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نام رمان  :خدمتکار من
نام نویسنده :فاطمه0222
موضوع :عاشقانه
خالصه :داستان راجب یه دختره که خانوادشو تو بچگی از دست میده و میره پیش عموش تا زندگی کنه
ولی چون خانواده ی عموش اذیتش میکردن از خونه ی عموش فرار میکنه و برای اینکه بتونه زندگی کنه
میره خونه ی این و اون کار میکنه تا اینکه صاحاب خونه اش تصمیم میگیره که خونشو خراب کنه واز اول
بسازه و دختر داستان باید از اون خونه میرفت ولی کجا؟تا اینکه توسط یکی از دوستاش کاری بهش
پیشنهاد میشه که بره خدمتکار یه خونه ی بزرگ بشه و همونجا هم زندگی کنه در اونجا با پسری مغرور
آشنا میشه که سرنوشتش عوض میشه ....
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مقدمه:

بزرگی آدما به بزرگی سناشون نیست  ،بلکه به بزرگ و کوچیکی قلباشونه!
بزرگی آدما به پول و ثروتشون نیست بلکه به مهربونی و بخشندگیشونه!
بزرگی آدما به بزرگ جلوه دادن خودشون نیست بلکه به بزرگ جلوه دادن هم نوعاشونه!
اگه همه ی این خصوصیات و داری بدون  ،آدم بزرگی هستی!

فصلِ اول
نگاهش را به چشم های خیس و اشک بارخواهرش دوخت ....طاقت دیدنِ این چشم های خیس را نداشت
دلش طاقت نیاورد و دست های خواهرش رادر دست گرفت  ....نگاهِ طوسی و مغمومش را در نگاهِ سبز
و خیسِ خواهرش دوخت  ....آرام و بالحنِ کشداری گفت:
_گــــــریه نکن رهــــــــــا  ....این آخریشــــــه قول میـــدم بعد از این یــــکی دیگه نخــورم ....
باشه
رهــــا؟
رها باصدایی که بابغض و ناراحتی همراه بود گفت:
_ولی آخه....
رهام انگشت اشاره اش را روی لب های رها گذاشت و باصدای آرامی گفت:
_هیـــــــش  ....گفتم که آخریشه!
وبدون این که اجازه ی حرکتی به او بدهد مایعات درون جام را همان طور که نگاهش را
به آیدا دوخته بود
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یک نفس سر کشید....

آیدا که نگاهش را به رهام دوخته بود با دیدن نگاه رهام به خود با ناز لبخندی زدو به
او چشمکی تحویل
داد و درخواست امیر پسری که کنارش بود را برای رقص
پذیرفت و باهم به جمع رقصندگان
پیوستند ....رهام که مسخ حرکات دلبرانه ی آیدا
شده بود و حالت عادی نداشت بی توجه به رها از جای
برخاست و به طرف
رقصندگان که با حالت شهوت آلودی در بغل یکدیگر وول میخوردند رفت ....
آیدا
سرش را در سینه ی امیر پنهان کرده بود و امیر در حالیکه اندام ظریف و
شکننده ی آیدا را در بر
گرفته بود خود را تکان می داد  ....رهام دستش را دور کمر
ظریف وخوش حالت آیدا که به زیبایی
می لغزید به ارامی حلقه کرد  ،ایدا ارام سرش
را از روی سینه ی امیر برداشت و به عقب برگشت بادیدن
رهام در آن حالت و با آن
چشمان سرخ که از نوشیدن بیش از اندازه ی مشروبات این گونه قرمز شده بود

لبخندی روی لب هایش نشست  ....ایدا دختر یکی از سهامداران شرکتش بود و
تابحال چندین بار به رهام
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ابراز عالقه کرده بود که هربار رهام با سردی با او برخورد
کرده بود ....
دختر فوق العاده زیبایی بود ،
به قدری زیبا که چشم آدمیان را به خود خیره می کرد ...چشمان درشت و وحشی اش که مژگان بلند و
سیاهش آن را احاطه کرده بود  ....رنگ سبزابی چشمانش چهره اش را ناز تر نشان می داد و موهای
مشکی لختش
فندقی اش پوستش را سفید تر ....بینی کوچک و خوش فرمش که از دست هیچ دکتر زیبایی بر نمیامد
زیباییش را دو چندان کرده بود و لبان قلوه ای و قرمز کالباسی رنگش که نگاه
نه تنها مردان بلکه تمام زن ها
هم به خودخیره می کرد واندام شهوت آمیزی که دل
هر آدمی را می لرزاند.

دست امیر را رها کرد و به طرف رهام که با شهوت به او خیره شده بود رفت ،ارام
دستانش رادورگردن
رهام حلقه کرد  ،چند لحظه بی حرکت نگاهش را به لبان
کالباسی رنگ و قلوه ای ایدا دوخت  ....به ارامی سرش را به او نزدیک کرد ،
دستانش را سر شانه ی ایدا گذاشت کمی خم شد و در یک حرکت لبانش را
روی لب های ایدا گذاشت  ،فقط شانه اش را محکم گرفت بود و لبانش را با ولع و
شهوت خاصی میبوسید....
کمی خم شدودستانش را زیر زانوان ایدا انداخت و ان را از روی زمین بلند کرد و به
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طرف اتاقی در انتهای راهرو رفت ....

رها جمعیت را به سرعت شکافت وبا شتاب از میان جمعیت عبور کرد  ،در میان آن
همه شلوغی دست
دراز کرد و به بازوان عضالنی و قدرتمند برادرش چنگ انداخت
 ،رهام لحظه ای ایستاد اما برنگشت ،
رها ناخن هایش را محکم تر دربازوانش فرو
برد و صدا زد:
_رهام
رهام دیگر طاقت نیاورد نمی توانست نسبت به خواهرش بی توجه باشد  ،آیدارا رها
کرد وبا سرعت به
طرف خواهرش برگشت ....رها سریع خودش را دربغل رهام
انداخت و در حالی که مشت های کم زور
خود را بر سینه ی ستبررهام می کوبید با
گریه گفت:
_خیلی نامردی نـــــــــامــــرد ....تو قول دادی زیاد نخوری قول دادی  ....قول دادی
اینقدر نخوری که
این جوری مست کنی و نفهمی داری چی غلطی می کنی.....
صدای هق هق دلخراشش در همهمه ی جمعیت گم شده بود  ....رهام ارام
دستانش را گرفته بود و سعی
در ارام کردنش داشت  ،در تمام مدت ایدا با نفرت
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نظاره گرِ رها بود!
_اروم باش رها اروم خواهرم....

رها دست رهام را گرفت و به طرفِ یکی از اتاق ها برد  ....درِ یکی از اتاق هارا باز
کرد و سریع
وارد شد و در را پشت سرش بست  ،رهام روی تخت نشست و منتظر
به رها که به در تکیه کرده بود
نگاه کرد ....
رها نفس بلندی کشید و با خشم اما بالحن ارامی تند نتد حرف هایش را به زبان
اورد:
_من همین االن می رم به راشا می گم این مسخره بازیا رو تمومش کنه و به این جک
و جونورا بگه برن
تو حالت خوب نیست و خودمونم امشب همین جا تو لواسون
می خوابیم فردا برمی گردیم تهران مطمئناً اگه تو با
این حالت برونی هنوز یه کیلومتر
نرفتیم مردیم
وبدون اینکه اجازه ی حرکتی به رهام بدهد سریع از اتاق خارج شد و در راهم پشت
سرش بست و قفل
کرد..
در میان جمعیت به دنبال راشا می گشت  ....در میان پیست رقصندگان راشا را دید
که در کنار دختری با
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موهای نارنجی ایستاده و نظاره گرِدختران و پسرانی که
مستانه می رقصیدند بود  ،سریع از میان جمعیت
عبور کرد و خودش را به راشا
رساند....
راشا که چهره ی پریشان ترسان رها را در میان جمعیت دید که سعی
دارد به طرف او بیاید
سریع دست پارمیدا را رها کرد و به طرف رها رفت  ....با صدای بلندی پرسید :
_چیزی شده رها ؟
به خاطرِ همهمه ی جمعیت مجبور بود بلند صحبت کند تا صدایش به رها برسد ،
رها مثل خودش جواب
داد:
_اره ولی نمی تونم اینجا بهت بگم باید بیای بیرون.
راشا سری به نشانه ی تأیید تکان داد و جلو تر از رها به طرف در خروجیِ هال رفت
....

به خواست
رها به طرف استخری که در انتهای باغ بود رفتند  ،راشا با نگرانیِ
مشهودی در کالمش سریع گفت:
_خب چی شده ؟
رها نفس عمیقی کشید و با بغض گفت:
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_زیادی خورده.

راشا با گنگی نگاهش کرد  ....متوجه منظورش نمی شد  ،با سردرگمی گفت:
_کی زیادی خورده ؟ اصالً چی خورده ؟
رها با حالت مغمومی گفت:
_رهام  ،رهام زیادی مشروب خورده حالش اصالً خوب نیست حاال چیکار کنم ؟
راشا با کف دست محکم به پیشانی اش کوبید:
_وااااای
رها سریع گفت:
_باید این مهمونیو هرچه سریع تر تمومش کنیم  ....من به کمکت احتیاج دارم
کمکم می کنی ؟
راشا نگاه مطمئنش را به نگاه سبز و نگرانِ رها دوخت ،سری به نشانه ی تأیید
تکان داد....
لبخندی به پهنای صورت رها نشست.
راشا پسر خاله ی رهام بود و همچنین بهترین دوستش  ....قدِ نسبتاً بلندی داشت و پوستِ گندمی سبزه....
چشم های عسلی یشمی قهوه ای رنگی داشت و بینیی خوش حالت که چهره اش را جذاب تر نشان می داد
.
به همراه رها وارد خانه شدند  ،جمعیت همچون ماری در هم پیچ می خوردند وهمهمه هایشان گوش فلک
را
هم کر می کرد  ،راشا به طرف چاهار پایه ی بلندی رفت روی آن ایستاد ....بلند گو را در دست گرفت و
با صدای بلندی گفت:
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_خانوم ها و آقایون محترم لطفاً یه لحظه حواستون پیش من باشه.....
بعد از چند دقیقه همهمه ی جمعیت قطع شد و همه به راشا چشم دوختند ....
راشا که تا کنون در این چنین
موقعیتی قرار نگرفته بود صدایش را صاف کرد و گفت:
_با عرض معذرت متأسفانه آقای مشکات یه مقدار حالشون نامساعده ونمی تونن
فضای شلوغ رو تحمل
کنن واسه همین به ناچارباید مهمونی رو کنسل کنیم........
صدای اعتراض جمعیت به هوا رفت  ،هرطور که بود راشا آنها را راهی کرد و قول
میهمانیِ دیگری از
طرفِ رهام را به آنها داد.
******
دینا قدم های خسته و بی جانش را روی سنگ ریزه های کنار خیابان می کشید ....
چادرش را که کمی
عقب رفته بود جلو کشید و نفسش را کالفه بیرون داد  ،امروز
به اندازه ی کافی از خودش کار کشیده بود دلش می خواست فردا تا ظهر بخوابد ولی خب خواسته ی غیر
ممکنی بود  ..بیشتر در چادرش فرو رفت ....
لبخندی روی لب هایش نشست  ..آرام وزیرلب گفت:
_چه خوبه که چادریم!

چادر! همان چیزی که خیلی ها فقط برای حفظ ظاهر سرشان می کنند وزیر آن هرکاری میکنند!
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چادر که خیلی ها به زنان پاک و باایمان که چادرسرشان می کنند
لغب امل میدهند ....
چادر که تا حدی محافظ نجابت یک زن است..

با صدای بوق ممتد ماشین و ماشینی که به سرعت نور از جلوی پاهایش عبور کرد
بی اراده خودش را
چند متر عقب تر پرتاب کرد که باعث شد در اب گل ها پرتاب
شود  ....با بهت به روبرویش خیره شد :بود
_این بیشعور کی بود دیگه ؟!
کمی جلو تر را نگاه کرد،ماشینی کمی آن طرف تر پارک شده بود که مطمئناً همان
ماشینی بود که بی هوا
جلویش پیچید  ....اخم ظریفی روی پیشانی اش نشاند و
از سر جایش بلند شد....
تمام هیکلش کثیف و
گل الود بود نگاهش را به سمت ماشین سوق داد ....
شخصی قد بلند و چاهار شانه در هاله ای از
تاریکی ظاهرشد  ....از ظاهرش
می شد فهمید که یک مرد است.
چادرش را در دست گرفت و تکانی داد حاال دیگر مرد به روبِرویش رسیده بود ( اوه
اوه این قده
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یا نردبون !؟ )

قبل از اینکه دهان باز کند تاحرفی بزند فریاد مرد به هوا رفت:
_دِ آخه مگه کوری ؟ چرا کلت و انداختی پایین و داری مثلِ گاو راه میری هان ؟
دینا که انتظار چنین رفتاری را نداشت با بهت و ناباوری به برقِ خاکستری چشمانش
خیره شده بود
اصالً انتظار چنین رفتاری را از جانب مرد نداشت ! چند لحظه ای
همان طور بهت زده به چهره ی مرد
که به خاطرِ کمبودِ نور کامالً مشخص نبود نگاه
کرد  ....باشنیدن فریادِ دوباره ی مرد به خود آمد و با
خشم به او نگاه کرد.
_مرد  :دِ هرزه ی اشغال مگه کری ؟
برای لحظه ای احساس کرد خون به مغزش نمی رسد  ،از شدت عصبانیت کنترلش
را از دست داده بود
تمام قدرت تحلیل رفته اش را در دستانش جمع کرد و سیلیِ
محکمی به صورت مرد کوبید  ....کنترلش
ازدستش خارج شده بود ....برای امروزش
دیگربس بود به اندازه ی کافی طعنه و توهین شنیده بود....
بدنش از شدت عصبانیت به لرزه افتاده بود  ،با قدم های بی جان و بلندش با
سرعت فاصله ی
باقی مانده تا خانه را طی می کرد  ....دلش می خواست سیلی
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های دیگری هم نثاران مرد می کرد.....

کلید را درون قفل انداخت و وارد خانه شد  ....خانه که نه اتاق کوچکش !
خانه اش در زیرزمین خانه ی عموی یکی از همکالسی های دانشگاهش بود که
باید به زودی تخلیه اش
می کرد مثل اینکه صاحب خانه قصد تخریب خانه و ساختِ
برج جدیدی را داشت  ،اهی کشید و کیفِ
کوچکش را روی صندلی پرتاب کرد ....به
طرف حمام رفت و چادر و مانتویش را در لگنی که در
گوشه ی حمام بود انداخت تا
در موقعیت مناسبی آن هارا بشوید ....
به خاطر اینکه با سیلی زدن به گوش آن مرد به نا محرم دست زده بود کمی عذاب وجدان داشت
اما خودش را با جمالتی چون ( حقش بود ) یا ( کنترلم از دستم خارج شد ) تسکین می داد..
دوش اب را باز کرد و بی حرکت
زیرش ایستاد حتی حوصله ی شستن خودش
راهم نداشت فقط دلش می خواست هیکلش از آن همه خستگی
و کثیفی و درد
پاک شود  ....خودش هم نمی دانست دوش اشک گرفته یا دوش اب ؟ ....حوله را
دور خود
پیچید و از حمام خارج شد  ....از کمد لباس شلوار گرمی بیرون کشید ....
روی دشکش دراز کشید و به
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آنی نکشید که به خواب فرو رفت.....
*************

_دِ خانوم محترم دارم میگم نمی تونم امروز بیام از شرکت خدماتی کارگر بگیر!
_اخه دختر چرا نمی فهمی ؟ اونا کارشون ترتمیز در نمیاد ! اخه دختره ی خیر ندیده
چرا انقدر من و ازار
میدی ؟ اون دنیا می خوای چی جواب خدا رو بدی ؟ هان ؟!
نفسش را کالفه بیرون داد  ،اصالً حوصله ی این زنکِ پیر را نداشت  ....با حرص
مشهودی که در
کالمش بود گفت:
_شما نمیخواد نگران اون دنیای من باشی خودم یه کاریش می کنم!
جیغش مثل همیشه به هوا رفت:
_دختره ی چشم سفید بی حیا دارم بهت میگم...........
سریع حرفش را قطع کرد و با جیغ گفت :
_وااااااااای غذام سووووخت
و تلفن را محکم روی دستگاه کوبید......
_چیش زنیکه ی خاله زنک!
خواست ازجایش بلند شود که دوباره تلفن زنگ خورد نفسش را با حرص بیرون داد
وبالحن بدی تلفن را
جواب داد:
_بله ؟

14

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

صدای گرم و صمیمیِ الهام خانوم از آن طرف خط به گوش رسید....
_الو ؟ سالم عزیزم خوبی ؟
با شنیدن صدای الهام خانوم با چشم های گرد شده از تعجب به جای نامعلومی
چشم دوخت  ،باز هم صدای
الهام خانوم بلند شد:
_عزیزم صدام ومیشنوی ؟!
دینا سریع و با هول گفت:
_سالم بله ببخشید اینجوری جواب دادم فکر کر.....
سریع حرفش را قطع کرد و گفت:
_نه عزیزم اشکالی نداره
دینا با شرمساری گفت:
_شرمنده!
_دشمنت شرمنده گلم  ....راستی زنگ زدم بگم واسه این هفته وقته خالی داری
بیای خونه ی ما ؟ اخه
جمعه مهمون میاد خونم.

با کالفگی و بی حوصلگیِ حاصل از تلفن های پی درپی ای که با او شده بود گفت:
_الهام خانوم به خدا سرم شلوغِ صاحب خونم میخواد خونش و بکوبه گفته من باید
تا اخر همین هفته
خونرو تخلیه کنم  ....خودمم دیگه نمی دونم باید چیکار کنم ! دربه

15

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

در دنبالِ یه کار شبانه روزیم ولی مگه
گیر میاد ؟ دیگه واقعاً خسته شدم دیگه
نمی کشم به خدا نمی کشم!
الهام خانوم بعد از مکث نسبتاً طوالنی ای گفت:
_دنبال کار شبانه روزی ؟
_بله
الهام خانوم مکث کوتاهی کرد و گفت:
_ببین دینا یکی ازسهامداران شرکت ما یا به عبارت دیگه ای رئیس شرکت یه چند
وقت پیش که خواهرش
و دیدم گفت دنبال یه خدمتکار تمام وقت میگرده واگه کسیو
سراغ دارم بهش معرفی کنم  ،مثل اینکه
خدمتکارشون قراره تا  4_3روز دیگه بره
شهرستان حاال اگه می خوای می تونم تورو بهشون معرفی کنم

دینا که از شدت بغض و هیجان زبانش بند امده بود گفت:
_واقعاً راست می گید ؟
خنده ای کرد و گفت:
_چرا باید دروغ بگم ؟
جوابش تنها قطره ای اشک بود که روی گونه ی دختر نشست....
_الو چرا جواب نمیدی ؟
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صدایش را صاف کرد و به ارامی گفت :
_ممنون میشم اگه معرفیم کنید
_باشه پس خبرت میکنم منتظر تماسم باش
_من منتظرم پس خبرم کنید
_ باشه گلم کاری نداری ؟
_نه خداحافظ
_خدافظ

با ذوق تلفن را روی دستگاهش گذاشت و از جایش بلند شدو به طرف اشپزخانه
رفت  ....نمی دانست
میخواهد چکار کند  ....همیشه وقتی خیلی هیجان زده می شد
همینطور بود بألخره به طرف یخچال رفت
و ماست موسیرِ نیم خورده ای برداشت ،
درون سفره نگاهی انداخت با دیدن تکه نان خشکیده در سفره با
ذوق آن را برداشت
....مشتش را پرازاب کرد و کمی اب روی نان پاشید همان طور که لقمه ی بزرگی از
ماست موسیر را در دهانش می گذاشت به صورت آماده باش کنار تلفن نشست ،
هنوز زنگ اول نخورده
بود که با سرعت تلفن را برداشت و سریع جواب داد:
_الو الهام خانوم چی شد ؟
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صدای خنده ی الهام خانوم ازآن طرف خط به گوشش رسید:
_وای دختر تو چرا انقدر هولی ؟! باهاش تماس گرفتم گفت امروز ساعت شیش اونجا باشی فقط دینا
یادت
نره ها ساعت شیش.....
_چشم
_پس آدرس و یاداشت کن
¬ازکنار تلفن دفتر وخودکاری برداشت
_¬بفرمائید
_یاداشت کن الهیه خیابان...........
_ممنون
_قابلی نداشت گلم
_¬بازم ممنون خداحافظ
_خدافظ

نگاهش را به ساعت دوخت عقربه ها  3333را نشان می دادند  ....از کمد مانتوی مشکی
رنگش که برای
دانشگاه خریده بود را پوشید  ..باید تاساعت  6خودش رابه آنجا می رساند چادرش را سر کرد واز خانه
خارج شد.
********
با دهانی باز از تعجب به خانه ی پیش رویش چشم دوخته بود خانه که نمی شد گفت بیشتر به قصرشباهت
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داشت تا خانه ! ازظاهرش معلوم بود خانه دوبلکس است  ....نمای ساختمان گرد بود و رنگ سفید زینت
بخش آن  ،درون حیاط سنگ فرش هایی ازمرمرسفید که به زیبایی می درخشیدند
زمین را در بر گرفته بود
در روبه روی ساختمان فواره ای مصنوعی وجود داشت که از
مشعلِ کوچکی که در دست پریِ کوچک
طالیی رنگی بود درون حوضچه می ریخت دورتادورمجسمه را نرده های نسبتاً کوتاهی احاطه
کرده بود ....
در سمت چپ و راست حوضچه  5متر آن طرف تر دو باغ به طور قرینه قرار داشت که درختان
بلندی
را در خود جای داده بود و به زیبایی خانه می افزود در روبه روی درورودی خانه
که به شکل نرده های
طالیی رنگ همانندِ همان نرده هایی که دور تادور حوضچه را
حصار کرده بودند بود...حدود 03متر جلوتر
پله هایی از مرمرسفید قرار داشت که
بافاصله ای کوتاه کنار هم قرار گرفته بودند و به در قهوه ای رنگِ
چوبیِ بزرگی منتهی
می شدند...
ارام دستش را باال برد و چند ضربه به در وارد کرد با شنیدن صدای قدم هایی که به در نزدیک می شد بی
اراده دستی به مانتو و چادرش کشید در به ارامی باز شد و قامتِ زنی در چاهارچوب در نمایان.

فصل دوم
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به چهره اش می خورد حدود  53سالی داشته باشد قدِ کوتاه و هیکلِ نسبتاً تپلی
داشت  ....دینا به ارامی سالم
کرد و پیرزن با خوشرویی جوابش را داد.
از جلوی در کنار رفت و دینا را به داخل خانه دعوت کرد  ....نگاهش بی اراده دورتادور
خانه را می کاوید
تابه حال خانه ای به این زیبایی ندیده بود حتی خانه ی الهام خانوم
هم یک چاهارم این خانه به حساب نمی
آمد  ....با راهنماییِ خدمتکار روی یکی از
مبل های تک نفره نشست ولی هنوز هم چیزی از خیرگی
نگاهش کم نشده بود
در گوشه گوشه ی خانه مبل های زیبا و متفاوتی چیده شده بود که نگاه ادمی را به
خود خیره می ساخت نگاهش را به عکس هایی که زینت بخش دیوار بودند دوخت در
بین عکس ها عکس
بزرگی که افقی گرفته شده بود نگاهش را به خود خیره می کرد
....

در عکس دختر و پسر جوانی خود
نمایی می کردند که روی مبل سرمه ای رنگ دو
نفره ای نشسته و هر دو به دوربین خیره بودند ....دخترک
که حدود  01یا 01سال
داشت نگاه سبزش را به دینا دوخته بود و لبخند زیبایی بر لب داشت لباس دکلته ی
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شیری رنگی پوشیده بود که بلندی اش تا باالی زانوانش می رسید و پاهای سفید و
خوش تراشش را به رخ
می کشید و کفش های پاشنه بلند سفیدش زینت بخش آن
بودند ....
موهای طالیی و لختش را به زیبایی باالی
سر جمع کرده بود که زیباییش نشان از
مهارت دست آرایشگر می داد در کنار او پسری چاهار شانه خود
نمایی می کرد که بر
خالف دختر اخم ظریفی روی پیشانی اش نشانده بود و خیلی خشک وجدی به
دوربین
خیره بود دستمال گردن خاکستری رنگی به گردن داشت و پیراهن قرمز رنگی
که حاشیه های خاکستری
زینت بخش آن بودند را همراه باشلوار خاکستری رنگی به تن داشت ....
موهای پر و خوش حالت قهوه
ای رنگش را باال زده بود و ته ریشی که روی صورتش
به جای گذاشته بود جذاب تر نشانش می داد
بینیِ خوش فرم و سر باالیش که زیباییش
را دو چندان کرده بود نیز به زیباییش می افزود ولی در بین تمام
اینها برق خاکستری
چشمانش بود که بیش از اندازه نظر دینا را به خود جلب کرده بود  ،به نظرش می آمد
که این پسر را جایی دیده و ان چشم ها آن را مسمم ترمی کرد ....

21

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

با شنیدن صدای قدم هایی نگاهش را از
عکس گرفت و به طرف راه پله ها برگرداند
....دختری قد بلند ارام و باطمانینه پله هارا پایین می آمد
نگاهش را به نگاه سبز
دخترک دوخت و ارام از جایش برخاست  ....مطمئناً همان دختری بود که روی
قاب عکس خود نمایی می کرد  ،به ارامی دستش را جلو اورد و سالم داد دخترهمان طور
که دستش را در
دست می فشرد جوابش را داد و تعارف کرد روی مبل بنشیند:
_بفرمائید لطفاً بشینید
_ممنون
به ارامی روی مبل نشست و به لبخند مهربان دختر خیره شد  ....دختر با صدای نسبتاً بلندی گفت:
_دریا جون لطفاً دو فنجان قهوه بیار
_باشه رها جان
(اومممم رها ؟ اسم قشنگیه ) نا خداگاه لبخند زیبایی روی لب هایش نقش بست
رها صدایش را صاف کرد و با لحن دوستانه ای پرسید:
_میتونم بدونم افتخار اشنایی با چه کسی رو دارم ؟
دینا خنده ی ریزی کرد و گفت:
_البته باعث افتخاره
بعد مکث کوتاهی کردو ادامه داد
_دینا هستم دینا قَیومی.
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_دینا ؟ چه اسم قشنگی!
_ممنون لطف دارید
رها خنده ای کرد و گفت:
_اسم منم رها ست
_از آشناییتون خوشبختم

_همچنین  ....ببخشید می تونم بدونم چند سالتونه وقبالً کجا کارمی کردید ؟
دینا نفس عمیقی کشید و در قالب همان دینای خشک وجدی فرو رفت
_ 22سالمه و قبالً به عنوان خدمتکاربه طور موقت تو خونه های مردم کار می کردم
رها دستی به پاهای خوش فرمش کشید وهمانطور که قهوه اش را مزمزه می کرد گفت :
_تحصیالتت چقدره ؟
دینا بادی به قب قب انداخت و با غرور گفت:
_دانشجوی رشته ی عمرانم و لیسانس دارم
رها که مشغول خوردن قهوه بود با شنیدن حرف دینا به سرفه افتاد ....
دینا با تعجب به او خیره شده بود
و نمی دانست باید چکار کند دریا خانوم با عجله از
آشپز خانه بیرون آمد و همان طور که طلب کارانه به دینا
چشم دوخته بود و ضربات
محکمی به پشت رها وارد می کرد......
_دریا  :دِ اخه دختر ....ال االهَ الل ....اخه دختر مگه نمی بینی داره خفه می شه نشستی
نگاش می کنی ؟
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دینا که تازه به خود امده بود با شرمند گی سر به زیر انداخت و چیزی نگفت  ....رها
که حالش بهتر شده
بود با صدای گرفته ای گفت:
_اشکالی نداره دریا جون ببخشید نگرانت کردم!
دریاخانوم چیزی نگفت و بدون حرف به طرف اشپز خانه رفت ....
دینا با ناراحتی گفت:
_متأسفم
_نه این چه حرفیه شما که کاری نکردی
بعد انگار چیزی را به یاد اورده باشد با بهت و تعجب گفت:
_یعنی شما واقعاً دانشجویین ؟!
دینا متعجب به او چشم دوخت فکر نمی کرد حرفش اینقدر عجیب بوده باشد صدایش
را صاف کرد و
گفت:
_بله ولی فکر نمی کنم چیز عجیبی باشه!
رها که سعی می کرد خیلی با وقار و خانمانه رفتار کند و تا حدودی هم موفق بود سریع گفت:
_نه نه اصالً به هیچ وجه!
بعد از اینکه رها سواالت دیگری هم در موارد متفاوت از دینا پرسید شماره اش را
گرفت و گفت تا
فردا جوابش را می دهد.
********
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گوشت را بر سر چنگالش زد و با ارامش آن را به دهانش نزدیک کرد رهام برای بار
دوم نگاهش را به
ساعت موچییَش دوخت از این همه ارامشش به شدت کالفه شده
بود  ....کِیتی به ارامی پای چپش را روی
پای راستش انداخت و همان طور که با
عشوه گری انگشت های کشیده اش را روی رانش که شلوارکتان
چسبانی آن را
پوشانده بود و خوش حالتی ران هایش را به رخ می کشید با لبخندی دلنشین که در
آن لحظه
برای رهام کریه ترین لبخند دنیا به حساب می آمد با لحجه ی ثیلث انگیلیسی
گفت:
_مثل ایکه خیلی مشتاقید آقای مشکات درست نمیگم ؟
رهام در حالی که سعی داشت خود را بی تفاوت نشان دهد بالبخند کجی که گوشه ی لب داشت گفت:
_به هیچ وجه خانمِ جان چی باعث شده اینطور فکر کنید ؟
کلماتی (انگلیسی ) که بر زبان می آورد به قدری با غلظت بود که آدمی را به شک
وا می داشت که
این مردایرانی است و در آن جا اقامت می کند  ....کِیتی تنها لبخندی زد
و جوابی نداد ....کیتی یکی از
سهام داران شرکتِ ( )...در المان بود که به نمایندگی
از بقیه ی سهام داران برای بستن قرارداد امده بود .
چهره ای معمولی داشت چشمان ریز ابی با مژه های کوتاه که زینت بخش ان بودند
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وابروهایی کوتاه
که به زیبایی باالی چشمانش خود نمایی می کردند بینی نسبتاً
کوچک ولبانی گوشتی که زینت دهِ چهره اش
بود  ،با اینکه خیلی زیبا نبود اما بسیار
لوند بود و همچنین اندامی خیره کننده داشت وچهره اش بیش از
اینکه زیبا باشد
جذاب و خیره کننده بود.....

رهام نگاهش را به لبانش دوخت که هر لحظه انتظار باز شدنش را می کشید بازهم
کالفه نگاهش را به
ساعتش انداخت عقربه ها  03را نشانه گرفته بودند به آسمانِ
شب زل زد و نفس عمیقی کشید همیشه از
اینکه کسی بخواهد او را دست بی اندازد
و یا تحقیر کند متنفر بود  ....با خشونت صندلی اش را عقب کشید
و از سرجایش
بلند شد کیتی که فکر می کرد توانسته اورا عصبانی کند با لبخند پیروز مندانه ای گفت:
_چی شد جناب مشکات ؟ بألخره مشتاقید یا خیر ؟
رهام با ارامش پوزخندی زد و با لحن تحقیر امیزی گفت:
_دیگه قرار نیست قرار دادی بسته بشه که کسی بخواد مشتاقش باشه.
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وبعد در حالی که کمی به سمت پایین خم می شد گفت:
_از اشنایی با شما خوشبخت شدم خانم!
کیتی که هنوز متوجه ی منظورش نشده بود بی حرکت به روبه رویش خیره نگاه
می کرد طولی نکشید که
معانی کلمات در ذهنش حالجی شدند ناگاه با شدت از
جایش بلند شدو با سرعت به طرف رهام که قدم های
بلند و در عین حال محکمش
را به طرف ماشینش می کشید دوید  ....دستش را به طرف دستگیره برد که
بازویش توسط فشار ضعیفی کشیده شد  ....به ارامی روی پاشنه ی پا چرخید و به
کیتی که با نگرانی به
او نگاه می کرد چشم دوخت  ....کیتی در حالی که نفس های
عمیقی می کشید و دستش را روی قلبش گذاشته
بود گفت:
_اقای مشکات من چیز بدی گفتم که اینقدر ناراحتتون کرده ؟
در حالی که دستش را درون جیب پالتوی چرمی اش فرو می برد با پوزخندی که بر لب
داشت گفت:
_نه اصالً چی باعث شده که این فکر رو بکنید ؟
کیتی با حالت مغمومی گفت:
_پس چه دلیلی داره که شما رو منصرف کرده ؟
حالش از این همه دروغ و چاپلوسی به هم می خورد مطمئن بود این دختر خودش
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دلیلش را می داند وانکار
می کند  ....با پوزخندِ تمسخر امیزی گفت:
_یعنی تو دلیلش رو نمی دونی ؟
و بدون اینکه فرصت دیگری به او دهد سوار ماشین شد و با سرعت زیادی به طرف
هتل حرکت کرد.
قهوه ساز را روشن کرد و خودش را روی نزدیک ترین مبل پرت کرد پروژه ی مهمی را
از دست داده
بود و همه ی اینها به خاطر سرتق بازی و رفتار بچگانه ی آن دختر لوس
و ننر بود  ....سرش را بین
دست های کشیده اش پنهان کرد و چشم هایش را روی
هم فشرد  ....دلش می خواست کیتی با او تماس بگیرد
و قرار دوباره ای برای بستن
قرار داد بگذارند.

با شنیدن صدای تلفن همراهش سریع از جایش برخاست و به طرف پالتویش که
روی صندلیِ روبه روی
تلوزیون پرت کرده بود رفت و تلفنش را از جیب پالتویش خارج
کرد و بدون اینکه شماره را نگاه کند پس
از صاف کردن صدایش به انگیلیسی جواب
داد:

28

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

_بله ؟
صدای خنده ی رها از آنطرف خط به گوش رسید  ....با حرص نفسش را بیرون داد و
کالفه خودش را
روی صندلی پرت کرد  ....صدایش را صاف کرد و گفت:
_سالم داداشی خوبی ؟
هرچند دلش برای داداشی گفتن های رها تنگ شده بود ولی اعصابش به شدت
خرد بود و حوصله اش را
نداشت خشک و سرد جواب داد:
_اره خوبم کاری داشتی ؟
صدایی از آن طرف خط به گوشش نرسید کالفه پوفی کشید که صدای گرفته ی رها
به گوش رسید:
_نه یعنی اره چطور بگم مَن......
رهام حرفش را قطع کرد و با بی حوصلگی و خشونت گفت:
_اینقدر تته پته نکن سریع حرفت و بزن کار دارم
باز هم سکوت رها جوابش بود  ....ارام و با لحن مغمومی گفت:
_امروز الهام جون زنگ زد گفت یکی و سراغ داره به عنوان خدمتکار بیاد اینجا دختر
خوبیه و قابله
اطمینانم هَست منم گفتم دختره امروز بیاد اینجا با هم صحبت کنیم
دختره بدی نیست فقط چادُ....
میان حرفش پرید و با عصبانیت گفت :
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_به من زنگ زدی بپرسی این زنیکه برای نوکری خوبه یا بد ؟ مگه من به تو نگفتم
انتخاب خدمتکار با
خودت من توش دخالت نمی کنم ؟ مگه من مسئولیت انتخاب
خدمتکار و به تو وا گذار نکردم ؟ پس واسه
چی االن به من زنگ زدی ؟ هان ؟
صدایش رفته رفته باال می رفت  ....رها دیگر نتوانست خودش را کنترل کند دلش بدجور
به درد امده بود
در اصل تماسش برای این بود که حالی از رهام بپرسد اما وقتی لحن
سرد و یخ زده ی برادرش را شنید
دنبال بهانه ای برای تلفن زدنش می خواست که
چیزی بهتر از بهانه کردن خدمتکار پیدا نکرد  ....تلفن را
طرفی پرت کرد و اجازه ی
انفجار را به بغضش داد ....
صدای هق هقش در سکوت خانه اجیل شده بود
دریا خانم هم ساعاتی قبل از خانه رفته بود  ....دلش گرفته بود می خواست تنهاییش
را با کسی در میان
بگذارد و چه کسی بهتر از برادرش می توانست در این زمان
همدمش باشد سرش را میان دست هایش پنهان
کرده بود و سعی در متوقف کردن
لرزش بدنش داشت ....
با شنیدن زنگ تلفن نگاهش را به تلفن که
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روی مبل افتاده بود دوخت  ....با قدم های سست و بی جان خودش را به تلفن رساند پرده اشکی که چشم
هایش را پوشانده بود مانع از دیدن شماره ای که روی صفحه افتاده بود می شد صدایش را صاف کرد و با
لحن لرزانی جواب داد:

_بله ؟
صدای نادم ومغموم رهام به گوشش رسید:
_الو ؟ رهایی خوبی خواهری ؟
سیخ سرجایش ایستاد صدای رهام بود که مثل همیشه می خواست کار اشتباهش
را جبران کند و از دلش
بیرون بیاورد ....
پس از لحظه ای سکوت با صدای ارامی گفت:

_رها ؟ داری گریه می کنی ؟ چرا جواب نمیدی عشق داداش ؟ من،من می دونم بد
حرف زدم ولی حالم
اصالً خوب نبود خواهری االنم زنگ زدم از دلت دربیارم رهایی....
دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و بغضی را که به سختی مهارش کرده بود
شکست و باز هم صدای
هق هقش بود که سکوت تلخ خانه را در هم می شکست ....
پس از سکوت نسبتاً طوالنی ای صدای ناراحت
و مغمومش بلند شد:
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_رها ؟ گریه نکن دیگه تو که می دونی گریه می کنی داغون میشم پس گریه نکن
خوشگلم به خاطر داداش
گریه نکن باشه ؟
رها لب به دندان گرفت و به ارامی گفت:
_رهام من زنگ زده بودم.....
حرفش را قطع کرد و گفت:

_مهم نیست چرا زنگ زدی مهم اینه که حاال من زنگ زدم حاال هم این موهاتو ول کن
داغونش کردی!
رها که داشت با موهایش بازی می کرد با شنیدن این حرف رهام سریع موهایش را
رها کرد و با لحن حق
به جانبی گفت:
_هیچشم موهام و نگرفتم که بخوام ول کنم اقای رهام خان.
رهام قهقهه ای زد و گفت:
_اره تو که راست میگی االنم پلک سمت چپت داره می پره مگه نه ؟
رها سریع چشم هایش را روی هم فشار داد انگار رهام کنارش بود که تمام کار
هایش را پیش بینی می کرد ...
رهام تک خنده ای کرد و گفت:
_حاال ول کن این حرفار و داشتی درباره ی این دختره می گفتی  ......گفتی کی
معرفیش کرده بود ؟
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رها نفس عمیقی کشید و گفت:

_الهام خانوم معرفیش کرد ه دختر خوبیم به نظر میاد
_اگه الهام خانوم معرفیش کرده یعنی گزینه ی خوبیه می شه بهش اعتماد کرد.
رها لحظه ای سکوت کرد و بعد انگار چیز مهمی را به خاطر بیاورد سریع گفت:
_راستی اگه گفتی تحصیالتش چقدره ؟
وقتی رها چیزی را اینطور به زبان می آورد یعنی چیز غیر منتظره ای را شنیده بود .....
پس از اندکی سکوت با لحنی پرسشی گفت:

_گفتی چند سالشه ؟
رها با لحن نا مطمئنی گفت:
_فک کنم  10یا 11سالش بود خوب یادم نیست!
_اوممم فک کنم لیسانس داره ! درسته ؟
رها با هیجان گفت:
_وااای اره از کجا فهمیدی ؟!
رهام خنده ای کرد و جوابی نداد ....
رها پس از اندکی سکوت دوباره با هیجان گفت:
_تازه چادرم سرش می کنه!
و پقی زد زیر خنده !  ....رهام با شنیدن جمله ی اخرش در خودش فرو رفت یاد دو
روز پیش افتاد همان
شبی که.........
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با لحن ارامی گفت:
_رها دیگه کاری نداری من یه کم خوابم میاد
رها با لحن غمگینی گفت:

_نه ! راستی به راشا گفتم بیاد دنبالم تنهایی می ترسم بخوابم اشکالی نداره ؟
_نه فقط مواظب خودت باش خداحافظ
_خداحافظ مواظب خودتم باش
تلفن را قطع کرد و همان طورکه فنجان قهوه را به دهانش نزدیک می کرد اتفاقات دو روز
پیش هم در ذهنش
تداعی میشد......
+
2روز قبل

همانطور که به صندلی چرخدارش تکیه کرده و پلک هایش را روی هم انداخته بود و
به ارامی و با لحن
قاطعی گفت:
_خودم میرم المان وباهاشون قرارداد می بندم نیازی به رفتن شما نیست و از سر
جایش بلند شد و همان طور
که دسته کیف چرمش را در دست می گرفت گفت:
_رضایی واسه پس فردا بلیط رزرو کن فهمیدی ؟
_بله قربان خیالتون راحت
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سری به نشانه ی تأکید تکان داد و از اتاق کنفرانس خارج شد ....به طرف اسانسور
رفت و همان طور که
کلید اسانسور را می فشرد موبایلش را که زنگ می خورد از جیبش
دراورد عکس ایدا که به او لبخند میزد
روی صفحه روشن خواموش می شد با بی حوصلگی تلفن را به گوشش نزدیک کرد و همانطور که وارد
اسانسور می شد جواب داد:
_بله ؟
صدای شاد و سرحال ایدا که تن زیبایی هم داشت بلند شد:
_سالااام اقا رهام ! خوبی عزیزم ؟! نمی دونی دلم چقدر واست تنگ شده رهامم!
همیشه از حرف هایی که ایدا به زبان می آورد متنفر بود  .....با لحن کالفه ای گفت:
_ممنون خوبم کاری داشتی ؟
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ببخشید اقای رهام ولی ادم واسه زنگ زدن به عشقش دلیل نمی خواد ! ولی چرا
این دفعه به غیر از اینکه
می خواستم حالت و بپرسم و صدای خوشگلت و بشنوم دلیل
دیگه ایم دارم اگه گفتی چیه ؟
با بی حوصلگی و لحن تلخی گفت:
_من چه می دونم واسه چی زنگ زدی سریع بگو کار دارم باید برم.
ایدا لحظه ای سکوت کرد و سپس با لحن دلخوری گفت:
_یعنی واقعاً نمی دونی ؟
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رهام نفس کالفه ای کشید و قبل از انکه بخواهد داد بزند صدای ایدا بلند شد:
_باشه می گم ( سپس نفس عمیقی کشید و ادامه داد ) فردا شب  ،فردا شب تولدمه.
رهام نفس کال فه ای کشید و همان طور که از اسانسور خارج میشد با لحن بی تفاوتی
گفت:
_خیله خب مبارکه  ،حاال چیکار کنم ؟!
تنها صدای نفس های کشدار و عصبی اش بود که به گوش می رسید پس ازاندکی
سکوت با حرص گفت:
_به نظرت باید چیکار کنی ؟
_باید چیکار کنم ؟
_فردا تولده منه تو هم دعوتی منتظرتم زود بیا.....
رهام با بی تفاوتی گفت:
_بی خود منتظر نمون من نمیام پس فردا قراره برم المان دوست دارم فردا روپیش
خواهرم بمونم.
صدایی از انطرف به گوشش نرسید  ،پس از اندکی سکوت گفت :
_الو ؟ ایدا ؟
ایدا با صدای بغض الودی گفت:
_حاال نمیشه فردا رو پیش رها نباشی ؟ یعنی تولد من واست اینقدر کم ارزشه که
به خاطر خواهرت
نمیای؟ هان ؟ جواب بده رهام.
با عصبانیت کنترل شده ای همان طور که پشت ماشین می نشست گفت:
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_اولندش که اصالً تو واسم اهمیتی نداری که تولدت داشته باشه ! ...دومندشم
هرکی ندونه تومی دونی تمام
دنیای من تو رها خالصه میشه ! می دونی یا نمی دونی ؟
این رو هم مطمئنم که می دونی من حرفم دوتا نیست
حرفم حرفه وقتی میگم نمیام
یعنی نمیـــــام دیگه هم اصرار نکن فهمیدی ؟
ایدا دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد بغض سنگینی راه گلویش را سد کرده بود
و مانع نفس کشیدنش
می شد رهام مثل همیشه غرور و احساساتش را زیر پا گداشته
بود باید جوری این بغض را تخلیه می کرد با
صدای بلندی فریاد کشید و بألخره چیزی
که در دلش سنگینی می کرد را به زبان اورد:

_ازت متنفرم هم از توی عوضی و هم از اون خواهر اشغالت  ،اصالً می دونی چیه ؟ تو
لیاقت با من بودن
ونداری  ....من اگه بخوام صد تا پسر جلوم جون میدن اگه بخوام
مثِ سگ جلوم دم تکون میدن  ،تو تو ی
عوضی فکر کردی کی هستی هااااااان ؟
و بدون اینکه اجازه برای حرف زدن رهام بدهد تلفن را قطع کرد....
باورش برایش سخت بود که ایدا به خودش اجازه دهد اینطور حرف هایی را در برابر
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او به زبان اورد.

چندین بار شماره دی ایدا را گرفت اما جوابش تنها صدای زنی بود که با صدای نازکی
می گفت:
( مشترک
مورد نظر قادر به پاسخ گویی نمی باشد لطفاً دیگر شماره گیری
نفرمائید).
با عصبانیت تلفن همراهش را از ماشین بیرون انداخت  ،در دلش چیزی چنگ
می انداخت  ،انگار تا بر سر
ایدا فریاد نمی کشید و او طلب بخشش نمی کرد دلش ارام
نمی گرفت  ....پایش را روی پدال گاز فشار می داد و
با اخرین سرعت ممکن ماشین را
می راند  ،ناگاه با احساس اینکه کسی جلوی ماشینش است به جای اینکه
ترمز کند بی اراده به سرعت ماشین افزود و کسی که جلوی ماشین بود به چند
متر آن طرف تر پرتاب شد،
سریع ماشین را نگاه داشت و با سرعت پیاده شد  ....دلهره و اضطراب دلش را می لرزاند  ،حتی فکر این
که
کسی را به قتل رسانده هم دلش را به اتش می کشاند.

با دیدن دخترکی چادری که به طرف او می امد نفس عمیقی کشید  ....اما بایاد اوری
اینکه آن دختر بی هوا
جلوی ماشین امد و خودش را بی جهت جلوی ماشین پرت
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کرد خشمش را بیشتر می کرد و در آن موقع که
از ایدا نیز دلخور بود و می خواست این
عصبانیت را سر کسی خالی کند این دختر شده بود فرصتی مناسب
برای خالی
کردن خشم و عصبانیتش......
دخترک  ،لنگ لنگان به سمتش امد و درست روبه رویش با فاصله ای نسبتاً کم قد
علم کرد  ....چهره اش
خیلی مشخص نبود  ،اما نور مهتاب به قدری روشنایی
می بخشید که نگاه گستاخ و چهره ی بی پروای دینا
را در نظر تیز بین رهام جا بی اندازد....
تا خواست دهان باز کند و چیزی بگوید صدای فریاد رهام بلند شد:
_دِ اخه مگه کوری ؟ چرا کلت و انداختی پایین و داری مثل گاو وسط خیابون راه می ری ؟
حتی در آن تاریکی هم چهره ی بهت زده و چشم های گشاده شده اش به خوبی
نمایان بود  ،تا به خود امد
و خواست دهان باز کند دوباره صدای نعره ی رهام به هوا
رفت:

_دِ هرزه ی اشغال مگه کری ؟
صدای نفس های بلند و کشدار دخترک تنها اوایی بود که سکوت بینشان را
می شکست  ،تا خواست دهان باز
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کند و چیزی بگوید سمت چپ صورتش به شدت
سوخت و به طرف راست متمایل شد....

فصل سوم

باورش برایش سخت بود که سیلی خورده  ،گویی در خواب بود  ....تنها کاری که
می توانست در آن لحظه
انجام دهد خیره شدن به چشم های سرخ از خشم و لرزش
محسوس بدن دخترک بود  ....گویی توان راه
رفتن را از او گرفته بودند و کسی پاهایش
را بر زمین میخکوب کرده بود  ،انقدر به دخترک خیره شد
که کم کم از جلوی دیدگانش
محو و به تاریکی شب سپرده شد.
با یاد اوری آن روز انگار دوباره همان خشم به سراغش برگشته بود  ،بی اراده دستی
بر روی صورتش
کشید  ،دیگر اثری از آن سیلی بر گونه اش به جای نمانده بود  ....از
جایش بلند شد وبه طرف حمام رفت،
دلش پر از نفرت بود  ،دلش می خواست گردن آن
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دختر را در دست گیرد و به قدری فشار دهد که صدای
خس خسش به گوش رسد!

قامت بلند و کشیده ی دینا در چاهار چوب در نمایان شد  ،رها با لبخندی که گوشه ی لب داشت به طرف
او رفت و دست یخ زده اش را در دست فشرد.
_خوش اومدی عزیزم  ،وسایلتم با خودت اوردی ؟
دینا سری به نشانه ی مثبت تکان داد و گفت:
_بله اوردم.
رها به طرف مبل ها رفت و همان طور که روی یکی از آنها می نشست گفت:
_لطفاً بشین دینا جان.
دینا به ارامی روی یکی از مبل ها نشست و منتطر به رها چشم دوخت ....رها نفس
عمیقی کشید و شروع
کرد:
_ببینید همون طور که گفتم ما خوانواده ی راحتی هستیم وماهی یکبار  ،حداقلش
ماهی یکبار مهمونی می دیم
و وظیفه ی تو هم تدارکات کار های جشنه و سرپرستی
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بقیه ی خدمتکار ها که فقط زمان مهمانی به مدت
یک شبانه روز اینجا هستن  ....و
همین طور باید بگم اکثر مهمانی های ما هم مختلطِ و حالت پارتی داره ،
و همین طور در رابطه با دانشگاهتم باید بگم که ایرادی نداره که بری ولی سر ساعت
باید برگردی ،
برادرم رو این چیزا خیلی حساسِ  ،و در مورد صدا زنتم اصالً نیازی
نیست منو خانوم  ،خانوم جان ،
رها خانوم و اینا صدام بزنی ! ...فقط بگو رها همین
کافیه ! ....ولی داداشم و اقا صدا کن  ،دلم میخواد
من و تو ،تو این خونه مثل دو تا
دوست باشم تا ارباب و خدمتکار!
نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
_برادرمم االن المانِ و تا شش روز دیگه برمی گرده و من می خوام اون روز و یه مهمانی
بدم  ،لطفاً خودت و
اماده کن.
دینا پا روی پا انداخت و با ارامش ومتانت ذاتی اش گفت:
_من هیچ مشکلی با شرایطتون ندارم  ،فقط تنها چیزی که هست اینه که من برخالف شما ادم مذهبی
هستم
ودر اینطور مهمانی ها نمی تونم جلوی این همه مرد که حال خوبی هم ندارن ظاهرشم  ،ولی قبل از رسیدن
میهمانان من خودم تدارکات جشن رو به نحو احسنت انجام می دم و اجازه هم نمی دم بقیه ی خدمتکار ها
خیلی
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از خودشون کار بکشن و خودشون و خسته کنن و نتونن اون طور که باید از میهمانان پذیرایی کنن  ،شما
که مشکلی با این شرایط نداری ؟!
_هان ؟!
رها که تا کنون آدمی با این خصوصیات ندیده بود تمام مدت گیج و گنگ فقط به او
چشم دوخته بود  ،دینا
خنده ای کرد و گفت:
_فکر کنم متوجه حرفام نشده باشین!

رها به خودش امد و سریع و دست پاچه  ،تند گفت:
_نه اصالً اینطور نیست  ،فقط کمی تعجب کردم ! ...اخه تا به حال ادمی با این
خصوصیات ندیده بودم!!!
نظر منم اگه بخوای نه  ،اصالً از نظر من اشکالی نداره اتفاقاً خیلیم خوبه ! ...فقط اگه میشه یه سوال ازت
بپرسم.
دینا لبخند مهربانی زد و گفت:
_حتماً عزیزم بپرس!
_شما واقعاً توی مهمونیای مختلط شرکت نمی کنی ؟
_مهمونی مختلط اسالمی چرا ! ولی اینی که شما گفتید اسمش پارتیِ!!!
رها خنده ای به مسخره کرد و چیزی نگفت.
نگاهش را روی چهره ی دینا دقیق کرد ،چشمانی متوسط با مژه هایی که نه خیلی
بلند است و نه خیلی کوتاه
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نه خیلی کم پشت و نه خیلی پرپشت  ....بینی نسبتاً
کوچک که قوز کوچکی روی آند خود نمایی می کرد ،
با لب و دهانی متناسب و نسبتاً
گوشتی و با پوستی روشن....
دینا که متوجه ی نگاه خیره ی او شده بود لبخندی به لب اورد و با لحن شوخی
گفت:
_از قیافم خوشتون نیومد ؟!
رها با شنیدن حرف دینا سریع به خود امد و گفت:
_نه اتفاقاً صورت خوبی داری  ،هرچند معمولی اما دوست داشتنی و تو دلبرو  ....تو
صورتت یه
معصومیت خاص که ادم بی اراده ازت خوشش میاد و فکر کنم دلیل این
معصومیت و بی االیشیته!!

دینا خنده ای کرد و گفت:
_خیلی ممنون از تعریفت رها جان  ،صورت من که خیلی معمولیِ ولی صورت شما
واقعاً قشنگِ  ،پوست سفید بینی بی نقص و چشمای درشت سبز لباتم که من فک می کردم ماتیک صورتی
زدی ولی وقتی چند
بار با زبون خیسشون کردی فهمیدم رنگ لب خودته!
رها با ذوق لبخندی زد و چیزی نگفت ،زیاد از چهره اش تعریف می کردند ولی این بار
فرق داشت  ....شاید
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چون مطمئن بود دینا راست می گوید!

با سکوت رها نگاه دینا باز به قاب عکس بزرگ و دو نفره ی رها و برادرش دوخته شد
....چهره ی مرد
بسیار جذاب و خیره کننده بود  ،ولی نگاه دینا به خاطر زیبایی و
جذابیت مرد نبود بلکه به خاطر اشنا
بودن چهره ی آن شخص بود....
اللخصوص برق خاکستری چشمانش که به جز اینکه به چهره اش جذابیت خاصی
داده بود او را خشن تر
نشان می داد.
با شنیدن صدای سرفه ی رها به خود امد ونگاه ازعکس برداشت  ....رها با شیطنت گفت:
_چیشد پسندیدی ؟

دینا با خجالت سرش را پائین انداخت و چیزی نگفت  ،رها از جای برخاست و در
حالی که به طرف راه
پله ها میرفت خطاب به دینا گفت:
_بیا بریم اتاقا رو بهت نشون بدم.

دینا از جای برخاست و در حالی که همچون کودکی به دنبال مادرش می رفت پشت
سر رها حرکت کرد.
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تعداد پله ها حدود 53بود و فاصله ی هر پله با پله ی دیگر حدود  5سانت بود و
سنگش مانند همان
سنگ سفید درون حیاط بود که نرده های ظریف و طالیی رنگی
حفاظ انها شده بود .....

مدل پله ها حالت
گرد و مارپیچی داشت که طبقه ی اول را به دوم متصل می کرد و
دوم را به سوم!

در طبقه ی دوم چاهار در قرار داشت که یکی از انها کمی با بقیه متفاوت بود  ،در
صورتی که آن سه در
خاکستری رنگ بودند با دستگیره ی نقره ای  ،در حالی که آن
در قهوه ای بود با دستگیره ی طالیی!
رها صدایش را صاف کرد و در حالی که به طرف اولین در از سمت چپ می رفت ،
همان طور که در را
باز می کرد خطاب به دینا گفت:
_این اتاق یه جورایی نقش انباری رو داره و هرچیزی که کهنه میشه یا دلمون
و می زنه رو تو این
اتاق می زاریم! ....ما کالً سالی یک بار مبلمانمون و عوض می کنیم و
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مبل های قبلی رو به نیازمندان میدیم
می زاریم این تو  .....تو این اتاق همه چی پیدا
میشه از لباس گرفته تا تخت و کمد !.....

کالً ما ازاون
خوانواده هایی نیستیم که یه لباس که پاره میشه یا درزش کمی باز
میشه رو بدیم روفو کنن یا این طور نیست
که این طور لباسایی یا لباسای کهنه رو بدیم
فقیر  ،همیشه کمک مالی می کنیم یا چیز های نو در اختیارشون
می زاریم  ....برای همین
این اتاق خیلی شلوغ پلوغه و توش هم جور چیزی پیدا میشه  ،تو هم اگه به وسیله
ای نیاز داشتی می تونی از این تو چیزی برداری یا یکی از وسایل اتاقتو عوض کنیو.....
در تمام مدتی که رها حرف میزد دینا با دهانی باز از تعجب به او چشم دوخته بود ( سالی یه بار مبالشون
و عوض می کنن ؟! مگه بی کارن یا پولشون مفت شده ؟ حتماً شده دیگه ! ....لباساشون و روفو نمی کنن
اون وقت من هنوز دارم لباسای خانوم جون و می پوشم) !!!
با این فکر بی اراده خنده ی ریزی کرد که باعث شد رها با تعجب به او نگاه کند ....
دینا سریع خنده
اش رافرو خورد و در حالی که صدایش ا صاف می کرد گفت:
_خب فهمیدم دیگه بریم اتاق بعدی!
رها با لبخندی که بر لب داشت سری تکان داد و همان طور که در را می بست به اتاق
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بعدی نزدیک می شد
با ذوق گفت:
_این یکی اتاقم مال منه!
و دستگیره را پایین کشید  ....دینا در حالی که محو زیبایی اتاق شده بود پشت سر
رها وارد اتاق شد ،
اتاقی بزرگ و زیبا که حدود  63_ 53متری بود  ،یعنی حدود دو
برابر اتاقکی که قبالً درآن زندگی می کرد.

دکوراسیون اتاق ترکیبی از شیری یاسی بود که اتاقی زیبا و آرامش بخش به ارمغان
آورده بود  ،دو کاغذ
دیواری شیری یاسی که طرح های زیبایی هم داشتند نیز زینت
بخش دیوار ها شده بودند و به خاطر
هماهنگی با وسایل درون اتاق فضای زیبایی به
ارمغان آورده بودند.
در کنار اتاق تختی گرد و دو نفره ی زیبایی قرار داشت که رو تختی یاسی رنگی که
روی آن نقشی از
یک پروانه زده شده بود زینت بخش آن شده بود  ....روی روبه روی
تخت خواب عکس
بزرگی از رها خود نمایی می کرد که از سینه به باالی
او گرفته شده بود  ،درآن عکس رها کاله بافتنی
صورتی رنگی به سر داشت و مو
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های لخت و طالیی رنگش را از پایین کاله بیرون ریخته بود و دانه
های برف ریز و
درشت پشت سرش خود نمایی می کردند  ،در کنار پنجره ی اتاق نیز میزی سفید و
گرد
قرار داشت که بر روی آن عکس های متفاوتی خود نمایی می کردند.
رها در حالی که روی تخت می نشست رو به دینا گفت:
_خب ؟ نظرت چیه ؟ اتاقم قشنگه ؟!
دینا در حالی که با لبخند شیرینی حرف او را تأیید می کرد گفت:
_همین طوره  ،اتاقی زیبا و در عین حال بسیار باسلیقه!
رها خنده ای کرد و چیزی نگفت  ....چهره ی بسیار زیبایی داشت به طوری که دینا
بی اراده و بدون
آن که بخواهد به او خیره می شد  ،اللخصوص چشمان درشت و زیبایش
که رنگی خاص و زیبا داشت!
رها از جایش بلند شد و در حالی که به طرف در می رفت خطاب به دینا با لحن شیرینی
گفت:
_بهتره اتاقای دیگه هم بهت نشون بدم بعدشم می شینیم با هم حرف می زنیم!
دینا سری تکان داد وهمراه را از اتاق خارج شد....
اگر نوبتی هم بود حاال نوبت اتاق قهوه ی رنگی بود که از همان اول کنجکاوی دینا را
تحریک کرده بود،
دینا در حالی که با ذوق به در اتاق نگاه می کرد و هر لحظه انتظار ورود
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به اتاق را می کشید با شمیدن سخن
رها همه ی ذوقش فرو کش کرد.
_پووووف  ....این اتاقم که میبینی مال رهام برادرمه که در حاضرمتأسفانه درش
قفله و کلیدشم دست
رهامه و واسه همین االن نمی تونم بهت نشون بدم!
(زکی خیال باطل  ،ما کی شانس داشتیم که حاال داشته باشیم ؟ واال) !
رها در اخرین اتاق را باز کردو در حالی که بالبخند به چهره ی دینا خیره بود گفت:
_جیجیجیجینگ  ،واین هم اتاق تو ....قشنگه نه ؟!
دینا در حالی که سعی داشت بغضش را پشت نقاب بی تفاوتی پنهان کند با لبخند
کمرنگی که بر لب اورده
بود گفت:
_اوهوم عالیه خیلی قشنگ و ارامش بخشه!
باورش برایش سخت بود که اتاق یک خدمتکار این گونه باشد  ،اتاقی بزرگ حدود43
متر که ترکیبی از
سفید و سبزابی بود و فضایی سفید وارامش بخش به ارمغان اورده
بود  ،و البته چیزی که آن اتاق را زیبا
تر و دلباز تر نشان می داد پنجره ی قدی نسبتاً
بزرگی بود که به اتاق روشنی می بخشید.
رها در حالی که به طرف کمد سفید سبزابی گوشه ی اتاق می رفت گفت:
_اینم کمدته  ،لباساتو بچین این تو.
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دینا با پوزخندی که ناخواه گوشه ی لبانش جا خوش کرده بود به رها که پشتش به
او بود خیره شد....
کلمه ی «لباساتو» دائماً در سرش تکرار می شد  ،رها فکر می کرد او چند لباس دارد ؟
تمام لباس هایش با
بعضی لباس مادر و خانم جونش روی هم  1_1تا می شد  ،پوز خندش به خاطر مسخره کردن رها نبود
بلکه
به خاطر نداری خودش بود و بس ....
هرگز عادت نکرده بود کسی را تحقیر یا مسخره کند ولی زندگی
خودش پر از تحقیر
و مسخره بود  ،پر از لبخند هایی که تا اعماق وجودش را به اتش می کشاند ولی چاره
ای جز سکوت کردن نداشت.
با صدای رها که متعدد او را صدا می زد نگاهش را از پرز های قالی کوچکی که
روی پارکت های
ارده ای رنگ اتاق گرفت و به او دوخت  ....رها لبخند زیبایی بر لب
اورد و گفت:
_هیچ فهمیدی چی گفتم ؟

دینا که هیچ چیز از حرف های رها نفهمیده بود تنها سری به نشانه ی تأیید تکان داد
 ،رها ادامه داد:
_خب داشتم می گفتم همه ی اتاق ها مجهز به سرویس بهداشتین و هرچیزی توشون پیدا میشه  ،حتی
نوار
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بهداشتی!
سپس چشمکی زد و با خنده گفت:
_البته تو اتاق رهام یافت نمیشه!
(نه جون ما ! بیا و بشه) !

رها همه ی اتاق ها را تک به تک به دینا نشان داد و توضیح مختصری هم در مورد
تمام اتاق ها نیز داد،
خانه بزرگ بود و دوبلکس برای همین اتاق های زیادی در خود
جای داده بود  ،هرچند رها طبقه ی سوم
را به او نشان نداد و گفت:
_اجازه نداری هرگز به طبقه ی باال بری  ،یعنی رهام نمی زاره منم االن حدود 01
سالی میشه به اونجا
نرفتم!
در ما بین اتاق ها چند اتاق بیش از همه نظرش را جلب کرد  ،یکی اتاق رها بود یکی
اتاق مطالعه ی رهام
و دیگری کتابخانه و سالن ورزشی که یک باشگاه را در خود
جای داده بود!

********

یک هفته از امدنش به آن خانه می گذشت و امروز روزی بود که رهام از المان برمی گشت
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و یک ساعتی
میشد که رها و راشا پسرخاله اش برای اوردن او به فرود گاه رفته
بودند  ،در این یک هفته با رها صمیمی
تر شده بود و نسبت به او احساس خوبی داشت.

برای بار چاهارم به خودش در قاب شیشه ای روبه رویش خیره شد  ،قیافه اش شبیه
مادربزرگ های قصه
گو شده بود !! ،به خاطر اینکه نمی توانست تمام روز با چادر کار
کند لباس خانم جون خدا بیامرزش را که
زن کپلی هم بود پوشیده بود  ....لباس حتی
برای خود خانم جونش که زنی قد بلند ودرشت بود گشاد بود
چه رسد به دینا!
بلندی لباس تا کمی پائین تراز زانوانش می رسید وطرحی از گل های ریز ریز بنفش
روی آن پارچه ی یاسی
رنگ خود نمایی می کرد  .لباس لباسی راسته و صاف بود که
تمام برامدگی هایش را میپوشاند و دامان قهوه
ای رنگ چین چینیو بلندش نیز کامالً
فرم پاهایش را پوشانده بود و روسری نخودی رنگش را دو دور
دور گردنش پیچانده
بود و تمام موهایش را در زیر آن مخفی نموده بود  ....در حالی که با لبخند به دینای
با مزه ی درون قاب شیشه ای نگاه می کرد زیر لب با خودش گفت:
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_فک کنم این یارو رهام با دیدن من هنوز نیومده برگرده ! ،بنده خدا اونجا همش
دخترای بور و تر گل
ور گل دیده و حاال......
با شنیدن صدای اف اف به حرفش خاتمه داد و با سرعت از پله ها پایین رفت  ،با
دیدن چهره ی ذوق
زده ی رها از پشت ایفون بدون اینکه اف اف را جواب دهد در را
باز کرد  ....در حالی که روسریش
کمی جلو تر می کشید در قهوه ای رنگ را باز کرد و
منتطر ورودشان پشت در ایستاد  ،با شنیدن صدای
خنده های راشا که با رها  ،رهام
را دست می انداختند  ،ضربان قلبش باال گرفت  ،نمی دانست چرا اما استرس
و اضطراب
در کمتر از یک دقیقه همه به سمتش حجوم اورده بودند.

اول از همه رهام وارد خانه شد و بدون اینکه حتی نیم نگاهی به دینا که سرش را
زیر انداخته بود بی اندازد
و یا جواب سالم ارام زیر لبی او را دهد بی تفاوت از کنارش رد
شد  ،پس از ان هم رها و راشا وارد
شدند ،دینا پس از انکه انان را تا میهمانخانه
راهنمایی کرد به درخواست رها برای اوردن کیک و قهوه
که از قبل امده کرده بود به
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طرف اشپز خانه رفت.

بشقابی که پر بود از کیک های فنجانی کوچک و خوشمزه را در کنار فنجان های
قهوه در گوشه ای از
سینی گذاشت  ،روسری اش را کمی جلو تر کشید و سینی
چای را برداشت و به ارامی از اشپز خانه
خارج شد.
رهام ضربه ارامی به پس گردن راشا وارد کرد و با حرص گفت:
_دِ اینقد زر نزن دیگه بابا عصبیم کردی اه!
راشا ابرویی باال انداخت و با خنده گفت:
_داداش شما همیشه اعصابت چیز مرغیِ اینکه به من ربطی نداره!
جواب این حرفش تنها اخم و نگاه خشماگین رهام بود  ،رهام نگاه از او گرفت و به
پیش رویش چشم
دوخت که نگاهش برای بار دوم به ان دخترک خدمتکار افتاد  ،اینبار
با دقت بیشتری به او خیره شد به
نظرچهره آن دختر خیلی اشنا می امد گویا او را
جای دیگری مالقات کرده بود!

با چشم هایی ریز شده و نگاهی مشکوک باری دیگر از باال تا پایین دخترک را برانداز
کرد  ،خواست نگاه
از او برگیرد که به یاد اورد  ،ان شب برای بار هزارم دوباره در ذهنش
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تداعی شد  ،او همان دختر بود
همان شخصی که به خود جرعت داد به او سیلی
زند.

نمی توانست باور کند این دختر همان دختر است  ،همان دخترک گستاخ چادری که
در این مدت تمام فکرش
را به تالفی سیلی او سپری کرده بود اکنون با این لباس
های گشاد در مقابل او ایستاده بود و به عنوان
خدمتکار در خانه اش زندگی می کرد ،
تنها کاری که می توانست انجام دهد این بود که با چشمانی گرد از
تعجب به او خیره شود
....

دینا به خوبی می توانست سنگینی نگاه رهام را روی خودش احساس کند اما به هیچ
وجه جرعت باال اوردن
سرش را نداشت چون دیگر به یاد اورده بود ان مرد کیست و
اکنون معنی نگاهش را به خوبی می دانست ،
مطمئناً رهام هم اندازه و شاید هم
بیشتر از دینا عصبانی و خشمگین بود....

رهام در حالی که هنوز مو شکافانه نگاهش را به دینا دوخته بود به ارامی از جای بر
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خاست و در حالی
که لحظه به لحظه پوزخند گوشه ی لبش پر رنگ تر می شد به دینا
نزدیک ترشد  ....با هر قدمی که رهام
پیش می گذاشت دینا قدمی به عقب برمی داشت
و این باعث می شد پوزخندِ گوشه لب رهام پر رنگ تر شود...
در حالی که نگاه تمسخر امیزش را به دینا دوخته بود با صدایی که تمسخر در آن به
وضوح موج می زد گفت:
_بـــــــه بــــــــه خـــــــانــم شما کجا این جا کجـــا ؟! تو اسمونا دنبالت می گشتم
اینـــجا تو خونــــــه ی
خودم پـــــیدات کردم!!!
رها نگاهش را با تعجب بین رهام و دینا می چرخاند  ،راشا دیگر تاب نیاورد و با تعجب
پرسید:
_رهــــام ؟ شما همدیگه رو می شناسید ؟!
رهام در حالی که با پوز خند نگاهش را به دینا دوخته بود با لحن مسخره ای گفت:
_بهش که نمیشه گفت شـــــنـاخــتــن ولی خب همدیگه رو یکبار مالقات کردیم
فکر کنم حدود  1_7روز
*+پیش بود که ایشون یه خاطره ی خیلی خوب از خودشون در
ذذهن من به جای گذاشتن و منم می خوام اون
شب رو براشون جبران کنم  ،نظرتون
چیه خانمِ  ....راستی اسمت چی بود ؟!
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دینا در حالی که نگاهش را به یقه ی لباس رهام دوخته بود محکم ناخن هایش را در
کف دستش فرو برد
همیشه از اینکه کسی اورا تحقیر کند ویا اورا به مسخره بگیرد
بیزار بود  ....از نگاه ها و پوزخند های تحقیر امیزی که غرورش را به اتش میکشید متنفر بود  ،این نگاه
ها  ،این پوزخند ها و این حرف زدن
او را به یاد خاطرات نه چندان شیرین بلکه تلخ دوران نوجوانی اش در خانه ی عمویش می انداخت....

با شنیدن صدای نسبتاً بلند و خشن رهام بی اراده نگاه خشمگین و پر از نفرتش را
به چشمان پر تحقیر
رهام دوخت و در حالی که سعی در مخفی کردن خشــم و
نفـــرت در نگاهش را داشت با نیشخندی نه
چندان دوستانه گفت:
_دینا....
رهام همانطور که نگاه پر خشمش را به دینا دوخته بود خطاب به رها گفت:
_همین امشب مهمانی میدی درسته ؟
_همین طوره  ،چرا می پرسی ؟!
_مهمونا ساعت چند میان ؟
_ 8 .....
رهام نگاه از دینا گرفت و در حالی که روی مبل می نشست گفت:
_خدمتکارا ساعت چند میان ؟
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_تا همین نیم ساعت دیگه  ....حاال میشه بگی این سؤاال واسه چیه ؟
رهام در حالی که به دینا اشاره می کرد تا قهوه ها را بیاورد گفت:
_بگو فقط سه تاشون بیان به اون دو تا نیازی نیست.
رها با شنیدن این حرف رهام متعجب گفت:
_چــــــــــــــــــی ؟؟؟!!!!
_همون که شنیدی نیازی به اون دو تا نیست.

رها با حرص گفت:
_میشه بگی این حرف یعنی چی ؟ همیشه  1نفر میومدن ولی ایندفعه چون
مهمونی و لواسون نگرفتیم
مجبور شدم کمتر مهمون دعوت کنم تا مزاحمتی برا
همسایه ها نداشته باشن واسه همین فقط به  5تا خدمتکار
گفتم بیان بعدشم
زمانی که دریا جون اینجا بودم همیشه میهمانی هایی که اینجا برگزار میشد مثل االن بود!
رهام با حرص گفت:
_اولندش دریا خانوم پیر بود دومندشم اینقد حرف نزن فکت خسته میشه!

فصل چهارم
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با این حرف رهام راشا که منتظر بود فرصتی برای عوض کردن جو پیدا کند پقی زد زیر
خنده  ،رها
با حرص نگاهش را به راشا دوخت و با لحن مسخره ای گفت:
_هه هه هه هه ! ...میشه دقیقاً بگی کجاش خنده داشا ما هم بخندیم ؟!
_عزیزم شما هنوز کودک محسوب میشی برا همین اگه بهتم بگم باز نمی فهمی...
رها در جوابش فقط نگاه پر حرصش را به او دوخت و سپس رو به رهام ادامه داد:
_اقا رهام اولنــــــــــدش اگه فقط  3تا خدمتکار باشه بی کالسِ دومنــــــــــدش اگه
دریا جون پیر بود
دینا اصالً تو مهمونیا شرکت نمی کنـه!!!
_چـــــــــــــــــــــی ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
_همون که شنیدی ! ...پس فکر کردی خدمتکارا چرا هنوز نیومدن ؟
رهام بدون توجه به سؤال رها گفت:
_اونوقت میشه بگی دلیلش چیه ؟
_بله چرا نشه ؟!  ...دینا یه سری عقاید داره که به خاطر اون عقایدش توی مهمونیا
شرکت نمی کنه....
رهام پوخندی زد و با حرص به دینا که مشغول جمع کردن فنجان ها بود نگاهی
انداخت....
دوباره نگاهش را به طرف رها سوق داد  ،در حالی که به طرف اتاق مطالعه اش
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می رفت خطاب به رها
گفت:
_رها بیا تو اتاق کارت دارم.......

************

دینا کالفه نگاهش را به سقف سفید که در تاریکی اتاق خاکستری به نظر می امد
دوخت دلش گرفته بود
از همه چیز و همه کس  ،دلش اغوش می خواست  ،اغوش پر
مهر و ارامش بخش خانم جونش  ،اغوش گرم
وامن پدرش و نگاه مهربان مادرش که
اکنون تمام این ها از او دریغ شده بود.....
خسته و کالفه همانند جنینی در گوشه ای از تخت در خود جمع شد  ....در آن لحظه
تنها چیزی که سکوت
و ارامش اتاق را بر هم می شکست صدای گوش خراش موسیقی
بود  ....حرف های رهام دوباره در گوشش
تکرار شد حرف به حرف و کلمه به کلمه ،
پس از خارج شدن رها از اتاق رهام از دینا خواست به اتاقش
برود و شرایط کار را
برایش توضیح داد.....
تقه ای به در زد و با کسب اجازه از رهام وارد شد...
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_بشین....
_ممنون راحتم...

رهام سرش را باال اورد و در حالی که با خشم به او نگریسته بود گفت:
_عادت ندارم یه حرفی و دوبار تکرار کنم پس وقتی گفتم بشین یعنی بی چون و چرا بشین  ،فهمیدی یا
نه ؟
تن صدایش با هر کلمه باال تر می رفت  ....دینا بی حرف روی صندلی رو به روی رهام
که یک میز فاصله
بین آنها بود نشست.
رهام در حالی که شقیقه هایش را مالش میداد شروع کرد:
_رها در رابطه با شرایط کار کردنت در این خونه بهت چیزایی گفته درسته ؟
_بله  ،همینطوره
_اما شرایطی که اون گفته با شرایطی که من میگم کمی متفاوته پس خوب گوش
بده که بعداً کار اشتباهی
نکنی بعدشم بگی من نگفته بودم!
دینا به سر تکان دادنی بسنده کرد و چیزی نگفت  ....رهام نفس عمیقی کشید و
ادامه داد:
_اون طور که از رها شنیدم دانشگاه میری  ،منم مشکلی با این قضیه ندارم ولی یه
چیز که من خیلی روش
حساسم و واسم مهم زمانِ  ،یعنی چی ؟ یعنی مثالً تویی
که ساعت  7صبح تا  00دانشگاهی این ساعت 00

62

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

نباید بشه یازده و نیم  ،مثالً  ..من
که ساعت  1از شرکت بر می گردم سر ساعت  1333نه کم تر نه بیشتر میز
ناهار
بایــــد چیده شده باشه یا سر ساعت  4333حمام من بایــــد اماده باشه سر ساعت 1303
دقیقه میز شام
بایــــــد چیده شده باشه  ،قهوم سر ساعات  7 ، 73055صبح و ساعت 03
شب بایـــــد اماده باشه  ...اینکه از زمان بندی.....
من همینطور که روی زمان خیلی حساسم تمیزو مراب بون هم خیلی واسم اهمیت
داره ( خب به من چه ؟
خوش به حال ننت که بچه به این خوبی داره  ،واال ! )  ،خونه
همیشه باید تمیز باشه سنگ فرش ها همیشه
بایــــــد برق بزنه شیشه ها ،
میزاها و ....باید هر روز گرد گیری بشه  ،هر روز صبح سر ساعت 7305
که من میرم شرکت کفشام باید واکس زده و تمیز جفت شده جلو در باشه فقط
می خوام ذره ای کثیف یا
خاکی باشه اونوقت من می دونم وتو  ....لباس ها چه لبالس
من چه رها باید هر روز صبح اتو کشیده باشه
اونم با خط اتو!....

رهام نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
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_زمانی که بهت دستوری دادم بی چون و چرا بی اما و اگر بایــد انجام شه  ،زمانی
که صدات زدم باید
سریع بیای  ....همیشه با اجازه وارد اتاقم میشی و با اجازه خارج
میشی....
و درضمن  ،فقط می خوام پاتو بزاری طبقه ی سوم اونوقت من می دونم وتو  ....همین طور
در مورد اون شب
نمی خوام کسی چیزی بفهمه  ....خرفهم شد ؟
با حرص ناخن هایش را در کف دستش فرو برد و در حالی که سعی داشت عصبانیت
مشهود
در صدایش را پنهان کند با صدای ارامی گفت:
_بله...
رهام در حالی که نیم رخ سمت چپش را به طرف دینا اورده بود و گوشش را به او
نزدیک کرده و بود گفت:
_چی ؟ صدات و نشنیدم بلند تر بگو!
دینا با عصبانیت نگاهش را به دفتر دستک های روی میز دوخت و چیزی نگفت که با
شنیدن صدای نسبتاً بلند
رهام که گفت:
_ نشنیدم صداتو....
با حرص و صدایی بلند تر از قبل گفت:
_بله...
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رهام پوز خندی زدو گفت:
_افرین حاال شدی یه دختره خوب  ....می تونی بری....
دینا روی تخت دراز کشید ودر حالی که گوش هایش را به خاطر صدای بلند موسیقی
گرفته بود با ناله
گفت:
_اه لعنتیا ساعت دوازده یازده شبه پس کی می خوان گورشون و گم کنن  ،مفت خورا!...
غلت دیگری بر روی تخت زد  ،به قدری خسته بود که حتی توان باز نگه داشتن پلک
هایش را هم نداشت چیزی نگذشت که خواب او را در اغوش کشید و به سیاهی فرو رفت....
با نوازش دستی بر روی صورتش به ارامی پلک هایش را گشود  ،با دیدن نگاه سبز
و غمگینی که او را می نگریست سریع پلک هایش را تا اخر باز کرد و روی تخت نشست  ،متعجب به رها
چشم دوخت و با تعجب گفت:
_چیزی شده رها جون ؟ !
رها لبخند کم رنگی زد و گفت:
_نه عزیزم چیزی نشده فقط  ....فقط....
_فقط چی رها ؟!
رها نفس عمیقی کشید و گفت:
_دینا جون رهام پائین باهات کار داره  ....بیا با هم بریم پایین ....
دینا سری تکان داد و در حالی که روسریش را درست می کرد دستی به مانتویش
کشید و خواب الود گفت:
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_بریم.....

(اخه این پسره ی عقده ای این وقت شب با من چیکار داره ؟ اه)
راشا با حرص و عصبانیت گفت:
_د اخه چه مرگته ؟! ...مگه این دختره چه هیزم تری به تو فروخته که این طوری
می کنی ؟
رهام کالفه دستی بین موهایش کشید و گفت:
_راشا...
_هان ؟
_لطفاً خفه شو!...
راشا با حرص خنده ای کرد و خواست چیزی بگوید که رها گفت:
_ما اومدیم....
رهام نگاهی به رها انداخت و سپس روبه دینا گفت:
_دینا...
(بچه پررو چه زودم پسر خاله شد)
_بله اقا ؟
نگاهش را دور تا دور خانه گرداند و گفت:
_این خونه تا فردا قبل از بیدار شدن من بایــــد تمیز شده باشه  ،فهمیدی ؟

دینا متعجب نگاهش را دور تا دور خانه گرداند و گفت:
_چی ؟ تا فردا ؟ پس بقیه خدمتکار ها کجان ؟
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رهام پوزخندی زد و گفت:
_منتظر موندن تو بیدار شی بعداً برن!

دینا بی توجه به رهام متعجب نگاهی به رها انداخت و گفت:
_یعنی من باید تنهایی اینجا رو تمیز کنم ؟!
رهام_ نه منم می مونم کمکت می کنم!
دینا در حالی که سعی می کرد خودش را متعجب نشان دهد گفت:
_واقعاً ؟!!!
رهام با حرص پوزخندی زد و خواست چیزی بگوید که رها گفت:
_من کمکت می کنم عزیزم....
رهام پوزخندی زد و گفت:
_شما بیخود می کنی!...
راشا _ تو چقدر بی ادب شدی!...
_شما دخالت نکن....
دینا رو به رها لبخندی زد و گفت:
_عزیزم تو برو بخواب من خودم تنهایی از پس همه ی کارا بر میام  ،ممنون واسه این
که نگران منی....
رها با ناراحتی به دینا نگاه کرد و چیزی نگفت  ....دینا در حالی که نگاهش را به یقه
ی لباس رهام دوخته بود با لحنی جدی و محکم گفت:
_اقا رهام شما هم نگران نباشید  ،صبح تا قبل از بیدار شدن شما و رها جان خونه
رو مثل اولش می کنم....
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_بایدم بکنی!

رها با حرص به رهام چشم دوخت و در حالی که سعی می کرد حرص در صدایش را
مخفی کند خطاب به
دینا و راشا گفت:
_شب به خیر....
خواست به طرف پله ها برود که رهام با عصبانیت مچ دستش را گرفت و در حالی
که دهانش را به الله ی
گوش او نزدیک می کرد با خشم اما ارام گفت:
_نشنیدم به منم شب به خیر بگی....
رها در حالی که سعی می کرد دستش را ازاد کند با عصبانیت گفت:
_ولم کن....
_بگو شب بخیر بعد می زارم بری...
_ولم کن وحشی دستم  ،اخ!...
_نــــــچ  ،اول شب به خیر!...

رها در حالی که بغض گلویش را می فشرد به ارامی شب به خیر گفت و دستش را از
دست رهام بیرون کشید و با سرعت به طرف پله ها رفت...
راشا نگاهش را از رها گرفت و با خشم به رهام دوخت  ،در حالی که سعی می کرد
تن صدایش را باال نبردبا خشم گفت:
_به این بچه چیکار داری ؟!
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_راشا چند بار باید بهت بگم خفه شو ؟
_هر چند بار که عشقـتـه بگــو!...
رهام کالفه نفسش را بیرون داد و رو به دینا گفت:
_دینا راشا رو تا اتاق مهمان راهنمایی کن...
راشا در حالی که کتش را در می اورد گفت:
_اولندش اگه بخوام برم بخوابم هم اتاق مهمان و می دونم کجاست هم اینکه لمس
نیستم  ،دومندشم منم تصمیم گرفتم بیدار بمونم به دینا....
نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
_کمک کنم...
رهام با شنیدن این حرف راشا پوزخند صدا داری زد و در حالی که کالفه دستی بین
موهایش می کشید گفت::
_راشا  ...تو واقعاً دیوونـــــه ای!...

_خب اره مگه خبر نداشتی ؟!...
رهام با حرص نفسی عمیق کشید و گفت:
_باشه هر جور میلته!...
و به طرف پله ها رفت  ،هنوز دو پله بیشتر طی نکرده بود که ثانیه ای ایستاد  ....پله
ای به عقب روی پاشنه ی پا برگشت
و در حالی که پوز خندی گوشه ی لب داشت گفت:
_راستی راشا...
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_هـان ؟
_خوب تمیز کن...
راشا با حرص و صدای نسبتاً بلندی گفت:
_چـــــــــــی گفتی ..؟؟!!
رهام تنها چشمکی زدو بی توجه به راشا در حالی که میخندید به طرف اتاقش گام برداشت....
دینا نگاه از رهام گرفت و رو به راشا گفت:
_اقا راشا حاال که اقا رهام خوابیدن شما هم دیگه بهتره برید بخوابید...
راشا متعجب گفت:
_برم بخواابم ؟! چرا ؟؟!!
دینا با تعجب گفت:
_یعنی چی چرا ؟! یعنی شما واقعاً قصد دارین تو تمیز کردن خونه به من کمک کنید ؟!!!
_مگه تو انتظار دیگه ای داشتی ؟!

_خب  ...خب من فک کردم دارید قپی میاین!
_چـــــی ؟! اخه دختر این چه حرفیه که تو می زنی ؟
دینا سرش را پایین انداخت و گفت:
_در هر حال اگه می خواید برین بخوابین برین  ،من خودم به تنهایی از پس همه ی کارا
بر میام!...
_ااااااه دختــــر تو چقدر حرف می زنی میگم که  ...می خوام کمکت کنم!
(نه مثل اینکه واقعاً جدیه) !
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راشا در حالی که استین هایش را باال می زد با لحن داش مشتی گفت:
_خیله خب رِئیس حاال بایستی از کجا شروع کنیم ؟!
دینا خنده ای کرد و گفت:
_اقا راشا واقعاً شرمندم می کنید  ،اما اگه خستـ....
هنوز حرفش تمام نشده بود که راشا با کالفگی گفت:
_اااااه تو چقد غر می زنی ! ..حاال اگه رها بود خودش می نشست اینجا و از خدا
خواسته منو کار می فرموند..
بعد در حالی که سرش را می خاراند با لبخند و به ارامی گفت:
_هر چند من خودم از رها بد ترم!..
دینا بی توجه به حرف راشا با جدیت گفت:

_اقا راشا اول یه سینی بزرگ از تو اشپز خونه بردارید این جامارو جمع کنید بیارید
بدین من بچینم تو ماشین  ...دستتونم درد نکنه ممنون...
راشا همان طور که از این تغیر  013درجه ای دینا تعجب کرده بود تنها بی حرکت سر
جایش ایستاد و به دینا که به طرف اشپز خانه می رفت چشم دوخت!...
دینا دستمالی بر روی ظرف کشید و آن را درون ماشین گذاشت  ....کالفه خمیازه
ای کشید و همان طور که دستش را روی زانویش می گذاشت از جا برخاست که نگاهش
به راشا که با ذوق به او خیره شده بود افتاد  ...متعجب نگاهی به سر و وضع خود
انداخت  ،نه ! چیزی نشده بود لباس هایش هم سالم بودند  ....نگاهش
را از لباس خانم جونش گرفت و همان طور که به یقه ی لباس راشا دوخته بود گفت:
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_اقا راشا چیزی شده ؟ من کاری کردم ؟!

راشا خنده ای کرد و همان طور که به ماشین ظرف شویی اشاره می کرد گفت:
_تموم شد ؟!..
_چـــی ؟
راشا نفسش را کالفه بیرون داد و گفت:
_دختر چقدر تو پرتی ! ..ظـــرفا رو میگم دیگه!..
_اها !..بله خدا رو شکر تموم شد..
بعد نفس خسته ای کشید و گفت:

_ولی هنوز گرد گیری و جارو مونده و جم و جور خونه...
با این حرف دینا به  1ثانیه نکشید لبخند از روی لب های راشا ماسید و تمام ذوقش
فرو کش کرد و جایش را به کالفگی و افتادگی شانه هایش داد....
دینا لبخندی زد و با لحن تشکر امیزی گفت:
_اقا راشا بابت همه ی کمک هاتون ممنون  ...ولی االن دیگه خیلی خسته اید بهتره
برید بخوابید از صبح که اومدید اینجا هنوز نخوابیدید  ...تا همین جاشم کلی منت سرم
گذاشتید به خدا شرمندتونم بهتره دیگه برید بخوابید ساعت  1صبحه...
راشا از این همه تشکر دینا با ذوق لبخندی زد و در حالی که یکی از ابرو های خوش
حالتش را باال انداخته بود با لحن شوخی گفت:
_همه ی حرفای شما درست ولی این دلیل نمیشه که من وسط کار جا بزنم که
!...یا باید از همون اولش نمیومدم یا حاال که اومدم تا اخرشو برم  ،درست نمیگم
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دینــــا خانـــــم ؟!

دینا فقط قدر دانانه به او چشم دوخت و چیزی نگفت....

************

دینا خمیازه ای کشید و نان راهم در کنار تخم مرغ و مربا و پنیر روی میز گذاشت ....
دوباره خمیازه ای کشید و برای بیدار کردن رهام و رها به طرف پله ها گام برداشت ....
بدنش به قدری خسته بود که از وقتی بیدار شده بود تا ساعت 4صبح بدون ذره ای
استراحت همراه با راشا خانه را تمیز می کردند....
تقه ای به در اتاق رها زد اما مثل روز های دیگر جوابی نشنید  ،هر چند می دانست
فایده ای ندارد و او قرار نیست اینطور بیدار شود اما با این همه ضربه ی دیگری هم
به در وارد کرد که جوابش تنها سکوت بود...
نفسش را کالفه بیرون داد و وارد اتاق شد  ،رها در حالی که خرس پشمالوی
سفیدش را مثل همیشه در اغوش کشیده بود به خواب رفته و مانند جنینی در
گوشه ی تخت در خود جمع شده بود...
بی اراده لبخندی روی لب هایش نشست  ،چهره اش از همیشه معصومانه و بچگانه
تر به نظر می رسید!..
به ارامی در کنار تختش زانو زد و دستش را نوازش گونه روی موهای نرم و طالیی
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رنگ رها کشید ،رها تکان کوچکی خورد و اخم ظریفی میان دو ابرویش نشست ....
از انجایی که اصالً حوصله نداشت و به شدت خوابش می امد بازو های ظریف رها را
گرفت و به ارامی تکانی داد اما تغییری در وضعیت رها ایجاد نکرد  ،نفسش را کال فه
بیرون داد و اینبار باشدت بیشتری تکانش داد که باعث شد رها تکان کوچکی بخورد
و پتو را روی سرش بکشد....
رها_ اااااه  ،ولـم کـــن جـون مـادرت دیــــنا!..
دینا با حرص پتو را از رو ی صورتش کنار زد و گفت:
_اِاِاِاِاِ  ،یعنی چی ولم کن ؟ بلند شو باید بری دانـشگاه...
_ااااه دینا گیر دادیا اصن نمی خوام برم..
_تو بیخود کردی نمی خوای بری ! ..باز کن این چشاتو تا از حدقه درشون نیاوردم!
رها به ارامی الی پلک هایش را باز کرد که نگاهش به نگاهی خواب الود تر از خودش
افتاد  ،با دیدن قیافه ی دینا با ان روسری کج و کوله و چشم ها ی پف کرده و خواب
الود لبخندی روی لب هایش نشست  ....در حالی که با لبخند دندان نمایی به دینا
خیره شده بود با صدایی که رگه های خنده در ان موج می زد گفت:
_دینا  ،یه نیگا به خودت تو اینه انداختی ؟!
دینا متعجب دستی به سر و رویش کشید و گفت:
_نـه  ،چرا ؟؟!!!
رها خنده ای کرد و گفت:
_نمیدونم اگه یه نیگا تو اینه به خودت بندازی اونوقت می فهمی!...
دینا به طرف اینه رفت و نگاهی به خودش انداخت  ...چهره اش واقعاً خنده دار
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شده بود  ....با شنیدن صدای خنده ی رها با حرص به طرف او برگشت و گفت:
_اااه  ،بلند شو دیگه رها  ...ایـششش....

فصل پنجم

و بدون اینکه دو باره به رها نگاهی بی اندازد از اتاق خارج شد و به طرف اتاق خودش
گام برداشت  ....وارد اتاق شد و به طرف اینه رفت  ،لبخندی به پهنای صورتش
نشست  ،چهره اش واقعاً خنده دار شده بود  ....چشم های پف کرده و چهره ای
خواب الود  ،باالی روسری اش هم کج و کوله شده بود و گره روسریش هم به جای
اینکه زیر گلویش باشد سمت چپ صورتش بود...
_هه ! ..رها بیچاره حق داشت بخنده!...
روسریش را از سرش باز کرد و دستی ما بین مو های پر پشتش کشید  ....لبخندی
روی لب هایش نشست  ،نوازش موهایش را دوست داشت ....
مو هایش بلند و پرپشت و همین طور لخت به رنگ مشکی بود..
نگاه از اینه گرفت و به ساعت دوخت " "6353کالفه نفسش را بیرون داد و به طرف
کمد رفت مثل همیشه مانتو شلوار مشکی رنگش را پوشید و از روی چوب لباسی
مقنعه ی همرنگش را به سر کرد  ....چادرش را برداشت و دوباره
روبه اینه ایستاد لبخندی به خود زد و رو به خودش در اینه گفت:
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_موفق باشی دیـنا خـانم گــــل!...
چادرش را هم به سر کرد و بعد از برداشتن کیفش از اتاق خارج شد و به طرف
اتاق رهام قدم برداشت  ....تقه ای به در زد اما جوابی نشنید مشتش را باال برد
و چند ضربه ی پی در پی دیگر هم به در وارد کرد اما جوابش باز هم سکوت بود....
کالفه نفسش را بیرون داد و وارد اتاق شد که همان دم در با دیدن اتاق خشکش زد،
اتاق به قدری بزرگ و با شکوه بود که حتی قدرت پلک زدن هم از او صلب شده بود
...
اتاقی بزرگ حدود  13_ 73متر با کاغذ دیواری های شیک و زیبای کرم شکالتی که
طرح های زیبایی روی ۀن خود نمایی می کرد و از ظاهرشان معلوم بود باید گران قیمت
باشند...
وسایل درون اتاق خالصه می شد در یک تخت شیک و دو نفره که رو تختی کرم رنگ
و زیبایی زینت بخش آن بود و دو عسلی کنار تخت  ،میز مطالعه ی چوبی و قهوه ای
رنگ درست همانند همان میزی که در اتاق مطالعه قرار داشت و میز توالت و یک
دراور همرنگش  ،و کمد دیواری که سه در داشت ولی چیزی که بیش از همه نظرش
را جلب و کنجکاویش را تحریک کرده بود دیواری بود که پشت تخت قرار داشت و تماماً
با پرده ای از ترکیب رنگ کرم شکالتی پوشانده شده بود....
با یاد اوری رهام و دانشگاهش هـیــنی کشید و سریع به طرف رهام رفت ...
همانطور که باالی سرش ایستاده بود با لحن ارامی گفت:
_اقا  ...اقا  ...اقا  ،نمی خواید بیدار شید ؟
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کالفه نفسش را بیرون داد حتی یک تکان کوچک هم نخورده بود ( د لندهور پاشو
دیگه ! دیشب من و راشای بد بخت و وادار کردی تا کله سحر کار کنیم اونوقت حاال
تو اینجا تمرگیدی ؟ )  ....کالفه نفسش را بیرون داد و با صدایی بلند تر از قبل
گفت:
_اقا  ...اااه اقــــا  ...اقـــــا رهـام  ...اقــــــا!...
به ارامی الی پلک هایش را باز کرد و نگاهی به دینا انداخت...
_سالم صبح به خیر  ،دیشب خوب خوابیدید اقـا ؟
رهام بدون اینکه جوابش را بدهد همان طور که روی تخت نیم خیز می شد گفت:
_تو می تونی بری من بعداً میام...
_بله اقا...
و بدون حرف دیگری از اتاق خارج شد ( ایششش مرتیکه ایکـــبیری ! ...می مردی جواب
سالمم و بدی ؟ بیشعور بی فرهنگ بی لیاقـــت ) با حرص نفسش را بیرون داد و به
طرف راه پله ها روانه شد....
رها سر میز نشسته بود و مشغول خوردن صبحانه بود دینا به طرف او رفت و با لبخند
گفت:
_بالخره از رخت خوابت دل کندی ؟
_از روی ناچاری!
دینا خنده ای کرد و چیزی نگفت که رها دوباره گفت:
_هی خاله سوسکه می بینم روسریتو درست کردی!
_هه هه هه چقد تو بامزه ای!...
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_نمی دونستی  ....ولی خدا و شکر روسریت و درست کردی دیگه حالم داشت بد
می شد!...
و دوباره زد زیر خنده  ...دینا در حالی که لب هایش را کج کرده بود با لحن مسخره
ای گفت:
_می دونستم عقل درست حسابی نداری ولی نه تا این حد که نتونی فرق بین
روسری و مقنعه رو بفهمی!
با دیدن قیافه ی رها که ابروهایش را باال انداخت بود و چشم هایش را کج و نگاهش
را به طرف دیگری سوق داده بود متعجب گفت:
_واه رها می دونستم شوتی ولی نه دیگه تا این حد!..
رها نفس کالفه ای کشید و دوباره با چشم به پشت دینا اشاره کرد  ....دینا دستی
به کمر زد و با لبحن دلسوزانه ای گفت:
_بیچاره داداشت دلم واسش می سوزه که خواهری به عقب افتادگی تو داره  ،زیر لب ادامه داد  ..هرچند
که
اوضاع خودشم آن چنان از تو بهتر نیست...
با گفتن این حرفش رها محکم به صورتش کوبید و کالفه سرش را روی میز گذاشت
....

با شنیدن صدای رهام از پشت سرش احساس کرد روح از تنش جدا شده و فقط
توانست اب دهانش را به زور قورت دهد...
رهام _این حرفا یعنی چی ؟ چطور می تونی اینطور کلماتی رو به رها نسبت بدی ؟
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هرچند می دونستم خیلی ادم بی ادب و گستاخی هستی اما فکر نمی کردم اینقدر
احمق باشی که به رئیست یه همچین حرفایی رو بزنی  ...شاید رها بهت اجازه
داده باشه باهاش راحت باشی اما این معنی رو نمیده که پا از حدت فرا تر بزاری
هر چی باشه رها رئیس تو و تو در هر صورت بایــد بهش احترام بزاری حاال هرچی
بگه حتی اگه بهت بی احترامی هم بکنه تو باز هم باید بدونی که تو این خونه فقط
یه خدمتکاری  ،یعنی خدمتکار مــــــن و رهـــــــا و اگر این قضیه یک بار دیگه تکرار
بشه بی برو برگرد اخراجی  ،خر فهم شد ؟
در حالی که سعی داشت جلوی لرزش صدایش را بگیرد گفت:
_بله  ،دیگه  ...دیگه تکرار نمیشه...
رهام بدون حرف دیگری همان طور که اخم غلیظی روی پیشانی اش نشانده بود به
طرف میز رفت و سر میز رو به روی رها نشست....
دینا اب دهانش را قورت داد و در حالی که سعی داشت بغضش را مخفی کند پشت
صندلی رها ایستاد....

«دینا»

اب دهانم رو قورت دادم و در حالی که سعی در مخفی کردن بغضم داشتم به طرف
صندلی رها رفتم و پشتش ایستادم  ....می دونم بی تقصیر نیستم اما واقعاً الیق این
همه توهینم نبودم هه توهین  ،اصالً معلوم نبود توهحین می کنه یا توبیخ اصالً
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نمی دونستم حرف که می زد باید خجالت می کشیدم یا حقارت....
دوباره اب دهانم رو قورت دادم و نگاهم رو به مرمرهای کف هال دو ختم که از
تمیزی برق می زدند خب دیگه بایدم برق بزنن راشای بیچاره دیشب دو بار کل هال
و طی کشید  ....با یاداوری کار کردن دیشبش لبخندی روی لب هام نشست
اگه از کار کردنش فیلم می گرفتم و میزاشتمش تو اینترنت مطمئناً طنز ترین فیلم
سال میشد!...

رها صندلیش رو عقب کشید از جاش بلند شد  ،همون طور که به طرف در می رفت
لحظه ای کنار من ایستاد و به ارامی گفت:
_ممنون بابت صبحانه...
بعد از لحظه ای سکوت با صدایی ارام تر از قبل ادامه داد:

_متأسفم!..
و بعد از خداحافظی با من و رهام از خونه خارج شد  ...ولی من داشتم به کلمه
ی اخرش فکر می کردم « متأسفم » متأسفی ؟! اما کسی که باید متأسف باشه منم
نه تو رها من واقعاً حق نداشتم با تو این طوری حرف بزنم و هم ابروی تو و هم ابروی
خودم و جلوی برادر ت ببرم....
نگاهم و از سنگه فرش های سفید هال گرفتم و به میز صبحانه دوختم  ...با یاد
اوری اینکه کفش هاش و واکس نزدم سرم و باال بردم و نگاهم و به یقه ی لباس
رهام دوختم  ...امروز صبح هرچی تو جا کفشی جلوی در و گشتم به جز  4تا دمپایی
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دیگه چیزی نبود  ،صدام و صاف کردم و خطاب بهش گفتم:
_ببخشید اقا اما  ...اما من هرچی تو جا کفشیو گشتم هیچ کفشی ندیدم که بخوام
...بخوام واکس بزنم...
رهام فنجان قهوش رو روی میز گذاشت و در حالی که پوز خندی گوشه ی لبش
نشسته بود گفت:
_واکس زدن کفش ؟
متعجب بهش نگاه کردم و گفتم:
_بله  ،خودتون دیروز گفتین کفشاتون و واکس بزنم!..
رهام در حالی که با دستمالی که روی میز بود انگشت هایش را تمیز می کرد گفت:

_جا کفشی من طبقه ی باال و تو اتاق خودمه و نیازی هم به واکس زدن نداره فقط
زمانی که برگشتم اون کفشی که پوشیده بودم رو دستمال می کشی و می زاری سر
جاش  ،فهمیدی ؟
پسره ی بیشعور حاال می مردی زود تر بهم بگی اینقدر حرص نخوررررم ؟ ایییش واسه
هر حرفیم که می زنه میگه " فهمیدی " خب اخه مثل تو که خر نیستم نفهمم!!!!
در حالی که سعی در مخفی کردن حرصم داشتم گفتم:
_بله  ،فهمیدم...
بدون اینکه چیزی بگه از جاش بلند شد و همون طور که کیف چرمش و بر می داشت
گفت:
_اینم دفعه ی اخری باشه که تا من خونه ام لباسی غیر از لباس کار بپوشی
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فهمیدی ؟
ای خـــــــدا دوباره این نفهم بیشعور گفت " فهمیدی ؟ "  ...با حرص اب دهنم و قورت
دادم و گفتم:
_بله  ،خدا حافظ...
بدون اینکه چیزی بگه دسته ی کیفش و تو دستش جا به جا کرد و از خونه خارج شد
....نـــــه این یارو کالً ادم بی فرهنگیه ! ...کالً جواب سالم ندادن و خدا حافظی
نکردن و بهت نگاه نکردن و ادمت حساب نکردن از خصوصیاته این ادم بیشعوره !

***********

با عجله وارد کالس شدم که دیدم خـــــوشـــبخـتــانـــه استاد هنوز نیــومده  ...از
ذوق لبخندی روی لبام نشست و نفس آسوده ای کشیدم  ،نگاهی دور تا دور کالس
انداختم با دیدن محیا که صندلی عقب نشسته بود لبخندی روی لبام نشست و به
طرفش رفتم...
_سالم  ،خوبی ؟
مهیا _ سالم  ،ممنون خوبم  ...چرا این قدر دیر اومدی ؟
همون طور که روی صندلی کنارش می نشستم جواب دادم:
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_از شانس خوشگل من تا اومدم سوار اتوبوس بشم یارو گذاشت رفت منم دیدم
تا اومدن اتوبوس بعدی نیم ساعت طول میکشه خودم با پای پیاده بدو بدو اومدم که
خوشبختانه دیدم این استاده خدا رو شکر هنوز نیومده!..
لبخندی زد و گفت:
_اره دختر شانس اوردی دفعه پیش یادت نیست نذاشت رضایی بیاد سرکالس ؟
سری تکان دادم و گفتم:
_واسه همینه که اینقدر عجله داشتم دیگه..
با ورود استاد به بحثمون خاتمه دادیم و با دقت به حرفای استاد گوش سپردم...
کیفم و روی دوشم جابه جا کردم و با عجله از کالس خارج شدم و بدو بدو به طرف
در خروجی دانشگاه حرکت کردم که محکم به جسم سختی برخورد کردم....
_اخخخخ....
همونطور که چشمام و بسته بودم و سرم و مالش می دادم چشام و باز کردم که نگام
افتاد به  05 _ 03تا کاغذ که پخش زمین شده بود و از اون بـــــــد تر این که از شانس
قهـوه ای من افتاده بود تو گال...
سرم و باال اوردم که نگام افتاد به دو جفت چشم ابی ....واااااای بازم این
بد بخت ! ...جهان ارا بود یکی از شاگرد درس خونای کالس که هفته ی پیش
به خاطره اینکه یه جلسه نیومدم دانشگاه و دلیلشم این بود که داشتم در به در
دنبال کار می گشتم و خدا رو شکر همون روزم الهام خانوم من و به رها اینا معرفی
کرد از جهان ارا جزوه هاش و قرض گرفتم  ،پس فردای اون روزم امتحان داشتیم و
من باید تا روز قبل امتحان جزوه هاشو تحویل می دادم اما از شانس قشنگ جفتمون
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این بنده خدا نتونست اون روز بیاد از اونجاییم که نه ادرس و نه شماره تلفنی از من
داشت جزوش به دستش نرسید و از اون امتحان نمره ی خوبی کسب نکرد...

با شرمندگی سرم و باال اوردم و گفتم:
_وااای اقای جهان ارا واقــعاً متأســـفم  ...نمی دونم چطور باید ازتون معذ...
هنوز حرفم تموم نشده بود که با لبخند گفت:
_نیازی به معذرت خواهی نیست اتفاقیه که افتاده با معذرت خواهی که چیزی
درست نمیشه!..
و روی زمین زانو زد تا ورقه هاش و جمع کنه  ...سریع کنارش نشستم و کمکش
جمعشون کردم...
_وااای اصالً اینا دیگه قابل استفاده نیست...
با ناراحتی سری تکان داد و چیزی نگفت  ....اما اینطوری نمیشه زدم جزوه بنده
خدا رو نابود کردم باید یه جوری جبرانش کنم  ...با فکری که به سرم زد سریع
گفتم:
_اقای جهان ارا من از جزوه ی خودم یه کپی می گیرم و تا دو شنبه بهتون تحویل میدم...
کاغذی که تو دستش بود رو روی زمین گذاشت و گفت:
_نیازی نیست  ،زحمتتون میشه...
_نه بابا چه زحمتی من خودم ورقه هاتون و خراب کردم وظیفمه جبران کنم!
لبخندی زد و گفت:
_هرطور میلتونه
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با لبخند از جام بلند شدم و نگاهی به ساعت مچیم انداختم  ...ای وای من ساعت
دوازدهه...
_واای دیرم شد  ...دوباره معذرت میخوام اقای جهان ارا  ...من عجله دارم دیگه باید
برم  ...خداحافظ
و سریع به طرف در خروجی دانشگاه رفتم که صداش متوقفم کرد  ...همون طور که به
طرفم میومد گفت:
_خانوم قیومی می رسونمتون...
دستی به چادرم کشیدم و گفتم:
_نه ممنون خودم می تونم برم
_تعارف نکنید بیاید برسونمتون...
_تعارف نمیکنم خودم با اتوبوس میرم زحمتتون میشه...
_نه بابا چه زحمتی با اتوبوس طول میکشه تا برسید...
اینو راست می گفت اما با همه ی این حرفا من نمی تونستم سوار ماشین یه مرده
غریبه بشم که  ...کالفه سری تکان دادم و گفتم:
_نه دستتون درد نکنه همین که گفتید می رسونیدمم بابتش ممنون  ،اما من دیگه
دیرم شده باید برم  ...خدا حافظ
و بدون این که اجازه ی حرف دیگری بهش بدم با عجله از دانشگاه خارج شدم...
کورش ( جهان ارا)
با لبخند به دینا که با عجله از دانشگاه خارج میشد چشم دوخت....
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با عجله وارد خانه شد و به طرف راه پله قدم برداشت  ....مقعنه اش را از سرش
کشید و همان طور که به طرف حمام می رفت لباس هایش را از تنش هم در می اورد....
شاید دوش اب گرم می توانست کمی از خستگی و کوفتگی بدنش را بکاهد  ،هر چند
خودش حدس می زد بعد از دوش گرفتن بیش تر احساس خواب الودگی کند....
رو سریش را روی سرش کشید و مثل همیشه چند دورآن را دور گردنش پیچید ،
هنوز موهایش کمی نم داشت ولی اهمیتی نداشت دیگر بدنش به این چیز ها عادت کرده بود و قوی تر از
این بود که به خاطر کمی نم مو سرما بخورد!...
از پله ها پایین رفت و وارد اشپز خانه شد  ....در فریزر نگاهی انداخت  ،کالفه نفسش
را بیرون داد و گفت:
_حاال چی واسه ناهار درست کنم ؟
_خورشت بادمجـون درست کن!
با شنیدن صدای راشا جیغ خفه ای کشید و پشت در فریزر پنهان شد ...
راشا_ واه دختر چت شد یهو ؟ چرا جیغ می زنی ؟
با ترس خودش را از پشت در فریزر کنار کشید و از سر تا پای راشا را برانداز کرد....
وقتی از اینکه او راشا است مطمئن شد نفس آسوده ای کشید و با حرص گفت:
_آقا راشا نزدیک بود سکتم بدین!..
راشا خنده ای کرد و گفت:
_نگران نباش این دینایی که من می شناسم با این چیزا سکته نمی کنه  ،ولی دختر از
حق نگذریم وقتی میترسی خییییییییییلی با مزه میشــیــا اگه ازت فیلم گرفته بودم
می شدی به جون خودم جوک سال!...
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دینا با حرص دستی به کمر زد و گفت:

_این عوض معذرت خواهیتونه ؟ اصالً شما کی اومدین که من نفهیدم ؟!
راشا متعجب به او چشم دوخت و با حرص گفت:
_من کی اومدم ؟ خوبه من دیشب داشتم مثل چـــــی تو این خونه جون می کندمــــا
به این زودی یادت رفت ؟!
دینا با خجالت جواب داد:
_ببخشید آقا راشا ولی فکر می کردم صبح ساعت  1و  1رفته باشین
_آخه وقتی من ساعت  4صبح می خوابم چطور می تونم ساعت  1و  1بیدار شم ؟!
دینا در جوابش تنها لبخندی زد و چیزی نگفت  ،دوباره نگاهی به درون فریزر انداخت
که صدای راشا هم بلند شد...
_بألخره خورشت بادمجون درست می کنی یا نه ؟
دینا لبخندی زد و همان طور که بسته ای از بادمجان را همراه با گوشت خورشتی از
یخچال بیرون می کشید جواب داد:
_خیلی خورشت بادمجون دوست دارید ؟
_اوهـــوم
_پس به خاطر کمک دیشبتون یه خورشت بادمجون خوشمزه درست می کنم
راشا با ذوق کف دست هایش را بهم کوبید و گفت:
_خیییلی آقایی دینا!
دینا خنده ای کرد و گفت:
_از کی تا حاال آقا شدم خودم خبر ندارم !؟
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راشا خنده ای کرد و جوابی نداد....

زیر گاز را روشن کرد و نگاهی به ساعت مچیش انداخت  ،رها دیگر باید می رسید اما
حدود یک ساعتی دیر کرده بود  ...با نگرانی به راشا نگاه کرد و گفت:
_رها یه کم دیر نکرده ؟ همیشه سر ساعت 01خونه بود
راشا که از حالت چهره اش معلوم بود نگران است کالفه دستی بین موهایش کشید
و گفت:
_زنگش زدم ولی خاموش بود  ،حاال اگه تا  03دقیقه دیگه نیومد می رم دانشگاه ببینم
چی شده
دینا سری تکان داد و خواست چیزی بگوید که صدای زنگ اف اف بلند شد  ...دینا
نگاهی به راشا انداخت و بدون اینکه چیزی بگوید با سرعت به طرف اف اف رفت
چهره ی خسته ی رها از پشت اف اف خود نمایی می کرد...
نفس اسوده ای کشید و اف اف را زد  ....راشا همان طور که به طرف دینا می آمد
پرسید:
_رها بود ؟
_بله
با حرصی که کامالً در رفتارش مشهود بود به طرف در رفت و آن را باز کرد  ...رها با
خستگی پاهایش را روی سنگ فرش های حیاط می کشید  ،همین که وارد خانه شد
دینا با نگرانی به طرفش رفت وگفت:
_رها تو کجا بودی ؟ چرا انقدر دیر کردی ؟
رها لبخندی زد و با لحن پوزش پذیری گفت:
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_ببخش دینا جان  ،یکی از بچه ها اصرار داشت برم با دوست پسرش آشنا شم
منم دلم نیومد بهش نه بگم رفتم...
دینا کالفه نفسش را بیرون داد و چیزی نگفت  ( ،چقدر راحت در مورد دیدن یه پسر
جلوی من و راشا صحبت می کنه ) راشا با عصبانیتی که به وضوح در چهره اش نمایان
بود گفت:
_تو غلـــط کردی رفتی ! ...اصال دوست پسر دوستت به تو چه ربطی داره ؟هـــــان؟
صدایش رفته رفته باال تر می رفت  ...دینا بی حرف و متعجب به راشا خیره شده بود
 ،تا کنون اورا تا این حد عصبانی ندیده بود....
رها با حرص دستش را از دست راشا که گرفته بود بیرون کشید و متقابالً داد زد:
_به تو چــه ؟ دلم می خواسته برم  ...باید به تو هم جواب پس بدم ؟
_من به تو گفتم باید به مـــن جـواب پس بـدی ؟ من همچــین حرفی زدم ؟ هــــان؟
من جای برادر تو ام رها چرا نمی فهمی منم مثل رهام نگرانتم...

دو باره همین حرف را تکرار کرد  ،همیشه از این که " من برادرتم " را از زبان راشا
بشنود متنفر بود  ...با بغض فریـــاد کشید:
_مـــــن نمی خوام نمی خــوام تو جای برادرم باشی من خودم یه برادر دااارم
می فهــمی یا نـــــــه ؟
وبدون اینکه حرف دیگری بزند کیفش را به طرف راشا پرت کرد و و با سرعت به طرف
راه پله رفت...
راشا کالفه دستی بین مو هایش کشید و نفسش رابیرون داد  ...روی مبل نشست
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و سرش را ما بین دست های کشیده اش پنهان کرد...
دینا نگاه از راشا گرفت و خم شد تا کیف را از روی زمین بردارد  ...دو باره نگاهی به
راشا انداخت و خواست چیزی بگوید که منصرف شد و بی حرف به طرف راه پله رفت...
تقه ای به در زد اما جوابی از جانب رها نشنید  ...کالفه دستی روی روسریش کشید
و وارد شد  ...رها گوشه ی تخت مانند جنینی در خود جمع شده بود و اشک
هایش روی گونه اش جاری بودند  ،نگاهی دور تا دور اتاق گرداند تمام عکس ها روی
زمین افتاده بودند و کتاب هایش از کتابخانه اش بیرون ریخته شده بود...
کالفه نفسش را یبرون داد و همان طور که عکس ها را از روی زمین جمع می کرد و روی
میز می چید گفت:
_فکر نمی کردم اینقدر بچه باشی!..
فصل ششم

با شنیدن صدای دینا سرش را از روی پا هایش برداشت و به او نگاه کرد  ...ادامه
داد:
_و همچنین اینقدر زود رنج!..
رها آب دهانش را قورت داد و با بغض گفت:
_منظورت  ...ازاین حرفا چیه ؟
دینا اخرین قاب عکس را هم روی میز گذاشت و به طرف تخت رها رفت و پایین تخت
زانو زد و همان طور که دست هایش را روی تخت گذاشته بود گفت:
_رها من خدمتکار این خونه ام نه ؟
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رها سری تکان داد و به ارامی گفت:
_اوهــوم

_و همین طور حق اینکه از تو بپرسم " کجا بودی ؟ کجا میری ؟ چرا میری ؟ چرا دیر
کردی ؟ " ندارم  ،درسته ؟
رها تنها به دینا خیره شد و به ارامی سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد ،
دینا نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
_با همه ی این حرفا من از تو پرسیدم " کجایی ؟ چرا دیر اومدی ؟ " درسته ؟
_درسته

_ولی تو بهم با خوش رویی گفتی با دوستت بودی مگه نه ؟
رها کالفه نفسش را بیرون داد و فقط سری تکان داد  ...دینا ادامه داد:
_اما راشا که پرسید با پرخاشگری گفتی " به تو چه ؟ " مگه غیر از اینه ؟
رها سر در گم به دینا چشم دوخت و جوابی نداد  ....دینا نفسی تازه کرد و ادامه
داد:
_در صورتی که من تو این خونه فقط یه خدمتکارم ولی راشا پسر خاله ی تو پسر
خاله ای که تو تمام این سال ها که به دنیا اومدی طبق گفته ی خودت کنارت بوده
و خودش میگه تو رو مثل خواهر نداشتش دوست داره اون وقت اگه نگرانت باشه و
ازت بپرسه که چرا دیر اومدی  ...این خیلی غیر طبیعیه ؟
رها تنها با بغض به دینا خیره شد و جوابی نداد  ...دینا نفس عمیقی کشید و از جای
برخاست و به طرف در رفت  ،لحظه ای ایستاد و گفت:
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_خوب به حرفام فکر کن  ،اگه به نظرت حق با من بود تا  5دقیقه ی دیگه بیا پایین...
و از اتاق خارج شد  ...راشا همان طور روی مبل نشست بود و سرش را ما بین دست
هایش پنهان کرده بود....
دینا کالفه نفسش را بیرون داد و وارد اشپز خانه شد ....
با ضربه ای که به پشت گردنش خورد اخی گفت سرش را باال اورد  ...با دیدن رها که
با لبخند باالی سرش ایستاده بود متعجب گفت:
_تو کی اومدی پایین ؟
_به تو چه ؟
راشا_دوباره که بیشعور شدی!
رها با حرص گفت:
_ببین خودت داری حرف مفت می زنیـــا!
_حرف مفت نیست حرف حسابه!
_اِاِاِ تو حرف حساب می زنی ؟ پس اونایی که حرف حساب می زنن باید برن بمیرن
البته به جز من!
راشا خنده ای کرد و گفت:
_به جز تو ؟! منظورت اینه که تو هم حرف حساب می زنی ؟!
_اره مگــه شـــک داشتی ؟
_نــــه من همچین حرفی زدم ؟!
......
دینا با لبخند سری از تأسف برای آن ها که کل کل هایشان تمامی نداشت تکان داد
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و بی حرف وارد اشپز خانه شد  ...نگاهی به ساعت مچیش انداخت ساعت  1بود و
وقت زیادی تا امدن رهام نمانده بود کم کم باید میز ناهار را اماده می کرد  ...به طرف
یخچال رفت و ساالد کاهو را که از قبل اماده کرده بود از یخچال بیرون اورد...

بعد از چیدن میز ناهار به طرف اشپز خانه رفت تا ناهارش را بخورد  ،چون وقتی رهام
می امد و وقت خوردن ناهار می شد او باید کنار میز می ایستاد برای همین ناهارش را
زود تر می خورد  ...روی صندلی نشست و با اشتها به بشقاب روی میز خیره شد...
_بسم ا ...رحمن الرحیم

اولین قاشق را پر از برنج کرد و داخل دهانش گذاشت  ...هنوز چند قاشقی بیشتر
نخورده بود که صدای اف اف بلند شد  ...کالفه قاشقش را درون بشقاب گذاشت و
از جایش بلند شد  ...از اف اف نگاه انداخت  ،چهره ی خسته ی رهام از پشت افاف
خود نمایی می کرد  ...اف اف را زد و منتظر جلوی در ایستاد...
(این مگه خودش کلید نداره ؟)
با ورود رهام به خانه به طرفش رفت و کیف و کتش را از دستش گرفت...
دینا _ سالم
اما جوابش مثل همیشه تنها سکوت رهام بود  ...بی حرف به طرف راه پله رفت تا
کیف و کت رهام را در اتاقش بگذارد....
کیفش را روی زمین کنار میزش گذاشت و کتش را به چوب لباسی اویزان کرد....
با حسرت به پرده ی پشت تخت نگاه کرد  ،کالفه نفسش را بیرون داد و گفت:
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_ایشاال یه بار دیگه میام ببینم پشتت چیه!

بعد از گفتن این حرف لبخندی زد و از اتاق خارج شد....

راشا رو به رهام و رها گفت:
_بچه ها دینا میز و چیده بیاین بریم ناهار بخوریم...
رها بینی اش را باال کشید گفت:
_امممم بوی خورشت بادمجون میـــاد...
سپس نگاه مشکوکی به راشا انداخت و گفت:
_ببینم تو بهش گفتی خورشت بادمجون درست کنه مگه نه ؟
راشا بی توجه به حرف رها از جایش بلند شد و به طرف میز ناهار خوری رفت....
دینا در کنار میز ایستاد و منتظر آمدن بقیه شد  ...رهام در صدر میز نشست و رها
هم در کنار او....
دینا آب دهانش را قورت داد و گفت:
_اول چی میل می کنید تا براتون بکشم ؟
رها سریع گفت:
_خورشت بادمجون
راشا ایشی کشید و در حالی که دیس را به سمت خودش می کشید تا غذا بکشد
گفت:
_این سوسول بازیا دیگه چیه ؟ مگه خودت نمی تونی مثل ادم واسه خودت غذا
بکشی ؟!
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دینا در حالی که لبش را به دندان گرفته بود تا جلوی خنده اش را بگیرد سرش را
زیر انداخت...
رهام بی توجه به حرف راشا خطاب به دینا گفت:
_واسه من اول سوپ بکش
دینا_ چشم

"دینا "

_چشم
سرم و پایین انداختم و آب دهانم و قورت دادم  ،قیافه ی خورشته واقعاً هـــوووس بر
انگیز بود و واسه من که از صبح تا حاال به جز  4تا قاشق برنج چیزی نخورده بودم
خــــیلی وســـوســه انگیز بود....
راشا سرش رو باال اورد و همون طور که با لبخند بهم خیره بود گفت:
_دینا  ،تو ناهار خوردی ؟
وااااای نــــه نخوردم خییییلی گشنـــمه  ...راشایی جون من بگو منم بشینم سر
میز ناهارم و کوفت کنـــم...
_نه
_خب پس تو هم با ما بخور
وااای کاش از خدا یه چیز دیگه خواسته بودم  ،امممم مثــالً مرگ رهامو  ...اوا نه
خدا نکنه جوون مردم بمیره ! ..گناه داره بیچاره هنوز جوونه  ...دختره ی جرجیس!!..
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منتظر به رهام که با اخم به راشا خیره شده بود نگاهی انداختم  ...رهام با عصبانیت
گفت:
_هیچ وقت یه خدمتکار حق نداره با ما غذا بخوره
رها معترض گفت:
_اما دریا جونم با ما غذا میخــ....
هنوز حرفش تموم نشده بود که رهام گفت:
_این قدر این دختره رو با دریا خانوم مقایسه نکن  ،فهمیــدی ؟
رها با ناراحتی سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت  ...منم بی حرف سرم و پایین
انداختم و دستی روی شکمم کشیدم  ...اینطور که معلومه چیزی تا بلند شدن صدای
قـــارو قورش نمونده!
بعد از اینکه ناهارشون و با صدای دل انگیز شکم من فلک زده نوش جـــــان کردن
میز و جمع کردم و ظرفا رو چیدم تو ماشین...
رها_ دینا جان من دیگه میرم بخوابم  ،ساعت  5بیدام کن
اومدم بگم باشه اما از اونجایی که رهام مثل شمر ز جوشن باال سرم وایساده بود
گفتم:
_چشم خانوم  ،خوب بخوابین
قشنگ از حالت چهره ی رها معلوم بود می خواد منفجر بشه اما فقط لب گزید و
بدون حرف به طرف اتاقش رفت...
رهامم بدون اینکه چیزی بگه به طرف اتاقش رفت  ...راشا همون طور که کتش و
می پوشید گفت:
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_خداحافظ دینا  ...بابت ناهارم ممنون
با لبخند سری تکان دادم و گفتم:
_نیازی به تشکر نیست  ...درضمن بازم به خاطر کمک دیشبتون مــمنون
لبخندی زد و بدون اینکه چیز دیگه ای بگه از خونه خارج شد  ....خیلی راشا رو دوست
دارم خیلی پسر ماهیه  ،از رها هم شنیدم نماز خونه و اهل مشروبم نیست...
لبخندی زدم و به ارومی زیر لب گفتم:
_کاش خدا بهم یه برادر مثل تو داده بود...
دستی به مانتوم کشیدم و به طرف در ورودی رفتم  ،خم شدم و کفش رهام و از
جلو در برداشتم و به طرف اشپز خونه رفتم  ،یه دستمال برداشتم و خوب کفشش و
برق انداختم هر چند تمیز تمیز بود و دیگه نیازی به تمیز کردن نداشت اما خب از
اونجایی که این پسره ی عقده ای دستور دادن این رو تمیز کنم چاره ای ندارم....
بعد از دستمال کشیدن کفش روی صندلی نشستم و ناهار سرد شدم و خوردم
هرچند از تحقیرای رهام سر میز خاطره ی خوبی از این خورشت برام نمونده بود
ولی ادم گشنه که این چیزا حالیش نمیشه!...
بعد از خوردن ناهارم ظرفم و شستم و به طرف اتاقم رفتم که نگام به جزوم که
روی میز بود افتاد  ...اااای وااای من حاال با این اخالق گندی که این پسره داره چطور
اینا رو کپی بگیرم ؟ اااه جهان ارا خــدا بگم چیکارت کنه ! ..اخه بچه نونت کم بود ابت
کم بود چرا اومدی سر راه من وایســـادی ؟
پوفی کشیدم و کالفه روی تختم دراز کشیدم  ...ساعت 3333بود و فقط یک ساعت
وقت داشتم تا استراحت کنم و ترجیه می دادم تو این یک ساعت بخوابم...
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سرم و روی بالشت گذاشتم و پلکام و روی هم انداختم  ...چیزی طول نکشید که
به خواب فرو رفتم....

با صدای دیــنگ دیـــنگ موبایلم به ارامی الی پلکام و باز کردم و دستام و باالی سرم
بردم و همون طور که به بدنم کش و قوسی می دادم از جام بلند شدم  ...ساعت چاهار
و  13دقیقه بود  ...ای خـاک بر سر من ساعت  4313دقیقست و من باید تا ساعت
0 4:3حمام رهام و اماده کنم  ...با یاد اوری این موضوع سیخ سر جام نشستم و به رو به
رو خیره شدم...
بعد از این که روسریم و سرم کردم به طرف اتاق رهام رفتم  ...تقه ای به در زدم و با
کسب اجازه از رهام وارد اتاق شدم  ....رهام روی تخت نیم خیز بود و با دقت به
کتابی که دستش بود خیره شده بود...

سرم و پایین انداختم و به با زبان لبم و تر کردم و به ارامی گفتم:
_اومدم حمامتون و اماده کنم
بی تفاوت و بدون اینکه نگاه از کتابش برداره گفت:
_خیله خب برو...
اب دهانم قورت دادم و گفتم:
_چشم
من نمی دونم یه وان پر کردن و یه شامپو و عطر بهش اضافه کردن چقدر سخته که
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من باید از خواب نازم بزنم ؟! ...نفسم و بیرون دادم و آب گرم و سرد وبه مقدار مساوی
باز کردم و منتظر موندم تا وان پربشه....
تا بحال یه چند باری برای رها وانش و اماده کردم و اینقدری خدارو شکر می دونم که
جلو این پسره سوتی ندم  ...وان پر شده بود شیر آب و بستم و شامپو و کمی عطر
بهش اضافه کردم...
از حمام خارج شدم  ،رهام هنوزم نگاهش و به کتاب دوخته بود صدام و صاف کردم و
گفتم:
_حمامتون اماده است اگه دیگه با من امری ندارین از حضورتون مرخص بشم
نگاه از کتابش و برداشت و گفت:
_اول حوله و لباسا رو اماده کن بعد می تونی بری
لبم و با زبون تر کردم و گفتم:
_چ  ..چشم
نمیدونم چرا اما بیشتر وقتا که با هاش هم صحبت میشم لکنت می گیرم مخصوصاً
وقتی بهش نگاه می کنم  ...نگاه خاکستریش به قدری نافذ و شفاف که بی اراده من و
مجذوب خودش می کنه...
با شدت سرم و به دو طرف تکان دادم تا این افکار ازم دور بشه  ،اصالً خودمم نمی تونم
خودم درک کنم نمی فهمم چم شده  ،به شدت ازش بیزارم اما هر وقت که می بینمش
یه طوری میشم...
سریع نگاهم و از صورتش گرفتم و به طرف کمدش رفتم....
بعد از اجرای دستورش صدام و صاف کردم گفتم:
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_اقا  ...رهــام اگه اجازه بدین می خوام یه بیست دقیقه ای مرخصی بگیرم...
رهام سرش رو باال اورد و همون طور که یک تای ابروش رو باال می انداخت گفت:
_چـــــی ؟
اب دهانم وقورت دادم و گفتم:
_اگه میشه ( ...مکثی کردم و ادامه دادم)  ...می خواستم  ....یه بیست دقیقه ای
مرخصی بگیرم...
پوزخند صدا داری زد و بدون اینکه ثانیه رو از دست بده صریح و با تحکم گفت:
_نـــه  ،حاالم می تونی بری...
به قدری محکم و صریح گفت که چند لحظه همون طور گیج بهش خیره بودم....
دیگه صبر کردن جایز نبود  ،هر چقدر شخصیتم خورد کردم بسه اصالً ای کاش ازش
در خواست نمی کردم  ...کاش به جهان ارا قول نمی دادم از روی جزوم براش کپی می گیرم
...کاش داده بودم خودش کپی بگیره....
بی معطلی دستگیره رو پایین کشیدم و از اتاق خارج شدم...
وارد اتاق شدم و در رو هم پشت سرم بستم  ....حالم اصالً خوب نبود و دلیلشم این
بود که باید تا پس فردا جزوه ی جهان ارا رو بهش تحویل می دادم....
با یاد اوری اینکه فردا این غول تشن تا ساعت  3 ، 1333نمیاد لبخند شومی رو لبام نشست...
اخخخخخ جوون خـــدا دمت گرم دیگه داشتم دق می کردم  ...همش تقصیر این غول تشن که اینقدر منو
حرص میده  ....من موندم یه ادم چقدر می تونه کینه شتری باشه ؟ حاال خوبه فقط یه سیلی بهش زدم این
طوری می کنه اگه...
حاال بی خیال این اگه ولی جــــــون خودش خـــیلی کینه ای و بیشعوره ! ..ولی
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خب در هر صورت که من خودم فردا خودمو مرخص می کنم حاال چه تو اجازه بدی چه
نــدی...
هــــا هـــــا هـــــا حاال می خوام ببینم می خوای چیکار کنی اق رهـــــــام!
با سر خوشی خودم و روی تخت انداختم که یادم اومد رها گفته ساعت  5بیدارش
کنم  ....با کالفگی تو جام نشستم و دستی به صورتم کشیدم....
نـــه مثل اینکه کـــالً خوشی به مانیومده....

تقه ای به در اتاقش زدم و بدون کسب اجازه ای از رها وارد شدم  ...اخه مگه ادم
خوابم می تونه جواب بده ؟! واال!
وارد اتاق شدم و درم پشت سرم بستم  ..رها با حالت نازی خوابیده بود و مثل همیشه خرس پشمیشو در
اغوش کشیده بود...
لبخندی رو لبام نشست  ..کنار تختش زانو زدم و به ارومی تکونش دادم  ..نه این ادم نیست ..اینجوریا
بیدار نمیشه  ..این دفعه با شدت بیشتری تکونش دادم که چشم هاش رو نیمه باز کرد...
_رها ساعت پنجه  ..بلند شو..
با شنیدن این حرف چشم هاشو تا اخر باز کرد و تو جاش نشست...
_واقعاً ساعت پنجه ؟
_اوهـــوم..
از جاش بلند شد  ..از تو کمد لباساش دو مانتو بیرون اورد و جلوم گرفت..
_کدومش به نظرت قشنگ تره واسه امشب بپوشم ؟
به مانتو ها نگاهی انداختم  ..یکی از مانتو ها طالیی رنگ بود و براق  ..از ظاهرش پیدا بود
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تا زیر باسنه  ...دکمه هاش مدل کج بسته می شد و یه کمربند پهن روش کار می شد..
شیک بود و در عین حال قشنگ ولی اگه می خواست اینو واسه امشب بپوشه یکم بیش از حد جلب توجه
می کرد ...اللخصوص به خاطر کوتاهی بیش از حد و کمر بند کلفتش که باعث می شد کمر خوش فرمش
کامالً نمایان بشه ..
مانتوی بعدی یه مانتو مشکی بود تا زیر زانو که کمر بند باریکی روش کار شده بود و حاشیه های نقره ای
رنگش به زیباییش می افزود..

هم از اون مانتو شیک تر بود و هم قشنگ تر  ،پوشش بهتری هم نسبت به اون مانتو داشت..
با انگشت به مانتو مشکی اشاره کردم و همراه با لبخندی گفتم:
_مشکیه شیک تره..
لباش و جمع کرد و به مانتوی مشکیش خیره شد..
_راست میگی قشنگ ترم هست..
روی تختش نشستم..
_حاال کجا داری میری ؟
همون طور که مانتوی طالییش رو روی صندلی می گذاشت گفت:
_با راشا و یه سری از دوستاش می ریم برج میالد..
_وااای چه خوب  ..خوش بگذره عـــزیزم..
_ممنون  ..تو هم اگه می خوای بیا با من بریم..
پچوز خندی رو لبام نشست  ..فکر کن  ،رهامی که نمی زاره من برم یه  13دقیقه از روی جزوه هام کپی
بگیرم بزاره برم برج میــــــالد دربــنـــد..
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_نه عزیزم من نمی تونم بیام  (..مکثی کردم و ادامه دادم ) ..ولی اگه بشه ازت یه درخواستی داشتم..
رها منتظر بهم چشم دوخت..
_چی ؟!
اب دهانم رو قورت دادم  ..کمی خجالت می کشیدم  ،اما چاره ای نبود دستگاه پرینت دانشگاه که همیشه
خدا خراب بود..
با این منطقه هم آشنایی نداشتم که الکی دلم و خوش می کنم فردا از رو جزوه ها پرینت می گیرم..
صدام رو صاف کردم..
_اگه می شه می خوام واسم از رو یه سری ورقه کپی بگیری
با لبخند کمرنگی که زینت بخش چهره ی زیباش شده بود گفت:
_حتماً عزیزم
انگار که باری رو از روی دوشم برداشته باشن نفس آسوده ای کشیدم..
_¬وای رها ممــــنون  !..پس من میرم تو اتاقم هر وقت خواستی بری صدام کن برگه ها رو واست
بیارم یا خودت بیا بگیرشون..
سری به نشانه ی تأیید تکان داد..
تو کار خدا موندم  ..یکی باید مثل رها اینقدر بچه با معرفت و مهربونی باشه  ،یکیم مثل رهام از
خودمتشکر
 ،کوه غرور  ،خود شیفته و .....ماشاال خصوصیاتش تمومیم نداره که!...
با ذوق جزوم رو روی میز گذاشتم  ..با تقه ای که به در خورد به طرف در برگشتم..
رها _بیام تو ؟
صدای رها بود که این حرف رو می زد..
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_بیا تو رها
در رو باز کرد و مثل همیشه اول از الی در سرک کشید..
لبخند زدم..
_تو کی می خوای این عادتت رو عوض کنی ؟
بدون اینکه جواب بده وارد شد  ..دست هاش رو به حالت در آغوش گرفتن از هم باز کرد و گفت:
_چطورم ؟
مانتو مشکیش کامالً کیپ تنش بود و قسمت کمرش که تنگ تر می شد کامال کمر باریکش رو به نمایش
گذاشته بود..
کیف  ،کفش و شال نقره ایش با حاشیه های روی مانتو و اکلیل های نقره ای که روی مو های لخت و
طالیی رنگش پاشیده بود  ،هارمونی جالبی ایجاد می کرد..
به خاطره کفش پاشنه بلندش قدش از من بلند تر شده بود  ..رو به روش ایستادم وبا لبخندی که بی اراده
روی لب هام نشسته بود گفتم:
_مـــحــــــشــــــــری!!!!
با لبخندی خجول سرش رو زیر انداخت..
لبخند زدم..
_االن مثالً خجالت کشیدی ؟!!!!
سرش رو تکون داد..
_اوهوم  ،بهم نمیاد ؟!!
خندیدم..
_اصـــــــــــــالً
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چشم غره رفت..
همراه با خنده گفتم:

_وای رها نکن این طوری شب خواب ترسناک می بینم!..
همراه با غیظ گفت:
_ایــــــــــــش  ..بی لیاقت
خندیدم و چند لحظه بی حرف بهش خیره شدم..
باید اعتراف کنم رها واقعاً زیباست  ..ظرافت و نازی که خواه ناخواه توی رفتارش هست گاهی وقت ها
واقعاً آدم رو جذب می کنه ..
من نمی دونم چیه این رها به این داداش بیشعورش برده..
نه قیافش نه رفتارش نه اخالقش  ،هیچـــــــــــیــــش  ..فقط جفتشون خوشگــــلن المصبــا!!
نگاه ازش گرفتم و ورقه هایی که رو میز گذاشته بودم به سمتش دراز کردم..
_زحمت می کشی
رها لبخند زد و هم زمان اخمی کمرنگ روی پیشانیش نشوند..
_دینا  ،دیگه نبینم از این حرفا بزنیا!
با قدر دانی نگاهش کردم..
واقعاً ممنونشم ،نه به خاطر جزوه  ،بابت خوبی ها و مهربونی هاش و لطفی که بهم داره و..
با شنیدن صداش سرم رو که زیر انداخته بودم باال میارم..
_دینا جون پس من دیگه میرم  ،خداحافظ
سری تکون دادم با گفتن خوش بگذره و یه لبخند بدرقش کردم..
با بسته شدن در روی تخت نشستم..
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فصل هفتم

خوش به حال رها االن که میره برج میالد حتماً کلی بهش خوش می گذره ؛ اما من بد بخت باید اخمای این
برج زهر مار و تحمل کنم!
با بازو بسته شدن در اتاق بغلی فهمیدم رفته تا از رهامم خداحافظی کنه..
بلند شدم و در رو قفل کردم و دوباره تو جام برگشتم  ..گره ی روسریم رو شل کردم و تکیم رو به تکیه
گاه تخت دادم که روسریم خودش از روی موهای نرمم روی شونه هام لغزید..
پاهام رو تو شکمم جمع کردم و کمی خم شدم تا کتابم که روی زمین افتاده بود رو بردارم و یه مطالعه ای
داشته باشم..

****

نگاه بغض آلودش تنها راشا و دختری که در آغوشش جای خوش کرده بود را می کاوید..
دختر سرش را بیشتر در سینه ی ستبر راشا فرو برد و به آرامی چیزی گفت که رها تنها ( عزیزمش ) را
شنید..
انگشت های کشیده اش روی شال دخترک لغزید و شال حریر و مشکی رنگ را که روی شانه هایش
افتاده
بود روی موهایش انداخت..
با لبخند سرش را پیش برد و چیزی در گوشش زمزمه کرد که باعث شد لبخند روی لب های دختر پر
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رنگ تر شود و بغض رها سنگین تر..

حلقه ی دستانش گشاد و دخترک از آغوشش جدا شد..
رها با دقت به چهره ی آرایش کرده ی او خیره شد  ..چشمانی نسبتاً درشت به رنگ شب که مژوان بلند و
سیاهش آن را احاطه کرده بود..
بینی کوچک و خوش فرم و لبانی صورتی رنگ که باعث زیبایی بیشتر چهره اش می شد و پوست سفیدش
که در میان انبوهی آرایش گم بود زیباییش را دو چندان می کرد..
شالش را از روی موهای بلوندش برداشت و دوباره روی سرش تنظیم کرد..
با لبخندی تصنعی به طرف رها قدم برداشت  ..دست دراز کرد و سالم داد:
_سالم  ..من ماندانا هستم دوست دختر راشا  ..مکثی کوتاه کرد و ادامه داد :
_و شما ؟
با شنیدن کلمه ی ( دوست دختر ) نگاه سر گردانش روی راشا که دستش دور بازوی ماندانا قفل بود خیره
ماند..
با بغض دست های لرزانش را پیش برد و با لبخنده نصف و نیمه ای گفت:
_رها  ،دختر خالشم

همین  ..نیازی نمی دید دیگر چیزی بگوید  ..حضور این دختر را به هیچ وجه نمی توانست تحمل کند..
راشا با لبخند به میزی اشاره کرد و گفت:
_بهتر نیست بشینیم ؟
ماندانا خندید و رها بی حرف و سرد به طرف میز رفت و روی صندلی نشست..
حالش هیچ خوب نبود با این همه برای خاتمه دادن به حرف های راشا و ماندانا گفت:
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_راشا گفته بودی  4نفریم ولی..
هنوز حرفش تمام نشده بو که ماندانا گفت:
_االن میادش  ،نگران نباش
نیشخندی زد..
_نگران نبودم

بغض گلویش را می فشرد  ..راشا با نگرانی نگاهش کرد و گفت:
_رها حالت خوبه عزیزم ؟
قلبش به تپش درآمد  ..از شدت بغض در حال خفه شدن بود زیر لب و به ارامی گفت:
_ عزیزم ؟!
بدنش محسوس می لرزید ..
راشا خواست چیزی بگوید که از جای برخاست و گفت:
_من میرم یه آب به صورتم بزنم  ..زود میام

و با قدم هایی لرزان به طرف دستشویی بانوان گام برداشت..
ماندانا ایشی کشید روبه راشا گفت:
_این دختره مریضه ؟ همش داشت می لرزید
با عصبانیت به او نگریست و گفت:
_ماندانا ! ..هیچ خوشم نمیاد راجع به رها یه همچین چیزایی بشنوم  ،فهمیدی ؟
ماندانا پوزخندی زد و جوابی نداد....
با بغض به رها ی درون آینه خیره شد..
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قطرات آب و اشک به ارامی روی پوست صاف وسفیدش می لغزیدند  ..لبخندی به خودش در آینه زد و
سعی کرد خودش را خوش حال نشان دهد..
زیر لب با نفرت ادای ماندانا را در اورد و گفت:
_ ماندانا هستی که باش  ..ایـــــــش!
با لبخندی که بر لب داشت به طرف میز قدم بر می داشت که نگاهش به پسری که پشت به او روی
صندلی
اش نشسته بود خیره ماند..
متعجب به او چشم دو خت ( این کیه دیگه ؟ نکنه همون نفر چاهارمه! )  ،شانه ای باال انداخت و دوباره پاها
یش را وادار به حرکت نمود..
رو به روی میز ایستاد و با کنجکاوی به نفر چاهارم چشم دوخت..
مرد از جای برخاست و با لبخندی که بر لب داشت دست دراز کرد و صدای بم و خوش طنینش بلند شد:
_سالم  ،من بهنامم پسر عموی ماندانا  ..از آشناییتون خرسندم
لبخندی به رویش پاشید و دستش را به نرمی فشرد..
رها _ همچنین  ..منم رها دختر خاله ی راشا هستم
بهنام دستش را به گرمی فشرد و آن را رها کرد..
تنها صندلی خالی صندلی کنار بهنام بود که برای رها توسط بهنام عقب کشیده شد..
با خوش رویی به صندلی اشاره کرد و گفت:
_لطفاً بشین
با لبخند سری تکان داد و روی صندلی نشست ( بــابا جـنتـلـمن!! ) ..
چهره ی خوبی داشت  ،پوستی روشن و چشمانی آبی  ..بینی خوش فرم و لبان پر..
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از باال تا پایین براندازش کرد  ،خوش اندام و همچنین بسیار خوش تیپ بود..
شلوار و تیشرت جذب سورمه ای رنگی پوشیده بود و کت تک سفیدش را روی تیشرتش به تن کرده بود
..

****
_دینا  ..دیـــنا
با رخوت روسریم رو از روی شونه هام برداشتم و سرم کردم  ..من نمی دونم این هر وقت میخواد من و
صدا بزنه  ،چرا عــربده می کشـه ؟؟!!
_دیـــــنا دیـنــــــــا  ..مــردی ؟
با غیظ نفسم رو بیرون دادم و زیر لب غریدم :
_هنوز نه ولی به لطف تو چیزی تا مردنم نمونده!
سرسری دستی به مانتوم کشیدم و از اتاق خارج شدم..
دست مشت شده ام باال رفت و دو ضربه پیاپی به در اتاقش وارد کردم..
پس از چند ثانیه صداش رو شنیدم که گفت:
_بیا تو
دستگیره رو پایین کشیدم و وارد شدم..
نیم نگاهی بهش انداختم  ..بر خالف همیشه که روی تخت دراز بود جلوی آینه ی مستطیل شکل میز
توالت
ایستاده بود و گره ی کراواتش روکمی شل تر می کرد..
با نگاهی گذرا براندازش کردم  ..کت شلوار سفید خوش دوختی به تن داشت و زیرش پیرهن لیمویی
رنگ
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ساده که خیلی با کت و کرواتِ سفیدش جور شده بود..
اهمی کردم تا شاید نگاه از آینه بگیره و زرش و بزنه تا منم برم پی کارم اما حتی یه نمه هم تو حالتش
تغییری
ایجاد نکرد..
ایـــــش مرتیکه ی مزخرف ادم بی کار گیر آورده ؟ منتظر زیر لفظیه ؟!
با پا رو زمین ضرب گرفتم که صداش بلند شد:
_یه شیشه ادکلن مشکی بود  ،تو ندیدیش ؟
واااا! چه سؤاالیی ! ..اخه من از کجا بدونم ؟!!
سرم رو به طرفین تکان دادم و گفتم:
_نه!
بألخره دل از آینه کند و به طرفم برگشت..
نگاه نافذ و طوسیش رو توی نگاه قهوه ایم دوخت  ..آب دهانم رو قورت دادم  ..نگاهش  ..نگاهش ادم رو
ذوب می کنه  ..یه  ..یه چیز خاصی داره که وقتی ادم رو نگاه می کنه جذب چشم های نافذش میشی..
سرم رو زیر انداختم تا بیش از این نگاهش آتیشم نزنه!..
صداش رو شنیدم که گفت:
_تا  5دقیقه وقت داری پیداش کنی  ..باید تو همین اتاق باشه..
شوک زده سرم رو باال اوردم و نگاه متعجبم رو بهش دوختم  ..نگاهش به ساعت مارک و گران قیمتش
بود
و انگار داشت زمان می گرفت..
با شنیدن صداش به خودم اومدم و نگاهش کردم..
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_چی کار می کنی ؟ زمانت شروع شده
این حرفش مثل همیشه همراه با اخمی بود که روی پیشانی بلندش جای گرفته بود..
سری تکان دادم و شروع کردم..
همه ی جاهایی که احتمال می دادم رو گشتم ولی اثری ازش نبود  ..با نا امیدی خم شده داشتم تو کمدش
رو
نگاه می کردم که برق چیزی زیر تخت چشمم رو زد..
روزنه امیدی در دلم سوسو زد  ..خدایا جوون من این همین ادکلنه باشه!..
نیم نگاهی به رهام انداختم  ،هواسش پیش من نبود..
لبخندی زدم و همون طور چاهار دست و پا خودم و به طرف تخت کشیدم  ..سرم رو باال اوردم و نگاه
کوتاه
دیگری به رهام انداختم  ..خوشبختانه پشت به من ایستاده بود..
روی زمین دراز شدم و دستم به طرف جسم زیر تخت دراز شد..
با فرود دستم روی جسمی سرد و شیشه ای  ،لبخندی محو روی لب هام نشست..
جسم گرد رو توی دستم گرفتم و فشردم  ..خودم رو از زیر تخت بیرون کشیدم و هم زمان همون طور که
نیمخیز بودم برگشتم که نگام تو یه جفت چشم جذاب و خاکستری خیره موند..
اب دهانم و به زور فرو دادم ..
نگاهش در اون فاصله ی نزدیک واقعاً جادویی بود!..
لب هاش از هم باز شد و شنیدم که گفت:
_بده
متعجب نگاش کردم  ..چی بهش بدم ؟!!!؟؟؟! ..خــــــدایا نکنه  ..نــه نه دینا ازاین فکرای مزخرف نکن..
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نگاهم ترسان توی چشم های نفوذ گرش خیره بود که اخمی بین ابرو های خوش فرمش نشست..
صدای بم و خش دارش بلند شد:
_با توام  ..میگم شیشه رو بده من
با این حرفش سریع نگام روی شیشه و بعد دست چپش که به سمتم دراز شده بود سر خورد..
از خجالت فکری که کردم داغ شدم  ..اَی خــــــاک بر سرت دیــــــنا با این فکــرای از خودت
مسخــــــره
تر !! ..حیف که این غول تشن جلومه واِال همین االن زیر و رو اویزونت می کردم!..
دستم لرزان به طرفش دراز شدو و بدون کوچک ترین بر خوردی با دستش ادکلن رو بهش دادم..
نگاهم به ارومی از رو چشم هاش به سمت لب هاش که پوزخندی گوشش جای خوش کرده بود سر خورد
..
با نفرت نگاهم رو از لب هاش گرفتم و به گردن بلندش دوختم..
چرا ؟ چرا همیشه زمانی که من رو می بینه می خواد با این پوزخند دائمی که گوشه ی لبشه حقیرم کنه ؟
انگشت هام رو توی هم قالب کردم تا لرزشش مخفی بمونه..

با صدایی که سعی داشتم حرصم رو مخفی نگه دارم و تا حد کمی هم موفق بودم  ،گفتم:
_می شه خودتون و کنار بکشید ؟ می خوام بلند شم
پوزخندش پر رنگ شد..
_ _چرا ؟ مگه جات بده ؟
با ترس نگاهش کردم  ..از چشماش هیچی معلوم نبود..
نکنه  ..نکنه فکرام آن چنان بیراهم نبوده!..
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سرم رو برای خالی شدن از این فکر های مسخره نا محسوس تکون دادم..
مطمئناً می خواد آزارم بده!..
در کمال تعجب سرش رو به صورتم نزدیک کرد..
بهت زده و ترسان نگاهش کردم..
خـــدایا می خواد چیکار کنه ؟!
سرم رو عقب کشیدم و آب دهانم رو به سختی قورت دادم..
در اون لحظه قدرت حرف زدن هم از من صلب شده بود..
با نزدیک تر شدن سرش به صورتم چشم هام در هم مچاله شد..
قطره ای اشک از گوشه ی چشمم روی گونم سر خورد  ..در اون لحظه تنها چیزی که واسم مهم نبود
غرورم
بود ..
با بغض و لحنی ملتمس گفتم:
_تو  ..تو رو خدا بلند شین!
سکوت بود  ،سکوتی که آزارم می داد و باعث می شد نفهمم االن رهام و من در چه حالیم..
به آرامی و مردد الی پلک هام رو باز کردم..
با همون پوزخند بهم زل زده بود و نگاه تمسخر آمیزش به قطره اشکم بود که روی گونم می لغزید..
بغض کردم  ..شکست ..غرورم  ،به راحتی جلوش شکست..
از جاش بلند شد و همون طور که کمی از ادکلن رو زیر کروات و زیر یقه اش خالی می کرد با لحنی
تمسخر
آمیز که با رنگ چشاش هم خونی داشت گفت:
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_من حتی تو رو الیق کلفتی خونم نمی دونم  ،چه برسه اینکه بخوام باهات..
ادامه ی حرفش رو فرو خورد و همون طور که به سمت در می رفت لحظه ای ایستاد  ..برنگشت..
فقط گفت:
_واسه شام قرمه سبزی درست کن
و باز و بسته شدن در و فرو شکستن بغض من..
نمی دونم چقدر همون جا نشستم و بی صدا اشک ریختم تا کم کم اروم شدم و برای پختن شام از اتاق
خارج
شدم...

****
زیر گاز رو کم کردم و از اشپز خونه بیرون رفتم..
دستی به روسری عقب رفتم کشیدم  ..سرم به شدت درد می کرد و دلیلشم گریه های چند ساعت پیشم
بود..
ادمی نبودم که اشکش دم مشکش باشه  ..بی رحمیای دنیا بهم ثابت کرده بود نباید برای هرچیزی اشک
بریزم
اما شکسته شدن غرورم به دست رهام داشت خوردم می کرد..

با نفرت به در اتاق نیمه بازش نگاهی انداختم و خواستم وارد اتاقم بشم که..
خدا لعنت کنه این فوضولی رو که اخرم کاردستم میده!..
نگاهی به ساعت دیواری انداختم  ،عقربه ها  7313رو نشون می دادند..
اب دهانم رو قورت دادم و به ارومی وارد اتاق شدم..
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فکر اینکه پشت اون پرده چیه لحظه به لحظه تو ذهنم پر رنگ تر می شد..
بوی ادکلن ورساچش هنوز توی اتاق پیچیده بود  ،حتی یاد اوریش هم ازارم می داد..
نگاهم رو سر تا سر اتاق گردوندم به جز شیشه ی ادکلنش که پای تخت اتاده بود و چند کاغذ مچاله
شده بقیه ی اتاقش تمیز بود..
بی توجه به تمیز یا کثیف بودن اتاق یک راست به طرف پرده رفتم..
به ارومی اب دهانم رو پایین دادم..
کمی عذاب وجدان داشتم اما مثل اینکه حس فوضولیم قوی تر بود..
دست های لرزانم به آرومی پیش رفت و گوشه ای از پرده رو در مشت گرفت  ..نمی دونم چرا  ،ولی
استرس داشتم خفـــــن ! ..با این همه پرده شکالتی رنگ رو به ارومی کنار کشیدم..
با دیدن فضایی که دیدم لبخندی به پهنای صورتم نشست..
دیواری تمام شیشه که کمی خاک روش نشسته بود..
پشت حصار شیشه ای بالکنی بسیار بزرگ یا به عبارت دیگر حیاطی بزرگ قرار داشت که بر خالف
فضای تاریک و گرفته ی اتاق بسیار دل باز و با شکوه بود..
حالت نیم دایره داشت و روی قسمت گردی نرده هایی زیبا و سنگی که در محاصره ی گل های پیچک
بود
قرار داشت..
کف بالکن تماماً از سنگ مرمر سفید پوشیده و به زیبایی حیاط ( بالکن ) می افزود..
صورتم رو به شیشه ی سرد چسبوندم و سعی کردم این همه زیبایی رو در پشت این حصار مزاحم لمس
کنم
اما..
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با شنیدن صدای قدم هایی که لحظه به لحظه نزدیک تر می شد  ،چشمام تا اخرین حد گشاد شد..
با ترس سرم رو از روی شیشه برداشتم و روی پاشنه ی پا چرخیدم..
پرده رو ال به الی انگشت هام گرفتم و کمی از جلوی چشمم کنارش زدم که ..
اب دهانم و قورت دادم..
صدا  ،صدای خودش بود که من رو فرا می خواند و این صدا لحظه به لحظه نزدیک تر می شد..
خــدایا نوکرتم خودت یه کاری واسه منه بد بخت بکن..
خداااا خواهش می کنم آبروم و این دفعه هم بخر..
با ورودش به اتاق پرده از ال به الی انگشت های عرق کردم ازاد شد و دستم سست و بی حرکت کنارم
افتاد..
قطره اشکی از گوشه ی چشمم روی گونم لغزید..
تموم شد  ..دیگه همه چی تموم شد  ..دیــــــنا دیـــــگه اخــــراجی ..
بد بخت شدی دینا  ،بدبخـــــــت ! ..حاال می خوای کجا بری ؟؟ اصالکجا رو داری که بری ؟
این قدر توی افکارم غرق بودم که متوجه ی پرده ی ضخیمی که من رو از دید رهام پنهان می کرد نبودم
!..
با علم اینکه رهام چیزی نفهمیده خواستم نفسی آسوده بکشم که با یاد اوری حضورش پشیمون شدم..
صدای باال و پایین شدن تخت نشان از نشستنش می داد..
صدای اروم و خشنش رو شنیدم:
_کدوم گوریـــــه این عوضـــــی ؟
دستم رو روی قفسه ی سینم که با شدت باال و پایین میشد گذاشتم و چشم هام به ارامی بسته شد..
دست چپم روی قلبم دست دیگرم به پارچه ی ضخیم پرده که پشت پارچه ای حریر پوشیده بود چنگ
انداخت
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با صدای فریاد " دیـــــنا دینــــــــــــا " ش مو به تنم راست شد..
از شدت کوبش محکم قلبم قفسه ی سینم درد گرفته بود ..
آب دهانم رو به زور از طریق گلوی خشک شدم پایین دادم..
با صدای دور شدن قدم هاش مردد پرده ی ضخیم رو کمی کنار زدم و با گوشه ی چشم از پشت پارچه ی
حریرنیم نگاهی به بیرون انداختم..
رفته بود و اینو از ضعیف تر شدن فریاد هاش که من رو صدا می زد می فهمیدم..
با این فکر که طبقه ی پایینه بی معطلی از پشت پرده بیرون اومدم و فرز خودم رو از در باز اتاقش بیرون
انداختم و با شتاب خودم رو از میون در نیمه باز اتاقم به داخل پرت کردمو به ارامی در رو بستم..
تکیم رو به در بی حال روی زمین نشستم..
عرق سرد نه تنها روی صورتم بلکه رو بدنم هم نشسته بود  ..ازاین که در اتاقم رو بسته بودم مطمئن بودم

و این یعنی رهام وارد اتاقم شده و دیده من تو اتاق نیستم و این یعنی بد بختیه من سیـــــاه بخت!..
حاال چه بهانه ای بیارم ؟ بگم کجا بودم ؟ بی رمق به سقف سفید اتاق خیره شدم..
هنوز هم از شدت ترس و هیجان نفس نفس می زدم ..
با سستی از جام برخاستم و دست لرزانم به طرف دستگیره دراز شد..
محتاط از اتاق خارج شدم و با قدم هایی نا مطمئن به طرف پله ها گام برداشتم..
صدای فریاد ها و تهدید کردناش بهم نهیب می زد که اشهدم رو بگم!..
با سستی پله هارو پایین رفتم و پشتش ایستادم..
با صدایی ضعیف که انگار از ته چاه در میومد با ترسی محسوس گفتم:
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_آ..آقا من  ..من ایـ ..اینجام
به آرومی به طرفم برگشت و با چشم هایی به خون نشسته براندازم کرد..
با سر و صدا آب دهانم رو قورت دادم و با شرمندگی سرم رو زیر انداختم ..
خواستم چیزی بگم که با فریادش الل شدم و در گوشه ای از دیوار در خودم مچاله..
_ کــــــدوم گــــــوری بــــــودی اون وقت تا حاال کــه هر چـــــــــی صـــــــدات می زدم جــــواب
نمی دادیــــــــــــــــی ؟؟؟؟؟؟؟
آن چنان فریادی زد که حتی جرئت نمی کردم نفس بکشم چه برسه به حرف زدن!..
با صدای فریاد دو بارش سرم رو باال بردم و با بغض نگاهش کردم..
_دِ اشـــــــغال چــــــــرا جـــــواب نــــــــمی دی ؟ زبون درازتو گربــــــه خــــورده ؟
دیگه توهین تــــــا چـــــــه حـــــــــــــــــــــد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!..
بــه چه جـــــرئتــــــی به من می گــــــه اشـــــــغال ؟ فکـــــــر کــــرده کـیه ؟ رئیـس جمهور ؟!
رئیـــــــس جمهورشم حق نــــداره با من این طوری حرف بزنه چه برسه بــــــه ایــــــــــــــن!!

با بلند شدن فریاد دوبارش سرم رو باال گرفتم و نگاه گستاخ و پر غیظم رو به طرفش نشانه رفتم..
با صدایی که از شدت خشم و بغض دو رگه شده بود متقابالً فریاد زدم:
_فــــــــــکر کردی کــــــــی هستی کــــه به خودت جرئت میـــــــــــدی با من اینطور حرف بزنـــی
هــــــــــــــــــــان ؟؟؟ تو فقط و فقط بــــــرای من یه آدم کیــــــــنه ای هستــــــــی و بــــــس..
یــــــــــه آدم که با پول نــــه نــه باباش به اینجا رسیده ..
فریــــــــاد زدم:
_فقط و فقط یـــــــه آدم کیــــــــنه ای  ..یه آدم خــــــود خـــــ..

119

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

با سیلی ای که سمت چپ صورتم نواخته شد خفــــــــه شدم و بهت زده به چشم های سرخ از خشمش
خیره
شدم..
تا به خودم بیام سیلی دیگری اون طرف صورتم رو نوازش کرد..
دستش باال رفت و خواست دوباره روی صورتم که از شدت سوزش به گزگز افتاده بود فرود بیاد که با
جیغ
رها همون جا کنار گوشش متوقف شد..
_نـــــــــــــــــــه
با صدای جیغش نگاه خشمگینش رو ازم گرفت و به طرف رها سوق داد..
اما من فقط و فقط بی حرکت گوشه ی دیوار ایستاده بودم و هنوز در بهت دو سیلی پیاپیی که بی رحمانه
نثارم کرده بود  ،بودم..
با صدای فریاد راشا و هق هق رها به خودم اومدم..
گرمای دست های ظریفش رو که روی کمرم می لغزید احساس کردم..
در اون لحظه از همه  ..از همشون متنفر بودم!..
از راشا که حمایتم می کرد تا رها که نوازشم!..
عصبی دست های نوازش گرش رو کنار زدم و با گام هایی بلند و لرزان خودم رو به اتاقم رسوندم..
با بسته شدن در تکیم رو به در زدم و به نرمی روی زمین سر خوردم..
قطره اشکی از گوشه ی چشمم روی گونم لغزید..
حــــــالم از این همه ضـعف به هم می خوره  ..ازین همه بی کسی..
از این همه تنهایی و...
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با بغض آب دهانم رو قورت دادم و اجازه دادم قطرات اشک روی گونم راه خودشون رو پیدا کنند..
روسریم رو که عقب رفته بود جلو کشیدم و از جام برخاستم..
به ارومی روی تخت جای گرفتم و در گوشه ای تو خودم جمع شدم..
چــــــرا ؟
چـــــــرا اینقدر تنهـــــــام خــــــــدا ؟؟؟
چــرا سهم من از زندگی فقط درده ؟
چرا هیچ کس و ندارم تا بهش تکیه کنم ؟؟ ..هیچ کس و ندارم تا دوستم داشته باشه  ،تا دوســتش
داشتـــــه باشـــــــم ؟؟!
گریم شدت گرفت  ،اما هم چنان بی صدا اشک می ریختم..

مثل همیشه اروم..
آن قدری اروم که کســـــــی هیــــچ وقــت نفهمید چقدر درد دارم  ..چقدر تنهام و چقدر بی کسم..
بینیم رو باال کشیدم..
نگاهم رو که پوشیده از پرده ای اشک بود به سقف دوختم..
فصل هشتم
با یاد آوری حمایت های رها و راشا در میان اون همه اشک  ،لبخندی روی لب هام نشست..
چطور تونستم دست های نوازش گرش و کنار بزنم ؟! ..چطــــور؟!
پوزخندی روی لب هام نشست..
دیدی دینا ؟ دیدی حتی لیاقت حمایت رو هم نداری ؟
از گرما در حال پخته شدن بودم و اشک هام که روی صورتم روانه بود به التهابم دامن می زد..
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به روسریم چنگ زدم و بایک حرکت اون رو از سرم کندم..
با تقه ای که به در خورد با صدایی محزون و بغض آلود جواب دادم:
_بله ؟
صدای بغض دارش از پشت در به گوش رسید:
_رها اَم
با پشت دست اشک هام رو پاک کردم و گرفته گفتم:
_بیا تو
در باز شد و رها اروم وارد شد..
چند ثانیه بی حرف نگاهم کرد و بعد به ارومی به طرفم اومد  ..نگاه اشکیم تمام مدت خیره بود به اندام
ظریفش که لحظه به لحظه بهم نزدیک تر می شد..
به ارومی روی تخت و کنارم خزید  ..تخت هر چند دو نفره نبود اما بزرگ تر از یک تخت معمولی و تک
نفره بود و به راحتی هر دوی مارو روی خود جا می داد..
صداش مالیم کنار گوشم بلند شد:
_دینـا ( ..مکث کرد)  ..نمی دونم چرا اون حرفارو بهش زدی اما مطمئنم دلیلی واسه ی این کارت داشتی
..
لب هاش رو با زبون تر کرد  ..ادامه داد:
اون سیلی ها حق تو نبود اما  ..اما باور کن اون حرف ها هم حق رهام نبود  ..رهام هر چند به خاطر ارثی
که بهمون رسیده تونست انقدر توی کار و تجارت موفق باشه اما  63درصدش به خاطره تالش خودش بوده
..
سکوت کرد  ..حق با رها بود ؟ یعنی اشتباه کردم ؟ اره اشتباه کردم اما رهام باعثش شد  ..اون دیگه
داشت
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زیاده روی می کرد  ..حرفاش تو ذهنم تکرار شد از جمله کلمه ی ( اشغال )  ..چرا ؟ دینا چرا بهت بر
خورد ؟
مگه غیره اینکه نوکرشی ؟ پس اگه نمی خوای کارت و از دست بدی باید الل شی  ..آره باید خفه شی و
فقط
معذرت بخوای  ..باید تا می بینیش تا کمر واسش خم شی و چیزی به اسم غرور رو دور بندازی  ..با بغض
از دونستن این حقیقت تلخ نگاهم رو از رها گرفتم و گوشه ای از تخت بیشتر در خودم جمع شدم..
با احساس گرمایی روی شونم سرم رو باال بردم و تو جنگل بارونی نگاهش غرق شدم..

چشمای قشنگش رو به ارومی بست ومن رو در اغوش کشید  ..به نرمی سرم رو روی سینش گذاشتمو
ریز
ریز اشک ریختم..

****

دینــــــــــگ دیــــنــــــگ دیـــــــنگ
به ارامی الی پلک هایش را باز کرد  ..با تنبلی در جایش غلتی زدو با چشم های نیمه باز دکمه قطع
موبایلش
را فشرد..
بی حال در جایش نشست و در همان حال که انگشت های باریکش را در موهایش فرو می برد با چشم
هایی ریز شده به ساعت نگریست "  5315دقیقه " بی حوصله خمیازه ای کشید و از جایش بلند شد..
دست هایش را باال برد و همان طور که انگشت هایش را در هم قفل می کرد کش و قوسی به بدنش داد..
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وارد دست شویی شد و همان طور که نگاهش را به شیره آب روشویی دوخته بود آب را برای وضو
گرفتن باز کرد..
مشتش را پر از آب کرد و به صورتش پاشید..
سردی آب کمی سر حالش می آورد  ..لبخندی محو روی لب نشاند و همان طور که مشتی آب روی دست
راستش می ریخت سرش را باال برد و به خود در آینه نگریست..
حیرت زده به دینای درون آینه خیره شد  ..جای دست های مردانه ای از زیر گونه تا زیر چشمش امتداد
داشت و در سمت دیگر صورتش هر چند کبودی کمتر دیده می شد اما پارگی گوشه ی لبش آن را جبران
می کرد...

تمام اتفاقات شب قبل همانند صحنه ی سینما در ذهنش تداعی شد..
بغضی آشنا در گلویش خانه کرد..
صدای دو سیلی دیشب فریاد رهام  ..دفاع خودش در گوشش زنگ زد..
نا امید سرش را به دیوار پشت سرش تکیه زد و پلک هایش به آرامی بسته شد..
فکر اخراج شدن در ذهنش تکرار شد ..
_نـــه! نباید بزارم این اتفاق بیفته
این حرف هارا در حالی به زبان می آورد که از شدت ضعف در حال غش کردن بود..
پس از امید دادن به خودش که رهام با آن دو سیلی تمام حرصش خالی شده و فکر اخراج کردنش را
نمی کند فرم همیشگی اش را پوشید و از اتاق خارج شد..
به طرف اشپز خانه رفت پس از بار گذاشتن سوپ مرغ برای صبحانه ی اصلی از درون یخچال چند تخم
مرغ همراه با بسته ی شیر و مربا و پنیر بیرون آورد..
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تخم ها را در قابلمه ی کوچکی که تا نیمه پر از آب بود برای جوشاندن روی گاز گذاشت و پس از ریختن
عسل و مربا درون کاسه چند تکه نان از فریزر در آورد و آن را برای گرم شدن درون ماکرو وی گذاشت
با یاد آوری اینکه هنوز نمازش را نخوانده با پشت دست ضربه ی مالیمی به پیشانی اش کوبید و به قصد
نماز راهی اتاقش شد  ..پس از تجدید وضوی نیمه کاره اش چادری به سر کرد و رو به قبله قامت بست..
با اتمام نمازش چادرش را تا زده درون کمد گذاشت و برای بار دیگر به طبقه ی پایین رفت..
تخم مرغ ها تا حدودی آماده بودند اما قصد دینا تخم مرغ عسلی و نیمه جوشانده بود..

تخم مرغ هارا از قابلمه خارج کرد و پس از جدا کردن دو تخم مرغ برای خودش سه تخم مرغ دیگر را
روی جا تخم مرغی هایی که روی میز طویل غذا خوری بودند گذاشت..
پس از چیدن سفره ای با سلیقه نگاهی به ساعت انداخت  ..ساعت  6313دقیقه بود و هنوز یک ربعی تا
آماده
شدن سوپ باقی مانده بود  ..در این یک ربع به نظافت اشپز خانه پرداخت و پس از آماده شدن سوپ آن
را
درون ظرف پیرکس کوچک و زیبایی ریخت و روی میز گذاشت..
جلوی پله ها ایستاد نفس عمیقی کشید  ..ساعت حول و هوش  7بود و کم کم باید رهام را صدا می زد ..
نفس
عمیق دیگری کشید و پله ها را باال رفت..
دست مشت شده اش را باال برد و ضربه ای به در وارد کرد که پشت بندش صدای رهام را هوشیارشنید:
_من بیدارم  ..االن میام
متعجب به دره بسته و خاکستری اتاق نگاه کرد  ( ..چقدر زود بیدار شده !) شانه ای باال انداخت و به طرف
راه پله قدم برداشت..
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رهام تعدادی تراول صدی از کیف پولش بیرون کشید و روی میزش گذاشت  ..دیگر باید کارش را یک
سره
می کرد  ..تصمیمش را گرفته بود و مطمئناً حتی رها هم که عزیز ترین کسش بود نمی توانست آن را
عوض
کند..
کت قهوه ای رنگش را روی پیرهن سفیدش به تن کرد و از اتاق خارج شد..
دینا سر به زیر کنار میز ایستاده بود و داشت با ناخن هایش ور می رفت  ..طبق معمول با دیدنش
پوزخندی
زد که این بار از بار های دیگر عمیق تر بود..

با شنیدن گام هایش سریع سر بلند کرد و راست ایستاد دست هایش را پشتش قفل کرد و با صدایی که با
شدت از لرزشش جلو گیری می کرد گفت:
_سالم آقا صبح بخیر
رهام بی تفاوت به طرف مبل رفت و منتظر ماند تا دینا مبل را برایش عقب بکشد..
مبل را عقب کشید و پس از نشتن رهام گفت:
_سوپ میل دارید براتون بکشم ؟
رهام سری تکان داد و تأیید کرد..
سوپ خوری ای از روی میز برداشت وطبق دستور رهام مقدار مشخصی سوپ در آن ریخت ..
سوپ خوری همراه با قاشی را مقابل ارباب جوانش گذاشت و دوباره پشتِ مبلی که رهام روی آن نشسته
بود ایستاد..
ثانیه ها برای هردو بسیار کند می گذشت و دینا لحظه به لحظه به اضطرابش افزوده می شد..
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پس از به اتمام رسیدن حجم درون ظرف رهام همان طور که از جا برمی خاست کیف سامسونت مشکی
رنگش را که کنار مبل و روی زمین گذاشته بود برداشت ودسته ی ظریفش در بین حصار انگشت های
مردانه ی رهام پنهان شد..
چند قدمی برداشت که در بین راه متوقف شد  ..بدون اینکه بازگردد خطاب به دختر جوانی که گوشه ی
سالن
سر به زیر ایستاده بود و بدنش از شدت استرس می لرزید گفت :
_حقوق این چند وقتت به اضافه ی امروز صبح رو که اینجا کار کردی حساب کردم و گذاشتم رو میز
اتاقم
بعد از اینکه رها رفت پوال رو بردار  ،جُل و پالست و جمع کن و بزن به چاک  ..وقتی اومدم نمی خوام
ببینمت..
لحظه ای سکوت کرد و سپس افزود:
_درضمن دلم نمی خواد رها چیزی بفهمه و..
دیگر گوش هایش صدایی را نمی شنید فقط صدای سوت ممتد و دردناکی در گوشش می پیچید..
با بسته شدن در و خروج رهام دست هایش روی گوشش نشست و با ضعف روی زمین افتاد  ..اشک
هایش
بی محابا روی صورتش می بارید و او تنها در گوشه ای از دیوار  ،خانه ی بزرگ را در پشت دیدگان
خیسش از نظر می گذراند..
ثانیه ها بر خالف دقایق پیش همانند برق می گذشتند و به هیچ وجه قابل بازگشت نبودند..
دقایقی بسیار دردناک سپری شد و دینا تنها توان گریه را داشت..
نگاهش به سمت ساعت کشیده شد نیم ساعتی از رفتن رهام می گذشت تا کی می خواست بنشیند و
بیهوده اشک ریزد ؟ ..در تمام سال های زندگی اش چیزی که بیشتر از همه به او ثابت شده بود این بود
که گریه هرگز کمکی به او نمی کند و تنها زندگی اش بیهوده می گذرد..
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دست دراز کرد و به گوشه ی میز طویل غذا خوری چنگ انداخت  ..با تکیه و انداختن نیمی از وزنش روی
دست چپش که به میز آویزان بود با ضعف از جا برخاست..
چشمانش هنوز تا حدودی تار می دید..
صدای رهام در گوشش زنگ و به ضعفش دامن می زد  ..مطمئناً نمی توانست حرف های ان مرد سنگدل را
قبول کند..
به قدری ذهنش در گیر بود که حتی نفهمید کی وارد اتاقش شده!
روی زمین و در سه گوشی که توسط دیوار و تخت به بوجود آمده بود نشت و زانوانش را در
اغوش کشید..
چانه اش را روی زانوان تا شده گذاشت و پلک هایش را برای احضار چند دقیقه آرامش روی هم گذاشت
..
نفس هایش عمیق و کشدار به گوش می رسید..
باید فکری برای اینجا ماندن بر می داشت  ..حاضر بود در برابر رهام التماس که هیچ زانو هم بزند..
برای لحظه ای آشوبی ویرانگر میهمان دلش شد و چهره ی کریهه ی پسرک  4سال پیش پشت پلک های
بهم
کشیده اش مجسم شد..
صدای قهقهه ی رعب انگیزش رعشه بر اندام دینا انداخت..
چشم هایش را سریع از هم باز کرد و چندین بار پیاپی عمیق نفس کشید..
اشک هایش دوباره سرازیر شدند  ..لبش را به دندان کشید و با پشت دست سریع اشک هایش را زدود..
می ترسید ..از تنهایی  ،بی پناهی و آوارگی  ..چیزهایی که از دوران نوجوانی تنهایش نمی گذاشتند..
نـــــــــه نباید تسلیم می شد..
از جا برخاست  ..همان طور که رهام گفت نمی خواست رها از موضوع با خبر شود..
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روسریش را که از سرش افتاده بود به سر کشید و از اتاق خارج شد..
از نبود رهام استفاده و برای بار دوم بی اجازه به اتاقش وارد شد  ..ولی اینبار باالجبار!..
سری قبلی که اتاق رهام را مرتب می کرد متوجه ی چند کارت تبلیغاتی که روی میزش بود و متعلق به
کارخانه اش شده بود..
با ورود به اتاق یک راست به طرف میز رفت که با دیدن تراول های صدی روی میز سرجایش متوقف شد
..

نه این پول را نمی توانست به عنوان تسویه حساب قبول کند  ..او هنوز تازه در این خانه مشغول به کار
شده
بود  ..بی توجه به تراول ها یکی از کارت های کوچک و مستطیل شکل را برداشت و نوشته های روی ان
را به ارامی زمزمه کرد:
_کارخانه  ....ادرس  ......طبقه  .....شماره تلفن  .....شماره موبایل .....
کارت را در دست فشرد و لبخند پیروز مندانه و دل خوش کنکی به خود زد..
*****
ساعت حول و هوش 00بود که با صدای رها که از طبقه ی باال او را فرا می خواند باعث شد از اشپزخانه
خارج شود..
برای ناهار غذای مورد عالقه ی رها که ماکارونی بود درست کرده و خودش را با تمیز کردن اشپزخانه
سرگرم کرده بود..
درمورد مالقات با رهام نیز تصمیم گرفته بود پس از خروج رها از خانه اقدام کند..
از زیر روسری دستی به موهایش کشید و سمت چپ سرش را کمی خاراند  ..باید قبل از رفتن دوش
مختصری هم می گرفت..
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جلوی در ایستاد با مشت به ارامی به در کوبید..
_بیا تو
اب دهانش را قورت داد  ..حاال حتی ازرویارویی با رها هم استرس داشت!
در را با لرزش نا محسوس دست باز کرد و وارد شد..
رها روی تخت نیم خیز و سرش در موبایلش بود  ..با صدای باز شدن در موبایل را کنار گذاشت و با لبخند
محوی که بر لب داشت سرش را باال گرفت  ..لب باز کرد و خواست چیزی بگوید که با دیدن چهره ی
دینا
دهانش همان طور باز ماند..
نگاهش روی رد انگشت هایی بود که روی پوست سفید دینا به وضوح عرض اندام می کردند..
بغض گلویش را فشرد و قلب رئوفش فشرده شد  ..سرش را زیر انداخت و با شرمندگی و صدایی گرفته
گفت:
_شرمندتم دینا  ..واقعاً شرمندتم..
دینا متعجب نگاهش را به رها دوخت و با تردید گفت:
_شرمنده ؟ برای چی ؟!
سرش را باال گرفت اما با دیدن کبودی ها دوباره سرش را زیر انداخت  ..پتویی را که در دست داشت ما
بین انگشت هایش فشرد و با همان صدای گرفته جواب داد:
_ب  ..به خاطر دیشب (..آب دهانش را به سختی فرو داد و ادامه داد)  ..و اون کشیده  ..ها
با شنیدن این جمالت از دهان رها حاال او بود که شرمنده شده بود  ..موضوع امروز صبح به قدری فکرش
را مشغول کرده بود که دیشب را به کل از یاد برده بود  ..به خاطر اینکه رهام و رها اورا با این قیافه دیده
بودند احساس شرمندگی و حقارت می کرد ..

130

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

سریع و با لکنت به خاطراین که رها را بیش از این ناراحت نکند گفت:
_ن  ..نه بابا ایـ  ..این چه حرفیه تـ  ..خسیر خودم بود
_اما..
_صبحانه حاضره تا شما بری بخوری من حمام و آماده می کنم..

و بی توجه به رها سریع وارد حمام اتاق شد و در را هم پشت سرش بست..
پس این که رها به حمام رفت به خواست او تاپ دو بند و راه راه بنفش سفیدش همراه با حریر روییش که
بنفش رنگ بود با شلوار سفیدش کنار گذاشت و از ما بین مانتو ها طبق دستور مانتو و شال قرمز و
از بین کفش ها کفش عروسکی سفیدش همراه با لباس زیر کنار گذاشت و پس از اویزان کردن حوله به
چوب
لباسی کنار در (حمام) از اتاق خارج شد...
روسریش را از سر باز کرده و روی زمین انداخت  ..دستی ما بین مو های بلند و سیاهش کشید  ..نفسش
را
بیرون داد و زیر لب زمزمه کرد:
_یعنی چی می شه ؟
یأس برای لحظاتی در وجودش النه کرد ..
سرش را باال گرفت و با آزردگی خطاب به خدا گفت:
_خدایا خودت کمکم کن
قبل از این که اشک مهمان چشم هایش شود نفس سنگینی کشید و وارد حمام شد..
اب را روی ولرم مایل به گرم تنظیم کرد و زیر دوش قرار گرفت  ..قطرات اب پر سرعت روی بدن

131

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

عریانش می نشستند و آرامش را به وجودش دعوت می کردند..
چشمانش را بست و سرش را باال گرفت..
دهانش را باز کرد تا راحت تر نفس بکشد ..

موهای خیسش به علت خیسی به سر و گردن و پشتش چسبیده بودند و درمیان بخار حمام با بدن برهنه
اش
زیبا تر به نظر می رسید..
پس از دو دست شستن سر و یک دست شستن بدنش از حمام خاج شد..
کل حمامش روی هم  03دقیقه هم طول نکشید..
سر سری موهایش را خشک و شانه کرد  ..تیپ دانشگاهیش را زد و پس از برداشتن چادرش از چوب
لباسی
کارت را برداشته و به اتاق رها رفت..
رها نسبتاً آماده بود و مثل همیشه هم زیبا  ..جلوی آینه نشست و بود و مشغول آرایشی که در یک
مرطوب
کننده و برق لب خالصه می شد بود..
با دیدن دینا که حاضر و آماده در چاهارچوب اتاق ایستاده بود و به او خیره بود متعجب به سمتش
برگشت
_چیزی شده ؟ داری جایی میری ؟
سری به نشانه ی تأیید تکان داد:
_اوهوم  ،یه کاری واسم پیش اومده بعد ازین که تو رفتی می رم
_چه کاری ؟؟!
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لبخندی محو روی لب های دینا نقش بست..

_کار خاصی نیست مربوط به دانشگاه و ایناست ( خدا جون من و ببخش)
_باشه
از روی صندلی بلند شد دستی به شالش کشید و همان طور که کیف دستی کوچک سفیدش را برمی داشت
گفت:
_ناهار همون جا خونه ی دوستم می مونم نمی خواد واسه من چیزی درست کنی
_چشم
پس از رفتن رها با آژانس تماس گرفت و سریع از خانه خارج شد و دم در منتظر آژانس ماند....
****
_خانوم کجا میرین ؟ خانوم خواهش می کنم صبر کنید
_خفه شو
قبل ازاینکه بلند شود و برود ببیند قضیه چیست در با شدت باز و اندام ظریف آیدا در چاهارچوب نمایان
شد
و پشت سرش منشی که سعی داشت برای رهام توضیح دهد:
_آقا به خدا من بهشون گفتم نیان تو ولی..
رهام وسط حرفش آمد :
_چیزی نیست فقط بروبیرون درم پشت سرت ببند
_بله آقا
با بسته شدن درو خروج منشی دست هایش مشت شد و با خشم به آیدا چشم دوخت  ..هنوز هم پس از
یاد
اوری حرف های آن روزش خون چشم هایش را می گرفت..
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با صدای نسبتاً بلندی گفت:

_چته وحشی ؟ واسه چی پا شدی اومدی اینجا ؟ نکنه اون گـــوه خوریای اون روزت یادت رفته هــــان
؟؟
ایدا با گریه به طرف میز رهام رفت و همان طور که اشک می ریخت با صدای گرفته ای گفت:
_رهام به خدا غلط کردم دست خودم نبود کنترلم و از دست دادم ( ..بینی اش را باال کشید و ادامه داد) ..
تو
که می دونی چقدر دوست دارم تو که می دونی عاشقتم نمی دونی ؟؟؟
رهام با حرص نفسش را بیرون داد..
_تو هم می دونی که این احساسات مسخره ی تو اصالً واسم مهم نیست  ..نمی دونی ؟
گریه ی ایدا شدت گرفت..
_داری دروغ میگی تو دوستم داری ( ..با پشت دست اشک هایش را زدود)  ..یادت رفته چند دفعه هم و
بوسیدیم ؟ بیش از بیست دفعه  ..یادت رفته تا حاال چند بار تا پای س*ک*س رفتیم و هر بار یه چیزی
مانعمون شد ؟
رهام با غیظ داد زد:
_خفه شو دختره ی بی حیا مثل این که یادت رفته همه ی این اتفاقات زمانایی افتاد که من مست بودم
نــه ؟
تو چرا نمی فهمــــــی که من دوستــــــت ندارم ؟ چرا نمی فهمی ازت بیــــــــــزارم هــــــــان ؟
چرا دست از سرم بر نمیــ...
با داغ شدن ناگهانی لب هایش صورتش داغ شد  ..ایدا بیشتر روی میز خم شد و با ولع بیشتری لبان رهام
را
بوسید..
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عصبی دست هایش را تخت سینه اش گذاشت و اورا به عقب هول داد که باعث شد ایدا تلوتلویی بخورد و
سپس روی زمین بیافتد..
اشک در چشمان ایدا جوشید بلند فریاد زد:
_تـو فقط مــــال منی سـهم منی رهـــام می فهمـــــــی ؟؟! دست از سرت برنمی دارم رهام کوتاه نمیام
من
عاشقتم و کاری می کنم تو هم عاشقم بشی این و تو اون گوشات فرو کن!
روی زمین خم شد و کیف آبی رنگش را برداشت و از اتاق خارج شد..

با باز شدن در چند نفر از کارمندان و سهامداران که پشت در تجمع کرده بودند به غیر از راشا و سپند
یکی
از سهامداران و دوستان رهام در کمتر  03ثانیه پراکنده شدند..
هر دو وارد اتاق شدند و راشا در را پشت سرش بست..
رهام آرنج هر دو دستش را به میز تکیه داد و صورتش را با دست هایش پوشاند..
راشا چند قدمی جلوتر رفت و همان طور که دست هایش را در هوا تکان می داد با لحنی شوخ گفت:
_بردار این دستات و بزار ببینیـــم این صـــورت ملکـوتیــو که دخترا به خاطرش این جوری پیرهن پاره
می کنن..
رهام با صدای گرفته ای گفت:
_برو راشا اصالً حوصله ی شوخی ندارم
_چرا گــل پســـر؟ چــــرا تــاج ســر؟ چـــــرا فرشتـــه ی بی بال و پــر؟
سپند ضربه ای به بازوی راشا زد و گفت:
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_مگه نمی بینی بچه می گه اعصاب نداره چرا اذیتش می کنی ؟!
راشا_ اه اه اه اه اه! ..حالم و بهم زدی ( ..صدایش را کمی تغیر داد و ادای سپند را دراورد)( ..چرا بچه رو
اذیت می کنی ؟؟)  ..ایـــــش مرتیکه ی چندش
چند ثانیه ای در سکوت مشکوکانه به سپند خیره شد سپس با تعجبی ظاهری ضربه ای به صورتش زد و
با صدای جیغ مانندی گفت:

_اوا خاک به سرم نکنه تو هم عاشقش شدی  ..هــــــین عاشقش شدی ؟؟!!  ..نکنه گِ*ی* ای ؟؟؟!!
سپند عصبی به سمتش یورش برد  ..رهام که از حرف های راشا خنده اش گرفته بود با لبخند ماتی به آن
دو که مشغول جرو بحث بودن نگاه می کرد..
رهام _ شما اومدید این جا به من کمک کنید یا همدیگرو تیکه تیکه کنید ؟!
سپند حق به جانب جواب داد:
_مگه ندیدی چی گفت ؟ پسره حال بهم زن!!
راشا_واااا! مگه چی گفتم ؟! خیلیم دلت بخواد شب و با یه همچین پسر جیگری بگذرونی!
سپند_میخواد نخواد
راشا_ از بـ..

رهام با حرص حرفش را قطع کرد:
_اااه خفه شید دیگه ! ..یکی بگه من باید چه خاکی به سرم بریزم ؟
راشا_ واا چرا خاک بریزی سرت ؟
رهام_ مگه کر بودی دختره چی گفت ؟ می خواد همین جوری مثل کنه آویزونم بشه
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راشا_ خیلیم دلت بخواد دختر به این خوشگلی آویزونت بشه!
سپند_ واال! ..خدا بده شانس
رهام با حرص گفت:
_مسخره بازی در نیارید شما که می دونین چقدر ازش بدم میاد

راشا همان طور که روی کاناپه می نشست با چهره ای متفکر گفت:
_خدایی حقم داری
سپند کنار راشا روی کاناپه جای گرفت..
سپند_ ولی فکر نکنم بتونی هیچ جوره از دست این دختره خالص شی

فصل نهم
رهام کالفه نفسش را بیرون داد..
سپند_ البته فکر کنم یه راه هست
رهام سریع نگاهش را به سپند دوخت..
_چه راهی ؟؟
سپند_ بگی یکی دیگرو می خوای!
راشا پوزخندی زد:
_اونم اینقدر خره که باور می کنه
_شاید اگه بگه باور نکنه ولی اگه نشونش بده چی ؟
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رهام با لحن تمسخرآمیزی گفت:

_سپند نکنه خودتم باورت شده من عاشق کسیم ؟ دختر از کجا بیارم نشون بدم ؟
سپند شانه ای باال انداخت
_خیلی ساده به یکی میگی بیاد نقش معشوقتو بازی کنه اونام که از خداشونه یه مدتی با پسر خوشگل و
پولداری مثل تو باشن حاال اگه بهشون پیشنهاد پول بدی که دیگه هیچ
راشا سری تکان داد و تأیید کرد..
_درست میگی ولی به نظرت دختره دیگه دست از سرش برمی داره؟ اگه عاشقش بشه چی ؟ خودت
داری
می گی هم خوشگله هم پولدار  ..حاال این هیچی اگه همش بخواد بتیغتش یا بعدش ازش باج گیری کنه یا
حق
السکوت بگیره چی ؟ ازاونجایی که رهام زیر بار حرف زور نمیره بهش پول نمیده اونم میره همه چی و
میزاره کف دسته ایدا اون وقت میشه روز از نو روزی از نو!!..
سپند_ حرفت متینه داداش
رهام دست چپش را به چانه زده و با چهره ای متفکر به جایی نا مفهوم خیره بود و به حرف های آن دو
فکر
می کرد..
****
با دهانی باز به برج بلند روبرویش چشم دوخت  ..سوتی کشید و زیر لب گفت:
_کمه کمش  13طبقست المصب
نفس عمیقی کشید وبا امید به خدا وارد ساختمان شد..
با باز شدن درآسانسور هم زمان دختر جوانی همراه با او سوار آسانسور شد و کلید طبقه ی  00را فشرد..
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دینا اب دهانش را قورت داد و کلید طبقه ی  01را فشرد..
دختر جوان پشت به او دست به سینه و با حالتی کالفه ایستاده بود  ..در این فاصله نیز دینا فرصت داشت
تا
خوب تیپش را برانداز کند..
قد کوتاهی داشت و مانتوی نخودی رنگ و تنگی پوشیده بود که اندامش را خوب به رخ می کشید ..
هیکلش
معمولی بود نه خیلی چاق و نه الغر..
شال و شلوار مشکی اش را هم با کیف و کفش هم رنگش ست کرده بود..
نگاه از دخترک گرفت که در آسانسور باز شد و دخترک خارج شد..
نفسش را بیرون داد و به دیواره ی آسانسور تکیه زد..
_چه آسانسور قشنگی
درون آینه ی قدی آسانسور به خودش نگاه کرد  ..لبخندی زد و گفت:
_چه دختر زرنگی
آسانسور ایستاد و صدای نازک زن بلند شد:
_طبقه ی هجدهم
ایشی کشید و زیر لب گفت:
_ایکبیری  ..یکم دیگم عشوه خرکی بیا
با باز شدن در آسانسور نفس عمیقی کشید..
_خدایا به امیده خودت
مضطرب از آسانسور خارج و وارد سالن بزرگی شد که سه میز نسبتاً بزرگ با چاهار در قرار داشت و
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پشت هر میز دختر جوانی نشسته بود..
(حاال کدومش منشیه این پسرس ؟)

دستش را برای لحظه ای روی سینه اش گذاشت و به طرف یکی از میز ها رفت..
_ببخشید منشی آقای مشکات کدومن ؟
دخترک جوان سر بلند کرد و با ابرو های باال پریده نگاهش کرد یا بهتر می شود گفت براندازش کرد..
با لحنی تمسخر آمیز و پوزخندی گوشه ی لبش به کبودی های روی صورت دینا خیره شد و گفت:
_چیکارش داری ؟
دینا با حرصی که به سختی کنترلش می کرد جواب داد:
_فکر نمی کنم به شما ربطی داشته باشه..
دخترک با حرص ایشی کشید و به میز روبه رویی اشاره کرد..
دینا_ممنون
و بدون اینکه جوابی بگیرد به سمت میز رو به رویی رفت..
_سالم وقتتون به خیر
منشی سرش را باال گرفت..
_سالم ممنون
_ببخشید می خواستم اقای مشکات رو ببینم
نگاه زن جوان به کبودی های روی صورتش بود..
_ببخشید ولی وقت قبلی داشتید ؟
_نه
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_پس متأسفم نمی تونید مالقاتشون کنید..

_نمیشه حداقل بهشون بگین من اینجام ؟ خواهش می کنم
ملتمس به زن چشم دوخت  ..منشی نفسش را بیرون داد و تلفن را از روی دستگاه برداشت..
_بگم خانومِ ؟
_دینا قیومی
منشی سری تکان داد و تلفن را وصل کرد..
_خسته نباشید اقا  ..خانوم جوانی به اسم دینا قیومی اینجا هستن و می خوان شما رو ببینن..
_بفرستمشون داخل ؟
_چشم
منشی تلفن را روی دستگاه گذاشت و همان طور که به در اشاره می کرد گفت:
_بفرمائید
دینا با ذوق لبخندی زد..
_ممنون
_خواهش می کنم
به طرف در رفت و تقه ای به در زد..
_بیا تو
آب دهانش را فرو داد  ..اضطرابش بیشتر شده بود  ..در را باز کرد و وارد شد..
_درو ببند
_چـ  ..چشم
در را بست و چند قدمی پیش گذاشت اتاقی بزرگ با ترکیب رنگ سفید سرمه ای  ..میزی مستطیل شکل
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و چوبی در انتهای اتاق قرار داشت و در طرف چپش کاناپه ای سرمه ای رنگ قرار داشت و در پشت میز
نمایی تمام شیشه که اتاق را بسیار شیک کرده بود ..
رهام به صندلی چرخدارش تکیه زده و پشت به دینا نشسته بود..
_ خب ؟
دینا برای بار هزارم أب دهانش را اما اینبار به سختی فرو داد..
_را  ..راستش  ..چطوری بگم
صدای کوبش قلبش را می شنید و این بیشتر مضطربش می کرد دهانش خشک شده و کف دستش عرق
کرده بود
..
_من  ..من بخاطره دیشب واقعاً معذرت می خوام  ..مَ من حق نداشتم سر شما داد بزنم و اون حرفارو
بزنم
دست هایش مشت شد  ..غرورش ارام ارام داشت ترک برمی داشت..
_خب ؟
به سینه اش چنگ زد..
_او  ..اومدم که عذرخواهی کنم
صدایش میلرزید..
_خب ؟
_می خوام  ..خوا  ..خواهش کُ  ..کنم اخراجم نکنید
غرورش ترک برداشت..
_خب ؟
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_میشه برگردم ؟ خواهش می کنم
_نه
لرزید
_خواهش می کنم ( ..اب دهانش را قورت داد  ..مشت هایش بیشتر فشرده شد  ..چشمانش را بست) ..الـ
التماس میـ ..می کنم
نفسش را به سختی بیرون داد..
_چی ؟ نشنیدم یه بار دیگه بگو
_اِ التماس می می کنم
غرورش شکست..
_چی ؟ بلند تر
قطره اشکی روی گونه اش نشست..
_الــتــمـاس می کنم
_التماس به کی ؟
_به  ..به شما
_ _یه بار دیگه بلند تر بگو
_به شمـــا الــتــمـــاس می کنم
غرورش ..خـــرد شد..

رهام ارام به طرف دینا که چهره اش خیس از اشک بود برگشت..
پوزخندی روی لب هایش نشست..
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_به خاطره این که التماست بدک نبود روش فکر میکنم
چشم هایش گشاد شد..
_چــــی ؟
دستی به چانه اش کشید..
_ می زارم باشی ولی به یه شرط
_شرط ؟ چه شرطی ؟
_برو خونه وقتی اومدم بهت میگم اگه قبول کردی می مونی ولی اگه نه  ..اون وقت میری
چشم هایش را بست  ،نفس عمیقی کشید..
_بله
و از در خارج و هم زمان اشک هایش را هم پاک کرد..
منشی با دیدن چشم های خیس دینا متعجب به او نگاه کرد..
کیفش را روی کتفش جا به جا کرد و بدون گفتن چیزی وارد آسانسور شد..
با باز شدن در از آسانسور خارج شد و به سمت در ورودی رفت..
برای اولین تاکسی ای که دید دست تکان داد و سوار شد..

****

با شنیدن صدای اف اف همان طور که گره ی روسریش را سفت می کرد پله هارا دو تا یکی تند تند پایین
رفت  ...رهام بود..
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کلید را فشرد و خبردار کنار در ایستاد ..با باز شدن در ضربان قلبش باال گرفت..
رهام مثل همیشه کیف و کتش را به دست دینا داد..
دینا _ سالم
و مثل همیشه جوابی نشنید..
کیف و کتش را در اتاقش گذاشت و به طبقه ی پایین بازگشت..
رهام به کاناپه لم داده و چشم هایش بسته بود  ..صدایش در گوشش پیچید  ( ..التماس می کنم  ..به شما
التماس
می کنم ) لبش را به دندان کشید تا از ریزش اشک جلو گیری کند..
به ارامی و با ضعف گفت:
_¬میرم میوه بیارم
چشمانش را باز کرد..
_نمی خواد  ..بشین می خوام باهات حرف بزنم
_چشم
روی کاناپه روبه روی رهام نشست و مثل اکثر اوقات به گردنش چشم دوخت..
_اینو می دونم که آدم فقیری هستی و برای دانشگاه نیاز به پول داری همچنین برای زندگی نیاز به یه
جای
امن برای موندن  ..درسته ؟
_بـ بله
_اگه این شرط و قبول کنی هم اینکه اخراج نمیشی و هم به حقوقت اضافه می کنم
بهت زده به رهام نگاه کرد  ( ..مطمئناً باید چیز مهمی باشه)
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آب دهانش را قورت داد و با دقت گوش کرد..
_ازاون جایی که ادم رکی هستم بی مقدمه می گم ( ..مکث کرد اما کوتاه)  ..معشوقه ی من شو!..
در تمام عمرش چشمانش به این درشتی نشده بود  ..بهت زده و با دهانی باز اینبار نگاهش را به دهان
رهام
دوخت ..
_نه معشوقه ی واقعی فقط نقشش و برام بازی کن  ..به خاطر اعتقاداتی هم که داری تو این مدت یه
سیقه ی محرمیت بینمون جاری می شه تا تو راحت تر باشی هر چند که من مشکلی با این موضوع ندارم..
هنوز نمی توانست معنی کلمات را در ذهنش حالجی کند..
لبانش را با زبان تر کرد و به ارامی زمزمه کرد:
_معشوقه ؟
_اره درسته ازت می خوام برای یه مدت نقش معشوقم و بازی کنی
دوباره زیر لب زمزمه کرد ولی این بار معنایش را می فهمید..
_معشوقه
سرش را که زیر انداخته بود بلند کرد و در چهره ی رهام براق شد:
_با خودت چی فکر کردی ؟ که من یه دختر بی پدر و مادرم یه دختر بدبخت که هر کاری بگی میگه
چشم؟

نه اقا کـــور خوندی  ..مگه من هرجـ ..
حرفش را ادامه نداد  ..از جا برخاست با پاهایی که از شدت خشم می لرزید به سمت راه پله گام برداشت
که صدای رهام متوقفش کرد:
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_از االن تا یک ساعت دیگه بهت فرصت میدم اگه قبول کردی میای اتاقم تا برات شرایط کار و توضیح
بدم اگرم نه اون پولی که بهت دادم و برمی داری جل و پالست و جمع می کنی و گورت از خونه من گــــم
می کنی خــــــــــر فهم شــد ؟؟؟؟
در آخر به قدری فریادش بلند بود که اندام دینا را لرزاند..
دست هایش که کنارش بی حرکت افتاده بوند مشت شد  ..نفسش به سختی باال می آمد  ..خطی عمیق بین
دو ابرویش عرض اندام می کرد..
هر قدمی که به سمت اتاقش برمی داشت قلبش بیشتر می ریخت  ..وارد شد و در را با صدای مهیبی پشت
سرش بهم کوبید..
«دینا»
با خشم به طرف کمدم رفتم و در و باز کردم  ..ساکم رو که گوشه ای از کمد افتاده بود در یک حرکت از
طریق بندش بیرون کشیدم..
پســره ی اشغال چطــــور جرئت کرد باهام این طوری حرف بــزنه ؟؟  ..معشـــوقه ی اون بشم ؟؟!!!!
من گوه خوردم باااا اون که ازاین غلطا بکنم  ..مرتیـــکه ی کثـافت لندهور!!
مانتوی کرمیم رو بیرن کشیدم و درون ساک انداختم ..
_احمــــــق بیشعور نفهــــــــــــم!
دستم به طرف روسری نخودی رنگم رفت..
(عزیزم چه لبای خوشگلی داری)
با وحشت دستم و عقب کشیدم و آب دهنم و قورت دادم..
(شاید برای یه دختر ب*ا*کـ*ـر*ه بیشتر پول بدن ولی چه کنم که نمی تونم ازت بگذرم ؟)
به قلبم چنگ زدم..
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(گلکم اینقد وول نخور دیگه  ..داری خستم می کنی)
زانو هام تا شد و نا توان روی زمین افتادم..
(نــــــــــــــه خواهش می کنم اینکارو نکن التــــــــــماس می کنـــــــــــم)
قطرات اشک یکی پس از دیگری روی صورتم می نشستند..
سینم رو بیشتر فشار دادم و خم شدم..
ااااخــــــــــــــــخ خـــــــــــــــدا حس می کـــــــــــــنم دارم می میــــــرم!!!
قلبــــــم قلبــــم داره تیکه تیکه می شه..
گریم شدت گرفت..
_خـــدایا کمکم کنم
صدام بلند بود نه اونقدر بلند که به گوش رهام برسه ولی به گوش خدا که می رسید!! ..
از درون داشتم نابود می شدم  ..حالم دست خودم نبود حتی رطوبت زبونش رو که زیر گوشم رو خیس
می کرد احساس می کردم..
من من دارم چیکار می کنم ؟می خوام برم ؟ کجا ؟ مگه جاییم دارم برای رفتن ؟ اگه دوباره به دست
همچین
ادمایی بیفتم چــــــی ؟؟
(دستاش به طرف لباسم رفت) ..
سریع مانتوم رو در مشت گرفتم  ..با ترس آب دهانم رو قورت دادم..
نــــه نمی تونم روی پاکیم روی تمام زندگیم ریسک کنم ..
ولی اون خواسته  ..قبولش کنم ؟  ..خدایا خودت یه راهی پیش روم بزار..
دستی به صورتم کشیدم و اشکام و پاک کردم  ..نگاهم اروم اروم به سمت پایین کشیده شد و روی ساک
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متوقف شد  ..نـه من نمیـرم  ..نمی تونم که برم..
ازین همه بدبختی غم دوباره مهمون دلم شد  ..همون طور نشسته باسنم وعقب کشیدم و به پایین تختم
تکیه
زدم  ..سرم و گذاشتم رو زانو هام و دستامو قالب کردم دورشون..
خودم رو در کنار رهام تصور کردم  ..لب هام از هم باز شد و بی اختیار زمزمه کردم:
_معشوقه
همیشه ازاین کلمه بدم میومد  ..معشوقه  ..نفرت انگیزه و اون وقت حاال خودم قراره معشوقه باشم
اونم قالبی تـازه معـــشوقه ی کـــــی ؟؟؟؟ رهــــــام!!!!..
یعنی آینده ی من این جوری قراره خراب شه ؟ یعنی این همون آینده ایه که یک عمر منتظرش بودم ؟
معشوقه ی قالبیه اربابم ؟؟  ..نه نمی تونم قبولش کنم  ..ولی خب اخه مگه دسته منه ؟
گوشه ی لبم به باال کشیده شد ..
معلومه که دسته تو نیست چی دسته تو بوده که این باشه ؟
تو سکوت لعنتیه اتاق غریبانه نشسته بودم و دنبال راه نجاتی بودم ولی دریـغ از حتی یک راه حل!
شاید زندگیه من با بدبختی رقم خورده سرنوشت و که نمی شه عوض کرد..
نفسم و سخت بیرون دادم و سرم رو از روی زانو هام بلند کردم  ..ساعت  3303دقیقه بود  5 ..دقیقه از
زمانی که رهام داده بود گذشته ..
با گفتن ( یا علی ) از جا برخاستم و وارد دستشویی شدم  ..چشمام قرمز شده و باد کرده بود و صورتمم که
هنوز اون کبودیارو داشت..
موهام پریشون از روسریم بیرون ریخته و گره ی رو سریم کامالً باز شده بود  ..رو دستشویی خم شدم و
شیر آب باز کردم  ..مشتم که پر از آب سرد شد تو صورتم خالی کردم و در آخر سرم رو از پیشونی
جوری که موهام خیس نشه زیر آب فرو بردم..
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لرزشی خفیف بدنم رو لرزوند..

سرم رو از زیر شیر بیرون اوردم و به خودم درون آینه خیره شدم..
ابروهام به خاطره خیسی اب پایین اومده و نا مرتب شده بودند..
غــم بود که در چشم هام بیــــداد می کرد..
نفسم رو برای چند ثانیه در سینه حبس کردم تا از این بغض لعنتی خالص شم..
پلک هام برای چند ثانیه روی هم کشیده شد و هم زمان نفسم رو محکم بیرون دادم..
شیر آب رو بستم و از دستشویی خارج شدم..
می خوام برای اولین بارم که شده در زندگیم منطقی باشم !!
روی تخت نشستم و پاهام و آویزون کردم..
نگاه خیرم تنها پنجره ی رو به روم رو می کاوید و ترسم برعکس خواستم تمام منطق هام رو کمرنگ و
حتی شاید محو کرده بود..
و تمام چیز هایی که در ذهنم می گذشت تحت تأثیر شدید اتفاق تلخ  5سال پیش بود..
اینکه صیقش بشم و بخوام برای یه مدتی نقش معشوقش رو بازی کنم خـــــیلی بـده ؟؟؟
نه چه ایرادی داره ؟ هم محرمشی هم از پاکی و نجابتت محافظت می کنی..
اما در آینده چی ؟ آیا مردی با علم ازاین که قبالً صیقه ی کسی بودم قبولم می کنه ؟
اگه دوستت داشته باشه و درکش باال باشه چرا که نـــه ؟؟
....
و چقدر ساده قانع شدم و خودم و مجاب کردم برای تن دادن به خواسته ای که می تونست تمام زندگیم
رو
عوض کنه..
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به ساعت دیواری نگاه کردم ساعت  3345دقیقه بود و هنوز وقت برای فکر کردن داشتم ولی نیازی
نبود ترجیح می دم االن برم و جوابم بدم تا یه ربع دیگه..
روسریم و کامل از سرم باز کردم و دوباره سرم کردم..
نفس عمیقی کشیدم و با گفتن " خدایا به امید تو " از اتاق خارج شدم..
جلوی در ایستادم و تقه ای به در زدم که پشت بندش صداش به گوشم رسید..
_بیا تو
دینا آروم باش چیزی نیست فقط می خوای جوابت و بدی این قدر استرس نداشته باش..
در و باز کردم و با سری پایین افتاده وارد شدم..
صدای قدم هاش رو که بهم نزدیک می شد می شنیدم و به التهابم لحظه به لحظه افزوده می شد..
_خب تصمیت و گرفتی ؟

پ ن پ اومدم ریخت نحس تو رو ببینم ! ..پسره ی احمق کثافت بیشعـــــــور..
_بله گرفتم
یعنی خاک بر سرت کنن دینا که از اون همه صفــــاتی که واقعاً هم الیقش بود این شد جوابت!..
چند ثانیه سکوت اختیار کرد و سپس گفت:
فصل دهم
_جوابت چیه ؟
نفس عمیقی کشیدم و مانتوی خانوم جون و تو مشتم فشردم..
_قبول می کنم اما به شرط این که چاهارچوب ها حفظ بشه و کسی پاشو از گلیمش دراز تر نکنه..
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کامالً مشخص بود منظورم چیه و فکر می کنم رهام فهمید که نفس هاش بلند و کشدار شد و دل من
خنــک!!.
ادامه دادم:
_البته درمورد پول نیازی به بیشتر کردن حقوقم نیست من از اوناش نیستم که بخوا...
مثل ساعتی پیش حرفم رو کامل ادا نکردم و ساکت شدم..
سکوتش رو که دیدم سرم رو باال گرفتم و برای لحظه ای تعجب رو در چشم های خاکستریش دیدم که
سریع
از بین رفت..
سری تکان داد و گفت:
_اصراری به بیشتر کردن حقوقت ندارم  ..هرجور خودت مایلی
پ ن پ بیا و داشته باش ! واال!..
چیزی نگفتم که با جدیت همیشگی ادامه داد:
_در این باره چیزی به رها و راشا نمی گی تا بعداً خودم بهشون بگم  ..اصرار من برای معشوقه شدنت
هم
به خاطر وجود دختری به اسم ایداست  ،ایدا صدر..
حاال که خواستم رو قبول کردی باید تمام ماجرا رو برات بگم پس بهتره بشینیم..
حرفش درست بود به سر تکان دادنی بسنده کردم و دنبالش از اتاق خارج شدم..
حقیقتاً با شنیدن نام ایدا صدر بی اراده دلم می خواست از تموم ماجرا با خبر باشم..
رهام روی کاناپه نشست و منم رو به روش روی مبل جای گرفتم و منتظر به گردنش خیره شدم..
_ایداصدر دختر یکی از سهام دارای شرکتمه که حدود  4سالی می شه مثل کنه اویزونم شده و هیچ
جوری
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نمی تونم از شرش خالص شم..

فکر می کنم  13سالش باشه  ..هرچند زیاد اهل تعریف و تمجید نیستم ولی دختر فوق العاده خوشگلیه و
بین
پسرا فوق محبـــوب ! ..اصلی ترین عاملی که عین کنه اویزونمه به خاطره حدود  1سال پیشه که به اصرار
بیش از حدش و خالصی از دستش پیشنهادش رو برای دوستی قبول کردم  ..اولین و اخرین دوست دخترم
بود و حسم تا حدودی نسبت بهش با بقیه ی دخترا فرق داشت و فکر کنم به خاطره خوشگلی  ،لوندی و
محبوبیتی که بین بقیه ی پسرا داشت تا مدت زمان کوتاهی پذیرفتمش که حاال به شدت پشیمونم و می
خوام
با کمک تو از شرش خالص شم..
از اونجایی که از مغـــــرور بودن بیش از اندازه ی رهام خبر داشتم این که جلوم از دختری تعریف می
کرد
باعث شده بود چشام هرکدوم قد یه نلبکی بشه!!..
مطمئناً باید دختر خوشگلی می بود که باعث شده بود رهام اینقدر ازش تعریف کنه  ..بی اراده حرصم
گرفته
بود و می خواستم جفت چشای این دختره ی نکبت ایدا رو از جا در بیارم و همین باعث شد بی اراده این
سوال رو به زبون بیارم:
_رها خوشگل تره یا ایدا ؟؟؟؟
به قدری سوالم غیره منتظره بود که نه تنها رهام بلکه خودمم جا خوردم!..
رهام چند لحظه در همون حالت به من که از شدت شرمندگی در حال تبخیر شدن بودم نگاه کرد و سپس
به
ارامی گفت:
_مطمئن نیستم کدوم خوشگله ترن ولی از نظر من هیچ بنی بشری به زیبایی رها نمی رسه!..
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با این حرفش بی اراده لبخندی محو روی لب هام نشست ..
فقط می خواستم بگی ایدا خوشگل تره اون وقت خودمو برعکسی همین وسط اویزون می کردم..
با دوباره بلند شدن صدای رهام دوباره بهش گوش سپردم:
_تو این مدت تو باید نقش نامزد من رو بازی کنی که با هم حدود  0سالی اشنا شدیم و نامزد کردیم ولی
من به خاطر برخی مسائل به کسی در مورد تو چیزی نگفتم  ..اگرم کسی درمود خونوادتم سوال کرد
که حتماً هم سوال می کنن بگو خارج از کشورن و برای معالجه ی پدرت رفتن و تو هم تو این مدت خونه
ی من زندگی می کنی و بینمونم یه صیقه ی محرمیت به خاطره اعتقادات تو خونده شده ..
سری تکون دادم که ادامه داد:
_هماهنگ می کنم یه روزی تو همین هفته با هم بریم محضر و به تو هم از روز قبلش خبر می دم و بعدم
با هم می ریم چند دست مانتو و ازاین خرت و پرتا می خریم..
این بار با لحنی سرد تر و جدی تر از قبل ادامه داد:

_اصالً هم قرار نیست به خاطره یه صیغه ی محرمیت اخالق من نسبت به تو عوض شه پس یه وقت هوا
ورت نداره!
با حرص نگاش کردم و خواستم چیزی بگم که با اخم و لحن نسبتاً خشنی غرید:
_هیچی نگو فقط گوش کن
محترمانه گفت خفه شم!..
نگاهی به ساعتش انداخت و ادامه داد:
_دراین مورد فعالً حرفی ندارم  ..برو زود تر حمامو اماده کن
سری تکون دادم و چشمی زیرلبی گفتم..
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پله هارو سریع باال رفتم و با رسیدن به در اتاقش مکثی کوتاه کردم..
همون اتاقی که به خاطره فوضولی بیش از حدم کار دستم داد  ..برای جلو گیری از بغضم نفس عمیقی
کشیدم
و لبخندی بر لب اوردم..
در و باز کردم و وارد شدم  ..بدون این که نگاهی به اتاق بندازم یک راست وارد حمام شدم و مثل بارهای
قبل وان رو پر کردم از آب ولرم  ..بعد از زدن شامپو بدن و کمی هم از همون عطر همیشگیش از حمام
خارج شدم و پس از آاماده کردن حوله و لباس هاش از اتاق نفرین شده اش خارج شدم!!..
هر دو دستام رو به لبه نرده زدم و از همون باال با صدای نسبتاً بلندی گفتم:
_آقا حمامتون رو اماده کردم
از همون پایین نگاه طوسیش رو برای چند ثانیه بهم دوخت و گفت:
_خیله خب حاال می تونی بری اتاقت

چشمی گفتم و به سمت سلولم پرواز کردم که صدای اف اف تیری شد که زد جفت باالم و ناقص کرد!!..
ایستادم  ..کالفه نفسی بیرون دادم و روی پاشنه ی پا چرخیدم و به سمت راه پله راه کج کردم..
سرم رو زیر انداخته بودم و همین طور داشتم میرفتم پایین  ..دوسه تا پله بیشتر نمونده بود که با دیدن
رهام که جلوم ایستاده به خاطره اینکه بهش نخورم کمی خودم و اونوری کردم که باعث شد تعادلم بهم
بخوره و داشتمبا سر میرفتم تو شکم رهام که یهو خیـــــــــــــلی خیـــــلی شیک جا خالی داد که باعث
شد جاش برم تو زمین
..
یعنی خیلی خیر گذشت که زود تر دستام و دراز کردم که با دست رفتم رو زمین و اال سرم شکسته بود!..
اخــی گفتم و سریع صاف رو زمین نشستم  ..موقع افتادن دامنم کمی باال رفت و شانس اوردم که جوراب
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شلواری کلفت مشکی پام بود وگرنه همین االن زیرو رو خودم و همین وسط اویزون می نمـــــودم!..
دامنم و کامل رو پام کشیدم و همون طور که با درد چشمامو مچاله کرده بودم مچ پام رو هم ماساژ می
دادم که صدای رهام با جدیت همیشگیش به گوش رسید:
_بهت پول نمیدم بشینی اینجا خودت و بمالی  ..برو در رها رو باز کن..
سریع لبم و به دندون گرفتم و سرم و زیر انداختم  ..خــــــاک بر سرم چقد جمله ی اولیش
وزشـــــــــــت
گفت!!!!!!!!!..
سری تکون دادم و به جمله ی دومش فکر کردم و نیمه ی اول جمله ی اولش ( بهت پول نمیدم  ، ..برو در
رها رو باز کن)
اخمی ظریف روی پیشانیم نشست..
مرتیکه ی بیشعور احمق وحشیه کثافت خر!..
من_خر!..
با این کلمه ای که بی اراده بلند به زبان اوردم هینی کشیدم و دستم و روی دهنم گذاشتم که رهام با چشم
های ریز شده لحن نسبتاً خشنی گفت:
_چیزی گفتی ؟؟
سریع سرم رو به نشانه ی منفی تند تند تکون دادم و گفتم :
_بـ با خو خودم بودم
سری تکون داد و گفت:
_بایدم با خودت می بودی
سرم رو زیر انداختم و به صدای پای رهام که پله ها را طی می کرد گوش دادم..
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با دوباره بلند شدن صدای اف اف از جام بلند شدم و همون طور که می لنگیدم به سمت اف اف رفتم و در
رو باز کردم..
با ورود رها با لبخند نگاش کردم و سالم دادم که گفت:
_چرا اینقدر دیر در و باز کردی ؟
نمی خواستم نگرانش کنم بنابر این گفتم:
_داشتم حمومه اقا رو اماده می کردم
سری تکون داد و خمیازه ای کشید..
_دینایی من خیلی خستم میرم بخوابم بیدارم نکن
سری تکون دادم و باشه ای گفتم..
با رفتن رها منم به اتاقم رفتم و بعد از قفل کردن در روی تخت نشستم و هم زمان روسریم و از سرم
کشیدم و موهامو از حصار کش مو آزاد کردم..
دستی بین موهای بلند و سیاهم کشیدم و روی تخت دراز شدم  ..طولی نکشید که خواب هوشیاریم و ربود
و
باهام همسفر شد..
******
_بازم بابته اون روز و کاغذا معذرت می خوام
جهان آرا_ دوباره شما این و گفتین خانوم قیومی ؟ االن من باید از شما ممنونم باشم  !..با اون خطه خر
چنگ قورباغه ای که نوشته بودم شک داشتم بتونم رو جزوم بخونم ! ..ولی ماشاال شما اینقدر تمیزو خوش
خط نوشتین که آدم کیف می کنه نگاش کنه!
دیگه از تعریفاش در حال تبخیر شدن بودم  ..یعنی حاضرم قسم بخورم تو عمرم هیچکی با وجود خوش
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خط بودنم اینقدر ازم تعریف نکرده بود!..

با شرمندگی سرم رو زیر انداختم و به ارومی تشکری کردم..
من_ ممنون نظر لطفتونه
با خوش رویی ذاتی ای که توی رفتارش بود سری تکان داد و گفت:
_خانم قیومی خوشحال میشم اگه برسونمتون  ،آدرستون و بگید شاید مقصدتون تو رام بود..
اااااااه دوباره این شروع کرد..
_نه ممنون با اتوبوس میرم
_هرجور مایلید زیاد اصرار نمی کنم که خدایی نکرده معذب بشید
لبخندی زدم  ..واقعاً ممنونش بودم که بیش از این تو رودروایسی نزاشتم..
_ممنون  ..اگه اجازه بدید من دیگه برم تا دیرم نشده
_اوه بله  ،ببخشید اگه خیلی حرف زدم  ..خداحافظ
_نه این چه حرفیه ؟ بازم بابت تعارفتون واسه رسوندنم ممنون  ..خداحافظ
روسریمو مثل همیشه ی دیگه سرم کردم و از اتاق خارج شدم..
میزو چیده بودم و فقط مونده بود رها اینا بیان تا غذای اصلی رو هم بیارم..
با صدای باز شدن در سریع به سمت در برگشتم و بادیدن چهره ی خسته ی رها بعد از سالم دادن
متعجب
پرسیدم:
_امروز با خودت کلید بردی ؟
سری به نشانه ی منفی تکان داد و گفت:
_نه  ..امروز رانندم از مرخصی برگشته ریموت درم داره منم گفتم درو واسم باز کنه به تو زحمت ندم
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_نه بابا چه زحمتی ؟ وظیفمه
خمیازه ای کشید و همون طور که مقنعش رو روی زمین می انداخت گفت:
_ناهار چی داریم ؟
_ماکارونی
چشماش برقی زدو با ذوق منو تو بغلش گرفت:
_وااااااای ممنون دیـــنایــــی!
خندیدم که صدای دوباره باز شدن در به گوش رسید..
این که رهام بدون زنگ زدن وارد بشه به خاطره اینکه چند باره دیگه هم اتفاق افتاده بود واسم عادی به
حساب میومد..

پیش رفتم و همون طور که کیف و کتش رو ازش می گرفتم سالم دادم که مثل همیشه جواب سکوت بود
..
خم شدم و همون طور که مقنعه ی رهارو از زمین برمی داشتم صداش رو شنیدم:
_بیا اتاقم می خوام باهات در رابطه با موضوعی حرف بزنم
_چشم
می خواد باهام حرف بزنه ؟ یعنی درباره ی همون قضیست ؟ نکنه زمان محضر مشخص شده ؟ واای
نکنه پشیمون شده باشه بخواد اخراجم کنه ؟؟؟؟ ..وااااای نــــه!..
با استرس چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم و پشته سرش راه افتادم که دستی به بازوم چنگ زد:
_دینا ؟
صدای پر از نگرانیه رها بود که دلم رو یه جوری کرد  ..برگشتم سمتش و با نگاه تسکین دهنده ای
چهرش
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رو از نظر گذروندم..

انگشتاش شل و بازوم رها شد  ..سرش رو محزون زیر انداخت  ..اب دهانم رو دوباره فرو دادم ونگاه
ازش
گرفتم ..
رهام که وارده اتاقش شد اول مقنعه ی رها رو تو اتاقش گذاشتم و بعد به اتاق رهام رفتم..
_بیا تو
چشمام رو بستم  ،نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم..
_بـ  .با من کاری داشتید ؟

همون طور که کروات نیلی رنگش رو روی صندلیه اتاقش می انداخت مختصر جواب داد:
_اره
کیف و کتش رو از دست راستم به دست چپ دادم..
_می تونم بپرسم در چه باره ؟
نیم نگاهی بهم انداخت..
_امروز ساعت 5عصر قرار محضر داریم من ساعت  4333میرم و تو  4343دقیقه میای سره کوچه
..سوارت می کنم بریم محضر  ..نمی خوام رها مشکوک بشه بعد از عقدمون خودم بهش میگم ( ..مکثی
کرد وادامه داد)  ..اگه هم پرسید کجا میری بگو یه کاره شخصی واست پیش اومده و من بهت مرخصی
ساعتی دادم
نمی خواستم ازاین بیشتر چیزی بشنوم یه احساس بدی داشتم  ،یه حس غریب یا شاید هم اشنا که..

160

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

نمی دونم فقط می دونم که تازه تردید به سراغم اومده بود  ،که آیا این درسته من صیقه ی مردی بشم که
کمترین شناخت رو هم ازش ندارم ؟!  ..به چه قیمتی ؟ نه نمیشه روش قیمت گذاشت  ..چیزی که من به
خاطرش داشتم اینکارو می کردم شاید قیمت نداشت!
دندون هام رو روی هم فشار دادم و سعی کردم اجازه ندم ارادم سست بشه..
کیف و کتش رو کنار میز گذاشتم و دستام و جلوی بدنم در هم گره کردم..
_دیگه با  .با من امری ندارید ؟
دستی به نشانه ی بیرون رفتن تکون داد که دوباره حرص رو مهمون دلم کرد..
زیر لب ایشــــی که حتی خودمم نشنیدم کشیدم و از اتاق خارج شدم..
به محض ورود به اتاق چشمم افتاد به یه جفت چشم سبز که تازه فهمیده بودم رگه هایی از رنگ طوسی
هم
داره و منتظر و با نگرانی نگاهم می کنه:
_دینا چی شد ؟ رهام چی گفت ؟
بین اون همه استرس با این رفتار رها خندم گرفته بود..
_هیچی دو روز پیش به خاطره یه کاری مرخصی خواستم امروز بهم اجازه دادن ساعت  4343دقیقه برم
متعجب نگاهم کرد و گفت:
_واقعاً ؟؟؟؟! اجازه داد ؟
خندیدم و سرم رو به نشانه ی مثبت تکان دادم..
_اره  ..انقدر تعجب داره ؟!!!!
_ _نـ  .نه فقط یکمی جا خوردم..
بعد از مکث کوتاهی شکاک و با چشم هایی ریز شده نگاهم کرد:
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_حاال چیکار داری بیرون ؟
صدایی صاف کردم و گفتم:
_بابته یه کاره جدیده
با چشم هایی گرد شده و لحنی نگران گفت:
_ کاره جدیــــــد ؟؟؟؟!!!! داری میـــــــری ؟؟؟؟!!!
_نه منطورم اینه که در کنار این کار کاره دیگه ای هم انجام بدم
نفسی از سر اسودگی کشید و پس از چند ثانیه دوباره پرسید:
_ ولی مگه وقت می کنی ؟ اصالً رهام میزاره ؟

_نه  .نه منظورم کار تو همین خونست نه بیرون ازاینجا  ..مثالً یه چیزی توی این مایه ها که تو زمان
بیکاریم شالگردن میبافم بعد میفروشم
_هــــــــان گرفتم پس ازاین کارا؟
با کالفگی تأیید کردم و گفتم:
_رها جونه عزیزت دیگه سوال نکن  ..االنم بیا بریم پایین ناهار بخوری
_باشه حاال چرا میجوشــی ؟؟!! بریم
_تو زود تر برو من االن میام
سری به نشانه مثبت تکان داد و خارج شد..
نفس عمیقی کشیدم و تکیم رو به دیوار پشتم دادم..
احساس خفقان می کردم ..
دلم می خواد داد بزنم  ،با بلند ترین صدای ممکن..
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توده ی لعنتیه توی گلوم هر روز مثل یک تومور رشد می کرد و بزرگ وبزرگ تر می شد..
چند نفس عمیق کشیدم  ..امروز اخرین روزیه که  ..اخرین روزیه که  ..اخرین روزیه که چــی ؟؟
الهی خدا شفام بده!
دستی به صورتم کشیدم و بعد از درست کردن روسریم از اتاق خارج شدم..
با باز شدن در و خارج شدن از اتاق صدای در اتاقه رهام توجهم رو جلب کرد..
تیشرت استین کوتاه سفیدی تنش کرده بود با یه گرمکن مشکی که دو طرفش خطای سفید داشت..

سری به نشانه ی احترام تکان دادم که تنها نگام کرد ..ایستادم و منتظر موندم اون اول بره و خودمم پشت
سرش راه افتادم..
رها روی یکی از مبل ها نشسته بود و داشت با قاشقش بازی می کرد ..
یکی از مبل هارو برای رهام عقب کشیدم و برای اوردن ناهار به اشپزخانه رفتم..

****
برای اخرین بار خودش را در آینه برانداز کرد  ..ساعتی پیش رهام اورا فراخوانده و قضیه ی محضر
را یاداوری کرده و همچنین گفته بود بهترین لباسش را بپوشد تا آبروی رهام پیش محضر دار نرود و حال
او بهترین پوشش مانتوی مشکی رنگی بود که سه سال پیش در حراجی خریده بود و حاال تماماً اللخصوص
سراستین هایش پرز شده بود  ..با مقعنه و شلوار مشکیش  ..باز هم به خاطر چادری بودنش شکر گفت
که مانع از نمایان شدن لباس هایش می شد..
با چادرش به خوبی خودش را پوشاند و دست هایش را زیر پارچه ضخیم مشکی رنگ مخفی کرد تا مبادا
سر استین های پرز شده اش ابرو از رهام ببرند..
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برای بار چند هزارم بغضش را فرو خورد و از اتاق خارج شد..
رها روی کاناپه نشسته و با کنترل کانال های تلوزیون را زیر و رو می کرد..
دینا_ رها جون من دیگه دارم می رم ؛ کاری باهام نداری ؟
_نه دینایی خدافظ
زیر لبی جوابش را داد و با قدم های لرزان از خانه خارج شد..
سوز سرد آذر ماه که به صورتش خورد لرزشی نا محسوس به اندامش افتاد..
شالگردن بنفش رنگ و پهنی که خودش بافته بود و بین لباس هایش شیک ترین عضو به حساب می آمد
را
تا دهانش باال کشید و همان طور که کف دست هایش را بهم می مالید تا گرم شود به قدم هایش سرعت
داد تا
زودتر به ماشین رهام برسد..
با دیدن المبرگینیه مشکی رنگی که حتی نامش را نمی دانست  ،پاهایش بی اراده بر زمین میخکوب
شدند..
برای لحظه ای چشمانش را بست و عمیق نفسش را بیرون داد  ..دو دلی و هراس اکنون دیگر معنا
نداشت..
سعی کرد دوباره دینا شود  ..همان دینای سخت و محکم..
پلک هایش را گشود و نفسش را سخت بیرون داد  ..بیشتر در چادرش فرو رفت و اینبار قدم هایش بدون
لرزش ؛ محکم و با صالبت پیش می رفتند..
جلوی در برای لحظه ای مکث کرد  ..هرچند تا حدی مطمئن بود خودروی مشکی رنگ مطعلق به رهام
است اما باز برای احتیاط خم شد و خواست از پشت شیشه نگاهی به داخل بیندازد که حصار شیشه ای
دودی
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رنگ مانعش شد..
کالفه نفسش را بیرون داد..

(یعنی باز کنم درو؟ اگه رهام نباشه که بد جور ضایع می شم  ..بی خیال یا باز می کنم رهامه سوار میشم
یا رهام نیست ضایع می شم  ..واال)!
در همین افکار بود که صدای نسبتاً خشن و آشنایی به گوش رسید:
_دِ سوارشو دیگه استخاره می گیری ؟؟؟

با شنیدن صدای رهام دوباره به سمت پنجره که حاال تا نیمه باز بود خم شد  ..صدایی صاف کرد و به ارامی
تنها ببخشیدی گفت و روی صندلی عقب ماشین جای نگرفته  ،صدای رهام غرش گونه بلند شد:
_کجـــا ؟؟ بیا بشین جلو
دستگیره در هنوز در دستش بود و بین بستن و نبستن در مردد..
آب دهانش را به آرامی فرو داد و کمی از قدرتش را جمع کرد..
_ممنون راحتم
یکی نبود بگوید راحتیه تو کی مهم بود  ،که حاال باشد ؟؟
_ولی من ناراحتم  ..مثل این که من و با رانندت اشتباه گرفتی نه ؟
_من اصالً قصد جسارت به شما رو ندارم  ..این کار برای احترام به باور ها و اعتقاداتمه لطفاً ناراحت
نشید
خیلی معقول جواب داد اما رهام باز هم نا معقول بود..
__اعتقاداتت برام مهم نیست تنها چیزی که مهمه اینه که االن مثه بچه ی آدم بگی چشم بیای بتمرگی
جلو
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رنگ خشونت داشت کم کم در صدایش اوج می گرفت  ..حوصله ی جرو بحث با این آدم کوته فکر و
خودخواه را به هیچ وجه نداشت..
با غیظی مشهود در رفتارش پیاده شد و این بار روی صندلیه جلویی کنار رهام جای گرفت..
در تمام طول راه تنها صدایی که سکوت حاکم در خودرو را می شکست صدای محسن چاوشی بود..
****

با صدای زنگ موبایلش نگاه از صفحه لب تاپش گرفت و به گوشیش انداخت..
عکس سمیرا دوستش که روی صفحه روشن و خاموش میشد باعث شد تا نفسش را با کالفگی
بیرون دهد..
سمیرا یکی از دوستان دانشگاهیش بود که درشب عروسیش برادر شوهرش رها را دیده و پسندیده
و خواستار دوستی با او بود..

کالفه به گوشی چنگ زد و جواب داد:
_جانم سمیرا ؟
صدای شاد و جیغ جیغوی سمیرا بلند شد:
_بــــــــــه سلــام رها خانوم گـــل ! ..چطوری خوشگله ؟؟
_ممنون خوبم ؛ تو چطوری ؟ ـقا بهادر خوبه ؟
_ما هم خوبیم ولی..
دستی بین موهای لخت و طالییش کشید..
_ولی چی ؟ چیزی شده ؟!
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_نه فقط  ..فقط یه آقا پسری هست که از شب عروسیم تا حاال بد جور تو نخته
نفسش را سخت بیرون داد..
_سمیرا تو رو جون ننت بیخیال شو!!
_خب اخه چرا ؟ مگه این بیچاره چه ایرادی داره ؟

_سمی جون آقا  ..مکثی کرد و همانطور که به اسم پسرک می اندیشید ادامه داد :
_بهمن هیچ ایرادی نداره مشکل منم که نمی خــوام دوست دختر کسی باشم و فکرم و مشغول همچین
چیزایی
کنم  ..می فهمی دیگه ؟؟؟
_اولندش بهمن نه و بهرام دومندشم نه نمی فهمم  ،دلیلت اصال قانع کننده نیست  ..تا جایی که من می
دونم تو هیچ مشکلی با همچین رابطه هایی نداری ..
به پشتی تخت تکیه زد:
_حاال همین بهرام  ..منم نگفتم مشکلی دارم فقط نمی خوام ذهنم درگیرش بشه  ..حرف منم همونیه که
هست
سمیرا با کالفگی نالید:
_اااهه رها اذیت نکن دیگه ( ..مکثی کوتاه کرد)  ..میگم  ،نکنه به خاطره همون پسر خالته ؟!
رها آب دهانش را فرود داد و سریع گفت:
_نه نه من اصال دیگه به اون فکرم نمی کنم
چرا حاشا میکنی زن ؟ وقتی چشمان سبزت حالت را بیداد می کنند!..
مردد گفت:
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_مطمئنی ؟ ..به هر حال اگه هنوزم بهش فکر می کنی بیخیالش شو اون تورو مثل خواهرش می دونه
تنها راهیم که می تونی فراموشش کنی اینه که یکی دیگرو جایگزینش کنی  ..این طور هم از شر یه عشقه
یک طرفه خالص می شی و هم بهش نشون میدی واست ارزشی نداره!
در جایش تکانی خورد و با زبان لبان صورتی رنگش را تر کرد  ..با شنیدن حرف های سمیرا به یاد
ماجرا هایی که در برج میالد صورت گرفت افتاد..

ماندانا و آغوشی که از آن او شده بود به جای رها و لبخند های گاه و بی گاه راشا در مقابل شیطنت های
ماندانا..
بغض راه گلویش را سد کرد  ..لباسش را در مشت فشرد..
_بهت خبر میدم  ..باید روش فکر کنم
صدای ذوق زده ی سمیرا به گوش رسید:
فصل یازدهم

_واااااای ممنون رهاااا عاشقتـــــم
_مخلصیم  ..دیگه کاری نداری ؟
_نه فدات شم  ..بــای
_بای
گوشی را از گوشش فاصله داد و روی عسلی کنار تخت انداخت..
چشمانش را برای لحظه ای روی هم انداخت و به تخت تکیه زد که صدای رهام باعث شد دوباره پلک
بگشاید..
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_رها  ..خواهــری ؟!

با شنیدن صدای خوش طنین برادرش لبخندی بر لبانش نقش بست و به ارامی زمزمه کرد:
_الهی خواهری فدات شه
و سپس با صدای بلندی گفت:
_بلـــــه داداشم ؟
_بیا پایین کارت دارم
(چی کارم داره ؟)
شانه ای باال انداخت و همان طور که از روی تخت بلند می شد موهایش را که روی چشمش بودند پشت
گوش زد..
دینا روی مبل نشسته بود و به جایی نا مشخص خیره بود و حالت چهره ی شکست خورده و بی حالش
رها را وادار می کرد تعجب کند..
رهام نیز روی کاناپه نشسته بود و سرش را به پشتی تکیه زده و چشمانش بسته بود..
رها برای دومین بار موهای طالیی و لختش را از جلوی چشمانش کنار زده و با نگرانی پرسید:
_چیزی شده ؟
رهام پلک گشود و نگاه طوسیش را تا رها باال کشید..
لبخندی کمرنگ اما پر از عشق بر لبانش نقش بست!..
اندیشید به نقش دختر چشم سبزی که مقابلش ایستاده بود ؛ در زندگیش..
آیا این دختر اصالً در زندگی رهام نقش داشت ؟؟ لبخند بر روی لبانش کمی عریض ترشد..
رها در زندگیش نقشی نداشت  ،بلکه زندگیش بود که نقش هایش را رنگ می داد..
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دو دستش از هم باز شد برای در آغوش کشیدن تنها خواهرش  ..خواهری که رهام برایش هم پدری کرد
و
هم مادری و هم برادری  ..اما صد حیف که کسی نبود برای او پدر شود و مادر!..

لب های رها نقش منحنی به خود گرفته و پا هایش بی درنگ به سمت آغوش برادر پر کشید..
دینا با لبخند کم جانی بر لب به برادری نگریست که برادری بود خوب و به خواهری که در آغوشش از
ته
دل لبخند می زد..
بغض بر گلویش چنگ کشید و لبخندش مزه ای تلخ گرفت..
ای کاش این برادر کمی هم با دینا خوب تا کرده بود..
امروز دینا پله های محضر را مجرد بود و باال رفت ؛ ولی صیقه شده پایین آمد..
با شنیدن صدای رها نگاه دوخت به نگاه سبزی که نگران به نظر می رسید..
_حالت خوبه دینا جون ؟
خوب ؟؟
چه باید میگفت ؟
لب با زبان تر کرد ولی صدای مردی که امروز مردش شد بلند شد:
_فکر کنم تو عمرش انقدر خوب نبوده!..
صدای مرد جوان کلمه به کلمه در ذهنش تداعی شد..
(فکر کنم تو عمرش انقدر خوب نبوده)

چرا باید این این فکر را بکند ؟
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چرا فکر می کند دینا از این صیقه ی کذایی خوشحال باید باشد ؟؟
دست هایش چادرش را چنگ زد و محکم بر زبان آورد:
_چرا باید حالم انقدر خوب باشه آقا ؟

پوزخندی بر روی لبان اربابش نقش گرفت..
_نمی دونم  ..به نظر خودت چرا ؟
در این میان رها هاج و واج به بحثی که میانشان باال گرفته بود گوش می داد ..
_¬¬¬شما کسی بودید که این حرفو زدید اون وقت از من نظر می پرسید ؟
_تا حاال کسی بهت گفته زبونت زیادی درازه ؟
_بله
_پس خودم کوتاش می کنم
_این حرفم زیاد شنیدم
_نکنه دلت دوباره هوس اون سیلی ها رو کرده ؟
_آدمایی مثل شما وقتی کم میارن زورشون و وسط می کشن
صدایش باال رفت:
_دختره ی چشم سفیـ..
هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای رها به گوش رسید:
_د چتونه شماها ؟ این جا چه خبره ؟
رهام نگاه حرصیش را از دینا گرفت و دستی در مو هایش کشید..
_برو زنگ بزن راشا بیاد اینجا باید یه چیزیو بهتون بگم
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با چشم های ریز شده نگاهش کرد:
رها _ چیو ؟؟
_وقتی راشا اومد می فهمی حاالم به جای سوال پرسیدن زنگ بزن راشا زود بیاد
سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد و باشه ای گفت ..
با باال رفتن رها  ،رهام نگاهش را به دینا که روی مبل نشسته و سرش را به تکیه گاه چسبانده بود
انداخت..
_می بینم که زبون درازت هنوز کوتاه نشده  ..یه کاری نکن کار دستت بده ها ! ..از قدیم گفتن " زبان
سرخ
سر سبز می دهد برباد "
_زبان سرخ سر سبزم دهد بر باد به از اینکه سرو زبانم بیهوده روند بر باد
_به به شاعرم که هستی
_مشکلی داره ؟
رهام عصبی حرف می زد و دینا بی حوصله و پر غیظ جوابش می داد..
_می بینم که دور برداشتی از رو هم نمیری نکنه چون صیقم شدی فک کردی خبریه و هر چی رو اعصابم
راه بری عین خیالمم نیست ؟ ..نه ازاین خبرا نیست  ..بزار یادت بیارم همین چند روز پیش تو شرکت
داشتی التماسم می کردی و کم مونده بود بیفتی به دست و پام..
پوزخند گوشه ی لب رهام بیشتر به آتشش می کشید..

با یاد آوری آن روز بغض بی رحمانه چنگی شد و گلویش را خراشید..
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_آدمای ظالمی مثل شما با چزوندن ما مظلوما کیف می کنن نه ؟
پوز خنده صدا داری زد:
_هه مظلوم ؟ ظالم ؟ حاال تو واسه ما امام حسین شدی و منم یزید ؟
_من امام حسین نیستم ولی شما هم کم از یزید ندارید!
ابروانش به هم نزدیک و از ال به الی دندان های بهم چفت شده اش غرید:
_چه زری زدی ؟
سرش را زیر انداخت و جوابی نداد  ..خودش هم از این مقایسه پشیمان بود..
برای بار دوم با خشمی بیشتر غرید:
_نشنیدم صداتو
و باز هم سکوت دینا جوابش بود  ..شاید اگر پشیمان نبود جوابی می داد ولی حاال..
رهام با چند قدم بلند فاصله ی بینشان را طی کرد و دست هایش به یقه ی مانتوی دینا چنگ انداخت و با
یک حرکت او را از روی مبل کند..
_د نفهمیدم زرتو یه بار دیگه بگو
نگاهش را به جایی غیر از صورت رهام دوخت و با لحن ارامی گفت:
_لطفاً ولم کنید
_من از تو دستور نمی گیرم
سرش را زیر انداخت و با نرمی ای که قصد داشت به خاطر مقایسه اش با یزید از دلش دراورد گفت:

_من دستور ندادم ( ..نگاهش را به نگاهی خاکستری دوخت)  ..خواهش کردم!
صدایش انقدر خواهش داشت که دست هایش بی اراده شل شد..

173

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

کالفه قدمی به عقب برداشت و دستی بین موهای پرپشتش کشید..
_اگه یه بار دیگه تکرار شه به سادگی از کنارش نمی گذرم
با صدای زنگ اف اف سریع از فرصت استفاده و از رهام دور شد..
با دیدن چهره ی راشا از پشت اف اف دکمه را فشرد و در چوبی را باز کرد و به رسم احترام منتظر
کنار در ایستاد..
رهام لبانش را با زبان تر کرد و به افکارش نظم داد تا مجبور نشود به خاطر قانع کردن رها و راشا داد
بزند..
رها همان طور که از پله ها پایین می آمد خطاب به دینا گفت:
_راشا بود ؟
_بله
با صدای راشا همه ی نگاه ها به سمت او رفت
_بــــــــه سالم بر اهل خانه ی پسر خاله  ..همه خوب هستید انشا ا ...؟ ..حاال چیکا داشتی با ما رهام
خان کشوندیمون اینجا ؟ نکنه قراره این گیس بریده رو عروس کنی ؟
رها_ منظورت از گیس بریده که احیاناً من نیستم ؟
_واااا ! اخه این سواله که می پرسی ؟

رها ایشی کشید و پشت چشمی نازک کرد که صدای رهام با جدیت به گوش رسید:
_االن وقت مسخره بازی نیست کار مهمی باهاتون دارم..
راشا دستی به دستمال گردن سفیدش کشید و روی مبل نشست..
_چه کاری ؟
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نفس عمیقی کشید..
_من به حرفای تو و سپند خیلی فک کردم
_کدوم حرفا ؟

_همون پیشنهادی که برای رهایی از دست ایدا بهم دادید و می گم
_اهان اون  ..خب که چی کسی و پیدا کردی ؟
رها_راجب چی حرف می زنید ؟ کیو باید پیدا کنی رهام ؟
رهام قضیه ی پیشنهاد سپهر را به طور خالصه برای رها تعریف کرد..
رها_ خب ؟ االن کسیو پیدا کردی ؟
رهام نیم نگاهی به دینا که نگاهش محزون  ،گل های قالی را می کاوید انداخت..
_اره پیدا کردم
راشا نگاهش را به دینا دوخت و شکاک خطاب به رهام پرسید:
_حاال طرف کیه ؟

لبانش را با زبان تر کرد  ،حوصله ی مقدمه چینی را نداشت..
_من و دینا امروز رفتیم محضر صیقه کردیم
_چـــــــــــــــــی ؟؟؟؟؟؟؟؟
با صدای فریاد راشا دینا نگاه از گل های قالی گرفت و به او دوخت..
راشا_ چـــــی کار کردیـن ؟؟؟؟؟
رهام سخت نفسش را بیرون می دهد و با صالبت و جدیت همیشگی تکرار می کند:
_من و دینا امروز محرم شدیم  ،یعنی دینا شرعاً و قانوناً االن زن صیقه ایه منه خوشم ندارم کسی تو کارم
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انقورت بیاره  ..ما هر کاری که کردیم مربوط به زندگیه خودمونه نه دیگران االنم اتفاق خاصی نیفتاده که
تو انقد کولی بازی در میاری
لب های راشا به پوزخندی باز شد و با نگاهی برزخی به پسر خاله اش چشم دوخت..
_چیزی نشده ؟ اره راست می گی چیزی نشده که  ،فقط پسر خاله ی عزیز من خدمتکار خونش و صیقه
کرده ..تو اصالً فکر کرد ی به این دختر ؟ فکر کردی با این کار آیندش نابود می شه ؟
_راشا ساکت شو خواهشاً
_نمی خوام ساکت شم رهام نمی خوام  ..یه باره کاری اصالً به ما نمی گفتی دیگه چه کاری بود ؟ ..
نگاهی به رها که بهت زده به رهام زل زده بود انداخت و ادامه داد :
_حاال من هیچی این دختر چی ؟ مگه خواهرت نیست ؟  ..تو با این کارات با این خود خواهیات  (..به دینا
اشاره کرد)  ..زندگی این دختر رو نابود کردی رهام نابـــود!
بالخره دختر چادر به سر که با فاصله از بقیه ایستاده بود به حرف آمد:
_آقا راشا کسی زندگی من و نابود نکرده  ..این صیقه به اجبار نبوده من خودم قبول کردم  ..کسی من رو
کتک نزد که امروز تو محضر زیر اون کاغذ رو امضا کنم  ..من انتخاب کردم  ،خودم انتخاب کردم آقا
راشا خودم
و دینا گاهی با تمام دخترانه هایت چه مرد می شدی..
جمعیت همه در سکوت خیره به دختری بودند که از درون بغض داشت و نابود بود و مردانه حرف می زد
..
راشا پر غیظ نگاهش را به سمت دینا نشانه گرفت و با تمسخر خطاب به وی گفت:
_به به  ..دینا می بینم افتخارم می کنی به این انتخــاب غرور برانگیزت ! ..می خوای یه بلند گو بدم
خدمتت
همه رو خبر کنی ؟
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دینا می دونی چه گندی زدی به زندگیت ؟ می دونی خط زدی تو تمومه نا نوشته های زندگیت ؟؟ دیگه
هرچقدرمکه بخوای بنویسیش فایده ای نداره توی همه ی کاغذهات یه خط قرمز کشیدی که از همه
بیشتر به
خواننده چشمک می زنه  ..می فهمی اینا رو ؟ می فهمـ...
دیگر گوش هایش نمی شنید واز روح به صالبه کشیده اش خون می چکید و کم کم در حال نفوذ به
جسمش بود
..
بغض شد چنگی بی رحم و کشیده شد به گلوی دخترکی که تنها پناه و سر پناهش خدا می شد و خدا!
کـــاش راشا می فهمید دختر روبه رویش تنها نقاب مردانگی بر چهره دارد و مرد نیست  ..می شکند و
خرد
می شود و کــاش راشا می فهمید و بیش از این تازیانه نمی شد و نمی کوبید بر قلب بی طاقت و پر غم
دخترک خدمتکار  ..اه دینا ! غریبی مکن که جز تو غریبان دیگری نیز هستند..
زیر چادرش جمع می شود و پس می زند اشک های جمع شده پشت پلکش را  ..نگاهش بی اراده می
نشیند روی رهامی که می نگرد اورا در سکوت و شاید در دل می خواهد کاش می شد رهام لب بگشاید
کمی دفاع کند از این دختر غریب در بین اهالی این خانه  ..ولی دریــغ!
آب دهانش را به سختی فرو می دهد و پر می کشد به سمت پله ها بیش از این تاب ندارد این فضای تنگ
را
دوام اورد..
در را پشت سرش قفل می کند و باهمان چادر و روسری گوشه ای از تخت و زیر پتو می خزد..
دلش اشک می خواهد و گریه به جای بغض و شکست  ..اگر گریه می کرد شاید دلش کمی سبک تر می
شد..
شاید..
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اه ای غم زده دل ،اشک ریز
شاید که کمی غم ز دلت کنده شود
شاید که باران چشمانت  ،رنگین کمان برای دلی پر درد شود

****

رهام_ حاال تو چرا انقدر حرص می خوری ؟ دیدی که خودشم راضی بود  ..تورو سننه ؟
_منو سننه ؟ ..
نیم نگاهی به چشمان اشکی رها انداخت و گفت:
_نمی گم دینا رو به اندازه ی رها دوست دارم چون قابل مقایسه نیستن با هم اصالً ولی جفتشون واسم
مثل خواهرای نداشتمن  ..رهام تو نمی بینی یا خودتو زدی به کوری ؟ ندیدی اشک چشم دختر رو وقتی
زیر
چادرش قایم شد ؟ ندیدی ؟؟
بغضی که چنگ می کشید بر گلوی رها اینبار سنگین تر شد از شنیدن گفته های راشا ( جفتشون واسم مثل
خواهرای نداشتمن ) ..لبانش لرزید و اشکانش سرازیر شد..
رو از برادرش که امروز قلبش را شکست و راشایی که به آتشش کشید بر گرداند و با سرعت به سمت
اتاق
دینا رفت..
مطمئن بود دینا به اجبار پذیرفته صیقه ی برادرش شود و شک نداشت قضیه برمی گردد به همان شبی که
دینا سیلی خورد..
دست مشت شده اش باال رفت و یک بار به در کوبیده شد..
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_دینا رها اَم
کمی بعد صدای گرفته و بغض دار دختری از پشت در شنیده می شود:
_می شه تنها باشم  ..احتیاج دارم بهش
دلش می گیرد ازاین همه بغض و گرفتگی صدای دینای همیشه سر حال و محکم..
_باشه عزیزم هر طور مایلی!
نفسش را پله پله بیرون می دهد و چشمانش را می بندد  ..کاش دینا در می گشود و اجاز می داد هم رها
بغضش را سهیم آغوشش شود و هم دینا دردش را  ..ولی صد حیف که این در باز نشد وآغوش دریغ..

****

"دینا "

با احساس سر درد چشمام رو باز می کنم و غلتی روی تخت یک نفرم می زنم ..
چشمام می سوزه و دلم بیشتر!  ..خدا رو شکر با این همه سر درد تونستم بخوابم  ..دستام به سمت چشمام
میره وبه نرمی مالششون میده  ..روسریم رو که عقب رفته از سرم بر می دارم و از جام بلند می شم ..
گلوم خشک شده و دلم سنگینه هنوز از این بیچارگی و تنهایی و بی کسیم..
آهی جان سوز از سینم بیرون میاد و شکننده ی سکوت اتاق می شه  ..ای کاش می شد پر درآورد پرواز
کرد و فرار کرد از دست این دنیا و آدماش پیش خدا  ..ای کاش!!
ساعت  7305بود و هنوز شام نپخته بودم  ..حاال چیکار کنم ؟ ..دیگه اینقدر واسه ی امروز پرم که ظرفیتم
تکمیله و حوصله ی داد و بیداد رهام رو ندارم  ..هه رهام ! ..مردی که امروز محرمم شده بود  ..کمی فکر
کردم  ..تنها مردی که محرمم بود همین رهام بود  ،البته اگه عموی بی غیرتم رو فاکتور می گرفتم..
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چادرم رو همراه با روسریم به چوب لباسی آویزان می کنم و شلوار و مانتوم رو از تن در میارم و با لباس
کارم تعویض می کنم..
نفسی عمیق میکشم و از اتاق خارج می شم ..
نگاهی دور تا دور می اندازم  ..خبری از هیچ کدومشون نیست..
خدا رو شکر دلم اصالً نمی خواد با هیچ کدومشون رو به رو بشم  ..از روی رها و راشا شرمندم و از رهام
بی اراده خجالت می کشم  ..شاید به خاطره اون امضاییه که امروز محرممون کرد..
بالخره بعد از یه عالمه فشار آوردن به مغز نانازم تصمیم گرفتم برای شام سینه ی مرغ سوخاری کنم..
به میزان الزم سینه از فریزر بیرون کشیدم و گذاشتم ماکرو وی تا گرم بشه..
سینه های ورق ورق شده رو توی آرد غلتوندم و در آخر توی روغنی که دیگه داشت توی ماهیتابه ی روی
گاز می جوشید محتاطانه قرار دادم که با این حال کمی روغن پاشیده شد رو دستم!..
بعد از چیدن میز به ساعت نگاه کردم  1303دقیقه  ..لبخند محوی روی لبم نشست  ..خدا رو شکر به خیر
گذشت و دیر نشد و اال معلوم نبود این ملعون چه بالیی سرم میاره!
رو سریم رو مرتب کردم و دستی به مانتو روسریم کشیدم و تقه ای به در اتاق بسته ی رها وارد کردم..
_بله
_رهایی منم
_بیا تو
لبخندی روی لبام نشوندم و وارد شدم ..
_بــــه سالم رها خانوم گل  ..بپر پایین که شام حـــاضره
لبخندی بر لب نشوند و صداش رو شنیدم که گفت:
_دستت درد نکنه دینا جون نمی خورم
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هر چند دلیش رو می دونستم ولی سعی کردم به روم نیارم بنا بر این با اخمی تصنعی نگاش کردم..
_چـــی ؟ نمی خوری ؟ مگه دست توئه ؟؟ من این همه سره پا وایسادم مرغ سرخ کردم اون وقت خانوم
می گن "شام نمی خوام"  ..پر رو ! ..پاشو سریع زود باش..
هر چی اصرار کردم فایده ای نداشت  ..اخر سر تسلیم شدم و از اتاقش بیرون رفتم..
میز و که چیدم و رهام و صدا زدم اول پرسید رها کجاست منم گفتم بهش اونم گفت شامش و ببرم باال
خودمم بمونم پیشش تا بخوره..
منم که حرف گوش کن شامش و بردم باال و مال خودمم بردم و با هم غذامون و خوردیم..
شاید مسخره بیاد ولی خدا می دونه چقدر ذوق مرگ شدم ازاین که بالخره بعد از  0سال تنهایی شامم رو
نخوردم ! هر چند هر از گاهی سواالی رها درباره ی اجباری بودن محرمیتمون رو اعصابم می رفت ولی
در کل خوب بود..
بشقابا رو تو سینک گذاشتم و دست کش های صورتی رنگ رو دستم کردم  ..ترجیح می دادم ظرفا رو
بشورم تا بچینم تو ماشین و بعدشم از روی بی کاری  0333جور فکر بی راه کنم!..
اخرین بشقاب رو هم آب کشیدم و تو سبد مخصوص ظرفا گذاشتم که صدای رهام که از طبقه باال میومد
رو
شنیدم..
_دیـــنا دیــــــنا
ااااه دوباره این شروع کرد  ..حاال می میری نعره نکشــــــی ؟؟؟ ..پر غیظ زیر لب دینا دینایی کردم و به
سمت پله ها قدم برداشتم..
تقه ای به در اتاقش وارد کردم و با کسب اجازه وارد شدم..
روی تختش نشسته بود و لپ تابش تو کشش بود  ..صدایی صاف کردم و گفتم:
_کاری با من داشتید ؟
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دستش رو جلوی دهنش گذاشت و خمیازه ای کشید..
_برای فردا ساعت  6کارات و رو به راه کن که می خوایم بریم پاساژ خرید  ..دوباره تیپی که تو محضر
زدی نزنیا یه لباس از رها بگیر بپوش من آبرو دارم  ..االنم برو حموم و آماده کن بعد از ظهری به خاطره
محضر نشد برم..
سرم و به نشونه ی مثبت تکان دادم و سعی کردم به اون قسمت محضرش فکر نکنم..
حاال مگه لباسم چش بود ؟ ایــــش پرو  ..شایدم بنده خدا خیال می کنه خودش خیلی خوش تیپه ..
خخخخ!!
لبخند محوی از افکارم برای مسخره کردن رهام رو لبم نشست و بدون اینکه نگاش کنم همین طور
سرخوش
وارد حموم شدم..
مثل همیشه ی دیگه که وان و پر می کردم این بارم اول وان و پر کردم و بعدشم عطر و شامپو..
دستای خیسمو با مانتوم خشک کردمو از حمام خارج شدم..
_آقا حمامتون آمادست حوله و لباس خوابتونم االن آماده می کنم ..
خمیازه ای کشید و لپ تاپش رو بست و از جاش برخاست..
هنوز وارد حمام نشده بود که لحظه ای ایستاد و بدون اینکه به سمتم برگرده گفت:
_بعد از آماده کردن حوله و لباس میتونی بری بخوابی دیگه کاری باهات ندارم..
پ ن پ بیا و جون ما این وقت شبم بام کار داشته باش بچه پرو!
بعد از انجام کاری که گفته بود وارد اتاقم شدم وپس از اینک ه درو  4قفله کردم روسریمو درآوردم و
روی تخت ولو شدم  ..طولی نکشید که خواب وجودم را در آغوش کشید و من رو وارد دنیای کابوس و
رویا
و یا شایدم خاطراتی که چون کابوس بودند کرد..

182

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

کنار خانوم جون دراز کشیدم و مثل همیشه این بارم بغلش رو به روم باز کرده و تو آغوشش فرو رفتم..
ولی حس می کنم طعم آغوشش کمی عوض شده شایدم کمی بیشتر از کمی !..اون گرمای پر حرارت حاال
دیگه گرمم نبود که بخواد از خودش حرارتی داشته باشه..
بیشتر در آغوشش فرو میرم به این امید که شاید این بارم دستش محکم دور کمرم حلقه بشه اما دریغ..
دیگه دارم کم کم نگران می شم اما جرئت این رو که بلند شم و خانوم جون و نگاه کنم رو ندارم..
با ترس و استرس و نگرانی با صدایی خیلی زیر صداش میزنم:
_خانوم جون ؟
جوابی سکوت وحشت ناک خانه رو نمی شکنه صدامو کمی می برم باال تر اما لرزششم بیشتر می شه:
_خانوم جون ؟
_خا  ..خانوم جونـ م ؟
کمی تکونش میدم که دستاش از دور کمرم شل میشه و میفته  ..وحشت زده سرم و رو سینش می زارم
تا کمی آرامش بگیرم اما سکوت سینش بدجور آرامشی که خواستارشم رو به آتیش می کشه..
خانوم جون من مرده..
جیغ خفه ای می کشم و روی تخت می شینم  ..لرزه ای به بدنم افتاده و نَمی به چشمام..
نفس نفس می زنم و عرق سرد بدنم رو پوشانده..
االن  1ماه از آخرین کابوسی که دیده بودم می گذره و این خواب شاید به این معنیه که کابوسام قراره
شروع
بشن کابوسای زندگیم که تموم ناشدنین..
فصل دوازدهم
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گلوم می سوخت و بغض داشتم  ..سرم رو به تکیه گاه تخت تکیه دادمو چشمام رو بستم  ..قطره اشکی از
یادآوری اون روز روی گونم نشست..
آهی کشیدم و پاهام و از تخت آویزان کردم  ..به شدت تشنم بود  ..روسریمو از روی زمین برداشتم و
برای
احتیاط فقط روی سرم انداختم و دیگه حجاب نگرفتم..
لیوانم رو زیر آب سرد کن گرفتم و بعد از پرشدنش یک نفس سر کشیدم و همون لیوان و دوباره پر
کردم و
با خودم با ال بردم تا اگه تشنم شد بخورم..

****
آخـــــــــــــخ کمرم دیگه در حال نابود شدنه چرا این مرتیکه نمیـــاد بریــــــم ؟
دیگه چی می خواد از جون این پاساژ آخه چــــــی ؟؟؟
با حرص کیسه های خرید رو از دست راستم به دست چپم دادم  ..المصب به شدت سنگین بود..
از  1تا کیسه خرید جناب رهام خان کالً  3تاشو گرفته بود دستشو  5تاشو داده بو دسته من  ..تازه اون  3تا
هم بخاطر آبرو داری دستش گرفته بود که اگه کسی بشناستش آبروریزی نشه..
ولی خب خدایی خیلی چیزی خریدا  ..منم که اصالً معذب نبودم اینارو واسه من نمی خره که خریده واسه
معشوقش  ..وقتیم این بازی تموم بشه همش و پس میدم بهش..
2تا مانتو خریده با دو جفت کفش و  1تا شلوار و  4تا روسری و یه دست کت و دامن و یه بلیز مجلسی..
دیگه چیزی نمونده بود که بخواد بخره نمی دونم چرا نمیاد بریم..
اینقدر مشغول فکر کردن بودم که متوجه وایسادن رهام نشدم و با سر رفتم تو کمرش  ..اخ ریزی گفتم و
همون طور که سرم رو می مالوندم ازش فاصله گرفتم..
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به سمتم برگشت و همون طور که با اخم ریزی نگام می کرد لب هاش از هم باز شد و گفت:
_ببخشید که خوردی به پشتم
االن یعنی چی این حرفش دقیقاً ؟؟؟؟؟ ..یعنی انتظار داره ازش معذرت بخوام ؟ یعنی واقعاً با این قد
درازش اینقدر پرروئه ؟ حاال این وسط چه ربطی به قد درازش داره میزان پر روییش ؟؟ خدا عالمه!
با حرص نگام و ازش گرفتم چیزی نگفتم که متوجه طال فروشی روبه روم شدم  ..اوا طال  ..حاال چرا
طال فروشی ؟؟؟؟؟؟
وای نکنه می خواد..
سریع به سمتش برگشتم و پرسیدم:
_چرا اومدیم طال فروشی ؟
پوزخندی بسی پررنگ روی لباش نشست..
_اگه یکم ازین مخ نخودیت استفاده کنی می فهمی چرا اومدیم
چـــــــــی ؟؟؟!! از مخ نخودیم استفاده کنم ؟ یعنی منظورش اینـــه من خنگـــــــــــم
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
ای دراز ییالق بد قیافه ی وحشی بیشعـــــــــــــــــور ! حاال می میری مثل بچه ی آدم جوابم و بدی ؟
ای خر !..
رهام_ از حاال دیگه باید نقش بازی کنیم نقش دو تا آدم عاشق و  ..تو نیازی نیست چیزی بگی خودم
حرف می زنم تو فقط با لبخند و عشق بهم نگاه می کنی و با این کارت حرفام رو تایید می کنی..
جــــــــــــــــــــونم ؟!!! با عشق و لبخند بهش بنگرم ؟! مگه رومئوه ؟
نه که تو ژولیتی  ..حاال هرچی ایـــــــــــــش..
_برای چی االن باید نقش بازی کنیم ؟
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_فروشنده ی این مغازه یکی از دوستای ایداس که منم می شناسه  ..اگه االن مارو با هم ببینه حتماً این
قضیه رو به ایدا می گه..
وااا خب بگه  ..ما که قراره جشن بگیریم بهش بگیم دیگه چه کاریه ؟

لبامو با زبون تر کردم و فکرم رو به زبون اوردم:
_شما که قراره تو جشن بهش بگین دیگه چه کاریه ؟
_ایدا دختر باهوشیه بدون هیچ مقدمه ای یکم تابلو می شه بهتره اول یه چند جایی باهم دیده بشیم بعد
اهـــــــــان پس که اینطور  ..حاال اونقدرایی که فکر می کردمم خنگ نیست ! ..خخخخخ!!
دستشو به سمتم گرفت و گفت:
_ خیله خب بیا بریم
سوالی نگاش کردم  ..این االن یعنی چی ؟ یعنی باید دستشو بگیرم ؟؟ ..نفسم رو بیرون دادم و
پرسیدم:
_ببخشیید قربان ولی  (..اب دهانم و قورت دادم ) ..واجبه دست هم و بگیریم ؟؟
گره کوری بیین دو ابروش افتاد..
_بنظرت اگه الزم نبود من حاضر می شدم به خدمتکار دون پایه ای چون تو دست بزنم ؟
برای یک لحظه خواستم دستم و دور گردنش قفل کنم وخفش کنم  !..لبام و با زبان تر کردم و
سعی کردم قلبم که از شدت استرس به تپش افتاده بود اروم کنم  ..سخن دیگه ای جایز نبود به
هیچ عنوان نمی خواستم کوچیکم کنه یا غرورم رو به بازی بگیره..
با این حال چند مرتبه کف دستم و به چادر مالیدم که صدای متعجبش بلند شد :
_چیکار می کنی ؟!
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نیم نگاهی در چشمای خوش رنگش که گاهی طوسی بود و گاهی خاکستری می شد انداختم و گفتم:
_می خوام کمی از حقارتام رو پاک کنم تا وقتی با شما دست میدم باعث حقیر شدنتون نشه
گره بین ابروهاش عمیق تر شد و با خشم تو نگاهم خیره شد :
_من آدمت می کنم تورو دختره ی گستاخ
پوزخند کمرنگی بی اراده رو لبم نشست که  ..کشیده شدن دستم رو احساس کردم  ..تموم تنم به یک
باره
چون تکه یخی  ،سرد شد  ..خاطرات چند سال پیش در ذهنم جوالن داد  ..عمیق نفسم رو بیرون دادم و
سعی کردم ذهنم رو از اون شب نفرین شده منحرف کنم ..
مردی که االن در کنار منه و انگشتام بین انگشتاش قفل شده هیچ شباهتی با اون عوضی نداره  ..هیچ
شباهتی  ..این آدم در حال حاضر شوهرمه نیازی به ترس و لرز نیست دینا نترس نترس..
با هم وارد شدیم  ..فروشنده شخصی بلند قد  ،جوان و نسبتاً خوش چهره بود!..
از همون لحظه ی ورودمون خیلی رهام و تحویل گرفت و رهامم با همون مدل همیشگیش باهاش
احوال پرسی کرد..
بالخره پسره که فهمیده بودم اسمش امیره نیم نگاهی هم به من انداخت و خطاب به پسر جوانی که
کنارش ایستاده بود گفت:
_ قاسم جون ببین این خانوم چی می خوان کارشون و راه بنداز..
رهام بالخره تصمیم به معرفیه من گرفت و قبل ازاونکه قاسم بخواد چیزی بگه همون طور که دستم رو که
اسیر دستش شده بود رو باال و در تیرس نگاه امیر می گرفت گفت:
_این خانم با منن  ..یا بهتر بگم ( ..مکث کوتاهی کرد با لبخندی زیبا ادامه داد)  ..نامزدمن
نمی دونم چرا  ،ولی ازاین که منو نامزد خودش معرفی کرد احساس غرور کردم..
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با دقت به امیر خیره شدم تا ببینم عکس العملش چیه  ..هرچی نباشه روز مهمانی افراد زیادی هستن که
واکنشی شبیه به امیر خواهند داشت..
چشم هاش گشاد شدند و دهانش نیمه باز ..
امیر _ نـ نامزد ؟؟
رهام _ درسته  ..البته از نامزد بیشتر  ..بینمون برای راحتیه بیشتر یه صیقه ی محرمیت خونده شده
نگاه مبهوت امیر از رهام به روی من سر خورد..
نگاهش با دقت تک تک اجزای صورتم رو می کاوید بطوریکه مجبور شدم از شدت شرم سر به زیر
بندازم  ..امیر لباش و با زبان تر کرد و خطاب به من گفت:
_وا واقعیت داره ؟؟؟
سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم:
_بله
دوباره به رهام خیره شد ..
امیر _ اینکه نامزد کردی خودش جای تعجب داره ولی عجیب تر اینه که ایشون چادریه ! می دونی
رهام یه جورایی باورش سخته
ابروهای رهام بهم نزدیک شدن :
_کجاش سخته ؟؟ اصالً دلیل این که من رابطم با ایدا رو بهم زدم به همین خاطر بود که عاشق دینا شدم و
برای این که برای من بشه چه سختی ها که نکشیدم  ..من  1سال پیش با دینا آشنا شدم و حدود  7ماه
پیش رفتم خاستگاری و چند وقتی می شه که بهم محرم شدیم

از حرفای رهام عجیــب خندم گرفته بود  ..فکر کن رهام عاشق من بشه و برای به دست آوردنم خودش و
بندازه تو سختی  ..حتی فکر کردن به این موضوع هم آدم و به خنده میندازه!..
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بالخره بعد از جواب دادن به سواالی امیر و خریدن دو تا حلقه ی برلیان که البته رهام می خواست الماس
بخره و به اصرار من برلیان خرید رضایت داد و از پاساژخارج شدیم..
****
موهای بلوندش را محکم دم اسبی بست و شال سیاهش را آزادانه بر سرش انداخت  ..پس از این که
مژه های بلند و فرخورده اش را با ریمل زینت بخشید ماتیک صورتی رنگی بر روی لب های خوش
فرمش کشید و نگاه از خود گرفت  ..مثل همیشه زیبا بود ! ..مانتوی بلند و سیاهی که تا روی مچ
می رسید با جوراب شلواری ضخیم مشکی رنگ و نیم بوت های پاشنه هفت سانتیش را پوشیده بود ..
کیف سیاهش را هم در دست گرفت و از اتاق خارج شد..
به محض خروجش از خانه راننده ی شخصی اش اقای امینی از بنز مشکی رنگ پیاده شد و به سمت رها
رفت  ..پس از این که سرش را کمی به نشانه احترام خم کرد گفت:
_سالم خانوم مشکات  ..بدید کیفتون رو بیارم
سالمی کرد و به سمت ماشین رفت که راننده به سمتش دوید و در صندلی عقب را برایش گشود..
_بفرمایید خانوم
بی حرف سوار شد و اجازه داد تا اقای امینی در را برایش ببندد..
ماشین به دستور رها جلوی در رستوران از حرکت ایستاد..
راننده از ماشین پیاده شد و پس از باز کردن درب برای رها کنار ایستاد تا بتواند خارج شود..
از ماشین پیاده شد و بدون نگاه کردن به مرد میانسالی که کنارش ایستاده بود گفت:
_زیاد از اینجا دور نشو به محض این که بهتون زنگ زدم می خوام اینجا باشید ..
مکثی کرد و سپس حرف خودش را عوض کرد..
_نمی خواد منتظر تماسم باشید  ..سر ساعت  1اینجا باش..
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راننده کمی گردن خم کرد :
_چشم خانوم  ..هرچی شما بفرمایید

وارد رستوران شد و نگاهش را دور تا دور رستوران گرداند  ..با دیدن بهرام که برایش دست تکان
می داد نفس عمیقی کشید و برای حفظ ظاهر لبخندی بر لب آورد..
این که به این جا برای دیدن این مرد آمده بود تنها به خاطر فراموش کردن راشا و آخرین حرف هایش
بود..
بهرام از جا برخاست و به سمت رها رفت  ..همان طور که دست به سمتش دراز کرده بود گفت :
_سالم رها خانوم  ..خیلی ممنون که اومدید
دستش را فشرد :
_خواهش می کنم  ..امیدوارم درکنار شما اوقات خوبی رو بگذرونم
لبخندی در چهره ی مرد برق دندان های سفیدش را آشکار کرد:
_تمام سعیم رو خواهم کرد تا نا امیدتون نکنم
جوری لبخند زد که هیچکدام از دندان هایش پیدا نشدند..
_خوبه
مرد جوان چنگی به موهای قهوه ایش زد..
_اشکال نداره رها بانو صداتون کنم  ..اخه من به اسم زنایی که خیلی دوستشون دارم یا برام عزیزم
بانو اضافه می کنم
خنده ی لطیفی دندان های ردیف و مروارید گونه اش را نشان داد  ..از لفظ " رها بانو " خوشش آمده بود
..با همان لبخند زیبایی که لب هایش را پوشانده بود پرسید:
_اون وقت مردایی که دوست دارین چه جوری صدا می کنی ؟..
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خنده ای کوتاه سر داد و گفت :
_یه خان می زارم تنگ اسمشون
_چه جالب!

با آمدن گارسون برای لحظاتی به بحثشان خاتمه دادند و پس از سفارش دادن و رفتن او بحثشان را از
سر گرفتند..
بهرام_رهابانو شما چند سالته ؟؟
_ 20سال
متحیر نگاهش کرد..
_جداً ؟؟ اصالً بهتون نمیاد
محجوبانه لبخند زد..
_زیاد این حرفو بهم میگن
_ پس تا حاال این که خیلی زیبا هستید هم زیاد شنیدین  ،نه ؟
شرمگین شد و سرش را زیر انداخت..
مرد جوان به زیبایی شکفتن گل خندید و گفت :
_حتی خجالت کشیدنت هم قشنگه
برای اولین بار بود که چنین حرف هایی را از یک مرد می شنید  ..ته دلش احساس عجیبی داشت و فقط
در جواب بهرام یا با خجالت جواب می داد و یا می خندید..
پس از خوردن شام شماره هایشان را رد و بدل کردند و موقع خداحافظی بهرام با همان صدای مخملی و
لحن شیرینش گفت:
_ممنون گلم به خاطر تو امشب کلی بهم خوش گذشت!
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گلم ؟؟؟!! ..متعجب فقط در چشمان بهرام خیره شد  ..اولین باری بود که به غیر از رهام مرد دیگری
او را این طور صدا می کرد  ..از یک طرف بخاطر احساسات جدیدی که کسب کرده بود شاد بود و از
طرفی از اینکه مرد دیگری به غیر از راشا اورا " گلم " می خواند غم داشت!
رها _ خواهش می کنم  ..منم خیلی بهم خوش گذشت
خواست از کلمه ی عزیزم استفاده کند ولی حسی مانع شد..
ساعت  1313بود و تا کنون رهام و دینا حتماً به خانه رسیده بودند  ..خوبیش این بود که از قبل به رهام
گفته بود خانه ی یکی از دوستانش می رود  ..هرچند بخاطر دروغش عذاب وجدان داشت ولی چاره ای
نبود  ..اگر می گفت با یک پسر برای دوستی قرار دارم مطمئناً رهام مانع می شد..
از رستوران خارج شد و چشمانش را برای پیدا کردن ماشین در حدقه گرداند که با دیدن اقای امینی
که به ماشین تکیه زده بود لبخند محوی زد و به سمتش رفت..
راننده با دیدنش به سمتش رفت و کیف را از دختر جوان گرفت..
_سالم خانوم
_سالم
مرد در را برای رها باز کرد و وی با متانت روی صندلی بنز لغزید و سرش را به صندلی نرم تکیه
داد و چشمانش را بست..
رها_ برو خونه
_چشم
با توقف ماشین چشمانش را باز کرد و منتظر شد تا مرد میان سال در را برایش بگشاید  ..اقای امینی
در را باز کرد و مثل همیشه کمی گردن خم کرد..
_بفرمایید
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از ماشین پیاده شد و کیف دستیش را از راننده گرفت..
رها_ خسته نباشی  ..خداحافظ
مرد لبخندی سپاس گذارانه بر لب نشاند:
_سالمت باشین خانوم جون  ..خداحافط
دستش را روی زنگ فشرد و کمی بعد در باز شد  ..هنوز قدم از قدم برنداشته بود که صدای توقف
ماشینی را جلوی درب خانه شنید..
(حتماً راشاست ) قلبش تپش گرفت و بی رحمانه به سینه اش کوبید  ..روی پاشنه ی پا چرخید و به مرد
جوان و خوش چهره ای که درب خودروی گران قیمتش را می بست با حسرت خیره شد  ..مردی که به
او تعلق نداشت و هیچ گاه تعلق پیدا نمی کرد..
راشا با لبخندی که ردیف دندان های سفیدش را آشکار می کرد به سمت رها قدم برداشت..
راشا _ سلـــام دختره خاله ی خل و دیوونم  ..چطوری دخمل ؟؟!
رها با غیظ دست راشا را که دور گردنش انداخته بود پس زد..
_خل و دیوونه خود خرتی!!
اخمی تصنعی بر پیشانی و بلند و صافش نشاند:
_اخه کسی به پسر خاله ی خوشتیپ و جیگرش میگه خل و دیوونه و خــر ؟؟ اخه چرا یکم ادب نداری
؟؟
اخرسر ترش میشی می مونی رو دستمونا!
_تو نمی خواد حرص منو بزنی  ..واسه خودت نگران باش  ..بعدشم مگه خونه زندگی نداری که همش
اینجا پالسی ؟؟
راشا آهی کشید و گفت:
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_با ددیم دعوام شد و بعد ازاین که برای سومین بار دراین ماه از ارث محروم شدم انداختم بیرون از
خونه
دختر جوان خندید!..
_دوباره چرا ؟
_بیخیال بابا قصش طوالنیه
هر دو با هم وارد خانه شدند و مثل همیشه دینا به پیشواز امده بود ..
دینا_ سالم  ..خوش اومدین
دست دراز کرد و کیف رها را گرفت..
رها با لبخند سالم کرد و راشا هم مثل همیشه بی توجه به اتفاقاتی که روز قبل افتاده بود با سرزندگی سالم
داد که صدای رهام به گوش رسید..
_دوباره که تو اینجایی ؟؟ دوباره آقا سیامک بیرونت کرده ؟؟
_دست رو دلم نزار که خــونه
_خونه که خونه  ..چه معنی میده که تو همش اینجا بساطت رو پهن کنی ؟
راشا سریع به سمت رهام که روی کاناپه نشسته بود رفت و دو زانو جلوی پایش نشست و همان طور که
لب هایش را جمع کرده بود با قیافه ای شبیه به گربه شرک  ،مظلومانه نگاهش کرد..
مرد جوان نگاه خاکستریش را از بهترین دوست تمام عمرش گرفت و صورتش جمع شد:
_اه اه حالیاتم و بهم ریختی  ..نکن قیافت و این جوری توروخدا  ..دستشویی دوره ازم
راشا بی آنکه تغییری در چهره اش ایجاد کند گفت :
_یعنی می تونم بمونم ؟
همان طور که از جایش بر میخاست گفت:
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_مگه کسی هم می تونه تورو بیرونت کنه اخه ؟
با ذوق خندید و محکم رهام را از پشت بغل کرد..
_ااه نکن چندشم می شه
راشا با شیطنت لبخند زد و دستش را روی شکم رهام حرکت داد..
راشا_ چرا عسلم ؟!( ..سپس با صدای ارام تری ادامه داد ) ..مگه تو سپند چی دیدی که تو من نمی بینی ؟
و قبل ازاینکه حرکتی از رهام سر بزند گردنش را به ارامی بوسید و خیلی سریع از مرد جوان فاصله
گرفت و پا به فرار نهاد..
رهام که تمام موهای تنش از این حرکت سیخ شده بود از روی خشم فریادی کشید و به دنبال راشا دوید..

_راشــــــــا می کشمــت  ..وایــــــــــــــســـــا
دینا ارام و رها بلند بلند می خندید  ..رهام در حال تعقیب راشا بود که دستش به گلدان روی میز خورد و
گلدان به ده ها تکه تبدیل شده و یک تکه ی درشتش در پای ارباب جوان فرو رفت  ..چشمان رهام از
زور درد بسته و اخ نسبتاً بلندی گفت  ..راشا از حرکت ایستاد و با نگرانی به سمتش قدم برداشت که داد
رهام متوقفش کرد ..
_نیا جلو پات می بره
راشا شیشه هارا دور زد و خطاب به دینا گفت:
_برو جعبه ی کمک های اولیه رو بردار بیار ..
_چشم
رها با نگرانی و چشم هایی اشک الود کنار رهام روی زمین نشست ..
رها_ الهی بمیرم  ..ببین چقد داره خون میاد
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و شروع به گریه کرد..

راشا_ رهام بدون این که پای زخمیت و بزاری زمین بشین رو مبلی که پشت سرته داداش
رهام بی حرف به خواسته ی راشا عمل کرد..
بالخره دینا با جعبه ی کمک های اولیه ای که در دست داشت آمد و جعبه را به سمت راشا گرفت..
راشا بدون هیچ حرفی جعبه را گرفت و پس از درآوردن شیشه از پای رهام روبه رها با حرص گفت:
_بسه چقد گریه می کنی ؟؟ اه!
سپس رو به دینا کرد :
_دینا کمک کن پاشو پانسمان کنم
دینا _چیکار باید بکنم ؟؟
_پاشو بگیر باال اول
_چشم
نفس عمیقی کشید و از لرزش دست هایش جلوگیری کرده به دستور راشا عمل کرد..
پس از پانسمان  ،رهام به کمک راشا باال رفت و رها هم به دنبالشان  ..دینا هم پس از جمع کردن شیشه ها
و پاک کردن لکه های خون و جارو کشیدن خرده شیشه ها قهوه ی رهام را درست کرد و همراه با یک
پیش دستی بیسکوییت به طبقه ی باال رفت..
انگشت اشاره اش را خم کرد و ضربه ای به در وارد کرد که صدای مردانه و خوش اواز ارباب
به گوش رسید :
_بیا تو
رهام روی تخت نشسته و به پشتی تکیه زده و پاهایش را دراز کرده بود  ..از رها و راشا هم
خبری نبود ..
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(حتماً خوابیدن ) لبانش را با زبان تر کرد ..
_اقا قهوتون رو اوردم

سرش را به نشانه ی مثبت تکان داده و جوابی نداد  ..دینا جلو رفت قهوه ی اسپرسو را روی عسلی کنار
تختش گذاشت..
_دینا
سریع جواب داد:
_بله ؟
_پتورو بکش روم
سرش را باال برد و به رهام و پوزخنده مسخره اش چشم دوخت  ..ضایع بود که رهام با این کارش فقط
قصد دارد به خدمتکار خویش بفهماند چیزی نیست جز یک خدمتکار و در برابر دستورات وی  ،جوابی
جز اطاعت ندارد..
حرصش را مخفی کرد و " چشمی " گفت  ..خم شد و پتو را تا زیر شکم مرد جوان باال کشید..
سپس صاف ایستاد:
_امر دیگه ای نیست ؟؟
_فنجونو بده دستم
با حرص لبش را به دندان گرفت و به دستور عمل کرده  ،فنجان را دو دستی تقدیم رهام کرد و دوباره
کنار تختش صاف ایستاد  ..مرد جوان لبان خوش ترکیبش را به لبه فنجان چسبانده کمی از قهوه را قورت
داد که اخم هایش در هم فرو رفت..
صدایش را باال برد و عصبی محتویات درون فنجان را روی دینا خالی کرد  ..شانس اورد لباسش
ضخیم بود و قهوه هم زیاد داغ نبود..
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رهام _ این چیـــه ؟؟ حتی یه قهوه هم نمی تونی درست کنــی ؟؟؟؟
بجای حرص این بار با ترس نگاهش کرد و به جای جواب گویی گفت:
_ بـ ببخشیـ شید

با خشم نگاهش را به سمت دیگری کشید و گفت:
_یکی دیگه بیار
_چشم اقا
_زووود باش
_چشم
پس از این که دوباره قهوه را درست کرد  ..به سمت پله ها قدم برداشت  ..می دانست همه ی اینها بخاطر
تالفی کار بعدازظهرو دعوای چند شب پیش و دو سیلی ای که خورد بود  ..ولی مگر دینا سیلی نخورد ؟؟
پس چرا رهام به فکر تالفی است  ..شاید از همان اول نباید زبان درازی می کرد  ..خدا خودش رحم کند ..
نکند می خواهد تالفی اولین دیدار و تالفی سیلی دینا را درآورد ؟؟ ..
سر شام هم زیاد دهان به دهان اربابش گذاشته و جوابش را داده بود و رهام برای دومین بارگفت " ادمت
می کنم " ..تنش لرزید  ..جلوی در ایستاد و به درکوبید..
_بیا تو
در را باز کرد و وارد شد ..
_طبق دستور قهوتون رو عوض کردم..
جلو رفت و قهوه را روی عسلی گذاشت ..
لبانش را با زبان تر کرد:
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_اگه امری نداریـ
هنوز حرفش تمام نشده بود که داد رهام به هوا رفت:
_خفه شـوووو خفـــــه ! ..تا من نگفتم همین جا وایمیستی  ..خرفهم شـــــد ؟..
از صدای دادش بدن نحیف خدمتکار لرزید و با ترس اطاعت کرد  ..رها و راشاهم خواب بودند و خوب
می دانست خوابشان سنگین است  ..حاال که در اتاقشان هم بسته بودند و امکان نداشت داد های رهام را
بشنوند  ..کمی بعد پس از این که قهوه اش را خورد گفت :
_دینا پام عرق کرده پانسمانش رو عوض کن
مگه چقدر گذشته بود که بخواهد پانسمانش عوض کند ؟؟  ..بی هیچ حرف اضافه ای " چشمی " گفت و
از قفسه ای که درون سرویس بهداشتی اتاق رهام بود  ،جعبه ی کمک های اولیه را دراورد و از دستشویی
خارج شده در را پشت سرش بست..
فصل سیزدهم
خم شد و پتوی رهام را کنار زد..
_می شه روی تختتون بشینم
_بشین
به ارامی روی تخت نشست و پای رهام را روی پای خودش گذاشت  ..دستش کمی می لرزید و بدنش داغ
شده بود  ..باندی جدید از جعبه بیرون اورد و با ظرافت به دور پای مرد جوان پیچید و باند کثیف را
برداشت درون سطل انداخت و دوباره پتو را روی رهام کشید و بی حرف کنار تخت ایستاد..
بالخره صدای رهام دوباره بلند شد:
_امروز یکم زر زر اضافی کردی  ..اون وقت بهت چی گفتم ؟؟
دختر سکوت اختیار کرد و جوابی نداد که صدای مرد به هوا رفت:
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_مگه کری ؟؟؟ جواب من و بده
لبانش را با زبان تر کرد  ..بغض گلویش را می فشرد..
_گفتید " آدمت می کنم "
رهام پوزخند زد:
_خب ؟ چی شد ؟ حاال آدم شدی ؟؟
با غم سرش را زیر انداخت  ..چه باید می گفت ؟  ..سکوت بهترین جواب بود ولی  ..مرد جوان سکوت
نمی خواست  ..سر در گریبان فروبرد و بار دیگر غرور شکست  ..اگر نمی شکست معلوم نبود چه
انتظارش را می کشد ..
_بله ( ..مکث کرد)  ..ادم شدم
پوزخند رهام صدا دار شد ..
_فهمیدی دیگه نباید سر به سر رئیست بزاری ؟
_بله
_خیله خوب  ..می تونی گورتو گم کنی
صدایش لرزید و خشمش را با فرو کردن ناخن هایش در کف دست خویش تخلیه کرد..
_چشم اقا  ..شب خوش
حالش از خودش بهم می خورد  ..چقدر حقیر بود و چقدر بدبخت  ..تا چه حــــد ؟؟ ..مردک بی رحم
دستور داد " گم شو " و او چشم گفت  ..با تمام وجود دلش می خواست خودش را بکشد تا از این بند های
حقارت و سختی ازاد شود..
ازاد خواهم شد  ..پرواز خواهم کرد
با تمام پرنده های قفسی اواز خواهم خواند  ..ازاد خواهم شد
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****
پلک هایش در تاریکی تکان خوردند و به ارامی در جایش نشست  ..از بس قبل از خواب اشک ریخته
و ناله درگلو خفه کرد  ..گلویش می سوخت و احساس تشنگی داشت  ..برخاست و پس از سر کردن
روسریاز اتاق خارج شد  1 ..لیوان اب را یک نفس سر کشید و خواست برگردد که با دیدن مرد جوانی که
روبرویش ایستاده بود  ..چشمانش از حدقه بیرون زد و جیغ خفیفی سر داد..
راشا با دستپاچگی فاصله ی میانشان را طی کرد و روبرویش ایستاد ..
_چته دختر چرا جیغ می زنی مگه جن دیدی ؟؟
با حرص چشمانش را برای لحظه ای بست و دوباره باز کرد..
_آقا راشا این چندمین باره ؟
با گیجی نگاه کرد به چشمان قهوه ای دختری که طلبکارانه نگاهش می کرد..
_چندمین باره که چی ؟
_که من و می ترسونین ؟
اینبار راشا هم چون دختران دست به کمر زد و گفت :
_اگه کسی هم قرار باشه بترسه منم که قیافه ی شبیه جن تورو دیدم  ..واال تو که باس فکر کنی تو
بهشتی
وقتی منو که شبیه قلمان بهشتیم دیدی!!
دینا خنده اش را کنترل کرد و گفت:
_بله بله شما درست می گین  ..حاال اگه می شه من برم بخوابم
_خیله خب برو مگه من جلوتو گرفتم ؟
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دینا لبخندی زد و از کنارش گذشت و پس از قفل کردن در اتاقلش روی تخت زیر پتو خزید..
****
کت و دامن لیمویی رنگی که تازه همراه رهام خریده بودند با جوراب شلواری کلفت مشکی پوشیده بود
و به اصرار رها آرایش مالیمی که فقط کمی چهره اش را جان دار تر می کرد بر چهره نشانده بود ..
روسریه سفید بزرگ و گرانقیمتی که طرح های لیمویی رنگ زیبایی نقشش شده بود لبنانی سر کرده
و بسیار شیک و زیبا بنظر می رسید  ..شباهت زیادی هم با دینا خدمتکار نداشت  ..اصالح کرده و به
اجبار رهام و اصرار رها ابروهایش را برداشته بود  ..دراین مدت رهام زیاد آزارش می داد..
گویی می خواست به او بفهماند که فقط خدمتکار است و بخاطر اینکه صیقه اش شده هوا برش ندارد..
چادر رنگی زیبایی که پارچه بسیار قشنگی داشت و در روز های اخیر دوخته بود بر سر انداخت و
منتظر ماند تا رهام صدایش کند..
مهمانان مدتی می شد که آمده بودند و مثل اینکه رهام قبل از نشان دادن دینا تصیم داشت نامزدیش را
اعالم کند و قصه ی عاشقی و خاستگاری و  ..را تعریف کند تا میهمانان آمادگی پیدا کرده و دینا را هم
سوال پیچ نکنند..
از صدای بلند رهام که در اتاق هم شنیده می شد مشخص بود با بلند گو صحبت می کند..
با شنیدن صدای رهام که اورا فرا می خواند از جا برخاست  ..صدای رهام را از پشت در بسته ی اتاق
می شنید..
رهام _ واالن می خوام نامزدم دینا رو بهتون نشون بدم
نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست  ..صلواتی زیر لب فرستاد و هم زمان در را باز کرده و
پلک هایش را گشود..
"دینا "
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چشمام ررو باز کردم و از اتاق خارج شدم  ..رها که با لبخند بهم خیره بود  ،اولین کسی بود که دیدمش..
رها بخاطر من و اینکه در جمعی که هیچ یک حجاب نداشتند کمتر معذب باشم کت و دامنی خوش دوخت
و سفید رنگ با یک شال حریر و زیبا پوشیده بود..
لبخندی روی لب هام نقش بست و سعی کردم فقط به رهایی که روبروم ایستاده فکر کنم نه مهمونای
حاضر در سالن و صد البته ایدا..
نگاهم از روی رها سر خورد و درست روی رهام که کنارش ایستاده بود نشست  ..با لبخندی کامالً
تصنعی که بنظرم زیادی ضایع میومد بهم خیره بود  ..بی اراده از قیافه ی مضحکی که به خودش
گرفته بود خندم گرفت و لبخندم پرنگ تر شد  ..جلو رفتم و درست در کنارش ایستادم  ..بطوری که
بین رهام و رها قرار داشتم  ..با همون لبخند دهانش رو به گوشم نزدیک کرد و گفت:
_بهتره آبرو ریزی نکنی  ..فقط چیزایی که از قبل بهت گفتم تکرار کن
فقط با لبخند سری تکان دادم و بلندگویی که به سمتم گرفته بود رو بین انگشتام در مشت گرفتم..
در تمام طول مدرسه  ،توی دوران ابتدایی مهم ترین آرزوم این بود که یک بار سر صف بلند گو دستم
بگیرم و حرف بزنم  ..با این که االن یه جورایی خر پیر به حساب میام ولی بازم ازین بابت که قراره
جلوی این جمعیت از این باال با بلند گو حرف بزنم ذوق داشتم..

ما به لواسون اومده بودیم و ویالیی که اینجا بود هم  1طبقه بود..
االن هم من و راشا و رهام و رها طبقه ی باال و جلوی نرده ها ایستاده بودیمو مهمونا طبقه ی پائین
..لبامو که از شدت استرس خشک شده بود با زبان تر کردم و بلندگو رو جلوی دهنم گرفتم..
اول ازهمه برای امتحان بلندگو یه پف کردم که صداش تو خونه پیچید و اکو شد..
لبخند رو لبم به قدری پر رنگ شد که حاال دندونامم نشون می داد  ..بی توجه به رهام که دستم رو در
دست فشرد پف دیگری کردم که دوباره صدام در ساختمان پیچید ..
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نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم..

_با سالم به شما مهمونای عزیز که زحمت کشیدید و قدم روی چشم ما گذاشته این همه راه به خاطر
رهام به اینجا اومدید..
این تعارفاتی که می کردم و رهام بهم نگفته بود ولی به نظرم ادب حکم می کرد این حرف ها رو بزنم..
ادامه دادم:
_ همون طور که آقا گفتند ..
یهو الل شدم و صدام بریده شد  ..اقا ؟؟ خاک تو سرم این چه آبروریزی بود کردم  ..دستم بیشتر بین
انگشتان رهام فشرده شد  ..با وجود سوتی ای که دادم بازم خودم رو نباختم  ،خنده ی کوتاهی کردم و
ادامه دادم :
_اینکه گفتم آقا به این خاطره که من بخاطر احترامی که به رهام قائلم بیشتر اوقات اون و " آقا " یا " آقا
رهام " صدا می کنم نه اینکه فکر کنید صمیمی نیستیماااا نـــــه بخاطر احترام زیادیه که بهم قائلیم..

با این فکر که سوتیم و درست کردم با اعتماد به نفس بیشتری ادامه دادم و حرفایی که رهام زده بود
رو تکرار کردم  ..اینکه عاشقشم و  1ساله باهم آشنا شدیم و حاال نامزد کردیم و و یه صیقه ی محرمیتم
بینمون خونده شده  ..بعد از پایان حرفام انگار که بار سنگینی رو از روی دوشم برداشته باشند نفس
عمیقی از روی راحتی کشیدم و کمی بعدش صدای دست و سوت بلند شد  ..لبخندی به لب آوردم و
به مهمونا نگاه کردم..
اکثریت لباسای کوتاه و تنگ پوشیده بودن ولی چند نفر به احترام من مانتو پوشیده و شالشونو سرشون
انداخته بودن..
با این که بد حرف نزده بودم ولی فشار دست رهام هنوز کم نشده بود  ..دیگه کم کم داشت می رفت که
کفرم و دربیاره  ..دوباره دهانش رو به گوشم نزدیک کردو گفت:

204

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

_می خوایم بریم پایین ..سعی کن مُوَقَر رفتارکنی ..
از بس بخاطر فشاری که روی دستم بود حرصی بودم که بهش جوابی ندادم و کنارش راه افتادم..
روی پله ها بودیم که با بیشتر شدن فشار روی دستم توسط این ادم سادیسمی  ،برای لحظه ای اراده از
کف دادم و با چشمایی که از زور خشم گشادشون کرده بودم گفتم :
_نکن وحشـــی  ..شکست دستم
اوا خاک به سررررم ! ..این چه زری بود که زدم ؟؟ وااای حاال رهام می کشتم..
نگاهم رو که بخاطر حرفی که زدم ترسان و متحیر بود  ،در نگاه بهت زدش که حاال خاکستری بود دوختم
قبل ازاینکه بخوام دهن باز کنم و معذرت بخوام صدای یکی از پسرایی که پایین پله ایستاده بود به
گوش رسید و مانع از حرف زدنم شد..

پسره _ چرا عروس دوماد وسط پله ها خشکتون زده ؟؟ بیاین پایین دیگه
با این حرف پسر رهام نگاه متعجبش رو که حاال رنگ خشم گرفته بود از من گرفت و با لبخندی بر لب
رو به پسره گفت:
_ به افتخارمون یه کل نمی کشید ؟
پسره خندید و به بقیه دستور داد کل بکشن  ..صدای همهمه و کل و جیغ و سوت بلند شد و من با وجود
همه ی اینا صدای ترق تروق انگشتام رو شنیدم..
رهام پله ها رو پایین رفت و منم به ناچار شانه به شانه کنارش حرکت می کردم  ..بالخره روی مبل  3نفره
ای که در راس سالن قرار داشت مستقر شدیم و یه چند تا دختر پسر دورمون جمع شدن  ..سنگینی
نگاهشون رو حس می کردم و صداهاشون رو می شنیدم  ..بعضیاشون می گفتند "حیف رهام "" ..رهام
خیلی سر تره "" ..دختره صورتش نازه ها !" " ..ایدا قضیه رو می دونه ؟" " ..واقعا چادریه ؟؟" " ..چقد
رهام بد سلیقست که ایدای مثل ماه و ول کرد چسبید به این امل " ..
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دست دیگرم که در دست رهام نبود مشت شد و با تمام وجود خواستم بکوبم تو صورت تک تک
اونایی که راجبم این طور می گفتن  ..حاال حیف رهام که من نامزدشم ؟؟ شما اصن می دونیین پشت این
قیافه ی خوشکلش چه هیوالیی پنهون شده ؟؟ من املم و اون وقت ایدا ماهه ؟؟  ..هه ! لعنتیای احمق !!..
مگه همه چی به قیافست ؟؟ از شدت عصبانیت دست رهام رو محکم فشردم که صورتش رو به سمتم
برگردوند و نگاه برزخیش رو تو چشمام دوخت..
دستم بیشتر فشرده شد و " اخ " ارومی گفتم که لب هاش به گوشم نزدیک شد و اروم گفت:
_حاال آدمت می کنم دینا  ..فقط صبر کن اینا برن  ،خودم درستت می کنم ..
دستم رو ول کرد و دستش دور کمرم پیچید  ..داغ شدم و آب دهانم رو به سختی فرو دادم  ..خواستم
خودم رو کنار بکشم که اجازه نداد و ادامه داد:
_کارم به جایی رسیده که آدم پستی مثل تو  ،کلفت خونم  ،کسی که کفشام و جفت می کنه یه زنیکه ای
که
معلوم نیست ننه باباش کین بهم بگه وحشی !! ..حاال وایسا دینا خودم آدمت می کنم!!
صداش رنگ خشم داشت و لحنش تحدید آمیز بود  ..از یه طرفی بخاطر حرفاش عصبی بودم و از یه
طرفم استرس داشتم که چیکار می خواد بکنه  ..اخمام رو در هم کشیدم  ..هرچه باداباد  ..اون که می خواد
اذیتم کنه پس چرا من یه کمی خودمو تخلیه نکنم ؟؟  ..متقابالً مثل کاری که خودش کرد  ،دهانم
رو به گوشش نزدیک کردم و همون طور که برای حفظ ظاهر لبخند می زدم گفتم :
_همین دختر پستی که کلفت خونتونه  ،کفشاتون رو جفت می کنه و معلوم نیست ننه باباش کین
یبارم زد تو گوشتون  (..مکث کردم و با لحنی تمسخر آمیز و پوزخندی که از جنس پوزخندای خودش
بود ادامه دادم ) ..اینطور نیست ؟؟؟
صدای دندان قورچش بهم ندا داد تا اشهدمو بگم  ..شاید زیادی گفتم  ..خاااااک تو سرت دینا که همیشه
یه غلطی می کنی و بعدشم مثل خر توش می مونی ..
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حاال چه غلطی کنم ؟؟ این حرفا چی بود زدم ؟ اگه از همون اول مثل یه دختر خوب خفه می شدم و
چیزی نمی گفتم مهمونا که می رفتن اصال قضیه رو یادش می رفت  ..نگاه ناامیدم رو از چهره ای که
چشم های برزخیش با لبخند روی لبش که برای حفظ ظاهر بود در تضاد بودند  ،گرفتم و به رها و
راشا که مثل همیشه در حال جر و بحث بودن انداختم  ..نوری از امید در قلبم سوسو زد..
تا این دو تا هستند نمی تونه کاری از پیش ببره  ..لبخندی محو روی لبم نشست که از چشم های رهام دور
نموند وبیشتر به آتیشش کشید  ..دروغ چرا از نگاهش مثل سگ ترسیده بودم و پشیمون بودم از حرفایی
که
در لحظاتی پیش با نهایت لذت به زبان آورده بودم ! ..با یاد آوری این که رها ساعت  1امشب به مقصد
مشهد پرواز داشت  ،قلبم به درد اومد  ..اگه رها بره چه شکری بخورم ؟؟ یهو این غول بیابونی نزنه تیکه
پارم کنه ؟؟
به خدمتکاری که سینیه شربت رو جلوم گرفته بود نگاه کردم و لبخندی به لب اوردم..
_ممنون دستتون درد نکنه  ..واقاً خسته نباشید
زن جوان لبخندی زد و " خواهش می کنم " ی گفت  ..لیوان شربت رو برداشتم و جرعه جرعه سر
کشیدم  ..واقعا به خوردن یه چیزه خنک احتیاج داشتم  ..الهی خدا خیر به این دختر بده!..
با یاد آوری راشا کمی از استرسم کم شد  ..آره این مدت راشا خونه ی رهامه و حداقلش اینه که
نمی تونه تنبیه فیزیکی روم انجام بده..
دوباره به رهام که پسر جوانی به حرف گرفته بودش نگاه کردم  ..انگار داشت از گوشاش دود
بیرون می زد  ..با استرس سرم رو زیر انداختم و شروع کردم به دعا خوندن!..
****
مهمونا رفته بودن و منم مشغول تمیز کردن خونه بودم  ..بخاطر وجود رها و راشا  ،رهام تا االن
کاری نکرده بود  ..ساعت حول و حوش  03بود که صدای رهام رو با وجودی که در اشپزخانه
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مشغول شستن ظرفا بودم شنیدم ..

_راشا رها رو بردار ببر تهرون و بعد ازاین که چمدونش رو از خونه برداشت یک راست ببرش فرودگاه
منم این جا می مونم تا دینا تمیزکاریش تمو بشه بعد با هم میایم..
تنم یخ زدو دستم شل شد  ..بشقاب از بین انگشتام سر خورد و درون ظرفشویی افتاد  ..دقایقی پیش
رهام خدمتکارا رو مرخص کرد و حاال با رفتن رها و راشا کامالً تنها می شدم و جز خدا هیچ کس و نداشتم
تا دربرابر این دیو ازم دفاع کنه.
با شنیدن صدای راشا که موافقتش رو اعالم کرد  ،چشام سیاهی رفت و حس کردم دنیا دو سرم می چرخه
..
رها وارد اشپزخانه شد و به سمتم اومد  ..به طرفش برگشتم و با التماس نگاهش کردم  ..انگار با نگاه
کردن می خواستم ازش بخوام نــره!..
لبخندی زیبا چهره زیباش رو پوشاند و بی تفاوت به دست های خیسم صمیمانه به آغوشم کشید..
_عزیزم رسیدم حرم آقا یه عالمه واست دعا می کنم  ..اگه بدی خوبی ازم دیدی حاللم کن!
با غم محکم به خودم فشردمش و بغضم رو فرو خوردم..
_من از تو جز خوبی ندیدم  ..حتماً در درگاه آقا خیلی دعام کن
همون طور که خودش رو ازم جدا می کرد با خوش رویی همیشگیش گفت:
_مواظب خودت باش عزیزم  ..خداحافظ
اشک تو چشمام جوشید و با بغض جوابش رو دادم  ..تا دم در همراه با رهام بدرقشون کردیم و به اصرار
من از زیر قرآن رد شدن و پشت سرشون موقع رفتن یه لیوان آب ریختم  ..بدنم از شدت ترس یخ
زده بود و می لرزید  ..دستیگره ی در رو پایین کشیدم و کنار ایستادم تا اول رهام وارد بشه ..
5دقیقه ای از رفتنشون گذشته بود و رهام هنوز اقدامی نکرده بود  ..قهوه ای که براش درست کرده
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بودم رو درون فنجون سفید و خوشگل گردی ریختم و همراه با یه پیش دستی پر از کلوچه درون سینی
قشنگ و کوچیکی گذاشتم و به سمت اتاقش که در اینجا هم واقع در طبقه ی باال بود رفتم..

آب دهانم رو به زور فرو دادم و دست لرزانم مشت شد و به در اتاقش کوبید ..
_بیا تو
نفس عمیقی کشیدم و همون طور که با یک دست سینی رو نگه داشته بودم با دست دیگرم دستگیره رو
پایین کشیدم  ..با هر دو دست سینی رو گرفتم و با پا در رو به طور کامل باز کردم..
پشت میز تحریر بزرگش نشسته و سرش رو در مشتی ورقه فرو برده بود  ..پاهای لرزانم که
کوتاه قدم برمی داشت به سمتش کشیده شد  ..جلوی میزش ایستادم و با صدایی که لرزشش دست خودم
نبود گفتم:
_قربان  ..قهوتون رو اوردم
سرش و برای لحظه ای باال اورد و به چشمام نگاه کرد و دوباره به همون حالت قبل بازگشت..
_بزارش رو میز و برو  ..بعد از اتمام کار خونه هم بیا اتاقم  ..زیادم طولش نده می خوام هرچه
زودتر برگردم تهران
دستام که به لرزه افتاده بود رو پشت سرم قایم کردم و بعد از گفتن " چشم " از اتاقش خارج شدم..
قلبم محکم می کوبید و از شدت استرس کف دستای سردم  ،عرق کرده بود..
****
جلوی در اتاقش ایستاده بودم و از ترس  ،بدنم می لرزید..
هرچند گفته بود " طولش نده " با این حال حسابی لفتش داده بودم و ساعت االن  0بود..
با این امید که خوابیده باشه ولی با نا امیدی انگشت اشارم رو خم کردم و به ارومی به در ضربه زدم..
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هنوز دستم پایین نیومده بود که صداش رو شنیدم..

_بیا تو
ضربان قلبم شدت گرفت و لبای خشکیدم رو با زبان تر کردم  ..دست لرزانم دستگیره رو گرفت و در رو
باز کرد  ..روی تختش رو به من نشسته و پاهاش رو اویزان کرده بود  ..اتاق اینجا هم مثل اتاقی که در
تهران داشت  ،در دقیقاً جلوی تخت بود..
سرم رو بخاطر حرف های بعد از ظهرم با شرمندگی پایین انداختم و کنار در مظلومانه ایستادم تا شاید
دلش به رحم بیاد از جون من بگذره  ..همون طور که با بند شلوارش بازی می کرد صداش رو شنیدم
که گفت:
_دینا نمی خوای حرفی به من بزنی ؟
سرم رو که پایین بود برای لحظه ای باال آوردم و نگاهش کردم  ..یعنی ممکنه اگه یه معذرت ساده
بخوام بگذره و بیخیال این ماجرا شه ؟ ..نه غیر ممکنه ! ..ولی با این حال  ..غرورم رو کنار گذاشتم
و گفتم:
_حرفی که بعدازظهر بهتون زدم اصالً دست خودم نبود  ..واقاً متاسفم شاید بخاطر استرس و فشاری
که بخاطر جمعیت روم بود نتونسم خودم رو کنترل کنم ( ..نفس عمیقی کشیدم ) ..با این حال  ( ..لبامو با
زبون تر کردم )  ..معذرت می خوام!
بالخره دست از بازی با بند شلوارش برداشت و بهم نگاه کرد ..
_همین ؟؟!
متعجب نگاهش کردمو بر زبانم جاری شد:
_منظورتون چیه ؟
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همون طور که از جاش بلند میشد گفت :
_نمی خوای جبرانش کنی ؟

تعجب در نگاهم بیشتر شد  ..می خواد براش کاری کنم ؟؟
_هر چی شما بخواین قربان  ..باید چیکار کنم ؟
به سمتم قدم برداشت و درست روبه روم ایستاد  ..فاصله بینمون کمتر از حتی  03سانت هم بود..
آب دهانم رو به سختی فرو دادم و خودم رو عقب کشیدم که به دیوار چسبیدم  ..احساس خطر می کردم
..
فاصله ی بینمون رو با یک قدم طی کرد و درست در مقابلم به فاصله ی هیچ ایستاد..
دستش رو باال اورد  ..چشمام رو بستم ولی..
برخالف تصوراتم خبری از سیلی نبود  ..دستش که نوازش گونه روی صورتم حرکت می کرد  ،وادارم
کرد چشم باز کنم  ..بهت زده به نگاه طوسیش که از هروقت دیگه ای بهم نزدیک تر بود خیره شدم..
سرش رو جلو اورد و لبش رو به گوشم نزدیک کرد  ..صدای ارومش رو شنیدم که گفت:
_با بدنت برام جبرانش کن
مو به تنم راست شد و چشم هام از شدت ترس و شوک تا آخرین حد گشاد شد..
دستش به سمت گره روسریم رفت  ..روسریم شل شد و با چنگی که رهام بهش زد از سرم افتاد..
خاطرات چند سال پیش مثل اینکه همین دیروز اتفاق افتاده باشه جلوی چشمام نقش بست..
(دست کثیفش رو به روسریم گرفت و با یک حرکت اون رو از سرم کند)
با ترس و وحشت به رهام که دستش رو روی موهام حرکت داد نگاه کردم  ..لبش رو به الله
گوشم چسبوند  ..تنم یخ زد..
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_یه کاری می کنم تا امشب برات مبدل بشه به یه خاطره ی شیرین  ..با فرو رفتن سرش در گودی
گردنم ..انگار که درست  5سال پیشه و این شخص همون مرد متجاوز ..
جیغ بلندی کشیدم و با تمام توان به عقب هولش دادم چند قدمی عقب رفت  ..حرکاتم هیستریک بود و
اختیاری روشون نداشتم  ..دستم رو باال بردم و با تمام توان تو گوشش کوبیدم  ..شوک زده و بی حرکت
دستش رو بر جای سیلی گذاشت که با زانوم ضربه ای نسبتاً محکم به جای حساسش کوبیدم که فریادی
سر داد و با ضعف روی زمین افتاد و چون جنینی همون طور که فریاد می زد در خودش جمع شد..
سریع از فرصت استفاده کردم  ..از اتاق بیرون پریدم و خودم رو توی اتاق بغلی انداختم و در و قفل کردم
تکیم رو به در دادم  ..پاهام شل شد و بی جون روی زمین افتادم  ..بی صدا هق هق می کردم و زار می زدم
صدای فریاد های رهام که از زور درد بود رو می شنیدم  ..من چه غلطی کردم ؟؟ حاال چیکار کنم ؟؟
اگه اخراجم کنه چی ؟؟
کمه کمش اینه که اینقدر بزنتم تا از شدت درد مثل مار به خودم بپیچم  ..اشکالی نداره بزنتم من که دیگه
عادت کردم  !..دیگه محکم تر از عموم که نمی زنتم  ،می زنه ؟؟
از شدت ترس به خودم لرزیدم  ..تمام خاطراتی که در خونه ی عمو داشتم تو نگاهم جون گرفت..
(در  3گوشه دیوار در خودم جمع شده و هق هق می کردم  ..عمو بی رحمانه کمربندش رو روی بدنم
می کشید  ..از درد جیغ کشیدم شروع به التماس کردم  _ ..عمو غلط کردم  ..عمو ببخشید  ..دیگه تکرار
نمیشه  ..اصال از خودش معذرت می خوام عمو  ..بزارید ونوس و ببینم خودم از دلش درمیارم  ..عمو
توروخدا  ..به قدری گریه کرده و جیغ زده بودم که صدام گرفته بود) ..

هیچ وقت تو تموم زندگیم اینقدر کتک نخورده بودم  ..اون روز با ونوس که  0سال از من کوچیکتر بود
دعوام شده بود  ..بخاطراین که اتاقشو تمیز نکرده بودم  3بار زد تو گوشم  ..منم از کوره در رفتم و تا
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اون جایی که می خورد زدمش بطوری که به گوه خوردن افتاده بود  ..عمو که اومد خونه و قضیه رو فهمید
..اینقدر زدم که از حال رفتم و وقتی بیدار شدم تو انباری بودم که چراغش سوخته بود و پر بود از سوسک
بخاطر تنبیه کردنم تا  0روز و یه شب اون تو زندانی بودم اونم بدون آب و غذا  ..بالخره اینقدر از پشت در
التماس ونوس و کردم و گفتم گوه خوردم و اصال خودت بیا منو بزن تا بیخیال شدو به باباش گفت درم
بیاره  ..االنم دقیقاً مثل اون زمان شده بودم  ..حاضر بودم التماس رهام رو بکنم ولی اخراجم نکنه
اگه اخراج بشم حتی اگه بیرون از این خونه بهم تجاوز نشه از شدت گشنگی باید برگردم در خونه ی
عمویی که  5سال پیش ازش فرار کرده بودم  ..ترجیح می دادم حتی بدون اینکه حقوق بگیرم تو این خونه
زندگی کنم و متلکای هر روزه ی رهام رو بشنوم ولی منت اون کثافت و خانواده ی بی همه چیزش رو
نکشم..
5سال پیش برای دومین بار بااعضای خونه عموم دعوام شد ولی اینبار با زن عموم  ..انگشترش رو گم
کرده بود و هی می گفت من دزدیدم  ..بعدم با شیشه ی ادکلن  3 _ 1بار کوبید تو سرم  ..شانس آوردم
ضربه مغزی نشدم  ..وقتی خون رو که توی پیشونیم اومده بود دیدم دیگه از کوره در رفتم وشروع کردم
به زدن زن عموم اینقدر با پا تو دل و رودش کوبیدم و براش کلی خوندم که از حال رفت  ..منم بعد ازاین
که گاو صندوق و که توش فقط  533333تومن بود خالی کردم از خونه زدم بیرون و تا امروز ازشون خبر
ندارم..
خانوم جون گفته بود عموم ارث بابا رو باال کشیده برای همین کار خودم دزدی نمی دونستم  ..به عالوه
عمو پوالش و تو گاوصندوق شرکت نگه می داشت و پوالیی که تو خونه می زاشت برای خرید زن عمو و
ونوس خرج می شد و من امروز درست مثل اون روزایی شده بودم که خونه ی عمو کار می کردم  ..از بعد
از این که از انبار بیرون اومدم دیگه رسماً به عنوان کلفتشون تو خونه کار میکردم و حتی جرعت نمی
کردم تو چشمشون نگاه کنم..
ولی بعد از اون روز که زن عمو رو زدم جرئت پیدا کردم  ..جرئت این که از خودم دفاع کنم و نزارم
کسی حقم و پایمال کنه و من تازه ازاون وقت دینا شدم ولی حاال دارم برمی گردم به همون دینای ترسو
و ضعیف گذشته  ..کم کم اون روم هم داشت دوباره آشکار می شد  ..درون من دینای ضعیف

213

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

دیگری هم هست که بعضی وقتا خودی نشون میده االنم یکی از همون وقتاست!..
فصل 04
با باال و پایین شدن دستگیره ی در دیگه کامالً خودم رو باختم و درمیان گریه جیغی کشیدم..
صدای آرامش یه گوش رسید:
_دینا ؟ نمی خوای درو باز کنی ؟
از این همه آرامش توی صداش تنم لرزید  ..گریم شدت یافت و بیشتر در خودم جمع شدم..
این آرامش  ،آرامش قبل از طوفان بود  ..شاید اگه فریاد می زد تا این حد نمی ترسیدم ولی حاال..
_دینا ؟ تا کی می خوای اون تو بمونی ؟ تو که قصد نداری اربابت رو پشت در منتظر بزاری ؟
مگه نه ؟
صدای هق هقم بلند شد و بالخره زبون باز کردم و بریده بریده گفتم:
_اقا ببـ خـشیـ د غلـط کـ ــ ردم  ..دیگه اذیتتون نمی کنــ ــ م  ..دیگه بهتــون بی احترامی نمی کــ ــ نم

قو قول مید ــــ دم..
صدای آرومش دوباره بلند شد:
_تا کی می خوای پشت در نگهم داری ؟ نمی دونی این بی احترامیه که از پشت در باهام حرف بزنی ؟
همین االن قول دادی دیگه بهم بی احترامی نکنی  ..تو که نمی خوای به مالم ضرر بزنم و در و بشکنم
نه ؟؟
نفسم به سختی باال میومد  ..اگه در و بشکنه اوضاع بد تر میشه  ..هر کاری بخواد بکنه اون طوری 03
برابرش رو سرم در میاره  ..از جام بلند شدم و کلید رو بین انگشتای لرزونم گرفتم و تو قفل چرخوندم..
سریع خودم رو از جلوی در کنار کشیدم و به سرعت از در فاصله گرفتم و به دیوار چسبیدم ..
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با ورودش به اتاق و دیدن چشمای برزخیش که برخالف صدای زیادی آرومش خیلی آتیشی بود همون
یه ذره منطقی که برام مونده بودم دود شد رفت هوا..
نفسم به شماره افتاده بود و اشکام بی محابا روی گونم میلغزیدن  ..بدنم به وضوح می لرزید و شدت این
لرزش در پاهام به قدری زیاد بود که احتمال می دادم هر لحظه پخش زمین شم..
به سمتم قدم برداشت  ..نفس تو سینم حبس شد و چشمام و بستم  ..صدای دندونام که بهم برخورد می
کردند
حالم و بدتر هم می کرد  ..نفسش که به صورتم خورد دیگه دووم نیاوردم  ..تنم یخ بود و صورتم داغ ..
زانو هام خم شد و جلوی پاهاش رو زمین افتادم  ..نفسم درنمیومد شایدم من نفس کشیدن و فراموش
کرده
بودم  ..دستام و به گردنم گرفتم و دهنم و باز کردم تا شاید بتونم تنفس کنم  ..عجیب بود که دراون
موقعیت
تا این حد بیاد ماهی افتاده بودم  ..چشمام باز بود ولی همه جار و تاریک و تار می دیدم  ..صدای رهام رو
می شنیدم فریاد می زد ولی نه از روی خشم  ..با نگرانی اسمم رو صدا می زد..
گرمی دستاش رو روی شونم حس کردم  ..محکم تکونم می داد ولی من نمی تونستم ببینمش  ..خاطراتم
..
تموم خاطراتم ..
پرسه ی بابا عکس مامان که کنارش یه ربان سیاه بود بدن یخ زده ی خانوم جون روزای سختی
که خونه ی عموبودم و اون شب وحشتناک  ..همه و همش درست مثل پرده ی سینما جلوی چشمام جولون
می داد  ..دیگه گوشامم کر شد و به تاریکی محض فرو رفتم..
****
پلک هایش لغزید و به آرامی چشمانش را گشود  ..نگاهش به سقف سفید باالی سرش دوخته شد..
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گیج و منگ بود و خوب نمی فهمید کجاست  ..نگاهش لغزید و روی شلنگ سرم که به دستش وصل
می شد خیره ماند ..
ـــ اینجا بیمارستانه ؟
سوالش را به آرامی مطرح کرد گویی که انگار با خودش سخن می گوید  ..چشمانش را دوباره بست و
سعی کرد اتفاقات اخیر را در ذهنش دوره کند  ..با یاد ـوری حرف های رهام و سیلی دوباره ای که به.
گوشش زده بود خون در بدنش منجمد شد  ..بدنش یخ زد و احساس تهوع کرد  ..چندین بار عق زد ولی
بخاطر خالی بودن معده اش خوشبختانه باال نیاورد..
دوباره به سرمش نگاه کرد  ..نیم بیشترش خالی شده بود  ..با باز شدن در اتاق نگاهش به همان سمت
کشیده شد  ..زنی جوان با روپوش سفید و مقنعه ی سیاه وارد شد  ..از میان در نیمه باز اتاق  ،رهام را
دید که از الی در نگاهش می کرد  ..چشمانش را بست و با تمام وجود سعی کرد بغضش را پس بزند..
با یادآوری اتفاقات چند ساعت پیش از شدت شرمندگی دلش می خواست آب شود و در زمین فرو رود..
پرستار با دیدن چشم های باز دخترک جوان اما رنجور لبخندی بر چهره آورد و گفت:
_بیدار شدی ؟ حالت خوبه ؟
با صدایی ضعیف جواب داد :
_بله  ..ممنون بهترم  ..ببخشید میشه بدونم چه مدت خواب بودم ؟
_حدود 1ساعتی میشه  ..بخاطر فشار عصبی و عادت ماهیانه از هوش رفتی ولی بیشتر بخاطر فشار
عصبی بوده انگار
سپس نگاهش را به سمت سرم سوق داد و ادامه داد :
_سرمتم که دیگه داره تموم میشه کم کم باید بری
با شنیدن کلمه ی رفتن ترس دوباره مهمان دلش شد  ..از تنها شدن با رهام واهمه داشت و به شدت
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پس از تمام شدن آب سرم  ،پرستار سوزن را از دستش درآورد و با گفتن " بهتر باشی " به او فهماند
که باید برود  ..بدنش نا محسوس می لرزید  ..با دست های یخ زده اش ملحفه را کنار زد و روی تخت
نشست  ..نگاه هراسانش به در خیره بود و ضربان قلبش دوباره داشت باال می رفت  ..از روی تخت بلند
شد و جلوی پاهایش را نگاه کرد  ..کفشی برای پوشیدن نبود  ،با برهنگی پا آنچ نان مشکلی نداشت که با
نبودن چادرش داشت  ..قدم هایش را معذب برمی داشت و سر در گریبان فرو برده بود ..
از اتاق خارج شد و بالخره با دیدن دو جفت کفش سیاه و واکس زده نگاهش را تا چشمان خاکستری رهام
باال کشید  ..از نگاهش هیچ چیز نمی فهمید  ..آب دهانش را پر سر و صدا قورت داد و با لحنی لرزان و
ارام
گفت:
_ببخشید  ..امممم  ..راستش کفش و چادرم..
صدای رهام را با همان لحن پر صالبت همیشگی شنید:
_کفشات و یادم رفت بردارم ولی چادرت تو ماشینه
سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد و زیر لب تشکری کرد ..
پشت سر رهام هم چون جوجه ای که تاز سر از تخم درآورده تا رسیدن به ماشین حرکت کرد  ..با باز
شدن قفل بدون درنگ پس از پوشیدن چادرش روی صندلی جلو کنار رهام نشست  ..دیگر هرگز
نمی خواست با رهام دعوا را بیندازد یا جروبحث کند  ..جلو یا عقب نشستن ارزشش را نداشت مخصوصا
حاال که محرم بودند..
به ساعت ماشین رهام نگاه کرد "  " 5بود ..با شرمندگی بیشتری سرش را پایین انداخت و با تمام
وجود خجالت کشید وبا این حال خدا را شکر کرد که پریود است و نیازی به خواندن نماز صبح نیست..
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گه گاهی زیر چشمی به رهام نگاه می کرد که اخم هایش را در هم کشیده بود و به قول خانم جونش با
یک من عسل هم نمی شد خوردش..
هنوز تا نیمه ی راه بیشتر نرفته بودند که بالخره خستگی و خواب آلودگی پیروز شد و دینا به خواب رفت
.
*****

"دینا "

صدای رهام رو که صدام می زد می شنیدم ولی از شدت خستگی توان جواب دادن نداشتم  ..با نشستن
دستش رو شونم و بلند شدن صدای عصبیش بالخره چشمام و باز کردم و نگاهم تالقی کرد با  1تا چشم
خاکستری که با غیظ نگاهم می کردن  ..آب دهانم و به سختی فرو دادم وخودم رو عقب کشیدم که
دستش از روی شونم سر خورد و کنار بدنش افتاد  ..خجول سرم رو پایین انداختم و با تته پته گفتم:
_بـ ببخشید رسـ رسیدیم ؟
با اینکه سرم پایین بود ولی پوزخند مسخره ای که روی لبش بود رو می تونستم حس کنم ..
_با اجازتون رسیدیم اگه مشکلی نیست پیاده شید لطـفاً
تمسخر و حرص در صداش موج می زد  ..بی هیچ حرفی سریع در ماشین و باز کردم و مثل شصت تیر
ازش بیرون پریدم ولی قبل از این که بخوام به سمت در پرواز کنم صدای رهام متوقفم کرد:
_کجا با این عجله ؟؟ احیانا نمی خوای اینارو از من بگیری ؟
منظورش کیف و سوییچ بود  ..بدون گفتن چیزی به سمتش رفتم و کیفش رو از دستش گرفتم اما قبل از
این که دستم به سوییچ برسه ولش کرد و سوییچ با صدا روی زمین افتاد  ..کامال معلوم بود این کارش
عمدیه واگه شاید  1درصد جای شکی باقی بود پوزخند روی لبش اون  1درصد رو هم به  3تبدیل
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می کرد  ..این حرکتش یعنی اعالم جنگ ولی کی اهمیت میده ؟ منم از همین االن اعالم می کنم تسلیمم ..
بزرگ ترین گناه من در زندگیم اینه که تو یه خونواده ی بی پول به دنیا اومدم و بزرگ ترین شانس تو
هم اینه که تو یه خونواده ی خرپول متولد شدی و من و امثال منم باید تا اخر عمرمون به تو و مثل تو
سواری بدیم ..ماشاال شماها هم خوب میتازونید..
نفسم رو دردمند بیرون دادم و خم شدم و سوییچ رو از جلوی پاهاش برداشتم و توی مشتم فشردم..
از جلوی رهام کنار رفتم تا جلو تر از من حرکت کنه و اونم بی حرف و با همون پوزخند همیشگیش که
دیگه عضوی از صورتش شده بود از کنارم رد شد پله ها رو باال رفت و جلوی در چوبی متوقف شد تا من
درو براش باز کنم  ..ازاونجایی که راشا تو خونه بود در قفل نبود و به کلید هم نیازی نبود..
دستیگره رو پایین کشیدم و در و باز کردم تا رهام وارد بشه و خودمم پشت سرش  ..بعد از این که کیف
و سوئیچ و تو اتاقش گذاشتم خواستم برم که گفت:
_کجا میری ؟
_با اجازتون میرم میز و اماده کنم
_نیازی نیست من امروز سرکار نمیرم  ..می خوام بخوابم راشا هم تا حاال رفته سرکار
چیزی نگفتم و بی حرف همون جا ایستادم که گفت :
_می تونی بری
منم انگار در قفس رو به روم باز کرده باشن با سرعت نور از اتاق خارج شدم  ..وارد اتاقم شدم و بعد از
قفل کردن درروی تختم خزیدم و پتو رو تا زیر گردنم باال کشیدم و چیزی طول نکشید که به خواب فرو
رفتم..

****
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صبح ساعت  03333از خواب پاشدم و بعد از یه حمام  05دقیقه ای حالم خیلی بهتر شد اصال سر حال شدم ..
نم موهامو اول با حوله گرفتمو بعد با سشوار خوب خشکش کردم  ..بعدم برسش کشیدم و گیسشون
کردم
..دامن مشکی و ساده و چین چینیه بلندم وهمراه با لباس البالویی خیلی خیلی گشادم که بلندیش تا باالی
زانوم می رسید پوشیدم با مقنعه ی سیاهم  ..این لباسو حدود  1سال پیش خریدم که وقتی میرم سر
کاردیگه مجبور نشم چادر سرم کنم و بدنم به خوبی پوشیده باشه..
تشت صورتی رنگ رو که لباسام رو توش شسته بودم برداشتم تا لباسای داخلشو پهن کنم و از اتاق خارج
شدم..
نیم نگاهی به در اتاق رهام انداختم و اخمام و در هم کشیدم  ..ایــــش حتی اتاقشم حالیات آدمو به هم می
ریزه  ..اه اه اه!!
پله ها رو پایین رفتم و لباسام و توی حیاط روی بند پهن کردم  ..میزا روکه یه کم خاک گرفته بود تمیز
کردم و بعد از طی کشیدن زمین و مرتب کردن اتاق راشا رخت چرکاشو که تو سبد مخصوص لباس های
کثیف ریخته بود برداشتم و تو ماشین لباس شویی گذاشتم  ..بعدش هم رخت چرکای رها رو
جدا کردم  ..فقط اتاق رهام مونده که وقتی بیدار شد لباس کثیفاش و می ریزم تو ماشین و روشنش می
کنم
به ساعت نگاه کردم  01333بود ..وااای خاک تو سرم حاال ناهارو چیکا کنم ؟ عدس پلو با ماهی خوبه ؟
خیلی وقته نخوردم..
وارد اشپزخونه شدم و خودم رو مشغول پخت و پز کردم  ..هنوز یه روزم از رفتن رها نگذشته ولی حس
می کنم دلم واسش تنگ شده..
خونه بدون رها واقعا سوت و کوره  ..نفسم رو اه مانند بیرون دادم و بعد از روشن کردن گاز رفتم سراغ
درست کردن ساالد شیرازی ..
7 _8تا خیار با  5_4تا گوجه و یه دونه پیاز شستم و شروع به پوست گرفتن خیارا شدم  ..تا بیشترین حد
ممکن سعی می کردم به اتفاقات دیشب فکر نکنم
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ولی مگه می شد ؟؟  ..دیگه داشتم دیوونه می شدم تا اتفاقات شب قبل و یادم میومد تنم یخ می کرد و
گریم می گرفت  ..خیارا و که پوست گرفتم مشغول خرد کردنشون شدم..
سر خرد کردن پیازا یه عالمه اشکم دراومد اما یه خوردشم واقعی بود  ..کارد و تو ظرف انداختم و با پشت
دست چشمام رو مالوندم  ..با شنیدن صدای رهام که پشت سرم بود نفس تو سینم حبس شد و سریع به
سمتش برگشتم  ..با هول گفتم:
_سـ سالم
مثل همیشه جوابی نداد و فقط به چشمای خیس و سرخم خیره شد  ..معذب از نگاه خیرش سرم رو پایین
انداختم  ..نگاهش رو حس می کردم که از سرتاپا داشت براندازم می کرد  ..ناخودآگاه دستم به سمت
پیرهنم رفت و درستش کردم که بالخره سکوت رو شکست و صداش رو شنیدم:

_دیگه حالم داره از این سر و ریختت به هم می خوره  ..همینجوریش که بی ریخت هستی دیگه این جور
لباسایی هم که می پوشی آدم می خواد باال بیاره  ..من بد بخت چه گناهی کردم که هر روز صبح با دیدن
تو با این قیافه و سر و ریخت باید حالت تهوع داشته باشم ؟ سفارش میدم لباس فرم واست بیارن  ..بعداً
سایزتو بهم بده
به معنی واقعیه کلمه بهم برخورده بود  ..انگشتامو محکم تو کف دستم فرو می کردم تا دهنم باز نشه و یه
وقت دوباره چیزی نگم  ..مرتیکه ی بد قیافه هی به من میگه می بینمت حالم بد میشه  ..پــــــرو !!!فک
کرده خیلی خوشگله  ..مرتیکه ی از خود راضیه بد ترکیـــــــب!!
با بلند شدن دوباره ی صداش به فحش دادنم خاتمه دادم و بهش نگاه کردم:
_ناهار چیه ؟
_عدس پلو با ماهی و ساالد شیرازی
دستاشو پشت سرش گره کرد و لباش و جمع کرد:
_راشا امروز دیگه اینجا نمیاد با باباش آشتی کرده
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با شنیدن این حرف حس کردم دنیا رو سرم خراب شد ..
_آشتی کرده ؟ یعنی شبم نمیاد ؟
_نه دیگه واسه چی بیاد ؟ خونه خودشون می خوابه  ..حاال تو چرا قیافت این شکلی شده ؟
معلوم نیست ؟ چون قراره تا یه هفته با تو تنها باشم ! ..اگه االن خودم و تیکه پاره هم کنم عجیب نیست
می فهمی ؟
سوالش رو بی جواب گذاشتم و ضرب گاز و کم کردم  ..از حضورش معذب بودم  ..با زبون لبام و تر
کردم و بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم:
_با اجازتون من میرم باال لباس کثیفاتونو بردارم  ..می خوام امروز ماشین و روشن کنم
یکی از صندلی هارو از پشت میز بیرون کشید و روش نشست..
_نمی خوای یه لیوان شیر بدی به من ؟ تا ناهار که نمی تونم گشنه بمونم
راست میگه بیچاره ! ..ولی خب بازم من در حضورش تا حد زیادی عذاب می کشم  ..با این حال چشمی
گفتم و بطری شیر رو از یخچال برداشتم و لیوان رو تا لبش پر کردم  ..لیوان رو درون پیش دستی
گذاشتم
و روی میز در مقابلش قرار دادم و بی حرف کنارش ایستادم تا خودش بهم اجازه ی مرخص شدن بده..
لیوان رو از روی میز برداشت و به دهانش نزدیک کرد  ..جرعه ای از شیر رو نوشید که صورتش جمع
شد و لیوان و از دهانش فاصله داد  ..وااااه چرا همچین کرد ؟ شیرش که خوشمزس!
با اخم سرش رو باال آورد و تو چشمام زل زد  ..معذب سرم رو زیر انداختم که صداش بلند شد:
_این شیره االن ؟ مزه ی همه چی میده به غیراز شیر
لیوان شیر رو باال گرفت و همون طور که با آرامش نگاهم می کرد یه دونه ازاون پوزخند معروفاش زد و
در کمال آرامش تموم مایعات درون لیوان رو روی زمین خالی کرد  ..با چشم های گشاد شده از تعجبم
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نگاهش کردم و دهنم باز شد:
_چرا خالیشون کردید ؟ مگه چش بود؟
_دوست داشتم خالی کنم  ..حرفیه ؟؟

عصبی نفسم رو بیرون دادم و نگاه پر غیظم رو به سمت دیگه ای دوختم  ..بی خیال دینا حرص نخور
همش یه لیوان شیر بود چرا الکی خودم و حرص بدم ؟ تمیز کردنشم که کاری نداره  ..برخالف میل
باطنیم لبخندی تصنعی کنج لبم نشوندم:
_نه حرفی نیست  ..دوست داشتید خالی کنید به من چه ؟
درست مثل خودش در کمال آرامش حرفام رو به زبون اوردم  ..برای یک لحظه نگاهش رنگ تعجب
گرفت  ..حتما داره با خودش میگه اون زبون 13متریم کجا رفته!
جای شیرو تمیز کردم و بعد از گرفتن آب پرتقال برای جناب رهام خان به اتاقش رفتم تا لباساش رو
بردارم..
****
االن ساعت  6بعد از ظهره و حدود نیم ساعتی میشه رهام رفته بیرون  ..حقیقتش اینه که خیلی دلم گرفته
..
همیشه این موقع ها رها پیشم بود..
لبام و جمع کردم و دوباره نگاهم رو به نوشته های کتاب دوختم ولی اصال حس درس خوندن نبود  ..با
صدای زنگ گوشیم سرم رو باال آوردم و گوشی موبایلم رو از روی میز کنار تختم برداشتم..
من_الو ؟
_سالم دینـــا
با شنیدن صدای شاد و سرحال نازگل چشمام گرد شد و متعجب گفتم:
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_نازگل تویی ؟
_پ ن پ عمته
لبخندی رو لبم نشست..
_نازگل االن می دونی چند وقته من هی به تو زنگ می زنم جواب نمیدی ؟

خندید  ..از همون خنده قشنگاش که باعث میشه منم بخندم :
نازگل _ دینا واقعا شرمندتم ولی آخه چه می شه کرد ؟ گوشیم دوباره افتاد تو چاه مستراب و این بار
دیگه
نتونستم نجاتش بدم  ..تا دوباره یه گوشیه جدید بخرم و اینا طول کشید دیگه
زدم زیره خنده  ..همیشه همین طوری می شد و گوشیش می افتاد تو چاه دستشویی..
_خاک تو سرت تو که عرضه نداری چرا وقتی میری خال گوشیت و از جیبت درنمیاری آخه ؟
_خب یادم میره  ..حاال چه خبرا ؟ خوبی ؟ درس و دانشگاه چطوره ؟ کار و بارت خوبه ؟
دلم گرفت و تو فکر فرو رفتم  ..نمی خوام نازگل از مشکالتم و این که صیغه شدم چیزی بفهمه خودش به
اندازه ی کافی مشکالت داره نمی خوام درگیر منم بشه..
لبخندی به لبم آوردم و گفتم:
_همه چی خوبه  ..دانشگاهمم میرم نمراتمم بد نیست در حد پاس شدن هست  ..درمورد کارمم که خیلی
خوبه  ..راستش صاحب خونم به یه دالیلی گفت خونشو تخلیه کنم منم دربه در دنبال کار می گشتم تا
الهام
خانوم  (..مکثی کردم و ادامه دادم )  :الهام و خانوم و می شناسی دیگه ؟
_آره دربارش بهم گفتی
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_اره دیگه الهام خانوم یه کار شبانه روزی بهم پیشنهاد داد و....
خالصه همه چیزو به غیر از جریان صیغه و اتفاقات اخیر واسش تعریف کردم..
_خب دیگه تو چه خبر ؟ از کارت راضی هستی ؟
_ _ای بدک نیست  ..نغمه خانوم و شوهرش اخالقشون خوبه بد نیست فقط این پسرشون سهراب و
ازش
خوشم نمیاد
_همونی که گفتی تازه از خارج برگشته ؟
_اره  ..میدونی یه جوریه ازش خوشم نمیاد ! نگاهاش حس می کنم پاک نیست
_نازگل دست بردار با این حسات تو هم که  ..همش از این احساسای مسخره می کنی  ..حاال کی میای
تهران ؟ دلم واست تنگ شده!
خندید  ..خندش پر از معنی بود..
چشمام و ریز کردم و شکاک پرسیدم:
_چیزی شده ؟
_اگه بگم کلی ذوق می کنی!
_د بگو دیگه
_من االن تهرانم
با ذوق جیغ خفه ای کشیدم و با صدای بلند شروع به خندیدن کردم..
_حاال چرا جیغ می زنی ؟؟ گوشم کر شد که!
با خوشحالی تمام میخندیدم!..
_وای نازگل باورم نمیشه ! ..چند وقته همدیگرو ندیدیم یادته ؟
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_حدود  1سالی هست
نفسم رو آه مانند بیرون دادم..

_چقد دیر گذشت  ..حاال اومدی که واسه همیشه باشی ؟
_نه بابا ! ..نغمه خانوم اینا رفتن مسافرت منم گفتم می خوام برم تهرون  ..اونا هم خدارو شکر
مخالفتی نکردن
_حاال چه مدت می مونی ؟
_ 2روز
_چه کم!
_کجاش کمه ؟ خیلیم زیاده  ..حاال کی هم دیگرو ببینیم ؟ امشب خوبه ؟
امشب ؟ نه بابا غیرممکنه ! فکر کن رهام بزاره ! ..اصال امکــــــان نداره  ..همون فرداشم احتمالش کمه
دیگه چه برسه به امشب  ..هنوز یه روز ازاون اتفاق گذشته تو حالت عادیشم نمی زاشت حاال که دیگه
جای خود داره...
_امشب نمی تونم  ..ایشاال فردا خبرت می کنم
_باشه پس منتظر تماست هستم ..
_پس دیگه خداحافظ تا فردا
_خداحافظ
گوشی رو قطع کردم و رفتم تا کم کم دیگه شام و اآماده کنم..

****
واسه شام کوکو سیب زمینی پختم و االن حدود  5دقیقه ایه میز رو چیدم  ..ساعت  1و من بازم بخاطر
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نبود رهام دیر تر از موعد میزو آماده کردم اما هنوز نیومده  ..خودمم  4تا تیکه کوکو خوردم  ..خوشمزه
شده  ..خیلی چسبید..
با بلند شدن صدای اف اف سریع به سمت در نگاه کردم ..
_حتما خودشه
نمی دونم چرا اما یکمی از برگشتنش ذوق کردم  ..سریع اف اف و زدم و در هال و باز کردم و کنار در
منتظر ایستادم تا بیاد  ..بالخره رسید و وارد خونه شد..
من_ سالم
مثل همیشه جوابش سکوت بود  ..نمیدونه جواب سالم واجبه که هیچ وقت جوابمو نمیده ؟ ایــــش!
خستگی و بی حوصلگی از صورتش می بارید  ..پشتش و کرد طرفم تا کتشو درارم  ..دستام به ارومی
روی شونه هاش لغزید و کتش رو از تنش بیرون اوردم..
چند قدمی به سمت جلو برداشت که با دیدن میز شام متوقف شد  ..نگاهی بی میل به کوکو انداخت و
با بی حالی گفت:
_گشنم نیست  ..جمعش کن
متعجب نگاهش کردم  ..گشنش نیست ؟ نکنه چیزی خورده ؟
همون طور که به سمت پله ها می رفت ادامه داد:
_قهوم و همین حاال آماده کن بیار اتاقم
_چشم
چرا ؟ چرا شام نخورد ؟ اتفاقی افتاده ؟ چرا اینقد ناراحت و بی حوصلست ؟ با اینکه ازش بدم میاد ولی دلم
نمی خواد این حالتی ببینمش ..حاال با این همه کوکو چیکار کنم ؟ خودم می خورمش  ..یکمش و واسه
صبحانه و بقیشم واسه ناهار فردام  ..یه مقدارشم می برم دانشگاه می خورم..
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میز و جمع کردم و ظرفا رو چیدم تو ماشین و کوکو هارو تو یخچال گذاشتم و بعد از درست کردن قهوه
به طبقه ی باال رفتم  ..به آرومی تقه ای به در وارد کردم و با کسب اجازه وارد شدم..
پشت میزش نشسته بود و مشغول مطالعه ی چیزی بود ..
_چرا اینقد طول کشید ؟
بدون اینکه به سمتم برگرده این جمله رو گفت
_معذرت می خوام داشتم میزو جمع می کردم
چند قدم برداشتم و کنار میزش ایستادم و قهوه رو جلوش گذاشتم..
سرش رو از کتاب مقابلش درآورد و با پشت دست چشماش رو مالش داد و خمیازه ای کشید..
با صدایی خواب آلود و خسته گفت:
_دینا ؟
نمی دونم چرا ولی صدام بی اراده لرزید:
_بـ بله
_شونه ها و گردنم و یکم ماساژ بده
آب دهانم و به سختی پایین دادم و بهت زده نگاهش کردم:
_چـــــی ؟؟!!
_مگه اسپانیایی گفتم ؟ ..گفتم شونه ها و گردنم و ماساژ بده احساس کوفتگی می کنم
_ا اما شما نامحرمید من نمی تونم این کارو بکنم
سرش به سمتم چرخید و نگاهش رو مستقیم تو چشمام دوخت:
_نا محرم ؟ نکنه یادت رفته تو االن یه جوارایی زن منی ؟
لبای خشک شدم رو بازبون تر کردم و گفتم:
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_ولی..

حرفم رو قطع کرد و با کالفگی و بی حوصلگی گفت:
_دینا بهونه نیار ..االن اصال وقتش نیست حالم مساعد نیست حالتو می گیرم یه وقتا!
نفسم رو عمیقا و پر استرس بیرون دادم و بدن هیچ حرفی پشت سرش ایستادم  ..کف دستام عرق کرده
بود و قلبم تند تر از قبل می کوبید  ..دستام رو که نا محسوس می لرزید باال بردم و روی گردنش گذاشتم
و
به آرومی مشغول مالشش شدم  ..چقدر گردنش خوش فرمه!
اب دهانم خشک شده بود و ضربان قلبم عجیب داشت باال می رفت  ..دستم از روی گردنش لغزید و روی
شونه هاش نشست  ..آهی کشید  ..انگار که داشته باشه خستگیش دربره  ..آهش ازون نوع آها بود..
تمام تنم یخ زده بود و تنها جایی که مثل کوره داغ بود صورتم بود که حدس می زدم گل انداخته باشه!..
مشغول ماساژ دادنش بودم و تازه داشتم با احساساتم کنار میومدم که یهو دستش روی دستم نشست ..
تنم
یخ زد و سرجام سیخ وایسادم  ..دستمو روی قسمتی از گردنش گذاشت و گفت:
_این قسمتو ماساژ بده
دستش به آرومی دستم رو رها کرد ولی دست من بدجور به لرزه افتاده بود  ..دیگه نمی تونستم ادامه بدم
..
دستم رو از روی گردنش برداشتم و ازش فاصله گرفتم  ..قلبم دیوونه وارمی کوبید  ..صدای پرسشی و تا
حدی متعجب رهام به گوش رسید:
_چی شد یه هو ؟ چرا دست کشیدی ؟
صدام به زور در میومد و به هیچ عنوان نمی تونستم جلوی لرزشش رو بگیرم..
_بـ  ..ببخشید  ..حالم زیاد خوب نیست  ..اگه می شه میـ می خوام برم
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برای بار دوم خمیازه ای کشید و نگاه خستش رو توی چشمام دوخت..
_باهات کار دارم  ( ..به تختش اشاره کرد )  ..یه لحظه اونجا بشین می خوام باهات حرف بزنم
بیحرف به سمت تختش رفتم و روش نشستم  ..هنوز صورتم داغ بود و قلبم تند تند می زد  ..خدای من
چم شده ؟ چرا اینقد داغم ؟ واسه چی این قدر این المصب تند می زنه ؟ ..نفسم رو سخت بیرون دادم و
نگاهم رو به زمین دوختم  ..صندلیش رو سمت من چرخوند و با فاصله روبه روم نشست ..
_من امروز ایدا رو دیدم  ..زنگ زد گفت می خواد ببینتم و منم رفتم ببینم چیکار داره  ..همون طور که
می دونی من اونروز اون مهمونی و بخاطر ایدا گرفتم ولی اون نیومد  ..امروز که دیدمش می گفت باور
نداره نامزد کردم و ازاین حرفا  ..منم فردا واسه ی ناهار دعوتش کردم اینجا که بیاد و تورو ببینه که
نپذیرفت گفت ناهار نمیاد و بعدازظهر میاد  ..بهش گفتم قراره تا یک ماه چون مامان بابات خارجن خونه

ی من زندگی کنی  ..واسه لباستم یکی از لباسای رها رو بپوش  ..هم سایزید دیگه ؟
_بله هم سایزیم
_خیله خب دیگه می تونی بری کاری باهات ندارم
_چشم  ..شب خوش
از روی تخت پا شدم و با پاهای لرزونم اتاقش رو ترک کردم  ..وارد اتاقم شدم و مثل همیشه درمو قفل
کردم  ..نمی دونم این احساس بی قراری واسه چیه  ..نمی دونم  ..هیچی نمی دونم  ..فقط می دونم شنیدن
اسم ایدا باعث میشه تمام سلول های نفرتم فعال بشن  !..عجیبه ! ..تابحال ندیدمش ولی حس می کنم دارم
باهاش رقابت می کنم  ..از این که رهام یه مدتی باهاش دوست بوده به هیچ وجه خوشم نمیاد  ..ازاون
جملشم که گفت قبالً می خواسته ایدا رو داشته باشه به طور عجیبی متنفرم و بی دلیل احساس حسادت می
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کنم جلوی آینه نشستم و به خودم خیره شدم  ..پوستم سفیده و چشمام معمولیه روبه درشته  ..قشنگترین
عضوصورتم از نظر خودم لبامه که پر و گوشتیه و صورتی  ..دستم به سمت روسریم رفت و به نرمی از
سرم بیرونش آوردم  ..موهام برعکس موهای رها سیاه سیاهه و مثل رها براق و لخت..
به یاد حرف امروز رهام افتادم  ( ..دیگه حالم داره از این سرو ریختت به هم می خوره  ..همینطوریش
که بی ریخت هستی) ..
با ناراحتی سرم رو زیر انداختم که تره ای از موهای نرم و سیاهم چشم سمت چپم رو پوشوند ..
بنظر رهام من زشتم ولی اون دفعه ای داشت می گفت ایدا خیلی خوشگله ! ..چقد خوشگل ؟ چقد خوشگل
که رهام با این همه بی احساسی و سخت پسند بودنش تا این حد از زیباییش تعریف می کرد ؟؟؟
آهی از سر ناراحتی کشیدم و از جلوی آینه بلند شدم  ..اصال نباید نظر رهام برام مهم باشه چرا انقدر
خودم رو درگیر کردم ؟ ..لعنتی!
روی تختم دراز کشیدم و پتو رو تا زیر سینه باال اوردم  ..رهام امروز دقیقا بهم چی گفت ؟ گفت یه
جوارایی زنشم ؟  ..ناخودآگاه لبخندی به پهنای صورتم نشست ! زن رهام ؟ من ؟  ..لبخندم پر
رنگ تر شد  ..مطمئنا تابه حال به ایدا نگفته یه جورایی زن منی  ..البته ایدا صیغش نشده ولی من
االن صیغشم  ..پتوم رو باال تر کشیدم  ..شاید مسخره باشه ولی ازاین جملش که گفت " یه جوارایی
زن منی " خوشم اومده..
سرم رو زیر پتو پنهون کردم و سعی کردم تا به این چیزا فکر نکنم و بخوابم..
فصل 05
****

با شنیدن صدای زنگ سریع اف اف و فشردم و در ورودی رو باز کردم و کنار در ایستادم..
رهام وارد شد و مثل همیشه اول از همه کیفش رو به دستم داد  ..کیفش رو گرفتم و سالمی دادم
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که بازهم سکوت جوابم بود ولی چه می شه کرد دیگه عادت کردم  ..پشتش رو به هم کرد و منم کتش
رو
به نرمی از تنش بیرون اوردم..
_ناهار چیه ؟
لبخندی زدم..
_قرمه سبزی
چشماش برقی زد ولی چیزی نگفت  ..می دونستم قرمه سبزی دوست داره و رها هم یه بار به این
موضوع اشاره کرده بود  ..امروز نازگل به احتمال زیاد برمی گشت شیراز و می خواستم هرطوری شده
رهام و راضی کنم بزاره برم ببینمش واسه همینم خورشت سبزی پختم  ..تا رهام رفت دستشویی
منم سریع رفتم کیف و کتش و گذاشتم باال و برگشتم پایین  ..کنار میز ایستادم تا رهام بیاد و ناهارو
واسش
بکشم  ..از دستشویی بیرون اومد و به سمت میز قدم برداشت و کنار یکی از مبل ها که در راس میز قرار
داشت متوقف شد  ..سریع به سمتش رفتم و مبل رو عقب کشیدم  ..دست دراز کردم و دیس برنج رو از
روی میز برداشتم و تا اونجایی که خودش گفت کافیه واسش برنج کشیدم و بعدم خورشت ریختم کنارش
..
ناهار و در سکوت مطلق خورد و بعدش بدون این که تشکر کنه یا بگه خوب بود یا بد بود به طبقه ی باال
رفت  ..هیچ وقت به این که از غذام تعریف کنه یا تشکر کنه اهمیتی نمی دادم ولی نمی دونم تازگیا چرا
این
قضیه واسم مهم شده  ..میز و جمع کردم و ظرفا رو تو ماشین چیدم و مشغول مرتب کردن اشپزخونه شدم
..امروز رها به خونه زنگ زد و کلی باهاش حرف زدم و دلم باز شد!..
بعد از اتمام کارها به اتاق رها رفتم تا یکی از لباساش رو انتخاب کنم کاش رها بود و نظر می داد کدوم و
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بپوشم  ..در کمدش رو باز کردم و نگاهم رو بین لباسا گردوندم  ..مطمئنا می خوام یه لباس بلند و پوشیده
انتخاب کنم که البته قشنگ هم باشه  ..هرچند اکثریت لباسای رها خیلی ناز و شیکن  ..با شنیدن صدای
رهام که صدام می زد سریع از اتاق رها بیرون اومدم که دیدم دستش رو روی دستگیره ی اتاقم گذاشته
اما فکر کنم بخاطر شنیدن صدای در اتاق رها دستش رو از روی دستگیره برداشت و به من نگاه کرد..
رهام_ تو اتاق رها چیکار می کردی ؟
_رفتم یکی از لباساشونو انتخاب کنم
لباشو جمع کرد و از سر تا پا برندازم کرد  ..با خجالت سرم رو زیر انداختم  ..کاش می فهمید نباید
این طوری خیره به یه دختر جوون نگاه کنه  ..نچ نچی کرد و گفت:
_اگه انتخاب لباس و به عهده ی تو بزارم که واویالست!
اخمامو تو هم کشیدم و نگاهم رو ازش گرفتم  ..خیال کرده خودش خیلی خوش سلیقست!
اصال چطوره همون لباس مجلسی ای که باهم خریدیم و بپوشم ؟ ..لبام و با زبون تر کردم و فکرم رو بر
زبون جاری کردم:
_نظرتون چیه که لباس مجلسی ای که تازه واسم خریدید بپوشم ؟
_همینه که می گم تو عقل نداری ! ..اون لباس زیادی واسه این مجلس رسمیه

ایــــــــــش حاال نمی تونستی اون جمله ی اولت و نگی ؟؟؟؟ می مـــــردی ؟؟؟؟؟؟؟
دستش رو روی بازوم گذاشت و از جلوی در کنارم زد و خودش جلو تر از من وارد شد  ..آب دهانم رو
به سختی فرو دادم  ..چرا بهم دست زد ؟ نمی تونه بگه برو کنار ؟ اصال درک می کنه احساسات منو یا نه
؟؟ نفسم رو سخت بیرون دادم و منم وارد اتاق شدم  ..جلوی کمد ایستاده بود و همون طور که دستاش رو
پشت سرش قفل کرده بود با دقت لباسا رو از نظر می گذروند  ..دست دراز کرد و  1تا از لباسا رو از کمد
درآورد و به دستم داد ..
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_برو اینا رو بپوش بیا ببینمت
آب دهانم رو به سختی قورت دادم و گفتم:
_شما ببینیدم ؟
_پ ن پ پسر همسایه بیاد نظر بده ؟
_مگه همسایتون فقط پسر داره ؟
اینبار به جای اینکه قیافش حرصی بشه خندید!
_مهم اینه که توی این خونه صاحب خونه فقط یه آقای خوش تیپه که اون باید نظر بده
خجول سرم رو زیر انداختم که گفت:
_چرا اینقدر خجالت می کشی ؟ تو قراره تا چند ساعت دیگه جلوی من مو برهنه بشی دیگه این همه
سرخ
و سفید شدنات واس خاطره چیه ؟
جونــــــــــم ؟؟؟؟؟ موبرهنه بشــــــــــــــم ؟؟؟ کی گفته ؟؟؟؟
_ببخشید متوجه نمی شم  ..کی گفته من قراره روسریم و درارم ؟؟!
پوزخندی کنج لبش نشست:
_پس فکر کردی قراره جلوی ایدا با چادر بیای بشینی وردل من ؟؟ اونم وقتی گفتم با هم عقد کردیم ؟
خدایی خیلی باهوشی!
با حرص نگاش کردم  ..یعنی چی که باید روسریمو در بیارم ؟؟ من نمی تونم..
معترض گفتم:
_اما من..
حرفم رو قطع کرد:

234

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

_اما و اگر نیار که حوصله ندارم  ..چرا انقدر مخالفت می کنی تو االن محرم منی زن منی و هیچ مشکلی
در این بابت وجود نداره نمی فهمم چرا ممانعت می کنی ؟!؟
_من زن شما نیستم  ..من فقط خدمتکارتونم که نقش زنتون و بازی می کنه  ..موهای منو بین تموم
مردای
دنیا فقط شوهر حقیقیه من می تونه ببینه
اخماش توی هم فرو رفت و بینیش باد شد..
_شوهر حقیقیت ؟؟ دیگه چه خبرا ؟ در حال حاضر که تنها شوهر حقیقیه تو منم و بس پس تنها
کسیم که اجازه داره تورو ببینه منم  ..هروقت این صیغه باطل شد و تو از این خونه رفتی اون وقت می
تونی با هرکی بخوای ازدواج کنی و در حال فعلی مرد تو فقط منم و نمی خوام آبروم و پیش ایدا ببری و
همه ی نقشه هام رو نقش بر آب کنی
با حرص ناخنام و کف دستم فشردم که صداش دوباره بلند شد:
_چرا وقت تلف می کنی برو زود بپوش یکی و انتخاب کنم  ..االن دیگه ایدا میاد هنوز هیچ کاریم نکردی
عصبی لباس هارو تو مشتم فشردم و زبون باز کردم:
_خیله خب برید بیرون تا لباس رو بپوشم بعدش بیاید تو
نفسش رو بیرون داد و از اتاق خارج شد و در رو بست  ..لباسم رو با یکی از لباسا تعویض کردم..
لباسش آبی بود و از جنس حریر و تا زیر باسن که یه کمر بند نقره ایم روش کار شده بود و یقه ی لباس
قایقی بود  ..خیلی بهم میومد و سفید تر نشونم می داد  ..شلوار سیاه و لوله تفنگیه رها رو هم پوشیدم و
رهام رو صدا زدم بیاد داخل  ..خوشگل شده بودم فقط روسریم بین اون لباس و شلوار زیادی دهن کجی
می کرد رهام وارد شد و با چند قدم بلند فاصله بینمون رو کم کرد  ..با دقت برندازم کرد و بعد همون طور
که دستش رو روی ریشای نداشتش می کشید گفت:
_بدک نیست  ..اون یکیو بپوش ببینم
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نفسم رو کالفه بیرون دادم  ..بدک نیس ؟؟ خیلیم قشنگه ! ..بی سلیقه!
لباس سرخ رنگ رو از روی صندلی برش داشتم و یه جوری به رهام نگاه کردم که خودش بفهمه االن باید
بره بیرون از اتاق  ..با خروج رهام و بسته شدن در لباس آبی رنگ رو با لباس سرخ عوضش کردم و
جلوی آینه وایسادم..
وای چه نازه ! چقد بهم میاد !! دروغ چرا اون آبیه یکم بهم نمی اومد  ..راستش سینه های رها بزرگه من
سینه هام نسبت به اون کوچیکه واسه همین آبیه زیاد تو تنم جالب نبود ولی این خیـــــلی عالیه ..
مدل لباس چسبونه و یقه اسکی بعد یه جنس خاصیم داره که نمی تونم خوب توصیفش کنم بلندیشم تا
زیر
نافمه و بزرگترین مشکلشم اینه که آستین حلقه ایه  ..سفیدی بازو هامم زیای به رخ می کشه  ..آب دهانم
رو به سختی قورت دادم و به در نگاه کردم  ..عمــــراً من بزارم رهام منو این طوری ببینه  ..به هیچ
عنـــوان ..
رهام_ دینا ؟ خیلی طولش دادی من دیگه دارم میام تو
قبل از اینکه بخوام مخالفتی کنم یا حرفی بزنم در اتاق باز شد و رهام وارد شد  ..منم مثل اسکال فقط سیخ
سر جام وایسادم و با یه قیافه ی نیمه داغون بهش زل زدم  ..من نمی دونم اگه االن من لخت بودم کی
جواب گو بود ؟ کـی ؟؟ اخه شعور تو قد یه جلبک پخته هم هست یا نه ؟؟ اصال من گفتم بیای تو ؟؟..
بالخره از شوک ورودش به اتاق خارج شدم و سریع به سمت لباس آبی شیرجه رفتم و بلیز و جلوی روم
گرفتم  ..با خجالت سرم رو زیر انداختم و گوشه ی لبم و به دندون گرفتم  ..زیرزیرکی نگاهی به رهام که
توی چارچوب در ایستاده بود انداختم  ..یه جور خاصی داشت نگام می کرد  ..حس کردم صورتم داغ شد
لپام گل انداخت دوباره  ..قلبم دوباره همون شکلی شد  ..همون طوری که هی گومب گومب و تند تند می
زنه فقط اینبار شدت خیــــلی بیشتر بود  ..دیگه از خجالت داشتم آب می شدم که رهام اهم اهومی کرد و
گفت:

236

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

_خب  ..فک می کنم اون آبیه بهتره ! ..همونو بپوش
یهویی سرم انگار که تو گردنم فنر گذاشته باشی باال پرید و متعجب به رهام نگاه کردم  ..واقعا نظرش
اینه ؟ جداً فکر می کنه اون آبیه بیشتر بهم میاد؟  ..چقد الکی واسه خودم ذوق کردم و فکر کردم
خوشگلم
همش جو الکی بود  ..ولی واقعا خدا رو شکر که رهام نظرش این یکیه و اال باید یه دعوا راه می انداختیم
اما جدی این قرمزه بهم نمیاد ؟؟ شکست روحی روانی خوردم!!
با بلیز ابی بیشتر خودم رو پوشش دادم  ..قیافه ی رهام یه جور خاصی شده بود انگار که یکم
معذب شده باشه  ..دستی بین موهای خوش رنگش کشید و نگاهش رو به سمت دیگه ای سوق داد..
رهام_ ساعت چاهاره  ..هرچند ایدا دیرتر از ساعتی که گفته میاد ولی برای احتیاطم که شده باید
کارا رو جلو بندازیم  ..االن دیگه برو حمومِ من و اماده کن بعدشم خودت برو اماده شو ..

_چشم
به سمت در برگشت ..
_راستی با خدمتکار تماس گرفتی ؟
سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم..
_بله زنگ زدم  ..گفت ساعت  4333اینجاست
_ 4:30؟
_بله
_چرا انقد دیر ؟
شونه ای باال انداختم..
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_نمی دونم
پوفی کشید و از اتاق خارج شد  ..نفسم رو بیرون دادم و لباس سرخ رنگ رو درون کمد گذاشتم و بعد
از تعویض لباسای رها با لباسای خودم  ،لباس شلوارش و برداشتم و به اتاقم بردم  ..برای اولین بار دلم
خواست قبل از این که به اتاق رهام برم یه دستی به سر و وضعم بکشم  ..جلوی آینه ایستادم و باالی
روسریم و با دقت درست کردمو دستی به مانتوم کشیدم  ..لبخندی به خودم تحویل دادم و از اتاق خارج
شدم ..
دستم رو باال بردم و تقه ای به در زدم و با کسب اجازه از رهام وارد شدم..
جلوی در ایستادمو به رهام که کنار تختش ایستاده بود و به چند تا لباسی که روی تشکش چیده بود
با دقت و وسواس خاصی نگاه می کرد منتظر چشم دوختم  ..اما انگار اصال متوجه حضور من نبود..
دست مشت شدم رو جلوی دهانم گرفتم و اهنی کردم  ..سرش رو باال اورد و به سمت من نگاه کرد..
_اومدی ؟
پ ن پ این روحمه که اینجا وایساده ! ..سرم رو به نشانه ی مثبت تکون دادم و با یک کلمه جوابش رو
دادم :
_بله
_بیا اینجا بگو کدوم اینا رو بپوشم بهتره ؟
نمی دونم چرا ولی الکی الکی داشتم خجالت می کشیدم  ..بدون گفتن چیزی به سمتش قدم برداشتم و
کنارش
کمی با فاصله جلوی تخت ایستادم..
رهام_خب کدومش ؟
به لباسا نگاهی انداختم  ..یکی از لباسا یه تیشرت خاکستریه یقه هفت بود که از اندازه و مدلش معلوم
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بود از این لباس جذباست که همه ی عضالتش و می ریزه بیرون  ..اخم ریزی روی پیشونیم نشست  ..به
هیـــچ وجه !!!! چه معنی داره جلوی این دختره که اینقدر عاشق و شیداشه یه همچین لباسایی بپوشه ؟؟!
به بعدی نگاه کردم  ..اونم تیشرت بود و یقه قایقی و آستین بلند و به رنگ قرمز  ،این یکیم از همین
تیشرت
جذباست که گفتم  ..خاک تو سرم نشه مگه پسرا هم لباس یقه قایقی می پوشن ؟ اونم قرمز ؟؟ اخه مگه
داریم مگه میشه ؟؟؟!!!!!
کالفه پوفی کشیدم و به بعدی نگاه کردم  ..اونم یه تیشرت آستین حلقه ای یقه گرد بود و به رنگ مشکی
..
اخه من نمی دونم چرا هیچ کدوم اینا درست حسابی نیستش  ..مثل خود رهام که ادم نیست !! ..خخخخ!!
رهام_ خب ؟ نظرت ؟ کدومش از همه قشنگ تره ؟
بازم همون اولیه از همش بهتره!
_خاکستریه قشنگ تر از همشه
خم شد و آستین حلقه ای رو برداشت..
رهام_ پس من این و می پوشم
متعجب نگاش کردم  ..ولی من گفتم خاکستریه!
ابروهاش و باال انداخت و خم شد و تو چشمام با یه فاصله ی محدود نگاه کرد  ..پوزخندی روی لبش
نشست و لباش از هم باز شد و شنیدم که گفت:
_با توجه به سلیقه ی مسخره ی تو میشه گفت اونی که تو می گی از همه قشنگ تره از همه زشت تره!
با حرص دستم رو گره کردم و گوشه لبم رو به دندون کشیدم  ..لباس مشکیش رو تو بغلم انداخت و
همون طور که روی تختش دراز می کشید گفت:
_این  1تا رو بزار تو کشو
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تیشرت قرمز رو برداشتم اما اون یکی خاکستریه زیر پای رهام بود  ..با حرص به قیافه ی رو اعصابش
نگاهی کردم که یعنی پای بدفرمت و بردار از رو این المصب ! ولی خب انگار نه انگار فقط ابرویی باال
انداخت و در کمال تعجب زبونش و واسم دراورد !! ..وااااه این چشـــــــه ؟؟؟؟!!!!! چرا همچین می کنه ؟
اخمامو تو هم کشیدم و نگاهم و از قیافه ی مضحک این یارو گرفتم و با غیظ تیشرت رو از زیر پاش
بیرون کشیدم و هر دو تاش و تا کردم گذاشتم تو کشوش..
اون سیاه رو هم گذاشتم رو صندلی و وارد حموم شدم و بعد از اتمام کارم دستام و با لباسم خشک کردم و
از حموم خارج شدم  ..رهام هنوزم روی تخت دراز بود و چشماش بسته  ..صدایی صاف کردم و گفتم:
_اقا ؟ حمومتون امادست
چشماش رو باز کرد و توی جاش نشست ..
_خیله خب تو می تونی بری
_چشم
بعد از گفتن این کلمه از اتاق خارج شدم و به اتاق خودم رفتم  ..ساعت  4305بود یه ربع دیگه خدمتکار
می رسید و قبل از اومدنش باید لباسام و عوض می کردم تا از هویت اصلیم مطلع نشه  .وارد حموم شدم
بعد از یه دوش  5دقیقه ای که فقط یه دور موهام و شستم و یه دورم بدنم از حموم خارج شدم  ..بدنم رو
خوب خشک کردم و بعد از پوشیدن لباس زیر بلیز شلوار رها رو پوشیدم  ..حوله رو دور موهام پیچیدم
تا خوب نَمِش و بگیره و در این بین به اتاق رها رفتم و یکی از ادکلنای خوش بوش و استفاده کردم..
حوله رو از دور موهام باز کردم و همون جا تو اتاق رها جلوی آینه نشستم  ..موهامو اول با سشوار خوب
خشک کردم و بعد به خوبی توش برس کشید مو یکی از گلسرای خوشگل رها رو کمی باالتر از گوشم رو
موهام گزاشتم تا قشنگ تر به نظر بیام  ..ظهر که با رها حرف می زدم اجازه ی استفاده از وسایل و لوازم
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آرایشیش و گرفتم رژ لب صورتیه نازش و که مایع هم بود برداشتم و محتاطانه روی لبام کشیدم و بعد
لبام
و بهم مالیدم  ..بعد از فر مژه و ریمل و رژگونه آرایشم تکمیل شد  ..با یه لبخند قشنگ به خودم تو آینه
خیره شدم  ..واقعا قشنگ شدم ! ..خیلی وقت بود که این طور به موهام نرسیده بودم و مدت زیادی هم
هست که موهام دیگه رنگ گلسر به خود ندیدن..
از جام بلند شدم و حوله رو از روی صندلی برداشتم و با حالتی معذب از اتاق خارج شدم  ..دائماً استرس
داشتم که هرلحظه ممکنه رهام بیاد و منو با این وضع ببینه  ..حلقه ای که رهام واسم خریده بود دستم
کردم
و با یه لبخند به دستم خیره شدم  ..جدی جدی احساس می کردم نامزد کردم  ..لبخندم عمیق تر شد..
کاش میشد به جای رهام االن با یه ادم دیگه و به جای این صیغه ی مسخره عقد دائم شده بودم..
با بلند شدن صدای اف اف سریع از پله ها پایین رفتم و درو باز کردم و طبق عادت همیشگی
جلوی در هال وایسادم  ..کمی بعد زنی جوان وارد خونه شد و با دیدن من خواست سالم کنه که
من پیش دستی کردم و اون با یه لبخند جوابم و داد..
همون زنی بود که بار قبلم تو لواسون بهم شربت تعارف کرد ..
_خوش اومدید  ..اگه خواستید لباستون و عوض کنید  ..اتاق کنار دستشویی مخصوص خدمتکاران موقته
_بله ممنون از راهنماییتون
با شنیدن صدای رهام سریع به سمتش برگشتم
_خدمتکاره ؟
_بله ا  ..بله رهام جان
خدمتکار_ سالم
اما این بنده خدا هم مثل من جوابی نشنید..
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حقیقت اینه که می خواستم بگم اقا ولی خب خدارو شکر خودم و کنترل کردم..
نگاه رهام از روی خدمتکار بلند شد و روی من نشست  ..یک تای ابروش باال پرید و به سمتم قدم برداشت
..فاصله ی بینمون رو با چند قدم طی کرد و درست رو به روم ایستاد..
دستاشو پشتش قفل کرد و با دقت براندازم کرد  ..وااه چرا همچین می کنه ؟؟
با یاد اوری اینکه چیزی سرم نیست و پوشش خوبیم ندارم یهویی چشمام گشاد شد و داغ کردم و با
خجالت سرم رو تا آخرین حد ممکن پایین انداختم  ..بدون این که نگاهش و از روی من برداره خطاب
به زن جوان گفت:

_تو برو تو اتاق لباست و عوض کن
_چشم
با رفتن زن تپش قلم شدید تر شد ! ..دیگه داشتم آب می شدم از خجالت  ..سرش رو بهم نزدیک تر کرد
و
گفت:
_بدک نیستی ولی بازم نمیشه خیلی تحملت کرد
برای یه لحظه احساس کردم قلبم تیر کشید و بغض راه گلوم رو سد کرد  ..اولین مرد توی زندگیم
به غیر از بابا و عموم منم تو این حالت دیده و بازم بهم می گه نمیشه تحملم کرد !! ..اشک به سمت
چشمام هجوم آورد  ..پلک هام رو پایین کشیدم و نفسم و عمیقا بیرون دادم  ..دیگه بسه هرچی
سکوت کردم و مودب بودم  ..چشمام و باز کردم و نگاه غیظ الود و گستاخم رو تو نگاه خاکستری و
شیشه ایش دوختم..
_من زشتم ؟ اون وقت شما چی هستید ؟؟؟ خیلی خوشگل ؟؟ چی باعث شده همچین اعتماد به نفسی
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داشته باشید ؟  ..باید بهتون بگم اگه قیافتونم بد نیست اخالق و رفتارتون واقعا افتضاحه !! درست
مثل بچه های سرتق بی ادب رفتار می کنید و باید بگم واقعا روی اعصاب منید!!!
صورتش رو بیشتر به صورتم نزدیک کرد و با چشم هایی که اتش خشم درش دیده میشد بهم نگاه
کرد..
اخماش رو بیشتر در هم کشید و دهانش رو باز کرد تا چیزی بگه که صدای خدمتکار مانعش شد..
خدمتکار_ببخشید ؟ االن کاری هست که انجام بدم ؟
پوزخندی به رهام تحویل دادم و نگاهم و ازش گرفتم  ..به زن جوان نگاهی انداختم و با لبخندی محو
گفتم:
_می تونید برید قهوه رو اماده کنید  ..مهمونمون کم کم داره می رسه
خدمتکار چشمی گفت و خواست به سمت اشپزخونه بره که صدای زنگ این اجازه رو ازش سلب
کرد  ..قبل از اینکه من بخوام درو باز کنم زودتر از من اف اف و زد و در چوبی رو باز کرد..
دعوای چند ثانیه قبلمون رو فراموش کردم و با استرس به رهام خیره شدم  ..دستی بین موهاش
کشید و با لحن ارومی گفت:
_نگران نباش همه چی خوب پیش میره فقط طبیعی رفتار کن
سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم و همراه رهام به سمت در قدم برداشتیم  ..از شدت استرس
کف دستام یخ زده بود و حس می کردم دارم عرق می کنم  ..با محصور شدن دستم توی دست رهام..
سریع نگاهم رو به دست های قفل شدمون دوختم و صورتم دوباره داغ شد  ..دهان رهام به گوشم نزدیک
شد و یواش گفت:
_نترس استرسم نداشته باش  ..االن تو زن منی و منم شوهر تو  ..سعی کن این رو باور کنی و خوب تو
نقشت فرو بری  ..ایدا دختر باهوشیه هر سستی و ضعفی از سمت ما ممکنه باعث بشه همه چیو بفهمه!
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نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به گفته های رهام عمل کنم  ..چشمام رو برای گرفتن ارامش چند لحظه
بستمو بعد با یه لبخند محو رو لبام پلک هام رو گشودم ..
دختری جوان و خوش چهره که میشه گفت واقعا جذاب بود توی چاهارچوب در ایستاده بود و با دقتی
خاص من رو برانداز می کرد  ..لبام رو با زبون تر کردم و هم قدم با رهام به سمتش قدم برداشتم..
لبخندم رو کمی پر رنگ تر کردم و منتظر موندم رهام اول چیزی بگه..
رهام_ سالم ایدا جان خوش اومدی  ( ..به من اشاره کرد )  ..ایشون دینا نامزد من هستن ( ..و همون طور
که من رو نگاه می کرد ادامه داد ) ..ایشون هم ایدا یکی از دوستان و اشنایان هستن
با لبخندی تصنعی سرم رو به نشونه اشنایی تکون دادم و سالم دادم  ..در جوابم بدون اینکه لبخندی بزنه
خیلی خشک و سرد سالم کرد ..
رهام خطاب به خدمتکار _ چی کار می کنی ؟ کیف و پالتوی خانوم و ازشون بگیر
زن جوان سرش رو به نشونه ی مثبت تکان داد و چشمی گفت و کیفش رو گرفت و توی دراوردن پالتو
بهش کمک کرد ..
صدایی صاف کردم و گفتم:
_من تا اتاق مهمان راهنماییتون می کنم  ..لطفاَ همراه من بیاید
سری تکون داد و پشت سرم حرکت کرد  ..جلوی در اتاق ایستادم و دستگیره رو پایین کشیدم و درو
واسش
باز کردم:
_بفرمائید تو لطفاَ
زیر لب تشکری کرد و وارد اتاق شد  ..سریع از در فاصله گرفتم و با پشت دست عرق پیشونیم رو
پاک کردم و نفسم رو سخت بیرون دادم  ..واای توی این چند ثانیه فک کنم یه  03کیلویی کم کردم..

244

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

ولی واقعاً چقد نـــــــاز بود !!!! خیـــــلی خوشگله !! اصال نمی تونم ازش متنفر باشم!..
خدایی صورتش خییلی شیک و با کالسه ! از این قیافه اشرافیاست..

با دیدن رهام که روی مبل دو نفره ای نشسته بود به سمتش رفتم و کنارش نشستم  ..نسبت به ایدا که
اینقدر باهام غریبه بود و نا اشنا احساس می کردم االن رهام خیلی بهم نزدیکه  ..صدای رهام به ارومی
کنار گوشم بلند شد :
_نمی خواد بترسی اگه چیزیم شد یا سوتی دادی من درستش می کنم
دستم دوباره تو دستاش محصور شد و فشار مالیمی به دستم وارد کرد  ..قلبم دوباره به هیاهو افتاد و
داغ شدم  ..سرم رو با خجالت پایین انداختم و نفسم رو برای چند ثانیه تو سینم حبس کردم..
چشمام رو می بندم و به حرف های ارامش بخش رهام فکر می کنم  ..گفت نترسم اگه سوتیم دادم
درستش می کنه پس اصال جای هیچ نگرانی ای نیست..
به گفته ی خودش من االن زنشم و باید جوری رفتار کنم که همه چیز طبیعی بنظر برسه ..
منم متقابالً فشار مالیمی به دستش وارد کردم  ..نفس عمیقی کشیدم و سرم رو با اعتماد با نفس
باال اوردم و چشمام رو باز کردم  ..با دیدن ایدا که به سمتمون میومد نفس تو سینم حبس شد و چشمام
گشاد شد  ..وااااای بر من !! این دیگه چیه این پوشیده ؟؟ خجالت نمیکشه ؟؟ االن من باید دقیقا
چه عکس العملی داشته باشن با این تیپی که این زده ؟؟؟ اخه این لباســـــه ؟؟؟؟  ..یه تاپ پوشیده به
رنگ
مشکی  ..چسبونه چسبون  ..اصن من یه چی می گم تو یه چی میشنوی  ..نمیـــــدونی چه تیپی زده
المصب  ..بنده به شخصه دارم از خجالت آب می شم..
یقه ی تاپش به قدری بازه که همه ی دار و ندارش و ریخته بیرون  ..المصب سینه نیست که شکل هلو با
سایز فوق بزرگش می مونه  ..فک کنم رها هم کم بیاره جلوش  ..!!..بازو های سفید و خوش فرمش
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رو هم به نمایش گذاشته و یه دامن کوتــــاهه کوتاه پوشیده که به زور میاد تازیر باسنش!!!
اصن من نمیدونم االن باید چیکار کنم ؟؟ توی سرم بزنم ؟؟ یا می تونم همین االن خودم و همین وسط زیر
ورو اویزون کنم  ..به رهام نگاه کردم  ..خاک به سرم بچم از دست رفـــت  ..بدبخت کپ کرده!
فک کنم خودشم تا حاال ایدا رو این شکلی ندیده  ..یه چیزی هست هی به من می گه بی ریـــخت ! بخاطر
این ضعیفست!!!
باال و پایین شدن سیبک گلوی رهام رو به وضوح دیدم  ..دستاشم تا حدی یخ زده بود  ..من موندم این
بشر سردش نیست ؟؟؟ نـــه جون ما سردش نیست ؟؟؟؟!!! با ناز قدم برداشت و درست رو به روی
رهام روی مبل تک نفره ی جلومون نشست  ..پاهای خوش تراشش رو با لوندی روی هم انداخت و
انگشت اشارش رو با کرشمه روی ران برهنه ی پاش حرکت داد  ..من که خودم زنم با این حال  1تا چشم
داشتم  1تا دیگه هم قرض گرفتم و مشغول دید زدنش شدم  ..رهام فشاری به دستم وارد کرد و نگاهش
رو
از ایدا گرفت ..
رهام_ چرا اینقدر دیر اومدی ؟ از ساعت  4منتظرت بودیم
متعجب به رهام نگاه کردم  ..وااااااا!! چرا چاخان می کنی مرد ؟؟ کجا منتظرش بودیم ؟؟ هنوز انتظار
داشتیم ساعت  5و  6بیاد..
دست رهام دستم رو رها کرد و در عوض دور کمرم مثل گل پیچک پیچید  ..صورتم دوباره داغ شد و
اب دهانم رو به سختی قورت دادم..
آیدا_ اتفاقا زودم اومدم  ..خیلی مشتاق بودم دینا رو ببینم..
(با نفرتی که تو چشماش موج میزد فاخرنگاهم کرد و ادامه داد )  ..اما می بینم کسی که تورو از چنگ من
دراورد خیــــــلی کمتر از چیزیه که فکرش ومی کردم!
یه لحظه حس کردم تمــــــــــوم سلوالی تنم باهــــــــم جیـــــــــــغ زدن  ..نه این دختر
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واقعــــــــــــــــــاً نفرت انگیزه !!! فکر کردی من کم میارم هــــان ؟؟ حاال ببین چطوری اتوت
می کنم!..
منم مثل خودش یه لبخند ازاون حرص دراراش نشوندم رو لبم و قبل از این که رهام دهن باز کنه تا
حمایتم
کنه گفتم:
_اولندش که رهام هیچ وقت مال شما نبوده که من بخوام از چنگتون درش بیارم  (..پوزخندی زدم و
متقابال پا رو پا انداختم )  ..دوماً من پایین نیستم  ..شما اون باال نشستی فک می کنی بقیه پایینن
اخماشو در هم کشید و خواست چیزی بگه که دستم رو دور شونه ی رهام انداختم و همون طور که با
لبخندی دندون نما به رهام که با تعجب تمــــام تو چشام خیره بود نگاه می کردم با ناز ادامه دادم:
_سومندشم شما باید خجالت بکشی که اگه اینقدر که می گی از من باالتری با این حال رهام جان من و
بهتون ترجیح داد !..
نگاهمو از رهام گرفتم و درست تو چشمای ایدا دوختم:
_درست نمی گم ؟
پره های بینیش تند تند باز و بسته می شد و پوست سفیدش به سرخی می زد  ..لبخندی پر از لذت روی
لب رهام نشست  ..گور بابای ادب و نزاکت  ..فکر کن این بیاد این جوری جلوی روی خودم بهم بد و بیراه
بگه و منمهیچی نگم..
رهام فشار مالیمی به دستم وارد کرد که باعث شد نگاهش کنم  ..چشماش داشت می خندید اما روی
لباش
فقط یه لبخند محو دیده می شد..
ایدا پشت چشمی نازک کرد و بدون اینکه از رو بره با نیشی باز به رهام زل زد..
آیدا_ راستی رهام یادته اون دفعه ای با هم رفتیم شمال ؟ ..
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پوفی کشید و با غیظ ادامه داد:

_می خواستیم تنها باشیم اما هنوز چند ساعتم نشده بود که رها و راشا اومدن..
رهام سری به نشانه ی مثبت تکان داد و با لحن خشکی گفت:
_درسته اما یه چیزی و داری اشتباه می گی  ..ما نمی خواستیم تنها باشیم فقط تو اصرار داشتی
ایدا نفسش رو عصبی بیرون داد و پوزخندی رو لبش نشست:
_فقط من ؟ فقط من می خواستم تنها باشم ؟؟ نکنه یادت رفته تابه حال چندبار نتونستی خودت رو کنترل
کنی و با هم ر*ا*ب*ط*ه نیمه داشتیم ؟
از شنیدن جمله ی اخرش تا بناگوشم سرخ شد و داغ کردم و سرم رو با خجالت پایین انداختم..
این دختره دیوونست ؟؟ اصال می دونه شرم و حیا چیه ؟؟ این حرفا چیه می زنه را*ب*ط*ه نیـــمه ؟؟؟
یعنی رهام همچین آدمیه ؟؟ یعنی واقعا همچین کاری کردن ؟؟
سرم رو باال اوردم و به رهام که با خشم به ایدا نگاه می کرد خیره شدم  ..پس حقیقت داره  ..واقعا بینشون
این اتفاق افتاده  ..نمی دونم چرا اما توی قلبم احساس غم عمیقی کردم  ..حس می کنم یکی با یه تیکه
شیشه
برنده بی رحمانه افتاده به جون قلبم و داره تیکه پارش می کنه!!
دست رهام رو که دور کمرم حلقه بود به ارومی از دور کمرم باز کردم و کمی ازش فاصله گرفتم..
دستش رو جلو اورد و خواست روی دستم بزاره که عصبی پسش زدم  ..نگاه عصبیش تا روی
چشمام باال اومد و با خشم بهم خیره شد  ..نمی دونم چرا اما دلم بی دلیل ازش گرفته بود  ..خب
با ایدا ر*ا*ب*ط*ه نیمه داشته باشه به من چه ؟ چرا اینقد ناراحت و پریشون شدم ؟! ..دستش رو دوباره
روی دستم گذاشت خواستم پسش بزنم که انگشتام محکم توی دستش فشرده شد  ..لبمو به دندون
کشیدم
تا اخم در نیاد  ..صدای خوش طنین ایدا که البته به نظر من نفرت انگیز ترین صدای دنیا بود بلند شد..
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_راستی رهام جان سارا رو یادته ؟ دوست دختر سیامک ؟
رهام همون طور که دست من و بین انگشتام می فشرد و  1تاییمون در تقال بودیم تا به خواستمون برسیم
و خواسته ی من دراوردن دستم بود و اون محصور کردن دست من در میون انگشتاش با صدایی 1
رگه از خشم جواب داد:
_همون دختر بلونده ؟
سرش رو به نشونه ی مثبت تکان داد:
_اره همون  ..مثل اینکه تو یکی از مهمونیا خیلی مست کرده  ..واسه همین رفته تو یکی از
اتاقا بخوابه  ..یکی از پسرا دیدتش و رفته دوستاش و خبر کرده و  3تایی تنهایی گیرش اوردن و بهش
ت*ج*ا*و*ز کردن  ..بیچاره دختره افسردگی گرفته و االن....
دیگه صدای ایدا رو نمی شنیدم " بهش ت*ج*ا*و*ز کردن " ..این جمله دائماً تو سرم می پیچید  ..سرم
رو زیر انداختم و چشمام و بستم تموم اتفاقات چند سال پیش دوباره تکرار شد  ..بدنم یخ کرده بود و
عرق
سرد روی بدن و صورتم رو پوشوند  ..نفس هام نا منظم شد و چشمام سیاهی رفت  ..سینم تند تند باال و
پایین می شد  ..دستم رو که مثل یه تیکه یخ شد بود از بین انگشتای رهام بیرون کشیدم و با قدم هایی
سست
و بی ثبات به سمت دست شویی حرکت کردم  ..سرم گیج می رفت و دیدم تار شده بود  ..صدای جیغ و
التماسم توی سرم می پیچید ..
در دستشویی و باز کرد و وارد شدم و در رو بهم کوبیدم  ..کف هر دو دستم رو
2طرف روشویی گذاشتم و به خودم توی آینه خیره شدم  ..لب هام سفید شده بود و رنگ از روم پریده
بود

249

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

( ..جیغی می کشم و تقال می کنم تا خودم رو از میون بازوهاش بیرون بیارم اما بدن نیمه عریانم رو محکم
در آغوش می کشه  ) ..قطره ای اشک روی گونم لغزید و بادست راست شیر اب سرد رو باز کردم
مشتم رو پر از اب کردم و تو صورتم پاشیدم..
تقه ای به در خورد که باعث شد با ترس و وحشت زده به در چشم بدوزم  ..با شنیدن صدای رهام که رگه
های نگرانی و به زور می شد تو صداش تشخیص داد کمی اروم تر شدم..
_دینآ ؟ چیشد یهو ؟ کجا رفتی ؟ چرا دستت اینقدر یخ بود ؟؟
رهام نگرانمه ؟ نگران من ؟؟ هرچند خیلی کم می تونم نگرانیش رو احساس کنم اما همینم برای من
خیلیه
دهن باز کردم تا چیزی بگم اما لعنت به این بغض سرکش که این اجازه رو بهم نداد..
_دینا ؟ چرا جواب نمیدی ؟ حالت خوبه ؟
خوب نیستم رهام  ..اصال خوب نیستم  ..به شدت احساس تهوع و سرگیجه دارم  ..می ترسم
خیلی زیاد ! ..اون مرد خیلی بی رحمه ! ازش می ترسم ! ازش بــــدم میاد!!..
قطرات اشک بی محابا روی گونه هام لغزیدند..
صدای رهام دوباره بلند شد:
_دینا ؟ می خوام در و باز کنم
دستگیره پایین کشیده شد و قامت رعنای رهام در چارچوب در مشخص شد..
متعجب و با چشم هایی گرد شده به حال زارم نگاه کرد..
_دینا ؟! چیشده دختر ؟!! چرا داری گریه می کنی ؟؟؟!!!
بغض راه گلوم و سد کرده بود و به جز اشک ریختن کاری ازم برنمی اومد  ..بی توجه به این که دمپایی
روفرشی پاشه وارد دستشویی شد و دستام و بین دستاش گرفت..
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_چرا دستات اینقدر یخ کردن ؟؟ چرا داری می لرزی ؟ هـــان ؟
صداش کمی بلندتر شد:
_د المصب چرا جواب نمیدی ؟؟
با غم نگاهم رو تو نگاه خاکستری و تا حدی نگران وآشفتش دوختم  ..بالخره لبام از هم باز
شد و با صدایی که انگار از ته چاه درمیاد گفتم:
_می ترسم
چشماش گشاد شد و متعجب و پرسش گر نگاهم کرد..
_از چی می ترسی دینا ؟ هان ؟
لبم و به دندون گرفتم و نگاه وحشت زدم رو دورتادور دستشویی چرخوندم..
کسی اینجا نیست  ..اون مرد اینجا نیست  ..االن رهام پیشمه نیازی نیست بترسم  ..نباید بترسم..
دستامو از حصار دستاش ازاد کردم و به سمت روشویی چرخیدم  ..شیر اب سرد رو باز کردم و
چند بار مشتم رو پر از آب کردم و تو صورتم پاشیدم..
جلوی موهام خیس شده بود  ..انگشتام و بین موهام فرو کردم و عمیقا نفسم رو بیرون دادم  ..با
صدایی اروم اما لرزون گفتم:
_من حالم خوبه  ..شما برید پیش ایدا
رهام پوفی کشید و کالفه چنگی به موهاش زد ..
_مطمئنی خوبی ؟ میرم به ایدا میگم تو حالت خوب نیس بره
خواستم مخالفت کنم اما دیدم اصال حالم خوب نیست و نمی تونم این مدلی بشینم جلوی ایدا..
فصل 06
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ایدا از خانه ی رهام خارج شد و بی توجه به پورشه ی مشکی رنگش قدم هایش را بدون دانستن
مقصد برمی داشت  ..هوا سرد بود و باران نم نمک می بارید  ..چکمه ی ساقدار و ساپورت ضخیم
مشکیش بیشتر پاهایش را به تماشا می گذاشت..
یک قطره اشک لجوجانه از گوشه ی پلکش لغزید  ..دست های چفت شده ی رهام و دینا  ،دائما در
مقابل دیگانش نقش می بست  ..در این حال خراب تنها بشری که می توانست مرحمش باشد تنها سیاوش
بود که از کودکی او را می شناخت و همیشه مرحم درد هایش بود..
دماغش را باال کشید و به دنبال موبایلش کیف سیاه رنگش را زیر و رو کرد  ..گوشی همراه را از کیفش
دراورد و در مخاطبین روی نام سیاوش کلیک کرد..
_الو ؟
با شنیدن صدای همیشه ارام سیاوش انگار همدمی پیدا کرده باشد بغضش شدت یافت و با غمی عظیم که
صدایش را به لرزه درمیاورد گفت:
_سیاوش ؟
پس از کمی سکوت مرد جوان به حرف امد..
_بله ایدا ؟ چیزی شده ؟
_سیاوش دلم گرفته  ..رهام  ..رهام واقعا نامزد کرده  ..سیاوش چیکار کنم ؟!
دیگر نتوانست و بغضش شکست و به گریه افتاد  ..سیاوش تنها مردی به غیر از رهام بود که می توانست
در مقابلش گریه کند و غرور خویش را نادیده بگیرد..
سیاوش که از گریه ی ایدا قلبش به درد امده بود با صدایی ارام و مغموم گفت:
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_ایدا ؟ چرا گریه می کنی ؟ دوباره این پسره چیکار کرده که دختر کوچولوی ما رو به گریه انداخته ؟
هان ؟
ایدا اشک هایش را با پشت دست زدود و با بغض گفت:
_سیاوش دلم شکسته  ..باید ببینمت  ..بیا خونمون
_باشه عزیزم  ..زود خودم و می رسونم
_باشه فعال
_خدافظ
موبایل را درون کیفش انداخت و راهش را به سمت خودروی سیاه رنگش کج کرد..
روی صندلی ماشین نشست و حرکت کرد..
جلوی در ایستاد و چند بوق زد تا سرایدار بیاید و ماشین را درون پارکینگ پارک کند..
از ماشین پیاده شد و زیر لب سالم سرایدار را جواب داد و وارد خانه شد  1 ..تن از خدمتکاران
مثل همیشه با ورودش به خانه به استقبال وی شتافتند و یکی کیفش را گرفت و دیگری در دراوردن پالتو
کمکش کرد..
آیدا_هنوز بابام نیومده ؟
خدمتکار_ نه اقا هنوز تشریف نیاوردن

سری تکان داد و به سمت اتاقش رفت  ..خانه ی پدر ایدا دوبلکس بود و حدود 0533متر..
هر چند خانه یشان کوچکتر از خانه ی رهام بود اما  5مستخدم داشت و یک سرایدار  ..در حالیکه در
خانه ی رهام فقط دینا خدمتکار بود و خبری از سرایدار هم نبود..
لباس هایش را با لباس شلوار راحتی تعویض کرد و روی تختش دراز کشید  ..هرگز ممکن نبود جلوی
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رهام چنین لباس هایی بپوشد اما سیاوش فرق داشت  ..با او راحت تر از هرکسی بود..
صدایی صاف کرد و عاطفه  ،خدمتکار مخصوصش را صدا زد:
_عاطفه  ..عاطفه خانوم
کمی بعد تقه ای به در خورد و عاطفه وارد شد..
عاطفه _ سالم خانوم جون خوش اومدید  ..با من کاری داشتید ؟
_یه دست و رویی به سروروی اتاق بکش و بگو شیرینی و شربت و میوه اماده کنن اقا سیاوش داره میاد
اینجا
_الساعه
عاطفه از اتاق خارج شد و نگین دخترش که حدود  01سال داشت را برای مرتب کردن اتاق ایدا فرستاد
و به معصومه دستور اماده کردن میوه و شیرنی و چای را داد..
با بلند شدن صدای زنگ ایدا از روی تختش بلند شد و با سرعت از اتاق خارج شد  ..عاطفه در را باز
کرده و به استقبال سیاوش رفته بود  ..با وجود تمام غم هایش با دیدن چهره ی جذاب سیاوش گل خنده
بر
روی لبانش شکفت ..

جلو رفت و با لبخندی تصنعی که بخاطر خدمتکاران بر لب داشت و چشمانی که غمش را تنها سیاوش
می فهمید دست دراز کرد و دست مردانه ی سیاوش را به گرمی در میان انگشتانش فشرد ..
سیاوش _ سالم به ایدا خانوم خوشگل خودم
_سالم سیاوش  ..بیا زود بریم اتاقم  ..می خوام باهات حرف بزنم
سیاوش دست ظریف ایدا را رها کرد و با هم به سمت اتاق قدم برداشتند  ..ایدا جلوی در اتاق متوقف شد
و
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پس از ورود سیاوش به اتاق خطاب به عاطفه گفت:
_عاطی جون زود میوه هارو بگو بیارن
_چشم خانوم
وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست  ..سیاوش روی تخت نشسته بود و به ایدا که با چشمانی غمگین
نگاهش می کرد خیره بود..
سیاوش _ خیله خب ایدا شروع کن  ..دوباره چی شده ؟
دختر جوان از در فاصله گرفت و رو به روی سیاوش  ..جلوی تخت روی صندلی نشست..
آیدا_ سیاوش دیروز زنگ زدم به رهام و پام و کردم تو یه کفش که می خوام ببینمش و این قضیه ی
نامزد شدنش رو باور ندارم  ..اخه یه مهمونی گرفته بود به مناسبت معرفی نامزدش  ..ولی خب من به یه
دالیلی نرفتم  ..یا بهتر بگم نخواستم برم  ..خالصه بعد از این که دیروز دیدمش و این حرفایی که پیش
اومد
دعوتم کرد امروز برم خونش تا نامزدش و نشونم بده که باورم بشه قضیه رو..

نفسش را عمیقاً بیرون داد و با صدایی که از زور بغض می لرزید ادامه داد:
_سیاوش امروز دیدمش رهام و دیدم اما اون دختره هم بود  ..دست تو دست رهام می فهمی ؟؟ ..
سیاوش
رهام یه لحظه هم دستش و ول نمی کرد  ..حتی دختره ی خاک برسرم که می خواست دستشو از تو دست
رهام دراره رهام نمی زاشت  ..سیاوش نمی زاشت می فهمی ؟؟؟ اون وقت من باید خودم و می کشتم تا
رهام دستمو بگیره  ..سیاوش من خیلی ناراحتم  ..دلم می خواد بمیرم  ..حس می کنم قلبم و دارن پاره می
کنن !! ..سیاوش من..
بغض دیگر اجازه نداد و ایدا دوباره ابر بهاری شد و بارید..
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سیاوش با ناراحتی به دخترجوانی که چشمانش مغموم تر و بارانی تر از همیشه بود چشم دوخت..
هیچ کس خبر از دل سیاوش نداشت به غیر از خدا و خودش و ایدا خبر نداشت با گریه هایش چه بر سر
قلب بیمار سیاوش میاورد  ..خبر نداشت هرگاه که این گونه نام رهام را بر زبان میاورد سیاوش چه حالی
می شود  !..مرد جوان نگاه آبیش را از نگاه دریایی ایدا گرفت و با غمی که به آن اجازه ی بروز به
صدایش را نمی داد گفت:
_ایدا نیازی نیست اشکات و هدر بدی  ..از نظر من این قضیه ی نامزدی یکمی مشکوک میاد!
ایدا اشک هایش را پاک کرد و متعجب نگاهش کرد:
_یعنی چی ؟؟ مشکوک ؟؟ !!
_اره  ..این که اینقد یهویی این طوری نامزد کرد عجیبه ! تو هیچ رفتار عجیبی ندیدی ازشون ؟
ایدا کمی در فکر فرو رفت و کمی بعد گفت:
_چرا چرا یکمی عجیب بودن  ..انگاری داشتن با نگاه کردن واسه هم شاخ شونه می کشیدن  ..تازه
دختره
هم انگاری مریض بود  ..یهویی عرق کرد و لرزید بعدشم بلند شد رفت  ..رهامم بهم گفت دینا االن
حالش
خوب نیست و معذرت خواهی کرد و گفت بعداً ترتیب یه دیدار دیگرو میده
سیاوش سری تکان داد:
_حاال اینو که دختره مریضه یا نه رو زیادی کار نداریم ولی این نگاه کردناشونو این که دختره می
خواسته دستش رو بیرون بکشه یه کمی عجیبه ! اما دلیل کامال مناسبی برای اینکخ بگیم این نامزدی
نمایشیه نیست
..شاید امروز بینشون یکم شکراب شده اما با اومدن تو می خواستن این قضیه رو الپوشونی کنن  ..یا
شایدم دینا  ( ..مکثی کرد )  ..دینا بود دیگه ؟
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_اره  ..دیناست
_اره داشتم می گفتم  ..شایدم درمورد دوستی تو و رهام خبر نداشته و امروز رهام بهش قضیه رو
گفته واسه همین شاکی شده  ..یا اصال ممکنه تو هم یکی از خاطراتت رو با رهام بازگو کردی و این
قضیه یکم عصبیش کرده
ایدا سری به نشانه ی تایید کردن تکان داد و گفت:
_اره درسته یه چیزی گفتم که باعث شد بهم بریزه ..
لبخندی بد جنسانه روی لب هایش نشست و ادامه داد:
_خوشبختانه فکر می کنم جواب داد!
سیاوش چشمانش را ریز کرد و با لحنی ارام گفت:
_چی گفتی ؟
ایدا خجول و شرمگین سرش را زیر انداخت  ..شاید از برمال کردن این مساله جلوی رهام و دینا ذره ای
شرم نداشت اما سیاوش فرق می کرد  ..دیدگاهی که به سیاوش داشت با بقیه متفاوت بود ..
_راستش  ..اومم  ..یکمی از گفتنش خجالت می کشم
سیاوش با غمی نسبتا عظیم که اجازه نمی داد به رنگ نگاهش رخنه کند سر به زیر انداخت  ..خودش تا
تهش را خوانده بود  ..دیگر نیازی نبود به گفتن ایدا خودش می توانست حدس هایی بزند..
ایدا با شرمندگی به سیاوش خیره شد..
_سیاوش اون طوری که تو فکر می کنی هم نیستا  ..چیز خیلی بدی هم نگفتم
سیاوش اخمی ظریف بر پیشانی نشاند..
_ایدا نیازی نیست بخاطر این که حرص نامزد رهام رو دراری از هر حیله ای استفاده کنی ..
با اینکار اون رو زیر سوال نمی بری بلکه آبروی خودت رو می ریزی !
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ایدا چشمانش را گرد کرد و متعجب به سیاوش خیره شد..
_سیاوش تو..
میان جمله اش پرید..
_هیششش  ..نمی خواد خودت رو توجیه کنی  ..دیگه کاریه که شده  ..من تورو سرزنش نمی کنم ایدا
فقط اینارو می گم تا این طور کارایی رو دوباره تکرار نکنی و خودت رو زیر سوال نبری  ..اینا همش
بخاطر توه خودت که می دونی
ایدا با ناراحتی سرش را زیر انداخت و چیزی نگفت..
*****
دینا در تاریکی اتاق زیر پتو فرو رفته و در خواب می لرزید و چیز هایی را نا مفهوم زمزمه وار به زبان
میاورد  ..عرق سرد روی صورتش نشسته و لب هایش خشک شده و اخم روی پیشانی اش نشسته بود..
کابوس می دید  ..کابوس همان شب سیاه  ..همان شبی که تا مدت ها کابوس شب هایش بود  ..دیگر تاب
نیاورد و روی تخت نشست  ..چشم هایش را محکم بست و با کف دو دست گوش هایش را فشرد و
در میان گریه بلند جیغ کشید  ..در میان خواب و بیداری بود و روی حرکاتش کنترل کاملی نداشت..
با باال و پایین شدن دستگیره ی در برای لحظه ای چشمان خیسش را گشود و به در خیره شد  ..تنش
به رعشه افتاد و با شدت بیشتری جیغ کشید و کمک خواست..
با شنیدن فریاد رهام که رگه های نگرانی و آشفتگی درش موج می زد سرش را باال آورد و دوباره به
در خیره شد..
رهام_دینـــــا دینـــــا توروخدا باز کن این درو  ..چیزی شده ؟؟ کسی تو اتاقته ؟ دینـــــا؟
با علم به این که رهام پشت در است کمی آرام تر شد و از جیغ کشیدن دست برداشت  ..از تخت پایین
رفت
و با سرعت اما قدم هایی لرزان به سمت در رفت  ..کلید را در میان انگشتان یخ زده اش گرفت و در قفل
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چرخاند و خودش را از جلوی در کنار کشید..

در با شدت باز شد و چهره ی آشفته حال رهام در چاهار چوب در ظاهر شد  ..با دیدن رهام انگار که
پناهی در میان بندگان خدا یافته باشد سریع خودش را در آغوش مرد جوان انداخت و دست های لرزانش
را دور کمر مرد محکم حلقه کرد  ..رهام با چشمانی گرد از تعجب و با بدنی خشک شده تنها بی
حرکت ایستاد و به صدای گریه ی دینا گوش داد  ..دخترک در میان گریه چیز هایی را نا مفهوم
به زبان میاورد و با ناخن هایش به کمر رهام چنگ می کشید  ..مردجوان بالخره از بهت درآمد و
دست هایش را روی شانه های دینا گذاشت و کمی اورا از آغوش خود فاصله داد و به چهره ی رنگ
پریده اش در تاریکی اتاق چشم دوخت..
دینا _ من  ..م میترســ ــ م  ..کمکم کن  ..کمکم کن  ..تو رو خدا کمکـ...
صدای هق هقش اجازه کامل شدن جمله را به او نداد و رهام به ارامی و یک دنیا پرسش در ذهنش
فقط می توانست دست هایش را نوازش گونه روی موهای ابریشمی و نرم دینا بکشد..
رهام_هیشش دینا اروم باش من این جام  ..هیچ بنی بشری غیر از من و تو اینجا نیست  ..نترس من
کنارتم  ..یکم اروم باش نفس عمیق بکش
محکم سرش را به دو طرف تکان داد که باعث شد موهای سیاه و بلندش اشفته توی صورتش بریزند..
رینا_ چرا هست  ..اون  ..اون مرد این جاست  ..تو این اتاقه
نگاه خیس و قهوه ایش را که تلخ تر از همیشه بود در نگاه نقره فام رهام دوخت و با صدایی لرزان ادامه
داد:
_اومده منو ببره  ..می خواد انتقام بگیره  ..اره اومده انتقـ ـام بگیره
متعجب از حرف های عجیب دخترک با ناراحتی اورا دوباره در آغوش کشید و بوسه ای نرم
را بی اراده روی موهای سیاهش نشاند و به ارامی در گوشش زمزمه کرد:
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_اون مرد غلط کرده  ..هم اون مرد و هم هر بنی بشری که می خواد با تو کاری داشته باشه  ..تا من
زنده ام و تو تو خونه ی منی هیچ کس جرئت نمی کنه بهت کج نگاه کنه ..اینو بهت قول میدم!
تمام این حرف ها را از ته قلب و با تمام وجود بر زبان جاری کرده بود  ..دینا که تا لحظاتی پیش همچون
پرنده ای بی پناه در آغوشش میلرزید حال کمی ارام گرفته بود و سرش را روی سینه ی ستبر مردی که
امشب پناهش شده بود گذاشته و به ضربان قلبش گوش می داد..
دوباره دست هایش روی شانه های دینا لغزیدند و کمی اورا از خود فاصله داد تا بتواند به چهره اش نگاه
کند..
رهام_ هنوزم می ترسی ؟ حالت بهتره ؟ می تونی بهم بگی چیشده ؟؟ خواب دیدی ؟
دینا با ترس به چشمان خاکستری رنگ رهام خیره شد و با لرزش کنترل نشده ای در صدایش گفت:
_می خوای بری ؟ نرو  ..خواهش می کنم  ..منو تنها نزار من می ترسم
رهام_ می خوای امشب تو اتاق من بخوابی ؟
_می تونم ؟
لبخندی زیبا و پر از مهربانی مهمان لبانش شد..
_البته که می تونی
******
"دینا "

با احساس سردرد چشمام رو به سختی گشودم و نگاهم رو گنگ دورتادور اتاق گردوندم..
دستم رو جلوی دهانم گذاشتم و همون طور که خمیازه می کشیدم روی تخت نشستم..
من کجام ؟ اینجا دقیقا کجاست ؟ اتاق رهامه ؟
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چشمام گرد شد و سریع از روی تخت بلند شدم  ..اتاق رهام ؟ مگه ممکنه ؟ من تو اتاق رهام چیکار می
کنم؟یعنی شب رو این جا خوابیدم ؟
چشمام رو بستم و دوباره روی تخت نشستم و سعی کردم به مخم فشار بیارم تا یه چیزی یادم بیاد..
دردی شدید در سرم پیچید و سرم رو میون دستام فشردم  ..کابوس وآغوش رهام و این که یه چیزایی تو
گوشم زمزمه می کرد در ذهنم تداعی شد  ..خوب و واضح بیاد نمیاوردم ولی یادمه که ازش خواستم
بزاره تو اتاقش بخوابم یاشایدم اون گفت خوب یادم نمیاد  ..ولی خوب یادمه تا درو باز کرد پریدم
بغلش..
با شرمندگی سرم رو زیر انداختم سرم رو محکم تر فشردم  ..حرفایی که بهم زد و خوب بیاد ندارم
ولی اون احساسی که بعد از شنیدن حرفاش بهم دست داد و مثل همون موقع می تونم حس کنم..
با خجالت گوشه ی لبم رو به دندون گرفتم و صورتم داغ شد  ..چقد آغوشش خوب و مطمئن بود..
بطوری که ته دلم می خوام یبار دیگه تجربش کنم!
وقتی با ترس و لرز از اتاقم اومدم بیرون و وارد اتاق رهام شدیم منو روی تختش خوابوند و خودش روی
زمین خوابید  ..لبخندی محو روی لبم نشست  ..چه مهربون ! حاال می فهمم چرا رها اینقد دوسش داره و
ایدابه هیچ عنوان نمی خواد از دستش بده ! البته مطمئن نیستم با ایدا هم تابه حال این طور رفتاری داشته
یا نه ها !! با یاد اوری ایدا حرف دیروزش رو یادم اومد  ..یعنی رهام واقعا این طور ادمیه ؟؟ یعنی واقعا
همچین کار کثیفی کردن ؟
با بغضی عمیق در گلوم چشمام رو محکم فشار دادم و دستام رو مشت کردم  ..از ایدا متنفـــرم با تمــوم
وجــــود!!
چشمام رو باز کردم و به ساعت دیواری اتاق رهام نگاهی انداختم  ..وااای بر من ساعت  03؟؟؟
یعنی رهام بدون صبحانه رفته سرکار و منم بیدار نکرده ؟؟ بغضم عمیق تر شد  ..اخه چرا ؟؟ چرا یهو
اینقدر مهربونی می کنه ؟ مهربونی ؟؟ نه مطمئناً اینا همش ترحمه ! اون حال دیروز من و دید و دلش واسم

261

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا
سوخت..

از روی تخت بلند شدم که نگاهم به پتو و بالشی که روی زمین بود افتاد  ..اشک تو چشمام حلقه زد..
الهی بمیرم یعنی یه تشکم واسه خودش ننداخته ؟! تا صبح روی این پارکتا خوابیده ؟ اخه چرا ؟؟
حتما االن کمرش خیلی درد می کنه  ..با ناراحتی پتو رو تازدم و توی کمد گذاشتم و بالشم روی تخت و
تخت رو هم مرتب کردم..
من ادم نا سپاسی نیستم حتما باید یه جوری کار دیشبش رو جبران کنم  ..رهام قرمه سبزی دوست داره
واسه ناهار می خوام  3نوع غذا بپزم  ..قرمه سبزی و مرغ و امـــــم سومیش چی باشه ؟
الزانیا خوبه ؟؟ ساالد کاهو و ساالد فصلم می خوام درست کنم  ..با ژله و کرم کارامل ..
از این به بعد می خوام همیشه  1نوع یا بیشتر غذا درست کنم..
اتاق رهام رو تازه تمیز کرده بودم اما با این حال دوباره جارو و طی کشیدم و گردگیری کردم..
تا ساعت  00و نیم مشغول تمیز کردن اتاقش و خونه شدم و بعد از اونم رفتم سر درست کردن غذاها..
فصل 07
****
با صدای زنگ اف اف چرتم پاره شد و با سرعت از روی مبل بلند شدم و به سمت در دوییدم..
دستم رو روی دکمه گذاشتم و فشردم  ..بدنم نا محسوس می لرزید و قلبم تند تند می کوبید  ..در ورودیو
باز
کردم و منتظر ایستادم تا رهام وارد بشه  ..قبل از ورودش چند تا نفس عمیق می کشم  ..دینا اروم باش
دخترچته تو ؟ اتفاقای دیروز و فراموش کن ادم که نباید اینقده بی جنبه باشه ! اما اخه بی جنبه کجا بود
تو عمرم هیچ مردی تابه حال این جوری با محبت بغلم نکرده و ازاین حرفا تو گوشم بگه  ..هرچند
حرفاشو درست حسابی یادم نمیاد ولی می دونم حرفای خوبی بود! ..
با ورودش به خونه و پیچیدن عطرش توی بینیم بی اراده با ولع این بوی خوب رو به ریه هام کشیدم..
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من_ سالم

سرش رو به نشونه ی سالم کردن تکون داد و پشتش و کرد طرفم تا کتشو درارم  ..ولی اوضاع من در
حال فعلی زیادی خرابه  ..یه جوارایی حس می کنم تو آسمونم  ..نه شایدم باالتر یه جایی تو فضا ..
همین جوریش که بخاطر دیشب مثل روانی ها شده بودم حاال دیگه رهامم با سر بهم جواب سالم داد..
باورم نمیشه می خوام بلند جیغ بکشم  ..این واقعا یه پیشرفت بزرگه  ..خخخخ پیشرفت بزرگ ؟!
خل شدم رفت  ..با شنیدن صدای رهام رشته ی افکارم پاره شد و حواسم اومد سرجاش..
_چیکار می کنی ؟ دوباره داری استخاره می گیری ؟
با شرمندگی لبم و به دندون کشیدم و سریع کتش رو از تنش دراوردم  ..میز و چیده فقط غذا رو
روی میز نزاشتم با این حال رهام همون طور که بوی غذا رو به مشام می کشید گفت:
_اومـــــــم  ..ناهار چیه ؟
_قرمه سبزی مرغ و ماکارونی
سرش رو به سمتم برگردوند و متعجب نگام کرد..
_ 3نوع ؟ تو تابه حال بیشتر از  0نوع درست نکردی  ..فوق فوقش یه سوپم با غذا میاوردی
خندیدم و سرم رو زیر انداختم و جوابی ندادم..
_میزو که چیدی ؟
_بله  ..فقط غذاهارو نیاوردم
_پس تا من میرم دست و روم و بشورم بیارشون
_چشم
دیس برنج همراه خورشت و برداشتم و روی میز گزاشتم و بعدشم ماکارونی و مرغ رو بردم..
با اومدن رهام مبل رو واسش عقب کشیدم و خودم پشتش ایستادم  ..نیم نگاهی بهم انداخت و روی مبل
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_چی بکشم واستون ؟
نگاهش رو با اشتها بین غذاها گردوند..
_هر 3تاش خوشمزه به نظر میاد
جـــــون من ؟؟؟؟؟!!!!!! یعنی االن داره از ظاهر غذایی که من پختم تعریف می کنه ؟
با ذوق لبخندی زدم..
رهام_ خورشت بکش واسم
لبخندم پررنگ تر شد  ..می دونستم ممکن نیست از قرمه سبزی بگذره..
به همون مقدار که خواست واسش برنج کشیدم و بعدشم خورشت ریختم روش..
دستش به سمت قاشق چنگال رفت و همون طور که قاشق رو پر از برنج می کرد پرسید:
_خودت ناهار خوردی ؟
لبامو با زبون تر کردم..
_نه
به صندلیه کناریش اشاره کرد..
_پس بشین بخور
نگاه متعجبم رو به پشتش دوختم..
_با شما ناهار بخورم ؟!
_مشکلی داره ؟ چیز عجیبی گفتم ؟!
سرمو به طرفین تکون دادم  ..مشکلی که نداره ولی چیز واقعا عجیبی گفتی  ..از طرفیم من روم نمیشه
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با تو غذا بخورم..
_نه مشکلی نداره
_ پس بشین دیگه
سرم رو زیر انداختم و با کم رویی گفتم:

_من گشنم نیست  ..بعداً خودم تنها می خورم
_ _ولی من نمی خوام تنهایی ناهار بخورم  ..اصال تو چه مشکلی با من داری ؟ تابه حال شده یه بار یه
چیزی بگم مخالفت نکنی ؟ خوشت میاد باهام بحث کنی ؟
سریع سرم رو به نشونه ی منفی تکون دادم  ..رهام یکم روی صندلیش چرخیده بود تا بتونه من و ببینه ..
_نه به جون خودم اصال اینطور نیست
نیش خندی زد..
_خیله خب حاال قسم نخور  ..بیا بشین اینجا
دوباره به صندلی کناریش اشاره کرد..
خجول سرم رو زیر انداختم..
_اما..
نفسش رو کالفه بیرون داد و از جاش بلند شد و رفت پشت سرم ایستاد  ..قبل از اینکه بخوام تعجب کنم
دست هاش روی شونه هام نشست و من رو به سمت جلو هول داد  ..همون صندلی ای که گفته بود بیرون
کشید و به شونم نیرو وارد کرد و مجبورم کرد بشینم  ..واااای دوباره همون طوری شد  ..دوباره قلبم داره
دیووونه وار می زنه ..
خودش دوباره روی صندلیش نشست و به من که پوست صورتم از شدت داغ بودن به گزگز افتاده
بود نگاه کرد..
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_یه چیزی بکش واسه خودت بخور
آب دهانم و به سختی فرو دادم و سرم رو زیر انداختم  ..دستم رو دراز کردم و یکم برنج کشیدم و
یه پای مرغ هم برداشتم..
ناهار رو در سکوت خوردیم  ..البته اگه بخوایم تپش های بی قرار قلب من رو نادیده بگیریم!
خدا می دونه چقدر ذوق کردم ازاین که می تونم ناهارم و تنها نخورم  ..ولی خب چون هم سفرم رهام بود
تاحد زیادی خجالت می کشیدم..
صبح که داشتم غذا می پختم یادم افتا نازگل و هنوز ندیدم  ..یه زنگ زدم بهش ببینم رفته شیراز یا نه که
گفت امروز ساعت  7میره  ..می خوام اگه شد رهام و راضی کنم برم دیدنش  ..هرچند خیلی از رهام
خجالت می کشم ولی نازگل واقعا واسم مهمه..
من از بچگی با نازگل اشنا شدم  ..از حدود  4_ 3سالگی  ..مامانم  5سالم که بود مرد  ..بیماری قلبی داشت
و بابامم نتونست پول عملش رو دربیاره  ..ولی بابام خدابیامرز همه کاری کرد  ..از اون وقت که مامانم مرد
بعضی شبا می رفتم خونه ی نازگل که همسایمون بود می خوابیدم  ..اون وقتا خانوم جون هنوز شمال
زندگی می کرد و فقط می تونست ماهی یبار بهم سربزنه  ..منم تایه سال هفته ای  3بار یا بیشترو خونه ی
نازگل می خوابیدم  ..تا این که دیگه خانوم جون اومد تهرون و دیگه با ما زندگی کرد  ..بعد از اینکه خانوم
جونمم مرد رفتم با نازگل و خانوادش زندگی کردم  ..حدود  4ماهی اونجا بودم که بابای نازگل از مادرش
جدا شد و معلوم شد عاشق یه زن دیگه شده  ..منم نخواستم یه خرج اضافی و یه زحمت رو دوش
ساغرخانوم یا همون مامان نازگل باشم واسه همین رفتم خونه ی عمو اینا زندگی کردم  ..خالصش کنم
نازگل مثل خواهره واسم..
بعد از ناهار مثل همیشه میز و جمع کردم و ظرفا رو شستم و بعد از این که یه دستی به سر و روم کشیدم
رفتم اتاق رهام تا ازش اجازه بگیرم برم دیدن نازگل..
روی تختش نیم خیز شده بود و به من خیره  ..وای کاش این جوری نگام نمی کرد االنه که قلبم دوباره
دیوونه بازی دراره  !..آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو زیر انداختم  ..همون طور که دستام رو به بازی
گرفته بودم با استرس گفتم:
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_ببخشید  ..اوممم  ..راستش ..

دوباره آب دهانم رو فرو دادم و لبام با زبون تر کردم :
_می دونم خیلی پروییه ولی خواهرم  ..یعنی دوستم  ..می دونین یه چیزایی تو مایه های نقشی که آقا راشا
تو زندگی شما داره  ..یه همچین کسی توی زندگیه من  ..این ادم بعد از  1سال اومده تهران و امروز قبل
از ساعت  7پرواز دارن به شیراز  ..می خواستم اگه میشه  ..اومم  ..خب  ..اگه اجازه بدین برم دیدنش
سرمو باال اوردم و نگاش کردم تا ببینم نظرش چیه..
لبخندی محو مهمون لباش بود و چشماش داشت می خندید  ..حتما واسه لحن مسخره ی منه!!
سری تکون داد و لباش از هم باز شد و گفت:
_من امروز باید برم شرکت دوباره توهم می رسونم  ..ساعت  6333میام دنبالت  ..فقط دینا حمومم و
همین االن اماده کن که باید ساعت  4333شرکت باشم
با یه عالم سپاس نگاهش کردم و سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم..
_چشم

وای فک کنم کم کم دارم عاشق این بشر می شم  ..یعنی ممکنه واقعا قضیه ی این همه کوبش بی قرار
قلبم
این باشه ؟؟
بعد از اینکه حموم و لباساش و اماده کردم رفتم اتاقم و اماده شدم و بعد از پوشیدن چادرم منتظر توی
هال
نشستم ..
سرم پایین بود و ذهنم مشغول احساساتم  ..یعنی من واقعا رهام و دوست دارم ؟ نه بابا این غیـــرممکن!
چون رهام همیشه سرد بوده و منم تا یه حدی زیاد بهم محبت نمیشه این کاراش خیلی واسم تازگی داره و
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باعث میشه قلبم بی قرار بشه..

با شنیدن صدای قدم های رهام که از پله ها پایین میومد سرم رو باال بردم و نگاهش کردم..
برای چند لحظه نفس تو سینم حبس شد و حس کردم همه چیزم چشم شده و فقط رهام هست تا بتونم
ببینمش..
یه کت و شلوار مشکی با یه پیرهن دودی پوشیده بود  ..وای خیلی نازه ! دلم می خواد بغلش کنم و دوباره
طعم آغوشش رو احساس کنم..
سرم رو محکم به  1طرف تکون دادم  ..ااااه لعنتی این فکرا چیه من می کنم ؟؟ خاک تو سر بی جنبت کنن
دینا آدم باش!
با پایین اومدنش از پله ها از جام بلند شدم و به سمتش رفتم..
رهام _ اماده ای ؟
پ ن پ  ..اخه مردم بعضی وقتا یه سواالیی می پرسن آدم می خواد بزنه تو سر خودش..
_بله امادم
از سرتاپام رو نگاه کرد و لباش کج و کوله شد..
_واقعا می خوای این طوری بیای ؟
نگاهی به خودم انداختم..
_مگه مشکلی داره ؟
پوفی کشید و نگاش و ازم گرفت..
_بحث کردن با تو فایده نداره  ..بریم
پشتش و بهم کرد و جلو تر از من گام برداشت..
زبونم و تا تهش دراوردم و چشام و واسش لوچ کردم  ..ایــــــش پررو خیلی تیپم خوبه  ..لوس!..
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تو ماشین روی صندلی جلو خزیدم و درو به آرومی بستم  ..رهامم ماشین و روشن کرد و در همون حال
که رانندگی می کرد گفت:
_کجا قرار گذاشتین ؟
_کافه ( )..آدرسش رو می دونین یا الزمه آدرس بدم ؟
_نیازی نیست خودم بلدم
_بله
در طول راه تا رسیدن به مقصد حتی ظبط رو هم روشن نکرد و سکوت مطلق بود..
جلوی در کافه ماشین از حرکت ایستاد..
نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به رهام انداختم ..
_واقعا ممنون که اجازه دادید بیام ،و رسوندینم
واقعا تشکرم از ته ته دلم بود  ..خیلی با این اجازش خوش حالم کرد..
رهام سری تکون داد و گفت:
_قبل از این که بری شمارت و بهم بده
_شماره ی موبایلم ؟
همون طور که موبایلش رو از جیب کتش در میاورد سرش و آورد باال و یه جوری نگام کرد انگار
داره یه عقب افتاده رو نگاه می کنه!!
_شما خونه داری ما خبر نداشتیم ؟ یا مثال شرکتی کارخونه ای چیزی داری احیاناً
اصال این بشر دست خودش نیستــا نمی تونه حتی یه روزم که شده آدم و مسخره نکنه!..
نفسمو پوف مانند بیرون دادم و شمارم و بهش دادم..
_ببخشیا ولی می تونم بدونم واسه چی شمارم و گرفتین ؟
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_که هروقت رسیدم بهت زنگ بزنم بیای دم در یا اگه نتونستم خودم بیام دنبالت بهت خبر بدم کس
دیگه
ای رو فرستادم
سرم و تکون دادم و بعد از خداحافظی از ماشینش پیاده شدم و وارد کافه شدم..
نگاهم رو دور تا دور به دنبال نازگل گردوندم که روی یکی از صندلی ها پشت میز دیدمش  ..لبخندی
پهن روی لبم نشست و به سمتش قدم برداشتم  ..دلم خیلی واسش تنگ شده بود و پاهام از شدت هیجان
می لرزید  ..نازگل سرش پایین بود و هنوز متوجه حضور من نشده بود..
جلوی میزش ایستادم و با همون لبخند گل و گشاد و چشمایی که اشک درش حلقه زده بود نگاهش کردم
..

انگار متوجه حضورم شد که به ارومی سرش رو اورد باال و زل زد تو صورتم..
_دیـ دینا ؟ خودتی ؟
اشک توی چشماش جمع شد  ..چشمام و بستم و خندیدم..
_پ ن پ عممه
از جاش بلند شد و با یه لبخنده گنده رو لباش به سمتم اومد و محکم منو در اغوش کشید..
_واااای دختر چه ناز شدی  ..چقد خانوم شدی!!
خندیدم و محکم فشارش دادم..
_من همیشه خانوم و ناز بودم
ازم جدا شد و ضربه ای به پشتم زد..
_ببین جنبه نداری ازت تعریف کنم

270

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

خندیدم و صندلی رو عقب کشیدم و همون طور که روش می نشستم گفتم:
_دیگه با جنبه ترازمنم هست مگه ؟؟ این حرفه تو می زنی دختر ؟
خندید و روی صندلی رو به روی من نشست  ..بعد از احوال پرسی و بروز دل تنگیامون نازگل گفت:
_راستی دینا این پسره سهراب پسره نغمه خانوم
_خب ؟
_هیچی دیگه اصال یه جوریه  ..گفتم بهت که حس می کنم نگاهاش ناپاکه
کالفه نفسم رو بیرون دادم..
_تو زیاد ازاین فکرا می کنی
_اه گم شو دینا  ..دارم راست می گم  ..تا منو می بینه که نیشش باز می شه شروع می کنه به گفتن این
جوکای آبکیه و بی مزش  ..منم باید بدبختانه بخندم به زور
زدم زیر خنده..
_حاال یه بار شانس در خونت و زده و یکی عاشقت شده ببین چقدر شاسکولی!
_برو گم شو دینا  ..عاشقم شده ؟؟ یارو ازاین عیاشا و زن بازای حرفه ایه تا یه دختر خوشگل و حتی
زنای جوون شوهر دار و می بینه خوشگل باشن نیشش باز می شه و آی جنتلمن می شه اون وقت جلو ننه
باباش اخالقش از خره تازه زائیده هم بدتره
خندم شدت گرفت و دستمو گرفتم جلو دهنم..
_خر تازه زائیده دیگه چه صیغه ایه ؟؟
خندید..
_چه می دونم بابا یهو اومد منم پروندمش دیگه  ..خالصه بگم پسره خیلی نچسبه  ..ابروهاشو که برداشته
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ازاون مدل نخیا  ..ماتیک و پنککم که می زنه  ..یعنی مدل موش تو حلــــــــق من دینا  ..من تو کف
موهای این بشرم یعنی  ..حاال منو بیخیال خودت چه خبر ؟
قلبم محکم تر از قبل به سینم کوبید و لبخند از روی لبام ماسید..
دلم می خواست همه چی و باهاش در میون بزارم ولی نمی شه  ..یعنی فعال نمی شه  ..روم نمی شه وقتی
جلوم نشسته و اینقدر حالش خوبه بزنم تو حالش  ..شاید یه وقت دیگه..
_هیچی سالمتی
خواست حرفی بزنه که گوشیم زنگ زد  ..سریع موبایلم رو تو کیفم دراوردم و جواب دادم..

_الو بله ؟
_دینا ؟ من دارم میام دنبالت تک که زدم دم در باش
ضربان قلبم تند تر شد  ..فکر نکنم تا حاال صداش و از پشت گوشی شنیده بوده باشم..
_چـ چشم
و صدای بوق که نشون دهنده ی قطع شدن گوشیه رهام بود..
_کی بود ؟
همون طور که تکه ای از کیک شکالتی ای که گلی ( نازگل ) سفارش داده بود و گاز می زدم جواب دادم..
_رئیسمه  ..گفت می خواد بیاد دنبالم
با ناراحتی نگام کرد..
_چقد زود  ..ساعت هنوز 5
شونه ای باال انداختم..
_حتما کارش زودتر تموم شده
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با اخم نگاهم کرد..
_چقدرم که تو ناراحتی انقدر زود داری میری

_خب چیکار کنم می گی ؟ بشینم این وسط صورتم چنگ بندازم ؟؟!
با حرص ایشی کشید و روشو کرد اون ور  ..گاز دیگه ای به تکه کیک بریده شده زدم و پشت بندشم
جرعه ای از نسکافم نوشیدم..

همون طور که می لمبوندم گفتم:
_هنوزم که مثل قبلنا بچه بازی درمیاری و قهر می کنی
جوابی نداد  ..با بلند شدن صدای گوشیم دستم به سمت گوشیم رفت که سریع قطع شد..
با ناراحتی به نازگل نگاه کردم..
_دیگه باید برم گلی خانوم نمی خوای آشتی کنی ؟
جواب نداد  ..نفسم رو کالفه بیرون دادم  ..خم شدم و نرم گونش رو بوسیدم که لبخند زد..
_دیدی خندیدی  ..این دفعرو من حساب می کنم بار بعدی با تو ایشاال
با حرص نگام کرد..
_من دعوت کردم پس منم حساب می کنم
بعد از چونه زدن و اینا اخرشم گلی موفق شد و هزینه رو پرداخت کرد..
سریع از کافه بیرون زدم و به دنبال ماشین رهام نگاهم رو دور و اطراف گردوندم  ..با دیدن ماشینش
لبخندی روی لبم نشست و تندی به سمت ماشین دوئیدم و روی صندلیه جلویی جا گرفتم..
_سال ببخشید دیر کردم
همون طور که به نیم رخ جذابش نگاه می کردم این جمله رو به زبون اوردم که جوابی نداد و منم دیگه
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تا رسیدن به خونه سکوت کردم..
****

این یه هفته ای که رها نبود خیلی سریع گذشت ولی من هنوزم با احساساتم کنار نیومدم  ..رهام مهربونم
فقط  0روز نصفی عمر کرد و دوباره برگشت به همون رهام قبلی با این تفاوت که دیگه حداقل جواب
سالمم و با سر میده ..همینم خودش یه پیش رفته بزرگه!..
ایدا هم زنگ زد و قرار شد این 3روز اخر هفته رو تو شمال تو ویلی ایدا اینا بگذرونیم  ..مطمئنا که
نه ولی به احتمال  11درصد می خواد بین من و رهام و بهم بزنه  ..خخخخخ ! بدبخت خبر نداره بین منو
رهام به طور طبیعیش هم بهم ریختست!
یه چیز جالب دیگه هم کشف کردم  ..راشا از وقتی رها رفت مشهد فقط  1بار ناهار اومد این جا
درصورتی که در وضعیت عادیش هفته ای  5بار و اینجا بود حداقل  ..عجیبه نه !؟
االن  3شنبست و ساعت  01شبه من هنوز نخوابیدم  ..فکر کنم به خاطر استرس فرداست که باید بریم
شمال ..وقتی رها اومد و دیدمش تازه فهمیدم چقدر دوسش دارم و دلم واسش تنگ شده بود!..
توی جام غلطی زدم  ..واسه  5شنبه نمی تونم برم دانشگاه این خیلی بده  ..ولی خب کاریشم
نمی شه کرد..
پتو رو تا زیر گردنم باال کشیدم واروم اروم به خواب رفتم..
****
با بلند شدن صدای زنگ موبایلش از خواب بیدار شد و با تنبلی در جایش غلطی زد و خواب الود گفت:
_اااخ نمازم
از جایش برخاست و با چشمانی نیمه باز به سمت دستشویی رفت و پس از وضو چادر به سرکرده ایستاد و
نمازش را بست  ..پس از پایان نماز به سمت کمدش رفت و مانتوی مشکی رنگی که به تازگی به همراه
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رهام خریده بودند را همراه با شلوار کتان هم رنگش برداشت و روسری سیلک مشکی رنگ گران قیمتش
را تا همراه با مانتو شلوارش ست کند..

حوله اش را برداشت و به سمت حمام رفت  ..تمام چیز هایی را که با رهام خریده بود را شب قبل در
چمدانی که رها به او قرض داده بود گذاشته و فقط همین یک دست را جاگذاشته بود تا در راه بپوشد..
وارد حمام شد و حوله را به جالباسی پشت در اویزان کرد..
آب را تنظیم کرد و زیر دوش ایستاد و چشمانش را بست  ..به شدت استرس داشت  ..امروز قرار بود
ایدا و یکی از نزدیکانش را که همراه با خود میاورد ببیند و به این خاطر بیش از حد مضطرب بود..
پس از شستن سر و بدنش با حوله بدنش را پوشاند و از حمام خارج شد  ..به سمت در اتاقش رفت و
دستگیره را باال و پایین کرد تا از قفل بودن در مطمئن شود  ..پس از اطمینان خاطر به سمت میز توالت
رفت و جلوی آینه ایستاد  ..لبخندی به خود زد..
_من خوشگل ترم یا ایدا ؟
اخم هایش را در هم کشید..
_خب معلومه ایدا
با حرص ایشی کشید و نگاهش را از آینه گرفت..
_مهم اینه که رهام دوستش نداره  ..قیافه مهم نیست اخالق مهمه که این دختره کال اخالقیاتش تعطیله!
موهایش را خشک کرد و پس از برس کشیدن و گیس کردن لباس های همیشگی اش را پوشید و سعی
کرد
به آن روز که رهام درمورد لباس این گونه نظر داده بود نیندیشد..
پله هارا پایین رفت و وارد اشپزخانه شد  ..مرغ هایی را که از شام دیشب اضافه امده بود را همان شب
ریش ریش کرده بود تا امروز راحت تر باشد  ..مرغ را به همراه خیارشور و گوجه درون نان سادویچی
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جای داد و هرکدام از ساندویچ ها را داخل زر ورق پیچید..
پس از اتمام کار ساندویچ ها میز صبحانه را چید و به طبقه ی باال رفت تا رها را بیدار کند..
بدون این که در بزند داخل شد و به رها که به زیبایی آرمیده بود چشم دوخت..
_ماشاال چقدر نازه!
لبخندی زد و کنار تختش زانو زد و از همان اول محکم تکانش داد  ..فقط این طور بیدار می شد راه
دیگری نداشت..
_رهــــــــااااا  ..رهـــــا  ..خانــــــوم  ..هــــــــــــــــوی رها پاشو دیگه می خوایم بریـــــم
به ارامی پلک هایش را گشود و با تنبلی در جایش غلطی زد ..
_می خوام بخوابم
کالفه نفسش را بیرون داد..
_من دارم می رم داداشت و بیدار کنم اگه گفت چرا رها سر سفره نیست خودت باید جوابشو بدیا
چشمانش را باز کرد و نگاه سبزش را با حرص به دینا دوخت..
_لـــــــــــــــــــــــوس
خندید..
_نظر لطفتونه  ..تا من میرم اقا رو بیدار کنم اگه می شه تو هم اقا راشا رو بیدار کن
_باشه تو برو من راشا رو بیدار می کنم
_ممنون عزیزم
از اتاق رها خارج شد و به سمت اتاق رهام گام برداشت  ..مقابل در ایستاد و صدایی صاف کرد  ..دست
گره خرده اش را باال برد و ضربه ای به در وارد کرد که جوابی نشنید  ..نفس عمیقی کشید و وارد
اتاق شد..
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کنار تخت رهام ایستاد و با لبخندی محو اما نگاهی پر از حسرت به مرد جوانی که آرام تر از همیشه
خوابیده بود چشم دوخت..
کنار تختش زانو زد و به ارامی نامش را به زبان اورد..
_آقا رهام  ..آقا
جوابی نداد  ..دستش را جلو برد و خواست روی شانه اش بگذارد و تکانش دهد که میان راه گره خورد..
سرش را زیر انداخت دست گره خورده اش را عقب کشید..
لبانش را بازبان تر کرد و باری دیگر صدایش زد..
_اقـــا اقــــــــا اقـــــــارهام  ..بیدار شید باید بریم
چشمانش را باز کرد و نگاه خواب الود و خاکستریش را در نگاه قهوه ای دینا دوخت..
با صدایی ارام و خواب الود گفت:
_تو برو منم یکم دیگه میام می خوام برم حموم
_حمامتون رو اماده کنم ؟
_نیازی نیست قصدم فقط یه دوش کوتاهه
_هرجور شما بخواین
و بدون حرف دیگری از اتاق خارج شد..
رها به ارامی و پاورچین پاورچین به سمت تخت راشا رفت و کنار تختش ایستاد..
لبخندی بدجنسانه روی لب هایش نشست و همان طور که موهای طالییش را پشت گوش می زد خم شد
و جیغ نسبتاً بلندی را در گوش راشا کشید..
مرد جوان با ترس از جا پرید و با وحشت دور تا دور اتاقش را نگاه کرد..
_چــ ــی شـ شـده ؟؟؟!
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رها صاف ایستاد و پقی زد زیر خنده و همان طور که شانه هایش از شدت خنده باال و پایین می شد و
شکمش را گرفته بود گفت:
_واااای راشا خـــــــیلی اسکولی
مرد جوان با حرص به رها که می خندید چشم دوخت  ..تازه فهمیده بود قضیه از چه قرار است..
دندان قورچه ای کرد و عصبی گفت:
_رها خودت و مرده بدون
خنده اش شدت گرفت..
_اگه تونستی بگیریم خودم و مرده میدونم
و خواست پا به فرار بگذارد که مچش توسط دست راشا اسیر شد و به سمت او کشیده شد..
از آن جایی که امادگی نداشت سکندری خورد و روی تخت در آغوش راشا افتاد  ..به طوریکه فاصله
صورتشان از یک دیگر حتی کمتر از  4سانت بود..
فصل 01
لبخند از روی لبش ماسید و نگاهش را در چشمان خوش رنگ راشا دوخت  ..آب دهانش را به سختی
فرو داد  ..قلبش دیوانه وار می کوبید  ..نگاه راشا از روی چشمان سبز رنگ رها روی لب هایش لغزید
چشمانش را بست و حس کرد برای لحظه ای نفس کشیدن را فراموش کرده است..
قبل از اینکه حس های مردانه اش فعال شود مچ رها را رها کرد و همان طور که نگاهش را به جای
دیگری می دوخت به ارامی گفت:
_فعال حسش نیست حالت و بگیرم  ..بعدا تالفی می کنم
رها که نفسش به شماره افتاده بود سریع از آغوش راشا بیرون امد و کنار تخت ایستاد و با تته پته
گفت:
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_باشه اگه تو تونستی تالفی کن
و بدون حرف دیگری سریع از اتاق بیرون رفت..
دینا صندلی را برای رها و راشا عقب کشید و خودش عقب ایستاد..
راشا_دینا رهام خوابه هنوز ؟
_نه رفتن حمام
سری تکان داد و نیم نگاهی به رها که خجول سرش را زیر انداخته بود انداخت و اتفاقات دقایقی
پیش را به خاطر اورد  ..دوباره خطاب به دینا گفت:
_من میرم ببینم اماده شده یانه
_نیازی نیست شما برید خودم میرم
راشا خواست مخالفت کند که صدای رهام شنیده شد..
_کجا می خواید برید ؟
دینا به سمتش برگشت..
_آقا راشا می خواستن شما رو صدا بزنن گفتم من این کارو می کنم
سری تکان داد و به سمت میز رفت  ..دینا سریع مبل را عقب کشید و پشتش ایستاد و رهام به ارامی
پشت میز نشست..
رهام_ دینا صبحانه خوردی ؟
به یاد دفعه ی قبل که با رهام ناهار خورد افتاد  ( ..خدایا منو ببخش ولی این دفعه رو مجبورم دروغ بگم)
دینا_ بله
_داری راست می گی دیگه ؟
آب دهانش را به سختی فرو داد:
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_بله
تا پایان خوردن صبحانه دیگر کسی حرف نزد..
رهام همان طور که از جا برمیخاست گفت:
_دینا زود میزو جمع کن و چمدونت رو بیار که بزاریم تو ماشین و راه بیفتیم
_بله
نگاهی به رها انداخت و خطاب به دینا گفت:
_چمدون رها هم بیار
_چشم
و پس از بلند شدن همه میز را جمع کرد و ظرف ها را شست و به اتاق باال رفت تا دستورات رهام را
انجام دهد  ..جلوی آینه ایستاد و نگاهی به خودش انداخت  ..در اتاق را قفل کرد و سپس لباس کارش
را با لباس های جدید تعویض کرد و جلوی آینه ایستاد تا روسریش را لبنانی ببندد..
روسریش مشکی بود و بلند وروی آن طرح های قرمز و گَه گاهی هم سفید میامد  ..آرایشش را در یک
فرمژه خالصه کرد و پس از سر کردن چادر نو و سیاهش چمدانش را که چرخدار بود برداشت و از پله
ها پایین برد و جلوی در ورودی هال گذاشت و سپس به اتاق رها رفت تا چمدانش را پایین ببرد..
رها مانتویی آبی رنگ با شال و شلواری سفید پوشیده بود و آرایشش هم یک ماتیک صورتی رنگ بود
..لبخندی به چهره ی رها زد و گفت:
_چه خوشگل شدی
خندید..
_پس خودتو چی می گی ؟ هم خوشگل شدی و هم شیک  ..شدی مثل خانومای محجبه ی ثروتمند
دینا خندید..
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_واقعاً ؟
_اره به جون خودم
سپس به سمت میز توالتش رفت و یکی از شیشه های ادکلنش را برداشت و مقداری از آن را روی دینا
خالی کرد..
رها_ حاال بهترم شدی
دینا لبخندی زد:
_ممنون عزیزم  ..اومدم تا چمدونت روببرم
رها سری تکان داد و به چمدانش که گوشه ی اتاق بود اشاره کرد..
_اونجاست  ..ممنون
_خواهش می کنم وظیفمه
خوشبختانه این یکی هم چرخدار بود  ..دسته ی چمدان را گرفت و از اتاق خارج شد..
پس از گذاشتن چمدان رها کنار چمدان خودش  ،کفش چرمی و پاشنه دار سیاهش را پوشید و از خانه
خارج شد..
به رهام که کنار ماشینش ایستاده بود نگاه کرد..
رهام_ چمدونا رو اوردی پایین ؟
_بله
به ماشینش اشاره کرد..
_بشین تو ماشین  ..من میرم چمدونارو بیارم
_بله
_جلو هم بشین  ..راشا خودش با ماشین جدا میاد رها هم با اون میاد
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_چشم
مرد جوان نگاهش را از باال تا پایین دینا لغزاند..
_میخوای با این لباسا بیای ؟
به یکباره عصبانیت به سمتش هجوم اورد و اخم هایش را در هم کشید  ..بهترین تیپش را زده بود و
رهام باز هم می خواست عیب جویی کند  ..بی اراده به تندی جواب داد:
_اینا رو خودتون واسم خریدید و بهترین لباسامم هست
_منم نگفتم بده ولی یه ذره برای تو راه زیادی رسمیه!
_همه ی چیزایی که واسم خریدید مجلسیه و برای جاهای رسمیه

رهام با حرص نفسش را بیرون داد:
_خودت چیز دیگه ای نداری ؟
_چرا همون چیزایی که تو خونه می پوشم  ..می خواید اونارو تنم کنم ؟؟
رهام عصبی دستی بین موهایش کشید و لبانش را با زبان تر کرد:
__واقعا که
و بدون گفتن چیز دیگری وارد خانه شد  ..دخترک لبخندی پیروزمندانه بر لب نشاند و روی صندلیه
جلویی ماشین نشست..
_تا تو باشی نخوای هی از من عیب بگیری  ..ایـــــــــــش
پس از جا دادن چمدان ها در ماشین راشا  ،همگی سوار ماشین شدند و به سمت شمال حرکت کردند..
دینا و رهام در یک ماشین و رها و راشا هم در یک ماشین..
هنوز چیزی از نشستنشان در ماشین نگذشته بود که صدای موبایل رها بلند شد  ..موبایلش را از کیفش
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دراورد و به صحفه اش چشم دوخت  ..اس ام اسی از طرف بهرام بود  ..نیم نگاهی به راشا که به جاده
چشم دوخته بود انداخت و اس ام اس را باز کرد..
بهرام_ سالم خانومی بیداری ؟
از واژه ی " خانومی " لبخندی محو روی لب هایش نشست  ..جواب داد:
_سالم  ..اره بیدارم
هنوز چند ثانیه نشده بود که دوباره صدای موبایلش بلند شد و در دستش لرزید:
_وااای رهابانو چه سحر خیز شده  ..دانشگاه داری مگه ؟
_اره دارم ولی نمیرم امروزو
_خدایی نکرده مریضی ؟
لبخدش پررنگ تر شد ..
_نه دارم میرم شمال
_به سالمتی  ..چه زود  ..هنوز که تازه برگشته بودی  ..ایرادی نداره اینقدر غایبی بخوری ؟
_ایراد که داره ولی خب چاره ای نیست
__با کیا میری ؟
_داداشم و پسرخالم و زن داداشم
_خوش بگذره  ..فقط یه سوال پسرخالت ازدواج کرده دیگه ؟
برای لحظه ای وجو راشا را فراموش کرد و با صدا خندید که راشا متعجب نگاهش کرد:
راشا_ چی می خونی انقد سر کیفی ؟
با تته پته گفت:
_جـ جوک می خونم
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_چه جوکی ؟ بلند بخون ما هم بفهمیم
لبانش را با زبان تر کرد:
_زشته ( ..آب دهانش را قورت داد)  ..نمی تونم بخونم واست
راشا مشکوک نگاهش کرد..
_ واقعا ؟
_اره
****
"دینا "
تو ماشین رهام نشستم و به صدای دل انگیز شکمم گوش میدم  ..به شدت گشنمه  ..یه جورایی افتادم
به غلط کردن که به رهام گفتم صبحونه خوردم  ..با بلند شدن صدای دوباره شکمم سریع به رهام که
اونم به من نگاه می کرد چشم دوختم  ..خـــــاک تو سرم این بار صداش خیلی شدید بود  ..با خجالت و
هول
گفتم:
_به جونه خودم شکمم بود
با این حرفم رهام یه خورده نگام کرد وبعد پقی زد زیر خنده  ..وااااه چرا می خنده ؟؟!
متعجب نگاهش می کردم که متوجه چال روی گونش شدم  ..قلبم دوباره پارتی راه انداخت و دلم لرزید..
چه ناز می خنده ! دلم نمیاد نگام و ازش بگیرم  ..لبخندی محو روی لب هام نشست و با حالتی خاص
نگاهشکردم که میون خنده گفت:
_وای دختر خیلی با نمکی!
صورتم داغ شد و لبخند از روی لبم ماسید  ..االن رهام به من گفت با نمک ؟؟!
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ازم تعریف کرد ؟؟ واقعا ؟؟؟! لبم رو به دندون کشیدم و دستم رو روی سینم گذاشتم  ..این حس..
این حس چیه ؟ اگه عشق نیست پس چیه ؟ یعنی من واقعا عاشق رهام شدم ؟؟!! با تمام وجود می خوام
این
یه دروغ باشه ! یه دروغ..
نگاهم رو از رهام گرفتم و همون طور که خم می شدم یکی از ساندویچای مرغ رو از توی پاکت جلوی
پامدرارم پرسیدم:

_بهتون ساندویچ بدم ؟
نیم نگاهی بهم انداخت  ..هنوز ته مونده ای از خنده روی لبش بود..
_ساندویچ چی ؟
_مرغ
_ فعال سیرم  ..به رها و راشاهم ساندویچ دادی دیگه ؟
چه سواالیی می پرسه  ..فکر کن ندم..
_بله
سری تکون داد و چیزی نگفت  ..مقداری از ساندویچ رو از زر ورق درآوردم و با ولع گاز زدم..
اومـــــــــــم عالیه ! هنوز اون یکی و قورت نداده گاز دیگه ای هم به ساندویچ زدم  ..وای خیلی
خوشمزست همون طور که می جویدم سنگینیه نگاه رهام رو روی خودم حس کردم  ..سرم رو به سمتش
چرخوندم و پرسشی نگاش کردم  ..همون طور که دهنم پر بود پرسیدم:
_چیزی شده ؟
نچ نچی کرد و روشو ازم گرفت..
_واقعا بی کالسی  ..نه تنها مثل یک خانوم غذا نمی خوری بلکه با دهن پر حرفم می زنی  ..اصال هم
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واست مهم نیست االن یه مرد پیشت نشسته
اخم ظریفی رو پیشونیم نشوندمو نگامو از گرفتم  ..ایـــــــــش  ..خیلی هم شیک و باکالس غذا
می خورم  ..پسره ی پررو!
حدود  0ساعتی بود حرکت کرده بودیم که رهام گفت:
_ دینا ؟
_بله ؟
_ گشنمه
_ساندویچ بدم ؟
_ هوم
سری تکون دادم و ساندویچی از پاکت دراوردم و به سمتش گرفتم:
_بفرمائید
نیم نگاهی بهم انداخت و نفسش رو کالفه بیرون داد..
__به نظرت من حین رانندگی می تونم چیزی بخورم ؟
متعجب نگاش کردم..
_پس..
پوفی کشید و با لبخند مسخره ای نگام کرد ..
__پس خودت دهنم کن
با حرص نگاش کردم و لب پایینیم رو به دندون کشیدم  ..سرشو برگردوند و نگام کرد..
__چرا اینطوری نگام می کنی گفتم دهنم کن  ..خیلی معنیش سخته و غیرقابل فهمه ؟
با حرص نفسم رو بیرون دادم و نیمی از ساندویچ رو از الی زرورق بیرون اوردم و تکه ای ازش کندم..
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_شما هنوز  0ساعته صبحانه خوردید  ..چه زود گشنتون شده
با حرص صحبت می کردم..

نیم نگاهی بهم انداخت..
_تازگیا خیلی غر میزنیا  ..فقط همون کاری که بهت گفتم و بکن
لقمه ای که از ساندویچ کنده بودم و به سمت دهنش گرفتم..
_دستات تمیزن دیگه ؟
لبخندی شرورانه روی لبم نشست..
_مطمئن نیستم
با حرص و تاسف نگاهم کرد و دهنش رو باز کرد  ..منم نامردی نکردم و لقمه رو چپوندم تو
حلقش  ..به سمتم برگشت و همون طور که عصبی نگام می کرد خواست حرفی بزنه که متوجه شد
دهنش تا بیخ پره  ..زدم زیر خنده  ..قیافش خیـــــــــلی با نمک شده ! می خوام لپشو بکشم!!
تند تند لقمش و جوید و بعد از قورت دادنش با حرص صداش رو باال برد..
__دینا می میری یکم تو کارات ظرافت به خرج بدی ؟؟؟ تو چرا اصال یکمی موقر و متین نیستی ؟
نمی تونی یکم بیشتر دخترونه رفتار کنی ؟؟!
سرم رو زیر انداختم و نیشم باز تر شد..
_می خندی ؟ جواب منو بده  ..اگه به ایدا گفته بودم بهم لقمه بده اینقدر با ظرافت و دقت کار می کرد و
با
ناز و کرشمه لقمه رو می زاشت دهنم که اندازه نداره
با اوردن اسم ایدا از زبون رهام اونم درحالی که مقایسمون می کرد  ،حسادت به سمتم هجوم اورد و با
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_اولندش که ایدا ایداست دینا دینا  ..دومندشم من هیچ وقت تو عمرم واسه کسی ناز و کرشمه نیومدم
که
این دومین بارم باشه  ..سومندش من واسه خودمم همین جوری لقمه می گیرم  ..چارمندشم ایدا دوست
دخترتون بوده من خدمتکارتونم  ..همینم که لقمه می زارم دهنتون به زور و از ناچاریه!
با حرص به سمتم برگشت و خشمگین نگام کرد..
_به زور و از ناچاریه ؟؟ خیلیم باید از خدات باشه یکی مثل تو دهن یکی مثل من لقمه بزاره..
اگه هم ایدا دوست دختره من بوده تو هم االن زن منی  ..پس به عنوان خدمتکارم وقتی میگم غذا دهنم
کن باید بکنی و به عنوان زنمم کمی باید ناز و ادا بیای  ..مگه غیر اینه ؟؟
با خشم و عصبانیت نگاش کردم..
_به عنوان خدمتکار بله باید به دستورتون عمل کنم ولی من هرگز خودم رو زنت ندونستم که بخوام
این کارا رو انجام بدم  ..قبال بهتون گفتم دوباره هم میگم  ..من فقط برای یه نفر این کارا رو می کنم و
با تموم وجود از اینکه منو زن خودتون خطاب کنید بیزارم  ..پس لطفا دیگه هرگز از این خواسته های
بیجا از من نداشته باشید
اخم هاش رو در هم کشیده بود و نفساش بلند و صدا دار شده بود..
_این طوریاس دیگه ؟ هیچ وقت خودت و زن من ندونستی چون خودتم می دونی ادمی به پستیه تو فقط
لیاقته کنیزیه منو داره نه بیشتر
نیم نگاهی بهم انداخت..
_پس به عنوان رئیست می گم لقمه بزار دهنم  ..درست مثل یه خدمتکار نه کم تر نه بیشتر!
سینم از شدت خشم تند تند باال و پایین می شد  ..چشمام رو برای لحظه ای بستم و نفسم رو پله پله
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بیرون دادم  ..اینبار لقمه ی کوچیکتری گرفتم و با ارامش بیشتری تو دهنش قرار دادم..
نه ممکن نیست  ..امکان نداره من عاشق این ادم باشم  ..مطمئنا ازش بیزارم  ..بیــــــزار!!!..
لبام و با زبون تر کردم  ..واقعا تحمل کردنش سخته !
_ببخشید اقا
بدون این که نگام کنه جواب داد:
_ چیه ؟
_میشه برم تو ماشین آقا راشا ؟ نیم ساعت مونده برسیم ویال برمی گردم همین جا  ..مطمئنا تحمل منم
باید
برای شما سخت باشه
برگشت و خشمگین نگام کرد..
_اره تحملت خیـــــــــــــلی سخته  ..پس خفه شو تا بیشتر بتونم تحملت کنم
ناخنام و محکم کف دستم فرو کردم و دیگه تا رسیدن به خود ویال چیزی نگفتم..
****
جلوی در نرده ای سیاه رنگی ماشین از حرکت ایستاد  ..به سمت رهام برگشتم ونگاهش کردم..
_همین جاست ؟
جوابی نداد  ..با حرص نگاهم و ازش گرفتم و دست به سینه تو جام نشستم..
رهام دو تا بوق زد که پیرمردی با عجله به سمت در اومد و بازش کرد  ..به پشت سر نگاه کردم ماشین
راشا هم درست پشت سرمون بود  ..رهام ماشین رو داخل باغ برد و پارک کرد و پشت سرش هم راشا..
ماشین سفید رنگی هم همون جا پارک شده بود..
چشمام رو برای چند لحظه بستم و چند نفس عمیق کشیدم  ..نیازی به نگرانی نیست  ..نگران نباش دینا..
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هرچند رهام باهات دعوا کرده اما بازم جلوی ایدا چاره ای نداره جز این که تو تیم تو باشه  ..راشا و رها
هم که باهاتن  ..پس ما  4نفریم و اونا فقط  1نفر نیازی به هیچ نگرانی ای نیست..
چند نفس عمیق کشیدم و چشمام رو باز کردم و نگاهم رو به رهام دوختم ..
داشت نگاهم می کرد  ..آب دهانم رو به سختی فرو دادم و چندبار پلک زدم..
_چیزی شده ؟
نفس عمیقی کشید..
_هرچند درحال فعلی حتی نمی خوام ریختت و ببینم ولی بازی از همین االن شروع می شه  ..از همین
حاال باید توی نقشت فرو بری  ..حتی تو خلوت هم این قضیه فرقی نمی کنه  ..فهمیدی ؟
_بـ بله
البته به شدت ازاون قسمت که گفتی نمی خوای ریختم و ببینی بدم اومد!..
_یه چیزه دیگه ام هست که همین االن باید بهت بگم تا بعدا شوکه نشی
_بفرمائید
_این ویال بیش از  5تا اتاق داره برای همین با وجود اینکه رها و راشا و ایدا ودوستش توی اتاق
های جدایی می خوابن بازم چند تا اتاق اضافست ازاین رو من و تو باید شبارو باهم بگذرونیم
چشمام گرد شد و بهت زده نگاش کردم  ..چــــــــــــــی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!! باهم تویه اتاق بخوابیم ؟؟؟؟؟
دیگه چه خبرا ؟؟؟؟
لبامو بازبون تر کردم و معترض گفتم:
_اما
میون حرفم پرید..
_اما و اگری در کار نـیست همون که شنیدی نه من و نه تو حق هیچ مخالفتی با این قضیه رو
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نداریم  ..فهمیدی ؟؟
با ناراحتی سرم رو زیر انداختم..
_بله
_ خوبه  ..و یه چیز دیگه
دیگه چـــــــــــــی ؟؟؟؟
_بف مائید
__دفعه ی قبل واقعا بازیت بد بود  ..اندفعه دیگه نباید تکرار شه  ..می فهمی که ؟
با حرص نفسم رو بیرون دادم  ..نمی تونه ته هر جمله ایش " می فهمی ؟ " نزاره ؟؟ ادم احساس خنگ
بودن می کنه ..
_بله فهمیدم
و بدون حرف اضافه ی دیگه ای درو باز کردم و از ماشین پیاده شدم ..
با لبخندی که ناخودآگاه روی لب هام نشسته بود چشمام رو بستم و این بوی خوب رو به مشامم کشیدم ..
بوی گل های صورتی رنگی رو که اسمشون و نمیدونم  ..بوی نم  ..گوشامو کمی تیز کردم  ..صدای جیر
جیرک  ..صدای چکه ی آب  ..واااای که تو چه جای دنجی ویال خریدن واقعا عالیه!
به رهام که از ماشین پیاده شده بود و با لبخندی که چال گونه هاش رو به نمایش می گذاشت به منظره ی
پیش روش خیره بود چشم دوختم..

لبخندم پررنگ تر شد و دلم ضعف رفت  ..واقعا چه ناز می خنده ! شبیه یه بچه ای که از همه ی مشکالت
زندگی فارغه و فقط غرق موقعیت االنشه..
سرمو به طرفین تکون دادم  ..تو چت شده دینا ؟ چرا اینقدر غرق دید زدن این بشر شدی  ..تو چت شده
؟

291

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

کالفه نفسم رو بیرون دادم و نگاهم رو از رهام گرفتم  ..رها و راشا به سمتمون اومدن و کنارمون ایستادن
رهام با لبخندی دندون نما نگاهم کرد..
_خوشت میاد عزیزم ؟ واقعا هوای مطبوعیه
عزیـــــزم ؟؟ به سختی خندم رو کنترل کردم و لبخندی گل و گشاد رو لبم نشوندم..
_بله واقعا عالیه  ..عزیـــــزم
روی " عزیزم " ش به خصوص خیلی تاکید کردم..
حس کردم خندش گرفت ولی لبش رو به دندون کشید و خودش رو کنترل کرد  ..با شنیدن صدای
دلنشین
زنی که با ناز حرف می زد نگاهم رو از رهام گرفتم و به اون سمت سوق دادم..
تیشرت یقه گرد و سفید رنگی همراه با شلوار پسته ای پوشیده بود  ..واااو عجب پیشرفت بزرگی!
واقعا نسبتاً به اون دفعه عالیه!..
پشت سرش هم مردی چاهار شانه و خوش چهره با متانت و وقاری خاص قدم می زد..
ایدا_ سالم  ..خوش اومدین ..
به سمت رهام رفت و درست روبروش ایستاد ..
ایدا_ راه که خیلی خسته کننده نبود عزیزم ؟!
اخم ظریفی روی پیشونیش نشوند..
_وقتی دینا کنارمه حتی اگه تا چینم باشه خسته نمی شم
هرچند دروغ بود اما دلم گرم شد و نتیجش لبخندی زیبا بود روی لب هام  ..نباید عقب بکشم و بزارم
ایدا رهام رو تحت فشار بزاره  ..صدایی صاف کردم و به سمتشون قدم برداشتم و دستم رو دور بازوی
رهام حلقه کردم..
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لبخندی روی لب هام نشوندم و به ایدا چشم دوختم ..
_سالم ایدا خانوم  ..واقعا ممنون از این که دعوتمون کردین
به مرد چاهارشانه ای که کنارش ایستاده بود نگاهی انداختم و سپس نگاهم رو به یقش دوختم:
_سالم
سری تکون داد..
_سالم خوش اومدین
نگاهی به رها و راشا انداخت..
_شما باید رها خانوم و اقا راشا باشید  ..درسته ؟
رها و راشا_ بله
_خیلی خوش اومدین  ..هرچیزی که خواستین لطفا رودروایستی نکنید و به خدمتکارا بگید
رهام_ حتما  ..ممنون از لطفتون
_خواهش می کنم
رهام نگاهش رو به ایدا دوخت..
_این اقای جوان رو به ما معرفی نمی کنید ؟
ایدا لبخندی زد و دستش رو دور بازوی سیاوش حلقه کرد  ..واااه این یارو چشه ؟ هم خدا رو می خواد هم
خرمارو ؟
_سیاوش  ..بهترین دوست دوران کودکیم تا االن
بعد از تعارفات معمول به سمت ساختمان رقتیم و وارد شدیم  ..به محض ورودمون  4خدمتکار جلومون
صف کشیدن و کمی سرشون رو خم کردن..
ایدا_ لطفا راحت باشید و هرچی خواستید به خدمتکار ها بگید  ..اگرم از هر کدوم ناراضی بودید
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می تونین به من یا سیاوش جان بگید
رهام_ نیازی به این همه تشریفات نبود واقعا
_نیازی نیست معذب باشی
به یکی از خدمتکارا اشاره کرد..
_اتاقا رو بهشون نشون بده
زن مسن سری خم کرد و چشمی گفت..
پس از نشون دادن اتاقا رهام یکی رو که طبقه ی پایین بود و تخت  1نفره داشت با کاناپه و حمام
دستشویی انتخاب کرد..
با راهنمایی ایدا به سمت مهمان خانه رفتیم و روی مبل ها نشستیم  ..ازاونجایی که کنار رهام بودم
واکنش بدنم زیاد عادی نبود  ..تنم یخ بود و صورتم داغ و قلبم محکم می کوبید..
رهام دستش رو روی ران پام گذاشت و همون طور که به ایدا نگاه می کرد گفت:
_آقا سیاوش واقعا پسر خوبی به نظر میان بهتر نیست با هم نامزد کنید ؟
با این حرف رهام سیاوش به سمت ایدا برگشت و منتظر نگاهش کرد  ..ایدا با حرص نگاهش رو از
دست رهام که روی ران پام می لغزید گرفت و گفت:
_سیاوش نه تنها خوبه بلکه لنگش پید انمیشه ولی سیاوش واسه ی من همه کسم می تونه باشه به غیر از
همسر  ..مطمئنا خودشم همین نظر رو راجع به من داره
حواسم بیشتر از این که به حرفای ایدا باشه به دست رهام بود که روی پام می لغزید..
دستم به ارومی روی دستش لغزید و نا محسوس بدون این که بقیه متوجه بشن از روی پام برش داشتم..
با این حرکتم زودتر از اونی که انتظارش و داشتم واکنش نشون داد و به سمتم برگشت و با حرص نگام
کرد
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فصل 01

کالفه نفسم رو بیرون دادم و نگاهم و ازش گرفتم و به رهاو راشا که با نیش باز نگامون می کردن
دوختم ..
کوفت ! شماها خرکیفین االن  ..نمی دونین من بدبخت تو چه برزخیم!!
لبخندی فوق تصنعی روی لب هاش نشوند و دستش رو گرد شونم انداخت و منو که به هزار بدبختی
یواش
یواش ازش فاصله گرفته بودم به خودش چسبوند..
یعنی بمیری دینا  ..خاک تو سرت  ..مثال اومدی بهترش کنی به کل تر زدی توش رفت  ..خـــــــاک تو
سرت!!
با حرص نگاهی به رهام انداختم که با نیش باز بدجنسانه ابروهاش رو باال انداخت ..
من دارم آتیــــــش می گرم چرا کسی درک نمی کنه ؟؟؟!!!!! بابا منه بدبختم یه زنم این غول تشنم که
بهم
چسبیده یه مرده  ..طبیعیه یه اتفاقاتی تو بدنم رخ بده دیگه  ..پس چرا این گودزیال درک نمی کنه ؟؟!

با بلند شدن صدای رها همه ی نگاه ها به سمت اون برگشت..
رها_ ناهار ساعت چند آماده می شه ؟
مخاطبش رو ایدا قرار داده بود ولی خدمتکار جواب داد:
_ساعت 3
رها سری تکون داد و گفت:
_ساعت هنوز  01و نیمه  ..پس با اجازتون من میرم بخوابم
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و ازجاش بلند شد و به سمت پله ها رفت که میون راه متوقف شد و رو به خدمتکار گفت:
_راستی دستشوییتون کجاست ؟
_دنبال من بیاید لطفا
رها باشه ای گفت و دنبال خدمتکار راه افتاد  ..راشا هم بعد از رفتن رها به سمت دستشویی
سریع از جاش بلند شد..
راشا_ با اجازتون منم میرم بخوابم
با عجله و لبخندی عجیب که معنیش و نمیفهمم به سمت پله ها رفت  ..اتاق رها و راشا باالست و کنار
هم..
ناگهان فکری به ذهنم رسید  ..واااای االن یه فرصت بسی عالیه !!!! منم می گم خوابم میاد و میرم تو اتاق
و از شر رهامم خالص می شم..
لبخندی معنی دار روی لبم نشوندم..
_با اجازتون منم خوابم میاد  ..میرم بخوابم
ایدا_ راحت باش
_خیلی ممنون
از سر جام بلند شدم که رهام دستم و گرفت و همون طور که با لبخندی بدجنسانه وچشمانی براق نگاهم
می کرد گفت:
_وایسا عزیزم  ..منم خوابم میاد  ..بیا باهم بریم
یعنی به معنای واقعیه کلمه می خوام زااااااار بزنم..
لبخندی زورکی روی لب هام نشوندم و هم قدم باهاش به سمت اتاق حرکت کردیم..
در همون حال که دهانش رو به گوشم نزدیک می کرد به ارومی گفت:
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_مثل این که از چاله دراومدی افتادی تو چاه
زدم زیر خنده  ..عجیبه ! اما عجیب تر این که نمی دونم چرا بجای این که بترسم حرفش به نظرم بامزه
اومد  ..ایستاد و ازاونجایی که دستمو گرفته بود منم مجبور شدم بایستم..
متعجب تو چشمام خیره شد..
_مخت ضربه دیده احیاناً ؟
خندم شدت گرفت  ..وای من چم شده ؟ نکنه واقعا مخم ضربه دیده ؟! امیدوارم این طور باشه!!
وارد اتاق شدیم و رهام درو پشت سرش بست  ..با حالتی معذب روی تخت نشستم و سرم رو زیر
انداختم  ..رهام نیم نگاهی بهم انداخت و همون طور که به سمت چمدونش که گوشه ی اتاق بود
می رفت گفت:

_ یه لباس راحتی بپوش و به جای چادرسیاه چادررنگی سرت کن
_چشم
چشم و مرض ! اخه چطور وقتی این قوضمیت اینجاست می تونی لباستو عوض کنی که زر می زنی ؟!
رهام همون طور که تیشرت آستین بلند سفیدی دستش بود از جاش بلند شد و درست جلوی من ایستاد..
بی اراده سرم رو باال بردم وبهش خیره شدم تا ببینم می خواد چیکار کنه..
در کمال تعجب دکمه هاش رو باز کرد  ..متعجب نگاهش کردم که با یک حرکت لباسش رو از تنش
دراورد و به سمتی پرت کرد  ..قلبم محکم می کوبید و تند تر از همیشه  ..به طوریکه حس می کردم هر
آن ممکنه سینم رو بشکافه  ..آب دهانم رو پر سر و صدا قورت دادم و سرم رو زیر انداختم  ..تیشرت
سفید
و جذبش رو تنش کرد و دستاش رو باالی سرش برد و خمیازه ای کشید  ..ذهنم درگیر سینه ی ستبر و
بازوهای عضالنیو شیکم  6تیکش بود و این که چرا قلب من اینقدر بی تاب شده که صداش بلند شد..

297

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

خدمتکار من| فاطمه2000

کتابخانه نودهشتیا

_دینا زود لباساتو عوض کن و بگیر بخواب که مزاحم خواب من نباشی
وااااااه چه مزاحمتی ؟ چی کار به تو دارم ؟؟؟؟؟؟ ایــــــــــش!
تازه فکر کن من با تو تو یه اتاق بخوابم عمراااااااً اگه این اتفاق بیفته!
صدایی صاف کردم و گفتم:
_حاال که فکر میکنم می بینم خوابم نمیاد
به سمت چمدونم رفتم و چادر رنگیم و از توش دراوردم..
_با اجازتون من میرم تو باغ قدم بزنم

به سمت در رفتم و خواستم بیرون برم که سریع به سمتم اومد و مچم رو گرفت  ..دستام یخ بود
و صورتم داغ و قلبم بی قرار که با این کارش همه ی اینا بدترم شد..
_مگه نگفتی خوابت میاد ؟ کجا می خوای بری ؟
مچم رو از دستش بیرون کشیدم..
_خواب از سرم پرید  ..با اجازه
و بدون این که فرصت دیگه ای بهش بدم سریع از اتاق خارج شدم و در رو بستم
****
راشا زیر تخت رها دراز کشیده بود و منتظر بود تا رها وارد اتاق شود و او از زیر تخت بیرون پریده
وی را بترساند  ..با لبخندی شیطانی از زیر تخت نگاهش را به در دوخته بود و منتظر نگاه می کرد که
دستگیره پایین کشیده شد و رها وارد شد  ..راشا تنها می توانست تا کمی پایین تر از زیر زانوان رها را
ببیند لبانش را با زبان تر کرد  ..فرصت مناسبی بود تا انتقام صبح را بگیرد  ..خواست از زیر تخت بیرون
بپرد که صدای رها متوقفش کرد..
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_الو بهرام جان ؟
با شنیدن نام " بهرام " ناگهان لبخند از روی لبانش ماسید..
(بهرام جان ؟؟ درست شنیدم ؟)
رها_ ببخشید جوابتو ندادم  ..تو ماشین پسرخالم بودم ترسیدم مشکوک بشه
مرد جوان چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید و به ادامه ی مکالمه ی رها گوش سپرد..
رها_ شنبه دیگه تهرانم
_بریم سر قرار ؟ کی ؟
_ 5؟؟؟ خیلی زوده
_اره 7خوبه
_پس شد شنبه ساعت  7کافه ) ( ..
_باشه خدافظ
راشا ناباورانه به نقطه ای خیره بود  ..نمی توانست به گوش هایش اعتماد کند  ..با خودش می گفت " حتما
اشتباه شنیدم " ولی خودش هم می دانست که این طور نیست..
غمگین لبش را به دندان کشید  ..احساس عجیبی داشت  ..حس می کرد چیزی در گلویش سنگینی
می کند..
تصمیم نداشت از زیر تخت بیرون بیاید  ..فقط خداخدا می کرد رها از اتاق خارج شود و
او هم فرصت را با ارزش شمرده و سریع از اتاق خارج شود  ..حالش چندان خوب نبود و دلیلش
هم مطمئناً رها بود و بس  ..کمی بعد رها روی تخت دراز کشید  ..نفسش به شماره افتاده بود و کمی
استرس داشت که دخترک از حضورش خبردار شود  ..از طرفی هم کم کم داشت از آن حالت ناباوری
خارج میشد و خشم به سراغش می آمد ..
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پس  5دقیقه که رها دیگر تکانی نخورد و از خواب رفتن وی مطمئن شد  ،محتاطانه خودش را از زیر
تخت بیرون کشید و پاورچین پاورچین به سمت میز رفت و موبایل رها را برداشت  ..نیم نگاهی به رها
که به ارامی خوابیده بود انداخت و غم این بار با قدرت بیشتری بر قلبش چنگ کشید  ..نفسش را سخت
بیرون داد و گوشی را روشن کرد  ..در میان شماره ها به شماره کسی که اخرین بار تماس گرفته بود
نگاه کرد  ..نگاهی به میز انداخت و خودکار ابی رنگی که درون جامدادی رومیزی ای بود را برداشت
و شماره را کف دستش یادداشت کرد..
نگاهی دیگری هم به رها که موهای طالییش پریشان دور صورتش ریخته بودند انداخت و از اتاق خارج
شد ودر را به ارامی بست  ..وارد اتاقش شد و روی تخت دراز کشید و به شماره ی کف دستش خیره شد..
_امیدوارم همش دروغ باشه
****
"دینا "
روی تاب نشسته بودم و به ارامی تاب می خوردم  ..لبخندی تلخ روی لب هام نشسته بود..
هیچ وقت فکر نمی کردم این اتفاقات واسم پیش بیاد  ..هیچ وقت نمی دونستم اون شخصی که اون شب
بهش سیلی زدم قراره یه زمانی کسی باشه که زندگیم رو تبدیل به چیزی کنه که االن هست  ..یه زن
صیقه ای  ..بهتر بگم یه دختر صیقه ای  ..دختری که از ضعف و بدبختی مجبور شد تن به این کار بده
و حاال..
نفسم رو عمیقاً بیرون دادم و چشمام رو بستم..
حاال افتاده تو دام عشق این آدم  !..آره درسته دارم اعتراف می کنم عاشق شدم  ..عاشق این ۀدم  ..متنفرم
که این حقیقت رو حتی به خودمم اعتراف کنم ولی متاسفانه حقیقت داره!
قطره اشکی روی گونم لغزید  ..امروز همین امروز یادم افتاد اون شب تو اتاق بهم چی گفت  ..همون شبی
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که اون خواب و دیدم  ..صداش تو سرم پیچید..
_ "اون مرد غلط کرده  ..هم اون مرد و هم هر بنی بشری که می خواد با تو کاری داشته باشه  ..تا من
زنده ام و تو تو خونه ی منی هیچ کس جرئت نمی کنه بهت کج نگاه کنه ..این و بهت قول میدم " !
سرم رو به پشتی تاب تکیه دادم اهی کشیدم..
_چرا گریه می کنی ؟؟
با شنیدن صدای رهام سریع چشمانم رو باز کردم و سیخ توجام نشست  ..با هول گفتم:
_سـ سالم
رهام بدون این که توجهی کنه کنارم روی تاب نشست..
رهام_ نگفتی  ..چرا داشتی گریه می کردی ؟
سریع اشکم رو پاک کردم..
_گریه نمی کردم
_یعنی می خوای بگی تو گریه نمی کردی و در اصل این چشمای منه که ایراد داره  ..آره ؟
لبامو با زبون تر کردم..
_این طورنیست  ..با اجازتون من دیگه میرم
از جام بلند شدم که مچم رو گرفت  ..گر گرفتم و قلبم دوباره دیوونه شد.
نگاهش کردم  ..اخمی روی پیشونیش نشونده بود..
_نکنه دوباره خوابت گرفته ؟
خندم گرفت ولی با این حال خودم رو کنترل کردم  ..نمی خواستم زیاد پیشش باشم تا احساساتم قوی تر
بشه ! ..مچم رو از دستش بیرون کشیدم..
_نه فقط می خوام قدم بزنم
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از جاش بلند شد..
_پس منم میام

متعجب نگاش کردم  ..این آدم چش شده واقعا ؟! نکنه می خواد منو ازار بده ؟ حوصله ی کل کل نداشتم
..بدون اینکه مخالفتی کنم جلوتر از اون راه افتادم  ..با چند قدم بلند خودش رو بهم رسوند و باهام
هم قدم شد  ..قلبم محکم می کوبید و سینم رو به درد اورده بود  ..از این که کنارم بود و هم گام باهام قدم
برمی داشت خرمرگ شده بودم..
نزدیک استخر بزرگی بودیم که وسطای باغ بود  ..نفس عمیقی کشیدم  ..چرا رهام انقدر اصرار داره
خودش رو به من بچسبونه ؟ نکنه می خواد ازارم بده ؟ کالفه نفسم رو بیرون دادم که رهام ایستاد..
وایسادم و به ارومی به سمتش برگشتم  ..نگاهی بهش انداختم..
_چیزی شده ؟
همون طور که تو چشمام خیره بود سری تکون داد..
_راستش یه چند روزیه می خوام ازت یه سوالی بپرسم  ..تو ماشینم خواستم این کارو بکنم اما دیگه
خودت می تونی حدس بزنی چرا چیزی نپرسیدم
پرسشی نگاش کردم..
_چی می خواید بپرسید ؟
نفس عمیقی کشید و با یک قدم بلند فاصله ی بینمون رو طی کرد  ..درست روبه روم ایستاد و همون طور
که خیره به چشمام بود پرسید:
_درمورد اون شب  ..همون شبی که کابوس دیدی  (..مکثی کرد)  ..اون مرد کی بود ؟ همونی که اینقدر
ازش ترسیده بودی  ..اون فقط کسی بود که تو خواب ساخته بودی یا یه آدم واقعی که کابوست شده ؟
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قلبم محکم به سینم ضربه زد  ..حس کردم سرم داره گیج میره نگاهم رو از رهام گرفتم و سرم رو زیر
انداختم  ..از اون شب به بعد همش می ترسیدم رهام ازم درمورد کابوسم یا اون مرد سوالی بپرسه و حاال
ترسم به واقعیت تبدیل شد  ..چی بهش بگم ؟ بگم اون مرد کسیه که می خواست بهم ت*ج*ا*و*ز کنه
؟ یعنی می تونم همچین چیزی رو به زبون بیارم ؟ اونم جلوی رهام ؟  ..نه این غیرممکنه ! اصال امکانش
وجود نداره..
این قضیه حتی یادآوریش هم واسم سخته دیگه فکر کن بخوام به زبونش بیارم اونم جلوی رهام  ..من
به هرکسیم این قضیه رو بگم نمی خوام رهام این ماجرا رو بفهمه  ..هرگز!!
اشک تو چشمام حلقه زد  ..چشمام رو بستم تا رهام متوجهش نشه و سرم رو زیر انداختم و پشتم و بهش
کردم..
بدون این که چیزی بگم قدمی به سمت جلو برداشتم که بازوم رو گرفت  ..چشمام باز شد..
_کجا ؟ نمی خوای جوابم و بدی ؟
لبامو با زبون تر کردم و به ارومی دستم واز بین انگشتاش بیرون کشیدم..
_نه
همین  ..جواب سوالش رو فقط در همین یک کلمه خالصه کردم..
_نه ؟ یعنی نمی خوای هیچی دربارش بگی ؟ حتی یک کلمه ؟
_نه
سکوت کرد و چیزی نگفت  ..به سمتش برگشتم و نگاهش کردم  ..اخماش رو درهم کشیده بود و گوشه
ی لبش رو می جوید  ..عصبی دستی بین موهاش کشید  ..نیم نگاهی بهم انداخت و از کنارم رد شد و
جلوتراز من به سمت ساختمان رفت  ..قطره اشکی که منتظر ازادی بود با رفتن رهام روی گونم نشست ..
از دستم عصبانی شد ؟  ..لطفا من و ببخش رهام ولی نمی تونم جوابت رو بدم  ..هرگز نمی تونم..
دستم رو باال بردم و خیسی گونم رو گرفتم و به سمت ساختمون حرکت کردم  ..رهام جلوی پله ها
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دست به سینه به درختی تکیه زده بود و اخم پیشونیش رو پر کرد بود ..
لبام و با زبون تر کردم و نفس عمیقی کشیدم  ..خدایا خواهش می کنم به من این قدرت رو بده تا بتونم
جلوی رهام احساساتم رو کنترل کنم  ..تک سرفه ای کردم تا متوجه حضورم بشه  ..سرش رو باال اورد و با
همون اخم نگاهم کرد..
تکیش رو از درخت گرفت و به سمتم قدم برداشت  ..جلوم ایستاد و همون طور که نگاهش رو به سمت
دیگری سوق می داد دستش رو به سمتم دراز کرد  ..دیگه اونقدرام خنگ نیستم  ..می دونم بخاطره منه
که
اینجا منتظر بوده تا باهم بریم داخل و االنم می خواد دستم رو بگیره  ..لبم رو به دندون کشیدم و دستم رو
تو دستش گذاشتم  ..قلبم محکم می کوبید و پارتی ای راه انداخته بود واسه خودش  ..صورتم داغ داغ بود
و
دستام یخ یخ !..
زیر چشمی نیم نگاهی بهم انداخت و به سمت ساختمون قدم برداشت  ..احساس می کنم صورتم شده
شکل
لبو! از یه طرف می خوام بخندم از یه طرفم می خوام گریه کنم  ..جلوی در ایستادیم و رهام درو باز کرد
وباهم وارد شدیم  ..رهام رو نمی دونم ولی صورت من که همچنان پایین بود..
با شنیدن صدای قدم هایی که به سمتمون برداشته می شد سرم رو باال اوردم و به ایدا چشم دوختم..
به من زل زده بود و غیظ و خشم از چشماش می بارید..
هه ! به کی حسودیت می شه بدبخت ؟ به خدمتکار خونه ی رهام ؟ ..
جلوی رهام ایستاد و نگاهش رو از من گرفت و به اون دوخت  ..لبخندی به لب اورد و گفت:
_رهام جان میز امادست
رهام سری تکون داد..
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_ممنون االن میایم  ..تو زود تر برو
ایدا اخرین نگاه پر غیظش رو اول به دستامون و بعدش هم نثار من کرد و به سمت مهمان خانه رفت..
رهام_ من میرم دستام و بشورم تو برو سر میز
_چشم
دستش به ارومی دستم رو رها کرد  ..دلم یه طوری شد  ..حس کردم هرچی غمه یهویی تو دلم نشست..
انگار که دیگه هیچوقت نمی تونم این طوری دستش رو بگیرم  ..لبخندی محو اما تلخ روی لب هام نشست
..چه حس شرین  ،ولی زودگذری بود ..
اهی کشیدم و به سمت مهمون خونه رفتم  ..یکی از صندلی ها که کنار رها بود رو عقب کشیدم و نشستم..
کنارمم یه صندلیه خالی بود که رها بشینه..
راشا روبروی رها و سیاوش روبروی من بود و ایدا کنار سیاوش  ..به طوری که اگه رهام کنار من می
نشست ایدا روبروش بود  ..از طرفی کمی معذب بودم جلوی سیاوش بشینم و ازیه طرفم دلم نمی خواست
ایدا روبروی رهام بشینه  ..ولی خب خوبیش این بود که االن کنار رها بودم ولی اگه اون طرف می نشستم
فقط رهام پیشم بود و در این حالت خیلی معذب می شدم..
رها با صدایی اروم و خطاب به من گفت :
_رهام کجاست ؟
_دستشویی
رها سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت  ..نگاهم رو بین خوراکی هایی که روی میز بود گردونم..
اوــــم ! عجب چیزیه المصب ! یعنی می تونم باکالس بخورم ؟ یادم به حرف رهام افتاد " واقعا بی کالسی
..نه تنها مثل یک خانوم غذا نمی خوری بلکه با دهن پر حرفم می زنی "
با ناراحتی سرم رو زیر انداختم ..
واقعاً ؟؟ یعنی تا این حد اوضام خرابه ؟؟! با بی میلی نگاه دیگه ای به غذا ها انداختم  ..اه اصال نخواستیم
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اشتهام کور شد ..

با شنیدن صدای عقب کشیده شدن صندلی به سمت چپم برگشتم  ..خدمتکار بود که داشت برای رهام
یکی از صندلی هارو عقب می کشید..
قلبم دوباره به تپش افتاد  ..نگاهم رو از رهام که کنارم می نشست گرفتم و به ماهی شکم پری که روی
میز
بود دوختم  ..آب دهانم رو قورت دادم  ..به به به اشتهام برگشت دوباره ! ..گوربابای کالس شکمو بچسب
!
رهام صدایی صاف کرد و گفت:
_عذر می خوام بابت تاخیرم شروع کنید لطفا
بابـــــــــــا مـــــودب نکن این کارارو  ..عذر می خوای ؟؟؟؟؟؟؟ اونم بابت تاخیرت ؟؟ از کی تا حاال ؟
خندم گرفته بود در حد تیم ملی  ..هی دهنم کج و معوج می شد هی من لبم و گاز می گرفتم یه وقت
نخندم..
چیکار کنم دیوونم گاهی وقتا الکی الکی خندم می گیره!..
ایدا نگاهی به یکی از خدمتکارا که پشت سر رهام وایساده بود انداخت و گفت:
_هرچی می خوان واسشون بکش
_چشم
سریع نگاهی به زن مسن انداختم و تندی گفتم:
_نه نه الزم نیست من واسه خودم و رهام و رها می کشم نمی خواد شما زحمت بکشید
و خم شدم و دیس برنج رو از جلوی سیاوش برداشتم که نگاهم توی چشمای ابیش جفت شد  ..آب دهانم
رو
به سختی قورت دادم و نگاهم رو از نگاه متعجبش گرفتم و دیس رو به ارومی به سمت خودم کشیدم که
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دست رهام دور کمرم پیچید و وادارم کرد بشینم  ..تا قبل از نشستنم متوجه نگاه متعجب ایدا و خدمتکارا
نبودم ..
نگاهی به چهره ی راشا که معلوم بود داره به خودش فشار میاره نخنده انداختم و آب دهانم رو به
سختی فرو دادم  ..رهام دستش رو محکم تر دور کمرم حلقه کرد و انگشتش رو کمی تو پهلوم فرو برد که
شکم به یقین تبدیل شد  ..حتما یه کاری کردم دیگه  ..حتما!!
خـــــــــاک تو سرت دینا دوباره چیکار کردی ؟ نکنه نباید خودم خم می شدم باید از سیاوش می
خواستم دیس رو بهم بده  ..نگاهی به رها که سرش رو زیر انداخته بود و ریز می خندید انداختم  ..لبامو به
گوشش نزدیک کردم و به ارومی گفتم:
_چیزی شده ؟ چرا همه یجورین ؟
با این حرفم لبش رو به دندون کشید تا از شدت گرفتن خندش جلوگیری کنه..
متعجب نگاهش کردم که صدای رهام بلند شد..
_ببخشید دینا جان کال عادت داره خودش غذا ظرف کنه  ..زیاد خوشش نمیاد کارهاش رو به بقیه محول
کنه
جــــــــــــانم ؟؟؟!! پس قضیه این بوده ؟ یعنی نباید می گفتم خودم ظرف می کنم ؟
با بلند شدن صدای ایدا نگاهم رو روی اون ثابت کردم..
_یعنی تو خونشون خدمتکار نداشتن ؟
قبل از اینکه رهام دهانش رو باز کنه تا چیزی بگه گفتم:
_خدمتکار ؟؟؟( زدم زیر خنده)  ..نه بابا من اصال خوشم نمیاد کسی کارام رو انجام بده  ..حاال چرا اگه
کارای خونه خیلی زیاد باشه هفته ای یبار یکی  1نفر بیان تو تمیز کاری خونه کمک کنن ولی درکل از
نظرم تا آدم سالمه ها نیازی نیست کسی کاراش و بکنه
ایدا نگاه فاخری بهم انداخت و روش و کرد طرف رهام ودیگه چیزی نگفت  ..نگاهی به سیاوش انداختم
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که با لبخندی محو نگاهم می کرد  ..سریع نگاهم رو ازش دزدیدم  ..با وجود این همه حرفایی که زده شد
آخرشم خدمتکار واسه ی هممون غذا کشید..
راستش یه حس عجیبی داشتم  ..یه حس خیلی عجیب  ..نگاهی به خدمتکار هایی که کنار میز ایستاده
بودند
انداختم..
من خودم همیشه کسی بودم که اون جا می ایستاد نه اینجا پشت میز بشینه  ..از این احساس به هیچ عنوان
لذت نمی بردم و بیشتر معذب بودم  ..اللخصوص که خدمتکارا سنشون از من بیشتر بود ..
بعد از اتمام ناهار ایدا پیشنهاد یک بازی رو داد به اسم جرئت یا حقیقت  ..اگه از من بپرسی که اصال
نمی دونم چی چی هست  ..با این حال رهام مخالفت کرد گفت از این بچه بازیا خوشش نمیاد و بازی رو
کنسل کرد بعدشم به من گفت بریم تو اتاق بخوابیم و من و رهام در حال فعلی در راه رسیدن به اتاقمون
هستیم..
در اتاق رو باز کردم و کنار ایستادم تا اول رهام وارد بشه و خودمم پشت سرش وارد شدم و در رو پشت
سرم بستم  ..رهام در حالی که پشتش به من بودو یکی از دستاش رو به کمر گرفته بود  ،دست دیگرش
رو
با حالتی کالفه بین موهاش فرو برد  ..لبمو به دندون گرفتم و سرم رو پایین انداختم  ..حتما می خواد
مواخذم کنه..
چند نفس عمیق کشید و به سمتم برگشت..
_دینا
با استرس جواب دادم:
_بـ بله
_تو چرا اینقدآبرو ریزی می کنی ؟ تو اصال عقل داری ؟ چرا این قدر تابلوئی ؟ می خوای همه بفهمن
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که یه خدمتکاری ؟ تو اصال هیچ چیزی رو هم می فهمی ؟ اصال از این دنیا سر در میاری یا نه ؟
می فهمیدم که داره تمام سعیش رو می کنه تا صداش رو باال نبره  ..ازم پرسید از این دنیا سر در میارم
یا نه ؟ پوزخندی زدم..
متعجب نگاهم کرد..
_من رو مسخره می کنی ؟!
سوال جدیدش رو نادیده گرفتم و به سوال قبلیش جواب دادم:
_نه  ..من از دنیای شما سر در نمیارم  ..نمی تونم دنیای شما ثروتمندا رو درک کنم چون هیچ وقت
ثرتمند
نبودم  ..امروز سر میز این رفتار رو داشتم چون هرگز من کسی نبودم که پشت میز باشه و کسی واسش
غذا بکشه  ..من همیشه کسی بودم که جاش اون جا کنار میز بود  ..ازم پرسیدید من از این دنیا چیزی
می فهمم یا نه  ..نه نمی فهمم من این دنیا رو نمی فهمم من این دنیایی رو که واسه شما پولداراست درک
نمی کنم همون طور که شما من و دنیای منو نمی شناسید آقا رهام  ..تو دنیای من خیلیا بیشتر شبای
سالشون رو با شکم گرسنه می خوابن  ..تو دنیای من خیلیا با دیدن یه تیکه نون خشک شده سر سفرشون
از شدت ذوق خدارو شکر می کنن  ..تو دنیای من خیلیا با یک عالمه آرزو زندگی می کنن و بدون اون که
به خیلی هاشون برسن می میرن  ..تو دنیای من خیلی ها از گشنگی می میرن  ..خیلی ها از گشنگی دزد می
شن ..تو دنیای من نازگل  11ساله مجبوره از ساعت  5تا  00شب تو خونه ی مردم جون بکنه تا شب رو
گشنه نخوابه  ..تا یه سقف باالی سرش داشته باشه  ..تو دنیای من دینا مجبوره صیقه ی رئیسش بشه تا شبا
سقفی باالی سرش باشه ..
توی چشمای خاکستریش زل زدم و گفتم:
_حاال می فهمین چرا چیزی از دنیاتون نمی فهمم ؟
نگاهش عجیب بود  ..نمی تونستم بفهمم داره به چی فکر می کنه  ..نگاهش رو ازم گرفت و از اتاق بیرون
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رفت و در رو به ارومی پشت سرش بست..

بغض تو گلوم نشسته بود و داشت خفم می کرد  ..لبم رو محکم به دندون کشیدم و به سمت تخت رفتم و
زیرپتو خزیدم  ..بدون اون که حتی چادرم رو دربیارم  ..چشمام رو بستم و اجازه دادم اشکام گونه هام رو
خیس کنند  ..نمی دونم چقدر طول کشید که به خواب رفتم..
****
رهام دست هایش را در جیب شلوارش فرو برده و به آرامی در باغ قدم می زد  ..حدود  0ساعتی بود که
بی هدف راه می رفت  ..در تمام این مدت گفته های دینا دائما در ذهنش تکرار می شد  ..هیچ وقت پی به
این نبرده بود که چقدر تفاوت بین دنیای او و دینا و افرادی مشابه با دینا هست  ..سرش را باال گرفت و
نفس عمیقی کشید..
از قدم زدن حتی در این محیط زیبا هم خسته شده بود  ..به سمت در ورودی رفت و وارد خانه شد..
به غیر از یکی دو تا خدمتکار شخص دیگری در هال نبود ..
به سمت اتاق مشترکش با دینا رفت و پشت در ایستاد..
(االن باید در بزنم ؟ ) کالفه پوفی کشید و ضربه ی آرامی به در زد که جوابی نشنید  ..شانه ای باال
انداخت  ( ..من وظیفم رو انجام دادم  ..تقصیر خودشه جواب نداد)
دستش به سمت دستگیره رفت و به آرامی پایینش کشید  ..از الی در نگاهی درون اتاق انداخت و به ارامی
نام دینا را صدا زد که جوابی نشنید  ..وارد شد و در راپشت سرش بست  ..دخترک روی تخت دراز کشیده
و خودش را پتو پیچ کرده بود  ..اخم ظریفی روی پیشانی نشاند..
_دختره خله  ..فکر نمی کنه خفه شه یه وقت ؟
به سمت تخت رفت و به ارامی روی آن نشست که باعث شد تشک به نرمی باال و پایین شود..
دستش به سمت پتو رفت و یواش آن را از روی صورت دینا کنار زد  ..در همان حال که چادر و روسری
بر سر داشت خوابیده بود..
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لبخندی بر لب اورد و گره ی روسری دختر جوان را کمی شل تر کرد  ..پلک های دینا تکانی خورد ..
سریع و با هول از او فاصله گرفته و آن طرف تخت دراز کشید..
دینا همان طور که پلک هایش را باز می کرد روی تخت نشست و دست هایش را باالی سرش گره کرد و
خمیازه ای کشید..
_چقدر خوابیدم
دستش را جلوی دهانش گرفت و خمیازه ی دیگری کشید که نگاهش به رهام که آن طرف تخت دراز
کشیده
بود افتاد  ..هینی کشید و خودش را عقب کشید که از تخت پایین افتاد..
_آآآآآآخ کمرم
لبخندی محوروی لب های رهام نشست  ..دینا از جایش برخاست و تخت را دور زد و آن طرف تخت
ایستاد
..دستانش را بر زانوانش زد و کمی خم شد و به چهره ی رهام که خیلی ماهرانه خودش را به خواب زده
بود نگاه کرد..
به ارامی گفت:
_این اینجا چیکار می کنه ؟
صورتش کمی سرخ شد و سرش را پایین انداخت..
_یعنی کنار من روی یه تخت خوابیده ؟
شرمگین لبخندی زد و روی چهره اش دقیق شد..
_اگه اخالق بدش رو نادیده بگیرم خوشگله ها
سریع سرش را به طرفین تکان داد و به ارامی مشتی بر سر خودش کوبید..
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_این فکرا چیه می کنی دینا خره ؟ آدم باش یکم
از رهام فاصله گرفت و جلوی آینه ایستاد..
_ولی چرا هرکی و میشناسم خوشگله ؟ هم رها و راشا هم سیاوش واین دختره ایدا هم نازگل و هم
کوروش جهان ارا ( ..مکثی کرد و ادامه داد)
 :هم رهام  ..فکر کنم فقط منم که بین اینا زیادی معمولیم
کالفه نفسش را بیرون داد و به سمت چادرش که پابین تخت افتاد بود رفت و آن را بر سر کرد ..
مانتوی مشکی رنگش چروک افتاده بود  ..چادرش را سر کرد و نیم نگاهی به رهام انداخت و از
اتاق خارج شد..
مرد جوان که از رفتن دخترک تردید داشت یکی از چشمانش را باز کرد و زیرزیرکی نگاهی به در
انداخت..
با مطمئن شدن از نبود دینا چشمانش را باز کرد و روی تخت نشست  ..لبخندی کمرنگ مهمان لبانش
شده
بود  ..به یاد حرف های دینا افتاد  " ..اگه اخالق بدشو نادیده بگیرم خوشگله ها "
_حاال من بداخالقم دیگه دینا خانوم آره ؟
لبخندش پر رنگ تر شد..
_حاال دارم برات
نگاهی به ساعت انداخت  5333بود  ..به سمت چمدانش رفت و پیراهن دودی رنگی را به همراه شلوار
کتان مشکیش برداشت  ..پس از تعویض لباس جلوی آینه ایستاد و زمانی محدود را برای درست کردن
موهایش صرف کرد  ..کمی از ادکلن ورساچه اش را رو زیر یقه و روی مچش خالی کرد و از اتاق
خارج شد  ..به سمت یکی از خدمتکاران که مشغول گردگیری بود رفت:
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_خانوم من رو دیدین ؟
_رفتن باال  ..فکر کنم رفتن اتاق خواهرتون
رهام سری تکان داد و به سمت پله ها رفت  ..تقه ای به در اتاق رها زد و وارد شد..
رها و دینا روی تخت نشسته و مشغول گپ و گفت بودند  ..از دیدن شادی خواهرش با تمام وجود
لذت برد  ..از همان وقتی که رها به دنیا آمد همه کاری برای شاد بودنش کرد  ..نفس عمیقی کشید و
خطاب به دینا که به احترام او برخاسته بود گفت:
_دینا برو پابین زود اماده شو باید بریم جایی
دینا چشمانش را گرد کرد..
_کجا ؟!
_بعدا می فهمی
رها _ منم میام
رهام لبخندی زد و خطاب به دینا گفت:
_تو برو پایین اماده شو منم یکم دیگه میام
_ولی
با حرص پوفی کشید..
_دوباره ولی اوردی  ..بگو چشم و برو دیگه
با نارضایتی سرش را زیر انداخت و زیرلبی چشمی گفت..
با خروج دینا رها به سمت چمدانش رفت تا مانتویی بردارد که حرف رهام متوقفش کرد..
_رهای داداش من می خوام با دینا تنها برم  ..باید چیزی و نشونش بدم  ..یه بار دیگه  4تایی می ریم
باهم
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_چی می خوای نشونش بدی؟
رهام لبخندی زد و بدون جواب دادن خداحافطی کرد و بدون درنظر گرفتن اعتراضات رها از اتاق خارج
شد ..
پشت در اتاق ایستاد و تقه ای به در وارد کرد ..
_بله ؟
_منم
_بیاین تو لطفاً
دستش روی دستگیره لغزید و در را باز کرد و وارد شد  ..دینا در حالی که روسریه لیمویی رنگی به سر
داشت و بقیه ی پوشش بخاطر چادر محفوظ مانده بود حاضر و اماده کنار تخت ایستاده بود..
رهام_ بریم دیگه ؟
_هرچی شما بگین
رهام سری تکان داد و زودتر از دینا از اتاق خارج شد..
سوار ماشینش شد و منتظر ماند تا دینا هم بیاید..
دختر جوان با قدم هایی تند و ذهنی مغشوش از ندانستن هدف رهام برای بیرون رفتن سوار ماشین
شد و روی صندلی جلویی جای گرفت..
نگاهی به ماشین راشا که خالی بود انداخت..
_رها خانوم و آقا راشا نمیان ؟
رهام لبخندی ژکوند برلب اورد..
_نچ  ..فقط منم و خودت
دینا با تعجب به او چشم دوخت..
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_فقط من و شما ؟ چرا ؟ مگه می خواین کجا برین ؟
رهام ماشین را روشن کرد و روی آهنگ تایتانیک پلی کرد..
_می خوام کمی با دنیای خودم آشنات کنم  ..امشب یه بخش کوچیکی از دنیام و نشونت میدم
دینا نفس عمیقی کشید و چشمانش را برای لحظه ای بست..
_این اصال الزم نیست قربان
مرد جوان ماشین را از ویال خارج کرد..
_چرا الزمه  ..تو باید کمی با دنیای آدمای ثروتمند اشنا بشی  ..این خواسته ی منه  ..لطفا بهش احترام
بزار
دینا چیزی نگفت و سرش را زیر انداخت که رهام ادامه داد ..
_از االن تا ساعت  01قراره تو سیندرال بشی و من برات امشب هم نقش فرشته رو ایفا می کنم و هم..
(مکثی کرد)  ..پسرپادشاه رو
دینا سریع به سمتش برگشت و نگاهش کرد..
_من منظور شمارو نمی فهمم
_شما نه تو  ..از االن تا ساعت  01امشب نیازی نیست من و جمع ببندی  ..از االن من شوهر واقعیتم
تا همون ساعتی که مشخص کردم  ..اگه بخوای با دنیای من آشنا بشی پس باید یکی از ادامای دنیای من
بشی
دینا با گنگی و ناباورانه به رهام نگاه می کرد  ..هنوز نمی توانست معنی کلمات را در ذهنش حالجی کند
..سرش را به شیشه ی پنجره تکیه داد و چشمانش را بست  ..کلمه ی سیندرال و پسر پادشاه در ذهنش
زنگ می زد  ..اگر رهام واقعا موفق می شد تا نقش پرنس را بازی کند آن وقت دینا هم پرنسشش می شد
 ..حتی تا ساعت  01هم هرچند کم بود و موقت ولی باز هم رویایی بود..
با ایستادن ماشین چشمانش را گشود و نگاهی از پنجره به بیرون انداخت  ..ماشین جلوی پاساژی شیک
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متوقف شده بود ..
_خب دیگه رسیدیم  ..پیاده شو

دینا بدون گفتن کلمه ای و یا نگاه کردن به رهام فقط از ماشین پیاده شد  ..منتظر همان جا ایستاد تا
رهام جلوتر حرکت کند  ..مرد خوشتیپ ماشین را دور زد و کنار دخترک ایستاد ..

دستش را پیش برد و دست دینا را در دست گرفت ..
_اولین کاری که باید بکنیم اینه که یه چند تا لباس واسه ی سیندرال بخریم
دینا خجول سرش را زیر انداخت و چیزی نگفت  ..مرد لبخندی محو بر لب نشاند دست دختر خجالتی را
کشید و هم قدم با هم وارد پاساژ شدند  ..پاساژ نسبتا بزرگی بود  ،با تنوع لباس  ..رهام به سمت یکی از
مغازه ها رفت و وارد شد..
دینا سرش را باال برد و نیم نگاهی به فروشنده که مرد جوانی بود انداخت..
فروشنده_ خیلی خوش اومدید
_ممنون  ..لطفا چند دست لباس ورزشی دخترونه سایز  37بیارین
_چشم همین االن
دینا سرش را باال اورد و به ارامی در گوش رهام گفت:
_واقعا هیچ نیازی به لباس ورزشی نیست
رهام اخمی ظریف بر پیشانی نشاند..
_ولی من می خوام بخرم
دخترک کالفه نفسش را بیرون داد و سکوت کرد..
کمی بعد فروشنده همان طور که چند ست لباس ورزشی را روی میز می چید گفت:
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_اینا بهترین مارک های ما هستن  ..واقعا حرف ندارن  ..خیلیم زیاد عمر می کنن
دینا نگاهی به لباس ها انداخت  ..یکی سفید و بود و یکی سیاه و دیگری سبز..

رهام دست دینا را به نرمی فشرد و گفت:
_خانوم شما برو تو اتاق پرو من واست میارم بپوشیشون
دینا با شنیدن کلمه ی " خانوم " از زبان رهام متعجب سرش را باال برد و نگاهش کرد  ..قلبش بی امان
می کوبید و صورتش داغ شده بود ( خانوم ؟ واقعا من رو این طور صدا زد ؟)
لبخندی کمرنگ بی اراده روی لب هایش نشست و به ارامی دستش را از میان انگشتان رهام دراورد و به
سمت اتاق پرو رفت  ..چادرش را از سر دراورد و مشغول باز کردن دکمه هایش شد که تقه ای به در
خورد  ..سریع  1طرف مانتو را به هم گرفت و دستش را از الی در بیرون برد تا بتواند لباس ها را بگیرد
..رهام هر  3دست را به دینا داد و گفت:
_وقتی پوشیدی صدام بزن ببینم  ..من همین پشت وایسادم
دینا با صدایی که از خجالت به زور درمیامد از پشت در چشمی گفت و در را قفل کرد..
مانتو شلوارش را دراورد و لباس شلوار ورزشی سفید رنگ را پوشید  ..شیک بود و قشنگ!
نگاهی به درانداخت ( واقعا باید صداش کنم ؟ )  ..گوشه لبش را به دندان گرفت  ..روسریش را از
سرش باز نکرده بود  ..قفل را باز کرد و ارام گفت:
_پوشیدمش
در باز شد و رهام از الی درسرک کشید  ..می
_تونم بیام تو ؟
اتاق پرو بزرگ بود و  1نفر به راحتی جا می شدند..
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_بفرمائید
رهام وارد شد و از سرتاپای دینا را با دقت برانداز کرد..
_خوشگله بهت میاد فقط یه مشکلی داره
دینا سوالی نگاهش کرد که دستان رهام باال آمدند و روسریه دینا را باز کردند..
با این کار صورت دینا از خجالت سرخ شد و سرش را زیر انداخت  ..دست رهام پیش رفت و روسریش
را از سرش دراورد..
_من شوهرتم  ..نیازی نیست جلوی من حجاب بگیری
قلب دینا بی امان می کوبید و از طرفی در حال ذوب شدن بود ..
_خوبه حاال بعدی و بپوش
و از اتاق خارج شد  ..دینا در را قفل کرد و تکیه اش را به در داد  ..نفس هایش به شماره افتاده بود
و قلبش تند می کوبید  ..سریع جلوی آینه ایستاد تا ببیند موهایش در آن لحظه مرتب بوده یانه!..
مرتب مرتب نبود اما بد هم نبود  ..سریع موهایش را از حصار کش مو ازاد کرد و ناخن هایش را
شانه مانند بین آن ها کشید..
تابی به موهایش داد که بوی شامپویش در اتاق پیچید لبخند محوی زد و لباس هایش را سریع عوض
کرد  ..قبل از صدا زدن رهام اول خوب خودش را در آینه برانداز کرد و پس از آن قفل در را باز کرد و
با صدایی ارام اما بلند تر از بار قبل نام اورا صدا زد ..
_اقا رهام بیاین تو
در باز شد و رهام وارد شد و در را پشت سرش بست  ..با دیدن چهره ی دینا که موهای سیاهش آن را
قاب
گرفته بودند نفس برای لحظه ای در سینه اش حبس شد  ..از طوالنی شدن نگاه رهام  ،دینا سرش را زیر
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انداخت که باعث شد تره ای از موهای سیاهش توی صورتش بریزند..
دست راست رهام بی اراده باال رفت و موی دینا را از توی صورتش کنار و پشت گوشش زد..
_موهای قشنگی داری
قلب بی امان دخترک لرزید و حالش دگرگون شد!..
این اولین باری بود که رهام از ظاهر او تعریف می کرد  ..نه تنها اولین بار بود که رهام این کار را می کرد
بلکه نخستین باری هم بود که مردی راجع به موهایش نظر می داد  ..قلبش بی امان می کوبید و سرش
پایین بود و صورتش سرخ و قلبش داغ!..
رهام نگاهی گذرا به لباسش انداخت  ..او هم می خواست هرچه سریع تر اتاق را ترک کند ..
_خوبه ! بعدی رو بپوش
و بدون گفتن حرف دیگری از اتاق خارج شد..
دینا در را قفل کرد و همان طور که تکیه اش را به دیوار می داد چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید..
گونه هایش می سوخت و قلبش بی تاب بود ..
چشمانش را باز کرد و به خودش در آینه نگریست  ..صورتش سرخ شده بود  ..نفسی عمیق کشید و
لباس هایش را با لباس های بعدی تعویض کرد..
این یکی بیشتر از همه بهش آمده بود..
لبخندی به خودش در آینه زد و قفل در را باز کرد..
_پوشیدم
رهام با شنیدن صدای دینا نفسش را عمیقا بیرون داد و وارد اتاق شد و در را بست..
از باال تا پایین دینا را با دقت برانداز کرد  ..لبخندی کمرنگ روی لب هایش نشست..
_این از همش قشنگ تره
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دینا لبخندی زد و سری تکان داد..
_بله منم همین طور فکر می کنم

_پس زود لباساتو عوض کن بریم که هنوز خیلی کارا مونده
_چشم
پس از خروج رهام از اتاق سریع لباسش را تعویض کرد و همان طور که فکرش مشغول برنامه های دیگر
رهام بود چادرش را سر کرد و لباس ورزشی ها را برداشت و از اتاق خارج شد..
مرد جوان مقابل میز فروشنده ایستاده بود و نگاهش دور تا دور مغازه را می کاوید..
کنارش ایستاد و لباس هارا روی میز گذاشت..
رهام نیم نگاهی به دخترک انداخت و سپس خطاب به فروشنده گفت:
_لطفاً هر 3تاش و حساب کنید
دینا با شنیدن این حرف رهام چشمانش گرد شد و متعجب نگاهش کرد..
_هر  3تاش ؟ همون یه دونه هم زیاده چه برسه به  3تا
رهام با بی تفاوتی شانه ای باال انداخت..
_واسم مهم نیست می خوام بخرمشون
دینا اخمی کرد و آستین رهام را گرفت و اورا به انتهای مغازه کشاند  ..مرد جوان متعجب نگاهش
می کرد:

_چته ؟!
_آقا رهام من  3تا نمی خوام چرا نمی فهمین ؟ همین یکیشم زیاده واقعا
_من می خوام هر  3تاشو بخرم
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دخترک کالفه نفسش را بیرون داد...

_مگه شما نگفتین تا ساعت  01شوهر واقعیه منین ؟؟
_چرا گفتم
_من واقعا خوشم نمیاد حرفم انقدر برای همسرم کم ارزش باشه پس لطفا کمی به حرفم بها بدین
رهام کالفه پوفی کشید..
دینا_خواهش می کنم
مرد سری تکان داد و به سمت فروشنده رفت و از بین  3دست لباس  ..لباس ورزشی سبزرنگ را انتخاب
کرد..
پس از حساب کردن پول دست دینا را گرفت و از مغازه خارج شدند..
هنوز چند قدمی نرفته بودند که دینا ایستاد و با این کار رهام مجبور به ایستادن شد..
مرد متعجب نگاهش کرد:
رهام_ چیزی شده ؟!
دینا همان طور که به چشمانش نگاه می کرد گفت:
_من واقعا از این که دستم رو در انظار عمومی بگیرید خوشم نمیاد  ..حتی اگه شوهر واقعیم بودید و
عاشقتونم بودم از این که دستم رو جلوی همه بگیرید خجالت می کشیدم!
رهام با دهانی باز نگاهش کرد که دینا دستش را از میان دست او بیرون کشید..
مرد جوان پوزخندی زد و نگاهش را از دینا گرفت..
_منم اصال خوشم نمیاد دست تورو بگیرم
دینا که خوب می دانست رهام حرصش درآمده لبخندی زد و بدون حرفی پشت سرش به راه افتاد..
رهام وارد مغازه ی دیگری شد و دینا هم پشت سرش  ..این بار فروشنده زنی  35_36ساله بود..
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_سالم
_سالم ببخشید می خواستم بدونم سایز این خانوم لباس راحتی دارین ؟
_البته
_می شه یه چند تا لباس زمستانه بیارین ؟
_بله حتما
سپس نگاهی به دینا انداخت..
_عزیزم چادرتو بزن کنار
دینا همان طور که چادر را کنار می زد گفت:
_سایزم  37ه
زن سری تکان داد و از قفسه چندین لباس با رنگ بندی های متفاوت دراورد..
یکی لباسی آستین بلند به رنگ سرمه ای بود و یقه اسکی که طرح گوزنی به رنگ مشکی روی آن زده
شده
بود..

زیبا بود و ساده ! گرم هم به نظر می رسید و معلوم بود از این لباس های چسبون هست..
لباس دیگر صورتی رنگ بود و یقه قایقی که هیچ طرحی نداشت  ..بافتنی بود و ساده ی ساده..
دیگری کرم رنگ بود و یقه گرد و بلند تا حدود های باالی زانو  ..زیبا بود و بیشتر از آن  1تا چشم دینا را
گرفته بود  ..لباس دیگر هم خاکستری بود و یقه باز و طرحی از پروانه روی آن کار شده بود..
رهام نگاهی به دینا انداخت..
رهام_ اینا دیگه نیازی به پرو ندارن درست می گم ؟
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دینا سری تکان داد..
_حق با شماست

_این بار دیگه هر  4تاشو برمی دارم  ..تو این مدتی که شمالیم نمی خوام آبروم و ببری
دینا خواست اعتراضی کند که رهام اخمی بر پیشانی نشاند و دینا دوباره دهانش را بست و سرش را زیر
انداخت..
پس از خرید مانتوی سفید مشکیه اسپرت که خیلی هم به دینا میامد از پاساژ خارج شدند و هردو سوار
ماشین
شدند که موبایل رهام زنگ خورد  ..رها بود..
رهام_ جانم ؟
_نه ما شام نمیایم
_چقد سوال می کنی
_ساعت  01 _ 00میایم
_رها اینقدر حرف نزن
_خیله خب خداحافظ
پس از پایان تماس رهام همان طور که ماشین را روشن می کرد خطاب به دینا گفت:
_می خوام ببرمت یه رستوران عالی  ..تابه حال میرزا قاسمی خوردی ؟
دینا سرش را به نشانه ی منفی تکان داد..
_پس امشب می خوری  ..خیلی عالیه
دینا لبخندی زد و به نیمرخ رهام نگاه کرد  ..چقدر وقتی مهربان می شد خوب بود  ..از ته قلب دلش
می خواست عمر سیندرال کمی طوالنی تر باشد و ساعت  01به پایان نرسد ولی افسوس..
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با به راه افتادن ماشین نگاه از رهام گرفت و سرش را به پنجره تکیه داد که صدای مرد جوان دوباره بلند
شد..
_تا حاال شوهر خوبی بودم ؟ حتما داری فکر می کنی خیلی جنتلمنم درسته ؟
دینا زد زیر خنده که اخم های رهام در هم رفت..
_چرا می خندی ؟ مگه دارم دروغ می گم ؟
دینا لبش را به دندان گرفت تا کمتر بخندد و گفت:
_شوهر بدی نبودین ولی بی نقصم نیستین
_منظورت چیه ؟
_شما حتی در ماشین رو هم برای من باز نکردید در صورتی که تو فیلما و رمان ها این طوریه  ..تو
پاساژم هرچند سعی می کردید خیلی مهربون باشید ولی بازم اخم روی صورتتون بود  ..نظرات منم که
اصال واستون مهم نیست  ..من که همسر واقعیتون نیستم ولی سعی کنید با همسر آیندتون این نکات رو
رعایت کنید
رهام با غیض نگاهی به دینا انداخت..
_درو برات باز کنم ؟ یکم زیاده روی نمی کنی ؟ حتی اگه زن واقعیمم بود عمرا درو براش باز می کردم
دینا دوباره خندید که اخم رهام عمیق تر شد..
_چرا هی می خندی ؟ رو اعصاب منه
_اخه خیلی با نمکین ! شما واقعا مغرورین ! حاال چی می شه درو واسه زنتون باز کنید ؟
_می خوام باز نکنم مگه نوکرشم خودش مگه دست نداره ؟
خنده ی دینا شدت گرفت و گفت:
_ببخشیدا اما مگه شما هم دست ندارید که من درو براتون باز می کنم ؟
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رهام یک تای ابرویش را باال انداخت..

_ببخشید ؟ شما دیگه خیلی پررو شدی ها ! تو اون وقت خدمتکار منی و داری وظیفت و انجام میدی
برای همین چیزاست که پول می گیری دیگه
_حرف شما درسته ولی از غرور یه مرد کم نمی کنه که درو برای خانومش باز کنه
رهام شانه ای باال انداخت..
_بیخیال دینا زنم کم کم به اخالقیاتم عادت می کنه
قلب  ،در سینه ی دینا فرو ریخت " زنم کم کم به اخالقیاتم عادت می کنه " یعنی روزی می رسید که
رهام زن بگیرد و زنش بخواهد به اخالقیاتش عادت کند ؟ با غم سرش را زیر انداخت  ..کاش اصال
این بحث را پیش نمی کشید..
رهام روی یکی از آهنگ ها پلی کرد و با این کار سکوت بیینشان شروع شد و هرکدام تا رسیدن به
رستوران حرفی نزدند..
با ایستادن ماشین و قطع شدن آهنگ نگاهی به رهام انداخت  ..مرد جوان سریع هر دو ابرویش را باال
انداخت و تند گفت:
_عمرا درو واست باز کنم
دینا چشمانش را بست و خندید..
_خیله خب نمی خواد درو برام باز کنین  ..به قول شما خودم دست دارم می تونم
رهام لبخندی زد و دینا پیاده شد و ماشین را دور زد و کنار رهام مقابل رستوران ایستاد..
دینا_ همین جاست ؟
_اره  ..اولین بار با رهام و سپند اومدم  ..اون موقع ها سپند زن نداشت
دخنرک سری تکان داد..
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_سپند از دوستاتونه ؟
رهام سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد:
_اوهوم
دستش را پیش برد و خواست دست دینا را بگیرد که حرف دینارا در پاساژ به خاطر اورد  ..کالفه نفسش
را بیرون داد و به قهوه ی چشمان دخترک خیره شد:
_نمی شه که همش مرد حرف زنش و گوش کنه که  ..این می شه زن ذلیلی من از مردای زن ذلیل واقعا
خوشم نمیاد  ..تو پاساژ حرف تو بود این جا حرف من
دینا که چیزی از حرف های رهام نمی فهمید گیج نگاهش کرد که دستش در حصار دست مردانه ای
محصور شد..
ضربان قلبش دوباره شدت گرفت و خواست چیزی بگوید که رهام زودتر لب گشود:
_اعتراض وارد نیست  ..تو پاساژ دستتو ول کردم ولی االن می خوام دست زنم و بگیرم
دست دینا را باال اورد و نگاهش کرد ..
_تازه حلقت وهم که دستت کردی
دینا خجول سرش را زیر انداخت  ..رهام لبخندی زد و دستش را به نرمی فشرد..
هردو باهم وارد رستوران شدند و دینا طبق عادت همیشگی ناخودآگاه یکی از صندلی هارا برای رهام
عقب کشید..
مرد با لبخندی محو روی صندلی نشست..
رهام_ نیازی به این کار نبود
دخترک همان طور که می نشست لبخندی زد..
_بی اراده بود  ..دیگه عادت کردم
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رهام سری تکان داد و منو را از روی میز برداشت و نگاهش را بین نوشته های لیست گردانید..
رهام_ من کباب برگ می خورم و میرزاقاسمی
منو را به سمت دینا گرفت  ..دختر بدون نگاه کردن درش را بست و آن را گوشه ای از میز نهاد..
_منم همون که شما بخورید و می خورم

با آمدن گارسون رهام سفارشات الزمه را داد..
دینا_ ببخشید آقا رهام کی قراره برگردیم خونه ؟
رهام نگاهی به ساعت مچیش انداخت..
_ساعت هنوز  1چه عجله ای داری
دینا سرش را زیر انداخت و دیگر چیزی نگفت..
با آمدن گارسون و تحویل سفارشات  ..با شنیدن بوی بسیارخوب کباب اشتهایش تحریک شد و دهانش
به آب افتاد  ..بشقابش را به اندازه ی یک کف گیر و نیم از برنج پر کرد و یک سیخ کباب برگ را مهمان
بشقابش کرد ..
نیم نگاهی به رهام که خیلی موقرانه غذایش را می خورد انداخت  ( ..برو بابا کی حوصله داره  ..اگه
بخوام این جوری چیزی بخورم که اشتهام کور می شه )
لبخندی محو بر لب اورد و قاشق اولش را پر کرد و با ولع در دهانش گذاشت..
چندین بار غذا را جوید و در همان حال که دهانش هنوز خالی نشده بود چشمانش را محکم روی هم
فشار داد و با ذوق گفت:
_اومـــــــم عالیه ! خیلی خوشمزست!
نگاه تاسف بار رهام روی دخترک نشست..
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_واقعا باعث تاسفه ! چطور یه آدم می تونه این قدر بی کالس باشه ؟
دینا دور دهانش را با دستمال پاک کرد و تک سرفه ای کرد..
_آقا رهام مگه آدم موقع غذا خوردنم باید کالس داشته باشه ؟
_تو دنیای ما آره
دینا باد در پره های بینی اش انداخت و با حرص به رهام نگاه کرد..
بشقابش را کمی به عقب هول داد و دست به سینه به صندلی تکیه زد..
رهام کمی از نوشابه اش نوشید و نیم نگاهی به دینا انداخت..
_دیگه نمی خوری ؟
دخترک پشت چشمی نازک کرد..
_می ترسم چون بی کالس می خورم از کالس شماهم کم بشه
رهام کالفه نفسش را بیرون داد..
_اوایل که دیده بودمت فکر می کردم عاقلی اما حاال می فهمم عینهو بچه هایی!
دینا با حرص نگاهش را به رهام دوخت..
_من مثل بچه هام ؟
_دقیقا
دخترک دندان قورچه ای کرد و دوباره بشقابش را جلو کشید و این بار با متانت بیشتری مشغول خوردن
شد ..لبخندی محو روی لب های رهام جای خوش کرد و مابقی شام را در سکوت خوردند..
****
ساعت  00بود و  05دقیقه ای می شد که رهام دینا را به دریایی با ساحلی خلوت برده بود..
دریا نسبتاآ بود و دینا بی هیچ حرفی به تماشای زیباییش نشسته بود  ..نور ماه روی چهره اش
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نشسته بود و بهتر از قبل نشانش می داد..

مرد جوان نگاهش را از دینا گرفت و به دریا دوخت  ..در این مدت که با دینا بیرون آمده بود واقعا بهش
خوش گذشت..
خیلی وقت بود که تمام روز را با تبسمی بر لب نگذرانده بود ولی از وقتی همراه با دینا پا از خانه بیرون
نهادند اکثر اوقات لبخندی هرچند محو اما بر لب داشت..
چند قدم جلو رفت و درست مقابل دریا با فاصله کمی ایستاد  ..دینا با فاصله ی حدود  3متر پشت سرش
روی تکه سنگی نشسته بود..
سرش را رو به آسمان گرفت و چشمانش را بست  ..دستان کشیده اش را در جیب های شلوارش فرو برد
و با نفسی عمیق بوی ساحل و دریا را به مشامش کشید  ..ناگهان موجی بزرگ به سمت ساحل آمد و از
آن جایی که رهام اطالعی نداشت تا کمی باالی زانوانش خیس از آب شد..
با بلند شدن صدای قهقه ی دینا  ،پلک هایش را با حرص گشود  ..سینه اش تند تند باال و پایین می شد..
به سمت دینا بازگشت و فاصله ی بینشان را با چند قدم بلند پیمود..
_حاال دیگه به من می خندی ؟
دینا در حالی که از دیدن قیافه ی حرصی رهام خنده اش شدت گرفته بود سرش را به نشانه ی مثبت
تکان داد و در میان خنده گفت:
_اخه خیلی باحال بود  ..خیلی قشنگ رفت بودید تو حس یه هویی آب ریخت روتون  ..قبول کنید شمام
جای من بودید می خندیدید..
_من با تو فرق دارم
_چه فرقی ؟
رهام با حرص نفسش را بیرون داد..
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_اصال بیخیال فرق و اینا  ..قبول نیست من تنها خیس بشم و تو هم تنها بخندی نه ؟
دینا گیج و متعجب نگاهش کرد..
_بله ؟؟!!
لبخندی شیطانی روی لب های رهام نشست  ..به سمت دینا رفت و قبل از این که دخترک حتی بخواد
حرکتی کند  ،اورا بین حصار بازوان قدرتمندش اسیر کرد و با یک حرکت پیکرش را بلند کرد..
دینا جیغ خفیفی کشید و تقال کرد تا از آغوش رها بیرون بجهد..
دینا_ چیکار می کنی ؟؟؟؟؟
رهام خندید..
_این دفعه جمعم نبستی
دخترک با حرص جیغ دیگری هم کشید و با نگرانی به دریا نگاه کرد  ..صدایش را باال برد..
_نکنه می خوای خفـــم کنــی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خنده ی مرد شدت گرفت..
_شاید
دخترک جیغ دیگری کشید  ..دیگر خیلی به دریا نزدیک شده بودند  ..بی اراده بیشتر در آغوش رهام
فرو رفت و همان طور که پلک هایش را روی هم می فشرد سرش را به سینه ی ستبر رهام چسباند..
مرد جوان آب دهانش را به ارمی فرو داد..
_اماده ای ؟
دینا جیغی کشید..
_نه تو روخدا  ..حتی اگه خف نشمم از سرما می میرم
مرد خندید..
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_نگران نباش قرار نیست بمیری
داد زد..
_چرااااااااااا می میرم  ..ننداززززززززززززم
خنده ی رهام شدت گرفت و پایش را درون آب نهاد  ..دینا را زمین گذاشت و محکم از پشت بغلش کرد
تا اجازه ی فرار را به او ندهد  ..به گونه ای ایستاده بودند که به محض آمدن موجی دینا تا حداقل باالی
ناف خیس خیس می شد و از آن جایی که جلوی رهام ایستاده بود از خیس شدن او هم جلوگیری می کرد
..
دست های سرد دخترک روی دست های کشیده ی رهام لغزیدند و سعی کردند و دست هارا از دور کمر
باز کنند..
دینا دوباره جیغی کشید..
_آقا رهام تورو خــداااااااااااا
قبل از اینکه رهام دهان باز کند تا چیزی بگوید موجی بزرگ دینا را تا زیر سینه بطورکامل خیس کرده
بود..
دینا با حرص پلک هایش را محکم روی هم فشرد..
صدای قهقهه ی رهام بلند شد و دست هایش را از دور کمر دینا باز کرد و کمی از دریا فاصله گرفت و در
میان خنده بریده بریده گفت:
_خیــــــــلی بامزه بود دینــــــا حاال می فهمم تو چرا این قدر خندیدی!

دخترک همان طور که از حرص بینیش را باد کرده بود به سمت رهام گام برداشت و مقابلش ایستاد
_می خندی ؟؟ من االن با تمام وجود دلم می خواد خفت کنم
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خنده از روی لب های رهام ماسید..

_جونم ؟؟ می خوای خفم کنی ؟؟؟؟!!! یه کمی زیاده روی نمی کنی ؟
_مگه نگفتید تا ساعت  01راحت باشم باهاتون ؟؟؟؟ پس اصال هم زیاده روی نمی کنم  ..تازه اگه روم می
شد چیزای خیـــــــــلی بدتریم می گفتم
رهام متعجب نگاهش کرد..
_واقعا ؟؟
_بله واقعا
رهام با قدمی فاصله ی بینشان را به صفر رساند ..
_ساعت یه وقتی از  01می گذره ها
دینا سرش را باال گرفت و مستقیم نگاهش را در چشمان خاکستری مرد جوان دوخت..
_خب بگذره
تا چند ثانیه هردو در چشم های هم خیره بودند..
فاصله ی بینشان کمتر از  5سانت بود  ..نگاهش به ارامی از چشمان دینا روی لب هایش لغزید..
آب دهانش را به سختی فرو داد  ..قلبش تند تند می کوبید  ..دینا هم از این احساس مبرا نبود  ..هردو
داغ بودند و ضربان قلبشان شدت گرفته بود  ..چشمان دینا به ارامی و بی اراده بسته شد..
هرم نفس های رهام پوستش را نوازش می داد..
مرد جوان نفس عمیقی کشید و پشت به دینا کرد  ..موبایلش را از جیبش درآورد و به ساعت نگاه کرد ..
چشمان دینا به ارامی باز شد  ..صورتش داغ داغ بود..
ناگهان رهام به سمت دخترک چرخید  ..چشمان دینا گرد شد  ..دستش را پشت کمر دخترک گذاشت و
اورا
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به سمت خودش کشید ..

فاصله ی بین صورتشان اینبار کمتر از  3سانت هم بود..
رهام_ ساعت هنوز  01نشده
و قبل از این که دینا بخواهد چیزی بگوید نرمی لبانش بین گرمی لبان مرد جوان به آتش کشیده شد..
قلب هردو بی قرار بود  ..دخترک هرلحظه احتمال پاره شدن سینه اش را می داد..
چشمان رهام بسته شدند و کمی بعد نگاه خمار دینا هم بسته شد..
صدای امواج دریا حالشان را دگرگون تر می کرد..
پس از بوسه ای نسبتا طوالنی رهام لبانش را از روی لب های دینا برداشت و نگاه مخمورش را در
چشمان قهوه ای دخترک دوخت..
_نمی گم عاشقتم یا هرچیز دیگه ای اما ( ..مکثی کرد و آب دهانش را به سختی فرو داد)  ..ازت خوشم
میاد می خوام کنارم داشته باشمت  ..یه جورایی ( ..نفس عمیقی کشید ) ..می خوامت!
دخترک در تاریکی شب تنها به چشمان مرد خیره بود و چیزی نمی گفت  ..رهام نگفت دوستش دارد و
گفت احساسش تنها خواستنی ساده است اما دینا عاشق بود و اگر دهان می گشود از عشق می گفت و راز
دلش این گونه فاش می شد پس لب بست و تنها در دل فریاد کرد:
_با تمـــــــــــــام وجودم عـــــــــــــــــــــــــــــاشقتـــــــــــــــــم

پایان جلد اول

1/8/1395

ساعت  03:2:شب
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****
با سالم خدمت به دوستان عزیزم ..واقعا ممنونم که رمانم رو تا اینجا دنبال کردید  ..انشاهلل
جلد دو خدمتکار من رو در تابستان تموم می کنم  ..ممنون از همراهیتون
فاطمه 0222

"هر گونه کپی برداری از مطالب نودهشتیا بدون درج نام و لینک نودهشتیا ()www.98ia.co
غیرمجاز بوده و پیگرد قانونی دارد"
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