقط خراب کاري ميکني از تو بخاري در نمياد  .و به زور آوردمش
 .پايين  .با ناراحتي به جام شکسته خيره شدم
 .من  :اگه زحمتي نيست اين و جمع کن فقط
رفتم رو چهار پايه و به باقي کار ادامه دادم  .دو سه ساعتي مشغول بودم وقتي که تموم شد
 .اومدم پايين و کامل نگاه کردم خوب بود  ،عالي شده بود ممنون از خودم
 .من  :رادمهر  ،من دارم ميرم حموم
صداي خواب آلودي گفت برو  ،وا اين خوابيده ؟ رفتم باال سرش
 .من  :پاشو انقدر عذابم نده پاشو حاضر شو
 .رفتم انتهاي کلبه که يه حموم و يه دستشويي تقريبا کوچيک داشت
نيم ساعت بعد از اين که حسابي شستم از حموم اومدم بيرون حوله رو دورم پيچيدم تند تند
براي اين که رادمهر من و نبينه رفتم اتاق موهام و سشوار کردم لخت دورم ريختم پيراهن قرمز
بلندم ک ه آستيناش رو بازوم ميوفتاد رو پوشيدم روش سنگ کاري و مرواريد کاري هاي ريز شده بود
 . .رفتم جلوي آيينه
واي خدا چقدر گرم بود اتاقش هم خيلي خيلي کوچيک بود حدودا شش  ،هفت  ،هشت يا شايدم
ده متر مي شد  .پنجره رو باز کردم مجددا رفتم جلوي آيينه کرم پودر زدم  ،خط چشم نازکي کشيدم
 ،سايه نقره اي کمرنگي پشت چشمم زدم  .رژ گونه هلويي رنگ که گونه هام رنگ داده بود و در
اخر رژ قرمز جيگري که خيلي بهم ميومد  .رفتم عقب  ،واو با اين که آرايشگاه نرفته بودم اما
 .آرايش خودمم بد نيستا  .چشمکي به خودم زدم
کفشاي قرمزم و از کنار در برداشتم  ،پام کردم
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خداروشکر کارام به اتمام رسيد خداکنه رادمهر خواب نبوده باشه اين چند ساعت وگرنه واقعا
اشکم در مياد
 .در و باز کردم که سينه به سينه رادمهر شدم
 .من  :هيي
سر بلند کردم  ،به به  ،وقتي واسه خريد لباس رفتم اتفاقي رادمهر و ديدم تو پاساژ خالصه آقا
 .از خريدام خبر داشت االنم که ست کرده کت و شلوار مشکي  ،کراوات قرمز  .نگاهش رو لبام بود
 .من  :بله
 .رادمهر  :جانه رادمهر کمرنگش کن اون المصب و  ،بعدا دردسر ميشه
من  :چه دردسري ؟
رادمهر  :تو که من و ميشناسي  ،ببينم کسي زيادي زومه روت گوشمالي ميدم  ،حاال خود داني
.
 .لبختدي زدم و بازوش وگرفتم
 .من  :نه ديگه تو پيشم باشي يارو خودش ميفهمه گورش و گم ميکنه
 .رادمهر  :باشه  ،باشه
نيم ساعتي براي خودمون بي کار بوديم که صداي در اومد باز کرديم ،دختر خاله آرشا و
خانواده اش بودن  .سالم احوال پرسي کرديم بعد از اونا دونه دونه مهمونا اومدن  .تعدادشون حدودا
پونزده  ،بيست نفري ميشد  .البته بعضيا اومده بود بعضيا نه چون همه نميتونن از تهران پاشن بيان
 .که  .حاال خوبه همينا اومدن  .هرچي کمتر بهتر کلبه کوچيکه جاش
رادمهر  :مريم برو اونجا بشين  ،چيزي نميخوري ؟
 .من  :نه
 .رفتم جايي که گفت نشستم ؛ اه اينا چرا انقدر دير کردن خوبه گفتم دير نرسيدا
ساعت هفت و نيم بود آرام خانوم االنم که برسن هنر کنه تو نيم ساعت بره حموم و رسيدگي
ساعت ميشه هشت بگيريم بزن و برقص تا نه بعد اونم تا ده شام اخرشم مهمونا ميخوان برن
 .خونشون تا يک دو شب نمونن که
آرام
من  :آرشا کجا ميريم االن شبه  ،تاريکه  ،خطرناکه پياده هم که هستيم  .ماشين و اونجا پارک
 .کردي چقدر دور شديم خدا ميدونه
 .آرشا  :چقدر دور شديم جيه چند متره
دستاش و جلوي چشمام گرفت
من  :آرشا ؟
 .آرشا  :چيزي نپرس آروم برو جلو
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حرکت کردم که بعد از چند دق يقه از حرکت ايستاد دستاش رو از روي چشمام برداشت  .با
 .حيرت به روبه روم نگاه کردم چه قشنگ بود
 .من  :خيلي قشنگه آرشا اينجا اما بريم دير وقته
زمزمه کرد
 .آرشا  :تولدت مبارک عشقم
شک زده برگشتم سمتش
من  :آرشا ؟
 .آرشا  :اينم کلبه شما خانومي
بود اول اسم من و  Aدوباره برگشتم و با دقت نگاه کردم  .چراغاي کوچيک رو در که دو تا
آرشا چراغاي داخل روشن بود و چند نفري ديده ميشدن از پنجره چشم گرفتم و دوباره به کلبه
 .کوچيکه دوست داشتني خيره شدم عالي بود  .برگشتم سمتش و محکم بغلش کردم
 .من  :عاشقتم به خدا
 .خنديد
 .من  :فکر نميکردم يادت باشه
 .آرشا  :ميدونستم  ،معلوم بود  ،صبح با همه دعوا داشتي
 .اومد عقب و لپش و محکم ب**و*س کردم
آر شا  :بريم داخل
باهم به داخل کلبه رفتيم که همه اومدن جلو و با خروار ماچ و ب**و*سه روبه رو شدم  ،بعد
 .از پنج دقيقه احوالپرسي مريم اومد و من و نجات داد  .داخل اتاق کوچيکي رفتيم
 .مريم  :آخه شما کجا بودين چرا انقدر دير کردين  ،بدو بيا لباست و بپوش
 .اومد جلو بغلم کردم
همونطور کنار گوشم با صداي بلند ادامه داد
 .مريم  :البد خيلي ناراحت بودي امروز نه  .خنده اي کردم و شونم و ب**و*سيد
 .مريم  :تولدت مبارک خواهريم
 .اومد عقب و تند تند شروع کرد به حرف زدن
مريم  :بدو اون پيراهن و بپوش بايد آرايش مفصلي هم انجام بدم رو صورتت حموم نميزارم
 .بري وقت کمه من و نگاه نکن برو حاضر شو
بي هيچ حرفي برگشتم تا پيراهني که گفت و بپوشم  ،يه پيراهن آبي روشن که نگين هاي ريز
سفيد روش کا ر شده بود پشتش تا رو کمر باز بود آستين بلند حرير  .لباس پوشيده و زيبا اي بود اگه
کمرش و فاکتور ميگرفتيم  .رفتم گوشه اي و لباسام و با پيراهني که مريم خريده بود عوض کردم
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دختر با سليقه اي بود مريم با لوازم آرايشيش مشغول بود تو آيينه چشمم به خودم افتاد خيلي خيلي
 .خيلي قشنگ بود
مريم  :واي  ،آرام واقعا شبيه فرشته ها شدي نميخوام بگم لباسي که من گرفتم خوبه  ،يا باقيه
 .لباسات بد بوده ها اما چقدر اين لباس تو تنت نشسته خيلي چشم گيري  ،امشب آرشا ولت نميکنه
بدون چشم گرفتن از آيينه گفتم
 .من  :آره عاليه اين لباس مريم  ،قربونسليقت
 .مريم  :واي خاک برسرم  ،بدو بيا حاضرت کنم
 .رفتم رو صندلي چوبي نشستم گذاشتم مريم هرعملي که ميخواد روي صورتم انجام بده
 .مريم  :اي جان  .بريم سراغ لبا
 .من  :مريم زياد قرمز پررنگ نزنيا
 .مريم ِ :ا حرف اضافه موقوف بذار کارم و انجام بدم
نيم ساعت بعد خودم و تو آيينه نگاه کردم خيلي خوب بود اما
 .من  :مريم موهام و بافتي لباسمم که آبي  ،شدم کپ شخصيت السا تو فروزن
مريم بلند خنديد
 .مريم  :آره از قصد اينطوري بافتم  ،بشين بايد موهات باز باشن
 .نشستم
 .من  :خوبه ميگي وقت کمه ها
مريم  :يه ذره شدخي و خنده بد نيست که  ،بده ؟
من  :نه
 .تافت و برداشت  ،زد به جلوي موهام
 .مريم  :حاال چي
نگاه کردم چند تا تار کوتاه فر از بغل ريخته بود جلوي موهام و داده بود باال  ،يکم پف داشت
که قشنگش کرده بود باقي موهامم باز دورم ريخته بود  .آرايشم شامل خط چشم گربه اي که روي
 .پلکم مقداري سايه نقره اي خورده بود  ،مژه هاي مصنوعي بلند و رژ سرخ آبي
من  :بريم ؟
مريم  :نه نه اينم بزنم برات  .و رو بينيم چيزي چسبوند تو آيينه نگاه کردم نگين ريزي رو بينيم
 .زده بود
من  :چه کوچيکه چسبيه ؟
 .مريم  :آره بريم
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باهم رفتيم بيرون  .آهنگ ماليمي پخش مي شد وقتي از راه رو اومديم بيرون چشم همه رو من
خيره موند يکم معذب شدم اما پرو پرو به همه با لبخند نگاه کردم به آرشا که رسيدم چشمکي زدم .
 .اما انگار تو باغ نبود
 .رادمهر  :سالم آرام  ،خوبي ؟ تولدت مبارک خواهري
 .لبخندي زدم و تشکري کردم
.رادمهر  :من اين مريم و ازت قرض بگيرم
 .مريم  :ميبيني اصال يه لحظه هم بي من نميتونه
 .خنديدم  ،دست مريم و تو دست رادمهر گذاشتم
 .من  :ماله خودت  .پيش آرشا رفتم و اون دوتارو تنها گذاشتم
 .من  :به به ميبينم که خوشتيپ کردي و ست من شدي
 .دستش و دور کمرم حلقه کرد و من و به خودش چسبوند  .کسي حواسش به ما نبود
 .من  :آرشا زشته اينجا
 .بي توجه به حرفم گردنم و ب**و*سيد
 .آرشا  :خيلي نفس گير شدي  .لبخندي رو لبم اومد
 .آرشا  :رژ صورتي بهت مياد
 .من ِ :ا
 .آرشا  :بله
 .من  :جشم از اين به بعد صورتي ميزنم فقط بخاطر تو
 .آرشا  :اون موقع تضمين نميکنم که نخورمت
! من  :آرشا
 .آرشا  :جونم
 .من  :بيا بريم برقصيم
دستش و کشيدم و رفتيم وسط با اومدن ما همه رفتن کنار  ،مريم کنترل و برداشت آهنگ اليتي
 .گذاشت
دستم و دور گردن آرشا حلقه کردم
 .آرشا  :حيف حيف
من  :حيف چي ؟
 .آرشا  :حيف اينجاييم
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 .من ِ :ا چرا خوب
 .آرشا  :خودت و نزن به اون راه
 .خنديدم که نگاهش رو لبام متوقف شد
آرشا  :قشنگه اينجا ؟
من  :واي آره آرشا  ،عاليه خيلي ممنون از اين کادوي تولدت خيلي خوشحال شدم اصال فکر
 .نميکردم که قراره کسي برام تولد بگيره
 .آرشا  :ياد صبحت ميوفتم خندم ميگيره  ،اصال عصبانيتت خيلي قشنگه
 .اخمي کردم و چشم غره رفتم
 .من  :صبح با اين که ميدونستي اما گذاشتي با فکر و خيال بمونم
آرشا  :چه فکر و خيالي؟
من  :مثال اين که ديگه کسي به ياد من نيست اين که چقدر تنهام که هيچ کسي بهم حتي پي ام
 .نداده
آرشا  :مگه من تورويادم ميره اخه ؟
 .من  :بالخره فکره و خياله ديگه مياد سمت آدم
آهنگ که تموم شد هم دست زدن و در اخر حرکت لباي آرشا رو روي لبام حس کردم لبم
 .دندون گرفت که اخم رو صورتم نقش بست  .وقتي اومد عقب صداي جيغ و سوتي بود که ميومد
 .آرشا  :ب**و*ست نمي کردم تا آخر جشن رو دلم مي موند
خنديدم  ،بجه پرو ببينا  .رفتيم روصندلي نشستيم همه باهم دو به دو ميرقصيدن  .نيم ساعت بعد
 .هم يک صدا باهم شعر تولدت مبارک و ميخوندن نگاه کردم داشتن کيک تولد مياوردن
دو طبقه بود خيلي قشنگ بود رنگ آبي بود همرنگ لباسم خيلي خوشم اومد به طوري که دلم
نميخواست با
 .چاقو ببرمش
آرشا برام شمع هارو روشن کرد  .زير گوشم گفت
آرشا  :آرزو کن بچه چهار قلو داشته باشيم به خدا به همون چهار تا راضيم  .ريز ريز خنديدم
 .اومدم کنار و زدم به بازوش
 .من  :آرشا آرزويي که تو بگي ديگه آرزو نيست که
چشمام و بستم  ،اول آرزو کردم که هميشه و تا آخر عمر همينطور خوشبخت باشيم و بعد
 .آرزو کردم که يه دختر سالم داشته باشيم  .چشمام و باز و شمع هارو فوت کردم
 .مريم چندتا عکس ازمون گرفت خداميدونه چقدر عکس گرفته
 .اومد کنارم و گفت کيک و ببرم و تو ظرف بزارم بدم به بقيه
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دونه دونه تو ظرف ميچيديم وقتي که تموم شد يه مقداري از کيک مونده بود که همونم به اندازه
 .من  ،مريم  ،آرشا و رادمهر مي شد
 .در حال خوردن کيک بودم که کادو هايي رو ميز گذاشته شد منتظرم بهم نگاه گردن
من  :باز کنم ؟
 .همه سر تکون دادن
اولي از طرف دختر خاله آرشا بود ساعت چرم  ،عمه اش يه ادکلن مارک بعدي براي مريم
بود باز کردم اي جان نيم ست طال که اسم من حک شده بود  .آخرين کادو که خيلي بزرگ بود بود
کنجکاو بازش کردم نقاشي عکس من بود که تو باغ نشسته بودم و راشل رو پام خيلي قشنگ يود .
 .همه باهم گفتن اوه
آرشا  :اميدوارم دوست داشته باشي  .آرشا که کنارم نشسته بود و بغل کردم و گفتم
 .من  :آرشا خيلي خيلي ممنونم
 .آرشا  :نيازي به تشکر نيست وظيفه بود
مريم اومد نزديکم
! مريم  :آرام تو از اين عکساس هنري نداشتي که
 .من  :وهللا خودمم نداشتم اين عکس و البد آرشا گرفته داده دست نقاش ديگه اما خيلي جذابه
 .مريم آره واقعا  .شام نميخوري رادمهر داره همه رو سمت ميز ميبره براي شام
من  :باور ميکني کيک و خوردم سير شدم ؟
 .مريم  :توام ؟ منم
حدودا يک ساعت بعد همه داشتن براي رفتن آماده مي شدن  .کاي تعارف کردم بمونن اما کجا
 .مي موندن اخه ؟ اينجا اتاقي نبود
 .حتي مريم و رادمهر هم رفتن با اين که کلي اصرار کرديم
رفتم داخل اتاق و شورتک مشکي و تاپ بندي قرمزم و تنم کردم که همون لحظه در اتاق باز
شدم  .صورتم و با شير پاک کن پاک کردم  .اومدم جلوي آيينه واي خدا موهام  .حرکت دستي و
 .دور کمرم
سرم و برگردوندم
 .من  :آرشا بزار برم موهام يکم بشورم االن ميام
پوفي کرد و بالفاصله رفتم از اتاق بيرون يکم به سرم آب زدم بعد با حوله خشکش کردم .
 .اخيش االن حداقل موهام خشک نيست
رفتم اتاق آرشا با باالتنه لخت ديدم فقط شلوار تنش بود اومدم برم جلوي آيينه که دستم و کشيد
 .و افتادم بغلش
 .من  :موهام
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 .آرشا  :همينطوري خوبي
فرصت حرف زدن نداد و شروع کرد به ب**و*سيدنم  .دستم و دور کمرش حلقه و شروع
 .کردم به همراهي کردنش
 .چند ثانيه بعد نفس کم آورديم اومد عقب رفت سراغ گردنم گاز محکمي گرفت
 .من  :آخ
 .آرشا  :تا تو باشي تو جشن بهم هر هر نخندي
 .خنديدم که همون قسمت و که گاز گرفته بود و ب**و*سيد
 .من  :آخه بعدا کبود ميشه
ارشا  :بشه  ،مگه براي هميشه ميمونه ؟
 .من  :نه
چونم و ب**و*سيد
آرشا  :پس غصت چيه ؟
 .من  :خوب دردم ميگيره ديگه  .بگير بخواب خوابم مياد
 .آرشا  :من که خوابم نمياد
با مشت زدم رو سينش
 .من  :پرو
واي خدا تخت چقدر کوچيک بود به زور خودم و از بغل آرشا کشيدم بيرون رفتم سمت يخچال
.
اه خاليه خالي بود خيلي گرسنم بود  ،رفتم اتاق شلوار ورزشي پوشيدم رو تاپمم سويشرت
پوشيدم رفتم باالسرش
 .من  :آرشا  ،آرشا پاش و گرسنمه  ،آرشا دارم ميميرم از گرسنگيا
چشماش باز شدن يکم دور و اطراف و نگاه کرد
آرشا  :چي شده ؟
 .من  :آرشا هيچي تو يخچال نيست ديشبم شام نخوردم گرسنمه من
 .با خواب آلودگي از تخت اومد پايين  ،يه تيشرت از رو تو کوله ام برداشت و پوشيد
آرشا  :چي مي خوردي بخرم واست ؟
 .من  :هرچي  ،هرجي که سيرم کنه شکمم داره سوراخ ميشه
 .آرشا  :باشه بخواب تا بيام  ،بيرون نريا
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 .من  :چشم
خوابيدم رو تخت  .آرشا از اتاق رفت بيرون بعد يه ربع از کلبه خارج شد گوشيم و از تو کيفم
برداشتم نتم و روشن کردم  .واي نت داغون بود فقط پي ام مريم و ديدم که فرستاده بود ديشب چقدر
خوش گذشته بهتون کلکال  .لبخندي رو لبم اومد بيشعور منحرف  ،حقم داشت استيگر خنده فرستادم
و نت و قطع کردم اومدم گوشيم و بذارم که صداي آالرمش اومد برداشتم اس ام اس اومده بود باز
کردم
شمارش معکوس و شروع شد خانوم کوچولو وقتشه از زندگي باي باي کني .خندم محو شد _
 .آب دهنم و قورت دادم چي ميگه اين
با عصبانيت تايپ کردم
من  :کمتر چرت و پرت بگو
 .باشه اما دلم برات ميسوزه_
گوشي و پرت کردم رو تخت و رفتم حال رفتم لب پنجره و آروم سوت مي زدم بوي سوختگي
ميومد نگاه کردم وا زير گاز خاموش بود  .بيخيال توهم زدم باز  .به منظره بيرون خيره بودم که
انگار دودي جلوي چشمام حرکت کرد سرم و به سختي بردم بيرون چون پنجره ها کوچيک بودن .
خداي من چي ميديدم کلبه داشت آتيش مي گرفت رفتم سمت در که بازش کنم اما
قفل بود زور زدم که باز کنم اما هيچ اثري نداشت داشتم از استرس مي لرزيدم  .جيغ زدم
 .من  :کمک  ،کمک  ،يکي به دادم برسه
دهنم خشک شده بو د  ،اشکام بي محابا رو گونه هام روون مي شدن خدايا چه اتفاقي داره برام
ميوفته  .رفتم سمت صندلي برداشتمش و بردم نزديک پنجر محکم کوبوندم ترک برداشت بازم زدم
که شکست اومدم دستم و بزارم برم بيرون که فرو رفت تو شيشه نفسم رفت  .به کف دستم نگاه
کردم شيشه کف دستم پاره کرده بود  .همينطوري خون چکه ميکرد
قلم تندنند تو سينه ميکوبيد اومدم عقب و به آتيشي که دور تا دور کلبه رو گرفته بود نگاه کردم
آخرين شانسم تماس با آرشا بود احساس خفگي بهم دست داده بود بابت عصبي شدن و استرسم از
طرفي هم دود آتيش  .موبايلم و برداشتم و زنگ زدم  .جواب نداد  .لعنتي
 .آتيش و تا داخل کلبه اومده بود و من حالمبدتر و بدتر ميشد ضجه زدم
من  :خدا  .بلند بلند گريه مي کردم
 .يه بار ديگه زنگ زدم آرشا  .که صداش اومد
 .آرشا  :جونم  ،نترس يکم ديگه خريد مونده
با صداي گرفته گفتم
 .من  :آرشا برگرد
 .بي حال افتادم ز مين صداش و شنيدم که صدام ميزد قطره اشکي از گوشه چشمم چکيد
با خودم زمزمه کردم
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 .من  :خدايا حاال که داشتم رنگ خوشبختي و ميديدم چرا
يواش يواش همه چي برام تار شد و نفسم تنگ تر و ديگه چيزي نفهميدم
آرشا
از سوپر مارکت زدم بيرون و وسايالرو گذاشتم تو ماشين  ،سريع حرکت کردم  .چرا انقدر
صداش آروم و پر التماس بود ؟ چرا هرچقدر صداش زدم جواب نداد ؟  .اين چراها تو ذهنم تکرار
 .ميشدن و تکرار
اه لعنتي اين چرا وسط جاده نگه داشته ؟ سرم و از پنجره بردم بيرون
 .من  :ماشينت و از وسط جاده بردار
برندارم چي ؟_
اخم شديدي کردم و با صداي بلند گفتم
 .من  :بر ميداري يا نه ؟
 .باشه داداش حاال چرا عصبي ميشي_
وقتي راه باز کرد بي توجه بهش پام و رو پدال گاز فشار دادم  ،با تمام سرعت مي روندم .
بالخره رسيدم  .وسايل هارو برداشتم و پياده شدم تند تند قدم برميداشتم  .وقتي که رسيدم با ديدن
 .آتيش شوکه شدم
نه  ،نه واقعيت نبود چيزي که ميديدم چشمام و باز کردم  .خداي من  .وسايل ها از دستم افتادن
زمين آهسته لب زدم
 .من  :آرام
انگار انرژي گرفته باشم  ،با تمام توانم به سمت در کلبه رفتم کال آتش گرفته بود اما به سختي
مشغول باز کردن قفل بود وقتي باز کردم در باز نميشد لعنتي چرا باز نميشه  .اومدم عقب انگشتم
 .يکم سوخته بود با پام محکم به در فشار آوردم
 .چند نفري اون دور داشتن نگاه مي کردن رفتم داخل نگاه کردم آرام دقيقا وسط کلبه افتاده بود
رفتم نزديک و بغلش کردم دودي که تو حلقم رفتم باعث شد مکرر سرفه کنم اما سريع از اونجا
 .خارج شدم يکم که از کلبه فاصله گرفتم ناتوان رو زمين نشستم
 .من  :آرام آرام  ،خانومي پاشو
تو بغلم فشارش دادم
 .من  :لعنتي من بدون تو نميتونم  .صداي نفساش کمتر و کمتر مي شد
بغض کردم
 .من براي اولين بار بغض کردم
 .من  :آرام من کسي و بعد تو نداشتم و ندارم اگه تورو از دست بدم نميتونم
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سرش و ب**و*سيدم
 .من  :آرام
صداي آمبوالنس اومد اما من نميتونستم آرام و يک ثانيه از خودم دور کنم تقصير من بود  ،آره
 .تقصير منه لعنتي بود که تنهاش گذاشتم اگه اتفاقي براي آرام بيوفته خودم و نميبخشم
اگه اجازه بديد ما کارمون رو انجام بديم _
من  :خوبه ميشه نه ؟
 .بله توکل کنيد به خدا_
و گذاشتنش رو برانکارد بالفاصله سوار ماشين شدم و پشت سر ماشين آمبوالنس حرکت کردم
.
مريم
هللا و اکبر اين چرا جواب نميده ؟
 .دختره سرش گرم شده که االن ديگه مگه مريم و يادش مياد
 .لبخندي رو لبم اومد چه شبه خوبي بود ديشب حتما خيلي شب به ياد ماندني ميشه براش
! دلم شور زد
 .سابقه نداشت جواب تلفنام و نده اين دختر  .بزار تل آرشا رو از رادمهر بگيرم
زنگ زدم که همون لحظه جواب داد
من  :رو موبايلت خوابيده بودي
رادمهر  :تو متفاوتي وگرنه هرکي بايد دوبار زنگ بزنه بلکه صداي قناري وار من و بشنوه
 .من  :احتماال کالغ وار نيست که صدات
 .رادمهر :مريم کاري داري بگو مثل اين که مشتري اومده
 .من  :شماره آرشا رو ميفرستي زنگ بزنم  ،آرام جواب نميده  ،نگرانم
رادمهر  :چشم ديگه ؟
 .من  :هيچي  ،همين مراقب خودت باش
 .رادمهر  :چشم
من  :باي
چند ثانيه بعد اس ام اسش و باز کردم با خوب  ،شماره رو سيو کردم و در اخر با آرشا تماس
 .گرفتم
 .اونم جواب نميداد نچ چرا همچين مي کردن اينا خوب جواب بدين من مردم از دلشوره که
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رونيکا
من  :چيکار کردي ؟
 .آرش  :همون کاري که گفتين آتيش زدم
من  :آفرين همينطوري ادامه بده ميخوام از دکترشم وضعش و بپرسي اگه عادي بود که هيچي
زحمتمون پريده اما اگر وضعش خيلي داغون باشه که آرزومه همين باشه يکي دو روز بعدش اون
چندتا دستگاهي که بهش وصله يعني دکترا براي بهبود حالش گذاشتن ازش جدا ميکني که بعد تموم
 .شه  .بميره و پايان اين قصه
 .آرش  :نه ديگه پرداخت پول من بعد
 .من  :صدرصد  ،تو کارت و خوب انجام بده
 ......آرش  :تو که من و ميشناسي
من  :آره بوي پول به مشامت بخوره هر کاري ميکني اما مهم اينه که اون کارو چطور انجام
بدي  ،بازم دارم ميگم تو انجام اين کاراي ريسک دار اگه فهميدن کاره تو هست و گرفتنت اسمي از
 .من ببري مطمئن باش از مرگت حتميه
 .آرش ِ :ا خوب توام ته دلم و خالي نکن
 .من  :هه  ،گه گاهي اين گوشزد ها براي حواس جمعي خوبه
 .آرش :باشه باي
قطع کردم و بلند خنديدم  .الهي االن آرشا جونمون داره له له ميزنه براي عشقش  .وقتي که
 .مُرد دو باره برميگرده پيش من اونموقع فقط من براش مهمم  ،من  ،من و من
 .سرخوشانه قه قه زدم و به آينده نه چندان دوري که سال هاست آروزم بود فکر مي کردم
آرشا
عصبي پام و تکون ميدادم که باالخره دکتر اومد
من  :چي شد آقاي دکتر ؟
خانومتون هستن ؟_
من  :بله
ببينيد نميدونم ايشون پيش زمينه عصبي شدن و داشتن يا نه چون عصبي بودن و استرس _
 .....براي ايشون ضرره و باعث ميشه راه نفسشون بسته شه باالخره داره فشار عصبي وارد ميشه
 .من  :آقاي دکتر حدودا هيفده يا هيجده سالگي دقيق نميدونم اما اين تنگي نفس و داشتن
خوب ببينيد اين يه هشداره ما ايشون رو برگردونيديم اما معجزه شد  .ايشون عالوه بر اين که _
از ترس حالشون بد شده بود  ،در معرض گاز سمي که توليد شده بودهم قرار گرفتن  .خودتون فکر
کنيد  ،از طرفي هم خون زيادي ازشون رفته خيلي خيلي وضع وخيمي داشتن
 .من  :بله درسته
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اصال نگران نباش  ،خدا بهت نگاه کرده که زنت و بهت برگردونده  .فعال هم نميتوني _
 .مالقاتش  ،اين گفتم چون که معلوم هست که سوال بعديت اين بعد
چيزي نگفتم
 .اخم نکن پسر  .و زد رو شونم و رفت_
لبخندي از سر شادي رو لبم اومد
 .تصور اين که از دستش مي دادم من و ديوونه ميکرد
مريم
واي باورم نميشد ؛ به سرعت نور حاضر شدم و پله هار و تقريبا ميپريدم پايين پله آخر و
 .نزديک بيوفتم که مامان من و گرفت
مهشيد :دختر اگه من االن بخاطر دستمال کشيدن اينجا نبودم تو با کله خورده بودي زمين که ؛
 .کجا ميري با عجله
من  :مامان خواهش ميکنم چيزي نپرس  ،خودمم نميدونم چي شده  .فقط فکر کنم دوروزي
شمالم نگرانم نباش اصال مراقبم  .خداحافظ
باقي راه و با دو طي کردم به ماشين که رسيدم سريع نشستم و از پارکينگ زدم بيرون امروز
چند شتبه بود ؟ با دست کوبيدم به پيشونيم خدايا آخه چرا اينجوري شده همه چي بهم گره خورده
 .پنجشبنه که جاده ها قفله قفلن حاال شانس آوردم جمعه نيست
 .گوشيم و برداشتم به رادمهر زنگ زدم
 .رادمهر  :به به  ،به به زنگ ميزني منور ميکني
 .من :رادمهر واقعا موقعيت شوخي نيست
رادمهر  :چيزي شده ؟
با به ياد آوردن آرام بغض کردم
من :رادمهر ؟
رادمهر  :جانم  ،چرا بغض کردي ؟
 .من :فکر کنم آرام تو کلبه آتيش گرفته االن بيمارستانن
! رادمهر  :چي
 .موبايل و از گوشم فاصله دادم
رادمهر  :مريم چي ميگي از کجا ميدوني ؟
من  :دست و پا شکسته از آرشا شنيدم حال اوضاع اونم خوش نبود بيچاره  ،دلم سوخت  .دارم
 .سکته ميکنم رادمهر
رادمهر  :االن کجايي تو ؟ از تهران خارج شدي ؟
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 .من  :نه  ،نه هنوز
 .رادمهر  :باشه بيا دنبالم باهم بريم
 .من  :اوکي
قطع کردم و سرعت و بيشتر کردم چند مين بعد دم شرکت نگه داشتم و زنگ زدم که بياد وقتي
که اومد سريع پرسيد
.رادمهر  :اگه االن بخوايم بريم دير ميرسيم
من  :ديگه همينه ترافيک هم به احتمال هفتاد و پنج هست اما اگه ترافيکي نباشه بايد
 .خداروشکر کنيم
 .ماشين و روشن کردم  ،با استرس مي روندم
رونيکا
گوشيم زنگ خورد
من  :بله ؟
 .آرش  :متاسفم خانوم
من  :چرا ؟
 .آرش :حالش خوبه
فرياد زدم
 .من  :چي گفتي  ،چرا آخه  .لعنتي لعنتي لعنتي
آرش :ک اري که گفتيد و انجام دادم فيلمشم فرستادم برات ديگه ديدي چجوري اون کلبه ذغال شد
.
رونيکا  :اون لعنتي بايد مي مرد  ،مرگ مستحقش بود چطور زنده مونده چرا زنده مونده  .از
کي پرسيدي ؟
آرش  :دکترش داشت از پيش شوهرش برميگشت که من با بهونه هاي مختلف و بدبختي از
 .زير زبون دکتر کشيدم بيرون
من  :مطمئني دکترش همون بود ؟
آرش :آره خودم ديدم با اون يارو هيکليه شوهرش حرف ميزد بعدش که دکتر ازش دور شد
 .لبخندش همه چي و نشون ميداد براي محکم کاري از دکتر پرسيدم
 .من  :باشه ديگه نميخواد چيزي بگي باي
گوشي و قطع کردم و پرت کردم رو تخت چرا نقشه هام عملي نميشن  .اما کور خونده من
راحت ولش کنم
مريم
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 .من  :رادمهر احساس ميکنم خوابم گرفته تو بيا بشين
رفتم کنار جاده نگه داشتم و پياده شدم کشي قوسي به بدنم دادم که استخونام صدا دادن  .زود
 .رفتم نشستم سمت شاگرد و سرم و تکيه دادم
من  :رادمهر به نظرت االن زنگ بزنم جواب ميده ؟
 .رادمهر  :نميدونم اما شايد جواب داد  ،تو زنگ بزن
با نا اميدي شمارش و وارد کردم و تماس کردم بعد از چند بوق که ديگه داشتم نا اميد ميشدم
جواب داد
آرشا  :بله ؟
 .....من  :واي سالم  ،توروخدا
 .آرشا  :نگران نباش دکتر گفت حالش خوبه ولي فعال بايد بستري بشه
نفس عميقي از سر آسودگي کشيدم  ،لبخندي رو لبم اومد خدايا شکرت  .دلم آروم گرفت  .به
 .رادمهر چشمکي زدم
من  :ميشه دقيق بگي چي شد ؟
آرشا :من خودم هيچي نميدونم  ،آرام گرسنه اش بود ديشب شام نخورده بود بهم گفت برو يکم
خوراکي بخر تو يخچال چيزي نيست ؛ وقتي رفتم گوشيم زنگ خورد که صدابي جونش و شنيدم
 .گفت برگردم وقتي که اومدم ديدم کل کلبه آتيش گرفته
من  :الهي بميرم واسه آرام  ،مگه گازي چيزي روشن بود ؟
 .آرشا :نه يکي از عمد اين کارو کرده بود
من  :چي
آرشا  :آره مثل اين که قبل آتيش زدن در کلبه رو قفل ميکنن آرام بخاطر همين راهه فرار
نداشته وقتي که آرام به هوش بياد من اون فرد پيدا ميکنم که اگه دستم بهش برسه جوني براش
 .نميزارم
من  :بردار من تو مطمئني صحت داره  ،در ضمن اين کارارو بسپر دست پليس حاال اينا
هيچي مالقاتش کردي ؟
آرشا  :نه فعال بي هوشه  ،دکتر هم اجازه نميده  .کاري نداري ؟
من  :نه خداحافظ
وقتي قطع کردم با خوشحالي جيغ زدم
 .من  :هورا  ،مشکلي نيست خداروشکر
 .رادمهر  :کاش يکي من و انقدر دوست داشت
 .من  :تو عشق مني
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 .دستم و گذاشتم رو دهنم  .واي  ،چي گفتم من  .يعني دست احمقارو از پشت بستم
رادمهر ِ :ا  .جدي ؟
 .من  :مرض  ،نه خيرم
رادمهر  :نه ديگه من حرفي و که بايد نيشنيدم شنيدم پس شيطون چشمکي زد و با لبخند گفت
 .رادمهر :بسم هللا
نيشگوني از بازوش گرفتم  ،بچه پرو و ببينا چجوري مثل اين هيزاي فرصت طلب حرف
ميزنه
 .من ِ :ا  ،ديگه چي
رادمهر  :چي ؟
 .من  :پيچ پيچي
! .رادمهر  :داوينچي  ،چيکار کنم تو منحرفي
 .من  :يعني تو اصال نيستي ؟ عجبا
رادمهر  :برو پشت بگير بخواب اي کاش زنگ نميزدي چند دقيقه آرمش و سکوت و کنارت
 .حس کردما  ،از شانسمون آرشا برداشت
چشمام و ريز و اخمي کردم  ،متوجه عصبانيتم شد ريز ريز خنديد  .ولي واقعا دلم خواب
ميخواست با احتياط رفتم پشت دراز کشيدم رادمهر گه گاه به من نگاه ميکرد و متلکايي شامل
 ....قيافه رو  ،خرس گنده  ،جوجه اردک زشت  ،دختر قجري  ،بد تيپ من_
مي پروند آخر سر حرصم در اومد چشمام و باز کردم  .دوباره به پشت نگا کرد و زود به جلو
 .چشم دوخت
 .رادمهر  :به به  ،خانوم چشم گشودند
من  :ميشه انقدر وراجي نکني رادمهر ؟
 .رادمهر  :حاال که ميکنم عزيزم  ،يکم اذيت که چيزي نيست
من ِ :ا يکم اذيت ؟
 .بلند شدم و صورتم و بردم کنار صورتش
....رادمهر  :مريم ما االن وسط جاده ايم کاره مبتذل ازت سر ب
زدم زي ر خنده  ،اي نخند کي بخند کي داشت از مبتذل ميگفت مثل اين حاج آقا هاي باال ممبري
 .حرف ميزد
دوباره رفتم جلو و بي تعارف از لپش محکم گاز گرفتم
 .رادمهر  :آخ  ،آخ مريم برو اونور دردم اومد
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اومدم عقب
 .من  :ژان ژان چه حالي داد  .خوبت شد حاال
 .رادمهر  :آها که ژان ژ ان ؟ برگشتيم تهران قشنگ برات توضيح ميدم خانومي
لبخندم محو شد و اخمي کردم زدم به بازوش
من  :باز که بي ادب شدي ؟
 .زد زير خنده
 .رادمهر  :من که ديگه نقطه ضعفت اومده دستم
 .من  :در هر حال خيلي بي مزه اي
 .رادمهر  :همچنين خانومم خانومم
 .من  :خيلي پررويي آقا َيم
رادمهر  :چي ؟ چي چي يم ؟
خنديدم
! من  :آقا َيم
رادمهر  :مدل جديده انشاهلل ؟
 .من  :تو گفتي منم گفتم يه حرفي زده باشم
 .سري تکون داد و به کل کلمون خاتمه داد
آرام
با شادي ميخنديدم  ،لباس سفيدي تنم بود که خيلي زيبا شده بودم زني و از دور ديدم که با
نزديک شدنش لحظه به لحظه چهرش آشنا تر ميشد
من  :مامان ؟ تويي ؟
لبخندي زدم و بغلم کرد چقدر دلم براش تنگ شده بود
بيا بريم_
 .من  :نه مامان  ،من نميتونم
چرا؟_
 .من  :نميتونم  ،خيليا منتظرمن
نه  ،بيا اونا اذيتت ميکنن دخترم_
 .تالش مي کرد که من و با خودش ببره اما من نميخواستم دوست نداشتم االن برم
خانومي  ،خانوم  .داري خواب ميبيني عزيزم_
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آروم چشمام و باز کردم عرق سردي رو ميشونيم نشسته بود نفس نفس ميزدم  .به اطرافم نگاه
کردم و دختري که داشت سرمم و عوض مي کرد
من  :اينجا کجاست ؟
 .بيمارستان_
من  :براي چي اينجام ؟
 .مثل اين که حادثه آتش سوزي اتفاق افتاده بود براتون_
با کلمه آتش سوزي تمام صحنه ها جلوي چشمام اومدن  .آتش  ،قفل بودن در  ،زخم دستم ،
آرشا
با به ياد آوردن آرشا گفتم
 .من  :آرشا  ،آرشا کجاست
شوهرت و ميگي  ،بيچاره دو هفته اس خواب نداشته يک سره بيداره تا بلکه به هوش بياي _ ،
اگه بدوني اولش چجوري بي قراريت و مي کرد فکر کنم دو نفر ديگه هم هر روز ميان يکي دوسته
....شوهرته اون دختره هم فکر کنم دوسته خودته  .قدر شوهرت و بدو
 .خدايا من ميگم آرشا رو بفرسته اينجا اين داره سخنراني ميکنه
عزيزم ميشنوي؟_
! من  :آرشا
 .نچ باشه باشه_
و رفت بعد از چند دقيقه صداي در اومد نگاهش کردم  ،چشماش پف کرده بود
 .اومد نزديکم و به صورتم نگاهي کرد و يدفعه من و کشيد بغلش
بغض کردم  ،سرم و آروم نوازش کرد
آرشا  :زندگيم  ،ميدونم االن بغضت گرفته  .با اين حرفش چشمام شروع به باريدن کردن
 .من  :آ...آرشا
! آرشا :جونه دلم
من  :نميدوني چقدر بد بود  ،بدترين حس دنيا بود آرشا خيلي ترسيده بودم در باز نمي شد اصال
......
 .آرشا  :اين کار عمدي بوده بدنم کاره کيه نابودش ميکنم
با اين حرف آرشا حواسم رفت پي اون اس ام اس آره آره همون غريبه  ،همون غريبه لعنتي
اما من نبايد چيزي ميگفتم
اومد عقب و پيشونيم و ب**و*سيد
!آرشا  :گريه نکن ديگه
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صورتم و قاب گرفت  ،چشمام و ب**و*س يد  .با اين کارش لبخند محوي رو لبم اومد
 .آرشا  :آها حاال شد  ،من و فين فيني کردي
 .لبام و روهم فشار دادم  ،کوبيدم رو سينش که آخم دراومد
 .من  :واي خدا  .نگا کردم باند پيچ ي شده بود با يکم تجزيه تحليل همه چي يادم اومد
آرشا  :ميتوني بگي چه اتفاقي افتاده برات ؟
من  :آره با يکم مکث ادمه دادم
رفتم لب پنجره داشتم منظره بيرون و تماشا مي کردم که دودي جلوي چشمام حرکت کرد با _
 .......سختي سرم و بردم بيرون ديدم دور کلبه آتيش گرفته
 .و قتي که تقريبا کامل براش توضيح دادم پرستار اومد داخل حرفم نيمه تموم موند
ميشه بريد بيرون آقاي راد_
آرشا :چرا ؟
 .خانومتون بايد استراحت کنن تا حالشون بهتر شه پس لطفا با ما همکاري کنيد_
چشم غره اي رفت و پوفي کرد
آرشا  :کي مرخص ميشه ؟
! شايد پس فردا_
! آرشا  :چي ؟ يعني چي ؟! االن که حالش خوبه لطفا امروز مرخصش کنيد
 .نه آقاي محترم نميشه_
دندوناش و روهم فشار داد و با صداي نيمه بلند گفت
آرشا :منه بدبخت دو هفته اس خواب ندارم دارم ميميرم از بي خوابي اونجوري نگاه نکن
خانوم محترم بله اين خانوم نباشه من خواب و آروم ندارم  ،همين االن مرخصش ميکنيد نکنيد هم
 .افاقه اي نميکنه اما ميرم با دکتر حرف ميزنم  ،ميدونم که موافقت ميکنه
شکه نگاهش کردم  ،اين حرف و رو حساب ابراز عالقش بزارم ؟ پرستار از پرخاشگري آرشا
 .خندش گرفته بود
دستش و فشردم چه اخمي هم کرده بود
 .من  :آروم باش
! بر گشت و با لبخند بهم چشمک زد  ،نچ نچ نچ چجوري فيلم بازي ميکنه و جبهه ميگيره
برگشت سمت پرستار و با اخم ازش چشم گرفت وقتي بيرون رفت  ،باذوق و شوق نشست
روتخت
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واي ببين رازت چيه به منم بگو شوهرم و خر کنم  ،آدم نيست که  ،حاال بدبخت نه اين که بد _
باشه ها نه  ،اما خوب اينجوري هم سينه سپري بخاطرم واسه هر چيزي واينميسه  ،تا قبل اين فکر
....مي کردم همه مثل هم
من  :اسم شما چيه ؟
نچ راحت باش بابا  ،تو بگو من سپيده اس اسمم_
من  :سپيده جان شما با همه اينطوريي ؟
! سپيده  :آها پر حرفيم  ،نه با بعضيا آره با بعضيا نه  ،بده
 .من  :نه  ،نه عالي
در باز شد مرد ميانسالي رو ديدم که احساس کردم دکترمه و همون بود
 .خوب خانوم آرام شوهرت چه نا آرامه_
خنديدم
تو مي خندي نميدوني که وفتي آوردت مثل مرغ سرکنده بود آروم طوري که نشنوه گفت_
 .بداخالقه اما قدرش و بدون _
 .لبخندي زدم
به دستگاهي که ضربان قلبم و نشون ميداد نگاه کرد
ظاهرا که همه چي خوبه  ،بازم ذکر ميکنم جلوي همسرتم ميگم استرس برات سمه اين سري _
معجزه بود زنده موندنت جون هم گاز سمي بود  ،در اثر اون آتش سوزي عصبي شدي و آهر سر
نتيجه اي که داد بي هوشيت بود اگر آمبوالنس يکم ديرتر مي رسيد شما االن اينجا نبودي  ،اين و
 .دارم ميگم که همسرت بشونه تو خونه مراعاتت و کنه
خنديد
 .من  :نه دکتر  ،اونطوريم که فکر ميکنيد نيست
 .آرشا  :خوبه هستي وهللا دکتر همه چي به ريشم بست
خانوم سعيدي کمکش کن آماده شه براي رفتن مراقب دستشم باش_
سپيده  :چشم
با کمک سپيده حاضر شدم دختر خوبي بود وقتي که مانتوم و پوشيدم به همراه آرشا رفتيم
بيرون
من  :آرشا مگه همه وسايالم نسوختن ؟
آرشا  :نميدونم چرا انگار ديشب يه حسي بهم القا شده بود تقريبا همه چيز و گذاشتم تو ماشين
 .فقط چند دست لباس و گذاشتم بمونه که رفتن به باد فنا
واي خداي من کادوي آرشا ! من اون و دوست داشتم
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! من  :آرشا نقاشي
 .آرشا  :فداي سرت ميگم يکي ديگه بکشن برات
 .من  :ولي اون يه جور ديگه به دل مينشست
آرشا درو برام باز کرد و نشستم
من  :مريمم اومده بود ؟
! آرشا  :از کجا ميدوني
 .من  :پرستاره گفت
آرشا  :آره با بدبختي فرس تادمشون تهران  ،خستگي از چهرشون مي باريد خيلي اصرار داشتن
 .اما گفتم برن
 .من  :آره بهترين کارو کردي
سرم و تکيه دادم چشمام گرم خواب شدن
رونيکا
شماره آرش و گرفتم تا ازش آمار بگيرم
من  :سالم  ،چي شد ؟
! .آرش :سالم  ،شاد و خرم باهم رفتن
 .يکم فکر کردم  ،هرکاري ميکردم نميتونستم جواب بگيرم جز يه راه که اونم سخت بود
من  :آرش از اينجا به بعد به تو کاري ندارم شماره کارتتو بفرست نصف پول و واريز ميکنم
 .چون به نتيجه نرسونديم
! آرش  :يعني چي ؟ من ريسک کردم
 .من  :خفه شو  ،بيشتر حرف بزني همونم نميدم
با حرص گفت
 .آرش  :خداحافظ
 .خوب  ،خوب بايد يه جوري پارتي دعوتشون مي کردم و اونجا نقشم و عملي
آرام
با صداي آرشا چشمام و باز کردم  ،اونقدر خسته بودم که از اول راه تا آخرش خواب بودم
گيج از ماشين پياده شدم و آروم راه و طي کردم و به داخل عمارت رفتم آرشا داشت ماشين و
 .پارک مي کرد
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پله هارو با بي ميلي رفتم باال به اتاق که رسيدم مانتو و شلوارم و عوض کردم بماند که چقدر
دستم تير ميکشد و مي سو خت  ،از داخل کشو يه شورتک و تاپ بندي قرمز رو برداشتم و تنم کردم
 .اومدم پرده رو بکشم که از درد قيافم جمع شد زير لب زمزمه کردم
 .خدا لعنت کنه اون عوضي ناشناس و_
با دست سالمم رو تختي و زدم کنار  ،رو تخت دراز کشيدم اصال حال و حوصله نداشتم  .تو
 .دلم زمزمه مي کردم که اون کيه ؟ چرا اذيتم ميکنه ؟ چرا تهديدم ميکنه ؟
با تکون خوردن تخت از فکر اومدم بيرون چشپا بسته بود  ،يواشکي نگاه کردم که ديدم بهم
خيره شده
با چشماي بسته لبخندي زدم
من  :بله ؟ چيزي شده ؟
 .اومد نزديک تر و روم خيمه زد انگشت شستش و نوازشگونه رو چونم کشيد
معترض گفتم
من  :آرشا
خمار نگام کرد
 .من  :باور کن حال ندارم
بي توجه به حرفم سرش و برد الي گردنم  ،نفس عميقي کشيد چند دقيقه اي تو همون حالت بود
 .گفتم حتما خوابش برده که حرکت لباش و رو الله گوشم احساس کردم اومد عقب بهم نگاه کرد
نگاهش رو لبام خيره موند خواستم حرفي بزنم که مجال نداد و شروع کرد به ب**و*سيدنم
همراهيش کردم دستش و از زير تاپم رد کرد و همونطور که مي ب**و*سيد  ،پشتم و نوازش مي
کرد  .با دست آزا دم فشاري به بازوش آوردم که لباش و جدا کرد انگار فهميد که نفس کم آوردم
 .....چونم و ب**و*سيد  ،آروم آروم رفت سمت گردنم
رونيکا
گوشيم زنگ خورد موهام و سريع با کليپس جمع کردم و رفتم سراغ موبايلم
من  :بله ؟ چي شده ؟
 .آرش  :رسيدن
من  :خوب که چي ؟
 .آرش  :هيچي ديگه نگم برات
 .من  :وراجي نکن ادامه حرفت و بزن
آرش  :خوب چه سودي براي من داره ؟
 .من  :يه تومن به اون پول اضافه ميکنم عوضي حاال بترک حرفت و بزن
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 .....آرش  :وهللا اين که آرام خانوم خواب بودن مثال آرشا مياد ميبينه با لباساي خفنش
من  :مگه چي بود ؟
 .آرش  :تاپ و شورتک قرمز که حسابي جذب بود و بدن نما ديگه ببين چي بوده کهمنم ديدم
با غيض گفتم
 .من  :خوب
آرش  :هيچي ديگه اين آرشا ديدش و صحنه هاي ب**و*س و موس خالصه عشق بازي جلوي
چشمام نقش بست با خنده ادامه داد
 .آرش :داشت به جاهاي باريک مي رسيد که زنگ زدم به يو
از عصبانيت داغ داغ شده بودم  ،فقط داد زدم
 .من  :خفه شو  ،باي
نبايد ميذاشتم رابطشون روز به روز بهتر شه مگه من چي کم داشتم آخه  ،اه لعنتي هرچه
 .زودتر بهتر بايد همين امشب يه مکان و يه دليل خوب پيدا کنم تا بتونم زهر آخرم و بريزم
رفتم از داخل يخچال يه شيشه نوشيدنی برداشتم  ،رفتم بالکن چندتا پيک ريختم و خوردم ،
روش خودنمايي ميکرد  ،برداشتم  Rچشمم خورد به سيگار همراه با فندک طاليي رنگ که کلمه
 .سيگار و روشن کردم وقتي حرفاي آرش يادم اومد پک محکمي به سيگار زدم
دختره ي منگول چه راه افتاده حاال تيپ ميزنه  ،من که بهتر از اون پيشه آرشا گشتم  ،من که
خوش هيکل تر از اون بودم  ،پس چرا آرشا کوچيک ترين ارزشي برام قائل نبود ؟ با تمام بد
اخالقيات هميشه باهات خوب بودم که المصب با صداي نيمه بلند گفتم
! من  :نامردي تا چه حد
تمام غرورم رفت زير پام مني که به هيچ کدوم از پسراي اطرافم توجه نداشتم و تموم فکرم
 .آرشا بود رسمش نبود که االن اينجا باشم و هر روز بسته بسته سيگار تموم کنم
اما آخرش به اينجا ختم نميشه من حقم و ميگيرم براي بدست آوردنش دست به هرکاري ميزنم ،
شايد خودخواهي باشه اما من از بچگي همين بودم
آرام
نشستم رو نيمکت  ،خودم و تند تند باد ميزدم
! من  :شانس آور...ديم
مريم  :آره  ،اگه نبودي  .و لبش و گاز گرفت
 .من ِ :ا ِا ِا  ،ديدي آخه
 .مريم  :تو بايد بري مسابقه دو با اين سرعتت  .و خنديد
من  :مرض  ،نميبيني نفسم در نمياد مسابقه اکنوقت ولي چه دزد تيز پايي بود مگه وايميستاد
 .مثل فرفره  ،اينور اونور ! خوبه درخت بود خورد توصورتش دلم خنک شد
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خنده مريم اوج گرفت
مريم  :ديدي قيافش و وقتي افتاد چجوري با دهن باز نگات ميکرد توام که از عصبانيت سرخ
 .شده بودي يارو کيف و پرت کرد و الفرار
 .همراه مريم خنديدم حق داشت
من  :حواست باشه کيفت و محکم بگيري که نزنن  ،تمام زندگيت تو همين کيف بود بيچاره
 .ميشدي اگه مي دزديدن
 !.مريم  :توصيه ي مفيدي بود
با آالرم گوشيم دست از حرف زدن کشيدم و نگاه کردم آرشا بود  ،قيافم جمع شد نکنه اتفاقي
افتاده  .سريع تماس و برقرار کردم
 .من  :سالم جانم
آرشا  :عليک سالم خوبي ؟
 .من  :مرسي ممنون  ،تو خوبي  ،خسته نباشي
 .آرشا  :سالمت باشي
 .همينطوزر که حرف ميزديم مريم ادا اصول درمياورد
من  :چه خبر ؟ اتفاقي افتاده ؟
 .آرشا  :مگه بايد اتفاقي بيوفته  ،همينطوري زنگ زدم حالت و بپرسم
من  :قربون تو شوهر نازنين  .لبخندش و از پشت تلفن حس کردم
آرشا  :آرام ؟
من  :جانم ؟
آرشا  :رونيکا زنگ زده که تولدشه و دلش براي ما تنگ شده  .چشمام گرد شدن
 .من  :خوب  ،خوب
 .آرشا  :دعوتمون کرده تولدش  ،ميخوام بيام دنبالت
 .من ِ :ا باشه خوب االن با مريم داشتيم برميگشتيم  .ما االن بيرونيم آدرس و ميدم بيا دنبالم
آرشا  :اوکي  ،کاري نداري ؟
 .من  :نه باي
مريم  :چي شده ؟
! من  :کمتر مسخرمون کن  ،توام ازدواج ميکني ميبينمت
مريم  :کو ؟ کجاست ؟ ازدواج نخواستم باهم نامزد بشيم  ،هر موقع يه چيزي ميشه و بهونه آقا
 .که فعال نه بزار همه چي آروم شه بد
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به غرغراش خنديدم
! من  :بابا صبور باش
مريم  :زد و عاشق يکي ديگه شد  ،اونوقت چه خاکي تو سرم بريزم ؟ هوم ؟ دوست ندارم
 .کسي جام و بگيره
بغلش گردم
! من  :خواهري غيرتي
رفت سمت ماشينش
مريم  :من ديگه برم  ،کاري نداري ؟
 .من  :نه برو ؛ به خاله و عمو سالم برسون
 .مريم  :بزرگيت و
و رفت  ،گوشيم برداشتم که زنگ بزنم به آرشا  ،يه اس ام اس داشتم باز کردم
حالت خيلي خوبه ؟_
همون لحظه اس جديد اومد
نترس جواب بده _
من  :ولم کن  ،لطفا ولم کن  .من زندگي خودم و دارم نميدونم تو کي  ،اما مطمئن باش رابطه
 .من و آرشا خراب نميشه
! خيلي مطمئني _
 .من  :چون حقيقته
 .زياد مطمئن نباش_
ترسي تو دلم اومد اما پسش زدم
 .من  :نميتوني بترسونيم
نترسوندم_
عصبي شدم
 .من  :پس خفه شو و پي ام الکي نده
گوشيم و خاموش کردم  ،چشم گردوندم که آب خوري ديدم رفتم صورتم و آب زدم  .آه خدا يکم
آرامش تو زندگيم بيار  ،خسته شدم از اين همه تنش  ،از اين همه اتفاق ؛ که اگه درست شه فرداش
 .يه مشکل جديد به وجود مياد
خستم خدا جونم  ،يه صبري بده بهم که نتونم کم بيارم  ،توانايي مقابله باهاشون و داشته باشم .
 .با صداي بوق از فکر اومدم بيرون رفتم نشستم
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 .من  :سالم
آرشا  :سالم حالت خوبه ؟
 .من  :آره  ،آره
! آرشا  :قيافت اين و نشون نميده
من  :نه عزيزم چيزي نيست  ،ياده خانواده ام افتادم همين  ،بريم حاال ؟
 .آرشا  :آها  ،اوکي
اواسط راه بوديم که دختر بچه اي رو ديدم  ،صوزت کرد چشماي درشت مشکي  ،موهاي بلند
 .مشکي که از زير روسري کوچيکش بيرون زده بود
 .من  :آرشا آرشا ميشه نگه داري
آرشا  :چرا ؟
 .من  :توروخدا توونگهدار  ،نگهدار
 .بالخرا نگه داشت دقيقا جلوي پاي دختر بچه  ،پنجره رو آوردم پايين و صدا زدم
 .من  :پرنسس کوچولو
 .با لباي غنچه و اخم بهم خيره شد
با غرغر نزديکم اومد
 .من  :چه اخمي
 .خاله قلبم اومد دهنم بخدا گفتم ديگه آخره زندگيم همينجاست_
 .من  :معذرت گل من
خاله شما چه مهربوني  ،نگاهي به گالي دستش انداخت_
مي خريد ؟_
 .من  :نه  .به چشماش نگاه کردم که همون لحظه از اشک پر شدن
چشم_
اومد بره که گفتم
 .من  :کجا ؟ بيا اينجا ببينم خوشکل خانوم
 .با بي ميلي دوباره اومد
من  :کال چقدر ميشه ؟
چشماش از خوشحالي برقي زدن
 .سي تومن_
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 .کيفم و باز کردم دوتا تراول پنجاهي درآوردم
 .من  :بفرمائيد
 .خاله چرا دوتا اين يدونه رو بگيره  ،اين يکي هم باقي موندش و ميدم _
 .من  :همش ماله خودته فقط يه شاخه بده
!جدي خاله ؟_
من  :آره عزيز دلم
 .لبخند بزرگي زد و رو پاشنه پا ايستاد  ،لپم و ب**و*س کرد
 .خيلي گليد خاله  ،ايشاهلل خوشبخت شين_
لبخند محوي زدم  ،چطور اين فرشته هارو تو خيابون رها ميکنن  .اين کوچولو هاي دوست
 .داشتني  .باهاش باي باي کردم که ب**و*س فرستاد  ،وروجک شيطون
 .گل و از رو پام برداشتم گرفتم سمتش
! من  :اينم تقديم به بهترين همسر دنيا
 .لبخندي زد
 .آرشا :عزيز دلمي
چند دقيقه بعد گفت
 ....آرشا  :آرام اينا خودشو يه نفر و دارن
 .فهميدم منظورش همون دختر بچه هست
من  :نه آرشا هرچي هم که باشه من از بچگي عادت کردم دستي رو که دراز شده کوتاه نکنم ،
 .شنيدم و اعتقاد دارم از هر دست بدي از همون دست ميگيري
سه چهار سال پيش هيچي تو جيبم نبود به جز هفت تومن کارت بانکيم هم عمارت جا گذاشته
بودم  .خانوم پيري و ديدم که کور بود  ،نوه اش هم همراهش گدايي ميکرد يه پسر کوچيک ريزه
 .ميزه
اون روز خيلي خسته بودم هوا هم گرمه گرم  .فقط دلم ميخواست برم عمارت  .سعي کردم از
کنارشون بگذرم  ،اما صداي اون پسر بچه تو گوشم ميپچيد به مادر بزرگش مي گفت
 .ماماني گرسنمه_
 .اون پيرزنه بيچاره هم پولي نداشت
سريع رفتم با همون پولي که داشتم و شير کاکائو و کيک خريدم دادم بهشون بخورن  .يادم
 .نميره که چ قدر تشکر کردن  .يکي دو ساعتي تا عمارت راه بود فکر کن تو اون گرما
 .تند تند ميرفتم اما لحظه به لحظه خسته تر مي شدم
صداي زني رو شنيدم گفت
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 .خانوم خانوم پولتون افتاده زمين_
يه زير پام نگاه انداختم که يه ده تومني بود با همون پول ماشين گرفتم رفتم عمارت  .هفت
تومن خرج کردم ده تومن اومد دستم حاال يه جور ديگه اومد دستم اما مهم اين بود که تونستم از اون
 .گرما خالص شم
 .سرش و باال پايين کرد و لبخند يه وري زد
 .آرشا :جالبه
 .من  :بله شوهر جان
 .آرشا  :زن جان پياده شو رسيديم
از ماشين پياده شديم و باهم رفتيم داخل فروش گاه  .اصال سليقه نداشت البته بعضي انتخاباش
هوب بود اما خيلي باز بودن لباسا  .توقع داشت همون اول همه چيز و بخرم خبر نداره که ما زنا
 .همه جارو زير و زبر ميکنم تا اون چيزي که مد نظر هست و پيدا کنيم
 .آرشا  :آرام واقعا پاهام درد گرفتن يکي و اتنخاب کن ديگه
من  :اه خوب چيکار کنم  ،همه بازن دوست داري اونارو بپوشم ؟
آرشا  :نه اما با يه شال حله ؟
 .من :مشکل اينجاست اين با شالم حل نميش
اخماش توهم بود
من  :اوه کي ميره اين همه راه و  ،آقا خوشکله باز ميکني اون اخمارو يا خودم باز کنم ؟
آرشا  :چطور ؟
 .من  :ديگه ديگه  ،اخم نکن آرشا زشت ميشي  .اخمش و جاي لبخند داد
 .من  :آها ديدي تونستم
همونطور که دستش پشت کمرم بود نوازش کرد
آرشا  :اين لباس ديگه مناسبه  ،آرام استدعا ميکنم تمومش کن بريم لباساي خودم و بخريم ،
 .بعدم عمارت و استراحت
رد نگاهش و دنبال کردم  .نه اينم خوب نيست
من  :آرشا جونم  ،نگاه کن آخه من از اين لباسا ميپوشم اين چيه آخه آستينش که توره يقش بسته
 .از پايين تا باالي باسن چاک داره  ،ديدي چاکش و ايشاهلل
 .آرشا  :نه  ،چاکش و نديدم  ،آرام باور کن حال ندارم يه چيز انتخاب کن بريم
 .من  :مطمئنم االن آشغال نشونت بدم ميگي قشنگه
 .آرشا  :زدي تو خال
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چشمم موند رو پيراهن کوتاه که از رو سينه تا کمر مشکي و بعد اون کلوش ميشد که دامنش
 .سفيد بود  ،طرح گل مشکي روش کار شده بود
من  :آرشا نظرت چيه ؟
يکم دقت کرد
 .آرشا  :محلس رسمي نيست و تولده پس در نتيجه اين لباس تقريبا مناسبه
سري تکون داد
 .آرشا  :قشنگه برو پرو
باهم رفتم داخل بوتيک  ،آرشا فرستادم که خودش به فروشنده بگه خودمم مشغول ديدن بقيه
 .لباسا شدم
 .آرشا  :بريم آرام
 .دستش وگذاشت رو شونم و به طرف اتاق پرو هدايتم کرد
 .آرشا  :بپوش  ،بعد عوض نکني  ،بزار منم ببينم
 .من  :چشم
خيلي پرو کردن لباس و دوست نداشتم اما وقتي از لباس مورد نظر خوشم بياد چاره ندارم ؛
 .پيراهن و با بدبختي و هالکت پوشيدم
 .به به چقدر بهم مياد
در اتاق پرو و باز کردم
من  :آرشا ؟
 .آرشا  :جان
 .اومد سمت اتاق و تو چشماش برق تحسين و ميديدم
 .آرشا  :فکر نميکرم انقدر بهت بياد
من  :قشنگه ؟
 .آرشا  :از قشنگم اونور تر فردا بايد مراقبت باشم
من ِ :ا فرداست ؟
 .آرشا  :آره خانومي
من  :چقدر زود
 .آرشا  :آره لباسات و عوض کن از نگاه هاي اين يارو خوشم نمياد
با اين که به اتاق پرو ديد نداشت اما ميرفت ته پيشخوان مينشت سعي داشت به سختي نگاه کنه
 .اما آرشا نميذاشت
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 .من  :باشه  ،ايش اخمالو
 .تند تند مانتو شلوارم و پوشيدم با پيراهن رفتم بيرون
 .همين که رفتم بيرون داخل يه ساک کوچيک گذاشت و با آرشا رفتيم بيرون براي باقيه خريدا
 .وقتي که تموم شد خودمم داشتم از پا در ميومدم چه برسه به آرشا که همون اول کم آورد
 .من  :آرشا خيلي خستم  ،گرسنمم هست
آرشا  :بريم رستوران ؟
من  :نه يه چيز بگم ؟
 .آرشا  :دو چيز بگو
 .من  :بريم از اين فالفل کثيفا که همه جاش مگسه
 .آرشا  :چي ؟ آرام من به اينجور مسائل حساسم از کثيفي بيزارم
بلند خنديدم
 .من  :خيلي هم عالي
 .با کل ي اصرار و پافشاري راضيش کردم به آدرس فالفلي که دادم بريم
 .آرشا  :آرام باور کن من نميتونم
! .من  :چرا تو يدونه بخور مشتري هميشگي ميشي  .چقدر لوسه شوهرم
آرشا  :آرام چه ربطي به لوسي داره من عادت ندارم و نداشتم که اينجور جاها برم خوب ،
 .اولين بارمه
من  :به به خيلي خوبه که با زنت اين تجربه رو کسب کني و خداروشکر که زني داري باحال
.
 .آرشا  :کجاش باحاله آرام مگس  ،وز وز  ،کثيفيه در و پنجره  ،کثيفيه ميز
 .قيافش جمع شد خدا ميدونست که چقدر از اين پاستوريزه بودنش خندم ميگرفت
 .چند مين بعد کنار فالفلي مورد نظرم نگه داشت  ،بوي فالفلش تا اينجا اومد
 .من  :ببين  ،تا کجاها که بوش نميره
نگاهي به آشپز و ميز و صندلي ها انداخت  ،با کالفکي گفت
آرشا  :آرام ميگم تو ميخواي برو هوم ؟
! من  :نه نه نه نه پاشو ببينم اگه اينجوري بود که خودم يه روز تنهايي ميومدم
 .آرشا  :پوف  ،باشه بريم
 .با بي ميلي از ماشين پياده شد باهم رفتيم داخل نشستيم

371

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
چي ميل دارين ؟_
 .من  :دوتا فالفل
 .آرشا که فقط به دور و اطرف نگاه ميکرد گاهي اوقات هم سري تکون ميداد
من  :چيه ؟
آرشا  :نميفهمم واقعا من چطوري بايد اينجا غذا بخورم ديوار بغل پيشخوان و نگاه کن روغن
پ اچيده شده  .تي و سطل آب و نگاه کن آب سياه شده خوب آدم عاقل يه آب تميز بزار تو سطل اون
کثيفيه آب و دوباره ميزنه زمين که تو بگو کجاش تميز مکث کرد  ،مگس و با حرص از رو بينيش
زد کنار ادامه داد
 .آرشا  :ميشه ؟ آها اينم از اين مگس
من  :حاال تو حرص نخور
! آرشا  :بخدا مريض ميشيم
 .من :انقدر تلقين نکن  ،نه نميشيم
بفرمائيد  ،نوشابه ؟ دوغ ؟آب؟_
سوالي به آرشا نگاه کردم
من  :چي ؟
 .آرشا  :هرچي سفارش ميدي واسه منم بده ديگه
 .من  :دوتا نوشابه مشکي
 .چشم_
 .من  :خوب  ،شروع کن اگه خوشت نيومد اسمم و ميزارم صغرا
خودم برداشتم و با اشتها شروع کردم به خوردن  ،نگاهش کردم گاز اول و که زد يکم مزه مزه
 .کرد که فکر کنم خوشش اومد اما خيلي تميز و آروم ميخورد
تا نصف ساندويچم و خورده بودم  .با خنده گفتم
 .من  :خوب آقاي ناز نازو اگه بد طعمه بده بقيش و خودم تو خوردنش کمکت ميکنم
آرشا  :آرام هرچقدرم که طعمش خوب باشه اينجا ميکروبه مطمئن باش اين ميکروبم حتما
 ...داخل اين ساندويچ هست در نتيجه مسموميت داره
من  :من که نگفتم شاهنامه بگي آرشا  ،خوشت اومد يا نه ؟
يکم فکر کرد
 .آرشا  :آره
من  :ايول ديدي حق با منه  ،ديدي ديدي ديدي ديدي  !.من اگه يه حرفي بزنم مطمئنم حدسم
 .ميزدم که خوشت بياد
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چيزي نگفت  ،در سکوت با آرامش مشغول خوردن ساندويچ بوديم وقتي که تموم کردم با يه
 .مقدار نوشابه به خوردن خاتمه دادم  .واي خدا االن ميرم هوا
آرشا هنوز تموم نکرده بود
من  :فردا ساعت چند بايد بريم ؟
 .آرشا  :شيش حرکت کنيم که هفت اونجا باشيم
من  :کيا دعوتن ؟
آرشا  :تو که ديکه رونيکارو شناختي حتما که با فاميل زياد حال نميکنه پس حتما فقط دوستاشن
 .و دو سه نفر از فاميال که فکر نکنم بيان
! .من  :اي بابا رونيکا خيلي خوبه دوستاش ديگه فرشته آسمونين
خنديد
من  :آرشا چطور باهاش آشنا شدي ؟
آرشا  :من اصال نخواستم باهاش آشنا شم فقط اون نبود خيلي از دختراي ديگه اي هم بودن اما
.خوب اين خيلي پا پيچ شد
يه روز با يکي از دوستام دنيل رفتيم پارتي خيلي خوش گذرون بود و دختر باز ولي من
برعکس اون نشسته بودم رو صندلي پايه دار و آبجو ميخوردم که دست ظريفي رو روي شونم حس
کردم  ،اولش که اخم کردم جا خورد و دستش و کشيد کنار مشکلمم همون دستش بود اصال دوست
 .نداشتم رو بدم بهش
نشست و باهام گرم صحبت شد بعضي سواالش و بي جواب بعضيارو هم سرباال جواب مي
دادم که بعد از اون صدقه سري دنيل هروز خدا خونم تشريف داشت که اومدم ايران ديدم بليط گرفته
 .داره مياد ايران  .بقيه شم ميدوني
من  :اوه که اينطور متاسفم واقعا حيف هرروزت خراب ميشد  ،ولي اگه من بودم هميشه
 .آرزوي خوشبختي مي کردي ديگه مثل االن
چشمکي زدم
آرشا  :آرام نگاه کن سقف اينجارو  ،اينجا به اندازه کافي داغون هست نزار با اعتماد به نفس
 .زيادت بريزه رو سرمون
خنديدم
بلند شد که بره حساب کنه
 .من  :آرشا من ميرم
 .آرشا  :باشه
رفتم داخل ماشين نشستم دلم هوس شيطنت کرده بود با بدبختي از تو کيفم يه مشماي مچاله
 .برداشتم خداروشکر سالم بود بادش کردم و گره زدم  ،گذاشتم رو صندلي آرشا
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خداکنه نبينه  .همون لحظه اومد درو باز کرد و نشست رو صندلي ايول هموني که خواستم شد
 ، .با صداي بدي ترکيد آرشا شکه به من نگاه کرد
با جديت تمام گفتم
من  :آرشا جان از سنت خجالت بکش  ،االن بايد بچت اينجور صداي هاي موزون دربياره
اونوقت تو اينکارو ميکني ؟
 ....آرشا  :نه  ،نه آرام باور کن
 .من  :پوف چه بويي ميده اه
چشم غره اي رفت و ازجاش بلند شد رو صندلي و نگاه کرد که بلند زدم زير خنده واي خداي
 .من حاال مگه خندم قطع ميشد
آرشا با تعجب به مشماي ترکيده شده نگاه کرد
آرشا  :آرام بخدا يه لحظه فکر کردم واقعا انجام دادم  ،من از سنم خجالت بکشم يا تو ؟
بي توجه بهش داشتم ميخنديدم خودشم خندش گرفته بود
من  :ب  ..خن...د
 .باهم خنديدم الحق که خنده هاش خيلي به دل مينشست
خنده هاي تـــو
آرزوهـــاي مـن انـد
بخــند تا برآورده شوند
من  :بريم عمارت يکم استراحت کنيم واقعا ديگه چشمامم داره ميره غذا خورديم سنگينشديم
 .ديگه
 .آرشا  :بله کامال موجّ ه
نيم ساعت بعد رسيديم عمارت حوصله شلوار پوشيدن نداشتم يه پيراهن نخي که گالي درشت
داشت تنم کردم موهامم شل بافتم انداختم پشت  ،تو آيينه به خودم لبخندي زدم شدم شبيه اين دختر بچه
 .ها
از پله ها اومدم پ ايين که ديدم رو مبل نشسته بود و محو تلويزيون بود رفتم پشت مبل دستام و
نزديک گوشش بردم و محکم به هم کوبيدم  .يدفعه تو جاش پريد که پقي زدم زير خنده
 .هنگ برگشت سمت من  ،به خودش اومد
 .آرشا  :آرام امروز خيلي اذيتم کردي تو
از خنده دست کشيدم و رو بهش لبخند ماليمي زدم  ،با آرامش رفتم نزديکش رو مبل نشستم
 .چشماش و ريز کرد
 .من  :آرشا توروخدا ديگه تو اذيتم نکن جونه آرام
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اخمي کرد
آرشا  :ديگه جونه تو قسم نديا  .دختر روستايي
من  :چي ؟
آرشا  :با اين لباس و اين قيافت شدي کپ دختراي روستايي که صبح ها ميرن از رو بند لباس
 .جمع ميکنن
 .زدم به بازوش خنديد دستم و ب**و*سيد
 .رو مبل دراز کشيدم و سرم و گذاشتم رو پاش
من  :آرشا ؟
آرشا :جونم ؟
 .من  :هيچي
 .به بازوم و فشاري وارد کرد خنديدم
نگاهش افتاد رو دستم
زمزمه شو شنيدم
آرشا  :دردي که داري ميکشي بخاطر منه ولي اگه باعثش و پيدا کنم  ،کارش با کرام و
 .الکاتبينه
واي اگه آرشا کاري انجام بده حتما اون ناشناس لعنتي بال سرش مياره بايد يه جوري از ذهنش
.دور کنم
من  :نه آرشا نکن اين کاروها من سپردمش دست خدا  ،دوست ندارم خودت و درگير کني
خوب  ،به حرفم گوش کن دارم خواهش ميکنم نميخوامبيوفتي تو دردسر  ،حاالم ازش حرف نزنيم
! .بهتره يه چيزه ديگه بگو
آرشا  :من چي بگم ؟
 .من :چه ميدونم مثال از  ،از  ،از آها از زماني که رفتي آلمان از حس و حالت
آرشا  :چي بگم خوب  ،من اون زمان پدر و مادرمم تازه از دست داده بودم ديگه رفتم آلمان
بعد دانشگاه که اونجا دنيل کمک م کرد که يکم از او حالت بي روح در بيام حالم بهتر شده بود تقريبا
که مديون دني بودم هرموقع به بهانه اي من و ميکشوند بيرون ميرفتيم استخر  ،رستوران  ،مسافرت
هاي دوروزه  .که اونم بخاطر دانشگاه بود وگرنه کل سال من و از خونم دور نگه مي داشت  .يه
استادمون زن بود د ني هميشه سره کالسش مسخره بازي در مياورد و باعث عصبانيت استاد مي شد
اصال واسش نمره مهم نبود چون با چرب زبوني از استادا ميگرفت خيلي فکره آسوده و روشني
داشت  ،شايد بعضي اوقات حس مي کردم واقعا بچه هست  ،کوچيکه طرز فکرش اما جاهايي که
تنها بودم باهام درد و دل مي کرد حرفاي خيلي خوبي بهم ميزد واقعا حرف هاش برام ارزشمند بودن
خيلي مفيد خرف ميزد ولي با اين حال اگه شيطنتي داشت از هيچ دختري سوء استفاده نمي کرد فقط
 ......ميخنديد و شاد بو
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انگار الاليي ميخوند برام  ،همونطور که دستش الي موهام در حرکت بود چشمام گرم خواب
 .شدن
 .با شنيدن صداي در از خواب پريدم
سيمين  :سالم خانوم صبح بخير
من  :سالم  ،من اينجام چرا ؟
 .سيمين  :ديشب رو پاي آقا خوابت برد آوردتت باال شامم که نخوردين ديشب
 .من  :چي ؟ من از ديروزه خوابم ؟ يا خدا خرسم رد کردم که سيمين خانوم
 .تک خنده اي کرد
سيمين :دختر تو هميشه خواب و دوست داشتي و داري  .من به اين اخالقت خيلي وقت پيش
 .عادت کردم
لبخندي زدم ساعت نه صبح بود  .رفتم حموم که يادم افتاد امشب بايد بريم جشن تولد ! خوبه
 .يادم افتاد
يک ساعتي تو حموم بودم که يکي در زد
من  :بله ؟
 .ساغر  :آرام بيا صبحانه بخور ديشب چيزي نخوردي
 .من  :به به همه چه نگرانمين چشم االن ميام
با خنده گفت
.ساغر  :بچه پرو
با لحن ناراحتي گفتم
! من  :هعي من چه خانوميم که به من ميگي بچه پرو  .تا اين حد بي جذبم  ،عجب
ساغر  :واي تو خودت گفتي آرام  ،توروخدا به آقا نگيا اونوقت بيچاره ميشيم  ،بعدم تو که
رونيکا خانم نيستي اگه اون بود آدم ميترسيد بخدا تا زماني که بود اينجا هرکاري که ميگفت بايد بي
 .چون و چرا انجام ميداديم حتي شيرين خانوم اينطوري نبودن
با به ياد آوردن شيرين جون ناراحت شدم
من  :رونيکا خانوم چيه اون کجاش خانوم بود ساغر اون اصال آدم بود ؟ من واقعا نميتونستم تو
 .روش نگاه کنم چون شب و روزم خراب مي شد باور کن
خنديد که با حرص گفتم
 .من  :اگه گذاشتي حموم کنم
 .آب و بستم و رمبدشامبر و پوشيدم  ،از حموم اومدم بيرون
 .ايول تو سيني شير  ،نون تست  ،کره مربا  ،يکم ميوه بود
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 .ساغر  :بازم خواستي ميارم
 .من  :نه بابا ممنون ساغي جون
شير و تا آخر سر کشيدم
 .من  :آخيش
 .ساغر  :نوش جان
من  :ساغر تو قصد ازدواج نداري ؟
لپاش سرخ شدن که باعث شد لبخندي رو لبم بياد
 .من  :خدايا نگاه کن گوجه شد
 .نشستم رو صندلي و يکم کره و مربا گذاشتم الي نون آروم ميخوردم
! من  :خجالت نداره که
! ساغر  :چرا داره
من  :بيا اصل مطلب آره يا نه ؟
ساغر  :آره اما خانواده اش ماله يه شهر ديگه اي هستن
 .چون فاميلمونه بابا قبول کرد وگرنه نميذاشت با کسي که دوره ازدواج کنم
من  :جدي ميگي ؟ واقعا ؟ داري عروس ميشي ؟
 .ساغر  :نه فعال خواستگاري نيومدن اما قضيه جديه
 .سينم ودادم جلو و دستام و باز کردم ريز لرزوندم که ساغر زد زير خنده خودمم خنديدم
من  :مبارکه ! مبارکه ! اومدنش تو زندگيت مبارکه  .خنديدم
 .من  :بيا ايناروجمع کن من جلوم باشه تا ته ميخورم خيلي هم شيريني و چربي خوبه برام
 .با لبخند ژکوند و گونه هاي سرخ از خجالت  ،با سيني رفت بيرون
 .موهام و خشک کردم يکم رژ زدم  ،تونيک سفيد و شلوار کشي جذب مشکي پوشيدم
 .پوف امروزمم بيکار بايد يه کاري کنم يواش يواش اينطوري نميشه
سه چهار ساعتي براي خودم بيکار مي چرخيدم خونه و تخمه ميشکوندم يکمم تلويزيون ديدم
 .چشمم افتاد به ساعت چهار بود
واي خدايا شکرت بالخره ساعت زود گذشت رفتم اتاق  ،جلوي آيينه نشستم  .موهام و با اتو
صاف و چند سانت پايينش و فر کردم  .خوب کافيه بريم سراغ آرايش رژ لب صورتي جيغ زدم ،
 .يکم رژ گونه صورتي  ،مژه مصنوعي گذاشتم و خط چشم نازکي کشيدم
به نظرم همين قدر خوب بود  .پيراهنم و پوشيدم جلوي موهام و که تازه کوتاه کرده بود از چپ
 .باز کردم تل مشکي پاپيون دار و گذاشتم رو موهام
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 .در آخر کفش پاشنه سه سانتي که ّبغلش پاپيون داشت و پام کردم
 .خيلي وقت بود که جلوي موهام و کوتاه نکرده بودم چقدر بهم مياد
!.من  :وا ي آرام خانوم چه بانمک و با مزه شدين شما آرشا بيا ببين خانومت چه هلويي شده
همون لحظه در باز شد
! من  :کاش يه جيزه ديگه ميگفتما
 .آرشا با حيرت از باال تا پايين نگاهم ميکرد
آرشا  :آرام ؟
من  :هوم ؟
! .آرشا  :خيلي خوشکل شدي
دلم قيلي ويلي رفت
 .من  :ممنون اما قبال هم خوشکل بودم
آرشا  :بر منکرش لعنت ! موهاي جلوت و کوتاه کردي که انقدر تغيير کرده قيافت ؟
 .من  :بله
آرشا  :حاال من که تازه از سره کار برگشتم خسته گيم چجوري در کنم .؟
من  :چجوري ؟
 .اومد نزديکم و سرش و برد الي گردنم و ب**و*سيد
تازه دو هزاريم افتاد
من  :آ رشا جان شما برو حاضر شو تا دير نکنبم پنج و نيمه ! اومد عقب
 .آرشا  :اي کاش جشني نبود اونوقت
با خنده گفتم
 .من  :هيي خيلي پررويي برو برو ببينم
به سمت حموم هدايتش کردم
شايــد تـــــــــو
! هياهـوي قلبـم بـاشـي
شنيـده نمـي شوي
امـا مـــــن ،تـو را نـفس مـي کشم
 .نيم ساعت بعد آقا تشريف فرما شدن
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 .من  :لباسات رو تخته زود بيا پايين
! آرشا  :خيلي ممنون
 .من  :هواهش ميشه
از اتاق رفتم بيرون که با ساغر سينه به سينه شدم
! ساغر  :وايي چه ملوس شدي
 .من  :جدي؟ مرسي عزيزم
ساغر  :آقا نخوردتت با اين تيپ و قيافت ؟
 .من  :چرا اتفاقا اصال رفته بود يه دنياي ديگه
ساغر  :معلومه  ،بيچاره رو تشنه بردي لب چشمه برگردوندي ؟
! من  :دقيقا آره
 .ساغر  :ولي اي کاش موهاي جلوت و زودتر کوتاه مي کردي
من  :قشنگ تره  ،نه ؟
 .ساغر  :خيلي  ،نميدونم شايد چون تازه کوتاه کردي اينطوري فکر ميکنم اما تنوع خوبي شد
من  :به نظر منم همينطور  .من برم پايين تا آرشا بياد  .کاري نداري ؟
 .ساغر  :نه بريد خوش باشيد
 .من  :همچنين با عشق آيندت
با خنده سري تکون داد
دفتم پايين  ،مانتو  ،شالم سفيدم و روي دست مبل گذاشتم اي بابا آرشا ساعت هفت شد بيا ديگه
 . .پنج دقيقه بعد آروم آروم از پله ها اومد پايين
 .من  :آخه آرشا عروس انقدر طول نميده که تو ميدي بيا پايين ديگه
با دقت نگاهش کردم طبق معمول جذاب البته اين بار فرق داشت پيرهن سفيد جذب که آستيناش
و تا آرنج داده بود باال تيپش و اسپرت انتخاب کرده بودم خيلي  ،خيلي هم بهش ميومد
 .شلوار کتون مشکي  ،کت اسپرتش هم رو دستش انداخته بود
 .من  :اي جونم  ،هميشه خدا رسمي بپوش  ،وهللا ببين چه تيپاي اسپرت بهت مياد
 !.آرشا  :آرام خيلي خوشکل شدي
من  :آرشا اصال حرفام و ميشنوي تو ؟
 .آرشا  :آره
 .من  :آجر پاره  ،اونجوري نگاه نکن خوب
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خنديد
آرشا  :چجوري ؟
 .من  :همينجوري ديگه  ،انگار محو شدي رفتي تو فکر فقط نگاه ميکني
 .آرشا  :بده ؟ ديگه نگاه نميکنم بهت
 .من  :هيي چرا حرف ميزاري تو دهنم من از خدامه اتفاقا
! آرشا  :پس کرم از درخته
لبخند دندون نمايي تحويلش دادم
 .اومد نزديک و بغلم کرد
 .آرشا  :آرام امشب از کنارم تکون نخوريا
 .من  :چشم  ،بريم دير شدا
 .از بغلش اومدم بيرون  ،مانتوي بلندم و پوشيدم  ،شالم و سرم کردم
 .باهم از عمارت خارج شديم
اواسط راه بوديم که فکري به ذهنم زد
من  :آرشا  ،ميگم بريم آتليه چندتا عکس بگيريم ؟
مکث کرد و گفت
 .آرشا  :بريم نظر خودبيه
من  :نه نريم بريم جشن فردا چند دست لباس برداريم بريم آتليه عکس بگيريم چون دير ميشه !
کادو رو که يادت نرفته ؟
 .من  :نه نه آوردم
يه ربع بعد داخل کوچه اي پارککرد  ،پياده شديم
 .من  :اينجاست
 .آرشا :آره اون انتها
نگاه کردم يه خونه تقريبا بزرگ يکم نزديکتر که رفتيم صداي موزيک به گوشمون رسيد
 .من  :آره همنجاست مطمئن شدم
زنگ اف اف و زد  ،در باز شد رفتيم داخل  ،تو حياط چندتا بادکنک خودنمايي ميکرد  .از پله
 .ها رفتيم باال در و که باز کردم از صداي بلند آهنگ کر شدم رسما
دست من و آرشا به داخل کشيده شد و پشت سرموندر بسته
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رونيکا  :به به سالم آرام جون چقدر تغيير کردي زير لب گفت انگار رفتنم بهت ساخته .ادامه
 .داد  ،سالم آرشاي عزيزم  ،آرام اگه لباسات و ميخواي عوض کني اون باال ميتوني بري اتاق هست
 .من  :سالم  ،نه ممنون لباسه خاصي ندارم
دستم و دور بازوي آرشا حلقه کردم ب ه سمت يکي از ميزا رفتيم  .فضا زياد جالب نبود  .از
 .همين خوشم نيومد
احساس تشنگي کردم سر آوردم باال که به آرشا بگم ديدم نست  .وا  ،اين که همين االن پيشه
 .خودم بود
به سختي گارسوني رو ديدم که اومد نزديکم  ،خداروشکر کردم  .چراغا اکثرا خاموش بودن .
از بين ليوا نا يکي که شفاف تر و روشن تر بود و برداشتم  .يکم مزه مزه کردم تلخ بود اما خيلي
 .تشنم ومنم کم تحمل بودم
بيخيال سر کشيدم آخه آرشا تو کجا رفتي من و بين اين ارازل و اوباش گذاشتي اه  ،بعضي
هاشون واقعا حال بهم زن بودن
!واقعا اين تولد بود ؟
دستي کسي روشونم نشست با ترس برگشتم
! رونيکا  :نترس بابا آروم باش
به گارسون اشاره اي زد
رونيکا  :خوب  ،چه خبر ؟
من  :مهمه ؟
رونيکا  :اوف چه جورم  .بچه مچه که در کار نيست ؟
من  :بگيريم که هست  ،چه ربطي به تو داره ؟
 .رونيکا  :اوه چرا حاال دعوا داري ؟ من که چيزي نگفتم
 .نگاهم و ازش گرفتم
رونيکا  :ميخوري ؟
 .به بطري نگاه کردم که فکر کنم گارسون براش آورده بود همراه با دوتا استکان کوچيک
! من  :نه
! رونيکا  :هنوزم پاستوريزه اي
 .پوزخندي زد
اخم کردم
 .من  :بريز
!رونيکا  :هوم  ،خوبه نيوفتي رو دستمون فقط ميدونم که اولين بارته
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من  :نه
ابرو هاش رفتن باال
وقتي که ريخت از زير دستش کشيدم و يه ضرب رفتم باال تو چشم ها متعجبش خيره شدم و
.پوزخندي زدم
 .من  :فکر نکن فقط تو همه چيز و بلدي و امتحان کردي خوب  ،يه ذره خودت و عوض کن
خنديد
دومي هم که ريخت خوردم اما انگار همون اولي کار دستم داده بود بعدي رو که خوردم منگ
 .تر شدم اين چه زهره ماري بود
من  :آرشا کجاست .؟
لحنم کشدار شده بود
! رونيکا  :بيا بريم کارت دارم
 .من  :نه  ،نميام
 .رونيکا  :اه بريم اين اتاق باهات حرف دارم اي بابا
بلند خنديدم
 .من  :خوب هر حرفي داري اينجا بگو
 .رونيکا  :دختر خوب من کاريت ندارم بيا بريم
دستم و کشيد که تعادلم بهم خورد
 .رونيکا  :اه چقدر بد مستي
با خنده جوابش و دادم
 .من  :آره خودت کردي که لعنت بر خودت باد
اخم و دندون قروچه اي کرد باهم به سمت اتاق رفتيم که پسري رو ديدم که لبخند به لب داشت
و در حال گفت و گو با دوست دخترش بود
بلند خنديدم و گفتم
 .من  :اه حالم بهم خورد بکشيد کنار
رونيکا با اخم برگشت سمتم  ،دستم و فشاري داد
 .رونيکا  :اوه ببخشيد مسته
 .و بالفاصله داخل اتاق رفتيم
رو من و رو صندلي نشوند خودش دور تر از من وايستاده بود موبايلش دستش بود
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رونيکا  :دوسش داري ؟
من  :کي
 .رونيکا  :رهام و
گه گاه انگشتاش رو صفحه حرکت مي کرد
اسم کي و گفت ؟ مجهول گفتم چي
.رونيکا  :منظورم آرشا بود
با انگشت گوشيش و لمس کرد
 .من  :آره عاشقشم  ،خيلي دوستش دارم  .بيشتر از جونم
رونيکا  :تو آرشا رو دوست نداري ؟
دستش رو موبايلش حرکت کرد
بلند خنديدم
من  :اين چه سوااليي ؟
رونيکا  :منظورم به پسره اس اون بيرونه دوستش نداري ؟
بالفاصله انگشتش رفت رو موبايل
منگ گفتم
من  :نه ديوونه ايا من اون بوزينه رو دوست داشته باشم ! خيلي مزخرفه بابا با خنده گفتم من
 .عاشق اون  ،واي خدا
چشمام خمار خمار بود
 .من  :واي ديگه چشمام داره ميره سواالي چرت و پرتت کي تموم ميشه
رونيکا  :پس رهام و دوست داري ؟
زدم زير خنده
من  :اوني که بيرونه ؟
 .مکثي کرد و تندتند سر تکون داد
با مسخرگي گفتم
 .من  :آره آره ديوونه وار
! .لبخندي رو لبش اومد که نفهميدم منظورش و
 .من  :چيه اون گوشي بي صاحاب تو دستته دارم حرف ميزنما
تو اوج گيجي حس کردم رنگ از رخش پريد
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رونيکا  :نه  ،نه  .گوشي و انداخت تو جيبش شلوار کتونش
 .رونيکا  :بلند شو بريم
 .من :با اون سواالي چرت و پرتت نه خوابم مياد من
با دو اومد سمت و بلندم کرد
 .رونيکا  :اه اينجا جاي خواب نيست که بيا بريم با آرشا برو
من و به خودش تکيه داد  ،باهم از اتاق اومدم بيرون يکم که دور شديم با آرشا چشم تو
 .چشمشدم
 .من  :آرشا ميدوني از کي منتظرتم
آرشا  :معذرت ميخوام خانومم  .به رونيکا نگاه کردم که متعجب به آرشا خيره شده بود البد از
معذرت خواهيش تعجب کرده
آرشا صورتش و آورد نزديک صورتم و گفت ها کنم
خنديدم
 .من  :آره نوشيدنی خوردم  ،ناراحت نشو ديگه رونيکا گفت
به رونيکا چشم غره اي رفت و از جيبش جعبه کوچيک که کادو پيچ شده بود آورد بيرو ن ،
گذاشت رو ميز  .توش انگشتر نقره بود که نگين کاري هاي ريزي داشت  ،بسيار زيبا بود و آرشا به
 .انتخاب من خريد
 .آرشا  :تولدت مبارک  ،آرام و که ميبيني حالش چطوره ! نميتونيم بيشتر از اين اينجا بمونيم
 .رونيکا  :آره آره  ،راحت باش اجبار نميکنم ميتوني بري  .معلومه حالش بده
 .آرشا  :که تقصير تو هست
سرم رو سينه آرشا بود با غرغر گفتم
 .من  :واي آرشا من خوابم مياد اينجا هم همش سر و صداس
 .آرشا  :چشم داريم ميريم
بعد از حرفش احساس کردم رو هوا م چشمام به شدت باز شد آها بغلم کرده  ،دوباره سرم و
رو سينش گذاشتم
آرشا  :چرا زياد ميخوري که اينطوري شه  ،خدا
اون مرديکه رو لعنت کنه که باعث شد برم درگير شم و حواسم از تو پرت شه  ،من که نيستم
.....خودت که بايد مراقب خودت باشي  ،ميدوني دوست ندارم چرا
دست مشت شدم و آروم کوبوندم رو قفسه سينش
 .من ِ :ا غر غر نکن آرشا اه اعصابم خورد شد
 .نفسش و فوت کرد بيرون
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آرشا  :چشم  ،چشم  ،چشم
با چشماي بسته بلند خنديدم کشدار گفتم
 .من  :چشمت بي بال مادر
چشمام و باز کردم و نگاهم موند ****** انگار سنگيني نگاهم و حس کرد
سرش و آورد پايين که لباش و ب**و*س يدم و سرم و آوردم عقب مجددا به سينش تکيه دادم
! آرشا  :آرام
من  :هوم ؟
! آرشا  :االن تو کوچه ايم کسي ببينه زشته
 .من ِ :ا دوست داشتم  ،چيکار ک نم لبات بهم چشمک زدن  .ميخوام بخوابم حرف نزن
لبخندش و احساس کردم
زيرلب گفت
!  .آرشا :تو به بهونه خوابيدنت بب**و*س  ،نزار حرف بزنم  ،هرچي دلت ميخواد بگو
 .احساس کردم من و جاي نرمي گذاشت چشم باز کردم ِ ،ا تو ماشينيم که
عقب دراز کشيده بودم ماشين سکوتي بود  .هنوزم مست بودم
من  :آرشا جوني چه آرومي ؟
 .سري تکون داد
من  :نه آهنگ ميخوني نه ميزاري الاقل من بخونم  .مکث کردم
من  :يه حلقه ي طاليي اسمت و روش نوشتم
 ....ميخوام بيام دستت کنم بياي تو سرنوشتم
ديدم شونه هاش ميلرزن
 .من  :خنده داره شوهر جان بزار بعدي و بخونم
من  :دفعه آخر که رفته قلب منو شکسته روي دل عاشق من همه ي درا رو بسته
دفعه آخر که رفته هيچي برام نذاشته رو صدتا قول و پيمون رفته و پا گذاشته
منم عکساش و پاره کردم نامه هاش و پاره کردم فکره يه چاره کردم
 ......منم عکساش و پاره کردم
من  :نخند ديگه  .خودم زدم زير خنده
! آرشا  :آرام تو مستي هم باحالي
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.من ِ :ا کجاش خنده داره
 .آرشا  :صدات
من  :ولي صداي اصليم انقدر خوبه
نقش ِچشمان ِخمارت  ،چه کشيدن دارد
سايه ساران ِدو زلفت  ،چه لميدن دارد
آن قدر خوب و مليحي که به يک جرعه نگاه
حس مستي لبت طعم چشيدن دارد
در عمارت و ب از و جلوتر حرکت کرد  ،شل و ول بودم  ،اصال دل و دماغ باال رفتن از پله ها
 .رو نداشتم
! من  :آري
با چشماي گرد نگام کرد
 .من  :بغلم کن حال و حوصله پله هارو ندارم
دستام و باز کردم  ،چشمامم بستم منتظرش بودم بياد  .چند ثانيه بعد گفت
 .آرشا  :آرام جان اين چندتا دونه پله رو خودت بيا باال ديگه
اخمي کردم و پام و کوبوندم زمين
 .من  :نه  ،نه  ،نه ميگم حال ندارم ! اه
 .آرشا  :پوف بزار بريم باال حالت و جا ميارم
اومد نزديک تا بغلم کنه  ،طلبکار گفتم
من  :بدو بدو پاهام درد گرفتن با اين کفشا  .نفس عصبي کشيد  ،بغلم کرد  .اصال تو حال خودم
نبود م همينجوري نطق ميکردم
 .من  :آه آرشا چه آروم  ،تند تند برو باال ديگه
چشم غره اي رفت  .دستم و آوردم باال لپش و کشيدم بلند با خنده گفتم
 .من  :بخند به روي دنيا  ،دنيا به روت بخنده آري جونم
 .آرشا  :تو بگو آري  ،هي بگو آري
 .در اتاق و باز کرد چشمام بسته بود
 .من  :واي االن رو تخت  ،خواب  ،خواب عاليه
 .باز کردن چشمام همانا و خيس شدنم با آب يخ همانا  .جيغ بلندي زدم
 .من  :واي ببند اون بي صاحب و يخ کردم
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آرشا  :االن ايشاهلل مستي از سرت پريد ؟
من  :بيشعور من فقط يه بغل خواستم اونم مست بودم وگرنه نميگفتم چه نامردي تو  ،برو
 .بيرون بابا اه
آرشا  :بدت اومد ؟
! من  :نه خيلي خوشم اومد
آرشا  :خوب آخه خيلي چرت ميگفتي آرام هي براي خودت ميگي و ميري  ،خوب منم تحمل
 ....دارم
من  :آي خدا اين چه شانسيه من دارم ؟ اينم شد شوهر آخه  .به جاي اين که مراقبم باشه دنبال
چاره اس براي راحتيه خودش ! پوف دخترا همچين ميگن شوهر شوهره بالشته پره هرکي ندونه فکر
.....ميکنه خيلي چيزه خوبيه  ،هوف خدا جون دختراي جوون و نزار با ازدواج بختشون خراب
آرشا  :آرام بسه  ،خانوم بسه  .من غلط کردم خوبه ؟
آرام  :در اين مورد يکم بايد فکر کنم تو برو بيرون لباس بزار جلوي در حموم  ،بعد استحمام
 .نظرم و ميگم  .برو برو
! تک خنده اي کرد و رفت بيرون  ،اصال من و از اون حس حال بي خيالي آورد بيرون عجبا
در و بستم  ،آب و باز گذاشتم تا وان پر شه
نيم ساعتي گذشته بود خيلي خوابم گرفته بود  .ما کِي ؟ چرا ؟ چطور از جنش تولد برگشتيم ؟
هرجور فکر مي کردم يادم نميومد مهمم نبود  .تو آيينه به خودم گفتم
 .من  :بيخيال آرام رونيکا و جنشن تولدش چيه که نياز به فکر کردن داشته باشه
 .موهام و آب کشيدم  ،دستم و از در بردم بيرون  ،لباسارو برداشتم
اينا چي بودن ديگه ؟! اه عجب آدميه اين آرشا تو حموم با داد گفتم
من  :خيلي تنکس آرشا  ،اينا چيه دادي ؟
! آرشا  :دنبال باز ترش بودم پيدا نکردم
! من  :چه غلطا بيا پيداهم کن  ،آرشا چشم و گوشت باز شده ها
آرشا  :اوال زنمي حقمي دوما چشم و گوشم باز بود منتها چشم بصيرت ميخواست سوما بپوش
 .بيا ديگه
خنديدم
 .من  :بچه پرو
به لباساي تو دستم نگاه کردم ست لباس زير قرمز و لباس خواب توري که يه بار پوشيده بودم
 .کل هيکلم افتاده بود بيرون  ،اصال پوشيدنش الکي بود
 .نيم متر پارچه رو تنم کردم و رفتم بيرون که آرشا بالفاصله سرش و برگردوند
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من  :جانم ؟
از باال تا پا يين براندازم کرد چند ثانيه بعد انگشت اشارش و به شصتش چسبوند (به نشانه
) پرفکت
آرشا  :الحق که خوب همسري گيرم اومده
دمپايي کنار ميز آرايش و برداشتم  ،پرت کردم که خورد به َکلَش
 .من  :آها  ،چه هيز وارانه هم نگاه ميکنه
آرشا  :ولي جدي برو موهات و خشککن بخوابيم
 .من  :ول کن توروخدا نصفه شب چه خشک کردني ؟
 .رفتم رو تخت دراز کشيدم  .چشمام بسته بود که حس کردم چيزي رو َس َرمه
چشم باز کردم
داشت حوله رو دور سرم ميپيچيد زير لب غر غر مي کرد
آرشا  :يه ذره به فکر سالمت خودش نيست  ،آخه هفت سالتم نيست که بگم بچه اي خودت
ميدون ي با موي خيس خوابيدن بده موهات داغون ميشه  ،سرما ميخوري اما اصال واست مهم نيست ،
 .بعضي اوقات دلم ميخواد َکلَت و ِبکَنم
با اين حرفش لبخندي رو لبم اومد چه حرص خوردنش باحال بود
 .من  :حرص نخور خودم پرستارم در نتيجه مراقب خودم هستم
! آرشا  :حرف نزن  ،تو اگه مراقب خودت بودي االن با موي خيس نميخوابيدي
 .من  :باشه من خوابم مياد
انگشتش و نوازشگونه رو بازوم کشيد
! من  :آرشا
 .آرشا  :جونم
 .من  :پوف هيچي اگرم بگم باز تو به کارت ادامه ميدي
مريم
! دلم براش تنگ شده بود شديد
 .تلفن و برداشتم  ،زنگ زدم رادمهر بعد از دو بوق با کالفگي جواب داد
رادمهر  :بله بله ؟
با تعجب گفتم
 ....من  :رادمهر خوبي ؟ چيزي
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رادمهر  :چشم مادر من  ،چشم عزيز من  .بيا  ،بيا با عروست حرف بزن دو دقيقه من و ول
 .کن از صبح فقط غرغر پوف
چشمام تا حداالامکان باز شد نکنه ميخواد گوشي و بده مادرش ؟ ديونه شده ؟ خداي من چي
! .بگم ؟ سوتي ندم
! تقريبا قلبم داشت ميومد تو دهنم
الو  ،سالم خوبي دخترم ؟_
 .من  :س  ...سالم
نترس مادر  ،چرا استرس گرفتي من از اون مادر شوهرا نيستم  ،آرزوم بود يکي بياد تو _
 .زندگي اين پسر و ازدواج کنه تا از دست بچه بازياش راحت شم
خنده بانمکي کرد
صداي رادمهر و شنيدم
 .رادمهر  :آخه مادر من چه بچه بازيي ؟ يه کليد وسط اتاق افتاده بود همون و ميگه شلخته
 .تو نگو اين دختر بايد آدمت کنه_
خنديدم
از رادمهر ذکر خيرت و زياد شنيدم  ،از اون دختراي چادري و با ايمان قوي  .نماز و روزه _
! ات هم فراموش نميشه  .ماشاهلل خيلي همعالي
چي ؟ با اين حرف لبخند از رو لبم محو و اخمام رفتن تو هم  ،الهي سره تخته بشورنت رادمهر
 .چه چرت و پرتايي به مامانت گفتي خدا ميدونه  ،کم مونده بود گريم بگيره
روزه ام کجا بود ؟ من هميشه ماه رمضون روزه هام دست و پا شکسته بود نمازمم هراز گاهي
که اکثرشم بعدا ميفهمم باطله چون يا روزه ام درست نبوده يا ....اگه اونجور دختري بودم عالي بود
 ! .اما وقتي عادت ندارم و نيستم
مني که هميشه آرايش کرده ام بايد بي آرايش  ،بدون الک ناخن  ،موها پوشيده و با هت بند
باشم ديگه مانتو هاي همه رنگ و جذب تعطيل  ،چادر و مقنعه  .سخته واسم خوب رادمهر يواش
 .يواش مينداختيم جلو چرا اينطوري کردي دارم برات صبر کن  ،من عمرا بتونم تحمل کنم
من  :ببخشيد چادر ؟ نماز ؟ متوجه نميشم ؟
تو مگه مريم نيستي ؟_
من  :چرا
 .عکست و ديدم عزيزم  ،کنار رادمهر با چادر گرفتي_
با اين حرف اعصابم ريخ ت به هم نکنه پاي دختره ديگه اي در ميونه من اصال با رادمهر
 .يدونه عکسم ندتشتم جز سلفي  ،آره ديگه آقا من و به بازي گرفته  .خدا لعنتش کنه
من  :ب  ...بله ببخشيد من بايد برم کاري نداريد ؟
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 .نه عزيزم رادمهر کارت داره از طرف من خداحافظ_
 .من  :خدانگهدار
 .بدون اينکه منتظر حرف رادمهر باشم قطع کردم
يعني يکي ديگه رو دوست داشت ؟
خوب اگه دوست داشت چرا من و بازيچه کرد  .ا چشمام از اشک تار شد  .لعنت به خودم که
 .وابسته ات شدم عاشقت شدم
رادمهر
چرا قطع کرد ؟ دوباره زنگ زدم اما جواب نداد  .نکنه مامان بهش چيزي گفته ؟ نچ مامان از
 .اين اخالقا نداره
رفتم آشپزخونه  ،بدون جلب توجه گفتم
من  :خوب چي گفتين ؟
 .مهين  :هيچي
من  :نه ديگه مامان دوست دارم بدونم چي گفتين باهم ؟
 .....مهين  :چيزه خاصي نگفت اما من گفتم از حجابش از عکسي که باهات گرفته
 .يکم فکر کردم
من  :کدوم عکس ؟
 .مهين  :اون عکسي که با چادر کنار وايستاده بود ديگه
دو دستي کوبيدم تو سرم
من  :آخه مامان تو رفتي گذاشتي کف دستش ؟ اون فتوشاپ بود اصال چادري نيست من باهات
شوخي کردم بيا عکس اصليش و ببين  .گوشيم و در آوردم يکي از عکساي قشنگش که رو سنگ
 .نشسته بود و باز کردم
 .من  :بفرمائيد
مهين  :خودت تحفه اي نيستي اما خوب دختري گيرت اومده معلومه دختره شيرينيه  ،حاال تو
چت شده ؟
من  :مامان شما گفتي با حجابه  ،گفتي با دختر چادري عکس گرفتم خوب معلومه مشکوک
 .ميشه
 .مهين  :اما من گفتم مريمي گفت آره
! من  :خوب مادر من تشابه اسمه ديگه
مهين  :خوب ؟
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من  :هيچي ديگه بايد دوساعت توضيح بدم براش  ،شک هم کنه تقصير منه  .يه بار قهر کرد
با بدبختي باهام آشتي کرد االن بايد دوباره ناز کشي کنم  .ولي عمرا اگه ببينتم و بهم بيراه نگه چون
 .اخالقش اومده دستم از آدماي هوس باز  ،هفت رنگ و  .....فوق العاده متفره
مهين  :به به چه عروسه خوبي يه ذره گوش ماليت بده جگرم خنک شه من که از پس زبون تو
 .بر نميام
 .من  :اتفاقا زبونش دراز تر از منه
 .مهين  :براي همين شکر خدا ميکنم توام که عاشق  ،جرئت داري يه کلمه حرف بزن
 .من  :اينم از مادرمون  ،مامان ميگم چه گِلي به سرم بزنم
 .مهين  :يه گل بخر واسش همراه با چيزي که عالقه داره تويي که ميگي اخالقش اومده دستت
 .من  :مامان اون به ماديات کار نداره
 .مهين  :خربزه خوردي بايد پاي لزرشم بشيني من و گول ميزني سره خودت مياد
زير لب گفتم عجب غلطي کردم
 .مهين  :غلط زيادي کردي پسر  ،حق داره ديگه منم باشم به بابات شک ميکنم
 .من  :بابا شما زن و شوهرين فرق دارين
مهين  :چه فرقي ؟
من  :پدرش تعصبيه اگه ميبينيد که باهاش جاهاي مختلف ميرم براي اينه که اعتماد داره بهم
 .وگرنه خيلي مراقبه مريمه
! .مهين  :باز هم عاليه  ،تو برو منت کشي کن منم دعات ميکنم موفق شي پسرم
من  :پوف
رفتم اتاقم سوئيچ ماشين و برداشتم ،از اتاق اومدم بيرون
 .من  :مامان من رفتم
 .مهين  :خدا به همراهت
آسانسور و زدم بياد باال  ،چرا باال نمياد .؟
 .پوف چه سوال الکي طبق معمول خرابه ديگه  ،فقط پول الکي بگيرن
 .پله هارو دوتا يکي اومدم پايين و باعجله به سمت ماشين رفتم
 .در همون حال گوشيم و برداشتم زنگ زدم مريم  .با اين زنگ هفتمين بار بود
ريجکت زد  ،لعنتي
 .دوبار ديگه هم زنگ زدم بي فايده بود  .براي بار آخر بهش زنگ زدم
بعد پنج بوق جواب داد
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 .مريم  :ببين رادمهر فکر نميکردم همچين آدم پستي باشي اگه ...اگه
بلند زد زير گريه که خندم گرفت
مريم  :تو با يه زني منم دختري نيستم که با مرده وقيحي مثل تو باشم  ،يه بار ديگه  ،کافيه يه
بار ديگه زنگ بزني ببيني چيکار ميکنم  .اي نجاهم نمياي چون فکر نکن با ماليمت تا ميکنم باهات
 .اگه بدوني تا چه حد عصبيم فکر نزديک شدن به من و از سرت بيرون ميکني  .باي
حتي نزاشت جوابش و بدم  .اه
کنار گل فروشي نگه داشتم اکثر دخترا گل رز و دوست داشتن سرسري يه دسته گل رز خريدم
 ، .رفتم سمت ماشين و راه خونه ي مريم اينارو با استرس در پيش گرفتم
چيکار کنم که عاشقم خدا نزار بي نتيجه بمونم  .بيست دقيقه بعد کنار خونشون نگه داشتم زنگ
 .اف اف و زدم
مهشيد :بله ؟
 ..من  :سالم خوب
 .مهشيد ِ :ا پسرم تويي بيا داخل
ترسي نداشتم از مادرش چون يه بار صحبت مريم با مادرش و شنيدم  ،ميدونم که از عشقمون
! خبر داره
 .در آسانسور و باز کردم زنگ خونه رو زدم
در که باز شد ميزان استرسمم همراهش رفت باال
 .مهشيد  :سالم پسره گلم
 .من  :سالم با مکث گفتم مامان
لبخند مليحي زد
مهشيد  :از کجا فهميدي ؟
من  :دونستنم ؟
! مهشيد  :بله
 .من  :يه بار مکالمتون با مريم و شنيدم
 .مهشيد  :از دست اين مريم بيا تو
 .من :فقط بابا نيستن که
 .مهش يد  :نترس باشي ام انقدر خاطرت براش عزيزه که نگو
 .من  :خداروشکر
رو مبل نشستم
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من  :مريم هست ؟
 .مهشيد  :اينا براي مريمه  ،نکنه کاري کردي که براي نهارم نيومده پايين
من  :بله براي خودشه  ،اجازه هست برم پيشش ؟
 .مهشيد  :ميتوني اما مريم قهر کنه آشتي کردنش با خداست
 .من  :بله تجربه داشتم
 .مهشيد  :برو ببينم چه ميکني
نفس عميقي کشيدم رفتم نزديک اتاقش
دوبار در زدم که گفت
مريم  :کسي نياد
رفتم داخل
من  :سالم
اول با چشماي گرد و بعد با داد گفت
 .مريم  :برو بيرون وگرنه بد ميبيني
! من  :مريم
 .از جا بلند شد اومد نزديکم
نگاهي بهم کرد  .در آخر يه طرف صورتم سوخت کاري کرد که اصال توقع نداشتم  ،باورم
 .نميشد مريم همچين کاري کرده باشه
 .چشماش لبريز از اشک شد
 .مريم  :اگه نميزدم عقده ميشد برام
من  :خواستم برات با آرامش توضيح بدم اما فکر نميکردم انقدر بهم بي اعتماد باشي  .ميخواي
ديگه باهام نباشي ؟ داد زدم
من  :آره ؟
 .مريم  :آره آره
 .من  :باشه اما بهت ميگم و ميرم
 .مريم  :برام مهم نيست
من  :اوکي ميگم ببينم مهم ميشه يا نه  .اون دختري که کنارش عکس گرفتم دادم دوستم با
 .فتوشاپ درست کنه عکسه توام هست بيا ببين اصال
 .عکس و باز کردم و جلوي چشماش تکون دادم
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 .من  :خوب چشمات و باز کن
با اخم و تعجب به عکسا نگاه کرد
من  :ديدي ؟
 .دهنش مثل ماهي باز و بسته مي شد اما نميتونست حرفي بزنه  ،پوزخندي زدم
 .من  :تا زماني که بهم اعتماد نکردي اسمم نيار مريم  .خداحافظ
 .گل و پرت کردم رو تخت  ،از اتاق اومدم بيرون و پله هارو يکي دوتا رفتم پايين
مهشيد  :چي شد پسرم ؟
لبخندي زدم
من  :هيچي  ،چيزه خاصي نشده  ،کاري نداريد ؟
مهشيد  :نه برو به سالمت  .راستي يه بار با خانواده بياين ديگه مريم حتما گفته بهت چون
 .سپرده بودم بهش
 .من  :بله گفته منتها ببخشيد من يکم مشغله که دارم خسته ميشم ديگه فراموشم ميشه
 .مهشيد  :اشکال نداره هفته ديگه منتظريم
 .من  :مزاحم ميشيم ايشاهلل يه وقت ديگه
 .مهشيد  :مراحميد  ،نه با نويد هماهنگ کردم ما منتظريم
 .من  :چشم
 .مهشيد  :چشمت بي بال حاال ميتوني بري
لبخند تلخي زدم
 .من  :سالم برسونيد خدانگهدار
 .مهشيد  :بزرگيت و پسرم خداحافظ
از خونه زدم بيرون داشتم کفشام و ميپوشيدم که صداي ضعيف مريم و شنيدم داشت با مامان
 .حرف ميزد
مريم  :مامان ؟
مهشيد  :جانم ؟
که احساس کردم زد زير گريه بلند گفت
 .مريم  :را..رادمهر
تحمل شنيدن صداي گريه شو نداشتم يه دلم ميگفت برو يه دلم ميگفت نرو  ،اما هر جوره که
حساب ميکنم هضم اون سيلي بزام سخت بود هرچي مي گفت ناراحت نميشدم اما هوف لعنتي .رفتم
 .داخل آسانسور
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مريم
چي ميديدم
 .رادمهر  :تا زماني که بهم اعتماد نکردي اسمم نيار مريم  ،خداحافظ
وقتي که رفت بيرون به خودم اومدم مگه تقصير من بود ؟ من که کاري نکردم ! هرکي بود
 .مشکوک ميشد
حرف آخرش تو ذهنم اکو شد يعني االن باهام قهره  ،چرا بهش اعتماد نکردم ؟ ديدم از اشک
تار شد
وقتي به گال نگاه کردم بغضم شکست
مريم انقدر بي لياقتي که خدا ميدونه  ،اون با همه احساس واست گل خريد با مهربوني اومد
داخل اما تو چي .؟
 .چيکار بايد مي کردم ؟ خدا کمکم کن
 .با فکر اين که رادمهر پايينه از اتاق زدم بيرون  ،تند تند پله هارو رفتم پايين
نبود
 .مامان نگاهي پر تعجب انداخت بهم
من  :مامان ؟
مهشيد  :جانم ؟
با گريه گفتم
من  :را...رادمهر
 .اومد نزديکم  ،من و تو آغوشش گرفت
مهشيد  :مريم  ،گريه چرا ؟
 .من  :مامان اون تقصيري نداشت من باعث شدم
 .مهشيد  :آروم باش گريه نکن ِا
 .من  :مامان نميتونم  ،باور کن منم مقصر نبودم اما نبايد ميخوابوندم تو گوشش مامان
با اين حرف شدت گريم بيشتر شد
مهشيد  :چيکار کردي ؟
 .من  :بشين برات توضيح ميدم مامان
کل ماجرارو از سير تا پياز ماجرارو براش توضيح دادم
مهشيد  :دخترم  ،ببين هم کاره تو اشتباه بوده هم رادمهر اما تو بيشتر مقصري  ،تا به حال
باعث ناراحتيت شده ؟
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من  :نه
مهشيد  :تا به حال بهت زور گفته و بد خلقي کرده ؟
 .من  :نه
 .مهشيد  :تا به حال بي محلي کرده بهت يا اگه چيزي خواستي کم و کسري گذاشته
!  ....من :نه مامان بيست سواليه
مهشيد  :خوب نه و نگمه  ،قشنگ معلومه که لوس شدي االن ميدوني وظيفه تو چيه بري بهش
بگي ببخشيد قول ميدم ديگه اذيتت نکنم و از اين حرفا  ،من جاي اون پسر بودم باور کن بيخيالت مي
 .شدم ! اون عاشقته که تا االن با اين همه اخالق لوس باز باهاته
! من  :مامان
مهشيد  :مامان و هللا و اکبر آخه اون پسر به اين نجيبي تو سوء استفاده نکن از مهربونيش همه
 .تا يه حدي صبر دارن اگه به اون حد برسه ديگه تحمل نکنه مقصرش تويي
من  :اوف مامان خوب مگه چيکار کردم ؟
مامان  :کاره خاصيم نکردي اما به دد آيندت ات ميخوره  ،زود قضاوت نکن اول بپرس اگه از
دهن خودش شنيدي اون موقع يکي نه دوتا بزن تو گوشش من دارم بهت ميگم  ،اما چي که من
ميشناسمش بابات حتي تحقيق کرده در موردش وگرنه فکر کردي چون بار اول نجاتت داد ديگه
! مُجازي ؟ نه بابات خيلي مراقبته کسي هم که انتخاب کرده خيلي مرده
من  :مامان بگو من چيکار کنم ؟
مهشيد  :هيچکار ميدونستم خراب کاري کردي از داد و هوارتون تو اتاق معلوم بود  ،گفتم هفته
! ديگه با خانواده بيان
 .من  :چي ؟ واي مامان  ،نچ اي بابا خجالت ميکشم
مهشيد  :از کي ؟
 .من  :مامانش
مهشيد  :نترس معلومه مادرش هم خيلي مهربونه  ،خانواده خوبين پس جاي استرس خوشحال
باش البته االن برو فکر کن بابت اشتباهي که کردي يکمم خودت و اصالح کن با اين اخالق نميتوني
 .يه زندگي رو خوب اداره کني اداره يه خانواده بيشتر به دوش ما زناس
راست ميگفت  ،حق داشت  ،خداروشکر کردم مادري دارم که ميتونم راحت باهاش حرف دلم
 .و بزنم
رفتم نزديکش و محکم بغلش کردم
من  :ممنون مامانم  ،من که تک فرزندم اگه تورو نداشتم ديگه ديوونه ميشدم با کي حرف مي
زدم ؟
خنديد
مهشيد  :برو به کارت برس  ،امشب شب کاري ؟
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 .من  :واي آره  ،بايد بخوابم از االن که شب سر حال باشم
مهشيد  :برو که سر عمل بايد به دکترا کمک کني اونجا فکرت فقط به کارت باشه  .خوب ؟
 .من  :چشم چشم
مهشيد  :آرام کار نميکنه يا نه شوهرش نميزاره ؟
من  :نه خودش داره تنبلي ميکنه ولي دوباره بايد بياد حدودا يک سالي هست نيومده سرکار
 .هردومون هم پرستاريم  ،کارش هم عاليه  .حيفه نياد بهش ميگم حتما
آرشا
 .تو شرکت مشغول بررسي نقشه بودم که گوشيم زنگ خورد  ،رونيکا بود
اخمي کردم اين سري چيکار داشت خدا ميدونه
من  :بله ؟
 .رونيکا  :سالم عزيزم
 .من  :رونيکا کارت و بگو لطفا
 .رونيکا  :آها باشه  ،راستش امروز بيا کافي شاپ کاره واجبي دارم
من  :اگه نخوام بيام ؟
! رونيکا  :اگه در مورد آرام باشه
 .آرام ؟ به آرام چي کار داشت ؟ اخمام بيشتر رفت تو هم
 .من  :آدرس و بفرست
 .رونيکا  :فقط تا يک ساعت ديگه اونجا باش باي
تماس و قطع کردم  ،گوشي و پرت کردم رو ميز چيزي که رونيکا بخواد در مورد آرام بگه
 .چيزه جالبي نيست مطمئنم  ،اميدوارم چيزي نگه که اعصابم بريزه بهم
کتم و برداشتم  ،بي توجه به نقشه از دفتر زدم بيرون که وسط راه رادمهر رو با چهره بهم
 .ريخته ديدم
من  :رادمهر ؟
رادمهر  :بله ؟
من  :چيزي شده ؟
 .رادمهر  :نه بابا ولي انگار تو چيزيت شده !  ،چرا شال و کالکردي انگار کالفه اي
 .من  :فعال دارم ميرم برگشتم ميگم
 .رادمهر :اوکي منتظرم
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 .....من  :برو به اون نقشه ِب ِرس ميدوني که اين کار خيلي مهمه و يه روز عقب جلو
 .رادمهر  :واي خدا تو خيلي حساسي آرشا برو باشه نگران نباش خودم جمع و جورش ميکنم
 .من  :باي
 .انقدر گيج بودم که به جاي آسانسور از پله ها رفتم پايين
نيم ساعت بعد به کافي شاپي که آدرس داده بود رفتم  .دور ترين نقطه نشسته بود و با گوشيش
 .کار مي کرد
من  :سالم
سرش و آورد باال
 .رونيکا  :سالم بشين
رو صندلي روبه روش نشستم
 .من  :بگو
رونيکا  :اول يه قهوه بخوريم بعد ديگه  ،هوم؟
عصبي باشه اي گفتم  .گارسون و صدا زد
چي ميل داريد ؟_
رونيکا  :دوتا قهوه و کيک نگاه عميقي بهم انداخت
 .رونيکا  :شکالتي
چشم غره اي بهش رفتم هنوز تو گذشتس  ،کيک شکالتي خيلي دوست دارم و داشتم اما واقعا
 .دوست نداشتم با رونيکا عاليقم و بگذرونم
 .رونيکا  :خوب چه خبر
من  :چيزي که ميخواي بگي بده ؟ خوبه ؟
.رونيکا  :اوم نميدونم چطور بگم اما واقعا حرفم صحت داره و دورغ نيست
 .گارسون سفارشارو آورد يکم که خورد گفت
 .رونيکا  :خوب باز کن ببين
پاکت بزرگي رو پرت کرد جلوم  ،استرسي که افتاده بود به جونم  .در پاکت و باز کردم چند تا
 .عکس داخلش بود
با دقت نگاه کردم عکس آرام و يه نفر ديگه که کامال لخت تو بغل هم بودن يه پتو روشون بود
 .عکساي بعدي هم داشتن باهم ميرقصيدن و بعضي هاش هم عکساي دونفره بود
 .فکر کرده باور ميکنم اينا همش دروغه دروغ محض
 .من  :خيال کردي که بخوام باور کنم اين کار ديگه تکراري شده
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! رونيکا  :اما واقعيته
من  :براي اين که من و واسه خودت نگه داري اينجوري خودت و به آب و آتيش نزن  ،چون
 .به چيزي نميرسي
 ....رونيکا  :اما آرشا
 .من  :خفه شو
 .عکسارو جلوي چشمش ريز ريز کردم
 .من  :هيچجوره نميتوني عشق من و نسبت به آرام کم کني
 .بلند شدم برم که دستم و گرفت
رونيکا  :اما اگه دليل کامال قانع کننده بيارم چيکار ميکني ؟
 .من  :هرموقع دليل قانع کننده آوردي بعد حرف بزن
رونيکا  :گفتم بگو چيکار ميکني ؟
با اخم گفتم
من  :بدون اينکه خبر دار شه ميرم  ،ميزارم خوش باشه  ،مثل بعضيا آويزون زندگيشون نميشم
 .با اينکه ميدونم مزاحمم
 .جمله آخر و با تاکيد گفتم که نفس عصبي کشيد و دستم و پرت کرد
 .رونيکا  :لياقت عشقم و نداشتي
پوزخندي زدم و ازش دور شدم
 .دختره احمق فکر کرده منم مثل خودشم
ولي ته دلم هنوز استرس داشتم
رونيکا
باورت نشده نبايد باورت بشه خوب معلومه زرنگي  ،اما وقتي صداي خوده آرام و بشنوي همه
 .چي حل ميشه
پول و رو ميز گذاشتم عصبي رفتم بيرون گوشيم و از کيفم برداشتم  ،زنگ زدم آرش
من  :سالم
آرش  :سالم خوبي ؟
من  :چي شد  ،انجام ميده ؟
 .آرش  :آره اما گفت هزينش زياد ميشه
من  :حدودا ؟
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 .آرش  :يه تومن
 .من  :چه خبره يه صدارو داره اديت ميکنه شاخ غول نيست که
! آرش  :بالخره داره يه جوري تحويل ميده که مو ال درزش نره
من  :کي ميتونه تحويل بده ؟
 .آرش  :کاره چند روزه
 .من  :شم اره کارتش و بفرست واريز ميکنم امشب تا هفته ديگه بايد حاضر باشه باي
بالفاصله زنگ زدم آرشا
آرشا  :بله ؟
 .من  :هفته ديگه منتظرتم همين کافي شاپ
! آرشا  :هيچجوره باورت نميکنم
! من  :صداي آرامت و وقتي با گوش خودت بشنوي باورت ميشه
! احساس کردم يه جوري شد
 .آرشا  :ب...باشه باي
 .هوم همينه ايول  ،موفق ميشم مطمئنم
آرام
دم در رفتم با خوشحالي پريدم بغلش
 .من  :سالم خسته نباشي
 .آرشا  :سالم
 .خنده از رو لبام محو شد
من  :چيزي شده ؟
 .آرشا  :نه يکم خستم لطفا واسه شام صدام نکن
من  :آرشا لطفا تو چشمام نگاه کن  ،ميگم چيزي شده ؟
با صداي نيمه بلند که باعث حيرتم شد گفت
! .آرشا  :گفتم خستم
با چشماي پرتعجب نگاهش کردم  ،بي توجه به من راهش و کشيد رفت  .آرشا آدمي نبود که با
من بد رفتاري کنه اين اخالق بدش و زياد ديدم اما فقط تو شرکت و  ....ولي من هيچ وقت نديدم که
 .روش اينطور تو روم باز شه
 .رفتم آشپزخونه و از سيمين خانوم يه سيني گرفتم تو بشقاب برنج و تو کاسه فسنجون ريختم
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 .يه پارچ آب و قاشق چنگالم کنارش
 ...سيمين  :مادر زحمت نکش
! .من  :نه سيمين خانوم ممنون خودم ميبرم
بدون در زندن رفتم تو اتاقش
 .آرشا  :سيمين خانوم شام نميخورم بريد بيرون
 .رفتم نزديکش و سيني و گذاشتم رو ميز
من  :بيا بشين شامت و بخور براي من ناز نکن  ،بگو چي شده بفهمم گناه من اين وسط چيه
 .خوب
! آرشا  :برو بيرون
من  :آرشا ؟
با داد گفت
 .آرشا  :برو بيرون
چشمام شروع کردن به باريدن بهم نگاه کرد توقع داشتم بياد سمتم بغلم کنه آرومم کنه  ،اما نه
! برعکس چشماش بي روح ترين حالت ممکن و داشتن
 .باعث شد شدت گريم بيشتر شه با دو از اتاقش خارج شدم
چرا ؟ چه مرگش شده بود که با من اينطوري رفتار مي کرد ؟ سيمين خانوم و وسط پله ها ديدم
!سيمين  :چي شده آرام ؟
انقدر حالم گرفته بود که ناي جواب دادن نداشتم سرم و باال حرکت دادم و از کنارش گذشتم
 .رفتم تو اتاقم
رفته تو اتاق کارش که چي ؟ با من بدرفتاره که چي ؟ سرمن داد ميزنه ! نکنه يکي ديگه رو
! دوست داره ؟ نه نه غير ممکنه
آرشا
چشماي گريونش و که ديدم قلبم فشرده شد اما با به ياد آوردن دليل قطعي رونيکا باعث شد
 .توجهي نکنم بهش
از اتاق که رفت بيرون خودم و سرزنش کردم
مگه مطمئنم از رونيکا ؟ دليلي آورده تا باور کنم ؟ اصال شايد نقششه که من و از آرام دور کنه
 ، .اما يه حسي جلوم و ميگرفت
نه ارزشش و نداره  ،کتم و از رو تخت برداشتم رفتم بيرون  ،پله هارو طي کردم  ،به اتاق که
رسيدم بعد از يه مکث درو باز کردم
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خوابيده بود  .رفتم باالسرش نوک بينيش نشون از گريش بود  .نشستم رو تخت و موهاش و
 .نوازش کردم
من  :آرام ؟
جواب نداد دوباره صدا زدم که چشماش و نيمه باز کرد  ،با ديدنم اخماش شديد رفت توهم و
 .دستم که روي موهاش بود  ،پس زد
 .آرام  :برو اونور
من  :چرا ؟
آرام  :تو خجالت نميکشي ؟! ،من با اون همه شادي و سرزندگي ميام درو به روت باز ميکنم با
بي احساسي تمام جوابم و ميدي  .ميگم اشکال ند اره خسته اس کوفته اس  .برات تو يه سيني شام و
! ميچينم سرم داد ميزني بدتر از اون که اشکامم ميبيني و برات مهم نيست
......من  :آرام باور کن کاري بود وگرنه من عم
آرام  :ببين آرشا هر عصبانيتي که از مشتري داري مگه قراره سره من خالي کني ؟
! من  :نه
آرام  :خوب پس لطفا اگه با مشکلي بر خوردي عصبانيتتو بزار پشت در بعد بيا تو  .که نه من
! اينطوري شه وضعم نه تو که اومدي منت کشي
و روش و کرد اونور
من :منت تورو نکشم منت کي و بکشم ؟
 .آرام  :منت هموني که ازش عصباني
 .نميدونستم بخندم يا گريه کنم همين بمونده بود برم منت رونيکارو بکشم
! من  :نه حاضرم هزاري منت تورو بکشم اما اون نه
اخمي کرد و مشکوک گفت
آرام  :آرشا مگه آدم منت مرد و ميکشه ! ؟
سوتي داده بودم اما با آرامش گفتم
من  :آره منت کشيدن تو مسائل کاري زياده اما من هيچوقت نه تو کار نه تو زندگي منت کسي
 ...و نميکشم جز
 .نگاش و تند برگردوند سمتم
! من  :تو
 .آرام  :کيه که قبولت کنه  ،اگه بدوني چقدر دلم شکسته هيچوقت اينطوري نميکني
پشت کرد بهم که بغلش کردم دم گوشش گفتم
! من  :نفس مني که
402

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
يک هفته بعد
آرام
خدايا چرا رفتارش برگشته من اون چشمارو ميشناسم با اين که پيشم ميخوابه قهر نيست  ،سعي
ميکنه خوشحال نگهم داره اما بعضي حرکتاش از فحش هم برام بدتره نميفهمم چه اتفاقي افتاده براش
!  ،گاهي اوقات واقعا به خودم شک ميکنم  ،که شايد مشکل از منه
يه شب که خونه نمياد خونه ام مياد مثل قبل نيست رفتارش حرف زدنش نگاهش  ،خدايا کمکم
 .کن
سيمين  :تو اين سرما نشستي پله ها ؟ بيا تو االن سرما ميخوري
من  :نه نه  ،راحتم ! شالم دورمه سيمين خانم
زد به صورتش
 .سيمين  :بلند شو ببينم سرما ميخوري ِ ،ا
حوصله کل کل نداشتم از جام پاشدم که چشمام سياهي رفت دستم و گرفتم به نرده
سيمين  :اي واي  ،بيا بريم داخل يه چيزي بخور از صبح همينطوري به يه نقطه زل زدي  ،بيا
بريم دخترم انقدر ناراحتي براي چيه ؟
دستم و گرفت  ،رفتم داخل عمارت من و رو مبل نشوند
سيمين  :بشين سوپ درست کردم بيارم بخوري فعال
! من  :نه خواهش ميکنم نه
 .سيمين  :حرف نباشه
يک ربع بعد با کاسه سوپ اومد سمتم
سيمين  :بيا سوپ و بخور نون هم همراهش يکم جون بگيري دلت که به حال خودت نميسوزه
! الاقل دلت براي آقا بسوزه که نگرانت ميشه
پوزخندي زدم  ،براي اونه که وضعم اينه
يه تيکه نون انداختم دهنم و مشغول خوردن سوپ شدم چون چاره نداشتم سيمين خانوم داشت
طلبکار نگاه ميکرد بهم و مجبور بودم بخورم  .کم کم داشتم تموم ميکردم که احساس کردم تمام
محتويات شکمم داره مياد باال  .کاسه رو گذاشتم رو ميز و با دو رفتم دستشويي هرچي خورده بودم
 .آوردم باال
سيمين  :خاک بر سرم چي شده
بي حال ليز خوردم رو زمين و گفتم
! من  :گفتم سوپ و نخورم سيمين خانوم
 .سيمين  :اتفاقا انقدر که نخوردي حالت اينه
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دوباره عق زدم
سيمين  :واي الهي بميرم نشين اينجا کثيفه
! من  :ول کن توروخدا سيمين خانوم
چشمام تار شدن و ديگه چيزي نفهميدم
مريم
از حموم اومدم بيرون و سارافون ليموييم و تنم کردم
واي امشب رادمهر و خانوادش ميومدن
صداي مامان و از پايين شنيدم
 .مهشيد  :دختر بيا پايين ديگه
يکم ادکلن زدم  ،از اتاق خارج شدم
 .من  :جانم مامان اومدم
مهشيد  :بيا ديگه
با صداي زنگ اف اف استرس گرفتم
مهشيد  :اومدن
 .من  :واي چه زود
با مامان رفتيم جلوي در اولين نفر يه مرد پيري بود که احتمال ميدادم پدرش باشه با لبخند
سالمي دادم که متقابال جوابم و داد  ،نفر بعد يه زن تقريبا تپل که لبخند زيبايي به لب داشت چهرش
 .شبيه رادمهر بود پس حتما مادرشه
با لبخند اومد نزديکم و صورتم و ب**و*سيد زير گوشم گفت
مهين  :خوبي عروس گلم ؟
لپام سرخ شدن  ،سرم و انداختم پايين
 .من بله ممنون
همونطور که سرم پايين بود کفشاي قرمز پاشنه بلندي رو روبه روم ديدم سرم و باال آوردم يه
دختره هيفده يا هيجده سوال آدامسش و باد کرد و آورد نزديک صورتم ترکوند با چشماي گرد
نگاهش کردم خنديد
ريما  :سالم ريما هستم ! زن داداش نازم چمطوره ؟
لبخندي رو لبم شکل گرفت خانواده با نمکي بودن
 .من  :خوبم عزيزم
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ريما  :اوه چرا سخت ميگيري راحت باش  .عزيزم واسم زياده نه اينکه تو خونه خيلي بهم
 .....ابراز ميشه
! رادمهر  :ريما لطفا حرف اضافه نزن برو بشين
! ريما  :اه ميبيني مريم جون اصال اعصاب نداره عاشق چيه اين شدي
تعجب کردم  ،يعني فقط با من اينطور برخورد خوب و ماليم داشت ؟
ريما که رفت نگاهش کردم که با اخم روش و ازم گرفت  ،دست گل و شيريني رو داد دستم
داشت مي رفت که صداش زدم
! من  :رادمهر
ايستاد نفس عميقي کشيدم و گفتم
 .من  :معذرت ميخوام  .بخدا نميدونستم رادمهر
 .برگشت و با اخم نگاهم کرد  ،با عجز بهش خير شدم که لبخند و چشمکي زد
 .چشمام گرد شد
من  :االن چي شد ؟
! رادمهر  :هيچي االن اومديم خواستگاري
من  :چي ؟
 .رادمهر  :بله
من  :رادمهر جدي باش راست بگو  ،االن اينجا چه خبره ؟ مهمونيه عادي يا خواستگاري ؟
 .رادمهر  :خواستگاري
لبخندي رو لبم اومد
! من  :واي اوکي
! رادمهر  :داشتي ميترشيدي نه
 .دست گل و شيريني رو يه دستم گرفتم و با دست آزادم زدم پشتش
من  :نه خيرم  ،برو پذيرايي االن شک ميکنن
 .رادمهر  :پوف مال من همه ميدونن جز بابا
! من  :منم همينطور
آرشا
رو صندلي نشسته بودم دير کرده چرا دستم و آوردم باال و به ساعت مچي که آرام براي تولدم
خريده بود خيره شدم از ُنه گذشته بود
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.با صداي تق تق کفش سرم و آوردم باال
 .بالخره اومد
چشمام و بستم و نفس عميقي کشيدم
رونيکا  :به به سالم ببخشيد اگه دير کردم
! من  :زود  ،فقط زود مدرکت و نشون بده
 .رونيکا  :اوه اروم پسر  ،ارزششو نداره
با دست کوبيدم رو ميز
 .من  :نشون بده اون المصب و
به دور اطرافش نگاه کرد و لبخند مصنوعي زد
 .رونيکا  :باشه داد نزن لطفا آبرومون و بردي
 .از داخل کيفش ظبط سوت بود فکر کنم بود که آورد بيرون
 .رونيکا  :گوش کن صداي عشقت و
و زد رو دکمه
رونيکا  :دوستش داري ؟
آرام  :کي ؟
رونيکا  :رهام
آرام  :آره عاشقشم  ،خيلي دوستش دارم  .بيشتر از جونم
رونيکا  :تو آرشا رو دوست نداري ؟
آرام  :نه ديوونه ايا من اون بوزينه رو دوست داشته باشم ! خيلي مزخرفه بابا  .با خنده ادامه
داد من عاشق اون واي خدا
کارد ميزدن خونم در نميومد باورم نمي شد اين صدا صداي آرام بود من براي دومين بار بعد
مرگ پدر مادرم بغضم گرفت
رونيکا  :پس رهام و دوست داري
آرام با خنده گفت
 .آرام  :آره آره ديوانه وار
از عصبانيت در حال انفجار بودم ظبط و برداشتم تو دستم گرفتم با تمام قدرت فشار دادم که
 .صداي شکستنش اومد
 .رونيکا  :چيکار ميکني آرشا
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پرت کردم جلوش
رونيکا  :بهم گفتي بدون اين که چيزي بگي بهش ميري ؟ زير حرفت نميزني که ؟
بدون اينکه نگاهش کنم گفتم
 .من  :نه
از کافي شاپ زدم بيرون دستام از عصبانيت ميلرزيد نشستم داخل ماشين و سرم و به فرمون
تکيه دادم
خدا لعنتت کنه  ،لعنتت کنه  .داد زدم
خدا لعنتت کنه آرام
براي اولين بار اشک ريخت م  ،من که عاشقت بودم لعنتي چرا اينکارو کردي؟ مشت کوبيدم
فرمون  .آرام زماني که وابستت شدم چرا اين کارو کردي ؟
آرام
چشمام و که باز کردم سيمين خانوم و ديدم
 .سيمين  :خوبي دخترم بيا يه پاکت آوردن گفتن براي تو هستش
اخمي کردم و به سختي از جانم بلند شدم
 .من  :ميدين لطفا
پاکت و باز کردم چندتا عکس بود آوردم بيرون با ديدنشون دنيا رو سرم خراب شد  .داشتم از
حال ميرفتم که سيمين خانم من و گرفت
 .....سيمين :هللا و اکبر تو که همين االن به هوش اومدي چرا دوباره
با چشماي اشکي عکسارو نشون دادم که من و نشوند رو تخت  ،مشغول ديدن عکس ها شد
چنگي به صورتش زد
! سيمين  :خاک بر سرم اينا الکين آرام باور نکني دخترم
سرم و به ديوار تکيه دادم  ،اشکام باهم مسابقه گذاشته بود ن
من  :چي از اين واقعي تر ؟
گرفت سمتم
سيمين  :نگاه کن  ،اخه به اقا ميخوره اينطور آدمي باشه اصال به دخترا رو نميداد تو جشنا که
! ديدم
يکم فکر کردم  ،راست مي گفت از کجا معلوم يکي اين کارو براي از بين بردن زندگيمون
 .انجام داده
نکنه  ،نکنه رونيکا اين غلط و کرده ! آره آره کاره خودشه حتما آتيش کلبه و اون اس ام اس
هاي الکي  .چرا زودتر نفهميدم
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! من  :آره آره سيمين خانوم فکر کنم کاره رونيکاس
سيمين  :اي دختره افريته ي جادوگر  ،خدا نگذره الهي روز خوش نبينه  ،شب که آقا اومد
! اينارو نشون بده
لبخندي زدم انگار اميدوارم شدم
من :حتما
دوشب گذشته بود اما نه زنگي زده بود نه پيامي به تمام بيمارستانا و کالنتريا رفتم اما انگار نه
.انگار  .دوشب بود که بالش زير سرم شاهد اشکام بود  ،آرشا داري چيکار ميکني ؟
گوشيم زنگ خورد با خيال اين که آرشاس زود جواب دادم
! من  :آرشا
.رونيکا  :به به سالم آرام خانوم
من  :بله ؟
رونيکا  :از آرشا چه خبر ؟
براي اين که حرصشو در بيارم گفتم
من  :باهم خيلي خوشيم االنم پيشه منه کارش داري ؟
اونقدر بلند خنديد که گوشي و از گوشم فاصله دادم
رونيکا  :واي دختر  ،چه احمقي تو ! آرشا جونم االن پيش خودمه خطم که ديدي مال آلمانه که
 .بهت زنگ زدم  ،اميدوارم با تنهايات خوش باشي
چيزي که ميشنيدم هيچ جوره قابل هضم نبود موبايل از دستم ليز خورد افتاد رو سراميک پاهام
سست شدن با صداي بلند جيغ زدم
من  :خدا
 .چشمام مثل بارون شروع کردن به باريدن در اتاق با شدت باز شد
ساغر  :آرام ؟
هق هق اجازه حرف زدن بهم نميداد
ساغر  :آرام چي شده ؟
به زور گفتم
من  :آر..شا
ساغر  :آقا چي ؟
به فرش کوچيکي که پهن شده بود چنگ زدم با شونه هاي خميده زار زدم با هق هق گفتم
من  :خدايا چرا ؟
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ساغر کاغذ و خودکاري آورد
 .ساغر  :نميتوني بگي  ،بنويس
 .به سختي رو کاغذ نوشتم آرشا با رونيکا رفتن آلمان
کاغذ و دادم بهش  ،با چشمايي که بي محابا اشک ميريختن نگاهش کردم  .اونم شکه شد نگاهي
 .به من کرد با ديدنم انگار دلش گرفت تو چشماش حاله اشک و ديدم
بغلم کرد
من  :آر ...شا رفت مي..ميدوني يعني چي ؟
 .ساغر  :عزيزه دلم توروخدا اينطوري گريه نکن
بي اختيار جيغ زدم
من  :چيزي براي از دست دادن ندارم هيچي ساغر  ،نه مادري  ،نه پدري  ،از تمام زندگيم يه
 .دخترا نگيم و داشتم که همونم ازم گرفته شد  .ساغر تو بگو گناه من چي بوده
شونه هاش لرزيدن
! ساغر  :تحمل کن آرام بخاطر من
من  :چي و تحمل کنم ؟ بدبختيم و ؟ ها ؟
 .انقدر گريه کرده بودم که ديگه نا نداشتم ساغر به زور بغلم کرد  ،من و گذاشت رو تخت
 .رفت پايين که دوباره با صداي بلند زدم زير گريه
صداي ناراحت سيمين خانوم وسط راه پله ميشنيدم  .خدايا همه ي اينا خوابه نه ؟
بخواب آرام بخواب اينا يه کاب**و*سه
 .واقعيت نيست
آرشا
 .به ساعت دستم نگاه کردم اسم آرام کنار اسمم خودنمايي ميکرد
آرام  ،آرام  ،آرام  ،آرام زندگيم پر شده بود از آرام چيکار کردي باهام دختر  ،از اين به بعد
! بايد مثل گذشتم با قرص خواب بخوابم  .قرص خواب آرام ديگه تموم شد
 .پوزخندي به زندگي مزخرفم زدم
 .رفتم تراس يه سيگار روشن کردم پک عميقي بهش زدم و دودش فوت کردم هوا
صداي رونيکا من و از فکر آورد بيرون
! رونيکا  :انگار اون چي داشت که انقدر فکرشي
داغ شدم از عصبانيت
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من  :اون نه آرام  ،آرام  ،اون هنوز زنه منه که داري ميگي اون  .طالقم بگيرم اون نيست
 .آرامه حق نداري جلوي من اينطور در موردش صحبت کني  .گمشو داخل
با چشماي گرد نگاهم کرد که سيگار و کنار لبم گذاشتم
شايد اون واق عا دوستم داشت و من چشمام کور شده بود ! اما نميتونم عشقش و قبول کنم .
 .هيچوقت هيچکسي نميتونه مثل آرام جاش تو قلبم باشه
 .دکمه هاي پيرهنم و بستم رفتم به يکي از نزديک ترين بار ها
تا تونستم خوردم انقدر خوردم که حالم بد شد يکي از کارکناي اونجا با لبخندي به من گفت
ايراني ؟_
با تعجب گفتم
من  :آره
 .ميدونستم زير لب خيلي آرام آرام ميکني _
پوزخندي زدم
! من  :بدبخت شدم
 .ميخواي به من بگو _
 .من  :بيا اينجا بشين
کنارم نشست و شروع کردم به حرف زدن
يه روز تصميم گرفتم برم ايران براي هميشه  ،همه چيزم و فروختم و رفتم پيشه مادربزرگم _
 ،در عمارت وکه باز کردم دختره غد و يک دنده اي بغلم کرد که بعد گفت فکر کرده دوستشم  ،حتي
معذرت خواهي نکرد  .انقدر پرو بود و زبون دراز که خدا ميدونست ! خدمتکار اونجا بود يه روز
تصميم گرفتم خدمتکار خودم بشه تا اذيتش کنم اما زهي خيال باطل چيزي که ميخواستم نشد دلم اين
 .وسط رفت به معناي واقعي عاشقش شده بودم ديوونه وار
همه چي تکميل بود تا زماني که  .مکثي کردم بغضي بود که داشت خفه ام ميکرد  .اشکريختم
و گفتم
من  :فهميدم بهم خيانت کرده  ،کسي که نفسم به نفسش بند بود بهم خيانت کرده بود  .من و
 .بازي داده بود
دوبار زد پشتم
 .گريه نکن  ،مرد و گريه ؟ گريه نکن داداش منم زخم تورو خوردم  ،اما االن ازدواج کردم _
 ! .من  :نه اون آرامشه من بود من ديگه آرامشي مثل اون ندارم
مريم
از پله ها اومدم پايين
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 .مهين  :خوب
من  :بله
همه دست زدن به رادمهر نگاه کردم که لبخند پهني رو لبش بود  .جلوي خندم و گرفتم پسره ي
ديوونه  .موبايلم تو جيبم لرزيد اسم ساغر و که ديدم با ترس جواب دادم حتما اتفاقي افتاده که زنگ
 .زده وگرنه آرام زنگ ميزد
با معذرت خواهي رفتم آشپزخونه و جواب دادم
من  :جانم چيزي شده ساغر ؟
با صداي لرزوني گفت
ساغر  :خانوم  ،آقا از ايران رفتن مثل اين که فکر کنم آرام خانوم و ترک کردن  ،زودتر بيايد
! اينجا حالشون خيلي بده به زور خوابونديمشون
شکه شدم دهنم باز نميشد چي داشتم ميشنيدم ؟ چي داشت ميگفت ساغر  ،خداي من اون سري
! بابت شيرين خانوم با بدبختي برگردونديمش  .نفسم گرفت خواهرم دوباره ضربه ديد
 .من  :س..ساغر خداحافظ
با چشماي اشکي از آشپزخونه رفتم بيرون تند تند پله هارو طي کردم که صداي بابا و مامان و
 .شنيدم  .لباسام مناسب بودن فقط يه شال گذاشتم و اومدم پايين
بابا بلند صدام زد که برگشتم
نويد  :مريم داري چي کار ميکني  ،کجا ميري ؟
با بغض گفتم
من  :آرام
مامان و بابا و رادمهر با تعجب نگاهم کردن
اشکام و پس زدم
 .من  :بعدا توضيح ميدم ببخشيد بايد برم
از خونه زدم بيرون که پشت سرم رادمهر اومد
 .رادمهر  :بيا خودم ميبرمت
داخل ماشينش نشستم که گفت
رادمهر  :چي شده ؟ ميشه توضيح بدي ؟
 .من  :آر..شا از پيش..آرام ..ر ...فت کال ..از ايران رفت
پاش و گذاشت رو ترمز و ماشين و گوشه ي خيابون پارک کرد
رادمهر  :چي ؟ مگه ديوونه اس ؟ غلط کرده پسره ي احمق براي خودش کجا رفته ؟
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 .من  :نميدونم  ،نميدونم فقط بريم لطفا
نيم ساعت بعد رسيديم عمارت نگهبان با ديدنمون در و باز کرد قدمام رو تند کردم در اصلي و
باز کردم که ساغر و ديدم
من  :کجاست ؟
 .ساغر  :اتاقشون
پله هارو رفتم باال در اتاقش باز کردم با ديدنش حالم بدتر از قبل شد لباس آرشا بغلش بود رفتم
 .نزديکش و صداش زدم
 .چشماي پف کردش از گريه رو باز کرد با ديدنم لبخندي زد
 .آرام  :سالم
من  :آرام ؟ حالت خوبه خواهري ؟
آرام  :چطور ؟
! من  :آرشا
اخماش رفت توهم يکم فکر کرد و چشمش افتاد به لباس دستش با چونه ي لرزون گفت
 .آرام ؛ آ...آرشا
 .من  :آرام لطفا
 .آرام  :يعني خواب نبودن نه ؟
دستام و گرفت و فشار داد
آرام  :تو ؟ تو بهم بگو  ،بگو اينا خوابه  ،توروخدا بگو اينا کاب**و*سه مريم من نميتونم مريم
... .م ..من
بي حال افتاد روتخت که ترسيدم
سيمين خانوم اومد باال
 .من  :آرام آرام
سيمين  :دخترم ببرينش بيمارستان ميدوني اين چندمين باره يکبار هم باال آورد
با دو از اتاق رفتم بيرون
 .من  :رادمهر  ،بيا باال حالش بد شده
رادمهر با ناراحتي اومد باال که سريع گفتم
 .من  :حالش بده بلندش کن ببريمش بيمارستان
رادمهر بغلش کرد که من زودتر رفتم پايين درو و باز کردم سريع سوار ماشين شديم  ،سه مين
بعد کنار بيمارستاني نگه داشت با رادمهر برديمش داخل بيمارستان که پرستار اومد نزديکمون
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چيزي شده ؟_
 .من  :حالش بد شد قش کرد
 .بزاريدش رو اين تخت_
 .خوب اونجا بشينيد ما کارهاي الزم و انجام ميديم نگران هم نباشيد_
 .من  :ممنون
رادمهر  :رسما اين پسره ديوونه شده مثال که چي رفته آلمان  ،به خدا اگه االن جلوم بود يدونه
 .ميزدم تو ده نش تا بفهمه  ،نه فکره اون دختره نه فکره شرکت
شرکت به درک اين دختره بدبخت با احساسش بازي شده چطور انقدر بي مسئوليته اين بشر ؟
 .من  :حتما ايميلي چيزي بهش بزن بپرس چرا اين کارو کرده
 .رادمهر  :بهش ايميل زدم بايد صبر کنم جواب بده
 .چنددقيقه اي گذشته بود که دکتر اومد نزديکمون
من  :آقاي دکتر چي شد ؟
براي چي اين خانوم و تحت فشار ميزاريد ؟ _
من  :چطور ؟
چطور خانوم ؟ ايشون يک ماه و نيمه حاملن نميدونيد بايد مراقب باشين تا فشاري روشون _
نباشه ؟
! من  :ببخشيد نميفهمم
 .رادمهر  :ميشه بيشتر بگيد
 .ايشون حامله ان _
 .من و رادمهر شکزده به هم خيره شديم
يعني چي ؟
تو اين آشفته بازار حاملگي ؟
آرام
چشمام و آروم باز کردم  ،اينجا کجاست ؟ به پرستاري که داشت سِ رُ م و بررسي ميکرد نگاه
کردم
من  :ببخشيد من اينجا چيکار ميکنم ؟
بالخره به هوش اومدي _
من  :چيزي شده ؟
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نه بزار همراهات و بگم بيان برات ميگن چون من کار دارم نميتونم برات جزء به جزء بگم _
.
 .من  :ممنون
دو دقيقه بعد رادمهر و مريم و ديدم
مريم  :آرام حالت خوبه ؟
اعصابم خيلي خورد بود براي همين با لحن تندي گفتم
من  :اينجا چيکلر ميکنم ؟ ميشه از اين بيمارستان لعنتي بريم ؟ حالمم خيلي خوبه  !.ميزاشتيد به
.درد خودم بميرم ديگه
با گريه ادامه دادم
 .من  :چرا ولم نميکنيد ؟ هوم ؟ مثل همون عوضي که عاشقش بودم و تنهام گذاشت
مثل همون بي احساسي که بدون در نظر گرفتنم گذاشت و رفت  .دستم و گذاشتم روچشمام و
 .هق هق ميکردم
که احساس کردم مريم بغلم کرد
 .من  :و..لم ...کنيد ديگه
مريم  :فدات بشم اتوروخدا گريه نکن چرا انقدر داري خودت و عذاب ميدي ؟ ،التماست ميکنم
 .انقدر گريه نکن
من  :بريم عمارت  ،من اينجارو دوست ندارم لطفا
 ...مريم  :باشه باشه  ،االن از دکترت ميپرسم
من  :مگه من مريضم که ميخواي از دکتر بپرسي ؟
مريم  :ن..نه نه اصال فقط بالخره بايد  ...بايد يه پرس و جويي بشه ديگه نه ؟
اخمي کردم چرا هل شده نکنه داره چيزي و مخفي ميکنه ؟ بيخيال آرام بخاطر اون قرار نيست
!به زمين و زمان شک کني که
من  :باشه برو
 .به رادمهر نگاه کردم خبري از چهره شاد و سرخوشش نبود
من  :تو چرا ناراحتي ؟
 .رادمهر  :توقع داري شاد باشم ؟ پسره ديوونه معلوم نيست داره چه غلطي ميکنه تو و بچ
حرفش و قطع کرد
من  :من چي ؟
 .رادمهر  :تو  ،شرکت  ،بچه هاي شرکت لنگ ميمونن خوب
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من  :آها ميشه درموردش نگيم ؟ اصال بحث هايي که به اون ختم ميشه رو نه تو بگو نه مريم
! چون به اسمش و چيزايي که بهش مربوطه آلرژي دارم
رادمهر  :خواهر به من آلرژي داري ؟
لبخند بي جوني رو لبم اومد
! من  :نه تو استثنايي
 .رادمهر  :آفرين بخند
در اتاق باز شد و مريم اومد داخل
 .مريم  :بزار پرستار سِ رُ م و دربياره از دستت بعد بيا کمکت کنم حاضر شي
بي توجه سرم و از دستم کشيدم و دستمال کاغذي و گذاشتم روش تا خون رو جذب کنه
مريم  :چيکار ميکني ؟
 .من  :خوبه خودمون پرستاريم  ،بيخيال مريم حال ندارم
..مريم  :آخه آر
برگشتم سمتش
 .مريم  :باشه باشه آروم باش
رفتم سمت لباسام  ،مريم و رادمهر رفتن بيرون لباسام و پوشيدم  .خدا لعنتت کنه آرشا نميگذرم
! ازت
دراتاق و باز کردم رفتم بيرون  ،همراه مريم از بيمارستان خارج شديم
مريم  :آرام؟
من  :بله ؟
مريم  :ميگم االن حالت خوبه ؟
! من  :اين چه سواليه ميپرسي ؟ آره ديگه اون ديگه ب ..ب ..برام مهم ني ..ست برام مرد
 .در ماشين و ب از کردم  ،بي توجه به قيافه متعجبش نشستم و منتظر موندم تا بيان
 .دو مين بعد بالخره اومدن
.مريم کنارم نشسته بود اواسط راه بوديم نگاهش کردم انگار ميخواست چيزي بگه
 .من  :بگو
 .مريم  :نه ميخوام به رادمهر بگم
 .من  :تو مگه تعارف داري بگو ديگه
 .مريم  :باشه  ،را دمهر مغاره به چشمت خورد برو براي آرام يکم خوراکي بخر بخوره
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 .رادمهر  :براي چي دو ساعته دارم ميگردم اين سمت
 .مريم  :آها
من  :صبر کن ببينم شما چتونه ؟ ها ؟ مگه من چه مرگم هست که داريد اينطوري ميکنيد ؟
 .بريم عمارت من هيچي نميخوام
رادمهر  :نچ ِا يعني چي ؟
 .من  :يعني همين که گفتم
! مريم ِ :ا آرام
من  :مريم آخه نگاه کنيد رفتارتون و  ،مگه چي شده که انقدر نگرانيد اونجا که هي حالت خوبه
 .؟  ،بعد که زمان حرف زدن هل ميشي
االنم که خوراکي بايد بخورم خوب ميرم عمارت قول ميدم يه چيز کوفت کنم نگران نباشيد
 .نميميرم
اگه قرار بود بميرم که انقدر عذاب نميکشيدم ! اون بااليي نميدونم با همين غمي که دارم چرا
 .من و نگه داشته خوب منم بزن بميرم راحت شم ديگه
روم و کردم طرف مخالف که صداشون و شنيدم
خدانکنه _
من  :خدانميکنه ها ولي شايد بندش خسته شده باشه  ،اگرم خسته شده باشه ديگه نميتونه  ،اگر
 .هم نتونه خودش و ميکُشِ ه
 .مريم ِ :ا يعني چي بخدا قسم اگر باليي سر خودت بياري هيچي
من  :پوف خودت از زندگيم خبر داري جاي من بودي حاضرم قسم بخورم زودتر خودت و
 .راحت ميکردي
 .مريم  :آرام مرگ مريم اين حرفترو نزن دارم ميگم مرگ مريم
من  :خوب خوب  ،باشه  ،رادمهر کجاست ؟
 .مريم  :فکر کنم رفت سوپر مارکت
 .من  :اين همه روضه خوندم براي کي بود
خنديد
 .مريم  :ببخشيد ديگه آرام  ،حاال خريد بايد بخوريا
چشم غره ي توپي براش رفتم
مريم  :باشه آرام !؟
 .من  :خوب
 .مريم  :عاشقتم که
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 .چند دقيقه بعد رادمهر اومد
من  :ببينم من داشتم واست روضه ميخوندم ؟
! رادمهر  :نه اما سالمتيت براي ما مهمه
 .سرم و چپ و راست تکون دادم
شير کاکائو و کيک و گرفت سمتم بي ميل  ،براي راحتي از دست حرفاشون شروع کردم به
 .خوردن
وقتي رسيديم عمارت يک راست رفتم داخل اتاقم  ،سرم خيلي درد ميکرد تير مي کشيد  .در
اتاق باز شد
 .مريم  :بيا غذا بخور
چشمام و با تعجب باز کردم
! من  :مريم همين االن تو ماشين يه کوله بار خوردم
 .مريم  :نه اينم بخور بعد بخواب
 .مشکوک نگاهش کردم
 .من  :تا بهم نگي اين کاراي مسخرتون براي چيه لب نميزنم
آب دهنش و قورت داد
 .مريم  :راستش ميدوني
 .من  :مريم الزم نيست بترسي اگه بيماري خاصي دارم بگو حوشحال ميشم اتفاقا
مريم  :آخه احمق اگه مريض بودي بهت غذا و  ...ميداديم ؟
 .من  :بگو
 ...مريم  :ميدوني  ،آخه تو  ...تو
 .من  :مريم سکته کردم ِد بنال
مريم  :تو  ...تو حامله اي
من  :چي ؟
مريم  :تو حامله اي
بهت زده نگاهش کردم  ،مريم چي ميگفت ؟ واي نه خدا من نميخوام  .چشمام سياهي رفت که
نشستم رو تخت  .زمزمه کردم
! من  :خدا لعنتت کنه آرشا
 .خدايا دلم ميخواد بميرم  ،اشک ميريختم که مريم اومد کنارم
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مريم  :چرا گريه ميکني خوب ؟
من  :چ ...چرا ؟ من نميخوام بچ ه  ..اي داشته ب ..باشم که نتونه مثل بچه هاي د..يگه خوش
 ....باشه  .ميخواستم بچم بتونه دست د ...ست پدرش و
 .هق هق امونم و بريد
مريم  :بابا گريه نکن ديگه اه  .اصال مگه نگفتي اگه بگم غذا ميخوري ؟
 .من  :مريم اگه يه ذره هم دوستم داري برو بيرون بزار يکم فکر کنم
 ..مريم  :اما
 .من  :خواهش کردم
رفت بيرون  ،به شکمم نگاه کردم  ،يعني االن يه جنين اين جاست ؟
آخه بچه من تورو تو اين شرايط ميخواستمت ؟ تو شرايطي که نميخوام حتي اسمش بياد االن
 .من با بودن تو هرروز بايد اون و ياد بيارم
! هرروز
حاله اي از اشک ديدم و تار کرد همونطور که نشسته بودم دراز کشيدم رو تخت و گريه کردم
 .براي خودم و زندگيم
 .انقدر گريه کردم که خوابم برد
چشمام و به سختي باز کردم صداي رادمهر و از پشت در شنيدم
! مريم  :اَ چه آدميه
 .رادمهر  :پيامامم که جواب نميده  ،پسره ي احمق بزنم داغونش کنم
مريم  :چجوري به آرام نشون بديم ؟
اخمام رفت توهم  ،از جام بلند شدم و در اتاق و باز کردم که پاکت و چندتا برگه ديدم دست
مريم
من  :اونا چيه .؟
مريم ِ :ا بي..بيداري؟
برگه هارو از دستش کشيدم بيرون  ،با ديدن برگه اول اعصابم ريخت  ،بقيه رو هم ديدم که
 .سند عمارت و ماشين و  ....زده بود به نامم
پولت بخوره تو سرت عوضي
 .طالق غيابي ميگيري ! به درک  ،به جهنم
مريم  :آرام ؟
نگاهش کردم
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مريم  :چيزي شده ؟
من  :نه اصال خوشحالم شدم  ،خيلي هم خوب خيلي هم عالي  ،کاره خوبي کرد اولشم مال هم
نبوديم طالق گرفته ديگه
برگه رو جلوي چشمش تکون دادم
 .من  :به درک بره بميره
 .رادمهر  :آروم باش
بغض کردم
من  :چي چي و آروم باش رادمهر عشق و حالش و کرد آخرش همه بدبختي هارو گذاشت
! براي منه ساده همراه يه بچه تو شکمم که معلوم نيست سرنوشتش چيه
براي چندمين بار زدم زير گريه
من  :چقدر ديگه بايد تحمل کنم؟  ،همه چيزم اون بي شرفي بود که تنهام گذاشت نميگذرم  ،به
 .خدا ميسپرمش اون لعنتي و  ،من عاشقش بودم و جواب عشقم و اينطوري داد
 .رفتم اتاق و در و محکم بستم نشستم رو پارکت  ،سرم و رو پام گذاشتم يه دل سير گريه کردم
يدفعه حالم بد شد از گريه دست کشيدم و رفتم دستشويي چند بار عق زدم  .که در دستشويي با
 .شدت باز شد
!مريم  :آرام خوبي ؟
عرق سردي رو پيشونيم نشسته بود شلنگ و گرفتم باال و رو کل صورتم گرفتم  ،دست و پام
 .شل شده بودن مريم دستم و گرفت  ،برد رو تخت نشوند
مريم  :آرام چرا انقدر به خودت فشار مياري ؟
 !.من  :واي ح..حال ندارم
گونه هاش خيس بودن
مريم  :بخدا اگه بدوني با هر ناراحتيد چقدر قلبم درد ميگيره هيچوقت خودت و عذاب نميدي ،
آرام تو ميدوني من کم تحملم پس چرا اينکارارو ميکني چرا گريه ميکني ؟ تو برام کمتر از خواهر
! نيستي
 .لبخند محوي از مهربونيش رو لبم اومد
! من  :گريه نکن توام
مريم  :برو بابا من براي کي گريه ميکنم ؟ براي تو بخاطر تو  ،تو اذيت نکن منم گريه نميکنم
.
 .بلند شو بريم صبحانه بدم بخوري
 .من  :خودم ميخورم
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 .مريم  :باشه اما بيا پايين
من  :باشه برو
رفت بيرون که چشمم مجدد خورد به اون برگه هاي کذايي
آه خدا
از جام بلند ش دم و رفتم بيرون همينطور که پله هارو طي ميکردم صداي مريم و از پايين شنيدم
 .مريم  :اوف بدو بيا ديگه تا تو بياي صبح شده
 .پوزخندي زدم تو جاي من که نيستي مريم  .خدايا صبر عيوب بهم بده
پله آخر و اومدم پايين و مريم دستم گرفت  ،نگاهش کردم لبخند محوي رو لبش خودنمايي
 .ميکرد
! مريم  :آخي  ،نازکشيدنت سخته ها
 .صندلي و کشيد عقب و بهم اشاره کرد که بشينم
رو به مريم گفتم
من  :خوب خواستگاري چطور پيش رفت
مريم لپاش سرخ شد مثال خجالت کشيده  .رادمهر بهش خنديد و گفت
! .رادمهر  :نگاه کن براي من از اين لپ قرمزيا نميکنه براي ديگران گوجه ميشه
 .مريم ِ :ا رادمهر خوب خجالت ميکشم ديگه
 .رادمهر  :برو کم ادا در بيار
 .مريم  :حاال
رادمهر نگاهم کرد و ادامه داد
 .رادمهر  :وهللا بي مقدمه بگم رفتيم باال تو اتاقش و بماند
مريم دوباره سرخ شد
مريم  :وا رادمهر يعني چه جلوي کسي اينطوري نگيا ِ ،ا زشته شرف و آبرومون و ميبري تو
 .بخدا
رادمهر  :هيچي خواهر من رفتيم اتاقش يکم باهم حرفاس الکي زديم و اومد پايين بد از عنري
! .تونستيم بله رو بگيريم
يه ليوان شير و سر کشيدم
 .من  :خوب مهريه
! رادمهر  :مهريه هم نشد که درموردش حرف بزنيم
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اخمي کردم
من  :چرا ؟
 .رادمهر  :راستش چيز شد
 .....مريم  :ساغر زنگ زد و گفت قش کردي  ،و اينکه آرشا
دستم و اوردم باال
! من  :اوم باشه  ،باشه اسم لعنتيش و نيار مريم
 .مريم  :معذرت ميخوام
من  :نه نه بيخيال اصال ايشاهلل کي عروسيه ؟
 .مريم  :اوه هنوز نامزد نشديم
 .من  :خوب بگيريد
مريم  :بخوايم هم نميشه
من  :چرا ؟
 .مريم  :يکم آبا از آسياب بيوفته بعد ميبيني که اوضاع رو
 .من  :مريم لطفا نميخوام بيشتر از فاصله بيوفته  ،ميتونيد نامزديتون و بگيريد با خيال راحت
...مريم  :آرام ببين هي
اخمي کردم
 .من  :مريم من دارم ميگم پس نامزديتون و ميگيريد  ،نامزدي شما هيچ ربطي به بقيه نداره
 .لقمه نون و پنير و گذاشتم دهنم
 .مريم  :باشه ديگه
 .من  :خوبه
حسابي که خودم و تقويت کردم از جام بلند شدم رو مبل نشسته بودم که ساغر امد نزديکم
ساغر  :سالم آرام خوبي ؟
لبخندي زدم و چشمام و به نشونه آره بستم
 .ساغر  :خداروشکر
من  :چيزي شده ؟
 .ساغر  :نه يه ليوان قهوه درست کردم بخور
 !.من  :ممنونم ساغر جوني
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 .لبخندي زد و گذاشت رو عسلي کنار مبل زيرلب غرغر کرد
من  :ساغر بگو خوب
ساغر  :ظرفا مونده ظرفشويي ميزم مونده االنم که بايد برم رختکن براي لباسا امروزم خواهرم
 .زايمان داره
من  :ساعت چنده ؟
 .ساغر  :يک ساعت ديگه
 .من  :رختکن و خودم ميرم لباسارو ميارم
...ساغر  :من مگه گفتم که انج
 .من  :نه آخه ميخوام برم راشل و ببينم  .پس موردي نيست برو برو
 .ساغر  :عاشقتم ممنون از مهربونيت
 .لبخندي زدم
از رو مبل بلند شدم  ،رفتم طرف در اصلي وقتي اومد بيرون سرم پايين بود که به کسي
برخوردم نگاه کردم .رادمهر بود
 .من  :ببخشيد حواسم نبود
خم شدم تا کاغذي که افتاده بود از دستش و بردارم
 .رادمهر  :نميخواد خودم برميدارم
 .از رو زمين برداشتم و قبل از اين که بدم بهش نگاه کردم  .قلبم از حرکت ايستاد
 .اين عکس  ،عکس برادر گم شدم بود ! با تعجب رو بهش گفتم
من  :اين عکس دست تو چي کار ميکنه ؟
لبخندي زد
 .رادمهر  :ببخشيد که عکس خودم و نگاه ميکردم
ناباور بهش خيره شدم
رادمهر  :آرام چرا اينطوري نگاه ميکني ؟ جن ديدي ؟
 .زد زير خنده اما من به رادمهر  ،به کسي که يقينا َ ََ  ،قطعا برادرمه نگاه کرد
زير لب با چونه لرزون گفتم
! من  :داداش
با لبخند محوي گفت
رادمهر  :چي
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!من  :تو داداشمي ؟
 ....رادمهر  :آره ديگه توام مثل خواهرمي برام  ،پس چي
چهره خجالت زده اي گرفت و با دست چنگي زد به صورتش
 .من  :رادمهر جدي باش من مبگم تو برادر تني مني  ،برادر واقعي
 .لبخندش محو و جاش و به اخم داد
! .رادمهر  :چي ميگي ؟ اين چه حرفيه ميزني تو آرام
 .من  :دروغ نميگم رادمهر  ،بيا  ،بيا همراهم
پشت کردم بهش و سريع رفتم داخل اتاق قبليم از داخل کشو يه عکس کوچيک بيرون آوردم و
 .نشونش دادم
 .من  :ببين
 .رادمهر عکس و گرفت  ،نگاه عميقي انداخت
! رادمهر  :آرام جان شايد تشابه فقط همين
يکم فکر کردم
 .من  :باشه اما يه مورد ديگه اگه نبود پس من اشتباه کردم
رادمهر  :چي ؟
 .من :آستينت و بزن باال
رادمهر  :چرا ؟
!من  :خواهش ميکنم رادمهر
تا بازو داد باال که خالش و ديدم
من  :آره رادمهر تو  ...تو برادرمي  .اصال بيا بازو من و نگاه کن مامان هميشه بهم ميگفت
 .که من و تو يه خال داريم  .که اون خال و مامان رو بازوش داشت
رادمهر  :ي ..يعني چي ؟
 .من  :يعني که تو برادرمي من مطمئنم رادمهر
! رادمهر  :پس مامانم  ،خواهرم
 .من  :باشه رادمهر اصال آزمايش ميديم
 .رادمهر  :آره
.در اتاق باز شد و مريم اومد داخل با تعجب به من و رادمهر نگاه کرد
 .مريم  :چي شد
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رادمهر با چهره آشفته رفت بيرون
مريم  :چي شد آرام ؟
 .من  :مريم فکر کنم رادمهر برادرمه
چشماش گرد شد
مريم  :چي ؟
 .من  :آره به احتمال هشتاد درصد آره
 .مريم  :اَ چه عجيب  ،ميبيني دنيارو کوه به کوه نميرسه ولي ادم به آدم ميرسه
من  :چه ربطي داره ؟
 .مريم  :منظورم اين بود که دنيا چقدر کوچيکه ! حاال چرا ناراحت بود
 .من  :باالخره سخته براش  ،پدر مادرش يکي ديگه ان
مريم  :اَ حواسم نبود  .اي واي فداش بشم االن ناراحته ؟
 .من  :حتما ديگه  ،واي بايد آزمايش هم بديم خداکنه برادرم باشه اون موقع يه نفر و دارم
 .مريم  :سالم خواهر شوهر جونم
 .من  :فعال که چيزي دقيق معلوم نيست
مريم  :استرس داري ؟
 .من  :آره خيلي ميترسم اشتباه کرده باشم اما من خيلي دلم ميخواست بتونم برادرم و پيدا کنم
 .مريم  :آره حس خوبيه  ،من برم پيشه رادمهر
من  :برو برو  ،راستي بهتره هردوتون بريد خونتون الزم نيست نگران من باشيد دارم خواهش
 .ميکنم  ،خودم مراقب خودمم
مريم  :مطمئن باشم ؟
 .من  :آره
 .مريم  :اما من هرروز بهت سر ميزنم
من  :باشه
 .مريم  :ميرم پايين
نشستم رو تخت واي خدا چه خبره واقعا ؟ چرا همه چي توهمه ؟ دارم ديوونه ميشم  !.همش
 .شک ! يا منفي يا مثبت
خسته شده بودم اما وقتي االن فهميدم يه نفر و دارم يکي از خون من هست خيلي خوشحال شدم
 .و هستم اما اون غمي که تو دلمه با هيچ چيزي درست نميشه
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آرشا
نشسته بودم رو تخت که دستي رو بازوم کشيده شد .نگاه کردم از عشوه ها و ناز هاش حالم
! بهم مي خورد نميدونم چرا ؟ اما هرکاري ميکنه نميتونه من و مجذوب خودش کنه
رونيکا  :خوبي عزيزم ؟
! من  :رونيکا حوصله ندارم
 .رونيکا  :جونم بگو هرکاري بخواي انجام ميدم
! من  :از من دور شو
با اخم روش و گرفت از من
رونيکا  :آرشا مگه من چيکار بايد ميکردم که نکردم ؟ ها ؟
هرروزي که ميگذره به جاي اينکه رفتارت بهتر شه بدتر ميشه  .من سعي ميکنم بهترين
 .برخورد و باهات داشته باشم
! من  :رونيکا بس کن لطفا  ،نکنه توقع ديگه اي از من داري اولشم گفتم تو قلب من فقط آرامه
رونيکا  :چرا با اين که صداشم شنيدي اينطور ميگي ؟
 .من  :چون هنوز دوستش دارم
 .رونيکا  :من چي ؟ منه بدبخت که عاشقتم چي ؟ دوست دارم آرشا کاش بفهمي  .کاش
 .از جاش بلند شد  ،رفت بيرون
 .يه حسم ميگفت نه گناه داره واقعا عاشقته حسه ديگه ام ميگفت نه نقشه اش هست
 .از رو ميز عکسش و برداشتم و نگاه کردم  .آرام چرا باهام اين کارو کردي ؟
 .هوف هوف
 .سيگارم و روشن کردم با عکسش حرف ميزدم
 .پوزخندي زدم ! کاره هرروزمه
 .اعصابم به هم ريخته بود
گوشيم و برداشتم يکي از آهنگا رو پلي کردم
تماشا کن اين لحظه هايي رو که
دارن خيس ميشن چشام روبروت
نشستم بگيرم با اين گريه ها
..جواب سواالمو از اين سکوت
ببين روبروي تو زانو زدم
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نميخوام با اين غصه ها سر کنم
نشستم همين جا ببينم تورو
ببينم تورو بلکه باور کنم
با اين که کنارم نميبينمت
با اين که نميخواي چيزي بگي
کنار تو آرامشي با منه
که مشکوک ميشم به وابستگي
سرم روي اين خاک ميمونه تا
نگي توي گوشم بخشيدمت
شبيه همون لحظه هايي شدي
که هر شب تو رويام ميديدمت
ببين روبروي تو زانو زدم
نميخوام با اين غصه ها سر کنم
نشستم همين جا ببينم تورو
ببينم تورو بلکه باور کنم
با اين که کنارم نميبينمت
با اين که نميخواي چيزي بگي
کنار تو آرامشي با منه
که مشکوک ميشم به وابستگي
با اين که کنارم نميبينمت
با اين که نميخواي چيزي بگي
کنار تو آرامشي با منه
..که مشکوک ميشم به وابستگي
زمزمه کردم
 .کنار تو آرامشي با منه که مشکوک ميشم به وابستگي_
 .آرامشم ديگه نيست  ،ديگه آرامي نيست
پ
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آرام
چشمام و باز کردم که مريم و باال سرم ديدم
من  :بله ؟
 .مريم  :پاش و حاضر شو بايد بري آزمايشگاه ها
من  :اوه کله صبح ؟
مريم  :آره
! من  :خوابم مياد مريم
 .مريم  :آرام رادمهر بي قراره بخدا تقصير من نيست
 .من  :باشه باشه
چهار سال بعد
با عصبانيت رو به رادمهر گفتم
من  :بس کن رادمهر شايان رفت شايان اومد  ،من يه غلطي کردم خواستم دستم تو جيب خودم
! بره نزارم شما خرج کنيد واسم نه اينکه االن با دوتا بچه واسم خواستگار بياد
رادمهر  :خواهر من عزيز من چرا نميفهمي اون دوستمه من ميشناسمش باور کن اينطوري هم
 .براي ما و تو بهتره هم براي آرسن و آروشا
 .من  :ببين من واسه بچه هام هم مادر بودم هم پدر محتاج نيستن به محبت پدر
آرسن  :ماماني  ،قالله بابا داسته باسم ؟
 .من  :من به شما ياد ندادم فالگوش واينستي ؟ آروشا خانوم شما هم از پشت در بيا کنار
اومد داخل اتاق
 .آروشا  :ماماني به قآلن قسم آلسن گفت مامان عصبانيه ببخشيد ماماني
با اخم رو به هردوشون گفتم
! من  :هردو از چيپس ،پفک  ،شکالت و  ....تا يک هفته محروميد
با عجز رو به من گفتن
ماماني_
رادمهر  :دايي فداتون بشه خودم واستون ميخرم اين مامانتون فقط ساز مخالفه بياين بريم بخرم
 .واستون
 .من  :رادمهر يعني چي بزار تنبيه شن بفهمن  ،چرا ميزاري پرو شن
رادمهر  :برو بابا  ،اينا هنوز بچه ان تو به اين بيچاره ها چيکار داري ؟ هوم ؟ نميزاري پدر
 .داشته باشن الاقل بزار خودم يه حالي بهشون بدم

427

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
من  :تمومش کن عجب غلطي کردم او مدم اون بيمارستان براي پرستاري  ،آقا من سايه باال سر
 .نميخوام
 .آرسن و آروشا رو بغل کرد  ،از اتاق رفت بيرون
هوف
مريم اومد داخل
من  :به به با دخي خوشکلت چه ميکني ؟
 .مريم  :بيا دست بزن پا ميزني
دستم و رو شکمش گذاشتم که انگشتاي کوچولويي رو حس کردم
من  :واي عمه فداش بشه  ،فقط برو دکتر کامال پرس و جو کن که مثل من نگه يه بار دختره
 .يه بار پسر که سر زايمان بفهمن دوقلو ان
خنديد
مريم  :کجان وروجکا ؟
 .من  :دايي جانشون بردتشون بيرون
مريم  :آرام حق داره ديگه بخدا من دوبار رفتم بيرون از تو که نپرسيدن اما از من چرا ! دست
 .بچه رو ديدن تو دست پدرش ميگن ما چرا مدر نداريم
اشک تو چشمام حلقه زد زيرلب گفتم
 .من  :خدا پدرشون و لعنت کنه
 .مريم  :آرام از اون موقع تا حاال همش نفرين پس کي تمومش ميکني آرام فراموشش کن
! .من  :فراموش شدس اما نفرتش نه هرروز با ديدن آرسن و آروشا بيشتر شعله ميکشه
ازرو تخت بلند شدم رفتم آشپزخونه  ،خيلي سه سالي ميشد که عمارت و اون ماشين مدل باال و
 .... .فروخته بودم و يه واحد تقريبا بزرگ و يه ماشين خريده بودم يه آثارم از اون نداشتم
کتري و برداشتم و دوتا ليوان چاي خوشرنگ تو استکان ريختم گذاشتم رو ميز  ،مريم و صدا
زدم که دست به کمر اومد
من  :واي واي واي تحمل کن خانوم من که دوتا داشتم چي ؟
مريم  :واي آرام واقعا از هرچي چشم پوشي کنيم چجوري هيکلت و نگه داشتي ؟
! من  :عزيزم من مادر زاد خوش هيکلم
 .رادمهر  :بر منکرش لعنت
من  :کي اومدي ؟
 .آروشا با چشماي خيس بدو بدو اومد پام و بغل کرد زد زير گريه
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من  :آروشا ؟! آروشا مامانم گريه نکن  ،چي شد ؟ گرفتمش بغلم سرش پايين بود اما قطره هاي
اشکش چکه ميکرد بغلش کردم و تو آغوشم فشردمش
من  :گريه نکن زار زار  ،ميبرمت بازار  ،ميفروشمت چهار هزار  .آروشا گريه نکن
با اخم رو به رادمهر گفتم
من  :چيکارش کردي بچه از گريه زبونش بند اومده ؟
 .آروشا  :ماماني
من  :جون ماماني
)آروشا  :بالمون خالکي ميخلي ؟ (برامون خوراکي ميخري؟
 .من  :آره چرا که نه
 .آروشا  :تو گفتي نميخلي
! من  :گريه نکن شما ميخرم من
آروشا  :قول ؟
من  :قول قول
 .آروشا  :باسه ماماني من و بزار پايين
گذاشتمش پايين که با دو رفت سمت رادمهر
 .آروشا  :بزن قدس دايي
 .گنگ به رادمهر نگاه کردم که خم شد و دستاش و به دستاي کوچولوعه رادمهر زد
دست آرسن گرفت رفتن اتاق
من  :چي شد ؟
 .رادمهر  :هيچي تورو خر کرد
من  :نميري که رادمهر  ،تو بهشون ياد ميدي سر من و کاله بزارن ؟
رادمهر  :گناه دارن ببين چقدر دوست دارن وسط راه باهم ميگفتن نخريم مامان راضي نيست .
 .که نقشه چيديم گولت بزنيم تا راضي شيم
لبخند محوي از بچه بازيش رو لبم اومد
 .من  :خيلي خنگي و بچه
.رادمهر  :حاال نري اتاقشون دعوا کني  ،من قول دادم بهشون  ،بزار خوش باشن
 .من  :اوکي بيا حال زنت زاره
رنگش پريد
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رادمهر  :چي شده مريم ؟ مريم ؟ مريم کجايي
من  :اه دو دقيقه دندون رو جيگر بگير  ،حالش خوبه  ،منتها ميگه بعد زايمان چاق شه چه کنه
؟
 .رادمهر  :همه جوره ميخوامش
ياد حرف آرشا افتادم اونم همين و بهم گفت  .لبخندم محو شد
 .من  :تو اتاقه برو پيشش
پرده هارو کنار زدم که تور داخل خونه رو روشن کرد
 .آرسن  :آخيش
با ترس دستم و رو قلبم گذاشتم و برگشتم سمتش
من  :جوجه ترسونيدم
آرسن  :ماماني ؟
من  :جونه ماماني ؟
 .آرسن  :ماماني من و آروش چند وقته که ميخوايم يه سوالي بپسيم
من  :بله ؟
 .آرسن  :ماماني ما چرا بابا نداريم
دستام و مشتکردم مثل اينکه امروز همه بسيج شدن همين و بپرسن اه  .سعي کردم با آرامش
 .جوابشون و بدم
 .من  :باباي شما مرده
آروشا  :نخيل مامان من ميدونم يه آقاي خوشگل چهرش شبيه آرسنه توهم َهل شب ندا ميتوني
 .عکسش و
من  :مگه نگفتم فضولي نکنيد ها ؟
 .آرسن جوري که مثال متوجه نشم زو به بازوي آرشا و گفت که چرا لو داده
 .من  :بله پدرم داريد اما اون پارو ترککرده اون من و دوست نداشت
 .آروشا  :حتي مالو
 .من  :حت ...حتي شمارو
آروشا يه دختر فوق العاده احساسي بود و باهوش  .اشک تو چشماش و که ديدم دلم آتيش گرفت
.
 .من  :نفسم نبينم غمت و
رفتم جلو و بغلش کردم  ،که آرسنم اومد بغلم کرد

430

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
 .آروشا  :ماماني ممنونم که تو مالو دوست داشتي
ياد روزايي افتادم که اين دوتارو نميخواستم ياد روزي که با مشت ميکوبيدم شکمم که مريم و
 .رادمهر جلوم و گرفتن
 .رواني شده بودم رسما اگه مريم و رادمهر نبودن اين دوتا فرشته رو نداشتم
.االن چقدر تاسف ميخورم بابت احمق بودنم که داشتم قتل ميکردم با کشتن اينا
! اما االن وقتي نگاهشون ميکنم زندگيم ميشن همين دوتا تمام اميدم و زندگيم
)آرسن  :آروش بيا کنال بسه گليه نتون ( .گريه نکن
! آروشا  :آلسن من خوشم نمياد بگو آروشا نه آروش
 .من  :دعوا ممنوع بياين شکالت بدم بهتون
پريدن بغلم و کلي صورتم و ب**و*س کردن که دلم شاد شد  ،هميشه و هرروز همين بود
 .خوشحال کردنشون و دوست داشتم اوناهم با دوتا ب**و*س و مهربوني شادم ميکردن
بغلشون کردم و رو ميز نشوندمشون
 .من  :به به بزاريد ببينم چي تو کابينت هست
 .آروشا  :ماماني من هيس ميخوام
آرسن  :نه ماماني شکالت تلخ ميخوام
...آروشا ِ :ا نه من هيس
 ....آرسن  :نه نه نه شکالت
من  :بسه  ،چرا بحث ميکنيد ؟ هوم ؟ به تو هيس ميدم به توهم شکالت تلخ بحث داره اين ؟
آروشا  :آخه ماماني ميدوني توهميشه به ما ميکي اول يه چيز و تموم کنيد بعد بريد سراغ بعدي
 .همه رو باز نکنيد که خراب شه
 .من  :بله که ميگم  ،حاال هم بفرمائيد شکالت
نشستم رو صندلي رو به روشون
 .خواستم سربه سرشون بزارم
من  :جيگراي آرام کيان ؟
هردو باهم گفتن
ما_
من  :خيلي زشته مگه گاوين ميگين باصداي کلفت گفتم ما
نمکي خنديدن که لبخند محوي رو لبم شکل گرفت
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) آروشا  :ماماني دست دَلد نتونه ديگه حاال گاوم سديم ؟ (دستت درد نکنه ديگه حاال گاوم شديم
 .من  :نه آروشا خانوم شوخي کردم شما دوتا عشق منيد
به رادمهر که تو اتاق نشسته بود کنار مريم و حرف ميزد نگاه کردم  ،همه ي کاراي شرکت
افتاده بود رو دوش داداش بدبخت من و شبا اکثرا يازده دوازده شب ميومد خيلي سرش خلوت ميشد
 .روزا خونه بود
! آخ آرشا نميبخشمت من که
آرشا
نشسته بودم رو ماسه رونيکارو صدا زدم
! من  :بيا اين طرف لطفا
 .چشمکي زد و اومد کنارم نشست
بعد از دوسال نميتونستم محبتاي رونيکارو ناديده بگيرم که بالخره تصميم گرفتم باهاش راه بيام
و عجيب تر اين که پدر و مادرش گفتن چند ماه بايد نامزد باشيم و دوماهه که از نامزديمون ميگذره
.
رونيکا  :عشقم بيا بريم باهم شنا کنيم
 .من  :نچ نه حسش نيست
 .رونيکا  :لطفا
! من  :رونيکا گفتم نه
لب برچيد
 .رونيکا  :باشه
من  :تشنت نيست ؟
 .رونيکا  :چرا خيلي
آب معدني و از بغلم برداشتم دادم دستش
 .من  :بيا خنکه
 .رونيکا  :ممنون عزيزم
من  :بريم ؟
 .رونيکا  :آخه تازه اومديم اما  ،باشه بريم اشکال نداره
 .من  :اگه ميخواي بمونيم
 .رونيکا  :نه نه بريم
از جاش بلند شد و منم همراهش بلند شدم  .لبخند محوي زد
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من  :چيزي شده ؟
! رونيکا  :اوم خوشحالم
من  :چرا ؟
! رونيکا  :از اين که باهم نامزديم و دوسه ماه ديگه قراره ازدواج کنيم  ،دل تو دلم نيست
 .من  :آها
رونيکا  :تو خوشحال نيستي ؟
واقعا دوست نداشتم  ،اصال دوست نداشتم اما بايد يه جوري آرام و از دلم و فکرم مينداختم
بيرون
 .من  :نه  ،نه منم خوش  ...خوشحالم
از رادمهر خبري نداشتم  ،همه چي رو عوض کرده بودم خطم آدرس ايميل و ......هرچيزي
 .که بشه دسترسي داشت
رادمهر مقصر نبود اما منم مجبور بودم و نميتونستم براش توضيح بدم خودخواهي محض کردم
 .ولي مسببش يکي بود
 .رونيکا  :آرشا جان تو فکري
من  :نه تو فکر نيستم
 .رونيکا :آخه حسم ميگه تو فکري
 .من  :حاال که باشم  ،چيه مگه
 .رونيکا  :هيچي
آرام
با بغض بهم نگاه کردن
من  :آروشا آرسن من که شمارو هفته پيش بردم پارک به خدا نه وقت دارم نه حال  ،امروز و
 .بيخيال
آروشا سرش و آورد باال  ،نوک بينيش قرمز بود و چشماش خيس
 .من  :آروشا ؟ گريه نکن  ،يعني من و مامان و دوست نداريد
 .آرسن  :ماماني چال اما خوب ببين من و آروش قول ميديم بدو بدو بازي نکنيم
من ميگفتم بزه اينا ميگفتن بدوش
 .رادمهر  :بابا بريم ديگه گناه دارن بچه ان کوچيکن بريم
 .من  :بياين اتاق حاضرتون کنم بريم
 .هورايي گفتن  ،رفتم داخل اتاقم که پچ پچشون و با رادمهر شنيدم اينا يه نقشه اي داشتن باز
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وقتي اومدن اتاق کشوشون و باز کردن
 .من ِ :ا داريد چيکار ميکنيد
 .آرسن  :ميخوايم خودمون لباسامون و بپوشيم
 .من  :به به  ،چه عجب  .بله من دخالت نميکنم ببينم چي ميخوايد بپوشيد
خودم مانتو شلوار کرم پوشيدم  ،شال و کفش پاشنه تخت زرشکي پام کردم  .موهام کال دادم
باال خط چشم و رژ زرشکي زدم
 .من  :کجائيد بچه ها
 .چند دقيقه بعد جلوم سبز شدن لباسشون مجلسي بود
من  :مگه داريم ميريم عروسي ؟
 .آروشا :نه ديگه ماماني
 .آرسن  :ماماني همين املوزه (امروزه) بخدا
 .من  :يه امروز شما اگه يک سال از عمرم کم نکردين بگين
 .دستشون و گرفتم  ،رفتم بيرون که مريم و رادمهر و ديدم
من  :شما کجا مياين ؟
 .رادمهر  :ماهم باهاتون ميايم
 .من  :امروز يه چيتون هست شما
 .رادمهر  :نه خواهر من مريم ويار پارک گرفتتش بخاطر اونه
 .مريم با کيف زد تو کلش که دستم و به شکل اليک آوردم باال
 .من  :بريم
تو ماشين نشستم مريم و رادمهر هم همينطور نميخواستم ببرمشون شهر بازي  ،يه پارک ساده
 .همين دور و اطراف کافي بود
 .رادمهر  :من ادرس ميدم بريم اين پارک
با تعجب از آينه نگاهش کردم
من  :رادمهر خوبي ؟
رادمهر  :بابا تو چرا انقدر مشکوکي ؟
 .من  :چون از رنگ نگاه و رفتارا زو ِد زود ميفهمم  .حاال کدوم پارک
 .......رادمهر  :پارک
 .من  :باشه
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پنج مين بعد رسيديم به مقصد همه زودتر پياده شدن  .گوشه اي پارک کردم
آروشا  :ماماني ؟
من  :جانم
آروشا  :مامان بليم کافي ساپ آخه يه بار از هم بازي هام سنيدم که کافي ساپ خيلي جاي
 .خوبيه
 .با تعجب خيره شدم بهش
 .من  :آروشا ؟ کدوم هم بازي
آروشا  :الستش الستش ماماني من با دايي اومدم پالک با يه ُدتختله حلف زدم (اومدم پارک
 ) .حرف زدم
 .شونه اي باال انداختم يا اينه عجيب شدن يا من زياد حساس
اصال دوست نداشتم کوچکترين کمبودي و احساس کنن يا طوري زندگي کنم که بچه هام نديد
 .پديد باشن
 .من  :باشه بريم
همه جلوتر از من حرکت کردن  ،انقدر زود رفتن که نفهميدم کِي رفتن  ،با قدماي آروم رفتم
داخل کافي شاپ که
رونيکا
احساس ميکردم هنوز اونطور که بايد دوستم نداره حس ميکردم هنوز تو فکره اون آرامه لعنتيه
!
! اما همين که برخور خوب و مناسبش و ميبينم يه گام بزرگه
خيلي برام مهم بود و ميدونم که ميتونستم به دستش بيارم  ،فقط نميدونم اين مامان و باباي
! گرامي چرا گير دادن نامزدي يدفعه عروسي ميگرفتيم و تمام
 .شورتک لي رو پوشيدم و پايينش و دادم باالتر تاپمم دادم پايين تا سينه هام تو چشم باشن
از در دستشويي اومد بيرون با عشوه رفتم سمتش
با اخم نگاهم کرد و گفت
آرشا  :اين چه وضعيه يدفعه اون تاپ و شورتکتم در مياوردي ويگه همه رو ريختي بيرون که
چي شه مثال ؟ ببين رونيکا من مثل دوست پسرات نيستم  .اگه تو عشق و تو روابط جنسي و باز
بودن لباسات ميبيني من تو اين نميبينم چه بسا که نامزدم هستيم  .حاالم زود برو اينارو عوض کن
 .وگرنه تضمين نميکنم که از االن ناراحت ترت نکنم  .پس برو عوض کن اينارو
 .من  :من ...م ...من منظور بدي نداشتم
 .آرشا  :بله ديدم ،لطفا عوضشون کن واقعا حالم بهم ميخوره اين لباسارو ميبينم
با خشم رفتم جلوش
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من  :چيه ؟ چته ؟ باز که هار شدي پاچه ميگيري ! اون آرام جونت اگه لختم جلوت بياد
ميپسنديش مگه من چي کم دارم ببين خوب ببين ديگه  .هيکل که دارم  ،قيافمم خوشکله از همه مهم
.....تر چيزي که همه مردا دوست دار
 .با جمله آخر صورتم سوخت
 .آرشا  :ببند اون دهنت و
از در رفت بيرون که رفتم رو ت خت دراز کشيدم زدم زير گريه چرا باهام اينطوري کرد ؟ مگه
من چي گفتم
آرام
 ........تولد  ،تولد  ،تولدت مبارک مبارک مبارک_
 .دستام و رو دهنم گذاشتم
! واي  ،امروز تولدم بود ! نميدونستم امروز قراره بيست و شش ساله شم
دستي دور پام حلقه شد
 .آروشا  :ماماني تفلدت مبالک
با چشمايي که از اشک پر شده بود هردوشون و بغل کردم
 .من  :واسه مامان تولد گرفتين
 .آروشا  :آله
آرسن  :ماماني خوشت اومد ؟
 .من  :آره عزيزم
! رادمهر  :ماهم هستيما
مادر رادمهر مهين خانوم که مثل مادر من بود و فاميالي خودشون اومده بودن کم بودن و اکثرا
 .ميشناختم
رفتم سمتشون که من و نشوندن رو صندلي
ريما خواهر ناتني رادمهر رو به من گفت
 .ريما  :تولدت مبارک  ،رادمهر به ما دير گفت بخدا کادو نشد بخريم
 .من  :نه ممنون  ،واقعا يادم نبود امروز تولدم بود  ،همين که به يادم بوديد کافيه
 .آروشا  :ماماني من کيک ميخوام
همه زدن زير خنده  ،با خنده رو بهش گفتم
! من  :مامانم نگاه کن اين کيک به محض اينکه شمع هاش و فوت کنم ميدم نوش جان کني
 .آروشا  :ماماني جونم
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من  :جونم ؟
)آروشا  :واسه من و آلسن قسمت ُسکُالتيس باسه ( .قسمت شکالتيش باشه
 .با اين حرفش دوباره همه خنديدن
 .ريما  :چرا آرسن خودش نميگه
رادمهر  :آرسن کم حرفه ولي اين آروشا خدا نصيب گرگ بيابون نکنتش  ،پيشه کسي باشه يه
 .بند حرف ميزنه
! صبح ها اين من و از خواب بلند ميکنه ديگه زنگ گوشي نميخوام که انگار تخم کفتر خورده
ريما  :بگو ماشاهلل  ،وهللا بچه تا ? سالگي حرف نميزنه زبون باز نکرده  ،خيلي هم خوبه تازه
.
 .آروشا  :دايي خودت تخم کفتلي
! رادمهر  :مگه من گفتم شما تخم کفتري  ،گفتم انگار تخم کفتر خوردي
آروشا  :تخم کفتل چيه ؟ همونايي که لو درخت تخم ميزالن  ،نه من ازاونا نميخولم دايي تخم
ملغ ميخورم (.تخم کفتر چيه ؟ همونايي که رو در خت تخم ميزارن  ،نه من از اونا نميخورم دايي
) تخم مرغ ميخورم
وقتي همه خنديدن آروشا با بغض گفت
آروشا  :مگه من سي گفتم به من ميخندن ماماني ؟ آلسن ندا بتون  ( .مگه من چي گفتم به من
) ميخندن ماماني ؟ آرسن نگاه بکن
گرفتمش بغلم و فشارش دادم
 .من  :بچم و اذيت نکنيد ناراحت ميشه
).آرسن  :چرا ميخندين سما ؟ آبجيم ناراحت شد (چرا ميخنديد شما؟
همه هوو کشيدن
مهين  :پسرمون چه دفاع ميکنه
 .ريما  :بابا دلم خواست از کيک بدو آرام
شمع هارو روشن کردن آرزو کردم
بچه هام هميشه سالمت و خوشبخت باشن
زندگي آرومي داشته باشم
!آرشارو يکبار ديگه ببينم و بتونم بخوابونم تو گوشش بلکه دلم آروم بگيره
 .چشمام و باز و شمع هارو فوت کردم همه دست زدن
 .با چاقو کيک و از وسط برش زدم طبق معمول اين مريم بود که عکس ميگرفت
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کيکارو تو ظرف چيدم به همه رسيد اِال خودم  ،کلي تعارف کردن اما دلم نيومد رفتم سمت
آرسن و آروشا
من  :پسرم و دخترم در چه حالن ؟
آروشا  :ماماني تو کيک نخوردي ؟
 .من  :نه نميخورم شما جاي من بخوريد
رو صندلي نشستم که هردو اومدن سمتم
آرسن  :ماماني ؟
من  :بله ؟
 .آروشا  :ماماني ما کيکمون و گذاشتيم تو ظرف سه نفري بخوريم
اشک تو چشمام حلقه زد  ،تو زندگيم همين دونفر و داشتم که من و سرپا نگه داشتن  ،محبت
هاي کودکانه و شيرنشون باعث ميشد خودم و لعنت کنم که چرا پدر ندارن ؟ چرا پدري پست داشتن
 .و نفرت از خودم بابت نخواستنشون
 .ظرف کيک و گذاشتم کنارم  ،خم شدم و بغلشون کردم بي اختيار رو شونشون اشک ريختم
!آروشا  :ماماني گريه ميتوني ؟ آلسن مامان داله گليه ميتونه
اومدم عقب و اشکم و پاک کردم
آرسن  :ماماني تو بگو کي اَسکت و درآورده بگو  ،پدرس و درميارم
خنديدم  ،ميخواست پدره پدرش و دربياره
من  :زشته مامان پدرش و دربيارمچيه ؟ بچه هاي من با ادبن مگه نه ؟
آرسن  :بله
 .آروشا  :دقيقا
 .من :بياين کيک بخوريم
چشماي هردوشون برق زد گذاشتم جلوشون کم کم ميخوردن منم از اونا کوچيک تر ميزاشتم
دهنم  .آروشا با کنجکاوي گفت
آروشا :ماماني همه اندازه کله من کيک ميزالن دهنسون  ،اونوقت تو کوچيک تر از ما بلميدالي
)؟ (همه اندازه کله من کيک ميز ارن دهنشون اونوقت تو کوچيک تر از ما برميداري
خنديدم  ،هردو باهوش بودن اما اين کنجکاوي زياد باعث شد قيافه پدرشون و بشناسن  ،با
 .سرک کشيدن و کنجکاوي تو اتاقم
 .من  :نه من سيرم شما بخوريد
آروشا  :باسه
چشمم خورد به مريم که قيافش جمع شده بود  ،ترسيدم
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از جام بلند شدم پا تند کردم
من  :مريم چي شد ؟
 .مريم هيچي بابا يدفعه اي شکمم درد گرفت
من  :بريم بيمارستان ؟
 .مريم  :آه نه بابا مگه چي شده حاال ؟ بيخيال
من  :باشه چرا تنهايي رادمهر کجاست ؟
مريم  :ريما مثل اين که ميخواست باهاش صحبت کنه ميدونستم با وجود من راحت نيست به
 .رادمهر گفتم بيام اينجا بشينم نميدونم کجاست
 .من  :باشه
 .مريم  :راستي امروز سيمين خانوم زنگ زد سراغت و گرفت
من  :خوب ؟
 .مريم هيچي ديگه تشکر کرد  ،از کاري که براش پيدا کرده بودي
من  :خداروشکر  ،هنوزم تشکر ميکنه ؟ من که کاري نکردم فقط دوست نداشتم چون عمارت
به فروش ميره کسي بيکار بمونه و گير نون شبش  ،واقعا بي وجداني محض بود که بخوام بدون
! توجه به کارکنا عمارت و بفروشم
مريم  :دقيقا  ،کاش همه تو اين مورد مثل تو باشن  ،پريروز رادمهر اومده بود خونه در مورد
يکي از کارمنداي شرکت گفت  ،گفت که تو يه خونه بزرگي کار ميکرده يه صاحب سنگدل داشته ،
خونه رو ميفروشه و خالصه تا يه مدت شرمنده خانواده اش بود  ،براي يه مرد خيلي سخته که زن و
بچه اش يه چيزي بخوان اما پول فراهم کردنش و نداشته باشه  ،شرمندگي داره  .خيلي ناراحت کننده
 .اس
....من  :واي بيخيال مثال تولد
 .آرام بلند شو برقص_
با تعجب گفتم
چي ؟_
 .مريم  :راست ميگه بلند شو ببينم  ،از کي بود نرقصيده بودي تولدته مثال
 .من  :بيخيال مريم من حوصله ندارم
يکي از دخترا آهنگ گذاشت دستم و کشيد بقيه شروع کردن به دست زدن  ،گنگ نگاهشون
کردم
 .ريما  :تو چقدر ناز داري ِد برقص دختر
 .شروع کردم به رقصيدن آهنگش آشنا بود با يکم فکر کردن يادم اومد
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اون همون آهنگي بود که تو يکي از جشنا باهاش رقصيده بودم همون زماني که با مريم
 .رقصيديم  .بغض کردم و رفتم تو فکر
يادش افتادم
ياد نگاهش
 .ياد لبخند محوش
همزمان با رقصم بغضم شديد تر ميشد  .به مريم نگاه کردم که انگار فهميد سرش و انداخت
پايين  .اواخر آهنگ بود که اشکام شروع کردن به ريختن  .دستم و جلوي دهنم نگه داشتم  ،با دو
 .رفتم سمت دستشويي .سنگيني نگاه خيلي هارد حس کردم
 .آرشا چرا از ذهنم بيرون نميري
 .چرا خيالت ولم نميکنه
 .دستم و رو سنگ روشويي گذاشتم به خودم خيره شدم
 .خيلي بدبختي آرام  ،چرا با هر چيزي يادت ميوفتم  ،کمکم کن خداي من
 .مريم  :آرام حالت خوبه  ،ببخشيد توروخدا
 .دستم و محکم رو صورتم کشيدم  ،اشکام و پس زدم
 .من  :نه اصال  ،من حالم خيلي خوبه  ،بيا بريم چرا اينجايي ؟ بريم
 .رفتم بيرون که آرسن و آروشا با گريه نگاهم کردن
آرسن  :ما..ماني چون ما به...ت گفتيم بليم ب..يلون گليه کلدي ؟
)گفتم بريم بيرون گريه کردي ؟(
 .آروشا  :ما..ماني من غل..ط تونم بهت بگم  ...تولوخدا گليه نتون
انقدر قيافه هاشون بانمک شده بود که زدم زير خنده
من  :کي اين و گفته بهتون ؟
 .آروشا  :دايي
 .رادمهر  :اي بچه پرو مگه نگفتم لو نده
بغلشون کردم
من  :رادمهر زشته ياد ميگيرن ! در ضمن چرا اشک فرشته هام و درآوردي ؟ ها ؟
 .رادمهر  :بابا گريه ميکنن نمکدون ميشن
آروشا  :ماماني دايي الکي گفت ؟
 .من  :بله
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 .آروشا  :آله ميدونستم دايي دولوغ گفت  ،ديگه به حلفات گوس نميتونم آقاي الدمهل خان
)آره ميدونستم دايي دروغ گفته ديگه به حرفات گوش نميدم آقاي رادمهر خان(
رادمهر  :االن من حق ندارم اين و بخورم ؟ الدمهل خان و با کي بودي توله ؟
 .آروشا  :توله چيه دايي  ،الستي بچه ي خودت و بوخول من ماله مامانمم
 .رادمهر آروشا رو گرفت بغلش و قلقلک داد که با نمک شروع کرد به خنديدن
 .آروشا  :دايي غلط کلدم ديگه  ،ولم تون  ،آلسن داداشي دايي داله اذيتم ميتونه
 .آرسن  :ولش تون دايي
 .آروشارو گذاشت زمين که آرسن قلقلک داد
 .رادمهر  :آروشا خانوم ديدي که داداشتم قلقلکيه نميتونه نجاتت بده
 .آروشا  :من که ميتونم
 .رادمهر مشغول خنديدن با آرسن بود که دادش من و از جا پروند
با ديدن آروشا کم مونده بود قش کنم از خنده شلوار رادمهر و زده بود باال  ،پاش و گاز گرفته
 .بود
 .اومد عقب پشت من قايم شد
 .آروشا :ديدي تونستم دايي  ،آلسن بيا اينول  ،از تو هيچوقت بخالي دل نيومده
) آرسن بيا اينور  ،از تو هيچوقت بخاري در نيومده(
رادمهر  :زبونت دراز شده آروشا خانوم
 .آروشا  :نه ديگه دايي تو من اذيت کلدي
! رادمهر  :بچه هاهم بچه هاي قديم  ،مريم نخند پاي شوهرت کبود شده ها
مريم  :ح ..حق..حقته  .آروشا ..بيا بغلت کنم  .من خيلي وقت بود حريفت نشده بودم بچم
 .جبران کرد
 .آروشا رو کشيد بغلش
رادمهر  :بابا بريم مهمونا االن ميگن کجان
آرشا
 .کليد تو در چرخوندم رفتم داخل
رفتم داخل اتاق رو پهلو خوابيده بود
 .لباسام و عوض کردم پشت بهش  ،دور ازش خوابيدم
چند لحظه بعد دستش دور کمرم حلقه شد

441

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
اخمام رفت توهم
 .رونيکا  :آرشا  ،من به مامي گفتم عروسي و بندازيم جلو
 .آرشا  :بعدا در موردش حرف ميزنيم
 .رونيکا  :آرشا ببخشيد اگه حرفه بدي زدم
جوابي ندادم
 .رونيکا  :آرشا ؟ توروخدا ازم ناراحت نباش
 .آرشا  :باشه بگير بخواب فعال
 .صورتش و آورد نزديکم و ب**و*سه اي رو گونم گذاشت
 .رونيکا  :مرسي عقشم
! حالم بهم ميخورد وقتي لوس بازي درمياورد  ،اين کجا و آرام من کجا
آرام
آرام
آرام
اه چرا همش بايد با همه دخترايي که ميينم مقايسش کنم  ،آرشا اون يه فرق داشت که دورت زد
 ، .گولت زد  ،قلبت و شکست پس کمتر درگيرش شو
ولي يه حسي بهم نهيب مي زد که آرام پاک بوده و بايد ازش ميپرسيدم
! اما يه حس ديگه ام ميگفت بهترين کار و کردم
آرام
رو مبل دراز کشيده بودم خداروشکر امروز و مرخصي گرفته بودم از بيمارستان که نيام چون
 .حالم زياد خوب نبود
 .آرسن و آروشا هم تو اتاق داشتن باهم قايم موشک بازي ميکردن
 .من  :آروشا و آرسن آروم تر  ،همسايه مياد باال اونوقت ميدمتون دستش
 .آروشا  :چشم ماماني ببشيد
به تلويزيون نگاه کردم اما فکرم جاي ديگه اي بود کشيده شد سمت شيرين جون  ،ديروز که
 .رفته بودم بهشت زهرا کلي گريه کردم  ،اما خالي شدم
چقدر که دلم براي محبتاي بي منتش تنگ نشده بود ! کاش االن بود اين دوتارو ميديد  ،کاش
بود و اوج پستي نوه اش رو مي ديد  ،هرچند که اون اجبار آخرش بد بود اما خاطره هاش هنوزم
برام شيرينه
.
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همه خاطراتم و تو ذهنم مرور کردم
زماني که
آرشا اومد و به جاي مريم بغلش کردم
درآوردن حرصش جلوي شيرين جون
کمک کردن براي درست کردن قفس گنجشک
برخوردمون تو رختکن استخر
شمال و افتادنم تو چاه
سرما خوردگي آرشا و پرستاري من ازش
مست شدنم و اعترافم به دوست داشتنش
...... .فالفل کثيفي که خورديم و
! با مرور کردنشون لبخندي رو لبم اومده بود چقدر خوب بود اون روزا
 .چقدر دلم تنگ شده بود
بي اختيار رفتم بالکن رو صندلي نشستم  ،دوباره رفتم تو فکر انقدر غرق بود که با صداي
رعد و برق به خودم اومدم تقريبا خيس شده بودم  ،پوزخندي به حالم زدم
نگاه ساکت بارون روي صورتم يواشکي ميلغزه
 .ولي بارون نميدونه  ،که من دريايي از دردم
 .کوبش قطره هاي بارون رو گونه هام حس خوبي و بهم القا مي کرد
گه گاهي قطره اشک سمجي هم از گوشه چشمم مي چکيد  ،ديگه برام عادي شده بود چون
! .کاره هروزه اس
 .آروشا  :آلسن بيا بيا ماماني اينجاست  ،فکر کنم خوابه وگرنه داله بالون مياد بايد ميومد داخل
لبخندي زدم و برگشتم سمتش
! آروشا ِ :ا ماماني تو بيدالي
! من  :آخه باهوش خانوم مگه آدم تو بارون ميخوابه
آروشا  :آخه ماماني تو عجيبي ؟
من  :چيم عجيبه ؟
 .آروشا  :گليه ميتوني  ،بعد ميخندي  .آخه من حلموقع گليه ميتونم باز ناالحتم
)گريه ميکني بعد ميخندي آخه من هرموقع گريه ميکنم باز ناراحتم(
 .بچه بود نميدونست براي اينکه ناراحتشون نکنم زود جاي ناراحتيم و به خنده و شادي ميدم
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! آروشا :ماماني بيا داخل ديگه ،االن تو بايد مالقبم باسي سلما نخولم اما من بايد مالقبت باسم
) االن تو بايد مراقبم باشي سرما نخورم اما من بايد مراقبت باشم(
رفتم جلو لپشو گاز گرفتم
! من  :عشق مامانش شيرين زبوني کرد باز
آرسن  :پس من چي ؟
بغلش کردم
! من  :تو نفس مني
آروشا  :من چي ؟
! من  :تو قلب مني
آرسنِ :ا من چي ؟
با خنده ادامه دادم
! من  :دست مني
آروشا ِ :ا من ؟
من  :پاي مني
نمکي خنديدن
آرسن  :ماماني من چي پس ؟
من  :روده بزرگم
 .آروشا  :ماماني من گناه دالم
من  :توام روده کوچيکم
 ....آرسن  :من
نذاشتم ادامه بده
گذاشتمش کنار آروشا و خم شدم طرفشون با خنده گفتم
من ِ :ا پس من چي ؟
سه نفري خنديديم که آروشا و آرسن طبق معمول صورتم و ب**و*س کردن  ،همينکارارو
ميکردن بعد درخواست ميدادن
من  :خوب بگيد بيينم باز چي ميخوايد ؟
شکالت_
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من  :بله طبق معمول اما بزرگتر شدين نميدما فکر نکنيد االن ميدم بعدا هم اوکي  ،دندوناتون
 .خراب ميشه
الکي سر تکون ميدادن اما فکرشون اونشکالته بود
آرشا
 .صبح با سردرد عجيبي از خواب بيدار شدم
 .رونيکا  :چه عجب بالخره بيدار شدي  ،خسته شدم ! بيا صبحانه بخور حرف دارم
بي حوصله رفتم دستشويي و بعد اتمام کارم اومدم سمت روشويي دستام و که شستم آب سرد به
 .صورتم زدم
 .خدايا سرم چقدر درد ميکنه
 .با حوله دست و صورتم و خشک کردم  ،اومدم بيرون که با رونيکا سينه به سينه شدم
رونيکا :بيا ديگه
 .من  :فرار نميکنم که
دستم و گرفت و کشيدم سمت ميز
 .رونيکا  :بشين
با حرص رو صندلي نشستم
 .من  :ميشه بگي موضوع رو  ،که بخاطرش از موقعي که بيدار شدم اعصاب نذاشتي
رونيکا  :ام بي مقدمه بريم سره اصل مطلب من به مامي گفتم عروسي و بندازه براي دوهفته
 .ديگه
 .چاقو از دستم افتاد رو بشقاب که صداي بدي رو اينجا کرد
من  :چي ؟ يعني چي ؟ مگه چند ماه ديگه نبود ؟ انداختي دوهفته ديگه !؟ يعني کاراي من و در
! نظر نگرفتي من برنامه ريزي کردم خودم کار دارم
رونيکا  :نه قول ميدم تورو اذيت نکنم بر اي لباس و  ....خودم ميرم خريدام و انجام ميدم تو
 .ميتوني بري سره کارت
فقط نگاهش کردم  ،آخه هر دختري بود ميگفت بايد کارت و فراموش کني با من بياي و هر
دختري آرزوشه با شوهرش بره خريد عروسي و  . .....اونوقت ميگفت عاشقتم ! عاشق؟! عشق؟
پوزخندي زدم
من  :تو واقعا عاشقمي ؟
رنگش پريد
رونيکا  :آرشا ؟ چطور اين حرف و ميزني ؟ چي فکر کردي در موردم ؟ م..من...من عاشقتم
.
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 .بغض کرده رفت داخل اتاق  ،اه لعنتي شايد تند رفته بودم نميدونم
 .با اعصابي بهم ريخته رفتم داخل اتاق
من  :خوب شايد تند رفتم  ،ناز نازو نباش ديگه توام  ،اوکي ؟
سرش و از رو بالش برداشت به چشماش نگاه کردم آثار اشک ديده نميشد  ،اما بينيش قرمز
.بود
! رونيکا  :باشه  ،اما ديگه اين حرف نزن
ياد آرام افتادم وقتي گريه ميکرد چشماي آبيش شفاف و خيس ميشد  ،قلبم به درد مي اومد
 .احساس بدي مي کردم اما االن ! خيلي وقته که اون حس و نه دارم نه ميتونم داشته باشم
احساس کردم رونيکا اصال گريه نکرده بلکه بينيش و کشيده يکم قرمز شه که انگار گريه کرده
!
تصور کردم که چجوري بينش و به زور فشار داده تا قرمز شه  ،آخه خانوم روي استايل و
 .زيبايش حساسه  .تو دلم خنديدم بهش
با جديت رو بهش گفتم
من  :خوب ديگه بلند شو چرا خوابيدي بايد بريم دنبال کارا
 .رونيکا  :نه تو ميتوني مشغول کاراي شرکت باش من خودم رديف ميکنم
 .من  :اوکي
رفتم سمت کمد کت و شلوار آجري پوشيدم موهام و مرتب کردم  ،يکم ادکلن زدم و با
 .خداحافظي زير لبي کيفم و برداشتم  ،از خونه زدم بيرون
رونيکا
پوف اولش با اين حرف که گفت واقعا عاشقمي تعجب کردم  ،درسته تا اون حد دوستش نداشتم
 .يعني عاشقش نبودم شايدم بودم اما اموالش و بيشتر دوست دارم
آخ بيني نازنينم بخاطره اون پسره احمق داغونت کردم  ،چرا عاشقم نميشد ؟ من دست به
 .هرکاري زده بودم اما اصال جوا ب نداده بود ! يه فکر اومد تو ذهنم که برم پيش دعا نويس
! با اين فکر قه قه اي زدم کم مونده بود برم پيش دعا نويس
 .گوشيم زنگ خورد اوه سونيا بود خيلي وقت بود باهاش حرف نزده بودم
با ذوق جواب دادم
! من  :سالم دوست عزيزم
! سونيا  :سالم رونيک خانوم چه خبر من زنگ نزنم تو حالي نپرسيا
! رونيکا  :بزار رو حساب خوشحالي زياد و تالش براي عاشق کردن
سونيا  :چي ؟
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! من  :بالخره اون آرامه سمج پريد
سونيا  :چي؟ چطور ؟
آرشا
نشستم پشت فرمون که فهميدم موبايلم و نياوردم
اي بابا
.پياده شدم و رفتم داخل ساختمون آسانسور و زدم بياد پايين
رفتم داخل آسانسور و طبقه مورد نظر و زدم  ،وقتي که رسيدم آروم در و باز کردم صداي
مکالمه رونيکا رو شنيدم که از حرکت ايستادم
 .رونيکا  :بالخره اون آرامه سمج پريد
رونيکا  :صداشو ظبط کرده بودم با بدختي مستش کردم  ،مثال ميگفتم بگو عاشقه اين فردي
 .اول ميگفت ها ب عد ميگفتم آرشا ميگفت آره  ،که صداي آره شو ظبط ميکردم
رونيکا  :آره ديگه صداش و تيکه تيکه ضبط ميکردم بعد ميگفتم رهام ولي وقتي کپ ميکرد
 .ميگفتم آرشا که جوابش و ظبط ميکردم
 .رونيکا  :آره بابا احمق اصال عکسارو نتونست باورکنه مجبور شدم با بدبختي صدا ضبط کنم
 .رونيکا  :آره ديگه هيچيش فقط پولش و عشقه
 .قه قه اي زد
رفتم نزديکش که پشت به من بود
! من  :پولم خيلي عشقه
 .لرزش بدنش و حس کردم
 .رونيکا  :س..سوني..ا ب..بعدا ..زن..گ ميزنم
آرو برگشت سمتم که با دستم يه کشيده خوابوندم صورتش
! من  :اين براي اينکه من و دور زدي
! کشيده بعدي و انقدر محکم زدم که افتاد زمين و از گوشه لبش خودن اومد
من  :اين براي اينکه آرامم و زندگيم و ازم گرفتم
رو زانوم نشستم دستم و دور گردنش فشار دادم
داد زدم
 .من  :چطور اون تهمت و زدي ؟ فقط به فکر پول بودي ؟ ها؟ دختره هرزه ! هرزه ! هرزه
 .صورتش سرخ سرخ شده بود دستم و از رو گلوش برداشتم که شروع کرد به سرفه کردن
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 .من  :زندگي برات نميذارم صبر کن
 .از جاش بلند شد
رونيکا  :آره آره  ،من کردم اين کارارو  ،حتي کلبه رو من آتيش زدم ! من قصد کشتنش و
کردم ميدوني چرا نگفت بهت که پي شو بگيري ؟ چون من ناشناس تهديدش کردم گفتم اگه بهت بگه
که همچين کسي وجود داره که مزاحمته آرشات و ميکشم  ،من لحظه به لحظه آرام و چک ميکردم
 ...آره م
با هر کلمش داغ تر ميشدم براي بار سوم خوابوندم تو گوشش
 .من  :دهن کثيفت و ببند کثافت زندگي برات نميذارم صبر کن فقط
موبايلم و برداشتم از خونه رفتم بيرون
آرام
! من  :آرسن آروشا بياين بشينيد کنارم کارتون ببينيم
 .آروشا  :آخ جون
هردو اومدن اما آروشا آروم درحالي که ظرف پفيال دستش بود همراه آرسن اومدن رو مبل
.نشستن
 .آرسن دست چپم و آروشا دست راستم نشته بود
 .موبايلم زنگ خورد
رادمهر بود گذاشتم رو بلندگو
من  :جانم ؟
رادمهر  :سالم آرام خوبي ؟
 .آروشا  :سالم دايي
رادمهر  :سالم عزيزم  .داداشت کو ؟
 .آرسن  :سالم
 .رادمهر  :سالم مرد خشمگين
من  :اجازه ميديد ؟
رادمهر خنديد
من  :چيزي شده ؟ مريم خوبه ؟
! رادمهر  :نه نه همه چي سره جاشه ميخوايم بريم شمال
من  :شمال ؟
....آروشا  :وايي دايي تولوخدا بليم بليم
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..آرسن  :آله دايي لطف
 .من  :وايستيد ببينم
گوشي و از رو حالت بلند گو برداشتم و جواب دادم
من  :چي ميگي رادمهر شيفت کاريم چي ؟
 .رادمهر  :به شايان گفتم
 .نفسم و دادم بيرون
...من  :آخه رادمهر من اص
 .رادمهر  :اذيت نکن آرام خودت ببين  ،از کي مسافرت نرفتيم
 .من  :درست ميگي
رادمهر  :خودتم فاکتور بگيريم اون بچه ها تفريح ميخوان گردش ميخوان  ،گناه دارن  ،من
نميخوام به زور جايي ببرمت خودت فکر کن چه سودي براي من داره ؟
من  :باشه باشه  ،اوکي فقط کِي ؟
! رادمهر  :ديگه امشب بريم
چشمام از تعجب گرد شد
! من  :چي؟ فرداهم نه امشب
 .رادمهر  :آره ديگه فردا اونجا باشيم
من  :کجاي شمال ؟
 .رادمهر  :رامسر
ياد رامسر رفتن همراه با آرشا افتادم تمام حس و حالم پريد
من  :ميشه نريم اونجا ؟
رادمهر  :چرا
 .من  :هيچي هيچي بريم
! قرار نبود بخاطر اون از همه چيز بدم بياد
من  :آروشا و آرسن بريد براي خودتون لباس جمع کنيد
باهم گفتن
 .آخ جون ماماني ممنون _
لبخندي زدم
آرشا
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 .از در رفتم بيرون که دستم کشيده شد پرتش کردم افتاد زمين
من  :دنبالم اومدي نيومدي آشغال
از گريه قرمز شده بود
 .رونيکا  :نرو  ،تو ..روخ ..دا نرو من تورو دوست دا ..رم آرشا
 .من  :تف  ،تف تو اون ذات کثيفت  ،هنوزم ميگي دوست دارم ؟ خيلي پستي و احمق
 .يکي از همسايه ها اومده بود بيرون
دندونام و بهم فشردم و بي توجه به زجه هاش رفتم داخل آسانسور يکم دور زدم تو پياده رو و
بعد نشستم تو ماشين
براي چي ؟براي چي من از آرام نپرسيدم ؟
! من به آرام تهمت زدم
! االن داره چيکار ميکنه ؟ حالش چطوره ؟ نکنه ازدواج کرده باشه
 .با اين فکر انگار ديوونه شدم
 .نشسته بودم پشت فرمون نفهميدم کي صورتم خيس شد
حالم خيلي خراب بود خيلي خيلي ! من يه دختر بي گناه و گذاشتم رفتم  ،يه دختر پاک و
 .معصوم
خداميدونه چقدر عذاب کشيده و
 .مسببش من بودم
 .سردردم بيشتر شده بود
دلم ميخواست بميرم  ،فقط مرگ ميخواستم
آرام
 .با خستگي چشمام و باز کردم  ،پام خواب رفته بود
من  :کي ميرسيم رادمهر ؟
! رادمهر  :هنوز که اوالشه
 .من  :آخه شب ؟ مگه مجبور بودي ؟ صبح ميرفتيم ديگه
مريم خواب آلود جواب داد
 .مريم  :آره ديگه
 .من  :نگاه کن خانومتم ميگه
 .مريم  :رادمهر من شيريني خامه اي ميخوام و شکالتي
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 .رادمهر  :مريم نگاه کن اينجا اصال شيريني فروشيه
مريم  :چيکار کنم خوب ؟
 .من  :داداش چرا عصبي ميشي تو حاال بالخره وياره ديگه
مريم با بغض ادامه داد
! مريم  :راست ميگه ديگه مگه چي گفتم من
 .رادمهر  :مريم دلنازک شديا
ديگه حرفي نزدم ولي بعدا به رادمهر بايد يه تذکر ميدادم  .نيم ساعت بعد آروم آروشا رو کنار
 .آرسن گذاشتم  .ماشين و گوشه اي پارک کرد  ،همراهش پياده شدم
من  :رادمهر ؟
رادمهر ِ :ا تو چرا پياده شدي ؟
من  :رادمهر نخواستم دخالت کنم تک بحثتون اما ببين زني که حامله ميشه اعتماد به نفسش
ميره فکر ميکنه شوهرش دوستش نداره  ،ناراحت ميشه بابت کوچيک ترين برخورد همسرش  ،با
بغض ادامه دادم
 .من  :د ...درسته من ش ..شوهر نداشتم اما ميت...ونم حس يه زن و بفهمم رادمهر
رادمهر  :آرام ؟
من  :نه نگفتم که ناراحتت کنم اون عوضي و بيخيال  ،من دارم ميگم که يه زن حتي قبل
! حاملگي استرسش فکر و ذکرش همسرشه  ،خودت ميفهمي که
 .رادمهر  :آره آره درست ميگي  ،آخه چند وقته اين شرکت رو اعصابمه
من  :اما مري م شايدبيست درصد بياد به فکرش که بخاطره شرکته عصبي بودنت ! يکم ماليمت
 .به خرج بده رادمهر
 .رادمهر  :حق داري درست ميگي
 .لبخندي زدم و رفتم نشستم داخل ماشين  .مريم هنوز ناراحت بود
من  :مريم؟
مريم  :هوم ؟
! من  :ناراحت نباش تو  .بخاطر کارشه
مريم  :هرچي  ،چرا بايد بد اخالقي کنه ؟
.من  :زياد جوش نخور  ،نگاه کن داره با خوراکي مياد
 .مريم  :اما خيلي دلم گرفته ازش
من  :پوف  ،عجبا  ،حساس خانوم راه بيا
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رونيکا
 .با عصبانيت همه وسايل هارو ريختم زمين  ،خدايا  ،خدايا بدبخت شدم چرا
جيغ زدم
چرا
زنگ زدم سونيا
وقتي که جواب داد فرصت ندادم
من  :متنفرم ازت
سونيا  :وا رونيکا ! خوبي ؟
 .من  :خفه شو خفه شو خفه شو بخاطر توئه آشغال آرشا همه چيز و فهميد
 ....سونيا  :اي واي  ،اما  ..اما تقصير من نبود خودت بايد حواست
 .من  :خيلي آشغالي  ،احمق بخاطر احمق بازيت آرشا همه چيز و فهميد
سونيا :وا خوبي ؟ تو ديوونه شدي ؟ رواني داري چي ميگي خودت احمق بازي دراوردي به
من ميگي ؟
 .من  :آره آره من رواني شدم چون يه گنج و از دست دادم  ،اه
 .سونيا  :به موقعش برو تيمارستان
جيغ زدم
 .من  :ببند دهنت و هرزه
گوشيم و قطع کردم از حرص و عصبانيت نفس نفس ميزدم  ،با جيغ آيينه رو شکوندم  ،به
 .معناي واقعي ديوونه شده بودم دوست داشتم آرام جلوم بود
واي چه حس خوبي
کشتنش
خفه کردنش
مردنش
 .انگار بهم آرامبخش زدن  ،با فکر کردنش حسه خوبي بهم القا ميشد
آرام
واي چقدر قشنگ بود اينجا  ،بعد از يکم دور دور بالخره تونستم اينجارو پيدا کنم همون چشمه
 ، .خونه خاله ژيال و عمو اکبر
 .نشسته بودم رو سنگ آرسن و آروشا باهم ميدوئيدن
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! من  :بچه ها آروم
 .آروشا  :چشم ماماني
 .چه روزاي خوبي بود  ،لبخند محوي رو لبم اومد
 .صداي قدم هايي و شنيدم
سر برگردوندم
...من  :شما  ...ش...شما هنوز
با ترس به او ن زنه پيري که چند سال پيش بهم هشدار داد نگاه کردم الحق که راست ميگفت هم
 .دشمنم قوي بود هم دوباره اومدم شمال و اينجا
! آره من هم هنوز هستم هم هنوز زنده ام_
نا خودآگاه بغض کردم
 .من  :پيرزن همون شد که شما گفتي دشمنم زندگيم و ازم گرفت
! نه نه_
من  :جانم ؟
تو با پا پس کشيدن از زندگي همسرت خودت و زندگي بچه هات و خراب کردي ! مطمئن _
 .باش زندگيت به همين منوال پيش نميره  .پايان شبه سيه سپيد است
 .خواستم سوالي بپرسم که پشت کرد و رفت
 .بازم گنگ حرف زد
.اما اين طرز حرف زدنش منفي نبود  ،ولي بازم واضح چيزي نگفت بهم
 .آرسن  :وايي ماماني
! آروشا  :ماماني تولوخدا ديگه باهاش حلف نزنيا تولو ميخوله
خنديدم
 .من ِ :ا بچه اون بيچاره طرز لباسش و موهاش اينطوري چرا اينجوري ميگيد
 .آروشا  :قيافه اش شبيه فالگيل ها هم يود ماماني وسط ابروش خال داست
لبخندي زدم
 .من  :آره بچه ها اون زن مهربونه
دستشون و گرفتم
 .من  :خوب خوش ميگذره بهتونا
! آروشا  :آله ماماني من لواشک ميخوام
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 .من  :باشه ميخرم برات
آرسن  :ماماني اونجا کجاست ؟
! من  :اونجا کلبه يه پير زن و يه پير مرد مهربونه
آروشا  :ماماني تو اينجارو ميشناسي ؟ کي اومدي ؟
آروم لب زدم
! من  :آره با پدرتون
آروشا  :بابا ؟
 .من  :آره
آروشا  :ماماني بابا آدم بدي بود مگه ؟
 .من  :در ظاهر براي من يه مرد خيلي خوب و مهربون و در باطن يه ظالم
آروشا  :ها؟
 .من  :هيچي آروشا  ،بچه ها بريد در بزنيد
آرسن زودتر رفت اما آروشا دستم و ول نکرد
آروشا  :مامان بابا ب ده نه ؟ بابايي تورو ناراحتت کلده بوده که تو با ناالحتي حلف ميزني دوستم
 .ندالي ما سوال کنيم
توقع اين حرف و از آروشا نداشتم اما خوب  ،ميفهمن معني طرز حرف زدن و رفتار هاي فرد
! رو
 .من  :نه اما فعال نميخوام در اين مورد چيزي بشنوم
با ناراحتي باشه اي گفت
 .من  :برو پيش آرسن ديگه نگاه کن چه زود رفت
بي ميل دستم و ول کرد و آروم  ،بي حوصله قدم برداشت  ،براي بار هزارم لعنتش کردم ،
 .اون باعث بود که من جلوي بچه هام شرمنده باشم
! خدا نگذره ازت
در کلبه باز شد واي خداي من با ديدن ژيال خانوم انگار جون گرفتم  .با لبخند به بچه ها نگاه
 .مي کرد و سوال ميپرسيد
من  :ژيال خانم ؟
 .وقتي نگاهم کرد با حيرت گفت
 .ژيال  :آرام دخترم تويي ؟ بفرمائيد دم در بده
 .رفتم داخل کلبه که بغلم کرد
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ژيال  :شوهرت کجاست ؟
 .اومدم عقب
با لبخند تلخي گفتم
! من  :خيلي وقته طالق گرفتيم
ژيال :چي ؟
 .من  :بشينيد تعريف ميکنم
! ژيال  :باشه من يه چايي بزارم
! من  :توروخدا من ميخوام االن برم خواستم يه سر بزنم
به حرفم توجهي نکرد و رفت آشپزخونه
 .نشستم رو گليم فرش و به پشتي تکيه دادم
 .چند مين بعد با سيني چاي اومد
 .ژيال  :خوب بگو
من  :بي مقدمه بگم که يه روز عکس دادن که شوهرم با يه زنه توجهي نکردم اصال  ،اما
متوجه شدم رفتارش بد و بدتر ميشد ! خالصه که يه روز اون زن زنگ زد و گفت خارجن با
 .شوهرم و گفت که من و ترک کرده
تو اون دوران که افسرده شده بودم فهميدم حاملم بهم گفتن حامله اي ميخواستم سقط کنم بچه رو
!  .خيلي عذاب کشيدم ژيال خانوم
 .ژيال  :اي واي اما اون پسر اصال اهل اينکارا نبوده
خنديدم
! من  :همه چي در ظاهره
ژيال  :االنم دلت مياد اينارو نداشته باشي ؟
 .من  :آرسن و آروشا رو يک لحظه هم تحمل ندارم ! اول نميدونستم دوقلوان
خنديدم
من  :بهم يه بار گفتن پسره يه بار گفتن دختره ! آخر سرم تم سفيد زدم اتاق و که وقتي به دنيا
اومدن ديدم دوتان خيلي عجيب بود که فهميدم اين اتفاقا پيش مياد  .همش هم دوبار رفتم سونوگرافي
! چون اصال دل و دماغ نداشتم اما االن نفسم به نفسشون بنده
آرشا
بالخره تونستم بليط بگيرم براي ايران  ،نشسته بودم و به افرادي نگاه ميکردم که مثل من در
 .انتظار بودن که به مقصد مورد نظرشون برن
 .ياده رونيکا افتادم
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اين سري گريه اش واقعي بود!  ،چقدر ازش متنفر شده بودم  ،استرس بدي افتاده بود تو جونم
خيلي دوست داشتم بدونم االن تو زندگي آرام چه خبره  ،از خدا فقط ميخواستم که ازدواج نکرده باشه
 .وگرنه ميشکنم
آرام
 .واي  ،با ترس به آروشا نگاه کردم
رفتم نزديکش
من  :آروش داري چيکار ميکني ؟
با گريه نگاهم کرد
) آروشا  :م...ماني کملم و پام دلد ميتو...نه (.ماماني کمرم و پام درد ميکنه
دلم نميومد دعواش کنم
 .من  :آخه آروشا اون باال چيکار ميکردي تو
پيراهنش و زدم باال پاش خراش برداشته بود کمرش و فشار دادم که آخ بلندي گفت  ،اعصابم
 .خيلي خورد شد  ،فردا هينجا کبود ميشد
 .آرسن  :ماماني من بهس گفتم نتون
)بهش گفتم نکن(
آروشا در حالي که آب بينيش و ميکشيد باال با عصبانيت گفت
)آروشا  :تو...چ  ...ميگي هوم ؟ ميخواي ماماني من و دعوا تونه ؟(.کنه
لبخندي زدم
من  :دست و پات درد ميکنه هنوز ؟ ببرمت دکتر ؟
رادمهر  :چي شده ؟
به رادمهر که تازه با مريم از بيرون اومده بودن نگاه کردم
 .من  :از رو درخت افتاده
 .رادمهر  :چي ؟ چيکار کرده ؟ بيا اينور ببينم
 .خنديدم با اينکه اذيتشون ميکرد اما عاشقشون بود ! اومدم کنار که با ترس رو به آروشا گفت
رادمهر  :دايي خوبي ؟
آروشا لبخند شيطوني زد
! آروشا  :تو که من و دوست نداستي الدمهل خان
رادمهر خنديد
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! رادمهر  :دايي جونش و برات ميده خنگول دايي
با کاري که آروشا کرد زدم زير خنده با کف دست زد رو پيشوني رادمهر
! آروشا  :بلو اونول دايي من خنگول نيستم درلضمن نازه من خلي دال نداله
) برو اونور دايي من خنگول نيستم در ضمن نازع من خريدار نداره(
 .همه اويي گفتيم که نمگي خنديد
.رادمهر  :آخه آرام تو نگران اين شدي حالش از من و تو بهتره
بلند شد بره که آروشا شروع کرد به آخ و اوخ کردن که رادمهر برگشت سمتش
! آروشا  :واي دايي بخدا داغونم
رادمهر  :چيي؟
! آروشا  :داغونم
مريم آروم دمه گوشم گفت
! مريم  :خيلي چرب زبونه بال گرفته  ،به خودت رفته
 .لبخندي زدم
 .من  :بريم باال نهار بخوريم
باهم از پله ها رفتيم باال که صداي رادمهر دراومد
! رادمهر  :آرام ؟ چي درست کردي ؟ ويال بوي غذا نميده
 .من  :مسخره اي ؟ چه ربطي داره چون بوي غذا نميده البد غذا درست نکردم
مريم هر هر ميخنديد
 .من  :به اين شوهرت مشاوره بده روز به روز ميگذره مغزش پوک تر ميشه
زدم زير خنده که رادمهر محکم زد به کمرم
! من  :آخ نميري
! رادمهر  :تا تو باشي به بزرگترت احترام بذاري
 .من  :هه هه آدم بايد عقلي بزرگ تر باشه
! رادمهر  :نه بابا
! من  :بله آقا
 .آروشا  :ماماني آلسن داله به غذاها ناخونک ميزنه
صداي آرسن از آشپزخونه اومد
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 .آرسن  :نه دلوغ ميگه ماماني
 .خنديدم خالصه با کمک مريم ميز و چيديم  ،دور هم با شوخي و خنده نهار و خورديم
آرشا
استرسم از قبل شديد تر شده بود وقتي اومدم بيرون سريعا َ ََ تاکسي گرفتم و آدرس عمارت و
 .دادم
از کجاي غربت اومدي ايران برادر ؟_
 .من  :آلمان
! هي هي ما که وضع ماليمون هنوز به اون حد نرسيده يعني خودمونم نخواستيم_
 .من  :ايشاهلل ميرسه
داداش اين خونه بزرگه ماله شماست ؟_
! من  :شايد
 .شما ديگه خيلي پولداري برادر _
.من  :خوشبختي به پول نيست ! چقدر ميشه ؟
! بيست تومن  ،ترافيکم بود آخه_
 .بي چون و چرا پول و دادم و از ماشين پياده شدم  ،چمدون و داد دستم
 .با استرس رفتم جلوي در که نگهباناي جديد و ديدم
من  :ببخشيد اينجا منزل خانم آرام فروزش هستش ؟
دعا دعا ميکردم بگه آره
 .نه خير _
چشمام و محکم رو هم فشار دادم لعنت به اين زندگي  ،لعنت به منه احمق که بدون پرسيدن
 .رفتم  ،خودم و خودش و بدبخت کردم
من  :يعني شما ردي  ،نشوني چيزي ازش نداريد ؟
نه وهللا آقا ! اما گفتيد آرام ؟ _
 .من  :بله بله
فکر کنم قبال اين عمارت ماله ايشون بوده که فروختن  ،ميتونيد بياين داخل چون خانم _
! فروزش حتما شماره اي دادن به فيروزه خانم
 .من  :واقعا ممنونم
در و که باز کردن پ ا تند کردم  ،تند تند سنگ فرشارو طي کردم  .هنوزم همون شکلي بود فقط
 .يکم تغيير کرده بود

458

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
 .پله هارو رفتم باال و در اصلي و باز کردم
 .رفتم حال کسي نبود اون وسط وايستاده بودم که صداي زني من و از جا پروند
 .فيروزه  :سالم
 .برگشتم که با خانوم ميانسالي رو به رو شدم
 .فيروزه  :بشين پسرم
 .رو يکي از مبل ها نشستم مرموز نگاهم کرد
فيروزه  :براي چي دنبال اون دختري ؟
من  :براي چي بايد توضيح بدم ؟
فيروزه  :از کجا مطمئن باشم که قصد آزار و اذيت نداري ؟ هوم ؟ پس غد بازي در نيار پسر
! خوب
اخمي کردم
 .من  :زنم بود
فيروزه  :اگر زنته چرا زمان خريد عمارت اون به جاي تو داشت قرار داد و امضا ميکرد چرا
مردي همراهش نبود ؟ يا زمان اسباب کشي ؟
 .نفسم و عصبي دادم بيرون و با آرامش براش ماجرا رو شرح دادم
! فيروزه  :الهي که ازت نميگذره  ،انقدر زجرت بده تا به غلط کردن بيوفتي
با تعجب نگاهش کردم
فيروزه  :شوهر منم همين غلط و کرد  ،چي شد؟ التماسم کرد چي شد ؟ االن خودم دارم اينجا
راحتم بچه هامم براي خودشون سرگرم امکانات فراهم ! هنوزم که هنوزه مياد پشت در عمارت
 .نگهبانا باز نميکنن درو  .اونم خداکنه نبخشه نسل شما مردا بايد بترکن ! ما زنارو نشناختين
با حيرت نگاهش کردم ! چه پر بود اين زن سعي کردم جدي باشم
من  :ببخشيد من کاري ندارم خانوم فقط ميخوام اگر آدرسي شماره تلفني چيزي داريد بديد به
! من
فيروزه  :باشه ميدم  .اما لينم بگم تا وجدانت به درد بياد اون دختر و هرموقع که ميديم الغر تر
 .....از قبل ميشد  ،روحش مرده بود
سعي کردم آتيش درونم و خاموش کنم  .با صداي نيمه بلند گفتم
 .من  :خانوم فقط به احترام سنتونه که چيزي نميگم
در حالي که کاغذي سمتم مي آورد گفت
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فيروزه  :سنم ؟ سنم چشه ؟ عصبيي؟ مهم نيست ! اتفاقا آدم زمان عصبانيت حرفاي دلش و
ميگه ! پسر جان غلط اضافه اي انجام دادي يه دختر تنهاي بدبخت و ول کردي طلبکارم هستي ؟ ته
 .خيار چجوري هست ؟ تلخه ! واقعيت مثل ته خياره ! تلخه تلخ
 !.قبول کن اشتباه تو بوده
قبول داشتم ! راست ميگفت  ،اشتباه از من بود اما وقتي صداي عزيز ترين فرده زندگيت و
! بشنوي که بهت بيراه گفته هرکسه ديگه اي بود ميذاشت مي رفت
فيروزه  :بفرمائيد  ،اينم شماره موبايلش هست  ،اسمتم آرشا راده نه ؟
با تعجب گفتم
! من  :شما من و از کجا ميشناسيد
فيروزه  :آرام بهم گفته بود اگه کسي با اين اسم اومد چيزي نگم اما مکثي کرد
فيروزه  :احساس ميکنم هنوز دلش مثل من سنگ نشده ازت  ،تو عاشق اون عاشق مگه بده
! نزديکتون نکنم ! نگاهش شايد مرده بود اما مهربوني و احساس ميکردم
با اين حرف انگار دلم يکمي آروم شد
بلند شدم که برم گفت
لو زبونش اين بود خدا لعنتت کنه
 .فيروزه  :اما نميدوني که پسرم ! ِو ِ
انگار همون يک ذره رمق هم ازم گرفته شد  .با صداي خنده فيروزه خانم از فکر اومدم بيرون
! فيروزه  :برو برو ببينم چه ميکني  ،خواستم بگم که زياد اميدوار نشي
! من  :شما با اين سنتون روحيتون عاليه
فيروزه  :سنم چنده ؟
! من  :بهتون ميخوره چهل و يک باشيد
 .فيروزه  :يازده سال جوونم کردي  ،پنجاه و دو سالمه  .االن که فهميدي برو  ،تعجب هم نکن
اوه اصال نميخورد  ،خداحافظي کردم و از عمارت رفتم بيرون  .در اخر تشکري از نگهبانا
 .کردم
آرام
 .من  :آرسن رمبدشامبر و تنت کن
با صداي بلند گفتم
 .من  :آروشا زود بيا توروهم حموم کنم
چند مين بعد کنار در اومد
آروشا  :ماماني فلدا نميشه ؟
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من  :نه خير امروز  ،کثيفي مگه مامان ؟
 .آروشا  :نه
من  :پس هميشه تميز باش
همراه من ادامه داد
پيشه همه عزيز باش_
 .من  :بيا لباسات و اينجا عوض کن تا من برم و بيام
رفتم بيرون و سريع لباساي آرسن و تنش کردم رو سرش هم حوله گذاشتم
 .من  :برنداري ها  ،بزار موهات خشک شه سرما ميخوري
من ِ :ا پس من چي ؟
سه نفري خنديديم که آروشا و آرسن طبق معمول صورتم و ب**و*س کردن  ،همينکارارو
ميکردن بعد درخواست ميدادن
من  :خوب بگيد بيينم باز چي ميخوايد ؟
شکالت_
من  :بله طبق معمول اما بزرگتر شدين نميدما فکر نکنيد االن ميدم بعدا هم اوکي  ،دندوناتون
 .خراب ميشه
الکي سر تکون ميدادن اما فکرشون اونشکالته بود
آرشا
 .صبح با سردرد عجيبي از خواب بيدار شدم
 .رونيکا  :چه عجب بالخره بيدار شدي  ،خسته شدم ! بيا صبحانه بخور حرف دارم
بي حوصله رفتم دستشويي و بعد اتمام کارم اومدم سمت روشويي دستام و که شستم آب سرد به
 .صورتم زدم
 .خدايا سرم چقدر درد ميکنه
 .با حوله دست و صورتم و خشک کردم  ،اومدم بيرون که با رونيکا سينه به سينه شدم
رونيکا :بيا ديگه
 .من  :فرار نميکنم که
دستم و گرفت و کشيدم سمت ميز
 .رونيکا  :بشين
با حرص رو صندلي نشستم
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 .من  :ميشه بگي موضوع رو  ،که بخاطرش از موقعي که بيدار شدم اعصاب نذاشتي
رونيکا  :ام بي مقدمه بريم سره اصل مطلب من به مامي گفتم عروسي و بندازه براي دوهفته
 .ديگه
 .چاقو از دستم افتاد رو بشقاب که صداي بدي رو اينجا کرد
من  :چي ؟ يعني چي ؟ مگه چند ماه ديگه نبود ؟ انداختي دوهفته ديگه !؟ يعني کاراي من و در
! نظر نگرفتي من برنامه ريزي کردم خودم کار دارم
رونيکا  :نه قول ميدم تورو اذيت نکنم براي لباس و  ....خودم ميرم خريدام و انجام ميدم تو
 .ميتوني بري سره کارت
فقط نگاهش کردم  ،آخه هر دختري بود ميگفت بايد کارت و فراموش کني با من بياي و هر
دختري آرزوشه با شوهرش بره خريد عروسي و  . .....اونوقت ميگفت عاشقتم ! عاشق؟! عشق؟
پوزخندي زدم
من  :تو واقعا عاشقمي ؟
رنگش پريد
رونيکا  :آرشا ؟ چطور اين حرف و ميزني ؟ چي فکر کردي در موردم ؟ م..من...من عاشقتم
.
 .بغض کرده رفت داخل اتاق  ،اه لعنتي شايد تند رفته بودم نميدونم
 .با اعصابي بهم ريخته رفتم داخل اتاق
من  :خوب شايد تند رفتم  ،ناز نازو نباش ديگه توام  ،اوکي ؟
سرش و از رو بالش برداشت به چشماش نگاه کردم آثار اشک ديده نميشد  ،اما بينيش قرمز
.بود
! رونيکا  :باشه  ،اما ديگه اين حرف نزن
ياد آرام افتادم وقتي گريه ميکرد چشماي آبيش شفاف و خيس ميشد  ،قلبم به درد مي اومد
 .احساس بدي مي کردم اما االن ! خيلي وقته که اون حس و نه دارم نه ميتونم داشته باشم
احساس کردم رونيکا اصال گريه نکرده بلکه بينيش و کشيده يکم قرمز شه که انگار گريه کرده
!
تصور کردم که چج وري بينش و به زور فشار داده تا قرمز شه  ،آخه خانوم روي استايل و
 .زيبايش حساسه  .تو دلم خنديدم بهش
با جديت رو بهش گفتم
من  :خوب ديگه بلند شو چرا خوابيدي بايد بريم دنبال کارا
 .رونيکا  :نه تو ميتوني مشغول کاراي شرکت باش من خودم رديف ميکنم
 .من  :اوکي
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رفتم س مت کمد کت و شلوار آجري پوشيدم موهام و مرتب کردم  ،يکم ادکلن زدم و با
 .خداحافظي زير لبي کيفم و برداشتم  ،از خونه زدم بيرون
رونيکا
پوف اولش با اين حرف که گفت واقعا عاشقمي تعجب کردم  ،درسته تا اون حد دوستش نداشتم
 .يعني عاشقش نبودم شايدم بودم اما اموالش و بيشتر دوست دارم
آخ بيني نازنينم بخاطره اون پسره احمق داغونت کردم  ،چرا عاشقم نميشد ؟ من دست به
 .هرکاري زده بودم اما اصال جواب نداده بود ! يه فکر اومد تو ذهنم که برم پيش دعا نويس
! با اين فکر قه قه اي زدم کم مونده بود برم پيش دعا نويس
 .گوشيم زنگ خورد اوه سونيا بود خيلي وقت بود باهاش حرف نزده بودم
با ذوق جواب دادم
! من  :سالم دوست عزيزم
! سونيا  :سالم رونيک خانوم چه خبر من زنگ نزنم تو حالي نپرسيا
! رونيکا  :بزار رو حساب خوشحالي زياد و تالش براي عاشق کردن
سونيا  :چي ؟
! من  :بالخره اون آرامه سمج پريد
سونيا  :چي؟ چطور ؟
آرشا
نشستم پشت فرمون که فهميدم موبايلم و نياوردم
اي بابا
.پياده شدم و رفتم داخل ساختمون آسانسور و زدم بياد پايين
رفتم داخل آسانسور و طبقه مورد نظر و زدم  ،وقتي که رسيدم آروم در و باز کردم صداي
مکالمه رونيکا رو شنيدم که از حرکت ايستادم
 .رونيکا  :بالخره اون آرامه سمج پريد
رونيکا  :صداشو ظبط کرده بودم با بدختي مستش کردم  ،مثال ميگفتم بگو عاشقه اين فردي
 .اول ميگفت ها بعد ميگفتم آرشا ميگفت آره  ،که صداي آره شو ظبط ميکردم
رونيکا  :آره ديگه صداش و تيکه تيکه ضبط ميکردم بعد ميگفتم رهام ولي وقتي کپ ميکرد
 .ميگفتم آرشا که جوابش و ظبط ميکردم
 .رونيکا  :آره بابا احمق اصال عکسارو نتونست باورکنه مجبور شدم با بدبختي صدا ضبط کنم
 .رونيکا  :آره ديگه هيچيش فقط پولش و عشقه
 .قه قه اي زد
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رفتم نزديکش که پشت به من بود
! من  :پولم خيلي عشقه
 .لرزش بدنش و حس کردم
 .رونيکا  :س..سوني..ا ب..بعدا ..زن..گ ميزنم
آرو برگشت سمتم که با دستم يه کشيده خوابوندم صورتش
! من  :اين براي اينکه من و دور زدي
! کشيده بعدي و انقدر محکم زدم که افتاد زمين و از گوشه لبش خودن اومد
من  :اين براي اينکه آرامم و زندگيم و ازم گرفتم
رو زانوم نشستم دستم و دور گردنش فشار دادم
داد زدم
 .من  :چطور اون تهمت و زدي ؟ فقط به فکر پول بودي ؟ ها؟ دختره هرزه ! هرزه ! هرزه
 .صورتش سرخ سرخ شده بود دستم و از رو گلوش برداشتم که شروع کرد به سرفه کردن
 .من  :زندگي برات نميذارم صبر کن
 .از جاش بلند شد
رونيکا  :آره آره  ،من کردم اين کارارو  ،حتي کلبه رو من آتيش زدم ! من قصد کشتنش و
کردم ميدوني چرا نگفت بهت که پي شو بگيري ؟ چون من ناشناس تهديدش کردم گفتم اگه بهت بگه
که همچين کسي وجود داره که مزاحمته آرشات و ميکشم  ،من لحظه به لحظه آرام و چک ميکردم
 ...آره م
با هر کلمش داغ تر ميشدم براي بار سوم خوابوندم تو گوشش
 .من  :دهن کثيفت و ببند کثافت زندگي برات نميذارم صبر کن فقط
موبايلم و برداشتم از خونه رفتم بيرون
آرام
! من  :آرسن آروشا بياين بشينيد کنارم کارتون ببينيم
 .آروشا  :آخ جون
هردو اومدن اما آروشا آروم درحالي که ظرف پفيال دستش بود همراه آرسن اومدن رو مبل
.نشستن
 .آرسن دست چپم و آروشا دست راستم نشته بود
 .موبايلم زنگ خورد
رادمهر بود گذاشتم رو بلندگو
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من  :جانم ؟
رادمهر  :سالم آرام خوبي ؟
 .آروشا  :سالم دايي
رادمهر  :سالم عزيزم  .داداشت کو ؟
 .آرسن  :سالم
 .رادمهر  :سالم مرد خشمگين
من  :اجازه ميديد ؟
رادمهر خنديد
من  :چيزي شده ؟ مريم خوبه ؟
! رادمهر  :نه نه همه چي سره جاشه ميخوايم بريم شمال
من  :شمال ؟
....آروشا  :وايي دايي تولوخدا بليم بليم
..آرسن  :آله دايي لطف
 .من  :وايستيد ببينم
گوشي و از رو حالت بلند گو برداشتم و جواب دادم
من  :چي ميگي رادمهر شيفت کاريم چي ؟
 .رادمهر  :به شايان گفتم
 .نفسم و دادم بيرون
...من  :آخه رادمهر من اص
 .رادمهر  :اذيت نکن آرام خودت ببين  ،از کي مسافرت نرفتيم
 .من  :درست ميگي
رادمهر  :خودتم فاکتور بگيريم اون بچه ها تفريح ميخوان گردش ميخوان  ،گناه دارن  ،من
نميخوام به زور جايي ببرمت خودت فکر کن چه سودي براي من داره ؟
من  :باشه باشه  ،اوکي فقط کِي ؟
! رادمهر  :ديگه امشب بريم
چشمام از تعجب گرد شد
! من  :چي؟ فرداهم نه امشب
 .رادمهر  :آره ديگه فردا اونجا باشيم
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من  :کجاي شمال ؟
 .رادمهر  :رامسر
ياد رامسر رفتن همراه با آرشا افتادم تمام حس و حالم پريد
من  :ميشه نريم اونجا ؟
رادمهر  :چرا
 .من  :هيچي هيچي بريم
! قرار نبود بخاطر اون از همه چيز بدم بياد
من  :آروشا و آرسن بريد براي خودتون لباس جمع کنيد
باهم گفتن
 .آخ جون ماماني ممنون _
لبخندي زدم
آرشا
 .از در رفتم بيرون که دستم کشيده شد پرتش کردم افتاد زمين
من  :دنبالم اومدي نيومدي آشغال
از گريه قرمز شده بود
 .رونيکا  :نرو  ،تو ..روخ ..دا نرو من تورو دوست دا ..رم آرشا
 .من  :تف  ،تف تو اون ذات کثيفت  ،هنوزم ميگي دوست دارم ؟ خيلي پستي و احمق
 .يکي از همسايه ها اومده بود بيرون
دندونام و بهم فشردم و بي توجه به زجه هاش رفتم داخل آسانسور يکم دور زدم تو پياده رو و
بعد نشستم تو ماشين
براي چي ؟براي چي من از آرام نپرسيدم ؟
! من به آرام تهمت زدم
! االن داره چيکار ميکنه ؟ حالش چطوره ؟ نکنه ازدواج کرده باشه
 .با اين فکر انگار ديوونه شدم
 .نشسته بودم پشت فرمون نفهميدم کي صورتم خيس شد
حالم خيلي خراب بود خيلي خيلي ! من يه دختر بي گناه و گذاشتم رفتم  ،يه دختر پاک و
 .معصوم
خداميدونه چقدر عذاب کشيده و
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 .مسببش من بودم
 .سردردم بيشتر شده بود
دلم ميخواست بميرم  ،فقط مرگ ميخواستم
آرام
 .با خس تگي چشمام و باز کردم  ،پام خواب رفته بود
من  :کي ميرسيم رادمهر ؟
! رادمهر  :هنوز که اوالشه
 .من  :آخه شب ؟ مگه مجبور بودي ؟ صبح ميرفتيم ديگه
مريم خواب آلود جواب داد
 .مريم  :آره ديگه
 .من  :نگاه کن خانومتم ميگه
 .مريم  :رادمهر من شيريني خامه اي ميخوام و شکالتي
 .رادمهر  :مريم نگاه کن اينجا اصال شيريني فروشيه
مريم  :چيکار کنم خوب ؟
 .من  :داداش چرا عصبي ميشي تو حاال بالخره وياره ديگه
مريم با بغض ادامه داد
! مريم  :راست ميگه ديگه مگه چي گفتم من
 .رادمهر  :مريم دلنازک شديا
ديگه حرفي نزدم ولي بعدا به رادمهر ب ايد يه تذکر ميدادم  .نيم ساعت بعد آروم آروشا رو کنار
 .آرسن گذاشتم  .ماشين و گوشه اي پارک کرد  ،همراهش پياده شدم
من  :رادمهر ؟
رادمهر ِ :ا تو چرا پياده شدي ؟
من  :رادمهر نخواستم دخالت کنم تک بحثتون اما ببين زني که حامله ميشه اعتماد به نفسش
ميره فکر ميکنه ش وهرش دوستش نداره  ،ناراحت ميشه بابت کوچيک ترين برخورد همسرش  ،با
بغض ادامه دادم
 .من  :د ...درسته من ش ..شوهر نداشتم اما ميت...ونم حس يه زن و بفهمم رادمهر
رادمهر  :آرام ؟
من  :نه نگفتم که ناراحتت کنم اون عوضي و بيخيال  ،من دارم ميگم که يه زن حتي قبل
! حاملگي استرسش فکر و ذکرش همسرشه  ،خودت ميفهمي که
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 .رادمهر  :آره آره درست ميگي  ،آخه چند وقته اين شرکت رو اعصابمه
من  :اما مريم شايدبيست درصد بياد به فکرش که بخاطره شرکته عصبي بودنت ! يکم ماليمت
 .به خرج بده رادمهر
 .رادمهر  :حق داري درست ميگي
 .لبخندي زدم و رفتم نشستم داخل ماشين  .مريم هنوز ناراحت بود
من  :مريم؟
مريم  :هوم ؟
! من  :ناراحت نباش تو  .بخاطر کارشه
مريم  :هرچي  ،چرا بايد بد اخالقي کنه ؟
.من  :زياد جوش نخور  ،نگاه کن داره با خوراکي مياد
 .مريم  :اما خيلي دلم گرفته ازش
من  :پوف  ،عجبا  ،حساس خانوم راه بيا
رونيکا
 .با عصبانيت همه وسايل هارو ريختم زمين  ،خدايا  ،خدايا بدبخت شدم چرا
جيغ زدم
چرا
زنگ زدم سونيا
وقتي که جواب داد فرصت ندادم
من  :متنفرم ازت
سونيا  :وا رونيکا ! خوبي ؟
 .من  :خفه شو خفه شو خفه شو بخاطر توئه آشغال آرشا همه چيز و فهميد
 ....سونيا  :اي واي  ،اما  ..اما تقصير من نبود خودت بايد حواست
 .من  :خيلي آشغالي  ،احمق بخاطر احمق بازيت آرشا همه چيز و فهميد
سونيا :وا خوبي ؟ تو ديوونه شدي ؟ رواني داري چي ميگي خودت احمق بازي دراوردي به
من ميگي ؟
 .من  :آره آره من رواني شدم چون يه گنج و از دست دادم  ،اه
 .سونيا  :به موقعش برو تيمارستان
جيغ زدم
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 .من  :ببند دهنت و هرزه
گوشيم و قطع کردم از حرص و عصبانيت نفس نفس ميزدم  ،با جيغ آيينه رو شکوندم  ،به
 .معناي واقعي ديوونه شده بودم دوست داشتم آرام جلوم بود
واي چه حس خوبي
کشتنش
خفه کردنش
مردنش
 .انگار بهم آرامبخ ش زدن  ،با فکر کردنش حسه خوبي بهم القا ميشد
آرام
واي چقدر قشنگ بود اينجا  ،بعد از يکم دور دور بالخره تونستم اينجارو پيدا کنم همون چشمه
 ، .خونه خاله ژيال و عمو اکبر
 .نشسته بودم رو سنگ آرسن و آروشا باهم ميدوئيدن
! من  :بچه ها آروم
 .آروشا  :چشم ماماني
 .چه روزاي خوبي بود  ،لبخند محوي رو لبم اومد
 .صداي قدم هايي و شنيدم
سر برگردوندم
...من  :شما  ...ش...شما هنوز
با ترس به اون زنه پيري که چند سال پيش بهم هشدار داد نگاه کردم الحق که راست ميگفت هم
 .دشمنم قوي بود هم دوباره اومدم شمال و اينجا
! آره من هم هنوز هستم هم هنوز زنده ام_
نا خودآگاه بغض کردم
 .من  :پيرزن همون شد که شما گفتي دشمنم زندگيم و ازم گرفت
! نه نه_
من  :جانم ؟
تو با پا پس کشيدن از زندگي همسرت خودت و زندگي بچه هات و خراب کردي ! مطمئن _
 .باش زندگيت به همين منوال پيش نميره  .پايان شبه سيه سپيد است
 .خواستم سوالي بپرسم که پشت کرد و رفت
 .بازم گنگ حرف زد
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.اما اين طرز حرف زدنش منفي نبود  ،ولي بازم واضح چيزي نگفت بهم
 .آرسن  :وايي ماماني
! آروشا  :ماماني تولوخدا ديگه باهاش حلف نزنيا تولو ميخوله
خنديدم
 .من ِ :ا بچه اون بيچاره طرز لباسش و موهاش اينطوري چرا اينجوري ميگيد
 .آروشا  :قيافه اش شبيه فالگيل ها هم يود ماماني وسط ابروش خال داست
لبخندي زدم
 .من  :آره بچه ها اون زن مهربونه
دستشون و گرفتم
 .من  :خوب خوش ميگذره بهتونا
! آروشا  :آله ماماني من لواشک ميخوام
 .من  :باشه ميخرم برات
آرسن  :ماماني اونجا کجاست ؟
! من  :اونجا کلبه يه پير زن و يه پير مرد مهربونه
آروشا  :ماماني تو اينجارو ميشناسي ؟ کي اومدي ؟
آروم لب زدم
! من  :آره با پدرتون
آروشا  :بابا ؟
 .من  :آره
آروشا  :ماماني بابا آدم بدي بود مگه ؟
 .من  :در ظاهر براي من يه مرد خيلي خوب و مهربون و در باطن يه ظالم
آروشا  :ها؟
 .من  :هيچي آروشا  ،بچه ها بريد در بزنيد
آرسن زودتر رفت اما آروشا دستم و ول نکرد
آروشا  :مامان بابا بده نه ؟ بابايي تورو ناراحتت کلده بوده که تو با ناالحتي حلف ميزني دوستم
 .ندالي ما سوال کنيم
توقع اين حرف و از آروشا نداشتم اما خوب  ،ميفهمن معني طرز حرف زدن و رفتار هاي فرد
! رو
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 .من  :نه اما فعال نميخوام در اين مورد چيزي بشنوم
با ناراحتي باشه اي گفت
 .من  :برو پيش آرسن ديگه نگاه کن چه زود رفت
بي ميل دستم و ول کرد و آروم  ،بي حوصله قدم برداشت  ،براي بار هزارم لعنتش کردم ،
 .اون باعث بود که من جلوي بچه هام شرمنده باشم
! خدا نگذره ازت
در کلبه باز شد واي خداي من با ديدن ژيال خانوم انگار جون گرفتم  .با لبخند به بچه ها نگاه
 .مي کرد و سوال ميپرسيد
من  :ژيال خانم ؟
 .وقتي نگاهم کرد با حيرت گفت
 .ژيال  :آرام دخترم تويي ؟ بفرمائيد دم در بده
 .رفتم داخل کلبه که بغلم کرد
ژيال  :شوهرت کجاست ؟
 .اومدم عقب
با لبخند تلخي گفتم
! من  :خيلي وقته طالق گرفتيم
ژيال :چي ؟
 .من  :بشينيد تعريف ميکنم
! ژيال  :باشه من يه چايي بزارم
! من  :توروخدا من ميخوام االن برم خواستم يه سر بزنم
به حرفم توجهي نکرد و رفت آشپزخونه
 .نشستم رو گليم فرش و به پشتي تکيه دادم
 .چند مين بعد با سيني چاي اومد
 .ژيال  :خوب بگو
من  :بي مقدمه بگم که يه روز عکس دادن که شوهرم با يه زنه توجهي نکردم اصال  ،اما
متوجه شدم رفتارش بد و بدتر ميشد ! خالصه که يه روز اون زن زنگ زد و گفت خارجن با
 .شوهرم و گفت که من و ترک کرده
تو اون دوران که افسرده شده بودم فهميدم حاملم بهم گفتن حامله اي ميخواستم سقط کنم بچه رو
!  .خيلي عذاب کشيدم ژيال خانوم
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 .ژيال  :اي واي اما اون پسر اصال اهل اينکارا نبوده
خنديدم
! من  :همه چي در ظاهره
ژيال  :االنم دلت مياد اينارو نداشته باشي ؟
 .من  :آرسن و آروشا رو يک لحظه هم تحمل ندارم ! اول نميدونستم دوقلوان
خنديدم
من  :بهم يه بار گفتن پسره يه بار گفتن دختره ! آخر سرم تم سفيد زدم اتاق و که وقتي به دنيا
اومدن ديدم دوتان خيلي عجيب بود که فهميدم اين اتفاقا پيش مياد  .همش هم دوبار رفتم سونوگرافي
! چون اصال دل و دماغ نداشتم اما االن نفسم به نفسشون بنده
آرشا
بالخره تونستم بليط بگيرم براي ايران  ،نشسته بودم و به افرادي نگاه ميکردم که مثل من در
 .انتظار بودن که به مقصد مورد نظرشون برن
 .ياده رونيکا افتادم
اين سري گريه اش واقعي بود!  ،چقدر ازش متنفر شده بودم  ،استرس بدي افتاده بود تو جونم
خيلي دوست داشتم بدونم االن تو زندگي آرام چه خبره  ،از خدا فقط ميخواستم که ازدواج نکرده باشه
 .وگرنه ميشکنم
آرام
 .واي  ،با ترس به آروشا نگاه کردم
رفتم نزديکش
من  :آروش داري چيکار ميکني ؟
با گريه نگاهم کرد
) آروش ا  :م...ماني کملم و پام دلد ميتو...نه (.ماماني کمرم و پام درد ميکنه
دلم نميومد دعواش کنم
 .من  :آخه آروشا اون باال چيکار ميکردي تو
پيراهنش و زدم باال پاش خراش برداشته بود کمرش و فشار دادم که آخ بلندي گفت  ،اعصابم
 .خيلي خورد شد  ،فردا هينجا کبود ميشد
 .آرسن  :ماماني من بهس گفتم نتون
)بهش گفتم نکن(
آروشا در حالي که آب بينيش و ميکشيد باال با عصبانيت گفت
)آروشا  :تو...چ  ...ميگي هوم ؟ ميخواي ماماني من و دعوا تونه ؟(.کنه
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لبخندي زدم
من  :دست و پات درد ميکنه هنوز ؟ ببرمت دکتر ؟
رادمهر  :چي شده ؟
به رادمهر که تازه با مريم از بيرون اومده بودن نگاه کردم
 .من  :از رو درخت افتاده
 .رادمهر  :چي ؟ چيکار کرده ؟ بيا اينور ببينم
 .خنديدم با اينکه اذيتشون ميکرد اما عاشقشون بود ! اومدم کنار که با ترس رو به آروشا گفت
رادمهر  :دايي خوبي ؟
آروشا لبخند شيطوني زد
! آروشا  :تو که من و دوست نداستي الدمهل خان
رادمهر خنديد
! رادمهر  :دايي جونش و برات ميده خنگول دايي
با کاري که آروشا کرد زدم زير خنده با کف دست زد رو پيشوني رادمهر
! آروشا  :بلو اونول دايي من خنگول نيستم درلضمن نازه من خلي دال نداله
) برو اونور دايي من خنگول نيستم در ضمن نازع من خريدار نداره(
 .همه اويي گفتيم که نمگي خنديد
.رادمهر  :آخه آرام تو نگران اين شدي حالش از من و تو بهتره
بلند شد بره که آروشا شروع کرد به آخ و اوخ کردن که رادمهر برگشت سمتش
! آروشا  :واي دايي بخدا داغونم
رادمهر  :چيي؟
! آروشا  :داغونم
مريم آروم دمه گوشم گفت
! مريم  :خيلي چرب زبونه بال گرفته  ،به خودت رفته
 .لبخندي زدم
 .من  :بريم باال نهار بخوريم
باهم از پله ها رفتيم باال که صداي رادمهر دراومد
! رادمهر  :آرام ؟ چي درست کردي ؟ ويال بوي غذا نميده

473

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
 .من  :مسخره اي ؟ چه ربطي داره چون بوي غذا نميده البد غذا درست نکردم
مريم هر هر ميخنديد
 .من  :به اين شوهرت مشاوره بده روز به روز ميگذره مغزش پوک تر ميشه
زدم زير خنده که رادمهر محکم زد به کمرم
! من  :آخ نميري
! رادمهر  :تا تو باشي به بزرگترت احترام بذاري
 .من  :هه هه آدم بايد عقلي بزرگ تر باشه
! رادمهر  :نه بابا
! من  :بله آقا
 .آروشا  :ماماني آلسن داله به غذاها ناخونک ميزنه
صداي آرسن از آشپزخونه اومد
 .آرسن  :نه دلوغ ميگه ماماني
 .خنديدم خالصه با کمک مريم ميز و چيديم  ،دور هم با شوخي و خنده نهار و خورديم
آرشا
استرسم از قبل شديد تر شده بود وقتي اومدم بيرون سريعا َ ََ تاکسي گرفتم و آدرس عمارت و
 .دادم
از کجاي غربت اومدي ايران برادر ؟_
 .من  :آلمان
! هي هي ما که وضع ماليمون هنوز به اون حد نرسيده يعني خودمونم نخواستيم_
 .من  :ايشاهلل ميرسه
داداش اين خونه بزرگه ماله شماست ؟_
! من  :شايد
 .شما ديگه خيلي پولداري برادر _
.من  :خوشبختي به پول نيست ! چقدر ميشه ؟
! بيست تومن  ،ترافيکم بود آخه_
 .بي چون و چرا پول و دادم و از ماشين پياده شدم  ،چمدون و داد دستم
 .با استرس رفتم جلوي در که نگهباناي جديد و ديدم
من  :ببخشيد اينجا منزل خانم آرام فروزش هستش ؟
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دعا دعا ميکردم بگه آره
 .نه خير _
چشمام و محکم رو هم فشار دادم لعنت به اين زندگي  ،لعنت به منه احمق که بدون پرسيدن
 .رفتم  ،خودم و خودش و بدبخت کردم
من  :يعني شما ردي  ،نشوني چيزي ازش نداريد ؟
نه وهللا آقا ! اما گفتيد آرام ؟ _
 .من  :بله بله
فکر کنم قبال اين عمارت ماله ايشون بوده که فروختن  ،ميتونيد بياين داخل چون خانم _
! فروزش حتما شماره اي دادن به فيروزه خانم
 .من  :واقعا ممنونم
در و که باز کردن پا تند کردم  ،تند تند سنگ فرشارو طي کردم  .هنوزم همون شکلي بود فقط
 .يکم تغيير کرده بود
 .پله هارو رفتم باال و در اصلي و باز کردم
 .رفتم ح ال کسي نبود اون وسط وايستاده بودم که صداي زني من و از جا پروند
 .فيروزه  :سالم
 .برگشتم که با خانوم ميانسالي رو به رو شدم
 .فيروزه  :بشين پسرم
 .رو يکي از مبل ها نشستم مرموز نگاهم کرد
فيروزه  :براي چي دنبال اون دختري ؟
من  :براي چي بايد توضيح بدم ؟
فيروز ه  :از کجا مطمئن باشم که قصد آزار و اذيت نداري ؟ هوم ؟ پس غد بازي در نيار پسر
! خوب
اخمي کردم
 .من  :زنم بود
فيروزه  :اگر زنته چرا زمان خريد عمارت اون به جاي تو داشت قرار داد و امضا ميکرد چرا
مردي همراهش نبود ؟ يا زمان اسباب کشي ؟
 .نفسم و عصبي دادم بيرون و با آرامش براش ماجرا رو شرح دادم
! فيروزه  :الهي که ازت نميگذره  ،انقدر زجرت بده تا به غلط کردن بيوفتي
با تعجب نگاهش کردم
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فيروزه  :شوهر منم همين غلط و کرد  ،چي شد؟ التماسم کرد چي شد ؟ االن خودم دارم اينجا
راحتم بچه هامم براي خودشون سرگرم امکانات فراهم ! هنوزم که هنوزه مياد پشت در عمارت
 .نگهبانا باز نميکنن درو  .اونم خداکنه نبخشه نسل شما مردا بايد بترکن ! ما زنارو نشناختين
با حيرت نگاهش کردم ! چه پر بود اين زن سعي کردم جدي باشم
من  :ببخشيد من کاري ندارم خانوم فقط ميخوام اگر آدرسي شماره تلفني چيزي داريد بديد به
! من
فيروزه  :باشه ميدم  .اما لينم بگم تا وجدانت به درد بياد اون دختر و هرموقع که ميديم الغر تر
 .....از قبل ميشد  ،روحش مرده بود
سعي کردم آتيش درونم و خاموش کنم  .با صداي نيمه بلند گفتم
 .من  :خانوم فقط به احترام سنتونه که چيزي نميگم
در حالي که کاغذي سمتم مي آورد گفت
فيروزه  :سنم ؟ سنم چشه ؟ عصبيي؟ مهم نيست ! اتفاقا آدم زمان عصبانيت حرفاي دلش و
ميگه ! پسر جان غلط اضافه اي انجام دادي يه دختر تنهاي بدبخت و ول کردي طلبکارم هستي ؟ ته
 .خيار چجوري هست ؟ تلخه ! واقعيت مثل ته خياره ! تلخه تلخ
 !.قبول کن اشتباه تو بوده
قبول داشتم ! راست ميگفت  ،اشتباه از من بود اما وقتي صداي عزيز ترين فرده زندگيت و
! بشنوي که بهت بيراه گفته هرکسه ديگه اي بود ميذاشت مي رفت
فيروزه  :بفرمائيد  ،اينم شماره موبايلش هست  ،اسمتم آرشا راده نه ؟
با تعجب گفتم
! من  :شما من و از کجا ميشناسيد
فيروزه  :آرام بهم گفته بود اگه کسي با اين اسم اومد چيزي نگم اما مکثي کرد
فيروزه  :احساس ميکنم هنوز دلش مثل من سنگ نشده ازت  ،تو عاشق اون عاشق مگه بده
! نزديکتون نکنم ! نگاهش شايد مرده بود اما مهربوني و احساس ميکردم
با اين حرف انگار دلم يکمي آروم شد
بلند شدم که برم گفت
لو زبونش اين بود خدا لعنتت کنه
 .فيروزه  :اما نميدوني که پسرم ! ِو ِ
انگار همون يک ذره رمق هم ازم گرفته شد  .با صداي خنده فيروزه خانم از فکر اومدم بيرون
! فيروزه  :برو برو ببينم چه ميکني  ،خواستم بگم که زياد اميدوار نشي
! من  :شما با اين سنتون روحيتون عاليه
فيروزه  :سنم چنده ؟
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! من  :بهتون ميخوره چهل و يک باشيد
 .فيروزه  :يازده سال جوونم کردي  ،پنجاه و دو سالمه  .االن که فهميدي برو  ،تعجب هم نکن
اوه اصال نميخورد  ،خداحافظي کردم و از عمارت رفتم بيرون  .در اخر تشکري از نگهبانا
 .کردم
آرام
 .من  :آرسن رمبدشامبر و تنت کن
با صداي بلند گفتم
 .من  :آروشا زود بيا توروهم حموم کنم
چند مين بعد کنار در اومد
آروشا  :ماماني فلدا نميشه ؟
من  :نه خير امروز  ،کثيفي مگه مامان ؟
 .آروشا  :نه
من  :پس هميشه تميز باش
همراه من ادامه داد
پيشه همه عزيز باش_
 .من  :بيا لباسات و اينجا عوض کن تا من برم و بيام
رفتم بيرون و سريع لباساي آرسن و تنش کردم رو سرش هم حوله گذاشتم
 .من  :برنداري ها  ،بزار موهات خشک شه سرما ميخوري
 .آرسن  :چشم
 .گوشيم زنگ خورد از رو ميز برداشتم ناشناس بود
کي ميتونه باشه ؟ .جواب دادم
من  :جانم ؟
جوابي نگرفتم
 .من  :الو
 .صداي نفساش ميومد فقط  .مزاحم بود البد
 .آروشا  :ماماني يخ زدم بيا
 .قطع کردم
آرشا
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با شنيدن صداش قلبم شروع کرد به تپيدن  ،دلم ميخواست داد بزنم بگم بهش
 .معذرت ميخوام
دلم براي خودت  ،صدات  ،خنده هات  ،شيطوني هات  ،اذيت کردنات  ،ب**و*سه هاي بي
......موردت و
! تنگه
 .صداي ضعيفي و رو شنيدم که انگار گفت ماماني  ،آب دهنم و قورت دادم
 !.خدايا نذار اونجوري که فکر ميکنم باشه
آرام
 .من  :اه آروشا ديوونم کرديا وول نخور بزاري بشورمت ديگه اي بابا
آروشا :ماماني دخملت و دعوا ميتوني ؟
لبخندي زدم
من  :بله چرا که نه
! آروشا  :ماماني تو که بد اخالقي نبودي
 .من  :آروشا دخترم برو رمبدوشامبرت و تنت کن کمتر اين فک و تکون بده
آروشا  :ماماني فک چيه ؟
! من  :دهن  ،همونجايي که همش باهاش حرف ميزني
 .نمکي خنديد و رمبدشانبر تنش کردم و گذاشتمش بيرون
 .هوف  ،وقتي اومدم بيرون لباسم و عوض کردم
آرسن  :ماماني کي زنگ زده بود ؟
من  :کِي ؟
.آرسن  :قبل از اينکه آروشارو بشولي
رفتم تو فکر واقعا کي بود ؟
من  :هيچکس نبود مامان
آرشا
 .مگر اين که برم شرکت
 .فکر خوبي بود  ،سري يه تاکسي گرفتم و آدرس شرکت و دادم
يک ربع بعد جلوي شرکت نگه د اشت سريع پول و دادم و رفتم داخل شرکت  .نگهبانا با ديدن
خم شدن  .و سالم دادن
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هنوزم همون کارمنداي قبل مشغول کار بودن  .بي توجه به استقبال همکار ها سريع رفتم سمت
 .دفتر رادمهر و بدون در زدن درو باز کردم نبود
رفتم سمت ميز منشي
من  :رادمهر کجاست ؟
! ببخشيد آقاي رئيس اما رفتن بيرون نيم ساعت ديگه ميان_
 .من  :زنگ بزنبگو من اومدم کاره واجبي باهاش دارم
چشم_
تلفن و برداشت شروع کرد به شماره گرفتن
سالم خسته نباشين_
ببخشيد اما االن بايد بگم_
آقاي راد اومدن_
 .بله بله آرشا راد_
رنگ و روش پريد و با ترس تلفن و گذاشت
من  :چي شد ؟
! نميدونم وهللا  ،عصبي بودن رئيس_
 .رفتم تو دفترش نشستم که همون لحظه در با صداي بدي باز شد
نگاه کرد
 .من  :سالم رادمهر
پره هاي بينش از عصبانيت باز و بسته ميشد
.من  :چته
 .با خشم اومد نزديکم و يقه ام وگرفت
رادمهر  :به اون خدا قسم به جانه تنها خواهرم قسم به حرمت دوستيمون بوده که االن نکشتمت
.....وگرنه االن بايد
با داد گفت
 .رادمهر  :ميمردي آشغال
دستش و از رو يقم پرت کردم و هلش دادم اونور
من  :ميتونم بدونم چه مرگته !؟ اين چه طرز برخورده ؟
 .رادمهر  :خفه شو
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باورم نميشد ايني که جلومه رادمهر باشه اخالقش زمين تا آسمون با اون اخالق قبلش فرق مي
 .کرد
! رادمهر  :خواهرم و ول کردي رفتي سراغ عيش و نوشت برو همون جهنم دره اي که بودي
من  :چي ميگي ؟ خواهر چيه ؟ عيش و نوش چي ؟
رادمهر  :آرام خواهر تنيه منه خوب فهميدي حاال ! بابت شراکت اين شرکتم يه غلطي بکن ،
 .منتظر اين ر وز بودم ! حاظرم برم گدايي کنم اما يک لحظه حتي يک لحظه هم با تو شريک نباشم
! به معناي واقعي شکه شده بودم رادمهر چي گفت  ،آ  ...آر ...آرام خواهرش بود
 .رادمهر طعنه اي بهم زد و رفت بيرون  .واي خدا چه خبر بود
! چه اتفاق هايي افتاده
آرام
من  :آروشا نرو دم پنجره ِا
! آروشا  :ماماني نگالن نباش چسمم نميتونن
)ماماني نگران نباش چشمم نميکنن(
 .من  :من دارم ميرم حموم
آروشا  :چسم فقط دايي اومد چيکال کنم؟
 .من  :وهللا دايي هرشب مياد نازه شمارو ميکشه مادر من ! پذيرايي کن مثال از دايي
خنديدم
 .آروشا  :ماماني من که هنوز دستم به يخچال نميلسه
 .من  :شوخي کردم اما دايي کاري نداره  .من رفتم
رفتم داخل حموم رادمهر شبي نبوده که بهمون سر نزده باشه هميشه اول يه سر ميزد از
اوضاع و احوالمون با خبر ميشد بعد ميرفت  .انگار مي ترسيد که يک وقت با خودم کاري کنم ! حقم
! داشت اونکاري که من تو دوران حاملگي انجام دادم قصدم کشتن اين دوتا بود چشمش بايدم بترسه
آرشا
 .نشسته بودم رو مبل و منتظر موندم تا بياد اما نيومد
يک ساعت
دو ساعت
سه ساعت
 .نيومد که نيومد  ،رفتم بيرون  ،کسي تو شرکت نبود  .بهترين راه اين بود که تعقيبش کنم
! از شرکت زدم بيرون  .نيم ساعت بعد بالخره يه ماشين گذرش خورد
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 .سريع دست تکون دادم و نشستم داخل ماشين
کجا برم ؟_
! من  :فقط صبر کنيد وقتي گفتم حرکت کنيد هر چقدر پول بخواين ميدم
 .نيم ساعت بعد رادمهر در حالي که با بي ام دبليو از پارکينگ خارج ميشد ديدم
 .من  :لطفا تعقيبش کنيد
...اما من نميتون _
من  :آقاي محترم هرچقدر پول بخواين ميدم
با اين حرفم ماشين و روشن کرد  .شده دم در خونشون ميرم اما بايد با مريم حرف بزنم حداقل
 .اون کمکم ميکنه
اونطور که از عکساي رو ميز شرکت ديدم فهميدم ازدواج کردن  ،مطمئن بودم مريم کمکم
 .ميکنه
 .نيم ساعت بعد جلوي آپارتماني نگه داشت رفت داخل
 .پول و دادم و از ماشين پياده شدم
از دور به سختي ديدم که واحد سه رو زد  .نيم ساعتي منتظر موندم که اطمينان کردم حتما
 .خونشون اينجاست  ،اما چرا ماشين و نبرد پارکينگ
رفتم سمت در که باز شد سريع پشت درخت رفتم  .رادمهر بود  .اخمي کردم  ،يعني چي ؟
چرا اومد بيرون ؟
 .سوار ماشينش شد و رفت
رفتم زنگ آيفون زدم که صداي بچه اي به گوشم خورد
بله ؟ _
جوابي ندادم
دايي الدمهل تويي نتونه باز گوسيت و جا گذاشتي ؟(دايي رادمهر تويي نکنه باز گوشيت و _
) جا گذاشتي
با اين شنيدن اسم رادمهر اونم به عنوان دايي يکم شکه شدم در باز شد  .رفتم داخل  ،سوار
 .آسانسور شدم طبقه سه رو زدم
آرام
از حموم اومدم بيرون و حوله رو دورم پيچيدم
 .آروشا  :ماماني ماماني دايي اومده بود کال واجب داشت
من  :چيکار ؟
! آروشا  :خيلي استلس داشت فکر تونم
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) استرس داشت فکر کنم(
 .اخمي کردم  ،رادمهر و استرس
صداي زنگ اف اف زده شد
 .من  :آروشا برو حتما دايي
 .آروشا چشم
درو که باز کرد از آشپزخونه صداش اومد
 .آروشا  :ماماني من ميلم دشويي آلسن هم خوابه شما دلو باز تون
) من ميرم دستشويي آرسن هم خوابه شما درو باز کن(
 .من  :اخه من يه حله تنمه بچه
خواستم لباسام و تنم کنم که زنگ در زده شد  .پوف رادنهر که نامحرم نبود فوقش سريع بيام
 .اتاق ديگه از دست آروشا
 .رفتم جلوي درو باز کردم
خشک شدم
! آب دهنم و با صدا قورت دادم ا  ...اين آر  ..آرشا بود
 .قلبم تند تند تو سينه ميکوبيد
آرشا
زنگ درو زدم که بهد از دو دقيقه در باز شد  ،با ديدنش نفس تو سينه ام حبس شد  ،فکر
 .نميکردم که االن بتونم ببينمش
زبونم بسته شده بود  ،دوست داشتم يه دل سير نگاهش کنم ! همون بود اما قيافش پخته تر لز
قبل شده بود  .با استرس و صداي لرزون لب زدم
 .من  :آ  ...آرام
آرام
! واقعا هنگ کرده بودم بعد از چهار سال چجوري روش شده بود بياد
نميتونستم نگاهشم کنم چون حالم ازش بهم ميخورد  .صداش و شنيدم
 .آرشا  :آ  ...آرام
خواستم درو ببندم که پاش و گذاشت الي در
من  :گمشو اونور
 .آرشا  :آرام
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با صداي نيمه بلند گفتم
 .من  :اسم من و به زيون کثفيت نيار
 .آرشا  :بزار توضيح بدم
من  :هرتوضيحي  ،حرفي  ،کوفتي زهرماري داري برو پيش همون کسي که آشغال تر از تو
 .بود و به خاطرش من و ترکم کردي ؛ گمشو بيرون
 .با تعجب نگاهم کرد
آرشا  :چي ميگي آرام  ،من با کسي نرفتم  !.من تورو بخاطر کي ترک کردم ؟
پوزخندي زدم
من  :برو خودت و سياه کن ! در ضمن ديگه اينجا نمياي وگرنه به پليس زنگ ميزنم ميگم
 .مزاحمم شدي
 .آرشا  :تو  ....تو زنمي
چونه ام لرزيد
 .من  :چها ...ر سا  ...له که غريبه ايم آ  ...قاي راد حاال هم بيرون
 .درو محکم هل دادم که پاشو برد کنار و در بسته شد  .به در تکيه دادم
 .اين از کجا پيداش شد
حالم خيلي بد بود ليز خوردم رو زمين که صداي آروشا اومد
 .آروشا  :ماماني
 .فقط خيره نگاهش کردم بالخره بابات اومد دخترم اما زماني که انتظار نداشتم
اومد دستش و رو پيشونين گذاشت
 .آروشا  :خوب ماماني تب که ندالي  ،البد ضعف کلدي بيا شوکوالت بوخول مامان
نتونستم خودم و کنترل کنم شروع کردم به گريه کردن  ،با صداي بلند گريه مي کردم  .زير
لب با خودم تکرار کردم
من  :چرا اومدي ؟ چ ...را
آرسن  :ماماني ؟
با چشماي خيس نگاهشون کردم هردورو تو بغلم گرفتم و گفتم
من  :آرس ...ن آر ...وشااگه کسي ش ..مارو ازم گرفت ميريد از پيشم !؟
آرسن اخمي و کرد و اشکام و پاک کرد
 .آرسن  :نه ماماني عمال ما تولو دوست داليم
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 ) .نه ماماني عمرا ما تورو دوست داريم(
آروشا بغض کرده بغلم کرد
 .آروشا  :واي نه ماماني من نميخوام از پيست بلم
 .اشکام و پاک کردم نبايد بچه هارو اذيت ميکردم
 .من  :آروشا گريه چرا ؟ بياين بريم شام
تلفن خونه زنگ خورد واي خدا يخ زدم سريع تلفن و برداشتم
من  :بله ؟
رادمهر  :سالم سالم  ،خوبي ؟
...من  :چيزي شده ؟ آروشا گفت ک
! رادمهر  :آرشا اومده
من  :خوب ؟
رادمهر  :تعجب نکردي ؟
! من  :نه چون ده دقيقه پيش جلوي در بود
رادمهر  :چي ؟
من  :چي و هللا و اکبر  ،من که مطمئنم تورو تعقيب کرده اينجارو پيدا کرده وگرنه از کجا پيدا
کرده ؟
رادمهر  :چه غلطي کرده ؟
 .من  :بيخيال رادمهر  ،مهم اينه که ديگه برام مهم نيست پس نگران نباش
 .رادمهر  :اميدوارم
اخمي کردم
 .من  :باي
 .رادمهر  :فعال
اه لع نتي  ،خودمم بخوام بقيه نميذارن سريع رفتم داخل اتاق و تاپ و دامن بنفش و تنم کردم و
 .موهام و باال بستم
 .آروشا  :واي ماماني گلسنمه بياد ديگه
آرشا
نشسته بودم رو نيمکت  ،فردا صبح هم ميرم  ،نشد پس فردا  ،نشد يک ماه  ،دو ما  ،يک سال
 .اما ولش نميکنم
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 .يه بار از دستش دادم اينبار ولش نميکنم
 .صداي اون بچه خيلي رو مخم بود
فقط يه سوال مثل خوره افتاده بود به جونم
اون بچه  ،بچه ي کيه ؟
اگه بچه آرام باشه حتما شوهر داره و ازدواج کرده ! که حاضرم بميرم اما هرگز چنين حرفي
 .و نشنوم
آرام
صبح با خستگي از جام بلند شدم آروم رفتم دستشويي  ،صورتم و شستم بي حوصله مسواک
 .زدم
آروم و بي صدا حاضر شدم به مريم اس زدم که ساعت ُنه بياد تا بچه ها تنها نباشن  .کليد
خونه رو برداشتم و از خونه زدم بيرون  .که صداي آشنايي رو شنيدم
آرام ؟ _
برگشتم
آرشا بود با اخم غليظي سوئيچ ماشين و زدم و رفتم سمت ماشين دستم کشيده شد
! من  :ولم کن نزار جيغ بزنم آبروت بره ها
 .آرشا  :آبروي تو ميره
 .من  :خيلي وقيحي
 .دستم و کشيدم و تند داخل ماشين نشستم بي توجه به خواهشش ماشين و روشن کردم
! اه ول کن نيست انگار
راه بيمارستان و در پيش گرفتم واي خدا شايان و کجاي دلم بزارم ؟
نيم ساعت بعد رسيدم ماشين و پارکينگ پارک کردم و رفتم داخل بيمارستان به بچه ها سالم
دادم  .پريناز که يکي از پرستاراي خوب اينجا بود دستم و کشيد باهم رفتم داخل اتاق رختکن
پريناز  :آرام چه خنگي تو بابا اين شايان به اين پولداري بيمارستانم که ماله اونه خوشکلم که
! هست دکترم که هست جرا ازدواج نمبکني عاشقته به خدا
پوزخندي زدم
من  :صاحب مکان کارش  ،پولدارش  ،خوشکلش  ،عاشقش هم داشتم ازدواجم کرديم  ،ديدي
! که چي شد ؟ تو بگو االن طالست اگه يک ذره نظر قلبيم عوض شه
 .پريناز  :خنگي ديگه
! من  :حاال تو بدار رو حساب خنگي
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لباس فرمم و تنم کردم  ،با پري رفتيم بيرون که صداي سميرا درحالي که داشت من و پيجم
 .ميکرد پخش شد
رفتم سمتش که داشت اسمم و صدا ميزد
من  :جانم جانم ؟
سميرا ِ :ا سالم برو عشقت کارت داره ؟
اخمي کردم
من  :عشقم ؟
 .سميرا  :آره عشقت  ،دکتر سعيدي ديگه شايان سعيدي
 .من  :اه اوکي
بي حوصله رفتم اتاقش
 .من  :سالم
شايان  :سالم خوبي  ،چه خبر ؟
 .من  :سالمتي
 .شايان  :خوب بيا باهم بريم بيمار جديد و چک کنيم
 .من  :چشم
هوف خوب خودم تنهايي چک ميکنم ديگه تو چرا مياي همراهم اه  .خيلي ها حسودي ميکردن
از توجه شايان به من خيلي ها مثل سميرا و پريناز و  ...حرص ميخوردن بابت بي محليم به اين
 .موضوع
 .رفتيم داخل اتاق
من  :سالم
 .سالم دخترم توروخدا يه کاري کنيد جاي عملم درد ميکنه_
من  :عاديه پدر جان ما که هر دقيقه نميتونيم مسکن بديم ! يکمم شما بايد تحمل کنيد ايشاهلل
 .خوب ميشد
رفتم س مت سرم برداشتم و تو جاش گذاشتم يکم پنبه رو يکم بي حسي زدم و کشيدم رو دستش ،
 .سوزن و با احتياط زدم به رگش
 .من  :خوب دستتون و زياد تکون نديد چون سوزن تو رگه
 .چشم چشم _
 .يکم شايان سوال جوابش کرد
آرشا
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 .واي خدا ديگه داشتم ديوونه ميشدم فرصت نميده حرف بزنم
ا صال آرام قبل نبود خيلي بد اخالق و وحشي شده بود  .رو صندلي منتظر رادمهر نشسته بودم
که در باز شد
 .من  :سالم
 .رادمهر  :به به خوب شد اومدي بهتره همين امروز شراکتمون تموم شه
 .من  :نه لطفا بزار توضيح بدم رادمهر خواهش ميکنم
براي اولين بار ازش خواهش کردم
.من  :لطفا
 .رادمهر  :با  ...باشه بگو
 .من  :بشين اينجا
 .و به مبل رو به روم اشاره کردم
وقتي نشست با ناراحتي قضيه رو توضيح دادم  ،که اخمي کرد و گفت
رادمهر  :يعني تو با رونيکا رابطه اي نداشتي ؟
من  :نه خداشاهده  ،من و چه به اون همونطکر که گفتم عکس فتوشاپ داد دستم که ارام با
! گروي به اسمه رهام هست
 .رادمهر  :اين رونيکا بياد دستم جون نميزارم واسش
 .من  :نه فکر کنم تا االن زندانه
رادمهر  :چي ؟ چطور ؟
! من  :آتش سوزي کلبه شمال تو رامسر ،کاره رونيکا بود  .خودش اعتراف کرد
 .رادمهر  :چي ميگي ؟! واي خداي من چقدر پسته اين دختر
....من  :لطفا براي آرام توض
رادمهر  :بردار من وضع تو داغونه من  ،مريم هرکي اسم تورو که ميارن يا ميگه تمومش کن
اسمش و نيار يا از اونجا ميره ! خري ت کردي آرام قبل از اين که بري اون عکس فتوشاپ و ديد که
با رونيکايي اما گفت نه الکيه ولي وقتي رفتي و رونيکا زنگ زد و باهاش حرف زد  ،فخميد راسته
 .راسته  .خودت اشتباه کردي حاالهم درستش کن
آرام
 .يواش يواش حاضر شدم تا برم خونه شيفت کاريم تموم شده بود
کيف و گذاشت رو دوشم که صداي پريناز اومد
 .پريناز  :خنگ خدا امروزم گذشت تفم جلو پاش ننداختي
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! من  :زياديش ميشه
پرينا ز  :خيلي خنگ و پررويي آرام همه آرزشونه ! اون بچه ها االن پدر ميخوان اونوقت
....تو
من  :اونوقت چي ؟ پري من االن همينجا هم که هستم با استرسه  .مکثي کردم
! من  :باباشونم برگشته دوست ندارم بفهمه براي همبنميترسم
شوو ِرت اومد ؟
پريناز  :چي؟ چي ميگي ؟ َ
 .من  :آره فکر نکنمم ول کن باشه
پريناز  :به به ميخوام زيارتش کنم ببينم هم سطح اين دکي خوشکله هست که پسش ميزني ؟
 .من  :پوف  .خدانگهدار پري ديوونه
 .پريناز  :خداحافظت خنگ خدا
 .در حالي که لبخند از سره مسخره بازياي پري رو لبم بود از بيمارستان رفتم بيرون
يک ماه بعد
 .آرشا  :آرام ديوونم نکن چرا نميفهمي ؟ ميگم بزار توضيح بدم
 .من  :منم گفتم نميخوام برو رد کارت اه
رفتم داخل آپارتمان و درو بستم  ،اه ول کن نبود اين بشر رفتم داخل آسانسور درو باز کردم .
 .رفتم بيرون و زنگ خونه رو زدم
صداي ضعيف آروشا اومد
 .آروشا  :آلسن فکل تونم مامانيه آلوم باز کن دلو
آلسن فکر کنم مامانيه آروم باز کن درو ) در که باز شد رفتم داخل کفشام و درآوردم و آرسن (
 .رو تو بغلم گرفتم
 .من  :سالم گل پسر
 .آرسن  :سالم ماماني خسته نباشي
آروشا دستاش و دور پاهام حلقه کرد
 .آروشا  :ماماني شوکوالت
من  :از داداشت ياد بگير دختره ي شکمو  ،به من گفت خسته نباشي اما يه کلمه حالم و
! نپرسيدي
 .آروشا  :ماماني ببشيد
آرسن و گذاشتم زمين رفتم آشپزخونه يه بسته کاکائو گرفته بودم و از کيفم خارج کردم  ،اصال
 .فکر دندونشون نبودن
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شکالت رو نصف کردم و گذاشتم يخچال اون يکي نصفه رو هم تو يه ظرف دادم آروشا
 .....من  :بفرما با داداشت ميل کن  ،رو لباستون و فرش و مبل نميريزيد وگرنه
 .آروشا  :از شوکوالت خبلي نيست
خنديدم و لپش و کشيدم
 .من  :همون ميتوني بري
 .گوشيم زنگ خورد اي واي هنوز لباسمم عوض نکردم اه
در حالي که دکمه هاي مانتوم رو باز ميکردم موبايلم و جواب دادم
من  :جانم ؟
مريم  :سالم آرام خوبي ؟
من  :آره گلم تو خوبي ؟
مريم  :آره چه خبر؟
 .من  :سالمتي
.....مريم  :آرام چرا به آرشا فرص
 .من  :مريم اگه ميخواي در موردش صحبت کني قطع کنم بهتره
مريم  :آخه چته تو ؟ چرا ديگه آرام قبل نيستي يه ذره مهربوني و اون محبتي که قبال تو
! وجودت بود نيست ! خشک شدي آرام نکن
 .من  :مريم کاري نداري من بايد برم حموم
 .مريم  :کِي سر عقل بياي خدا ميدونه  ،اه باي
گوشي قطع کردم و انداختم رو مبل  .ولم کنيد ديگه بااينکه اون غلط کرده من بازم بايد فرصت
بدم ! با اون گندي که به زندگيم زد توقع دارن آرام قبل باشم ! پوزخندي زدم اين چه وضع کذايي بود
 .که داشتم
آرشا
من  :مريم توروخدا يه طور راضيش کن
مريم  :آرشا همين االن صداش و شنيدي ديدي اسمت اومد چي گفت ؟ شنيدي ؟
من  :آره اما خودتون يه جور براش بگيد با رادمهر من دارم ديوونه ميشم  .يک ماهه به بن
! بست ميخورم دارم ديوونه ميشم رسما حق ندارم
نفس عصبيم رو فوت کردم بيرون
مريم  :ناراحت نباش برادر من  ،ما عادت کرديم بعد يه مدت براي توام عادي ميشه اين گوشت
 .تلخي هاش
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زير لب گفتم
! من  :اين آرام من نيست اين يه زنه سنگدله که هيچکس براش مهم نيست
مريم  :دقيقا همينه !  ،االن بگم دارم خودکشي ميکنم بيا اين آرشا رو ببين ديگه انجام نميدم
 .ميگه خودکشي کن
پوف
من  :من االن نميدونم واقعا بايد چيکار کنم ؟
 .مريم  :هيچي بايد خودت دست به کار شي
 .من  :باشه  ،باشه در هر حال ممنون
از جام بلند شدم و خداحافظي کردم فکرم شديدا درگير اين بود که چطور آرام و ِبکِشم سمت
 .خودم
 .مگر اين که به زور و عصبانيت مجبورش کنم به حرفام گوش کنه
آرام
داشتم از سوپر مارکت ميومدم بيرون که چشمم خورد به آرشا  ،سريع روم و کردم طرف ديگه
که دستم کشيده شد  .سريع سرم و آوردم باال
من  :ول م کن تو اينجا چيکار ميکني باز داري مزاحمم ميشي ؟
بي توجه به حرفام دستم و کشيد و سمت ماشين حرکت کرد
 .من  :االن جيغ ميزنما
 .آرشا  :ساکت
تا خواستم دهنم و باز کنم و جيغ بزنم در و باز کرد  ،پرتم تو ماشين  .يه نفر با تعجب داشت
 .نگاه ميکرد
 .آرشا  :بله؟ زنمه
 .پ سره بيچاره شکه به آرشا خيره بود که آرشا اخم غليظي کرد که پا به فرار گذاشت
 .چند ثانيه بعد اومد نشست پشت فرمون
 .خواستم درد باز کنم برم که قفل و زد
 .آرشا  :گوش کن به حرفام
! .من  :تو بگو کيه که گوش کنه
با دادي که زد يک لحظه به خودم لرزيدم
 .آرشا  :ساکت شو گوش کن فقط لعنتي
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شروع کرد به گفتن کارايي که رونيکا کرد در صورتي که چند روز پيش از دهن رادمهر
 .شنيده بودم اما خوب عمرا بزارم حاال حاال نزديکم شه قشنگ کرده منت کشي کرد انوقت شايد
آرشا  :فهميدي حاال .؟
من  :خوب که چي ؟
 .با تعجب بهم خيره شد که پوزخندي زدم
 .من  :اينارو از رادمهر شنيدم الزم به گفتن دوباره نبود
 .قفل درو باز کردم انقدر غرق بود که متوجه نشد پياده شدم  ،ببينم باز ميخواد چيکار کنه
 .من دلم از اين پر بود که بدون اينکه توضيحي بده من و تنهام گذاشت  ،اه
رفتم داخل خونه با لباساي بيرون رو مبل دراز کشيدم و به خواب رفتم
 .آروشا  :ماماني ماماني پاسو  ،بايد بلي سل کال
) ماماني ماماني پاشو بايد بري سر کار(
با خستگي چشمام و باز کردم
واي خدا چقدر خوابيده بودم از ديشب
من  :آروشا ديشب شام خوردين ؟
 .آروشا  :آله دايي مالو بلد بيلون
)آره دايي مارو برد بيرون(
اهاي ي گفتم و سريع رفتم مسواک زدم و دست و صورتم و شستم  .حال حرکت کردن نداشتم با
کرختي رفتم سمت کمد و مانتو شلوارم و برداشتم
 .آروشا  :ماماني من و آلسن ميخوايم با عمه مليم بليم پالک
) ماماني من و آرسن ميخوايم با عمه مريم بريم پارک(
! .من  :باشه اما مراقب باشيدا
 .آروشا  :چشم
 .کيفم و برداشتم  ،تک زدم مريم تا بياد و با خداحافظي از خونه زدم بيرون
مريم
رفتم خونه آرام بچه هارو سريع حاضر کردم و رفتيم پارک که آرشا رو ديدم
 .بهم اصرار کرد که مارو برسونه بچه ها سوار ماشين شدن
 ....آروشا ِ :ا ايم َملده  ،من شمالو ميشناسم ماماني هميشه فکر کنم عکساي شمالو
) ِا اين مرده من شمارو ميشناسم ماماني هميشه فکر کنم عکس شمارو(
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 ! .آرسن  :هيس
آروشا با چشماي ريز شده به آروشا نگاه کرد  .که آروشا لبخند محوي تحويلش داد  .وقتي
 .رسيديم آرشا به زور به من گفت پياده شم و بچه هارو بزارم تو ماشين تا باهاشون حرف بزنه
پوف
واي ارام دعوام ميکنه
آرشا
من  :خوب عمويي داشتي ميگفتي
 .آرسن  :نه هيچي
 .آروشا  :آلسن بزال بگم مگه چيه ؟ رو کرد طرف من
 .آروشا  :آله مامان عکساي شمالو ميگلفته بغلش ميخوابيده فکر کنم به شما فحشم ميداده
)...آرا عمو مامان عکساي شمارو ميگرفته بغلش(
لبخندي رو لبم اومد
من  :خوب باباتون کجاست ؟
آروشا رفت تو فکر که يدفعه با چشماي درشت به من نگاه کرد
! آروشا  :وايي شما بابامي ! چون مامان گفت شما بابامي بعد چهله ي آلسن کپ شماست وايي
) چهره آرسن(
با حيرت بهشون نگاه کردم
من  :چ  ...چي ؟
 .آروشا  :بابا
بغض کردم و بالفاصله از ماشين پياده شدم  ،رفتم نزديک مريم
من  :آروشا و آرسن بچه هاي منن ؟
با تعجب نگاهم کرد
تو پارک با صداي نيمه بلند گفتم
من  :آره يا نه ؟
.....مريم  :بخدا نميتونستم برات بگ
من  :خدا لعنتتون کنه  .پشت کردم که اشک هام ناخودآگاه ريختن در ماشين و باز کردم و
 .خيره شدم بهشون
آروشا  :بابايي گليه ميتوني ؟

492

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
)بابايي گريه ميکني ؟(
هردوشون و بغل کردم
آروشا  :بابايي کجا بودي ؟
با اين حرف حالم بدتر شد خدايا من چيکار کردم ؟ براي بار هزارم خودم و لعنت کردم
! .آرسن  :بابا مردا گريه نميتونن که
 .رو کاپوت ماشين نشوندمشون سر هردوشون و ب**و*سيدم
آروشا رو کرد طرف آرسن و با ذوق گفت
 .آروشا  :وايي ما ديگه بابا داليم
 .قلبم با اين حرفش فشرده شد
آروشا  :بابايي من بستني ميخوام  ،دوستم هميشه باباش بالش بستني ميخله امامن بابا نداشتم
! .بالم بخله که
بابايي من بستن ي ميخوام دوستم هميشه باباش براش بستني ميخره اما من بابا نداشتم برام بخره(
)!
لعنت بهت آرشا  ،لعنت بهت
آرام
 .اومدم از بيمارستان بيرون که حضور کسي رو کنارم حس کردم باز که شايان بود
شايان  :خوبي ؟
 .من  :ممنون آقاي سعيدي
شايان  :آرام  ...راحت باش  ،چرا قبولم نميکني ؟
 .من  :ببنيد آقاي سعيدي من شرايطم فرق داره
.....شايان  :آرام من با همه چيت کنار ميام من دوستت دارم چرا نم
حرفش تموم نشده بود که جلوي چشمم مشتي اومد تو دهنش  .وحشت زده نگاه کردم
! من  :آرشا
 .آرشا  :تو يکي خفه شو گمشو تو ماشين
اخمي کردم که با پرخاشگري گفت
 .آرشا  :يا ميري يا جلوي چشمات جنازش و جمع ميکنن
از ترس با دو رفتم داخل ماشين نشستم اما پنجره رو دادم پايين
شايان  :تو کي هستي لعنتي؟
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 ! .آرشا  :شوهرشم  ،يه بار ديگه ببينم پيشنهاد دادي بيچارت ميکنم
شايان خوني که از بينيش مي ريخت و پس زد و با پوزخند گفت
....شايان  :شوهر ؟ شوهري که زنش و با دوتا بچه ول کرد به امو
 .اي واي چرا اسم بچه هارو آورد
آرشا دستش برد باال که مشت بزنه جيغ زدم
 .من  :آرشا توروخدا
 .با خشم نگام کرد و شايان و هل داد سريع داخل ماشين نشست
پنج دقيقه اي بي حرف گذشته بود که گفت
آرشا  :چرا نگفتي ؟
من  :چي ؟
 .آرشا  :بچه هام و
جوابي ندادم که مشتش و محکم کوبيد به فرمون و با داد گفت
آرشا  :چرا خفه خون گرفتي ها ؟ ها لعنتي ؟ من حق نداشتم بچه هام و ببينم ؟ چرا بم نگفتي
.بلند تر داد زد
 .آرشا  :چرا لعنتي
من  :داد نزن  ،حق نداشتي چون نخواستي اگه براي من ارزش قائل بودي ميموندي نه اينکه
 .راحت همه جيز و بيخيال بشي و بري
درو باز کردم که پياده شم صداش و شنيدم
 .آرشا  :اما خيال نکن به حال خودت بسپرمت
با ترس و عصبانيت برگشتم سمتش
 .من  :خيال گرفتن بچه هام و از سرت بيرون کن
پوزخندي زد
آرشا  :من مثل تو ني ستم که بچه هارو از ديدم مادر محروم کنن  ،سنگدل نيستم  .اما اينکه فکر
کني موفق ميشي که من و دور کني از فکرت بيرون کن شايد تو نفهمي اما من بخاطر اون دوتا بچه
 ! .هم که شده نميزارم آيندشون رو زمين وهوا باشه
خيره نگاهش کردم که در ماشين و محکم بست  ،تا به خودم بيام رفت  .چي گفت خدا ؟ من
 .چيزي نفهميدم
 .واي خدا چرا بعد از چهار سال پيداش شد
رفتن داخل خونه که صداي شاد آروشا اومد
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 .آروشا  :وايي ماماني بابايي و ديديم
با تعجب نگاهشون کردم
من  :چي ؟ کِي ؟
مريم  :آرام تقصير من بود بچه هارو ميخواستم ببرم پارک که آرشا رسوندمون تو راه آروشا
يه حرفي از دهنش ميمره که وقتي ميرسيم پارک ميگه پياده شم و خالصه باهاشون حرف ميزنه و
 .ميفهمه
ريلکس نگاهش کردم
مريم  :آرام ؟
من  :به جز اون هم نيم ساعت پيش شايان از دهنش ميپره اونجاهم ميفهميد بدتر ميشد اما دير يا
 .زود ميفهميد فقط ترسم اينه که آرشا  ،آرسن و آروشا رو بگيره ازم
 .مريم  :عمرا همچين کاري کنه
 .آروشا  :عمه عکسالو نسون بده با بابايي گلفتيم
)عمه عکسارو نشون بده با بابايي گرفتيم(
مريم گوشي و انداخت سمتم
 .مريم  :ببين
گالري و باز کردم  ،با ديدن عکسا لبخندي رو لبم اومد آروشا و آرسن در حالي که سوار
 .کولش بودن بستني ميخوردن  .و خيلي عکساي ديگه
همينجور غرق بودم که مريم با داد گفت
 .مريم :غرقي ها
 .من  :ها ؟ آ ...آره
 .مريم  :خوبه خاطره بد از باباشون تو ذهنشون نساختي وگرنه هيچي
! من  :ميتونستم و نکردم اي کاش اينکار و ميکردم
آرشا
با لبخ ند تلفن و برداشتم زنگ زدم خونه آرام مطمئن بودم آروشا بر ميداره چون شيطون و
 .وروجک بود فضول خودش بايد اول ميفهميد کيه بعد حاال اگه خواست تلفن و ميده فرد مورد نظر
آروشا  :بله ؟
 .من  :سالم عزيزه دلم
آروشا  :وايي بابايي سالم خوبي ؟ سلکال بودي ؟ (سر کار) خسته نباشي  !.بابا االن چال زنگ
زدي اتفاقي افتاده .؟
من  :نه عزيزم آرسن کجاست ؟
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 .آروشا  :اون داست با من بازي ميکلد ديگه که سما زنگ زدي
)اون داشت با من بازي ميکرد ديگه که شما زنگ زدي(
من  :خوب مامان کجاست ؟
آروشا  :وايي بابايي شما باهم دعوا کلدين ؟
من  :نه ؟
آروشا  :پس چرا ماماني با ناالحتي ازتون حلف ميزنه ؟
)با ناراحتي ازتون حرف ميزنه(
 .من  :گوشي و بده بهش
 .آروشا  :وايي تولوخدا بابايي بعد دعواتون بسه من مقصلم
)وايي توروحدا بابايي بعد دعواتون بشه من مقصرم(
 .من  :نه نه زود بده وگرنه باهات قهر ميکنم
 .اروشا  :چسم قهل نکن بامن  ،من االن ميدم
.لبخندي رو لبم اومد
صداش و پشت تلفن شنيدم با ذوق گفت
 .آروشا  :ماماني باباييه
آرام  :بابا چيه  ،بابا کيه ؟
 .آروشا  :بفرما جواب بده ماماني
آرام  :بله ؟
 .من  :سالم
 .جواب نداد که چند ثانيه بعد صداي کوبيده شدن درو شنيدم و بعد دادش
آرام  :چرا زنگ زدي ؟ هان ؟
من  :چرا جلوي بچه ها از من با نارضايتي حرف ميزني ؟
 .آرام  :سوالم و با سوال جواب نده
! من  :خيلي وحشي شدي چنگ ميکشي
 .آرام  :چون خواست خودت بوده و هست  ،مزاحم نشو
من  :جواب سوالم ؟
 .آرام :هرموقع تو جواب دادي منم جواب ميدم
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 .خواستم حرفي بزنم که صداي بوق تو گوشم پيچيد
اه لعنت به تو
لعنت به من
! لعنت به اين زندگي مزخرف
آرام
من  :آروش ؟
آروشا  :بله ؟
من  :ديگه نبينم تلفن و جواب بدي يا با اين آقاي بابا خان صحبت کني  ،فهميدي ؟
.با بغض سرش و باال پايين کرد
 .من  :حاال هم برو اتاق
خيلي دستش عصبي بودم وقتي رفت اتاق صداي گريه اش رو شنيدماما من هنوز اعصابم بهم
 .ريخته بود
صداي زنگ در اومد
باز کردم رادمهر بود
 .من  :سالم
بلند گفت
رادمهر  :آروشاي دايي کجا قايم شده شکالت خريدم براش  ،آرسن کوشي  .آروم ادامه داد
رادمهر  :آرام بچه ها کجان ؟
.من  :بيخيال اعصاب ندارم
 .با ابرو هاي باال رفته نگاهم کرد  .شکالتارو زوي ميز گذاشت و رفت سمت اتاق بچه ها
چند مين بعد بغلشون کرد و هردورو آورد
با اخم بهم نگاه کرد
رادمهر  :که چي آرام ؟ هان ؟ اول و آخرم بايد برگرديد به زندگيه قبلتون  ،به اين دوتا هم
دعواي ش ما هيچ ربطي نداره آرشا ميتونست شکايت کنه و بچه هارو بگيره اما اين کارو نکرد پس
حق نداري االنم محروم کني ! بچه ها حق دارن پدرشون و بيين داري چيکار ميکني نميدونم آرام !
 .نميدونم
من  :تو شماره خونه رو دادي آرشا ؟
رادمهر  :من چي ميگم تو چي ميگي  .من ميگمنره تو ميگي بدوش ؟
 .بچه هارو گذاشت زمين
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رادمهر  :دايي فداتون  ،بريد شکالت بخوريد حرفاي بزرگونه داريم نبايد گوش بديد ديگه هم
 .گريه ممنوع
وقتي بچه ها رفتن ادامه داد
رادمهر  :اول آخر بايد برگرديد پس تمومش کن اين جنگولک بازيازو
! من  :تو نميخواد نصحيتم کني لطفا
ر ادمهر :دستت درد نکنه  ،آخه احمق من براي خودم ميگم ؟ هان؟
! من  :رادمهر لطفا  ،من حالم خيلي خوبه تو بدتر کن خوب
 .رادمهر :بروبابا تو آدم نميشي  ،بايد يه تلنگر بخوري آدم شي
در خونه رو باز کرد و رفت بيرون که با صداي کوبيده شدن در از جا پريدم انقدر اعصابم
خورد بود که با داد گفتم
 .من  :درو واسه من محکم نبندا ! فکر نکن کي هستي
بلندتر جيغ زدم
 .من  :اه اه اه
 .آروشا  :ماماني غلط کلدم ديگه جواب تلفن نميدم
رفتم نزديکش و بغلش کردم
 .من  :آروش گريه نکن من بخاطر تو داد نزدم
 .اي خدا من چطور اين و آروم کنم
مريم
آه واي خدا از درد جيغ کشيدم
 .من  :رادمهر جواب بده لعنتي
 .آه آي خدا داشتم از درد ميمردم تند تند نفس ميکشيدم دوباره سعي کردم تماس برقرار کنم
مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد
نکنه بچم بميره
بااين فکر زدم زير گريه
مامان داري زود مياي به اين دنيا توروخدا تحمل کن ! صورتم از اشک خيس شده بود  .جيغ
زدم
 .من  :خدا
اومدم زنگ بزنم به آرام کع تلفن ليز خورد با سختي خودم و رسوندم که صداي کليد تو در
 .پيچيد
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با بغض خيره شدم رادمهر بود با ديدنم هل شده کليد از دستش افتاد
!رادمهر  :مريم ؟
من  :توروخدا يه کاري کن چرا گوشيت و جواب نم يدي دارم از درد ميميرم  .فکر کنم داره به
 .دنيا مياد
 .با ترس اومد نزديکم و بغلم کرد
 .رادمهر  :يا ابوالفضل
نفساي بلند ميکشيدم و اشک ميريختم صداي رادمهر به گوشم خورد
 .رادمهر  :توروخدا تحمل کن مريم توروخدا
صندلي عقب ماشين خوابوندم با صداي بلند گفتم
 .من  :آي  ،دارم ميميرم رادمهر توروخدا .با خيسي که بين پام حس کردم قلبم ريخت
 .من  :رادمهر توروخدا
به صندلي چنگ ميزدم و لبم و گاز ميگرفتم چند دقيقه بعد رادمهر نگه داشت درو باز کرد و
 .بدون توجه به ماشين بغلم کرد و رفت سمت بيمارستان  .ديدم کم کم تار شد
رادمهر
 .قلبم داشت ميومد دهنم اي خدا اتفاقي براي بچه ام و مريم بيوفته مسببش منم
 .من  :خانوم توروخدا بچم زنم
چند دقيقه به مريم نگاه کرد و رو سريع تختي آورد
! بزاريدش اينجا  ،آقاي محمدي به دکتر رسولي بگو زود اتاق و آماده کنه_
آرام
ساعت دوازده شب بود  ،ناراحت رادمهر بودم نبايد اونطوري حرف ميزدم باهاش تلفن و
برداشتم و زنگ زدم  ،بعد از چند ثانيه که ديگه نا اميد شده بودم صداش پيچيد
رادمهر  :بله ؟
من  :سالم خوبي ؟
 .رادمهر  :نه
 ....من  :رادمهر من  ...م ...من واقعا منظوري
 .رادمهر  :موضوع اون نيست مريم داره زايمان ميکنه
با ترس لب زدم
من  :چي ؟
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رادمهر  :آره بدتر از اون اين که دوبار زنگ زد هر دوبار و فکر کردم ميخواد باهام حرف
بزنه چون بخاطر تو ناراحت بودم جواب ن دادم گعتم االن ميرم خونه اما وقتي ديدم افتاده رو زمين و
 .گريه ميکنه شکه شدم  ،خالصه که االن بيمارستانيم
من  :کي ديگه هست ؟
 .رادمهر  :آرشا
 .من  :با اين که حالم به هم ميخواره اما نميتونمم نيام  .آدرس بده
رادمهر  :بچه ها ؟
من  :تا هفت صبح ميمونم بعد از اونم ميرم خونه بچه هارو حاضر ميکنم بريم بيمارستان سره
 .کارم
....رادمهر  :نميخواد بياي آرا
من  :نچ رادمهر تو برادرمي مري مم مثل خواهرمه نميتونم بيخيال باشم  ،کاري نداري ؟
 .رادمهر  :نه
 .من  :ميبينمت  .فعال
گاماس گاماس رفتم سمت کمد مانتو شلوارم و پوشيدم وقتي حاضر شدم بدون هيچ سره و
 .صدايي از خونه رفتم بيرون
نشستم داخل ماشين و منتظر موندم تا اس ام اس رادمهر بياد آدرس که اومد سريع رفتم
 .بهآدرسي که رادمهر داد
آرشا
من  :رادمهر کي بود ؟
 .رادمهر  :آرام
من  :چي گفت ؟
 .رادمهر  :داره مياد اينجا
من  :ميدونه اينجام ؟
رادمهر  :آره
! آرشا  :چه عجب خوبه بخاطر من نگفت نمياد
 .رادمهر  :ميخواي بگم نياد
با هل گفتم
 .من ِ :ا نه نه
 .لبخند تلخي زد
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من  :ناراحتي چرا ؟ چرا احساس ميترسي ؟
رادمهر  :حسه خوبي ندارم  ،مريم خيلي درد کشيد منه عوضي جواب تلفنش و ندادم گفتم االن
ميرم خونه ميبينمش ديگه يک ساعتم تو ترافيک بودم  .خيلي درد تحمل کرد  .ميترسم اتفاقي براي
 .مريم و بچمون بيوفته
 .آرشا  :هوف نه بابا
رادمهر  :تو چرا هوف ميکشي ؟
آرشا  :وهللا چي بگم ؟ درد داره ندوني بچه داري نتوني کوچيکي بچه هات و ببيني براشون
.....لباس بخري پوشک ب
رادمهر  :خراب احساساتت شدم حاال پوشک و نميگفتي نمي شد  .با اين حرف هردو پقي زديم
 .زير خنده
 .آرشا  :هنوزم همون دلقکي
.رادمهر  :مخلصيم
 .از پشت صداي آرام و شنيدم
آرام  :سالم چي شد ؟
بي توجه به من از کنارم گذشت رادمهرو بغل کرد
آرام  :نگران نباش داداشم چيزي نيست  ،وهللا تو نبايد ناراحت باشي رادمهر خوشحالم باش !
 .تو مرد بودي و زمان حاملگي زنت و ول نکردي  .خوش غيرت بودي
نگاه سر تا پايي بهم انداخت و رفت داخل بيمارستان  .خون خونم و ميخورد از عصبانيت داغ
کرده بودم با صداي نيمه بلند گفتم
....من  :آخه رادمهر من کجا بي غ
رادمهر  :هيس  ،ميدونم ميدونم  .آرام حاال حاال نيشش به تو تموم نشده ؛ خيلي عصبي از
دستت رفتار بهتر هم توقع ندارم داش نه باشه اون چيزي که من قبل اومدن تو ديدم معلومه رفتارش
 .بايد اين باشه ! ذکر شباش لعنت تو بود
با مشت به تنه درخت کوبيدم
 .من ِ :د آخه خوده لعنتيش ميدونه من بي تقصيرم
 .به عصبانيتم خنديد  .اما فقط دلم ميخواست يا خودم بميرم يا خودش و بکشم اه لعنتي
رادمهر
رو صندلي نشسته بودم تا دکتر بياد تو دلم دعا ميکردم و از خدا ميخواستم که براشون اتفاقي
 .نيوفتاده باشه
 .آرام  :رادمهر دکترم اومد
 .انقدر تند سرم و آوردن باال که گردنم رگ به رگ شد
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 .من  :آخ
سريع رفتم نزديک دکتر
من  :چي شد ؟ حالشون چطوره ؟
 .....پسرم اول اين که آروم باش_
من  :چيزي شده؟
حال هردو نفر زياد خوب نيست ! الزم نيست زيا د نگران باشيد متاسفانه بچه تون زردي _
 .گرفته خانومتون هم تو کماست به دليل خونريزيه زياد
خشک مونده بودم
آرام  :د ....دکتر حا ...حالشو خوب ميشه ديگه ؟
 .اميدتون به خدا باشه_
آرام
 .با حرف دکتر دلم هري ريخت
واي خدا
من  :رادمهر دکتر گفت نگران نباشيد پس نترس چيزي نيست خوب ؟
با صداي لرزون گفت
رادمهر  :نه  ،نه همش تقصيره منه لعنتيه ديگه آرام زنم  ،بچم ! اونا چه گناهي داشتن ؟ اگه
من تلفن و جواب ميدادم چي ميشد ؟
نم اشک و که تو چشماش ديدم بغلش کردم
من ِ :ا رادمهر بس کن حال هردو خوبه  ،قسم ميخورم حال هردو خوب ميشه  ،ناراحت نباش
 ،خوب ؟
رادمهر  :خوب ميشن ؟
! من  :آره آره
با رادمهر رفتيم بخش تا بتونيم حداقل از مشت شيشه ببينميش  .پرستار مارو راهنمايي کرد .
وقتي از پشت شيشه يه فرشته کوچيک که هنوز چشم باز نکرده بود و ديدم يه قطره اشک از گوشه
 .چشمم کشيد
من  :اسمش و چي ميزاريد ؟
 .رادمهر  :باهم حرف زديم با مريمم
صداش بغض داشت که دل سنگ رو هم آب ميکرد
! رادمهر  :رويا
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 .من  :به به چه اسم قشنگي پاسو عمه ژوني بيا ببين من و  ،عمه منتظله
 .رادمهر  :فقط حالشون خوب باشه  ،هيچي از دنيا نميخوام
! من  :خوب ديگه  ،ناراحت نباش رادمهر  .هردو خوبن  ،من که دلم روشنه
آرشا  :الهي ! چقدر بانمکه  .غصه نخور ديگه رادمهر بهترين حس و حال اين موقعس هرچند
! که يکي نذاشت من بتونم اين حس و تجربه کنم
 .با اخم نگاهش کردم زير لب گفتم
 .من  :ساکت
پوزخندي زد که عصبي شدم
 .من  :اينجا جاي کنايه زدن نيست آقاي مثال محترم
به ساعت نگاه کردم دقيق شش صبح بود رو کردم طرف رادمهر
 .من  :رادمهر ديگه بايد برم فعال عزيزم
 .طعنه اي زدم به آرشا و از بيمارستان رفتم بيرون اه هيچجوره برام اعصاب نميذاره
يک هفته بعد
 .من  :بالخره اون چشماي نازت و باز کردي بيا ببين اين رادمهر شبيه کارتون خوابا شده
 .با ديدن رادمهر اشک تو چشماش حلقه زد
 .من  :من ميرم بيرونراحت باشيد
 .مريم با چونه لرزون تشکري کرد
آروم از کنار رادمهر رفتم بيرون خيلي خوشحال بودم انقدر دعا کرده بودم که حال هردو خوب
باشه که شد رادمهر تو اين يک هفته واقعا خيلي شکسته شده بود ! عاشق مريم بود ايشاهلل هميشه
 .اينطور باشه مثل مال ما چند سال يکبار نباشه
 .پوزخندي زدم
درسته يکم دارم غير منطقي برخورد ميکنم  ،اما کوچيک ترين حرص و عصبانيتش من و
 .آرومم ميکرد
 .اون عذ ابي که من بخاطر نبودش کشيديم و بايد بکشه
پرستار رويارو بغل گرفته بود و داشت مي برد سمت اتاق با ديدنش دلم قنج رفت آخ من الهي
 .فدات بشم نمکدون
پرستار با ديدنم لبخندي زد
همراه با پرستار رفتيم داخل
 .من  :سالم با رويا خانوم اومديم

503

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
 .خيره شدم به مريم حسش و درک ميکردم خيلي حسه خوبي بود اشک شوق ميريخت
 .پرستار بچه رو داد بغلش
خنديدم
! .من  :حاال ديدي سالمه يه وقت حاله من و نپرسي يا رادمهر يا رويا يا رادمهر يا رويا
مريم  :ديوونه  ،حال تو خوبه ؟
 .من  :الحمدهلل که بله  ،ميدوني چقدر ترسيده بوديم ؟ هم تو هم رويا حالتون خوب نبود زياد
مريم ناراحت نگاهم کرد
 .مريم  :خداروشکر که به خير گذشت
 .من  :آره خداروشکر از دکترت هم پرس و جو کردم امروز ميتونيم بريم خونه
مريم  :جدي ؟
 .من  :بله
رادمخر شيطون نگاهش کرد
 .رادمهر  :بريم خونه که دلم کلي برات تنگ شده
 .پقي زدم زير خنده
مريم سرخ شده بود
 .من  :فرص ....ت بده به زنت گ...گناه داره
 .مريم بسته دستمال کاغذي و پرت کرد سمتم
رادمهر  :زهرمار  ،حناق منحرف نشو بچه هات کجان ؟
من  :ايش تو بيکار بودي اون آرشاي مکث کردم
من  :هللا و اکبر  ،اخه چرا گذاشتي تعقيبت کنه که کله صبح پيچيده به من که بچه هام و بده
 .ميخوام بگردونمشون
رادمهر اخمي کرد
رادمهر  :خدايي که االن فکر ميکنم اگه مريم ازم بچه اش و مخفي ميکرد قشنگ شکايت
 .ميکردم حالش جا ميومد
مريم  :وا رادمهر ؟
 .رادمهر  :جون ؟ مزاح گفتم خانومم
 .من  :خوب که چي من و ول کرد رفت چي ؟ اون و فاکتور بگيرم ؟ حرف نزن رادمهر لطفا
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رادمهر :گناه کبيره نکرد که  ،بخاطر اون جادوگر هردو زندگيتون داغون شد حتي با اين که با
آرامش برات توضيح داده مثل مرده شور شستيش بدبخت و ! به اون خدا که االنم باهات انقدر
! مهربون حرف ميزنه من که منم فرشته هم بود طاقت اي همه کم محليات و بداخالقيات و نداشت
من  :من منم  ،همينم که هستم پيخواد بخواد نميخوادم بره به درک خودش نخواست خوش خلق
! باشم
اومدم بيام بيرون که سينه به سينه کسي شدم سرم و آوردم باال  ،خيره با اخم نگام ميکرد که
بدتر از خودش اخم کردم
! من  :نترکي انقدر خيره اي
پوزخن دي زدم و سرم و آوردم پايين در همونحال کنارش زدم  ،يعني خودش و ُبکُشه عمرا
 .بهش رو بدم
اين االن دومين باره تو بيمارستان بخاطرش زدم بيرون  .اي واي بچه ها کجان ؟
 .راه رفته و برگشتم سريع رفتم سمت اتاق مريم
من  :آرسن و آروش کجان ؟
!آرشا :مهمن برات ؟
نفس عصبيم و فوت کردم بيرون
من  :ميفهميدي اين حرف و نميزدي !  ،حس صحبت کردن با توروندارم خوب؟ ؛ ميگم بچه ها
کجان ؟
 .آروشا  :آرسن و آروشا همينجان  ،براي تو مهم نباشن براي من مهمن
و بادست اشاره داد چون ديوار بود نميتونستم ببينم کامل رفتم داخل که ديدم با نيش باز اومدن
 .سمتم
! آروشا  :ماماني بابايي کلي مهلبونه
)مهلبونه(
آرسن خواست حرفي بزنه که گفتم
 .من :هيس اينجا بيمارستانه
دليلم هيچ جور قانع کننده نبود چون ميدونستم ميخوان از آرشا تعريف کنن و دوست نداشتم
! جلوش ضايع شم
من  :بريم؟
آرسن :کجا ؟
 .من  :خونه
هردو آشفته و با لباي برچيده گفتن
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نه_
 .با اخم به آرشا نگاه کردم اما لبخند رو لبش بود اخمم شدت گرفت که چشمکي زد
! واقعا تعجب کردم عجب حرص دراري بوداين مرد
 .نفسم و با شدت فوت کردم که مريم و رادمهر زدن زير خنده با صداي عصبي گفتم
 .من  :فعال  ،فردا ميام خونتون مريم باي
دست شون و گرفتم که صداي آرشارو شنيدم داشت دستش و به صورت باي باي تکون ميداد بچه
 .ها هم همينطور جوابش و ميدادن
آرشا
از حرص خوردنش خندم گرفته بود
رادمهر  :واقعا ميخواي با اين يکدنده و لجباز چيکار کني ؟
! آرشا :خودم يه جوري رامش ميکنم
مريم  :اوه
 .رادمهر  :به آرزوي موفقيت
 .من  :زهر حالل جاي اميد دادنتونه
! رادمهر  :حاال توام بدت نياد بي جنبه
 .من  :سکوت کني بهتره
 .رادمهر  :اوه اوه راستي
من  :چي ؟
رادمهر  :کاراي شرکت ؟
.من  :خوشم مياد مسئوليت پذيري  ،نه اين يک هفته من جاي تو اداره کردم
 .رادمهر  :ممنون
 .من  :قابل نداشت
 ! .رادمهر  :معلومه نداشت ! چهارسال من بايد بخورم بخوابم تو کار کني
 .آرشا  :رادمهر خيلي خدايي نامردي تو ديگهخودت ميدوني که
خنديد
 .رادمهر  :نمير تا تهش باهاتم داداش
 .من  :لطفته  ،فعال من برم
! مريم  :برو ممنون که کمک کردي  ،ايشاهلل خدا کمکت کنه
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 .من  :فعال که نکرده
هردو تشر زدن
 .ناشکري نکن_
بيخيالي گفتم و از بيمارستان زدم بيرون
تنها چيزي که خوشحالم ميکرد رفتن رونيکا به زندان بوده ؛ هفته پيش وقتي که شنيدم افتاده
 .زندان
آرام
واي نميدونستم با چه رويي برم بيمارستان اين چندروزهم که رفته بودم بيمارستان از شانسم
 .شايان مسافرت بوده و امروز اومده
 .با استرس لباسام و پوشيدم و بچه هارو هم جاضر کردم تا ببرم خونه مريم
 .تو ماشين نشسته بوديم که آروشا صداي ضبط و زياد کرد
آرسن با خنده جيغ زد
آرسن  :واي
سريع کم کردم و به آروشا نگاه کرم
من  :اين چه کاري بود آروش خانوم؟
 .آروشا  :آخه ماماني خسته سدم  ،خيلي ساکته
سرم و تکون دادم
من  :واي واي واي از دست تو آروشا  ،چرا انقدر شيطوني ميکني ؟
 .آرسن  :چه حال داد
! من  :چشمم روشن
!هردو نمکي زدن زير خنده سر تکون دادم بچه بودن چي ميگفتم ؟
وقتي رسيديم آروشا و آرسن و گذاشتم خونه مريم بهشون تذکر دادم بخاطر حال مريم شلوغ
نکنن  .تا االن کلي دير کرده بودم سريع بدون هيچ توجه اي به دور و اطرفم گازشو گرفتم  ،وقتي
رسيدم استرسم ده برابر شد اي خدا  ،اخراجمنکنه  .نفس عميقي کشيدم و سرم و بردم باال
 !.من  :خدايا به اميد خودت خدا
با قدم ها ي محکم پله هارو رفتم باال وقتي رسيدم داخل صداي پري اومد
پريناز  :واي اون شوهرت بود ؟
با تعجب برگشتم سمتش
من  :سالم خوبي ؟

507

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان خوشبختي از جنس آرام|نوشته فاطمه
رنجبر1roman.ir
باهم به سمت رختکن رفتيم
پريناز  :آره آره من و بيخي  ،اون شوهرت آرشا بود؟
من  :کدوم ؟ کِي ؟
 .پريناز  :هموني که شايان و سوسک کرد
 .من  :بي ادب  ،آره
پريناز  :مرگ پري ؟ خاک تو سرت ! اومده دنبالت باز محل ندادي بهش يا نه پيش هميد ؟
من  :چي ؟ نه بابا  ،ديگه چي ؟
 .....پريناز :خنگي ديگه من جات بودم
من  :پري جان تو مو رو ميبيني من پيچش مورو خوب  ،زياد توجه نداشته باش
هرچي هم خوشکل و پولدار باشه به همون اندازه عوضي بود که بدون پرسيدن از من بره
 .اونور عشق و حال اما من وقتي عکس ديدم ازش گفتم مرد من اينطور نيست اين فتوشاپه
 .نميتوني بفهمي چه دردي داره پس نگو
! پريناز  :ناراحت نشو خوب راستي شايان بعد مسافرت اومد اما هنوز سر و صورتش کبوده
زد زير خنده
من  :خدايي ؟
 .پريناز  :مرگ تو
 .دوتا کوبيدم تو سرم  ،اي خدا
 .لباس فرم و تنم کردم طبق معمول صداي سميرا از بلندگو پخش شد
پريناز  :حاضرم دست بزارم رو قرآن که دکتر سعيديي خواستت که دوباره سميرا پيجت کرده
دوباره زد زير خنده
 .من  :حناق اه
 .بدتر خنديد
سريع ر فتم بيرون که سميرا از اون دور اشاره زد که زود برم بيشتر ترسيدم  ،واي چرا
 .اينجوزي گفت نکنه شاکيه از دستم
سريع رفتم دم و در و دوبار زدم
 .شايان  :بفرمائيد
رفتم داخل
من  :س  ...سالم
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شايان  :سالم خوبي ؟
من  :مرسي ممنون
 .شايان  :بشين چرا وايستادي
 .به صندلي کنارم اشاره کرد نشستم روش
.....من  :اوم راستش من
شايان  :نميخواد چيزي بگي ميدونم تا االن با خودت فکر کردي که شايد با اين وضع
و به صورتش اشاره کرد
 .شايان  :اخراجت کنم ! اما نه اين کارو هيچوقت انجام نميدم
زندگي تو بعد از اين ديگه به من مربوط نيست چون شوهر قبليت برگشته و کمي تا حدودي از
 .وضعيتت خبر دارم سعي کن ببخشي زود ببخشي سرسختي نکن
! هرچي باشه بچه ها پدر ميخوان  ،و اون آقا خيلي دوستت داره نذار عشقش بهت کم شه
 ...من  :شما کامل نميدونيد و گرنه اين
 .شايان  :هرچي هم باشه تو بايد بزرگي کني و ببخشي
تا االنشم تو سختي کشيدي و حقت نبوده نبخشي هم تعجب نداره اما اگر ببخشي هم زندگي سه
! نفر و نجات دادي
اول بچه هات  ،دوم خودت  ،سوم هم آرشا  .خوب فکر کن نميخوام اجبارت کنم اما عاقالنه
 .ترين کار اينه که برگردي به زندگيت
تو ني ني چشماش غم و حس ميکردم انگار با ناراحتي تمام اين حرفارو ميزد اما همونطور هم
راهنماييم ميکرد
اما چرا همه ميگن بايد من کوتاه بيام ؟ چرا نميگن اون يکم بمونه تو خماري تا حالش جا بياد
!؟
 .من  :حتما فکر ميکنم به اين موضوع
شايان  :بهترين کاره  ،اخمي کرد و با لبخند محو که سعي در پنهان کردنش داشت ادامه داد
 .شايان  :خانوم وقت من و نگيريد بفرمائيد بيرون به کارتون برسيد
لبخندي زدم
من  :حتما هم من با شما کار داشتم ؟
! .شايان  :بله پس چي
با لبخند سر تکون دادم و رفتم بيرون
همين که پام و بيرون گذاشتم پري و سميرا دستم و کشيدن  .پري من و بغل کرد با بغض گفت
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 .پريناز  :اخراج شدي نه؟ هوف هوف االن اسکم ميان چيزي نگم بهتره
 .به سميرا که گونه هاش خيس بود خيره شدم
من  :وا ديوونه شدين ؟
....سميرا  :آ ..آره ديگه تو داري ميري عزيزم بلخشيد اگ
پري و هل دادم عقب زدم زير خنده
 .من  :ديوونه شدين
 .با تعجب به من خيره بودن  .دستشون و گرفتم و باهم رفتيم پشت پيشخوان
 .من  :ديوونه ها چه اخراجي باهام حرف زد گفت که آرشا رو ببخشم و از اين حرفا
 .پريناز  :جدي ؟ واي خداروشکر  ،اگه نصيحت کرده که بايد بگم خيلي خنگه
 .من ِ :ا
سمير  :وا چرا ؟
 .پريناز  :اينهمه ما گفتيم چي شد ؟ بعد اين آقا اين همه وقت نطق کرده
 .من  :ديگه گفت ديگه
و خنديدم
 .پريناز  :همون  ،فقط گفته
! سميرا  :چه بدين شما
 .پريناز  :باشه بابا تو خوب
! سميرا  :زهرمار بيا من و تو بريم سرکارمون مثل اين خانوم پارتي نداريم که
زدم به کمرش
من  :ساکت بابا چه پارتي ؟
 .سميرا  :خودت و نزن کوچه علي چپ  ،بن بسته
 .من  :زهرمار خنده بهتون نيومده ها
 .پريناز  :راست ميگه ديگه
! من  :اه بريد بابا تا اعصاب آدم و داغون نکنيد ول کن نيستيد شما
 .سميرا  :ما حرفمون اينه
 .من  :بله مشخصه
مريم
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نشسته بودم رو مبل و به رويا شير ميدادم بچه ها امروز خيلي خيلي آروم بودن
من  :آروش آرسن چرا نشستيد ؟
! آروشا  :آخه عمه مامان گفته شيطوني نکنيم
 .من  :نچ پاشيد ببينم بريد اتاق رويا با وسايالش بازي کنيد فقط مراقب باشيد نشکنيد
آروشا با ذوق گفت
!آروشا  :واقعا عمه ؟
خنديدم
 .من  :بله  .پاشيد بريد
بچه بودن و پر انرژي بايد ي ه جا تخليه ميشد اين انرژي يا نه !  ،آرام خانوم خيال خودش و
! کرده که سرد و بد خلق و گوشه نشينه
 .رويا تو بغلم خواب بود گذاشتمش رو مبل و يه پتو نازک روش کشيدم
يکم آرايش کردم و رفتم نهار حاضر کردم داشتم ليوانا رو ميشستم که دستي دور کمرم حلقه شد
.
 .ترسيده برگشتم که با رادمهر رو به رو شدم
صورتامون رو به روي هم بود
 .من  :سالم خسته نباشي
چشماش خمار بود و خيره به لبام
 ....من  :رادمهر ؟ االن بچه ها ميان بيرون بعد
حرکت لباش و رو لبام احساس کردم نرم ميب**و*سيدم  ،کمرم و فشاري داد که به صداي
 .گريه رويا عقب پريد
بي ار اده بلند خنديدم و از آشپزخونه زدم بيرون اما صداي غرغرش و ميشنيدم
 .رادمهر  :يکسال تو شکم  ،دوسالم با گريه هاش  .قشنگ بايد بمونم تو خماريت که لعنتي
بلند گفتم
! من  :هرچي دلتنگ تر بهتر
مرموز نگاهم کرد
 .رادمهر  :باشه هرچي تو بگي منتها من ميخوام يه زنه ديگه بگيرم
 .من  :زهره مار بي مزه
 .رادمهر  :اها تا تو باشي من و آزار ندي
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! من  :بيا به دخترت بگو نه من
 .رادمهر  :دخترم گله منه مامانش خله من
من  :وا رادمهر چرا اينجوري ميگي ؟
رادمهر  :چجوري ؟
من  :يعني پس فردا بزرگ شد به من محل نميدي ! رويارو ميبري بيرون ميگردوني  ،براش
 .پاستيل و لواشک ميخري  ،خوشحالش ميکني
 .رادمهر  :وظيفمه
من  :پس من چي ؟ ها ؟
صورتم و با دستاش قاب گرفت
 .رادمهر  :آخه حسود من  ،تو که ميدوني جاي تو رو سر منه پس چرا ميترسي
من  :خوب يه حسه ديگه مياد براي خودش  .بعد شنيدمم دخترا بابايين باباها هم دختري بعد
 .خوب ديگه ميترسم انقدر سرت گرم رويا شه که من و يادت بره
 .رادمهر  :ديگه اين حرف و نزنيا تو عشق مني ! جايگاه تو فرق داره
بغلم کرد ،انگار آرامشي تو وجودم تزريق کردن خيلي اين حرفا و بغالي يهوييش و دوست
 .داشتم
 .صداي پچ پچ بچه ها اومد که از بغل رادمهر اومدم بيرون
من  :اي وروجکا چيکار ميکنيد ؟
 .هردو نمکي خنديدن و با دو رفتن تو اتاق که همين برام سنگين بود
 .من  :بيا االن آرسن و آروش چه فکرايي که نکنن
! رادمهر  :بابا کاره بدي نکرديم که
! من  :نه توروخدا بيا اين کاراي بدم انجام بده
 .با چشماي ريز نگاه انداخت که بالش و پرت کردم سمتش
من  :خاک بر سر منحرف
آرام
 .طبق معمول در حال برگشتن بودم که آرشارو جلوي در ديدم
 .قلبم اومد تو دهنم يعني بدبختي االن اين ميشد که شايان بياد دنبالم و دوباره آبروريزي
 .استرس تو تمام حرکاتام مشخص بود حتما
 .اون جدي نگاه کرد و با چشم بهم گفت برم ماشين بشينم
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نگاه کردم  ،وا ماشين خودم بود که
 ....من  :ماشين منه که
 .آرشا  :سوئيچ رو کاپوته
رسما بهم گفت خفه شو  ،تا قبل از دعواشون هيچ ترسي نداشتم اما بعد از اون فهميدم هنوزم
! همونيه که بود يه ذره هم از لحاض اخالقي تغيير نکرده
 .قدم تند کردم و داخل ماشين نشستم اما حرکت نکردم منتظر بودم ببينم ميخواد چيکار کنه
آرشا
 .آرام و که فرستادم بره اما نرفته بود لعنت بهش  ،نکنه با اين پسره رابطه داره
دو سه دقيقه اي منتظر موندم که اومد  .با ديدم راهش و کشيد بره که دستش و کشيدم  ،روبه
 .رو ي خودم نگه داشتمش
 .من  :يه سوال دارم همين
 .شايان  :سالم
من  :با آرام رابطه ات چيه ؟
روش و کرد طرف ديگه و نفسش و داد بيرون با اين حرکتش حالم بدتر شد نکنه واقعا باهم
! بودن
 ! .آره ديگه وگرنه ازش خواستگاري نميکرد
من ِ :د جواب بده لعنتي چرا الل شدي ها ؟
 .پوفي کرد و ه لم داد بدون اين که جوابم و بده رفت از عصبانيت کارد ميزدن خونم درنميومد
 .آرام هنوز نرفته بود
 .سريع رفتم سمت ماشين و رو صندلي شاگرد نشستم
من  :خيلي دوسش داري ؟
سرش و برگردوند سمتم با اخم گفت
آرام  :ببخشيد کي و ؟ ميتونم بدونم ؟
 .من  :همون شايان خاني که تمام دخترا براش سر و گردن ميشکنن  .توام يکي مثل اونا
آرام
چرا چرت و پرت ميگفت آخه !؟
با صداي لرزون گفتم
من  :چي ميگي؟
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 .آرشا  :رابطه داريد باهم نه
بغض کردم و براي بار دوم شکستم  .دستم و بردم باال با تمام توانم خوابوندم تو گوشش  .اشکم
ريخت رو صورتم
 .من  :گمشو بي...رون از ماشين آرشا  .حا..لم ازت به هم خورد
سرم و گذاشتم رو فرمون و بي توجه بهش زار زدم بابت تمام تهمت هايي که بايد ميخوردم ،
هنوزم بهم شک داشت ؟! هنوزم بي اعتماد بود ؟! چرا هنوز نفهميده من اونطور زني نيستم ؟  .اشکم
 .مي ريخت ميکرد روفرمون
آرشا  :آرام؟
 .با چشماي خيسم آروم سر بلند کردم
من  :اون در و  ...باز کن قفل ن...يست گ ...گمشو برو خ ...خيلي پستي لعنت به تو و ...
 .طرز فکر لعنتيت
....آرشا  :آرام م
جيغ کشيدم که گلوم سوخت
من  :خفه شو براي بار دوم تهمت ناروا زدي دوبار بهم انگ چسبوندي عوضي برو بيرون
 .گفتم بزار راحت باشم
 .آرشا  :باشه غلط کردم آروم باش فقط
 .من  :برو  ،برو بيرون
از ماشين که رفت بيرون با صداي بلند گريه کردم  ،تا کِي بايد تحمل ميکردم  .براي چي انقدر
 .آزارم ميداد چرا نمي فهميد
زير لب خدارو صدا زدم
 .من  :کمکم کن خدا
آرشا
! خدا لعنتم کنه بر اي بار دوم زدم به کاهدون  ،خراب کردن تمام راهايي رو که رفته بودم
 .چه غلطي کنم ؟ واقعا بايد ديگه چيکار ميکردم ؟ همينجوريشم به زور جوابم و ميداد
! دلم ميخواست برم سرم و بکونم به درخت رو به روم انقدر که بميرم
 .واقعا خيلي ناراحت بودم عذاب وجدانم دو برابر شده بود  .ديگه با چه رويي ميرفتم پيشش
گوشيم زنگ خورد
رادمهر بود جواب دادم
من  :سالم
 .رادمهر  :سالم چي شد امروز چقدر رفتي جلو
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 .من  :پيشرفت که پسرفت داغوني کردم رادمهر
رادمهر  :اوه اوه چي شده ؟
 .من  :خراب کردم رادمهر
.رادمهر  :بگو ببينم
سعي کردم با آرامش ت مام قضيه رو براش توضيح بدم وقتي که کل ماجرارو گفتم با صداي
نيمه بلند گفت
رادمهر  :پسر تو چرا انقدر ديوونه اي ها؟
 .من  :آره قبول
رادمهر :چه عجب  ،االن دلم ميخواد خفت کنم آخه مرد حسابي اون سري بخاطر چي از پيشش
 .رفتي  ،هان؟ خودت فکر کن
 .من  :خيانتش که همش پاپوش بود
رادمهر  :بعد دوباره بهش شک کردي چطور آخه ؟ خيلي عصبيم از دستت چطور تونستي
دوباره همچين فکري کني در موردش !؟
 ! .من :ديوونه شدم  ،عصبي شدم  ،نفهميدم از روي عصبانيت يه کاري کردم که پشيمونم
رادمهر  :االن ميخواي چيکار کني ؟
 .من  :همين و نميدونم
 .رادمهر  :احمق بدبخت کردي خودت و
 .من  :اه نمک رو زخمم نپاچ  ،حالم و بدتر نکن  ،راه نشونم بده
 .رادمهر  :بزار فکر کنم راهي پيدا کردم زنگ ميزنم يا تو شرکت ميگمت
 .من  :باشه
رادمهر  :خوب حاال پژمرده نباش  ،پاشو برو خونت يه شام بزن به رگ يکم انرژي بگير فکر
 .کن خو دتم دنبال راه باش ؛ بلکه دله خواهرم و به دست بياري
من  :باشه  ،کاري نداري؟
.رادمهر  :نه  ،فعال
 .گوشي و قطع کردم و از رو نيمکت بلند شدم
آرام
سرم و از فرمون بلند کرد با آينه نگاه کردم انقدر پيشونيم و به فرمون تکيه داده بودم که جاش
 .مونده
به ساعت نگاه کرد م دو ساعتي گذشته بود و من تا االن گريه ميکردم ! چشمام قرمز و پف
 .کرده بود قيافم آشفتگي و نشون ميداد
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 .با به ياد آوردن آرسن و آروشا زدم به پيشونيم
 .اي واي
سريع ماشين و روشن کردم  ،راه خونه مريم رو در پيش گرفتم  .هنوز بغض داشتم البته ،
 .هنوزم حرفاش برام مهم بود
با خودم که تعارف ندارم  ،وقتي با اون حرفش گريه کردم يعني هنوز برام مهمه ؛ حرفاش ،
 !.سواالش  ،رفتاراش
بعد شايان  ،رادمهر  ،مريم ميگن برگردم  .پوزخندي زدم برگردم پيش کسي که هنوزم بهم
! شکاکه
ميگن فقط ميگن فقط راحت يه حرف و به من بزنن بدون اين که فکر کنن  ،بدون اين که حال
.من و درک کنن چون جاي من نيستن
! شايدم من زياد سخت گرفتم
ماشين و جلوي در پارک کردم و زنگ در و زدم که باز شد  .وقتي رفتم باال مريم درو باز
کرد در حالي که رويا بغلش بود با لبخند دندون نما نگاهم کرد اما وقتي قيافم و ديد لبخندش جاش و
 .به اخم داد
 .من  :واي جيگر عمه رو بده اينور من ببينم
 .با تعجب نگاهم مي کردکه بي توجه بهش رفتم داخل و رويارو از بغلش گرفتم
 .من  :سالم روياي نازم خوشمل ناناسم
 .با لبخندش لبخندي رو لبم اومد
 .من  :آخه چرا انقدرناز ميخندي
با صداي بغض دار آروشا سرم و آوردم باال
آروشا  :ماماني چرا بغلم نکلدي ؟ دوسم ندالي نه؟گليه کلدي ؟
 .من  :نه فدات شم
مريم رويارو از بغلم گرفت که آروشا پريد بغلم رفتم رو مبل نشستم که مريم گفت
مريم  :خوب چي شده ؟
 .من  :هيچي
.مريم  :وا بگو بيينم
آروشارو کنارم رو مبل نشوندم که البته داشت با رويا بازي ميکرد و نگران اين نبودم که
 .متوجه حرفامه
 .من  :آرشا دوباره فکر کرد من بهش خيانت کردم
آروشا با کنجکاور نگاهم کرد
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.
.من  :آروشا آرسن کجاست برو پيشش من با زندايي حرف دارم
 .وقتي رفت شروع کرديم حرف زدن
 .مريم  :خوب
بغضم ترکيد
من :شم ..ايي که ميگيد آش..تي کن با کي ها؟ ل
 .با کسي که ميدونه يک بار اشتباه کرد اما  ...اما باز تکرار کرد
مريم  :گريه نکن ديگه آرام  ،چي گفت ؟
 .....من  :با شايان مشکل داشت به من گفت دوسش داري با...هاش راب ..طه
 .به اينجاش که رسيدم طاقت نياوردم با دستام صورتم و پوشوندم و بي محابا گريه کردم
! مريم ِ :ا آرام
دستام و از صورتم برداشت خواستم حرفي بزنم اما نميتونستم هق هق اجازه نميداد  ،دهنم مثل
 .ماهي باز و بسته ميشد
 .از روي ميز يه ليوان آب ريخت و داد دستم
مريم  :آرام غلط کردم االن از استرس و ناراحتي نفست ميگيره ها گريه نکن عزيزم گريه نکن
فدات بشم  .اون يه چرتي گفت تو چرا ناراحت ميشي ؟
 .يه جرعه از آب و خوردم به سختي گفتم
من  :چون مهمه  ...ب ..رام هنوز اون لعنتي و دوست دارم آ ...ره دوسش دارم ا ...ما
 .نميفهمه
با صداي لرزون گفتم
.....من :فکر ميکنه اون و دوست دارم اما خبر نداره جايگاه خودش و خبر
دوباره با صداي بلند تري گريه کردم که مريم بغلم کرد
مريم  :آخه لعنتي چرا گريه ميکني ها ؟ االن نبايد گريه کني که به اونم حق بده خوب خيلي کم
توجهي کرده بهش  .گريه نکن
 .صداي در اتاق اومد
رادمهر  :آرامه ؟
 .مريم :آره
رادمهر ِ :ا چرا داره گريه ميکنه ؟
از بغل مريم اومدم بيرون
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 .من  :هرکي ن ......دونه تو خود .....ت خوب ميدوني گريم س ...سر چيه
 .رادمهر  :نه مرگ تو
 .من  :از جون خودت مايه بزار  ،ب  .....به اون آرشا هم بگو دا ....رم براش
رادمهر  :يا امام حسين  ،اين يعني اين که براي آشتي کردن باتو بايد کف باال بياره نه .؟
من  :شا ...يد
 .رادمهر :اي خاک عالم حاال ميگي شايد
 .من  :باشه ننه برو
رادمهر  :زهرمار  ،آرام مرگ خودم رفتار خودتتم ببين به اون خدا قسم که شاهد سفيد شدن
 .شقيقه هاش هستم ببين کي گفتم اين يه روز از ناراحتي و غم رگاي قلبش ميگيره وسالم
من و مريم گفتيم
خدا نکنه زبونت و گاز بگير _
رادمهر  :جان ؟ نشنيدم ؟ منظورم خوده تو هست آرام خانوم  .مگه دوست نداري محو شه ؟
من  :نچ يکي پشت فاميلي دوستي آشنايي که بشناسيش حرف مرگش و بزنه نميگي خدانکنه
زبونت و گاز بگير ؟
رادمهر  :آره خوب اما نه با آب و تاب  ،نه ؟
من  :ميشه بري همون اتاق ؟ هوم؟
!رادمهر  :ديدي توام آره ؟
 .من  :کوفت آره اه
رو کردم طرف بچه ها
 .من  :آرسن و آروش بلند شيد بريم
مريم  :مراقب باش گريه هم نکن خوب ؟
 .من  :چشم
 .دست بچه هارو گرفتم جلوي در هرسه کفشامون و پوشيديم  ،از ساختمون زديم بيرون
 .نيم ساعت بعد از اون ترافيک نيمه سنگين رسيديم
آرشا
صبح از خواب بيدار شدم قبل از اينکه سر و صورتم و بشورم زنگ زدم رادمهر
من  :سالم
رادمهر  :سالم کجايي ؟
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 .من  :تازه بيدار شدم
 .رادمهر  :به به  ،بيا شرکت مرد مومن کلي کار ريخته اينجا
 .من :باشه ميام ديگه  ،فقط آرام
! رادمهر  :من فکر کردم
من  :چي ؟ چي شد ؟ فهميدي ؟
 .رادمهر  :يعني اگه بچه هات نبودن خيلي داغون ميشد وضعت
من  :چطور ؟
رادمهر  :ببين ما خيلي وقته تولد نگرفتيم براي بچه ها اونم بک سالکيشون چون آرام اونموقع
! يکم افسرده بود اما دقيقا پس فردا تولده بچه هاس يه شانس عجيبي داري تو
 .من  :خوب
رادمهر  :خوب به جمالت  ،تولد و مياي کادو ميدي و يکم دست و رقص که با خودته بعد مياي
.خونه آرام
يعني سخت ترين قسمت اينجاست !  ،خونه رو کامال ديزاين عاشقونه ميکني گل رز و از
 .اينجور مسخره بازيا که دل زنا ضعف ميره
من :خودت داري ميگي مسخره بازي ! من چه بدونم بايد چيکار کنم ؟
رادمهر  :آها ببين آرشا من راه و واست گذاشتم اگه بلدي بسم هللا اگه نميتوني کنسل کنم بالخره
 .خواهر منم هست نميتونم لقمه رو مستقيم بزارم دهنت يکم بايد دور بزني که البته حقته عزيزمن
 .آرشا  :خيلي ممنون واقعا  ،اه  .نميخواد کنسل کني حلش ميکنم
 .رادمهر  :آفرين حاال هم برو حاضر شو زود بيا
 .من  :باشه باي
 .قطع کردم  ،اه يعني جواب نده رادمهر و قيمه قيمه ميکردم
آرام
نشسته بودم کنار سميرا که در حال پر کردن فرمي بود همينطور داشت براي خودش غر غر
 .مي کرد که صداي موبايلم بلند شد
 .عجيبه رادمهر بود
 .من  :جانم
 .رادمهر  :آرام ميخوام واقعا به حرفم فکر کني
 .من  :چه فکري ؟ چه حرفي
رادمهر  :ببين آرام  ،آرشا ميپرستت  ،عاشقته  ،ديوونته بعد تو رفتارت انقدر بده من که
برادرتم اعصابم چيز مرغي ميشه خوب ؟
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 .من  :بله خوب
رادمهر  :ازت ميخوام خوب فکر کني آرشا بابت ناراحتيت از اون ميخواد براي هميشه بره
 .شرکتم زده به نامم تماما
 .شکه شدم ! کجا ميخواد بره ؟ تازه برگشته بود که
 .من  :ک  ..کجا آخه
رادمهر  :سه روز ديگه  ،فقط دوروز ديگه يعني پس فردا براي بچه ها تولد بگير تا بتونه
 .براي بار اخر بچه هاش و ببين و بره  .ميخواستم تنها اينکارو براي اون بدبخت انجام بدي
 .بغض کردم  ،کجا ميخواست بره آخه
 .من  :ب  ..باشه
دوباره شروع کرد به حرف زدن اما گوشام به حرفاش نبود موبايل و قطع کردم و گذاشتم تو
 .جيبم
 .سميرا با ديدم از جاش بلند شد
سميرا  :چرا رنگت پريده ؟
 .من  :داره ميره براي هميشه
سميرا  :کي ؟
قطره اشکي از گوشه چشمم چکيد
 .من  :آرشا
پوزخندي زد
سميرا  :چرا ناراحتي  ،االن که بايد شاد باشي خواهر من  ،اون همه کم محلي اينم نتيجه اش ،
حاال خوبه ؟
با چشماي خيس نگاهش کردم که من و برد اتاق رختکن صداي بلند پريناز باعث شد اشکام
 .بريزن
 .پريناز  :اين چرا گريه ميکنه
 .سميرا  :طبق خواستش آرشا شوهر سابقش داره ميره
! پريناز  :بايد خوشحال باشه که
 .با صداي نيمه بلند گفتم
من  :نميخوام  ،حاال نميخوام بره دوست ندارم بره االن که اومده بچه هارو ديده وابسته کرده
کدوم گوري ميخواد بره هوم ؟
! سميرا  :انقدر بهونه بچه مچه نگير بگو عاشقشي
من  :اصال آره پري من اون و دوس ....دارم سم...يرا من عاشق...شم
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با دستاش اشکام و پاک کرد
سميرا  :خوب گريه نکن االن اين شايان مياد بعد دو ساعت بايد به اون توضيح بدي  ،نگاه کن
 .آيينه رو لبو شدي
 .سعي کردم از فکرش بيام بيرون نبايد اينجا جلب توجه ميکردم
 .از جام بلند شدم و صورتم و با دستام پاک کردم
 .پريناز  :آفرين گريه نکن
 .من  :بيخيال پري
 .از اتاق رفتم بيرون حالم واقعا بد بود
آرشا
 .رفتم شرکت تا در اتاق مديريت و باز کردم دستم کشيده شد
 .من ِ :ا رادمهر چه مرگته اه
! رادمهر  :دعام کن دعا
من  :چرا ؟
 .رادمهر  :بشين اينجا
 .من  :نه ديگه ميرم پشت ميز مشينم
 .رادمهر  :باشه آقاي مدير
 .نشستم پشت ميز و رو کردم طرف رادمهر
من :خوب ؟
 .رادمهر  :چاي يا قهوه
من  :بابا تو بگو
 .رادمهر  :اه ميگم دوتا قهوه بياره
تل فن و برداشت و شماره رو گرفت با چشماي ريز و مرموز نگام ميکرد
 .رادمهر  :خانوم دوتا قهوه کم شکر بياريد بي زحمت فقط زود
تلفن و گذاشت
 .من ِ :د بگو
 .رادمهر  :مثبته
من  :به سودمه ؟
 .رادمهر  :صدرصد
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من  :مربوط به شرکته ؟
رادمهر  :خاک بر سرت  .شرکت و چهار سال ول کردي تا االن بهت گفتم چي گذشته ؟ مگر
اينکه باشي و برات بگم ديگه از لحاض کاري تا قبل اينا بهت اعتبار نبود اما بعد اين بخواي بري
 .بدبختت ميکنم پسره ي خل  ،نه شرکت نيست
در زده شد رادمهر زودتر رفت سيني قهوه رو گرفت و گفت
 .رادمهر  :شمابرو خيلي ممنون
 .اومد قهوه رو گذاشت رو ميز
 .من  :خوب ديگه االن بگو
 .رادمهر  :آرام
 .من  :چي ؟ چي شده ؟ بگو
 .رادمهر  :وهللا چي بگم
من  :اه بسه ديگه رادمهر يا اول اسم نمياوردي االن که گفتي زود توضيح بده حوصله ندارم دو
 .ساعت اين فک و بجنبونم
 .رادمهر  :خوب نترک االن ميگم  ،زنگ زدم بهش گفتم داري براي هميشه ميري
 .من  :چي ؟ آخه براي چي ؟ البد خوشحالم شده ديگه ! پوزخندي زدم
 .رادمهر  :برعکس خيلي ناراحت شد  ،فکر کنم گريه هم کرده
 .من  :خوب
 .رادمهر  :اين يعني
من  :يعني چي؟
 .رادمهر  :يعني اينکه هنوزم دوستت داره من گفتم فرداي تولده بچه ها ميري و اون شکه شد
پس تو بايد روزه تولد تا تنورت داغه بچسبوني در مورد مسافرتت بگو يکمم بگي که در حقت
 .ظلم کرده عذاب وجدان ميگيره
خواهرمه ها اما با اين همه منت کشي که تو کردي چند وقت پيشا بايد خوش و خرم کنا هم
 .ميبوديد ولي من که من بودم اعصابم خورد شد چه برسه به تو ! پرو نشي حاال
اما االن شرايط فرق داره تو بايد پياز کارو زياد کني حاال ديگه هشتاد درصد برگشتن آرام پيش
 .تو قطعيه بيست درصدش تالش تو
 .من  :اگه اينطوره که تو ميگي من مديونتم
رادمهر  :بروبابا االن شرکت و البد عمم اداره ميکنه ؟
 .من  :پرو خوب شريکيم
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رادمهر  :بزنم لهت کنم شراکتي که چهارسالش که نه چندين سالش با من بوده يک سالش ماله
 .تو
 .من  :خوب حاال از اين به بعدش با من
 .رادمهر  :تو فعال مغزت و درگير کار نکن فعال به آرام فکر کن بقيه پيشکش
 .بسته دستمال کاغذي و پرت کردم که خورد توو سرش
 .رادمهر ِ :ا
! من ِ :ا و زهرمار چقدر منت ميزاري تو
 .خنديد
 .رادمهر  :يه حالي ميده به جان تو  ،آدم حس ميکنه جهان تو مشتشه
 .خودش زد زير خنده  .لبخند محوي زدم سي سالش بود اما هنوزم ديوونه بود
 .من  :خاک بر سر عقده اي
آرام
 .رو مبل نشسته بودم بچه ها تو اتاق خوابشون خوابيده بودن
تلفن تو دستم بود بين گرفتن و نگرفتن مونده بودم  ،نفسم و فوت کردم بيرون  ،با استرس
 .مشغول گرفتن شمارش شدم
 .بعد از چند بوق صداش پيچيد
آرشا  :بله ؟
 .قلبم توسينه ميکوبيد  ،يعني ميخواست بره؟ مني که هنوزم با صداش قلبم به تپش ميوفته
آرشا :الو ؟
 .من  :س  ..سالم
آرشا :آرام؟
من  :آره خ  ..خوبي ؟
پوزخندش و از پشت تلفن احساس کردم
آرشا  :مهمه؟
 .من  :حوصله بحث ندارم نميخوامم بحث کنيم  .شنيدم داري ميري
آرشا  :چه رفتني ؟
 .من  :کوچه علي چپ بن بسته رادمهر بهم گفت که داري ميري
آرشا  :آها آره چطور ؟
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بغض ک ردم عوضي راحت بدون هيچ ناراحتي ميگفت آره  .با بغض و عصبانيت گفتم
من  :پس براي چي برگشتي ؟
 .آرشا  :براي تو
من  :پس چون به نتيجه نرسيدي ميخواي بري هان ؟
 .آرشا  :آره
 .من  :به سالمت خوشحال ميشم با رفتنت
تلفن و قطع کردم و پرت کردم رو ميز  ،اي توف تو روحت بشر  ،ميموندي همون جهنمي که
بودي ديگه  ،چرا اومدي ؟
نفهميدم کي گونه هام خيس شدن اگه االن ميومد پيشم برميگشت ميگفت معذرت ميخوام شايد
ميبخشيدمش اما با رفتنش با اين مسخره بازيش ديگه عمرا ببخشمش نميگذرم ازش چطور راحت
ميگه آره  ،چطور راحت از من هيچ از بچه هاش ميگذره  .زير لب گفتم
 .من  :آخه چرا برگشتي لعنتي
آرشا
بعد از اين که تلفن موبايلم و قطع کردم هم از سر شادي هم حرص و عصبانيت آرام زدم زير
 .خنده  ،اخ اگه جلوم بود بغلش ميکردم ميچلوندمش
! فقط دوروز مونده تا رسيدن بهش دوروز
.رفتم رو تخت  ،با فکر رسيدن به آرام و تموم شدن اين همه کش مکش به خواب رفتم
آرام
 .بعد از ظهر مريم اومد دنبالم تا بريم وسايل تولد بخريم
 .من  :مريم زود سوار شو بريم
 .مريم  :خوب چرا اين همه عجله ميکني
 .داخل ماشين نشستيم
من  :چون که من لباس ميخوام تو ميخواي  ،سفارش کيک  ،خريد وسايل تولد  ،کادوي بچه ها
 .به نظرت اصال تا شب ميشه رسيد ؟
 .مريم  :فکر نکنم
زد زير خنده  ،به رويا که بغل مريم بود نگاه کردم
 .من  :واي واي رويا خانوم چه مثل ننه ي زشتش ميخنده
 .مريم  :کوفت
.....من  :شير دادي بهش ؟ گرسنه اش که نيست ؟ کهنه اش و چک ک
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 .مريم  :اوه بسه بابا آره  ،يه طوري ميگي انگار نميدونم خودم
 .من  :گفتم شايد ندوني
 .چپ چپ نگاهم کرد که لبخند تلخي زدم
مريم  :ناراحتي ؟
 .من  :اوهوم بخاطر آرشا خان
 .با بغض گفتم
 .من  :مريم چرا اومد چرا داره ميره ؟ از اول نميومد ديگه
مريم
با تعجب نگاهش کردم
من  :چه رفتني ؟
 .آرام  :آرشا داره ميره  ،برا...ي هم ..يشه
من  :وا کجا ؟
 .گوشيم تو جيبم لرزيد با سختي از جيب مانتوم درآوردم بيرون رادمهر اس داده بود
 .رادمهر  :سوتي ندي  ،من به ارام گفتم آرشا داره ميره
واي خاک بر سرم  ،سعي کردم يکم جمع و جور کنم
من  :آها اون مسافرتش و ميگي آره کم و بيش از مکالمه رادمهر شنيدم اما باورم نشد  ،واقعا
داره ميره .؟
آرام بينيش و کشيد باال
آرام  :آره لعنت بهش
.....من  :آرام قبول کن خودتم مقصر بودي  ،آدم تا حدي ميتونه منت کشي کن
آرام  :بابا من به درک  ،من به جهنم  ،من الهي که بميرم خوب  ،من هيچي اون دوتا آرسن و
آروشا به بچه ها من چي بگم ؟
اين چه زندگيه من دارم  ،دلم ميخواد روزي که داره ميره بياد اينجا بزنم تو دهنش بگم پسته
.....بگم بيشعوره بگم انقدر بي غيرته که
 .شديدا خنده ام گرفته بود وقتي با حرص و عصبانيت حرف ميزد خيلي بامزه ميشد
 .من  :اوه زبون به دهن بگير عزيزم  ،نفس بگير بابا
 .آرام  :هوف هوف
 .من  :بريم اين فروشگاه  ،نگه دار ديگه اينجا لباساش عاليه
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 .آرام  :خوب بابا
گوشه اي پارک کرد و باهم پياده شديم  ،عجيب بود آرسن و آروشا هردو ساکت بودن .آرام
همينجور مي رفت که گفتم
من  :ارام بچه هارو يادت رفت ؟
 .آرام  :واي آره  ،انقدر ساکت بودن يادم رفتشون
 .من  :بگو انقدر فکرم درگيره يادم رفتشون
درحالي که در ماشين و باز کرد گفت
آرام  :هرچي حاال  .واي توروخدا اينارو نگاه کن ؛ پاشيد ببينم خوابالوها ِا ِا ِا ! عجبا پاشيد
 .مامانتون ميخواد لباس بخره
من  :چي شد ؟
 .آرام  :الهي بميرم خوابن  .البته االن بيدار شدنا
 .من  :واي من ميرم داخل پاساژ شماهم بياين
رفتم داخل پاساژ و منتظر شدم بياد اما همون لحظه با يه لباس شب محشر مواجه شدم او الال
 .آرام بيا ببين چي انتخاب کردم برات  .خيلي مشتاق بودم ببينم
 .آرام ِ :ا مريم رفتي تو يه باغ ديگه
من  :ها ؟
 .آرام  :ها و مرض بريم ديگه دو ساعته صدات ميکنم انگار نه انگارته
 .من  :کجا ؟ يه لباس ديدم محشر
 .با چشم به رو به رو اشاره کردم
آرام  :آه نه بابا اونم ميخواد بياد بعد فکر ميکنه چه خبره البد بخاطرش اين همه تيپ زدم خيلي
 .تو چشمه
 .مريم  :توروخدا بريم
 .آرام  :نچ ميگم نه
 .مريم  :بخاطر رويا
 .آرام  :واي واي اه بريم
) آروشا  :ماماني کدوم اون قلمزه نازه ها (.قرمزه
 .آرسن  :اهوم
 .من  :بيا ببين بچه ها هم گفتن
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آرام  :منم دردم اينه تو چشم اينا که بچه ان اومد توام که داري له له ميزني اين و تن کنم اونم
....خوب ح
 .من  :بيا بريم حوصله بحث ندارم
رفتيم داخل و فروشنده يه خانوم خيلي مهربون و با حوصله بود سايز آرام و پرسيد و همون
رنگ و مدل رو آورد  .در اتاق پرو زدم
 .من  :پوشيدي آرام
 .آرام  :صبر کن
چند ثانيه بعد درو باز کرد واو عالي شده بود
 .من  :محشره محشر دختر  .همين و ميخريم
 .آرام  :ببين  ،خيلي تو چشمه يه چيزه ساده ميخوام
من  :هيس خيلي خنگي آرام اه  .اصال ميخوام امروز تمام انتخاب لباسارو من انجام بدم همين
 .که هست هيچ مخالفتي هم نداريم
 .با اخم درو بستم اما لبخندي زدم و به آروشا نگاه کردم خيره به در بود
 .من  :آروشا
خنديدم بچه هم خوشش اومده بود
 .آروشا  :ماماني پرنسس شد
 .من  :بله
آرام
نگاه کردم خوب اون فکر ديگه اي ميکنه  ،اوف آرام اون فرداش داره ميره ديگه تو چشم
بودنت يا نبودنت مهم نيست  .به خودم تو آينه نگاه کردم پارچه زيري قرمز بود که از روش پارچه
دانتل کار شده اومده بود آستينام کنار شونه هام افتاده بودن و قسمت کمرم کامال لخت بود  .هوف از
 .دست اين مرسم يک دنده
مانتو شلوارم و پوشيدم اومدم بيرون
پسند کردين خانوم ؟_
 .مريم  :بله بله چقدر تقديم کنيم
آرسن آروم گفت
 .آرسن  :ماماني ناالحت نباش خيلي خوشگل شدي
! لبخندي زدم نميدونست درد اصليم اصال لباس نيست
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بعد از خريد وسايل خودم براي مريم هم تند تند خريد کرديم اون يه پيراهن بادمجوني خريده
بود که آستين تور داشت دنباله دار بود  .خيلي بهش ميومد  .براي آرسن و آروشا هم دودست لباس
 .خيلي شيک و ست خريدم مطمئنا خيلي بانمک ميشدن
من  :مريم بچه ها گرسنشونه از طرفي وقتم ندارم بايد برم وقت آرايشگاه بگيرم و اينا  ،تو
ميتوني انجام بدي البته به رادمهر زنگ ميزنم بياد دنبالت تنها نميذارم بري  ،سفارش کيک و وسايل
تولد با من خريد تنقالت باشما راستي يادمم رفته بود آروم گفتم
 .من  :براي اين دوتا وروجک کادوشون و خريدم
مريم ِ :ا چي ؟
 .من  :دوتا دسبند طال به اسمشون
 .مريم  :اوخي  .باشه تو برو از صبح تا االن اين دوتا طفل معصومم با ما اومدن خسته شدن
 .من  :دوتا نه سه تا دخمل عمه هم هست
 .مريم  :اوف نگو بابا يادت بيار که داشتم لباس ميخريدم چقدر گريه کرد
 .من  :واي نگو نگو مخ فروشنده رفت
مريم ريز خنديد
 .مريم  :دخترم خوابه وگرنه ميزدت عمه جون
 .من  :من برم پس مريم مرسي که اومدي
 .مريم  :قربونت کاري نکردم که برو خواستي به رادمهر زنگ نزن خودم زنگ ميزنم
 .من  :نه ميگمش توام باي باي
 .مريم  :خدانگهدار ارسن و آروش باي گالي من
گوشيم رو از کيفم دراوردم  ،زنگ زدم به رادمهر و آدرس دادم که بياد
مريم
منتظر بودم تا آرام حاضر شه
من  :چقدر ديگه طول ميکشه ؟
ديگه بالخره بايد صبر کرد  ،آرام خانوم بايد خوشکل شن يا نه ؟ _
 .من  :اون که بله
خوب ديگه  ،راستي اسمتون چي بود ؟_
 .سمانه_
! .در آرايشگاه باز شد با ديدن سارا کپ کردم بعد از چند سال
!من  :سارا ؟
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 .سارا  :خداي من کيارو ميبينم آرام و مريم
 .اومد نزديکم و بغلم کرد آرامم همينطور
من  :چه خبر ؟
 .سارا  :وهللا سالمتي  ،تو خوبي ؟ سمان آبجي يه ليوان آب ميدي
سم انه  :سارا نميري نميبيني دارم چيکار ميکنم عجله دارن بايد زود تموم کنم
 .سارا  :واي حواسم نبود باشه
من  :خواهرته ؟
 .سارا  :آره ديگه
 .من  :اوه اوه دوتا خواهر آرايشگر هنرمند
 .سارا  :چاکريم
 .سمانه  :هوف تموم شد آرام چشمات و باز کن
 .آرام  :خوبه مثل آبجيت پار چه نميذاري رو آيينه جون به لب ميشم تا خودم و ببينم
 .نگاهش کردم واقعا کار اين دوتا خواهر رو دست نداشت طبق معمول محشر شده بود
! من  :محشر شدي دختر عالي عالي
آرام
نگاه کردم به خودم رژ لب قرمز  ،خط چشم مشکي  ،مژه هاي بلندم  ،رژ گونه هلويي  ،رنگ
 !.موهام و تغيير داده بود قهوه اي تيره
موهام از جلو کال جمع بود چند تا تار رو پيشونيم خودنمايي ميکرد اما پشت موهام از باال جمع
 .و به صورت فر ريخته بود يه پيشوني بند نگين کاري شده رو پيشونيم گذاشت
 .من  :ايول سمانه کارت درسته
 .سمانه  :همين ديگه عجله داشتيد  ،سارا کمکش کن لباسش و بپوشه
به کمک سارا پيراهنم و تنم کردم  .از اتاق اومدم بيرون
 .سمانه  :اي جان چشماي من که چلچراغ زد جه برسه به اون کسي که خاطرت و ميخواد
من  :جدا ؟
مريم خنديد
من  :چيه ؟
مريم  :هيچي دارم فکر ميکنم که تو فقط براش ناز ميکردي چون االن انگار خيلي مشتاقي تو
 .چشمش باشي نه به فروشگاه که ميگفتي نه  ،نه به االن
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! من ِ :ا نه بابا منظورم اين بود که اگه زيادي تو چشمم خيلي هم بده
 .مريم  :باشه تو راست ميگي  ،بيا بايد بريم که ديره
از سمانه و سارا خداحافظي کرديم  ،راه خونه مريم و در پيش گرفتيم واقعا درک نميکردم چرا
اصرار ميکرد که خونه خودش تولد بچه هارو بگيرم اخرشم مجبور شدم بگم باشه دوست نداشتم
 .دلش و بشکنم ؛ اما اين که اصرار ميکرد غير منطقي بود
 .مريم  :پياده شو  ،تو برو باال من ماشين و پارک کنم بيام
 .من  :باشه
جلوي در منتظر موندم تا بياد  ،وقتي اومد باهم رفتيم باال در و که باز کردم با دوتا فرشته نازم
مواجه شدم
 .من  :سالم خوشکالي مامان
آرسن  :ماماني تويي ؟
)آروشا  :زندايي مليم اين مامانمه ؟ (مريم
 .مريم  :آره خوشکل شده نه
آروشا  :خيلي خيلي خيلي خوشکل شدي ماماني اي کاش منم ميبلدي آاليشگاه ( .ميبردي
)آرايشگاه
! من  :اي وروجک  ،فعال براي تو مناسب نيست  ،اما ميبينم که تو و داداشت خوب تيپ زديد
لباساشون ترکيب رنگ قرمز مشکي بود آرسن کت و شلوار مشکي  ،کفش مشکي  ،کراوات
 .قرمز  .آروشا پيراهن کوتاه قرمز  ،کفش و هد بند مشکي
) آروشا  :آله ماماني تازشم خاله ليما موهاي من و چه خوشکل کلده  ( .خاله ريما
من  :بله هردو خوشکل شديد  .بيام داخل ؟
 .آرسن  :ماماني همش آروشا حلف ميزنه
 .....رفتم داخل که مهين خانوم  ،ريما و
رو به رو شدم به همه خوش آمد گويي گفتم و بعد از کلي احوالپرسي بالخره صداي زنگ
 .خونه اومد
استرس شديد گرفته بودم مريم رفت جلوي در حتما آرشا بود ديگه قلبم تند تند ميزد چند دقيقه
 .بعد مريم اومد  ،نفس حبس شدم و دادم بيرون کيک رو آورده بودن
 .ريما  :ميترسي
با ترس برگشتم
من  :چي ؟
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ريما  :از تموم حرکتات ميشه خوند استرس داري  ،نترس آرام جون اوني که بايد استرس
 .داشته باشه تو نيستي
 .من  :بحث اون نيست
......ريما  :ميدونم شنيدم بهت گفتن داره ميره اما تو باو
 .مريم  :اهم اهم ريما جان بيا کارت دارم
مريم
رسما داشت گند ميزد به تموم نقش هامون
من  :ريما داري چيکار ميکني ؟
 .ريما  :اين و من بايد بپرسم  ،دختره داره از استرس ميميره بابا خودت و جاش بزار
من  :ميدونم درسته  ،اما آرام انقدر يک دنده و لجباز شده که نياز به همچين شکي داره  ،ما
مجبور بوديم اين درو غ و بگيم وگرنه آرام صد سال سياه نه آرشا رو ميبخشيد نه از خواب غفلت پا
ميشد  ،تازه فهميده که اگه آرشا بره بچه هام چي ! آرشاي بدبختم کم دردسر نداشته فقط بخاطر اون
 .دختره ي هرزه زندگيشون از هم پاچيد وگرنه االن باهم بودن و تمام
 .ريما  :درست ميگي
! من  :خوب اگه درست ميگم خراب نکن نقشمون و
 .ريما  :باشه باشه حتما
 .مريم  :ممنون
زنگ در زده شده
 .ريما  :حالل زاده فکر کنم اومد
 .من  :آره
از قصد بلند گفتم
 .من  :آرام جان ميري در و باز کني من و ريما دستمون بنده
آرام نگاه عصبي بهم انداخت و دندوناش و فشرد زير لب گفت
 .آرام  :دارم واست
 .لبخند دندون نمايي زدم
آرام
قلبم تند تند ميزد امشب قطعا اخرين ديدارمون بود و من باورم نميشد رفتم نزديک در نفس
عميقي کشيدم و با دستاي لرزون درو باز کردم
نگاهش کردم نفسم تند شده بود  ،خدايا واقعا مي خواست بره ؟
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نگاه خيرش جاي جاي صورتم مي چرخيد
من  :سالم
جوابي نداد
من  :آرشا ؟
به خودش اومد هل شده گفت
آرشا  :جانم ؟
 .من  :خوش اومدي
! اومد داخل منم رفتم کنار اما مطمئنم غم صدام و فهميده بود
آرشا
در که باز شد انگار با يه فرشته رو به رو شدم ! چه قشنگ رنگ لباسش با تم خونه اي که
! تزئين کرده بودم جور بود
وقتي از کنارش رد شدم متوجه ناراحتيش شدم اما سعي کردم جلوي خودم و بگيرم تا نرم
 .طرفش
همه خوش آمد گويي کردن  ،حدودا نيم ساعتي گذشته بود که با صداي شعر تولد سر بلند کردم
کيک تولدشون و آورده بودن هردوشون و بغل کردم
 .من  :عشقاي بابا تولدتون مبارک باشه
 .نمکي خنديدن و با چشماي برق زده به کيک خيره شدن
کيک و رو ميز گذاشتن شمع ها هارو روشن کردم براشون
آرام  :آرسن و آروشا به دوربين نگاه کنيد
 .سرم و آوردم باال که عکس گرفته شد آرام لبخند محوي زد
تند تند ميخواستن شمع و فوت کنن که گفتم
 .من  :اول آرزو کنيد
آروشا دستاش و بهم زد چشماش و بست بلند گفت
 .آروشا  :ميخوام بابايي فردا نله آلمان
به آرام نگاه کردم که اشک تو چشماش حلقه زده بود کنار گوش آروشا گفتم
 .من  :بابايي بين خودمون باشه اما آرزوت برآورده ميشه
 .دستش و جلوي دهنش گرفت و اما لبخندش احساس ميشد
 .من  :آرسن توام آرزو کن
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! آرسن  :منم آرزوم اينه
 .به آروشا چشمکي زدم
 .به جعبه هاي بزرگي که رو ميز بودن اشاره کردم لبخندي زدم
 .من  :کادوهاي شماست  ،من ميرم
بلند شدم رادمهر و مريم کلي اصرار کردن  ،الکي که بمونم اما رد کردم لحظه آخر يه آرام
 .نگاه کردم که قطره اشکي از گوشه چشمش چکيد انگار به قلبم تير زدن
اخه لعنتي تو که من و دوست داري چرا انقدر بد خلقي کردي؟
 .از خونه زدم بيرون سوار ماشين شدم و بالفاصله راه خونه آرام و در پيش گرفتم
 .کليد زاپاس و از جيبم برداشتم درو باز کردم
آرام
با رفتنش غمم گرفت دلم گريه ميخواست مريم صدام کرد
 .مريم  :بيا کادوهات و بده ديگه
دوتا بسته کوچيک مستطيلي کادو شده رو  ،رو بهشون گرفتم
 .من  :بفرماييد  ،باز کنيد ببينم خوشتون مياد
 .بسته هارو باز کردن دوتا دسبند طال که اسمشون حک بود
آروشا  :ماماني اشتباهي ننداختيم ؟ دلسته ؟
 .من  :آره عزيزم
بقيه هم مشغول کادو دادن بودن اما من بي توجه به مهمونا مانتوم و بدون بستن دکمه هاش
 .پوشيدم شالمم گذاشتم رو سرم  .با چشماي تر طوري که کسي نفهمه رفتم بيرون
راه خونه رو در پيش گرفتم وقتي رسيدم راحت زدم زير گريه به دم در رسيدم بوي عطرش
 .خورد به مشامم
 .هق هقم بيشتر شد رفتم داخل و درو محکم بستم با صداي بلند زدم زير گريه
کفشام و پرت کردم راه رو رفتم وسط حال با گل رز و شمع مواجه شدم گريه ام قطع شد اينجا
چه خبر بود ؟
دستي دور کمرم حلقه شد که سرجام خشک شدم نفس عميقي کشيدم خودش بود قطره هاي
اشکم دوباره شروع کردن به ريختن
صداش و کنار گوشم شنيدم
آرشا :چرا گريه ميکني ؟
من :ت ..و که مي  ...خواستي بري چرا االن اينجايي ؟
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 .دستش که دور کمرم بود و محکم تر کرد
آرشا  :مگه ديوونم برم ؟
بينيم و کشيدم باال
من  :يعني چه ؟
 .آرشا  :يعني اين که عشقم کشک نيست
من  :فردا ن ...نميري ؟
آرشا  :کدوم و دوست داري ؟
بغض کرده گفتم
من  :نرو
من چرخوند سمت خودش در حالي لبخند محوي ****** بود گفت  ،با دستاش صورتم و قاب
 .گرفت
 .آرشا  :گريه نکن ديگه نگاه کن چيکار کردم برات
به اطرفم نگاه کردم خيلي رويايي شده بود جا گل با شمع روشن بود اطراف شمع هم گالي رز
.
ديگه دلم نميخواست آرشارو اذيت کنم اونم حق داشت من خيلي تند رفته بودم  ،ديگه هيچي
 .برام مهم نبود رو کردم سمتش با لبخند نگام ميکرد
دلم براي آغوشش تنگ شده بود دستم و دور گردنش حلقه کردم  ،سرم و رو سينش گذاشتم ياد
 .چند سال پيش افتادم هيچ جوره آروم نميگرفتم انگار بايد گريه مي کردم
 .هرچند حقم بود بغض اين همه سال انقدر زياد شده بود که االن ترکيد
اون اما سرم و نوازش ميکرد
 .آرشا  :باشه باشه ببخشيد نفسم  ،گريه نکن خانومم
 .با اين حرفاش شدت گريم بيشتر شد
من  :د ...لم براي ا..ين حرفات تنگ ش ...ده بود
يه قطره آب رو صورتم چکيد سرم و آوردم باال اما در کمال تعجب با صورت خيس آرشا
 .مواجه شدم
! آرشا  :درد داره نتونم خودم بچه هام و بزرگ کنم
پيشونيش و به پيشونيم چسبوند
 .آرشا  :هردو عذاب کشيديم
چنددقيقه اي گذشت که حال هردومون بهتر شده بود رفتم سمت يخچال تا پارچ و بردارم که از
 .پشت کشيده شدم
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من  :هيي
 .آرشا  :نترس تازه اولشه ول کنت نيستم ديگه
سرش و برد الي گردنم ب**و*سه هاي ريزي ميزد  .چشمام و بسته بودم  .اوف خدا االن
 .مريم بچه هارو مياره آبروم ميره
من  :آرشا ؟
اومد عقب يه ليوان آب ريختم و خوردم
آرشا  :بگو
 .من  :بچه ها االن ميان آبرومون ميره
 .آرشا  :نگران اونا نباش تا صبح ميش مريمن
 .نگاهش بين چشمام و لبام در گردش بود
...من  :چي ؟ نکنه دست به ي
با بر خورد لباش به لبان خفه شدم  ،وحشيانه ميب**و*سيد  .دستام و دور گردنش حلقه و
 .همراهيش کردم
دستش و رو کمرم مکشيد  .بعد از چند دقيقه از لبام دست کشيد
 .آرشا  :آخ که چقدر دلم براي اين لبا تنگ شده بود
زدم به سينش
! من  :آرشا
 .آرشا :جونه دل  ،آرشا فدات بشه
 .ريز خنديدم
 .آرشا  :بخند بخند  ،هالکم کردي خودت خبر نداري خانوم
مريم
ساعت حدودا دوازده و نيم شب بود که همه بالخره دل کندن
آروشا  :زندايي؟
من  :جونم ؟
 .آروشا  :من و آلسن کلي دنبال ماماني گشتيم نبود
 .من  :ماماني دلش درد ميکرد رفت خونه گفتم شمارو بذاره پيشه من
 .آرسن  :من ميخوام با ماماني حلف بزنم
من ِ :ا بچه هاي خوبي باشيد ديگه مامانيتون و دوست نداريد ؟
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هردو با صداي ناراحت گفتن
 .نه دوست داليم_
من  :خوب بايد بذاريد استراحت کنه  ،حاال انگار من ميذارم بهتون بد بگذره بيايد که براتون از
 .قبل شکالت گرفتم
هردو نيششون باز شد چقدر وروجک و شکمو بودن  .رويا تو گهواره اش خواب بود گه گاهي
 .آروشا و آرسن مثل بزرگترا ميرفتن چک ميکردن بعد دم گوش هم پچ پچ حرف ميزدن
 .رادمهر  :ديگه خرشون از پل گذشت به ما يه زنگ نميزنن خبر بدن يکم ما شاد شيم
 .مريم ِ :ا رادمهر حتما دارن حرف ميزنن باهم
 .رادمهر  :من تحمل ندارم يه زنگ ميزنم
داشت مي رفت که سريع دستش و کشيدم
من  :نه نه رادمهر ِا  ،مزاحمشون نشو فردا هم روز خداست يه زنگ ميزنن بچه هارم ميبريم
 .اوف
 .رادمهر  :پوف خوب يه اس بدم
 .من  :ميدونم تا تو نفهمي چه خبره تا صبح من و بيچارم ميکني بده اس ام اس تو اه
 .رادمهر  :آها باشه
 .پشت کردم بهش تا ظرفترو بشورم با شنيدن صداش تند برگشتم سمتش
 .رادمهر  :سالم چي شد؟ ديدي حل شد
 .رادمهر  :اوه اوه بدجايي زنگ زدم که باشه باشه باي
 .با دستاي کفي زدم پس گردنش
من  :خجالت خوب چيزيه رادمهر دارم واست حرف من اندازه نخود برات ارزش داشت زنگ
 .نميزدي
پشت کردم که شروع کرد به قلقلک دادنم
 .من  :نکن بي مزه باهات قهرم
اومد سمت گردنم که خندم گرفت
من  :خوب ول کن  ،ببينم چي گفت ؟
! رادمهر  :ديدي توام کنجکاوي
 .من  :حاال هرچي
 .رادمهر  :جاي حساس زنگ زدم اما نه اون حساس حرفاشون و زدن تموم شده بود
جيغ آرومي کشيدم
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 .من  :هورا بالخره تموم شد
) آروشا  :عمه ميخوام يه الزي بگم ( .رازي
 .من  :بگو ببينم
هم آرسن هم آروشا با ذوق گفتن
 .بابا نميله آلمان_
لبخندي زدم همونبود پس اول جشن هردو يکم ناراحت بودن اما بعد از رفتن آرشا که دقت
 .کردم هردو شاد بودن
آروشا اومد کنارم يکم ناراحت بود
من  :ديگه چي شده
آروشا  :زندايي ماماني اون موقع که گفت بابا مالو تلک کلده من گفتم مالو دوست نداشت گفت
)حتي مالو دلسته؟ (.پارو ترک کرده من گفتم مارو دوست نداشت گفت حتي مارو درسته؟
من  :نه عزيزم مامان از روي ناراحتي اون حرف و گفت ميبني تو ناراحت ميشي به من ميگي
.ديگه دوستت ندارم مامانم ناراحت بود گفته مارو دوست نداشته رفته دلگير بوده که حل شد
آروشا  :واقعا ؟
 .من  :آره فدات شم
آروشا  :يعني بابا بلميگلده خونه ؟ يعني ما بابا داليم ؟ (يعني بابا برميگرده خونه ؟ يعني ما بابا
)داريم؟
 .من  :آره صدرصد  .دور لبشون و نگاه کن توروخدا رادمهر شکالت ماليده
رادمهر با ديدنشون خنده اي کرد به آروشا نگاه کردم به آرسن گفت
 .آروشا :بزن قدش
اي جانم چقدر ذوق ميکردن اخ آرام اگه االن جلوم بودي چقدر دوست داشتم بزنمت  ،چطور
دلت اومد اي ن دوتا فرشته رو بدون پدر بزاري هرچند اگه جاي اون بودم شايد بدتر ميکردم اما االن
 .خداروشکر همه چيز به خير گذشت
آرام
 .صبح با صداي غرغر آروشا چشمام و باز کردم  .در چون قفل بودنميتونستن بيان داخل
آروشا  :ايش ماماني خيلي بدي من ازاون تاپ بنفشا خواستم بهم گفتي بالي من زوده اما خودت
 .بالي خودت خليدي
من  :چي ؟
 .آروشا  :دالم از زير دل اتاق و نگاه ميکنم
)دارم از زير در اتاق و نگاه ميکنم(
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آروم گفتم
 .من  :واي آرشا بلند شو
 .ملحفه رو دورم پيچيدم
من  :ديگه چي ديدي ؟
آروشا  :پالچه مشکي و سفيد و قلمز  .فکر کنم قلمزه لباس توعه اين يعني اين که با مکث و
صداي بچگونش گفت
آروشا  :ماماني تو لخت شدي ؟
واي خدا اين بچه تا کجا رفته  ،يدفعه بلند گفت
 .آروشا  :ماماني منم تاپ بنفش ميخوام  ،تاپ بنفش  ،تاپ بنفش ميخوام
 .خنديدم لباس زيرم و ميگفت تاپ بنفش
آرشا با چشماي خندون نگاهم ميکرد  .اين کِي بلند شد ؟
 .من  :بفرما کار دستمون دادي االن آروشا که فهميد کم مونده آرسن بفهمه
 .از جاش بلند شد و شلوار و پيرهنش و تنش کرد  .اما دکمه پيراهنش و باز گذاشت
در اتاق و باز کرد با ديدن آروشا لبخند پهني زد
آروشا ِ :ا بابايي تو اينجايي ؟
 .آروشارو بغل کرد که يدفعه نگاهش خورد به من
 .آروشا  :ماماني من ديگه قهلم
آرشا  :چرا ؟
 .آروشا که خودش و لوس کرده بود با لبخند با نمکي به لباس زيرم اشاره کرد
آروشا  :بابايي جون نگاه کن من به ماماني گفتم بالي منم از اين تاپا بخله نخليد تو ميخلي ؟
)براي منم تز اين تاپا بخره نخريد تو ميخري ؟(
آرشا پقي زد زير خنده
 .آروشا  :بابايي خنده دال نبودا باتوام قهلم ديگه
 .آرشا لپش و ب**و*س کرد
 .من  :آروشا به آرسن چيزي نميگي ها
) آروشا  :آها دل مولد اين که لباس نپوشيدي ماماني ؟(در مورد
 .من  :بله
شيطون خنديد
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 .آروشا  :اگه از اين تاپا بخلي نميگم
کوبيدم رو پيشونيم
 .من  :باشه برو
 .دوباره خنديد و با دو رفت بيرون  .آرشا درو بست و مشغول آناليز کردن من شد
من  :بله؟
لبخند مرموزي زد
من  :اوي اوي پرو نشو  .چشم غره اي رفتم و قبل از اين که سمتم بياو رفتم داخل حموم .
 .صداي خنده اش شنيدم
 .آرشا  :بالخره که بيرون مياي
 .من  :آره خوب  ،توام برو مراقب آروشا باش دهن لقي نکنه
! آرشا  :هيس به دخترم توهين نکن
من  :جان؟! من مهمم يا آروشا ؟
 .آروشا  :ايش ماماني معلومه که من
چشمام گرد شد
 .من  :آرشا جلوش اينجوري نگو ِا لوس ميشه
 .آرشا  :من لوسش نکنم کي لوسش کنه ؟ تازه قراره امروز همراه آرسن بريم شهربازي
 .من  :من حموم کردم ميام مفصل باهات حرف ميزنم
وان و پر از آب کردم پوف  ،اگه آرشا بخواد هرچيزي و که آروشا دوست داره رو فراهم کنه
پس فردا اگه بگم نميتونم اين وسيله رو بخرم کلي پافشاري ميکنه  ،که اين درست نيست  ،جدا از اين
اولين بار آرشا نيست که از اين کارا ميکنه قبل از اين که باهم رابطمون درست شه هم خيلي بهشون
ميرسيد  ،نه اين که بهشون نرسم نه ! اما طوريم هم خريد نميکردم که هرچي ببين بگن ميخوام منم
 !.بگم نه بزنن زير گريه يا قهر کنن ؛ اما آرشا دقيقا داره اين عادت بد و براشون به وجود مياره
آرشا
با آروشا رفتيم بيرون که با رادمهر و مريم مواجه شدم روياهم بغل رادمهر بود
 .رادمهر  :خوب شب خوش گذشت
لب گزيدم و به آروشا اشاره کردم  ،به آروشا نگاه کرد
 .رادمهر  :دايي برو پيش آرسن براتون چيپس و پفک خريدم
 .آروشا  :بابايي من ميلم پيش آلسن
 .من  :برو عزيزم
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 .با دو رفت که آرسن دستاش و کوبيد به هم
رادمهر  :خوب ؟
 .من  :خوب و زهرمار تو فوضولي
به مريم نگاه کرد
رادمهر  :نگاه کن  ،نگاه کن مريم نمک نشناس و اين دست من نمک نداره به خدا تمام زحمت
...آشتي و من کشيدم  ،من وقت گذاشتم اون دروغ شاخ مسافرت خارج و جور کنم اون
آرام  :يعني همه دروغ بود ؟
رادمهر سرش وانداخت پايين و گفت
 .رادمهر  :اوه اوه خراب کردم
آرام با اخم نگاهم کرد
...من  :آرام
 .آرام  :هيچي نگو
 .در حالي که چونش مي لرزيد رفت داخل اتاق و در بست
 .من :خاک بر سرت رادمهر همونطوري که درست کردي همونطور گند زدي
...رادمهر :اه چه ميدونستم آرام انق
در باز شد آرام در حالي که به من و رادمهر نگاه ميکرد گفت
آرام  :شما دوتا
مکثي کرد
 .آرام  :ديوونه ايد
شک زده به رادمهر نگاه کردم
من  :آرام بالخره بديم يا خوب ؟
 .زد زير خنده  ،هللا و اکبر
من  :آرام ؟ خوبي ؟
 .رادمهر  :مريم بهتره من برم يواش يواش دارم ميترسم
آرام  :ن ...نه کجا ؟ بابا قيافه هاتون خيلي خوب بود براي همين ميخندم  ،بابت اون دروغ عم
بايد بگم ناراحت شدما اما کم چون هم جنبه مثبت داشت هم منفي  ،اون ناراحتي چند دقيقه پيش که
 .رفتم اتاق از روي فيلمم بود خواستم عکس العملتون و بدونم
 .رادمهر  :اه آرام ديوونه بخدا کم مونده بود چاقو برداره قيمه قيمم کنه
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آرشا  :حق دارم ديگه اگه واقعا بازم ناراحت ميشد چيکار ميکردم ؟
رادمهر  :آخه اينطوريم نميکرد که گندش و دربياره وهللا مگه بچه بازيه امروز آشتي فردا قهر
؟ خيلي لوس بازي ميشد ديگه نه ؟
همچين قيافش و جمع کرده بود که همه زدن زير خنده لبخندي رو لبم اومد  ،در کل من به
 .رادمهر خيلي مديون بودم هم کارم  ،هم زنم و هم بچه هام
رادمهر اومد دست من و کشيد مريم درحالي که رويا رو بغل ميگرفت اومد سمت آرام و با
 .دست آزادش دست آرام کشيد  ،رفتن داخل اتاق
 .رادمهر  :خوب بگو
! من  :خيلي فوضولي
آرام
من  :درکل هم غميگين بود هم عاشقونه  ،ميدوني راستش و بخواي شکه شده بودم اول  ،آرشا
که داشت ميرفت  ،خونه من چيکار ميکرد ؟ کلي گريه کردم که اون آحرا حتي اشک آرشا هم
دراومده بود مري م ! اون اما ناراحت بود بخاطر اين که نتونست خودش بچه هاش و بزرگ کنه براي
 .اين که چهارسال عشقش و زندگيش و تباه کرده اشک ريخت
خيلي اشکاش ناراحتم ميکرد يعني انگار به قلبم تير ميزدن و تازه انگار فهميده بودم که يه
مقدار ظلم کردم به اين مرد خالصه يکم ماچ و ب**و*سه و بقيشم خودت ميدوني ديگه
.به لباسام اشاره کردم که رو زمين افتاده بود
 .مريم  :بله مشاهده ميکنم
من  :مريم يه چيز واسم سواله رونيکا چي شد؟
 .مريم  :نگو نميدوني
! من  :نه
مريم  :بابا زندانه آرشا نگفته بهت ؟
من  :نه بابا جدا ؟
 .مريم  :آره
هم ناراحت شدم هم خوش حال ناراحت براي اين که ميتونست خوشبخت بشه و نبايد ميرفت
 .زندان اما هرچند خواست خودش بود خوشحال براي اين که ديگه چيزي من و تهديدم نميکنه
من  :مريم ميدوني براي چي رفته زندان ؟
 .مريم  :نگو نميدوني
چشم غره اي رفتم
! من  :وقتي نميدونم زندان بوده پس جرمش هم نميدونم
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خنديد
مريم  :راست ميگيا اما اينم بگم که کلبه اي که آتيش زده شد و تو تا مرز مرگ رفتي کاره
! رونيکا خانوم بود
!من  :چي ؟
 .مريم  :بله
! من  :خداي من باورم نميشه  ،هرچند کم و بيش پيش خودم حدس زدم اما باور کردنش سخته
 .مريم  :بهتره که باور کني از پس اون عفريته هر چي بر ميومد
آرشا
 .بعد از اين که رادمهر اينا رفتن آروشا و آرسن اومدن سمتم
 .آرسن  :بابا بريم
من  :کجا ؟
) آروشا  :بابايي تو گفتي مالو ميبلي شهل بازي ( .مارو ميبري شهر بازي
من  :ميشه نريم ؟
! آروشا  :هيي باورم نميشه آلسن
آرسن  :چي ؟
 .آروشا  :بابايم بدقوله  ،بيا بريم يه روز مامان مارو ميبله
اي بابا
 .من  :مگه مردم ؟ بريد حاضر شيد
آروشا چشمکي که بيشتر شبيه چشم بستن بود به آروشا کرد  ،خنديدم وقتي رفتن آرام گفت
آرام  :ميبيني چه گودزياليين ! مخصوصا اون آروشا زبون نداره که  ،مثل اين آدم بزرگا يه
 .جوري حرف ميزنه که مقصر جلوه کني و دلت واسش بسوزه
 .همينطور حرف ميزد که از جام بلند شدم  ،رفتم سمتش تو آشپزخونه
 .آرام  :اما آرسن نه صاف ساده همينطور آروم اصال هيچي نميگه
 .از پشت دستم و دور کمرش حلقه کردم  ،سرم و بردم الدي گردنش
 .آرام  :هيي ديوونه ترسيدم  ،برو اونور االن بچه ها ميان
پشت گردنش و ريز ميب**و*سيدم
 .آرام ِ :ا نکن قلقلکم مياد
 .با صداي در اتاقشون بي ميل کشيدم عقب  .آرام نگاهم کرد
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آرام  :قيافش و توروخدا  ،غمبرک نزن االن ديگه وضع فرق داره عزيزم ! هرموقع که عشقت
 .کشيد نميتوني نزديک بياي
 .و زد زير خنده
! من  :خودم کردم که لعنت برخودم باد
زد به سينم
 .آرام  :نگو ها بچه هام گناه دارن خيلي هم خوبن با مکث نگاهم کرد دوباره زد زير خنده
! من  :هميشه بخندي
 .آرام  :با اين وضعي که من ميبينم
به من اشاره کرد
 .آرام  :هميشه کر کر خنده دارم
 .نفس عصبيم و فوت کردم
 .آروش ا  :بابايي بليم ديگه من و آلسن منتظليم خوب
)منتظريم(
 .رفتم نزديکش لپش و محکم کشيدم رو صورت آرسن هم ب**و*سه اي کاشتم
 .من  :بريم
آرسن دست راستم و آروشارو دست چپم گرفتم  .دم در بوديم که آرسن و آروشا با صداي بلند
گفتن
 .خداحافظ ماماني _
 .آروشا  :بابايي تو با ماماني خداحافظي نکلديا
)نکرديا(
 .آرسن  :اوهوم ماماني ميگه زشته اگه بدون هيچ حلفي آدم از خونه بيرون بله
) حرفي ادم از خونه بيرون بره(
 .من  :شما اينجا وايستيد من برم خداحافظي کنم بيام
در و نبسته بودم آروم رفتم داخل و پا تند کردم وقتي که پشتش قرار گرفتم بي هيچ حرفي
 .چرخوندمش سمت خودم و لبام و ****** گذاشتم  .بعد از چند ثانيه اومدن عقب
 .آرام  :آرشا خيلي بيشعوري
 .بغلش کردم
من  :چرا ؟
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 .آرام  :بابا ترسيدم خوب  ،در ضمن چرا اومدي مگه نرفته بودين
....من  :بچه گفتن بيام باهات خداحافظي کن
 .آرام  :توام فرصت و غنيمت شمردي و گفتي برم يه دلي از عزا در بيارم
من  :چيه مگه ؟
آرام  :برو االن ميان تو شاکي ميشن  .در ضمت بد عادتشون نکن خواهش ميکنم آرشا ! پس
 .فردا ناز نازو ميشن هرچي خواستن بايد فراهم کني  ،اين بده
من  :باشه اما بچه ان من و تو فراهم نکنيم کي ميخواد چيزايي که نياز دارن و فراهم کنه ؟
آرام  :اينم درسته منم نگفتم نکن گفتم هميشه اينکارو نکن که بعدا کج خلق نشن که اگر چيزي
! و نخريدم غرغر کنن يا گريه
من  :چشم  ،چيزي نميخواي ؟
 .آرام :نه برو به سالمت
 .آرشا  :از در رفتم بيرون که گوشيم زنگ خورد
رادمهر  :آرشا سالم کجايي ؟
 .من  :سالم بچه هارو دارم ميبرم شهربازي
 .رادمهر  :خوب کارت تموم شد زود بيا شرکت
 .من  :چيزي شده
رادمهر  :آره اما اتفاق بدي هم نيست حاال تو برو بچه هارو ببر پارک دو ساعت ديگه شرکت
 .باش
 .اومدم حرفي بزنم که گوشي قطع شد
 .چي شده بود يعني ؟ فکرم و خيلي مشغول کرده بود
)آروشا ِ :ا بابايي پالک اوطلفه ( .پارک اون طرفه
 .من  :باشه چشم
! انقدر حواسم پرت بود که داشتم راه و اشتباه ميرفتم
آرام
! گوشيم زنگ خورد  ،رادمهر بود  .همين االن خوبه اينجا بودن
من  :جانم ؟
 .رادمهر  :سالم و عليکم خدمت خواهر گرام
من  :لوس نشو بگو ببينم چيزي شده ؟
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رادمهر  :به آرشاهم گفتم يکي دو ساعت ديگه که از پارک برگشت بياد شرکت يادم رفت بگم
 .تورو هم بياره  ،تو زنگ بزن بهش باهم بياين
من  :چيزي شده؟
 .رادمهر  :اتفاق بدي نيست نگران نشو  ،حاال بياين حوصله تعريف کردن ندارم
 .من  :باشه
 .رادمهر  :باي
گوشي و رو ميز گذاشتم  ،اين چرا همچين کرد ؟
در قابلمه رو برداشتم
به به چه ماکاراني شده بود  ،آرسن و آروشا عاشق ماکاراني بودن  .زيرش و خيلي کم کردم تا
 .نسوزه و گرم بمونه
يک ساعت بعد ديگه واقعا از تنهايي خسته شده بودم تلويزيون هم برنامه هاش به دلم نميچسبيد
.زنگ زدم آرشا و گفتم بياد دنبالم تا سريع بريم
خودم رفتم اتاق از تو کمد مانتو و شلوار دمپا قهوه اي برداشتم مشغول پوشيدن شدم شال کرم
سرم کردم  ،کفش پاشنه سه سانتي کرمم پا زدم  .کيف کرم دستيم رو گرفتم تو آيينه نگاه کردم
 .خوب بود  ،اما قيافم خيلي بي روح بود
يکم رژگونه هلويي زدم  .رژ کمرنگ قهوه اي به لبام زدم  ،خط چشم نازک کشيدم  .خوب
 .ديگه کافي بود
 .اومد زنگ آيفون که سريع موبايلم و برداشتم رفتم دم آيفون
 .من  :اومدم
 .با دو رفتم پايين  .آرشا با ديدنم لبخندي زد در شاگرد و باز کرد
چشمکي زدم و داخل ماشين نشستم
)آروشا  :ماماني  ،اگه بدوني بابايي چيا خليد بالمون (.چيا خريد برامون
من  :چي ؟
)آرسن  :بستني  ،پشمک  ،لواشک  ،حتي پيتزاهم خلديم (.خرديم
من  :همه اينارو خوردين شما ؟
آروشا  :نه نه بابايي ميدونست تنهايي نميتونيم بخوليم يدونه ميگلفت باهم ميخلديم ( .بخوريم
)يدونه ميگرفت باهم ميخورديم
 .من  :آها منم با شما و باباجونتون شام نميدم
 .آرشا  :تا شام چي باشه
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 .من  :ماکاروني همش و خودم ميخورم
 .آروشا و آرسن با لهن ملتمسانه گفتن
 .نه ماماني ميخوايم_
 .آرشا  :تو همش و بخور منم تورو ميخورم
خنديدم
 .من  :زهر  ،نه ديگه تنهايي نه من براي شما دوتا درست کردم در اصل
آرشا  :من چي پس؟
.من  :حسود اصال براي تو درست کردم
 .آرشا  :بهتر شد
.نيم ساعت بعد رسيديم شرکت  ،بچه ها با تعجب نگاه ميکردن
آروشا  :بابايي اينجا مال تو هستش ؟
 .آرشا  :آره بابا
)آرسن  :بابايي خيلي بزلگه ( .بزرگه
آرشا لبخندي زد  ،دستشون و گرفت همه کارکناي قبل اينجا بودن با ديدنم لبخندي زدن که منم
متقابال با لبخند جوابشون و دادم  ،آرشا دم دفتر مديريت وايستاد تا من برم داخل  ،در و زدم رفتم
 .داخل اتاق که رادمهر و ديدم
پشت سرم آرشا اومد همراه با بچه ها اومد
 .رادمهر  :خوش اومدين
آرشا  :آقاي خرسند ؟
 .من  :سالم
سالم دخترم خوبي ؟_
 .من  :به جا نميارم
! پدر رونيکام_
 .با تعجب نگاه کردم  ،اوه پس اين آقا پدر رونيکا بود
آرشا  :چيزي شده جناب مکثي کرد
 .آرشا  :خشايار خرسند
خشايار  :پسرم بخدا دوست ندارم دلگيري از من و خانواده ام داشته باشي هم تو هم همسرت
 .آرشا  :دلگيري نيست
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با اخم و جديت گفتم
 .من  :البته از شما
 .خشايار  :گفتم که دخترم  ،خودم نه از رونيکا منظورمه
من  :چطور ؟
 ....خشايار  :ميشه بشينيد؟ اينطوري سرپا
 .آرشا  :بله حتما
هردومون رو مبل رو به روش نشستيم به رادمهر نگاه کردم که با اطمينان چشماش رو روي
 .هم فشرد و بچه هارو برد بيرون
خشايار  :راستش من وقتي دخترم رو تو زندان ميبينم خيلي عذاب ميکشم آرشا جان پسرم
خودت پدر مطمئنم درک ميکني فکر کن دخترت بمونه تو زندان  ،دختري که عادي بزرگ نشده
! .هميشه تو ناز و نعمت بزرگ شده
حتي تا االنشم نذاشتم اخمي به صورتش بياد هميشه خواستم شاد باشه  ،اما با کاري که انجام داد
 .شکه شدم  ،فکر نميکردم دخترم همچين کاري انجام داده باشه
 .ميخوام براي بار هزارم ازت خواهش کنم پسرم که رضايت بدي  ،خواهش ميکنم
 .آرشا  :اگه اومدين براي اين موضوع بايد بگم متاسفم
 .از جاش بلند شد و رفت بيرون
اون مرد
اون پدر
يک لحظه احساس کردم اشک تو چشماش جمع شد  ،قلبم تکوني خورد  .من چطور ميتونستم
 .کمک کنم
خشايار  :دخترم ميخواست تورو بکشه اما خداروشکر که اتفاقي برات نيوفتاده  ،توام مثل
دخترمي به اون خدا که نميدونم چرا رونيکا اون کارو کرده  ،اما تحمل اين که تو زندان باشه رو
 .ندارم  .اميدم به تو دخترم تو يه کاري کن
سرم و انداختم پايين و چيزي نگفتم  ،چند لحظه بعد صداي بسته شدن در اومد  ،واي خدا ياده
باباي خودم انداخت من و ياده اون زماني که روزاي خوشي داشتيم  ،من چطور ميتونستم اين پدر و
 .ناراحت بذارم  ،حتما آرشارو راضي ميکنم
 .خدايا کمکم کن راضي شه
گوشيم لرزيد
آرشا اس داده بود
 .بيا پايين به حرفاش گوش نکن لطفا  ،تو ماشين منتظرم زود بيا_
 .اوه اوه از همين اسش معلومه عصبيه  ،هوف
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 .سريع از شرکت اومدم بيرون بچه هاهم تو ماشين بودن
 .با لبخند و شيطنت چشمکي زدم
 .من  :سالم
 .جوابي نداد فقط به زور لبخندي زد  .اي بابا  ،با يه من عسلم نميشه خوردش
 .من  :آرشا  ،چي شده حاال مگه عصبي نشو
آرشا  :وقتي من و ياده دخترش و کاراي دخترش ميندازه انگار آتيشم ميزنن  ،اون دختر من و
 .بازي داد  ،زندگي من و تورو داغون کرد
 .من  :خوب هرچي ؟ به االنش فکر کن  .اصال چند دقيقه پيش رو فراموش کن
 .لبخندي زد و دستش و رو دستم گذاشت
 .آرشا  :سوپرايز دارم
 .من  :واو عاشق سوپرايزم چي هست بگوبگو
 .آرشا  :بگم که سوپرايز نميشه
 .من  :ايش نگو خوب
خنديد که اخم کردم  ،فعال نبايد چيزي ميگفتم بايد ميذاشتم آروم شه تو يه شرايط ديگه بهش
 .ميگفتم  .خيلي دلم خواب ميخواست سرم چسبونم به شيشه ونفهميدم کِي چشمام بسته شد
 .آرشا  :آرام  ،آرام
 .چشمام و با خستگي باز کردم نور خورشيد خورد تو صورتم که قيافم جمع شد
 .آرشا  :پياده شو عزيزم
 .من  :اوف خوابم مياد
 .با خستگي پياده شدم  ،آرشا از جلوم رفت کنار دستام و به چشمام ماليدم تا ديدم خوب شه
! من  :ع ...عمارت
آرشا  :آره دلت تنگ نشده ؟
ناخودآگاه ياده شيرين جون افتادم چشمام پر شد اما لبخندي رو لبم اومد بابت زمان آشنايي من و
 .آرشا  ،خدايا چه روزايي بود چه روزايي خوبي داشتم و آخراش برام چقدر تلخ بود
 .من  :خيلي خيلي دلم تنگه آرشا
نگهبانا با ديدنمون در و باز کردن  ،يعني آرشا از قبل خبر داده ؟ رفتيم داخل که آرسن و
 .آروشارو ديدم داشتن بازي ميکردن
 .من  :آروشا و آرسن کثيف نکنيد خودتون و
 .آروشا  :ماماني اينجا خيلي قشنگه  ،انگال بهشته نگاه کن چه گاليي داله بابايي
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 ! .لبخندي زدم  ،خبر ندارن قبال ما اينجا زندگي ميکرديم
 .رفتيم داخل که صداي فيروزه خانوم اومد همون خانوني که اينجارو بهش فروختم
 .فيروزه  :بيا اينجا آقاي آرشا بيينم دستت پره يا خالي
 .با لبخند رفتيم حال
 .من  :سالم فيروزه خانوم
 .با حيرت برگشت
فيروزه  :سالم عزيز دلم  ،خوبي ؟
بشينيد اينجا
 .به مبل هاي رو به رو اش اشاره کرد  .نشستيم
 .فيروزه  :به به  ،به به ماشاهلل چه بهم مياين بگو ببينم اشتباه از کدوم بوده
 .من  :هردو خوب
فيروزه  :آفرين  ،خودراي نيستي  .چه خبر ؟
من  :سالمتي  .شما خوبي ؟
 .فيروزه  :نه وهللا ميخوام اينجارو بفروشم ميگن قيمت باالست ! در صورتي که قيمتمم مناسبه
 .آرشا  :من ميخرم
من  :چي ؟
 !.آرشا  :بده ؟ نا سالمتي تمام خاطراتمون تو اين عمارت بوده
لبخند محوي زدم باورم نميشد من از خدام بود دوباره برگردم اينجا دو باره با آرشا زندگيم رو
! اينجا شروع کنيم
 .من  :نه نه اصال
فيروزه  :واقعا ؟
 .آرشا  :بله چرا که نه
فيروزه  :راستي  ،آرام بچه هات کجان ؟
 .من  :تو حياط دارن بازي ميکنن
 .فيروزه  :پس بريمتو آالچيق  ،اون دوتا خوشگلم ببينم
 .بلند شديم بريم که گوشيم زنگ خورد مريم بود
 .من :بريد شما االن ميام منم
آرشا  :چي شد ؟ کيه ؟
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 .من  :مريم
 .آرشا  :باشه
جواب دادم
 .من  :جانم  ،سالم
 .مريم  :سالم کجايي من پشت در موندم
 .من  :من و آرشا بيرونيم بابا
مريم ِ :ا  ،اي جونم مزاحم نشم  ،کاري نداري ؟
 .من  :نه عزيزم مراحمي کاري داري بگو
 .مريم  :نه نه
 .من  :باشه قربونت خداحافظ
مريم ِ :ا نه قطع نکن يه سوال داره مخم و ميخوره ؟
 .من  :بگو
 .مريم  :آرام اون شب آرشا همينطوري نزديکت شد يعني نامحرميد
من  :ديوونه فضول  ،يادم رفت بگم بهت  ،بابا اون شب داشت به کاراي خاکبرسري مي کشيد
 .خودم اجازه ندادم
 .مريم  :همون ميگم ارامي که من ميشناسم اجازه نميده چطور اجازه داده
من  :بعد خودش صيغه رو بينمون جاري کرد باورت ميشه ؟
مريم  :دروغ ميگي ؟
 .من  :نه وهللا  ،هميني که ميشنوي همينه
 .مريم  :بچه چه عجله داشته و هول بوده
زد زير خنده
 .من  :زهرمار  ،نخند
دو سال بعد
نفس عميقي کشيدم
 .من  :آرشا دعا کن اين چيزي که فکر ميکنم نباشه
چند دقيقه بعد با ديدن  +قيافم جمع شد سر بلند کردم و عصبي ناليدم
 .من  :آرشا
آرشا  :جانم ؟
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اينبار جيغ زدم
 .من  :آرشا
 .بيبي چک و پرت کردم تو روشويي و دويدم دنبالش  ،اون بدو من بدو
من  :وايسا ديگه چرا فرار ميکني هان ؟
 .آرشا  :خانومم آروم باش خوبه که ظرفيت و پر کرديم
 .من  :اي زهرمار ظرفيت  ،ميگم وايسا
 .آرشا  :نه ديگه عزيز من
من  :مرض عزيز من  ،مگه نگفتم مراقب باش ؟ هوم؟
 .آرشا  :حاال که شده چه غلطي کنم
نشستم وسط حال  .دو تا دستام و گداشتم رو سرم  .ارشا در حالي که نفس نفس ميزد اومد
 .نشست و از پشت بغلم کرد
 .من  :برو گمشو اونور
 .آرشا ِ :ا ناراحت نباش عشق من  ،بابا خوبه ديگه منم يکم ميخندم
من ِ :ا چيش خنده داره .؟
 .آرشا  :تپل ميشي مثل پاندا  ،منم صدات ميزنم پاندا
 .با مشت زدم به سينش صداي آروشا از پذيرايي اومد
آروشا  :بابايي من انقدر مشق نوشتم دستام درد گرفته گرسنمم شده با آرسن بريم جوجه کباب
 .کنيم تو و مامانم بياين
آرشا تو اين دو سال کلي باهاشون کار کرده بود که کلمه ر رو ل نگن و خداروشکر درست شد
 .االن هردو ميرفتن کالس اول  ،بخاطر همين آروشا توي مشقاش کلي تنبلي ميکنه اما ارسن نه
 .آرشا  :چرا که نه  ،آرام بيا بريم
با بي حوصلگي از جام بلند شدم باهم رفتيم حياط  ،عمارت و مثل قبلش درست کرده بودم يعني
 .قيافش با قبل تفاوت زياده نميکرد و اين و خيلي دوست داشتم
رو چمن زير درخت دراز کشيدم  ،آرشا داشت جوجه هارو سيخ مي زد  .چشمام و بسته بودم
 .که با صداي خنده آرسن و آروشا چشم باز کردم  ،طبق معمول عمو جعفر بود که قلقلکشون ميداد
 .من  :سالم عموجعفر خسته نباشي
 .جعفر  :سالمت باشي دخترم
بعد از نيم ساعت  ،چهل و پنج دقيق ه جوجه ها آماده شد من زياد ميل نداشتم سه تا دونه خوردم
که همون حالم و بد کرد از جام بلند شدم تا يکم قدم بزنم  ،دوست نداشتم جلب توجه کنم تا بچه ها و
 .عمورو از سر غذا بلند شن
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 .اوف اي کاش نميخوردم
 .با حس گرمي دستي دور کمرم سر بلند کرم
 .آرشا  :منم نترس
 .اومد کنارم و انگشاش و الي انگشتام قفل کرد
آرشا  :آرام ؟
من  :جونم ؟
 .آرشا  :ميخوام باهات حرف بزنم
احساس خستگي کردم خيلي کم حوصله بودم رو چمن نشستم و دراز کشيدم آرشا هم متقابال
 .همين کارو کرد
 .....آرشا  :اگه اين بچه رو دوست نداري
من  :نه آرشا اصال خودت ميدوني عاشق بچه ام اما خوب ميدوني که  ،آرسن و آروشا
کوچيکن کي بايد هر دقيقه مراقبشون باشه ؟  ،توام که کار داري  ،بعد اينا خوب بازي و تفريح
ميخوان و  ...بخاطر همين اولش يکم شکه شدم که شايد نتونم از پسش بر بيام اما مکثي کردم
من  :االن که فکر ميکنم ميبينم اگه از يه نيمه ديگه نگاه کنم همه چي راحته  ،خودم زيادي
 .سخت گرفتم و نگران شدم
آرشا  :پس مشکلي نداري ؟
من  :نه اصال حتي اگه غير از اينم بود نگه ميداشتمش با لحن بچگونه اي گفتم
من  :بسه ماماني گوناه داله بابا ماماني هيلي بسه سو دوست داله  ،اونم دنيايي داله ( .بچه
).ماماني گناه داره بابا  ،ماماني خيلي بچه اش رو دوست داره  ،اونم دنياي داره
 .لبخندي زد دستش و رو شکمم گذاشت
آرشا  :اگه پسر بود ؟
 .من  :اسمش آريا
من  :اگه دختر بود ؟
 .آرشا  :اسمش آراليا
 .من  :قشنگه جالبه
 .آرشا  :آرامدوستت دارم
 .شايد از ابراز يدفعه ايش شکه شدم اما خوشحال تر از قبل هم شدم
 .من  :حسمون متقابله  ،منم خيلي خيلي خيلي دوستت دارم
 .آرشا  :خوشبختيم با تو تکميل شد
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 .خوشبختي يعني تو  ،از جنس تو
خوشبختي مکثي کرد
 .آرشا  :خوشبختي از جنس آرام
 .من  :واو گل کاشتي بابا  ،از اين همه ابراز چي بگم ؟ کم آوردم
 .لبخندي زد و من رو تو بغلش فشرد
اينهمه ديوونه داري خب يکيشم من
يعني تو قلبت يه لحظم جا نميشم من
من نميرم واسه تو پس واسه کي مُردم
من که با اسم دل يه عالمو بُردم
من دلي دوست دارم بخدا خيلي دوست دارم بخدا
از اين عالقه ي قلبي هيچي کم نشدا
من بگم حرفامو جز تو به کي
همه ي زندگيم خودتي
مني که از تو خاک تو ميرسم به خدا
قصه ي مهر تو اونجور که بخواي دل بکني نيست
حس قلبم به تو انقدره که نابود شدني نيست
بايدم نفس کشيد تو آسمون پُر ستارت
ريشه هاي اين ديوونه جون بگيره زير سايت
فرق تو با همه جاهاي تو دنيا واسم اينه
اين که آغوش تو بي خطرترين جاي زمينه
پاي تو که در ميون باشه من اين جونو ميذارم
من که باالتر از اين زندگي چيزي رو ندارم
من دلي دوست دارم بخدا خيلي دوست دارم بخدا
از اين عالقه ي قلبي هيچي کم نشدا
من بگم حرفامو جز تو به کي
همه ي زندگيم خودتي
مني که از تو خاک تو ميرسم به خدا
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پايان#
شروع 10/11/1395
پايان 6/6/1396
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