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 آیدا ومردمغرور

 نویسنده :شایسته نظری

 
 SHAYSTEH95نام کاربری

 به نام خالق محبـت

قبل از هرچیزی از آقای علی غالمی مدیربرنامه ی رمانهای عاشقانه کمال :باسالم
گان ز شماخوانندتشکر وقدردانی رادارم که این فرصتو در اختیار بنده قرار دادن وا

که وقت گرانبها تونو دراختیارمن قرار می دید  وخط خطی .گـرامی سپاسگزارم 
 های ذهن منو می خونید 

  خالصه ــــــــــــــ 

آیدادختری شیطون شوخ بذله گو که در کودکی والدینش را از دست داده و در 
کم  نحال حاضر تحت سرپرستی عمویش زندگی می کند که طی جریاناتی درس

 .مجبور به ازدواج بامردی مغروروشکست خورده بافاصله ی سنی زیاد می شود
سختیهایی از جنس تحمیل از .وسختیهای ودردهای زیادی رامتحمل می شود

 باماهمراه باشید...جنس نادیده شدن وسختیهای از جنس غم وحسرت
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1فصل

م اگه دیربرس.سارا زودباش دیرم شدامروز دیگه زن عموم بیچارم میکنه...باای با
 .سارا باکالفگی اخمی کرد.خونه

  .ای تو روح زن عموت که نمیزاره کمی نفس بکشیم  

انقد نق نزن راه بیفت دیگه امروز رفته خونه مادرش اگه برگردو شام حاضر نباشه 
صبح تا حاال سر کالس خسته باید برم منم که از .تا دو هفته نق میزنه به جونم

 نظافت وآشپزی

کلفت گیر آورده؟ هی کشیدم ای ...من اگه جاتوبودم تو خواب خفش میکردم -
سارا .بابا اگه منم بابا مامانم زنده بودن کلفت نمی شدم حلقه اشک دیدمو تار کرد 

 متوجه حالم شد سریع راهمو سد کرد با ناراحتی گفت

 .ید نمی خواستم ناراحتت کنمناراحت شدی؟ ببخش:ـ

تو  حال خودم بودم که -.بریم دیگه دیر م شد..نه مهم نیست ....لبخندی زدم 
 آستینم کنده شد 

دستمو کندی وحشیییی چشمای قهوای درشتشو گشاد کردوبه اونطرف .....آی-.
 خیابون اشاره کرد

اال شونموب.مبیابیا تا بهمون نرسیدن ومزاحمون نشدن بری...بازم اون پسرا .ـ 
 .انداختم

 .غلط میکنن این دفعه حالشونو می گیرم

دم از کسی هم نمی ترسی.خیلی شربودم حاضر نبودم جلوی هیچ پسری کم بیارم 
ل درست مث.آخه خیلی بدجنس بود.کمی از زن عمو میترسیدم...چرا دروغ بگم .
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ستی منو ر نا مادری سیندرالبعدازمرگ پدرو مادرم عموم که تنهاترین کسم بودسرپ
بااینکه .به عهده گرفت زن عموکه ازاین موضوع ناراضی بود مدام آزارم می داد

حقوق بابابرام موندوخونه ی پدریمو اجاره داده بودن وخرجم گردن عمو نبود 
وحتی پول توجیبی بهم نمی داد ولباسهای گهنه ی دختر .همیشه آه و ناله می کرد.

 .معموموکه تقریبا همسن بودیم می پوشید

 ...ببین دارن میان این طرف...آیدا آیدا

ود یه پسر سبزه با چشمای مشکی خیلی پرو ب.یکیشون که انگار سردستشون بود 
 راهمون سد کرد 

 به به خانومای زیبا 

 :وباصدای بلند گفتم .جلوش ایستادم 

چرا مثل سگ پا سوخته دنبال ما می یای دلت .گورتو گم می کنی یا بزنم لهت کنم
 ؟ .ی خوادکتک م

 :پوز خندی زدوگفت

من که با تو کاری ندارم با دوست کار ...درست حرف بزن دختری چشم گربه ای 
  .دارم

 رو ب پسره کردم .نگاهی به سارا انداختم که از ترس می لرزید

محکم زدمتو گوشش کمی شوکه شد دستشو برد باال که بزنه با وساطت چند مرد 
 .از هم جدا شدیم 

 :با ترس گفت.کشیدسارا دستمو 

 .ـ تورو خدا بیا بریم 
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 ـ باشه بابا بیا بریم آقا عاشق سینه چاکته 

 ...نگو خیلی زشته اق.....ـ ایییییی

 تارسیدم خونه قبل از تعویض لباسهام شروع ب نظافت خونه کردم 

ریع س.االنه زن عمو برسه هنوز شام آماده نکردم.ـ وای دیر شد باید شام آماده کنم
مشغول جمع ..وای شتور بابارش تواین خونه گم می شه.شپزی شدممشغول آ

ساغر ...بالخره آمدن .آوری خونه شدم با یه دوش آب گرم خستگیم دررفت
تقریبابهم شبیه بودیم کم قدش از من کوتاه .دخترعموم دختری زیباو مهربان بود

 .تر بود وپیش دانشگاهی می خوند

 رفتم دم در .ود ودبستان می رفتعلی هم پسر بچه ی شیطون وبازی گوش ب

 سالم

 :زن عمو زیرلب جواب داد ساغر وعلی باخنده ساغر دستمو گرفت وتو گوشم گفت

 ـ زود بیا اتاق کارت دارم 

دنبالش رفتم تو اتاق مشترکمون با دیدن  من  با خوشحالی دستاشو به هم کوبید 
 :وگفت

 ـ بگو امروز کی ودیدم؟

 :گفتم.هیجانش به من منتقل شد

 زود بگو کیو دیدی؟

 .حاال دیگه مهندسه...محمد پسر همسایمون درسش تموم شده وبرگشته

 :با چشمای گشاد شده گفتم

 کییی ؟کجا باهاش حدف زدی؟مامانت کجا بود؟
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 :تو کوچه دیدمش گفت.مامان قبل از من رفته بود چون درس داشتم بعدا رفتم
 .می خواد بیاد خواستگاریم

 .فتمباخوشحالی دستاشو گر 

 وای چه خوب حاال کی میاد ؟

ـ به این زودی میان  با باباحرف می زنن ولی بعد از امتحان پایان سال ازدواج می 
 .کنیم

 خوشبخت بشی خواهری ....ـ خیلی خوشحال شدم ایشا

با صدایی که شبیه به جیغ بود از جا پریدیم زن ...همو بغل کردیم وکلی خندیدیم
 .عمو بود

 نید؟ـ دارید چکار میک

 رو به من کرد 

 .ـ بیا سفره رو بنداز االن عموت می رسه

 ـ چشم همین االن 

با خوش روی .عمو از سرکار برگشت.غذاو ظرفارو آماده کردم سفره رو انداختم
 .سالم دادم

 .بامهربانی جواب داد 

 ـ سالم دخترگلم خوبی بابا ؟

 .ـ خوبم خسته نباشید

 یدمصدای گوش خراش مادر فوالد زره رو شن
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 .ـ مرد بیا شامتو بخور کم لوسش کن

 :عمو سری تکان دادو گفت

 .ـ از دست تو زن آمدم خانم 

بعد از شام ظرفارو شستم باید کمی درس بخوانم .عمو همیشه با من مهربان بود 
وارد اتاق شدم ساغر دست زیر چونش گذاشته بود با لبخند دلنشینی به فکر فرو 

 رفته بود

 ؟.جیگرررر ـ به چی فکر میکنی 

 :تکانی خورد باخنده گفت

 ....ازدواج ...ـ چیزای خوب محمد 

 ...عاشقی بد دردیه ....ـ خدا بیامرز شدی رفت:با خنده گفتم

 .ـ ساغر دخترم بیا کارت دارم

 عمو بود که صداش زد

ساغر از اتاق بیرون رفت کتابمو در آوردم شروع به درس خوندن کردم سال سوم 
 رشته تجربی بودم 

 صدای عموو شنیدم

 .ـ دخترم قراره فردا شب برات خوا ستگار بیاد

 :زن عمو گفت

 ـ خواستگار کی هست؟

 .شانس بهمون رو کرده.ـ اگه بگم از خوشحالی بال در میارید
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 بگو مرد کیه ؟:زن عمو 

 .رئیس شرکتمون:عمو با خنده گفت

 :ساغر با صدای متعجب گفت

 .ی شمنه من زن آدم پیر نم....ـ رئیس شرکت 

 .دختر کمی صبر کن ببینم بابات چی میگه:زن عمو 

 .عمو ادامه داد

سالش وضع مالیش عالیه باورتون میشه بارنگ 82ـ نه بابا جان خیلی جونه 
 .شرکت مال باباشه که ایتالیا زندگی می کنه.لباسش ماشینشو ست می کنه 

 .از کجا فهمید ما دختر داریم...وای خدایا شکرت:زن عمو

ن سر کارگرم وکیل شرکت صدام زدازم خواست یه دختر خوب وکم سنو چو:عمو
ان این شدکه فرداشب می.دخترم هست:نمدونم چی شدگفتم.سال براش پیداکنم

. 

 :ساغر که همین امروز فهمید محمد قراره بیا دخواستگاریش زد زیر گریه وگفت

 زیاده؟ میدونید چقدر فاصله سنیمون.نه من ازدواج نمی کنم...ـ نــــــه 

 :زن عمو طبق معمول با جیغ جیغ گفت

 ؟.ـ خفه شو تو خوابم نمی دیدیم که چنین خواستگاری برات بیاد حاال ناز می کنی

 .با گریه وارد شد....بی چاره ساغر.همه ی این حرفارو از تو اتاق شنیدم 

محمد چی می شه ؟عشقم چی می .ـ نه من نمی خوام با این پسره ازدواج کنم
 ...آرام نوازشش کردم.و تو بغلم جا کرد شه؟خودش

 همه چی داره:ـ گریه نکن به خدا توکل کن اینجور که عمو گفت
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 :نگاه مظلومشو بهم دوخت باگریه گفت

 .ـ ولی من محمدو می خوام

 .تا نزدیکیای صبح گریه کرد منم کنارش موندم

زن .مامروز به دستور زن عمو مدرسه نرفتم وشروع به نظافت وگرد گیری کرد
صه خال.عموم هنوز نه به داره نه به باره شروع به فخر فروشی کردو مدام غرمی زد

عمو زودتر از همیشه به خونه .کارها تمام شد تمام تنم درد می کرد 
 :نامادری سندرالمنو کشیدم کنارو گفت .برگشت

ـ دختره ی چش سفید نبینم بیای جلوی مهموناو خودتو نشون بدی تو آشپزخونه 
  بمون

 :روبه ساغرگفت

 .ـ بسه دیگه اینقدرآبغوره نگیر برو آماده شو االن می رسند

 :ساغربا گریه گفت

 .ـ باشه ولی یادتون باشه من زن این آقا نمی شم

 .تو غلط می کنی:ـ  

 .ـ  حاال می بینی این کارو می کنم یا نه

 :دوید طرف اتا قش زن عمو با اخم به من گفت

 دست از مسخره بازیش بردارهـ برو آمادش کن بهش بگو 

 :رفتم داخل اتاق هنوز داشت گریه می کرد کنارش نشستم گفتم

 .شاید ازش خوشت آمد.ـ ساغر جان عزیزم گریه نکن
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 ..اشکاشو پاک کرد

دوست ندارم اونو با هیچ کس عوض .ـ نه من چهارسال پیش به محمد قول دادم 
 .کنم

 .صدای زنگ در بلند شد

 زود باشید آیدا زودباش برو آشپز خونه  بچه هاآمدن:زن عمو ـ

 .آشپز خونه اپن بود از کنار پردهای عمودی می شد همه چیزو دید..زودی رفتم 

بعدآقای جوانی با کت وشلوار مشکی شیک .ساله وارد شد  05/.05اول مرد مسنی 
دسته .قدش بلندوچها شونه  بود چون پشتش به من  صورتشو نمی دیدم.وارد شد.

م حاال می تونست.داد دست زن عمو ورفت روی مبل تک نفره نشست گل بزرگی
ببینمش چشمای درشت آبی  خماروکشیده ابروهای کشیده وکمانی بینی متناسب 

 ساغرو آروم..ووووییی خدا چی درست کردی.باصورتش لبای گوشتی وکوچیک
 .صدا کردم 

 ....ـ ساغر بیا ببین چه تیکه اییه

 سرشو گذاشت رومیز  هیچ توجه ی به حرف من نکرد

 ـ بره به جهنم مردتیکیه لعنتی 

 .صدای آقای مسن بلند شد 

 .ـ عروس خانومو صدا نمی کنید

 بله همین االن :عمو 

 :زن عمو که با دمش گردو مشکوند گفت 

 .حاال صداش می کنم
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 :با عجله آمد آشپز خونه به ساغر گفت

 اربیا ببین چه پسریه زود چایی بی:ـ دختر شانست گفته

 ساغرسرشو به جنگ گرفت 

 ـ نمیام 

 :زن عمو روسرش خیز برداشت وباصدای آرامی گفت 

ـ خفه شو می خوای به بختت پشته پا بزنی بزن ولی فکر بابات باش که اخراجش 
 .می کنند

 .باکلی کلنجار چاییو برد منم از کنار پرده نگاه کردم

آقاه با لبخندچایی .ایی کرداول از آقای مسن پزیر .ساغر با صدای آرام سالم کرد 
مطمئن بود ساغر نقشه ای برای خرابکاری داره  با این همه .و برداشت وتشکر کرد

ساغر نرسیده به داماد .هیچ نگاهی به ساغر نکرد  .زیبایی چقدر اخمو آقای داماد
 .سینی چایی و خالی کرد رو پای داماد

 .ـ آخ سوختم

ساغر قیافیه ناراحتی به ...از خنده   منکه مرده بودم...بیچاره دادش رفت هوا
 .خودش گرفت

 .ـ وااااای ببخشیدحواسم پرت شد

بی چاره سریع .ای ول حال آقای اخمو جا  آمد....آره جون خودت حواست نبود
 :ازجاش بلند شدو شلوارشو تکوند با اخمی که تو پیشونیش بود گفت

  .ـ اشکال نداره مهم نیست

 زن عمو منو صدا کرد .ودم منکه از خنده رودلم گرفته ب
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شید آقا ببخ.آیداکدوم گوری هستی یه دستمال بیار شلوار آقارو پاک کن ....ـ آیدا
  .این دختر ما حول شده

 15ص

 .ـ گفتم که اشکالی نداره

کردم دلهوره پیدا.وای حاال با این لباسا چطور برم جلوشون.خنده تو دهنم خشکید 
 دوباره جیغ زن عمو بلند شد 

 کجایی دختر ـ پس 

 برای اینکه بیشتر بهم توهین نکنه دستمال تمیزی برداشتم رفتم تو پزیرایی 

 باصدای لرزان سالم کردم ودستمالو گرفتم طرفش.

 .بفرماید

 .همین طور که با شلوار اتو کشیدش ورمی رفت دستمال گرفت 

 ـ ممنون خانوم 

ر ع خودشو جمعو جوسری....نگاهش به نگاهم گره خورد.یه لحظه سرشو بلند کرد
 کرد ودستمالو به شلوارش کشید 

بدون اینکه جوابشو بدم سریع به آشپزخونه برگشتم اگه بیشتر می موندم حکم 
ساغر بعد از خرابکاریش سربه زیر کنار زن عمو .اعداممو زن عمو صادر میکر 

 .نشست  

 .ببخشید آقای رئیس شرمنده شدیم :عمو 

 .ستخواهش میکنم مسئله ای نی:رئیس
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اوه اوه چه اخمی بی چاره ..وای چه نگاهی داشت ....دستام میلرزید چم شده 
 ....ساغر

 .صدای مرد مسن به گوش رسید 

 ؟.ـ آقای کریمی شما دو تا دختر دارید

 11ص

ـ نه آقا ایشون دختر برادر خدابیامرزمه که چند سال پیش تو تصادف عمرشونو 
 .دادن به شما

 .از بهتری کارگرای شرکت بودن .د شریفی بودآهان یادمه خدا بیامرز مر 

یدم  چی نفهم.اشک راه خودشو پیدا کرد...یه لحظه دلم پرکشید پیش باباو مامانم 
بعداز رفتنشون رفتم بیرون لبخند ی که رو .صدای خدا حافظیشون بلند شد.شد 

 زن عمو آمد محکم زد توسر ساغر..لب ساغر بود خبر از پیروزیش میداد

رت دختره ی بی لیاقت میمردی درست پزیرایی میکردی گند زدی ـ خاک توس
 ..با کاری که کردی فکر نمی کنم دیگه برگرده.رفت

 :ساغر که قند تو دلش آ ب می شد گفت

 .ـمامان باور کن از عمد نبود 

 .عمو آهی کشیدوسرشو تکان داد 

 آخه چی بهت بگم دختر.ـ بیچاره شدم حتما فردا اخراجم میکنن

زن عمو از جاش .عمو در هر شرایطی صبور بود..بلند شدو رفت تواتاقشاز جاش 
  .بلند شد با چشم غره ای به ساغر رفت اتاقش در محکم به هم کوبید 

 مشخص بود که دیگه بر نمی گردن.اونشب ساغرراحت خوابید
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 عموهم.صبح بعد از خواند نماز صبحانرو آماده کردم ساغرو علی  وبیدار کردم
از وقتی پامو تو این خونه .زن عمو هیچ وقت صبحانه آماده نمی کرد  ...بیدار شد

 .گذاشتم همه ی کارها به گردن من بود بعضی وقتها ساغر کمک میکرد

  :آهی کشیدوگفت.عمو ناراحت زیر چشمی ساغرودید میزد

ـ آقای امینی همون آقای پیری که دیشب با آقای رئیس آمده بودوکیل ومشاور 
 خانوادگی 

 چراحواست به دختر سربه هوات نبود :است وقتی میرفت گفت اون

 .سری تکون داد 

 ...ـخدا به دادمون برسه 

از سر میز بلند شدورفت سر کار من وساغر به هم نگاه کردیم سر تکان دادیم 
اول علیو رسوندیم بعد مدتی .بعد از آماده کردن  علی همه از خوانه بیرون زدیم .

بر خالف خونه بیرون خونه خیلی شیطون .مون یکی نبود از ساغر جدا شدم مدرس
 .بیشتر معلمها از دستم می نالیدن .بودم  بعضی روزام تاعصرمدرسه بودم 

نی آقای امی.خوشبختانه عمو اخراج نشد ....چند روز از ماجرای خواستگاری گذشت
این وسط زن عمو جلزوولز می کرد .گفته بود جریان خواستگاری منطفی شد 

 .م غرمی زدمدا

 .از مدرسه خارج شدیم طبق معمول با شوخی وبازی گوشی راه افتادیم

 .باز این مزاحما پیداشون شد:سارا

 ...عاشق سینه چاکته :با شیطنت گفتم 

 ....کی از این خوشش می یاد...ای مرض :سارا 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
15 

 .ابروهامو در هم کردم 

 جا میارم  این دفعه حالشو......ـ مثل اینکه باز تنش می خواره عوضی

 .باترس دستمو کشید 

 .ـ وای تورو خدا بیا زود بریم تا بهمون نرسیدن 

 هنوز حرفش تموم نشده بودکه سر راحمون سبز شدن 

 ـ به به ســـــالم خانومای زیبا 

 سارابا عصبانیت غرید 

 .دست از سرمون بردار......ـ بروگمشو چند بار بگیم مزاحم نشو

 .ی جلو آمد رخ به رخ سارا شدپسره ی پرو با لبخند چندش

 نمیدی؟ okـ عشقم من عاشقتم چرا 

می خواست دست سارارو بگیره که رفتم .نه فایده نداره باید حسابی ادبش کنم
جلو با پا زدم کنار گردنش از اینکه تکواندوکار بودم ومی تونستم ادبش کنم راضی 

 .بودم

 ...ـ مگه نگفتم مزاحم نشوکثافت

دوستاشم فقط زر زر میکردن درگیری .کرد با خشم آمد طرفم  خون کنار لبشو پاک
نامرد انگار نه انگار من دخترم خدایی دردم می .اون می زد من میزدم .باال گرفت 

 .گرفت

دوستش  آمد جلو متوجه شدم کسی از .بالخره پیروز شدم نقش بر زمین شد
نجا یا این ایوای خدا....شوکه شده بود م .پشت یقشو گرفت وپرتش کرد اونطرف
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چند مشت ولقد بهش زد با خشم .چکار می کنه  سرجام میخ کوب شده بودم 
 :گفت

ـ کثافت چرا مزاحم میشی ؟اگه یدفعه دیگه سر راهشون سبز بشید نابودتون 
 .میکنم 

 ؟.فهمیدیـــــد......دادزد

از ترس سریع مغنه امو درست ...باهم پا به فرار گذاشتن .پسره با سر جواب داد 
چرا بدنم میلرزه،با اخم روبروم .وای چه اخمی ازش میترسم .کردمو صاف استادم

 .ایستاد

 ..می رسونمتون......ـ خانوم کریمی

کیفمو رو شونه ام مرتب کردم سرممو انداختم پایین باصدای ..وای خدا قلبم ریخت
 :لرزان گفتم

 .....ـممنون خودم می رم

 :با صدای بلندتر گفت  

 ...ه بیفتیدـ حرف نباشه را

اگه نرم حتما به عمو میگه،دوستام باتعجب پرسیدن ....وای خدا قلبم آمد تو دهنم
کیه ؟که جواب ندادم با دست اشاره دادم ساکت باشن مثل جوجه دنبالش راه 
افتادرفت طرف ماشینش درجلوبازکردوای فکم افتاد روزمین چه ماشییین 

 :باز باهمون لحن عصبانی گفت .....خوشکلیییی

 .ـ سوار شید 

 ای مرض سوارشیدوزهرمارهمش تودلم غر می زدم .
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 وااااای بوی عطرش.....آب گلومو به سختی قورت دادم با هزار ترسو لرز سوار شدم
کمی جابجا شدم چه صندلی راحتی داره ،متوجه سنگینی ....آدمو دیوانه می کنه 

ینو اهش کردم ماشاز کنار چشم نگ.نگاهش شدم جرات نداشتم سرمو باال بگیرم 
روشن کردو راه افتادسکوت فضای ماشینو پر کرده بود خودمو کامال جمع کرده 
بودم زیر چشم دیدش زدم شلوار جین سورمه ای بایه کت اسپرت کبریتی لباسشو 

 سکوت و شکست...خوب ندیدم 

 ـ در شان یه دختر نیست مثل التای توی خیابون با مردم کتک کاری کنه

شیطونه می گه با جفت پا برم ..االن به من میگه الت ؟:چی گفت این....چیــی 
 :تو دهنش گستاخ شدم وگفتم

 .ـ خوواونا مزاحم شدن چکار کنم 

 دندرو عوض کرد 

ـ ولی کار شما درست نبود یه لحظه فکرنکردی اونا مردن ممکنه بالیی سرتون 
 بیارن 

 :ملتمسانه گفتم

همیشه مزاحم میشن نمی خوام فکر کنن باور کنید .ـ میشه به عموم چیزی نگید 
 ...ازشون ترسیدیم 

ـ نگران نباش چیزی نمی گم ولی شما هم از این به بعد به رفتارشون بی توجه 
 .باش

 جوابی ندادم 

رسیدیم محله ی ..اونم زیر چشمی نگاهش بین من جاده ی پیش روش بود
 :خودمون با عجله گفتم
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 ...ـ ممنون همینجاپیاده میشم

 .ب نگام کرد با تعج

 ـمی رسونمتون در خونه 

 :هول شدم با التماس گفتم 

 .نه اصالمنو می کشه.ـ نه تورو خدا اگه زن عموم ببینه بی چارم می کنه 

 نیش خندی زد

 ازش می ترسی .....ـ هه

 :با سر به عالمت بله جواب دادم بعد گفتم 

 اختس ـ خواهش می کنم به عمو چیزی نگید اگه زن عمو بفهمه کارم س

 :ماشین وکنار خیابان پارک کرد با خنده که بی شباهت به پوز خند نبود گفت 

 ـ توکه اینقدر می ترسی چرا تو خیابان دعوا می کنی؟ 

 :باصدای بلند گفتم.....این دیگه داره پرو میشه 

اگه بازم بیان دوباره باهاشون ..اصال خوب کردم ....ـ  اونا مدام مزاحم ما میشن
 ...م درگیر میش

ابروهای خوش فرمشو تو هم کر یه جوری نگام کرد که می خواستم خودمو خیس 
 ..کنم

 ـ اگه یه بار دیگه از این کارا بکنی خودم حالتو جا میارم حاال برو پایین 

 اصال به شما چه ربطی داره که دخالت می کنید؟:داد زدم 

 اخمووووو...وای خدا حاال با اخمش دارم میزنه 
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 به زودی می فهمی تو به یه تربیت درستو حسابی نیاز داری جواب داد..

 :از ماشین پیاده شدم گفتم 

 ـ برو گمشووووگنده تر از توام نتونسته 

در ماشین خوشکلشو محکم کوبیدم با سرعت باد دویدم پسره پرو فکر کرده حاال 
 ولی خداییش خیلی ازش...آمده خواستگاری دختر عموم فکر کرده پسر خاله شده

دوروز از اون ماجرا گذشت در جواب دوستای ...ترسیم اگه چیزی به عمو بگه چی 
از آشناهی دورمونه بین مسیر سربه زیر راه میرفتم می :فضول کنجکاوم گفتم

 ترسیدم دوباره عین عجل معلق پیداش بشه

بعد از صرف شام با ساغر ظرفارو شستیم می خواستم برای مطالعه درسام برم 
 دام زد اتاقم عمو ص

 ..ـ آیداجان دخترم بیا کارت دارم 

وای آیدا گاوت دو قولو :نکنه به عمو گفته.وای دلم هوری ریخت دستام یخ کرد
 با ترس رفتم جلو .به عمو چیزی نمیگه :عوضی گفت  ....زاید 

 ؟..ـ بله عمو جان کاری دارید 

 .بادستش کنارشو نشون داد

 ..ـ بیا دخترم بشین اینجا

 :بعد از کمی سکوت گفت...زور قورت دادم رفتم کنارش نشستم  آب دهنمو به

 .....دوباره می خوان بیان خواستگاری:ـ دخترم راستش امروز آقای امینی گفتن

 :هنوز حرف عمو تمام نشده بودکه زن عمو با خوشحالی گفت

 ـخدارو شکر می دونستم به این راحتی دست از دختر من نمی کشن  
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 این دفعه برای آیدا قراره بیان....رفم  تمام بشهنه زن صبر کن ح:عمو

 :زن عمو با چشای گشاد شدوبا جیغ گفت 

 اونا این ورپریدرو از کجادیدن....ـ چــــی

آخه چطور ممکنه بااون وضع تو خیابون بااون لباسای ..من که شوکه شده بود 
استی نکنه ر ...چطور ممکنه .کهنه و رنگ پریده بااون دواعی که باهاش کردم

 راستی می خواد ادبم کنه 

بدوبیراهای زن عموو نمی شنیدم ....نـــــــه نمی خوام اون  خیلی از من بزرگتره 
 باصدای عمو که سر زن عمو داد زد به خودو آمدم  ..فکرم بد جور درگیر بود 

آقای امینی گفته اگه این دفعه جواب رد بشنوه ....ـ ساکت شوزن  بزارحرفمو بزنم 
 ...چه غلطی کردم گفتم دختر دارم ...میکنه اخراجم

یعنی آیدا بیجاره شدی رسماجوان مرگ ....باشنیدن این حرف بدنم بی حس شد 
 ..شدیو رفت

 .زن عمو که فهمید تهدیدها واقعیه سکوت کرد

 عمو منتظر به من نگاه کرد

ـ دخترم شغل و آینده ی ما به جواب توبستگی داره  جوابت چیه؟تورو خدا مثل 
ساغر نکن ساغر به مافکرنکرداگه اینبارم حرفشون زمین بخوره به خاک سیاه 

پسره اینقد وضعش خوبه که .بیاو جواب پدریی که در حقت کردم بده .میشینم
 ..نگو خوش تیپ با شخصیته مسافرتهای خارج از کشور خالصه همه چی تمومه

 از اول حرفاش شروع به گریه کردم 

 دونید چقدر تفاوت سنی داریم؟درسم چی میشه؟ سالمه می11ـ آخه عمو من 
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 .هنوز حرفم تمام نشده بود زن عمو از جاش بلند شد دست به کمر ایستاد 

ـ خفه شو دختره ی پرو کم برات زحمت کشیدیم ؟کم لقمه ی دهن بچه هامو 
 کردم تو حلقت حاال می خوای نون مونو ببری؟

ای همش رنج پدرمو خوردم  فقط گریه کردم تودلم گفتم چه زحمتی ؟چه لقمه
 .بدون حرف از جام بلند شدم به اتاق پناه بردم..خودمم مثل کلفت برات کار کردم

ساغر که پشت در  اتاق گوش واستاده بود کنار دیوار ایستادوباناراحتی به اشک 
رفتم یه گوشه نشستم زانوهامو بقل کردم به حال بی کسی .ریختن من نگاه میکرد 

 ....صدای زن عمو شنیدم   ....خودم گریه کردم

 ـ خوب حاال کی میان  ؟

تواین هفته آزمایش وخریدو انجام میدن وپنجشنبه :آقای امینی گفته .ـ فرداشب 
 ....بعد از عقدم که آیدارو باخودش می ببره .عقد میکنند 

وای با شنیدن این حرف رسما مردم یعنی عرض یه هفته باید با دنیای دخترانم 
 :توآرام گف..ساغر کنارم نشست دستای ظریف وسردمو گرفت..کنمخداحافظی 

 .....ـ گریه نکن همه چی درست میشه

 :باهق هق گفتم 

ـ هیچی درست نمی شه نشنیدی که قرار مداراشونم گذاشتن ؟چرا کسی به من 
 اهمیت نمیده؟

وقتی ...ولی فایده نداشت..تا صبح گریه کردم از بابامامان نداشتم کمک خواستم
ور به الهی گ..کر می کردم باید زن کسی بشم که ازش بدم میاد دیوانه می شدم ف

سراغ  آمد...این همه دختر .....گور بشی الهی فردا از خواب بیدارنشی غول بیابونی
من بااین سنش خجالت نمیکشه یه وقت زیادیت نکنه وااااای چقدر ازش می 
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ا بی حالی از جام بلندشدم رفتم ب....چه آرزوهای داشتم برای آینده ......ترسم 
وضو گرفتم برای نماز صبح توآینه دستشویی چشمای سرخمو دیدم از بس گریه 
کرده بودم چشمامی طوسیم پف کرده بود آب خنک به صورتم زدم وبرای نماز 

 ...خواندن آماده شدم 

مجبور بودم جیغ جیغای زن عموم تحمل ....به دستور عمو مدرسه نرفتم 
از ...دلم مثل سیرو سرکه  می جوشید...خره شب شدو آقایون وارد شدن بال....کنم

کنار پرده دیدش زدم   کت وشلوار مشکی پیراهن یاسی کمرنگ وای خدا بااین 
 زن عمو صدام زد .....اخمش چکار کنم سرمو بادستام گرفتم

 ـ آیدا دخترم چایی وبیار

آیداو ..راحتم کنهچه چاپلوس خدامنو بکشه ازدست همتون ..ـ هه دخترم 
 ......هرکه ندونه فکر می کنه همیشه اینجوری بامن بدبخت حرف می زنه .مرض

سینی چایی و با دستای لرزان گرفتم ... .گلوم ازشدت ترس خشک شده بود
 خدایا به امید تو....

 ..با صدای آرامی سالم کردم..وارد پزیرایی شدم 

 .با لبخند چایی وبرداشت..تعارف کردم.سینیو جلو بردم به آقای امینی

 ـ ممنون دخترم 

 :باصدیی که به زور از گلوم بیرون می آمد گفتم

 ..ـ خواهش میکنم

باابرو های در هم گره شد ه بدون اینکه به من نگاه ...سینی بردم جلوی آقای داماد
 :کنه گفت

 ا..ـ ممنون میل ندار 
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 ..اینارو تودلم گفتم ها..ای به درک مرد تیکه عوضی

 

با اشاره ی زن عمو کنارش نشستم دستامو تو هم ..د از تعارف به عمو زن عمو  بع
ه آقای امینی ب...به گل قالی چشم دوختم ..گره کردم تا از لرزش دستم کم کنم

 ..حرف آمد

دا حتی مثل باباش قد بلنده  خ...ـ آقای کریمی برادر زادتون چقد ر به باباش شبیه
 رحمتش کنه 

 .....آیدا شبیه اون خدا بیامرزه...درسته ..ماروهم بیامورزهخدا رفتگان ش:عمو 

 ..آقای امینی سر جاش جابجا شد 

 ..ـ خوب بریم سر اصل مطلب

که ..وای چرا می لرزم گوشام چرا نمی شنوم چرا گلوم می سوزه؟نفهمیدم چی شد 
 ..صدای دست زدن زن عمو منو به دنیای جدیدم آورد

 ...نجشنبه به امید خدا عقد و عروسیخوب فرداآزمایش پ:آقای امینی

 :باز رفتم تو هپروت آرنج زن عمو رفت تو پهلوم نا خداگاه بلند گفتم 

 ـ آیــــــی 

 :زن عمو با اخم گفت ...وای ضایع شدم 

 ـ حواست کجاست دختر؟

آقا آیدین می خوان باشما خصوصی صحبت ...دخترم:آقای امینی با لبخند گفت
 .کنند 

 :؟واااای اسمش آیدینه چقدر خنگم حول شدم گفتم  آیدین دیگه کیه
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 ـ بامن چرااااا؟

 ..وای باز سوتی دادم ...همه زدن زیر خنده حتی آقای اخمو 

 :زن عمو روبه آقای امینی گفت

 ـ بله حتما ببخشید دخترمون حول شد بفرماید داخل اتاق 

 ...سرش وآورد نزدیک گوشم

 ...که از خونه پرتت می کنم بیرون  ـ برید اتاق ما حواست باشه خراب نکنی

ت قلبم داش.سری تکان دادم به سختی از جام بلند شدم و به طرف اتاق رفتم 
ا آشکار ..وای مامان می ترسم ازش   از جاش بلند شد ودنبالم آمد...میزد بیرون 
سرپا وسط اتاق ایستادم کمی جلو رفت لبه تخت ...خدایا چکار کنم..می لرزیدم 

 :زیر انداختم با صدا کلفت مردانش گفت سربه..نشست

 ـ نمی شینی ؟

 ..پوز خندی زد..سرمو بلند کردم آرم رفتم کنار دیوار رو زمین نشستم

 ـ چرا می لرزی ؟بیرون خونه که شیری چی شده که تو خونه موشی ؟

از جاش بلند شد وروبروم .......یعنی بمیری آیدا که الل شدی ....جوابی نداشتم 
 ...از ترس خودمو جمع کردم.شست رو زمین ن

 ...نترس کاریت ندارم ..ـ چیــــه توکه اونروز شصت متر زبان داشتی 

 ..خیلی جدی شروع به حرف زدن کرد

قبال یه بار ازدواج کردم ولی جدا ...ـ ببین من به اصرار خانوادم دارم ازدواج میکنم 
 .شدم وای مغزم سوت کشید یعنی من زن دومشم ادامه داد 
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نمی  هیچی برات کم..ـ بادرس خوندنت مشکلی ندارم حتی می تونی بری دانشگاه 
 ..زارم 

 82ص

 :دستی تو موهای خرماییش کشید وگفت

دیگه .......فقط فقط از من توقع زیادی نداشته باش که مثل یه شوهرواقعی باشم 
 حرفی نیست فردا آماده باش میام دنبالت بریم برای آزمایش 

جداشده  چرا..قبال زن داشته ..رفت ومنو بای دنیا سوال تنها گذاشت  از اتاق بیرون
که انجام میده دیگه چه انتظاری باید داشته :؟اینکه من هرچی آرزوداشتم گفت

 ؟.باشم

از  اینم...نه پدری نه مادری ...چرا نزاشت منم حرفمو بزنم  مگه من آدم نیستم 
 ..ونممی تونم درس بخ:حاال خوبه گفت...شوهر کردنم

به یه ازدواج اجباری به بی کسی به مردی که نمی دونم ..اونشبم تا صبح نخوابیدم 
چرا اندازه ی زن عموازش می ترسیدم وای اگه دست بزن داشته باشه چی؟خدایا 

 ...تو پناه بی کسیهام هستی کمکم کن

صبح با چشمای پف کرد آماده شدن ساغرو تماشا کردم برای یه لحظه حسرتشو 
از شدت بغض لبام تکان می خورد خیلی .ساغر متوجه نگاه غمگینم شد خوردم

 :جلوآمد دستامو گرفت وبا ناراحتی گفت .سعی کردم که اشک نریزم 

چه می دونستم میاد سراغ تو ولی پسر  ..ـ آیدا من نمی خواستم این جوری بشه
 گهمن ا .بدی نیست همه چی داره به این فکر کن که می تونه خوشبختت کنه

 عاشق محمد نبودم هیچ وقت ردش نمی کردم 

 ...بابغض تلخ لبخندی زدم 
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ولی تو نگران من نباش قسمت منم  ...ـ اینارو برای دلداری من میگی می دونم
 ..این بود ه

نمی خواستم احساس عذاب وجدان داشته باشه بالبخندی که به زور رو لبم 
 :نشست بغلش کردم وگفتم

 ..م  پس با خیال راحت به عشقت فکر کن ـ از دست تو ناراحت نیست

 :زن عمو با اخم گفت ...همو محکم بغل کردیم وبعد از اتاق بیرون رفتیم 

 ...ـ تو صبحانه نخور باید آزمایش بدی برو زود آماده شو

حاال چی بپوش ....یه دستمو گذاشتم جلوی دهنم..بدون حرف رفتم آماده شم 
ناچار لباسای مدرسه ام وپوشیدم تو آینه  به...منکه مانتو درست حسابی ندارم

تیپ ولباسهای من کجا تیپ ....چقدر ساده بودم ....نگاهی به خودم انداختم 
هنوز چشمام پف داشت از دیرو چیزی نخورده بودم لبام سفید شده ...آیدین کجا 

زن عمو .....با صدای زنگ در هوری دلم ریخت....بود کمی دلم ضعف می رفت
 ..صدام زد 

 ـ آیدا زود باش آقا آیدین آمد دم در ه 

با خودم گفتم آیدابرات چه ..آیدین و آیدا چقدر اسمامون بهم میاد ......هه آیدین 
 ......فرقی می کنه کجا باشی توکه اینجام خوشبخت نیستی پس برو 

زن عمو چادرشو سر کرد وقبل از من زد بیرون منم سربه زیر دنبالش پامو که تو 
تم از شدت سرما به خودم لرزیدم دی ماه بود هوا سرد چون لباس حیاط گذاش

 گرم نداشتم سردم شد حیاط کوچیک وطی کردم واز در زدم بیرون 

عمو گفته بود هر دفعه با یه ماشین میاد شرکت ....چه ماشینی ......وااااای
م به خود....به خدا اونم از این جدیداش.....عاشق بنزم .......ماشینت تو حلقم......

 ..از ماشین پیاده شد ..خجالت سراغم آمد ....دلهوره...آمدم دوباره ترس 
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 ...ـ سالم سوارشید دیر میشه

 :زن عمو هم سالم احوال پرسی کردو گفت..با نگاه کوتاهی سالم کردم 

 ..آره دیر میشه بریم دیگه 

 :آیدین بااخم گفت

 ـ مگه قراره شمام بیاید؟

 :فتزن عموچادرشو جمع کرد وگ

 ـ آره خوب 

 :اخمی کردوگفت 

 ...ـ الزم نیست شما بیاید کار ما طول می کشه خدا حافظ

وآرام به طرف در ..اینقدر محکم حرفشو زد که زن عمو جرات حرف زدن نداشت
می سوار ن...تودلم قند آب شد بالخره یکی پیدا شد روشو کم کنه ..خونه رفت 

 شید؟

ین هوای گرم ماش.جلو باز کرده بود سوار شدم در ..باصدای آیدین سرمو بلند کردم 
 :بدون اینکه نگاهم کنه گفت...سرمای تنمو ازبین برد کمربندشو بست 

 ...ـ کمربندتو ببند 

ه بااین هم....خودمو جمع کردم چسبیدم به شیشه..بدون حرف کمربندوبستم
 خدایی ازش.....نگا چه حیکلی داره.ترسم چطور می تونم زن این  غول بشم 

  ....میترسم

موسیقی مالیمی گوشمو نوازش داد سرمو تکه ی دادم نفهمیدم چیشدکه خوابم 
 ........دستی رو شونه هام نشست ......برد 
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 80ص

 ...نمی خوای پا شی....آیدا خانوم .....ـ آیدا 

 ....دستامو برددم جلوی صورتم ..با ترس چشمامو باز کردم 

 ...یم بیا پایین رسید...ـ چیه نترس کارید ندارم که

به اطر اف نگاه کردم جلوی محضر بودیم پیاده شدم بارون شدیدی می باریدبرای 
دت تمام م..بعد از محضررفتیم آزمایشگاه...اینکه خیس نشم سریع رفتم تو 

آزمایشگاه خیلی شلوغ ......فقط آقا نیم نگاهی به من می کرد ....ساکت بودیم 
نگاهم ....نا چار سرپا ایستادیم تا نوبتمون بشه  همه ی صندلی پر بودن به...بود 

با صداش خودمو ....به اطراف چرخید چه زوجهای خوشحالی من بی چارو باش 
 جمع کردم 

 ...ـ اینقد مردمو دید نزن زشته

دن تاوقتی که صدامون کر .....ای بمیری آیدا باز ضایع کردی.....سرمو انداختم پاین 
ند آیدین چ.....سمم مردم وای من از آمپول می ترسمبا شنیدن ا..سرم پایین بود 

 آرام گفت...برگشت طرفم...قدم جلو رفت ولی من سر جام میخ کوب شده بودم
: 

 ـ چرا نمیای ؟

 ....از آمپول می ترسم...من....ـ من

ست وای چه د.با لبای بسته لبخندزد دستامو گرفت ...صاف توچشام نگاه کرد 
ری باهم رفتیم اتاق نمونه گی...دستای مردونش گم شدداغی داره دستای ظریفم تو

آیدین خیلی ریلکس ...که دوتا صندلی توش بود که زوجها باهم داخل می شدن
ی خانومی که خون م.نمونشو گرفتن .پالتوشو درآورد دستشو زد باال ونشست 

 :گرفت گفت 
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 ـ آیدا کریمی شمائید ؟

 باترس جواب دادم 

 ...ـ بله

 .ـ پس بشین عزیزم

ه نمی محال...آیدین با اشاره چشم خواست که بشینم ...مثل ماست ایستاده بودم 
 شینم 

 :وقتی دید حرکتی نمی کنم از جاش بلند شدروبه خانومه گفت

 ـ ببخشید ترسیده اجازه بدید حاال آماده میشه

 :روبروم ایستاد چشماشو تو صورتم چرخوند آرام گفت

 .ـ بشین کاری نداره که

 :گفتمبی اختیار 

 ...من میترسم...ـ نه من

 .اخمی کردبدون توجه به من آستینمو باال زد 

 ...کسیم چیزیش نشد ..ـ بشین ترس نداره که نگاه همه خون دادن 

دام سرنگ که رفت تو دستم ص..سرمو کج کردم که چیزی نبینم.به ناچار نشستم 
 بلند شد 

 ..ـآاااخ

 .خانومه خنده ای کرد 

 شب عروسیت چکار می کنی ؟.. ـ چه عروس نازنازیی
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یدین آ.از جام بلند شدم .از خجالت سرمو پایین انداختم ...دیر منظورشو گرفتم 
 .خیره به من شد 

ااینکه ب...با تشکر آیدین از اتاق نمونه گیری زدیم بیرون.ـ دیدی ترس نداشت 
وای ..خون زیادی ازم نگرفته بودن چو چند روز چیزی نخورده بودم سرم گیج رفت 

چند بار چشمامو بازو بسته کردم ولی نه دیدم داره تار ...خدا چه حالم بد شد 
می وای دیگه ن...میشه دنبال آیدین راه افتادم روی پله های آزمایشگاه ایستادم 

 .آمد کنارم ...آیدین متوجه حالم شد ...تونم 

 ...چته؟حالت خوب نیست ...آیدا 

 .بایه دست پیشونیمو گرفتم

 نه ...وبم خ...ـ خو

 :به حالت گریه گفتم 

 ...سرم گیج میره ...ـ نه 

 .سرشو چند بار تکان داد 

 ـ باشه بیاتو ماشین فشارت افتاده باید یه چیزی بخوری 

رش بوی عط.بدن یخم با حرارت تنش گرم شد .دستشو دور شونه ها م حلقه کرد 
 .سرمو به پشتی صندلی تکیه داد .به کمکش سوار شدم .مستم کرد 

 ...ـ کمی استراحت کن زود برمی گردم 

از کنار شیشه به زوجهای جوانی که باخنده از آزمایشگاه بیرون می آمدن نگاه 
 ولی من چی بااینکه تو چنین..کردم باچه حسرتی به ماشین آیدین خیره میشن 

 ماشینی نشستم 
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ن مرد چرا یه حسی دارم اونم ترسه ای...هیچ دل خوشی ندارم  هیچ حسی ندارم 
چشمای بستمو باشنیدن صدای ..اینقد جدی واخمو که جرات نمی کنم نگاش کنم

آیدین سوار شد از تو کیسه پرازخوراکی آبمیوه وکیکی در آورد باز کرد .در باز کردم 
 گرفت طرفم 

 ـ بیابخور تا حالت بهتر بشه 

 :بااینکه دلم ضعف میرفت بابغض گفتم

 ..ممنون میل ندارم 

 ..بازاخمو شد 

ر بگیر بخور خیلی کا.دختر عجب پرویی هستی داری میمیری میگی میل ندارم 
 ..داریم باید زود سرحال شی 

از حرفش ناراحت شدم اینم از راه نرسیده به من دستور می ده هر کاری کردم 
 .نتونستم جلوی بغضی که داشت گلوم وفشارمی داد بگیرم باگریه گفتم

نی پروم چرا ولم نمی کنی چرا همتون به من گیر اگه فکر می ک...ـ من پرو نیستم 
چون یتیمم؟ اون از عموم که به خواطر اینکه اخراج نشه ...میدین سرم غر میزنید 

اون از زن عموم که مثل یه خدمت کار با من رفتار می ...منو وادار به ازدواج کرده 
ال اص...فی کنه حتی حقوق  بابامو به من نمی ده تازه به من میگه نون خور اضا

عمو نمی رم توام برو دنبال ..هه...هه ...دیگم خونه ی ...اصال می رم گم می شم ...
 ..کس دیگه 

سرم از شدت در داشت می ...تمام مدت فقط با چشمای گشاد شده نگام کرد .
درو باز کردم پریدم پایین هنوز چندقدم دور نشده بودم که دستم از پشت .ترکید

 .کشیده شد 
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 :ای به هم فشرده وصدا محکم گفتبا دندون

 ـ  داری کجا میری ؟ بیا سوار شو 

ک حاله ای از اش.سعی کردم ستامو از تو دستش بکشم بیرون ولی موفق نشدم 
 :با صدای خش دار گفتم .دیدمو تار کرده بود 

 ..ـ ولم کن میخوام برم 

 ..سرشو به طرفین تکان داد .ـ بازومو گرفت به چشمام خیره شد 

 ؟.ا می خوای بری ـ کج

 بازوم درد گرفته بود 

 .ـ آییی ولم کن بازوم وخرد کردی

بدنم بی حس شدو افتادم تو بغلش .جلوی چشمم تار شد ...حالم بدتر شده بود 
 .برای اینکه نقش بر زمین نشم سریع دستشو دو کمرم حلقه کرد ...

 ...چت شد؟ آیدا ...ـ آیدا 

نکه انقدر ازای...گذاشت تو ماشین .منو بلند کرد برد زیر زانوم مثل پر کاهی دستشو 
 آبمیورو جلوی.خودشم سوار شد به طرف چرخید  ..ضعیف بودم از خودم بدم آمد 

 :دهنم گرفت با لحن آرام تری گفت 

 ...لج نکن...یزره بخور ببین حالت بدشد...ـ آیدا 

 .د ر شکمی حالم بهت.برای اینکه حالم بهتر بشه خوردم بعدکمی کیک خوردم 

 :به من نگاه کرد با صدای آرام گفت...آب میوه ی خودشم خورد

 ـ بهتر شدی ؟
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 ...ـ اهم

 ـ ببین می دونم دلت خیلی گرفته از من از عموت از زن عموت ولی دلیل

 نمیشه بزازی بری اصال جایی داری که بری ؟  

 .حرفی برای گفتن نداشتم دستمال کاغذی داد دستم اشکامو پاک کردم  

 ؟..حرکت کنم  ....خانوم کوچولو اجازهـ 

 .با سر جواب دادم ...از تعجب ابروهام رفت باال 

 ...ـ اهم

پرسم از طرفیم دوست نداشتم ب...نمی دونستم کجا میره .دستیو خوابوندو راه افتاد 
باران به برف تبدیل شده بود وآرام روی زمین .از کنار شیشه به بیرون خیره شدم

ا واو انگار اینج.تو ماشین گرمه وگرنه از سرما یخ می زدم می نشست خوبه که 
باالی شهره چه مغازه هایی چه خونه های بزرگی بعد از مدتی گوشی شو برداشت 

 .شماره گرفت 

خوبه دارم میام ...مغازه ای؟...نه بیرونم ....ای خوبیم ...ـ سالمداداش 
 ...فعال...اونجا

 .ماشینو کنار پاساژبزرگی پارک کرد 

 ..ـ پیاده شو

 پیاده شدن همانو از سرما لرزیدن همان متوجه لرزشم شد 

 ـ چرا پالتو نپوشیدی ؟

 ...بااخم نکاش کردم 

 ...ـ چون ندارم 
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 28ص

 ...کمی ایستاد بعد باقدمهای بلند بهم رسید ...قبل از اون براه افتادم

ب مغازه عج...از پله برقی باال رفتیم  ...وارد پاساژ بزرگی شدیم چند طبقه داشت
رافو همین جوری اط.هایی چه لباسایی وای چه پالتویی باید خیلی توش گرم باشه 

 که جلوی مغازه ی بزرگی بزرگی ایستاد سرشو به طرف من چرخاند .دیدمیزد 

 ـ بیا تو 

یه .وااای اینجا کجاست ..مثل بچه ای که دنبال باباش راه میره دنبالش رفتم تو
 آقای خوش پوشی جلو آمد ..ش یه پاساژ بود که خود...مغازه ی بزرگ

 ..چه عجب یادی از ما کردی دادش...ـ به به آقا ی مهندس گل 

 ..ـ سالم آقای دکتر صبح بخیر

آخه این بچه مایه ..آقای مهندس ...چه خودشون تحویل می گیرندآقای دکتر..هه
 .دارا درس می خونن؟

 .جانم چیزی الزم داری ؟ در خدمتم...ـ سالم 

 .ا نگاهی که به من کرد از آیدین خواست معرفیم کنه ب

لطفا یکی از فروشنده های خوبتو .ـ آیدا خانوم  هستن در بارش بهت گفته بودم
 صدا کن لباس ،کفش ،کیف پالتو ،یا هر چیزی که یه خانوم نیاز داره بیاره 

 :با لبخند زیبایی گفت..چند قدم جلو آمد 

 .ـ سالم خانوم خوش آمدید 

 و پاین انداختم با صدای آرام سالم دادم سرم
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چهره ی مهربانی داشت چشم وابروی مشکی بینی متناسب با صورتش لب نازک 
 سرش و چرخوند .قدبلند وهیکل ورزشکاری کمی از آیدین کوتاه تر بود 

 

 .ـ خانوم عزیزی تشریف بیارید 

 دختر ریزه میزه ای جلو آمد 

 .ـ بله در خدمتم

 :گفت  محسن رو به آیدین

 .هرچی که الزم دارید براتون میارن ..ـ ایشون کمکتون می کنن 

 :با ناز گفت .دختره با تحقیر نگاهشو به من دوخت 

 ..ـ برای ایشون لباس میخواید 

ه از مغاز ...از لحن حرف زدنش خوشم نیامد دلم نمی خواست کسی تحقیرم کنه
روزا  چقدر این..کشیدم  زدم بیرون قبل از اینکه اشکام بریزه دستمو به چشمم

 آیدین خودشو ب من رسون ..دل نازک شدم 

 ـ آیدا صبر کن ببینم کجااااا؟

 نگاه غمگینمو بهش دوختم 

ـ مگه من گدام که آوردی برام لباس بخری ؟ اصال مگه من از شما خواستم ؟دیدی 
 ...دختره یه جوری نگام کرد که انگارمرض واگیردار دارم 

 :فتبا اخم گ.یی رنگش کشید نفسش وبا فوت بیرون داد دستی به موهای خرما
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تو گدایی مگه تو عروس نیستی ؟ خوب آمدیم خرید عروسی دیگه :ـ کی گفته
حاال بیا بریم تا آبروم پیش ..اگه با اون خانوم مشکل داری بهش می گم که بره .

 ..دوستم نرفته 

بینم ش بیا دیگه نزودبا.محسن بهترین دوست منه عادت نداره کسی وتحقیر کنه
 ؟..فهمیدی..یاروحرف من حرف بزنی ..قهر کنی ودر بری 

 .دوباره ازش ترسیدم  بغضمو قورت دادم و دنبالش رفتم داخل مغازه

 :آیدین روبه فروشنده کردوکفت 

 .ـ الزم نیست شما بیاید خودمون انتخاب می کنیم 

 ..فروشنده که بهش برخورپشت چشمی نازک کرد از ما دور شد 

 :وگفت..محسن لبخندی تحویلم داد

 .ـ اینجا مطلق به آیدینه پس غریبی نکنید وراحت باشید

 ـ ممنون 

سری تکان دادم و بین راهروهای پراز لباس قدم برداشتم آیدینم با فاصله یک 
سالهاست که برای خرید جایی نرفتم همیشه کهنه ی ..قدم پشت سرم می آمد 

آیدین سرشو تکان داد یعنی چی می .عقبسرمو چرخوندم .ساغرو می پوشیدم
 :خوام آرام گفتم 

 ـ نمی دونم چی بخرم 

ـ خوب معلومه باید از سر تا پات نو بشه عروسی ها در ضمن نمی خوام کوچک 
 ترین چیزی از خونه ی عموت بیاری پس همه چیز بخر حتی لباس زیر 

 .با این حرفش عرق شرم تو پشتم نشست
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 :سرمو پاین انداختم وگفتم .مردم از خجالتچه پرو خجالتم نمی کشه 

 ـ آخه پولش زیاد میشه 

 ..پوز خندی زد 

 ـ نگران پولش نباش فقط انتخاب کن 

با اینکه گفت همه چیز می تونم بگیرم ولی باز خجالت کشیدم هاج واج به 
تاد وقتی تردید من ودید راه اف.خیلی زیاد بود .لباسهایی نگاه می کرد که قیمتش 

 .انداخت رودستش بعد به اتاق پرو اشاره کرد ..تا مانتوبرداشتچند .

 .ـ برو داخل یکی یکی بپوش بیابیرون من ببینم 

مگه من مانکنم میگه بیاببینم مثل اینکه من می .چه پرو خودش انتخاب میکنه 
خدایش هیکلش حرف نداشت ...مردتیکه ی غول بیابونی ...خوام اینارو بپوشم ها

 ..به ناچار رفتم داخل اتاق ..م تو دلم مدام فوش نثارش می کردمولی من از لج..

چه  وای...مانتو صورتی یقه آمریکایی از کمر کمی گشاد می شد ...اولین مانتو 
ولی چندمانتوی دیگه ام ...کاش بزاره اینو بیارم ...چقدر بهم می آمد ...قشنگه...

دستی روی ...ی دوسالم انگار بچه..پرو می خواد خودش انتخاب کنه ...دستشه 
وای خدا این چرا آمده .در اتاقو باز کردم دوستشم پیشش بود .صورتم کشیدم 

  :خیلی عادی گفت..اینجا 

 .ـ بیا بیرون ببینم 

 .مانتو زیتونیی داد دستم .کمی براندازم کرد ...پوفی کردم رفتم بیرون 

 ...ـ  برو اینو ببپوش 
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عد از ب...اینو بپوش اون بپوش ....دوسالم مگه من بچه ...با حرس مانتو گرفتم 
چرا  ای مردشورتو ببرن...با دوستش مشغول خندیدن بود ...پوشیدن رفتم بیرون 
 برای من نمی خندی 

متوجه من شد ...چقدم قشنگ می خنده وای کنار لبش چال میشه ...نگا نگا ...
 :خندشو قورت دادو گفت 

 .ـ بچرخ ببینم 

 چرخیدم 

 ...نو بپوش ـ خوبه برو ای

یه مانتوی آبی سورمه ای مدل کتی با یقه اینگلیسی برش .بدون حرف گرفتم 
پرو  بالخر.کدومشو انتخاب کنم .محکم زدم توصورتم ..راسته وای این قشنگه 

رد روبه دوستش ک.مانتواز دستم گرفت .مانتوها تمام شد واقانظر مارو نخواست 
. 

 ..ـ هر سه شو می بریم 

 :گفتمحسن با خنده 

 .ـ مبارکه به نظر من این خانوم هرچی بپوش بهش میاد 

 مانتوهارو گرفت وداد دست یکی از فروشنده ها

و خودت.خوبه دختره ی ندید بدید ...یکی فک منو جمع کنه  ....وااای هرسه تاش 
آیدین کمی جلوآمدسرشوطرفم خم کرد وآرام .زود به خود مسلط شدم...جمع کن 

 :گفت

 نده ؟ـ شماره کمرت چ

 .باز رم کردم 
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 .شماره کمرمو می خوای چکا ر ؟شیطونه می گه بزن پودرش کنم.ـ چه پرو شده 

ی یعن.پشت کرد به ما.دستی به صورتش کشید.دوستش پفی زد زیر خنده
 انقدرحرفم خنده داربود؟

 ـ خوب می خوایم شلوار بخریم 

 ...از اول بگو...ـ آها 

 :سرمو پاین انداختم با خجالت گفتم 

 .ـ راستش نمی دونم 

 دهنشو پر باد کرد وبعد داد بیرون 

 .چند تا شلوار  شیک بگو براش بیارن  .ـ محسن سایز کمرشو نمی دونه 

 ..ـ ای به چشم دادش همین االن 

 ..سرشوچرخوند 

 ...چند تاشلوار با رنگهای مختلف سایز این خانوم بیار ..ـ خانوم ناصری 

ت دیگه بیرون نرفتم آیدینم نخواس.تاق پرو پوشیدم شلوارهارو آوردن رفتم داخل ا
 /باچشمای درشت آبیش  خیره شد تو چشمام .وقتی رفتم بیرون .ببینه 

 ـ خوب بودن ؟

 ـ اهم 

خالصه سه تا پالتو شیکم به رنگهای قرمز ،سورمه ای مشکی خریدم روسری 
وار کتان لوشالم باهاش ست کردم به اصرارآیدین پالتو قرمز شال هم رنگشبایه ش

 .رمهچقدر تواین پالتو گم...کرمی پوشیدم ولباسهای مدرسمو گذاشم تویه کیسه 
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 ...یه کفش اسپرت ،یه نیم پوت ویه کفش پاشنه هفت سانت یه کوله ی بزرگ 

ه ک.به قسمت لباس زیر رسیدیم حتی نیم نگاهی هم نکرد راه همو کج کردم 
 .اونطرف نرم صدام کرد 

 ...بیا اینجا ...ـ آیدا 

 سرمو چرخوندم .کی لباس زیر خواست  ...واااای خداااا....از حرس پفی کردم 

 ..ـ هااااا؟؟

 .بعد به اخم تبدیل شد..ابرواش اول پرید هوا 

 ...ـ ها چیه؟ بگو بله 

  :با خنده گفت..محسن از پشت زدروشونش

 بزار خانوم راحت باشه ...من میرم صندوق توام بیا ...ـ خدابه دادت برسه 

 به آیدین نگاه کردم 

 ؟..ـ منظورش چی بود

 :آیدین سری تکان دادو گفت

ت نره لباس خوابم یاد...بیابرو چند دست لباس زیر بگیر .هیچی درستت می کنم 
... 

 ...دیگه چی یه وقت زیادیت نشه.ـ وااا

با صدای که از الی دندوناش بیرون می آمد .نزدیکم شدو باخشم بازومو گرفت
 :گفت

هرچی می گم فقط بگو چشم ...پررویی داری حوصلمو سر می بری ـ خیلی 
 ...عادت ندارم کسی حاضرجوابیموبکنه...
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دست آزادموگذاشتم رودستش با .گریم گرفت ...بازومو داشت خورد می کرد 
 :صورت منغبض شده گفتم

 ...خورد شد دردم گرفت...ـ آیییی 

  :به چشمام خیره شدو گفت

 ..برو کاری که گفتم بکن حاال...ـ این تازه اولشه

بازومو ول کرد کمی ماساژش دادم لبامو به هم فشار دادم رفتم چند دست لباس 
آقارفت ...چند تا لباس خواب که نمی پوشیدیش بهتر بود واال...زیر ست برداشتم 

 .کنار دوستش نشست

نمی ..درد بازوم هنوز خوب نشده بود ...بعد از انتخاب باقدمهای آرام رفتم کنارش
م از شاید.دونم چرا هرکه به من بدبخت می رسه ترش می کنه اینم از بخت بدمه 

 :با اخم گفت...صورتم داغ شده بود .یتیمیمه

 ؟...گرفتی ...ـ چی شد 

 .سرمو چند بار به طرف پایین تکان دادم

 ؟.ـ چیه زبان شصت متریدو موش خرده

ه ن..قلبم لرزید ...از حرفش ناراحت شدم چرا جلوی دوستش غرورمو می شکنه
سرمو پایین انداختم قطره اشکم افتاد ...شکست دوباره بغض راه گلومو گرفت 

 ...زمین 

  :دوباره گفت

 ؟.ـ الل شدی ؟ خریدات تمام شد

 .باصدای بغض دارجواب دادم 
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 .ـ از اولم خریدی نداشتم 

 ..نمی خواستم اشکامو ببینه سرمو بلند نکردم

 :دوستش گفت

 ...اذیتش می کنی گناه داره ـ آیدین داری 

 :با کالفه گی گفت.آیدین دستی توصورتش کشید

 ...ـ آی خدا عجب گیری کردم

 .اشکامو باپشت دست کنار زدم 

که حاال میگی گیر کردی من که داشتم زندگیمو ...ـ مگه من آمدم دنبالت .
 ...حاالم دیر نشده ولم کن برم ..میکردم

 ...ستشو برد باالبا خشم د.آیدین از جاش بلند شد

امو آروم دست.ولی ضربه ای بهم وارد نشد...از ترس دستمو گرفتم جلوی صورتم 
 .دستشو مشت کردو آورد پایین.برداشتم 

 

چشمامو چند بار باز بسته کردم سرم ...آییی سرم....وای دوباره سرم گیج میره 
 .محسن متوجه حالم شد ...وای دارم می افتم...بین دستام گرفتم 

 ..آیدین داره از حال می ره بگیرش  ـ

ن محس.ولی سریع دستاشو دور کمرم حلقه کرد .آیدین با همون اخم نگام کرد  
 .صداش آروم شد...به کمک آیدین نشستم ..صندلیی جلو کشید 

 ؟.چت شد دوباره...ـ آیدا 
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بوی عطرش آرامشو بهم هدیه کرد چقدر ...بی اختیار سرمو گذاشتم تو سینش 
 ...ش می شد همین حاال بمیرمداغه کا

هنوز .خودمو بیشتر تو سینه ی آیدین چسبوندم .محسن آمد جلوی پام زانو زد 
 :محسن باصدای مهربان گفت.دستاش دور بدنم و گرفته بود

 ..نترس کارید ندارم .ـ 

 :نگاهی به من انداخت و به آیدین گفت

 بعد از آزمایش چیزی خورده؟

 ..کیک خورد صبحم حالش بد شد به زور کمی آبمیوه و:آیدین

ضعف داره بهتری ببریش یه غذای حسابی بهش بدی به نظرم کم خونه :محسن
... 

 .آیدین سرشو تکان داد 

تامنم به این خانوم ...ـ باشه پس چند نفرو بفرست خریدارو بزارن توماشین
 .کوچولو برسم

 درضمن حساب ما چقدر میشه؟

 :محسن سرشو کج کرد وباخنده گفت 

 .حساب ما دیر نمشه .داشتیم داداش؟فعال حاال این خانومو دریاب  ـ

 :شکالت تخته ایی از کشو میزش دررآوردگرفت جلوم وگفت

 ..فعال اینو بخور تا کمی بهتر شی

آیدین هم دستشو از دور شونه هام برداشت .سرمو از بغل آیدین بیرون کشیدم
تم اینکه حالم بهتر بشه گرف برای.باز کردوداد دستم.شکالتو از محسن گرفت ...



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
44 

چند نفر هم خریدهارو تا ماشین ...وخوردم بعد از محسن خداحافظی کردیم 
 .آوردن آیدین بادست ودلبازی انعام خوبی بهشون داد

بود آیدین ماشینو از پارک در آوردوحرکت 1ساعت .به ساعت دستم نگاه انداختم 
 :ای آرام گفتمبا صد.کرد نمی خواستم دوباره باهاش درگیر بشم 

 ...ـ میشه منو ببرید خونه

 :گفت...نگاه کوتاهی  به من کرد دوباره به جاده چشم دوخت

 ...ـ چرا هنوز خیلی کار داریم 

 ...صاف سرجام نشستم شالمو روسر درست کردمو 

 ..می ترسم اگه دیر برسیم زن عمو دعوام کنه ...ـ آخه 

  .اخمش غلیظ تر شد

کاری کرده گذشت ولی از این به بعد دست رود بلند کنه تاحاال هر .ـ غلط کرده 
 .حسابشو می رسم 

 

ز دید که ا.لبخند گشادی رولبم نشست..با شنیدن این حرف قند تودلم آب شد
 آیدین پنهان نموند

 .خوشحال شدی می خوام حساب زن عموتو برسم .چه عجب لبخندتم دیدیم 

 .ه دل خوشی ازش ندارم از بس این سالهاآزارم داده ک...ـ راستش آره 

 ...ـ که اینطور 

می دونم اونم به خاطرخانوادش .چرا حرفی برای گفتن نداریم .هردو سکوت کردیم 
ولی من برام فرقی .پس معلومه نمی تونه بامن کنار بیاد.داره ازدواج می کنه 
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اشه ولی هرچی ب...نمیکنه خونه ی عمو که مثل یه کلفتم خونه آیدینم نمی دونم 
هرچندکه مدام با هم دعوا .ین شوهرم می شه از االن داره ازم حمایت می کنهآید

 .ولی وقتی پیششم احساس امنیت می کنم .می کنیم 

 ....ـ آیداپیاده شو 

چشمامو باز کردم آیدین پیاده شده بود درو براو باز کرد بهت زده نگاش کردم 
 .لبخندی زد .پیاده شدم .

 ـ خواب بودی ؟ 

 .بسته بودم ـ نه چشمامو 

 .ـ باشه بیابریم نهار بخوریم 

نو گارسون م.همراهش وارد رستوران بزرگی شدم پشت میز دونفره ای نشستیم 
 ...داددست آیدین 

 ـ خوب خانوم چی میل داری ؟

 ..نگاهی بهش انداختم 

 ..ـ نمی دونم هرچی شما بخورید منم می خورم 

 .لباشو برد به دهن وسرشو تکان داد

 ..میل  ـ با کمال

قه حل.بعد برای خریدطال رفتیم .غذارو در سکوت خوردیم .وا چه لحنش آرام شد 
 با آینه وشمعدان.ست  رینگ انتخاب کردم یه سرویس قشنگ وگرون خریدیم 

 .وبه خونه برگشتیم .خریدامون کامل شد
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از ماشین پیاده شدم وزنگ در خونه ی عمو زدم در سریع باز شد فکر کنم پشت 
 .از درد چشمامو بستم .بازو مو با فشار گرفت .آمد بیرون .در بود

 ...ـ دختری پرو چرا

 :آیدین با اخم گفت.با دیدن چهره ی برافروخته ی آیدین حرفشو قطع کرد 

 ..بار آخرت باشه با آیدااینجوری حرف می زنی...ادامشو بگو ..ـ چرا چی

 .اززن عمو دورشد رفت در صندقو باز کرد 

 ایلتو ببر ـ آیدا بیا وس

 .ادامه داد...رفتم کنارش 

با ...ـ هرچی الزم داری بردار بقه اشو می برم خونه چون دو روز دیگه اینجایی 
 .شنیدن این حرف دلم لرزید 

  .چیزی الزم ندارم :گفتم 

ام گفتم آر ...باخودم گفتم بهتر ببرمشون تا هم ساغر ببینه هم زن عمو وبچزونم 
: 

 ؟.غر نشون بدم ـ می شه ببرمشون به سا

 :لبخندی زدوگفت 

 ـ باشه چند کیسه رومن می آرم چند تارم توبیار 

 لبخند دندان نمایی زدم 

 ـوااااای ممنون 

 .خواهش می کنم 
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نمی .مثل ماست به ما نگاه می کرد ...زن عمو که  آدین حسابی بهش توپیده بود 
 دونم  این بشر تو این برف دست از فضولی برنمی داره چرا ؟

آیدین نگاه تحدید آمیزی به زن عمو .با کمک آیدین خریدامو بردیم داخل 
 :کردوگفت 

 .مفهوم بود...ـ یادتون نره چی بهتون گفتم

 .زن عمو سرش وپایین انداخت

 .ـ بله آقا فهمیدم 

 .آیدین نگاه کوتاهی به من انداخت 

 ...ـ خداحافظ تافردا

دنبالش دویدم .تو کیفم در آورم سریع جعبه ی جواهراتو از ..از در زد بیرون 
 ...رفتم کنار ماشین طرف خودش.وقتی بهش رسیدم سوار ماشین شده بود ...

ر سرش وتکان داد وبدون حرف منتظ.نگاهم کرد ...بادیدنم شیشه رو پایین کشید 
 .ماند

 

  :با صدای آرام گفتم.به برفهای روی زمین خیره شدم ...نفس نفس می زدم 

 ...بابت خریدها ممنونم .خیلی زحمتتون دادم ـ ببخشید امروز 

 ...جعبه ی جواهراتو گرفتم طرفش 

 .ـ اینو با خودتون ببرید 

 با تعجب نگام کرد 

 ـ چرا می دیش من ؟
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 .نگاهم به چشمای متعجبش گره خورد 

ا ی آخه قبال طاله.زن عمو ازم بگیرتش ...یا ...یا ...می ترسم گم بشه ...ـ راستش 
 ...و گرفت من و مامانم 

  :ـ ابروهاش در هم گره خورد با صدای محکم گفت

 .حاال که من هستم جرات این کارهارو نداره ...بزار پیش خودت ...ـ غلط کرده 

چطوری بهش بگم  بغض راه گلومو گرفت ...یه چیزی رودم سنگینی می کرد 
 چونه ام لرزید ـ آیدا چیز دیگی می خوای بگی ؟.

 آب دهنمو قورت دادم ...تم پاک کردم دونه های برف واز صور 

 ...راستش  ...ـ من

 .بااینکه نمی خواستم جلوش ضعیف باشم ولی اشک از رو گونم افتاد 

 ...آهی کشید 

 ...ـ آیدا هوا سرد بیا تو ماشین بعد حرفت و بزن 

دستشو ....سری تکان دادم و رفتم سوار شدم انگاربعضی وقتا بلده مهربون بشه 
فت حاال حر  :لباشو برد دهن با صدای آرام گفت .مان بطرفم چرخید گذاشت رو فر 

 ...وبزن گوش می دم 

 .دستامو تو هم گره کردم 

 .یعنی فکر نمی کنم زن عمو چیزی بهم بده ...من جهیزه ندارم ...ـ راستش

 .به چشمهام وصورت غمگینم خیره شد
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ه پس خودتو آزار ند.چیزیم الزم نداریم .خونه ی من تکمیله .ـ ببین دختر خوب 
از ترس خودمو جمع کردم دستامو گرفتم ...دستش وآورد باال .دیگه گریه نکن .

 ...جلوی صورتم

 ...فکر کردی می خوام بزنمت ؟می خواستم اشکتوپاک کنم...ـ چیــــــــــه 

 ...دستامو پایین آوردم جوابی ندادم در ماشینو باز کردم ورفتم پایین 

 ـ خدا حافظ 

 ...عصر آماده باش میریم عقد کنیم0فردا ساعت ..مت ـ به سال

درو بستم نگاهم توی حیاط پراز برف .سرمو تکان دادم وبه طرف خونه رفتم 
چرخید امروز اخرین روز حضورم تو خونه ی عمو م بااینکه زن عمو خیلی باهام 

 هچشمام از هدق..از حیاط گذشتم وارد خونه شدم ...دلم تنگ می شه .بد تا کرد 
 .در آمد 

 ...زن عمو وساغر افتاده بودن به جون خریدای من ....واااای اینا چکارمی کنند؟

 ...زن عمو که من و دید چشماشو گشاد کرد 

پسره :چطور این همه خرید کردی ؟نگفتی ...ورپریده ..ـ  هاااا چرا نگا میکنی 
 حاال می گه چه ندید بدیده ؟

 ..ادامه داد 

ین پسر به این خوبیو دودستی انداختیش توبغل این ـ خاک تو سرت ساغر بب
 ...خدا شانس بده .....نیگا پالتوووو...دختره ی بی لیاقت 

نمو بغلم کرد وگو...ساغرکه کنار زن عمو نشسته بود  با خنده از جاش بلند شد 
 .محکم بوسید 
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روبه من کرد آیداجان مبارکت باشه چه ...ـ مامان جان من که پشیمون نیستم 
 ...یزای قشنگی خریدی چ

همشو آ قا آیدین انتخاب کرده اصرار داشت از هر چیزی چند تا بگیرم ...ـ مرسی 
... 

 :ساغراز من جداشد با ذوق گفت 

 ..وای آیدا خیلی ناز شدی ...ـ نگاه چه هلویی شده 

 ..دوباره بغلم کرد همو بوسیدیم 

 ...یه روز برای خودت ...عزیزم ایشا...ـ ممنون 

 :ش گفتم توگوش

 ...ـ با محمد 

  :آرام گفت.لپاش گل انداخت

 ..ـ خدا از دهنت بشنوه 

 ..زن عمو اخمی کرد 

 در گوشی حرف می زنید؟ آیدا بیا ببینم طال چی خریدی؟...ـ چتونه 

 ..دست به کمر شد

ـ درد بگیری دختر چرا دودی دنبال پسره نه به اون روز گریه می کردی نه به حاال 
 ...ی بغلش ولت کنن می پر 

 ..نمی خواستم روز آخری درگیری درست بشه ..جوابی ندادم 

 ..یکی فکشو جمع کنه ...جعبه ی طالرو دادم دستش 
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 ...ای بمیری آیدا...ـ وااای خدا 

 ...لباس خواب گلبهی رو دستش گرفت ...از حصودی داشت می ترکید 

ی فرداشب دیونش آتیش پاره می خوای از هم...ـ به به لباس خواب وداشته باش 
 کنیییی؟

ازش گرفتم ..چه راحت هرچی دلش می خواست بارم می کرد خجالت کشیدم 
 گذاشتم تو جعبه 

 ..ـ من نخریدم خودش خرید 

 .چشمای زن عمو شیطون شد

 .ـ وای خدا بدادت برسه با این انتخابش معلومه خیلی آتیشیه

رزیدم که تودلم بود ل باترسی.منکه تازه متوجه منظورش شدم .بلند بلند خندید 
 ..سرمو پایین انداختم ..

 .با اخم به مامانش نگاه کرد  .ساغر که تا حاال مشغول برانداز کردن خریدها بود 

ـ بسه دیگه مامان به جای اینکه مادرانه نصیحتش کنی ، راهو چاهو نشونش بدی 
ه ر خسته نشدی از این همه بدجنسی؟دختر بی چاره دا...تودلش خالی می کنی 

 از ترس می میره 

از جاش بلند شد برای اولین بار دست مو .زن عمودر سکوت کمی نگاهم کرد 
 .لحن مهربانی به خودش گرفت.لحن صداش عوض شد.گرفت 

 ..بیا آیدا بشین پیشم ...ـ راست می گی ساغر انگارزیادروی کردم 

ی که مزن عمو باصدای آرا.هردو نشستیم ساغر  شروع به جمع کردن وسایلم شد
 :فقط خودم بشنوم گفت
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ـ ببین آیدا تو از فردا میری خونه ی مردی که ازت انتظار داره نترس چیز مهمی 
یعنی امکان داره اولش درد داشته باشی واذیت بشی ولی یواش یواش ..نیست 

حاالم بلند شو برو وسایلتو جمع کن فردا .برات عادی می شه حتی لذت می بری 
 ..خیلی کار داریم

م ترکید بدون درنگ خودمو انداختم بغل زنی که چندین سال با من بد رفتاری بغض
 ..زار زار گریه کردم .دلم آغوش مادرانه می خواست .کرده بود

همیشه اخمو از اینکه باهاش تنها باشم می ...خیلی جدیه ...ـ من ازش می ترسم 
 .ترسم 

علی .ریش گرفته بود باورم نمی شد اونم محکم بغلم کرد زد زیر گریه ساغرم گ
  :زن عمو با صدای آرام گفت .که تازه ازمدرسه آمده بود با تعجب نگاه میکرد 

نوز ببین،ه..اونم پسر خوبی به نظر می رسه .ـ ترس نداره تودیگه بزرگ شدی 
 ..چیزی نشده چقدربرات وسیله خریده 

 ..سرمو بوسید

 .ـ برودیگه وسایلتو آماده کن

بلند شدم باشونه ی خمیده رفتم تواتاق مشترک من  سرمو تکان دادم از جام
با هق هق شروع به جمع آوری .ساغرم پشت سرم وارد اتاق شد .وساغر وعلی 

ن کتابها آلبوم عکس باباوماما.وسایلم کردم لباسهای کهنمو نمی خواستم ببرم
داخل جعبه ی کوچکی .چندتا از لباسهای بابا ومامان که مونس تنهاییام بود

 ... گذاشتم

حتی علی کوچولوکه همیشه شیطنت می کرد ساکت .همه در سکوت شام خوردیم
 .امشب نگاه عمو پراز غم بود زن عمو هم چهرش گرفته بود .بود 

 صدای زنگ تلفن سکوت خونه رو شکست علی با یه پرشت رفت گوشی و برداشت 
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 ....گوشی ...بابام بله هستن ...ـ الو بله 

 ما کار دارنـ بابا آقای اشتیاق باش

 آقای اشتیاق کیه؟

 .عمو سریع بلند شد

 ـ آقای رئیسه یعنی چکارداره ؟

 ...پس فامیلیش اشتیاقه

هرجور دستور بفرمایید ...باشه چشم آقا...ای به لطف شما...ـ سالم آقای رئیس
 ..فردا منتظرتون هستیم

د حتی موقع حرف زدن دوال راست می ش...چشم آقا...بله آقا :مدام می گفت 
 .باصدای عموبه خودم آمدم ..یعنی اینقدر جذبه داره ؟ بابا جذبت توحلقم.

 ..ـ آیدا آقا باتو کار داره 

 .هوری دلم ریخت

 ـ چیکارم داره؟

 .ـ نمی دونم زودباش زیاد منتظرش نزار

 ..صدامو صاف کردم ..بادلهوره وترس گوشیو از عمو گرفتم

 ـ الو سالم 

 سالم حال شما ؟

 کاری بامن داشتید .ـ مرسی خوبم 
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فردا بازن عموت برو آرایشگاه نگران هزینهش نباش .ـ بله یه بسته برات فرستادم
اگه کاری ندار قطع ...یاحصرت چیزیو بخوری .نمی خوام چیزی کم داشته باشی 

 کنم 

 ـ نه خداحافظ

 ...ـ خداحافظ

صداش  نوای خدا حتی پشت تلف...آرایشگاه بود .به تنها چیزی که فکر نمی کردم 
 ...صدای عمو رشته افکارمو پاره کرد ..جدی به نظر می رسید 

 ...یه بسته برای آیدا میاد در خونه ...ـ آقای رئیس گفت تانیم ساعت دیگه 

 چی هست؟ ...بسته  :زن عمو

 :نمی دونم نگفت

 به تو نگفت چی هست ؟....آیدا :زن عمو

 ...فردا باشما برم آرایشگاه :فقط گفت ...فقط ...نه 

 :عمو انگار چیزی یادش آمده باشه گفت

فردا آیدارو ببرید آرایشگاه بایدتاقبل ازساعت :نزدیک بود یادم بره آقا گفت...آها 
 .شش آماده باشید 

 :زن عمو نگاهی به من انداخت 

 .ـ باشه فردا می برمش

جعبه .عمو برای باز کردن در رفت چند دقیقه بعد برگشت.زنگ در به صدا در آمد 
ا عجاه نشت زمین ب...بزرگی دستش بود زن عمو سریع بلند شدوجعبه رو گرفتی 

 ...باز کرد همه منتظر بودیم که جعبه باز شه 
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 ...ـ وای آیدا بیا ببین 

 با دیدن لباس عروس...خیره شدم .شوکه به لباس عروسی که دست زن عمو بود 
 .دلم لرزید  حسی جز ترس ونگرانی نداشتم 

 .با ذوق لباسوبه طرفم گرفتزن عمو جلو آمد 

 ...ـ بیاآیدابرو بپوش

 سرمو پاین انداختم دستامو تو هم گره کردم 

 ..حاال حسش نیست...ـ فردامی پوشم حاال

 :ساغر باخنده وچشمای پراز خواهش گفت 

 ...ـ برو بپوشش دیگه تا فردا من هزارتا تخم می زارم 

رفتم داخل اتاق به کمک ساغر و.باالخره به اصرار همه لباسو از زن عمو گرفتم
د یه لباس سفی...چرخی زدم کامال اندازه بود ..پوشیدمش از تو آینه خودمو دیدم 

تاج .دکلته جلوی لباس تا کمر پربود از سنگهای براق از کمر به پایین گشاد می شد
 ..ساغر از سر شوق جیغی کشید ...ظریف پرنسسی داش بایه تور بلند

ه عجب ناکسیه ی..ری شدی به خدا تازه هنوز آرایش نکردی ـ وایییی آیدا چه جیگ
 ..چه ناقالست .روز با هم بودین سایزتو فهمیده 

 ...ساغر ادامه داد.ـ چرخی زدم خودمو برانداز کردم واقعا سلیقش حرف نداشت

 ...وای فردا شب سر پا می خورتت.ـ واقعااگه آرایش کنی چی میشییییی

 ..اخمی کردم

می دونی می ترسم باز داری از .تو که می دونی من راضی نبود ...ـ بس کن ساغر 
 ..فردا شب حرف می زنی 
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 سرمو به حالت قهر چرخوندم حالی اشک دیدمو تار کرد .

 .ـ می دونی چیه اصال فردا شب نمی زارم بهم نزدیک بشه  

 :ساغر بدون توجه به حالم با شیطنت گفت

ضعف رفت چه برسه به اون که مرده  چی میگی براخودت من که دخترم دلم برات
 ..تازشم از فرداشب شووووورت میشه گلم 

 با لج دستمو تو هوا تکون دادم 

 ..بند پشتمو باز کن می خوام درش بیارم ...دیونم کردی ....ـ ولم کن ساغر 

همون موقع در باز شد عمو وزنعمو وارد شدن لبخند رو لب هردوشون بود این زن 
 عمو جلو آمد پیشونیمو بوسید ....ش میشه هاعموی مام یه چیزی

روحت شاد داداش ببین دختر عروس شده .ـ خیلی ناز شدی ناز دونه ی داداشم 
. 

 ...با گفتن این حرف خودمو پرت کردم تو بغلش وزار زار اشک ریختم

برای چند دقیقه فضای اتاق پرشدصدای گریه ی اهل خانه .عمو محکم بغلم کرد
 ...حتی زن عمو 

دی با مر .شروع یه زندگی جدید.ب تا صبح از دلشوره داشتم پس می افتادم ش
کاش عجله ای در کار نبود تاکمی بهش ..باکسی که فقط دوبار دیدمش ..اخمو

 .خدایا از فرداشب باید بااون زندگی کنم..به موهام چنگ زدم .عادت می کردم

 صبح با صدای زن عمو بیدار شدم 

ریم باید زود تر ب..پاشو برو حمام ..امروز خیلی کار داریم..ـ پاشو دختر دیر میشه 
 ...اگه دیر آماده بشی آقا عصبانی میشه ها.آرایشگاه 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
57 

ای با صد.به سختی از جام پاشدم چشمام به خاطر بی خوابی وگریه می سوخت 
 ضعیف گفتم

 ..ـ پریشب رفتم حمام 

  :زن عمو با چشمای گشاد شده گفت

شب عروسی بایدبری عروس حموم ویه حمام حسابی ـ بدودختر نا سالمتی ام
 کنی فهمیدی؟

 .با شنیدن این حرف دوباره تنم لرزید 

واااای ..دو دستی محکم زدم توسرخودم ...نه دیگه آیدای بی چاره راه فراری نیست 
 .عمو هم مرخصی بود ...به ناچار رفتم حمام ...خدا من با اون غول بیابونی 

 تودلم..همراه ساغرو زن عمو راهی آرایشگاه شدیم  میلی به صبحانه نداشتم
 .آشوب بود 

چون قرار بود مدرسه برم .وشروع به کار کرد .خانوم آرایشگر کمی براندازم کرد
 :مشغول آرایش شدوگفت .زیاد تو ابروهام دست نبرد 

خودت که زیبایی لنز که الزم نداری مژهاتم که بلنده باکمی آرایش خوشکل ترین 
فقط موهات خیلی بلنده باید کمی کوتاهش کنم تا راحت ..ر میشیعروس شه

 شینیون بشه 

 .نگاه تندی بهش انداختم 

 ..ـ نه به موهام دست نزنید دوست ندارو کوتاه بشه همینجوری یه کاریش بکن

 :تو ذوقش خورد با ناراحتی گفت

 .باشه مثل اینکه چاره ای ندارم 
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چطور طی دوروز زنگیم تغییرکرد بعداز  تمام مدت توفکر دوروز گذشته بودم که
این چی میشه خدایا من بی کسم خودت پناه بی کسی هام باش وقتی به آیدین 
فکر می کنم مرد مغروری رو میبینم که با هم ی غرورش تمام چیزهایی که به 

حتی متوجه نگاه من به اون لباس .عنوان یه عروس الزم داشتم برام تهیه کرد 
فقط خدا می دونست چه حال .گیج بودم .ه خریدا اضافه کرد خواب شد واونو ب

 ...زاری دارم

 .صدای گوشی زن عمو بلند شد 

 ...بله آدرسو یادداشت کنید...ـ الو بفرمایید 

 :زن عمو به آرایشگرگفت 

 ..ـ کارش تمام نشد داماد داره میاد 

 ـ چرا تمام شد عزیزم می تونی خودتو توآینه ببینی 

 جلو آمد ساغر باهیجان 

 ...ـ وای آیدا باورم نمی شه اینقد خوش آرایش باشی

ه کمک ب..از روی صندلی بلند شدم نگاهی به خودم انداختم واقعا تغیر کرده بودم
ساغروزن عمو لباس عروسو پوشیدم چون از پشت با بند بسته می شدساغر 

 :مشغول بستنش شدبا صدای آرام گفتم

 .بزن تا نتونه بازش کنه گره کوره ..ببندش .ـ ساغر محکم 

 ساغر غش غش خندید 

احمق جان ...می خوای باچندتاگره جلوشو بگیری؟خو...ـ خاک توسرخنگت 
 .قیچیش میکنه 
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 ..توحاال صفت ببندش..خفه شو:کالفه گفتم

 :زن عمو گفت.بعد از اینکه تاج وتور روی سرم فیکس شد 

 ...ـ واقعا ناز شدی 

ی بدنم آشکارا م....تشویش دلهره ترس.لرزوند دوباره صدای گوشی زن عمو دلمو
 لرزید برای اینکه بتونم لرزش دستمو کنترل کنم دستامو تو هم قفل کردم 

 ...میگه بیاد باال .زودباشیدداماد آمد:زن عمو

  :علی وقتی منو دید گفت.پول آرایشگاه ودادعلی که به مادرش بده 

 م می گرلفتمت ـ آبجی آیدا چه خوشدل شدی اگه بزرگ بودم خود

 بازبان شیرینش همهروخندوند..همه زدن زیرخنده

شنل .ووووی خداااانفسم بند آمده بود گلوم از شدت ترس خشک شده بود 
از آرایشگاه زدیم بیرون پشت در آرایشگاه منتظر بود .سفیدی روی سرم انداختم

 .بادیدن من جلو آمدودسته گلی داددستم بادستای لرزان گل وگرفتم 

 م آماده ای ـ سال

 .با صدایی که از ته چاه درمی آمد جواب دادم 

 .بله بریم ..ـ سالم 

خانواده ی عمو سوار پراید شان شدن من وآیدین هم سوار بنز مشکی رنگ آیدین 
چون لبسهام سنگین بود نمی تونستم راحت سوار بشم آیدین رفته بود .شدیم 

درو باز کرد پایین لباسمو  آمد طرفم.طرف در ماشین تازه متوجه حال من شد 
 .وراه افتاد ..جمع کرد سوار شدم خودشم ماشینو دور زد سوار شد

 :با صدای آرامی گفتم .شنل کامالجلوی دیدمو گرفته بود 
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 ـ میشه شنلمو کمی بدم باال

 ...آها اگه راحت نیستی بده باال ....ـ شنل

ری دارم اونم مثل من منم چه انتظا...شنلوکمی دادم باال دریغ از یه گوشه چشم
هنوز بدنم لرزش داشت بوی عطرش تو ...مجبور شده حق داره بی اهمیت باشه 

 .ماشین پیچیده بود باتمام وجود بوکشیدم با شنیدن صداش دوباره لرزیدم 

 ـ سردته ؟

 ...ـ ها

 ..ـ باز که اینجوری جوابمو دادی 

 وای خدا حاالچی بهش بگم ؟ 

 .ـ ببخشید هواسم نبود 

 پرسیدم سردته که می لرزی؟..کالی نداره ـ اش

 کمی ....ـ  آره 

 مثال..چه بی احساس حتی یه نگاه به من نداخت .بدون حرف بخاری زیاد کرد 
 ....عروسم ها واقعا که بیشعوره 

خانواده عمو چون زودتر حرکت ...مدام پوست لبمو می کند...تا محضرحرفی نزدیم 
یاده شدم سرمای هوا تنمو لرزوند وارد محضر ازماشین پ.کرده بودن زودتررسیدن 

 .شدیم آیدین بدون توجه به من از پله ها باال رفت

تاد به چند تا پله رو باال رفت ایس.قلبم شکست حتی کمکم نکرد از پله ها باال برم 
گوشه ...عقب نگاه کرد وقتی دید باسختی دارم از پله ها باال میرم برگشت عقب 

وای از تماس دستش دور بازوم انگار برق ..ر بازومو گرفت زی.ی دامنمو جمع کرد
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با ...وارد سالن محضر شدیم ...از پله ها باال رفتیم...وات بهم وصل کردن8555
 .صدای آشنایی سرمو باال گرفتم

 .سالم خانوم خوشبخت باشید..ـ سالم آیدین جان مبارکه 

 ...محسن بود باچهری خندان وزیبا 

 دوروبوسی کرد ؟آیدین بامحسن دست دا

 ـ سالم داداش ممنون که آمدی 

 وظیفه مونه ...ـ خواهش می کنم 

 منم باصدای آرام جواب دادم 

 ..ممنون که تشریف آوردید...ـ سالم 

چند دقیقه بعد منو آیدین برای مراسم عقد حاضر شدیم .آقای امینی هم آمده بود 
.. 

ت لباس چرا گف.ی در کار نیستحاال که جشن..به جز این چند نفر کسی نیامده بود 
 بپوشم؟

فکرهای مختلف توسرم می چرخید سرم پایین بوداز اینکه پدرومادرمو نداشتم 
 ...بغضم گرفته بود 

 ...برای بار سوم سرکار خانوم آیداکریمی آیا وکیلم 

 ..زیر کاله شنلم آرام هق هق می کردم باصدای لرزان جواب دادم 

 ...و بله وعم...با اجازه باباو مامانم

 آیدین سرشو کنار گوشم آورد ...ـ گریه امانمو برید 

 .بزار حلقتو بندازم دستت...بسه دیگه گریه نکن ...ـ آیدا 
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حتی حرفی نزدکه آرام کنه بدن حرف دستای لرزانمو بردم جلو .انگارازسنگ بود
قه حل...چقدر دستاش داغه ...دستای سرمو وتو دستای بزرگ مردونش گرفت ...

حاال نوبت من بود اینقدر دستام می لرزید که به سختی حلقه ...و انگشتم کرد رو ت
 .رو دستش کردم

که .عمو زنجیر ظریفی بهم هدیه داد محسن یه نیم ست خیلی قشنگ داددستم 
 ...آیدین ومن ازش تشکر کردیم 

علی خیلی مردانه با آیدین دست ...زن عمو ساغرو علی کوچلو هم تبریک گفتن 
 :ای کودکانه اش رو کلفت کرد وگفت داد وصد

 ـ یادت باشه اگه آبجی من واذیت کنی با من طرفی 

 داداش گلم...قربونش برم ....ازاین حرف علی دلم قنج شد 

 .آیدین لبخند گشادی زد چشماشو به عالمت اطاعت بست

 .علی ادامه داد..ـ ای به چشم داداش غیرتی 

 ...خیلی مهربونهـ اگه خودم بزرگ بودم می گرفتمش آخه 

 .آیدین خم شدوبوسیدش

 قول میدم مواظبش باشم .ـ حاالکه من گرفتمش 

از محضر زدیم بیرون برای صرف شام رفتیم یه رستوران خیلی شیک که معلوم 
بادوربینی که دست محسن بود .بود باهماهنگی آیدین کس دیگه ای اونجا نبود

 ...وچندتادست جمعی انداختیم.چندتاعکس با آیدین

بعداز شام از رستوران بیرون زدیم قلبم ...ولی من میل نداشتم .شام صرف شد
 ..داشت از تودهنم می زد بیرون
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ساغرومحکم بغل کردم هردو زدیم زیرگریه .لحظه ی خداحافظ باتنها اقوامم رسید
 وسید بغلم گردوتندتند منوب.عمو هم گریش گرفت.بعدعلی وبغل کردم وبوسیدم .

 ...خوشبخت بشی...ش اگه توخونه ی عموت بهت سخت گذشتدخترم ببخ:ـ عمو

 :روبه آیدین گفت 

ه از تنهایی می ترس...آیدادختر حساسیه..یادگاربرادرمو به شمامی سپارم ...ـ آقا 
 ...شبا تنهاش نذارید

 ..آیدین بدون حرف چندبار سرشوتکان داد

 .آرام توگوشم گفت.زن عمو هم بغلم کرد از ته دل همو بوسیدیم 

 ...می دونی که من زودعصبی می شم...ـ آیداجان منو ببخش اگه ناراحتت کردم

 :باگریه گفتم

 ..ـ زن عمو من می ترسم من وتنها نزارید

 ..زن عمو اشکامو پاک کرد 

 ..بروسرزندگیت...ـ بسه دیگه گریه نکن از چیزیم نترس اونم بنده خدا آدمه

 :گفتباصدای آرام .عموکمی خودشو به من نزدیک کرد

وای ...ـ دخترم آقای اشتیاق مرد خوب وباوقاریه تازمانی که به حرفش گوش بدی 
به روزی که روحرفش حرف بزنی کسی جلودارش نیست حواست باشه هرچی می 

شکاتو حاال ا..اگه به حرفش گوش کنی دنیا برات گلستان می شه...گه گوش کنی
 پاک کن باید بری منتظرته 

 :ا کنار محسن ایستاده بود گفتآیدین که با فاصله از م

 ـ آقای کریمی هواسرد سرمامی خوره لباس مناسب تنش نیست 
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 ...ـ بله بله آقا چشم

 .روبه من کرد

 ..ـ دخترم برو شوهرت منتظرت

خانواده عمو هم به طرف ...محسن وآقای امینی هم خداحافظی کردن ورفتن 
و اهی به خانواده ی عمنگ.آیدین در ماشینوباز کردتاسوارشم..ماشینشان رفتن

 کردم ونگاهی به آیدین کردم

بغل کسی که ...خودمو انداختم بغلش  ...بی اختیار به طرف زن عمو دویدم
 :باگریه گفتم..حاالبرام امنتر از درکناربودن اون مرده..سالهاآزارم داده بود

 ...تورو خدامنوتنهانزارید...من می ترسم نمی خوام برم...نه...ـ نه 

 :آمدبازوموگرفت خیلی جدی گفتآیدین 

 ـ خیل خوب آروم باش اگه دوست داری باعموت برو

 :باهق هق گفتم.چشمای پرازاشکموگشاد شد 

 :ـ واقعا برم

 .نمی دونم از چی میترسی ولی اگه دوست داری برووو...ـ آره برو دیگه

که ..نیشگون محکمی از بازوم گرفت.حرفش تموم نشده بودکه زن عموجلو آمد
 .که آیدین باچشماای گشادشده نگام کرد.م بلند شدداد

 ...ـ آیییییییی بازوم

 :همینطور که بازوی بی چاره ی من تودستش بودبه آیدین گفت

 حاال میاد .داره خودشو لوس می کنه..ـ نه آقاااا
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 :بازومو کشیدبردطرف ماشین آیدین درگوشم گفت

وای هنوز عروس نشده می خ...بسه دیگه دختره ی احمق داری شورشودر میاری
 طالقت بده؟

 طالق که از وضع االنم بدتره ...باشنیدن این حرف سرجام خشکم زد 

 ..ـ نه نمی خوام

اون شوهرته باید درکنارش احساس آرامش کنی نه بترسی ..ـ پس برو سرزندگیت
 ..امشبم می گزره ازفردا برات عادی میشه

 ..سریع حرکت کرد  عمو بوقی زدو.این وگفت ورفت سوار ماشینشون شد

 ......من موندم سرمای شدیدتنم وآیدین 

گوشه ی ...آیدین جلوآمد کتشودرآوردانداخت روشونم.به وضوح میلرزیدم 
 ..دامنموجمع کرد

درو بست ماشینودورزدسوار شد  به ...با ترس سوار شدم...ـ سوارشویخ کردی 
 .محض اینکه ماشین وروشن کرد بخاریو زد وحرکت کرد

سرموبه .اشکام آروم از روی گونم راه افتاد.م صورت وبدنمونوازش کرد باد گر 
یدیم به محله ای رس...نیم ساعتی گذشت..شیشه تکیه دادم وبه بیرون خیره شدم

جلوی یه خونه ی بزرگ ویالیی ایستاد درو بایه چیزی .با خونه های ویالیی بزرگ 
حیاط خیلی بزرگ .دوارددر باز ش...تو فیلمادیده بودم...مثل کنترل باز کرد 

باغچه های بزرگ دوطرف مسیر ما بودنکه برف روی شاخه ی درختا ...شدیم
چراغهای توپی بارنگهای مختلف نمای زیباییرو درست کرده .وگلهارو پوشونده بود

 تمام مدت.....بود از حیاط وارد پارکینگ بزرگی شدیم واااااای خدا چه ماشینایی 
در  ازماشین پیاده شد آمد..ر ماشینایدیگه پارک شدماشین کنا.آیدین ساکت بود

 :بالحن مهربانی گفت...وبرام باز کرد
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 .ازبس گریه کردی....ـ بسه دیگه کور شدی

لبام میلرزید به چشمای خیسم ...از ترس خودمو جمع کردم...زیربازومو گرفت 
 ...خیره شد

 ...ـ نترس کاریت ندارم بیا پایین 

م پایین که لباسم گیر کردزیرپام نزدیک بودکله پاشم مف مف کردم می خواستم بر 
آیدین دستاشو دور کمرم حلقه کرد منو آورد پایین ...صاف افتادم توبغل آقاگرگه

وایییی خدا چقدر بهش چسبیدم آب دهنمو قورت دادم ...بدون اینکه نگام کنه 
 ..ازم جداشدوجلوبه راه افتاد...ازش جداشدم

وشلوار مشکی بلوز سفیدوکراوات مشکی موهاشو  تازه متوجه لباساش شدم کت
 ...خدایش عجب جیگری شده بود...زده بود باال

قه مگه این خونه چند طب.وارد آسانسور شدیم .با قدمهای کوتاه دنبالش راه افتادم
 است ؟

و درورودیوبازکردنورکمی خونه ر.خیلی زود رسیدیم....سربه زیر.یه گوشه ایستادم
 .همه جاروشن شد.برقوزدکلید.روشن کرده بود

برای یه لحظه همه ی غمهام یادم رفت ...یکی فکموجمع کنه....وااااای خدااااا
یه سالن بزرگ پرده های شیک هم ست مبلهای ...بادهن بازاطراف ودیدزدم
ونه تمام خ...آشپزخانه ی بزرگ باکابینتهای سفید..سلطنتی که طالیی بود

من چی میتونست جهازباخودم .ده بود باچیزهای لوکس وگران قیمت آراسته ش
 ؟...بیارم که لیاقت این خونه روداشته باشه

 ..متوجه شدم کسییوصدامیکنه

 ..؟ بیاببینمت...عزیزم کجایی...برفین  ...ـ برفین
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 خدای من کیو صدامی کنه نکنه زنشو هنوز داره که من براش عادیم ؟

کمی دقت ....رفمونتو فکربودم یه دفعه دیدم یه گوله ی سفید بدو آمدط
ش آیدین دستی روموها.یه سگ پشمالوی سفید وکوچولوخیلی با مزه بود...کردم

 :کشیدو گفت

ـ برفین این خانوموببین از امروزهم خونه ی جدیدماست باید باهاش دوست 
 ...باشی

 ..سگ وگرفت طرفم یه قدم رفتم عقب

 ...ـ نه نیارش جلوگازم می گیره

 ...چه قشنگ می خنده...المصب ...دید آیدین سرشوبرعقب غش غش خن

 ..ـ نترس کاریت نداره بزارباهات آشنا بشه

تاسگ وگذاشت زمین پارس کنان آمد طرفم ازترسم دوید پشت آیدین دور آیدین 
آیدین انگارسرگرمی پیدا کرد می خندید باالتماس ...می چرخیدم انوم دنبالم میکرد 

 وجیغ جیغ گفتم 

 ...ـ توروخدا بگو بره 

 ..باخنده برفین وصداکرد

 ...ـ برفین بسه دیگه برو بخواب

اه دورشدن برفین ونگ...برفین سرجاش ایستاد کمی به من نگاه کردازمن دورشد
 :گفتم ..ناخواسته باصدای خفیفی...می کردم که دستی روشونم نشست

 ..ـ وییییی

 .آیدین بود 
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 .دمایسی بیاخونه رونشونت بمی خوام کتمو بردارم به جای اینکه اینجا و...ـ چیییه 

 ..دستاشو به دوطرف باز کرد...کتشوبرداشت منم دنبالش راه افتادم

ونجام ا...این دواتاقکه می بینی اتاق مهمانه ..اونجام آشپزخانه ...ـ اینجا پزیرایه 
 ..که حمام وسرویس بهداشتی

 

 

های مار  لهاز پ...به طرف پله هارفت منم پایین لباسمو جمع کردم دنبالش رفتم 
به من  نگاهی.اینجارو چه قشنگه سالن باالکوچکتربود ...واووو...پیچ باال رفتیم

 ..انداخت دوباره شروع به توضیح دادن کرد

ـ اینجا چهار اتاق داره دوتاش مال مامان ایناست زمانی که میان ایران اونجا می 
 .هرو هستمون هراتاق سرویس بهداشتی وحمام داره البته یه سرویسم تو را

 نمی دونم چرا اینقدر جلوش اشکم در مشکمه ؟.باز گریم گرفت

 ـحاال یواش یواش باهمه جا آشنا میشی

 .قیافه ی جدی به خودش گرفت

 ..دیگه گریه نباشه.اشکات خشک نشد؟بهتر بری استراحت کنی ...ـ ای بابا ااا

 ورتم نگاهبه ص.؟وقتی حرف میزد .وای خدا حاال چکار کنم...بااین حرفش مردم 
ور با صدای ق.تواین گیری ویر چه گشنم شد..وای االنه خودمو خیس کنم.می کرد

 .قور شکمم آیدین خیره نگام کرد خجالت زده دستمو گذاشتم روشکمم

 ....ـ ببخشید
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منو از پله ها پایین رفت و....وای قلبم ..دستامو گرفت ...با صدای بلند زدزیرخنده 
 نمی شه؟ کشوند خدایا چرا امشب تموم

معلومه کسی که چندوعده غذانخورده باشه شکمش به ...ـ بیا باید چیزی بخوری 
 قورقورمی افته

 .وارد آشپزخونه شدیم صندلیی از پشت میز بیرون کشید

 .یه چیزی درست می کنم بخوری...ـ بشین 

 .ـ سرمو انداختم پایین 

 ...ـ نه ممنون چیزی میل ندارم 

 .کرد سرشو به طرفم چرخاند  همنطور که دریخچالو بازمی

 ...ـ عجب رویی داری ها داری ازگشنگی ضعف می کنی

 ...بدون توجه به حرف من بسته ای درآود وداخل فر گذاشت 

 ـ زود حاضر می شه

آخیش نفس راحتی .از آشپزخونه زدبیرون دیدم که از پله ها باال رفت
نهاشدم تنهای تدیگه .سرمورومیزگذاشتم چشمای خسته ازاشکمو بستم.کشیدم

دم یاشایدبامیل خو.شایداگه پدرومادرم زنده بودن تااین حدازازدواج نمی ترسیدم
 صدای دمپایهاشو شنیدم ...ولی بدون باباومامان می ترسم آه .ازدواج می کردم

 خوابیدی؟...ـ آیدا

 .ـ سرموبلندکردم

 .ـ نه بیدارم 

 ..رده بودلباساشو باتیشرت سبزپرنگ وشلوارورزشی سورمه ای عوض ک
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ت مرغ بود گذاش.غذایی روازفر بیرون آورد .ـ لبخندی زد دستاشو به هم می مالید 
 :رومیزسوس ونوشابه زردهم آورد بالبخند گفت 

 ...ـ بخورتاپس نیفتادی

 .ولی من خجالت می کشیدم .مرغهارو تکه کرد 

 چرا نمی خوری نکنه دوست نداری؟...ـ اه 

 ..چرا دوست دارم ممنون ...ـ چ

رون بلند شدورفت بی.صدای تلفنش بلندشد...اولین لقمه رو به زوردادم پایین 
مثل وحشی ها حمله کردم دهنمو پرمیکردم .آخ خداپدرتوبیامرزه که زنگ زدی ..

م خفه داشت...غذاپریدتوحلقم ..وای برگشت ...به زورنوشابه می فرستادم پایین
سریع .آی خفه شدم .آمد می شدم از جام بلندشدم اشک از گوشه ای چشمام در 

خودشو بهم رسوند چند ضربه محکم زدتوپشتم راه گلوم بازشد یه لیوان آب 
آبوخوردم لیوانو .آوردگذاشت کنارلبم بایه دستم آروم پشتمو ماساژداد

 .رومیزگذاشت

 ...ـ آخه دختر چرا مواظب نیستی؟آروم بخورداشتی خفه می شدی

 ...ـ از حرفش خجالت کشیدم 

 .رشدم دیگه نمی خورمـ ممنون سی

 .ابروهاشو توهم کرد.وای صورتش سرخ شد

 /..مگه غذا خوردن خجالت داره که جلوی من غذانمی خوری ...ـ یعنی چی؟

 ـ با ابرواشاره کرد

 .منم همین جا می شینم.ـ بگیربشین غذاتوتمام کن
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 .همینوکم داشتم سردردم به بدبیاریهام اضافه شد دستمو گذاشتم کنارپیشونیم

 .ممنون واقعانمی تونم ـ

 ...واییی چقدجدیه...سرشو به عقب داد .اخمش غلیظتر شد

 .ـ من این حرفاحالیم نمی شه زود باش غذاتو تمام کن

ه دستاشوزیرچون.به ناچار زیر نگاه زومش بازور غذارو از حلقم پایین فرستادم 
ام غذام تم.سردردمم داشت بیشترمیشد.گذاشته بودوخوردن منونگاه می کرد

 شداز پشت میز بلند شدم باصدای آرام تشکرکردم

 ـ ممنون دستتون درد نکنه 

 ...دیگه نبینم تعارف کنی ها...ـ نوش جان 

 ظرفهارو برداشتم که بشورم دستموگرفت .فقط سرموتکان دادم 

 ..خسته ایم بهتره بریم بخوابیم ...کاری بکنی.ـ نمی خواد 

چشمامو بستم دستمو گذاشتم کنارشقیقه ....یا امام زماااان االنه بمیرم از ترس
ترسیدم .چندثانیه بعدچشمامو باز کردم فاصله اش وبامن خیلی کم کرده بود ...ام

 .دستمو گذاشتم روقلبم ..یه قدم عقب رفتم وجیغ خفیفی کشیدم

 ـ وای خدا

 اخماشوتوهم کرد 

 ....به حاالـ چیه ؟نه به اون روزت توخیابون بااون پسره داشتی دعوامی کردی نه 

 سرموزیرانداختم 

 .بعدشم مدام مزاحم می شد.ـ آخه اون غریبه بود
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 .آب دهنموقورت دادم.صورتم ازخجالت داغ شده بود

 ...شما  ...ولی....ـ ولی 

 هیچ حسی.دیگه نمی تونستم ادامه بدم دست به کمرایستادسرشوکج کرد
 .توصورتش ندیدم

 درسته ؟...ـ ولی من شوهرتم

 .توچشمام نگاه کرد.دست سردولرزانوگرفت.دمباسرجوابشودا

 ـ چیه سرت دردمیکنه 

 ـ اهم

 ..خوب بریم بخوابیم..ـ بایداستراحت کنی این آرایشم بشوری بهتر میشی

پاهام ...وای خدا حاال چی میشه.بدون اینکه دستمو ول کنه از پله ها باالرفت
ی حرفی نمتحمل وزنمونداشت دستام آشکاراتودستای بزرگش می لرزیدهیچ 

 .در اتاقی وباز کرد.زد

 ـ بروتو 

 ...خداخداخدادارم از حال میرم

ـ وارداتاقی بزرگ شدم پرده هاسفید با هاشیه طالیی سرویس چوب قهوه ای تیره 
روتختی کرم با گلهای درشت قرمز ...یه میز تحریر که روش یه لپ تاپ بود 

 دم روبروی منبریده بریده نفس می کشی.منوبردکنار تخت ونشوندروتخت
 .قیافش ازهمیشه جدی تر شد .سرپاایستاد

تا .خونه عموت گفتم هر کاری برات می کنم...ببین آیدا...ـ نترس کاریت ندارم 
هروقت دوست داری درس بخوان  هرچیزی دوست داشتی کافی لب تر کنی مثل 
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کوه پشتتم از امروز مسولیت تو به عهدی منه اصالدوست ندارم کسی روحرفم 
وقع فقط ازمن ت...فقط...پس حواصتوخوب جمع کن.بیاره بدعصبانی میشم حرف

 می فهمی چی میگم؟...نداشته باش رابطه ای باهات داشته باشم

 ؟.ـ  نه منظورتون چیه

 نشست کنارم 

 ...ـ منظورم اینه که

 .ادامه داد.کمی مکث کرد

 .ـ  منظورم رابطه ی زناشوییه

 ..وای چشام گشاد شد

اقی بین ما نمی افته یعنی چیزی که حاال داری ازش می ترسی ـ ببین هیچ اتف
تو مثل خونه ی عموت همچنان دختر می .پیش نمیاد ...ومیلرزی به خاطرش 

 حاال متوجه شدی؟.مونی من فقط سرپرستتم 

ه هم دودستموب.یهویی از خوشحالی چشام گشادشدنتونستم خندمو پنهان کنم
 کوبیدم  یه نفس عمیقی کشیدم گفتم 

ـ وای چه خوب داشتم میمردم از ترس حاال که اینجوری تا آخر عمر چاکرتم به 
 ..موال

 ..ولی خیلی زود خندشوجمع کرد ..خندش گرفت

 ...ـ درست حرف بزن بازکه زبان درآوردی 

 وای خراب کردم لبمو گاز گرفتم 

 ..ـ ببخشید تکرارنمی شه
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 .از جاش بلندشد

 وقتی آرایشگاه بودی.ی داشتی خبرم کن اتاق بغلی اتاق منه کار .ـ فکرنکنم 
 .شب بخیر...لباساووسایلتو آورم توکمده

باصدای .از اتاق بیرون رفت از جام بلندشدم از خوشحالی دورخودم چرخیدم 
 دادزدم.بلند

ای ول خدا مخلصتــــــــــم به این ...محاله...ـ منواین همه خوشبختی محاله
وای چه اتاقی صورت سیاه از ریمل ...فکر نمی کردم شایدصدام بره بیرون 

دست بردم پشت گره .توروتاجمودرآوردم نوبت لباسم شد.وآرایشمو شستم
دم به ساغر خو.خودکرده راتدبیرنیست.بندشوبازکنم هرچه تقالکردم بی فایده بود 

 ...گفتم گره کوره بزنه

حاالمن توعالم مستی یه چیزی ...خدابکشتت ساغر.وای خداچطوری بازش کنم
م واااای کالفه شدم دودستی زدم توسر ...فتم توچرامنگوله کردی به خودت بستیگ

فایده نداشت به ناچار از اتاق زدم بیرون پشت در اتاق ...وپاهامو کوبیدم زمین
آیدین ایستادم کمی این پاواونپا کردم نفسموفوت کردم بیرون درزدم خیلی 

 .ت بودخیلیبی تفاو.زوددروبازکرد سرشوبه طرفین تکان داد

 ؟...ـ بله چیزی میخوای 

لباس تنش نبود یه شلوارک سفید باخط .وای چشمام داشت از حدقه درمیامد
ن سرمو انداختم پایی.من بی چاره ام هیکل ندیده خشکم زد.مشکی پوشیده بود 

 خخخخخ....کاش دست بزنم ببینم پفکیه یاصفته ..

محرمته مثالشوهرته ها خجالتو کنار بزار هرچی باشه حاال...چطوری بهش بگم 
 خاک برسر..ندیدبدید...

 .منتظر دم درایستاده بود بعدازاینکه خوددرگیریم تمام شد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
75 

 .هیچی ببخشید...ا...ـ چیزه  

 .مچ دستم گرفت ...روم نمیشه...چکارکنم خو.سرمو به طرف اتاقم کج کردم 

 ...ـ چی می خواستی بگو

 کمی منومن کردم دستموبردم پشتم 

 بندلباسم باز نمیشه...بند...ـ راستش 

اخمی کردمنو کشوند تواتاقش پشتم ایستاد از توآینه میدیدمش حسابی کالفه 
 .شده بود

 چه احمقی اینو بسته...ـ لعنتی بازنمیشه 

 ...خودموکنترل کردم بااین حرفش نخندم

از کنارم ردشد قیچی ازتوکشو میزش درآورد دوباره پشتم ایستاد گره روقیچی کرد 
ی نکنه وا.پشتم کامال لخت شده بود لپام داغ شد ...از پشت لباسم درآورد بندو .

 .وسوسه بشه زود بادستم لباسمو از پشت گرفتم چرخیدم طرفش

 ـ ممنون ببخشیدمزاحم خوابتون شدم 

 ـ خواهش می کنم خواب نبودم 

 همینطور که از پشت لباسمو گرفته بودم عقب عقب برگشتم برم بیرون 

 ن  ـ آیدا صبر ک

 ..کارم تمومه...وای قلبم افتاد کف پام 

 بیاکمکت کنم موهاتو باز کنی 
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نفس راحتی کشیدم رفتم جلو شونه امو گرفت نشوندم روتخت ویکی یکی گیرای 
 سرمو باز کرد بعضی وقتا به آرایشگر بدوبیرامیگفت 

 .ـ خدالعنتت کنه که این همه گیر کاشتی توسراین بچه

ی کنه من بچم برای همینه که امشب بی آهاحاالفهمیدم به فکر م
حلقهی موهام یکی یکی باز شد موهای بلند پشت لختمو پوشوند بلند ...خیالمشده

ق چشماش بر.لبخند قشنگی رولبش نشست .شدم موهام تاروی رانم میرسید
 :زدکه قلبمو لرزوند با لبخندگشادی گفت

یا ..میگم گیسو کمند  ـ واااو چه موهای قشنگی چقدر بلنده از این به بعد بهت
راپانزل چهره ی خندونش پشتاخمصورتش پنهان شد این مردنمی تونه کمی 

 خندون باشه ؟

 ـ حاالبرو بخواب شب بخیر

لباسموعوض کردم خودموانداختم ...بدون حرف برگشتم اتاقم عجب خشکه
 ..چهراحته بعدازسالها اولین بار تنهامی خوابم .روتخت

 .خودمودلداری میدادم.ناربزارراحت بخواب آیدادیگه بزرگ شدی ترسوک

بعداز اون تصادف وحشتناک که من چندساعت تو تاریکی باجسم بی جان 
باباومامان  تنها بین درختامونده بودم  از شب تاریکی می ترسم  البته زنمو هم 

اما حاال باید به ترسم غلبه کنم ..همیشه مراواز از چیزهای وحشتناک می ترسوند 
وچهارقول وخوندم برق اتاق وروشن گذاشتم چون خیلی خسته بودم  آیتلکرسی

یه ...زودخوابم برد نمی دونم چقدر خوابیدم که باصدای وحشتناکی از خواب پریدم
برق جرا خاموشه؟یکیداشت .لحظه فراموش کردم کجام حواسمو جمع کردم 

 ممحکم به پنجره می زد آخه کیه که دستش به طبقه یدوم می رسه ترس تما
با صدای بلن جیغ کشیدم بدنم می لرزیدتعادل نداشتم از تخت .وجودمو گرفت 
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افتادم پایینجیغ زدم جیغ بنفش برق روشن شد آیدین سراسیمه وارد شد من 
همچنان جیغ می زدم خودشو به من رسوندو بغلم کرد اینقدر ترسیده بودم که به 

منو .حل بشم سینه ی برهنه ی آیدین چنگ می زدم می خواستم توبغلش 
 .ازخودش جدا کردبافریادش به خودم آمدم

 آیداااساکت باش ببینم چی شده ؟..آیدا آروم باش ...ـ  آیدا 

نجره بادستای لرزان به پ.دیگه جیغ نزدم.انگار فریاد ونعره ی آیدینو الزم داشتم 
 :بریده بریده گفتم.اشاره کردم

 شیشه داره می زنه به ...داره .یکی اونجاست...ی...ـ ی

 :سرم کنارتوگردنش بود نگاهی به پنجره کرد آروم کنارگوشم گفت

 .نترس من پیشتم...هیششش....ـ آروم

 .از من جداشدنمی خواستم ازش جدا بشم 

 ...ـ آیدا همینجا بموننترس

ب باکمال تعج.بادقت همه جارو نگاه کرد.رفت کنار پنجره سریع پرده روکنارزد
 گرفت از جا بلند شدم  دیدم داره می خنده آمد دستمو

 بیاببین چی تورو ترسونده ...ـ بیا 

 باترسنگاش کردم اشکام خشک شده بودولی بدنم می لرزید 

 ـ نه نمیام می ترسم 

ـ گفتم که نا من هستم از چیزی نترس باید ببینی تا ترست بریزه دستامو دور 
امو مچش.کمرش گرفتم اونم حصار دستشو تنگ تر کرد ومنو محکم بغل کرد 

 محکم بسته بودم 
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 ـ آیدا چشماتو باز کن نترس من کنارتم بین شاخه ی درخته که به شیشه می خوره 

 د تو چشمام خیره ش.روبروم ایستاد کمی از هم فاصله گرفتیم شونه هامو گرفت

ترس به خودت راه .پس اون دختر شجاع که حریف یه مرد بود کجاست...ـ آیدا 
 نده 

 :یده بودم باز لرزیدم چونم لرزید با بغض گفتمبااینکه علت ترسمو د

 خاموشه  ولی دیدم.من برق وروشن گذاشته بودم..ـ من 

وقتی دیدم روشنه آمدم ببینم چرا نخوابیدی دیدم خوابی .ـ برقو من خاموش کردم 
 .منم چراغو خاموش کردم

 گرفت طرفم .از اتاق بیرون رفت بعدازچنددقیقه بالیوان آب برگشت 

 .می آب بخور بعد آرام بگیر بخوابـ بیا ک

 تودرگاه.کمی آب خوردم بافین فین رفتم روتختم امروزعجب روز گندی بود 
 :ایستاده بوددست برد برق وخاموش کنه باترس گفتم 

 ...ـ نه خاموش نکن 

هرچقدتوتختم غلط زدم خوابم نبورد هنوز ...کمی نگاهم کردواز اتاق رفت بیرون
باترس از اتاق زدم .و محکم به شیشه می کوبیدن شاخه های درختهاخودشون

دراتاق منو آیدین باهم چند سانت فاصله داشت .بیرون کمی اطرافمو نگاه کردم 
پشت در اتاقش نشستم زانوهاموبغل کردم سردم بود ولی اینجا حداقل کمی به .

 .*************این مرد مغرور نزدیگ بودم وکمتر می ترسیدم 

 «:2فصل »

 ,[[***ـــــــــنآیدیـ]]
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نگ مدام از ایتالیا ز .چند وقتی بودکه بابا بهم فشار می آورد که باید ازدواج کنم 
بله دوباره ...مامانم که بادلواپسی ازم می خواست دوباره ازدواج کنم .می زد 

چطور می تونستم بعداز خیانتی که زنم کسی که عاشقش بودم درحقم کرد ...
بعداز کلی کلنجاررفتن .ه هیچ دختری اعتماد ندارم دوباره ازدواج کنم دیگه ب

ی وکیل آقای امین..باخودم بالخره تصمیم گرفتم کسی رو برای ازدواج انتخاب کنم 
ومشاور شرکت که آدم خوب ومطمعنی بود چند نفر ازدخترهای پول دار وهمسن 

داره ر اما من فقط می خواستم بابا دست از سرم ب..یا نزدیک به سن من معرفی کرد 
مینم برای ه...باید کسی رو پیدا می کردم هم خونم بشه .قصدم ازدواج واقعی نبود

دخترهای پولدارورد کردم از آقای امینی خواستم از بین دختر کارگرهای شرکت که 
 .که به راحتی بتونم کنترلش کنم .کم سن وسال باشه کسی رو پیداکنه

با پرویی کامل از مقامی که من  وقتی رفتیم خواستگاری دخترآ قای کریمی واون
داشتم چشم پوشی کردوسینی چاییوخالی کردروپام می خواستم از عصبانیت 

مشغول تکاندن شلوارم شدم دختری روبروم ایستاد .خودشو خانوادشو پودر کنم 
هنه دختری بالباس ک.نگاهم  با نگاه طوسی رنگش گره خورد .دستمالی دستم داد 

از امینی خواستم ..آتیش دلمو خاموش کرد .اهش بود القر غم عظیمی که تو نگ
وقتی فهمیدم که کیه تصمیم گرفتم خواستگاری امشب وبی ...دربارش بپرسه 

رم نمی باو.بعد از کمی تحقیق کردم دربارش چندروز تعقیبش کردم ..خیال بشم 
شدتواین سرمای زمستان فقط بامانتوی ساده ای بدون لباس گرم مسیر طوالنی 

درسه تا خونه رو پیاده رفت وآمد می کرد توی سرما دستاشو زیر بغلش می راازم
گرفت  بعداز جداشدن از دوستاش به سرعت زیر شالق برف وبارون راه می رفت 

حت پس را.بله گزینه ی خوبی بود هم کم سن بود هم اینکه کسی رو نداشت  ...
دکه قبول کر کمی دلم براش می سوخت خیلی راحت .کنترش کنم .می تونستم 

جیغ  وقتی از شدت ترس.فکر کنم به خاطر ترسش بود ...رابطه ای نداشته باشیم 
صبح که از خواب بیدار شدم درو باز کردم .می کشید دلم بیشتر براش سوخت 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
80 

 آیداافتاد تواتاق همون لحظه...تاالمپ.درو که باز کردم .برای صبحانه برم پایین
 .ستهفهمیدم به خاطر ترسش پشت در من نش

 از خواب پرید سریع سرپاایستاد باصدای لرزون 

 .ـ سالم

 بااخم بهش گفتم ...دستش وماساژداد

 ـ اینچا چکارمی کنی؟

 هول شد .چشمای خواب آلودشوماساژداد 

 ...ـ هیچی ببخشید

کالفه شدم وای خدااین دیگه خیلی بچس باید .سرشو کج کرد ووارد اتاقش شد 
 .******بزرگش کنم

 

 [[ـــــــداآیـــــ]]

بعداز ضایع شدنم رفتم خودمو روتخت گرم ونرمم انداختم نمی دونم چقدر 
 تندی…یا خدا این چیه دیگه..خوابیدم باصدای بلندی باشدت چشمامو باز کردم 

پایین آمدم رفتم کنار پنجره کسی از درخت کنار پنجره باال آمده بود داشت  تخت از
به کمر داشت می گفت ـ تاجایی که  آیدین دست.شاخه های درخت ومی برید 

 .نگاهی به من انداخت ورفت .امکان داره شاخه هارو کوتاه کنه 

حیاط که چه عرض کنم باغ بزرگی پراز گل .دیدی به حیاط خونه انداختم
ته حیاط خونه ی کوچکی دیدم .که زیر برفهای سفید پنهان شده بودن .ودرخت

مین جور مشغول دیدزدن بودم که با ه.که با این ساختمان خیلی فاصله داشت 
 صدای بمو مردانه ی آیدین برگشتم 
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 ـ به به خانوم خانوما بیدارشدی؟

وای ساعت یکه چقدر .از پنجره فاصله گرفتم به ساعت روی دیوار نگاه کردم 
 ...خوبه که جمعست...خوابیدم 

 .لباموگاز گرفتم سرمو زیر انداختم 

 در خوابیدم نمی دونم چی شد اینق...ـ ببخشید 

 :یه دستشو توجیب شلوار اسپرتش کرد فاصله شو کم کرد گفت

که  صبحانه...دیگه شبا راحت بخواب.ـ درختی که تورو ترسونده بود قطع کردم
فقط .نخوردی زود بیاپایین که نهار حاظره باید کارکنان خونه روبهت معرفی کنم

 ؟..نمی خوام باهاشون گرم بگیری فهمیدی

دنبالش .یرون منم بدون اینکه حرفی بزنم رفتم دست ورومو شستماز اتاق رفت ب
 :دوباره گفت ...همراهش ازپله هاپایین رفتم.رفتم کنار پله هاایستاده بود

ـ من دوست ندارم زمانی که خونم کسی تو ساختمان باشه برای همینم قبل ازاینکه 
 .اغه من بیام مستختمین کاراشونو می کنند ومیرن خونه اشون که ته ب

 روی پله آخرایستاد من که از پله ه پایین آمدم صدام کرد 

 ....ـ راپانزل

 ...بلند خندید.؟با تعجب نگاش کردم ..چشمام گشاد شد ایستادم بامن بود 

 از اسم جدیدت خوشت نیامد ؟...ـ چیییه

 چیزی نگفتم ادامه داد

 ...بشه ـ زن عموی فضولت ازصبح چندبارزنگ زده می خواست از حالت باخبر

 کمی مکث کردو ادامه داد
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 ...ـ اگه درباره ی دیشب چیزی پرسید بگوهمه چیز خوب پیش رفته 

 باتعجب پرسیدم....این داره چی میگه چی خوب پیش رفته 

 ...ـ  چی خوب پیش رفته؟من که دیشب بااون صداهاخیلی ترسیدم

 :وگفت.چشمااشوریزکرد.دستی توی موهای خرمایش کشید

 یدی؟منظورمو نفهم

 ...سری تکان دادم نه 

 :دستی توی صورتش کشیدنفسشوفوت کرد کالفه گفت

 ../منظورم مراسم شب ازدواجه...ـ وای توچقدرخنگی 

 سرمو پایین انداختم 

 .ـ من خنگ نیستم تازه متوجه حرف شماشدم باشه چیزی نمی گم 

 .لبخندی زد

بعد به زن  چقدرفضوله...گوشی رو پخش گذاشت .شماره خونه ی عمو گرفت 
 ...عمو می گه فضول

 .بعداز چندبوق زن عمو گوشیو برداشت....گوشیوداددستم

 ..ـ الوبفرمایید

 .ـ نگاهم به آیدین بود

 ..ـ الوسالم زن عمو

 :ـ باصدایی شبیه جیغ گفت

 ـ آیداتویی چقدر می خوابی دختر چندبارزنگ زدم 
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 .ـ صداش شیطنت دارشد

نم درد بگو ببی...ه که خیلی خسته شدیـ معلومه دیشب خیلی بهت خوش گذشت
 که نداری ؟

آب دهنموقورت دادم آیدین .وای خداآیدین داره می شنوه از خجالت گونم داغ شد
 :دستی به شونم زد نگاهش کردم باصدای آرام گفت

 ـ بگوهمه چیز خوبه 

 :سریع گفتم 

 ـ خوبم درندارم 

 ....ـ خوبه دیدی گفتم نترس اذیت که نشدی 

 در سوال می پرسه آیدین باعالمت دست گفت ای خداچق

 ـ بگونه 

 :گفتم

 نگران نباشید خوبم اگه کاری ندارید قطع کنم 

 ...ـ نه مواظب خودت باش 

 ـچشم خداحافظ 

ا موند چر ...نفس راحتی کشیدم ...منتظرجواب نموندم گوشی زمین گذاشتم 
؟شونه هامو باال ...آقانمی خواد کسی دراین باره چیزی بدونه نکنه مشکل داره 

 ...انداختم چه بهتر منکه از این کارابی زارم 

 آیدین لبخندی زد .برفین پارس کنان آمد جلو خودمو کنار آیدین جمع کردم 
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 .ـ نترس کاریت نداره اینجور که معلومه ازت خوشش میاد

 سری تکان دادم لبخندی زدم 

 ـ خیلی نازه گاز نمی گیره ؟

 ـ نه تورو شناخته 

چنددور دورم چرخیدورفت سراغ اسباب بازی هاش چندتا توپ وعروسک برفین 
 توی یه سبد بزرگ 

 

 که متوجه صدایی خانومی شدم .محو تماشای برفین بودم.

وای آقااین فرشته رو ...بترکه چشم حسود......اسپند صدوسی دونه ..ـ ماشاال
 .ازکجاپیداکردی ؟ آیدین لبخندی زد منو بایه دست در آغوش کشید

 ـ ممنون معصومه خانوم زحمت کشیدید

 :رو به ه من کردوگفت 

ـ آیداجان ایشون معصومه خانومه کارهای خونه رو انجام میده اگه کاری داشتی 
 ..به ایشون بگو

 سالم دادم بامهربانی جواب داد

 ..ببخشید خانوم .اینقدرزیبایی که سالم یادم رفت ...ـ سالم از ماست ماشا

ز دختر جوانی ا...نومی باچشمهای قهوهای لب وبینی کوچیکبه خا..لبخندی زدم 
 آشپزخونه بیرون آمد 

 ..ـ سالم
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 .آیدین به طرفش چرخید 

 .سالم توام اینجایی بیامعرفیت کنم ...ـ اه

 :روبه من گفت

ـ این خانوم آرزو خانومه دختر معصومه خانوم دانشجوی دندان پزشکیه بعضی 
 ...وقتا به مامانش کمک می کنه

 :آیدین روبه مادرودختر کردوگفت...خندآرزورو بالبخندجواب دادملب

ـ آیداجان هنوز سال سوم دبیرستانه درس می خونه حواستون بهش باشه 
 کموکسری نداشته باشه در ضمن وقتی من نیستم حرف حرف خانومه 

 .هردو سر به زیر چشمی گفتن وارد آشپزخانه شدن 

گرمی بازوان قوی آیدین روشونه هام .بودم  من از این همه تغییر تو زندگیم گیج
 ...لرزه به اندامم می انداخت

 :آیدین روبه من گفت

از امروز توخانوم خونه ای سعی کن بچه بازی در نیاری واز رابطمون باکسی حرفی 
 ...نزنی که بدجور عصبانی میشم حاالبریم نهار

دم مانده به چندق...خاک برسرت آیداکه الل شدی ...فقط باسرجواب دادم 
 :از ترس خشکم زد زیرچونمو گرفت وگفت.آشپزخانه آیدین خودشوجلوکشید 

 باشه ...نبینم بگی سیرم خجالت مجالتم بزارکنار 

 :دوباره باسرجواب دادم اخمی کرد وگفت

 ـ آیدا زبانتودربیارببینم 

 :باتعجب گفتم 
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 چرا؟....ـ زبانم

 .سرشوبه صورتم نزدیک کرد

 ...متر زبان داشتی ولی حاال همش باسرحرف می زنیـ آخه تادیروز شصت 

 .سرشو نزدیکترکرد فاصله ی صورتمون کمتر از یه وجب بودچشماشوریز کرد

 ...ـ جان من زبانتودر بیار 

ولی خیلی زود تبدیل به همون دختر نترس .از این همه نزدیکه دلهره گرفته بودم 
 شدم زبانمو بیرون آوردم 

 سرجاشه نگاه زبونم  ...ـ آآآآآآآآآ

 ..باقه قه خندید بازومو گرفت وارد آشپزخانه شدیم 

 آرزو صندلی عقب کشید 

 ...ـ بفرمایید خانوم

وای خدادارم گیج میشم چطور ممکنه یه شبه بشم خانوم خونه به این بزرگی 
همه منوخانوم ....ولی امروز ...تادیروز مثل سگ توخونهی عمو جون می کندم

 .صدا می کنند

 :نگاهم به سمتش چرخید آیدین بالبخند گفت .ردانه دورکمرم حلقه شددستی م

 ـ عزیزم چرا نمی شینی ؟ 

 ..رو کرد به معصومه خانوم 

 ـ شما می تونید برید ممنون 

 ...معصومه خانوم لبخندی زد
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 ـ چشم آقا پس اگه کاری داشتید خبرم کنید 

با احترام خداحافظی معصومه خانوم وآرزو از منم .آیدین فقط سرشو تکان داد 
 .آیدین گفته بود دوست نداره خدمه زیاد توخونه باشن .کردن رفتن 

 

 مردشورتوببرن گنده بک...یه شبه چه مهربون شد ...وا

 .به خودم مسلط شدم لبخندزورکی زدم

 .بله می شینم...ـ آه

نگاه سنگینش برام خیلی ...ولی چه کنم که حضورش...چون خیلی گوشنم بود
 .یه قاشق برنج ریخت روبرنجم.با قاشق دستم برنجوزیرو می کرد .سخت بود 

ور ؟ باید به حض.ـ بخوردیگه تاکی می خوای از غذا خوردن پیش من خجالت بکشی
 ...من کنارت عادت کنی 

 

 .اخمی رو پیشونیش نشست

 ـ مگه نمی گم غذاتو بخور 

 :صدای آرامی گفتم .با بغضی که گلومو فشار می داد با

 ... منم...قتی می بینم که همه چطور دست به سینه جلوت وایمستن من ـ آخه و

دستای کوچیک وظریفم زیردستای بزرگ .نذاشت حرفموادامه بدم اخمش بازشد
 :مردونش گم شد لبخندی زدبه چشمام خیره شد باصدای آرامی گفت 

 محساب تو بااونا فرق داره تو زن منی خانوم این خونه ای درسته اتاقمون از ه
جداست ورابطه ی بین ما نیست ولی من شوهرتم وظیفه دارم هرچی بخوای برات 
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درسته عالقه ای بین مانیست ولی می تونیم مثل دوتا دوست کنارهم .فراهم کنم 
 ...زندگی کنیم 

 کمی مکث کرد 

ـ فقط یه چیزی که برام خیلی مهم وهیچ رقمه ازش کوتاه نمیام اینه که به حرفم 
کنی وای به روزی ببینم که کاری برخالف میل من انجام  گوش ندی سرپیچی

 ...دادی

درسکوت غذامونو خوردیم ...وای خداچرااین مرد اینقدر جدیه ؟خدابه دادم برسه 
 .بلندشدم میزوتمیزکنم دستمو گرفت

 .ـ این کارتونیست خودشون میان تمیز میکنن

 اینجوری نمی شه...ـ آخه 

 تیم دستم کشیداز آشپزخآنه بیرون رف

 ...ـ زشت چیه دختر به خاطر همین کاراحقوق می گیرن 

جلوتررفت خودشم انداخت رومبل راحتی ولی هنوزدست من تودستاش بود 
مجبور به نشستن شدم دستمورهاکرد صاف جلوم .فشاری ربه دستم وارد کرد

کاش می شد یه کف گرگی برم ...نشست فهمیدم که دوباره خورده فرمایش داره 
لباشوباز کرد منم که اصال دوست نداشتم توصورتش نگاه ...شگلشتوصورت خو

 .کنم سربه زیر باانگشتای دست بازی کرد

 فردابایدبریم پروندتو از مدرسه بگیریم ببریم مدرسه ی شبانه ...ـ ببین آیدا 

 باتعجب گفتم آخه چراااااا؟

 خیلی عادی جواب داد 
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ده  مدرسه ام اجازه نمی...ناسنامته واسم بنده توش.ـ برای اینکه شما ازدواج کردید
 اونجا باشی 

 ..ازدهنم پرید 

 ...ـ ای مردشوراسمتوببرن که منو بدبخت کردی

 .بدبخت شدم رفت...وای خدا اخماشو نگاه 

 .با اخم بازوامو محکم گرفت 

 ...ـ بارآخرت باشه اینجوری بامن حرف می زنی ها

چاله شددست آزادمو گذاشتم بازومو داشت خورد می  کرد از شدت درد صورتم م
 ...رودستش

 .ببخشید ...بب...ـ آییی

 ...گاوه..عجب زوری داره ..با اخم بازوی له شدمو ول کرد 

 ...ـ درهرصورت فردا می ریم پروندتو می گیریم 

 :بابغض وصدایی که به زورازگلودرمی آمدگفتم

 . نمی خوام جایی برم.مدرسه ی خودمو دوست دارم ...من ...ـ آخه من

 هنوزاخموبود 

 .اگه بفهمن ازدواج اخراجت می کنن.ـ ولی این قانونه نمی شه کاریش کرد 

 .لبموجمع کردم 

 من چیزی به کسی نمی گم ...ـ ازکجامی فهمن 

 .سرشوتکان داد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
90 

 ـ نمی شه اگه یه روزبفهمن خیلی بد می شه 

 همینجور که بازومو ماساز می دادم تا کمی درش آوم بشه گفتم 

عمومو لعنت کنه که بااین ازدواج زورکی تنها تفریحمو ازم  خدا زن
 .تنهادلخوشیمم ازدستدادم ...گرفت

با فوت بزرگی نفسموبیروندادم لباموقفل شدتکان می خورد دیگه طاقت نیاورم 
 .اشکام سرازیر شدن 

 :با تعجب گفت

 ـ گریه می کنی چرااا؟

 باگریه جواب دادم 

من ...جاتنهاجایی بود که بدبختیاموازیادمی بردم نمی خوام از اون مدرسه برم اون
 ...می خوام پیش دوستام باشم

 ...فین فین کردم 

 آ خه چرا منو مجبور کردی ؟چرا ساغرو مجبوربه ازدواج نکردی ؟

بعد از مرگ خانوادم هروقت عصبی .راه نفسم تنگ شده بود .هق هقهالم زیاد شد
لندشدم تا کمی نفس بگیرم ولی از جام ب.دچار نفس تنگی می شدم .می شدم 

انگار از حرفام عصبانی شده .آیدین باهمون اخم نگام می کرد .فایده نداشت 
عصبانی شده به درک دیگه نمی تونست حرف بزنم بازانو نشستم روی زمین ....

احتی نفس ر .می خواستم پارش کنم تا شاید.دست بردم یقه ی لباسمو چنگ زدم 
بازانو کنارم نشست دستشو پشتم .متوجه حال من شد  آقای مغرور تاز.. .بکشم 

 :گذاشت با صدایی که ناراحتی توش موج می زد گفت 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
91 

؟ از جاش بلند شد به طرف آشپزخونه دوید کمی بعدبایه لیوان .چی شدی ...ـ آیدا
 :با لحن مهربانی گفت.کمی آب به صورتم زد ..آب برگشت

 ...کمی آب بخور...ـ آیدا 

کمی آب ریخت تو دستش کشید .م گذاشت وادرم کرد آب بخورم لیوان آبوکنارلب
 چرانگاهش عوض شد ؟...به صورتم 

 ..عزیزم بلند شو ...ـ آیدا 

 :دوباره گفت ...دستشودورشونه هام انداخت کمکم کرد روی مبل نشستم 

 ...آروم نفس بکش ...ـ آروم باش 

کمی .و ماساژدادآرام پشتم.اونم تکان نخورد.نا خواسته سرم توسینش نشست 
گرمی بدنش دلمو یه جوری می کرد نمی دونم چه جوری ؟ولی هرچه .آرام شدم 

چید صداش توگوشم پی.ترس آمیخته باآرامشی بود که غول بیابونی بهم داد.بود 
 ..آرومو آرامش دهنده .

 ...ـ باشه حاال آروم باش تا فردا ببینم چکار می تونم بکنم 

 .صدای در ورودی بلند شد

 ...اجازه هست بیام داخل ...آقاـ 

 ..سرمو از سینه آیدین بیرون آوردم 

 ..ـ بله بیا 

کمی حالم ...معصومه خانوم سالم دادوارد خونه شد یه راست رفت آشپز خونه 
 :با صدای آرامی گفتم .بهتر شده بود از جام بلن شدم 

 ـ می شه برم اتاقم ؟
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 .سرشو تکان داد 

 ...ـ البته می تونی بری 

مام نبود ح...یه راست رفتم تو حمام .وارد اتاقم شدم .ی حوصله از پله ها باالرفتم ب
یه وان بزرگ روشویی بزرگ وتمیز توالت فرنگی .به اندازه پزیرایی خونهی عمو بود

... 

تو فیلمادیده بودم ولی هیچ وقت فکرشو نمی کردم که یه روز این چیزا مال من 
راستش از وان می ...آب گرم رها کردم  بشه بدن خسته وافسردمو زیر دوش

شوستن موهام برام سخت بود دیشب .برای همین دوشو ترجیح دادم ...ترسیدم 
بعد از حمام خودمو .از بس این آرایشگره تافت خالی کردروش شده چوب خشک 

آ خیش خیلیم بد نشدازدواج بااین غول بیابونی ...روتخت گرمو نرم رها کردم 
 ...خوب تازه مجبورنیستم این خر کار کنم غذای خوب جای ...

شب موقع خواب دوباره از خواب پریدم آیدین چراغ .تمام روز در سکوت گذشت 
خواب تو اتاقم گذاشته بود ولی من می ترسیدم آرومو بی صدا پتوموجمع کردم 
رفتم پشت دربسته ی اتاق آیدین نشستم کمی بعد به خواب رفتم صبح قبل 

تودلم آشوب بود .وبرای مدرسه خودمو آماده کردم .بیدارشدم ازآیدین از خواب 
 ...اگه نزارن بمونم دیگه درس نمی خونم 

مشغول بستن دکمه ی کتش ...از اتاق زدم بیرون آیدین هم همزان آمدبیرون 
بالخره دست ...انگار می خوادبره عروسی ..کت وشلوارت توحلقم ...وای ...بود 

 ادم سالم د.ازدیدزدنش برداشتم 

 ...ـ سالم 

 نگاه گذرایی به من کرد 

 ـ سالم صبح بخیر زودباش دیر می شه 
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المصب عجب .قبل ازمن ازپله هاپایین رفت منم عین جوجه اردک دنبالش 
 ...خوشتیپه 

موقع خوردن صبحانه تو فکرای بودم که چطور باید ای همه راهو برم مدرس   
تم ن برم تازشم من که راهو بلد نیسکه کمی از مسیروباماشی...هیچی پول نداشتم 

 باصدای آیدین از فکربیرون آمدم ...

 .ـ زودباش دیر شد 

  .از جام بلند شدم دنبالش وارد پارکینگ شدم 

 .موقع برکشتن راننده می رسونتت.ـ از امروز صبحا خودم می رسونمت 

 :باصدای آرام گفتم.سرجام خشکم زدیعنی من راننده دارم 

 .می رمممنون من خودم 

چشممو اطراف چرخوندم واااای چه ماشینایی .جوابی نداد.نگاهی به من انداخت 
 :مثل بچه خنگوال گفتم .دهنم باز باز مونده بود ...

 ؟ .همه ی این ماشینا مال خودته 

چون نمی دونستم اسمش ...رفت طرف ماشین سورمه ای رنگی .پوز خندی زد 
 .به طرفم برگشت...وااوووو..جنسیس ...اسمشو از روش خوندم .چیه 

 ...ـ چیه چرا این جوری نگاه می کنی معلومه همشون مال خودمه 

 ...محکم دستامو به هم کوبیدم ...بی اختیار ذوق مرگ شدم 

 ...خیلی با حالی ...ـ ای ول داش 

خوشم :از حرفم خندش گرفته بود ولی زود قیافه ی جدی به خودش گرفت
 میادزودخودشوجمع می کنه 
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 ؟.باز تو اینجوری حرف زدیـ 

 لبمو گزیدم 

 ...از دهنم پرید ...ـ ببخشید 

ای ...تو باز سوتی دادی ندیدبدید ...منم محکم زدم توسرم ...پشتشو کرد به من 
 صدای مردی رو شنیدم ...بابا این همه ماشین خشکلو یه جا دیدم ذوق کردم 

 ـ سالم اقا صبح بخیر 

 داد آیدین خیلی خشک ورسمی جوابشو 

 ـ سالم صبح بخیر 

 نگاهم به مرد میان سال ولی هیکلی افتاد 

 ...ـ سالم خانوم 

 سرمو تکان دادم 

 ـ سالم 

 :نگاه آیدین بین منو مرد چرخید وروبه من گفت

 .ـ ایشون آقای صادقی هستن از امروز راننده شماست 

 .ادامه داد 

ادرسو نوشتم سر ...فهمیدی...ـ آقای صادقی از امروز مثل چشمات مواظبشی ؟
 ساعت دم مدرسش باش 

 آقای دست به سینه سربه زیر جواب داد 

 ...ـ چشم آقاروچشمم خیالتون راحت
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 :درماشینو باز کردیه پاشوداخل گذاشت وگفت .آیدین فقط سرشوتکان داد 

 ...ـ می تونی بری

 .بازآقای صادقی سرش توگردنش رفت 

 خانو خداحافظ ...ـ چشم آقابااجازه 

 ...موندم توکف این همه جذبه به خدا یعنی

 چرا سوارنمی شی؟

 بازگیج نگاش کردم 

 .....ـ ها

 ..نه بله...ـ ها

 .بی حرف سوارشدم 

 .وحرکت کرد .ازکنارچشم نگاه بهم انداخت 

بین مسیر به این فکر می کردم که همه دست به سینه جلوش خمو راست میشن 
از ...م باشه پاروی دم آقاشیره نزارمبایدحواس...وای به حال من ...حتی عموی من

زدم زیرخنده متوجه نبودم تمام مدت زیر دوربین .حرف خودم خندم گرفت
 آقاشیره هستم 

 ـ چیه به چی می خندی 

 ..هول شدم 

 ...همینجوری خندیدم ....ـ هیجی 
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فم کنار خیابون پارک کرد به طر ...تارسیدن به مدرسه حرفی بین مون ردوبدل نشد 
 .دستشو گذاشت روی فرمان به صورتم خیره شدچرخیدیه 

 ...ـ برومدرسه یه کاری دارم انجام بدم میام بامدیرت حرف می زنم 

 :نگران گفتم

 ؟..ـ اگه قبول نکردچی

 بالحن مطمئنی جواب داد

 .حاال برودیرم شد.ـ نگران نباش من کارمو خوب بلدم 

 می دورنشده بودم کههنوزچندقد.ازماشین پیاده شدم.بانگرانی خداحافظی کردم
راه ...بادست بهم فهموندبرم پیشش.باصدای بوق ماشینش برگشتم عقب 

لبخند ...وکنار شیشه ی طرفش ایستادم شیشه روپایین کشید.رفتروبرگشتم
 .محوی زد

 ـ ببخشیدیادم رفت بهت پول بدم 

 :باتعجب گفتم

 برای چی ؟....ـ پول 

 ...خوب معلومه بایدپول توجیبی داشته باشی 

 .ازحرفش چشمام گشادشد

 .ـ نه ممنون الزم ندارم

 :لباشوجمع کردوبااخم گفت

 الزم ندارم یعنی چی مگه پول داری؟
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 سرموبه طرفین تکان دادم 

 راستش به پول توجیبی عادت ندارم ...ـ نه 

 .ـ زن عمو می گفت وضعمون خوب نیست

 ش درآوردچندتاتراول پنجاهی از توکیف پول.سری به عالمت تاسف تکان داد
 گرفت طرفم .

 .ـ بگیراز این به بدنبایدجیبات خالی باشه 

 ادگفتم باچشمای گش....دستی روسرم  گذاشتم که ببینم از تعجب شاخ در نیاوردم 

 بااین میشه همه ی مدرسرومهمون کرد .نه خیلی زیاد....این همه پول 

 لبخندی زد

 .ـ چراکه نه هر کاری دوست داری بکن 

 ه پول که مال منه خوشحال شدم باذوق گفتم بادیدن این هم

 واقعا می تونم دوستامو دعوت کنم ...ـ ممنون 

 بالبخند سرشو تکان داد

 برودیگه دیرت شد باکسیم در باره ی ازدواج حرفی نزن ...البته چراکه نه 

 .خنده ای از شادی کردم  

 ...چاکریم ...ـ باشه ممنون 

 .لباشو گاز گرفت 

 ...ن کانال ـ باز که زدی او
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نگاه خیلی از بچه هاروم بود نفسی .هنوز خنده رولبام بود به طرف در مدرسه دوید
کشیدم وارد مدرسه شدم با کفش نوپالتو نو کیف نو احساس خوبی داشتم درسته 

چون هواسردبودصفی تشکیل نشد بادو رفتم .همیشه اخمو ولی خیلیم بد نیست 
 داخل کالس سارا بادیدنم جلوآمد 

 اشو بازکرد باتعجب جیغ زد دست

چه تپ پسرکشی زدی راستشوبگو گنج پیداکردی ...دختر چه ناز شدی ....ـ واییییی
 ؟

 .یه پس گردنی بهش زدم 

چند .بعداز کلی سرکول هم زدن معلم گرام واردشد...ـ آره گنج پیداکردم توروسنن
چی  عنیهری دلم ریخت ی.دقیقه از کالس نگذشته بود که از دفتر احضار شدم 

 شده آیدین به این زودی آمد؟

بادلهره ااز پله ها پایین رفتم پشت دراتاق کمی ایستادم نفس عمیقی کشیدم درو 
 پسچیکاردارن بامن بااجازه واردشدم .باز کردم اول سرمو بردم داخل آیدین نبود 

 سالم اجازه هست؟

 .وای یا خدا مثل وحشیا آمد پیشوازم باعصبانیت دادزد 

 خالفت بزرگ شده ...ون بودی وبازی گوش حاال پروئیواز حد گذروندی ـ کم شیط

 بانگرانی پرسیدم 

 .ـ خانوم چی شده به خدامن امروزکاربدی نکردم 

 .قدماشوتند برداشت خودشوبه من رسوند

 ـ بسه دیگه کم دروغ بگو وقتی به خانوادت خبر دادم میفهمی 
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 باترس وصدای ملتمس گفتم 

 .اصال نمی دونم دربارهی چی حرف می زنید  ـ به خداکاری نکردم

خانوم مدیر .زدم زیر گریه هرچقدربه مغز خنگم فشار آوردم چیزی پیدانکردم 
باعصبانیت گوشی زمین .چند بارشماره گرفت...رفت شماره خونه ی عموگرفت 

 انگشتشوبه عالمت تحدیدتکان داد .گذاشت 

 .ـ این باراخراجت می کنم 

 لرزش افتاد باالتماس گفتم  بااین حرفش بدنم به

 .ـ به خدا من کاری نکردم خواهش می کنم اخراجم نکنید 

قدمهاشو تند به طرفم برداشت سیلی محکمی به صورتم زد که برق از سرم پرید 
 دوست.گریه هام شدت گرفت .داشت می سوخت.دستمو گذاشتم روی صورتم .

برای چی سیلی  داشتم بزنم لهش کنم هق هقم شدید شد کاش می دونستم
 بالخره به حرف آمد.خوردم

ـ بگو ببینم اون پسره که صبح باهاش دل وقلوه می دادی کی بود؟نمی تونی 
 .انکارکنی چون خانوم ناظم تورودیده 

احاال خانوم ناظم که ت .به ناچارسکوت کرد.وای اینا منوباآیدین دیدن حاال چی بگم 
 جیغم بلند شد ساکت بود جلوآمد بازو به چنگ گرفت که که 

 .ـ آی خانوم دردم میاد ولم کنید 

 صورتشو بهم نزدیک کرد 

 از کی تا حاال داری.ـ خودم دیدم یه جره پول بهت دادتوام بانازوخنده ازش گرفتی 
 خودفروشی می کنی ها ؟بابچه پولدارا می چرخی ؟
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 ....وای خدایا نه ....درد بازو صورتم فراموش کردم این به من می گه 

 .ه خدا اشتباه می کنید من اینجوردختری نیستم ـ ب

 خانوم مدیر دادزد 

 ..ـ خفه شو یه بالی سرت میارم که بشی عبرت بچه ها 

 :خانوم مدیر گفت.دراین بین صدای در بلند شد 

 ـ بفرمایید 

این اولین باری بود که .دربازشدوقامت بلند آیدین توی چارچوب درنمایان شد
هنوز بازوم تودست نظام اسیر بود با ناله  .می شدم  ازدیدنش اینقدر خوشحال

 :گفتم 

 ....آیدین....ـ آی

با خشم گفت .ابروهاش درهم گره خوردبه طرفم آمد بازومو از دست ناظم درآورد 
: 

 ـ اینجاچه خبره ؟کی بهت سیلی زده ؟

 دستی به صورتم کشید 

 : ا هق هق گفتمـ کی جرات کرده دست روت بلند کنه؟قادر به حرف زدن نبودم ب

 .من کار بدی نکردم 

 :کشید زیر چشمم با لحن آرامی گفت .دستمالی از جیبش درآورد

 ـ  نگران نباش من اینجام 

 :ناظم رو به مدیر گفت.بافین فین سرمو تکان دادم 
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 .ـ خودشه همینی که امروز باآیدادیدمش 

از این .م ی گرفتآیدین بایه دستش منو تو بغل گرفته بود جوری که کنارش قرار م
 :مدیر روبه آیدین بالحن بدی گفت.همه حمایتش دلم قرص شد

 ...ـ هی آقاشماکی هستی که دخترمردمو بغل کردی ؟دستتوبکش

 .آیدین دستشو ازدوربازو رهاکرد یه قدم به طرف مدیر رفت باخشم دادزد

ی وصورتشوکبود می کنید؟وباب.شماکی باشیددست رودخترمردم بلندمی کنید
کاری .به خاطراین کارتون ازشماشکایت می کنم .امی باهاش برخوردمی کنید احتر 

 .می کنم که از کار بی کاربشید

ناظم برای دفاع از .از چهره ی آیدین آتیش می بارید صورتش سرخ شده بود 
  :مدیر گفت

ـ اصال شماکی هستید که اینجوری سنگشو به سینه می زنی وظیفه ی ما تربیت 
 بچه هاست 

ل از اینکه آیدین قب.اشکارا می لرزید حرفی که بهم زدن خیلی سنگین بودبرام بدنم
باهمون چهره ی گر گرفته به طرفم آمد .جواب ناظموبده  نگاهی به من انداخت 

 :با صداای آرامی گفت

 گریه نکن ...ـ بشین عزیزم ناراحت نباش 

 بعدروبه اونا کرد 

 .همسربنده است ...ـ این خانوم 

 دستی چرمی شناسنامه هاوعقدنامه رودر آورد به دست خانم مدیر داد از توکیف 

 .هردوشونشو باچشمای گشادشده به مدارک نگاه می کردن 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
102 

نگاهاشون بین هم .خدامی دونه چقدر حال کردم هردوشون حسابی ضایع شدن
 :چرخید مدیر روبه آیدین گفت

 ...ـخوب اینو از اول می گفتید 

 .آیدین جواب دااد 

منم برای گفتن این موضوع آمدم که دیدم شما خانومهای نسبتامحترم  ـ خوب
 افتادید به جون این  بچه

حیف من که یه لحظه از حمایتت دل خوش شدم ...بچه :این بازبه من گفت ...ااااا
 ..غول بیایونی

 :ناظم که از لحن حرف زدن آیدین داشت خودشو جرمیدادپوز خندی زدوگفت

 پس چطور شمایه بچه روگرفتید  ـ خوبه می دونید بچست

 :آیدین باعصبانیت گفت 

اگه می شه توضیح بدیدکه چراباخانوم من .ـ این موضوع به شماربطی نداره 
 اینجوری رفتار کردید ؟

که چه کیفی داره که آیدین ...آخ .همینطور که حرف می زدآمد کنارمن نشست
 .دلم خنک می شه ...مدام می زنه توبرجکشون 

 ر که از جدیت آیدین کپ کرده بود سرجاش پشت میز نشست خانم مدی

وقتی شمابهش پول دادید .ـ راستش صبح خانوم ناظم آیدارو باشمامی بینه 
 .در هر صورت مابایدمواظب بچه هاباشیم.فکرای بدبه سرمون زد 

 .آیدین سرشو چندبارتکون داد

 .ـ ولی شما نباید دست روش بلند می کردید 
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 جانب ادامه داد خیلی جدی حق به 

اگه ...ولی در عوض یه خواهش دارم ...ـ من از این کارتون چشم پوشی می کنم 
 .می شه اجازه بدید آیدا همینجا درسشو بخونه 

 .خانوم مدیر دهانشو باز کرد که چیزی بگه که آیدین صداشوبلندترکرد 

 هزینهبا کمال میل هر .ـ درعوض منم مدرسه ی شماروهمه جوره ساپرت می کنم 
 .ای رو قبول می کنم 

مدیرو ناظم به هم نگاهی کردن وکمی باهم پچ وپچ کردن منم نگران منتظر 
اشو چشم.شوکه نگاهش کردم .جوابشون شدم آیدین دستاشو رودستم گذاشت 

  :بست ولبخندی زد با صدایی که همه بشنون گفت

 ـ نگران نباش اگه شده کل مدرسه رو برات می خرم 

بالخره مشورت شون تمام شد ...مرگ می شم چقدر مهربون شده  وای دارم ذوق
. 

راستش حاال که آیداازدواج کرده باید بره مدرسه ی شبانه این قانونه اگه :مدیر
 .چیزی درباره روابط زناشویی به دوستاش بگه مدرسه به کلی به هم می خوره 

 ...ای توروح تو ومدرستو روابط زناشویی 

 .رد هیچ حسی تو چشماش نبود آیدین نگاهی به من ک

ـ می دونم حق باشماست ولی آیداقول می ده دراین باره باکسی حرفی نزنه حتی 
 تعهد میده این راضیتون میکنه؟

 خوب اگه تعهدو امضاکنه حرفی نمی مونه :مدیر

ای ما می خوایم یکی از کالس.با پرویی گفت البته شما قولتونو فراموش نکنید 
 .نیم مقداری پول جمع شده ولی بازم کمه مدرسه رو هوشمند ک
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 :آیدین بدون معطلی گفت

 ؟.چندتاکالس دارید 

 ده تا :مدیر

 .آیدین لب پاینشوبه دندون گرفتواخم کرد کمی فکر کرد

 .ـ باشه من همه ی کالسارو هوشمندمی کنم 

بااین حرف آیدین من که هیچی دهان ناظم ومدیر بازشد یکی این فکهای پیادهرو 
 ...نه سوارک

 آیدین خیلی عادی جواب داد 

 ـ بله همین فردامشاورمو می فرستم که ترتیب کارارو بده 

خانوم مدیر باخوشحالی کلی تشکرکرد بایدم می کرد یه روزه تمام مدرسش 
 هوشمندشده 

منم بلندشدم عین بچه خنگابه به آیدین نگاه می کردم .آیدین از جاش بلندشد
گرانیام تمام شد می تونستم بوی عطرآقای شوهرو نفس راحتی کشیدم حاالکه ن.

  .بوبکشم عجب بویی داره 

 .ـآیدین خوب من دیگه بایدبرم 

 .نگاهی به من انداخت

 .ـ توام بروسرکالست 

 خانوم مدیر از جاش بلند شددست به سینه ایستاد 

 ببخشید شما آقای؟
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 .ـ اشتیاق هستم

 دید ممنونم بله آقای اشتیاق از لطفی که به مدرسه ی ماکر 

 .نگاهی به من انداخت 

ولی باید بگم آیداخیلی شیطونه وهمیشه تومدرسه آشوب به پامی کنه درسشم 
 .زیادخوب نیست قبال به زن عموش تلفنی گفتم ولی تغییری نکرد 

ری ای بمی...یا خودخدا آیدین یه جوری نگام کرد که نزدیک بود خودمو خیس کنم 
 رگا که منوجلوی آیدین ضایع کردی ای بری زیر این ماشین بز...

 :آیدین باصدای جدی گفت

ازشماخواهش می کنم منودرجریان کاراش قراربدید ...ـ ازاین به بعد درست میشه
 اینم کارتم 

 روبه من کرد.کارتی که شمارش توش بود دادبه خانوم مدیر

 .ـ پاشوبروسرکالست ظهرراننده میاددنبالت

 تم برم کالسم باصدای خانوم ناظم ایستادم باخداحافظی آیدین منم می خواس

ـ وایسادختر شوهرت چکارست که عرض چنددقیقه بیشتراز بیست میلیون برات 
 هزینه کرد؟

 باغرورجواب دادم 

 ـ کارخانه داره چندتاشرکت بزرگ داره 

 کدوم کارخانه ؟:مدیر

 وقتی اسم شوگفتم بادهان گشاد گفت 
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 ـ راست میگی ؟

 ـ بله خانوم 

 رمن اونجاکارمی کنه شوه..ا

 اینبار من پوزخندزدم

 بااجازه من برم کالس ...ـ واقعا 

منتظر اجازشون نشدم وازدفترزدم بیرون ازاینکه حاالکسی روداشتم حامیم باشه 
خوشحال بودم بایدبااین زندگی کناربیام خودمم باورم نمی شدکه آیدین این همه 

یا مجبورم کنه برم شبانه  پول بخاطر من بده می تونست نزاره درس بخونم
 .هرچندهیچ عالقه ی بهش ندارم ولی باید قدردان باشم ...

ساراتنهاکسی بود متعجب از من .اون روز همه ی دوستامو کیک وآب میوه دادم 
 پرسید 

 .ـ دختر به خداخبریه که به من نمیگی 

 کشیدمش کنار جوری حرف زدم که باورش بشه 

آمده خیلی وضعش خوبه من از این به بعدباهاش  ـ می دونی ساراداییم از خارج
 لبخند شیطونی زد .زندگی می کنم 

 ـ داییت مجرد ؟

 جواب دادم ...برای یه لحظه احساس مالکیت کردم این مرد مغرور مال منه 

 ـ آره زنشم خیلی دوست داره 

روزگارپیش می رفت من دیگه به این زندگی راحت عادت کرده بودم بعض وقتها 
دیگه .باساغر حرف می زدم باهوشمندشدن مدرسه خیلی تحویلم می گرفتن  تلفنی
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از .ازتنها خوابیدن نمی ترسیدم  چون آیدین موقع خواب دراتاقشو باز می گذاشت 
 احساس ترس از تاریکی نمی کردم .اونجا که فاصله یبین در اتاقامون کم بود 

 ی به آقای مغرور جوابفقط یه چیز خیلی بد بود هرشب باید مثل بچه کالس اول
از درسام راضی ...اه اه اه ...مثل معلمای بداخالق بود.پس می  دادم 

ت هروق.باید درس می خوندم ولی حوصله نداشتم .امتحاناتم شروع شده .نبود
حوصلم سرمی رفت می رفتم توی آشپز خونه پیش معصومه خانوم زن خیلی 

آقاشیره کله مومی .نشم وگرنه مهربانی بود ولی حواسم بود زیاد باهاش قاطی 
به شیرینی پزی خیلی عالقه داشت هروقت شیرینی یاکیک می پخت ...کند

بعضی وقتام بابرفین بازی می کردم ودنبال هم می دویدیم .کمکش می کردم 
از آیدین بهتر .اونم گوش می داد .بااینکه یه سگه من باهاش دردو دل می کردم 

بعضبی وقتها مهمونی می رفت وشبا دیربرمی .انگار من توخونش نبودم .بود 
می  خوب.گشت بعضی وقتا ساک ورزشیشو برمی داشت واز خونه می زد بیرون 

دونم که به زور زن گرفته پس باید بااین موضوع کنار بیام برای منم بد نشد یه 
 ...زندگی راحت پول لباس خوب وخیلی چیزهای دیگه 

تو  ای.رور مدیروناظم سخت گیر تر شدن تازگیا متوجه شدم به دستور آقای مغ
همتون دسته جمعی بریدزیر از اون ...ایشا...روح همتون از دم حتی آیدین 

ود تنها تفریح شیطنت مدره ب.با جاده یه دست بشید ...ماشین بزرگاه له بشید 
 .که به لطف آقا اونم نابودشد

 ...االو...می بخندمک...حاالکه اینجوریه من یه تفریح برای خودم درست می کنم 

 خ خ خ خ ...با سارو مریم یه نقشه کشیدیم کمی بخندیم 

من گاز می گیرم ....این برای مدیر...روی یه کاغذ نوشتیم بیات سگ در حیاط 
 برای ناظم ...
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خالصه باکلی زحمت تو شلوغی که بچه هابه عمددرست کرده بودن چسبوندیم 
 پشتشون 

چه هام ب.درسه موقع زنگ تفریح راه می رفتن این دوبدبخت هی توحیاط وسالن م
قش قش روی زمین پهن شدن می خندیدن وای من وسارا از بس خندیدیم که 

 روبه سارا گفتم ...گونمون درد گرفته بود 

 ـ وای سارانکنه بفهمن کارمابوده 

 ...ـ نه بابا از کجامی بفهمن نگران نباش  

 

 ـ ولی ته دلم آشوبه سارا 

 ...من انکار می کنیم ـ ای بابا بفه

 دستشو انداتخت روشونم 

 ـ چیه از وقتی که بادایت زندگی می کنی خیلی ترسو شدی ؟

 سرمو تکان دادم 

 ....ـ نه ترسو نشدم ولی دایم

نیم ساعتی از کالس .خالصه خانومها فهمیدن چی پشتشونه ...سکوت کردم 
 احضار شدیم ...بعلـــــــــــه...نگذشته بود که 

 هرسه به هم...معلوم بود کسی مارودیده ورفته خودشیرینی ...ریم وسارا من وم
 .نگاه کردیم واز کالس به قصد دفتر مدرسه زدیم بیرون 

 بی چاره شدیم ...خاک برسرمون شد :مریم 

 .لباشو گاز می گرفت وسرشو تکان می داد 
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 :سارا

 .شاید موضوع چیز دیگه ی باشه ..حاال صبرکنید 

 وسرش باخنده زدمم ت

 هه هههه ...ـ خودتوگول می زنی اسکل 

 ...به دفتر رسیدیم منم کمی ترسیده بودم نه از اینا بلکه از آقاشیره 

ن وای نگاشو...بادر زدن وارد شدیم هرسه مون این سه تفنگدار صاف ایستادیم 
بعداز کلی دادوبی داد قرار شد به .کن داره دود از دماغوگوشاشون بیرون می زنه 

 زنگ بزنن که تشریفشونو بیارن  والین

باید .بیچاره شدم رفت ....آه از نهادم بلند شد آیدیـــــــــــــــــــــــــــن ..
 :با التماس گفتم.کاری می کردم 

 اصال کی گفته کارمابوده ؟...ـ خانوم تور وخدا زنگ نزنید 

خونه  اول...ولی گوش این بشکه  صد تنی بده کار نبود .ساراو مریمم انکارکردن 
وای بعد من البته قبل اززنگ زدن به آیدین ساراو مریمو بیرون ...سارا بعدمریم 

تا جاییکه امکان داشت  .صدای آیدین وشنیدم وای به روزم سرموتکان داد.کرد
 :خانوم مدیربعد از کلی  خودشیرینی پیش آیدین به من گفت.پوست لبمو کندم 

ن شوهرت ای...واداره کنی نه از ای کارابکنی  ـ تودیگه شوهر داری باید یه زندگی
می دونی درهفته چندبارزنگ می زنه ...همه زحمت کشیدتاتواینجادرس بخونی 

تاازوضع درسی واخالق تو باخبر بشه اون دوست داره توپیشرفت کنی اون وقت 
 تواینجوری جوابشومیدی 

 :روبه خانوم ناظم کردوگفت

 ...خداشانس بده 
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م باخودم می گفت....چی فوش قشنگ بلدبودم تقدیمش کرد درسکوت تودلم هر
بادیدن دوستان شیطونم .از اتاق مدیربیرون آمدم .پیش آیدینم انکار می گنم 

 :گفتم...خندم گرفت هرسه باهم زدیم زیر خنده 

 ـ بچه هایادتون باشه لوندید ها

 .سارا شونه ای باال انداخت

 ..ـ مگه مغز آقاخره روخردیم گردن بگیریم 

بعداز مدتی مادر سارابعد مریم جون خونه شون نزدیک بودزودرسیدن 
نم که م...هردوشون باتعهدی که نمی شه بهش اعتمادی کرد به کالس برگشتن ..

از بس منتظر موندم پام دردگرفت  بود سربه زیرداشتم باپاروزمین نقاشی می 
هن کت وشلوارطوسی پیر آقامون آمد بایه .....قلبم ایستاد یا امام غریب ...کشیدم 

ولی من می دونم همیشه رسمی ...انگار آمده عروسی ...خاکستری کراوات طوسی 
اینقدرجدیبودوومحکم قدم ..وای کاش خودمو پوشک کرده بودم ...میره سرکار 

ده بری..آخ عاشق بوعطرشم ...از ترس کپ کردم به من رسید ..برمی داشت که 
 بریده سالم دادم

 سالم ...ـ س

 لیک سالم باز چه دسته گلی به آب دادی ها؟ـ ع

 سرمو پایین انداختم

 .ـ من نبودم اشتباه گرفتن

مچ دستمو گرفت بادر زدن وارد شدیم .سرشوبه طرف پایین چندبار تکانم داد
وم خان..ولی جرات کاری نداشتم .اینقدر مچمو صفت گرفته بودکه دردم گرفت

 همینطور مدیر بادیدن آیدین از جاش بلندشد ناظمم 
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 ینیدسالم خواهش میکنم بفرماییدبش..مسیرطوالنیه .سالم ببخشید دیرشد :آیدین

هنوز مچ بدبختم اسیردستای گندش بود دست که نیست آچارفرانسس هردو 
 .نشستیم 

 .بفرماییدسراپاگوشم :آیدین

 .وشروع به زرزدن کرد .خانوم مدیر نگاهی به دست منو آیدین کرد

 ..آیدین بااخم خوندشون بعد زد زیرخند...یدین هردونوشته روداددست آ

 ـ این چیه دیگه ؟

چسبونده پشت مامیدونیدبچه هاچقدربه .دست گل همسرشماست:ناظم 
 .ماخندیدن؟آیدین دستموول کرد باشدت سرشوبه طرف من چرخوند

 کارتوبود؟...ـ آره آیدا

 به سختی آب گلومو قورت دادم 

 .ـ نه کارمن نبود

 .می گی یکی از بچه هاتورودیده  داری دروغ:مدیر 

 ..منودوستام دروغ نگفتیم :گفتم

 ...که یعنی خفه شوسرموانداختم پایین.آیدین نگاه غضب ناکی به من کرد 

 .آیدابه خاطرکاری که کردی معذرت خواهی کن  :آیدین 

 .ازدست همشون خسته بودم شونموباالاندختم

 ـ من کاری نکردم که معذرت بخوام 

 .ن بلندشدصدای آیدی
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 ....ـ آیداااا

 ..لباموجمع کردم دوباره شونمو باالدادم 

مرد تیکه ی غول بیابونی ...به درک...سکوتمودید خودش معذرت خواهی کرد 
خانومدیر که از حرکت من جاخورده بود برای اینکه بیشتر آیدینو از دست من ...

دین آی..د تنیبشکه ص...ای بمیری ...عصبانی کنه کارنامه ی قشنگمو روکرد 
بادیدن نمره های دسته گلم که درحد ده دوازده بود سورخ شد نگاه گرگرفتشو به 

 :روبه مدیر کردوگفت...من دوخت بعد کارنامه روگذاشت توجیبش 

 اگه اجازه بدیدمرخص شیم البته آیدارم می برم 

 ـ بله خواهش می کنم 

 روبه من 

 .ـ برووسایلتو بیار بریم 

دااا بدون حرف رفتم وسایلمو جمع کردم درجواب مریم و سارا که خ....وای خداااا 
خوب ...می دونم که ازدستم عصبانیه ...چی شد ؟حرفی نزدم ازکالس زدم بیرون 

توحیاط نبود فهمیدم ...الکی خودمودل داری می دادم ...باشه چکارمی تونه بکنه 
ن به م...خدایا..رفته بیرون بدوبدو از مدرسه زدم بیرون توماشین منتظر بود

تم درماشینو آرام باز کردم نشس....بدبخت بیچاره ی چالق رحم کن فقط این یه بارو
بدون اینکه نگاهم کنه ماشینو .خیلی ازش می ترسیدم...البته چسبیدم به در 

 باخشم فریادکشید .حرکت داد 

 ؟آخه...می فهمی...ها ...ـ این چه کاری بودکردی ؟می دونی چقدر خجالت کشیدم
شدنمره؟چرااون چرت 33شدنمره31؟..لعنتی این چه نمره هایی که گرفتی

 ؟خجالت نکشیدی؟.وپرتاروچسبوندی پشتشون
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یه ریز حرف می زدودادوبی داد می کرد منم خودمو یه گوشه ی صندلی جمع کرده 
 ادامه داد.بودم 

 ـالبته از کسی که پدرومادری روسرش نبوده بیش از این انتظار نمی ره 

چکار به ...اشکام پرت شدن بیرون ...بدم سوختم ...حرفش سوختم  بااین
 سکوتوشکستم باگریه دادزدم ...پدرمادرم داره 

ـ من خیلی خوب تربیت شدم پدرومادرمن آدمای خوبی بودن حق نداری اسمشونو 
 حقشون بود ...آره من نوشتم خوب کردم نوشتم ...بیاری 

م چنان محک.دم صورتم آتیش گرفت هنوز حرفم تمام نشده بود که احساس کر 
دستام که به شدت می لرزیدن .باپشت دست زد توصورتم که دهنم پرخون شد

 :گفت..گذاشتم جلوی دهانم

 بزار بریم خونه نشونت می دم که سرپیچی از من چه عاقبتی داره ...ـ خفه شو

دیگه ساکت شدم سرمو به شیشه چسبوندم دستمالی از جیبم درآوردم لبمو پاک 
یم وارد خونه که شد..بیصدا اشک ریختم تارسیدیم خونه...کردم لبم می سوخت 

 دادزد

 ...معصومه...ـ معصومه خانوم 

 سراسیمه از آشپز خونه بیرون آمد

 ـ بله آقا

 ـ بروبیرون نمی خوام امروز اینجاباشی 

 ـ بله چشم 

 وای خدا می خواد چکارمکنه؟...سریع از ساختمان بیرون رفت 
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جلوی دهنم بود نمی دونم چی شده که خونش بند نمیاد می خواستم  هنوز دستم
 به اتاقم پناه ببرم که صدام کرد

 ...ـ کجا صبرکن باید جواب بلبل زبونیتوبدی

دستش ...کتشودرآوردگذاشت رودستگیره مبل.سرجام خشکم زدتودلم آشوب بود 
غ بلندی جی....از ترس مردم نکنه می خواد..رفت برای کمربندش وبازش کرد 

کشیدم وعقب عقب رفتم حاالکمربندشودرآورد به پله هارسیدم پاهام توان 
م می ترس...نداشت بدنم می لرزید همونجا نشستم وای نه من آمادگی شوندارم 

حتی نمی تونستم التماسش کنم وقتی دیدم داره یه طرف کمربندو دوردستش ...
نه کاری که ازش می ...زنه این یعنی می خوادمنو ب...می پیچه خیالم راحت شد 

از  جام بلند شدم از پله هادویدم باالولی یکی به آخر چنگ زدپشت گردنم ...ترسم 
این .افتادم زمین ساق پام خوردبه لبه پله که ازدردجیغ زدم ولی توجهی نکرد 

 برفین دور ما می چرخید پاچه ی شلواررشوبه.کمربندبود که بدن منو کبود می کرد 
ولی فایده نداشت حسابی کتک خوردم ...ود می خواست مانعش بشه دهن گرفته ب

آیدین .بدنم می لرزید این همه درد پیش بی کسیویتیمی من چیزی نبود...اساسی 
 اگه بودی...بابا ...آخ...منم باتنی وقلبی رنجور خودموبه اتاقم رسوندم .رفت
زنه نمی شدکه منو ب باورم.بدون اینکه لباسمو دربیارم خودموانداختم روتخت .....
 .مگه از آدم مغروری مثل اون انتظار دیگه هم می شه داشت...

از شدت سردرد .نمی دونم چقدرخوابیم ...بعداز کلی گریه کردن خوابم برد 
آوردم رفتم حمام شاید آبگرم .بیدارشد ازجام بلندشدم مانتوشلوارومغنه امودر

ی به خودم کردم جای کمربندهمه زیردوش ایستادم نگاه...کمی ازدردبدنم کم کنه 
 حال.جای بدنم وکبودکرده بود دوباره بغضم ترکید زیردوش آب گریه کردم 

باس توان ل...نداشتم خودمو بشورم بعدازکمی حولموپوشیدم از حمام آمدم بیرون 
به هرطرفی که می خوابیدم در می .باحوله روتخت دراز کشیدم.پوشیدنم نداشتم
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م می دل.حالم به هم می خورد ...این همه بی رحمی شسته بود از ..قلبم....کرد قلبم
 صدای معصومه خانوموشنیدم .خواست با همین دستام بیات لعنتی وخفه کنم 

 ـ خانوم شام حاضره آقامنتظرن 

 باصدایی شبیه گریه گفتم 

 .ـ میل ندارم می خوام بخوابم

ه آره دیگه مدرس...اصالمدرسه می خوام چکار ...تصمیم گرفتم دیگه مدرسه نرم 
دوباره باحوله دراز کشیدم سرم .باتمام بی حالیم لباس زیرموپوشیدم...نمیرم 

دای ص...چشماموبستم تاکمی آروم شم ..خیلی دردمی کرد حالمم به هم می خورد 
دم هول ش..آیدین روسرم بود .پایی توچندقدمیم شنید باترس چشماموبازکرد

 نشستم سرجام 

 سالم ..س...س

بااخم جلو آمد دستمو عقب زد از شونه حوله روپایین آورد ..از یقه گرفتم حولمو 
بعد بدون حرف رفت ازتوکمد بلوزشلوار یاسی رنگی بیرون .جای کمربندو نگاه کرد

 کشید داددستم 

 ـ بگیر بپوش 

پشتشو کردبه من منم سریع پوشیدمشون سرم گیج می ...باترس ازش گرفتم 
جلو آمد دستامو ...ونامو می جویدم  بدنم می لرزید زانوهامو بغل کردم ناخ.رفت

 .از دهنم بیرون آورد 

 .ـ پاشو شام سرد شد

 ..ـ سیرم نمیخورم 
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دستمو گرفتم جلوی دهنم اونم منتظر .سرم گیج می رفت..چشمام تارمی شد
 سریع سطل آشغال.می خواست چیزی بگه که یهو باال آوردم .سرپاایستاده بود

 :با ناراحتی گفت.ی دهنم کنار تختموگرفت جلو

 ـ چت شده حالت بده ؟

 .می خواست پشتمو ماساژبده که جیغم بلند شد 

 ...پشتم ...ـ آی آِیییی

لباسمو از .چشمام پراشک بود تار می دیدم باتعجب واخم به من نگاه کرد
 .زیرلب چیزی گفت که منم شنیدم .چشماشو بست .کمرباالکشید 

 ...دستم بشکنه...ـ آه

 ...بلدنیست معذرت خواهی کنه لندهور...مین الهی آ

نمی دونم واقعا ناراحت شدیانه ...سرشو تکان داد.دوباره لباسمو پایین کشید
 .دوباره حالم بدشد سریع خودموبه حمام رسوندم وحسابی باالآوردم.

ورتمو جلوآمد ص..روسرم ایستاده بود بی حال نشستم کف حمام دستام شل زمین 
خت منو روت.حال هیچ کاری اعتراضی چیزی نداشتم .مین کند شست بعد منواز ز 

 .گذاشت از تو کمد شالوپالتوموآوردپوشیدتنم زیربازوموگرفت

 ـ پاشو باید بریم 

 :باصدای ضعیف گفتم ...داره منو می ندازه بیرون .وای داره چکار می کنه

 .نکن  تورو خدا بیرونم..غلط کردم ...غلط ....ـ داری منو می ندازی بیرون 

 .باناراحتی نگاهم کرد

 ...ـ چی میگی تو بیرون کدومه دارم می برمت دکتر
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 ....خیالم راحت شد

 ـ نه دکتر نمی خوام خوبم 

 ـ باز روحرف من حرف زدی ؟

های از جام بلندشدم باقدم...حتی ازکارشم پشیمون نیست.بغض گلوموچنگ میزد
آیدین .همونجا نشستم .تآهسته راه می رفتم به پله هاکه رسیدم سرم گیج رف

 متعجب پرسید 

 ـ چی شد چرانشستی ؟

 ....ـ سرم گیج میره نمی

ی اینقدرسرم دردم.که آیدین منو بغل کرد واز جاکند .هنوز حرفم تمام نشده بود 
نکه حاالکامال با ای.سرمو گذاشتم توسینه ی آیدین .کرد که روگردنم سنگینی می کرد

منو ...ای خدابوعطرش ادمودیونه میکنه و.ازش متنفربودم چاره ی نداشتم 
به بیمارستان که رسیدیم دکتربعداز معاینه .سوارماشین کرد بعدخودش سوار شد

پرستارقبل ازاینکه سرممووصل کنه دوتاآمپول آماده .کلی داروآمپول برام نوشت
 .کرد 

 :نگاه لرزانمو به آیدین دوختم باناله گفتم

 ...ـ نه آمپول نه 

وبرگردون پرستارم باکمال بی رحمی اولیوزد که جیغ بلندی زدم آیدین جلوآمدمن
سرم .انگار جیغای من برای پرستار عادی بود... ...وپاهاموتکان می دادم 

بعداز چندساعت به خونه برگشتیم بین مسیر هردو سکوت کرده بودیم ...زدورفت
 ...بااین جالدبزنم ...منکه حرفی نداشتم ..
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یدین پشت آ.الرفتم بدون اینکه پالتمو دربیارم دراز کشیدمبا بی حالی از پله هابا
 سرم بود 

 ...ـآیدا

 جوابی ندادم 

 ...ـ آیدااااا

سنگینیشو روتخت کنارم ...دوست نداشتم صداشو بشنوم ...جوابی ندادم 
 ...کاش بمیره ...کاش خفه شه ...احساس کردم ازش متنفرم 

 :باعصبانیت گفت

 ...یه چیزی بخور ظهرم چیزی نخوردیپاشو ...ـ مگه صدات نمیکنم 

 ..با اخم برگشتم طرفش 

 ...اصال می خوام بمیرم ...اصال ...ـ ولم کن نمی خورم

 ..دوباره صورتم خیس شد

 ...ـ می خوام بمیرم برم پیش باباومامانم

بعداز ...سرموفروکردم تومتکا وزار زدم صدای پاشوشنیدم که از اتاق رفت بیرون
نصف شب از شدت تشنگی بیدارشدم گلوم ...مو کندم وخوابیدمکلی زارزدن  پالتو

رفتم بیرون بر راهروروشن کردم باترس ...خشک بود به سختی ازتخت پایین آمدم
از پله ها پایین رفتم بق آشپزخونه رو روشن کردم به طرف ...اطرافونگاه کردم 

 یخچال رفتم داشتم شیشه ی آب وبیرون میاوردمکه صدایی شنیدم 

 ؟..زی می خوای ـ چی
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به ..آیدین بود.از ترس چنان جیغی زدم که نگو شیشه ازدستم افتادوشکست
 .سرعت به طرفم آمد بغلم کرد

 ...آیدااا...آیدا ....ـ نترس منم 

صدای آرام آیدین ...ولی من جیغ می زدم دستامو سرمو توبغلش پنهان کردم 
 .توگوشم پیچید

 ...ـ نترس عزیزم منم آروم باش

 ...وسرمو بوسید .می دستشوروی موهام کشیدبه آرا

 :لبام میلرزید باصدای لرزان گفتم

مگه چکارت ...امروز از همون اول صبح منو کشتی تا آخرشب ...ترسیم ...ت...ت
 کردم ؟

 بوسش برام معنی نداشت آیدین منو زده..محکم تر بغلم کرد دوباره سرمو بوسید 
د دستشو گذاشت روپیشونیم چهره ی کمی بعد منو از بغلش بیرون کشی...بود 

 .نگرانی به خودش گرفت

 خدایا چکار کنم ؟...چقدر تب داری ...ـ وای خدا

زیر بازومو آرام گرفت می دونست که همه ی بدن درد داره کمکم کرد روی صندلی 
 بطری دیگه ی از یخچال بیرون آورد خالی کرد تولیوان گذاشت جلوی لبم .نشستم

  ـ بیا کمی آب بخور

بعد .آیدین چرخی تو آشپزخانه زد...خیلی تشنم بود آبو یه نفس خوردم 
کمک کردبه تختم برگشتم ...باجاروخاک انداز برگشت شیشه هارو جمع کرد

خیلی ....موندم توکار این بشر نه به اینکه منو اینقدر زد نه به حاال که مراقبمه...
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پیشونیمو خنک ...بود  هروقت چشماموباز می کردم آیدین روسرم...تب داشتم 
 .به زور تاپ وشلوارکی بهم پوشوند تاکمی خنک بشم.می کرد 

نمی دونم خواب ...داشتم از شدت تب می سوختم ...پامو گذاشت توتشت آب 
 ...آیدین تا صبح ازم پرستاری کرد...بودم یابیدار 

ساعت هشت صبح از اتاقم رفت بیرون کمی بعد لباس پوشیده 
 :که دکمه ی آستینشو می بست گفتهمینطور ...برگشت

باید برم شرکت یه جلسه ی مهم ...ـ مدرسه نمی خوادبری به مدرسه زنگ زدم 
 .دارم به معصومه خانوم گفتم برات سوپ درست کنه 

چشماش از ...نگاهی به من بی جون انداخت دستشوروی پیشونیم گذاشت 
ندم که چشممو بستم سرمو برگردو...بیخوابی قرمزوخمار شده بود 

 ...چندثانیه بعد صدای پاشو از روی پله هاشنیدم ...پتوورموم کشید...نبینمش

چون خیلی خسته بودم زودبه خواب رفتم وقتی بیدارشدم ...بری که الهی برنگردی 
 .بود 2ساعت 

 

 ««فصل چهار»»

 [[آیــــــــــــــــــــــــدین ]]

طور تونستم دست روی اون چ...خسته ام از دست خودم از دست خودم کالفه ام 
برای یه لحظه فراموش کردم که اون یه بچست وباید ...بدن ظریف بلند کنم 

وقتی پشت دراتاق ...مجبوربودم از یه جلسه ی مهم بگذرم ...شیطنت کنه 
و وقتی منو دید ترس...مدیردیدمش بی خیال داشت باپاش روزمین خط می کشید 

اراش ک...کرده به زور جلوی خندمو گرفتم وقتی فهمیدم چکار ...توصورتش دیدم 
ولی وقتی نمره هاشو دیدم دیونه ...از کارش خیلی ناراحت نشدم ...برام جالب بود 
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حاضرجوابیش تو ماشین عقل از سرم پروند ...شدمای بچه اصال درس نمی خوند
 ...تنها کسی که تاحاال جلوم ایستاد آیدابود ...

نمی دونستم که ...ی زود پشیمون شدم نمی دونم چی شد که زدمش ولی خیل
ی وقتی گفت شام نم...اینقدر بد زدمش منتظر شام شدم تاازاتاقش بیادبیرون 

باعجله ازپله هاباالرفتم روتخت پشت به ...خورم نگرانش شدم نهارم نخورده بود 
وقتی متوجه حضورم شد از ترس نشست سرجاش وسالم ...من دراز کشیدیده بود 

حولشو جمع کرد یه ...بد زده بودمش ...لی ترسیده حقم داشت داد فهمیدم خی
دست بردم حولروازروشونش کشیدم پایین ...لحظه کبودی روی شانه اش دیدم 

حالش که ...مجبورش کردم لباسشوبپوشه ...کبودیش قلبموریش کرد...
 لباس خنکی پوشیدم تنش حتی...تاصبح تب داشت ...دیگه دیونه شدم ...بدشد

تاصبح پدرومادرشو صدامی زد نه خواب بود نه بیدار ...ت مقاومت کنه حال نداش
ولی درهرصورت باید بفهمه که ...به خاطر این کارم هزار بارخودمو لعنت کردم ...

 ترس شبانش پرسیدم؟.از عموش درمورد .نباید جلوی من زبان درازی کنه 

 ..ـ جواب داد

رشوازدست میده آیداهم توماشین که توی یه تصادف پدروماد...بچه بود...ـ آیدا
از اون به بعداز تاریکی ...مرگ پدرومادرش ...بوده توتاریکی شب ی بچه ی تنها 

 ...وحشت داره 

از وقتی فهمیدم از تاریکی وتنهایی می ترسه در اتاقمو نبستم تا شاید کمی 
ولی اون یه دختر ...درسته هیچ احساسی بهش نداشتم ..احساس امنیت کنه 

بی دفاع بود حاال که قبول کرد کنار من باشه باید همه چیزوبراش فراهم ضعیف و
هزینه ای که براش کردم که تومدرسش بمونه دربرابر مالو ثروت من چیزی ...کنم 
 ...نبود 
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 [[آیـــــــــــــــــــــــــــدا ]]

 یدهانموبازکردم از داخل دندونم رفته بود روی گوشتم که خیل...درددلم تازه شد
 به حال بی کسیوبدبختی خودم...درد داشت دوباره بغض وحشی به گلوم چنگ زد 

 ...دوباره زار زدم کارآیدین برام قابل حضم نبود مگه یه شوخی چنین تاوانی داره؟

 با آیدین...خدا بکشتت بیات عوضی که باعث شدی من اینجوری بشم ایشا
 ...زیر ماشین وله بشید.برید

یگه د...نمی خوام تواین قفس طالیی باشم ...خونه باشم  دیگه نمی خوام تواین
د پارس برفین که منو دی...آرام از پله هارفتم پایین .لباساموپوشیدم ...تحمل ندارم 

 :آروم گفتم...دستمو گذاشتم جلوی لبم...کنان دورم می چرخید 

 ...یواش ...هیییس...ـ هیییییس

و معصومه خانوم که صدای برفین... گوش بده کارنبود می خواست باهاش بازی کنم
 ..شنید از آشپز خونه بیرون آمد

 ...حالتون خوبه ...ـ سالم خانوم جان 

 ادامه داد...نگاه نگرانشوبه من دوخت

آخه صدای جیغتون می ...دیروزدعواتون شد؟آقاشماروزد؟...ـ الهی بمیرم براتون
نداشتیم مداخله  ماهمه پشت دربودیم ولی جرات...ببخشیدخانوم...آمدبیرون 

 ...آخه آقااخراجمون می کنه ...کنیم 

 لبخندی زورکی به چهری نگرانش زدم 

وضعتونومی دونم شمام مثل ...مهم نیست ...خودتونو ناراحت نکنید...ـ می دونم 
 .من بردشین 

 نگاهی به من انداخت 
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 ـ خانوم جایی می خوای برید؟

 ..ـ می خوام کمی قدم بزنم

احاال از صبح ت...اقاگفته مراقبتون باشم ...التون خوب نیست ـ وای خانوم شماح
 ...بیاید سوپ براتون درست کردم ...چنددفعه زنگ زده وجویای حالتون بوده

یکی ازتوپاش جلوی پام ...جوابی ندادم وبه دررسیدم برفینم که ول کن نبود 
 ...یرونبرم بمنم راحت ....بودبرداشتم وپرتش کرده یه جای دورکه بره پیداش کنه 

 ..خانوم توروخدانریدبیرون آقاگفته حالتون خوب نیست:ـمعصومه خانوم 

 دستشوپس زدم 

 .ولم کنیدآقاغلطکرده می خوام برم ...ـ ای بابا 

 پشت درایستادتامانع خروجم بشه 

 ..حداقل بزاریدرانندتونوخبرکنم ...ـ نمی شه آقابی چارم می کنه 

 سرمودادم باالوبااخمودادزدم 

 راننده نمی خوام دست ازسرم بردارید ـ

 باسرعت از پله های...تمام توتنمو جمع کردم هولش دادم عقب دروبازکردموالفرار
 معصومه خانوم پابرهنه دنبالم دویددادزد...بزرگ خونه که چندتابودن پاین رفتم 

 ...ـ خانوم توروخدانریدآقامنومی کشه 

سه کمی دویدم تاکسی بهم نر ...رارکردم توجهی نکردم به سرعت ازاین زندان زیبا ف
سریع سوارشدم به عقب نگاه کردم ...یه تاکسی رسید دست تکان دادم ایستاد 

ببخشید اگه باعث ...معصومه خانوم پابرهنه راندهام وسط خیابون بودن ...
 ...نمی دونم...کجا...ولی بایدبرم...دردسرتون شدم 
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 راننده ازتوآینه نگاهی انداخت 

 ...کجابرم ؟کمکمی خودموجابجاکردم  ـ خانوم

 ...ـ نمی دونم حاالشم برید بهتون می گم

 ...ـ خانوم ماکه بی کارنیستیم شمارودوربزنیم مقصدوبگو

 قبل ازاینکه حرفی بزنم سه تا ده هزاری از کیفم بیرون کشیدم گرفتم طرفش 

 بهتون می گم ...ـ آقاشمابرید

 پولوازدستم گرفت...روعوض کردـ راننده که برق پوالچشمشوگرفت دنده 

ا ولی حال ت..راستش اول فکر کردم پول ندارید ...ـ ای به چشم هرچی شمابگید 
 ...هروفقت بخوای درخدمتم

می دونستم زن عموکلی ...کمی فکر کردم جایی جزخونه ی عمونداشتم 
کسی منونمی ...ولی باز خونهی عموم..دادوبیدادمی کنه اگه بفهمه فرارکردم 

سرمسیریه لباس برای زن عمو ...فقت بایدجیغای زن عمو تحول می کردم ...زد
یه توپ فوتبال برای علی یه شال برای ساغروبه تیشرت برای عموخریدم اینجوری 

وگرنه جز ...برای من تنها چیزمثبت آیدین پوالش بود...بیشتر تحویلم می گیرن
 ...اخموتخم چیزدیگه ای نداشتآقای مغرور

 کمی بعد علی دروباز کرد...و زدم زنگ خونه یعم

 .ـ وای آبجی آیداااا

خودشوانداخت بغلم جای کمربندی که نوش جان فرموده بودم دردگرفت ولی به 
 محکم بغلش کردم یه دل سیربوسیدمش .ردی خودم نیاوردم 

 از بغلم آمدبیرون دویدطرف خونه 
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 ...آبجی آیداآمده ...ـ بیاید

زن عمو هم جلوآمد ...وبغل کردیم وبوسیدیم هم...ساغربدوخودشوبمن رسوند 
 ..منوبوسید

 :ساغرباخوشحالی گفت

خوش آمدی نمی دونی تواین چندهفته که ...ـ وای عروس خانوم آمده خونمون 
 ..خیلی دلم برات تنگ شده بود...رفتی چقدر جات خالیه 

 لبخندی زدم 

 ...ـ منم دلم براتون تنگ شده بود

 :زن عمو باخوش رویی گفت

 ...بیا بریم تو..خوش آمدی بیا ـ

آهی کشیدم ...چقدردلم تنگ شده بود ...باهم واردخونه یکوچک عموم شدم 
زن ...خریداروکنار دستم روی زمین گذاشتم ...ورفتم روی اولین مبل نشستم

 عموبالبخندجلوآمد

 ...ـ چه عجب یادی از فقیرفقراکردی رفتی وپشت سرتو نگاه نکردی ها

 واب دادم بالخندبی حالی ج

 ...تازه آیدین اجازه نمی ده جایی برم ...ـ خودتون می دونیددرس ومدرسه دارم 

 علی وصداکردم ...لبخندم پرنگ ترشد...نگاهم به کیسه ی خرید افتاد

 باچهری شاد آمدجلوم ایستاد...ـ علی بیاببین چی برات خریدم 

 چی خریدی برام؟...ـ بله آبجی 
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 ..جیغی ازخوشحالی کشید...گرفتم طرفش ...توپ فوتبال وبیرون کشیدم 

 ای ول آبجی گلم ...ـ وای آبجی چقده کشنگه 

 .خندم گرفت

 ...قشنگ ...ـ کشنگ نه

اغرم شال س...بعدشروع به روپایی زدن کرد...خودشوانداخت بغلم وگونمو بوسید
باخوشحال شال یاسی رنگی که باگلهای ساتن صورتی روسرش ..بهش دادم 

 توآینه ی قدی دم در دید زد بعدآمدگونمو بوسیدانداخت وخودشو

 ـ دستت درد نکنه چرا زحمت کشیدی؟

غم دلم اینقدر زیادبود که برای یه لحضه هم فراموش نمی ...فقط لبخندی زدم 
 ..کردم که چقدربدبختم 

  :زن عمو گفت

 ـ دخترم چرازحمت کشیدی یه وقت شوهرت ناراحت نشه 

 شونه ی باال انداختم 

 ..ری نداره ـ نه کا

دادم بهش باذوق .لباس زن عمو که هم جنس خوبی داشت وهم خیلی گرون بود 
 .چندقیقه گذشت که صدامون کرد...وتشکرکرد .گرفت وپوشید 

 ...ـ بچه ها بیاید نهار حاضره 

م می می دونست...قبل از رفتن به آشپزخونه ساغر بهم عالمت داد که برم اتاقش 
ه ب...با بی حالی دنبالش وارداتاقش شدم ...بزنه خواد درباره ی عشقش حرف 

 ..وسط اتاق که رسید باذوق دستاشوبه هم کوبید
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 ..ـ وای آیدا می دونی چی شده 

 ـ نه چی شده 

 :ـ دستامو گرفت باتمام خوشحالیش گفت

 ...محمدقرارپنجشنبه با خانوادش بیاد خواستگاریم ...ـ محمد

 :مدستش که تودستم بودفشردم بالخند گفت

 ...خوشبخت بشی ...ـ واقعا خوشحال شدم ایشا

 :بانگرانی گفت...نگاه ساغر به نگاهم گره خورد

 چت شده خوشحال نشدی ؟...ـ آیدا

 .سرمو پایین انداختم

 ...ـ چراکه نه باورکن خوشحال شدم که به عشقت رسیدی 

 :ساغراخمی کردوخیره بهم گفت.بی اراده اشکام ریخت 

تی آومدی توخودتی چیزی ناراحتت کرده ؟بگو شاید بتونم چته ؟از وق...ـ آیدا 
 .کمکت کنم 

 آهی کشیدم .رفتم کنار پنجره نشستم...اشکامو باپشت دست پاک کردم 

 ..کسی نمی تونه کمکم کنه ...ـ نه 

 :دستاموتودستاش گرفت بانگرانی گفت .جلوآمدکنارم نشست

 مریضی ؟...ـ آیداتب داری 

 ه می کردم جواب دادم همینطور که به بیرون نگا

 ـ مهم نیست 
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 نگران ترپرسید 

 خوشبختی ؟نکنه اذیتت می کنه ؟...ـ آیدا تو

بااینکه غرق پول وانواع لباسهاوخیلی چیزهای دیگه ...ـ نه خوشبخت نیستم 
 مثل یه بچه بامن رفتارمی کنه...مدام دعوام می کنه ...خوشبخت نیستم ...هستم

توهمه کارم دخالت می کنه ...شیدنم تودرسم غذاخوردنم لباس پو...

چ وقتی نزدیکمه هی...می دونی...اینقدرخشک وجدیه که می ترسم کنارش باشم...
 ...دیشب منو زد.احساسی بهش ندارم 

 ساغرباچشمای گشادشده پرسید 

 توروزد؟...ـ چیییییییییییییی

پدری  نه...م از اینکه تواون لحظه پناهی نداشت...با کمربند افتادبه جونم ...ـ اهم
 ...نمی دونی چقدر وحشت کرده بودم ...نه مادری 

ریه ساغر باگ...هردوباهم گریه کردیم ...سرم توبغل ساغر بود...هق هقم بلند شد
 :گفت

 ...توبه خاطرمن گرفتاراین لندهورشدی ...ـ ساغرت بمیره چه کشیدی 

 .سرمو بلندکردم اشکاموپاک کردم

 ...سمتم این بوده ق...ـ نه عزیزم چرابه خاطر تو

 ...زن عمو توچارچوب ایستاد .دراتاق باز شد

 ـ واچراگریه می کنید؟

 ...ـ هیچی زن عمو کمی دل تنگ بودیم 

 ـ باشه بیایدنهار آمادس 
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 ...زن عمو که رفت روبه ساغر کردم 

 ـ توروخدابه زن عمو چیزی نگواگه بفهمه به آیدین خبرمی ده من اینجام 

 ردبادهانی باز نگام ک

 ـ یعنی خبرنداره اینجایی ؟

 ...ـ نه نمی دونه 

 ؟...یعنی شک نمی کنه اینجایی...ـ باشه به کسی نمی گم

 ...لبامو جمع کردم شونه ای باالانداختم

 ـ نمی دونم 

 ساغر دستی روی شونم کشید 

 ـ باشه حاال بیا بریم تامامان شک نکرده 

رده بودم به زورچندقاشق خیلی وقت بودعدس پلونخو...هردو برای نهاررفتیم
 خوردم وعقب کشیدم 

 ..ـ دستتون دردنکنه زن عمو

  :زنمو که قاشقش و برد دهنش گفت

 ...ـ نوش جونت توکه چیزی نخوردی 

 ـ خوردم ممنون  

کنارپنجره ایستادم وبه حیاط کوچیک خونه ی عمو ...از آشپزخونه بیرون رفتم 
بیچاره معصومه وخانوادش ... نگران بودم حتما تاحاالفهمیده...خیره شدم 

برفارویه گوشه جمع کرده بودن چندتاگنجشک سریه ...آیدین پودرشون می کنه ...
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به ...آهی کشیدم ...تکه نون داشتن دعوامی کردن ومدام باالوپایین می پریدن
 متوجه حضورساغرشدم...دلم خیلی گرفته خدابرس به دادم ...آسمون نگاه کردم 

 حتش کنم لبخندبی جونی زدم دلم نمی خواست نارا

 ...خیلی خستم ...ـ ساغرمیشه برم تواتاقت بخوابم 

 :بادلسوزیتمام گفت

 .ـ معلومه دیونه این چه حرفی می زنی اصال بیاباهم بریم بخوابیم منم خوابم میاد

لی خی...بهم رفتیم اتاق ساغر روی تخت یک نفره ساغرکنارهم دراز کشیدیم 
به ساعت رومچم نگاه کردم .دارشدم هواتاریک شده بودوقتی بی...زودخوابم برد

بری از تا حاالخ.بودساغرکنارم نبود مدتهابوداینقدرراحت نخوابیده بودم 7ساعت...
بااینکه تواین خونه خیلی زن عمو منوآزار داده بود وهمیشه ...آیدین نشده 

 جیبیچه دنیای ع...حاال ایجا شده پناهگاهم...آرزوداشتم ازدستش راحت بشم 
خودمومرتب کردمواز اتاق رفتم .ازتخت پایین آمدم ...صدای عمو به گوشم رسید...

 وبرای بوسیدنش جلورفتم .بیرون بادیدن عمو لبخندی ازتهدل زدم

 ـ سالم عمو خسته نباشید 

 بالبخند جواب داد 

چه خوب کردی آمدی دلم برات تنگ شده بود ...ـ سالم دخترم خوش آمدی 
خواستم بیام خونه وببینمت ولی می دونی آقادوست نداره راستش چندبار می

 باکارگراش رفت وآمدداشته باشه 

 ...ـ می دونم عمو خودتونوناراحت نکنید

 کمی جابجا شد چایشوسرکشید 

 ..ـ خوب عموجان آقاچطور راضی شده تنها بیای اینجا
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 ...سرموپایین انداختم 

 .دلم هواتونوکرده بود آمدم 

 سری تکان داد

 ...خوش آمدی خوش آمدی ـ 

بانگرانی به ساغرنگاه ...وای خداهوری دلم ریخت...زنگ در به صدا درآمد 
 زود برگشت...علی بادورفت دروباز کرد...لبمووبدندان گرفتم .کردم

 ـ آبجی آبجی آیدا شوهرت آمده 

ساغرکنارم ...قلبم داشت میومدتودهنم ...کپ کردم وای حاال چکارکنم 
 .تدستمو گرف.نشست

 ...ـ آروم باش آیدارنگت پریده

 .آب دهنمو به سختی قورت دادم

بعدازچنددقیقه هردوواردشدن زن عمو ...عموسریع رفت بیرون 
 روسریشوپوشیدرفت جلوش 

 ...ـ سالم آقاخوش آمدید

 ـ سالم ممنونم

ساغرهم ازمن جداشدوسالم دادزودرفت کنارزن .صدای آیدین دلمولرزوند
 م زد جلوم ایستادسرجام خشک...عموایستاد

 .سالم عرض شد...ـ به به خانوخانوما 

ادم مدام جوابشوند...از لحنش ترسیدم حتی یادم رفت نفس بکشم .کنارم نشست
 ...لبمو بادندون فشارمی دادم دستامو توهم فقل کردم 
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 .زن عموسریع چایی آورد

 ـ بفرماییدآقا

 ...بایدزودبریم آومدم دنبال آیدا.ـ ممنون میل ندارم 

 ..عموکه روبرومون نشسته بود متوجه من شد 

 ...ـ اگه قابل بدونیدشام درخدمت باشیم آقا

 ...ـ نه ممنون بایدبریم

 :سرشوبه گوشم نزدیک کرد باصدای آرام گفت

 ...ـبروآماده شوبریم

 :بدون اینکه نگاهش کنم گفتم

 ...ـ نمیام

 ...بازآرام ولی خیلی محکم 

 ...زودباش وگرنه بازورمیبرمت...ال نیامده تااون روی سگم با...ـ لج نکن 

 ...انگشتامو توهم فشاردادم

 ـ نمیام 

 :عموگفت...همه فهمیدن که بین ما چیزی هست

 ...حاالیه وقت دیگه میای ...دخترم پاشوبه حرف شوهرت گوش بده 

 :درجواب عموباگریه گفتم

 ...ـ نمیرم نمی خوام برم
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 :بادادگفت.زن عمو سرشوخم کرد روسرم

 نکنه توبرای قهر آمدی خونه ی من آره؟

 سرموپاین انداختم وبعدبهش خیره شدم 

 ..ـ آره توروخدابزاریداینجابمونم منوبااین نفرستید

 .عموبیچاره باناله روبه آیدین کرد

اگه می دونستم خودم میاوردمش .ـ آقابه خدامانمی دونستیم برای قهر آمده 
 سرشوروبه من کرد...خونه

 اشوهرت بروـپاشودخترم ب

 ...باالتماس دستامو به هم می مالیدم .سرپاایستادم

 ـ تورم خدابزاریدبمونم تاآخرعمرکنیزیتونومی کنم 

 آیدین ایستادکنارم 

 ـ این مسخره بازیاچی درمیاری آخه؟

 زن عموجلوآمدیه سیلی محکم زدتوصورتم که سرم خوردتوسینه ی آیدین

 ...غلط می کنی نری

 ازکوره دررفت.ورودیدآیدین که حرکت زن عم

 ـ چکارمی کنی چرامی زنیش چه حقی داری دست روش بلند می کنی ؟

 زن عمودست به کمرشد

 ...حاالآدم میشه وبرمی گرده سرزندگیش...ـ حقشه عادت داره به کتک خورن 
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بدون توجه به آیدین بازوموگرفت که جای کمربندروی بازوم دردگرفت 
 ازدردچشماموبستم 

 ....بازوم...ـ آی

 ...اشک بودکه ازصورتم پاین می آمد

 آیدین باخشم بازوموازدست زن عمو بیرون کشید

 ـ مگه نگفتم دست بهش نزن 

 :زن عموبادادگفت

ـ پنج سال زحمتشوکشیدم بزرگش کردم باز می خوادسرمنو بچه هام خراب بشه 
 .که چی؟ساغر خواستگارداره  نمی خوام سایه شومش سردخترم باشه 

 روکردبه من

 ...دیگه حق نداری پاتواینجابزاری...گورتوگم کن ازخونه ی من بروبیرون ...ـ یاا

 عموجلوآمدیه سیلی به زن عموزد

 چراخفه نمی شی؟...ـ خفه شوزن 

 روبه آیدین کرد

 ...ـ آقاتوروخداببخشیدزن من عصبی روانیه به خدا

 

 ـ شمانگران نباشید کارخانوم تونوبه پای شما نمی زارم 

دویدم اتاق ساغر شالموسرکردم پالتوموپوشیدم بدون ...جاجای من نیستدیگه این
به سرعت ازکنارهمشون ردشدم کفشام ...اینکه دکمشوببندم کیفموبرداشتم 

به ...اسپرت بوداز قبل بندشو فیکس کرده بودم برای همین راحت پوشیدمش 
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باید گم  کنمتا بهم برسه دررفتم بایدفرار ...آیدین پشت سرم آمد...سرعت دویدم 
دیگه هیچکسی روندارم مشکل ازمنه که کسی دوسم نداره بایدبرم بایدحال ...شم 

موندم بااین حال زارم چقدرتندمی .افسردموببرم یه جایی که کسی منو نشناسه 
ز بود زمین لی...ولی من قصد ایستادن نداشتم  ...دوم آیدین باماشین دنبالم آمد

 ماشین پیچیدجلوم ایستادم ولی دوباره راهمو کج با...چندبارنزدیک بودکله پابشم
بهم ...آیدین پیاده شددر ماشینونبسته دوید دنبالم .کردم ودویدم 

 فریادزد..تندتندنفس می زدم...رسیدومنوگرفت

 محکم باپاکوبیدم روپاش دستاش شل شد...ـ کجامی خوای بری دختره ی لجباز

 ...آی پام   ص

ده بودم که ازپشت گردن پالتوموکشید محکم دوباره فرارکردم چندقدم دورنش
 ...خوردم زمین 

 ـ جیغم بلند شد وزارزدم

توبرف وگل غلط زدم باگریه دادزدم صدام ...کنارم نشست وشونه هاموگرفت 
 .دورگه شده بود

ـ لعنت به همتون لعنت به من لعنت به باباومامانم که منو ول کردن ورفتن لعنت 
 ..هه..هه..هه ...لعنت به من که سربارم ...زن عمو به تو لعنت به تو لعنت به 

 دست بردزیربازوم وبلندم کرد 

 ..خودت می فهمی چی میگی ؟یه نگابه خودت بنداز...بسه دیگه خفه شو 

 :باجیغ گفتم 

دی دنبالم اصال چراآم...چه...بتو...به چی نگاه کنم ؟به بدبختیم به بی کسیم به تو
 ...چرانمی زاری برم گم شم 
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 رموبه چنگ گرفتم س

 ...خداخالصم کن ...داره می ترکه...ـ آی سرم 

 .آیدین درماشینوبازکردموشوت کردتوماشین که بدنم دردگرفت

 .ـ سوارشود

 ـ ختره ی چموش 

ار آیدین سو...همه جاتاریک بود هوای سردروی بدن گرگرفته ی من اثری نداشت 
 نگاهی به من انداخت به طرفم چرخید .شد

 ...ماشین خوشکلمو گلی کرده ...چه به روز خودش آورده ـ نگانگا 

 ..ـ خوب کردم 

پوز خندی زدو حرکت کردتاخونه بینمون سکوت بود دوباره به زندانم برگشتم 
 واردخونه شدیم پرسیدم ...

 ...ـ معصومه خانوم مقصر نبودها

 ـ خنده ی گوشه ی لبش نشت 

 .ـ می دونم برای همینم کاریش نداشتم 

 پسرخوب  ـ آفرین

 ...باز شیطون شدم وبلبل زبانی کردم نمی خواستم بفهمه که ترسیدم 

پاهامو محکم کوبیدم واز .خنده ی بی صدایی کردکه فقط شونه هاش تکان خورد  
سریع لباسامو کثیفموعوض کردم وانداختم توحمام ...پله هاباالرفتم 

م ست کلفت شددیگه حسابی پو...بایدخودموبرای یه کتک حسابی آماده کنم 
پشتمو ...آیییی کتفم برپدرت لعنت که من له کردی...خودمو پرت کردم روتخت ...
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و گاز لبام...کردم کردم به در چنددقیقه بعد سنگینیشو روتخت احساس کردم 
از ترس سریع برگشتم دستامو گذاشتم جلوی صورتم ...یاامام زمان ...گرفتم 

 زانوهاموجمع کردم توشکمم

  ـ توروخدانزن

ورتم خیره به ص.وبلندم کرددستامو ازجلوی صورتم پایین کشید...شونه هاموگرفت 
 :باصدای آرامی گفت .سرشوبه طرفین تکان داد...شد

 ؟.ـ ازدستت چکارکنم

 ..نگاهموبه زمین دوختم 

 .ـ بزار برم 

 ..دستاشوعقب کشید .اخمی کرد 

 نی بری ـ کجابری ؟مگه جاییم داری ؟دیدی که خونه ی عموتم نمی تو

 :لبام لرزید راست می گه جایی ندارم که برم بازم گفتم

 .بزاربرم خودم جاشو پیدامی کنم ...ـ توچکارداری 

 .اخمش پرنگترشدچشماشوریز کرد

 ـ می فهمی داری چی میگی 

 سرشوبه صورتم نزدیک کردمحکمترادامه داد

ی کافی از امروزبه اندازه .ـ وای به حالت اگه کارخالفی بکنی خودم می کشمت
 .حدگذروندی

 انگشت اشارشوجلوی صورتم تکان داد 
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 ـ بارآخرت باشه بدون اجازه ی من از خونه بیرون میری 

 ـ صداشوبلندترکرد

 ؟....ـ فهمیــــــــــــــــدی

 .روبه دررفت 

 انگار امشب تنم می خواره 

 .ـ هرجادلم می خوادمیرم من که برده ی تونیستم 

فم  چنان سیلی محکمی به صورتم زد که از اون طرف باقدمهای بلندبرگشت طر 
 :باناله گفتم..تخت افتادم پایین 

بمیری ...اایش...فرداکه می ری سرکاردستوپات بشکنه ...ایشا...ـ آی پشتم شکست
 من بیوه شم 

ه لبه دستاموب...صدای پاشوروپله هاشنیدم ...کمی نگاهم کرد وازاتاق رفت بیرون 
شکمم به ...رفتم دروبستم وبه تختم برگشتم ...لندشدم ی تخت گرفتم باناله ب

دلم نمی خواست برم پایین بایدصبرکنم بخوابه بعدبرم یه چیزی .قورقورافتاد 
بلندشدم رفتم پشت ...ساعت دهه بی انصاف برای شام صدام نکرد ...بخورم 

 چراغهای توپی بزرگ رنگی...چه منظره ی زیباییی ...پنجره به حیاط خیره شدم 
مکان ...که هر کدام برف روزمینو به رنگ خودشون درآورده بودن

عبورمونوآقااحمدشوهر معصومه خانوم پاک کرده بودوبرفاروکنارزده 
آقااحمدمردخوبی بود قدبلندباچشمای مشکی بینی لبشم به صورتش می ...بود
از وقتی که من آمدم اجازهی ورودبه داخل خونه رونداره کارای ...آمد

روی صندی کنار میزم ...هنوز تب دارم...گی به باغوبه عهده داره خریدورسید
رای چی کاش بفهمم ب...واقعا که خیلی بی احساسه ...نشستم سرمو رومیزگذاشتم 

آیدین بایه سینی پراز ...بابازشدن در سرموبلند کردم ...بامن ازدواج کرد 
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 خیلی دلگیربودمرومو برگردوندم دوباره به بیرون خیره شدم ازش ...غذاواردشد
 .سینی ورومیزگذاشت...

 ...ـ برای شام که نیامدی آوردمش باالبرات

دم لبامو جمع کر ...همین چنددقیقه پیش منوزدها...چه پرو...لبخندی رولبش بود
 شونموباالدادم

 ...ـ میل ندارم سیرم

 قووووور ...هنوزحرفم تمام نشده بودکه صدای شکم واموندم بلندشد

 ...ندخندیدآیدین باصدای بل

مع خودموج...کنارم ایستاد ...ـ می دونم سیری ولی به خاطرشکمت کمی غذابخور
 :باصدای آرامی گفت...دستموگرفت...واقعامثل سگ ازش می ترسم ...کردم 

یه دعوابین زنوشوهربودکه تمام ...نترس کاریت ندارم ...ـ هنوز تب داری؟
 ...باچشمای گشادشده ودهان بازنگاش کرد...شد

 ...نه بابا...چیــــــــــــــــــــــی زن وشوهر  ـ

 ...خندید

 ...زن شوهر حاالم بلبل نشودوباره غذات سردشد...ـ  آره دیگه 

به غذاخوردنم نگاه ...روبروروی یه صندلی دیگه نشست...مشغول خوردن شدم 
سینی وبرداشت وازاتاق رفت بیرون به پشتی صندلی تکیه .غذاموخوردم.میکرد
 دستموروشکمم کشیدم .دادم

من موندم اینکه  منومث سگ .....آیدین باداروهام برگشت ...آخیش سیرشدم 
 میزنه این رسیدگیا چیه ؟
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 ...ـ بیاداروهاتوبخرتاتبت پایین بیاد فردابایدبری مدرسه 

 :تندی گفتم 

خسته شدم اصال مدرسه می ...یعنی دیگه نمی خوابم برم ...ـ مدرسه نمی رم 
 ابرهاشودرهم کرد ...خوام چکار

ازه ت...ـ یعنی چی که نمی رم ؟مگه می شه مدرسه نری چیزی به آخرسال نمونده
 مگه نمی خواستی بری دانشگاه 

باعث ...ازاون مدیرفضول وچاپلوس بدم میاد ...ولی حاالپشیمون شدم ...ـ چرا
 ...شدمن این همه کتک بخورم 

 ...خندیدوروصندلی نشست 

ولی ...دوم که منم از آدمای فضول بی زارم...وش جونت ـ اول اینکه کتک که ن
انرژی این هفته رونروولی بعدبایدبا...باعث نمی شه که توجلوی پیشرفتتوبگیری

 ...بریوخوب درس بخونی

 ـ چیه ازاینکه زورت به من رسیده خوشحالی؟

از جام بلندشدم می خواستم از جلوشردبشم که مچ دستموگرفت وکشید افتادم 
که دستش دورکمرم حلقه ...می خواستم بلندشم...شوکه نگاهش کردم  روپاهاش

آب دهنمووبه زور قورت دادم ...تب که داشتم تب دارترم شدم ...کردومانع شد
م چشماش توصورت...اولین باری که اینجوری مهربان شده ...وبه زمین خیره شدم 

چرا قلبم ...ی بودکه نمی دونم چ.سکوتی بینمون بود...چرخید وخیره به چشمام شد
بادست آزادش سرمو ...تندتندمیزنه چرادیگه ازش دلگیرنیستم 

اکندو بایه حرکت منوازج...ولبمولمس کرد.بلندکردودستاشوآروم به صورتم کشید
طرف  رفت...بلندشد برای اینکه نیفتم ناخواسته دستم دور گردنش حلقه شد
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کنه می خوادکارای خاک وای خدایا ن...کلیدبرق وخاموش کردوبه طرف تخت رفت 
 :دستام شل شدوبدنم لرزی باصدای لرزان گفتم...برسری کنه

 ؟...می خوای چکار کنی...می ....ـ آیدین 

 منوروتخت خوابوندخودشم کنارم درازکشید

 ؟جرمه...همین ...ـ نترس کارید ندارم فقط می خوام تاصبح پیش زنم بخوابم 

به طرفم ...زوش سرموبلندکردوگذاشت روبا...جوابی ندادم 
 ..چرخیددستشودورکمرم حلقه کرد

این همه نزدیکی ...که اینقدمهربون شد...چی شد...از تعجب زبانم بندآمده بود
برام مثل یه شوک بودکامالتوبغلش بین بازوهای بزرگش گم شدم بوی تنش آدمو 

برق دیوارکوب روشن بود ...موهای توی صورتموکنارزد...حالی به حالی می کرد
 ...ی همینم راحت صورتشومی دیدم برا

ولی قبول کن کارات اشتباه ...میدونم...می دونم از دستم ناراحتی ...ـ ببین آیدا
ولی دلیل نمی شه که ...درسته ما مثل زن وشوهر های معمولی نیستیم ...بود

 من...می دونی من برای این کارم دلیل دارم ...توهرکاری که دوست داری بکنی 
ومی کنم که توکمبودی نداشته باشی دوست دارم به آرزوهات برسی همه ی تالشم

می دونی هروقت  خانوم مدیرزنگ می زنه وازتوشکایت می کنه دیونه می شم ...

چراتوخونه ساکتی وگوشه گیر ؟وقتی امروز ...آخه چراتومدرسه اینقدرشلوغی؟ ...
به خاطرعموت که ...زن عموت توروزدمی خواستم از وسط نصفش کنم

دلم نمی خوادکسی ازگل نازکتربهت ...مردشریفیه چیزی بهش نگفتم 
کالدوست ندارم چیزهایی که مال منه دست کسی بهشون بخوره توام جز ...بگه

 ...دارایی منی از همه ی دارایهام باارزشتری

 اشک ازگوشه ی چشمم ریخت روبازوش 
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 ..ـ سرشو بلند کردوروم خیمه زدباانگشت شصتش اشکموپاک کرد

 ...بسه دیگه گریه نکن  ـ

 .لبخندی زد...به چشماش خیره شدم 

 ...ـ حاالآشتی 

باسرجوابشودادم .ـ نمی دونم چی شدبه یک باره همه ی دلخوریام پاک شد
فاصله شو کمو کم کردوگوشی ....کنارصورتم کشید لبخندی زدودستشوآروم به...

وسینش د سرمو فروکردم تقلبم لرزی....بااین کارش که کال دیونه شدم ...لبو بوسید
ترس ...برای اولین بارتوبغل یه مرد خوابیدم لمس تنش یه حس عجیبی داشت …

خ خ خ ...وکنارگذاشتمو باخیال راحت روی بازوهای قوی شوهرم خوابیدم 
باتکانهای آرومی چشماموباز کردم آیدین سعی داشت آروم بازوشواز ...شوهر.

 ....زیرسرم بکشه بیرون 

 ...توبخواب...ساعت هشته بایدبرم سرکار...ش بیدارت کردم ببخ...ـ اَه

باحرکت دورانی چرخوندنگاهی به من ...از تخت پایین رفت چندباربازوشوماساژداد
 .لبخندی زد.کرد

 ...ـ دستم خواب رفته 

 :خواب آلودگفتم باصدای

 ...دستی که رواموال آق آیدین بلندمی شه باید خواب بره 

 دست گذاشت روپیشونیم ...ه هاش برجسته شدلخند پرنگی زدکه گون

 ...ـ خوبه تبم نداری 

 ...دماغم کشید 
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ازامروز مثل دوتادوست هستیم ...ـ دیگه راجب گذشته حرف نباشه آشتی کردیم 
 باشه 

 بالبخند جواب دادم 

 ـ مثل دوتادوست 

 ...ـ خوب من می رم توام بخواب 

ساس اح...و  به مشام کشیدم سرموفروکردم تومتکاش باتمام توانم بوی عطرش
 آرامش ...چه حسی نمی دونم شاید ...یه حس جدید ...خوبی داشتم 

به حرفای دیشبش فکرکردم اگه می خوام زندگیم آرام باشه باید به حرفش گوش 
 ...بدم

عروسک خرسی ...چرتی زدم اصالحال بازکردن کتابهامونداشتم ...بعداز نهار
ز وقتی نمی دونم ا...برداشتم رفتم پایین .م بودکوچیکموکه به اندازه ی کف دست

رفتم پایین چرابرفین همش دنبالم می کنه هرچی اسباب بازی داشت گذاشتم 
من می دویم اون می دوی از رومبلهاوکاناپه ها می ...جلوش ولی فایده نداشت 

کی از روی ی...پس چرا آروم نمی شه ...پریدم جیغ جیغ می کردم فکرکنم هارشده 
 مبلها پریدم پایین که یهومحکم خوردم به یه چیزیاز 

 .کتفم شکست...ـ آیییی

 .سرمو بلندکردم ببینم این مانع محکم چیه که نگاهم به چهرهی اخموآیدین افتاد

 ـ چه خبرخونه روگذاشتید روسرتون 

ش همینطور که به لباس...وای باز برفین بهم رسید جیغ زدمورفتم پشت آیدین 
 دورش می چرخیدم چنگ می انداختم 

 ...ـ وای توروخدانجاتم بده ولم نمی کنه فکرکنم هارشده 
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 آیدین منوتوبغلش گرفت 

 ...ـ برفی بروبسه دیگه 

ونشست خیره به من نگاه ...عجب حیون زبان فهمیه سرجاش ایستاد
رفی دوباره ب...آیدین منو از بغلش بیرون کشیدوولوشدروکانپه ی سه نفره...میکرد

 روکاناپه پشت آیدین سرپاایستادم .باجیغ رفتم...شروع کرد

 ـ نگاش کن باز دنبالمه 

 آیدین اخمی کرد

 ـ یعنی چی؟چرخی بزن ببینم 

 ـ چراااا؟

 ...ـ شایدچیزی به لباست چسبیده که توجهشوجلب کرده 

به ناچارچرخیدم آیدین دستی به لباسم کشیدمنم باسراطرافمودیدزدم ولی چیزی 
 پریدموبه طرف پله هادویدم از اونطرف مبل...نبود

 ...ـ سگتوبگیرتامن دررم

 باصدای آیدین سرجام خشکم زد...وای خدابازدنبالمه 

 ...ـ وایساببینم

 بلندشدوآمددنبالم 

 ...ـ اون چیه دستت

 نگاهی به عروسک خرسیم کردم 

 ...ـ عروسکه دیگه
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 .خنده ی بلندی کرد

 ـ حاالفهمیدم چشه 

  دست به کمرشدم سرموتکون دادم

 ...ـ چشش مثال

 ـ عروسک دستتو می خواد

 عروسکوگرفتم پشت سرم

 ...این تنها عروسکیه که دارم...نمی دم...مال خودمه ...ـ امرا

 ...ازبس باالپاین پرید...ـ مگه نبینی حیونی خودشوکشت

 ...لبموجمع کردم اخمی کردم نگاهم بین عروسکوآیدین چرخید

 نمی دم ...ـ دوسش دارم 

 :نی که خرم کنه گفتبالحن مهربا

 بچه نشو گناه داره ها...ـ راپانزل

خیلی ناراحت شدم عروسکمو محکم پرت کردم بابغض پاموکوبیدم زمینوازپله 
 هاباالرفتم

 ...که برای کسی مهم نیستی ...ای بمیری آیدا ...نه؟...ـ ارزش سگت ازمن بیشتر 

یشتراز س سگشوببی احسا...از تواتاقم صداشوشنیدم باکسی تلفنی حرف می زد
برای اینکه عصابم راحت بشه رفتم دوش گرفتم ...من می خواد اصن من کی باشم 

به شکم روتخت ولوشدم ...بعداز خشک کردن موهام خشک کردم بافتم ...

چنددقیقه بعدصدای احوال ...نزدیک شام بود که صدای زنگ خونه بلندشد...
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اقم آیدین واردات...چشماموبستم...به من چه که کیه ...پرسی خانوم آقای شنیدم 
 شد

 .زودچشماموبستم

 ...خوابیییی...ـ آیدا

 .بی حال جواب دادم 

 ...ـ فکرکن خوابم 

  ...لباس مرتبی بپوش بیاپایین ...آیداجان مهمون داریم ...ـ پس بیداری

 ...ـ من چرابیام حال ندارم 

ه اش بسریع چرخیدم گرمی نفس...جلوآمد دستاشودوطرفم گرفت خیمه زدرو
 ...صورتم می خورد

 نمیگن خانوم خونه کجاست ؟...ـ آیداجان بیازشته می شه اگه نیای 

 ....چه خانومی...ـ هه

 ـ چیه مگه خانوم این خونه نیستی ؟

 برفین خانوم خونست...ـ نه که نیستم

 این چه حرفی می زنی هنوز دلخوری ؟...ـ آیدااا

 .ولی من اونار نمی شناسم ...میام باشه ...ـ دلخورم باشم کاری نمی تونم بکنم

 .لبخنی زدوازم دورشد 

ـ توبیاپایین باهاشون آشنامی شی تازه محسنو میشناسی همونی که رفتیم 
 ...شاهد عقدمون بود...مغازش
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 ..باشه آماده شم میام..ـ آهان 

اینم وقتی پیش کسیه ی مهربان میشه ...ایشششش..باخوشحالی رفت بیرون 
ستیم شال قرمز یه د...تین دارقرمزی باشلوارلی مشکی پوشیدملباس  بلند آس...

آروم ازپله ...روژکمرنگ که رنگ لبم بودزدم ...پوشیدم چون اهل آرایش نبودم 
هارفتم پایین وسط پله ها مرددبودم آیدین متوجه شد بالبخندی که نمی دونم 

 برای چی رولبش جلوآمد

 ـ آیداجان آمدی عزیزم 

ده چه مهربان شده وباسخاوت دندوناشونشون میده به جان خودم چیزی ز 
ه دستشوب...دوست دارم جفت پابرم تودهن...چاپلوس چه مهربانی بهش میاد...

 ..سرشو به طرفم خم کرد...دستمووگرفت.طرفم درازکرد

 ...ـ چه خانوم باوقاری

گرمی دست آیدین بهم جرات رویارویی ...جوابی ندادم به طرف مهمانهارفتیم
بارسیدن به مهمانهاهردوبلند شدن قبل .اصال روابط اجتمایم خوب نبود...ومیداد 

 از اوناسالم دادم

 .ـ سالم خوش آمدید

 .آیدین لبخندی زد

 ـ معرفی میکنم آیداخانوم همسرزیبای بنده

 ..مسخره ...هرکه ندونه فکرمی کنه که آیدین جونش برام درمیره

کنم بده نمی دونستم چکار  دستشوجلوکشیدکه دست.محسن باخوشرویی جلوآمد 
 ..بانگاه ازآیدین کمک خواستم که باعالمت سراجازه داد

 ؟..حال شما...ـ سالم
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 ...ـ خوشومدید

 آیدین اشاره ای کرد

 لبخند زدم 

 ـ اینم یاسمین خانوم نامزدمحسن

 ...سالم ...رفتم باهاش دست دادم 

 باخوشرویی جواب داد

 چه نازی تو...ـ سالم عزیزم 

 ..یدین خطاب به آ

 نگودختر شاه پریون...ـ ای کلک می گم تودورهمیا دیگه به کسی محل نمی زاری
 ...دهنوز دستم تودستش بو.توخونته آیدین بلند خندید هردو کنارهم نشستیم 

 ...ـ بله مااینیم دیگه 

 ...نگاه گزرا به چهره ی یاسمین کردم ...می مزه ...چه می خنده باخودش 

وسط خوش اندام بودموهای خوردشده تاسرشونش میرسید یاسمین دختری باقدمت
چه راحته مانتوشالش وروی ...چشمای درشت قهوه ای داشت لبوبینی کوچیک 

 ...دسته ی مبل گذاشته بود

هرسه مشغول صحبت شدن منم که از حرفاشون چیزی نمی فهمیدم درباره 
ام فت بیبیمارستان وکارای بیمارستان بود حوصله ام سررفته بودآخه چراگ

 ...نمی فهمم چی میگن ...من هنوززیردیپلمم...بابااااا...پایین

 یاسمین بالخندبه من نگاه کرد

 ...چه زن کم حرف وآرومی داری ...ـ آیدین 
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 :آیدین نگاهی به من کردروبه یاسمین گفت

 بلـــــــــــــه خیلی آرومه ...ـ هه

برق زدنگاهش به من که چشماش ...ـ لحنش مسخره بودبادلخوری نگاش کردم 
 ..بودولی مخاطبش یاسمین

 ...ـ اگه ازشاهکارای توی مدرسش بگم که تاصبح ازخنده زمینو گازمی گیرید 

 ...بادلخوری گفتم

 .ـ توکه تالفیشوسرم درآوردی

 ..یاسمین باتعجب پرسید 

 ...ـ مگه مدرسه می ره

 .آیدین باسرجواب داد

 ...ـ اهم

 ...یاسمین ازخنده منفجرشد

 ...توام نوبری ها...ی آیدین ـ وا

که  آیدین...وباناخنام بازی کردم ...سرمو انداختم پایین ...از حرفش ناراحت شدم
 .متوجه حالم شددستشوانداخت دورشونم 

ـ درسته که آیداسنش کمه ولی تنهاکسیه که بداخالقیهای منوتحمل میکنه 
 ...اشته ی وتوخونه کازوقتی پاشوتوخونم گذاشته شادی ازجنس پاکی وبی آالیش...

 .روبه محسن کرد

 امانتیموآوردی ؟...ـ راستی داداش 
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محسن ...لبخندی زدم .ازحرفش خوشحال شدم .خوب حاالیه تعریفی ازماکرد
 ازجاش بلندشد

 جناب .ـ البته مگه میشه دستورشمارواطاعت نکرد

 داددست آیدین .ازروی میزنهارخوری پزیزایی دوتاجعبه ی بزرگوبرداشت

 ...نم امانتیدـ ای

 آیدینلبخندی زد

 ـ دستت دررست داداش 

آیدن جعبه ...حتما خیلی باهم جورن .ازاینکه همودادش صدامی کن خوشم میاد
 .هاروگذاشت روپام 

 ...بازش کن ...ـ مال توا

 به خودم اشاره کردم ...باتعجب توچشماش نگاه کردم

 ...ـ مال من

 ...ـ اهم

غ بی اختیا جب...ودم باهیجان اولی بازکردم منکه تاحاالازکسی کادونگرفته ب
 زدمولبام کش رفت

 ...چه قشنگه...خدا...ـ وااااای 

یه عروسک بزرگ بالباس پرنسسی یاسی موهای فرقهوه ای چشمای طوسی 
 ازجعبه بیرون کشیدموباذوق نگاش کردم ...

 ...خیلی کشنکه...ـ وای آیدین 
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 هرس باتعجب به من نگاه کردن باهم گفتن 

 ...کشنکه ؟ـ 

 :خیلی عادی گفتم 

 ...کشنکه:..علی پسرعمومهروفت ذوق می کردمی گفت ...ـ آره 

 هرسه باهم

 ...ـ آهاااا

به خدادارم دیونه می ....عروسکودادم به آیدین باعجله جعبه ی بعدی بازکردم 
 ...هم مهربان شده هم برام کادوگرفته ...شم آیدین امشب قصدجونموکرده

دوتاعروسک نوزاد باچشمای رنگی .ه مدتهاآرزوشونموداشتماونم عروسکایی ک
دیگه نمیشه خودموکنترل کنم ازجام بلند ...یکیش آبی اون یکیشم سبز

 شدموهردوشونومحکم بغل کردم 

 ممنونم خیلی نازن ...ممنونم...ـ وای

که  آیدنم...محسن قبال باخل بازیای من اشناشده بودبرای همین آروم می خندید
بی ...یعنی چه حسی داره وقتی بالبخندنگام می کنه...معلوم بودچ؟...معلوم بود

که بادهن باز .این وسط یاسمین بود...خی بابا عروسکاروبچسب
 بالخره به حرف آمد.منودیدمیزد

 ...زنت مثل یه بچه برای عروسک ذوق میکنه ...ـ آیدین 

 ...آیدین دستم وگرفت وادارم کردبشینم 

 ...م نشده سالش 37ـ آره خوب هنوز 

 .یاسنین بلندبلند خندید
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ـ ای کلک زیرهفده می گیری وباهاش می ری توفازهجده به باال؟حاالکه 
 .؟؟..اینقدعروسک بازی دوست داره چرایه دونه واقعی شونمی زاری بغلش

سرمو ...وااینا چشونه باتعجب به آیدین خیره شدم ...ایدین محسنم بلند خندید
 تکون دادم 

 ؟هفده هجده یعنی چه ؟ـ منظورش چیه 

 :آیدین سریع گفت 

 ...هیچی این دختره خله نمی دونه چی میگه 

 .روبه محسن کرد

 .ـ محسن می گم بدنیست کمی روزنت کارکن داداش 

 .محسن راست نشست 

ـ آخه توام یه چیزی می گی ها این از صبح تاشب توبیمارستان سوپرمی بینه 
 ...حاالانتظارداری باادب باشه 

 ن یه دست انداخت توسرش آیدی

 ...ـ خاک توسرهردوتاتون 

ام محسن خندشوتم...عروسکاموکنارگذاشتم ...منکه خیلی نفهمیدم چی میگن 
 .کرد

 ...ـ خوب داداش ازشاهکارای خانوت بگوببینم 

 .آیدین که انگارکارای من رودلش مونده باشه باخنده شروع کرد

دیدم یه دختره با یه پسرهیکلی ...درسش ـ آقا یه روز قبل از ازدواجمون رفتم دم م
گفتم برم کمکش یهودیدم دختره پاشوبلندکردشترق ....درگیرشده دلم سوخت 
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دیدم مداخله بی موردخودش از عهدش ...حاالنزن کی بزن ...زدتوسرپسره 
 ؟...حاالاگه گفتی دختره کی بود...برمیاد

 :ـ یاسمین ومحسن باهم گفتن 

 .آیداااا...ـ نه

 ...اهم:اخنده گفت آیدین ب

 محسن 

 ؟.ـ آیدانترسیدبزنتت

 ..ـ شونموباالانداختم 

 ..ـ نه به اونش فکرنکردم 

دستاشوبه عالمت سکوت حرکت .آیدین کمی نیم خیزشد...هردوباهم خندیدن 
 ..داد

زاربدبختی باه...که بدونیدبدونیدزنم خیلی شجاس  :مونده اینوگفتم...ـ صبرکنید
اونوقت ...درسه ی خودش درس بخونهمدیرشوراضی کردم که توم

 ...چندروزبعدمدیرش زنگ زدبه من...خانوچکارکرد

 ...ـ آقای اشتیاق به خدانمی دونم ازدست آیداچکارکنم 

 ...توکیف معلمش مارمولک گذاشته ومعلمش غش کرده :گفتم چی شده گفت

هنوز حرف آیدین تمام نشده بودکه محسن ویاسمین افتادن روهم دیگه وغش 
 .خندیدن غش 

 چطور مارمولک گرفتی ؟:محسن باخنده گفت 
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ولی ازاونجاکه برام کادوگرفته بود ازش ...شده بودم سوژی خنده ...جوابی ندادم 
بازم مونده یه روزساالدالویه می زاره تودستگیره ی ...آیدن ادامه داد....دلگیرنشدم

اال اینقدربمعلم بی چارش ...ماشین یکی دیگه ازمعلماشکه خیلی وسواس داره
بالخره یه روزمدیرش زنگ زدوبادادوبیداد ازم ...میاره که می برنش بیمارستان 

مدیردوتاکاغذداددستم که روی .اینبارخالفش سنگین بود...خواست برم مدرسه 
میگیرم  من گاز.رواونیکیشم نوشته بود..سگ درحیاط :بیات ...یکیش نوشته بود

 ...کسی جلونیاد

اونام بی خبرازهمه جاتمام مدرسه ...ظمش چسبونده بودپشت مدیرونا.میدونید 
 رودورمیزنن

دکه محسن گونشوگرفته بو...یاسمین افتادروزمین رودلشوگرفت غش غش خندید
 ...دردش نیاد

 ...واکجاش خنده داشت

 باحرص مشت زدم بازوی آیدین ...آیدینم باهاشون بلندبلندمی خندید

 ...حاالمی خندی ...توکه منوتنبیه کردی ...ـ چرامی خندی 

 :محسن بااخم گفت.خنده هرسه شون تمام شد

 تنبیه؟ 

 :فهمیدم سوتی دادم زودگفتم

 ...ـ آره تنبیه 

 ادامه دادم...آیدین بااخم نگام کرد

 ...قراربودبرام لپ تاپ بخره که نخرید
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 وای دخترچه جراتی داشتی نگفتی اخراج می شی؟:یاسمین

تامن اونجاهستم آیدین تمام کمبودای ...انکه ـ نه اخه وجودم تومدرسه مثل یه ب
 ...مالی مدرسه رو جبران می کنه 

 :وگفت.یاسمین شیطون شد

 خیلی دوسش داری نه ؟...ـ آیدین 

 ـ آیدین لبخندی زد

 ـ معلومه 

ه منم چ:..نه بابا الکی گفت...بااین حرف آیدین بدنم داغ شد واقعادوسم داره 
 یای شیرین بیرون کشیدصدای آیدین منوازرو...سرخوشم ها

 یه شغل مهم داره ؟...می دونی محسن بجز اون فروشگاه...ـ آیدا

 ـ نه چه شغلی؟

 ...محسن پزشکه تازه تخصص گرفته

 باتعجب 

 ولی کی به فروشگاه به اون بزرگی می رسه ؟...ـ واقعا

من ازبچگی کاسبی ودوست داشتم ولی عاشق پزشکی بودم باکمک پدرم :محسن 
 ...هروقت فرصت کنم سری به اونجامیزنم...ه وزدم اون فروشگا

 ...ـ چه جالب 

 آیدین دوباره شروع کرد

 ...متخصص زنان...پزشکه ...ـ یاسمینم
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 ...یکی فکموجمع کنه ...چشمام گشادشد 

 ...ـ چه خوب زن وشوهرپزشک

 .یاسمین لبخندی زد

 .میارموقتی باردارشدی خودم بهت رسیدگی می کنمو بچتوبه دنیا ...ـ ایشا

 ...از خجالت سرمو انداختم پایین 

بعدازشام محسن با خوشرویی کنارم نشست از کنار مبل روی زمین کیسه ای 
 ..متعجب نگاش کردم.به طرفم گرفت.باالکشید 

 ...ـ بفرمایید اینم عکسای عروسیتون 

 ....با خوشحالی گرفتم درکیسه رو بازکرم یه آلبوم باجلدچرمی 

 خبره امشب همه منوخوشحال می کنن ؟ چه...ـ وای ممنونم 

 .محسن لبخندی زد

 برای اینکه خیلی گلی 

 دن همه بو...جوابی ندادم تندتندورق میزدم چه عکسایی عمو زن عمو ساغر وعلی 

 ـ واقعاممنونم 

 .قابلی نداشت ...ـ خواهش 

اون شب فهمیدم آیدین ومحسن از بچگی باهم دوست بودن وباهم بزرگ شدن 
آیدینم ...م دختر خوبی بود باهم دوست شدیم قرارشد یاسی صداش کنم یاسمین...

تن موقع رف...اجازه دادبعضی وقتها بایاسی برم بیرون واز تنهایی بیرون بیام 
لی چه دلی...اول خیلی بدم آمد ...محسن روبه آیدین کرددستشوانداخت روشونم 

 .داره به من دست بزنه ولی وقتی حرفشوزد ناراحتیم رفع شد
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از این به بعدآیدا ...وای به حالت اذیتش کنی ...ـ خانوم خوب وشیرینی داری 
 ...مفهوم بود...حواست باشه بامن طرفی ...خواهر کوچولوی منه 

 ...آیدین باخنده دستاشوباال برد 

 ...تسلیم...ـ باشه بابا تسلیم 

آیدین ...امشب خیلی خوشحال شدم ...بارفتنشون عروسکاروبرداشتم ورفتم اتاقم 
ید شا...توای سه هفته اولین باری بودکه می دیدم می خنده ...مهربون شده بود

درهرصورت که باعث شدمن خوشحال بشم واین .به خاطر حضور دوستاش بود
هرکدام از عروسکامو جای ...تازه دوتادوست خوبم پیداکردم.برام خیلی مهم بود

غلش محکم بوسیدمش ب... گذاشتم عروسک نوزادپسرو بغل کردموبه تختم رفتم
ولی یادت باشه مثل ...وای توخیلی بامزه هستی اسمتو می زارم آیدین ...کردم 

 ...آفرین پسرخوب...غول بیابونی نشی ...مغرورو...اون بداخالق واخمو

 ...باعروسک خوشکلم حرف میزدم

 ـ خوب حاالماشدیم غول بیابونی 

 ..وگذاشتم روقلبمباشنیدن صدای آیدین سرجام نیم خیز شدم دستم

 ...ـ وای ترسیدم 

 چون.سرش وکج کرد.توجیب شلوارش باخنده به طرفم آمد.دستاشوگذاشت 
 .زیادنترسیدم.لبخندرولبش بود

 ...ـ اگه می دونستم بایه عروسک اینقدرخوشحال می شی زودتربرات می خریدم 

 .دوباره دراز کشیدم 

 ـ خب چرامی خندی؟
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 ...ندیدم  ـ آخه تاحاالیه دختروباعروسک

 ...لباموجمع کردم

قبل از مرگ بابا ومامان داشتم ولی زن ...ـ آخه تاحاالاینجور عروسکی نداشتم 
 همیشه پشت ویترین مغازه ماتشون...عمواجازه نداد حتی یکیشونو باخودم بیارم 

 ...حاال سه تاشون مال منه ...می شدم 

 .لحنش جدی شد.کنارم روتخت نشست

همه مهمتری وارزشت ازهرچیزی که من دارم بیشتره ـ تواین خونه تواز 
 ...دیگه نشنوم بگی ارزشینداری ...توبهترین دوستمی حتی ازمحسن باالتری ...

وکه سکوتم...لبامو گاز گرفتم ...یه حال عجیبی شدم ...بااین حرفش دلم لرزید
 .دیدبلندشدوبه طرف دررفت

 ...ب بخوابیخو...شب بخیر...ـ درضمن فردابرات لپ تاپ میخرم 

 ..وای لپتاپ ؟ذوقموپنهان کردم :این چی گفت

 ...ـ شب بخیر

 دیشب روبازوش...فکرکردم که برای همیشه پیشم می خوابه ...رفت اتاقش ...اه
 ...بیاد پیشم ...کاش باز دعوامون بشه ...خ خ خ ....راحت خوابیدم 

اال نه هاموبششو...بکف ...ای مرض بزندت که چی بشه ...یه دست زدم توسرکم 
 .بلندشدم لباسامو عوض کردموخوابیدم .انداختم 

بدنم دردمی ...گلوم می سوخت ...صبح باسردردزیادی از خواب بیدارشدم 
بادیدن .معصومه خانوم مشغول آشپزی بود...رفتم پایین .بابی حالی بلندشدم .کرد

 من شوکه شد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
159 

 ...ـ وای خدامرگم بده خانوم چی شدی 

 : باصدای دورگه گفتم

 ...ـ حالم بده دارم می میرم 

 دستشوروپیشونیم گذاشت 

 بایدآقاروخبرکنم .ـ وای چقدرتب داری

 دستش وگرفتم 

 ...ـ نه نمی خوادکمی استراحت کنم خوب می شم 

 .ولی توخونه قرص داریم بزاربرات بیارم ...ـ ولی خانوم حالت بده 

یدم نمی دونم چقدر خواب...ودوباره به تختم برگشتم ...به زورکمی صبحانه خوردم 
 ...آره آیدینه ...گوشاموتیز کردم ...صداهای نامفهومی می شنیدم ...

 ـ چرا خبرم نکردید 

 ...ـ آقابه خدا خانوم نذاشت زنگ بزنم بهتون 

 ـ باشه توبرومی رم ببینمش 

نفس زنان ...صدای پاشوشنیدم انگارداشت به سرعت ازپله هاباالمی آمد
 وارداتاقم شد

 چته ؟مریض شدی ؟...داـ آی

 ...چشمام به زورباز می شد

 ...کنم سرما خوردم ...فک...ـ سالم 

 جلوتر آمد مچ دستمو گرفت 
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 ...پاشوببرمت دکتر ...ـ تب داری دختر 

 .نه بابا خوب می شم ...نشستم توتختم .زیربازوموگرفت

 .سرشوتکان داد

 ـ نه نمی شه زودباش 

 مدکم لباساموبیرون کشیددستشودورکمرم حلقه کردوبردکنارک

 ...ـ بیابپوش می رم اتاقمو زودوزود میام 

 

 

 [[آیــــــــــــــــــدین]]

رم کمی ولی کا...آیدابعدازچندروزرفته مدرسه به راننده گفتم خودم میرم دنبالش 
بایدهرچه زودتربرسم هواخیلی .باسرعت زیاد به طرف مدرسش رفتم .طول کشید

خیلی دلم براش می سوزه ...ونه ی عموش برگشتیم از روزی که ازخ...سرده 
واقعابجز من کسی ونداره درسته نمی خوام چیزی بینمون باشه ولی اون االن زن 

شیطنتاش دلمو شادمیکنه خونم از یه ...منه منم باید دررفتارم تجدید نظر کنم 
ازدور آیدارودیدم ...باسرعت پیچیدم توخیابون مدرسه ...نواختی درآمده 

 ...اون پسره اینجا چه غلطی می کنه ...ردیوارمدرسه ایستاده بودکنا

ه ساکت...دارن چی به آیدامی گن چراآیدا...همون پسرمزاحم ودوتادوستاش بودند
 چراچیزی بهشون نمی گه ؟...چراسرش پایینه 

هرکدام یه گوله برف زدن به صورت وبدن ...ـ ای نامردامی کشمتون 
 صورتش  آیدادستشوگرفت جلوی...آیدا
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 ... می کشتم لعنتی...بی اختیارفریادزدم ...محکم زدم روفرمان ...آتیش گرفتم 

بدون اینکه درشوببندم یورش بردم طرفشون از پشت ...ماشینوکج پارک کردم 
 خراب شدم روسرش 

 ...ـ لعنتی می کشمت

هرسه ریختن سرم هم زدم هم خوردم سه نفر ...یه مشت حواله صورتش کردم 
همونی که دفعه ی قبل .صدای جیغ آیدابلند شدبازومو گرفت ...به یکی 

آیداباهاش دعواکرده بودوگرفتم وانداختم توبرفا نشستم روشکمش  بامشت 
با وساطت مردم از هم جداشدیم چند ...صورتش وخونی مالی کردم 

آیدادستاشودور کمرم حلقه کرده بودوباگریه به من ...چندنفرمنو..نفراوناروگرفتن 
 فریادزدم ...ومحکم  توبغلم گرفتمش ...بدنش می لرزید...ده بودچسبی

 فقط یه باردیگه دراین مدرسه ببینمت نیستت می کنم ...ـ اگه یه باردیگه 

 پسره دادزد 

 ـ خرکی باشی ها؟

 ...ـ خرعمته عوضی 

 :پسرروبه آیداگفت 

ـ بابچه خوشکال می پری راستشوبگو چقدبهت می ده بگونرخت هرچی هست 
 ات کنارمیایم باه

هجوم بردم ی مشت روانه ی ...باشنیدن این حرف دیوانه شدم آیداروکنارزدم 
 .نعره کشیدم...خون بود که می زدبیرون ...دماغ خوش فرمش کردم 

 ...می کشمت...ـ کثافت چه زری زدی زنمه عوضی 
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 خالصه باهربدبختی که...پسراوقتی حرفموشنیدن بادهان باز خیره شدن به ما
به سرعت رانندگی می کردم کنارلبم ...سوارماشین شدیم ...زهم جداشدیم بودا

چشمم به جاده ...خون می آمد دستمالی از روداشبردبرداشتم گذاشتم رولبم 
 :آیدا باگریه گفت.بود

 ...سرموتکان دادم ...اونا...ـ به خدامن کاری نکردم 

 ...خودتوناراحت نکن ...ـ هششششش می دونم 

نگاهی به صورت قرمزش کرم که به خاطرپرتاب برف ...ردهمش مف مفمی ک
 ...قلبم به دردآمد...اینجوری شده بود

حاالچراسرتوپایین انداختی وگذاشتی ...ـ آخه من موندم تواون روزاوناروزدی 
 ..باهات اینجوررفتارکنن

 :باگریه گفت.هق هق کرد

 ...ت کاریه دخترخوب نیس...ـ خودت گفتی کارم مثل التای توخیابون 

 ...به شدت سرموبه طرفش چرخوندم 

 ؟...ـ یعنی تواینقدر به حرف من گوش میدی

 ...ـ اهم 

نمی دونم چی تووجوداین دخترهست که من بعضی وقتابراش ضعف می کنم 
دلم ...اینکه بعضی وقتاحاضرجواب میشه و...پاکی بچه بازیاش ...معصومیت ...

بعضی وقتا م حرف گوش کن می شه ...می خوادیاسراونوبکوبم به دیواریاسرخودمو
 ...هم شکنندس هم قویه ...موندم چطورباهاش رفتارکنم...

 ««فصل پنجم»»
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 [[آیـــــــــــــدا]]

از اون شب که باهم دست ...بعدازماجرای اون روزفهمیدم که برای آیدین مهمم 
م یاشاید...درسته هنوز اخمووبامن زیاد...رفتارش عوض شد"دوستی دادیم واقعا

تصمیم گرفتم که ...ولی توخونش آرامم ...بعضی روزااصالباهام حرف نمی زنه 
ه نه به خاطرکتکی ک...درسموبهترکنم دیگه تومدرسه آروم بودم وحرف گوش کن 

بلکه می خواستم ثابت کنم منم می تونم بچه درس خون بشم ...خورده بودم 
فت وخوش تیپ ازصبح بعدازماجرای اون روزدم مدرسه دوتابادیگاردگردن کل...

وقتی باهاشون سوارماشین می شدم بچه هاحسرتمومی ...تاظهرکشیک می دادن 
فقط میگفتم داییم ...درجواب سوالهای زیادساراوبچه های دیگه ...خوردن 

 ...اینجوری خواسته  

نمی دونم چراهیج وقت ...آیدین بعضی وقتا به مهمونی شبانه می رفت 
 ...منوباخودش نمی برد

ه اجازه نداشتم خونه ی عموبرم فقط بعضی وقتهاتلفنی باساغردرتماس بودم دیگ
بعضی ...شبهابی خواب شده بودم ...از این یه نواختی خسته شدم ...

 روزوبه امید شب سپری...شبازانوموبغل می کردمو یه گوشه تخت می نشستم 
ولی وقتی ...می کردم که آیدین ازدربیادداخل درسته خشک ورسمی بود 

بهش  یه حسی..قلبم تندتندمی زد.پاشوداخل می گذاشت تمام غمام پرمی کشید
 نمی دونم چه حسی ؟...داشتم 

 ...ولی باز خوشحال نبودم ..بعضی روزابایاسی بیرون می رفتم 

م شم بایدیه جوری جی...ولی چطوربرم ...فرداسالگردوالدینمه بایدبرم سرمزارشون 
ولی بادیگارداموچه کنم ؟از صبح ...جیم میشم  آره زنگ آخرکه ورزش داریم...برم 

سرم روی میزبودوبه ...حالم خرابه امروزباباومامانمو ازدست می دموتنهامی شم 
 دستی محکم خوردروشونم ...بدبختیام فکرمی کردم
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 ـ هی عاشق شدی جیگر؟

 دستاموگرفت...نگران کنارم نشست ...چشمای اشکیموبه سارادوختم 

 ت خوب نیست؟حال...ـ آیداچی شده

 باصدای بلندهق هق کردم ...خودموانداختم بغلش 

 ...ـ نه خوب نیستم 

 دستی روی سرم کشید

 ـ آخه چرا؟چی شده ؟

می ...ولی نمی دنم چطورازدست بادیگاردام دربرم ...خانوادمه .ـ امروزسالگرد
 خوام برمسرمزارشون 

 مگه اون نمیادسرمزارخواهرش ؟...ـ خوب بادایت برو

 ...نی اینقدرکارداره که نمی تونه ـ نه یع

 دستاوگرفتم 

 ...ـ ساراکمکم کن یه جوری جیم شم 

 .کمی لبشوگازگرفت چشماشوبه اطراف چرخوند

 باچادربرو ...ـ آهان فهمیدم 

 :باتعجب گفتم...اشکاموپاک کردم 

 ؟...ـ باچادر ؟چادرازکجابیاریم 

ی که اوناشک نمی کنن ـ آره توچادرمی پوشی وازمدرسه میری بیرون از اونجای
 ...نگران نباش ...ازیکی می گیریم ...توباشی  راحت می تونی دربری 
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ه ی...بانقشه ی ساراازمدرسه زدم بیرون دوساعت وقت داشتم برگردم مدرسه 
ز راننده ا...ماشین دربست گرفتم سرراهم چندشاخه گل ویه شیشه گالب گرفتم 

 رمزارشون بین هردوشون ایستادم رسیدم س...خواستم بمنوه تامنوبرگردونه 

 ...سالم مامان ...ـ سالم بابا

ابایی ببین ب...زانوزدم باهق هق گلهاروپرپر کردم اول قبرمامانوشستموبعدقبربابارو
 آمدم..ببینید منونگاه کنید...مامان دخترگیس گالبتونت آمده ...من آومدم

دم مامان عروس ش...مامان یادتت همیشه می گفتی عروس بشی ایشا...پیشتون 
بدم .اشک تمام صورتم خیس کرده بود...آیدین منوزد...باباتونبودی ...
مامان نمی دونی شب عروسیم .گریه هام شدیدترشد...هنوزجاش دردداره .زد

ان مام...آره شوهرم...نبودی دستموبزاری تودست شوهرم...بابا ...چقدرترسیدم 
 ...شوهرم منودوست نداره 

او دستاموبازکردم ی دستم روی قبرسردباب...پشت درازکشیدم وسط دوتاییشون به 
منم می خوام پیش ...خوبه حاالباهم می خوابیم ...دست دیگموروقبرمامان

مامان ...ماماااان...ماماااااان...بابااااا...بابااااا...جیغ زدم...شماباشم 
گینه لم سنغم د...ولی نه ...زارزدموگریه کردم اینقدرکه غموغصم کم بشه ...خوبم

مهم من یتیم بودم ....صدام دورگه شده بودگلوم دردمی کردولی اینامهم نبود ...
 صدای کسی روشنیدم ...که تودنیابه این بزرگی بی کسم

 ...مریض می شی...بسه ...ـ پاشودخترم 

 .سرموبلند کردم تاصاحب صداروببینم همون راننده تاکسی بود

 تاحالهمه ی این...اگه به گریه کردن بود...پاشو گلم ...ـ دخترم خداصبرت بده 
 .رفتگان زنده شده بودن 
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وسه ی باگریه اول ب...بی رمق نشستم نگاه پرحسرتم وبه سنگ قبرمامان دوختم 
ده لباسام خیس ش...به ساعت رومچم نگاه کردم ...روقبرمامان وبعدبابا کاشتم 

 .بود

مردمیان سال باموهای  راننده که...ـ وای دیرم شد توروخدامنوزودتربسونید
 دشون خدابیامرز ...بریم دخترم .فاتحه ی دادوبلندشد.سری تکان داد.جوگندمی بود

 ...ـ ممنون 

آیدین منومی کشه ...وای دیرم شده بودزنگ مدرسه خورده حاالچکارکنم 
 :بانگرانی گفتم ...

 ـ آقاتوروخدازودبریددیرم شد

 ...ـ باشه دخترم بگوکجابرم 

چون خیلی دیرشده بودآدرس ...خدابرای بچه هاش نگهش داره ...چه مهربانه 
یک ساعت گذشته حتما تاحاالآیدین فهمیده ...وای چقدر ترافیکه ...خونه رودادم 

 ...خدابه دادم برسه ..ازدلهوربدنم می لرزید ...

 

 [[آیــــــــــــــــــــــــــدین]]

 .سریه جلسه ی مهم بودم که داودزنگ زد

 ...ـ بله

 ...سالم آقا...سـ 

 ..از سالم کردنش فهمیدم بایدچیزی شده باشه 

 ـ هاچی شده زودبگو؟
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 ....آیداخانوم ...راستش ...آقا...ـ آقا

 زدم فریاد..باشنیدن اسم آیدادیونه شدم صندلی وپرت کردم عقب وبلندشدم 

 ـ آیداچی ؟دحرف بزن 

 ...ـ راستش آقانیست 

 ـنیست ؟؟یعنی چه نیست ؟

 ...به خدااز دم مدرسه جم نخوردیم ...روزیروکردیم ـ آقامدرسه 

کتموبرداشتم بدون توجه به مهمانهای خارجی که بادهن بازبه حرکات دیوانه وارمن 
 ...نه...خدا...نه ...نکنه رغیبام ...چشم دوخته بودن از اتاق زدم بیرون 

 ؟..ـ من دارم میام مدرسه همه جاروخوب گشتید

 .کردیم ـ بله آقا  مدرسه روزیرو

 .نعره ی بلندی کشیدم..سوارآسان سورشدم 

 ...نابودتون می کنم ...ـ مگه دستم بهتون نرسه 

عنی ی...خدایا...سوارماشین شدم به سرعت نور حرکت کردم ...گوشی قطع کردم 
توکارجدیدم رغبای بدی داشتم دست ...می ترسیدم دزدیده باشنش ...چی شده 

رسیدم تاپیاده شدم یکی یه سیلی محکم به مدرسه ...به هرکاری می زدن 
از چندنفردیگه ام کمک گرفتم که دنبالش بگردن ...خوابوندم توگوش دوتایشون 

دیگه داشتم دیونه می شدم کالفه دستی توموهام ...رفتیم خونه اونجام نبود ...
 نمی..؟وای وای نکه فرارکرده.خدایا چکار کنم آخه این بچه کجاست ...کشیدم 

اینقدر نگرانش شدم ؟دم درویال داشتم تقسیم گروه می کردم که کی دونم چرا 
ه چشماموکوچیک کردم تاببینم کی توش...کجاروبگرده که یه تاکسی دم درایستاد

حال خوشی نداشت ...آیداست که داره از ماشین میادپایین ...شکرت...خدایا...
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 از اینکه...احساس کردم می لرزه ...لباساش خیس بود...چشماش قرمزشده بود
 ولی بایدجواب بده کجابوده ؟...برگشته خوش حال شدم 

 

 [[آیـــــــــــــــــــــــدا]]

چهره ی .یاخدااینجاچه خبره ؟ باچندتامردداشت حرف میزد...بالخره رسیدم 
که خشکش  زد باترس کرایه راننده رودادم وپیاده ...عصبانی وترسناکی داشت 

کمی ...آیدین چندقدم جلوآمد وایستاد ...دادم برس خدایا به:زیرلب گفتم...شدم 
خیره به من شدیهواین شیر آمدطرفم دسته ی کولمو صفت گرفتم تومشتم 

ای باصد...سیلیش توصورتم فرودآمد نقش زمین شدم .هنوزبهم نرسیده بود
 خفیفی 

چنان خوردم زمین که کمرم دردگرفت پوست کف دستمم رفت ...ـ ای کمرم 
گ که ر .اینقدعصبانی بود ...ویقممو گرفت از زمین بلندم کردخیزبرداشت ...

صورتش و به صورتم نزدیک ...گردنش بیرون زده بود وصورتش سرخ شده بود
 کردچنان فریادکشیدکه چشماموبستم 

 ها؟...ـ کدوم گوری بودی تاحاال 

 ...راننده که هنوز نرفته بود پیاده شد...الل شده بودم 

 ...ـ نزن آقاگناه داره 

 ـ آیدین یقموول کردوبه طرفش چرخیددستاشوبه کمرزد

 ـ شما کی باشید؟

خودم بردمش ...این دختربیچاره جای بدی نبود...ـ من راننده ی تاکسی
 ...آیدین تندی سرش وبرگردوند...سرمزارپدرومادرش 
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 ؟.ـ رفته بودی سرمزار

 دستموگذاشتم جای سیلی باسرجواب دادم 

 ..؟.تی ـ خوب چراازقبل به من نگف

 ...بازم جوابی ندادم 

 ...حاالبرو تو ...ـ خیل خب 

 معصومه خانوم نگران...بدون اینکه به اطراف نگاه کنم باسرعت دویدم توخونه 
 آمدجلو 

 ـ وای خانووووم خداروشکربرگشتید؟

جوابی ندادم پله هارودویدو به اتاقم پناه بردم اولین کاری که کردم دروقفل کردم 
ردم کولموپرت ک...کلیدوگرفتم تومشتم ...ان سالم به درنمی برم این دفعه ج...
رفتم اونطرف تخت نشستم زانوهامو بغل کردم ..روزمین چون تختم وسط اتاق بود.

صدای پاهای آیدین ...بابا کمکم کن...سرموباالگرفتم ...مثل بیدمیلرزیدم...
 ..ددست گیره ی دروتکان دا...هرلحظه منوبه مرگ نزدیک ترمی کرد 

دستامومشت کردموجلوی صورتم  تمام بدنم می لرزید ...دروبازکن ...آیدااا...ـ آیدا
 چندضربه محکم به درزد...اشک تمام صورتم خیس کرده بود

 ...باتوام دروبازکن...ـ آیدا

داقطع کمی بعد ص...چندبارباصدای بلند صدام زدبه درکوبید...زبانم بندآمده بود
هنوز نفس راحتموبیرون نداده ...رکنم خسته شدفک...شد نفس راحتی کشیدم 

 آیدین باقدمهای...ـ یاامام غریب ...صدای کلیدی توی درآمد ودربازشد...بودم که 
 بلند خودشوبهم رسون 
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یده باصدایی که به زورشن...جیغ زدم دستاموگرفتم روسرم چشمامو محکم بستم 
 می شدگفتم 

 ...ـ توروخدانزن :

ده نفسام تندتند ش...احساس می کردم دارم ازحال می رم اینقدرترسیده بودم که 
چنان جیغ ...دستش رودستم نشست ...لرزبدنم شدید ترشده بود ...بود 

 ...زدموخودمو به عقب کشید شوکه شد

 ...چرااینجوری می کنی کاریدندارم نترس...ـ آیدا

 همش ازش...چقدبدبختم آخه اینم شوهره من دارم .صدای گریه هام بلندشد
 میترسم 

 ِ نمی  شوکه شدم...جلوآمدوبایه حرکت منوکشیدتوبغلش ...گفت کاریم نداره؟...ا
موهامونوازش .آروم مقنعه موازسرم کشی...دونستم چه واکنشی نشون بدم 

 ؟صداش توگوشم پیچید ...یعنی چه ؟؟؟خل شده چرامنو نمی زنه ...کرد

د چرانگفتی سالگر ـ آخه خانوم کوچولونمی گی بیخبربری من نگران می شم ؟
راننده ی تاکسی بهم ...پدرومادرته اگه می دونستم خودم می بردمت 

فکرکردم دوباره فرارکردی ...ـ خیلی...خیلی ترسیدم آیدا..کجابودی .گفت
رو دیگم بدون اطالع من جایی ن...حاالپاشولباساتوعوض کن دست صورتتو بشو...

 ...باشه 

بوی ...حتی نازمم کرد...آیدین منونزد...ازمن جداشدتمام مدت سرم توسینش بود
 :باصدای دورگه ی گفتم...عطرش منوآرام کردنفسم یک نواخت شد

 .ـ ببخشید نمی خواستم دیربرگردم ولی زمان ازدستم رفت

 ...ـ اینباراشکالی نداره ولی دفعه ی بعدنمی بخشمت ها
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 .که دل طوفانیم آرام شد .لبخندشیرینی زد...دستمو گرفت وبلندم کرد

 ...ـ نگاش کن ببین باخودت چه کردی؟زودباش لباسات خیسه مریض میشی

راست میگه لباسام خیس وکثیف شده ...به خودم نگاه کردم ...مفموباالکشیدم 
آهی ...امروز برام خیلی بدبود...لبخند تلخی زدم دوباره یادوالدینم افتادم ...بود

دکمه ی پالتومو .شددوباراشک بودکه مهمون صورتم ...ازته قلبم کشیدم 
 ...آیدین اخمی کردوگفت ـ بازچته ؟من که کاریدندارم ...ازتنم درآوردم ...بازکردم

باتمام غم دلم وصدای ...نشستم روتخت به چشمای خوش رنگش چشم دوختم
 :لرزان گفتم 

 ...نمی تونم آروم بشم ...ـ امروز بدترین روزعمرمه 

کاش منوباخودشون می ...ده امروزداغ دلم تازه ش...هق هقام بلند شد
 ...کاش منم می مردم ...صورتموتودستام پشوندم ...بردن

ه آروم دستاشودورشونه هام حلق...فهمیدم پیشم نشسته .تختم باالوپایین شد
ی بایه دستش آروم پشتمونواز م...سرش کنارگوشم بود...کردمنوتوبغلش کشید

 ...کرد

 هیچ وقت نگوکاش...گریه نکن  بسه دیگه...آروم باش عزیزم ...ـ هیششششش
 ...منم می رفتم 

 ...انگارداشت به زورمی خندید...تن صداش عوض شد

ی چ...اومممممم....؟کی بای آدم اخمووبداخالق و.ـ اگه تونبودی من چکارمی کردم
 ...غول بیابونی مثل من سرمی کرد...بود؟آهان 
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م امودورکمرش گرفتدست...ازحرفش خندم گردتمام الغابی که بهش دادموبلدبود
باورم نمی شدکسی که تاهمین ..امروز .چقدراین آغوش آرامش بخش بود...

 ...حاالسنگ صبورم شده...چندلحظه پیش ازش فرارکردم 

نفساش به ...چشمام خیره شد .به.کمی ازخودش فاصله داد.شونه هاموگرفت
 ...صورتم می خورد

ی ی اینجور که توبی قراری می کنفکرمی کن...باشه ...دیگه گریه نکن ...ـ خانومی 
می فهمی ؟خداخواسته ...اوناروناراحت نمی کنی؟رفتن اونا دست خودشون نبوده 

 ...کنپس دیگه بی قراری ن....تامنوازتنهایی دربیاری ...توببمونی تا زندگی کنی 

  واز اتاق بیرون رفت.بالبخنداز تخت فاصله گرفت .اشکاموپاک سرموبوسید

ته دلم از خداممنون شدم ...م چه خوب دل طوفانیموآروم کردباحرفاش آرام شد
 ...که حاالآیدین ودارم

بیشتراز یک ماه به عیدمونده هواداره ...گذشت...اون روزم گذشت روزهای بعدم 
ن دیگه او...کمک خوب می شه زمستان امسال پرازهیجانوتغییرتوزندگیم بود

 ...آیدای شلوغ نبودم 

میگه کارای ...ازحاالخونه تکونی عیدوشروع کرده معصومه خانوم وخانوادش 
مان خیلی ز ...راستم می گه خونه به این بزرگی ...زیادی هست که بایدانجام بدن

بااجازه ی آیدین برای کارای .آقااحمدوپسرش رامین که کپ باباش بود...می بره
سخت منزل آمده بودن رامین بعداز خدمت سربازی توشرکت آیدین مشغول شده 

پدروپسرمشغول پایین کشیدن پرده هابودن که .پسرخوب سربه زیری بود.دبو
 ...برای خشک شویی ببرن

رم دوستدا.این روزابدجوری انتظارورودشومیکشم ...آیدین باعجله واردخونه شد
ه اجازه ک...ولی افسوس که ...یه دل سیرماچش کنم .وقتی واردمیشه بپرم بغلش 
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وقتی توخونست آرومم وقتی سرم غیرتی ...یه احساس خوب بهش دارم ...ندارم
 وقتی می...وقتی نیست زمان برام نمی گذره ...میشه دلم براش ضعف می ره 

ددل کاش کسی بودباهاش در ...بینمش قلبم محکم خودشوبه دیوارسینم می کوبه 
من عاشــــــــــــــــــق ...آره ...آره ...وصدافسوس ...می کردم ولی افسوس 

آقااحمدچهارپایه روگرفته ...یه مردمغرورکه آب شدن منونمی بینه  عاشق...شدم 
 رامینم روچهارپایه باورودآقای اخموهردودست به سینه ایستادن وسالم دادن .بود

 ـ سالم آقا

 ..آیدین کمی به اطرافش چرخید

 ...ـ سالم خسته نباشید

 ...ممنون آقا:آقااحمد

 .منم جلورفتم

 .ـ سالم خسته نباشید

 .لبخندی زد.یستادکنارم ا

 ؟.امروز چه کاراکردی ...ـ به سالم بانــــــــــــــو

 لبخندی زدم شونمو باالانداختم 

 ...فقط ول می چرخم بی کارنباشم .ـ منکه کاری نمی کنم 

 از پله هاباالرفت.باخنده ای که دلودینمو به بادمی داد

 ...بیاباالکارت دارم ...ـ خوبه 

 .. توپ قرمز برفی پرت کردم

 ...ـ برفی بروبازی کن 
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های  چشم که به عضله...دکمه های لباسشو باز کرد.کتش ودرآورد...دنبالش رفتم 
 ...آب گلوموبه ستختی قورت دادم ...خشکم زد .سینش افتاد

 ...خوردی منو...کجایی ؟بیابیرون ...ـ هوی آیدا

 هول شدم

 ...ـ هاااااا

 ...کن ببین چی می گمگوش ...ـ هیچی می گم اگه دیدزدنت تمام شد

 ...سربه زیرشدم ...ازخجالت لبموگاز گرفتم 

ی می عضله ی سینش خودنمای.که چسبش بود.لباسشوباژاکت شکالتی عوض کرد
همینطورکه تعویض لباس می ...کت اسپرت کبریتی قهوه ایی پوشید.کرد
 :گفت.کرد

 که بگم صدادت کردم...یه جلسه ی مهم دارم ...عجله دارم بایدبرگردم شرکت 
توام اگه دوست داری می تونی به دلخواه خودت ...برای عیدباباومامان میان 

دکوراسیون چه می دونم تعویض  کابینت یاپرده هاهرکاری که دوست داری برای 
 ...می خوام برای عیدهمه چیز آماده باشه...نگران پولشم نباش ...خونه انجام بدی

 .یدچشماموبه اطراف چرخ...لباموجمع کردم 

 ...همه چی خوبه فکرکنم اگه تمیزبشن نیازی به تعویض نداره .ـ اممم

 .سرشوتندتندتکان داد

 ...درهرصورت توخانوم خونه ای هرکاری که دوست داری بکن ...ـ باشه

 ...مدارکی وتوکیفش گذاشت
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ازاتاق زدبیرون منم دنبالش ازپله هارفتم ...ـ من خیلی عجله دارم بایدبرم 
 فم چرخیدبه طر ...پایین

م راستش دم عیدسر ...ـ راستی فکرلباس چیزایی که الزم داری برای خودت باش 
خیلی شلوغه برای این چیزاوقت ندارم به یاسمین سفارش کردم هروقت تونست 

 ...توروبرای خریدببره

 به ساعتش نگاه کرد

 .ـ وای دیرم شد

م ن داری دیونآیدی...نفس حبس شدمو بیرون دادم ...به سرعت ازخونه بیرون زد
تامن ...کاش منومی زدی ...کاش مثل قبل بداخالق می شدی ...می کنی 

دلم می خواست توبغلش جابگیرم وبه عضله هاش ...حاالاینجوری نمی شدم 
پاهام سست ...دلمو چنگ زدم نمی دونم چرا یهودلم شورافتاد ...دست بکشم 

 ...چراقلبم تیرمی کشه...وای خدا ...شدوروپله هانشستم 

چون می دونستم شام نمیادبه اصرارخانواده ی معصومه .تاشب تودلم آشوب بود
معصومه خانوم وآرزومثل ...خانوم بامن شام خوردن بعدازشام آقایون رفتن 

عقربه های ساعت دور می زدولی .پیشم موندن.شبهایی که آیدین دیربرمی گشت
کان پاهام تندتندت پوست لبمومی جویدم..دلم شورافتاد...هنوز آیدین برنگشت 

برفها آب شده بودن استخر تمیزشده ...رفتم پشت پنجره ایستادم ...می خورد
دستمو مشت کردم وگذاشتم توسینم ...همه چیزدرآرامش بودبجزاین دل من ...بود
ه طرف بانگرانی ب...دارم ازنگرانی قلبم میادتودهنم ...کجایی ؟چرانمیای...آیدین ...

 ..معصومه خانوم چرخیدم 

 نمیا؟...ـ چرا

 آمدکنارم دستاموگرفت.معصومه خانوم که نگرانی منودید
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 ...شایدرفته مهمونی..کمکم پیداش می شه ..ـ آروم باش دخترم

 ...دلم مثل سیروسرکه می جوشه .ـ نه اگه می رفت می گفت

 .روخاموش کردtvآرزو

 ...قبل ازاینکه شما بیاید معموال دیربرمی گشت...ـ شایدررفته مهمونی 

 :نگرن تر گفتم...دستمو جلودهنم گرفتم

 ...ـ نمی دونم چی بگم ولی حس خوبی ندارم 

به ساعت سلطنتی روی دیوار خیره ...لبام به خون افتاده بود...توخونه قدم میزدم 
مثل برق زدها رفتم طرف .نصف شب شده ولی خبری نیست2ساعت ...شدم 

اون بایدبدون چی شده ...بادستای لرزون شماره ی محسن وگرفتم...گوشی 
 باهمون بوق اول جواب داد...

 ـ بله 

 آیدا هستم ...محسن ...ـ سالم 

 ـ سالم آیداجان هنوز نخوابیدی ؟

 ...نگرانشم...آیدین هنوزنیامده خونه...راستش آیدین ...ـ نه

 ...صداش گرفته به نظرمی رسید

 ...میاد...ـ نگران نباش خواهرکوچولو

 .تاشکام تمام صورتمو شس

 ـ ازش خبرداری ؟درسته؟
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امشب نمی تونه ...تاحاالباهم بودیم ...حالشم خوبه...ـ آره عزیزم خبردارم 
 .بیادخونه 

ی بوی خوبی نم...اینجور حرف زدنا ...نشستم روزمین .گوشی تودستم لیزخورد
گوشی ومحکم تودستم ...آرزوتندی خودشونوبه من رسوندن.معصومه خانوم .داد

 گرفتم 

 گوشی دستت؟...آیدا...ـ الو

تاحاالهیچ وقت شباتنهام ...نکنه چیزیش شده؟.یعنی چی نمیاد...ـ آره دستمه 
 می دونه من ازتاریکی می ترسم ...نزاشته 

 ...گوشیشوجواب نمیده...باهق هق گفتم 

 .ازکنبیادروب.حاالم سرخیابونیم ...ـ نگران نباش منویاسی داریم میایم پیشت

 .تعجب کردم

 ؟ ـ راست میگی

 ...ـ اره عزیزم دروبازکن

 گوشی وزمین گذاشتم 

 خانوم چی شده ؟:آرزو

 به طرف آیفن رفتم

 ...ـ نمی دونم 

فتم ر ...منتظر ورودمحسن ویاسی شدم.اشکاموبادست پس زدم شالموپوشیدم 
آخه چی شده که محسن ویاسی این وقت شب آمدن ...جلودر ورودی ایستادم 
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هنوز پاشونوداخل .خانوموآرزودیده می شد نگرانی توچهره ی معصومه...اینجا
 نگذاشته بودن بانگرانی پرسیدم 

 ؟.ـ آ یدین کجاست

 .محسن لبخندی زدودستمو گرفت

 ...دوم نبینم اشک بریزی ها...ـ اول سالم آبجی کوچیکه

 به خودم آمدم

 بفرمایید...ـ ببخشیدیادم رفت سالم کنم 

 یاسمین بغلم کرد

 چته تو؟...ـ سالم گلم 

 ...سی نگرانم ـ یا

 :بالحنی که آرومم کنه گفت...هنوزدستم تودست محسن بود

به یاسی  نگاهی...باهم رفتیم روی کاناپه نشستیم ...ـ ای بابا آیدین ارزششونداره 
 دقلبم لرزی.نگاهش نگران بود.حرکاتشوزیرنظرداشتم .دستاموفشارداد.کرد

 ـ توروخداچیزی شده ؟

 یاسی حرفموقطع کرد

 ..چیزی نشده ـ نه عزیزم 

نفسشوبه حالت فوت بیرون .لباشوبه هم فشورد..محسن دیدی به اطراف زد
 به چشمام خیره شد.داد
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قبلش بگم قوی ...چیزی که می خوابم بگم کمی سخته ...راستش ...ـ آیداجان 
 ..باش وبزارحرفم تموم بشه 

 باسرجوابشودادم منتظرشدم ادامه بده .

موقعه ای که ازخونه می زنه ...ه مدارکشوببرهـ راستش عصری که آیدین میادخون
 ...بیرون سرهمین خیابون خودتون بایه ماشین حمل شیر تصادف می کنه 

 ولی صدایی نمی شنیدم...دیگه چیزی نمی شنیدم لبهای محسن تکان می خورد
ه به باآبی ک...نمی دونم چقدرگذشت ...دیگه چیزی نفهمیدم .یاسی بغلم کرد...

 ...همه نگران روی سرم بودن ...دچشمامو باز کردم صورتم پاشیده ش

 ...جیغ زدم...نه...نه ...پس آیدین کوش مُــــــــــرد

 ...نه آیدین من مُرده ...ـ آیدین 

 ...به سروصورتم جنگ زدم 

حاالکه عاشق شدم ..؟.آیدینوچرابردی...باباموبردی مامانمو بردی ...ـ خداااا
یلی باس...وجیغ می زدم ...روصورتمومی کوبیدم حاالکه دوسش دارم محکم به س...

 فریادزد...محکم محسن توصورتم به خودم آمدم 

 ـ آیدا آروم باش آیدین حالش خوبه به خدازندس 

 ـ سرموتکان دادم 

 ؟.اگه حالش خوبه چرانیومده خونه ...ـ نه دروغ می گی 

ذاشت قندو گ معصومه خانوم لیوان آب...یاسمین دستاموگرفته بودکه خودمونزنم 
دستامواز دست یاسی کندم محکم دست محسن ...کنارلبم به زورکمی خوردم 

 وگرفتم التماس کردم 
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 ...توروخدا...ـ توروخدامنوببرپیشش 

 

 محسن بازوهاموگرفت 

حاالم بیمارستانه ازهمون غروب خودم ...ـ باورکن زندس فقط کمی زخمی شده 
حاالم ...خیالت راحت باشه ...پیشتتازه خودش منوفرستادبیام ...پیشش  بودم 

 .آماده شوبریم پیشش

سریع ازجام پاشدم اشکاموباپشت دست کنارزدم پله هارودوتادوتایکی کردم 
 زودآماده شدم وبرگشتم 

 ..ـ بریم من آمادم

یاسی برای اینکه تنها نباشم کنارم نشست تمام مدت ...تابیمارستان گریه کردم 
به ...سن با اخم وناراحتی رانندگی می کردسرم توبغلش بودوزارمی زدم مح

هنوز ماشین خوب پارک نشده بودکه خودمو پرت کردم بیرون ...بیمارستان رسیدیم
وبه طرف درورودی ...ولی سریع بلند شدم ...چهاردست وپاافتادم زمین ...

 .محسن دادزد...بیمارستان دویدم 

 ...یه چیزیت میشه ها...ـ صبرکن 

 محسن ویاسی هم دنبالم دویدن ....ولی من توجه نکردم 

 صبرکن دختر:ـ محسن 

چون نمی دونستم کدام اتاقه نفس ...من فقط می خواستم روی ماه آیدینموببینم 
 .زنان ایستادم تامحسن ویاسی بهم برسن

 ...محسن سری تکان داد
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 ؟.آیدین ازدست توچی میکشه ...صبرکن ...ـ وای آیدا

یعنی االن می تونم ببینمش ...م دنبالش محسن جلورفت من...جوابی ندادم 
 :کنارایستادباصدای آرام گفت.دست محسن رودست گیره بود.؟دراتاقی بازشد..

 ...ـ فکرکنم خوابه 

ازگرفتم لبموگ...یه لحظه قلبم تندتندزدبه دیوارسینم ...باقدمهای لرزان واردشدم 
شم سر .ه بوددست وپای چپش گچ وبانداژشد...قامت بلند آیدین روتخت بود...

خدایا ...آرام جلورفتم ...افتاد.اشک ازروگونم غلطید...لبام لرزید...باند پیچی بود
ی صدای ب.باصدای پام چشمهای به رنگ دریاشوبازکرد...آیدین زندس ...شکرت 

 .جونش گوشمونوازش داد

 تویی ؟...ـ آیدا 

رتشو وبی اختاردویدم طرفش خودمو انداختم روسینش سرموبلندکردمو چندبارص
 :بریده بریده گفتم...اشک ریختم وهق هق کردم ...بوسیدم 

 نگفتی من تنهایی چکارکنم ؟...خوبی چرااینجوری شدی ...آیدین ...ـ آی

 ...دست سالمش که سرم بهش وصل بودباالآوردوکشیدروسرم

گفتی برم ...خودت نفرینم کردی ...یادته ...من خوبم ...ـ گریه نکن خانومی 
 ...ت وپام بشکنه زیرماشین ودس

 به زورخنده ی بی جونی کرد

 ...خدایی داری آیدا...ـ عجب 

 ...سرموبلندکردم اشکاموپاک کردم
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من کی باشم که خدابه حرفم گوش ...اگه از ته دل گفته باشم ...خدامنوبکشه 
 ...بده

 .محسن دستی به شونم کشید...محسن ویاسی جلوآمدن 

حالت چطور ...هفت جدموآوردجلوچشمم ـ داداش تاحالیش کردم که حالت خوبه
 درکه نداری؟

 .لب خندکم رنگی زد.آیدین نگاه بی جونشوبه من دوخت

 ...ـ آیداس دیگه به زوربایدهمه چیوحالیش کنی 

 لبموجمع کردم ...مفموباالکشیدم صورتموپاک کردم

 ..؟؟.ـ یعنی چی ؟یعنی من خنگم

 یاسمین جلوآمدشونموگرفت وخندید

این مردااز خودخواهیشونه اینجوری حرف می ...لیم باهوشی ـ نه عزیزم توخی
 ...زنن

فتم سرموگر .وای چراسرم گیج می ره...احساس کردم حرفاشونو نامفهوم می شنوم 
 روبه محسن کرد...آیدین که نگاهش به من بود...بین دستام 

 ـ محسن ببین چشه ؟

 ...محسن به طرفم چرخیدبازوموگرفت 

 اره؟ـ آیدا چیه جاییددرد د

 حالم بهم می خوره ...ـ سرم 

 محسن روبه یاسی کرد
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 ـ یاسی برویه فشارسنج بیار

 پرستارشیفت همراه یاسی واردشد...کمک کردروتخت بغلی آیدین درازکشیدم 

 ـ آقای دکتر مشکلی پیش آمده 

 .ـ نه چیزی نیست 

 فشارسنجو ازپرستارگرفت وفشارمو چک کرد

 ـ سرشوتکون داد

 ...تی فشارت خیلی پایینه ـ بالخره خودتوکش

 .روبه پرستارکرد

 ...ـ یه سرم بامخلفات بیارخودم وصل می کنم 

 ...نمی خوام..ـ وای سرُم نه 

 آیدین نگران پرسید

ـ محسن چششه فشارش افتاده ؟توروخداهواش وداشته باش از آمپولوسرُم می 
 ...ترسه

 .محسن لبخندی زد

 میشه بدبراش سرم بزنم ؟...م داداششم آیدادخترقوییه تازه من...ـ نگران نباش 

 باصدای بی حال گفتم 

 ...نخیرمن از آمپول می ترسم ...ـ آره منم گوشام مخملیه 

به قول محسن چندتاآمپول زدتوسرم ...بالخره سرمو خوردم ...همه زدن زیرخنده 
 ...که بهش می گفت مخلفات
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 .محسن بلندخندید

 ...ـ حاالتوام کنارشوهرت بخواب

 یاسمین کردروبه 

این زن وشوهرخوش بخت امشب مهمان ماهستن .ـ عزیزم توام برواستراحت کن 
 ...بایدباقرص وآمپول حسابی ازشون پزیرایی کنیم

رام آیدین که کلی آ.کمی بعدیاسمین شب بخیرگفت ورفت...همه زدیم زیرخنده 
بخش براش زده بودن به خواب رفت محسن تاتمام شدن سرمم پیشم 

 ...ی آرامی که آیدین بیدارنشه باصدا.موند

 ...اگه کاری داشتی من تواتاقم هستم خبرم کن...ـ بگیربخواب آیدینم خوابه 

 خیلی زحمت کشیدی ...ـ باشه ممنون 

 ـ خواهش می کنم شب بخیر

مژه .گوشه ی لبش ترک خورده بود...بارفتن محسن یه دل سیرآیدینو نگاه کردم 
خدایاشکرت که ازم نگرفتیش آروم ...ه بودهای بلندوقهوه ایش روگونش افتاد

وتا د...رفتم قسمت پرستاری ...بی صداازاتاق خارج شدم ...ازتخت پایین آمدم 
پرستارخانوم کنار هم نشسته بودن باصدای آرام باهم حرف میزدن همون پرستاری 

 که برام سرم آورده بودبالخندنگام کرد

 ـ جانم عزیزم کاری داری ؟

 لم موهاموکردم توشا

 میشه یه چادرنمازوزیرانداز بهم بدید...ـ بله 

 .لبخندمهربانی زد
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 ـ می خوای نماز شب بخونی 

 ...برای اینکه شوهرم پیشمه...ـ نه راستش می خوام نمازشکربخونم 

 .ازجاش بلندشدلبخندی زد

 بیارم صبرکن برم برات...آخه خیلی کم سن می زنی ...ـ من تاحاالفکرکردم برادرته 

ری چادرنماز زیراندازومه.چنددقیقه بعدبرگشت ...وچیزی نگفتم ...دی زدم ـ لبخن
 بهم داد

 ...برای مام دعاکن...ـ بیاعزیزم 

 ...ممنونم 

وضو گرفتم زیراندازوکنارتخت آیدین پهن کردم ازصمیم قلب نماز خوندم از 
 .نمی دونم چطور روی زیراندازخوابم برد ...خداتشکر کردم 

 بدنم...فهمیدم صبح شده ...جشکهاچشماموبازکردم باصدای جیک جیک گن
چشمم به نگاه آیدین گره .خشک شده بودبه سختی نشستم بدنموکش دادم

 لبخندی زد.خورد

 ...قبول باشه...ـ سالم صبج بخیر

 بلندشدم زیراندازوجمع کردم 

 خوبی ؟دردنداری ؟...ـ سالم 

 ابروهاشودرهم کشیدصورتش ازدردجمع شد

 ..ی درمی کنه بدنم کوفتس سرم خیل...ـ چرا

 ...نگران شدم کنارش ایستادم 
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 ـ برم محسنو صداکنم ؟

کمی ازوضعیت آیدین حرف ...پرستارهای بخش واردشذن برای تعویض شیفت 
ه ب...جویای حالش شدن .از آیدین ..زدنوکه من خیلی متوجه نشدم چی میگن 

 .جای آیدین جواب دادم

 ...لی دردداره می شه یه کاری بکنیدایشون خی...ـ خانوم پرستارببخشید

اق رفتن از ات...حاالیه مسکن براش میزنم ...پرستارلبخندی زدنگران نباش عزیزم
چندقیقه بع یکی ازپرستارها بایه آمپول برگشت وقتی آمپولوتزریق ...بیرون

 :کردگفت

 ...زوددردتون آروم می شه 

 ...ردآیدین کمی خودشوجابجاک...نگران به آیدین چشم دوختم

 چرادیشب خودتوکنترل نکری؟...آیدا

 سرموتکان دادم ...منظورش ونفهمیدم 

 ...ـ مگه چکارکردم

 بینمون چیزی نباشه؟.ـ چرامنوبوسیدی مگه قرارنبود 

در هرحالت آتیش به دلم می .ازلحن جدیش بغضم گرفت لباموبه هم فشاردادم 
 ایین سرموانداختم پ...زد چراتواین وضعم هی بهم نیش می زنه 

 ..ـ ببخشیدتوحال خودم نبودم 

 جدی ترشد

 ...کال دوست ندارم حرکتی ازجانب توباشه ...ـ نمی خوام بین ماچیزی باشه 

 ...اگه ازجانب توام باشه من راضیم  :ـ تودلم گفتم
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 ـ فهمیدی آیدا؟

 ...ـ اهم

بدون اینکه نگاش کنم ازاتاق زدم بیرون نمی خواستم به خاطراین موضوع جلوش 
 ک بریزماش

ه جفت ی...خم شدم سرمو بین دستام گرفتم...روی صندلی کناراتاقش نشستم
 ...سرموبلندکردم تاصاحب این کفشاروببینم.کفش چرمی خیلی شیک جلوایستاد

 ...محسن تویی صبح بخیر..ـ ا

 دستاشوتوجیب ش کردولخندی زد...روپوش سفیدپزشکی چه بهش میاد

 شده ؟ـ سالم عزیزم صبحت بخیر حالت بهتر 

 ابرهاشودرهم کرد

 ـ بازگریه کردی؟حال آیدین که خوبه حاالچته؟

 اشکانوپاک کردم به پشتی صندلی تکیه دادم 

 ...چیزمهمی نیست...ـ هیچی 

 سکوت کردسرشوچندباربه طرفین تکان داد

 ..ـ تونمیای تو

 ...می خوام برم توحیاط کمی هوابخرم...ـ نه 

 ـ باشه هرطورراحتی 

نفس .چرخی زدم هوای خوبی بود...آیدین منم رفتم حیاطمحسن رفت اتاق 
یه ساختمان بزرگ که باسنگهای نارنجی ...عمیقی کشیدم به اطرافم نگاه کردم 
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وسفیدسنگ کاری شده بودحیاط تمیزومرتب پراز درخت وگل بودکه تازه داشتن 
ازخواب زمستانی بیدارمی شدن باتمام غم دلم روی یکی از صندلیهای فلزی 

خدا چرا عذابم می دی؟ازمن بی چاره ترم ...سرمو روبه آسمون گرفتم .م نشست
ولی ...ساختی ؟مردم برای اینکه عشقشونو نگه دارن هموبغل می کنن ومی بوسن 

اگه می خوام آیدینو داشته باشم بایدازاین کارهادوری کنم می ترسم ...من چی 
 ...اخه چی شدمن عاشق این مردمغرورشدم ..ازدستش بدم 

خوش به حالش هم شغل خوب ...ازدوریاسی دیدم اونم روپوش سفیدپوشیده بود
محسن همیشه حتی جلوی مابغلش می کنه وگونشو می ...داره هم یه شوهرخوب 

ولی من چی ؟آیدین منو ازهمه پنهان ...همیشه حواسش بهش هست ...بوسه 
 ...می کنه البته حقم داره من کجا آیدین کجا

 ی ـ سالم آیداجون خوب

 ـ خودموکمی جابجاکردم 

 توام اینجاکارمی کنی ؟...ـ سالم صبح بخیر 

 .گونموبوسیدوکنارم نشست

 ...ـ آره عزیزم سه سالی میشه اینجاکارمی کنم 

 ـ چه خوب هم سرکارهم خونه محسن پیشته 

 نقس عمیقی کشید

وقتی آمدم تواین ...محسن مردخوب ووظیفه شناسیه ...ـ آره خیلی خوبه 
 ...ان حتی فکرشونمی کردم محسن نگام کنه بیمارست

 باتعجب گفتم 

 ـ چطورمگه ؟
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 پاهاشوبه طرف جلودرازکردوروی هم گذاشت 

البته ...این بیمارستان وباکمک باباش احداث کرده ...ـ آخه اون رئیس بیمارستانه 
اونجااستاددانشگاه خواهربرادرشم پزشکن اونام فرانسه هستن .باباش فرانسس

محسن می گه دوست دارم ثروت .بین ایران فرانسه دررفت وآمدن  ولی مدام..
 ...وتوانمو برای مردم کشورم به کارببرم 

 فوت بزرگی کردم 

باهم خوشبخت ...ایشال...مثل برادردوسش دارم ...ـ محسن آدم خوب ودلسوزیه 
 بشید

 ـ مرسی عزیزم 

 بادست بازوهاشوماساژداد

 ...بریم یه صبحانه ی مشت بزنیم بربدن ...بیابریم داخل ...سردم شد.ـ ویییی

 .یاسی روبه من چرخید...همراه هم رفتیم داخل 

چراتوهمیشه توخودتی احساس می کنم یه غم عظیم رودلت سنگینی می ...ـ آیدا
می ...می دونم آیدین پسرخوب وخوش قلبیه وبرای راحتیت هرکاری می کنه ...کنه 

رفتم به آیدین سربزنم محسن گفت ...خوام روم حساب کنی باهام حرف بزنی 
 ...آیدین سفارش کرده ببرمت یه صبحانه یحسابی بهت بدم ...آمدی حیاط

 ...ـ نه میل ندارم

ه بارم بهم ی...یه بارباحرفاشورفتارش منونابودمی کنه ...سرازرفتارآیدین درنمیارم 
م بی ومن ازتره...دیگه شک ندارم که داره بهم ترهم می کنه ...محبت می کنه 

ازبس بغض داشت دردمیکردباصدای لرزان ...دست بردم گلوموماساژدادم ...زارم 
 :گفتم
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آیدین بامن مشکلی ...ـ ازوقتی پدرومادرموازدست دادم نبودنشون آزارام میده
 ...نداره مشکل ازمنه 

فکرنکن تنهایی همه ی ...خداصبرت بده از محسن درباره ی خانوادت شنیدم 
 ...ماکنارتیم 

 ...به راهم ادامه دادم...دسردی زدم لبخن

 خوب چی می خوری ؟ :یاسی

 .لبموجمع کردم وشونموباالانداختم 

 ...ـ من میل ندارم برای خودت سفارش بده 

 اخمی کرد

 ...بایدچیزی بخوری ...بیابشین ببینم ...ـ وادختر مگه می شه 

دقیقه دچن...بعدرفت یه چیزی سفارش بده .نشستم .صندلی وبرام عقب کشید
 تخندم گرف...بعدبایه سینی پرازکیک ومرباوشیروکلی چیز دیگه برگشت

 ـ وای دختر می خوای این همه رو بخوری ؟

لبشوگاز گرفتوچشماش گشادکردسرش وبه حالت .صندلیوبراش عقب کشیدم 
 بامزه ای تکون داد

صبحانه یه وعده ای اصلیه ...توام بایدبخوری...بله که می خورم ...ـ امممم 
 .بایدازدستش دادن

 .باچشمش اشاره کرد

 ...ـ بخورببینم 
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لبخندبی جونی زدم دستموزیرچونم گذاشتمو لقمه گذاشتن یاسی ونگاه می کردم 
 :بادهن پرگفت...چه خوش اشتهاست ...

 ...ـ یه چیزی بخوردخترنگران نباش شوهر گردن کلفت خوب میشه 

 ...قش قش خندید

تن آتل بس.حتی نیاز به گچ نداشت...رفته  مچ پاش در...ـ چیز مهمی نیست که 
همی کال چیز م.فقط دستش شکسته که گچ گرفتن سرشم چندتابخیه خورد...

 پرومیشن ...بخور اینقدر فکراین مردانباش ...نیست

 یاسمین فکرمی کرداین همه غم...چایی جلویدستموبرداشتمو خوردم .خندم گرفت
ولی چیزی که ...اش ناراحتم درسته بر ...من بهخاطر وضع کنونی آیدینه 

رفتیم بعدازصبحانه هردو...منوبیشترناراحت می کنه بی توجهی آیدین به حالوروزم 
بین  یاسمین...به اتاقکه رسیدیم ایستادم مرددبودم که برم یانه ...اتاق آیدین 

 درایستاد

 بیاتودیگه ...آیدا...ـ اه

آیدین ...محسن نبود...یستادم یه گوش ا...سرم پایین بود...به ناچاروارداتاق شدم 
 سرشوبه طرف ماچرخوند

 یاسی جلورفت لبخندی زد

 بهتری؟...ـ سالم آقای مصدوم 

 آیدین به سختی کمی جابجاشد

 ببخش به زحمت افتادی ...ـ ای بدنیستم بدنم خیلی کوفته شده 

 یاسی لبخندگشاید زد
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 ...مااین حرفاروباهم نداریم...ـ خواهش می کنم این چه حرفیه 

 سرشوچرخوندطرفم

 ...ـ اِه آیداچرااونجاایستادی عزیزم 

ه ام دستی روشون...لبخند بی جونی زدموباقدمهای کوتاه رفتم کنارش ایستادم
 .کشیدروبه آیدین کرد

 ...قدرشوبدون یه فرشتس...هنوز خیالش راحت نشده ...ـ خیلی برات نگران بود

 .آیدین چشماشوآراوم بست

 ...ـ می دونم 

 ازتخت فاصله گرفتیاسمین 

 ـ راستی محسن کجاست؟

 ـ صداش کردن رفت

 ....صدای بلندگوبلندشد

 خانوم دکتررضایی به بخش زایمان 

 :یاسمی خنده ای کردروبه من گفت

ال خداحافظ فع...ـ بایدبرم فکرکنم یه کوچولومنتظربرم ازشکم مامانش درش بیارم 
 دوباره میام دیدنتون 

 از اینکه...ر جواب مانشدسریع از اتاق زدبیرون منتظ...از حرفش خندم گرفت 
همین دوساعت پیش باحرفاش قلبمو ...دلم لرزید...باآیدین تنهاشدم 

به حیاط خیره شدم .صندلی کنارتخت وبردم کنارپنجره نشستم ...شکست
رفی حتی اونم نمی خواست ح.قلبم تندتندمی زد.سکوت سنگیینی بینمون بود...
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یک ساعت از خوابش گذشته بودمنم چون شب .بردکمی بعدخوابش ...بزنه 
ب باصدای سرفه هایی ازخوا...نخوابیده بودم سرموگذاشتم کنا رپنجره وخوابیدم 

پریدم سراسیمه خودموبهش رسوندم از پارچ روی میزیه لیوان آب پرکردم 
 نمی دونستم چطوربهش...گرفتم جلوش که ازم بگیره ولی دیدم براش سخته ...

بالخره ...رسیدم اگه بهش دست بزنم باز عصبانی بشه آب بدم می ت
دستموزیرسرش کشیدم کمک کردم سرشوبلندکنه .تردیدوکنارگذاشتم 

 نگاهم ب...آب که خوردآروم سرشوزمین گذاشتم .لیوانوکنارلبش گذاشتم ...
هنوزنگام می ...قلبم لرزیداحساس کردم دارم خفه می شم ...نگاهش گره خورد

 خورلباش تکون ...کرد

 ...ـ ممنونم 

 .رفتم روی صندلی نشستم ...بدون اینکه جوابی بدم 

 از دستم ناراحتی ؟...ـ آیدا

بغضم باز نشه چشمامو محکم فشاردادم ...لبام ومحکم به هم فشاردادم که 
 بغضموبه سختی قورت دادم...

 ...ـ نه 

 ...ـ ولی رفتارت اینونشون نمی ده 

 .شونه هاموباالدادم

 .ـ بی خی بابا

 اخمی کرد

 ..؟؟.بازکه اینجوری حرف زدی...ـ آیداااا

 اینم که ...جوابشوندادم 
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 ...فقط بلده ازمن ایرادبگیره 

 :کمی بعددکترش آمدبعدازمعاینه گفت.وقتی سکوتمودیداونم ساکت شد

 ...دورزدیگه می تونی بری خونه ...ـ خداروشکربهتری 

مالقات  بودقبل ازاینکه وقت ...بعدازرفتنش بدون حرف کمی سوپ دادم خورد
 گفت.کسی بیاد

 ـ آیداسعی کن زیاد جلوی دیدنباش 

 تعجب کردم

 ـ آخه چرااا؟

 ...ـ نمی خوام رغیبای کاریم توروببینن

 اخمی کردم 

 ...ـ خوب ببینن مگه چی میشه 

 ؟...می فهمییییی ...نمی خوام توروببین...ـ آیداگوش کن ..صداش وبلندکرد

 ...سرموپایین انداختم

 ...ـ باشه 

خدایااین چه حسی بودانداختی توجونم ...آخه چرانمی خواست کسی منوببینه 
ولی من درحدش نیستم شایدخجالت می کشه منوبه ...این مردمغروردنیام شده ...

 ...کسی نشون بده 

که تمام اتاق پرشدازگل وشیرینی پیر،جوان، زن ، افرادخوش پوش .طولی نکشید
ثل یه منم م...اورم نمیشه اینقدرمالقاتی داشته باشه خوش لباس تامردم عادی ب

مبهوت این همه آدم شده بودم که ...مجسمه بیرون کناردرایستاده بودم 
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لباس نمی پوشیدن ...چه دخترایی ...چندتادختروپسرجوان وارداتاق شدن 
رفتم  کنجکاوشدم...چه آرایشی نمی دونم بدون آرایش چه شکلی میشن...بهتربود

گوشه ایستادم چون اتاق شلوغ بودکسی حواسش به من نبود فکرمی داخل یه 
وشروع به ...دخترا یکی یکی آیدین بوسیدن ...کردن منم آمدم دیدن آیدین 

جالب اینجابودکه آیدین ...شوخی کردن یکیشون که رسما رفته بودبغلش 
مردشورتوببرن که فقط برای من بدبخت اخمویی ...باهاشون می گفت ومی خندید

ن دستی به صورت آیدی...دختری که کنارش روتخت نشسته بودبالحن لوسی...
 کشید

 ...بین چه به روز لبای خوشکلت آمده ...جیگرتو ...ـ الهی 

 .آیدین باخنده جواب داد

 ...هوی چشات ودرویش کن صاحب داره 

 ...یه چیزی روقلبم سنگینی میکرد...دیگه نتونستم این جو تحمل کنم 

یاط به ح.بایدهوای تازه بهم میرسید...روسینمو دویدم بیرون دستمو گذاشتم 
زار ...روی زانوافتادم ...وگلومو چنگ زدم ...رسیدم جلوی شالموباز کردم 

 ...زدباصدای بلندگریه کردم 

ی از بی کسیم وازاینکه کس...ازخودم متنفرم ...بغلش می کنه وبراش ناز می کنه 
م آره ببین من...خدامنومی بینی ...کردم سرموبه آسمان بلند...منو نمیبینه 

 ...نگام کن چقدر بی ارزشم که شوهرم منوقایم می کنه ...آیدا

 یااینکه کسیوازدست...فکر می کرد مریض بدحال دارم .هرکس از کنارم ردمی شد
حاالفهمیدم رغبای کاری بهانه بودمی خواست بادوستاش راحت باشه ...دارم 

 ...وبخنده 
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رفتم روی گوشه ترین صندلی ....ردم که صدام عوض شده بوداینقدر گریه ک
بی رمق نشستم زانوهاموبغل کردم ...عظیم ...درونم طوفانی بود ...نشستم 

 ساعت...خیلی وقته که زمان مالقات تمام شده به ساعت روی مچم نگاه کردم...
 .عصر بود هواکم کم داشت تاریک می شد6

ه بیمارستان از اون هم.اتاق آیدین رفتم خسته شدم بی رمق بلندشدم به طرف 
ال بی ح.وآرامش خاصی حکم فرما بود ...شلوغی چندساعت پیش خالی شده بود

 بانگاه اخمو آیدین روبه روشده ...وارداتاق شدم هنوز پامو داخل نگذاشته بودم 

 ـ تاحاال کجابودی ؟

 بی تفاوت جواب دادم ...جلورفتم 

 ـ توحیاط

 ...باتعجب پرسید

تم جوابی ندادم ورف...مام این مدت توحیاط بودی مال قات خیلی وقته تموم شدهـ ت
 ...کنارپنجره ایستادم 

 ـ آیداااا؟

 جوابی ندادم وبه حیاط خیره شدم 

 چراجواب نمیدی ؟چشمات چرااینقدقرمزه ؟گریه کردی ؟...باتوام ...ـ آیدا 

ه طرفش باگریه ب...ولی اینبارجلوش نگرفتم ....دوباره بغض لعنتی گلومو فشرد
 ...چرخیدم 

 ...باصدای بلند دادزدم 
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چیه ؟چرا دست از سرم برنمی داری ؟چرایه جوری حرف می زنی انگارنگرانمی 
 ؟باینکه روتخت افتادی بازم سرم دادمی زنی ؟

 ...به سختی خودشوبال کشیدونشست

 ـیعنی چه؟معلوم هست چی میگی چرا گریه میکنی ؟بازچی شده ؟

 دستاموتوهواتکان دادم باعصبانیت 

بوسیدمت منو ماخزه کردی  ...ـ صبح به خاطر اینکه ازروی نگرانی وبی قراری 
 ...اونوقت خودت ...

 .هق هق کردم 

 ـ اونوقت بااون دخترماچ وموچ می کنی واز لبو صورتت حرف می زنید

 عصبانی شدودادزد 

 ـ خفه شوحرف دهنتو بفهم 

 بازگریه کردم 

درست زمانی که می ...من همینجوری خفم...نفس می کشم مگه ...ـ خفه شم 
نزاشتی بفهم که نوجوانی وجوانی چه ...جلوم سبزشدی ...خواستم جوانی کنم 

 ..نه عشقی نه حسی که همه ی دوستام دارن ...حالی داره 

 صدام کمترشدسرموآرام تکان دادم 

 نم عشق تجربه کآمدی سرراهم سبزشدی چرانزاشتی منم مثل دوستام ...ـ آخه چرا

 خودشوخم کردجلو

فکرنکن چالقم وافتادم روتخت نمی ...توشوهرداری ...ـ آیدابفهم داری چی میگی 
 ...میام بی چارت می کنم ها...تونم بلندشم 
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 :اینبارناراحت تراز قبل گفتم

 ...من خودم خودمومی زنم ...توزحمت نکش  ....ـ الزم نکرده

 ...که ازشال بیرون آمده بودمی کشیدممحکم زدم توسروصورت خودم موهامو
دیگه بی حال شده بودم آیدین بایه جهش از تخت پایین 

 ...گریه هام به سکسکه تبدیل شده بود...دستموتوهواگرفت.آمد

 ...ـ چرااینجوری می کنی دیونه 

گاهم به ن...سعی کردم دستم آزادکنم ولی اون بایه دست منو محکم بغل کرده بود
 فتادجیغ زدم خون روی زمین ا

 خون ...ـ خون 

 .آیدین متوجه شد

 ...سرُمم کنده شده .نترس ...ـ نترس 

 کمترازیه لحظه همه دلخوریهام پرید ...دستش وگرفتم ...ازش جداشدم 

 ...بیابشین غلط کردم به خدا...غلط کردم ...ـ وای خدا خون داره میاد

 ...به سرعت دویدم وپرستاروصداکردم.آیدین لبه تخت نشست

 .پرستارسریع وارد اتاق شد

 ـ چیه چی شده 

 :باگریه گفتم

 ...ـ سرمش سرمش کنده شده

 .پرستارنگاهی به من کرد
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 .ـ نگران نباش عزیزم چیزی نیست

 ...لبخند مرموزی زد.سرمشودوباره درست کرد

 ...ـ راستش وبگیدچکارکردید سرُم کنده شده

 :آیدین که از شدت دردصورتش جمع شده بودگفت

 می خواستم بلندشم همین ...رخواصی نکردیم والـ کا

آیدین ...پرستارلبخندی تحویلم دادوازاتاق رفت بیرون اشکاموپاک کردم 
منم که دیدم حالش خوبه ...درازکشیدودستشوعمودی روی پیشونیش گذاشت 

محسن از ته راهروی بلندبیمارستان به طرف می آمد صبرکردم ...ازاتاق زدم بیرون 
 بیاد

 خسته نباشی  ـ سالم

 بااخم لبخندی زد

؟بابااین شوهر بی ...باز چته گریه کردی ...ـ سالم به روی ماه آبجی کوچیکه 
 ریختت خوبه سرموپایین انداختم 

 میشه برام آژانس بگیری...می خوام برم خونه ...ـ نه چیزمهمی نیس فقط خستم 
 دستشوروشونم کشید...

 برمت  ـ باشه عزیزم اگه کمی صبرکنی خودم می

 سرم تکان دادم 

 ...ـ نه نه می خوام ااالن برم 

 چندقدم ازش دورشدم 

 ـ اصال نمی خوادخودم میرم خداحافظ 
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 رسیدبهم مچمو گرفت 

رفتیم  همراهم تادربیمارستان...ـ باشه بابا زنگ می زنم کمی صبرکنی آژانسوگرفت
 .ساب کردقبل ازحرکت پول راننده روح...سوارشدم .خیلی زودماشین رسید...

 ـ وقتی رسیدی خونه بهم زنگ بزن 

 بی حوصله گفتم 

 به آیدین بگورفتم خونه ...ممنون .ـ باشه 

 .تعجب کرد

 ـ اِه مگه آیدین نمی دونه داری میری ؟

 ...حرکت کن ...آقا...خداحافظ ...اصال حوصلشوندارم ...ـ نه بهش نگفتم 

سترس بود تاخونه راهی خونه شدم روزخوبی سپری نکردم پراز نگرانی وا
نه بیشترازدست خودم ...خیلی ازدست آیدین ناراحت شدم...چشمموبستم 

عادت به آرایش کردن نداشتم ...ناراحتم که هیچ جزابیتی برای شوهرم ندارم 
یه جوری .دوست نداشتم موهاموبیرون بزارم بااینه موهام خیلی بلندبود...

م شایداگه منم مثل اون دخترابود...میبستمش که اززیرشال یامغنه ام بیرون نیاد
آخه ...ولی من که توخونه روسری نمی پوشم ...آیدین دوسم داشت ...

ه ب...یه جوری باهام رفتارمی کنه انگاربچشم ...چراهیچ وقت طرفم نمیاد...چرا
 معصومه خانوم جلوآمد...خونه رسیدم 

 آقاخوبن ؟...ـ سالم خانوم 

 بی حال جواب دادم 

 ...ن خداروشکرخوبه ممنو...ـ سالم 
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 دستاشوبلندکرد

 ...ـ الهی شکرکه آقاسالمن

 برفین دوان دوان آمدجلوی پام 

 ...ـ برفین حوصله ندارم برو

 معصومه خانوم رفت آشپزخونه 

 ـ خانوم بیادشام بخورید

 ...ازپله هاباال رفتم 

 ...آرزویا خودتون بیادپیشم بخوابید...ـ نه میلی ندارم می خوام بخوابم 

 باشه خانوم آزورومی فرستم پس من می رم ـ 

 ...ـ باشه شب بخیر

 آرزوآمد...طولی نکشید

 ـ سالم آیداجون 

 ـ .خودم ازش خواستم .زمانی که تنها بودیم منوبه اسم صدا می کرد

 ـ سالم آمدی 

 لبخندی زد

 ـ آقاخوب بودن ؟ 

 لباساموعوض می کردم 

 ـ آره خوبه 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
202 

 له کردم وپاموماساژدادم ولوشدم روتخت پاهام دردمی کردنا

 ...ـ وای چقدپام دردمی کنه 

همیشه مهربانو صبوربود اصال دوست نداشتم خودشوازمن کمتر .آرزوجلوآمد
 ...ببینه 

 ـ چیه پات دردمی کنه ؟می خوای ماساژش بدم 

توام بیاپیشم ...نه نمی خواد ممنوم دوست دارم زوتربخواببم ...خیلی ...ـ آی 
 بخواب 

 فت لبشوگاز گر 

 ...آگه آقابفهمه من جاش خوابیدم که بی چارم می کنه ...ـ وای نه 

 ...خندیدم 

 ...اتاق مطالعمه ...ـ نه خنگه اینجاکه اتاق آیدین نیست 

 ...بی چاره نمی دونست که مااصال پیش هم نمی خوابیم 

 راست می گی ؟...ـ اِ 

 دستی به سرش کشید 

 ـ ولی آخه 

 کالفه شدم 

 ...ماخه نداریم بیادیگه  ـ ای بابا آ خه

خوش به حالش چه زودخوابید ...کنارم درازکشید...بعدازکمی من من کردن
صبح به سختی بیدارشدم به مدرسه ...خوابم برد...باکلی این ورواونور کردن ...
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که چی شده .خانوم مدیرازطریق شوهرش فهمیده بود...زنگ زدموگفتم نمی رم 
 ...برای همینم زودقبول کرد

ای صد...افسره روی تختم زانوموبغل کردم ...رشده وحوصله هیچ کاریوندارم ظه
بی حوصله وآرام ازپله .زنگ تلفن بلندشدکمی بعدمعصومه خانوم صدام کرد

 گوشی برداشتم ...هارفتم پایین 

 ـ الو

 ـ سالم آیداجون خوبیییی؟

 ...توچطوری ...ـ سالم یاسی ممنون خوبم 

 .امروزنیامدی بیمارستان ...ختر کجایی د...ـ ای مام خوبیم 

 ـ خونم دیگه کجارودارم برم 

نمی دونی اینقدر مالقاتی ...ـ ای بابا مثل اینکه شوهرت روتخت بیمارستانه ها
وای آیدا هنوزوقت مالقات نشده اتاقش پرشده از ...داره که دیگه خسته شدیم 

 گل وشیرینی 

 :ـ بی تفاوت گفتم

 ؟...ـ خوب حاال می گی چکارکنم 

  وبهش برسی.یعنی نمی یای شوهرتوببینی ...ـ وادختر تویه چیزیت میشه 

سرم دردمی کنه راستش از هوای بیمارستان بدم میاد شمادکتریدبایدبهش ...ـ نه 
داری کاری ن..برسید نه من ـ ای بابا حرف زدن باتوفایده نداره باشه هرطورراحتی 

 ؟ 

 ...ـ نه ممنونم که زنگ زدی 
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 خداحافظ ...کنم عزیزم ـ خواهش می 

 ـ خداحافظ 

ااون اون اصال به فکرمن نیست ت...کنار تلفن نشستم دستامو زیرچونم گذاشتم 
 ...تازه خودش گفت نباشم بهتر...دخترای رنگاوارنگ کنارش 

 گشنم بودرفتم آشپزخونه ...به درک...شونه هاموباالانداختم 

 ـ معصومه خانوم گشنمه غذاحاضره؟

 ازیخچال پارچ آورد معصومه خانوم

 ـ بله خانوم می خواستم صدات کنم 

 ...ـ وای بیارکه خیلی گشنمه 

 ـ چشم همین االن 

 ...وای چه چسبید...خورشت قیمروباولع خوردم 

 به پشتی صندلی تکیه دادم 

 ...ـ خوشمزه بوددستت درنکنه 

 ...ـ نوش جون 

 چه عروسی...هه ...آلبوم عکس عروسیمون نگاه کردم ...بلندشدم رفتم اتاقم 
 ...چه چهره ی نگرانی دارم ...سوت وکوری 

خاطره ی خوبی ازاون روزنداشتم پس عکساشم ...بی حوصله انداختم روی میزم
 ....مهم نبود
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سه روز گذشته خبرازآیدین نداشتم ...سه روز بی حوصله وافسرده گذروندم 
ن م...کرنمی کنه خوب می دونم باوجودآدمایی که میان دیدنش حتی به من ف...

دربرابراون دختراعددی نیستم که آیدین بخوادبه من فکرکنه یانبودموحس کنه 
رگ خیره به عکس بز.روی کاناپه به شکم درازکشیده بوده دستام زیرچونم بود...

واقعا خوش قیافس روزای اول به خاطرهیکلش ازش ترس داشتم ...آیدن بودم 
داشتم توبغلش جابگیرم وبه هیچی  دوست...ولی کمکم عاشق قدوباالش شدم 

باشنیدن ...چشمامو بستم ...که اون منو نمی خواد...فکرنکنم ولی افسوس 
 ...معصومه خانوموصداکردم .زنگ

 ...ـ معصومه خانم زنگ می زنن

 :ازآشپزخونه باصدای بلندگفت

 ـ االن میرم 

 ...خانوم آقامحسن

تم جلوی درورودی بااین فکررف....نکه آیدین حالش بده...سیخ نشستم
 قبل ازمن سالم کرد.ایستاد

 ...ستاره سهیل شدی ...خانووووم...ـ سالم 

 ؟آیدین خوبه ؟...محسن چیزی شده ...ـ سالم 

 ـ نه نگران نباش 

 .هنوز نشسته بود...باهم رفتیم پزیرایی 

ـ نه به اون شب که داشتی جون می دادی نه به حاالکه سه روزرفتی وازحال 
 ...حتی زنگم نزدی ...گرفتی شوهرت خبری ن

 اخمی کردم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
206 

 ...اون نیازی به من نداره.ـ بایدبه توام جواب پس بدم ؟دلم نخواست

 ...فکرمی کردم دخترقویی باشی...حالت خوب آیدا؟

 پلکموتندتندتکان دادم که اشک نریزم 

 ـ محسن توچی ازمن می دونی ؟

 ...ازجام تکان نخوردم پس ...به خوب بودنش اعتمادداشتم ...آمدکنارم نشست  

لی و...حتمابادیدن دوستای آیدین ناراحت شدی ...ـ من دلیل این کارتومی دونم 
 ...باورکن اینطورکه فکرمی کنی نیست

 سرموتکان دادم

دونه  کسی نمی.یعنی کسی چیزی ازمن وزندگیم نمی دونه ...ـ توهیچی نمی دونی 
 ...من چی می کشم

 :ی گفتجلوی پام زانوزدبالحن مهربان

از نحوه ی ازدواجتون .من درجریان زندگی شما هستم ...ـ چراعزیزم من می دونم 
 .خبردارم حتی می دونم باهم هیچ رابطه ای نداریدواتاقتون جداست 

 ..نه فکرنکنم ...مگه ممکنه بدونه .الل شده بودم

ـ می دونم آیدین ازت خواسته هم خونش بشی می دونم مجبورت کرده باهاش 
ولی ازت می خوام صبورباشی بهش فرصت بده اون فقط کمی زمان .ج کنی ازدوا

آیدین گذشته ی تلخی داشته چیزایی ودیده که دل هرمردیو به آتیش .می خواد
 ...می کشه 

مگه من گذشتشوخراب کردم ؟یه جوری .ـ خوب چرابامن اینجوررفتارمی کنه 
 من نمیگه ؟چه گذشته ی چرابه .رفتارمی کنه انگارمن ارزشی ندارم 
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ای موضوع به تومربوط نمی شه فقط ...آیدین نمی خوادکسی بدونه ...ـ آیداجان 
نم خواهش می ک...اینو بدون آیدین فکرمی کنه بااین کارش ازتوحمایت می کنه 

 .صبورباش 

 ...لبهامومحکم فشاردادم 

 ـ نمیشه بگی چه مشکلی داره 

 .که تحمل میکنیممنونم ...ـ نه عزیزم شایدخودش ی روزبهت بگه 

 ...ـ ولی اون منودوست نداره 

 ...ـ اشتباه نکن هرکه ندون من میدونم که چقدربراش مهمی

خوب بگوچشه تامنم کمترغذاب .نمیگی دوستت داره .ـ ببین داری می گی مهمی 
 ...بکشم

 .سرشوپایین انداخت وسکوت کرد

ه کنه اصرارم بی فایده بودچون نمی خواست از اعتماددوستش سواستفاد
 بلندشد...باحرفاش بهم آرامش داد...

 ...تاظهرمیارمش خونه ...آمدم لباساشوببرم ...ـ خوب دیگه ناراحتی وکناربزار

 هنوز توشوک حرفای محسن بودم

 ـ چه جورلباسی بیارم که راحت باشه؟

 ـ بریم تابهت بگم 

 قبل ازمن کشوی لباساشوبازکردبعدازکمی...همراهم وارداتاق آیدین شدیم 
لباس .شلوارورزشیی که دمپاش کمی گشادبودو.تیشرت آبی روشنی ..زیروکردن 

 ...زیرم برداشت 
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 ...باگچ واتل پاش بهترازاین نمی تونه بپوشه ...ـ همیناخوبن 

 .لبخندی زد.سرپاایستاده بودم وکاراشونگاه می کردم 

بروبه خودت برس تاوقتی شوهرت .ـ نبینم آبجی کوچیکه ناراحت باشه 
 .ازدیدنت خوشحال بشه میاد

 .مگه دیدن من خوشحالی داره ...ـ هه

 .ـ بله خوشحال میشه

 تلخ خندی زدم 

من اگه بهترین لباس وبهترین آرایش وبکنم  به چشمش ...آره حتما...ـ هه
 ..آقانمیام

ونم فقط می ت...همه چی درست می شه ...بلندشدودستاموگرفت اشتباه می کنی 
یعنی وقتی .تودوستداشتنش شک نکن ...بگم که خیلی دوستت داره

اما حاالمی دونم خیلی دوستت داره .آمدخواستگاریت هیچ عالقه ای بهت نداشت
 ...وبدون تونمی تونه زندگی کنه 

بهم  ـ باورم نمی شه رفتارش اینونشون نمی ده همیشه بامن دعواداره هیچ وقت
 …ستولی اینجوری نی...فکرمی کنه نیازمن مادی .محبت نمی کنه 

 محسن لباساروتوساک کوچیکی جاداد

 ـ قول می دم همه چی درست میشه از وقتی توآمدی توزندگیش خیلی تغییرکرده 

واقعاآیدین منودوست داره ...محسن رفت ومنوبایه عالمه فکروخیال تنهاگذاشت
هرچقدبه مخم فشارآوردم ...چه گذشته ی داشته که دل این مردوسنگ کرده ...

 ... به نتیجه نرسیدم
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تنیک سبز وشلوارورزشی هم رنگش پوشیدم .یه دوش سریع گرفتم 
 رفتم.می دونستم ازدیدن موهام ذوق می کنه ...موهاموخشک ودم اسبی بستم 

 آشپزخونه 

 ...ـ معصومه خانم آیدین داره میادخونه 

 .ازخوشحالی چشماش برق زد

 .خداروشکر...ـ وای خانوم راست می گی 

براش ماهیچه .بایدتقویت بشه .مقوی براش درست کنآره داره میادیه غذای 
 .زودباش...بذار

 ...ـ چشم خانوم همن االن 

 ...اینجوری راحت تره ...راستی یکی ازاتاقهای پایینوآماده کنید...ـ آهان 

وای دلم چه دلهوره ای ...به یک ساعت نکشیدهمه چی آماده ورودآقای خونه بود
شایدمحسن راست ...بارم که باهم دعواکردیم سه روزه آیدینوندیدم آخرین .دارم

قلبم داره ازسینم میزنه ...وای تودلم آشوبه ...بایدبهش فرصت بدم ...می گه 
 .بایادآوری حرف های محسن کمی آرام شدم...بیرون 

 

 ««فصل شش»»

 [[محســـــــــــــن]]

ون ا دیدن.پسره پاک عقلشوازدست داده ...ـ لباسهای آیدینو بردم بیمارستان 
ته روی تخت نشس.باعصبانیت وارداتاق آیدین شدم .دخترمظلوم دلموریش کرد

 .وبیرون ونگاه می کرد.بود
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؟اون دختره داره نابودمی ...ـ این چه وضعیه برای خودتواون دختردرست کردی
شونه هاش ظرفیت این همه بی ...اون هنوز بچه اس ..شه آخه مگه چند سالشه 

  ..رحمی روزگارونداره

 .سکوت وشکست.دین که تاحاالساکت گوش می دادآی

ـ فکر می کنی من از این موضوع ناراحت نیستم ؟فکرمی کنی دلم نمی خوادباتمام 
 وجودم بغلش کنم ؟

 آهی ازته دل کشید.به زمین چشم دوخت

دختری باموهای بلندوبورچشمای آبی .خوب یادمه .ـ اولین باری که کاترینودیدم 
کاترین .سالم بود31دانشگاه دیدمش اون موقعه توی .،بینی ولب کوچیک

بااینکه خانوادم ...ولی برام سنش مهم نبودچهارسال باهم بودیم .ساله بود22
وبه پدرومادرم.بدجورعاشقش شده بودم.مخالف بودن ولی من گوشم بده کارنبود
راحت باهمه رابطه .دخترشادوبشاشی بود.زورراضی کردم که باهاش ازدواج کنم 

این  منم.خیلی راحت توبازیهاشون شرکت می کرد...حتی باپسرا.ی کردبرقرارم
رفتارشوبه حساب این گذاشتم تواین کشور دخترپسرهاراحت باهم رابطه 

قبل ازازدواج خیلی راحت بامن رابطه برقرارمی کردوبااشوه هاش ...دارند
مامان همیشه می گفت این دختربه دردت نمی .خودشودراختیارمی گذاشت

واستم من کاترینومی خ.ه دخترنجیب ایرانی بگیرولی من گوشم بدهکارنبودی.خوره
 .توشرکت باباشروع به کارکردم ...بعدازازدواج .بالخره راضیشون کردم.

اشته که کمبودی ند.تمام سعیموکردم.خوشحال بودم .ازاینه باکاترین ازدواج کردم 
 ...چون می دونستم ازخانوادهی کم دستی بود...باشه 

به درخواست پدرآمدم ایران کارهای شرکت ...اه ازازدواجمون گذشتسه م
مشتاق دیدنش بودم دلم ...کارم زودترازحدانتظارتمام شد...اینجاروروبه راهکنم 

بدون اینکه به کسی بگم می خواستم ..خیلی زودبرگشتم .براش پرمی کشید
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بدون ...واردخونه شدم ...به طرف کاترین پروازکردم...کاترینوسوپرایزکنم 
 صداش کردم .ساکموآروم زمین گذاشتم.صداداخل خونه سرک کشیدم 

 ...عزیزم من آمدم...ـ کاترین 

 ...کراواتموشل کردم 

 ـ یعنی نیست خونه ؟

دراتاق نیمه باز بود .به طرف اتاق خواب رفتم تاآمدنش کمی استراحت کنم
 ...ازالی درنگاه کرد.صداهایی ازاتاق بیرون می آمد.

چندبارچشماموبازوبسته کردم شایدچیزی که می .لحظه قلبم ایستاد وای خدای
 ...بینم توهم باشه

این کیه دیگه؟تمام توانم وجمع کردم که نقش برزمین نشم ...این کاترین منه 
جیب از ...بایدبه چشمام اعتمادکنم؟نمی دونم این همه توانوازکجاآوردم موبایلمو

من  دوتاآشغال توتخت.درکی داشته باشم م...بایدازاین خیانت .کتم بیرون آوردم
 که من اوناروغیرانسانی...کارهای .مثل کرم به هم می پیچیدن.دارن چکارمی کنند

م بایدقوی باش.دستام ازشدت خشم می لرزیدصورتم داغ شده بود.می دونستم 
 .نعره کشیدم...گوشیوتوجیبم گذاشتم ...

 .ـ داریدچه غلطی می کنید

جک سریع بلندشدبایه جهش ...خشک شدن  کاترین وجک هردوتوتخت
 ..لباسشوبه دست گرفت

 آیدین کی آمدی؟...ـ تو

 فریادکشیدم 

 ...ـ خفه شوکثافت
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 روبه کاترین کردم 

 ـ زودازخونه یمن گمشیدتاهردوتونو نکشتم

نمی .بدون اینکه لباس بپوشه پابه فرارگذاشت .جک تندی شلوارش وپوشید
ت دوس.خیلی خون سردلباس می پوشیدکاترین .خواستم دستامو نجس کنم 

اصال براش مهم نبودکه تواون وضع ...داشتم همونجاسرش وازتنش جداکنم 
 دیدمش 

پس خودتوجرنده ...من توهرچی توداری شریکم ...خودت گم شو...چته ...ـ هاااا
فکرکردی تواین چندسال برای چی توروتحمل کردم ؟از شما ایرانی ها بی زارم ...
 بعدازازدواج...من نیمی ازدارایهاتو می خوام ...همه ثروت مال توباشه حیفه این ...

 منم توهرچی داری شریکم 

خیزبرداشتم طرفش یه سیلی محکم ...تازه فهمیدم برای پولم کیسه دوخته بود
 دادزدم .ولی از زبان نیفتاد...پرت شدتودیوار...خوابوندم توصورتش 

حاالم ...س ازاین خونه ببری ـ کول خوندی حتی نمی زارم یه دونه لبا
 .گمشوبروبیرون اشغال حیف این همه محبت وعشقی که به پای کثیفت ریختم 

دیگه ...طولی نکشیدبه کمک وکیل وفیلمی که ازخیانتش داشتم از هم جداشدیم 
ون به مرزجن...برای همینم برگشتم ایران ...دوست نداشتم تواون کشوربمونم 

می  وقتی یادبی شرمی وبیحیایش...اسوداروکشیده بودرسیده بودم کارم به روانشن
ودت خ....افتادم دیوانه می شدم هرچی دم دستم بودنی شکستمو پرت می کردم 

ناس آقای روانش...امید...وقتی تو...دیدی وقتی برگشتم چقدرشکسته شده بودم 
خره برای همینم باال...اصرارکردیددوباره ازدواج کنم خیلی باخودم کلنجاررفتم ...

بزرگ تازیرنظرخودم تربیت و...بایه دخترکم سنوسال ازدواج کنم ..تصمیم گرفتم 
وقتی دیدم پدرومادرنداره فکرکردم ...وقتی اونوخونه ی آقای کریمی دیدم ...بشه 

 خودتکه درجریان همه.برای همینم عموش تهدیدبه اخراج کردم ...گزینه ی خوبیه 
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تم خوب می دونس...ونیاش منو کالفه می کرداوایل بلبل بلبل زب...ی کارهابودی 
می دونستم از تنهابودن بامن هراس ...این کارومی کنه که ترسشوازمن پنهان کنه 

لرزش دستش وقتی .چهره ای معصوم وبی پناهش قلبموبه درمی آورد....داره 
اون لحظه به فکرزیبایی ...خوشم می آمد.ازاینکه همیشه حجاب داشت.کنارم بود
می دونستم لباس عروس چقدربرای دختران ایرانی مهمه .دش نبودم خیره کنن

شب اولی که به خونم آوردمش ...برای همینم نمی خواستم چیزی کم داشته باشه 
وچشماش ترسوت...ازاینکه بامن تنهاباشه وقرارمن باهاش شب وبه صبح برسونم ...

می دونست اون که ن...لرزش دستش لبش همه ی ا ینهارومی دیدم .می دیدم 
همه ی ...حتی نمی دونست بایدجداازهم بخوابیم ...قرارنیست کاری باهاش بکنم 

ی ازوقت...آیداکجاواون دخترای خارجی کجا.این شرموحیاوترسشودوست داشتم 
ه خودموبه خواب می زدم تایه هفت.فهمیدم شبهامی ترسه دراتاقمکوبازمی گذاشتم

 شبها دوست داشتم بغلش کنم بعضی.ی اول نشسته پشت دراتاقم می خوابید
دوست ندارم ...از خودم ...ولی می ترسیم ...وببرمش پیش خودم 

 برخالف همسناش.آیداهمونی بدکه من می خواستم ...معصومیتشوازبین ببرم 
یاخیلی ازدخترای دیگه همیشه حجاب داشت حتی موشوزیرشال بیرون نمی 

 ...ریخت 

وقتی نماز می خونه منو دیونه ...دم آره محسن من عاشق پاکی ومعصومیت آیداش
دلم براش ضعف می ره دوست ...نمی دونی چادرگلی چقدر بهش میاد ...می کنه  

می دونی اون رزو که ...دارم اینقدرتوبغلم فشارش بدم که باخودم یکی بشه 
اینقدرازکارم ناراحت بودم که تایه مدت ...زدمش چقدرخودمولعنو نفرین کردم 

ربندو کمکردم جلوی آینه لباسشوباالمیزدجای کبودشده ی یواشکی نگاش می 
قلبم به دردآمددوست داشتم برمو بغلش کنم ولی افسوس جراتشو .پمادمیزد
م برای همینم ترجیح می د...از این می ترسم که اونم مثل کاترین بشه .نداشتم 
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ه وقتی دخترباش...همین که درکنارم احساس آرامش می کنم ...دخترباقی بمونه 
 ...ونجیبه  نمیره باکس دیگه ای اینجوری برای همیشه پاک

یه هیچ اون دخترنجیب...ـ ولی آیدین تواشتباه می کنی آیدامثل کاترین نیسشت 
اگه براش شوهرواقعی بشی بهتر حفظش می کنی ...وقت بهت خیانت نمی کنه 

نیازبه محبت ونوازش توداره چرا باهاش ...اونم زنه بخصوص اینکه سنش کمه 
 رابطه برقرارنمی کنی؟

 ...انمیتونم به خد...ـ نمی تونم 

ـ خوب اون کارونکن حداقل بزارپیشت بخوابه بغلش کن نوازشش کن 
چرابه فکرخودتی هیچ فکرکردی اون دخترچه می کشه ازبچگی ...وببوسش

پدرومادرشوازدست داده محبتم ندیده چرابایدازمحبت توکه شوهرشی محروم 
 باشه ؟

 نمی دونم چکارکنم ...نمی دونم محسن 

اروشی که ب...سعی کن باهاش بهتربرخوردکنی ...بریم خونه  ـ پاشولباساتوبپوش
 ...اگه بدونی چه حالی داشت امروز...توبه کاربردی اون دختروافسرده کردی 

بعدازاینکه درسکوت به درددلش گوش دادم احساس کردم که حالش بهتر باهم 
 .راهی خونه شدیم 

 

 [[آیـــــــــــــــــدا]]

ورتی قبلش یه روژص.ن قلبم توسینه بی قراری می کردکه آمد...ساعت یک ظهربود
برای راحتی آیدین ازآسانسورپارکینگ .زده بودم تنهاآرایشی که بلدبودم 

قبالازبازشدن درآسانسورهول شدم سریع .رفتم جلوی دراسانسورایستادم .آمدن...
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 لنددربازشدقامت ب.بادست روژموپاک کردم آخه تاحاالآیدین من وبارژپرنگ ندیده 
 به محسن تکیه داده بود باصدای آرام سالم دادم .دلم لرزید .آیدین نمایان شد

 ـ سالم 

 :کناررفتم تاواردبشن محسن باخنده گفت

 .ـ سالم خانوم بیاکمک شوهرت سنگینه کمرم برید

 آیدین لبخندی زد.دستپاچه نمی دونستم چکارکنم .چشمکی زد

 ـ سالم خانمو خانوما تعارف نمی کنی بیایم تو

 آب دهنمو قورت دادم هول شده بودم 

 .چراچرابفرمایید...ـ ها

 بیاکمک چراخشکت زده  :محسن

بادلهره رفتم نزدیک آیدین دستش روشونم گذاشت هیچ فشاریاسنگینی احساس 
ه که به اولین کاناپ.نکردم می دونستم محسن می خوادیخ بین منوآیدینوآب کنه 

 رسیدم آیدین خودشوانداخت روش 

 ...هیچ جاخونه ی آدم نمی شه ـ آخیش 

 محسن کمرشوماساژمیداد

آیدین داداش توروخدایه کم وزنتوبیارپایین اینجوری بیفتی .کمرم خوردشد...ـ آ ی
 .روآیدالهش می کن 

 .آیدین اخمی کرد.بااین حرفش خجالت زده سرموانداختم پایین 

 ـ خفه زرنزن 
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 ..چیه راست می گم...ـ هاااا

 ...ـ خوب تووزنتوببرباال

 ـ نه داداش من زنمودوست دارم 

ازاینکه آیدین آمده خونه خیلی خوشحال بودم .هردوباهم زدن زیرخنده 
 دورسرآیدین چرخوند .معصومه خانوم بااسپند آمد...

 .خداروشکرکه خوب شدید.ـ آقاسالم خوش آمدید 

 .ـ سالم ممنونم معصومه خانوم 

  :های گفتهمینطورخیره به آیدین بودم محسن بالحن مسخر 

 ـ آیدا همش مال خودته نترس مانمی خوریمش 

 .باچشمای گشادشده ومتعجب سرموتکان دادم 

 .صدای قهقه ی هردوشون فضای خونه روپرکرد.چیونمی خورید...ـ ها

 ...ـ ای بابا آیدا میگم داری باچشات می خوریش کم نگاش کن 

که .شدم زکنارآیدین ردمیا.داشتم.لبموبه دندون گرفتم .ازشرم سرموپایین انداختم 
 :زیرلب گفت

 ...ـ قربون اون شرمت بشم 

خنگه مگه ...منظورش من بودم ...آروم گفت ولی من شنیدم :...این چی گفت 
برای یه لحظه هنگ کردم قلب بی قرارم بی قرار ...کس دیگم هست تواین خونه 

 ....تر شد

 ـ خودموجمع وجورکردم
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 .ه رفت وآمدت راه باشه ـ اتاق پایینوبرات آماده کردیم ک

 محسن بلندشددستشوزیربازوی آیدین برد

 ...ـ پاشو بایداستراحت کنی 

حواسم بودکه دستم بهش ...قبل ازاوناوارداتاق شدم پتوروکنارزدم تادرازبکشه 
صورتش درهم ...نخوره دوست نداشتم دوباره عصبانی بشه 

 شددستشوروسرشگذاشت

سن یه چیزی بده دردم کم بشه تحملشوندارم مح..سرم ترکید...سرم ...آی...ـ آی
... 

 .ـ باشه داداش داروهات توماشینه میرم میارم 

جلورفتم پتوکشیدم روش بادست سالمش .باگفتن این حرف ازاتاق رفت بیرون
حاله ی ازاشک .ازاینکه دردمیکشه قلبم به دردمیاد.سرشوماساژ داد

ولی چیزی .دنگاهش توصورتم چرخی.دیدموتارکردبغضموقورت دادم 
 باورودمحسن رفتم طرفش .نگفت

 ـ آب بیارم قرص بایدبخوره؟؟؟

 ـ بله ممنون می شم 

ن قرص محس.سریع رفتم ازروی میز نهارخوری لیوانی آب پرکردم به اتاق برگشتم 
به کمک ...بعدازخوردن قرص ...وگذاشت دهن آیدین لیوان آبوگرفتم طرفش 

 ن کردم باصدای آرامی روبه محس.محسن درازکشید

 ـ بهترنیست چیزی بخور؟

 .ـ چرااتفقابدنش ضعیف شده 

 سریع رفتم آشپزخونه 
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 ـ معصومه خانم میشه سوپ آیدینوبدی ببرم 

 .ـ بله خانمو حاالآمادش می کنم 

 .محسن لبخندی زد.کمی بعدباکاسه ی سوپ برگشتم اتاق 

 .دمن دیگه برم اگه کاری داشتیدخبرم کنی...ـ به تومی گن یه زن خوب 

 :آیدین بی حال گفت

 ...ـ نهاربمون 

 ـ نه وقت زیادخیلی کاردارم زودمیام بهت سرمی زنم 

 ـ باشه ممنون خیلی زحمت افتادی 

 من برم دیگه.ـ ای بابا این حرفاچیه داداش خداروشکر سالمت برگشتی خونه 
 خداحافظ 

 ـ خدانگه دار

 کاسه ی سوپ روی پاتختی گذاشتم دنبال محسن رفتم 

 جبران کنیم ..ون خیلی زحمت افتادی ایشاالـ ممن

 لبخندی زد

 مواضبش باش ...ـ آیدین قبال جبران کرده 

 ...چشم حتما

 ...خداحافظ 

 ...ـ خداحافظ
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اه رفتم باقدمهای کوت.بدون حرف نگاهم کرد.بارفتن محسن به اتاق آیدین برگشتم 
 کنارش کاسه ی سوپ وبرداشتم 

 .میل ندارم.ـ نه آیدانمی خورم 

 باناراحتی لباموجمع کردم 

 ...اینجوری بدنت ضعیف میشه ...ـ اخه بایدبخوری 

 کالفه شد

 ...آیدانمی تونم ...ـ وای 

 اخمی کردم 

عنی ی...که ازت نمی ترسم ...ـ من این حرفاحالیم نمی شه بایدبخوری اخمم نکن 
 ولی ازاونجایی که حالت خوب نیست نمی تونی منو بزنی پس به...می ترسم ها

 ...حرف پرستارت گوش کن 

ته ...وقتی سرموبلندکردم دیدم داره ریز ریز می خنده .تمام مدت سرم پایین بود
قاشق وپرسوپ کردم وگذاشتم جلوی دهنش بدون مقاومت یاحرفی .دلم قرص شد

 .تمام سوپ وخورد

 .ـ وای چه گشنم بود

 .چشمام گشادشد

 ...توکه گفتی میل نداری ...ـ وا

 .م دادلبخندکجی تحویل

دومامی خواستم ببینم پرستارخوبی هستی .ـ اول اینکه می خواستم کمی نازکنم 
 .یانه 
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 .ـ لباموجمع کردم

 .حاالم بگیربخواب ...معلومه که پرستارخوبیم ...ـ چه لوس 

 .چه پرستاربداخالقی ...ـ واووو

م تابخوابه رفت.پتوکشیدم روش واز اتاق آمدم بیرون .لبخندموبه زورجمع کرد
 خواب.برگشتم اتاق آیدین روی سرش ایستادم .شپزخونه وکمی نهارخوردم آ

ازاینکه روی تخت افتاده دلم ریش .آرام خوابیده بود.به صورتش خیره شدم .بود
شمام چ.یه راست رفتم اتاقم وروتخت درازکشیدم...بی صدارفتم بیرون  .میشد

قی دخترعجب احم...به شدت چشماموبازکردم.هنوز چشمم گرم نشده بود.وبستم 
آمدی باالخوابیدی؟؟اون بیچاره اگه بیداربشه چیزی الزکم داشته باشه چی ؟اگه 

 حالش بدبشه چی؟

اخیال ب.اتاق کشیدم خواب بود.سرکی تو.بایه جهش ازتخت پریدم رفتم پایین 
دونم چه  نمی.تاسرگذاشتم خوابم برد.راحت رفتم روکاناپه ی سه نفره درازکشیدم 

مثل برق گرفته هاتاالپ ازمبل خوردم زمین .هایی به گوشم رسیدقدرخوابیدم صدا
دستموبه دسته ی مبل گرفتم بلندشدم باعجله .آی زانوم شکست ...اخ مچم ...

 .به سختی داشت بلندمی شد.خودموبه اتاق آیدین رسوندم 

 ـ وای داری چکارمی کنی چراصدام نکردی ؟

 .صوررتشوجمع کرد

 .ـ می خوام برم دستشویی

 .وقفه جلورفتم دستمودور کمرش حلقه کردم بی 

 .ـ بزارکمکت کنم 
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گینی ولی سن.از باالنگاهی به من انداخت دستشو روی شونم گذاشت .لبخندی زد
 .احساس نکردم

 ـ نمی خواستم بهت زحمت بدم 

 .بااخم لباموجمع کردم 

 ...ـ چه زحمتی 

نگاهم بالبخند.خم شدم دمپاییوجلوپاش گذاشتم .تادست شویی همراهیش کردم 
 .کرد

 ـ می خوای بیای تو؟

 .فقط بزاردرتوالت فرنگی وبازکنم...نه...ـ ها

ک کردم دوباره کم.پشت درمنتظرموندم تابیرون بیاد...سریع بازکردمو بیرون آمدم
ارم حس خوبی د.ازاینکه می تونم بوی تنشواحساس کنم ...به تختش برگشت 

 ست لبه ی تخت نش.قلبم مثل یه گنجیشک توسینم می کوبید.

یدم ازبس خواب...ـ آیدانمی خوام بخوابم حوصلم سررفته می خوام برم توپزیرایی
 .مغزم منگه 

 ...ـ باشه پس بریم

 .خندید...دوباره دستاموجلوبردم 

 ـ خانم کوچولوکمرت دردمی گیره خودم می تونم بلندشم 

 دست به کمرایستادم 

 ...دومشم من قویم .ـ اول اینکه من بزرگ شدم 
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تاوقت خواب فیلم واخباروحتی آگهی .باخنده دستشوروی شونم انداخت وبلندشد
وقتی خوابی منم رفتم متکاوپتومواوردم نزدیک اتاق آیدین پهن .بازرگانی هارودید

ازاینکه بعدازچندشب دوباره برگشته وفضای خونروپراز آرامش کرده دلم .کردم 
که صدای سرفه های آیدین .بودهنوز چشمم گرم نشده ...خدایا شکرت...قرص شد

سراسیمه پتوکنارزدم خودموبهش رسوندم برق وروشن کردم .منواز جاپروند
نیم خیزشدلیوانوکنارلبش گذاشتم .ازپارچ روی پاتختی لیوان آب پرکردم 

 .بعدازاینکه آب خورد

 ـ حالت خوبه ؟

 .چشماشوبست

 ...ـ نگران نباش خوبم 

قدم اول ...فتم برق وخاموش کردم لبخندی ازروی آرامش زدم به طرف درر 
 .وبیرون گذاشتم که صدام زد

 ـ آیدا؟

 سرموچرخندم 

 ـ بله چیزی می خوای؟

 ...میشه بیای...ـ نه

بدون .رفتدستم گ.منتظر بودم حرفشوبزنه .بدون حرف رفتم کنارتختش ایستادم 
آب .قلبم شروع به زدن کردتندوتند.حرف واداربه نشستنم ودرازکشیدنم کرد

 برق.به طرفم چرخید.جلوی دهنم .دستامو مشت کردم .و به زورقورت دادم دهنم
 :باصدای آرام وبمش گفت .چشماشوزیرنوردیوارکوب می دیدم 

 ...ـ چرااین چندروزنیامدی بیمارستان دیدنم ؟می دونی هرروزمنتظرت بودم 
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 .باصدای ضعیفی جواب دادم .بعدازکمی سکوت 

 نمی خواستم مزاحمت بشم ...ـ فکرکردم نیازی به من ندارید

چرااون روز خودتوزدی یعنی اینقدرعصبیت ...ـ این چه حرفیه مزاحمت چیه دیگه
من هیچ وقت قصدآزارتونداشتمو ندارم به چیزهایی هست ...کرده بودم ؟آ یداجان 

ازت ...که منوبه این روزکشونده می دونم مجبورت کردم سختیهای زیادی بکشی 
 ..ارم باشی می خوام چیزی نپرسیوکن

طوری که فشار زیادی .سکوت کرده بودم دستش که گچ بودوگذاشت روشونم 
 .واردنکرد

 .درسکوت گوش می دادم 

 .ـ یعنی اینقدروجوداون دخترتوروآزارداد

چیزی که برای من ممنوعه چرابرای اون ...ـ معلومه که ناراحت شدم بوسیدیش 
 آزاده ؟

سینه هام تندتندبالوپایین می رفت .داحساس کردم لبم داغ ش.تاحرفم تمام شد
ه از این اولین بوسه ای بودک .لباموبه بازی گرفت.واقعاخواب نیستم .شوکه بودم 

یه بوسه ی داغ وطوالنی خودمو بهش .بدنم گرگرفته بود.همسرم دریافت کردم 
 ...همون مردمغروروغول بیایونی .سپردم وجودم سرشارازعشق همسرم شد 

ه من بوسه ی مخصوصموب...ه نبینم به کسی حسودی کنی ها ـ اینم ازبوسه دیگ
 ...همسرم می دم نه هردختری 

 .سرم توسینش فروکردم.قلبم لبریزشادی شد

صبح باامیدی که توقلبم جوانه زدبیدارشدم بالخره آیدین اولین قدموبرداشت 
 .بایدتحملم زیادباشه پس منم سعیمومیکنم :بایدصبوری کنم محسن گفت .
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روی دسته ی مبل انداخته بودم ومثال درس می خوندم ولی همه ی فکرم پاهامو 
صدای گوشی آیدین .پیش بوسه ی دیشب بودیه حس خوبی داشتم 

 :گفت...بعدازکمی حرف زدن .بلندشد

 .ـ باشه منتظرتونم 

ولی نه محسن همیشه سرزده ...شایدمحسنه ...این یعنی یکی می خوادبیادخونه 
 ین صدام زدتوفکربودم که آید.میاد

 ...آیداخانوم ...ـ آیدا

ادی بالبخندگش.ازاینکه منواینجوری صدامی کنه دلم قنج میره ....ای جانمممممم 
 خودموبهش رسوندم 

 ـ بله کاری داری؟

 .بی حوصله به نظرمی رسید.کمی جابجاشدنشست لبه ی تخت 

 .ـ قراره دوستام عصربیان خونه 

 :بی تفاوت گفتم

 حاالچراگرفته ای دردداری ؟... ـ خوب بیان خوش آمدن

 .کالفه به خودش نگاه کرد

 .ـ حال ندارم سرووضعمو ببین 

جلوی پاش ایستادم راست می گفت موهاش ژولیدهو ریشش بلند شده بود 
اخمی کردم لبموجمع کردم همزمان باچشمام این .سروضع مناسبی نداشت 

 زد آیدین پقی زدزیرخنده وقه قه...ورواون ورتکانشون دادم 

 .ـ آخه این چه کاریه می کنی خانومم
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 :بی توجه به خندش گفتم...وای قلبم ضعیفه به من می گه خانومم 

 .ـ دارم می فکرم 

 بازخندید

 ؟...ـ آخه چرادرست حرف نمی زنی دختر

 ...دستامومحکم به هم کوبیدمو پریدم هوا

 ...ـ یافتم 

ه طرف آشپزخونه چندتاکیسدویدم ...بی چاره شوکه شدبادهانی بازبه من خیره شد
 رفتم اتاقش چندتیکه لباس.رفتم آب حمامو گرم کردم .ی زباله وکش برداشتم 
تم باکیسه هابه اتاقش برگش.روی یکی ازمبلهاگذاشتم .تمیزوحولشو برداشتم 

 ...باچهره ی متعجبش روبروشدم ...

 ـ ایناچین ؟کجارفتی ؟

 .لبخندگشادی زدم وبه حالت رقص سرموتکان دادم 

 .آماده ی حمام باش ...ـ خوب آقامون 

 ...ابروهاش پریدباال.چشماش گشادشد

 ؟آخه چطوری برم؟؟؟؟؟...ـ حمااااام 

 .فاصلموباهاش کم کرد.لباموبازبان ترکردم 

ـ چرامی تونی اگه پسرخوبی باشی وبه من اختیاربدی می دونم چکارکنم ـ اول 
 ...استتارمی کنیم بعدمیریم حمام 

خت لبه ی ت.دست به کارشدم تمام مدت بالبخندخیره به من بودفقط نگام کرد
باتردیددستمو بردم روی کمرش ونگاهمون به هم گره .نشسته بود
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وری آرام ج.لباسشوباالکشیدم اول دست سالمش وبعددستی که گچ بود...خورد
تام بالمس بدنش دس.که به بخیه های سرش آسیب نرسه ازسرش بیرون کشیدم

خوچکارکنم هردختر دیگم جای ...زودبه خودم مسلط شدم .تم دلهره گرف.لرزید
چه برسه به من که زنشم .من بودبادیدن بدن خوش فرم وعضله ای کپ می کرد

 یکی ازکیسه هارومحکم باکش بستم به دستش که آب نره داخل ...

 .خندید

توام بعضی وقتامغزت ...خودمونیم ها...ـ حاالفهمیدم این کیسه هابرای چت بود
 ...ب کارمی کنه خو

ولی کسی منوندیده .من همیشه مخم کارمی کنه ..اخم غلیضی تحویلش دادم 
 .برای همینم شکوفانشدم 

 .دست سالمشو دورشونم حلقه کردومنوتوبغلش کشید.خندش بلندترشد

 .ـ این چندروزه که مریض شدم خوب بلبل شدی ها

 شکلکی براش دراوردم 

ونی دنبالم بدوی ومنو دعواکنی پس ـ چون می دونم هرکاری بکنم نمی ت
 .بایدحسابی ازفرصت استفاده کرد

 .دماغمو جمع کردم.آروم باکچ دستش زدتوسرم  دردم نیومد.قه قه هاش بلندشد

 ...ـ آخ سرم 

 ...چقدرشیطونی ...ـ ازدست تو

 حاالبزارپاتم کیسه بکشم ...ـ مااینیم دیگه 
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روی یه ...رشو چکارکنم وای خدا فکراینجاشونکرده بودم شلوا.سکوت کرد
امو دست.نترس دختراون شوهرته نمی خوردت ...به خودم مسلط شدم .پاایستاد

سوزه  وای لپام داره می.پاشو باکیسه پوشوندم .جلوبردم شلوارشوپایین کشیدم 
 .سعی کردم نگاهم به نگاهش نیفته ...

 ـ خوب بریم دیگه آب حمام آماده کردم 

 ه ـ چیه چرااینقدرلپت قرمزشد

 نه قرمزنیست ...ـ هااا

 .ـ لبخندی زد 

 ...ـ عاشق شرم وحیاتم آیدا

ه از اونجایی ک...همراه هم حرکت کردیم ....سرموپایین انداختم .لباموگازگرفتم 
آیدین دوست نداشت موقع حضورش توخونه کسی ازخدمه باشه معصومه خانوم 

د کسی توساختمان کاراشوزودانجام می دادومی رفت برای همینم خیالم راحت بو
شست ن.نیست حمام گرم بودکمک کردم تاروی صندلی که ازقبل آماده کرده بودم 

. 

 ـ آیداخودم می تونم توزحمت نکش 

 ...ـ چه زحمتی وظیفمه 

 ـ آخه بالباس سرمامی خوری 

 ..ـ نه راحتم 

بادوش دستی سروبدنش وشستم اونم مثل یه بچه خوب ساکت نشسته بودآیدین 
برای بخیش بدنیست برای همینم راحت روسرش آب ریختم وشستم گفته بودآب 

 :وقتی کارم تمام شدگفتم.لباسای خودم خیس شده بود .
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 ...من می رم بیرون لباس زیرتودربیاروآب بکش تاحولت وبدم ...ـ من 

 .لبخندشیطونی زد

 ...ـ نه دیگه خودت زحمتشوبکش 

 هول شدم 

 ؟؟؟...نه دیگه چی ...ـ من

 :فتمبه التماس گ

 ...ـ توروخدابرم دیگه 

 چرارنگت پرید باباشوخی کردم بروبیرون دستت دردنکنه ...ـ هاااا

 چندقیقه بعد صدام کرد.نفسی ازروی آسودگی کشیدم وپریدم بیرون 

 حولمومی دی؟...ـ آیدا

 .از پشت درحولشودادم  

 ـ مواظب باش لیز نخوری 

 ـ باشه حواسم هست 

خم شدماول  کیسه ی پاشوبعددستشوبازکردم .ودیه دستشوبه چارچوب رگرفته ب
. 

 ...آفیت باشه 

 لبخندی زد

 .خداخیرت بده چه حالم سرجاآمد...ـ ممنون خانمی 

 کمک کردم لباساشوپوشیدبعدآروم درازش کردم پتوتاگردنش باالآوردم 
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ه نگاهش خیر .آ بمیوه ای که ازقبل آماده کردم دادم خورد.ـ حاالبگیرراحت بخواب 
 دبه من ش

 ...نگاه کن زودبروعوض کن ...لباسات خیسه سرمامی خوری ...ـ وای آیدا

راست می گفت اینقدرمشغول کارای آیدین بودم یادم .نگاهی به خودم انداختم 
 لبخندی زدم .رفت که خیس شدم 

 .ـ باشه پس اگه کاری نداری برم عوض کنم 

 ـ نه زودبرو

فتم موهامو خشک سرموتکون دادم به اتاقم رفتم ی دوش سریع گر 
تازیر رانم می رسید چون بیشترمی ...همینجوری پشتم رهاش کردم.کردم

سارافن صورتی باگلهای ریز سفیدپوشیدم .بافتمشون مواج وخوش حالت شده بود
می دلم ن.به نظرم خوب بود...ساپورت سفیدبراقی پوشیدم .تازیرزانوم می آمد

ین از پله هارفتم پای.شوهرم بود هرچندکه...خواست زیادجلوی آیدین برهنه باشم 
 معصومه خانوم بااجازه واردشد...

 آمدم غذاروآماده کنم ...ـ سالم خانوم 

 .هرچی الزمه تهیه کنید.راستی برای عصرمهمون داریم .ـ سالم زحمت می کشید

 چندنفرن؟...ـ چشم خانوم 

 ولی شماآماده باشید...ـ واالنمی دونم 

وب ندیدمش یه خونه ی جدیدتوی پارکینگ براش رفتم سراغ برفین این چندروزخ
ی بازی بعدازکم...برای اینکه آیدین راحت بخوابه باال نمی اوردمش ...درست کردیم 

 بابرفین بگشتم ازکناراتاق آیدین ردشدم 

 ...ـ آیدا
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 عقب گردبرگشتم طرف اتاقش 

 ـ بله 

 ...ـ بیاببینم 

 وای خداچرااینجوری حرف زدبازکاری کردم؟

 ...رفتم اتاقش باترس 

 ...سرموچندبارتکون دادم منتظرشدم حرفشوبزنه 

 ...ـ پشتتوببینم 

 باتعجب چرخیدم 

 نشست توتخت ...موهات چه قشنگه تاحاال بازندیده بودمش ...ـ وای آیداااا

 .خوبه عصبانی نیست...نفس راحتی کشیدم 

 ..ـ آیدااا

 نگاش کردم 

  :ـ ملتمسانه گفت

 ...ـ میشه شونش کنم 

 مام گشادشدچش

 ـ شونششش کنی؟

 ...ـ اهم

ستم بدن هیچ حرفی نش.خوشحال شدم بدودویدم اتاقم برسموبرداشتمو برگشتم 
 جلوی پاش شونه رودادم دستش 
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 ـ یعنی شونه کنم ؟

 ...ـ اهم

بعدازمرگ باباومامان دیگه کسی ...آروم شونه روکشیدتوموهام ...خندید
مامان برای ...موهاموشونه کنه باباهمیشه دوست داشت ...موهاموشونه نزد

از یادآوری گذشته دلم ...موهام شعرمی خوندآیدن موهاموآروم شونه می کرد 
باصدای آیدین به خودم .تنگ شدوصورتم خیس شدبی اختیا شونه هام لرزید

 اخم کرده بودبانگرانی پرسید .شونه هاموگرفت وبه طرف خودش چرخوند.آمدم

 توشونه می کنم دردداره ؟گریه می کنی؟موها...ـ آیداااا

 .ـ باسرجواب منفی دادم 

 ـ پس چراگریه می کنی ؟ 

 .بغضم ترکید

 ...ـ آخه بعداز مرگ باباومامان کسی سرموشونه نزد

 سرموکشیدتوسنش 

می دونی وقتی چشات اشکی میشه دنیام خراب ...گریه نکن ...ـ آروم باش عزیزم 
 ؟.می شه 

 .سرموبوسید

 ـ گریه نکن عزیز دلم 

 بااینکه نمی دونم چه...دلم آروم گرفت .سرم توسینش بودباشنیدن این حرفا
 بوی تنش...حسی بهم داره ولی این آغوش برام امن بودمن عاشق این مردبودم 

 .هرلحظه منوعاشق ترمی کرد
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امروزهمه چی خوب ...نهاروخردیم چون آیدین راحت خوابیده بود منم رفتم اتاقم 
کمی خوابیدم ...سنگ صبورم شد...سرموشونه کرد...آیدین منوبغل کرد.بود

بعدازخواب ظهر لباس آستین داریاسی وشال طوسیی پوشیدم همراه شلوارلی 
 .سورمه ای اهل آرایشم که نبودم رفتم پایین تابه کارهای آیدین رسیدگی کنم 

 ـ آیدین کاری نداری انجام بدم ؟

 .ومطالعه می کرد.به پشتی تخت تکیه داده بود

 فقط بیاتوکارت دارم  ـ نه

اشت کتاب وکنارش گذ.رفتم جلولبه ی تخت نشستم ...بازآیدین جدی برگشته
 .نگاهش به نگاهم گره خورد.

ـ ببین آیدا کسی نمی دونه من ازدواج کردم فقط محسن ویاسی می دونن از اونا 
 .از توام می خوام چیزی بروزندی .خواستم دراین باره باکسی حرفی نزنند 

 چرااا؟ـ آخه 

می .توضیح دادن بعضی چیزاخیلی سخته .ـ آیداجان توهنوز خیلی سنت کمه 
نمی خوام به گوش رغیبام برسه ...دونی من بیشترفکر سالمتی وآسایش توام 

 می فهمی چی می گم ؟...می ترسم برات مشکل درست کنند ...

 پس به مهمونامی گیم از اقوام هستی باشه ؟...ـ اهم

ه لبامو بابغضی ک.همسر بودن آیدینو انکارکنم دلم شکست .ایدازاینکه دوباره ب
 سرموپایین انداختم .می لرزوند 

 ...هرچی توبگی ...ـ باشه 

 لبخندی زد
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 ...ـ آفرین دختر خوب 

ندی محسن ویاسی لبخ...رفتم پشت آیفن .باشنیدن صدای زنگ ازجام بلندشدم 
 .دروبازکردم.روی لبنم نشست

 .خوش آمدید.اییدـ سالم یاسی تویی بفرم

ن ؟یاسمین قبل از محس...یعنی آیدین برای آمدن محسن اینقدرعصبی شده بود
 .واردشد

 .ـ سالم خوش آمدید

 هموبوسیدیم 

 ـ سالم عزیزم خوبی؟

 باتعجب رفتم جلوش ایستادم .محسن باصندلی چرخ داریواردشد

 ـ محسن این برای چیه آیدین که حالش خوبه 

 .پرید ـ لبخندی زدکه ناراحتیم

 حال شما...ـ سالم خانوم پرستاااار

 .ـسالم خوبم 

 .به صندلی اشاره کردم 

 ...ـ خوب این برای چیه 

 .لبخندی زد.صندلی وهول دادوواردشد

 ـ اینجوری آیدین راحت تره 

 .خوش حالی آیدین برام شیرین بود.سری تکان دادم هرسه وارداتاق آیدین شدیم 
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 .ـ بیاداداش که خداتورورسوند

 .دست دادن وروبوسی کردن 

 .ـ تازنگ زدی آمدم مگه میشه توچیزی بخوای ومااطاعت نکنیم داداش 

 صندلی وآوردی ؟...ـ توهمیشه برای من بهترین بودی ممنونم رفیق

 .آره اینجوری بهترکاراتوانجام میدی

 .آیدین نفسش وفوت کردبیرون نگاهی به من انداخت

می .این جسم ظریفش سنگینی منوتحمل کردـ واقعا بهش نیازدارم ازبس آیدابا
 .ترسم کمرش دردبگیره 

 :یاسمین بالبخندگشادی گفت.بی حرف سرموبه زیرانداختم

 اصالهرمریضی توروببینه خوب...ـ تویه فرشته ای دختر ی پرستارزیباومهربان 
 .می شه

 .خواهش می کنم کاری نکردم 

 .ردودکمه اشو امتحان ک.آیدن روی صندلی چرخ دارنشست 

 ...ـ آخیش راحت شدم

 .آیدین تمیزشدی رفتی حمام :محسن

 آیدین لبخندکش داری زد

 .ـ آره نمی دونی بعداز یک هفته حمام چه حالی داد

 .محسن اخماشودرهم کشید

 .ـ آخه چطوری ؟چرابه من خبرندادی بیام ببرمت
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 .باآیدارفتم.ـ من که تنهایی نمی تونستم 

 :دوباتعجب گفتنابروهای محسن ویاسی پریدباالهر 

 چطوری آخه؟....ـ آیدااااا

 .یاسمین روی صندلی نهارخوری داخل سالن نشست 

 .ـآخه دخترچطوری این هیکل وبردی حمام ؟نگفتی گچ دستش خراب میشه 

 .خودشم کمک کرد.ـ نه قبلش باکیسه دست وپاشوبستم 

ی حرف اسبای..رفتم معصومه خانوم برای پزیرایی صداکنم که صدای آیدینوشنیم 
 .می زد

ه وقتی تنهاست گوشه گیرمیش.حاال که اینجایی آیداتنهانیست ...ـ خوب شدآمدی 
... 

صدای زنگ بلندشدوبعدهفت هشتا دختروزن ...یعنی اینقدربه فکرمنه 
چندتاشونو توبیمارستان دیده ...وپشتشون چندتامرد جوان ومیانسال واردشدن 

با احوال پرسی هرکه روی مبلی ...بودم قیافه ی اون دختره ی جلف وخوب یادم 
 دختراهم که ازلوس بازی.بوی عطرهای مختلف فضای خونه روپرکرده بود.نشست 

ازیه  دریغ.آیدین بازمنویادش رفت.کردن وآویزون شدن به پسراکاری نمی کردن 
احساس کردم توجمعشون اضافم بلندشدم رفتم آشپزخانه ...نیم نگاه 

 .کسی متوجه غیبتم نشد اونقدراونجااضافه بودم که...

 .ـ همین حاالپزیرایی وشروع می کنم :ـ معصومه خانم

 .دستمو زیرچونم گذاشتم.بابی حوصلگی صندلی عقب کشیدم

 ...ـ عجله نکن 

 ـ خانم شما نمیریدبیرون ؟
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 ...ـ نه حوصلشونوندارم دخترای جلف

 .آقاناراحت میشه...ـ خانوم زشته 

 ...جه غیبت من نمی شه ـ نه اینقدسرشون گرمه که کسی متو

 .وبرای پزیرای رفت کمی بعد محسن واردشد.دیگه حرفی نزد

مثال یاسی آمده توتنهانباشی خودشم نشسته خوش ...هه...ـ چرااونجانموندی 
 وبش کردن 

 .لبخندکمرنگی زدم

 .الزم نیست.ـ اشکالی نداره مهم نیست فکرکردم حضورم 

 .ـ کمی جابجاشدم 

من ...حتی خودتو...زجنس من نیستن آیدینم همینطورـ خوب می دونم اونا ا
من یه دخترازخانواده ی متوسط بازندگی ساده ولی شماهمیشه .کجاوشماکجا

نه نه از تو.باورکن هیچ توقعی ندارم که بامن گرم بگیرید.درنازونعمت بودید
 .ازیاسی حتی ازآیدین 

 احساس.رکردحاله ای ازاشک دیدم وتا.غم عظیمی روی قلبم سنگینی می کرد
 .لباموب هم فشاردادم تااشکم نریزه .بغضموقورت دادم .کردم قلبم شکسته 

به خودم ایمان دارم که .ـ میدونی مثل روز برام روشنه که این زندگی دوامی نداره 
از روزی می .ولی اون چی ؟اون منو زنش نمی دونه .دوسش دارم وبهش وفادارم

 کجابرم؟ ترسم که منوازخونش بیرون کنه اونوقت

نگاه محسن روی من زوم بودبدون حرف به دل تنگیام گوش .اشکم روی میزچکید 
 .می داد
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 .دستاشودرهم گره کرد

اول اینکه می .ـ راحت شدی درددل کردی؟توحرفت نیامدم تاخودتوخالی کنی 
دونم آیدین یه تارموتوبه هزارتامثل اون دختراکه بیرون نشستن عوض نمی کنه 

وت شخصیت وصمیمیت نمیاره این انسانیت وصداقته که زندگی دوما؛پول وثر...
رامی بیابیرون بالخره اون دخت.ومحکم می کنه که توایناروداری حاال اشکاتوپاک کن 

فهمندکه این دخترزیباوباوقارهمسرآیدینه درضمن آدین به هیچکدوم ازاون 
 فدختراعالقه ای نداره اونافقط دوستاشن یادخترصاحبان شرکتهای مختل

 .همینوبس

 .ـ ولی آیدین منومعرفی نکرد

 .ـ پاشوخواهرکوچولوحتما دلیلی برای این کارش داره 

 .اشکاموپاک کردم لبخندی زدم

 ...ـ ممنون توبرادرخوبی هستی

 بدوصورتتوبشورتاقرمزی چشمت پاک بشه .ـ خواهش آبجی کوچیکه 

زرای آیدین گ متوجه نگاه.بعداز شستن صورتم همراه محسن به پزیرایی برگشتیم 
 سرفه های شدیدمی زداشک.شربت آلبالوشوسرکشیدکه پرت شدگلوش .شدم 

یادم رفت که ازدستش ناراحتم دویدم یه لیوان آب ازروی .ازچشمش راه افتاد
آب وگرفتم طرف  .میزبرداشتم رفتم طرفش محسن آرام پشتشوماساژمیداد

 :هرکس چیزی می گفت.چشمای همه خیره به آیدین بود.دهنش 

 .نگاه پرازاشکش ودخت به من .نگران دستم روشونش گذاشتم 

 خوبی االن ؟.چی شد...ـ آیدین 
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همه هاج واج به من نگاه می .خیالم راحت شد.چشماشوبست سرش وتکان داد
همون دختری که .یعنی اینقدردست پاچه بودم ؟کنارآیدین نشستم...کردن 

 پرسید.توبیمارستان به آیدین چسبیده بود

 جوووون خانوم معرفی نکردی؟ـ آیدین 

 .آیدین سرشوبه طرفم چرخوند

 ی مدت پیشم مهمون .ـ ایشون آیداخانوم از آشناهاهستن 

 :یکی ازدختراباشیطنت گفت

 ـ خوش به حالش مهمون آیدینه 

نگاه .من هنوزتوشوک حرف آیدین بودم چرانگفت زنشم ...همه زدن زیرخنده 
تم دیگه نتونس.وبه آرامش دعوت کردباعالمت سرمن.غمگینم وبه محسن دوختم 

ی وشوخی وغش غش بااونا م.از یاسمینم ناراحت شدم که منو تنهاگذاشته .بمونم 
نگاه . بلندشدم که برم.یعنی کسی به فکرمن نبود.اصال به فکرمن نبود.خندید

 .آیدین پرسشگرانه بود

 .ـ میرم اتاقم

 صداش آرام ولی محکم بود

 .ـ بشین سرجات

دروقفل کردم روتختم درازکشیدم بغضم .ی راست رفتم اتاقم.توجهی نکردم 
یه ساعت گذشت صداهم همه بگوشم .حصوصله ی هیچ کاری نداشتم.ترکید

 .خودم جمع کردم.تقه ی به درخورد...رسیدفکرکنم رفتن

 ـ بله 
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 چرادروقفل کردی ؟...ـ آیداجان خوابیدی 

 .صدای یاسی بود

 .کنه  سرم دردمی.خوابم میادمی خوام بخوابم

 ...ـ باشه عزیزم ماداریم میریم خداحافظ

احتشون نبایدنار .ازتخت پریدم پایین یاسی ومحسن تنهاکسانی بودن که داشتم 
 .دروبازکردم.اشکامو پس زدم .کنم 

 .ـ کجامیریدشام بمونید

 .دستاموگرفت.یاسمین جلوآمد

 راستش بابچه هاسرگرم شدم .ـ آیداگریه کردی؟ببخش تنهات گذاشتم 

 .رکی لبخندی زدمزو

 .ـ اشکالی نداره مهم نیست

محسن ازپایین پاله هاخداحافظی .بابوسیدن هم ازهم خداحافظی کردیم 
پشت .به اتاقم برگشتم برای شامم پایین نرفتم .وقتی رفتن شالمو دراوردم .کرد

بی وقفه شروع به خط خطی کردم اینقدرخط خطی کردم که دستم .میزنشستم
شب 3ساعت وکه نگاه کردم ساعت .ارخراب کردمکلی ورق آچ.خسته شد

 بی صدارفتم پایین سرپاچندقاشق غذاروی .احساس ضعف داشتم .بود

باناامیدی کنارپایه ی اپن نشستم روی .کمی آب باشیشه سرکشیدم .گاز خوردم 
چه ساده بودم فکرکردم بایه بوسه آیدین دوسم داره .زمین زانوهاموبغل کردم 

 یدم از اونجاکه خیلی ترسوبودم جیغ خفیفی زدم صدایی کنا رگوشم شن.

 .ـ نترس منم 
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روی صندلی چرخ دارش بودبلند شدم .بادیدن آیدین دستموروی سینم گذاشتم 
 ازکنارش ردشم مچ دستمو گرفت

 .ـچه عجب ازاون دژت آمدی پایین

 .محکم مچمو فشارداد.جوابی ندادم سعی کردم دستمو آزادکنم 

 .دگرفتولم کن دستم در ...ـ آی

 .وجوابموبده .ـ وقتی باهات حرف می زنم به من نگاه کن 

 .چشماموبستم 

 آ شکستیش..دردم گرفت .ـ دوست ندارم جواب بدم دستموول کن 

 ازشدت دردنشستم زمین .فشاردستش وبیشترکرد

 .ـ تابهت رومی دم پرومی شی

 اشکام ریخت

ش ازسنگ ولی دل.شکست جیغم بلندشد.دستم ولم کن لعنتی ...ـ آخ آخ
   ...آی محسن خدا لعنتت کنه که این چرخواوردی تا این به جونم بیفته....بود

 .دستموول کردزدزیرخنده 

تنبیه شدی برای اینکه بدون خداحافظی از مهمونهارفتی .ـ بی چاره محسن 
 .بایدیادبگیری به دیگران احترام بزاری 

 .به صورتش چشم دوختم .دستاموماساژدادم 

 .مهمون نه معشوقهات...ـ هه مهمون 
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هق .دستم جای سیلش گذاشتم .داغ نه سوخت.ـ برق ازسرم پریدصورتم داغ شد 
 .هق کردم

 .باعصبانیت فریادزد

 ؟.ـبازاین حرفای بی ربطوزدی

 باگریه گفتم 

 ـ اگه بی ربط پس چرامنو معرفی نکردی ؟

 .نگاهش به چهره ی گرگرفتم بود

بابی ...بهت می گم گریه نکن ...گریه نکن .ـ دلعنتی نمی خواب بهت آسیبی برسه 
 .تابی دستاموتوصورتم کشیدم

 ..ـ چه آسیبی دوست دارم گریه کنم 

 اولین پله روبالرفتم 

ـ توهنوزبچه ای نمی فهمی چی میگم اونارغبای کاریم هستن بعضی هاشون 
می ترسم بالیی سرت بیارن به وقتش به همه معرفیت .دست به هرکاری میزنند

ن چندماه صبرک.البته بعدازاتمام پروژهای که دردست دارم .قول می دم ... میکنم
. 

حرفی نداشتم رفتم متکاوپتوموبرداشتم انداختم پشت دراتاقش پتوکشیدم روسرم 
 .مچ دستم دردمی کرد.کمی بعد برقاخاموش شدن .احساس کردم کنارم ایستاده .

 .ـ غول بیابونی تاخوب شدافتادبه جونم 

 ...گفتی هااا ـ شنیدم چی
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تاخوابم .بقیه ی فوشاموتودلم دادم .چه گوش تیزی داره .ـ چشمام زیرپتوچارتا شد
 .برد

ورفتم مدرسه چندروزی بودکه مدرسه نرفته .صبحانمو قبل ازبیدارشدنش خوردم 
 از دستش ناراحت.وقتی برگشتم فقط سالم دادم نهارم درسکوت خوردیم .بودم

باصدای زنگ تلفن به طرفش .اناپه هادرازکشیدم بعدازنهارروی یکی از ک.بودم 
 .رفتم 

 ـ الو

 ـ سالم آیداخودم 

 ـ سالم یاسی خوبی 

 .ـ خوب خوب آماده شومیام دنبالت بریم فروشگاه محسن 

 .ـ فروشگاه؟نمی دونم آیدین  اجازه میده یانه

آیدین مشغول مطالعه .گوشیوکنارگذاشتم .ـ خوبرواجازه بگیرگوشی دستمه
 هنوز دهنم باز نشده بود.م نگاه کردبودزیرچش

 .ـ می تونی بری 

 ـ کجا؟

 باهاش برو.ـ مگه یاسی نیست 

 .باخوشحالی دستاموبهم کوبیدم 

 ـ اخ جون برم ؟

 .اون بیچاره پشت خط تلف شد...ـ آره برو

 دویدم گوشی برداشتم 
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 ـ الو

 ؟.چی شداجازه داد.ـ بابادختر علف زیرپام سبزشد 

 .شه پس آماده شوـ بله بیادنبالم با

از پله هاسرازیرشدم آیدین جلوپله هاایستاده .باخوشحالی آماده شدم
 .کارت اعتباریی جلوم گرفت.ولی دستوری نداد.منتظردستوراتش بود.بود

 نگران نباش پول زیادی توشه .ـ بیاهرچی الزم داشتی بخر

 .ـ الزم ندارم من که همه چی تازه خریدم 

 .رمزش تاریخ تولدت .ت عوض شدـ حاالپیشت باشه شاید نظر 

 .باتعجب کارتوگرفتم 

 ـ تاریخ تولدم؟

 اخم کردم .لبخندی زد

 .هنوز مچم دردمی کنه.ـ فکرنکن باهات آشتیم ها

 .لبخندی زد

 ...ـ تودلت گنده ترازاین حرفاست منومی بخشی

 ـ االن گوشام مخملی شد؟

 ش ناراحتنمی دونم چرانمی تونم بیشترازچندساعت ازدست.غش غش خندید
 .باشم 

 همراه یاسی رفتم فروشگاه محسنم 

 اونجابود
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 .ـ به به خانومای زیبا خوش آمدید

بعدازخوش بش کردن بینم لباسها وکیفوکفشوخیلی چیزهاچرخیدیم ولی من دل 
یاسی کنارمحسن شادبودوصدای قه قه هاشون بلندشد خوش به .ودماغی نداشتم 

 فتم کنارشون بی حوصله ر .حالش چقدرمحسن هواشوداره 

 .آیدین تنهاست ...ـ میشه بریم خونه 

 .محسن سرشوتکان داد

 .میبرمت اتفاقابایدبرای آیدین یه کاری انجام بدم...ـ باشه 

 .که مشغول زیروروکردن لباسهای جدیدبود.روبه یاسی کرد

 تومیمونی یامیری خونه .ـ یاسی جون می خوام آیداروببرم خونه 

 .هروقت جنسای جدیدوچیدی خبرمون کن  نه منم میرم این چه وضعش

 .ـ باشه عزیزم جنسای جدیدبرای عیدتازه رسیده هنوز بچه هاوقت نکردن بچینند

 .یاسی لبشوجمع کرد

 حاالم ماروببرماشینم بده یکی بیاردم خونه ...ـ باشه مابعدمیام

 ـ اِه مگه بامامیای 

 .دوست دارم کنارهمسرم باشم .ـ بله که میام 

 .منم ازاین همه محبت بین هردوشون لبخند رولبم نشست محسن خندید

 :بعدازمدتی گفت...سوارسانتافه مشکی محسن شدیم 

 .ـ بچه هامن بایدبرم پارکینگ مدارک آیدینوبیارم

 .باشه ماتوماشین می مونیم بروکارت وانجام بده:یاسمین 
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 ادهمحسن پی.نیروی عجیبی منو به طرف خودش کشوند.به پارکینگ رسیدیم 
 شددنبالش رفتم 

 ـ میشه منم بیام 

 اخمی کرد

 .منم وسایلشومیارم زودمیام.ـ نه آیدابروتوماشین 

 اصرارکردم 

 .ـ توروخدادوست دارم ماشینش ببینم 

 ـ دیدن نداره که ناراحت میشی بروتوماشین 

ازکنارماشینهای فرسوده وله شده ردمی شدیم دل .اینقدرخواهش کردم تاقبول کرد
 .دنبال ماشین آیدین چشم می چرخوندم .تا ماشین آیدینوببینم تودلم نبود 

 ـ آیدااا؟کجامیری بیا

خدای من این ماشین آیدینه ؟ازجلوتاصندلی راننده ...برگشتم طرفش دهنم بازشد
محسن شوکه شدخودشوبه من ...له شده بود بی اختیا بازانونشتم زمین 

 .زیربازومو گرفت.رسوند

 ـ آیداجان خوبی خواهری ؟

 .به خودم مسلط شدم 

 .خوبم سرم گیج رفت

 ـ باشه گلم صبرکن مدارکو بردارم میریم 

رت شک...خدا...تاخونه توشوک بودم خدا.مدارکو برداشت .به زوردرماشینوبازکرد
نتونست منو ازحال خرابم خارج ...شوخیهای محسن ویاسی...آیدینو ازم نگرفتی 
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شب یدینوببینم پشیمان شدم که دیکنه فقط دوست داشتم زودتربه خونه برسم وآ
به خونه رسیدیم قبل ازاونابه طرف خونه دویدم درومحکم .بهش حرف زدم 

دونم کی  نمی.بازکردم آیدین کنترل به دست روی کاناپه سه نفره درازکشیده بود
 .صورتم خیس شده بود بادیدن من تواون حال ابروهاش باالزد

 ـ آیداااا؟

 .م دویدم طرفش جلوی پاشایستاد

 ؟.میشه بغلت کنم ...ـ آیدین

 پروازکردم بغلش.آیدین که ازنوع ورودمن متعجب بوداخمی کرددستاشو بازکرد
 خیلی.توبغلش فرورفتم وبوی عطرشوبه مشام کشیدم .تامی تونستم .

دستی .آروم هق هق می کردم به چشمام خیره شد...زودازبغلش بیرون آمدم 
 .توصورتم کشید

 اگریه می کنی؟چی شده؟ چر ...ـ آیدا

 دویدم ازپله هاباالرفتم صدای یاسی وشنیدم .جوابی ندادم 

 .ـ آی خانوم مثال مهمون داری ها

 پشتم بهش بود

 .بشینیدزودمیام .حواسم نشد...ـ ببخش یاسی جون 

 .دم دراتاقم بودم که صدای نگران آیدین وشنیدم 

 کنی ؟؟اینجوری امانت داری می ...ـ محسن آیداچشه ؟چکارش کردید 

رفتم مدارکتو بیارم بااینکه اصرارکردم دنبالم .ـ داداش ببخش تقصیرمن شد
 ماشینتودید...آمد
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محسن مگه تونمی دونی چقدرحساسه مگه بهت نگفتم اون ازتصادف ...آه...ـ آه
انم از من که چالق شدم آخه ...وحشت داره ووالدینشو توتصادف از دست داده 

 چرا؟

 .ـ داداش شرمندم 

 .باسموعوض کردم صداشون آرام به گوشم میرسیدرفتم ل

 .آیدین ـ تاازاین وضع بیرون بیادکلی عذاب می کشه 

 .من شرمندم بایدجلوشومی گرفتم ...محسن ـ داداش حق باتوا

نمی خواستم بیش ازاین باعث کدورت بین دودوست باشم به خودم مسلط شدم 
 .رفتم پایین 

 یاسمین جلوآمد

 ـ خوبی ؟لبخندی زدم 

 .ـ آره خوبم ببخشیدناراحتتون کردم 

 ـ نه عزیزم چه ناراحتی 

 .شامو باهم خوردیم ولی تمام مدت سنگینی نگاه آیدینو روخودم حس می کردم 

 .تاسرگذاشتم رومتکاخوابم برد

باباومامان تویه باغ پرگل بودن آیدینم کنارشون بودهمه خوشحال بودن بجز من 
ین نرو آید...نه بابا آیدینم نبر ...جیغ زدم  بابا دست آیدینو گرفت باهم رفتن.

بابا لبخندی زدداشتن ازمن .مامان پس من چی چراآیدینومی بریدمنم ببرید...
بابادست آیدین ...آیدین نرو...دورمی شدن منم فقط جیغ می زدم آیدین نه 
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جیغ زدم آیدین نرو من تنهانزار .ورهاکردآیدین به طرفم برگشت بغلم کرد
 ...آیدیــــــــــــــــــن...ــــــــــــــــنآیدیــــــ

 .محکم منوتکان می داد.باصدای آیدین چشماموبازکردم 

 .منومحکم بغل کرده بود

 .ـ آیداجان من اینجام جایی نمی رم عزیزم آروم باش 

ازبس توخواب جیغ زده بودم که صدام دورگه ....زیرحاله اشک صورتشودیدم 
 نالیدم .شده بود

 منوتنها نزار...نرو ـ آیدین

 .سرممونوازش کرد

دم زارز .به سینش چنگ زدم .ـ آیداجان من اینجام هیچ جانمیرم عزیزم آروم باش 
 یهومنوازخودش جداکرددست روپیشونیم گذاشت...

 .بایدببرمت دکتر.خدایانصف شبی چکارکنم .ـ وای آیداتب داری 

 .باصدای ضعیفی گفتم 

 ...ـ نمی خوادخوبم

 گرفتم محکم فشاردادم سرموبه چنگ 

 .سرم داره می ترکه ....ـ آیییی

ابی حالی ب.زیر بازوموگرفت وبای دست بلند کردپاشوعزیزم بایدببرمت توتخت
بلندشدم اصال متوجه حال آیدین نبودم یه پایی می پریدباال تامنوبه تخت 

ف شماره گرفت کمی بعد حر .نگران به من نگاه می کردگوشی شوبرداشت .رسوند
 زد
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 ...ـ الوداداش 

 ..بیچاره محسن توخواب نازبود.به محسن زنگ زده بود

ـ آیداحالش بده خیلی تب داره سرشم شدیددردمی کنه توروخداخودتوبرسوننمی 
 دونم چکار کنم 

بااینکه حالم بد بود ته دل خوشحال بودم خدایاچه خوب بازمن مریض شدم آیدین 
 لیوان آبی کنارلبم گذاشت .مهربون شد

 .اکمی آب بخوراالن محسن میرسه ـ بی

 ناله می کردم .اشکم ازشدت دردازکنارچشمممی ریخت.سرموفشاردادم 

 ...آیدین سرم ...وای مردم ...ـ آی سرم 

 دستامو گرفت نگاهش باز مهربان شده 

 .ـ آیداجان آروم باش عزیزم به زودی محسن می رسه 

 .موآماده کردبزنه وسُر .فشارموگرفت .نمی دونم چقدرگذشت که محسن رسید

 ...ـ نه آیدین سرم نه

 محسن آستینموباالزد

 ـیعنی حاضری دردبکشی؟

 .آیدین دسشوروپیشونیم گذاشت

 .ـ آیداجان ببین حالت چقدبده دردسرُم که به اندازه ی سردرت نیست 

 .خیره به آیدین بودم که دری تودستم احساس کرد

 ـ آخ دستم 
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 محس خندی 

چه خوبه وقتی باآیدین حرف می زنی حواست پرت میشه ...ـ تمام دستتوتکان نده 
 ببین سرم تودسته .

وپاشویم کردن محسن برادریو درحقم تمام .تاصبح هردوشون روسرم بودن 
صبح باصدای زنگ موبایل محسن چشماموبازکردم آیدین سرش لبه ی تخت .کرد
 چشمای بازمنودید.چشماشوبازکرد...نشسته خوابیده .بود

 .وقوص دادبه بدنش کش 

 آیداخوبی ؟...وای پام ...ـ  آخ دستم 

 ...ـ خوبم 

 محسن که رفته بودبیرون برگشت 

 .بایدبرم بیمارستان ...ـ ببخشیدبیدارتون کردم 

 آمدجلومچ دستم گرفت 

 .ـ خداروشکرتبت آمده پایین 

 .آیدین بادست سالمش گردنش وماساژداد

 ..ـ داداش زحمت کشیدی 

 .پایین آمده بگیری بخوابید هردوی شمابیماریدباید حاالکه تبش...ـ وظیفس 
 .استراحت کنید

 .ـ آیدین صاف نشست بامحسن دست داد

 .دستشوروشونموگذاشت.ـ نیم خیزشدم که برای خداحافظی بدرقش کنم 
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 خداحافظ .ـ نه بگیربخواب 

 .پتوروهردومون انداخت.بارفتن محسن آیدین کنارم درازکشید

 .دـ وای خداچقدرخوابم میا

واب هم خ "رسما.ازاون شب به بعد.وبه خواب رفتیم .درسکوت به هم نگاه کردیم 
هم خواب نه به منظورزن وشوهر بلکه به عنوان دومحرم که بی توقع ...شدیم 

خوشحال بودم که دیگه تنهانمی خوابم ...بدون هیچ تماسی.کنارهم می خوابند
 .بیدارباشم ومجبورنیستم تاپاسی از شب به خاطرترس از تاریکی.

 

 ««فصل هفتم»»

نکه یک باای.چندروزبه عیدمونده آتل پاشوبازکردشکستگی سرش خوب شده بود
هفته دیگه بایددستش توگچ باشه به صرارخودش چون نمی خواست خانوادش 

باخوب شدن وضع جسمیش به اتاق باالبرگشت .وناراحت کنه گچ دستشم بازکرد
تم اتاق خودم پنچر پنچررفتم روتختم رف.فکرکردم دوباره بایدتنها بخوابم .

 .درازکشیدم صدام زد

 .راپوانزل .ـ آیدااا

 .سریع پریدم پایین سرکشیدم تواتاقش

 ـ بله کاری کاری ؟

 :گفت.اخمی همراه لبخندی که به زورمی تونستم ببینم 

 ـ پس چرانمیای بخوابی ؟

 ـ بیام اینجا؟؟یعنی تنها نخوابم ؟؟؟
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 .نمی زارم تنهابخوابی مگه نگفتم دیگه ...ـ اهم 

رق رفتم اتاقم متاکاموبرداشتم ب.که ازدیدش پنهان نشد...لبام کش رفت وخندیدم 
اتاق خودم شداتاق ...خداروشکر...دیگه تنهانیستم .وخاموش کردمو برگشتم 

 ...مطالعه 

خونه بوی عیدگرفته همه جابازحمت معصومه خانوم وچندکارگردیگه ازتمیزی می 
 .درخشید

ته زندگیم آرام شده بوددرس.ست آیدین لباسوکلی وسیله ای دیگه خریدم به خوا
تمام ...هنوزباهم کم حرف می زدیم وگاهی وقتها فقط موقع خواب می دیدمش 

آرامشی که این ...عشقم این بودکه موقع خواب نگاهمون به هم بخوره وبخوابم 
زندگیم آرام باشه روزها دارم وباهیچی عوض نمی کنم حاال فهمیدم اگه می خوام 

یه روزبه عیدمونده قراره خانوادش برای عیدبیان .باید هرچی میگه گوش بدم
برای استقبالشون معلوم بودکه خیلی خوشحال .آیدین داشت آماده می شد.

کاش بابا ومامان منم زنده بودن ومن ...حقم داره پدرومادرش ومی بینه ...
نگفته منم می ترسیدم بپرسم  هیچی ازخانوادش برام...سالهانمی دیدمشون 

 .ربودم توفک...خدایاکمک کن منو قبول کنن ...تاچندساعت دیگه می بینمشون ...

 ...؟؟؟؟کجایی زودباش آماده شودیرمیشه .ـ آیداااا

شلوارلی آبی .ومانتوصورتی مورعالقموپوشیدم ...سرموتندتندتکان دادم 
ل یمی کردم که شامل ریمآرایش مال...تنگ،باشال طوسی باگلهای صورتی پرنگ 

کمیم روژگونه روی گونه های برجستم زدم .رژصورتی کم رنگ بود
آیدین تیشرت سورمه ای وشالوارلی آبی .بعدازبراندازآیدین راهی فرودگاه شدیم .

چه برسه به من که .تنگی پوشیده بودکه دل هر دختری براش ضعف می رفت 
ای موهای همسر؟؟؟خخخ کت اسپرت کبریتی سورمه .همسرشم 

عج تیپ دخترکشی زده المصب .بغل موهاش کوتاه تربود.خرمایشووباالزده بود
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کاش حسمومی دونست کاش می ...نمیدونه قلب من به عشقش می کوبه ...
وای خداایناروولش باباو مامانش وچکارکنم اگه ...دونست خراب خرابشم 

م فوران از چهر  استرس ونگرانی.منونپسندن چی؟داشتم ازنگرانی پس می افتادم 
مدام گوشیه لبمو گاز می گرفتم .پشت شیشه انتظارایستاده بودیم .می کرد

آرامش خاصی  .سرموبلندکردم .دستای آیدینودورشونه هام احساس کردم .
قدم به بااین کفشهای پاشنه هفت سانت به .توچهرش بودکه تاحاال ندیده بودم 

 .سرشوکشید کنارگوشم.سینش میرسید

 ...اگه یه کمی دیگه دیگه لبتوگازبگیری خون میادها...گران نباش ـ آیداجان ن

 سرموانداختم پایین .خجالت کشیدم 

 اگه ازمن خوششون نیادچی؟...ـ آخه دلم شور میزنه 

 .فشارداد.بازوموکه تودستش بود

وشحالی باخ....نگران نباش عزیزم ...ـ مگه میشه کسی توروببینه ومجذوبت نشه 
 :گفت

 .ببین اوناشون ...مدن ـ اونهاشن آ

منو بیشتربه خودش فشورخوشحالیش .نگاه کردم .ـ به جایی که اشاره می کرد
پشت .خانوم وآقای شیک پوشی ودیدم که دست تکان می دادند.قابل وصف نبود 

ه آیدین متعجب ب.سرشونم پسرقدبلندی که شبیه آیدین بوددست  تکان می داد
 .نگاه کردم 

 ...شبیه تواـ آیدین اون پسره چقدر 

 ...خوب بایدم باشه داداشم دیگه 

 ـ وامگه داداش داری ؟



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
254 

 .شونه هاموگرفت وازمیان جمعیت گذشتیم 

 ...ـ آره

 :آیدین کنارگوشم گفت.قدم زنان به طرف مهمانها رفتیم 

 باشه ...ـ آیداتوروخدااین مدت شیطونی نکن ودختر خوبی باش 

نگاهی بالبخندبه من ...می دم هاـ ایشش بله قربا ن هرچی شمابگیدولی قول ن
نمی دونم چراوقتی می خنده براش ضعف می کنم .که دل ودینم برد.انداخت 

مادر چندقدم باقی مانده روبه طرف آیدین دویدباخنده دستاشوبازکرده ...
 .هردودرآغوش هم بودن آیدین غرق بوسه کرد.بود

 باباش باخنده جلو آمد

 .ـ خانوم برای مام بزار

نمی دونستم ..منم دورترایستاده بودم .اهم دست دادن وهموبوسیدن مردانه ب
تردیدداشتم برم جلویانه که مادرش باخنده ...برادهاخوشبش کردن ...چکارکنم 

 :جیغ مانندگفت.جلوآمددستاشوبازکرد

 ـ وای آیدین ازعکسش خوش کلتره 

 باصدای آرام سالم دادم 

 ـ سالم 

 ؟ خوبی...ـ سالم به روی ماهت عزیزم 

 .باهم روبوسی کردیم .منومحکم بغل کردوفشرد

 .ازدیدنتون خوشحالم .ـ خوش آمدید

 ـ مرسی دخترم 
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 .لبخندی زدوبه من نزدیک شد.پدرآیدین که جذبه ی خاصی داشت 

 .ـ خوبه خانوم اجازه بده مام عروسمونو ببینیم 

 رایب.گرفتم .دستاشوکه برای دست دادن جلواورده بود .کمی خجالت کشیدم 
 .روبوسی من پیش قدم شد

 .ـ سالم خوش آمدید

 لبخنددلنشینی زد

 .ـ مرسی عروس خانوم 

شوکه شدم .برادرآیدین بامن دست دادقبل ازاینکه بتونم کاری بکنم گونمو بوسید
به آیدین نگاه کردم ازعکس العمل ش ترسیدم ولی دیدم بیخیاله نفس راحتی 

 .کشید

 ...ـ سالم من آرمینم 

 .یزی به من انداخت نگاه شیطنت آم

 .ـ آیدین عجب تیکه ای گیراوردی حاالفهمیدم چرا نمی خواستی برگردی ایتاال

 .آیدین اخمی کرد

 .بریم خونه خسته اید.ـ بازشوخیت گل کرد

 .همه به طرفدرخروجی رفتیم آیدین یکی ازساکهاروگرفت به من نزدیک شد

 ـ آیداآرمین خیلی شوخه ازحرفش ناراحت نشو 

 دم لبخندی ز 

 .ـ نه چراناراحت بشم 
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بین .پدر جلومادروآرمین ومن عقب نشستیم .سوارآئودی مشکی آیدین شدیدم 
 منم درسکوت به.مسیراز آب وهواو شرکت صحبت شد آیدین واقعا خوشحال بود

که چشمم به ...خیابانهاوشوروجنب جوش مردم برا ی خریدعیدتماشامی کردم 
 ر دادزدم ماهی گلی های قرمز افتا د بی اختیا

 .ـ وای آیدین ماهی قرمزارو چه قشنگن 

تازه متوجه نگاههای خانواده ی آیدین شدم که با خنده به من خیره شده بودن   
لب پاینمو ب دندان گرفتم وسربه .از خجالت فکر کنم سرخ وسفید شدم 

 .خنده رو لبش بود .آیدین ماشینو کنار خیابان پارک کرد پیاده شد ...زیر

 .یین تا بگیریم ـ بیا پا

آرمین باصدای بلند قهقه زد .وای خدا تازه متوجه کارم شدم اولین سوتی ودادم  
 .مامانش باخنده گفت بریم منم می خوام ماهییهارو ببینم .

یدین مامان آ.پیاده شدیم وچندتا ماهی گلی با ی تنگ بلور دایره شکل گرفتیم 
 .دوتا گلدان گل سمبل بنفش وسفید گرفت 

ونه که رسیدیم معصومه خانوم وخانوادش برای استقبال کناردرورودی به خ.
بعداز ورود پدرومادرآیدین وسایلشون وتوی یکی ازاتاق های پایین .ایستاده بودن 

گذاشتن آرمینم یکی دیگه ازاتاقهارو برداشت بااینکه قبال دراتاقهای باال ساکن می 
ه خم آب نشده بود کناراپن ایستادهنوزی...شدن اینبار اتاقهای پایین ترجیح دادن 

بعدازتعویض لباسها همگی .بودم وبه کارهای معصومه خانوم نگاه می کردم 
مادرش زنی میان سال قدی متوسط بینی ولب ظریف چشمای .برگشتن توپزیرایی

پدرش باموهای جوگندمی قدبلندوچهارشانه بودآیدین ...درشت عسلی داشت 
آیدین .لی رنگ چشم آرمین عسلی بودوآرمین هردوبه پدر شبیه بودن و

مادرش یه تاب وشلوارورزشی .حالواحوال کرد.دستشوروشونه آرمین انداخته بود
چه سرزنده .موهاش تاروی شونش بود ورنگ شده ...سورمه ای ازاتاق بیرون آمد
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ست کنارآیدین نش.منم لبخندزدم .به نظرمی رسیدنگاهی به انداخت ولبخندی زد
آیدین دست دیگشو بازکردومادرشو .صداشون می شنیدم  آروم حرف میزدولی.

 .بغل کرد

 همیشه اینجوریه ؟یا مارودیده ؟...چه دختر آرومیه ..ـ آیدین 

 .آیدین لبخندی تحویل مادرش داد

 .ـ نه مامان ربطی به شما نداره همیشه اینجوریه 

 :مادرش آرامترگفت

 ....ـ چرا حجاب داره شالش همیشه سرشه 

 .نگاهی به من کرد.د خندیدـ آیدین بلن

 ـ مامان چه سوالیه می پرسی چکاربه روسریش داری ؟

 مادرش باتعجب پرسید

 .ـ واچرامی خندی ؟اینجاکه غریبه نیست

 .نگاه آیدین خندان بود

 ...ـ مامان آخه آیداکچله 

 مامان باتعجب حرف آیدینو تکرار کرد

 ـ کچله ؟

 آیدین خیلی ریلکس جواب داد 

 کوتاه روش نمی شه  ـ موهاش خیلی

 .پدرش نگاهی به من کرد.می دونستم داره شوخی میکنه پس ناراحت نشدم 
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 دختره می شنوه ناراحت میشه .ـ دارید چی میگید

 می دونستم اخالق وسطح.سینی چاییواز معصومه خانوم گرفتم رفتم طرفشون 
م دنمی خواستم بهانه ب.به روی خودم نیاوردم .فرهنگشون بامن یکی نیست 

ایی پزیر .اول پدرومادربعداز آرمین وآیدین .دست مادرشوهرم بالبخندجلورفتم 
 .روی مبل دونفره نشستم .کردم 

 .پدر آیدین کمی ازچاییشو خورد

ـ دخترم از حرفای این مادروپسرناراحت نشو ایناوقتی به هم می افتن به همه چی 
 .کاردارن 

 .واماکی اینجوری هستیم :ـ مامان 

 گفتم .ن خندیدن همه به جزم

 .ـ نه ناراحت نشدم 

 .پدرپاشوروپاگذاشت

 ـ آیدین میگه داری درس می خونی 

 ـ صاف نشستم 

 .البته پیش دانش گاهیمم مونده ...ـ بله سال آخرم

 ـ آرمین خندیدوزدروشونه آیدین 

 .ـ وای آیدین اینکه خیلی بچس بایدبزرگش کنی 

 .آیدین یه پس گردنی بهش زد

 .به تونیامده ـ این فضولیا 
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 ...سرم وپایین انداختم اینم فکرمیکنه من بچم 

 .مادرش شونه هاش اززیردست آیدین بیرون کشید

 .ـ آیداجان پدرومادرکجای تهران زندگی میکنند

؟بایادآوری .یعنی آیدین بهشون نگفته ..باشنیدن این حرف شوکه شدم 
آرام .د دلم کم بشه لباموبه هم فشاردادم تاکمی ازدر .باباومامان بغضم گرفت

 جواب دادم 

 ...راستش ...ـ نه 

 نمی دونستم چه جوابی بدم .نگاه کوتاهی به آیدین انداختم 

 .صداشوصاف کرد.آیدینم ازاین سوال مادرش شوکه شده بود

 .ـ مامان جان آیداپدرومادرشوتوی یه تصادف ازدست داده

یدین مادرآ.زسکوت شدبرای یه لحظه فضای خونه پرا.اشکم آروم ازروگونم غلطید
 بلندشدوکنارم نشست دستش وروی گونم کشیدو

 .تسلیط میگم .ـ ببخش دخترنمی دونستم 

 .خودتونوناراحت نکنید.ـ نه اشکالی نداره مهم نیست  

 روبه آیدین برگشت .مادرآیدین اخمشودرهم کرد

 ـ مقصرتویی که موضوع به این مهمیوبه مانگفتی 

 نزدی؟آیدین جان چرا حرفی  :ـ پدر

 .فکرکردم می خوان خانوادگی حرف بزنند برای همینم 

 ...ـ ببخشیدمن برم آشپزخونه 
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 .معصومه خانوم جلوآمد

 ـ خانوم کاری دارید ؟

بدون توجه به حرفش چاقوبرداشتم شروع به خوردکردن .صندلی وعقب کشیدم 
 فتمگباصدای خیلی آرام .به معصومه خانوم اشاره کردم .کاهوها برای ساالدشدم 

 ـ بیااینجابشین 

 :آرام گفت.فهمیدکارخصوصی باهاش دارم .اونم کمی اطرافشودیدزدونشست

 ـ چی شده خانوم 

 :همینطور که کاهوهاروخردمی کردم گفتم 

 ـ مامان آیدین چطورآدمیه بداخالق خوش اخالق چطوریه ؟

 .لبخندی زد

ی وقتا ینه که بعضفقط آقاآید...ـ خیلی خانوم مهربان وخوبیه باباودادششم خوبن 
 نگران نباش ...برزخی میشه 

ساالدوآماده کردم .نفس راحتی کشیدم ولبخندی ازروی آسودگی زدم 
از ایستادن معصومه خانوم متوجه .هرجوربودخودموتوآشپزخونه سرگرم کردم .

 بلندشدم دستمو شستم .شدم کسی آمده پشت سرمونگاه کردم آیدین بود

 اونجانموندی ؟ـ آیداداری چکارمی کنی ؟چرا

 .ـ فکرکردم می خوای باخانوادت تنهاباشی 

 .آروم خندید

 ـ آفرین بزرگ شدی؟
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 لباموجمع کردم بااخم بهش خیره شدم 

 اگه بچم چرامنوگرفتی ؟؟؟..؟؟؟.ـ چراهمه به من میگن بچه 

م برگشت طرفم سریع ازپله هاباال رفت.ـ ازکنارش تندردشدم شونم به شونش خورد
به اتاقم رسیدم نمی خواستم جلب .بیچاره شدم ...یاخدا....یومدداشت دنبالم م.

یه قدم .یه قدم رفتم عقب .دست بردم دروببندم که دروهول داد.توجه کنم 
دستاموگرفتم جلوی .دستشوتکون داد.آمدجلواز ترسم باز ی قدم رفتم عقب

 صورتم 

 ...ـ وای توروخدانزن 

 ش ازروی صورتم به سرتاپامنگاه.که دستموپایین کشید.چشماموبسته بودم 
ه اینقدرنزدیک بودک.بدنم لرزیدفاصلشوبامن کم کردشونه هاموگرفت.چرخید

 .نفسش به صورتم می خورد

 .نفسام تند تند شد

من توروبه خاطربچه بودنت گرفتم ازاین ...ـ چته نترس کاریت ندارم که آیداااا
تونی  می...ی نکن توام ناراحت نباش پیش خانوادم غریب.موضوع ناراحت نیستم 

 .همه چیه ودربارت بهشون گفتم .روشون حساب کنی 

 قیافه ی دلخوری به خودم گرفتم 

 ؟..ـ چرامنومسخره کردیوگفتی کچلم 

ل امروزچه خوبه منوبغ.بدنم داغ شد.دستشودورکمرحلقه کرد.خندیدلپموکشید
 ...میکنه
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نمی ...ینه دیدنیه دیدن مامان وقتی موهاتوبب...ـ بااین حرف من توکه کچل نشدی 
درضمن نمی ...دوست دارم موهاتوزودترببینه .دونی چقدرعاشق موهای بلنده 

 ...خوام جلوی خانوادم روسری بپوشی حتی آرمین 

 ـ آخه خجالت می کشم

 ـ خجافغلت نداره اونا خانوادتن 

 .ـ باشنیدن این حرف که خانواده دارم لبخندی زدم 

 .ین کارومی کنم ا.ـ باشه حاالکه بهم اجازه دادی

 :لبخندی زدوگفت

 ـ خوبه زودبیاپایین گشنمونه 

 .ـ باشه توبرومنم میام 

سرشو تکان دادورفت بیرون دستمو روسینم گذاشتم هنوز بدنم داغ بود تماس 
من عاشقش شده بودم عاشق اخمش مهربان .دست آیدین بی چارم کرده بود

هروقت مریض می .شتچی میشداونم منودوست دا...شدنش حتی دعوا کردنش 
آخه چرامنوانتخاب .درکنارم بودوازم حمایت می کرد.شدم یاکسی اذیتم می کرد

ن کوتاه ؟بلوز آستی.کرده ؟یعنی میشه روزی برسه که اونم منودوست داشته باشه 
ردم بافت موهاموبازک...پوشیدم ساق شلوارمشکی .قرمزی که ازکمر کلوش می شد

وخیهای شاموباش.مزی هم پوشیدم رفتم پایین باکیپس روی سرم جمع کردوشال قر 
 ...آرمین خوردیم پسرشوخ وبامزه ای بودکاش آیدینم کمی مثل داداشش بود

تخم  ماهی گلی قرمز.بعدازشام رفتم سراغ میزی که وسایل هفت سینوچیده بودم 
 آرمین کنارم ایستاد...مرغ رنگی قرآن آینه 

 ـ کمک نمی خوای؟؟
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 ت داری اشکالی نداره ـ نه ممنون ولی اگه دوس

 سکه هاروتودستش گرفت

ـ ازداداش ماراضی هستی ؟؟ـ البته آیدین یه مردواقعیه کسی که میشه بهش 
 ...درسته بعضی وقتها جدی میشه ولی بازم خوبه که درکنارمه .تکیه کرد

 .صدای مادرآیدین منومتوجه خودش کرد

 . ـ به به چه زن خوبی که ازپسرخل وچل من تعریف می کنه

 .لبخندی زدم 

 ...ـ اختیارداریدخانوم 

 .دستشوروشونم کشید

 ...بگومامان توام مثل بچه هامی .ـ دیگه نگوخانوم 

  .ـ منمونم 

 .آیدین جلوآمددستشودورکمرم حلقه کرد.مشغول ادامه ی کارم شدم 

 .ـ جمع تون جمع گلتون کمه 

 .آرمین خندید

 .باچه سفره ای چیده خوبیاببین این خانوم زی...ـ بله خلمون کمه 

 .دستشوپرت کرتوسرآرمین

 ...بعدشم من می دونم آیداچقدر باسلیقس...بازتوبلبل شدی؟خل خودتی  

 لبخندی به تعریف آیدین زدم سرموچرخوندم 

 ـ پس ـآقای اشتیاق کجاست؟
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 .آرمین شیطون شد

 باکی کارداری؟...ـ کدومشون ؟من که اینجام آیدینم اینجاست 

 آیدین ومامانم ریزریزمی خندیدن .عادت نکرده بودم  هنوز به شوخیاش

 .ـ منظورم پدرتونه 

 آیدین وآرمین باهم خندیدن انگارهماهنگ بودن 

 ...بابارومیگه...ـ آهاااان 

ازتعجب داشتم شاخ درمیاوردم چرااینقدرمی خنده مات خیره شدم بهشون چه 
 :خوبه آیدین می خنده لبموگازگرفتم آروم به آیدین گفتم 

 ـ حرف بدی زدم ؟

 .مامان آیدین بالبخندی لپموکشید

رفته بخوابه منم خستم برم بخوابم وبه ...ـ بگوباباعزیزم اینجوری بهتره 
 .شوهرعزیزم برسم 

بیخودی این همه ناراحت بودم .چشمکی به من زدورفت.ـ دهنم بازمونده بود
می کنم دیگه احساس غریبی ن...خانواده ی آیدین  خیلی خون گرم بودن .

 آیدینم کشی به بدنش داد....

 .ـ منم خستم شب بخیر

دستاشوکشیدباال وخمیازه .نگاه آیدین روم زوم بودولخندمی زد.کارم تموم شد
 .کشید

 .ـ آیدابیابریم بخوابیم خوابم گرفت

 ـ باشه توبرومنم میام ـ
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 .ـ باشه پس برقاروخاموش کن 

 نه من می ترسم بزارمنم بیام ...ـ ها

 : خندیوگفت

 ...ـ باشه بیاخانوم ترسو

 ...بعدازخاموش شدن برقابه اتاقمون رفتیم 

همه لباس مرتب پوشیده بودن وبرای ...صبح شوروهیجانی توخونه بودکه نگو 
تیپی .سال نوداشتن آماده می شدن منم بعدازانجام کارهام رفتم اتاقم می خواستم 

یین پلیسه وازسینه به پالباس سبزحریری که روی سینه تنگ .بزنم که شوکه بشن 
تاروزانوم بودآستین کوتاه سه ربع تنگی داشت برای اینکه پام لخت .پلیسه می شد

خط چشمی که مدتهاتمرین کردم .نباشه جوراب شلواری سفیدی پوشیدم 
تایادبگیرم کشیدم ازگوشه چشممم کمی پهنش کردم زیرچشمم خط سورمه ای 

 توآینه خودمودیدزدم« حاالماه شدم»کشیدم رژگونه ی کالباسی وریمل وخالصه
زیی تل ظریف فل.چندسانت پایینشوفردرشت کردم .خوب بودموهاموشونه کردم 

حاال مامان آیدین می فهمه .که سه تاگل رزکوچیک سبزکنارش بودزدم 
وای خداچه نازشدم .باسندل همرنگ لباسم تکمیل شدم ...خ خ خ .چقدکچلم

یوان یین چندتاپله رورفتم پایین آرمین بایه لنفس عمیقی کشید ازپله هارفتم پا...
چشماش چهارتاشده .ازآشپزخونه بیرون آمدبادیدن من سرجاش خشک شد

مامان .کمکم پدرومادرشم متوجه من شدن .به خودم مسلط شدم ورفتم پایین .بود
 .بابابه لب باز کرد.دهن بازنگام کرد

 ...ـ ماشا ا

ادیدن ب.د سرشو به طرفم چرخوندآیدین که پشت به من مشغول دیدن فیلم بو
 جلوی.به زورقورت داد.قاچ سیبی که به دهن گذاشته بود.من ازجاش بلندشد
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ولی تمام مدت تودلم دعاکردم آیدین عصبانی نشه .نگاههای متعجبشون ردشدم 
 دم نگاهموبینشون چرخون.آخه تاحاالجلوش آرایشواینجورلباسی نپوشیده بودم 

 ـ چیییییه بدشدم ؟

 کنارم ایستادسوت بلندی زدآرمین 

 این همه زیباییوکجاقایم کرده بودی؟...ـ اوالال

 دستی به موهام کشیدوتیکه ای وبه دست گرفت 

ـ مومصنوعییه دیگه ؟خوب کمی کوتاه ترمی خریدی تاطبیعی ترباشه آخه کی 
 موهاش تاباالی زانوشه ؟اذیت میشی 

بودرفتم کنارش نشستم  آیدین هنوزسرپابه من خیره شده.ـ نه راحتم باهاش 
 ...نشست کنارم نفس عمیقشو فوت کردبیرون 

 ...دخترم چه نازشدی آفرین به انتخابت آیدین  :مامان 

 :باباگفت...همه ی جورعجبی نگاه می کردن کمکم معضب شدم 

ـ ای بابا چه تونه همتون ازصبح تاحاالداریدبه خودتون می رسیدوحاال دخترمن 
آدین مال خودت خوردی ...ها...اینجوری نگاش می کنیدکمی به خودش رسیده چرا

 ...بچمو

 :آیدین انگارتازه ازشوک بیرون بیاد گفت

 ....چیییی...ـ هاااا

مامان کنارم نشست ...همه زدن زیرخنده فهمیدم تیرخالص به قلب آیدین زدم 
 .گونموبوسید

 .موهاموکمی کنارزد
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های کوتاه ترمی خریدی ولی آرمین راست میگه مو.ـ دخترم واقعا خوب شدی
 .کاش کوتاه ترمی خریدی.اینجوری اذیت می شی

ت خودشوانداخ...آیدین که فقط به من خیره شده بودمثل بمب منفجرشدازخنده 
 .اشک ازگوشه ی چشمش چکید.پشت وخندید

 مرض به چی می خندی ؟...وا :ـمامان

دگشادی نمنم لبخ.وتیکه ای به دست گرفت.باهمون خنده دستشوتوموهام کشید
 زدم 

 موهای خودشه ...ـ مامان این خانوم راپانزل منه 

 همه انگارباهم همامنگ بودن باهم گفتن 

 .امکان نداره ....ـ نــــــــــــه

 .ـ چراباورتون نمی شه بیایدازنزدیک ببینید

 آرمین جلوآمد.مامان دستی به ریشه ی موهامکشید

 ـ نه باورم نمیشه 

 .کم کشید یهودست موگذاشتم روسرمتکه ای ازموهاموگرفت ومح

 ...ـ آی سرم موهاموولکن 

 .آیدین بلندشدموهاموازدستش گرفت 

 .ـ مگه کوری موهاش ول کن 

 :بادهان باز گفت

 ...ـ به خداباورم نمشه 
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 .همه خندیدن 

 واقعارویایی هستی دخترچطوربهش میرسی؟ :مامان

 .ـ بیشتروقتامی بافمشون اینجور خراب نمیشن 

لحظه سال تحویل نزدیک بودهمه .هی برای تحویل سال به گوش رسیدصدای آگ
باتحویل سال همه روبوسی کردن آرمین .دورمیزکنارهفت سین نشستیم 

ترسیدم آیدین دعوام کنه امادیدم بی خیال راحت شدم .جلوآمدوبامن روبوسی کرد
 :آیدین باشیطنت گفت.زمانی بین ماگذشت .همه ی نگاهابه من وآیدین بود.

 ؟.پس چراشماروبوسی نمی کنید...اه ـ

 ـمامان خندید

ـ ای بابا بچه بااین همه زیبایی که آیداداره فکرمی کنی آیدین بایه روبوسی ساده 
 راضی میشه؟

آش نخورده ودهان سوخته ...ازخجالت سرموپایین انداختم لبموگازگرفتم 
وای ...یدمش منم بوس...باهم دست دادیم صورتشوجلواوردگونمو بوسید.جلوآمد...

 ...گونم داغ شده بود...قلبم داره می افته زیرپام 

 ـ عیدت مبارراپانزل 

 ...ممنون عیدتوام مبارک

 .اولین عیدیوازمامان گرفتم 

 .لبخندشیرینی تحویلم داد.جعبه ی قرمزی ازرومیزبرداشت وگرفت طرفم 

 .ـ عیدت مبارک دختر

 ...ـ ممنون مامان جون 
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یه سرویس زیبای ایتاالیی ازدوستام شنیده بودم ...اای خداواا...درجعبه روبازکردم
 بی اختیاربوسیدمش .که سرویسای ایتالیاخیلی قشنگن 

 ...ـ وای خیلی قشنگه ممنونم 

تم یه بسته داددس.باخنده آمدنزدیکم نوبت منه که به دخترم عیدی بدم ...بابا 
 .بعدشم یه کلید

 ـ این کلید؟

 مبارکت باشه .اینم صندش که به نامت زدم دخترم این کلیدویالی رامسره 

 .به آیدین نگاه کردم یه دستش توجیبش بود

 .ـ ممنون ولی این خیلی زیاده نمی تونم قبول کنم 

 ـ قابلی نداره دخترم توام جزخانواده ی مایی پس بایدازاموال ما به نامت باشه 

 راضی به زحمت نبودیم .بابا دستت درنکنه :ـ آیدین 

 ی کنم بابا جان آیدام بایدپشتوانه ای داشته باشه ـ خواهش م

 بغضم گرفت

 .ـ شماخیلی خوبیدامیدوارم بتونم جبران کنم 

 .دخترم همین که پسربداخالق ماروتحمل می کنی کافیه :مامان

 ...ـ نه آیدین خیلی خوبه اونه که رفتاربچه گانه ی منو تحمل می کنه 

 کلت نیست اشک بریزه ؟ ـ دخترم چراگریه می کنی حیف چشمای خوش

ـ ازهمتون ممنون بعداز مرگ باباومامانم شما تنهاکسایی هستیدبه من محبت 
 .کردید
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 .آیدین دستشودورکمرم حلقه کرد

  ...ـ آیداجان گریه نکن باشه 

شب .اون روزروزخوبی باخانواده آیدین گذروندم ...لبخندی زدمواشکاموپاک کردم 
ده آیدین به پشت درازکشی.وابیدن آماده شدم موقع خواب آرایشموشستم وبرای خ

پشتموبهش کردم .رفتم درازکشیدم .دستاشوزیرسرش گذاشته بود.بود
دستاموگذاشتم زیرسرم احساس کردم پتوبلندشد داغی بدن آیدینواحساس کردم .
دستش ودورکمرم انداخت نفسم توسینه حبس شدچشمامام بسته .

 .سرشوکنارسرم گذاشت....شد

 ...زیباشده بودی  ـ امروزخیلی

صورتمون خیلی به هم نزدیک .هنوزدستنش روکمرم بود.به طرفش چرخیدم 
دوست داشتم محکم بغلش کنم ولی ازواکنشش می ترسیدم .قلبم میلرزید .بود
سخت بودولی جلوی خودموگرفتم .می ترسیدم همین هم اتاق بودنوازدست بدم...
واب دیده می شدنگاه به چشمای براقش که بانورچراغ خ.چیزی نگفتم .

اگه می خوام داشته باشمش .دستامومشت کردم.دوباره پشتموبهش کردم.کردم
نم همه ی عشقموتووجودم سرکوب ک.بایدهمه ی زنانگیمو.بااین وضع کناربیام.باید

قطره اشکی بالجاجت .همینکه کنارمه کافیه هنوزدستش دورکمرمبود.
ت دلم شکس...حسی به من نداره واقعا هیچ .خودشوازگوشه ی چشمم سردادوافتاد

 ...کاش می دونستم چه چیزباعث این اخالقش شده ...ازاین همه سردی شوهرم 

قراربودبریم شمال صبح قبل ازهمه ازخواب بیدارشدمو برای بین راه خوراکی وچایی 
هنوز فکردیشب عذابم می داد چطور تونست جلوی آرایش ...آماده کردم 

ازاینکه نمی دونستم ...می بی حوصله بودم وتغیرظاهرمن تحمل بیاره ک
دیگه مطمئن بودم هیچ ...چکار کنم؟...خدا...خدا...کالفه بودم .چطورجذبش کنم 
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کالفه کاراروانجام می ...حسی به من نداره ومحبتهاوحمایتهاشم ازروی ترحمه 
 دادم 

 .ـ آیداجان داری چکارمی کنی چرامنوبیدارنکردی کمکت کنم 

 .نمی خواستم بیدارتون کنم ...بخیرـ اِ مامان صبح 

 .لبخندی زدوبه چهرم دقیق شد

دیروزاینقدرزیباشده بودی فکرکنم تاصبح آیدین نذاشت ...ـ خسته به نظرمیرسی 
 بخوابی 

نمی دونه پسرش بااکراه به من دست میزنه چه ...هه بی چاره چه خوش خیاله 
 .لبخندزورکی زدم...ولش کن بابا...برس

 .اره آیدین قبالزمن خوابش بردـ نه بابا بیچ

 ...ـ باشه عزیزم نمی خوادخجالت بکشی 

طولی .آب جوش توتافالسک ریختم وبقیه ی وسایلوداخل سبدمسافرتی جادادم 
رشد قرا.نکشید که همه بیداروآماده بودن برفینم توسبدمخصوصش آماده بود

ئودی جدیدش آآرمین راننده ی سانتافه شدوآیدینم ماشین ...بادوتاماشین بریم 
شت برفینم پ.این اولین مسافرت من باآیدین بود.باباومامان باآرمین رفتن ...

به بزرگراه که رسیدیم احساس کردم سرعتش .باعروسکش سرگرم بود
ازهرماشینی که سبقت می گرفت .خودموجمع کردم دستام مشت شده بود...زیاده

ی ب.بقت گرفت ازیه کامیون س.چشماموبه هم می فشردم دوساعتی رفتیم 
 ...اختارجیغ کشیدم

 ...آیدین می ترسم توروخدایواش برو...ـ وای 
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باتعجب ابروهاشو در هم کشید نگاه گذرایی به .آیدین که تازه متوجه حال من شد
 من کرد

 ...ـ آیداجان نترس سرعتم زیادنیست ولی اگه اذیت میشی باشه توآروم باش 

ه کمی که گذشت متوج...ستم سرعت کم شدمنم نفس راحتی کشیدم چشمموب
 اجلوآمدباب.مامان صبحانه روآماده کرده بود.آرمین منتظرایستاده و.شدم پارک کرد

 ـ بچه هاچرادیرکردید؟

 :گفت.آ یدین که برفینوبیرون می آورد

 ـ آیداازسرعت می ترسه برای همینم مجبورشدم آرام بیام

ابه ت.وباره راهی شدیم د...ـ باشه بابا جان کارخوبی کردی بعدازصرف صبحانه 
با نمای سفیدومشکی .ویالیی بزرگ.رسیدیم .ویالیی که به نام من شده بود

شیروانی قرمز دورتادوردرخت نارنج وپرتقال بودکه شکوفه های زیبایی داشت 
 روبروشم آشپزخونه.ازیه راهروگذشتیم که یه اتاق خواب داشت .واردویالشدیم .

داتاق که هرکدام تخت دونفره وسرویس بعدیه سالن بزرگ مبله باچن.بود
 هرکس اتاقی...بهداشتی ی آشپزخونه ی بزرگ باکابینتهای قهوه ای سوخته 

همون اتاقی که توی .منم اتاقی که دورازچشم همه ودنج بود.وانتخاب کرد
م بعدازتعویض لباسها م  به سالن برگشت.راهروروبروی آشپزخونه بودانتخاب کردم 

 بریم فکرنهارکنیم آیداجان بیا:مامان.

 .ـ چشم مامان آمدم 

همراه مامان وارزدآشپزخونه شدم توی یخچال پربوداز انواع گوشت ومرغ وماهی 
فتم باعجله ر ...وای برفین هنوز توماشینه ....وخالصه هم چی از قبل آماده شده بود

یمه ن...درنزده واردشدم وای خدا...بایدتواتاق باشه .داخل پزیرایی ولی آیدین نبود
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شوکه شدم ولی دیرشده بودتقریبا وسط اتاق بودم دستمو گذاشتم روی .برهنه بود
 ...صورتم 

 ...نمی دونستم که.وای بخشید 

 ...وای خدااالن منومی کشه ...دستاموبرداشت وبه صورتم خیره شد

من غریبه نیستم ...حاالم که آمدی داخل ...ـ اول اینکه بایدقبل ازورود در بزنی 
 ؟...راچشماتوبستی چ.شوهرتم 

 ...خیالم راحت شدکه عصبانی نیست 

 ...آخه عجله داشتم برفین هنوز توماشینه ...ـ ببخشید

 زدبه پیشونیش 

 .حیونی توماشینه .ـ وای یادم رفت 

من هنوزتوکف عضله هاش بودم ....سریع شلواروتیشرت پوشیدوازکنارم ردشد
بارم که شده روی سینه  آرزوداشتم برای یه.کاش واقعا منوزنش می دونست 

 ...ولی افسوس ...آه ه ه ...صفت وعضله ایش باعشق دست بکشم 

تم رف.بعداز نهار همه روی کاناپه لم داده بودن منم که عادت به خواب ظهرداشتم 
 .کنارآیدین ایستادم باصدای آرام صداش کردم 

 ...ـ آیدین 

 .سرشو به طرفم چرخوند

 ـ بله کاری داری ؟

 بخوابم خیلی خسته شدم ـ میشه برم 

 .لبخندی زد.
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 ...ـ  برو بخواب کاری نداریم که 

تاسرم به متکارسید خوابم ...به اتاقم برگشتم این روزاآیدین مهربان تر شده 
سه ساعته که خوابیدم ...چشماموکه بازکردم به ساعت نگاه انداختم .برد
رون تم رفتم بیصورتم وشس.بلندشدم موهای به هم ریختمو مرتب وبافتم ..؟؟.

رفتم کنارپنجره ...برق وروشن کردم  .خونه ساکت وهوا تاریک شده بود...

همه ...چراغهای حیاط روشن بود شکوفه هازیر نور المپهای رنگی می درخشیدن ...
ی برقاروروشن کردم کم کم داشتم می ترسیدم آخه کجارفتن چرامنو تنها گذاشتن 

دستام .دندو نم شروع به لرزیدن کرد...رفتن وای برقاچرا...حتی برفینم نیست ...
 جیغ...مشت کردم جلوی دهنم همه جاتاریک بود خودموبه آشپزخونه رسوندم 

هق هق می کردم ....تور خدا...آیــــــــــــــدین ....آیدیــــــــــــــــن ...زدم 
می  بدنم.رفتم زیراپن نشستم زانوهامو بغل کردم اشکام گونه هامو خیس می کرد 

 ...بی اختیاربلند جیغ زدم ...صدای دروشنیدم .من می ترسم ...آیدین ...لرزید 

 ...کجایی ...آیدا...ـ آیدا

بااینکه می دونستم صدای آیدینه جرات حرکت نداشتم خودمو مچاله کردم 
م کنرم نشست بغلم کردتوگوش...جیغ زدم .تاریک بود..متوجه پاهای کسی شدم ...

 :گفت

 ...عزیزم آروم باش ...م ـ آیدانترس من

 .سرمونواز می کرد

 گریه هام شدت گرفت بامشت زدم توسینش ...برق آمدوچهره ی آیدینو دیدم 

 ؟؟؟:چرا..ـ چراتنهام گذاشتنی 

 .دستش وتوپشتم کشید

 .ـ آروم باش عزیزم من اینجام 
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 ...متوجه نگاههای متعجب باباومامان وآیدین شدم 

 جان؟باباـ چی شده ؟آیداچته بابا

 ...آیدین چرامثل دیونه ها بااین پات می دوی ؟توهنوز خوب نشدی :آرمین 

 مامان که حالمو دیدی ی لیوان آب داد به آیدین 

 ...ـ بده بخوره دختره رنگ به رونداره 

به کمک آیدین بلند ...باهق هق لیوان آبوخوردم ...از توبغل آیدین بیرون آمدم 
ن آیدی...م انگارهمه منتظر توضیح بودن شدم روی اولین مبل سرراهم نشست

 کنارم نشست دستشودور حلقه کردبقیه نشستن 

 ـ خوب آیدین ؟

برای همینم تا برق رفت دویدم طرف خونه ...ـ بابا جان آیدااز تاریکی می ترسه 
 ...برق که رفت وحشت کرده ..من که گفتم غروبه نمیام بیرون آیدامی ترسه .

 .آرمین جلوپام زانوزد

اش هنوز پ...ببین باخودتواین بی چاره چکارکردی ...عزیزم تاریکی که ترس نداره ـ 
 ...دوباره پاش آسیب ببینه ...باسرعتی که می دوید ترسیدم ...خوب نشده 

 .به آیدین که پاشوماساژمی دادنگاه کردم صورتش ازدرجمع شده بود

می دونی رقارفت نمارفتیم غروب دریارو ببینیم داشتیم برمی گشتیم که ب:مامان
آیدین باچه سرعتی میدوید حاال فهمیدم چرا باعجله آمدخونه دخترم بایدقوی 

 باشی اینجوری ترس وبه بچه هاتم انتقال میدی 

 چند روزبه خوشی گذشت ...خالصه اونشب شدم سوژی آرمین 

 ...بچه هامهمون داریم :ـ بابا 
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 ؟.کی قراره بیاد :مامان

 ه خانواده وچندتاازدوستای بچه هاش آقای بهزادی همرا :ـ بابا

 اخم آیدین رفت توهم 

 ـ بابا شمادعوتشون کردید؟

 ـ بله باباجان البته خودشون چالوس ویال دارن حاالم ازاونجامیان 

 ـ می دونم ویال دارن ولی ماآمدی کمی دوراز همه باشیم 

 ـ بابا جان حاال کاریه که شده 

توام که ...قته دوست وشریکش وندیده ـ مامام ـ  آیدین جان بابات خیلی و
 ...دوستاتومی بینی 

 .آیدین شونه ی باال انداخت 

 ...ـ باشه انگار چاره ی نداریم 

باورودمهمونها متوجه شدم همون دوستای آیدینن که آمدن خونه اون دختره 
آذر دخترهایی که زیراین همه آرایش معلوم نبود چهره ی .سمیه .لوس الهامم بود

باباومامان باآقای بهزادی وهمسرش ...چندتاپسرم بودن ...چه جوریه  اصلیشون
باز آیدین منو نادیده گرفت .کسی منو معرفی نکرد...مشغول خوش وبش شدن 

ط گاهی فق..چای بیارمیوه ببر این و بشور ...رسما شدم کلفت ...بدون هیچ توجهی 
و ازبیرون سفارش شام...وقتها آرمین برای بردن چایی وظرفها به کمک می آمد

صدقه سرزن الهام بهش می ..من ازاینکه این همه کارکردم خسته نیستم ..دادن 
ار مثل این بودکسی قلبمو فش.باهم بگوبخندمی کردن .چسبه عذاب می کشیدم 

الهام دستاشودوربازو آیدین ...بهم رحم کن ...می دای وای خدا نفس کم میارم 
میداد ورق بازی یاتخته وبازی های دیگه می گاهی وقتها روپاش لم .حلقه می کرد
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منمکه توجمعشون جانداشتم منو امسال عموم تاهستیم زیردست این .کردند 
انگاروجودنداشتم یانامریی بودم حتی مامان .پولدارهای از خودراضی هستیم 

ساعت سه صبح از بس ظرف .وباباهم سرگرم هم  صحبتی با دوستانشون بودن 
کمرم دردگرفت از شانس من خدمت کار ویال رفته . شستم وپزیرایی کردم

ی کس...ظرفهای شستروروی میز وسط آشپزخونه چیدم تاخشک شن ...مرخسی
متوجه نبودمن نمیشه رفتم اتاقم بغض گلومو فشارمی داد نمی خواستم گریه کنم 

پیشش می خوابم .ازبس ضعیفم همه ازمن سواستفاده می کنن من که زنشم 
ولی اون دختره ی جلف همچین آویزون میشه ...بهش بزنم جرات ندارم دست 

که انگارزنشه دوست دارم برم سرشوبکوبم به دیوارآیدینم بدش نمیاد بچسبه 
میگرن لعنتیم شروع شداول گردنم بعدچشمم ...آخه چراآمدسراغ من...بهش 

 متکای.حاالم سرم قرص مسکنی خوردم تاشدیدترنشده روی چشممو بستم 
ک از شدت سردرداش...رم گذاشتم تاصدای خنده هاوشونو نشنوم کوچیکی روی س

ی ساعت گذشت کمکم .بغض داشت خفم می کرد...ازگوشه ی چشمم چکید
خودمو به خواب .پشتم به دربود.متوجه شدم آیدین وارداتاق شد.صداها کم شد

احساس کردم روی .آروم متکاروازروی سرم برداشت.روی تخت دراز کشید.زدم
کمی بعدسرش کنارم گذاشت کمی گذشت ...ده وبه صورتم خیره شده سرم خیمه ز 

 .ناله کردم .سردردم زیاد ترشد

 ...ـ آییییی سرم 

 دستشوروشونم گذاشت .آیدین توجاش نیم خیزشد

 ؟؟..چیه سرت دردمیکنه ...ـ آیدا

 .دوست نداشتم باهاش  حرف بزنم بدونه اینکه به طرفش برگردم

 ...ابم می خوام بخو.ـ چیزیم نیست 

 ..سکوتمو که دید حرفی نزد
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چقدرمن این ...صبح به سختی بیدارشدم ساعت دهه آیدین هنوزخوابه 
همه ی وجودمه ...عشقم ...مردمغرورودوست دارم کاش می دونست نفسمه 

پسرها که .برای آماده کردن صبحانه رفتم بیرون ...کاش کمی دوسم داشت...
 .ویکی ازاتاقهادخترام ت...توپزیرایی خوابیده بودن 

آقامرتضی باغبان باغ نون تازه خریده بود نونار گرفتم چای دم کردم تخم مرغ 
همه ...قسمتی از پزیرایی که خالی بودسفره ی  بزرگی اندختم .هارو آب پز کردم 

عی س.مربا، پنیر، کره وخامه خالصه همه چی آماده شد...چیوبردم سرسفره چیدم 
ن آرمی.کمکم همه بیدارشدن  .چندکه آزارم می دادکردم سردردمو فراموش کنم هر

 سرحال واردآشپزخونه شد

 ـ سالم خانوم صبح بخیر

 ـ سالم 

 نگاهی به سفره انداخت

 ...ـ ایناروتوآماده کردی ؟ایول بابا 

 .تخم مرغهای پخته شده وپوست کنده روتوی چندتا بشقاب چیدم 

 ...ـ بله اگه چیزی کمه بگو

 ...ه ـ نه دختر همه چی خوب

 دستشوزیرچونم گذاشت .آرمین به صورتم خیره شد.لبخند زورکی زدم 

 ـ ببینم گریه کردی؟چشمات چراقرمزه ؟

 صورتمو عقب کشیدم به کارم مشغول شدم 

 ـ نه گریه چرا؟دیشب دیرخوابیدم برای همینم چشمم قرمزه 
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 ـ پس من برم اگه کاری داشتی صدام کن 

 ه آشپزخونه رسیدمامان متعجب ازکنارسفره ردشدتاب

 ـ کی این سفره روچیده ؟من تازه آمدم صبحانه آماده کنم 

 آرمین به شوخی گفت 

 آیدازحمت کشیده ...ـ ی کمه دیگه می خوابیدی 

 آیدنم واردآشپزخونه شد

 چیه آرمین چرامی خندی ...ـ صبح بخیر

 .بادیدن آیدین اخمام رفت توهم مامان بغلم کردومنوبوسید

 ...انتخاب کردی فرشتست ببین چه سفره ای چیده ـ آیدین عجب زنی

تودهنش درحالی که بیرون می رفت .آیدین جلوآمدیه دونه تخم مرغ وسالمی کرد
 :بادهن پرگفت

 ...ـ مااینیم دیگه 

قلبم .ازاینکه به من بی توجه بود.پسره ی بی شعور حتی ی نیم نگاه به من نکرد
 ...واخمش مال منه   خنده هاش مال اون دخترای لوسه.تیرمی کشید

 .مامانم کمی کمک کرد.بعدازصبهان مشغول شستشوی ظرفاشدکم 

 ...ـ آیداجان هواخوبه همه داریم می ریم بیرون بروآماده شو

 ...دوست داشتم آیدین بهم می گفت

 .بایدخونه روتمیزکنم .ـ نه مامان کارم زیاده شمابرید

 .مامان نگاهی به اطراف کرد
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رن اینجوری مام ازکارک.آقامرتضی زودتراز مسافرت برگرده  ـ راست میگی کاش زن
 راستی ناهارچکارکنیم ؟...راحت میشیم 

 .شمابیرید من ی چیزی آماده می کنم 

آرمین بیشتراز آیدین حواسش به من ...همه آماده شدن یکی یکی زدن بیرون 
 .بود

 ـ آیداتونمیای ؟چراآماده نیستی؟

 بغضمو قورن دادم 

 .ارم شمابریدـ نه من کارد

 ـ واقعا نمیای ؟

 .ـ نه شمابرید

 آیدین برفینو صدازد

 ...ـ برفین پسر بیابریم هواخوری 

 نگاهش به من افتاد

 ...ـ اگه نمیا دراروقفل کن 

 ازدهنم درفت

 ...ـ بروبه جهنم 

همینطورکه زانوزده بودقالده ی برفینی ومی بست ازجاش بلند 
 .ه قدمرفتم عقب امد طرفم ازترسم ی.چشماشوریزکرد.شد

 ـ چه زری زدی ؟
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ود دهنم فقل شده ب...وای آیدا چرا جلوی زبانتونمی گیری؟ حاالست که لهت کنه 
 یزی بگم بایدچ...بازوموگرفت وفشارداد ازدرچشماموبستم ...جوابی نداشتم که بدم 

 ...ببخشید...ـ ب

 .لبموبه دندانم گرفتم 

 .باصدای الهام بازومو ول کرد

 ی بیادیگه ـ آیدین کجای

 ...ـ برودعاکن صدام کردن ولی یادت باشه جواب این حرفت بایدپس بدی 

 :بلندگفتم...به طرف دررفت برفینم دنبالشش 

 ...ـ برومعشوقت منتظرته ی وقت دیرنشه عشق بازیتون 

 .نرسیده سیلی محکمی زدتو گوشم ...مث ببر وحشی خودشوبه من رسودن 

 .کنارگوشم دادزد. همونجانشستم سرمو به چنگ گرفتم

 ...ـ بازتو غلط بی جاکردی 

 ـ مگه دروغ میگم 

 .کاری نکن بزنم لهت کنم ...ـ آ یداخفه شو 

 ..جوابی ندادم اونم رفت 

بارفتنشون ...دلم خنک شد هرچند ی سیلی خوردم ولی حرف دلمو بهش زدم 
من  زشار.نهارآماده کردم .بغضی که داشتمو رهاکردم باگریه همه جاروتمیزکردم 

دیگه خسته شدم ...از سگشم کمتره اون هواخوری الزم داره ولی من که زنشم نه 
من ی اسیرم تودستش کاش آزادم کنه  دارم توتب عشقش میسوزم اونوقت ...

موندم چراشب پیشش ...اون داره جلوی چشم من بااون دختره می گومی خنده 
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وست د...منوببرپیش باباومامانم ...خداااا...دیگه از سردرددارم می میرم ...نخوابید
ندارم زیادجلوشون خم وراست بشم برای همینم سفره روپهن کردم همه 

م مرغ صداشونوکه شنید...فقط کشیدن غذامونده که صبرمی کنم بیان .چیوچیدم 
 روی میزگذاشتم مامان اولین کسی.سرخ شده روباگوجه وسیب زمینی تزئن کردم 

 .بودواردشد

چطورتواین مدت کم این ...ه ای عزیزم ببخش کمکت نکردم ـ وای آیداتومعرک
 همه کاروغذادرست کردی؟

 ازصدقه سرسخت گیریهای زنمومه که اینجابه کارم آمد...لبخندی زدم تودلم گفتم 

 .منوبوسید

خوبه حداقل میاد بعضی وقتا خودشونشون میده .برنج وتوی دیس ریخت 
ست وقتی د.آیدین باالهام وارد شدمرغاروسرسفره گذاشتم امدم برم آشپزخونه .

به سختی چشم .مغزم سوت کشید.حلقه شده ی الهامو دور بازوی آیدین دیدم 
لبامو به ...آخه چرااین کاروبامن می کنه ...ازشون گرفتم آب دهنمو قورت دادم 

دنشون دیگه طاقت دی...دهن گرفتم تااشکم نریزه چراآیدین بی تفاوت نگاه میکنه 
روع همه ش...به کمک آرمین ومامان غذاروکشیدم .پزخونه پناه بردم به آش.وندارم 

نمی خوام اوناروببینم ...دوست نداشتم توجمعشون باشم ...کردن به خوردن 
هرچه بیشترپیش میرم به نتیجه نمی رسم آیدین به من ترحم می کنه هیچ ...

مامان صدام .به گلوم چنگ زدم ...دارم خفه میشم ...خدااا...حسی به من نداره 
 زد

 ...ـ آیداجان چرانمیای نهار

 .ـ ممنون شما دیرآمدیدمن خوردم 

 .آیدین زیرچشمی نگاهم کرد
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 .خانوم بهزادی روبه مامان کرد

 ـ الناجان دستت دردنکنه خیلی زحمت کشیدی 

 .ـ خواهش می کنم من کاری نکردم آیداجان زحمت کشیده 

 ...ونه اینجورغذایی درست کنه واقعابهش نمیاد بااین سن کمش بت :ـ الهام 

 آیدین قاشقی ساالدبرداشت گرفت جلوی دهن الهام 

 ...ـ بخوروسعی کن یادبگیری 

رعت به س...دیگه طاقت ندارم ...وقتی به کارای آیدین فکرمی کنم دیونه میشم 
ازاشپزخونه زدم بیرون خودمو به حیاط رسوندم دیگه نمی تونم تواین خونه بمونمو 

از الی درختای نارنج دویدم خودمو به ساحل رسوندم تمام .و تحمل کنم رفتارآیدین
نفس می خوام هوای تازه می خوام .مدت اشک ریختمو باصدای بلندگریه کردم

دیگه وجودم اضافیه بی توجه به موجهای خروشان خودمو به دریازدم موجهابه 
نمی خوام زنده ...خدایــــــــاااا....خدااااا.جیغ زد.تن افسردم شالق می زدن 

 رفتم پایین دستی.زیرپام خالی شد...چرامن...بامشت روی آب می زدم خدا...باشم
 .بازجیغ زدم ...فکرنمی کردم آیدین باشه ...دورکمرم حلقه شد

 ...می خوام راحتت کنم بزاربمیرم ...ـ ولم کن چرانمی زاری بمیرم عوضی 

 آیدین دادزد

 داریچه غلطی می کنی؟...ـ خفه شو

آرمین ...هرچقدرتقالکردم نتونستم ازدستش خالص بشم .نوازآب بیرون کشیدم
 ...نگران به طرفمون می دوید

 ـ اینجاچه خبره؟آیداداشتی خودتوبه دریامیزدبی ؟
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 بی حال نشستم زمین هنوز توبغل آیدین بودم روبه آرمین کرد

 ـ چیزی نیست 

 .آرمین نعره کشید

ی اونوقت میگی چیز .ت خودکشی می کردـ یعنی چی چیزی نیست این دختر داش
 .نیست 

 :کنارم زانوزدبالحن مهربانی گفت

ـ آیداجان چت شده عزیزم چرااینجوری دویدیبیرون ؟چراخودتوزدی به 
 دریا؟کسی ناراحتت کرده؟

 هق هق وسکسکه می کردم .سعی کردازبغل آیدین بیرون بیام 

خوادو من اهمیت  ـ من اضافم وجودم برای کسی مهم نیست هیچکی منو نمی
 پس چرابایدزنده باشم ؟چراااا؟.وبی کس وکارم ..نمیده 

 آیدین شونه هامو تکان داد

 ـ خفه شوآیدا این چه کاری بودکه کردی دیدونه 

 ازش دورشدم زدم به سینم 

دیگه نمی خوام ...بزاربمیرم .من هیچی نیستم ...من احمقم ...ـ آره من دیونم 
یدی دوروزه من ودق می دی همش بااون دختره لوس تحقیرم کنی دوروزه منو ند

 ...الس می زنی 

پخش زمین شدم به سختی بلندشدم .باسیلی که نثارم کرد...اخ صورتم سوخت 
الم آیدینم دنب...دیگه نمی خوام ببینمش .از کنارساحل شروع به دویدن کردم ...

 میدوی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
285 

 ...ـ آیداصبرکن دستم بهت برسه روزگارت سیاه ها 

 میدوید آرمینم

 ـ آیدین ولش کن ترسوندیش 

از حرف آیدین ترسیدم کمی ایستادم به پشتم نگاه کردم ولی بادیدن صورت 
بهم .می خواستم ازاین زندگی نکبتی خالص بشم .خشمگین آیدین  دوباره دویدم 

 .رسیدیه دست زدپشت گردنم خوردم زمین جیغ زدم 

 ...ـ آی پام آی پام شکست

بی توجه به ناله های من سیلی محکمی بهم  آیدین.هق هقم بلندشد
 فریادکشید.زد

 ...ـ به خودت بیاااا

 .آرمین ماروازهم جداکرد

 ـ ولش کن لعنتی کشتیش 

 .به من نگاه کرد.آیدین که نفس نفس میزد

 می خوادخودشو بکشه ...تاکتک نخوره آدم نمیشه ...ـ مثل اسب چموشه 

سرمو تودستام گرفتمو می .رشده بوداز سرماازدردزانوم ازسردردی که حاال بدت
 .لرزیدم 

 .آرمین بین منوآیدین قرارگرفت زیربازومو گرفت

 ..ـ بلند شونمیزارم اذیتتت کنه 

 سعی کردم بلندشم ولی جیغم بلندشئد
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 ـ آی زانوم شکسته 

 ...آیدین آرمینوپس زدکنارم زانوزدازترس خودمو جمع کردم 

 ...ین زانوشوببین آرم...اوه..اوه...ـ نترس کاریدندارم 

 اشکام جلوی دیدموگرفته بودهق هق می کردم آیدین دادزد

 خب بهت شدتاتوباشی هوس خودکشی نکنی.ـ دخفه شو لعنتی گریه نکن 

 آرمین زانومو نگاه کردودست زد 

 ...ـ نه نشکسته فقط عمیق بریده بایدپانسمان کنیم 

 .ـ آیدین منو بلندکرد

 ...یی سرخودت آوردی ـ ببین بااین لج بازیات چه بال

 ..ـ توهولم دادی 

 ؟.فکرکردی می تونی ازدستم دربری...می خواستی رم نکنی تامنم جلوتونگیرم 

 ..بسه دیگه بیادبریم خونه بایدزخمت پانسمان کنیم  :ـ آرمین 

رفتن  راه...آرمین جلورفت آیدینم پشتش من درب داغون لنگ لنگان دنبالشون 
ندقدم رفته روبه سرعت برگشت ازترسم دستمو گرفتم آیدین چ...برام سخت بود

 روسرم 

 ...نزن...ـ آی

سرم گیج رفت چشمامو بستم .از سردرد.منوبغل کرد...حس کردم روهوابلندشدم 
بوی عطرش همه ی دلخوریامو ازیادم ...بی اختیارسرمو توسینش گذاشتم 

 :توگوشم گفت.برد
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 ...خودت چه کردی ـ وقتی همه میگن بچه ای ناراحت میشی ببین با

ـ چرابرات مهمه توکه منو نمی خوای ازدیروزتاحاال حالمو نپرسیدی برفینو می بری 
 ...هواخوری ولی به من نمی گی 

باز ...یه بارگفتم بازم می گم توازهمه چیزتودنیابرام باارزش تری ...ـ هیششششی 
 ؟.به برفین حسودیت شد

 .جوابی ندادم آرمینم کنارمون ایستاد

 ...قعاکاراتون مثل بچه هاست ـ وا

 باورودمون به خونه باباومامان بانگرانی جلوآمدن بقیه ام کنجکاوکه چی شده ؟

 وای خداآیدین چیشده آیداپات چراخون میاد:ـ مامان

 .چیزینیست مامان پاش گیرکردبه سخره خوردزمین لباساشم خیس شد :ـ آیدین

 الهام خندید

 کامالخیسه ...ـ نه رفته شنا

می خواست چشماشو ازکاسه دربیارم حاالکه توبغل آیدین بودم خودمولوس  دلم
 سرمو توبغلش بردم  .کرد

 ..ـ آیدین سردمه پام دردداره 

ـ باشه عزیزم االن میریم  اتاق پانسمان میکنیم لباستم که عوض کنی خوب میشی 
... 

 داداش الهام باخنده گفت  

 ...ـ آیدین بچه داری خیلی بهت میادها

 :آیدین گفت...ه زدن زیرخنده هم
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 .آیداکمی استراحت کنه خوب میشه .شمابفرماید

آرمین .منولبه تخت گذاشت .آیدین بدون توجه به خنده هاشون وارداتاق شد
 .مامان وباباهم آمدن  .باجعبه ی کمکهای اولیه دنبالمون آمد

 بابانگران پرسید

 ت شدیدخترم ـ آیداچرااینجوی ا زخونه زدی بیرون از چیزی ناراح

 .ـ نگاه بغض آلودمو به آیدین دوختم که نگاهم می کرد

 ..ـ نه باباجون ببخشیدنگرانتون کردم 

 .مامان کنارم ایستاد

 ـ آرمین مامان زخمش عمیقه ؟

 .ـ نه مامان جان نگران نباش بفرماییدبیرون تاکارموبکنم 

باقیچی ...ی لحظه از آرمین  خندم گرفت ی جوری حرف می زنه انگاردکتره
 .شدوبلند.بعدازشستشوبابتادین بندپیچی کرد.شلوارمو تازانوقیچی کرد

نه کیسه بکس کمی بهش فکرکن ازدلش دربیار نمی دونم ...ـ آ قااآیدین این زنه 
 ...چکارکردی تااین حدازت ناامدی شده 

 .آیدین به صورت غمگینم خیره شد.آرمین ماروتنهاگذاشت 

 کنارم ایستادبدون هیچ حرفی لباس...بخوابی  ـ بهترلبلساتو عوض کنی وکمی
دنم بدون اینکه به ب.وشلوارمو دراوردبااینکه خجالت می کشیدم ولی حال نداشتم 

وروم درازکشیدم پت...این دیگه کیه چه دل قرصی داره .نگاه کنه لباسهامو پوشید
 .کشید

 ـ بگیربخواب 
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براش ارزشی  واقعا...حتی سعی نکردازدلم دربیاره ...چشمالموبستم 
ای بمیری آیداهمه ازدستت ...دردسرم خوب نشدهیچ دردپامم اضافه شد.ندارم

 راحت شن

 صدای.نمی دونم چقدرخوابیدم بادردشدیدسرم بیدارشدم .بالخره خوابم برد
شوخی وخنده هاشون تیری بودتوقلبم به سختی ازتخت جداشدم رفتم آشپزخونه 

م که آیدینو دید.چشمام سیاهی رفت .قرص مسکنی برداشتم لیوان آب وپرکردم 
یوان ل...وای سرم داره گیج میره .قدرت نداشتم قرص وبزارم دهنم ...نگام می کنه 
 .بعد خودم نقش زمین شدم .ازدستم افتاد

ی جای غریبه بودم باکمی دقت فهمیدم بیمارستانه .وقتی چشماموبازکردم 
 دربانی دستی به سرم کشیباباومامانوآیدین آرمین کنارتختم بودن مامان بامه

 ؟.ـ آیداجان خوبی دخترم 

 لبخندکوچیکی زدم

 .بابا باناراحتی دستی به صورتش کشید

 .ـ همه ی مامقصریم که حواسمون به این بچه نبود

 آرمین دستی به شونه ی آیدین زد

 ...اونم ازشوهرش شاخ شمشادش .ـ زن داداش ما کمی محبت می خواد

 آیدین زدتوسرش 

 ...اتون عمل میشه آقای دکترـ توصیه ه

 :بابی حالی گفتم

 ...ـ خیلی بهت میاددکترباشی 
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 ...مگه نمی دونی آرمین پزشکه :مامان 

 چشمام گشادشد

چه خوب خیلی بهت  ...؟آیدین هیچی درباره ی شمابه من نگفته ...ـ واقعا
 .میادپزشک باشی 

الهام .حالم شد هرکس جداگانه جویای.بعداز تمام شدن سرم به خونه برگشتیم 
 .پشت چشمی نازک کرد

 خیلی خودتولوس می کنی...ـ دختر امروزحسابی خانواده ی اشتیاقودرگیرکردی ها
اره بی چ...حداقل دنبال کسی باش که سنش بهت بخوره ...برای این دوتاشازده 

آیدین وقتی دیدافتادی زمین همچین ازروی اپن پریدتوآشپزخونه که گفتم االنه 
 .یادبالی سرش ب

 .دستای آیدین دورشونه هام حلقه بود اخمی کرد

ـ الهام معلوم هست چی میگی آیدادخترمتین وسربه زیریه درضمن اگرنازکنه 
 ...نازشم خریدارم...یاخودشولوس کنه 

 مغزم هنگ کرداین آیدینه داره ازمن دفاع می کنه ومی خوادنازموبخره ؟؟

 ...آذرغش غش خندید

 ...ی که تومیگی این بیچاره االن فکرمی کنه خبریه آیدین اینجور ...ـ واقعا

 :بابا باصدای محکموجدی گفت...همه بجزخانواده آیدین زدن زیرخنده 

 هرچی باشه آیدا زنشه .ـ کی می تونه بجز آیدین نازشو بخره وبراش بدوه 

همه بادهن باز به ماخیره شده بودن .آی قیافه ی اون دخترای لوس دیدنی بود
 :باهم هماهنگی کرده باشندباهم گفتنهمه انگار .
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 ـ زنــــــــش؟؟؟

 ؟.اِچراتعجب کردید؟مگه نمی دونستید:بابا

 .نه واالآیدین نگفته بودازدواج کرده :پدرالهام

 :مامان باخنده گفت

 ـ آیدینه دیگه نمی خوادکسی ازکاراش سردربیاره 

 الهام بالب ولوچه ی آویرون اخماشودرهمه کرد

 ...ی از آشناهاته چراازاول نگفتی زنته ـ آیدین توکه گفت

 .آیدین منوبه خودش فشارداد

 اطالع.درضمن اگه الزم می دونستم ...ـ چون نمی خواستم فعال کسی بدونه 
 میدادم 

تودلم انگارکارخانه قندبیستونو...منم که بااین حرف آیدین کال مریضی واز یادبردم 
ب گذشتیم وبه اتاقمون رفتیم از بین چشمهای متعج.لبخندی زدم ...آب کردن

چون لباسهام پوشیده .دیگه دنیامال من بودآیدین خوب جوابش داد.
روی تخت درازکشیدم حال نداشتم شالموبردارم ...بودهمینجوری منوبردن دکتر

شاش توچ.نگاهم به نگاه ش گره خورد.آیدین سرموبلند کردشالوازسرم کشید...
 .شیدترحم ندیدم لبخندی زدکه منو تاعرش ک

 ـ آیدین ؟

 ...ـ جانم 

 ...نمی خواستم اینجوری بشه...من...ـ من
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ـ اشکالی نداره بایدمی فهمیدن دیگه تاخودشونو جمع کنن دیگه داشتم از دست 
 ...لوس بازیاز الهام کالفه می شدم 

 ....تواونو دوست ...یعنی ...ـ یعنی 

ونمو ت دست گباپش.قبل ازاینکه حرفم تمام بشه انگشتشو روی لبم گذاشت 
 .نوازش کرد

آیدامن ی تارموی تورم به صدتامثل الهام عوض نمی ...چیزی نگو ...ـ هیییییش
 ...پیشت میمونم تابخوابی ...دیگه بگیربخواب .کنم 

یعنی این آیدین دورزپیشه که اینقدرمهربان شده ؟کاش می دونستم چی باعث 
اس احس.ن نشده بودچشماموبستم هنوز خوابم سنگی...شده نخوادبامن باشه 

 .آره آیدین بوسه ی آرومی روی گونم زد...کردم گونم گرم شد

روز بعدمهمانها زحمت کم کردن همه بجزالهام باخوش رویی ازمن خداحافظی 
 .کردن ولی الهام باچهره ی درهم جلوآمد

 ـ چطورممکنه ی بچه دل آیدینو ببره ؟

 .ازک کردم پشت چشمی ن.ازاینکه پیروزمیدان بودم لبخندی زدم 

 ...نه پیردختر.ـ آخه میدونی آیدین زن جوان وخوش قیافه می خواد

 الهام باچهره ی گرگرفته بدون اینکه از کسی.از کنارش ردشدموکنارآیدین ایستادم 
منم به بهانه ی زانودردبه بازوی آیدین تکیه .خداحافظی کنه رفت وسوارماشین شد

روزه حسابی منوچزونده بوددختره ی بالبخندآیدین روبه روشدم این چند.دادم 
 ..لوس باید بفهمه آیدین مال منه 
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چندروز دیگه درآرامش کامل شمال موندیم بعدازبرگشت بابا ومامان به دیدن 
حاال خیلیامیدونن من زن ...اقوامشون رفتن منم که آرامش عجیب یپیداکردم 

 .آیدینم 

 

 ««فصل هشتم»»

اما چطوری ...کاش میشدبرم سرمزارشون ...امروز دلم هوای بابا ومامان وکرده 
زانوهامو بغل کردم واشک ریختم واقعا بابا ومامانم ...آخرین بارکه رفتم گندزدم 

 صدای آیدینو شنیدم .سرم روپام بود...می خوام 

 ؟داری گریه میکنی چی شده ؟...ـ آیدا

 ...نگاهمو ازش گرفتم 

 ...ـ هیچی 

 .خوندسرموبه طرف خودش چر .آمدکنارم نشست

ندگریه وباصدای بل...خودموانداختم توبغلش .لبام میلرزید...بگومی شنوم ...ـ آیدا
 کردم کمرشو به چنگ گرفتم 

 ...مامانمو می خوام ...ـ دلم برای بابا ومامانم تنگ شده 

 .روی سرموبوسید...دستی توپشتم کشید

 ...آماده شوخودم می برمت ...ـ آروم باش عزیزم 

 ون کشیدم سرمو ازسینش بیر

 ـ راست میگی منو می بری؟

 .لبخندی زد
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تندتنداشکاموبادست پس ...ـ البته زودباش تامن حاضرمی شم توام آماده شو
 نگاهم به نگاه سه جفت چشم نگران خورد...زدمو ازتخت پریدم پایین 

 آیدین آیداچشه ؟:ـ بابا

 ـ مامان آیدین باز اذیتش کردی ؟

 .آیدین دستی به موهاش کشید

چیزی نشده آیدادلش تنگ پدرومادرش االنم می .یکی یکی بپرسید...ای بابا ـ 
 خوام ببرمش سرمزارشون 

 .مامان نفسشوفوت کرد

 ...ـ واقعا پس حاال که داریدمیریدمام میام 

ون بین دوتاش...طولی نکشید سرمزارشون بودم بادوتادسته گل بزرگ وگالب 
ل کردم بعدباموبغ.بغضم ترکید سنگ قبرمامانو بغل کردم وبوسیدم...نشستم 

خانواده آیدینم نشستن فاتحه خوندن کمی .هیچی نگفتم فقط گریه کردم...
 .بعددستی دورشونه هام حلقه شد

 ...ـ آیداجان بلندشوعزیزم 

به چشمای اشکی آیدین نگاه کردم یعنی اونم به حال من گریه کرده ؟به کمکش 
 .چقدر این خانواده مهربان بودن ...بلندشدم چهره بقیه ام غمگین گریان بود

 ...دخترم گریه نکن درسته اونارفتن ولی ماهستیم وتنهات نمی زاریم :ـ مامان 

 ...اون روز فهمیدم که واقعا برای این خانواده مهمم 

 :موقع شام مامان گفت
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ـ آیدین منو بابات تصمیم گرفتیم آیداروبه همه معرفی کنیم نمیشه که کسی ندونه 
 ..توزن داری

 .آیدین لقمشوقورت داد

 .ـ الزم نیست من برای مردم که زن نگرفتم 

 ...هیچکی نمی دونست آیدازنته.چراالزمه یادت رفته شمال چی شد:ـ بابا

همه ی حواسش پیش .آخه آیدین اونجاهیچ توجهی به زنش نکرد :ـ آرمین 
 .مهمونابود

وچشم می خوام آیداتنمی خوام کسی زنمو ببینه ن.کسی نظرتورونخواست :ـ آیدین 
 .می فهمید...باشه 

توچشم باشه چیه ؟اگه همه بدون آیداشوهرداره کسی نگاه چپ بهش نمی :بابا
 ...آرزوی هرمردیه اونو داشته باشه ...کنه اون هم کم سن وساله هم زیبا

 .آیدین باعصبانیت ازجاش بلندشد

 ـ کسی غلط می کنه به آیدا نگاه کنه مگه بی صاحابه ؟

ـ خوب پسر مام همینو می گیم بزارهمه بدونن آیدازنت اینجوری آیدا  :مامان 
 ...راحتتره 

 آیدین ازپله هارفت باال 

 .تمامش کنید...ـ نه نمی خوام 

 ..آیدین گذشته ی سختی داشته بایدبهش فرصت بدید :آرمین

ودم تواتاق مشغول مطالعه ب...فرداتولدآیدینه .حرفهای اون شب به نتیجه نرسید 
 .مان واردشدما
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 .ـ آیداجان پاشوبرای فردابریم خرید

 .کتابموکنارگذاشتم 

 ...ـ باشه ولی بایداول از آیدین اجازه بگیرم 

 .ـ ای باباداری بامن میای اجازه الزم نیست 

 .ـ نه مامان اگه اجازه نگیرم ناراحت میشه 

 گونم وبوسید.مامان محکم بغلم کرد

 دین درگذشته خیلی سختی کشیده توبااینآی...ـ توچه دخترخوب وشیرینی هستی
 .کارات اونو خوشحال می کنی 

وی ر...منم رفت اتاق آیدین درزدم اول سرمو بردم تو.ازاتاق خارج شد.لبخندی زد
رکنم فک...تخت درازکشیده بودپاهاشوروی هم گذاشته ودستشوروی پیشونیش 

 .خوابه سرموعقب کشیدم داشتم درومی بستم صدام زد

 ...ـ آیدا

 .دروبازکردم ورفتم داخل 

 ...ـ بگو گوش می دم 

 ...ـ فکرکردم خوابی 

 .هنوز دستش روپیشونیش بود

 بیاببینم چی میگی ...ـ نه خواب نبودم 

 جلورفتم  

 ...اجازه میدی منم برم .ـ مامان می خوادبره برای جشن فردا خرید
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 .نیم خیزشدونگاهم کرد

 .ـ بروولی مواظب خودت باش 

 لبام کش رفت ...فت گل ازگلم شک

 ...ـ ممنون من خریدکردنو خیلی دوست دارم 

 بلندشدمقداری پول بهم داد...کم پیش میامد بلندبخنده .بلندخندید

 ..ـ بگیرهرچی الزم داشتی بخر

 ...مثل بچه هاپریدم هوا

 ...ـ ایول داش چاکرتم 

 خندشوبه زورنگه داشت اخمی کرد

 ..؟.ـ بازاینجوری حرف زدی

بدون حرف ازاتاق زدم بیرون ولی صدای قه قهش وشنیدم ...زگرفتم زبانمو گا
همراه آرمین ومامان برای خریدرفتیم بعدازسفارش کیک ...خوشحالم که می خنده 

ولی فروشنده هامنو می .خودش نبود...وغذا رفتیم فروشگاه بزرگ محسن 
ی ادآرمین کت وشلوارنوک مدادی بالباس گل بهی وکراوات نوک مد...شناختن 

برداشت مامان لباس بلنداستین حلقه ای منم به اصرارمامان لباس صورتی با 
مامان بادیدنم دهانش ...دامن چین دارتاروزانوم .آستینی که تاروی بازوم بود

 .بازشد

آیدین توروتواین لباس ...ـ وای آیداتوچه اندامی داری واقعامثل فرشته هاشدی 
 .ببینه سرپاقورتت میده 

 ...اگه یه قدم بهم نزدیک بشه "اخودم گفتم امرالبخندی زدمب
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گل .روز جشن لباسموپوشیدم موهامو بازکردم بلندی کموهام به اندازه یدامنم بود
خط چشم ورژگون وروژصورتی زدم .رزپارچه ای همرنگ لباسم کنارسرم گذاشتم 

چون دوست نداشتم کسی پاموببینه ساپرت براق سفیدی پوشیدم مشغول .
ویس جدیدی بودم که مامان ازایتالیابرام اورده بودشدم که انداختن سر

 .به طرفش چرخیدم ماتم شده بود.آیدینوازتوی آینه دیدم 

 ...ـ آیداچه خوشکل شدی

 لبخندی زدم 

 ـ ممنونم توام خوب شدی 

 ...نمی خوام توچشم باشی.ولی آرایشتوکم کن ...ـ خیلی نازشدی 

 ...باشه هرچی توبگی 

 ...بادستمال مرطوب کشیدم رچشممروبه آینه کردمو

 ـ آیداناراحت شدی؟

 ـ نه چرابایدناراحت بشم امرامر شماست

 ...ـ آیداجان توخودت زیبایی نیازبه این رنگ وروغن نداری 

 آیدین که خیالش راحت...لبخندی زدم .ازاینکه ازم تعریف کردقندتودلم آب شد
موهاموجمع کردم .دمشدناراحت نیستم رفت بیرون منم آرایشموکامل پاک کر 

 صدای آهنگ وهم.حاالبهتره دوست ندارم ناراحتش کنم ...وشالموروسرم انداختم 
ازپله رفتم پایین مامان ودیدم .انگارجشن شروع شد.همه ی مهمانهابلندشد

 .آرایش زیباترشکرده بود.موهاشوشینیون کرده بود

 ِ  این شال چیه سرت ؟چراآرایش نکردی ؟...آیدا...ـ ا
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 جان اینجوری هم من راحتم هم آیدین خودتون می دونید چقدر حساسهـ مامان 

 باهم رفتیم پایین .مامان بازوموگرفت 

 ـ تودخترخوبی هستی می دونی دل آیدین باچی آروم میگیره ازت ممنونم 

 .ـ خواهش می کنم مامان همین که آیدین ازمن راضی باشه کافیه 

خانومهام ...چه خبره آقایون کت وشلواراینجا...واوووو...مامان به مهمانهپیوست 
 .ی زدلبخندرضایت آمیز .که ازپایین یاازباال پارچه کم آوردن آیدین بادیدنم جلوآمد

 ...باهیچ زنی عوضش نمی کنم ...ـ اینه آیدایی که من می خوام 

 خنده ی آشکاری کردم تعریف آیدین من وتا عرش برد 

 ـ واقعاراست میگی ؟

 ت بازوموگرفت چشماشوبس

 ...ـ آره خانوم کوچولو

 :تم گف.چون میدونستم دوست نداره تودیدباشم .بااین حرفش دلم ضعف رفت

 ...ـ توبروبه مهمونات برس منم میرم آشپزخونه پیش معصومه خانوم 

 .ازش جداشدم که برم مچ دستموگرفت

 ...ممنون که منودرک می کنی ...ـ آیدا

نوم دیگه برای کمک به معصومه سه خا.بالبخندسرتکون دادم وازش دورشدم 
 .خانوم آمده بودن باورودمن متعجب خیره شدن به من معصومه خانوم جلوآمد

 ـ خانوم جان چیزی الزم داری 

 ...ـ نه راستش آمدم ببینم اگه کمک می خوایی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
300 

 ...ـ وای خوانوم نه شمابفرماییدامروزنیروی کمکی داریم بچه هابیاید

 :انوم گفتهرسه خانوم جلوآمدن معصومه خ

یکیشون که تقریباسی سالی داشت .بچه هاایشون آیداخانوم همسرآقاهستن 
 جلوآمد

 .شماخیلی زیباهستید...ماشال.ـ سالم خانوم خوشبختم من لیالم 

 ـ سالم منم آرزوهستم 

 .ـ سالم منم بیتاهستم خوشبختم

 .لبخندی تحویل هرسه شون دادم 

 .رسیدبه کارتون ب...ـ منم ازدیدنتون خوشحالم 

منم برای اینکه بیکارنباشم لیوانهای بلندتراش ...همه مشغول کارهاشون شدن 
 .داروبرای شربت توی سینی گذاشتم 

 معصومه خانوم کنارم ایستاد

 ـ آیداجان چرانمیری پیش شوهرت؟

 ...ـ راستش حوصله ندارم 

آرمینم یکی برای رقصیدن پیداکرده .از پشت اپن رقصیدنشونونگاه می کردم 
انقدرغرق رقصیدنش شدم .آیدینم بامامان می رقصید...ودمحسن یاسیم باهم ب

هچ کس هیچ چیرونمی دیدم فقط آیدین بودوآیدین .که غم دلم فراموشم شد
ولی اون نمی خواست ...دلم می خواست منم درچنیین روزی کنارش بودم ...
نشستم مبلهارفتم روی یکی از .ازاینکه نمی تونم کنارهمسرم باشم دلم گرفت ...
 .الهام آمدکنارم .



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
301 

 ـ سالم آیداجون خوبی؟

 ...ـ سالم ممنون شما چطورید

 بالحن بدی جواب داد

ببین االنه که .میگم چرانمی ری باشوهرت برقصی ...مام خوبیم ...ـ ای 
 ...دختراازچنگت درش بیارن 

 .اخمی به پیشونیم نشست

ه ن هزارتادختررنگاوارنگ باشـ اصال اینطورنیست من به همسرم ایمان دارم اگه بی
 ...باز دلش بامنه 

 پشت چشمی نازک کرد

 ...اگه اینطوریه چراحتی نگاهی به تونکرده ...ـ واقعا 

 یه جفت کفش چرم براق.سرم پایین بود...چی بهش بگم ...جوابی نداشتم بدم 
 .بالبخندشیرین آیدین روبروشدم .ودیدم سرموبلندکردم صاحبشوببینم 

 داری چی به خانوم مامیگی ؟ ـ الهام جان

 الهام جواب داد.ناجیم ازراه رسید.نفس راحتی کشیدم 

 .ـ واال هیچی داشتیم خوش وبش می کردیم 

 .آیدین زیربازوموگرفت به ناچاربلندشدم سرشوپایین آورد

 ...ـ به حرفهای الهام توجه نکن اون بازبانش می خوادآزارت بده 

 ...لبخندی زدم 
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بروصدادت می ...نمی دونستم درجواب نیش وکنایش چی بگم ـ به موقع آمدی 
 .کنند

دوباره به مخفیگام آشپزخونه برگشتم آیدین شمع .ـ لبخندی زدوازم جداشد
یرانو پنجاه درصد شرکت ا.بابا.ولی من درکنارش نبودم .هاروفوت کردکیکو قاچ کرد

به رقصیدن  دوباره شروع...به این ترتیب همه هدایاشونو دادن .بهش هدیه داد
 محسن ویاسی خنده کنان آمدن پیشم ...کردن 

 سالم آبجی گلم تحویل نمی گیری :ـ محسن 

 .ـ سالم داداشی ببخشیداینجادرگیربودم 

 خوبه بابا بزاریدمنم سالم عرض کنم :ـیاسی 

 .وای خیلی خوشحالم شمارومی بینم ...ـ سالم عزیزم خوش آمدی 

 خوبی ؟...چه خبرآیدا :محسن 

 .شیدم آهی ک

 .ـ خودت بهتر می دونی چطورم 

 .لبخندی تحویلم داد

 .ـ گرصبرکنی زغوره حلوااسازی 

 .جوابی ندادم هردوشون باخنده ازمن جداشدن 

ـ خیلی وقت بودسنگینی نگاه  پسری باموهای رنگ کرده وتیپ جلف به من 
بودازنگاهش فرارکردم اگه آیدین بفهمه پودرش می کنه برای اینکه ازنگاهش 

تاق رفتم ا.فرارکرده باشم تصمیم گرفتم برم اتاقم اینجاحضورمن الزم نبود
مشترکمون خودمو روتخت پرت کردم متکای آیدینوبغل کردم باتمام وجودم 
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چشماموبستم اشک ازگوشه یچشمم جاری .عطرش وبه مشام کشیدم 
 شدلم می خوادبغل...دلم می خوادنوازشم کنه ...خدایامن آیدینو می خوام ...شد

وای ...پشتم به دربودباصدای بازشدن درچرخیدم ...کنمو از دلتنگیام براش بگم 
پسریه چندش بااون موهای رنگ .خدااین اینجاچکارمی کنه 

 :ازجام پریدم سرپاایستادم باصدای لرزان گفتم...شالموروسرانداختم ...کردش

 ؟.ـ بله آقاکاری داشتید

 بالبخندکریهی جلوترآمد

 ؟...باهم کمی خلوت کنیم  ـ بله عزیزم میشه

 باشنیدن این حرف ی قدم عقب رفتم 

 ...ـ بروگم شوعوضی

 هولش دادم عقب .جیغ زدم.ازترس بدنم می لرزید.خودشوبه من رسوند

 ـ بروگم شو

 .ـ نگران نباش زیادطولش نمی دم هرچی پول بخوای بهت میدم خانم زیبا

ولی بازخودشوبه من وازدستش فرارکردم .جیغ زدم.بوی مشروب حالموبدکرد
 سرشوتوگردنم برد.ازپشت بغلم کرد.رسوند

 .کمکم کن ...آیـــــــــــــدین ...ـ آیدیــــــــــــــن

 جیغ زدم گریه کردم

 ...کمکم کنید...محسن ...آرمین ...آیدین ...ـ توروخداولم کن 

سعی کردم فرارکنم ولی زورم نمی رسیدباسیلی زدتوصورتم منوانداخت 
خودشوجمع کردتاخواستم فرارکنم ...پاهاموجمع کردم زدم تودلش ...روتخت
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مکم کن ک...خداااااا.بازمنوگرفت دیگه ناامیدشده بودم لباسموازجلوی یقه پاره کرد
... 

ن نعره آیدی.درباشدت بازشد...التماس کردم گریه کردم ولی گوشش بده کارنبود
 .کشید

 ـ داری چه غلطی می کنی لعنتی ؟

محسن وآرمینم ...سریع خودمو جمع وجورکردم .وازروم بلندکردبایه حرکت اون
محسن وآرمینم تامی .وخیلیا آمدن باالآیدن بامشت توصورت می کوبید

 .خوردزدنش آیدین فریادکشید

 .اشغال .ـ لعنتی توخونه ی من باناموس من می کشمت 

 .محسن دادزد.به زورآیدینوازروش بلندکردن 

 ی نفهمی چه غلطی می کنی ـ آخه عوضی چرااینقدرمی خور 

ط الل شده بودم فق.وبغلم کرد.آیدین خودشوبه من رسوند روتختی دورم پیچید
 .اشک می ریختموتوبغلش می لرزیدم 

 ...نترس من اینجام .ـ آیداجان آروم باش تمام شد

 .روبه آرمین کرد

 ـ بندازینش بیرون ازخونم پسره ی مست می شعورو

 ادداخل زدبه صورتش مامان که تازه تونسته بودبی

 ـ وای خدامرگم بده آیداخوبی دخترم 

 .روبه مامان کرد.آیدین که تندتندنفس می زد.باهق هق فقط سرتکون دادم 

 .ـ مامان جان آیداخوبه نگران نباش برومهموناروبدرقه کن 
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 .خدایاآیدین چه فکری دربارم می کنه ...مامان منوبوسیدورفت درم بست 

 .باگریه گفتم 

 ...خدامن تقصیرنداشتم آمدم استراحت کنم  ـ به

 آیدین سرموبه سینه گرفت .هق هقهام اجازه حرف زدن به من نداد

 .ـ آروم باش من خودم همه چیه دیدم نمی خوادتوضیح بدید

 .نگاه لرزانمو بهش دوختم 

به دقیقه دیرتررسیده بودی بیچاره شده ...اگه ...اگه...ـ اگه دیدی چرازودترنیامدی 
 .مبود

عدآرام ب...منم حسابی بامشت زدمش ...هیچ حرکتی نکرد.بامشت زدم توسینش 
 بادست پشتمو ماساژ داد .شدم 

 ...ـ حاالکه منوخوب زدی پاشولباست وعوض کن 

 به لباسم نگاه کردم لباموجمع کردم 

 .خیلی دوسش داشتم ...پسره ی عوضی .ـ نگا لباسمو پاره کرد

 ...آیدین بلندخندید

 همین فراچندرنگشوبرات می خرم.ثل بچه هابرای لباسش گریه می کنه ـ نگاش م
... 

 انگشت اشارمو طرفش گرفتم 

 ...ـ یادت نره هاقول دادی باید برام بخری 

فرداکه ازمدرسه برگری آمادس حاال بشین تابرات لباس ...ـ باشه خانوم کوچولو
 .بیارم 
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دت ناراحتی بابا که ازش.ایین باکمکش لباسمو عوض کردم مهمونارفته بودن رفتیم پ
 توی سالن قدم می زدجلوآمد

 ـ این پسره ی بی شعوروکی دعوت کرده ؟؟؟

 .خوب وقتی پدرومادرش دعوت میشن اونم میاد:ـ آرمین

 ...خداروشکربه خیرگذشت:مامان 

 .صبح باصدای آیدین بیدارشدم .اون شب تادمدمای صبح ازترس خوابم نبرد

 ت دیرمیشه آیداخانوم مدرس...ـ آیدا

 ...پتوکشیدم روسرم 

 ـ خوابم میادبزاربخوابم 

 .پتوازروی سرم کنارزد

بعداز ...دیگه چیزی نمونده تاپایان سال ...ـ پاشوخانومی دیرت میشه هاااا
 ...تعطیلیت تاظهربگیربخواب 

تودلم ...بی حوصله نشستم دستی توصورتم کشیم یه خمیازه ی کش رارکشیدم 
چقدراین مرداتوکشیدرودوست ...ل پوشیدن کتش بودآیدین مشغو.آشوب بود

 باصدای آرامی صداش زدم .دارم 

 ...ـ آیدین

 ...ـ جانم 

 ...ـ میشه نرم مدرسه 

 .اخمی به پیشونیش نشست
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 ـ چراااا؟؟؟

 باانگشتام بازی کردم 

 ...می ترسم اون پسره بیاددم مدرسه ...ـ می ترسم 

 .کنارم نشست.داخماشوبازکردوبالبخندی که به زورمی شددی

پس .نترس اول اینکه اون نمی دونه تومدرسه میری  یانه بعدشم...ـ خانمی 
 پاشوکه مدیرت...پاشو...بادیگاردات چکارن که ی بچه سوسول بیاددم مدرست 

 ...امروزآزادی دست گل به آب بدی ...بی صبرانه منتظره بری شیطونی کنی 

 .لبخندی روی لبم نشست 

 ...ی کنم که توبعددعوام کنی ـ اِاِ زرنگی شیطون

 .باخنده دستی به موهام زدوبه هم ریختش کرد

 .دیرم شد...شیطون من ...ـ پاشو

ظهر که برگشتم باکمال تعجب اولین .باشوخی آیدین سرحال شدم رفتم مدرسه 
 .تا واردخونه شدم صدام کرد.که آیدین این موقع روز خونه بود.باری بود

 ...ـ آیدااا

باترس آب دهنمو قورت دادم همه بودن سالم دادم ...ز کاری نکردم یاخدامن امرو
... 

 ..ـ سالم 

 ...سالم گلم خسته نباشی :ـ مامان 

 سالم باباجان ...ـ بابا 

 ...آیدابالباس مدرسه خیلی کوچولومیشی...ـ آرمین ـ سالم خانوم کوچولو
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 .لبخندی زدم 

رم هنوزتوفک...ه بشینم بادست به کنارش اشاره کردک.آیدین جواب سالمموداد
 دنبال کاری بودم که انجام داده باشم باصدای بابا نگاهم به طرفش چرخید

وری اینج...می خوادتوروبه فامیل معرفی کنه .ـ دخترم آیدین تصمیمش گرفت
 ...همه میدون توزن آیدین هستی 

باشنیدن این حرف خوشحال شدم ولی چهره ی درهم آیدین اجازه ندادخوشحالیمو 
 شون بدمن

 .ـ هرطورصالح می دونیدمنم هرچی آیدین بگه عمل می کنم 

 آرمین ازجاش پریدودست زد

 ...ـ آخ جون عروسی افتادیم 

 باتعجب نگاش کردم 

 ـ عروسیــــــــــــی؟؟؟عروسی کی؟

 :مامان که مشغول مانیکورناخناش بودباخنده گفت 

 ـ معلومه توآیدین دیگه 

 گیج شده بودم 

 ی کردیم ـ ولی ماعروس

حاالمی خوایم همه بدونن ماعروس ...ـ می دونم دخترم اون عروسی بی صدابود
 ...آوردیم 

هروقت ...به آیدین نگاه کردم سرش پایین بودکاش می دونستم به چه فکرمی کنه 
ای مردمغرورتنهادلیل زندگی من .نگاش می کردم وجودم پرازخواستنش می شد
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اون خورشیدزندگی من .سهام دوربشم دلم می خواست بهاش ازهمه یتر .بود
 آیدین لب بازکرد.بود

 .ـ حاالحتمابایدعروسی بگیریم 

 ...بله اینجوری هم رسمیت داره هم بهتره  :بابا 

 ...ـ آیدین ولی بابا 

 ...دیگه نمی خوام حرفی باشه ...ـ بابا 

 .مامان ازجاش بلندشد.آیدین سکوت کرد

آیداامتحانش تمام می شه می تونیم یه  ـ مایه ماه دیگه اینجاییم تااون موقع
 .عروسی مفصل بگیریم 

امتحانم .شایدفرجی بشه وآیدین به من بیشترنزیدک بشه .بالخره آیدین راضی شد
شروع شده سخت مشغول درس خوندن شدم دلم نمی خوادمثل ترم قبل تنبیه 

یه ر آرمین خیلی کمکم می کرد البته بعضی وقتاموهاشواز دستم می کشیدوگ.بشم 
ی الکی می کرد مامان وبابا تمامکارهای عروسی وانجام می دادن فقط انتخاب 

 .بالخره امتحاناتم تمام شد.که بایدخودم می رفتم .لباس عروس مونده بود

مامان قبال لباسودیده ...همرام مامان وآیدین برای انتخاب لباس عروس رفتیم 
ن همسربودن آیدی.خواستم بودمنم که برام فرقی نمی کردچون فقط آیدینو می 

 .لباس عروس موردنظرمامان واوردن .ومی خواستم 

 .ـ مامان ازروی سینه تورگیپوربالبخندهمیشگی صدام زد

 ...ـ آیداجان بیاگلم لباستوپرو کن 

نه وتوی ازجلوی سی.باکمک یکی ازفروشنده هاپوشیدمش .بادیدن لباس کفم برید
ودنباله دارجلوی لباس پوشیده دامن پرچین توری .سینش وپشتش گیپوربود
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خیلی خوشم .ازسنگهای براق بودپشت کمرش یه پاپیون بزرگ داشت 
مامان وارداتاق پروکه خیلی ...مامانم عجب سلیقه ای داشت .کامالاندازم بود.آمد

 لباش کش رفت چشمکی زدمحکم بغلم کردوبوسید.بزرگ شد

 ...گلم ...ـ وای آیداتویه فرشته ی خیلی بهت میاد

 ت بیرون صداش وشنیدم رف

 ...ـ پسرم بیاعروستو ببین 

دست آیدین وکشیدآمدداخل منم که ازخجالت گونه هام داغ شده بودسربه 
 :خیلی خشک ورسمی گفت...هیچی توچهره ی آیدین ندیدم .زیرایستادم

 ـ خوبه مبارکه 

 نتامبادااشکام لجوج بش.لباموبه هم فشاردادم .بازقلبم گرفت...زودرفت بیرون 
 لباسودرآوردم وباقلبی گرفته رفتم...دلم نمی خوادبهش تحمیل بشم ...وبریزن 

 ....بیرون 

 :گفت.خانوم فروشنه که یه خانوم ریزه میزه وزیبابود

این لباس وازژرنال ایتالیایی انتخاب .مادرشوهرخوبی داری ...ـ مبارکه عزیزم 
ی ن وهرروز پکردلباس پرکاری بودولی ایشون چندبرابرقیمتشوپرداخت کرد

 البته حاالکه می بینم این لباس واقعابرازندتونه...جوبودن که اونی که می خوادبشه 
. 

 بالبخندمامانوبوسیدم 

 ...زحمت کشیدید...ـ ممنون مامان جون 

 ...........................................................ـ خواهش می کنم گلم 

 .روزعروسی رسید
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 که آرایش الزم نداری ولی مجبوریم توکارخدادست ببریم تو :ـ آرایشگر

دیگه .لبخندی زدم خودموبهش سپردم برخالف باراول که لباس عروس پوشیش 
و بلکه آرزومی کردم بالخرهطرفم بیاد.ازاینکه باآیدین تنهاباشم وحشت نداشتم 

یبی ک؟بعداز چندساعت باآرایش ملیحی تر ...بعنی میشه....خدایا...باهم یکی بشیم
خودموتوآینه دیدن واقعا خوب .ازرنگ طالیی وقهوه ای خطچشم از گوشه پهن 

کارمامان ویاسی تمام .موهاموخیلی ماهرانه باالی سرم جمع کرده بود.شده بودم 
 .منتظرمن بودن مامان بادیدنم جلوآمد.شده بود

آیدین حق داره اینقدرروت تعصب وغیرت بکشه ...ـ وای آیدانمی دونم چی بگم 
... 

 باتعجب گفتم تعصب 

 ...شی یابدونه زن...برای همینم دلش نمی خواست کسی توروببینه ....ـ بله دیگه 

 .یاسمین جیغ بنفشی کشدوبغلم کرد

 ...ـ وای آیداخیلی نازشدی

 ...عروسی خودت باشه ...ـ ممنونم ایشا

 ...مرسی گلم 

 ـ مامان بچه هاآیدین دم دره داره میادداخل 

 چه.قفسه ی سینم باال وپایین می شد...قلبم شروع به زدن کرد...وای خداااا
خوشتیپ شده کت وشلوارزغالی لباس دکمه مخفی سفیدوکراوات زغالی 

وای خدادارم میمیرم ...موهاشواز بغل کوتاه ترکرده بود وبقیشم زده بودباال
بوی عطرتلخ وگرمش تمام سالن .باقدمهای بلند به من رسید...
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ولی من منظورنگاهشونمی فهمیدم ازبس ...هم گره خوردنگاهموندر .وپرکرد
 .خشک ورسمی بود

 ...ـ سالم عروس خانوم 

 ...سالم ...ـ س

رتی دسته گل رزصو.دستام به لرزش افتاد...وای قلبم داره ازحلقم می پره بیرون 
کنارم .انگارمتوجه حال زارم شد.ازدستش گرفتم 

 .سرشوکنارگوشم کشید.ایستادودستاموگرفت

 .روم باش آیدابه خودت مسلط باش ـ آ

بادست وسوت وجیغ اطرافیان ازآرایشگاه زدیم بیرون .فقط سرموتکان دادم 
 .آیدینو محکم بغل کرد...آرمین ومحسنم آمده بودن ...

 ...ـ خوشبخت بشی دادش 

 .ـآیدین دستی به پشت برادرش زد

 برای خودت ...ـ ممنون ایشا

 :آرام گفتباصدای .آرمین سرشوکنارگوشم کشید

 ...مبارک باشه ...ـ خیلی زیباشدی بانوی شرقی 

 .لبخندی زدم 

 ـ ممنون 

 محسن هم آیدینوبغل کرد

 ...ـ دادش خوشبخت بشی 
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 ـ ممنونم

 .به من اشاره کرد.آرمین بازباشیطنت روبه مامان کرد

 ....ـ مامان منم ازاینااااا

 آیدین زدتوسرش 

 .بایدخیلی بگردی ...ـ ازاینادیگه نیست 

 ....بااین حرفش قندتودلم آب شد

باکمک آیدین سوارآئودی مشکیش که باگلهای ...همه باهم زدن زیرخنده 
آرمین ومامان جدارفتن محسن ویاسیم باهم رفتن .رزصورتی آراسته شده بودشدم 

آهنگی  حتی.توی ماشین سکوت حکم فرمابود...کنارمابوق می زدن وویراژمی رفتن 
 .توشکستآیدین سکو.پخش نمی شد

سرموبه طرفش چرخوندم خیلی آرامو بادقت رانندگی می ...ـ آیداخیلی زیباشدی 
 .کرد

 ...ـ ممنون توام مثل همیشه خوش تیپ شدی 

همه اقوام آیدینن کاش ...امشب تواین جشن من کسی وندارم .دوباره سکوت
آرمین ماشینشوبه مانزدیک می .دسته گلوتودستم فشاردادم.حداقل عمموم بود

 .دوبوق می زدمنم گه گداری بهشون لبخندی می زدم کر 

 ـ آیدابه چی فکرمی کنی ؟چرادستات می لرزه ؟

 ...هیچی...ـ ها

 :باصدایی که پرازآرامش بودگفت

 ـ چرابه یه چیزناراحت کننده فکرمی کنی 
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 ..نگاهش کردم 

 ـ به چی فکرمی کنم مگه توذهن منو می خونی ؟

 .داخت ودوباره به جاده چشم دوختلبخندی زدونگاهی کوتاه به من ان

به اینکه توجشن تنهایی وکسی ونداری فکرمی کنی ...ـ بله خانوم کوچولوووو
 ...نگران نباش امشب ازکنارت جم نمی خورم ...

 .ادامه داد...واواقعاذهنم ومی خونه 

 ...درضمن به عموت گفتم بیاد

 :خوشحال شدموبه طرفش کج نشستم  باصدای بلندگفتم 

 ....وای آیدین عاشقتم ...ت می گی عموم میادـ راس

تم تازه فهمیدم چی گف.سرشو چنان به طرفم چرخوندکه گفتم گردنش شکست 
 ...وصاف سرجام نشستم .لبموگازگرفتم ...

 .لحن حرف زدنش عوض شد

 ...ـ آیدامگه نگفتم نمی خوام درباره عشق واینجورچیزاحرف بزنی 

 بازگندزدم آیدین دوست...موبه هم فشاردادم لبا...بابغض سرمو پایین انداختم 
 ادامه داد...نداره بهش ابرازعالقه کنم 

ـ آیدانمی خوام ازجانب توهیچ کششی باشه فهمیدی تویه دختری اگه قراره اتفاقی 
 ...ازدخترای آویزون خوشم نمیاد....بیفته بایدازجانب من باشه که یه مردم 

و چنگ زدن من آویزونم ؟جمع شدم قلبم شکست انگار تودلم.این بامن بود
اشین م.دلم نمی خوادآویزون باشم .کناردرماشین اشک سمجی راه خودشوپیداکرد
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متوجه من شدبااخم سری تکان .محسن کنارمون آرام حرکت می کردوبوق می زد
 دادلب خونی کردم 

 ـ چته؟

ه یدوست داشتم باصدای بلندگر ...سرموپایین انداختم ...باسرجواب دادم هیچی 
 ...آروم هق هق کردم .لرزش دستم بیشترشد...کنم 

 ...ـ آیداگریه نکن آرایشت خراب میشه 

 باصدای لرزان گفتم 

 ...منظوری نداشتم ...من.ـ ببخش ازدهنم پرید

 .ـ کالفه شد

 ...ـ باشه فهمیدم بسه گریه نکن بگیراشکاتوپاک کن 

 ...دستمالی جلوم گرفت 

هردقیقه دلمومی شکنه .ودآرایشم خراب نشدآروم اشکاموپاک کردم حاالخوب ب
 خوب می دونستم داره...به تاالرسیدیم دستاموگرفت ....بعدمی گه گریه نکن 

قلب من بی چاره به عشقش می تپیدولی اون نمی ...تظاهرمی کنه ولبخندمی زنه 
نفهمیدم کی بهم معرفی میشه بادیدن عموخودموتوبغلش پرت ...خواست ببینه 

 ...کردم 

 موجون سالم خوبی ـ ع

 ...ـ سالم یادگاربرادرم 

زن عمو ...ازش جداشدم حاله ی اشک دیدموتارکرده بودولی نزاشتم بریزه 
 :ساغرآروم زیرگوشم گفت.ساغروبغل کردمو بوسیدم 
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 ـ آیداخوشبختی؟

برای اینکه خیالش وراحت کنم لبخندی زدمو چشماموبه عالمت مثبت بستم 
هرچندکه اخمووبداخالق ....ه آیدینودرکنارم دارم آره من خوشبختم ک.وبازکردم 

همه می رقصیدن وشادی می کردن ...ومغرورباشه همینکه درکنارشم برام بسه 
 .به اصرارمامان رفتی وسط پیست رقص دلم خیلی شکسته بود...

 :مامان باخنده گفت

 شادباشیدی عزیزای دلم ...ـ امشب شب شماست 

آیدینیه ...من که رقص بلدنبودم .چقدراین زن مهربان بامحبت بود
وی منم یه دستم ور.دستشودورکمرم حلقه کردوبادست دیگش دستمو قفل کرد

 .سینش گذاشتم آرام گفتم 

 .ـ آیدین من بلدنیستم برقصم 

 .سرشوکنارگردنم کشید

براقاخاموش شدن وزوجهاباهم رقصیدن ...ـ کاری نداره کافیه بامن تکان بخوری 
 :باصدای لرزان وآروم گفتم.ودحرف آیدین رومخم بوددلم خیلی شکسته ب...

 ...توآمدی دنبالم ...ـ آیدین من آویزون نیستم 

سرم توسینش بوداین مردمغرورعجب .کمرموفشاردادوبیشتربه خودش چسبوند
 .به من آرامش می داد

گفتم نمی خوام مثل اوناباشی ...می دنم منم نگفتم تواویزونی ....ـ هششش 
اینقدرغرق این .مم می کردکاش تاابدهینجوری توبغلش بودم عطرتنش آرو...

آغوش خواستنی بودم که نه فهمیدم خوانندچی خوندنه فهمیدم کی اطرافمنوه یه 
 دفعه باصدای خواننده به خودم آمدم 
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همه باهم دورمون ....عروس دومادوببوس یاال.1.2.1.2.3ـ شمارش معکوس 
وازبغل گرم آیدین بیرون کشیدم وبه حلقه زده بودن وتکرارمی کردن گیج سرم

 خیلی سخته بتونی.لبخندشیرینی روی لب آیدین بود...آیدین چشم دوختم 
هرچقدرجونای اطرافمون ...خودتوکنترل کنی نمی خواستم بازبهم بگه آویزون 

گفت آیدینو نبوسیدم یعنی جرات نداشتم از مرزی که آیدین مشخص کرده 
 .محسن به دادم رسید...خدایاچکارکنم .اختم سرمو پایین اند.پافراتربزارم 

 ...ـ ای بابا عروسمون باحیاست ولش کنیددیگه 

ک که باچشم.نگاه پرازتشکرموبه صورت پاشیدم ولبخندی ازروی آسایش زدم
بالخره بی خیال من شدن وخوندن .چقدراین مرددرحقم براربود.جوابموداد

 .چندباتکرارکردن ...دامادعروسوببوس یاال

منوبه خودش فشوردلبخندی .ستای آیدین دورکمرحلقه بودهنوزد
 .گرگرفتم ازاین آغوش واین بوسه .زدوپیشونیموبوسید

یم ازاینکه همودیده بود.بالخره سرجامون نشستیم کمی باساغرخوش وبش کردم 
ه یه باورم نمیش...که بیشترسرویس طالوسکه بود.خوشحال بودم کادوهاداده شد
بعدازصرف شام وکیک یاسمین ومحسن دست ...م شبه صاحب این همه طالبش

 .محسن سرشوکنارگوشم کشید.دردست هم آمدن 

 ...مطمئنم ...ـ خیلی دلرباشدی امشب آیدین اسیرت میشه 

 پوزخندی زدم 

 .ـ فکرنکم

 .ـ من ی مردم نگاه آیدینو خوب می شناسم که بانگاه داره می خوردت

 دلم ضعف رفت
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 ...ـ امیدوارم

 ن یاسی پریدبینمو

 .زودبگیدچی به هم می گید.ـ اینجاچه خبره درگوشی نداریم 

 .محسن دستی به موهای خوش حالت کشید

 .ـ عزیزم حرف خواهربرادری بود

 .یاسمین لباشوجمع کردومشتی به بازوی محسن زد

 .ـ خیلی بدین به من نمی گید

 محسن دستشودورشونه ی یاسی انداخت 

 .بودـ عزیزم ناراحت نباش باورکن خصوصی 

 آیدین اخمی کردوبه شوخی گفت 

 ـ بله بله توبازن من چه حرف خصوصی داری 

 محسن خندیدوروبه یاسی کرد

 زودبریم که هواپسه ...ـ بفرماهمینومی خواستی غیرت آیدینوقل قلک دادی 

 محسن آیدینوبه آغوش کشید.همه باهم خندیدیم 

 اگه کاریداری بمونم .ـ خوب داداش خوشبخت بشید

 .عروسیت جبران کنم ...اداش زحمت کشیدی ایشالـ نه د

پاهام ذق ذق می کردخم شدم ...کمکم مهمونارفتن وام به طرف خونه  رفتیم 
کفشمودرآوردم عادت به کفش بلندنداشتم خیلی خسته بودم چشماموبستم 

 .سرموبه پشتی صندلی تکیه دادم 
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 ـ خسته شدی 

 ب دادم همینطورکه سرم به پشتی بودجوا.چشماموبازکردم

 ...ازطرفیم موهام روسرم سنگینی میکنه ...ـ آره ازصبح تاحاال سرپام

 .اینوکه گفتم آیدین محکم کوبیدتوپیشونیش سرجام میخ نشستم 

 بازم باید گیرسربازکنم ؟...ـ ای وای

 باترس گفتم 

 ...ـ فکرکنم 

 .نگاه کالفه ی بهم کرد

 .ـ حتماباید بندپشت لباستم بازکنم 

 ...ـ اهم

 ...فه بادست کوبیدروفرمان کال

 .ـ ازدست شمازناچقدردنگ وفنگ دارید

مو ازترس چشماموبست.ماشین پروازمی کرد.دندروعوض کردوپاشوروی گازفشارداد
به خونه که رسیدیم همه خسته بودن هرکس راهی اتاقش .به صندلی چسبیدم 

خواستم  می.منم دامن سنگین لباسموجمع کردموبه سختی ازپله هاباال رفتم .شد 
 ازرفتارتوماشین فهمیدم که خیلی ...قبل ازاینکه آیدین بیادلباسمو عوض کنم 

 کاش می دونستم چرامقاومت...وامشب مثل شبای قبله وطرفم نمیاد.کالفه شده 
 ...می کنه 

که آیدین واردشداخماش توهم .اول توروتاجمودرآوردم چندگیرسربازکردم 
وی عدکتوشلوارشودرآورداولین باری بود جلب.باکالفگی کراواتشوشل کردوکند.بود
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من لباس درمی آورد سریع شلوارک ورکابی مشکیی پوشیدبدون اینکه به من نگاه 
داشتم ازشدت ناراحتی دق می کردم .کنه روتخت درازکشیدوپشتشوبه من کرد

 بازم بغض...قلبم شکست آخه چرااینجوری می کنه ؟چرابهم نزدیک نمی شه .
بی خیال گیرای توی سرم شدم .چنگ می زد وکنترل کردم  لعنتی وکه به گلوم

ازروی  بالج قیچی کوچیکی.دستموبردم پشت لباسم تابندوبازکنم ولی نمی شد.
تم از شانس گندم قیچی مستقیم رفت توپش.میزآرایش برداشتم تابندوقیچی کنم 

 .صدام بلندشد

 ...ـ آخ پشتم

ت بادیدن صور .شوچرخوندآیدین باشنیدن صدام سر .بادست پشتموماساژدادم 
 مچاله شده ی من ازروتخت پریدپایین 

 ـ چی شدآیدا

 :باناله گفتم

 ...ـ قچی رفت توپشتم 

 اخمی کردوبدون حرف منوچرخوندگره بندوبازکردوتااخرکشید

 ...ـ نگانگا پشتتوسوراخ کردی 

 حال عجیبی بهم.چشمام خودبه خودبسته شد...دستشوکشیدجای زخم قیچی 
ه ازتوی آینه دیدمش سین...وبرم شونه ی لباسموپایین کشیدم دستم.دست داد

دون ب...دوست داشتم امشب وباشوهرم باشم ...هاش تندتند بالوپایین می شد
 .آیدین کالفه دستی توصورتش کشید...هیچ ترسی

 ...ـ آیداخواهش می کنم زودلباستوعوض کن 

 ....آهی کشیدم ...دوباره به تخت برگشت 
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 .ن ـ باشه همین اال

 گوشه ترین قسمت تخت خودم.باغمی عظیم لباساموعوض کردم صورتموشستم 
 .باناراحتی سرموچرخونم که بخوابم .مچاله کردم 

 ...ـ آخ سرم 

 به طرفم چرخید 

 ـ بازچی شد؟

 .نشستم سرجام 

 ...ـ گیررفت توسرم 

 دستشوکوبیدروپاش.نشست

 ـ مگه درشون نیاوردی ؟

 ...ـ نه نتونستم 

 ...توصورتش ـ دودستی زد

 .پاشوبرق وروشن کن تادرشون بیارم ...ـ وای خدا

یکی یکی گیراروبازکردومدام آرایشگرولعنت ...برقوروشن کردم جلوش نشستم 
ه من  دوباره پشتش وب...موهام که بازشدن همینطوری بافتم ودرازکشیدم .فرستاد

 چنددقیقه بعدمتوجه شدم تخت تکون می خوره سرموچرخونده .کرد

 دین داری درازنشست می کنی ؟ـ آی

 ـ آره کمره گرفته 

 ـ می خوای کمرتوبمالم 
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 .صداشوبلندکرد

 نه خوبم.نه...ـ نه

 :باکالفگی گفت

 ...ـ آیدامیشه امشب بری اتاق خودت بخوابی 

ازحرفش خیلی ناراحت شدم آروم ازتخت پایین آمدم دستمو محکم جلودهنم 
کسی انگار ...احساس حقارت کردم  بی صدابه طرف دررفتم.گرفتم تاگریه نکنم 

 دستگیره یدروپایین.انگارکسی قلبموبه چنک گرفته بود.قلبموچنگ میزد
 .که ازتخت پریدپایین مچموگرفت.کشیدم

 .ـ نه نمی خوادبیاسرجات ببخش حالم خوب نیست

 شونه.قطرای اشک روی گونم غلط خورد.چشمام ظرفیت این همه اشک ونداشت 
 هاموگرفت

 ...به خدانمی تونم ...نمی تونم ...کن ببخش ـ آیداگریه ن

م دستی توصورت.منم بی هیچ مقامتی نشستم .روتخت نشوند .بازوموگرفت
 ...وبی حرف رفت حمام.کشید

آمدکنارم .منم اشک ریختم کمی بعدبیرون آمدخودموبه خواب زدم 
برام قابل درک .چشماموبسته بودم اروم گونمو بوسید.درازکشید

ربرابرخواسته ی مردانش مقاوت میکنه وقتی میبینم اینقدرعذاب نبودچرااینقدرد
حس وحال مردانش وسرکوب .می کشه به من دست نزنه بیشترناراحت می شدم 

 ...می کردبااین کارحس زنانگی منم می کشت 

 آیدن بیدارشده بودآمدکنارم .صبح دلم نمی خواست ازجام پاشم 

 ...ـ آیداساعت یازدست پاشو
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 گذاشتم متکاروروسرم 

 ...ـ می خوام بخوابم ولم کن نه درس دارم نه مدرسه 

 متکاروبرداشت

  .ـ آیداخانوم مامان اینا ی هفته دیگه اینجان برن دوباره تنهامی شیم ها

 ی چشمموبازکردم بادلخوری گفتم 

 ...بروبعدامیام ...ـ حال ندارم 

 مامبات.بی حرف رفت بیرون خوب می دونست دلیل بی حوصلگیم چی بود
ناراحتیام رفتم حمام بایدازاین چندروزکه مامان اینا اینجان استفاده می کردم 
بعدازیه دوش حسابی بیرون آمدم لباسموپوشیدم آیدین کنارپنجره ایستاده 

 موهاموخشک کردم ازدستشون کالفه شدم باغرغرگفتم .ازش دلخوربودم .بود

 بایدکوتاش کنم ...ـ اه

 به طرفم چرخید

 کنی ؟ ـ  چیو کوتاه

 .ـ موهاموازدستشون خسته شدم بایدپسرانه کوتاش کنم 

 ـ خودشوبه من رسوند وبرسوازدستم گرفت وشروع به شونه کردن موهام کرد

 ...ـ اجازه نمی دم کوتاش کنی من عاشقشونم 

 .آهی کشیدم وبه طرفش چرخیدم 

 ...ـ چه فایده صاحب این موهارودوست نداری 

 بااخم شونه هاموگرفت
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 ...این فکرومی کنی من این موهاروباصاحبش دوست دارم ـ چرا

ازاینکه گفت دوسم داره خوشحال شدم ولی به روی خودم .موهامودم اسبی بستم 
 ...نیاوردم 

 به طرف دررفتم 

 ...ـ فکرنکنم 

به خودم مسلط شدمو رفتم پایین نمی خواستم این چندروزباقی مانده که خانوداه 
 ون بدم باصدای بلندسالم دادمآیدین اینجان ناراحتیمونش

 ...ـ سالم برهمگی ببخشیدیدربیدارشدم 

  .حق داشتی دخترکم دیروزخیلی خسته شدی :مامان

 مامان باذوق گفت.کنارآرمین نشستم آیدینم خودشوکنارماجاداد

ـ وای آیدین نمی دونی همه چقدرازآیداتعریف کردن واقعاداشتن ازحسودی می 
 ترکیدن 

 رگذاشت بابا روزنامشوکنا

 ...ـ حسودی نداره پسرمن تکه بایدزنشم تک باشه 

 آرمین دستشوانداخت روی شونم 

 چیزم ....ـ بله دیگه آیدین پسرتونه منم که

اونم ازایران .توام پسرمی اگه این یه سالوتخصوصت وبگیری برات زن می گیرم :بابا
... 

 .آرمین دستشوازشونم کشید
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راستش می خوانم برای همیشه ...رای اروپایی کجاـ آره بابا دخترای ایران کجاودخت
 بیام ایران 

 منم ازغربت خسته شدم دوست دارم برگردم ایران  :مامان

منم موافقم ولی فکرکنم تاکاری اونورو درس آرمین تمام شه یه سالی طول  :ـ بابا 
 ...بکشه 

 واقعااگه برگردیدمام ازتنهایی درمیام  :ـ آیدین 

 

 ««فصل نهم »»

آیدین صبح .وزگذشت وخانواده یآیدین رفتن دوباره خونه سوت کورشدچندر
شه منم ازبعدازشب عروسیمنو گو...تاعصرسرکاربعدباشگه بعضی وقتام مهمونی 

مم دیگه بامعصومه خانو...گیرترشدم دلم نمی خواست حتی بادوستام حرف بزنم 
س خودموباکتابام مشغول کردم به اصرارآیدین کال...درددل نمی کردم 

روع پیش دانشگاهیمو متفاوت ش.به این ترتیب تابستون گذشت ...کنکوررفتم
کردم دیگه ازاون آیدای شروشورشادخبری نبودآیدیایی که باهمه سخت گیریهای 

 .حتی بادوستاشم دیگه گرم نبود.زن عموش توی مدرسه شادوسرزنده نبود

 گرمیشتنها سر ..آیدین باسخت گیریهاش حس وشورونشاطوازش گرفته بود
 .........................کتاب شده بودوبازی بابرفین 

 

یه روزسردزمستان بی حوصله وتنهاازپشت پنجره به برفهای ریزی که ازآسمان 
خیره شده بودم باصدای آیفن سرموچرخوندم معصومه خانوم .فرودمی آمد

هوای .ازدیدن یاسی خوشحال شدموبه طرف دررفتم ...دروبازکرد
 .زکرده بودسردصورتشوقرم
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 جیغ کوتاهی زدم 

 ـ وای یاسی خوش آمدی 

 هموبغل کردیم 

 ...ـ سالم چقدهواسرده 

 ـ سالم خیلی خوشحال شدم بیاتو

 .یاسمین جابجاشد.کنارهم نشستیم وخوش بش کردیم 

 .ـ آیدابالخره تصمیم گرفتیم عروسی کنیم 

 باخوشحالی بغلش کردم

 ـ واقعامبارکه حاالکی؟

 

 ...اه دیگه اسفنددقیقایه م21

 خوشبخت بشیدهردوتون لیاقت همودارید

 .ـ مرسی عزیزم 

 کمی منومن کرد

 شب عرسیم چکارکنم ؟...ـ وای آیداازاالن دارم ازدلشوره می میرم 

 ...ازتعجب ابروام پریدباال 

 .نگوکه کاری نکردید.وباهم می خوابید...ـ واشمادوساله باهمید

 ...قشنگیش به شب عروسیه  ـ نه واقعا کاری نکردیم محسن معتقدکه
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 ...هه چه جالب مام یک ساله بدون هیچ رابطه ای کنارهمیم ...پوزخندی زدم 

هول .وقتی دهن باز وچشممای گشادیاسی ودیدم تازه فهمیدم چه گندبزرگی زدم 
 :شدم دستاشوگرفتم بالتماس گفتم 

 ...ـ وای یاسی توروخدابه کسی نگواگه آیدین بفهمه بی چارم می کنه 

 یاسی ابروشودرهم کرد

 ؟اگه آیدین نمی تونه باید بره دکتر ...ـ آخه چطورممکنه 

 فقط خواهش می کنم به کسی...ـ وای یاسی توروخدابس کن آیدین مشکلی نداره 
 ...راستش دلیلش اینه که آیدین ازروی اجباربامن ازدواج کرده ...نگو 

ی شه شب عروسیت ولی باورم نم...ـ باشه نگران نباش به کسی نمی گم 
 ...اینقدرزیباشده بودی باخودم گفتم که به خونه نریسیده آیدین ترتیبتومیده 

چرا .دلم مثل سیروسرکه می جوشید.کمی بعدیاسی رفت.سکوت بینمان حاکم شد
یه مدت زندگیم آرامه ولی می دونم طوفانی درراه ...؟خدایارحم کن .ازدهنم پرید

برفین مدام دورم می ...نه پرسه زدم تاشب توخو.بادست خودم گورموکندم
آیدین هنوزنیامده میلی به شام ...چرخیدولی دل ودماغ بازی کردن نداشتم 

ازبس پوست لبموبه دندان گرفتم که خونش ...صبح گذشته 1خداساعتاز .نداشتم 
نورچراغ ماشین حیاطوروشن .از این ورسالن به اونورسالن رژه می رفتم .درآمد

نفس ..خیالم راحت شدکه سالمه .نگاه کردم رفت توپارکینگ ازپشت پنجره .کرد
باورودش حساب کاردستم .راحتی کشیدم سالمتیش ازهرچیزی برام مهم تربود

م وسط سالن ایستاده بود...صورت پرازاخم آتیشی.یاسی کارخودشوکرده بود...آمد
. 

 ...سالم ...س
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ه من کمی ب.وآمدباصورت گرخیده جل.رگ گردنش بیرون زده بودچشماش قرمزبود
رفت پششتم دردگ...پرت شدم زمین .جواب سالمموبایه سیلی محکم داد.خیره شد

 .نعره کشیدویقموگرفت...دستمو گذاشتم جای سیلی 

 ؟؟چراگفتی بین ماچیزی.ـ چه سالمی دختره ی بی شعورچرابه یاسی گفتی هاااا
 نیست ؟

 ه گفتم باگری...فهمیدم توحال خودش نیست .دهنش بوی الکل می داد

 .ـ به خداازدهنم دررفت 

 .فریادزدودست به کمرایستاد.توچشمام نگاه کردویقمورهاکرد

 ....ـ خفه شوووو

 .بازگستاخ شدم .لعنت به دهانی که بی موقع بازشود

 ـ چراخفه شم مگه دروغ گفتم؟

بعدازچنددست .هنوز حرفم تمام نشده بودکه مثل وحشیا افتادروسرم 
اب جیغم بلندشدوبی ت.زکفشاش پاش بودزدتوشکممتوسروصورتم باپاکه هنو

 .شدم 

 مردم خدااااا...وای دلم توروخدانزن .دلم ....ـ آییییی

ولی آیدین توحال خودش ...خوابیدم زمین وزانوجع کردم دستموگذاشتم رودلم 
رتم پ.دستاموکشید.نبودهمچنان دستاشو بی رحمانه به سروصورتم کوبید

 ....کردبیرون ساختمون 

 ...وگم شونمی خوام ببینمت ـ بر

 التماس کردم .دستام رودلم بود.ازشدت دردکمرم راست نمی شد
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 ...ـ کجابرم من که جاییوندارم 

 ...ـ بروقبرستون پیش مامانت 

ن اشکام بودن که بی تردیدپایین می آمد...وای قلب شکستم کی می خوادپیوندبده 
. 

 ...ـ توروخداحاالشبه بزارفردامی رم 

 .توان نداشت روی زمین افتادم پاهاشوگرفتم زانوهام 

هق هق می کردم ...ای دلم ...توروخداااا...ـآیدین من می ترسم توروخدابزاربیام تو
دلم چنگ زدم درعجیبی داشت بی ....ولی آیدین صدامونمی شنیدرفت تودربست 

خودموروی زمین جمع کردم به حیاط دراندشت پرازدرخت نگاه کردم .تابم کرده بود
 محکم به درکوبیدم .دوباره ترس برم داشت 

آیدیـــــــــــــــــــن ...ـ آیدین توروخدامی ترسم غلط کردم بزاربیام تو
 اینجاتاریکه آیدین...آیدین ....

زارزدم وگریه کردم ولی آیدین دروبازنکردسرمای زمستا توتن رنجورم رخنهد 
من ترس بر .یدی داشتم دل دردشد...کردبرف آروم آروم زمینوسفیدپوش می کرد

وای ...غلبه کرداحساس می کردم ازالی درختها اشباه دارن به سراغم می آمدن 
تاخونه ی معصومه خانوم خیلی .کمکم کن ازدردبه خودم می پیچیدم ...خدا ...دلم 

دل .باحال زارم شروع به خواندن آیت الکرسی کردم .توان حرکت نداشتم .راه بود
ودیگه چیزی ...نم یخ کرده بودچندبارباال آوردم درم هرلحظه شدیدترشدبد

دین توبغل آی...باضربه هایی که به صورتم می خوردچشماموبازکردم ...نفهمیدم 
قادر به جواب دادن نبودم باصدای ضعیفی ناله .بودم که نگران صدام می کرد

 کردم 

 ...دلم ..دل..ـ د
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 ...آیدا چشاتوبازکن ...ـ آیدا

 

 [[ــــــــــدن آیـــــــــــــــ]]

امروز کارم تاشب طول کشیدبه ساعت روی دستم نگاه کردم ساعت هفته 
 .گوشیم زن خورد...

 ـ الوبله داداش 

 ـ سالم آیدین خوبی 

 ـ خوبم داداش چه خبرایاسی چطوره ؟

 ممنون داداش پایی امشب دورهمی داریم 

 ...ـ نه محسن آیداخونه تنهاست 

 ـ خوب اونم بیار 

 .ال رفت تن صدام با

 ...ـ محسن توکه می دونی آیدارواینجورجاهانمی برم 

 ...ـ باشه ببخش ولی خودت بیا 

 .ـ باشه ولی خیلی زودبرمی گردم 

سرم خیلی شلوغ بودیادم رفت به ...همراه محسن یاسی به مهمونی رفتیم 
همه باهم .جمع دوستانم که کال ازیادم بردخبرش کنم .آیداخبربدم دیربرمی گردم 

 ت کنارم نشست پاشوروپاگذاش.یاسی که ازرقصیدن خسته شده بود.رقصیدن  می

 .بی چاره همیشه توخونست...ـ کاش آیدارومی اوردی 
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 .ـ آیدازیادازاین دوررهمیاخوشش نمیاد

به نظرمن توبهش توجه نداری .ـ هه مگه می شه آدم ازجشن وشادی خوشش نیاد
. 

 .اخمی کردم 

 ـ کی گفته بهش توجه ندارم ؟

بهم گفت تودوسش نداری ورابطه ای باهم ندارید ...ولی امروز خیلی ناراحت بود
. 

 .ابروهام به هم گره خود.سرمو به شدت به طرفش چرخوندم .مغزم سوت کشد

 ـ منظورت چیه یاسی ؟

 بی خیال بابا ...ـ همچی بابا منظوری نداشتم 

 .ـ چراازاین حرفت منظوری داشتی 

 .محسن میانجی کرد 

 ...ه بچه هازشته یاسی تممومش کن ـ چتون

 دوباره بااصراربیشترپرسیدم 

 .ـ نه یه چیزی هست که یاسی پنهونش می کنه 

 .یاسمین نگاهی به محسن کرد

آیداگفت که توبهش نزدیک نمشی ورابطه ای باهم ...ول کن نیست ...ـ ای بابا 
 .ندارید

م باصدای یاسی به خودوای سرم ابروم پریدباال چطور ممکنه آیداحرفی زده باشه 
 آمدم 
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 .ـ ببین آیدین علم پیشرفت کرده اگه ناتوانی داری میشه بادارورفعش کرد

 محسن ازکنارم بلندشدوبااخموصدای محکم به یاسی گفت 

 ـ  نمیشه جلوی دهنتوبگیری ؟؟

عصبی شدمو ...ازشوک بیرون آمدم یاسی چی میگه ؟به من میگه مشکل دارم 
 ازجام بلندشدم 

 واقعا آیدااین حرف وزده  ـ یاسی

 ...ـ ببین آیدین مادوست توهستیم اگه مشکلی داری به مابگو

 گرگرفتم مردانگیم رفته زیرسوال .عصبانی شدم 

 ...ـ محسن زنتوجمع کن که بدجورومخمه 

 محسن جلوی یاسی ایستاد

 ..ـ یاسمین خفه شودیگه آیدین مشکلی که توفکرمی کنی نداره 

 .ن ایستادیاسمین رخ به رخ محس

 ـ اگه مشکل نداره چرایک ساله بازنش رابطه نداره ؟

داشتم دیوانه می شدم من برای اینکه آیداهمیشه پاک باشه بهش نزدیک نشدم 
ی بی اختیارفتم سراغ مشروبهای...حاال دارن انگ ناتوانی جنسی بهم می چسبونن 

دستمو  نکه توسینی چیده شده بودبه انی نکشید که چند پیک وسرکشیدم محس
 .گرفت 

 ـ نکن داداش توعادت نداری زیادبخوری 

توکه می دونی من چرابه آیدادست نمی زنم ...ـ ولم کن محسن دارم دیونه میشم 
 .می دونی اگه بین بچه هاپخش بشه چه به روزم میاد.پس جلوی زنتوبگیر
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 .ـ باشه خودم ساکتش می کنم حاالتوآروم باش 

باال کشیدم نزدیکای صبح به خونه رسیدم بایدآروم می شدم چندپیک دیگم 
مست وپاتیل بودم صدای گریه هاش والتماسشومی شنیدم .بادیدن آیداگرخیدم 

ازخونه پرتش کردم بیرون بی توجه به ...ولی برام مهم نبود بایدادبش می کردم 
نمی دونم چقدرگذشت که ...خودموروکاناپه انداختم ...اینکه ازتاریکی می ترسه 

کنه  برای چی این کارومی.رفین چشماموبازکردم پاچیه شلوارمومی کشیدباصدای ب
ولم کن برفین ...صبح 1ساعت.به ساعت رودیوارنگاه کردم سرم دردمی کرد

 .حاالوقت بازی نیست 

دم به اطراف نگاه کر .ولی برفین دست بردارنبودکالفه ازروی کاناپه بلندشدم 
روبه درمی رفت .یدوپاس می کردچرااینجاخوابیدم ؟برفین مدام دورم می چرخ

م زدم محک...باکارای برفین تازه متوجه کارم شدم ...چته برفین ....وبرمی گشت 
بابازشدن درآیدای چسبیده به .به طرف دردویدم ...وای آیدا...توسرم 

آوردمش توبدنش یخ کرده .درافتادتوخونه دست پاچه شدم وبغلش کردم 
  آروم چندبارزدم صورتش.ترک خورده بودلبش ازسرما.رنگش سفیدشده بود.بود

 ...آیداچشاتوبازکن ...آیداجان ...ـ آیدا

 .به سختی چشماشوبازکردوباصدای خیلی ضعیف ناله کرد

 ...دلم...ـ دلم

آیداین غلط کردم ...آیدا...هرچقدفریادزدم وتکونش دادم فایده نداشت 
 لم ضایع شدهتوروخداچشمت وبازکن خدالعنتم کنه چرااین کاروکردم ؟چراعق

ع بایدسرماروازتنش می گرفتم سری.بغلش کردم بالباس بردم ش زیرآب گرم .بود
لباساشوعوض کردم پتوی دورشونه هاش انداختم بدون توجه به لباسهای خیس 

بغلش کردموبه طرف ماشین دویدم راهی بیمارستان شدم بین راه ب .خودم 
 .صدای خواب آلوش توگوشی پیچید.محسن زنگ زدم 
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 ...الوـ 

 باصدای گرفته بدون سالم گفتم 

 .ـ الومحسن آیداحالش خوب نیست خودتوبرسون بیمارستان 

م نمی دون...پاموروپدال فشاردادم .منتظرحرف محسن نشدم گوشی قطع کردم  
چطوربه بیمارستان رسیدم محسن بادیدن جسم بی جان وسرد آیداروازم گرفت 

 روتخت گذاشت 

 /ـ آیدین چی شده؟؟

 :ه گفتم باگری

 ..آیدایخ کرده ...ـ آیدا

 تندی گفتم .بااخم شروع به معاینه کرد

 ـ قبل ازاینکه ازحال بره گفت دلم درمی کنه 

 .همینطورکه معاینه می کردبااخم به من نگاه کرد

 ـ تاکی می خوای به این کارات ادامه بدی آیدین ؟

 جوابی برای این کارم نداشتم 

 پرستاروصداکرد

 فقط سریع ...آزمایش وعکس رنگی وسونوـ خیلی سریع 

 ـ چشم دکتر

 پرستارآیداروبرای انجام آزمایش بردن محسن به من نگاهی انداخت
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ـ لباسات خیسه بیاتاجواب آزمایش میادلباس بدم بپوشی خیلی زودلباس محسن 
 ...وپوشیدم وازاتاقش زدم بیرون محسن بااخم عکسها وآزمایشاتو نگاه کرد

 .وآماده کنیدـ سریع اتاق عمل 

 هول شدم 

 ـ چی شده محسن عمل چرا؟

 .محسن باخشم یقموگرفت وکوبیدم تودیوار خفتم کرده بود

 .ـ چکارش کردی لعنتی طحالش خون ریزی داره ؟

 باصدای تحلیل رفته گفتم .هنوزدستش به یقه قفل بود

 ...آیداموبرگردون ...ـ توروخدایه کاری بکن 

 .رادری ومی زنم ومی کشمت ـ آیدین برودعاکن که چون غیدب

خدایا .رفتن محسن ونگاه کردم سرخوردم روی زمین دستمو توی صورتم کشیدم 
بادست خودم گل زندگیمو پرپر کردم به خاطرغرورم اون ...غلط کردم ازم نگیرش 

بچه رونابودکردم گریه کردم به صورتم کوبیدم باپاهای سست به طرف اتاق عمل 
گذشت دل تودلم نبودبرای آیدای مظلومم که بابی لحظات به سختی می .رفتم 

یم این ی سالی که پاشوتوزندگ.رحمی زدمش صدای جیغ و گریشونشنیده گرفتم 
گذاشته برکت به زندگیم ریخته همیشه آرومو مظلوم توخونه مثل ی فرشته می 

هیچ وقت روحرفم حرف نزدروزی که آمدخونم هیچ حسی بهش نداشتم .چرخید
زیک ماه پای سجاده ی سفیدوچادرگلی دیدمش دلم برای پاکیش ولی وقتی بعدا.

ن یادم نمیره شب جش...خیالی وقته ...پرکشیدولرزید خیلی وقته عاشقش شدم 
متوجه بودم که میل داره شبوبامن .عروسی به سختی خودموکنترل کردم 

بابی رحمی تمام همینطورکه حس خودموکشتم حس اونم ...باشوهرش باشه 
یشه ازخشمواخمم می ترسیدولی من واقعادوستش دارم خوب هم...کشتم 
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حتی مدیرمدرسش بهم گفته بودخیلی آروم ...فهمیدم بعداز جشن گوشه گیرشده 
به ...هنوزم می خوام ...وبی صداشده ولی من فقط می خواستم آیداپاک باشه 

محسن .خودم که آمدم داشتم برای یاسمین باچشمای گریان  درددل می کردم
ته ی من خبرداره می دونه نمی خوام به خاطرمیل جنسی آیدای ازگذش

 ...اون بر ای من خیلی مقدسه خیلی.عزیزموازپاک بودن دورکنم 

برام مهم نبودمهم آیدای برگ گلم ...اولین بارم بودجلوی ی دخترگریه می کردم 
نامردی ...من بی رحمی کرد...بودکه داشت بامرگ دست وپنجه نرم می کرد

 بابی تابی از زمین سردبیمارستان جداشدم .شکاموپاک کردم ا...کردم

توروخدابرویه ...ـ یاسی ؟پس کی عمل تموم میشه دلم داره آتیش میگیره 
 ...خبربگیر

منم مقصرم اون دخترازدهنش دررفت ...ـ نگران نباش محسن کارشوخوب بلده 
 .من خنگم فکرکردم اینجوری کمکتون می کنم .

 دویدم طرفش .سن بیرون آمددراتاق عمل بازشدومح

 ـ داداش چی شد؟حالش خوبه 

 محکم زدتوسینم 

ـ آره خوب میشه روانی وقتی مرخص بشه نمی زارم بیادخونت میبرمش پیش 
 ...توام جرات داری حرفی بزن .خودم 

درحال حاضرخوب شدن آیدامهم .به خاطرگندی که زده بودم زبونم کوتاه بود
 .تربود

 یره شدم بی تاب به اتاق عمل خ

 ـ پس چرانمیارنش ؟
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 .صدای محسن کمی آرام ترشددستی روی شونم زد

ـ میارنش نگران نباش برای این سن عمل سختی بودشانس آوردیم مجبورنشدیم 
 باچی زدیش روانی ...طحالشو دربیاریم 

 ـ سرموبه زیرانداختم 

 ...توحال خودم نبودم ...ـ باپا

همونجا خیمه زدم روسرش .نداشت کمی بعدآیداروبیرون آوردن رنگ به رو
منم بانگرانی دنبالش می رفتم .به اتاقش منتقل شد ...پیشونیشوبوسیدم 

مژهای بلندش روی گونه های برجستش جاخوش .چشمای معصومشوبسته بود..
؟چراصدای ..چطوراین کاروباهاش کردم .لبش ازسرماترک خورده بود.کرده بود

بادست خودم همه ی ...مستی من  گریه والتماسشونشنیدم ؟لعنت به منو
بی توجه به محسن ویاسمین اشک ریختم ...آرامشمو انداختم روتخت بیمارستان 

دستشوتودستم گرفتموبوسیدم ....هردوشون درسکوت منو عشقمومی دیدن  ...
 .دستاش تودستم تکان خورد...بایداین غرورلعنتی بشکنه .

 .ـ محسن دستاش تکان خورد

 .وبرویمن ایستادـ محسن کنارتختش ر

مواظب باش زیادتکان نخوره برای بخیه هاش خوب نیست .ـ داره به هوش میاد
. 

 :چشمای خوش رنگشو کمی بازکردوبست باناله گفت.آیداکمی سرشوحرکت داد

 ...ـ آیدین می ترسم 

 .دست آزادشوب طرف سقف درازکرد
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ن کم کـ می ترسم ببین دارن ازپشت درختامیان بیرون آیدین می ترسم کم
 ...توروخدا...

 .بادستاش لباسشو باال کشید...حرکاتش شدیدترشدانگارمی خواست فرارکنه 

 ....بابا...مامان ...نزن توروخدانزن ...ـ ای دلم 

هول ونگران دستاشم گرفتم محسن شونه ...اشک ازگوشه ی چشمش ریخت 
ردبودم مه دازاینکه باعث این ه...که به بخیه هاش آسیب نرسونه .هاشوگرفته بود

 ...خودم لعنت فرستادم 

 ؟؟...ـ محسن چرااینجوری می کنه 

 .که الل شدم .محسن چنان نگاه غضب ناکی بهم کرد

ـ هنوزکامل به هوش نیامده ترس وحشت دیشب توجونش خدالعنتت کنه آیدین 
... 

 .ـ محسن توروخدایه کاری بکن

 .یاسمی دستی روی شونه هام کشید

 .وروزتو دیدی ؟قوی باش ـ آیدین آروم باش حال 

 .هنوزدستش تودستم بود.دستی به صورتم کشیدم واشکموپاک کردم 

اگه توراز ...ـ آیداازتنهایی وتاریکی می ترسه ولی من توعالم مستی بیرونش کردم 
 .دارش بودی اینجوری نمی شد

 ...من بایدررازشونگه می داشتم ...ـ می دونم آیدین منو ببخش 
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سرش .اول محسن ودید.چشماشوبازکرد.وبه دست آورد آیداکمکم هوشیاریش
بادیدن من خودشوعقب کشیدودستشو ازدستم گرفت .وکه چرخوندمن یاسی ودید
 .که صدای جیغش بلندشد

 .دلم....ـ آیییییییی

 .محسن سریع شونه هاشوگرفت 

 ...ـ آیداجان آبجی من آروم باش عزیزم 

 :به محسن چشم دوخت باتمام بی حالی گفت 

 ...کجام دلم محسن  ـ من

 .به زودی خوب میشی .نترس من کنارتم ...ـ عزیزم بیمارستانی 

 ...ـ دلم دلم دردمی کنه 

 .ـ آیداجان  مجبور شدیم ی عمل ساده  روت انجام بدیم زودی خوب میشی

 .چشماش وبه هم فشاردادآرام دستشوروی دلش گذاشت 

 ـ چرا؟مگه من چم شده ؟

 ...ـ چیزی نیست زودخوب میشی 

 :بدون اینکه به من ویاسی نگاه کنه گفت

 ...ـ بگواینابرن بیرون نمی خوام ببینمشون 

حق داشت هردوی مادرحقش بدکردیم به خصوص ...منو یاسی به هم نگاه کردیم 
 خاک برسرم که دوستم شده پناه زنم.محسن بانگاه به مافهموندبریم بیرون ...من
باپابه زمین ضرب می زدم .رایستادیم بدون حرف ازاتاق زدیم بیرون پشت د...
 .یاسمین آهی کشید.
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ـ حق داره نخوادماروببینه من بابی فکریم باعث شدم بایداول بامحسن حرف می 
 ...زدم نه اینجوری توواونوناراحت کنم توام بااون حال مستی بیفتی به جونش 

ه دستی ب..؟.بدون حرف به دیوارروبروم خیره شدم اگه نخوادبامن بیادخونه چی 
چطوری راضیش کنم برگرده ...آره میمیرم...صورتم کشیدم من بدون آیدامیمیرم 

یک ساعت گذشته .کاش یه فرصت بهم بدم اخالق گندموعوض کنم 
بودهنوزمحسن پیش آیداست دیگه دارم کالفه میشم کاش محسن بتونه راضیش 

 .محسن بیرون آمدهنوزلحن جدیی داشت ...کنه که منوببینه 

 .داخل تاراضیش کردم پدرم درآمدـ برید

 .انگشت اشاره اشوجلوهردومون گرفت

 یاسی بزارآیدین بره فعال.فقط اینوبدونیدهردوتون بدبه این بچه ضربه زدید
 .توبروسرشیفتت

 اینقدرجدی بودکه یاسی بدون حرف ازمادورشدورفت

 شبه طرفش رفتم بازخود .آیدابی حال به درخیره بود.به طرف آیداپروازکردم 
 قبل ازاینکه تکان شدیدی به خودش بده خودموبهش رسوندم .باسختی جمع کرد

 ...ـ آیداجان آروم باش 

 ناله کرد.چشماشوازشدت درد بهم فشرد

 ـ آی دلم خیلی درد می کنه 

 باعجله رفتم بیرون محسن هنوزپشت دربود.ناله هاش شدیدترشد

 ـ محسن بیاحالش بده 

 .براش زدن آیداکم کم به خواب رفت محسن پرستاروصدازدبا مسکنی که 
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 :محسن سرُمش وچک کردوگفت

ـ من کاردارم بایدبرم حواست بهش باشه سعی کن دل شکستشوبه دست بیاری 
 .اگه کاری داشتی خبرم کن 

 .به طرف دررفت

 ـ محسسن 

 سرجاش ایستادولی برنگشت 

 .ـ ممنون که برادرخوبی برای آیداهستی 

 ت بیرون لبخندی زدوسرشوتکان دادورف

آیداچندساعت خوابیدومن بهش خیره بودم وقتی داشت بیدارمی شدبازازترس 
منم فقط اشک ریختم .ووحشتی که دیشب داشت می گفت وناله می کرد

 .چشماشوآرام بازکرد.

 ـ آیداجان خوبی ؟

چقدراین ...هیچی نگفت دستشوآروم باالآورداشک روی گونموپاک کرد
 وصورتم گرفتمدستاشو ر.دختربخشنده ومهربونه

 ...ـ آیداتوروخدامنوببخش توحال خودم نبودم 

 :باصدای خش داری گفت

 ...ـ دوست ندارم اشک مردزندگیم موببینم 

 ...بااین حرفش بال درآوردم دوست داشتم پروازکنم 

 .ـ هرچقدردادزدم دروبازنکردی خیلی ترسیدم سردم بود
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 .ی شددیگه حرفی نزدفقط اشک بودکه ازگوشه چشمش سرازیرم

 ...دستاشو محکم گرفتموبوسیدم 

دوروزسخت پرازدردروحی وجسمی برای آیدای .بعدازدوروزمحسن مرخصش کرد
به زورمحسن وازدست محسن .دوروزدرسکوت گذشت وبامن حرف نزد.مظلومم 

 .چندقاشق سوپ می خورد

 .موقع آماده شدن یاسمین وارداتاق شد

ه خیال خودم می خواستم کمی ـ آیداجان منوببخش باورکن منظوری نداشتم ب
 کرده باشم 

 .دل آیدامثل دریابودلبخندبی جونی زد

 .ـ بخشیدم ولی دیگه باهات درددل نمی کنم 

 .ادامه داد.یاسمین لبخندی زدوگونه ی آیداروبوسید

ـ تواین دوسال تاحاالاخم محسن ندیده بودم ولی تواین دوروزاینقدربامن 
 ونبخشه منم نمی بخشمت تازه یه سیلیسرسنگین بودکه نگوگفته تاآیداتور

 ...خوردم 

 .آیداخنده ی بی جونی کرد

 ...اگه تویه سیلی خوردی من کلی کتک خوردم .ـ حقته 

 ...خوش به حال یاسی .خالصه بین این دودوست آشتی برقرارشد

وقتی وارحیاط بیمارستان شدیم بادسردتن .باکمک یاسی لباسش پوشید
توتنش بودبه خاطرضعف جسمانیش لرزبه تنش رنجورشولرزوندبااینکه پال

افتادسریع کتمودرآوردموروی شونش انداختم دستش روی شکمش بود کمرش 
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آروم .دستاموحلقه کردم دورشونه هاشوبه خودم تکیش دادم .خمیده بود
سرشوتوسینم گذاشت برای اینکه راحت باشه ماشینوتادم درآورده بودم محسن 

 کنارش ایستاد

نوزسرحرفم هستم اگه دوست داشته باشی می تونی بیای خونه ـ آیداجان من ه
 ...ی منم 

باتعجب ودلشوره به آیداومحسن چشم دوختم اگه آیدابره چی ؟باصدای آیدابه 
 خودم آمدم 

 ...می خوام برم خونه ی خودم ...ـ ممنون داداشی تااینجام خیلی زحمت دادم 

صدای .ادم وگونشوبوسیدم اینقدرخوشحال شدم که بی اختیاربه خودم فشارش د
 نالش بلندشد

 ...ـ وای دلم 

 منو بخشیدی؟...ـ آیدا

 .ـ نه صابون به دلت نزن فقط گفتم میرم خونم ولی حرفی از بخشیدن نگفتم 

 ـ بادم خوابیدولی همینم خوبه کاچی به ازهیچی 

صندلی وبراش خوابوندم ...باخداحافظی ازمحسن ویاسی به خونه برگشتیم 
م ازاینکه بامحسن نرفته خوشحال بود...اشه تمام مسیرچشماش بست تاراحت ترب

... 

 

 [[آیــــــــــــــــدا]]
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وقتی چشماموبازکردم توی بیمارستان بودم ودردشدیتی توی دلم احساس کردم 
یدم بادیدین آیدین ترس.ی دستم تودست آیدین بود.محسن شونه هاموگرفته بود.

 به محسن گفتم .خودموجمع کردم 

 بگوبرن بیرون ـ 

از .وقتی فهمیدم عمل شدم خیلی ترسیدم ولی محسن برادرانه بهم آرامش داد
ازترسم ازدردم ازسرمایی که کشیدم ...کاری که آیدین بامن کرده بودبراش گفتم 

 .فقط گوشدادودلداریم داد...

ی وقت.ـ آیداجان می دونم خیلی دردوسختی کشیدی ولی آیدین واقعامست بود
فت ناتوانی جنسی داره دیونه شدهرچقدرسعی کردم جلوشوبگیرم یاسی بهش گ

بعدازاینکه توروبیرون می کنه ...نتونستم کاش خودم می رسوندمش خونه 
خوابش میبره به زوربرفین بیدارمیشه وقتی بیدارمیشه تازه می فهمه توعالم 

ن ینمی دونی چقدرگریه کرده وبه خودش لعنت فرستاده این اول...مستی چه کرده 
 ازت می خوام ببخشیش اونم خیلی سختی ...باریه که میبینم آیدین گریه میکنه 

ولی اگه نبخشیدیشون این وبدون ...ولی ...کشیده اگه امکان داره یاسیم ببخش 
 من خودم کنارتم ودرخونم به روت باز تاهروقت که بخوای 

 .لبخندشیرینی تحویلم داد

 ...ـ هرچی باشه من داداشتم 

 .رنگی زدم لبخند کم

ـ عزیزم یاسیم فکرکرداینجوری می تونه به رابطه ی شماکمک کنه 
 خیلی دوست داره آیدا...نمی دونی داره برات بال بال میزنه .آیدینوصداکنم ؟...

 بابغض گفتم 
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ـ اون منودوست نداره فقط به خاطربی کسیم داره به من ترحم می کنه اون فقط 
ولی عاشقانه دوسش دارم ومی .ش عادت کردم یه حامیه برام  منم به این حمایت

می رفتم جایی که .پرستم این مردمغرورواگه جرات داشتم ازپیشش می رفتم 
 .حیف که خیلی ترسوضعیفم ...دست کسی بهم نرسه 

 محسن کنارم نشست بالبخندمهربانش دستموگرفت 

 ...ـ اگه دوست داری ی مدت بیاپیش خودم 

 ...ولی همینکه وبال گردن آیدینم کافیه ... ـ نه ممنون توبرادرخوبی هستی

ـ این حرف ونزن عزیزم توخواهرمنی باورکن کمترازخواهرهای خودم دوست ندارم 
. 

 ....ـ ممنون لطف داری 

 .حسن ازکنارم بلندشد

ـ خواهش می کنم این ی باروآیدینوببخش باورکن عاشقته خیلی پشیمنونه که 
ازعشقت درعذابه فقط نمی خوادبهت دست این کاروکرده برای توهرکاری میکنه 

 بزنه میگه توپاکی نبایدحرمتتو شکست 

 باناله دستم وروی شکمم گذاشتم 

چه حرمتی من زنشم دوست دارم بغلم کنه منوباعشق ...چه عشقی ...ـ آی دلم 
ببوسه یادته شب جشن گفتی آیدین امشب اسیرت میشه ؟نشدتاصبح کالفه 

ه لعنت ب...لعنت به هرچه عشقه .اب کشیدم بودعذاب کشیدنشودیدم منم عذ
 .من که عاشق این مردمغرورشدم 
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مگه میشه نبخشمش مگه میشه دلیل نفس کشیدنمونبخشم اون همه ی دنیای 
ولی یاسیوفعالنمی بخشم می خوام یکی دوروزتوکف باشه تادیگه فضولی  ...منه 

 نکنه 

 محسن بلندخندید

 اسیم حقشه بایدتنبیه بشهآره ی..ـ پس برم شوهرمجنونتوصداکنم 

وتاه سربه زیرباقدمهای  ک.بارفتن محسن قامت بلندآیدین توچارچوب درنمایان شد
به طرفم آمددردم شدیدشدسرموبه متکامی کوبیدم سریع فاصله روکم کردوشونه 

 .هاموگرفت

 .ـ آروم آیدااالن محسن صدامی کنم 

 بازدن مسکن آرام شدم نگرانی وتوچهره یآ یدین دیدم 

 ـ محسن تاکی بایددردبکشه ؟

 محسن دستی روی شانش زد

ـ نگران نباش به زودی خوب میشه تااینجابامن بودازاینجابه بعدتوبایدحالشوخوب 
 .کنی

 .ـ ممنون داداش زحمت کشیدی

محسن رفت ومن وآیدین تنهاموندیم بی حرف نگاهموازش گرفتم بعدبه خواب 
پام  جلوی.موقع ورودم ...رگشتیم وبه خونه ب.دوروزبعدیاسی وبخشیدم .رفتم  

 معصومه خانوم بااسپندبه پیشوازمون آمد.گوسفندقربانی کردن 

 ـ خانوم جان خدابدنده خداروشکرکه سالم برگشتید

 ...ـ ممنون معصومه خانوم 
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ازدیدنم خوشحال شدودورم می چرخیداون ناجی من ...برفین سگ کوچولو وباوفا
ونه کت خودشوازش.شودورکمرم حلقه کره بودبه طرف پله هارفتم آیدین دست.بود

کی بره این همه ...نگاهم به این همه پله افتاد.هام برداشت وروی مبل انداخت
بای دست نرده هاروگرفتم دست دیگم که مثل چندروزقبل رودلم ...راهو
 :آیدین گفت.بود

 ـ بزارکمکت کنم پله هازیادن 

 دستشوپس زدم 

 ـ نمی خوام خودم میرم 

می واقعا ن.چشمام ازشدت دردبهم فشرده شد.له روبه سختی باالرفتم اولین پ
باناله .که اگه افتادم منوبگیره نگاه کردم .تونستم به آیدین که دستاشوبازکرده بود

 :گفتم 

 ...ـ نمی تونم درددارم 

می خواستم چیزی بگم که آروم .هنوزحرفم تمام نشده بودکه خودموتوهوادیدم 
 :گفت

 ...نگوـ هیشششش چیزی 

ی دستم روی شکمم بوددست دیگموانداختم دورگردنش سرموگذاشتم توسینش 
 :همین طورکه پله هارباالمی رفتیم باصدای بلندگفت..وچشماموبستم 

 معصومه خانوم بیاتخت وآماده کن 

 .معصومه خانوم قبالزماخودشوبه اتاق رسوند روتختی کنارزد

 ـ آقاکاردیگه ندارید؟
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 بودصدادت می کنم می تونی بری  ـ نه ممنون اگه کاری

 ـ چشم آقا

 .خیلی بااحتیاط منوروی تخت گذاشت 

 .ـ آیداجان اول لباست وعوض کن بعددرازبکش

خیلی آروم درازکشیدم ...بدون حرف یامقاومتی اجازه دادم لباسموعوض کنه 
 ازشدت دردچشماموبستم 

 ـ دردداری؟

 ـ اهم 

 .ـ صبرکن برات مسکن بیارم 

رون انگارنه انگاراین همه دردوبرای کارش دارم می کشم ازاینکه از دررفت بی
حس می کنم .بازمریض شدم خوشحال بودم اینجورمواقع خیلی هواموداشت 

باکیسه .طوفانی که فقط منوغرق می کرد...دریاست گاهی آرام گاهی طوفانی 
 داروهابرگشت قرص وگذاشت دهنم 

برات جیگرکباب کرده االن برات میاره معصومه خانوم ...ـ بیابخورتادردت کم بشه 
... 

 ...ـ نه نمی خورم 

ـ بایدبخوری یادت رفته من مریض بودم به زورشکمموپرازغذاوآبمیوه می کردی 
 معصومه خانمو به درتقه ای زد...حاالنوبت منه که جبران کنم 

 .ـ اقااجازه هست 

 ـ بله بیاداخل 
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 دستاشوبه هم مالیدوباخنده گفت

 ...بابی ـ به به چه ک

اولین تیکه روازسیخ جداکردبه طرف دهنم .سینی وازدست معصوکمه خانوم گرفت
 .آورد

 ـ بخورتاجون بگیری 

 میل ندارم ...ـ نمی تونم 

 .اخم کردولبای خوش فرمشوجمع کرد

 .ـ نه دیگه نداشتیم بایدبه حرف پرستارت گوش بدی 

 .ریه زدم زیرگ.بغضم ترکید.ازاینکه خندشو مهربونیشومی دیدم 

باانگشت شست .کنارم درازکشید.بادیدن اشکم سینی روپاتختی گذاشت 
 .کمی سکوت کرد.اشکاموپاک کردبه چشمام خیره شد

 منوببخش .ـ آیدابه خداشرمندم باورکن نمی دونستم چکارمی کنم 

 باصدای بلندگریه کردم جای.سرموتوسینش گذاشتم دستموروکمرش انداختم 
دردوبه جون خریدم .نکه توبغل شوهرمغرورم بودم بخیه هام درگرفت ولی ازای

 :وقتی حسابی خالی شدم توگوشم گفت.اجازه داد توبغلش اشک بریزم 

 ـ بسه دیگه ببین دلت درمی گیره ها

 .ازمن جداشداول لیوان آبوروی لبم گذاشت 

 .ـ بخورازبس گریه کردی صدات دورگه شده 
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دلم برای مهربون ...وحلقم آب وخوردم بعدجیگرکباب شده روبه زورتاآخرکرت
م این مدرسه رفتن من...شدنش ضعف می رفت چندروزبعدمحسن بخیهاموکشید

 ...بعدازدوهفته رفتم مدرسه .که تمامی نداشت

 ««فصل یازده »»

 شایسته نظری:نویسنده 

 shaysteh59:نام کاربری

ـ بعدازاینکه کامال خوب شدم تالشموبرای درس خوندن بیشترکردم امسال 
کنکوربدم تاپاسی ازصبح درس می خوندم حتی مواقع بیکاری توی مدرسه باید

تست میزدم کالسهای مختلف کمکهای محسن ویاسی وآیدین به من بیشترشده 
بامن شوخی .درتغیرکرده بود311از اون شب وحشتناک به بعداخالق آیدین .بود

منوبیرون می بردحتی مهمونی هایی که ازنظرخودش برام مناسب .می کرد
فقط مثل ی میوه ی ممنوعه به من دست نمی ...همه چیزخوب بود.بودمنومیبرد

امتحان ترم آخرشروع شدومن یکی یکی .دیگه بااین اخالقش کنارآمده بودم ....زد
 دیگه راحت میشم دیگه بچه.این امتحانوبدم .همشونوبانمره خوب پاس می کردم 

ینکه نورچراغ شبابرای ا.دیشب تاصبح درس خوندم .مدرسه ای نیستم 
 .آیدینواذیت نکنه اتاق سابقم درس می خوندم 

 .ـ آیدابجم دیرت شد

 :لقمه روچپوندم دهنم بادهن پرگفتم

 .ـ صبرکن آمدم 

 .ازسرمیزبلندشدم 

 ...ـ معصومه خانوم دست دردنکنه 
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 .بیااین لقمرم توراه بخورازبس چیزی نخوردی شدی پوست واستخوان 

آمدم .آیدین توی ماشین منتظرم بود.زدم بیرون  ـ لقمه روگرفتم وازآشپزخونه
م نمی خواست...چرااینجوری شدم من که خوب بودم .دروبازکنم که حالم بهم خورد

 .آیدین ناراحت بشه چندنفس عمیق کشیدم،سوارشدم 

 .ـ بزن بریم به سرعت برق وباد

 ـ چیه حسابی خوندی ها

 ـ آره 

 دستامومحکم به هم زدم 

 متحانو بدم عالی میشه ـ وای آیدین این ا

 .آیدین دندروعوض کردبالبخندبه من نگاه کرد

 ...ـ آره منم ازدست این مدیرت راحت میشم 

 .بلندخندیدم

دم دیگه بزرگ ش....ـ میدونی دیگه ازاین به بعدکسی بهم نمیگه بچه مدرسه ای 
. 

تامدرسه کلی مسخره بازی .ـ آیدین سرشوبه طرفم چرخوندولبخنددلنشین زد
 .به مدرسه که رسیدم به طرفم چرخید.وردم درآ

 .ـ بروببینم چه می کنی  میمونم تاامتحانتوبدی 

 .ـ نه بروآخه طول می کشه 

ـ اشکال نداره باخیال راحت جواب بده می خوام بعدازاین امتحان بریم ی جشن 
 .دونفره به مناسبت اتمام درست بگیریم 
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 .جیغ کوتاهی زدم 

 ...دبریم شهربازی ـ وای جشن دوست دارم بای

 .حاالبروبه امتحانت برس .ـ باشه خانومی هرجاتوبگی میریم 

 .زودمیام .ـ پس من رفتم 

 امروز کار ندارم .ـ نه عجله نکن باخیال راحت جواب بده 

بالبخندواردمدرسه شدم ساراومریم کتاب به دست ی گوشه ایستاده بودن ازپشت 
 محکم زدم پس سرهردوشون .رفتم 

 .هوی وحشی هرچی خوندم پرید :ـ سارا

 ...خل شدی مگه روانی .وای مال منم پرید:ـ مریم

 .دوم این چه جورخوندنی که بایه ضربه پرید.ـ اول سالم به روی ماه دوستای خلم 

 باشوخی سر

وای دوباره حالم بهم می خوره کمی سرم گیج رفت ...صندلی هامون نشستیم 
ازجام .بودتاسوال آخرتحمل کردم به هرسختی .انگارتودلم رخت می شورن .

ان خانم ناظم وساراهمزم.سرم گیج رفتوخوردم زمین .بلندشدم برگروتحویل بدم 
 .خودشون به من رسوندن زیربازوموگرفتن 

 آیداچت شد؟ :ـ سارا

 ...بیابریم دفتر :ـ خانوم ناظم 

 .مریمم خودشوبه مارسوند

 ـ ای وای چی شده آیداچرامثل میت شدی 
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ونت وگازبگیرکمی حالم بدشده همین ببین داره می کشونش قبرستون زب :ـ سارا
... 

 خیل خب بابا توام  :ـ مریم

 .خانم ناظم ازمن جداشدومریم جاشوگرفت

 ـ شمادرهرشرایطی دست ازشیطونی برنمی دارید؟ زودباشیدبیارنش دفتر 

 ...ـ هرسه خندیدیم 

 ...ـ وای حالم بده 

به خاطرخدمات آیدین رفتارش بامن خوب  پشت سرناظم واردشدیم خانومدیرکه
روی یکی ازصندلی های چرمی قهوه .شده بودازپشت میزش بلندشدوبه طرفم آمد

 .ای نشستم 

 .ـ آیداجان چی شده دخترم 

 .ـ نمی دونم یهوسرم گیج رفت 

 ...جمعی ازدبیراتودفتربودن هرکس یه چیزی می گفت 

 .به خانوکم ناظم کردرو.خانوم مدیربالیوان آب قندجلوی پام ایستاد

 .ـ رانندش یاچه می دونم بادیگاردشوخبرکنید

 همه باهم .ی صدامثل بمب تودفترپیچید

 ـ بادی گااااارد؟؟؟؟

 خانوم مدیر بی توجه به همشون ادامه دادو

 ـ خانم یاسری چراایستادی ؟
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 بابی حالی گفتم

 .ـ امروزبابادیگارنیامدم آقای اشتیاق دم دره 

 نوگذاشت کنارلبم ـ خانوم مدیرلیوا

 .خانوم یاسری بروبگوبیاد...ـ بخوردخترم 

 :ساراباچشمای گشادشده آروم گفت

؟پس .دایت اینقدروضعش خوبه که بادیگاردبرات گرفته ...ـ آیدا
 چراتاحاالماندیدیم 

ازاون روزی که اون پسره ...ـ وای ساراوقت گیرآوردی ؟مگه تورانندمو ندیدی
 .ه بادیگارددارم بعضیازمسائل دیگ.مزاحمم شد

چنددقیقه بعدقامت بلندوخوش پوش آیدین باکت وشلوارنوک مدادی ولباس گل 
همیشه مرتب وخوش .بهی خیلی ککم رنگ باکراوات نوک مدای توی درظاهرشد

سری ...نمی دونم چراتوهرشرایطی که میمینمش دلم براش ضعف میره .لباس بود
 .چرخاند وبه همه سالم کرد

ظم ومدیر بادهن بازبه آیدین خیره شده بودن آیدن به طرفم تغریبا همه بجزنا
 روی زانو جلوم نشست .چرخیدوخودش به من رسوند

 .ـ آیداعزیزم چته خانوم 

نمی دونم چراهروقت به من محبت می کنه بغضم میگیره دستموروی پیشونیم 
 گذاشتم 

م نشده هنوزحرفم تما...وای حالم به هم میخوره .ـ نمی دونم یهو حالم بدشد
بوددستمو گذاشتم جلوی دهنم آیدین باشنیدن این حرفم سرشوچرخوندسریع 
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هرچی خورده بودم باالآوردم چشمام .سطل آشغال گوشه اتاق دفتروکشیدجلوم 
 .دستمالی ازجیبش درآوردودهنمو پاک کرد.پراشک شدآرام پشتمو ماساژداد

 ...بایدبریم دکتر...ـ آروم باش گلم میرم ماشینوبیارم 

 ...بخصوص مریم و سارا .چهره همه ی دیدن داشت .قط سرتکون دادم ف

کیسه سطل اشغالوگره زدسطلوگذاشت .آیدین که همیشه مرتب واتوکشیده بود 
 .به طرف مدیرچرخید.کناردیوار

 ...اگه اجازه بدیدماشینوبیارداخل حیاط ...ـ ببخشید آیداجان حالش خوب نیست 

 ید ـ بله حتما اشکالی نداره بفرمای

 چشماشو بست .آیدین لبخندی به روپاشید

 ...ـ زودبرمی گردم 

 :ساراآرام گفت .ازدرخارج نشده بمب سوالهاروسرم ریخت

ت ؟نکنه این همون دایی.ـ آیدااین همون پسرپارسال نبودبااون پسرمزاحم دعواکرد
 ؟...

  :نمی دونستم چی جواب بدم که یکی ازدبیرای ترشیده گفت

 ؟.ـ آیداداداشت بود 

 .خانوم مدیربه جای من جواب داد

 ـ نه همسرش ِ 

 همه باهم باچشای گشادشده 

 ـ همسر؟
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 ولی قوانین مدرسه چی ؟ :دبیرزیست 

این آقاتمام کالسهاروهوشمندکردآزمایشگاهی که سالها دوندگی کردیم که  :ـ مدیر
هدایای روزمعلمو خیلی ازکمکهای دیگه به .درست کنیم این آقادرست کرد

البته .درعوض مام اجازه دادیم آیداهمینجادرسشوادامه بدونرشبانه ..ماکرد
آیداقول دادحتی به دوست صمیمیشم چیزی نگه صدای ماشین آیدین توفضای 

 همه ازپشت پنجره به آیدین خیره شدن .مدرسه پیچید

 ...ماشینش ...ـ وای خدا

 ـ خداشانس بده 

 .ـ اینوازکجاپیداکردی 

 ...دسرجاتون خانومازشته بشینی :ـ مدیر

 .آیدین واردشد.همه بی صدانشستن 

 .ـ ببخشیدباعث زحمت شدیم 

 روبه من کردلبخندزد

 ؟.ـ خوبی 

 جوابی ندادم مریم دم گوشم گفت 

 ...ـ باشه آیداجون به مانگفتی خیلی بدی 

 توکه گفتی پیش داییتی یعنی این آقاشوهرته ؟نه دایت؟ :سارا

 .باسرجواب داد

 ـ اهم اهم 
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 ببین چه جیگری تورکرده ...تک خور...اهم زهرمار :ـ مریم 

 آیدین کنارمیزخانوم مدیرایستاد

ـ ببخشیدحاالعجله دارم بایدببرمش دکترفردامشاورمو می فرستم کارهای 
 ...من درخدمتم .آزمایشگاهوتمام کنه بازم هرکمکی خواستید

واقعاسپاسگزارم .ـ خواهش می کنم شماخیلی به مدرسه ی ماکمک کردید
 .خوشبخت باشید.آیداهم خیلی تغیرکردودخترخوبی شد...

 نمی خواستم دوستای خوبم ازدستم ناراحت بشن 

 .من برای اینکه پیش شماباشم مجبورشدم سکوت کنم .ـ بچه هامنوببخشید

 .سارالبخندی زد

 ...مافهمیدیم .ـ اشکال نداره 

گرفت بازوموآیدین زیر.وای انگارچشاشم دیگه نمی بینه حالم داشت بدترمی شد
داشتم ولومی شدم روزمین آیدین .سرپاکه ایستام انگارخون به مغزم نرسید.

 .نگران نگام کرد

 ـ آیدا؟

 بازمریض...آخ جون .....حال زارموکه دیدبی توجه به همه منو رودستاش بلندکرد
 ...شدم 

جلوی چشم بچه های توی حیاط منوسوارآئودی .چرخیدوازهمه خداحافظی کرد
باخداحافظی ازشون راه ...ساراومریم تاکنارماشین آمدن .کردمشکی رنگش 

 ...دکترگفته به خاطرخستگی وشب نخوابیه .چندساعت بعدبهترشدم ...افتادیم 
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باهزارامیدوآرزووالبته دلهره امتحان دادم نتجیه مرحله .خیلی زودزمان کنکوررسید
ل هران قبوخداکنه ت...ی اول خیلی خوب بودباکمک محسن انتخاب رشته کردم 

بااجازه آیدین باسارومریم رفت .آیدین گفته شهردیگه نمی زاره برم ...بشم 
حاالدیگه گوشی مبایل دارم .وآمدداشتم ولی اونابیشتر به خونه  من  می آمدن 

می دونستم هرچقدم دلبری کنم فایده .دیگه به اخالق آیدین عادت کرده بودم .
ین شدم حاال که اون داره خودشوکنترل می نداره برای همینم بی خیال رابطه باآید

 صبح.امروزنتیجه ی کنکورمیاد.وای خدادل تودلم نیست .کنه چرامن نکنم 
 .زودبیدارشدم آیدن توپزیرایی نشسته بود

 ..ـ آیدا

رفتم جلوش ایستادم وای چرااخم کرده من که کاری نکردم 
 .ازترسم چندقدم عقب رفتم .بلندشدجلومایستاد.

 ...ـ چی شده 

اچی خدای...بادوقدم بلندخودشوبه من سوندبازوهاموگرفت من گیج نگاش کردم 
منوبغل .به خنده تبدیل شد.باورم نمی شدچهره ی اخموش بازشد...شده 

 گیج مبهوت از ایرفتارش ...کردوچرخوند

 ...ـ وای آیدین بزارم زمین سرم گیج میره 

 .همی نطورکه منوتوبغلش می چرخوندفریاد زد

 ...قبول ...دی آیداـ قبول شی

دم قبول ش :این االن چی گفت .هنگ کرده بودم منوزمین گذاشت وخیره نگام کرد
 ؟.شدم ...قبول...؟من 

 ؟.ـ آیداحالت خوبه 
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 ...تازه ازشوک بیرون آمدم جیغ زدموباال پایین پریدم 

 ...خداجون قبول شدم ...قبول شدم ...ـ قبول شدم 

 ایستادم 

 ـ حاالچه رشته ای ؟

 .دین یه دستشو به طرفم درازکردآی

 ...سرکارخانوم دکترآیداکریمی ...ـ معرفی می کنم 

 .چشمام گشادشد

 مغزم هنگ کرد...ـ چی؟چی گفتی االن 

 ....ـ هیچی خانوم پزشکی آوردی به همین سادگی 

باورم ...چشماموتااخرین حدبازکردم گونه هام داغ شده بودبازانوافتادم زمین
آیدین جلوم نشست .اشک ازروی گونه هام غلطید...من  نمیشه پزشکی ؟اونم

 شونه هاموگرفت 

 ـ آیداخوبی چته دختر؟

 .....ـ راست میگی واقعا پزشکی

بایدجشن  پاشوکه...ـ آره عزیزم توخیلی زحمت کشیدی حاالم نتیجه زحمتتوگرفتی 
 .بگیریم 

 ـ جشن؟

 ...ن ـ آره به محسن ویاسیم میگیم بیان هرچی باشه خیلی کمکم کرد

 .لبخندی زدم دستامودورگردنش حلقه کردم 
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کتابها کالسهای که فرستادیم وخیلی ...برای همه ی خوبیهات ...ـ ممنونم آیدین 
 ...چیزدیگه 

 .ـ خواهش می کنم گلم خودت زحمت کشیدی 

منم مث دیونه .گوشی برداشت وشماره گرفت.بوسه ای به سرم زدوبلندشد
 ...هابلندشدم پریدم هوا

 ...خدادوست دارم ...جون  مخلصتم ـ خدا

 .آیدینم باخنده به من نگاه می کرد

ای بدنیستیم خبرخوب دارم برات ...ـ الوسالم آرمین خوبی ؟مامان ایناخوبن
 باشه گوشی دستت باشه ...آره همین تهران ....آیداپزشکی آورده ....

 گوشی به طرفم گرفت

 .ـ بیاباآرمین حرف بزن 

 می زدم  گوشی وگرفتم نفس نفس

 ـ الوسالم 

 ...ـ سالم خانوم دکترتبریک میگم 

 ؟مامان اینا خوبن .حالتون خوبه ...ـ ممنون 

 .ـ بله خوبن اگه این خبرم بشنون بهترم می شن 

 ـ سالم برسون بهشون 

 .ـ حتماخوشحال شدم 

 اگه کاری نداری گوشیوبدم آیدین ...ـ مرسی 
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 ـ نه عزیزم خداحافظ 

 ـ خداحافظ

شب باآیدین ومحسن ویاسی .آیدین دادم ودوباره باالوپایین پریدم گوشی به 
 .رفتیم ی رستوران شیک 

 سرمیز شام محسن باخنده به من خیره شده بود

 ..چیه چرانگام میکنی ...ـ ها

 ...ـ خیلی بهت میاددکتربشی 

 آیدین دستش وروشونم انداخت وگفت 

 .ـ معلومه که بهش میاد

 ـ یاسی دستی زدوگفت 

 ...یاال آیدین روکن ...ب حاال وقت  هدایاسـ خو

 .لباشوجمع کرد.آیدین چشماشوبست 

 ...ـ نه اول شما

 محسن باخنده جعبه ی کوچیکی ورومیزگذاشت 

 ـ قابل خانوم دکترونداره ازطرف منویاسمین 

 باعجله بازش کردم.ازبچگی عاشق هدیه گرفتن ذق مرگ شدم ...منم که ندبدید
 پرازتیکه های برلیان بود ی دست بندخیال زیباکه

 ـ وای محسن خیلی کشنگه 

 ؟...بازتو قاطی کردی :ـ آیدین 
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 ...ـ خوب چکارکنم کشنگه دیگه 

 آـیدین روکردبه محسن 

 .ـ زحمت کشیدین ازهردوتون ممنونم خیلی به آیداکمک کردید

 .محسن که مشغول خوردن شدروب آیدین کرد

 وکنی داداش وقتش ر...ـ قابل خواهرگلمونداره 

باعجله .ـ آیدین بالبخندشیرینی به من خیره شدیه جعبه ی بزرگ روی میزگذاشت 
 بازش کردم 

 ...منومسخره کردی ...ـ اه اینکه خالیه 

 .آیدین بلندخندید

 .ـ ازتوی جیب کتش ی سویچ درآورد

 .ـ اینم جایزه ی این همه تالشت 

 باتعجب گفتم 

 ـ این دیگه چیه 

 .م گرفت ـ آیدین سویچ جلوی چشمم

 .ـ سویچ ماشین خوشکلت 

 .تازشم ازرانندگی میترسم ...ـ ماشیـــــــــــن ؟؟منکه رانندگی بلدنیستم 

 ترس مانع پیشرفت میشه اینویادت...ترستم کنارمیزاری ...ـ یادمیگیری عزیزم 
 .باشه 

  :یاسمین گفت
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 ...ـ حاالچی براش خریدی 

 ...1ـ  برای شروع مزدا

 ....م توخیلی خوبی ـ وای آیدین ممنون

 ـ خودمم می دونم خوبم 

هدیه ازدست آیدین .اونشبم جزبهترین لحظات عمرم شد...ـ همه باهم خندیدیم 
 .آرامش آیدین برام باارزش بود

طولی نکشیدکه من وارددوره ی جدیدی اززندگیم شدم دیگه بچه مدرسه ای نبودم 
دن میکنن احساس بزرگ شحاالدانشجوی پزشکیم که ازهمین االن خانودکترصدام 

 خیلی سخته...دوسال دیگم بدون رابطه باآیدین سپری شد...بهم دست میده 
ال اون م...چهارسال هرشب کنارمردزندگیت بخوابی نتونی ازنوازش بهره ببری 

تاازدست .تاپیشرفت کنم .شایدخدااونوبرای من تنها فرستاده بود...کمن بودونبود
عزیزی مثل آیدین همیشه احساس تنهایی می باوجودموجود.زن عموم رهابشم 

آیدین به پیشرفت من به خوردوخوراکم به پوشاکم به همه چیزی اهمیت ...کردم 
فقط موندم بااین همه توجهی که به من داره چطورزره زره آب شدن .می داد

اجاره یخونه به حساب .منونبیبینه بعدازچندسال خونه ی پدریموازعموگرفت 
ولی آیدین همیشه جیباموپرمیکردهیچ وقت ازش برداشت .خودم واریزمیشد

 .نکردم 

آیدین ....امروز تاساعت شش کالس داشتم وقتی آمدم خونه برقاروشن بود
به طرفش پروازکردم هرروزازجریان کالسام براش می گفتم امروزم .خونست 

 .باخنده واردشدم بلندسالم دادم .سوژی خوبی دستم بود

 ...ـ سالم برآقای اشتیاق 
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نگاهم به چشمای .هنوزچندقدم مونده بودبهش برسم که سرجام خشکم زد
پرخونش افتادچهری قرمزرگهای پیشونیش بیرون زده 

 خداچرااینقدرخشمگینه ؟....بود

 ...باپاهای سست جلورفتم 

 ـ آیدین خوبی؟

 .باصدای دورگه ازخشم به مبل اشاره کرد.طوفانوتوچشمش دیدم 

 ...ـ بشین انجا

 ...دوسالی میشه که باهم دعوانکردیم ...تم کنارش نشستم باترس رف

 .دکمه روشن وزد.کنترل تی ی تودستش بود

 ...ـ نگاه کن 

هروقت عصبانی میشدالل .باکمال تعجب ازرفتارآیدین به تی وی چشم دوختم 
 یعنی مسته ؟...روموبرگردوندم ...می شدم ازترس زن ومردی وبرهنه دیدم 

 .وست ندارم اینجورفیلماروببینمـ آیدین این چیه من د

 .مچ دستمومحکم گرفت که دردم آمد

 ...ـ خفه فقط نگاه کن 

ی نم.کارهایی که من طاقتم تمام شد....اون زن باچندتامرد...به ناچارنگاه کردم 
تونستم ببینم مشت گره کردم هنوزتودستش بودوهرلحظه فشاردستش بیشترمی 

 شد

 .ـ ای آیدین دستم شکست 
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اشک ازچشمم ...نه من نیستم ...من...نه...نه این زن ...وای خدا...ردتوجهی نک
من هیچ ...حاالدلیل کارایدینوفهمیدم این زن بی حیا شبیه من بود...پریدبیرون 

 ...وقت باکسی نبودم 

 باصدای لرزان.سرخوردم زمین بایدحرفی بزنم 

 ...باورکن ...نیستم ...ـ این من نیس

 .ره کشیددستموول کردوازجاپرید نع

 ...جواب بده ..؟.دلعنتی چطورتونستی 

 ...ـ به خدادروغه این فقط یه شباهته 

هنوزچارزانوروی زمین نشسته بودم محکم سیلیی به صورتم زدمزه ی خونوتودهنم 
 حس کردم 

 ...ـ به خدامن نیستم 

 کشوندجلوی تی وی .ازپشت یقموگرفت

 ؟ ...ـ نگاه کن اگه تونیستی پس بگوکیه 

 دتوسرخودش محکم ز 

 ....ـ وای خداآبرومو چطورجمع کنم 

 این خشم باخشم سالهای پیش خیلی.رگای گردنشو پیشونیش خودنمایی می کرد
خدایا چرانمی زاری ی آ ب ...فرق داشت الل شده بودم فقط هق هق می کردم 
ه باخشم به جون وسایل خون.خوش ازگلوم پایین بره این چه بدبختی بودسرم آمد

 باالتماس رفتم جلو...دم دستش رسیدشکست  افتادهرچی
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روِغ به خداد...ببین رنگی ...ـ به خدااون من نیستم ببین موهای این زن کوتاس 
 ...باورکن 

به طرفم .انگارصدامونمیشنیدفقط نعره می کشیدوخداروصدامی کرد
 ؟...خدایاآیدین من گریه میکنه .خودموبرای مرگ آماده کرده بودم.خیزبرداشت

 ...اله اللهالاال....ی من به تودست نزدم که پاک بمونی اون وقت رفتی باچندتاـ لعنت

 .دستشوبه صورتش کشید

 ...ـ وای خداصبرم بده 

 ...گریه کرد ناله کرد

 ـ من چی برات کم گذاشتم آیدا؟

تکان میداد صورتم میسوخت ولی برام مهم نبودمهم .شونه هامومحکم گرفت 
 ه شدبه چشمام خیر ...م آیدین بودکه منوباورنداشت مه.آیدین بودکه گریه می کرد

 ...ـ چراآیدا؟چرا

 .زانوزدزمین خدایاآیدینم شکسته 

که من پاکم همونجوری که ...چطوربهت ثابت کنم ...ـ آیدین به خدابی گناهم 
 ...خواهش می کنم باورکن ...تومی خوای 

ین می باال پای ی لحظه سکوت بینمون حاکم شدسینه های آیدین ازخشمو ناراحتی
به ی .بدنم آشکارامی لرزید.دستشوروی پیشونیش گذاشت به من خیره شد.شد

 به حرف آمد.گوشه خیره شد

 ...این زن رابطه ی راحتی بامرداداره ...ـ ی راه هست که ثابت کنی 
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به ی پام به ل...دستاموکشیدوبه طرف پله هارفت منو دنبالش تقریبامی دویدم 
 .تیرکشید پله هاگیرکردساق پام

 .ـ آی پام شکست 

ـ بی توجه ب ناله ی من آخرین پله روطی کردمن وپرت کردتواتاق دروفقل 
 ...می خوادمنو بکشه ...خیلی ترسیدم اشهدمو خوندم عقب عقب رفتم .کرد

 ...ـ آیدین می خوای چکارکنی به خدااشتباه می کنی 

 دستش برای.دبی حرف باهمون خشمش جلوآمدمقنعه ومانتوموباخشونت درآور 
 ...ازترسم عقب رفتم ...وای می خوادباکمربندمنوبزنه ..کمرشلوارش برد

ومی ولی اگه بهم ثابت نشه اول تور...ـ باشه مگه نمی گی تونیستی بهم ثابت کن 
 .نعره ی بلندی کشید ...کشم بعدخودمو

 ـ فهمیدی چی گفتم ؟؟؟

 ـ آخه چه جوری ؟

 .به من نزدیک شد.می گزره گریه می کردم نمی دونستم چی توذهنش 

 ...پس توهنوزباکره ای...ـ اگه اون زن تونیستی 

 .فریادزدفریادی که همه خونه لرزید

 ـ درسته یانه ؟

بایه حرکت شلوارلباس .به من خیره شدو کمرشوبازکرد.فقط سرموتکون دادم
 زیرشودرآورد

ظورش ناز ترس جیغ زدمو خودموبه گوشه ی اتاق رسوندم نسشستم زمین تازه م
هرچقدرجیغ زدمو التماس کردم ...برای اولین باربدون لباس دیدمش  ...فهمیدم 
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بادردی که .چندتاسیلی توصورتم زدآخرشم کارخودشوکرد...فایده نداشت 
باالخره منوآیدین یکی ...چشمام سیاهی میرفت....توکمرودلم پیچیدجیغ زدم 

 بگیره حاالبابی شدیم کاری که چهارسال منتظربودم باعشق بینمون صورت
کنارم روی یه زانونشست وخیره به روتختی .اعتمادی وبدون عشق صورت گرفت 

چهره ی خشمگین وناآرام آیدین ...منم ازشدت درزانوهاموجمع  کردم .شد
 .بغلم کردوصورتموغرق بوسه کرد.بازشدوخندید

 ...منوببخش که بهت شک کردم ...آیدای من می دونستم که توپاکی ...ـ آیدا

دلم درمی .نمی دونم چرارفتارش عوض شد.حرفی برای گفتن نداشتم 
خون ...دستاموبین پام گذاشتم ولی خیس شدبه دستم نگاه کردم.کرد

دوباره جیغ زدم آیدین که داشت لباسشومی پوشیدپریدروتختوبغلم ...؟خون
 .خون همون خونی که سندبی گناهی من بود.کرد

 ....آروم باش ...ـ نترس چیزی نیست 

مثل بیدمی لرزیدم ازاینکه این کاروکرده ...به سینش چنگ زدموگریه کردم 
این تنهاراه برای اثبات بی .بودناراحت نبودم ازاینکه دردداشتم ناراحت نبودم

 .گنهاهیم بود

دیدی راست گفتم ...آی دلم ...من به توخیانت نکردم ...دیدی ..ـدیدی 
 .سرشوتوگردنم فروکرد.دستشوبه پشتم کشید...

هرکس این .خواهش می کنم ...منوببخش ...ـ آره آیداتوپاکی مثل برگ گل 
ولی ...می دونی کلی پول ازم خواسته ...کاروکرده پیداش می کنم می کشمش آیدا

گه هق هقم کم شدودی...اینامهم نیست مهم توهستی که آروم باشی ومنوببخشی 
 ...چیزی نفهمیدم 
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لباس تنم .لبموگازگرفتم هنوزدردداشتم .م باسختی چشماموبازکردم به آرومی نشت
زتخت به آرامی ا.روتختی گوشه ی اتاق بود...بودی تیشرت صورتی وشلوارستش 

از درزدم بیرون آیدین ...پایین آمدم لحظات سخت ودردآوری روگذرونده بودم 
یه میکنه خدایاداره گر ...روی اولین پله نشسته بودصورتشوبادستاش پوشونده بود

لم اگه این فی.؟کاری ازدستم برنمیا دآبروش اعتبارش همه درخطربودچکارکنم 
وای خدانمی تونم خدایاخودت ...؟وای توی دانشگاه توفامیل آیدین ...پخش بشه 

ه چی اگه من نباشم هم...نمی تونم زجرکشیدن مردزندگیموببینم ...ی کاری بکن 
ی .زدصورتشومیحل می شه مثل ی روح رفتم توحمام آیدین بعضی وقتهاباتیغ 

خدایامی دونم جام جهنمه ولی آیدین برام مهمتره ...تیغ برداشتمونشستم زمین 
ون این خ...اول سوزش وبعدخون فواره کرد...بایه حرکت تیغ وکشیدم روی مچم ...

آرزومی کنم قبالزمرگم یه باردیگه آیدینوببینم .من بودکه کف حمامورنگی می کرد
درحمام بازشدصدای ناله ی ...ام تارمیشه بدنم داره بی حس میشه چشم...

 آیدینوشنیدم محکم زدتوسرش

 ...خدااااا...وای آیداچکارکردی؟خدایا....ـ یاخداااا

 ی شال آورددستموبست منوتوبغل کشید...فریادشومی شنیدم 

 ـ چرااین کاروکردی زندگی من؟

 :باصدای ضعفی که خودمم نمی شنیدم گفتم 

 ...ـ آیدین د وست دارم 

 [[آیــــــــــــــــــــــدین]]

پشیمون شدم که چرابهش اعتمادنکردم .بعدازکاروحشیانه ای که باآیدا کردم 
حاالچطوراون نامردوپیداکنم آیداتوبغل ازحال رفت لباساشوپوشیدم ...

گذاشتم  آیداروتوتخت...بایدامینیوخبرکنم باید تادیرنشده پلیسودرجریان بزارم 
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بدکرده بودم باهاش خم شدم لبهای ...ورت نداشت رنگ به ص.پتوروش کشیدم 
 رفتم پایین گوشی وبرداشتم .بی رنگش وبوسیدم 

 ـ الوسالم آقای امینی 

 ؟.ـ الوسالم آقابفرمایید امری بود

 ـ بله هرچه زودتربیااینجا 

 ...به اقاهمین االن میام 

 .خونه امین باماخیلی فاصله نداشت ده دقیقه نشده رسید

 ؟...ره ایشاـ سالم آقاخی

 روی مبل نشستم 

 .ـ خیرنیست بی چاره شدم 

 ـ چی شده آقا؟

بدون حرف .ازاونجاکه تی وی وخوردکرده بودم سی دی ورولپ تاپ گذاشتم 
سرموتودستام گذاشتم سرموکه بلندکردم باچهره ی گرگرفته ومتعجب امینی 

 روبروشدم 

 ـ می گی چکارکنم آبروم درخطر؟

 .گندمیش کشیدامینی دستی به ریشهای جو

 کی براتون فرستاده ؟...ـ این ی فیلمه 

ملیارپول می 2.ـ نمی دونم امروزباپیک آمددرشرکت این نامه روش بود
 ی کاری بکن .پول مهم نیست مهم آبروی آیداست ...خواد
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 .ـ آقامعلومه این فیلم ساختگیه بایدبه پلیس خبربدم 

 .رش باشم بایدکنا.ـ پس همین االن بروآیداحالش خوب نیست 

 .چهرش نگران شد

 ـ آیدین نکنه آیداروبه خاطراین فیلم آزارداده باشی 

 دستی به صورتم کشیدم آهی بلندکشیدم 

زودبروخبرشم به من ...نگران نباش خوبه ...ـ آره اذیتش کردم حاالم پشیمونم 
 .بده 

 ...پسرم توام هوای زنت وداشته باش ...ـ چشم 

وی مردونم چنگ می زدشکست روی پله بارفتن امینی بغضی که به گل
خیلی .کمی که گریه کردم به یادآیداافتادم .هانشستموگریه کردم 

دردکشیدوضعف داشت رفتم براش قرص مسکن کمی شربتن وکیک آماده کردم 
مام برق ح.سینی وروی پاتختی گذاشتم ..؟.کجاست .سرجاش نبود...بردم باال.

درحمام نیمه بازبودصداش ...یفته حالش خوب نیست نره توحمام ب.روشن بود
 زدم

 ـ آیدا؟آیداجان عزیزم رفتی حمام 

 ...زدم توسرم یاخداااا...صدایی نشنیدم آروم درحماموبازکردم 

 سریع ازروی تخت شالشوچنگ زدم دستشو محکم بستم .رگشوزده بود

 عمرمن ؟خدایا به دادم برس  ...ـ چرااین کاروکردی زندگی من 

جداش کردم به هیچی فکرنکردم بایدبرسونمش بیمارستان بغلش کردمواززمین 
به طرف پاکینگ .ازروی اپن یکی ازسویچاروچنگ زدم .ازپله هاسرازیرشدم ...
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رکه زدم دزدگی.اینقدرگیج شده بودم که نمی دونستم سویچ کدوم ماشینه .دویدم 
درعقب وبازکردم گونه ی سردشوبوسیدم باصدای .چراغ لندکروز چشمک زد

 :گفتضعیفی 

 ...ـ آیدین دوستت دارم 

به سرعت باد ...روی دصندلی گذاشتمش خودم سوارشدم .قلبم ازجاکنده شد
 گوشیموبرداشتم شماره محسن وگرفتم .حرکت می کردم 

 ...ـ الوسالم داداش

 .ـ فریادزدم 

 ...ـ الومحسن خودتوبرسون بیمارستان 

 گریه کردم 

 ...آیدا...آیدا.ـ محسن بی چاره شدم 

 صداش رفت باال وفریادزد محسن

 ـ چی شده بازچکارش کردی؟

 ـ باگریه گفتم 

 رگشو زده ...ـ محسن توروخدابیا 

 یعنی چی آخه چرا؟....ـ یاخداااا

 .محسن بیاگلم داره پرپرمی شه

 .ـ باشه آمدم فقط دستشومحکم ببند

 ...گوشی وپرت کردروصندلی بغلم به عقب نگاه کردم 
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 ...ـ آیداتحمل کن زندگی من 

 ....خداااااا....خداااااا...محکم روفرمان کوبیدم 

وای ....باسرعت زیادمی رفتم ی لحظه خون توی حمام ازخاطرم نمی رفت
 خداهمینوکم داشتم 

 ..ـ لندکروزمشکی بزن کنار 

 ...بی توجه به اخطارپلیس به راهم ادامه دادم 

خیلی جدی  ستادبااخموپلیس کنارپنجره ای.اینقد بهم پیله کردکه به ناچارایستادم 
 :گفت

 ـ بیاپایین چرابه اخطارتوجه نداری ؟

 باالتماس وگریه گفتم 

 ـ سرکارتوروخدابزاربرم 

 .اخمی کردودرعقب وبازکردآیدای بی جون وبدون روسری دید

 ...ـ به به چه خبره پیاده شوآقا

 بافریادزدم روفرمون 

 ...ـ بابازنمه داره میمیره بایدبرسونمش بیمارستان 

 .پلیس دومیم آمدکنارمون ایستاد

 ...ـ چه خبره چراپیاده نمی شه 

 پلیس اولی به آیدااشاره کرد

 ـ میگه زنش میخوادبره بیمارستان 
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 ـ خوب چراحجاب نداره ؟

 .کالفه شدم 

ش بزاریدبرسونم.ـ بابارگشوزده کی فکرحجابش بزاریدبرم داره ازدستم میره 
 .بیمارستان بعدهرجاشمابخوایدمیام 

 .هنگ کمی به آیدانگاه کردسر 

ـ باشه توبرواونورجناب سروان رانندگی میکنه اینجوری هم خودتومی کشی هم 
 .این دخترو

 .اشکامو کنارزدم 

 ـ خداخیرت بده 

آدرس بیمارستان محسن ...آیداروبغل کردم ...سریع پیاده شدم ورفتم کنارآیدا
 دادم 

 ...جناب سروان توروخداتند بروآیدام داره میمیره 

 آیداتنهام نزار...طاقت بیار...محکم آیداروبغل کردم وبوسیدم آیدای من عزیزم 
 ولی آیدابی جون بود بدنش...آیداروغرق بوسه کردم ...بلندبلندگریه می کردم ...

 محسن ویاسی منتظربودن.به بیمارستان که رسیدیم .جوابی نداد.یخ کرده بود
 آیداروبغل کردم .

 ...ـ محسن به دادم برس

 ...ـ چی شده آیدین ؟پلیس چراباهاته 

 فریادکشیدم 

 ...ـ ول کن این حرفاروآیدارونجات بده 
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وازمن اون.آیدای بیجون توبغلم بودموهای بلندبافتش از پشت آویزون شده بود
ده طاقتم تمام ش.یاسمینم پابه پای من گریه می کرد...جداکردن وبردن اتاق عمل 

به .ودیواربرام مهم نبودخون ازکنارسرم جاری شدبودبی اختیارسرمومحکم کوبیدم ت
زوراون دوتامامورازخودزنی دست کشیدم ـ سرهنگ که بازوی منومحکم گرفته 

 :بودگفت

 خوب میشه ...ـ نکن پسرم چرابه خودت آسیب میرسونی ایشا

منی که وسواس داشتم نسبت به تمیزی ...پشت دراتاق عمل سرخوردم زمین 
بزرگ بیمارستان ولوشده بودم باگریه وکالفگی به یاسی  لباسام حاالروی کاشیهای

 چشم دوختم   

 ...ـ یاسی توروخدایه خبری بگیر

 ـ نگران نباش محسن کارشوخوب بلده 

به آرامی مشغول بانداژسرم .یاسی پرستاربخش وصدازدودرخواست باندکرد
یدم نعره می کش.مثل بچه هاگریه می کردم .سوزش قلبم بیشترازسرم بود.شد

 ...وبی تاب آیدابودم .

 ...آیداخوب میشه ...ـ آیدین آروم باش اینجوری خودتومی کشی 

الی ای خداحاالکی به ایناح.هنوزپلیسااونجابودن کمی بعدپلیس انتظامیم رسید
 .کنه عجله داشتم 

 .آقاشمابایدبه سوالهای ماجواب بدید:سروان انتظامی

 باناله گفتم 

دبودبزارید زنم بیادبیرون بعددودستی ـ ای بابامن فقط کمی سرعتم زیا
 ...حاالبزاریدبه حال زارم بمیرم .ماشینموتقدیمتون می کنم 
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 دست یاسی وگرفتم

 دارم دق میکنم ...ـ وای یاسی خبربگیر

 آخه آیداچرااین کاروکرد؟...ـ باشه آروم باش 

 ...نابودش کردم یاسی ...من کشتمش ...مقصرمن بودم 

 سروان هنوزروسرمون بود

 ـ یعنی داری به قتل همسرت اعتراف می کنی ؟

 سرپاایستاد.یاسی که بانداژسرموتمام کرده بود...حال جواب دادن نداشتم 

ـ آقایون داریدشلوغش می کنیداین آقافقط نگران زنشه نمی دونه چی میگه 
 ....شمامنتظریه سوژه ایدها

م تکیه وبه دستهمینطورکه روی زمین نشسته بودم ارنجموروی زانوم گذاشتم سرم
 به امینی زنگ زدم .دادم 

 ـ الوسالم چکارکردی ؟

 ...ـ سالم آقاشکایت تنظیم شدازفردامیفتم دنبال کارش 

 ـ خیل خب اگه کارت تمام شده بیابیمارستان محسن 

 ...اتفاقی افتاده ...ـ چیشده آقاااا

 ـ آیداحالش خوب نیست حال توضیح دادن ندارم بیامی فهمی 

 م ـ چشم آقاآمد

نمی دونم چقدرگذشت انگاری عمربودمحسن بیرون آمدتندی .گوشی وقطع کردم 
 .اززمین جداشدم 
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 ـ داداش چی شدایدا؟

 به سرم اشاره کرد ...ـ آیداخوبه به زودیم بهترمیشه

 ؟بازاذیتش کردی؟.ـ باخودت چی کردی آیدین ؟چراآیدااین کاروکرد

 .زارزدم محسن بغل کردم وروی شونه های مردونه ی داداشم 

 .بدبخت شدم محسن ...ـ محسن داغونم داغون 

 :باصدای آرام گفت.منوازخودش جداکرد.محسن دستی توپشتم کشید

 ـ تواتاق عمل متوجه خونریزی آیداشدیم جریان چیه ؟

 .ـ روبه یاسمین کرد

 .ـ برواتاق عمل بهترآیدارومعاینه کنی فکرکنم آقابالخره دست به کارشده 

 یاسی جلوآمد

 ....نکنه آیدابه خاطراین موضوع  ...مبارکه...ه آیدین ـ آر 

امینی خیلی .جوابی ندادم یاسی سریع رفت .آه ازنهادم بلندشد
 وباپلیسهاحرف زدوجریان وگفت .زودرسید

 ـ سرهنگ راهنمایی کنارم ایستاد

 اون آدم بی دینوایمانوزوددست گیربشه...ـ جوان اینبارخالفت ونادیده گرفتم ایشا
 ...ی کارش برسه وبه سزا

 .ـ ممنوم ازلطف شماسپاس گذارم 

 .بادست محکم زدتوسینم .چنددقیقه بعدیاسی بیرون آمد...پلیسهارفتن 
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ـ هوی وحشی چهارسال اون دختروباکاراوبی محلیات عذاب دادی حاال مثل 
 ...وحشیاافتادی به جونش 

 محسن شونه هاشو گرفت

 .ـ یاسی آرام باش

 .م چندتابخیه بزنم ـ چیوآرام باشم مجبورشد

 سرموپایین انداختم 

 ...ـ دست خودم نبودنمی دونیدچی به سرمون آمده 

 .یاسی چشماشوکوچیک کرد

 ـ مگه چی شده ؟

 یاسمین لبشوگازگرفت وزدتوصورتش .محسن جریان سی دی وتعریف کرد

 ـ وای خدای من کی این کارکثیف وکرده ؟

 .رم ـ نمی دونم ولی اگه پیداش کنم زندش نمی زا

آروم  بادیدن من.به سختی وباناله چشماشوبازکرد.چندساعت بعدآیدابه هوش آمد
 گفت

 ـ سرت سرت چی شده ؟

 .سریع دستشوگرفتمو بوسیدم 

 .ـ چیزی نیست نگران نباش 

 .اشک ازگوشه ی چشمش ریخت 

 .حاالچی میشه ...ـ آیدین 
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 .دوباره دستشوبوسیدم

 ...می کنیم ـ تونگران نباش به پلیس خبردادم پیداش 

 .اشکشوپاک کردم 

 آیداچرارگتوزدی ؟...ـ گریه نکن خانومم 

 نمی خوام به خاطرمن آبروت بره ...ـ نمی دونم توی لحظه این کار ب سرم زد

ـ هیشششش این چه حرفی توکه کاری نکردی پس خودم پشتتم وازت حمایت 
 حظه دیونهفقط منوببخش برای کاری که باهات کردم اون ل...فقط ....می کنم 

 ...شده بودم 

 پس ناراحت نباش فقط پیداش...ـ برای این کارت ناراحت نیستم بالخره من زنتم 
 .کن کسی که آبروموبرده 

 پیداش می کنم ...ـ پیداش میکنم 

روحی ولی ازنظر.آیدابازم منوبخشیدبعدازچندروزمراقبت حال جسمانیش بهترشد
مو مقصرمی دونستم برای کاری که خود.حال منم بهترازاون نبود.عذاب می کشید

انی لیست تمام رغیبام وکس.ازطرفی هنوزاون لعنتی وپیدانکرده بودن .کرده بودم 
 .که شک داشتم به پلیس دادم 

آ یداتمایلی به دانشگاه رفتن نداشت برای همین این ترمومرخصی براش گرفتم 
اه ازاون یک م...مدام تواتاقش زانوبغل می کردوبه یه گوشه خیره میشه .

 .برای کاریبایددوروزمی رفتم شیرازبایدبه آیدابگم .ماجرگذشت ولی خبری نبود

 ـ آیداجان من دوروزبایدبرم شیرازبرای کارم 

 حاالکی میری؟..ـ سفربی خطر
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 .ـ فرداصبح به معصومه خانوم میگم بیادپیشت

 .ـ باشه بروخدابه همراهت 

لی بغلش کنم وببوسمش ودرازکشیدوزانوهاشوجمع کردتوشکمش دوست داشتم 
ازاتاق .فرداصبح آماده شدم برم فرودگاه آیداخواب بود.ترسیدم حالش بدتربشه 

آرم گونش وبوسیدم .زدم بیرون ولی دوباره رفتم تواتاق دلم طاقت نیاورد
بی .آروم نشست دستاشوبازکرد.شوکه خودموعقب کشیدم .چشماشوبازکرد.

اونم . مام عشقم لباشوبه بازی گرفتملبمورولبش گذاشتم وبات.تردیدبغلش کردم 
آروم لباموبرداشتشمش به چشماش .دلم نمی خواست ازش جداشم .همراهیم کرد

 .خیره شدم 

 .زودبرمی گردم ...ـ آیدامواظب خودت باش 

 لبخندی زد

 .ـ آیدین منوببخش اگه اذیتت کردم 

 .دستی به موهاش کشیدم 

 ـ توهیچ اذیتی برای من نداشتی ونداری 

 وبوسیدم وزدم بیرون اگه بیشتر بمونم نمی تونم دل ازش بکنم گونش

 [[آیــــــــــــــــدا]]

آیدین سخت درگیربودکه اون آدم عوضی .یه ماه ازحادثه ی اون شب گذشته بود 
اونم ...پیداکنه آب شدنشومی دیدم برای یه مردسخته که دست روناموسش بزارن 

شباتانیمه های شب باخودش .مونم کسی مثل آیدین به من دست نزدکه پاک ب
 نمی تونم خوردشدن...بعدازچهارسال دارم میمینم سیگارمیکشه .خلوت می کرد

بابوسه ی آیدین دلم لرزیدولی خیلی .مردی که عاشقانه می پرستمش وببینم 
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؟نمی کجا...بایدبرم ...که به تصمیمم جامع عمل بپوشونم .زودخودموقانع کردم 
دازحمام موهاموخشک وبافتم یه گل سرمرواریدی پایین رفتم حمام بع...دونم 

قیچی وبرداشتم .ازکمی پایین ترشونه هام دوباره بستم .موهام بستم 
برش داشتم وگوشه ی آینه .موهای بافته شده ازسرم افتاد.وموهاموقیچی کردم 

ساک ورزشی .به خودم نگاه کردم موهام تاوسط پشتم بود...فیکس کردم 
چنددست لباس ومانتوشناسنامه وچندکپی ازشناسنامه ی آیدین آیدینوبرداشتمن 

دفترچه حساب پس انداز وآلبوم باباومامانوآلبوم عروسیمون وتوساک جادادم 
هرجوربودراضیش کردم که .قبل ازپوشیدن مانتوم رفتم سراغ معصومه خانوم .

راهم رسریع دویم باال لباسموپوشیدم ساکموبرداشتم زدم بیرون س...تنهام بزاره 
 نمی دونم چی.تودلم آشوب بوددستام می لرزید...ازبانک کمی پول برداشتم 

چندساعتی روی یکی ازصندلی هالی سردفلزی نشستم .شدسرازترمینال درآوردم 
به مردم درحال رفت وآمدخیره شدم هرکس جایی داشت برای رفتن ولی من .

ه وم میان سال همراه سدوتاخان...خدایاکجابرم ...بیکس نه کسی وداشتم نه جایی 
 شروع به حرف زدن کردن .تابچه کنارم نشستن کنارم نشستن 

 .ـ وای تهرانم شدجابرای زندگی دودودم خفمون کرد

ماسوله ی خودمون خوبه .ـ آره واال موندم مردم اینجاچطورنفس می کشن 
 ...آدم حض می کنه ...سرسبزهوای خوب تازه 

ه خداکن...ره میرم ماسوله پیش عمه گالب آ...باشنیدن این حرف مغزم جرغه زد
عمه گالب عمه ی پدرم بودتاقبل ازرفتن بابا ومامان چندماه  ...هنوززنده باشه 

ولی زن عمو بااونم لج می کردبرای همینم عمواینارابطه ی ...باربهش سرمیزدیم 
ن نورامیدی توقلبم روش.گرفتم وسوارشدم .بی معطلی بلیط ...باهاش نداشتن 

 ...اخدامی کردم زنده باشه خد.شد
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ماسوله شهری سرسبزوکوهستانی خونه هارودوش هم .ازماشین پیاده شدم 
یه شهرتاریخی .پشت بام هرخانه راه عبوری برای عابری بود.سوارشدن 

یادم میادخونه یعمه ...خونه های سرخ که باگل رس درس شدن .وپرازتوریست 
ه دم غروب بودبایدتامغاز .تی داشت توبازاچه بودزیرشم مغازه کارهای دستی وسن

دم چندکوچه روگشتم تارسی.تقریباجاش توذهنم بود.هابسته نشده پیداش کنم 
باورم نمی شه یه پیرزن زیباباپوست سفیدکونه های سرخ ...وای خداشکرت ...

روی چهارپایه دم مغازش .قدمتوسط وکمی توپر...وچشمای طوسی مث خودم 
کمی ایستادم ولی .ه هم تومغازه بودن دوتاخانوم فروشند.نشسته بود

 بعدباقدمهای آرام جلورفتم 

 ...ـ سالم 

 ...ـ سالم دخترم چیزی الزم داری 

 ...من...راستش ...ـ نه 

 ...ـ چیه دخترم بگو

 .چشماشوریزکردوبه منخیره شد.وای خدایعنی منونشناخت 

 ...ـ چهرت آشناست 

 ...ـ عمه منم آیدا

 .دقت به من نگاه کردبا.ازروی چهارپایه بلندشد

چه عجب راه ...وااای خدای من توآیدایی چه بزرگ شدی گل عمه ..؟.ـ آیدا؟آیدا
 .چه خوشکل شدی ...گم کردی ؟ازوقتی که بابات به رحمت خدارفت ندیدمت 

 بابغض گفتم .بغض داشتم ازدیدن عمه خوشحال بودم 

 .ـ عمه مهمون نمی خوای ؟آمدم مدتی مزاحمتون باشم 
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 .ومحکم بغل کردعمه من

سرموروی شونش ...ـ عزیزعمه چرانمی خوام قدمت روچشم مزاحم چیه دختر
 ...گذاشتم گریه کردم 

ـ وای دخترم چراگریه میکنی بیابریم خونه خسته ای بایدبرام تعریف کنی 
 بیادخترم ...

مهربانی عمه حدوحساب نداشت همینطورکه دست منوگرفته بودروبه فرشنده 
 هاکرد

 .مغازه روببندیدمن مهمان دارم می رم باال.خسته نباشیدـ بچه ها

بااینکه شصت سه ...همراه عمه واردخونش که طبقه ی باالمغازش بودرفتیم 
باخوشحالی شروع به پزیرایی کردورفت شام .سالش بودهنوزسرزنده وسرحال بود

بزاره منم لباسهاموعوض کرد مچون ازصبح تاحاالسرپابودم روی مبل خوابم 
 ...دستی روشونم نشست منوتکان داد.برد

 ...ـ آیدین بزاربخوابم 

 باصدای مهربان چشماموبازکردم 

 ...ـ گل عمه من آیدین نیستم 

رفت ازاینکه این همه ازآیدین دورم قلبم گ.سریع نشستم دستاموبه صورتم کشیدم 
عمه لخندی زدورفت .چندساله که بادستای آیدین بیدارمیشم .بغض کردم 

 بادوتاچایی برگشت آشپزخونه 

 ...ـ دخترم بیایه چایی بخوربعد شامومیارم 

 ...ـ چشم عمه جان
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 .عمه استکان چایی وجلوگذاشت 

 ـ خوب تعریف کن عموایناخوبن ؟

 بابی حالی جواب دادم 

 ـ خوبن 

 .لبخندشیرینی زد.کنارم نشست دستمو گرفت .عمه موشکافانه نگام کرد

 ـ خوب آقاآیدین کیه ؟

چی بگم بگم همه وجودمه بگم .ی گوشه خیره شدم وجواب ندادم بی اختیارب 
ربه بگم تنهاش گذاشتم تاکمت.نفسم به نفسش بنده بگم ازدستش فرارکردم 

دلم براش پرکشیداشکام سمج ترازاین بودن که نگهشون ...خاطرمن غصه بخوره 
 .دارم سرازیرشدن عمه بانگرانی به من خیره شد

 ...ت بگو عزیزی عمه درددل...ـ آیداجان بگوعمه 

لبهاموبه هم فشاردادم وشروع .ـ کمی مکث کردم عمه درسکوت منونگاه می کرد
قی که عش.ازآیدین ...کردم ازبعدازمرگ والدینم گفتم تالحظه ی آمدنم به ماسوله 

از شکستی که آیدین درگذشته داشته گفتم ازاون سی دی .بهش داشتم گفتم 
صبورانه سنگ صبورم شدوبامن اشک ریخت  عمه.لعنتی وخالصه همه چیوگفتم 

 .منوبغل کرد

ـ الهی عمه فدای دل شکستت بشه اگه می دونستم خونه ی عموت راحت نیستی 
آروم باش اینجوری که تعریف کردی این پسربرای ...میاوردمت پیش خودم 

اینجاخونه ی ...ولی بدنیست کمی دوریت وبچشه ...توجون میده 
 ی میتونی بمونی تاهروقت دوست داشت.خودت
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غم دوری آیدین .خونه ی عمه ماندگارشدم .به این ترتیب باهمه ی دل تنگیهام 
بایدتحمل کنم آیدین اگه منونداشته باشه زندگیش .روزبه روزمنوازپادرمی آورد

ستم ی هفته توخونه نش...برای خوشبختی آیدین بایدازخودم بگذرم ...بهترمیشه 
رم می دونم پول کرایه خونم توحسابم میادولی ولی باید کارکنم تاخرجمودربیا

باهمه ی غم دلم شروع به یادگیری کارهای دستی وسنتی کردم .بایدکارکنم 
وای ...دلم برا یمحسن ویاسی برفین .گاهی دلم برای کالس ودرس تنگ می شد...

ه دستمو روی لبم گذاشتم بوس...خداصبرموزیادکن یعنی آیدین حاال چکارمی کنه 
ولی هنوزفکرمی کنم آیدین به من ترحم ...دین تا اخرعمرم یادم می مونه ی آخرآی
عمه زندگی ...وبس دوماه ازآمدنم می گذشت .ولی اون داروندارم بود.می کرد

آرامی داشت دوپسرش خارج ازکشورزندگی می کردن همسرشم فوت کرده 
شته که امنم ازاینکه خدایکی وبرام گذ.ازاینکه من پیشش بودم خوشحال بود.بود

 ...تنها نباشم شادبودم 

سریع رفتم دستشویی اینقداوق زدم که جونم باال .صبح باحالت تهوع بیدارشدم 
 .بی حال کناردردستشویی نشستم عمه نگران دستی توکمرم کشید.آمد

 ـ دخترم خوبی ؟چت شدیهو 

 ...ـ نمی دونم 

ارشده انگ.کمکم بهترشدم .برای خوردن صبحانه رفتم .به کمک عمه بلندشدم 
قیافه ی خندان عمه ...برام عجیب بود...عادت برام هروزصبح باال می اوردم 

 رودیدم 

 ـ چیه عمه مگه حال من خنده داره 

 ـچیزی نگفت وسرمیزنشست منم نشستمو لقمه ی نونوپنیرگرفتم 

 ـ آیداجان توپزشکی می خونی 
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 ـ بله عمه 

 ـ خیلی جالبه که نمی دونی چت شده 

 ...کردم متعجب نگاش 

 ـ یعنی چی مگه چمه من فقط کمی استرس دارم 

 ـ دخترم آخرین باری که ماهانه شدی کی بود؟

 لباموجمع کردم به ذهنم فشارآوردم 

ـ واالنمی دونم این چندماه اخیراینقدردرگیربودم یادم نمیاد ولی فکرکنم سه ماهی 
 .هست

 عمه لبخندی زدوچایی شوسرکشید

 .ادرمیشی ـ آیداجان فکرکنم داری م

 .دهنم بازشدلقمه ازدستم افتاد.چشمام گشاد

 ....ـ نه امکان نداره من فقط ی بارباآیدین 

 .ـ خوب دخترم همون ی بارتورومادرکرده 

 بادست زدم توسرم

 .ـ وای حاالچکارکنم ؟ نه باورم نمیشه بایدآزمایش بدم 

ی  رگهچندساعت بعدب.عمه هم زودآماده شد.بلندشدم رفتم مانتوموپوشیدم 
 ..من سه ماهه بارداربودم .حدس عمه درست بود.آزمایش تودستم بود

 ـ عمه حاالچکارکنم ؟ 

 .ـ نگران نباش دخترم اون بچه هدیه خداست 
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 لبخندکمرنگی زدم 

 ...ـ ی یادگاری ازآیدین عزیزم

 

 ««فصل آخــــــــــر»»

 [[آیــــــــــــــــــــــدین ]]

ازاینکه منوپس نزدخوشحال .یداخداحافظی کردم صبح بااون بوسه ی پرازشورازآ
ولی بازخودمونبخشیدم بدکردم درحقش اون شب .توآسموناسیرمی کردم .بودم 

گوشم کرشده بودمن فقط اون لکه ی خون ومی خواستم .هرچه زارزدوالتماس کرد
ولی اون ...برای یه لحظه فکرکردم آیداهم مثل کاترین به من خیانت کرده .

عصوم بودکه شبها موقع خوابم حواسش بودنزدیک من نشه اینقدرپاک وم
 ازخونه بود.تارسدم هتل گوشیم زنگ خورد...

 ـ بله بفرمایید

 ـ سالم آقا

 ...زدم توسرم وای خداایدا.صدای نگران معصومه خانم توگوشم پیچید

 ـ چی شدم آیداخوبه ؟

 :باگریه گفت

 رفته ...آیداخانوم نیست...آقا...ـ آقا

 مشت رفتم تودیوارفریادکشیدبا

 ...ـ مگه نگفتم تنهاش نزار
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ولی نیم ساعت ...ـ به خداآقامن وبه زورکردبیرون گفت می خوادتنهاباشه 
 .بعدبرگشتم دیدم نیست 

 .روی تخت واررفتم به موهام چنگ زدم 

 ...وای به حالتون نابودتون می کنم 

 ...ـ اقابه خدامن تقصیری نداشتم ی نامه تواتاقتون گذاشته 

 ـ باشه دارم برمی گردم 

آقااحمدومعصومه خانوم سربه زیرجلواستاده بودن دست .بااولین پرواز برگشتم 
 به کمرفریاد

 .کشیدم 

 ...ـ چراتنهاش گذاشتید؟مگه نگفتم حالش خوب نیست 

بدون اینکه منتظرجوابشون بشم ازپله هادویدم باالتوچهارچوب درخشکم 
خیره .ای قیچی شده ای آیدا بنددلم پاره شدبادیدن موه.دستم رودستگیه افتاد.زد

به موهاش دستمو روقلبم گذاشتم باقدمهای بلندخودموبه آینه رسوندم نامه ی 
 .روی نامه نوشته بود.نفسم حبس شده بود.کنارآینه روبرداشتم 

 «برسدبه دست آیـــــــــــــدین »

 .بادست لرزان نامه روبازکردم .انگاربی حس شدم 

 ...از جانم سالم آیدین عزیزتر 

خیلی باخودم فکرکردم تااین .حاال که این نامه رومیخونی من ازت خیلی دورم 
فکرمی کنم برای هردومون بهتره می خوام اعتراف کنم که دیگه .تصمیمو گرفتم 

دیگه تحمل اینوندارم هرروزتوروببینمو وتوبه من توجه نداشته باشی  .بریدم 
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زبااون غذابخوری توهوای اون نفس بکشی هررو.خیلی سخته عاشق کسی باشی 
وشب کنارش وبابای عطرش بخوابی ولی جرات نداشته باشی بهش دست ...وشب
لبام .درست مثل تشنه ای بودم که لب چشمه ست ودست وپاشوبستن ...بزنی 

ی نمی دون...آره آیدین تومنو تشنه ی خودت کردی ...ازتشنگی ترک خورده بود
من هرروزعاشقتروبی تاب ترمی .منوازپادرآورد.ن داددردورنجی که عشق توبه م

ز تومن ا.نمی خوام منکرزحمات وحمایتهات بشم ...شدم ولی تومنودرک نکردی 
دست زن عموم نجات دادی کمک کردی درسموبخونم ورفتاربچه 

توهمیشه حامی من بودی دیگه تحمل ندارم هرروزمنتظرتوباشم .گانموکناربزارم
سالمت کنم درحال که دوست داشتم توربغل وغرق بوسه تاازدربیای تامن فقط 

من شب جشن عروسیمون آماده بودم همه ی وجودموتقدیمت کنم ولی به .کنم 
من توجه نکردی حاالمی دونم مشکل ازمنه که نتونستن همسرمومرد زندگیموبه 

یرم من م...آیدین عزیزم تک تک سلولهای من توروفریادمی زنه .خودم جذب کنم 
ترثبت چندروزپیش رفتم دف.ایدبرم تا توبتونی عشق زندگیتوپیداکنی یعنی ب

ویالوماشینوبه نامت زدم ی تعهدم دادم که تومی تونی ازدواج کنی فقط ازت 
 تنهاچیزی که داشتم.خواهش می کنم منوطالق نده بزارهمچنان زیرسایت باشم 

 قول می دم روپای خودم بایستمو...موهام بودمی دونم عاشقش بودی 
خواهش می کنم ...ازغروروناموس توحفاظت کنم من تاآخرعمربهت وفادارم 

عمومواخراج نکن دنبالم اونجانرومعصومه خانومم کاری نداشته باش به زور ردش 
ن م...خداحافظی کن .کردم درپایان ازیاسیومحسن که درحقم برادری وتمام کرد

م دروآرمینم ممنونازپدروما...می رم کسی وپیداکن که بهش عشق داشته باشی 
حمل ممنونم که این مدت منوت...که منوپزیرفتن بهشون بگوخیلی دوستشون دارم 

ن برام وهمی.کردی اینوبدون عاشقتم ووقتی به توفکرمی کنم غرق شادی میشم 
کافیه می دونم روم تعصب داری پس قول میدم ازشرف ونجابتم نگه داری کنم 

ولی نمی تونم بمونم وانگشت ...یستم برای کاری که اون شب کردی ناراحت ن.
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اتمام دوستت دارم ب...میرم تاموقعیت کاریواعتبارتوازدست ندی .نمای مردم بشم 
 خداحافظ..وجودم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 «..آیدایی که هیچ وقت ندیدش»                                                                 ..

نعره زدم زارزدم به موهام چنگ .نامروتومشتمفشردم اشکام نامروخیس کرده بود
موهای خوش رنگشو ومثل ی عتیقه بغل کردم ...آیدارفته کجابگردم ...خدایا.زردم 

نبالش بگردم اون تاحاال بدون من کجاد.بوکردم بوی آیدارومیده روزانوافتادم .
محسن می گفت بااین کارام آخرش فراریش می دم ولی من گوش .جایی نرفته 

 .کمرم خم شده بودازجام بلندشدم شماره ی محسن وگرفتم .ندادم 

 ـ الوسالم 

 ...ـ سالم محسن 

 ـ آیدین چی شده چراصدات گرفته ؟

 آیدارفته ...ـ محسن آیدانیست 

 گریه می کنی آیداکجارفته ؟ـ چی میگی توچرا

 ...ـ نمی دونم یه نامه گذاشته ورفته 

 فریادکشید

 ـ دلعنتی اینقدرعذابش دادی آخرش رفت صبرکن بیام برم دنبالش بگردیم 

 .باشه فقط زودبیا...ـ حق باتوا

 .ـ باشه آمدم 

 درزدم علی دروبازکرد.اولین جایی که رفتیم خونه ی عمو آیدابود
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 ـ سالم عمو

 م بابات خونس ـ سال

 ـ بله هستن بفرمایید

 .ـ نه ممنون بگوبابات بیاد

 ـ چشم 

 علی رفت وعموی آیداآمددم در

 .ـ سالم آقاخوش آمدید

 :باصدای گرفته گفتم 

 ـ آیدااینجانیامده ؟

 ـ نه به خداآقااینجانیست چیزی شده ؟

 :بغض راه گلوموبسته بودمحسن بازوموگرفت گفت

 یدا ازخونه زده بیرون ـ سالم باهم حرفشون شده آ

 .ـ وای خاک برسرم به خدااینجانیست باورنمی کنیدبیادداخل ونگاه کنید

 آهی کشیدم 

 ـ باکدام فامیلتون بیشتردرارتباط بود

م باکسیم زیاددرارتباط نیستی.ـ واالآقامن بابای آیداتنهافرزندان خانواده بودیم 
ت وآمدنمی مونه خودتون می دونیدتاشب سرکاریم بعدشم حالی برای رف

 ...آیداهم بجزماکسی رونداره ...

 دستی به صورتم کشیدم کالفه چرخی زدم 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
392 

 ـ وای خدایعنی کجارفته ؟

 عموی آیداکمی به فکرفرورفت 

 ـ شایدرفته خونه ی ساغر 

همراه عموی آیدارفتیم خونه ی ساغرمی دونستم .برق امیدی تودلم روشن شد
 ...باهم درارتباطن ومدام همو می بینن 

باهم سالمواحوال .دروبازکرد.همسرساغرکه جوان خوش قیافه وبرازنده ای بود
 ـ بفرماییدداخل .پرسی کردیم 

 .نه پسرم کارداریم ی دقیقه بگوساغربیاددم در:عموگفت

 همسرساغرنگران شد

میدونیدساغربارداره .ـ چیزی شده بابا جان اگه خبربدی داریداول به من بگید
 نبایدنگران بشه 

 ی فهمیدم ساغربارداره گفتم وقت

 .شمام می تونیدبه ماجواب بدید.ـ نه آقانگران نباشید

 ـ چه جوابی؟

 ـ راستش باآیداحرفم شداونم ازخونه رفته خواستم ببینم اینجانیامده ؟

 بااخم کمی فکرکرد

 ـ نه فکرنمی کنم اینجاامده باشه بزاریدساغرصداکنم شایدخبری ازش داشته باشه 

 خونه درازکرددستشوبه طرف 

 ـ بفرماییدداخل 
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 ...راستش عجله داریم ...ـ نه 

چهری نگران ساغربااون .شوهرساغررفت داخل کمی بعدهمراه ساغرآمد دم در
 شکم برجستش دنیامو خراب کرد

 ـ سالم چی شده ؟آیداگم شده ؟

 .بله درست حدس زدم آه ازنهادم بلندشد

 ...ـ راستش آیداازصبح رفته بیرون 

توروخدااگه ...برسرم من دیروز باهاش حرف زدم حالش که خوب بود ـ وای خاک
 خبری شد به من بگید

 محسن که رگ پزشکیش گل کرده بودجلوآمد

 ...پیداش می کنیم ...ایشا.ـ باشه خانوم شمابه خودتون استرس ندید

باخداحافظی ازشون جداشدیم تاصبح توخیابوناترمینال حتی بیمارستان یاپارکها 
ب جستجوی من ازاون ش.شتیم ولی آیدانبودآب شده ورفته بودتوزمین همه جاروگ

چندین نفروبرای جستجودرشهرهای مختلف استخدام کردم .به ماها طول کشید 
ولی فایده نداشت مث شب گرداتوخیابوناپرسه می زدم خیلی مغروربودم که آب 

زاون ا. لعنت به من که عشقمو فرشته ی خونمو پروندم...شدن آیدارونمی دیدم 
شب دیگه لباس روشن نپوشیدم باخودم عهدبستم تا آیداروپیدانکنم نه رنگ 

مو توخونه آرا.ازغم دوری آیدامریض وافسرده شدم .روشن بپوشم نه اصالح کنم 
ی تنهادل خوشیم این بودم...قرارنداشتم خانوادم برای همیشه به ایران برگشتن 

ت منم حسابش وپرکرده بودم تاراحدونستم کارت عابرودفترچه ی پسندازشو برده 
هرشب لباس وموهاشوبغل می کردم موهارومثل ی چیزمقدس کنارآینه ...باشه 

برفینم انگارازدوری آیداناراحت بودمجبورشدم ببرمش پیش ...آویزان می کردم 
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مدام فیلم عروسی تماشامی .یکی ازدوستام که چندتاسگ مثل برفین داشت 
 ...خونه بدون آیداجهنم بود.کرد

ی روزازاداره ی پلیس زنگ زدن خبردادن کسی که فیلموساخته پیداکردن  همراه 
 .وارداتاق سرهنگ مسئول پرونده شدیم .آرمین وامینی رفتیم اداره پلیس 

سرهنگ مردی سبزه روباریشوسیبیل تقریبا سفیدخیلی جدی ازماخواست بشینیم 
 دستاشودرهم قفل کرد

ولی خواهش می کنم ...ردیم ـ کسی که اون فیلمو ساخته پیداک
 .خونسردباشیدبزاریدقانون جواب این ناجوان مردیشوبده 

 عصبانی شدم 

 ـ قانون جواب بده؟؟

 محکم زدم توسینم 

همسرمثل برگ گلم به خاطرحرف مردم وآبروش .ـ جناب زندگی من خراب شد
 .رفته ناپدیدشده 

 شمافامیله ولی این آقابا.اونم پیدامیکنیم ...ـ می دونم پسرم ایشا

 .ـ مغزم سوت کشیدآب دهنم خشک شد

 منوآرمین به هم نگاه کردیم 

 ـ آشناس  ؟؟؟

 آرمین گفت

 ـ این آدم بی شعورکیه ؟

 .سرهنگ ازجاش بلندشدومیزشودورزد
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 ...ـ اگه آروم باشیدمیگم بیارنش 

 به طرف دررفت وبه سربازدم درگفت 

 ...ـ متحمو بیاری

 بابازشدن دردهن من وآرمین ی...ونه باشه چنددقیقه سخت گذشت یعنی کی میت
همونی که شب تولدم به آیداحمله .باورم نمی شه پسرخاله ی خودم .متربازشد

 .دست بندبه دست همراه سربازواردشد.کرد

 ـ زبان بازکردم 

 ...ـ اینه ؟باورم نمی شه 

 سرهنگ پشت میزنشست 

 ـ این آقااعتراف کرده که فیلموساخته 

تاسربازبه خودش بیادمشت .بلندشدکه صندلیش افتاد آرمین باخشم جوری
 .محکمی حوالیه صورتش کرد

ـ بی شعورچرااین کاروبااون دختربی گناه کردی ؟چطورتونستی باپسرخالت این 
 کاروبکنی؟

 .فریادزدرگ گردنش بیرون زده بود

 ـ دلعنتی چطورتونستی ؟

 سرهنگ ازپشت میزبلندشد

 ...میندازمت بازداشگاه  ـ آقابشین اگه ی باردیگه تکراربشه

 آرمین باچهره ی برافروخته نشست زمین 
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منم که تازه ازشوک بیرون آمده بودم بلندشدم وحمله کردم بهش تامی 
خوردزدمش آرمینم دوباره زدش به زورچندسربازوسرهنگ وامینی اززیردستمون 

خون ازسروصورتش می ریخت .درش آوردن بعدهردومونو از اتاق بیرون انداختن
ی ربعی منتظرموندیم که امینی بیرون آمدهردوبه ...حقش بودپسره ی جلف 

 دهانش چشم دوختیم 

 ـ اگه قول بدیدآروم باشیدبیادداخل 

 هردوگفتیم 

 ـ باشه قول می دیم 

باورودمون پسرخاله ی گرام که صورت خوش فرمش داغون شده 
 :بودسرشوانداخت پایین سرهنگ روبه من گفت

 اطرانتقام این کاروکرده ـ این آقاگفته به خ

 ؟.ـ چه انتقامی مگه من چکارش کرده بودم 

 روکردم بهش 

 آخه چرا؟...ـ توزندگیمو زنمو همه هست ونیستمونابودکردی 

 .بغضم ترکیدمدتهابودکه جلوی اشکمونمی گرفتم دیگه غروری برام نمانده بود

 ـ می دونی آیدای من رفته نمیدونم کجاس 

 به حرف آمد.زمین خیره شدم سرموتودستم گرفتم به 

ـ میدونی چرااین کاروکردم ؟اون تنهادختری بودکه به نگاههای من پاسخ 
ندادتنهادختر ی بودبه من محل نزاشت بعدشم تومنو توجمع ازخونت پرت کردی 

 ...بیرون همون شب تصمیم گرفتم تال فیشودربیارم 
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 .حرفاش مثل خنجری بودکه به قلبم اصابت می کرد

البته تنهافیلمیم که داشت پلیس ازش گرفت .بعدحکم زندانی شدنش آمدچندروز 
 ...کاش آیدامی دونست که دیگه فیلمی درکارنیست واین عوضی دست گیرشده 

خانواده بعدازمدتی فهمیدن طی این چهارسال من وآیداهیچ رابطه ای باهم 
 نداشتیم ومامان باخشم جلوآمدسیلیه محکمی حواله ی صورتم کرد

پسره ی احمق چطورچهارسال کنارش بودی ولی بهش توجه نکردی  ـ آخه
همیشه حس می کردم ی حسرتی تونگاشه بخصوص وقتی به تونگاه می ...

ِ ...تونگوازبی مهری زیاده .کردباخودم گفتم این ازعشق زیاد   من احمق وباش...اِاِا
فردای شب عروسی وقتی چهره ی خستشودیدم خوشحال شدم باخودم گفتم 

 .بی خبرازاینکه ازبی محلی تورنج می برد.ح ازهم لذت بردیدتاصب

 باگریه گفتم 

می ترسیدم اگه زن بشه مث کاترین بهم ...ـ به خدادوسش داشتم عاشقش بودم 
 ...خیانت کنه 

 بابا بعصبانیت دستاشوتوهواتکان دادفریادزد

ه ب ـ آخه احمق توآیداروبااون دختره ی هرجایی یکی میکنی ؟حیف این دخترکه
 پای توفناشد 

آرمینم ناراحت بودولی درسکوت بودتومدتی که ایران بودن باآیداخیلی جورشده 
دبختی باهزارب.بودباهم شوخی می کردن بیرون می رفتن وکالی شیطنت می کردن 

یه ترم دیگم برای آیدامرخصی گرفتم دوست نداشتم نتیجه ی زحمتش به بادبره 
خانواده ...دیگه رسما مجنون شده بودم .کنم بایدبیشترتالش کنم تازودترپیداش 

 .ام درکنارم نگران ولی سعی می کردن به من دلداری بدن 

 [[آیـــــــــــــــــــــــــدا]]
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ولی بعدلبخندزدم درسته آیدین وندارم .اول ترسیدم .وقتی متوجه بارداریم شدم 
 ...ولی ازش ی چیزباارزش یادگارگرفتم 

 ربزرگش کنم؟ـ عمه حاالچطوربدون پد

خدابزرگه فعال بایدبه خودتوبچه برسی تااون ...ـ عمه قربون چشمای خوشکلت بره 
 موقع ام خداکریم 

ـ میدونی عمه چهارسال انتظارکشیدم تاباآیدین باشمو ازاون صاحب فرزندبشم 
تمام این چهارسال کنارش خوابیدموحسرت خوردم مثل ی میوه ی ممنوعه ...

ب به خاطر بی اعتمادیش به من نزدیک شدوحاالاین بچه ولی یه ش.دست بهم نزد
.... 

دستی روی .چه خوبه کسی وبرای درددل دارم .عمه درسکوت به من گوش می داد
 شکمم کشیدم بلندخندیدم این اولین باری بودبعدازاین مدت خندیدم 

 ...ـ وای عمه اگه آیدین بدون بچه داره داره فکرکنم شاخ دربیاره 

 عمه خندید

خداروشکربالخره خندیدی ببین این بچه ازاالن داره باخودش شادی میاره پس ـ 
 .بهش برس تا می تونی خودتوتقویت کن 

 خندم به گریه تبدیل شدسرمو به سینه ی عمه گذاشتم 

ـ عمه طاقت ندارم آیدینو می خوام همون آیدین اخمومغروروهمونی که 
هق کردم عمه دستس به  ازازخشمش دنبال سوراخ موش میگشتم ومی خوام هق

 موهام کشید

 ...ـ آروم باش دخترم همه چی درست میشه صبورباش دخترکم 
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تمام سعیموکردم توکارابه عمه کمک کنم البته عمه اجازه .بااینکه ویاربدی داشتم 
یه میلیارآیدین به حسابم .هرکاریوبهم نمی دادحساب وچک کردم باورم نمی شد

ازعمه یادگرفتم چطورکیفای ..هنوزبه فکرمه  خوش حال شدم...واریزکرده بود
رمی باخودم فک.قشنگ سنتی بدوزم یاباحصیرسبدووچیزهای دیگه درست کنم 

کردم حاالکه من نیستم آیدین بایکی ازاون دخترای پول داراطرافش شایدم الهام 
غم ندیدنش منوازپادرورده بودهرشب بادیدن عکسش به خواب می .ازدواج کرده 

روزوادرم می کردپیاده روی کنم تازایمان راحتی داشته باشم منم عمه هر.رفتم
یه روز عصربی تاب بودم تنهابرای .بدنم ورم داشت وسنگین شده بودم ...تنبل 

ازروزی که ازخونه   .پیاده روی رفتم هوای خوب طبیعت زیبارروحموجاالمی داد
 ه سرازمخابراتنمی دنم چی شدکه ناخداگا...زدم بیرون سیم کارتمودورانداختم 

چنددقیقه بعدصدای بمودل نشین ...درآوردم از مسئولش درخواست تلفن کردم 
 آیدینوشنیدم 

 .ـ بله بفرمایید

 درسکوت باگریه به صداش گوش دادم 

 خودتی آره؟...توروخداحرف بزن ...آیداتوای؟...الو...ـ الوچراحرف نمی زنی؟الو

چه .اش خیلی گرفته بودصد.تحمل نداشتم گریم شدیدشدگوشی وقطع کردم 
نکنه اونم داره ازدوری من رنج میبره ؟باپشت دست ...زودفهمیدمن پشت خطم 

عمه نگران .هواتاریک شده بود.اشکموپس زدم پولوحساب کردم زدم بیرون 
 وای خدانگرانش کردم بادیدنم خندید...درمغازه اطرافو نگاه می کرد

 خوبی دخترکم؟.ـ کجایی دختردلم هزارراه رفت 

 ...ـ خوبم عمه ببخش نگرانت کردم 

 بازتنهاشدی وگریه کردی؟...ـ اشکالی نداره بیابریم خونه 
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 ...چکارکنم عمه دلم آرام وقرارنداره 

 ...ـ بیابریم خونه 

 باهم واردخونه شدیم عمه لیوان شیری دستم داد

ـ بخوردخترم خسته به نظرمیای چشمات برق خاصی داره فکرکنم امشب 
به زودی خودش ...نیابیادتوکه نزاشتی بریم ببینیم بچت دختره یاپسریافردابچت د

 میاد

ـ عمه برام فرقی نداره همین که یادگاری آیدینه کافیه سالمتش ازهمه چیزمهم تره 
.. 

 شیرویه نفس سرکشیدم 

 ؟.ـ راستی ازکجافهمیدیدبچه کی میاد

 :عمه لبخندی زدوگفت

 ...ـ می دونم دیگه 

 منم لبخندی زدم 

 ...ای عمه شمابرای هرکاری تجربه داریدخیلی خوبه ـ و

 ....عمه فقط لب خندزد

بعدازشام به سختی روی ...ازسرشب گمردرداشتم .انگارحدس عمه درست بود
یواش یواش .تختم درازکشیدم ولی تکان خوردن بچه هرلحظه بیشترمی شد

یدم خعمه خواب بودازسرتخت بلندشدم ودوراتافق چر .درددلمم اضافه وشدیدشد
عرق کرده بودم ی دستم روشکمم بودویه دستم .هرلحظه دردم بیشترمی شد

عمه هراسان برق وروشن کردوخودشوبه ...جیغ زدم .توکمرم دیگه طاقت ندارم 
 .من رسوند
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 ـ چیه دخترم درداری 

 لباموگازگرفتم باگریه گفتم 

به ...ی آی آی آ...وای توروخدای کاری بکن....ـ وای عمه درددارم دارم می میرم 
 ...همسایه زنگ زدکه منوبرسونن بیمارستان 

 عمه سریع رفت 

 .باخیس شدن دامنم ازترس جیغ زدم 

 به دادم برس درددارم ......ـ وای عمه کیسیه آبم 

 رم تحمل کن دخت...االن می ریم بیمارستان بیامانتوتوتنت کن .نترس دخترم 

 ای خدا...ـ وااااای نمی تونم 

 دزدم ـ گریه کردمودا

 وای خداآیدین کجایی؟...آِیــــــــــــــــدین ...آیدیــــــــــن ...ـ آی 

آیدینی که حتی خبر نداره داره بابا میشه عمه .جیغ می زدم وآیدینو می خواستم 
تاحاالاینقدرنترسیده بودم نمی .ساک بچه روکه ازقبل آماده کردوبودبرداشت 

دردی تودلم پیچیدکه هرچی توان یه لحظه چنان .تونستم راحت نفس بکشم 
 .داشتم جیغ زدم ونشستم زمین 

 ...عمه داره میادنمی تونم پاشم ...ـ وآی

عمه خیلی سریع کارارو انجام .باورم نمی شدبچه توخونه وروی فرش به دنیاآمد
دردم کمترشده بودولی ضعف ..دادنافش وبریدوبچه روپیچیدبه حوله ی تمیز 

عمه ...مین افتاده بودم به کارهای عمه نگاه می کردم بی حال رویز .شدیدی داشتم 
 .ـ باذوق خندید.مدادم صلوات والله واکبرمی گفت 
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 .خداروشکر...پسره پسر...مبارک دخترم ...چه پسررشیدی ...ـ ماشاا

 ...بچه رودادبغلم 

بادیدین صورتش همه ی دردی که کشیده بودم ازیادم .بابی حالی بچه روگرفتم 
وسفیدچشمای آبی مثل آیدین دستاش تپلی وانگشتای کشیده  صورت تپل.رفت

بغض ...دادم بغل عمه .پیشونیشوبوسدیم .انگارآیدین کوچیک شده بود
گلوموفشارمی دادبااین سختی باترس بچموتوخونه بدون آیدین به دنیاآوردم 

 .باکمک عمه لباس تمیزپوشیدم ...

م یالمون راحت بشه بهتربریـ دخترم خداروشکرهردوتون خوبیدولی برای اینکه خ
باکمک همسایه وخانمش که برای بردن من امده بودفرش کثیف ...بیمارستان 
یم وبرگشت.ورفتیم بیمارستان خداروشکرهمه چی خوب پیش رفت .وجمع کرد

بادست مهربانی که به صورتم کشیده می .خیلی خسته بودم به خواب رفتم 
 :بالحن مهربان وآرام گفت.آورد شدبیدارشدم لبخندمهربان عمه لبخندبه لبم

 ...ببین گشنشه...ـ دخترکم بایدبه شیرپسرت شیربدی 

 بچه روبغل کردوگفت 

 ...ـ مامانی من گشنمه 

 کمک کردبشینم ...بچه رودادبغلم 

 ...تازه بلدنیستم شیرش بدم ...ـ عمه منکه شیرندارم 

 .عمه لبخندمهربانی زد

 وآفریده غذاشم می رسونه ـ نگران نباش گلم خدایی که این بچه ر
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اولش هم دردداشتم وهم بچه ...لباسموباالزدسینموگذاشت دهن بچه 
واقعااین .سینموسخت می گرفت ولی بعدشروع به خوردن کردومک می زد

 .دستای کوچیکشوگرفتموبوسیدم .ازشیرخوردنش لذت می بردم ...معجزست 

 ا شده ؟عمه به نظرت خوشحال میشدکه باب.ـ کاش آیدین اینجابود

 .عمه موهامونوازشکرد

 ...ـ معلومه که خوشحال میشه دخترم خودتوناراحت نکن 

چه لباشوغن.عمه ازاتاق بیرون رفت به چهری دوست داشتنی پسرم خیره شدم 
دوباره بوسیدمش پسرم یعنی چی میشه می .بودمژهای بلندروگونش افتاده بود

ازم ی که بابات برات می سازه بسمی تونم اون زندگ...تونم بدون بابات بزرگت کنم 
 .عمه باچند سیخ جگروارداتاق شد.خدایا کمکم کن ..آه ه ه...

 ...بایدبخوری تاجون بگیری .ـ دخترم برات جیگرکباب کردم 

 ...ـ وای عمه میل ندارم 

تازه این بچه ازتوتغذیه می کنه اگه نخوری ...ـ نمی شه بایدبخوری جون بگیری 
 ...شیرت کم میشه 

 هول شدم..مه اینوگفت تاع

 ...ـ باشه می خورم 

 .عمه بچه روازم گرفت 

 ...پسرخوشکلم ...ماشاا...ـ بدمن این شیرپسرم و

 ...ـ بوسیدوگذاشتش توگهوارش 
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ـ منم مشغول خوردن شدم عمه راست میگه بایدبخورم تاشیرداشته باشم 
 بااشک غذاموخوردم ...

ا می عزیزم این بچه باب...ست بگیرـ دخترم گریه روتمام کن بجاش یه تصمیم در 
 ....به نظرمن بهتربه باباش خبربدی ...بایدبراش شناسنامه بگیری .خواد

ـ وااای نه عمه نمی خوام اگه آیدین بفهمه بچش پیش منه اگه اونوازم بگیره چی 
 ؟

ـ باشه دخترم توحاال مریضی بزارخوب شدی درموردش فکرکن ولی اینو بدون تا 
 ...م خودتوبچت روتخم چشام می زارم هروقت بخوای قد

 لبخندی زد

 ـ  حاالولش کن مااین شازده روچی صدابزنیم ؟

 .بالبخندبه بچم نگاه کردم 

 ...ـ محمــــــــد

باقدمش خوشبختی بهت بده ...نامدارباشه ایشاا.عمه باذوق بچه روبغل کرد
ش حقه نفس بایدبگم سیدعلی بیادبراش اذان بخونه مردمومن وباخدایی...دخترم 

 ...سیدخدا

یک هفته گذشت عمه همسایه هارودعوت کردوگوسفندقربانی کردسیدعلی اذانو 
 .خدایایعنی می تونم خوبی های این پیرزنو جبران کنم ...توگوش پسرم خوند

مهمونی که تمام شدبچه روبغل کردم دوست داشتم مثل یه عروسک مدام بغلم 
 .باشه 

 ...کنی ؟اینجوری بغلی میشه هاـ دخترم بچه خوابه چرابغلش می 
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 ...ـ آخه عمه خیلی دوسش دارم 

ولی بهتربزاریش زمین تاراحت ...ـ می دونم مادرهرمادری بچشودوست داره 
 ....محمدوآرام زمین گذاشتم .تربخوابه 

 ـ عمه جون 

 ـ جان عمه 

 ـ ازت ممنونم خیلی برای منو بچم زحمت می کشی 

رومادرت خدارحمتشون کنه همیشه به من سرمی ـ دخترم این چه حرفیه میزنی پد
زدن بااینکه بچه هام خارج بودن بابات هیچ وقت منو رهانکردومدام بهم 
سرمیزدیاباتلفن جویای حالم میشه این کمتری کاری می تونم درجواب خوبیاشون 

 ...بکنم  گلم 

 باشرمندگی گفتم 

 ـ عمه فرشوچکارکردی شرمندم 

دیگه نبینم شرمنده باشی قدیماهمه توخونه زایمان  ـ دادم بیرون بشورن بعدشم
 ...دیگه به این چیزافکرنکن .می کردن خودمن هردوپسرمو توخونه به دنیاآوردم 

محمدکم کم بزرگ می شدمنم هم تومغازه هم توخونه به عمه کمک می کردم 
ش نتقریبانه ماه بوددندونای پایی.زمانی که مغازه بودم محمد توکالسکه کنارم بود

هنوزهیچ ...وقتی میخندیدبرای دندوناش ضعف می کردم ...تازه درآمده بود
وقتی شیرین کارهای محمدومی دیدم دوست داشتم .تصمیمی نگرفته بودم 

نستم نمی تو...آیدینم این لحظاتوببینه از طرفی می ترسیدم محمدوازم بگیره 
 ...تصمیم بگیرم 
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د خودشوبیشتربه رخ می کش بعدازعیدکه برفاآب شده بودوطبیعت سبزوزیبا
توریست های زیادی به ماسوله می آمدن ومغازه شلوغ می شدکارای خونه .

برای کمک به عمه وفروشنده هارفتم محدوتوکالسکه گذاشتم .روزودی انجام دادم 
 رفتم کنارعمه.هرکدوم ازبچه هاباخریداری صحبت می کردن .مغازه شلوغ بود ...

 .که پشت صندق نشسته بود

 مه جان من آمدم چکارکنم؟ـ ع

 .ـ دخترم بروببین اون آقاچی الزم داره 

 ...نگاهشودنبال کردم چشم همین االن حواستون به محمد باشه 

 ـ باشه عمه جان برو 

منم رفتم سراغ مرد قدبلند وچهاشونه ولی الغرموهاش تا سرشونه هاش می 
ظه بوی ه لحی...لباس مشکی وشلوارمشکی کتان باکفش اسپورت مشکی .رسید

این عطر؟؟؟؟پشتش به من بودوداشت کیفهای سنتی .عطرش منو دیونه کرد
زهرمارآیدابه خودت بیا توشوهرداری نبایدبااین بومست .ونگاه می کرد

 .وقتی خودموتوبیخ کردم به خودم مسلط شدم ....بشی

؟یه دستش توجیب شلوارش بودبه طرفم ..ـ سالم آقامی تونم کمکتون کنم
 .چرخید

یه ...بادست جلوی دهنمو گرفتم .یه آن گلوم خشک شد.کردم نفسم بندآمدکپ 
بااینکه ریش وسیبیل بلندداشت ولی چشمای ...امکان نداره ...قدم عقب رفتم 

این همون مردی بودکه ...نافض آبی دریاییش وخوب شناختم این بوی عطر 
چشماش توتمام صورتم چرخیدیه قدم ...عاشقانه می پرستیدمش 

 .دهنزدستش توجیبش بودجلوآم

 ...ـ بله می تونی کمکم کنی 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
407 

 .بدنم شروع به لرزیدن کرد.درسکوت نگاش کردم پاهام توان ایستادن نداشت 

 ـ می دونی چی الزم دارم خانوم ؟

 درسکوت خیره شدم بهش 

 ...ـ عشقمو زندگیم غرورمو همه ی چیزهایی که ازم دزدی می خوام 

حمدومی خوادازکجافهمیده ؟؟؟وای آمده خدایام...بازمن جلوش الل شدم 
 باترسولرزدستم ازجلوی دهنم برداشتم ....محمدوببره 

 اون مال منه ازم نگیرش التماس می کنم ...تورخدامحمدنه ...ـ تو

مه ع.ـ اشکم سرازیرش ابروهاش درهم گره خودوچشمشو ریز کرد به من خیره شد
 کنارمایستاد

 ـ آیداجان چی شده دخترم ؟

 .ن نگاه کردبه آیدی

 ...ـ آقااگه کارداریدبه من بگید

 .منونگاه کرد

 .ـ آیداجان بروپیش محمدمن هستم 

 .آیدین صداشوبلندکرد

 ...ـ نه من بااین خانوم کاردارم 

 قبل ازاینکه عمه چیزی بگه بازوشوگرفتم 

 ...آیدینه ...این آقا...این...ـ عمه 

ِ ....عمه باتعجب به من نگاه کردورفت  .تکجارف...ا
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هنوزآیدین به من خیره شده بودومن .بچه هاشمام برید...ـ ببخشیدمغازه تعطیله 
به زمین جرات نداشتم نگاش کنم دستمو به میزپشتم گرفته بودم که نیفتم 

نگاهمو به محمد چرخوندم .باخالی شدن مغازه عمه هم رفت بیرون درم بست...
 .که بی خیال مشغول گازگرفتن لثه گیرش بود

آیدین چرخیدم کمی نگاهم کردوبعداین همه مدت منویه سیلی مهمون به طرف 
 اشک ازچشمم پرت شددستموگذاشتم روصورتم .کرد

 .جلوآمدمحکم بازوموگرفت دردم آمدولی به روی خودم نیاوردم 

ـ چطورتونستی آیدا؟چطورتونستی من تنهابزاری ؟مگه نگفتی من به خاطراون 
 کارم بخشیدی؟پس چرارفتی ؟

 .انم دادمحکم تک

بکشم  ؟نگفتی چطورنفس...ـ دلعنتی نگفتی بعدازتوبایدچه خاکی توسرم بریزم 
؟می دونی همه ی ایرانوگشتم ؟می دونی ازوقتی رفتی خواب وخوراک ندارم ؟می 

 ...دونی شبا تاصبح توخیابونادنبالت گشتم 

خیلی الغرشده بودولی هنوزبدن عضله ایش ...شونه هاش لرزید واشک ریخت 
 یعنی واقعا دوسم داشته ومن فکرکردم ترحم می کنه .ش بودسرجا

 باصداش به خودم آمدم 

 پس این محمدکیه ؟...ـ مگه نگفتی طالقت ندم 

 باگریه نعره کشید

 .ـ حرف بزن لعنتی بگوکیو بایدازت نگیرم بگوکی زندگیت شد

ناگهان ...پس نمی دونه محمدکیه ...جرات حرف زدن نداشتم فقط گریه کردم 
 دیگه طاقت.اشکاش شونه هامو خیس کرد.وبه بغلش کشیدومحکم گرفت من
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محمدکه ازصدای ...باهم گریه کردیم .نیاوردم دستامودورکمرش حلقه کردم 
خودموازبغل آیدین بیرون کشیدم .فریادآیدین ترسیده بود شروع به گریه کرد

 رفتم محمدوبغل کردمو بوسیدم 

 هیششش...محمدم ...ـ آرام باش عزیزم چیزی نیست پسرم 

 صورتش شکل.توبغلم تکانش می دادم آیدین اشکشوپس زدوبه ماخیره شد
 .عالمت سوال شده بود

 ...ازدواج...تو...ـ آیدا

 قبل ازاینکه حرفش تمام بشه رفتم جلوش 

ِ ...محمد...این ...ـ نه من ازدواج نکرم   ...پسرتوا

 .بادست به سینش زد.انگارحضم این حرف براش مشکل بود

 ؟؟؟...منـ 

همون شبی که بابی اعتمادی به ...ـ آره محمدحاصل تنهاشب یکی بودن ماست 
ِ ...آره توباباشی ...من نزدیک شدی   ببین چقدرشبیه توا

ه برای اینکه باورکن...بدون پلک زدن .مات نگاش می کرد...محمدوجلوش گرفتم 
 ادامه دادم 

 .ـ اگه باورنداری ازش تست دی ای ان بگیری

رف محمدسرشوط.آیدین هنوزتوشوک بود...آرام شده بودوبه سینه فشرم محمدکه 
ل که د.آیدین چرخوندوخندی دوتادندوناشوبه نمایش گذاشت همین کافی بود

خیلی بااحتیاط ازمن گرفتش دریه لحظه بچه روغرق .آیدین برای محمدپربکشه 
 .چهرش آروم شد.منم بایه دست توبغل کشیدوصورتم بوسید.بوسه کرد
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 ...یدامادرشدی ؟خیلی بهت میادـ آ

 ـ آیدین چرااینقدرالغرشدی؟ای موهاریشت چرااینقدبلند شده ؟

 ...ـ غم دوری تواین بالرو سرم آورده 

 ...ـ ولی من فکرمی کردم تومنو دست نداری 

 ...ـ وقتی بهت میگم بچه ای بازمیگی بزرگم 

 هردوباهم خندیدیم عمه دربازکردوواردشد

 ی شوهرتوببری خونه ؟ـ آیداجان نمی خوا

 ازش جداشدم .آیدین که هنوزمنو پسرشوتوبغل داشت به من نگاه کرد

 .ـ دست عمروگرفتم 

 ـ عمه جان این آقاآیدینه 

 ـ فهمیدم دخترم 

 ..ـ آیدین ایشون عمه ی بابام تواین مدت خیلی به من لطف کرده 

 آ یدن دوباره محمدوبوسید

 .ـ ولی عموت گفت کسی وندارید

 .عموباعمه رابطه نداشت ولی خانواده ی ما داشتیم ـ بله 

 .عمه بانگاه به من فهموند آیدینوببرم خونه 

 ...ـ آیدین بیابریم خونه 

محمدم انگارفهمیده آیدین باباش باخنده .ـ آیدین لخندی زددوباره محمدوبوسید
آیدین نگاهی ...هاش دوتادندونش ونمایش می زاره همراه آیدین واردخونه شدیم 
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هنوزنمی دونستم چطورباهاش ...روی مبل یک نفره نشست .به اطراف کرد
انگارآمده ...تودلم آشوب بود.رفتارکنم دست وپامو گم کرده بودم 

 .م کتری وروگازگذاشت...اززیرنگاهش فرارکردم رفتم تواشپزخونه ...خواستگاری
دولی مغازه جاش نبو...وای خدادستام چرامی لرزه .شربت آلبالو درست کردم 

قلبم ...نشستم روصندی بادستام صورتمو پوشوندم ...حتماحاال منو می کشه 
رس بات.دستی روی دستم نشست ودستمو کنارکشید.داشت ازجاکنده می شد

 .بادستاش صورتم قاب کرد.چشم به زمین دوختم .ازجام بلندشدم 

ک وازم ابزارببینم اون صورتی که خواب وخور ...بزارچشماتوببینم ...ـ منونگاه کن
لبام لرزی .نمی دونی چی به روزم آوردی نمی دونی مجنونم کردی .گرفته 

 .دوباراشک راه خودشوپیداکرد

 ...نمی خواستم ناراحتت کنم فکرکردم اینجوری توراحت تری  ...ـ من

 .لبخندکجی زد

 بلدنیستی...فکرم بلدی بکنی؟ ...ـ آخه دخترتوکه مغزت اندازه ی ی نخوده 
 مشورت کنی؟

م سرشو جلوکشیدولب.چشماش به صورتم خیره شدونگاهش رولبام خشک شدبا
اسیرلبش شدیه بوسه ی داغ وپرازاحساس دستاموبه کمرش حلقه کردم منم همه 

صدای محمدماروازاون ...ی دلتنگیامو بااین بوسه واشک روگونه هام رفع کردم 
ت ه چهاردسآیدینوکنارزدمو دویدم طرفش ازوقتی یادگرفت.حال خوش بیرون آورد

 ...وپامی ره تومیزتی وی میشینه 

 ...مامان بازرفتی اون تو...ـ وای محمد

 ...ازداخل میزبیرونش کشیدم وچندتاماچ گندش کردم 

 .بلند خندید.آیدین روسرمون ایستاده بودباچشمای گشادنگاه می کرد
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 حاالبادوتابچه ی شیطون چکارکنم؟...ـ وای آیدامث خودت شیطونه 

 بااخم گفتم .دلباموجمع کر 

دوما این بچه همه چیش مث خودته ...ـ  اول اینکه من بزرگ شدم نگابچه دارم 
 نگاش کن مث توپرو

محمدیواش یواش بیقراریش شروع .صدای خنده هامون فضای خونه روپرکرد
شیرش بدم هم .ازطرفی هم خجالت می کشیدم .شدمی دونستم شیرمی خواد

ی مبل نشستم آیدینم کنارم نشست رو...دوست نداشتم ازآیدین دوربشم 
بالبخندبه مانگاه می کردآیدین امروزباآیدین چندسال پیش فرق داشت بالحن 

 :مهربانی گفت

 ؟...ـ چشه چرابی قراری میکنه 

 ـ شیرمی خواد

 .ـ خوب بهش بده گناه داره 

 .االن می دم می رم اتاق بهش می دم 

 .م شیر خوردن پسرمو ببینم ـ اتاق؟؟مگه من غریبم همینجابهش بده دوست دار 

به ناچارسینمو دهن محمد گذاشتم به سینم چنگ می زدو قلپ قلپ شیرمی 
یه پاشوباال آورده بودباهاش .خوردچشمای آبیشومی چرخوندم همه جارودیدمی زد

 .آیدین بلندبلندمی خندید.بازی می کرد

 ...ـ پدرسوخته هم شیرمی خوادهم بازی 

 .ردشدآیدین به احترامش بلندشدعمه درزدووا..بازم خندیدم 
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آیداجان ...بشین پسرم ...ـ خداروشکرنمردموصدای خنده ی دخترموشنیدم 
 ازشوهرت پزیرایی کردی ؟

 زدم توصورتم .لیوان شربتو تواشپزخونه جاگذاشتم .وای تازه یادم افتاد

 .ـ وای نه عمه محمدبازرفته بودتومیز حواسم پرت شد

 ...یارم ـ باشه دخترم راحت باش من م

ام بعدازش.محمدکه سیرشددادم بغل آیدین ورفتم کمک عمه برای تهیه ی شام 
 .عمه ازآیدین پرسید

 ؟.ـ خوب پسرم بگوچطورآیداروپیداکردی 

 برای من سوال بود؟

 ازاین می .به پلیس خبردادم .ـ راستش وقتی آیدارفت تمام تهرانوزیروکردم
باشه بیشترنگرانیم این بودکه  ترسیدم گیرآدمای خالف وازخدابی خبرافتاده

چندنفره استخدام کردم که توشهرهای مختلف دنبالش ...آیداکسی رونداره 
ناامیدترمی شدم تااینکه یه روزعصرکوشیم زنگ .بگردهرچه بیشترمی گشتم 

هرچقدرالوگفتم جواب ندادشک کردم آیداباشه برای همینم پیجوی شماره .خورد
ه بعدازچندما...ماموفرستادم تاپیگیری کن آد.شدم که فهمیدم مال اینجاست 

نم که ازشماممنو...گشتن به من خبردادا آیداروپیداکردن این بودکه خودمورسوندم 
 .مراقب زن وبچم بودید

دست زن .آیدادخترمه حاالکه هموپیداکردید.ـ خواهش می کنم پسرم 
دی ر وبچتوبگیروبروسرزندگیت شایداگه ازهمون اول به زنت ابرازعالقه می ک

 .وبهش اعتمادمی کردی این اتفاق نمی افتاد

من تازه فهمیدم که آیدین اینقدرمنودوست داشته که همه جارودنبالم گشته 
 .بعدازکمی سکوت آیدین دستم گرفت...
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من اشتباه .ـ آیدابامن برمی گردی ؟قول می دم هرروزعشقموبهت نشون بدم 
 .کردم خواهش می کنم بامن برگرد

  سربه زیرانداختم

 :عمه که تردیدمنودیدگفت 

ـ دختریه فرصت به هردوتون بده بریدوهموخوشبخت کنید این بچه 
 ...هنوزشناسنامه نداره 

 .ـ باشه عمه هرچی شمابگید

 آیدین خوشحال شدودستاموفشارداد 

 .ـ ممنونم که قبول کردی برگردی قول می دم جبران کنم 

 روبه عمه کرد

 قول می دم جبران کنم .ی آیدامادری کردیدـ عمه جان ازشمام ممنونم که برا

ـ نه پسرم نیازبه جبران نیست همینکه درکنارهم خوشبخت باشیدبرای من کافیه 
... 

 آیدن بلندشد

 ـ خوب من برم هتل فرداساعت نه صبح میام آماده باش 

 ...ـ هتل چراهینجابمون 

 .ـ نه عزیزم لباسام اونجاست فردا منتظرم باش 

 ...تی ـ باشه هرجورراح

 که خندم.منوتوبغلش کشی ویه ماچ گنده ی صدادارازلپم کرد.محمدوبوسید
 .روبه عمه کرد.گرفت
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 .ـ عمه جان بی ادبی منو ببخشید

 بارفتن آیدین قلبم گرفت زدم زیرگریه .عمه بالبخندسرشوتکان داد

 ـ عمه اگه برفردانیاددنبالمون چی ؟

مامیده اشکاتوپاک کن جونشم برای ش.ـ نه دختراین مردی که من دیدم 
 ...برووسایلتوآماده کن 

  ...فرداشاهزاده سواربراسب سفیدمیاددنبالت 

 ..هردوخندیدیم 

بازم ..پس سواربراسب سیاه میاد...ـ عمه جون آیدین عشق ماشین مشکیه 
 بادیدنش قلبم بی تاب شدومحکم.فرداصبح آماده بودم که آیدین آمد ...خندیدیم 

ریشو سیبیلشو زده بودبلوزسفیدباکت اسپرت آبی  .زدبه دیواره ی سینم می 
 ...شلوارجین آبی دوباره شدهمون آیدین مرتب واتوکشیده 

 ...ـ ببخشیددیرآمدم بایدکمی به خودم می رسیدم تاخانوم تحویل بگیره 

 منو عمه خندیدم پرسیدم 

 ـ آخه چراموهاصورتوتمیزنمی کردی ؟

 .ـ آهی کشید

نکنم نه لباس روشن بپوشم نه به سروصورتم دست  ـ باخودم عهدکردم تاپیدات
 .بزنم 

 ازشرمندگی سرموانداختم پایین ولب گزیدم 

 ـ ببخش اگه ناراحتت کردم 

 ...ـ اشکال نداره حاالقدرهمو بهترمی دونیم 
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 خداحافظی ازعمه برام سخت بود

خیلی چیزاازتون یادگرفتم ...ـ عمه جان حاللم کن توپناه بی پناهیم شدی 
 اممنونم واقع

 ...ـ دخترم جزوظیفه کاری نکردم برالهی خوشبخت بشی

 .مام زودبه زودمیایم..ـ عمه قول بده به دیدنمون بیای

دایابه خ.باگریه وتشکرازعمه راهی شدیم .آیدین وسایل محمدومنو توماشین جاداد
 ...امیدتو

ددلم شمحمدبغلم خواب بودازشیشه به بیرون نگاه کردم ازاینکه عمه بازتنها می 
گرفت تواین یک سال ونیم خیلی سختی کشیدم وعمه درکنارم 

 .آیدین درسکوت رانندگی می کرد...خدایاشکرت...بود

 ـ آیداجان حالت خوبه؟

 باصدای آیدین به خودم آمدم 

 ...ـ خوبم خیلی خوبم تاحاالاینقدخوب نبودم 

ین عوض آید.ولی تمام حواسش توجاده بود.آیدین لبخندی زددستم گرفت وبوسید
 شده خیلی راحت بهم ابرازعالقه میکنه 

 ـ آیدین 

 ..ـ جانم

 ـ یه چیزی بپرسم 

 دوباره به جاده چشم دوخت.نگاه مهربانی به من کرد

 ...ـ بپرس عزیزم 
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 آیدین ازکی فهمیدی به من حسی داری ؟

 ـ به جاده چشم دوخت

واستم ولی نمی خ...عاشقت شدم بی تابت شدم ...ـ ازیه ماه بعدازعقدمون 
شبها که کنارم می خوابیدی به زورخودموکنترل می کرد شب ...توروازدست بدم 

 نمی دونی چی به من گذشت ...عرسیمون خیلی زجرکشیدم خیلی 

من ؟...چرافکرکردی منم مثل کاترینم ...ـ می دونم چون منم همون حس وداشتم 
 :فتمه چی گمحسن از زندگی گذشتت برام ه..یه دخترایرانی باتعصب ایرانیم 

 .خیلی سعی کردم خودموجذبت کنم ولی نشد

 دوباره سکوت 

 ـ راستی اون سی دی ؟

 حاالم زندانه .ـ عاملش دستگیرشد

 حاالکی بود؟...ـ واقعاااا 

  ...ـ آیداجان مهم این که دوران سختیمون تمام شدتوام دیگه به گذشته فکرنکن 

م ال راحت به زندگیم می رسـ ازاینکه اون عوضی دستگیرشده خوشحالم حاالباخی
. 

نگاهی .به محمدکه پشت خواب بود.دلهره داشتم .به خونه ی آیدین نزدیک شدیم 
 انداختم 

 ـ آیدین 

 ـ جانم 

 ـ میگم حاال چی میشه به مامان ایناگفتی من وپیداکردی؟
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 ـ آره عزیزم االنم منتظرمونن ولی درباره ی محمدمی خوام سوپرایزبشن 

 .اره گرفتـ گوشیوبرداشت شم

 داریم میایم ...باشه .....ـ الوآرمین ماسرخیابونیم 

 به من نگاهی کردولبخندزددستموگرفت 

 .ـ نگران نباش همه چی حله نمی دونی مامان چقدربی تابت بود

باماشین تانزدیک پله های حیاط رفتیم همه منتظرایستاده بودن .احمدآقادروبازکرد
 آیدین دستی وکشیدوایستاد

 ...خجالت می کشم ـ آیدین 

 .لبخندی زد.ماشینودورزددروبرای من بازکرد.جوابی ندادوپیاده شد

 

 ...هرچی بوده گذشت خجالتم نداره ...ـ  بیاپایین عزیزم 

 ...دستاموگرفت پیاده شدم 

محک منوبغل کرد گونمو .به محض پیاده شدنم خودمو توبغل آرمین دیدم 
قط یدمش نمی تونستم حرف بزنم فمنم دلم براش تنگ شده بودمنم بوس.بوسید

 .بغض داشتم 

 ...ـ خوشحالم که دوباره می بینمت آیداجان 

 .مامان صورتمو غرق بوسه کرد ...جوابی ندادم خزیدم بغل مامان

 ...ـ کجابودی دخترم نگفتی ازدوریدمریض می شم  

 .بابابالبخندجلوآمد
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 ...ـ خانوم بسه یه کمیشم برای مابزار

وکش غلط خوردپایین دیگه تحمل نداشتم بغضم اشکی ازگونه ی چر
 خودموانداختم بغل بابا .ترکید

 .بابا سرمو نوازش کرد

 ـ خوش آمدی دخترم 

محسن ...بعدیاسی هردوهمومحکم بغل کردیم باگریه ازهم جداشدیم 
 .دستاشوبازکرده بودنگاهی به آیدین کردم باچشم اجازش وداد

 پریدم بغلش 

خودم نوکریتو ...روم حساب نکردی .رادرت مرده بودـ خواهرکوچولوی من مگه ب
 :روبه همه گفتم .آیدین کنارم ایستاد.می کردم 

 .ـ منوببخشید تواون شرایط کاردیگه ای نمی تونستم بکنم 

بامعصومه خانوم وخانوادش سالم احوال پرسی کردم آقااحمدگوسفندی جلوی 
ث صدای گریه محمد باع.آیدین ازخوشحالی توپوستش نمی گنجید....پام زمین زد

 .آیدین ملتمسانه نگام کرد...شدمنو ایدین باهم روبه ماشین بدویم 

 ...ـ آیدابزارمن بیارمش 

آیدین باشوق و ذوق محمدوبغل ...ـ باشه چراالتماس می کنی بیارش دیگه 
همه باتعجب خیره به محمدشدن محمدکه کاال بچه ی خون گرموآرامی .کردوبوسید

ه این بچه ی کیه ؟چ :مامان باتعجب گفت...ادوبه آیدین خندی ازگریه ایست.بود
 شبیه بچه گیای تواآیدین ؟

 آیدین باخنده به من نگاه ومحمدبه همه نشون داد
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 .ـ این پسرتوپل مپل بچه ی من وآیداست 

 .همه انگارباهم تمرین کرده بودن گفتن 

 ؟؟؟...ـ چطوری 

 آیدین محمدوبوسید

 ...امانم قبل ازاینکه بدونه گفت شبیه منه م...ـ ببینیدچقدشبیه منه 

 مامان اولین کسی بودخودشوبه محمدرسوند

 ..ـ الهی من فداش بشم بدش به من ببینم این قندوعسلو

واردخونه شدیم ....طولی نکشیدمحمدخوش اخالق بین همه دست به دست شد
بی توجه به همه به همه ی اتاقهاسرک کشیدم حتی توحمام ودستشویی چشم 

 رخوندم برفینو پیدانکردم آیدین تمام مدت دنبالم بود چ

 ـ آیدین؟

 ـ جانم عزیزم 

 ـ برفین کجاست ؟

ـ راستش اونم بعدازرفتن توخیلی گوش گیروناراحت به نظر می رسیدبرای همینم 
 بردمش پیش یکی ازدوستام 

 ....ـ حیف شدسگ باوفاوفهمیده ای بود

تیم اتاقمون اتاقی که شبها منوآیدین شامو باخنده وشادی خوردیم موقع خواب رف
 سالهابدون هیچ رابطه ای کنارهم می خوابیدیم 

 ـ آیدامحمدوکجامی خوابونی؟
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 ...ـ خب معلومه هرجاخودم بخوابم 

 چشمام بسته شد.آیدین ازپشت بغلم کردم سرشوتوگردنم فروکرد

 ـ آیداجان اگه محمدپیشت بخوابه من کجابخوابم ؟

 ...اغ شده بوددلم هوری ریخت بدنم د

 توام پیش مابخواب...ـ خب

 .ـ آخه عزیزم جامون نمی شه شب بچه روله می کنم 

 .ازش جداشدم کمی فکرکردم 

ـ امشب محمدومی زارم زمین بخوابه ولی فردابایدبراش تخت بخری بزارم 
 کنارتخت خودمون 

  :ـ آیدین که انگارداشت پروازمی کردباخنده گفت

 لی چیز می خرم امشب مداراکن تافرداـ ای به چشم فردابراش ک

د شیرش دادم خوابی.دورش متکاچیدم تاغلط نخوره .برای محمدزمین جاپهن کردم 
آیدینم روتخت به شکم درازکشیده بوددستاشو زیر چونه گذاشته بود .

 :منومحمدونگاه می کردباصدای آرامی که محمدبیدارنشه گفت

 ـ خوابید؟

 ..ـ آره 

 ـ پس بیادیگه 

رفتم کنارآیدین دستاشم .برق وخاموش کردم .آرامی ازکنارمحمدبلندشدم ـ به 
بازکردبرای اولین بارخزیدم توبغلش بدنش داغ بودهمین باعث شدمن گربگیرم 

 .دلهورهی عجیبی سراغ آمد.برق چشماشوزیرنورچراغ خواب خوب می دیدم ...
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 ...آیدین 

 .ـ جانم عزیزم 

 ...من...ـ من 

 .رزدموهاموازتوصورتم کنا

 تاخودت نخوای ...نترس کاریدندارم ...ـ هیششش

ـ شروع کردبه بوسیدنم بی تاب شدم حال آیدینم مثل من بودباهربوسه وتماس 
 :دستاش روبدن بدترمی شدم آروم توگوشم گفت

 ...ـ آیدااجازه میدی

 ـ سرموتوسینش فروکردم 

 ...ـ اهم

 .رفت اینجوربوداولین رابطه ی باعشق بین من وآیدین صورت گ

صبح باضربه های کوچیکی که به صورتم می خورد بیدارشدم محمدخودشوازتخت 
وازخودش صدادرمی آوردازدیدنش لبخندزدم آیدینم .آویزکرده بودبه صورتم می زد

 خودش ورومن انداخت ومحمدوکشیدتوبغلش دوباربه پشت خوابید.بیدارشد

رروزبادیدن زن وبچش وای آیداچه حالی میده آدم ه...ـ  بیابغلم توپلی  بابا
 ...ممنونم که ازبچم مراقبت کردی ...بیداربشه 

 شروع کردبه ماچ ماچ ماچ 

 ...ـ بابایواش بوسش کن اینجوری لپشومی کنی 

 می خوای تورم ماچ کنم ؟.چیه مال خودمه دوس دارم صدادارماچش کنم 
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 بابچه خم شدرومنوماچ ماچ ماچ 

 ـ  وای ولم کن تفیم کردی 

 ...ه حالی میده ـ جان آیدای

 ـ من موندم چطورچهارسال خودتونگه داشتی ؟

 ـ بابدبختی 

 .ـ حاالبچه روبده شیرش بدم 

 ساعت یازده...دوباره هرسه خوابیدیم .محمدوبینمون گذاشت منم شیرش دادم 
مامان غرغرکنان آمدتوآرمینو بابام دنبالش .یکی محکم به درمی زدیهو دربازشد

 بودپتوانداختم روشونم  من که لباس خواب تنم...

 مامان محمدازبینمون برداشت

 ...ـ بده به من بچه روازصبح تاحاالبیستا تخم گذاشتم تابیداربشید

 .محمدوبوسید

 زندونیت کردن؟...ـ الهی مامانی فدات بشه 

 باباخندید

 ...ـ الناجان بچه روبیاراین دوتاخوش خواب وول کن 

 ـ آرمین باشیطنت ابروباالانداخت 

 ره مامان مابچه روبرداریم تاایناتالفی این چندسالو دربیارن ـ آ

 ...ازحرفش خجالت کشیدم آیدین متکاشوپرت کردتوسرش 

 .ـ بروبیرون تانیومدم لهت کنم 
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 ...این روزاهمه تودورخندن خدایاشکرت ...همه خندیدن 

دسال موندم چن.بابسته شدن درآیدین خودشوانداخت رو وشروع به بوسیدنم کرد
 ن همه کششوچطورکنترل کرده بودای

 ـ وای آیدین ولم کن بزاربرم زشته به خدا

 آیدین انگشت اشارشورولبم گذاشت

 ـ هیششش 

سکوت کردم ولی انگارمنم عتش لباشوداشتم برای اولین بارپیش قدم شدم 
 .چندساعت بعدباصورت سرخ وپرازخجالت رفتم پایین مامان لبخندمهربانی زد...

 ـ خوش گذشت ؟

 .دین باپروی ی جواب دادآی

 ...ـ بله چه جورم 

 باخجالت گفتم 

 ...ـ بسه دیگه چه بی حیایی

 .آرمین خونه نبودوقتی برگشت باکلی اسباب بازی وتوپ وماشین برگشت

 ـ سالم برهمگی 

 یه راست آمدمحمدوازبغلم گرفت 

 ...ـ بیابغل عموببینم 

 ...راش می خندیدهمینجوری می بوسیدش وپرتش می کردهوامی گرفت محمدب
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این بچه نه تنهازندگی منو شادکردباورودش به این خونه دل بقیه ام 
تاشب اتاق قدیمی خودموبه اتاق بچه تبدیل کردیم ولی تخت خوابش ...شادشد

زارم تواتاق خودش ب.البته به آیدین قول دادم چهارساله شد...وکنارتختم گذاشتم 
. 

آیدین یه مردبامحبت ...م باکمک محسن دوباره سرکالس هام حاضرشد
چندهفته یه باربه عمه سرمی .وپراحساس بوددیگه خبری ازاون مردمغرورنبود 

دوباره باساراومریم که ازدواج کرده بودن ...یاسی باردارشدویه پسرگل آورد...زدیم 
زندگیم پرازآرامش وشادی بودآیدن .رابطه برقرارکردم باعموهم رفت وآمدمی کردم 

بچه ...چهارسال ازوقتی که برگشتم می گذره  ...لی حساس بودروتربیت محمدخی
ی دومم توراه  عمه چندروزه که آمده پیشم به قول عمه امروزفرداست که 

یاسی مدام وضعیتمو چک می کنه ولی بازم نمی خوام بدونم جنسیتش چیه .بیاد
... 

 ارکردم دآخ بازنصف شب دردم گرفت اینبارتااولین آثاردردو متوجه شدم آیدینوبی

 پاشودرددارم ...آیدین ...ـ آیدین 

 ـ آیدین بی چاره ازبس هول شده بودپاش گیرکردبه پتوباکله افتادزمین 

 آیدا جان نترس االن می برمت بیمارستان .ـ ای برپدرت بچه االن وقت آمدن بود

 ـ وای آیدین زودباش 

 ود عمهآیدین هول ودست پاچهب.دردم هرلحظه شدیدترشدجیغ زدنم شروع شد
 خدشو به من رسوند 

 ـ دخترم آرام باش االن می ری دکتر 

 ـ وای عمه اگه مثل محمد بشم چی ؟

 ـ نتر دخترم 
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 ...وای خدا....درددارم ...ـ آی توروخدازودباش 

غلم برای اینکه ازپله هاپایین نرم ب...آیدین ساکموبرداشت وشنلموروشونمانداخت 
 تادشماره ی محسن وگرفتکردبه سرعت منوسوارماشین کردراه اف

میگم آیدادردش گرفته زودیاسی ....ممنون ....ـ الوداداش سالم 
 باشه حواسم هست ....وببربیمارستان

به ...ازدردبه خودم می پچیدم همش می ترسیدم این باربچم توماشین دنیا بیاد 
بیمارستان که رسیدیم یاسی ومحسن مث فرشته های نجات منتظرمون بودن 

روبرانکاری که محسن آماده کرده .ه منوازدرنجات داده بودن واقعاهمیش
بوددرازکشیدم به شدت دردداشتم هرچقدردردم زیادمی شددست آیدین 

 :بالتماس گفتم...وفشارمی دادم 

 ...ـ آیدین تنهام نزارمی ترسم 

 .برانکاربه اتاق عمل رسید

 ....می ترسم .ـ یاسی توروخدابزارآیدین بیاد

 کرد باخبربودروبه محسن.ن اولم وسختی که بدون آیدین کشیدم یاسی که اززایما

 ....ـ محسن به آیدین لباس بده بفرستش اتاق عمل 

 ...می فرستمش .ـ باشه شمابرید

 ....چنددقیقه بعدبرخالف زایمان اولم آیدین بالباس سبز کنارم بودودستام گرفت 

 .دردکشیدنم می دیدوبامن اشک می ریخت

 ن االن تموم می شه ـ آیداجان تحمل ک

 یاسی یه کاری کن ...آی خدا...ـ وای نمی تونم یاسی درددارم 
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 :ـ یاسمین باکمال خونسردی گفت

 ـ داره میادآیدانخواب زوربزن 

 داشتم ازحال می رفتم یاسی فریادزد

 بچه میمیره زوربزن ...ـ آیدانبایدبخوابی 

 .آ یدین شونه هامو گرفته بود

راحت شدم صدای گریه بچم تواتاق  ...چنددقیقه بعد.م ـ تمام توانم وجمع کرد
 ...یاسمین باخنده گفت عروس خودمه گفته باشم .عمل پیچید

 :آیدین باذوق گفت

 ...خدایاشکرت من عاشق دخترم ...آخ ...دختره  

 خم شدچشماموبوسید

 ...ـ خسته نباشی عزیزدلم ممنونم برای همه ی زحماتت 

زی نفهمیدم وقتی به هوش آمدم اتاقم جای سوزن دیگه چی...لبخندبی جونی زدم
عمو ساغرسارومریم یاسی ومحسن ازهمه مهم ..خانواده آیدین ...انداختن نبود

 مامان منوبوسید...همه یکی یکی تبریک گفتن .ترعمه ی عزیزم 

 ...خسته نباشی...ـ الهی فدات بشم که خونمو پرازشادی کردی 

 ...ـ ممنون مامان 

 صورتموبوسیدعمه دستموگرفت 

 ...ـ مبارک گل عمه 
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حالی بابی...حال نداشتم جواب احوال پرسی بقیه روبدم فقط باسرجواب می دادم 
 به آیدین نگاه کردم 

 ...بچم ...ـ بچم 

 .یاسی به جای آیدین جواب داد

 ...ـ االن می گم بیارنش 

ون ربهمه ق.چندقیقه بعدبچه توتخت کوچیک چرخ دارفضای اتاق وپرازشادی کرد
دین آی...صدقش می رفتن دلم ضعف رفت براش دوست داشتم زودترببینمش 

 .به محمدنشونش داد.بااحتیاط بغلش کرد

 ...ـ بابایی ببین این عسل خانوم آبجی کوچیکته بایدهمیشه مراقبش باشی

 .محمدباچشمای درشت آبیش باذوق به بچه خیره شد

  وای چه دستاش کوچولوه...ـ باشه بابایی مواظبشم 

 ....ـ آره بابا بایدمامان شیرش بده تابزرگ بشه 

 ...ـ پس بده مامان تازودبزرگش کنه دیگه 

 بابیحالی گفتم ...همه زدن زیرخنده 

 ...ـ آیدین بدش دیگه دلم براش ضعف رفت 

رخ لبای س.صورت سفید...آیدین بچه روبغلم گذاشت .ساغرکمک کرد بشینم 
باذوق گفتم چشاش مثل خودمه .شکفتموهای بورچشماشوکه بازکردگل ازگلم 

 باباگفت دخترم کال شبیه خودته ...

که اونم دانشجوی پزشکی وازدوستان خودم ...آرمین دستشودورکمرنامزدش
 بودگذاشت 
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ی حاالباباش اسمشو چ...ـ عدالت رعایت شدپسربه باباش رفته دختربه مامانش 
 /می زارید ؟

به این شیرینی مگه بجزاسم عسل بچه ...آیدین بالبخندبه منوبچه نگاه کرد
 همه دست زدن...بااجازه ی آیدااسمشوعسل می زاریم ...چیزدیگم میشه گذاشت 

 آیدین عسل وازم گرفت وبرطرف بابا ...

 .ـ بابا اگه میشه توگوش عسل خانوم اذان بگید

عد ب...عسلو بغل کردپیشونیشوبوسید.باباازاین حرف آیدین خوشحال شد
 توگوشش اذان گفت 

 ...ـ مبارک باشه پسرم 

 :محسن که همیشه هوای منوداشت گفت

ب که امش...ـ آقایون خانوما بیماربایداستراحت کنه همگی بریدمنزل آقاآیدین 
 ...آیدارم تاغروب خانوم دکترمرخص می کنه ...کباب بره داریم 

آیدین کنارم نشست کمک کردبه بچه .همه باخنده وشادی رفتن خونه ی ما 
 ..شیربدم 

 ـ آیداهنوزم دردداری؟

 ـ لبخندی زدم 

ـ یه کم البته وقتی می بینم بچم سالمه وتودرکنارمی دردبرام مفهوم نداره وقتی 
وفتی دیگه اون آیدای تنها وبی کس نیستم ...می بینم تواطرافیان کنارم هستید

می دونی محمدوباچه سختی وترسی روفرش توخونه به ...دردبرام شیرین می شه 
ولی حاالکنارمی واین ازهرچیزی برام ...هرچقدرصدات کردم نبودی ...ردم دنیا آو

 ...باارزش تره 
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 آیدین اشکموپاک کرد

 ...ـ گریه نکن عزیزم گذشتهروفراموش کن 

 ـ نه نبایدفراموش کنیم بایادآوریش قدرهموبهترمی دونیم 

 ...ـ آره حق باتوآیدای عزیزم 

 به ی کوچیک بیرون آوردازتوجیب کتش ی جع.محکم بغلم کردوبوسید

ـ میدونم زحمات ودردی که ب خاطرمن کشیدی باهیچی جبران نمیشه ولی 
 ...دوست دارم اینوهمیشه همرات داشته باشی

منم که بازکادودیدم ذوق مرگ شدم عسل که خواب بوددادم به آیدین جعبه 
 ...روبازکردم 

 نم ممنو...ـ وای آیدین این با ارزش ترین هدیه ای که گرفتم 

ی طرفش عکس آیدین یه طرفش .یه گردنبن باپالک گردکه ازوسط بازمی شد
 ...عکس من 

پالک وبستم چون زنجیرش بلندبودازسرکردم گردنم باخوشحالی به گردن آیدین 
شمام آیدن به چ.آویزشدم گردنشوبوسیدم ...که سرپابودوباخنده منونگاه می کرد

 ....می کرد عطرتنش حالموخوب.خیره شدولبمو آروم بوسید

درکنارهمسروفرزندانم بااینکه باباومامان ...خوشبخت شدمو اززندگیم راضی 
اصرارداشتن توخونه ای که تازه خریده بودن زندگی کنن من باالتماس 

گه خیلی خوبه دی...همینجاموندنیشون کردم دوست داشتم همه درکنارهم باشیم 
 ....تنهانیستم 

 ...کردی ممنونم خدایابرای همه ی لطفی که درحقم 
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