شهرزاد قصه گوی من
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باسمه تعالی
مقدمه:

شهههرزاد...زاده ی این شهههر بزرک...کهاو میدونسههتی این کار

ور

سرنوشتتو تغییر میده...کاو وارد اون خونه نمیشدی...کاو...
قصه اول:

از پای تلویزیون بلند شههدم و به سههمت اتاقی دویدم و کتابها و جزوه ای
مورد نیازم را درون کیفی گذاشههتی...مانتوی مشههنی رنش و شههلوار جینی را
پوشههیهدم بعد مقنعه به دسههت از اتاق بیرون آمدم...نیی نگا ی به تلویزیون
انداختی که داشت سریال مورد عالقه ام را نشان میداد و مین ور بازیگر مورد
عالقهه ام را نهد لح هه ماتی برد...با ایننه ع له داشههتی اما تا لح ه ای که
سههنانت تمام نشههد از جایی جی نموردم.بعد به خود آمدم...وای خدایا دیرم
شههدهب به روشههویی رفتی و مسههواو زدم و مقنعه ام را جلوی آینه سههرم کردم و
روو باالیش را صاف کردم به پذیرایی برگشتی و تلویزیون را خاموو کردم و
به اتاقی رفتی..ا ل آرایش کردن نبودم فقط یک رژ صورتی کی رنش زدم و بلند
شدم....کیفی را برداشتی...گوشی ام را که به شارژ زده بودم کندم و داخل جیبی
گذاشتی بعد به اتاق کناری رفتی...مادرم روی ویلچرو رو به پن ره ای که به
حیاط باز میشهد نشهسته بود...به سمتش رفتی و گفتی:مامان گلی حایری که
ببرمت؟
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با شی جوابی را داد که یعنی :آره...آماده ام
دسهته ای ویلچر را گرفتی و کیف کو نی را از روی تمتش برداشتی و به
سمت در خانه رفتی...با کمی کلن ار ویلچر را به حیاط رساندم...به سمت در
که میرفتی در باز شد و فرزاد  ...برادر بزرک من و پسر ناخلف پدر و مادر وارد
شد مثل میشه با اخی ایی در ی...بیچاره پدرم از دست کار ای او دق کرد
و مرد....مادرم ی به خاطر حرص خوردن از دست او سنته مغزی کرد و ی
فلج شد و ی زبان بست...فرزاد با دیدن من پرسید:باز ک ا داری میری؟
گفتی:سالمب...ک ا رو دارم برم میرم دانشگاه دیگه....راستی خونه میمونی؟
_ ور؟
_گفتی اگهه میمونی و تا برگشههتنی نمیری بیرون مامان رو دیگه نبرم خونه ی
مهری خانوم
_ نه ببرو...من تا نیی سههاعت دیگه باید برم جایی...ینی از دوسههتام برام
کارگیر آورده...برم ببینی

وره؟

_ ه ع ب...بالچیاخره آقا یه تنونی به خودشون دادن
_دیگه وقتی تو با فیت و افاده

کارتو ول میننی م بورم

_خیلی بی حیایی فرزاد!

فرزاد ک ه سرو داخل گوشی او بود بی حوصله گفت:باشه ...قبول
_من رفتی،خداحافظ
در حالی که سرگرم گوشی او بود یزی مثل خداحافظ را زمزمه کرد...از
خانه خارج شدم و به سمت خانه سمت راستی رفتی و زنش زدم ...ند لح ه
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بعد دختر جوانی در را به رویی باز کرد...او بهترین دوستی بود...ستیال...که با
دیدنی گفت:سالم خاله مرییبسالم شهی جون!

و کنار رفت و من ویلچر را به داخل حیاط دایت کردم و گفتی:صههد دفعه
نگفتی با این ممفف کردن گند نزن تو اسمی؟
ستیال در را بست و گفت:تو را میتونی بگی ستی من نگی شهی؟
_آخه شههی قشهنش نیستببسه دیگه ر و پر گفتنبستیال شرمنده ک ه
اینقدر به تو و مامانت زحمت میدم کارگیرم بیاد یه پرستار واسه مامان میگیرم
_برو اینقدر تعارف تینه پاره ننن
خندیدم و گفتی:راستی مامانت کو؟
_رفته خرید...برو مگه 11کالس نداری؟ساعت 01/11رد شده!

به ول و وال افتادم صهور مامان ستیال را ب*و*سیدم و کفش ای کتانی
ام را سهفت کردم و بیرون آمدم و به سمت ایستگاه مترو که 2خیابان ان رف تر
بود رفتی...خانه مان ند ایسهتگاه تا میدان انقالب فاصله داشت...خانه تنها
یهادگهاری پهدر بود و ما یچندام تمایلی نداشههتیی که به آن دسههت بزنیی و
بفروشههیمش...خهانه ی خوبی بود و جای بدی ی نبود...در ینی از مناطق
متوسهط تهران...اما ویهخ خودمان خوب نبود..اصههال خوب نبود...با مادری
مریض و برادری عالف و خالف و من و زینه ای دانشههگا ی...تا فته ی
پیش در خانه ای باال شهههری کار مینردم اما وقتی دیدم نگاه ای کثیف پسههر
صهاحب خانه را و شهنیدم پیشنهاد بی شرمانه او را،جایز ندانستی بمانی و از
آن ا بیرون آمدم...به ایسههتگاه مترو رسههیدم و از پله برقی پایین رفتی و منت ر

www.ketabha.org

آمهدن ق هار شهههدم...یهک دقیقهه بعهد آمهد و من و نهدین نفر دیگر وارد
شهدیی...خیلی ا ی خارج شهدند...به زور جایی برای نشهستن پیدا کردم و
نشستی ....میشه دوست داشتی در بین مردم باشی...در مترو بنشینی و آدمها را
نگاه کنی...آدمهایی که ر روز میبینیی و بی توجه از کنارشهان رد میشو یی بی
آننه فنر کنیی ر کدام یک قصههه در دل دارند ...یچنت نیسههت که دردی
نداشهته باشد...وقتی به این مویو میننی و با خود میگویی:م مننا خیلی ا
از تو و یههخ بدتری دارند...خیلی ا حتی سههقفی برای آننه با آرامش زیر آن
بموابند را ندارند دلی برای خودم آرام میگیرد...ناراحت میشوم از رنج دیگران
اما خودم قو قلب میگیرم...باالخره بعد از یک ربخ به مقصد رسیدم و پیاده
شههدم و وارد خیابان شههلوپ و پر ازدحام انقالب،آن ی در وای سههرد آ ر ماه
شهدم و راه دانشهگاه تهران را در پیش گرفتی...از سهردر دانشهگاه رد شدم و به
سهمت دانشهنده علوم پایه رفتی...ترم پن ی رشته زیست شناسی بودم...تا به
ان ا رسههیدم سههاعت 11:11شههد...وای خدایا....دیرم شههده بودببببدو بدو و
شههلنش تمته کنان از پله ا باال رفتی...ینی از پسههر ا که در ینی دو درس با
ی منالس بودیی اما نه در درس این ساعت حین عبورم گفت:بازم مدرسه
دیر شد فرخزاد؟
بی ا میهت بهه دویهدن ادامه دادم و جلوی در ایسههتادم ...ند نفت عمیق
کشهیدم تا تنفسی تن یی شود و لو نروم که قدر دویده ام...در زدم و در را باز
کردم و گفتی:استاد اجازه ست بیام داخل؟
استاد م د از باالی عیننش نگا ی کرد و با لحنی کامال جدی گفت:باز ه
بهانه ای برای دیر کردن داری خانوم فرخزاد؟
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من و من کنهان گفتی:اسههتهاد...حواسههی بهه سهههاعهت نبود ...آروم آروم
اومدم...ببمشید...

اسههتاد گفت:بفرما داخل ولی خانوم فرخزاد این آخرین بار بود...دیگه دیر
کردن رو نمی پذیرم
باشرمندگی گفتی :شی استاد .قول میدم
ینی از پسر ا از ته کالس گفت:از مون قوال که به استاد فدوی میدی؟
دو سههه نفری نیشههمند زدند...دلی میمواسههت زبان سههه متری او را از
حلقومش بیرون بنشی...پسره ی لوس....فنر مینرد خیلی بامزه ست!

در را بسهتی و به راه افتادم که یک صندلی خالی ببینی...دوستی الناز را دیدم
کهه درسههت جلوی مان پسههر خوشههمزه...مهران قدیمی...برایی جا گرفته
بود...کالس به حالت عادی برگشت...الناز آرام پرسید :را باز دیر کردی؟
من ی به مان آ ستگی گفتی:تا حایر شدم و رسیدم این ا دیر شد دیگه
صهدای قدیمی از پشهت سهرم آمد که گفت:فرخی جون مسابقه دو ماراتن
برگزار شده؟ را منو خبر ننردی؟
سههرم را کج کردم و گفتی:آخه میدونسههتی عریههه شههو نداری و به  11متر
نرسیده پت میفتی فسیلی جون!!

الناز به آرامی خندید و مهران ی با صههدای کوبیده شههدن ماژیک به تمته
نتوانست جواب د

د...

دو سههاعت بعد کالس تمام شههد...اسههتاد کیفش را از روی میز برداشههت و
گفت:خانوم فرخزاد یه ربخ دیگه بیاید اتاق اساتید کارتون دارم........
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قصه دوم:

صههدای اوه اوه اوه بچه ا بلند شههد و کمی ترس برم داشههت...میترسههیدم
م بورم کند واحدم را حذف کنی.به الناز گ فتی:بیا بریی سلف یه قهوه بموریی
کیفی را روی شهانه ام جاب ا کردم و مراه با الناز از کالس خارج شدم و به
سلف سرویت رفتیی.الناز پرسید:یعنی آقا خوشگله ه کار دارن؟
_الناز استادمونه

ا!

الناز شانه باال انداخت و گفت:خوب مگه دروپ میگی جذاب و خوشتیپ و
خوو ینله...سنشی حداکثر 03باشه...کیت مناسبیه

ا!

میدانسههتی شههوخی مینند ...یک ربخ بعد الناز را در سههلف سههرویت تنها
گذاشهتی و با کمی اسهترس به سمت اتاق اساتید رفتی و در زدم...وارد شدم و
سههرم را رخهانهدم و دیهدم در اتهاق جز اسههتهاد محترم آقهای م د کسههی
نیست...آقای م د با دیدنی بلند شد و گفت:بفرمایید خانوم فرخزاد
و با دسهت به مبل روبروی خودو اشهاره کرد...نشستی...او ی سرجایش
روبرویی نشهسهت و با دیدن حالت عصبی و بیقرارم پرسید :را اینقدر ولی
خانوم؟
_ اسههتهاد تهو رو خهدا واحهدمهو حهذف نهنهنین...میهدونی ر بهار دیر
میرسی...میدونی یه خورده تو درستون یعیفی اما قول میدم دیگه نه دیر برسی
نه سستی کنی یه فرصت دیگه بهی بدین...من...

حرفی را ق خ کرد و گفت:خانوم فرخزاد سرعتو کی کنین بمن اصال حرفی سر
این مویوعا نیست
_پت؟؟
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 -_2روز پیش داشههتی با ند تا دیگه از اسههاتید صههحبت مینردم که خانوم
برزگر گفتن برای یهه نفر دنبهال کا ر میگردن و از ما پرسههیدن که کاری سههراپ
نداریی؟من گفتی یه کار سهراپ دارم اما باید بدونی کسی که قراره کار رو بهش
محول کنی کیهه...بها کلی اصههرار گفتن کهه شههمها برای خودتون دنبهال کار
میگردید-...سرم را پایین انداختی و با شزمندگی گوو دادم ...ادامه داد - :ه
کاری میمواید؟من ر کاری که بمواید فروگذار نمیننی و معرفیتون میننی
با شرمندگی گفتی :ی بگی آخه...من...من ر کاری میننی
آقای م د گفت:من فنر کردم شهما به خاطر دانش و بودنتون نمیتونید کار
تمام وقتی مثل منشهی گری یا کال کار توی شرکت و اداره ان ام بدید...

ور

بگی...مشنلی با کار تو خونه ی مردم ندارید؟
داشهتی آب میشهدم...دوسهت داشهتی سر خانوم برزگر را به دیوار بنوبی که
این وری جلوی بهترین استادم مرا خورد کرد...آقای م د گفت:خانوم فرخزاد
می میموام کمنتون کنی پت با ام مناری کنید و سرتونو پایین نگیرید...کار
که عار نیست...از وقتی که فهمیدم دنبال کار میگردید ارزشتون برام خیلی باال
رفته..دخترای ی سن شما یا در بند این مویوعا و مشنال نیستن یا برای
کسهب پول از راه ای ناشهایسهتی اقدام میننن...ایننه شما اینقدر محنی در
مقابل مشنال

سد شدید که کسی تا حاال پی به بی پولیتون نبرده یه افتماره!

سرم را با ال گرفتی و دیدم آقای م د از پشت عینک روی من زوم کرده...وقتی
شههی در شههی شههدیی به آرامی گفتی:من تا فته ی پیش توی یه خونه کار
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مینردم اما محی ش مناسهب نبود و بیرون اومدم اگه خونه ای که شههما معرفی
میننید خوب باشه و خونواده ی درست و با فر نگی توو باشن...قبول میننی
آقای م د گفت:خونه ی خوبیه من یمانت میننی که یچ مشنلی براتون
پیش نیاد.

_ به یهمانت شهما باشهه...فقط آدرسشو بدید اگه میشه که من مین امروز
برم...
_حتما!

و برگه ایی را برداشههت و مشههغول نوشههتن آدرس شههد.اما...اما کاو قبول
نمینردم و به یمانت آقای م د اعتماد نمینردم...کاو میدانستی با ورودم به
آن خانه تازه مشنالتی شرو

میشوند!

***

بعد از اتمام کالس دیگرم باالخره سهاعت 0:01از دانشهگاه خارج شهدم و
مسههیر نیهاوران را در پیش گرفتی...خهانهه ای که قرار بود در آن کار کنی آن ا
بود..در راه با فرزاد تماس گرفتی
_الو...سالم
فرزاد گفت:سالم
_ فرزاد این دوستت که کار معرفی کرده بود ...رفتی ببینی ه طوریه؟
_آره رفتی...حمالی بود...قبول ننردم
_دقیقا ه کاری بود؟
_کارگر ساختمون...فنر کنبمرتینه ی المرو
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میگه برم عملگی!

_من نمیدونی تو دنبال ه کاری میگردی؟فنر کردی با مدرو فنی حرفه ای
زپرتیت ه کاری بهت میدن؟
_مدرو من ک

او زپرتیه؟متالورژی خوندم!

_ فقط اسمش د ن پرکنهبتهش مون ریمته گری و آ
_شهرزادبکاری ننن برگشتی کبود کنی

نگریه دیگه!

ا!

_وای وای قدر ترسههیدم...از توی بی ریر بعید نیسههت ...دارم میرم یه
خونه که استادم معرفی کرده بشی کلفت خونه شون اونوقت تو مدرکتو نگاه کن
و برام کالس بذار
فرزاد طعنه ام را نادیده گرفت و پرسید:خونه ی درستیه؟...مثل قبلیه نباشه.
_ اگه ینی مثل تو توو نباشه خونه ی خوبیه!

_خیلی رو زیاد شده شهرزاد بذار دستی بهت برسه
میدانستی ار و پور النی مینندبپرسیدم:االن خونه ای؟
_آره
_د ِ برو مامانو از پیش ستیال بردار بیار زشته!
_باشه بابا...

و خداحاف ی ننرده ق خ کرد...دوست داشتی ر ه فحش و ناسزا بلد بودم
بهارو کنی امها الیق آن ی نبود...بهاالخره بعهد از کمی گشههتن خانه را پیدا
کردم...البته به قصههر بیشههتر شههبیه بود تا خانه...جلو رفتی و زنش زدم...زنی
جواب داد:بله؟

www.ketabha.org

جلوی شههمی اف اف ایسههتادم و گفتی:سههالم...من با خانوم محبی کار
دارم...تشریف دارن؟
_بله میتونی بپرسی ه کاری؟
_من رو آقای م د برای کار توی خونه معرفی کردن
_بیاید داخل...

و در بهاز شههد ...وارد حیاط شههدم که ماتی برد ...ه حیاط بزرک و زیبایی
بود...تمام زمین من بود و راه باریک سنگفرو شده ای مسیر منتهی به خانه
را نشههان میداد ...مان ور که آرام آرام و ررق در زیبایی خانه قدم برمیداشههتی
صدایی شنیدم...صدای پارس یک سش که مرا به خود آورد و تند تند به سمت
خانه رفتی...یک سهش تازی سهیاه و براق جلوی در خانه به یک درخت بسته
شهده بود ...در حالی که با ترس نگا ش مینردم در باز شد و زنی میانسال که
لباسهای زیبایی به تن داشت در قاب ایستاد و گفت:بیا...نترس!

آرم آرام از پله ا باال رفتی و روبروی آن زن ایسههتادم و گفتی:سههالم خانوم
محبی شمایید؟
زن با لبمندی ملیح گفت:آره...بیا تو
و خودو جلوی من وارد خانه شههد.داخل خانه خیلی زیباتر و شههیک تر از
حیاط بود...پشهت سهر خانوم محبی وارد پذیرایی م لل خانه شدم...او روی
یک مبل سل نتی نشست و من مان

ور ایستاده بودم ...گفت:بشین عزیزم!

قصه سوم
و من روی یهک مبهل یهک نفره در مهان سههری نشههسههتی .خانوم محبی
گفت:گفتی آقای م د معرفیت کرده...کدوم م د؟
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_ راستش اسی کو ینشون رو نمیدونی مونی که استاد دانشگاه

ستن..

_آ ا...فهمیدم...از ک ا میشناسیش؟
_ استادم ستن....من دانش وی رشته زیست شناسی ستی
_پت با وجود دانشگاه نمیتونی تمام وقت این

ا باشی...

_نه...راستش آقای م د ی با قبول این مویو من رو فرستادن...من میتونی
سههاعت کالس ام رو عوک کنی و مه رو بندازم صههبح و از بعد از تهر تا
شب بیام این ا
_ االن ند روزه که به خاطر ویخ حمل خدمتنار قبلی مه ی کارای خونه
به گردن من و دخترمه.با اومدن تو ما

ی کارمون سبک میشه!

_مگه شما خدمتنار نمیمواین که کار نننید؟
_نه1من خدمتنار میموام که کارام سبک بشه....من از بینار یه جا نشستن
خیلی بدم میاد1راستی اسمتو نگفتی1
_شهرزاد...شهرزاد فرخزاد.

_خب شهرزاد جون ...ر مبلغی بگی قبول میننی
_ این وری زشتهبشما ر ی ل ف کنید من قبول میننی
_ما به خدمتنار قبلی روزی 03تومن میدادیی...حاال ون تو دانش ویی و
سفارو شده ی آقای م د ستی 01تومن در روز خوبه؟
_ خیلی خوبه فقط یه خوا شی که دارم روزانه بهی حقوق ندید...ما انه بدید
ممنون میشی
_باشه...راستی میتونی یه تماس بگیری من با خانواده
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صحبت کنی؟

_خانوم پدرم فو شده...مادرم

ی نمیتونه صحبت کنه.

_متاسفی
_ممنون
خانوم محبی بلند شههد و گفت:خب...اسههی منی تهمینه سههت ...ببینی ا ن
میتونی یه سری کار ان ام بدی؟
_بله خانوم...بفرمایید ه کار؟
_ اول برو دسهت و روتو بشهور من یه نوشهیدنی واسه

بیارم خستگیت در

بره..بعدا بهت میگی.

من ی که خیلی برخورد گرم و به دور از ررور تهمینه خانوم خوشی آمده بود
به روشههویی رفتی و دسههت و رویی را شههسههتی...مانتو و مقنعه ام را در آوردم و
مو ای بلند سههیا ی را مرتب کردم و کلیپسههی به ان زدم و بدون ایننه دوباره
لباسههایی را بپوشهی به پذیرایی م لل و پر از اشهیای آنتیک و مبل ای شیک
برگشتی.تهمینه خانوم با دیدنی لبمندی زد و گفت:بیا بشین شهرزاد جون
و من دوباره روبرویش نشستی.تهمینه خانوم گفت:من این ا با پسر و دخترم
زندگی میننی...دخترم آریانا تقریبا ی سهن توهه...آرین ی00سهالشه و فعال
عذب مونده!

ند دقیقه بعد پت از نوشهیدن قهوه وقتی سهرحال شدم گفتی:خوب...من
آماده م
تهمینه خانوم گفت:شهههرزاد جون اتاقای طبقه ی باال جز یه دونه اتاقی که
درو قفله نیاز به تمیزی داره من خودم مه جا رو جارو کشههیدم فقط یه گرد
گیری میمواد.بیا این دوتا دستمال.
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دستمال ای نی دار را گرفتی و از پله ا باال رفتی.طبقه دوم پنج اتاق داشت
که با امتحان در ا فهمیدم کدام در قفل است.از اتاقی که در انتهای را رو قرار
داشههت شههرو کردم...آنقدر وسههواس به خرج دادم که پاو کردن و گردگیری
مهان یهک اتاق حدود 1سههاعت وقت برد...البته اتاق کو نی ی نبود و به
ن رم آمد اتاق مهمان باشههد ون وسههیله ی شههمصههی یا خاصههی داخل اتاق
نبود.کمد اتاق ی خالی بود و روی میز توالت یچ وسیله ای نبود.بعد از گرد
گیری آن اتاق دو دسههتمال گردگیری را درون روشههویی اتاق شههسههتی و خوب
الندم و به اتاق دیگر رفتی ...این اتاق آنقدر شههیک تر از قبلی بود که لح ه
ای ما ماندم و بعد جلو رفتی...به داخل کمد ا و کشههو ا سههرو ننشههیدم
ون میدانسهتی این اتاق آرین پسر تهمینه خانوم است...از دکوربندی ساده و
شهینش فهمیدم...در اتاق یک تمت وبی مشهنی رنش با لحاف مشنی و
میز توالهت و میز کهامپیوتر و کمهد و قفسهههه ی کتهاب مشههنی رنهش وجود
داشت...مشغول تمیز کردن میز توالت بودم که از درون اینه شمی به یک قاب
عنت بزرک بها زمینهه ی مشههنی خورد...برگشههتی و بها دیهدن عنت مهاتی
برد...عنت باالتنه ی بر نه ی یک مرد 02،00سههاله بود که ژسههتی جذاب و
دختر کشبگرفته بودبشههوو دوم با دیدن هره ی صههاحب عنت به من وارد
شهدبپت آرین پسر تهمینه خانوم مان آقای م د استاد محترم بنده بود ...را
آقای م د به من نگفت مرا برای کار در خانه ی خودو استمدام کرده؟ نوز
ما عنت بودم و نمتوانسههتی نگا نننی...باالخره نگا ی را به ر زحمتی بود
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برگرفتی و به سهمت در برگشتی که دیدم آقای م د یا مان آرین در ار وب
در ایستاده و با دیدن من ماتش برده!

ند لح ه گذشت تا متوجه دلیل این ور نگاه کردنش بشوم .با یک تاپ آبی
کی رنش و شلوار لی تنش و سری بی ح اب جلویش ایستاده بودم .وقتی دید
نگا

ش میننی سرو را پایین انداخت و گفت:سالم!

من بیچاره

ی که از صد طرف شوکه بودم به زور گفتی:س...س...سالم!

با مان سر پایین افتاده گفت:از تو کمدم لباس بردار
عرق شرم بر پیشانی ام نشسته بود ...داپ کردم و تندی به سمت کمد رفتی و
دنبال لباس گشههتی و در آخر ی یک پیر ن سههفید دکمه دار برداشههتی و به تنی
کردم و دکمه ایش را بسهتی .برای سرم نمیتوانستی کاری کنی اما حداقل بازو
ای لمت و تنگی شه لوار جینی معلوم نمیشد.از پشت پاراوان که بیرون آمدم
دیدم کیف سههامسههونت و کت مممل کبریتی او را روی تمت انداخته و در
حالی که دسههتانش را وارد جیبهای شههلوارو کرده به عنت خودو که من با
دیدنش شوکه شده بودم نگاه مینند...گفتی:استاد واقعا شوکه شدم!

برگشههت و با لبمندی جذا ب گفت:از ی؟از ایننه این ا خونه ی منه ؟یا
این عنت؟
سههرم را پهایین انهداختی .گفهت:تمهام رنگای عالی رو توی این یه دقیقه تو
صورتت دیدم بسه دیگه دخترببی حساب شدیی با

ی!

خ الت زده سهرم را باال گرفتی و گفتی:اگه میگفتین قراره تو خونه شهما کار
کنی....
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بها کالفگی در حهالی که درسههت زیر مان عنت به دیوار تنیه داده بود و
دستهایش را صلیب کرده بود.گفت:قبول نمینردی بیای؟
_نه ...منی وری

ی امروز به قدر کافی توی دانشگاه شرمنده شدم.

_ خانوم فرخزاد من گفتی بیای این ا ون میمواستی بهت بد نگذره ...ون
من و خانواده م برخالف بقیه به کسی که برامون کار میننه به شی خددمتنار
و کهلهفهت نهگهاه نهنهیمنیی ...ون خودمونو صههرف پولهدار بودن بهاالتر
نمیدونیی...باور کن من به مه جوانبش فنر کردمبحتی ایننه این وری من ی
توی درس

ا بهت کمک میننی.

نتوانسههتی یزی بگویی.خوشههحهال شهههدم از ایننهه اینقهدر بهه فنر من
بوده.گفتی:ممنونی استاد
کمی جلو آمد و گفت:این ا دیگه اسههتاد نیسههتی شهههرزاد خانوم...بهی بگو
آرین
_ممنونی آقا آرین
_خب...کار با اتاق من تموم شده؟
_نه کامال اما من میرم بیرون شما که کارتون تموم شد میام داخل
_باشه
من ی از اتاق خارج شههدم و بدو بدو به طبقه پایین رفتی.تهمینه خانوم در
آشپزخانه بود.با دیدنی گفت:این یه تنت؟
_ تهمینه خانوم را خبر ننردین آقا آرین اومدن؟بیچاره ی خودشون سنته
کردم

ی من!
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تهمینه خانوم که فهمید ه شههده خنده ای کرد و گفت :یزی نشههده حاال
عزیزم...پسهرم شمش پاکهبمانتو مقنعه

رو به وب لباسی دم در آویزون

کردم.

من ی به مان ایی که گفته بود رفتی و مانتو و مقنعه ام را پوشیدم و با لباس
آرین از پله ا باال رفتی...در حین باال رفتن از پله ا دیدم که از اتاقش خارج
شههد و با حوله ای در دسههت به سههمت حمام که درو روبروی در اتاقش بود
رفت...من ی ی وارد اتاقش شدم و باز ی مشغول گردگیری شدم .به خودم
نهیب میزدم نگاه ننن شههرزاد..سرتو باال نیاری اب ند دقیقه بعد وقتی مه
یز تمیز شد کیفش را برداشت و روی میزو گذاشتی...کتش را ی به وب
رختی آویزان کرم..لباسی ی که تنی کرده بودم سرجایش داخل کمد گذاشتی
و نگا ی به دور تا دور اتاق انداختی .در مین لح ه ند یههربه به در خورد
در را بهاز کهردم...آریهن در حهول حهمهام و بها مو هایی خیت وارد اتههاق
شد.گفتی:اتاقتون تمیز شد اس...ببمشید ..آقا آرین
آرین گفت:ممنونی
من

ی از اتاق خارج شدم و در را پشت سرم بستی...

قصه هارم
تقریبها 2ماه گذشههت...در این دو ماه فرزاد ی باالخره در یک کارگاه در و
پن ره سهازی مشغول به کار شد...من ی که تمام کالسهایی را صبح انداخته
بودم از ساعت 2بعد از تهر تا 11شب در خانه ی آرین کار مینردم...خوا ر
آرین،آریانا دختری زیبا و مهربان بود و حدودا23سههال داشههت...او ی مثل
مادر و برادرو با من خوب رفتار مینرد...در این شرایط باالخره توانستیی نفت
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راحتی بنشههیی...بها در آمد من و فرزاد زندگی میگذشههت.فرزاد ی از وقتی
اسهتمدام شهده بود دیگر شهر به پا نمینرد و از بابت او ی خیالی راحت شده
بود.در خانه آرین ی کار مینردم ی مثل عضوی از خانواده زندگیبنمیدانی با
مه ا ینقدر خوب بودند یا به واس ه آشنایی من با آرین اینقدر رفتارشان خوب
بود؟تا حدی که حتی شههام و نهار را ی با ی میموردیی...حدس میزدم آرین
برای ایننه من ناراحت نشوم یا به ررورم بر نمورد از مادر و خوا رو خواسته
بود بها من تها این حهد خوب و صههمیمی بهاشههند اما من یچ تحمیلی را در
رفتار ای تهمینه خانوم و آریانا نمیدیدم...برای آریانا شههده بودم یک دوسههت
واقعی...او ی برای من مثل یک دوست خوب بود.در دانشگاه آرین برای من
مان اسهتاد م د بود و رفتارو خشهک و جدی اما در خانه کلی سهر به سرم
میگذاشت و جوری رفتار مینرد انگار عضوی از خانواده او

ستی.

آنروز در آشپزخانه در حال شستن ترف بودم.تهمینه خانوم به خانه ی ینی
از دوسههتانش رفته بود و آریانا ی مرا ش رفته بود...آرین ی از وقتی آمده
بود از اتهاقش بیرون نیامده بود...زنش اف اف بلند شههد .تندی دسههتهایی را
خشهههک کردم و برای جواب دادنش رفتی.گوشههی اف اف را برداشههتی و
گفتی:بفرمایید؟
_منی!

بها تع هب بهه مردی که جلوی شههمی اف اف ایسههتاده بود نگاه کردم و
گفتی:منی یعنی کی؟
_د ِ آریانا شا

دم دیگه!
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_ببمشید آقا من اریانا نیستی.

صدای ارین از باالی پله ا آمد:شهرزاد خانوم کیه؟
_آقا آرین یه آقاییه میگه شا
_ ِا شا

ده!

د اومد؟؟باز کن!

من ی دکمه را زدم و در وبی ساختمان را باز کردم...مرد جوانی که خیلی

خوو تیپ و خوو ینل بود داشهت به سهمتی می آمد.برگشتی و دیدم آرین
پشت سرم ایستاده.پرسیدم:دوستتونه؟
_نه...پسر عمه مه.

باالخره شا د به ما رسید و با دیدنش د انی باز ماندببه زور خودم را جمخ و
جور کردم و بعد از یک سالم کوتاه و ممتصر به سمت آشپزخانه رفتی.صدای
شا د را شنیدم که پرسید:این دختره کیه؟
و صدای آرین که گفت:شهرزاده...

و باز ی صدای شا د اینبار با

اشنی خندهِ :ا ؟پت شهرزاد خانوم ایشونن!!

صهدای پا آمد...آرین پشهت اپن ایسهتاد و گفت:شهرزاد خانوم دو تا لیوان
ماک قهوه درست کن بیار باال تو اتاقی ل
من گفتی:

فا...

شی آقا آرین.

آرین رفت و من مشغول آماده کردن قهوه شدم.داخل دو لیوان ماک ریمتی و
با ترف شهنر روی سینی گذاشتی و به آرامی از پله ا باال رفتی.قلبی در سینه
مینوبید...وای خدایا...باورم نمیشی...شا د امیری...بازیگر معروف و مورد
عالقه من پسر عمه آرین بود؟ قدر دوستش داشتی...خدایا...خدایا آبروریزی
نننی جلووببدر اتاق آرین باز بود...دم در گفتی:اجازه ست؟
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آرین گفت:بیا داخل...

و من وارد اتاق شههدم ارین روی تمت نشههسههته بود و شهها د روی صههندلی
رخان پشههت میز کامپیوتر  .یک لیوان را روی پاتمتی برای آرین گذاشههتی و
لیوان دیگر را روی میز کامیوتر و رو به شا د گفتی:خوب ستید آقای امیری؟
_ممنون شهرزاد خانوم...خوبی.

در دلی قند آب میشد اما به روی خودم نیاوردم با آرامش ترف شنر را روی
میز کامپیوتر گذاشتی و گفتی:نوو جان!

آرین گفت:خیر سرم صاحبمونه منی ابترف شنر رو اول میگیری جلوی
اون؟
_ اوال مهمون مقدم تره...دوما ابشون آقای امیری عزیز

ستن!

_ آقای امیری عزیز برای تو نون و آب نمیشهببمن ی استادتی م بوری برای
نمره گرفتن نازمو بمری شهرزاد خانوم!!

لبمنهدی زدم و گفتی:اسههتاد دلتون میاد؟میمواین منو بندازین؟تازه من ناز
شما رو خریدم خبر ندارین!

_ ور؟
_برای ایننه  2قاشق شنر و یه قاشق شیر خشنی که خودتون توی قهوه تون
میریزید براتون ریمتی ...مش

ی زدم!

با تع ب پرسید:جدی؟
_تست کنید ببینید خوبه؟
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لهیهوانش را برداشهههت بهه د هان نزدیهک کرد و بعهد از مزه مزه کزردن
گفت:نه...خوبه...نگران نباو نمیندازمت!
خندید و گفتی:با اجازه!

از اتاق خارج شدم و در رابستی دستی را روی قلبی گذاشتی و بدو بدو از پله
ا پایین رفتی و مشهغول آب کشین ترف ا شدم ...ند دقیقه بعد صدایی از
طبقه باال آمد.شا د گفت:شهرزاد خانوم میشه ند لح ه بیاید باال؟
_

شی آقای امیری.

در آیینه نگا ی به خودم انداختی .تیپ آبی آسمانی زده بودم...از پله ا باال
رفتی و گفتی:بله؟با من کاری دارید؟
شا د گفت:کار که نه...شما تا حاال خوندن آرین رو از نزدیک دیدی؟
با لبمند گفتی:من از دور ی ندیدمبمگه آقا آرین میمونن؟
_آره...یه صدایی

ی داره المصب!

مرا به سهمت اتاقی برد که قبال دیده بودم درونش یک پیانو سنگین قرار دارد
اما تاحال ندیده بودم کسهی از آن اسهتفاده کند.دیدم آرین پشت پیانو نشسته و
النی دکمه ای پیانو را میزند.باشنیدن صدای پایمان سر بلند کرد و گفت:منبه
شا د گفتی مزاحمت نشه اما مثل
_نمیدونستی خوانندگی

میشه کار خودشو کرد.

ی بلدید!

شها د گفت:خوانندگی به اون صور نیست...بعضی وقتا که حت میگیره
میمونه!

در را پشهت سرم نبستی و جلو آدم...پشت سر آررین کنار شا د روی کاناپه
نشستی .آرین گفت:نمندیدن ابشا

د جلف بازی در بیاری مینشمت!
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شا

د بلند بلد خندید و گفت:بمون بابا نمیرم تو حست!

دسههتانش روی کلید ای پیانو شههرو به حرکت کردند...آوای دلنشههین و
مالیمی فضهای اتاق را پرکرد...آنقدر زیبا و دل انگیز بود که نموانده به خلسه
ای شیرین رفتی...حدود 01ثانیه بعد آرین نفت عمیقی کشید و با صدای فوق
العاده شرو

به خواندن کرد:

تازه عاد کرده بودم که تو تنهایی بمونی
ولی وقتی تو رو دیدم دیگه گفتی نمیتونی
تازه عاد کرده بودم که باشی تنهای تنها
تا که دیدمت دلی گفت تویی اون عشق تو رویا!

تازه عاد کرده بودم...تازه عاد کرده بود(...مازیار فالحی)
آنقدر ررق در نوای شههیرین پیانو و صههدای روا نواز آرین بودم که تا وقتی
شا د جلوی شمی بشنن نزد متوجه نشدم آ نش تمام شدهببعد گفتی:خیلی
قشنش بود آقا آرینبواقعا استعداد دارید .را حرفه ای ادامه و نمیدید؟
آرین گفت:آخه خود بگو اگه آلبوم بدم بیرون دیگه بچه ای دانشگاه برام
آبرو میذارن؟به جون خودم تا یه د

ن براشون نمونی بی خیالی نمیشن!

با تصهور ایننه استاد م د خشک و سمتگیر دانشگاه سرکالس آواز بمواند
زدم زیرخنده.آرین ی که فهمید به ه میمندم لبمند قشههنگی زد و گفت:از
فردا راه نیفتی بگی م د خواننده ست

ا!!

_نه بابا برای ی بگی؟اگه بگی نمیگن از ک ا فهمیدی؟کلی حرف درست
میشه!
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در مین لح ه صدای در ورودی آمد و به دنبال آن صدای تهمینه خانوم که
گفت:شهرزاد جان ک ایی؟
آرین به شا د گفت:برو

ینلت رو تنون بده...

شهها هد رفهت و من ی بلند شههدم بروم که آرین گفت:فردا جمعه سههت
ا...یاد نره...ساعت 11صبح این
_یادم نمیره...شمام
_برو من ی ا
من

ا باو.

ی بیاد پایین شام حایره.

ن میام.

ی رفتی و در را پشت سرم بستی در حین پایین رفتن شنیدم که میمواند:

دو سه روزه که ما و بی اراده م یه یزی فنرمو مشغول کرده
مین عشقی که درگیر واشی منو نسبت به تو مسنوول کرده
از اون راب ه ی معمولی ما ه عشقی سرگرفت تو روزگارم
دو سه روزه که بعد از اینهمه سال واسه تو ادعای عشق دارم
( ترو اعتراف...احسان خواجه امیری)

قصه پن

ی:

تقریبا 3ماه دیگر ی گذاشت...بی یچ اتفاقی مثل میشه...دانشگاه...خانه
آرین...خانه خودم...و من از این تنرار ای بی دف خسته شده بودم ...البته
خانه ی آرین تنراری نمیشد ...میشه با دیدن شا د که تا را میشه خانه ی
آرین بود ررق شهوق میشدم و با دیدن آرین ررق آرامش...اما دلی میمواست
اتفاقی نو بیفتد که افتاد اما کاو نمی افتاد...
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اواسط تیر ماه بود و من تازه امتحاناتی را تمام کرده بودم...خانواده م د ی
برای مسهافر  0،3روزه ای به شهمال رفته بودندو من ی دیگر در خانه شهان
کاری نداشتی.

عصهر یک روز گرم تابسههتان حیاط کو ک را آب پاشههی کردم و در خننای
م بو آن گرم صهحبت با سهتیال که به خانه مان آمده بود شدم...مادرم داخل
اتاق باالی سههرمان بود و پن ره ی اتاق را کامال باز کرده بودم تا او ی ل افت
وا را حت کند...فرزاد ه که طبق معمول خانه نبود.

ستیال گفت:شهرزاد رلط نننی آرین خاطرخوا
_نه بابا باون واسه مه آ نش میمونه...

شده.

فته پیشی منو گیرآورد واسی خوند.

_ولی شهههرزاد فقط این نیسههت کهبا ن تو 8ما ه اون ا کار میننی.خود
برام تعریف میننی کاراشو...کارای اون فقط رنش و بوی عشق میده.

_ ه میدون سهتی نگو تو رو خدا ...وایی میشهی کار دست جفتمون میدم
ا!!

_ را دست جفتمون؟اگه بتونی تورو کنی تو خوشبمت میشی منو سننه؟
_ تو حتی اگه نفعت تو دیدن شا د باشه
_خیلی بیشعوری شهرزاد...شا

ی تالو میننی بهش برسی!

د عشق تو بود نه من!

بها وقی دخترانهه گفتی:وای سههتی اگهه بهدونی این پسههر قهدر مهاه و
مهربونه...خیلی خوو برخورده و...

ستیال خندید و گفت:تو را
با شی

وق میننی؟مبارو صاحابش باشه!

نت گفتی:شاید صاحابش شدم!
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گوشههی ام که روی تمت وبی و کنار دسههت سههتیال بود زنش خورد.آن را
برداشت و گفت:آقای امیری؟
گوشی را از دستش کشیدم و گفتی:حالل زادهبشا

ده دیگه!

ستیال گفت:بزن رو بلند گو صداشو بشنوم شهرزاد
من ی مان کار را کردم و بعد گفتی:بله بفرمایید؟
صدای گیرای شا د به گوو ر دویمان رسید:سالم شهرزاد خانوم شا

دم.

_سالمبامرتون رو بفرمایید آقای امیری!

_ راسهتش فردا شب خونه من یه مهمونی م ردیه...خواستی از شما دعو
کنی...میتونید بیاید؟
_آقا شا د ...من...نمیتونی
_خانوم شهرزاد من روی اومدنتون اصرار دارم
نگا ی به ستیال کردم که ما و مبهو ناگهی مینرد.به آرامی گفتی:آخه من
توی یه جمخ رریبه...معذب میشی
شا د گفت:آرین و آریانا ی میان...فردا صبح تا را برمیگردن-کمی منث
کرد و بعد ادامه داد -اگه مشهنل شما رریبه بودن توی جمعه میتونید با ینی از
دوستاتون تشریف بیارید.

شههمان سههتیال برق زد.نمواسههتی توی وقش بمورد.بیشههتر به خاطر او
گفتی:

شی میایی...فقط اگه میشه ادرس رو برام اس ام اس کنید...

شا د گفت:فردا که رفتید خونه آرین با

مونا بیاید.

_پت مزاحی میشی...فعال خدانگهدار
_خداحافظ
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و گوشی را ق

خ کردم.ستیال گفت:وای شهرزاد جدی جدی خودو بود.

_پت ی؟فنر کردی اینهمه وقت دارم دروپ میگی؟
_حاال برای مهمونی ه کار میننی؟
_با

ی میریی دیگه.فقط تو لباس داری؟من ندارم.

_خب فردا صبح با ی میریی خرید...پول که داری؟
_آره بابا...فنر کردی با گدا طرفی؟
_ من رلط بننی مچین فنری بننی عزیزم....من فعال برم رو مخ مهامان و
بابام کار کنی.فردا میام با ی بریی خرید
_باشه
ت ا دم در مرا میش کردم و در را پشههت سههرو بسههتی.فنر ایننه فردا به
مهمانی شا د میروم که صد در صد کلی هره مهروف دیگر آجایند کلی سر
وقی آور و خوشهحال تر شهدم وقتی شنیدم که آرین را ی فردا میبینی...آرین
برایی با میشهه فرق مینرد.عاشق...نبودم نمیدانی ه بود ولی بودن در کنار و
دیدنش و احسهاس کردن نگا ش به روی خودم را دوست داشتی...گویا برایی
عاد شده بود.یه عاد

شیرین و قشنش...

***

صبح روز بعد با ستیال به ینی از فروشگاه ای شیک که لبا شب میفروخت
رفتیی نمیمواسهتی در مقابل آنهمه دختر رنش و وارنش و باالشهری کی بیاورم
پت در ن هایت یک لباس خیلی شیک که خیلی گرانقیمت تر از قیمت واقعیش
بهه ن ر می آمهد خریدم.یک لباس شههب بلند بود طوری که اگر پاشههنه بلند
نمیپوشههیدم دامنش زیر پا ایی میرفت.لباس قرمز رنش بود و یقه ی بسههته ای
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َ
داشت در قسمت کمر تنش میشد و بعد لمت و صاف ادامه پیدا مینرد.آستین
ای ش بلند بود تا آرنج پار ه و از آرنج تا مچ توری بود.ینی کفش پاشته بلند
قرمز براق ی گرفتی.خودم که خیلی رایی بودم.ستیال ی لباس داشت و فقط
یه کیف و کفش سهت خرید تا با لباسش استفاده کند.ساعت حدود  2بود که
از مرکز خرید خارج شدیی و به ستیال گفتی:بیا با

ی بریی دیگه.

_نه شهرزاد روم نمیشه.

_ روم نمیشه یه؟بیا ببین من نصف روزمو تو ه بهشتی سر میننیباون ا با
من عین کلفت رفتار نمیشه که بمواد با تو بشه!

یاالخره سهتیال را قانخ کردم و با ی به سمت خانه آرین به راه افتادیی.در راه
سههتیال به مادرو زنش زد و گفت با من اسههت و تا بعد از مهمانی به خانه بر
نمیگردد.

حدود نیی سهاعت بعد به خانه رسیدیی.زنش زدم و در باز شد و من و ستیال
وارد شههدیی.سههتیال ی مثل بار اولی که من پا به این خانه گذاشههتی با بهت به
اطراف نگاه مینردبوارد خانه که شهدیی ستیال به استقبالمان آمد و با گرمی مرا
در آروو گرفت و گفت :قدر دلی واسه
عاد

تنش شده بود شهرزادبخیلی بهت

کردم دختر!

_ ل ف داری آریانا جون.راستی این دوستمه...ستیال...از بچگی با ی بزرک
شدیی.

آریانا با سهتیال دسهت داد و گفت:خوشبمتی ستیال جان.دوست شهرزاد رو
شی ما جا داره!
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ستیال با کی رویی گفت:خ التی ندید تو رو خدا.می نمیمواستی مزاحی شی
شرمنده.شهرزاد منو به زور آورد.

وارد پذیرایی شهدیی و روی مبل نشهسهتیی گفتی:آریانا جون آقا شا د من و
ستی رو ی دعو کرده به مهمونی ون آدرس رو بلد نبودم گفت بیایی این ا
با ی بریی واسه

مین آوردمش.

_کار خوبی کردی منی داشتی نا

ار رو گرم مینردم که بمورم برم آرایشگاه.

_نوبت گرفتی؟
_نه.شا د مین دیشب بهی زنش زد و دعو

کرد.

_ خب پت رفتن نمیمواد ستیال دوره آرایشگری رفته.کارو خیلی درسته!

آریانا با خوشههحالی گفت:جدا سههتیال جون؟ ه خوب من عزا گرفته بودم
ک

ا برم که وقت داشته باشن.

پرسیدم:آقا آرین و تهمینه خانوم ک ان؟
آریانا جواب داد:مامان رفته خونه دوسههتش امشههب رو اون ا میمونه .ون
امشههب نمیتونه بیاد مهمونه نمواسههت تنها بمونه.آرین ی شههرکت ینی از
دوستاشه گفت خودو از اون طرف میره مهمونی
من با شنیدن این مویو با خیال راحت مانتو و مقنعه ام را در آردم و پیر نی
را صاف کردم.بعد به ستیال که نوز معذب نشسته بود گفتی:نامحرم نیست در
بیار لباستو!

آریانا گفت:میرم براتون یه لیوان شههربت خنک بیارم.میدونی کلی پمتین تو
این گرما!
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به سهمت آشپزخانه رفت ستیال که داشت دکمه ای مانتو او را باز مینرد
آ سته پرسید:این ا تو واسشون کار میننی با اونا واسه تا کار میننن؟
خدیدم و به آ سههتگی گفتی:قبال که گفته بودم اینا خودمتنار خواسههتن که
کارشون سبک بشه نه ایننه اصال کار نننن و بشینن یه گوشه دستور بدن!

بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتی آریانا آب سرد را داخل لیوانها ریمت و
گفت:بیا بشین شربتتو بمور
_باشه این ترفا رو میشورم میام.

آریانا از آشپزخانه خارج شد و به سمت پذیرایی رفت من ی تند تند ترفها
را شهستی و کف آشپزخانه را طی کشیدم بعد به پذیرایی برگشتی .کنار ستیال و
روبروی آریانا نشستی.آریانا پرسید:لباس خریدی؟
_آره ی لباس

ی کفش.

_مبارکت باشه.گفتی اگه نمرید یا نداری بریی لباسای منو نگاه کنی.

_دستت درد نننه شاید اگه مهمونی دیگه ای خواستی برم از گرفتی
_ ر وقت خواستی بیا بهت بدم
ستیال که یمش باز شده بود گفت:ساعت ند مهمونی شرو میشه؟
آریانا گفت:ساعت8ولی ما زودتر میریی.خیر سرم مهمونی پسر عمه گلمه!
قصه ششی:

سهاعت 7و نیی بود که ماشین آریانا وارد حیاط خانه شا د شد...خانه ی او
ی مثهل خهانه ی خانواده م د در یک من قه ی باالی شهههر تهران واقخ بود
تها را خهانوادتا ثروتمند بودند این خانوادهبطوری که سههتیال نگامی که از
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ماشههین آریانا پیاده میشههدیی آ سههته به من گفت:فنر نننی این قوم تاحاال از
میدون ونک پایین تر اومده باشن!
با لبمندی تلخ بر لب گفتی:آرین اومدهبدانشگاه تران میدون انقالبه!

سهتیال ی مثل من لبمند تلمی زد.به ساختمان اصلی نگاه کردم.دوبلنت
بود اما آنچنان درندشت نبود و کو نتر از خانه خوانواده م د بود .مراه آریانا
وارد خها نه شههدیی خدمتناری با لباس فرم مانتومان را گرفت.آریانا و سههتیال
شهالشهان را ی دادند اما من شهال قرمزم را نگه داشهتی و با خنده رو به ستیال
گفتی:خوب شی آتیال رو دور دیدی

ا!

ستیال با بیمیالی گفت:بدو برو بهش خبر بده!!
_شایدم رفتی!
_حاال انگار من خیلی از آتیال...واااای!!!

ستیال با شمانی گشاد شده به سمتی نگاه مینرد مان ور که طول را روی
ورودی را طی مینردیی رد نگاه ستیال را گرفتی .داشت به شا د نگاه مینرد که
در حال سهالم و احوال پرسهی با آریانا بود.آ سهته به ستیال گفتی:ستیال امضا
نگیری که آبرو واسه مون نمیمونه!

_ را فنر کردی بهاید تو بهی آداب معاشههر یاد بدی کو ولو؟معلومه که
نمیگیرم!
_خب خدا رو شنر!

بهاالخره به شهها د رسههیدیی  ...را این موجود یچ نقصههی در وجودو
نداشههت؟از مه ن ر عالی بود.البته پسههر دایی جانش ی مین ور بود حاال
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آرین به واسه ه موقعیت اجتماعیش به عنوان یک اسهتاد دانشگاه جا افتاده تر
،معقول تر و مردانه تر جلوه مینرد .شا د ی به اقتضای شغل و منار ایی
که داشهت جوانانه تر،سهرخوو تر و پسرانه تر برخورد مینرد.با ایننه آرین و
شهها هد بها ی مسههن بودند و طبق گفته آرین از بچگی با ی بزرک شههده
بودند،دوران تحصهیل پشهت یک نیمنت می نشهستند و ر کاری مینردند با
ی فنری ی بود امها روحیهاتشههان خیلی با ی فرق مینرد.آرین آرام و پر از
سنون و آرامش بود و شا د آدمی پرشرو شور،اکتیو و پر از رافلگیریبشاید به
مین خاطر بود که دیدن رکدامشان مرا به سمتی می برد.آرامشی که با دیدن
آرین و خیره شههدن در شههمهان زیبای در وجودم به وجود می آمد را با دنیا
عوک نمینردم اما شههوق و شههوری ی که در برخورد با شهها د درونی فوران
مینرد دوست داشتی...

با شا د دست دادم و گفتی:سالم آفا شا
_سالم شهرزاد خانومبنشناختمتب

د!

قدر عوک شدی!

نگها ی به سههرتاپایش نداختی.شههلوار کتان سههفید پوشههیده بود با پیر ن
هارخانه ی سفید و قرمز.آستین ایش را ی تا آرنج باال داده بود.پرسیدم:بد
شدم؟
_کی گفته بد شدی؟مواتب باو شمت نزنن دخترای حسود این

ا!

خندیدم و گفتی:راستیبمعرفی میننی دوستی ستیال که با اجازه شما با خودم
آوردمش.
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شها د دستش را به سمت ستیال دراز کردو ستیال با لح ه ای منث شاید از
شد بهت و وق مرگی با او دست داد و گفت:سالم آقای امیری...از دیدنتون
خوشحالی!

خانوم؟...اسمتون ی بود؟
_شما ل ف دارید ِ
_ستیال
_ ه اسی قشنگی...تاحاال نشنیده بودم...یعنی ی؟
سهتیال که لبمند کج و کوله او از روی لبش پاو نمیشد گفت:یعنی بانوی
بزرگوار!

_ بله...خب شهرزاد خانوم و بانوی بزرگوار تشریف ببرید داخل..آریانا که از
این تعارفا حالیش نیست سرشو انداخت پایین رفت نشست!!

من و ستیال لبمند کی رنگی زدیی و وارد پذیرایی شدیی.سالن بزرگی بود که
سههمت پ آن رو به حیاط تماما پن ره بود و سههمت راسههت کنار پله ای
مارپیچ منتهی به طبقه دوم آشهپزخانه قرار داشت.تابلو ای نری و زیبایی در
سبک ای ممتلف روی دیوار ا بود که باالی رکدام یک المپ قرار داشت و
منحصههرا به تابلو نور می پاشههید.جز ما فقط 0نفر دیگر داخل پذیرایی بودند
تا را زود رسههیده بودییبخیلی زودبآریانا صههدایمان زد که برویی و پیشههش
بنشینیی.
***

سهاعتی بعد سهالن شلوپ و پر از میهمان شده بود.مهمانی خوبی بود و جو
سهالمی داشهت .مه موجه و متین بودند و شهی نتی در کار نبودبشا د پت از
استقبال از مهمانانش آمد و پیش ما نشست و مشغول صحبت با آریانا شد.در
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حالی که ستیال حتی به قد ر پلک زدنی ی شی از او برنمی داشتبمن ی به
قسههمتی از سهههالن کهه نهد زوج در آن مشههغول رقو آرامی بودنهد نگهاه
مینردم.اینی شد رقو آخه؟از کی تاحاال به رخیدن میگن رقو؟واالبرقو
خودمون شهه مردم میرن سهراپ تانگو و سهالسهها؟مثال میموان ادعای کالس
کنن؟ب مان موقخ بود که توجهی به گفتگوی شا

د و آریانا جلب شد:

_ به خدا دیوونه م کرده آریانابآخه قدر یه آدم میتونه پررو باشه؟
_خب تو را دعوتش کردی؟
_ دعو ؟بمن رلط بننی دعوتش کنیببابا خبر مرگی داشته قضیه مهمونیو به
شهراره میگفتی تو تلفن اون کنه تا را با شراره بوده میشنوه میگه منی میامببگ ی
نیا؟
آریانا خندید و گفت :ه کار کنه بیچاره؟افسههون آقای سههوپر اسههتار اونی
گرفتی!

َ
شا د شنلنی در آورد و گفت:این افسون ما ی نمیگیره نمیگیره اد میاد این

مریالی جلف ِ سبک رو میگیره!

آریانا گفت:به ر حال از من به تو نصیحت که تنهایی جایی نرو گیر بیاره
بدبمت شدی!

_من

مون وقتی که خر مغزمو گاز گرفت ازو خوشی اومد بدبمت شدم!

_آریانا به دعو ینی از پسهرای فامیل بلند شهد و به سهمت قسمت رقو
رفت.از شا د پرسیدم:مریال نامزدتونه؟
شهها هد نگها ی کرد و گفهت:نامزد که نه...دختر داییمهبنمیدونی را ازو
خوشی اومد .یه مد با ی یه راب ه معمولی و س حی داشتیی که مون موقخ
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ینی یه فیلی از مریال نشونی داد.فیلی خیانت کثیف اون...دیگه نمواستمش و
ولش کردم ولی اون ول کن من نیسههتبمن سههاده اونقدر تو روزای جهل و بی
ِ
خبریی با او خوب بودم و سههاپورتش کرده بودم که نوزم نیممواد باور کنه
ازو متنفرم!

_خهب شههایهد وا قعا پشههیمونه و میمواد راب ه و رو با شههما بازسههازی
کنه...شاید واقعا دوستتون داره!

_ اما من این ور فنر نمیننی....مریال منو به خاطر عشههق نمیمواد.برای ر
یزی میمواد ریر از عشههق...از پول گرفته تا پز دادن به این و اون و جذابیت
تا

ری!

یعنی این بشههر کوه اعتماد به نفت بودبخب البته حق ی داشههت واقعا مه
یز تمام بودبگفتی:فنر نمیننی یه دختر بتونه اینقدر پست باشه!

_ولی ست...از این دخترا زیاد ستنبعاشق نگا تی شهرزاد ...انقدر پاکی
که حتی سیاه ترین یز ا رو ی برای خود

سفید جلوه میدی!

سهرم را پایین انداختی و شها د ی رفت تا به سایر مهمانانش برسد.من ی
مشهغول صهحبت با ستیال شدم.تقریبا دو ساعت از شرو مهمانی گذشته بود
شهها هد مدام در رفت و آمد بود .آریانا ی بیشههتر با فامیل ایش بود تا من و
ستیال،آرین ی انگار نوز نیامده بود ون تا آن لح ه او را ندیده بودم.ساعت
حدود 11و نیی شههب بود که ش ها د به سههمت من و سههتیال که داشههتیی شههام
میموردیی آمد و گفت:شهرزاد خانوم آرین تو حیاط پشتی منت رتونه
_آقا آرین با من تو حیاط پشتی ه کار دارن؟
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این را با تع ب پرسیدم .شا د شانه باال انداخت و گفت:به من نگفتبشاید
میمواد بهت زیست درس بده!

لبمند ک

ی زدم و گفتی:بعید نیست!

بعد بلند شهدم و بشههقابی را روی میز گذاشههتی از سههالن که بیرون میرفتی از
گوشه شی دیدم که شا د سر جای من کنار ستیال نشست.وارد حیاط شدم و
بعد از ند لح ه مسیر حیاط پشتی را پیدا کردم آرام آرام جلو میرفتی تا ایننه
به حیاط پشتی رسیدم...جایی که آرین منت
قصه

رم بود...

فتی:

سهه ح زمین تماما من سههبز بود انگار ممملی به رنش سههبز روی خاو
گسترده باشند.درخت ای بزرک و تنومند و پیچک ای ندین ساله آنقدر در
ی پیچ و تهاب خورده بودند که برای حیاط سههقف سههاخته بودند.یک فواره
کو ک وسط حیاط قرار داشت که صدای دلنشین شرشر آبش فضا را دلنش ین
تر کرده بود.آرین را دیدم که پشت به من ایستاده و به فواره نگاه مینرد.آرام جلو
رفتی.آرین صدای پایی را شنید و بدون آننه برگردد گفت:جای قشنگیه!

کنهارو ایسههتهادم و نهدلح ه کوتاه به نیی رخش نگاه کردم بعد به آرامی
گفتی:با من کاری داشتید؟
آرین که آن شههب تیپ اس ه پر سههورمه ای زده بود گفت:آره...میمواسههتی
با ا

حرف بزنی.حرفایی که نمیشد تو اون شلوری زد.

در حالی که نگا ی را به آب نما دوخته بودم سنو کردم تا آرین حرفی که
میموا د را بزند .ند لح ه بعد آرین سههرو را به سههمتی رخاند و نگا ی
کرد.بها ایننهه رد نگها ش را دنبال نمینردم و سههرم به سههمت دیگری بود اما
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سههنگینی نگا ش را روی خودم حت مینردم.سههرتا پایی را نگاه کرد و در آخر
گفت:تا حاال با این تا

ر ندیده بودمت...خوشگل تر شدی!

کمی سههرش شههدم...برایی سههمت بود نین منالمه ای با اسههتادم داشههته
باشی.آرین کامال به سمتی رخید و گفت:تو این 8ما ی که میومدی خونه ما
اونقدر بهت عاد کرده بودم که3روز ندیدنت واسه م خیلی سمت بود...دلی
تنش شده بود!

برا

حرفی نزدم ...ی شههوکه بودم و ی شههرمگین.آرین یچوقت از این حرفها
نمیزد.نمیدانسهتی با این حرفها میموا د به ک ا برسهد؟سرم را به سمتی باال
گرفتی و بهه هره زیبها و م هربهان آرین شههی دوختی.تهاب نگهاه کردن در
شهمهایش را نداشهتی .شمانی که در شرایط عادی ی مرا دیوانه مینرد ه
برسد به این موقعیتبآرین پرسید:نمی خوای یزی بگی؟
به سههمتی لب گشههودم و گفتی:من...من نمیدونی ی بگی...اصههال نوز
من

ور شما رو نفهمیدم آقا آرین.

آرین قدمی به ج لو برداشههت و در کمترین فاصههله به من ایسههتاد.نتوانسههتی
مقاومت کنی.به شهمانش نگاه کردم و در آرامش آن شهمان سیاه روطه ور
شهدم.آرین با صدایی آ سته تر از معمول گفت:کی میموای این آقا رو از اول
اسمی برداری؟
به سمتی جواب دادم:من اونقدر به شما نزدیک نیستی که بموام این کا ر رو
بننی.
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آرین که حایههر نبود حتی پلک بزند مبادا ارتباط شههمیمان ق خ شههود با
صدایی در حد زمزمه گفت:میموام بهت نزدیک شی!

دسههت راسههتش که دور کمرم حلقه شههد باعث شههد یخ بزنی .ند ثانیه بعد
دسهت پش نوازشهگرانه پشهتی را لمت کرد.رسما در آروشش بودم.نفسی به
شهماره افتاده بود .ترسیده بودم ...رگز فنر نمینردم با ارین در نین موقعیتی
قرار بگیرم.دسههت پش پشههتی را نوازو مینرد.به سههمتی پرسههیدم :قدر
نزدیک؟
آرین د انش را کنار گوشههی آورد و گفت:تا جایی که بتونی بدون ک*ن*ا*ه
بغلت کنی...

بها صههدایی کهه از تهه اه بیرون می آمد گفتی:پت قبول دارید که االن ر
دومون رو به ک*ن*ا*ه انداختین.

آرین ب حالتی سهرکش به شمانی نگاه کرد و گفت:نه من روا القدسی نه
تو مریی!!

_ته این حرفا یه؟
آرین مرا به خود فشرد و گفت:میموامت...

نفسههی بند آمد .مغزم برای ند ثانیه قفل کرد .ه می شههنیدم؟اسههتاد م د
جدی و سههمتگیر،مردی که10سههال از من بزرگتر بود به من ابراز عالقه کرده
بود؟ بهاید ه مینردم؟ ه میگفتی؟بعد از ند ثانیه آرین پرسههید:تو ی منو
میموای مگه نه؟
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دستانی را روی سینه او گذاشتی و آرام ل دادم.تنان نمورد اما م بور شد
حهلهقهه دسههتهانهش را بهاز کهنهد و مهرا ر ها کنهد.نگها ی کرد.بهاحهالتی
پوزشگرانه.گفتی:انت

ارشو نداشتی.

اما در اصل داشتی.آرین در آن8ماه با زبان بی زبانی خیلی یز ا را لو داده
بود اما من اصهال نمیتوانسهتی تصور کنی راب ه ای ریر از ایننه داشتی با آرین
برقرار کنی.نمیمواسهتی رویا پردازی کنی.من که حت خاصی به آرین نداشتی
پت را بها دادن پاسههخ مثبت به ابراز عالقه او خودم را درگیر جنگی نابرابر
مینردم که شنستی در آن حتمی بود؟پرسیدم:منو واسه ه میمواین؟
آرین که انگار او ی خ الت زده شده بود گفت:برای ایننه تا آخر عمر مال
ی باشیی...

آ

ی کشیدم و گفتی:نه!

هره و در ی رفهت و ناباورانه نگا ی کرد.انگار م منن بود جواب مثبت
مرا میشنود.پرسید :را نه؟
_دالیل زیادی داره.
_فنر نمیننی مشنلی داشته باشی!

پوزخندی زدم.شا د به آرین رفته بود یا آرین به شا د؟جفتشان کوه اعتماد
به نفت بودندبالبته راست ی میگفت واقعا یچ مشنلی نداشت .باشمصیت،
جاافتاده ،پولدار ،دارای موقعیت اجتماعی بسیار خوب،خوو هره و در مورد
من...عاشهقببه سمتی از اینهمه ویگگی خوب شی پوشیدم و گفتی:ما به ی
نمیموریی.
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با ترشرویی گفت:منو این ور از سر خود

وا ننن!

_آقا آرین دنیای من و شههما خیلی با ی فرق میننهبمن نمیتونی این اختالف
طبقاتی رو نادیده بگیرم.

آرین حرفی نزد.تها را قبول داشههت که خیلی با ی فرق داریی.به زور و با
بغض گفتی:کاو یچوقت نمیفهمیدم شما به من ن ر دارید اونموقخ میتونستی
توی جهل خودم راحت زندگی کنی اما حاال دیگه موندن جایز نیسههت.به فنر
یه خدمتنار جدید واسه خونه تون باشید.

بعد ند قدم به عقب برداشههتی و از حیاط پشههتی خارج شههدم.صههدای
قدمهایش را از پشههت سههرم شههنیدم و بعد صههدایش را که گفت:فنر نمینردم
اینقدر احمق باشی!

ا میت ندادم...آره شههاید واقعا جواب منفی دادنی به آرین حماقت محض
بود اما من این حماقت را ترجیح میدادم به ایننه دلبسههته شههوم و بعد م بور
شوم که تنها بم انی.خوو خیالی بود ایننه فنر کنی میتوانی با آرین خوشبمت
شهوم .مه اعضهای خانواده آرین مرا به عنوان کلفت خانه میشناختند .

ور

قبول مینردند نین کسی وارد خانواده شان شود؟در مین افنار بودم که آرین
بازویی را گرفت و مرا رخاند بعد به دیوار سههاختمان تنیه داد.نگا ش پر از
التماس بود.سرم را پایین انداختی .با لحنی پر از خوا ش و تمنا گفت:شهرزاد
من دوستت دارم!!
و من با بی رحمی و لحنی عصبی و نسبتا خشن گفتی:اما من ندارم!

فشار دستانی روی بازو ایی کی شد و پرسید:کسی تو زندگیت ست؟
در یک آن تصمیی گرفتی و گفتی:آره!
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_خیلی دوست دارم بدونی کیه که نسبت به من برتری داره!

بدون فنر گفتی:

مسایه مونه...

آرین پوزخندی زد و دستانش را از روی شانه ایی برداشت راست ایستاد و
پرسید :ه کاره ست؟
_دانش

وهه.

آرین گفت :مسههایه تونه که دانشهه وههببدبمت تر از این ی ممننه وجود
داشته باشه؟
اخی کردم و پرسیدم:من ور

یه؟

بها اخمی رلیظ تر از مال من نگا ی کرد و گفت:لیاقتت مون دانشهه وی
بدبمت آس و پاسهبلیاقتت اینه که تا آخر عمر کلفت خونه مردم باشی...امثال
تو لیاقت یه زندگی بهتر رو ندارن.باید تو مون گندی که سههتین دسههت و پا
بزنین...

با شهمانی که از کاسه بیرون زده بود ب ه آرین بداخالق و اخموی روبرویی
نگاه کردم،این آرین بود که این حرفها را زده بود؟
اشههک در شههمانی جمخ شههد  ...یچوقت کسههی این ور تحقیرم ننرده
بود .یچوقت کسههی به این صههراحت بدبمتی و نداری ام را به رخی ننشههیده
بود ...رکت دیگری جای آرین بود آنقدر ناراحت نمیشههدم اما از آر ین توقخ
نداشههتی به جبران پاسههخ منفی ام به درخواسههتش این نین بی رحمانه به من
تو ین کنهد .هه میگفتی؟ زبهانی بنهد آمده بود ...وقتی اولین ق ره اشههک از
شهمانی پایین افتاد بی آننه دیگر نگا ش کنی یا حرفی بزنی به سمت حیاط
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اصههلی دویدم.دنبالی نیامد...با آن کفش پاشههنه بلند میدویدم تا فراموو کنی
حرفهایی که شهنیده بودم را اما صهدای آرین مدام در گوشهی میپیچید...شاید
درسهت میگفت...شهاید من و امثال من لیاقت یک زندگی بهتر را نداشتیی که
میشهه در بدبمتی دسهت و پا میزدیی اما حق نداشت این مویو را به زبان
بیاورد.حق نداشت تحقیر کند،تو ین کند.وقتی به ساختمان رسیدم به ق ق
افتاده بودم.در حالی که سههرم را پایین انداخته بودم از پله ای منتهی به طبقه
دوم بهاال رفتی و خودم را داخهل توالهت پر کردم.از درون آینه خودم را نگاه
کردم مقداری از ریمل و خط شههی سههیا ی روی گونه ام ریمته بود.با نفت
ایی عمیق به خودم مسههلط شههدم و با دسههتمال توالت زیر شههمانی را تمیز
کردم .ه فایده شمانی سرخی و م مرا لو میداد .ند لح ه بعد از تولت بیرون
آمدم.سههتیال و شهها د را دیدم که پشههت در ایسههتاده بودند و با نگرانی مرا نگاه
مینردند.شا د پرسید :را گریه کردی؟
ستیال ی پرسید:اتفاقی افتاده؟
با

ه ره ای سرد و سنگی گفتی:مهی نیست.ستیال حایر شو باید بریی.

_آخه ی شده؟
من آس و پاس این
_ شمی باز شده.جای من این ا نیست.جای ِ

ا نیست!

شا د پرسید:آرین یزی گفته؟

_ آرهبآرین بهی نشههون داد ک ای این دنیام.بهی یاد آوری کرد قدر حقیرم
اونی

ون بهش جواب منفی دادم...

_اما...
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بها صههدایی که از کنترلی خارج بود گفتی:اما ی؟بهش جواب منفی دادم
ون اون آقا زاده ست و من کلفت خونه و.ب ر قدرم که سعی کنید این فنر
بدبمت آس و پاسهی شما ا اشراف زاده ای بی
رو نننی بازم تهش من مون
ِ

دردبدنیای من و شما خیلی با ی فرق میننه...تو دنیای امثال شما ماشین ای
گرون قیمت آخرین سیستی و خونه ی باالشهری و این ور مهمونی است ولی
دنیای من تو بلیط ای مترو و اتوب*و*س و یه سههقف باال سههر و دوندگی و
بدبمتی خالصههه میشههه-بعد رو به سههتیال گفتی-بریی سههتیال...میموام برای
میشه برم که شمی به
قصه

یچندومشون نیفته...

شتی:

حهدود  0مهاه از آخرین بهاری کهه پها بهه خانه خانواده م د گذاشههتی می
گذشهت .قدر دلتنش آریانا و تهمینه خانوم بودم .دلی پر مینشههید برای دیدن
آرین و شههنیهدن صهههدای خهالو و گیرایش ...برای ررق شهههدن در آرامش
شهمانش .ستیال گا ی از د انش می پرید که نوز ی ارتباطش را با شا د
ق خ ننرده...کاری به کارو نداشتی شاید او خوشبمتی را پیدا کند و مثل من
به آن لگد نزند.دل دیدن آرین را نداشتی .سه جلسه میشد که به کالسش نرفته
بودم آن روز ی قرار بود جلسه هارم برگزار شود .از صبح زود که بیدار شدم
روی تمت نشهسهته بودم و بی دف به یک گوشهه خیره شد ه بودم و مدام می
پرسههیدم:برم؟ نرم؟ برم؟ نرم؟ اما خب نمیشههد نرومبدرسههش 3واحدی بود و
خیلی مهی.بها کالفگی پتو را از روی پها هایی کنهار زدم و گفتی:خدا بگی ه
کار

نننه!
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اما نمیدانستی با خودم ستی یا با آرینباز روی تمت بلند شدم و در اتاق را
باز کردم و به روشویی رفتی.ساعت9صبح بود .تلویزیون را روشن کردم و روی
کانال 0گذاشههتی.شهها د آن اواخر به عنوان م ری یک برنامه صههبحگا ی به
صور زنده روی آنتن میرفت.حتی دلی برای او ی تنش شده بود.کمی ای
شههیرین خوردم به سههمت اتاق مادرم رفتی.خواب بود.نمواسههتی بیدارو کنی
حایر شدم و بعد از آن از خانه خارج شدم.به سمت خانه ی بغلی رفتی و اف
اف را زدم.مهری خانوم مادر ستیال جواب داد :کیه؟
_سالم مهری خانوم.شهرزادم شرمنده باز مزاحی شدم.راستش مامانی خوابه
بیدارو ننردم.میشه خودتون یا ستیال ر نیی ساعت بهش سر بزنین؟
مهری خانوم در را باز کرد و گفت:بیا تو ند لح

ه.

وارد شههدم.مهری خانوم از خانه بیرون آمد و در حیاط با ی سههالم و احوال
پرسی کردیی بعد گفت:مشنلی نیست دخترم فقط ما کلید نداریی.

_ای وای حواسههی نبود-بعهد کلید خودم را به او دادم و گفتی-:بفرمایید...
ستیال کو راستی؟
_ هی بهگهی والهلهه؟دخهتهره هنهد روزه پیلهه کرده میموام برم کالس
بازیگری.دیشههب باباو قبول کرد.االنی با آتیال رفته واسههه ثبت نام ببینیی ی
میشه!

خندیدم و گفتتی:خدا رو ه دیدین؟ شهاید سهتیال ی تو یزی که دوست
داره پیشرفت کنه!

_ایشاللهب عزیزم دیر

نشه!

به سمت در رفتی و گفتی:بازم ممنون.خداحافظ!
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و از خانه خارج شدم و به سمت ایستگاه مترو حرکت کردم.ساعت 11و نیی
به دانشهگاه رسهیدم .نوز کلی وقت داشتی.به کالس رفتی و در آخرین ردیف
متعلق به دختر ا نشههسههتی.کالسههورم را در آوردم و برای الناز کنار خودم جا
گرفتی .نوز کلی از دانشهه و ها نیهامده بودند.ینی از دختر ا از ردیف جلو
برگشهت و گفت :شههرزاد جلسه قبل ی که نیومدی قبل رفتنش با عصبانیت
گفت به گوو فرخزاد برسونید اگه جلسه ی بعد نیاد این درسش حذف میشه!
کالسورم را باز کردم و گفتی:آره میدونی ...الناز گفت بهی!

در مین لح ه الناز کنارم نشست و گفت :من ی گفتی؟
به سهمتش برگشهتی و گفتی :سالم الی جونیب یچی مین که م د گفته اگه
نیام درسی حذف میشه!
_ خیلی دیوونه ای که درس به این مهمی رو سه جلسه نیومدی.

با کالفگی گفتی:مرده شور این درس و استادو رو با
الناز گفت:نگو شهرزادباستاد به این ما ی گیر
_من که اصال از م

ی ببره!

رکسی نمیاد!

د خوشی نمیاد.

ولی داش تی دروپ میگفتی.داشتی پر میزدم که زودتر بیاید و ببینمش.
الناز گفت:تو خوشت نیاد ما که خوشمون میاد!

حرفی نزدم.دوسهت داشتی بگویی :ولی اون از من خوشش میاد و به شما ا
نگاه ی نمیننهبراس سهاعت 11:03آرین وارد شد و با ورودو نفت کشیدن
برایی سهمت شهد...داشتی به این نتی ه میرسیدم که واقعا عاشق آرین شده ام
ب مان تیپ قدیمی او را داشت...کت مممل خاکستری رنگی تنش بود.سالم
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کرد و یک راسههت به سههمت میز اسههتاد رفت.کیف سههامسههونتش را پایین میز
گذاشههت و کتش را در آورد.حین در آوردن نگا ش تمام مارا کاوید و در آخر
روی من ثابت شد.سنگینی نگا ش عذاب آور بود اما سرم را پایین نینداختی و
خیره نگا ش کردم.کتش را روی پشتی صندلی انداخت.یادم آخرین باری که
دیدمش افتادم.دسهتش که دور کمرم حلقه شده بود و مرا به اروو گرمش می
فشرد...تمام آن 0ماه را با یادآوری و زنده کردن آن شب سپری کردم...دوستش
داشتی  ...وقتی دوست داشتنی بود نمیشد دوستش نداشت...حتی با وجود آن
حرفهایی که زد ی نمیتوانسهتی اننار کنی که عاشههقانه میموا مش...باالخره
سههرم را پایین انداختی .او ی گفت:به بهبخانوم فرخزاد باالخره منت بر دیده
گذاشتن و تشریف آوردن!
فورا گفتی:درگیر بودم استاد!

_درگیریتون فقط به سهاعت کالس من مربوط میشهد که واسهه ساعت ای
بعدو میومدید؟
به سمتی گفتی:استاد براتون توییح میدم!

و با نگا ی به او شدار دادم که در مقابل سی و ند نفر ایستاده و فقط من و
او در اتاق نیستیی.او ی نفت عمیقی کشید و رو به تمته کرد و با ماژیک یک
بنام خدای زیبا باالی تمته نوشت و درس را شرو

کرد.

***

یک ربخ به پایان کالس مانده بود که ارین گفت:برای امروز کافیه.جلسه بعد
یه راست برید آزمایشگاه.
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بعد مشهغول جمخ کردن وسهایلش شهد که ینی از پسهر ای سر و زبان دار
کالس گفت:استاد میشه یه سوال خصوصی بپرسی؟
آرین سرو را بلند کرد و گفت:در ه حد خصوصی؟
پسر جوان که نامش محمد بود گفت:استاد شما ازدواج کردید؟
مه به آرین خیره شههدند.حتی پسههر ا ی مشههتاق بودند بدانند زن دارد یا
نهبارین لبمند محوی زد و گفت:این سوال خیلی خصوصیه

ا!

_استاد بگید دیگه!

یچ کت از جایش بلند نشههده بود مه میخ روی صههندلی ایشههان منت ر
جواب آرین بودند.ارین گفت2:ماه پیش نامزد کردم.

دیگر نتوانسهتی نفت بنشهی .شمانی را بستی و روی صندلی وا رفتی.اینبار
الناز که سههر دسههته دختر ای کالس بود گفت:اسههتاد با عشههق مسههرتون رو
انتماب کردید؟
آرین جواب داد:تو سهن و سهال من دیگه سهمته عاشق شدن.اگه ی عاشق
بشی نگه داشتنش سمت تره.منی تا  0،0ماه پیش عاشق ینی بودم اما نتونستی
نگه دارمش و از دست دادمش ...اما نامزدم رو با عقل و من

ق انتماب کردم.

داشت اشنی سرازیر میشد.به زور خودم را نگه داشتی .شمانی را باز کردم و
نفت ای عمیق کشهیدم.برای ایننه لو نروم دست پیش گرفتی که پت نیقتی و
گفتی :خوو به حال دختری که شما عاشقش شدیدبکاو میشد بفهمیی کیه!

آرین ی کهه حالی بهتر از من نداشههت کتش را پوشههید و گفت:اتفاقا می
شناسیدوبا ن توی

مین کالسه!
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و از کالس خارج شهد و مه را در بهت گذاشهتب مه پسر ا به دختر ا و
مه دختر ا به ی خی ره شهده بودند .ند لح ه بعد مه به من که بلند شده
بودم و کیفی را روی شههانهه جهاب ا مینردم نگاه کردند.وقتی متوجه شههدم با
صههدایی محنی گفتی:بیمود به من نگاه نننینبشههما مه تون میدونین من و
م د قدر با ی ل یی.من اگه یه روز به عمرم مونده باشههه با دسههتای خودم
خفه و میننی
در دلی گفتی :آره جون عمه

!

مهران قدیمی گفت:اگر با دیگرانش بود میلی .را ترف مرا بشنست لیلی؟
با تمسمر گفتی:باز تو حرف زدی فسیلی؟
کالس رفهت روی وابتاحاال جلوی مه منالسههی ا اورا این ور مورد
خ اب قرار نداده بودم.الناز به آرامی گفت:ولی اگه راست گفته باشه من ینی
باید بفهمی یه...

با بیحوصلگی گفت:ول کن بابا الناز یه

رتی گفته دیگه!

و با ی از کالس خارج شهدیی و به سهمت سهلف سرویت رفتیی.در مسیر
صدای آرین را از پشت سرم شنیدم:خانوم فرخزاد...

قصه نهی
اگر الناز کنارم نبود بی ا میت میرفتی اما م بور شدم توقف کنی در کریدور
جز ما سه نفر شمو دیش نبود.آرین جلویی ایستاد و گفت:مثل ایننه قرار بود
توییح بدی را سرکالس حایر نمیشدی؟
روبرویش راست ایستادم و گفتی:نیازی به توییح نیست!
_ اما اگه میموای نندازمت باید بهی بگی!
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الناز با حیر

مان ا ایسههتاده بود و به ما که بی پروا در شههمان ی خیره

شده بودیی نگاه مینرد.گفتی:فنر کردی به پا میفتی و میگی نه تورو خدا منو
نندازباین تلمو در حقی ننن؟
الناز به آرامی گفت:من فعال میرم شهرزاد.تو سلف منت

رتی.

دسههتش را گرفتی و گفتی:نه بمونببذار جواب معما ایی که تو نت طرا
کردی رو بدم!
آرین به قصد ممالفت گفت:نه!

با حالتی عصهبی و پرخاشگر پرسیدم :را نه؟خ الت مینشی یا از آبرو
میترسی؟نترس دیگه به کسی نمیگی!

آرین که بحث کردن با مرا بی فایده دید به سرعت سرو را کنار گوشی برد و
گفت:دست از سر

برنمیدارم!

و به سهرعت از ما دور شهد...من ی پشهیمان از رفتار تندم دستانی را روی
صهورتی گذاشهتی .ند دقیقه بعد در سهلف سرویت روی یک میز کنج دیوار
روبروی النهاز نشههسههتی و مشههغول ور رفتن بها نههارم شههدم.الناز به آرامی
پرسید:نمیموای بگی قضیه از ه قراره؟
خیلی سهاده و بی یج شور و ی انی درحالی که به پشتی صندلی ام تنیه
داده بودم گفتی:من اونیی که آرین گفت عاشقش شده...

الناز با
باز

شمانی از حدقه درآمده پرسید:جدی میگی؟!

ی با بیتفاوتی گفتی:آره...

_شوخی که نمیننی؟
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_شوخیی یه؟خوبه بودی و دیدی

ی حرف میزدیی!

ور با

_تو ی دوستش داری؟
_داشتی اما ا

ن...

_ ا ن ی؟تو

ور میتونی ازو متنفر باشی؟مگه ه مشنلی داره؟

_ الناز من تازه فهمیدم که قدر عاشقشی...حتی با ایننه میدونی دیگه مال
من نیسههت-..بغضههی ترکید و ادامه دادم-:ما ر دومون گند زدیی .ردومون با
کارامون احساسمونو به گند کشیدیی....یه روزایی من بودم و اون و آ نش ای
عهاشههقهانهه ای کهه میمونهد تها ریرمسههتقیی ابراز عالقهه کنه...حاال منی و
دلتنگی...اونه و بداخالقی و تهدید...

الناز گفت:من اونقدر شوکه م که نمیدونی

ی بگی...

حرفی نزدم...داشههتی به حماقتی لعنت میفرسههتادم ...را فنر کردم میتوانی
حسی را اننار کنی؟ را؟
***

فرزاد از داخل پذیرایی صهدایی کرد:شهرزاد گوشیت خودشو کشت بیا خفه
و کن.

از آشپزخانه بیرون آمدم و گفتی:تو نیمتونی فقط یه جمله رو درست و مودبانه
بگی؟
در حالی که حواسش به تلویزیون بود گفت:نه...

گوشههی ام را از کنار تلویزیون برداشههتی .اسههی سههتیال رویش بود.جواب
دادم:جونی ستی؟
_سالم شهرزاد خانومببا ما دوست نیستی

ا!
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_این ه حرفیهب این شمایی دیگه محل نمیذاری...کالس بازیگری میری و
...

سهتیال گفت:آره دیگهبراسهتش حوصله م سررفته بود خواستی ببینی میتونی
بیای بیرون یه رخی بزنیی؟
_کاری که ندارم...کی بیام؟
_ساعت 3عصر بیا دم در خونه تا با

ی بریی.

_باشه...
_پت میبینمت ...بای!

گوشی را ق

خ کردم و به آشپزخانه برگشتی و ترفهای نهار را شستی.

3ساعت بعد وقتی حایر شدم از خانه خارج شدم.قبل از خروجی به فرزاد
گفتی تا 2یا0ساعت دیگر برمیگردم.درخانه ستیال را زدم.به دو ثانیه ننشید که
سهتیال بیرون آمد.او ی کلی به خودو رسهیده بود اما خدا را شنر یچندام
ا ل تیپ ا ی جلف و آنچنانی نبودیی .سرخیابان ایستادیی و ستیال رو به یک
تاکسی گفت:دربست.

و ماشهین متوقف شهد.سوار که شدیی ستیال رو به راننده گفت:میریی جردن
آقا...

با حیر و ناریایتی در گوو ستیال گفتی:جردن واسه ی؟ را خرج النی
رو دستمون میذاری؟
ستیال با بیمیالی گفت:میمواستی تو قهوه خونه پامنار با شا د قرار بذارم؟
اینبار عصبانی شدم و گفتی:اگه با شا د قرار داشتی را خواستی من با ا
بیام؟
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_ خوب روم نشهد تنها برمبخودو پیشهنهاد داد و گفت ینی از دوستاو یه
کهافی شههاپ تو جردن اره کهه یهه لگ جدا واسههه اشههنا او داره.اونی خوب
سوپراستار مملنته و نمیتونه جا

ای عمومی قرار بذاره!!!

بها نهان وقی حرف میزد کهه خنهده ام گرفهت.بعهد از ینی دو دقیقهه
پرسیدم :قدر با او صمیمی شدی؟
_ در حهد حرف زدن کهه صههمیمی ام ولی نوزم وقتی میبینمش یهه خورده
معذب میشههی.اصههال اون گفت من ی اسههتعداد بازیگری دارم ی هره م
سینماهیه.به پیشنهاد اون رفتی کالس بازیگری.

_ ندونه زیر بغلت نذاشت؟
ستیال با حرص گفت:تو شعور نداری شهرزاد؟
_مگه تو داری؟
ستیال شی رره ای به من رفت و با زنش خوردن گوشی او نتوانست جوابی
را بد د.گوشهی را جواب داد:الو...سههالم شهها د جونب...آره تو را یی...تانیی
سههههاعههت دیههگههه مههیههرسههههیههی ...ههی رو؟...نههه خههیههالههت را ههت
باشه...باشه...باشه...میبینمت.ش داحافظ!

گوشهی را ق خ کرد و گفت:فنر نمینردم توهی که اوقدر عاشهق شا د بودی
حاال که بهش نزدینی حسی بهش نداشته باشی.

_ خب آخه آرین ی به مون اندازه منو جذب کرد.تازه رفتار شهها د با من
برادرانه بود.

ستیال گفت:شا د بهی گفت اگه نمیفهمیدم آرین شهرزاد رو میمواد پیشقدم
میشدم.
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_خب تو بد نیومد؟
_نه ب

ون بعدو گفت و خداروشنر که این اتفاق نیفتاد و با تو آشنا شدم!

_ اونقدر جدی ستین که کار به ازدواج بنشه؟
_نمیدونی.من که اونو زیاد نمیشناسی.اونی منو خیلی کی میشناسه...نمیموام
احساساتی برخورد کنی
_کار خوبی میننی اما احساست ی میگه؟
دم گوشی گفت:میگه برو بپر بغلش ما ش کن بگو میموامت شا

د!!!!!!!!

به زور جلوی قهقه ام را گرفتی و گفتی:پت به احساست رو نده!

_نه م

منن باو بهش رو نمیدم!

با لبمندی برلب و با بیمیالی تنیه دادم و گفتی:از دست تو ستیال!

نیی ساعت بعد تاکسی دم در یک کافی شاپ شیک ایستاد .با کلی اصرار و
من بمیرم و تو بمیری در نهایت ستیال کرایه را پرداخت کرد.مو ایی را از جلوی
شمی کنار زدم و پرسیدم:شا د رسیده؟
_آره اون ماشینشه.

و به بی ام و مشههنی رنگی اشههاره کرد که کنار خیابان پارو شههده بود.وارد
شهدیی .ندتاهی از میز ا توسهط دختر و پسهر ای جوان اشهغال شده بود.به
سهمت پیشهموان رفتیی.سهتیال گفت:سالم.ببمشید آقا شا د رو ک ا میتونیی
ببینیی؟
مرد جوان و خوشتیپ پشت پیشموان گفت:میتونی اسمتون رو بپرسی؟
_من ستیال ستی .اینی شهرزاده.ما دوستای شا د
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ستیی.

_بفرماهید طبقه باال.منت رتون

ستن.

_ممنون.

من ی لبمندی زدم و جلوتر از ستیال از پله ای مارپیچ باال رفتی.آن ا فقط
شها د پشت یک میز نشسته بود و داشت با تلفنش صحبت مینرد.با دیدن ما
خداحاف ی و ق خ کرد.بلند شهد و با رفتاری آقا منشهانه گفت:سهالم مادمازل
ای محترم.شهرزاد خانوم بی وفا!

لبمندی زدم و درحالی که به سمتش میرفتی گفتی:سالم سوپراستار و م ری
این روزا!

و با او دسهت دادم.پشهت سرم ستیال سالم کردم و گفت:شهرزاد که اومد ما
فراموو شدیی؟دستت درد نننه شا
شا

د!

د لبمند قشنگی زد و گفت:فراموو شدنی نیستی عزیزم!

و سهتیال کلی وق کردد.شها د گفت:ستیال بیا بریی پایین با دوستام آشنا
کنی.
ستیال کیفش را روی صندلی کنار من گذاشت و گفت:اومدم.

و ردو بها ی از پله ا پایین رفتند.من تنها ماندم.با کن ناوی به طراحی و
دیزاین خالقانه و زیبای کافه نگاه مینردم و سههر میچرخاندم که آرین را جلوی
شمانی دیدم.جاخوردم و پرسیدم:تو این ا ه کار میننی؟
قصه د

ی:

با لبمندی بر لب جلو آمد و روبرویی نشههسههت بعد گفت:ادبت ک ا رفته
دختر؟علیک سالم!

دستپا

ه گفتی:س...سالم...
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_ حاال درست شد...خب...درمورد سوالت ،نگو که شک ننردی به این قرار
مالقا

.نگو که احتمال نمیدادی بیام ببینمت.

_جا خوردم ون فنر نمینردم رو
_

بشه دوباره به سمتی بیای.

را روم نشه؟این انصاف نیست شهرزاد!

_حرفایی که اونشب گفتی انصاف بود؟
_ قبول دارم...قبول دارم کهه تنهد رفتی...باور کن حرفام از ته دل نبود ...اون
حرفا حرفای من نبود..من فقط جا خوردم...عصبانی شدم...از حساد داشتی
منف
_

ر میشدم...نمیمواستی قبول کنی تو کسی رو ریر از من میموای...
یزی رو عوک نمیننه...تو منو تحقیر کردی...

آرین کمی روی میز خی شد و گفت:منو ببمش شهرزاد...درسته من اشتباه
کهردم ...ر گفتی امها تو ی بهه من دروپ گفتی ...را گفتی کسههی رو
میموای؟مگه من ی ندارم که تو خواستی با دروپ منو دست به سر کنی؟
_آرین شماتو باز کن ...اینقدر از بعد عشق به این قضیه نگاه ننن...من و
تو میتونیی با ی خوشبمت بشیی؟فاصله ی بین من و تو فاصله ی بین زمین و
آسمونه...

آرین در مان حال که با شهمان زیبایش به شهمان عسلی من خیره شده
بود گفت:کی نبودن شا زاده

ایی که طالب دختر فقیر قصه بودن!

صدای موسیقی مالیمی فضا را پر کرد .شمانی در شمان آرین قفل شده
بود.به ر سهمتی که بود سهرم را پایین انداختی و با انگشتانی ور رفتی.صدای
گرم و دلنشین و پر اندو ی شرو

به خواند کرد:
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به این دل مرده احساس ترحی کن بذار از حت دنیای تو خالی شده
تقاص زندگیش تنرار این عشقه بذار اینبار ی حالی به حالی شه
بمونی با تو یا نه انتمابی کن تو مثل شیشه زیبایی من از سنگی
خالصی کن از این بدنامی آخر به عمر روز ای رفته دل تنگی
خالصهی کن...خالصهی کن...خالصهی کن...خالصی کن(تراو خالصی
کن-مهدی دایی)
با حیر به آرین نگاه کردم و پرسیدم:صدای تو بود؟
آرین لبمند قشههنگی زد و گفت:اولین آ نش من که تو اینترنت منتشههرو
کردم.

با

وق گفتی:خیلی قشنش بود آرین!

آرین گفت:ینی دیگه ی خوندم که منتشهر ننردم میموام تو اولین شنونده
و باشهی -ند لح ه منث کرد و بعد ادامه داد-سهر یبط این آ نش ...اگه
بدونی ه عذابی کشیدم .ربار که میموندمش صدام می لرزید و به گریه می
افتادم...نمیدونی

ی به سرم اومد شهرزاد...نمیدونی...

در برابر اینهمه احسههاسهها خالصههانه که در نگاه و کالمش موج میزد سههر
تع یی فرود آو ردم.فنر کنی حقش بود از د هان من ی بشههنود پت گفتی:
دوستت دارم آرین...

آرین با خوشحالی نگا ی کرد و پرسید :قدر؟
سرم را پایین انداخت و گفت:اندازه تو!

_ولی یه یزی رو باید بدونی...راستش در مورد قضیه نامزدی که تو کالس
گفتی...دروپ نگفتی..یعنی مهامهانی دو مهاه پیش جلوی مهه ی فک و فامیل
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دخترعموم ماریا رو عروس خودو معرفی کرد و ا ن مه منت ر نامزدی من و
ماریا

ستن...

وارفتی و ناباورانه گفتی:اما...

_ بهت اطمینان میدم جلوشهون تسلیی نمیشی اما تا وقتی که یه دلیل محنی
واسه قبول ننردنش پیدا ننردم باید مه یز بی سرو صدا باشه
با ناراحتی گفتی:یعنی من زن صیغه ای و پنهانی توبشی؟
نگا ی نافذ به شمانی کرد و پرسید:به من اعتماد نداری؟
_مسنله اعتماد نیست...

_ به رحال ما رسمی ازدواج میننیی و تو شناسنامه ی واردو میننیی فقط
به کسی نمیگیی.

_برا دردسر میشه آرین
_نترسبپسر 10ساله نیستی که از عواقبش بترسی .فوقش از فامیل طرد میشی
و مامانی یه مد با ام قهر میننه...مشنلی از ن

ر خونه و سرمایه که ندارم!

_ مه یز رو میسپرم به خود تو بهتر میدونی که ه کار کنی؟
_ فته دیگه واسههه یه کنفرانت علمی باید برم فرانسههه...مامان و آریانا ی
بها ام میان ون اون ا فامیل داریی و تقریبا دو فته میمونیی.بعد برگشههتن تو
محضههر عقد میننیی .اما قبل از رفتن یعنی مین امروز ،فردا واسههه ایننه ی
من خیالی راحت بشه ی تو یه صیغه میمونیی.موافقی؟
_خب را اینقدر ول ولنی؟
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_بی انصههاف 0ماه روزی 1111بار مردم و زنده شههدمبدیگه تحمل دوری
از

رو ندارم!
در حالی که داپ کرده و سرش شده بودم گفتی:باشه...

_پت با مه حرفای من موافقی عروس خانوم؟
لبمندی زدم و گفتی:بله!

آرین لبمندی زد و گوشی او را از داخل جیبش در آورد.شماره ای را گرفت
و کنار گوشهش گذاشهت.پت از ند ثانیه گفت:شها د سفارو ما رو بیار که
جواب بله رو گرفتی!

گوشی را ق خ کرد و روی میز گذاشت و به من نگاه کرد .ند ثانیه بعد شا د
و سهتیال از پله ا باال آمدند در حالی که در دسهت سهتیال یک سینی با هار
لیوان نوشهیدنی و در دست شا د یک ترف کیک شنالتی بود.وقتی نشستند
شا د از آرین پرسید:به

ی زل زدی؟اومدیما!

آری ن کهه از من شههی بر نمیداشههت لبمند شههی نت باری زد و گفت:به
شمای قشنش عشقی نگاه میننی!

سهرش بودم سرختر شدمبستیال ی به زور جلوی خنده او را گرفت.شا د
گفت:ستیال ویخ خرابه بیا بریی تا این بدآموزی

ا به ما منتقل نشده!

آرین مشت آرامی به بازوی محنی شا د زد و فت:به گور خود خندیدی
بفنر کردی نشنیدم خود

ور با ستیال خانوم پشت گوشی حرف میزنی؟

اینبهار نوبهت رنهش بهه رنهش شههدن سههتیال و خنهدیهدن من بودبشهها د
پرسید:خوب...تصمیی به ک ا رسید؟
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آرین جواب داد:قبل رفتن من محرم میشههیی.وقتی برگشههتی عقد محضههری
میننیی.

شها د در مان حال که کینش را با شنگال تنه تنه مینرد گفت:یه حاج
آقایی سههت تو امامزاده صههالح کلیددار اون اسههت.میگن دعاو خیره بریی
اون

ا صیغه بمونید.

آرین مو یهانه گفت:مثل ایننه خیلی روو شههناخت داریب ند بار را ت
پیش اون خورده ناقال؟
شهها د اخی کرد و گفت :را شههر و ور میگی؟مامان که میشههه میره اون ا
گفت بهیبمن ِ بدبمت که یچ جا نمیتونی برم.میترسهی برم اون ا قداست اون
منان فراموو بشه واسه مردم!!!

_خوب اگه بموایی بریی اون ا شما

ی باید باشین!

_نگران نباو با استتار وارد میشی!

آرین گفت:پت ب

نبین که زودتر برسیی.

شها د با خنده گفت:خدا به داد برسهه شههرزاد آرین واسهه محرم شههدن
خیلی ع

له داره!

آرین تا بناگوو قرمز شد و ینی از لیوان

ا را برداشت و الجرعه سرکشید!

حدود یک ربخ بعد پت از ایننه کیک و نوشهیدنی ا را خوردیی و شا د به
َ
قول خودو بها یک عینک دودی بزرک و یک کاله کپ اسههتتار کرد از پله ا
پایین آمدیی.آرین خواسهت زینه را حسهاب کند اما صاحب کافه که دوست
شا د و آرین بود رایی نشد بلغی دریافت کند و آرین به نا ار پولش را داخل
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جیبش گذاشهت.در مان حال که بین شها د و ستیال راه میرفتی و آرین پشت
سرمان بود صدای دختری آمدِ :ا ِا ببباین شا

د امیریه!

و در عرک ند ثانیه اکثر حایران به سمت شا د

وم آوردند.من و آرین

و سهتیال در رفتیی و بیرون کافی شهاپ منت ر شا د شدیی.حدود یک ربخ بعد
د بیرون آمد و فت:زود باشید بیاید.

شا

مه به سههمت ماشههین او رفتیی.شهها د پشههت رول نشههسههت آرین ی بغل
دسهتش.من و ستیال ی عقب نشستیی.شا د گفت :میشه رجا میرم این ور
میشه.فنر کنی بهتر باشه من نیام تو امامزاده
آرین گفت:یه داروخونه دیدی نگه دار.

_داروخونه واسه ته تو این یری ویری؟
_میموام واسه جنابعالی ماسک بگیرم!

ند دقیقه بعد شا د کنار یک داروخانه توقف کرد.آرین رفت و خیلی سریخ
با یک بسته ماسک برگشت و گفت:وقتی رفتیی داخل اتاق برو دار.

و جعبه را داخل داشهبور گذاشهت.سهتیال به آرامی در گوشی گفت:شهرزاد
خرنشی مین اول کاری خودتو بهش بسپری

ا!

_ستیال!

_

ا؟دارم نصیحتت میننی دیوانه!

مان ور آ سته گفتی:من تا وقتی که اسممون تو شناسنامه ی نرفته خودمو
بهش نمیسپارم.

_خداکنه

مین که میگی باشه!
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در مین لح هه یزی یهادم افتهاد و گفتی:ای وای من بهایهد بهه الناز خبر
بدم.میموام اونی باشه.

آرین پرسید:الناز مهدوی؟دوستت؟
_آره دیگهب...آقا شا د عیبی نداره؟
شها د در حین رانندگی گفت:تو و آرین میمواین صیغه بمونین از من را
اجازه میگیری؟
_پت من زنش بزنی بهش؟
آرین برگشت و گفت:بزن عزیزم را اینقدر اجازه میگیری؟کسی حق نداره
ممالفت کنه!

با خوشحالی گوشی ام را درآوردم و شماره الناز را گرفتی.پت از ند لح ه
برداشت و گفت:سالم شهرزاد جونی!

_سالم عزیزم.خوبی؟
_آره...

یزی شده؟تو واسه حال و احوال زنش نمیزنی!

_یه یزی شد ه.اول بگو ک ایی؟
_خونه .ور؟
_ پت سریخ حایر شو که تا نیی ساعت دیگه میرسیی.میموایی بریی یه جایی
ی باید باشی.

تو

الناز که واقعا ترسیده بود گفت:نمیموای بگی ی شده؟دارم کی کی میترسی
ا!

www.ketabha.org

_ راستش من و آرین داریی میریی امامزاده صالح که به ی محرم بشیی.حاال
میای یا نه؟
_جدی میگی شهرزاد؟
_آره اینقدر حرف نزن دیگهببرو حایر شو که تا نیی ساعت دیگه دم دریی.
_با...باشه.فعال بای.
_خداحافظ.

و گوشی را ق
قصه یازد

خ کردم...

ی:

نزدیک به03دقیقه بعد شهها د ماشههین را دم در خانه ی الناز پارو کرد.من
پیاده شدم و جلو رفتی و زنش خانه را زدم.به یک دقیقه نرسید که الناز در را باز
کرد و بیرون آمد.بعد از سههالم و احوال پرسههی گفتی:الناز تو شهها د امیری رو
میشناسی/

_کسی ست که اونو نشناسه؟ ور مگه؟وقت گیر آوردی؟
_آخه تو اون ماشینه نشسته!

شمانش گرد شدند.گفتی:پسرعمه ی آرینه.فقط گفتی که یهو جانموری و
جیغ و داد نننی آبروی منو ببری!

_ جدی میگی شهههرزاد؟ مون شهها د امیری ِ بازیگر؟ وای خدا بپت را
وایسادی؟زود باو بیا دیگه!

دم گوشش گفتی:سنگین رفتار کن الناز جون مادر
الناز دستی را کشید و گفت :شی ب

!

وق و شوقمو میذارم واسه بعد صیغه!
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در مین لح ه در ماشین باز شد و شا د از یک در و آرین از در دیگر پیاده
شههدند.سههتیال ی ند لح ه بعد پیاده شههد .شههمان الناز برق زد اما خیلی
خانومانه و باوقار سالم کرد.ستیال را که معرفی کردم و با ی دست دادند الناز
گفت:شهههرزاد اونقدر از برام تعریف کرده بود که دوسههت داشههتی ببینمت
ستیال جون!

شهها د گ فت:خانوما تشههریف بیارید تو ماشههین بحث رو ادامه بدید.الناز
خانوم شما بفرمایید که اینا

ی دنبال شما بیان!

النز که کیلوکیلو قند در دلش اب میشد به سمت ماشین راه افتاد و سوار شد
ما ی سههوار شههدیی.در راه الناز گفت:واقعا جا خوردم وقتی شهههرزاد گفت
میمواین محرم بشین.

آر ین پرسید:برای ی؟
_ خب ع یبه استادباونروز که شهرزاد گفت ی بینتون بوده فنر کردم دیگه
تموم شده!

آرین با لحنی که با اسههتاد م ِد دانشههگاه کلی فرق داشههت گفت:خانوما

میشه با  0تا رلط کردم ببمشید و یه قشنگی عزیزم شنیدن سر راه میانبمگه نه
عزیزم؟
و به من که پشهت سهرو نشهسته بودم نگا ی کوتاه انداختبالناز به آرامی
خندید و ستیال گفت:خدا شانت بدهبکاو ینی بود این

وری ناز ما رو بمره!

شهها هد از داخهل آینهه نگا ش را روی سههتیال ثابت کرد و گفت:مگه من
مردم؟خودم نازتو میمرم!
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سهتیال وق کرد و به صندلی ماشین تنیه داد آرین گفت:با این حساب فنر
کنی عروسیمون رو

ی زمان بگیریی!

زیر شمی به ستیال نگاه کردم که داشت به آینه نگاه مینرد و با شا د شی
در شهی شهده بود.گفتی:توروخدا ستیال براو لبمند ژکوند نز ا ن تصادف
میننه کار به محرم شهدن ی نمیرسه ه برسه به ازدواجبآقا شا د حواست به
جلو باشه من ستیال رو سفت گرفتی در نره!

شهها د نیشههمندی زد و به جلو نگاه کرد.الناز دم گوشههی گفت:تا را ینی
زودتر از ما دست به کار شده!

من ی آرام گفتی:آره بابا دلتو صابون نزن.اینا0ما ه مو میشناسن خیلی ی
عاشقن فقط میترسن حرفی از ازدواج بزنن.

_واببرای ی؟
_تنلیفشههون باخودشههون معلوم نیس هت.میموان مو خوب بشههناسههن بعد
تصمیی بگیرن.

الناز با خنده اما آرام گفت :مین شناخت
_نهب ی ستیال دخر مقیدیه ی شا

اس که آدمو مینشونه خونه و...

د عاقل و با شمصیته.بچه که نیستن!

آرین گفهت:شهههرزاد ...فردا میموام برم واسهههه خونهدن نههایی آ نهش
جدیدم.میتونی بیای؟
_نمیدونی اگه تونستی خبر میننی
شا د گفته:از دستش نده شهرزاد این آ

نگه پرفنته!

***
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روز بعهد فرزاد خهانهه نبود.مهادرم را بهه حیهاط بردم و پتویی روی پا ایش
کشیدم.خودم روبرویش روی تمت نشستی و گفتی:مامان منو ببمش که برای
کارام از

اجازه نگرفتی...

مادرم فقط نگا ی مینرد.به شههمانش نگاه کردم و گفتی:من...من دیروز با
آرین...استاد دانشگا مو میگی ...موننه میرفتی خونه شون واسه کار...با اون
صهیغه محرمیت خوندم.مامان اون منو خیلی دوست داره...منی واقعا احتیاج
دارم که ینی دوسهتی داشهته باشه.دلی میمواد ینی رو داشته باشی که روو به
عنوان یهه تنیهه گهاه،یهه امیهد واسههه زنهدگی حسههاب باز کنی.مامان دلمور
نشو...میدونی دوستی داری.منی عاشقتی اما من ینی رو میموام که عشقش رو
بهی ابراز کنه...اصههال به این جنبه فنر ننردم که ون پول داره با او ازدواج
کنی و خودمو ن ا بدم ...نه به خداباما تا ینی دماه دیگه قضیه علنی میشه و
آرین بهه مهه میگه که من محرمشههی.اونوقت ردومون با ی میریی یه جای
بهتری زندگی میننیی...شاید فرزاد ی باالخره درست شد.به خدا ویعمون از
این رو به او رو میشه!

مادرم مثل میشهه بی صدا و بی حرکت فقط نگا ی کرد...فقط نگاه...سرم
را روی پا ای لمسهش گذاشههتی و در خیالی تصههور کردم مثل بچگی ا سههرم
روی پای مادرم اسهت.او روی سهرم دست مینشد و برایی قصه میگو ید.قصه
ای پریان...از مان قصههه ایی که شهها زاده ی قصههه میشههه دختر فقیر را
میمواسهت...اشهنی جاری شهد...گفتی:مامان دلی واسه شنیدن صدا تنش
شده.صدای گرم و مهربونت  ...نوزم تو گوشی صدا رو که میگفتی شهرزاد
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بیا وسهایلتو از تو پذیرایی جمخ کن...وقتایی که بابا از سهرکار برمیگشت و تو
میرفتی اسههتقبالش.کتشههو ازو میگرفتی و میگفتی:سههالم محمد آقابخسههته
نباشیببیا بشین ا ن برا یه ایی میریزم که خستگیت در بره.بابا ی با مه
خسههتگیش نمیهذاشههت بری .میگفت:نمیمواد مریی بانو...بیا بشههین کنارم
ببینمهت هایی رو بعدا میمورم...آش مامان قدر دلی واسههه بچگی ا تنش
شههده.واسههه خونه ی درختی که بابا واسههه من و فرزد درسههت کرده بود..کاو
برمیگشههتیی به مون موقخ ابا ن ک اسههت اون بابای مهربون؟اون شههادی
بچگی؟ک هاسههت اون فرزادی کهه بها ام مهربون بود و مبازی خوب تموم
بچگی ام بود؟ را این ور شههد؟مگه تو و بابا براو ی کی گذاشههتین؟دلی
تنگه مامان...دلتنش تموم خاطرا قشهنش بچگی که حاال شدن مثل یه قاب
عنت قدیمی روی یه طاقچه ی خاو گرفته...خدایا انصافتو شنر که ر چی
بدبمتیه مال فقیراست و ر

ی خوشیه واسه پولدارا!

سرم را بلند کردم  .شمان مادرم پر از اشک بود و گونه او خیت.به آرامی
و نرمی اشنهایش را پاو کردم و گفتی:قوربونت بشی ...ببمش ناراحتت کردم
...اصههال میای بریی بیرون؟قراره آرین بیاد بریی اسههتودیو که آ نگشههو گوو
بدم.تو ی میبرم دومادتو ببینیبمیای؟
مادرم با حرکت شی جواب داد:آره
قصه دوازد ی
 4روز دیگر ی گذشههت و آرین آنقدر درگیر کار ای رفتنش بود که تنها یک
بار خارج از داشهنگاه دیدمش.حت رریبی داشهتی.تصور ایننه دو فته او را
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نبینی برایی خیلی سمت بود.او ی مین حت را داشت و معلوم بود رایی به
رفتن نیست.آنروز ساعت 3عصر با گوشی ام تماس گرفت :سالم خانومی!

_سالمب وری؟
آ ی کشید و گفت:خوب نیستی.دلی نمیمواد از خداحاف

ی کنی.

_ آرین با بی قراریت منو میترسههونی...حت میننی از دو فته بیشههتر طول
مینشه نبود

.

_نه فدا شی...قول میدم بیشتر نشه.به ر حال ...میشه امشب ببینمت؟
_آرین...فرزاد تا فرداشب خونه نمیاد باباد پیش مامانی بمونی
_خب به ستیال بگو دو سه ساعت مواتب مادر

باشه.

_زشته آرین!
_پت من میام.

_در و مسایه ی میگن؟نه عزیزم
با دلموری گفت:شهرزاد من میموام قبل رفتن با ا خداحاف

ی کنی.

_فردا ساعت ند پرواز داری؟
ساعت 3صبح.فقط 11ساعت دیگه مونده.

_بیا سر خیابون اون ا منت
_پت حاتر شو .ا

رم.ولی بیشتر از 1ساعت نمیتونی بمونی.

ن میام.

_باشه.خداحافظ.
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نیی سهاعت بعد حایهر که شدم ستیال زنش در را زد .در را باز کردم و وقتی
وارد حیهاط شههد گفتی:شههرمنده سههتی.آرین فردا میمواد بره میموام با او
خداحاف

ی کنی1.ساعت بیشتر طول نمینشه.

سههتیال بها لحن مو یهانه ای گفت3:ثانیه و خداحافظ گفتن...بقیه و رو
میمواین ه کار کنین؟
_ستیال!!!
_درد و ستیالببیا برو ببینی!

از خانه خارج شدم.یک مانتوی مشنی تا روی زانو و شال آبی نفتی پوشیده
بودم.به عالوه یک جین آبی.سهرخیابان که رسهیدم و منت ر آرین شهدم کی کی
استرس گرفتی.ق عا من ورو از خداحاف ی کردن یک خداحافظ گفتن ساده
نبود.در نهد روز اخیر جز ایننهه دسههتی را بگیرد بها من برخورد دیگری
ناشههت...یعنی فرصههت و موقعیتش پیش نیامده بود اما حاال...تصههور ایننه
برخوردی بینمان صور بگیرد سمت بود.ب ه خودم دلداری دادم:شهرزاد اون
ا ن محرم توهه...شو

رته،عاشقته،عشقته.. .ازو که نباید بترسی.

زیر لبی جواب خودم را دادم:میدونی نباید بترسی ولی میترسی...

صههدای بوق ماشههینی توجهی را جلب کرد.دو پسههر جوان داخل یک پراید
مشنی بودند پسری که کنار راننده نشسته بود گفت:بیا سوار شو جنیفر!

جوابش را ندادم.دیدم ماشهین سوناتای نوو مدادی رنش آرین جلوی پراید
متوقف شههد.شههی نتی گل کرد و رو به پسههر ا گفتی:منت ر بهتر از تو بودم که
رسید!
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و در برابر شهمان گرد شهده ی آنها در سوناتا را باز کردم و سوار شدم...از
حرفی که زده بودم خنده ام گرفت ا ن ه فنری در موردم مینردند؟
آرین گفت:مزاحی بودن؟
_آره...خودم دکشون کردم.

آرین کمی خشن گفت:دیگه با یچ مزاحمی منالم نشو...خب؟
برای ایننهه لج ننند و حسههاس نشههود خودم را لوس کردم و گفتی :ر ی
عشقی بگه!

آرین ی مهان ور کهه میمواسههتی شهههد و مهاشههین را بهه حرکهت در
آورد.گفتی :ه*و*س بستنی کردم.

_سرما میموریب

وا داره سرد میشه!

_خسیت خودم میمرم فقط ببرم دم یه بستنی فروشی.

_ ه رب ی به خساست داره؟واسه خود

میگی!

_یا بستنی یا طالق!!!
زد زیر خنده و گفت:پت ارزو من با بستنی ینیه!
به شوخی گفتی:بستنی بیشتره!

پوفی کرد و گفت:وقتی ادای بچه ا رو در میاری واقعا بچه میشههیب-کمی
منث کرد و گفت-:منی عاشق بچه م ببریی بستنی بموریی بچه کو

ولوی من!

به سمتش مایل شدم و بی آننه به خودم فرصت فنر کردن بد ی تا خ الت
مانعی شههود گونه او را ب*و*س هیدم و بعد سههر جایی نشههسههتی.آرین مو یانه
گفت:داریی به جا

ای خوب خوب میرسیی!!
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پت حدسهی درسهت بود.آرین امشهب از من به سهادگی نمیگذشتبحرفی
نزدیی .ند دقیقه ای سههنو برقرار شههد تا ایننه آرین ماشههین را کنار خیابان
پارو کرد و گفت:بیارم این ا یا داخل میموری؟
_میام داخل.

و از ماشین پیاده شدیی.آرین به سمتی آمد و دست پی را در دست راستش
قفل کرد و با ی به سمت یک بستنی فروشی رفتیی.وارد که شدیی آرین پرسید:
ی دوست داری؟
کمی فنر کردم و گفتی:آیت پک شنالتی.
آرین رو به صاحب بستنی فروشی گفت:آقا 2تا آیت پک شنالتی.

بعد در مان حال که دستی را می فشرد به سمت لز خانوادگی که طبقه باال
بود رفتیی .در ند دقیقه ای که منت ر بودیی تا گارسهون سهفارشههمان را بیاورد
آرین گفت:رفتن خیلی برام سمته
_آرین من خیلی بهت وابسته شدم...

_ صههبر داشههته باو شهههرزادم...کمتر از یک ماه دیگه تو برای میشههه زن
رسمی و قانونی من میشی!

_منت

ر اون روزم!

_اما من منت

ر شبشی!

سرش شدم و گفتی:خیلی بی حیایی آرین!

آرین ریز خندید و گفت:باز جعبه مداد رنگیتو در آوردی؟
به شوخی تشر زدم و گفتی:نیشتو ببند مرد گندهببی حیاب
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یز!

آرین دستی را که نوز در دستش بود محنی فشرد و گفت:مواتب انگشتای
خوشگلت باو خانوم کو

ولو!

_این به منزله اعالن جنش بود؟
_نه...یه تهدید کو

ولو بود!

و دستی را ر ا کرد.گارسون با یک سینی جلو آمد و آیت پک ا را جلویمان
گذاشت و گفت:نوو جان.
وقتی رفت من آیت پک خودم را برداشتی و گفتی:تاحاال نموردم!

آرین با تع ب پرسید:جدی میگی؟
_آره...نموردم خب!
_بمور نوو جونت.

نی را وارد د هانی کردم و مهک زدم.بها وقی میموردم کهه نگاه کردم و دیدم
آرین حتی به آیت پنش دست نزده و دست به سینه به صندلی تنیه داده و مرا
نگاه می کند.وقتی دید نگا ش میننی با خونسردی تمام و بی آننه نگا ش را
برگیرد آیت پک را برداشت و به د ان برد.فنر ایننه فردا می رود و تا مدتی او
را نموا ی دید کامی را تلخ کرد.آیت پک را روی میز گذاشتی و گفتی:کاو می
شد نری.
_میدونی که نمیشه!

دوبهاره نی را وارد د هانی کردم و اینبهار بهدون وق و عالقهه خوردم.آرین
گفت:شههرزادم...خانومی...من روز بهت زنش میزنی.نذار قید مه یز رو
بزنی و بمونی.این سمینار واسه آینده شغلیی خیلی مهمه.
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_مگه قراره ه تغییری تو شغلت به وجود بیاد؟
_ اگهه بتونی میموام یهه تهاییهدیه واسههه تدریت تو دانشههگاه برکلی آمرینا
بگیرم.البته تو رو ی با خودم میبرم بفقط دعا کن کارا اون وری که میموام پیش
بره...

_دعا میننی

یزی که به صالحته اتفاق بیفته...

ند دقیقه بعد از بسههت نی فروشههی خارج شههدیی و سههوار بر اتومبیل به راه
افتادیی.پرسیدم:ک ا میری؟
جواب داد:نمیدونی...فنر نننی دوست داشته باشی بریی خونه من....
_نه...نمیموام...

_برای

ردومون بهتره!

و نیشمندی زد .گفتی:پت ک ا میموای بری؟
_ا

ن میفهمی.

تقریبها یک ربخ در خیابانها پرسههه زدیی تا باالخره در انتهای یک کو ه بن
بسههت و تهاریهک ترمز کرد ...تپش قلبی بهاال رفهت.او ی نفت های عمیق
مینشید.به سمتش

رخیدم و گفتی :آرین...

سهرو را به سهمت من رخاند.دیدم به لب ایی زل زده.با صههدایی لرزان
گفتی:برام سوراتی ی میاری؟
بدون آننه نگا ش را از لبهایی بگیرد زمزمه کرد :ی دوست داری؟
_ ر

ی که تو دوست داری!

وقتی دیدم کی کی به من نزدیک میشود آرام شمهایی را بستی...نمیدانستی
مه در اولین ت ربه این حت وحشتناو را دارند یا فقط من این
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ور بودم...

دقیقه ای بعد وقتی از من فاصههله گرفت لبمند کو نی زدم و سههرم را روی
شانه ی آرین گذاشتی بعد گفتی:زود برگرد آرین...من بی تو طاقت نمیارم...

قصه سیزد ی
آرین رفت ...نتوانسهتی برای بدرقه او بروم .ی زمانش مناسههب نبود و ی
ایننه با مادر و خوا رو میرفت و مسهلما افراد فامیل ی برای بدرقه شان می
رفتندو من نباید آرین و خودم را لو میدادم...

5روز بعد وقتی فرزاد ی برگشههته بود و داخل ال داشههت با موبایلش ور
میرفهت گفتی:فرزاد من میرم بیرون تها 0سههاعهت دیگه حدودا برمیگردم...تا
برنگشتی جایی نری

ا!

سرو را بلند ننرد.در مان حالت پرسید:ک ا میری؟
_میرم خونه ی آقای م د.رفتن مسافر

ون به باربونشون و خدمتنارشون

اعتماد نداشتن کلید رو دادن به من که برم خونه رو تو نبودشون تر و تمیز کنی و
به حیاط برسی.

باالخره منت بر دیده گذاشهت و سر بلند کرد و پرسید:خونه ی مین استاد
دانشگا ت؟
_آره ...مون
_کی برمیگردن؟
_دو

فته دیگه.

_خیلی خب برو من جایی نمیرم.

_قرصای مامان یاد

نره.
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_ساعت ند؟
_اون صورتیه ساعت.0سفید کو

ینه که تو شیشه ست ساعت3و نیی.

_باشه میدم.
_خداحافظ.

از خانه خارج شدم و بعد از حدود یک ساعت به خانه رسیدم.دم در بودم و
میمواستی وارد شوم که صدایی را شنیدم:ببمشید خانوم...

برگشتی .زن جوانی بود که از در خانه ی بغلی خارج شده بود.عینک آفتاب ی
شیک و گران قیمتش را در آورد و گفت:شما با این خونواده نسبتی دارید؟
_ نه...آقای م د اسهتاد دانشگا ی ستن.خواستن تو نبودشون بیام به خونه
سر بزنی.کلید دارم...

_ببمش که سوال کردم.به

رحال جانب احتیاط رو باید رعایت کرد.

بعد ی به سمت اتومبیل مدل باالی شاسی بلندو که کنار خیابان پارو بود
رفت و سوار شد.من ی بی خیال در را باز کردم و وارد حیاط زیبا و بزرک خانه
ای شدم که ند ما

ی میشد قدم به درون آن نگذاشته بودم.

***

دو روز گذشت و فرزاد درست از مانشبی که از خانه آرین بازگشتی رفت و
خبردار نشههدم که ک ا رف ت و را رفت؟ب...باز مادرم را به سههتیال و مادرو
سپردم و به خانه ی خانواده ی م د رفتی.وارد خانه که شدم بدون ایننه داخل
سهاختمان اصهلی شهوم مشغول جمخ کردن برگهای خشک برک ریزان پاییزی
شههدم.حدود 13دقیقه بعد زنش در زده شههد.به سههمت در رفتی و قبل از باز
کردنش پرسیدم:کیه؟
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صهدای مردی از آنسهوی در به گوشی رسید:سروان مقدم ستی از کالنتری
...101در رو باز کنید.

بها تع ب و سههردرگمی در را باز کردم و در مقابلی یک اتومبیل بنز پلیت و
یک مرد با لباس شمصی و یک زن ادری دیدم.پرسیدم:کمنی از من ساخته
ست؟
سروان مقدم گفت:باید برای جواب دادن به یه سری سواال

بیاید کالنتری.

_ ه سواالتی؟
_در مورد دزدی از این خونه!

پوزخندی زدم و گفتی:اما این خونه که به ن

ر نمیاد دزد بهش زده باشه!

_ از بیرون بلهبستوان جعقری بهشون دست بند بزنید.

نوز ما و مبهو به حرف ایی که شههنیده بودم فنر می کردم.یعنی فنر
می کردنهد من دزدی کرده ام؟ را نین فنر می کردنهد؟ ه مدرکی علیه من
داشتند؟
به زور گفتی:اجازه بدید کیفمو بردارم.

و از روی سنویی در نزدینی در کیفی را برداشتی و اجازه دادم زن ادری که
ستوان جعفری خ

اب شده بود به دستی دستبند بزند.بغض گلویی را فشرد.

_به خدا اشتباه میننید!
_تو کالنتری معلوم میشه!
_آخه جناب سروان!
_خانوم تمام مدارو علیه شماست پت بیمودی کتمان نننید!
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در کمال ناباوری مراه ستوان جعفری سوار اتومبیل شدم.سروان مقدم ی
جلو کنار راننده که یک سرباز وتیفه بود نشست و در حالی که بی سیی دستش
بود گفت:راه بیفت.

ماشین به حرکت در آمد.در طول راه یچنت حرفی نزد.اشک در شمانی
جمخ شهد.تصهورو را ی نمینردم که روزی دسهتبند به دست به اداره پلیت
بروم.کالنتری ند خیابان آن رف تر بود .وقتی ماشههین داخل حیاط کالنتری
متوقف شههد سههروان مقدم پیاده شههد .سههتوان جعفری ی ینی از لنگه ای
دستبند را باز کرد و به دست خودو بست بعد پیاده شدیی.سروان مقدم جلوتر
میرفت و ما ی پشت سرو به سمت ساختمان کالنتری میرفتییی.وقتی داخل
سهاختمان کیفی را تحویل دادند سهروان مقدم که مرد جوانی حدود سی ساله
بود و

ینل ورزیده ای داشت گفت:ستوان جعفری ببرو بازداشتگاه.

ستوان جعفری ادای احترام کرد و گفت:بله قربان
بعد ی مرا به دنبال خودو کشههید و به طبقه پایین که بازداشههتگاه ا در آن
قرار داشههت برد.مرا به بازداشههتگاه زنان برد و تحویل نگهبان آن ا داد.در تمام
این مد و تا وقتی که وارد بازداشتگاه خالی از م رم شدم و در را پشت سرم
بسهتند بغضی در گلو داشتی اما وقتی یک گوشه نشست و پا ایی را در آروو
گرفتی بغضهی شنست و زار زار گریه کردم.حتی نمیتوانستی افنارم را جمخ و
جور کنی.نمیدانی

قدر گذشت که در باز شد و نگهبان گفت:بیا بیرون.

بلند شدم و به آرامی به سمت در رفتی.زن باز به دستی دست بند زد و بازویی
را گ رفت و با خود به طبقه دوم برد.دری را که رویش نوشته بود" اتاق بازجویی"
.با خواندن اسی اتاق بازجویی تنی لرزید.نمیدانستی
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ور میموا ند بازجویی

کنند.وارد که شهدیی اتاقی را دیدم و ند صندلی و یک میز در خود داشت و
دید.در اتاق ی
پن ره ای داشهت که از آن میشههد اتاق دیگری را که آنسههو بود
ِ
کنار پن ره بود.دو مرد آن ا بودند .زنی که مرا آورده بود ادای احترام کرد و در را
پشهت سهرمان بسهت و گفت:متهی پرونده شهماره()...رو آوردم.سروان مقدم
میموان ازو بازجویی کنن.
ینی از دو مرد بلند شد و گفت:بیاریدو داخل.

در اتاق آنسهوی شهیشه رفت.برروی صفحه کلید کنار در ند
و به سهمت ِ

دکمه را فشههرد.صههدای بوق کوتا ی آمد و در باز شههد.زن مرا به سههمت اتاق
برد.وارد که شدم گفت:برو بشین االن میان.

و بعد در را بست.این اتاق کو تر ،تارینتر و ساده تر از اتاق قبلی بود.دیوار ا
سهفید بودند و یک میز وبی کو ک وسط اتاق بود که دو صندلی رو طرفش
قرار داشههتند.به مراه یک پارآ آب و یک لیوان.با قدم ای سههسههت و بدون
تعادل به سهمت میز رفتی و روی صهندلی نشهسهتی.به آینه ی بزرگی که سمت
راسههت من روی دیوار قرار داشههت نگاه کردم .رنگی مثل مرده سههفید شههده
بود .شههمانی قرمز بود و دسههتانی می لرزید.دیگر حتی توان گریه کردن را ی
نداشتی.سرم را روی میز گذاشتی و نفت ای عمیق کشیدم .ند دقیقه بعد در
باز شههد و مان پلیت خوو قیافه و خوو ینل،سههروان مقدم در حالی که
پوشه ای دستش بود وارد اتاق شد.سرم را بلند کردم و صاف نشستی .شمهایی
را با دست پاو کردم و با نفسی عمیق خودم را آرام کردم.سروان مقدم روبرویی
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نشهسهت.پرونده را روی میز گذاشت و باز کرد.خودکاری از جیبش در آورد و
بی آننه نگا

ی کند گفت:...

قصه هارد

ی:

_اسی...

به آرامی گفتی:شهرزاد فرخزاد
_ ند سالته؟
_22سال.

_م ردی یا متا ل؟
_م

رد.

یک سری اطالعا دیگر را

ی پرسید و در آخر گفت:خب؟...توییح بده!

_ یو؟
_دزدی از اون خونه...
_من که گفتی کار من نیستبمن بی خبرم!
_ اونو که قبال گفتی،حاال راستشو بگو.
_به خدا راست میگی!

_ خانی فرخزاد دیروز صبح به ما گزارو دادن که یه دزدی از اون خونه اتفاق
افتاده.طبق گفته ی مسههایه ا صههبح وقتی از خونه بیرون میان می بینن در
ماشین رو کامال بازه.مشنوو میشن ،میرن داخل خونه و میبینن مه جا به ی
ریمته.البته نمیدونستن ی برده شده ما ی نوز دقیقا نمیدونیی ون صاحب
ای خونه ایران نیسههتن و ما ی یچ شههماره تماسههی نه از خودشههون نه از
آشهنایانشهون نداریی.در واقخ مسهایه ا نداشهتن که به ما بدن.از مسایه ا
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سواالتی کردیی که آیا حرکت مشنوکی رو در این مد دیدن یا نه؟زن مسایه
گفهت روزقبل از دزدی شههما رو دیده که وارد خونه شههدی،با کلیدبما ی تو
بررسههی هامون متوجهه شههدیی که تمام قفل ا و در ا توسههط کلید و بدون
یچگونه فضههار و زوری باز ش هدن .در این مد

ی یچنت جز شههما وارد

خونه نشده و به مین خاطره که شما مضنون اصلی پرونده

ستی...

_ اما این درسههت نیسههت جناب سههروانبمن اگه دزدی کرده بودم که بر نمی
گشهتی توی اون خونه و مشغول تمیزی بشیبمی رفتی و پشت سرم رو ی نگاه
نمی کردم!

_خب این مسنله میتونه ندین جواب داشته باشهباما اول یه سوال،کلید اون
خونه دست شما ه کار میننه؟
_ اون ا خونه ی اسهتاد دانشهگاه من آقای آرین م ده.من حدود شهت ماه
اون ا به عنوان خدمتنار کار مینردم.از روی اعتمادی که به من داشههتن خونه
رو به من شپردن تا در نبودشون به خونه برسی
_شا دی ی برای این گفته

داری؟

_ بله من شهماره ی گوشهی خود آقای م د رو دارم.میتونید با اشون تماس
بگیرید و بپرسید
_خب شاید اعتمادشون به تو اشتباه بوده!

_ من زن آرین م هدمب ...ور میتونی به شههو رم خیانت کنی و از خونه ی
پدریش دزدی کنی؟
_االن که گفتی م

ردی!
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_یه فته ست به صور پنهانی به

ی محرم شدیی.

_ را پنهانی؟زن داره؟
_ نهه...راسههتش بهه خهاطر ترس از ممالفت خانواده و به کسههی حرفی
نزده.البته0نفر شا

د صیغه ی محرمیت ما بودن.

_کیا؟
_پسر عمه ی آرین و دو تا از دوستای من.
_شماره پسر عمه و رو بده!

_تو گوشیمه.حف

ش نیستی.

_اسمش یه؟
نمیدانسهت ی این کار برای شا د دردسر میشود یا نه اما واقعا به شهادتش نیاز
داشتی.گفتی:شا

د امیری...

سرو را بلند کرد و گفت :مون که بازیگره؟
_بله.
_ خیلی خوب بهش زنش میزنیی.برگردیی سرصحبت اصلی...

_ ِد آخه جناب سهروان کدوم صهحبت اصلی؟من اینهمه مدرو رو کردم که

بی ک*ن*ا*
_ما

یی رو ثابت کنه!

ی مدارو خودمونو داریی خانوم.

_باور کنین من بی ک*ن*ا*

ی .من از اون خونه دزدی ننردم!

_ خیلی خب پت برمیگردی بازداشتگاه تا تصمیی بگیری حرف بزنی!
***
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دیگر شههب شههده بود.حوالی سههاعت9بود که در باز شههد و نگهبان باز مرا
خواسههت.به دسههتی دسههتبند زد و مرا با خود به طبقه باال برد.کالنتری خیلی
خلو تر از تهر شهده بود.فقط ینی دو سرباز در حال رفت و آمد بودند.زن
مرا به اتاقی برد و وقتی وارد شههدم که سههروان مقدم با مردی که پشههتش به من
اسهت صحبت مینند.با ورودمان ر دو به سمت ما برگشتند و دیدم که آن مرد
شا د است.با دیدنی بلند شد و به سمتی آمد و گفت:خوبی شهرزاد؟
زن از اتاق خارج شد.بغضی باز شنست و گفتی:شا د کار من نبوده.من این
کار رو ننردم!
د گفت:میدونی...میدونی گریه ننن.

شا

سههروان مقهدم گفهت:خهانوم فرخزاد بیاید بشههینید.آقای امیری شههما ی
مین

ور.

در نهایت ر سهه نشهستیی.سرم را پایین انداختی و به دستبندی که به دستی
بود نگاه کردم و به ارامی گفتی:نمیمواسههتی برا دردسههر بشههه.م بور شههدم
شا

د...

شا د در جوابی گفت:اگه خبرم نمینردی ناراحت میشدمبآرین تو رو به من
سپرده!

سههروان مقدم گفت:خب؟خانوم فرخزاد فنراتون رو کردید؟حرف دیگه ای
ندارید؟
نهاگههان جرقه ای در نی زده شههد.کن ناوی در مورد محل خانه و زمان
برگشههتن خهانواده ی م هد...ور رفتن بها کلیهد ای من مان شههب قبل از
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دزدی...ریب شدنش از شب دزدی...سابقه ی خرابش...باز شدن در ا بدون
فشار و با کلید ه معنی دیگری میتوانست داشته باشد؟
یعنی امنان داشت که فرزاد عامل این دزدی بوده باشد؟
مثل اسپند روی آهش شدم و به سرعت گفتی:جناب سروان من حدس میزنی
کار کی باشه!

_کی؟
با شرمندگی گفتی:برادرم.

شا د با تع ب پرسید:برادر ؟
_ آره...فرزاد خیلی نهاخلفههبدرسهههت از شهههب دزدی ریبش زده و خونهه
نیومهده.روز قبهل از دزدی دیهدم داره بها کلیدای اون خونه ور میره اما ا میت
ندادم.جناب سروان اون سابقه دار ی

ست!

سروان مقدم گفت:گفتی فرزاد؟فرزاد فرخزاد؟
_بله.سه سال پیش به جرم دزدی افتاد زندان.

_ استعالم میننیی و سابقه و رو در میاریی اما متاسفانه تا وقتی که برادرتون
دستگیر نشده باید مین ا بمونید
با ناراحتی رو به شهها د گفتی:شهها د مادرم تو خونه تنهاسههت.سههتیال ی
پیششهببه ستیال بگو

ه اتفاقی افتاده .بگو مواتب مامانی باشه.

شا د گفت:باشه تو نگران نباوب-بعد بلند شد و رو به سروان مقدم گفت-:
من رطور شده با آرین تماس میگیرم و میگی خودشو برسونه
با ناریههایتی گفتی:نه شهها د نگوباومدن اون یزی رو درسههت نمیننببذار
بمونه و کاراشو ان

ام بده.اون سمینار براو خیلی مهمه!
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شها د با عصهبانیت گفت:تو مهی تری یا اون سمینار کوفتی؟زنش به اتهام
دزدی دستگیر شده اونوقت آقا بیفته دنبال کارای دانشگا ش؟
بعد ی خداحاف

ی کرد و با سروان مقدم دست داد و از اتاق بیرون رفت.

بعد از رفتن او از سروان مقدم پرسیدم:حاال ه میشه؟
سروان مقدم که پشت میزو نشسته بود گفت:باید عنت فرزاد رو به واحد
ها بهدیی تا دنبالش بگردن .باید پاتوق او رو پیدا کنیی.شههمام باید بهمون
کمک کنید...
***

 3روز دیگر ی گذشههت .فرزاد نوز پیدا نشههده بود اما سههروان مقدم گفت
خیلی به او نزدیک شده اند و ق عا ترف ینی دو روز آینده دستگیرو خوا ند
کرد.من ی در بازداشتگاه بودم.زنان خالفنار و خرابی می آمدند و میرفتند اما
من مان ور آرن ا بودم...در این مد سهتیال و شا د می آمدند و سر میزدند
دلگرمی میهدادنهد اما یزی در رفتارشههان بود که متوجه نمیشههدم0.روز از
بازداشت شدنی گذشته بود که باز زن نگهبان صدایی کرد.زیر نگاه سنگین2زن
دیگری که با من بازداشت بودند برخاستی و از اتاقک خارج شدم.زن به دستی
دستبند زد و مرا به اتاقی برد که اتاق مالقا نام داشت.برای مالقا با شا د و
ستیال 2،0بار به ان ا رفته بودم.وارد اتاق که شدم روی صندلی نشستی .زن ی
از ااتاق خارج شههد و من ماندم و یک اتاق خالی.بی حرکت به دسههتبند فلزی
روی دسهتانی زل زده بودم که در باز شهد و کسهی وارد شهد.سرم را به سمتش
برگرداندم و با دیدن کسی که آن ا کنار در ایستاده بود به سمتی بلند شدم...در
حالی که بغش گلویی را گرفته بود نالیدم:آرین...
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قصه پانزد

ی:

آرین در را پشهت سهرو بسهت و به من خیره شهد.بیچاره شوکه شده بود.با
دیدن ویهخ خراب من،با دیدن دسهتبند فلزی دور مچی...از پشت اله ای از
اشک میدیدمش.آرین در حالی که دستش روی دستگیره بود سرجایش خشک
شده بود.با گریه گفتی:آرین کار من نیست...من از خونه تون دزدی ننردم.قسی
میمورم من ک*ن*ا*

ی ندارم...

آرین بهاالخره بهه خود آمهد .بهه سههمتی آمهد و گفت:الزم نیسههت قسههی
بموری...م

مننی کار تو نمیتونه باشه...تو شهرزاد پاو خودمی...

بعد مرا در اروو امنش کشید.سرم را روی شانه او گذاشتی و باالخره بعد
از نهدین روز دوبهاره آرام گرفتی .قهدر در این مد دلتنگش شههده بودم و
قهدر در نبودو عهذاب کشههیهدم...در مان حالت که در آروشههش بودم
گفت:دیگه یچوقت تنها نمیذارم...نباید تنها میذاشههتی،نباید این اتفاقا
می افتاد...البته جای امیدواریه که فرزاد به زودی دستگیر میشه...سروان مقدم
گفت بهی.

_ارین شرمنده م به خدا.نمیدونی

ور سرمو جلو باال بگیرم.فرزاد مایه

ی شرم و ننش منه.

_من عاد ندارم ک*ن*ا*ه کسهی رو به پای کت دیگه بنویسی.حساب تو
از برادر

جداست.مهی اینه که من به تو و عشقمون اطمینان دارم.

و باالخره ر ایی کرد.وقتی روی صندلی ا روبروی ی نشستیی آرین دستانی
را گرفت و نگاه رمگینی به دستبند سرد روی دستانی انداخت.بعد گفت:شا د
 0روز پیش بهی خبر داد.بی مع لی رفتی کهه بلیط بگیرم اما برای مونشههب

www.ketabha.org

پروازی نبود.اولین تهاریخ مین امروز بود.ا نی فقط 2سههاعته که از فرودگاه
بیرون اومدم.

_من به شا د گفتی بهت نگه اما قبول ننرد ...نمیمواستی برنامه ا به ی
بموره.

_گور بابای برنامه

ام تو مهمی!!

لبمند بیحالی زدم و گفتی:حاال ی دزدیده شده؟
_ اون ور که شها د میگفت یه سههری جوا را که مامانی با خودو نیاورده
بهود و تهو گهاو صههنهدوق بود .نهد تها م سههمهه قیمتی و تروف نقره و
کریستال...سرجمخ31میلیون میشه تقریبا.

_ امیدوارم زودتر فرزاد گیر بیفته.حقشههه.خوشههحالی از ایننه 2،0سههالی
زندونی میشه و من و مامانی میتونیی نفت راحتی بنشیی.

آرین گفت:آره.این ور برا بهتره-.بعد کمی پرانرژی تر گفت -:اگه بدونی
ه یزایی برا سههورا آوردم...تمام سههلیقه م رو مصههرف کردمبم مننی
عاشقشون میشی!
با لبمند کمرنگی گفتی:من فقط عاشق یه نفر میشی...
***

روز بعد فرزاد دستگیر شد...من ی اینبار بدون دستبند از بازداشتگاه خارج
شههدم.آرین دم در اتاق سههروان مقدم ایسههتاده بود...با دیدن من که به سههمتش
میرفتی لبمند دلگرم کننده ای زد.روبرویش که ایستادم پرسید:خوبی؟
_خوبی...ولی فرزاد...

_میفهمی

ی میگی...
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_ ر ی

ی باشه برادرمه...

در را بهاز کرد و اجهازه داد اول من وارد اتهاق شههوم.دو نفر داخهل اتهاق
بودند.سروان مقدم که پشت میزو نشسته بود و فرزاد که با دستبند بر دست و
سهری افننده روی صهندلی رمی و کی ارتفا نشهست بود.با ورود ما ر دو
نگها مهان کردنهد.اخی کردم و جلو رفتی.جلوی فرزاد کهه نشههسههتههه بود
ایسهتادم...سنگینی نگا ی م بورو کرد بلند شود و روبرویی بایستد...سرو
را کهه بهاال گرفهت برای اولین بار فرزادی را دیدم که طلبنار نبود،بد اخالق و
شههرور نبود.برادرم را دیدم ...مانی که پاو بود ...مانی که مبازی و حامی
تمام کودکی ایی بود ...ه شد که نین شد؟این نگاه رمگین حنایت از ه
داشهت؟شهرمنده بود؟ نگران خودو بود؟نگران من بود یا اتفاق بدتری افتاده
بود؟ در ند روز گذشته برای خودم تصور کرده بودم که اگر ببینمش سریخ به
او سیلی بزنی و بگویی:بنازم به ریرتت!

اما نمیتوانستی...او رکه بود ...ر ه کرده بود...باز برادرم بود ...برادری که
خاطرا خوبی ی از او داشتی ...مانی که وقتی دستی در بازی با او شنست
حالش از من بدتر شههد و پدر و مادرمان بیشههتر نگران او بودند ...اشههنی در
آمد...به ق ق افتادم...آرین بازویی را گرفت و کمک کرد بنشههینی...فرزاد با
صدای زخمی و عصبی گفت:به خوا

ر من دست نزن...

البته آرین ی کی نیاورد و گفت :یه؟ریرتی شههدی؟مگه تو حالیته ریر
یعنی ی؟وقتی فرار کردی تا شهرزاد به جا گیر بیفته و جور ک*ن*ا*ه تو رو
بنشههه خوا ر نبود؟ ها؟نترس خوو ریر ...خوا ر زن منهبوقتی دید
تنیه گا ی نداره به من پناه آورد...از دسههت تو و زندگی که براشههون سههاخته
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بودی ...دیگه نمیذارم دستت به شهرزاد برسه...مادرو رو که دق مرک کردی
دیگه نمیذارم به خودو آسیبی برسونی...

قصه شانزد

ی:

سرم را به سرعت به سمت آرین رخاندم و گفتی :ی؟
آریهن سههرو را پهایهین انهداخهت و گفهت :ی میمواسههتی بگی...امها
نتونستی...مامانت فردای روز دستگیر شدنت وقتی شنید ه اتفاقی واسه تو و
فرزاد افتاده ...قلبش ایستاد...رفت و راحت شد...

دسهتی را روی د انی گذاشتی و با شمانی که گشاد شده بود به لبهای آرین
که تنان میمورد نگاه کردم...نمیشههنیدم ه میگوید ...یعنی مادرم مرده بود؟
دروپ میگفت...آره حتما دروپ میگفت...دروره....دروره...دروره  ...مادرم
نمرده ...نوزم ی روی ویلچرو نشسته و ساکت و بی حرکت از پن ره اتاقش
به حیاط کو ک خانه کو

نمان نگاه مینند...

دسهت آرین روی دسهت پی که روی پایی بود نشست و مرا به خود آورد با
نگرانی نگا

ش کردم و گفتی:آرین تو که به من دروپ نمیگفتی!

آرین جواب نداد و با ناخشنودی به فرزاد

شی دوخت...

***

از سههاختمان کالنتری که بیرون آمدیی آرین گفت:میموای بذاریی واسههه یه
وقت دیگه؟
در مهاشههین را بسههتی و در حهالی که سههرم را به صههندلی تنیه داده بودم
گفتی:نه...باید برم پیشش.ک ا دفن شده؟
_امامزاده صالح.
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بعد

ی ماشین را روشن کرد و به سمت امامزاده راند.

در راه حرف نمیزدیی.سههنو را ترجیح میدادم...گریه مینردم اما نه برای
مرک مادرم را که میدانستی خودو ی مرک را ترجیح میداد به آن زندگی در
سنو

...آرین راست میگفت...رفت و راحت شد.

مادر بیچاره ی من یچوقت
گریهه مینردم برای ایننهه افسههوس میموردمِ .

سهمی از زندگی نبرد19.ساله بود که با پدرم ازدواج کرد ...مدیگر را دوست
داشتند اما ون پولی نداشتند زندگی سمتی را میگذراندند.بعد از سالها وقتی
توانسهتند روی پای خودشان بایستند و خانه ای بمرند و زندگی نرمالی داشته

قلب پدر
باشههند فرزاد با گندکاری ایش قلب بیمار پدرم را بازیچه گرفت و ِ
مهربهانی تهاب نیهاورد و خاو او را به درون خود کشههید.مادرم ماند و من که

دختری در ابتدای نوجوانی بودم و پسههری که مدام از دسههت کار ایش حرص
میمورد.آخر سهر ی مین حرص خوردن ا باعث آن سنته ی مغزی شد که
خانه نشینش کرد و م بورو کرد سنو اختیار کند ...و حاال در  03سالگی
مادر مهربانی مریی بانو به آروو خاو رفت...با شنیدن خبر زندانی شدن من
ِ
و فرار فرزاد...فرزاد...فرزاد...فرزاد .. .مسهبب ر ه که به سرمان آمده بود او

بود...خدایا من که حاللش نمیننی تو
نمیدانی

ی ننن!

قدر گذشت که آرین گفت:شهرزاد جان...پیاده شو...

و من به سهمتی از ماشین پیاده شدم...به قبرستان رسیده بودیی.آرین بازوی
مرا که بی حال بودم و ر آن ممنن بود نقش بر زمین شههوم گرفت و را نمایی
ام کهرد...جهلهو مهیرفتیی و بها رقهدم بهه دردی کهه روی قلبی بود افزوده
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میشد...داشتی میرفتی تا بر سر مزار مادرم گریه کنی...صدای الالیی ایی که
در کودکی برایی میمواند در گوشی طنین انداز شد...

در آخر وقتی متوقف شههدیی من ماندم و تپه ی خاکی کو نی که با ندین
شههاخه ی گل مسههتور شههده بود ...تلخ بود اما باید باور مینردم مادرم زیر آن
خهاکهها و گهل ها آرمیهده...کنار آن تپه ی خاکی زانو زدم و باالخره بغضههی
شنست...دیگر واقعا یتیی شده بودم...
***

بعهد از آننه بر سههر مزار مادرم به حدی گریه کردم که یزی نمانده بود از
حال بروم آرین به زور مرا بلند کرد و به التماس ایی که میمواستی کنار مادرم
بمانی

ی توجهی ننرد...

وقتی مرا با زور درون ماشههین نشههاند قبل از بسههتن در گفت:شهههرزاد داری
میمیری اینقدر ل

بازی ننن!

و من در میان ق ق

ایی گفتی:میموام بمیرم...میموام برم پیش مامانی...

آرین حرفی نزد در را بسهت و ماشین را دور زد تا پشت رول بنشیند...وقت ی
راه افتاد گفتی:ک ا میری؟
آرین در حالی که داشت بماری را تن

یی مینرد گفت:خونه.

_کدوم خونه؟
_خونه ی خودم...
_میموام برم خونه خودم...

_محاله بذارم بری اون ا...میری باز وایی میشی  ...تا یه مد نری اون ا
بهتره.
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_آرین!

_ میننه گفتیبمیریی خونه ی من...خونه ای که از این به بعد خونه ی تو ی
ست...

اصال حوصله و توان ممالفت نداشتی پت حرفی نزدم ...یچ یز برایی مهی
نبود ...مهه یز در ن رم رنهش باخته بود.فقط هره ی مادرم که لح ه ای از
جلوی شمانی دور نمیشد برایی معنا داشت...مادری که حسر داشتنش به
دلی ماند...

قصه فد

ی:

یک فته از آن روز گذشههت...من به خانه ی آرین رفته بودم و آن ا زندگی
مینردم...در ان یک فته خیلی یز ا به من ثابت شد....مهی ترین آننه آرین
انتماب درست زندگی ام بود...کسی که دوستی داشت...کسی که من را برای
یک لح ه نمیمواسههت و عشههقش ماندگار بود...مردی که به خاطر مردانگی
روی تمهایال خودو پهاگهذاشههت و قدمی برای ایننه به من نزدیک شههود
برنداشهت ...ون میدید که عزادارم و رمگین...میدید که حوصله ی خودم را
ی نهدارم .ون زودتر از موعهد به ایران برگشههته بود نوز از مرخصههی او
 11روزی مهانهده بود و تمام مد کنار من بود و مثل یک مادر از من مراقبت
مینرد ...در نهایت بعد از یک فته با موافقت ردویمان به محضههر رفتیی تا
ازدواجمان را رسمی کنیی...جشنی نگرفتیی.فقط من به اصرار و التماس الناز و
سهتیال لباس تیره ام را درآوردم و سر تاپا سفید پوشیدم.یک شال سفید.مانتوی
سهفید با کمر ینی از سنش ای مشنی.شلوار کتان سفید و کفش پاشنه بلند
سهفید ...آرین ی با پوشهیدن کت و شلوار مشنی و پیر ن سفید مثل میشه
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جذاب و خواستنی بودببرای محضر 3نفر شا د داشتیی...از طرف من الناز و
ستیال و آتیال برادرو.از طرف آرین ،شا د و دو نفر از دوستان آرین به نامهای
علی و م ید که قب ال آنها را در اسههتودیو یههبط آ نش دیده بودم.بعد از اتمام
کار ای محضر آرین مه را به صرف شام به یک رستوران خوب دعو کرد و
بعد از تمام آن ماجرا ا سهاعت 11و نیی شهب من و آرین که دیگر رسما زن و
شهو ر بودیی وارد خانه مان شهدیی...خانه ای که در طبقه شتی یه ساختمان
شیک در من قه ای خوب قرار داشت.بعد از ایننه وارد خانه شدیی من رفتی و
روی مبل راحتی رم مشهنی روبروی سینمای خانگی ولو شدم .آرین پشت
سرم دمپایی روفرشی او را پوشید و گفت:کامال معلومه ترسیدی!
شال سفیدم را برداشتی و گفتی:نه!

آرین جلو آمد و نگاه نافذو را به من دوخت و گفت:نه؟
_اصال ب از

ی باید بترسی؟!

آرین کت مشنی او را روی پشتی مبل انداخت و گفت :تو خوابت نمیاد؟
نیشمندی زدم و گفتی:نه!
_ولی من که خیلی خوابی میاد.فردا باید برم دانشگاه.
با بیمیالی گفتی:میتونی بری بموابیبمن که فعال میموام تلویزیون نگاه کنی!

پشههت سههرم ایسههتاد و کنار گوشههی گفت:فنر ننن میتونی از نگی فرار
کنیببدجور تو تله گیر کردی موو کو

ولو!

_من تو یچ تله ای گیر نمیفتیباینو یاد

نره گربه نره!!
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در حالی که به سههمت دیگر پذیرایی میرفت گفت:به ر حال من دارم میرم
حموم.تو این ند دقیقه ای که مهلت داری نفت عمیق بنش ،اصال نگرانی به
دلهت راه نهده و از آخرین دقهایق زنهدگی فعلیهت لهذ ببر ون بهایهد ازو
خداحاف

ی کنی!

_خیلی بدجنسی آرین!

_ مینه که

ست!

و بعد از در آوردن پیر ن سهفیدو وارد حمام شد و در را بست.بلند شدم و
به سمت آشپزخانه رفتی.ب ری آب را از داخل یمچال در آوردم و مان ور به
لب گذاشهتی و تا توانستی آب نوشیدم.ب ری را روی اپن گذاشتی .دو دستی را
روی اپن گذاشتی و سرم را پایین انداختی.در حالی که با انگشتانی روی س ح
وبی اپن یرب گرفته بودم نفت ای عمیق مینشیدم.بعد از ینی دو دقیقه
سرم را باال گرفتی و زیر لب گفتی:ترسو نباو!

سریخ به سمت اتاق خواب دویدم.لباسهایی را با ینی از لباس خواب ایی
که سورا آرین از فرانسه بود عوک کردم.مشنی بود و روی پوست بدنی زیبا
جلوه مینرد.مو ایی را باز کردم و اطرافی پمش کردم.کمی ادکلن زدم و باالخره
وقتی برق ا را ی خاموو کردم و فقط یک آباژور قرمز رنش را در اتاق روشن
کردم روی تمت دراز کشیدم و منت

ر شدم...

***

از خواب پریدم و نگا ی به کنارم کردم.آرین آن ا نبود.در حالی که از شد
تشنگی زبانی به سقف د انی سبیده بود بلند شدم و از پارآ آب روی پاتمتی
کمی آب ریمتی تا تشهنگی ام رفخ شود.بعد از نوشیدن آب بلند شدم و آرام به
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سمت در رفتی.در نیمه باز بود.کامل بازو کردم.طول را رو را طی کردم و در
حالی که درون تاریی ایستاده بودم دیدم آرین روی کاناپه کنار آباژور نشسته و
در حال م العه کتابیسهت.سهاعت دیواری 1نصفه شب را نشان میداد...جلو
رفتی و گفتی:آرین؟
جا خورد.سریخ برگشت و گفت:جانی؟
_تو نموابیدی؟
_ نه...یه سری کارا داشتی که مونده بود.فردا برای کالس میموامشون.تو را
بیدار شدی؟
_کاب*و*س دیدم.کی خوابی برد؟
کارو نشستی .گفت:از حموم که اودم دیدم خوابت برده.عینک م العه او
را از روی شمانش برداشتی و گفتی :شا
آرین

قرمز شدهببسه دیگه!

شمانش را ماید و گفت:آره...خیلی خسته شدم.

و بعد انگار که تازه مرا خوب نگاه کرده باشهد راسهت نشست و گفت:لباس
قشنگیه!

با خ

الت گفتی:اینی نمیپوشیدم سنگین تر بودم!!

_بیا این

ا!

روی پایش زد.جلو رفتی و روی پایش نشستی.پت از ند ثانیه دستی را دور
گردنش حلقه کردم و به آرامی گفت ی:آرین تو ا ن دیگه مه ی کی و کار منیب
تنها امید زنده موندنمیبقول بده که تنهام نمیذاری...

www.ketabha.org

الزم به حرف زدن نبود.دسهتانش که دور بدنی حلقه شد و مرا سفت به خود
فشههرد بهترین شههیوه ی قول دادن بود...اینبهار دیگر بهه قول آرین راه فراری
نبود.اینبار نمیترسیدم.با تمام وجود و با دل و جان خودم را به آرین سپردم و از
دنیای دخترانه ام فاصله گرفتی...وارد زندگی دیگری شدم که با وجود مردی به
نام آرین در کنارم شیرین تر از عسل بود...

قصه

د

ی:

صههبح روز بعد سههاعت 11و ربخ از خانه خارج شههدیی.بعد از ندین روز
خانه نشینی باالخره آنروز وقتش بود که به دانشگاه برویی.در پارکینش آرین به
جای ایننه به سههمت سههوناتای نوو مدادی خودو برود به سههمت یک مزدا
0سفید رنش و پرسید :رانندگی که بلدیب؟
_آره گوا ینامه دارم .ور؟
ماشین گذاشت و گفت:این ماشین توهه.

آرین دستش را روی کاپو
با حیر پرسیدم :ی؟
_

دیه ی ازدواج!

ناباورانه پرسیدم:آرین جدی جدی این مال منه؟
_آره خب...فقط امیدوارم امروز اوراقش نننی!

_ نمیتونی تضمین بدم بگوا ینامه دارم اما ماشینی دستی نبوده که بتونی تمرین
کنی.
_پت سوهیچو بهت نمیدم!
_بده ببینیببا احتیاط رانندگی میننی.
_شما خانوما با این احتیاطتون صد نفر دیگه رو بدبمت میننین.
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_ ببینی تو که نمیمواستی بذاری رانندگی کنی مرک داشتی ماشین خریدی؟
اخی شیرینی کرد و گفت:مرک ی داشتیبدختره ی بی ادببآش یادم نبود تو
که دیگه دختر...
با حرص گفتی:آرین!

خنهدیهد و گفت:باشههه تسههلییبفقط مواتب باو ل فا.یه عینک آفتابی تو
داش بورده.خواستی بزن.پول ی تو کیفت گذاشتی.سر راه ی یه جعبه شیرینی
بمر بیار سهر کالس پمش کن تا اونایی که تو رو در ن ر دار بیمیال شهن فقط
اسمی از من نبری

ا!

_باشه نترسبحاال سوهیچو رد کن بیاد!

و سوهیچ را از دستش قاپیدم و در حین زد دکمه ی سوهیچ گفتی:راستی حلقه
تو در بیار.

قفل ماشهین با یک صهدای کوتاه باز شهد.در را باز کردم و سوار شدم.آرین
مان ا ایستاده بود.شیشه را پایین دادم و گفتی :مون ا واینستاب ول میشی

ا!

آرین نفت عمیقی کشید و گفت:باشه.سر کالس میبینمت!

لبمندی زدم و گفتی:

اکریی استاد!

و ماشین را روشن کردم و با کم ی عقب جلو از پارو درو آوردم و به سمت
در پارکینش رفتی.نگهبان با دیدن ماشین که به سمت در می رفت در اتوماتیک
را باز کرد و من خارج شدم .مان ا کنار خیابان خلو متوقف شدم .داشبورد
را بهاز کردم .عینهک دودی زیبهایی داخهل جلهدو آن ها بود کهه به شههمی
گذاشهتی.حلقه ام را روی انگشهتی صاف کردم و به راه افتادم.طبق حرف آرین
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جلوی یک شیرینی فروشی پارو کردم.یک جعبه بزرک شیرینی خشک خریدم
و روی صههندلی جلو کنار کیفی گذاشههتی .ند دقیقه بعد در کو ه ی روبروی
دانشگاه ماشین را خیلی دقیق پارو کردم و در حالی که عینک روی شمی بود
مراه با کیف و جعب ه شیرینی پیاده شدم.قفل اتومبیل خوشگل و تازه ام را زدم
و سوهیچ را داخل کیفی گذاشتی.ساعت دقیقا یازده بود که وارد را روی منتهی
به کالس شهدم.دیدم آرین کمی جلوتر از من به سمت کالس می رود .حرفی
نزدم و بی آننه متوجه شهود پشهت سرو حرکت کردم.دم در کالس که رسید
سههرو را خی کرد و مرا دید و ون ند تا از دانشهه و ا آن ا بودند با لحن
رسهمی او گفت:آرزو به دلی موند یه بار وقتی وارد کالس میشهی شما داخل
باشی خانوم فرخزاد!
خنده ام گرفت و گفتی:دیگه تنرار نمیشه استاد!

_دوساله دارید

مینو میگید!

و اجازه داد اول من وارد شهوم و در آخر خودو وارد شد و در را بست.آرین
به سهمت میزو رفت و کیفش را روی آن گذاشت و در مان حین با تک تک
دانش و ا سالم و احوال پرسی کرد.یک لح ه حساد زنانه ام گل کردبآرین
مهان ور که اسههتاد محبوب من بود اسههتاد محبوب مه ی دختر ای دیگر
کالس ی بودبآنهی دختر های ردیف اول کهه کشههتهه مرده های شههو ر من
بودنهد.مشههتهاقهانه با او حرف میزدند و در مورد نتی ه ی مایش سههواالتی
مینردند که آرین ی در کمال متانت و البته جدید جواب میداد .مان ا پایین
کالس کنار تمته ایسههتاده بودم و منت ر بودم ببینی کی نوبت من میشههود که با
شو رم حرف بزنیبب وقتی باالخره دختر ا دست از سر آرین برداشتند نشستند
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رو به آرین که داشت کتش را در می آورد گفتی:استاد اجازه ست این شیرینی
ا رو پمش کنی؟
آرین کت را به پشتی صندلی آویزان کرد و در حالی که آستی ایش را کمی
باال میزد گفت:مناسبتش یه؟
سرم را پایین اناختی ،نفت عمیقی کشیدم و گفتی:به مناسبت ازدواجی استاد!

آرین لبمندی زد و گفت:مبارو باشه خانوم فرخزاد .ه بی خبرب؟
_استاد یهویی شد!

_به

ر حال مبارو باشه.بفرمایید پمش کنید.فقط سریخ!

به سمتش رفتی.جعبه شیرینی را روی میز گذاشتی و در حالی که نوار دورو
را باز مینردم و پشت به سایرین ایستاده بودم به آرامی گفتی:یادم باشه به شا د
بگی دست من و تو رو بگیره ببره بازیگر کنه!!!!

آرین لبمندو را پررنش تز کرد .یک شهیرینی برداشت و روی صندلی او
نشهسهت.واکنش منالسی ایی به این خبر جالب بودبدختر ای دو ردیف
اول که مان ور که گفتی عاشقان آرین بودند با شنیدن این خبر میشد احساس
آرامش را در نگا شان خواند ون باور کرده بودند معشوقه ی آرین منی و حاال
خیالشان از بابت من راحت شده بود!

ردیف سوم و هارم خیلی معمولی تبریک گفتند و آرزوی خوشبمتی کردند
و شهیرینی را برداشتند.الناز که از خنده مرده بود و شیرینی را خودم در دستش
گهذاشههتیببا دیدن خنده او من ی خنده ام گرفت .آرین ی که فهمیده بود
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برای ه میمندم در حالی که خودو را به زور نگه داشههته بود که کو نترین
لبمندی نزند گفت:خانوم فرخزاد سریعتر ل

فا!

به زور جعبه شیرینی را به سمت پسر ا بردم.دو سه نفری تسلیت گفتندب ند
نفری عین آدم تبریک گفتند ،دو سه نفری از هره ی دمغشان فهمیدم دردشان
یسههتبدر آخر ی بهه مهران قهدیمی تعهارف کردم کهه گفت:ممنون من تو
رژیمی!
_آقای قدیمی بردار دیگه!

در حالی که شههیرینی او را برمیداشههت گفت:حاال کی سههت این پسههر
بدبمت؟
_متاسفانه شما اون پسر خوشبمت رو نمیشناسید!

و بعد با جعبه ی شهیرینی که دو سهه تا شیرینی بیشتر درونش نمانده بود به
سهمت الناز رفتی و کنارو نشستیبآرین ی درس را شرو کرد.الناز به آرامی
گفت:بابا شههما دیگه کی سههتینب؟این آقای اسههتاد ع ب موزماریه و خبر
نداشتیی!
_حاال که خبر داری!
_معلومه خیلی دوستت داره!
_منی خیلی دوستش دارم!

_دیشب ی شد؟
_وابببه تو ه؟پر روبتو مساهل زن و شو ری ما دخالت ننن ل
_اوفبب ه زن و شو

ری شدین یه روزه!

_خانوم فرخزادبخانوم مهدوی!
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فا!

ر دو با

ی گفتیی:ببمشید استاد!!

آرین از کنهار تمتهه گفت:خانوم مهدوی میتونید بعد از کالس بپرسههید که
شو ر خانوم فرخزاد ه شنلیه و ه کاره ست1ا

ن بهتره درسو گوو کنید!

الناز با نگا ی نافذ به آرین گفت:استاد دیروز خودم تو محضر بودم...میدونی
شو رو ه شنلیه و

ه کاره ست!!

و لبمند مو یانه ای زدبآرین که فقط من و الناز میدانسههتیی در آن لح ه در
سههرو ه فنری میگذرد به سههمت تمته برگشههت و گفت:پت حواسههتون به
درس باشه!

َ

و درس را دامه داد.الناز گوشهه ی کالسهورم نوشت:مگه دستی به این شو ر

گنده دمارت نرسه!

من ی مان ا نوشههتی:اینا پوشههشههه تا کسههی شههک نننهبگنده دماپ ی
خودتیببه شو ر من تو
_خدا در و تمته رو با
قصه نوزد

ین ننن!
ی خوب جور کرده!

ی:

روز ه ای خوبی بود آن روز ها...پر از عشههق و احسههاس...پر از آرامش و
امنیت...نه ترس از کار ای فرزاد بود نه ترس از بی پولی.تنها یک یز بود که
آزارم میداد.ایننه خانواده آرین قبولی نننند شهها د را تقریبا فته ای 2یا 0بار
می دیدم.یا به خانه ی ما می آمد یا من و آرین به خانه ی او می رفتیی.به خاطر
فاصهله ی زیادی که بین من و سهتیال از لحاظ بعد مسافت افتاده بود دیگر ر
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روز نمی دیدمش اما او که تنها مشغله او کالسهای بازیگری او بود زیاد به
خانه مان می آمد.

تقریبا اوایل دی ماه بود.من داخل آشپزخانه بودم و آرین ی در اتاق کارو
مشغول م العه و تحقیق بود.گوشی او که روی اپن بود زنش خورد.صدایش
کردم:آرین جانبگوشیت!

از اتاق خارج شد و در حالی که میرفت تا گوشی او را بردارد عینک م العه
را از روی شهمانش برداشهت و بعد از آننه گوشهی را کنار گوشش گذاشت
گفت:سههالم مامان تمینب...قربان شههما...من خوبی شههما بهتری؟...سههاعت
ند؟ ...شی حتما...حتما میام...به بقیه خبر دادین یا خودم زنش بزنی؟...نه
این ور که نمیشه 2ماه اونور بودین باید برای استقبالتون بیان...آره...باشه پت
ما فردا ساعت2شب میایی فرودگاه...به آریانا

ی سالم برسونید...خداحافظ.

ق خ کرد و گوشی را روی میز گذاشت.پت داشتند بر می گشتند و این یعنی
پایان دوران خوو زندگی من...آرین از قیافه ام خواند دردم یست .روبرویی
آن سمت اپن ایستاد و گفت:بی انصافیه اگه بگی ناراحت از برگشتشون.
_آرین من می ترسی...

_ ما تا حاال بار ا در این مورد صحبت کردیی شهرزاد.من و تو از ی فاصله
نمی گیریی.جهدا نمی شههیی.بههت قول میهدم .بهذار برگردن.دو سهههه روزی
بگذره...من خودم جلوی مه اعالم می کنی که با تو ازدواج کردم...اما تو این
مد صالا نیست این
_ک

ا باشی.

ا برم؟من جز تو کسی رو ندارم!

www.ketabha.org

این را بها بغض گفتی.آرین از آنسههوی اپن دسهههت راسههتی را گرفهت و
گفت:شهرزادم...این

ور ننن...

اشک ایی را به عقب راندم و به آرامی گفتی:اگه ر کسی جای تو بود تحمل
نمی کردم.

نوو دماری را گرفت و خندان گفت:بسه رفت و روبببرو بشین سر درست
که فردا امتحان داری!

_امتحان دارم اما تو رو

ی دارم!

_بی خود به دلت صابون نزن .محاله کمنت کنی!
_میننی!
_عمرا!
_پت طالق میموام!
_بشین تا بدم!
***

فردا پت از امتحان به مراه الناز به خانه رفتی.الناز قبال فقط یک بار به خانه
مان آمده بود.آنروز خواسهتی بیاید کمنی کند ر یزی که مربوط به من است
با ی جمخ کنیی.در راه پرسههید:این زندگی پنهانی...این قایی موشههک بازی تا
کی قراره ادامه داشته باشه؟
_تا وقتی که آرین بگه.

_خب تو را خود کاری نمیننی؟
در حالی که حواسی به رانندگی بود گفتی:آرین حتما یزی میدونه که میگه
باید آ

سته و به مرور بگی.
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_من از ماریا می ترسی شهرزاد .سایه و رو زندگیت خ

ر سازه.

_من از بابت آرین خیالی راحته.

_ بحث اعتماد و اطمینان تو به آرین نیستباون دختر آرین رو میمواد.خود
گفتی بدجور خوا ان آرینه.اگه کن ناوی کنه...اگه مواتب آرین باشه اونوقت
برای جفتتون بد میشه.

_ فنر کردی برای ی دارم میرم وسهایلمو جمخ کنی؟واسه ایننه نه ماریا نه
یچنت دیگه بو نبره.

_ خب خره من میگی این کار رو نننببشههین تو خونه بآرین وقتی با ا
ازدواج کرد بهایهد فنر این هاشههو می کرد.جور نهدونی کاری اونو که نباید تو
بنشههیب نیازی نیسههت تو به خاطر فامیالی خودشههیفته و خودبزرک بین آرین
آ الخون واالخون بشیبفوقش ینی بیاد تو خونه و تو رو ببینه.سرتو بگ یر باال و
بگو زنشیب اگه نه ی می تونی بگی داری کارای خونه ی آرینو ان ام میدی.مثل
سابق.

حرفهایش نی را مشغول کرد.راست میگفت...من را ا یت میشدم؟
به خانه که رسهیدیی ماشهین را داخلپاکینش بردم و با الناز سوار بر آسانسور
بهاال رفتیی.در خهانه را که باز کردم و وارد شههدیی.لباسهههایی را در نیاورده به
آشههپزخانه رفتی و کتری را روی گاز گذاشههتی تا به جوو بیاید.الناز روی مبل
نشست و گفت:واسه ایننه آرین نتونه ممالفت کنه وسایلتو جمخ کن و بذار تو
یهه مهدون یا سههاو و قایی کن.انگار نه انگار که تو این ا زندگی میننی.اگه
کسی

ی بیاد راحت میتونی بگی کار میننی.
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کنارو روی مبل نشهسهتی و گفتی:باشهه...راست بهت گفتی شا د و ستیال
ی شد قضیه شون؟
_نهبتصمیمشون رو گرفتن؟
_آره.شا د گفت آخر مین فته میره خواستگاریش.مامانش زنش زده وقت
گرفته.

_

ه خوب شد!

_خوشحال شدی؟
_آره خببوقتی دیدم اینقدر سههتیال رو دوسههت داره دیگه نقشههه نریمتی که
تورو کنیبفقط امیدوارم به عنوان یه دوست بازم ببینمش.
_نترس میبینیش!

الناز در حین باز کردن دکمه ای مانتو او گفت:آرین که ا ن نمیاد نه؟
_نه دو تا کالس دیگه داره.عصر برمیگرده.
***

آنشهب آرین را با حرفهایی قانخ کردم و توانستی بمانی.آرین ساعت 12شب
از خانه خارج شهد و به سهمت فرودگاه امام خمینی رفت.می دانستی آن شب
برنمی گردد و تها ینی دو روزی او را نموا ی دید پت بی حوصههله و رمگین
روی کاناپه جلوی تلویزیون نشستی و مان ا خوابی برد.روز بعد ی با ایننه
دانشهگاه داشهتی اما نرفتی.البته با آرین نداشتی وگرنه می رفتی.تمام روز را ب ی
حال و کسههل در خانه رخیدم.پن شههنبه بود و می دانسههتی سههتیال ی درگیر
مراسی خواستگاریش است و نمی تواند بیاید.ساعت حدود 2بعد از تهر بود
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که گوشهی ام زنش خورد.اسهی ستیال رویش نوشته شده بود.برداشتی و جواب
دادم:سالم ستی جونی!
_سالم شهی خانوم!
_درد و شهی!

_ببمشید یادم رفته بود رو این کلمه حساسیبامروز ه کاره ای؟
_بی کاربآرین رفته پیش مامانش.امروز نمیاد.

_میدونی ا ن بهی زنش زد.خب اگه کاری نداری پاشو بیا این

ا!

_بیام بشی گل م لت خواستگاری؟
_بیا و به عنوان خوا

رم تو مراسی باو.تو باشی من کمتر استرس میگیرم.

_تو و استرس؟میموای بگی خ الت می کشی؟
-آره خبباز خودو نهباز خونواده و!

_باشه میام.ساعت ند میان؟
_گفتن عصر میان.
_پت من یه دوو میگیرم و میام.

_منت رم

ابزود بیای.

_باشه خداحافظ.
_میبینمت عزیزم.بای!

بعهد از تماس به حمام رفتی و یک دوو سههریخ گرفتی.وقتی بیرون آمدم از
داخل لباسهها و وسایلی که از وسایل آرین جدا کرده و یک گوشه گذاشته بودم
یک مانتو شلوار سبز م لسی که نواردوزی ای قشنگی دور کمر و کنار دکمه
ایش داشهت پوشهیدم .شهال مرنگش را به سر کردم .صندل سبزم را داخل
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کیفی گذاشهتی و بعد از آرایش و پوشیدن پالتوی خاکستری ام باالخره ساعت
0سوار بر اتومبیلی به سمت محله قبلی ام رفتی.در این 2ماه فقط دو بار به آن ا
رفتی.کو ه مثل میشههه خلو بود.ماشههین را کنار دیوار پارو کردم و پیاده
شهدم.نگا ی بی اراده به سمت خانه قدیمی ام کشیده شد.به سمتی نگا ی را
برگرفتی.نمیمواسههتی و نبها یهد اوقاتی را تلخ مینردم.به سههمت خانه خانواده
سعیدی رفتی و زنش زدم.

صدای مردی از داخل اف اف آمد:کیه؟
آتیال بود.گفتی:شهرزادم_.بفرمایید داخل.

و در باز شهد...وارد حیاط آبب و جارو شهده ی خانه شهدم .به وسط حیاط
نرسهیده بودم که سهتیال از سههاختمان اصهلی خارج شههد و مان ا روی ایوان
ایستاد و گفت:سالم شهرزاد!
_سالم عروس خانوم!!
قصه ی بیستی:

_ اوووووووووووووهبحهاال بذار بیان...من مثل تو نیسههتی سههرخود شههو ر
کنیباین ا نیاز به شورای تصمیی گیری ستبوای شهرزاد مامانی اینا نوز نمی
دونن کی خواستگاره....مامانش فقط گفته امیری!

در حین باال رفتن از پله ا گفتی:ع ب مامانی داره ابخواسههته سههنته بده
خونواده تو؟
_آتیال که می دونه ولی دوتایی تصمیی گرفتیی به مامان و بابا نگیی.
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کفشهی را در آوردم و مراه سهتیال وارد خانه شدم.مهری خانوم به استقبالی
آمهد،در آروشههی گرفت .پشههت سههر او ی با آتیال سههالم و احوال پرسههی
کردم.مهری خانوم گفت:اردشیر خونه نیست رفته خرید.ا

نا باید پیداو بشه.

بعهد در حین هدایتی بهه سههمت پذیرایی گفت:شهههرزاد جون تو بگو این
خواستگار مرموز کیه؟ستیال گفت پسر عمه ی شو
_مرد خوبیه خاله مهریبواقعا مه

رته!

ی تمومه!

روی مبل نشهسهتی و خاله مهری ی کنارم نشهست بعد پرسید:خب اسی و
رسمش یه؟این دختره خیره سر ک ا با او آشنا شده؟
_ خاله مهری وقتی رفتیی محضهر که عقد کنیی شها د به عنوان شا د عقد
اومد.خب ستی و آقا آتیال ی از طرف من اومدن

مو دیدن!

ستیال زد پت کله مببا آن حرف سوتی دادم و خاله مهری سریخ پرسید :مون
یه ساعت مو دیدن و عاشق ی شدن .بعد 2ماه حاال اومده خواستگاری؟
ستیال گفت:مامان جون شا د ند ماه پیش شهرزاد رو دعو کرد واسه یه
مهمونی.شهههرزاد گفت تنها نمیام شهها دم گفت ینی از دوسههتاتو بیار ...منی
با او رفتی.بعد از اونی ر وقت خونه ی شهرزاد و آرین می رفتی اونی اون ا
بود.

آتیال که روبروی ما روی مبل نشسته بود گفت :شا
ستیال گفت:مامان یه یزی رو نگرفتی؟
خاله مهری پرسید :ی رو؟
_شا د...شا

د امیری!

_اسمش آشناست ...می شناسمش؟
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د پسر خوبیه!

گوشهی ام را در آوردم و عنسی از شا د و آرین که کنار ی ایستاده بودند و
من عنت گرفته بودم را آوردم.بعد گفتی:خاله مهری،اینه!

گوشههی ام را بهه سههمتش گرفتی.خهالهه مهری بهه گوشههی نگهاه کرد و
گفت:کدوم؟این که کت قهوه ای تنشه؟
_نهباون که آرین شو

ر منهباون ینی!

_ایننه...ایننه شا د امیریب
_خب منی گفتی شا

مون بازیگره!

د امیری قراره بیاد خواستگاری ستی!

خاله مهری با بهت و حیر گوشهی را به من پت داد.ستیال که نوز باالی
سر ما ایستاده بود با خشنودی پرسید:ن ر

یه؟

_پت تو اینهمه گفتی کالس بازیگری برم واسه شا

د خان بود!

_خب اون گفت به درد بازیگری میمورم!

در مین موقخ در باز شهد و آقا اردشهیر پدر سهتیال و آتیال وارد شد .مگی
بلند شدیی .آقا اردشیر در حالی که دو سه نایلون میوه و شربت و ...دستش بود
جلوی ما ایستاد.گفتی:سالم عموبخوب ستین؟
_سال عمو جونببی وفا شدی،دیگه نمیای این ورا..خبر نمیگیری!

_من میشه از ستیال احوالپرس شما

ستی فقط فرصت ننردم بیام دیدنتون!

_خوو اومدی دخترمببفرما بشین...خانوم اینی از خریدا

!

خهالهه مهری در حهالی کهه کیسههه های خرید را از آقا اردشههیر میگرفت
گفت:اردشیر می دونی کی قراره بیاد ؟
عمو اردشیر انگار که

یز بدیهی میگوید گفت:خواستگار ستیال دیگه!
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_ مون پسهره بازیگره سههت که صههبحا م ری برنامه صههبح گا یهبشهها د
امیری...اون داره میاد!

آقا اردشیر تع ب کرد اما بعد با آرامش خاص خودو گفت :ر کی ست
قدمش روی شی...ما با

او مثل بقیه برخورد می کنیی.

با خنده پرسیدم:مگه ستیال خواستگار دیگه ای ی داشته؟
سهتیال اخی کرد و آتیال در حالی که لبمندی شی نت باری روی لبانش بود
گفت:آرهب0تا کور و کچل!

سههتیال با حرص در حالی که شههمانش دو دو میزد گفت:ک اشههون کور و
کچل بودن؟2تاشون که دوستای خود

بودن خنش خدا!

خاله مهری بی صبرانه گفت :قدر حرف می زنی ستیال .بیا برو این میوه ا
رو بشور و بچین .ا

ن میان!

ستیال پشت سر مادرو به آشپزخانه رفت.آقا اردشیر ی رفت تا لباسهایش
را عوک کند.در نهایت من و آتیال ماندیی که روبروی ی نشهستیی.آتیال برادر
بزرگتر ستیال 27ساله بود و در حال گرفتن دکترای فیزیک سته ای از دانشگاه
امیر کبیر بود.پسههر خوب و خوو برخورد و خوو قیهافهه ای بود  .دردوران
بچگی دوست فرزاد بود اما از وقتی که فرزاد درگیر خالف و رفقای ناباب شد
آتیال دوستیش را به ی زد و مشغول درس خواندن شد.حاال فرزاد در زندان آب
خنک می خورد و آتیال به زودی دکترایش را می گرفت.

آتیال که یک پایش را روی پای دیگر انداخته بود گفت :ه خبر از آقا آرین؟
سههرم را بلند کردم و گفتی:خوبه...درگیر دانشههگا ه.خونواده و دیشههب از
فرانسه برگشتن،امروز و فردا نمیتونه بیاد خونه.
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_برنامه و یه؟
_در ه مورد؟
_در مورد معرفی شما به خونواده و.

_فعال که باید یه مد
_امیدوارم مه

صبر کنیی.

ی درست پیش بره.

_ممنون.

_ خوب شهههرزاد خهانوم...این آقها شهها هد م مننهه؟از این بازیگرایی که
ویعشون خرابه که نیست؟
_ نه...نه اصال.شا د خیلی ی معتقده.من به شمصه بهش اطمینان صد در
صد دارم.شا د تو این مد

واقعا برام مثل یه برادر بوده.

آتیال اینبار صهمیمی تر و با نگا ی گرمتر پرسهید:از زندگیت رایهی ستی
شهرزاد؟
گفتی:زندگی خوبیه اما میتونسهت بهتر باشه...اگه پنهانی نبود...اگه مامانی
زنده بود...

_ خدا رحمت کنه خاله مریی رو.شهههرزاد  ...میشههه میتونی رو کمک من
حساب کنی.

ر کاری از دستی بربیاد...دریغ نمیننی.

_ممنونی آقا آتیال.شما

میشه حامی من بودین.

در مین لح ه سههتیال آمد و گفت :را سههوپر من بازی در میاری؟مگه تو
قرار نیست بری کانادا واسه ادامه تحصیل؟
به سمت ستیال رخیدم و پرسیدم:کانادا؟
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آتیال گفت:آره.تابستون آینده میرم.البته اگه بتونی تا اون موقخ بورسیه و ویزا و
یه سری مدارو دیگه رو بگیرم.

_آقا آتیال ادامه نده این درسو میشی دانشمند سته ای ترور میننن

ا!

خاله مهری ا ز آشههپزخانه گفت:والله شهههرزاد جون منی بهش میگی بشههین
مین

ا مدرکتو بگیر تو دانشگاه درس بده.

آتیال گفت:مامان جان من وقتی تو گزینش دکترا قبول شدم یعنی دیگه درگیر
شهدم و باید برم تو نیروگاه کار کنی .حاال ه ادامه بدم ه ندم.پت میرم.ادامه
میدم وقتی برگشتی بهی افتمار میننی!

_من مین وریش

ی بهت افتمار میننی آتیال جان!

از ستیال پرسیدم:لباسامو ک ا بذارم؟
_اتاق من.برو که ا

ن میان.

بلند شدم و به سمت اتاق ستیال رفتی.عمو اردشیر از اتاق خودو خارج شد
و بهه من کهه داخهل را رو ایسههتهاده بودم لبمنهدی زد و بهه سههمت پذیرایی
رفت.وسهایلی را روی تمت سهتیال گذاشهتی.شهالی را مرتب کردم و به سمت
پذیرایی برگشتی که زنش در به صدا در آمد.عمو اردشیر به سمت اف اف رفت
و گفت:بله؟...بله بفرمایید.

و دکمه را زد.خاله مهری ادرو را به سهر کرد .ستیال ی شالش را درست
کرد و به آشپرخانه که اپن نداشت رفت.من و آتیال ی کنار ی منت ر ماندیی تا
خواستگار

ا وارد شوند و سالم و احوالپرسی کنیی.
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اول از مه مادر شا د ارد شد و با خاله مهری روب*و*سی کرد.زنی زیبا و
شیک و در عین حال مح به بود و جدا که به قیافه او نمی آمد پسری به سن
و سال شا

د داشته باشد.

بعد از او دو خوا ر شا د وارد شدند که طبق تعاریف آرین و عنسهایی که
دیده بودم شناختمشان.نامشان شراره و شیدا بود.

بعد پدر شا د وارد شد.یک آقای جنتلمن و اتو کشیده با

هره ای مهربان.

در نهایت ی خود شا د که دسته گلی دستش بود و با آن کت و شلواری که
به تن کرده بود دل ر دختری را میبرد دسته گلش را به خاله مهری داد و باالخره
مگی داخل پذیرایی جمخ شدند.آتیال برای من و خودو از صندلی ای میز
نها هار خوری دو صههنهدلی برداشههت و آورد تا ما ی کنار مبل 8نفره ی آنها
بنشههینیی .چندام از اعضههای خانواده شهها د را قبال ندیده بودخوا ر ایش
زیبایی استثناهی نداشتند اما به دل می نشستند.تا را شا د مه و جذابیت و
خوشگلی را برای خودو جمخ کرده بود.

وقتی متوجه شههد نگا ش میننی لبمندی زد.اولین بار بود که در هره او
نگرانی و تشهویش میدیدم.این پسر میشه با اعتماد به نفت باال با ر مسنله
ای برخورد مینرد اما نمیدانی این کت و شهلوا ر خواستگاری ه دارد که مه
ی پسههر ا را سههربه زیر و خ التی مینندبحواسههی به بحث نبود .مه ی افراد
خانواده ی سعیدی میدانستند نباید حرفی از ایننه من زن آرین ستی بزنند.آن
زنی که با مهربانی و رویی گشاده صحبت مینرد گر ه مادر شا د بود اما عمه
ی آرین ی بود و ماریا برادر زاده او بود و ق

عا او را به من ترجیح میداد...
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قصه بیست و ینی:

مراسهی خواسهتگاری سهتیال دنباله دار نبود .مه می دانستند که این دو ی
دیگر را می شناسند و پسندیده اند که تصمیی به ازدواج گرفته اند.ستیال جواب
مثبت را داد و قرار شد ماه بعد مراسی نامزدی برگزار شود
اواسههط دی ماه بود و حدود  11روز از بازگشههت تهمینه خانوم و آریانا می
گذشت.آرین به خانه برگشته بود و برای ایننه دل آریانا یا مادرو برای او تنش
نشود

رروز به دیدنشان می رفت تا به سرشان نزند به خانه ی ما بیایند.

16دی ماه بود و روز تولد آرین...به فنر جشن گرفتن نبودم ون می دانستی
خهانواده او برایش تولهد می گیرنهد .امها کهادوام را خریدم که روز بعد به او
بد ی.آرین صهبح از خانه خارج شهده بود تا ی به دانشگاه برود ی سری به
شرکت دوستش بزند و گفت شب برمی گردد.خودو ی خبر نداشت تولدو
اسهت.شاید ی خبر داشت فنر می کرد من بی خبرم که یزی نمیگفت.من
اما می دانسهتی ولی نمی خواسهتی یزی بگوییبساعت حدود 12تهر بود و
داشههتی پشههت میز نهار خوری که کنار پن ره ی نورگیر و دلباز بود درس می
خواندم که در باز شد.به در دید نداشتی که ببینی ه کسی وارد شده .البته جز
آرین ی کسی نمی توانست باشد اما او میشه قبل از آمدن تماس می گرفت
و خبر می داد و می پرسید یزی نیاز دارم یا نه؟به مین خاطر تع ب کردم و
بهه سههمت در رفتی اما قبل از ایننه آو را ببینی صههدای دختری را شههنیدم که
گفت:

ه سنگینه!

و صدای دختر دیگری را که جواب داد:نندازیش مواتب باو!
صدای آریانا بود.به خودم آمدم ،از پشت دیوار بیرون آمدم و گفتی:آریانا!
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آریهانها و دختر دیگری کهه کنارو ایسههتاده بود ر دو جا خوردند و نگا ی
کردنهد.آریانا لبمندی زد و در حالی که کلی عالمت سههوال در نگا ش موج
میزد گفت:شهرزادبتو این ا ه کار میننی؟
با لبمندی مصههنوعی گفتی:خونه رو مرتب می کنی...تا نیی سههاعت دیگه
میرم.

آریانا در ورودی را بسههت و در حالی که کمی آرام گرفته بود گفت:شهههرزاد
جون این ماریاست.دختر عموی من ...ماریا اینی شهرزاده که برا

گفته بودم.

ماریا را برانداز کردم.پت نامزد آرین این عروسههک شههی آبی بودببغضههی
گلویی را گرفهت.تها وقتی مهاریها با این زیبایی و وقار وجود داشههت من یچ
شانسی برای نرم کردن دل تهمینه خانوم داشتی...ماریا لبمندی سرد زد و سالم
کرد.یهک کیک خیلی بزرک دسههتش بود.کینی مربخ شههنل که رویش طرا
گرافینی قشهنگی به رنش نارن ی نقش بسته بود .پرسیدم:می خواید برای آقا
آرین تولد بگیرید؟
ماریا جلو آمد و کیک را روی اپن گذاشهت و گفت:آره...قراره سههورپریزو
کنیی.

آریهانها ی کیف و کیسههه های دسههتش را روی اپن کنار کیک گذاشههت
.گفتی:خب لباساتونو در بیارید بدید به من بزارم تو اتاق.

ماریا که قبل از ایننه من بگویی در حال باز کردن مانتوی شیک و تنگش بود
گا ی پر از تردید به من انداخت و بعد مانتو و شالش را به دستی داد.انگار باور
ننرده بود من خدمتنار خانه باشی .بعد از گرفتن مانتو و شال و کیف آریانا به
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سههمهت اتاق خواب رفتی .آنها را روی تمت دراز کردم و با نگا ی به اطراف
م منن شدم

یچ اثری از من در اتاق خواب نیست .بعد از اتاق خارج شدم.

ماریا و آریانا روی مبل نشسته بودند.ماریا طره ای از مو ای بلوند بلندو را
که تا کمر می رسهید پشهت گوشهش برد و گفت:شههرزاد برامون دو تا شربت
درست کن ل

فا.

دستی را مشت کردم و به سمتی گفتی :مین ا

ن.

و به سمت آشپرخانه رفتی.به جای ایننه دو تا شربت درست کنی 0تا درست
کردم و به سههمتشههان رفتی.تعارف کرد و خودم ی کنار آریانا و روبروی ماریا
نشهسهتی.لیوان شربتی را برداشتی و بی اعتنا به نگاه متع ب ماریا رو به آریانا
گفتی:سفر خوو گذشت آریانا جون؟
_ نه بابا ه خوشهی؟مامان یه سهنته ی خفیف کرد و تو بیمارسهتان بستری
شد.قلبش خیلی یعیف شده.کو

نترین شوکی نباید بهش وارد بشه.

_بازم خدا رو شههنر که به خیر گذشههت.مادر من که مون دو فته بعد از
رفتن شما فو

کرد.

_جدی میگی؟
_ او وم...رفت و راحت شد...خبر داشتتی که ویعش

ور بود؟

_آره...واقعا متاسف شدم.

_ممنون...خب در ن ر دارین ه کار کنین؟
ماریا در حین نوشید شربتش گفت :نوز فنر ننردیی

ه کار کنیی.

آریانا گفت:آره عزیزم...تو میتونی بری.خودمون کار ا رو ان
ماریا پرسید:جایی کار داری؟باید حتما بری؟
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ام میدیی.

جواب دادم:نه...کاری ندارم.
_پت بمون و کمک کن.

_باشه می مونی
_حقوقت رو

ی میدیی نگران نباو.

لحنش خیلی تحقیر کننهده بود.نتوانسههتی سهههاکهت بنشههینی.گفتی :می
مونی،کمنتون می کنی،امها پولی نمی گیرم.فقط واسههه آقها آرین می مونی که
براشون احترام قاهلی.می مونی تا کادوم رو بهشون بدم.

لب ماریا به لبمند تمسمر آمیزی باز شد و پرسید :ی براو گرفتی؟عینک
پلبت یا ساعت رادو؟
آریهانا ی نیش حرفش را حت کرد و با اخی گفت:بت کن ماریا.شهههرزاد
برای من یهه دوسههت و یهه خوا ره.من یچوقهت به شههی خدمتنار نگاو
ننردم-.و برای عوک کردن مویههو رو به من گفت-:شهها د کار خودو رو
باالخره کرد .آره؟
گفتی:آره دیگهبشهها د و سههتیال از مون روز مهمونی مو میدیدن و به ی
عالقمند شدن.

_من از ستیال خیلی خوشی اومد.واقعا به شا د میاد.امروز میاد؟
_ فنر کنی.یعنی اگه شهها د رو دعو کرده باشههین اونی حتما سههتیال رو با
خودو میاره.

_ ه خوب میشهباین دو تا عاشق رو

ی ببینیی.

ماریا با ناخشنودی گفت:امیدوارم لیاقت شا

د رو داشته باشه.

www.ketabha.org

گفت ی:م مننها لیاقتش از دخرای قبلی که دنبال شهها د موس موس مینردن
خیلی بیشترهبراستی مریال جون ی میاد؟اگه بیاد و شا د و ستی رو را ی ببینه
خیلی ا

یت میشه بیچاره!

_نمیر .مریال با دوستاو رفتن کیش.

_ برای خودو ی بهترهبخب...من میرم میوه ا رو بشههورم و رذا رو آماده
کنی .خونه تمیزه فقط باید جارو کشههیده بشههه و تزهین بشههه.شههما زحمتش رو
مینشید؟
آریانا گفت:برای تزهین فعال زوده.ماریا،جارو یا کمک به شهرزاد؟
ماریا با خلقی تنش گفت:جارو.

به سمت اتاق رفت.آریانا به سمتی آمد و گفت:رذا ی درست کنیی؟
_آقا آرین فسن ون و الزانیا رو از مه ی رذا

ا بیشتر دوست داره.

_از ک ا میدونی؟
_ ینی دو بار ازم خواسته واسه شامش درست کنی.

_خب .مه ی تو خونه ست؟
_نه...رب انار و پنیر پیتزا و قارآ نداریی.من میرم بمرم.

_ مین نزدینی ست؟
_آره یه سوپر مارکت یه خیابون اونور تر

ست.

_بهاشهههه پهت تو برو خریهد.تها بیهای من کردم ررو مینشههنی و رش
میننی.فقط...گردو ک است؟
_ اون کابینت سمت راستی.پایین.در سمت راست.

_باشه.برو که دیر نشه.راستی...پول داری؟
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_آره دارم.

به سهمت اتاق رفتی .از کنار ماریا که داشت سیی جارو برقی را به پریز میزد
رو شهدم و وارد اتاق شدم.یک مانتوی سفید و شال خاکستری پوشیدم.پالتوی
خاکستری رنگی را ی به تن کردم و مراه کیف پول و گوشی ام از خانه خارج
شدم.
قصه بیست و دوم:

مه یز آماده بود.رذا ا کامال جا افتاده بود و خانه مراه با بادکنک ایی
که ماریا و آریانا و شها د و ستیال باد کرده بودند و کلی رز قرمز که من خرید ه
بودم به طرز زیبایی تزهین شده بود.مهمانها که مه جوانهای فامیل بودند و از
برگتر ها فقط مادر آرین آمده بود مه حایههر و منت ر بودند که آرین به خانه
برسد.تقریبا 13نفر بودند که با من و آرین می شدیی 17نفر.ماریا یک دکلته ی
قرمز رنش پوشههیده بود و خرمن طالیی مو ایش را یک وری روی شههانه او
انهداختهه بود.واقعها که مثل طال می درخشههید.اما من با وانمود به ایننه یچ
لباسهی ندارم با مان مانتوی سفید و شال خاکستری ایستاده بودم.البته ستیال
برایی لباس آورده بود اما این ا من نه میهمان بودم نه میزبان.قرار بود در خانه ی
خودم نقش خدمتنار را ایفا کنی .قدر در دلی حرص می خوردم.من در خانه
ی خودم بهاید کلفتی آن ماریای گنده دماپ را می کردم .راپ ای خانه کامال
خاموو بودند .مهمانها مه در تارینی ایستاده بودند و فقط ماریا روبروی در
درحالی که رز قرمزی در دسهت راست و یک شمخ در جاشمعی کریستال در
دست پش بود ایستاده بود.باالخره ساعت 7شب کلید در قفل رخید و در
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باز شهد.من که دل دیدن آن صهحنه را نداشهتی در آشهپزخانه پشت میز نشسته
بودم و سرم را پایین انداخته بودم.در باز شد و آرین وارد شد.فقط صدا را داشتی
اما می توانستی م سی کنی که کنار در ورودی ه اتفاقی میفتد.صدای تق تق
کفش پهاشههنهه 11سههانتی ماریا را شههنیدم و بعد آرین که با صههدایی لرزان
گفت:ما...ماریاب این ا ه خبره؟
ماریا با لحنی لوس و پر عشوه که حالی را بد کرد گفت:تولد

مبارو عزیزم!

و بعد گل را دست آرین داد.المپ ا توسط آریانا روشن شدند و مه شرو
کردند به دست زدن و مبارو گفتن.آرین گفت:من واقعا جا خوردم!

شا د گفت:معلومه ون نوز تو ار

وب در واستادی.بیا تو دیگه!

و بعد در بسته شد.آرین گفت:وایب ه قشنش شده این خونهبما تو فامیل آدم
باسلیقه نداشتیی .داشتیی؟
ماریا باز مان ور پر ناز و کرشههمه گفت:سههلیقه ی من بود آرین جون-ای
درورگوب -بهه خهدمتنار گفتی این گل ا رو بگیره تا خونه رو این ور تزهین
کنیی.

_خدمتنار؟
_شهرزاد دیگه!

_آ...آ ابک است ا

ن؟باید رفته باشه!

شا د با لحنی که معنی او را فقط من و آرین و ستیال می فهمیدیی گفت:نه
نرفتهبتو آشپزخونه نشسته.
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سرم را باال گرفتی و باالخره آرین را دیدم .شمانی می درخشید.بغض کرده
بودم.آرین ی حهالی بهتر از من نهداشهههت امها خود را جمخ و جور کرد و
گفت:سالم خانوم.زحمت کشیدید.

بها صههدایی کهه بهه سههمتی لرزشههش راکنترل کرده بود گفتی:سههالم آقها
آرین.تولدتون مبارو باشهب...وتیفه م بود.به ر حال من...خدمتنار این خونه
م!

آرین یزی نداشت که بگوید.سرو را پایین انداخت و به من پشت کرد.من
ی به بهانه ی آب برداشتن از یمچال در آن را باز کردم و پشت درو در حالی
که کسی مرا نمی دید اشنی را پاو کردم.بعد در یمچال را بستی.نفت عمیقی
کشیدم و وقتی به خودم مسلط شدم 13عدد لیوان بلند را روی یک سینی پایه
دار نقره ای گذاشتی 8.لیوان شربت آلبالو و  8لیوان شربت پرتقال درست کردم
و داخل ر کدام یک نی مدل دار گذاشتی و در حالی که مواتب بودم آنرا نریزم
به سمت پذیرایی بردم.با یک نگاه دیدم ماریا کنار آرین روی مبل 0نفره نشسته
و بازوی او را گرفته.در دلی گفتی:سفت بگیرو در نره!

داشهتی آتش میگرفتی.آرین که تاب سههر بلند کردن نداشههت اما از شههمان
نگران شها د و سهتیال فهمیدم حال خرابی را فهمیده اند.وقتی به سمت شا د
خی شدم تا شربت بردارد پرسید:خوبی؟
لبمندی مصنوعی زدم و گفتی:عالی!!

و از کنارو رد شهدم.پت از ایننه به مه تعارف کردم مراه با سینی خالی
به آشهپزخانه رفتی و باز پشت میز نشستتی.ررق در افنارم بودم.ررق این فنر
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ور خوشهحالی ماریا را در مین جشن از بین ببرم و بعد از اتمام جشن

که

ور آرین را ادب کنی که اینقدر جلوی مادرو یههعیف بود.نمیدانی قدر
گذشهت که سهتیال وارد آشپزخانه شد و گفت:سینی رو بده برم لیوانا رو جمخ
کنی.

به خودم آمدم و گفتی:تو برو بشههین سههتیال.این یزیه که خودم خواسههتی و
باعثش شدم،حقمه!

و مراه بها سههینی قبهل از سههتیال از آشههپزخهانه خارج شههدم و لیوانها را
برداشههتی.پت از جمخ کردن لیوانهها مهاریها بها گسههتهاخی و تحقیر تمهام
گفت:شهر زاد زود میز شام رو آماده کن که آرین سورپریز بشه!

آرین پرسید:منو اینقدر برده ی شنی دیدی که فنر کردی میتونی با رذا وق
زده م کنی؟
مهاریها کهه لح هه ای بهازوی آرین را ر ها نمینرد گفهت:تو که شههنموی
خودمیبولی ون میدونستی ه رذا ایی رو دوست داری گفتی شهرزاد مونا
رو برا

درست کنه.خدا کنه خوشمزه شده باشه.

آرین گفت:شهرزاد خانوم که دست پمتش حرف ندارهبسنش رو ی اونقدر
خوشمزه درست میننه که انگشتاتو با

او میموری!

پوزخنهد محوی زدم.مثال داشهههت طرفهداریی را می کرد.بهه آشههپزخهانهه
برگشهتی.تروف را که از قبل یده بودم.فقط دسهر ا و نوشیدنی ا را شر میز
بردم 0.دیت برنج و  2ترف الزانیها و یهک ترف بزرک فسههن هان روی میز
گذاشهتی .ون مه پشت میز جا نمی شدند میز به صور سلف سرویت در
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آمد .ر کت رذا می کشید روی یک مبل می نشست.وقتی مه مشغول صرف
رذا شدند داخل آشپزخانه پشت به پذیرایی نشستی.

دو ،سهه دقیقه ی بعد یک بشقاب برنج که رویش خورو ریمته شده بود و
یک تنه الزانیا کنارو بود پیش رویی قرار گرفت.سرم را باال گرفتی و شا د را
دیدم که به من لبمند میزد.بعد ی روبرویی نشست.ستیال ی که ترف رذای
خودو و شهها د دسههتش بود کنار او نشههسههت.در حین ور رفتن با محتویا
بشقابی گفتی:بازم به معرفت شما!

شا

د گفت:من اگه جای تو بودم بعد جشن حسابی حالشو میگرفتی.

سههتیال به اعتراک گفتِ :ا ِا ِا بشهها د تو میموای اینا به ی برسههت یا میونه
شون رو به ی بزنی؟
_اینا 0ما ی میشه به ی رسیدن محض اطال

!

به آرامی گفتی:حسابی ادبش میننی.اشک ماریا رو ی درمیارم.حاال بشین و
تماشا کن!
_من که خیلی مشتاقی گریه کردن اون دختر بدترکیب رو ببینی!
_بد ترکیب؟من که به خوشگلیش حسودیی میشه!
_مهی اینه که آرین تو رو انتماب کرد نه اونو.
_دلی میمواد بمیرم و نبینی دستشو گرفته.

_امیدوارم به

مین گرفتن ِ دست اکتفا کنه!

سههتیال گفهت:من نمی دونی این آرین باالخر طرز فنرو یه؟از یه طرف
نمازخون و با خدا و مومنه.از یه طرف اجازه میده ماریا اینقدر بهش بچسبه!
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شا د گفت :ه کار کنه فدا شی؟ یه بار به ماریا گفت بهش دست نزنه و
تها یه مد سههر جاو نشههوندو.ا ن که جلوی جمخ نمیتونه بگه دسههتمو
نگیربنامزدشه خیر سرو!

به سهمتی گفتی :وای نامزد فرمالیته و النیش رو داره.ولی وای من که زن
رسمیشی رو نداره.

شا د با مهربانی گفت:سرتو بگیر باال ببینمتب-سرم را باال گرفتی و نگا ش
کردم -زن دایی مشهنل قلبی داره شهرزاد.اگه بشنوه آرین ه کار کرده خدایی
ننرده تموم میننهبآرین ی به

مین خاطر حرفی نمیزنه.

در الی که به سمتی تون صدایی را کنترل مینردم گفتی:یعنی من باید منت ر
مرک مادرو باشههی تا بتونی از این زندگی پنهانی خارج بشههی؟مامانش من رو
دوست داره پت را باید جا بموره؟
_آره دوست دارهبولی نه در حد عروسش و زن تنها پسرو.

دیگر نتوان سهتی جلوی اشنی را بگیرم.به پایین رلتید.گفتی:من دیگه تحمل
ندارم.اون شههو ر منه .حق نداره با کت دیگه ای باشههه.حق نداره دسههت کت
دیگه ای رو بگیره.حق نداره...حق نداره...

و ه سمت بود جلوگیری از ق

ق گریه کردن...

برگشتی و به آرین نگاه کردن.ماریا یک تنه الزانیا به نگال زده بود و سمت
د هان آرین گرفتهه بود.قیهافهه آرین ی آنقهدر جالب بود که بی اختیار لبمند
محوی بر لبی نشست...
قصه بیست و سوم:
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سههاعتی بعد وقت آوردن کیک و دایا شههد .مراه با آریانا 03شههمخ ریز را
روی کیک گذاشهتی و روشن کردم.آریانا کیک را برد و روی جلو میزی رفت و
کیک را جلوی آرین روی میز گذاشت.ماریا که اقوی روبان دار را در دست
داشههت کمی رقو هاقو ان هام داد آن ی بها کلی مسههمره بازی و خنده و
شوخیب ر ه آرین پول داد ماریا اقو را نداد که نداد.آخر سر ی گفت:خونه
ی به اسمی بزنی بهت نمی دمش!

آرین لبمندی زورکی زد و گفت:پت ی می خوای؟
ماریا در اوج وقاحت و گسههتاخی و  ...انگشههت اشههاره او را روی لپش
گذاشت و گفت:یه ب*و*س کو

ولو!

شمان آرین گرد شد و گفت:ماریا!!!
_ماریا بی ماریا!

_ اقو واسه خود

من تو رو نمی ب*و*سی!

_ ِا بلوس نشو آرین!

اما آرین حتی از جایش بلند ی نشد.تهمینه خانوم که روی مبل تنی نشسته
بود گفت:آرین جان نامزدته!

به بهب ه مامان الرژی داره آرینببآرین بلند شد و روبروی ماریا ایستاد.قلبی
توی د نی آمده بود.محال بود آرین او را بب*و*سههد.حتی شههده گونه او راب
ماریا با گسهتاخی تمام روبروی آرین ایسههتاده بود و صههاف به شههمان زیبای
شهو ر من خیره شهده بود.من ی از آن رف پذیرایی دور از مه شا د ماجرا
بودم .اگر آرین ماریا را می ب*و*سههید صههبرم تمام می شههد و می رفتی.من

www.ketabha.org

تحمهل این ویههعیهت را نداشههتیبآرین خیلی کد حرکت می کرد.انگار می
خواسهت فنر کند.در نهایت لبمند شهی نت آمیزی زد و دستهایش را به کمر
ماریا گرفت.ماریا آماده بود که آرین را بب*و*سد اما آرین قصد ب*و*س یدن
او را نداشتبانگشتانش روی پهلوی ای ماریا تنان خوردند و شرو کردند به
قلقلک دادن ماریابماریا ی که گویا خیلی قلقلنی بودعنان از کف داد و اقو
را واگذار کرد .آرین در میان خنده ی سایرین و هره ی در ی ماریا که وایح
بود حالش گرفته شده پشت میز نشست و در بین کف و سو و آ نش تولد
مبارو بقیه کیک را برید.بعد از اولین برو شراره خوا ر شا د گفت:آرین نبر
دیگهباول کادو

ا بعد کیک!

آرین گفت:آره.شراره راست میگهبسریخ کادو اتونو بیارید تا کیک بدم وگرنه
خبری از کیک نیست!

مه به سهمت کیف ایشان رفتند تا کادوی آرین را بیاورند .من اما مان ا
ماندم.کادوام داخل کشهوی میز تلویزیون بود و من ی کنار تلویزیون ایستاده
بودم .مه کادو ایشههان را دادند و کیک گرفتند.وقتی کادو دادن ا تمام شههد
نفت عمیقی کشیدم و گفتی:منی می خوام کادوم رو بدم!

مه به سهمت من برگشتند.در حالی که جعبه ی کادو پیچ شده را در دستی
گرفته بودم با اعتماد به نفت جلو رفتی .آرین سرو را بلند کرد اما به شمانی
نگاه ننرد.جلویش که ایستادم گفتی:خیلی ناقابلهبمبارکتون باشه!

و جعبه را به سههمتش گرفتی.آرین با دسههتی لرزان کادو را گرفت و به آرامی
گفت:می..ممنون.
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جعبهه را بهاز کرد.یهک کراوا سههورمهه ای رنش با خط ای آبی داخلش
بود.اتفاقا او ی یک پیر ن آبی تنش بود.آرین گفت:خیلی قشهنگهبمیشههه برام
ببندیدو؟
ه ع ببآقا آرین یه حرکتی کردنبخواستی د انی را باز کنی یزی بگو یی
که صدای گوو خراو ماریا به گوشی خورد:مگه من مردم عزیزم؟بذار خودم
برا

می بندم.

کراوا را از داخل جعبه او در آورد و مشههغول بسههتن آن دور گردن آرین
شد.با این حرکت خون ماریا برایی حالل شدببببستن کراوا که تمام شد ماریا
کمی عقب رفت و گفت:به لباست میاد.رو

مین استفاده و کن.

آرین حرفی نزد.می دانست یک کلمه ی دیگر با ماریا صحبت کند از کوره
در میرومبتنه ای کیک برید ،در ترف گذاشت و به دستی داد.

نیی سهاعتی گذشهت .مه مشهغول رقو بودند .مه ریر از آرین و شا د و
سهتیال و البته ...منبماریا اصهال کوتاه نمی آمد و یک سهره وسط بود اما آرین
حایههر نشههد حتی ثانیه ای برقصههد.روی مبل نشههسههته بود و به بقیه نگاه
مینرد.شا د و ستیال ی که به خاطر ویخ پیش آمده و هره ی اندو گین من
و حال آرین دمغ شده بودند نرفتند.من ی که روی یک مبل دور از بقیه نشسته
بودم و به آرین نگاه مینردم.کمی بعد نگا ی به ساعت انداختی.ساعت نزدیک
12بود.پت کی می خواسههتند بروند؟نگا ی به ماریا افتاد که کنار آرین روی
مبل نشست.
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فنری به نی رسید.باز شربت درست کردم و رخاندم0.لیوان روی سینی
مانده بود که به سههمت ماریا و آرین رفتی.ماریا خیلی گرم در حال صههحبت با
آرین بود اما آرین تمام حواسش به من بود.النی پایی را به پایه ی میز گیر دادم
و سهینی را کج کردم.آخیییییییشب ر سه لیوان روی سر و صور ماریا خالی
شههدبماریا با د انی باز و در حالی که شههربت از مو ایش می نید خشههک
شههدبآرین ی باور ننرده بود نین کاری کرده باشههی.او ی ما و مبهو به
ماریا نگاه مینرد.ینی از لیوانها با برخورد به کف سههرامینی شههنسههت اما
 2لیوان دیگر روی مبل ماندند.آرین سهریخ بلند شد تا خیت نشود.ماریا نوز
در شهوو بود که صهدای انف ار خنده بلند شهد .مه به ویعی که ماریا پیدا
کرده بود می خندیدند.تمام تیپ و قیافه و پرستیگو در یک آن شربتی شدبینی
دو ثانیه بعد به خودم آمدم.لیوانها را از کنارو برداشتی و گفتی:ای وای ببمشید
ماریا جون!

بلند شههد و با عصههبانیت گفت:دختره ی دسههت و پا لفتی را حواسههت
نیست؟ببین

ه گندی زدی!

در حالی که دلی خنک شده بود گفتی:من که عذر خوا

ی کردم!

اصههال نهاراحتی و پشههیمهانی در لحن و قیهافهه ام نبودبمهاریها گفهت:تو
اخراجی...برو بیرون و دیگه ی این

ا نیا!

آرین سریخ گارد گرفت و گفت:ماریا این ا خونه ی منه.شهرزاد ی واسه من
کار میننه.تو نمی تونی اخراجش کنی!
ماری با کلی حرص و جوو خوردن گفت:من باید برم.برام یه آزانت بگیر.
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و سههریخ به سههرویت بهداشههتی رفت.بقیه ی حایههران نوز ریز ریز می
خندیدند.اما لبمند آرین برایی از مه

یز شیرین تر بود.

***

ماریا رفت و با فصههله ی کمی از او بقیه ی آماده شههدند که بروند.من ی
آماده شههدم.البته در حین آماده شههدن مهمانان خانه را مرتب کردم فقط ند
سهری ترف ماند که داخل ماشهین ترفشویی گذاشتی.آرین وقتی دید حایر
شده ام که بروم گفت:شهرزاد خانوم صبر کنید خودم می رسونمتون.

دکمه ای پالتو ام را بستی و گفتی:الزم نیست...آقا شا د ل ف می کنن من
و ستیال رو می رسونن.
آرین که کارد می زدی خونش در نمی آمد گفت:گفتی خودم می رسونمتون.

من ی با

مان لحن گفتی:گفتی نیاز نیست زحمت بنشید!

کیفی را برداشههتی و به سههمت در رفتی.شهها د و سههتیال بیرون خانه منت ر
بودنهد.آرین نتوانسههت جلویی را بگیرد ون تهمینه خانوم و آریانا نوز آن ا
بودنهد و آرین باید آنها را می رسههاند.بدون یچ حرف دیگری از خانه خارج
شدم و در را بستی....

مراه با شا د و ستیال به سمت محله ی قدیمی رفتی.وقتی رسیدیی ساعت
 1نصهفه شهب بود.پیاده شدیی و شا د رفت.من و ستیال ی به آرامی و بدون
سهروصهدا وارد خانه شهدیی.می ترسیدم در خانه ی خودم تنها باشی به مین
خاطر به خانه ی سهتیال رفتی.با فنر ایننه مه خوابند وارد خانه شدیی اما ر
سهه نفر بیدار بودند و داشتند تلو یزیون نگاه مینردند.مهری خانوم از جا بلند
شد و گفت :قدر دیر اومدید.خوبی شهرزاد جان؟
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_مرسهی خاله مهری.مهمونا دیر رفتن.ببمشید مزاحی شدم.ترسیدم تنها تو
خونه بمونی.آرین رفت اون ینی خونه.

_خوو اومدی عزیزم .شما

را قرمزه؟گریه کردی؟

ستیال که کنارم ایستاده بود گفت:نه مامان .خسته ایی.خوابمون میاد.

آتیال بلند شههد و گفت:االن یه دسههت رختمواب میارم تو اتاق...شهههرزاد
خانوم شما بفرمایید.
_ممنون آقا آتیال.

_خوا ش میننی
من و سهتیال به سمت اتاق ستیال رفتیی و پالتو ایمان را در آوردیی.آتیال ی
یک دست رختمواب برای آورد و پهن کرد.پت از خروج او از اتاق مانتو ام را
در آوردم و روی تشهک نشهسهتی.ستیال لباسش را عوک کرد و گفت:بمواب
دیگه!
_خوابی نمی بره.اگه نیاد دنبالی خیلی بی معرفته.

_پت می خوای بیدار بمونی تا بیاد؟
_به ن ر نمیاد؟
_ ی بگی؟من که تو سر آرین نیستی.اگه بیاد میری؟
_نه...باید ادب بشه.
_پت بگیر بنپ!

و خودو جلوی آینهه ی میز توالهت آرایشههش را پاو کرد.من که آرایشههی
نداشهتی دراز کشهیدم اما پتو را رویی ننشهیدم.نمی خواستی بموابی.آرین می
آمد.باید می آمد...
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تقریبا نیی سهاعت بعد در حالی که به سقف خیره شده بودم گوشی ام زنش
خورد.آرین بود.گوشی را دم گوشی گذاشتی و گفتی:الو.
_بیا بیرون دم درم.

_من مین

ا راحتی برو به مامان جونت برس.

_شهههرزاد با اعصههاب من بازی ننن.میام دم در آبروریزی میننی اب3دقیقه
فرصت داری .نیای میام در میزنی.
_گفتی نمیام.

_ 5دقیقه

شرو

شد.

و گوشی را ق

خ کرد...

قصه بیست و

هارم:

گوشی را روی زمین گذاشتی.ستیال پرسید :ی میگه؟
_میگه تا 3دقیقه دیگه نیای میام داد و

وار میننی.

ستیال اخی کرد و با عصبانیت گفت:رلط کرده!

بلند شهد و از تمت پایین آمد.پالتو و شالی پوشید و از اتاق بیرون رفت.من
ی شهالی را روی سهرم انداختی و با پوشیدن مانتو دنبالش رفتی.خاله مهری و
عمو اردشهیر خوابیده بودند اما آتیال نوز بیدار بود و مشغول م العه.از دم در
باز اتاقش که رد شدیی آ سته پرسید:ک ا؟
ستیال ی با مان ولوم گفت:آرین اومده این

ا!

_اومده ه کار؟
_دنبال شهرزاد.
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_خب مگه عیبی داره؟شو رشه
نا ارا با شرمندگی گفتی:با

ا!

او قهرم آقا آتیال.

_واسه ی؟
ستیال گفت:تو ه کار این یزاو داری؟میای بری ردو کنی یا نه؟
آتیال از اتاق بیرون آمد.به سهمت اف اف رفت و دکمه را زد.در باز شد و از
پشههت شههیشههه در ورودی دیهدم آرین وارد حیاط شههد و مان ا ماند.آتیال
گفت:ستیال به من و تو رب ی نداره که مداخله کنیی.بذار خودشون رفخ و رجو
کنن.بیا برو تو اتاقت.

خودو به اتاقش برگشههت.سههتیال ی نا ارا به من پشههت کرد و به سههمت
اتاقش رفت.نفت عمیقی کشیدم و با مان لباسهای نازو از خانه بیرون رفتی
و وارد وای سهرد دی ماه شهدم.آرین وسهط حیاط ایستاده بود.به کندی جلو
رفتی  .وا سهوز وحشهتناکی داشهت.آرین با عصبانیت ولی آ سته گفت:برای
ی اومدی این ا؟
به سردی پاسخ دادم:این

ا تنها جاییه که دارم.

_ پت اون خونه یه؟ را زندگیتو النی ول میننی؟اینه عاقبت اون حرفا؟که
گفتی تمام مشنال رو تحمل میننی به عشقت؟اینه عوک دلگرمی دادنت؟
_دلگرمی؟من بهایهد بهه تو بهدم یا تو به من؟عوک ایننه بگی من زنتی اون
مهاریهای بی مهه یز رو بهه خود میچسههبونی و میذاری ر رل ی دلش
میمواد بننه!

آرین گفت:شههرزاد میدونی مقصرم.اشتباه از منه...دارونی شهرزاد تو بدتر
ننن ویعمو!
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بغضهی شهنست ...در حالی که یک ق ره ی اشک صورتی را درمی نوردید
گ فتی:امشب خیلی ا یت شدم،خیلی تحقیر شدم،ررورم شنست.آرین نمواه
فراموو کنی که نمیتونی!

آرین که نوز دلش نرم نشههده بود گفت:برو بشههین تو ماشههین.در موردو
حرف میزنیی.

با ل

بازی گفتی:نمیرم.

آرین جلو آمد .انه ام را گرفت.سههرم را باال آورد و وقتی شههی در شههی
شههدیی گفهت:فنر کردی من جلوی یهه دختر بچهه کی میهارم؟خودتی خوب
میدونی که زورم بهت میرسه!

_آره...زور فقط به من میرسهب مه ی زورگویی ا و اولدورم بولدورم ا
فقط واسه منه!
_پت حاال که اینو میدونی برو وسایلتو بیار تا کفری نشدم.

بعد ر ایی کرد.به سهمت خانه برگشهتی.اشهنی را با پشت دست پت زدم و
وقتی وارد اتاق ستیال شدم لبمند محوی روی لبی بودبسریخ پرسید :ی شد؟
_میرم!
_خوب افسارتو دادی دستش!

_ ایشالله ند وقت دیگه مراسی افسار انداختن تو
با خنده گفت:خدا از د

ی میرسه!

نت بشنوه!

وسهیله ای نداشهتی که جمخ کنی.فقط پالتو ام را پوشیدم.گوشی ام را داخل
کیفی گذاشتی و بعد از خداحاف ی از ستیال به سمت حیاط رفتی.دیدم آتیال و
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آرین در حال صحبت اند.به سمتشان رفتی و بعد از شب بمیر گفتن به آتیال از
خهانهه خهارج شههدم.بهه سههمت خانه ی کناری رفتی و در را باز کردم و وارد
شهدم.وارد خانه نشدم.کنار حوک خالی نشستی.یک دقیقه بعد آرین وارد شد
و در را بست و پرسید:میموای این ا بمونی؟
به سردی جواب دادم:آره.

صدای پای آرین را شنیدم که نزدیک میشد اما قبل از ایننه به من برسد بلند
شهدم و به سمت پله ا رفتی تا وارد ساختمان شدم.آرین سرم دستی را کشید و
به سمت خودو برگرداند.یه آرامی گفت:شهرزاد به من پشت ننن...من بهت
نیاز دارم...

بی پروا به شمانش خیره شدم و گفتیِ :ا ِا ِا ؟بپت بگوبمنت ر بودی دستت به
من برسهبپت برای

مین اومدی دنبالی!

کیف کردم کهه دیهدم قهدر عصههبانی شههد...حقش بود...با عصههبانیت
گفت :را از ر حرف من سههوب برداشههت میننی ؟فراموو کن اون ماریای
عویی رو!

بهه اعتراک گفتی:فراموو کنی؟فراموو کنی قهدر تحقیرم کرد؟ قهدر
خوردم کرد؟
_آره فراموو کن.

بازویی را که در دسهتش بود بیشهتر فشرد.طوری که دردم آمد.اشنی جاری
شهد و گفتی:باشه..فراموو میننی...حقمه .ر ی به سرم بیاد حقمه...تقصیر
خودمه که لقمه ی گنده تر از د نی برداشهتی...فنر مینردم میشه فاصله ا رو
برداشت...فنر مینردم میشه یه شا

زاده و گدای دیگه ساخت...
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آرین مثل میشههه مقابل گریه ام کی آورد و گفت:شهههرزاد ...شهههرزاد گریه
ننن...تو که میدونی دل دیدن اشهناتو ندارم...تو که میدونی من عاشقتی...تو
که میدونی حایهرم جونمو واسه

بدم...پت را گریه میننی؟مهی منی که

تو رو میموام.حتی اگه یچنت ما رو با

ی نمواد...

اشهک ایی را پاو کرد و من از سهرمای وحشتناو به آروو گرم آرین پناه
بردم...

قصه ی بیست و پن

ی:

النهاز در حالی که داشههت کالسههورو را جمخ و جور مینرد گفت:جدی
میگی؟
کیفی را روی شانه ام انداختی و گفتی:آره.ستی گفت!

_آش خداجون حاال کی ست؟
_پت فردا...پنج شنبه عصر.

پنج شهنبه عصهر مراسی عقد کنان شا د و ستیال بود و برای ایننه رسانه ای
نشههود و خبرنگار ا و واداران

وم نیاورند فقط فامیل ا و آشههنایان نزدیک

دعو شههدند که سههر جمخ 111نفر نمیشههد.مراسههی در یک باپ پذیرایی که
رمز شا د بود برگزار می شد.تا
متعلق به عموی کو ک آرین و در واقخ دایی ِ
بهه حهال عمو رمز را نهدیهده بودم.آرین و شهها هد که کلی از او تعریف می
کردند.از قراری در کانادا زندگی می کرد ،زن و بچه نداشت ،خیلی سرخوو و
خوو بین بود و کال بها جههان در صههلح بود و جههان ی بها او در صههلح
بودبحدودا31سهاله بود و نوز بانشهاط و سهر زنده.به خیلی از کشور ا سفر
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کرده بود و یک پا جهانگرد به حیاب می آمد.وقتی خبر عقدکنان شا د را شنید
خبر داد که خوا د آمد و مه را به شهوق و وق انداختباینقدر شا د و آرین
از او تعریف کردند که جدا کن ناو بودم این عمو

رمز را ببینی!

آنروز سهه شنبه بود و روز آمدن عمو رمز و اواخر اسفند ماه.آرین گفته بود
عمو رمز را از فرودگهاه به خانه ی ما می برد .در واقخ خود عمو رمز این ور
خواسته بود...خانه ی خوا رو که شلوپ و پر رفت و آمد بود.با برادر بزرگش
ادی که پدر ماریا و مریال بود کدور

ای جزهی داشت که دوست نداشت

مهمان خانه او شود .برادر دیگرو ی که فو شده بود و درست نبود مزاحی
زن مریضهش شهود .پت خواست به خانه ی آرین بیاید و این مد تع یال
عید را آن ا بماند.این مویو باعث نگرانی من شد اما آرین گفت مه یز را
به عمو رمز میگوید و م منن است که او رفتار درستی خوا

د داشت.

خالصه ایننه بعد از دادن خبر دعو شدن الناز به مراسی عقد کنان او را تا
دم در خانه او رساندم و خودم به خانه برگشتی.آرین گفت مه ی کسانی که
بهه اسههتقبال عمو رمز می آیند را دو خوا د کرد و تنها او را به خانه خوا د
آورد.من

ی با استناد به این حرف برای 0نفر شام درست کردم...

سهاعت 11شهب بود که آرین کلید را در قفل انداخت و پت از گشودن آن
گفت:بفرمایید عمو

رمز!

صدای دلنشین مردی مسن و جاافتاده به گوشی خورد:مزاحی خلو تو ی
شدم گل پسر!

_اختیار دارینبتو خلو ما میشه برای عمو رمز جون جا
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ست!

شههالی را روی سههرم انداختی و دو طرفش را روی شههانه ایی انداختی.نفت
عمیقی کشیدم و بعد به سمت در رفتی و گفتی:سالم!

عمو رمز که کنار جا کفشههی ایسههتاده بود با شههگفتی به من نگاه کرد.آرین
پشهت سهر او مدان را به داخل آورد و پت از بستن در گفت :مو رمز این
شهرزاده...

مون نیمه ی گمشده ی معروفی که می گفتین!

عمو رمز از بههت بیرون آمهد و گفهت:سههالم خهانومبآرین را منو خبر
ننردی؟
آرین در حین قرار دادن کفشش در جا کفشی گفت:عمو فقط شا د و زنش
از ازدواج ما خبر دارن.حاال

ی شما!

_خب را ممفیانه؟
گفتی:بفرمایید بشینید فعالبسرپا زشتهببراتون توییح میدیی!

آرین مدان رخدار عمو رمز را کنار دیوار گذاشههت و گفت:شهههرزاد
درست میگه .بشین عمو!

و ر دو به سمت مبل ای راحتی رفتند .من ی 0استنان ای ریمتی و به
آنها پیوستی.آن موقخ بود که عمو رمز را درست دیدم.مردی جنتلمن و باوقا ر
با هره ای پرانرژی و البته آرامش بمش.کت کتان توسی و شلوار لی به مان
رنش به تن داشت و یک کاله شاپوی مشنلی ی در دست داشت.و البته یک
عینک مست یل شنل که حالت متفنرانه ای به هره او می داد.با نگرانی به
شمانش خیره شدم.می ترسیدم او ی نارایی باشد اما به جای ناریایتی در
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شهمانش تحسهین و شهادی دیدم.وقتی استنان ای را به دستش دادم آن را
بویید و گفت:به بهببوی این ایی بوی ایرانهببوی کو

ه بارای باصفای قدیی!

آرین که کنار من و نزدیک تر به عمو رمز نشههسههته بود به پشههتی مبل تنیه
داد.به سمت دسته ی سمت راست مبل دو نفره لی داد و گفت:شما نمی خوای
دعوا کنی و بگی این ه کاری بود کردی؟نمی خوای بگی را بدون مشور
با ما رفتی زن گرفتی؟
_ را بایدبگی وقتی خانومی با اینهمه کماال رو انتماب کردی؟به ن ر من
کهه یزی کی ندارهببا وقار ،متین ،خوو برخورد ،خوو صههور ...و ق عا
خوو سیر

!

کمی جاب ا شهدم و گفتی:شما ل ف دارید عمو رمز اما مشنل یه یزای
یگه ست...مشنل ما اختالف طبقاتیمونه.بی کت و کاری ،بی اصل و نصب
بودن منه...مشنل اینه که ماریا عروس ن

ر کرده ی تهمینه خانومه!

عمو رمز کال ش را روی میز گهذاشههت و گفهت :قهدر شههما سههمت
میگیرینباز ی می ترسیدن که پ نهان کردین این زندگی رو؟مگه مو دوست
ندارین؟من م مننی عاشق ی ستین که به نین ویعیتی تن دادین فقط برای
ایننه با

ی باشین.

آرین کاله را برداشت ،در دست رخاند و گفت:عمو من اگه یزی نمیگی
واسه حال و روز مامان تمینهبقلب مریضش طاقت نمیاره اگه بشنوه پسرو با...

عمو رمز گفت:با یه آدمی که پولش از ما کمتره ازدواج کرده؟
گفتی:عمو رمز من ند ماه خدمتنار خونه ی تهمینه خانوم بودم...این کار
رو مشنل کرده!
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عمو رمز لبمنهدی زد و گفهت:پت یهه پا قصههه ی پریان واسههه خودتون
ساختین!

آرین لبمندی زد و گفت:آره دیگهبالبته قبل از اینه شهههرزاد بیاد تو اون خونه
واسه کار

ی من دوسش داشتی!

رو به آرین کردم و گفتی:نگفته بودی؟!

با نگا ی شی

نت بار به من گفت:حاال که گفتی!

عمو رمز پرسید:قبل از اون

ور مو میشناختین؟

جواب دادم:استاد دانشگا ی بود و البته
عمو رمز خندان گفت:پت

ست!

زار و یک شبی داشته این ازدواج پشت سرو!

آرین گفت:آرهبجالب بود!

بلند شدم و گفتی:من میرم میز شام رو بچینی.امیدوارم قورمه سبزی دوست
داشته باشین!

عمو رمز جهاب ها شههد و حین در آوردن کهت از تنش گفت:کیه که بدو
بیهاد؟از آخرین باری که اومدم ایران یعنی 2سههال پیش نموردمبآش که قدر
ه*و*س کرده بودم!

به سمت آشپزخانه رفتی و گفتی:پت خدا رو شنر .من میترسیدم اینهمه سال
زندگی تو یه کشور خارجی

اهقه ی ایرونیتون رو عوک کرده باشه!

_ اصال نترسبمن نوزم یه ایرونی عاشق قورمه سبزی و ای ل دار خوردن
تو استنان کمر بارینی!
آرین گفت:اما ما استنان کمر باریک دیگه نداریی شرمنده!
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_دشمنت شرمندهبمن ک ا برم لباسمو عوک کنی؟
آرین اتاق کار خودو را نشان داد و گفت:اون!

و خودو بلند شههد تا مدان عمو رمز را داخل اتاق بگذارد.پت از ورود
عمو رمز به اتاق آرین در را بست.کتش را که در دستش بود روی پشتی مبل
انداخت و به سهمت آشپزخانه آمد .یک لیوان آب ریمت و نوشید.من ی که
در حهال کشههیهدن برنج داخهل دیت بودم گفتی :هه عموی خوب و باحالی
داریبدرست برعنت اون ینی عمو

!

آرین کنارم ایسههتاد .به کابینت تنیه داد و گفت:آرهبمن که خیلی دوسههتش
دارم!
_منی خیلی ازو خوشی اومد!

آرین به شوخی ریرتی شد و اخی کرد و گفت:مگه نگفتی حق نداری جز من
از کت دیگه خوشت بیاد و دوسش داشته باشی؟
پشت

شمی نازو کردم و گفت:حسود!

دیت برنج را روی میز کو ک داخل آشههپزخانه گذاشههتی که بعدا سههر میز
رذاخوری ببرم.آرین از فرصت استفاده کرد از پشت گردنی را گرفت.سرو را
نزدیک گوشههی آورد و به شههوخی گفت:زیاد از حد از عمو رمز خوشههت بیاد
گردنتو میشننی

ا!

_ پت خودتی میدونی از تو جذاب تره ممننه دلمو ببره!

آرین فشار دستش را زیاد کرد و گفت:اگه دلتو ببره من میدونی و دل توبسیاه
و کبودو میننی!

_منی وای میسی یه گوشه بر و بر نگا

میننی!
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آرین تنهدی نرمه ی گوشههی را به حالت اعتراک گاز گرفت و ر ایی کردببه
ارامی گفتی:وحشی!

_ مینه که

ست!

و دیت برنج را برداشت و به سمت میز رذا خوری رفت...

قصه ی بیست و ششی
در مین لح هه عمو رمز از اتهاق خهارج شههد و بهه سههمت میز رفت و
گفت:خب ...ه خبر از دانشگاه گل پسر؟
آرین صهندلی راس میز را برای عمو رمز عقب کشید و گفت:خبر خاصی
نیستبمی ریی با یه سری بچه خورده سرو کله می زنیی برمی گردیی دیگه!

از آشپزخانه گفتی:ا ن من ور به من ی بود دیگه آره؟
آرین ترف خورو را از روی اپن برداشههت و گفت:اختیار دارید شهههرزاد
خانومبشما تاج سر بنده

ستید!

_آش عمو رم ز اگه بدونید ی می کشهی از دست این برادر زاده ی محترم
شما!

عمو رمز گفت:می دونی شهرزاد جانبمن ینی که این مارمولک رو خوب
می شناسی!!

آرین بها بههت و بهه اعتراک گفهت:تا یه دقیقه پیش گل پسههر بودم شههدم
مارمولک؟
لبمند پیروزمندانه ای زدم و گفتی :مینه که

ست!!!
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و بها پهارآ آب به سههمت میز آمدم .روبروی آرین سههمت پ عمو رمز
نشستی و گفتی:بفرمایید عمو

رمز.امیدوارم از دست پمت من خوشتون بیاد!
وره!

عمو رمز گفت:بوو که خوبه...ببینیی مزه و

شههام در سههنو صههرف شههد.بعد از آن وقتی من و آرین ترف ا را جمخ
کردیی و روی کاناپه پیش عمو رمز نشهسهتیی پرسیدم:عمو رمز از خودتون
بگید.آرین گفت شما مه جای دنیا رو گشتید.راست گفته؟
عمو رمز کال ش را روی سههر آرین که کنارو بود گذاشههت و گفت :مه
جای مه جا که نهب نوز ند جا موندهبمثال ق ب جنوببعمق جنگل آمازون،
صحرای آفریقا!

خنهده م گرفت و گفت:خوو به حالتون...من تو عمرم فقط یه بار از تهران
بیرون رفتی که اونی اردوی مشهد بود که با مدرسه م رفتی!

عمو رمز گفت:ایشالله از این به بعد با آرین

مه جا رو میگردی!

با افسهوس گفتی:آخه آرین رجا میره واسهه سمینار و کنفرانت میرهب 3ما ه
عقد کردیی منو یه شمال

ی نبرده!

عمو رمز کال ش را از روی سههر آرین برداشهههت و گفهت:تو خ هالهت
نمینشی؟دختر دسته گل مردم رو اوردی تو خونه

اسیر کردی؟

آرین در دفا از خودو گفت:ع ب رویی داری شهههرزادبمن نگفتی بریی
شمال؟
گفتی :را گفتی اما بعدو سهریخ گفتی"آش فردا دانشگاه شرو میشه ،کلی
کار داریی تو

ی درس داری"!
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عمو رمز خنهدید و گفت:شهههرزاد جان این آرین رو برای ان ام ر کاری
باید

ل داد.

_ خب شما لش بدید عموبمن پوسیدم از بت در و دیوار این خونه رو نگاه
کردم!

آرین گفت :فته دیگه تع یال عید شرو میشه.ک ا بریی؟
بدون فنر گفتی:کیش!

آرین گفت:عاشق این قانخ بودنتی شهرزادبفنر کردم ا

ن میگی جزایر قناری!

با وق گفتی:یعنی خارج بریی؟
_اگه دوست داری...

کلی وق مرک شهدم اما بعد سریخ یاد یزی افتادم و گفتی:پت عمو رمز
ی؟مهمون ما ستن؟
عمو رمز به آرین م ال حرف زدن نداد و گفت:من که نیومدم ایران بشینی
تو خونهببرنامه ی ایران گردی ریمتی واسه خودم .ه شما برین

ه باشین!

آرین گفت:تعارف که نمیننی عمو؟جدی میگی؟
_آره بتا وقتی که برید ند روزی مهمونتون
آرین گفت:ا

ستی دیگه.کافیه.

ن بلیط نیست آخه.

عمو رمز گفت :قدر آیه ی یاس میمونی تو آرینبزنش بزن ببین ست یا
نه؟
_واسه ک ا شهرزاد؟
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شهانه باال انداختی و گفتی:نمیدونی.عمو رمز جهاندیده سههتنبشههما ک ا
پیشنهاد میننین؟
عمو رمز گفت:اگه بلیط فرانسه گیرتون بیاد عالی میشهبپاریتبشهر عشاق
و شمام عاشق و برج ایفل و شانزه لیزه و!...
دیگر ادامه نداد.آرین گفت:خدا کنه بلیط باشه.

قصه ی بیست و

فتی:

بهاالخره آرین توانسههت 2بلیط رفهت و یرگشههت فرانسههه بگیرد که تاریخ
رفتنش27اسفند بود و برگشتش 11فروردین.

آنروز  23اسهفند بود و روز عقد کنان شا د و ستیال  .ون آرین نمیتوانست
مرا با خود به جشن ببرد من با وسایلی به خانه الناز رفتی و آرین و عمو رمز را
تنها گذاشهتی تا حایهر شوند و زودتر به محل جشن بروند ون باید به کار ا
ن ار مینردند.جشن از ساعت 3شرو میشد من ی ساعت 1به خانه الناز
رفتی تا با

ی به آرایشگاه برویی.

وقتی وارد خانه ی الناز شدم با مادر و خوا ر کو نش آیناز مشغول سالم و
احوال پرسهی شهدم که صهدای الناز را از داخل اتاقش شهنیدم که صدایی می
کرد.وارد اتاق الناز که شدم گفت:سالمب وری خوشگله؟
_خوبی زشته!

_ساعت ند باید بریی؟
_ستیال گفت واسه  0برامون وقت گرفته.

الناز به سههمت لباس شههبش رفت و گفت:پت زودتر حایههر شههو که با این
ترافیک ممننه دیر بشه...راستی شهرزاد اینه لباسی..خوبه؟
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یک لباس ماکسهی دو بنده سهورمه ای بود که طرا ای ساده و قشنگی در
باال تنه او داشت.گفتی:قشنگه...اما یه خورده باز نیست؟
_برا شونه

او میگی؟این جلیقه شه.

جلیقه نیی تنه ای را باال گرفت که ی رنش و ی جنت لباسش بود.با دیدن
آن گفتی:عالیهبمن دیروز با ستی رفتی لباس خریدم.نذاشتی آرین ببینه.میموام
امشب
خودم

شمششو در بیارمبزود باو بپوو!
ی لباسی را از داخل ساکی در آوردم و مشغول پوشیدنش شدم.

ساعت 2باالخره بعد از کلی سروکله زدن و خوردن یک نهار زورکی که مادر
الناز به خوردمان داد آژانت گرفتیی و به سمت آرایشگا ی که ستیال آدرسش را
داده بود رفتیی.با ماشهین نرفتیی ون کسهی نمی دانست آن را دارم و اگر اقوام
آرین ماشین را می دید شک می کردند

ور پولدار شده ام که نین ماشینی

زیر پایی است.

حوالی سهاعت  0به آرایشگاه رسیدیی.یک آرایشگاه شیک و باال شهری بود
.شا د خواسته بود به آن آرایشگاه برویی ون مشتریان خاصی را می پذیرفت
و شلوپ نبود .شا د ی که نمی خواست وقتی به دنبال ستیال میا ید کسی او را
ببیند و عنت بگیرد و منافا

شود.

از پله ا باال رفتیی و وارد سالن بزرک و شیک آرایشگاه شدیی.ستیال و شراره
خوا ر شهها د را دیدم و در حالی که به سههمتشههان می رفتیی به آرامی به الناز
گفتی:اون خوا ر شا ده.یاد نره الناز من و آرین یچ ارتباطی با ی نداریی
ابمن م

ردم و فقط دوست ستیالم.
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_باشه حواسی

ست.

سهتیال و شهراره با دیدن ما برخاسهتند و سهالم و احوال پرسی کردیی .ر دو
لباس

ایشان را پوشیده بودند و مانتوشان را روی آن پوشیده بودند.

راس ساعت 3عصر وقتی ر  0تایمان آرایش شده و زیبا تر شده بودیی ینی
از زنانی که آن

ا کار می کرد وارد سالن شد و گفت:آقا دوماد تشریف آوردن!

ستیال لبمند عمیقی زد و از روی صندلی بلند شد.من ی که مانتو و شالی را
به تن کرده بودم وسهایل سهتیال را برداشتی و مراه او به سمت در رفتی.الناز و
شراره

ی پشت سرما آمدند.

از سههالن که خارج شههدیی وارد یک را روی عریض شههدیی که حالت اتاق
انت ار داشت.در انتهای آن ی شا د با یک کت و شلوار مشنی و پیر ن سفید
و کراوا و دسههتمال جیب قرمز ایسههتاده بود.دسههته گل رزآبی ی دسههتش
بود.رنش آبی گل ا درست

مرنش لباس آبی آسمانی ستیال بود.

شهها د با دیدن سههتیال لبمند زیبایی زد و جلو آمد.الناز و شههراره از پشههت
سهرمان کل کشهیدند و من ی با خوشهحالی به ی رسیدن دو دلداده را تماشا
کردم...

قصه ی بیست و

شتی:

سههاعت 7به باپ عمو رمز رسههیدیی.باپ زیبا و دن ی بود که پر از درختان
میشهه بهار بود.من و شهراره و الناز با ماشهین شهراره پشهت سر BMWشا د
حرکت می کردیی اما در نهایت سهبقت گرفتیی که زودتر برسیی.وقتی رسیدیی
تمام مهمانان دم در جمخ شهده بودند تا از شها د و ستیال استقبال کنند.من و
النهاز ی از جمعیت جدا شههدیی و به داخل رفتیی.از صههدای بوق زدن ای
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متوالی می شد تشمیو داد که رسیده اند.آ نش با صدای بلند و کر کننده ای
در حال پمش بود.خدمه ی باپ در حال رفت و آمد بودند.من و الناز به سمت
ینی از بهترین میز ا که جلوی جلو بود و دید خوبی به سنوی رقو و محل
نشهستن عروس و داماد داشت رفتیی و نشستیی.الناز گفت:اینا عروسیش ون رو
ه جوری میموان بگیرن وقتی عقدکنونشون این جوریه؟
_ ه میدونیبخوو به حالشههون ...قدر من بدبمتی الناز ...قدر سههاده و
رریب عقد کردم.
_ ایشالله عروسیت رو آرین می ترکونه!

_تا اونموقخ معلوم نیست

ند تا بچه زاهیدم!

الناز خندید و من به پشهت سهرم نگاه کردم.شا د و ستیال پیشاپیش مه در
حال نزدیک شدن به جایگاه بودند .به سمتشان رفتیی .ستیال را در آروو گرفتی
و گفتی:مبارو باشه ستی جونیبنمی دونی

قدر خوشحالی!

از آروشههش فهاصههلهه گرفتی و رو بهه شهها هد گفتی:آقها شهها هد مبهارو
باشه.خوشبمت بشید.

شا د از آن لبمند

ای شنگش زد و گفت:ممنون شهرزاد خانوم!

وقتی الناز ی تبریک گفت از آنها فاصههله گرفتیی تا بروند و سههرجایشههان
بنشینند .نوز آرین را ندیده بودم.رفتیی و پشت میز سر جایمان نشستیی.دور و
برم مهه کسههانی بودند که می شههناختی .مه فک و فامیلهای آرین بودند.از
گوشههه ی شههی مریال را دیهدم که با یک تیپ زننده اما جذاب و دلفریب به
جشن آمده بود .شی ایش پر از شراره ای آتش بود.حق داشتبخوب تینه

www.ketabha.org

ای را از دست داده بودببببمو ای قهوه ای او را جمخ کرده بود و باالی سرو
بسته بود و ند طره از کنار گوشش بیرون آورده بود.دکلته مشنی رنش تنش و
کوتا ی پوشیده بود که سر جمخ نیی متر نمی شد.با انزجار سرم را برگرداندم و
روی سههنو را نگاه کردم.دختر و پسههر ا در حال رقو بودند  .ر ه شههی
رخاندم نه آرین را می دیدم نه ماریا را.بلند شهدم و به سمت شاا د رفتی که
مراه سهتیال روی یک مبل م لل نشسته بود.کنارشان ایستادم .خی شدم و با
صدایی بل ند طوری که در آن یا و بشنود گفتی:نمی دونی آرین ک است؟
شا د گفت:نه...فقط یه لح
با نگرانی گفتی:ماریا

ه که وارد شدم دیدمش.

ی نیست!

شا د خندید و گفت:دلت شور ی رو می زنه شهرزاد جان؟
خودم ی نمی دانستی را دلشوره دارم.جواب ندادم.برگشتی سرجایی.الناز
آن ا نبود.دیدم که روی سهنو در حال رقو با ند دختر اسهت...نشهسهتی و
لیوان شههربتی را به سههمت د ان بردم.از باالی لیوان دیدم که ماریا با هره ای
در ی پیدایش شد ...یزی که بیشتر از سرو ویخ وحشتناو و لباس بازو به
شمی خورد خط سیا ی روی گونه او بود .کمی که دقت کردم فهمیدم گریه
کرده و آن خط،خط ریمل سههیاه رنگش اسههت.به سههمت مریال رفت و از او
دستمالی گرفت و به سمت سرویت بهداشتی رفت ...ند لح ه بعد آرین را
دیدم که از مان مسهیری که ماریا آمده بود به سهمتی می آمد.با دیدنش نفسی
تنش شد ...قدر جذاب و خوشتیپ شده بود...با آن کت و شلوار سورمه ای
و پیر ن آبی آسههمهانی و کراوا سههورمهه ای بها خط های آبی کی رنهش
رویش ...مان کراواتی که من برایش خریده بودم.بلند شهدم و منت ر شههدم به

www.ketabha.org

من برسد.در نهایت جلویی ایستاد و دستش را جلو آورد.من ی دستی را جلو
بردم و با او دست دادم و گفتی:سالم اقا آرین!
_سالم عزیزم!

با لحنی شدار د

نده گفتی:آرین مامانت پشت سرمونه!

آرین گفت:صدامونو نمیشنوه
دستش را ر ا کردم و پرسیدم :ی به ماریا گفتی داشت گریه مینرد؟
_گفتی نمیموامش دیگه به دست و پام نپیچه!

_اسمی از من که نبردی؟
_ نه حواسههی بودبولی خب من امروز تو رو ول نمی کنی.می خوام کی کی به
مه بفهمونی دل آرین دست کیه.

لبمند زدم و گفتی:خوو به حال دختری که شهما عاشقش شدیدبکاو می
شد بفهمیی کیه!

آرین نیشمندی زد و گفت:اتفاقا میشناسینشب مین ا

ن روبرو وایساده!

در مین لح ه رارها خاموو شههدند و تنها یک رقو نور سههبز و قرمز و
آبی بر روی سهنوی رقو روشن شد که مراه با ریتی مالیی موسیقی حرکت
مینرد .آرین دستش را به سمت من دراز کرد و پرسید:افتمار می دید؟
من ی با کلی کالس گذاشهتن دستی را در دستش گذاشتی و با ی به باالی
سنو رفتیی .روی سنو جز ما 0زوج دیگر در حال رقو بودند.در حین رقو
دیدم شا د و ستیال ی روی سنو آمدند و درست به موازا ما مشغول رقو
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شدند.شا د در حالی که دو دستش را روی کمر ستیال گذاشته بود گفت:انگار
داداو ما باالخره جنی پیدا کرده!
ارین گفت:داشتیبرو نمی کردم!

_مریضی دیگهباگه مریض نبودی

مون اول رو می کردی!

آرین رو به من گفت:شهرزاد تو نمیموای یزی بگی؟
گفتی:شا

د راست میگه دیگهبمرک داری!

سههتیال و شهها د زدند زیر خندهبآرین گفت:ببینی تو شههریک دزدی یا رفیق
قافله؟
_من با دزدا شریک نمیشی!

آرین دستی را که در دستش بود فشار داد و گفت:حاال کی گفته من دزدم؟
ستیال گفت:وقتی تونستی قلب شهرزاد رو بدزدی شاه دزد شدی آرین خان!

گفتی:کی گفته آرین تونسههته قلب منو بدزده؟-منثی کردم و ادامه دادم-من
خودم دو دستی بهش دادم!

آرین بها خشههنودی لبمنهدی زد.شهها هد گفهت:بابا از این یزا جلوی ما
نگینبسههتیال میمواد منی آدم گفتنش نیسههتی کارمون به طالق و طالق کشههی
مینشه

ا!

ستیال سریخ گفت:دروپ میگه دروپ میگه بخوبی بلده!

آرین گفت:بلد نیسههتباینقدر تو فیلماو از این جمال عاشههقانه به این و
اون گفته حفظ شده!

من مرده بودم از خنده.شا

د گفت:داداو لومون نده دیگه!
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سهتیال گفت:لو دادن نمیموادبپریروز با شهرزاد نشستیی آخرین فیلمتو نگاه
کردیی.دلی میمواست وقتی به اون یارو باز یگر نقش مقابلت می گفتی دوستت
دارم بودی و شماتو در میاوردمب ه قشنش

ی خمارشون کرده بودی!

آرین که لبمند تمام صورتش را پرکرده بود گفت:بسه وراجیببرین بذارین به
کارمون برسیی3.ما ه زن گرفتی اولین باره دارم با

او میرقصی!

ند دقیقه بعد وقتی رقو تمام شهد دستی را از دور گردن آرین برداشتی اما
او ر ایی ننرد و در بین جمعیت خیلی سریخ پیشانی ام را ب*و*سید...بعد از
آننه از سنو پایین آمدیی به سرویت بهداشتی رفتی تا ببینی اگر مو ایی به ی
ریمته مرتبش کنی.در حال دید زدن خودم در آینه بودم که آریانا را پشهت سرم
دیدم.برگشتی و گفتی:سالم آریانا جونبندیدمت تو جشنبخوبی؟
آریانا که دسهت به سینه ایستاده بود گفت:خوبیبالبته تو امروز ریر از آرین
یچنت رو ندیدی!

حرفی نزدم ...هه می گفتی؟آریهانها ادامه داد:صههحنه ی جالبی بود باالی
سنو...بعید میدونی یه استاد و شاگرد معمولی اون ور عاشقانه با ی برقصن و
مدیگه رو نگاه کنن و بعد استاد پیشونی شاگردشو بب*و*سه!
قصه بیست و نهی:

به سههمتی آب د انی را قور دادم...آریانا ادامه داد:اگه از داداشههی م منن
نبودم می گفتی تو یه دختر ه*ر*ز*ه ای که فقط خدا از کارا خبر داره .اما می
دونی آرین ا هل این کهارا نیسههت و بها دخترای این کهاره ی معاشههر نمی
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کنه...می خوام بدونی ی بینتونه؟ یزی ست که بشه راحت ماست مالیش
کرد یا نه؟
حاال که مه یز را فهمیده بود از ه می ترسیدم؟دیگر دلیلی برای کتمان
کردن وجود نداشههت.سههرم را بلند کردم.محنی ایسههتادم و گفتی:نه...به این
راحتی

ا ماست مالی نمی شه!

آریانا شمهایش را باریک کرد و پرسید :ور؟مگه راب ه تون در ه حده؟
_در حدی که اسممون تو شناسنامه

مه!

آریانا ناباورانه دستش را روی د انش گذاشت و به من زل زد .ند ثانیه بعد
گفت:شوخی می کنی!

با لحن سردی گفتی:نهباصال ی شوخی نمی کنیبمن 3ما ه که رسما،شرعا
و قانونا زن آرینی!
_6ماه؟!!!
_بله 3ماه!

_ببینی...حامله که نیستی؟
_نه...یعنی نمی دونی!

_ قدر می خوای؟
_واسه ی؟
_که از زندگی آرین بری بیرون؟
باورم نمیشههد آریانا آن حرف ا را میزدبآریانایی که مثل یک دوسههت خوب
دوسههتش داشههتی و فنر مینردم اگر مویههو برمال شههود حداقل او جانب مرا
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میگیرد.نقاب سردی و بی خیالی به هره ام زدم و گفتی:من ی اگه بموام برم
آرین نمیذاره!

آریهانها با لحنی که از کنترل خارج بود داد زد:آرین رلط کرده با توببمیدونی
اگه جای من عمو ادی  ،زن عمو یا مامان بو می بردن از قضیه ه گندی باال
می اومد؟برو خدا رو شنر کن که من فهمیدم نه اونابعمو ادی اگه می فهمید
دودمانت رو به باد میداد شهههرزادببذار قبل از به ی ریمتن اویهها جمعش
کنیی...تو مبلغ بگو...من بهت میدم  .مه یز رو به حالت اول برمی گردونیی
اسههی آرینو از تو شههنهاسههنامه
کردی.فقط تو

پاو می کنی انگار نه انگار که قبال ازدواج

مناری کن.

با عصبانیت گفتی:تو ه نت اری از من داری؟که عشقمو ول کنی و برم؟
آریانا پوزخندی زد و گفت:عشق؟میموای باور کنی عاشق برادر ساده ی من
شدی؟باور کنی برای پول زنش نشی؟ قدر می گیری بری شهرزاد؟3میلیون؟
11میلیون؟ 21میلیون؟ قدر؟
گفتی01:میلیون.

آریانا گفت:باشه ...مین ا ن برا

می نویسی.

کیفش را بهاز کرد و دسههتهه نی را از داخلش در آورد.روی یهک برگش
یز ایی نوشهت و بعد از کندن برگه آن را به سمت من گرفت.وقتی ک را با
دسههتهانی لرزانی و رروری بربهاد رفتهه گرفتی گفهت:شههنبهه برو وصههولش
کن.فقط...فقط برو شهرزاد...خوا

ش می کنی آتیش نزن به زندگی ما...
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ک را داخل کیف دسههتی ام گذاشههتی و گفتی:باشههه...اما امشههب جشههن
دوستمه...ا

ن نمی رم.فردا صبح ِ اول ِ وقت!

از سههرویش بهداشههتی خارج شههدم.بغض دردناکی در گلویی بود که نمی
خواستی بشننمش...به سمت میزم رفتی.آرین و الناز و عمو رمز آن ا نشسته
بودند.آرین پرسید:ک ا بودی؟
کنارو نشههسههتی و با ز رخندی گفتی:داشههتی یه معامله ی رب و نرم می
کردم!

آرین اخمی از سر سردرگمی زد وپرسید:معامله؟با کی؟
_با خوا

ر جونتون!

ک را در آوردم و به سمتش گرفتی و به ساگی گفتی:زنتو با 01میلیون خرید
خوا ر عزیزتر از جونتببه

مین سادگی!

توجه عمو رمز و الناز ی به ما جلب شد.آرین با نگا ی متع ب ک را
از من گرفت و نگاه کرد.عمو رمز با دیدن هره ی او گفت :ی شده؟اتفاقی
افتاده عمو جون؟
گفتی:آریانا فهمید قضیه رو...

عمو رمز گفت:دیگه مسنو نگه داشتن قضیه درست نیست...باید زودتر
بگید تا اونا مچتونو نگرفتن...با توام آرین.

اما آرین فقط با نگا ی رضهبناو به ک نگاه مینرد.عمو رمز پرسید:این
را برزخی شده؟
و ک را از دسهت آرین بیرون کشهید.الناز ی که کنارو نشسته بود سرو
کشید تا قضیه ی ک را بفهمد.بعد پرسید01:میلیون واسه ی؟
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پوزخندی زدم و گفتی:واسه ایننه زندگی و شو

رمو بفروشی و برم!

عمو رمز با تع ب پرسید:آریانا این ک رو داده؟
آرین با عصههبانیت ک را از دسههت عمو رمز بیرون کشههیدو بلند شههد و
رفت.با نگا ی دنبالش کردم و دیدم در گوشههه ای دور از جمعیت آریانا را گیر
انهداخهت .نهد کلمهه ای حرف زد  ...هک را پهاره کرد و جلوی پهای او
ریمت...بعد ی از باپ خارج شهد...نتوانستی بی تفاو

مان ا بنشینی بلند

شدم و دنبال آرین از باپ خارج شدم...
قصه سی ام:

دنبالش گشهتی اما پیدایش ننردم.باپ کنار جاده بود و ماشینها به سرعت رد
می شدند.دم در کسی نبود.داد زدم:آرینبآرین ک ایی؟
اما جوابی نگرفتی...با آن کفش پاشنه بلند بدو بدو به سمت پارکینش باپ که
کنار آن بود رفتی...حدس می زدم کنار ماشینش باشد که حدسی درست بود.

به ماشین تنیه داده بود و سعی می کرد با دستی لرزان فندکش را روشن کند
و به کمک آن سهیگاری که به لب داشهت روشن کند.به سمتش رفتی...متوجه
حضو رم نشده بود.شاید

ی شده بود اما عنت العملی نشان نمی داد.

سهرو را پایین انداخته بود.نزینتر شهدم و روبرویش ایستادم .به آرامی و با
مالیمت سیگار را از گوشه ی لبش برداشتی.پلنهایش را روی ی محنی فشرد
و بعد فندکش را محنی به زمین کوبید که صد در صد شنست!

حرفی نزدم.او ی تا را نمی خواست یزی بگوید.سرو را به سمت دیگر
رخانده بود.نمی دانی ازدست من عصبانی بود یا خ الت می کشید؟کتش را
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که روی کاپو ماشههین پر کرده بود دیدم.عصههبانی شههدن ای آرین برایی
ترسهناو بود.خاطره ی خوشی از آن نداشتی.پت بدون ایننه کالمی از د انی
بیرون بیاید تا تحریک شود و خشی کنترل شده او فوران کند کنارو با ماشین
تنیه دادم و اجازه دادم آرام شود.

ینی دو دقیقهه بعهد از حالت سههنگی او خارج شههد ،رخید و روبرویی
ایسهتاد.دو دسهتش را دو طرفی به سهقف ماشین تنیه داد و گفت :ی به سرم
آوردی شهرزاد؟من اینی نبودم که ا ن با تو

ستی!

سههرم را پهایین انداختی ...آرین زمزمه وار ادامه داد :ی به روزم آوردی که
نمی ترسی از عواقب این عشق ممنوعه؟
سههرم را باال گرفتی.به شههمانش خیره شههدم و گفتی:نمی ترسههی؟ را می
ترسیبمی ترسی که پنهانش کردی.می ترسی که نمیگی...

_باور کن اگه نمیگی به خاطر واکنش ا و دعوا ای بعدو نیسههت.به خدا
فقط به خاطر قلب مامان تمینه!

صههدایی لرزید و گفتی:پت بذار من برم.دوسههت ندارم منت ر مرک مادر
بشینی تا از این ویعیت دربیام.بذار برم و

ردومونو خالص کنی...

آرین باز برزخی شد و گفت:حرف از رفتن نزن شهرزاد دیوونه میشی

ا!

لبمند رمناکی زدم و گفتی:تو دیوونه منیباز این دیوونه ترم نمیشی!

او ی خندید و گفت:شهایدم شدمبمیموای امتحان کنیی؟ب-منثی کرد و باز
با لحن پردرد و اندو ی گفت-شهرمنده م فدا شهی...شرمنده م که به خاطر
من اینقدر ا یت میشی...تو رو با تمام ثرو دنیا ی نمی شه خرید آریانا ه
فنری پیش خودو کرده؟
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جمله او را تصحیح کردم:عشق ما رو با ثرو

دنیا نمیشه خرید!

دستش را روی گونه ام گذاشت و با انگشت شستش نوازو کرد.گفتی:تو که
سیگاری نبودی عزیزم!

_ ا نی نیسهتی.اون پاکت خیلی وقته تو داشبورده.فقط بعضی وقتا که خیلی
عصبی میشی مینشی عزیزم!
_پت من دیگه نمیذارم عصبی بشی عزیزم!
_با تو که باشی آرومی عزیزم!
_میدونی عزیزم!

آرین لبمندی زد و با لحنی آ نگین کنار گوشههی زمزمه کرد:تو عشههق منی،
تمام زندگی منی ،زن منی ،مال منی!
قصه ی سی و ینی:

بهاالخره بعد از 3ماه از ازدواجمان ماه عسههلمان را رفتییب پاریت...شهههر
عشاق.روز ا به دیدن منانهای تاریمی پاریت و اطراف آن می رفتیی.عصر ا
به خرید کردن می گذشههت .شههب ی رطور شههده خود را به برج ایفل می
رسهاندیی که در شب وقتی رارها و نورافنن ایش روشن می شدند شنوه و
زیبایی مسحور کننده ای داشت .وای سرد پاریت از شال و روسری پوشیدن
معافی کرد و میشهه ه یک کاله بافتنی برای گرم کردن و البته پوشههاندن مو ایی
روی سرم بود...

باالخره آن مسههافر

ی با تمام خاطرا خوبش و وق و ی ان من تمام

شد و به ایران برگشتیی.در فرودگاه امام خمینی پت از آننه وسایلمان را تحویل
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گرفتیی شا د و ستیال را دیدیی که به استقبالمان آمده بودند .البته شا د بیچاره
مشهغول امضها دادن و عنت گرفتن بودب نزدینتر که شهدیی شا د ی خالص
شد و کنار ستیال ایستاد.ستیال گفت:سالم شهرزادب

ه سیاه سوخته شدی!

و در آروشی گرفت.در مان حال گفتی :واب؟حرفا میزنی ستیبتو اون وای
سرد و ابری آفتاب ک

ا بود منو برنزه کرده باشه؟!

از ی جدا شهدیی و سهتیال گفت:رفتی دم سهاحل قشنش برنزه کردی حاشا
ننن!

نگها ی به شهها د و آرین انداختی که داشههتند ما را نگاه مینردند.شهها د
گفت:استعداد ا

داره تلف میشهبحیفی به خدا ستیال!

ستیال شمهایش را باریک کرد و گفت :را؟
جواب دادم :واسه ایننه پاریت اصال نزدیک دریا نیست عزیزم!

ستیال گفت:ولی ست
آرین که از حالت

ا!

هره ستیال خنده او گرفته بود گفت:نمیر نیست!

سههتیال بی آننهه کی بیهاورد گفت:خب حاالبمن فنر کردم رفتین سههواحل
فرانسهب ه می دونستی اینقدر ِک ِنسین که پاتونو از پاریت بیرون نمی

ارین!

روبه شا د کردم اما خ اب به ستیال گفتی:تو که راست میگیب-و خ اب به

شا د که دست در جیب شلوارو کرده بود و با لبمند مارا نگاه مینرد گفتی-:
شما خوبی؟
_به قیافه م میاد بد باشی؟
_

ه میدونی؟ماشالله شما بازیگری!

_ما که فعال داریی جلوی شما دو تا لنش میندازیی!
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آرین گفت:واسه

خوبه داداوببیاید بریی دیگه!

ستیال گفت:سوراتی که آوردینب؟
گفتی:تو فنر کن نیاورده باشیی!

_حتی فنرو ی خ رناکه

ون اونوقت من میدونی و شما دو تا!

قصه سی و دوم:

اواسههط اردیبهشههت ماه بود  ...مه یز معمولی بود .مان ور که باید می
بود.آنروز آرین دانشگاه بود و من ی که کالس نداشتی در خانه مشغول ان ام
کار ایی بودم.جزوه ی درسی ام روی میز آشپزخانه بود و ر ند دقیقه یه بار
به آن گریزی میزدم.

یک لیوان آب برداشتی و به سمت د ان بردم که زنش در به صدا در آمد.لیوان
را روی میز گذاشتی و به سمت در رفتی.از شمی نگاه کردم و در کمال تع ب
ماریا را دیدم.باز از جانی ه میمواست؟
نفت عمیقی کشهیدم و در را باز کردم.ماریا در حالی که با نمو سهرو را
بهاال گرفتهه بود بی آننهه حرفی بزنهد و حتی اجازه بگیرد وارد خانه شههد.می
خواست با کفش به داخل پذیرایی برود که گفتی :آقا آرین این ا نماز می خونه
ن

سش ننن...

نگها ی بهه من و نگا ی به کفش ای پاشههنه 11سههانتی او انداخت اما
حایههر نشههد آنها را در بیاورد فقط دیگر از جایش تنان نمورد .ردو کنار در
آشههپزخانه داخل را رو ورودی ایسههتاده بودیی.نگا ی مینرد.آنقدر نگا ی کرد
که گفتی:مسلما نیومدی منو ببینی پت این

ور نگام ننن.
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باالخره لب گشود و گفت:باورم نمیشه!

با ناخشنودی در حالی که روبرویش ایستاده بودم پرسیدم :یو؟
با نگا ی پر از تحقیر نگا ی کرد و گفت:ایننه آرین توی گدا زاده رو به من
ترجیح داده باشه!

جوو آوردم و گفتی:حرف د

نتو بفهی!

با اخمی رلیظ گفت:مگه دروپ میگی؟تو ی داشههتی که من نداشههتی جز
بدبمتی و نداری؟
_ من نمی فهمی این یزایی کهه میگی یعنی ی.من این ها کار میننی.اگه
خیلی دلت میمواد با کمال میل کارمو به تو میدم!

_ خودتو به نفهمی نزن دختربتو خدمتنار این خونه نیستی.خوب میدونی که
مدتهاشت خانوم این خونه و زن آرینی.

_دیر فهمیدیبقبل از تو ی

ند نفر دیگه میدونستن قضیه رو!

_آره میدونیب رکاری آرین بننه اون شا د بی لیاقت و زن از تو بدترو خبر
دارن!

_در مورد شا
بی ا

د و ستیال درست حرف بزن!

میت به حرفی گفت:پاتو از زندگی آرین بنش بیرون.

_ تو نمیتونی دسهتور بدی ه کار کنی.آرین عشق منه و از اون مهمتر عاشق
منهبتو

ی نمی تونی مانخ بشی.

ماریا با لحنی تحقیرآمیز گفت:سلیقه ی آرین قدر افت پیدا کرده که عاشق
تو شدهب اگه به زیبایی و جذابیت باشه که من از سرمب اگه به خواتسنی بودن
باشه که من ق ار ق

ار خواستگار دارم که برام میمیرن.اگه به پول باشه...
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با حرص و شهی گفتی:به ا ین یزا نیسههتبمتاسهفی که نگرشههت به زندگی و
عشق اینقدر حقیره...به انسانیت و شعور و شمصیته.به آدم بودن و ن

ابته!

مهاریا بی آننه کی بیاورد گفت:تو یچندوم از اینها رو ی نداریبتو فقط یه
گدای بدبمتی که با زار دوز و کلک آرین رو خر کردی...تو یه تینه آشههغالی
که میتونی راحت پاکت کنی!

تحمل این تو ین ا را نداشههتی.دسههتی را بلند کرد و با تمام زورم سههیلی
محنمی به گوو او زدم که د انش باز ماند.نفت نفت زنان و با خشی نگا ش
مینردم.او ی در حالی که دست پش را روی گونه او گذاشته بود حیران و
متع ب نگا ی کرد.م منن بودم این دختر نازپرورد ه رگز از یچنت سیلی
نمورده.

گفتی:تو حق نداری با وقاحت تمام تو خونه ی خودم بهی تو ین کنیبمن و
آرین بها ی میمونیی و افراد حقیری مثهل تو ی نمیتونن مها رو از م جههدا
کنن.گمشو از خونه ی من برو بیرون!

ماریا گفت:بهت نشههون میدمببهت ثابت میننی که میتونی از دورو کنی
لعنتی.

و از خانه خارج شههد .من ی در را محنی پشههت سههرو بسههتی و مان ا
نشهستی و زار زدم.تا کی باید تو ین ای ماریا را به جان می خریدم و دم نمی
زدم.تا کی تحمل می کردم؟ ند دقیقه بعد بلند شهدم و به سمت تلفن رفتی تا
به آرین زنش بزنی و بگویی ه شده اما منصرف شدم.ماریا نمی توانست کاری
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کند پت را آرین را که روی این مویهو به شهد حسهاس بود عصبی می
کردم؟
قصه سی و سوم:

آن شهب آرین به خانه نیامد.گوشهی او خاموو بود.با شا د و ند نفر از
دوسههتانش ی تماس گرفتی اما خبری از آرین نداشههتند.دلی شههور میزد.می
ترسهیدم تصادف کرده باشد وگرنه ه دلیل دیگری برای تاخیرو می توانست
داشته باشد؟
آن شب از نگرانی شی بر ی نگذاشتی تا شاید کسی خبری از آرین بد د
اما یچ خبری نشههد.با صههدای ا ان صههبح که از دور دسههت می آمد بلند
شههدم.ویههو گرفتی و نمهازم را خوانهدم ...مان ا ی روی سهه اده خوابی
برد...بیدار که شههدم سههاعت 12ت هر بود.یک لح ه از ایننه در آن ویههعیت
خوابیده ام تع ب کردم اما سهریخ نی روشن شد و با نگرانی و به امید ایننه
صدایی جوابی د د گفتی:آرین...آرین برگشتی؟آرین؟
و از روی سه اده بلند شههدم .ادرم روی سههرم بود.کسههی جوابی را نداد.به
سههمت تلفن دویدم و برای زارمین بار شههماره ی آرین را گرفتی...نه...خبری
نبود .نوز گوشههی او خاموو بود .با شهها د تماس گرفتی که گوشههی او ی
خاموو بود.حتما او ی سر صحنه فیلمبرداری بود.نمی دانستی ه کنی.نمی
توانسهتی به خانه ی پدری او بروم و از مادر بی خبرو بپرسی خبری از آرین
دارد یا نه .را اینقدر بی کت و کار بودم؟ را یچنت نبود که به دادم برسد؟
روی زمین نشههسههتی و زار زار گریه کردم...خدا را صههدا می زدم...دلی گواه
میداد اتفاق بدی افتاده...اتفاقی خیلی بد...

www.ketabha.org

نمی توانسهتی بنشینی و منت ر بمانی .سریخ حایر شدم.سوهیچ را برداشتی و
سههوار بر ماشههینی از پارکینش آپارتمان خارج ش هدم.کمی که رفتی کنار خیابان
پهارو کردم و سههرم را روی فرمهان گهذاشههتی.ک ها می رفتی؟بهه ک ها سههر
میزدم؟ یزی که مانخ رفتنی به اداره پلیت میشد این فنر بود که شاید آرین در
خانه ی پدری او باشهد.تنها اره ای که داشتی این بود که به خانه ی نیاوران
بروم و از آریانا که دیگر خبر داشت بموا

ی کمنی کند.

در آن ترافیک سهنگین یک سهاعت طول کشهید تا به خانه رسیدم.ماشین را
کنار خیابان روبروی در خانه ی پدری آرین پارو کردم و ...بلهب سوناتای نوو
مدادی آرین دم در پارو بود...با حرص نگاه کردم و ر ه ناسههزا بود در دل
نثارو کردم که یک روز کامل مرا در بی خبری گذاشته بود.کمی که دقت کردم
ماشهین ای آشنای دیگری را دیدم.بی ام و شا د جلوی سوناتا پارو شده بود
و من ی پشههت سههانتهافه سههفید رنش ماریا پارو کرده بودم.این ا ه خبر
بود؟

مه جمخ بودند!

خواسههتی گوشههی ام را در آورم و با آرینا تماس بگیرم که در خانه باز شههد و
شا د از خانه خارج شد و با حرص در را بست و به سمت ماشینش رفت.تک
بوقی زدم تا او را متوجه حضورم کنی.وقتی مرا دید که با رنگی سفید تر از رنش
ماشین سفیدم پیاده شدم سریخ به سمتی آمد .به ویوا دیدم که رنگش پرید و
ول کرد.پرسید:تو این ا ه کار می کنی؟
_اومدم دنبال آر ین ...را بهی خبر نداد این اسهت؟فنر ننرد ه بالیی سر
من میاد؟از نگرانی دیوونه شدم شا

د!
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شا

د سورا ماشین من شد و گفت:زود باو بریی.

پشت رول نشستی و پرسیدم :را؟
_ ی را؟میموای بفهمن تو زنشی؟
_شا د تو ته؟ را اینقدر ولی؟
شا د با لحنی عصبی در حالی که آرن ش را به در تنیه داده بود ررید:میگی
راه بیفت.دیدی که زنده ست و ای کاو نبود!

د انی را باز کردم یزی بگویی اما نگذاشت و داد زد:بهت میگی برو سمت
خونه شهرزاد!

دیگر الل شهدم و م یعانه به سهمت خانه ی خودم رفتی.در طول راه شهها د
فقط بهه بیرون نگاه مینرد.اصههال تغییر حالت نمیداد.عمیقا در فنر بود و من
داشتی از فضولی می مردم.دیگر م

منن شده بودم که فاجعه ای رش داده.

در نهایت جلوی آپارتمان ماشههین را بدون دقت کنار خیابان پارو کردم .ر
دو پیهاده شههدیی.تها وقتی در واحهد را بهاز ننردم و وارد نشههدیی یچ حرفی
نزدیی.بعد از بسهته شهدن در شا د کفشش را در آورد و در حالی که به سمت
مبل ا میرفت با صهدای بی حال و بی رمق گفت:وسههایل یههروری و مدارو
آرینو بذار تو یه

مدون با خودم ببرم.

حیران نگا ش کردم.شا

د روی لبه ی مبل نشست و گفت :زود باو...

کلیهد را بهه زمین کوبیهدم و گفتی:اینا یعنی ی؟خب بگو ی شههده منی
بدونی!

_ندونی بهتره.کاری که خواستی ان

ام بده.
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_ من تها نهدونی را  ،یچ کهاری نمیننی .ی تو سههر تو و اون پسههر دایی
احمقته؟وسایلشو جمخ کنی که ی بشه؟کدوم گوری میمواد بره؟
شهها د جواب نداد .هره او آنقدر بی حالت و محنی بودکه نمیشههد یچ
یز را از آن خوانهد.حقا که بازیگر توانایی بود.حتی در زندگی واقعیب جواب
یچندام از سههوال ایی را نداد.بلند شههد و به سههمت اتاق خواب رفت.یک
دسهت لباس و یک سهری وسایل شمصی برداشت و با خود به اتاق کار آرین
بود.از داخل کشو ای میز آرین ر ه ورق و مدرو بود برداشت و روی لباسها
که روی میز بودند گذاشت.گوشی او زنش خورد.برگشت و یک لح ه به من
که دم در ایسهتاده بودم و حیران نگا ش می کردم نیی نگا ی کردم بعد گوشی
او را جههواب داد:الههو...آره...آره اونهها رو ههی بههرداشههههتههی...گههاو
صندوق؟باشه...ببین...

امان ندادم حرف دیگری بزند.درحالی که م منن بودم آرین آن سوی گوشی
اسههت گوشههی را از دسههت ش ها د کشههیدم و به گوشههی سههباندم و گفتی:الو
آرین؟ یچ معلوم ست این ا ه خبره؟ را خبرم ننردی که نمیای؟

را...

صدایی سرد و بی احساس...صدایی که عاد به شنیدنش نداشتی در گوشی
پیچید:گوشیو بده شا

د کارو دارم.

با عصبانیت گفتی:من ی با تو کار دارم .را شما دو تا اینقدر ع یب شدین
امروز.پاشو بیا خونه آرین ...باید ببینمت.

_شهرزاد ر ی بود دیگه تموم شد...من دیگه یچوقت به اون خونه برنمی
گردم.
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یربه ای که با شنیدن آن جمال به من وارد شد آنقدر شدید بود که باعث
شههد تلو تلو بمورم.صههدایی لرزید اما پوزخندی ناباورانه زدم و گفتی :این ه
جور شوخیه؟
_خودتی خوب میدونی که شوخی نیست...لرزو صدا

داره داد میزنه.

پا ایی تحمل وزنی را نداشتند.به آرامی زانو زدم.آرین با مان لحن خونسرد
و بی احساس ادامه داد:دیگه تموم شد...دیگه نمی خوامت...این ا آخر زار و
یک شبه شهرزاد!
با صدایی لرزان گفتی:آرین نمی فهمی معنی حرفاتو...

_دارم میرم...برای میشه...تا یه زندگی جدید رو شرو

کنی.

_خب بذار منی تو این زندگی جدید باشی!

_ نمی خوام باشهیبمیدونی شههرزاد...برام تنراری شهدی ...دیگه دوستت
ندارم
_ دروپ میگی...من آرینمو خوب میشههنهاسههی.اینها رو کی م بور کرده
بگی؟
به سهادگی گفت :دروپ نمیگی خانومباز خسته شدم.از تو و تنرار مسمره
ی این زندگی پنهانیبکی آوردم.
گریه کنان گفتی:آرین من طاقت شنیدن این حرف رو ندارم.نگو!

_پت گوشی رو بده شا

د.

_آرین تو رو خدا برگرد.آرین من بی تو نابود میشههی.یه شههب از بی خبر
بودم بهه مرز جنون رسههیهدم.بیها و بگو ا ز ی خسههته شههدی؟ ی تنراری
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شهده؟عوک میشهی ...ر ی تو بموای میشی...آرین بیا رو در رو بگو حرف
حسابت

یه!

از شهد

ق ق نفسهی گرفت.صهدای آرین را شنیدم که گفت:تالو بی

فایده ست شهرزاد.دیگه نمیموامت.قراره فردا با ماریا تو محضر ازدواج کنی و
برم آمرینا.برو دنبال زندگیت...

این جمال آخر از تحملی خارج بود...دیگر نتوانستی...اگر تا ا ن 1درصد
امید داشتی که این مویو یک شوخی احمقانه باشد مان یک درصد ی بر
باد رفت.مثل زندگی من که برباد رفت...

قصه سی و

هارم:

آنروز ستیال تنهایی نگذاشت .ر ه ی اصرار کردم اجازه د د به دیدن آرین
بروم قبول ننرد.من ی که از شد یعف و افت فشار توان کلن ار رفتن با آن
ستیالی ل باز و یک دنده را نداشتی نا

ار خانه نشین شدم.

خودم را داخل اتاق خواب حبت کرده بودم.گریه نمی کردم.ررور شنسته ام
نمی گذاشهت .احسهاس نفر نوپایی که در قلبی سههر برآورده بود مدام فریاد
میزد:برای ی گریهه کنی؟برای کی؟برای یهه نامرد درورگوی ه*و*سههباز که
اینقدر راحت از جدا شد؟
برای مین ق ره ای ی اشههک نریمتی فقط مها و مبهو به ناک ا خیره
شههده بودم.بغض دردناکی که در گلویی اسههیرو کرده بودم به انتقام زندانی
شدنش نفت کشیدن را برایی سمت کرده بود!
.
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روز بعد حوالی سهاعت 11شب بود که صدای در را شنیدم.ستیال در را باز
کرد و صدای سالم گفتنش را شنیدم ...بعد صدای شا

د را که جواب داد.

بلند شهدم و از اتاق خارج شهدم.یک روز تمام داخل اتاق بودم و ستیال ی
نتوانسته بود وادارم کند در را باز کنی اما باید از شا د خبر می گرفتی.شالی که
شل و ول روی سرم بود .درست کردم و او را دیدم که داشت کت اسپرتش را از
تنش در می آورد.

بی حال و بی رمق روی مبل افتاد.ستیال ی رفت برایش ای بیاورد.جلوتر
رفتی و گفتی :ی شد شا د؟
شهها د سههرو را باال آورد و با دیدن من در آن حالت اسههف بار گفت:واقعا
ارزو داره به خاطر یه نامرد این بال رو سر خود بیاری؟
پرخاشگرانه سوالی را تنرار کردم:جواب منو بدهبمیگی ی شد؟
شا د دستی به داخل مو ایش کشید و گفت :ی می خواستی بشه؟مرتینه
ی لعنتی با ماریا عقد کرد.منی کرد شها د عقدشههون.یه وکالت ی بهی داد که
این

ا رو به نامت کنی.

_کی میره؟
_سه ساعت دیگه پروازشه.

_به این سرعت؟واسه ویزا و اقامتشون میموان ه کار کنن؟
این را سههتیال پرسههید.سههینی ای را جلوی شهها د گذاشههت و کنار من
ایستاد.شا د پر از نفر و عصبانیت گفت:می خوان پنا

نده شن.

با ناباوری پرسیدم :ی؟؟؟؟یعنی واقعا میمواد بره و رگز برنگرده؟
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_ توقخ داشتی برگرده؟به خود امید وا ی نده شهرزاد.آرین رفت.دیگه نمی
بینیش!
به سمت اتاقی رفتی و گفتی:می خوام ببینمش.

شا

د گفت:حق نداری بری.

رویی را به سههمتش برگرداندم و داد زدم:میرمبمیرم می بیینمش...اگه قراره تا
ابد نبینمش پت این فرصت رو از دست نمی دم.

شا
بی ا

د بلند شد و گفت:اون لیاقت عشق تو رو نداره شهرزاد!
میت به اتاقی رفتی تا حایر شوم.

قصه سی و پن

ی:

با زار زور و تقال و التماس شها د قبول کرد مرا برساند و در نهایت ساعت
 12ونیی شب به فرودگاه رسیدیی من که تحل ی قدم شدن با شا د و ستیال را
نداشههتی دوان دوان به سههمت سههالن انت ار رفتی و شههی رخاندم تا آرین را
ببینی.

شا د گفت اول با پرواز آنشب به استانبول می روند و بعد از ترکیه به آمرینا
می روند.دور خودم می رخیدم و به مردم خیره میشدم تا آرین را پیدا کنی اما
خبری نبود.نزدیک بود زیر فشهار عصهبی وا بروم که صدای زنی از بلند گ وی
سهالن بلند شهد.مسهافرین پرواز شهماره ی 3830به مقصد استانبول به گیت
شماره 2مراجعه کنند.

حواسههی متمرکز شههد.دنبال گیت 2سههالن را از ن ر گذراندم.تابلوی بزرگی
سمت راست سالن بود که روی تابلو او نوشته بود"گیت "2صفی از مسافران
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روبرویش تشنیل شده بود که وسایلشان ک میشد و به آن سمت دیوار شیشه
ای می رفتند.بدرقه کنندگان اجازه ی ورود به آن سمت را نداشتند.

آرین و ماریا را دیدم که وسایلشان را تحویل گرفتند و به سمت دیگر رفتند به
سمت دیوار شیشه ای رفتی و و با حسر دستی را روی شیشه گذاشتی.به آرینی
نگاه مینردم.کسهی که فنر مینردم در دنیای تارینی نور امیدیسهت ،کسی که
فنر مینردم تنهها برک برنده برای من میشههه بازنده اسههت حاال شههده بود
ِ
حسر ...شده بود داپ روی ِ دل...
ِ
سههتیال و شهها د دو طرفی ایسههتادند...جالب بود که یچ بدرقه کننده ای
نداشههتند ...ور ممنن اسههت کسههی برای بدرقه ی عزیزی که رگز برنمی
گردد نیهایهد؟آرین به مراه ماریا درحالی که پشههتش به ما بود روی پله برقی
ایسهتاد.در مان حین برگشهت و و به پشت سر نگاه کرد.ما را دید...ماریا ی
رخیهد و مرا کهه دیهد لبمند پیروزمندانه ای زد.لبمندی که باختی را تنمیل
کرد...

با آرین شی در شی شدم...دستی روی شیشه خشک شده بود.آرین انگار
نمی خواست دل بنند...نگا ش عوک نشده بود ...نوز ی مان نگا ی بود
که مرا شههیفته ی خود کرد فقط رنگی از شههرمندگی و اندوه داخلش بود.نفت
عیمقی کشید .به انتهای پله برقی رسید.از روی آن که کنار رفتند ماریا بازویش
را گرفت.او ی رو برگرداند و به مراه ماریا از پله ای برقی باال رفت و دیگر
پشت سرو را نگاه ننرد.

وقتی از دیدم خارج شههد شههنسههتی...کنار دیوار شههیشههه ای سههرخوردم و
نشستی.ستیال با کلی التماس و خوا ش زیر بازویی را گرفت و بلندم کرد.دیگر
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نمی توانستی گریه نننی...داشتی خفه میشدم...بغضی شنست و ق ق گریه
ام توجه اطرافیان را جلب کرد.شا

د گفت:میرم ماشینو بیارم دم در سریخ بیاید.

و به سرعت از ما دور شد.من ی که به کمک ستیال قدم بر میداشتی در بین
گریه ایی گرفتی:سهتیال دیدی بازم تنها شهدم؟ را رفت؟مگه من ه خ ایی
کرده بودم؟فقط 7ماه واسهه و ارزو داشتی؟پت ی شد اون عشق قشنگی
که بهی داشت؟
سههتیال گفهت :ر یزی لیهاقت میمواد فدا شههی.لیاقت اون ی مون
ماریای عویی بود.ررورتو واسه یه بی لیاقت نشنن.
.
.
.

ا ن ساعت 0نصفه شبه.ستیال و شا

د که پیشی موندن تا تنها نباشی خوابن.

امشب آرین...عشق و قلبی رفت...
رفت و منو خورد کرد.روا منو کشت.

پهایان زار و یک شههب عشههق ما یه دنیا حسههر و افسههوس برای من و
خداحاف ی میشههگی آرین با زندگی و خانواده و کشههورو بود.آرین رفت تا
پنا نده بشه و من م منن بشی

رگز برنمی گرده...

ه طوری میتونی فراموشش کنی؟ ور میتونی زندگی قشنش اما کوتا مون
رو فراموو کنی؟آرین

ور میتونه فراموو کنه؟ اینقدر سههنگدل نیسههت من

خوب می شناسمش.
اما نهبحاال که نگاه میننی می فهمی اصال نمی شناسمش.
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من فنر مینردم مرد وفاداریه اما نبود!
فنر مینردم دوستی داره اما نداشت!

فنر مینردم تا ابد با

ام میمونه اما نموند...

نهه...من یچوقهت شههو رمو نشههنهاختی.فنر مینردم یزی کهه بینمونهه
عشقه...برای من بود.عشق بود اما برای اون فقط یه ه*و*س...یه حت زودگذر
بود.

اما حاال...حاال میموام فراموشههش کنی.میموام یه زندگی جدید رو شههرو
کنی.بی خیال عشههق،بدون احسههاس.نمیموام بعد ا حسههر بمورم که را
عمرمو پای افسوس و اندوه رفتن آرین ریمتی.

آرین رفت و عشههق ما مین امشههب خاکسههتر شههد.دیگه نوشههتن فایده ای
نداره...این دفتر،دفتر خاطرا عشق من و آرین بود که امروز تموم شد ...مه
یز تموم شد.
شهرزاد قبول کن!

آرین رفت و

رگز برنمیگرده...

شهرزاد فرخزاد
5اردی بهشت ماه 91
پایان !
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