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 5 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

 زند یعشق از پشت خنجر م یگاه

 یباسمه تعال
 

 رسم غریب دنیا
 اصال عجیب نیست

 بی صدا خنجر می زند و
 این رسم نیست
 ما بازیچه ایم و
 این عدل نیست

 ما تنهائیم و
 این عدل نیست

 
به همه ی- با یه تصمممیم بچگانه آینده رو تیریب نمی  تقدیم  آدم هایی که 

 -کنند
کلید رو چرخوندم و در رو باز کردم.خسته و بی رمق رفتم توی اتاقم.لباسم رو 
عوض کردم.روی تیت ولو شممدم.چشمممام رو بسممتم و سممعی کردم رو مبح  

شد و چهار تا خرس پریدن داخل.  آناهیتا پرید روی امروز فکر کنم.یهو در باز 
شممکمم..پگاه شممرود کرد به قلقلد دادن.. چشمممام رو باز کردم.اخم کردم و 

 گفتم:کسی به شما یاد نداده در بزنین؟
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پگاه زد توی پام و گفت:تف تو گورت که قلقلکی هم نیسممتی...سمم  تو رو  
 شده!

 من:صد بار نگفتم این جمله رو تکرار نکن؟!
گ نه ام  ید و سممرو رو روی سممی نار من دراز کشمم ما ک ذاشمممت و سممی

گفت:آه..عشممقم!.صممدای تلب قلبت بهترین نلفونی اسممت که تا کنون دیده 
 ام..مرا آرام می کند..این ندای آرامب را از من نگیر.

 سرو رو هل دادم و گفتم:باز چی زدی؟
 خندید و للم رو کشید:باالخره بلند شدی!..ایول!ایول!

 را هم...ترانه گفت: رویا حواست باشه ها..توی این دوروزمونه دخت
 سیما محکم بالب رو توی سرو کبوند و گفت:خفه بیشعور.

 پگاه با همون لحن خاص و التب گفت:س  تو رو  شده!
 من:باز شرود کرد...

 گالره اومد تو اتاق و اشکب رو پاک کرد و گفت:رفت...رفت..امیررایا..
سینه او رو  سید.گالره  شدیم و لبیند روی ل*ب*مون ما ساکت  همه امون 

همه ی زند.زندگیم!. رفت. صممدای  و گفت:امیررایا..رفت..د.عشممقم. فشممرد
 سیما سکوت رو شکوند:نه..دروغ میگی...نمممممممه!

گالره سممرو رو به چو و راسممت تکون داد.اومد و خودو رو توی آغوشممم 
 انداخت و گفت:رویا...بدبیت شدم!!

 مسمماوی بودهمه ی بدنب خیس آب بود.هنوز باور نکرده بودم ..رفتن امیررایا 
 با نابودی گالره..می دونستم..از همون اول هم می دونستم که امیررایا ..
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 گالره جیغ کشید:رفت..چطور تونست؟ها؟؟؟اون...
آناهیتا داد زد:رسممیدی؟به حرفم رسممیدی گالره؟همون موقف نگفتم که به اون 
 آشمملال اعتماد نکن!.نگفتم؟.عاقبت ترانه رو ندیدی؟ نگفتم امیررایا هیک کس
سی به تو نداره ولی  ست نداره..نگفتم ؟؟..گفتم اون هیک ح رو جز خودو دو
گفتی عاشممقشممم و اونم به من نار داره..امیررایا همینه...همه عاشممقب می 
شممن..چون مهره مار داره اما امیررایا متعلق به هیک کس نیسمممت!.همه با اون 

روته لی سهستن ولی اون با هیک کس نیست!.همه یه حسی بهب پیدا میکنن و
 احساسشون بدبیتیه،شکستگیه،نابودیه!...

ترانه سرو پایین بود.آروم اشکب رو پاک می کرد.هر وقت بح  امیررایا پیب 
ست تا  صدا گریه می کرد..دیگه نمی تون شد و بی  ساکت می  می اومد ترانه 
یا  به امیررا نه  چند سممماعتی حرز بزنه...حاال هم که گالره..! ولی عشممق ترا

،یه عشق صاز و ساده بود.گالره هم به عاقبت ترانه دچار شد.ترانه ه*و*س نبود
بهب گوشزد کرده بود ولی گالره گفت که حس امیررایا به اون فرق داره...گالره 

 بهترین دوستم بود.خواهرم...
*** 

همه دور هم نشممسممته بودیم.نفس عمیقی کشممیدم و گفتم:من می خوام انتقام 
 بگیرم.می خوام بشکونمب.. نابودو کنم.. ترانه و گالره رو از امیررایا

به؟هنوز یه روز هم از حرفهای  اول همه سممیما بلند شمممد و گفت:حالت خو
آناهیتا نگذشممته...ندیدی؟حتما تو هم باید شممکسممت عشممقی بیوری تا آدم 

 شی؟بیییال شو..
 من می خوام انتقام بگیرم..که نمی خوام باهاو دوست شم!.-
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صبی گفت:ِد روانی ست ها...تا حاال یه آناهیتا ع ...مثل اینکه حرز حالیت نی
درصد احتمال دادی که خودت عاشقب شی؟ها؟ فکر کردی امیررایا مونده تو 

 بیای عاشقب شی و بعد تو هم ولب کنی؟اون بین این همه
 دختر ترگل ورگل عاشق یکیشون هم نشده!! 

 من به خودم ایمان دارم.-
 اشکب رو پاک می کرد.ترانه که مثل همیشه و گالره هم داشت 

 پگاه:آخه س  تو رو  شده مرض داری؟
 خفه..-

پگاه:بچه ها ولب کنین..سمم  تو رو  شممده مرض داره!!..آدم مر ممدار هم 
 نفهمه!

 *** 
یه نفس عمیق کشممیدم.وارد کالس شممد.خیره نگاهب کردم.پس امیررایایی که 

شد میگن اینه... راسمتب دِل مِن به ااهر ملرور و بی احسماس هم یه  جوری 
سر  شن!. یه پ شم و ابروی ملت می  شق چ سه به اونایی که با یه نگاه عا چه بر
بلند قد و خوو هیکل و فیت نس...پوسممت روشممن..البته به نار من که مرد 
اونیه که صورتب برنزه باشه یا سیاه سوخته..این رن  پوست نشون میده ایشون 

یل و کلن  رو نمی دونه!. نیگا خدا واسمممه ملت چه رنلبی زده!  لبای  فرق ب
قرمز..! دماغ؟.دماغ خوشممگل..خدا به خیر بگذرونه..و اما...شمماید چیزی که 
خیلیا رو فریب داد همین چشممماو بود.همین دو تا تیله ی خاکسممتری با رگه 
های مشممکی...چشممماو فوق العاده بود. طبق معمول وارد کالس که شممد یه 
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شکر همراهب بود.نه که بگم همه دختر،اتفاق شکر کل شتر بودن..یه ل سرا بی ه ا پ
امیررایا سردسته او بود.از امیررایا زیاد شنیدم.امیررایا رستم پور..یه پسری که 
مهره ی مار داره.. از خودمتشکر و یه کم ملرور ولی اخالق خوبب باع  شده 
که خیلیا ِمن جمله پسممرا باهاو دوسممت باشممن ...تا چشمممم بهب خورد یه 

نفسم کم شد!.اما باز هم تو تصمیمم مصمم بودم و یقین کوچولو از اعتماد به 
داشممتم که من می تونم... کالس تموم شممد و این یعنی شممرود کار من!.هفت 
باره آزاد می  تام رو مشمممت می کردم و دو یدم.دسمم تا نفس عمیق کشمم هشمم
های رسممما رفتم  قدم با  لب دادم. به خودم قوت ق مام رو بسممتم و  کردم.چشمم

دن و می گفتن و می خندیدن.وای خدا.. این همه سمتب.یه گله پسر دورو بو
شدم و محکم گفتم:آقای رستم  سر؟من چطور حرز بزنم؟با فکر انتقام آروم  پ

 پور...ببیشید!
همه خفه خون گرفتن.امیررایا آروم برگشت سمت من.با یه نگاه سر تا پام رو از 

 نار گذروند و یه تای ابروو رو داد باال:
 بله؟-

ز اون همه غرورم کم کنم.گفتم:میشممه جزوتون رو امانت سممعی کردم یه کم ا
 بگیرم؟

تای  تد اون دوسمم تد  یهو همه ی کالس رفت رو هوا...دلم می خواسمممت 
یاللوزو رو سممیر بزنم ..عو ممیا..همچین می خندیدن انگار که اومده باشممن 
سیرک و منم دلقکم!خود امیررایا که زل زده بود توی صورتم.شاید می خواست 

 ببینه... واکنشم رو
 انقدر غرور توی صدام رییتم تا کف امیررایا ببره:شنیدید آقای رستم پور..؟
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 امیررایا جزوه رو داد دستم:بفرمائید.
 ممنونم.-

شد با مخ رفتم  شم که نمی دونم چی  سریف از اون کالس خارج ب سعی کردم 
نده خ تو زمین.آیییی...لعنتی..االن بدترین موقف بود واسممه افتادن.همه زدن زیر

نه عمر نکبتیشممون رو دیده  نده دارترین صممح گار خ که ان بار جوری  ولی این
 باشن.یعنی اون لحاه من دلم می خواست زمین دهن باز کنه و من رو ببلعه...

 فرهادی:بابا خانوم آرمان نترسید..آروم..جزوه که فرار نمی کنه
 بهرام نژاد:امیررایا هم فرار نمی کنه.

 ه ی منم کامله ها...صیادی:خانوم آرمان جزو
شده بود.حس  صابم خورد  شگاه بیرون رفتم.خیلی اع شدم و از دان آروم بلند 
شدم..نباید از  صلیم آروم تر  سکته کنم!با مرور هدز ا ست که  می کردم االنا
هیک تالشی دست بکشم.باید محکم باشم..اگه تا حاال صرفا به خاطر گالره و 

نم چون من وقتی یه کار رو شممرود کردم ترانه بود،از حاال به بعد تالو می ک
 دیگه تا تهب هستم،حتی اگه همه دنیا مانعم بشن!.چون من رویام.رویا آرمان!

*** 
های  با خ  و رنگ بود، ماره  مه او شممم بود.ه یدنی  یا د جزوه ی امیررا

 میتلف!. ایف بود که هر کس ازو جزوه
ته های ملت  ته...صممفحه ی اخرو هم دلنوشمم ته روو شممماره نوشمم  گرف

 بود..خودکار قرمز رو برداشتم.خوو خ  نوشتم"من ید نابودگرم!"
 نوشتم ولی بدون هیک نام و نشانی...
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رفتم توی هال.بچه  ها نشممسممته بودن و فیلم می دیدن.منم رفتم نشممسممتم 
 کنارشون.

 آناهیتا:چه خبر خانوم زورو؟
 من:فعال تازه شرود کردم.یه قدم باال رفتم!

ستان رو تعریف ک شون دا ردم.اول همه جز گالره که داغب تازه بود زدن زیر برا
خنده..یه کرکری راه انداخته بودن..!همب همه به افتادن من می خندیدن.سیما 

 و پگاه بلند شدن و نقب دراوردن.
سیما با مخ رفت تو زمین.پگاه که نقب امیررایا رو داشت سریف رفت سمتب و 

ست همه گفت:وایییی..خوبید رویا خانوم؟خدا مرگم بده شماره ی من که د ..
بود می تونسممتین زن  بزنین نامه ی عاشممقونه اتون رو بیونین..دیگه الزم نبود 
یا  هادی سممم  تو رو  شمممده ب ندازین!!..فر مت ب به زح که خودتون رو 

 کمد!!..نیما)بهرام نژاد(برو یه لیوان آب قند بیار..بدو..
شممب عالی بودوالبته از  همه خندیدیم و گالره رو هم به خنده انداختیم ...کال

 این به بعد هر شب همین آو و همین کاسه است!
*** 

به دسمممت رفتم  خدا گفتم و جزوه  ناه بر یه پ یدم و  کلی نفس عمیق کشمم
سمممتب.سممعی کردم مهربون حرز بزنم. حرز مامان بزرا خدا بیامرزم توی 

 ذهنم مرور شد"مردا آروم آروم خر می شن!"...
 آقای رستم پور..-

 کر اون دوستای چللوزو نبودند:بله؟خدا رو ش
 جزوه رو به سمتب گرفتم:ممنون..
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 جزوه رو گرفت : به کارتون اومد؟
 بله...خیلی!-

یه لبیند پیروزمندانه تحویلم داد که معناو رو نفهمیدم.خندید و گفت:حاال 
 کدوم قسمتب بیشتر به دردتون خورد؟

 ب فورمولونی...!تیکه پروند بی شعور.عین خودو لبیند زدم و گفتم:بی
پمموزخممنممدی بممه مممعممنممای خممر خممودتممی زد و گممفممت:آهمما...بممیممب 

 فورمولونی...خوب!خوو حالم که به دردتون خورد!
 لبیند دندون نمایی به معنای تو خر تری زدم و گفتم:در هر صورت ممنونم.!

*** 
امروز قرار بود من و سممیما و پگاه بریم بیرون..پگاه و سممیما و آناهیتا و گالره و 

گاه هم ترا ما و پ مه ی من بود.سممی ند. گالره دخترع های من بود تاقی  نه هم ا
همشاگردی های من از کالس نهم بودند...من و پگاه و سیما دندونلزشکی می 
خوندیم و گالره هم دندونلزشممکی و ترانه و آناهیتا و رونان  هم پرسممتاری می 

 ان دراز دارد.خوندن...داستان آشنایی یا دیدار ترانه و امیررایا هم داست
آناهیتا بیسممت و چهار سممالب بود.یه دختر قد بلند و هیکلی ولی رو فرم..یه 
صورت کرم رن ،موهای فر درشت مشکی...چشمای قهوه ای سوخته و دماغ 
و دهن متناسب...یه اخالقی داشت که خیلی حساس و غیرتی بود.کال نسبت 

بود..! آناهیتا  به همه چی حسمماس بود..مناورم روی مسممائل مربوس دوسممتاو
ولی ته دلب هیچی نبود.مثال ده سمماعت داد و هوار میکنه ولی بعدو مهربونه 

 و یادو میره!.
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رونان همسممن آناهیتا بود.موهای بور ل*ت*ت و چشمممای قهوه ای...کال بور 
 بود.قدشم خوب بود و الغر...کال دختر عشقی بود!

سبتا کوتاه با م سالب بود.یه دختر ن سه  ست و  صاز طالییسیما بی و  وهای 
 چشمای آبی...شاید تنها چیزی که

ید خدا می خواسمممت   به ام ته  توی صممورتب توی ذوق میزد دماغب بود.الب
 عملب کنه..ولی در کل خیلی خوب

بود.سممیما کال دختر خوبی بود..من باهاو خیلی صمممیمی بودم...البته من  
 سعی می کنم با همه صمیمی باشم!..

سالب بود.گالره یه کم لوس بود گالره که دختر عمه ی بز ست و دو  رگم بود.بی
شت که  شا دا سم گر شکننده...چون تد دختر بود.فق  یه داداو به ا و خیلی 
ستن و خارجن!گالره  شا  جوووون اینجا نی شیفته بود..البته االن گر خیلی خود

 قیافه ی ساده اما تو دل برویی داشت!.یه قیافه ی کامال شرقی...
سالب بود.یه دختر خوشگل اما ساده...چشمهای سبزی که  ترانه بیست و ید

لب  یه  ما  بدون قوز و ا ماغ معمولی و  های قهوه ای...د بیشممتر زرد بود و مو
بارید..یه کمی هم کد ومد داره...ولی خوبه...به صورتب میاد...باحاله...با 
شممرود انتقام من از امیررایا اونم به کل فراموو کرد..اون خودشممو اذیت کرد 

 وگرنه نشون کرده ی پسر عموو بود..
شیص خاص بوده و خواهد بود.پگاه یه  سه من یه  شه وا و اما پگاه...پگاه همی
شمای  سفید و لو قرمزی..چ صورت  ست.. دختر بلند و کامال هم تیو من ه
شی نه...دماغ و دهن  شکی بود اما وح شکی خیلی وحشی...چشمای منم م م
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بس گنده همه دوسممتب داریم.. یه کم معمولی..و اما اخالقب!..اخالقب از 
 پسره...الته...ولی عشقه...!!!

 )اون تصویر اول داستان برای اینه که یه تصور از رویا داشته باشین(
 سیما:خوووب...بریم کجا؟..

پگاه:بریم سر قبر ننه ی من!آخه االغ قرار بود بریم کجا؟..می خواستیم بریم تو 
 نتو بگیره!!!بلوز بگیری این یاللوز)من!(بره ما

 هووووی...یاللوز خودتی!!-
 پگاه:حاال.. اصال یاللوز امیررایاس!.

یهو همه امون خفه خون گرفتیم...وااای نه...امیررایا جلومون بود!! به جز سیما  
 که هفتاد سکته زده بود من و پگاه کامال ریلکس بودیم

 پگاه:به..امیررایا...سالم
سالم..ا ست دادن.امیررایا : شنیدم!مناورت از یاللور چی با هم د سم خودمو 

 بود؟
پگاه که کال از رو نمیرفت:یاللوز؟اوممم...دقیق معنیشو نمی دونم..ولی شاید 

 یه معنایی تو مایه های چللوز بده.اصال هر دو از یه ریشه ان!..
اوه اوه...فد کنم به غرور نجومی اولیا حضممرت بر خورد!!دسممتب رو بیرون 

 کشید!
 گاه..بستنی پگاه..لبنیات سالم پگاه!!امیررایا:شیر پ
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به از اسممم من اسممتفاده  یه تای ابروو رو داد باال.الت گفت:حاال خو پگاه 
کردن.می ارزید که اسمممشممو گذاشممتن روی یه شممرکت بزرا تجاری...ولی تو 

 چی؟اسم تو رو حتی روی یه خشتد دوزی هم نمی زارن!!
لی خوب  مممایف بود که امیررایا توانایی خوبی توی کنترل خودو داشمممت..و

 اعصابب به همه رییته است..ولی خیلی معمولی گفت:
 اسم عمه اتو بزارن...-

یهو یه پسر اومد ونذاشت امیررایا حرفشو تموم کنه و  متعجب به ما نگاه کرد و 
 پرسید:اینا کین امیررایا؟

نمی دونم!..آدرس پرسممیدن منم نشممونشممون دادم)رو به ما(خوو حال شممدم -
 خانوما...

 پگاه براو دهن کجی کرد و گفت:کفنت کنم!
امیررایا خندید و به من نگاه کرد..از کنارشممون رد شممدیم.سممیما که زبونب بند 
اومده بود.ولی ما همب می خندیدیم...من یه مانتوی صورتی گرفتم...رنگهای 
 دیگه هم می پوشم ولی رن  های تیره رو بیشتر!. این مانتو ساده بود اما شید..  

دانشممگاه گرفته بودم. یه شممیر کاکائو هم گرفتیم و رفتیم خونه..بچه ها هم  برای
گفتن که مانتو صممورتی خیلی بهم میاد..منم ذوق کردم.یه شممام دور همی هم 

 خوردیم و فیلم دیدیم.
*** 

یه شمملوار مشممکی و مقنعه  مانتو صممورتی رو پوشممیده بودم و  امروز همون 
 مشکی...اهل رنو خ  چشم و کال آرایب
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بام هم نبود..ولی کال خودم آرایب رو دوسمممت   با مان و  ما بار  نبودم..اج
 نداشتم..!ولی به موهام خیلی می رسیدم چون دوستشون داشتم.

سیما نمیومد..من و پگاه  شیدم.امروز  سته هم پو سانتی پیو سه  شنه  یه کفب پا
 آماده ی رفتن شممدیم.یه کم دیر رسممیدیم ولی اسممتاد هنوز نیومده بود..تا وارد

 کالس شدیم فرهادی که کال با من لج بود داد زد:
 وووی بچه ها..نیگا...پلن  صورتی.!-

همه به من نگاه کردن و زدن زیرخنده..خودم رو حفظ کردم و رفتم سمتب.این 
شو بدم. خود الدنگب تیو قرمز  ستم تو جمف جواب اولین باری بود که می خوا

 ندیده بود.!زده بود..انگار که خود گوجه او رو تو آینه 
با نسممت ملرور بهب نزدید شممدم و دسممتم رو اهرم میز کردم و گفتم:تو ببند 

 دهنتو گوجه...گنده تر از دهنت بر ندار که بد میبینی...
 برگشتم و خواستم به راهم ادامه بدم که داد زد:مثال چی میشه؟

 همونجور که به راهم ادامه می دادم،گفتم:بهتره بهب فکر هم نکنی...
رایا رو دم در دیدم که یه لبیند رو ل*ب*و بود.پگاه بهم چشمممد زد و امیر

 نشستم.استاد وارد شد.همه ساکت بودیم و استاد هم درس می داد..
نه  با مد نزدیکم و مود ناختمب او که دقیق هم نمی شممم یکی از پسمممرا 

 پرسید:ببیشید...خانوم آرمان می تونم جزوتون رو بگیرم؟
 بفرمائید...-

دادم.البته جزوه ی پگاه رو.یه حس شممشمممی نذاشممت که مال جزوه رو بهب 
 خودم رو بدم.
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**** 
 دو ماه بعد...

باهم  نه بگم دوسمممت شمممدیم ولی  یا خوب شمممده بود. طه ی من و امیررا راب
خوبیم..سالم و خداحافای و احوال پرسی و چه می دونم تا همین حد..و این 

ماه رت داده!!..و  ها توی توی دو  به قول پیشممرفت چشمممگیر تن این یعنی من 
مادربزرا خدابیامرزم تونسممتم امیررایا رو رام کنم ولی هنوز نتونسممتم خرو 

 کنم!!..
امروز من و پگاه و سممیما یه مهمونی دعوت شمممده بودیم که از طرز امیررایا 

 بود.یه دورهمی همه ی بچه های
شیده بودم که روو طر  های نامنام   سفید پو سلرت  کالس بود.من یه بلوز ا

 اما قشنگی بود.یعنی خیلی به
 چشم میومد..یه شلوار جین مشکی هم پوشیدم. 

موهام رو هم بسممتم.اصممال دوسممت نداشممتم توی این دورهمی لباس ل*ت*تی 
 بلوشم.توی کالس ما یه چیز زیاده به نام چشم هیز!! 

 پگاه در رو باز کرد.طبق معمول خانوم تیو مشکی زده بود...
 من:چطوری بتمن؟

 مه ی خدابیامرزته!!..آماده ای؟بت من ع-
 به خودم نگاه کردم و گفتم:آره...

شده این چه  س  تو رو   صبی گفت:آخه  سرو رو بلند کردو نگاهم کرد.ع
 رییتیه؟داری میری مراسم چهلم؟داری میای مهمونی... فهمیدی؟

 آره...باشه االن یه کفب بلوشم خوب میشه!-
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آخه بی شممعور...صممورتت عین اومد اول یکی زد توی سممرم و بعد هم گفت:
 میته!!!...یه رنگی بمال بهب!

 امکان نداره..!-
یه - یا  تا ب ناهی تا...آ ناهی وقتی من میگم آرایب کن یعنی آرایب کن..)داد زد(آ

 دستی به این خل و چل بکب!
ساده  شتم یه رن  شگری بود.آناهیتا اومد و پگاه رفت. فق  گذا ستاد آرای آناهیتا ا

شم نمیومد ست و پام الک زدیم...من الک می  بزنه...خو سه د از آرایب!... وا
شال  شیدم. شکیم رو هم پو صه پالتوی م شید...خال زدم و آناهیتا طر  می ک
مشکی هم پوشیدم و رفتم تو هال.. پگاه و سیما هم آماده بودن.پگاه یه سری از 
روی تاسف تکون داد و با هم سوار ماشین الهام شدیم.الهام یکی از بچه های 

سراغمون!!..الهام یه پرادو ی ک شد بیاد  شتن خودرو قرار  الس بود که به دلیل دا
مشممکی داشممت..من جلو نشممسممتم و حرکت کردیم.الهام هم یه تیو قرمز زده 
مدت  یا بودم..چون مطم ن بودم توی این  بال گرم امیررا بود. منتار اسممتق

 انقدری روو اثر گذاشتم که یه جور خاص باهام برخورد کنه...
شدیم.یه و شین رو پارک کرد و پیاده  شدیم.الهام ما ارد  یه امارت خیلی بزرا 

به در  تا  یاده روی سممنگی رو طی می کردی  یه پ ید  با باغ خیلی بزرا بود که 
اشمممرافممی ورودی مممی رسمممیممدی..دم در یممه خممانمموم پممالممتمموهممامممون رو 

صورم بهتر بود..یه سرگرم بودن... البته از ت شاالله...بچه ها همه  یز م گرفت.ما
پر از نوشممیدنی روی میز بود..وقتی رفتیم تازه فهمیدم فق  بچه های دانشممگاه 
نبودن و این مهمونی یه پارتی بود.یه کم عصممبی شممدم..چون فهمیدم پگاه بهم 
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نگفته که پارتیه...امیررایا رو دیدم..یه پیرهن آسممتین بلند تنب بود که آسممتینب 
ی،قهوه ای،مشکی بود..یه شلوار رو جمف کرده بود. پیرهن چهارخونه سورمه ا

شده  مشمکی هم پاو بود.مدل موهاو هم همون مدل بود. واقعا خوو تیو 
بود.دم گوو یکی از دخترای خدمتکار یه چیزی گفت و اونم سممرو رو تکون 

 داد و رفت.ما رو دید.نه لبیندی نه ذوقی...اومد سمتمون.
 یه نیمچه لبیندی به زور زد و گفت: خوو اومدین..

سممالم گفتم.جواب نداد ولی وقتی سممیما و پگاه سممالم گفتن اونم متقابال من 
جواب داد.بعدو هم بهمون گفت که هر چی می خوایم به خدمتکارا بگیم و 

 بعد هم با عرض پوزو رفت!.یعنی بد زد تو برجکم..!
 من:این امل که از قبل هم بدتر شد!قبلنا سالم میکردا...

م االن میاد با لبیند و حتی بهت درخواسممت پگاه خندید و گفت:واال من گفت
 ر*ق*صم میده!!

ست  سمیما سماکت بود.جلوو دسمت تکون دادم و گفتم:عاشمق شمدی؟حوا
 کو؟؟؟

 گیج گفت:ها؟
یه  با  عاشممق شمممده!!!..اونم  فد کنم  فت: گاهب کرد و گ چو ن چو  گاه  پ

 نگاه؟میگم این امیررایا مهره ی مار داره شما بگین نه!!!
ه بقیه نگاه کرد.منم رفتم تو فکر...مسممیره! اصممال چب سممیما غر غر کرد و ب

شده!! ای  شقم  شد؟؟واال قبلب یه جوری رفتار می کرد با خودم می گفتم عا
خدا...االن که حداقل ده پله رفتم عقب!! رفتم تو زیرزمین...خونه ی اولم نه ها 

د صممزیر زمیییین!!! یهو با خودم گفتم ولب کن بابا به درک!!..جهنم!می خوام 
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سممال امیررایا شممکسممت عشممقی نیوره! ولی با دیدن لبیندو و عشمموه اومدن 
دخترا حرصی شدم و این دفعه خودمم به لیست انتقام گیرا ا افه شدم!!..باید 
که االن دخترا  ته..همونجور  پام بیوف به دسمممت و  که  کاری کنم  آدمب کنم..

 آویزونشن تا باهاشون بر*ق*صه...
را چطور آویزونب شممده...داره جون میده!! از حق پگاه:رویا نگاه....نگاه سمما

نگذریم این امیررایا هم ناز میکنه...بابا دو دیقه باهاو بر*ق*صممه چی ازو 
 کم میشه؟؟

سیما:من دقیق نمی دونم ولی دوستاو گفتن تا حاال که دیدنب با هیک دختری 
 نر*ق*صیده..اصال من خودم شد دارم بلد باشه بر*ق*صه!

 تو حلقم. نه بابا...کالسب
من:بابا من نمی دونم این امیررایا باالخره منفیه یا مثبت؟میگن دوسممت دختر 
نداره دخترا آویزونشن از اون ور اصال به تیو و قیافه او هم نمی خوره که بچه 

 مثبت باشه...
 سیما مرموز گفت:دستهای پشت پرده!!!

لت هی هی وول می  ن  پشمممت سممر هم پیب می شمممد و م ندیدیم.آه خ
ن...برامون نوشممیدنی اوردن که دختره گفت آب میوه ان و مشممروبا روی خورد

میز کنار مبالن...من که کال نیوردم.ولی به جاو شممام خیلی خوردم جوری 
سته بود  ش ستب امیررایا روی یه میز ده نفره ن شیدو..را ستم ک که پگاه از زیر د

شگاه بودن..و  سر با هم بودن و همه هم بچه های دان سفانه رو که دختر و پ متا
به روی من!! اون می خندید و دخترا عشمموه میومدن و من از این حرص می 
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خوردم..وقتی که حرصممی می شمممدم هم کال غذا می خوردم...در حد مرا 
مییوردم!! دلم می خواسممت خودم می رفتم و انگشممت می کردم تو چشمممای 

سرا هم شوه میومدن و بقیه پ می خندیدن  دخترا...تا بس کنن !!! اون امال هی ع
و امیررایا هم لبیند می زد!!..دیگه داشممتم کنترلم رو از دسمممت می دادم...از 
خنده های پسرا حرص می خوردم... از این که دخترا خودشون رو کوچید می 

 کنن و براشون مهم نیست یه مشت الدن  بهشون بینده..
ی سممیما با امیرر مما رفتن وسمم ...همه وسمم  بودن...پگاه هم رفت.منم خیل

خوب می ر*ق*صیدم ولی....فق  من و امیررایا وس  نبودیم.یهو چشمم رفت 
سمتب...به پیست نگاه می کرد.دوستاو بهب می گفتن بیا ولی اون گاهی با 
اشمماره ی ابرو و گاهی با دسممت می گفت نه...جهنم!.نرو...اصممال من موندم 

مه حضممور اون توی پیسممت ر*ق*ص می خواد چیزی رو تلییر بده که این ه
تا عرو خدا هم باال می  بهب تعارز میکنن؟ همینجوری کردن که غرورو 

 کشه!!
صد  شون تا  شنهاد ر*ق*ص دادن ولی چون بوی الکل سرا اومدن و پی دو تا از پ

 فرسخ اونوتر هم می رفت بی خیال شدم!! واال... 
مهمونی رو به اتمام بود.الهام رو صممدا زدم و لباس پوشممیدیم و آماده ی رفتن 

 م. از امیررایا خداحافای کردیم و رفتیم!شدی
مهمونی بدی نبود...باع  شد درون کثیف خیلیا رو ببینم..باع  شد خیلیا رو 

 بشناسم..ببینم کیا وا می دن..
 در کل خوو گذشت...منهای اون  دحال!

 *** 
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تنها بودم.دانشممگاه هم تعطیل شممده بود.داشممتم می رفتم سمممت خونه اما هوا 
..امروز کارمون خیلی طول کشممید. نمی ترسممیدم ولی مامان خیلی تارید بود

شم...میگفت دختری که توی هوای  صال خوشب نمیومد تا دیروقت بیرون با ا
تارید بیرونه همونیه که تا صممبخ خونه نمیره...مامان منم یه فیلسمموفیه واسممه 
خودو!!کیف شونیم روی شونه ی راستم بود.یهو صدای یه موتور اومد.بعدو 

ده شممدن کیفم.کیفم رو کشممیدم.محکم خوردم زمین.فق  دسممته او هم کشممی
 توی دستم موند.خیلی بد شد.دستی رو کنارم دیدم.منو آروم بلند کرد.

 خانوم آرمان...خانوم آرمان خوبین؟؟-
شد و  شین باز  ستم جواب بدم.در ما صدا رو دریافت می کردم و نمی تون فق  

 .تند روند و یه جا نگه داشت.من رو نشوند.خودو هم بعد چند ثانیه نشست
در باز شد.سوز هواباع  شد اشکم دراد..امیررایا رو دیدم..تکدانه رو به سمتم 
شد بدی  شد ولی... ستم بگیرمب.به خوردم دادو... حالم بهتر  گرفت.نتون

 بود..
 امیررایا سهم نگاه کرد و گفت:فد نمی کردم نازک نارنجی باشی..خوبی؟

 کیفمو دزدیدن...-
 اصی توو بود؟تهب دو تا رن و یه کرم و آینه...چیز خ-

 عصبی ولی اروم گفتم:گردنبند یادگاری مادربزرگم توو بود...
 سکوت....

 امیررایا:حالت خوبه؟الزم که نیست بریم بیمارستان.
 نه خوبم.-



 23 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

 امیررایا:رویا...
 از چیزی که شنیدم وقت بود شات درارم...رویا؟؟؟یعنی....

 شمای خوشگلب بهم خیره شد.ته دلم یه جوری شد..نگاهب کردم.با اون چ
قت رو  تا حقی ند  ته چ باشممم...و الب هات رو راسمممت  با یا:می خوام  امیررا
بگم..خوب من روز اولی که تو رو دیدم خیلیی برام عجیب بودی... چون همه 
ی دخترا یا جفت گیری کردن یا تیکه می پروندن...اون بین شمیصمیت ملرور 

چهره ات هم غرور بود و غرور...بازم کارت نداشتم..خیلی تو ستودنی بود.توی 
منتار موندم تا تو هم مثل خیلیای دیگه بیای سمممتم اما نیومدی...تا اینکه بعد 

ترم اومدی.. خیلی برام عجیب بود که بعد از هشممت ترم اومدی و جالب 8از 
و اینه که یهویی جزوه ام رو خواسممتی....اصممال من از تعجب داشممتم می مردم 

البته خیلی هم خوو حال شدم.چون باالخره تو اومدی سمتم...بازم منتارت 
با فرهادی دعوات شمممد)نیم  که  گه کنی...روزی هم  یه حرکت دی تا  ندم  مو
لبیندی زد(..اوال فکر می کردم چون  ممعیفی حرز نمی زنی و کل کل نمی 

مانتو کنی...اما روزی که فرهادی رو چزوندی خوشممم اومد..البته بگم که اون 
شد فرهادی تا یه هفته حرز نمی زد!...بد لهب  شن  بود.باورت نمی  خیلی ق
کرده بودی..! توی کالس ثابت کردی که از حق خودت دفاد می کنی...یعنی 
تار کردم؟؟  ید بگی چرا سممرد رف یه...شممما پارت می تونی!!..و در مورد اون 

دن من وا کر دلیلب..می خواسممتم خوب زیرنار بگیرمت و ببینم با سممرد رفتار
 میدی یا..؟دیدم که عاشقم نیستی...دیدم که چقدر توی



wWw.Roman4u.iR  24 

 

پارتی سممنگین رفتار کردی...حتی آرایب هم نکرده بودی و این برای من خیلی 
عجیب بود!!...کال شممیصممیت تو واسممه من خیلی عجیب و خاصممه..به من 

 فرصت بده رویا..می خوام کشفت کنم...ببینم پشت این کوه غرور چیه؟!
شم اومده و می خوام...ببین این اولین باریه که خوب،من م از این اخالقات خو

شه...خودتم خوب می دونی که من هیک  ست ب سی می خوام که باهام دو از ک
 وقت دروغ نمی گم..

بگی؟از خودت  نمی خوای چیزی  تو  که من حرز زدم  خوب...همب 
 بگی؟نارت؟

 نمی دونستم چی بگم...
یدم و می خواسممتم بدنم گر  نفس عمیقی کشمم مه ی  که یهو ه چیزی بگم 

کامال بی حس  گه بگم  فت...گرمی چیزی رو روی ل*ب*م حس کردم.ا گر
ستم توی اون لحاه چه کاری درسته...این  صال نمی دون شدم دروغ نگفتم...ا
شماو  شت و چ حرکت امیررایا خیلی غیرمنتاره بود.ل*ب*ا*و رو اروم بردا

سنجیدم.فق   سریف موقعیت رو  ستم توی اون لحاه تمام قوام رو باز کرد. تون
رو جمف کنم و سیلی محکمی توی گوو امیررایا بیوابونم..امیررایا دستب رو 
شت و بعد هم آروم آروم یه پوزخند زد.دیگه تمام کنترلم  سیلی گذا روی جای 
صبی توی پیاده  شدم و در رو محکم به هم کوبوندم..ع ست دادم.پیاده  رو از د

سر یلور جلوم  رو راه می رفتم.تا خونه ساعتی راه بود. دو تا پ شاید حدود نیم 
ااهر شممدن.می خندیدن و خیلی  ممایف بود که مسممتن..به سمممتم اومدن و از 
که رفتم بزنم تو  قدر حرصممی بودم  طانی می زدن. اون ندای شممی همون لبی
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سروصورتشون که یه دست دیگه وارد کار شد و دو تا مشت جانانه به اون دو تا 
یهو نمی دونم چی شد که شدن چهار تا...فد کنم من مست بودم نره غول زد. 

شد...وقتی که خوب امیررایا رو زدن و  شون ا افه می  چون هر لحاه یکی به
ستم برم  شیدم.خوا دل من رو خند کردن فرار کردن...من حتی یه جیغ هم نک
ولی عذاب وجدان داشت نابودم میکرد..چشمام رو بستم و یه متری از امیررایا 
دور شممدم.ولی دیدم تکونی نمی خوره..برگشممتم.مطم ن بودم که اثر انگشممتم 
شه و من پام توی  ست می ست و اگه بمیره هم یه پرونده در شینب ه روی در ما
کالنتری باز میشممه!.شمماید هفتاد درصممد به همین دلیل برگشممتم.تمام سممر و 
صورتب زخمی بود.تکونب دادم...جواب نداد.صداو زدم.به سیتی بلندو 
شانس خیلی بد من هم پرنده اون  ستب رو دور گردنم حلقه کردم.از  کردم و د
سم.در رو باز  شین بر شید تا به ما اطراز دور نمی زد..حدود پنج دقیقه طول ک
کردم.روی صممندلی ولو شمممد.چند تا سممیلی زدم.سممرم رو روی قل*ب*و 

م اگذاشممتم.می زد.ته دلم خیلی یه جور شممد.سممرم رو تکون دادم تا از فکر بی
سریف  شکر... شت خدا رو  شیب رو از توی جیبب دراوردم.رمز ندا بیرون.گو
رفتم توی میاطبین.اولین شممماره که دسممتم بهب خورد رو زدم.نوشممته بود 

 آرتمن.
 الو؟-
 الو ببیشید...امیررایا حالب بده.لطفا آدرس رو یادداشت کنین.- 

 چی؟چی شده؟-
 میاین می فهمین...آدرس رو بنویسین!-
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به  آدرس رو پایین کردم که چشمممم  باال  گفتم و قطف کردم.یه کم میاطبا رو 
عکس خودم افتاد.باورم نمی شمممد...یه عکس از من بود.فق  از صممورتم بود 
..توی یه روز برفی که هم خندیده بودم هم صورتم قرمز شده بود.خیلی قشن  

 افتاده بودم..اصال امیررایا شماره ی منو از کجا داره؟؟پس..؟یعنی؟؟؟
ستم توی این  صال نمی دون شتم و منتار موندم.ا شبورد گذا شی رو روی دا گو

 و عیت می بایست چی کار کرد!؟..
سر خیلی  شد و بعدو یه پ بعد چند دقیقه یه کمری کنار آودی امیررایا متوقف 

 خوشگل بیرون پرید. یه پسر قد بلند خوو 
و صممدا زد ..بعد تیو  نگران و هول به سمممت ماشممین اومد.چند بار امیررایا ر

 سمت من برگشت و پرسید:
 چرا نبردیب بیمارستان؟ها؟-

ما من  با کی حرز می زنی...دو عین خودو عصممبی گفتم:هوی...بفهم 
 رانندگی بلد نیستم!!چطور می خواستم ببرمب؟!

شد.به من گفت که  سوار  شین خودو خوابوند.  امیررایا رو بلند کرد و توی ما
م بیا. حوصله دعوا نداشتم.ماشین رو قفل کردم برو ماشین رو قفل کن و خودت

و صممندلی جلو نشممسممتم.چنان این بشممر تند رانندگی می کرد که همه ی آب و 
 اجدادم رو به چشم دیدم!

 آروم برو...زخم شمشیر که نیورده...-
از سممرعتب کم کرد و وارد بیمارسممتان شممد.سممریف امیررایا رو برد و منم پیاده 

 .رفتم پذیرو..شدم.وارد بیمارستان شدم
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 ببیشید این مرده که زخمی شده بود و تازه اوردنب کجاست؟-
 اتاق دوازده..-
 ببیشین میشه آینه اتون رو بگیرم؟-

شده بود.موهام رو مرتب  شات  ستب رو بهم داد.ووو...موهام همه  آینه کنار د
کردم و چشمم خورد به ل*ب*م.دوباره عصبی شدم!.آینه رو دادم و رفتم سمت 

شده و اتاق  ستم که چیزیب ن دوازده..اونقدرا هم بی وجدان نبودم.ولی می دون
سه!.یه کم دلم  شت منو بب*و* صبی بودم. اون حق ندا ثانیا خیلی ناراحت و ع

 نگران بود ولی سعی داشتم سرکوبب کنم..هدز من یه چیز دیگه بود!!
 وارد اتاق شممدم.صممورتب رو شممسممته بودن و به هوو اومده بود.تا من رو دید
ند نشممسمممت رو  یه لبی ید  که د ند کرد.من رو  به سممیتی بل سممرو رو 
ل*ب*و..سممعی کردم خیلی ملرور و یه کمم عصممبی رفتار کنم تا متوجه ی 

 رفتار زشتب بشه..
امیررایا با صممدای خب خشممیب گفت:تو که اینجایی...فکر کردم قهر کردی 

 رفتی!
 اینکه االن اینجایی رو مدیون منی...-
 م ناراحت نشدی...ا جدا؟؟پس خیلی ه-

صدام زد.ولی توجه  شتم که برم که  سه بود.برگ ستم مناورو با ب*و* می دون
ته پیب  تا مرز سممک مد... نده او او عد صمممدای خ قه ب ند دقی نکردم...چ

 رفتم...خیلی حرصی شده بودم.!
 خواستم از بیمارستان خارج بشم که کسی صدام زد.

 رویا خانوم...رویا خانوم...-
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ه آرتمن بود.اومد سمممتم و گفت:وایسممین...امیر گفت برگشممتم.همون پسممر
 برسونمتون...

 الزم نکرده...-
صبانیتم رو  سمتب و تمام ع شتم  ستم رو گرفت.با اخم برگ ستم برم که د خوا

 سرو خالی کردم.
 دست منو ول کنین...-
 باشه آروم..-

ساعت  ستم.البته به نفعمم بود.توی  ش شین ن من چه طور می 10به زور توی ما
 ستم برم خونه؟؟! اونم توی این شلوغی!!تون

 سوار شد.آرتمن گفت:ببیشید مجبور شدم دستتون رو بگیرم.
 جوابشو ندادم.گفت:خوب کجا برم رویا خانوم؟

آدرس رو گفتم.امروز روی کامال مزخرفی بود.صممدای پیانو اومد...اه!.آهنگی 
سممل  از یانی که خیلی مالیم و قشممن  بود.یه کم باع  شممد به اعصممابم م

 شم.خواستم پیاده شم که گفتم بده خداحافای نکنم.
 خداحافظ.-
 خداحافظ.-

صال در کف اینم که بچه ها اینقدرنگرانم  شدم و بعد هم اون رفت.ا وارد خونه 
 شدن!!

سر همه اتون!!  سلطان بیوره تو  شدم.یعنی با کله توی فیلم بودن...خرم  وارد 
رمق رفتم توی اتاقم و سممریف  اصممال نمی دونم این فیلم چی داره؟! خسممته بی
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لباسمممام رو عوض کردم.روی تیتم دراز کشممیدم و بدون فکر به هیک احدی 
 خوابم گرفت.

*** 
 وای امیررایا چی شده؟-
 ای خدا مرگم بده...چی شده عزیزم؟-
 امیررایا داداو خوبی؟-
 امیررایا دست وپا شکسته شدی که...چی شده؟؟-
 یا عشقت؟؟اوه داو امیر...ددی زده یا مامی -
ما رو می - حاال  یدیم!! امیر  امیر اوهو...نمردیم امیر زخم و زیلی رو هم د

 شناسی؟
 امیر خوبی؟-
سیره بازی - شو این م شقم کی چب و چالت رو دراورده؟؟داو امیر پا امیر ع

 ها بهت نمیاد!!
 امیررایا کی صورت عروسکیتو گاوی کرده؟-

که روی مخ من راه می فایی بود  نا همون حر حاال  ای رفتن!!!...وووویییییییی!..
 انگار چب شده؟

به سمممت من  به من نگاه کرد.لبیند شممیطانی رو ل*ب*و بود.نگاه همه 
 برگشت. 

 نیما:شما می دونین چی شده رویا خانوم؟
 لبیندی روی ل*ب*م نشست.
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پرغرور و با پوزخند رو به امیررایا و بچه ها:فد کنم بدونم.راسممتب دیروز من 
پروتز مجبور شدم دیر برم.داشتم می رفتم که دیدم آقای رستم پور به خاطر کار 

هاو حرز  با بده و  ماره  یه دختر راه میره و سممعی داره بهب شمم بال  داره دن
بزنه...اون دختره هی می گفت بسه ولی یهو آقای رستم پور دستب رو گرفت و 

 دخواسممت شممماره رو توی دسممتب بچلونه که ااهرا برادرای غیرتی دختره وار
صحنه می شن و تا می خوره آقای رستم پور رو می زنن..منم که کاری از دستم 
بر نمیومد جز نگاه کردن و خندیدن...آقای رسممتم پور خیلی سممعی کردن بزنن 
ولی حتی نتونستن از خودشون دفاد کنن.مشت می زدنا ولی خوب می زدن تو 

شیدا ولی شه  هوا...آخه اون مردا خیلی یلور و قوی بودن...ببی مثل مبارزه ی پ
 و حبشه بود...

ستای امیررایا هم می  صمیمی ترین دو یهو همه ی کالس رفت رو هوا...حتی 
خندیدن..به امیررایا نگاه کردم. امیررایا وقت بود بترکه... نگاهب نکردم.سممرم 

 رو انداختم پایین و به جزوه ام نگاه کردم.
گه  فت:ا یامرزم می گ خدا ب مادربزرا  یه مرد رو این خوب بود.. می خوای 

شقت!!...بزار  شونب بده...غرورت و ع شونی ، قدرتت رو ن سمت خودت بک
سیدن باید  سه ر شه که وا سیدن بهب مردی...یادت با سه ر مردت بفهمه که وا
تالفی کنی...تا بفهمه تو قوی و هیک چیز نمی تونه تو رو بشممکونه!!...مرد دلب 

نه قوی تر از خودو!.دل ب می خواد زنب هر چی هم زن قوی می خواد ولی 
 که هست به اون تکیه کنه...
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یاد مادربزرگم که میوفتم خیلی ناراحت می شمم.تداعی تمام خاطرات خوشمم 
 همون لحاه هایی بود که کنار خانواده ام بودن...جای مادربزرگم خالی.....

گاه هنوز هم می  هاشممون نشممسممتن...پ جا مه سممر تاد وارد شمممد و ه اسمم
شتم  ست دا ستم خندید...دو از ته دل بیندم و تالفی کنم ولی خوب نمی تون

 جز یه پوزخند کج بزنم.
*** 

 تلفن زن  خورد.
 بله؟-
 کجایی رویا؟-
 بابا امیررایا اجازه بده..میام دیگه!-
 رویا...-
 بله؟-
 خودم بیام سراغت؟؟تولد توئه ها ولی همه هستن اال تو..-
 نمی خواد...اومدم.-

سلیقه ی ا میررایا بود،تنم بود.یه لباس بنفب.خیلی ل*ت*ت یه لباس که کامال 
نبود.دخترونه بود بیشممتر ...خیلی تو تنم شممید بود.موهام هم بسممته بودم.همه 
شنه بلند  ست... کفب های پا شه.امیررایا خوا شلوغ با ستم  بودن..خودم نیوا

 پوشیدم.آماده ی رفتن شدم.
سمت همون امارتی که  شدم و رفتم  سوار  مال امیررایا بود و آنانس منتارم بود.

 قبال اومده بودم.
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یدن...خودمم می  مه دسمممت زدن و جیغ و هورا کشمم که شمممدم ه وارد 
خندیدم...همه تولدت مبارک می خوندن و تبرید می گفتن..تمام خونه تزئین 

 شده بود.منم خیلی خوشحال شده بودم.
 واییییی.ممنون از همگی..!-

 افتاد گردن امیررایا...!سیما:ما که کاری نکردیم...همه ی زحمت ها 
مام  مام محبتم رو توی چشمم یدم.ت نده د ماو خ گاهب کردم.توی چشمم ن

 رییتم.رفتم سمتب.
 چه عجب..رسیدی تو!-
 ممنونم.-

دهن باز کرد چیزی بگه که رونان پرید وسممطمون و رو به هر دو تامون گفت:آ 
 او...تو یه جمف این کارا خوبیت نداره!!

 گفت:تو چی میگی این وس ؟کدوم کارا؟ امیررایا یه هولی بهب داد و
صال  شیطون کرد و باال پایین کرد و گفت:همون نگاها...ا شماو رو  رونان چ

 همین نگاهان که به چیزای بد بد ختم میشه!!
یزون  توم رو آو ن ما فت.من  یا چشمممم غره ر نده...امیررا یر خ مه زدن ز ه

 اصممی تویکردم.امیررایا پیب دوسممتاو نشممسممته بود.منو که دید یه برق خ
چشممماو دیدم ولی بعد خودشممو سممرگرم بچه ها نشممون داد.منم به جمف اونا 
پیوستم.تا من رفتم نیما بلند شد و تنها جای خالی کنار امیررایا موند.نشستم و 

 گفتم:این کارا چیه؟؟
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نیما:بابا تولد توئه...و تو هم باید کنار میزبان بشینی..کسی که این همه زحمت 
 کشیده!!

ید رو او یا بیشممتر بهم نزدید ک ید.امیررا گاه شمممال رو از سممرم کشمم ردن.پ
شد.چشمام رو بستم.آرزو کردم و شمف ها رو فوت کردم. همه جیغ کشیدن و 

 دست زدن.با لبیند به همه نگاه کردم ..سامان پرید و دوربین اورد.
 سامان:االن وقت عکس گرفتنه...زود زود..!
ه چه  نه ب به دو نه  ند شمممد و دو یا بل مدن و عکس می امیررا تاقیم میو ای هم ا

گرفتن.یه عکس با هم هم گرفتیم.بعضممی از  دخترهای دانشممگاه هم اومدن و 
 عکس گرفتن.

بت امیررایاسممت...بلر داداو تا سممامان یه  نیما چشمممد زد و گفت:االن نو
 عکس مشتی بگیره!

ته دل! و  ند زدم.از  ید شمممدیم.لبی گه نزد مدی به ه یا نشممسمممت. امیررا
ید...عکس گر نارم کیچ گاه ک های دانشمم چه  مه ی ب عدو ه ته شمممد. ب ف

وایسادن...خود سامان هم اومد و دوربین رو روی تایمر گذاشتن.من و امیررایا 
 و پگاه نشسته بودیم.

 آناهیتا:همه بگین سیب!
همه سممیب گفتیم و عکس گرفته شممد.بعدو هم خدمتکارا اومدن و کید رو 

 بردن تا ِبُبرن.
 نوبت کادوهاست!گالره:حاال نوبتی هم باشه 
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اول همه رونان اومد.یه دسمممت لباس واسممم گرفته بود.آناهیتا یه کفب گرفته 
ست بند گرفته بود.همه ی  سیما هم یه د بود.گالره یه گردنبند گرفته بود.پگاه و 

 بچه های دانشگاه هم رو هم یه آیفون گرفته بودن...
 نیما:این از طرز بچه های کالسه به جز بردیا)فرهادی(!!

 گاه:شد عین سوهان فروشی ها...پ
فرهادی واسمممه پگاه یه شممکلد دراورد.می دونسممتم کال خیلی از من بدو 
میاد.من:ممنونم...من نمی دونم کی بهتون رسممونده ولی خوب من چند روز 

 پیب گوشیم خورد و خاکشیر شد!
 رونان:همونیکه زد شیکوندو!

 یمونه!!ترانه زد توی پهلوو و گفت:آلو که زیر زبونت خیس نم
سامان امیررایا  شتم بدونم چی گرفته!!  ست دا فق  امیررایا مونده بود.خیلی دو

 رو صدا زد.امیررایا اومد و گفت:من که هیچی نگرفتم!
ته اس داری خودتو واسمممه امروز می  مان:خودتو لوس نکن االغ..دو هف سممما

 کشی...زر نزن!
یسمماد و گفت:بازو امیررایا چشممم غره رفت . با یه جعبه اومد سمممتم.کنارم وا

 کن!
جان زده ام  که هی بدم  ته سممعی کردم نشممون  جان زده بودم.الب خیلی هی

 وگرنه....جعبه رو باز کردم.یه کلید بود.
 کلید؟-

 خندید:بزن رو دکمه او.بچه ها همه ساکت!
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همه ساکت شدن.زدم روی دکمه...صدای عجیبی اومد.به نارم آشنا بود ولی 
م رو گرفت.همه دنبالمون اومدن.رفت خوب نمی دونسممتم مال چیه!؟دسممت

سمت حیاس.به خدمتکار اشاره کرد.یهو کلی فشفشه روشن شد و من تونستم 
سفید رو ببینم.همه جیغ کشیدن و اوه اوه گفتن..برگشتم سمت امیررایا  206یه 

 و سعی کردم زیاد ناراحتب نکنم.
 امیررایا ... من رانندگی بلد نیستم...پس...؟-

ت روی شممونه ام گذاشممت:میدونم.. امیررایا فکر همه چی لبیندی زد و دسمم
هسممت! واسممه این خریدم تا مجبور شممی یاد بگیری.! قول می دم خودم یادت 

 بدم!
 خوشحال شدم.خندیدم و خیلی شاد گفتم:ممنونم...خیلی ممنونم!

 همه بازم دست زدن و اوه اوه گفتن..
به حال ملت!.اون موقف که دوره ی  با سمممه قل علی ر ممما:واال خوو  ما بود 

یادمون میدادن رانندگی کنیم...دویسممت و شممب ماله دوره ی حرفه ای ها بود 
 تازه مال اون مرفه های بی درد!

همه خندیدیم که رونان گفت:شممانس نداریم که...بی از ما میاد یه روسممری 
 می خره تولدت مبارک میگه و میره!

سه تو  صافی!!..من کی وا سری گرفتم؟همب که سامان:ِا رونان..چه بی ان رو
 طال مال میگیرم!!

 رونان:طال رو که نه ولی فد کنم مال رو می خری!!
همه خندیدن...بعد از خوردن کید،نوبت ر*ق*صیدن شد!.همه رفتن وس  و 

 آناهیتا آهن  گذاشت.
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 احساسی که به تو دارم
 یه حس فوق العاده اس
 من عاشقی کسی شدم

 که خیلی صاز و ساده اس
 ه تو دارماحساسی که ب

 به هیک کسی نداشتم
 من اسم این حال دلو
 عاشق شدن گذاشتم

 امیررایا نگاهم کرد.نگاهب کردم.
 این اولین باره

 دلم داره میگه آره
 دوست داره گرفتاره

 بگو اره
 به بیچاره دوست داره

 با یه قلب تیکه پاره
 اومد سمتم و دستم رو گرفت.سمت پیست برد.همراهیب کردم.

پیب شد تازه همه متوجه ی ما شدن و کنار رفتن و پیست خالی  این آهن  که
 شد.

 تو خود عشقی همون چیزی که توی قلب منه
 همونی که بیاطرو همب داره نبضم می زنه
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 صبخ تا شب کارم هی خودمو تو دلت جا کردنه
 من همه دنیا رو گشتم آخه تا که  تو رو پیدا کردمت

 میادبا اون دو تا چشم سیاه اخم نکن بت ن
 انقد خوبی که اصال بدیات به چشم نمیاد

 تا وقتی قل*ب*م بزنه عاشقت هستم یه سره
 نمی زارم بزنه خیال رفتن به سرت

 خوب بلد بودی خودت رو تو دلم جا کنی
 هر وقت هر جوری دلت خواست با دلم تا کنی

 تو با من یه کاری کردی که به تو وابسته شم
 گه پیدا کنیخدا اون روز رو نیاره که یکی دی

 خوب بلد بودی خودت رو تو دلم جا کنی
 هر وقت هر جوری دلت خواست با دلم تا کنی

 تو با من یه کاری کردی که به تو وابسته شم
 خدا اون روز رو نیاره که یکی دیگه پیدا کنی
 تو چشمات هوو از سر عالم و آدم می بره

 گاهی وقتا نگات اصال اسمم رو  یادم می بره
 نمی زاریم کسی بینمون رو بهم بزنهمن  و تو 

 آخه دل من و تو به هم از هر چیزی وابسته تره
 با اون دو تا چشم سیاه اخم نکن بت نمیاد
 انقد خوبی که اصال بدیات به چشم نمیاد

 تا وقتی قل*ب*م بزنه عاشقت هستم یه سره
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 نمی زارم بزنه خیال رفتن به سرت
 خوب بلد بودی خودت رو تو دلم جا کنی

 هر وقت هر جوری دلت خواست با دلم تا کنی
 تو با من یه کاری کردی که به تو وابسته شم

 خدا اون روز رو نیاره که یکی دیگه پیدا کنی
(Black Cats ما دو تا از) 

همه دسممت زدن و جیغ کشممیدن...من شممدم اولین کسممی که امیررایا باهاو 
صید و این...و این یعنی فق  چند قدم تا پیروزی مونده... مهمونی رو به  ر*ق*

اتمام بود.همه کم کم می رفتن...فق  من وبچه هامونده بودیم که قرار شمممد 
امیررایا برسونمون.امیررایا گفت که می خواد یه چیزی نشونم بده..با هم رفتیم 

 مشکی..-توی یه اتاق که دکور شیکی داشت.یه دکوراسیون سفید
 لیم رو ندادم!امیررایا:چشماتو ببند..من هنوز کادوی اص

سنگینی چیزی رو توی  ستم. شمام رو ب تعجب کردم.ولی به گفته ی امیررایا چ
 گردنم حس کردم.

 چشماتو باز کن!-
 یه حسی توی من ایجاد شده بود.یه حس آرامب...!یه حس قدیمی!

چشمممام رو باز کردم.اولین چیزی که چشمممم خورد گردنبند مادربزرگم بود.از 
ودم رو توی آغوو امیررایا جا دادم.آروم آروم شممدت خوشممحالی برگشممتم و خ

شتن من کب  شدت برگ شار داد.از  شد.منو به خودو ف صار بدنم  ستاو ح د
 موم باز شد و موهام آزاد شدن.امیررایا متعجب گفت:موهای خودته رویا؟
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 تائید کردم.موهام رو ب*و*سید و گفت:چقدر خوشگلن...!
عمرم بود..ممنونم امیررایا.واقعا توی ب*غ*لب گفتم:این بهترین کادوی تولد 

 ممنونم.
 تو هم بهترین هدیه ی عمرم رو دادی!-

 سرم رو عقب اوردم و گفتم:کدوم هدیه؟
 محکم تر ب*غ*لم گرفت و گفت:آغوشت!

گاه روی ل*ب*م نشممسممت!جلو تر رفتم! ولی بدترین چیز اینه  یه لبیند ناخودآ
.نه!..ولی من از امیررایا که من هر چی جلو تر می رم از هدفم دور تر میشممم..

عا شممماد  لذت بردم.موقف ر*ق*ص واق یاد!نمی دونم!!توی آغوشممب  بدم نم
بودم...شاید هم ه*و*س باشه...امیررایا مهره ی مار داره... قرار بود من امیررایا 
رو نابود کنم نه که عاشقب بشم و نابود بشم...راهی رو که اومدم رو نمی تونم 

م تلقین می کنم که دوستب دارم...هر چی که هست برگردم..شاید هم به خود
 یقین دارم حسم بهب تلییر

ستان که نگاه   ست نمی خورم.از هر زاویه ی دا شک کرده...من توی این بازی 
 می کنم من شکست نمی خورم!

از اتاق خارج شدیم.رونان سریف پرید سمتمون و به من خیلی نزدید شد و به 
و خندید و گفت:نه پس صحنه ی خاصی ل*ب*ا*م خیره شد.بعد عقب رفت 

 ایجاد نشده...ولی....
برگشممت سمممت بچه ها که مونده بودن چی شممده گفت:ولی رویا بوی عطر 

 امیررایا رو میده...پس!!
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شونه ای باال  شیطانی...من و امیررایا بهم نگاه کردیم و خندیدیم و  و یه لبیند 
البته من جلو و بقیه انداختیم. خالصممه سمموار آودی مشممکی امیررایا شممدیم..

 عقب..اصال من تو کف اینم چطور جاشون شد!!. حرکت کردیم.
 پگاه:یه آهنگی چیزی...!

 من:سه ساعته داشتی می ر*ق*صیدی بس نیست؟
 نوچ!.امیررایا بزار یه آهن  بزار!-

امیررایا یه دسمممت توی موهای خوو حالتب برد و خواسمممت آهن  بزاره که 
 رونان گفت:ساسی منکن بزار!

 امیررایا از آینه نگاهب کرد و بعد هم گفت:من ندارم.
می دونستم داره...چند وقت پیب از ساسی منکن واسم آهن  گذاشته بود.از 
پازل بند گذاشت.رونان از آهن  های پازل بند متنفر بود.فد کنم سامان بهب 
یا  ها خیلی قوی بودن و امیررا ند  با تا خیلی مچن!  خه اون دو باشمممه!.آ ته  گف

 و رو تا آخر زیاد کرد تا بره  روی مخ رونان.صدا
 هر روز هر شب فکرم با فکرت درگیره

 گمون کنم دیره قل*ب*م داره میره
 هر روز هر شب چشمات تو خاطره هامه

 همیشه باهامه نفسم میگیره
 حتی دیگه یه ثانیه نمیشه بگذره بدون تو

 عشقم همه چی وا حه من عاشقت شدم به جون تو
 نم باز دوباره بارون های نم
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 داره تو چشمام می باره
 تو به من بگو چی میدونی
 از درد این عشق نیمه کاره

 یکی یکی حرفهات باورم شد
 غم و غصه ام خیلی کم شد

 آخه توی خوابم می دیدم
 که دل تو عاشقم شد

 بارون های نم نم باز دوباره
 داره تو چشمام می باره

 تو به من بگو چی میدونی
 شق نیمه کارهاز درد این ع

 یکی یکی حرفهات باورم شد
 غم و غصه ام خیلی کم شد

 آخه توی خوابم می دیدم
 که دل تو عاشقم شد

 دستم رو گرفت.باهاو همیونی کرد.جوری که حس کردم اون داره مییونه...
 با تو تنها بودن رویامه این روزا

 تو تنها من تنها آخه بگو چرا
 تید تید ساعت خونه

 یه قلب دیوونه هیچکی نمیدونه
 شد عاشق شما



wWw.Roman4u.iR  42 

 

 وقتی تو منو دوست داری
 من تو رو دوست دارم

 دوریم چرا؟
 عشقم با عاشقی می تونه

 یه دفعه عوض بشه دنیای ما
 بارون های نم نم باز دوباره

 داره تو چشمام می باره
 تو به من بگو چی میدونی
 از درد این عشق نیمه کاره

 یکی یکی حرفهات باورم شد
 ام خیلی کم شدغم و غصه 

 آخه توی خوابم می دیدم
 که دل تو عاشقم شد

 )بارونهای نم نم از پازل بند(
 امشب شد یکی از بهترین شبهای عمرم...خیلی بهم خوو گذشت!

پیاده شممدیم.خداحافای کردیم و امیررایا موند تا بریم داخل و بعد هم رفت.و 
 من هم دم در موندم تا اون از دیدم پنهان بشه!

*** 
 شستم.کمربند رو بستم.آینه رو تنایم کردم.امیررایا هم کنارم نشست.ن

 سوئیک رو داد دستم و گفت:اصال رانندگی کردی تا حاال؟
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گواهینامه دارم ولی هیچی یادم نیسممت..وایسمما ببینم.تو از کجا میدونی من -
 رانندگی بلدنیستم!؟

 آرتمن گفت!.وقتی ماجرای عصبانیتت رو تعریف کرد گفت.-
 دم و ماشین رو روشن کردم.خندی

 امیررایا:حاال آروم آروم پاتو از روی کالج بردار..آروم.
آروم آروم ولب کردم .یه کم جلو رفتیم خوشحال شدم ولی نمی دونم چی شد 
ماشممین انگار رفت رو دسممت اندازی یا چاله چوله...همچین تکونمون می داد 

 که نگو...هندلی شد!بعد متوقف شد.
 آروم پاتو بردار...چرا آخر ولب کردی؟ امیررایا:میگم

دوباره اسممتارت زدم وشممرود کردم.بازم همونجور شممد!.باالخره بار چهارم راه 
 افتادم.

ماشممین رو حاال آروم بزن دنده دوم..کالج رو بگیر.بزن دنده دو.راسممت دنده -
 ید دنده ی دوئه.

 میدونم.-
 کالج رو گرفتم.یهو ماشین یه جوری شد.

 رو بگیر.زود. امیررایا:کالج
 کالج رو گرفتم و دنده رو جا به جا کرد و بعد هم گفت وایسم.

 که میدونی...زده بودی دنده چهار!!-
 خنده ام گرفته بود.ترمز دستی رو کشیدم و شرود کردیم.

 االن دنده ی دویی...بزن دنده ید!مییوای از دست اندازی رد شی.-
 دست اندازی کو؟-
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یم رو دست اندازی که امیررایا سرو محکم خورد زد توی پیشونیب!.چنان رفت
به سممقف ماشممین.حاال کسممی نبود جلوی من رو بگیره...می خندیدم در حد 

 مرا!
 دیوونه دست انداز بعدی رو بلا.-

 از سرعت کم کردم و به زور دنده رو زدم تو ید! وا....دستم کنده شد!
 امیررایا چرا انقدر سفته؟دستم از جا دراومد!-
باید ببینم - یاد داده؟وقتی مییوای از دنده ی دو بری ید   به تو رانندگی  کی 

ماشین رو متوقف کنی بعد دنده عوض کنی.! حاال اشکال نداره...االن مییوای 
 از این دست اندازی رد شی...باید نیم کالج کنی...بلدی؟

 آره بلدم!-
 خدا به خیر بگذرونه!-

ست انداز ی خاموو کردم.خیخ...دوباره خندیدم.نیم کالج رو گند زدم.رو د
 روشن کردم و به کمد امیررایا از روو رد شدم. رفتم دنده دو.

 تا نمیشه رفت! 20امیررایا:خانوم راننده..خانوم درایور با دنده دو سرعت
سرعتم رو زیاد کردم.اما دیدم صداهای عجیبی تولید میشه...امیررایا:آخه رویا 

 سرعتت رو نگاه کن...
 د تا؟چی شد؟از سرعتم کم کردم.یه گوشه آروم کنار زدم.اوووو....هفتا

ستو جمف - ستی!.یه کمی حوا صال تو باغ نی رویا..عزیزم من فکر می کنم تو ا
کن!من انتاار ندارم خیلی خوب بلد باشممی ولی انتاار دارم نکات عادی رو 

 بدونی...از خانوم دندونلزشد بعیده ندونه!
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 چی کنم؟هی یادم میره...-
..یاد میگری...حاال آروم فرمون رو تا آخر بچرخون و دور بزن.اینجا طبیعیه.-

 رو میشه یه فرمونه دور زد..برو ببینم چیکار میکنی!
چرخوندمب.آروم حرکت کردم.داشممتم می رفتم که محکم بیورم به دیوار که 

 امیررایا سریف اومد جلومو و فرمون رو چرخوند.
 خاموو کن...خاموو کن رویا!-
 خاموو کنم؟چه جوری -
 واای رویا سوئیک رو بچرخون.-

 سوئیک رو چرخوندم و خاموو کردم.هفت هشتا نفس عمیق کشید.
رویا داشممتی به کشممتنمون می دادی...ببین من گفتم تا آخر بچرخون نصممفه -

شین خودته  سی چته؟بابا ما چرخونده بودی و چرا هول میکنی؟تو به اون ریلک
 ا یه کم حواستو جمف کن!زدیب هم به درک!ولی واسه خاطر خد

روشممن کردم و حرکت کردیم.رفتم سمممت پل که دیگه جاهامون رو عوض 
 کردیم چون خیلی شلوغ بود...

 امیررایا:خوبی رویا؟
 اوهوم...نارت؟-
شی فق  - خوب رانندگی میکنی...قول میدم کاری کنم که راننده ی حرفه ای ب

 باید قول بدی خودتم بیوای!
 باشه.-

شن صد  امیررایا رو شه منم اینجور برونم؟؟ای خدا.... کرد و تند روند.کی می
 سال دیگه!
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امیررایا دو تا شممادلی خرید و خوردیم.ماشممین رو کنار خونه پارک کرد و قفل 
پدال و فرمون رو زد.از هم دیگه خداحافای کردیم و اونم سوار ماشین خودو 

 شد و رفت..رفتم تو خونه..بچه ها گفتن:شیری یا روباه؟
قت بود خودم و اونو مو- فت خوبم ولی و یا گ ته امیررا چه هم نیسممتم...الب ر

 بکشم!
 بیییال!-

تان رو تعریف  عد اومدم و داسمم باسمممام رو عوض کردم و رفتم حموم.ب رفتم ل
 کردم.بچه ها می خندیدن و اشکشون رو پاک می کردن!

 !زهر مار تو دلتون!خیر سرم دارم یاد میگیرم تا شما ها رو ببرم دور دور-
 آناهیتا:زر نزن!بچه ها بیاین نهار!

*** 
دانشممگاه تموم شممده بود.امیررایا ماشممین نیوورده بود و قرار شممد من رانندگی  

 کنم.هر چی می گفتم نه میگفت باید
تمرین کنی..ماشین کنار دانشگاه پارک شده بود.نفس عمیق کشیدم و دوتایی  

م ت امیررایا آینه رو تنایاز دانشگاه خارج شدیم.سوار ماشین شدم.طبق دستورا
کردم،صممندلی رو جلو کشممیدم و کمربندم رو بسممتم و اسممتارت زدم.حرفهای 
یه آفرین  یا  تاد..امیررا ماشممین راه اف یا رو توی ذهنم مرور می کردم. امیررا
گفت..کالج َپر نکردم!!همینب خیلیه...!آروم سممرعتم رو بیشممتر کردم.کالج 

ی شمملوغ شممدیم...از سممرعتم کم کردم تا  گرفتم و زدم دنده دو...وارد یه جاده
 نزنم یکی رو له کنم.
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امیررایا:واقعا که...به جای اینکه بزنی دنده سممه سممرعتت رو بیشممتر کنی از 
سرعتت کم میکنی؟! اینجا ماشینها خیلی با سرعت میان اینطوری که آسفالتت 

 میکنن...تازه خانوم درایور این سرعت دنده دوئه؟؟ماشین می پوکه!!
صب شه بردم و مثل برق ترمز کردم که وقت بود ع شین رو یه گو شدم.تند ما ی 

 خودم و امیررایا پرت شیم بیرون!
 امیررایا:حالت خوبه؟؟این چه کاریه؟بدو حرکت کن....ماشین داره میاد!!

 تازه یادم افتاد تو جاده استو کردم...امیررایا آینه رو نگاه کرد.
 اشین داره میاد...بدو االن کملوت میشیم!!امیررایا:بدو...حرکت کن...بدو یه م

ترمز دستی رو کشیدم و پام رو از کالج برداشتم و راه افتادم.یهو یه ماشین اومد 
شین اومدو  صدای موتور ما شتم رو پدال. سمتمون و فق  میدونم پام رو گذا
بعد کشیده شدن ترمز دستی ..دستی مضطرب روی دستم نشست و از روی 

 صورتم برداشت.
 یررایا نگران پرسید:ام
 رویا..رویا حالت خوبه؟رویا جواب بده!!-

 چشمام رو باز کردم.تو شوک بودم..یه نیمچه لبیندی رو ل*ب*و نشست.
 دیوونه فکر کردم از هوو رفتی!-

 خودم رو از کمربند  جدا کردم.گفتم:چی شد؟
یه مشمممت تو صممورتب  باز کرد و مسممتقیم  یا رو  یهو یکی در سمممت امیررا

ررایا دسممتب رو کشممید.ماشممینهای پشممت سممرمون بوق می زدن.امیررایا زد.امی
اومد سمت من و من هم پیاده شدم.سریف ماشین رو از جاده خارج کرد و نگه 
شون.امیررایا و اون مرده  سمت سریف رفتم  شین هم اومد.. شت.اون یکی ما دا
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داشممتن همدیگه رو می کشممتن...صممداو زدم.وسمم  دعوا رفتم و مشممتب رو 
یه ی مردم اون یکی رو گرفتن و سمموار شمممد و گرفتم.. عد بق قه ب ند دقی .چ

شونی  شدن..فق  من و امیررایا مونده بودیم.از پی رفت.مردم هم کم کم متفرق 
و دماغ امیررایا خون میومد.آروم خواسممتم دسممتم رو روی پیشممونیب بذارم.از 

 تاختیاراتم به دور بود. امیررایا دسممتم گرفت و پایین انداخت. نشممسممت پشمم
 فرمون و من هم نشستم.همچین تند می روند که دیگه جای حرز من نبود!! 

 بمون.-
-... 
 بمون-

 تند تر روند.
 جیغ زدم:بت میگم بمون!

 موند.
چته؟ها؟اینطوری مییوای یادم بدی رانندگی کنم؟! اصال نیواستم...ماشین -

 هم واسه خودت!! 
 .ومد سمتم و دستم رو گرفتکیفم رو برداشتم و از ماشین پیاده شدم.امیررایا ا

 چیه؟رم کردی خانوم!!شاید من دلم نیواد تو به خونم دست بزنی...-
یا...)مردد  یه کم مات موندم.بعد گفتم:چیه؟خونت رنگی تر از همه اسمممت 

 موندم..نه؟(تو..تو ایدز داری؟
 بهم نزدید شد و سرو رو به پیشونیم مالوند تا همه ی پیشونیم خونی بشه!

 ید مساوی!خانوم درایور اچ آی وی مثبت!-ن ایدز داری..پس یدتو هم اال-
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دسممتم رو گرفت  و روی ل*ب*و گذاشممت و چشممماو رو بسممت.محکم 
ب*و*سممید.داغ شممده بودم.دسممتم خونی شممده بود.چشممماو رو باز کرد و 
که  ما نیوری دختر خوب  باو سممر اب  گه بمیری...موا فت:فکر کنم دی گ

 میمیری!
یا..اونقدر دوسمممت دارم که حتی بهم نزدید تر شمممد و جدی گف ت:بدون رو

یدز  گه ا بدم...شمممد نکن ا حا ممرم جونمم واسمممت  نمیتونی فکر کنی...
داشممتم،نمی ب*و*سممیدمت! اصممال بهت نزدید نمی شممدم..رویا به دوسممت 

 داشتن من شد نکن..!من پات میمونم،تا ته دنیا..!
 م!هست دستمال رو روی زخمب گذاشتم و گفتم:تو هم شد نکن که من تا ابد

خندید و بعد روی صممندلی دراز کشممید.زخماو رو پاک کردم.نیم خیز شممد و 
گفت بشممین.نشممسممتم و آروم سممرو رو روی پام گذاشممت و چشممماو رو 

 بست.چند دقیقه بعد ریتم منام نفساو بهم فهموند که خوابیده...
گه آدم  یاد؟اونم م یا چی گیر من م مت؟از شممکسممتن امیررا چه قی به  تا کی؟

ست؟مگه ا شقی نی ست ع شک صره که دیگران بهب دل می بندن و بعد  ون مق
می خورن؟من کیم؟دارم یکی رو وابسممته ی خودم میکنم!؟البته وابسممته او 
یا بیواد منو  که امیررا بازی نیسمممت  یه  جا معلوم این  کردم...اصممال از ک
بشممکونه؟یعنی همون کاری که من می خواسممتم بکنم اما حاال...!!؟ نه...من 

یت منفی  حتی نمی تونم یه شممیصمم بد کنم...توی ذهنم ازو  یا رو  امیررا
بسممازم..امیررایا؟!! بهب نگاه کردم.مژه های بلندو روی هم بود.به زخم روی 
پیشممونیب و دماغ کبودو نگاه کردم..من مقصممرم؟اصممال چرا خودم رو وارد 
نداره...من خیلی پسمممت  که برگشممتن هم  بازیی  نداره..! که آخر  بازیی کردم 
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شدم.می خوام امیررایایی رو که تا حاال این همه شدم...بی ر سنگی  شدم. حم 
بهم لطف کرده رو ول کنم؟؟کاو خودم رو عقب بکشممم...اصممال نمی دونم 
چی درسممته چی غل ! اگه برم یعنی شممکسممتم و اگر هم بمونم یعنی ... ذهنم 

و ر درگیر اینه که شاید امیررایا هم منو داره دور می زنه...!باید این بازی مسیره
تموم کنم..باید تموم کنم این بازی مسممیره ای رو که فق  به بدبیتی خودم و 
شه...باید تمومب کنم....ولی نمی تونم!آت خدا...نمی  شایدم امیررایا ختم می
یا زانو می زنم!من دل  نابودی امیررا خوام مجبور شممم زانو بزنم،یقین دارم از 

سنگدل؟!من فق  یه غلطی کرد شکام رحمم یا بی رحم و  شکم دراومد...ا م!! ا
قرار نبود بریزه..توی این بازی قرار بود امیررایا گریه کنه...اما..؟!جلوی اشممکم 

 رو گرفتم تا شرمنده ی وجدانم نشم!
*** 

شد که پام پیک  شدم.یهو نمیدونم چی  شگاه  شیدم و وارد دان یه نفس عمیق ک
بلند شممد که من  خورد و با مخ رفتم تو زمین...از اون ور صممدای خنده ی یکی

ید من فکر کردم چی  ند نده...یعنی همچین می خ فکر کردم دراکوال می خ
شه؟! امروز که امیررایا  سته  ایف افتادم ولی این کی میتونه با شده؟! خوب در
اینجاست و دوستاو هم حق ندارن بیندن یا منو مسیره کنن.چون اونوقت با 

 امیر طرفن یا خودم!...صداشم آشنا نیست!
یکی رو جلوی خودم دیدم.موهام رو کنار زدم و دو تا چشممم عسمملی دسممت 

شگل رو دیدم.موهای  سلی...یه مرد خیلی خو شم خوو فرم ع دیدم..دو تا چ
قهوه ای و لب و دهن خوو فرم.داشممت می خندید و دسممتب رو سمممت من 
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گرفته بود.خودم بلند شدم.صدای خندهه هنوز میومد منتها این بشر رو به روی 
یاد  پت و پهن می من ز قاه بینده...در حد لبیند خیلی  قاه  بهب نمی خوره 
 خندید...

 خوبید؟-
شتم ببینم اینی که هی داره میینده  ست دا صبی بودم ... دو شو ندادم..ع جواب
کیه؟! یهو یکی که داشت زمین رو گاز می زد اومد و دست روی شونه ی چشم 

خنده ی امروزمون جور عسلی گذاشتو رو به من گفت:بابا دست مریزاد..سونه 
 شد!

 نیشتو ببند عو ی..تو غل  کردی که به من مییندی...-
 دستب رو سمتم گرفت و گفت:هوی.... تیتیب مامانی...برو به مامانت بگو!

 خفه شو...داری گنده تر از دهنت حرز می زنیا...-
 اوهو...اصال بر میدارم که برمیدارم...تو رو سننه؟؟ننه اتو سننه؟-

نه  ید و محکم توی گوشممب اسممم ن به ملزم نرسمم گه  که اوردخون دی رو 
ستی  سمتم که بزنتم که یه د شت و اومد  سیلی گذا ستب رو جای  خوابوندم.د
مانف شممد.امیررایا منو به سمممت خودو کشممید و افتاد به جون اون پسممره..اون 
دوسمممت نکره او هم هی سممعی میکرد دوتاشممون رو از هم جدا کنه...نمی 

ستم چیکار میت ستای امیررایا دون سمی و کال دو ونم بکنم...نیما و فرهادی و قا
سلی رو که  شم ع شدن و امیررایا رو از اون خر جدا کردن...اوه اوه..!! چ جمف 
تد خورده بود..آو نیورده،دهن  مه بیشممتر ک فت..از ه نده ام گر یدم خ د
سوخته!! امیررایا داد زد:هوووووی...نیومده داری قد علم میکنی؟!بشین جوجه 

 ماشینی ابروهاتو ور دار!
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های شممیطونی  یدم پسممره ابرو که د قت کردم  هام.د ته بود تو مو هام رف ابرو
 داره..واو..دقت امیررایا رو...

ابرو شیطونی:اوه اوه...ابرو بردار تویی و هفت جدوآبادت!جوجه ماشینی امثال 
 توئن که با مصرز هورمون قد کشیدن!! ماهیچه که نیست،بادکنکه!!

شون دقت کردم  ستین لباس به ست..از اونا که آ صال زیاد یلور نی به امیررایا..ا
ستن!یه جورایی بلند و  شده اینقدر،آخه زیاد گنده نی تنگه..معلومه که با ورزو 
شده بود که همه ی ترم  صال یه بزن بزنی  سمتب که بزنتب.ا ُپر. امیررایا رفت 

بودن..یهو همون هفتیا و هشممتیا و بچه های کالس دور این دو نفر جمف شممده 
 چشم عسلی چنان مشتی به امیررایا زد که یه متر پرت شد!

مده داری دعوا  ند شممو..نیو هام بل چشممم عسمملی:بسمممه تمومب کنین...ر
 میکنی؟!بزار برسی بعد!

ابروشممیطونی که حاال فهمیده بودم اسمممب رهامه بلند شممد و عصممبی دور 
 شد!.فق  مناورشون رو نفهمیدم.تازه وارد؟! 

امیررایا و دوستاو رد شدم و وارد کالس شدم.پگاه و سیما داشتن فد از کنار 
 می زدن.رفتم نشستم.

 بچه ها..این دو تا کین اومدن؟-
شون رهام  شیراز انتقالی گرفتن اومدن.یکی پگاه:اینا هم ترمی های جدیدن..از 

 قادریه و اون یکی آندره آراسته...دیدیشون رویا؟
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تاد وا تان رو تعریف کردم.اسمم تا چرا داسمم رد شمممد.نمی دونم اون سمممه 
یه حس  گذاشممتم...مهم نیسمممت!؟!فق   مدن...تمرکزم رو روی درس  نیو
 فو ولیه!البته همچینم کنجکاو نیستم بدونم کجان؟!نکنه رفته باشن حراست؟

استاد بیوشیمی،بعد از کلی درس دادن داشت آمده ی رفتن می شد که اومدن  
ی این بود که به اونا خندیدم.بلند و گفتن من برم حراسممت.حراسممت؟! این جزا

سه تا قالب یخ  سته بودن و  ش سه تا ن شدم هر  ست که  شدم و رفتم. وارد حرا
دسممت هرکدومشممون بود..خیخ! آقای مهرآبادی با اخم گفت بشممینم. منم که 

 تنها جای خالی رو کنار آندره دیدم رفتم نشستم.
 ربگو.مهرآبادی:خوب یکیتون تعریف کنه که چی شد؟!..رستم پو

 خوبه گفت یکیتون بگه...امیررایای پارتی کلفت!
مان شمممده بودن و من هم داشممتم رد می  خانوِم آر قایون مزاحم  یا:این آ امیررا
شتباهی کردم آقای  شما کار ا شون کنم.به نار  شدم،وایفه ی خودم دیدم کمک

 مهرآبادی؟باید خ  و نشون این دانشگاه رو براشون می کشیدم.
شد و گفت:آره جون خودت!؟!! من مزاحم نه بابا...مزاحمت صبانی  ؟! رهام ع

 شدم؟خوبه واال...ایشون اول منو زدن.
 امیررایا:ایشون زدن؟حتما کرم رییتی وگرنه ....

آندره:هوووی...فکرنکن تازه اومدیم نمی تونیم از خودمون دفاد کنیم..پس بلا 
 داری چی بللور می کنی.

شه که آقای مح ست بلند  مودی گفت:آقایون..اینجا میدون جن  امیررایا خوا
یار..خوب...خانوم  که نیسمممت!..آقای مهرآبادی پرونده ی این چهار نفر رو ب

 آرمان شما بگین چی شد؟چرا چیزی نمی گین؟



wWw.Roman4u.iR  54 

 

 سرم رو باال گرفتم و گفتم:مگه شما اجازه میدین؟
 محمودی که کال از من بدو میاد اخم کرد و گفت:حاال بفرمائین!

شم نازک کردم و این دو تا آق- شت چ سه رهام پ شدن و)وا ا تقریبا مزاحم من 
 گفتم(آقای قادری به من توهین کردن و من مجبور..

شت و گفت:من؟ من به تو چه توهینی  سمتم خیز بردا شد و به  صبی  رهام ع
 کردم که نمیدونم...ها؟

خواسممت بیاد نزدید تر بشممه که امیررایا و آندره بلند شممدند...آندره دسممت 
 رو شونه او... گذاشت

عصبی شدم و گفتم:نه اصال شما مگه چیزی هم گفتین؟!شما تندیسی از ادبین 
 اصال...

 اومد نزدید تر و گفت:نه تو خوبی...تو باادبی...یکی باید بیاد جمعت کنه...
بلند شدم و رفتم سمتب که امیررایا جلوم رو گرفت و گفت:چی کار می خوای 

 بکنی؟ها؟
 و کنار...بزار آدمب کنم...بر-

شونه ام و گفت:آروم باو..آروم  شت رو  ستاو روگذا ستم جلوتر برم که د خوا
 باو..چیه؟

 رهام:ببین کی مییواد منو ادب کنه،تندیس ادددددب!
 مهرآبادی داد زد و همه نشستیم.آندره نشست و زیرلب گفت:لعنتی...
ه بوطه کامیررایا:ببینین اصمملب ما سممه نفر دعوا کردیم به خانوم آرمان چه مر

 ایشون رو اوردین..
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 محمودی:مسبب دعوا خانوم آرمانه...
شه - س ...کسی که میزنه باید منتار با شون فق  قربانین این و نییر اتفاقا...ای

 بیوره...
امیررایا ...چقدر مهربون بود.امیررایا رفت سمت محمودی و چند تا چیز بهب 

 گفت که محمودی سرو رو تکون داد. 
ادری شممما یه ماه حق ندارین بیاین دانشممگاه و آقای آراسممته و مهرآبادی:آقای ق

 آقای رستم پور دو هفته...خوب بیاین تعهد بدین و برین.
 رهام:پارتیه دیگه...این داشت منو تیکه پاره میکرد اونوقت دو هفته؟

 امیررایا نشییند زد.رهام حرصی شد و گفت:اصال  پس این دختر چی؟
 که خیلی دوست دارین نیومده اخراج شین!مهرآبادی عصبی گفت:م  این

امیررایا زیرچشمممی بهم نگاه کرد و لبیند زد و امضممما زد و دسممتب رو توی 
 استامبر زد و روی برگه محکم کوبوند...من و امیررایا رفتیم..

 رویا...چرا با اینا هم کالم شدی؟-
 همکالم نشدم...رفتن رو اعصابم منم از اعصابم بیرونشون کردم.-
 ز...راستی امروز نمی تونم بیام رانندگی شرمنده...اوو-
 چرا؟-
راستب بابا یه جشن بزرا گرفته و همه ی آدمای مهم و سرشناس رو دعوت -

 کرده...مییوای تو هم بیا.هوم؟
 من؟!-
 آره...می تونی بیای.-
 بعد اونوقت مییوای بگی من کیم؟-
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 با لودگی:عششششقم!
 ..تد خنده ای کردم و گفتم:نمی دونم.

 بیا خوو می گذره.-
 اووومممم.اوکی!-

خندید و با هم رفتیم.سممریف همه دورمون جمف شممدن.در اصممل دور امیررایا 
 جمف شدن..

 چی شد امیرخاااان...؟-
نیما پرید و زد تو سممر امیررایا و گفت: تو هم که عاشممق شممدی رفت!..اخراج 

 شدی در راه مقدس عشق!
بابا؟! تو هم امیررایا؟! حاال کی- ؟کیه اون خری که توی خر تر از خودو نه 

 رو عاشق کرده؟
نیما سممقلمه زد و به من اشمماره کرد.چشمممای سممهیل داشممت می افتاد کف 
گاز زدن زمین  به  یا شممرود  له امیررا مه من جم که یهو ه زمین.اخم کردم 
شق  شق کردم.عا شم همینه...مِن خر یه خرتر از خودمو عا صل کردن!..ولی...ا

 طرز می شد!کردم؟! کاو َشَکم بر
شما  شد و گفت  ستم خان؟! محمودی تا کمر خم  شد ر فرهادی:حاال...چی 

 امر بفرمائین؟
 نه بابا....تا دو هفته اخرااااااااج!-

 حال همه گرفته شد.سامان اخم کرد و گفت:یعنی چی؟باید بیای بیشعور.
 کجا بیام؟می فهمی؟تا دو هفته نمی تونم بیام.بیییال خوو می گذره!-
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 ن حساب اون دو تا بزغاله رو می رسم!سامان:م
 امیررایا:منم بدم نمیاد..

شمد زدن و فکر  سهیل و امیرر ا به هم چ سامان و امیررایا و بردیا و نیما و 
 کنم آندره و رهام فق  باید به فکر مراسم ختم باشن!

من و امیررایا و سممهیل و نیما به راه افتادیم.امیررایا که باید می رفت،چون دیگه 
شینه که گفت:اووه...االن ن ست ب شینب و خوا سمت ما ست بیاد.رفتیم  می تون

 که برم بابا دیگه میگه باز چه غلطی کردی؟! آبروشو بردما...
سممهیل:تو چته مرفه بی درد؟! شممما که همه جای این کشممور پارتی دارین پس 

 چته؟!
ندازه ز ماشممین گرون می ا باشمممه! با نه ی  قا عزیز دردو ما:زر می زنه...آ یر نی

 پاو!واال من بابام یه موتور برام گرفت
 تا سه ماه نمی ذاشت تنها برم بیرون...فد کن!با بابام می رفتم بیرون!! 

همه خندیدیم.امیررایا بهم اشمماره کرد که برم نزدید.توی ماشممین نشممسممت و 
 دوستاو به هم اشاره کردن و خندیدن و رفتن.

 ساعت هفت میام سراغت.اوکی؟امیررایا براشون ادا دراورد و رو به من گفت:
 باشه..راستی...-

 استارت زد:هوم؟
 مرسی...-

 مهربون خندید و گفت:وایفه ام بود.خداحافظ.
 خدا به همرات!-
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اون رفت و من موندم و فکر این که شمماید واقعا امیررایا منو دوسممت داره...اون 
ه به ک رفت و من رفتم تو فکر مهربونی او. اینکه نذاشممت من تعهد بدم...این

 خاطر من از خودو گذشت..این که.....امیررایا فوق العاده بود!
*** 

سایه  شدم.خودم رو توی آینه دیدم.رن،رنگونه و یه کم  شید و بلند  یه رن برام ک
که اصممال مشممیص نبود...نه ریملی،نه خ  چشمممی...همینم بیاطر این زدم 

شید و در عین  ستن..یه کت و دامن  حال پوشیده چون همه ی آدمهای مهم ه
یه کفب  عاده بود. خارق ال یب رنگیب  ید و بنفب..ترک ی مشممکی،آبی،سممف
مجلسممی سممفید.موهام رو هم آناهیتا بسممته بود.یه شممال مشممکی هم سممرم 
بود.پالتوی چرم سفیدم رو پوشیدم.کیفم رو برداشتم.آناهیتا یه هو کشید.کیفم 

ا یه م بیرون.امیررایرو برداشممتم و به راه افتادم.از بچه ها خداحافای کردم و رفت
 ربعی می شد رسیده بود.در رو باز کردم و نشستم.

 سالم..بیشید معطل شدی.-
ستم رو جلوو  شده بود.د شماو پرونکتور  سمتب.چ شتم  چیزی نگفت.برگ

 تکون دادم:کجایی امیررایا؟
 نگام کرد و گفت:چقدر تلییر کردی!

 دمی...دلم تکون خورد.جر خورد.خندید و گفت:خوو حالم که مال خو
راه نفسممم تن  شممد.سممعی کردم به روی خودم نیارم.امیررایا؟!..راسممتب به 

 مهربونی هاو که فکر می کنم ناراحت می شم...راستی...
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چرا امیررایا نه؟! اون چی کم داره؟چرا نباشمممه؟مگه در حق من بدی کرده؟در 
حق کسممی بدی کرده؟چرا امیررایا نباید؟اون...چرا شممکاک باشممم؟!شمماید 

یدمن گاه کنم؟چرا ؟...یعنی من و اون نمی با بت ن ید مث با بافم؟چرا ن فی ب
تونیم؟!چی این وسمم  کمه؟عشممق؟! مسمملما نه...پس چرا من مرددم؟!چون 

 خودمو گم کردم...چون هدفم یادم رفته.چون هنوزم نمی دونم چی مییوام.
سم رو به پای یکی میریزم  سا نه....من هنوزم همونم.هنوزم رویای ملرورم!.اح

جاو تو قل*ب*م باشممه نه توی ذهنم...من هنوزم مصمممم! من هنوزم می که 
قت نیسمممت!...من می خوام  فا که این رسممم ر با این یا رو بکوبم  خوام امیررا

 بشکونم...نمی زارم یادم بره...!
یرهن  پ کی و  لوار مشممم یه شممم یدم. خودو رو د یو  ت یم. یاده شمممد پ

ه بود. کنار خاکستری...موهاو هم همون مدل همیشگی... خیلی قشن  شد
مدرن تر بود.ازو ابهت  یا  یه خونه ی خیلی بزرا.از ویالی امیررا هم رفتیم.
شلوغ بود.پالتوم  شدیم. خیلی  سی بود.با هم وارد خونه  می بارید.خیلی مجل
سی که وقتی امیررایا معرفی میکرد باور نمی  شنا سر رو گرفت.آدمهای مهم و 

یده بودم برادر ب ها هم بودن.شممن کارگردان نده و کردم. یه کن یا ته زرگتر امیررا
بازیگره..چند تا از بازیگرا هم بودن...چند تا از اسممتادام..چند تا که نه...تقریبا 
همشممون...میلیاردرا...امیررایا من رو سمممت خانواده او برد.یه خانوم و آقای 
یا  یدن...امیررا به نار می رسمم باکالس...هم ملرور و هم مهربون  کت و  پرف

بود.حتی تیلب..بلند و نه هیکلی نه نی قلیونی...امیررایا من  کامال شبیه پدرو
سمت من چرخید.امیررایا  سمت مادر و پدرو برد. نگاه مادر و پدرو  رو به 
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خانوم  قا و  خانوم  این آ یا  مان هسممتن..رو خانوم آر فت:ایشممون  ند گ با لبی
 خوشگل مادرو پدر من.

یند گفتم:خوو به پدرو دسمممت دادم و با مادرو روب*و*سممی کردم.با لب
 بیتم از دیدنتون!

اونا هم ابراز خوشممحالی کردن.توی چشمممای مادر و پدرو یه برق خاصممی 
دیدم.با عذرخواهی ازشون دور شدیم و رفتیم نشستیم. روی یه مبل چرم سفید 

 نشستیم.
 امیررایا..-
 هوم؟-
اصال فکر نمی کردم پدرت تا این حد با آدمهای مهم مک باشه...اصال خیلی -

 ادما رو که می بینم فکر می کنم خوابم.از 
از روی سممینی که یه خانوم سمممتب گرفته بود یه گیالس برداشممت و رو به من 

 گفت:خوب دیگه...به هر حال بابای منم یکی از هموناس.
یه سمموال توی ذهنم  فت بود. لدار و گردن کل یه آدم پو باو  با ته... درسمم

 نیست؟!بود.پرسیدم:امیررایا...داداشت رو نمی بینم؟!
ست  ستب بابا می خوا شید و گفت:را شه ی گیالس نو ست خاص از گو با ن
اهورا هم درس بیونه...پزشممد یا مهندس بشممه اما هیک وقت نمی تونسممت 
بار یکی از همین  بازی کردن انکار کرد.اولین  اسممتعداد خاص اهورا رو توی 

مون کرد.بابا همهمونای بابا که کارگردان بود به اهورا پیشممنهاد داد و اونم قبول 
چه اسمممت و دلب مییواد معروز  فت هنوز ب مان گ ما اول را ممی نبود ولی 
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شته بود که حتی اگه اهورا یه نمره هم کم بگیره دیگه نمی  شرس گذا شه...بابا 
چه جوری درس  که اهورا  باورت نشمممه  ید  بازیگری و شممما مت  ذاره بره سمم

بود و همب داشممت مییوند...اما دبیرسممتان که رفت دیگه زیاد توی فاز درس ن
دیالوا هاو رو حفظ می کرد.به زور بابا مجبور شمممد با دختر عموم ازدواج 
شید(اهورا  شید و باز هم نو سی ک کنه...دختر عموم دختر خوبی بود ولی...)نف
شده  شیده  شون به گند ک شد.زندگی اول باهاو خوب بود ولی بعد باهاو لج 

اهورا معروز شد و دیگه گفت بود.هر چی آرا کوتاه میومد اهورا کشب می داد.
براو کسممر شممان داره که بیواد با آرا بگرده.آرا دوم دبیرسممتان بود که با اهورا 
ازدواج کرد و تونسممته بود فوق دیللم زبان بگیره... خالصممه اینقدر آرا رو اذیت 
ن  و خوبی  فت طالق بگیرن.آرا دختر خیلی قشمم با گ با گه خود  که دی کرد 

هر روز که میدیدمب پیرتر و کبود تر می شممد.باورت  بود،فوق العاده مهربون!
نمی شه نصف شده بود.صورتب همیشه کبود بود.خالصه جدا شدن..)امیررایا 
حالب خیلی بد شممده بود.سممعی کردم منصممرفب کنم اما قبول نکرد..همب 
مشروب می خورد و ادامه میداد(اهورا رفت و آرا پیب ما موند. افسردگی گرفته 

خواستگارای خوب میوورد.باالخره یه پسر خیلی متشیص اومد  بود.بابا براو
خواسممتگاریب و اونم قبول کرد. روز عروسممیب بهم گفت...بهم گفت عاشممق 
با اهورا ازدواج کرده بود.خیلی  با  با به خاطر الطاز  بوده..عاشممق معلمب و 
ناراحت شممدم.بابا فکر نمی کرد اونو وادار کرده،فکر می کرد اهورا رو دوسممت 

ه..زندگی هر دوشممون حروم شممد.آرا حاال مادر بچه هاشممه...شممنیدم خیلی دار
خوشممحاله..االن توی آمریکا زندگی میکنه...هر از گاهی میاد ایران.من اهورا 
رو دیگه ندیدم.فق  می دونم بازیگره و معروفه..بابا تردو کرد و من معتقدم 
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ید ی که آرا می کشحتی الیق ترد کردن هم نبود.باورت نمیشه رویا...به زجرهای
 فکر میکنم دلم مییواد اهورا رو بکشم!

 دوستب داشتی؟-
سکوت کرد.به سمتم برگشت.مصمم گفت:نه...اون واسه ی من فق  یه دختر 

 عمو بود.!همین..
 امیررایا بعد از چنددقیقه چشماو رو باز کرد و از این رو به اون رو شد.

 سفم امیررایا.اگه میدونستم ناراحت میشی نمی پرسیدم ..متا-
سابی به  سلردم بچه ها یه گوو مالی ح ستی یه خبر خوو!!  خندید:بیییال!.را

 اون دو تا بدن...
 از امیررایا بعید نبود.امیررایا:دیگه غل  بکنن بهت چو نگاه کنن..ادب شدن..

 الزم نبود اینقدر اذیتشون کنی...-
ازیاشممون.االن اتفاقا برعکس..این دو تا خیلی دنبال میدونن واسمممه جلف ب-

ستادن،مییوای  شده.بچه ها فیلم گرفتن فر شیص  شون م دیگه حد و مرز برا
 ببینی؟

 جدا؟اوهوم..-
گوشممیب رو دراورد و من هم بهب نزدید تر شممدم.عکس خودم و امیررایا رو 
صممفحه بود.یه روز برفی و من و اون باهم عکس گرفتیم.اون روز خیلی خوو 

 الری فیلما رو اورد و نشونم داد.گذشت.رفته بودیم برز بازی..توی گ
ندره خیلی خوب می  به دو نفر؟! آ مد...پنج نفر  اوه...همب صمممدای داد میو
زد.یهو دو تا آدم دیگه هم وارد صممحنه شممدن و پوسممتشممون رو کندن...از کتد 
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خوردن رهام داشتم ذوق مرا می شدم.اما اون آندره ی ملرور تا لحاه ی اخر 
یکی محکم زد زیر پاو و اون پهن زمین شد.واقعا  می زد ولی یهو یکی از مردا

 آروم شدم...
 یکی طلبت امیررایا...رو  و روانم آروم شد!-

خندید و گفت:دیدی گفتم؟! یعنی من انقدر از دوسممتام تشممکر کردم که حد 
 نداشت!تا اون باشه بفهمه با کی درافتاده!!

همه آدم و چند تا خندیدیم.رفتیم سر میز بزرا ناهارخوری و همه نشستن.اون 
صال دقت نکردم  ست که ا ش ستیم.کنارم یکی ن ش میز.من و امیررایا کنار هم ن
شه ی  ستم آب رو که گو شمزه بود.خوا شید.خیلی خو کیه...امیررایا برام غذا ک
شد.به  شیده  سمتب ک ست یه مرد دیگه به  ستم بود رو بردارم که هم زمان د د

لی قشن  با چشم های خوو همدیگه نگاه کردیم.قل*ب*م گرفت.یه مرد خی
حالم رو دگرگون کرد.اصممال نمی دونم چی  گاهب  فرم مشممکی.برق توی ن
شممد.شمماید بیاطر زیبایی محسممورکننده او بود.غروری که توی چهره او به 
چشمممم خورد کوه غرورم رو شممکوند.اون نگاهب رو نگاهم گرفت.امیررایا 

 صدام زد و از فکر بیرون اومدم.
 خوبی؟-
 ها...-

 رو پائین اوردم و پرسیدم:امیررایا این کیه کنار من نشسته؟صدام 
 امیررایا سرو رو عقب برد و بعد بهم گفت:دکتر رادمنب...

 نمیری....من:دکتر رادمنب کیه؟
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یه دکتر معروز پروتز..کارو حرز نداره.یعنی باورت نمیشممه چندتا دعوت -
ستادن ولی قبول نکرده...ب شورهای میتلف براو فر سی نگو ونامه از ک لی ه ک

 قراره از ترم جدید بیاد و استادمون باشه...
شنیدن  دیگه نمی شنیدم امیررایا چی میگه...استادمون شه؟! نمی دونم چرا از 
گاهب  گه نتونسممتم چیزی بیورم و زیر زیر ن این خبر ذوق کردم.چرا؟! دی

شی شد و رفتیم ب شه!غذا تموم  سه  یم که نمیکردم اما می ترسیدم امیررایا ببینه و 
بابای امیررایا صممداو کرد و اونم رفت.با چشممم دنبالب کردم.کنار سممه تا مرد 
شد.یه مرد قد  شیده بود.بلند  سرمه ای پو سلرت  شلوار ا پیداو کردم.یه کت 
بلند و خوو تیو..از اونایی که واسه داشتن این تیو زحمت کشیدن.چشماو 

. پاو رو روی حتی از دور هم می درخشممید.با اون مرد دسممت داد و نشممسممت
سر باال و بدون قوز...ل*ب*ا*و  شیب رو دراورد.یه دماغ  پاو انداخت و گو
صممورتی بود و ...توکی هسممتی؟رادمنب؟من تو رو باید پیدا کنم...باید بفهمم 
کی هسممتی...دلم نمی خواسمممت فکر کنم چرا دارم بهب فکر می کنم.یهو 

س ش شونیب ن شت و نگاهم رو غافلگیر کرد. اخم روی پی سرم رو به زبرگ یر ت.
انداختم.اوووز...امیررایا اومد ولی من دیگه هیچی از جشن نفهمیدم.مهمونی 

 جنبه ی رسمی داشت..
هی اخم کن رادمنب!.اخم کن ولی من بازم رو تصمممیمم مصمممم هسممتم..! 
امیررایا من رو رسمموند خونه و قرار شممد فردا بیاد تا بریم تمرین رانندگی..فق  

 د و بهب قول دادم فردا دم در دانشگاه....می دونم خداحافای کر
**** 
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اسممتارت زدم و راه افتادیم.بهتر شممده بودم.امروز یه نود امتحان بود چون دیگه 
دوره ی آموزشممی تموم شممده بود.خودم که خوشممم اومد.امیررایا گفت که از یه 

 سرباالیی خیلی بلند باال برم.خالصه رفتیم باال.
 خانوم درایور حاال ماشین رو بزن دنده عقب.!یهو نیشیند زد و گفت:خوب...

 یا خدا...من:امیررایا بیییال...
 نوچ!-

اعوذ بالله من الشر الشیطان الرجیم!...خدایا من فعال باید زنده بمونم...ماشین 
رو زدم دنده عقب.پام رو خواستم از کالج بردارم که نمی دونم چی شد ماشین 

 می خورد.ول شد و داشت با سرعت بی نهایت سر 
 ترمز بگیر...رویا ترمز...-

یده  فا فت.هر چی ترمز و کالج می گرفتم  هر چی ترمز می گرفتم،نمی گر
 نداشت.داشتیم نزدید جاده ی اصلی میشدیم...

امیررایا دنده رو عوض کرد و منم ترمز کردم و ماشین یهو از سرعتب خیلی کم 
 توقف شد.شد و وقت بود چو کنیم.خدا بهمون رحم کرد و ماشین م

 رویا...-
وای خدا...داشتیم میمردیم.خیلی خوب بود که امیررایا کنارم بود.خیلی خوب 

 بود که می دونست باید چی کار کنه...اووووووز
 این یه تست سیت بود.خوب..دیگه خودت میتونی بشینی پشت رول!-
 امیررایا؟-
 هوم؟-
 هوم؟-
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 جووووونم عزیزم؟-
 ود؟آدرسشو داری؟من من کنان:اسم اون دکتره چی ب

 رادمنب؟-
 آره..-

 مشکوک شد:واسه چی مییوای؟
راسممتب آناهیتا می خواسممت بره دندونلزشممکی و دندونب رو بکشممه ترمیم -

کنه...منم گفتم امیررایا یه دکترخوب به اسم رادمنب میشناسه...حاال آدرسشو 
 داری؟

 چند ثانیه ای گذشت:آره...
ولی فق  تونسممتم ذوقم رو توی آدرسممو داد.توی پوسممت خودم نمی گنجیدم.

 گفتن ممنون خالصه کنم.امیررایا
رفت و منم خودم تنها رفتم خونه.امیررایا زن  زد و وقتی مطم ن شممد رسممیدم  

 قطف کرد.وارد خونه شدم.سریف در رو باز کردم.
 آناهیتا تا منو دید گفت:سالم..قبول شدی یا رد؟

 اون دندونتو درست کنی.؟ اونو ول کن...آناهیتا راستی مگه نمی خواستی-
 متعجب گفت:آره...ولی فعال پول تو دست و بالم نیست!

 من پولتو میدم..تازه یه دکتر خوووووب پیدا کردم.-
 حالت خوبه؟انقدرا هم مهم نیستا!-
 اتفاقا خیلی هم مهمه...خوب بزار من یه نوبت واسه امروز برات بگیرم.-
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ست مات مونده بود.رف سمت تلفن و زن  زدم.بعد از ده آناهیتا کفگیر به د تم 
 بار گرفتن یه دختربا عشوه گفت:بله؟

 ببیشید من  یه نوبت می خواستم.–چهار دست و پات نعله  
 نوبت؟فعال که نوبت خالی نداریم.مگه واسه دو ماه دیگه...-
 دو ماه دیگه؟-
 بله!-
 به دکتر بگین من از آشناهای آقای رستم پور هستم!-
 چه ربطی داره؟-
 کاری که بهت گفتم رو بکن!-

شلوغ!بعد از چند دقیقه  صدای آدم میومد...اوه چه  شی گفت و دیگه فق   یه ای
 اومد و گفت:می تونین امروز واسه ساعت هفت بیاین؟

 آره...-
شحال بودم.رفتم بیرون  شادی باال و پائین می پریدم..خیلی خو قطف کردیم.از 

 ایول جور شد!و آناهیتا رو یه ماچ گنده کردم و گفتم:
 مگه نگفتی دکتره خیلی خوبه؟چطور نوبت گرفتی ها؟-
 دیگه!-
 بگو ببینم...نرم گند بزنه به دندونام!بگو.-

 چشمد زدم و گفتم:پارتی خاندان رستم پور!
 ماشاالله این خاندان واسه هرکی فایده نداشت واسه تو یکی خیلی صرفید!-
 دیگه دیگه..عشق!-

 :آره جون عمه ات!عشششششق؟! زرت...زیر شعله رو کم کرد و گفت
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 حاال...مهم اینه که دندون تو هم این وس  رایگان درست میشه!-
 خندید.رونان و ترانه اومدن...

یه مانتوی آبی کاربنی با شمملوار مشممکی پوشممیدم.یه پالتوی چرم مشممکی هم 
ستم تو  شال آبی تیو رو تکمیل کردم.یه رن دخترونه زدم.نمی خوا پوشیدم و با 

دار اولمون جلف به نار بیام!یه چکمه ی تا زانوی مشکی هم پوشیدم.آناهیتا دی
هم یه تیو قهوه ای زده بود.مو های فرو رو بیرون انداخته بود..رفتیم.خوب 

 دیگه من راننده بودم.آناهیتا مردد بود.فکر کنم واسه جونب می ترسید.
 بیا بشین نترس...زیر دست امیررایا بودم.-
 نبودی... خوبه زیر پاو-

 کیفم رو زدم تو سرو:بیشعور...
شین راه  ستارت زدم.ما سم الله گفتم و ا ستم و یه ب ش ست.منم ن ش خندید و ن

 افتاد.آناهیتا فلشب رو زد و آهن  پیب شد.
 کی مثل من...میتونه اینقدر عاشقت باشه
 بگو کی غیر من ...ته ته دلت تا ابد جاشه

 امباورو سیته اما..می تونی بفهمی از حرف
 که اگه نباشی من...همیشه بدون تو تنهام

 اگه بدونی که چقدر عاشقتم
 میدونی احساسم به تو...عزیز من خاصه

 دیوونتم...داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه
 عاشقتم
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 میدونی احساسم به تو...عزیز من خاصه
 دیوونتم...داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه

 ماگه تو بیوای میتونم با دل
 کاری کنی که از کنارت برم

 اگرم بیوای میتونی با نگات
 به من بگی که دل تو هم منو می خواد

 بگو تو همونی...که پیشم میمونی
 هیچکی مثل من نمیاد..که تو رو فق  واسه خودت بیواد

 عاشقتم
 میدونی احساسم به تو...عزیز من خاصه

 دیوونتم...داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه
 تمعاشق

 )عاشقتم از سیروان خسروی و امید حاجیلی(
 به چه زبون بهت بفهمونم از امید حاجیلی و سیروان بدم میاد؟-
یه فحب - به؟که زرت زرت  باو...اون اهنگای مسممتهجل خو ها؟جمف کن 

 میدن.!
 جمف کن..دلتم بیواد!حواسم رو پرت نکن االن به کشتنت میدما..-

م رو متمرکز رانندگی کنم.جلوی مطب ادامو دراورد و منم سممعی کردم حواسمم
 وایسادم.پیاده شدیم.یعنی پارک کردنم تو حلق همه!

یه سماختمون خیلی بزرا و شمید...نه بابا؟!سموار اسمانسمور شمدیم.طبقه ی 
...آهن  پیانوی یانی داشممت قیافه او که کامال هم یادم نبود رو برام مرور 18
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میا بود.اووه...اسمممتو برم! میکرد.پیاده شممدیم.ارمیا رادمنب...پس اسمممب ار
شگاه کمبریج!وارد  صیل دان صی! فارغ التح ص صص پروتز!دارای بورد تی متی
شدیم.شلوغ بود.رفتم سمت منشی...چه عجب!منشی تقریبا پوشیده بود.یعنی 

 از اونا نبود که سر تا پا آرایشن!گفت:بفرمائید؟
 ما همون آشناهای آقای رستمی هستیم.-

اتاق.کج شممدم تا ببینم چیزی می تونم ببینم ولی بلند شممد و رفت سمممت در 
ستم.چیزی پیدا نبود.بیرون اومد و گفت: این مریض که بیرون اومد  خوب نتون

 شما برین داخل.
شکی سیون افتاد..یه دکور م شمم به دکورا ستیم.تازه چ ش -ورمه ایس-رفتیم ن

سالن انتاار بودن...ی ست نفری توی  شاید حدود بی  هسفید..خیلی مدرن بود.
 مرد مسن بیرون اومد و بعد هم ما رفتیم.

 منشی:شما کجا خانوم؟همراه ممنود!
ست من یه کم می ترسه و  ستب این دو ست چیزی بگه که گفتم:را آناهیتا خوا

 خودم باید باشم..
همه زدن زیر خنده..حاال کی بیند کی نیند...ملت کف زمین پهن شمممده 

 بودن.
 آناهیتا:البته...

 م:واقعا شرمنده!نیشگون گرفتم و گفت
 برید!-
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رفتیم داخل.آناهیتا اخم گنده ای بهم کرد.دیدمب.همون قد بلند.همون تیو 
دخترکب.روپوو سممفید و شمملوار نوک مدادی...داشممت یکی از وسممایلب رو 
ست چیزی  سمتمون و خوا شت  تمیز می کرد.اهمی کردم تا بفهمه اومدیم.برگ

گاهم کرد ولی بعد اخم پر بگه که با دیدن من حرفب رو خورد.اول متعجب ن
 بفرمائین. جذبه ای کرد و گفت:

صندلی  شکلب گفت.بهب گفت بره روی  ست.آناهیتا از م ش شستیم و اونم ن ن
 دراز بکشه..به من نگاه کرد و گفت:خانوم ستوده نگفتن همراه ممنوعه؟!

صالبت.خودم رو حفظ کردم  صداو هم ملرور بود.همب غرور.محکم و پر
ید خودم پیشممب و گفتم:راسممتب این  با یه کم می ترسمممه و  دوسمممت من 

 باشم.مشکلیه؟!
پوز کرد و رفت سمت آناهیتا...یه جوری پوز کشید انگار من از اون دخترای 

لعنتی.... موقف کارکردن همه ی حواسب رو  آویزونم..اعصابم رو بهم رییت!
ستفاده کردم و هیزبازی دراوردم.نمی فهم صت ا دم یبه کار داده بود و منم از فر

ستم باور  شاید بیاطر تمرکز زیاده...خیخ!چرا نمی خوا سه چیه؟  اخمب وا
کنم به خاطر حضممور منه؟!یه پلیور نسممکافه ای تنب بود.چه تیو دل نشممین و 
شده بودم که به من  سیاهب  پرفکتی...جدا از تمام دغدغه هام،محو برق نگاه 

شید و من میتونم اعتراز ساعتی کارو طول ک سه  شاید دو   کنم همب نبود.
داشممتم اونو میدیدم.آناهیتا بلند شممد.اونم رفت دسممتاو رو بشمموره...کاو من 
فد کنم  کار میکرد.. بدونم اون موقف چی تا بودم.دلم مییواسمممت  ناهی جای آ
اصممال میگفت امروز نمی تونم!شممماید خرج آناهیتا ید دو تومنی میشمممد! یا 
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اگه گفت سممه تومن خدا...حاال پول از کجام بیارم؟من ته تهب دو تومن دارم.
 چه خاکی کنم تو سرم!؟ای واااای.... 

تشممکر کردیم.جواب آنا رو داد و بدون اینکه منو نگاه کنه رفت توی اتاق دیگه 
 ای...َاه!

 رفتیم بیرون.خانوم چی چی بود؟! آها خانوم ستوده...
 ببیشید چقدر میشه؟!-
 دکتر گفتن برای شما رایگان باشه!-

شد. شمام باز نمی  صال چ ست ا ستم چی بگم؟! دو جدی؟! وااااای...نمی دون
داشتم برم داخل و دکتر رو شاالپ شاالپ بب*و*سم.بابا دستت طال...دست 

 و دلباز...پولدار...خدایا کرتیم!خداحافای کردیم و رفتیم.
 آنا:رویا این کی بود؟!چرا انقدر باهات ترو رویی میکرد؟

 این دکتر ارمیا رادمنشه!-
 ه خودمم دیدم.چرا با تو اینجور بود؟نه بابا؟! اینو ک-

 پیاده شدیم:نمی دونم!
ستم پور  شد؟!مطم نم به خاطر ر شتم.چرا رایگان  صله ی جواب دادن ندا حو
بود.َاه َاه..تف تو روی..تف تو روی کی کنم!؟ سمموار شمممدیم و رفتیم.ذهنم 

 میشوو بود.و اما ته دلم خوشحال...
 *** 

باد گذشمممت.آندره یا برگشممتن...همه رفته بودیم  دو هفته مثل برق و  و امیررا
استقبال امیررایا..آندره عصبانی یه گوشه با یه پرنستیژ ملرور به دیوار تکیه داده 
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ندازه ی غرور ارمیا ملرور نبود.امیررایا خندون توی  به ا بود..اما هیک غروری 
موج شممادی دوسممتاو قرار گرفت.چشمممب به من افتاد.لبیندی بهم زد و من 

رو دادم.وارد کالس شدیم.من و امیررایا رو کنار هم نشوندن...آندره  هم جوابب
شد.جای یه زخم هنوز هم کنار  شم غره از کنارمون رد  شد و با اخم و چ وارد 
شد.تا  ستاد آزادبیت وارد  شب بود.یاد فیلمه میوفتادم و خنده ام میگرفت.ا چ

 امیررایا رو دید،خندید گفت:چطوری پسر؟جات خیلی خالی بود.
 امیررایا به احترامب بلند شد وگفت:چه کنم استاد؟!دست من نیست که...

دکتر آزادبیت نشممسممت و گفت:همون...این شممیطونیای جوونی کار دسممتتون 
 داده...

 بیشتر قملز در کردن بوده استاد..-
 برگشتم.آندره بود.اوه.

 استاد:شنیدم گرد همین قملز درکردن تو چشم شما هم رفته...
 برجکب..دستت طال دکترررر... چه خوب زد تو

سی که آتیب  ستاد درد من اینه ک سوزد.ولی ا شد و تر ب آندره:آتب که بیاید خ
 رو به پا کرده،نسوخته!

 امیررایا با کسب اجازه از استاد گفت:چاقو دست صاحابشو نمی بره.
 اوه...ولی من فکر کنم پارتی دست صاحابشو نمی بره.!-

انشممگاه کمد مالی می کنه و یه جورایی خوب  ممایف بود که کسممی که به د
 اسلانسرشه بابای امیررایاست!

من گفتم:زدی  ممربتی، ممربتی نوو جان کن!..دوما باید معلوم می شممد این 
 دانشگاه بی صاحاب نیست و درو پیکر داره!
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 کم کم داره معلوم میشه این آتیشا از گور کی بلند میشه!-
که نه کسمممی  ی من ا تاد درد  فت" اسممم گ تی  ق پا  پس و به  یب رو  ت آ

 کرده،نسوخته"مناورو با من بود؟!
 و داره معلوم میشه کرم از کدوم درخته!-

بلند شممد تا یه چیزی بهم بگه که اسممتاد گفت:سمماکت سمماکت...وقت منو 
 گرفتین...زن  استراحتتون دعوا کنین!

یا روی جزوه ام نوشمممت:خودتو درگیر  تاد درس داد و امیررا خالصمممه اسمم
 فق  منتار میدونن! نکن...گفت که اونا

 چیزی نگفتم و درس می داد.آدمب می کنم...!گستات عو ی....
 من و پگاه و امیررایا و سامان و سیما و نیما نشسته بودیم.وقت ناهار بود.

 پگاه:این س  تو رو  شده بازم مییواد شر درست کنه!
 سامان:دقیقا..می خواد انتقام اون دوست ابرو شیطونیشو بگیره!

 .خندیدیم
 نیما:امیر زر زد جوابشو نده..می خواد وجهه ی تو و رویا رو خراب کنه ها...

 امیررایا:حواسم هست!ولی من نمی دونم اون گوشمالیه بسب نبود؟!
 سیما:گوو مالی؟

نه  مدن؟!فکر کنم از دیوو جا او نا از ک عدا برات میگم...من نمی دونم ای من:ب
 خونه ی همدان اومده باشن!

ان گفت:شما که اونجا آشنا زیاد دارین بلرسین ببینم چیکاره همه خندیدیم.سام
 ان؟!
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 سلردم..گفتن خیلی آشنائه!-
باز هم خندیدیم.اصممال یه کلمه می گفتیم می خندیدیم.سممیما برگشمممت و 
گفت:این پسره مثل مادرمرده ها نشسته رو نیمکتا...دلم براو سوختا...امیررایا 

 یره ها...فکر کنم تهدید کردی هیک کس تحویلب نگ
قل دارن می بینن کی ارزو داره کی - لت خودشممون ع من چیزی نگفتم...م

 نداره...
 سامان:واال...نیومده شر درست کرده!

گاه هم سمموار  ما و پ کدوم رفتیم.من و سممی عد هم هر  هار رو خوردیم و ب نا
عروسممد من شممدیم و برای امیررایا بوق زدم و رفتیم.البته امیررایا زودتر از من 

شتیم می رفتیم سبقت  شینب غب میکنه...دا سه ما صال آدم وا گرفت و رفت.ا
بیرون که همزمان یه ماشممین غول پیکر که دسممت کمی از لودر نداشممت اومد 

 جلومون و هر دو تامون بوق زدیم.عصبی بیرون اومد و منم بیرون پریدم
 بد نیست یه نگاهی به دور و برتون کنین... -

تابی زدین معلوم نفهمین کی من عصممبی:حق دارین...تو روز ب ند آف رفی عی
 مقصره..

شت..دهنم وا مونده بود...چی؟!  سرو رو بلند کرد و عینکب رو بردا حرصی 
 اون؟! اینجا چه غلطی میکنه؟!

 داد کشید:شما اصال گواهینامه دارین؟! کی به شما گواهینامه داده؟
 نوه ی همونی که به شما داده..-

شیر...ولی  شتم رو دم  ستم بگم پیره ولی بعید می پا گذا خوبب کردم.می خوا
 دونستم مناورم رو گرفته باشه!...
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پگاه بیرون اومد و گفت:چیه؟دانشگاه رو گذاشتین رو سرتون!قضیه شما مردا 
 چیه که فکر میکنین خدا راننده آفریدتون؟!

یه پوزخند زدو روو رو برگردوند.اصممال کال می خواسممت بگه من به امسممال 
 لم!خو که چی؟! لعنت به این زندگی.شماها بی مح

سمموار شممدم.باید حداقل دنده عقب می گرفتم تا بره...اونم مدام بوق می زد تا 
سه همین  شه وا شتم می رفتم عقب که دیدم نه پررو می نزاره تمرکز کنم..منم دا
بیییال شممدم و آروم به سمممت جلو روندم.اونم چراغ میزد ولی من داشممتم می 

عقب و با سممرعت به سمممتم اومد.هدیه ی امیررایا برای رفتم جلو.یهو رفت 
تولدم بود.ماشممین رو سممریف زدم دنده عقب و اونم با سممرعت با اون لندکروز 
مشکیب از کنارمون رد شد..انقدر با سرعت رفت که صدای برخورد الستید 
شیدم  شمم...من کم نمیارم. حرصی نفس ک با ریگها میومد.گردو موند تو چ

اده شممد و با کیفب وارد ریاسممت دانشممگاه شممد.قفل فرمون رو ..دیدمب که پی
ست جلومو بگیره  شد و خوا شید.پگاه پیاده  سیما جیغ ک شدم. شتم و پیاده  بردا
شم رفتم و به  ستب رو پس زدم و این یعنی توی کارم دخالت نکن...با خ که د
سته و براقب نگاه کردم که حتی یه خب هم روو نبود..یاد پوزخندا  ش شین  ما

باال بردم و محکم توی شممیشمممه ی جلو و  فل فرمون رو  تادم.ق ماو اف اخ
شدم و  سی بیاد جیم  شد..قبل از اینکه ک شد.دلم خند  کوبوندم...هزار تیکه 

 سوار ماشین شدم.نشستم و گازو رو گرفتم.رو  و روانم آروم شد...
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شکوندی؟می  شه رو  شی شعور چه غلطی کردی؟زدی  صبانی گفت:بی سیما ع
ی ماشینب برابر با کل ماشینته...ها؟ روانی چت شده؟!پاک  دونی پول شیشه

 خل شدی..تاثیر گشتن با امیررایائه دیگه...
 داد زدم:بسه تمومب کنین.

 اسم امیررایا که اومد یه گوشه ی بدنم سوخت...از اتیب...
پگاه به سممیما اشمماره کرد که سمماکت باشممه و اونم روو رو کرد اونور و قهر 

جا نداشممت.همب پر آدمهای جدید زندگیم بود.دغدغه کرد.ذهنم واسممه او 
که  هام؟!خودم تلییر کردم..جوری  غه  غد خدا...د نه  هام فرق کرده بود.وای 
دیگه هیک راهی واسممه برگشممتن به خونه ی اولم نمونده...ولی من عقب نمی 
رم،پا پس نمیکشممم،راه جدیدی رو می سممازم..راهی که منو از راهی که اومدم 

نه....من  فت غرورو دورک یا گ میررا که ا مان..همونی  یا آر یام...رو رو
 ستودنیه...همونی که پگاه می گفت همیشه تا تهب هستی...آره،همونم!

*** 
آخرین امتحانم بود.توی این مدت امیررایا رو فق  در حد برگه عوض کردن و 
حان رو  لب کردیم. آخرین امت ها تق حان مه ی امت یدم.ه ندن د لب رسممو تق

سل شدیم و  دادیم.امیر ک شینب  سوار ما سمتب. شتم و رفتم  بود.کیفم رو بردا
 خارج شدیم.یه گوشه ی خلوت،جایی دورتر از دانشگاه نگه داشت ...

یا...)سمموئیک رو روی داشممبورد  مد.محکم گفتم:خوب امیررا نارمیو ید ک با
نه... توی  ماشممین دسمممت خودت بمو که نیسممتم، مدتی  گذاشممتم(این 

اختم به سمموئیک..خودت که می دونی نمی تونم پارکینگه..کلید پارکین  رو اند
ببرمب خونه...فکر نکنی برام مهم نیسمممت.اتفاقا حاال که رانندگی یاد گرفتم 
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خیلی دوسممت داشممتم ببرمب.آها..خانوم صممولتی هم گفت به پدرت بگی که 
مادرت حتی  پدرو  هت بگم....راسممتی از  ما ب فت حت ماس بگیره.گ ما ت حت

کنی...به آرتمن هم بگو من دارم میرم.اخه  بیاطرمهمونی و کادوشممون تشممکر
اون سممری تو مهمونی گفت که کارم داره و این چند وقته سممرم خیلی شمملوغ 
شیب که گم  شمارمو بهب بده...به بردیا هم بگو گو ستی  صال  دون بود.اگه 
سمت چله...من و بچه ها قایمب  شده بود توی باغچه،کنار آخرین درخت از 

به کردیم.راسممتی)از توی کیف بده  نه.. یه چیزی دراوردم(اینم از طرز رونا م 
نداری  کاری چیزی  گه.. مان. دیروز یهویی مجبور شمممد بره...خوب دی سممما

 امیررایا؟..امیررایا..
دست گذاشتم رو شونه او و برو گردوندم.کاسه ی چشمب پر اشد بود.تا 

 چشمب به من خورد،اشکب قل خورد روی صورتب.
 معترض گفتم:امیررایا...

عصممبی بود.گفت:چی میگی واسممه خودت؟من االن به تنها چیزایی که  شمماید
ساعت دیگه  ست رویا؟ یه  ست ه فکر نمیکنم همینایی بود که تو گفتی...حوا
پرواز داری واسممه همدان!می فهمی؟مییوای بری همدان..من دیگه نمی تونم 

 تو رو ببینم لعنتی...
حس کردم.نمی  محکم ب*غ*لم گرفت،جوری که شکستن ستون مهره هام رو

تونسممتم انکار کنم..دلم براو تن  می شممد..یه جورایی بهب وابسممته شممده 
بودم.امیررایا کسممی بود که من دو ترم کامل تمام روزام رو باهاو گذروندم.یه 
شده بود که با همدیگه حرز نزنیم. این بین،توی آغوو امیررایا ،بین  روز هم ن
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سم،هدفم سی لبا شد! چرا بی  صدای قلب امیررایا و حس خی توی ذهنم مرور 
رحم شدم!؟هم دلم براو تن  می شد هم هنوزم می خواستم بشکنمب؟!شاید 

 بیاطر اون دو تا برق سیاه نفرت بود.! 
بدون تو بگذرونم!ولی تو چه - یا..من نمی تونم..نمی تونم این همه مدت  رو

 راحت...
ته...منم عین توئم.ولی چی می- یا...فکر نکن برام راح یدامیررا با  شمممه کرد؟! 

میشمممه  ن نی؟! ک ی م ید؟!درک  با می؟!  ه ف می  ید.. با یم ... ن ک عادت 
 امیررایا..نمیشه..نمیشه لعنتی.

شم!.دلم  شب جا دادم.فکر نمی کردم انقدر ناراحت ب شتر توی اغو خودم رو بی
شتم حرز می  سوخت از آتیب..چون ته دلم هنوزم بیاطر هدز کثیفم دا می 

 زدم!.
 ..آخه لعنتی دو ماه کم نیست!کاو می تونستم کاری کنم.-
 تموم میشه امیر..تموم میشه!-

دسممتب رو از زیر مقنعه الی موهام برد و گفت:چه عجب را ممی شممدی بگی 
 امیر...

یادمه بهب گفتم زمانی که باورت کردم بهت میگم امیر..باورو داشممتم ولی 
شتم.از ب ساکم رو بردا سوند خونه و منم  ه ها چاین باریهویی گفتم امیر..منو ر

 خداحافای کردم  و من و سیما و پگاه سوار ماشین امیررایا شدیم..
 امیر با هیک کس حرز نمی زد.هنوزم دلگیر بود.
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جلو نشستم.راه افتاد.خیلی آروم می رفت.شاید دلب نمی خواست به فرودگاه 
ماشمممین اهرم کرده بود و دور ل*ب*ا*و  نار در  برسمممه..دسمممتب رو ک

 تم.خودمم همچین حوصله نداشتم.میکشید.عصبی بود.می دونس
سممیت بود و کامال حق میدم.جدایی هیک وقت خوب نبود.همیشممه دردناک 

 بود.بد نبودم ولی!
خواسممتیم بریم.توی فرودگاه..قیافه او خیلی کالفه بود.بهب نگاه می کردم و 
آهن  بد نیسممت از علی پیشممتاز و سمممیر توی ذهنم مرور میشممد اشممکم رو 

 ن..منم باید می رفتم.درمیاورد.بچه ها رفت
 شاید االن نباید بیب از حد باشیم احساسی

 ولی می خوام واسه اخرین بار رو به روم وایسی
 خداحافظ امیررایا..-

خواسممتم برم که دسممتم رو کشممید و ب*غ*لم گرفت.محکم،شمماید به اندازه ی 
 دلتنگی هایی که قرار بود بکشه..نمی دونم!

 سعی کن باشی آرومتر
 جا رو به روتممن هنوز این

 تو اشکات پاکن مثل بارونن
 نمیرم تا نیاد بارون بند

 چشمام رو بستم..به شکستنب، موقف همیشه رفتنم فکر میکردم.
سعی کردم آروم بگیرم که یهو یکی کنارم  شتم و  شم گذا هندزفری رو توی گو

 نشست.برگشتم.همزمان اونم برگشت.
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 َاه لعنتی...-
 ین زندگی...واسه خالی نبود گفتم:تف تو ا

 واسه تو که بد نشد!-
 کامال معلومه...االن دارم پس میوفتم از ذوق!جمف کن بساطتو..-

صندلیب فرق می کرد...تقدیره..اینکه من  شماره  سیما هم  پگاه خواب بود و 
رو به روی آخرین مهره ی بازی قرار بگیرم،با این تفاوت که این مهره خاکستریه 

 و من می خوام سیاهب کنم.!
 از دخترای امثال تو حالم به هم مییوره...-
 منم واسه امثال تو دلم پر میکشه!-

وووییی...شممعر سممرائیدیم.خییخ!روو رو با حرص برگردوند ..نمی تونم به 
خودم دروغ بگم..دلم برای چشممماو تن  شممده بود. واسممه اون برق نفرت! 

کرم  اصممال موندم این همه نفرت چطور توی این بشممر جمف شممده؟!خواسممتم
 بریزم.

 لندکروز جااان رو نیوردین؟!-
قت بود خودمو خیس  که و گاهم کرد  نان ن باز کرد و چ ماو رو  چشمم
کنم...اوووز.چه ترسممناک!!؟!برای اینکه حرصممشممو درارم ریز ریز زدم زیر 
ست  شر توی همدان چه کاری می تون صال تقدیر..این ب سووووووز! ا خنده...ب

افتادم که گفت "شما که اونجا آشنا زیاد  داشته باشه!؟فد کن..یاد حرز سامان
سین ببینم آندره و رهام چیکاره ان؟!"حاال فکر کن...این مردک با این  دارین بلر
همه دب دبه و کب کبه بیواد بره تیمارستان...از فکرو خنده ام گرفت..با اون 
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ته بود کال جواب منو  گه:من روانی ام! فکر کنم تصمممیم گرف اخم  و غرور ب
 ه تحملی...نده!!چ

 خدا صبر ایوب عطا کنه...-
اینو مثال جوری گفت که من نشممنوم ولی خوب چی کار کنم..حس فضممولیم 

 نسبت به این باع  می شد گوشام تیممز بشه.
ان شاءالله...خدا تو رو ندید،وگرنه صبر تو رو مثال می زد..)صدام رو کلفت -

 کردم(صبر دکتر رادمنب...
چی؟!خندیدم و چشمممد زدم.از توی کیفب که این اخم ها وحشممتناک یعنی 

 کنارو بود یه هدفون بزرا دراورد و گذاشت تو گوشب..
 به به ...دکتر چه مجهز تشریف دارین!-

اصممال نمی خواسممتم توی ذهنم جا بدم که االن توی ذهن دکتر چه تصممویری 
دارم!حتما یه دختر کنه ای که عاشق چشم ابروشه!.. عاشق چشم و ابروو که 

ستم سته بود.پگاه هم مثل خرس  ه شماو رو محکم ب ستم!.دکتر چ ولی کنه نی
شقونه می خوند.من  شت روزنامه یا رمانهای عا سیما هم که یا دا خوابیده بود.
موندم و دکتر و هواپیمایی که یه سمماعت دیگه می رسممید! باید تا حدودی دکتر 

سممید کرم ریزی رو رام میکردم...نمی دونم چرا اما تنها راهی که به ذهنم می ر
شمای  شید.همون زمانی که برق چ بود...به وقتب مزه ی غرورم رو هم می چ

 وحشیب عاشق می شد!
 دکتر...دکتر...-

 اصال بهم توجه نداشت.آروم هندفری رو برداشتم واسمشو صدا زدم.



 83 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

فت:چی از من می  باری حرصممی برگشمممت سمممتم و گ عد از ده بیسمممت  ب
 خوای؟زبون آدمیزاد حالیت نیست؟!

زبون آدمیزاد؟! راسممتب مییواسممتم بدونم شممما چرا دارید میرین همدان؟! -
 اصالتا اونجایی هستین یا ...

ید  یاطر مراکز روحی روانی خوبب دار یدم و گفتم:ب ند نه خ میوز و دلبرا
 میاین؟!

یهو برق نگاهب عوض شمممد و گفت:می خوام گروهی رو به اون مرکز معرفی 
 کنم...

 کیا رو؟آشنائن؟-
هل این دختر جو- گه پهن کن...من ادمب نیسممتم.ا یه جای دی ن..بسممماطتو 

 مسیره بازی ها هم نیستم!پس تمومب کن!
باال می  چه  طاق که همچین  حاال فکر کردین کی هسممتین  عصممبی شمممدم:

 ذارین!منم آدمب نیستم.
آدمب نیستی که ید ساعته پیب گوو من ویز ویز می کنی؟اصال تو رو چه -

 به اون مهمونی؟!
 ..عمه اتو چه به اون مهمونی ها)مهمونی ای که همدیگه رو دیدن!(خودشیفته.

 گفتم:خبر ندارین؟!من عروس خانواده ی رستم پورم..زن امیررایا!
 خندید.بی صدا جوری که من ردیف دندوناو رو کامل دیدم و تا ته سوختم.

 دختر جون!امیررایا مجرده...-
یه دیمیه..امیررایا نامزد رسمممپوزخند زدم و گفتم:بهتره آبدیت شممین..ورننتون ق

 منه...چند وقت دیگه هم عروسیمونه...
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 فکر نمی کردم آقای رستم پور همچین عروس کنه ای داشته باشن!-
و من هم فکر نمی کردم پدرجون همچین آدمهای بی شممیصممیتی رو برای -

 مهمونی شون دعوت کنن..یادم بشه حتما در این مورد باهاشون صحبت کنم.
ست.تازه فهمیدم که گند زدم!!چی گفتم!؟ نباید از رابطه ی خودم چشماو رو ب

و امیررایا چیزی می گفتم..َاه لعنتی..نباید همچین می رفت رو اعصممابم تا زر 
زر الکی کنم ولی خوبه...تا همینجاشممم داشممتم از حرص می ترکیدم.آدم هم 

 اینقدر ملرور و بی اخالق؟!
*** 

ستاو همب ال سید.د ی موهام بود...منم دلم براو تن  همب منو می ب*و*
ستای نرم و لطیف بابا...دلم  شده بود.توی ب*غ*ل مامان بودم و موهام الی د

 برای مامانم و بابام تن  شده بود.
 دخترم چرا مرخصی های ترم نیومدی؟!-
ستم بیام ولی حاال اومدم تا دو ماه در خدمتتون - شلوغ بود و نمی تون سرم  بابا 

 هستم.
 شید:بیا این گوشیتو خفه کن رویا...سرم رو برد!تارا داد ک

پیشونی مامان و بابا رو ب*و*سیدم و رفتم تو اتاق...تارا اخم کرد و گوشی هم 
مدام زن  می زد.کجا بود؟! پیداو کردم ولی قطف شممد.تا خواسممتم ببینم کی 

 بوده توی دستم لرزید و اسم امیررایا برق زد.نشستم روی تیت.
 بله؟-
 رویا...-
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 سالم..خوبی؟!-
 ملموم و گرفته گفت:سالم رسیدی؟! سفر خوب بود؟

 آره خوب بود.-
 مادر و پدرت خوبن؟دلتنگیت رفف شد؟-
 آره...-
 دلت واسه یکی اونور کشور تن  نشده!؟-

 دروغ!..عادت کردم به دروغ..تمام حرفام باهاو کامل می شد..گفتم:آره...
ضب رو از این ور تلفن حس کردم:رویا...خی شده...چرا بل لی دلم برات تن  

 گوشیتو جواب ندادی؟
 ببیشید.تازه پیداو کردم.پیب مامان و بابام بودم.-
 حق میدم...دیگه توی این هیری ویری جایی واسه من نمی مونه...خداحافظ.-

شه..باالخره که  شده با ساس  صال فکر نمی کردم امیررایا اینقدر ح قطف کردم.ا
 زمب دارم.چی؟! ولی هنوز می خوامب... ال

پاک کن...من همون  کار منفی  ماجرا رو ببین...ذهنتو از اف ند بزن و  "عی
 رویام.شب خوو!"

ضو  شی رو خاموو کردم.خ  رو پرت دادم تو کیفم.من االن رویا آرمان،ع گو
 خانواده ی آرمانم،نه دانشجو رویا دوست امیررایا..

 ر ابجی گلم؟!تارا رو ب*غ*ل گرفتم و گفتم:احواالت تارا خانوم؟!چه خب
 گیتار رو روی زمین گذاشت و گفت:خوبم..چه خبر؟جفت گیری نکردی؟

 چرا اتفاقا...-
 چشماو گرد شد و گقت:جون تارا؟!
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 خندیدم و گفتم:نه..ولی حرفهای زیادی هست تا برات بگم..
 خواستم برم که دستم رو کشید و گفت:کجا؟باید بشینی تعریف کنی..

م- یام برات فضممول...اول بزار برم پیب  با..شمممام بیورم شمممب م با مان و  ا
 میگم..گوشیمو بزن تو شارن تا نشونت بدم.

رفتم بیرون.کمد مامان میز رو چیدم.البته مامان که نمی ذاشمممت دسمممت به 
 چیزی بزنم و همب تارا رو صدا می زد ...

تارا که دیگه حرصممی شممده بود گفت:یعنی چی؟! از قندهار که نیومده..بزارین 
 وره..یه تکونی بی

تارا اون قلم بود.کسی باور نمی کرد این همه تفاوت در مورد من و تارا...تارا  از 
شت آبی و موهای بلند و فر اما لطیف  شمای در شبیه من نبود.چ نار قیافه کال 
طالیی...دماغ سممرباال و لبای قرمز غنچه ای...قشممن  بود.اون بور بود و من 

ه چهره ی یکسانی داشتیم اما خوب چشم ابرو مشکی...شبیه هم بودیم.یعنی ت
شمهاو  شدم دیدم مدل چ شماو  شمامون فرق می کرد. امروز که محو چ چ
شممبیه آندره اسممت.یاد اون الدن  افتادم و اعصممابم به هم رییت...پسممره ی 

 ملرور بی شعور..
ستن و من و تارا هم کنار هم.موهای من و تارا  ش سفره رو چیدیم.مامان و بابا ن

بود فق  فرقشممون توی مدل و رنگشممون بود.البته تارا می خواسممت به یه اندازه 
کوتاه کنه اما من هیک وقت نذاشتم حتی بهشون دست ببره...من شبیه مامان و 
 تارا شبیه بابا و مادربزرگم بود.غذا زیر برنجی بود.غذای مورد عالقه ی من بود.

 مرسی مامان...-
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 .مامان:نوو جونت عزیزم.بیور جون تو تنت نیست
که  ما...تو  به  بده  یه غذای خوب  مامان  تا  یاد  یا ب یه گفت:مگه رو با کنا تارا 

 نیستی همب ماکارانیه.نه بابا؟
 بابا به تارا نگاه کرد و خندید.تارا با بابام بیشتر مک بود و من با مامانم.

مامان:مهران؟چشمم روشن..این افریته تو رو هم خام خودو کرد؟باشه...یادم 
 میمونه...

سفید منو دور زد...یادم باب شم  ا خندید و گفت:مهتاب قهر نکن...این دختر چ
 باشه حسابشو برسم.وگرنه تو همیشه داری به ما زیربرنجی میدی...نه تارا؟

 تارا:بابا من دروغ سرم نمیشه...نه
 مامان:تارا؟همین دیشب کوبیده درست کردیم.

 کرفس داریم؟ من:ِا؟کوبیده درست کردین؟پس تو چرا پی ام دادی خورو
 تارا به مامان اشاره کرد و گفت:من؟کی گفتم؟

 مامان:راست میگی رویا؟
 بابا خ  و  نشون کشید.خندیدم و گفتم:نه!گفت که کباب داریم.

شوره  شتم مامان ارز ب شد و من نذا شام تموم  زیرلبی هم تارا رو تهدید کردم.
از دو سمماعت تارا و تارا رو مجبور کردم کمکم بده...ارفها رو شممسممتیم و بعد 

 صبرو سر اومد و منو کشوند تو اتاق.می خواست تعریف کنم براو.
 گوشی رو روشن کردم...هر دوتامون رو تیت دراز کشیدیم.

 خب خانوم فو ول..-
 خودتی...-
 حاال...)عکس خودمو بچه ها و امیررایا و دوستاو رو اوردم.(این که منم.-
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 شگاه؟اوهو...همچین تیو می زنین میرین دان-
 دیگه...اینم که پگاه و سیمان.-
این پسممره کیه کنارت؟چه خوشممگلم هسممت المصممب...خنده اشممو...چال -

 گونشو برم.
نه و اون یکی پسممره هم - ما ناریشممم سممما یاس..ک هوی هیز .... این امیررا

 نیماس.این که اخم کرده بردیاس..از من خیلی بدو میاد.
یه؟چطوره؟چرا کنار تو وایسمماده؟نکنه قاه قاه خندید و گفت:از امیررایا بگو...ک

 تورو کردی؟
سال از من بزرگتره..باباو یه میلیاردر گردن - تارا نفس بکب نفس..امیررایا یه 

شگاه زیاد خرج میکنه...البته امیررایا هیک وقت به رت ما نمی  سه دان کلفته...وا
مه دوسممتب  مار داره..ه گه مهره ی  گاه می یه...پ کشمممه...پسممر خوو اخالق

ستب نداره همب دار شده بود.وقتی فهمید دو شقب  شه گالره عا ن.باورت نمی
ید  با هم خوبیم.شممما یا  غذا نیورد.من و امیررا تا دو روز  یه می کرد. گر

 دوست..اگه خواستی میدم باهاو حرز بزنی..
 نیشگون گرفت و گفت:از دست رفتیا..چشمم روشن..

 برووو...روانی.-
تد ها بودن.. چه  عدی.اکثر ب عدو هم  زدم عکس ب تارا گفتم.ب تد رو برای 

عکس با استادا بود.همه رو تند تند رد کردم که یهو به یه فیلم رسیدیم.تارا زد تا 
 پلی بشه..جن  و دعوا..یادم افتاد آندره و رهامن..
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گا این  یت گرفتی..نی کدوم سممما جب فیلم خفنی...از  گاه...ع تارا:ووییی...ن
 اسکوله چه کتد خورو ملسه...

 ود.من:این پسره رهامه..تازه اومده..با رهام ب
 جدی میگی؟-
 اوهوم..این پسر چشم عسلی هم آندره اس..این دو تا شیرازین..-
 وا..چرا دارن کتد مییورن؟کار کیه؟-
 امیررایا.-
 نه؟-
 اره..-

 داستان رو براو گفتم و چشاو وقت بود دراد.
 تارا:فکر کنم این پسره امیررایا خاطرتو بیواد.

 م:نه..کال با همه مهربونه...گرفته گفت
ولی خوشممحال شممدم که گفت خاطرم رو می خواد.یعنی من دیگه کم کم دارم 

 به هدفم می رسم.
 جدا از اونا..این آندره عجب تیکه ایه...چشاشو..-
 عین خودته..غد و یه دنده..وبه شدت رو اعصاب..-

شد تارا کلی جیغ جیغ کرد و من و زد  و بعد هم کنار هم خوابمون  گرفت.قرار 
 اونم فردا از دانشگاهب

 بگه.ب*و*سیدمب و کنارو خوابیدم.هیچی مثل انتقام و خواب نمی شد!.. 
*** 
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سفید رن  مینا  شب  ست و  سواردوی با مامان و بابا خداحافای کردیم و من 
 شدم..تارا مانتوو رو صاز کرد و نشست.

 سالم بر بروبچز...-
شب نفر آدم به زور سالمب دادن.. شده بودن.من و  همه  شین چلونده  توی ما

تارا که رو هم یه نفر بودیم و به همین مناور جلو نشستیم.وقتی که چند تا نفس 
 عمیق کشیدم،شرود کردم به حال و احوال.

بی - من  ین از  یر گ ن بر  خ به؟ تون خو ل حا مررررد... نا های  چه  ب خوب 
 معرفتا...اصال بزارین به فراموشی سلرده شم!

گفت:جمعت کن بینم...حاال چه خودشممم لوس میکنه واس  مینا زد تو سممرم و
 ما..ما این چیزا حالیمون نی.. دلتنگیو...

 پریدم وس  حرفب و گفتم:ها؟چیه؟الت زر می زنی؟
 عصبی نگاهم کرد و گفت:زر و عمه ات می زنه!

شین بفهمین من رو عمه هام  شما کی مییواین آدم  همه خندیدیم و من گفتم:
 حساسم؟

 ی آشنا گفت:و خشم و غیرت داو رویا...دادا نفس کششب...یهو یه صدا
حت  یه پوفی کردم و گفتم:من کی از شممر تو را ما  یدن سممی با د برگشممتم و 

 میشم؟همدان هستی تهران هم هستی..چی کنم دست از سرم ور داری؟!
سممیما خندید و شممونه ای باال انداخت.لیدا رو دیدم و به خنده گفتم:به لیدا 

 ا؟خانوم!.حال شوم
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شده کمد به مامانم  نیودی خندید و گفت:خبر؟! خبر چی؟! واال زندگی من 
با تو تعمیر ماشممینب! کاو می مردم نمی رفتم  با به  در خونه تکونی و کمد 
مکانید!..کاو یکی از شما بیشعورا میگفت نرو بابا لیدا آخروعاقبت نداره!اما 

 کو دوستی؟!تف تو مرام همتون!
صال یادم شد!.ا شرود  سید چه خبر؟! کال این هر چی  باز  نبود نباید از لیدا پر

 بهب بگی باید یه تفی تو مرام ماها بکنه!
 تارا:خفه خون...باز تو شرود کردی به تف کردن!؟مییواستی نری.

لیدا از لحن صممریخ تارا تعجب کرد و بعد گفت:چشمممم روشممن..تارا خانوم 
 واسه مِن بیست و شیب ساله خ  و نشون میکشه!

یوا  یم شممم ن گذرو ب خوو  یم  مد یال!او ی ی ب مادرت  جان  فت:ای  گ
 لیدا...خووووب...مینا بزن بریم َددر!

مینا یه چشمممی گفت و دسممتی رو کشممید.مثل برق و باد زد دنده سممه...یاد 
که من کالج پر میکردم و اون فق  حرص می  تایی  تادم.وق خاطراتم اف

مدان رویا باشممم نه خورد!اووووز.قرار بود فراموو کنم.قرار بود وقتی میام  ه
شم که توو خبری از  شتم وقتی اینجام توی دنیایی با ست دا خانوم آرمان! دو
امیررایا و آرتمن و آندره و رهام و بردیا و دو تا برق سیاه نفرت نباشه...مییواستم 
اینجا خودم باشم نه رویای پلید!نه رویای فریب دهنده و بی رحم!می خواستم 

و خودم باشممم.اینا فق  رویا و خیال نیسممت بلکه  اینجا دور از همشممون باشممم
شم میگفت:آدم به همه چی  شه توی گو ضه!..مادربزرگم اینو همی حقیقت مح
بدبیتی و آوارگی!  ندگی!  هت و درخشمم مال! ُاُب مال و ج نه برسمممه!ک می تو

 ه*ر*ز*ا*ی و کثیفی...همب وابسته به یه چیزه به اسم اراده!
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صدات توی اوووز..کجایی مادربزرا که با این ست رفتی اما هنوزم  سالها که 
گوشمه و خواهد موند.گردنبد رو از روی شال لمس کردم.جای هیک گردنبندی 

 کنار آرامشی که تو بهم دادی،خالی نیست! اینو مطم نم!..
وارد خیابون شممدیم. حال میداد یه گله ادم کنارهم رنگی رنگی برن بیرون...از 

به ن یا  به گواو رنگی آر یه جع یو آبی روشممن زده دور  که ت مدیم.من  ار میو
بودم.یه شمملوار لی راسممتای آبی روشممن و مانتوی آبی روشممن و شمممال آبی 
ییی...جالبترین چیز توی تیلم کفشمممای قرمز پاشممنه بلندم بود که خیلی تو 
صه باهم  شم.خال ست امروز اینا رو بلو شم بود.نمی دونم چرا ولی دلم خوا چ

ن!.می گفتیم و من تنها لبیند نکوند می همقدم شمممدیم توی بازار های همدا
زدم.مادربزرگم متنفر بود از قهقهه دختر حاال تو هر شرایطی..شاید واسه همین 
شیند یا پوزخند میزنم.تارا میگه  شتر نی شه که من نمی تونم قهقهه بزنم و بی با

 دهنت کج شده و خودت نمی فهمی...
 سیما:بچه ها بریم تو پارک؟!

 .قرار که نیست چیزی بیریم پس بهتره یه جا بشینیم.مینا:فکر بدی نیس.
همه موافقت کردیم و خواسممتیم رد شممیم که یه مرد چنان تنه ی محکمی به من 
سریف  شتیو راه رفته رو  شدم تو ب*غ*ل تارا...کیفم افتاد.مرد خو زد که پرت 
رو برگشممت و کیف رو برداشممت و دهنب رو باز کنه که بگه معذرت می خوام 

دن من فکب منقبض شمممد.پوزخندی زدم تو اون گیرودار و اونم اخم که با دی
شانی زد.کیف رو بلند  شماو از نفرت برق درخ ست و چ ش صورتب ن روی 
کرد و محکم کبوند و پوفی کشید و بلند شد و رفت.یه چیزی شکست و اینو از 
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صممدا فهمیدم.کیفم رو باز کردم.بله..ادکلن اصممِل فرانسممه ای رو که امیررایا 
ید تارا خر به اورده بودمب و قرار بود  بدون جع ه بود رو شممکونده بود..امروز 

عینشممو واسممه دوسممتب بیره ولی چون دقیق نفهمیدیم اسمممب چیه تارا گفت 
مه  ند شمممدم  در برابر اون ه جا رو پر کرد.بل مه  یارمب.بوی خوو ادکلن ه ب

و چشمممهای از حدقه بیرون اومده...پوزخندی زدم و کیفم رو برداشممتم.سممیما 
 مینا و لیدا فحب کب میکردن..به اون برق نفرت توهین میکردن؟ 

مینا:اون سمم  عو ممی کی بود؟ایکبیری زده دو متر پرتت کرده تازه طلبکارم 
 هس..واال مردم مریضن!

 لیدا:این روانی از تیمارستان اومده بود..زنجیره ای عن!
شه...ت شیفتگی عن فرض  شهر فکر کن..رادمنب با اون همه غرور و خود موم 

رو به هم می ریزه...رفتیم توی پارک و نشممسممتیم ولی من نفهمیدم.ذهنم درگیر 
شم اما با یه  شون با ستم این دو ماه رو دور از هم شده بود.حاال خوبه می خوا
اتفاق ساده هم امیررایا برام مرور شد هم اون تا تیله ی سرد مشکی...این همه 

ش شه!؟ شدم یا نفرت چطور توی یه آدم میتونه جمف  شقب  اید فکر میکنه عا
صورت! اون با اون همه غرور،توی  فکر میکنه دارم کولی بازی درمیارم..در هر 
خارجم نمیشمممه!  گه من نیوام  ته ا باز شمممده...و صمممد الب پاو  زندگی من 
حضورشونو رویا تعیین نمیکنه اما خروجشون کامال تحت سلطه ی منه! اگه یه 

ام از ذهنم بیرون نمیشه!چهره هایی رو که می نفر کامال از چشمم بیوفته تا نیو
صمیمیت با امیررایا تنها  سی فکر میکنه من با اون همه  خوام فراموو میکنم.ک
ستم یادم  ستم.نیوا شم!؟اما نیوا شته با چال گونه او و لبیندو رو به یاد دا
بمونه ولی برعکسممب چهره ی رادمنب ملرور رو با سمممه تا مالقات کامال از 
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یادم نمی بره!هیچی..حتی اون  َبَرم...برق گاهب هیچی رو از  نفرت اوی ن
 پوزخند حرصدراری که گوشه ل*ب*و خونه کرده!..

 تارا زد روی شونه ام و گفت:هووووی...با یه برخورد انقدر ذهنت درگیر شد!؟
یهو چشماو برق شیطنت به خودو گرفت و کنارم نشست و گفت:دو حالت 

میررایا شممکسممته یا خیلی...یا با یه نگاه عاشممق داره..یا خیلی ناراحتی کادوی ا
 شدی..البته ممکنم هس طرفو بشناسی...نگو آره که باور نمی کنم!

 خندیدم و گفتم:شد سه حالت خانوم مخ!
مینا و لیدا و سممیما و شممیوا هم به جمعمون پیوسممتن و حرز تارا به فراموشممی 

 سلرده شد!بهتمممممممممر...
یا...بوو هنوزم که هنوزه نرفته...خیلی مالیم و شمیوا:وای.چه ادکلن خوبی رو

 شیرینه...از کجا گرفتی؟!
شد و زدن زیر خنده...با  شون گرد  شما سیما و تارا چ لیدا و مینا تائید کردن و 
چشم داشتم براشون خ  و نشون می کشیدم تا چیزی از این مو ود نگن ولی 

لن ا بود چنین ادکتارا با گسممتاخی چشمممد زد و گفت:نه بابا..رویا پولب کج
 اصل گرونی رو بگیره؟!

سممیما خندید و ا ممافه کرد:اینو یکی براو گرفته...یه عاشممق دلشممکسممته ی 
 خوشگل!یکی که خیلی هم می خوادت!

 من:بسه بسه...حاال هی پیاز داغ بریزین تو غذا...عاشق دلشکسته!هه!
 مینا اخم کرد و گفت:مرسی دیگه..حاال ما غریبه شدیم!

 ..چیزی نیس آخه!من:نه بابا.
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ناراحت شممدن..تف تو گور سممیما و تارا کنن که فق  محض آزار و اذیت من 
شده بودن..ولی خوشم میومد..از مرور اون خاطرات خوشم میومد.به  ساخته 
حماقت های امیررایا که فکر می کردم،جدا خوشممم میومد..به دامی که بی هوا 

یا نابود کردنب!حاال دست  توو پا گذاشته بود و حاال دست من بود ازادشدن
من بود.نه؟ لبیندی روی ل*ب*م نقب بسممت و پرغرور گفتم:راسممتب..راس 
شناس و  سر سر یه مرد  سم آق امیررایا..پ سر هس به ا شگاه یه پ میگن..تو دان
مه  که ه که گردن کلفت از خودو،خودشمممه!.یکی  یه گرن کلفتی  یاردر.. میل

شم!خو سه یه گوشه چ شدن وا شون جلوو تا کمر خم می  سر ای ب،میگفتم..پ
شن  ست با شون با من دو شون میاد و من اجازه میدم که تا مدتی ای از من خوش

 اما به حریم درونی ام ت*ج*ا*و*ز نکنه...
 سیما جدی شد و گفت:حیف!حیف!

سیماو  نگاه متعجب بچه ها منو وادار به تعریف همه چی کرد.همه  این حرز 
پلشممت من!زیر اون نگاها از خودم بدم  مونده بودن.از این افکار شمموم و پلید و

 اومد ولی با مرور اون آینده ی پر غرور خندیدم و گفتم:
به - گاه  یه نیم ن یا  حاال مهم نیس..امیررا چه غملرک زدن!  گاشممون کن... ن

 اطرافب کنه صد تا دختر میان سمتب!
لیدا ناراحت گفت:دلت میاد؟! تو رو خدا پسممر به این خوبی..می خوای روی 

ست رویا؟!چرا رویا جدی بهب این ه مه مهرومحبت درپوو بزاری؟حیف نی
 فکر نمی کنی؟یعنی یه ذره هم به فکر آینده ات نیستی دختر؟

نیشیند زدم و گفتم:آینده رو تو چی می بینی لیدا؟توی پول؟با دور زدن امیررایا 
به راحتی میشمممه کلی پول به جیب زد!توی شمموهر کردن با یه خوشممگِل خر 
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من واقعا آینده رو توی این چیزا میدیدم حتما با امیررایا تا تهب می  پول؟..اگه
شو بلذیره! من دارم به نفف امیررایا هم  شق موندم و اجازه می دادم تا قل*ب*م ع
کار میکنم.بد نیسممت تا بفهمه خیلی چیزا هسممتن که غرورت باید ته بکشممه تا 

ن راحت تره تا داشته باشیشون.می خوام غرورو له شه..از من شکست خورد
 اینکه یه جای دیگه زمین بیوره!..نه؟!

شیوا ملموم گفت:نمی تونی اینو بهب بگی؟وادارو کنی واسه داشتنت دست 
 و پا بزنه؟

ستن  شک شه...امیررایا  ست تکون دادم و گفتم:نییر!نمی سرم رو به چو و را
تاز با غرور رو توی ابراز عالقه می بینه ولی من توی زانو زدن و خرد شمممدن!  ه 

ست  شه..مثل بچه ای که مدام بهب بگی به بیاری د گفتنم هیچی درست نمی
نزن دستت میسوزه ولی گوو نمیده تا زمانی که دستب بسوزه و آدم شه!..بچه 
یا و دوسممتاو رو توی تهران جا  یه خواهب کنم؟من بح  امیررا ها میشمممه 

ست دارم حداقل همین شتم و اومدم.نمی خوام بهب فکر کنم...دو دو ماه  گذا
رو آروم باشممم،دور از همه اشممون!همه ی جنس های میالفی که کشممفشممون 
سیت ترین کار ممکنه!..خوب،شما بگین. ازدواج نکردین ا افه ها؟بابا باور 

 کنین بابا و مامانتون روشون نمیشه بگن برین شوهر کنین!
همه از حال و هوا بیرون اومدن.لیدا اخم وحشممتناکی کرد و گفت:حاال نکه 

انوم دسممت بچه هاشممونو گرفتن! حاال من خوبه زرت زرت برام خواسممتگار خ
 میاد ولی شماها چی؟!ترشی لیته رو از رو بردین!
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مینا زد توی سممرو و گفت:ِا؟جدا؟آقاتون خوبن؟بچه تو بشممین فرق نول و فاز 
 رو بنویس بعد زر بزن!

 ییییتارا:بچه ها..یه هفته پیب برام یه خواستگار اومده بود،توووپ!عال
همه با دهن باز نگاهب کردیم که گفت:اسمممب سممیروس بود.همکار لیدا 
های  مه ایب بود.کفب  کت و شمملوارو سممِرهمی سممور فاوت!  بود.مت
ورنیب،اسلرت های کهنه و زوار در رفته ی پوما بود..عطر اصل فرانسه او هم 
ماشممین  یاه دود  نه او هم رن  سمم ک ته بود.کرم  مممد آ بوی روغن سمموخ

سری بود!خالصه...آ سه من یه رو شق بود.وا سیروس خیلی متفاوت و اما عا قا 
گلدار گرفته بود به عنوان یادگاری...آقا سممیروِس داسممتان که از من نه شممنید 
اشممکب راه افتاد. منم که تاب و توان غمشممو نداشممتم،بهب گفتم که یه خانوم 

 هس عین خودو!اونم لبیند تلیی زد و من هم شماره ی لیدا رو دادم!
س  ا سمت تارا و تا می خورد و شید و رفت  ون جو غمگین لیدا یه جیغ بلند ک

گار خودت دکتری؟ نکیسمممای  حاال ان تان میگی واس من؟  می زدو:داسمم
 ساالرخان!

 من متعجب پرسیدم:نکیسای ساالر خان کیه؟!
 مینا متعجب پرسید:مگه تارا بهت نگفته؟

 متعجب تر و کالفه تر گفتم:نه..چی رو باید بهم میگفت؟
تارا نگاهم کرد و گفت:بهت میگم!فعال که رویا به دلیل سن زیاد و مشلله های 

 زیاد ترو یادو رفته که امشب خونه ی خاله او دعوته...بلند شو رویا..
تازه یادم افتاد.سریف بلند شدم و از بچه ها خداحافای کردیم.مینا اصرار کرد تا 

یم می رفتیم.دور که شدبرسونتمون ولی منصرفب کردم.چالق نبودیم خودمون 
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تارا زد توی پهلوم و گفت:آخه خِرخل!چرا نذاشممتی برسممونمون؟ میدونی از 
 اینجا تا خونه ی خاله زیبا چقدر راه مونده؟بیشعور...

 من:غر نزن تارا..االن سوار یه ماشین میشیم میریم دیگه...
ه چیزی تارا مدام زیر لب به جونم غر می زد.خونه ی خاله زیبا؟! آخرین بار ی

تو مایه های همین موقف ها دیدمب. تابستون سال پیب.با اون اخالق مزخرز 
صاب خورد کردن بود! برای  سراو رفتن به اونجا فق  وقت طلف کردن و اع پ

 یه ماشین دست تکون دادم.یه پراید شیصی جلوی پامون متوقف شد.
 کجا میرین؟-

رو گفتم.تارا برام سممر از این نگاه عصممبی پسممره بدم اومد.اخم کردم و آدرس 
سر  سی یه پ ستانا میبینی راننده تاک ستیم.توی همه ی دا ش تکون داد و هر دو ن
شانس ما رو باو!.آقا به ما به  شماره بده یا دلبری کنه ولی  جوونیه که می خواد 
نا رو  باز می کرد همی لب  تارا  گه  نه!.ا گاه می ک باو ن با چشممم ارخ خور 

خونه ی بزرا و شید خاله زیبا که همب به میگفت.ما رو رسوند.پیاده شدیم.
سراو  سیده بود.از همون موقف اخالق گند پ شوهرو ر خاطر ارثی بود که به 
شیدن،انگار  شد.از همون موقعی که جوری این ثروت رو به رت ما میک شرود 
که واسه ذره ذره او عرق رییته بودن!سرم رو به چو و راست تکون دادم و من 

 م و بعد هم در باز شد.و تارا آیفون رو زدی
تارا:بیا..بین این همه خواهر مادر ما چسبیده به این خاله ی عقده ای! اون موقف 
که پسراو فکر می کردن پشمد همون پشم شیشه اس،ما هفته ای دو بار می 

 رفتیم استیر!
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نیشممیندی زدم و گفتم:مامان هم واسممه این با این خواهرو چفته چون بقیه 
 دلب می سوزه! کارو ندارن! مامان

تارا بند کیفب رو سفت گرفت و دندوناو رو روی هم سائید و گفت:مامان ما 
 هم که عمه ی زوروئه!

 زدم توی سرو و گفتم:دیوونه!
ید کرد و  جد نه او رو بیرون اورد و رنو رو ت باز کرد و آی تارا کیفب رو 

 گفت:فامیل یعنی فامیالی بابا...
 ل داره؟من:آره واقعا...دیوونه بابا فامی

شیدن میاد نه به اینجاها که  صدای نفس ک تارا:نه به خونه های بابا اینا که فق  
 صدای خودتم به خودت نمیرسه!

 من:بابا یه چند تا دوست و فامیل دور داره!فق  همین..
 تارا:ولی ما هم کم نرفتیم همون خونه ها...یادت نیست رویا؟چه سکوتی...وو!

م و در رو باز کردیم.خاله اومد اسممتقبالمون و وارد شممدیم.شممالم رو مرتب کرد
 گفت:به دوقلو های بیوتیفول ما..

 تارا آروم با تمسیر گفت:بیوتیفول...خاله پاک خل شده!
از رونب نیشممگون گرفتم و یه خفه شممو نصممیبب کردم و یه لبیند کوتاه زدم و 
سی ست دادم و با هوا هم روب*و* سمتب و باهاو د  ملرور تر از خاله رفتم 

یه کم  که  کردم.واال ب*و*س تو هوا می زدم.مامان داشمممت اشممماره می کرد 
شد و خالی...از  سی خ شد!؟با تارا هم یه روب*و* صمیمیتر...ولی مگه می 
شونه ای باال انداختم و رو به جمف مردونه ی بابا و  هم به حد مرا متنفر بودن.

اد.پوزخند زد و شوهر خاله زیبا و پسرای املب سالم دادم.چشم آرسام بهم افت
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من هم ملرور برگشممتم سمممت مامان. مامان رو ب*و*سممیدم و دنبال تارا به 
 سمت اتاق راه افتادم.

 تا رفتیم داخل تارا شرود کرد به غر زدن.
ایشمب...برگشمته به من میگه چاق شمدی...مییواد حرصمم بده...بعدو به -

سمممه جذب مامان میگه یه کالس آموزو آداب معاشممرت برای دخترا بلده وا
شوهرو!(..واال اگه  ستگار..الکردار یادو رفته که به زور دادنب به علی) خوا
علی یه ذره جنم داشت و خجالت رو می ذاشت کنار حتما قضیه فرق می کرد 
سته بود و بافتنی می بافت و قملز در نمی کرد.علی در  ش و االن خاله تو خونه ن

 ج نمی کرد االن اون حق جهان الم کرد.اگه اونم با خاله زیبا ازدوا
 دو تا انگل بی مصرز تولید نمی شدن!واقعا  رر بزرگی زد!

شید تو کیفم  صبی رفت بیرون.یه تونید  خندیدم.واقعا باهاو موافق بودم.ع
ید رو بیرون اوردم.توی  ید.تون نه پیچ باز کردم عطرو تو خو تا کیفم رو  بود.

مه باال انداختم و دک پالسممتید بود و واسممه ی همین یه کم بو گرفته بود.شممونه
های مانتوم رو باز کردم.لباسممم رو با همون تونید آجری عوض کردم.یه شممال 
مشکی بیرون کشیدم و سرم کردم.من بمیرمم جلوی اون دو تا هیز آشلال سر 
خالی نمی گردم.حتی اگه شممده مجبور شممم تموم شممب طعنه های خاله رو 

 بچشم!نفس  
باز کردم و یدم و در رو  پائین  کوتاهی کشمم های اشممرافی  له  رفتم بیرون.از پ

مانم  ما به  گاهب عوض شمممد و اخم کرد.رو  ید برق ن تا منو د له  خا رفتم.
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شدن!؟گفتم  شن مهتاب! دخترات این آخر کاری از راه به در  شمم رو گفت:چ
 نزار رویا بره تهران!

با اون جیغ و دادهایی که خاله کرد نگاه همه سمممت من برگشممت.از راه به در 
ووز...خاله شاید توی تگزاس بزرا شده بود و ما نمی دونستیم.شونه شدن؟او

 باال انداختم و گفتم:من اینجور راحت ترم.چشم زیاده...
شم غره ی اون دو تا نره غول  صبی بود آخر حرفم رو نفهمید ولی چ خاله که ع
ستم.تارا  ش صی بهم انداخت و بعدم من کنار تارا ن یادم موند.مامان یه نگاه حر

صدا زدن. یه ن شیدن و ما رو  سین آمیز بهم انداخت.میز رو خانومها چ گاه تح
شت چی رو به ما ثابت کنه؟این  صد دا شلزخونه...این میز؟! خاله ق رفتم توی آ
شوهرو که بعد از این همه دب دبه و کب کبه  شراز زاده ان؟ که پول دارن و ا

نه...در هر هنوزم بد پوو و بی کالسممه..هر چقدرم خاله سممنگشممو به سممینه بز
صورت فطرت آدما هیک وقت عوض نمی شه!..خالصه نشستیم و نگاه ما خیره 
شتم و یه لحاه،فق   ست بردم و کوبیده بردا موند به این همه رن  و العاب..د
شمام درگیر دو تا برق غرور و نفرت  شبی افتادم که چ برای یه لحاه،یاد همون 

ست تکون دادم تا از فک سرم رو به چو و را ر و خیال بیرون بیام. غذا می شد!.
خوردم.همون موقف خاله زیبا به مامان حسممادت می کرد.خوب به هر حال بابا 
یه پست مهم دولتی داشت و و ف ما خیلی خوب بود.مامان هم که معلم بود. 
هنوزم ما و ممف خوبی داشممتیم حتی شمماید خیلی خوب...ولی بابا هیک وقت 

.ا افه ی پوال رو یا جمف میکرد یا میداد را ی به اشرافی گری و پوز دادن نشد
شید بود اما کفب  صورت همین بود!.خونه ی ما بزرا و  برای کمد. در هر 
از سممن  گرانیت نبود.نرده هاو از اسممتیل گرون نبود.چه دلیلی داره این همه 
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مامانبزرا ازو حرز می  پاو؟! مهم همون زندگی آرومی بود که  رییت و 
مهمه..اما بعضی وقتا به یه جایی میرسی که پوالی  زد و میگفت"پول خیلی هم

اطرافت فق  دردت رو بیشتر میکنن..به جایی می رسی که همه تا کمر جلوت 
خم میشممن ولی تو نمی دونی که دارن در برابر اون اسممکناسممهای رنگی خم 
میشممن..به جایی می رسممی که همه تو رو فق  به خاطر پوالت می خوان حتی 

ته...بلا پول نشممه معیار سممنجب تو برای مردمی که همه رو بچه ای که از خون
شون...فق  تا  ست دارن نه به خاطر وجود پاک یا مهر شون دو فق  برای اهداف

 زمانی دوست دارن که براشون مفید باشی،نه کمتر نه بیشتر!"
حرفهای مامان بزرگم چارچوب زندگی نرمالم بود.حاال واسممه رسممیدن به هر 

 هدفی...
شد.این چی بود؟حس می کردم نمی تونم قورتب بدم غذا زیر ز بونم آب نمی 

و معده ام هم نمی تونه اینو هضممم کنه.. این کوفت بود.زهر مار...جوری که 
سب به من نبود.خوبی  سی هم حوا ساالد می خوردم.البته ک شه فق    ایف ن
گه الزم نبود صمممیمی  که دوازده نفره بود و دی هار خوری این بود  نا این میز 
بشممینیم.غذا تمو م شممد و بلند شممدیم.رفتیم نشممسممتیم توی هال. روی مبالی 
خشد و سلطنتی کرم رن .من روی صندلی تکی نشستم و تارا هم روی مبل 
دو نفره.آرسممام کنارو نشممسممت. تارا حرصممی پوز کشممید و گفت:بلند شممو 

 آرسام...
 صدای ما ها به کسی نمی رسید.آرسام گفت:اونوقت به چه علت؟

 میگم.. چون من-
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پوزخند زد و گفت:نمیری تو..)اداشممو دراورد و ادامه داد(تو خودتو اذیت نکن 
 تارا خانوووووم.

تارا بهب یه نگاه نفرت انگیز انداخت.تو فکرو خیال بودم که سهند هم خودشو 
کنارشممون جا داد.یعنی خونه به این بزرگی همین جا مونده...تارا که اصمموال 

 کون نیورد.پرروتر از این حرفا بود ت
 سهند با همون لحن مزحکب گفت:ساالر خان خوبن؟

 تارا پوزخند زد و گفت:به تو ربطی نداره خوب یا بد بودن ساالرخان.
سیدم  شده بودم.باید حتما ازو می پر سته  ساالر خان کی بود؟دیگه واقعا خ

 ولی حاال وقتب نبود.
 سهند:لیاقت نداری که...

 رو کمون!نه فق  تو لیاقت داری سوسول اب-
بهب دقت کردم و دیدم ابروهاو تمیز کرده بود و تهشممون رو برداشممته بود.یاد 
یه ابرو کمون دیگه افتادم.رهام و اون ابروهای شممیطونی...خنده ام  ابروهای 
گرفت.بعد از اون ماجرا هم امیررایا دست از سرو بر نمی داشت و مدام تیکه 

و خودمو مشملول کردم.یکی دو  بارو میکرد.گوشمم رو به دعواهای اونا ندادم
شن کردم.در  شیدم و خطم رو رو شیم رو بیرون ک شد که اومدم.گو هفته ای می

 عرض دو ثانیه زن  خورد. ایف بود شماره ی پگاهه...
 جونم؟-

پگاه حرصممی و عصممبی گفت:سمم  تو رو  شممده گوشممیت رو چرا خاموو 
 کردی؟

 من با خنده گفتم:پگاه شرود کردی...
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صب سهای ع شیت صدای نف شوخیه رویا؟چرا گو یب میومد.داد زد:االن وقت 
 خاموشه؟

 چی شده پگاه؟-
 پگاه:چه عجب پرسیدی...

 صدای عصبیب میومد و مجبور شدم جمف رو ترک کنم.
پگاه ادامه داد:عو ممی روانی...امیررایا از وقتی رفتی یه ریز زن  زده بهت.چرا 

گفتم.نمی دونم  جوابشممو ندادی؟ها؟اون پسممر روانیه..همون موقف هم بهت
سه روزه داره بهم زن  می زنه و االن هم بعید  شمارمو پیدا کرده و  چطور ولی 
نیسممت همدان باشممه..اگه همدان بودم که میومدم پدرتو در  میاوردم.رویا بلا 
یقین دارم امیررایا همدانه و خودت می دونی که می تونه در عرض دو سمماعت 

روشممن کن...واسممه خودت دردسممر  پیدات کنه..آدم باو و اون فکسممتنی رو
درسممت نکن..می دونی که بابات بفهمه همچین پسممری آویزونته دیگه نمیذاره 
قت رو...روشممن کن  پاتو بزاری تهران...جمف کن بسممماس غرور و عشمم

 خطتو.سامان گفت خیلی از دستت شکاره..رویا با چشم باز نرو تو چاه.
 .گفتم:لعنت بهب!نفس حرصی کوتاهی کشیدم تا آتیب درونم بیوابه..

سه همدان و  سر اگه پاو بر پگاه:خودت کردی که لعنت به خودت..ببین این پ
پیدات کنه آبرو برات نمیمونه...این شممهر المصممبم که آب بیوری میرن می 
زارن کف دسممت اولیات...زیرآبتو می زنن..خطتو روشممن کن تا امیررایا زن  

تونی رامب کنی..هزار تا دلیل بزنه...یه جوری از دلب درار...می دونم که می 
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یدی  مده هم وادارو کن برگرده...فهم گه او مدان...ا یاد ه یار ولی نزار ب ب
 رویا؟..هی رویا هستی؟

 هستم.باشه.تف تو گورو من االن وس  مهمونی ام! باشه ببینم چی میکنم!-
 حواست باشه...-
 باشه.فعال خداحافظ.-
 خداحافظ.-

خودو فحب دادم.اول خواسممتم بیییالب  قطف کردم و اول یه کم به خودم و
شم ولی االن بهترین موقعیت بود واسه بیشتر رام کردنب!.آدمب میکنم ولی به 
خاموو کردم و خطم رو از توی کیفم  موقعب...فعال مییوامب.گوشممی رو 
به پرتب ندادم.یه درصمممد احتمال میدادم الزمم  دراوردم و بهب انداختم.خو

 بشه.
اسمما و پیاما باال اومد.شممشممصممد تا میس کال از تاروشممنب کردم لیسممت تم

سریف  شتم. صد و خورده ای پیام از پگاه دا ستا از رونان و پگاه... امیررایا..دوی
 گوشی توی دستم لرزید.اسم امیررایا برق خورد.گوشی رو برداشتم و گفتم:

 بله؟-
صدایی نیومد.شاید بعد از یه دقیقه گفت:چه عجب! این دوستی هفت هشت 

   یه دور زدن مسیره بوده..نه؟ماهه فق
 امیر...-
یا...این ده روز همب بهت زن  زدم.انقدر - یاری رو چه توجیحی مییوای ب

برات بی ارزو بودم؟رویا...میدونی این چند وقت به چی فکر کردم؟همب به 
یه نتیجه می رسممیدم که داری دورم میزنی و همب یه بازی کثیف بوده...رویا 
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م این چند وقته؟کم بهت وابسته نبودم.خودتم خوب می فهمی چقدر اذیت شد
میدونی که هر روز با هم حرز می زدیم.صممدات همب تو گوشممم بود اما ده 

 روز بی خبر...
دیگه نگفت و من بلضممشممو حس کردم.دلم لرزید،مثل همون وقتی که توی 
ماشممین بودیم.این چه زندگی بود که برای خودم سمماخته بودم.؟وقتی که ازو 

شو غمگین میدیدم ته دلم  دور بودم صدا شدن و وقتی  سم پررن  می اهدافم وا
میلرزید و ناراحت می شممدم.وابسممتگی من به امیررایا کم نبود.این چند روزه 
یادو می افتادم اما تلقین میکردم که نه...چم شممده بود؟! داشممتم با خودم و 

شه؟اگه همون  صیبم ب شکنمب که چی ن ستم ب وز رامیررایا لج می کردم.مییوا
که برای بچه ها بلبل زبونی می کردم حتی یه ثانیه صداشو می شنیدم دیگه الم 
صیتی گرفتم.نه خودمم نه می خوام خودم  شی تا کام حرز نمی زدم.من چند 
نابود  تا کی رو  نابود میکنم  باشممم.دارم خودمو  نه می تونم خودم  باشممم و 

چه قیم به  که فق  در حقم لطف کرده بود؟ یایی  تی...دل گالره و کنم؟امیررا
ترانه رو خند کنم.؟مسمملما نه...همون اوایل ترانه و گالره از ذهنم رفتن...من 

 فق  داشتم به
شم...خدایا من کیم؟! حقیقتا که همون رویا   شار میووردم تا بی رحم ب خودم ف

 نیستم.
 رویا...-



 107 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

صداو توی ذهنم اکو شد.رویاهایی که همیشه بهم میگفت.من اشد نداشتم 
میرییتم.غده ی اشکیم از همون رویای ملرور و بی احساس دستور می وگرنه 

 گرفت.صدام رو غم زده کردم و گفتم:
 امیر...امیر..من واقعا نمی دونم چی بگم..من..-
 چیزی نگو رویا...بزار صداتو بشنوم.صدام کن رویا...صدام بزن.-
 امیر...-
شه...ه- و  نوزم خون ریزی میکنهبازم بگو..امیر بگو تا درد دلتنگیم کمی آروم 

 ل*ت*ته نشده!
نه  تاسممفم همین!هیچی توجیخ نمی ک نداختم و گفتم:امیر...م فین فین راه ا

 کارمو...امیر من متاسفم!
چی بگم رویا؟از درد این روزا؟من نابود شممدم.شمماید اگه ببینی نشممناسممی -

 منو...رویا چرا جواب ندادی؟چرا خاموو بودی؟ 
 ازیگر نشدم؟هق هقم هم راه افتاد.چرا ب

باس - هام درارت با  ها  چه  که ب با خطم رو  با با.. که رفتم خونه... امیر...من من 
بودن رو پرت داد.نذاشممت حرز بزنم و اصممال این چند وقته همب در اختیار 
خانواده بودم.بابا نمی ذاشممت حتی با بچه ها هم حرز بزنم.امیر...بیدا رقم 

تا شماره ی تو رو از رونان یا سامان  اخر شماره ات یادم رفته بود.چند بار گشتم
 بگیرم ولی نشد!باور کن نشد!

 امیر:رویا آروم باو..تموم کن این بحثا رو...هوم؟
 بازم میگم..متاسفم.-
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یهو یه هق هقی راه انداختم که خودمم موندم.سرفه می کردم و فین فین...اصال 
 یه لحاه موندم از این همه استعداد خدادادی...

ستیم.)برای بح  عوض کردن بابا آروم - شد..فعال که من و تو ه رویا...تموم 
 گفت(خوبی؟مادروپدرت خوبن؟

 خوبن..تو خوبی امیر؟-
حالت لحنب رو عوض کرد و گفت:االن خوبم.راسممتی این آرتمن دیگه داره 

 میره رو اعصابم.میگه باهات حرز داره.
 چی مییواد بگه؟-
ستانت رو نمی دونم. آرتمن گفت حتما باید باهات ح- رز بزنه و منم براو دا

 گفتم.یه جوری شد،تا حاال این جور ندیده بودمب.
 جدا؟فعال که وقت خالی ندارم ولی در اولین فرصت باهاو حرز می زنم.-

یه لبیند  یا قطف کرد و من هم  یه نیم سممماعتی فق  حرز زدیم.امیررا ید  شممما
 پیروزمندانه زدم که تونسته بودم آرومب

فته بود بهب بگم نیاد همدان.فکر هم نمی کنم بیاد.تو خلسممه کنم.فق  یادم ر 
 ی شیرینی بودم.طعم موفقیت شیرین تر از این حرفا بود.

 من کی سیمکارت تو رو گرفتم که یادم نمیاد؟-
با صممدای پشممت سممرم دو متر هوا پریدم.از دیدن بابا جدا قل*ب*م پرید تو 

 دهنم.خودم رو کنترل کردم و گفتم:
ترسممیدم.دوسممتم بود.معترض بود چرا زن  نمی زنی و اون یکی اووز.بابا -

 خطت خاموشه واسه همین مجبور شدم!



 109 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

 بابا چشماشو ریز کرد و موشکافانه پرسید:اسم دوستتم امیر بود،هوم؟
ای خدا...این همه بدبیتی از کجا آب می خوره؟یهو مامان بابا رو صممدا زد و 

و رفت.ای بمیری امیر...انقدر  بابا هم گفت:بعدا باهات حسابمو صاز میکنم
حواسممم پرت شممده بود که نفهمم بابا اینجاسممت!پگاه زن  زد و گفتم که تموم 

 شد! رفتم بیرون و دیگه کم کم آماده شدیم برای رفتن.
*************************** ممممممحمممممور اصممممممملمممممی  

****************************** 
و بر بابا آفتابی نشممم.عصممر بود این چند وقته سممعی می کردم تا حد توان دور 

شت رن  شمام رو باز کردم و تارا رو دیدم.دا شاید حدودای پنج یا چهار.الی چ
 می زد.

 من:کجا؟
 سرکار.-
 مسیره می کنی تارا؟ساعت پنج؟-

 خندید و گفت:کارمه...
 یهو یاد ساالر خان افتادم و گفتم:راستی ساالر خان کیه؟

ارم میرم اونجا...سمماالر خان،یه خان چو چو نگاهم کرد و بعد گفت:االن د
خوب و  مرد  لی  ی خ می زنم. براو سممماز  یرم  م من  که  لداره  پو بزرا و 

 متشیصیه..ساالر احتشام.این چند وقته هم چون سرو شلوغ  بوده نرفتم.
 چشمام رو نازک کردم و گفتم:جدًا بابا اجازه داد؟

 نگاهم کرد و گفت:آره ولی اگه می خوای برو کنسلب کن!
 باال انداختم و گفتم:به من چه!جهنم! شونه
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بدم نمیومد برم سمماالر خان رو ببینم.یه کم ازو شممنیده بودم.یه پیرمرد خوو 
برو روکه بسیار پول داشت و خالصه احترامب هم زیاد بود.دوست داشتم برم 
شدم تا  شیدم و آماده  شدم.تارا بدون خداحافای رفت.لباس پو اما کال بیییال 

ز لج تارا.یه تیو خیلی خوشگل زدم.یه شلوار جین کوتاه سفید برم.برم بیرون.ا
پوشیدم با مانتوی تا زانوی بنفب.مانتو رو امیررایا برام خریده بود.یه شال یاسی 
شتم و با مامان  شدم.کیفم رو بردا ستم رن بزنم که بیییال  سرم کردم و خوا هم 

م.از این ملازه خداحافای کردم و راه افتادم.هر جا فق  می خواسممتم دور بزن
می رفتم اون ملازه و دور می زدم.خوو بودم.شمممب شمممده بود و خیابون ها 
شمملوغ.خواسممتم برم خونه دیگه...نزدید یه خیابون شممدم که خیلی شمملوغ 
شکی  شمم به یه آودی م شدم که چ شتم از جاده رد می  نبود.خلوت هم نبود.دا

شمم رنه رفتن. و صدای  افتاد و یهو همه ی آب و اجدادم جلوی چ بعدو هم 
بوق سرسام آوری که ملزم رو داشت می پکوند.سرم رو کنار اوردم تا ببینم کیه 
که چشمام رو یه دو تا چشم آبی ثابت موند.اصال تو تحیر این همه اتفاق با هم 
سمتم.به  شین بیرون پرید و اومد  سریف از ما ضمب کار من نبود.آرین  بودم.ه

داد منو در آغوو بگیره.جوری که یه کم چشمممام زل زد و بعد به خودو اجازه 
به آودی بود.آودی که چشمممای خاکسممتری و نفس  عقب تر رفتم.حواسممم 
خاص خودو  تد بوق  یه  با  خت و  ندا باال ا یدم.برام نور  حرصممیب رو د

 رفت.رفت و اون منو دید.
 آرین گفت:کجا بودی دختر؟دلم برات تن  شده بود رویا..
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؟زحمت افتادی...همون موقف که منو به به خودم اومدم و عصممبی گفتم:جدا
 رفتن به آمریکا فروختی دورت خ  کشیدم آرین.

آرین دسممتم رو کشممید و وادارم کرد گوو بدم:رویا مثل دخترهای دبیرسممتانی 
له  یای نوزده سممما که فکر کنم تو هنوز همون رو حرز نزن.جوری حرز نزن 

ه؟...باید یه شلل درست ای...رویا من باید مامان و بابام رو را ی میکردم یا ن
و درمون پیدا می کردم یا نه؟!ها؟تو همون آرین آس و پاس که تمام روزو رو 
با ده تومن سممر می کرد رو قبول می کردی؟نمیکردی.. باید میرفتم و یه پولی 
یا  یا تموم کن...چهار سممماله که دارم دنبالت می گردم.رو درمیاوردم یا نه؟رو

 بفهم منو...
مشکی بود.جایی واسه آرینی که منو فروخت نداشتم.عصبی  ذهنم درگیر آودی

 گفتم:ولم کن آرین.دست از سرم بردار!
دستم رو کشیدم و راهم رو گرفتم.صداو بهم رسید:تو هنوز هم همون رویای 

 لجوج و البته عاشقی...
راه افتادم.شممماره ی امیررایا رو گرفتم.بعد از هشممت بوق برداشممت.همیشممه با 

 اولین...
 ...امیر-
 تموم کن رویا..فهمیدم که برات هیچی نبودم.-
نه امیر...با یه دیدن؟داری چه برداشممتی میکنی؟احتمال نمیدی اون فامیلم -

 باشه؟
دادو رو شنیدم:آره..یه فامیل معمولی که برق اشد تو چشمب بود و همچین 
ید همچین  یابون می بین گه رو تو خ مدی ما وقتی ه ته بود؟شمم لت گرف ب*غ*
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ب*غ*ل میگیرین که یه زن و شمموهر ب*غ*ل میگیرن؟یه فامیل  همدیگه رو
سرت رو  شت اون پارچه ی روی  صانه ب*غ*لت گرفته بود و دا معمولی حری
سه  ستم ا افه کاری داری..راس میگی..وا سه رویا...نمی دون می انداخت؟ب
فه  باشممی هم ا ممما ته  بت داشمم ثا یه  پا کار  یه  ید  با ندن زندگی هم  چرخو

یا ید می کار...خداحافظ رو با عد از ده روز جوابمو دادی  که ب ...همون موقف 
 فهمیدم.

 امیر..گوو کن..-
 و صدای بوق ممتد گوشی...

 * تارا*
در بزرا و سمملطنتی با یه تید باز شممد.شممالم رو مرتب کردم و وارد شممدم.یه 
ساختمون شید و سنتی بزرا که ورودیب مثل یه جن  سرسبز بود.درختها و 

ز...همه چی بود.تمام گلهای قشممن  و خوشممبو.وارد گلهای همیشممه بهار و ر
 شدم .. خشایار سرایدار اومد سمتم و گفت:سالم خانوم...خوو اومدین.

 ممنون.-
شکوند.این  سکوت خونه رو  شنه بلندم  شهای پا صدای تق تق کف شدم. وارد 
همه وسممیله ی عطیقه و گران قیمت... اشممرافی بودن همین بود.اشممرافی یعنی 

 مفتیر بودن..یعنی جایی هستی که بهب غبطه می خورن. زیبایی در اوج
رفتم طبقه ی باال.جایی که یه مرد متشیص توی لباسهای رسمی و شید دیده 
ته بود و فرمان  با عصمممایی از طال و نقره نشممسمم یه مرد  که  می شمممد.جایی 
ساله  میداد.جایی که یه خان پولدار و با نفوذ نشسته بود.جایی که یه مرد پنجاه 
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لب یه مرد سممی سمماله نشممسممته بود.یه مردی که توی اوج غرور خوب تو قا
بود.همین بود!توی خستگی ها کمر خم نکرده بود و جوون مونده بود.کسی که 
با اینکه این همه آدم دورو بودن و با یه اشاره او دورو جمف میشدن و خم و 

 چم میشدن،تنها بود.!
بیند زدم و گفتم:سممالم در زدم و وارد شممدم.هنوز نمی دونسممت من اومدم.ل

 ساالر خان.
سممرو رو بلند کرد.در اوج اون غرور چشممماو برق زد و گفت:سممالم.دیر 

 اومدی تارا.
با اشاره ی دستب کنارو نشستم و گفتم:متاسفم ساالر خان.قول میدم تکرار 

 نشه.
 از پشت میز اسناد بیرون اومد و گفت:خوب بریم.

شتیم میرفتیم پائی شدم.کنار هم دا صلبلند  ه ن.با دیدن یکی از خانومها ازو فا
گرفتم و کیفم رو محکم گرفتم.متنفر بودم از این همه آدم توی این خونه...کافی 
بود یه چیز ببینن،در عرض دو دقیقه کل شهر با خبر می شد! رفتیم سمت اتاقی 
که دید به حیاس داشت و نور خورشید روشنا بیب اونجا بود.تا شب نشده بود 

صندلی راحتی چوبی و پید  باید تمومب ست روی  ش می کردم و می رفتم.ن
شتم و گفتم:چی بزنم  ستم.کیفم رو کنارم گذا ش شت پیانو ن شید.پ رو بیرون ک

 ساالر خان؟
 ملموم اما مقتدر گفت:تولدت مبارک!

به حرکت  یانو  های پ به  نداختم و دسممتم رو کال باال ا نه  جب کردم.شممو تع
 اده بود.دراوردم.هدفب چی بود؟این یه آهن  س
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شماو دیدم.خونه رو دود گرفته بود.خیره به غروب  شه ی چ شد رو گو برق ا
 خورشید بود.

 به خودم جرات دادم و گفتم:ساالر خان،چی شده؟امروز تولدتونه؟
پوزخند زد و گفت:تولد؟تولد من که یه ایل آدم واسممه پاچه خواری میان توی 

 این کلبه.نه!
شتم ستم رو از روی کالبه های بردا و گفتم:نمی خواین بگین؟توی دود غرق  د

 شدین!
 بلند شدم و رفتم سمتب.به چشمام خیره شد و گفت:برای چی می پرسی؟

 سرم رو پائین انداختم اما خیلی جدی گفتم:چون نگرانتونم.
خنده ی هیسممتریکی سممر داد و گفت:می دونی،تنها کسممی که نگران من شممده 

تی همون دختر اشممراز زاده ای فق  تویی...هیک کس نگران من نشممده بود. ح
که عشقم بود هم به خاطر پول و مقام ازم حال می پرسید..حتی همون پسره ی 
سری  سه خودم نمی خواد...ماهی یه بار یه  شم دراومده هم که واقعا منو وا چ
می زنه و میره.اونم بوی پول به مشامب خورده دوست داره توی این سیاهی ها 

 بمیرم.
ما مگه چند سممالتونه؟پنجاه بیشممترین؟چرا به خودتون نگید سمماالر خان.شمم-

 سیت میگیرین؟
دسممت گذاشممت رو دسممتم و گفت:جوونی هنوز.بزار به این سممن برسممی می 
فهمی..حاال خوبه حداقل یکی هست که به فکر من هست.این همه پول واسه 
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شم.از وقتی  شحال می شه خو شه.همین که یکی واقعا نگرانم می من آرامب نمی
 میکنم چند سال جوونتر شدم.اومدی حس 

من اشکم رو با دست گرفتم و گفتم:خوبه که تونستم براتون مفید باشم.ساالر 
خان همه چیز بودن بچه کنار آدم نیسممت. من میشممناسممم کسممایی رو که بچه 
شما و  سی از  شنیدن ک شن.تا حاال  ستن ولی مییوان نبا شون ه شون ور دل ها

 ...زندگی یعنی ثبات.خانواده اتون شکایت کنه؟نه ساالرخان
مه  یدونم.این ه بدی؟من خودم م یدواری  فت:می خوای بهم ام ید و گ ند خ

 مهربونی توی یه دختر چجور جمف شده!؟
گرم شممدم و گفتم:مهربونی توی این دختر جمف شممده تا به شممما ثابت کنه تا 

 آخرین ثانیه باید زندگی کرد.من واقعا شما رو دوست دارم.
 رم؟می دونی جای پدرتو دا-

شفته...قلب و ذهنم  سرم رو توی گردنم فرو بردم.ذهنم درگیر بود و قل*ب*م آ
سته ی من دور از ذهن نبود.بعید  با هم کامال میالف بودن ولی بعید نبود. خوا

 هم نبود.
دسممتم رو گرفت و گفت:من حقیقت رو توی چشمممات می خونم.اونقدری 

تارا می ترسممم پشممیمون پیرهن پاره کردم که بدونم کی راسممت میگه کی دروغ!
شممی...از وقتی اومدی آرامشممی که توی قل*ب*م نشممسممته رو نمی تونم انکار 
ساعتهایی که میای...به نارت نمی  شده همون  کنم.بهترین لحاه های عمرم 
شه آروم  شه بهترین لحاه های عمرم؟ نمییوام همی خوام که همه ی زندگیم،ب

ه تو پشیمون نمیشی؟فردا ک باشم؟ولی می فهمی من چقدر ازت بزرگترم؟یعنی
ست یه پیرمرد  شی که د سرخورده نمی ستات دعوتت کرد خونه او  یکی از دو
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که من میتونم برم مهمونی  هایی  به عنوان شمموهرت؟اوج مهمونی  رو بگیری 
شته...می  سنم گذ سمیه..نمی تونم که بیام باهات پارتی...یه چیزی از  های ر

تم و هنوز یه آت هم نگفتم..ولی بینی که از یه جوون هم سممرحال تر هم هسمم
ست...چی میگی تارا؟قبول می کنی؟زندگی هر  شانم نی ضی چیزها درخور  بع
که نمیشمممه روشممون درپوو  هایی داره  بدی  باشمممه  با من خوب  قدر هم  چ

 گذاشت.تو هنوز...حیف میشی دختر!
سم و حرفامو بگم:فکر میکنین به اینا فکر  سعی کردم نتر سرم رو بلند کردم و 

م؟همه ی جوانب رو سنجیدم و اومدم اینجا و اینا رو میگم.یه سالی میشه نکرد
من هسممتم و می بینم شممما رو...همه ی اینا رو دیدم و اومدم اینجا.میدونم 

 چقدر از من بزرگترین..میدونم ساالرخان،میدونم!
 پس دیگه به من نگو ساالرخان!-

 *رویا*
و شمموکم!دیشممب  عروسممی تارا هنوز از حرفها و اتفاقای این چند وقت اخیر ت

بود.همون تارایی که نکیسای ساالر خان بود شد همسر ساالر خان.هنوز نمی 
تونسممتم هضممم کنم.دعواهای بابا و تارا و جدیت توی نگاه تارا...تارا چیکار 
کرد؟! تارایی که با یه نگاه صد تا خواستگار براو میومد،شد زن یه مرد شصت 

د ماه دیگه تارا رو بیوه میکنه؟به چی؟این همه ساله؟مردی که معلوم نیست چن
زیبایی و آرامب و خانواده او رو به چی فروخت؟به قول خودو عشق؟عشق 
به یه پدربزرا؟ تارا چیکار کرد؟بابا چرا اجازه داد؟سممماالر خانی که من فکر 
نمی کردم حتی بتونم ببینمب اومد خونه ی ما..با اون همه غرور و اقتدار تارا 
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یه پیرمرد زندگی رو خواسمم با  ن  و ملرور  تارا اون دختر قشمم گاری کرد.. ت
شم و ابروو  شق چ شن  بود ولی...تارا عا ساالر خان ق میکنه!هر چقدر هم 
نشد!عاشق چی شد؟اصال عاشق شد؟حرفهای خودم و تارا توی این مدت برام 
صاب غذا...به  شتر میگفتم اون کمتر جواب میداد.اعت شد.هر چی من بی مرور 

ب با سممیلی پای  با بار از  تارا واسمممه اولین  مامان...  تادناو..اشممکهای  با اف ا
خورد..ولی باز هم مصمم بود.تموم شد!همه چی...تارا از خونه ی ما رفت.تارا 

 آرمانها رو تنها گذاشت و احتشام شد.!
سممماکم رو بسممتم و مقنعه ام رو جلو کشممیدم.منم باید می رفتم!گوشممیم رو 

تارا نگاه کردم.اون رفت! خداحافظ.مامان که روی  برداشممتم.به جای خالی 
سممجاده او خوابب برده بود رو ب*و*سممیدم و رفتم.خداحافای از بابا هم از 
دور... رفتم سمموار آنانس شممدم.تنها سمموار اتوب*و*س شممدم و به سمممت 

 تهران،شرود یه زندگی جدید و رویای جدید به راه افتادم.
ووووم...وای قربون دستت!همه گفتن آناهیتا پرید سمتم و گفت:سالم رویا خان

 دندونت چه خوب شده!خیلی کرتیم.
خندیدم و گفتم:بعد بگو رسممتم پورا بدن!اگه اونا نبودن که باید کل زندگیمونو 

 می رییتیم رو دایره تا نصف پول ویزیتت رو بدیم.
 ترانه گفت:آت رویا...این دندون آسیای منم درد میکنه!

بابا...مییواین بگم  یاد اینجا دندونای همتون رو یه نگاهی من:نه  اون دکتره ب
 بندازه؟!

نه  عای که نمی ذارن دکتر م به ان...همب  نا بی جن مد:ای گاه او صمممدای پ
 کنه،کارای...
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 سیما زد توی سرو و گفت:خفه بی شعور.بی تربیت!
 گفتم:گالره رو نمی بینم!کوو؟

 پگاه متعجب گفت:یعنی نمیدونی؟انتقالی گرفت واسه شیراز!
 ن:نه؟م

 ترانه:آره باو..
 من:حیف شدا...

 ترانه گفت:چی خبر از خونه؟تارا مرغ نشد؟
نفسممی کشممیدم و سمماکم رو گوشممه ی هال پرت دادم و گفتم:چرا اتفاقا...االن 

 خونه ی بیته!دیروز عروسیب بود!
سیما نشست کنارم و گفت:جدی میگی؟فکر کردم دروغه..جدی تارا با ساالر 

 خان ازدواج کرد!؟
 رو تکون دادم.اوووز. سرم

 آنا:ساالر خان کیه؟
تارا چرا ازدواج  به...پیر بود من موندم  مدان.رو پول مییوا گاه:مرد پولدار ه پ

 کرد؟
 انا:پول..بوی پول به مشامب خورده...طمف کرده حتما.

من:نه..تارا به خاطر پول نیواسممتب...هیک وقت داغ چیزی رو دلب نمونده 
 ب شده بود!بود.حتما به قول خودو عاشق

 بلند شدم و رفتم تو اتاقم.فردا..دانشگاه...لعنت به این زندگی..
 گوشیم زن  خورد.آرتمن؟!
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 بله؟-
 سالم رویا..-
 سالم.خوبی؟-
 خوبم.من کی بهت گفتم یه زن  به من بزن!کارت داشتما..-
 وقت نشد!خوب..کاری داشتی؟-
 مییوام ببینمت!-
 نمیشه از پشت تلفن بگی؟-
 .بزار مامانمم ببینتت.بیا خونمون.-
یا بگم دوسمممت - یام بگم دوسمممت آرتمنم؟ به آرتمن؟من ب لت خو حا

 امیررایام؟بگم اومدم چی کنم؟
خندید و گفت:بیا اونب با من!بگو مشممماور کاری آرتمنم،اومدم چند تا چیز 

 بهب بدم!تازه مامانم خیلی اپن ماینده!
 یگه قرار بزار!اپن مایندیب تو حلقم! اصال بیام که چی بگی؟یه جای د-
 بیا از اونجا می برمت جاهای بهتر...-

با هم  تا مهمونی و بیرون رفتن  ند  ته؟من و تو جز چ من:آرتمن اصممال درسمم
 ارتباطی نداشتیم.فق  دو تا دوست!

 یعنی تو خونه ی دوستت نمی ری؟بیا رویا...خوو میگذره!-
بازی - له  خا باکس؟می خوای  یا ایکس  بازی کنیم  یام پلی سممتیشممن  ب

 کنیم؟آرتمن بگو کارت رو...
 صدای قهقهه او میومد.خودمم خنده ام گرفت.



wWw.Roman4u.iR  120 

 

مون رو - ن خو یا اصمممال دوسمممت دارم  یم.رو ن ک بازی  مه  ع خوام  می 
 ببینی...نمیشه؟!مییوای دوستات رو هم بیار...

 دیگه چی؟کودکستانه؟روشون زیاد میشه..زرت زرت می برمشون مهمونی.-
 .چته؟پس چرا نمیای؟بهونه ی بعدی..-
زهرمار...باشممه.میام ولی سمموتی بدی کشممتمت!نیای بگی دوسممتمه ها..من -

 همکارتم و پرونده برات اوردم.اصال بگو منشیتم!
 نترس.بیا.ساعت شیب خوبه؟-
 اوکی.خداحافظ!-
 خداحافظ. -

ست امیررایا  حاال اینو کجای دلم بزارم؟!میرم ببینم چی میگه..آرتمن همون دو
حال. با هام رو  بود.خیلی خوب بود و  حال بود.رفتم حموم.مو با اخالقب 

خشد کردم و با هزار زور و زحمت بستم.یه مانتوی بلند سبز کاهویی پوشیدم 
و یه شلوار مشکی..یه پیرهن طالیی آستین بلند هم زیرو پوشیدم.شال سبزم 
رو روی سممرم انداختم و کیفم رو برداشممتم.بازم بدون آرایب...چند تا پوشممه و 

و آماده ی رفتن شدم.کفشهای پاشنه بلند مشکیم رو پوشیدم  جزوه گرفتم دستم
شات همه  سبز روو بود.در رو باز کردم. صورتی با برگهای  سفید و  که گلهای 

 دراومد.
 آنا:کجا به سالمتی؟

 خونه ی آرتمن!-
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می...یعنی چی خونه ی آرتمن!از اون دختر چیزا شدیا..زرت  م م م م م م م سیما:ه
 زرت خونه پسرایی...

.حواسمممت باشمممه چی میگیا...من کی بدون شممماها رفتم خونه ی من:اهو..
 کسی؟اونم جز پارتی جایی نرفتیم.این مهمونیه و فرق داره،اوکی؟

 ترانه:خو بزار ما هم بیایم.!
 من:نه دیگه...شرمنده!
 سیما:اپن مایند شدی

 رونان چشمد زد و گفت:خونه خالیه؟
 براو شکلد دراوردم و گفتم:نییر..مامانب هس!

 ه:واسه چی مییوای بری؟پگا
 گفت باهات حرز دارم.خداحافظ دوستان!ان شالله مهمونی بعد!-

پاس  یه سمموئیک زا ن  بود. پارکی ماشممین تو  رفتم بیرون و در رو بسممتم.
شین رو باز کردم و  شین خودمه.رفتم تو پارکین . در ما شتم.برم؟چرا نرم؟ما دا

دو ماشممین رو راه سمموار شممدم.دلم براو تن  شممده بودا..در پارکین  باز شمم
می  من  کردن  ندگی  ن ماهی از را کردم...دو سمممه  هول  کم  یه  تم. خ ندا ا
گذشممت.خودم رو توی آینه نگاه کردم.می تونم...ترمز دسممتی رو کشممیدم و 

 گازو رو گرفتم.
سامان و امیررایا اومده  سری با رونان و  سادم.یه  رو به روی خونه ی آرتمن وای

یال . در باز شد.اون شب نتونستم زیبایی وبودیم پارتی.پوفی کشیدم و بوق زدم
رو کامل ببینم.ویالی قشنگی بود ولی خوشم نیومد.طرحب ترکیبی از سنتی و 

 کالسید بود.شونه رو باال انداختم.من رو سننه؟!
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تا  ناهی های آ ها و جزوه  غذ کا بعالوه ی اون  یاده شمممدم و کیفم رو  پ
سمت در ورودی. یه  شیدم و رفتم  سی ک شتم....نف س  و تقریببردا ا خانوم متو

 پیر با موهای قهوه ایب جلوم سبز شد و گفت:سالم بفرمائید
 منم خندیدم و گفتم:سالم..ممنون.

 رفتم داخل.رو به همون خانومه گفتم:ببیشید رئیس نیستن؟
 رئیس؟! اوووز باید فامیلیشو میگفتم!.من که نمی دونم فامیلیب چیه!

 کنم اومد.خندید و گفت:آرتمن االن میاد.ِا فکر 
ستری  شرت خاک سلرت و تی  شلوار ا سس با یه  س س شتم که دیدم آقای رئی برگ

 اومد پائین.با دیدنم یه لبیند زد و گفت:
 سالم رویا...-

چشمممام گرد شمممد و اونم که با دیدن مامانب فهمید سمموتی داده دهنب رو 
 بست.اوووز.از همون اول گند خورد به همه چی!

 کی میومد،گفت:رویا؟مامانب هم که به نار زن شکا
 آرتمن لبیند دستلاچه ای زد و گفت:خانوِم رویا...فامیلیشونه مامان.

ید  مائ به من(بفر که این طور...)رو  فت:خوب  مانب سممری تکون داد و گ ما
 بشینید.

 آرتمن:بفرمائید سمت اتاق کار...بفرمائید.
ساده  شت گند.رفتیم باال و آرتمن در یه اتاق رو باز کرد.اتاق  شبیه کامگند پ ال 

 اتاق کار بود.در رو بست و گفت:سالم.
 برگشتم و گفتم:خوبه نمی خواستی سوتی بدی...
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سرو رو خاروند و گفت:نمی دونم..دیدمت یادم رفت مامان اینجاست.خوب 
 همدان خوو گذشت؟چند وقته همو ندیدیم؟

 روی تیت نشستم و گفتم:اهوم.خوب بود.فکر کنم سه ماهی بشه!
 ب میدونی...خندید و گفت:خو

شینم آخرین دیدارمون رو مرور میکنم و می - شه می  االن فکر کردی من همی
 شمارم چند روزه همو ندیدیم؟

 خندید و گفت:االن خواستی  دحال بزنی...
 همون!-

صدای قدمی اومد.سریف از روی تیت بلند شد و من هم کنارو روی صندلی 
اونم پوشمممه  رو باز کرد و پایه بلند وایسمممادم و برگه ها رو گذاشممتم جلوو.

 گفت:خوب چرا پوشه اصلی رو نیووردی؟
 کدوم؟-

در باز شممد و آرتمن به احترام مادرو بلند شممد و ارز میوه و چای رو روی 
 عسلی گذاشت.

گه داشممتی خودت  پا ن خدا رو سممر  نده  فت:وای آرتمن ب مادر آرتمن گ
 نشستی؟حاال نمی شد بیاین توی هال؟

زیاد معذبن..همین حاال هم خجالت می کشن...االن آرتمن گفت:خانوِم رویا 
 کارشون تموم میشه...نگران نباشین!

تو هم هی از من مایه بزار...منم سرم رو انداختم پایین تا سه نشه...مادرو هم 
 گردنی تکون داد و رفت.

 اووووووز...مامان من هم کلید کرده ها...-



wWw.Roman4u.iR  124 

 

گه از همون موقف سمموت گه...ا ئه دی یدادی شمممد نمی گفتم:تقصممیر تو ی نم
 کرد..حاال هم بدو حرفتو بزن!

 نگران نباو..مامان نیم ساعت دیگه نوبت آرایشگاه داره!-
شونم دارن!خیال  شگاه رفتن مادر ستی به کمر زدم و گفتم:به به...آقا آمار آرای د

 نباز..مامانت بره منم میرم.
 بمون دیگه..تازه یه ربعه اومدی!-
 و به حالت میشه!نه دیگه...اونجوری خیلی خو-

نشممسممتم که چشمممم به یه عکس افتاد.دو تا آقا و دو تا خانوم کنار هم وایسمماده 
شون بود.خانوما هم با  ست صا د سته بودن و ع ش صندلی ن بودن.دو تا آقا روی 

 لباسهای زمان پهلوی سر پا وایساده بودن.
 عکس رو گرفتم و گفتم:آرتمن اینا کین؟

گفت:این خانوم و آقا مامان و بابامن...)اخم اومد و کنارم روی تیت  نشست و 
 کرد و گفت(اون دو تا هم عمو و زنعمومن!
 گفتم:چرا تا حاال از بابات چیزی نگفتی؟

سمرو رو پائین انداخت و ملموم گفت:بابام زیر خاکه..وقتی چهار سمالم بود 
 رفت!.

دسممت رو دهنم گذاشممتم و گفتم:متاسممفم...چرا انقدر بد به عمو و زن عموت 
 نگاه میکنی؟

دسمممت روی صممورتب گذاشمممت.بلند شمممد و بعدو هم مامانب در زد و 
 گفت:ببیشید ولی من باید برم..خداحافظ خانوم رویا.
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 بلند شدم و باهاو دست دادم.با آرتمن هم خداحافای کرد.
شید.یه کم خودمو جمف کردم  ستم اما آرتمن اومد و دراز ک ش من روی تیت ن

 اما دقت نکرد.
خان بزرا بود.خیلی هم پولدار بود.بابای منم پسممرو بود،اما  پدربزرگم یه-

کاو نبود.اسممم بابام نادر بود.یه برادر هم داشممت..اون بی وجدان پسممر بزرگتر 
پدربزرگم بود.پدربزرگم تمام زندگیشممو پای پسممر بزرگترو می رییت.بهب 

 یزیاد  توجه داشت جوری که دیگه جایی واسه بابای من نبود.اونم که چاپلوس
صه بابای منم مثل یه  می کرده و اعتماد کامل پدربزرگم رو جذب میکنه...خال
عضممو ناتنی توی اون خونه میچرخه..به عقد مامانم درمیاد.عاشممق وشممیفته ی 
هم نبودن ولی کم کم با هم کنار میان.اما اون بی وجدانه تن به ازدواج زوری 

سرهن  ازدو شق نمیده...اال و بال میگه مییواد با دختر  سرو عا اج کنه. خیر 
دختره میشممه..دختره هم که از خداشممه با هم ازدواج میکنن... پدربزرا هم به 
احترامب چیزی نمیگه... آخه اون بی وجدان احترامب کو؟!مامانبزرگم سممر 
زای بابام میمیره و اون میشممه شممرود بدبیتی های بابام!میگن پدربزرگم خیلی 

ن به بابام کینه می گیره!پدربزرا هم مادربزرگم رو دوسممت داشممته و سممر همی
عمرو رو میده به یه الشممیوری عین اون...میمیره و بابام بدبیتر از چیزی که 
باید کار  فکر کنی میشمممه...داداشممب میاد وبهب میگه مفت خوری تموم و 
صه احترام بابا و مامان توی  شه کار میکرده...خال کنه..بابای بیچاره ی من همی

ا میمیره..سممکته میکنه از دسممت بی احترامی ها و کوچید خونه دود میشممه باب
ساده گرفته  سم  سه بابام یه مرا کردنای اون عو ی...بچه بودم ولی یادمه که وا
بودن انگار نه انگارکه بابای منم پسممره  خانه!..من که میشممه ده سممالم،زن خان 
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دم بعجدید خونه میاد و بهم میگه"دیگه میتونی هوای مادرتو داشممته باشممی" و 
ما  باو.ا با مان و  ما مان بر میگرده پیب  ما مانم رو از خونه بیرون میکنن... ما
چند وقت هم نمیتونه دووم بیاره..نمی تونست زیر منت اونا منو بزرا کنه...من 
و مامانم توی سیت ترین شرایطی که حتی از ذهنتم خطور نمی کنه زندگیمونو 

خونم و شممرکت می زنم.تد  میگذرونیم.تا اینکه من میرم سممرکار...درس می
های من و زخم  حاصمممل عرق رییتن  که می بینی  نه  تد آجرهای این خو
خوردن های مامانمه.جون می کندم، مردم و زنده شممدم تا به اینجا برسممم.مرد 
کار شممدم از همون ده سممال...شمماید به خاطر اون تلنگری بود که زن خان بهم 

ه انتقام ما رو میگیره و اون بی وجود زد!.خدا که اون باال عادل تر از هر دادگری
نمیتونه بچه دار بشمممه... اون بی وجدان هم ولب نمیکنه...و این یعنی بعد از 
مرا اون تمام اموال به من میرسممه که میشممم عضممو باقیمانده ی خانواده...ازم 
بار برم پیشممب..قبول میکنم و بعضممی وقتا بهب سممر  یه  مییواد چند وقتی 

م کدورتها رو فراموو میکردم که اون عو ممی که از قطره میزدم...داشممتم کم ک
قطره ی خونب حرص و طمف پول میچکید تو آسممتانه ی مرا زن میگیره...اون 
که فکر میکردم..همین دیروز عروسممیب  فت تر از چیزی بود  سممم  صمم
بوده..باورت میشممه با یه دختر بیسممت سمماله مزدوج شممده؟! من موندم اون بی 

یه پیرمرد ازدواج کنه؟بوی پول به مشمممامب رسممیده وجود چطور تونسممته با 
 حتما..دختره رو دیده بودم.فکر نمی کردم تا این حد عو ی باشه!

 دیگه نمی شنیدم.آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:آرتمن...فامیلی تو چیه؟
 متعجب نگاهم کرد.ل*ب*ا*و رو تر کرد و گفت:احتشام...
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شیص توی عکس که به  ساالر وقت بود از هوو برم. شنا میومد همون  نارم آ
شید:رویا  ستم رو ک ستم برم که آرتمن د شدم.تارا...وای نه! خوا خان بود.بلند 
حت  نارا قدر عا نمی دونسممتم ان تازه می خواسممتم بریم بیرون.واق جا؟من  ک

 میشی..رویا...
ازو عذرخواهی کردم و رفتم.در ماشین رو بازکردم و با سرعت هر چه تمام تر 

سری بود  از اون خونه ای شدم! آرتمن همون پ شام ها بود دور  که متعلق به احت
که تارا میگفت میاد اونجا...آرتمن همون تد پسممری بود که وارخ کلی پول 

 بود. 
آرتمن هم یه احتشام بود.یه احتشام؟! نه نه...دنیا خیلی کوچید بود.من و این 

به اسممم زمین زندگی می کردیم.ای ن تکه های همه آدم اطرافم توی یه قوطی 
پازل آروم کنار هم قرار می گرفتن و زندگی رو می ساختن...حل کردن این همه 
که  باور نمیکنم  عا  ندگی...واق های ز ندی  مجهول میشمممد پسمممتی بل
شدت تکون  سرم رو به  شه!  شته با شام بزرا به آرتمن ربطی دا ساالرخان،احت

دم دخترا جواب ب دادم.ماشین رو پارک کردم و بدون اینکه به سواالی پی در پی
 در اتاقم رو بستم.

*** 
مانتوی قهوه ایم رو مرتب کردم.امروز یه روز سممیت بود و از اون صممبحب 
یاده  ماشممین رو زدم و پ پدال  فل  ته بودن..ق گاه رف ما و پ مشممیص بود.سممی
شنه دارم  شهای دخترونه ی پا صدای تق تق کف سبیدم. سفت چ شدم.کیفم رو 

نم رو قورت دادم و مقنعه ام رو عقب بین همهمه ی بچه ها گم شمممد.آب ده
زدم.وارد کالس شدم.صدای بچه ها کمتر شد و دوستای امیررایا و تمام کسایی 
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صل کاری...امیررایا  شدن و به من نگاه کردن به جز ا ساکت  که دورو بودن 
بعد از مدتی برگشت و یه نگاه ساده به سرتاپام انداخت و سالم کرد.اما جواب 

ا هیچی؟نه حالب حتما خوب نیسممت! تمام صممحنه های نگرفت!چی؟امیررای
ترم آشنایی مون جلو چشمم رنه رفت.اصال مثل همون موقف ها ملرور و سرد! 
این بد نبود پک پک های دخترا مبنی بر سمموختن دماغ من و کات کردنمون بد 
بود.اینکه احساس غرور میکردن...گروهی ترحم انگیز نگام میکردن و گروهی 

.چشمممام رو بسممتم تا نبینم نگاهاشممون..اما تا صممدای ملرور یکی با پوزخند..
شد.از قامتی که  شمام باز شد و چ صل  سه فاز بهم و شم پیچید برق  توی گو
جلوم میدیدم متعجب بودم.برق نفرت درخشممید...خودو بود.ارمیا بود.پس 
سلرت اما  شلوار ا شمام خندید.یه  ستاد ما بود.چ امیر درست گفته بود و ارمیا ا

ن مشممکی با کت سممورمه ای...خودو بود با همون برق و نگاه...با همون کتا
اسممتایل مسممتحکمب...همون لحن بم و ملرورو.دلم واسممه برق نفرت تن  

 شده بود.
شب...اما  شر  رو شر  کارو. شرود کرد به  شته بود. کیفب رو روی میز گذا

به بچه ها نبو بازم محو نگاه ملرورو بودم که زیاد  د.می من نمی شممنیدم و 
شد!.اونجوری که  شتر می  سیت گیریب بی گفت و هر لحاه ترس بچه ها از 
میگفت آدم فکر میکرد با یه غول بی شمممات و دم طرفه!.کال دوسمممت داشممت 
وحشممی و ترسممناک به نار بیاد،مطم نم!نفسممی تازه کرد و گفت:خوب.فکرکنم 

 جا افتاد من چطور آدمیم...درس رو شرود میکنم.
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شده بود و درس میداد و من واقع ستاد پروتزمون  ا از درس دادنب کیف کردم.ا
چهارشممنبه ها باهامون کالس داشممت. سممرخوو از دیدار اون بودم.آندره رو 

 دیدم.تیو زده بود.
با دیدنم سالم کرد.جوابب رو دادم.اما اون رهام وحشی وقت بود همونجا سرم 

 رو ببره...وحشی بود دیگه......
یه دور بزنیم.چهارشممنبه ها فق  با این آقا کالس  پوفی کشممیدم و با پگاه رفتیم

شون تو حلقم...دور زدم  و فکر کردم این گندی که امیررایا زده  س شتیم.کال دا
ستاو خداحافای کرد و به  رو چطور می تونم درست کنم؟..دیدمب که از دو
شده بود می رفت.دویدم و  شکیب که کنار لندکروز ارمیا پارک  سمت آودی م

ببنده که در رو کشیدم.متعجب نگاه کرد و بعد با دیدن من اخم  خواست در رو
 کرد.

 بله؟-
 امیر باید با هم حرز بزنیم.-

 عصبی گفت:با هم حرفی نداریم.
 امیر...-

ستم و  شمام رو ب ستریب یه جوریم کرد.چ شت نگاهم کرد.برق نگاه خاک برگ
 باز کردم.بهم اشاره کرد و نشستم تو ماشین.

 خوب،میشنوم!-
المتی و دل خوو.خوبه که می شنوی...امیر تمومب کن..چته؟واسه یه به س-

دیدن اینجوری میکنی؟من با دیدنت انقدر هول کرده بودم که اصممال نفهمیدم 
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ستم  سم کرده بود.دوما من نتون صال بی ح اینی که ب*غ*لم کرده کیه!دیدن تو ا
 جلوشو بگیرم.آرین هم جوگیره کال...

 الن باور کنم؟برگشت سمتم و گفت:می خوای ا
ندارم بهت بگم! اصممال چرا دروغ - باور کنی..من که دروغی  ید  پس چی؟با

بگم؟تو لج کردی و گنده او کردی...االن اگه یه دختر بیاد تو روب*غ*ل کنه 
من قهر میکنم و جواب نمیدم؟یه درصممد هم شممده احتمال میدم شمماید اون 

 فامیلت باشه!
 آرتمن چیکار میکردی؟ رن  نگاهب عوض شد و گفت:دیروز خونه ی

غیرتی شمممده بود یا لج می کرد نمی دونسممتم ولی کال حسممماس بود.بیشممتر 
 حسود!پوفی کشیدم و گفتم:منو تعقیب میکنی؟

لت  با ها دن لا  که عین ب قدر عالز نیسممتم  فت:اون یا ملرور گ اونم عین ارم
 بگردم...نییر آرتمن گفت!

ا رفتم!شممما که قهر بودین الیدسممتام رو تو هم گره کرد و گفتم:دعوتم کرد و منم 
 حضرت!

 نفس کالفه ای کشید و گفت:خوب..برو من دیرم شده!
 لب و لوچه ام رو آویزون کردم و گفتم:تموم؟

شت.رفتم  شه بود گذا شی ستب که روی  جوابم رو نداد و چونه او رو روی د
نزدیکب و در آِن واحد گونه او رو ب*و*سیدم و زود از ماشین پریدم بیرون و 

ید ازو دور با  یه ببیشمم با  قل*ب*م وایسممماد.اخم کردیم و من  یا  دیدن ارم
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شدم.پگاه و سیما هم با میس کالم اومدن و ماشین رو روشن کردم.دست امیر 
 روی گونه او بود و نگاهب غرق افق!

بد  که فکر میکردم  خارج شمممدم.امروز اونجوری  کده  یدم و از دانشمم ند خ
ا باورو شده من و امیررایا نامزدیم.با نبود.کاو آخرو ارمیا نمیومد.دیگه حتم

شتر رن  خواهد گرفت ولی مهم نیس..حداقل فعال  سلما بی اینکه برق نفرت م
 مهم نیس!

*** 
شیدم.ترانه که به  سر ک شو  ست.یه نفس هم ش رونان برامون آب لیمو اورد و ن
مه من برو  ن  خورد.اول از ه مده بود.گوشممیب ز قد پسممرعموو دراو ع

 د:روانی ولب کن...بده دیگه!داشتم.ترانه داد ز
 من:نوچ نوچ! باج بده تا بزارم با آقا حرز بزنی یا بزنب رو اسلیکر.

همه موافقت کردن و ترانه هم که کال اهل باج دادن نبود به ناچار کنارم نشست 
 و منم دکمه رو زدم.

 صدای احسان پیچید:الو؟
 سالم.-
 سالم عشقم.چطوری عزیزم؟-

ه بودیم تو دهنمون تا خنده امون نگیره.لحنب خیلی ما انگشممتامون رو گذاشممت
 باحال بود.

 ممنون.تو خوبی؟-
 وقتی با تو حرز میزنم فوق العاده ام...روز اول خوب بود فدات؟-
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ترانه که قرمز شممده بود.خجالت می کشممید بچه ام:آره...تو چی؟کار و بارت 
 جوره؟محصالت که اذیتت نمیکنن؟

ازم می ترسممن..اون هم اتاقی های بیشممعورت نه بابا..بیچاره ها مثل سمم  -
سی  صا اون زبون درازه که با هم همکال صو شون بدم میاد می خوبن؟چقدر از
هسممتین..بزار عروسممی کنیم،میارمت از اونجا...از هم اتاقیات اصممال خوشممم 

 نمیاد..خیلی جلفن!
شد و داد زد:جلف خودتی عو ی...فکر  صدای آناهیتا بلند  مناورو آنا بود.

 کی هستی که زر میزنی؟کردی 
 احسان گفت:ترانه رو بلندگوئه؟

 ترانه:نه..من تو اتاقم ولی جوری که تو داد زدی آنا هم شنید،کنارم نشسته بود.
 ِد میگم جلفن بگو نه.! اصال شعور و تربیت ندارن که...-

دسممت سممیما دور دهن انا بود و ما هم که حرص می خوردیم.ترانه و احسممان 
 م افتادیم به جون ترانه و تا مییورد زدیمب.قطف کردن و ما ه

 آنا جیغ زد:هنوزم دیر نشده ترانه..ازو جدا شو..زووووود!
 سیما:می خوای با این بی شیصیِت بی فرهن  ازدواج کنی؟

 من:اصال فکر بچه ات هستی؟احتمال نمیدی تا چه حد بی ادب شه؟!
خورد و ترانه  ترانه که همب می خندید و ما می زدیمب.یهو گوشممی من زن 

 سریف برو داشت و گفت:به می بینم رستم پوره...
 اخم کردم و گفتم:بدو ترانه...

 ترانه:الکیه؟یا باج یا بلندگو؟
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تف تو روحب..همه هم موافق کردن و گوشی رو گرفتم و زدم رو بلندگو...پگاه 
 پیشم نشست و صدبار دعا کردم امیر الکی زن  زده باشه!

 بله؟-
 سالم رویا..-
 سالم امیر..خوبی؟-
 خوبم.تو خوبی؟-
خوبه صممبخ همو دیدیما...راسممتی این آقاهه،رادمنشممه..فکر کردم شمموخی -

 میکنی استادمون نمیشه...
شوخی دارم؟تو انگار هنوز باور نداری که بابام هر جا که بگی نفوذی - باهات 

 داره!
یاد  ته امیر ز نه..الب قه نک تا یهو ابراز عال اهلب داشممتم منحرفب میکردم 

 نبود.لحنشم خیلی معمولی بود.خداشکر...
 رویا؟-
 بله؟-
نمی دونی این چند وقته چقدر از دسممتت حرص خوردم!از همدان نگو که -

ستام خفه  شتم با د ست دا شم که فق  دو سیدم.بعد خودمم نمی دونم چطور ر
شده  سری اومده بودم همدان...دلم برات تن   ات کنم..تو نمیدونی با چه درد

یواستم سوپرایزت کنم اما..اون هیچی...امروز که سالم کردم جواب بود و می
 ندادی اومدم که جدا بکشمت!

همه می خندیدن و منم یه لبیند کج و کوله زدم و گفتم:ها؟هول شدم..اعصابم 
 رو بهم زدی.
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 راستی پگاه بتمن چطوره؟چشم این رهامه روشه!-
 ل س  ازو بدو میاد...پگاه چشاو دراومد.من هم هول گفتم:ِا؟اما پگاه مث

 عشقم؟-
چممممممممممممی؟بابا این امیررایا حالب بد بود.چی میگفت؟تا حاال اینجور 

 نبود!
 امیر...-
فدای چشممات..دلم برات تن  شممده بود.دلم اونقدر برات تن  شممده بود که -

 احتمال میدادم وقتی ببینمت مال خودم کنمت!
شم!چی میگفت؟بچ ه ها هر هر می خندیدن و یعنی دیگه من وقت بود پیب 

 موج مکزیکی می رفتن.
مه حرص و - جایی و تالفی این ه یه  مت  ما می بر که نشمممد.فردا حت امروز 

 دلتنگی رو سرت درمیارم.اوکی عزیزم؟
واال لحنشم عین این پسرای عاشق  و شیفته بود.بچه ها که مرده بودن...تف تو 

 روحت امیر!
سوز- شید،ای  شمات زندگیم رو به آتب ک ستی من،تو را با تمام چ اننده ی ه

 ه*و*سهایم مییواهم.تو برای من هستی!
 امیر..خوبی؟-
 بهتر از این؟با تو حرز زدن ارامب منه...-
 امیر...شب بییر...-
 شبت پر از ستارهایی به نام های امیر...-
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 امیر...بیواب!-
خواسممتم قطف کنم که گفت:دفعه دیگه هم گوشممی رو روی اسمملیکر نزن!قول 

 دم شرفت سرجاو بمونه!نمی
 اونقدری برام وقت موند که تونستم با حرص بگم:می کشمت روانی...

تلفن که قطف شد بچه ها پوکیدن...پوکیدن یعنی واقعا پوکیدن...پگاه که حرص 
مییورد اما بازم مییندید....فق  این وسمم  من حرص می خوردم که امیررایا 

 فهمیده بود سرکاره!
 ی به گند کشیده میشه!..شانس که نباشه همه چ

*** 
شوت هنوز من رو ندیده  شته بود اما این آقای  سه هفته ای از ترم جدید گذ دو 
شد دارم بتونه  سم من داره..واال  بود.ارمیا هنوز نفهمیده بود دانب جویی به ا
ببینه!سن که زیاد باشه آلزایمرم اتفاق میوفته! این چهارشنبه تصمیم گرفتم بهب 

م هسممتم! امروز کالس ت وری بود و عملی نبود و الزم نبود بریم بفهمونم که من
شلوار لی...امروز امیررایا نبود و  شیده بودم با  صدری پو البراتوار...یه مانتوی 
این خودو یه پوئن مثبت بود برام! وارد کالس شد.یه کت قهوه ای پوشیده بود 

گه تمومب میکردم.مطم ن بودم. توی دسممتم و شمملوار قهوه ای...امروز دی
لمسب کردم.از لزج بونب تمام تنم مور مور شد.. یه لبیند شرارت آمیز روی 
ل*ب*م نشممسممت.داشممت درس میداد.وسممطای درس بود و همه خسممته و 
جا میوورد.دسمممت کردم توی کیفم و  حال همشممونو  به این  کسمممل..خو
گرفتمب.سممرم رو خم کردم و از زیر میز پرتب کردم.همین کافی بود.یهو بلند 

 و جیغ زدم :موو....موو! شدم
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یا...حرصممم  یو امیررا ند شمممدن جز اک مه جیغ زدن و حتی پسممرا هم بل ه
 گرفت.آتب که بیاید خشد و تر بسوزد.

 داد زدم:فرهادی..پشت سرته!
چنان بلند شد که دو نفر کناریب شوت شدن.ارمیا عصبی برگشت.کالس کال 

 یه کم دیگه نگاهببهم رییته بود.اومد سمتمون و موو رو تو دستاو گرفت.
می چرخید به من می رسممید.خودو بود.اما برخالز تصمموراتم رفت سمممت 

 فرهادی و گرفتب جلو صورتب:از این می ترسی؟
 وا استاد..موو کال نجسه..بح  ترس نیست!-
 تو که بترسی وای به حال دخترا...-

تم.نشمممد  موم نشممسممم ل م خت. ندا لال ا طل آشممم توی سممم موو رو 
 شت سمت کالس و با اخم گفت:لعنت...لعنت..لعنت...برگ

اگه بفهمم کدومتون بوده ترم مشممروطب میکنم...تا شممماها باشممین دفعه ی -
 دیگه مزه پرونی نکنین.

تف تو این زندگی...گند خورد به همه چی...عصبی نشستم.حاال خوبه کسی 
شنید و حالم رو گرفت.الدن دم  نفهمید من بودم.همینو که گفتم فکر کنم خدا 

 ارت اصال درست نبود.گوشم گفت:ک
 برگشتم سمتب و معمولی گفتم:وقتی نمیدونی چی به چیه زر نزن!

خوب...حاال تو بگو من نبودم.ولی فکر کنم استاد رادمنب خیلی دلب بیواد -
 بدونه کی بوده!مشروطی خانوم!

 خفه شو.-
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 چشمم..ولی از همین حاال خودتو مشروس بدون!-
 پوز کشیدم و گفتم:چی مییوای؟

 ی گفتم تو بودی...دید-
 چی مییوای؟شماره ی فرهادی رو بدم بهت تمومه؟-
 نوچ!باید کاری کنی سمتم بیاد.-
 زیادیت نشه؟-
 نگران نباو!-

دستم رو گذاشتم رو گیجگاهم...نه که خیلی به نفعم شد حاال باید به اینم باج 
اه گبدم!من سممایه ی بردیا رو با تیر می زنم چه برسممه برم بهب بگم به الدن ن

 کن!..آت.
شده  ستم.کله خراب  ش صندلی ن سرده و ملموم روی  شد و من اف کالس تموم 

 بودم اساسی...پگاه کنارم نشست و گفت:
 میبینم امیررایا نیست افسرده شدی س  تو رو  شده!-
 هه!امیررایا...-
 چرا نیومد؟-
 فرانسه است!-
 او!جدی؟تا کی اونجاست؟میره رمانتید میشه برمیگرده...نگران نب-
برو روانی...تا اخر این هفته اونجاسمممت...سممفر خارجه که واسمممه امیر یه -

سفرعادیه نه یه سفر دهن پرکن..اینا فق  اگه برن فضا براشون جذبیت داره پگاه 
 جون!

 باز زدی تو خاکیه فلسفه!حروم شدی به موال...-
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 ِد تو بزن تو ذوق من!چار تا کلوم آدمیزادی که میزنم هن  می کنین-
اه رفت آموزو که کارو داشتن..نگاهم سمت لندکروز چرخید.ارمیا سوار پگ

 شد و ماشین راه افتاد.یعنی ...؟میشد.میشد
 *پگاه*

شب می  سر و گو شده بودا... صدام زدن و منم رفتم.رویا هم خل  از آموزو 
جنید...رفتم و دیدم خانوم فرزین چند تا زر زر الکی کرد و منم اومدم.رویا رو 

ون ور هم ماشین میومد.خواستم چیزی بگم که دهنم وا موند.ماشین دیدم.از ا
 زد به رویا...وای یا حضرت عباس!

زود دویدم سمممت ماشممین.رادمنب بیرون پرید و با دیدن رویا اخماو رو تا 
جایی که جا داشممت تو هم کشمموند..دور رویا همهمه شممد.رفتم سمممتب و 

بود.هول کرده بودم در  جمعیت رو کنار زدم.جسممم چشممم بسممته ی رویا جلوم
 حد اللیگا...

 رویا رو تکون دادم و گفتم:رویا...رویا باز کن چشاتو...رویا..هی؟میشنوی؟
رادمنب خم شد و رویا رو بلند کرد و در ماشین رو براو باز کردن و جسم بی 

 جونب رو توی ماشین خوابوند.
رم انقدر منم رفتم نشممسممتم.اینجا خجالت معنا نداشممت.الل شممده بودم.تو عم

ناراحت و مضطرب نشده بودم.اشکام رو تند تند کنار می زدم.رادمنب نشست 
و چند تا نفس حرصممی کشممید و ماشممین رو راه انداخت.بوق زد و همه کنار 
رفتن..آره شممما هم کنار برین تا به عاقبت رویا دچار نشممین...برین این روانی 

 چشم نداره که آدما رو ببینه!
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ف شمد.پیاده شمد و رویا رو در آغوو گرفت و برد.منم جلوی بیمارسمتان متوق
لب  نداشمممت؟چرا نگران نبود؟ق بت غرور چرا اسممترس  یاده شمممدم.این  پ
نداشممت؟دل نداشممت؟آدم نبود؟این شممیصممیت فق  غرور توی قالب آدم 

 بود.رویا رو اروم روی تیت خوابوند.دکتر اومد.ارمیا رو نگاه کرد.
 چی شده؟-

ماشممین این خانوم رو زیر گرفت!تو رو خدا ببینین زنده گفتم:این اقا..این آقا با 
 است؟

رادمنب تا حد انفجار سرت شد و دکتر هم به سمت رویا رفت و بعد از معاینه 
سکن بده ببینیم  سیتی ا ستن..فعال نمی تونم چیزی بگم.باید  گفت:زنده که ه
شکایت  شما هم بهتره یه  شه.. شده با سالمه یا نه؟ممکنه  ربه ملزی  سرو 

 نایم کنین.ت
با خشممم به رادمنب نگاه کردم.وقتی واسممه تنایم کردن شممکایت نداشممتم!تنها 
چیزی که به ذهنم می اومد و مدام مثل زیر نویس رد می شمممد،اسممم امیررایا 

 بود.کیف رویا رو از توی شونب بیرون کشیدم و شماره او رو گرفتم.
 بله؟-
 امیررایا..-

 مردد پرسید:پگاه؟
سون اینجا...زود امیررایا ...می امیر ببین رویا ت- صادز کرده...زود خودتو بر

 فهمی؟رویا بیچاره تنهاست!
 نفسب شاید بریده بود.بریده بریده گفت:رویا...رو...یا..زنده اس؟

 امیر زنده اس ولی ممکنه بمیره...خودتو برسون.-
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 کجا؟-
 ایرانی؟-
 ادرسب!؟-

ی بود.رادمنب که ادرس رو گفتم و تنها چیزی که موند صمممدای ممتد گوشمم
سرو رو به زمین دوخته بود و کالفه بود. بیچاره رویای تنها...جر ماها کی می 
تارا عمیق زخم خورده  با رفتن  که  مادری  پدرو نه؟! تونسمممت کمکب ک
بودن...چند لحاه بعد،ترانه و آنا و سممیما هم رسممیدن...آرتمن هم اومد...اون 

 اینجا چیکار میکرد؟
 و گفتم:تو اینجا چیکار میکنی؟اصال... سوالم رو به زبون اوردم

 مضطرب نگاهم کرد و گفت:رویا خوبه؟
یاد...تو اینجا چیکار  باید بمونیم جواب ازمایشممب ب پوز کشممیدم:فعال که 

 میکنی؟
 امیر بهم زن  زد گفت بیام.خودشم داره میاد.-
 کی این کار رو کرده؟-

بچه ها و رادمنب به خواسممتم جوابب رو بدم که با دیدن دکتر یادم رفت.من و 
 سمتب رفتیم و گفتم:چی شد؟

 سری تکون داد و گفت:فعال معلوم نیست!
وا رفتم رو زمین ولی لحاه ی اخر آرتمن گرفتم و روی صممندلی نشمموندم...دو 
شد و من تو  سبز  شت تا اینکه یهو قامت بلند یه مرد جلومون  ساعتی گذ سه 

 برق نگاهب موندم.امیررایا؟
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 کجاست؟ داد کشید:کوو؟رویا
انقدر ترسممناک شممده بود که من داشممتم پس میوفتادم.با دسممت به اتاق اشمماره 
ست و چهار  شتن بره داخل..مالقات ممنود بود. دکتر گفته بود باید بی کردم.نزا
سمماعت از و ممعیتب بگذره تا به هوو بیاد.!..از پشممت شممیشممه مات رویا 

ساد تا آرومب کنه...رادمن شت زد و آرتمن کنارو وای سته شد.م ش ب بیییال ن
 بود و با گوشیب ور می رفت.عصبی شدم.امیررایا رو به زور نشوندیم.

 همه زندگیم داره جلوم نابود میشه..وای..کاو نمی رفتم فرانسه!-
 یهو چشماو خون شد و رو به من گفت:کی بوده؟

باید رادمنب آدم میشمممد.به رادمنب اشممماره کردم.امیررایا انگار تازه اونو دیده 
حرص رفت سمممتب و اونم بلند شممد ولی یه سممیلی محکم نوو جون  بود.با

سته او به رادمنب بی تفاوت  ش شمای به خون ن کرد.یقه او رو گرفت و با چ
پا رو پا  نگاه کرد و غرید:زدی دختر مردم رو روی تیت انداختی نشممسممتی 

 انداختی با گوشیت ور میری؟
صد نز دم.اون خانوم بی هوا رادمنب بی تفاوت نگاهب کرد و گفت:من که از ق

 جلوی من پریدن...
جاری شمممد و دعوا سممر  که خون  ماغب مشمممت زد  به د یا محکم  امیررا
گرفت..آرتمن رفت تا اونو جدا کنه...آندره و سامان و نیما هم از در اومدن و با 
ستار نگهبانی رو  شون.پر سمت شون افتاد و رفتن  ست دیدن دعوا خوراکی ها از د

شممدم.صممدای جیغ هیک کسممی نمیومد.ما همه از  خبر کرد.اما من خند می
ست جدا  شحال بودیم.نگهبانی اومد و اونا رو خوا شت خوردن رادمنب خو م
کنه ولی مگه می شمممد؟جلوی چشمممای امیررایا خون بود و خون...فق  می 
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سعی می کردن جداو کنن اما انگار نه انگار...توی  شون و  سمت زد.همه رفتن 
م که یه مشت زد تو شکم رادمنب...ولی این بشر اون هیری ویری اندره رو دید

از سممن  بود...امیررایا و آندره بهم نگاه کردن..آندره سممری تکون داد و دسممت 
بقیه رو از گردن و بدن امیررایا جدا کرد و اونم رادمنب رو روی زمین انداخت 
و می زدو.البته نگم که امیررایا هم تا می خورد کتد می خورد.رادمنب قوی 

فت:کشممتی دختر تر  نارو زد و گ یا.آرتمن ک تاد رو امیررا فا بود.اف از این حر
 مردمو روتم زیاده؟

آرتمن که فحب رکید هم میداد...اما بقیه تا حدی حرمت اسممتاد بودنب رو 
نگه می داشممتن...بقیه از یه طرز هم می ترسممیدن...رادمنب کت تیکه تیکه 

تون می کنم جوجه شمممده او رو بیرون کشممید و عصممبی گفت:بزنین...آدم
 ماشینی ها..

 آرتمن عصبی گفت:تو س  کی باشی که ما رو تهدید کنی؟
شدم.تف کرد  واال منم خودمو خیس کردم.چنان نگاهی بهب کرد که منم آب 

 و گفت:تو کی هستی؟اصال تو اینجا...
آرتمن پوزخند زد و گفت:نترس من جوج نیسممتم که تو مرغ باشممی..من دانب 

 جوت نیستم!
 که نیستی...دستم که نشکسته! نیستی-

اومد سمممتب که یه ایل پسممر بهب حمله کردن...آندره داد زد:خودم برات می 
 کشنمب!
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سیما با هق هق زد زیر  شیص نبود کی به کیه!  شمکب م حاال خوبه تو اون ک
گریه و گفت:رویا رو تیته اونوقت اینا که ادعاشون میاد به فکرشن فق  به فکر 

 ن سالن کشتی کج!زور بازوشونم..اومد
گفتم:بزار ادب شه رادمنب...فکر میکنه آسمون پاره شده این افتاده زمین...بزار 

 امیررایا آدمب کنه...خوبه،این دوستاو مرد حمله ان...
ست.همین که  شحال بودم از این که فهمیدم رویا تنها نی سیما خو من برعکس 

 ..االن بیمارستان روی هوا بود به خاطر رویا کافی بود.
 *امیررایا*

فق  کافی بود رادمنب یه چیز بگه تا با خاک یکسمممانب کنم...فق  کافی بود 
شتم از نفرت می  ستم خفه او کنم...دا سازم..می خوا بگه ِاِهم تا ازو اهون ب
مردم..بی شممعور رویا رو روی تیت انداخته بود و صمماز صمماز زل زده توی 

شو انداخت جلوم"..آخه شمای منو میگه "اون خود اون بی لیاقت با خودو  چ
 چه فکری کرده بود؟! استاِد بیشرز!!!

 آرتمن گفت:ها؟چته؟از صد فرسیی داد می زنی که االن سگی...
 س  داریم تا س !-

ندویک داد دسممتم.سممرم رو تکون دادم و  یه سممما نارم نشممسمممت و  ندره ک آ
تشممکرکردم..رواب  من و اینم یه داسممتانی بود واسممه خودو!.توی دعوا عاشممق 

 و ابروی هم شده بودیم.واال ما هم عجیب بودیم. چشم
سامان تا ما دو تا رو دید زد زیر خنده..اخم کردم و گفتم:باز چه مرگته؟!مثل بز 

 زرت زرت می زنی زیر خنده! االن وقت خنده اس االغ؟
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ئه بود میوفتم می خوام پیب  یو دعوا یاد اون کل که  نه...آت  فت: ندید و گ خ
 شم.

 اک بهب کردم و گفتم:خفه..یه چشم غره ی وحشتن
 آندره گفت:چی؟کلیو چی؟

سمممامان رو به رو مون تکیه داد و گفت:یه کلیو باحال که دو نفر دارن توو 
 کتد می خورن!کرکره خنده!

آرتمن یهو چنان زد زیر خنده که من موندم.این بیشعورم فیلم رو دیده بود.خنده 
ی ی دیگه از سر گرفته مبه لب تد تد دخترا نشست..اگه لو می رفت،یه دعوا

 شد!
خواسممتم بح  رو عوض کنم..تنها چیزی که به ذهنم رسممید رادمنب بود.اخم 
شکایت  شو بریم یه  سامان بلند  شتناکی کردم و گفتم:االن وقت ایناس؟  وح

 شید بنویسیم...
سامان رنگب عین گک شد...به رادمنب اشاره کرد و ابرو باال انداخت...دست 

رتمن گفتم: خودت بلند شممو داداو...اینا یه مشممت گذاشممتم رو شممونه ی آ
 سوسکن!محض ترسوندن دخترا آفریده شدن!

 پگاه شر که یه الت پایه بود داد زد:هوی...بفهم چی میگی!
 نگاهب کردم و گفتم:تنها کسی که حوصله او رو ندارم تویی...پس الل!

مت رادمنب...اخم کرد و  فت سمم گاهمون ر که ن گه  خواسمممت چیزی ب
 ایت چی؟گفت:شک
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آرتمن نعره زد:شممکایت پیک پیچی...زدی ناکار کردی باید دو تا هم بیوری یا 
 نه؟اون موقف که رویا رو زیر گرفتی به اینجاشم فکر می کردی...

رادمنب اخم کرد و گفت:مثل اینکه شممما حالیتون نیسمممت!میگم این خانوم 
ما میگی زیرو گرفتم؟این از ترس از هوو  خودشممو پرت کرد جلوم شمم

 رفته..ماشین لمسب هم نکرده!
 آناهیتا گفت:آره...لمسب نکرده که هنوز به هوو نیومده...بیشین بینیم باو..

بیشممتر اخم کرد و روو رو برگردوند و چارتا فحب توپ بهمون داد...اومد برم 
دکوراسیونب رو مرتب کنم که آرتمن بازوم رو کشید و گفت:خره...حداقل اگه 

شد بزار من برم ب سرت چیزی  ستادته!بیدا بابات بفهمه  زنم..االغ این جناب ا
رو از تنت جدا میکنه!بشممین ادای غیرتی های عصممبی رو درنیار که به ابروهای 

 برداشته ات نمی خوره!
 خفه...من ابرو برداشتم؟-

 خندید و زد روی شونه ام:به امید خدا بر میداری...
شیدم.اووووز رویا...چرا این ات سرم ک ستم رو روی  ه و فاق باید برای تو بیوفتد

بین این همه ماشین باید با رادمنب تصادز کنی که توی یکی از شرکتهای  بابا 
شه حیطه ی بابام می پیچه!این چه  سهام داره؟!پوووز...کالز زندگی من همی
سممحریه که خونده شممده به زندگی من؟اما این سممری بابا از من نمیگذره..کلی 

رو پیدا کنه و به سمت خودو بکشونه..دوباره  گشته تا همچین دوندونلزشکی
یه چیز خطور  یالی از ذهنم  با بی خ تاخیب اخم کردم و  یادآوری گسمم با 

 کرد:جهنم!
 *رویا*
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سرم دیدم..یه کم گذشت  شمام رو باز کردم که یه  ایل آدم باالی  با درد بدی چ
 تا تونستم همه چیز رو وارسی کنم...

یا منو می یکی دسممتم رو توی دسممتهای مردونه  یا...رو او گرفت و گفت:رو
 شناسی؟

متحیر دنبال صدا گشتم...دوباره برق نفرت درخشید...این بار در اوج...اینبار 
دشمممن حقیقیم رو دیدم..اون دو تا برق نفرت اجازه ی رهایی نمی دادن...اون 
دو تا برق نفرت چشمام رو رامب کرده بود...اون دو تا برق نمی ذاشت نگاهم 

مه رو بچر به ه خونم..حتی نمی ذاشمممت زبونم رو توی دهنم بچرخونم و 
بفهمونم زنده ام! اون دو تا برق از من چی می خواسممت؟یه صممدا سممریف توی 
صدایی که بهم  ستم قبول کنم که این  سرم زد و گفت:رهایی...اما من نمی خوا
ست ندارم،نه نمی خوام.الم بود...آره در  ست میگه...من دو نهیب می زنه در

کارو  حق گه چی یا الم بود ولی پس من چی؟من چی؟چرا ازم متنفره؟م ارم
کرده بودم؟هوم؟جز اینکه توی یه مهمونی همدیگه رو دیدیم و بعد اون دو تا 
تیله ی سممیاه برق زد و ذهنم رو درگیرو کرد...قل*ب*مم داشمممت درگیر می 

چون  شمممد!..لج کرده بودم..زورم میومد که چرا ارمیا ازم شممکاره؟چرا فراره؟
همیشه آویزونب شدم و اذیتب کردم...چون مثل آدم رفتار نکردم...می شد که 
ارمیا عاشممق غرور من بشمممه...کاو از همون اول این طور نمی کردم،کاو 
عاشممق غرورم میشمممد!..من...خیلی  یا  یای ملرور می موندم و ارم همون رو

ه کنم و ب حرصی شدم.. سعی کردم این تجزیه ها و تحلیل ها رو به بعد موکول



 147 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

ست همه  شمم تون سیما و رونان جواب بدم! تازه چ صداهای مکرر امیررایا و 
 رو بکاوه..تازه فهمیدم جز اون دو تا برق سیاه بقیه هم هستن...

امیررایا به سمت ارمیا خیز برداشت تا ناکارو کنه..غرید:عو ی..این هیچی 
 یادو نیست!..لعنت به تو..

شو بگیره که  ست جلو شماتت بار آرتمن خوا شکیده  با زحمت با اون دهن خ
 صداو زدم:امیر...

حالی  ما و رونان از خوشمم دسمممت مشمممت شمممده او توی هوا موند...سممی
سمتم... نگران بهم نگاه کرد و  شت  شکر کرد و امیر برگ خندیدند..آنا خدا رو 

 گفت:منو یادته رویا؟
قدر منو نگر فت:می دونی چ گاهب کردم و اون سممرو رو تکون داد و گ ان ن

 کردی رویا؟دختر تو که ما رو کشتی...
جب  چه ع خانوم، یا  به..رو فت: مد و گ گه...آرتمن او می دونسممتم دروغ نمی
افتیار دادین چشممم باز بفرمائین! چون اگه چند لحاه دیرتر چشممم باز می 

 نمودین،االن باید جای تو استادت اینجا پهن می شد!
ر رور...حتم داشتم با بیدابرگشتم سمت اون دو تا برق نفرت،سمت اون کوه غ

ستاو  شمام د شد و با دیدن چ صبانی تر  شه اما برعکس ع شدنم خوشحال می
رو مشت کرد ولی با خونسردی باز کرد.دست خودم نبود ولی دهنم کج شد و 
به پوزخندی آراسته شد که خشمب اوج گرفت و شعله ور تر شد..تمام نفرتب 

 رو توی نگاهب رییت و رفت!
ب به سممیتی توی اون جمف  جب و  با تع جب شمممدم. ندره متع یدن آ ا د
 پرسیدم:آندره...؟
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صال برای  اومد جلو و خندید:می دونم متعجبی...خودمم متعجبم نمی دونم ا
 چی اومدم!ولی همه او رو بزار پای رفاقت!

رفاقت؟کج خندی زدم و حاال نگاهم رو از دسمممت پسممرا دراوردم و به دخترا 
 دوختم...

و گفت:االنم برنمی گشتی...برگرد به معشوقه هات نگاه رونان سریف اخم کرد 
 کن...

همه خندیدند..صممورتم درد می کرد و فق  تونسممتم پوزخند بزنم...پگاه اومد 
 جلو و دستم رو گرفت:بهتری؟

نا جلو اومد و اخم کرد و گفت:ها؟کبکت خروس می  سممرم رو تکون دادم.آ
دیدی؟احمق اگه چشممات خونه...االغ نفهم کوری؟ماشممین به اون گندگی رو ن

رو عین آدم باز می کردی اون بی همه چیز بر نمی گشممت توی صممورت ما زل 
 بزنه بگه 

 خودو رو جلوی ماشینم انداخته..تف تو گور شیصیت َبِرت!
هیک حرکتی نکردم و همونطور بهشون نگاه کردم.سامان نگاهم کرد و گفت:بابا 

 بکنه چو نگاهت کنه! بییی...زدیم دمار از روزگارو دراوردیم ..غل 
شد خنده او رو پاک کرده بود:اون ننه ی من بود که رادمنب نگاهب  آرتمن ا

 می کرد خودشو خیس می کرد؟ االن که رفته شیر شدیا...
بد  ته بود.اوووز...و  نداخ کاری راه ا تد  ما امیر کلی ک براو ادا دراورد..حت

یا بود و من خودمو جلو با ارم که حق  نداختم ولی فکر ترین چیز این بود  و ا
نکنم اونقدر  ایف که بیواد به روم بیاره...بلند زدم زیر خنده...از خنده ی من 
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ستیرید  شتن...ولی خنده ی من هی شون گذا سر ستان رو روی  بقیه هم بیمار
صوری که  صبی بودم از اینکه گند خورده بود به همه چیز و با اون ت بود و من ع

ها دارم،یقین د چه  گاه نمی من از واکنب ب به من ن یا بمیره هم  اشممتم ارم
کنه...بیشممتر عصممبی شممدم که بچه ها می خندیدن و از غم و اندوه ناشممی از 

 شکست من توی این مرحله خبر نداشتن...
حاال هم برین بیرون می خوام  ندین... یهو اخم کردم و گفتم:نیشممتونو بب

 استراحت کنم...
شد و گفت:همینی دیگه..کال  صی  ساکت حر  بی لیاقتی..خوبی بتسیمای 

 نیومده..
همه قصممد رفتن کردن..امیر موند و نگاهم کرد.لبیند به ل*ب*و برگشممت و 

 گفت:فکر کردم حافاه ات رو از دست دادی...
خندیدم و لیوان آبی که به دستم داد رو سر کشیدم.روحم خند شد.خندیدم و 

 م.اد نمی برگفتم:نترس پسر..هر کسی رو هم از یاد ببرم مرد تنفرم رو از ی
ابرو باال انداخت و گفت:لعنت به اون مشممتهایی که برات حروم کردم...سممیما 

 راس میگه...
خندیدم و گفتم:محض شمموخی بود،حاال من مشممکلی ندارم...دوسممت داری 

 واقعیت تعبیرو کن!
صورتم قرار گرفت و گفت:دیوونه تو که  سانتی متری  شد و در پنج  بهم نزدید 

زن  زد و گفت تصادز کردی چه حالی شدم...)دستب نمی دونی وقتی پگاه 
سی..مهم اینه  شنا ست نمد ن شت و گفت(مهم نی رو آروم روی قل*ب*م گذا

 که این قلب متعلق به منه!فق  من!
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شوند..نمی دونم للام گل انداخت یا نه...ولی می  سه ای روی گونه ام ن ب*و*
 دونم از درون سوختم..از اینکه..از اینکه...

 امیر...-
 خندید و در حالی که عقب می رفت گفت:جونم؟

 لبیند زدم و گفتم:هیچی...
از دور یه ب*و*س برام فرستاد و رفت...به این سکوت احتیاج داشتم تا بررسی 
کنم..ولی اون بین فکروخیال امیر ولم نمی کرد...آخه چرا قلب پاک اون باید 

..من از امیر تنها درگیر یه دختر بی رحم مثل من بشممه؟!من بهب مدیون بودم.
خوبی پشممت خوبی در قالب غرور و مردانگی دیده بودم..اما چرا تهب نابود 
می شممد؟با این کار من،دیگه هیک آدمی مهر به یه دختر نمی کنه و همب می 
مونه برطرز کردن نیازهای حسهای همیشه بیدار مردونه اشون...سرم رو تکون 

یام...من  تا از فکر و خیال بیرون ب چی می گفتم؟! چرا وقتی همدان بودم دادم 
ستم به خودم دروغ بگم ولی با دیدن  شیدم...نمی تون شونه می ک شات و  خوب 
نگاه خاکسممتریب تمام محبتهاو برام تداعی می شممد...من اگه برای یه ثانیه 
افسار قل*ب*م رو ول می کردم،شیفته ی امیررایا می شد و اون وقت به عشق 

 این آدم،کار هر کسی نبود! اون می تلید...مقابله با
*** 

سر باندپیچی شده و یه پای تقریبا لنگون راه افتادم تو دانشگاه...امروز با  من با 
تموم خسممتگی اومدم دانشممگاه...به اون چیزی که خواسممتم رسممیدم..ارمیا زیر 
دین من قرار گرفت.االن مرهون بیشب من بود.اگر من ر ایت نمی دادم اون 
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شهای چندین می رفت زندان و تا وانب رییتن آبروو بود. رری که تمام تال
و چند ساله او رو زیر سوال می برد.من همین رو می خواستم ...واسه رسیدن 
سرو  س  و  شتم و سالمتی و جونم رو گذا شتم... س  گذا به اینم جونم رو و
شرس بستم! شاید اول فق  می خواستم ارمیا من رو ببینه ولی حاال با یه تیر دو 

دز رو زدم!.حاال من برنده بودم و اون دو تا برق نفرت حرص می خورن تا ه
مدیون  ید و نورو رو ببینن  که می تونن خورشمم که زیر دین منن!.این از این
منن!.آت که چقدر سممیته! فرهادی با دیدنم خندید و رو به رهام گفت:میگن 

 چوب خدا صدا نداره ها...
ی دونی چقدر خوشحال شدم!خدا رهام زد روی شونه او و گفت:آخه بردیا نم

 جای حق نشسته!انتقام میگیره...
فرهادی از خنده ولو شمممد و گفت:داداو هنوز طعم شممیرینی خامه هایی که 

 !خریده بودی زیر دندونمه...چقدر چسبید
له و شمممادی راه  مه داده و هله به ه یده و  هام شممیرینی خر یده بودم ر شممن

ته جو لب الب ند زدم و زیر  ته!پوزخ نداخ به ا یا  که بشممنون گفتم:آسمم ری 
 نوبت!..زمین گرده،چوب زدنهای خدا هم گرده!

نمی دونم یهو چی شد که پیب زمین شدم.شلید خنده ی همه به هوا پرتاپ 
شممد و منم با حرص و اخم نشممسممتم. امیررایا اومدو  کمکم کرد تا بلند شممم.با 

م یا حرکت لب پرسممید خوبی و منم جوابب دادم.قسممم می خورم که کار رها
اون فرهادی عو ممی بود!تالفی نکنم رویا نیسممتم!روی صممندلی نشممسممتم.پگاه 

 کنارم نشسته بود.سیما با اخم به رو به رو خیره بود..
 پگاه گفت:حواست باشه رویا خانوم...
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 حواسم هست!-
 آره جون خودت!-

 امیررایا نشست.کالفه گفتم:آره جون خودم!
هار  به درس دادن...سمممه چ تاد شممرود کرد  مدم اسمم روزی میشمممه نیو

دانشممگاه...معلومه حسممابی به رهام و فرهادی خوو گذشممته...ولی قسممم می 
خورم جبران می کنم..به امیررایا گفتم تا از وجنات الدن خانوم واسممه فرهادی  
بگه که فکر کنم موثر واقف شممده چون فرهادی کنار الدن نشممسممته بود.از امیر 

نداشتم ولی چه کنم!ذهنم خسته  تشکر کردم...حال و حوصله ی بیوشیمی رو
بود.خواب می خواسممت..بیشممتر مشممتاق فردا بودم.دیدن ارمیا و التیام زخم 

 خنجر اون همه برق نفرت!
پگاه ماشممین من رو می روند و من هم عقب ولو شممده بودم.سممیما هم جلو 

 نشسته بود و مدام به جون من و پگاه غر می زد! 
یکیشون عاشق سیما شه و دستب رو بگیره خدایا نمیشه از بین اون همه پسر -

 ببره؟!یعنی این نفرینه واسه اون پسر!
 سیما برگشت سمتم و گفت:خفه...دلشونم بیواد.

 پگاه راهنما زد و گفت:خاک تو سرت سیما...چه هیجانی هم داری ها...
ها...کمکب  یه  خدا...روان ند.ای  فت و روو رو برگردو یه ایشممی گ ما  سممی

 ب!کن!بهب رحم کن!ببیش
 *تارا*

 پریدم ب*غ*لب و گفتم:سالم بر ساالر من!
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سماالر دسمتب رو گذاشمت رو کمرم و سمرم رو ب*و*سمید و گفت:تارای من 
 خوبه؟

 چشمد زدم و گفتم:اونم خوبه!
از آغوشب بیرون اومدم و با دو تا اخم و تاسف رو به رو شدم.ساالر رفت باال 

 و من هم رو به تهمینه خانوم گفتم:
نجور نگاهم می کنین؟یعنی نمی تونم به شمموهر خودمم محبت چیه؟چرا ای-

 کنم؟
تهمینه خانوم سرزنشگرانه گفت:خانوم،شوهر شما خانه!خان یه ایله!صد نفر تا 
ست!منم به خاطر خودتون  ساله که نی ست  شن..جووند بی کمر براو خم می

 می گم...
عاشممق  خندیدم و گفتم:نگاران نباشممین خانوم...سممماالر خان همینا رو دیده

شممده!مرِد عاشممق هم بیسممت سممالشممه!سممن اونی نیسممت که تو شممناسممنامه 
 اس...سن،تازگی قلبه!انقدر هم حرص نیورین...فعال که فق  خودمونیم....

تهمینه خانوم سممرو رو تکون داد و منم رفتم باال...به اتاقمون نزدید شممدم و 
 سینی میوه و شربت رو توی دستم محکم کردم.در زدم و وارد شدم.

سنگین بلند می کنی؟من این  ساالر تا منو دید اخم کرد و گفت:چرا چیزهای 
 همه خدمتکارو اسه چی استیدام کردم؟هوم؟ 

یا دو  خان...دن یال سممماالر گذاشمممتم و گفتم: بیی سمممینی رو روی میز 
 روزه..خوب،امروز چه خبر؟

پوفی کشممید و گفت:هیچی...امروز رفته بودم شممرکت... می خواسممتن چند تا 
 رو صادرات کنن...خوب تو چی خانوم؟مواد 
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با دست به روی پاو اشاره کرد و منم با شرم و حیا نشستم که موهام رو نوازو 
 کرد.خندید و گفت:چرا خجالت می کشی؟

سرم رو به سینه او چسبوندم و گفتم:هیک وقت فکر نمی کردم یه روز شما رو 
من بود.روزی که اومدم ببینم و تازه زنتونم بشممم!واال دیدن شممما توی رویاهای 

یا رو بهم  یام انگار دن بار ب یه  تو این خونه و شممما قبول کردین هر چند وقت 
 دادن... مامان و بابا هم اول باور نکردن...یادو بییر!

 موهام رو ب*و*سید و گفت:نرفتی به خانواده ات سر بزنی؟
 یه سیب رو پوست کندم و گفتم:چرا اتفاقا...ولی خونه نبودن.

سیب رو خورد و گفت:دیدی چه بچه ی بابرکتیه...نیومده داره همه چی  تکه ی
 رو راس و ریس میکنه!منم تو مناقصه برنده شدم...

 متعجب گفتم:واقعا؟
سه  ساالر وا سرو رو تکون داد.از ته دل خندیدم.چه خوب! شانه ی تائید  به ن

 این مناقصه شب و روز کار کرد.زحمت کشید
 من:ساالر؟

 جونم؟-
 دور گردنب حلقه کردم و گفتم:خیلی دوست دارم. دستم رو

خدا بهم  که  یه ی عمرمی  هد فت:منم...بهترین  ید و گ للم رو ب*و*سمم
 داده...بریم بیوابیم؟

سرم رو تکون دادم و بلند شدم.روی تیت کنارو خزیدم.دستب رو دور کمرم 
 حلقه کرد و گفت:تارا...
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 بله؟-
 یستی؟موهام رو پشت گوشم انداخت و گفت:پشیمون ن

فهمیدم مناورو چیه.خودم رو بیشتر توی آغوشب جا دادم و سرم رو به سینه 
باشممم؟چی خواسممتم و بهم  ید پشممیمون  با ندم و گفتم:چرا  او چسممبو
 ندادی؟محبت خواستم که بیشتر از خواستم بهم دادی..عشق خواستم دادی...

 با شیطنت خیره شدم توی چشماو و گفتم:بچه خواستم که دادی...
و گفت:ای شممیطون!بیواب ببینم...کنار تو اصممال خسممتگی هام یادم  خندید

 میره...مسکن همه ی دردامی...
 *رویا*

 آرتمن زد توی سرم و گفت:بی حیا.
 امیررایا گفت:هوی...

 دستم رو گذاشتم پشت سرم و گفتم:آت روانی...مگه دروغ میگم؟
شعوره...پرروت صیر این امیر بی  سری تکون داد و گفت:تق !حاال کرده آرتمن 

 من دو تا فحب دادم،شماها که شرز استادتون رو بردین!
پگاه اخم کرد و گفت:اون سمم  تو رو  شممده اصممال شممرز نداره که بیوایم 

 ببریمب!
 آرتمن چشاو قد دو تا سکه شده بود.متعجب گفت:شما کی هستین؟

که پگاه پوزخند زد و گفت:دانشممجوهای رادمنب! اِ اِ ِاِا..این یابو همونی بود 
فحب اولی تموم نشده بود فحب دومی رو پیشکب می کرد...رادمنب بدبیت 

 تو عمرو این همه بی تربیتی رو تو وجود یه نفر ندیده بود!
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آرتمن اخم کرد.آندره خندید و گفت:تا خود اونجاو سمموخت وقتی فهمید 
 آرتمن شاگردو نیست! سکته رو که زد!

ومده میگه درسممتون عقبه!فرجه سممیما گفت:روانیه...فکر کرده مدرسممه اس..نی
 های امتحانها رو هم بیاین پروتز!

 رونان ابرو باال انداخت و گفت:اگه اینطوره پس چرا گذاشتنب استاد بشه؟
امیر با تحقیر گفت:رادمنب خان فق  یه مهره اسمممت..حاال هر چی هم دکتر 

ستی  شه...آها را ست با بابای من مک ب شه بازم نفوذ نداره...خوا چه بخوبی با
صورتب  شرکت بابا..منم اونجا بودم.یعنی وقتی منو دید  ها...دیروز اومده بود 
سممریف قرمز شممد و اومد که بکشممتم...چنان به بابام طعنه زد که پسممرتون فالن 
فالن که نگو...بابای منم اول سممیاسممت به خرج داد و وانمود کرد که همه چیز 

عذرخواهی کرد ولی وقتی  یا  نه و از ارم فه ام رو می دو مد خ بام او با فت  ر
یا نامزدیم... منم رادمنب رو گذاشممتم تو خماری و  کنه!فکر می کرد من و رو
گفتم واسممه دفاد از زن آینده ام باید می زدمت!..بعدو دوباره واسممه بابا ماس 
شق  شت پای ع شم گذا صال خودمم نفهمیدم چی گفتم...آخر مالی کردم.. ا

 جوانی.
 حلقه کرد و گفت:آره رویا؟امیر دستب رو دور شونه ی من 

ستم چیزی بگم که آندره گفت:امیر اینجا تگزاس که  از فکر بیرون اومدم و خوا
 نیست!دستت رو بردار ببینم!

نار  یا رو بزار ک یا و رو فت:واال می خوای جم تی وی ببینی امیررا رونان گ
 هم!سطخ فوق دکترا کار می کنن!
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مان امیر موز رو پرت کرد سمممتب و خیز برداشمممت سمم که سممما متب 
 گفت:عمویی...من اینجاما...

 امیر با اخم گفت:من تو رو آدم می کنم رونان خانوم!
رونان براو پشممت چشممم نازک کرد و جو دوباره آروم شممد.امروز من و امیر و 
آندره و آرتمن و پگاه و سیما و رونان و سامان اومده بودیم بیرون.هوا خوب بود 

پارک ر یه دورهمی توی  ما هم  یت و  کا ته شمم خان رف یا  نداختیم.پس ارم اه ا
 کنه...خیخ.مثل اینکه خیلی براو گرون تموم شده بود!!

 آرتمن گفت:چطورید با یه دست والیبال؟
یه گروه و آرتمن و رونان و  ندره و پگاه توی  همه موافقت کردیم.من و امیر و آ

 سامان و سیما هم یه گروه...
 قوی تره! سیما با غرغر گفت:قبول نیست!گروه شما

 من:نییر..کامال مساویه!
 سیما:نیست!نیست!

سیما...جوجه رو آخر  شید و با خنده گفت:ناراحت نباو  ستب رو ک آرتمن د
 پائیز می شمارن!سوسکشون می کنیم.

 امیر:سالی که نکوست از بهارو پیداست!
 سامان آستین سوئیشرتب رو باال زد و گفت:خواهیم دید.

 ید دید!امیر نیشیند زد و گفت:خواه
 آندره داد زد:بسه...صرز فعل خواهم دید راه انداختن!ید،دو،سه!

سیما پس داد.امیررایا محکم  ربه  شرود کرد.من دفاد کردم. رونان بازی رو 
 زد ولی آرتمن دفاد کرد و آندره داد به من 
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شت تا اینکه من جو  و منم دادم به پگاه و پگاهم گلب کرد.همینجوری ادامه دا
سوی رو درارم که با مخ خوردم به آرتمن و هر گرفتم و خوا ستم ادای محمد مو

دومون خوردیم زمین.آرتمن هی داد می کشید و من می خندیدم.من زیاد دردم 
نگرفت.همه دور آرتمن جمف شممدیم.عربده کشممید:رویای گاو...االغ نفهم تو 

 اصال بلدی آبشار بزنی؟
 من!ای داد بیداد...کم کم فهمیدیم که انگشتام رفته تو چشم های آرت

صیر خاله اس  شید و گفت:بابا ول کن.دیوونه ی لوس!تق ستب رو ک امیررایا د
 که انقدر لی لی به الالت گذاشته!

سر  شکم پگاه..خاِک عالم تو  شت زد که رفت تو  سته یه م شمهای ب با اون چ
آرتمن!بدبیت شممد!همه امون خفه خون گرفتیم چون عین سمم  از پگاه می 

ادا سمم  تو روحمون کنه!خیز برداشممت سمممت آرتمن که امیر ترسممیدیم که مب
عقب پرید.با زانوزد توی کمر آرتمن.حس کردم قطف نیاد شممد ولی برعکس 
مچب رو گرفت و پیچوند.پگاه از درد به خودو جمف شمممد ولی جیغ نزد.با 
سمت خودو و یه جورایی  شیدو  شت به گونه ی آرتمن کوبوند و آرتمن ک م

فکر کردم از این صممحنه های مثبت فالن ایجاد کردن رفتن تو ب*غ*ل هم..
 ولی دیدم نه! آرتمن پاشو دور زانوو پیچوند و ....

 *پگاه*
از درد دوسممت داشممتم بشممینم زمین...حس کردم همین االن ده نفر با مشممت 
سیتی باز کرد و با دیدن  شماو رو به  ضله هام گرفت.آرتمن چ زدنم...تمام ع

خوردم زمین.رویا و سممیما و رونان با جیغ و هول من دسممتام رو ول کرد و منم 
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که  بال آرتمن بود.از این حرص می خوردم  گاهم ولی دن دورم رو گرفتن...ن
آرتمن چشممماو بسممته بوده و این همه بهم فن وارد کرد و جونم رو به ل*ب*م 
سرتا پاو  شماو بود،الله اعلم!به  ضطرب نگاهم می کرد.چی تو چ سوند.م ر

ول کرد که خوشتیو بود،خیلی هم خوشتیو!با اون شلوار لی نگاه کردم.باید قب
آبی ییی بلند تر به نار می رسممید.امیر دسممت گذاشممت رو شممونه او و اونم 

 نگاهب رو ازم گرفت.رویا تکونم داد و گفت:خوبی پگاه؟
نشممسممتن فق  نشممون  ممعف بود.بلند شممدم.با اینکه مچم درد می کرد خیز 

اونم برگشت سمتم و مچم رو محکم توی  برداشتم سمتب.امیر منو صدا زد و
 هوا گرفت.عصبی گفت:کاری نکن مچت رو بشکونم پگاه خانوم!

بچه ها دورمون جمف شممدن..رویا واسممه پادرمیونی اومد بینمون.به من گفت 
به آرتمن  تا  ما  جاو بیشممتر تقال کردم..ا به  کاری نکردم و  تموم کنم ولی 

ستم رو ول کرد.روی شت و گفت،بهب نگاه کرد و د شونه او گذا ست رو  ا د
 گفت:

 بت نمیومد انقدرخشن باشی...-
 امیر گفت:تازه کجاشو دیدی...یه جوری پاچه میگیره که نگووووو....

سرو رو تکون داد.به همین راحتی فراموو کرد ولی من هنوز  آرتمن خندید و 
هم آتیب حرصم خاموو نشده بود! بازی رو تموم کردیم و آندره شرود کرد به 

 هن  خوندن...مشاعره گذاشته بودن واسه خودشون!آ
به دل  عادت نمی کنم.صمممدبار هم بری  نت  به نبود گذره من  یه عمر ب ندره: آ
شی.باز  سم ب شه مثل من دلواپ شق توام چی می شکونت عادت نمی کنم.من عا



wWw.Roman4u.iR  160 

 

عاشممقم بشممی تنها کسممت بشممم تنها کسممم بشممی.درگیر رفتنی چی میشممه 
 عشقمون؟من عاشق 

 بمون! توام یادت نره
 نوبت سامان شد.با غر گفت:بابا قبول نیس...نون خیلی سیته!

همه اعتراض کردیم که صممداشممو نازک کرد و با جیغ گفت:ندیدی نفهمیدی 
واسممت می مردم.تموم زندگیم رفت منی که رو اسمممت قسممم می خوردم.وقتی 
دلم خوو نیسممت دنیام چه آشمموبه.وقتی ازم دوری قل*ب*م نمی کوبه.وقتی 

ن نیسممت حس می کنم مردم.یه عمر از احسمماسممم فق  شممکسممت دلم خوشمم
 خوردم.شکسته دوباره قل*ب*م،قل*ب*م،قل*ب*م!

 رونان زد تو بازوو و گفت:ناکس چه صدایی داری تو!
سامان کاله فر یب رو برداشت که آندره گفت:ما هم اصال نفهمیدیم از وس  

 شعر شرود کردی!
 حسود!-

 نوبت رونان شد.
دعا توی جمف به من نگو هی شما.من با یه خنده ی تو دیوونه من با تو میشم ا-

ات شدم.سوءتفاهم نشه من عاشقت شدم. بگو باشه تو مال منی.بگو باشه تو 
شی با تو  شه من تو رو می خوام.هر گوشه ی این دنیا با ازم دل نمی کنی.بگو با

 میام.
شاهین بی بالم شد.لب باز کرد و گفت:من بدون تو یه  اطرتو .بینوبت آرتمن 

می گذرم از دیوارم.ببین حافظ دیده تو رو توی فالم.آره تویی همون دختر ایده 
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آلم.صاز و ساده ای مثل حوری بهشتی.دل رو بردی با اون موهای مشکی.هی 
بابات میده هی به ما گیر.ولی می مونم تا بشممم باهات گیر.نمی تونن جلومونو 

 بگیرن.من مال تو می مونم تو مال من!
با چشم و ابرو به من اشاره کرد و گفت:فکر کنم آرتمن هم قاطی خروسا  آندره
 شد!

همه خندیدند که آرتمن گفت:عمرا...فکر کن یه درصمممد من اونو واسمممه این 
 دختره ی آمازونی خونده باشم.

سوختم.منم اخم کردم و گفتم:آمازونی خودتی  شو با تحقیر گفت که  چنان ته
 و جد س  تو رو  شده ات!

گفت:آقا دبه در نیار...پس برای کی خوندی؟آقا بچه ها کی موهاو سمممامان 
 مشکیه؟مال عشق من که نیس!

یا  رونان ابرو باال انداخت و گفت:توی جمف موهای دو نفر مشممکیه.یکی رو
 یکی پگاه.

رویا که داشممت آبمیوه می خورد تو گلوو گیر کرد و به سممرفه افتاد.امیر تیریو 
 :خوو غیرتها رو برداشت و گفت

 جمف کن بینیم باو...آرتمن غل  میکنه واسه عشق من شعر عاشقونه بیونه!-
 آرتمن کالفه گفت:من اینو واسه مامانم خوندم.!

سامان گفت:آها...پس حافظ مامانتو توی فالت دیده!آره مامانب همون دختره 
 ی آیده آلشه!

 رویا گفت:بییی...خوب نوبت سیماس..بیون از عشقت،محسن جان!
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شو د سم.قد یه تابوته.نبودت مثل کبریت ادا شی کل این دنیا وا راورد و گفت:نبا
و دلم انبار باروته.نباشممی روز تاریکم یه اقیانوس آتیشممه.تموم غصممه ی دنیا تو 
شمات یه  شه.دنیا رو بی تو نمی خوام یه لحاه.دنیا بی چ شین می قل*ب*م ته ن

ده می مونم تا دروغ محضممه.نباشممی هر شممب و روز ویلون و آوارم.با فکرت زن
وقتی که نفس دارم.تا وقتی که نبودتو یه روز کاری دستم.بمون تا آخر دنیا...آت 

 یادم رفت!
یا خندید و گفت:ایول.یه آهن  توپ با آ بلدم.گوو بدین!..آسمممون ابریه  رو
می خواد بارون بباره.میاد سمر به سمر این شمهر بی قانون بزاره.بگو بباره بشموره 

خه از وقتی رفتی من صممدای بارونم.بگو سممتاره هامونم همه خاطره هامونم.آ
سر من داد نزن  سی رو به تو ترجیخ ندم. دارن هرز می پرن.گفتی قول می دم ک
ترخیص  قول می دم  نه هم  نه خو ین دیوو نه.از ا من خودم موجیم دیوو
نشممم.عیند آفتابیت رو بردار ببین هوا ابریه مگه نه.باال سممرت رو نگاه کن داره 

شه  شات اینو میگن.داری زمزمه شب می ست ببین چ مگه نه.همه چی خوبه وا
نه.  نارم لم داده بودی  به وقتی ک مه چی خو یدم.ه جا اینو د می کنی میگی ک
های پوتینم.منو کشممتی دارم یخ می زنم تو این  ند با ب ید مرد بشممی  با گفتی 
زمسممتون بی رحم.نوک برجد دلت با دردهای تو سممینه ام.نگاه کن جسممدمو 

داری چرا.بهت گفته بودم نگاه هرز داری چرا.دیگه حرز نمی زنم  ازو ترس
شامم.چون حتما  سته اس چ صدامم.کار خودتم کردی ببین ب سته اس  بگی خ

 یه جا هست کسی مثل تو نباشه.بیاد با دروغاو بزنه حرز از صداقت....
 امیر پرید وس  حرفب و گفت:رویا؟اینا چیه گوو میدی؟
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 مگه چیه؟رویا سر تکون داد و گفت:
واقعا مزخرفه!..)مک ( ُخب...تو عاشممق نبودی به احسممماس قل*ب*م.به -

بازی گرفتی نگاهم رو کم کم.خراب تو بودم تو اما ندیدی.به رویات رسیدم تو 
از من بریدی.اگه الیقت بودم و تو ندیدی.حاللی برو به خوشیهات رسیدی.تو 

شتم.نترس از زمونه اگه برنگ شق نبودی من از تو گذ و شتم.نگاه کن منو از تعا
من دلیورم.دارم مثل تو از چشمممات می برم.ببر رد پاهاتو از خاطره ام.ندیدی 
منو غصممه اتو می خورم. گاه کن منو از تو من دلیورم.دارم مثل تو از چشممات 
به  ندیدی منو غصمممه اتو می خورم.هنوزم  خاطره ام. هاتو از  پا می برم.ببر رد 

ترانه تمامب بهونه اس.بفهمی هنوزم به  یادت شممبام عاشممقانه اس.بدون این
فکرت اسممیرم.ازت دلیورم اما بی تو میمیرم.تو راحت گذشممتی از احسمماس 
پاکم.نفهمیدی یه عاشممق سممینه چاکم.می دونم واسممت حال و روز من خنده 

 داره.ولی جون تو این دلم غصه داره.
 امیر واقعا صدای قشنگی داشت.میصوصا با این اهنگه خوب می شد.

ب ت من شمممد:هنوز همونم.هنوزم گریه هام بی صمممداس.تو همونی اونی که نو
واسممه من یه اشممتباهس.من بودم کسممی که به خاطرت کشممید کنار.از رو عمد 
شو به زیر پات.من هنوز همونم.همونی که به خاطرت تو رو  شتی قل*ب* گذا
همه در اومد.من هنوز همونم.اونی که زندگیشو داده پای تو من بودم.من همون 

 دیوونه ام که هنوز دارم به عشق تو می خونم.
بازی تموم شممد.خسممته و کوفته خواسممتیم بریم.امیر دسممت رویا رو گرفت و 
رفتن...قرار شممد اونا خودشممون برن.رونان و آندره و سممیما و سممامان هم رفتن 
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شهربازی که من اصال حوصله نداشتم.این وس  فق  آرتمن خان می خواست 
 بره...

ونان بیییال شممو...خودم فردا میارمتون شممهربازی با حسمماب با اخم گفتم:ر
 خودمم...بیاین االن بریم.

رونان دسممت سممامان رو گرفت و گفت:خوب تو هم بیا...مگه چند بار بیکار 
 میشیم؟

زیر لب یه لعنتی گفتم.اونا دور شممدن و آرتمن با یه نسممت خاص به کاپوت 
شینب تکیه داده بود و با لبیند نکوند نگاهم ست؟!امکان  ما شک می کرد.بازم 

نداشت.همب متنار بودم که تعارز کنه ولی زهی خیال باطل!..منم دستام رو 
حلقه کردم و با اخم نگاهب کردم.ابرو باال انداخت.پوزخند زد و سوار ماشین 
شد.ماشین رو روشن کرد.جهنم و غرور...من اینجا تنها بمونم که چی؟! پریدم 

 مت من رو هم برسون!تو ماشین و تند گفتم:بی زح
 نیشیند زد و گفت:رو رو برم!سن  پا جلوی تو باید با لن  بندری بر*ق*صه!

شتباه  سفانه اون یه لبیند پیروزمندانه زد و ا شه ولی متا شو ندادم تا کنف ب جواب
برداشت کرد.به این مناور که من جوابی تو آستین ندارم.آهن  هم که نذاشت 

 مردک لوس ُنُنر...
یا ل*ب*م رو  با زبون خیس کردم.حرز رو تو دهنم مز مزه کردم و گفتم:تو رو

 رو دوست داری،درسته؟
 دنده رو با مشت جا به جا کرد و گفت:نه!
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ستب داری!معلوم  صادق باو!تو دو شتم و به نیم رخب نگاه کردم و گفتم: برگ
شیدنات هم  ست داری و این عقب ک سه رویاس!تو اونو خیلی دو بود آهن  وا

ستت ت*ی*ا*ن*ت کنی و رفاقت به خاطر ا ست..اینکه نمییوای به دو میررایا
چندین ساله اتون رو زیر سوال ببری..ت..تو داری تو عالقه ات جا می زنی!در 

 برابر امیررایا سوسد شدی،کم اوردی ،قبول کن!
 با عربده گفت:خفه شو!وقتی چیزی نمی دونی زر نزن!
یدم:چرا داری از زیرو در میری ها؟تو اونو دوسمممت من هم جیغ کشمم ؟

 داری،بهت نمیاد کمتر از امیر دوستب داشته باشی!
ماشین رو کنار زد و با اخم نگاهم کرد.نفسی عمیق کشید و گفت:ها؟چی گیر 

 تو میاد؟
غریدم:این وس  چیزی گیر من نمیاد...واسه تو میگم نفهم!شاید رویا دوست 

ولی عشممق و داشممته باشممه!هوم؟!چرا عقب کشممیدی؟چون امیر دوسممتب داره؟
 احساست مهمه یا رفاقتت با امیر؟

به رفیق رو خ   ما دور خنجر زدن  خانوم!تو دفتر  نه  فت: ند زد و آروم گ پوزخ
شتن من فق  به  شتن یا ندا ست دا شتن،دورو خودکار قرمزه!دوما دو قرمز گذا

 یه نفر مربوطه،خود رویا...فهمیدی؟به تو هیک دخلی نداره!
که  مممایف شممم نداختم و سمموختم...آره از این باال ا دم.ابروی راسممتم رو 

س  هیچی به من نمیرسه!ولی بهتره  ستب داری یا نداری،این و گفتم:جهنم!دو
 بدونی رویا خواهر...

حرز  تو دهنم ماسممید.اون بی لیاقت می دونسمممت خنجر زدن به رفیق خ  
قرمزه ولی من داشتم ت*ی*ا*ن*ت می کردم...رویا شاید نمی خواست آرتمن 
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نمی خواست بفهمه که خواهِر همونیه که االن .... متعجب نگاهم بفهمه!شاید 
کرد.عربده کشیدم:خواهره منه!مطم ن باو اونقدری هم عاشق امیر هست که 
نیم نگاهی هم بهت نکنه!..رویا عاشممق امیره...تو هم تو درد عشممق یه طرفه ی 

 خودت بمیر!
نم م!همین که مطم پریدم پائین...دیگه نزدیکای خونه بودم...همینو می خواست

شم آرتمن رویا رو دوست داره!درسته که سرو ته حرفهام به همدیگه نمی خورد 
ولی مهم نیسممت!مهم اینه که من باید این رویا خانوم رو روشممن کنم.ولی من 
یا  یده  بازی م نه...هنوزم داره اونو  یا  یا امیر رو می خواد  هنوزم نمی دونم رو

سرم رو نگاه کردم شت  شتم پ س ولیت!!کاو همون نه!برگ .رفته بود!مردک بی م
 موقف هم پیاده میومدم،درسته راهب زیاد بود ولی خب می صرفید!

*** 
سه روز که نه! یه هفته  شته بود.دو  سه روزی از اون ماجرای بیرون رفتن گذ دو 
سیما نمره بده ولی اون  ستاد فتاحی بودیم تا به  شد تقریبا..االن دنبال ا ای می 

 است ما رو نگاه می کرد.کالفه گفتم:سیما بیا بریم...بی شعور مثل م
 دستی توی هوا تکون داد و گفت:خب تو برو...

 باشه.-
 دستم رو کشید و گفت:نامرد کجا؟

 برم دیگه..خودت نمره اتو بگیر!-
اخم کرد و آروم گفت:کثافت عو ممی...برو نمی خوام اصممال ببینمت!خودتم 

 تنها برم خونه!
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م.باور نمی کرد انقدر کله شممق بازی درارم که برم ولی سممری تکون دادم و رفت
که امروز کالس  یا هم  گه! رو ید داره چی می ید می فهم با خوب خودو 
داشممت.راه افتادم و از دانشممگاه خارج شممدم.امروز به قول رویا تیو َبتَمنی زده 
شم،نه! امروز این  شکی بلو شکی...نه که بگم فازم اومد م شکی اندر م بودم.م

تم اومد.صممدای بوق ممتد یه ماشممین باع  شممد برگردم.با دیدن یه مانتو دسمم
ماشممین مشممکی یه کم تعجب کردم ولی بعد به این نتیجه رسممیدم:مگه هر کی 

 سیبیل داره بابای منه؟! اینبار صدای خوِد شیص اومد:پگاه...ِهی پگاه....
 برگشتم سمتب..آرتمن بود.گفتم:هی به خودت بی شیصیت!

 ئید دوشیزه خانوم.خندید و گفت:بفرما
رفتم نشمسمتم.نشمسمتم تا بفهمه برام مهم نبود.هفته ی پیب برام مهم نبود...نه 

 نبود!و این باید ثابت می شد!
 ازم دلیوری؟-

 برگشتم سمتب و گفتم:باید باشم!؟
 شونه باال انداخت و ماشین رو راه انداخت.اخم کردم و گفتم:کجا؟

 می خوام با هم حرز بزنیم.-
 ت ندارم.حرفی باها-
 حرفهای منو بشنو.-
من هیک وقت حرفهای یه ترسممو رو نشممنیدم.من حرفهای یه قوی و نترس رو -

گوو میدم.من آدمهای جاه طلب رو تائید می کنم نه اونا که به خواسته هاشون 
 پشت می کنن!نه..بزن کنار پیاده شم.
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ه میگی بزد کنار و قفل مرکز ی رو فعال کرد.نگاهم کرد و گفت:من نمی دونم!
شتباه  شکل دل منه که ا صال رویا منو قبول می کنه؟این م شت کنم و...ا امیر پ
عاشممق کسممی شممد که خواسممتنب خیال محال و فکر کردن بهب شممکسممتن 

 غروره!می فهمی همب مسیره اس!
 رویا یا امیررایا؟-

 متحیر خندید و گفت:چی؟
ش شون رو بی شماو:امیررایا یا رویا؟کدوم شدم توی چ سکالفه براق  ت تر دو

 داری؟کدومشون رو می خوای؟یا امیررایا یا رویا...
عصبی گفت:یعنی چی؟من یه سال و نیمم نیست رویا رو می شناسم...من با 
امیررایا بزرا  شممدم...تموم روزها کنارم بوده! تموم سممیتی ها رو با هم کنار 

من  هزدیم.عالقه ی من به امیررایا توی دوستیمون خالصه نمیشه!بابای اون واس
پدری کرده درک میکنی؟اون وقت نمد دون رو بشممکونم؟به خاطر چی؟به 
خاطر دختری که تنها چیزی که ازو می دونم اسمممشممه و شممهری که توو 
زندگی می کنه!دختری که امیررایا رو می خواد و من رو فق  به عنوان یه دوست 

 اصال می دونه،یه دوست ساده!رویا اصال فکر نمی کنه که شاید من بیوامب!
به فرض که امیر رو زدم کنار،رویا منو می خواد؟رویا امیررایا رو دوست داره نه 

 منو!تو چی میگی؟
من چی میگم؟تو چی میگی؟تکلیفت با خودت روشنه؟رویا رو می خوای و -

 نشستی و نگاهب می کنی؟که چی؟نکنه می خوای رویا پا پیب بزاره؟
 متعجب گفت:مگه..مگه..اونم...
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ونی ام...گند زدم! نفس کشممیدم و گفتم:ببین آرتمن...مناورمو زدم توی پیشمم
ستی  ست اال همون دو سمت تو نی سی از طرز رویا  شتباه فهمیدی..هیک ح ا
یا...مطم نم اونقدری می  به رو سممماده!.من میگم تو حرفتو بزن!واگذارو کن 

 خوایب که درگیر غرورت نباشی...
 رفها رو می زنی؟آروم گفت:تو چرا داری کمکم می کنی؟چرا این ح

به چشمممهاو خیره شممدم تا فکر نکنه دارم دروغ میگم:ببین اینا رو میگم که 
زمانی شممرمنده ی وجدانت نشممی...زمانی نگی شمماید اگه من قدم پیب می 
یا رو داشممتم.دارم میگم که  ممرر نکنی! حرفتو بزن! با اینکه  ذاشممتم االن رو

 و بزن.مطم ن باو امیر بفهمه سرت روی تنته!ولی حرفت ر
 خواستم پیاده شم که صداو به گوشم رسید:بمون تا برسونمت!

با خودت فکر کن!هرچی بود و هسمممت رو مرور  نه  یاده شمممدم و گفتم: پ
 کن!خداحافظ.

پیاده شممدم.راهم رو در پیب گرفتم.بهب گفتم شمماید رویا امیر رو نیواسمت و 
ویه ای نگاه اون وقت سممر آرتمن بی کاله می موند...شمماید اگه آرتمن از هر زا

کنه،چه االن چه بعدها،فکر کنه که من در حقب لطف کردم ولی نمی فهمه 
که من از دارودسته ی گرا هام. از همونایی که همدست رویاست!شیصیت 
من و رویا بد توی هم پیک خورده اسممت و هر دومون َبد گرگیم،َبد پلیدیم!الزم 

شکوند حت سی که غرور من رو  ست کارم دلیل بیواد.ک سته تالفینی ب ی ناخوا
براو گرون تموم میشه.. آت از بد بودن!من گرا در لباس میب نیستم،من خوِد 

 خوِد گرگم!بی رودروایستی...گرا!.
 *رویا*
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 دستب دور شونه ام حلقه شد.متحیر گفتم:نه شوخی میکنی؟
 سرو رو گذاشت روی شونه ام و گفت:اوهوم شوخی می کنم!

 و گفتم:بی مزه! سرو رو از روی شونه ام برداشتم
 سمج سرو رو روی شونه ام گذاشت و گفت:تو بامزه..

 ترسوندیم روانی...راستممممی،بابات خوبه؟مامانت چی؟-
مامانم ازت - همچین گفتی راسممتی گفتم حاال چی می خوای بگی...خوبن!

سم تو میاد یاِد  ستی! بابا هم که تا ا خوشب اومده...کلید کرده دختر خوبی ه
 به من چو نگاه میکنه! رادمنب میوفته

 وای از دست تو امیر!بابات حتما از من بدو میاد!-
 خندید و گفت:نترس!ببین پسرو چقدر عاشق شده بیییال میشه!

 امیممممممممممممر...-
مگه غیر از اینه؟! رویا اصال شاید نتونی درک کنی چقدر دوست دارم...اولین -

 باره همچین از یه دختر خوشم اومده!
داغ شممدم از عذاب وجدان.رویا رو کشممتم،شممدم همون رویای قوی و باز هم 

 گفتم:منم دوست دارم.
 سکوت طوالنی رو شکوندم و گفتم:از خودت بگو بازم...

سممرو رو برداشممت و حاال سممر من روی شممونه ی اون بود.بعضممی وقتا از 
 خاطراتب می گفت.

س- شدم که دخوب از رفاقتم با آرتمن میگم برات...من وقتی با آرتمن دو ه ت 
سممالب بود.میدیدمب توی مدرسممه ولی یه سممری اتفاقی داشممتم با چند تا از 
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پسرها دعوا می کردم که کفشهام داغون شد!کرم داشتم بهشون گفتم گاملوهای 
 جا شاملو 

و اونا هم افتادن به جونم...بعدو هم واسمممه اینکه مامانم نفهمه بردمشممون 
و بعد از چند دقیقه من آرتمن رو کفاشممی..یه مرد پیر شمماگردو رو صممدا زد 

دیدم.صورت روشنب بین سیاهی های واکس پنهان مونده بود.یه چرم و سوزن 
بزرا دستب بود.یه بلوز کهنه ی قهوه ای تنب بود با شلوار های راحتی آبی،از 
شه  شت.تد تد ثانیه های اون روز یادمه..باورت می شیر دا شم اونا که عکس 

شته و من هنوز غم  شمهای آرتمن یادمه؟هنوز یادمه غرورو چقدر گذ توی چ
جلوم شممکسمممت ولی گریه نکرد.چشممم ازم گرفت و به جاو کفشممهام رو 
گرفت.نگاهم دنبالب بود.توی ذهنم نمی گنجید که پسممری همسممن من کار 
کنه...کفشممها رو داد دسممتم و رفت تو اتاقد...دلم گرفت و شممکسممت..رفتم و 

یه هفته آرتمن از ک تا  بدو کلی فکر کردم. ید ازم  نار منم رد نمی شمممد.شممما
صمیم گرفتم برم  صه منم ت میومد.من با خودم فکر کردم،به درو دیوار زدم،خال
کنارو کار کنم.خوشممم ازو اومد.از خودم خجالت کشممیدم که هر چی می 
شدم.آرتمن که  شلول به کار  صرار به کفاو اونجا م شتم!رفتم و با ا ستم دا خوا

س های کهنه و جارو به دست خشکب زد.پرسید رسید با دیدن من توی اون لبا
باهام سممرسممنگین  تو اینجا چیکار میکنی و من تنها گفتم کار میکنم...بازم 
بود.فق  بهم میگفت که چطور کفب تعمیر میکنن..خالصمممه من اونجا کار 
سرت! انقدر من و آرتمن  شنیدم و از اهورا خاک تو  میکردم و از بابا آفرین می 

سرد بودیم ک شدیم و باهم  صمیمی  سردی با هم  شدت  شدیم.از  ه باهم گرم 
اونم گفت از زندگیب..از مشکالتب..از همه چی!منم برای خودم درد ساختم 
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و گفتم..دروغ نگفتم،حتی یه کلمه ولی همه چی رو براو نگفتم.منو یه بار برد 
خونه اشممون.مامانب یه خانوم خیلی مهربون بود.یه خونه ی کوچید و فندقی 

..اون روز سر من زخم شده بود و مامانب درمونم کرد.نمی دونم چقدر داشتن.
با هم صمیمی بودیم و رفت و آمد داشتیم.تا اینکه من شد شونزده سالم و قرار 
سیده بودم،چون تا حاال اون فکر میکرد من  شد آرتمن بیاد خونمون..خیلی تر

باور نمی کرد این عمارت بزرا ما  یکی ام عین خودو! اون اومد و  خونه ی 
شه و  سترس براو گفتم از اینکه من اینا رو گفتم تا اون آروم با شه! با ترس و ا با
این حرفها هم بیاطر خودو بوده!ب*غ*لم گرفت و کلی گریه کرد. نمیدونی 
شه،درک کرد که  شدم که اون بزرا تر از اون بود که منو نبی شحال  چقدر خو

رد و گفت که من ته رفاقتم که برای دوسممتی باهاو مجبور بودم! ازم تشممکر ک
بیاطرو توی اون کفاشممی کار کردم.البته اون کفاشممی هم برای من یادآور 
تجارب زیادی بود.من اونجا سیتی کشیدم،فهمیدم،خوابیدم و خالصه خیلی 
چیز..از اون به بعد بهتر شممد،با اینکه آرتمن اصممال دوسممت نداشممت اما بابا تا 

بابا بهب گفت که اون پسممرشممه و بابا هم حدودی زیر بال و پرشممون رو گرفت.
جای باباو!اون خونه ای که تو دیدی و شممرکت آرتمن همه مال خودشمممه!با 
با کمکب کرد.لطفب رو دریغ  با حد همون  با هم در  با مت خودو و  زح
نکرد.آرتمن بیشممتر از اون که پول بیواد حمایت بابا می خواسممت که بابا دریغ 

ید و پوک آرتمن  مام ج رو می دونم و اونم همین طور...چیزی نکرد.من ت
نیست که آرتمن ندونه!من آرتمن رو مثل اهورا دوست دارم...عین برادر حقیقی 
شتر از اینا رویا...تا تهب باهاو  شتر از اینا مهمه!بی سه من بی خودم! آرتمن وا
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هسممتم،تا تهب!رفاقت آرتمن با من،واسمممه من مقدس تر از تموم قسمممهای 
 دنیاس!

تا این حد آرتمن رو دوسمممت داشممته وای امیر..- .هیک وقت فکر نمی کردم 
 باشی..فکر می کردم برات صمیمی باشه تا همین حد!

 بیشتر هم تازه...خیلی دوستب دارم!-
سه منم پگاه  شونه او جا به جا کردم و گفتم:مثل من و پگاه...وا سرم رو روی 

 عشقه!عشق!
 من عشق نیستم؟نگاهم کرد و مثل پسربچه های تیس گفت:پس من چی؟

جمف کن قیافتو!بهت میاد بچگیا خیلی ننر بوده باشی...فکر کنم کفاو بودنه -
 بیشتر بهت میومدا..راستی امیررایا...

 امیر:چیه؟بازم که نمی خوای حرز الکی بزنی؟
شیدم و رو به روو معلق گرفتم و گفتم:ببین این  شم رو بیرون ک شدم و کف خم 

 و می ب*و*سه آقای کفاو مهربون!پاشنه او یه کم لقه!دست خودت
با اخم و خنده ب*غ*لم گرفت و گفت:دیوونه!حاال من یه چیز گفتما....آرتمن 

 بعد این همه سال یه بار تو سرم نزد که کفاشما...اونوقت تو...!
شونه باال انداختم و گفتم:چون خودشم کفاو بوده..حاال جدی کارتون خوب 

 نی؟بود؟االن می تونی کفب منو درست ک
که بود ولی نمی تونم کفب تو رو درسمممت کنم!خیر سممرم من االن - خوب 

 دندونلزشکما...
 دهنم رو کج کردم و گفتم:فعال که نشدی!

 به ساعت نگاه کردم و گفتم:مهمونی دیر نشه آقا...
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 زد توی پیشونیب و گفت:ای وای...
 متعجب گفتم:مگه لو رفت رمز وای فای؟

 ت!مامان منو میکشه.لوس شعر میگی؟بدو تا برسونم-
بعد هم من بلند شدم و رفتیم.من رو رسوند و خودو هم رفت مهمونی...امروز 

 هم یه ورق از دفتر زندگیم پر شد!
 *آرتمن*

کنار هم نشمسمتیم و اون منتاره تا شمرود کنم...کالفه میگه:نمی خوای چیزی 
 بگی؟

شر میگم:انقدر حرز نزن االن  همه چیز یادم سرم رو بلند میکنم و با اخم و ت
 میره!

ست که  سیره ا شن کرد و گفت:منو بگو...آقا حرفب انقدر م شیب رو رو گو
 یادو میره!

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:خوب باشه میگم!
طل خودت  ته منو مع به سمممالمتی...نیم سممماع فت: ند زد و گ نیشمممی

 کردی!خب،گوو میدم!
 نگاهب کردم و تند گفتم:دوست دارم!

 هان؟-
 نگاهب و گفتم:دوست دارم. خیره شدم توی

 لبیندی زد و گفت:خوب منم دوست دارم.همینو خواستی بگی؟
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جب  حال و متع یا رو بهم دادن.خوشمم مام دن اه حس کردم ت یه لح یعنی 
 پرسیدم:راست میگی؟

ستیم و منم  صل گفت:مناورم اینه ما با هم دو ستا یه لحاه نگاهم کرد و بعد م
دارم.نمی دونم تو مناورت چیه؟!  تو رو اندازه ی یه دوسممت معمولی دوسممت

 ولی من...
ست  ست دارم،نه به عنوان یه دو س  حرفب و گفتم:ولی من خیلی دو پریدم و
معمولی..به عنوان عشقم!من همون روزی که زن  زدی گفتی بیا امیر تصادز 

 کرده ازت خوشم اومد.کم کم از همه ی اخالقات خوشم اومد و حاال...
درسته چی غل !من اومدم حرفمو بزنم.نزارو پای کالفه گفتم:نمی دونم چی 

یت و دوسمممت  مالک نه و  پای حس مردا یا!بزارو  به امیررا ت*ی*ا*ن*ت 
 داشتنم.!من اومدم حرفمو بزنم و واگذارو کنم به خودت!

ناراحت  که مسمملما  نه  به تو؟اگه بگم  ملرور گفت:یعنی چی؟من چی بگم 
صال از ذهنت خطور ن شی و اگه بگم آره هم...ا می کنه که این دختره از اون می

قدر در حقب لطف کرده ت*ی*ا*ن*ت  که این یا  به امیررا یاس و  یابون خ
 میکنه؟به روم نمیاری؟

مت...دوسمممت  با اون بود ولی من می خواسممتمب.گفتم:من مییوا حق 
پازل رو می چینم که تو هم منو دوسمممت  دارم!مطم ن باو اینجور توی ذهنم 

 ن*ت میکنی!داری نه اینکه به امیر ت*ی*ا*
 دوباره با همون لحن کوبنده گفت:یعنی واقعیت رو نادیده می گیری؟
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گاهم رو بهب دوختم ولی اون هنوزم  نابودی من داشمممت.ن امروز سممعی در 
چشممماو ملرور و بی رن  بود.سممعی کردم خودم رو نبازم.آروم و شمممرده 

 گفتم:واقعیت چیه؟تو بگو رویا...
من یا تو داریم به امیررایا ت*ی*ا*ن*ت  خودو رو جلو کشید و گفت:اینکه یا

به  هادت هر دو ت*ی*ا*ن*ت  هاد تو و قبول کردن پیشمممن میکنیم.پیشمممن
ته!مطم ن  یه بیب از واقعی نه که من و تو داریم امیر رو....این  امیره!واقعیت ای

 باو بقیب از این بدتره!
 ملموم و نا امید گفتم:پس من چی؟تکلیف من چیه؟

 فراموشم کن!-
 دم و سرم رو بلند کردم و اینبار مطم ن گفتم:امکان نداره،نمی تونم!خیره ش

 می تونی...-
 نه!-

 نگاهم کرد  و گفت:من رو بیشتر دوست داری یا امیر رو؟
که جوابی براو  که نمی خواسممتم بهب فکر کنم.همونی  و این همونی بود 

ست و منجی من بود.ام سرم رو پائین انداختم.امیر؟برادر و دو شتم. ل یر مثندا
 اسمب واسه من شاه بود.مقدس..امیر!

رویا گفت:امیر یا من؟نگو که نمی دونی!ته این پیشممنهاد تو همینه!البته اینو من 
سوال میکنم!امیر یا من؟کدوممون رو  شه!من  میگم که پیشنهادت پشتب قایم 
 مییوای؟و اینو بدون که هر دو تا رو نمی تونی انتیاب کنی چون فرض محاله!
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شت تا اینکه رویا سرم رو  شتم.نمی دونم چقدر همینطور گذ ساعدم گذا روی 
 به حرز اومد.

تکلیفت همینه!مبهوت موندن بین دورراهی!کدومشممون؟منو مییوای یا امیر -
شنهادت مطم ن  شتنت توهین نمی کنم ولی تو حتی از پی ست دا رو ؟من به دو

 نیستی!انتیاب کن آرتمن!.پیشنهادت رو پس میگیری یا نه؟
عمیقی کشیدم و سرم رو بلند کردم.نفسی کشیدم دوباره تا ناراحتیم بروز  نفس

 نکنه ولی نشد:
شتنم.من نمی تونم امیررایا رو - ست دا شتباه بود حتی دو برو رویا...همه چیز ا

پس بزنم چون نصممف منه،بعد مادرم اون همه کس منه!می خواسممتم تو جای 
نمی تونه واسممه من امیر  امیر رو بگیری ولی اصممال حواسممم نبود که هیچکس

باشه!.دوست داشتن من اشتباه بود.ولی فق  یه چیز می خوام!به دوست داشتنم 
شد نکن!.من تو رو دوست دارم،خیلی زیاد ولی کسی واسه من امیر نمی شه 
یا ولی یادت بمونه آرتمن  و اگه تو میومدی جای امیر،آخِر نارو زدن بود.برو رو

تی بلندی های زندگی امونب نداد.من داشتم دوست داشت خیلی زیاد ولی پس
 به امیر خنجر می زدم.از خودم متنفرم!

دسممت گذاشممت روی دسممتم و گفت:نه آرتمن!.از خودت متنفر نباو چون تو 
ست داره جای برادرو.منم هیچوقت  شتی...اون تو رو خیلی دو امیر رو نگه دا

ا ودِن من رو بچیزی نمی گم چون دیدم که پشیمون شدی!میدونم سیته ولی نب
ست دادی  شدی و حرص خوردی که من رو از د صبی  امیر پر کن..هر وقت ع
و به دست نیووردی ، اینو با خودت تکرار کن که برادرت،دوستت و دومین فرد 

 زندگیت رو از دست ندادی! امیر ارزشمند تر از این حرفاس!
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 صدام رو به زحمت بیرون فرستادم:پس خواهشم چی شد؟
آرامب گفت:قول میدم.تا ابد یادم میمونه که یه مرد واقعی دوسممتم با لبیند و 

 داشت!.خداحافظ آرتمن.موفق باشی! 
رفت.شممماید عمق خواسممته ام این بود که یه بار ب*غ*لب بگیرم ولی...می 
ستنب..آرزم  سلول های قل*ب*م می خوا ستمب با تموم وجود.تد تد  خوا

شد تق شتنی بود.قل*ب*م بود.تمام وجودم!!!چرا این  ست دا دیرم؟یه دختر دو
شه؟مال من  شم؟متعلق به من با شته با شد رویا رو دا ست دادم!نمی  رو از د

 باشه؟رویا،واقعا واسه من رویا شد!.شد یه رویای محال!
ست  ستت و دومین فرد زندگیت رو از د شد. "برادرت،دو حرز رویا برام مرور 

 ندادی! امیر ارزشمند تر از این حرفاس!"
 ودم مرور کردم:امیر ارزشمند تر از این حرفاس!زیر لب با خ

 -چند وقت بعد  -
 *رویا*

دنیای من سممیاهه...شممیطونی..اهریمنی..دور و ور من شممیطون می چرخه نه 
تار بود!.امروز کثیف  یاه بود،گرد و خاک بود،ابری بود، فرشممته...این روز سمم

ز خیلی بود!کثیف...همون روزی که زندگی و رویای جدیدی متولد شممد! امرو
کثیف بود و هسمممت! امروز یه روز ابدیه!ولی خیلی سممیاهه...حس میکنم که 

 اهریمن دومم...امروز فق  کثیفی بود،پلشتی...امروز روِز رو کردن رویا بود!
یای  یاد و میمیره و رو به صمممدا درم پاک  یای  ناقوس مرا رو که  همین روزی 

 جدید دنیا میاد...همین روز!آره امروز!
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یا. پاکی...و خداحافظ رو .خداحافظ این دنیای سممفید..خداحافظ خوبی و 
 سالم به دورویی و عو ی بودن!

دستب رو از حرص مشت کرده بود.داشت آتیب می رفت.حق داشت.زیر بار 
شکنه و این  شه آخرو غرور آدم ملرور می  عذاب وجدان و غرورو بود! همی

 ی آخر این بازی قانون دنیاس! اما اون هنوزم تو قالب غرور حرص می خورد.ول
بار برا برنده دسممتم بود ولی نمی دونم چرا همه چیز رو  برنده من بودم!.این 

 خاکستری میدیدم.چرا از شادی توی پوست 
خودم نمی گنجیدم.چون خودمم می دونسممتم اوج بی مروتی و نامردی همین 
جاییه که من وایسممادم!به چه قیمتی؟می صممرفه برام! آره..ابراز عشممق من فرق 

 کنه!می
 با صدایی که سعی در حفظ غرور داشت،گفت:چی می خوای؟

لب باز کردم اما سرو رو بلند کرد و گفت:چی می خوای از جونم؟دختر چی 
ستی؟از همون روز مهمونی که دیدمت یه چیزی ته  صال تو کی ه می خوای؟ا
دلم زن  زد!.چرا؟ها؟چی بهت می ماسممه؟چی انقدر ارزشمممنده که مثل یه 

 به زندگیم؟هوم؟چی؟بیتد افتادی 
آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:اونب واسممه من مهمه نه تو!)صممدام رو کنترل 

 کردم و زل زدم تو برقهای نفرت و گفتم( با من ازدواج کن!
فق  برای چند ثانیه مات من شممد ولی بعدو اخم کرد و گفت:چی؟شمموخی 

 میکنی دیگه!
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! این پیشممنهاد منه،می منم اخم کردم و گفتم:نییر!هیک شمموخی باهات ندارم
تونی قبول نکنی!ولی دیگه مقصممر رییته شممدن آبروت خودتی!حاال دیگه بقیه 

 او با خودت!
 نگاهم کرد و گفت:پس امیر چی؟تو که مثال نامزد امیررایا بودی!

 َاکه...از مو عم عقب نشینی نکردم و گفتم:اون فق  یه دروغ ساده بود!
شد و زل زد تو چشمام و با نفرت گفت:پس بلند شدم که اون زودتر از من بلند 

از اوناشممی!واقعا متاسممفم برای خودم که اجازه دادم همچین آدمی تو زندگیم پا 
 بذاره!امیر رو هم تیغ زدی و حاال هم افتادی به زندگی من!.

پوزخند زدم و گفتم:نه دیگه! االن هر دوتامون عین همیم!تازه منم شدم عین تو! 
 کب،اوکی؟واسه من جانماز آب ن

کیفب رو برداشت که دستم رو گذاشتم روو.ملرور گفتم:تا امشب!هدز من 
 از صبا  فردا رو تو تعیین میکنی! برم همدان یا ...

 دهنتو ببند!-
کدوم  له؟ جان!فکر کن!ببین چی معقو یا ند زدم و گفتم:حرص نیور ارم لبی

 ارزشمندتره؟
یدم.تمومب یه نفس عمیق کشمم کافی شممماپ بیرون رفتم و  تازه  از  نه  کردم؟

شممروعب کرده بودم.توی تصمممیمم مصمممم بودم،خیلی هم مصمممم!تردید 
شمم میومد..تقدیر رو برای خودم،اونجور  سیاه به چ شتم ولی امروز خیلی  ندا
که دوست دارم رقم می زنم.من تقدیرم رو می سازم،منتارو نمی مونم! جایی 

شکی  ه و من در اینقرار میگیرم که تقدیرم مطابق میلم باشه!سرنوشت ساختنی
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ندارم.با دیدن ماشین رو به روم،تمام خوشیم دود شد و یخ بستم.آودی مشکی 
ست خودم  شدم..د تد بوق زد.آت که با دیدن امیررایا یهو از این رو به اون رو 

 نبود!رفتم سمتب و در ماشین رو باز کردم و نشستم.
 به رویا...-

 یکار میکنی؟همونطور که نفس نفس میزدم گفتم:تو اینجا چ
فاوت  ماو،اوج حرصممب بود.بی ت گاهم کرد و این آرامب توی چشمم ن

 گفت:اومده بودم ببینمت!نمی دونستم قرار داری!
 زل زدم به نگاهب و گفتم:قرار؟نه!عیند آفتابیم جا مونده بود اومدم ببرمب!

ارمیا بیرون اومد.امیر که داشت ماشین رو روشن می کرد سرو رو باال اورد و 
سرو رو تکون داد.امیر اخم نگاهب  به نگاه ارمیا افتاد.ارمیا به من نگاه کرد و 

 کرد و گفت:که اومده بودی ببینی عینکتو برداری؟
 با خشم نگاهب کردم و گفتم:شد داری بهم؟

نه ندارم.فق  برام سممواله چرا باید نگاهت کنه و برات سممر تکون بده اونم با -
 خشم...نکنه یهویی دیدتت؟ها؟

سرم باید آر ستاِن من با امیر نبود ولی باید آرومب می کردم. ومب میکردم.ته دا
 رو پائین انداختم و گفتم:

 ازم خواستگاری کرد،واسه داداشب ولی من ردو کردم.اونم رفت!همین...-
 و تو چی گفتی؟-
 گفتم من با امیر دوستم و اصال قصدی واسه ازدواج ندارم.-

ردم...احسممماس عذاب به جونم ب*غ*لم کرد.ازم معذرت خواسمممت و من مُ 
افتاد.از آغوشممب آروم بیرون اومدم چون می دونسممتم این آغوو دیگه مال من 
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ستری های چشماو زل  شتم.به خاک ست!.دیگه توو احساس ا*ن*ا*ه دا نی
زدم و فق  حس پشیمونی و عذاب وجدان تموم سر تا پام رو گرفت.کاو امیر 

 م به ساِز بیییالی!تو بازیم نبود.رویای پلید بیدار شد و زد
 چه دیر یا زود باید بگم بهب.نه؟باید متقاعدو کنم ولی....

 *تارا*
با لباس سیاه بین مردم می گشتم.تسلیت هاشون به قل*ب*م نمی رسید چون 
شدم  ستون بود که  ستون بود مثال...تاب اون غمگین تر بود.هوا گرم بود.خب،تاب

حرز و حدیثها رو به جون خریدم خانوم این خونه؟آره؟.تابسممتون بود که تمام 
شدن و اومدنم  ستون بود که خدمتکارا جلوم خم  شدم خانوم بزرا خونه؟تاب و 
رو به خونه تبرید گفتن؟تابسممتون بود که به عشممقم رسممیدم؟تابسممتون بود که 

 ساالرخان...
شیرینی خم  شید ولی جلوی این گروه مگس دور  شدم.قل*ب*م تیر ک متوقف 

زن خان بزرا، نمیشممکنه...ولی!دریغ که زن سمماالر  نشممدم،باید می دیدن که
خان،خانوم این خونه،داره نابود میشمه و شمده!داره ذره ذره از نبود حامی و تکیه 

 گاهب آب میشه!آت،ساالر خان!
با ورود کسممی به سممالن،صممدای همهمه و موج تسمملیت دوباره از سممر گرفته 

لندتر ه ی سیاه به نارم بشد.برگشتم و نگاهم به قامت بلندی افتاد که توی جام
رسممید.بین جمعیت حرکت می کرد و همه با احترام به او تسمملیت میگفتند.من 
مات روی هشتمین پله ی اشرافی ایستاده بودم.جایی که واسه اولین بار آرتمن 
رو دیدم و اون زل زد توی چشمممام و گفت چشمممات خیلی بدرنگه.تنها حرفی 
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ی آرتمن احوالب رو میلرسید.هنوزم که گفت.ساالرخان خوشحال می شد وقت
یادمه روزهایی که آرتمن میومد از همیشمممه بهتر بود.برام میگفت که این جور 
عذاب وجدانب کم رن  تر میشه...ساالرخان کجایی؟من واقعا بهب احتیاج 

 داشتم...
 سمانه صدام زد:خانوم...خانوم...یزدان خان بیدار شدن.

ل باز کردم.صمممدای نگاهم رو از آرتمن گرفتم و از پ تاق رو  باال رفتم.در ا ه ها 
نوزادی میومد که فق  یه ماه حق داشتن پدر رو داشت.نوزادی که حاال بی پدر 
 بود.نوزادی که حاال سایه ی یه خان رو توی زندگیب کم داشت.نوزادی که ....
اشممکام جون گرفتن و سممرازیر شممد.به سمممت تیت رفتم و یزدان رو بیرون 

شردمب.آرومتر شد ولی هنوزم شیر می خواست.یزدان بیچاره اوردم.به خودم ف
ی من چهار روز بود که از مکیدن شممیر مادر محروم شممده بود.مادری که مثل 
سم  ستوار نبود.لبا صه ها مثل کوه ا ستانا نبود.مادری که مثل ق مادرهای توی دا

شکام رو پاک کنم و اونا  ستم ا شیدم و یزدان آروم گرفت.نمی تون م هرو باال ک
مثل بارون روی گونه ی پسممرم می رییتن...چرا باید مرِد نا مردی مثل آرتمن 
ساالر خان باید  ساالر خان بره؟چرا خاک  زنده بمونه ولی مرد جوانمردی مثل 
بشمممه عمر آرتمن؟! اون نامرد برای چیز دیگه ای اومده...امروز هفت روزه که 

تاز ه اومده..و این یعنی مهر من بیوه و تنها و بی حامی شمممدم و اون بی وجود 
اثبات دلیل حضور آرتمن!.ساالر خان نیست...منم که تنها...پدر و مادرمم که 
نیسممتن..اینجا فق  منم و یزدان و یه مشممت آدم کثیف تر از کثیف!.سمماالرخان 
نیسممت و همسممرو،خانوم خونه تنهاسممت..من بی پناهم..مرد زندگیم رفته و 

دم بوده ولی پس این پسر تنها چی؟من می داغم سنگینه.تا حاال غمم واسه خو
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تا این بچه بزرا  ید زخم بیورم و دم نزنم  با هایی بزرگب کنم؟چقدر  تونم تن
شه؟من به تنهایی میون این دنیا؟من..یزدان چی؟یزدان رو چیکار کنم؟بازمانده 
ی ساالرخان رو چیکار کنم؟ یعنی چی؟سهم من از خوو بودن با ساالرخان 

س سال بود؟ ست؟پیب خدا؟آهای خدا،خودت فق  یه  ست؟ه االرخان کجا
هوامو داری؟..توی این چند روز یه کلمه به خدا اعتراض نکردم و لب نزدم که 
شد باع  و بانیب  ساالر خان گفت هر چی  خدایا دلم ازت پره..نمیگم چون 
خودمونیم نه خدا...یعنی من مقصممرم؟تاوان چیه؟من با یه بچه ی کوچید و 

ه نیسممت!.نمی تونم حتی یه لحاه هم به آینده ی یزدان و سمماالرخانی که دیگ
هایی دارم زجر می  که سممماالرخان نیسمممت و من تن خودم فکر کنم در حالی 

 کشم...من زجر بی تکیه گاه بودن و یزدان زجر بی پدر بودن!
*** 

به یزدان نگاه کرد.یعنی می شد دلب رحم بیاد؟شرود نکنه بازی رو که میدونم 
 ؟میشد؟چیه و برای چیه

 سرو رو بلند کرد و گفت:چشماو خیلی بد رنگه!
ست.یه  ساالرخان همینو می خوا شد و گفت: شد!چیزی نگفتم.نزدیکم  نه نمی
زن واسه همین! اینکه یه میراخ خور براو پس بندازه!.تو هم که از خدا خواسته 

 قبول کردی و یه سال نشده یه بچه اوردی!دروغ میگم؟
ست کثیف امثال با خشم نگاهب کردم و گفتم ست تا د :نه!.میراخ خوری خوا

 تو بهب نرسه!
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شما گند زد به زندگی من و مادرم!من مردم و  ساالرخان  شد و گفت: نزدید تر 
سالگی کار  شو جلوی دیگران دراز نکنه..از همون ده  ست شدم تا مادرم د زنده 
یه  نه!منم  خانوِم خو مدم حقمو بگیرم  تا خود االن!.او ندم  کردم و جون ک

 تشامم،درست مثل یزدان تو!اح
 خودت رو به پسر من نچسبون!تو الیق اون فامیلی نیستی!نیستی..نیستی!-

ساالرخان  ست؟دیگه  ست ه شی!حوا صابم خ  می ک غرید:داری بد روی اع
نیست که تو روی من دراد و این منم که برا برنده دستمه!خانوم خونه،با من بد 

 شته باشه!تا نکن،چون دیگه کسی نیست که هواتو دا
دیگه نتونستم و سر خوردم..ساالر خان نیست و من تنهام و بی تکیه گاه! چطور 
ست زخم زبون بزنه؟اگه  شوهرو هنوز تازه ا ست به یه زن تنها که داغ نبود  تون
سماالرخان بود نمی تونسمت لب از لب باز کنه و صمدای نکره او رو بفرسمته 

 بیرون.بگه که تو بی پشت و پناهی...
 باشه ید شونهسیته ن

 برای وقتایی
 که اشد و غم داری

 چه سیته تنهایی
 برای وقتایی

 که اونو کم داری
با صممدایی که می لرزید و اشممد و آه داشممت گفتم:چی مییوای؟از من چی 
مییوای؟نمی بینی غمب هنوز تازه اس؟نمی بینی که تازه بی پناه شممدم؟نمی 

؟نمی یگی؟نمیبینی چقدر تنهامبینی که تازه بی خان شدم؟نمی بینی و اینا رو م
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بینی چقدر خسممته و ناراحتم؟نمی بینی ها؟یا میبینی و میگی؟می بینی و زخم 
 می زنی؟

 میبینم...می بینم و میگم!-
 اومده بود واسه همین.واسه اینکه زخم بزنه،اذیت کنه!.واسه همین اومده بود.

 بی توجه به هق هقم گفت:وصیت نامه کجاست؟
یدم:بزار دو روز بگذره!بزار کفنب خشممد شممه! امون بده! بلند شممدم و داد کشمم

 یعنی حتی ید ذره درک و شعور نداری؟
 عصبی شد و گفت:دارم و ندارم به تو ربطی نداره!میگم وصیت نامه کجاست؟
شد.دوباره  شد و میون داد و گریه های من گم  صدای گریه و جیغ یزدان بلند 

 تکرار کرد.
 حرز نزن!-
 وصیت نامه کو؟-

 *ب*م رو چن  زدم و دردمندانه گفتم:دست وکیلب!قل
خواستم برم سمت یزدانم تا جیغ نکشه که مچم رو سفت گرفت.توی صورتم 

 غرید:وکیلب کجاست؟
 نمی دونم.نمیدونم!-

شد و  صورتم غم  سمت  صله ی خیلی کم  سمت خودو و با فا شید  منو ک
گرنه وگفت:همسممر سمماالرخان بزرا،با من یکی بدو نکن!بگو کجاسممت؟بگو 

 خون خودت و بچه ات رو همینجا میریزم.
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بچه ام...بچه ای که داشممت حنجره او رو پاره میکرد،اونم مثل مامانب تنها 
 بود!.بازم لرزیدم و گفتم:نمیدونم.فق  یه شماره ازو دارم.

نگاهم کرد و بدون ذره ای تردید گفت:من اینجا هسممتم تا وصممیت نامه رو 
 من هستم حتی اگه تا ابد هم طول بکشه!ببینم.حاال هی لفتب بده ولی 

ولم کرد و دویدم سمت بچه ام و در آغوشب گرفتم.آروم شد.ولی خودم نه!کی 
می خواسمممت منو آروم کنه؟کی می خواسمممت منو ب*غ*ل گیره و بگه گریه 

 نکن!؟
آروم با خودم زمزمه کردم:من هسممتم یزدان.جلوی همه سممرم رو باال میگیرم تا 

نبود کسی رو حس نکنی!نابود میکنم هر کسی رو که بهت تو آروم بزرا شی و 
 چو نگاه کنه!

ستم تا حق پدرم رو بگیرم از  سه خودت غزل نیون!من ه شنیدم:وا صداو رو 
ستم تا حق پدری رو  شو برد و مرد!من ه ساالرخانی که همب رو خورد و کیف

 مبگیرم که اگه باال سرو یه پزشد درست و درمون می بود،زنده میموند!هست
تا حق مادرم رو بگیرم و حق خودم!چه توی اون وصیت نامه اسمی از من باشه 

 چه نباشه!
حق با اون بود؟یا نبود؟این وسمم  حق با یه زن بیوه بود که براو فرق نمی کرد 
یه خونه براو بمونه یا صممد تا خونه!فق  می خواسممت پسممرو رو بزرا کنه 

 ه خان زاده بزرا می شد!درست مثل یه خان! یزدان یه خان زاده بود و ی
 *رویا*

آب دهنم رو برای بار هزارم قورت دادم.یه چیزی روی دلم و یه چیزی هم توی 
نده  به روو مو به رو  مات  که  گاه کردم  به امیر ن گلوم سممنگینی می کرد.
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حال  مدام در  تام یخ یخ بود و  ید و دسمم نه وار می کوب قل*ب*م دیوا بود.
ینکه ارمیا خواسممته ام رو قبول کرده بود و لرزو...باید خوشممحال می بودم از ا

 امشب هم بلیطم واسه رفتن به همدان آماده بود و فردا هم 
 خواستگاریم بود.اما اینجا مرحله ی غول بود.اینجا....

 رویا...مییوای کجا بری؟-
 می لرزید.مثل من.برگشت و نگاهم با نگاه خاکستریب گره خورد.

ش ست دا شد بود؟دو تنات؟رویا،چرا؟کجا میری؟بعد ملموم گفت:همب ک
 من کجا میری؟کی اومده جای من؟

قطره ی اشممد چکید ولی تالشممی برای پنهان کردن یا پاک کردنب نکرد.دلم 
 ریب شد.لرزید!

چی کم گذاشتم؟بگو رویا...چی نداشتم که الیقت نبودم؟رویا...نگفتم امیر -
 ر بود خانوم منبی تو میمیره؟قرار بود زنم شممی...دوسممتیمون ه*و*س نبود.قرا

باشممی،مال من باشممی...تو،زدی زیرو؟چرا آخه؟رویا چرا؟دارم می میرم!من 
مدی میگی مییوای  حاال او نازه شمممده بودم  یه ج ماه بی تو سممر کردم  سمممه 
جا میری  یا ک گاهم میکنی و ملرور میگی تموم؟تموم؟چی تموم؟رو بری؟ن

 اخه؟یه چیزی بگو بهم!قانعم کن!بگو یه چیزی...
شید رویای واقع شون ک سه امیررایا خ  ون شد.همونی که وا شت له می  ی دا

 وقرار گذاشت نابودو کنه داشت نابود میشد!
شید و ب*غ*لم کرد.جا تن  بود ولی...دل من تن  تر بود.نگاهم  ستم رو ک د

 به نگاهب خورد و اشد به چشمهای سرخب نشست و پائین چکید.
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دون چی؟یعنی که نابود شممده!ببهت گفته بودم وقتی یه مرد گریه میکنه یعنی -
 اون غمه خیلی درد داشته!

 زیر لب مدام تکرار میکرد:درد داره...
 به زحمت لب باز کردم و گفتم:امیر!

شید و موهام  سرم ک شال رو از توی  شونه او پنهان کرد و  سرم رو بین گودی 
سته پیچیده بود.نفس  شک سته ی دل رو باز کرد.حاال خروار موهام بین دو تا خ

 ضدار میکشید و اشکاو رو حس می کردم.بل
 من بدون تو میمیرم.-

 پیرهنب رو دستهام چن  میزدن و دندونهام هم ل*ب*م رو...
 بعد این همه مدت به یه فرشته دل خوو کرده بودم ولی...-

 سیب گلوو تکون خورد و شکننده تر ادامه داد:اومده و میگه مییوام برم...!
 داشتم بزنم.داشتم از درون نابود میشدم.موهام رو می ب*و*سید.حرفی ن

می دونی رویا؟وقتی واسه اولین بار بهم گفتی دوست دارم تا صبخ بیدار بودم -
شد میام  شیدم.گفتم ترم آخر هم که تموم  سه آینده امون نقشه می ک شتم وا و دا
خواستگاریت و تو واسه همیشه مال من می شی...می خواستم حاال که قلبت 

متعلق به من باشممی!قانونًا،شممرعًا،عرفًا...ولی از اول راه رو اشممتباه مال منه،کال 
مال من  قل*ب*و  گه بود!  یای یکی دی یای من،رو مده بودم.چون رو او
نبود.رویا،رویاهای دوسمماله ی من رو پودر کردی!آدِم بدون رویا،آدم نیسممت! 

 مجسمه اس! من باور داشتم مال منی....
 شتم بازی می خوردم؟چطور نفهمیدم؟صداو بی رمق شد:یعنی تا حاال دا
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سرم رو عقب کشد و به چشمام خیره شد:نه..رویا بگو شوخی می کنی...بگو 
 بازی نیوردم!بگو منو دوست داشتی...!

ست گفت،رویای امیررایا که رویای پاک بود رو پودر  شدم.را شتم نابود می  دا
 کردم...ولی آخه امیر!امیر بیچاره!؟نه رویای بیچاره...

 ررایا...امی-
شد نمی  شکب خ شمه ی ا شت.چرا چ ل*ب*ا*و رو روی ل*ب*ا*م گذا
شت به من!خودم  شد؟ل*ب*م رو ول نمی کرد.اون هنوز هم حس مالکیت دا

 ل*ب*م رو برداشتم..چشماو رو باز کرد.
 ناراحت نیستی؟-

شد؟قرار بود امیررایا گریه کنه نه  شد.خیس  شاید تلنگر بود که گونه ام خیس 
یت؟اشممد نباید بریزم..مگه همینو نمی خواسممتم؟ها؟مگه من!کم اشممد ری

سیده  سته به هدفم ر سته و ناخوا ستم و حاال هم خوا نابودی امیر رو نمی خوا
باشمممه ولی پس...قل*ب*م چی؟حاال که هدفم  ید برام مهم  با بودم و دیگه ن
رسممیدن به یکی دیگه شممده دیگه قل*ب*م این وسمم  چیزی نمیگه چون این 

به رو لب متعلق  یا دفن ق ته ی امیررا گذشمم که قراره بمیره و تو  یایی هسمممت 
 بشه...امیررایا رستم پور!

یا نبودم که رفت!بزار وقتی گفتن - قربون دلت برم..گریه نکن!بزار بگم الیق رو
چرا رفته بگم من الیقب نبودم.بزار بقیه نفهمن که دوسممتم نداشممتی...بزار فق  

 ییوردم!خودم بدونم که این همه مدت داشتم بازی م
 لب از لب باز نکردم با اینکه من الیقب نبودم.من...
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 دردمندانه و با عجز گفت:اگه بگم نرو،می مونی؟
شه و بیواد بره...انقدر  شون کرده با شون تهدید سی که مامان مثل بچه های تی
لحنب ملموم بود که قل*ب*م شممکسممت.آره،قل*ب*م شممکسممت و صممدای 

یعنی نمی دونسممتم یه همچین شممکسممتنب خار شممد تو چشمممای رویای پلید!
ستن امیر  شک شد میریزم و از  ست؟می دونستم ولی نمیدونستم که ا روزی ه

 می شکنم!
 نمی دونم چی توی چشمام دید که گفت:نه پس میری!

 ملموم تر گفت:یه چیز دیگه بگم؟..موهاتو ببافم؟
سید و آروم  ستهاو بین موهام رفت.موهام رو ب*و* ستم و د ش شدم و ن بلند 

آت،خودم یادو دادم مو ببافه..آت،همیشه می گفت عاشق موهاتم..آت و بافت.
 آت و آت...

 قیچی همراهته؟-
قیچی...اونقدر ذهنم ملشوو بود که حتی ید لحاه هم فکر نکردم برای چی 
تاده بود و بهب  ماشممین اف که کف  قیچی می خواد.دسمممت کردم تو کیفم 

سرم رو جلو بکشم ولی دیر دادمب.اما در ید ثانیه ذهنم فعال شد و خواستم 
شده بود چون سرم سبد شده بود.هنوز تو بهت بودم،دستهاو دورم حلقه شد 

 و منو به آغوو کشید.
صممورت خیسممب رو به گونه ام چسممبوندو  گفت:این یکی حق خودم بود.نمی 
تونستم ببینم دست کسی جز من توی این موهای مشکی بره...انتاار نداشتی 

 که بتونممم
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شتم هر دو تاییمون رو تباه می صداو نیوم شد و آه...من چرا؟دا د و باز هم ا
 کردم چون با خودم لج بودم.چون 

یای حقیقی امیر رو  که می تونم ولی...رو بت کنم  ثا به خودم  می خواسممتم 
دوست داشت.چون فوق العاده بود..ولی..هزار ولی و اما...یه لحاه قل*ب*م 

سید.نمی د ست و درد گرفت.خون بهب نر ست شک شد که دلم خوا ونم چی 
بگه نرو و من بگم باشممه نمی رم.خیلی منتار موندم.می شممد بگه؟قل*ب*م 

 منتار موندو  عقلم تصمیمب عکس احساساتم بود.میگفت؟کاو...
پیب روشن شد.همیشه خودکار روشن می شد.صداو بلند شد اما چه بلند 

 شدنی...شد نمد زخممون!
 دیر اومدی اما پا پس کشیدی زود

 یه سکوت تلخ که اوج حرفات بود با
 اینجای تنها رو تنها ترو کردی

 چشمای خیسم رو باز خیس ترو کردی
 تو اوج دلتنگی رو تو حساب کردم االم

 چشم امیدم رو واست بی خواب کردم
 به کجا رسیدی بی من؟

 تو خودت نگفته میرم
 نگو بینمون کسی بود

 که خودت نگفته دیدم
 به کجا رسیدی بی من؟
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 خودت نگفته میرمتو 
 نگو بینمون کسی بود

 که خودت نگفته دیدم
 چقدر سنگینه این بی خوابی

 چه دردی داری این تنهایی
 زمین خوردن منو دیدی

 جواب این شکستنو میدی
 این تنها رو تنها ترو کردی

 شکستی و خاکسترو کردی
 چشمای خیسم رو دیدی

 و خیس ترو کردی
 المتو اوج دلتنگی رو تو حساب کردم ا

 چشم امیدم رو واست بی خواب کردم
 به کجا رسیدی بی من؟

 تو خودت نگفته میرم
 نگو بینمون کسی بود

 که خودت نگفته دیدم
 به کجا رسیدی بی من؟

 تو خودت نگفته میرم
 نگو بینمون کسی بود

 که خودت نگفته دیدم
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 )به کجا رسیدی بی من از احسان تهرانچی(
 به کجا رسیدی بی من؟-امیر
سات نه!  سا سم لگد زدم چون اح سا امیر هر حرفی رو یه بار می زد و من به اح

 جدیدی بیدار شده بودند!
*** 

بنفب تنم بود.درد بدی بود.لحاه ای که  -یه دسممت کت و دامن شممید سممفید
مامان اومد و از بین انبوه لباس،دسممت به لباسممی برد که امیر خریده بود و گفته 

به؟!.کجاسمممت؟اصممال زنده بود روز خواسممتگاری بلوو...امیر ،حالب خو
شده بود.مامان  صدام کرد و من از اتاق بیرون رفتم.موهام کوتاه  ست؟مامان  ا
که خیلی حرص خورد و معتر مممانه می گفت چرا کوتاه کردی اما من خم به 

 ابرو نیووردم با اینکه خیلی موهامو 
 دوست داشتم.کافی بود برای پیشکب به امیر؟موهامو میگم...

شممد و یه خانوم وارد شممد.یه خانوم تقریبا جوون که موهای های الیت  در باز
شده او از شال کرم رنگب بیرون افتاده بود و مانتوی شید و اشرافی کوتاهی 
های  ندل  ن  لی و صمم ید.بعالوه ی شمملوار ت تا روی زانوو نمی رسمم که 
 سفید..انگشتهایی که الک خورده بود و رن قرمزی که به شال توی سر من دهن

 کجی می کرد.مادرو بود؟
دوم،مردی با هیکل نرمال وارد شممد و با اون کت خاکسممتری توی چارچوب 
خونه ی ما به خوو آمدگویی های بابا پاسممخ می داد...من مونده بودم چرا 
مامانب چیزی نگفت؟.مامان چو چو نگاهم کرد و همراه بقیه وارد سممالن 
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د موندم تا اینکه قامتی بلن نشیمن شدند. خودو اومده بود؟شد داشتم!.منتار
با کت و شمملوار مشممکی توی چارچوب در ااهر شمممد.گل رو که سمممتم 
شید و من اعتراز کردم  سیاهب افتاد،امیر پر ک شمم که به تیله های  گرفت،چ
دوسممتب دارم!.اون رفت و من هم پشممت سممرو راه افتادم.سممالم کرد؟من 

 چی؟..نمی دونم! نمی دونم!
شدم تا  صال حرز نمی زد و مرد هم از روی مبل بلند  چای بریزم.اون خانوم ا

کم حرز می زد و جو خیلی ساکت بود.چای های خوو رن  رو توی فنجون 
به سمممت نشممیمن راه افتادم.اول همه اون خانوم  یه نفس عمیق  با  رییتم و 
برداشمممت.چیزی گفت که نفهمیدم و فکر کنم یه نود بللور کردن بود.بعد هم 

و خودو.حتی نگاهمم نکرد..آدمب می کردم...گوشممی رو مامان و بابا و مرد 
آروم از توی جیب تزئینی کت بیرون کشممیدم و سممریف یه اس دادم به همون 
هاو جوابمو داد.نوشممتم"ببین داری میزنی زیر قولت!  با که قبال  ماره ای  شمم

 اومدی بله بگیری نه که گند بزنی به قرارمون!حواست باشه ها"
خم سممرو رو بلند کرد.جو بهتر شممد و پدرم و پدرو گوشممی رو دید و بعد با ا

 حرز زدن ولی...
 مامان با لحن خاص خودو رو به ارمیا پرسید:مادرتون چرا چیزی نمی گن؟

 ارمیا هم با اون صدای بمب گفت:جولیا نمی تونن فارسی حرز بزنن.
مامان سری تکون داد.من هم ساکت موندم تا اینکه با اشاره ی پدرم بلند شدم 

دو تاییمون به سمممت اتاق راه افتادیم. در اتاقم رو باز کردم و زود تر از من و 
 جلو رفت و روی تیت نشست.

 این مراسم کجا شبیه خواستگاریه؟-
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با اخم نگاهم کرد و با تشممر گفت:هیک جاو...از همون جاو خونه ویرانه که 
 عروس خانوم میاد به زورخواستگاری میکنه!

 ه بودم.ملرور گفتم:مجبورت نکرد
 ِا؟که اینطور...-
 داری چوب گندکاری خودتو مییوری!-
 نرو رو اعصاب من دخترجون!-

خواسممتم دهن باز کنم جواب بدم که بلند شممد و توی چشمممام خیره شممد و 
 گفت:این بازی رو تو شرود کردی من تموم می کنم!

شد شدم که اولین بار بود که تا این حد بهم نزدید   و اون رفت و من مات این 
توی چشمام خیره...دوستب داشتم،یقین داشتم که دوستب دارم.خون به تموم 

 صورتم هجوم اورد و من متحیر و غم زده به خاطر تاخیرم از اتاق بیرون رفتم.
*** 

اینا اصممال وصممله ی تن ما نبودن...اون از مادرو که با چنین و ممعی اومد -
هربه های صهیونستی  داخل و پدری که هر حرفب نشون از دست پرورده بودن

که اون بود هم  مانی  تادن بیرون،ز ناحق شممماه رو فرسمم به  فت  می داد.می گ
حاال  ندگی رو داشمممتن ولی  لذت ز ها  بودن هم مرد حت  ها را خانوم
چی؟!.خانومها تو قفسن..یه کی نیست بگه آخه مرد حسابی اگه تو قفس بودن 

م ساعت اد بیرون!.فق  نیکه خانوم تو با این لباس...استلفرالله...اینطور که نمی
 حرز زد ولی تمام دستب برام رو شد!پسرشم که حتما نسیه ی دوم خودشه!!
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یا تو چی  بابا می گفت و مامان هم دو تا روو...نبود کسممی که به من بگه رو
 میگی؟نار تو چی؟..مهم اینه که این یعنی 

ند زد!ولی مهم که از همون اولب گ یا  به ارم نت  ها...لع فت  یال  شممرود م
 منم!نه؟! مهم اینه که من ارمیا رو می خوام!ه*و*سه؟ نیست!نیست!

آب دهنم رو قورت دادم.با تمام شممجاعتم،جلوی مامان و بابا موو بودم.آروم 
 گفتم:ولی من دوستب دارم.

 فق  دو ثانیه سکوت بود اما بعد...
سرتو باال بگیر و حرفتو  شنیدم چی گفتی؟بگو دوباره... صبی گفت:بله؟ن بابا ع

 زن!ب
سرم رو بلند کردم و گفتم:من ارمیا رو می خوام.دوستب دارم،اونم منو دوست 

 داره!
سممیلی اول نوو جونم شممد.با عربده گفت:خفه شممو دختره ی خیره سممر!من 
قی راه  عاشممم بازی عشمممق و  یا  نی  یو ب هران درس  ت مت  تاد فرسممم
صورت  ستادمت تهران برای چی؟چطور می تونی زل بزنی تو  بندازی!؟ها؟فر

بگی ارمیا رو می خوام؟ وااای...دختر من داره اسم کوچید طرفشو صدا من و 
 میکنه!

ید و یه لیوان آب دسممتب داد.بد کردم؟ولی خب  مامان نگران به سمممتب دو
 تهب همینه!

قا رو می - مه!..این پسممر،این آ بازم همین حرف می خوامب...هر چی بگین 
 خوام!

 سیلی دوم...سوم...چهارم و ....
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فت  بل می گفتم می میزد و میگ حرفمو پس بگیرم ولی من مصمممم تر از ق
سیلی می خورم؟می بینه که  ست؟می بینه دارم بیاطرو  خوامب!..ارمیا کجا
دارم ناسممزا می شممنوم؟می بینه که تو روی پدرم وایمیسممتم؟می بینه چقدر می 
یا  نه  نه از اون دخترا نیسممتم؟می بی نه ه*و*س نیسمممت؟می بی خوامب؟می بی

 ...نه؟؟؟کجاست اصال
دهنم پر خون شممده بود ولی اشممد؟..من دختری نیسممتم که اشممد بریزم.پای 

 حرفم می مونم.
ملرور گفتم:بابا بزن ولی فرقی به حالم نداره...من ارمیا رو می خوام..بابا هر 

 چی بگی بازم می خوامب!
کمربند توی دست بابا خشد شد و کنار دیوار سر خورد.مامان با جیغ و هول 

 سعی در آروم کردنب داشت... کنارو نشست و
بابا به صورتب دست کشید و گفت:نمی دونم کجای زندگیم پامو کج گذاشتم 
که دخترهای دم بیتم تو روم وایمیسممن و میگن اونو می خوایم در حالیکه من 
شون که  شده و اینم از این یکی سمونیم که حاال بیوه  شته ی آ میگم نه! اون از فر

وی چاه...همیشممه فکر می کردم رویا قوی تر و زرن  داره با چشممم باز می ره ت
تره ولی حاال چی؟..اون پسممره سممرو به تنب می ارزه؟چی داره که رویا می 

 خوادو؟توی نگاهاو نفرت دیدم به جای عشق!
یت کردم تو یکی رو نمی  بدب نه!..اون دختر رو  فت: با اخم گ گاهم کرد و  ن

 نذارم،نمی ذارم رویا...فکرشو از سرت بیرون ک
 بلند شد و با اشاره ی مامان خفه شدم.رفتن ولی آخر ماجرا این نبود.
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شنه؟انقدری  شمهاو انقدر تیز و رو ستی،بابا هم نفرت رو دید.یعنی برق چ را
که بابا فهمید؟اونقدری که فهمید ارمیا به خونم تشممنه اسممت؟ولی نه!من اونو 

ون نم بدعاشممق می کنم،فق  کافیه خودم رو بهب ثابت کنم و عاشممقب میک
 شکسته شدن 

غرورم...راسممتی،بابا گفت کجا بد پا گذاشممته؟من کی این شممدم؟من درونم 
شدم؟وقتی  صیتی ولی کی اینجور  شی همین بود..من واقعا همین بودم.چند 
شدم.اون رفت و  سته  صرار بچه ها برای آرین تور پهن کردم و بهب واب که به ا

عد گرا شممدم.بد شممدم!حاال منم برای اولین بار شممکسممت خوردم..از اون به ب
ست  شرود من بود ولی تمومم نبود!.اتمام من با ارمیا ستان من! آرین  همینه دا

 چه ازدواج سر بگیره چه نگیره!...اتمام من با ارمیاست!!
شت.هر چقدر بهب زن  زدم  شماره رو گرفتم.برندا شی رو بیرون اوردم و  گو

ستادم شت. برای همین کوتاه براو پیام فر ی ابام رو را ی کردی را ب-بر ندا
کردی،وگرنه باید با خودت خداحافای کنی!تو حتی نمی دونی اون کجاسممت 

 ولی من داستانتو از َبَرم..را یب کن!
 *تارا*

ستم محکم  ساک رو توی د صدا،یزدان رو به ب*غ*ل زدم و  سرو  آروم و بی 
 کردم.داشتم پاورچین پاورچین می رفتم که منیژه گفت:خانوم،شمائین؟

 یسسسسسه-
شد  ساکت...حرز نزن هر چی  ست چیزی بگه که گفتم: سمتم و خوا اومد 

 همه اتون بگین نمی دونیم.
 خواستم برم که یهو همون صدای نکره، ربان قل*ب*م رو دو برابر کرد:کجا؟
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شدم.به منیژه  شتم.جوری که اگه منیژه بازوم رو نگرفته بود،چو می  با هول برگ
اره کردم که بره..اشممد،دوباره چشمممهام رو که هول کنان نگاهم می کرد اشمم

سرم بردار...داغم هنوز تازه اس!بزار برم...این  ست از  میزبان کرد:تو رو خدا د
چند وقته مثل یه عزرائیل واستادی باال سرم،نمی ذاری تکون بیورم.ساالرخان 
دیگه نیست ولی من که هستم!می خوای منم بی سروصدا به کشتن بدی؟تو رو 

 !برو...واسه همیشه!خدا ولم کن
 میخ شد تو صورتم:بهت که گفتم.وصیت نامه رو که ببینم می رم.

دیگه داشتم سکته می زدم.با جیغ گفتم:َاه..دست از سرم بردار...وکیلب رو که 
من قایم نکردم.وصیت هم که دستم نیست.برو...تو رو خدا بزار تنها دردم نبوِد 

 ساالرخان باشه نه درد بودن تو هم!.
ان به ب*غ*ل روی زمین سممر خوردم.از کی انقدر  ممعیف شممدم؟..همون یزد

روزی که کنار مِن نحیف بچه امو گذاشممتن و چند وقت بعد پدرو رو...من 
هنوز توی بیمارسممتان بودم که سمماالرخان ایسممت قلبی کرد.با لباس صممورتی 
شدم،بی  شدم چون بی پناه  سرو  جه زدم.آره، عیف  ستان باالی  بیمار

که ای هستم بدون شاه و ملکه بدون شاه،ملکه نیست! می ترسم.با ساالر...مل
می  من  من از آرت که  نم  ک می  تراز  ع ته ام ا گذشممم نی  جوا غرور  موم  ت
ترسممم.چرا؟چون روی نقطه  ممعفم دسممت گذاشممته..حاال نقطه  ممعف مِن 
عاشممق نبوِد شمموهرمه!می تونم آرتمن رو کنار بزنم؟نه!نه!.نمی تونم.چون هنوز 

،شونه هام می لرزه!.آرتمن رو نمی تونم کنار بزنم..شاید اگر کمر راست نکردم



 201 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

شتم پا تو این خونه بذاره ولی دیگه نای دعوا کردن  تارای قبل بودم حتی نمی ذا
 ندارم..التماسب می کنم!چون من یه ملکه ی بدون تاجم!

 بدون این که نگاهم کنه گفت:بلند شو تا برسونمت!
دنبالب راه افتادم.سوار ماشین خودو شد  اشکم رو پاک کردم و مثل یه اردک

و من هم جلو نشستم.یزدان خواب بود و از همین چهره ی به خواب رفته،غرور 
سمماالرخان رو دیدم.دیگه بعد از مرگب غریب شممدم،میگم سمماالرخان...بی 
معرفتی کرد که رفت.بی معرفتی...ماشممین روشممن شمممد و به دنبالب در باز 

هره ی سممماالرخان رو میدیدم وقتی که این شمممد.روزهایی که من غم توی چ
ساالرخان رو تحرید می  شکی  شین می رفت و گردو می موند و غده ی ا ما

 کرد.آت!آرتمن ارزو ناراحتی ساالرخان رو داشت؟
شد.جز آدرس دادن من هیک حرفی بینمون رد و بدل  جلوی خونه امون متوقف 

م...شالم رو جلو کشیدم نشد.از توی آینه ی ماشین خودم رو دیدم.پیر شده بود
تا نبینم موهایی که دلشون واسه انگشتهای مردو تن  شده!.راه افتادم.خواستم 

 بگم آرتمن بره ولی صدایی از پشت گوشم شنیدم.
 تارا خودتی؟-

برگشتم.مهلقاخانوم بود.همسایه و دوست صمیمی مامان.با دیدنم اشکب راه 
از دسممتم کشممید و ب*و*سممه  افتاد و چادر به دسممت به سمممتم اومد.یزدان رو

بارونب کرد.دست به سرم کشید.دلم واسه محبت دیگران تن  شده بود.مدتها 
 بود که طعم محبت واقعی رو نچشیده بودم.

 نگاهم کرد و گفت:تسلیت می گم فدات شم...غم آخرت باشه!
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شرود تموم بدبیتی  ساالرخان  شرود تمام غم هام بود!.رفتن  غم اخر؟!..این 
اه اورده بودم به مادرو  پدری که طردم کرده بودن ولی جز اونا کسممی هام بود.پن

 رو نداشتم.داشتم؟!.اومده بودم تا حداقل کمی آرومم کنن!
 مرسی...-

خارجی متوقف  ماشممین بزرا  یه  یدن  با د ما  که در بزنم ا خواسممتم برم 
 شدم.برگشتم سمت مهلقا خانوم و پرسیدم:

 مهمون دارن؟-
گفت:چشممم دلت روشممن.برای خواهرت خواسممتگار بدون اینکه نگاهم کنه 

 اومده..مبم
 بقیه ی حرز توی دهنب ماسید.چن  زد به صورتب و گفت:نمی دونستی؟

مات جلوی در وا رفتم.فق  دیدم آرتمن سممریف پیاده شممد و بلندم کرد.ولی من 
شن راه بندازن وقتی که داغ من  ستن ج مات مونده بودم...بدون من؟چطور تون

س ستن؟...باید باور می کردم که به کل من رو هنوز تازه ا ت؟چطور؟چطور تون
با  خاطر ازدواج  به  نه  مدم بگم غل  کردم. فراموو کردن...من امروز او
شد؟! اونا واقعا من رو  شون ولی چی  سر شیدم  ساالرخان برای دادهایی که ک

 ترد کرده بودن و شاید هم عاق..حتما عاقم کرده بودن که ساالرخان رفت.نه؟!
با آر تارا... فت( عد گ ند و ب با توام...)مرددمو تمن صمممدام زد:هی ...هی ...

 توام!خوبی؟
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مهلقا خانوم غمگین نگاهم می کرد ولی یزدان رو به ب*غ*ل داشمممت و نمی 
تونسممت کمکم کنه!.آرتمن من رو سمممت ماشممین کشمموند و روی صممندلی 

 نشوند.از دهنم فق  ی کلمه دراومد:یزدانم!
زدان رو از مهلقا خانوم گرفت.داشت باهاو حرز می در رو بست و دیدم که ی

زد و مهلقاخانوم به من نگاه می کرد و با اشد جواب می داد.اون رفت داخل و 
آرتمن هم سوار  شد.یزدان رو به ب*غ*ل گرفته بود.دستهام می لرزید و اشکم 
روی گونه هام می ر*ق*صممید.قل*ب*م شممکسممته شممده بود.این همه مدت 

شده بود تا خبری ازشون بشنوم،تا ببینمشون...توی مراسم  چشمم به در خشد
صال...من بدبیتم؟هستم..هستم.جز یزدان کسی رو  که هیک!.بیمارستان که ا
ندارم ولی من برای یزدان پناهم ولی خودم دارم از بی پناهی نابود می شممم!من 

 بدبیتم.
 خوبی؟-

سوخت که من انقدر بدبی سنگدل هم دلب  سید.اون  سوخت حال منو پر تم.
 که من بی چاره ام،بی پناهم!

 خوبم.-
 از توی داشبوردو یه بطری آب معدنی بیرون کشید و به دستم داد.

 بیور...داری می لرزی..-
آب خوردم ولی آتب درونم خاموو نشمممد.بهب نگاه کردم.به یزدان نگاه می 
سرو رو چرخوند و بچه  ستب گونه او رو نوازو می کرد. ست را کرد و با د

شد  رو به شد خ شمه ی ا شکم راه افتاد.دوباره و دوباره...این چ ستم داد.ا د
هاو تمومی  بدبیتی  هاو تموم نمی شمممد،چون  نمی شمممد، چون غم
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نداشت.یزدان رو به خودم چسبوندم.هرچی هم بشه من پشتب هستم.زانو می 
باشمممه و یتیم بزرا شمممه!من کمکب می  ته  زنم ولی نمی زارم غم داشمم

ی تنها؟ تنها و با غِم جای خالی این همه آدم...کسی کردم..بزرگب می کردم.ول
شت و پناه  سر کوچیکم!می خوام براو پ ست!.فق  خودمم و یزدانم،پ با من نی
باشم ولی...پس خودم چی؟تنهمما از پسب بر میومدم؟!.غم روی دلم باد کرده 

 بود.تا نوک دماغم غم بود و تنهایی...
گاری باز کردم:می بینی؟..مراسممم خواسممت مه!..منو فراموو  لب  خواهر

کردن...منی که االن بیشتر از همیشه بهشون نیاز دارم و بیشتر از هر لحاه توی 
عمرم تنهام.آرتمن،اومدی و برای یه زن تنها،مادر تنها شممات و شممونه کشممیدی 
ه..مادر و پدرم تو نبودم،به کل فراموشممم  ولی ندیدی که چقدر تنها و بی َکسممِ

ن ساالرخان چقدر تنها می شم. این چند وقته خیلی کردن...تازه می فهمم بدو
منتارشون بودم.حضورشون توی مراسم الزم بود.برای آروم کردن دل من!!برای 
اینکه آرومم کنن و بهم تسممکین بدن.کسممایی که بهم تهمت زدن و گفتن واسمه 
پول زن ساالرخان شدم،با دیدن و عیت خرابم برام دلسوزی کردن و حرفشون 

ن...انقدر شممکسممته به نار میومدم...سممعی می کردم زانو نزنم و رو پس گرفت
محکم باشممم ولی نتونسممتم چون شممونه هام برای تحمل درد خیلی کوچید 
که هیک!!! مراسممم  پدری!خواهرمم  نه  مادری  نه  بدبیتم... هام. بودن...من تن
سیتی هام به امون خدا ول کردن و  شون از این میده که من رو با تموم  امروز ن

صیت نامه ای!داری خنجر رفت ن!تو هم که هر روز زخم زبون می زنی و دنبال و
 می زنی و نمی بینی من چقدر شکسته ام....نمی بینی...نمی بینی...
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هق هقم سکوت ماشین رو شکست...نه من خیلی تنهام...کسی نیست آرومم 
من کنه!یزدان رو به خودم فشار دادم و توی خودم مچاله شدم.هوا گرم بود ولی 

سردم شده بود.بچه ام رو به آغوو می کشیدم تا شاید کمی درد بی کسیم یادم 
بره ...صممورت بچه ی معصممومم از اشمممد های مادر تنهاو خیس شمممده 
سیتی ها رو؟میدید؟ بی وفایی کرد..قول داده بود  ساالر خان می دید این  بود.

 اینکه می تا تهب بمونه ولی هنوز یه سممال هم نشممده بود که اون رفت!.رفت با
 دونست تاراو هیک کسی رو نداره!..دستی دور شونه ام حلقه شد.

 گریه نکن...-
آروم ادامه داد:تا حاال فکر میکردم هیک کس اندازه ی من تنهایی نکشممیده..تو 

 که از منم بدبیتری!
یزدان رو ازم گرفت و عقب گذاشممت.چشمممهام رو بهب دوختم.نگاهم کرد و 

 گفت:
دبیتی داشممتم،سممیتی کشممیدم...دردهای خودم به منم تنهایی کشممیدم،ب-

کنار،دردهای مامانم رو هم به جون خریدم و سوختم و ساختم و دم نزدم.از ده 
سالگی کار کردم تا خود حاال...می دونی،شاید یه ریال از اون پوال به کارم نیاد 
ولی می خوام آتیشممم رو خاموو کنم،یه مرهم بگیرم برای زخم چندین سمماله 

ها رو ام..سممه نار!فق  می خواسممتم بگم این درد به ک نا  مم رو می خوام...ای
کشیدم و هیک راهی جز تحمل جلو پات نیست.حاال چه تنها،چه با یه همراه!به 
هر حال تحمل شممرس بازیه!!!تو درد یزدان رو هم به جون می خری و منم درد 

بودم وقتی مادرم رو به جون خریدم.من و تو عین همیم..فق  من از تو بچه تر 
 تنها  شدم...
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صدای یزدان بلند شد.آرتمن از عقب دادو دستم و نگاهب کردم.اشد روی 
تا آرومب کنم ولی  یه می کرد.تکونب می دادم  نه او سممر می خورد.گر گو

 خودم می دونستم دردو یه چیز دیگه بود.
 آرتمن کالفه گفت:چشه؟
 آروم گفتم:شیر می خواد.

 خو بهب بده!-
 فتم:چطور بهب شیر بدم؟نگاهب کردم و گ

 اول من  نگاهم کرد و بعد روشو برگردوند و گفت:بهب بده نگاهت نمی کنم!
خون تو صورتم جمف شده بود.داشتم از خجالت می مردم.لباسم رو باال زدم و 
یزدان آروم گرفت.باز هم سممکوت و مرور تنهاییم...تا سممکوت حکم فرما می 

سین سر باز می کرد. ه ام رو از دهن یزدان دور کردم.چون شد،من بدبیتی هام 
شد و آرتمن هم  صداو بلند  شم که  سم رو پائین بک ستم لبا خواب بود.خوا
برگشممت و برای یه ثانیه نگاهمون تو هم تالقی خورد ولی اون نگاهب به بدنم 
افتاد و بعد سممرو رو عقب کشممید...وای خدا..!همینو کم داشممتم...یزدان رو 

ت خوابب برد و منم به رو به روم خیره شممدم.در باز آروم کردم.بعد از نیم سمماع
شممد و یه آقا و خانوم خیلی عجیب بیرون اومدن..اینا کین؟یهو یه پسممر بلند و 

 مشکی پوو از خونه بیرون اومد.
 آرتمن تقریبا داد مانند گفت:این؟...

برگشممتم نگاهب کردم.اونا رفتن و آرتمن هنوز به رو به روو خیره بود.متحیر 
 :خوبی؟پرسیدم
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 برگشت سمتم و با اخم پرسید:اسم خواهرت چیه؟
 دهن باز کردم تا بگم رویا که خودو گفت:رویا...درسته؟

 متعجب گفتم:تو از کجا می دونی؟
بممممممه رو بممممممه رو نممممممگمممممماه کممممممرد و 

 گفت:رویا...آرمان...همدان...رویا..رویا...ارمیا...اوووووز.
! این مناورو کی محکم زد به فرمون که صمممداو پیچید...وا...این چشمممه؟

 بود؟این پسره؟
 سرو رو بلند کرد و گفت:وای..امیر چی پس؟

گوشیب رو بیرون کشید.یه شماره رو گرفت و گذاشت کنار گوشب...صدای 
بوق ممتد از این ور خ  هم میومد.شممماره ی دیگه ای رو گرفت.هیچکدوم 

یه جواب ندادن.ماشممین رو روشممن کرد و مثل برق راه افتاد..جرعت نداشممتم 
کلمه حرز بزنم. اصممال تمام ناراحتی های خودم یادم رفته بود.متحیر بودم که 
این چشمممه؟جلوی عمارت موند و بوق زد.البته بوق رو گرفته بود محکم...در 

 باز شد و اون به داخل روند.سریف زد رو ترمز.برگشت و گفت:
 پیاده شو برو..-

گاه مضطرب پرسیدم:کجا میری؟  ناخودآ
شمهام رو ندید.گفت:دارم  ولی اون انقدر درگیر بود که نگرانی موج زده توی چ

 برمی گردم تهران
پیاده شدم.نگاهم کرد و بعد با جدیت تمام گفت:تو این مدت وقت داری وکیل 

 رو پیدا کنی.برگردم دعوائه اگه نباشه!برو
 ولی من فق  یه حرز از دهنم دراومد:خدا به همراهت.
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 گفت:خداحافظ.نگاهب رن  خاصی گرفت و آروم 
ها  مارت تن عت نجومیب من رو توی ع با اون سممر فت و  قب گر نده ع د
گذاشممت.رفتم باال..همه بیدار شممده بودن..تهمینه خانوم با مالیمت یزدان رو 
ازم گرفت و سمت اتاق برد.خودم بی توجه به صداهای خدمتکارا رفتم تو اتاق 

 مشترکمون.
که سممما ندگی مشممترکمون  خان نبود زدم زیر یادو بییر..روز اول ز الر

گریه...انقدر گریه کردم تا سمماالرخان اومد.آرومم کرد..دلم شممکسممت چون 
چه روزهای  خه.. عدو هم رفتیم بیرون...آ بام رو می خواسممتم.ب با مان و  ما

 خوبی داشتیم...
 *امیررایا*

مال  یا  باز قد بودم این لوس  یا ویلون بزنم...همیشمممه معت تار  لد نبودم گی ب
 می بینم همچین هم لوس بازی نبود.کاو بلد بودم بزنم دختراسممت ولی حاال

تا غم رو دلم نمونه...رو به روی آینه وایسممتادم.خیلی پیر شممدم..موهام سممفید 
صف ناپذیر  ستگی و ناراحتی و ست و یه خ شده ولی دیگه مهری تو نگاهم نی ن

شب نکرده   شمهام لونه کرده..ناراحتی!من ناراحت بودم و تنها... فرامو عمق چ
بودم.حتی برای یه لحاه!مگه آدم می تونه تنهایی هاشممو فراموو کنه...مثل یه 

 مرده ی متحرک توی این خونه می چرخم و تا نگاهم به چیزی می افته اشکم 
 سرازیر می شه...دست خودم نیست.قل*ب*م خیلی پره!

ستم  شده بودم که نتون شد.کی بود؟انقدر بی جون  شد و یکی هل وارد  در باز 
ببینم.همون شممیص شممونه هام رو گرفت و چشمممهام به دو تا چشممم  برگردم
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مشکی افتاد که برام ارزشمند بود.چشم سیاه؟مرور خاطرات و اشد و اشد و 
 اشد...

 دادو بلند شد:چته؟داری گریه می کنی؟َمردی و گریه می کنی؟ها؟ عیف!
ر و د عیف بودم؟انکار نمی کنم...تکونم می داد تا حرز بزنم...همین بود برا

 مرهمم...برادری که همیشه عصبانی می شد ولی کم کم آروم می شد!
شق - سته بودم و عا ستم آرتمن.برای اولین بار به یکی دل ب ستم.ه  عیف!ه

شد  شم اومده بود.برای اولین بار یه دختر  شده بودم.برای اولین بار از یکی خو
.برای اولین همدمم و مسممکنم.برای اولین بار دلم خواسممت یه دختر منو بیواد

بار نقشه کشیدم برای به دست آوردن یه دختر.برای اولین بار روز تولد یه دختر 
مضممطرب بودم تا ببینم از کادوم خوشممب میاد یا نه. برای اولین بار دنبال یه 
دختر راه افتادم و همدان رو وجب وجب گشممتم.برای اولین بار برام مهم نبود 

ورم رو له کردم و گفتم دوسمممت دارم.اولین بهم بگن آویزون.برای اولین بار غر
بار بود در برابر یه دختر کم اوردم چون عاشقب بودم.ببین همه ی اولین بارهای 
دنیای عاشممقی من با رویا بود.رویایی که رویام )آرزو(بود.ولی نمی دونسممتم 

 رویا فق  یه خواب شیرینه...
ن که اولین بار آرتمن با خشممم و تشممر گفت:واسممه همین جا زدی؟ها؟برای ای

شمکسمت خوردی؟شمکسمت مقدمه ی پیروزیه! یادت نیسمت!؟امالی کالس 
پنجم بود.من می گفتم باورو ندارم و تو مدام تو گوشم تکرارو می کردی!جا 

 نزن امیر... امیر تو قوی تر از این حرفهایی..امیر قوی وایستا...
حس خوب تو بی توجه به حرفهاو ادامه دادم:روزی که جزوه ام رو گرفت یه 

وجودم پیچید که باالخره این دختر ملرور و خودشیفته اومده جلو...انقدر بچه 



wWw.Roman4u.iR  210 

 

بودم نگفتم برای چی...انقدر نلیته بودم که نگفتم برای چی...ولی اون خیلی 
زرن  بود.آروم منو به سممت خودو کشموند.با یه سمالم و خداحافای سماده 

حتی یه بار از خودم ولی من شممیفته او شمممدم.شممیفته ی همه ی کاراو.. 
نلرسممیدم این چطور یهو از من خوشممب اومد...من چشممم و گوو بسممته فق  

 نگاهب می کردم و روز به روز عاشق تر می شدم.
نگاهب کردم..چشمام از اشد تار می دید:ولی دیروز فهمیدم.سامان و رونان 

یر دو بیهر دو تا شون اومده بودن منو ببینن..حاال دیگه با هم نامزد بودن...یا
شقم می رسم.اومدن و رونان تا حال و  شه می گفتم من از همه زودتر به ع همی
به اسممم گالره تو  باز کرد و همه چیز رو گفت. دختری  روز من رو دید،دهن 

 دانشگاهمون بود.عشوه میومد برام.یه دختر دیگه که نمی شناختمب
قام اونا رو از من داد زدم:می فهمی؟تا حاال همب بازی بوده....رویا داشممته انت

شتم ذره  شتم بازی می خوردم...دا شو...من همب دا ستا می گرفته...انتقام دو
ذره آب می شدم تا دل اونا خند شه..هر چقدر خودمو زدم به در و دیوارهمب 
شکم به راه بوده  شد بوده...این چند وقته ا شقی هاو ک شق و  عا بازی بوده ع

ته...اما،دیروز فهمیدم اسطوره ی عشقم ولی دلم آروم بوده که رویا دوستم داش
هدفب  که  جاتم نبوده اهریمنی بوده  ته ی ن یار بوده..فرشمم مام ع یه اهریمن ت
شممکسممتن من بوده. ولی من همب حس می کردم منو دوسممت داره...باید می 
شدم تا  شتاق  فهمیدم.روزی که جزوه ام رو گرفت،وقتی برو گردوند خیلی م

ست دارمی چیزی نوشته...ولی،یه چیزی رو  ببینم چی نوشته!گفتم حتما یه دو
دیدم.یکی با خودکار قرمز نوشته بود من یه نابودگرم.یکی از بچه ها رو فرستادم 
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ست خطب نبود. منم گفتم هر  شو ببینم.ولی د ست خط شو بگیره تا د جزوه ا
شونم داد.خود رویا  شو ن کی بوده رفته دیگه!هیچی نفهمیدم تا اینکه رونان خط

سی ک شد.رویا بود.ک شتم و دیوونه او بودم.تمام باورهام آب  ستب دا ه من دو
بود کسممی که منو بازی داد.دورم زد.ازم اسممتفاده کرد و بعد هم نابودم کرد. آت 
آرتمن رسید به هدفب..امیررایا هیک وقت اون امیر قبلی نمی شه.چون یه زخم 

 بد،شونه هاشو شکسته!
وی گونه او بود.برای بدبیتی آرتمن من رو در آغوو گرفت.اشممد اون هم ر

برادرو اشممد رییته بود؟به کدوم ا*ن*ا*ه همچین مجازات شممدم.از این 
آدمی که تمام دنیام بود شممکسممت خوردم.خیلی بده،بتی که می پرسممتیدیب 
اهریمن باشه، رویا خوِد شیطان بود و این قلب شکست خورده بود از اهریمنی 

مام وجود امیر رو پر کرده بود خان دوم که عشممقب ت به  که  !رسممتم پوری 
 نرسیده،زانو زد.همون چیزی که عشقب می خواست!

 *تارا*
شته بود.من  ساالرخان برگ بدبیت تر از من بود؟نبود...چند وقتی بود که وکیل 
از شدت تنهایی دلم آرتمن رو می خواست.وقتی بود،درسته دعوا می کرد،زخم 

صدای یه مرد تو این خونه ی سوت و کور بود ولی حاال  زبون می زد ولی بود.
شت این  ساالرخان،انقدر تنها و بدبیتم که چند روزیه پ ست!می بینی  چی؟نی
پنجره منتار یه ماشممین سممیاهم!منتار کسممی هسممتم که ازم متنفره و به خونم 
تشممنه!کسممی که این جاسممت تا تمام دارایی هات رو برداره و ببره!کسممی که می 

تنهاترم کنه!وقتی بودو حداقل آروم  خواد منو بی سممقف کنه!تنهام،می خواد
بودم از اینکه تنها نیسممتم.هنوز کسممی هسممت.ولی حاال که نیسممت از سممایه ی 
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خودمم وحشت دارم.دیوونه کیه؟کسی که بدبیتی هاو طاقتب رو طاق کرده 
جا  نه شمممدم.دلم می خواد آرتمن این نه!دیوو که آرومب ک نداره  و کسممی رو 

.آرتمن از من متنفره ولی من می خوام که باشه باشه!باشه تا من تو تنهایی نمیرم
تا تو تنهایی خودم نمی رم.آرتمن نیسممت و من تنهام.باور ندارم هنوز که یزدان 
اینجا می تونه مرهمی باشه برای زخم های چرک کرده ی تنهائیم.صدای موتور 
شد.بعد  شکی خاموو  شد.کمری م شمام مثل پرونکتور باز   شینی اومد.چ ما

 اومد.ترس از سایه ی خودم فرو رییت!از دو هفته 
بلند شدم و دستی به لباسم کشیدم.رفتم پائین.دیدمب.لباس نوک مدادی تنب 

 بود.نگاهب به نگاهم افتاد.
 صدام رو بیرون فرستادم:سالم.

باال...هیک کس چیزی بهب  تاد  به من راه اف جه  زیر لبی جوابم رو داد.بی تو
مه در ا یه احتشمممام بود و ه فت.چون  نا نگ که از او فه بودن.منم  ین مورد خ

بدتر...می ترسیدم ازو ولی وقتی بود آروم تر بودم.عجیب بود؟!نه،نبود.تنهایی 
باز کرد و رفت  تاق یزدان رو  بالب کردم.در ا یب نبود.دن و آوارگی اصممال عج
داخل.گوشممه ی در وایسممادم و نگاهب کردم.یزدان رو به خودو چسممبونده 

نده ی من از ترسهای تنهایی،خودو هم تنها بود و بود.اونم غم داشت.فرار ده
شمای  غم زده! آرتمن محکم و بدخلق هم تنها و غم زده بود.اینو از غم توی چ
وحشممی و ترسممناکب فهمیدم.به خودم اجازه دادم برم داخل. نمی دونسممتم 
نزدیکیم به آرتمن تا چه حد درسممته ولی رفتم جلو...لرزان و ترسممان دسممت 

 او و گفتم:خوبی؟ گذاشتم روی شونه
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 نگاهب رو از یزدان نگرفت و گفت:به تو ربطی نداره!
سکوت  شتم.آب دهنم رو قورت دادم.وقتی اون بود دیگه  ستم رو بردا سریف د

 نمی خواستم.من از سکوت بدم میومد.
 چرا برگشتی؟-

 گونه او رو ب*و*سید:چرا برنگردم؟هنوز کارم تموم نشده!
 هنوزم می خوای زهر بریزی؟-
اخم برگشت سمتم و گفت:یه شب باهات مهربون شدم،فکر کردی عاشقت  با

شممدم و دیگه کارت ندارم؟االن هم اومدم محض رفف دلتنگی؟تو واسممه من یه 
ا افه بیشتری نیستی!شدت تنفر من رو نمی تونی بسنجی!اگه تو نبودی من بی 

 دردسر صاحب تمام امالک و دارایی ها می شدم،بی دردسر!!
گلوم رسیده بود.دیگه واقعا کسی من رو نمی خواست.این آرتمن بلض تا خود 

شم ات  سیدم به جایی که مجبور  هم ازم متنفر بود.آت و آت و آت!!!باز هم من ر
بگم.یه زمانی محکمِی تارا آرمان زبانزد بود!.شاید چشم یکی شور بود!نه؟.من 

 کی شدم؟اشکم دراومد.روی گونه ام سر خورد و مزه او رو چشیدم.
صدای ِاَغه گفتن یزدان بلند شد.نگاهشون کردم.یزدان براو دست و پا می زد 
صدا می زد.یزدان بعد از مدتها یه مرد  شو  سم و اونم با ذوق جواب می داد و ا
یه احتشمممام!یکی همیون خودو...آرتمن خشممن همیون پسممرم  دیده بود.

سرکوفت نمی شده  سر من مهربون بود.به مادرهای تازه بیوه  سی زد.ک بود؟نه!پ
که هنوز کمر صمماز نکره بود رو اذیت نمی کرد.تنها رو تنهاتر نمی کرد.زخم 

 زبون نمی زد.پسر من،پسر ساالرخان بود.یه خانزاده بود!
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صدای شادی آرتمن و یزدان،سکوت خفقان آور خونه رو شکونده بود.حاال یه 
لبیند کمرن  چاشممنی اشممد رو گونه ام شممده بود.از خوشممحالی کودک سممه 

 هم!پیشونی او رو به پیشونی سفید یزدان چسبوند.با خنده گفت:ما
 وای پسر ناز...بیند بیند...آها...آفرین...یزدان بیند!ِاَغه -

شد  یزدان هم با ِغم ِغم جوابشمو می داد.لبیند از ل*ب*م پاک نمی شمد.می 
 بچه ام شاد باشه و من غمگین؟

 شت!ب*و*سیدو و گفت:وای پسر خوشگل...حیف این چشمای ز
شد می  شد.هق هق و قاه قاه من قاطی بود.ا شادی اونا  خنده ی بلندم قاطی 

 رییتم و می خندیدم.روی تیت نشستم.
آروم گفت:می خوام برای یه شممب هم شممده فراموو کنم اگه تو نبودی به حقم 

 رسیده بودم!
اشممکم رو پاک کردم و گفتم:اگه حتی قد یه نیود منو درک می کردی پا به پام 

رییتی! اشممد و آه یه لحاه هم منو ول نمیکنه!دارم می خندم ولی  اشممد می
 اشکم جاریه...چون از درون نابودم.

یزدان با دیدن من خندید و بیشتر شیطونی کرد.انقدر شیطونی کرد و سروصدا 
راه انداخت تا اینکه آروم بین بازوهای آرتمن به خواب رفت.حاال من و آرتمن 

ها بودیم.من به فکر این که شمماید آرتمن تمومب مات بچه ای به پاکی فرشممته 
کنه و اون شمماید به فکر این  که چطور  ممربه بزنه که فق  من نابود شممم نه این 

 بچه ی معصوم!
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همینم کافی بود.یادگار سممماالرخان شممماد بمونه کافیه من هم فدای یه تار از 
 موهاو!..

 *رویا*
 مهریه چیه؟درست میگن؟-
 میشه یه دست و پای داماد؟ یه شایعه اس بابا...مگه-
 اینا مثال خیلی عاشق همن...اصال این پسره رو چه به این دختر؟-
شاد - شم شات و  شوهری گیرو اومده هاا... سه...این افریته خوب  شان واال 

 ولی مهریه اشونو...
 مهتاب و مهران هم همچین بهشون نمیاد را ی باشن...-
 از اوناشه! این پسره قیافب یه کم غل  اندازه..حتما-
میگن استادشه و رویا باهم روی هم رییتن..بهب ت*ج*ا*و*ز کرده و اونم -

 همچین مهریه ای گذاشته!
نه بابا؟..تازه شوهرم گفت فامیالی پسره یه نفر نیومده!همب دوستاشن! اصال -

 پسره یتیمه!
نه..باباو اینجاس!..مهران باهاو سممالم علید کرد و تمام! اصممال تو روی -

 نگاه هم نکردن! همدیگه
این مهتاب و مهران چه خبطی کردن که همچین دارن کفاره میدن؟اون از اون -

یه پیرمرد شمممد و حاال هم بیوه اس و این یکی هم که کال  دخترشممون که زن 
 عجیبه!.رفته با غربیای کافر ازدواج کرده!

پسممره خارجی نیسممت!مامان و باباو اونجا زندگی میکنن!.این پسممره اینجا -
 تره!دک
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صاحب میلیارد میلیارد - شون طمف پول دارن!..تارا که االن  طمف!.هر دو دختر
 پوله!.تازه زن یه خان هم شد!.

میگم شاید پدرومادرشون یه کارایی کردن که اینطور شده،دختراشون ه*ر*ز*ه -
 دراومدن!

 چی کار مثال؟-
 اون رو که همون باالیی می دونه که همه چیز رو می بینه!-
ئه خراب این رو- یا ها ولی جنس این رو نه  تارا  یا هم از اولب خراب بود.

بود.میگن کال از اون دختراس و این پسممره رو توی پارتی دیده!بعدو هم با هم 
 ازدواج کردن!

ستیم - ش شیطان ن سی  شیطان به دور!من که دارم میرم.توی عرو شر  یا خدا...
 خوو و بب می کنیم،خدا نفرین میکنه!

سیاهه!بیچ- شون  شد سق اره مهتاب و مهران یه عمرمه آبرو خریدن!آخه اینم 
 عروسی؟!

قدر خنجر بزنن من نمی  نا هر چ من زانو نمی زنم،نمی زنم،نمی زنم!ای
بازه!عروسممی داره  میرم.منو زجر کب هم کنن نمی میرم.چون دهن مردم کال 
به جون می  مه رو  نه؟...دارم ه مه تموم میشمممه! نا ه مارم میشمممه ولی ای زهر

را من اشد ندارم؟مثال از همونایی که اون شب رییتم!چرا االن بلند خرم...چ
نمی شممم و تموم کنم این بح  های کوفتی که داره من رو بد جلوه میده..بد 
ته  یا رو داشمم َدم؟خواسممتم ارم بَ گه؟..ولی من  قت رو می یا حقی یده  جلوه م
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!من باشممم.باید مهریه رو می ذاشممتم چیزهایی که ارمیا نتونه من رو ول کنه
 واکنب نمی دم چون من زانو نمی زنم!همین...حاال اینا زخم زبون بزنن...

 شیوا اومد پیشم و گفت:سالم عزیزم.مبارک باشه!
ست  شما هم د سی... ستام بودن.با لبیند گفتم:مر شدم.حاال خوبه دو بلند 

 بجنبونین!
که قطعی  عد زر بزن...فعال  یت ب نه ی ب فت:بزار بری خو یدا اخم کرد و گ ل

 ه!نشد
های اطراز  اه دور از صمممدا ند لح نده...می شمممد برای چ مه زدیم زیر خ ه
شه...پگاه رو  سب رو شده بود.هنوز هم چ سیما دماغب عمل  سیما بود. بود.

 ندیده بودم.رونان هم بود.بچه های دانشگاه رو دعوت کرده بودم.
 پگاه تند تند در حال دو،اومد سمتم و ب*غ*لم گرفت:سالم خره....

 سالم.-
سه  سیما ست وا سی نی با لحن طعنه گفت:چی تور کردی!خدایی بگرد ببین ک

 من!
 اوه...باالخره قانف شدی سنت زیاده؟-

که می  ماد امیره؟همون پسممره  نا زد روی شممونه ام و گفت:دا ادامو دراورد.می
 گفتی؟

 لبیند پر کشید ولی لحنم نه!گفتم:نییر...داماد ارمیاست،استادم!
و گفت:تازه دندون منم درسممت کرده!فوق العاده همه هو کشممیدن...آنا خندید 

 استا...
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یدم و لحنب  مد سمممتم و ب*غ*لم کرد.ب*و*سمم یدم.او گالره رو از دور د
 محزون بود:چقدر دلم برات تن  شده بود رویایی!

 مرسی...دیوونه گریه نکنیا...روز عروسی من همه بزنین و بکوبین!-
 ن!دم گوشم گفت:شنیدم انتقامم رو گرفتی...ممنو

باشمممه...و  قل*ب*م ن هایی بر  های امیر خنجر ح   خنجر؟سممعی کردم ب
سر من مردی  شقم،ارمیام.حاال دیگه آقا باال  ست!چون من حاال متعلق به ع نی

 ملرور با دو تا برق نفرت بود!نه خاکستری های نم دار امیر...
 ترانه با لباس صورتیب خندید و گفت:احسان سالم رسوند بچه ها...

 ه اتوماتید تو هم رفت و گفت:منم سالم به عمه او می رسونم!اخم های پگا
با مرور خاطرات احسان و سر به سر گذاشتنامون خندیدم و گفتم:خدایی ترانه 

 حیف شدیا...
ترانه دسمممت از دلب گرفت و گفت:نه بابا...به خدا احسمممان خیلی خوب و 

 مهربونه!
 گالره آروم دم گوشم گفت:تارا رو نمی بینم!کوو؟

 ند ماسید و گفتم:منم ندیدمب!...لبی
 جاو خالی بود.امروز عروسی من بودا...

 *امیررایا*
آودی خاموو شممد.تو همین ماشممین گفتم دوسممت دارم و اونم همینجا گفت 
دیگه نمی خوامت!توی آینه به خودم نگاه کردم. پیاده شممدم و کتم رو صمماز 

شن  تر بودن،ن شکی زده بودم.نه به خاطر ق  ه،من هنوزم عزادارکردم.یه تیو م
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بودم.عشقم رفته بود و تمام مهر و عالقه ام خاک شده بود.دیگه رویایی نبود که 
 بهب محبت کنم.عشق بورزم!نبود!

به سمت تاالر راه افتادم.دم در یه لحاه موندم.صدای دزدگیر ماشین اومد.روی 
 دکمه زدم و صدا قطف شد.

 بشین. مبارک باشه..ان شالله صد سال به پای هم پیر-
برگشتم سمت صدا.یه آقای نسبتا مسن وایساده بود و دستب به سمت من دراز 

 بود.مات مونده بودم.
 متعجب پرسید:شما مگه داماد نیستین؟

شونه  شمهام.اون مرد  سینه ام.خونب چکید از چ شه ی چو  خنجر خورد گو
باال انداخت و رفت.شممبیه دامادا بودم؟ عروسممم کی بود؟چرا عروسممم عروس 

دیگه ای بود!آرزوم بود.اینکه امشممب با لباس دامادی بین مردم بچرخم و کس 
بگم ممنون که اومدین و گهگاهی به عشممقم سممر بزنم و باهاو بر*ق*صممم و 
شممام بیورم.تکیه به دیوار دادم.از همینجاو بریدم.چه برسممه شممرکت کنم تو 

سم تمام عمرم رو به یه نامرد سی میاد که ا صدای ک می  مهمونی ای که همب 
چسبونه!.مهمونی که عشق من توو عروس مرد دیگه است!.مهمونی؟از دست 

 کی بنالم؟...تقدیر؟بهب اعتقاد ندارم چون همه ی وجودم رو ازم گرفت!
سرم رو تکون دادم.وارد شدم.سالم علید کردم.سامان مضطرب اومد سمتم و 

 گفت:امیر،داداو خوبی؟
نداشممتم،اونوق قل*ب*م نمی زد!.نبض  گاهب خوب بودم؟ ت خوب بودم؟.ن

 کردم و گفتم:خوبم سامان.
 بیا بشین پیب ما...-
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ما؟..رفتم همراهب.یه میز ده نفره که بچه ها نشسته بودن.با دیدن من همه بلند 
شون رو  سهیل و بردیا و نیما و رهام.با لبیند تلیی جواب همه ا شدن.آندره و 

 نشستم.نشستن.دادم.همه ناراحت بودن؟.نمی دونم ولی چرا نمی خندیدن؟.
 خوب چه خبر؟-

 آندره لب باز کرد و مردد پرسید:امیر خوبی؟
کاو می فهمیدن وقتی می گن خوبی من بیشممتر داغون میشممم.دلم خوو بود 
که به فکرمن ولی من دل نگرانی یکی دیگه رو می خواسممتم.غم و ناراحتیم رو 

 !قورت دادم و گفتم:خوبم.شما چی؟رهام ابروهات اومده ها...بزنشون
رهام سممر بلند کرد و شممربت تو گلوو پرید.سممامان زد پشممتب.وقتی به حال 

 اومد،اخم کرد چیزی بگه اما نمی دونم چی شد 
 که حرفب رو خورد.انقدر ترحم برانگیز بودم به نار اونا؟

 هوم؟چرا چیزی نمیگی؟-
 نگاهم کرد و دستی تو هوا تکون داد:حوصله اتو ندارم.

قیه بشکنه...گفتم:از اول هم میالف بودم تو رو خندیدم تا شاید مهر سکوت ب
 توی اکیلمون جا بدیم!

 تشر زد:بیشین بینیم باو...قد علم میکنه جوجه فکولی!
 آندره گفت:امیر،چه می کنی؟امسال دانشگاه داریا...

 پوزخند زدم:نییر بابا...ورودی بهمنم!
 نیما با داد گفت:چی؟

 ئیزم.جان من بیا...زد رو میز و گفت:نه امیر...من ورودی پا
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 خندیدم و گفتم:کشد!
 بردیا:خدایی ورودی بهمنی؟

 آره!-
 بردیا یه گیالس خورد و گفت:ایول منم ورودی بهمنم!

 ؟N2آندره گفت:
 آره...تو چی؟-

 خندید و گفت:منم ِان دو...
 بردیا با اخم گفت:تف تو روحت امیر...من که رفتم پریو!

 فتادم!سامان گفت:کثافتای س ...من ترمیم ا
 سهیل گفت:س  خودتی بزغاله!.من رفتم پروتز...

 لعنت به پروتز...لعنت به پروتز...لعنت به پروتز...لعنت!
 سامان سریف بحثو پیچوند و گفت:آرتمن نیست جاو خیلی خالیه!

 جدی؟-
برگشتیم سمت صدا...آرتمن بود.با یه تیو سرمه ای...با همه دست داد و من 

 نارم نشست!رو ب*غ*ل گرفت.بعد هم ک
 آندره با اخم گفت:تبعیض نداشتیما...

آرتمن یه هلو گاز زد و گفت:زرزر بییود هم نداشتیما...من یه تار موی امیر رو 
 به صداتا عین شماها نمیدم!

با ورود آرتمن جو عوض شد و متشنج شد.من به ااهر در اون جمف بودم ولی 
د ه شاید نفسم با لباس سفیواقعا اونجا نبودم.ذهنم سمت دیگه ای بود.جایی ک

نشممسممته بود.چقدر می خواسممتم ببینمب.دلم براو تن  شممده بود.چقدر بود 
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ندیده بودمب؟سمممه هفته؟یه ماه؟یه ماه و نیم؟دو ماه؟نمی دونم.آمار دلتنگی 
 من با روز شمردنی نبود.باید می گفت چند ثانیه 

شق من نبو شقم؟ع شقم بودم.ع ست کننده ی ع سیاه م شم های  د دلتن  چ
دیگه...بود ولی مال من نبود.!عشممق من بود ولی مال من نبود!.رویای من رویا 
شق  شده...ع ست نیافتنی....یه آرزوی محال..یه فرشته ی گم  شد.یه رویای د
مقدسم کنار مجسمه ی نامردی...یعنی اون نامرد نمی دونست من رویا رو می 

ست براو جون میدم؟ یا می  شو دزدید؟نمی دون شد خوام که قاپ ست و  دون
همسر عشقم؟می دونست و خنجر زد؟می دونست من رو بی رویا کرد؟لعنت 

 بهب...
ضم رو فرو خوردم تا  صدایی اومد و بل سر باز می کرد. شت  ضم دا دوباره بل

 جلوی یه نامرد نشکنم.
همه بلند شممدیم.به من دسممت داد.دسممتم رو دادم به دسممت نامردی که دومی 

تمموی چشمممممممب چممی نممداشممممت.نمممممی دونممم بممیممن اون غممرور 
ست  ست که دو شناخت؟می دون شم،تنفر؟چی بود؟منو می  بود..تعجب،خ
زنشم؟دوست سابقب؟حالم بد شده بود.کراوات زده بود.رویا کراوات دوست 
شت.رویا بهب گفته بود؟گفته بود کراوات نزن؟گفته بود یا نه؟حالم خیلی  ندا

جایز که  نامردم دسمممت می دادم.رقیبی  یب  به رق ه رو خراب شمممد..داشممتم 
ستر کرد.توی لباس دامادی به من  دزدید.رویای منو دزدید.آینده ی من رو خاک
لبیند نکوند می زد.کم کم داشممتم فرو می رییتم!کاو زودتر بره...قبول،من 
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نمی تونم!  عیفم!.ابایی ندارم از ترسم و  عفم!.من ترسو نیستم،غِم نداشتن 
 نفسم خیلی سنگین بود.

ندلی سممر خ یا رفت.روی صمم وردم.آرتمن برگشمممت سمممتم و آروم ولی ارم
 سرزنشگرانه گفت:چرا اومدی،داداو؟

شد نیام؟اومدم تا  سی جونم!می  شقمه ها...عرو سی ع نگاهب کردم:نیام؟عرو
شم.اومدم  سهیم با شقم  شادی ع سم رو خوب یادم بمونه،اومدم تو  سی نف عرو

 ثابت کنم به بقیه که من عشقم رو خیلی دوست دارم!
.دروغ!.اومدم تا نگن امیر شکسته... اومدم.اومدم شاید رویا دیگه نتونستم بگم

رو ببینم.اما غافل از اینکه دیدن رویا شمماید آرزوی محال بود!.اومدم ولی تد 
تد ثانیه ها،ناقوس نابودی من بود.یعنی می شممد من دسممت رویا رو بگیرم  و 

دگی فرار کنیم و بریم؟...می شممد؟اصممال میومد؟تمام آرزوی من همین بود!زن
 آروم کنار تمام دنیام!

صدای جیغ دخترا بلند شد.هو می کشیدن و عروس رو دعوت به ر*ق*ص می 
کردن...ارمیا رو دیدم که به سمت زنونه راه افتاد.من اولین ر*ق*صم رو با رویا 
داشممتم.باهاو ر*ق*صممیدم و تموم زندگیم رنگی شممد!.ر*ق*صممیدن با رویا 

 بود.َاه..چرا اومدم اینجا؟خاطره ای خوو بود که فراموو نشدنی 
شام رو اوردن ولی نیوردم.چرا؟کباب کوبیده بود...صحنه های اون شب برام 
تداعی  شممد.لعنت به من!چرا رویا رو به اون مهمونی کوفتی دعوت کردم؟چرا 
شب هم  سوزوندم.اون  سر راه رویا قرار دادم و زندگیمو  ستی ارمیا رو  ستی د د

بیده توی بشممقاب گذاشممتم.خودم گفتم بیور غذا کوبیده بود.خودم براو کو
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خیلی می چسممبه!.اونم خندید و گفت باشممه می خورم امیر...لعنت به من!چرا 
 اومدم؟

شاد بودن و برای پیروزی ارمیا  صیدن کردن. شرود به ر*ق* گروهی از مردها 
پای کوبی می کردن.صمممدای کرکننده ی موزید فق  روی قلب من زخم می 

سی یکی از بچه  شگاه با هم اومدیم.گفت که خیلی خوو می زد.عرو های دان
شن...بیندن  سی همه باید خوو با سیه!.گفت که توی عرو شق عرو گذره و عا
و بر*ق*صممن!..زرشممد!شمماید توی عروسممی یه بدبیتی عین من باشممه!یه 
دلشکسته ای توی عروسی باشه و نتونه بینده!تلیند بزنه و دلب سیگار بیواد 

 ب!برای دود کردن عمر کوفتی
یا رو می خوام.دلم براو تنگه...می خوام  من دیگه سممیگار هم نمی خوام.رو
شم. تف به این زندگی که فق  قیافه ی لعنتی ارمیا جلوی  ببینمب!دیگه نمی ک
شانه ای از رویا....رویا و رویا و رویا و رویا و  شد!دریغ از ن شمم ااهر می   چ

م شممد.بچه ها سمماکت رویا و رویا.. سممرم رو روی میز گذاشممتم.صممداها آرو
 شدن.سامان دست روی شونه ام گذاشت و گفت:امیر داداو؟

 نیما پرسید:امیر خوبی؟امیر....
 فق  اون بین آرتمن بود که دوباره با تشر گفت:امیر،چرا اومدی؟

ست دارم گریه کنم و  ستم ولی بد کم اوردم.دو ست گریه کنم.مرد ه دلم مییوا
رویا رو آرزو کنم.مهمونی رو به اتمام  اشممد بریزم و آه بکشممم و باز هم آغوو

بود.همه عزم رفتن کردن.ما هم به تبعیت از اونا بلند شدیم.تد تد ثانیه ها رو 
زجر کشممیدم و دلم ترکید.سممعی کردم غرورم بیشممتر از این نشممکنه...آروم کنار 
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آرتمن و نیما راه افتادم.همه اصرار داشتن بریم ولی من گفتم برن و من با آرتمن 
م.من هنوز به هدفم نرسممیده بودم،من هنوز رویام رو ندیده بودم!....آندره و میا

 رهام و بردیا و نیما و سامان و رونان رفتن...
 آرتمن:بیا بریم امیر...کار دیگه ای هم داری؟

سممرم رو تکون دادم.یه ربف بعد سممفیدی دامن کسممی پدیدار شممد.بعد هم خود 
صف ناپذیر بو سرم طرز....حس اون لحاه ام و د. با دیدن رویا تمام دنیا دور 

چرخید.چقدر قشممن  شممده بود.آرایب کرده بود.برای اولین بار بود که چهره 
او رو با آرایب دیدم.چشمممهای مشممکی نازو درشممت تر شممده بود و من 
مات...قل*ب*م درد گرفت و بلضممم سممر باز کرد.از این که رویا رو دیدم ولی 

یا کنارو حا ممر شممد.نامردی که فرشممته ی مال من نبود.چرا مال من نبود؟ارم
نجات من رو دزدید.دزد نامرد دسممت تمام زندگیم رو گرفت.به ماشممین تکیه 
شد کرد...  سی بهب میومد.انکار نمی  شتم فرو می رییتم.لباس عرو دادم.دا
شادی بود  شنگب  شمهای ق شد کرد.توی چ شده بود...انکار نمی  فریبنده تر 

هب به ارمیا بود. نگاهب عاشممقانه بود...انکار انکار نمی شممد کرد...تمام نگا
شد  ست...نمی  شق دیگه ه سب به اطرافب نبود که یه عا شد کرد...حوا نمی 
انکار کرد...من خیلی بدبیت بودم نمی شممد انکار کرد.دزد نامرد خم شممد تا 
تاد...تمام هسممتیم آتیب گرفت.دیگه  به من اف دامنب رو جمف کنه..نگاهب 

ونم.محکم روی زمین خوردم.نگاهب تلییر نکرد.ناراحت نتونستم رو پاهام بم
نشد! اسمم رو صدا نزد... من اشد می رییتم و نا نداشتم داد بزنم.اشکم رو 

 دید و واکنشی نشون نداد.یه مرد زمین خورد و عشقب دم نزد..
 ببین شکستن من رو...قانف شدی؟..زانو زدم،همون چیزی که خواستی!
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ه من!.....اون عاشق یکی دیگه بود،نمی شد انکار سوار ماشین شد.بی توجه ب
کار  کار کرد...براو مهم نبودم نمی شمممد ان کرد..من زانو زدم نمی شمممد ان

 کرد...ولی من عاشقب بودم می شد انکار کرد؟...
 لعنت بهت امیر....چرا اومدی داداو؟-

 *رویا*
شم نیوابید و به مح شته بود.ارمیا پی شترک من گذ ورود  ضیه روز از زندگی م

 به خونه راهب رو سمت اتاق دیگه کج 
سر هم به موهام زدم.یه  شیدم.یه گل  شکی پو شلوارک م سفید با  کرد.یه تاپ 
عاده  نه ی فوق ال حا یه صممب تاق بیرون رفتم.  به ل*ب*م زدم.از ا لب هم  برق 
درسمممت کردم.باید امروز رو حداقل خوب شممرود می کردم.نگاهی به خونه 

د.یه هال نسبتا بزرا با یه دست مبل شید استیل و انداختم.خونه ی خوبی بو
تلویزیون و غیره..مدل خونه اینجور بود.در رو که باز می کردی سمممت چلت 
آشمملزخونه بود و سمممت راسممتتم هال.دو تا اتاق خواب هم داشممت.یکیب در 
ید ازو  با یا یعنی چی؟..اینم یا...ارم تصممرز من و دیگری در تصممرز ارم

شنگیه سم ق سم..ولی ا شگل میومد با بلر شم من ارمیا بیب از حد خو !.تو چ
اینکه شممماید واقعا نبود.مهم من بودم نه؟سممفره رو چیدم.به سمممت اتاق راه 
افتادم.خواستم دستگیره ی در رو بچرخونم که منصرز شدم ولی چه اشکالی 
یده  باز کردم و رفتم داخل.خواب داشمممت؟مگه اون شمموهرم نبود؟هوم؟در رو 

باال  بود.لباس های دامادی تاق دیدم.ای لعنتی!رفتم  پاره گوشمممه ی ا رو تیکه 
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نداختم و  به ا غب غ به  بادی  سممرو..لعنتی توی خوابم ملرور بود.آروم 
 گفتم:ارمیا...ارمیا جان پاشو...

ستم.تیت یه نفره بود.مال  ش صداو زدم.کنارو روی تیت ن جانم تو حلقم!.
گذاشممتم و تک چه ایب  ماهی بازوی  ونب من دو نفره بود.دسمممت روی 

دادم.چشممماو خمار باز شممد.به من نگاهی کرد.هیک تلییری توی صممورتب 
ست و گفت:کی به تو اجازه داده  ش شونیب ن شد ولی بعد اخم روی پی ایجاد ن

 بیای تو؟
گاه زبون توی دهنم چرخید و گفتم:ننه ات!  ناخودآ

شد که به دلیل کمبود جا من پرت  شد و توی جاو نیم خیز  شمب دو برابر  خ
 مین.آت،نشیمنگاهم!..شدم رو ز

باس  ند شممو ببینم!این چه طرز ل با داد گفت:بل باره  تاد.دو بدنم اف به  نگاهب 
 پوشیدنه؟شیوه ی جدید برای جذب منه؟

اعصممابم خورد شممد.با اخم گفت:زرت!جذب تو؟می خوام صممد سممال از من 
 خوشت نیاد!

مدی  که او قت برای این بود  فت:ِا؟اونو ند زد و گ چی می گفتم؟..پوزخ
 تگاریم؟بهم گفتی باهام ازدواج کن؟خواس

ست تا آخر  شده بود...حاال این بی جنبه می خوا شبیه این دخترهای دم بیت 
 عمرو بهم بگه تو اومدی خواستگاریم!

 آروم گفتم:خوب دیگه...بیا بریم صبحانه بیوریم!
جا - نه می خورم؟چی فکر کردی؟این حا با تو صممب با خودت فکر کردی من 

 ی من،جهنم دومه!بهشته؟اینجا،خونه 
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یده  فت جهنم!من د نه می گ به این خو که  یده بود  ند یا جهنم  جهنم دوم؟ارم
 بودم؟من نه ولی رویای قدیمی دیده بود.

که گفتم امروز رو خوب شممرود کنیم ولی تو  ند شمممدم و گفتم:حیف من  بل
باس می  ما من کال اینطور ل ماده اس!دو نه آ حا حال صممب به هر  نیواسممتی!

 ثانیی قائل نشدم!پوشم.واسه تو است
رفتم بیرون.می خواستم معمولی رفتارکنم.نه ادای آدمای خیلی ملرور رو درارم 

 نه خیلی لوس باشم،عادی عادی!
نشستم و صبحانه رو مفصل خوردم.صدای دوو اب میومد.چندی بعد ارمیا 

 با لباسهای راحتی و موهای خیس توی هال 
ند یاد وا  م.زل بزنم توی چشممماشممو وا ااهر شمممد.به خودم قول داده بودم ز

یدمب.اول  پائ مه دادم ولی زیر چشمممی می  به خوردن ادا بدم.تکون نیوردم.
چای رییت و بعد هم نشممسممت و با شممکر خورد.بلند شممدم و ارز خودم رو 
شستم و رفتم تو هال. روی مبلها نشستم و تی وی رو روشن کردم.اوووز،درود 

توی خونه ای که با بچه ها کرایه بر ماهواره!ما)خونه ی خودمون( که نداشممتیم.
کرده بودیم یکی بود ولی زیاد باهاو سرگرم نبودم چون سرم همیشه شلوغ بود 
سناک های آمریکایی...نه  سریال های کره ای رو میدیدم.یا کره ای یا تر و فق  
که بگم نمی ترسممیدم اتفاقا گاهی تا صممبخ هم خوابم نمی گرفت ولی خوب 

سو نبودم سینمایی کره ای...تا حدودای میدیدم.زیاد تر سینمایی پیدا کردم. .یه 
سم به ارمیا نبود.فق  یه لحاه که  صال حوا شدم و ا سرگرم  ساعت یازده با اون 
داشممت رد می شممد تا چشمممب به فیلم افتاد یه پوزخند زد و رفت.من هم بلند 
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شمممدم و به فکر یه ناهار خوب افتادم.من زرشمممد پلو با مرغ خیلی دوسممت 
به کار شممدم.اول برنج رو دم کردم و بعد هم مرغ رو پیتم و  داشممتم.دسممت

شه پیدا کردم پر زعفرون!اووووز باکالس!..منم  شی سب رو آماده کردم.یه  س
سس زعفرن رییتم و بعد هم زیر غذا رو کم کردم تا آروم بلزه.مشلول  کلی تو 
ساالد بودم. کال امروز،روز خودم  شق  شدم.عا شیرازی  ساالد  ست کردن  در

.سممفره رو چیدم.تمام هنور سممفره آرایی ام رو مصممرز کردم.خدایی خیلی بود
شه و بعدو هم  ست.موندم تا بک ش صداو زدم.اومد و ن شده بود. شگل  خو
برای خودم کشیدم.پوووز.خوبه دعوا راه ننداخت.خیلی سرد و خشد!..قاشق 

 مرو برداشتم و یه لقمه گذاشتم تودهنم.اوووم...خوشمزه بود!منم کدبانویی بود
مد.تق تق و  گال میو قاشممق و چن و نمی دونسممتم!سممکوت و فق  صمممدای 
تق!..نگاهب کردم.داشمممت می خورد بدون توجه به من...با اخم.کال با اخم 
تمام کارهاو رو پیب می برد.چشمهاو خیلی سیاه بود.خیلی دوست داشتم 
ببینم برق نفرت چی شمممده!رام شمممده؟بعید می دونم!..غذاو رو خورد.بدون 

سه اینکه چ صبر راه حل من وا شد!!! لعنتی... شکر هم که ک یزی بگه رفت.ت
 پیروزی بود.

روی تیتم دراز کشیدم.وای که چقدر حوصله ام سر میره!..رفتم بیرون تا ببینم 
عت دو اهر  په خوابب برده.سممما نا کا که دیدم روی  نه  کار میک یا داره چی ارم

الفه ی نازک روو بود.تلویزیون رو خاموو کردم.دیوونه مسممتند می دید.یه م
انداختم.چی میشد این آدم با من راه بیاد؟..یه چیزی مثل خوره داشت ملزم رو 
فت  بب*و*سممب یکی گ فت  یه دلم می گ می خورد.داشممتم می مردم.
نب*و*سممب...همه رو کنار زدم و صممورتم رو بردم جلو تا بب*و*سمممب ولی 
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ساد ستم با غرور پیب برم نه که  شد چی؟ می خوا سرم ر...اگه بیدار  شم. و ه با
شی رو  شتم و درجه رو کم تر کردم. گو شیدم.کنترل کولر گازی رو بردا عقب ک
تا رمان بیونم،روحم شممماد شمممه!..خوب این از  قل دو  تا حدا روشممن کردم 
رمان...همشممون هم که با هم همیونه می شممدن و بعد هم عاشممق...می شممد 

پسممرا به ارمیا داسممتان منم اینجور شممه؟چرا نشممه؟..اخالق های هیک کدوم از 
نمیومد.اونا حداقل یه کم مهربون بودن ولی ارمیا به خون من تشنه بود و چیزی 
به نام مهربونی تو وجودو نبود.اینجا دختره کل کل می کرد پسره عاشقب می 
شد،من میگم باال چشمت ابروئه اخم میرغضبی تحویلم میده!..انقدر ملروره 

سرشان داره باهام حرز بزنه! شون! ارمیا که براو ک شن،هم ..ولی مردها رام می
هم مسممتثنا نیسممت!..سمماعت شممب بود.رمانه رو به اتمام بود.هشممتاد صممفحه 
بود.تمومب کردم.خیلی لوس بود ولی تهب بهم رسممیدن.ارمیا بیدار شممد.منم 

 رفتم تو آشلزخونه و یه 
ستم رو مبل و  ش شربت آلبالو با کید!..رفتم ن ست کردم. صرونه ی دبب در ع

روی میز عسلی گذاشتم.مالفه رو کنار زد.نگاهب کردم و گفتم:بیور سینی رو 
 می چسبه!

یه لیوان آب  نه و  فت تو آشمملزخو ند شمممد و ر نه بل گاهم ک که ن بدون این
خورد.عجبا...می گم ملروره در حد مرا! منم برای اینکه  ممایف نشممم هر دو 
لیوان رو خوردم.حرصممی که می شمممدم می خوردم.دیگه نباید باهاو حرز 
بزنم!..شمممام هم فق  برای خودم درسمممت کردم.یعنی مخ آدم می پوکه تو این 
خونه از بس سممکوته!یه زمانی عاشممق سممکوت بودم برای برنامه ریزی و مرور 
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یه روزه  به  مد.خو بدم میو حاال نوچ!! از سممکوت توی این خونه  هدافم ولی  ا
 م...اومدم اینجا همچین می کنما...نه اینجور نمی شه باید یه کاری کن

*** 
سته بودم که اگه دو دقیقه  ستگی...انقده خ سر خوردم از خ پووووز....دم در 
ساعت افتاد آه از نهادم  می موندم همونجوری خوابم می برد.ولی نگاهم که به 
بلند شد.ارمیا یه ساعت دیگه می اومد و من هنوز هیچی درست نکرده بودم.با 

سام رو عوض کردم و یه شدم و لبا ست کردم  اکراه بلند  ماکارانی فوق العاده در
که کف خودم برید.بعدشممم رفتم حمام.موهامو تکون دادم و یه حوله بسممتم تو 
سرم  ست همین رنگه... شون کردم.البته دو ماهی ه شکالتی سه تنود  سرم.وا
شلزخونه  صدای در اومد.تو آ شلوغه وگرنه می رفتم زیتونی یا ییی می کردم.

کردم و اونم جواب داد.میز رو چیدم.نوشابه  بودم. برگشتم سمتب و بهب سالم
که تو خونه ممنوعه...راسممتی،آجیل و لواشممد و پفد و اینا هم ممنوعه...آخه 
واسممه دندون بده! نمی دونم اومدم خونه ی بیت یا مرکز بهداشممتی!.یعنی دلم 
واسممه یه لیوان نوشممابه یا دلسممتر پوکیده!..دو ماهی گذشممته بود از کنار هم 

مه سممبزی دوسمممت بودنمون.سممال حافظ،من رفتم،من قر خدا ید، م،عل
شد  ندارم....تمام حرفهایی که این مدت با من زده!. اون مورد آخر رو که نابود 
تا به زبون بیاره..حتی وقتی بهب گفتم دارم میرم سممرکار،هیچی نگفت و فق  
براو  خاموو کرد.همین!.اصمممال خیلی روم غیرت داره و  یون رو  یز لو ت

سری ک شیدم که با مهمم!.اون  شالم رو انقدر عقب ک ستم برم بیرون، ه می خوا
یه پوز از سممرم می افتاد.یه کلمه نگفت بکب جلو اونو...اصممال غیرت صممفر 
درصممد!.یه سممری با مخ افتادم زمین و شممیشممه رفت تو پام،باال سممرم بودا ولی 
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صد!.کال جوری  صفر در سوزی  شو کج کرد رفت تو اتاقب!.مهربونی و دل راه
کنه انگار که من نیستم تو این فکستنی!.انقدر توی خونه خسته شدم زندگی می 

که مجبور شدم برم سرکار.توی دوتا درمانگاه بزرا وابسته به اداره کار میکنم و 
شنبه ها تمام  شنبه ها و چهارشنبه ها اونجام نیمه وقت ولی پنج  سه  شنبه ها و 

میز می کنم و در کل وقت.فق  دوشممنبه ها خونه ام. یکشممنبه ها هم یا خونه ت
شب  ساعت یازده  شنبه ها هم که ارمیا  ستراحت می کنم!.دو شنبه ها ا فق  دو
میاد خونه!جوری شیفت هاو رو پر کرده که پنجشنبه بیکار باشه!جمعه ها هم 
که هر دومون جنازه ایم!یا خوابیم یا بیداریم و من دارم اینترنت گردی می کنم 

ِز پاورپوینت سممازی رو دراورده!تازه زرت واونم پاورپوینت درسممت می کنه!.خ
ستی،خیلی  شو تموم نکرده؟.. را س زرت کتاب می خونه!خدایی َنُمرد؟مگه در
دلم گرفت که ادامه ندادم و تیصممص نگرفتم.چند تا دلیل داشممت.ید،موقعی 
شه می رییتم! دو،از  سه ارمیا نق شتم وا سه آزمون می خوندن من دا که همه وا

یی اگه دانشممگاه داشممتم دیگه نمی رسممیدم برم کار آزمون جا موندم!سممه،خدا
شم ولی  ستاد ب شتم ا ست دا شتر ترجیخ می دادم. البته بگما دو کنم.کار رو بی
ست کار کنم و مردم رو دوا درمون کنم..دو جا کار می کنم  شتر دلم می خوا بی
که خیلی جو متفاوتی دارن.یکیشون که وابسته به خوِد علوم پزشکیه و اون یکی 

ته به نیروی انتاامی!.یه منکراتی داره که دیگه وقته چادر بکنه تو سرم!.منم وابس
اون سممری تو روو در اومدم و جوابشممو دادم.واال...انقدر به مِن دکتر گیر میده 
انگار مسممتیدمم!. وقتی از فکر بیرون اومدم دیدم ارمیا غذا خورده رفته و منم 

ه یخ کرده بود.یه کمی خوردم تا از م  دیوونه ها زل زدم به رو به روم!غذامم ک
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گرسممنگی نمیرم و بعد هم میز رو جمف کردم.اوووز،به شممدت دلم می خواد 
نازه  یدم.از خسممتگی ج حالی روی تیتم خز با خسممتگی و بی  باس بیرم! ل
بودم،از بس زحمت می کشممیدم.یه زن فداکاری بودم واسممه خودم!..قرار شممد 

تا بریم بیرون یان  ناک ب هام و رو قت  فردا ال با و باس بیرم.االن تقری و من ل
مسممافرته و بیرون رفتن!..این تازه عروسمما که کلی لباس دارن ولی من واسممه 
عروسممی فق  لباس عروسممی خریدم!همین.توی این خ ،قول دادم چشممم رو 

 خیلی چیزا ببندم،خیلی چیزا..
*** 

 من دارم میرم ارمیا...خوب؟-
 نگاهم کرد و گفت:خداحافظ!

..بی غیرت روانی!.با اخم گفتم:غذا رو اجاقه!باید گرمب اصممال نگفت کجا.
کنی،سممرد نیور!خواسممتی گرمب کنی،بزار تو ماکروفر البته قبلب یه ذره آب 
بریز توو...آب نریزی بد مزه می شمممه...با ترشممی هم نیور،چون معده درد 

 میاره!.من رفتم.
 آقا خیلیاصممال حواسممب به من نبود.درک!.من رفتم.تو این مدت فهمیده بودم 

ست  ستن! منتها من نمی فهمم این آدم جون دو شون میرسن و جون دو به خود
چرا عین آدم غذا نمی خوره  غذاها رو سممرد سممرد می خوره!عادت خیلی بدیه 
واقعا. خدایی من نمی دونم قبال کی غذا بهب میداده..مامان و باباو هم که 

سی اومدن و رفتن که دی سه عرو گه نیان.یه خانوم پیدا خارج زندگی میکنن و وا
کردم تو عروسممی که از قضمما زن دوسممت ارمیا بود )روناک(! البته دوسممت که 
نه،همکار! اون بهم گفت که نه ارمیا میره خارج نه اونا میان.البته گفت که ارمیا 
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چهار سممالی میشممه که اومده و قبال خارج بوده.حتی دانشممگاهی که ازو فارغ 
شده..حاال خوبه این  صیل  روناکه رو پیدا کردم وگرنه باید کل زندگیم رو التح

با شممد و شممبه می گذروندم که اصممال این عمو کیه؟..هنوز اونقدری پول تو 
 دست و بالم نبود که برم ماشین بیرم!.ارمیا هم که اصال به روی خودو نمیاره 
با همون پرادوی  هام  با آنانس خصمموصممی!..ال یا  یاده میرم  یا پ چاره  و من بی

 مد سراغم.با خنده گفتم:سالم دکتر!مشکیب او
 الهام با لبیند بهم دست داد و گفت:چطوری متاهل جان؟

 متاهل جان خودتی ترشیده!..چه خبر؟-
 خووووووب.ملت پسر تور می کنن ما هم نگاشون می کنیم.-

 ماشین رو روشن کرد.نگاهب کردم و گفتم:اووووز دلم سوختا...
شیده الهام خوب بود.قیافتا و اخالقا... سبز پو کلی خوب بود!.یه مانتوی کوتاه 

بود با شلوار مشکی و شال سبز.من هم یه تیو آبی زده بودم.قرار این بود من و 
الهام کنار پاسممان خورشممید منتار روناک بمونیم.ماشممین رو پارک کرد و پیاده 
ست یه دختر  شب..د شیدم و رفتم پی ست الهام رو ک شدیم. روناک رو دیدم.د

گرفته بود.روناک ب*غ*لم گرفت و با الهام دسممت داد.با لبیند  چهارسمماله رو
 گفتم:الهام،روناک...روناک،الهام!

 روناک گفت:خوشحالم از دیدنتون!
الهام هم با لبیند گفت:منم همینطور...لطفا راحت باشممین منو الهام صمممدا 

 کنین!
 باشه الهام.تو هم منو روناک صدا کن.-
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 م.پرسیدم:دخترته روناک؟چشمم رو دختر کوچولو مونده بود
 آره.-

 الهام متعجب پرسید:جدی؟ایول بهت نمیادا...
دختر کوچولو با پررویی باهامون دست داد و من گفتم:میشه اسمتون رو بدونم 

 خانوم کوچولو؟
 موهای صافب رو تکون داد و گفت:آره...اسمم تیناست.

ه د ملازالهام ب*و*سیدو و باهاو گرم گرفت.بعدو هم که سه نفری تد ت
ها رو گشتیم و من یه مانتوی قرمز گرفتم. بعدو هم منو مجبور کردن ببرمشون 
سفارو بدین  ستیم که من گفتم:بچه ها  ش شاپ.روی یه میز چهارنفره ن کافی 

 من االن میام.
یدا کردم و رفتم  مد می زد رو پ که بهم چشممم لازه ای رو  رفتم و اون م

از اونا که مال تازه عروسمما داخل.چشمممم روی لباسممهای ل*ت*تی مات موند.
ست لباس  شاید اومد.!چند د شاید روزی به کارم اومد.نمیاد؟ بود.چرا که نه؟
ست لباس  شد چند د شاپ و بعد خوردن آب زر گرفتم  و بعد هم رفتم کافی 
راحتی گرفتم.از هم خداحافای کردیم.من هم خسممته و کوفته از هر دوشممون 

مونده رو پیاده برم.مطب ارمیا دقیقا  خداحافای کردم و ترجیخ دادم مسیر باقی
نه  که من خو خه روزایی  باشمممه!.آ مده  ید می دونم امروز او جلو راهم بود.بع
نیستم،ارمیا استراحت می کنه و تو خونه است!.یه تاکسی گرفتم چون خستگی 
نذاشت ادامه بدم.سوار آسانسور شدم و رفتم باال.با کلید در رو باز کردم.چراغ 

خاموو ب مه  باس ها ه غذا خوردم و ل چه!. به من  یده بود.  ود.فکر کنم خواب
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ساق پام  شلوارکی که بلندیب روی  ستین کوتاه بود با  شیدم.یه آ جدیدم رو پو
 بود. ترکیب 

سممفید با فیرزوه ای بود.روو هم طر  داشمممت و یه دختر که چشمممد می 
زد.دخترونه بود بیشممتر!.نشممسممتم تی وی ببینم چون سممریال مورد عالقه ام 

شیر یا آب می بو سواک می زد و  ساعت یازده م ساعت یازده بود.ارمیا راس  د.
خورد.سمماعت یازده و نیم شممد و نیومد.دیگه واقعا فضممولی امونم رو برید و در 
به خودو می  یت  یا توی ت کو کرده بودم.ارم باز کردم. تاقب رو  زدم و در ا

رییت.بدون جیغ و سممروصمممدا رفتم  پیچید و عرق از سممرو صممورتب می
شونیب.تب کرده بود.با س شتم روی پی ست گذا ستم رو تیت و د ش متب.ن

 حرص گفتم:آخرو سرد خوردیب روانی؟
 توی اون شرای  وخیمب با اخم و درد گفت:درست صحبت کن!

 منم با حرص گفتم:بیشین بینیم باو!
با دسممتمال و آب برگشممتم و بعد موندم.من بمیرمم این این بشممر رو پاشممویه 

 و خیال میکنه چه خبره!! نمیدم.حاال با خود
با انزجار دسممت بردم تا پاشممویب بدم که گفت:به...من دسممت...نزن.زن  

 بزن...دکتر...
 خیلی عصبی شدم.عصبی و حرصی گفتم:جهنم!بمیر راحت شم!

ته بود و من خوابم نمی  گذشمم یدم.دو سممماعتی  رفتم بیرون و توی تیتم خز
سمماسمماتم اجازه نمی داد برد.نگرانی که نه شمماید حس مسمم ولیت پذیری به اح

خواب به چشمام بیاد.خسته بودم ولی خوابم نمی گرفت!.َاه،لعنت به من!.بلند 



 237 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

شن کردم.راه اتاق رو در پیب گرفتم و در رو باز کردم.فکر  شدم و المو رو رو
شونیب.داغ داغ  شتم رو پی ست گذا سرو.د کنم خوابب گرفته بود.رفتم باال 

ب یخ اوردم و پاشممویب دادم.اونقدری بود!.ولی ارمیا بی حرکت..مضممطرب آ
هول بودم که یادم رفت چندشم می شد..مضطرب بودم ولی همه ی کارهام در 
اوج آرامب بود.هزیون می گفت و من رو لعنت می کرد.البته اسمممم رو نمی 
اورد ولی می گفت لعنت بهب!و مشیصه با منه! چشمهاو رو آروم باز کرد و 

شت باال اورد.بعد اون تبب پائین اومد.یه هر چی خورده نیورده بود رو ت وی ت
مسممکن و مترونیدازول براو بردم و به خوردو دادم.مطم نم اگه می تونسممت 
شیدم و  سیدی بود.ملحفه رو روو ک سواک می زد چون پر دهنب ا می رفت م
ارفها رو بردم تو آشلزخونه.با یه لیوان آب برگشتم و کنار تیتب نشستم.انقدر 

 تا اینکه آروم خوابم گرفت. بهب خیره موندم
 *ارمیا*

چشمهام رو باز کردم.محی  رو کاویدم.اتاقم بود.سردی چیزی رو روی دستم 
ستم رو از زیر  شمهام رو چرخوندم.اون اینجا چیکار می کرد؟.د حس کردم.چ
دستب کشیدم.کنار من خوابب برده بود و سرو روی تیت بود.باال تنه ام رو 

ز توالت رو سممر کشممیدم.گرم بود ولی مزه ی تلخ کشممیدم و لیوان آب روی می
دهنم رو عوض کرده بود.سرو رو چرخوند و چون جا نبود سرو سمت زمین 
تا بیوفته رو زمین که نمی دونم چی شمممد رفتم سمممتب و دسممتب رو  رفت 
کشممیدم.حاال تقریبا تو ب*غ*ل من بود.من اونو ب*غ*ل گرفته بودم؟سممریف 

شت سرو روی تیت گذا شیص ولب کردم و  م.نگاهب کردم.توی خواب م
نبود که شممیطان درس میده و از اون دسممته دختراسممت!.متحیر موندم.همه چیز 
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کم کم یادم اومد.من دیشمممب غذا رو سممرد سممرد خوردم و بعد حالت تهود 
که حتی نتونسممتم تکون بیورم.بعدو هم  بد بود جوری  گرفتم.حالم خیلی 

 باهاو لج کردم و 
م فق  صممدای نفس یه نفر یادمه...پس اون بود که اونم با دعوا رفت.بعدو ه

 دیشب  باال سرم بود و تبم رو پائین اورد.
بلند شممدم و لباسممام رو پوشممیدم.کولر روشممن بود و توی خودو جمف شممده 
بود.بدون توجه بهب رفتم بیرون.یه صمممدایی از درونم مدام نهیب می زد که 

ن دختر متنفر بودم چون حداقل برای تشممکر،ولی بهب اعتنا نذاشممتم.من از ای
ست تا حاال چطور بوده،یه بی  سبیده بود.برامم مهم نی مثل یه کنه به زندگیم چ
لیاقت هر جایی ارزو سممالم کردنم نداره و این دختر از اون دسممته مسممتثنی 

 نیست!...
وارد مطب شمممدم.خانوم سممتوده به احترامم بلند شمممد و بعد با کید و چای 

ید و چای رو خوردم و بعد هم سمیل بیمارها برگشمت.بعد از تعویض لباس ک
 روی سرم سرازیر شد...

 *تارا*
مدام ناخون می خوردم و با پای راستم روی زمین  رب گرفته بودم.ده ساعت 
و پنجاه و چهار دقیقه بود که منتارو بودم.هر چقدر زن  می زدم خاموو 

سر می  سلول های بدنم رو می مکید.با نگرانی مدام  شوره  چرخوندم و بود.دل
حرکت کند ثانیه ها رو توی ذهنم مجسممم می کردم.نکنه براو اتفاقی افتاده 
سوت  شت  شه؟نکنه و نکنه و نکنه؟! وای ملزم دا صادز کرده با شه؟نکنه ت با
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می کشممید.با یه دسممتم اشممکم رو پاک می کرد و پوسممت اون دسممتم رو می 
ز رفته بود خوردم.گفت زود برمی گردم چی شممد پس؟..آرتمن رو می گم.امرو

یه سممر به شممرکتب بزنه و برگرده ولی هنوز نیومده بود.کنار پنجره به حیاس نگاه 
می کردم تا نشممونی از کمری مشممکی پیدا کنم ولی دریغ!.منیژه و تهیمنه خانوم 
باال سرم وایساده بودن و سمانه یزدان رو تاب می داد تا گریه نکنه.تهمینه خانوم 

فایده نداشممت.من اصممال گوو نمی دادم.به  سممعی در آروم کردنم داشممت ولی
 زحمت صدام رو بیرون فرستادم و گفتم:منیژه دوباره زن  بزن.

لی  نم و می ز ن   هه دارم ز بار نوم ده  خا فت: گ تی  ح نارا با  یژه  ن م
 برنمیدارن.گوشیشون خاموشه!

 مضطرب گفتم:دوباره بگیر.
م خونی دستخواست چیزی بگه که با اشاره ی تهمینه خانوم دنبال تلفن گشت.

شممد.تا خود گوشممتب نفوذ کرده بودم از بس اسممترس داشممتم.تهمینه خانوم با 
دستمال تمیز،خونب رو پاک کرد.دردم گرفت ولی لب نزدم.منیژه دوباره تکرار 
گه داشممتم میمردم.خیلی اسممترس  تد گوشممی...دی های مم یام بوق  کرد پ

مه رو بازم قبول.هداشتم. عیف شده بودم ولی دیگه برام مهم نبود! ترسو بودم 
از اتاق بیرون فرسممتادم.خودم مات شممیشممه شممدم.به سمماعت نگاه کردم.پونزده 
شدار میداد که یه اتفاقی  ساعت ه ساعت بود که ازو بی خبر بودم.تید تید 

 افتاده...
صدای موتور ماشینی به تموم بی خبری ها پایان داد.مثل فشن  بلند شدم و به 

توقف شممدم.خسممته به تهمینه خانوم سممالم سمممت در دویدم.روی اولین پله م
داد.یزدان رو از سمانه گرفت و محکم ب*و*سیدو و در آغوو فشردو.پسرم 
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توی دسممتب وول می خورد و با خوشممحالی جیغ می زد.بدون توجه به اطراز 
 در اتاقب رو در پیب گرفت.

 سالم.-
ید نگران مد؟نفهم فاوت جواب داد.چب بود؟چرا دیر او گاهم کرد و بی ت ب ن

 بودم؟
شه؟نه  سه همی شت چرا نمی رفت وا شت.مطم نم!.اگه ندا ست دا اون منو دو
ما نمی خواد  گه؟..حت نه چیزی...پس چرا چیزی نمی  گه حقمو می خوام  می
صیت نامه ی  ساالرخان به نام منه!..و بره..وگرنه اون که می دونه همه ی ثروت 

شد رییته بودم ساالرخان هنوز هم هست.از بس خونده بودمب و پا به پاو ا
 که همشو از َبَرم...

 "به نام خدا
شد.این همه ی آن  شه مراقب تمام وجود من،تارا،با از خدا می خواهم که همی
چیزی ایسممت که از خدا می خواهم. همان خدایی که تاکنون ناار اعمال من 
پا کج  تا  ند  مد ک به او ک یاد، تارایم را حفظ نم بوده اسمممت،می خواهم 

در قالب ید دختر قوی و مهربان اسمممت اما من یقین دارم نگذارد.تارایی که 
درونی شممکننده دارد ولی صممبور اسممت.تارایی که تد سممتاره ی آسمممان من 
بازی  که  گذارم در مسممیری  ها ب ید تو را تن با که  تارای عزیز،مرا ببیب  بود.
ناجوانمردانه ی  ممعیف اسممت و قوی! من تو را به خدایم می سمملارم و پسممر 

تو...می دانم وایفه ای است بس دشوار اما من می دانم تو می کوچکمان را به 
 توانی!
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من به همین زودی ها می روم و بعد تو می مانی و قومی که به طمف پول به دور 
سی عمیق تمام وجودم را لبریز از ا طراب کرده  سا می چرخند!.نمی دانم،اح

به دست آسمان  است این که مرگم در راه است.مرا ببیب!.من تو را رها کردم و
سلردم،با اینکه می دانم نامردی است!.قرار بود تا آخرو با تو بمانم و نابود کنم 
به  همان هایی که تو را آزار می دهند اما اکنون می روم و تو را میان همان ها 
امانت می گذارم.می دانم،این نامردی اسمت!.زیر قول زدن در مرام من نبود اما 

تا تو خودت را به همه ثابت کنی و بگویی که زانو نمی تقدیر این گونه رقم زد 
زنی.!.پسر کوچکمان را به دستان اریفت می سلارم تا برایب مادر باشی و تنها 
مگذاری او را...سمملری باو برای کودکمان تا بعد ها اون نیز سممینه سمملر کند و 

سرو را باال بگیرد و بگوید با اینکه پدرم بد ست. رد و ک بگوید مادرم قهرمان ا
باو و  تارای من،قوی  ند و مرا بزرا کرد. ما مادرم،کوه اسممتواری  فت ولی  ر
کودکمان را جوری بزرا کن تا همه انگشممت به دهان بمانند و تو را تحسممین 
کنند.در این راه مشکالت فراوان است ،می دانم.تمام دارو ندارم را به نامت می 

ساله به شی را که ید  شود تمام آرام من هدیه دادی!.جبران نمی  زنم تا جبران 
شممود ولی دلم آرام میگیرد.امیدوارم برایت کم نگذاشممته باشممم.دوسممتت دارم 

 تارا،عاشقانه!
 مرا ببیب تمام دنیای من!
 ساالر احتشام.تابستان..."

اشممکم رو پاک می کنم.مطم نم مهربون تر از سمماالرخان نیسممت.یزدانم را به 
یگیرم. برای امانت سمماالر خان الالیی ب*غ*ل می گیرم و راه اتاق را در پیب م

 می خونم تا شاید خواب پدرو و اسطوره ی مادرو را ببیند...



wWw.Roman4u.iR  242 

 

*** 
صمبخ که بیدار شمدم خیلی صمدای جیغ و داد میومد.بلند شمدم و خمار دیدم 
سمتم  شت  ست.مثل جن زده ها از اتاق بیرون پریدم.تهمینه خانوم برگ یزدان نی

 ه؟و گفت:صبخ بییر خانوم..چیزی شد
 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:یزدان...یزدانم کو؟

شد و گفت:این طور نه  سد راهم  ستم برم که  شاره کرد.خوا شم به حیاس ا با چ
 خانوم،یه دستی به صورتتون بکشین!

بی حوصممله اون همه پله رو باال رفتم.یه نگاه به خودم تو آینه انداختم.خیلی 
ود و زیر چشمام پف کرده بود.لباسام وحشتناک بودم.موهام تو هم پیک خورده ب

رو عوض کردم و صممورتم رو شممسممتم.اینبار آروم رفتم پائین.خبری از تهمینه 
خانوم نبود. وارد حیاس شدم.صدای خنده و جیغ رو دنبال کردم.به حیاس پشتی 
ند می  ید و آرتمن براو لبی ند نه او می خ تاب بچگو یدم.یزدان توی  رسمم

شون...حواس هیچک سمت سمت میز چوبی زد.رفتم  شون به من نبود.رفتم  دوم
که پر از خوراکی بود.دو لیوان چای رییتم و با کید سمممت آرتمن رفتم.چای 
رو از دسممتم گرفت.با لبیند سممالم کرد و کنار هم چای خوردیم و به شممادی و 
شممیطنت های یزدان نگاه کردیم.جیغ می زد و با ادا و اطواراو دل من رو آروم 

سمت آرتمن.نگاهم کرد و می کرد.یه روزی م شتم  شینه!.برگ شه که می تونه ب ی
 گفت:خوبی؟

نارو  گذاشممتم.ک خالی رو روی میز  چای رو از دسممتب گرفتم و ارز 
 وایستادم.آروم گفتم:خوبم.تو خوبی؟دیشب خوب به نار نمی اومدی!
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 حالت نگاهب عوض شد و به یزدان خیره شد.گفت:آره،خسته بودم!
هام افتادم.معتر مممانه ولی اروم گفتم:چرا گوشممیت یاد دیروز و تمام نگرانی 

 خاموو بود؟می دونی چقدر نگران شدم؟
باتریب  فت: عد هم گ ند و حرفم رو حالجی کرد.ب یه مو ثان ند  گاهم کرد.چ ن

 تموم شد.دیر از تهران حرکت کردم.
شاید اونو پدرو  شت  ستب دا شید.یزدان دو یزدان رو پیاده کرد و به آغوو ک

لی من هر شممب داسممتان پدرو، رو براو تعریف می فرض می کرد،شمماید!و
 کنم.میگم تا هویتب فراموو نشه و بدونه پدرو خان بوده!

 اومد نزدیکم و هر دوشون خندون نگاهم کردن.یهو با هیجان گفتم:وااااای!
 آرتمن ترسان گفت:چیزی شده؟

 گفتم:بیند!بیند آرتمن!
تم:هر دو تون چال گونه متعجب خندید و بعد من دستام رو به هم کوبیدم و گف

 دارین!
 آرتمن لبیند به لب گفت:جدا؟

ست میگی!واااای یزدان و من  سمت خودو برگردوندوگفت:را و بعد یزدان رو 
 چال گونه داریم!

 بعد به من نگاه کرد و با خنده و چشمد گفت:ولی تو نداری!
 لبیندم پاک شد.با اخم گفتم:این یه نود فلجیه!همچین بهب َنناز!

م برم که دسممتم رو کشممید و دور کمرم حلقه کرد.داغ شممدم ولی اون خواسممت
 نفهمید.به یزدان نگاه کرد و گفت:

 حیف این چشما...-
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شیدم و گفتم:خیلیم  و من هنوز در فکر عطر خنکب بودم.یزدان رو به آغوو ک
 قشنگه!
 *رویا*

این زندگی بود؟کوفته و خسممته روی مبل ولو شممدم.جهنم یه چیزی کوفت کنه 
..جون تو تنم نبود!.لعنت به من!! یه ناهار سممرسممری آماده کردم و میز رو خو.

چیدم.طبق برنامه ریزی همیشممه مرتبب باید االن بیاد داخل.برگشممتم و بوتهام 
رو پوشممیدم خواسممتم برم جلو که چیزی پوق،محکم خورد به پیشممونیم.فق  

 تونستم بگم:آت!
 خم شد و گفت:چی شد؟

شت خوردم زمی ستم رو نگاه کردم و با دیدن اون همونطور با پ ن.آت لعنتی!...د
همه خون دوست داشتم بزنم تو دهنب و دکوراسیونب رو درست کنم.با اخم 
به بییه  به چشمممهاو مشممکیب نگاه کردم.می مرد بگه معذرت؟حاال خو
ستم.لعنتی من امروز باید  سرم رو ب سب  شدم و با یه باند و چ ستا...بلند  نیوا

.!رفتم بیرون و اون نامرد یه معذرت خواهی هم نکرد.ملرور می رفتم درمانگاه..
ماشممین گرفتم دربسمممت و رفتم  یه  گاه  از خودمتشممکر!.سممریف از ایسممت
درمانگاه.کاشممت می مردم براو ناهار درسممت نمی کردم.حتی وقت نکردم 
لباسممهامو عوض کنم.باز هم پنج شممنبه  ها و سممیل کار!تا خوِد سمماعت شممب 

ون می کردم.بعد هم رفتم یه نمایشممگاه ماشممین و یه داشممتم مردم رو دوا درم
سند براو!هنوز  چهارصدوپنج خریدم و قرار شد فردا برم واسه کارهای خرید 
پالک هم نداشممتم.با خسممتگی به سمممت خونه حرکت کردم.جنازه بودم.خیلی 



 245 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

شت  شین افتاد پ آروم می روندم.زیاد اهل تند رفتن نبودم البته بلدم نبودم.یه ما
صابم رو به هم سرم.یه  شگالو.مدام بوق می زد. دیگه اع شین از اون خو ما

باید از من سممبقت بگیره؟منم  به این گندگی حتما  رییته بود.آخه این جاده 
سریف  صدای من رو پروند. تکون نیوردم و با آرامب به راهم ادامه دادم.یهو یه 

س شتم!حاال اگه می خوا شدم.قفل فرمون هم ندا ت حمله زدم رو ترمز و پیاده 
کنه با چی دخلب رو بیارم؟منم جو گرفتم!.اوووز عجب ماشممین شمماخی!.نه 
بابا خوشم اومد.محکم به شیشه زدم ولی فایده نداشت.شیشه ها هم که دودی 
بود.با اخم و عصممبانیت در ماشممین رو باز کردم و از چیزی که دیدم دهنم وا 

ن من متعجب موند!.سممرو رو چرخوند.چشمممهاو خمار بود.اما اونم با دید
 شد

 رویا...باورم نمیشه این تو باشی!کاو از خدا یه چیز دیگه می خواستم!-
سرم و هی  شت  ست دادم و گفتم:تویی؟برای چی افتادی پ شد.باهاو د پیاده 

 بوق می زنی؟
 خمار خمار بود.با لبیند گفت:چون اصال تو حال خودم نبودم.

دا رو شممکر هیچیب نشممده یادم افتاد خیلی دیروقته!به ماشممینم نگاه کردم.خ
 بود.با لبیند هول هولکی گفتم:خب من باید برم،دیرم شده!

 رویا...-
 برگشتم سمتب.گفتم:بله؟

به سمممتم اومد.اما هنوز دو قدم بهم نزدید نشممده بود که از حال رفت و فق  
تونستم به سمتب برم و بگیرمب.اما چون وزنب زیاد بود منم کج شدم.به هزار 

ماشینب هلب دادم.سرو روی بوق ماشین افتاد و صداو  زور و زحمت توی
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پیچید.لعنتی!شونه هاو رو گرفتم و به عقب هل دادم.لعنت به این زندگی!حاال 
چی کنم؟گوشممیب رو از جیب شمملوارو بیرون کشممیدم و...لعنتی اینم که 
قفله!.الگو هم می خواست.سعی کردم بندازمب جلوی نور و َپِترن رو پیدا کنم 

له کردم و محکم می زدمب ولی فق  ولی نشمممد. به سمممتب حم فکرکردم و 
شم،اینبار از روی حرص،یکی محکم خوابوندم  سرت کردم.با خ صورتب رو 
شت میوفتاد که باز هم گرفتمب.کوفت بگیری  شد و دا شب که اونم کج  تو گو
آندره!خواسممتم ولب کنم برم ولی رفاقت نذاشممت.تف تو رفاقت.ماشممینم رو 

به من خاموو کردم و مون دم چیکار کنم؟! زن  بزنم ارمیا؟هرگز! اون هنوزم 
بدبینه چه برسه آتو بدم دستب و اونم بدتر سرکوفت بزنه!.ببرمب خونه؟نه مگه 
شینب رو  ساعت محی  ما شاید حدود نیم  مرض دارم؟!.پس چی کار کنم؟.
متر کردم.یهو صدای گوشیب بلند شد و انگار بهم دنیا رو داده باشن.به سمت 

پرواز کردم.اما با دیدن اسممم طرز...تمام امیدم نابود شممد. شممماره ی  گوشممی
میررایا...موندم.دیگه نمی خواستم جواب  م م م م خودو بود و اسم خودو!. امم
بدم.برای هیک کدوممون مرور خوب نبود.پس..؟ولی آندره چی؟مشیص بود 
حالب بده!.گوشمی توی دسمتم می لرزید.نمی تونم،نمی تونم!دیگه نمی خوام 
جه ای  به نتی یا هنوز  با ارم که  جداییمون رو...اونم وقتی  تان  مرور کنم داسمم
نرسممیده بودم و هنوز به هدفم نرسممیده بودم.لرزو گوشممی قطف شممد.خواسمتم 
نفس عمیق بکشممم که دوباره لرزید.تهب که چی؟یعنی من و امیررایا دیگه با 

در پیب هم رو به رو نمی شممدیم؟می شممدیم!.پس بزار از اول راه رو درسممت 
 بگیرم و جا نزنم.مردد گوشی رو برداشتم و تماس برقرار شد.
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 الو...آندره کجایی؟..الو کجا رفتی؟-
با پیچیدن صدای مضطربب منصرز شدم.کاو برنمی داشتم.تمام اتفاقات با 

 امیر مثل یه فیلم از جلوی چشمم عبور می کرد.کاو برنمیداشتم!
 الو لعنتی چرا جواب نمیدی؟-

 قورت دادم و گفتم:بله؟ آب دهنم رو
صدام رو فراموو نکرده بود.نمی دونم  شناختم.اون هنوزم من رو حفظ بود و 

 چندثانیه بینمون سکوت بود که گفت:آندره کجاست؟
ست منم اونو حفام و حالتب و حتی  ست ملرور بمونه ولی نمی دون می خوا

 لحن صداو رو از َبَرم!
 اینجا..لطفا زود بیا سراغب.خیابون...-

تماس قطف شممد.کاو برم.دیگه کاری ندارم.دین رفاقت رو هم ادا کردم.یعنی 
گه بیوام ببینمب اوج بی  یا رو نبینم؟چرا ببینمب؟چرا نبینمب؟ا امیررا
رحمیه!مطم نم کنار نیومده..ولی از کجا مطم نم؟.بزار ببینمب!تلییر کرده بود 

 یعنی؟فراموشم کرده بود یا نه؟
شکی  ست بعد از یه ربف آودی م شکی!من حتی د شمد زد.باز هم آودی م چ

خاص خودو  مت و همون پرسممتیژهای  با مالی فرمونب رو هم حفظ بودم.
ماشین رو پارک کرد و پیاده شد.یه شلوارجین سفید پاو بود و یه پیرهن سورمه 
شم  شمهاو غیرچ سفید.تیو زده بود ولی گودی زیر چ ای با خطوس نا منام 

از صممد فرسممیی مشممیص بود!به سمممتم پوشممی بود.الغر شممده بود و این 
اومد.بدون توجه به من رفت سمممت آندره و خواسممت اونو ببره. بادی به غبلبه 

 انداختم وگفتم:سالم!
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 نگاهم نکرد.گفت:سالم.
تو  برد  مت  به زح ندره رو  یدم.!آ ید.می د تاو می لرز ید.دسممم می لرز
ماشممینب.برگشممت و خواسممت سمموئیک رو ببره.نمی خواسممت نگاهم کنه چون 

ستم به حرفب بیارم.نمی دونم این غر شد.ولی من می خوا ورو جریحه دار می
 خواسته ام مال رویای پلید بود یا رویایی که ُمرده بود؟!

 چرا چیزی نمی گی؟-
شدم از حرفی که زدم!با همون  شیمون  سمتم.جوری نگاهم کرد که پ شت  برگ

 حالت خاصب گفت:مگه حرفی هم بین من و شما هست؟
موندم.شممما؟!.به چشمممهام زل زد.زل زدم.جا زد.جا  با شمممد توی حرفب

 نزدم.سرو رو پائین انداخت و سمت ماشینب رفت.
 منو فراموو کردی؟-

شد.با همون نست ملرور گفت:نه!آدم هیک  سمتم و آروم بهم نزدید  شت  برگ
 وقت اشتباهاو رو فراموو نمیکنه،تو هم می ری تو همون دسته!

سم می خو ستری که ق شد.یه تای زل زدم به خاک ردم ده دقیقه دیگه بارونی می 
 ابروم رو باال دادم و گفتم:نه دیگه!فراموو نکردی چون نمی تونی!چون تو...

دیگه نگفتم.بد نگاهم نکرد.اون هم می خواست غرورو رو حفظ کنه هم منو 
شه رو پائین  شی شد.از کنارم آروم عبور کرد و  سوار  ناراحت نکنه! اون رفت و 

 !داد.گفت:خدافظ
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که سممعی در حفظ غرورو  فت از این فت.حرصممم نگر تد بوق ر یه  با 
داشممت...نمی دونم شمماید من اشممتباه می کنم و اون واقعا من و خاطراتم رو به 

 دست باد فرستاده تا با خودو ببره!نمی دونم،شاید!
 *امیررایا*

شب  سایلنت کردم.ام شی رو  شدم و گو صبانی  شیم دوباره زن  خورد.ع گو
زیب گل کرده بود و اصممرار داشممت منو ببره پارتی تا مثال حال و آندره پترس با

هوام رو عوض کنه ولی من گفتم نه! االن شمماید پونزده باری هسممت که زن  
میزنه و می گه امیر بیا بریم خوو می گذره!.آخه کسی نیست بگه عوض شدن 
 حال و هوای من چه دخلی به تو داره!.جدیدا دوسممت فابم شممده ولی دیگه داره
خزشممو درمیاره.اصممال حال مهمونی رفتن رو ندارم.اسمممب رو نمیشممه تلییر 
سه ی این پارتی ها  شت!.دوری از اجتماد تلییر بود؟نه،فق  دیگه حالی وا گذا

ست -و مهمونی های دختر ست دو سری ندارم! امثال خودم رو که می بینم د پ
قل*ب*م می  دخترشممون رو گرفتن و میر*ق*صممن و خوو و بب می کنن 

ه!.درست،من هنوزم کنار نیومدم. آندره یه سری پیشنهاد داد که برم پیب یه سوز
جازه نمی دم  ناو رو توی دهنب خرد کنم! ا ندو قت بود د که و ناس  روانشمم
صاب..گاهی می  سر ترحم این حرز رو بزنه!.قرص آرامب اع احدی حتی از 

ب باز هم نمی تونم فراموو کنم.نمی تونم دوسمممال از عمرم رو  ه خورم ولی 
یا  عدا فراموو می کنم  پاک کنم!.نمی دونم ب راحتی فراموو کنم و از ذهنم 
نه؟!.فراموو رو بعید می دونم ولی شممماید بتونم کنار بیام...ولی مطم نم فعال 

 وقتب نیست!.نمی فهمم چرا این  ربه انقدر من رو زمین زد؟
 گوشیم زن  خورد.سامان بود.برداشتم.
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 الو؟-
 رنمی داری؟این لوس بازیای دخترونه چیه؟صدای آندره پیچید:چرا ب

همیشممه از بچگی هم از این کلمه متنفر بودم.عین دخترا بودن!.با عصممبانیت 
 گفتم:به تو چه دایه ی دلسوز تر از مادر؟

دایه خودتی و هفت جد وآبادت!.فتوکلی دخترا شمممدی!ناز می کنی،قهر می -
 کنی،جواب تلفن رو هم نمی دی!

ن!.توی این مدت کوتاه فهمیده بودم آندره آدم خیلی کنه باز این رفت رو نرو م
ایه!وقتی یه چیز میگه تا قبول نکنی ول کن نیسمممت!سمممامان گفت:الو سممالم 

 امیرجووووون!.چه خبر عجقم؟
 دستی به پیشونی ام کشیدم و گفتم:خودتونو مسیره کنین بی شعورا.

.خدایی می دونی سممامان و آندره قاه قاه خندیدن و سممامان گفت:مرا آندره بیا
 چند وقته پارتی نرفتی؟دخترا چشم به راهن!بدو امیر...

صدای اعتراض آندره پیچید.لعنت به دختر! لعنت به همشون که یکی از همون 
لعنتی ها زندگیمو جهنم کرد! لعنت به دخترایی که آخرو یکی عین من پاشون 

 !و بچه نیست می سوزه!عاشقشون میشه و یه روز بیدار میشه می بینه جا تره
 آندره:الو؟الو مردی امیر؟..به درک!نیا بچه ننه...

 میام.-
و قطف کردم.باید نشون بدم وا نمی دم.ترسو خودشونن و هفت پشتشون!ثابت 

 می کنم!
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شیدم.رفتم  سفید پو شلوار  سرمه ای و  شرت  شدم و دوو گرفتم. یه تی  بلند 
 ه فرستاده بود،آدرس روبیرون و سوار ماشینم شدم.از توی پیامد هایی که آندر

پیدا کردم و بکوب روندم اونجا.یه ویالی بزرا... انقدر شمملوغ بود که جای 
شدم.از  سنگی پارک کردم و پیاده  شین نبود.توی همون راهروی  سه ما پارک وا
شدم که یهو  شون می  شتم نزدیک سامان و آندره رو دیدم.دا همون دور،رونان و 

 صدای رونان بلند شد.
...همچین طاقچه باال می ذاره انگار کیه؟پرنس آسمونی!.حاال رونان:ایششب

ما چرا موندیم اینجا؟سممامان بیا بریم تو! این امیررایایی که شممما میگین و من 
 میشناسم مهمونی بیا نیست!

 یهو بلند گفتم: ایف شی به حق پنج تن!
ترسممیده و هول برگشممت سمممتم.آندره و سممامان خندیدند.با اخم گفت:االنم 

ساعت یازده نمیو شتی  ست! فرهن  نداری که اگه دا صیر خودت که نی مدی!تق
 نمیومدی!مهمونی ساعت شب شرود شده آقا تازه اومده!

 فرهن  رو تو نداری..رونان نذار دهن وا کنم بشورمت!-
 سامان دستی به سمتم تکون داد و گفت:هوی!

 بهب یهو خاطرات از جلوی چشمم رنه زفت.هر وقت بیرون می رفتیم و کسی
به  خت من می گفتم هوی!.و اونم همیشمممه  ندا که می ا یا تی گاه می کرد  بد ن
نداره!و منم حرص می  تاثیری  نای تو هیک  فت این هوی گفت شمموخی می گ
کارو  یه نیشممگون کیفر  گاهی  ته  فت شمموخی کردم!.الب خوردم و اونم میگ

ند ِلت سممیوه!.آ یا ُکمِل خاطرات رو مام  که ت اه  حاف به این  نت  ره بود...آت،لع
 دستب رو جلوم تکون داد و گفت:این که رفت تو هلروت!
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با هم رفتیم باال که یه لحاه موندم اینجا ایرانه یا یه کشممور غربی؟...شمملوغ و 
مملو از پسر دخترایی که انگار آزاد شده ان.. دیگه حیا هم که شده بود شوخی 

 مزحد دست این ملت!
فتم یه گوشممه ی خلوت پوفی کشممیدم و بدون توجه به سممروصممداهای بقیه ر

نشممسممتم.بقیه هم به اجبار دنبالم راه افتادن و اونجا نشممسممتن...چون دیر اومده 
به  با اخم زل زده بودم  با وسمم  مهمونی بود و همه گرم گرم بودن. بودیم،تقری

جلو که یه دختر بلند و عجیب جلومون ااهر شمممد.یه دکلته ی قرمز و کوتاه  
ود.به نار صمماحب مهمونی بود.با اون که...اصممال توصممیفب کار هر کسممی نب

 صدای نکره او گفت:سالم.خوو اومدین.
به نار که آندره رو می شناخت و همه از طرز آندره اومده بودیم.به من نزدید 

 شد و عطرو توی دماغم پیچید.چه عطر تندی َاه!
 امیررایا...درست میگم؟-

 سرم رو بلند کردم و گفتم:تو منو از کجا می شناسی؟
ول خودو با عشمموه خندید و بعد زل زد توی چشمممام و یه تای ابروو رو به ق

 باال داد و گفت:مگه می شه کسی امیررایا رستم پور رو نشناسه؟
 با اخم گفتم:واسه خودت مزه بریز نمکدون!

ندی داره تو رونم فرو می  مان گال  یه چیز چن نمی دونم چرا حس می کردم 
 ره.دختره نگاهم کرد و گفت:

 کی باشی که من بیوام براو نمد بریزم؟تو خر -
 رومو کردم سمت بچه ها و گفتم:آی که من چقدر از این دخترای کنه بدم میاد!
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له چرا  غا فت:بز ندره گ یاد!.آ باد ب نار بزار  با اخم و غرغر رفت.اووووز،برو ک
 اینطور حرز زدی؟

 متعجب پرسیدم:می شناختیب؟راستی اون منو از کجا می شناسه؟
:این دختره،تو رو توی دانشممگاه دیده.روزی که رفتیم واسممه کارهای آندره گفت

 ثبت نام.باباو،رئیس دانشگاه است.خرو خیلی میره...گند زدی پسر،گند!
 بیییال گفتم:جهنم!

حاال همینم مونده واس خاطر یه دختر نرم دانشممگاه و مثل دیوونه ها بترسممم و 
سامان و آند صرار من رونان و  شون رو برم منت کشی!.با ا س  و خود ره رفتن و

مار داره  یه چیزی عین  که یهو حس کردم  قاطی بقیه کردن.غرق مجلس بودم 
دور بازوم میلیچه.اول توجه نکردم فکر کردم توهمه ولی بعد دیدم جدیه.جوگیر 
شدم و چنان هلب دادم که خودم موندم ولی صدای داد یه دختر پیچید.برگشتم 

ست دختره رو زدم به گ شت ازو خون می و دیدم د شه ی مبل و  حاال هم دا و
سمتم و منم گارد گرفتم اگه حمله کرد فکب رو بیارم پائین که دیدم  رفت.اومد 
عین چسب ید دو سه چسبید بهم. وای خدا...دختره مست بود،مست که چه 
عرض کنم روانی بود.داشممت لباسممم رو خونی می کرد که هلب دادم که اینبار 

ره و اونم با یه چشممم غره به من بردو.زهر مار!!! میگم افتاد تو ب*غ*ل یه پسمم
یا.آدم میاد مهمونی حالب عوض شمممه،خراب تر  بازم میگن ب یام  ندارم ب حال 
شمم افتاد به آندره.تلو  شت خوابم می گرفت که چ شه!.پووووز....دیگه دا می
یه دختر بود.رفتم جلو و دختره  قه دور گردن  تلو می خورد و دسممتب حل

این دوسممتتون خیلی خورده و نمی تونسممت تا اینجا بیاد و منم گفت:ببیشممید 
 کمکب کردم.
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 مرسی.-
 آندره رو گرفتم و با تشر گفتم:گوساله چی کردی با خودت؟

 نگاهم کرد و گفت:چقدر تو خوشگلی امیر!
خنده ام گرفته بود بدجور...پقی زدم زیر خنده که دسممت گذاشممت روی چال 

 و!گونه ام و گفت:وای چال گونه اش
بسممم الله...متعجب نگاهب کردم و دیگه تا مرز سممکته رفته بودم.گذاشممتمب 
شلوغ بود.هر چی  صندلی و رفتم تا یه چیزی براو بیارم...اوووز چقدر  روی 
شلزخونه و دونه به دونه ی کابینتها رو  شراب بود!رفتم تو آ شتم، هم که بر می دا

ر و زحمت رفتم سمممت گشممتم تا اینکه عسممل و آب لیمو پیدا کردم.به هزار زو
میز که دیدم ای دل غافل آندره نیسممت!.چشممم چرخوندم و دیدمب که داشممت 
می رفت بیرون.بدو بدو رفتم دنبالب اما چون من وسمم  راه به چند تا دسممت 
شد.آخه روانی،کجا  شینب  سوار ما سیدم و اونم  اندازی برخورد کردم دیر تر ر

د سرم پارک شده بود و نمی شمیری؟ خواستم با ماشینم دنبالب برم که پشت 
سیدم و اونم مثل جت رفت.لیوان  شید.دویدم دنبالب که نر شین رو بیرون ک ما
آب لیمو و عسل رو کوبیدم زمین.لعنتی!!رفتم داخل و گوشیم رو اوردم.سامان 
و رونان رو هم ندیدم.بیییال شدم و رفتم بیرون. ماشینه رفته بود.حاال دو دقیقه 

شت شدم و روندم.اون پیب که من عجله دا سوار  م نرفته بود ولی حاال رفته بود.
شت.اولب هر چی  شو می گرفتم.تا اینکه بعد از ده بار بردا شماره ا میون مدام 
حرز زدم کسممی جواب نداد اما یهو از زن  زدنم منصممرز شمممدم.خودو 
بود.رویا بود.صممدای خودو بود.!خوِدخودو بود.نباید وا می دادم.این همون 
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شت کرد و بی تفاوت دختری بود ک سی دید من زانو زدم ولی بهم پ شب عرو ه 
گذشمممت.همونی که هدفب زمین زدن من بود.همونی که می خواسمممت من 
غرورم رو بشممکونم و شممکسممت بیورم.همونی که مدام بهم دروغ می گفت و 
گه...جلوی  با یکی دی فت  بازی داد و آخرو هم ر که منو  دورم زد!.همونی 

معادل سجده در برابر شیطان بود!.رفتم به آدرسی  همچین آدمی،شکستن غرور
که گفته بود.به ماشممین آندره تکیه داده بود و با پاو روی زمین  ممرب گرفته 
شیدم و پیاده  سر هم ک شت  سهای کوتاه پ سمتم.نف بود.یهو نگاهب چرخید 
شد جلوی  شتم می لرزیدم. نمی  سمت آندره.دا شدم.بدون توجه بهب رفتم 

ست سی که هنوزم دو سعی می ک شو دادم. سالم کرد.جواب شتم کوتاه بیام. ب دا
کرد منو به حرز بیاره.زل زدم توی صممورتب و گفتم که اشممتباه زندگیمه.خودم 
رو کشتم تا ملرور این رو بهب بگم.می خواست انکار کنه ولی نتونست.شاید 
مشممکل من و رویا غرورمون بود که به یه حد بود..این غرور منو زمین زد،رویا 

یا هیک وقت به خاطر شممکوندنب رو ن می دونم.شممماید اگه این غرور نبود رو
ست  ستم.با همون تد بوق رفتم.آندره رو که م ش شین ن سمتم نمیومد.توی ما
بود بردم پیب رهام و خودمم رفتم یه گوشممه پارک کردم و فکرکردم.الغر شممده 

ه من ب بود!.اون زخم روی پیشونیب چی بود؟.نکنه ارمیا دست به زن داره؟ اینا
چه؟..دلم براو تن  شمممده بود.کاو اینا رو بب نمی گفتم.حس عالقه ام و 
حرصم و غرورم همه مقابل هم بودن!.کم توی این مدت درد نکشیده بودم.من 
هنوزم عاشممقب بودم ولی اون فق  دنبال این بود که منو اذیت کنه! تبعیض تا 

ما؟.نم به چشمم نشسته بود!.کاو اونجور باهاو حر م م م ز نمی زدم.من کج
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ستثنی  شقب رو اذیت نمی کنه مگه نه؟من که از این قائده م شم و آدم ع شق عا
 نیستم.هستم؟

 *آرتمن*
 وای آرتمن از دست تو!-

 خندیدم و گفتم:چیه؟
 دستب رو از روی قل*ب*و برداشت و گفت:سکته کردم!

سمتمون  ست و پا اومد  سونده بودمب.یزدان چهارد از کنار در بیرون اومدم.تر
به پای تارا آویزون شمممد.تارا با مهربونی بلندو کرد و گفت:جانم پسمممل  و

 گلم؟فدات شم!
یه  مادر خوبی بود واقعا.دردهای خودو کم نبود ولی جلوی یزدان همیشمممه 
دختر شمماد و سممرحال بود!.یزدان،واقعا بچه ی شممیرینی بود ولی چشمممهاو 

 وحشتناک زشت بود!رفتم سمتشون و رو به یزدان گفتم:
 چشمای تو انقدر بدرنگه،پسر گل؟ چرا-

قدر حسممودن پسممر  ها چ یدی بعضممی  فت:د به یزدان گ با حرص رو  تارا 
 گلم؟محلشون نده!

یزدان توی ب*غ*ل تارا تکون می خورد و با خنده دسممت تکون می داد.چقدر 
 این بچه خوو خنده بود!.اصال گریه نمی کرد!.

تر از مشممکی قبول کن که چشمممهاو اصممال قشممن  نیسممت!.هیک رنگی بر-
 نیست،مگه نه؟
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شه!.لنز  شون رنگی با شمها شکونن چ ست می  سرود نگاهم کرد و گفت:ملت 
 می زنن واسه همین!.اونوقت تو چی می گی ؟

یایی تو  عت چشممم رنگی نیسمممت!خون آر ما گاهب کردم و گفتم:ایرانی ج ن
 رگهات نیست!.غربی،غربی!

 نیست! با حرص گفت:اونقدر که کوروو به من نزدیکه،به تو نزدید
)یاد و خاطره ی کوروو،اسممطوره ایران،گرامی! ایران،ایران ماند چون مردانب 

 از تبار آریایی ها بودند(
گوشیم زن  خورد.پیامد بود.محسن مدیرعامل شرکت بود.نصف سهام مال 

 اونه.پیام داده بود که قرداد با ایران مهر چی شد؟نوشتم حله.
 تارا؟-

 برگشت سمتم و گفت:بله؟
 د برم جایی،زود برمی گردم.من بای-
 به سالمت.نمی مونی ناهار بیوری؟-

 کتم رو پوشیدم و گفتم:نه دیگه...یه چیزی می خورم بعدا...
 هر جور راحتی.-

شرکت ایران  سمت  سیدم و رفتم.در خونه رو باز کردن و رفتم  یزدان رو ب*و*
هارشممون ر نا هاد  ته پیشممن ته و کوف و مهر.قرارداد رو نوشممتیم و من هم خسمم

پذیرفتم.جدیدا ذهنم درگیر شممده بود.درگیر دو تا چشممم مشممکی اما متفاوت با 
چشمممهای رویا...مشممکی های وحشممی که قل*ب*م رو به بازی گرفته بودن. 
چند وقت پیب که از تهران می اومدم تصادز کردم.وقتی صاحب ماشین پیاده 

بزنم و  حرز شد،تازه تونستم پگاه رو ببینم.همونی که اصرار داشت که با رویا
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اعتراز کنم!همونی که شممبیه رویا بود ولی شمماید باطنا نه...در موردو تحقیق 
شرکت ایران مهر کار می کنه. مادرو خونه  سابداره که توی  کردم.پدرو یه ح
شیطون  شنیدم پگاه خیلی  ستن ولی  صی ه شی دار و تد فرزنده.خانواده ی مت

،خدا داند.همسن تاراست بوده!حاال این که شیطنت های دبیرستانب چی بوده
و االن بیست و چهارسالشه.واسه تیصص قبول شده.و ف اقتصادی متوس  
رو به باالیی دارن و از لحاظ فرهنگی هم خوبن..خشد مذهب نیستن ولی از 
اونایی هستن که باباو سر همین ایمانب توی محل خیلی سرشناسه.پگاه هم 

یه نف ها رو هم فق   نت  یه و اون شممیط یه نقضممب دختر نجیب فت و بق ر گ
مان هم  خانواده ی آر با  که اونم خودم می دونسممتم. کردن.فق  زبونب تیزه 
دوست خانوادگی ان.پگاه،پگاه معتمدی که به نارم پگاه زبون دراز بیشتر بهب 
مدان بودم و میرفتم  که ه ته  ند وق جا در موردو می دونم.این چ تا همین یاد. م

با پدرو حرز باری  به نارم آدم محترمی می  شممرکت ایران مهر چند  زدم و 
سبت بهب که  شتم ن شنده ای دا شدم،نه!فق  حس ک شقب  اومد.نه که بگم عا
وادارم کرد در موردو تحقیق کنم.همسممایه ها و همکارهای آقای معتمدی که 
خیلی تعریفشممون رو می کردن. دو سممه باری دم در خونه اشممون کمین کردم و 

 بود.شبیه رویا ولی به نارم از اون  دیدمب.قیافب هم که واقعا فوق العاده
سممرتر بود!چشمممهای پگاه غروری داشممت که هر کسممی رو زمین می زد!.از یه 
یام  تارا(ب که) مدام اصممرار داره ازدواج کنم و از خونه ی اون زنی مانم  ما طرز 
بیرون.چند باری هم تیکه انداخت که حتما عاشممق تارا شممدم ولی قسممم می 

شب سوزی و عالقه ی انکار  خورم نه!نمی دونم چرا پی سر دل شاید از  موندم.
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نشممدنی ام به یزدان.وگرنه اون خونه بوی زجر میده!تلیی هایی که من و مامان 
و بابام کشممیدیم.سممعی می کنم زودتر با خودم کنار بیام.با مامان درمورد پگاه 
شب اومد ولی هنوز نمی  حرز زدم.اومد همدان و کلی تحقیق کرد و اونم خو

ا می خوامب یا نه!.اون بود که باع  شد من به خودم بیام و دور رویا دونم واقع
 رو خ  بکشم.راستی اون کنار میاد با منی که قبال عاشق دوستب بودم؟

*** 
بدون اینکه به تارا خبر بدم مامان رو اوردم همدان و امشمممب هم قرار بود برم 

جه رسمم به این نتی مل فکرکردم و  کا ته  گاه..دو هف گاری پ یدم خواسممت
مییوامب.وسمم  های مهره و هوا یه خورده سممرده!.یه کت  و شمملوار مشممکی 
پوشیده بودم با یه پیرهن نوک مدادی روشن.یه دسته گل رز قرمز و زرد و سفید 

 گرفتم و نشستم تو ماشین.مامان گفت:
ید جای خالی - با ها... جا خفه خون بگیری  ما،نری اون ببین آرتمن دارم میگ

کنی یه گوشه جلو پات رو نگاه کنی!رفتی با دختره حرز پدرت رو پر کنی!کز ن
ماغی حرز بزنی...رسممما و محکم بگو می  یاری تود بازی در ن بزنی،ملرور 
خوامت و شممرس هاو رو خوب گوو نده..مثل بچه های دبیرسممتانی نگی هر 

 چی تو بگی ها...
 معترض گفتم:مامان.

تگاری باید حواست با اخم گفت:چی چیو مامان؟اولین بارته داری میری خاس
 باشه!

 باشه.-
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مامان از من هول تر بود.رفتیم سمممت خونشممون.یهو ته دلم خالی شممد.چم 
بود،الله اعلم!شاید طبیعی باشه!.در زدیم و رفتیم داخل.خونه ی شیکی داشتن 
که یه حیاس دلنشین داشت و یه حوض هم وسطب.دم در یه آقا و خانوم اومدن 

فرهنگی و اعتقادی به ما میومدن.داشتم ذوب می  استقبالمون.به نار که از نار
شدم.نمی دونم چه مرگم شده بود!با پدرو دست دادم و روب*و*سی کردم و 
واسه مامانب سر تکون دادم و به خوو آمد گویی هاشون جواب دیدم.پگاه رو 
دیدم که با یه کت و دامن شید وایساده بود و روسری توی سرو،لبیند به لب 

رو دادم دسممت پگاه وبه جون کندن باهاو سممالم علید کردم  مامان اورد.گل
ستیم و من هی رن  عوض می  ش ولی اون باز هم آرام و ملرور بود!روی مبل ن
کردم.بسممم الله الرحمن الرحیم.خدایا منو  ممایف نکن لطفا این پگاه خیلی بد 
 ایف می کنه!سر صحبت ها باز شد و من هم با پدرو در مورد مسائل شرکت 

صداو کرد و اونم حرز  می زدم.واااااای!...پس خودو کو؟ باالخره مامانب 
با یه سممینی چای اومد.به همه تعارز کرد و آخری هم به من رسممید.چای رو 

 برداشتم و روی میز گذاشتم.مامانم سر بح  رو باز کرد و گفت:
قای معتمدی گفته،ولی من این رو - نمی دونم آرتمن چقدر از خودو برای آ

 ه اگه من االن سرپا هستم و سرم می گم ک
باالس واس خاطر پسممرمه که کاری نکرده تا حاال که خم به ابرو بیارم.من که 
ازو را ممیم و شمماید هم مدیون!.بچه ای که پدرومادرو ازو را ممی باشممن 
تا  پای خودو بوده  یه!آرتمن از ده سمممالگی رو  خدا هم ازو را مم ما  حت
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بدین این د جازه  گه ا حاال هم ا که حاال... حذز بزنن  با هم  تا جوون برن  و 
 ممنون میشم!

 مادرو گفت:اختیار دارین.پگاه عزیزم راه رو به آقا آرتمن نشون بده!
بلند شممدیم و من دنبالب راه افتادم.رفت سمممت اتاقی که به نارم اتاق خودو 

 نمیومد.من روی صندلی نشستم و اونم صندلی مقابل من .
 ا؟به آقا آرتمن!چه عجب از این ور-

 نگاهب کردم.تمام دلشوره های قبلیم یادم رفت،از بس که این بشر آروم بود.
 سالم پگاه.خوبی؟-

 پوزخند زد و گفت:خوب که هستم!فکر نمی کردم از عشق رویا به من برسی!
تیکه انداخت.گفتم:تقدیر این بود که این وسمم  تو هم بی نصممیب نمونی.بزار 

 پای حق رفاقتی که به جا آوردی!
 ی ابروو رو باال داد و گفت:کدوم؟یه تا

شم و یادم بیاد برادر مهم تر از - شرمنده ی وجدانم ن شد من  همونی که باع  
 عشق حواست!

 شعر می سرایی آقا آرتمن؟-
بزار پای جو موجود! اومدم اینجا از خودم بگم یا شایدم تو از خودت بگی!جو -

 حاکم،جو دو تا جوونه نه دو تا رفیق!
 فت:جدی جدی باور کنم اومدی خواستگاریم؟نگاهم کرد و گ

که دارم در مورد تو فکر می کنم و - هه  ما حاال شمموخی بوده؟من دو  تا  گه  م
 تحقیق می کنم!

 پگاه گفت:یعنی عاشقمی؟
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محکم گفتم:مسمملما نه!ولی احسمماسممی بهت دارم که می خوام تو چارچوب 
 عرز و قانون عشق بشه!یه عشق سالم!

 قلبت هنوز سرجاشه؟ تکیه داد و گفت:تد بانوی
مسممتاصممل نگاهب کردم و گفتم:رویا برای من ه*و*س نبود شمماید یه عالقه ی 
شه عالقه ام،ت*ی*ا*ن*ت  شت،چون معقول نبود و ری سروته ندا زیاد بود که 
بود!.حاال کلی فکر کردم و جلو اومدم پگاه...رویا االن زندگی خودو رو داره 

ر رو زمین زد و حاال هم که نیستب!پی و منم زندگی خودمو.. شاید اون فق  امی
خودو و شوهرو!من اجازه نمی دم عالقه ای از زن شوهر دار توی قل*ب*م 
سه من رقمی  شب کردم و اون دیگه وا شحالم که فرامو شه! خو شته با شه دا ری

 محسوب نمی شه!
 از کجا بدونم من هم عاقبت رویا رو دچار نمی شم؟-
پام رو از گل- یمم دراز تر نکردم و از راه درسممتب اومدم از اون جایی که من 

 سمتت و دارم میگم که می خوام حسم به تو، با کمد خودت عشق بشه!
چشمهاو رو ریز کرد و گفت:از کجا انقدر مطم ن حرز می زنی؟شاید ازت 

 متنفر باشم،هوم؟
 محکم گفتم:هستی؟

می ننگاهم کرد.پوزخندی زد و بدون توجه به سوالم گفت:نه،تو چشات دروغ 
 بینم.

 بلند شد و رفت سمت در.صداو زدم.برگشت.گفتم:نتیجه ی بح  ما؟
 خودت چی فکر می کنی؟-
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ستم!ولی به نارم بد  سینه ام قالب کردم و گفتم:من جای تو نی ستام رو روی  د
 نیست به دو تامون یه فرصت بدی!

شیرین کنیم پگاه  شد و گفت:دهنمون رو  رفت بیرون و منم اومدم.مامان بلند 
 انوم؟خ

 ملرور ولی محجوب گفت:باید فکر کنم.شاید یه هفته َبَسم باشه!
یه نفس عمیق کشممیدم.از خونه بیرون اومدیم.سممریف گفتم:مامان چی فکر می 

 کنی؟
شن.آخه مامانب  شین و گفت:فکر کنم مامان و باباو را ی با ست تو ما ش ن

 ن!گفت پگاه خواستگار زیاد داشته و داره امیدوارم شما آخریب باشی
 لبیندی به ل*ب*م نشست و گفتم:ایول!

 مرسی خدایا...مرسی!
 *پگاه*

مامان با لبیند و از روی ر ممایت گفت:عجب خانواده ی خوبی بودنا...مادره 
شاالله  سته و ما سته روی پای خودو وای شته ولی خوب تون شوهر ندا با اینکه 

 واسه این پسر بزرا کردنب!ماه بودا...
و گفت:واقعا خوب بودن.این پسممره اومده بود بابا خسممته روی مبل نشممسممت 

شممرکت واسمممه قرارد،انقدر مودب بود که نگو! متشممیص و در کل یه پاچه 
آقا...باروت نمیشممه سمممیه،فرهودی)رئیس شممرکت(همب می گفت عجب 
پسری!خوو قیافه که هست!پولم که داره.اخالق هم که بیست!تو چی می گی 

 پگاه؟
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کشیدین!.شما دست فردوسی رو توی نگاشون کردم و گفتم:چه عجب دست 
 مبالله واسه رستم رو بستین!

 مامان روسری رو از روی سرو کشید و گفت:حاال...نارت چیه پگاه؟
 نشستم و گفتم:خوبه..پسره رو می شناختم.

 بابا متعجب و مشکوک گفت:از کجا؟
نگاو کردم و گفتم:دوسممت یکی از بچه های دانشممکده بود و چند باری توی 

 دیده بودمب!.یه بار هم  که رفته بودیم پارک با بچه ها اونم بود!مهمونی 
با یادآوری پارک و ادا اطوارهای رزمیب اخم رو پیشممونیم نشممسمممت.بابا یه 

 اوهومی گفت و مامان دوباره نارم رو پرسید و منم گفتم باید فکر کنم.
مامان:ببین پگاه،بشممین خوب فکر کن!دیگه بیسممت و چهار سممالته!درسممتم که 

 تموم کردی و دیگه وقت ازدواجته!خوب فکر کن آینده اتو تباه نکنی...
 چشم!-

رفتم تو اتاقم و زود لباسممها رو عوض کردم و روی تیتم ولو شممدم.با یادآوری 
حرفهای آرتمن خنده ام گرفت.چه فلسممفی حرز می زد واسممه من!."عشممقم 

شق هاتو بنویس شین بینیم باو م شه بدواند در چاچوب قانون"بی ایی من !.خدری
فکر نمی کردم آرتمن یه روزی بیاد خواسممتگاریم.ولی حاال جدا از شمموخی 
آرتمن چه فکری در مورد من کرده که اومده خواسمتگاری من؟حتما هم انتاار 
یا بوده و این غیر  عاشممق رو مانی  نداره قبول کنم.اون ز کان  له داره...من ام ب

اون آدم شممناس خوبی اغما مممه!.تازه من اصممال توی فاز ازدواج نیسممتم و 
صال چرا دارم بهب فکر می کنم؟ اگه قبول کردم  شمم مرد نمیاد.ا ست!.به چ نی
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بیاد بیاطر بابام بود وگرنه من چشممم دیدنب رو ندارم.شمماید به خاطر همون 
صال به هم نمیام و متفاوتیم!.از  صورت من و اون ا شه!.در هر  ضیه ی پارک با ق

ونه با من زندگی کنه!.هیچکس! اصممال هر لحاای...به نارم هیک مردی نمی ت
من رو چه به اون وحشممی؟حاال که اومده طاقچه باال می ذاره میگه عاشممقت 
شقونه تحویل من می ده مبنا بر این که  شرو ور عا شت  ستم!.بعدو هم یه م نی
من آدم منطقی هسممتم!.منطقی؟قبول.جوابم نه اسممت و فق  می خوام ببین این 

نه... کار می ک باز هم اذیتب آدم منطقی چی قل این طور می تونم  حدا  !
قام بگیرم می ذارم  پارک...من هر چی انت جای اون ادا و اطوارهای توی  کنم،
پای همون،چون این بدبیت تا حاال تو روی من در نیومده!..من همینم!.ولی 

 می خوام ببینم این آقا آرتمن منطقی چند مرده حالجه.
رفاو رو تکرار کردم.دیگه داشممت تا خود نصممفه شممب اداو رو دراوردم و ح

خوابم می گرفت که گوشیم زن  خورد. بازم لیدا بود می خواست نصفه شبی 
یدا رو بگیره،کم منو حرص  یا این آرتمن رو خر کن بره ل خدا کرم بریزه...
شی ام رو  شده بود.گو صیت  شی شوهری بی عقل و بی  بده!.این اخریا از بی 

یوابم ولی نشد.َاه... همب آرتمن و اون خاموو کردم و چشمهام رو بستم تا ب
چرت و پرت هاو می اومد جلوی چشمام و خواب رو از سرم می پروند!.آخه 
ته نمی ذارن من خوابم  هار سممماع که االن چ یده چی بودن  فا اون عرایض بی 
ببره؟یعنی چی؟تهب می خوام به این نتیجه برسممم که می تونم باهاو زندگی 

و عالم بگن آره میگم نه!چون آرتمن اصممال آدم تشممکیل بدم؟من اگه همه آدم 
شناس خوبی نیست و من توی ذهنم اصال مرد حسابب میکنم.اونم یه جوجه 
فکولیه عین بقیه!.من خودم مرد خودمم و آقا باالسممر خودم.فکر کنم من باید 
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مراقب آرتمن باشممم و روو غیرتی شممم!.نمی خوامب چون اصممال آدم زرن  
 ست نشناخته بود!نیست،اون حتی من رو در

*** 
که گفتم کلی اعتراض کرد ولی  مان  ما به  بدیم. امروز قرار بود جوابشممون رو 
جوابم تلییر نکرد.بابا هم را ممی نبود و مدام می گفت یه دلیل منطقی بیار و 

 من همب می گفتم:آدم خوبی نیست!
مامان گوشممی رو قطف کرد و با ناراحتی گفت:گفت آرتمن فعال نیومده،اومد 

نه چرا ردو  بهب بدو بود..می خواسمممت  حت  نارا لی  میگم ولی خی
 کردیم؟!..خدا بگم چکارت کنه پگاه؟!.اینم پروندی!

غاز می  غاز چران بودم و هی  گار من  مان حرز می زد ان ما که  جوری 
سام رو عوض کردم.یه مانتوی تا زانوی  پروندم.چی گفتم؟.رفتم توی اتاقم و لبا

یاد پوشیدم.یه شال سفید پوشیدم  با اینکه زمشکی و شلوار لوله تفنگی مشکی 
دوسممت نداشممتم ولی چون اتو شممده بود،انتیابب کردم.یه کم از موهای فر 
درشمممت مشممکیم رو بیرون انداختم و با کسمممب اجازه از مامان که شمممدیدا 
سرسنگین بود،رفتم بیرون.در اولین فرصت باید یه ماشین بیرم!.یه بار ماشین 

اونم به لطف آرتمن خان،کوفتم شمممد و گلگیر ماشممین  بابا رو بردم بیرون که
خراو برداشت.و از اون به بعد بابا اجازه نداد خودم برونم.همونجور که داشتم 
از کوچه خارج می شدم برگشتم سمت ماشینی که هی داشت بوق می زد.رفتم 

 کنار در ماشین و شیشه آروم پائین اومد.آرتمن بود.
 چند لحاه وقتت رو بگیرم؟با لبیند گفت:سالم.می تونم 
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 نگاهب کردم و با اخم گفتم:با اینکه اصال کار درستی نیست ولی باشه.
شکی  شرود کرد به روندن و من نگاهم به تیلب افتاده بود.اونم تیو م ستم. ش ن
شه ی خیابون توقف  سبز تنب بود.گو شید  شرت خیلی  زده بود منتها یه تی 

 بزنم. کرد و گفت:کجا بریم؟می خوام باهات حرز
 بدون اینکه نگاهب کنم گفتم:همینجا حرز هات رو بزن!کار دارم.

 آروم گفت:اگه مزاحمت شدم بعدا با هم حرز می زنیم.
 نگاهب کردم و گفتم:حرفت رو بزن!حرفی نداری من برم!

 متعجب گفت:باشه بابا...دنبالتن مگه؟
مسممتاصممل و ملرور خیره شممدم بهب که خودو فهمید حال و حوصممله ی زر 

 الکی زدن ندارم.شرود کرد و گفت:
 می خواستم قبل از اینکه به..به مادرم جواب بدین به خودم جوابت رو بگی!-

 خواستم بگم کجای کاری عمو که گفت:اول بگو جوابت چیه؟مثبت؟
حتی منفی رو به زبون نیوورد.گفتم که این خیاالت برو داشممته ها...فکرکرده 

 من عاشق چشم و ابروشم!
 م:چرا فکر نمی کنی منفی باشه؟ملرور گفت

شه.حاال  شد ولی جا نزد و گفت:چون نمی خوام منفی با رن  نگاهب عوض 
 جوابت؟

 یه تای ابروم رو دادم باال و گفتم:چی فکر می کنی؟
یه  با  متفکر گفت:نمی دونم!.هر وقت میام حرکت بعدیت رو پیب بینی کنم 

 نگاه همه ی معادالتم رو به هم میریزی!
 دم و گفتم:استرس داری؟نیشیند ز
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به در ماشممین تکیه داد و خیره به چشمممهام گفت:هر چیز هیجانی اسممترس هم 
 داره.به هر حال حرکت تو،فردای منو مشیص میکنه!

ند  با پوزخ لت هم شمممدیم! نده ی فردای م با...نمردیم و مشممیص کن با نه 
 گفتم:جوابت منفیه!

 متعجب و تیس گفت:چرا؟
سبی شتم بگم چون چ چ ست دا ده به را...ولی بیاطر جو موجود گفتم:نطر دو

 من رو خواستی،نارم رو گفتم!
 مطم نم یه دلیلی داری!بگو تا بدونم...-

برگشتم و خیره بهب گفتم:این رو می گم برای گزینه ی بعدیت آقا...از نار من 
تو اصممال مرد نیسممتی!می دونی چیه همچین یه ذره ُنُنر و تیتیب مامانی به نار 

 م از این تیریو آدما نمیاد!میای!..خوش
با اخم گفت:تو از بس خودت رو قوی می دونی بقیه به چشمممت نمیان.حس 
نداری...این  گاه از جنس نر  یه  یه تک به  یازی  یاری و ن مام ع یه مرد ت می کنی 

 دلیلت مزحد ترین دلیلی بود که فکر می کردم بهم بدی!
س صم گرفته بود ولی با آرامب گفتم:تو جایگاهی نی ار تی که در مورد من نحر

بدی،بقیب هم به تو ربطی نداره! اصممال بیاطر همین اخالق گندته که جوابت 
 نه است دیگه!

سه تا نفس عمیق کشید و گفت:پگاه خانوم،یه فرصت بدید به دوتامون،مطم ن 
 باشید  رر نمی کنین!

 پوزخند زدم و گفتم:به نارم فرصت ندم هم  رر نمی کنم،نه؟



 269 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

سممماله با ناراحتی گفت:من که هر چی می گم شممما سممماز  مثل بچه های دو
 میالف می زنین!

 محکم گفتم:ساز میالف می زنم تا ببینم بلدین بر*ق*صین یا نه!
ملموم و گرفته نگاهم کرد که گفتم:ر*ق*صممیدن با آهن  غمگین بدون قافیه 

 هنره!
 خوب من چیکار کنم؟-
احافظ!.امیدوارم به کسممی هیچی...من جوابم منفیه و االنم می خوام برم.خد-

 که می خواین برسین.فق  این رو بدونین آدم شناس خوبی نیستین!
سرم همونجا مونده..ولی  شت  شدم و به راهم ادامه دادم.حس می کردم پ پیاده 
شتم و مردم رو دید زدم که  ست!.از پیاده روی پارک گذ راه من و اون از هم جدا

سرحالن...خوبه،آدم گاهی شحال و  شرای   چقدر خو شعاد  محی  و  تحت 
وادار میشممه لبیند بزنه و خوشممحال جلوه بده با اینکه ممکنه قل*ب*و پر از 

 سیتی های بی پایان باشه...
هنوز بیسمت و چهار سمالم بود.نمی دونم چطور می خوام ادامه بدم و در آینده 
صال آینده ام چه جوریه؟هیک وقت  سی برخورد می کنم که بیوامب؟.. ا به ک

 ورد ازدواج فکر نکرده بودم،اال همین االن...در م
آرتمن آدم خوبی بود،حاال که بهب نه گفتم میگم آدم خوبیه...نمی دونم چرا 
نه برای  یا خیلی بهتره! آرتمن مرد خوبی بود ولی  حس کردم اون از امیررا

 من!...یقینا از امیررایا شجاد تر و جسورتر....و جاه طلب تر!
 *آرتمن*
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مامان زن  زد و گفت بهب جواب داده بودن...االن دو روز از اون پگاه رفت و 
روز می گذره و من کلی فکر کردم و دیدم به جای  اینکه بی خیالب شممم تازه 
بیشتر ازو خوشم اومده...االن هم رو به روی شرکت ایران مهرم...اومده بودم 

که مجوزی  نه ای  های مردو هاو حرز بزنم.حرف با پدرو و  بود تا برم پیب 
 برای به دست اوردن پگاه!

 رفتم داخل.منشی با اخم گفت:بفرمائید.
 گفتم:با آقای معتمدی کار داشتم.

 منشی سرو رو از مانیتور فاصله داد و گفت:قرار قبلی؟
 ندارم.-
 نمی تونین برین داخل.-

 کسل گفتم:بگین آقای احتشام اومده.
و منم رفتم داخل.آقای  بعد از حرز زدن با آقای معتمدی اجازه داد برم داخل

معتمدی با لبیند اومد جلو و با هم دسمممت دادیم و با تعارز اون،روی مبل 
 چرم قهوه ای نشستم.

 گفتم:ببیشید غرض از مزاحمت،می خواستم در مورد دخترتون حرز بزنم.
 متعجب گفت:گوو میدم.

نگاهب کردم و گفتم:می خواسممتم اگه..اگه اجازه بدین من باهاشممون حرز 
.ایشممون افتادن رو دنده ی لج و نمی ذارن من تالو کنم.بهم گفتن شممما بزنم

 اصال مرد نیستین و این یعنی اصال من رو نمی شناسن و قبول ندارن.
 اجازه بدم حرز بزنین؟-
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 یه مدت بزارین من دنبالشون باشم و سعی کنم خودم رو بهشون ثابت کنم.-
 چای یا قهوه؟-

وقتی که ذهنم به حدی درگیره که نمی تونم مستاصل گفتم:نیومدم چای بیورم 
 بیوابم.

 چه اصراری داری که مجبور به ازدواجب کنی؟-
شون حرز زدم.دخترتون به من - شین.من باها شتباه متوجه ن مجبور نمی کنم.ا

سن و فق  یه  شنا صال من رو نمی  شون ا هیک جواب منطقی نداد.جوری که ای
شتباه از من توی ذهنشونه!.من هنو صویر ا شدم و حس می کنم اگه یه ت ز قانف ن

کم بیشممتر تالو کنم و خودم رو بهشممون نشممون بدم شمماید تصممویرهای توی 
به تصممور  نه  بدن  به خودم جواب منفی  قت  ذهنشممون عوض شمممه و اونو

 خودشون!.به من این اجازه رو بدین،خواهب می کنم.
 نگاهم کرد و بعد از چند لحاه گفت:معقول نیست اجازه بدم.

فتیم خونه ی اول!.با حوصممله گفتم:این رو فرصممتی بدونین برای دو باز که ر
جوون نه یه مقدمه برای ا*ن*ا*ه و اشتباه!.این فرصت می تونه برای دخترتون 
ضاوت  سته ق شم ب شن و چ صبورتر با شه،در پی همین می تونن  هم خوب با
یل بدون دل که دخترتون اکثرًا   نکنن...من تحقیق کردم.خودتون هم می دونین 
منطقی خواسممتگاراشممون رو رد می کنن...بزارید یه تجربه ی متفاوت داشممته 

 باشن..
باره  نه،اونوقت چی؟دو باز هم گفت  بازپرس سممیت گیر گفت:اگه  یه  مثل 

 نمیای اصرار کنی یا شاید اصال به من نگی و خودت سرخود بری جلو...
 بودم!آقای معتمدی!من اگه می خواستم سرخود عمل کنم که االن اینجا ن-
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دسممتهاو رو روی میز بزرا چرمی قفل کرد و گفت:خودو چی؟شمماید پگاه 
این فرصمممت رو نیواد.اگه بهب بگم که مسمملما میگه نه و اگه نگم اگه بعدا 

 فهمید ناراحت نمیشه ازم؟آقای احتشام،دو راهی بدیه!
 چی می گفتم؟!.این پگاه واقعا عجیب بود و لعنت به این دل!.

دم اینجا تا کمکم کنین به دخترتون که دوسممتب دارم آقای معتمدی،من اوم-
برسم!.خیلی هم مصرم چون دخترتون بی دلیل من رو رد کرد.اگه یه دلیل برای 
ناسممن ولی من می  قانف می شمممدم.دخترتون من رو نمی شمم من می اوردن 
شون بدم به  شون ثابت کنم و ن شون. کمکم کنین و بزارین خودم رو به سم شنا

 تم که بتونم مراقبشون باشم.اندازه ای قوی هس
اووووز...چقدر سممیت بود.همب می ترسممیدم از دهنم درنیاد پگاه و همب 

 گفتم"دخترتون"...صمیمیت زیادی هم دردسر بود!.
به تبعیت بلندشمممدم.نگاهم کردو  ند شمممد و اومد سمممتم.من هم  پدرو بل

 قدرمندانه گفت:واقعا مردی که تا حاال پایبند هدفتی!
 قیقا می خوام پگاه این رو بفهمه!آروم گفتم:من د

باو اصممال  با خدا رو شممکر  قه رو زدم!.ولی  پو یا این آخر تو وااای....ب
 نشنید.ب*غ*لم گرفت و بعد رسمی گفت:

سیب ببینه!.نمی خوام زیادی هم پاپیچب - قبول می کنم ولی نمی خوام پگاه آ
 بشی چون اونوقت بد می بینی!

 *رویا*
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ستگی شنبه و کار زیاد و خ صال جون تو تنم  پنج ستگی؟جنازگی...ا فراوون.خ
شلوغ بود.این همه  سرم  صبخ حالم خوب نبود. نبود که تکون بیورم.از همون 
سفانه  دندون خراب چی بود خدا؟هر کی که میاد همه ی دندوناو خرابه...متا
قیمت های اینجا چون پائین بود انقدر شمملوغ بود که حتی جای تکون خوردن 

که از اول  هم نبود.سممرم درد می یا هم  هام می سمموخت. ارم کرد و چشممم
مهر،همب تو اتاقشممه و سممرکار...اون موقف که دانشممگاه نداشممت بیشممتر می 
دیدمب.حاال که من می رم خونه اون نیسمممت و زن  هم که می زنم می گن 

 دکتر وقت ندارن!یعنی چی که تا دوازده شب مطبه؟مگه میشه؟!!!!
سردرد المو اتاق رو خاموو کرد سوی خونه با  م و از درمانگاه فرار کردم و به 

پرواز کردم.جدی جدی داشممتم غب می کردم.ماشممین ور توی پارکین  پارک 
کردم.خبری از لندکروز نبود و این یعنی ارمیا نیومده بود.با بی حالی رفتم باال 
سور هم بد روی میم  سان سان می دادم.آهن  الیت آ شقیقه هام رو ما و مدام 

ل کاو از پ باز کردم و الپم رو روشممن بود. نه رو  باال می رفتم!در خو ها  ه 
کردم.رفتم توی آشمملزخونه و یه پروفون خوردم.دکمه های مانتوم رو باز کردم و 
ستم باهاو مقابله  شلوارم رو عوض کنم که پروفون اثر کرد و من نتون ستم  خوا

 کنم و چشمهام مهمون خواب شد... 
وشه ی بدنم حس می کردم،بیدار شدم و از درد وحشتناکی که توی گوشه به گ

یه غلت زدم.گوشممیم رو از زیر مانتوم بیرون کشممیدم.سمماعت سممه بود.چهار 
ساعت بود که خوابم گرفته بود ولی به جای اینکه بهتر شم بدتر هم شده بود.یه 
ست کمکم کنه؟واقعا نمی تونم تکون بیورم و  سی نی شد...ک آن قل*ب*م پر 

شنه ام و همه ی ب سوزه!.اینجا شدیدا ت سا می  دنم داره از تب و داغی طاقت فر
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کسممی نیسممت یه دسممتمال تمیز بزاره روی پیشممونی ام؟انقدر بی جون بودم که 
سوخت و درد می کرد و بزاقی توی دهنم  شوفان رو کم کنم..گلوم می  ستم  نتون
شنج  ستم گرفتم.نکنه ت شه!.گوشی رو توی د شکیب تر ب نبود تا قورت بدم تا خ

 اراحت میشه؟انتاار دارم؟کنم؟کسی ن
 برگشتم به هفت سال پیب...

شد و هر روز  سه مون رد می  شگل بود که هر روز از کنار مدر سره ی خو یه پ
بعد از تعطیلی مدرسه،بچه ها دیدو می زدن و با هم می گفتن و می خندیدن 
و آرزو می کردن باهاو دوست بشن.همون موقف هم جو مدرسه ، یه جو واقعا 

.منم بهب نگاه کردم.واقعا قشممن  بود،میصمموصممما چشممم های کثیف بود
ها  چه  مه ی ب لد گالره و اون روز ه ما زود فراموو کردم.رفتیم تو آبیب...ا
دعوت شممده بودن و خونه پر از دخترهای هفده سمماله بود و خالی از هر غریبه 
ای...حتی عمه هم نبود.من هم خوشممحال بودم و همب توی این فکر بودم که 

سته بودیم که یهو یکی از گالره ا ش شب میاد یا نه؟..همه دور هم ن ز کادوم خو
بچه ها بح  رو به اون پسممره کشمموند.بح  داغ شممد و همه از خوشممگلیب و 
شویقب  سمب آرینه..همه ت شد و گفت ا سهیال بلند  شتیلیب گفتن...یهو  خو
کردن چون اون یه موفقیت بزرا به چشممم می اومد از دید همه!..از سممهیال در 
ما چیزی  نوم شممم خا یا  فت:رو بهم گ یر  تحق با  بودم. فر  ن مت حد مرا 
سر  ست پ شفی نکردین؟برام مهم نبود چون اون موقف توی فاز دو نفهمیدین؟ک

شدت!.بچه ها و دارو   و این چرت و پرتا نبودم.ولی توی فاز روکم کنی بودم،به 
دسممته ی سممهیال کلی اذیتم کردن و آخرو من گفتم کاری می کنم این پسممره 
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باهام دوست بشه!.بچه ها اول گفتن شمارشو گیر بیار ولی با این پیشنهادم کف 
ُبر شممدن و هو کشممیدن....نگاه مزحد سممهیال رو هنوز یاد دارم.همچنین نگاه 

 تاسف بار تارا....
ستم تا فراموو کنم ولی مگه می  شمهام رو روی هم ب توی خودم پیچیدم و چ

 شد؟
سرد و زمین  سه ناار و من نوزدهم دی ماه...هوا  شت در مدر برفی..بچه ها پ

هم با کیفم منتار آرین...تا اومد منم راه افتادم و کنارو راه رفتم.سممرعتم رو 
ر دادم و با مخ رفتم توی برفا...با عشمموه و  بیشممتر کردم و از عمد خودم رو سممُ
لوسی یه آت بلند گفتم.آرین خم شد سمتم و گفت:خوبین؟..پام رو گرفته بودم 

شت روی زانوم و گفت: می تونین تکونب بدین؟.پام رو و آت گف ست گذا تم.د
عقب کشیدم که یعنی خوشم نیومد از حرکتت و گفتم:خوبم.خواستم بلند شم 
که این دفعه یهویی سممر خوردم ولی آرین دسممتاو رو دور کمرم حلقه کرد و 
 مانف شممد.اون روز حس متفاوتی رو تجربه کردم.متفاوت و البته برای یه دختر

 هفده ساله که تا حاال انگشتب به نامحرم نیورده بود،شیرین...
جیغ های خفه کشممیدم تا دیگه تداعی نشممن خاطراتم...قل*ب*م تیر کشممید و 

 دونه های درشت عرق رو پشت کمرم حس کردم.
ما مونده  یاد و فق   تا ب بارونی...منتار پگاه بودم  یه روز  ماه و  بیسمممت بهمن 

با اخم داشممتم زمین گاه می کردم. چتر همراهم نبود و خیس آب  بودیم. رو ن
سرم رو نگاه کردم و به آبی  شد.باال  شده بودم.یه لحاه حس کردم بارون قطف 
شین...و منم  سیدم.مهربون گفت:خیس ن شمهای آرین،فرد جدید زندگیم ر چ
مات لحن مهربونب شدم.مگه چند سالم بود؟از توجه او ذوق کرده بودم.تند 
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متون چیه؟سمموء تفاهم نشممه...خواسممتم چیزی بگم که تند و هول گفت:اسمم
صممدای پگاه اومد که داشممت میومد و من رو فحب کب می کرد و اون وسمم  
اسمممم رو گفت و آرین اسمممم رو زمزمه کرد و رفت..من هم چتر به دسممت 
شعور تو  شد! پگاه اومد و گفت:بی متعجب مونده بودم.برام بهترین روز بارونی 

 که گفتی چتر ندارم؟
که م ته بودم از بس  نداخ به خون ا یدم و ل*ب*م رو  به خودم می پیچ مار  ثل 

 خورده بودمشون..بدنم داشت می سوخت از آتیب!
 روز آخر مدرسه و بیست و هشتم اسفند.

سفره ی عید دعا  سر  و همون روز کلی با بچه ها دعوا کردم و تیکه انداختن که 
ز وقتی که داشممتم تنهایی کنم شمماید آرین نگاهی بهم انداخت.دقیق همون رو

شتم و آرین رو دیدم.اومد و  صدام زد.برگ شدم یکی  بدون پگاه از کوچه رد می 
شونه  ستم داره.از کنار  ستم رو گرفت و گفت نمی دونه چطور بگه،خیلی دو د
او بچه ها رو دیدم که چشمممد می زدن و معلوم بود حرفاو رو شممنیدن...تا 

شی شتر ک ستم رو بی ستم چیزی بگم د د و مات توی ب*غ*لب افتادم.نای خوا
حرز زدن نداشتم. بچه ها بی صدا دست زدن و موج مکزیکی رفتن.بوی عطر 
های ارغوانی  نه  مدم و گو ند.از ب*غ*لب بیرون او ماغم مو آروم آرین توی د
رنگم رو ب*و*سید و فرار کرد.دست گذاشتم جای ب*و*سه و میون شادی و 

 رفتم. کف زدن و سوت بلبلی های بچه ها فرو
 چشمهام تار می دید و شدید می سوخت.یه لیوان آب شاید بهترم می کرد!
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چهاردهم فروردین سمممال جدید و هلهله های بچه ها بر اسممماس بردن من و 
شتم،حس بردن و  سهای عمرم رو دا سهیال...اون روز بهترین ح سوختن دماغ 

 قوی بودن!
شکی من و آرین و شرود قرار های یوا شت و  صرار من به بابا  هجدهم اردیبه ا

باز کرد و از خودو  لب  پارک  یه  ید گوشممی!.آرین اون روز توی  برای خر
ستادنب ایران...گفت  شجوئه و مامان و باباو خارجن و فر گفت.گفت که دان
که دوسممتب ندارن و اون تنهاسممت و پول نداره و به سممیتی روزهاو رو می 

سام آور دا سر شگاه...انقدر ناراحت گذرونه.با یه کار نیمه وقت و خرج های  ن
بود که دلم درد گرفت.اون موقف ها مهربون بودم.مردد دسممت روی شممونه او 
گذاشممتم و اون دسممتم رو محکم گرفت و گفت ولب نکنم و منم واقعنی دیگه 
نمی خواسممتم ولب کنم و به عبارتی دل بهب داده بودم! روزهایی که از پی هم 

ض شتن و من و آرین با هم بودیم و م سی ما رو ببینه اما می گذ طرب از اینکه ک
شممانس یار بود که کاو نبود.با پولهایی که پس انداز کرده بود برام یه گردنبند 
گرفت که حرز انگلیسی آ روو بود و اون زمان این پالک ها خیلی باکالس و 
گرون بود.با اینکه دوسممت نداشممتم اذیت شممه برای پرداخت پول، ولی تشممکر 

 ردنم انداخت.کردم و با عشق توی گ
بی حس شمده بودم از شمدت درد...حالم بد شمده بود و دلم دوو آب یخ می 

 خواست و یا لیوان آب....هوا نبود!
دوازدهم مرداد ماه و نگاه های نگران آرین.غم وصممف ناپذیر توی صممداو که 
هر چی اصممرار کردم نگفت چشممه! باهام گشممت ولی نتونسممتم از زیر زبونب 

نه...ا بارمحکم ب*غ*لم گرفت و بکشممم چرا نگرا ون جا بود که برای دومین 
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گفت:به عالقه او شمممد نکنم. منم تائید کردم و خام و بچگانه گفتم حتما 
 ترسیده ولب کنم!

گوشممام سمموت کشممید با یادآوری اتفاقت نحس اون روزا و صممدای منحوس 
دم وآرین!.هفت سال بود به این ماجرا فکر نکرده بودم!...نابود پتو رو از روی خ

 کنار زدم تا حداقل گرمم نشه!.ولی بی فایده بود!سرم به دوران اومده بود!
سممیزدهم مرداد و مثل رقمب منحوس و شمموم برای رویای هفده سمماله!.یه نامه 
های  ته بود داره میره و حرف که گف یدا کردم،دسمممت خ  خودو بود  الی در پ

نه!دسممتم از عرق عاشممقونه و جدایی...گفت میره خارج و این به نفف دو تا مو
خیس بود و نامه و گونه ام از اشمممد خیس!.مدام میگفتم چرا چرا چرا...پگاه 
تب  جوون دوسممم نو من  لی  بودم.و چه  ی باز که  فت  گ یم داد  و  لدار د
داشممتم!.گردنبندو رو توی سممطل انداختم و خاطراتم رو به دسممت فراموشممی 

 سلردم....
شت می ترکید و  سرم دا شیدنم بود. تمام هیکلم عرق بود و امروز روز عذاب ک

 من فق  می تونستم به خودم بلیچم!!!
ست و چهار مهر  سال پیب...دقیقا همین روز بود،بی شد به دو  ذهنم منحرز 
که گالره با اشممد و هق هق به آغوو من پناه اورد و من با شممرارت برای اثبات 

یا رو زمی نام امیررا به  به خودم و قدرت نمایی قبول کردم که پسممری   نخودم 
بزنم.توی یه کالس بودیم ولی من تا حاال بهب نگاه نکرده بودم.آناهیتا سممرم 
ند زدم و گفتم می  با خودت...منم پوزخ کار رو  ید و گفت نکن این  داد کشمم

 تونم...!
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به هم می خورد...از خودم،از این  حالم  ته بود و  حاال دلم هم درد گرف
 زندگی!.....

شم مهرماه بود که کالس ایمن ش ست و  ستم پور نگاه بی سی به امیررایا ر شنا ی 
کردم.از الی کتابم دیدو زدم و اعتراز کردم قیافه او جذبه ای داره که توانایی 
برابری با آهن ربا رو داره...مهر و غرور توی چشممم هاو زیبا بود..من اون روز 
شکی نگاهب کردم و در موردو فکر کردم.واقعا آدم باحالی  شکی یوا کلی یوا

اون روز فهمیدم که داشمممت با دوسممتاو حرز می زد و همه می  بود،این رو
 خندیدن و همه از همنشینی باهاو شاد بودن!.

اواخر پائیز و دوسممتی من و امیررایا و تولدم...روزی که پی بردم بهترینه و امیر 
یه دویسمممت و شممب  هدیه ی تولدم ذوق مرا شمممدم. عاده اس...از  فوق ال

ست؟..رانند ستی االن کجا شدم و سفید،را شیفته تر می  گی رو یادم داد و من 
 کم کم هدفم از یادم رفت و با خودم گفتم چرا امیر نه؟

یکم دی و آخرین روزهای این ترم و شممرود امتحانات نزدید...دعوای من با 
به مهمونی و  رهام و آندره و دفاد قشممن  امیر از من!. دعوت امیر برای رفتن 

تا برق  یدن دو  مه نفرت!.ورق قبول کردن من!...د جب از این ه نفرت و تع
 جدیدی از زندگی من با اسمی به نام رادمنب...آقای ارمیا رادمنب.!

چهاردهم تیر و تمومی امتحانات و رفتن من به همدان.خداحافای غم انگیز 
با دیدن ارمیا.دعوامون و حرص  ماجراهای جالب توی هواپیما  من از امیر و 

ی جدی نگرفتن آدمهای جدید زندگیم..اومدن من!.رفتن به همدا نو تالو برا
امیر به همدان و دیدن ناگهانی آرین و قهر امیر....دیدن ارمیا توی خیابون و تنه 

 ای که زد!.شکستن عطر یادگاری امیر!.
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آخرهای شممهریور و رفتن من به تهران.شمموک وارده از ازدواج ناگهانی تارا با یه 
ه کارهای من.دعوت آرتمن و فهمیدن پیرمرد که اون کار صدبار شرز داشت ب

جایگاه اصمملی آرتمن توی زندگی من و رفتن به دانشممگاه وچشممم نازک کردن 
 های امیر!.حرص خوردن های من از این بی توجهی های امیر!

شیدم ولی  شکونه...جیغ ک سکوت خفقان آور خونه رو ب صدام   جه زدم تا 
شیدن نمون شد!هوایی برای نفس ک ساس دریغ از قطره ای ا شدیدا اح ده بود و 

 خفگی داشتم !
ساس های تازه جوانه زده توی قلب من و  شدن ارمیا...اح ستاد  سال جدید و ا
احساساتم به ارمیا...تالو برای جذبب به سمت خودم.پررن  شدن هدفم از 
دوستی با امیر...سال تحصیلی منحوسی که جدایی من از امیررایایی که فرشته 

ندیسممی از مهربونی.. .فراموو کردن الطاز امیر و مهربونی هاو...حس و ت
 های مالکیتی که قبال به هم داشتیم!.

از روی تیت افتادم.کشممون کشممون رفتم سمممت در ولی نتونسممتم در رو باز 
کردم.آتیشی که داشت من رو پودر می کرد، آتیب عذاب وجدان بود.چم شده 

 بود؟
گفتناو و همه چیز چهره ی امیر و اشممد هاو و التماسممهاو و دوسممت دارم 

شد  شمد زد و آهن  لعنتی که  شکی چ شمم جون گرفت.آودی م جلوی چ
نمد زخمامون!.التماس های امیررایا مبنی بر موندن من و اشممد رییتن من 
برای اولین و یا دومین بار در زندگی و در برابر سیتی ها...پیشنهاد مزحد من 

ا و منی که حق خواهری رو به ارمیا و پذیرفتنب..مرا سمماالرخان و تنهایی تار
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به جا اوردم و حتی بهب سممر هم نزدم و آبروی هر چی خواهر بود رو  کامال 
سی که امیر خریده بود و  ستگاری من...موهای کوتاهم و انتیاب لبا بردم. خوا
لبیند مامان..نار ممایتی مامان و بابام از ارمیا و و ممف ناجور فرهنگی خانواده 

برای  رب و شتم ها برای نبردن اسم ارمیا و  ی اون!.سوختن جای جای بدنم
دادن جواب منفی و اصممرار های دائمی من برای پذیرفتن!..من و تهدیدکردن 
ارمیا برای را ممی کردن بابام ...چند روز بعد بابا اومد و گفت:موافقه!..اینکه 
ارمیا چیکار کرد رو نمی دونم ولی من به هدفم رسممیدم و خوشممحال بودم!. 

سی ام دیدن امیرر شتن روز عرو ستم دا ایا کنار آرتمن...اینکه اون دو نفر که دو
بودن.امیر اشد رییت و زمین خورد و من پلید وقیحانه خوشحال شدم چون 
دقیقا امیر همون کاری رو کرد که من می خواسممتم.شممرود زندگی جدیدی با 
ارمیا و سممیتی هایی از جنس زهر...نبود محبتی برای منی که تحت شممعاد 

 ت بودم!.تنهایی و دیوانگی و ادعای ایستادگی!محب
جه می زدم و درد می  یدم.هنوز من  مم یا رو از پشمممت در د یه ی ارم سممما
یت  بدب قدر  فت. چ عد ر ند و ب یدم.دسممتب روی دسممتگیره ی در مو کشمم
بودم؟...اون آدم نبود؟من هر چی هم که بودم یه آدم بودم و داشممتم نابود می 

ین و سممینه ام کوبیدم که من چرا انقدر شممدم!.جیغ کشممیدم و با مشممت به زم
 بدبیتم و یه صدایی مدام نهیب می زد "بد کردی رویا با همه!"

انقدر  ممجه زدم،جیغ کشممیدم،داد کشممیدم،درد کشممیدم و از آتب درون و تب 
سمموختم تا اینکه از هال رفتم...چرا با یاد خاکسممتری های نم دار)چشممم های 

 امیررایا( جونم ته کشید؟..
 من
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 ییتنها
 دیوانگی

 ایستادگی
 عناصر زندگی!

 و شاید اکسیژنی که رو به اتمام بود!
 *ارمیا*

توی مطب تا آخرین توان کار کردم و جون توی تنم نمونده بود.با خسممتگی از 
سوار  سمت پارکین  مطب.با بی حالی  ستوده خداحافای کردم و رفتم  خانوم 

باید یه برنامه ای می شممدم.چرا باید اینقدر خودم رو خسممته کنم؟الزم بود؟.
رییتم چون این جور نابود می شدم.البته بهتر این طور که کمتر می رم خونه و 
چشمم به رییت نحس اون دختر می افته!.گند زده به وجه ی همه ی زن هایی 
که می شناختم و اطرافم می بینم.ولی همه که مثل هم نیستن!.مثال بارز همین 

شین رو توی پا ستوده!.ما سور حمله خانوم  سان سمت آ رکین  پارک کردم و به 
کردم.رفتم باال و در رو باز کردم.اصال نگاه نکردم ببینم اومده یا نه؟..امثال اون 
ست اجتماعی  شن یا خونه ی به قول امروزیا دو معموال االن باید توی پارتی با
شدم تا  سواک زدم و روی تیت ولو  سهام رو عوض کردم و م سریف لبا شون!.  ا

م..گرسممنه بودم ولی نمی تونسممتم پاشممم،بس که خسممته بودم.بی خیال بیواب
 خوابیدم و تیتم رو به عنوان الزمات زندگی برشمردم.

*** 
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شدم تا برم آب بیورم.باید یه تن   شنگی بلند  ست خواب بودم که از ت هنوز م
شد.پس  سی بلند  صدای جیغ ک سرم.رفتم آب خوردم و یهو دیدم  بزارم باالی 

شه تا حنجره او  خونه بود!ولی شید؟جهنم،بزار اونقدر جیغ بک چرا جیغ می ک
ستم برم که دیدم نه  شه!.آب خوردم و خوا صدای نکره او خفه  شه و اون  پاره 
بابا این  ممجه کشممیدنا تمومی نداره.بیییال رفتم توی اتاقم.خواسممتم بیوابم 
ید و آی و اوت می  ثل آنیر آمبوالنس جیغ می کشمم گه می شمممد؟م ولی م

ساعتی به جیغ و گفت.دیگ شاید من حدود نیم  صابم رو به هم رییته بود. ه اع
 داد هاو گوو دادم.

 من هیک مس ولیتی در قبالب ندارم.
 ولی اون یه انسانه.

سان  سانیت و مروت نبرده ان سی که بویی از ان سان انقدر حیوون؟ک سان؟ان ان
 نیست!

 ی!حیوون نیست به هر حال یه آدم که هست،به عنوان یه انسان کمکب کن،تو که
 من نمی تونم.نمی تونم به کسی کمد کنم که گند زد به زندگیم.

 ولی تو هم اشتباه کردی!
اشممتباه من چه ربطی به اون داشممت؟قرار نبود اشممتباه من باع  ورود همیچن 

 بیتکی به زندگیم شه!
 فکر کن تحمل کردن اون دختر و کنار اومدن باهاو،تاوان کارته!

با جون و دل  قدم برای این دختر تاوان؟ یه  می خرمب ولی حا ممر نیسممتم 
 بردارم.یه هرجایی خیابونی!

 واسه ی اون جانماز آب می کشی؟
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نییر،فق  با خودم مرور می کنم تا پا کج نذارم،فراموو نکنم اون کیه و چیه و 
 چه پست فطرتیه!

شمماید اونم به تو این جوری نگاه کنه...چرا یکی از کفه های ترازو خالیه؟پس 
 تو چی؟

ضور اون رو نمی خوام.نمی خوام.نمی خوام زنده  شم،ح من هر چی هم که با
 باشه!

فکر کن این دختر رو نمی شناسی...یعنی حسی نداری وقتی داری صدای درد 
 کشیدن هاو رو می شنوی؟ها؟

نه،ندارم.همب میگم این داره تاوان گندکاری هاو رو می ده!و منم مسمم ولیتی 
 در قبالب ندارم!

 م داری تاوان گندکاری اتو می دی!تو ه
 ولی گندکاری من دخلی به اون دختر نداره که حاال بیوام نادم شم!

اینم یه نود تاوانه...اون داره درد می کشممه حاال از هر چیزی و تو هم داری اونو 
سعی نمی کنی زندگی  شه،چرا  شونده نمی  تحمل می کنی!کار بد با کار بد پو

نار هم ازو لذت ببرین؟اون توی این سممه ماه کار آرومی بسممازی و دوتایی ک
ست کرده،کار کرده و  شه قبل از تو توی خونه حا ر بوده و غذا در کرده و همی
اصال غر نزده!.یعنی نمی تونی چنین دختری رو تحمل کنی؟توانایی اشو داری 

 که تلییرو بدی!
ر روز رو ه نمی تونم زندگیم رو با کسی بسازم که می خوام سر به تنب نباشه و

به این امید سر می کنم که زن  بزنن بگن مرده!حیف که نمی خوام دست هام 
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رو به خون کثیفب آلوده کنم!هر روز تو فکر اینم چرا باهام ازدواج کرده و پشت 
 اون نقابب چیه؟!

 چرا فکر نمی کنی شاید اصال نقابی در کار نباشه!
 هست،باطن این دختر رو فق  خدا می دونه و بس!

 حاال کمکب کن...به عنوان یه انسانی که داره به یه آدم کمد می کنه!
یه انسمممان می رم  به عنوان  جار رفتن، با خودم کلن عد از کلی  ند شمممدم.ب بل
جلو...هنوز هم جیغ می کشممید.چرا صممدای هق هق گریه او نمیاد؟.دسممت 
روی دسممتگیره گذاشممتم...نگاهب توی مهمونی و تکون خوردن قل*ب*م از 

اهی که حسی بهم گفت"آتیشم می زنه"اخم کردم تا شاید کم بیاره ولی نگاه سی
نه!..اعترافب توی هواپیما که همسممر امیررایا رسممتم پوره!خوشممحالی وصممف 
ناپذیرم از با امیررایا بودنب...قبول کردن پیشممنهاد کار توی دانشممکده و ندیدن 

آدم بیاطر  اون...تا وقتی که جلوی ماشممینم پرید..از همین می ترسممم که این
هدز پلیدو جون خودو رو بیطر انداخت...چی می خواست یعنی؟...اون 
مهمونی لعنتی و دیدن دخترک...دعوت اجباری به کافی شاپ...رفتن و شنیدن 
وقایعی که چطور اون دختر می دونسممت؟!..قبول کردن پیشممنهادو و قسممم 

 توانمندی خوردن به نابودی و زجرو!.زجرو از بی محبتی نه با اسممتفاده از
های مردانه ام...بی توجهی بهب...مراقبت از من!!!...همین،اون به من کمد 

 کرد و تا صبخ بیدار موند ولی....
دسممتم روی از روی دسممتگیره برداشممتم و رفتم.بدون توجه به جیغ هایی که دل 
سن  رو آب می کرد!..نمی تونستم کمکب کنم!.رفتم توی اتاقم...اون جز من 

شت؟ سی رو دا شت؟...کی می ک سی رو دا مامان و باباو که اینجا نبودن...ک



wWw.Roman4u.iR  286 

 

تونسمممت االن کمکب کنه جز من؟..نمی تونم!.نمی خوام که بتونم!.حقشمممه 
 ولی...

شد.هول بلند  صدای جیغ قطف  ستم و خودم رو به خواب زدم. شم هام رو ب چ
 شدم.نکنه مرده باشه؟یعنی به آرزوم رسیدم؟

دید در رو باز کردم.کنار در بی جون افتاده بلند شممدم و رفتم توی اتاق.بدون تر
به چهره ی  بازو و گردن ل*ت*تب  بود.رفتم نزدیکب...چشمممم رو از روی 
ست زدم.داغ داغ بود.و البته خیس از عرق!..دیگه  سب حرکت دادم.بهب د خی
توی اون و ممعیت وجدانم بیدار شممد نه قل*ب*م.بلندو کردم و روی تیت 

م بکنم؟به کی زن  بزنم؟ به کسممی نمی گذاشممتمب.یعنی چیکار می تونسممت
تونم زن  بزنم...نمی گن اینا چه زن و شمموهری هسممتن که نمی تونن از هم 

 مراقبت کنن و...تلفن رو برداشتم و شماره ی سینا)همسر روناک(رو گرفتم.
 خوابالود گفت:بله؟

 وای ساعت چند بود یعنی؟...گفتم:سالم سینا..ارمیام..ببین 
 ..سحر؟آره سحر بود!یا رعنا؟راحله؟حاال اسمب چی بود؟

 ببین سحر حالب بده و من نمی دونم چیکارو کنم؟!-
 روناک گوشی رو گرفت و گفت:خب چب شده؟

 داره توی تب می سوزه...خواهب می کنم بیاین...-
 روناک گفت:باشه،داریم میایم.

زنده بود ولی فکر کنم از هوو رفته بود.نیم سمماعت بعد،زن  خونه به صممدا 
اومد.سممینا دکتر بود و تنها گزینه ای که می تونسممتم انتیاب کنم.در رو باز در



 287 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

کردم.تینا توی ب*غ*ل سینا خواب بود.بچه رو روی مبل گذاشت و هر دوشون 
 هول هولکی سالم کردن..

 سینا گفت:کجاست؟
باز دختره توی ذهنم نقب بسمممت.برام مهم  باس  تاق اشممماره کردم.ل به ا

سینا نمیگه ا ست...ولی  ین چرا انقدر بی غیرته؟ کی روی یه دختر هر جایی نی
 غیرت داشته که من دومیب باشم؟

 به روناک گفتم:ببین می تونی لباسهاو رو عوض کنی؟
انقدر مست خواب بود که اصال نگفت چرا...رفت توی اتاق و من دست سینا 
رو کشیدم.چند لحاه بعد روناک اومد و رفتیم داخل.لباسهاو رو عوض کرده 

و شاید بیاطر شوهرو لباسهای پوشیده ای انتیاب کرده بود.روناک هول  بود
 گفت:

 سینا خیلی داغه!-
ستمال تمیز،تبب رو  شت.من و روناک با یه د شونیب گذا ست روی پی سینا د
به  یه آملول بیرون اورد و  نا از توی کیفی که همراهب بود  پائین اوردیم و سممی

تا اینکه تبب پائین اومد و بهتر دسممتب زد.اصممال نفهمیدم چی بود و چی شممد 
شد. به اصرار خودم،راهیشون کردم برن.خسته بودن و می دونستم اینجا راحت 
نیستن.خیلی ممنونشون شدم.ساعت شب صبخ بود.بیدار نشده بود.به گفته ی 
صدایی که از  سینا یه قرص بهب دادم و پتو رو مرتب کردم.چرا کمکب کردم؟

سینا و روناک هوشیار  درون نهیب زد،فکروخیاالت رو شد  ازم دور کرد.خوب 
نبودن که سمموال پیچم کنن!.بهب نگاه کردم.چشممم هاو که بسممته اس حس 
میکنم خطری نداره برام اما به محض اینکه مردمد های مشممکیب سمممتم می 
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ستم بیوابم که  شیطان زمینی کنارمه!.رفتم توی اتاقم و خوا چرخه،پی می برم 
 داشتم.گوشیم زن  خورد.کی بود؟بر

 سالم آقای رادمنب.نمی خواین بیاین؟امروز دوشنبه استا...روز کاری!-
روز کاری من و بیکاری دختره!.از خستگی نمی تونستم پلد بزنم.بلند شدم و 
لباس پوشممیدم.یه دوو حالم رو بهتر می کرد ولی نمی تونسممتم.سمموئیک رو 

خوردم چون به  برداشممتم و به دوشممنبه ها لعنت فرسممتادم.یه لقمه کره و مربا
شدت گرسنه بودم.یه مسواک تند زدم و رفتم پائین.ماشین رو روشن کردم و با 
ها ازو متنفر  به  که دوشممن جایی  طب رفتم. به م باز کردم و  ریموت در رو 

 بودم!دوشنبه های نکممممبتی....
 *رویا*

سهام  شمام رو باز کردم.اطراز رو کاویدم.به خودم نگاه کردم.لبا با زحمت چ
بلوز آسممتین بلند بافت شمممل و یه شمملوار راحتی عوض شمممده بود.تب  با یه

نداشتم.سر درد هم نداشتم.فق  یه کم گلوم درد می کرد.یه لیوان آب روی میز 
توالت دیدم. سممریف سممر کشممیدمب..یعنی چی؟کی لباسممهام رو عوض کرده 
ستگی از  ست.رفتم حموم و یه دوو آب یخ گرفتم. تمام خ بود؟هیچی یادم نی

ست لباس تنم ب سی خدا...یه د شنبه بود و بیکاری من!.مر یرون رفت.امروز دو
راحتی پوشیدم و با حوله سر موهام رو بستم.یه صبحانه ی مفصل خوردم.کره 
آب شممده بود و مجبور شممدم کف آشمملزخونه رو دسممتمال بکشممم.حتما ارمیا 
که  هام رو عوض کرده؟ولی اون  باسمم که ل نه اون بوده  یا؟نک خورده بود...ارم

 رفت؟!یعنی....
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گونه هام رن  گرفت.گرمم شمممده بود..ته دلم عروسممی بود ولی داشممتم از 
 خجالت می مردم!.وااااااای....

جدا از همه ی اینها،دیشممب بدترین شممب عمرم بود.یادآوری تمام خاطرات و 
عذاب کشممیدن هام....درد کشممنده ای که طاقتم رو طاق کرد..سممرم رو تکون 

عد یادم بره و ب تا  که  دادم  ته بود  تا تونسممتم خونه رو تمیز کردم.سمممه هف هم 
 تمیزکاری نکرده بودم.خونه رو کامال دستمال کشیدم و جارو زدم.

گوشممیم زن  خورد.شممیشممه پاک کن رو روی عسمملی گذاشممتم و رفتم سمممت 
 گوشیم.زدم رو آیفون و گفتم:

 چه عجب یادی از ما کردین روناک خانوم.-
 ن.دوما ما که دیشب خدمت رسیدیم.خندید و گفت:اول سالم رویا جو

ها و مرتبشممون کردم و  مت کوسممن  پاک کردم و رفتم سمم میز عسمملی رو 
 گفتم:شوخی نداریما...جدی گفتم بی معرفت!

شد اومدیم ولی  شب که حالت بد  ست؟دی روناک:جدی میگم رویا...یادت نی
 بی هوو بودی!

متعجب دسمممت از کار کشممیدم و گفتم:چی میگی روناک؟دیشمممب شممما 
 ومدین؟اصال از کجا فهمیدین؟هوم؟ا

سحر حالب - صبخ بود که ارمیا زن  زد و گفت  شب حدودای پنج  آروم...دی
تا اسممم داری... خوب بعدو هم ما اومدیم  یاین...ای کلد نگفتی دو  بده ب
اونجا..من هم اومدم لباسممهات رو عوض کردم و سممینا یه آملول زد و چند تا 

ما خی عدو هم چون  هت داد. ب یا اصممرار کرد قرص ب ته بودیم ارم لی خسمم
 برگردیم.خیلی حالت بد بود.تب کرده بودی داشتی می سوختی! 
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 من و ارمیا دوتایی کلی پاشویه ات دادیم و خنکت کردیم.
اصممال نفهمیدم چی گفتم،فق  تشممکر کردم و قطف کردم.وااای اسمممم رو نمی 

ما وقتی ا ن  زده ولی کی؟حت که ز نه.پس اون بوده  نه!..دیوو ز هوو دو
ید اونم منو پاشممویه داده!..وای ممنونشممم.حتما ازو تشممکر می -رفتم...ید

کنم،من که مثل اون عقده ای نیستم!برای تشکر، یه فسنجون خوشمزه درست 
کردم.نهار که نمی خوردم چون ارمیا نبود و حوصممله نداشممتم غذا درسمممت 

ستم و فیلم دیدم.یه ش شد.ن شب بود که غذا آماده  ساعت یازده  ست  کنم. د
شکی.موهام که حاال  شلوار م سفوری و  شیدم.یه تونید زرد ف شید پو لباس 
شم.بدون  سر زدم به باالی گو شیدم و یه گل  شونه ام بودن رو اتو ک پائین تر از 
سالم  ستقبالب و قبراق گفتم: ساعت حدودای ید بود که اومد.رفتم ا آرایب...

 خسته نباشی...
 داد و بعد راه اتاقب رو در پیب گرفت.بدون اینکه نگاهم کنه جواب سالمم رو 

 گفتم:شام آماده است.میرم میز رو بچینم.
با هزار هنر و  ته بود.میز رو  که خسمم ید چی گفتم.بس  فکر کنم اصممال نفهم
سنجون رو خوب می  سواس چیدم و اونم اومد.توی این مدت فهمیده بودم ف و

ه دیشممب خوره.خواب بود که داشممت می خورد.من من کردم و گفتم:مرسممی ک
شاخم  شنجی یا یه چیز دیگه ای روی  شاید اگه تو نمی اومدی ت کمکم کردی! 

 بود.
نگاهم کرد.یه مدتی توی چشمممهام خیره موند و بعد گفت:با اینکه وایفه ام 

 نبود،خواهب میکنم.
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 سعی کردم بیب اول حرفب رو جدی نگیرم.غذا خورد و با تشکر رفت..
سنه  شتها غذا خوردم،چون گر شتم میز رو جمف می کردم که منم با ا ام بود.دا

 حضورو رو حس کردم.برگشتم و گفتم:
 چیزی شده؟-

سینا گفت حتما  شت روی کانتر و گفت: بدون اینکه بهم نگاه کنه یه قرص گذا
 از اینا بیوری!

 از توجه او خر کیف شده بودم.گفتم:حتما...مرسی که گفتی!
 خواست چیزی بگه ولی منصرز شد و رفت تو اتاقب.

گه برداشمممت الکی نکن واسمممه  که می خواسمممت ب یدم  گاهب اینو د توی ن
خودت!.واقعا برداشمممت هام الکی بود؟اینکه ارمیا کمکم داده بود و روی اون 
یال و  که خواب و خ ما  ته بود؟!..مسممل گذاشمم قدیمی سممرپوو  نه ی  کی
ستقیم نبود...حاال اونو بیییال...قرص  صراطی م شر به هیک  ست...این ب رویا

 م و با خستگی به سمت اتاقم راه افتادم.عجب روزی بودا...رو خورد
نه به دیروزو نه به امروزو...واسه کسی که مدتها بود که مهر و محبت ندیده 

 بود همینم خیلی بود..!
حتی اگه الکی،اینکه به این باور برسممم هنوز تنهای تنها نیسممتم،کافیه!.اینکه 

ه دسممتمو بگیره حاال چه از روی هنوز آدمی هسممت که اگه من بیوفتم از پرتگا
 محبت چه از روی اجبار!

این میون برای من هدز ارمیا از کمد کامال پوشممیده بود چون نمی خواسممتم 
خوشممحالیم به سممردرگرمی و ناراحتی تبدیل شممه!..واقعا خوشممحال بودم.حاال 

 تنهایی و دیوانگیم،به شادی و هیجان تبدیل شده بود.حس خوبیه،نه؟!



wWw.Roman4u.iR  292 

 

 *آرتمن*
 ه گوو کن..با توام میگم می خوام باهات حرز بزنم.پگا-

ندو  با اخم و صمممدای بل قب رفتم. یه کم ع که  برگشمممت طرفم جوری 
 گفت:ها؟چه مرگته؟دست از سرم وردار َکِنه!

توی این مدت فرهن  گسممترده ی فحب پگاه خانوم رو رجود کردم و چندین 
 کلمه ی جدید یاد گرفتم.

یه ل گاه بزار  مت گفتم:پ اه منم حرز بزنم.چرا نمی خوای گوو با مالی ح
 بدی؟

با اخم و حرص گفت:سری های پیب واسه هفت پشتم بسه...تو اصال تا منو 
یه ذره هم جنم  به هم می زنی... حال آدم رو  می بینی الل مونی می گیری 
باشمممه  که  تانکر هم  نداری..زرت زرت آب دهن واسمممه من قورت می دی..

 میرنب تموم میشه!
رفته بود هم حرصممم گرفته بود.با اخم گفتم:مگه تو می ذاری آدم هم خنده ام گ

حرز بزنه...یهو وسمم  کار،قاطی می کنی می توپی به من و بعدشممم که می 
 ری...اصال گذاشتی من دو کلوم حرز حساب بزنم؟!

 با صدای فوق العاده خشن گفت:هوی حواست باشه چی می پرونی ها...
خاموو بشممو َاه...دروغ میگم نمی ذاره آدم حر نه؟!..اصممال موتورو  ز بز

 نیست.
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شم باید کی  با همون لحن دخترونه و اریفب)!(ادامه داد:بابا من نیوام زنت ب
نه..اصممال  رو ببینم؟! روز اولی که اومدی گفتی آدم منطقی هسممتی ولی اگر 

 حرز حساب تو َکِتت نمیره...روانیم کردی دیگه!
 اشتباه توی ذهنت رو پاک کنی! من فق  می خوام منو بشناسی و اون تصویر-

به کی و چی قسممم بیورم تو بفهمی  ما آروم تر گفت:من  با بی حوصمملگی ا
نه تصممویری هسمممت و من خبر  تصممویری از تو توی ذهن من نیسمممت..نک

 ندارم؟!شرز هر چی مرده تو بردی!
سممریف گفتم:همین دیگه..تو اصممال قبول نداری من مردم.!من خیلی ویژگی ها 

 دارم پگاه!
سرشار نز شین اهرم کرد و گفت:ببین آقای  ستهاو رو روی در ما شد و د دید 

شتباه گرفتی...م  جن هر  شکل تو اینه که مردونگی رو با َکِنگی ا از ویژگی،م
 جا می رم حا ر می شی...غرور که نداری هیک،ول کنم نیستی!

یابم،یعنی تو - نه بودن؟!من روی انت گاه چرا اسممممب رو می ذاری ک پ
صممم!همین سیدن بهب هر کاری م سم که برای ر .یعنی می خوام به هدفم بر

 می کنم!
 هرکاری؟!..تو فق  داری رو اعصاب من یورتمه می ری همین!-
 پگاه...-
 تمومب کن آرتمن...تمومب کن! این مسیره بازی ها رو تموم کن...-

 مات موندم.مسیره بازی؟!
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شه!حاال ک شم پنهان غریدم:با سیره دیگه بس بود. با اخم و خ ه تو همب رو م
شه...تمومب می  ضحکه گرفتی،با بازی می دونی و تمام تالشهای من رو به م
 کنم چون می بینم طرز مقابلم لیاقت تالو کردن نداره،نمد نیورده،نمکدون 
می شممکنه!میرم و بیاطر عالقه ای که بهت داشممتم از خیر انتقام گرفتن بیاطر 

 حرفهای بی پایه و اساست می گذرم.
شه شدم.دیگه  شی صه دور  سرعت هر چه تمام تر از اون میم رو دادم باال و با 

طاقتم طاق شده بود.یه ماهی می شد که من سعی در حرز زدن با پگاه داشتم 
و اون هر بار من رو به سممیره می گرفت..دیگه بس بود!.دیگه نمی خواسممتم 

اهر د!.احتی از صد فرسییب عبور کنم...اونم مثل رویا بود،لنگه ی همون بو
و باطنشممون یکی بود با تفاوت اینکه پگاه قشممنگتر و جذاب تر بود...همین! و 
صه و من  منم باز گولب رو خوردم،گول متفاوت بودنب رو..گول اینکه اون خا
که بگم  نه  طل!.. با یال  نایی رام کردنب رو دارم ولی طبق معمول زهی خ توا

شتنب رو فراموو کردم ولی دیگه نم ست دا سته عالقه و دو ستمب...خ ی خوا
بودم از رفتارهای  ممد و نقیضممب که من رو به جنون رسممونده بود.صممدایی از 
درونم نهیب زد:به همین زودی جا زدی؟..نه ولی من دیگه دوست ندارم بیشتر 
از این غرورم به بازی گرفته بشه.بشه یه اسباب بازی دست یه دختر که فکر می 

الهه افسمممار گسممییته کار هر کسممی  کنه بهتر از اون نیسمممت!...رام کردن یه
نبود!..این الهه وحشی بود!. اصال من تحمل همچین دختری رو دارم؟..دختری 
که مهر دخترونه نداره..لطفات دخترونه!..اصممال اون چه جور زنی میشممه برام؟ 
باید کل کل کنم؟!.حرفم رو گوو  یا  از سممرکار برگردم خسممتگیم در می ره 
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یده؟اون هیک کسممی رو جز خو کار می تونسممتم م نداره..من چی دو قبول 
می!.دو راهی عقل و دل! روانی شده بودم.یه دقیقه  م م م م بکنم؟حس بدیه دو راه
می گفتم به درد هم نمی خوریم یه سممماعت مدام زمزمه می کردم دوسممتب 
دارم.نه،من هنوزم می خوامب چون راهی برای اثبات خودم به خودمه...اینکه 

 جنم دارم.
 اید چیکار کنم...لحاه ای مدارا و لحاه ای...حاال می دونم ب

 حاال وقتب بود.کشوندن پگاه البته اگه بشه!!
 *امیررایا*

شم...حاال به  ستم باهاو خودم رو بک شیدم.یه روزی می خوا ستی به تیغ ک د
شد  شده بودن که می  ستم ریب هام رو بزنم. اونقدری  صرار مامان می خوا ا

ی رسید.باهاشون که دانشگاه می رفتم،آندره می بافتشون.دقیقا تا زیر سینه ام م
گفت: حجته الله والمسلمین،حاج آقا رستم پور...بعضی ها هم فکر می کردن 
مدل خاصممیه ولی...هیچکدوم!من دیگه قیافه ام برام مهم نبود.به خودم نمی 
رسممیدم چون دیگه برام مهم نبود دیگران چه فکر ی می کنن در موردم.شممیب 

م نمی شممد این منم...راسممتب خودمم به اون قیافه عادت کرده تیغ کردم. باور
بودم.سممهیل که می گفت بهم میاد.کلی عکس دارم با ریب که همه رو آندره و 
شده بودم با اون همه  شبیه گوسفند  شن  بود؟ سهیل گرفتن..خدایی کجاو ق
صورت نرم و  ست به  سید. د شونه هام می ر سر  شم!موهام هم که تا  ریب و پ

شد که به این  عاری از شیدم.کمی توی آینه خودم رو نگاه کردم.چی  شم ک ری
ستگی از کاری که  ستگی..خ سی و ناتوانی...به این خ روز افتادم؟به این بی ح
ته  باخ که  یه ای  به خودم و این روح ند زدم. یه پوزخ نداده بودم. جام  ان
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بودمب...کی باید شممرود کنم؟.کی می تونم قرص های آرامب اعصمماب رو 
 یزم؟ دور بر

ساله و قرص های  ست و چهار  سالمه؟یه ادم بی هوم؟کی می تونم؟مگه چند 
 آرامب اعصاب؟برای کسی که اصال عین 

خیالب هم نیست!؟آه...با ناراحتی و کالفگی دست به صورتم کشیدم.تو حس 
و حال بودم که یهو یکی عین وحشممیا به در کبوند.لعنت بهب!..امروز قرار بود 

موهام رو کوتاه کنه...که نمی دونم این آندره ی نکبت از کجا یه آرایشگر بیاد و 
بهب رسوندن که گفت من بلدم،خودم کوتاه می کنم...با خشم در رو باز کردم 

 و گفتم:
 ها؟چته مگه سر اوردی؟-

فت:وای  گ لم و  ید ب*غ* پر عد  ب کرد. هم  گا ن جب  ع ت م کم  یه  اول 
 لو پشم کم کردی!امیمممممممممممر،چه خوشگل شدی جیگر...فکر کنم سه کی

با حرص هولب دادم که نیشب بازتر شد.گفتم:کم مزه بریز...راستی،کی به تو 
 گفته من می خوام موهام رو کوتاه کنم؟

حاال  جا راپورت چی دارم.. گه...من این گه دی باال داد و گفت:دی هاو رو  ابرو
 هم بیا بشین تا خوشگلت کنم،عزیزم.

گاه ک تاق ن ندلی وسمم  ا به صمم باز  هام تو هم گره با دهن  باره ابرو ردم.دو
 خورد.گفتم:چی؟اینجا؟تو اتاق من؟

شه تو  شین کم فد بزن..انگار اگه کثیف ب شوندم:ب شید و به زور ن ستم رو ک د
 می خوای اینجا رو پاک کنی!خدمتکار رو گذاشتن واسه همین روزا دیگه...
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مثل آرایشممگرهای ماهر قیچی رو برداشمممت.یه لحاه متفکر نگاهم کرد،بعد 
هت  خه خیلی ب تاه کنم؟آ ها رو کو خدایی حیف نیسمممت این مو فت:امیر  گ

 میان...
 بهشون دست زد و تکونشون داد.

گوگولی،اینا خیلی خوشممگلن...چه موهای نرمی داری،اگه دختر بودی چی -
 میشدیا...

 حرز نزن کارت رو بکن..گرچه شد دارم بلد باشی کوتاه کنی...-
 زر نزن باو....-

و همونجور که می خندید گفت:امیر،کب مو بیارم موهاتو دم  یهو زد زیر خنده
 اسبی ببندی؟

دیگه وقت بود یه مشممت مهمون صممورت خوشممگلب کنم.گفتم:کاری نکن 
 کبودت کنم!

 با خنده گفت:نگو عزیزم...نگو که به موهای بلندت این حرفا نمیاد...
کرد  دیگه نیم خیز شمممدم که بزنمب که شممونه هام رو محکم گرفت و وادارم

 بشینم:باشه باشه...دیگه حرز نمی زنم.
هام  نه او مشمملول کوتاه کردن مو ماهرا های من دراوردی و مثال  با حرکت 
شیب  بود.نگاهم به آینه ی رو به رو بود ولی فکرم درگیر...کوتاه کردن موهام و 

 تیله کردنم مناسبت داشت..مناسبتب...
ست خاص اومد و گفت: شد و مامان با یه ن ست گلت درد نکنه در باز  به...د

 آندره جان...از قیافه ی جنگلیب خالص شد...
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مه  کاری کنم دهن ه یه  خانوم... نا نده رع فت:هنوز مو چه خوار هم گ پا اون 
 دخترا باز بمونه!

مامانم خندید و رفت..تو روحت آندره...خیلی با هم رفیق شمده بودیم.نمیشمه 
 گفت جای آرتمن ولی کم تر از اونم دوستب 

با تیر می زدم،حاال رفیقب شمممده نداشممت یه او رو  یه زمانی سممما م.منی که 
 بودم.توی دنیای رفاقت،دریایی از مرام و معرفت

عاشممق اون دختره ی   حاال درگیر بود..من نمی دونم چطوری  که  بود.آرتمن 
وحشممی شممده بود؟! زبون دراز و فوق العاده پررو..ولی زیبا مثل...لعنت به این 

و فراموو نمی کرد...اون هم عاشممق شمممده بود...منم حافاه که هیک چیز ر
عاشممق شممده بودم،هنوز هم هسممتم!!.هنوزم عاشممقم،عاشممق یه دختر چشممم 
سمب رویا  سم رویا...رویایی که مثل ا شتنی به ا ست دا شکی...یه دختر دو م
شد...یه رویای محال،یه خواب کوتاه و البته شیرین...چرا خاطرات خوب زود 

شن ولی خاطرات ساز میالف می زنه؟چرا  تموم می بد ابدین؟!چرا تقدیر مدام 
 من نتونستم به کسی که با جون و دل می خواستمب برسم؟!؟!

 چرا،چرا و چرا
 و حتی چرا نمی تونم فراموشب کنم؟خودو و تموم خاطراتب رو...

شون کنار بیام.با خاطراتب و  شاید بتونم باها شب کنم ولی  شاید نتونم فرامو
 ...واقعیت رو به روم

 اینکه رویا مال من نیست!
 ووویییی..امیر نگاه کن!تو عمرت انقدر خوشگل نشدی بیدا...-
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به آینه نگاه کردم.چقدر عوض شممدم...حالتی که حاال موهام داشمممت خیلی 
سه  سم مدلب چیه؟؟! وا شتم بلر شتر بهم میومد...حال ندا شن  تر بود و بی ق

 ...همین به یه لبیند اکتفا کردم و گفتم:دستت طال
 خندید و گفت:دیدی من آرایشگرم؟من بیست سال تموم آرایشگری خوندم...

با نیب و کنایه اما به شوخی گفتم:حتما واسه اینکه موهای دوست دخترات رو 
 کوتاه کنی،نه؟

 دستی تو هوا تکون داد و گفت:گم شو بی لیاقت!
اساسی  خپیشبند رو باز کرد و منم مستقیم رفتم تو حموم.بعد از یه دوو آب ی

بیرون اومدم.با دیدن آندره که در حال لمبوندن بود گفتم:برو بیرون می خوام 
 لباس عوض کنم...

 در حالی که داشت سیب رو از هفتاد طرز گاز می زد گفت:خو عوض کن...
 با اخم گفتم:همینم مونده جلوی چشمهای هیز تو لباس عوض کنم.

خوام تیو خوشممگلت رو با خنده گفت:جان من لباسممات رو عوض کن...می 
 ببینم.

 خفه بی حیا...-
 در حالی که می خندید گفت:عین دخترا شدی!

به هیک  که  تاده بود  باز رفت رو مخ من...دیگه نقطه  ممعف من دسممتب اف
صراطی مستقیم نبود.به زور بعد از یه ربف کل کل فرستادمب بیرون...یه شلوار 

شممبیه همون امیر شممده اسمملرت پوشممیدم با یه تی شممرت آبی آسمممانی..حاال 
سرحال بود...این امیررایا بهتر بود ولی  بودم.امیررایا رستم پور...امیررایایی که 

 فق  ااهری و نه باطنی...!
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رفتم بیرون.مامان و آندره گرم حرز زدن بودن..اینم آخرو مخ مامانم رو می 
 زنه،خودشیرین!

اومد سمتم.با  با اومدن من نگاه همه حتی خدمتکارا سمت من برگشت.مامان
 اون کفشهای راحتی پاشنه بلند تا گردنم 

می رسممید.دسممت روی شممونه ام گذاشممت و گفت:حاال شممدی امیررایا،پسممر 
 من،پسر رستم پور بزرا!

دسممتب رو از روی شممونه ام برداشممتم و پشممتب رو ب*و*سممیدم:قربونت برم 
 مامان...

نمیشممه دسممتب رو روی گونه ام گذاشممت و گفت:مرد تا سممیتی نبینه،مرد 
پسممرم...قلب پاکت رو توی مشمممت غرورت بزار...توی مشمممت مردونگی و 

 قدرتت!! من و بابات همیشه ازت را ی بودیم و هستیم.
شید رعنا خانوم...ولی  ستم چیزی بگم که آندره پرید میونمون و گفت:ببی خوا

 هندی بازی نداریم!
ت،گو و مامان خندید و من دوست داشتم گردنب رو بشکنم.بعد از نیم ساع

گفت با مامانم و اخم های من از بی حوصمملگی آندره رفت.مامان رو به روم 
 نشست و گفت:می دونی که امشب مهمونی داریم؟

 سرم رو تکون دادم:آره...
بت برگشمممت  ناسمم به م فت:این مهمونی  هاو گ با همون غرور توی چشممم
 آراسممت...آرا هم دوسممتاو و خانواده ی شمموهرو رو دعوت کرده به عالوه ی
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یای بیرون و امیر ملرور و  جدیدت ب حال و هوای  ما...می خوام امشمممب از 
 مهربون و شوت همیشگی باشی نه یه اخمو...باشه امیررایا؟

 لبیند زدم و گفتم:باشه مامان...
 امیر،تاکید می کنم که مثل همیشه باشی...شید پوو!جذاب!خوو خنده !-

 ه پسرت باز کن!بلند شدم و گفتم:وای مامان...کم در نوشابه واس
گونه او رو ب*و*سیدم و رفتم باال...مهمونی ساعت پنج و نیم شرود می شد 
و االن ساعت دوازده بودم.بعد یه خواب اساسی، حتما مهمونی خوبی خواهد 

 شد!
*** 

داشممتم نل می زدم.این مدل مو،بیشممتر بهم میومد و دیگه الزم نبود مدل بدم و 
آرا رو ندیده بودم؟اسممم بچه هاو چی خودو رو مد بود.چند سممال بود که 

بود؟اصممال بچه هاشممو دیدم؟نه ندیدم....ولی فکر کنم بزرا باشممن..از طرفی 
دلم می خواست آرا رو بعد از مدتها ببینم،از طرفی هم اون بی میلی همیشگی 
دوباره سراغم اومده بود..بی میلی نسبت به شور و هیجان و اجتماد!.کتم رو از 

و پوشیدم.یه اورکت شکالتی و شلوار و پیرهن کرم تیره...کم  روی آویز برداشتم
پیب میومد از این رن  اسممتفاده کنم.خواسممتم در کمد رو ببندم که نگاهم به 
اون در کمد افتاد.جایی که تمام لباسهایی که به سلیقه ی رویا بود،توی اون جا 

که  هایی  باسمم باز کردم.ل مد رو بسممتم و اون یکی در رو  ند.در ک اکثرا داشممت
چهارخونه و رنگارن  بودن.. لباسهایی که ترکیب آبی و سورمه ای و خاکستری 
توشممون بیشممتر به چشممم میومد..لباسممهایی که از نار من خیلی قشممن  
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شته رهام نمی  شکی بلند،ثابت موند.چرا گذ ستم روی پالتوی چرم م بودن..د
 کرد؟حتی برای یه لحاه؟؟

یی که سممرد و سممردتر می شممد.من و رویا "یه روز بارونی...اواخر آذرماه و هوا
شتیم که کمتر خیس  شیده! حتی چتر هم ندا خیس آب بودیم،مثل موو آب ک
صبخ هوا خیلی گرم  شتیم.آخه  شیم.هیچکدوممون هم لباس خیلی گرم ندا ب
بود و آفتاب خیلی سوزان...من که بیاطر هوا نیووردم و رویا هم که یادو رفته 

سبتا دور پارک بود پالتوو رو بیاره...هر د شین ن سرما می لرزیدیم. ما ومون از 
شممده بود و توی اون خیابون به اون شمملوغی یه تاکسممی هم نبود.ما در حال یخ 
زدن و بارون هر لحاه شممدیدتر...دسممت رویا رو توی دسممتم گرفته بودم و هر 
دومون میدویدیم ولی انگار خیابون کب اومده بود و مسممیر طوالنی تر شممده 

دام تیکه می انداخت ولی من انقدر سممردم بود که نمی فهمیدم چی بود.رویا م
میگه...یهو چشمممم روی یه ملازه ی بزرا ثابت موند..با هیجان ملازه رو به 
با  ید؟ ولی من  مدی خر گه او فت :م فاوت گ یا نشممون دادم ولی اون بی ت رو
هیجان دسممتب رو کشممیدم و بردم تو ملازه...گرمای مطبود داخل ملازه بهم 

امب داد.خانوم و آقایی که اونجا بودن با تعجب و دهن باز نگامون کردن..به آر
ست رویا رو محکم  شده بود.ازمون آب می چکید...د زمین نگاه کردم.خیس 
گاه  ها رو ن که هنوزم سممردم بود،رگال  حالی نا،در  به او جه  بدون تو گرفتم و 

یا که الم تا کام حرز نمی زد.بیچاره داشمممت شمممات درمیا ورد.دو تا کردم.رو
ست هم بودن.اون خانومه  شکل هم اما زنونه و مردونه انتیاب کردم.. پالتوی 
که از آقائه بهتر بود سایز دوتامون رو داد.رویا با پی بردن به هدفم لبیندی زد و 
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رفت تو پرو...منم همینطور.هیک وقت از یادم نمیره لبیندی که روی ل*ب*م 
توی تن اریف رویا دیدم.خانوم  نشست وقتی پالتوی خوو دوخت و شید رو

ساب کردم و  شدم.پول رو ح ستن پالتوها رو توی جعبه بزارن که مانف  و آقا خوا
جلوی چشمممهای حیرت زده اشممون،دسممت رویا رو کشممیدم و از ملازه بیرون 
زدم.حاال حس بهتری بود..کالهشممون رو روی سممرمون کشممیدیم و بعد از یه 

بون به ماشمین رسمیدیم.تا نشمسمتیم سماعت قدم زدن با سمرعت زیاد توی خیا
ستمون داد  شن کردم.لو های قرمز و نوک دماغ قرمز رویا کار د بیاری رو رو

 و منجر به یه ب*و*سه ی عاشقونه شد..."
سممرم رو تکون دادم تا از شممر این خاطرات نکبتی خالص شممم..خاطراتی که 

سها باع   شتن..حتی نگاه های گذرام به لبا سرم بر نمی دا ست از   یادآورید
صلگی  ستم.با بی حو شد.در کمد رو محکم ب شون  ماجرای خرید تد به تک
گذاشممتمب سممر  عد هم محکم  ادکلن رو توی دسممتم گرفتم.ازو زدم و ب
ستم بود.مامان و بابا زودتر  سکافه ای رن  توی د جاو...رفتم بیرون.پالتوی ن

یه  یاز من رفته بودند.رفتم سمممت پارکین ..نگاهم به چادر کشممیده شممده رو
شب رویا(..دزدگیر رو  ست و  سفید!.)دوی شین غرا ه ی  شین افتاد،یه ما ما
سمت ویال روندم.نمی  سرعت به  ستم و با  ش شمد زد.ن شکی چ زدم.آودی م

 دونم چرا ولی دست بردم سمت پیب و روشنب کردم.
 برگرد بزار با لمِس دستهای گرم تو آروم شم

 شممن که دیوونه ات،نزار این جوری بی تو داغون 
 یادم نمیره،اون حرفهای عاشقونه

 از من چی دیدی که دل کندی از این خونه
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 باورم نمیشه اینقدر آسون
 تو دل کندی از رویامون

 یادت رفته عشقم بوده
 آخر همه حرفامون

 باورم نمیشه اینقدر آسون
 تو دل کندی از رویامون

 یادت رفته عشقم بوده
 آخر همه حرفامون

 یی که بی تو گریونماز حالم خبر داری شب ها
 از من گریزونی از حالت چشمهات می خونم

 یادم نمیره اون حرفهای عاشقونه
 از من چی دیدی که دل کندی از این خونه

 باورم نمیشه
 اینقدر آسون

 تو دل کندی از رویامون
 یادت رفته عشقم بوده 

 آخر همه حرفهامون
 بممممممممممماورم نممممممِیممشممه!

 سینا گلزار( )باورم نمیشه از
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یه غمگینب پلی  ید  با ن ، مه آه که بین این ه نه  این هم از شمممانس خوب م
ست به  شما،همه د شاد با ستم  شب می خوا شه...پیب رو خاموو کردم.یه  ب
دسممت همدیگه دادن تا اشممکم دارد.سممعی کردم بی توجه باشممم...رو به روی 

ان دست نگهبساختمون بزرا که با نورو افکت رنگی شده بود نگه داشتم.برای 
که آرا  باز کرد.این سممماختمون همون محلی بود  تکون دادم و اون هم در رو 
ازدواج کرد..ماشممین رو پارک کردم و پالتوم رو پوشممیدم.رفتم داخل...از دور 
دختری رو دیدم که با لبیند با همه دسممت می داد و روب*و*سممی می کرد.یه 

گه مدی مد و ه ند سمممتم او ید.ت مت من چرخ گاو سمم اه ن رو ب*غ*ل  لح
گرفتیم.سه سالی می شد که ندیده بودمب..از ب*غ*لم بیرون اومد و با لبیند 

 گفت:
 وای امیررایا...چقدره همدیگه رو ندیدیم...ای نامرد.-

دستب رو گرفتم و با هم رب*و*سی کردیم.گفتم:مثل آدم...االن میگن این دو 
 تا دیوونه رو...

 و داداو منی...خندید و گفت:دیوونه اونیه که نمیدونه ت
صال  سی کردم و گفتم:این آرا که ا شت دیدم.باهاو روب*و* شوهرو رو از پ
نمیذاره آدم سممالم علید کنه...عین میمون به آدم آویزون میشممه...شممرمنده 

 شاهین جان.
 اونم خندید و گفت:زنه خودمه می شناسمب...

 ؟آرا با اخم شیرینی گفت:شاهین بهب نگی چرا به زنم گفتی میمون،خب
شاهین با شوخی یه مشت حواله ی بازوم کرد و گفت:چرا گفتی میمون؟سرت 

 رو گردنته!
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یهو یه دختر کوچولو پام رو سممفت گرفت.متعجب نگاه کردم که چشمممم به 
 چشمهای قهوه ای یه دختر گره خورد.

 متعجب گفتم:آرا...نکنه این دخترت شبنمه؟
ک ندو  ل ب فت. گر ین رو  ه بازوی شممما کون داد و  ت ردم و سمممرو رو 

با لحن  ندیده بودمب.. یدمب...این دختر کوچیکب بود و اصممال  ب*و*سمم
 بچگونه گفتم:چطوری دخی خوشگل؟

 خندید و گفت:تو دایی منی؟
 آره...-

نه حرز می زدم و اون عین آدمیزاد...اونو شممماهین از  لب بود.من بچگو جا
 نب*غ*لم گرفت که یه دختر دیگه اومد و باهام دست داد.چه رسمی...اسم ای

یکی شادان بود.اسم هاشون رو قبال مامان بهم گفته بود.خالصه با تعارز اونها 
شام خورده بودیم و مجلس گرم  ستم و پالتوم رو تحویل دادم. ش صندلی ن روی 
صممحبت بود.خواسممتم برم پیب بابا که آرا همراه یه دختر دیگه اومد.یه دختر با 

لند و خوشتیو...در موهای بلند مشکی و چشمهای عسلی و پوست روشن...ب
 یه کلمه قشن  بود.

 آرا با لبیند گفت:امیررایا داداشم...و اینم دوست صمیمی من آرا...
 متعجب گفتم:آرا؟

 اون دختر با لبیند محجوبی گفت:اسممامون یکیه!
سر تکون دادم و ااهار خوشبیتی کردم.آرا ادامه داد:آرا جون دوست عزیز منه 

 ه و االن داره تیصص پروتز می گیره...که مثل تو دندونلزشکی می خون
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 َاه...لعنت به پروتز...لعنت به پروتز...لعنت به پروتز..
 باهاو سرد دست دادم و گفتم:موفق باشین...

صداو زد که با عذرخواهی رفت.آرا رو نگاه کردم تا هدفب رو از  انگار کسی 
 این کار بفهمم که گفت:

ست  امیر دختر خیلی خوبیه...مهربون و همه- شم عالیه..دو س چی تموم..در
بات می  با خانواده او رو هم  که نگو... نه  قدر مهربو مه...ان جون جونی

 شناسه...مرد معتبریه..
 خب که چی؟-

 با حرص گفت:دیوونه واسه تو میگم...داری پیر میشی...
شقه  شق دارم...قلبی که عا سینه ام هجوم اورد.من قلب عا یه لحاه یه غمی به 

شه؟آرا با تموم خوبی ها و  مگه می تونه کس شته با ست دا دیگه ای رو هم دو
وجناتب،به پای رویای من می رسممه؟چرا نمی خواسممتم باور کنم رویای من 
مرده و حاال متعلق به مرد دیگه ای؟تو رسم مرام با معرفت ها عاشق زن متاهل 
ستم که می خواد منو  ست،نه؟ولی اون زن متعلق به من بود...نمی دون شدن نی

شکنجه کردن من بوده ولی چرا نمی شک صدو  نجه بده...با اینکه می دونم ق
 تونم ازو متنفر شم؟چرا ....

 *پگاه*
چند وقتی بود که دیگه نمی دیدمب...بهب عادت کرده بودم..که با ماشممین یا 
پیاده بیوفته دنبالم و باهام حرز بزنه...نه که بگم عاشقب شدم ولی خب،شاید 

سته او بودم...من  سر در نمیارم.همون موقف واب شقیه  شق و عا صال از این ع ا
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رویا گاهی اوقات رمان می خوند ولی من نه...واسممه این االن نمی دونم حس 
 االنم چیه؟..ولی فکر کنم عادت باشه...

شقی  سم عا ستم از ا شم؟چرا می خوا سول ب سو شق اون  حتما عادته...من عا
 فرار کنم؟

سی می گذره که مال اون  )چه دنیایی...یکی لحاه به لحاه او شق به ک تو ع
نیسممت...یه جای دیگه یکی عاشممقه ولی اون یکی احسمماسممب رو به تمسممیر 
میگیره و میگه سوسول!.یه گروهی که اصال تو فاز نیستن.. گروهی که عاشقن 
شق رو با ه*و*س  ولی از زیرو در میرن...و اما امان از اونایی که نام مقدس ع

 اییه ها...(اشتباه میگیرن...عجب دنی
جدا و منم  ته اون  ندا می خواسممتم برم...الب با لی که  یه مهمونی بود  امشمممب 
جدا...یه لباس اسلرت پوشیدم.یه شلوار مشکی دملا و یه بلوز آستین بلند مدل 
سر جمف تیو خوبی ازو  سب نبود. صال ح سفید...آرایب هم که ا مردونه ی 

کی به کیه لباسممم پوشممیده دراومد... ترجیحا توی این مهمونی که نمی دونم 
باشه بهتره...موهام رو هم که نبستم.حوصله نداشتم. ولی شونه کشیدم.مانتوم 
رو پوشممیدم و با کسممب اجازه از پدر و مادر رفتم مهمونی...درسممته زیاد موافق 
نبودن ولی قول دادم ساعت نه شب برگردم.االن هم ساعت شب بود و منم رو 

شیکی که پر ا ساختمون  شنه بلند به روی  شین بود.همینطور که با تق تق پا ز ما
های مشممکیم روی سممکوت توی حیاس خدشممه می انداختم چشمممم رو ی یه 
جه بهب رفتم  مد ولی بی تو نا میو که خیلی آشمم ند  بت مو ثا ماشممین 

 داخل...برعکس بیرون،توی سالن غللله بود و صدای موزید کرکننده...!
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ناخن های دستم الک مشکی زده بودم که پالتوم رو دادم.مانتو نلوشیده بودم.یه 
 ترانه همیشه میگفت نزن!

 راستی چه خبر از ترانه؟با اون احسان بی شعور چیکار می کنه؟با هم خوبن؟
 و آناهیتا؟اون چه خبر؟ازدواج کرد یا نه؟جایی مشلوله یا بیکاره؟

 ؟ا نهیا رونان؟با سامان ازدواج کرد یا ناکام موندن؟موهاو رو فر یه ساله کرد ی
یا سیما؟سیما چسب عملب رو باز کرد؟دماغب خوب شده یا بازم کج و کوله 

 است؟
یا گالره؟من و گالره حق نون و آب گردن هم داشممتیم...آخرین خبری که دارم 

 اینه که داداو مونگلب ازدواج کرده!
هه!تف تو  نداریم؟!.. که اصممال از هم خبر  هایی هسممتیم  چه دوسمممت  ما 

 ن دوستم که عاشقب بودم هم رفاقت...من از بهتری
خبر ندارم،بقیه که جای خود دارن.نشستم روی صندلی...گوشیم رو دراوردم و 
به لیندا زن  زدم.خاموو بود. بیییال ملت رو دید زدم و شمماهد الو ترکوندن 
سن؟همدیگه رو می خوان؟یا فق  برای  شقن؟یا آلوده به ه*و* ها بودم..اینا عا

شب؟اینا آخرو به هم می شقن چرا از این راه؟چرا  یه  سن یا نه؟ولی اگه عا ر
رسمیب نمی کنن؟اگه خانواده ها را ی نیستن چرا قانعشون نمی کنن؟چرا از 
راهی می رن که سممروته نداره؟چرا دنیا این جوریه؟چرا فرق عشممق و ه*و*س 
یا..چرا آینده  فق  یه خطه؟یه خ  که بین دو نفر فاصممله می اندازه؟همین رو

باه ک هاو او رو ت بت  رد؟امیر چی کم داشمممت؟هوم؟ چرا چشممم روی مح
بست؟به احساس امیر پشت پا زد؟یعنی واقعا ارمیا رو می خواست؟عاشقب 

 بود یا نه؟ولی من فکر می کردم عاشق امیر باشه..چرا یه عاشق رو بازی داد؟
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بازی دادی؟به  یهو یه صمممدایی توی وجودم بلند شمممد)تو چرا یه عاشممق رو 
 ناراحتب کردی؟(احساسب خندیدی و 

 خب،خب...من...
 شاید اون از امیر هم عاشق تر بود...

 اون رویا رو دوست داشت...
بازی  لج با غرور  که ردو کردی! بود  ن یلی  که این دل خودتم می دونی 

 کردی،کاری که رویا کرد!
 نه،من و رویا فرق می کنیم.

 شما درست عین همید...تو مثل اون راه رو نرو...
عذاب وجدان رو کم داشتما...یه کم آب میوه خوردم.داشتم  پووووز....همین

سیب رو قاچ می کردم که یکی از دستم کشیدو..با اخم سرم رو بلند کردم که 
 یه پسر با خماری گفت:احوال خانم خانوما...؟

 گم شو...-
 همونطور که سیب می خورد گفت:مزه ی دست هات رو میده عشقی....

 با پوزخند گفتم:جان من؟
 دید و گفت:جان تو...خوشگل،چرا تنهایی؟یار ما میشی؟خن
 یار شما؟مگه چند نفرین؟-

با اخم ساختگی گفت:گند نزن تو فاز شعروشاعری من!بیا با هم باشیم،خوو 
 میگذره!
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برو بینم...تنهایی هم حال و هوای خودشو داره..دوما من تنها نیستم..شوهرم -
 هم رفته دستشوئی االن میاد!

 دشب گفت:شوهر داری؟با لبیند چن
نده  با خ جاو  به  که  خه و میره  ندادم.فکر کردم االن می گر جوابب رو 

 گفت:پس قبال افتتا  شدی!
ها؟اول نفهمیدم..ولی بعدو نمی دونسممتم بیندم یا دادوهوار راه بندازم.؟به 

 جاو گفتم:
ببین عمو...شمموهر من پلیسممه االن هم اینجا تیت محاسممره اسممت...برو رد -

 بگم باهات کاری نداشته باشن!کارت تا 
رفت..چه دروغهایی میگفتم..همینم واسممه خنده خوب بود.!)پس قبل افتتا  
یدم  م ه ف بود  ین  هم ا م یدم ولی  ن می شممم که  بود  بارم  ین  شمممدی؟(اول
مناورشو...روانی بود!دو ساعت از مهمونی گذشته بود.با بی حوصلی گوشی 

شرمنده من شد) شن کردم که پیام لیندا باز  نمی تونم بیام.خوو بگذره  رو رو
 مای الو(

صد تیکه بشه!.من به  دلم می خواست همون لحاه گوشی رو پرت بدم تا شون
سبیدن  سر عین چی چ شم برم که دو تا پ ستم بلند  خاطر اون اومده بودم.خوا
بهم...مهمونی انقدر شمملوغ بود که معلوم نبود کی به کیه...اونا هم که مسممت 

رو جا اورد...داشتم میرفتم تا از اون خانمه پالتوم رو بودن دو تا  ربه،حالشون 
 بگیرم و برم که یهو یکی داد زد:پلیس...پلیس!

یه لحاه حس بدی بهم دسممت داد.نه که اسممترس داشممته باشممما،نه...فق  یه 
جوری شممدم.همه به سمممت باال می دویدن که صمماحب مهمونی گفته بود راه 
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نمی تونستن تن لششون رو تکون خروج داره...اون مست های بدبیت هم که 
بدن.. من هم داشممتم می رفتم باال...پلیس وارد شمممده بود و مدام اخطار می 
داد...کلی از آدما رو که وسمم  پیسممت بودن رو گرفت... منم که به مقصممدی 
به  ند خورد  ما،گ مد بار او یه  حاال من  باال... نامعلوم داشممتم می رفتم  با  تقری

ولی تعهد رو چی کنم؟دو بار دیگه بگیرنم باید  مهمونی...بابام که خبر داشممت
س  راه گروهی  ست نفری بودیم که می دویدیم.و سرجمف بی شالق بیورم...
شنه بلند ها دوی ماراتن  شار و هل دادن ناکام موندن...من که با اون پا در اثر ف
می رفتم.داشممتیم میرفتیم پشممت بوم...از اونجا انگار پله می خورد پائین و بعد 

یدیم هم د با فهم با طارهای پلیس این وسمم  خیلی خز بود... ر خروجی..اخ
 خونه تحت کنترله!

شتم تا طرز رو فحب کب  شید.برگ ستم رو ک شتم می دویدم که یهو یکی د دا
 کنم که آرتمن رو دیدم.

 با داد گفتم:ول کن دستمو...
 حرز نزن...االن میگیرنمون!-

جا می دونی راه از کدوم داشمممت می رفت یه سمممت دیگه...آخه االغ تو از ک
ست و رفت توی یه  سمت را سالن پیچید  سوالم رو به زبون اوردم که ته  طرفه؟
مد رو  یدم.در ک یه در د باز کرد و من  مد چوبی رو  تاق در ک تاق! از توی ا ا
فاعب کم بود،مجبور شمممدیم  باز کرد و چون ارت قد  رو  تا بسمممت.در اون ا

دو به یه اتاق رسیدیم.در رو باز کرد بشینیم.چهارزانو از اون جا رد شدیم...بع
 و پریدیم بیرون.نفس نفس می زدیم...رو کردم بهب و گفتم:
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 تو از کجا این راه رو می دونستی؟-
 همونجور که نفس نفس می زد،گفت:چون خودم مهندسب بودم.

 نه بابا؟..نشستم و ولو شدم.از بس دویده بودیم،نفس نفس می زدم.
 یست؟مگه شرکت تو توی تهران ن-

کت اسمملرتب رو از تنب دراورد و گفت:چرا...صمماحب خونه عموی شممریکم 
 بود.

نگاهب کردم.دلم براو تن  شمممده بود!بله،اعتراز کردم.عادت کرده بودم به 
اینکه هر روز دم خونه یا دنبالم باشمممه. به اینکه باهام حرز بزنه و من بدون 

گذ پام  یه چیزی بهم داد،یعنی جلوی  گاهب منطق ردشممون کنم... اشمممت.ن
 کردم.پالتوم بود

 تو اینو از کجا اوردی؟-
 نگاهم کرد و گفت:از مستیدم گرفتم.

شلوار جین آبی  شتم.نگاهب کردم.یه  سرم رو تکون دادم.حوصله ی حرز ندا
ییی پوشیده بود با پیراهن آستین سه ربف خاکستری...رو کرد به من،نگاهم رو 

 غافلگیر کرد و گفت:بلوو تا بریم.
ته مانتوم ر گاه کرد.پلیس هنوز نرف که از پنجره ن یدم.خواسممتیم بریم  و پوشمم

اه آرتمن  که همون لح چه خبره  یاس  بود.رفتم جلو و خواسممتم ببینم توی ح
شد و من رو گرفت.بوی  سریف خم  شت میوفتادم که  شتم به پ شت و منم دا برگ
گه گره  مدی گاهمون توی ه یه جوری شمممدم.ن ید و  ماغم پیچ ادکلنب توی د

 مناسب نبود،من توی ب*غ*ل اون و اون.... خورد.و ف



wWw.Roman4u.iR  314 

 

نار پنجره و من  قب.اون ک مد و من رو ول کرد...من هم رفتم ع به خودو او
برای هزارمین بار اتاق چهارمتری رو متر کردم.خسممته بودم...پلیس نکبتی هم 

 نمی رفت.َاه لعنتی مگه چه خبره؟
 پس چرا نمی رن؟-

 الفکار اینجا بوده...بدون اینکه برگرده گفت:مثل اینکه یه خ
 ساعت هشت و نیم بود.قرار بود من نیم ساعت دیگه خونه باشم.

 می خوای بری؟-
 پوزخند زدم و گفتم:نه،همینجا راحتم،مرسی...

 بعد با اخم گفتم:معلومه..من می خوام برم خونه!
سمتب و هوار  صم گرفت.با اخم رفتم  سمت پنجره که حر شت  بی توجه برگ

شد شیدم:این خراب  صال تو چرا ک ست؟من می خوام برم خونه امون...ا ه کجا
 منو اوردی اینجا؟همممما؟

برگشممت سمممتم که یه قدم عقب رفتم.با اخم گفت:ها؟چیه؟می خواسممتی گیر 
 بیوفتی؟هنوزم دیر نشده!

ست در  شت.خوا سمتم و بازوم رو گرفت.هر چقدر تقال کردم فایده ندا اومد 
 :رو باز کنه که بازوو رو گرفتم و گفتم

 بسه آرتمن..بسه!-
برگشمممت سمممتم ولی ولم نکرد:مگه تو نبودی که می گفتی چرا اوردمت؟می 

 خوام ببرمت پائین،جایی که می خوای!
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بی شعور...دلتنگی و همه چیزا یادم رفت و با پاشنه بلند رفتم روی پاو...حاال 
وقت دعوا بود!من حمله می کردم و اون سممعی در مهار من داشممت.دیگه زده 

ستهاو  بودم ستم در رفت و محکم زدم توی دماغب...د سیم آخر!یهو از د به 
سبید...عقب عقب به دیوار  صورتب رو چ شد و محکم  شل  که دور مچم بود،
خدا....سممریف رفتم  ید. وای  هاو می چک به الی دسممت یه داد.خون از ال  تک
ستب رو کنار زدم و  ستمال از توی جیب پالتوم بیرون اوردم و د سمتب و یه د

اشممتم روی دماغب... چشمممهاو رو باز کرد و دسممتب رو روی دسممتم گذ
 گذاشت.داغ شده بودم.پشیمون بودم که چرا زدمب؟!

 خوبم..خوبم...-
 دستم رو از زیر دستب کشیدم.گفت:تو که زدی چرا اومدی کمکم؟

 حاال چی بگم؟گفتم:فکر نمی کردم انقدر  ربه کاری بوده باشه!
 دماغم شممکسممته بود واسممه این خیلی درد  ممربه ات کاری نبوده...من قبال-

 گرفت.
 االن خوبی؟-

 با پوزخند گفت:برات مهمه؟
 محکم زل زدم توی چشماو و گفتم:آره!

به  کاری کنه گفت: بل از اینکه  نگاهب رن  تعجب گرفت.اومد سمممتم..ق
 حرفهام فکر کردی؟

 کدوما؟-
 همونایی که می گفتم.در مورد زندگی آینده...-

 ادم و گفتم:نه!به دیوار تکیه د
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 اونم کنارم نسبتا با فاصله تکیه داد و گفت:پس چرا گفتی برات مهمم؟
به رو زده بودم،مقصممر محسمموب می - نگفتم برام مهمی...چون من  ممر

 شدم.البته تقصیر خودت بود که یهو گارد گرفتی!
به جای تشممکر،گفتی چرا منو اوردی - که تقصممیر من بوده؟این تو بودی که 

 می اوردمت که االن کالنتری بودی!اینجا؟!اگه ن
 ولی فعال اینجا معطلیم.پلیس هم که هنوز اینجاست!-
 هیک وقت ما رو پیدا نمی کنن!-

 دیگه چیزی نگفتیم.یهو خودم گفتم:دلم برای اون روزا تن  شده!
 متعجب گفت:کدوم روزا؟

شتم و رو به آرتمن گفتم:روزایی شون گذا سرم رو رو  زانو هام رو جمف کردم و 
 که تو دنبال من بودی و من محلت نمی دادم!همممممممی...یادو بییر!

 با اخم ساختگی گفت:پس بهت خوو می گذشته من رو اذیت می کردی؟
 لبیند زدم و گفتم:دقیقا...

 اونم نست من رو گرفت و گفت:هنوز دوست داشتنم رو باور نمی کنی؟
 اری؟جوابب رو ندادم.نفس کشید و گفت:هنوزم من رو باور ند

 گفتم:بگو دوست دارم.
متعجب شد.ولی بعد با نگاه خاصی زل زد توی چشمهام و گفت:دوست دارم 

 پگاه،خیلی!
که می  که دوسمممت دارم؟این باور می کنی؟این فت: ید شمممد.گ بهم نزد

 خوامت؟اینکه همیشه به یادتم؟اینکه...همه ی زندگیمی؟
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 زل زده بودم توی چشمهاو...آروم ب*غ*لم گرفت.
 نمی گی پگاه؟چرا چیزی -

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:دلم برات تن  شده بود،آرتمن!
سرو رو بهم  ست،خبر از ناباوریب می داد. ش شمهاو ن لبیندی که توی چ
نزدید کرد.گرمای بینمون و خماری چشمممهای منتار آرتمن...باالخره بعد از 

ماه بهب فکر کردم.ا یه  ماه همدیگه رو دیدیم.و من هر روز این  ز پشمممت یه 
پنجره نگاه می کردم ولی نمی دیدمب ودلم می گرفت.فکر می کردم یه حس 

 عادته ولی...
جورچین دلم رو که چیدم به آرتمن و عالقه رسیدم.ملرور بودم ولی دیگه نمی 
ستم  ستان رو کب بدم و آرتمن رو از خودم برونم.دیگه می دون ستم این دا خوا

شاید اگه ب شه!  شتن و غرور نمی  ست دا شه دو سب می زدم برای همی از هم پ
می رفت.بهب نزدید شممدم و مهر تائید رو به خواسممته او  زدم.ل*ب*و رو 
روی ل*ب*م گذاشممت و حرارتی که سمممت من سممرازیر شممد.حسممی که برای 
یه دسممتم توی دسمممت آرتمن بود و اون دسممتم دور  به کردم. بار تجر اولین 

و لمس کرد.واقعا داشممتم گردنب...اونم آروم آروم شممال رو عقب زد و موهام ر
ید و این  های فرم می چر خ تار مو به الی  نفس کم می اوردم.دسممتب ال 
حسهایی که برای اولین بار تجربه می کردم و واقعا فهمیدم من به این نود توجه 
نیاز داشتم...ل*ب*م رو ول کرد.نفس نفس می زدیم.چشمهام رو باز کردم اما 

ش سریف ل*ب*و رو روی ل*ب*م گذا سید.می اون  ت و محکم می ب*و*
شممد عطب درونب رو حس کرد.عرق سممرد روی کمرم نشممسممته بود.شمماید از 

 هیجان بود.نمی دونم!..
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نمی دونم چقدر گذشته بود...عاشقی زمان نداشت..فق  می دونم خود آرتمن 
 کنار کشید و من رو نرم ب*غ*ل گرفت..

 !مون یه فرصت دادیآروم زیر گوشم زمزمه کرد:عاشقتم پگاه!مرسی که به دو تا
 دستم رو روی کمرو تکون دادم و گفتم:خوشحالم که فرصت دادم.

 توی چشمهام زل زد و گفت:خیلی خوشگل شدی پگاه!
یه ب*و*سمممه ی کوتاه روی  مده ام رو بگیرم. ند کب او نتونسممتم جلوی لبی
ل*ب*م نشوند.خواست دوباره ب*و*سه های عاشقانه او رو از سر بگیره که 

 م پلیسا رفتن.گفتم:فکر کن
 با اخم شیرینی گفت:خودتم فهمیدی  دحال زدی؟

 ابروهام رو دادم باال و گفتم:نوچ!
 ولی من آرتمنم..کار خودم رو می کنم.-

خواسممت بیاد نزدید که فرز بلند شممدم:منم پگاهم...نمی ذارم هر کسممی هر 
 کاری خواست بکنه!

می کردم.تا اینکه دستم  با خنده دنبالم می دوید و منم با خنده و سروصدا فرار
رو کشممید و قبل از اینکه بزاره کاری کنم ل*ب*م رو به بازی گر فت.دسممتم رو 
اوردم باال که صورتب رو هل بدم که محکم دستم رو گرفت.اون دستم هم که 
بینمون قرار گرفته بود و تکون دادنب فرض محال بود.ترجیحا کوتاه اومدم که 

ل کامب رو گرفت با خنده ای از سممر پیروزی ولم اونم بعد از اینکه تمام و کما
کرد.کتب رو پوشممید و مسممیر اومده رو برگشممتیم.پلیس ها رفته بودن و ماشممین 

 آرتمن هم 
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ساعت نه و پنجاه دقیقه بود.آرتمن من رو  ستیم. ش شده بود.ن توی کوچه پارک 
سممریف رسمموند.وقتی که خواسممتم پیاده شممم دسممتم و گرفت و گفت:منتارم 

 ا برای چهارمین بار رسما میام خواستگاریت!باو...فرد
 با خنده گفتم:فکر نکنم مامانت بیاد!

 چشمد زد و گفت:میاد چون این بار جواب دوشیزه مثبته!
 با خنده گفتم:از کجا می دونی مثبته؟

خودو رو جلو کشممید و پیشممونی ام رو ب*و*سممید:واسممه این!اینکه میالفتی 
 نمی کنی!

 وونه!زدم توی بازوو و گفتم:دی
 دستب رو گذاشت روی بازوو و گفت:هنوزم دستت درد داره!

 کسی که خربزه می خوره،پای لرزو هم باید بشینه دیگه!-
 با لبیند مکب مرا ما گفت:برو دیرت نشه عزیزم.

 نگاهب کردم و گفتم:شب خوو...آرتمن!
 شب تو هم خوو!-

د.با روب*و*سی من رفتم داخل و اونم رفت.مهمون داشتیم و دایی ام اونجا بو
شد و منم با یه عذرخواهی کوتاه رفتم توی  سلری  سی وقت  سالم احوال پر و 
اتاقم..لباسممهام رو عوض کردم و با مرور اون حسممهای تازه بیدار شممده،لبیند 

 روی ل*ب*م نشست!
*** 

 دهنمون رو شیرین کنیم دخترم؟-
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بله بگم و نگاهم میون همه چرخید.مامان و بابایی که دیگه امید نداشممتن من 
سرشون رو پائین انداخته بودن... نگاه منتار مامان آرتمن و لبیند پیروزمندانه 
ی آرتمن..اگه دوستب نداشتم حتما می گفتم نه تا این نست ملرورو کوفتب 

 شه! ولی حاال دیگه تد شاه قل*ب*م بود...
 بعد از چند ثانیه با لبیند گفتم:بله!
 ...نگاه متعجب و خندون بابا و مامان

 کل کشیدن مامان آرتمن...
 و ب*و*س یواشکی آرتمن که برام فرستاد!

 *تارا*
یزدان رو به آغوو گرفته بودم و با اون دسممت آزادم آلبوم عکس رو باز کردم.با 
ساالر کنار  سی که من و  ست.عک ش دیدن اولین عکس لبیند روی ل*ب*م ن

شرافی و  ستاده بودیم و عکس گرفتیم.من با لبیند ا سهم وای ت ساالر هم با ن
سی که  سفید عرو شتم.لباس  ست دا شگی او...چقدر این عکس رو دو همی

 توی تنم خیلی قشن  بود.ساالر پنجاه و دو ساله در قالب 
یه مرد سممی و پنج سمماله...من بیسممت و سممه سمماله کنارو و دسممتم حلقه دور 

 بازوو...
یه فر بای  با گل  قای خوشمم تبا اشمممد گفتم:می بینی یزدان جونم؟این آ ه شمم

اسمممت!بابای توئه!پدر خوب و مهربونی که دنیا امونب نداد وگرنه می موند و 
عاشممقت بود..اون روزهای اول همب می ب*و*سممیدت و می گفت:چه پسمر 
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آقایی! می گفت تو آینده ات روشمنه،مرد خونه میشمی..منم تائید می کردم ولی 
 نمی دونستم که می خواد بره و تو بشی مرد این خونه!

 گشتهاو رو می خورد.داشت دندون در می اورد و لثه او می خارید.یزدان ان
 عکس بعد...من نشسته روی زمین و ساالر باالی سرم...

ید و نمی ذاشمممت عکس - ند نت همب می خ ما ما جا  می بینی یزدان؟این
نده ام می  فت بسمممه ولی من همب خ ید و می گ ند بات هم می خ با بگیرن!

قت تلف عد از کلی و باالخره ب فت... مد ولی هنوزم رد گر ی عکس خوب دراو
 لبیند روی لبای بابات هست

ساالر...یه عکس  شرکای  شناس و  سر ساالر کنار آدمهای  عکس بعد...من و 
 دسته جمعی...

مه جوونتر و - گاه کن...از ه های بزرا وایسممماده ولی ن بات بین آدم با جا، این
بابات رو بابات چقدر قشممنگه!می بینی؟می بینی  االن ؟خوو پوو تره!ببین 

 پیب خداست ولی ...همیشه به فکر ماست!.یزدان جونم،می بینی عزیزدلم؟
دستم رو به دهن گرفته بود و مد می زد.ولی من داشتم عکسها رو دونه به دونه 
ستم و تنها  نگاه می کردم و مرور خاطرات رو می دیدم.اینکه من دور از همه ه

سیری قدم بر می دارم که تهب به یزدان سری که  دارم توی م سرم!پ سه،پ می ر
باید بزرا بشه و برای مامانب قهرمان باشه!.عکس بعدی ، عکسی بود که توی 
ترکیه گرفتیم.وقتی خبر حامله شدن من به ساالر رسید،با هم رفتیم ترکیه!چقدر 
که خوو گذشت...تمام ترکیه رو گشتیم و گوشه به گوشه عکس گرفتیم.یه ماه 

 ندر انزلی که اونجا هم خیلی خوو گذشت.عسل کوتاه و میتصر هم رفتیم ب
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هایی و  ته از تن ته بودم،خسمم گذاشممتم.من خسمم نار  پووووز....آلبوم رو ک
یکنواختی!من نه عکس می خوام نه خاطره!من حقیقت رو می خوام.اینکه من 
سرم رو  شه!.هر روز با یزدان  االن تنهام.حقیقتی که می خوام تلییر کنه ولی نمی

ی یه دورهمی گرم می کنم ولی دلم  یه جمف شممملوغ، ه جمف می خواد.
خانوادگی...حتی دیگه از خاله زیبا هم بدم نمیاد و اگه بیاد با کمال میل ازو 
سرای مزخرفب بیاد و مدام تیکه بندازه!.تنهاییه و  پذیرایی می کنم،حتی اگه با پ
دیوونگی!آدم توی تنهایی از منفور ترین آدم زندگیب هم دعوت می کنه!منم که 

ست سیدمب...همونجور م شیریب دادم و ب*و* شید. ستم.یزدان جیغ ک ثنی نی
که روی شممونه ام بود رفتم پائین..همون موقف در باز شممد و تهمینه خانوم گفت 
که آقا کوچید اومدن و مسمملما آقا کوچید کسممی جز آرتمن نبود.اونم بی 
معرفت شمممده بود.دو سمممه ماهی که توی الک خودو بود و فق  سممالم می 

ید و بقیه او هم بیرون کرد،یز دان رو ب*و*س می کرد و می گرفت می خواب
بود.معلوم نبود چه خبره!دو سمممه هفته ای هم که همب ناراحت بود و با اخم 
مسیر راه پله رو طی می کرد.یه هفته ای هم هست که اصال نیومده خونه و من 

با به زبون بی ز بار که کنف شمممدم. یه  نداد جز  نی هر چقدر زن  زدم جواب 
گاهم نشمممد که پیداو نشمممه...به  گفت که به من ربطی نداره!..لبیند ناخودآ
سورمه  شلوار  سفید رن  و  سه ربف تا باالی زانو، سهام نگاه کردم.یه تونید  لبا

 ای راسته...موهام رو دادم پشت گوشم و رفتم 
اسممتقبالشممون اما...دیدن یه دختر کنار آرتمن پای رفتن رو ازم گرفت.یه کم پام 

ید ولی این رو خودم فق  فهمیدم.یه دختر بی نهایت مشممابه رویا،خواهری للز
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لب آرتمن و  ند روی  کار می کرد؟لبی جا چی گاه! اون این که خواهری نکرد.پ
دسممتهای توی هم گره خورده اشممون نمی ذاشممت فکر دیگه ای کنم ولی نمی 

م م؟چخواستم اینجور باشه و مدام افکار رو پس می زدم.شاید با هم دوستن،هو
سمتم اومد و با خنده  شده بود!؟آرتمن و پگاه اومدن جلو و آرتمن با لبیند به 

 گفت:
 سالم تارا...خوبی؟-

تد یزدان از روی  های مم عد هم جیغ  ید و ب یزدان رو از ب*غ*لم بیرون کشمم
سمت پگاه  صف ناپذیرو به آرتمن! نگاهم از اونا به  شحالی و عالقه ی و خو

ب رو دراز کرد و من باهاو دست دادم و همدیگه سر خورد.اومد جلوتر...دست
با لبیندی که  قدم شمممد؟!  که نمی دونم کدوممون پیب  رو گرفتیم ب*غ*ل 
خاص خودو بودگفت:سممالم تارا...خوبی؟فکر نمی کردم با آرتمن نسممبتی 

 داشته باشی)پوزخند زد یا نیشیند؟(زنعموو باشی!
اد از پگاه خوشممم نمی لعنتی چرا بهب می گفت آرتمن؟بدون پیشمموند! من زی

باهاو  ر  یا خاص بود و شممَ باهاو رفیق بودم! چون مثل رو اومد ولی خب 
صمممیمی بودم ولی نه در حد رویا...رویایی که براو جون می داد..!حاال چرا 

 تیکه می انداخت!؟ 
خوبم.چه جوری شممد که اینجا اومدی؟آخه رفقا باید کم پیدا باشممن دیگه تا -

 اسمشون رفیق شه!
ون لبیند همیشگی گفت:با آرتمن اومدم..وگرنه شاید نمی دیدمت.سرم با هم

 شلوغه!
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شون کردم.آرتمن و یزدان زودتر از  از روی حرص لبیندی زدم و به داخل دعوت
من رفته بودن داخل..یزدان که طبق معمول صممدای خنده او طنین انداز خونه 

م. به روو نشستشده بود.به تعارفم پگاه روی مبل دونفره نشست و من هم رو
منیژه نسممکافه ی داغ که بیارو روی تصممویر پگاه خ  انداخته بود رو،روی 
شدم ابروهاو از قبل  شتر دقت کردم متوجه  شت..بهب که بی سلی گذا میزع
شده بود،نه خیلی ولی مشیص بود.چند لحاه بعد آرتمن کنارو جا  نازک تر 

ش ست؟م ش سرو با یزدان گرم بود.چرا اونجا ن یص بود که یه گرفت. هنوزم 
شاره  سعی دارم خودم رو به اون راه بزنم! آرتمن به پگاه ا ست ولی من  چیزی ه
کرد و اونم از توی کیفب یه عروسممد بیرون اورد.دوتاییشممون داشممتن با اون 
خرس کوچولو بازی می کردن.نسکافه رو برداشتم و مثل اشرافزاده نست گرفتم 

 و گفتم:تعارز نکن!
 ت:از رویا خبر نداری؟نسکافه رو برداشت و گف

یام  به من نگفتن ب نا حتی  یه! او به چ یا؟خواهرم؟اصممال نمی دونم چی  رو
یدا  چه پ باغ های  خاک به الی  خاکی رو ال  کارت دعوت  یه  عروسممی...فق  

 کردم.نه توی صندوق دم در،توی خاک ها...اینم دعوت بود؟؟
و جید هم خودمو زدم به اون راه و گفتم:تو خبر داری؟یه زمانی شممما جید ت

 بودین.
با این حرز آرتمن سممرو رو بلند کرد و نگاهمون کرد.تهمینه خانوم رو صممدا 
زد و یزدان رو دسممتب داد.آرتمن مثل صممماحب خونه رفتار می کرد.از اینکه 
گاه اخمی رو پیشونی ام نشست ولی  جلوی پگاه اینجور رفتار کرده بود ناخودآ
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شد.پگاه رو به من گفت:خبر ندارم. صداو رو زود محو  سی حتی  از بعد عرو
 هم نشنیدم.

 عاشق خواهرم بودم باالخره.توی زبونم چرخید و گفتم:ته رفاقت همینه؟
 خواهرو کاری کرد که من بکنم؟-

آرتمن با اخم به نسکافه او خیره شده بود.خودم رو نباختم و گفتم:داستان من 
 نمی گیری؟ و رویا فرق می کنه..ولی اون به تو چه بدی کرده که خبری ازو

 آرتمن سرو رو بلند کرد و آروم گفت:تارا ما برای چیز دیگه ای اومدیم...
نمی خواسممتم بگه برای چی اومده...اصممال شمماید برای اون چیزی که من فکر 

 می کنم نیومده باشن ولی....
ما مییوایم ازدواج کنیم.چند وقت دیگه هم  دسمممت پگاه رو گرفت و گفت:

 کارت دعوت رو بهت بدیم.عروسیمونه! اومده بودیم 
سفید رن  با خطوس قرمز بیرون اورد.بلند  پگاه از توی کیفب یه کارت دعوت 
ستم  ستم نلرزه..خودم می دون سعی کردم د سمتم گرفت. شدن و کارت رو به 
چمه! کارت رو گرفتم و با لبیندی که نمی خواستم مصنوعی باشه گفتم:مبارک 

 باشه!
که از و ندی  ی ب ل مون  ه با  من  بود آرت بود روی صمممورتب  مده  تی او ق

 گفت:خوشحال میشیم بیای!
 لبیند هولی زدم و گفتم:حتما حتما...

که آرتمن از دسممتب گرفتب و  بده  تا بهب فرنی  یزدان رو منیژه اورده بود 
 ب*و*سیدو.رو به پگاه گفت:

 این بچه عشق منه پگاه!-
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 پگاه هم با لبیند گفت:واقعا که بچه ی شیرینیه!
 ی بینی دوتامون چال گونه داریم؟آرتمن گفت:م

ناراحتی بهشممون خیره بودم.یزدان که کال خنده از  اینو من بهب گفته بودم.با 
 روی ل*ب*و پاک نمی شد!

ها  گه این...منت مدی یه ه فت:خیلی شممب گاهشممون کرد و گ گاه خیره خیره ن پ
 چشمهای یزدان...

 آرتمن وس  حرفب پرید و گفت:خیلی زشته!
که از حرز پگاه سممری تکون داد. باری بود  عد از این همه مدت این اولین  ب

آرتمن ناراحت شدم.این حرز همیشگی او بود ولی من...از پگاه متنفر شده 
بودم.چراشو می دونستم...رفتم جلو و یزدان رو از آرتمن گرفتم.با نگاهم بدرقه 

 اشون کردم و از پشت صدای تهمینه خانوم دلم رو لرزوند
 چه به هم میان!-

*** 
آرتمن اومده بود تا بعضممی از وسمممایلب رو ببره.من همه ی خدمتکار ها رو 
اولتیماتیوم داده بودم که از صممد فرسممیی من رد نشممن!.همب داشممتم فکر می 
کردم بح  چی رو بکشونم وس  تا بتونم باهاو حرز بزنم.یه جورایی بلض 

ردم که نگاه می کتوی گلوم گیر کرده بود.وا رفته به دیوار تکیه دادم و آرتمن رو 
شت و با  صال هم به من توجهی ندا شت و ا سهاو رو برمی دا دونه به دونه لبا
سایلب رو جمف می کرد اما من از خدام بود فق  یه دونه  صی تمام و توجه خا
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فق  یه دونه از وسممایلب رو جا بزاره و بعدها به همین بهونه بیاد سممراغب! با  
 لبیند ساکب رو بست و گفت:خب دیگه...

نزدید ترم شممد و گفت:تارا..جدی نمی دونم چطوری باید ازت تشممکر کنم 
ولی در هر صممورت خیلی این مدت زحمتت دادم و از این بابت اقعا شممرمنده 

 ام..اون اوایل هم که کلی اذیتت کردم و ...درکل ببیشید!
ست داری؟چرا  صفه قورت دادم و گفتم:چرا بهم نگفتی پگاه رو دو ضم رو ن بل

تا اونو  نگفتی این گاه موندی؟موندی  خاطر پ به  که پیب من موندی  مدت 
را ممی کنی!؟چرا نگفتی به خاطر اونه که اینجایی و حق و حقوق و اینا همب 

 بهونه اس؟ چرا منو بازی دادی؟چرا؟چرا؟نه نمی بیشمت!نمی بیشمت!
متعجب به منی که با تندی و بدون مک  پشمممت هم حرز می زدم نگاه می 

صال  شاید ا شه!نمی دونم،فق  کرد. فکر نمی کرد چنین چیزی در انتاارو با
ست. ولی  ش شونی او ن می دیدم متحیر نگاهم می کرد و کم کم اخم روی پی

 من پرتر از ارفیتم بودم و دیگه هیچی جلودارم نبود.حتی اخم اون!
اومد جلو و بازوهام رو گرفت.همینا رو نمی خواسمتم دیگه!وقتی اون متعلق به 

 نا رو نمی خواستم!من نبود همی
 آروم گفت:آروم باو تارا..چت شده؟چرا اینجوری می کنی؟

بازی داده  با حرص گفتم:چون من رو  هار اشمممکم داشمممتم. سمممعی در م
 بودی!چون...

با اخم گفت:کی گفته من تو رو بازی دادم؟..من چرا باید تو رو بازی بدم؟اون 
م کم از حقم گذشتم موقف که اومدم توی این خونه حقم رو می خواستم ولی ک

و مطم ن باو همب به خاطر یزدان و اون نگاه معصممومب بود! اگه موندم به 
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یه جورایی حق خودم  پدری رو حس کنه و نرفتم! تا کمتر بی  خاطر یزدان بود 
می دونسممتم توی خونه ای بمونم که بی بهانه ازو پرت شممدم بیرون! این بین 

ری کردم که جواب رد داد و منم پگاه رو دیدم و عاشقب شدم و ازو خواستگا
ستگاریب تا جواب مثبت بهم داد.حاال این بین من کجاو تو رو  باز رفتم خوا

 بازی داده ام؟
 ترحم کرده بود؟لعنت به ترحم!

به فکر تو و یزدان  عا ازت ممنونم..همیشمممه هم  تارا...من واق مه داد: آروم ادا
شتون نمی کنم.تو مثل خواهر ندا ستم!هیک وقت فرامو شته امی و یزدان مثل ه

 پسرم!ولی راهمون از هم جداست!من...
دسممتهاو رو کنار زدم تا اگه اشممکی چکید اون نبینه!.با بلض زیرلب زمزمه 
شام ها چرا اینقدر بی  شما احت شم. کردم:تو هم مییوای بری و من بازم تنها می
شام ها چه  شما احت ستین و بعد به کل میرین! معرفتین؟چرا همتون یه مدت ه

 کدورتی با آرمان ها دارین؟چه کدورتی؟
من رو گرفت و برم گردوند.اشد روی گونه ام رو پاک کردم که گفت:چی شده 

 تارا؟یعنی می خوای بگی نمی دونستی من یه روزی می خوام برم؟
 بهب نگاه کردم و گفتم:از یه زن تنها چه انتااری داشتی؟

ز در هفته میتص تو و من که میگم همیشممه به فکرتون هسممتم! اصممال یه رو-
 یزدان خوبه؟

 اشد بعدیم رو پاک کردم و گفتم:من...من بهت عادت کرده بودم آرتمن!
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بعد هم خودمو توی آغوشب پنهان کردم و گذاشتم هق هقم خودو رو نشون 
 بده!.بعد از چند ثانیه،بازوهای اون دور کمر من پیک خورد.

ه همیچین بشه!منم ناراحتم ک با مهربونی گفت:تارا..بیدا اصال فکر نمی کردم
ست و من  ست! ولی راه من و تو از هم جدا شیب ماه کم نی دارم میرم،باالخره 
هاتون نمی  یام پیشممتون و تن گه!ولی من م نده دی یه آی مه و تو  به رو نده رو یه آی
ذارم.ممکنه برم تهران ولی بازم باهاتون هسممتم!..تو و یزدان بیشممی از زندگی 

 منین!
 م آرتمن...بازم تنها میش-

من رو از خودو جدا کرد و خیره توی چشمهام گفت:تنها نمیشی...پگاه میشه 
خواهرت و من میشم برادرت! من و پگاه مثل یه کوه پشتت می مونیم و تنهاتون 

 نمی ذاریم.تازه تو یزدان رو داری!یه پسر قوی!تنها نیستی تارا،نیستی!
 نری حاجی حاجی مکه!-

 هستم ولی نمی رم حاجی حاجی مکه!خندید و گفت:نه،احتشام 
 با مهربونی اما مصمم گفت:همه ی عادتها ترک میشن تارا..

 جوشب دوباره ی اشد رو حس کردم:ترک عادت موجب مرگه!
 ولی عادتهای اشتباه باید پاک بشن،نه؟-

گرمی اشکهام رو،روی گونه ام حس کردم.گفتم:تنهایی این چیزا سرو نمیشه 
 که!

سممی نگاهمون رو چرخوند سمممت در و حرفمون نیمه کاره صممدای بابا گفتن ک
ند محو روی صممورتم  یه لبی مه اشمممد  یدن یزدان بین اون ه با د ند. مو
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نشست.خواستم برم سمتب که آرتمن پیب دستی کرد و بلندو کرد.گونه او 
 رو ب*و*سید که یزدان همونجور که دستهاو رو تکون میداد گفت:ب..ب..ا

 ره حرز میزنه!داره میگه بابا...آرتمن با خنده گفت:وای دا
یهو مات موند.من از اون مات تر...قل*ب*م متوقف شده بود...همه ی تنهایی 
هام از یادم رفت !..دوباره اشممد بود که مهمون چشمممهام شممد.لبیند از روی 
لب آرتمن پر کشممید و جلوی چشممم من چهره ی پر ابهت سمماالرخان جون 

ان داشممت آرتمن رو بابا خطاب می گرفت که احسمماس ا*ن*ا*ه کردم...یزد
 کرد؟نه خدایا طاقت این یکی رو دیگه نداشتم.!

اما یزدان دوباره شرود کرد به بابا گفتن و اینبار سوی دستهاو رو دنبال کردم و 
سیدم. از ذوق فراوونم یه لبیند میون اون همه  ساالر ر سلطنتی  به قاب عکس 

یندم و سمموی نگاهم به اشممد روی ل*ب*م نشممسممت و آرتمن هم با دیدن لب
 عکس نگاه کرد و با خنده گفت:ای جانم...این بچه چرا انقدر شیرینه؟

همونجور که از کنار من رد می شمد تا به سممت عکس بره گفت:ولی فکر کنم 
 نقشه ی قتلم رو کشیدی!

با لبیند یزدان رو ازو گرفتم و  خندیدم چون واقعا درسمممت حدس زده بود.
 ب*و*سیدم...

*** 
 روم وایساد و گفت:خداحافظ تارا...و یزدان کوچولوی عزیز!رو به 
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دیگه اشممد نمی رییتم.خدا قدرت نهفته ی پسممرم رو برام تداعی کرده بود و 
حاال می دونستم تنها نیستم..من و خدا و یزدان تنها نبودیم.تازه ساالرخان هم 

 بود.آرتمن هم گاهی اوقات می اومد! تنها نبودم،نه!
با جیغ جیغ خداحافای کرد..سمموار با لبیند خداحاف ای کردم...یزدان هم 

سیدم مدلب چیه! رفت و من  شد و من آخر هم ازو نلر شکی او  شین م ما
فکر کردم کاو اصممال وارد زندگیم نمی شممد! جیغ یزدان من رو از فکر و خیال 

 غل  بیرون اورد.
 میبا خنده گفتم:چیه مامان؟چیه قند عسل مامان؟هوم؟فرشته ی مامان حرز 

زنه دیگه!تهمینه خانم،منیژه،گلناز..بیاید ببینین پسمممل خوشمممل مامان تارا 
 حرز می زنه!..پسر مامان چرا اول نگفتی مامان؟حسودیم شد خو!

)این بیب که عروسممی آرتمن و پگاه اسممت رو از زبون تمام شممیصممیت های 
 اصلی داستان توصیف می کنم.اگه پستها کوتاه هستن،ببیشید!(

 *رویا*
چند روز پیب داشتم میگفتم ما چرا مهمون نداریم و اینا...امروز روناک  همین

شوهرو و یکی دیگه از همکارهای ارمیا خونه امون دعوت بودن...به حدی  و 
خوشممحال بودم که حس می کردم االن میمیرم.برای منی که این همه مدت تو 

نامزدو رو هم خود هام و  تازه ال نه روانی بودم خبر خوبی بود! م دعوت خو
عا دیدنی  یایم خونه اتون واق یا گفتن می خوایم ب به ارم که  نه ای  کردم.صممح
بود!مثل اینکه سر پاسور بازی شرس بسته بودن و ارمیا هم شرس رو باخته بود و 
قرار شممده بود اون دو تا همکارو بیان خونه امون...من که خیلی خوشممحال 

 بودم.بعد این همه مدت،مممممممهممممونمممممممی!
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ولی یه مشکل هم داشتم.اینکه دیروز کارت دعوت عروسی پگاه دستم رسیده 
بود و واقعا نمی دونسممتم چطور باید به ارمیا بگم تا قانف بشممه و بیاد!آخه ازو 
بعید نیسممت بگه خودت برو به من چه!منم که بمیرمم تنهایی نمی رم.حاال که 

هم که باید برم...خدا من مییوام پز ارمیا رو بدم نیاد؟عروسممی پگاه و آرتمن 
می دونه که چقدر خوشممحال شممدم این دو تا دیوونه به هم رسممیدن.حاال نمی 
سایه او رو با تیر می زد به  شده بود!؟پگاه که  شق پگاه  دونم آرتمن چطور عا
شر کینه ای بود.این هفته واقعا بهترین  شون توی پارک!بس که این ب خاطر دعوا

که خواهد بود! سریف مرخصی ساعتی گرفتم و هفته ی عمرم بود و ان شاء الله 
که می  بار بود  نداختم.اولین  نه رو جمف و جور کردم و برق ا نه..خو رفتم خو
اومدن خونه امون! غذا هم فسنجون و ماهی درست کردم.نوشیدنی هم که فق  
تا  ما دو  که  به هم  که نمی شمممد دوغ خورد و در مورد نوشممما ماهی  با  آب...

ندونلزشمممد بودیم و ن کالی هم د که از نار من اشمم با این می خوردیم.
 نداشت!.رفتم حموم و موهام رو خشد 

ست  شیدم. شکی پو سی م سی با دامن ماک کردم.یه بلوز فیروزه ای  طر  مجل
همدیگه بودن.دامن مشممکی چند تا خ  نامنام فیروزه ای هم داشممت.آسممتین 

شیدم و دوبلوز یه ربف بود ولی به اندازه ی کافی بلند بود.موهام رو هم  رم اتو ک
ول کردم.حاال یه رنگی تو مایه های زیتونی داشممتن...سممریف یه آرایب شممید 
روی صممورتم نشمموندم.یه رنگونه ی خیلی کم رن  با رنی که اصممال هم جیغ 
نبود.برای تنود یه ریمل هم کشیدم که چشمهام خیلی خیلی درشت شد و منم 

سرمه نگذ شدم و پاکب کردم.اما از خیر  سفیدم بی خیالب  صندل های  شتم.
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رو پوشیدم..توی مهمونی ها روناک رو که دیده بودم فهمیدم شال نمی اندازه و 
از این نار فکر نمی کردم مشکلی باشه!.رفتم بیرون و یه سری به غذا زدم.همه 
چی آماده بود.ارمیا اومد و مستقیم رفت حموم و بدون توجه به من که به این یه 

شرت سفید با شلوار پومای مشکی پوشیده بود.البته مورد عادت داشتم.یه تی 
ست بره عو ب  سبزآبی بود که تا من رو دید خوا شرتب یه خطوس  روی تی 
کنه که در زدن و نشممد که بره..حاال فکر می کنه چون سممت من پوشممیده من 

 خیاالت برم می داره.بی توجه بهب رفتم سمت در و گفتم:سوتی ندی!
صور ک ضبناکب رو ت ست می گم...با اون اخالق گندی چهره ی غ ردم.خو را

که با من داره سوتی نده خیلیه! در رو باز کردم. با دیدن مهمونها از ته دل لبیند 
 زدم و گفتم:بفرمائید...خوو اومدین!

سر تکون  سه من  ست داد و وا شد.با ارمیا د شوهر روناک(وارد  سینا) اول همه 
ش شد که از روناک  سمب رامتینه...اونم داد.بعدو هم یه مرد وارد  نیده بودم ا

مثل سینا برای من سر تکون داد و با ارمیا دست داد..بعد هم با شوخی و خنده 
با شممور ب*غ*لب کردم و  یدم و  ناک رو د مت نشممیمن.منم رو رفتن سمم

 رب*و*سی کردم..
 با خنده گفت:خوشگل شدی رویا...

س- سمت چو لبا ت رو عوض مرسی تو هم همینطور!برو تو اتاق رو به رویی 
 کن.

با شممه ای گفت و آخر همه یه دختر وارد شممد.با اونم صمممیمی دسممت دادم و 
 گفتم:خوو اومدین

 با خوشروئی گفت:ممنون..ببیشین مزاحم شدیم.
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نه مراحمین.شممما هم اتاق روبه رویی دسممت چو می تونین لباسممهاتون رو -
 عوض کنین.

دم کشممیده رو توی  اصممال وقت نکردم ببینم چه شممکلیه..رفت و منم قهوه های
سینی  سلی بود. شیرینی و میوه و همه چی روی میز ع سفید رییتم. کاپ های 
رو بلند کردم.رفتم سممت نشمیمن..همونموقف روناک و اون دختره که فکر کنم 
اسمممب طهورا بود هم اومدن.نشممد ببینم چی پوشممیدن.فق  دعا می کردم اونا 

ازن؟وااااای!بدون فکر کردن هم مثل من بلوشن تا من  ایف نشم.نکنه شال بند
 رفتم و به همه تعارز کردم.بعد هم روی مبل دو نفره کنار ارمیا نشستم.

شید  شون زدم.طهورا یه کت و دامن  شتن حرز می زدن دید حاال که همه دا
کرم پوشممیده بود.یه دختر نسممبتا روشممن با قیافه ی نمکی سمماده...ولی روناک 

سبت شن  تر بود.روناک هم یه تونید ن سفیق شلوار دملای  شکی با  د ا کوتاه م
پوشیده بود. خدا رو شکر هیک کدومشون شال نداشتن و خودم از همه محجبه 

 تر بودم.با لبیند رو به روناکی که داشت قهوه می خورد گفتم:پس تینا کو؟
 به جای اون سینا گفت:پیب مامانم موند.خوابب گرفته بود.

گفت می خوام برم خونه ی عمه روناک در ادامه ی حرفب گفت:از صممبخ می 
 رویا...آخرو هم که خوابب برد و نیووردیمب!

 آخی...حیف شد!-
 رو به طهورا گفتم:شما بچه ندارین؟

 با لبیند و مهربون گفت:دارم ولی...
 متعجب گفتم:شما هم بچه اتون رو جا گذاشتین؟
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 با خنده گفت:نه...توی شکممه!
 ود.من فکر کردم چاقه!بهب نگاه کردم.یه کم شکمب ورقلمبیده ب

 با  لبیند گفت:شما چی؟بچه ندارین؟
بهتر نیست صمیمی تر باشیم؟راستب نه!من اونقدر سرم شلوغه که این وس  -

 جایی واسه فکر کردن به بچه ندارم.
پوزخند ارمیا رو حس کردم.حناق! اگه جاو بود یه کل راه می انداختم که تا 

 صبخ کل کل کنه ولی جاو نبود!
 گفت:چند سالته رویا؟طهورا 

 با لبیند گفتم:دارم میرم تو بیست و پنج سال!
 روناک با اخم گفت:نو که بیاد به بازار کهنه میشه دل آزار!

همونجور که می خندیدم با اینکه به نارم اصممال خنده دار نبود گفتم:نه دور از 
 جون!شما بزرا تر مایی!

 با اخم گفت:سن من رو به رخم می کشی؟
 خنده گفت:خب پیری دیگه! طهورا با

وس  حرز زدن هامون بود که صدای زن  در بلند شد و منم بلند شدم و رفتم 
صیت رو  شی سمت در...حتما الهام اینا بودن دیگه!در رو باز کردم و با دیدن 

 به روم از تعجب دو تا شات روی سرم سبز شد.
 سهیل؟-

 الهام پرید ب*غ*لم و گفت:سالم عزیزم..خوبی؟
کردم و گفتم:خوو اومدی!دیوونه نامزدت سممهیل بود؟همچین پز  ب*غ*لب

 می دادی فکر می کردم شاهزاده سوار بر اسبه!
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 سهیل گفت:کم از اون شاهزادهه ندارم!فق  اسب ندارم!
ته  یل دسمممت دادم و گفتم:خیلی وق با سممه خل دعوت کردم و  به دا هام رو  ال

 ندیدمت!
 نکردی! نمی دونم لحنب چی بود:رفتی پشت سرتم نگاه

 با لبیند و آروم گفتم:اسمب رو نذار بی معرفتی!.من آدرسی از تو نداشتم!
 زیر لب زمزمه کرد:آدرسب رو که داشتی!
 خواستم چیزی بگم که بلند گفت:سالم.

برگشتم و کسی رو ندیدم.حتما با رامتین و اینا بوده آخه ارمیا رو ندیدم..سهیل 
توی هال و الهام رو دیدم که با همه رفت جلو و دیگه چیزی نشممنیدم.منم رفتم 

ست گرفته بود..مانتوو رو  سی می کرد و مجلس رو توی د سالم و احوال پر
شن  بود.اما هنوز  سبتا کوتاه طوسی تنب بود که واقعا ق دراورده بود و یه بلوز ن
ستن...من هم روی مبل دو  ش سهیل روی مبل ن شته بود.اون و  شالب رو برندا

م.ارمیا اومد و الهام و سهیل با هول بلند شدن..ارمیا با نفره ی کنارشون نشست
دیدنشممون سممریف شممناختشممون و تیریو غرور برداشممت.با غرور گفت:خوو 

 اومدین.
سهیل  سهیل جوابب رو دادن... ست که! الهام و  شگاه نی وا روانی اینجا که دان
سابی پره!.اولین ترمی که با ارمیا  ستم دلب ح ست داد.می دون سرد باهاو د

اشتیم،سهیل و علی ر ا رو انداخت!.سهیل به خاطر مزه پرونی و علی ر ا د
باره  به خاطر گندی که توی تقل*ب*و زد!.اسممکل  مممایف تقلب کرد!!.دو
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مجلس گرم شد و ارمیا باالجبار کنار سهیل نشست،چون الهام کنار من نشسته 
 بود.خدایی حس می کردم االناست که سهیل و ارمیا با هم درگیر شن!

 متین گفت:ارمیا چرا این مهمونتون انقدر عصبیه؟را
ارمیا شممونه باال انداخت و گفت:نمی دونم...حتما گذشممته ها براو تداعی 

 شده!
 سهیل با حرص گفت:گذشته نه،نامردی برام تداعی شد!

ستادو بودی؟نکنه آقا  ضیه رو گرفت و گفت:وای ارمیا نکنه تو ا سریف ق سینا 
 ه؟سهیل همون دانب جو مزه پرون

با شممنیدن مزه پرون سممهیل سممریف قرمز شممد و الهام برای دفاد گفت:مزه پرون 
یل گرمب نمی کرد  گه سممه که ا فه بود  قدر خ قای رادمنب ان نه!واال کالس آ

 هممون به خوابی عمیق فرو می رفتیم!
 طهورا گفت:نکنه تو هم دانب جوی ارمیا بودی؟

شگاه جای درس خوندن و الهام سری تکون داد که ارمیا با خونسردی گفت:دان
 درس دادنه نه سیرک!

 رامتین به شوخی گفت:بابا بسه!به خدا االن دعوا میشه!
بار  قا رامتین!.من برای اولین  نه او و گفت:این دل پره آ سممهیل زد روی سممی

 مشروس شده بودم!
قا کلی از اون مو ممود  یل آ قا آشممتی کنین!سممه فت:آ ند شمممد و گ نا بل سممی

 گذشته!دوستی کنین ببینم!
همه خندیدن به جز ارمیا...خالصمممه به کمد سممینا و رامتین با هم دسمممت 
دادن...ولی مشیص بود دل سهیل هنوز پره! خدایی اون موقف ها سهیل خیلی 
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سممر کالسممب مزه پروند!به حدی که ارمیا انداختب بیرون از کالس و سممر ترم 
شته و سهیل گفت که هیچی برای امتحان ننو شروطب کرد.البته خود  ه د هم م

 نمره بهب تقلب رسوندیم.الهام گفت:روناک،تینا کو؟
 روناک با لبیند گفت:خوابید دیگه نیووردیمب...

شون دو فنجون قهوه اوردم.رو به  شون قهوه بیارم.برا شدم و رفتم تا برا من بلند 
سهیل خم شدم و اونم با تشکر ازم قهوه رو گرفت.رو به الهام هم خم شدم که 

 من قهوه نمی خورم.گفت:شرمنده رویاجون 
 نشستم و گفتم:چیز دیگه ای می خوای بگو بیارم برات!

 با لبیند گفت:نه..ممنون!
سی برادرزاده او می  شت از عرو شد.روناک دا شرود  و بح  های زنانه امون 
گفت و قیافه ی نحس عروسممشممون!.انقدر با جوک و خنده تعریف می کرد که 

شده بود!.طهورا ه شمهامون جمف  شد توی چ م چون رفته بود همراهی او ا
می کرد. وقت نکردم بلرسممم طهورا با چه نسممبتی رفته بود عروسممی!ولی از 

 آخرهای ماجرا فهمیدم که عروس دوستب بوده!
هار خوری رو  نا نفره ی  همونجور حرز زدیم و من هم کم کم میز ده 
سهیل ییب باز  سهیل همچنان حرز می زدن. سینا و رامتین و  چیدم.ارمیا  و 

شام شد ه بود!با کمد طهورا و روناک و الهام میز رو چیدیم و من آقایون رو به 
دعوت کردم.اگه جا داشممت ارمیا سممر خودو رو می کوبوند به دیوار.دوباره 
مجبوری کنار هم نشممسممتیم.میز تکمیل بود فق  جای نوشممیدنی خیلی خالی 

 بود.
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 وم.رامتین گفت:ماهی که درست کردین خیلی خوشمزه است رویا خان
 با لبیند گفتم:خواهب می کنم.ببیشین اگه کم و کسری هست!

 همه گفتن نه ولی سینا گفت:شرمنده ها...ولی جای نوشابه خیلی خالیه!
اخم و اشمماره ی روناک از چشمممم دور نموند.اما یه لحاه رفتم تو نخ رویای 

 گذشته ها گفتم:
 !ن و استیواناز شما دکتر مملکت بعیده دنبال نوشابه باشین،میرب دندا-

همه خندیدن..حتی ارمیای ُغد!.سممهیل گفت:از اون فاز دکتربازیت بیا بیرون 
 رویا.

 با تعجب گفتم:تیصص می گیری؟
 همونطور که آب برای الهام می رییت گفت:نه مثل تو ترک تحصیل کرده ام!

 همه خندیدن که گفتم:نه جدی میگم..
 تز می خونه!لیوان رو داد دست الهام که خود الهام گفت:پرو

لقمه توی گلوی ارمیا گیر کرد.همه زدن زیر خنده اما من با هول همونجور که 
فت و سممر  یه لیوان آب دادم دسممتب و اونم گر ند روی ل*ب*م بود، لبی

 کشید.سینا گفت:آقا سهیل شما آخر این رفیق ما رو به کشتن میدی!
 ی پروتز؟ارمیا که حاال بهتر شده بود اما هنوز سرت بود گفت:چرا رفت

 سهیل جدی گفت:واسه لج با تو!
 ارمیا نیمچه لبیندی زد و گفت:حاال چرا لج با من؟

 سهیل با خنده گفت:تا همکارت بشم ِدِقت بدم!
سنجون و ماهی  سی چیزی نگفت و همه تا پای مرا خوردن.خدایی ف دیگه ک

ج ام خوشمممزه شممده بود!.دو روزه دنبال ماهی قزل آالی تازه بودم!.دو نود برن
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خالی  یدنی  جای نوشمم که فق   ید درسمممت کرده بودم.گفتم  سممماده و شممو
به این فکر  بود!.همونطور که ماهی می خوردم و سممیخ هاو رو درمی اوردم 
کردم که چه جور بح  عروسممی پگاه رو وسمم  بکشممم!.آی خدا. همه تشممکر 
ستن..ما خانم ها هم با کمد همدیگه میز  ش کردن به جز ارمیا و آقایون رفتن ن

پاک کردیم.ارز ها رو توی ارز شممویی  گذاشممتم.بعد هم همه رو به رو 
نشیمن فرستادم و یه دستی به آشلزخونه کشیدم و آب واسه چای گذاشتم. رفتم 
شتم  شون و دوباره حرز و حرز و حرز!.چای هم اوردم و گذا ش ستم پی ش ن
روی عسمملی...مجلس کامال عادی بود تا زمانی که رامتین گفت:کیا با جرات 

 یقت موافقن؟ترسوها نیان لطفا..!حق
سهیل گفت:دست گذاشتی رو نقطه  عف همه!ترسوی مجلس کجاست؟من 

 خودم بازی می کنم.
در کمال تعجب دیدم ارمیا با هیجان قبول کرد.فکر کردم با غرور میگه من اهل 
این بچه بازی ها نیسممتم...من که خودم پایه بودم.همه موافقت کردیم.من رفتم 

و ارمیا و سهیل میز عسلی رو کنار گذاشتن و همه وس  نشستن..  بطری بیارم
شویه فلوراید بود.چی  شتیم.فق  یه بطری بود که جای دهان  بطری آب که ندا
کار کنم خو؟همین رو فق  داشممتیم. برو داشممتم و رفتم تو هال.کنار روناک و 
الهام نشستم.سهیل از دستم کشیدو و گفت:این به این خوشگلی جای چی 

 وده؟ب
 لبیند محو ارمیا رو دیدم.گفتم:دهان شویه!
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شون می کردیم.هفته ای  همه قهقهه می زدن...ولی من و ارمیا بی تفاوت نگاه
یکی دوبار ازو می زدیم.یادمه بچه که بودم مجبور بودیم ازو بزنیم و من هم 
همیشه دور از چشم دبیر دهان شویه رو می انداختم تو سطل زباله!.البته یادمه 

هیالی کثافت لوم داد به معاونمون!.سممهیل همونطور که خنده او رو کنترل سمم
 می کرد گفت:یعنی اگه جای نوشابه بود چی می شد!

با این حرز شمملید خنده ی سممینا به هوا رفت..منم خنده ام گرفت.خدایی 
 اونوقت فاتحه مف الصلوات!.

شاید حدود پنج ثانیه چرخ س  و چرخوندو. شت و  ید وسهیل بطری رو گذا
 آخر به سینا و رامتین افتاد.

 رامتین با شیطنت گفت:جرات یا حقیقت سینا خان؟توی هر دوتاشون ُمردی!
 سینا با استرس و خنده گفت:جرات...من َمرد میدونم!

 رامتین با خنده گفت:خب مرد میدون جان،دماغتون رو بگیر و شجریان بیون!
 سینا با تعجب گفت:ها؟من اصال بلد نیستم!

نت رامت ماشممی های توی  مه ی سممی دی  که ه یدم  فت:زر نزن!خودم د ین گ
 شجریانه!

با اخم گفت:می خوای مک بگیری  نا  با این حرز ارمیا زد زیر خنده که سممی
 نه؟آقا من اعالم میکنم صدام افتضاحه!

ارمیا گفت:پس اون یارویی که توی اسممتیر صممدای نکره او رو،روی سممرو 
 انداخته بود تو بودی نه؟

 اخم خواست چیزی بگه که روناک گفت:نزن زیرو سینا دیگه! سینا با
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سینا بلند شد.دماغب رو گرفت و شرود کرد به خوندن!تازه چشمهاو رو هم 
بسممته بود.همون اول رفته بود توی حس چون هر چی بهب میگفتیم بسممه نمی 
فهمید.یعنی گوشای همه سوت می کشید.جدًا که صداو افتضا  بود.همه از 

ده بودن حتی خود روناک.به غیر از من که به این جور صمممداها خنده ولو شممم
عادت داشتم.چون همیشه که آناهیتا می رفت حموم ما کنسرت داشتیم و اونم 
سینا به ما نگاه  شد  شعر که تموم  سینا...حتی نمی خندیدم. یکی بود لنگه ی 

 کرد و خودو هم زد زیر خنده و گفت:آدم شدین؟
 :خیلی سگی!رامتین با خنده و حرص گفت

سهیل دوباره بطری رو چرخوند که به خودو و الهام افتاد.همه هو کشیدیم که 
 الهام با لبیند خبیثی گفت:جرات؟

سممهیل که داشممت چای می خورد گفت:نوچ!به تو اعتمادی نیسممت بی آبروم 
 کنی!.حقیقت!

 الهام با خنده گفت:دوست دختر داشتی؟
ه پهن شممده بودم روی فرو..من چای توی گلوی سممهیل گیر کرد و من از خند

دونه به دونه اشون رو می شناختم.اون موقف ها هم یه بار گوشی سهیل رو سر 
همین بازی گرفتیم و چکشممون کردیم و دیدیم اکثرا دانشممجو های ترم پائین 

 بودن!
 سینا گفت:وای بر ارمیا با این دانشجوهاو!



 343 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

شته بود گفت:ازو سری ارمیا که بطری رو از روی زمین بردا شتم.یه   انتاار دا
هم حواست نبود سهیل و داشتی قربون صدقه او می رفتی غافل از اینکه من 

 پشت سرتم..خدایی خیلی دوست دختر ذلیل بودی!
الهام با اخم می خندید.مسمملما می دونسممت.سممهیل هم آخر تسمملیم شممد و 

 گفت:آره داشتم آقا...داشتم!
 ونه و زندگی یه زوجه!روناک گفت:آفرین آقا سهیل..صداقت پایه ی خ

 طهورا گفت:کم کلیشه ای زر بزن!
اینبار ارمیا بطری رو چرخوند.همچین چرخوندو شممماید حدود پونزده ثانیه 
متحرک بود.ولی وقتی وایسمماد من وقت بود جیغ بکشممم از خوشممحالی و ارمیا 
وقت بود بترکه!.با لبیند دسممتهام رو به هم کوبوندم ولی قبلب گفتم:مجازات 

 چیه؟
هیل با شممرارت گفت:ب*و*سممیدن دسممت منشممی هاتون آقایون،من که کال سمم

 انجام میدم و به مرحله ی مجازات نمی رسم.!
 همه خندیدن و اعتراض کردن..ارمیا که محو بود از بس سرت کرده بود.

 طهورا گفت:واسه خانم ها هم به تاریخ تولدشون سیبیل آتشین!
که برام  نه من  یا  یده نمی دونم اعتراض کردن  به مرادم رسمم مهم نبود و 

 بودم.گفتم:با هم بریم عروسی پگاه و آرتمن با خوو خلقی!
شاید کسی اخرو رو نفهمید ولی خود ارمیا گرفت که مناورم از خوو خلقی 

 چیه!
رامتین که مک  ارمیا رو دید گفت:نگو که می خوای دسممت خانم سممتوده رو 

 بب*و*سی!
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خوای هم دسمممت خانم سممتوده رو سممینا گفت:بابا برو عروسممی! البته می 
 بب*و*س اون بیچاره که از خداشه!

با اخم  وای خدا االن غب می کنم!.داشممتم از هیجان پس میوفتادم که ارمیا 
 گفت:میام عروسی!

ستم بلند  شیدم.خوا ستم جیغ می ک با خوشحالی یه لبیند زدم ولی اگه می تون
سینا سریف بطری رو چرخوند و م ن با دهانی باز به شم چای رو عوض کنم که 

سر بطری نگاه کردم که به سمت من بود و تهب به سمت ارمیا..یعنی عمرا اگه 
سکته  شتم  شیدن و من دا صدرارو رو فراموو کنم.همه هو ک اون لبیند حر

 می کردم.
 جدی گفت:جرات یا حقیقت؟

 سینا با خنده گفت:چقدر خشن!
ر حقیقت بهتره!.با آب دهنم رو قورت دادم.جرات رو که عمرا...جهنم و  ممر

 اینکه ترس و هیجان توی چشمم بود گفتم:
 حقیقت!-

 لبیندو پررن  تر شد!وای خدا فکر کنم به خواسته او رسوندمب!.ای وای!
 آزیتا کجاست؟-

 اول نفهمیدم...آزیتا کیه؟..آزیتا..ها؟....نه،امکان نداره بهب بگم!امکان نداره!
 متوجه میشین!()تعجب نکنین...آزیتا شیصیت جدیده!بعدًا 

 امکان نداره بگم.!-
 سهیل که فکر کرد شوخی می کنم گفت:سیبیل آتشین منتارته!
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 محکم گفتم:نمی گم!
همه خفه خون گرفتن..ارمیا پوزخند زد.روناک گفت:بابا بگو سممیبیل آتشممین 

 خیلی بده!
صد البته  سینا و رامتین و  شتن به جز ارمیا و  صرز کردنم دا سعی در من همه 

شیب(رو به دل سهیل که  به احتمال قوی کینه ی همون جرات)چد کردن گو
 داشت.

سهیل سریف گفت:بلر الهام که خبر دارم چه قدر زور داری و توی این کار قوی 
 ای!

 الهام گفت:متولد چه روزی هستی؟
 بیست و هشتم آذر!-

ید آذر!  به دروغ می گفتم  کاو  ندم. یدم گور خودمو ک عدو خودم فهم و ب
لو..نوک انگشممتام یخ شممده بود که از زور هیجان بود.خودمم می الهام اومد ج

سیبیل آتشین می کشه و اصال هم رحم نداره!.اومد رو  دونستم الهام خیلی بد 
به روم و دو تا شصتب رو گذاشت روی پشت ل*ب*م.دوتا شصتب رو به هم 
چسممبوند..می دونسممتم چقدر درد داره.روناک مضممطرب سممریف دسممتم رو 

م هم بدتر بود.الهام محکم شصت هاو رو به سمتهای میالف گرفت.از اعدا
شم  شید که برای یه لحاه عزرائیل رو دیدم.حس می کردم نمی تونم نفس بک ک
چون وجودم می سوخت.دومی رو کشید.اگه جا داشت جیغ می کشیدم.خنده 
سممهیل و لبیند ارمیا بد روی میم بود.بقیه که همچنان مضممطرب نگاهم می 

 مای رامتین می خندید.سومی روکردن.البته چش



wWw.Roman4u.iR  346 

 

کشید.داشتم جان به جان به جان آفرین تسلیم می کردم.چهارمی رو که کشید  
یه جیغ کوتاه کشممیدم.خواسممتم دسممتم رو روی دسممتب بزارم که پنجمی رو 
شید  شم.دهمی رو که ک شت نفس بک شید و نمی ذا شید.لعنتی تند تند می ک ک

بود.چون واقعا درد داشت)عزیزانی  اشد روی گونه ام سر خورد که از سر درد
 که تجریه داشتن حتما درک می کنن(

ند روی ل*ب*و بود.طهورا  یا هنوز پوزخ ما ارم ندید.ا گه نمی خ یل دی سممه
 گفت:بابا بگو ازیتا کجاست!

 سهیل گفت:بگو بابا...اصال خودم میگردم دنبال آزیتا...
باره جیغ خفه ای کشممیدم که ارمیا به فرو خیره  پونزدهمی رو که کشممید،دو

شممد.همه سممعی می کردن من رو قانف کنن تا بگم آزیتا کجاسممت ولی نمی 
 دونستن که اگه بگم زندگیم می پاشه و برا برنده از دستم می پره!

هام.نمی  فت از سمموی ال طا ما دریغ از ذره ای ل مده بود ا به رحم او مه  دل ه
شید ستمی رو هم ک شه!.. بی شین می ک سیبیل آت ستم انقدر بد  ش دون اید پنج و 

ست  شکهام هم کوتاه نمی اومدن.د شته بود.ا سال گذ سه  دقیقه اما برای من 
ها رو برام می  مت نوازو می کرد.این آخری  با مالی چلم رو طهورا گرفت و 
شمممردن تا بدونم داره تموم میشممه..خدا داند که چقدر آزیتا و ارمیا رو فحب 

سه تا  شد و فق   ست و پنجمی هم تموم  مونده بود.حرکت خون کب کردم.بی
 رو روی ل*ب*م حس می کردم.

 بیست و ششمی...
 بیست و هفتمی...
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 بیست و هشتمی...
شویی دویدم.رفتم و بدون اینکه  ست سمت د سریف  تمام.تا الهام کنار رفت من 
گاه کردم.پشمممت ل*ب*م قرمز شمممده بود و خون روی  نه ن به آی ندم  در رو بب

شکهام ستمب...ا ش سریف  هم که بند نمی اومدن...واقعا  ل*ب*م مونده بود.
سی رو حس کردم.رنم و خون و زخمم با هم  ضور ک شیدم.ح شتم درد می ک دا
قاطی شده بودن.وقتی آب بهب می خورد بیشتر سوز می زد!.به در دستشویی 
ساده بود.با انزجار نگاهم رو  ستیژ رو به روم وای نگاه کردم و ارمیا رو دیدم.با پر

ستمال رو شتم.خدا  به آینه دوختم.د شتم و روی ل*ب*م و روی زخم گذا بردا
ساد.بی عاطفه  شدم رفتم بیرون.ارمیا کنارم وای خفت کنه الهام.کم کم که آروم 

 برای صحنه سازی اومده بود.رفتیم سمت هال و الهام کلی معذرت خواست.
 الهام:بیدا وقتی دارم سیبیل آتشین می کشم اصال طرز مقابلم رو نمی بینم!

 م:اشکال نداره...بازی اشکند داره!مهربون گفت
تاری  مه خوو رف با ه ما  که داشممتم می مردم از درد ا با این نشممسممتیم و من 
کردم.بعد از دو سمماعت مهمون ها رفتن..منم ارز ها رو شممسممتم و رفتم تو 
اتاقم.لباسممهام رو عوض کردم.نکنه موقف عروسممی جاو بمونه؟! یه دسممتمال 

 هوو رفتم.مرطوب روو گذاشتم و از خستگی از 
 البته بماند کلی الهام رو لعنت کردم..بی شعور دستت بشکنه الهی...

 چشمهام رو بستم و سعی کردم به دردم فکر نکنم.
*** 

تازه  یا از صممبخ حرکت کرده بودیم و  گاه بود و من و ارم امروز عروسممی پ
 رسیدیم.من یه پیرهن بلند مشکی پوشیده بودم 
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سن  دوزی بود و باالتنه شکی  که همب  سبتا ل*ت*ت..موهام رو هم م او ن
هام رو خیلی دوسمممت  های موقت چون رن  مو ته از اون رنگ کرده بودم..الب
داشتم و نمی خواستم زیتونی او بلره..ارمیا هم یه کت و شلوار رسمی مشکی 
شمم  شده بود.آرای شن  و خوو پوو  شیده بود.خدایی که ق سی پو با بلوز طو

صه شم و ریمل و رنخال شیم  توی خ  چ ستیم پیاده  بود.البته موقعی که خوا
تجدیدو کردم.یه پالتوی بلند مشکی پوشیدم و کفشهای مشکی پاشنه بلندم 
رو پوشیدم که نقریبا به ارمیا رسیدم.انگاری که یه باغ اجاره کرده بودن...یه باغ 
چه خوو  تادم.آخی! یاد عروسممی خودم اف اه  یه لح ن  بود. عا قشمم که واق

م خوب بود.همه چی تکمیل بود.جای زخم سممیبیل گذشممت!.واقعا عروسممی
آتشممین هم رفته بود و من از این بابت ممنون از کرم پودر بودم که محوو کرده 
بود.ارمیا ماشمینب رو پارک کرد.عروسمی میتل  بود پیاده شمدیم.زود بازوو 

 رو گرفتم و گفتم:خواهب می کنم همین یه روز رو با من راه بیا...
 اه ادامه داد.دم در باباو اونجا بود.بی توجه حرفم به ر

ید میگم عمو  با خوو روئی گفتم:تبر ید گفت.منم  با لحن مالیم تبر یا  ارم
 ر ا.

 متعجب نگاهم کرد و بعد گفت:رویا؟
 خودمم عمو.-

پدرانه ب*غ*لم کرد که دلم برای بابام پر کشید.خالصه بعد از تبرید و این ادا 
 ز که نسبتا از جایگاه دور بود.نشستیم.راستیاطوارا من و ارمیا رفتیم سمت یه می

بابا اومده بود حتما...کجان؟انقدر گردنم رو چرخوندم که باالخره پیداشممون 
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کردم.چقدر پیر شده بودن...دلم شکست.می خواستم برم پیششون ولی با چه 
بدی براشممون بودم.دلم  جا نیووردم..من دختر  به  رویی؟من حق فرزندی رو 

قتی شنید دندونلزشکی قبول شدم کلی شکر گفت تن  شده برای مامانی که و
و بابایی که مدام سممعی می کرد دوچرخه بازی یادم بده و من نمی تونسممتم و 
گریه می کردم چون تارا می تونسممت.دلم برای تارا تن  شممده بود خواهری که 
وقتی می خواستم برم تهران راهی بیمارستان شد بس که گریه کرد.خواهری که 

بود ولی من چی؟ من در حق همشممون بد کرده بودم!!.با چه رویی می  خواهر
 رفتم پیب اون پدر و مادر؟با چه رویی؟من چقدر بد بودم!!

ده دقیقه سرم رو روی دستم گذاشتم تا یادم بیاد عروسی بهترین دوستمه و باید 
 برم پیشب!

 من:ارمیا من دارم میرم پیب پگاه.
کت مشممکی که خریده بودم رو پوشممیدم تا مانتوم رو روی صممندلی گذاشممتم و 

پیرهن دکلته ام تو دید نباشمممه..رفتم سمممت جایگاه و با دیدن پگاه زبونم بند 
اومد.یه لباس عروس سممفید خوشممگل.موهاو رو هم بسممته بودن و یه دسممته 
شنگی  ضاد ق سفید ت شکی او با تاج  شونه او بود.موهای م شون هم روی  ا

ر و قشن  تر از همیشه شده بود.رن داشت.چشمهای وحشی او هم وحشی ت
 نسبتا قرمز جیلب هم اون وس  خوب بود.کال فوق العاده شده بود.!

رفتم جلو و صداو زدم.چشمای مشکیب روی من که یه کلی از خودو بودم 
 چرخید و متحیر گفت:رویا...

رفتم جلو.بلند شممد و محکم ب*غ*لم گرفت.دلم براو تن  شممده بود.واسممه 
خنکب که همیشه آناهیتا می گفت مردونه است.شونه هاو  همین عطر تلخ و
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می لرزید و داشت گریه می کرد.ازو جدا شدم و گفتم:گریه نکن اسکل االن 
 ارایشت خراب میشه!

 اشکب روی گونه او غلتید.گفت:س ...تو..رو  شده،آرایشم  دآبه!
باره ب*غ*لم گرفت.همونجور گفتم:سممم  تو رو  شمممده دلم برات تن   ودو

 بود!شده 
 باالخره تو هم گفتی!-

سیت مبارک  ستب رو گرفتم و گفتم:عرو ستم.د ش بعد از هندی بازی کنارو ن
 رفیق جون بی معرفت!

 فکر نمی کردم بیای!--
با اینکه دلیور بودم لبیند زدم و گفتم:چرا نیام؟عروسممی بهترین دوسممتم که 

 بیشی از وجودم بود نیام؟
 با خنده گفت:حاال کم تعریف کن!

ر بودم و هستم ولی همین حاال همشون رو فراموو می کنم تا از این به دلیو-
سایه او رو  شدی؟تو که  شد زن آرتمن   سفید کنیم.چی  بعد روی معرفت رو 

 با تیر می زدی!
 دیگه دیگه...عشقه رفیق جونم!این دل ما هم س  تو روحب شد!-
 دیوونه!خیلی خوشگل شدی کثافت!-

 ت تن  شده بود!لبیندو پاک شد و گفت:دلم برا
سر  شیدم.حاال  شتر!من کلی تنهایی ک سیدم و گفتم:من بی گونه او رو ب*و*

 فرصت تعریف می کنم..حاال وقت شادیه و تیلیه انرنی!
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 خندید که گفتم:راستی پگاه خونه اتون کجاست؟تهران یا همدان؟
شرکتب رو توی همدان می زنه...یه  شعبه ی دوم  لبیند زد و گفت:آرتمن داره 

ستب هم قبول  جور سهام مال آرتمن بود.دو صف  نمایندگی چون می دونی ن
 کرده...دیگه همینجا می مونیم.

 حتما سر بزنی...راستی بچه ها کوشن؟دعوتشون کردی؟-
 همه رو...راستی می دونستی سیما ازدواج کرده؟-
 با کی؟-

شقب بودی و اونم  شقت...اون الهه ای که تو عا شیطونی زد و گفت:ع لبیند 
 ق تو!.معشوقه ات به فنا رفت!عاش

ما  که نمی خوای بگی سممی نه..تو  ندم و گفتم: باوری زبونم رو چرخو نا با 
 با...تو..تو مناورت اینه که..نه!نه!

 پگاه می خندید و مثل اکثر اوقات بی پروا.
 زدم توی بازوو و گفتم:فرهادی نکبت؟س !

 هوی!-
 *پگاه*

ستم ب شتم رویا رو اذیت می کردم و می دون سریف دا ست که  ه حدی باهوو ه
شه و غر  صبی ب بفهمه مناورم با کیه و احتمال می دادم تا چه حد ناراحت و ع
که بین نفرت  یا رو اذیت می کردیم  ما رو بزنه...از همون ترم ید،من و سممی

 وعشق یه خ  باریکه و اونم همیشه فحب کشمون می کرد.
سیما از دور اومد  شانس بد رویا، سفانه و از  شنید.رویا با اما متا و حرفب رو 

 دیدن سیما ب*غ*لب گرفت و کلی ماچب کرد! 
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شعور دماغت رو عمل کردی چه خوب  سیما چطوری؟بی  با خنده گفت:وای 
 شده!تازه شده عین مال من!

 سیما با اخم گفت:هنوز یادم نرفته به عشقم چی پروندی!
از کلی  بعدرویا با خنده گفت:قبول کن که نکبته!ولی خب بی خی...من تو رو 

دیدم نمی دونی چقدر دلم برات تن  شممده بود!میون این همه دوسممت یکیتون 
 مرام و معرفت نداشت احوالی از من تنها بلرسه!

شلوغ بود،بعد  سرم  شرمنده اتم آجی... سرو رو انداخت پائین و گفت: سیما 
 هم تو خیلی یهویی ازدواج کردی!

 رویا با چشمد گفت:این به اون در،خب؟
 گفتم:خوبه عروسی منه ها!..س  تو رو  شده ها... با اخم

سممیما پرید ب*غ*لم و گفت:دیوونه دلم واسممه همین تیکه کالمت تن  شممده 
بود!بچه ها خیلی وقته کسممی فحب کشممم نکرده احسمماس پاسممتوریزگی بهم 

 دست میده..زود شرود کن!
 ای به چشم!-

ه،بیچاره جیغ بکشبه سمت صاحب صدا برگشتم.رویا با دیدن آناهیتا وقت بود 
خیلی وقت بود بچه ها رو ندیده بود. من واقعا از آنا و خانواده او ممنون بودم 
ید  مانت بار ر ید ب*غ*لب ولی این یا پر که دعوتم رو قبول کرده بودن!.رو

 ب*غ*لب گرفته بود که من اگه عروس نبودم از خجالتشون درمی اومدم.
 :چطوری ترشیده جون؟آنا باهام دست داد و روب*و*سی کرد که گفتم

 با حرص گفت:خفه پگاه مرغه!
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 حسودی دیگه!-
آرتمن اومد.یه کت و شمملوار مشممکی خوو دوخت اسمملرت پوشممیده بود که 
فیکس تنب بود!.موهاو هم مدل خاصی نبود چون من خواستم پرپشت تر به 

 نار بیان و کوتاهشون نکنه...کراوات مشکی هم زده بود.
:وای آرتمن...من از همون اول شماها رو برای سیما سریف پرید سمتب و گفت

 هم می دونستم.!چقدر هم که به هم میاین.
آی از دروغگو! این خودو پایه بود وقتی من مسممیره ی آرتمن رو می کردم و 

 اسکل ورد زبونب بود!
آرتمن با خنده گفت:مرسممی سممیما..نتیجه می گیریم پیب گویی ات حرز 

 نداره!
بدون ید و  مت من چرخ نارم  به سمم مد ک ند محوی زد و او یه لبی به بق توجه 

وایسمماد.زیر نار گرفتمب...با دیدن رویا اخم نسممبتا محوی روی پیشممونیب 
 نشست.زیر لب گفتم:امیررایا اومده؟

 نه هنوز!ولی مامان و باباو اومدن!-
 رویا با لبیند نزدید تر شد و گفت:تبرید می گم آرتمن خان.

معشوقه ی قبلی عشقت،رو به روت باشه و  یه چیزی ته دلم تکون خورد.سیته
ست  سادت کنی که چرا اونو قبال دو شی و از طرفی ح شته با ست دا تو اونو دو

 داشته؟! و این بده که اون رقیب بهترین دوستت باشه!.نمی دونم!گیج بودم!..
سلرده ولی من،باالخره  ست خاطره  آرتمن گفته بود که اونو فراموو کرده و به د

سممم!.یه حس خالء بود!. نه بد بود نه خوب!..کال گیج بودم.یه یه دخترم،حسمما
 لحاه حس خوبی داشتم و یه لحاه حس بد!
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 آرتمن با سردی دستب رو گرفت و گفت:خوو اومدی رویا..
این سردی مشیص بود از کجا آب می خوره!.سردی محو آرتمن که شاید فق  

م پور ختم می شد که من و رویا حسب کردیم به یه قامت به اسم امیررایا رست
سته بود به خوبی رویا رو فراموو کنه و این باور آرتمن بود که در  هنوز هم نتون
حق امیر عاشممق اجهاز شممده!.البته از آرتمن که داداشممب محسمموب می شمد 
همینم انتاار می شممد داشممت.در حقب الم کرده بود؟شمماید..نمی دونم !در 

ش شاید در حقب الم  سوم  شیص  شاید و حکم یه قا ی و  شاید و  ده بود!
 شاید!...

ضحکه ی محفل  آناهیتا با خنده گفت:طاقچه باال می ذاری آرتمن؟یه زمانی م
 ما بودی ها...

با چشممم و ابرو به آناهیتا اشمماره می کردم تا زر مفت نزنه ولی کال پرت بود و 
شاید از لج با آرتمنی که سالمب نکرده بود گفت!.رویا دستب رو روی دهنب 

 و سیما بی پروا زد زیر خنده.آرتمن با اخم برگشت سمت من و گفت:گذاشت 
 چی می گن پگاه؟-

 آناهیتا:چرا از اون می پرسی که سردسته ی محفل بوده؟از خودم بلرس!
شته ها  شتر از اینم انتاار نمی رفت!.اما...گذ شماها بی آرتمن با اخم گفت:از 

 گذشته!
 ت:نه بابا...عشق رو بچسب!دستب رو دور شونه ام حلقه کرد که سیما گف

خندیدیم که آرتمن با عذرخواهی رفت.صممدای موزید دعوت نامه برای همه 
 بود.سیما گفت:بریم وس  بروبچز؟
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 نوچ!-
آنا گفت:زر نزن!.این همه عروسممی ملت ر*ق*صممیدی به عروسممی خودت که 

 رسید طاقچه باال می ذاری؟منو بگو از اون سر عالم کوبیدم اومدم اینجا...
سممتم چیزی بگم که از دور رونان رو دیدم.با اون لباس مجلسممی صممورتی خوا

مات فوق العاده بود.با خنده پرید ب*غ*لم و محکم ب*و*سممم کرد.وقت بود 
 تعادلم رو از دست بدم.با خنده گفت:کثافت عروسی کردی باالخره؟

دسممتب رو از روی گردنم برداشممتم و گفتم:چطوری؟یه جوری میگی باالخره 
 ی تو رو تن  کرده بودم!انگار جا

 رونان با اخم و خنده گفت:معلومه که تن  کرده بودی!سربار بودی!
 خفه!-

برگشممت سمممت بقیه و با دیدن بچه ها یه جیغ کشممید که همه به سمممت ما 
 برگشتن..من هم یه لبیند برای ماسمالی زدم.

سالم.چقدر دلم ب ات رپرید ب*غ*ل آناهیتا که کنار من بود و گفت:وای روانی 
 تن  شده بود عشقی!

 آنا هم ب*غ*لب گرفت و گفت:چطوری خره؟اون سامان اسکل هم اومده؟
له بفهم داری در مورد کی حرز  از ب*غ*لب بیرون اومد و گفت:هوی،بزغا

 می زنی!
 سیما گفت:شاهزاده ای سوار بر اسب!

سیما خره؟عجب  سمتب و محکم ب*غ*لب گرفت:چطوری  شت  رونان برگ
 تیز!دماغی داری،نوک 

 ازو جدا شد و گفت:حرز بزن ببینم با اون صدای تو دماغی ات!
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با اخم زدو و  ماغی شمممده بود. فت چون صمممداو تو د جدی می گ اینو 
 گفت:زبونت رو نگه دار!

یهو با ذوق زد توی بازوو و گفت:ازدواج کردی تو هم؟روانی بردیا آشمملال رو 
صب! معلومه روو تاثیر  شتی...ببدیدم چه تیو خفنی زده بود الم ینم مثبت دا

 می تونی اخالق گندو رو هم درست کنی!
با حرص هولب داد و  مد. ما دود بیرون می او ماغ جمف شمممده ی سممی از د

 گفت:خفه خون!
یا رو دید.نمی دونم چرا یه لحاه حس کردم توی نگاهب برق نفرت  رونان رو
باهم سممالم و  عدو گرم و صمممیمی ب*غ*لب گرفت و  ید.ولی ب درخشمم

 کردن...نفرتب از کجا آب می خورد؟احواللرسی 
 حق پایمال شده ی امیررایای عاشق؟

 *امیررایا*
آودی رو خاموو کردم.تا خود همدان از خنده روده بر شمممده بودم،حتی چند 
سری ماشین رو تا مرز چو کردن بردم. منو آندره و سامان و رونان با هم اومده 

ته ن که مدام هوام رو داشتن..الببودیم.از بعد اون اتفاق نکبتی،همین سه نفر بود
جب  گاهم می کرد.متع ندره خیره خیره ن جای خود داشمممت.آ که  آرتمن هم 

 گفتم:چه مرگته؟
 با غرور گفت:دستم طال...عجب مدل موی خفنی برات درست کردم!

 سامان کالفه گفت:روانیمون کردی...فهمیدیم تو موهاو رو درست کردی!
 مچینم تحفه نشده!قبلنا بهتر بود!رونان چینی به بینیب داد و گفت:ه
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 آندره با حرص آشکار گفت:از تو نار پرسیدن نیود؟
 سامان که مثال غیرتب گل کرده بود گفت:خفه شو تا خفه ات نکردم.

 با کالفگی گفتم:بابا بسه!بریم داخل به اندازه کافی دیر اومدیم.
ها ر یابتی  ثل این د گه!م ندره بود دی فت:تقصممیر آ با حرص گ به رارونان  ه اه 

 دستشوئی داشت!
همه امون زدیم زیر خنده به جز آندره که وقت بود تیکه تیکه امون کنه!خدایی 
باهاو موافق بودم.شممهر به شممهر می رفت دسممتشمموئی!می رفت و یه ربف 

 معطلمون می کرد.البته ده دقیقه او شماره می داد!!
شرت دودی رن  مات  سورمه ایم رو تنم کردم.یه تی  سلرت  سهکت ا ستین   آ

شیده بود و  شلوار پو سامان هم کت و  سورمه ای...  شلوار لی  ربف تنم بود و 
آندره یه بلوز تد کرم پوشممیده بود.جای ماشممین به نارم خوب بود.باغ بزرگی 
مده بودم عروسممی برادر  ید و خوب بود.امروز او به نارم خیلی شمم بود و 

 ولی اسممتادم قانف نمیعزیزم.با اینکه ادب حکم میکرد از چند وقت پیب بیام 
شممد بیام و مجبور بودم تا همین اهر دانشممگاه بمونم! دانشممجویی هم عالم 

 دیگری داشت!!
ثل  مد و م یاد ازو خوشممم نمی او نا ز که قبل با این رونان دختر خوبی بود.
خرمگس معرکه می دیدمب ولی حاال مثل خواهرم خیلی دوستب داشتم.چون 

برام روشممن نمی شممد!.اگه اون نبود نمی شمماید اگه اون نبود خیلی از حقایق 
شد!.نمی فهمیدم که  شقم به خداحافظ ختم  شتنهای ع ست دا فهمیدم چرا دو
ما  نه ا گا یت بچ به همین خر لت  یه م بازی خوردم و تهب  خر بودم و همب 
صممداقانه خندیدن!.من کسممی رو بازی نمی دادم و از بازی خوردن متنفر بودم 
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آخر نداشممت.برای اون تموم شممد و به یه  ولی تهب بازی خوردم.بازی ای که
ازدواج عاشقانه ختم شد ولی من چی؟زندگی من سروته شد و مثل شکر توی 
چای هم خورد!کال به هم خورد ...برهه ای از زندگیم به دیوانگی محدود شممد 
شد از مقدارو کم کرد  سلما تاثیراتب ابدی بود. می  ستی خوردم که م شک و 

با  باز هم ابدی بود! صمممدای آندره که می گفت کجایی از هلروت بیرون ولی 
 اومدم و گفتم:

 چیه؟-
 کالفه گفت:بشین دیگه!

به میز چهارنفره نگاه کردم و بین رونان و آندره نشستم.ذهنم را آرام کردم تا فرار 
از خاطرات ید قامت شممود.یه لحاه از ذهنم عبور کرد اگه می موند شمماید 

 هیب زد:حاال که نموند!امشب عروسی من بود!.اما یه صدا ن
 آندره با خنده گفت:فق  پنج تا...

 از هلروت بیرون اومدم و متعجب گفتم:چی؟
اما سممامان بدون توجه به من،با عصممبانیت و حرص رو به آندره گفت:عو ممی 
سکول کردی فق  به خاطر پنج نفر؟گفتم  ساعت راه به راه ما رو ا شعور،دو  بی

 االن میگی ده نفر!
سیب ر شی؟چه دخلی رونان که  شی می  و تیکه تیکه می کرد گفت:تو چرا آتی

 به تو داره؟
آندره با خنده و شممیطنت گفت:آخه قرار بود نصممف کنیم...حاال عدد پنج فرده 

 نمیشه!
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رونان با تعجب سممرو رو بلند کرد و گفت:ها؟چی می گین؟راسمممت میگه 
 سامان؟

 ؟ری پیب پگاه؟هوم سامان با اخم گفت:نه بابا زر می زنه...راستی تو چرا نمی
رونان سممریف بلند شممد و گفت:انقدر حرز زدین یادم رفت...ولی سممامان این 

 قضیه یادم نمی ره ها...
سمممامان با نگاه رونان رو دنبال کرد.بعدو رو به آندره گفت:چرا زر مفت می 

 زنی؟این دیگه تا دو ماه دست از سر من بر نمیداره!
رده بود رو برداشممت و یه قاچب رو خورد آندره سممیبی رو که رونان تیکه تیکه ک

 که من گفتم:چرا از اون سیبه مییوری؟
 چشمد زد و گفت:چون رونان پوستب کنده!

 سامان داغ کرد و گفت:آشلال بیشعور عو ی..
 آرتمن وس  حرفب پرید و گفت:سالم بی معرفتا...

شدم و مردونه همدیگه رو  صدا.اول از همه من بلند  صاحب  سمت  شتیم  برگ
 غ*ل گرفتیم.ب*

 با لبیند گفتم:مبارک باشه آرتمن...ببیشید زودتر نشد بیایم.
شنیدم جای  سالم آندره  خندید و گفت:نه بابا این چه حرفیه؟خوو اومدین...

 من رو گرفتی!
آندره از میز فاصله گرفت و به سمت آرتمن اومد و گفت:دیگه دیگه...حاال من 

 داداشی امیرم.
 رک باشه آرتمن.سامان گفت:عق...لوس!.مبا

 آرتمن باهاو دست داد و گفت:خوبی؟ممنون که اومدین.
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 سامان آروم گفت:مودب شدی!
 با شیطنت چشمکی زدم و گفتم:خوشی زده زیر دلب!

 سامان با خنده ی شیطونی ای گفت:خوو باشد شب یکی شدن!
 آرتمن متعجب مونده بود.ولی بعدو بدون خجالت گفت:تا چشت درآد!

او و گفت:داماد هم دامادای قدیم.می گفتی امشب خوو آندره نشست سرج
 بگذره تا یقه او فرو می رفت!

 آرتمن هم کنارمون نشست و سامان گفت:ایشالله تو لباس پدری ببینیمت!
یه لحاه همه امون سمماکت موندیم و بعد هم شمملید خنده ی آرتمن و آندره و 

 خنده ی ریز من!
 ین؟سامان حرصی و متعجب گفت:به چی می خند

 آندره با خنده گفت:احمق پدری لباس داره؟
فهمید تلوق زده ولی از تد و تا نیوفتاد و گفت:انسممان جایزالیطاسممت..دوما 
لباس هم داره.یه چیزهایی هسممت می پوشممن بعد بچه رو می ذارن توو..اونا 

 هست!
به اون راه و آرتمن  یه ولی خودمون رو زدیم  یدیم مناورو چ که فهم با این

 رون مگه؟گفت:کانگو
شی دیگه نمی  شدی از اونا بلو سامان با اخم گفت:هی زن ذلیل وقتی مجبور 

 خندی!
همونجور که می خندیدیم یهو سامان گفت:با اجازتون بریم پیب پگاه خانم یه 

 عرض تبریکی بگیم.
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 آرتمن بلند شد و گفت:من یه لحاه برم و بیام.
 باشه برو.!-

یدم کی بود؟ گاه رو د که پ باری  یان ترمی!تقلبی آخرین  پا های  حان آ.....امت
سی راه انداخت که با خودم  سا ست بهب ندادم بعدو هم که یه دعوای ا خوا
گفتم کاو بهب می رسوندم...بعد از کوفت کردن سیب توس  آندره و شیرینی 
سامان عزم رفتن کردیم.حاال خوبه میتلطه!.البته نه از اون میتلطهای  س   تو

تا ب هم...نسممم تو  هم  تو  لی  ی مان  خ ما جون) یا  تی در بود.راسممم خوب 
آرتمن(کوو؟ندیدمب اصممال.خواسممتم سمموالم رو به زبون بیارم که با دیدن 
مامان و بابا کنار دو تا آقا و یه خانم که دریا جون بود به بچه ها گفتم دو مین 
بمونن تا بیام.رفتم جلوشون.مامان با دیدنم گفت:ِا امیر کجایی مامان یه ساعته 

 اب نمیدی؟زن  می زنم جو
رفتم سمممتشممون.دریا جون تا من رو دید گل از گلب شممکفت و گفت:سممالم 

 امیرجان..خوبی پسرم؟
 مرسی دریا جون.تبرید می گم..خوشبیت شن.-

شون  شاره کرد و گفت:ای شون که بلندتر بود ا دریا جون رو به اون دو آقا،به یکی
 آقای معتمدی هستن،پدر پگاه...

ست دادم و گفتم:من ا میرم،داداو آرتمن و قبال هم با پگاه خانم توی باهاو د
 یه دانشگاه بودیم.

 با خوو روئی جواب داد:خوشبیتم.خوشحالم که اومدین.
 رو به اون مرد که حالت چشمهاو خیلی برام عجیب بود گفتم:و شما؟
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با لبیند باهام دسمممت داد که بابای پگاه گفت:مهرانه...من و مهران مثل تو و 
صمممیمی بودیم و هسممتیم. دخترو هم رویا دوسممت خیلی  آرتمن دو تا رفیق
 صمیمی پگاهه.

یا  بای رو با بدم.این  تا قورتب  اه حس کردم بزاقی توی دهنم نیسمممت  یه لح
 بود.گفتم که حالت نگاهب مثل رویاست.آه!

 یهو مثل اینکه مو وعی یادو افتاده باشه گفت:گفتی اسمت امیره؟
 صدام نه،گفتم:بله.چطورمگه؟با ناراحتی که توی نگاهم بود ولی توی 

سته بودن و دریا جون و بابای پگاه رفته  ش سی به ما نبود.مامان و بابا ن حواس ک
 بودن.فق  من و اون بودیم.

 گفت:رویای منو می شناسی؟رویا...رویا آرمان.!
یعنی چی می خواسممت؟قل*ب*م تکون محکمی خورد و ملزم به تالطم افتاد 

 که چرا می پرسه؟!
 جوون...آقا امیر،می شناسی دخترم رو؟ادامه داد:

 چی می گفتم؟!..اصال این گفتن چه پایانی می تونست داشته باشه؟!!
 گفتم:بله...همکالسی بودیم.

بهم نزدید تر شممد و گفت:پس تو همون امیر بودی!.همونی که دو یا شمماید یه 
یا پشمممت تلفن بهت گفت متاسممفه که چند وقته احوالت رو  سمممال پیب رو

شته نلرسیده. .همونی که وقتی گوشی رویا رو چد کردم کلی باهاو تماس دا
 بود و پیام های عاشقونه می فرستاده!
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شمم رن  گرفت.حرز  صاویری از رفتن رویا به همدان و دعوامون جلوی چ ت
یا در مورد ترسممب از باباو برای مواخذه...این مرد،حاال چرا اینا رو  های رو

 رد دیگه است.می پرسید؟!حاال که دخترو زن یه م
نگاهم کرد و گفت:شاید اگه رویا االن مجرد بود گردنت رو می شکوندم.وقتی 
سمب رو  شی ولی وقتی ا ستگاریب من حتم می دادم تو با شوهرو اومد خوا
ستی!.االن هیچی نمی تونم بهت بگم چون این حرز  شنیدم فهمیدم اون تو نی

شه،ارمیا..حاال شوهر ستن ها به عهده ی  شک  وایفه او گردن من ها یا گردن 
نیست وگرنه...نمی فهمم چرا به هم دیگه نرسیدید شماهایی که مدام حرز از 

 موندن و رسیدن می زدین!.موفق باشی جوون!
 خواست بره که گفتم:من..می خواستمب ولی اون من رو نیواست!

شاید فرار کردم از مالمت های یه مرد که  ست چیزی بگه که رفتم و  و بعد خوا
ضا شنوم چون پر بودم از اینکه چرا ما  از ق ستم هیچی ب پدر رویا بود. نمی خوا

شون بمونم اما  ش شتن که پی صرار دا توی تقدیر هم نبودیم؟! مامان و بابا هم ا
سعی کردم فراموو کنم  شدن. صرز  سامان من وقتی گفتم می رم پیب آندره و 

امم زهر نشممه رویا رو،حداقل برای چند لحاه اونم توی عروسممی برادرم تا به ک
این جشممن!.رفتم پیب آندره و سممامان که دیدم به حدی عصممبانین که می تونن 

 گردنم رو در آن واحد خرد کنن!
 طلبکارانه گفتم:ها؟چه مرگتونه همچین زل زدین به من؟

آندره گفت:ای عو ممی بیشممعور!ما رو کاشممتی اینجا رفتی رمان برای ملت 
 تعریف می کنی؟

 دیگه بر می گردم! س  بیشعور دو مین شد نیم ساعت!ادامو دراورد:من دو مین 
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 با اخم گفتم:زر مفت نزن!.همب ده دقیقه بود!
 سامان گفت:بیاین بریم بعدا دعوا می کنیم.

رفتیم سمممت جایگاه.کم کم که نزدید شممدیم از پشممت یه قامت رو دیدم که 
شدم و  ست حدس زده بودم و اون رویا بود.متوقف  شنا می زد.که در عجیب آ
 این کامال ناخوداگاه بود.نمی خواستم پیب بقیه وا بدم و اونا به من بگن ترسو!

با طمانینه جلو رفتم و سممعی کردم برم تو قالب امیر ملروری که کلی برو و بیا 
داشممت.نباید وا می دادم و لقب ترسممو رو به جون می خریدم.سممامان اول همه 

ست داد و تبرید گفت.آندره هم ه سی من رو رفت و با پگاه د مینطور.هنوز ک
سکوتی حاکم  صاز کردم و رفتم جلو.با دیدن من  سلرتم رو  ندیده بود. کت ا
شد که من نمی خواستمب.حاال من زیر ذره بین بودم و اگه خطایی ازم سر می 
زد مضممحکه ی عام و خاص می شممدم.با پگاه دسممت دادم و گفتم:تبرید زن 

 داداو!
ه نمی خوای بگی از ازدواج ما خیلی با لبیند دل نشممینی گفت:مرسممی..تو ک

 تعجب کردی؟
 متعجب گفتم:چطور؟

کسمممل گفت:هر کی میاد میگه تو که از آرتمن متنفر بودی چطور عاشممقب 
 شدی!؟

با  به رت بکشممم. تا محکمی خودم رو  حا ممر بود  یت برای من حی و  موقع
 پوزخند گفتم:بین عشق و نفرت یه مرز باریکه!
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یما گفتم:به تو هم تبرید میگم سممیما..بردیا دسممتب رو ول کردم و اول به سمم
 گفت که نامزد شدین.راستی ندیدمب؟

 سامان گفت:حتما جا مونده تو خونه!
سممیما یه چشممم غره به سممامان رفت و دیگه نشممنیدم به هم دیگه چی گفتن.با 

 آناهیتا هم دست دادم و گفتم:سالم آناهیتا.
 ..خوبی؟لبیند شیرینی زد ولی ملموم گفت:سالم امیررایا.

 مرسی...خوشحالم می بینمت!-
 دستم رو ول کرد و گفت:منم همینطور!

سیاهب افتاد یه  شم های  حاال نوبتی هم که بود نوبت رویا بود.تا نگاهم به چ
 آرزو کردم:خدایا فراموشب کنم!

ستب رو گرفتم  مثل اولین باری که دیدمب ملرور بود ولی لبیند کوتاهی زد.د
حس کردم روی همه ی احسممماسمممات خفته ام خ  و گرمای آشممنایی رو که 

به خودم اورد و مثل اولین دیدارمون  انداخت.بی تفاوتی چشمممهاو من رو 
 سرسنگین گفتم:

 سالم.-
 دستم رو که به سمتب دراز کرده بودم رو فشرد و گفت:سالم امیررایا...

چه آرایب ملیحی داشت و قشن  شده بود.نمی دونم من چیزی نمی شنیدم یا 
جا سکوت شده بود تا حرز های ماها رو بشنون و ببینن امیررایا وا داده یا همه 

نه؟! من هنوزم به یادو بودم ولی اون نه!کامال بی تفاوت! و این بی تفاوتی بد 
 بود!

 دستب رو رها کردم.طبیعی گفتم:شوهرت رو نمی بینم،نیومده؟
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این  که حقیقتروی شمموهرت تاکید کردم تا بفهمه دیگه برام مهم نیسممت با این
 نبود.

پوزخندی زد.نکنه دسممتم براو رو شممده بود؟رفت تو قالب همون رویایی که 
 مییواستم و گفت:اومده.

شتم و  صله ی بچه ها رو ندا در همون حد.از پگاه عذرخواهی کرد و رفت.حو
شیص  شاید دلیلب م شیدم.حالم بود بود،خیلی هم بد بود و  خودم رو کنار ک

درکب کنم.حاال هر دوتامون از میدون بیرون رفته  بود ولی من نمی تونسممتم
بودیم.من برای فرار از حقیقت و اون برای خالصممی از مرور خاطرات!.چطور 

 تونست من رو بازی بده؟!..
راستی چرا هیک وقت نیواستم انتقام بگیرم؟شاید به خاطر اینکه به خودم لقب 

 م ازم فراری بود؟..چهعاشق رو داده بودم.ولی این چه عشق نکبتی بود که طرف
شق بود؟ من  شوقه بودم؟ع ست مع ضحکه ی د سال تمام م شقی بود که دو  ع
فراموشممب می کردم،و این بایِد زندگی من بود!.من از این عشممق فرار نمی کنم 

 ولی از زندگیم کنار می کشمب!
دختر لوندی کنارم وایسممتاده بود و پیشممنهاد ر*ق*ص بهم داد.از یه جایی باید 

 کردم،نه؟شرود می 
 *تارا*

یه لباس بلند کامال مجلسممی فیروزه ای پوشممیده بودم.کلی پول بابت دوخت و 
پارچه او داده بودم و فوق العاده مجلسی و شاید سلطنتی بود.نه خیلی باز بود 
شیده بودم.امروز رفته  ست لی پو شلوار  سته! برای یزدان هم یه بلوز  نه خیلی ب
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و وکیل قابل اعتماد ساالر بود.سرکی به بودم کارخونه..محمودی دست راست 
کارخونه کشممیدم تا بفهمن هنوز کسممی هسمممت که حواسممب به همه چی 
هسمممت.هر آخر هفته محمودی می اومد و خبرهای کارخونه رو دونه به دونه 
کارها رو برام می گفت و از  به مو  یه نفر رو هم اجیر کرده بودم و مو  می داد.

ی محمودی آدم قابل اعتماد و درستیه!.زیاد همون طریق فهمیده بودم جدی جد
از کارهای کارخونه سر درنمی اوردم.ساالر خان گاهی اوقات برام یه چیزهایی 
می گفت که شاید اگه همون ها نبود االن گیج می موندم و کارخونه ورشکست 
می شممد!.یکی از زمین های بزرا سمماالرخان رو وقف کرده بودم چون دیروز 

 چی از اون روز نگم بهتره!.نگم که کلی گریه کردم!.تولدو بود و هر 
صرفب کردم.خودم یه  سی رو بفرسته تا بیارتمون ولی من ست ک آرتمن می خوا
شید  ست لباس  زن خان بودم و احتیاجی به کمد نبود. تهمینه خانم هم یه د
شتم تنهایی برم.  ست ندا صال دو شد اون هم همراهم بیاد.ا شیده بود و قرار  پو

 یزدان 
ه جز َب َب گفتن با تالو های شبانه روزی من و تهمینه خانم و منیژه و گلناز ب

که  کافی بود.نمی فهمیدم حکمتب چیه  ما هم می گفت و همین برای من  َم 
شتم و  صال گریه نمی کرد؟!.پوره ی کدو و فرنی رو توی یه ارز گذا این بچه ا

ه که پکر یه گوش دادم دست تهمینه خانم و اونم توی کیفب گذاشت.گلناز هم
وایستاده بود.دختر کم سن و سالی بود و یزدان خیلی دوستب داشت.حاال که 
سر می زدم و کارها رو زیر زیر انجام می دادم گلناز بود  شرکت  اکثر اوقات به 
که از یزدان مراقبت می کرد و باهاو بازی می کرد.برنامه هایی برای شممرکت 
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وایسممتم و می دونسممتم که می  داشممتم.می خواسممتم محکم روی پای خودم
 تونم!.رفتم سمت گلناز و گفتم:زود لباس بلوو!

باس  جدی گفتم:ل یده بود. که حرفم رو نفهم ثل این ند کرد.م سممرو رو بل
 بلوو.منیژه یه دست لباس برات گذاشته!

 با خوشحالی خواست چیزی بگه که گفتم:زود باو دیگه!
خوبی کردین خانم.از دیروز  زود رفت باال.تهمینه خانم با مهربونی گفت:کار

ست!همین ها  سی رو نداره و تنها شه،می دونین که ک که فهمیده همب تو خود
 هم دل کوچیکب رو شاد می کنه!

گلناز یه دختر خیلی مهربون بود که فق  یه عمه داشت که توی کرمان بود.تمام 
وقت اینجا بود و من خیلی دوسممتب داشممتم.به جز منیژه که آخر هفته ها می 
رفت خونه اشممون همه تمام وقت بودن.امشمممب هم خودم فرسممتاده بودمب 
شون رو  صی! خیلی از خدمتکار ها رو بیرون فرستاده بودم چون خیلی ها مرخ
شده  صی من  شی ساالرخان که حاال راننده  صی  شی شتم.راننده  احتیاج ندا
بود،منتار مونده بود.من و تهمینه خانم نشممسممتیم و بعد هم گلناز درحالیکه 

فس نفس می زد نشست و راننده حرکت کرد.واقعا قشن  شده بود.چهره او ن
 زیادی ملیخ و معصوم بود.

شدیم.همون  شهر بود.پیاده  سیدیم.باغ بزرگی بود که خارج از  بعد از یه ربف ر
دم در رفتم تو قالب یه دخترخودخواه و ملرور و البته محکم.دم در بابای پگاه 

 بود.راستی می شد بابا رو ببینم؟ رو دیدم که بهترین دوست بابا
 با لبیند گفت:سالم دخترم.قدم روی چشم گذاشتین.
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دستب رو گرفتم و گفتم:سالم عمو...مبارک باشه.. ان شالله به دل خوو کنار 
 هم باشن!

رفتیم جلو و مادر پگاه رو دیدم.زن خیلی خوبی بود و من دوسممتب داشممتم. 
 رک باشه!باهاو دست دادم و گفتم:سالم خاله..مبا

 با لبیندی که رن مالیمب رو به رت می کشید گفت:ممنون که اومدی عزیزم.
وارد بیب اصلی شدیم.مثل اینکه از جشن گذشته بود.رفتم سمت جایگاه که 
پگاه و آرتمن رو کنار هم دیدم که با یه آقا و خانم که شممبیه عمو و زن عموی 

و هم به یه زن چشممم پگاه بودن حرز می زدن.به هم می اومدن.آرتمن آخر
ستور خودم یه  شون.تهمینه خانم و گلناز رفته بودن و به د ش سیاه رسید!.رفتم پی
گوشه ی دنج و نسبتا خلوت نشستن. حواسشون به من نبود.گفتم:سالم عرض 

 شد!
تاه  ید کو یه تبر با  گاه هم  مت من برگشممتن.عمو و زنعموی پ تایی سمم دو

شی می کرد تا بره ب*غ*ل آرتمن رفتند.آرتمن سریف یزدان رو که داشت خودک
رو ازم گرفت.با پگاه که واقعا خوشممگل شممده بود دسممت دادم و روب*و*سممی 

 کردم.
 با لبیند گفتم:تبرید می گم پگاه...خیلی به هم میاین!

 ملیحانه گفت:ممنون که اومدی!
و واقعا این لحن از پگاه بعید بود.با آرتمن هم روب*و*سی کردم و گفتم:مبارک 

 داماد!باشه شا
با خنده ای که چال گونه او رو نشممون می داد گفت:عروسممی پسممرت جبران 

 کنیم!
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 با لبیندی که واقعا از ته دلم بود گفتم:ایشالله!
 یزدان خودو رو به سمتم هل داد و گفت:ما ما...

 آرتمن محکم ب*و*سیدو و گفت:به آرزوت رسیدی تارا؟
 یزدان رو ب*غ*ل کردم و گفتم:بله!

نم دیگه اومدن و آرتمن مشمملول شممد.پگاه رو به من گفت:رویا رو یه آقا و خا
 ندیدی؟

 نمی دونم اخم کردم یا نه،ولی بی تفاوت گفتم:نه!چطور؟
 تا چند دقیقه اینجا بود.-

ازشون خداحافای کردم و خواستم برم سمت تهمینه خانم و گلناز که صدایی 
 آشنا گفت:خودتی تارا؟

 ه توی یه دامن و بلوز سفید گفتم:گالره؟برگشتم سمت صدا و با دیدن گالر
ب*غ*لم گرفت.اشد توی چشمهام حلقه بسته بود و مشیص بود که اشکم 

 می خواد بریزه ولی جلوو رو می گرفتم.
 خوبی عزیزم؟-

 با خنده گفتم:تو خوبی گالره؟
 با تعجب به یزدان اشاره کرد و گفت:پسرته؟

 لبیندی زدم و گفتم:آره!
دو و قربون صدقه او رفت.بح  رو به عروسی رویا ازم گرفتب و ب*و*سی

تازه مرده بود و  ندیده و من روم نشمممد بگم شمموهرم  که چرا من رو  ید  کشمم
پدرومادرم دو روز صبر نکردن!با معذرت خواهی رفت پیب پگاه.منم مسیر رو 
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ستم گلناز یزدان رو ازم گرفت تا  ش سمت تهمینه خانم و گلناز کج کردم.تا ن به 
این مسممائل عادت کرده بودم وگرنه دلم می خواسممت ب*غ*ل  اذیت نشممم.به

شون بی توجه بودم چون  شه..نگاه ها رو روی خودم حس می کردم.به خودم با
امشب شبی نبود که من حرص بیورم!.امشب شبی بود که می خواستم خودم 
جا زدنم  جا بزنم،چون  ید  با که ن به خودم بفهمونم  بت کنم! ثا به خودم  رو 

ساوی تباهی آ سرو رو م سرم  سرم بود!.من زمین نمی خوردم تا پ ینده ی تد پ
 باال بگیره تا...

 تا وصیت نامه ی ساالر به حقیقت بلیونده!
صممدای جیغ یزدان اومد.از فکر بیرون اومدم و دیدم بهونه میگیره!حوصممله او 

 سر می رفت بچه ام...به گلناز گفتم:بدو!
 ترسید.گفت:نه خانم حواسم بهب هست!

و بسمتم و باز کردم که تهمینه خانم بچه رو ازو گرفت و بهم داد و چشممهام ر
 گفت:بفرمائید خانم.

ب*غ*لب گرفتم.عاشممق این بود که ب*غ*لب کنم و دورو بزنم.حتی گاهی 
کل باغ خونه رو می گشتم تا آروم بشه و بیوابه! بد بهونه نبود ولی گاهی یادو 

شیطون بود.کل خونه  ستب روی هوا بود.رفتم می رفت بیوابه!.از بس که  از د
سمممت پیسممت و صممدای کرکننده ی موزید رو گوو دادم.سممعی کردم توجه 

 نکنم به اینکه آهنگب مثل آهن  عروسی ام بود!
شینه اما فق  با گامبوله  ست ب ستهاو رو محکم تکون می داد.می تون یزدان د

گه می راه می رفت و نمی تونسممت راه بره.هنوز براو زود بود.شمماید یه ماه دی
تونسمت سمر پا وایسمه.از اونجا کنار رفتم.دلم ر*ق*ص می خواسمت اما نمی 
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تونسممتم. پیسممت رو دور زدم و خواسممتم برم سمممت آب نما که از دور توجهم 
سمت یه میز جلب شد.مامان و بابام بودن.و چقدر هم شکسته شده بودن.گرد 

نشسته  لندپیری روی صورتشون نشسته بود ولی همچنان پرابهت و ملرور سرب
ستم برم جلو  شتباه کرده بودم،خیلی!خوا شده بود.من ا شون تن   بودند.دلم برا
شتباه هایی کرده بودم  ستم برم...من ا ولی موندم...پای رفتنم لن  بود!نمی تون
صله  شتباهاتی که بین من و پدرومادر و خواهرم فا شب بودند!.ا که غیرقابل بی

ر اشممتباه بود ولی می تونسممتم یه جور انداخته بود.نمی خوام بگم بودن با سمماال
دیگه قانعشممون کنم!می تونسممتم جوری پیب برم که بینمون فاصممله نیوفته! اون 
موقف خام بودم نفهمیدم ولی حاال چی؟حاال که هم پدر هم مادر یزدان شممده 

 بودم می فهمم غل  زیادی کرده بودم!
ا بفهمه اشممد روی گونه ام سممرخورد.یزدان جای اشممکم رو دسممت می زد ت

چیه.دلم میگفت برو عقلم می گفت با چه رویی؟ عقب کشیدم.من سرخورده 
گه دخترشممون  که برم.من نمی تونسممتم برم چون من دی تر از اونی بودم 
نبودم.چون من اون تارایی نبودم که با باباو دسممیسمممه می کرد تا مامانب رو 

تار می زد و برا باو گی با که برای  تارایی نبود  نه! اون  ندو مانب می بی ما ی 
ست بره تهران براو تا  خوند!.اون تارایی نبود که با رویا لج می کرد و وقتی خوا
باو می  با که  تارایی  ُرم!.همون  عدو هم رفت زیر سممُ یه کرد و ب صممبخ گر
گفت:دختر ناز بابا،عصممای دسممتم! ولی بابا،عصممای دسممتت مار شممد و دور 

 سمماالر و بچه ای که گردنت پیچید!.شممد مایه ی ننگت!بدون توجه به عشممق به
ستادم و  شته ها لعن می فر شتم به تارای گذ ب*غ*لم بود و تمام زندگیم بود،دا
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به خاطر بچگیب توبییب می کردم.دیگه برام مهم نبود یه زمانی بدون  فکر 
که االن  عاشممقب شمممدم وقتی  فت...چرا  خان خوابم نمی گر به سممماالر

د!.پس چی؟عشق،هه! به ندارمب؟خودم که می دونستم بیاطر پول و ارخ نبو
ستم!ولی چرا آدم نمی تونه برگرده به  ست دادن مامان و بابام؟نه،نیوا بهای از د
گذشممته؟ها؟چرا جایی باید بگه بسمممه دیگهنمی تونم؟ این دیگه چه قانونی 
شم و  سرکم رو بک ستم پ شده بودم.به حدی روانی بودم که می تون بود؟دیوونه 

 گه!.تیکه تیکه کنم!دیوونه شده بودم دی
برای اولین بار با خشممم بهب نگاه کردم و لب و لوچه او رو آویزون کردم.با 
سمت میز و یه جورایی توی ب*غ*ل تهمینه خانم پرتب کرد.چرا  حرص رفتم 
ثل  مادر...م نه  مادر بود، ثل  مانی برام م خانم؟.چون ز نه  بهب می گفتم تهمی

 مادر!
یدن کجا که غریدم:دست از تهمینه خانم و گلناز با استرس نگاهم کردن و پرس

 سرم بردارین!
تنها شانسی که بهم رو آورده بود،صدای کرکننده  ی موزید بود که جیغ من ال 
به الو گم شممد!.بدون فکر راه افتادم گوشممه ی باغ که یه میز بود.می دونسممتم 
شمد می  شروبی که به من چ شروب نمیده و این م سرو م عمور ا اجازه ی 

اییه که با خودشون مشروب اوردن.دو سه تا پسرو و دختر زنه مال اون آشلال ه
اونجا بودن..رفتم جلو.لبیندهای چندو و تعریف هاشممون از زیبایی ام رو 
نادیده گرفتم.کور شممده بودم،بس که دیوانه بودم.یه جام برداشممتم و بدون اینکه 
شیدم.حاال می فهمیدم  سر ک شروب نیوردم،همب رو  فکر کنم من تا حاال م

شروب می  آدمای صال عقل ندارن و بدون فکر م شروب می خورن ا تنها که م
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نه؟!.لبهام می لرزید.یه گوشه افتادم.دختر مو مشکی  خورن!تنهایی و دیوانگی،
شتم و  شتام گذا شده بود.ازو قاپیدم و الی انگ شن  سیگار تعارز کرد.رو بهم 

با و ساالر و کام گرفتم.اشد مدام از گونه ام سر می خورد و چهره ی مامان و با
رویا و همه ی دوسممتهایی که بهم پشممت کرده بودن از جلوی چشمممم رد می 
شدن.خاطرات خوبی که داشتم.آرامشی که توی خانواده داشتم.خاطرخواه ها 
که میگفتن  هام هم  مه چی!حتی معلم  که ازم تعریف می کردن...ه نایی  و او

بود!.اصال مگه صدای خوبی دارم.فق  چهره ی یزدان از جلوی چشمهام محو 
 من بچه داشتم؟من کی بودم؟

ملزم هن  کرده بود..میون دودهای سممیگار محو بودم.سممیگار تموم شمممده 
گذاشمممت الی  گه  ید و یکی دی بود.آخرو رو همون دختر از دسممتم کشمم
انگشتهام.چی شد که من به اینجا رسیدم؟همب از همونجا شرود شد که من 

سا شده بودم نکی شدم. ساالرخان  صر  شللی وارد ق ساز می زدم. و و براو 
کامال مزخرز!.عاشق منب و غرورو شدم و اون قیافه ی فریبنده او!.عرق از 
صمورتم می رییت.موهای بلندم رو بین دسمتهای یه عو می حس کردم.فق  
تونستم سرم رو بکشم عقب.اون که از من بدتر بود رفت پی یه دختر دیگه!.چرا 

شروب خورده اومدم بین این جمف؟تا از بقیه دور ب شم.انقدر پد زده بودم و م ا
 بودم که به نفس نفس افتادم و گرمم شده بود.همه جا دور سرم می چرخید...

قیافه ها مات بودن و صداها رو قاطی پاطی می شنیدم.سرم به دوران افتاده بود 
و چشمممهام روی هم می اومدن.داغ کرده بودم و حس می کردم االن تموم می 

سی سوخت و عقلم قد کنم...از دود  شتم.معدم می  سرفه کردم.عادت ندا گار 
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نمی داد. من کی بودم؟اینجا کجا بود؟همه ی رنگها و تصممویرها با هم ترکیب 
 شدن و چشمهای من روی هم اومد.

*_* 
مهران،چرا بچه ها نمیان پیشمون؟مطم نم رویا و تارا اومدن!چرا نمی آن؟دلم -

 برای تمام دنیاهام تن  شده!
 م خانم...اینم آخر و عاقبت ما شد!نمی دون-
چرا آخه؟چه ا*ن*ا*هی به درگاه خدا کردم که االن که پیر شممدم و بهشممون -

 احتیاج دارم نیستشون؟مهران!
 نمی دونم مهتاب...بسه دیگه کور شدی انقدر گریه کردی!-
 دلم شور می زنه...نکنه اتفاقی براشون افتاده باشه؟-
تو به فکرشممونی؟بد کردن بامون مهتاب..کم  اونا به فکر تو و من هسممتن که-

 براشون گذاشتیم؟
من مادرم،هر چقدر بچه ام باهام بد کنه بازم دوستب دارم و بگه آت جون می -

 دم!
 خدایا...کرمت رو شکر!خودت کمکشون کن!-

 *ارمیا*
به هم می  وقت سممرو شمممام بود.مهمونی بدی نبود ولی دیگه داشمممت حالم 

د خوشممم نمی اومد میصمموصمما عروسممی!.حتی از خورد.کال از مهمونی زیا
 عروسی خودمم بدم می اومد!.من از خیلی چیزها بدم می اومد!

اون روز توی جرات حقیقت حس کردم همه چی به کاممه!وقتی فرصممت پیب 
اومد تا در مورد آزیتا بلرسم خیلی خوب بود ولی وقتی اون گفت نه تمام امیدم 
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ستقامتب هم حالم  شد.حتی ا ستر  شتر حالم از جیغ خاک رو به هم می زد!.بی
صال  شم بود! ا هاو به هم می خورد.جیغ های دخترونه او هنوز هم توی گو
نمی خواسممتم بیام عروسممی ولی امکان نداشممت من جراتی رو انتیاب کنم و 
انجام ندم.انتیاب کردم و تاوانب هم شد این عروسی!نمی فهمیدم چرا دختره 

باو رو دید،ن با مان و  ما حاال اسممم دختره رو می وقتی  رفت پیشممشممون؟!.
دونسممتم،رویا.رویا آرمان.همسممر من،ارمیا رادمنب! ولی اون کی بود؟حقیقتا 
شب هفت ماه  شده بود؟اونی که توی این  کی بود؟کی بود و چرا وارد زندگیم 
شتم.من  شف این دختر ندا حتی کوچکترین اعترا ی هم نکرده! وقتی برای ک

هم با فکر کردن به اون سمملری نمی کرد چه برسممه حتی ید ثانیه از عمرم رو 
دنبالب رو بگیرم تا کشممفب کنم!هنوز هم نیومده بود.منم مدام داشممتم مبح  
تدریسی جدیدی رو که می خواستم بگم رو مرور می کردم.یه جای پاورپوینتم 
حذز شممده بود ولی هنوز نفهمیده بودم مال کدوم بیشممه؟! این هفته مطب 

 وقت نداشتم ببینم کجا مشکل داره؟!خیلی شلوغ بود و 
از دور چشمم به رویا خورد.یه حسی اعتراز کرد که واقعا خوو تیله ولی قبل 
ته دلم برای اولین  با دیدنب  که  از ابراز،خفه او کردم.این همون دختری بود 
بار لرزید که این تباهی آینده امه و نابودگر!ولی منم ارمیا بودم و قدرت خودمو 

د نشست.بعد اون سریف غذا رو اوردن.چلو برا بود.از آرتمن،پسره داشتم.اوم
ی زبون دراز بی شممعور،بدم می اومد.وقتی دیدمب که توی لباس دامادی کنار 
معتمدی وایسممتاده بود تازه همه چی برام تداعی شممد.اون تصممادز نکبتی و 
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فحاشممی های آرتمن که امکان نداشممت فراموو کنم.معتمدی هم خیلی زبون 
 ی می کرد.به راحتی می تونستم معتمدی رو بندازم دراز

)مشممروطی(ولی ننداختم چون این  ممعیف ترین دفاد و چزوندن بود.من اگه 
 این دو تا رو آدم نکنم که ارمیا نیستم!

یا پرسممید:امشمممب بر می  یه لقمه از برا خوردم.جدی که خوشمممزه بود.رو
 گردیم؟

 بدون اینکه نگاهب کنم گفتم:آره!
گالیه آمیز بچگانه گفت:چرا؟االن ساعت یازدهه!می دونی تا برسیم با یه لحن 

 ساعت چند میشه؟
به اصممرارو گفتم:من امشمممب  جه  بدون تو گاهب کردم و  فاوت ن بی ت

 میرم،میتاری بیای یا نه!
 زیر لبی گفت:نمی خوام بمیرم!

 شنیدم و خودم رو زدم به نشنیدن.کسی مجبورو نکرده بود می تونست نیاد!
 ا غیرت نداری بشر؟می شه آدم زنب رو تنها به امون خدا ول کنه؟ارمیا چر

 تنها نمی مونه!بره خونه ی مامان و باباو!.خوبه اینجا زادگاهشه!
 اگه می خواست بره خونشون که می رفت پیششون!

صورت من می رم چون فردا  سی مجبورو نکرده بمونه!در هر  می تونه بیاد..ک
 روز کاریه مطبه!

 کشتی با این مطبت!تو هم ما رو 
 منبف درآمدمه!بایدم برام مهم باشه!.

 ارمیا؟-
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نگاهب کردم و جواب ندادم.به جاو یه لقمه برا خوردم.داغ کرده بود.موهای 
 مشکی بیشتر بهب می اومد 

شدم و توی  صال متوجه ن ولی رن  زیتونی ییی او یه چیز دیگه بود.با اینکه ا
وردو حرز می زدم؟تازه نار هم می مهمونی فهمیدم.راسممتی چرا انقدر در م

دادم.شممونه باال انداختم و دیدم دختره سممرو رو انداخت و مشمملول خوردن 
 شد.هر جایی بودنب رو نمی تونستم فراموو کنم!اصال..

دخترهای بی حاشیه رو دوست داشتم نه اونایی که آخر خ  خطی بودن!عجب 
شممد و مسممتیدم عروسممی چرتی بود.حالم داشممت به هم می خورد.غذا تموم 

ست بگه  سی نی شرود کرد به میوه خوردن.آخه ک اومد و میز رو جمف کرد.رویا 
شت؟اونم با اون همه غذایی  بعد از غذا میوه می خورن؟آخه مگه چقدر جا دا

 که اون خورد!.درک!
 گوشیم رو دراوردم و روی دکمه تماس زدم.

 به...آقای رادمنب!-
 سالم آقای رستم پور.خوبین؟-

 جب بهم نگاهی انداخت.می دونستم االناست از فضولی بترکه!رویا متع
 ممنون.چه خبر؟کاری داشتین؟شلوغه اطرافتون!-
 بله...عروسی هستم.-
 چه جالب ما هم اومدیم همدان عروسی!-

 هه!تو هم اینجایی رستم پور؟چه تصادفی!
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شه موکولب کنین - ستم بگم می  شید در جریان با اون قرار فردامون...خوا ببی
 ه بعد؟ب

 من که فردا می رم دبی!.موحدی وکیلم قرار بود باهات قرار بذاره!-
تا می خوره  یداو کنم و  ند شممم پ اه بل وکیلب؟می خواسممتم همون لح
ست وکیلب رو برای مالقات  ضحکه ی توام؟چطور می تون بزنمب.مگه من م

 با من بفرسته؟همون بهتر که نرفتم!
موکولب کنیم که شممما حضممور داشممته بهتره فردا رو کنسممل کنیم و به زمانی -

 باشین!
 حرفی نیست.با اینکه این وایفه ی موحدیه ولی باشه!.-
 امری باشه جناب رستم پور؟-
 خواهب میکنم.خدانگهدار!-
 خداحافظ.-

 رویا سریف با لبیند به من گفت:مرسی ارمیا.می دونستم می مونیم.
 رکت می کنم!با اخم گفتم:من کی همچین حرفی زدم؟من راس ساعت ید ح

 لبیندو ماسید.گفت:همین االن گفتی برنامه ی فردا منتفیه!
پوزخندی زدم و گفتم:گوو وایسممادن اصممال کار خوبی نیسممت البته درمانه 
فضولیه حاد بعضی هاست!.دوما اون قرار ربطی به رفتن من به تهران یا موندنم 

 نداره!
بی تفاوت یه لیوان با اخم روو رو برگردوند.معلومه حسممابی خورد تو ذوقب.

یا  عد رو قه ب ید گوو دادم.چند دقی نده ی موز به صمممدای کرکن آب خوردم و
 گفت:بریم بر*ق*صیم؟
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 نه.-
این چه و عشه؟تو من رو اوردی عروسی ولی مثل میرغضبها نشستی مردم -

 رو دید می زنی! بسه دیگه َاه.
با اخم  قب بزاره. نداشمممت برای من ل فه اسمممت ولی حق  می دونسممتم کال

 تم:کسی مجبورت نکرده.بلند شو بریم.گف
 داری می زنی زیر قولت...جرات نداری!-

صیدن جرات نمی خواد.دوما من قرار بود  شه گفتم:ر*ق* بی تفاوت تر از همی
 تو رو بیارم عروسی که اوردم.

شه! اون که تنها نمی مونه می ره با یه  شد و رفت.بره گم  یه اه بلند گفت و بلند 
ودو می ر*ق*صممه!.کی خبر مرگب به دسممت من می پسممر آشمملال تر از خ

 رسید؟
 *آرتمن*

یاد  با داد و فر گذاشممتم و  گاه  با هزار ادا و اطوار دهن پ مه رو هم  آخرین لق
با راحتی  یه تز می داد.پگاه  ثان به  یه  ثان فیلمبردار رو بیرون کردم.روانیمون کرد.

ستت! دو دقیقه دیگه می موند  شید.گفت:قربون د شد و پوز ک رو  خونبولو 
 می رییتم!

به اتاق و  سممری تکون دادم و مثل قحطی زده ها به جون غذا افتادم.حاال خو
شت.لقمه  ست کمی از من ندا شتن. پگاه هم د محی  جدا برای غذا خوردن دا

 او رو قورت داد و گفت:من که هیک،تو چرا انقدر می خوری؟
 لف می شم!همونطور که لقمه ام رو می جویدم گفتم:هیچی نیوردم دارم ت
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 هالک شی به حق پنج تن!-
اینم محبت ها و جمالت عاشممقانه ی پگاه بود.بی توجه خوردم.بعدو هم 
رفتیم بیرون و متوجه شدیم باید با اون همه غذایی که خوردیم بر*ق*صیم!.بعد 

 از ر*ق*ص و این ادا و اصوال،همه کم کم عزم رفتن کردن.
رو همراه بابا و مامان امیر دیدم.با همونطور که از همه تشممکر می کردیم مامان 

یت  فت:خوشممب مان گ ما ید گفتن. مه تبر مه رب*و*سممی کردیم و ه ه
 شین.خداحافظ پسرم.

 متعجب گفتم:کجا؟
 بابای آرتمن گفت:با ما میاد بریم تهران.

 پگاه گفت:خب بفرمای ن خونه ی ما.
 مامان گفت:نه دیگه من برم.عروسی اتون عالی بود.

نه که دستب رو فشردم.چیزی نگفت و رفتن.گفتم:کجا پگاه خواست اصرار ک
 دعوت می کنی؟نکنه می خوای امشب مامانم بیاد خونمون؟

 چرا نیاد؟-
 چو چو نگاهب کردم که زد توی بازوم و گفت:منحرز!

 زن ذلیل بدبیت!-
 برگشتم سمت صاحب صدا.امیر با آندره و رونان و سامان بودن.

 به امیر گفتم:چیه؟
 مین حاال داره زن ساالریب رو ثابت می کنه!گفت:پگاه از ه

 آندره گفت:خاک تو سرت کنن بدبیت!
 پگاه معترا انه گفت:ِاه...
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 رونان گفت:ایششب...حالم رو به هم زدی!بریم بچه ها...
 می رید بچه ها؟بمونین...-

 آندره چشاو برق زد و گفت:جدی؟باشه بچه ها بریم خونشون!
 ره حتما.سامان با شیطنت گفت:خوو می گذ

 با حرص گفتم:زهرمار.
شبه.ما می مونیم.بعدا با  شینم بنزین نداره.االن هم که  ستیدو ما امیر گفت:را

 هم می ریم.اوکی؟شما هم ماه عسلتون باشه.عالیه،نه؟
 رونان با چشمد گفت:اونوقت آرتمن همتون رو حلقه آویز می کنه!

 پگاه گفت:اونوقت چرا؟
 نرسه!آندره گفت:چون ممکنه به مرادو 

با حرص گفتم:هی من هیچی نمی گم خجالت نکشممین.بیشممعورا خجالت 
 بکشین.اصال برین تهران.زود!

همه خندیدیم.با اونها هم با شمموخی خداحافای کردیم.عموها و عمه های 
سفارو  پگاه هم خداحافای کردن و رفتن. مامان و بابای پگاه هم بعد از کلی 

.این خواهب من بود که کاروان و نصممیحت و اینا رفتند.خسممته بودم شممدید
عروس نداشممته باشممیم.خوشممم نمی اومد.گونه ی پگاه رو ب*و*سممیدم و 

 گفتم:خسته نباشی!
 لبیندی زد و نشست و گفت:عروسی خوبی بود.

 یهو گفت:راستی تارا رو ندیدم.
 متعجب گفتم:آره.منم ندیدم.
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چه حالل مد. به سمممتم می او که مضممطرب  یدم  خانم رو د نه   از دور تهمی
 زاده!متعجب گفتم:اتفاقی افتاده تهمینه خانم؟

 همونطور که نگران بود  و می لرزید گفت:آرتمن خان،خانم نیست.
 چی؟-

نفسی کشید و گفت:حدودای دو ساعت پیب بود که یزدان رو اوردن و با جیغ 
 و داد گفتن دست از سرو برداریم.بعد هم رفتن.هر چقدر می گردم نیستشون.

 مگه میشه؟-
 بلند شد و گفت:شاید رفته خونه.پگاه 

 تهمینه خانم:نه امکان نداره!
شه ی  شمم به گو شتم.حق با تهمینه خانم بود.یهو چ سریف رفتم.اطراز رو گ
باغ افتاد.همونجا که خیلی تارید به نار می رسممید.موقف عروسممی دیدم چند 
سریف رفتم اونجا.پگاه و تهمینه خانم شروب می خوردن.  نفری اونجا بودن و م

هم اومدن.گشتم کسی نبود.جلوتر رفتم.پیب میز یه مبل راحتی بود.تارا بود؟یه 
سریف گرفتمب و  سمتب. دختر که با موهای بلوندو روی مبل افتاده بود.رفتم 
سمت خودم گرفتم.خودو بود. پگاه با اون دامن بلندو اومد  صورتب رو به 

 و گفت:زنده است؟
 یمارستان.نفس نفس می زدم.گفتم:آره.باید ببرمب ب

 پگاه نزدید تر شد و نشست.گفت:مشروب خورده.
 صدای گلناز اومد:هی خدا مرگم بده!

 تهمینه خانم محکم گفت:تو برو تو ماشین گلناز.
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گلناز سممرخورده رفت.بلندو کردم و به سمممت ماشممین رفتم.حس کردم اخم 
ستم  ساس بود.خوا های پگاه توی هم گره خورد.حس می کنم کال روی تارا ح

 مب سمت ماشین خودم که تهمینه خانم گفت:آرتمن خان...ببر
 برگشتم سمتب.گفت:ماشین اون سمته!

 ولی...-
نه ی خودشممون.دکتر خبر می - خانم رو می بریم خو تارا  خان. نه آرتمن 

 کنیم.بهتره شما برین.
تارا رو توی ماشممین گذاشممتم و وقتی مطم ن شممدم رفتن،سمموار ماشممین خودم 

رو با شمموخی و خنده پاک کردم.با لبیند به سمممت شممدم.اخمهای درهم پگاه 
شدن  شب یکی  شب  خونه روندم.باالخره زندگی من هم روی غلتد افتاد.ام

 من و پگاهست!فق  یه خواسته دارم از خدا...خوشبیتی امیر!
 -شب ماه بعد-

 *تارا*
 خانم آرمان...یه لحاه گوو بدین..خانم آرمان.!-

وند و گفت:خانم آرمان،گوو برگشممتم طرفب.یه کم خودو رو عقب کشمم
 بدین!.

کالفه از این همه سممروصممدا توی کارخونه گفتم:ببینین آقای مجیدی،من هر 
ما و اگر  گه ا بار می زنم.وقتی میگم اخراج یعنی اخراج...دی یه  حرفی رو 

 نداریم!
 ولی خانم...-
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سه کار کنن  ساعت هفت تا  س  حرفب پریدم و گفتم:قانون کارخونه اینه از  و
که کاری  نه  که برخالز قوانین  نه کسممی  ند آخر هم ای بیورن و بیوابن! و ب

کنه،اخراج میشه.می شنوین اخراج!دیگه برای هیک کس هم مستثنی ای وجود 
نداره!.آقای سممهرابی هم اگه خیلی خسممته ان،به جای اینکه اینجا بیوابن برن 

 خونه اشون بیوابن!
سهرابی رو  ستم برم که گفت:خانم آرمان،همه  شناس خوا سن.وایفه  شنا می 

ترین کارگر اینجاست.به قرآن سیته صبخ تا اهر کار کنی و شب دنبال درمان 
دخترت باشممی و حتی نتونی پلد روی هم بزاری.و ممعشممون اونقدر خوب 

 نیست که شما هم بدترو کنین!.خواهب می کنم خانم آرمان.
مکی کدیگه تحکم توی صدام نداشتم.برگشتم و گفتم:مشکلشون در چه حده؟

 از من ساخته است؟
ملموم زل زد توی چشمممهام و گفت:زمانی که سمماالرخان خدابیامرز بودن که 
 همیشه ا افه بر سازمان بهشون حقوق می دادن.و ف مالیشون زیر خ  فقره!

 سه تومن بسه؟-
 چشمهاو باز شد و متعجب گفت:چی خانم؟

 کالفه گفتم:میگم سه تومن بسه؟کافیه؟
ت و خم شمممد و گفت:خدا اجرتون بده خانم لبیند روی ل*ب*و نشممسممم

 آرمان..معلومه که بسه! ان شاءالله از خدا خیر و خوبی ببینین!..
اون هی داشممت حرز می زد ولی من وقتی براو نداشممتم.سممری تکون دادم و 

 گفتم:بگو سعیدی)حسابدار( سه تومن بهب وام بده.امیدوارم موثر واقف بشه!
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شد ولی من ر شکر  شرود به ت ساعت چهار اهر بود و بازم  شتم. فتم.وقتی ندا
 می خواستم برم خونه.دوست 

نداشممتم یزدان بیشممتر از این تنها بمونه!.با اینکه گلناز خیلی مراقبب بود ولی 
شلوغ بود که  سرم  شته ها،انقدر  ضور مادر چیز دیگه ای بود. برخالز گذ ح

شدم کا شتم.حتی گاهی اوقات مجبور می  سر خاروندن ندا رها رو دیگه وقت 
یه  که وقتی  کارخونه خشمممد و جدی بودم  بدم.انقدر توی  ببرم خونه انجام 
که نمی دونسممتم  جدا  یدن فکر می کردن خوابن!. ید ازم می د بت کوچ مح
سممهرابی و ممف مالیب بده و انقدر مشممکل داره وگرنه نمی گفتم اخراج!.وکیل 

فه ی ای به ا ممما یل من بود خیلی کمکم می کرد  حاال وک که  خان  ن سممماالر
مجیدی!مجیدی سممرکارگر بود.جدی که خیلی وایفه شممناس و زحمت کب 
بود.وسایلم رو یه کم سروسامون دادم و در رو قفل کردم. سریف سمت ماشین 
رفتم.بی ام و سممفید که چند ماهی می شممد خریده بودمب.سمموار شممدم و بوق 
زدم.در باز شممد و به سممرعت به سمممت خونه روندم.از کارخونه تا خونه نسممبتا 
شه رو باال دادم و  شی شهر بود.  سیر طوالنی ای بود.چون کارخونه خارج از  م

 کولر رو روشن کردم.
دم خونه بوق زدم و در باز شممد.ماشممین رو پارک کردم و کیفم رو روی شممونه ام 
انداختم.در ورودی رو باز کردم و رفتم داخل.یزدان دو ماهی می شمممد که می 

به سمممتم می اومد.ب*غ*لب گرفتم و تونسممت راه بره.با جیغ و خنده داشممت 
 ب*و*سیدمب.با لحن بچگونه گفتم:پسمل مامان چه جوره؟پسمل قشنگم!
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اون هم با لحن خودو جواب می داد.هنوز نمی تونسممت کلمات رو خوب ادا 
ماثر  بده ولی  یاد  تا بهب آرتمن رو  با اینکه آرتمن هر روز تالو می کرد  کنه.

ین مایه ها می گفت ولی نه که بتونه درسممت واقف نشممد.البته یه چیزهایی توی ا
کلمه آرتمن رو بگه.این آخرو هم آرتمن به عمون عمو را ممی شممد.این چند 
گاه  نذاشممتن آرتمن و پ هام  به فکرم بودن و تن مدام  که  ها کسمممایی  ته تن وق
بودن.شیصیت آرتمن توی ذهنم ارزشمندتر شده بود چرا که به قولب وفا کرد 

شت.گا شنهاد و من رو تنها نذا سر می زد و این آخریا بهب پی هی اوقات بهم 
که فکر می کردم  گاه برخالز اون چیزی  تازه پ که قبول نکرد. کت دادم  شممرا
خیلی مهربون بود.هر آخر هفته می اومدن اینجا. و من ممنونشممون بودم چون 
گاهی تنهایی دیوونه ام می کرد.البته احوال پرسممی های مینا)دوسممت(رو هم 

کرد.یزدان رو روی زمین گذاشتم و رفتم توی اتاقم.هر هفته دوبار نمیشد انکار 
یزدان رو می بردم مهدکودک تا کمتر تنهایی اذیتب کنه،با اینکه من و آرتمن و 
هایی رو  تا مزه ی تن مه ی تالشمممون رو می کردیم  خانم ه نه  ناز  و تهمی گل

سهام رو که عوض کردم،همراه تهمینه خانم و گلناز و م شه!.لبا شلول نچ نیژه م
عصرونه خوردن شدم.یزدان جدیدًا یاد گرفته بود راه بره،حتی برای یه لحاه هم 
یه جا نمی موند.همونجور که شممربت به لیمو می نوشممیدم به این فکر کردم تا 
نه  کارخو هایی رو میگم.امروز رئیس  بدم..تن مه  یه ادا به این رو کی می خوام 

 صنایف شیمیایی 
با همه ی دب دبه و کب کبه،اومد و گفت اومده بود.ازم خواسممتگار ی کرد.

دوسممتم داره!.محترمانه بیرونب کردم. جوابی بهب ندادم.همیشممه دعوا راه می 
انداختم ولی حاال نه!.نه که بگم می خوامب نه،ولی داشممتم فکر می کردم تا 
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کی می خوام تنها بمونم و روزهام رو با کار پر کنم و برم کارخونه؟بدون توجه 
ه،بلند شممدم و لیوان پایه بلند به لیمو رو دسممتم گرفتم و به سمممت پشممتی به بقی

سایه  شها  سن  فر شیده ای که روی  ساختمون راه افتادم.درختهای بلند و ک
شتم و  ستون بود ولی خیلی گرم نبود.برگ انداخته بودن..هوا خیلی گرم نبود!.تاب

مال و منال رو نمای سماختمون رو از پشمت نگاه کردم.سماالر رفتی و این همه 
برای یه زن تنها با یه بچه گذاشتی!.نگفتی چشم روی زنت می چرخه و مجبور 
باشه خواستگارهاو رو رد کنه؟خواستگارهایی که چشم به مالت دوختن!رفتی 
و من موندم! من با یزدان!.یزدان تد پسممری که شمماه منه!.یزدانی که ته نگاهب 

یندهاو شمماهه!.پسممرم شمماه غرور شمماهی نشممسممته!.با تمام شممیطنت ها و لب
 بود،خانزاده!

دیگه خسممته بودم از این روزهای تکراری و مدام تنهایی و تنهایی!.ته قل*ب*م 
شون  ستادم و نگاه سر کوچه وایمی هنوز به فکرشون بودم.هر از گاهی دورادور 
می کردم.دو هفته ای بود که خبری از بابا و مامانم نداشممتم...سممیت بود.چند 

شت.زنبیل وقت پیب،مامان  شت بر می گ سبزو خرید رفته بود،دا که با زنبیل 
سممنگین بود و کمر مامان کمی خمیده!.داشممتم می مردم که نمی تونم برم و 
که نتونسممتم برم کمکب و  یه کردم  کمکب کنم.خورد زمین و من کلی گر
شرمنده بودم،همین بیدا...روم  شد که چرا نمی رفتم؟ شد و ا بلندو کنم.ا

 ن نگاه کنم!.نمیشد تو صورتشو
شه ی کوچه پارک کرده بودم تا  شه گو سرد.مثل همی ستون بود و هوا  اواخر زم
معلوم نباشم.مامان سرماخورده بود.همیشه وقتی سرما می خورد برای خودو 
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سمموپ درسممت نمی کرد و این کار رو من یا رویا انجام می دادیم. رفتم خونه و 
دن ولی حق نداشممتن چیزی سمموپ پیتم.منیژه متعجب به حرکاتم نگاه می کر

بگن.سمموپ پیتم و دادم مهلقاخانم)همسممایه اشممون(.خودم که روم نمی شمد 
 ببرم.دادم دستب و مهلقاخانم کلی اصرار کرد که چرا خودم نمی برمب؟!

دلم براشون تن  شده بود.میصوصا برای بابا...من همه ی زندگیم بابام بود که 
 تنهاو گذاشته بودم!

*** 
م رو جزم کرده بودم تا باالخره برم و مامان و بابا رو ببینم.نفس امروز تمام عزم

سایه  شمهام بود رو پوشیدم.یه  شیدم.مانتوی آبی رنگم که همرن  چ عمیقی ک
 ی محو نقره ای زدم.یه کم از چتری هام رو بیرون فرستادم.راستی 

چرا رنگشون نمی کردم؟شاید یه مب قهوه ای زیباترشون می کرد.می خواستم 
شال ترکیبی از دو رن  خو شیدم.یه  سفید پو ستای  شلوار را ب به نار بیام.یه 

نه؟! در آخر تصمممیم گرفتم  یا  نداختم.نمی دونسممتم یزدان رو ببرم  سممرم ا
شماری  شون لحاه  نبرمب.بعدا می بردمب.برای دیدن و ب*غ*ل گرفتن دوتا

ستونه ام سفید تاب شهای  شت.کف شاید با رفتن من رویا هم برمیگ و ر می کردم.
پوشیدم.حا ر و آماده بودم برای دوباره دیدن مادر و پدرم.پدرومادری که همه 

 ی زندگیم بودن.و اگه یه کم درد داشتم،درد دوری اونها بود و تنهایی خودم!
از تهمینه خانم و منیژه که دم در بودن خداحافای کردم و گفتم که یزدان بیدار 

ماشممین خودم.ولی یه لحاه شممد و بهونه گرفت بهم زن  بزنن.رفتم سمممت 
شده بود.تا کی می  شین من و چادرپیک  ساالر کجا بود؟کنار ما شین  موندم.ما
خواستم بهب دست نزنم؟این ماشین یادگاری ساالرخان بود برای یزدان...می 
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خواسممتم یزدان این ماشممین رو داشممته باشممه،هر چند که تا اون موقف این از ُمد 
ن کردم و با ریموت در رو باز کردم.وقت خواهد افتاد.ماشممین خودم رو روشمم

بابام راه زیادی  تا خونه ی مامان و  نبود منتار سممرایدار خونه بمونم.از خونه 
شت رو توی  ست دا شقایق و رز که بابا خیلی دو سته گل  سیدم.د نبود.زود ر
دسممتم گرفتم.حاال ماشممین رو روبه روی خونه پارک کرده بودم.دلیلی نداشممت 

شتم شم.تا برگ سبتا کثیری رو،توی حیاس خونه دیدم.در باز بود  قایم  جمعیت ن
کارد های روی دیوار  به من خیره بودن.ذهنم قفل کرده بود.پال و اون جمعیت 
چی بود؟نگاهم رو ازشممون می دزدیدم.چرا وایسممتادم؟باید برم داخل!.پیب 
مامان و بابام.رفتم داخل و سعی کردم اصال به بقیه که متعجب نگاهم می کنن 

یا شممایدم با ترحم،توجه نکنم.رفتم داخل.صممدای شممیون خانم ها توی خونه و 
پیچیده بود.بابا همیشممه از صممدای شممیون متنفر بود.میون اون همه آدم با لباس 
مشکی من با لباس روشن چیکار می کردم؟ اصال یادم رفته بود.امروز شهادت 

ه دلم بد راه داده یکی از امام ها بود.این مراسم هم،مراسم رو ه بود.پس چرا ب
یدا  مانم رو پ ما تا  نار زدم  نه ک به دو نه  ها رو دو خانم  بودم؟رفتم جلوتر...
کنم...اگه رو ممه بود پس چرا فق  چند نفر اینجا بودن؟این چند نفر هم خاله 
مانم می گشممتم ولی کسممی کمکم نمی کرد.  ما بال  هام بودن.دن مه  ها و ع

خشد شده بود و چشمهاو مهلقاخانم دستم رو کشید.اشد روی گونه او 
 قرمز بود.گفتم:مهلقاخانم، مامانم کو؟بابا کو؟

صممدای شممیون ها از سممر گرفته شممد.ولی هنوز داشممتم با جیغ مهلقا خانم رو 
صورت چن  زده  شمم به  شد.چ شیده  ستم ک ست می کردم که یهو د بازخوا
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سم شوب برای یه مرا  شده ی عمه بزرگم)مامان گالره( افتاد.این همه گریه و آ
رو ه زیادی نبود؟خواستم چیزی بگم که یکی محکم زد توی گوشم.به جونم 

 افتاد و با چن  و کتد من 
جداو  ها دورو رو گرفتن و سممعی کردن از من  خانم  رو زخمی می کرد.
کنن.ولی مگه کنار می رفت؟همب می زدم و نفرینم می کرد.تمام صممورتم از 

 ونسممتم جیغ بزنم. گیجچنگهایی که کشممیده بود می سمموخت.ولی حتی نمی ت
بودم که چرا اینجام و دارم مواخذه میشم؟انقدر من رو زد تا اینکه کسی دستب 
به چشمممهای مشممکیب  تا دیدمب،چشمممم  رو کشممید و عمه کنار رفت. 
افتاد.سممریف با تمام درد بلند شممدم و خواسممتم خودم رو توی ب*غ*ل مامان 

..اصال طبیعی به نار نمی بندازم که هلم داد.چشمهای همه قرمز بود و مامان.
َسم می  ست و گفتم:چیه؟چرا َپ شک ضم  سید!با ناراحتی نگاهب کردم و بل ر
زنین؟برای اینکه با کسممی که دوسممتب داشممتم ازدواج کردم؟بیاطر اینکه توی 
سه اینکه من رو تا خونه ی بیت همراهی  سنگین بودین؟وا سر سیم باهام  عرو

ه نیووردین؟واسه اینکه وقتی حاملنکردین؟واسه اینکه فردا صبحب برام کاچی 
یا اومد  به دن چه ی من  که وقتی نوه اتون،ب بودم خبری نگرفتین ازم؟واسمممه این
نیومدین پیشممم؟واسممه اینکه وقتی شمموهرم مرد نیومدین پیشممم،درحالیکه می 
دونسممتین جز اون کسممی رو ندارم؟واسممه اینکه هنوز دو ماه از مرگب نرفته بود 

دو خونه اونورتر می رفت؟واسممه اینکه حتی صممدای سمماز و ر*ق*صممتون تا 
 نگفتین این بشر مرده است یا زنده؟.واسه اینکه...

تا می خورد زدم و  مد. به سمممتم او ید و  که داد کشمم خواسممتم چیزی بگم 
گفت:دختره ی خیره َسر،چی برای خودت می گی؟گم شو برو بیرون!.مهران تا 
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شمماید یکی از شممما به لحاه ی آخر عمرو نگاهب به در بیمارسممتان بود تا 
تارا می رسممن...اون  یا  یا  یاد پیشممب....مدام می گفت االن رو دردنیورها ب
تارام  یاد؟ یه کرد!.می گفت دخترم چرا نم مه چیز گر یاطر توی بی ه چاره ب بی

 چرا نمیاد؟...
مامان هنوز داشت ادامه می داد ولی من محو یه کلمه بودم..آخر عمرو؟..مگه 

 فت آخر عمرو؟..بابا مرده بود که می گ
عمه بزرا:دختره ی بیشممعور!داداشممم به خاطر توی بی لیاقت ُمرد.از درد و غم 
ید بهتر می  جا بودی شممما گه توی لعنتی اون ته کرد و مرد!.دکترا گفتن ا سممک
شق و حال!.بابای بیچاره ات  شمال...رفته بودن ع شد..ولی خانم کجا بودن؟

 دی!.داشت پرپر می شد ولی تو در حال صفا سیتی بو
ه بودم عشممق و بابا بیاطر من مرده بود؟وقتی من رفته بودم شمممال؟من نرفت

حال.همراه مجیدی رفته بودم یه سر به باغ های شمال بزنم...همین!.چرا کسی 
چیزی به من نگفت؟چرا؟چرا کسی نگفت تارا برگرد بابات منتارته؟چرا کسی 
من رو خبر نکرد تا بیام؟همه ی وجودم چوب بود و مامان گوله ی آتیب.. عمه 

مدی با آرایب او ته  ید و گفت:افری هامو کشمم چه غلطی بکنی؟بمیرم برای  مو
 داداشم که مرد و این روزا رو ندید.!

مامان فریاد کشممید:از خونه ی من گم شممو بیرون!.باع  و بانی مرا شمموهرم 
 تویی!تو!

صممداشممون مثل پتد توی سممرم می خورد.نمی خواسممتم برم.مامان دسممتم رو 
صال ا شید و از خونه بیرونم کرد.نگاه های اقوامم برام مهم نبود.ا شکم نمی ک
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رییت.توی بهت بودم،من کشممته بودمب؟بابا من دلیل رفتنت بودم؟ ولی بابا 
من هم کلی منتطر موندم تا یکی از شممماها بیاد پیشممم ولی...نیومدین و من 

 شرمنده بودم!چرا زودتر نیومدم؟ نگاهم روی پالکاردها چرخید.
یت عرض می کنیم مان را تسممل قای آر مان،مرا آ خانواده ی محترم آر .غم "

 آخرتان باشد.خدا صبرعایم نصیبتان کند.
همکارهای بابا و مامان،دوسممت و آشممنا همه پالکارد و بنر زده بودن و تسملیت 
ید.پس اونم می دونسمممت...می  گاهم روی اسممم آرتمن چرخ ته بودن.ن گف
دونسممت و به من نگفت...نگفت که امروز مراسممم هفتم بابامه!یعنی یه هفته 

زه فهمیدم.فهمیدم من مقصممر مرگب بودم.روی زمین اسممت بابام مرده و من تا
سممر خوردم.تمام اشممکم صممورتم رو پر کرده بود.تقصممیر من عو ممی بود.عمه 
شعور بودم که بابام بیاطر من مرد،یه  ست می گفت،من یه بی همه چیز بی  را
آشلال!.آره،آشلال بودم که تنهاو گذاشتم و اون سکته کرد.بابا چرا رفتی؟چرا 

شدم که نفر اول زندگیم بیاطر من بیاطر من عو  شتم نابود می  ی مردی؟دا
 مرده بود.منی که...

بابا چرا رفتی؟چرا آخه؟حس می کردم زانوم می سمموزه و مسمملما شمملوارم پاره 
شده بود.حاال خودم صورت خودم رو چن  می انداختم و می زدم.بابا بیاطر 

است،دیگه چرا درد بابا من مرد؟من؟..خدایا هنوز داغ ساالر برای من تنها تازه 
رو بهب ا افه کردی؟ها؟خمممممممدا،ازت گله مندم.حاال که من اومده بودم 
شد برای آخرین بار ببینمب.ببینمب  برای عذرخواهی تو بابام رو بردی!.حتی ن

 و بهب بگم غل  کردم!.مراقب بابام باو،خدا.
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روی زمین  هنوز داشممتم گریه می کردم و خودم رو می زدم که دسممتی من رو از
بلند کرد.برگشممتم  سمممتب.حسممین بود.پسممرمهلقا خانم که خواسممتگار من 
با دور می  با با حسممین ازدواج می کردم،از  گه  بود.هنوز ازدواج نکرده بود؟ا
شدم؟اون می مرد بیاطر من؟مسلما نه...می دونستم براو سیته بهم نزدید 

شاگرد  سمت  شوند  شتم.من رو ن و خودو شه ولی من کس دیگه ای رو ندا
پشت ماشین.نا نداشتم چیزی بگم یا حتی اعترا ی کنم.همب گریه می کردم 

 و موهام رومی کشیدم.
صداو رو شنیدم.مثل همیشه خونسرد:تارا خانم،لطفا آروم باشین..با گریه ی 

 شما چیزی حل نمیشه!
این وسمم  فق  حوصممله ی نطق این رو نداشممتم.زیر لب گفتم:بابا بیاطر من 

 مرد،من!
صر دوبار شما مرد ولی زیاد مق شاید از غم دوری  شما  ه گفت:تاراخانم،پدر 

 نیستین.مرا و زندگی دست خداست.
 جیغ کشیدم:میشه چیزی نگی؟

سرم روی پاهام گذاشتم و تا جون داشتم گریه کردم.برای خودم،برای این بیت 
سیاهم.نمی دونم کی رسیدم و اصال حسین آدرس رو از کجا می دونست؟فق  

خودم رو توی خونه دیدم.بدون توجه به همه که می پرسیدن چی شده  می دونم
و یزدان،رفتم توی اتاقم.روی تیتم ولو شممدم و خاطراتی که با بابام داشممتم رو 

 مرور کردم. چقدر سیاه بیت بودم...
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به خودم و بیتم لعنت فرستادم....به زندگی نکبتی که برای خودم درست کرده 
 بودم.

 ود دیر میشه!()گاهی وقتا خیلی ز
 *آرتمن*

تهمینه خانم زن  زد و گفت که تارا زخمی و خونین اومده خونه.منم هول رفتم 
خونه اشممون.پگاه رفته بود تولد دوسممتب مینا.دلم نمی خواسممت ناراحت و 
درگیرو کنم واسه همین بهب چیزی نگفتم.به اندازه ی کافی روی تارا حساس 

سا شتر از این ح ست بی دتب رو تحرید کنم.آره،حق با اون بود.دلم نمی خوا
بود و این همه نزدیکی بین من و تارا شمماید درسممت نبود ولی...دلم براو می 
سمموخت.تنهاتر از این حرز ها بود.بیشممتر دلم برای یزدان می سمموخت.نه که 
بگم همه ی رابطه ام باهاشممون از سممر ترحم بوده،نه! باالخره یزدان پسممرعموی 

خودم و تارا و یزدان رو پذیرفتم.پگاه هم نسممبت به  منه و من این نزدیکی بین
سه!.منم که طبق معمول هفته ای یه بار یا دو هفته  سا شده و کمتر ح قبل بهتر 

 ای یه بار میام بهشون سر می زنم.
 دکتر گفت:آقای...

 سریف گفتم:احتشام...
قای احتشمممام،این خانم تحت فشمممار روحیه و مثل این که  با آرامب گفت:آ

داشتن..چون صورتشون و دستهاشون کامال زخمی بود.اون قسمتها رو درگیری 
شار روحی ای که  صی ندارن.جز همون ف شکل خا شو دادم و دیگه م ست و  ش

 گفتم...بهتره یه سر به روانشناس یا دکتر اعصاب بزنن...
 چشم،حتما.-
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حالشممون زودتر خوب  که  یدوارم  فت:ام کیفب رو توی دسممتب گرفت و گ
 بشه.خدانگهدار.

 خداحافظ.-
به تهمینه خانم اشمماره کردم تا همراهیب کنه.خودمم نشممسممتم.گوشممیم زن  

 خورد.برداشتم.
 جانم پگاه؟-

 صدای موزید می اومد.با خنده گفت:سالم آرتمن.خوبی؟
 خوبم.تو چی؟خوو می گذره؟-

نه مهمونی طول  خالی.خواسممتم بگم ممک جات  یه! عال گاه:اووووز... پ
 بکشه،نگران نشی!

 م:مهمونی میتلطه؟کوتاه پرسید
 نه،کاری نداری آرتمن؟-
 نه عزیزم.خوو بگذره.-

 مثل اینکه کسی صداو زد.سریف گفت:بای.
 خداحافظ.-

به صممفحه ی گوشممی نگاه کردم که عکس خودو  گوشممی رو قطف کردم و 
بود.جدا که خیلی دوستب داشتم.یه جورایی اخالقاو برام شیرین بود،فق  یه 

یه هفته ای می شد که فهمیده بودم پدر تارا مرده کم خیلی ُغد بود.شاید حدود 
 ولی به اصرار پگاه حرفی نزدم.حاال هم واقعا متعجب بودم چطور فهمیده بود؟
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به چشمممهای بسممته و صممورت زخمی او نگاه کردم.کالز زندگی ما چقدر 
یا رو فراموو نکرده  کل رو به  یا. هنوز  تارا و رو گاه،امیر، یده بود.من،پ پیچ

اون جزء ای از زندگی من بوده..شمماید گاهی اوقات یادو بیوفتم  بودم،باالخره
یدم خواهر  یدم و فهم تارا رو د که من  ولی فکر نمی کردم.!چی شمممد 
یاسممت؟حاال من کنار خواهر کسممی بودم که اگه امیر نبود،حتما االن اون  رو
ست  ست و من پگاه رو به د سرم نی جای پگاه بود.ولی خیلی خوشحالم که هم

اقعا پگاه و صبخ امید زندگی ام بود.توی این شب ماه همیشه به این اوردم که و
فکر بودم که اگه جلوی راهم قرار نمی گرفت چه فرشممته ای رو از دسممت می 
دادم.درسممته!گاهی اوقات دعوا می کنم و پگاه دو تا فحب آبدار به من میده و 

بی با من کلی به میم فشممار می آرم که معنیب چه میشممه؟!.کال میونه ی خو
فحب داشممت.اینجوری خند می شممد. قبلنا که نمی شممناختمب یا کمتر می 
شناختمب کلی حرص می خوردم و گاهی باهاو دعوا می کردم،اما بعدها که 
فهمیدم تنها راه آروم شدنشه ، دیگه رویه ی قبلی رو در پیب نمی گیرم و میزارم 

 داشتنی بود! حسابی خودو رو خالی کنه.! واقعا که همه چیزو برام دوست
 فق ،یه نقطه ی مبهم توی زندگیم مونده!....

صرار کرد تا بهب بگم؟در حالیکه  ست دارم،ا چرا وقتی پگاه فهمید رویا رو دو
می دونسمممت عالقه ام به جایی ختم نمیشمممه و بی سممروته؟واقعا نمی فهمم 
چرا؟چرا اون همه اصرار داشت؟ چندبار سعی کردم بلرسم ولی پگاه ازم رسما 

ست این بح  رو پیب نکشم...از مرور گذشته ای که عالقه ی من به رویا خوا
 توو پنهان بود متنفر بود!.شاید بعدا از زیر زبونب بکشم بیرون ولی حاال نه!
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چشمممهاو رو باز کرد.وقتی اطراز رو کاوید،نگاهی به من انداخت.اشممکب 
د وسممریف جوشممید و با صممدایی که احتماال به خاطر جیغ کشممیدن،گرفته ب

 گفت:چرا؟چرا بهم نگفتی بابام مرده؟چرا؟..
شتر از این به دردهات ا افه کنم.هر  ستم بی سار اما آروم گفتم:نمی خوا شرم
کی ندونه من که می دونم هنوزم که هنوزه خودت رو نمی بیشممی! فکر کردی 
روز عروسممی ندیدمت که می خواسممتی بری پیشممشممون ولی نرفتی؟متاسممفانه 

مت کردم..آخر م عدو گ فت ب مد و گ خانم او نه  که تهمی همونی هم 
 نیستت!.حاال که رفتی چیز عایدت شد؟

اشمکاو اصمال متوقف نمی شمد.با هق هق مالیمی گفت:آره.عایدم شمد!.من 
شون نگاه کنم.نرفتم چون نمی  شد تو رو شب نرفتم چون روم نمی عو ی اون 

با با که  حاال زانوی غم ب*غ*ل میگیرم چون  م دونسممتم منتارمن!.نرفتم و 
 رفت،تمام هستی ام

شد  و  شتم .نیم خیز  سلی یه لیوان آب بردا ست ادامه بده.از روی ع دیگه نتون
آب رو خورد.زانوهاو رو جمف کرد.سممرو رو گذاشممت روی پاهاو و شممونه 

 هاو شرود به لرزیدن کرد.
صدای خفه او به گوشم رسید:مامان و بابام را ی به ازدواج من با ساالرخان 

گه،اصال معقول و قابل پذیرو نبود.ازدواج یه دختر بیست و نبودن.خب آره دی
 چهار ساله با یه مرِد...

اشممد هاو رو محکم با پشممت دسممت پاک کرد و گفت:ولی من کور شممده 
سنب جوان و  ساالر برخالز  شتم.چهره ی  ستب دا شق کور بود.دو بودم...عا
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ام  نرم را یفریبنده بود.بابا همب دعوام می کرد.مامان سعی می کرد با زبون 
کنه...اون موقف حسممین،همسممایه روبه رو ایمون،ازم خواسممتگاری کرده بود و 
مامان و بابا بهب جواب مثبت داده بودن.پسممر خوب و تحصممیل کرده ای بود 
ولی من...می گفتم اال بال فق  سممماالرخان...اصممال برام مهم نبود.حرفهای 

 ی فرار از ازدواج با حسمیندیگرون و نیب و کنایه هاشمون!.بابا فکر می کرد برا
ستم. خیلی هم  ساالرخان رو می خوا ست به همچین کاری زدم ولی نه!من  د
یده آل من برای  چه دختر عجیبی!آره،ا می خواسممتمب!.می دونم االن میگی 
شگل و  شق یه مرد خو ازدواج با همه ی دخترهای اطرافم فرق می کرد.همه عا

 بود!جوون می شدن و من عاشق یکی که...لب گور 
هنوز هم محکم به صممورتب دسممت می کشممید،دیوونه وار!.یه کم دسممتوری 

 گفتم:نکن تارا،صورتت زخمیه هنوز!
یا جیغ  بدون توجه به من گفت:بابا کوتاه اومد،ولی کاو کوتاه نمی اومد.رو
شده  سته  شه ولی بابا خ صرز ب ست و پای بابا می افتاد تا من شید و به د می ک

رز و صممد البته بچگانه ام..رویا خواهر خوبی بود. بود،از من و رفتارهای مزخ
شما کمکب  شده  شو،تارا دیوونه  همب دعوا می کرد و می گفت:بابا بیییال 

 کنین...حق با اون بود.من دیوونه شده بودم.یادم نمی ره...
شکب به یه  شمهای لبریز از ا سم رویا اخمهام توی هم بود.چ شنیدن ا من از 

حه ی روو خیر طه از مالف ید نق نه!شممما که داره چیزی رو می بی گار  ه بود.ان
 خاطراتب رو به چشم می دید..

سرم - شت و بدون توجه به بابا و مامان  داد زدم و گفتم:خودت دیوونه ای!.برگ
شم  شدم؟یه پیرمرد چ سباز  شق چِی یه پیرمرد لندهور ه*و* شید که عا جیغ ک
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همی؟برای چرون!.داغ کرده بودم.بهب نزدید شممدم و بهب سممیلی زدم.می ف
اولین بار،خواهرم رو زدم،محکم.به خاطر کی؟ساالرخان.اون داشت به عشق 
من می گفت ه*و*سباز... نه،ساالرخان ه*و*سباز نبود.اون من رو بیاطر قیافه 
یا چهره ام دوست نداشت،اون ه*و*سباز نبود!زدمب و خودم پشیمون شدم که 

ند کنم؟!.ولی اون مو مدمم،بل قف حس می کردم چرا دسمممت روی خواهرم،ه
حقشممه!.رویا هم کوتاه اومد،از ُخل بازی های من اونم کوتاه اومد و مراسممم یا 
شه و کنایه ها برام مهم نبود،یه جورایی  سیمون به راه افتاد.گو شن بزرا عرو ج
اصال نمی شنیدمشون!.ولی اصال حواسم نبود مامان و بابا می شنون!می شنون 

دم انواده ام که تنها گنجینه ام بودن رو کنار زو پیر و پیرتر و شکسته تر میشن!.خ
 و ساالرخان رو انتیاب کردم.گفت تا تهب می مونه!.نموند!..نموند!

دیگه نگفت و بلند بلند زد زیر گریه.تهمینه خانم با داروهاو دم در وایسممتاده 
ستم براو بکنم.ناراحت بودم  شاره کردم بره.هیک کاری نمی تون بود که بهب ا

ب...ا*ن*ا*ه داشممت،خیلی!من درمورد ازدواجشممون چی فکر می از ناراحتی
 کردم و حقیقت چی بود!؟اونا همدیگه رو دوست داشتن!

صبخ بعد از ازدواجمون،منتار مامان بودم ولی  شد ادامه داد: یه کم که آرومتر 
نا رو از خودم  یدم او تازه فهم یه کردم و  مد. گر پاتیتی من کسممی نیو مد. نیو

مثل بچه ها جیغ می کشممیدم.انقدر دیوونه شممده بودم که روندم.گریه کردم و 
تهمینه خانم به سمماالرخان زن  زد و اونم زود برگشممت و دل داریم داد.وقتی 
فهمیدم هنوز بی کس نشممدم و سمماالرخان رو دارم آروم شممدم ولی چه آروم 
شدنی؟..خبر حامله بودن من مثل بمب توی شهر و میون آشناها و همکارهای 
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یچید.یه جشممن بزرا گرفت و من هنوز یادمه که چقدر سمموختم سمماالرخان پ
که اصممال دعوتشممون نکرده  مد  یادم او عدو  ندیدم.ب با رو  با مان و  ما وقتی 
نه دعوت  فا تاسمم عا فراموو کرده بودم. م یدا از قصمممد نبود و من واق بودم.ب
مهمونها به جز همکارهای سمماالر،وایفه ی من بود و ربطی به سمماالرخان پیدا 

ضورو رن  و نمی کرد شاید ح . پوووز!..بعدو یزدان اومد توی زندگیمون!.
بوی بهتری به زندگیمون می داد ولی...هنوز از بیمارسممتان بیرون نیومده بودم 
که بیب ب*غ*لی،سمماالرخان رو توی حالت کما دیدم. سمماالرخانی که همه 
می گفتن احتمال زنده موندنب صفر درصده!.جیغ می کشیدم و می گفتم این 

مکان نداره ولی... سمماالرخان زد زیر قولب و رفت.رفت و من رو با یه بچه ی ا
بی پدر تنها گذاشممت.شمماید توی باورت نگنجه ولی برای یه لحاه وقتی خبر 
مرگب رو بهم دادن از یزدان متنفر شمممدم.از بچه ی خودم!.نمی دونم چرا ولی 

.بعدو هم حس کردم نمی خوامب. ولی بعد پشیمون شدم.من موندم و یزدان
مد  هام ن به زخم  چاره ام، قدر بی بدونی من چ که  بدون این مدی و  تو هم او

 پاشیدی!
نداختم.پشممیمون بودم..ولی من جبران کردم.برخالز حکم  پایین ا سممرم رو 

 داستان پیششون موندم.!تنهاشون نذاشتم!
ساالرخان  شیمونم.چرا با  سرخب نگاهم کرد و گفت:حاال پ شمهای  با اون چ

.مممی فممهمممممی؟اگممه ازدواج نمممممی کممردم االن مممامممانممم رو ازدواج کممردم
مه آدم تحقیر نمی  بای عزیزم رو...امروز جلوی اون ه با بام.. با. داشممتم..
شدم.نمی فهمیدم که مرا بابا تقصیر من بوده!.می فهمی؟گوو می دی؟درکم 
می کنی؟االن رویا رو کنارم داشممتم،توی عروسممی خواهرم سممن  تموم می 
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سیقی ادام شتم. به مو سینما پالس ذا ستام توی  ه می دادم و هر آخر هفته با دو
یدم و جوونی می  پارتی! بی پروا می ر*ق*صمم پارک و  می شمممدم. می رفتم 
کردم.حاال چی؟بیسممت و پنج سممالمه و بیوه ام..مادر یه بچه!.روحیه ام روحیه 
شیمونم از ازدواجم!حتی  شیمونم...پ ست!.پ ساله ا شت  سی و ه ی یه خانم 

شون رفتن و ساالرخانی که دو شتم هم رفت.بابای خوبم رفت!.هر دو ستب دا
حاال مامان منو پس می زنه و میگه قاتل شوهرشم، قاتل بابای خودم!.کاو می 
موندم.با همون حسممین ازدواج می کردم و حاال بچه ی اونو داشممتم.بابام رو 
سم نمی زد.عمه بزرا کتکم نمی زد.جلوی اون  شتم.مامان پ شتم.رویا رو دا دا

مه  مه در حقم لطف کرده ه که این ه خانم  قا  آدم تحقیر نمی شمممدم.مهل
قا و متین!تحصممیل کرده!  بود،مادرشمموهرم بود!.حسممین چی کم داشمممت؟آ
بازی کردم؟من  با زندگی خودم  مودب!شمموت! مهربون!..همه چی تموم!.چرا 
حتی یزدان رو هم وارد این بازی کردم...نه،بچه ی سمماالرخان هم بی معرفته! 

 می ذاره و میره.... اونم من رو
موهاو رو کشممید و جیغ جیغ کنان گفت:بابام رو کشممتم!بیاطر حماقتم بابام 

 رو کشتم!بابام رو...می فهمی؟
سعی می کردم آرومب کنم ولی  سمتب رفتم. شدم و به  صندلی بلند  از روی 
به سممیم آخر! حتی پسممر خودو رو هم نمی  نداشمممت.زده بود  یده  فا

ه یزدان اومد.از الی در سممرک کشممید.تارا با خواسممت!.خواسممتم چیزی بگم ک
شد از  سر خودو افتاد ا شم نگاهب کرد. ولی تا نگاهب به نگاه دریایی پ خ
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گونه او سر خورد و دست از تقال کشید. مچم رو محکم گرفت و گفت:یزدان 
 رو از اینجا ببر...بهتره یه چند ساعتی اصال نبینمب!

 سرزنب گرانه گفتم:تارا !
داشت و ملتمسانه گفت:تنهام بزار،خواهب می کنم..از کنار یه دستهاو رو بر

 قاتل عو ی بلند شو و برو!
به یزدان نگاه کردم.بیرون رفتم و در رو بستم.هق هق بلند تارا به گوشم رسید.به 
یزدان نگاه کردم که گریه می کرد. ب*و*سممیدمب و فکر کردم این دیگه چه 

 سرنوشتیه؟!
 *رویا*

ی میز گذاشممتم.سممرم رو،روی دسممتم گذاشممتم.خسممته عیند ِفِرمم رو رو
بودم...خیلی!دیروز سمالگرد ازدواجم بود ولی چه سمالگردی؟... ارمیا سمرو 
ساعت ید و نیم رسید خونه.تازه منم خودم رو زده بودم به خواب  شلوغ بود و 
و اونم رفت توی اتاقب.ولی تا سمماعت سممه بیدار موند و بعد المو خاموو 

بیدنب داد. بگذریم...ید سال از ازدواجم با ارمیا،کسی که اتاقب خبر از خوا
شی و اون  شقت با شت.خیلی بد بود کنار ع شتم،می گذ ستب دا صادقانه دو
بهت بی توجه باشه!..آره،واقعا خسته کننده و بد بود!.به کاملیوتر رو به روم نگاه 

شونه ام انداختم. المو  ستگی کیفم رو روی  ساعت دوازده بود.با خ و رکردم.
خاموو کردم و رفتم بیرون.سمموار ماشممینم شممدم و بی وقفه به سمممت خونه 
شت چراغ قرمز بودم.کالفه به  شلوغ بود.پ شه  روندم.اما امان از تهرانی که همی
شه ها دودی بودن و چیزی نمی دیدم.ولی  شی شین ب*غ*لی ام نگاه کردم. ما
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رو یه .گوشه ی دماشین به شدت برام آشنا بود. بله،ماشین،ماشین امیررایا بود
 خراو کوچید و محو داشت.خودم ماشین رو زده بودم.

"یه روز که رفته بودیم بیرون و به اصرار پشت ماشین نشستم...خیلی خوب می 
شین خورد به  شدم و در ما روندم و امیررایا می گفت آفرین.اما یه لحاه غافل 

فه او یا یدنی بود.ق فه او د یا اه ق چه...اون لح در هم  چراغ برق توی کو
شممد.فکب منقبض شممده بود.منم ل*ب*م رو گاز گرفته بودم.نگاهم کرد.را 
یاده  ماشممینب نگاه کرد.منم پ به  یاده شمممد و  گردنب بیرون زده بود.سممریف پ

 شدم.دست روی خراو نسبتا بزرا کشید.
 من من کنان گفتم:متاسفم امیررایا...

های خوو  یه دسممتی توی مو ناقص رو رد کرد. ته  یه سممک حالتب فکر کنم 
کشید.چند تا نفس عمیق کشید..فکر کنم اگه جاو بود می زد زیر گریه!.شنیده 

 بودم عاشق ماشینشه و حتی یه بار هم باهاو تصادز نکرده!
مونده بودم چی بگم؟!.بلند شد.سرو رو گذاشت روی ماشین و بعد برگشت 

 سمت من و گفت:برو خونه!
دونم خیلی ماشینت رو دوست نگاهب کردم و گفتم:امیر، واقعا ببیشید...می 

 داشتی،متاسفم!
 نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت:مهم نیست.برو خونه!

سممرکوچه امون بودیم و من هم رفتم.انتاار داشممتم بگه فدا سممرت ولی خبری 
نبود.همین که کله ام رو نکنده بود خیلی بود! رفتم توی خونه و لحاه ی آخر 

به چراغ برق زد و سمموار ماشممینب نگاهی به امیر انداختم.عصممبی یه مشممت 
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سام آوری از کوچه و از دید من  سر سرعت  شد.ماهرانه فرمون رو پیچوند و با 
 محو شد!"

ته بودیم بیرون دوتاشممون بهم گفتن  با روناک و طهورا رف که  چند وقت پیب 
دسممت فرمونم فوق العاده اس و من این رو کامال مدیون امیررایا بودم.من دیگه 

ردم،اصممال...همونجور که تونسممتم آرین رو فراموو کنم در بهب فکر نمی ک
صل ماجرا این بود که فراموو کردن  شاید ا مورد امیررایا هم تفاوتی نمی دیدم.
اون همه مهر و محبت کار سیتی باشه و زمان بگیره،اما نه!در مورد من نه!..من 

شون با سمی از امیررایا تو شب کردم،کامال...دیگه خاطراتی که ا رو  شهفرامو
سال من  شن  بود و دو  شینب،که واقعا ق یادآوری نمی کنم.نگاه آخر رو به ما
باهاو خاطره داشمتم انداختم و دسمتی ترمز رو کشمیدم و بدون توجه به چراغ 
یه ازو مونده بود، گاز دادم.جاده خلوت بود و دلیلی نبود  ثان راهنمایی که دو 

م روندم.خیلی خسته بودم و دل که بمونم.شیشه رو دادم پائین و با سرعت هفتاد
ستی اونم می گفت خونمون؟.َاه  سم خونمون.را ست هر چه زودتر بر می خوا

 لعنتممی!
تا رسممیدم سمماعتم رو نگاه کردم.سمماعت ید و نیم بود.چقدر دیر شممده بود.با 
شکی،با  سرم لندکروز م شت  ریموت در پارکین  رو باز کردم. رفتم داخل که پ

د.قسمت چهارده و سیزده مال ما بود. یهو فکر به اون هیبت گنده او،ااهر ش
ته اون الیی  بدم.درسمم ید.بزار دسمممت فرمون خوبم رو نشممونب  نارم رسمم
کشمیدنام،با دویسمت و شمب سمفیدم بود ولی این چهارصمد و پنج هم خیلی 
خوب بود.تیز بود و سممریف می رفت.بین شممماره چهل دو و چهل و چهار یه 
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ا فرمون می رفت جایگاه سیزده.یه لحاه ترمز قسمت خالی بود.از اونجا با دوت
 گرفتم.اونم سریف زد 

روی ترمز که فکر کنم سملرو به سملر ماشمینم خورد.یه بوق وحشمتناک زد.از 
توی آینه به چهره ی خونسممرد و همیشممه اخمالوو نگاه کردم.حاال خوبه ابرو 

ن با یخفن نیست.پام رو از روی ترمز برداشتم و سریف گذاشتم روی گاز و ماش
یدم  یه کم دیر می جنب گه  مد.حرکتب اریف بود و ا به حرکت دراو سممرعت 
ماشین رو می زدم به ماشینی که توی جایگاه چهل و چهار بود.جای خالی کم 
شین که خاموو  شین رو پارک کردم.فن ما سریف پیچوندم و با یه قیچی ما بود.

از مسممیر  شممد ماشممین رو خاموو کردم.حال کرده بودم اسمماسممی.اونم با عبور
شدیم.اون کیف  صولی...همزمان پیاده  صه پارک کرد بدون هیک ادا و ا شی م

 چرم به دست و من کیف چرم روی شونه!
یه بلوز چهارخونه تیره پوشیده بود با شلوار کتان.دیگه دانشگاه نداشت و تیلب 
سوار  سمی بود.من زودتر از اون  شگاه کامال ر سلرت بود.وقتی می رفت دان ا

شد سور  سان شد و من هم در رو ول آ شتم.بدون توجه من وارد  م و در رو نگه دا
 کردم و خودو بسته شد.گوشیم زن  خورد.کی این موقف زن  زده بود یعنی؟!

 طهورا بود.برداشتم.
 بله؟-
 سالم عزیزم.خوبی رویاجون؟-
ممنون.تو خوبی؟چه خبر؟چرا انقدر صمممدای سممروصمممدا میاد؟نمی تونم -

 صدات رو وا خ بشنوم!
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 خنده گفت:راستب یه دورهمی زنونه گرفتیم،گفتم به تو هم بگم.میای؟با 
 آسانسور به طبقه رسید و پیاده شدیم.گفتم:االن؟

آره دیگه!نگو مثل بچه های دبسممتانی می خوای بگیری بیوابی که باور نمی -
 کنم.

از ته کیفم کلید رو بیرون اوردم.صبخ دیدم که کلیدهاشو جا گذاشت.همونجور 
 باز می کردم گفتم: که در رو

یام  ما االن نمی تونم ب تانی این موقف نمی خوابن.دو های دبسمم چه  که ب اوال 
 عزیزم.راستب...

یاد  یا حالب ز باز کردم.گفتم:ارم نداختم و در رو  گاهی بهب ا زیرچشمممی ن
 خوب نیست دیگه نمی تونم بیام.

 پوزخندی روی ل*ب*و نشست.کثافت.
 داری؟طهورا تند تند گفت:خب باشه.کاری ن

 نه گلم.خوو بگذره.-
قطف کردم.رفتم داخل و در رو بسممتم.همونطور که می رفت سمممت آشمملزخونه 

 گفت:که من حالم خوو نیست!
 مثال جوری گفت که نشنوم.بی تفاوت گفتم:همچین هم اوکی نیستی!

خواسممتم برم که گفت:می رفتی خوو می گذشممت حتما...یه شممب رویایی با 
 !نه؟کلی عشق و حال با یه الشی

با خشممم نگاهب کردم.گفتم:نیسممت که تو چقدر خوبی،پاکی!بفهم چی می 
 گی!
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کیفب رو روی کانتر گذاشمت و بهم نزدید شمد و گفت:می فهمم..کامال می 
 فهمم چی می گم!خودت هم قبولشون داری،نه؟
 با نیشیند گفتم:حرز هاتو؟یه مشت شر و ورن!

شرممه که یه عو ی با اخمهای گره خورده و پوزخند حرص درار گفت:با ع  
 توی خونه ام باشه و کنارم نفس بکشه...واقعا جای شرم داره!

 با جیغ گفتم:چی گفتی؟یه بار دیگه زر بزن تا بهت بفهمونم دنیا دست کیه!
شمرده شمره گفت:باع  شرممه که یه عو ی توی خونه ام هست.یه عو ِی 

 آشلاِل فا...
ردم تا بیوابونم توی گوشممب که نذاشممتم حرفشممو تموم کنم و دسممتم رو جلو ب

مچم رو توی هوا محکم گرفت. احسمماس کردم اسممتیوانم پودر شممد ولی بی 
توجه بهب گفتم:خفه شممو!به چه جراتی این حرز ها رو می زنی؟این منم که 

 باید بگم دارم کنار یه عو ی زندگی می کنم که با همه رابطه داره!.
نا که می گفتم  فت:پس اون من بودم  هاو توی با اخم گ با یام؟ مزد امیررا

دانشممگاه الو می ترکوندم و همه می دونسممتن مال همیم؟این تو بودی که اون 
به  بازی دادی بعد مثل بیتد افتادی تو زندگی من و همه چیز رو  بیچاره رو 
گند کشیدی...جدًا من که نمی دونم تو چند نفر رو بازی دادی،فق  موندم چرا 

فیه که به خاطرو خودت رو جلوی ماشممین اومدی توی زندگیم؟ اون چه هد
من انداختی و زنم شدی!.ها؟اون چه هدفیه؟توی عو ی چی از جون من می 

 خوای؟
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ست بریزه رو متوقف کردم.من گریه نمی کردم هر  شکی که می خوا با حرص ا
َسم بود هر چقدر تحمل کرده بودم،باالخره  شم..َب چقدر هم که رو به نابودی با

 منم یه دخترم.
لرزو عصممبی حاشممای توی صممدام گفتم:کدوم هدز لعنتی؟من دوسممت با 

 داشتم.
ته؟خر کردن  فت:دروغ نگو...اینم جز نقشمم با اخم بهم خیره بود.گ هنوز هم 

 من؟
به چشمهای سیاه جذب کننده او نگاه کردم و گفتم:نقشه کدومه؟من دوست 

 داشتم...فق  بد وارد زندگیت شدم.
 باور نمی کنم.-

اشممد لبریز بود ولی من نمی ذاشممتم خالی شممه گفتم:اگه  با چشمممهایی که از
 نقشه ای داشتم چرا تا حاال اجراو 

نکردم؟چه دلیلی داشممت که یه سممال تمام توی زندگی ای دسممت و پا بزنم که 
شتم که زود اجراو  شه ای دا ست؟؟ها؟اگه نق توو تنهام و از محبت خبری نی

ر نمی کشیدم..یه سال تمام می کردم و یه سال صبر نمی کردم.یه سال تمام زج
 غذا درست نمی کردم و کار نمی کردم...یه سال تمام...

ندادم.روی مبل کنارم فرود اومدم.عینکم رو روی عسمملی گذاشممتم و  ادامه 
گفتم:دختر عمه ام گالره که خیلی دوسممتب داشممتم عاشممق امیررایا شممد. ولی 

شد.منم  گفته کنه دیوونهوقتی دید امیررایا دوستب نداره و یه بار بهب توپیده و 
سر واقعا فوق العاده  شدم.پ ست  قول دادم ازو انتقام بگیرم.باهاو نرم نرم دو
خوب و مهربونی بود.کلی بهم لطف کرد.واقعا می دیدم که دوستم داره.اما من 
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قرار گذاشته بودم اونو نابود کنم.بیشتر از اینکه بیوام نابودو کنم می خواستم 
کنم.یه آدم ملرور اصمموال دوسممت داره غرور بقیه رو  خودم رو به خودم ثابت

شر  حال من بود!بعدو تو رو توی مهمونی بابای امیررایا  شکنه و این دقیقا  ب
مدم  هت چی بود ولی یهو ذهنم رو درگیر کردی.او گا یدم. نمی دونم توی ن د
یه جورایی متنفری.این تنفرت رو  یدم تو از من دوری می کنی و  جلو ولی د

دم.آناهیتا دوسممتم رو وادار کردم تا باهام بیاد و دندونب رو درسممت نمی فهمی
کنه. به هر طریقی می خواسممتم بیام تو زندگیت ولی از من فراری بودی.وقتی 
صمیم  شد.ت ضورم رو اعالم کنم ولی ن سعی کردم ح شدی باز هم  ستادمون  ا

ستم یه  شینت تا باالخره ببینی...می خوا ورایی جگرفتم خودم رو بندازم جلو ما
صله پیدا کنه و  ضیه فی زیر ِدینم قرار بگیری.چون باید من ر ایت می دادم تا ق
یه  به اصممرار دوسممتم رونان رفتم  عدو  قت ب ند و موفق هم شمممدم. چ
شتم می رفتم تا  صدا.من دا سرو شلوغ البته پر  شدت  مهمونی...پارتی بود و به 

.یه گوشممه برای خودم شممربت بیارم که تو رو دیدم.همب مشممروب می خوردی
شدی با یه دختر که  ست  ستم و خوب زیر نار گرفتمت.کم کم که خوب م ش ن
کنارت بود و برات عشمموه میومد بلند شممدی رفتی داخل یکی از اتاقها...اون 
شم  ستم بیام تا اون دختر رو از چنگت بیرون بک صبی بودم و می خوا لحاه ع

کاره ای...رفتی و از ما این  یال شمممدم چون گفتم حت شمممانس خوبم  ولی بیی
مهمونی طول کشید...ساعت حدودای سه صبخ بود که آشفته بیرون اومدی و 
رفتی.حاال که فرصممت رو مناسممب دیدم رفتم توی اتاق و دختری رو دیدم که 
گریون به خودو می پیچد.جلو رفتم و دیدم بله،کارو رو سممماختی.کمکب 
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با گریه ماجرا رو برام ت عریف کرد.از دادم و رفت حموم.بعدو که بهتر شمممد 
موقعیت استفاده کردم و بهب پیشنهاد دادم کمکب کنم تا ازت انتقام بگیره. از 
سرور،باکره بود و تو افتتاحب  سی من دختره،آزیتا م شان سی تو و خوو  شان بد
کرده بودی!.پیگیر کارهاو شممدم. بردمب پزشممکی قانونی و خالصممه همه ی 

چون خیلی زرنگی بود که از  اینا...بر علیه تو شممد تمام ماجرا.خوشممحال بودم
آب گل آلود ماهی بگیری!.با پول و خالصه هر چیزی که تونستم دهن آزیتا رو 
بسممتم و بهب قول دادم انتقامب رو بگیرم. اونم مثل اینکه دنبال پول بود چون 
شه.اون  شد تا دیگه خبری ازو نبا سریف قبول کرد و به کمد خودم گم و گور 

اومدم و پیشممنهادم رو به تو دادم.می خواسممتم تا از رفت و من بعد از یه مدت 
دسممت ندادمت به دسممتت بیارم.ولی تو،چی فکر کردی؟فکر کردی می خوام 
قه ام فرق  که من دوسمممت داشممتم و فق  روو ابراز عال نابودت کنم درحالی
یاطر تو  یا من ب تان همین بود.ارم مام داسمم کرد،چون تو از من متنفر بودی!.ت

تم.مامان و بابام اول همه بودن.دوسممتام و زندگی ام...مهر خیلی چیزها رو باخ
ته  مام ازم دریغ بود. محکم بودم ولی...واقعا خسمم ید سمممال ت که  و محبتی 

 شدم.خسته شدم.من بیاطر تو همه چیز رو باختم حتی خودت رو!
صورتم  صورتب رو رو به روی  شد و  شت.با اخم بهم نزدید  چند دقیقه گذ

ی کنم.اون مدرک پزشممد قانونی رو همین حاال آتیب قرار داد.گفت:باورت نم
 بزن تا قبول کنم.

صال...ولی حاال که همه رو باختم اون برا  ست ا شدم و گفتم:معقول نی بلند 
برنده رو هم می بازم.فق  بفهم من اونی که فکر می کنی نیسممتم.اگه فکر کنی 

 می بینی همه چی رو راست گفتم!
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رون کشممیدم.مهم نیسممت دیگه هیچی برام مهم رفتم توی اتاقم.از زیر تیتم بی
نیست.اشکم چرا می خواد بچکه؟مگه من همون نبودم که می گفتم چشمه ی 
اشکم خشکه؟.کاغذ ها رو برداشتم.فندک طالیی روی بوفه رو برداشتم و رفتم 
شونن.فندک  شد خود ستم رو دید.مطم ن  توی بالکن.دنبالم اومد.کاغذهای د

شن کردم.دیگه هیک چ شتم و رو رو ست.فندک رو روی کاغذ ها گذا یز مهم نی
 جلوم خاکستر شدن...

همونطور گفتم:من خیلی جاها توی زندگیم تنها نبودم ولی کنار تو...تنهاترین 
ست  سکوت.من مامان و بابام رو از د شم و  سال تمام اخم و خ آدم بودم.ید 

چی رو دادم.خواهرم رو...دوسممت هام رو و موقعیت های پیب روم رو... همه 
باختم که تو رو به دست بیارم.مهم نیست حاال غرورم له بشه،نه مهم نیست!.تو 

 رو هم باختم!
 برای اولین بار بدون خشم گفت:چرا با امیررایا ازدواج نکردی؟

چشممم از خاکسممتر کاغذ گرفتم و توی مشممکی های چشمممهاو زل زدم و 
ندگیم شمممدی!چون تو رو می خواسممتم.چون  یاهی گفتم:چون تو وارد ز سمم

چشمممهای تو رو به خاکسممتری چشمممهای اون ترجیخ می دادم.چون ..چون 
 دوست داشمممم

هنوز حرفم رو تموم نکرده بودم که دستم رو کشید و من گرمایی رو حس کردم 
که ید سال تمام یا شایدم بیشتر منتارو بودم.عطرو که توی مشامم پیچید 

 روی ومن تا تونستم نفس عمیق کشیدم.دستهام رو آروم 
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کمرو للزوندم و خودم رو بهب فشمممار دادم.زیر لب ولی جوری که بشممنوه 
 گفتم:خیلی وقته بهت نیاز دارم.

محکم تر ب*غ*لم گرفت و اشممکهام رو گونه ام سممر خورد.هر چقدر که ادعا 
 کردم ملرور و محکمم این جا کم آوردم چون در برابر عشقم کوتاه اومده بودم.

خاص  خاص خودو رو داشمممت و حتی ب*غ*ل گرفتنب هم  بود.پرسممتیژ 
ستان این  شوهرم،دا سبتا خنکی بود. و من در آغوو  ساکت.هوای ن ملرور و 

 همه رنج رو تکرار کردم.
 دست فرمونت خوبه،..)مک (..رویا.!-

*** 
یده بود.امروز روز  یت خواب نارم روی ت یا ک باز کردم.ارم هام رو آروم  چشممم

عطیل رسمممی بود و گرنه ارمیا می رفت تعطیل بود و دو تاییمون خونه بودیم. ت
سممرکار.نگاهب کردم.دیشممب خیلی خوب بود.درسممته کلی دعوا کردیم ولی 
شممبی بود که ارمیا باالخره کوتاه اومد.خودم رو بهب چسممبوندم و سممرم رو به 
سینه او تکیه دادم. به لبهاو خیره بودم ولی همب نگاهم رو می دزدیدم.سرم 

 که چشمهاو بسته بود گفت: رو باالتر بردم که همونطور
 یه دختر خوب یواشکی یه مرد رو ب*و*س نمی کنه!-

نه او  ند کردم و محکم توی سممی یه کم فکر کردم.مشممتم رو بل اول نگرفتم.
 کوبوندم.چشمهاو رو زود باز کرد و گفت:وای چه دستت سنگینه!

 تو اون شب بیدار بودی،نه؟-
ی زرنگتر از این حرز ها لبیندی زد و خواسممت بره که دسممتب رو گرفتم.ول

بود.رفت و من فق  تونسممتم بالشممم رو محکم به دیوار پرت بدم.یه شممب که 
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خیلی دیوانه شده بودم و هوایی شده بودم،ساعت حدودای سه رفتم سرو وقتب 
که دیدم خوابه.خیلی تو خواب بانمد شده بود.اختیارم رو از دست دادم و نرم 

دآوریب،یه جیغ خفیف کشممیدم و یه ب*و*سممه روی ل*ب*و کاشممتم. با یا
شرت  شیدم. یه تی  سهای نو پو سرم روی توی بالب کوبوندم.رفتم حموم و لبا
نازک بنفب و شلوار سفیدی که تا وس  های ساق پام می رسید.دیگه روزهای 
شم خوابید و کلی با  صرار من ارمیا پی شب با ا سته که دی شده بود. در بد تموم 

بیشممتری ندارم.همین که باهام حرز می زنه  فاصممله خوابید،ولی هیک انتاار
بسممه!خیلی وقته منتار همچین روزیم.دیگه شممعارهای رویای ملرور بر پایه و 

 اساس شکوندن 
دیگران رو از یاد بردم.من باید زندگی جدیدی رو شممرود کنم.نباید فرصممتی که 

 در اختیار دارم رو از دست بدم.
 *ارمیا*

شب موج حقیق شمهاو دیدم.نمی دونم آدم کوتاه اومده بودم.دی ت رو توی چ
نه ولی اون چیزی که توی چشمممهاو دیدم حقیقت  یا  شممناس خوبی بودم 
بود.همه چیز چقدر ساده بود و من چقدر معادله ی چند مجهولی ساخته بودم 
گه حس  باورو کردم.دی های لعنتی رو آتیب زد  غذ کا برای خودم.!وقتی اون 

ممکنه نتونم به زودی رویا رو بلذیرم و  نمی کنم دارم بازی می خورم. درسممته
یام و این  باهاو راه ب تار کنم،ولی می تونم کم کم  یه همسممر رف باهاو مثل 
سر  زندگی نکبتی رو تموم کنم.دختر بدی نبود.برای زندگی دختر بدی نبود،هم
سته و حاال می خوام کم  خوبی بود. این همه مدت دلم یه آرامب معمولی خوا
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پیدا کنم.نمی خوام به خودم سممیت بگیرم.می خوام نرمال کم اون آرامب رو 
سری کنم.تنها چیزی که در  شم تا اینکه کم کم براو هم شم.انقدر نرمال با با
من تلییر کرده بود باورم به رویا و احسمماسممم بهب بود.حاال که فهمیده بودم 

ساس تنف ستان از چه قرار بوده و رویا اون دختری نبود که فکر می کردم،اح  ردا
ازم دور شممده بود.ازو خوشممم نیومده بودم چون آدم یه روزه از یکی خوشممب 
ساله ولی بازم....نمی تونم قبول کنم  نمی آد.با اینکه رابطه ی ما مربوس به ید 

 که دوستب دارم.
شتن باهام  ست دا سر دو صد هم احتمال نمی دادم این دختر از  حتی ید در

یام و دیگه لج نکنم.مییواستم زندگی ازدواج کرده بود.می خواستم باهاو راه ب
ساده هم را ی بود. یه لحاه  شیرین کنم.اون حتی به یه کلمه ی  ام رو یه کم 
ست از راه درستب به من ابراز عالقه کنه نه  سوخت.ولی اون می تون دلم براو 
برقرار  طه  تا راب با آزی که  نبود.این من بودم  از اون راه!.ولی اون مقصمممر 

 کردم.پوووز!
لباس تنب خیلی خوشگل بود.حاال می تونستم به راحتی درمورد زیبایی اومد.

هاو نار بدم.چون دیگه دیواری بینمون نمی دیدم.دیگه محدودیتی بین من و 
 رویا یا به عبارتی همسرم نبود.هه!
 اومد و با لبیند گفت:صبخ بییر!

 همونطور که روی میز می نشستم گفتم:صبخ بییر!
 بارت بود ها...جشمکی زد و گفت:اولین 
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لبیند محوی روی ل*ب*م نشست.هنوز مونده بود از این اولین بارها..راستب 
خودمم این ارمیای نرمال رو بیشتر دوست داشتم تا اون اخمالوی بدعنق!.ولی 

 غرور جای خودو رو داشت!غرور در برابر نابودی ها...
 ری!امروز می خوام یه صبحانه درست کنم که انگشت هات رو هم بیو-

 یهو لبیندی روی ل*ب*م نشست که گفت:به چی می خندی؟
 به اولین روزی که اومدی گفتی ارمیا جان بیا صبحانه بیوریم.-

آب چای رو گذاشت و با حرص پنهان گفت:خدا نکشتت.همچین پرتم کردی 
ستی چی می گفتی؟..آها...برای جذب  شیمن گاهم درد می کرد.را تا دو روز ن

 .من شلوارک پوشیدی؟!.
بعدو خودو خندید.منم لبیند کم جونی زدم و گفتم:جدی راسمممت گفتی 

 همیشه اونجور می پوشیدی؟
نگاهی بهم انداخت و گفت:راحت ترین فرد توی خوابگاه یا همون خونه ای 
که با بچه ها اجاره کرده بودیم من بودم.همیشه تاپ و شلوارک.تازه به خاطر تو 

 دم.گاهی مراعات می کردم شلوار می پوشی
یه تیکه نون خوردم و بی تفاوت شونه باال انداختم و گفتم:من که اصال نگاهت 

 نمی کردم.
 پنیر رو بیرون اورد و یه تای ابروو رو باال داد و گفت:کالس می ذاری؟

سلی دبب  سفره رو چید.دو تا تیم مرغ ع سریف  سری تکون دادم.کدبانو بود.
نزدی؟برای دومین بار بود درست کرد و گفت:راستی می دونی دیشب مسواک 

 که می دیدم مسواک نزدی!
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یه لقمه از تیم مرغی که چشمممد می زد خوردم.فوق العاده  لبیندی زدم و
خوو مزه شده بود.خدایی راست می گفت.دیشب از بس تو فاز بودم مسواک 
گه حرفی  یا دی بار مهم نبود.تیم مرغ رو خوردیم.رو یه  حاال این  نزدم.

می اومد.بعد صممبحانه روی کاناپه ولو شممدم که اونم نزد.رویا...اسمممب بهب 
 اومد و نشست.البته با فاصله.

 ارمیا-
 نگاهب کردم و گفتم:بله؟

نگاهم کرد و گفت:دیشمممب من زندگی ام رو تمام و کمال بهت گفتم.تو نمی 
 خوای چیزی بگی؟

 یه تای ابروم رو باال دادم و گفتم:چی بگم مثال؟
 د؟کجا به دنیا اومدی؟همینا دیگه...در مورد زندگیت بگو.چطور بو-

 چه مشکلی داشت بهب بگم؟اون غریبه نبود،زنم بود.
خب،توی بریتانیا به دنیا اومدم.مامان و بابام هر دوتاشممون ایرانی بودن.زمان -

جا سممماختن.جز  یدی رو اون جد ندگی  یا و ز تان نا هم رفتن بری فرار شممماه،او
ت کرده بود البته به گفته ی طرفدارهای شممماه بودن،بابام خیلی به شممماه خدم

شتر نمی دونم.بعد از  شه و همین رو بی خودو.بعد از فرار اونها جن  به پا می
چند سممال من به دنیا اومدم .. و ممعمون خوب بود.بابا می گفت با فرارو از 

 ایران خیلی چیزها رو از دست داده بود ولی دوباره شرود کرد. 
یاسمممت بود.بر بال پول و سمم بام فق  دن یاسمممت متنفر با که از سمم عکس من 

بودم.بریتانیا جای خوبی بود ولی شممماید برای یه ایرانی نه!.ولی بابا و مامانم 
کامال با محی  کنار اومده بودن و فرهنگشممون رو پذیرفته بودن.منم که فرهن  
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که تموم  ن  بریتیب رو قبول کردم.درسممم  یده بودم،همون فره ند ایران رو 
 ی بیونم.بابا مصر بود وارد بازی سیاست بشمشد،تصمیم گرفتم دندونلزشک

شه و هیک ربطی به و ف فعلی  شللم میتص خودم با شتم  ست دا ولی من دو
کشممور نداشممته باشممه.باالخره سممیاسممت ید کشممور ثابت نیسممت و عوض 
میشمممه..دندونلزشممکی گزینه ی خوبی بود.بدور از سممیاسمممت و بازی های 

شگاه و وقتی  شلل آروم...رفتم دان صمیم گرفتم کثیف!.یه  شدم ت سم تموم  در
جاب کنن  یالف بودن ولی نتونسممتن من رو م مان خیلی م ما با و  با برگردم.
بمونم،می خواسممتم برم ایران. مامان بهونه اورد که تو حتی زبانشممون رو بلد 
نیستی و فرهنگشون مناسب تو نیست.زبان رو یاد گرفتم و اومدم ایران.مدارکم 

نی که جدیدا فق  فارغ التحصممیل شممده های رو بردم تا مجوز بگیرم..می دو
به عنوان دانشممجو تکمیلی  بدی و  ید آزمون  با پا رو قبول می کنن. وگرنه  ارو
درس بیونی.)مدرک دانشممگاه کشممورهایی رو مثل فیلیلین و هند رو قبول نمی 
یان و آزمون  جا ب یل شمممده از اون فارغ التحصمم های  ید دانشممجو با کنن و 

شیص میشه و بعد باید مناسب اون سطخ)مثال بدن.سطحشون با اون آزمون م
ترم هشت(سر کالس بشینن و درس رو دوباره بیونن!( خالصه مدارکم پذیرفته 
شد و بعد از حدود یه سال مطب زدم.)فارغ التحیل های دانشگاه دندانلزشکی 
بعد از چهار سال حق مطب دارن که این قانون جدیده و از وقتی دندونلزشکی 

ه!.این پارت از رمان مربوس به حوالی سممالهای هشممتاد و اشممباد شممده اومد
پنجه!(تدریس رو دوست داشتم و کار رو هم شرود کردم.شاید بیشتر دلم می 
خواسممت ادامه تحصممیل بدم و فوق تیصممصممم رو بگیرم ولی وقتی وارد بازی 
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شدم. کم کم کارم رونق گرفت که  صرز  شدم کال من شکی  صادی دندانلز اقت
سهام توی یه مهمونی بز سی درصد از  را رستم پور رو دیدم.بهم پیشنهاد داد 

یکی از شرکتهاو رو بیرم.پیشنهادو رو قبول کردم.سهامدار اونجا شدم و از 
اون طریق با امیررایا آشممنا شممدم.پسممر خیلی خوب و مودبی بود.ولی ادبب رو 

ستان وقتی بیهوو بودی امیررایا با او شید.توی بیمار ستان به رت ک  نتوی بیمار
دوسممت مزخرفب آرتمن مدام جوگیر می شممدن و فحب می دادن.واقعا از ته 
دلم را ی بودم بمیری.برام مهم نبود چی می شد!فق  دوست داشتم بمیری و 
ند زدی دلم می  مدی و بهم پوزخ به هوو او از شممرت خالص شممم..وقتی 
به هم می  حالم ازت  با می گم. حاال بی ا فه ات کنم. جا خ خواسمممت همون

 ه او رو هم خودت می دونی که!خورد.بقی
شی؟حس می کردم - سبت به من بی تفاوت با سال تمام ن ستی یه  چطوری تون

 قلبت از سنگه!
 نه دیگه تا اون حد!.من اصال نگاهت نمی کردم که بیوام خودداری کنم!-

 سری تکون داد و گفت:من برم غذا درست کنم.قرمه سبزی می خوری؟
 مسیره ام میکنی؟-

 شد که بلند گفتم:زرشد پلو با مرغ!با خنده دور 
شد یه  شت؟می  ستب دا شد دو رفت.منم از توی هال زیر نار گرفتمب.می 
زندگی آروم رو کنارو داشت؟ نمی دونم.ولی امیدوار بودم بشه.خودمم خسته 
بودم از این زندگی یکنواخت.شاید با حضور رویا می شد سردی رو دور کرد و 

سه  ضی که توی خل شه رو پیدا کنم،بعد از یه همون آرامب مح شیرینی با ی 
مدت بلند!همب نگاهب می کردم و تمام کارهاو رو زیرنار داشممتم.بدون 
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توجه بهم کار می کرد.غرق آشلزی بود.رفتم توی آشلزخونه و گفتم:کمد نمی 
 خوای؟

 مگه بلدی؟-
 نه!-

ماده می کرد گفت:پس وقتی مجرد بودی کی برات  که زعفرون رو آ همونطور 
 رست می کرد؟غذا د

 از بیرون سفارو می دادم.-
فت:همب از  حت گ نارا تا  لت نسممب حا یه  جب و  با تع برگشمممت سمممتم و 

 بیرون؟چطور می تونستی بیوری!؟
من که تا شممب مطب بودم.ناهار رو اونجا می خوردم و شممامم که اکثرا نمی -

 خوردم یعنی اصال نمی خوردم. وقتی تو اومدی بعد از مدت ها شام خوردم.
و که تموم شممد روی صممندلی نشممسممت و گفت:می دونی تا حاال هیچی کار

 نیریدی؟مناورم خوراکیه!
فکرکردم.راست میگه هیک وقت چیزی نیریده بودم.همیشه خودو می خرید 
و من در قید و بند این مسائل نبودم.روز عروسی هم روناک تمام مواد و وسایل 

 رو خریده بود.
یلی باکالس غذا می خوری!جدی؟!بعد غذا رو کنار هم خوردیم.بهم گفت خ

غذا روی کاناپه نشممسممتم که اونم با دو تا لیوان آب آلبالو اومد.خوردم و اولین 
باری که آب آلبالو برام اورده بود رو یادآوری کردم.سممرو رو گذاشممت روی 

 پاهام و نسبتا دراز کشید.چشمهاو رو بست و گفت:ارمیا...
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 ناز توی صداو قشن  بود.گفتم:بله؟
 کی از من خیلی متنفر شدی؟-

فکر کردم و بعد با لبیند محوی گفتم:وقتی فهمیدی به پول احتیاج دارم.وقتی 
اون پنجاه میلیون رو بهم دادی می خواستم خفه ات کنم ولی مجبور بودم.نمی 
شتم  شکل گذرا بود.خودم کلی پول دا شم.دوما اون م شین رو بفرو ستم ما تون

صال د سدود بود.ا ستم به هیک جا بند نبود.پول رو که دادی ازت ولی حسابم م
 متنفر شدم.درسته پول 

 رو نگرفتم ولی ازت متنفر شدم چون حس می کردم می خوای منت بزاری!
همونجور که می خندید و چشمممهاو بسممته بود گفت:خدایی می خواسممتم 

 کمکت کنم.
 تو چی؟تو کی ازم متنفر شدی؟-

صوال هر  صله ام سرو رو جا به جا کرد و گفت:ا شدم و حو سته می  وقت خ
سممر می رفت و تو بهم بی توجه بودی ازت متنفر می شممدم.ولی...اون روز که 
الهام داشممت برام سممیبیل آتشممین می کشممید و تو می خندیدی مییواسممتم 

 بکشمت!خیلی لبیندت رو مخ بود.
با یادآوری اون روز،قهقهه زدم.چشمممهاو رو باز کرد و گفت:چه عجب خنده 

 م دیدیم!ی تو رو ه
مل و  مه تح عا از اون ه قاوم بودی!.واق نده گفتم:وای اون روز...خیلی م با خ
غرورت خوشم اومد.ولی خب خیلی خنده دار بودی!نمی تونستم نیندم.کرکره 

 خنده بودی انصافا...
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ستم رو روی  شید.د ست رو حلقه ام ک ستب گرفت و د ست چلم رو توی د د
 نیوردی؟ سینه او گذاشت و گفت:چرا هیک وقت درو

نمی دونم.شمماید چون همکارها و دور و بریام می دونسممتن ازدواج کردم.از -
بچگی حلقه ی ازدواج دوسممت داشممتم. لبیندی زد و دیگه چیزی نگفت.فق  

 یه کلمه آروم و خمار خواب گفت:به اندازه ی یه سال باهات حرز دارم.
سممتم رو ول چند دقیقه بعد ریتم منام نفسممهاو خبر از خوابیدنب می داد.د

ماغب  به نوک د یه دسمممت  ید و تونسممتم صممورتب رو ببینم. کرد و چرخ
یه قوز محو داشمممت ولی خیلی خوب  ماغب خیلی خوب بود، یدم.د کشمم
بود.خیلی به صممورتب می اومد.دهنب هم متناسممب صممورتب بود.مژه های 
بلندو مانف می شممد چشمممهاو رو ببینم.چشمممهای سممیاهب قشممن  بود.یه 

توو می شد دید و یه غرور!.می خواستم یاد بگیرم میشه  حرفهای ناگفته ای رو
شیدم.این رن  بهب می  ستم رو توی موهای نرم و زیتونی او ک محبت کرد.د
اومد.موهاو خیلی نرم و صاز بود. بوی خوو شاملو می اومد.راستی چطور 
سال کنار منی زندگی کنه که بهب بی تفاوت بودم و مدام باهاو  ست ید  تون

؟چطور تونسممت این همه بی محبتی رو دووم بیاره؟اونم کنار منی در تنب بودم
ست  شمهاو حقیقت می دیدم،حس می کردم دو شت؟ توی چ ستم دا که دو

 داشتنب رو.!
*** 

 ارمیا زود باو!.-
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یه نگاه به بلوز سممفیدم انداختم.شمملوار کتان کرمم رو هم پوشممیدم.موهام رو 
 شونه کردم و ادکلن زدم. یه نگاه 

ست می دیگه به خو شت موهاو رو در دم انداختم و رفتم بیرون.جلوی آینه دا
 کرد.برگشت سمتم و گفت: ارمیا فرق کج خوبه یا فرق وس  یا فوکول؟

همونجور که میگفت مدل هم می داد.خنده ام گرفت.مدل فوکولب شممبیه تاج 
 خروس بود. گفتم:فرق کج!

شتم نگاه می کردم.از توی  سمت آینه.منم دا شت   آینه نگاهم کرد ودوباره برگ
 گفت:چه به خودت رسیدی!

ستی چرا آرایب نمی کرد؟.تا حاال ندیده بودم میره بیرون  شونه باال انداختم.را
آرایب کنه)چقدر هم که تو بهب توجه کردی و دیدیب!(می خواستیم با رامتین 
سور  سان سوار آ شب بود که رفتیم بیرون.  ساعت حدودای  سینا بریم بیرون. و 

شیده شدیم و من  سبز کاهویی پو ستونه ی  یه نگاه به تیلب انداختم.مانتوی تاب
بود با شلوار لی راستا.یه شال رنگارن  هم سرو بود که بهب می اومد.سریف 
شم که دیدم یه  سوار  ستم برم  نگاهم رو ازو گرفتم.توی پارکین  بودیم. خوا

 جورایی نگاهم می کنه.گفتم:چیزی می خوای؟
 شه من بشینم پشت ُرل؟معصوم و بچگانه گفت:می

سری تکون دادم و نشستم سمت شاگرد و اونم با خنده و تشکر نشست.صندلی 
رو جلو کشممید و آینه ها رو تنایم کرد.خیلی ماهر عمل می کرد.یه چیزی زیر 
لب گفت و ماشین رو روشن کرد.دنده رو زد عقب.سریف فرمون رو چرخوند و 

انه بود.گاز رو گرفت و ماشممین با از جایگاه بیرون اومد.خیلی حرکاتب ماهر
شد.جالبی  سرعت از پارکنی  خارج  صدای دور موتور به راه افتاد و با  همون 



wWw.Roman4u.iR  424 

 

عت می  با سممر پای د و  مه ی اطراز رو می  که ه به این بود  ندگی او  ران
روند.الیی می کشید و من همونجور ساکت مونده بودم.راستب اولین بارم بود 

توی رانندگی بی پروا و شممجاد و البته ریسممد  یه دختر رو می دیدم که انقدر
که  گه رو دیدیم و دعوا کردیم  مدی که ه گاه  بار توی دانشمم به اولین  نه  پذیره!
رانندگی کی بده نه به االن.خدایی من اصممال اهل این کارها و ادا و اصمموال و 
عا  ن  کرده بود.واق خدا ه نده  ماشممین ب ید آز و قیچی و الیی نبودم.این  ت

من تاحاال بیشترین سرعتی که باهاو رفته بودم صد بود و اصال از هنگیده بود.
به این گندگی الیی  ندکروز  با این ل این ادا و اصمموال انجام نمی دادم.خدایی 
شینها  سی نبود.در حالیکه میل به میل از ما سرعت رفتن کار هر ک شیدن و پر ک

می  یسبقت می گرفت.همب ساکت بودم و رویا هم با پرستیژ خاصی رانندگ
سرهای اطراز  کرد.اولین باری بود که از این دیوونه بازی ها تجربه می کردم. پ
به من گفت زن  براو ادا در می اوردن و آفرین آفرین می گفتن.یکیشممون هم 
ذلیل که رویا دو سمماعت تمام بهب خندید.البته تالفی کرد و باهاشممون کورس 

کامیون داشممت می بسممت.ولی به دوربرگردون که رسممید ازشممون جدا شممد.یه 
اومد.یهو دیدم رویا پا روی گاز گذاشممت.اشممهدم رو خونده بودم ولی میل به 

 میل از 
که من عجله  هایی می کرد.خیلی جاها بوده  جلوو دور زد.عجب حماقت 
داشممتم ولی حتی یه بار هم از این دیوونه بازی ها درنیاورده بودم.این جاده چرا 

 انقدر کب اومده بود؟
 لشم رو از توی کیفم در میاری؟رویا:ارمیا ف
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سممری تکون دادم.از توی کیف چرمب فلب رو بیرون اوردم.از آینه به ماشممین 
پشت سرو که همب چراغ می زد نگاه کرد و زیرلبی گفت:بیا ببینم چند مرده 

 حالجی؟
باز شرود شد!.خدایی اگه اهلب بودم کلی خوو می گذشت ولی واقعا از این 

ی اومد. ماشممین پشممت سممرو می خواسممت سممبقت دیوونه بازی ها خوو نم
مدم و گفتم:چرا بهب راه  به حرز او باالخره  یا نمی ذاشمممت. بگیره ولی رو

 نمیدی؟
یه کیلومتری من چراغ می  فت:از  فت گ نده معکوس می ر که د همونطور 
زنه!.این دیوونه با این پرایدو چطور می خواد از من که دارم صمدوبیسمت می 

 رونم جلو بزنه؟
ست می روند.من توی اتوبان به کیلو صدوبی شت  شمار نگاه کردم.واقعا دا متر

 هم صدوبیست نمی روندم.
یا پیچوند جلوو.جلو رفت و یهو  که رو نه  باره جلو بز که دو مد  ماشممین او
سرعتب رو کم کرد که پشت سریب مجبور شد بزنه رو ترمز...خالصه بعد از 

سیدیم.رویا  صول و جلف بازی به پارک ر ست کرده کلی ادا و ا ساالدالویه در
بود تا به عنوان عصممرونه بیوریم.ماشممین رو جلوی پرادوی سممینا پارک کرد و 
پرید پائین.منم پیاده شدم که سینا برامون دست تکون داد.ما هم کنار هم رفتیم 
سمتشون.سبدی که خوراکی توو بود رو یه گوشه گذاشتم و طبق معمول موج 

سی ها به راه افت شیطونی خودو رو برای رویا لوس سالم و احوال پر اد.تینا با 
می کرد.رویا کنار من نشممسممته بود و جواب سممواالت بی سممروته تینا رو می 
سی که ببازه  سور بازی می کردم. قرار بود ک سینا و رامتین پا شتم با  داد.منم دا
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شام بده.حرز های رویا رو میشنیدم.داشت در مورد من حرز می زد که قرمه 
ست ندا سرد می خورم.طهورا هم از رامتین می گفت سبزی دو رم و غذاها رو 

که برعکس من غذاها رو داغ داغ می خوره. روناک هم با غرور گفت:خاک تو 
 سرتون با این شوهرهای عجیب غریبتون.شوهر من کامال نرماله!

 بدون اینکه نگاهب کنم گفتم:نگو که شوهرت چه جوری سوپ می خوره!
به هوا پرتاب شمممد.خودمم دسمممت کمی از اون  یهو شمملید خنده ی رامتین

نداشتم.تینا که روی باباو خیلی حساس بود اومد یکی زد توی بازوم و با اخم 
 گفت:شوهر خودت یه جوری سوپ می خوره!

 با تعجب گفتم:تو چته تینا؟
نا رو دور کرد ولی هر چی تالو کرد نتونسمممت  نه او تی پدرا با منطق  نا  سممی

خواهی کنه!.هر چقدر طهورا و رویا پاپیک شممدن را ممیب کنه از من معذرت 
روناک نگفت چه جوری سمموپ می خوره.منم نمی دونسممتم تا اینکه یه سممری 
شتیم خوو می گذرونیدم.من  سینا توی خونه ی من مجردی دا من و رامتین و 
صه  ستوده برام اورده بود.خال شتم که اونم خانم  سوپ دا که فق  توی خونه ام 

یدیم سینا سوپ رو همونجور با کاسه خورد. بعدشم اون نشستیم بیوریم که د
حت بود سمموپ رو اونجور می  شمممد آتو دسمممت من و رامتین!.کال وقتی را
شد و رامتین  سوربازی تموم  سروته اون بح  رو هم اوردیم.پا صه  خورد.خال

 باخت.داشتم میوه می خوردم که رویا آروم زیر گوشم گفت:
 بریم یه دور بزنیم؟-
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سته هاو رو بلند بگه و آدم از این حرکت شم اومد.بدم میومد یه زن خوا ب خو
رو توی منگنه بزاره.سممری تکون دادم و به بچه ها گفتم ما می ریم همین دور و 
یه کم که جلو  نداخت گذاشمممت بریم.  اطراز.روناک هم وقتی خوب تیکه ا
یا دسممتم رو گرفت.نگاهب کردم ولی اون داشمممت جلو رو نگاه می  رفتیم،رو

 یهو برگشت طرفم و گفت:ارمیا،اون سرسره ها رو دیدی؟کرد.
 سری تکون داد و گفت:چطور مگه؟

 می خوام باهاشون بازی کنم.-
 متعجب گفتم:سرسره بازی کنی؟

نگاهی بین من و سممرسممره رد و بدل کرد و گفت:نه سممرسممره خیلی بچگانه 
 است..بیا تابم بده.

ست و با خنده پاهاو رو تک ش سمت تاب.ن ون داد.از اونی که فکر و بعد رفت 
نه  ما عد همچین مالو نه ولی ب که یعنی  چه تر بود!.اول اخم کردم  می کردم ب
سمتب.بچه که بودم یه بار یه نفر  سوخت و رفتم  شمهام زل زد که دلم  توی چ
رو هل دادم که با مخ افتاد!.آروم داشممتم هلب می دادم که گفت:ارمیا...چرا 

 انقدر آروم هل می دی؟
نی زدم و با تمام قوا کشیدمب عقب و بعد ولب کردم.جیلب،نگاه لبیند شیطا

شدن و به رویا که جیغ می  شید. بچه ها دور تاب جمف  سمتمون ک همه رو به 
 کشید،می خندیدن و دست می زدن.دوباره محکم هولب دادم که 

پایه ی تاب از زمین جدا شمممد.رفتم جلوو که دیدم رن  عوض  حس کردم 
 ه!کرده.گفت:ارمیا...بس

 لبیند شیطانی زدم و گفتم:خربزه می خوری پای لرزو هم بشین!
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 دوباره جیغ کشید و گفت:ارمیا تو رو خدا بسه!
 شونه باال انداختم که گفت:می پرم ها...

 می دونستم اهلب نیست.گفتم:بلر!
بچه ها جیغ کشممیدن و یه لحاه دیدم جدی جدی مصممممه!.مونده بودم حاال 

نده بودم. بهب نمی اومد انقدر شجاد باشه!.البته با چی میشه که پرید.هنوز مو
با هم رفتیم و  ید نبود.  ندگیب،این حرکت ازو بع های ران بازی  نه  اون دیوو
شن.اما  ستنی ها آب ن شتیم تا ب سمت بچه ها برگ سریف به  ستنی خریدیم و  ب

 دیدیم هیک کس اونجا نیست.
 متعجب گفتم:کوشن؟

رفتن دور بزنن.حاال ول کن.بشین بستنی داره از تالفی اینکه ما رفتیم اونا هم -
 آب میشه!

ستنی اول  ست!.ب ستب لیس زد.منم دیدم موندنم بی فایده ا ستنی قیفی د و به ب
 رو خوردم.ولی پس بقیه چی؟

 بقیه چی ؟-
 همونطور که بستنی دوم رو لیس می زد گفت:خودمون می خوریمشون!

که  ده بودم.ولی با بستنیو به بستنی سومی که داشت آب می شد لیس زد!.مون
قه تموم  ها رو در عرض دو دقی مدم و بسممتنی  به خودم او یت  پام ری روی 
شت  ستنی ها خیلی بزرا بودن و من مونده بودم رویا چطور دا کردم.خدایی ب
اونا رو می خورد؟!ولی اون با اشتها تمام داشت می خورد و می خندید.بستنی 

 خیلی خوشمزه بود،چسبید!
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ند د عد از چ جا ب فت:ک یا گ مدن.رو نا او ناک و رامتین و طهورا و سممی قه رو قی
 بودین؟

 سینا اول همه نشست و گفت:بستنی خریدیم.
ستنی خانواده رو  ستن و روناک ب ش ست.همه ن ش من لبیندی روی ل*ب*م ن
قسمممت کرد و توی ارز گذاشممت.چون ارز ها کم بودن،هر کی با جفت 

ناک ارز ر یه ارز می خورد.وقتی رو یا خودو توی  و جلوی من ورو
گذاشمممت نگاهی بهب کردم.اونم به من نگاه کرد..شممونه ای باال انداخت و 
دوتایی زدیم زیر خنده که بقیه فکر کردن اسممکل شممدیم.!خدایی با اون همه 
بسممتنی که ما خوردیم اینا ا ممافه بود.دو تا قاشممق از طهورا گرفتم و مشمملول 

د و شمماید یه کم خوشمممزه شممدیم.بسممتنی که سممینا اینا خریده بودن،سممنتی بو
تر.آروم به رویا که داشممت با اشممتها بسممتنی می خورد گفتم:چند وقته بسممتنی 

 نیوردی؟
یه قاشممق خورد و روبه من که توی پنج سممانتی صممورتب قرار داشممتم گفت:یه 

 سالی میشه!
ارز رو من گرفته بودم و به همدیگه چسبیده بودیم چون نمی شد من یه طرز 

!.همه می گفتن خیلی خوشمممزه اسممت و ما هم تائید می باشممم و اون یه طرز
 کردیم.نمی دونم پارک به این خوبی و سرسبزی چرا انقدر خلوت 

بود؟..خالصه بستنی رو که خوردیم به پیشنهاد طهورا نشستیم گل یا پوچ بازی 
یا و طهورا هم یه تیم.تینا هم پا  کنیم.من و سممینا و رامتین یه تیم و روناک و رو

که توی کیف طهورا شمممد رفت  ندق بود  یه ف بازی.گلمون  یل  سمممت وسممما
 بود.خالصه شرود کردیم.نوبت اول دست تیم ما بود.گل دست رامتین بود.
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 طهورا با هیجان گفت:گل دست ارمیاست.
 روناک لیوان آب رو توی سبد گذاشت و گفت:نییر!.دست سینای مارموزه!

اک خانم.بعد عمری سممینا با شمموخی و خنده گفت:دسممت شممما درد نکنه رون
 زندگی میگی من مارموزم؟

همه خندیدیم به جز رویا که به دست رامتین و من خیره شده بود.اینم بازی رو 
 جدی گرفته بود!

 رویا گفت:بچه ها دو دقیقه بزارین...
بعد رو به من گفت:ارمیا دسممت راسممتت رو پوچ کن.سممینا و رامتین دسممتهای 

 چلشون رو.
 نداخت و  ربه آخر رو زد:رامتین دست راست!یه نگاه با شد به من ا

شیدن  شیدن و هورا ک ست رامتین بود.دخترها جیغ ک ست را لعنتی!.گل توی د
یاخانم. فندق رو دادیم به اونا.من قبل از همه  یا.باشمممه،برات دارم رو برای رو

 گفتم:فندق توی دست راست روناکه!
 روناک ابرو باال انداخت و گفت:باز کنم؟

ستم بگم آ س  حرفم پرید و گفت:نه،روناک پوستب به آجیل خوا سینا و ره که 
 حساسه!.طهورا دست راستت رو پوچ کن!

 پوچ کرد.رامتین که مثل رویا بازی رو جدی گرفته بود گفت:دست راست رویا.
ست من  سری بعد گل توی د ستب بود. ستب  رو باز کرد و گل توی د رویا د

 بود،دست راستم!
 سینای مارموزه! روناک گفت:بازم میگم دست
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سممینا اعتراض کرد.رویا خیره شممده بود به من و رامتین.نمی دونم چرا به سممینا 
یا  نگاه نمی کرد؟حتما دسممتب رو خونده بود که ما گل به سممینا نمی دیم.رو

 گفت:دست چو ارمیا.
 خواستم دستم رو باز کنم که طهورا گفت:نه دست راستشه!

 با لبیند شیطانی گفتم:باالخره کدوم؟
 رویا گفت:دست چلت رو باز کن دکترجان!

دسممتم رو باز کردم که خورد تو ذوقب.بعدو دسممت راسممتم رو باز کردم که 
شده بودن.به  شید.این و رامتین ُخل  شید و رویا با حرص جیغ ک طهورا هورا ک

 پیشنهاد رامتین ُهو بازی کردیم.این بازی رو خیلی دوست داشتم و 
کام من نبود چون سینا گفت:بچه ها بیاین متیصص هو بودم.اما همه چی به 

 هفت تایی بازی کنیم نه پنج تایی!
همه موافقت کردن.ای به خشممکی شممانس!.سممینا که از همه امون بزرگتر بود 

 شرود کرد.
 ید-
 دو-
 سه-
 چهار-
 پنک-
 شب-
 هفت!-

 همه زدیم زیر خنده.سینا اول نفهمید بعد با حرص گفت:زهرمار تو دلتون!
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 خودت بود!.گفتم:پیشنهاد 
از اول شممرود کردیم.این سممری نوبت رویا که ب*غ*ل دسممت من بود،بود که 
شت اس  شت ولی رامتین که دا سریف گفتم ه سریف گفت هو و منم  ُهو بگه.

 می داد حواسب نبود و گفت:هو!
همه خندیدیم.با این حال نفهمید که ما چرا می خندیم وقتی من گفتم سوختی 

که داشمممت به یت قرار تا تونسمممت فردی  نا ب اس ام اس می داد رو مورد ع
سوخت.به جای اینکه  ست و ید،طهورا  سر عدد بی داد..دوباره رفتیم و رفتیم.
شرود کردیم که یه لحاه روناک  ست و ید رو گفت.دوباره از اول  بگه هو بی

 نگران گفت:سینا پاشو برو دنبال تینا دیر کرده...)بعد رو به ما گفت(چند؟
ال انداختیم که با حرص به دوتامون نگاه کرد و گفت:چهل و من و رویا شونه با

 ...چهل و سه؟
 رویا با خنده گفت:نه!.چهل و ید!خوب ارمیا من و تو موندیم!

 از اول شرود کردیم...
 چهل و سه!-
 چهل و چهار-
 چهل و پنج-
 چهل و شب-
 چهل و هفت-
 چهل و هشت-
 چهل و نه-
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 ایول رویا سوختی!-
 کوبید به حصیر و گفت:ای به خشکی شانس!اول نگرفت بعد یکی 

 رامتین دست زد و هورا کشید.به طهورا زبون دراورد و گفت:دیدی باختین؟
هانی رو کسمممب - یاد ج به اول المل گار رت که چی؟همچین میگی ان حاال 

 کردین!تازه خوبه ارمیا برده نه تو!
نا  نا همراه تی که سممی کل کردن  کل  ته جمعی  قدر دسمم گه نمی دونم چ دی

 رگشت.تینا تا نشست گفت:غذا می خوام.ب
شب شده بود و همه قبول کردیم شام بیوریم.ساالد الویه ی رویا خیلی خوب 
بود.خوشمممزه بود.بعد از یه کم قدم زدن و حرز زدن و اسممتفاده از محی  تمیز 
اونجا قصمممد رفتن کردیم.از همه خداحافای کردیم و من نشممسممتم پشمممت 

ساعت حدودای یازده بود.ر ست یه دور توی خیابون بزنم و من ُرل. ویا ازم خوا
هم یه دور زدم. برگشممتم سمممتب.خوابب برده بود.بایدم خوابب بگیره.من با 
صدای آهن  رو کم  صد تا.. صت می روندم و اون فق   ش سرعت چهل یا 
کردم و به سمت خونه روندم.امروز روز خوبی بود چون متفاوت بود.تا حاال با 

و داشممته باشممه اینقدر راحت نبودم و یه جورایی لذت یه دختر که حکم زنم ر
نبردم.خیلی خوب بود.به پلد های بسممته ی رویا نگاه کردم.می شممد باهاو 
زندگی کرد!.سمماعت دوازده و نیم بود که رسممیدیم.ریموت رو زدم و به جایگاه 
چهل و سه نگاه کردم.بازم خالی بود.پوزخندی روی ل*ب*م نشست.مثال می 

ون بده که اون جوری قیچی کرد و خیلی اریف ماشین رو خواست خودی نش
ندو  یال شمممدم و بل یدارو کنم؟.بیی پارک کردم.ب ماشممین رو  پارک کرد؟.
که ب*غ*لم  مد.همونطور  مانتوی تنب خیلی بهب میو ثل پرکاه بود.. کردم.م
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بود با پا در ماشممین رو بسممتم و به سمممت آسممانسممور رفتم.دکمه ی چهارده رو 
سور که  سان شردم.آ شدم و در رو با هزار بدبیتی باز کردم و رفتم ف ساد پیاده  وای

یت  تاق رو در پیب گرفتم و روی ت مو روشمممن بود.راه ا یه ال خل.  دا
گذاشتمب.شال رو از سرو دراوردم و کب موو رو باز کردم.عینکب رو هم 
دراوردم و روی میز گذاشممتم.خودمم لباسممهام رو عوض کردم.یه لیوان شممیر 

پنج دقیقه مسممواک زدم و رفتم توی اتاق.حس می کردم داره خوردم و بعد از 
 توی مانتو خفه میشه.دکمه هاو رو باز 

گاه  که تنب بود ن جذبی  تاپ  به  مانتو رو از تنب دراوردم. کردم و  آروم آروم 
عا احسممماسممی بهب  نه هیک!واق نه تحریکی  نداشممتم. کردم. هیک حسممی 

که مانتوو رو هم دراوردم نداشتم.بیییال شلوارو شدم و دراز کشیدم.همین 
خیلی بود!.به سممقف خیره شممدم و کلی فکر کردم.هنوز هم ته ته دلم بهب بی 
اعتماد بودم.حتی با اینکه این یه سال یه خطای کوچید هم ازو ندیده بودم و 
شکی قانونی رو آتیب زد باز هم بهب بی  شم خودم اون کاغذهای پز جلوی چ

های امر اه  ماد بودم.حتی توی لح یه حس اعت که خوو خوو بودم  وز 
آزاردهنده توی قل*ب*م بود به اسممم بی اعتمادی!.اینکه هنوز فکر می کردم یه 
صد داره من رو بازی بده و به هدفب برسه!.ولی حقیقت  سرشه و ق شه توی  نق
ستم تا چند روز  ستم انکار کنم.فعال می خوا شمهاو رو هم نمی تون عمق چ

سم شنا شتر ب  ب بعد نتیجه گیری کنم.امروز بین تعریفباهاو مدارا کنم تا بی
هاو با طهورا و روناک شممنیدم که گفت ارمیا خیلی خیلی ملروره و همه تائید 
کردن.شماید ملرور بودم ولی نه خیلی!من بیشمتر کم حرز بودم تا ملرور!.کال 
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از همون بچگی هم پرحرز نبودم،درست مثل مامان و بابام.اونا هم اصال اهل 
 پرحرفی نبودن.

فردا هم تعطیل بود.مثل اینکه همه چیز دسممت به دسممت هم داده بودن تا من 
بیشتر کنار رویا باشم و بشناسمب! می خواستم همه چیز زندگی او رو بریزه 
رو دایره!.ولی نمی تونسممتم یهویی وارد ماجرا بشممم و مجبورم آروم آروم همه 

مدارا می کردم ولی برای ا هاو  با یه چیز رو جلو ببرم.من فق   ون بیشممتر از 
سی بهب  شت.من هنوز هیک ح ست دا شاید من رو دو ساده بود چون  مدارای 
نداشممتم،ولی شمماید کم کم بتونم دوسممتب داشممته باشممم و زندگی روی هوام 

 رو،عادی کنم!
 من فق  دنبال یه آرامب و زندگی آروم و معمولی بودم!همین....

*** 
بود.دیشب تا خود ساعت دو به ساعت روی میز نگاه کردم.ساعت یازده و نیم 

داشممتم فکر می کردم.به این نتیجه رسممیدم فعال مدارا کنم چون به نفف خودمم 
شیدم و به ب*غ*ل  سی ک سا سته بودم!.یه خمیازه ا سکوت خ بود.خودمم از 
باس راحتی  یه ل یه دوو گرفتم. یا نبود.رفتم حموم و  گاه کردم.رو دسممتم ن

ا جدیت داشت توی آشلزخونه کار می پوشیدم.رفتم بیرون و رویا رو دیدم که ب
کرد.البته بعید می دونستم رویا باشه.موهاو مشکی مشکی بود.اونقدر که من 
دیشممب یادمه موهاو زیتونی بود.شممونه باال انداختم.یه لحاه،برای یه لحاه 
یا هم  حس کردم معتمدیه)پگاه(.آخه تیلًا خیلی شممبیه او بود ولی خوب رو

شت.بی خیال شت ُغرُغر می کرد.دیگه  همین تیو رو دا شلزخونه.دا رفتم تو آ
 مطم ن شدم رویاست.
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َاه نکبت!.حاال می میری غذای خارق العاده درست نکنی؟آخه روانی تو چی -
ست می کنی؟خوبه نمی  از ایتالیا می دونی که داری چرت و پرت ایتالیایی در

چیکار تونم اسمممب رو هم تلفظ کنم!.کوفت بیوره ارمیا..نه ای خدا.به اون 
شنوه دارم با  شه و ب سرم با شت  ستی نمرد انقدر خوابید؟..حاال خوبه پ دارم؟را
خودم حرز می زنم..حتما میگه روانی خل و چل این کیه من باهاو مزدوج 
شممدم؟..دلب هم بیواد!.واال دختر خوشممگل پنجه طال.از هر انگشممتم هزارتا 

هان رو هم بگرده نمی تونه عین من رو  کل ج باره!. با اون هنر می تازه  نه! یدا ک پ
مدارا کنم و بسمممازم و  هاو  با که می تونم  اخالق خووووبب فق  خودمم 
به من  قه! جهنم  بدقل یه کم  قه؟فق   بداخال جاو  خدا ک نده  بسمموزم.ولی ب

 چه؟..ولی خدایی فکر کن بشنوه دارم چی میگم!..حتما میگه روانیم!
صبحی شده بود اول  ستم جلوی بعد خودو ریز ریز خندید.واقعا روانی  .نتون

شاید باز هم حرز  ست.موندم  ش خنده ام رو بگیرم و لبیندی روی ل*ب*م ن
 بزنه..که انتاارم زیاد طول نکشید.

َاه...ای خدا..این همه پیتم آخرو زده مقداری گل پر که چاشممنی اصمملیه -
ا افه کنید.من به گل پر حساسیت دارم.درک!همینم بسه!.این غذا شبیه هرچی 

ست اال غذای  ایتالیایی!.مگه گاون؟فق  کم مونده بگه مقداری علف ا افه ه
کنین.شممانس منه!بین این همه غذای خوب باید این یکی چمن پلو رو درسمت 

 کنم.
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شمزه  سید رو عقب زد و ادامه داد:خو شونه او می ر موهایی که تا پائین تر از 
 اسممت ولی!.دلم برای با خود حرز زنی تن  شممده بود.یادو بییر وقتی توی

 خونه دانشجویی بودیم یه سری جرات به من افتاد!آخی!
شده بود.منم یهو گفتم:خب جراته  شید.هنوز هم متوجه ی من ن برنج رو آب ک

 چی بود؟
گفت:این که تا یه هفته با هیک کس توی خونه حرز نزنم و بلند بلند با خودم 

 حرز بزنم و روزی نیم ساعت جلوی آینه برای خودم شکلد درارم.
 ز همون موقف دیوانه شدی!پس ا-
 آره فکمم-

 یهو برگشت و با دیدن من جا خورد.بعد با حرص گفت:تو از کی اینجایی؟
 از اونجایی که شرود کردی با خودت حرز بزنی!-

 با حرص برگشت.با موهای مشکی خیلی خیلی قشن  تر شده بود.
 صبخ بییر!-

 برگشت سمتم و گفت:صبخ بییر.خوبی؟
 برای کم ریزی بود گفتم:فکر کنم تو بهتری!با لبیند که بیشتر 

 چای رو گذاشت رو به روم و گفت:تا چشت درآد!پنیر می خوای یا کید؟
 متعجب گفتم:کید پیتی؟

 با خنده چشمد زد و گفت:دیگه دیگه!
 امروز بیب فعال شدی ها...-

نامرد...من خیلی  همونطور که کید رو از توی ییچال در می آورد گفت:ای 
 درست می کردم.وقتا کید 
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این رو دیگه راسممت می گفت.برای خودشممم چای رییت و نشممسممت.کیکب 
خوشمزه بود.درکل میشه گفت دست پیتب خوب بود.گفتم:کی رفتی موهات 

 رو رن  کردی؟
صممبخ.هم ابروهام رو درسممت کردم هم موهام رو رن  کردم.)ابروهاو رو -

 باال پائین کرد(ابروهام خوبه؟
 به نارم.سری به نشانه ی مثبت تکون دادم.از سری قبلی بهتر بود 

 برنامه ای واسه امشب داری؟-
 نگاهب کردم:نه!

 بریم بیرون؟-
 تکه ی آخر کید رو خوردم  و گفتم:واسه چی؟

 فنجونها رو برداشت و گفت:چون یه ساله نرفتیم جایی!
پای  کارو کنم؟.رفتم بیرون.نشممسممتم  خب چ حت شمممد. نارا حس کردم 

داشممت.این دو روز از بس با رویا بودم دیگه حوصممله ام تلویزیون.ولی فایده ن
سر می رفت تنهایی.بهب نگاه کردم.با اخم داشت دو تا فنجون رو می شست. 
کاو همون موقف به حرز می آوردمب.حاال یه ساعت گذشته و من فق  دارم 
ستم.من  شای فوتبال ه شلول تما شمی..مثال م اون رو نگاه می کنم،البته زیرچ

ستندو تکراری از برنامه  سفانه م شتم که متا ست دا ستند دو های تلویزیونی م
بود و مجبور شممدم بزنم فوتبال.سمماعت ید بود.دقیقا مثل قبلنا شممده بود.من 
غذا رو روی میز  های خودو. کار های خودم و اونم سممرگرم  کار سممرگرم 
ناهارخوری ده نفری توی هال چید.که این یعنی پاشممو غذا آماده اسممت.رفتم 
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اونم دوغ رو اورد و نشممسممت.تا غذا رو دیدم،خنده ام گرفت.چی نشممسممتم و 
بود؟انگارهر چی دسممتب رسممیده بود توو رییته بود.یه قاشممق خوردم.حتی 
نمی دونسممتم با نون می خورنب یا خالی؟بد نبود. یعنی خوشمممزه بود ولی نه 
خیلی!.خودو که با اشتها می خورد.فکر کنم به دلیل این بود که حرص زیادی 

 ه بود. خورد
ست ولی  ست به روی خودو نیاره و بگه برام مهم نی هر چقدر هم که می خوا
از مدل غذا خوردنب مشیص بود! خودو به طهورا گفته بود که وقتی حرصی 
میشممم زیاد می خورم.خدایی از تعریف های دیروزشممون با همدیگه کلی چیز 

 !(دست گیرم شد.)اسم این کار فالگوشی نیست.جمف آوری اطالعاته
یا همه ی دیس رو  یه بشممقاب خوردم و رو با تعجب نگاهب کردم.من فق  
شه ده کیلو ا افه کنه!.یه لیوان  صی ب خالی کرده بود.فکر کنم اگه یه هفته حر
دوغ خوردم اون سممریف مثل فرفره سممفره رو جمف کرد و ارفها رو شممسممت.منم 

فیلم  سمترفتم بشمینم روی مبل که دیدم چشممب دنباله کنترله.حتما می خوا
ببینه.زودتر از اون نشستم و کنترل رو برداشتم و زدم شبکه چهار!.بین اون همه 
شمبکه،شمبکه ی چهار رو زدم.سمینرانی یه روحانی توی مسمجد بود در مورد 
اخالق نیکو و شایسته و چند تا از این اعمال مذهبی که هیک کدومشون رو بلد 

ل یدم.خودمم حوصمم مه رو نبودم. حتی اسمممشممون رو نمی فهم ه ی این برنا
سرو رو  ساعت کرد و  شتم نگاه می کردم. یه نگاه به  شتم.ولی از لجب دا ندا

 زد به دسته ی مبل.خنده ام گرفت به اون اخمهاو.
 دیگه تحملب سر اومد.گفت:کنترل رو بده!
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خودم رو زدم به نشممنیدن.با اخم گفت:کنترل رو بده،مرد مومن!حاال واسممه من 
 سینرانی میبینه.

 کردم و گفتم:دارم می بینم. نگاهب
 بده کنترل رو.-
 نمیدم.-
 نمیدی دیگه؟-
 نه!-
 حرز آخرته؟-
 حرز اول و آخرمه!-
 باشه خودت خواستی!-

موندم می خواد چیکار کنه.به سمممتم حمله کرد که چون انتاارو رو نداشممتم 
شت.اون  ستم بگیره ولی فایده ندا سعی کرد کنترل رو از د افتاد تو ب*غ*لم و 

می خورد و من از ته دل می خندیدم.کنترل رو مدام از این دستم به اون حرص 
 دستم می دادم.با حرص گفت:نمیدی دیگه،نه؟

 چشمد زدم:کمتر حرص بیور،چاق میشی!
شه  شت از  ری شیدن.خدایی دا شرود کرد موهام رو ک حاال که دید فایده نداره 

م موهاو رو درشممون میاورد.اول قلقلکب دادم که دیدم قلقلکی نیسمممت.من
شده بود  سرت  صورتب  شمهام. شد توی چ شید و خیره  شیدم.جیغ ک گرفتم ک
ولی طبق معمول مقاوم بود و کم نمی آورد.حس می کردم االناس که موهام رو 

 بکنه!
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 ارمیا بزن مییوام فیلم ببینم.-
 نوچ!-
 موهاتو می کنم ها...-
 منم همین طور!-

کنده شدن بودن که آیفون به صدا اصال کوتاه نمی اومدیم.موهای رویا درحال 
دراومد.دوتامون هل شممدیم و اون از ب*غ*ل من افتاد.تا بلند شممدم کنترل رو 
برداشت.آیفون رو تا برداشتم دیدم کسی نیست.کلی حرصی شدم.موهام درد 
می کرد.به دستم نگاه کردم.نصف موهاو رو کنده بودم.موها رو انداختم توی 

ه نگاهی کردیم و زدیم زیر خنده!.منم رفتم سممطل زباله و نشممسممتم.به همدیگ
کنارو روی راحتی نشممسممتم و دوتایی مشمملول دیدن فیلم ترسممناک آمریکایی 
شب که همه ی چراغها خاموو  شدیم.فیلم آمریکایی اهر حال نمی داد.باید 
سرتی که رویا از قبل رزرو کرده  شدن فیلم می دیدی.بعد از فیلم رفتیم کن می 

ید عسممگ نداده بود.کنسممرت حم حاال هیچی ازو گوو  تا  که  ری بود.من 
سبتا  ستیم.یه مانتوی ن ش شناختب.ردیف هفت ن بودم.ولی مثل اینکه رویا می 
شیده  شال همرن  مانتوو هم پو شلوار دملای لی.یه  شیده بود با  بلند نیلی پو
بود.موهای مشممکی او رو هم کج انداخته بود.عینکب رو هم زده بود.خیلی 

تر و ملرور تر به نار می اومد.یه عیند مشممکی بود که  بهب می اومد.بانمد
حاشممیه ی دسممته او بنفب بود..خواننده نسممبتا کوتاه بود و صممداو کمی تو 
سفت و  ست بیورتم.مثل اینکه َفِن  دماغی بود.تا اینا رو به رویا گفتم می خوا
شن  مییوند.با اینکه خیلی  صداو تودماغی بود ولی ق سیتب بود.با اینکه 

د اومده بودم ایران،جز چندتا آهن ،همه ی آهن  هایی که گوو می وقت بو
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شید و باهاو می  ست می زد و هو می ک دادم خارجی بودن.رویا همراه بقیه د
خوند.من مثل یه بت به بقیه نگاه می کردم.نوجوون که بودم و کنسممرت که می 

شگاه دیگه نرفتم کن شیطونی می کردم.ولی از وقتی رفتم دان رت. سرفتم خیلی 
 حالشو نداشتم.رویا نگاهی به من کرد و گفت:چیه مستر میرغضب؟

 نگاهی بهب کردم و گفتم:مثل تو خوبه کنسرت رو گذاشتی روی سرت؟
 کنسرت همینه.فرهنگب همینه!حاال تو هم بیا با هم هو بکشیم.-
 امکان نداره!-
 ارمیا تو رو خدا....-

تداعی خاطر ات یه کم هو بکشممم و سممری تکون دادم.بدمم نمی اومد برای 
شعر رو بلد نبودم.مثل اینکه رویا فهمید و یه کم از شعر  شیطونی کنم ولی من 
ندن همراهیب  یدن و خو با هو کشمم تایی دسمممت زدم و  فت و دو رو برام گ
کردیم.واقعا خوو گذشممت و تجربه ی خوبی بود.حق با رویا بود.روی سممر 

سرت جزو فرهن  بود!.بعدو یه آب زرشد ز شتن کن شین گذا سوار ما دیم و 
 شدیم.

 ارمیا تو چی گوو می دی؟-
 خارجی..-
 یکی بزار ببینم.-
 بلدی ترجمه اشون رو؟-
 نه فق  تو بلدی! -

 خندیدم و گذاشتم.
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Take a breath, take it deep” 
Calm yourself, he says to me 

If you play, you play for keeps 
Take a gun, and count to three 

I’m sweating now, moving slowly 
 No time to think, my turn to go 

And you can see my heart beating  
You can see it through my chest 

And I’m terrified but I’m not leaving 
Know that I must pass this test 

So just pull the trigger 
 بکب عمیق نفس یه بکب، نفس"

 کن آروم رو خودت گفت من به اون
 بودنه برای کنی می بازی اگه

 بشمار سه تا و بگیر رو تفن 
 .شده آروم حرکاتم و ریزم می عرق من

 برم که منه نوبت نیست، کردن فکر برای وقتی
 تله می من قلب که ببینی تونی می تو و

 ببینی ام سینه درون از رو اون تونی می تو
 کنم نمی ترک ولی ترسیدم من که
 یلی قشن  بود!خ-
 یکی از آهنگهای موردعالقه ام بود.-
 با یه پیاده روی چه جوری؟-
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 می خوام برم بیوابم. فردا من باید برم مطب!-
 خندید و ابرو باال داد و گفت:فردا دوشنبه است.من بیکارم...

 پس نمی ریم.-
ارمیا..اذیت نکن دیگه!می دونم که خودت هم دوسممت داری!تازه هنوز غذا -

 یوردیم.هم ن
پیاده شدیم.دستم رو گرفت.حس می کنم این حرکتب صرفا جزو اخالق های 
دخترونه اشممه.این حس خودخواهی و مالکیت دخترونه او برام نشممان چیزی 

 جز عالقه می تونست باشه؟..چرا نمی تونستم باورو کنم؟
 ارمیا...-
 بله؟-
 چند سالته؟-
 یعنی تو نمی دونی؟-
 نه!-

که زیرچشمممی  حاال همونطور  تا  که می دونم  با این گاهب می کردم گفتم: ن
شممونصممدبار شممناسممنامه ی خودت رو که اسممم من توشممه رو خوندی ولی 

 میگم..سی سالمه!
می دونی وقتی دم دانشمگاه با ماشمین جلومو گرفتی چرا بهت گفتم کسمی به -

 من گواهینامه داده که نوه ی اونیه که به تو داده؟
بیند محوی روی ل*ب*م نشممسممت و گفتم:طبق یه کم فکر کردم.یادم اومد.ل

 معمول کرم ریزی!
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نداختم.گفتم  تاریکی ا فت:نییر!.تیر در  عد گ بازوم.ب با حرص یکی زد توی 
 شاید سی و چهارسالت باشه!

 متعجب گفتم:انقدر پیر می زنم؟
صال همون کرمی که تو - ست و هفت می زدی!.میگم که!.ا نه نه..!حدودای بی

 .گفتی رو خواستم بریزم
 خندیدم.حرصی که می شد بیشتر با نمد می شد.

 ارمیا..من اصال نمی بینم با پدرومادرت حرز بزنی و احوالی بلرسی ازشون!-
ته  قا...هر هف فا گاهی کردم و گفتم:چرا ات بازی می کردن ن که  هایی  چه  به ب

 باهاشون حرز می زنم.
 خیلی دوستشون داری؟-

صمموال من هیک کس رو خیلی وایسممادم.نگاهی به چشمممهاو کردم و گفتم:ا
سی رو خیلی  ست دارم ولی نه خیلی...هنوز ک ست ندارم.پدرومادرم رو دو دو

 دوست نداشتم.
انتاار داشممتم بلرسممه پس من چی؟..ولی نلرسممید.یه کم غیرمنتاره بود،تقریبا 
همه ی حرکاتب!.مثال توی ذهنم نمی گنجید همچین دختر ملرور و لج بازی 

 با خودو حرز بزنه!
 ر من رو می شناسی؟چقد-

 با خنده گفتم:دو روز!
 یه چشم غره رفت و یکی زد توی بازوم.گفت:ارمیا،جدی بگو!

قدر من رو نزن دختر،می زنم آو و الشمممت می کنم.هنوز دو روزه دارم - ان
 اخالق هات رو می بینم.خب،به نارم... نه ولب کن رویا بعدا بهت می گم.
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 کوفت بگیری!-
 ی شناسی؟خودت چی؟چقدر من رو م-

فه و خوو تیو.البته  یا یه کم فکر کرد و گفت:یه آدم ملرور،به نارم خوو ق
فه چون چشمممهات رو دوسمممت دارم اونم چون رن  چشمممهای  یا خوو ق
گه بیوای می تونی  ته ا که الب قت خشمم حالن.اخال با هات خیلی  مه!.مو خود
شی!.زیاد حرز نمی زنی!.بدُانقی!.من نمی فهمم تو که  خیلی خوو اخالق با

 انقدر جون دوستی،چرا غذاها رو 
شون نکنم همونجور یخ می خوری!.خوو  سرد می خوری؟یعنی اگه من گرم
پوشممی،البته من اون کت مشممکی رو خیلی دوسمممت دارم که جیبهاو نوک 
مدادیه..این اخالقت که خیلی به دندونات می رسممی خیلی لوسممه!.در کل آدم 

ستی!.یه چیز هم بگم که اخم ستی،بد نی شتناک  محکمی ه می کنی خیلی وح
 میشی!

 خواستم چیزی بگم که سریف گفت:هنوز نگفتی چقدر حقوق می گیری؟
پوزخند حرص دراری زدم و گفتم:هیک وقت از یه دندونلزشمممد نلرس چقدر 

 درآمد داری؟!
هاو توی هم بود دسممتب رو  که اخم  یا  به رو بدون توجه  یدم. یه حوض د

ش سمت اون حوض.فواره هاو خیلی ق ن .مثل اینکه رویا هم خیلی کشوندم 
سمت خند بود. به  ستیم.هوای اون ق ش شب اومد.دوتایی لبه ی حوض ن خو
بی  خدایی محی  خو حال بودن. قدر خوشممم که چ گاه می کردم  مردم ن
داشت.دستهام رو از هم باز کردم و یه نفس عمیق کشیدم.یه لحاه حس کردم 
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شتم.رویا ت شدم و برگ شاالپ افتاد تو آب.بلند  بود.  وی حوض افتادهیه چیزی 
یا رو هل دادم تو آب.چند نفری  فکر کنم وقتی دسممتهام رو از هم باز کردم رو
یا سممرو رو از آب بیرون  داشممتن می خندیدن و منم همراهیشممون کردم.رو
اورد.مثل یه مار زخمی بود و می تونسمممت در آِن واحد همه رو بکشمممه!.رفتم 

 توی صورتب پیب می شد.کمکب.حاال خوبه آرایب نمیکنه.وگرنه آرایشب 
 ارمیا می کشمت!-
 کم حرص بیور!-
 روانی اون چه و ف نفس کشیدنه؟-

خندیدم.با اون لباسهای سرتاسر خیس مثل پنگوئن راه می رفت.البته یه کم که 
سعی کرد بهتر راه بره.از تمام هیکلب آب می چکید.حاال که لباس  جلو رفتیم 

 ی شد.واقعا خوو تیو بود!به تنب چسبیده بود،ارافت هیکلب مشیص م
 برات بد نشد..االن خنکی نه؟-
 کوفت ارمیا..کوفت!-

 بهب حق می دادم حرص بیوره.نکنه از شدت حرص  عف کنه بمیره؟
این که مردم نگاهب می کردن و می خندیدن بدتر بود!.همب به من چشم غره 
 می رفت.خوبه لوس نبود بزنه زیر گریه.از دخترهای لوس و شممکننده خوشممم

 نمی اومد.رویا قوی بود،اینو حس می کردم..
سوار ماشین شد.منم نشستم.گرسنه ام بود.یه اسند فروشی گوشه ی خیابون 
دیدم.پیاده شدم و رفتم سمت اسند فروشی.ندیده می تونستم میزان ذوق رویا 
رو بسممنجم.چهارتا اسممند مکعبی سممفارو دادم.نگاهم روی نوشممابه ها و 
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.من نمی تونسممتم نوشممابه بیورم.حسمماب کردم و دلسممترهای خوو رن  افتاد
 رفتم سمت ماشین. در رو باز کردم که رویا با ذوق گفت:وای مرسی ارمیا.

فکر کنم کینه ای هم نبود.سریف پالستید رو گرفت و به اسند گاز زد.یه دونه 
هم به من داد.خوشمزه بودن. یهو با ذوق بیشتر،گونه ام رو ب*و*سید.متعجب 

سمتب  شتم  شابه خریدم؟ متعجب برگ ستب دیدم.من کی نو شابه د که یه نو
 موندم.یه کم فکر کردم.

 آقا میلفات می خواین؟-"
 حواسم بهب نبود گفتم:آره بزن."

ست!.حاال  سرت کرده ا سیب زمینی  وای من فکر کردم مناورو از میلفات 
به می  ندونلزشمممد چطوری نوشممما یه د یا رو شممماد کردم.ولی  به دل رو خو

حق با رویا بود.من توی مسممائل مربوس به دندون خیلی لوس خوره؟!.شمماید 
 بودم. ولی به نار خودم لوسی نبود،اسمب احتیاس و مراقبت بود!

اسنکم تموم شده بود.به رویا نگاه کردم.دهنم باز مونده بود.هر سه تا اسند رو 
خورده بود.تازه داشممت نوشممابه ی بعدی رو باز می کرد.فکر کنم نوشممابه ی 

 ته کشیده بود!.با خنده گفت:نوشابه می خوری؟بدنب)!( 
 نه!-

دور ل*ب*و کامال ُسسی شده بود.همه رو خورد.همه رو!.من چون قبال شام 
نمی خوردم کال شممام مفصممل یا زیادی نمی خوردم.واقعا چطور اون همه رو 

 خورد؟فکر کنم چون زیادی حرص خورده بود!.
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شممت و یه دسممتمال سمممتب شممیشممه رو پائین داد و پالسممتید رو انداخت.برگ
 گرفتم.دستمال رو گرفت.گفتم:رویا خوبی؟

 خندید و گفت:خیلی چسبید!.دمت گرم دکتر!
شن کرد و یه آهن  رپ  شن کردم.پیب رو رو شین رو رو سری تکون دادم.ما

 خارجی گذاشت.
 ارمیا-
 بله؟-
ندگیه؟خوابمون گرفت آخه!.حیف این آهن  نیسمممت و - این چه و ممف ران

 سرعت چهل؟
 گفتم:نییر!.سرعت قانونی و مطم نه چهله!جدی 

که  ادامو دراورد.متنفر بودم کسممی ادام رو دراره.خواسممتم چیزی بهب بگم 
 گفت:من بشینم؟

بازی  باره روانی  ته بودم و هم دلم می خواسمممت دو مد.هم خسمم بدمم نمیو
دراره.مثل اینکه خوشممم اومده بود. موافقت کردم و با ذوق نشممسممت.آینه ها رو 

 و گفت:امشب بیشتر از کوپنت خوب شدی ارمیا. تنایم کرد
لبیندی زدم.صدای آهن  رو تا آخر زیاد کرد.شیشه ها رو پائین داد.دستی رو 
کشممید و ماشممین باسممرعت از جا بلند شممد.یا خدا...رویا چرا انقدر بی پروا 
بود؟سریف از ماشینها الیی می کشید و اجازه ی سبقت نمی داد. یه پراید پشت 

ستم بگم سرمون بود .مدام بوق و چراغ می زد ولی رویا بهب راه نمی داد.خوا
راه بده که دیدم یه کم فرمونب رو به سمممت راسمممت چرخوند.پرایدی اومد 

 کنارمون.یه پسره بود که شدیدا عصبانی بود.
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 تازه ماشین خریدی جوگیر؟-
 نگاهی بهب کرد و گفت:ریز می بینمت جوجه!

 گفت:مال این حرز ها نیستی!پسره دستی توی هوا تکون داد و 
 خودت خواستی !-

یه چراغ به ماشممین جلویی زد.ماشممینه کنار رفت. با سممرعت سممبقت گرفت و 
دوباره جلوی پرایده رو گرفت.اون از هر وری می رفت نمی تونسممت سممبقت 
شت بچه  شینها هم که یه م سدود کرد.بقیه ی ما بگیره..رویا همه ی راه ها رو م

یکردن.من اونجا حکم بیننده رو داشممتم.پرایده بیییال بودن باهاو همکاری م
شممد و از فرعی رفت.یهو رویا زد روی ترمز و سممرعتب رو کم کرد.برگشممتم و 

 گفتم:چته؟
 میدون رو دور زد و گفت:دوربین بود!

یه آهن  راک آمریکایی  نده بود.آهن  ها رو جلو زد و  نه مثل اینکه واقعا ران
دا بود.من واقعا اهل این کارها نبودم.ماشینها گذاشت.خدایی رویا هم فازو ُج 

که رد می شمممدن یه آفرین یا دسمممت مریزاد می گفتن.خدایی غیرتم ُگل نمی 
کرد.واقعا هیک حسممی نداشممتم وقتی بهب تیکه می انداختن.شممماید بیاطر 
که توو بزرا شمممده بودم.من هیک غیرتی روی هیک کس  محیطی بود 

 که بیوام روو غیرت  نداشتم.البته کسی توی زندگیم نبود
ستی به پژوو  شدم.یه د شد.پیاده  شم.ریموت رو زد و در پارکین  باز  شته با دا

 کشید و باهم وارد آسانسور شدیم.
 خیلی خوابت میاد،نه؟-
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 نگاهب کردم و گفتم:آره...
 خوبه صبخ ساعت هفت بیدار نشدی!تا لن  اهر خواب بودی!-
ساعت چهار بعدازاهر- می خوابیدم.این دو روز خیلی  من روزهای تعطیل تا 

 سحر خیز بودم!
 لبیندی زد که نگاهم به عینکب افتاد.سریف گفتم:چشمهات  عیفه؟

 در آسانسور رو باز کرد و گفت:نه،ِفِرمه!
در رو باز کردم و وارد شممدیم.سممریف به سمممت کولر هجوم بردم و روشممنب 

 باسممهام روعوضکردم.کولر گازی هم چیز خیلی خوبی بودا..رفتم تو اتاقم و ل
کردم.رفتم بیرون.یه لیوان شیر خوردم و یه کم موندم و بعد رفتم مسواک زدم.یه 
یا با لباسممهای راحتی  لحاه حس کردم یکی داره می خنده.برگشممتم دیدم رو
اومد و مسواک به دست داشت به من می خندید.نمی دونستم داره به چی می 

سواک زدنم ضول نبودم،م صوال چون زیاد ف شب دقیقه طول  خنده.ا که حدود 
می کشممید،تموم شممد.رفتم توی اتاق و آبانور رو خاموو کردم.نمی دونم چرا 
مال  ندگی نر به همون ز ید می خواسمممتم  یدم؟.شممما پیب اون می خواب
برسممم.چشمممهام رو بسممتم که اونم اومد.مالفه رو روی خودو کشممید و 

 گفت:ارمیا...
 همونجور مست خواب گفتم:ها؟

 حرز بزن.-
 .بیواب-
 نیواب من خوابم نمیاد.-
 حرز نزن رویا..من فردا ساعت دوازده و نیم شب میام.-
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 مجبوری آخه؟به خودت مرخصی بده!-
 فعال بیواب تا بعد.-
 من حوصله ام سر میره.-
 همب بزن سر نره.-
 مالقه ندارم.-
 من می خوام بیوابم.-

 با جیغ گفت:ارمیا.
سمتب.یه نگاه بهم کرد.نه ا شتم  شبا حرص برگ ر ین اخم ما تاثیری روی این ب

ستم  شمهام رو ب شیدم و ب*غ*لب کردم.چ سمت خودم ک ستب رو به  نداره.د
شد و توی یه عالمی بین خواب و بیداری بودم  شمهام گرم  تا بیوابم.کم کم چ
که دسممتهای سممردو رو ال به الی موهام حس کردم.با دکمه های تزئینی تی 

ست شت کرد توی للم.د شید و  شرتم ور رفت. انگ صورتم ک به همه ی اجزای 
زمزمه وار در مورد هر کدومشممون نار داد.هیک کدوم رو نفهمیدم اال یه جمله 

 او رو"این میرغضب رو چه به چال گونه!"
حق داشت.من چال گونه نداشتم و به دردم هم نمی خورد.فق  این میرغضب 

 چیه افتاده سر زبونب؟
*** 

شدم ساعت شب بود.خسته به رویا نگاه  صبخ که با صدای آالرم گوشیم بیدار
کردم.توی آغوشم از سرما جمف شده بود.همینه دیگه!کولر رو که می زارم روی 
درجه ی خیلی کم همین میشه دیگه.واقعا چی می شد منم بیوابم.؟ولی ملت 
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باشمممه برای  ا*ن*ا*ه داشممتن..ممکن بود کسممی که میاد کلی منتار مونده 
اتاقم.یه دوو گرفتم تا خواب از سممرم بلره.لباس نوبت.!بلند  شممدم رفتم توی 

پوشمیدم.یه پیرهن آبی و شملوار جین نوک مدادی.از توی ییچال از اون کیکی 
سمت مطب. وااای  شتم.رفتم  سوئیچم رو بردا ست کرده بود خوردم و  که در

 چقدر شلوغه اینجا.!
*** 

شنبه ها ست.از دو شربت خند می خوا شدید.!دلم یه لیوان  سته بودم  نفر مت خ
بودم.رفتم سمت خونه. بعد از نیم ساعت رسیدم.ماشین رو پارک کردم و پیاده 
ستم بود.نه که بگم بیاطر رویا خریدمب،نه!دختر  شات گل رز هم د شدم.یه 
کوچیکی که ازم خواست بیرمب خیلی مالوم به نار می اومد و دلم سوخت 

شیدم و در ر سمت خونه و کلید رو بیرون ک  و باز کردم.خونهو خریدمب. رفتم 
 تارید بود.

 رویا...-
هیک صممدایی نیومد.با خودم گفتم:اون بدبیت هم خوابیده.سمماعت دوازده و 

 نیمه!
شد.از دیدن اون آدما تعجب کردم.هم  شن  شید و المو ها رو یهو یکی جیغ ک

 متعجب هم شگفت زده! رویا با 
ستم گ سمتم اومد و گل رو از د سفیدو به  سی دخترونه ی  و  رفتلباس مجل

 گفت:تولدت مبارک!
 تازه یادم اومد امروز پونزدهم جوالی،تولدمه.
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دسممتم رو کشممید و به سمممت بقیه برد.واقعا تعجب کرده بودم و میشممه گفت 
شستم  خوشحال.خیلی وقت بود تولد نرفته بودم و کسی برام تولد نگرفته بود.ن

شته بودن و اطرافب پر از بادکند و فر سهیل  فره بود.روی مبل دو نفره  که گذا
سینا و رامتین و طهورا.طهورا امروز بچه او رو آورده بود.یه  و الهام و روناک و 
پارک نیوورده بودو.دخترو خیلی  ته بودیم  هه بود. وقتی رف ما دختر پنج 
ست می زدن و تولدت مبارک می خوندن. جالبی کار اونجا  شن  بود.همه د ق

صدا بودن و فکر کنم اونا ه ست.تینا بود که همه هم  شون یه تولد می خوا م دل
با کید اومد جلو.کید دایره  یا  با ریتم می ر*ق*صممید.همه کنار رفتن و رو
شممکل بود و مشممیص بود خود رویا درسممتب کرده. کید رو که گذاشممت 

 متعجب به خ  خطی های شکالتی روی کید نگاه کردم.اینا چی بودن؟
 همه ساکت شدن و سینا پرسید:اینا چیه؟

یا سممری  تکون داد و با خنده به خالقیتب نگاه کرد و گفت:راسممتب ارمیا رو
متولد جوالی یا همون تیر بود. نماد ماه تیر یه خرچن  بود و منم..نقاشیم زیاد 

 خوب نبود و این مثال خرچنگه!
 سهیل با خنده گفت:ماشاالله استعدادت خدادادیه!

با عذرخواهی الهام یه چشممم غره بهب رفت و رویا  ممب  رو روشممن کرد.منم 
رفتم که لباسممهام رو عوض کنم. واقعا سمموپرایز شممده بودم.یه شمملوار اسمملرت 
پوشممیدم و یه تی شممرت بادمجونی.رفتم بیرون و به اصممرار همه رویا رو توی 
یه کاله بوقی سممرم  نا  بل،تی تا نشممسممتم روی م ر*ق*ص همراهی کردم.

با ر*ق*ص و هزار اد فت و  چاقو رو گر نا  یدن.تی ند مه خ ا برام گذاشمممت.ه



 455 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

اوردو.به اشاره ی خودم،رویا کنارم نشست.لباسب خیلی بهب میومد.عیند 
شیدن.آرزو  ستم که همه هو ک شمهام رو ب نزده بود و موهاو رو فر کرده بود.چ
کردم.خدایا من رو به آرامشمی که می خوام برسمون.زندگی ای که دنبالشمم!.یه 

 نباشه!آرزوی دیگه،حقیقتی که توی چشمهای رویا می بینم غل  
چشمممهام رو باز کردم که رویا دسممت گذاشممت روی دسممتم و دوتایی کید رو 
ست  شبیه گاو بود تا خرچن !.همه د شتر  بریدیم.یه کم به کید دقت کردم. بی
زدن و کید رو بردیم و خوردیم.خیلی خوشمممزه بود.خدایی عجب مراسمممی 

 د.با گوشیبود.ساعت ید و نیم بود و مراسم یا دورهمی ما تازه شرود شده بو
سی هاو یا  شی رو همکال آیفون رویا کلی عکس گرفتیم.بهم گفت که این گو
دانشممجوهای قبلی من براو خریده بودنب.کلی عکس گرفتیم و با شممربت 
آلبالو کید خوردیم.نوبت که به کادوها رسممید من گفتم:بچه ها مگه من بچه 

 ام که برام 
 کادوی تولد گرفتین؟نمی خواد بابا...

 :حاال یکی باید ناز تو رو بکشه!سهیل گفت
 بهب چشم غره رفتم و گفتم:هو جوجه یادت رفته من استاد تو بودما؟!

 بابا تو هم اسکلمون کردی با این استاد بودنت!-
همه خندیدیم و کادوها رو دادن.را ممی نبودم تا این حد زحمت بکشممن.رویا 

 برام یه گوشی خریده بود.
 .این گوشیب مربوس به عهد دقیانوسه!سینا گفت:رویا خیلی لطف کردیا.

رامتین با خنده گفت:میراخ فرهنگی می خواسممت به عنوان عتیقه بزارتب توی 
 موزه ولی ارمیا ندادو!
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بایل  همه خندیدیم.خودمم قبول داشممتم.با این همه پول هیک وقت به فکر مو
شده بود و مامان بر سالم  ست  شیم مال زمانی بود که تازه بی م اجدید نبودم.گو

سی بود! از این  شی که رویا گرفته بود،لم شت!!.گو سن دا خریده بودو.کلی 
سین  مدل جدیدا بود.حتما کلی پول بهب داده بود ولی این ریزسنجیب رو تح

 می کردم.
 مرسی رویا...-

 با لبیند گفت:خواهب می کنم.
شت.چند دقیقه بعد  شنگی دا صورتب نمای ق آرایب کم رن  و ملیحب روی 

دعوتمون کرد.سمماعت سممه و نیم بود و ما تازه می خواسممتیم شممام  رویا به شممام
شام یه  ست کرده بود،غذای مورد عالقه ی من!.بعد  سنجون در شام ف بیوریم.
کم با همدیگه حرز زدیم و ر*ق*صیدیم و ساعت حدودای پنج صبخ بود که 
ست.رفتم  ش شت ارز ها رو می  شکر کردم.رویا دا عزم رفتن کردن.از همه ت

 نم که گفت:خسته ای برو بیواب!که کمکب ک
 نه کمکت می دم.-

با همدیگه ارز ها رو شممسممتیم.البته منم یه لیوان شممکوندم.خواسممتم کمکب 
کنم تا خونه رو مرتب کنه که گفت فردا مرتب می کنه.رفتم توی اتاقم و بعد از 
سهاو رو عوض کرده  شدم.رویا هم لبا سواک زدن راهی اتاق  شیر خوردن و م

 آرایشب رو پاک می کرد.بود و داشت 
 روی تیت نشستم که گفت:از موی فر متنفرم.
 نگاهب کردم و گفتم:خب چرا فرشون کردی؟
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 مرض دارم دیگه!خیر سرم خواستم متفاوت باشم.-
لبیندی روی ل*ب*م نشممسممت.سممیم کارت گوشممیم رو به گوشممی جدیدم 

 انداختم.مشکی بود و خیلی خوو دست بود. 
گذاشممته بودم.دلم نمی اومد پرتب بدم.رویا که گل  گوشممی قبلیم رو توی اتاقم

 سر موهاو رو باز می کرد گفت:
 از کادوم خوشت اومد؟-
 آره..واقعا ریزسنجیت رو تحسین می کنم.-
سهیل خریده - شرتی که الهام و  کلی فکر کردم تا فهمیدم چی برات بگیرم.تی 

 بودن خیلی قشن  بود.
شی ل شن کردم.گو شی رو رو شر اون تائید کردم.گو سی چه حالی می داد.از  م

دکمه ها راحت شده بودم. شماره ی رویا رو نداشتم.ازو گرفتم و سیو کردم به 
اسمممب.گوشممیم خیلی خوب بود.لبیندی به گوشممیم زدم.رویا دراز کشممید و 

 گفت:آبانور رو خاموو می کنی؟
ممنون!.واقعا ممنونم.خیلی خوشممحال شممدم وقتی فهمیدم به فکرم بودی و -

 گرفتی. تولد
 لو تاپم رو که از اتاقم اورده بودم رو بیرون اوردم و روشنب کردم.

 خواهب می کنم.-
یا  یا نه؟!.دیدم که پیام دادن و رو با پیامی دادن  با می خواسممتم ببینم مامان و 

 گفت:چیه؟
 مامان و بابامن....)به انگلیسی(سالم.-

 مامان:سالم عزیزم.تولدت مبارک.
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 ا.بابا:تولدت مبارک ارمی
مرسممی.خوشممحالم کردین.ما هم تا خود االن جشممن داشممتیم.جدا که خیلی -

 خوو گذشت.
 مامان معترض گفت:چرا نمیای اینجا؟من واقعا دلتنگتم.

 حتما میام.راستی مییوام رویا رو نشونتون بدم.همسرم رو.-
 به رویا اشاره کردم.رو به من با لب خوانی گفت:خوبم؟

به و به انگلیسممی خنده ام گرفته بود.نسممتب خیلی  باحال بود.بهب گفتم خو
سالم کرد.مامان و بابا با لبیند جوابب رو دادن.کلی با رویا حرز زدن ومامان 

 گفت:همسرت شبیه خودت ارمیا.
 یه نگاه به همدیگه کردیم و رویا رو به اونا گفت:من خوشگل ترم.

یا  ه با خندمامان و بابا خندیدن.وقتی کلی حرز زدیم خداحافای کردیم و رو
 گفت:شبیه مامانتی؟

 نمی دونم.بگیر بیواب!-
 دوباره شد عین دیشب!-

 دراز کشیدم و آبانور رو خاموو کردم:آخرو که برای تو بد نشد!
 کوفت خودشیفته...ارمیا ما شبیه همدیگه ایم؟-
 تقریبا..چشمهامون شبیه همه!-

 یهو جدی گفت:نکنه تو همون داداو گم شده ی من باشی؟
کردم و خندیدیم.امشممب واقعا خوو گذشممت و من مدیون رویا  بهب نگاهی

سرو رو،روی  شده چون تا  سته  ستم خیلی خ بودم.خیلی مهربون بود!می دون
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بالب گذاشممت خوابید.یه نگاه بهب کردم.واقعا االن سممی و ید سممالمه؟ چه 
زود گذشمممت!نمی تونم اقرار نکنم که یکی از بهترین روزهای تولدم بود چون 

سوپر شه  شدم و خودم رو از یه ماه قبل برای تولدم آماده می کردم همی ایز نمی 
ولی این بار فرق می کرد.انقدر غرق کار بودم که نفهمیدم.یه نگاه بهب کردم.با 
موهای فر بانمد شده بود. توی ب*غ*لم گرفتمب و پیشونیم رو روی پیشونی 

 او گذاشتم.
*** 

؟متعجب یه نگاه به اطرافم به سمماعت نگاه کردم.ای خدا...سمماعت یازده بود
 انداختم.یه کاغذ روی گوشی جدیدم بود.

صممبخ بییر ارمیا جان.هر چقدر صممدات کردم بیدار نشممدی!من امروز نیمه -
وقتم و ساعت دو کارم تموم میشه.از شام دیشب هست،خواهشا گرمب کن و 
یخ یخ نیور.راسممتی زن  زدم به خانم سممتوده و گفتم که امروز نمیای. شمماید 

بانی شی ولی بد نیست یه استراحت به خودت بدی!.شماره ی خانم ستوده عص
َرک  نداشمممت منم مجبور شمممدم سممَ یت برداشممتم، پترن  رو از توی گوشمم

 بکشم.امیدوارم روز استراحت بهت خوو بگذره!.رویاجووون!
سه  شم تحویل گرفته.یعنی امروز بیکارم توی خونه؟البته  رویا جوون؟چه خود

ش سرم  صبحانه ی شنبه ها زیاد  شدم و یه دوو آب یخ گرفتم.  لوغ نبود. بلند 
شی جدیدم.یه کم باهاو ور رفتم و بعد  ستم پای گو ش صلی رو خوردم و ن مف
مستند جزایر گالپاگوس رو دیدم.عجب جای خفنی بود ولی!.بعدو هم ناهار 
باره دل درد بگیرم؟ولی  نه دو عا چرا گرمب نمی کردم؟نک رو یخ خوردم.واق

ن دیر بود چون همه او رو خورده بودم!جدا که خیلی خوشمممزه برای فکر کرد
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بود.اصال همه ی غذاهاو خوشمزه بود.یه ُچرت زدم.وقتی بیدار شدم ساعت 
چهار بود و یه مالفحه ی نازک روم بود.حتما کار رویا بوده!.بلند شممدم و رفتم 

ت ستوی اتاقم.خوابیده بود.رفتم توی آشلزخونه و سعی کردم مثال عصرونه در
کنم.یه شربت پرتلال درست کردم و از کید تولد عجق وجقم دو تا قاچ بریدم 
سمت هال که رویا رو دیدم.موهاو توی  ستم برم  شقاب.خوا شتم توی ب و گذا

 سرو بود و چشمهاو پف کرده 
 بود.متعجب گفتم:رویا حالت خوبه؟

 تازه بیدار شدم.خدایی دمت گرم!-
ستیم و کنا ش صرونه بود.ن ست مناورو با ع صرونه خوردیم.رویا تا تون ر هم ع

ُغر زد که این همه دندون خراب چیه؟!باهاو موافق بودم.با همدیگه یه فیلم 
عاشممقانه ی کره ای دیدیم.بعدو هم به پیشممنهاد من رفتیم بیرون. رویا رفت 
سفید پوشیده بود با  شد.یه مانتوی  شر موهای فرو راحت  حموم و باالخره از 

شممال فیروزه ای سممرو بود.موهاو رو زیاد بیرون نمی  شمملوار فیروزه ای. یه
انداخت.یعنی نسبت به طهورا و روناک پوشیده تر بود. منم یه تی شرت سفید 
با شلوار مشکی پوشیده بودم.هوا بهتر بود و خیلی خیلی گرم نبود.می خواستیم 
سلطنتی!.باغ سعدآباد واقعا کات بود، سعدآباد و بعد بریم پارک.کات   بریم کات 

 قشنگی داشت.رو به رویا گفتم:عکس؟
سلفی گرفتن خوشم نمی اومد.گوشی رو دادم و یه  سمت اون درخت.از  رفتم 
خانم رو یه ربف معطل کردیم که از تزها و نسممتهای ما عکس بگیره.از خانمه 

 تشکر کردیم که رویا گفت:بزار یه سلفی بگیریم.
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 بدم میاد-
ن کردم او مو  من رو فت. گر تم  کس رو گوشمممی رو از دسممم ع یدم  که د ور 

 گرفت.گفت:عجی دوربین خفنی داره گوشیت!دستم طال!
هاو عکس  با بار من رو مجبور کرد  فت ولی این  گه سمملفی گر تا دی ند  چ
بگیرم.گوشی بیچاره وقت بود ارور بده. کلی عکس گرفت و بعد هم گوشی رو 

 داد دستم.رفتیم پارک..روی صندلی نشستیم که گفت:ارمیا
 هوم؟-
 وقته خیلی خوب بود،نه؟این چند -
 آره..خیلی!-
 چرا همیشه اینجور نباشه؟-

ندون  تا د ما دو  به رو خیره بود.گفتم:چون  به رو  گاهی بهب کردم ولی اون  ن
 پزشکیم که باید کار کنیم و اصوال دندون پزشکها وقت آزاد ندارن!

 یهو مثل اینکه یه خاطره یادو بیاد گفت:راسممتی ارمیا می دونی اونی که موو
 پالستیکی توی کالس انداخت من بودم؟

 لبیندی زدم.یاد قیافه ی فرهادی افتادم وقتی موو رو دید..گفتم:آره..
 متعجب گفت:از کجا فهمیدی؟

 سه روز بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدی الدن منصوری بهم گفت!-
 زیر لب با حرص گفت:حیف من که به امیر...

یا برام بگه.گفتم:بهب فکر می یهو متوقف شمممد.می خواسممتم در مو رد امیررا
 کنی؟

 کوتاه و جدی گفت:نه!
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 بهب نزدید تر شدم و گفتم:احساس ا*ن*ا*ه نمی کنی؟
بهب فکر نمی کنم که بیوام حسممی داشممته باشممم.ولی گاهی اوقات از اینکه -

 جواب اون همه محبتب رو با بدی دادم احساس عذاب وجدان می گیرم.
 فراموشب کردی؟-
 کامال.-
 اون چی؟-
 فکر کنم آره!-
 بعید می دونم!-
 چطور؟-
 اگه می گی دوست داشته حتما هنوز فراموشت نکرده.-
 اگه تو بودی چی؟فراموشم می کردی؟-
 کامال.!-
 جدی؟-
 آره..امکان نداره فکر من به یه عو ی که براو زندگیم رو گذاشتم فکر کنم!-

نم دراومد؟ولی غیر از ناراحت شممد.تند رفته بودم.این عو ممی چی بود از ده
 اینم بود؟نمی دونم!دیگه مثل قبل نمی تونستم به راحتی به رویا بگم عو ی!

 بهب نگاه کردم و گفتم:رویا...
 بدون اینکه نگاهم کنه گفت:بله؟

 ناراحت شدی؟قصدی نداشتم.-
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بدون این که نگاهم کنه گفت:هیک وقت بح  امیررایا رسممتم پور رو وسمم  
 من یه بح  نکب!.رستم پور برای 

تموم شممده اسممت،یه مهره ی سمموخته!.همه بهم گفتن در حقب خیلی بد کردم 
پا  هدفم رو زیر  که  هدز من از همون اول هم همین بود.نمی تونسممتم  ولی 
بذارم در حالیکه خودم دنبال کس دیگه ای هستم.رستم پور می تونست خیلی 

یز رو تقصممیر اون کارها برای نگه داشممتن من بکنه که نکرد!.نمی خوام همه چ
 بندازم ولی اون دیگه برای من یه فرد ناشناخته است!

 از اون به بعد ندیدیب؟-
چرا..یکی دو بار توی خیابون دیدمب.آخه خونه ی رسممتم پور چند تا کوچه -

 باالتر از خونه ی خودمونه!
گه  یا...دی نه ی من و رو مه ی خونمون توی ذهنم اکو شمممد.خونمون!خو کل

گه کنجکاو نبودم. انگار رویا خاطراتب رو به کل فراموو نلرسممیدم،اصممال دی
کرده بود و عالقه ای به تداعی اشون نداشت.راستی،من چرا مثل بقیه ی مردها 
آملر نمی چسممبونم وقتی همسممرم از بی از قبلیب صممحبت می کنه؟..این بی 
خیالیم و بی تفاوتیم توی ذهن رویا عالمت چیه؟..نفرت؟نه!.من دیگه از رویا 

ستم.دلم م ستم.!هیک حس دیگه ای بهب ندارم،فق  دیگه ازو متنفر نی تنفر نی
برای رویا می سمموخت!با این همه مهر و محبتی که به من داشممت،من نسممبت 
شتم و بهب آن چنان محبت  سبتا بی تفاوت بودم.هیک غیرتی روو ندا بهب ن

 نمی کردم!.
صدای یه دختر بچه ب ود که خورده بود صدای چیزی من رو از فکر بیرون اورد.

زمین و داشت گریه می کرد.رویا سریف بلند شد و رفت سمتب.سعی می کرد 
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با لبیند اون رو از گریه کردن منصممرز کنه.نمی دونم درسممت دیدم یا نه ولی 
حس کردم یه قطره اشد از گوشه ی چشمب چکید.یهو قل*ب*م گرفت.نباید 

 ارم.ولی به من چه؟اونجور باهاو حرز می زدم.شاید باید از دلب در بی
له کردن غرور نیسمممت،فق   راه تشممکر از اون همه محبتب،همینه!.اسمممب 

 محبته!محبت!
چه قل*ب*و مهربون بود.خودو دلب پر بود و با اون دخترک حرز می زد 
شنوم  ستم ب شوند.حاال می تون تا آرومب کنه.بلندو کرد و کنار من و خودو ن

 چی میگه.
 دختر گل،اسمت چیه؟-

 می به رویا انداخت و گفت:دنیا.نگاه معصو
سمت ما اومد  دیگه گوو ندادم چی می گن.چند لحاه بعد یه خانم نگران به 
و با کلی تشممکر از رویا رفت. رویا هم متقابال لبیندی زد و نشممسممت.حالب 

 خوب نبود.همب بیاطر اون عو ی؟..کم چیزی نبود آخه!
 ارمیا.-

 نگاهب کردم و گفتم:بله؟
 خوب نیست. بریم خونه!.حالم-
 نیاز به دکتر نداری؟-
 نه بریم.خیلی خسته ام.!-

شدیم.منتار  شین  سوار ما شد و دوتایی  شدم و اونم به تبعیت از من بلند  بلند 
بودم بگه من برونم که دیدم نه جدًا حالب بده.سوار شد و توی پارکین  منتار 
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اده سور استفمن نموند و رفت باال.منم ماشین رو پارک کردم و خواستم از آسان
شدم و از همون پله ها،چهارده تا طبقه رو باال رفتم.در رو باز  صرز  کنم که من
هام رو عوض کردم و رفتم توی  باسمم کت بود.ل خل.خونه سممما کردم و رفتم دا
تا من  ید  ته بود.مگه چقدر طول کشمم یده بود.حموم رف تاق.روی تیت خواب ا

یت نشممسممتم.کالفه توی بیام؟تازه فهمیدم مثل اردک هر روز حمومه!.لبه ی ت
موهام دست کشیدم.این چند روز شاید برخالز گذشته ها،کلی فکر می کردم 
ها چی  عد اه زندگی می کردم و برام مهم نبود ب نده ام!.همیشمممه در لح به آی
شه آخر  شه.ولی حاال تا نگاهم به رویا می افتاد به این فکر می کردم چی می می

یا شممر با رو که  بازی ای  ندگی؟این  بازی نبود.من فق  می این ز ود کردم؟
خواسممتم ببینم رویا حقیقت رو میگه و نقشممه ای داره یا نه؟!..ولی از هر لحاظ 
که نگاه می کردم به نار دروغی توی کار نبود.یعنی نمی تونسمتم یه کم باهاو 

 بهتر باشم؟شاید می تونستم.حتما می تونستم.!ولی شاید نمی خواستم.
م.امروز ناراحتب کردم،نباید عو ی خطابب می دراز کشیدم و بهب نگاه کرد

کردم و بح  امیررایا رو وسمم  می کشممیدم و صممد البته نباید بی تفاوت می 
شده  شاید به خاطر محیطی بود که توو بزرا  ست خودمم نبود، شتم.!.د گذ

 بودم و شاید هم بیاطر عالقه ای که بهب نداشتم.نگاهب کردم.حقب نبود!
*** 

یا بهتر شمممده بودم.حس می کردم ازو تقریبا یه هفته گذشممت ه بود و من با رو
فت  ند می شممم.نمی شمممد گ خوشممم می آد و کم کم دارم بهب عالقم
عالقه،نه!.فق  ازو خوشممم می اومد.امروز جمعه بود و من تازه بیدار شممده 
شنبه بود و اوج کاری رویا.!خودم رفتم  بودم و رویا هنوز خواب بود.دیروز پنج 
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صبخ بود.خودمم سراغب.دیروقت بود  ساعت یازده و نیم  سیدیم خونه.  که ر
توی یه و عیتی بین خواب و بیداری بودم.یه دل می گفت بگیر بیواب یه دل 
شدم.نمی دونم چرا از  می گفت نیواب!.باالخره بعد از کلی کب مکب بیدار 

 اول صبخ حس خوبی به امروز 
ست خواب صدا زدم.م ستم رویا رو تکون دادم و  شتم.با د با اخم گفت:ولم  دا

 کن!.می خوام بیوابم.
دوباره چشمهاو رو بست.نه بابا فایده نداره.رفتم بیرون و توی آشلزخونه سرک 
کشیدم. یهو فکری به ذهنم رسید.چه اشکال داشت این یه روز رو من صبحانه 
درسممت کنم.چای رو آماده کردم و میز رو چیدم.حس کردم رویا اینجاسممت.با 

 در سروصدا می کنی؟غر غر گفت:چرا انق
سته بود ولی موهاو بهم پیک خورده بود و بی  ش صورتب رو  بهب نگاه کردم.

 نام بود.شباهت قریبی به گودزیالها داشت.گفتم:صبحانه درست کردم.
یه چای بریز  خب  با... با نه  فت: باال داد و گ تای ابروو رو  یه  گاهی کرد و  ن

  عیفه!
شده شتی ها  بود.چای رو رییتم ولی نمی  خنده ام گرفت.لحنب مثل داو م

 دونستم چرا انقدر زرده؟! رو به رویا گفتم:این چای چرا انقدر زرده؟
زد زیر خنده.متعجب مونده بودم.خنده او که قطف شممد گفت:از اول هم می 

 دونستم نمی تونی درست کنی!
که مزه ی آب سممرد می داد رو خوردیم.ارز های  با خنده همون چای زرد 

شی صبحونه رو هم ر ستم پای گو ش ست.بعدو رفت تو اتاق و منم ن ش ویا 
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جدیدم.عکس هامون رو نگاه کردم.همون عکسممی که کنار هم توی سممعدآباد 
یا که روی  گرفته بودیم رو گذاشممتم روی بد گراندو.یه نگاه به گوشممی رو
شته  سلفی رو گذا شتم.یهو اخم کردم.اون عکس  سلی بود انداختم. َبَرو دا ع

ه افق خیره بودم.خودو هم شممکلد درآورده بود.یه زن  بود که من با اخم ب
زدم به گوشیب تا ببینم اسم من رو با چی داره.خ  اولم رو ارمیا سیو کرده بود 
و خ  دومم رو...چی؟میرغضممب رادمنب؟بعدو هم عکس من رو گذاشممته 
شته بود.این عکس  سیبیل کلفت گذا شاپ برام  بود که اخم کرده بودم و با فتو

ته بود؟خودمم به عکس خودم خنده ام گرفته بود.شممبیه این گردن رو ِکی گرف
کلفت های عصبانی توی فیلم ها افتاده بودم.گوشی رو،روی عسلی گذاشتم.یه 

 کم تی وی دیدم.این رویا کوو پس؟
 رویا...کجا رفتی تو؟-

نه؟.کنارم  یا  یاسمممت  یا بیرون اومد.یه لحاه موندم این رو باز شمممد و رو در 
 خنده او گرفته بود. متعجب گفتم:خودتی؟نشست.از تعجبم 

سممری تکون داد.یه آرایب غلیظ کرده بود.موهاو رو باالی سممرو بسممته بود و 
شاید اولین  سیاهب رو پررن  تر کرده بود.یه رن قرمز هم زده بود. شمهای  چ

 باری بود که با آرایب غلیظ می دیدمب.توی عروسی که بهب 
 اد آرایب عروسیب هم ملیخ بود.دقت نکردم البته اونقدر که یادم می

 با خنده گفت:چه بانمد شدی!زود اعتراز کن!بدو!
 اعتراز به چی؟-

 با خنده گفت:به همه چی!
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صوال از اعتراز  شده بود.گفتم:با اینکه ا شبیه این بازپرس ها  خنده ام گرفت.
که عینکت  کارم.اول این بده هت  تا اعتراز ب ند  خب!..چ یاد ولی  خوشممم نم

،خیلی خوبه!دوم اینکه خوو تیلی!سمموم اینکه دسممت پیتت خیلی بهت میاد
فوق العاده اسممت.چهارم اینکه دسممت فرمونت ردخور نداره.پنج اینکه یه کم 

 ُغرُغرویی و ششم اینکه... االن با آرایب خیلی قشن  شدی!
غب غب خندید و گفت:باالخره گفتیا...حاال چی می خوای هدیه بدی به این 

 وشتیو؟خانم ُغرُغروی خوشگل خ
 متعجب ابرو باال انداختم و گفتم:اونوقت چرا باید هدیه بدم؟

 دستی توی موهاو کشیدم و گفتم:همین که گفتم خوشگل شدی کافیه!
 چشمد زد و گفت:یکی طلبت،اوکی؟

با اینکه هیک وقت فلسممفه ی یکی طلبت یا یکی طل*ب*م رو نفهمیدم ولی 
 م!گفتم:باشه!آها،می تونم به یه پارتی دعوتت کن

 چشمهاو برق زد.متعجب و ذوق زده گفت:جدی؟کجا؟
کار  ته این هم مه.الب کارا پارتِی یکی از هم خاموو کردم و گفتم: تلویزیون رو 

 عزیز نوچه ی رستم پوره! ولی به هر حال پارتیه،موافقی بریم؟
یه کم فکر کرد و گفت:حتما میام.فق  پاشو بریم بیرون من لباس بگیرم.خودتم 

 لباس بگیری!
 الن؟ا-
 پاشو،ساعت دو بریم که ساعت سه برسیم.من لباس ندارم.-
 باشه.-
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یه کم از موسممسممه ای که توو کار می کرد گفت و بعدو یه ناهار میتصممر 
درسممت کرد.بعد از ناهار من رفتم لباس بلوشممم و اونم همینطور.خودمم می 
خواسممتم لباس جدید بگیرم.حا ممر و آماده رفتم توی پارکین  و چندی بعد 

 یا اومد.خواستم سوار ماشینم بشم که گفت:ارمیارو
 برگشتم سمتب:بله؟

 لبیندی زد و گفت:بیا با ماشین من بریم.
سری تکون دادم.نشست پشت رل و من هم کنارو نشستم.واقعا صد رحمت 

 به لندکروز!.اون کجا و این ماشین کجا؟!
 مرسی قابل دونستین..ُدُرشکه امون رو منور نمودین.-
 ت خوب گفتی!.عین درشکه می مونه!واقعا خود-
صد و - شم،به این پژو چهار سوار  شین خارجی باکالس  منم کل عمرم رو ما

 پنج مامانی میگم درشکه!
 خندیدم و گفتم:مامانی رو خوب اومدی!

خودو هم خندید و ماشین رو روشن کرد.باز تید آز کشید.سریف فلشب رو 
مه فق  دو کلمه رو می فهمیدم.از زد و یه آهن  تند ایرانی گذاشت که از ده کل

پارکین  خارج شد و به سمت بازار روند.نمی دونستم کجا می خواد ولی فق  
دیدم از پیروزی رد کرد.جلوی یه پاسممان پارک کرد و دوتایی پیاده شممدیم.اول 
برای من لباس گرفتیم.یه کت اسمملرت نوک مدادی خیل روشممن که مایل به 

سهیل گرفته بودن خیلی می سفید بود.به نار رویا که به  شرتی که الهام و  تی 
 اومد که البته خودمم موافق بودم.یه شلوار جین سرمه ای هم گرفتم.
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زیاد از خرید خوشم نمی اومد.حوصله ام سر می رفت.رویا هم که انگار زیاد 
سیت سلیقه نبود چون سریف لباس َمِد نارو رو خرید.یه مانتوی زرد پررن  

شلوار سفید  کتان و یه پیراهن نسبتا مجلسی و پوشیده که این یکی سلیقه و یه 
ی من بود.البته مانتوی زردو هم خیلی قشن  بود.بلندتر نشونب می داد و به 
شال کرم که این  شنه بلند هم گرفت و یه  سفید پا ستب می اومد. یه کفب  پو

سلیقه او خوب بود. یه آب انار خوردیم  سلیقه ی من بود.به نارم   ویکی هم 
به سمممت خونه حرکت کردیم.رفتم حموم.زیر دوو به این فکر کردم که رویا 
ید حرکاتب رو زیرنار  با نه!. یا رسممتم پور رو می بی ما امشمممب امیررا حت
بگیرم.راسممتی براو سممیت نیسممت رو به روو قرار بگیره؟!نمی دونم حتما 
شیدم.موهام  سهایی رو که خریده بودم رو پو ست!.حا ر و آماده لبا سیت ه

 و هم شونه ر
مانتوی  یه  مد. یا بیرون او عد رو قه ب ند دقی که چ زدم و ادکلن زدم.رفتم بیرون 
مشکی روی لباسب پوشیده بود و خوشگل شده بود.یه رن نسبتا کم رن  قرمز 
شالی که توی  سته بود.  ساده ب شاید یه کم ریمل.موهاو رو هم  هم زده بود و 

شت ُرل ن شید و رفتیم بیرون.پ ستب بود رو پو ستم و بدون هیک حرفید به  ش
شید پارک کردم و  ستاده بودن روندم.دم یه خونه ی  سی که برام فر سمت آدر

 دوتایی پیاده شدیم.رویا دستم رو گرفت.
مدی  حب مجلس،مح یا و شمممالب رو گرفتن.صممما مانتوی رو خل، دا
ستم پور رو دیدم.نمی  شینیم که ر ستیم ب سب)همکارم(خوو آمد گفت.خوا ن
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یا گفتم:من دارم میرم پیب رسممتم پور.می خوام تو هم شممد َنرم پیشممب.به رو
 باشی.

سری تکون داد و کنارم وایستاد.رفتیم ستمشون.امیررایا هم اونجا بود و داشت 
با یکی از دانشممجوهای قبلیم که اگه اشممتباه نکنم اسمممب آندره آراسممته بود.با 
 حضور ما برگشتن سمت ما.نمی دونم اون حسی که بهب دست داد وقتی من
یا رو دید چی بود،ولی به این نتیجه رسممیدم که هنوز کامال فراموشممب  و رو

 نکرده.
 رستم پور)بابای امیر(گفت:نمی دونستم تو هم میای رادمنب.

سب دعوت کرد من هم برای تنود همراه  ست دادم و گفتم:محمدی ن باهاو د
 همسرم اومدم.

ب؟!.خودو نگاهی به رویا انداخت.حس کردم شناختب.مگه می شه نشناست
بهم گفته بود که از رویا خوشممب میاد و می خواد برای امیررایا خواسممتگاریب 
سمب و تمام.رویا  شنا کنه.از من در موردو تحقیق کرده بود و منم گفتم نمی 

 نگاهب کرد و آروم گفت:سالم.
رستم پور نگاهی به سرتا پاو انداخت و گفت:سالم.نمی دونستم همسر ارمیا 

 تویی!
 و گفت:یه ساله ازدواج کردیم.لبیندی زد 

 رویا با مادرو دست داد.امیررایا نگاهی بهب انداخت و محکم گفت:سالم.
و دسممتب رو به سمممت رویا دراز کرد.این نشممانه ی محکم بودنب بود؟نشممان 

 اینکه رویا رو فراموو کرده؟ رویا سرد باهاو دست داد و گفت:سالم.
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جواب گذاشممتب.رسمتم پور ازمون آراسممته با اخم سممری تکون داد که رویا بی 
خواست که پیب اونا بشینیم و من قبول کردم با اینکه حس می کردم رویا اصال 
س  من و  ستیم.نمی دونم ترتیب چه جور بود ولی رویا  و ش ست.ن را ی نی

 امیررایا نشست.هه!رستم پور گفت:چه خبر آقای رادمنب؟
ا افزایب پیدا همه چی خوبه.شممما چطور؟شممنیدم قیمت نفت و طال شممدید-

 کرده و این به نفف شرکت های واردکننده نبوده.
شد ولی من رویا رو می پائیدم.مادر امیررایا بلند  شرود  ستم پور  بح  من و ر

 شد و رفت.
 امیررایا گفت:خوبی؟

 ممنون.تو چطور؟-
 خوبم.دانشگاه می ری؟-
 نه،توی درمانگاه و بیمارستان خصوصی کار می کنم.تو چی؟-
 ی خونم.آندره هم همین رشته رو می خونه.ِان دو م-
من رادیولونی و ترمیم رو دوست داشتم.شاید بعدها درس بیونم و تیصص -

 بگیرم.ولی فعال ترجیخ می دم کار کنم.
دیگه حرفی رد و بدل نشد.من هم بحثم که با رستم پور تموم شد به سمت رویا 

 ریم؟ت نیستی ببرگشتم که همزمان همسرو برگشت.به رویا گفتم:اگه راح
 نه.زیاد راحت نیستم ولی مشکل خاصی هم ندارم.-

شد پلو بود.همونطور که غذا می خوردیم  شام رو آوردن.زر سری تکون دادم.
 رویا گفت:
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 ارمیا..-
 بله؟-
 کی می خوایم بریم؟-
 ساعت مشیصی ندارم.هر وقت مهمونی تموم شد بریم.-

ور گفتم:با اجازتون من و شممام تموم شممد.غذاها رو جمف کردند.رو به رسممتم پ
 رویا از حضورتون مرخص میشیم.

 بودین حاال..-
 نه ممنون.-

شد.امیررایا به احتراممون بلند شد  شدم و رویا هم به تبعیت ازمن بلند من بلند
 و گفت:خوشحال شدم از دیدنتون

 من سری تکون دادم و گفتم:ما هم همینطور خدانگهدار.
به گفتن خداحافظ اکتفا یا فق   کرد و من جدی جدی فهمیدم دیگه هیک  رو

حسممی به امیررایا نداره.رفتیم یه کم دورتر نشممسممتیم.تا نشممسممتیم رویا یه پوز 
 کشید.بعدو گفت:ارمیا..

 جانم؟-
فکر کنم یه لحاه موند.ولی سممریف و ممعیت رو به دسممت آورد و گفت:بریم 

 وس ؟
صیدن.آهنگ شتن می ر*ق* سالن نگاه کردم.اکثر مهمونها دا س    ب مالیمبه و

بود.با اینکه اهلب نبودم ولی بزار یه حال اسمماسممی به امیررایا بدم!.من که می 
 ر*ق*صم اگه دوستب داشته باشه که می چزه و اگه هم که نه،که هیچی!

 نگاهی به نگاه منتار رویا انداختم و گفتم:باشه.پاشو بریم.
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هم وارد  ه یبا لبیند نگاهم کرد و رفتیم وس .دستب رو گرفتم و شونه به شون
پیسمت شمدیم.بهب میومد رقاص خوبی باشمه.توی تولد من که واقعا قشمن  
ر*ق*صید.آهن  عوض شد و من و رویا کنار هم به حرکت دراومدیم.دخترونه 
ید  با جایی چطور  که می دونسمممت هر  ثل این ید.م ید می ر*ق*صمم و شمم

 ر*ق*صید..
 ارمیا..-

 نگاهب کردم و گفتم:جانم؟
 *صی.!نمی دونستم بلدی بر*ق-
 مگه میشه بیست و چهار سال خارج باشی و رقاص نشی!-

 با خنده گفت:روز عروسی رو خوب دودر کردی!
یاد اون موقف افتادم که ازو متنفر بودم در حد مرا: انتاار که نداشممتی باهات 

 بر*ق*صم که!؟
تد - به هم نزدی خیلی بود!.راسممتی، که عروسممی رو  نه،اون موقف همین 

 فرزندی؟
 اوهوم.-
 عروسی چرا مامانت نیومد؟-

دسممتب رو گرفتم و گفتم:جولیا نتونسممت.وگرنه امکان نداشممت عروسممی تنها 
پسرو نیاد.یه کمی هم ناراحت بود. آخه اصرار داشت من با یه دختر خارجی 
ستهای خانوادگی  شنهاد دائمی او،ِکیت بود..دختر یکی از دو ازدواج کنم و پی

 د و اونم متقابال.امون بود.من زیاد خوشم ازو نمی اوم
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 غب غب خندید که گفتم:حاال کجاو خنده داشت؟
با خنده گفت:به این فکر می کنم که حتما واسممه اونم یه میرغضممب تمام عیار 

 بودی که هی اخم می کردی!
سر زبون  ضب چیه افتاده  شیدمب و گفتم:اونوقت این میرغ سمت خودم ک به 

 تو؟
 ات باشه!یه چشمد زد و گفت:فکر کنم داداو گم شده 

با خنده محکم تر ب*غ*لب گرفتم.کنار این دختر می شمممد سممماعتها خوو 
 بود.دیگه کامال مصمم بودم که باهاو یه 

 زندگی نرمال و آروم بسازم.قلقلکم داد و گفت:بیا کنار ارمیاجوووون!
 واسه چی؟-
 جوگیر شدی حواست نیست داری خفه ام میکنی!حداقل یه کم آروم تر!-

ه ی شممونه ی رویا به امیررایا انداختم.خیره بود رومون ولی بعد یه نگاه از گوشمم
سعی در  شد.نه پس، سته)آندره( صحبت با آرا شلول  شید کنار و م سرو رو ک

 فراموو کردنب داره.رو به رویا گفتم:نارت چیه بریم خونه؟
 سری تکون داد و گفت:من میرم مانتوم رو بگیرم.

ده دادم که فردا نمیام.می خواسممتم اون رفت و منم یه اس ام اس به خانم سممتو
سابم رو چد کنم.رویا  سم. و همچنین ح شگاه و قرارداد جدید رو بنوی برم دان

 شالب رو پوشید و گفت:می خوای بری پیب آقای رستم پور؟
 آره.خداحافای کنیم و بریم.-

سوار  ستم  شون.امیررایا نبود.با همه خداحافای کردیم و رفتیم.خوا سمت رفتیم 
 که رویا گفت:من بشینم؟ماشین شم 
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بابا تو هم ما رو دیوونه کردیا..ماشممین بیچاره نمی دونه از دسممت تو کجا فرار -
 کنه؟!

با خنده نشست که منم نشستم.آینه ها و صندلی رو تنایم کرد و گفت:ارمیا،یه 
 ماشین بگیر که بتونیم باو کلی عشق و حال کنیم.

 مثال؟-
 با خنده گفت:از اون دودر خوشگال.

 حتما.به همین خیال باو!.من عاشق ماشینمم!-
شد و  شینب  سوار ما شن کرد.اون ور امیررایا رو دیدم که  باز هم با تید آز رو
دقیقا مثل رویا با تید آز ماشممین رو به حرکت درآورد.رویا براو بوق زد که 
برو کنار.اونم یه اسممتو کرد.بعد چنان گاز داد که تمام خورده سممنگها به صممدا 

.حاال فهمیدم دست فرمون رویا چرا انقدر آشناس!.قبل از اینکه استاد دراومدن
دانشکده بشم،اولین بار امیررایا من رو دید.یه روز که ماشینم خراب شده بود و 
یا من رو سمموار کرد.چون اونم  تاکسممی بودم امیررا توی خیابون کالفه منتار 

ای رویا خیلی مسممیرو به همون مسممیر بود.تازه می فهمم این الیی کشممیدن ه
ست فرمون رو دیدم.بعد همون اتفاق بود که من  شناس و انگار قبال این د برام آ
شرکت های بابای امیررایا رو خریدم.یه مدت بعد توی  صد از یکی از  چند در

 همون مهمونی ای که رویا رو دیدم بهم پیشنهاد داد برم دانشگاه 
ی امیررایا من رو رسمموند و تدریس کنم.منم قبول کردم.یه بار هم توی مهمون

مطبم.دسممت فرمون رویا نسممیه ی دوم دسممت فرمون امیررایا بود.تمام ریزه 
کاری هاو و حرکاتب فتوکلی امیررایا بود.هه! کشممف یه برا دیگه از زندگی 
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رویا..با صممدای بلند موزید از فکر خارج شممدم.رویا یه آهن  رپ خارجی 
ود.باز خوشممی زد زیر دلب سممر گذاشممته بود و صممداو رو تا آخر زیاد کرده ب

ست. جلوتر امیررایا با  شینها کورس می ب شین خالی کرد.گاز می داد و با ما ما
آودی مشممکیب بود.انگار دو تا ماشممین توسمم  یه نفر رونده می شممدن.همه ی 
حرکاتشون شبیه هم بود.حتی مدل سبقت گرفتناشون که از سینا شنیده بودم به 

ب*و*سی که خیلی قشن  ولی خطرناکه!.به این مدل سبقت می گن سبقت اتو
ماشممین جلویی می چسممبن و بعد سممریف فرمون رو می پیچونن و سممبقت می 
یا خوشممم اومده بود ولی هنوز برام مهم نبود که دسمممت  با اینکه از رو گیرن. 
فرمونب شبیه امیررایائه!.که البته مهم نیست چون انکارنشدنی که رویا بیشی 

یا سممر کرده.حاال چه به عنوان دوسممت پسممرو یا یه از زندگیب رو با امیررا
سرعت  ست معمولی!به رویا گفتم:چرا انقدر تند می رونی؟به نار خودت  دو

 صد و بیست برای روندن توی شهر مناسبه؟
ندکروز  با این ل اار داری  فت:انت گاه کرد و گ ماشممین پشممتی رو ن نه  از آی

شه!این ما شین داغون می شکی،چهل تا برونم؟موتور ما شینهای خارجی فق  م
 برای کورس بستن تولید شدن.

 واقعا نمی فهمم این افکار تو از کجا سرچشمه میگیره!-
شونه ای باال انداخت.سریف پیچوند توی کوچه و با ریموت در پارکین  رو باز 
کرد.از مسیر مشیصه عبور کرد و ماشین رو بدون هیک ادا و اصولی پارک کرد 

 و گفت:اینم بیاطر تو!
 ال منتب رو سر من بذار!حا-

 خندید و گفت:پس چی؟!
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 ماشین رو قفل کرد و پیاده شدیم.گفت:بنزین سوپر می زنی؟
 آسانسور رو باز کردم و گفتم:تقریبا همیشه.تو چی؟

اگه سوپر نزنم که ماشین رو باید با ُهل روشن کنم.فق  با بنزین سوپر میشه -
 خوو گذروند!

 ورد؟خوو گذروند یا دیوونه بازی درآ-
 دوتاو با هم!-

آسانسور رسید.در رو باز کردم و رفتیم داخل.الملها رو روشن کرد.منم مسواک 
زدم و شممیر خوردم و رفتم توی اتاق.رویا هم مسممواک زده بود و دراز کشممیده 

 بود.منم کنارو دراز کشیدم.
 ارمیا..-
 بله؟-

شکده  شت و گفت:روز اولی که اومده بودی دان ستم گذا  فکرسرو رو روی د
کردم کال دوست داری وحشی به نار بیای.چقدر خندیدم.یادمه یه کت سرمه 

 ای پوشیده بودی!
نگاهی بهب کردم و گفتم:چقدر به من توجه داشتی!..راستی،اونی که شیشه ی 

 ماشینم رو شکوند تو بودی؟
صابم رو به هم رییتی  غب غب خندید و گفت:من بودم.اون روز که دم در اع

ه ذهنم رسممید برای انتقام همون بود.قفل فرمونم رو برداشممتم و تنها راهی که ب
 شیشه او رو شکوندم.چقدر دوستهام دعوام کردن..یادو بییر!
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صبانی بودم که - وقتی اومدم بیرون تقریبا مطم ن بودم این کار تو بوده.انقدر ع
اگه نزدیکم بودی سممرت روی تنت بود.ولی متعجب بودم تو اونجا چیکار می 

سته دیدم انقدر لعنتت کردم که کردی!.و شک شینم رو  شه ی ما شی ای که وقتی 
نگو!ولی من که نمی دونسممتم دانشممجوی خودمی وگرنه خوب برات تالفی می 
کردم.اول می خواستم مشروطت کنم ولی خدایی پروتزت خوب بود و فکهایی 

 رو که دندون می چیدی خیلی تمیز بودن و منم کال حوصله ات رو نداشتم.
 ور که می خندید گفت:پس چرا علیر ا و سهیل رو مشروس کردی؟همونط

اوال که سمهیل فق  ده نمره نوشمته بود و یه نمره هم غل  داشمت و من کال از -
آدم های مزه پرون متنفر بودم. حیف که دیر فهمیدم تو هم موو فرسممتادی تو 
کالس وگرنه تو رو هم آسممفالت می کردم.علی ر ممما هم که به خاطر تقلبی 

 بود.همین!
 نارت در مورد آدم های پاچه خوار چیه؟مناورم دانشجوهای پاچه خواره!-

با همون لبیندی که روی ل*ب*م بود گفتم:آدمهای پاچه خوار درس خون رو 
 دوست دارم.

 خندید و گفت:خدای من!.حتما خودت از بچگی پاچه خوار بودی نه؟
های در قا من توی کالس  فا یدم و گفتم:ات کت به پهلو چرخ س خیلی سممما

 بودم.میگم که،آدم کم حرفی بودم.!
شیطون بودم.گاهی اوقات می رفتم دفتر ولی چون - ولی من برعکس تو خیلی 

 انتاامات بودم کاری باهام نداشتن.چقدر شیطونی می کردم.
 انتاامات چیه؟-
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توی مدرسممه هامون چند نفری به عنوان انتاامات انتیاب می شممدن.مثال -
 ی خورد بچه ها رو وقتی زن  تفریخ م

 می فرستادیم داخل و از همین جور کارها...
شیطونی کردم.اونم دبیر ریا یم الکی ازم نمره کم کرد و منم - من فق  یه بار 

 چهار چرت ماشینب رو پنچر کردم.
 بهت نمیاد خدایی...کینه ای؟-
 شاید یه کم.تو چی؟بعید می دونم کینه ای نباشی.-
پایه ی انتقامم نه،اصممال..فراموو نمی کن- م ولی زیاد کینه ای نیسممتم.ولی 

 بدجووور!
چند تار از موهاو رو کشممیدم و گفتم:عقل کل به همچین آدمی می گن کینه 

 ای!
شه  شید و گفت:آی دیوونه موهامو کندی!.با ستم بیرون ک موهاو رو از توی د

 بابا من کینه شتری ام!
 ی دونستی؟لبیندی زدم که گفت:فرهن  فحشت خیلی گسترده است.م

 چی؟من؟-
زد توی نوک دماغم و گفت:وقتی من رو بردی بیمارستان،پگاه برام تعریف کرد 

 که چقدر فحب می دادی!
یه کم فکر کردم.اخمی روی پیشممونیم نشممسممت و بعد گفتم:رامتین یادم داده 

 بود.ولی خدایی اون پسره اسمب چی بود؟آها آرتمنه خیلی بی تربیت بود.
 م رو باز کرد و گفت:مستر میرغضب من!با انگشتهاو اخم ها
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 یه بار دیگه مستر میرغضب صدام کنی می کشمت!-
 مستر میرغضب.مستر میرغضب..-

ضب که افتادم روو و  ستر میرغ سر هم با خنده می گفت م شت  همینجور پ
موهاو رو توی دسممتم پیچوندم. گفتم:یه بار دیگه بگو تا موهات رو از ریشممه 

 در بیارم.
 راه موهای من رو می گیری؟چرا راه به -

 یه ابرو دادم باال و گفتم:نقطه  عفته!
 موهای من رو گرفت و گفت:منم موهات رو می کنم.

 قصد داری کچل شی؟-
 من کچل شم تو هم کچل میشی!-

 چشمد زدم:من یه مردم اشکال نداره ولی تو فرق داری!
ردم.سعی خیره شد توی چشمهام و موهام رو ول کرد.من هم موهاو رو ول ک

کرد از حصار بدنم خارج شه ولی نمی ذاشتم.قلقلکم می داد ولی من هم مثل 
شدیم. ولی رویا  خودو قلقلکی نبودم.باالخره دوتائیمون کم آوردیم و بیییال 

 سریف نشست و دستم رو گرفت و گفت:پاشو بشین ارمیا.
 چرا؟-
 پاشو تنبل.بهت میگم.-

م ببین من و تو دو هفته است که داریبلند شدم و نشستم.بهم نگاه کرد و گفت:
شمار.باید اعتراز  سه ب شمهات رو ببند و تا  مثل آدم زندگی می کنیم. حاال چ

 کنیم.
 امروز چه گیری به اعتراز دادی!-
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 اعتراز که نه می تونی هر جمله ای که به ذهنت رسید رو بگی.اول تو!-
 اول تو!-
 باشه من.خب چشمهات رو ببند.-

و آروم آروم تا ده شماردم.چشمهام رو که باز کردم سریف به چشمهام رو بستم 
شد و گفت: این چند وقت بهترین روزهای عمرم بود.تا آخرو  شمهام خیره  چ

 بمون ارمیا چون من تا تهب هستم!
چطور می تونسممتم صممداقت توی چشمممهاو رو انکار کنم؟.چشمممهاو رو 

 بست.
 ید،دو،سه،چهار،پنج،شب-

 بهب نزدید شدم.
 ت،نه،ده!هفت،هش-

شدم و  صورتب نزدید  ستم و به  شمهام رو ب شمهاو رو باز کرد که من چ چ
ل*ب*م رو محکم روی ل*ب*و گذاشمتم. با دسمتم موهاو رو گرفتم .آروم 
اه تهی  هام حس کردم.اون لح به الی مو هاو رو ال  آروم حضممور دسممت
بودم.خالی از هر چیز!.فق  یه حس داشممتم که می خوامب و دوسمممت دارم 

ستب  شه و من دو ستم این ثانیه ها تموم ب شم.نمی دونم ولی نمی خوا شته با دا
سه  ساعتها بمونم و ُنرمال زندگی کنم.نمی دونم ب*و* ساعتها کنارو بمونم.
سه ی کوچید روی ل*ب*و ثانیه ها رو به  شید که با یه ب*و* چقدر طول ک
باز کردم. نگاهب کردم و  اتمام رسمموندم.آروم کنارکشممیدم و چشمممهام رو 

 فتم:هیک قوت فکر نمی کردم یه روز لبهای دانشجوم رو بب*و*سم.گ



 483 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

همونجور که به چشمممهام خیره بود گفت:منم هیک وقت فکر نمی کردم برق 
 های نفرت،به پایان برسن.

 دستب رو گرفتم و گفتم:برق های نفرت؟
 چشمهای سیاهت رو می گم که همیشه پر از نفرت بودن.-

 کوتاه گفتم:ولی دیگه نیستن.
به شممروعی جدید فکر  باره آروم لبهام رو روی ل*ب*ا*و گذاشممتم و  و دو

 کردم،با رویا،همسرم!
 *امیررایا*

همونجور که نفس نفس می زدم گفتم:آند..آندره..من.من دی ..دیگه ِن..نمی 
 تونم!

 اونم دست کمی از من نداشت.با خس خس گفت:امیر..دادا...جا نزن!
نه رو ول کردم و  گه نتونسممتم.وز قا من تیلم رو دی ندره.آ فت نزن آ گفتم:زر م

 دوست دارم.ول کن جان مادرت!
اون هم دمبل ها رو زمین گذاشت و گفت:گند بیوره به تیلت!.ارافتب از تیو 

 یه دختر هم بیشتره!
 با اخم گفتم:خفه می شی یا خفه ات کنم؟

با حرص گفت:راسمممت می گم دیگه.مثل چراغ برق درازی ولی اریف.چند 
 کیلویی؟

 هفتاد.-
قاطی می شمممد و نمی شمممد دقیق  ها  گاه صمممدا باشمم ید تر شمممد.توی  نزد
شممنید.میصمموصمما اون آهن  راکی که روی مخ من بود اسمماسممی.گفت:خب 
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روانی با قد ید و هشممتاد و هفت این وزن یه کم،کم نیسممت؟بزغاله تو حداقل 
 باید هشتاد باشی!

ین تیو رو برو ببینم.وزن من خیلی هم نرماله!.اصممال شممماید من بیوام هم-
 داشته باشم.

 تیلت دیگه ُمد نیست.االن پسرهای توُپر و هیکلی تو چشمن!-
های  نه  نده و سممی های گ بازو به هم می خوره از اون  حالم  با انزجار گفتم:َاه!

 ستبرشون!مثل دراکوال می مونن!
سر عالم می  شت و گفت:اونا تو رو یه فوت کنن تا اون  دوباره دمبل ها رو بردا

 ن ورزو کن!ری.!.غر نز
 همونجور که دوباره وزنه می زدم گفتم:تو چرا اومدی حاال؟

حقیقتب هر لباسممی که می گیرم بازوهاو بهم گشممماده.می خوام بازوهام -
 ماهیچه ای بشن.

 به نار من که تو چاقی.بهتره تالو کنی وزنت کم شه!-
 با داد گفت:امیر من چاقم؟

 ی!زیر چشمی نگاهب کردم و گفتم:آره خدایی چاق
که گفتم.تو خیلی - یه مورد  نداره جز همون  یو من حرز  گه!ت اسممکولی دی

 اریفی.
 باز گفتی اریف؟آندره می زنم لت و پارت می کنما..-
 هه!.امیر من یه فوتت کنم تا خود کرمان پرتاب می شی!-

 خواستم به سمتب هجوم ببرم که گفت:نارت چیه بریم کشتی؟
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ه هم زدی! همینم مونده شونه های عرقی یکی دوباره با انزجار گفتم:َاه حالمو ب
 رو بگیرم.َاه چندو!

 غب غب خندید و گفت:عین دخترا غر می زنی!
 آندره به جون مامانم خفه ات می کنم.پس خودت خفه شو!-
 باشه بابا...پس یا بریم جوجیدسو یا بریم دفاد شیصی!-
 با تکواندو موافقم.تو فعال دمبلت رو بزن!-

 می زد گفت:وای تیو آرتمن خیلی خوبه،کوفت تو دلب! همونطور که دمبل
وزنه رو باال بردم و گفتم:آره..حرز نداره.بلند و به قول تو،توپر!می دونی من و 
آرتمن از بچگی با هم بودیم.بچه که بودیم اون از منم الغر تر بود ولی حدودای 

بعد یه  هفده سممالمون بود اون مدام می رفت باشممگاه.منم باهاو می رفتم اما
 سال وقتی دیدم بازوهام هی داره گنده و گنده تر میشه کشیدم کنار.

مه ی پسممرا  نه بودی امیر.ه خدای من..تو دیوو فت: ید و گ ند غب غب خ
 آرزوشونه هیکلی بشن اونوقت تو...!

با اخم گفتم:آره دیگه.منم کشممیدم کنار و شممدم همینی که االن می بینی.ولی 
با همین سممایزم می تونم هر لباسممی رو که می خدایی مشممکلی با تیلم ندارم. 

 خوام بیرم.
ببین امیر،االن به این تیلی که تو داری نمی گن خوو تیو!شاید دخترها بگن -

شی!.دقیقا  سرها نه!.تو فق  و فق  باید ده کیلو ا افه کنی و توپر  ولی از نار پ
ست شی تازه یه کم ُپرتر.من االن ُپر ه شته با بازوهام  م ولیتیو آرتمن رو باید دا

 نسبتا الغره.
 کوفت بگیری!.همچین نار میدی انگار تیو من باید باب میل تو باشه!-
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 بایدم باشه.-
باره وزنه زدم.یهو آندره گفت:ولی تیو رادمنب یه  یه بطری آب نوشممیدم و دو

 چی دیگه بود.
 تیو اون خوبه؟-

..شممماید زد و گفت:فوق العاده اسمممت.توی دعوا،یادته بیمارسممتان یه لبیند
صتت خیلی درد  ش شه همه بهم می گفتن  رب  سال پیب..همی حدودای دو 
یه لحاه میم هن  کرد.از  داره و رادمنب اولین نفری بود که وقتی من رو زد 
آرتمن هم خوو تیو تره.به نار من این تیلب ارثیه.از آرتمن یه هوا بلندتره و 

 خوو تیو تره.عاشق هیکلشم.!
سرت سر می بینن و ازو با خنده گفتم:خاک تو  شدی که تا یه پ .عین دخترها 

سوار  شاهزاده ی  شون میاد انقدر ازو تعریف می کنن که فکر می کنی  ش خو
 بر اسبن!

 خوب خدایی خوو تیو نیست؟-
یه کم فکر کردم.خب نمی شد گفت نه!چون واقعا خوو تیو بود.درسته ازو 

 بدم می اومد ولی نمی شد بگم بدتیله!
 ی تیلب شبیه کیه؟آندره گفت:می دون

 متعجب گفتم:نه!
 گفت:شبیه داداشت اهورا.

 با اخم گفتم:اهورا؟
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آره.ببین شبیه اشه ولی نه عینب!.من اول که تو و بابات رو دیدم فکر کردم این -
 ارافت هیکلتون ارثیه ولی با دیدن اهورا منصرز شدم.خیلی خوبه.

 اهورا از پونزده سالگی باشگاه می رفت.-
ه میگم ارمیا ازمون خوو تیو تره ولی به نار من تو خوو قیافه گفت:با اینک

 تری!
 چه عجب.مرسی لطف داری تو!-

 چشمد زد و گفت:اما مرد به تیلشه.قیافه این وس  زیاد مهم نیست.
 چیزی جلو دستم نبود تا لت و پارو کنم.با حرص گفتم:خیلی سگی!

 چاکر شوما،استاد مائی!-
شممد.گفتم:می دونی چیه آندره؟من همیشممه یه سمماعت دیگه سممانس تموم می 

 عاشق سیکس پد بودم.
 رادمنب مطم نا سیکس پکه!-
 آندره ی بیشعور چرا من هر چی میگم تو آخرو میگی رادمنب؟-
 خب تو که عاشق سیکس پد بودی چرا تالو نکردی براو؟-
 حدودای بیست سالم بود رفتم باشگاه ولی دو پکب که دراومد دیگه نرفتم!-

 و گفت:حاال دو تایی تالو میکنیم تا سیکس پد دراری!خندید 
 دیوونه!-
 مکمل بیوری بهتره.-
 حالم از مکمل به هم می خوره.ترجیخ می دم ورزو کنم.-

یه دوو آب یخ  گاه بزرا و مجهزی بود.رفتم و  باشمم سمممانس تموم شمممد.
گرفتم.لباسممهام رو عوض کردم و رفتم سمممت پارکین .چندی بعد آندره هم 
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بودیم مثل دو تا داداو که همیشممه باهم بودیم.توی یه دانشممگاه و اومد.شممده 
شگذرونی هم بود باز هم  شگاه هم با هم می اومدیم.اگه خو کالس بودیم و با

علی -رهام-سمممامان-نیما-آندره-با هم بودیم.البته اکثر اوقات اکیلی)امیررایا
شده بود جوری که -سهیل-ر ا اهی گفرهادی(بیرون می رفتیم.رفیق پایه ام 

حس می کردم جای آرتمن رو داره میگیره ولی خب!کسی واسه من آرتمن نمی 
شممد.آندره خیلی با معرفت و با مرام بود فق  تنها اخالقی که روی مخ من بود 
این پافشمماریب بود که البته همیشممه به نفف خودمم بود.مامانم خیلی دوسممتب 

بون بود که من داشممت. هر سممری می اومد خونمون مامان انقدر باهاو مهر
گاهی شممات در می اوردم.مامان تازه با مامانب هم دوسممت شممده بود.باالخره 
انقدر مامان من و خود آندره اصرار کردن که خانواده ی آندره اومدن تهران.آندره 
شب نفری  سته هاو رو غالب می کرد.خانواده او یه خانواده ی  شه خوا همی

باو توی اداره ی برق رئیس بود و با تا  بودن. نه دار بود. دو  مانب هم خو ما
خواهر داشممت و یه داداو.اولی که از آندره هم بزرا تر بود ازدواج کرده بود و 
مده بود  با زنب  او ید بود وقتی  یده بودمب و اونم موقف ع بار د یه  فق  
تهران.اسمممب آرسممام بود.خواهر دومب که بیسممت سممالب بود پرسممتاری می 

و اسمممب آدینا بود که آندره همیشممه به شمموخی یا خوند.شممبیه آندره بود قیافتًا 
جدی می گفت:این خواهر ما هم عاشممقت شممد رفت!.خواهرو دختر خوبی 
سالب بود  سمب آتنا بود که هفده  شوت نبود.خواهر آخرو هم ا بود ولی زیاد 
سری از ثانیه  ر بود!دقیقا عین آندره بود  و در ک شَ شتم. ستب دا و من خیلی دو

زاره روی سممرو.واقعا حضممور آندره و خانواده او هم می تونسممت خونه رو ب
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نعمتی بود.خیلی می رفتیم خونه ی همدیگه. یا اونا می اومدن خونه ی ما یا ما 
فت مرد  باو رو قبول داشمممت.می گ با با،خیلی  با نا. نه ی او می رفتیم خو
معتمدیه!هم متعتمد هم خوو ُخلق.خالصممه اینم از ارتباطاتمون.زدم کنار و 

ا بستنی هویج گرفت که بعد اون همه تمرین می چسبید. یه هفته ای آندره دو ت
می شممد که من و آندره می اومدیم باشممگاه.خیر سممرمون می خواسممتیم خوو 
یو شممیم.ولی من هر چی می گفتم تیلم رو دوسمممت دارم تو کتب نمی  ت
رفت.امشممب ما خونه ی آندره اینا دعوت بودیم.االن هم قرار بود ما مسممتقیم 

 جا.بریم اون
 آندره.-
 ها؟-
 من می خوام برم خونه لباس بلوشم.-
 لباسات خوبه که.-
 زر نزن.می خوام برم عوض کنم.-

 خندید و گفت:تیو می زنی واسه خواهر ما؟
 خفه.اصال می فهمی غیرت یعنی چی؟-

بلند خندید و گفت:نه تو فق  می فهمی!.اسممکل مگه من می ذارم به خواهرم 
 چو نگاه کنی؟

شیدم.رفتم  رفتم خونه و ستری رو پو شلوار خاک شیدم و  سفید پو شرت  یه تی 
پائین و سمموار ماشممین شممدم.بعد از چند دقیقه رسممیدیم.پیاده شممدیم و من هم 
ست دادم ولی آتنا ب*غ*لم  سالم کردم به همه.با آدینا د شین رو پارک کردم. ما

 کرد و گفت:
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 چطوری رایا؟-
 ز لج من فق  می گفت رایا.می دونست متنفرم کسی رایا صدام کنه و اونم ا

 به توچه!-
ستیم.آندره هم با  ش ستم.چون دیر اومده بودیم میز رو چیدن و ن ش روی مبل ن
لباس های راحتی اومد و نشممسممتیم.یه سمممتم آندره بود و اون سمممتم آتنا.خدا 
رحم کنه.دو تا خواهر و برادر بالی جون من بودن. داشممتم غذا می خوردم که 

ی داره روی رونم به حرکت درمیاد.تا پام رو نگاه کردم حس کردم یه مایف خنک
دیدم شمملوارم دوغی شممده.هول بلند شممدم.مادر آندره نگران گفت:چی شممده 

 پسرم؟
با حرص نگاهی به آندره و آتنا انداختم که بدون توجه به من داشممتن غذا می 
گاه کردم و  ندره ن مادر آ به  کدومشممون بوده.! که نمی دونم  خوردن.حیف 

 یچی خاله..دوغ رییت روی شلوارم.گفتم:ه
 مامان گفت:تو که دوغ نمی خوردی!

شت رو به امیررایا  شلوارهای دادا شو دخترم یکی از  مادر آندره به آدینا گفت:پا
 بده.

شتم کله او رو  ست دا شمد بهم زد که دو شد.آندره یه چ آدینا محجوب بلند 
رییته بودو چون  بکنم.آتنا هم ریز ریز می خندید. احتمال نود درصمممد آتنا

سمت اتاق آندره رفت و در رو باز کرد.اتاق  شده بود.آدینا به  ستم دوغی  پای را
ستم و  سفید داد د شلوار  شو یه  شام نبود.از توی ک شباهت به بازار  آندره بی 

 گفت:بفرمائید.
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 نگاهی بهب کردم و گفتم:دستت درد نکنه.
 خواست بره که متوقف شد و گفت:امیر...

 و امیر صدا می زد؟.برگشت و به چشمهام زل زد و گفت:من..اون چرا من ر
 بگو آدینا.-
 هیچی!-

رفت بیرون و من هم یه شونه باال انداختم.شلوار آندره رو پوشیدم.یه کم گشاد 
بود که کشممب رو بسممتم.شمملوار خودم رو تا زدم و رفتم بیرون.همه داشممتن 

اسی به آندره و آتنا شامشون رو تموم می کردن.نشستم و دو تا چشم غره ی اس
شام،من و آندره و آتنا و آدینا جدا از بقیه یه  شامم رو تموم کردم.بعد از  رفتم و 

 گوشه نشستیم که آتنا گفت:چجورین با یه دست جرات حقیقت؟
یه پس کله زدم بهب و گفتم:مریض روانی دفعه ی دیگه روی من دوغ بریزی 

 خونت حالله!
 من چیم اینجا؟آندره سینه سلر کرد و گفت:زکی،
 آتنا هوکشان گفت:قربون داداو!

 آدینا گفت:منج بهتر نیست؟
 من گفتم:بلر آتنا وسایل رو مهیا کن.

 آتنا دستی توی هوا برام تکون داد و گفت:اول جرات حقیقت!
 چشمهام رو بارید کردم و گفتم:تو حتما می خوای یه کرمی بریزی،نه؟

 نه!-
 پس زر نزن و منج بازی کن!-
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با وسایل منج برگشت.همه دور هم نشستیم.آندره با مهره های سبز جلوتر آدینا 
از من بود و من با مهره های قرمز پشت سرو،آدینا با مهره های زرد پشت سر 

 من و آتنا جلوتر از آندره با مهره های آبی.
 رو به آتنا گفتم:استقاللی؟

 سی باشم؟لولیبا افتیار گفت:صدالبته.انتاار داشتی )دهنب رو کج کرد(پرس
 من که پرسلولیسی بودم گفتم:زر نزن که می زنم چلت می کنم.

 آندره کسل گفت:جون ننه هاتون بسه!.آدینا تاس بنداز.
جب  یاد تع نا ز ندره و آت جب شممب اورد.آ مال تع خت و در ک ندا تاس ا نا  آدی
نکردن.بعدی پنج اورد.من تاس انداختم که طبق معمول ید اومد.من تا خود 

س . از آتنا که دیگه انتاار دور دهم ی شب اورد و پرید و د میاوردم.آندره هم 
نداشتم.بهب میومد اونم مثل من ناشیه.در کمال شات دراوردن دیدم اونم شب 
ید  ندره  عدی آ ید.ب هار اورد و من طبق معمول  نا چ عدی آدی اورد..حرکت ب

شگون ا شب اورد.یه لحاه حس کردم آندره یه نی سی اورد ولی آتنا دوباره  سا
 ازو گرفت.با حرص منج رو بهم زدم و گفتم:فکر کردین نفهمیدم سرکارم؟

شنهاد من  شعور!بازی بعدی که پی شون زدن زیر خنده...احمقهای بی سه تا هر 
 بود،یه کاغذ می چسبوندیم به پیشونی طرز و اون باید می گفت چی نوشتیم.

 اول نوبت آتنا بود.آندره نوشته بودو.
 است؟آتنا گفت:اسم میوه 

 من:نه!
 ماشین؟-
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 آدینا:نه!
 شهر؟-

 من:نه!
 کشور؟-

 آندره:نه!
 اسم یه وسیله است؟-

 من:نه!
 نه و نکمه!.اسم آدمه؟-

 من:نسبته!
 عمو؟-

 آندره:نه!
 دختر عمه؟-

 آدینا:نه!
 بابا؟-

 من:نه...سوختی!
با حرص برگه رو از پیشونیب کند و با دیدن اسم زد زیر خنده.روو نوشته شده 

 !بود بی از
 بعدی من بودم.یه کاغذ زدن روی پیشونیم.

 اسم مکانه؟-
 نه!-
 اسم خوردنیه؟-
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 نه!-
 اسم وسیله است؟-
 نه!-
 اسم یه آدمه؟-
 نه!-
 اسم...اسم یه جون داره؟-

آتنا با جیغ گفت:جرزنی نکن.اینجوری می بری..!باید اسممم بگی..مثال میوه یا 
 کتاب!.اینجوری!

 خب اسم گله؟-
 نه!-
 اسم حیوونه!-

 آدینا گفت:آره.
 بز؟-
 نه!-

 یه دونه مونده بود.چی می گفتم.؟یه لحاه فکر کردم و سریف گفتم:زرافه؟
 آتنا و آدینا دست زدن.کاغذ رو از پیشونیم برداشتم.روو نوشته بود امیر زرافه!

 با حرص گفتم:این کار آندره است.
 آندره خندید که گفتم:می کشمت!

 آتنا چسبوندو. بعدی آدینا بود.من نوشته بودمب و
 اسم آدمه؟-



 495 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

 نه!-
 اسم گله؟-
 نه!-
 اسم یه کتابه؟-

 متعجب نگاهب کردم.از کجا فهمید؟.تیری در تاریکی حتما...
 آره.-

 با خنده گفت:فلسفه؟
 نییر.-
 کتاب جبر و معادله؟-
 نییر.-

همه از خنده مرده بودیم.اون چی می گفت و من چی نوشممته بودم.گفت:در 
 د؟بگین!مورده شیمیه یا فیزی

 شلید خنده ی بلند آندره به هوا پرتاب شد.گفت:هیچکدوم!
 نوبتب که تموم شد،برگه رو از پیشونیب کشید.اسم کتاب شنگول منگول بود.

 با حرص گفت:این خیلی سیت بود!
چه بودی هر شمممب برات می  یت بود؟روانی من ب فت:سمم نده گ با خ ندره  آ

 خوندمب!
 ود.آتنا می گفت حرفه ی آندره اس!نوبت آندره بود.این رو آتنا نوشته ب

 سریف گفت:شماره دادن!
از تعجب وقت بود شممات درارم.ولی بعد با کوسممنی که از طرز آتنا به سمممت 

 آندره پرتاب شد همه چی دستگیرم 
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مه  ه بود. یده  غذ رو د کا بود و  کرده  جرزنی  مول  ع م بق  ط ندره  شمممد.آ
ما عزم رفتن کردی که  عت دوازده بود  حدودای سممما یدیم. ند مه خ م.از ه

 خداحافای کردیم و رفتیم.آندره هم گفت که فردا ساعت دو باشگاه منتارمه!.
خوشممحال بودم از داشممتن همچین خانواده ای..آندره و خانواده او خانواده ام 

 بودن.!
 *ارمیا*

خانم سممتوده من دارم میرم.اون قالبها رو بدین آقای مرتضمموی تا دندونها رو -
ک تو  بزاره  نه و  ی چ ب ماده روشمممون  ید آ با گه  ی گو دو روز د ب هب  ب وره. 

 باشن.خب،خداحافظ.
کیفم رو برداشممتم و روپوو سممفید رو روی چوب لباسممی آویزون کردم که 

 گفت:دکتر جدیدا زود می رید خونه!
 نگاهب کردم و جدی گفتم:کاری نمونده!.

 سرو رو پائین انداخت و گفت:شرمنده،ببیشید!
سموار ماشمین شمدم.گوشمی رو از توی  فهمید که خوشمم نیومده.رفتم بیرون و

 جیبم بیرون کشیدم و زن  زدم.
 جانم ارمیا؟-

 سریف گفتم:دارم میام دنبالت.آماده باو.
 باشه.-

قطف کردم.از مطب من تا درمانگاهی که رویا توو کار می کرد مسممیر زیادی 
 نبود.یه بوق زدم که نگهبان بیرون اومد و تا من رو دید در رو باز کرد.این چند
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وقته آشنا شده بود با من.وارد شدم که همزمان رویا در حالی که با یه مرد حرز 
می زد بیرون اومد.رویا عصبانی بود و توی صورت اون مرد هاله ای خنده بود. 
رویا با خشم نگاهب کرد و اومد سمت در که من براو بوق زدم.اومد سمتم و 

 در ماشین رو باز کرد.
 من:سالم.خسته نباشی.

 رو به عقب پرت کرد و گفت:مرسی.تو هم خسته نباشی.! کیفب
 دوباره بوق زدم و رفتم بیرون.رو به رویا گفتم:مشکلی پیب اومده؟

شان فوران کرد و گفت:تا دلت بیواد.حالم از این مردک قزمیت  شف یهو مثل آت
 به هم می خوره!.دیگه واقعا نمی دونم چه جوری باید شرو رو کم کنم.!

 ال انداختم و گفتم:چی شده؟اذیتت می کنه؟یه ابروم رو با
فت:اذیت؟روانیم کرده!.مسمم ول  با حرص درجه ی کولر رو بیشممتر کرد و گ

 جدیده!به چی که گیر نمیده! من نمی 
شده چه احتیاجی به این روانی داره؟یه آدم نفهم که  فهمم این درمانگاه خراب 

 هیچی از ادب و احترام حالیب نیست!
خالی کرد گفتم:نمی خوای بگی چی شممده؟چیکار کرده یه کم که خودو رو 

 مگه؟
ا افه کاری من رو زده بیست ساعت!.بعد مال خودو و زنب و دکتر ملکی -

ساعت!. بهب گفتم چرا کمب کردی؟اونوقت مال  صد و  هفتاد و پنج  رو زده 
خودت زیاده؟می دونی چی میگه؟گسممتات زل زده توی چشمممهای من و میگه 

می شین اداره نیستین که بفهمین کی کار می کنه کی نمی شما که همب دودر 
ست  سی نی شتون رو.!ک ش کنه!.عو ی به من میگه لطفا مراعات کنین و ف پو
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بگه الک های زن خودت چی؟من حتی آرایب هم نمی کنم! از این درمانگاه 
با همه ی آدمهاو بدم میاد.روی دنده ی لجه با من!.همایب دکترها هم من رو 

 !. واقعا دیگه داره حالم از دندون پزشکی به هم می خوره!مطلف نکرد
 بهب گفتم:خب چرا از اون درمانگاه بیرون نمیای؟

 کار نیست ارمیا.همینم روی هوا می زنن!-
 یه کم فکر کردم و گفتم:یه مدت به خودت استراحت بده.اصال نرو سرکار!

 چی می گی؟من توی خونه بمونم که روانی میشم.-
 ب من کار کنی؟می خوای پی-

 نگاهم کرد.متعجب گفت:اونوقت چی کار کنم؟نکنه بیام آبدارچی بشم؟
لبیندی زدم و گفتم:نه،بیا اونجا یه اتاق خالی کنار من هست.اونجا مطبت رو 

 بزن!
 ملموم گفت:مجوز ندارم.

 دستب رو گرفتم و گفتم:ناراحت نباو.اون با من!
 آخه چه جوری؟-

که از پارتی استفاده نکردم ولی برای تو که می چشمد زدم و گفتم:برای خودم 
 تونم!

 لبیند زد و قدرشناسانه گفت:واقعا نمی دونم چه جور جبران کنم!
دسممتب رو ول کردم و گفتم:یه شممام خوشمممزه من رو مهمون کن که ناهار هم 

 نیوردم.خودت هم که کلی حرصی شدی حتما گرسنه ای!
 بگیرم بندری درست کنم. پس بزن کنار تا چند تا سوسیس و کالباس-
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 متعجب گفتم:بندری؟
 بله!-
 سوسیس و کالباس ممنوعه!-

 زد توی بازوم و گفت:واسه یه روز هم که شده پاستوریزه بازی رو کنار بزار.!
 از گوشت س  و گربه است دختر!-

 با خنده گفت:نترس نمی میری!
د د.چنخیلی وقت بود سمموسممیس و کالباس نیورده بودم.زدم کنار و پیاده شمم

دقیقه بعد با یه پالسممتید پر از کالباس و سمموسممیس برگشمممت.شممونه باال 
انداختم.ریموت رو زدم و ماشین رو پارک کردم.هنوز ماشین رو خاموو نکرده 

 بودم که مثل برق و باد رفت پائین ولی یهو برگشت و گفت:ارمیاجووون!
 حتما یه چیزی می خواست.شد نداشتم.گفتم:جاااااانم؟

 فت:یادم رفته سس بیرم،زحمتب با تو!با خنده گ
کت  مار پر تت!می دونی سمممو خدا نکشممم فت. نداد چیزی بگم و ر امون 
کجاست؟حوصله نداشتم ماشین رو روشن کنم. خسته راه سوپرمارکت رو در 
ستنی  شتم مثل ب سس انقدر مهمه؟هوا انقدر گرم بود که دا پیب گرفتم.حاال یه 

شدم.بعد از حدودای ده دقیقه به  سیدم.هوای خنکی ذوب می  سوپرمارکت ر
پوستم رو نوازو داد. اصال دلم نمی خواست از ملازه بیرون برم.رو به فروشنده 

 گفتم:سس می خوام.
 گفت:چه مدل سسی؟
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لعنت به این همه تنود جنس!حاال کدوم نوعب؟یه کمی فکر کردم و گفتم:قرمز 
رو می  و خردل..نه نه!ببیشممید شممما می دونین با بندری کدوم نود از سممس

 خورن؟
سس تند بهب  ضی ها  سس نمی خواد!.البته بع مرده با خنده گفت:بندری که 

 می زنن!
 خب یه سس تند بدین.-

 لعنت بهت رویا.این که میگه سس زیاد مهم نیست!.بمیری!
مرده سس رو داد.حساب کردم و راه خونه رو در پیب گرفتم.حاال خوبه غروبه 

ی رویا رو می کندم.وارد خونه شدم و کالفه  و هوا انقدر گرمه!.اهر بود که کله
دکمه ی آسممانسممور رو فشممردم.چند لحاه بعد،به طبقه ی مربوطه رسممیدم و با 
گذاشممتم و رفتم توی  کانتر  با حرص سممس رو روی  باز کردم. ید در رو  کل

 اتاقم.رویا کوو؟ یه دوو
 سممریف گرفتم و رفتم بیرون.رویا رو دیدم که با تاپ و شمملوارک مشمملول غذا 

به قول خودو خودحرز زنیب تن  شمممده  درسمممت کردن بود.دلم برای اون 
بود!.تا نشستم برگشت سمتم و یه بشقاب گذاشت رو به روم که بی شباهت به 

 جنگل نبود.اصال مشیص نیست چی توو خالی کرده.
 سرم رو بلند کردم و گفتم:خب این االن توو چیه؟

 ینی!نشست و گفت:پیاز،فلفل،سوسیس و ُرب و سیب زم
شمزه بود فق  یه کم تند بود.یه کم که  شتم و خوردم.نه بابا خو یه لقمه نون بردا
نه خیلی تند بود.فق  نمی خواسممتم کم بیارم.از چشمممهام داشممت آتیب می 
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سس هم  صال عین خیالب نبود. تازه  بارید.می خوردم و دم نمی زدم.رویا که ا
ه لیوان آب خوردم که رویا می زد می خورد.دیگه حسابی کله ام داغ کرده بود.ی

 گفت:
 وس  غذا آب نمی خوردی قبلنا.!-

 راست می گفت.گفتم:دهنم خشد شده بود.
شممیطون ابرو باال انداخت و گفت:دهنت خشممد شممده بود یا در حال آتیب 

 گرفتن بود؟
 جدی گفتم:تشنه ام بود.

 خندید و خورد.اگه می تونستم همه ی پارچ آب یخ رو َسر می کشیدم.!غذا رو
خوردیم که اعتراز کردم بدترین غذای عمرم بود!.نه که بگم بدمزه بود نه فق  
ست رفت توی اتاقب و منم پارچ  ش شتم آتیب می گرفتم.رویا که ارفها رو  دا

 آب رو کامل سر کشیدم.آخیشششب!.داشتم خفه می شدم.
 در زدم و رفتم توی اتاق.گرفتم خوابیدم.
سا ساعت رو نگاه کردم.یه  شدم. شتم و دیدم بیدار  شد خوابیدم.برگ عتی می 

رویا سممرو روی زانوهاو بود..متعجب دراز کشممیدم. چشمممهام رو بسممتم و 
خواستم دوباره بیوابم که یه نگاه دیگه بهب کردم.نیم خیز شدم و دست روی 
شت  سرت بود.اون دا سرت  شمهاو  سرو رو بلند کرد.چ شتم.  شونه او گذا

یا گریه می کرد؟اون د ختر قوی داشمممت گریه می کرد؟برای گریه می کرد؟ رو
 چی آخه؟همه چی که خوب بود!

 متحیر گفتم:چی شده رویا؟
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شد بعدی هم چکید که تالشی برای پاک کردنب نکرد.خودم پاکب کردم و  ا
 گفتم:نمی گی؟

 چونه او لرزید.گفت:من آدم بدیم؛نه؟
 چرا می پرسید.؟گفتم:نه اصال...!رویا نمی گی چی شده؟

 ..من..من!من دختر بدی ام.-
به لرزه  های اریفب  نه  گذاشمممت و شممو هاو  باره روی زانو سممرو رو دو
دراومد.نرم ب*غ*لب گرفتم که بعد از چند لحاه به حرز اومد:خواب دیدم 
یا منو کشممته!.خودو داشمممت به  بابا...بابا مرده!خواب دیدم که می گفت رو

 مامان می گفت..می گفت که من و تارا دختراو نیستیم!.
 رو ب*و*سیدم و گفتم:همب خواب بوده!. روی موهاو

 اصال حس خوبی ندارم.-
 خب چرا پیششون نمی ری؟-

شون خجالت می  سینه ام تکیه داد و گفت:چون نمی تونم!.من از سرو رو به 
شون  صورت شه توی  شون!.روم نمی  ش صال نمی تونم برم پی شم.نمی تونم!.ا ک

 نگاه کنم!
 تا کی؟-
 تا وقتی که بیان سر قبرم..-

 مت گر گفتم:رویا...مال
هاو حرز می زدم فعال وقتب  با عدا در این مورد  حالب خوب نبود.ب

 نبود.گفتم:خواب بوده.بهب فکر نکن.
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نمی دونسممتم حاال وقتب هسممت یا نه؟.بلند شممدم و رفتم توی اتاقم.از توی 
کشمموم بیرونب کشممیدم و برگشممتم. متعجب نگاهم کرد.به گردن خالیب نگاه 

یه گردن نا  به کردم.قبل ته ی خودو متعلق  به گف که  قدیمی گردنب بود  ند  ب
مادربزرگب بوده.مثل اینکه خیلی به مادربزرگب احترام می ذاشممته!.می گفت 
ند رو فق  خودو حس می کنه.چند وقت پیب قفلب  آرامب نهفته ی گردنب
شیده او هم  شتهای ک شد من اونو ببرم درست کنم.! توی انگ ست و قرار  شک

شی ستب رو گرفتم،طبق معمول یخ بود.هنوز توی بهت فق  حلقه می درخ د.د
بود. از توی جیبم انگشتر رو بیرون کشیدم و توی دست راستب نشوندم.واقعا 

 بهب می اومد.
 متعجب گفت:این چیه ارمیا؟برای منه؟

 بیواب تا بگم برات.-
 با لجبازی گفت:اول بگو!

 دراز کشیدم و گفتم:دراز کشیدی می گم!
 گفت:خب بگو! سریف دراز کشید و

یادته گفتم عاشمق حلقه بودم؟اولین حقوقی رو که گرفتم باهاو این انگشمتر -
شتر برای من  شم.این انگ شته با ست یه چیز ارزشمند دا رو گرفتم!.دلم می خوا
جدا اهمیت داره و ارزشمممنده.حاال هم که فرد جدید زندگیم شممدی حس می 

 کنم الیقب باشی!
وقت از خودم جداو نمی کنم!.اگر برای تو با تشممکر نگاهم کرد و گفت:هیک 

 ارزشمنده برای منم ارزشمند می مونه!.
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چشمهاو ر وبست و من فکر کردم چقدر بی فکر انگشتر رو بهب دادم.اما یه 
شاید جبران  شت. شب رو دا شه مدافف رویا بود جواب داد که ارز حس که همی

 این همه محبت و زحمت!
*** 

من و رویا مرخصی گرفتیم و رویا من رو دیوونه  امروز دوشنبه بود.دو روز پیب
کرد.انقدر خونه دستمال کشیدم که همون شب همب خواب می دیدم دارم یه 
آپارتمان رو تمیز می کنم که از باال می افتم و جا در جا می میرم. جالب اینه 
لحاه ی مرگم همچین شممیشمممه پاک کن رو سممفت گرفته بودم انگار جونم 

یا تعریفب کردم همب می بود.هیچی خواب مز خرفی بود ولی وقتی برای رو
خندید.خدایی دیروز برای اولین بار اون همه کار کردم.توی خونه ی خودمون 
که بودیم مامان مدام خدمتکارا رو ردیف می کرد برای خونه تکونی!.خودمم 
که توی این خونه بودم سممال تا ماه روناک یه خانم رو می فرسممتاد که اینجا رو 

ز کنه.روناک واقعا برای من خواهری کرده بود. خالصه دیروز کلی خونه رو تمی
سلیقه ی من و  سیون رو کامال عوض کردیم که ترکیبی از  برق انداختیم و دکورا
یا بود.امروز فرشممها رسممید و پهنشممون کردیم.امروز روز کاری من بود و  رو

.تنود ز نداشتبیکاری رویا.خونه واقعا تمیزو شید شده بود.دکوراسیونب حر
خوب بود.دیگه من و رویا مثل زن و شوهرای واقعی شده بودیم. درسته که من 
هنوز باهاو رابطه ای نداشتم ولی همه چیز که به رابطه ختم نمی شد!.به آینده 
شده بودم هیک  ی نامعلوم خودم و رویا فکر می کردم.اینکه دیگه نسبتا مطم ن 

ست و یه زندگی آ سرو نی شه ای توی  شمد نق روم و بی دغدغه داره به من چ
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پایی نمی تونه برام به ارملان  می زنه!.یه زندگی آروم که مطم ن بودم یه زن ارو
بیاره و تنها همین خانم های ایرانی هسممتن که به زندگی پایبندن.حتی مامان 
خودم!با اینکه توی بریتانیا اصممال حجاب نداشممت و تا می تونسممت به خودو 

سید و یه جورا شده بود ولی هیک وقت با یه مرد الس نزد و می ر شکل اونا  یی 
های زنونه و بی  قت مهمونی  با ُجم نیورد.هیک و با نار  ها از ک توی مهمونی 
اسمماسممب رو به خانواده او ترجیخ نداد. من مادری مادرم رو حس کردم ولی 

 من دلم یه مادر می خواست که با ورود به بریتانیا هم فرهنگشون نمی شد!.  
 ممر نمی شممد حتی برای ید بار هم که شممده فارسممی حرز بزنه و همب حا

بریتانیای حرز می زد!.می گفت از بچگی عاشممق بریتانیا بوده.قصممد داشممته 
برای ادامه ی تحصممیل بره بریتانیا که با پدرم ازدواج می کنه و نمیره و پایبند 

 میشه!
مدافف شممماه می شمممد توقعی غیر ا قای  خانم و آ یه  ز اینم نمی دونم از 

داشممت؟مسمملما نه!.وقتی همه ی مردم این کشممور از شمماه متنفر بودن و معتقد 
بودن یه آدم االم بوده در حالی که بابای من مدام می گفت و ممف ایران اون 
ها همه چی خوب بود و همه خوشممم ی  موقف کجا و االن کجا؟! اون موقف 

شتم.نمی گذروندن و تا این حد محدود نبودن. حجب و حیای رویا رو ق بول دا
دونم اگه یه مرد ایرانی اصممیل بود قبول می کرد زنی رو که قبال دوسممت پسممر 
داشممته؟!دوسممت پسممر داشممتنب اصممال برام مهم نبود.حتی اینکه دوسممتیب با 
به هر حال من توی محیطی بزرا  حد بوده هم برام مهم نبود. چه  یا در  امیررا

ی خواستم می تونستم بدون شده بودم که این مسائل عادی بود و من هم اگه م
محدودیت با یه عالمه دختر دوسممت بشممم!.شمماید به خاطر همون را ایرانیم 
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بود!.شممماید ایرانی ها من رو یه بی غیرت بدونن ولی نمی دونم چرا نمی تونم 
روی رویا خیلی حساس بشم و به پوشب و حرکاتب گیر بدم.خوشبیتانه خود 

 رویا اصال احتیاجی به توصیه نداشت!.
داشممتم به آینده ی خودم ورویا فکر می کردم.مو ممود جدیدی نبود.آروم می 
روندم ولی اصال حواسم به رانندگی نبود.هنوز معنی این تردید رو نمی فهمیدم 
قدرتوی اون  لذیرم.؟نمی دونم چ یا رو ب مال رو مام و ک که چرا نمی تونم ت

ل این ف شدم.مثخیابون خلوت رانندگی کردم تا اینکه با خوردن به چیزی متوق
که برق به هم وصممل شممده باشممه از جا بلند شممدم.حس کردم یه گربه رو زیر 
کردم.سممریف اومدم پائین و با دیدن یه خانم چادری که روی زمین افتاده بود و 
خون روی زمین جاری بود،هر چی حس بد بود بهم منتقل شمممد!.دلم اصممال 

صداو زدم.چشمهاو  گواهی خوب نمی داد. نکنه مرده باشه؟سریف نشستم و
باز و بسته می شد.سریف بلندو کردم و توی ماشین گذاشتمب.همین نزدیکی 
ستار همه  سوندمب و رفتم داخل و به یه خانم پر سریف ر ستان بود. ها یه بیمار
چیز رو تو ممیخ دادم.همیشممه ریلکس بودم حتی وقتی رویا رو زیر گرفتم ولی 

سینه ام تکون می خورد. م شه حاال قل*ب*م توی  ثل کسی که در مرز جنون با
کالفه و مضممطرب بودم.با برانکارد پیرزن رو بردن.وای نکنه بمیره؟! بمیره من 
که دکتر بیرون  یه؟!.هنوز گالیه نکرده بودم  چه زندگ خدا این  میرم زندان؟ای 

 اومد.سریف بلند شدم و گفتم:چی شد؟
 نگاهی بهم کرد و گفت:نسبتی با بیمار دارین؟
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نه،ولی من نمی دونم چرا  ید بگم من زدم بهب.گفتم: ولی زبونم نچرخ
 اوردمب.

 باید عمل بشه.-
 عملب کنین.هر کاری می کنین زنده نگهب دارین!.-
 با اینکه اصال امیدی نیست ولی باشه.-

که برگشمممت و گفت:نمی زاره عملب  ته بود  گذشمم قه ن رفت و هنوز پنج دقی
 کنیم.می خواد شما رو ببینه!

پزشد وارد اتاق شدم.بهب اکسیژن وصل کرده بودم.ماسد بلند شدم و دنبال 
 رو برداشت و گفت:به این شماره ای که...می گم...زن  بزن!

 گوشیم رو بیرون کشیدم و گفتم:بفرمائین.
صداو  سی حرز بزنه.یه لهجه ی خاص توی  سیت بود فار مثل اینکه براو 

رار تماس رو برقبود.وای توی این و عیت من به فکر چیم؟!شماره رو نوشتم و 
 کردم.گفت:آدرس رو ...بهب...بده!

 برداشت و یه خانم برداشت و گفت:بفرمائین.
 سریف گفت:بگو گوشی بده به ر وان.

 گفتم:ببیشید میشه با ر وان حرز بزنم؟
 شکاک گفت:برای چی؟

 خانم خواهب می کنم بح  نکنین.گوشی رو بدین به ر وان.-
 حرز بزنه! مردد گفت:آخه ر وان االن نمی تونه

دوسممت داشممتم همون خانم رو خفه کنم.گفتم:لطفا بح  نکنین.گوشممی رو 
 بهب بدین.
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 با حرص گفت:دستشوییه کارتون انقدر مهمه؟
مه اسممترس وقتی  ما میون اون ه یدم.ا ند اه حسممب بود می خ گه اون لح ا

 نبود.گفتم:بهشون بگین بیان این آدرس.
 نمی گم.-

خانمه و گفتم:خودتون بگین.گوو  َاه چه بی شممعور.گوشممی رو گرفتم سمممت
 نمیدن.

برداشممت و سممعی کرد بدون لرزو حرز بزنه.یه چیزایی گفت که فق  همون 
کلمه ی ر وانب رو فهمیدم. اینا به چه زبانی حرز می زنن؟گوشی رو لرزان 

 به سمتم گرفت.گفتم:چرا نمی ذارین عملتون کنن؟
 نداره چون لب گورم.لبیند محوی زد و گفت:آخر عمرمه.عمل روی من اثری 

 با یه عصبانیت محو گفتم:پس تکلیف من چی میشه؟
جوابم رو نداد.رفتم بیرون.چند لحاه بعد یه دختر هراسممون اومد.یه نگاه کرد 

 به شماره ی اتاق و رفت داخل. 
تا تونسممتم  یه چادر پوشممیده بود.این کی بود؟خانم سممتوده زن  زد و  اونم 

سرو خالی کردم. آخ صبانیتم رو  ستم داد.حاال چیکار ع رو فکر رویا کار د
کنم؟.این دیگه چه آینده ایه؟!.نیم سمماعت با خودم کلنجار رفتم. دختره بیرون 
اومد و بدون اینکه سرو رو بلند کنه اشاره کرد برم داخل.شانسه اینم این وس  
خانم بزارین  خانم اشمممد می ریزه.گفتم: یدم همون  خل و د له؟!.رفتم دا ال

 عملتون کنن!
 سد رو برداشت و گفت:من زنده نمی مونم.ما
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باید - ندین  تازه اگه ر مممایت  خب من چیکار کنم؟من نمی تونم برم زندان 
 قصاص هم بشم!

کار می تونی  یه  ها  مت تن گه...می خوای ببیشمم فت:ا گاهی بهم کرد و گ ن
تا  باشممی.. ید مراقبب  با یه دختر رو دارم...تو.. یا همین  بکنی...من..از دار دن

 روحم در آرامب...باشه و بتونم...ببیشمت!وقتی مردم 
شم.براو خونه می گیرم و ازو مراقبت می  سریف گفتم:قول می دم مراقبب با

 کنم.
 هنوز حرفم تموم نشده بود که گفت:عقدو کن و پیشب بمون!همسرو بشو!

یهو مثل اینکه یه تشممت آب داغ رییتن سممرم.دنیا به دوران دراومد و سممریف 
خودم اجازه دادم تا خواهب کنم:خانم تو روخدا..من زن  دستب رو گرفتم و به

 دارم.زندگی من رو نلاشونین.خانم تو رو خدا..خانم..
هنوز حرفم به اتمام نرسیده بود که چشمهاو بسته شد و دستب بی جون توی 
دستم افتاد.تکونب دادم تا شاید به هوو بیاد ولی نه!.داغون ُسر خوردم.کالز 

شده ب ست زندگیم پیچیده  ود..مات مونده بودم.حس یه مرده ی متحرک بهم د
می داد.بیرون اومدم که دختره سممریف رفت داخل.رو به موت بودم.نمی دونم 
شده بود؟!.ذهنم  سحری بود که به زندگیم خونده  شده بود! این دیگه چه  چم 
خالی و تهی بود و نمی تونستم به هیچی فکر کنم.به هیچی!.االن فق  باید می 

ست؟چه جوری باهاو برخورد کنم؟!.من نه رفتم خو نه.توی خونه ای که رویا
به ی دار برم نه اونقدر بی رحم که اجازه ی  انقدر شممهامت دارم که تا پای چو
ورود یه دختر رو به زندگی ای بدم که هنوز روی هواست.!.انقدر بی حس بودم 

پذیرو پول رو حسممماب کردم و رفتم. همین. ن مکه فق  تونسممتم برم..فق  
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ستم بکنم؟اولین بار بود انقدر بی حس و مرددم.حتی وقتی رویا  چیکار می تون
بهم گفت باهام ازدواج کن فق  حس کردم می خوام بکشمب همین!.باید فکر 
کنم.خواسممتم سمموار ماشممین بشممم که حس کردم این آخر نامردیه.بی حس و 

ن.همسر ندخالی برگشتم بیمارستان.دختره رو بیرون اوردن و روی صندلی نشو
ست زودتر کارهای ترخیص و جا به جایی  سمتم اومد و ازم خوا من؟ دکتر به 
به سممردخونه رو انجام بدم..بی جون همه ی کارها رو انجام دادم.همب رویا 
جلوی چشمهام بود.یهو یه مرد نسبتا یلور وارد شد و شرود کرد به زدن من.از 

ه دیگه.انقدر بی جون کجا می دونسمممت رو نمی دونم.حتما همون دختره گفت
بودم که اصممال از خودم دفاعی نکردم و گذاشممتم خوب بزنتم.نگهبانها اون رو 
که نمی  فت  هایی می گ یه چیز مات بودم.  جدا کردن و من هنوز  ازم 
فهمیدم.دختره بلند شد و رو به همون مرد حرفهایی زد که اتیشب فروکب کرد. 

ربعدازاهر شممد.اون آقا همه چی زود تموم شممد.یعنی خیلی زود سمماعت چها
 اومد و گفت:

ببین پسممرجون.نمی دونم فرخنده چه مناوری از این کار داشممته ولی بیدا -
قسممم بیوای سممر این دختر رو شممیره بمالی جنازت باقی می مونه!.فرخنده 

 همیشه بهترین تصمیم ها رو گرفته.
 فق  بی جون گفتم:پنج شنبه محضر)...(.

ست رفتم و نمی دونم بعدو چی گفت شدم ولی دلم می خوا شین  سوار ما .
باز  یا در رو ماشممین رو نابود کنم.نمی دونم چطوری رفتم خونه و در زدم و رو
سردی عمق کارهاو  کرد.نمی دونم وقتی چهره ام رو دید چه حرکتی کرد. خون
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رو می سممتودم ولی نگرانیب توی چشمممهاو داد می زد.صممورتم رو با بتادین 
که احساس درد کنم رو هم نداشتم.صورتم رو شست و شو داد. حتی حس این

شممسممت و رفت و برگشممت.با دسممتهای سممرد و اریفب صممورتم رو گرفت و 
 گفت:ارمیا عزیزم چی شده؟

احسمماس ا*ن*ا*ه می کردم از کلمه ی عزیزم.سممرم روی پاهاو گذاشممتم و 
چشمممهام رو بسممتم.از همه چی خالی بودم. فق  یه حرز توی ذهنم اکو می 

صمیم بود؟ شد.) فرخنده ه صمیم ها رو گرفته.(این بهترین ت شه بهترین ت می
من تازه می خواستم به آرامب برسم دیگه وجود یه دختری که تا حاال ندیدمب 

 چه دردی رو درمان می کنه؟!
نمی دونم چقدر فکر کردم و رویا چقدر نوازشممم کرد تا اینکه همه چیز جلوی 

 چشمهام سیاه شد!
 تنفر کرده بود.یه حسی خودم رو از خودم م

*** 
شحال بودم که رویا  سید.خو شنبه ر خیلی زودتر از اونی که فکر می کردم پنج 
شنبه ی نکبتی به هم می  شلوغه.حالم از این پنج  سرو  سرکار و امروز  رفته 
خورد.یه کت پوشممیدم و باز هم خالی و تهی از احسمماس رفتم بیرون.حتی یه 

ی به خودم ب مت همون حموم آب یخ هم نتونسمممت من رو  اره..رفتم سمم
ساعاتی بعد  ضر..رویا رو هم همین جا عقد کردم؟نمی دونم!.رفتم داخل. مح
شه.البته با  شت.از روی تیلب حدس زدم همون با همون مرد با همون دختر برگ
چادر توی سرو هیچی مشیص نبود.محضر خلوت بود.شناسنامه ام رو دادم 
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حتی یه کلمه هم از دهنم عاقد. همون مرده هم شممناسممنامه ی دختره رو داد.
 بیرون نمی اومد.واقعا جبرو اجبار بود. عاقد رو به 
 ما گفت:اینا مطم نن از ازدواجشون؟بهشون نمیاد!

 کوتاه گفتم:لطفا خطبه ی عقد رو بیونین.
 شما همسر دارین آقا؟-

سری تکون دادم که به گفته ی  سنگینی کرد. سر یه چیزی توی دلم  سم هم با ا
 ادامه داد.همون مرد عاقد 

شگون  شیدی. سفید می پو سری  عاقد رو به دختره گفتت:دخترم حداقل یه رو
 نداره سیاه پوشیدی!

 نمی دونم عو ب کرد یا نه!.ولی حس کردم عو ب کرد.
 مهریه چقدره؟-

 همون مرد گفت:سیصد سکه!
 که نمی دونم اون دختره چی گفت که حرفب رو با چهارده سکه عوض کرد.

نار هم نشممسممتیم.حتی حس اعتراض هم نداشممتم.خالی به گفته ی عاقد ک
فه  قدر کال قد کردم ان یا ع با رو که  ند.حتی موقعی  به رو خو قد خط عا بودم!
نبودم.خطبه رو خوند.جلومون یه دفتر گذاشممت که امضمما کنیم.رویا روز عقد 
چه لباس قشنگی به تن داشت.امضا زدیم و تموم شد.یه ورق از زندیگم شد و 

موندم. اون آقا کلی حرز زد و تهدیدم کرد که بالیی سممر دختره من با دو تا زن 
مه و گیج  نده رو نمی فه هدز فرخ فت  یارم می کشممتم.همب هم می گ ب

 شده...من از اون گیج تر بودم.



 513 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

گفت:ببین آقا پسر حواست باشه.اگه حرز فرخنده نبود یه کاری می کردم ولی 
رو می بری خونت.هر  حرز روی حرز فرخنده نمیاد.داری دختر رو،دسته گل

 چند وقت یه بار میام به خواهرزاده ام سر میزنم.
رفت.دختره سوار ماشین شد.منم نشستم.کولر رو روشن کردم.نفس کشیدم و 
به خودم و سممرنوشممتم لعنت فرسممتادم.حاال چطور ببرمب خونه ام؟اگه حرز 
یه  پارک کردم. ماشممین رو  گه!  یه خونه ی دی نده نبود می بردمب  همون فرخ
شدیم.طبقه ی چهارده رو زدم.از آهن   سور  سان سوار آ ستب بود. چمدون د
ساک  سته ی  شده بود و د شده بودم.نگاهب کردم.به زمین خیره  پیانوو متنفر 
شدن به زندگی دیگران  شت؟ کنه  سترس دا سرمه ایب رو محکم گرفته بود.ا
شه من خودم برم دنبال یه دختر؟  سیه؟نمی شان شت؟خدای این چه  سترس دا ا

را همیشه اونا میان؟نه به عنوان دوست و همکار،به عنوان همسررررر!.بیت چ
 منه!.حتما تا آخر عمرم صد تا زن مثل بیتد وارد زندگیم خواهد شد!

 ارمیا چی میگی؟پیاده شو!
با تشکر از ندای دل!.آسانسور رو باز کردم و اول خودم پیاده شدم.خدا رو شکر 

به بود و روز کاریب!.کلید رو از جیبم بیرون رویا خونه نبود چون امروز پنج شن
شد و با دیدن رویا تمام کات  ستم کلید رو وارد قفل کنم در باز  شیدم و تا خوا ک
 آرزوهام ترک برداشت.یه دست لباس شید پوشیده بود.با خنده گفت:سوپرایز!
اون لحاه فق  به هر چی سوپرایز بود لعنت فرستادم!.لبیندو پررن  تر شد 

 جا بودی؟و گفت:ک
 با دیدن یه نفر پشت سرم پرسید:ایشون کی هستن؟
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شنیدم.با لبیند و محترمانه به داخل  صداو رو  شدم.اما  بی توجه بهب وارد 
 دعوتب کرد و گفت:بفرمائین.. ارمیا جان این خانم بیمارتونن؟

یا به داخل فرسممتادو.تعجب رو توی  دختره هم محجوب جوابب رو داد.رو
چه چهره او می دیدم.آر نه  ما دختره داره فکر می ک بل طوفان بود.حت امب ق

خانم خوبی ولی نمی دونه که همین خانم خوووب االن فوران می کنه کافیه 
با خودم گفتم  بفهمه که این دختره کیه!.خیلی بی حال و بی حس بودم.اولب 
یا ناراحت باشممم؟اگه دعوا هم کنه حقی نداره این زندگی منه که  چرا برای رو

راو تصمممیم می گیرم.!.ولی بعد منصممرز شممدم. به هرحال رویا االن خودم ب
کسی بود که من دوستب داشتم و حکم زنم رو داشت.در حد همسر دوستب 
نداشتم ولی باالخره دوستب داشتم چون دوست داشتنی بود،همین!.کالفه رو 

 به رویا گفتم:رویا یه لحاه!
 رویا رو به همون دختره گفت:االن بر می گردم.

 ومد سمت من که با خشم به دختره گفتم:از جات جم نمی خوری!ا
رویا دهنب باز مونده بود.مسلما این خانم نمی تونست بیمار من باشه.دستب 
رو کشیدم و بردمب سمت اتاقمون که قبال اتاقب بود.تا در رو بستم گفت:وای 

 ارمیا این دختره کیه؟
 چون اهل مقدمه چینی نبودم کوتاه گفتم:همسرم!

عد در کمال  ید همین جوری بهب می گفتم.ولی ب با ید ن مات موند.شممما اول 
تعجب خندید و گفت:شوخی بی مزه ای بود!حاال جدی کیه؟بیمارته؟پس چرا 

 اونجوری باهاو حرز زدی؟
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نفسم رو فوت کردم و گفتم:رویا شوخی نکردم.میگم زنمه!می فهمی؟زنم،مثل 
 تو!

.مات شمممده بهم نگاه می چشممماو برای یه لحاه بی رو  و بی رن  شمممد
کرد.زیر نگاه خیره و سممردو کالفه بودم. اولین بار بود که این جوری نگاهم 

 می کرد.آب دهنب رو قورت داد و گفت:تو..تو قبل من...
 پریدم وس  حرفب و گفتم:نه!.این همسر دوممه!

 کالفه گفت:چی می گی؟نمی فهمم!
صورتب ب صله ی کمی توی  شدم و با فا شدم:زنمه!همسر بهب نزدید تر  راق 

 دومم!.اوکی؟
آروم موقعیت رو در دسممت گرفت و بعد عصممبی و ناراحت گفت:اونوقت دلیل 

 این ازدواج چیه؟بی خبر؟نمی فهمم ارمیا.لطفا جوری بگو منم بفهمم!
دسممتی توی موهام کشممیدم...اینجا به مقدمه چینی الزم بود.جدی گفتم:جون 

 من برات مهمه؟
 رد و گفت:آره.چشمهاو رو باز و بسته ک

خب.!فکر کن به تو بگن یا شمموهرت رو می کشممیم یا باید یه زن دیگه رو به -
 عنوان هوو کنار خودت نگه داری! کدوم رو انتیاب می کنی؟

 سریف گفت:جون تو رو نجات می دم!
 مالیم گفتم:االن هم همین کار رو کردی!

 جیغ کشید:چی میگی؟
دم به یه پیرزن.گفت اگه می خوای کالفه بدون اینکه نگاهب کنم گفتم:من ز

نمیری و قصمماص نشممی دخترم رو عقد کن...فهمیدی؟من هم همین کار رو 
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چه  نه!  نه االن زن م که بیرو نده بمونم.همب همین بود!.اون دختر  تا ز کردم 
 بیوام چه نیوام.اجباره،می فهمی؟

شت  شاید انتاار دا سر خورد.هنوز ناباورانه بهم نگاه می کرد. م بگروی دیوار 
نه!.نمی دونم چقدر گذشممت که لب باز کرد و همونطور که به دیوار خیره بود 
عاشممقب میشممی..مطم نم.من رو رها می  فت:تو  نه گ لد بز که پ بدون این

 کنی!.آره...همین!همین!
سلم بودم  ستم چی بگم.ولی م ستهاو رو گرفتم.نمی دون جلوو زانو زدم و د

سته.گفتم: ببین من رو رویا...نگ ی اه کن منو..تو تنها و اولین دخترحرفب نادر
هسممتی که وارد زندگی و حریم شممیصممی من شممدی!.تنها دختری که نمی گم 
سم  ستی طل سال تون ستب دارم.فق  تو!.اونم تویی که بعد از یه  خیلی ولی دو
من رو بشکونی. چطور می گی عاشقب می شم؟.اگه عاشقب بشم تو رو ول 

یا..تو همسممر منی!.اون یه  می کنم؟بس کن رو یه اسممم توی  حد  فق  در 
 شناسنامه ام توی زندگیم سهم داره!.همین..رویا نگاهم کن!

ها و دخترها  ثل خیلی از آدم اار داشممتم م قدر محکم بود.انت گاهم کرد.چ ن
اشممکب به راه باشممه.فق  رن  چشمممهاو رفته بود.به چشمممهام نگاه کرد.می 

 گرفتم. دونستم بهم احتیاج داره.دستب رو کشیدم و آروم ب*غ*لب
فق  به این فکر کردم که چطور باید ادامه بدم؟چطور؟من هنوز رویا رو تمام و 
کمال نلذیرفته بودم و توی زندگی ام تردید داشممتم.واقعا این دختر قوز باال قوز 
یا  جه ای در مورد رو به نتی جدیده؟من حتی  بازی  یه نقشمممه و  نه اینم  بود.نک

نکنه رویا باهاو همدسممت باشممه یا  نرسممیدم اونوقت باید درگیر این باشممم که
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نکنه دوتایی اشممون قصممد نابودی من رو دارن؟!)همچین شممیصممیت مهمی 
شما(.چرا مدام باید بد فکر کنم؟همب باید فکر کنم یکی داره من رو  ستین  ه
بازی  بد نیسمممت و اینا همه  بازی میده!.سممعی می کنم فکر کنم هیک چیزی 

 مزخرز تقدیره!
بلند شممد و منم بلند شممدم.رفت بیرون و منم بیرون آروم که شممد بیرون اومد.

رفتم.دختره هنوز سممرو رو توی چادرو بود.اینم خفه شممد توی چادر.!.اخم 
کردم.رویا بی توجه بهب رفت توی آشلزخونه و یه جورایی سر خودو رو گرم 

 کرد.خوب بود که همه چیز رو به خودم سلرده بود.همین اخالقب عالی بود!
 ختره و با اخم گفتم:بلند شو!رفتم سمت همون د

شونه باال انداختم  شد.حس می کردم تمام حرکاتب روی دور ُکنده!. آروم بلند 
شد.با همون  سمت اتاق خودم.در رو باز کردم.رفتم داخل که اونم وارد  و رفتم 

 عصبانیت ناشی از تفکراتم گفتم:اتاقت!
 سمتب.رفتم سمت کماد که فق  چندتا چیز مهم رو برداشتم.برگشتم 

ستفاده کنی)با طعنه(البته  ستم بگم:فعال نمی تونی از کمد ا همونجور می خوا
به کارت هم نمیاد با همون یه ذره وسممیله پاتیتی برات بسممه!.البته نگفتم چون 
از نبودم.بی توجه رفتم بیرون.باقی وسممایلم رو دو روز پیب جمف  اصمموال حرف

 .کرده بودم.می دونستم باالخره باید بیاد اینجا
که بود حرز نمی  یده بود.عصممبی  یا میز رو چ بی توجه بهب بیرون رفتم.رو
زد.اینم اخالقی بود که جدیدا کشفب کرده بودم.خورو فسنجون درست کرده 
ما اینم جزو سمموپرایزو بوده!.نشممسممتم.نمی خواد دختره رو صمممدا  بود.حت

 بزنه؟.سوالم رو به زبون اوردم.گفت:چیه؟نگرانشی؟
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 یا نه.گفتم:انتاار که نداری از گرسنگی بمیره!دقت نکردم طعنه زد 
 نشست و گفت:نمی میره.حاال که خیلی نگرانشی،خودت دست به کار شو!

ستم  ستب خودمم نمی خوا شدم.را شت لجبازیت رویا.بلند  سر لعنت به این 
به اون پیرزن دادم  که  که بمیره!پس قولی  ید همون بهتر  صمممداو کنم.شممما

 اشم نه که....چی؟قرار شد من مراقب دخترو ب
باز خواهد  گه در رو  ماال سمممال دی که اون داره احت ندی  با اون دور ک در زدم.
کرد.درباز شممد.بدون اینکه نگاهب کنم گفتم بیا نهار بیور.نمی تونسممتم بگم 

 ناهار حا ره.دوست داشتم حکومتم رو به رخب بکشم.باشه ای گفت 
شلزخونه.رویا در حال درو کردن میز شیص بود  و منم رفتم توی آ بود.کامال م

ذهنب درگیره و حرصیه!. منم نشستم.رویا حتی حضور من رو هم نفهمید.چند 
ثانیه ای گذشممت که با دیدن یه دختر نسممبتا هم قد رویا اونم با چادر رنگی تا 
مرز انفجار پیب رفتم.این دیگه کی بود؟نه به رویایی که روز اول با شمملوارک و 

به این  نه  ااهر شمممد  که داشمممت خودو رو توی چادر خفه می تاپ جلوم 
کرد.خنده ام گرفته بود شممدید.برای یه لحاه هم عصممبانیتم از ذهنم رفت.رویا 
نگاهب کرد و با طعنه گفت:حاج خانم نمی شممینین؟البته اینجا پسممر نامحرم 

 نشسته!
شقاب براو  شد یه ب ست.روبه روی رویا.رویا پا  ش ولی اون کامال بی توجه ن

 رد که رویا گفت:آورد.اونم تشکر ک
 ماشالله زبونتون هم که به راهه!-
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اون ناهار هم معمولی تر از اونی که فکر کنم تموم شممد!.فق  چادر سممر دختره 
شقاب  سمت ب ست برد  سونه ی خنده ی من و حرص رویا.دختره د شده بود 

 من که کمد کنه که رویا مچب رو محکم گرفت و گفت:
 دست به هیچی نمی زنی،فهمیدی؟-

 دا ازو شنیدم:می خواستم...کمد کنم!یه ص
صدت هر چی که بوده تکرار می کنم  شقاب رو محکم ازو گرفت و گفت:ق ب

 حق نداری به هیچی دست بزنی!
یا رو خیلی دوسمممت  دختره بلند شمممد و رفت.این صمممدای محکم و قلدر رو
داشممتم.فق  نمی فهمیدم چرا نذاشممت کمکب کنه؟انتاار داشممتم اونو کلفت 

 ا فکر می کردم...شیصیب کنه ام
گذشممت و گذشممت!.رفتارهای رویا همچنان ادامه داشممت.یه بار بلند شممد و 
که وارد این  به هر دلیلی  ید: ببین دخترخانم، محکم توی صممورت دختره غر
خونه شده باشی،هیک حکمی توی خونه نداری!.خانم خونه منم،اوکی؟ دست 

،ناهار و به هیچی نمی زنی!.از صممبخ که بلند شمممدی صممبحانه می خوری
یه چیز بیوری  نه می تونی  یایم خو قات دیرم گاهی او یا  شمممام!.من و ارم
نمیری!ببینم یه چیزی درسممت کردی خونت حالله!درسممت کردی فق  و فق  

 برای خودت!.پول یا چیزی خواستی به من میگی!صحبت با ارمیا ممنود!.
گاهی فکر می کردم مثال این دختر چی حدودو کرده بود. مال م مام و ک  ت

داشممت که رویا انقدر مراقب بود؟. یه موجود که انقدر توی چادر پوشممیده بود 
که هیچی از چهره او ندیده بودم که البته برامم مهم نبود.تنها وقتی که فکرم 
شون  شد این بود که من با دو تا زن توی خونه ام که به هیک کدوم درگیرو می 
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م انقدر مبهم بود که به هیک هم دسممت نزده بودم، چه آینده ای داشممتم؟!.آینده ا
شیطونی می کردیم و از اون  سیدم.من و رویا خیلی کم با هم  نتیجه ای نمی ر
دو هفته کامال دور بودیم.گاهی دلم تن  می شممد.حتی وقتی بهب محبت می 

 کردم کالفه بود. 
ستم همه چی  شاید امروز می خوا سیاتب پایبند بود. آره ، اون هنوز هم به حد

سممر جاو!.پنج شممنبه قبلی تعطیل بود و امروز می شمممد اولین رو برگردونم 
ست رویا رو از مود  ستم هر جوره ه شنبه ای که من با دختره تنهام.می خوا پنج
بدو خارج کنم و یه امشبه رو سوپرایز کنم.رفتم توی آشلزخونه.ساعت دوازده 
بود.همچین هم زود نبود. توی آشمملزخونه رو دید زدم.کسممی نبود.مثل اینکه 
دختره چشمب ترسیده بود.آخه وقتی با رویا دعواشون شد که یه سه شنبه رویا 
صبحانه رو حا ر کرد.این بود که رویا همه جا  خواب مونده بود و اون دختره 
رو گذاشمممت تو سممرو!.در ییچال رو باز کردم تا حداقل یه میوه ای چیزی 

 رایطیبیورم که با دیدن ارز غذا لبیندی روی ل*ب*م نشست.تحت هر ش
به فکرم بود.روو یه برچسممب زده بود:صممبخ بییر ارمیا.خواهب می کنم به 
پات میوفتم تمنا می کنم غذات رو گرم کن بیور!.این دفعه بمیری هم کمکت 
نمی کنم.وقت نشمممد گرمب کنم برات پس خودت گرمب کن!.جون خودت 

 گرمب کن!.رویا.
ه کلی درخواست کرد کهمین شیرینی هاو برام جالب بود.خنده ام گرفته بود.

سممرد نیورمب و من هم آخرو سممرد و ییی خوردمب.نمی دونم چرا وقتی 
یاد دختره  یه غذا رو گرم کنم ترجیخ می دادم یخ بیورمب؟..  می خواسممتم 
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شت.منم بلند  صال نگاهمم نکرد.یه لیوان آب بردا افتادم.خودو اومد بیرون.ا
وو.لیوان پالسممتیکی هم شمممدم که برم که پام به چادرو گیر کرد و افتادم ر

برعکس شد و آبب پاشیده شد روی زمین.سریف بلند شدم و با داد گفتم:دفعه 
 دیگه این دنباله رو توی سرت ببینم زنده ات نمی ذارم..فهمیدی؟

با حرص رفتم بیرون.َاه!.با حرص روی کاناپه دراز کشممیدم و سممعی کردم اگه 
بیدار شممدم و لباسممهامو  مردمم بهب فکر نکنم!عو ممی!. یه کم که خوابیدم

شدم.یه حس مزحد  شین  سوار ما شتم.رفتم بیرون و  سوئیک رو بردا شیدم. پو
سم به  شتم.نمی دونم.یه پوچی محض!.جدیدا ح شکی دا سبت به لندکروز م ن
ستم یه دختر از  ضه! اگه االن اومدم بیرون فق  نمی خوا همه چی یه پوچیه مح

در حالی که یه حسممی بهم میگفت آسمممون افتاده بین من و رویا فاصممله بندازه 
سیدم.!یه بوق زدم که  ستم بهب می ر شاید زندگی ای که می خوا اگه اون نبود 
نگهبان در روباز کرد.پیاده شدم و رفتم داخل.از پرستار پرسیدم که گفت:اینجا 

 بودن ولی حاال نه!فکر کنم رفتن بیرون.
ود رفتم جلوتر.رویا بمنم رفتم بیرون.یه کم قدم زدم که دیدم صدای بح  میاد.

 با همون رئیسب!
 مرده:ادای قدیسه ها رو درمیاری؟

شوهر  صبانی گفت:نه مثل اینکه تو ذاتا نفهمی!.نمی فهمی می گم من  رویا ع
 دارم؟می فهمی؟شوهر!

داری کممه داری!.مممنممم زن دارم!.فممکممر نممکممن عمماشممممق چشممممم و -
 ابروتم،نه!فق ...همچین برام ه*و*س انگیزی!تو..
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وم نشممد که صممدای سممیلی دهنب رو بسممت.رویا گفت:ببین هنوز حرفب تم
شلالی!.خجالت  ستم باهات مراعات کنم ولی تو یه آ عو ی،تا حاال می خوا

 نمی کشی تو بچه داری!.یه بار دیگه جلوم سبز بشی،نابودت می کنم!
چشمممد زد و گفت:نابود کردنتم شممیرینه!.تو خیلی وقته من رو نابود کردی 

 عزیزم!
سیلی دیگه بزنه که دستب رو گرفت و خواست اونو تو آغوو  رویا خواست یه

صورتب که کامال از  شت زدم توی  ستم و رفتم جلو و یه م شه که دیگه نتون بک
سمت رویا.از اومدنم متعجب بود ولی طبق معمول بی  شتم  شد.برگ رویا جدا 

 تفاوت بود،مثل این چند وقته!.همون دکتره گفت:به توچه اصال..!
 رو به رویا گفتم:آماده شو برو بشین تو ماشین،اینم سوئیک.بی توجه بهب 

 سوئیک رو گرفت و رفت.مرده ابرو باال انداخت:پس شوهر جووونب تویی؟
یه مشت دیگه زدم توی صورتب که خون از بینیب فوران کرد.با اخم گفتم:اینو 

 زدم تا بفهمی همه ی آدما مثل خودت عو ی نیستن!
.سرو رو روی داشبورد بود.در ماشین رو باز کردم رفتم.توی ماشین نشسته بود

 و نشستم.
 چرا بهم نگفتی این مردک تا این حد عو یه و مزاحمت میشه؟-

 سرو رو بلند کرد و گفت:شما درگیری های خاص خودت رو داری!
 تا آخر عمرت می خوای تیکه بندازی؟-

 ؟بزنیم جوابی بهم نداد.زیر چشمی نگاهب کردم و گفتم:پایه ای بریم دور
 کوتاه گفت:نه!
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چرا انقدرفاصله می گیری؟چرا انقدر دور شدی؟نکنه باورت شده من عاشق -
 اون دختره ام،ها؟

 نگاهم کرد و گفت:برو پارک....
 نگاهب کردم و گفتم:نمی خوام انقدر بی تفاوت ببینمت!

 فرصت بده!نمی تونم حضور یه رقیب رو توی خونه تحمل کنم!-
کردی که از اتاق هم بیرون نمیاد!.اونوقت چی رو نمی  تو که انقدر محدودو-

 تونی بلذیری؟
 با انگشتهاو بازی کرد ولی محکم گفت:همیشه یه فرقی بین زن و مرد هست!

 یعنی االن این بی توجهی هات نشات از تفاوت زن و مرد می گیره؟-
 رشمماید!.من نمی تونم سممریف این اتفاق آن نرمال رو توی زندگیم قبول کنم د-

 حالی که تکلیف من و تو هنوز 
 مشیص نیست!می فهمی مناورم رو دیگه؟

با عصممبانیت ماشممین رو کنار زدم و با خشممم گفتم:یعنی تمام مشممکل تو اینکه 
 هنوز باهات رابطه برقرار نکردم؟ باهات رابطه برقرار کنم همه چی تموم میشه؟

و،برای همه ی سممری از روی تاسممف تکون داد و گفت:متاسممفم ارمیا.نه برای ت
 مردها که فکر می کنن اوج آرزوی همسرشون یه رابطه است!.

 پس مشکلت چیه؟چرا نمی گی؟-
شناختی چی رو بهت  ست ن شد و گفت:وقتی هنوز من رو در به خیابون خیره 
بگم؟چی از مشممکلم بگم؟به جهنم! هر کاری دوسممت داری بکن!.این زندگی 

ئه!تو برای خودت تصمممیم بگیر و منم برای ما هر  تو حاال می فهمم  خودم!.
باشممیم ولی دوریم.می فهمی؟تو اوج نزدیکی  ید  به هم نزد قدر هم  چ
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دوریم!.هر تصمیمی بگیری زندگی من رو تحت تاثیر قرار نمی ده چون من می 
 تونم رویاهام رو با آجرهای شکسته بسازم.

شت.ای شد.طبق گفته او من رو با زندگیم تنها گذا بود  ندر رو باز کرد و پیاده 
فه  عا کال ندگی مشمممترک؟.من برای خودم و اون برای خودو؟..من واق ز
بودم.نمی دونسممتم با وجود دو تا دختر توی خونه ام چی کار می تونم بکنم؟ 
شتباه کنم!.من حتی  ستم ا شتباه کرده بودم!دیگه نمی خوا من توی رابطه یه بار ا

یک کس یت بشه!.به هنمی تونستم یه تصمیم بگیرم که عدالت بین دو تا زن رعا
ست برای حل کردن  ستم از دردم بگم!.از بچگی هم دلم نمی خوا هم نمی تون
مشکلم از کسی کمد بگیرم.چی درست بود چی غل ؟می تونستم با رویا یه 
زندگی عاشممقونه بسممازم در حالی که یه دختر دیگه هم توی زندگیمه؟در حالی 

و تنهاو نزارم.نمی تونسممتم که مادرو من رو قسممم داده بود تا مراقبب باشممم 
اونو ول کنم در حالیکه اگه بیشممب مادرو نبود ممکن بود االن پشممت میله 
های زندون باشممم.!.نمی تونسممتم رویا رو هم ول کنم!هیک کاری نمی تونسممتم 

 بکنم!
*** 

یا هم کنارم نبود و توی  به خودم می پیچیدم.رو از خواب بیدار شمممدم.از درد 
ه بودم و هر چی خورده بودم به سمممت دهنم هجوم هال خوابیده بود.تب کرد

صدا زدم. فکر نمی  شم.رویا رو  ستم بلند  شتم می مردم.نمی تون اورده بودن.دا
صدام پیچیده بود...مالفه رو چن  زدم تا بلند  صدام بره بیرون..ناله وار  کردم 
شممم ولی نتونسممتم. نمی دونم چقدر ناله کردم تا اینکه یه سممایه رو باالی سممرم 
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شمهای د سبز نگران چ شمهام رو باز کردم که با  ست.چ یدم.حس کردم رویا نی
 یه نفر دیگه رو به رو شدم.آب دهنب رو قورت داد و گفت:خوبین؟

سفید ترکمنب  سری  شه ی رو شتر پیک خوردم.موهاو از گو جوابی ندادم و بی
شاید هم نبود.بوی گل یاس رو  شه. بیرون افتاده بود.بهب نمی اومد ترکمنی با

یه چیزی رو روی ح عد خنکی  ندی ب فت بیرون و چ س می کردم.سممریف ر
شمهاو مثل پرونکتور  ستب رو گرفتم که چ سریف مک د شونیم حس کردم. پی

 باز شد.بهب نزدید شدم و بریده گفتم:چرا..چرا اومدی؟
 گفت:صداتون رو شنیدم...اومدم.من..من..

 اینجا چه خبره؟-
لب کوبیدم.همین رو کم داشتم.االن با شنیدن صدای رویا سرم رو محکم به با

چه فکری می کنه؟اومد جلو و دختره بلند شممد و نگاهب کرد.رویا یه سممر و 
ستب رو باال اورد و  ستم چی کار می خواد بکنه که د گردن بلندتر بود.نمی دون
محکم یه سممیلی به دختره زد و گفت:برو تو اتاقت!.مگه نگفتم دور و ور ارمیا 

 نللد؟نگفتم؟برو!
یه نگاه انق یا  نداخت و رفت.رو پائین ا در محکم گفت که دختره سممرو رو 

عصبی به من کرد و رفت بیرون. دو تا زن دارم و دو تاشون من رو به حال خودم 
گذاشممتن.خواسممتم بلند شممم که رویا اومد.بدون اینکه الم تا کام حرز بزنه یه 

ازم کامال بی لیوان رو جلوم گذاشممت.آروم چای نبات رو سممرد کرد و بهم داد.ب
 تفاوت.چای نبات مزه ی زهر می داد.با اخم گفتم:این چیه؟

 کوتاه گفت:پونه با نبات!
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بعدو یه قرص داد و نشست کنارم.بدون اینکه چیزی بگه.بهتر شده بودم.ولی 
نمی تونستم بیوابم و نگاهم به رویا بود که به دیوار خیره بود.توجه او رو همه 

شتم..نمی دونم ست دا سمب  جوره دو چقدر به خودم و رویا و اون دختر که ا
بالو  تاد.خوا یا از حال رفت و توی ب*غ*لم اف که رو یادم نیسمممت فکر کردم 
به  ناخواسممته  یا  بود!.ب*غ*لب گرفتم.. بعد از دو هفته خانم چه خواسممته 
ب*غ*ل من افتاد.باید هر چی زودتر برم دنبال کارها و رویا رو ببرم پیب خودم 

بزنم.یه لحاه فق  یه لحاه یاد اون چشممهای سمبز افتادم که و یه مطب براو 
واقعا قشن  بودن. نمی تونستم بین اون و رویا بگم چشمهای کدوم قشن  تر 
بود!؟.توی نگاهب یه نگرانی بود و شاید یه مهر خاص! ولی رویا توی نگاهب 

 فق  غرور داشت و بی تفاوتی!.حتی نگرانیب هم بی تفاوت بود!
 از همه قشن  تره ارمیا.! چشمهای خودت

 مرسی اعتماد به نفس!
*** 

 گوشیم رو برداشتم و گفتم:الو؟
 چطوری آقای متاهل؟-

 متعجب گفتم:تویی سینا؟
 خودمم.چه خبر؟خوبی؟-
 خوبم.توچی؟روناک خوبه؟تینا چطوره؟-
 خوبن.احوال نمی گیریا.!-
 من هیک وقت احوال نگرفتم که این بشه بار دومم!-
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 ذاتا بی معرفت و بی شعوری! بله دیگه!شما-
 سینا کار دارم،کارت رو بگو!-
 می خوایم بیایم خونتون!-
 بفرما.-
 نه شما بیاین..-
 نه شما بیاین.منتارتونیم.-
 باشه!.بای.-
 خداحافظ!-

نه خواهشممما  تادم و خواسممتم بگم  یاد اون دختره اف تا گوشممی رو قطف کردم 
ستم  شده بود.حاال یه بار خوا سرینیاین.ولی دیر  ف تعارز بزنم اینم از عاقبتب!

ستوده خداحافای  سام رو عوض کردم.از خانم  به رویا خبر دادم و خودمم لبا
یا.دوتایی کلی خرت و پرت خریدیم و با دسممتهای پر  کردم و رفتم سممراغ رو
رفتیم داخل.رویا سممریف رفت حموم و لباس پوشممید.منم میوه ها رو شممسممتم و 

یدم.ولی منصممرز شمممدم و  باس پوشمم یدم و رفتم ل باس پوشمم رفتم حموم.ل
 بیرون.رویا داشت غذا درست می کرد.گفتم:کمد نمییوای؟

 چرا چرا..بشین خیارشورها رو خورد کن!-
 چی درست می کنی؟-

 خندید و گفت:خیر سرم فالفل.
 اوه اوه..چه کدبانو!-
 دیگه دیگه..لفتب نده بدو ارمیا.-
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به سممیتی ها رو  جه  یارشممورها رو خورد کردم و گو خورد کردم.در زده  خ
شممد.خواسممتم بگم رویا به دختره بگه مهمون داریم که یهو نلره بیرون اما یادم 
رفت.باهم احوال پرسمی کردیم و رویا سمریف سمفره رو پهن کرد چون سماعت 

 هشت بود و همه گرسنه بودیم.فالفل هاو خیلی خوشمزه بود.
 سینا:آبادانی هستی رویا؟

 خندید و گفت:نه!.همدانی ام!
روناک متعجب گفت:کی یادت داده فالفل درست کنی؟من هنوز هم که هنوزه 

 نتونستم درست کنم!
 من گفتم:رویا همه چی بلده!.کدبانوئه!

 تینا گفت:یعنی یه بانوئه که َکد داره؟
 خندیدیم و من گفتم:یعنی یه خانم همه چی تموم مثل رویا و مثل بابات!

ساس بود.یکی همه خندیدیم ولی تینا زد زیر گریه.خیل سینا ح ی لوس بود و به 
 محکم زد توی پای من و گفت:

 خودت خانمی!-
ازو متنفر بودم.اونم از من متنفر بود.تا حاال کسممی رو ندیده بودم که از بچه 
شتم خفه او کنم و  ست دا صه از تینا متنفر بودم!.دو شی بدو بیاد ولی من به 

توجه به این موجود  اونم توی اوج بچگیب همین حس رو به من داشمممت!.بی
منفور آخرین فالفل رو هم خوردم.سفره رو قرار شد من و سینا جمف کنیم.سینا 
که انگار عادت به کار داشمممت ولی من نه!آروم به سممینا گفتم:خیلی زحمت 

 کشی!



 529 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

خفه شممو!.من که می دونم رویا نمی ذاره یه لیوان جا به جا کنی ولی خودت -
 !یه آستین باال بزن.مرد یعنی کار

 حاال الزم نیست خودت رو توجیخ کنی عزیزم.من نمی گم زن ذلیلی!-
 خفه باو ارمیا.-

خندیدم.حرص که می خورد قرمز می شممد!.رویا وارد شممد و چای رییت.ما 
هم ارفها رو که شسته بودیم رفتیم بیرون.حاال خوبه ارز زیادی نبود.داشتیم 

س شد و دختره هرا سرویس چای می خوردیم که در اتاق من باز  سمت  ون به 
بهداشتی رفت.همه ساکت بودن و من با عصبانیت داشتم به این فکر می کردم 

 که االن نسبت این دختر رو چی باید معرفی کنم؟
 روناک متعجب گفت:کی بود ارمیا؟

 سریف گفتم:دختر عموی رویاست!
 روناک شکاک و متعجب گفت:رویا مگه نگفتی عمو نداری؟

 ویا سریف اصالحب کرد و گفت:نه!.این دختره این دیگه چی شانسیه؟..ر
لن  مونده بود.قبال گفته بود که خانواده ی شمملوغی نداره و همه ی خانواده رو 

 از زیر تا بمب برای روناک گفته! برای همین گفت:دوستمه!
 روناک که متقاعد شده بود گفت:اسمب چیه؟

ها چهره او یدن مهمون با د مد و  اه دختره بیرون او جب  همون لح ن  تع ر
قدر  فت:الهی این چ ناک گ که رو پای ن  خت  ندا گرفت.سممریف سممرو رو ا

 خجالتیه!
 رویا اجباری بلند شد و رفت سمتب.با لبیند گفت:عزیزم بیا بشین پیب ما.
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دختره هم متعجب دنبالب اومد.روی مبل تکی نشممسمممت.یه تونید تا روی 
د.یه سرو بو زانوی صدری پوشیده بود با شلوار مشکی.یه شال خاکستری هم

مده چون  ته بود.مشممیص بود هول هولی بیرون او هاو بیرون ریی کم از مو
 سریف شالب رو جلو کشید.روناک گفت:اسمب چیه؟

 رویا من رو نگاه کرد.گفتم:اسمب..اسمب را یه است!
 روناک بهب نگاه کرد و گفت:عزیزم چه اسم قشنگی!

  بود؟.نارات اسمممب مگه را ممیه نبود؟چرا همین بود!.را ممیه کجاو قشممن
 متفاوته حتما قشنگه دیگه!

من و سینا از اون جو زنونه خارج شدیم و جلوی تلویزیون نشستیم.اما من زیر 
 چشمی نگاهب می کردم که چی کار می کنن؟

 *رویا*
کثافت عو ی!.من که گفتم دختره یه آشلاله.داشته می ترکیده که توی مهمونی 

نده!ف مده بیرون.ولی کور خو یا نبوده و او به عنوان همسممر ارم کر کرده من 
 معرفیب می کنم!.روناک گفت:چند سالته عزیزم؟

سه  ست و  شت گفت:بی صداو که ُتن آرومی دا سرو رو بلند کرد و با همون 
 سالمه.

 وای عزیزم.چی می خونی؟-
انگشممتهاو رو توی هم پیک داد و گفت:شممیمی می خوندم ولی دیگه ادامه 

 ندادم.
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سبز مالیمی دختره قیافه ی تو دلبر شن  بود و  شمهاو ق شاید چ شت. ویی ندا
 داشت ولی پوست سیاهب توی 

شبیه دماغ آناهیتا  شت. ستب تیره بود.دماغ خوبی هم دا ذوق می زد.خیلی پو
یه کم کوتاه تر  ید بود.از من  بود.اسممتیونی بود.دهنب هم متوسمم  و کوچ

وناک ه.ربود.تنها چیزی که می شد بهب گفت این بود که چشمهای قشنگی دار
 گفت:برای چی اومدی تهران؟این جایی هستی؟

من به جاو جواب دادم:اهل تهران نیسمممت.این مدت هم چند تا کار اداری 
 داشت که اومد.

تا حدودای دوازده  یده بود.میوه اوردم و  نا هم خواب روناک سممری تکون داد.تی
شتم دیدم دختره  شون کردم.برگ اره میز دشب اونجا بودن و بعد رفتن. تا بدرقه ا

 رو جمف می کنه.
با خشم رفتم جلو و بازوو رو کشیدم.برو گردوندم سمت خودم که متعجب 

 و نگران بهم نگاه کرد.
 با خشم گفتم:داشتی چه غلطی می کردی؟

تا توی  به تو گفت  باید  بار  خواسمممت چیزی بگه که گفتم:هر حرفی رو چند 
به هیچی نزن.فکر کردی توی م هات ملزت فرو بره؟گفتم دسمممت  با همونی 

خوب بودم همه چی تموم شمممد؟راسممتی تو برای چی بیرون اومدی؟اومدی 
مهمونی رو بهم بزنی؟می خواسممتی بگی من زن ارمیام؟کور خوندی،من نمی 

 زارم!.نمی زارم تا میدون دیدی بتازی
آروم گفت:من نمی دونستم مهمون دارین.من..دستشویی اتاق خراب شده بود 

 و من مجبور شدم.
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 اومد جلو و بازوم رو گرفت و گفت:بسه رویا.ارمیا 
 بازوو رو ول کردم و گفتم:برو تو اتاقت.

ست و گفت:چرا انقدر خودت رو  ش ستم.ارمیا کنارم ن ش رفت و من روی مبل ن
 اذیت می کنی؟

 اذیت نمی کنم!-
 برم گردوند سمت خودو و زل زد توی چشمام.خیلی دوستب داشتم.گفت:

یا رو نمی خوام.- چرا ازم فراری شمممدی؟چرا؟چرا این جوری می من این رو
کنی؟چرا رن  نگاهت سممرد شممده و تا این حد به همه چی بی تفاوتی؟اصممال 
ست  ست ولی قرار نی سته االن و عیت عادی نی ستی؟در فکر خودت و من نی

 من و تو خودمون رو ببازیم.می دونی چقدر از اون دو هفته دور شدیم؟
 من خسته ام.همین!-

 کشید و گفت:من از تو خسته ترم. من رو به آغوو
دلم برای آغوشب تن  شده بود.دلم می خواست گریه کنم.حاال که من داشتم 
به ارمیا می رسممیدم همه چی به هم رییت.حاال که من داشممتم یه زندگی آروم 

 می ساختم همه چی به هم رییت!انگار یه زندگی آروم به من 
که االن اینجور مد  گه می او مده!.آره،ا ی نمی شمممد!.حس می کنم غرورم نیو

جریحه دار شممده و من جریحه دار شممدن غرور رو تحت هیک شممرایطی نمی 
پذیرم.آره به غرورم بر خورده بود که توی خونه ای که من خانمب هسممتم یه 
دختر دیگه هم باشه و از قضا هووم باشه.از این کلمه متنفر بودم.فکر می کردم 

 م ولی نشد!.با دوری از ارمیا می تونم بهتر ش
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دلم سوخت که اونم خسته بود.دلم سوخت که زندگی دوتامون خراب شده بود 
ضور یه دختر!یه دختر لعنتی که ارمیا زندگی و آزادیب رو  اونم فق  به خاطر ح
مدیون مادرو و خودو بود.به هر حال اون دختر می تونسممت شممکایت کنه و 

 ود.!یبی که همسرم بهب مدیون بپای ارمیا رو به دادگستری باز کنه.متنفرم از رق
سممرو رو الی موهام برد و نفسممب رو فوت کرد و گفت:این چند روزه خوب 

 قهر کرده بودیا.
 قهر نکرده بودم.-
 پس چی؟-

جوابشممو ندادم.بعد از دو هفته کنارو خوابیدم.نه ارمیا خوابید نه من!ولی هر 
من باید یه کاری دوتامون خودمون رو به خواب زدیم.واقعا هم به خواب زدیم.

 می کردم.باید دختره رو از خونه بیرون می فرستادم!
*** 

سه روز اول خبری  شد.دو  شده بود.مطب جدیدم افتتا   ست  کارهای من در
نبود.ولی کم کم بیمارها اومدن. اتاق من یه اتاق ست سورمه ای سفید بود مثل 

شکی ستوده بر-سفید-دکور اتاق ارمیا که م ار ای اولین بسورمه ای بود.خانم 
که من رو دید مدام تاکید می کرد من رو یه جایی دیده و من می خندیدم.باالخره 
له ای  با حوصمم با هم رفیق شمممده بودیم.خیلی دختر خوب و  مد. یادو او
مالی  یت  مدیر باهاو حرز می زدم.  که بیکار می شمممدم  بود.گاهی اوقات 

و ارمیا داریم رقابت خونده بود.منشممی من و ارمیا بود.راسممتب معلوم نبود من 
یا نه؟ هر دومون در حد مرا کار می کردیم.بیمار بیچاره که میومد  می کنیم 
شتر بود.به هر  ست باید بیاد پیب من یا ارمیا؟! البته بیمارهای ارمیا بی نمی دون
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حال اون تیصممص داشممت و توی دانشممگاه معتبرتری درس خونده بود و بورد 
سابقه او از من شت.تازه  صی دا ص شتر بود.بیمارهای من اغلب همون  تی بی

بیمارهای ای بودن که تو بیمارستان یا درمانگاه می دیدمشون.را ی بودم.توی 
شیم زن   سیده بود. گو سرد پائیز ر شد درآورد.هوای  شتری می  مطب پول بی

 خورد.پگاه بود.
 بله؟-
 سالم خانم متاهل بی معرفت!-

 سریف گفتم:مامان نشدی؟
 ید مادربزرا می شدی!خودت چی؟تو االن با-
 خوبه تو از من بزرگتری!-

 با خنده گفت:ولی تو زودتر قاطی مرغا شدی!
 پگاه می زنم از وس  دو شقت می کنما.-
 تونستی دریغ نکن.چه خبر؟بچه ها خوبن؟-
خوبن.دو روز پیب سممیما رو دیدم.می دونی هفته ی بعدی عروسممیشممه؟تازه -

 بهترین بیمارستانها کار می کنه.!آناهیتا رو هم دیدم.المصب توی یکی از 
 سیما رو چطور دیدی؟-
 اومده بود تهران لباس بیره.آرتمن خان چطوره؟-
 خوبه.سالم می رسونه!-

سوندن آرتمن  سالم ر ست  ضحد ترین جد دنیا خندیدم و گفتم:جد نگو!م
 به من!
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 حاال دیگه توام.کاری نداری؟-
 نمیای تهران؟یه سر بزن!-
 آرتمن سمرو خیلی شملوغه!خودمم که دارم درس وقت شمد حتما میام.فعال-

 می خونم وقت سر خاروندن ندارم.
 اوکی!خداحافظ.-
 خداحافظ.-

آخی!.نمی دونستم پگاه چه حسی داره وقتی می دونه من عشق سابق شوهرو 
بودم؟گاهی پشممیمون می شممدم و می گفتم کاو هیک وقت بعد اون پیشممنهاد 

حاال ن گاه حرز نمی زدم.!. با پ حد از آرتمن  تا این  می فهمم این آرتمن چرا 
یا رسممتم پور بود.آخرین  به امیررا به فکر نبود.همب مربوس  من متنفره؟الزم 
یه آب زدم صممورتم.بوی  یدم. باسممهام رو پوشمم یت کردم. ل بیمار رو هم ویز
کریلید)یکی از مواد دندون پزشکی(می دادم.رفتم بیرون. فکر کنم بیمارهای  آ

شده بود. ستوده که ارمیا هم تموم  سالن انتاار نبود.به خانم  سی توی  چون ک
 حاال فهمیده بودم اسمب نسترنه گفتم:تموم؟

لب تاب رو خاموو کرد و گفت:نه فعال یکی مونده.عصممب کشممیه،وقته تموم 
 شه!

 عجله داری نه؟-
 امشب شب خواستگاریمه خیر سرم.-

 سریف گفتم:دیرت نشد؟
 ره بیاد یا نه؟ملموم گفت:چرا ولی چی کار کنم؟باید بیما

 لبیندی زدم و گفتم:اشکال نداره برو خودم به ارمیا می گم.
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 بلند شد و گفت:جدی؟
 لبیندم رو تجدید کردم:آره.برو!

 قربون دستت رویاجون.خداحافظ پس!-
 سریف کیفب رو برداشت که گفتم:عروس انقدر ُهل خوب نیستا.

انقدر خوابم خندید و رفت.منم نشممسممتم روی صممندلیب و منتار ارمیا شممدم.
با هم می رفتیم و بر می  میومد که حد نداشمممت.دیگه من و ارمیا دوتاییمون 
گشتیم جز اون وقتایی که بیمارهای ارمیا بیشتره.می خواستم ماشینم رو عوض 
کنم.خودم کمری دوسمممت داشممتم ولی ارمیا می گفت آزرا بهتره.یه تلویزیون 

رده بودم.سمممت پرده ها رو جدید خریده بودم و زیر تلویزیونم رو هم عوض ک
باسممشممویی  ماشممین ل یه  ته کلی خرج کرده بودم. هم عوض کردم.این هف
شدم.!.عالیه،انقدر  شوئی ام  س شق لبا خریدم.کال کلی خرج کردم این هفته!عا
تمیز می شوره که دوست دارم همب لباسام کثیف بشه!.سرم رو،روی دستهام 

 ..گذاشتم و چشمهام رو بستم تا یه کوچولو بیوابم.
ست  صندلی ها با ن شمهام رو که باز کردم رو به روم یه آقا رو دیدم که روی  چ
ست!.اگه  شم دیدم نه خیلی  ایف ا ستم جیغ بک آدم باکالسا خوابیده بود. خوا
ین  فل ا غا یدم ای دل  که د لوتر  ج تم  چی؟رف بود  یا  م های ار مار ی ب از 

ه بود جز ارمیاسمممت!.خنده ام گرفته بود.همه ی المو ها رو هم خاموو کرد
المو اتاق خودشممو.رفتم توی آبدارخونه و یه لیوان آب خند خوردم.سمماعت 
شب بود.خوابم میومد. حاال چرا ارمیا  صفه  سه ن ساعت  مچیم رو نگاه کردم.
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نرفت خونه و من رو بیدار نکرد؟شونه باال انداختم و دوباره گرفتم خوابیدم.ولی 
 این بار خودمم روی ردیف دوم صندلی ها...

*** 
خانم سممتوده یه کاری کنین.هر کاری می کنم بیدار نمی شممه!ده دقیقه دیگه -

 بیمارها میان!نکنه از هوو رفته 
 باشه؟

خنده ی دختر همه جا رو گرفت:نه آقای دکتر!شممما برید خودم بیدارو می 
 کنم!

شب زود رفتم خونه نگاه کن چی  شد گفت:یه  همونطور که به من نزدید می 
 شده؟!

ف باز کردم.من  به اطرافم کردم که ارمیا گفت:صممبخ بییر چشمممهام رو سممری
 خانم آرمان.

 کالفه کب موم رو از دور مچم باز کردم و موهام رو بستم و گفتم:علید!
نسترن همونطور که می خندید رفت سمت آبدارخونه.ارمیا اومد جلو و چتری 

 هام رو به هم رییت و گفت:
 چه خوابت سنگینه دختر!-
 چطور؟-
شب - شتم ب*غ*لت دی شدی!.حوصله هم ندا صدات کردم بیدار ن هر چقدر 

 کنم.واسه همین خودمم خوابیدم.
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یدار شمممدم  یدم و گفتم:ب یادآوری دیشمممب خمیازه ای میلوس خنده کشمم با 
ستی گرفته بودی که هر کی  سمه ها با اخم خوابیده بودی!یه ن دیدمت!مثل مج

 نمی دونست می گفت وزیری چیزی هستی!
 گرفت و گفت:از وزیر هم چیزی کم ندارم!یه نست ملرور 

با خنده بلند شممدم و گفتم:مگه خودت بگی!.من امروز یکی دوتا بیمار بیشممتر 
 ندارم.می رم خونه.

 باشه.راستی صبخ منم بییر!-
 لبیندی زدم و آروم گونه او رو ب*و*سیدم و گفتم:لوست کردم دیگه!

 اخمی کرد و گفت:لوس خودتی!
 با خنده گفتم:فکر کن من لوسم!شونه باال انداختم و 

فه ی  یا رفتم سمممت سممرویس بهداشممتی و صممورتم رو شممسممتم.عجب ق
شمهام پف کرده بود.فق  موهام مرتب  باحالی...ابروهام به هم رییته بود و چ
که دیدم داره چای می  مت آبدارخونه  یا نبودو.رفتم سمم بود.رفتم بیرون.ارم

 کرده؟خوره. منم نشستم و گفتم:نسترن صبحانه درست 
 نسترن کیه؟-

 شکر رییتم توی چای و گفتم:همون خانم ستوده دیگه!
 اوهوم.-

دوباره چای نوشید.دو تا بیمار رو که راه انداختم رفتم خونه.البته سوئیک ماشین 
 ارمیا رو گرفته بودم و قرار شد
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ماشمممین همراهم نبود.ایول  یام سمممراغب چون  وقتی خواسمممت برگرده ب
شن شین رو رو شیدم و  لندکروز!.ما کردم و به یاد چند وقت پیب،یه تید آز ک

سر  صبحی خیابونها خلوت بود.البته مناورم از  سر  شین به حرکت دراومد. ما
صممبخ سمماعت ده بود.چند تا میوه و خوراکی خریدم.سممر راه چند تا میگو هم 
شین  شتر کردم.یه ما شتر و بی صدای آهن  رو بی سمت خونه.  گرفتم و روندم 

صبانیت  جلوم افتاده بود سبقت بگیرم.با ع شت  که مثل این ندید بدیدا نمی ذا
 بوق رو فشار دادم و کنار ماشینب قرار گرفتم که با دیدن علی ر ا گفتم:

 چه مرگته علیر ا خان که راه نمی دی؟-
 با دیدن من لبیندی زد و گفت:عشقم می کشه!

ی با غرور گفتم:عشممقت نکشممه چون می زنم خودت و پرایدت رو آسممفالت م
 کنم.

 با اخم و خنده گفت:ُپز ماشینت رو می دی؟
همونطور که شیشه رو باال می کشیدم گفتم:نه،فق  یه نصیحت دوستانه بودکه 

 با پرایدت شیر نشی وس  جاده!
شین رو توی کوچه پارک کردم.اون همه چیز خریدم حاال  گازو رو گرفتم و ما

سر  شتم فکر می کردم پ شون؟همین جور که دا سایه پایینی مونچطور ببرم  هم
 رو دیدم.سریف گفتم:ببیشید میشه کمد بدین؟

 نگاهم کرد و بعد ریلکس گفت:نییر!
 مونده بودم.ولی بعد با اخم گفتم:درک!

 خواستم یه چیز دیگه هم بارو کنم که یه نفر دیگه گفت:من کمکتون می دم.
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عور شبرگشتم و پسر سرایدار رو دیدم.با لبیند گفتم:مرسی!خوبه حداقل شما 
 دارین!

 همون پسر همسایه پائینی گفت:بی شعور خودتی!
سرایدار  سر  شین رو قفل کردم.پ ستم و ما شین رو با پا ب بی توجه بهب در ما
باز کردم.رفتم  باال. تشممکر کردم و در رو  ها رو بردم  ید کمکم کرد و خر
داخل.خبری از دختره نبود.بهتر!.سممریف رفتم حموم و بعد هم مشمملول چیدن 

شمممدم.آها اینم یادم رفت بگم.یه هود تازه هم خریده بودم.هود قبلی وسمممایل 
یدو رو  مت خر یا زح ته ارم که الب ید گرفتم  جد خراب شمممد و منم هود 
شوو. یه خورو  شتم توی ک شید.پیراهنی که برای ارمیا خریده بودم رو گذا ک
بادمجون درسممت کردم.البته کباب ترکی هم درسممت کردم.ذهنم پیب پیراهنه 

نارم قشممن  بود. فیروزه ای بود.یه آهن  گذاشممتم و صممداو رو زیاد بود.به 
کردم.همراه آهن  می خوندم و بادمجونها رو سممرت می کردم. به سمماعت نگاه 
کردم.ساعت دو و نیم بود.ارمیا گفته بود که ساعت سه برم سراغب.زیر غذا رو 

 کم کردم و یه مانتو
ناهارشو  قبلب به دختره گفتم روی شلوار اسلرتم پوشیدم و رفتم سراغب.البته

بیوره.رفتم سراغ ارمیا و سر راه نسترن رو هم رسوندم.ارمیا گفت:وای که مردم 
 از گرسنگی!

 یه ناهار پیتم توپ!-
 غذاهات کال خوبن!-
 لطف داری تو!.البته همه می گن!-
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 خودشیفته!-
 خودتی!-

 *تارا*
 آرتمن؟-

 نگاهم کرد و گفت:بله؟
 گفتم:کالفه ات کردم؟

 تعجب گفت:نه!کسی چیزی گفته؟م
سممرم رو پائین انداختم و گفتم:منو ببیب!منو ببیب ولی جز تو نمی تونم با 
کسممی از رازهای دلم بگم!نمی تونم با کسممی دردودل کنم!.تو قرار بود مثل یه 

 برادر پشت من باشی!
 دستم رو گرفت و گفت:چی شده؟

ر می انداخت کردم و نگاهم رو به سممیاهی نگاهب که عجیب من رو یاد خواه
 گفتم:آرزومه پگاه بتونه من رو درک کنه!

س  هدز!.آب دهانم رو قورت  نگاهب رن  غریبی گرفت.درست زده بودم و
یه برادری!برای من و  که تو برای من  عدو کن  قا دادم و گفتم:بهب بگو! مت
نه می تونم  نه می تونم تو رو از خودم دور کنم  یه برادری!بهب بگو!.من  یزدان 

 ناراحتیت رو ببینم.هیک کدوم!
 لبیند بی جونی زد و گفت:پگاه هم متقاعد شده!ناراحت نباو تارا.

 پوزخند بی حسی زدم و گفتم:خواهر بدی هستم؟خیلی اذیت می کنم،نه؟
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با اخم گفت:تارا این حرز رو نزن!.من هیک وقت خواهر نداشممتم و نتونسممتم 
سی برادری کنم!حاال دارم برای خواهرم برادری می کنم.بگو تارا...چی  برای ک

 شده؟
شیدم و گفتم:چند روز بعد  سی ک شیدم و به به تاج تیت تکیه دادم.نف عقب ک
از اون روزی که تازه فهمیده بودم بابام مرده ساالرخان به خوابم اومد.جلوم زانو 
زد و معذرت خواست.گفت که حق با منه!گفت که پشیمونه با من ازدواج کرده 

رو خراب کرده..می فهمی؟اون سممماالرخان با اون همه غرور و و آینده ی من 
اه از آتیب  ماس می کرد ببیشمممب!.اون لح هت جلوی من زانو زد و الت اب
سمموختم!.اینکه من چطور تونسممتم از این مرد شممکایت کنم و با خودم بگم 

 پشیمونم از بودن باهاو!.چطوری تونستم بگم بچه او رو نمی خوام؟
ادامه دادم:خواسممتم جوابب رو بدم که رفت.هر چقدر  اشممکم رو پاک کردم و

صممداو زدم برنگشممت.فق  یه لحاه صممداو به گوشممم خورد که گفت:اگه 
دوسممت داری ازدواج کن!.می دونی؟فکر کرده بود می خوام ازدواج کنم.. می 
شب خواب بابا رو دیدم.تا دیدمب  شدم؟!.دی شرمنده  فهمی اون لحاه چقدر 

سمتب!ب*غ*لم گرفت. شم  رفتم  سم نزد!.ب*غ*لم گرفت و نواز می دونی پ
کرد.بوئیدمب.ب*و*سممب کردم.محکم گرفتمب.نمی خواسممتم از دسمممت 
بدمب!.همب می گفتم دوسممتب دارم و شممرمنده ام که به خاطر من مرد!.گله 

 نکردم فق  معذرت خواستم و گفتم که پشیمونم.
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ز بود بلضممم رو خوردم.اشممکم رو پس زدم و رو به آرتمن که چشمممهاو لبری
یت نمی  کا با چرا شمم با تارای  فت: که خودو گ بام خوب بود  با قدر  گفتم:ان

 کنی؟چرا اعتراض نمی کنی گل بابا؟
دیگه نتونسممتم بگم.با هق هق به آغوو آرتمن پناه بردم.نمی تونسممتم بگم که 
ستم بگم همچین مرد با محبتی به  شد بود! نمی تون شمهای بابام لبریز از ا چ

 خاطر من عو ی مرد!
 هام رو نوازو کرد و گفت:بسه تارا..آروم باو!نمی خواد بگی!نگو دیگه!مو

عقب کشممیدم و به چشمممهاو زل زدم و گفتم:بابای من انقدر ماه بود!می بینی 
چقدر فرشته بود؟بابای فرشته ی من بیاطر من آشلال عو ی مرد!.بهب گفتم 

یاطر من رفتی؟ چرا ر مه می رن!.گفتم چرا ب فت ه با چرا رفتی؟گ و  فتیبا
دخترت رو آتیب زدی؟بابا اشممد رییت و گفت:تقصممیر خودم بود که دختر 
شتم ولی دلم ُپر بود ازت  شیمونم.نباید تنهات می زا گلم رو رها کردم.گل بابا پ
سیت بود که بیاطر  گلم.وقتی که هیک وقت روی حرفم حرز نمی زدی برام 

سیدم و گفتم:نگو  ستهاو رو ب*و* ستی!.د که  بابا...نگویه مرد جلوی من وای
ساالرخان و یزدانم متنفر  ساالرخان پیب رفتم.نگو بابا که من از  تا مرز نفرین 
بابا..نگو که هرچی بیشممتر میگی من شممرمنده تر  شمممدم چون تو رفتی!.نگو 
میشممم!.ب*و*سممیدم.نمی دونم چقدر توی ب*غ*ل بابا موندم و از خودم و 

 :منو بیشیده!تنهایی هام و یزدان گفتم.گفتم و گفتم.آخرو گفت
شیده  شد لبیند زدم که آرتمن هم لبیند محوی زد.گفتم:بی میون اون همه ا
مان  ما قب  که مرا یه خواهب داره ازم. خواهشممب این بود  فت  بود منو.گ
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باشممم.گفت:هر چقدر مهتاب پسممت زد نرو!.بمون پیشممب!دلب پره وگرنه داره 
 نزارم.توی تنهایی می میره.قول دادم که مامان رو هیک وقت تنها 

 آرتمن با لبیند گفت:بهترین تصمیم همین بود.
حاال  پدرم دور می شمممدم. مادر و  ید از  با مه دادم:من ن ید و ادا اشممکم چک
سب  شیمونم.نمی تونی بفهمی وقتی بابام گفت باید بره چقدر زار زدم و التما پ

 کردم نره ولی رفت!.گفت اگه دختر خوبی باشم بازم میاد.
گفت:تارا،درکت می کنم.منم پدرم مرد!.منم بابا  آرتمن دسممتهام رو گرفت و

بای من  با تا ُمرد. یت و حرص خورد  قدر توی خودو ری بای منم ان با ندارم.
بیچاره توی بی کسممی ُمرد.هیک کس اونجا نبود وقتی خاکب کردن. فق  من و 

 مامان.بابای خان زاده ی من تا این حد تنها و بیچاره بود.
مان رو برگرد- ما یه می زارم.آرتمن تو هم من می خوام  ما مام جونم رو  ونم.ت

 قدر مامانت رو بدون!.
پاکب کرد:آرتمن برای من خیلی زود دیر  که آرتمن  ید  گه چک یه اشمممد دی
شد!.می بینی؟اگه فق  یه هفته زودتر می رفتم پیب بابام شاید زنده می موند و 

 من تا این حد حرص نمی خوردم!قدر مادرت رو بدون!.
شمهاو رو به شد و یزدان با گریه گفت:مامان  چ ست.در باز  شانه ی تائید ب ن

 پگاه..پگاه من رو گاز گرفت!
آرتمن با خنده جای رن و گاز پگاه رو ب*و*سممید و گفت:به زن من نگو پگاه 

 بچه!می کشمتا...
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پگاه با لبیند اومد داخل.منم الکی اخم کردم که دسممتهاو رو به نشمممانه ی 
 تسلیم باال برد و گفت:

 تسلیم! من-
ند  فت و گوی من و آرتمن!آره،ترف مام گ خانم برای ات گاه  ند خوبی بود پ ترف

 خوبی بود!
*** 

توی این چند ماه چند بار رفته بودم خونه ولی مامان راهم نداد.در زدم.چندی 
بعد مامان در رو باز کرد.با دیدن من لبیند محوی زد.رفت داخل و در رو باز 

بسممتم.گل رو به سمممتب گرفتم و گفتم:سممالم گذاشممت.منم رفتم داخل.در رو 
 مامان.!

سالمم رو بده که امونب ندادم و ب*غ*لب گرفتم.همونطور  ست جواب  خوا
 که پشتم رو نوازو می کرد گفت:

شمت!.من رو ببیب که ازت غافل  سریف ببی ستم  ببیب منو عزیزم.نمی تون
 شدم.

 ب*و*سیدمب و گفتم:مامان نگو!.من خیلی بد کردم.
*** 
ن با یه لیوان شیر وارد اتاقم شد.با خنده رفتم سمتب و گفتم:چرا شما؟می ماما

 گفتین منیژه بیاره یا گلناز!
ته نشمممدی  یام پیب دختر گلم.خسمم فت:می خواسممتم ب ندی زد و گ لبی

 مامان؟چقدر تو کار می کنی؟
 شیر گرم رو سر کشیدم و گفتم:رئیس شرکت بودن هم دردسر داره!
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 نمی کردم دخترم رئیس یه شرکت بزرا بشه! لبیند تلیی زد و گفت:فکر
سیدم و گفتم:تا ابد نوکرتم.تو همه کس منی!.تو و یزدان همه  ستب رو ب*و* د
ی دنیای منین!.دیگه همه ی امیدم شممما دوتایین!.مامان پا روی چشممم من 

 گذاشتی قبول کردی بیای اینجا پیب من زندگی کنی!
 زودتر از اینا می اومدم.لبیندی زد و گفت:ببیب که دیر شد!من باید 

 با اخمی گفتم:مادر گلم،قرار شد گذشته ها رو فراموو کنیم.قربونت برم من!
 و بعد یه کوچولو قلقلکب دادم که لب گزید و گفت:خجالت بکب دختر!

خندیدیم.روی پاهاو دراز کشممیدم.بعد از مرا بابا،با ورودو به خونه انگار 
ب ید و  ند ته بود.می خ تازه ای گرف بازی می کرد.یزدان بهب می جون  ا یزدان 
 گفت مادرجونی.خیلی خوشحال بودم.

مامان..گذشته ها تموم!حاال من و تو و یزدانیم.از وقتی اومدی امید تازه واسه -
مدی بهم شمممادابی و  مدی جون گرفتم.از وقتی او زندگی گرفتم.از وقتی تو او

به  من و یزدان لطف زندگی دادی مامان.مامان همه جوره ممنونتم.با ورودت 
 کردی!عاشقتم مامان.

شب مهران اومده بود به خوابم.بهم گفت  موهای فرم رو نوازو کرد و گفت:دی
ستت  شیدم.گفت که بگم دو شیدمب. بهم گفت:تارا رو بی به تارا بگم که بی

 داره!
 عطر مامان رو بلعیدم و گفتم:از من خوشبیت تر نیست مامان!

مامان مثل هم بودیم.هر دوتامون مادر  خوشممبیتی برای من تکمیل بود.من و
بودیم.هر دوتامون تکیه گاهامون رو از دست داده بودیم.حاال من و مامان برای 
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همدیگه تکیه گاه شممده بودیم.دو تا مادر برای همدیگه تکیه گاه شممدن تا نبود 
سر قبر  شنبه من و مامان می رفتیم قبرستان.من  شه!.هر پنج  شون کم رن   مرد

گ بود شممموهر مرد خودم  ن بودو زار می زدم و اون از  کردم و ازن یه می  ر
حاال  مه کس شمممدیم. گه ه مدی ها بودیم ولی برای ه مان تن ما خودو!.من و 
زندگی من رن  و بو گرفته بود.این عالی بود که وقتی خسممته از شممرکت بر می 
گشتم می تونستم مادرم رو در آغوو بگیرم.آغوشی که دو سال براو حسرت 

 .مامان برای من الهه نجات بود! مامان به دل داشتم
خیلی خوب بود.هم برای من مادر بود هم برای یزدان.مامان من،یه مادر نمونه 
شه دعا می کردم که منم مثل مامان مادر  شده بود. همی سطوره ی من  بود که ا
شده بود از وقتی عطر مامان توی  شم.آره زندگی من رنگی  خوبی برای یزدان با

بود و با دعاهاو زندگی من برکت گرفته بود!.مادر همه چی من خونه پیچیده 
 بود!

 تارا،برای مامان ویلون می زنی؟-
 *امیررایا*

 به جهنم!-
 خندید و گفت:بسوزی امیر!

 طناب رو زدم توی سرو و گفتم:خفه شو!
 با خنده و شیطنت گفت:داری می سوزی که زده تو برجکت؟

را زر مفت می زنی؟اون دختره ی ُبز با حرص گفتم:آندره ی نفهم بی شمعور،چ
 هیک غلطی نکرد!.اوکی؟

 پس اون عمه ی من بود که جلوی اکیو دختر رئیس دانشگاه سوسد شد؟-
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 با حرص یکی زدم توی شکمب...
این دختر همون دختر رئیس دانشممکده بود که من توی مهمونی او شممرکت 

شی ام کردم و چون کنفب کردم روی دنده ی لج افتاده بود با من!. امروز هم آتی
کرد و منم داغ کردم.زدم توی برجکب که اون رفت به باباو گفت و اونم من 
ست بیرون  شگاه اخراج کرد.وقتی از حرا رو حاال به هر دلیلی تا دو هفته از دان
اومدم،دختره ی عو ممی با اکیلب دم در مونده بودن و برای من موج مکزیکی 

تا اون حد حرصی نشده بودم.جلوی می رفتن و دختره چشمد زد!.هیک وقت 
 اون همه دختر سوسول  ایف شده بودم.منم رفتم جلو توی صورتب غریدم:

 کاری می کنم که به غل  کردن بیوفتی،فق  بشین و ببین خانم ارجمند!-
اونم برام یه چشمد زد و با خنده گفت:هر غلطی که می تونی بکن!تو آزادی تا 

 کوبوندن من که البته خیال خامه! جایی که می خوای زور بزنی برای
 زبونب خیلی دراز بود و یه کم زیادی بی پروا بود.

 آندره گفت:حرص نزن جوو می زنی صورت بی بی فیست خراب میشه گلم!
شیده ی  شمهای ک با حرص وزنه می زدم تا اون دختره رو از ذهنم بیرون کنم.چ

ماغب هم خوب بود که به آبی داشت که آندره آمارو رو درآورده بود که لنزه!.د
 نار من عملی بود ولی به نار آندره نه!.دهن خوبی داشت 

و همیشه یه رن صورتی می زد.دندونهای یه دستی داشت.ابروهای کشیده او 
هم به زیبایی چهره او دامن زده بود.موهای کاراملی ل*ت*تب هم که همیشه 

لب بیرون بود.آسممتین های مانتوهاو همه سمم ه ربف بود. دختر از مقنعه ی شممُ
رئیس دانشگاه بود مگه کسی می تونست چیزی بگه؟!.همیشه ی خدا هم خ  
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سری که با اکیلمون  سه همه کار!.یه  َشری بود و پایه وا شیده بود.دختر  شم ک چ
له ی  یدم دخترخا ندم فهم که از شمممانس گ مده بود  ما او بیرون رفتیم همراه نی

یه و مدام در حال کرم ریزیه!.ازو نیماس!.اون جا بود که دیدم ذاتا آدم شممیطون
در حد مرا متنفر بودم.قسممم می خورم غل  امروزو رو جبران کنم تا حداقل 
شده بودم ولی هنوزم کم  شب کیلو  دق آندره باال بیاد.رفتم روی وزنه. هفتاد و 
ضی از  شده بودن جوری که بع بود.به خودم توی آینه نگاه کردم.بازوهام بزرا 

ده بود..حق با آندره بود.اینجوری خوو تیو تر بودم.به لباسممهام بهم تن  شمم
 قول آندره هنوز از پرفکت و آرنورد شدنم مونده!

 خوردی خودت رو پسر!-
 با خشم نگاهم رو از آینه گرفتم و گفتم:خفه!هنوزم ازت دلیورم!

 چشمد زد و گفت:بیاطر زیبای خفته؟
شتناک ب- سی نمیره زیبای خفته و زهرمار!همینکه اون دختره ی وح ه خواب ک

 خیلیه!
 اونو ول کن!.فردا تعطیله!برنامه ی خاصی داری؟-

با حرص تی شرت جذب رو دراوردم و گفتم:تو که آمار دستشوئی رفتن من رو 
 هم داری!

ستم کالس بزارم.فردا می خوایم با بروبک بریم بیرون  خندید و گفت:حاال خوا
 َدَدر!

 ب و گفتم:اون دختره بیاد نمیام.انگشتم رو به نشانه ی تهدید گرفتم سمت
 نمیاد.-

 یهو دستب رو گرفتم و گفتم:برو رو وزنه!
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 با اخم گفت:که باز بگی چاقی؟به خاطر توی بزغاله چهارکیلو کم کردم.
رفت روی وزنه.هشتاد و سه کیلو بود.با تاسف سری تکون دادم و گفتم:نه!چاقی 

 آندره.
می کنم.خودتم می دونی زورم  با عصبانیت گفت:می زنم از وس  دو شقه ات

 بیشتره!
مال اون بود  باشممگاه  که  یدم و از سمممامیار  باس پوشمم یه دوو گرفتم.ل رفتم 
سرویس بود و من  شدم. آودی عزیزم امروز  شین  سوار ما خداحافای کردم و 

 مجبوری با بی ام و بابا اومدم.می خواستم برم خونه و بیوابم. بابا کلی 
ن عزیزو ویران ندم.خانوادتا ماشممین دوسممت سممفارو کرده بود که با ماشممی

بودیم.نشممسممتم و مجبوری مثل آدم ماشممین رو روشممن کردم.دلم تید آز می 
خواست.یه آهن  مالیم گذاشتم.اگه آهن  راک یا رپ می ذاشتم نمی تونستم 
خودمو کنترل کنم.همونجور که آروم می روندم یه بزغاله افتاد پشت سرم.مدام 

ه ولی نمی تونسممتم.حاال که ویران نمی دم می تونم اذیت چراغ می زد که راه بد
کنم)مردم آزار(.کالفه ام کرده بود از بس چراغ می زد و بوق.آروم دستم رو دادم 
کنار.یه ماشممین مدل باال کنارم موند و گفت:عمویی نمی تونی نشممین پشممت 

 فرمون!
شیص رو به روم موندم.او شب کنم که با دیدن  سمتب تا فحب ک شتم  م نبرگ

یه لحاه متعجب موند ولی بعد پوزخند زد.اخم کردم و با عصممبانیت گفتم:زر 
 مفت نزن جوجه!
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شینا بود گفت:الهی!ُرزا ول کن  سمب  شب بود و ا شه پی دختره کنارو که همی
 بچه رو!ا*ن*ا*ه داره تازه اخراج شده!

پوزخندی زدم که یعنی به درک ولی از درون داشممتم آتیب می گرفتم.اکیلشممون 
 ل بود.همه اشون بودن. کام

رزا گفت:راسممت میگی!.افسممرده شممده بنده خدا.هی امیررایا...حرص نیور 
 حلب می کنم برات!

 خفه شو ُرزا...می زنم سرویست می کنم!-
شین خاله  شینی؟تو برو خونه ب بلند خندید و با حقارت گفت:کی؟تو جوجه ما

 بازیت رو ادامه بده!
سی بگه  شه نقطه  عفم این بود ک شبیه دخترایی!.با اخم نگاهب کردم.به همی

بابا ولی مجبورم روو رو کم کنم بچه  درک خودت خواسممتی! شممرمنده اتم 
شنوم. یه  شیدم باال که زر زرهاو رو ن شه رو ک شی سه من ُقلی میاد!. قرطی وا
سریف  شه.جاده خلوت بود و موقعیت عالی بود. شتم.حاال وقت آهن  توپ گذا

رو پیچوندم جلوو که مجبور شممد بکشممه  سممرعتم رو بیشممتر کردم و فرمون
عقب!.گاز دادم و بعد یهو زدم روی ترمز!.اونم ترمز کرد ولی فکر کنم یه خراو 
روی سمملر ایجاد کرد.ولی جهنم باید روو رو کم کنم.جفت راهنما براو زدم 
که حرصب درآد.سه تا بوق براو زدم که یعنی سرویس شدی؟به هر دری می 

شکر زد تا ازم جلو بزنه ول صدو چهل بود و خدارو  سرعتم  شتم؟ ی مگه می ذا
سبز  شکی  سبقت گرفتم که جلوم یه لندکروز م جاده خلوت بود.از یه پرایدی 
شد.سریف حرصی شدم چون ُرزا از دست راستب سبقت گرفت و رفت.انقدر 
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بوق زدم تا کنار رفت.شممیشممه رو دادم پائین.با دیدن ارمیا رادمنب بیشممتر اخم 
 ای رادمنب با چهل تا توی اتوبان رانندگی نمی کنن!کردم و گفتم:آق

پوزخندی زد و گفت:سممرعت باال میصمموص تازه به دوران رسممیده هایی مثل 
 توئه!

شیشه رو داد باال.جهنم عوصی  بی شعور!ازو سبقت گرفتم.رزا برام چراغ می 
 زد و بوق بوق راه انداخته بود. 

بود به جاده.سریف پیچوندم توی  هه!مگه من کم میارم جوجه؟از فرعی یه میانبر
 فرعی.همزمان گوشیم زن  خورد.برداشتم.

 جا زدی امیررایاخان؟-
 جوجه در حدی نیستی که من بیاطرت جا بزنم.-
 فعال که جا زدی!-

د ی-سممریف از فرعی بیرون زدم و در یه حرکت جلوو پیچوندم و گفتم:ید
 خانم ارجمند.به امیددیدار!

سریف جلوو پیچونده ب شین رو کنترل کنه و مجبور چون  ست ما ودم نمی تون
به  به بلوار. سممریف فرمون رو پیچوند و خورد  یا  ماشممین من  به  نه  یا بز بود 

 بلوار.آخی!ماشین مامانیب اوز شد!
گه  به من می ما زدم و دوربرگردون رو دور زدم.کنف شمممد! فت راهن براو ج

باره زن  خورد.برداشممت ند شمممد!. گوشممیم دو جه؟آخیب روانم خ م و جو
 گفتم:بله؟

 با داد و جیغ گفت:پدرت رو درمیارم امیررایا.می کشمت!می کشمت!
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بای ُرزا  بای  ندارم. کاری  فاده ای  های ا ته  ماغ سمموخ با د نده گفتم:من  با خ
 خانمممم!

قطف کردم و تا خود شممرکت بابا خندیدم.سمموئیک رو دسممت نگهبان دادم و با یه 
سا ستی رفتم تعمیرگاه. آودی ام رو که ح شتم و بدرب شده بود رو بردا ه بی تمیز 

 سمت خونه روندم.فق  خودت ماشین عزیزم.!
صندلی  سرویس کامل برده بودم.رو  شین رو  شده بود...ما فرمونب روون تر 

 هاو رو هم عوض کرده بودم. 
صندلی نوک مدادی.با ریموت در رو باز  شن  تر بود تا رو شکی ق صندلی م رو

ه چقدر از سمموختن دماغ ُرزا خوشممحال کردم و ماشممین رو پارک کردم. آت ک
 بودم.در حدی که مامان تا خود شب تیکه می انداخت که ُخل شدی؟

*** 
یه تیو قهوه ای زده بودم.از مامان خداحافای کردم و سوار ماشین شدم.فلشم 
رو زدم و رفتم سراغ آندره. بعدو هم علی ر ا و فرهادی یا همون بردیا.سامان 

و سهیل هم با همسرو الهام. ماه پیب عروسیشون بود هم که با رونان میومد 
 که انصافا خیلی خوو گذشت.نیما هم که قرار بود با رهام بیاد.

 رو به علی ر ا گفتم:چه خبر پسر؟کی خبر ازدواجت به گوشمون می خوره؟
آندره خندید و گفت:وقتی ُمردی!.خودم از بهشمممت یه کارت دعوت برات می 

 فرستم تو جهنم!
ند خندید و گفت:اونم نه هر کی!تو؟تو بری بهشممت که شممیطون باید بردیا بل

 جهنم رو به باد هوا ول کنه بیاد 
 پیشت دور همی قلیون بکشین!
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 آندره با اخم و خنده گفت:خودت چی؟بزغاله تو در قعر جهنم هم جا نداری!
 علی ر ا خندید و گفت:بح  عروسی من به جهنم کشید؟

علی ر ا از حوری های جهنمی یکی می گیریم  با خنده گفتم:چه کاریه؟برای
 دیگه!.حوری بهشتی که گیرت نمیاد!

علی ر ا یکی زد پس کله ام و گفت:حاال می بینی!تو تا آخر عمرت مجرد می 
مونی پیرمرد!.آنقدر بی اخالق و زشممتی که حوری جهنمی هم رغبت نمی کنه 

 نگاهت کنه!
 و گفت:ای وای!همه خندیدن.یهو آندره محکم زد توی پیشونیب 

 بردیا گفت:خانمت رو توی خونه جا گذاشتی؟
 من:چته؟

 گفت:به آتنا و آدینا قول داده بودم بیارمشون!
 من:حاال که نیووردی!بیییال خودت کمی اون فتنه)آتنا(رو هم بیاری!؟

 هوی!من غیرتی اما.-
 هستی که هستی!-

تا من برم آت یاده برین  یه کم راه مونده.پ یارم ویهو گفت:بچه ها  نا رو ب  نا و آدی
 بیام.

قانف کردن افراد بود  عدادو توی  مام اسممت ندره ت نه ولی چون آ همب گفتیم 
قانعمون کرد و مسممیر باقی مونده رو پیاده رفتیم.علی ر ممما گفت:خواهراو 

 خوشگلن؟
 بردیا گفت:خیلی بی شیصیتی!.یه کم شعور داشته باو!
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وچه!من دارم دنبال نیمه ی گم علی ر ا کوله او رو جا به جا کرد و گفت:به ت
 شده ام می گردم و مجبورم همه جا رو دنبالب بگردم.

خندیدیم.رسممیدیم.نیما و سممامان و رونان و سممهیل و الهام هم رسممیدن.اومده 
بودیم باغ بابای نیما..باغب فوق العاده بود.نیما با غرور گفت:مقدمتان گرامی 

 دوستان!
گوشم گفت:چی کار کردی با دختر خاله  سریف بساس رو آماده کردیم.نیما زیر

 ی عزیزم بی شعور؟ خودشو توی اتاق حبس کرده!.
 خندیدم و گفتم:حقشه!

بی شممعور ُرزا بیوفته رو دنده ی تالفی دیگه شممورو رو درمیاره و نابودت می -
 کنه!.االنم توی اتاقب داره نقشه ی قتلت رو می کشه!

 جدی گفتم:همین حاال هم شورو رو درآورده.
 نیما زد روی شونه ام و گفت:دختر بدی نیست!.فق  خیلی شره.

 نترس دادا..آدمب می کنم!-
 کسی که آدم نیست نمی تونه فرشته رو آدم کنه!-

برگشتم سمت صاحب صدا.خودو بود،ُرزا.یه تونید رنگی رنگی پوشیده بود 
 هبا شلوار سفید.تیو اسلرت قشنگی بود.با دیدنب یه چشم غره به نیما رفتم ک

 بهم نگفته بود اومده رفتم و رو به رزا گفتم:هه!فرشته!
شین رو  سی کرد..چندی بعد آندره هم اومد.تا ما ست داد و روب*و* با بقیه د
ندیده  ماهی می شمممد  یه  مد. به سمممتم او با دو  ید و  نا بیرون پر پارک کرد آت

 بودمب.سریف پرید ب*غ*لم و با جیغ گفت:سالم رایا جوووووونم!
 و گرفتم و گفتم:رایا و زهرمار!یه نیشگون از
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از ب*غ*لم بیرون اومد.با دیدن قیافه ی متعجب بقیه سریف خودو رو جمف و 
جور کرد و خانمانه باهام دست داد و روب*و*سی کرد.گفتم:همون اولب گند 

 زدی!ماسمالی نکن!
رو به همه گفت:آتنا  هسممتم خواهر عزیز آندره!.تد فرشممته ی زمین و الهه ی 

 رایاخان.
 و به من اشاره کرد.همه خندیدن و من گفتم:همین مونده تو بشی الهه من!

 سالم.-
برگشتم سمت صاحب صدا.آدینا بود که با لباس آبی رنگب خوشگل تر شده 
بود.باهاو دست دادم. مجلس دوباره آروم شد که گوشم توس  یکی پیچونده 

ند که یشمتر پبچوشمد.برگشمتم که با دیدن اخمهای تو هم آتنا خنده ام گرفت. ب
مار بره تو  فت:آی آی!زهر مچب رو گرفتم و پیچوندم.گوشممم رو ول کرد و گ

 دلت!
شون من کتاب  شبی که رفتیم خون شه!.آخرین  ستم چ رومو کردم اونور.می دون
عربیب رو از وس  پاره کردم و صفحه ی پونزدهم تحقیقی رو که می خواست 

به زندگیب!.همونطور  تحویل بده،خرس کشممیدم.خودم می دونسممتم گند زدم
پدربزرا  بای  با اه حس کردم  یه لح که برای خودم فکر می کردم برای 

 خدابیامرزم داره 
سمت ما اومدن.آندره با خنده  شیدم که همه به  جلوم رنه میره...یهو نعره ای ک

 گفت:کشتیب آتنا ولب کن!
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 دآدینا هر کاری کرد نتونسممت اونو از من جدا کنه..خودو گوشمممو ول کرد.بع
 هم با حرص تف کرد و گفت:

 چقدر گوو تلیی تو پسر!-
ته بود بی  گازو گرف مت چلم بی حس شمممده!. حس می کردم گوو سمم
شدم و دنبالب کردم.همه  شد؟ با حرص بلند  شب ن صال چطور چند شعور!.ا
مه  تاد.مثال تشممکر می کرد از اون ه نا ب*و*س می فرسمم یدن و آت ند می خ

نتونسممتم گازو بگیرم.آتنا رو دوسممت  طرافداری! آخر یه جا خفتب کردم ولی
 داشتم.

انممگشممممت تممهممدیممد رو بممه سمممممممتممم گممرفممت و هممن هممن کممنممان 
 گفت:بیدا...گاز...ب ..بگیری به..با..بابام ...میگم...!

 خنده ام گرفت و گفتم:آخی!جوجومون ترسیده!نترس کاریت ندارم.
شته باشی چه غلطی می کنی؟از خواهر  مآندره اومد جلو و گفت:مثال کاری دا

 فاصله بگیر مردک!
جدی حرز می زد  ندره خیلی  یه رو نمی دونم.آ نده بق خودم مرده بودم از خ
جوری که حس کردم غیرتب جریحه دار شممده!.ناهار خوردیم و من نگاهم به 
ُرزا افتاد.از آدینا خوشگل تر بود چون یه شیطنت توی نگاهب بود.هیکلب هم 

سممرو رو بلند کرد.با نفرت  توپر تر بود.تا نگاهم رو روی خودو حس کرد
شده بودم.نیما آروم زیر  سوزه.هنوز خند ن نگاهم کرد. منم یه پوزخند زدم تا ب

 گوشم گفت:پسر دختر مردم رو نابود کردی!
 متعجب گفتم:چطور؟



wWw.Roman4u.iR  558 

 

با خنده گفت:باباو ماشممینب رو ازو گرفته!دختره ی بی شممعور زده ماشممین 
 دسته گل رو نابود کرده!

 تم:تو از کجا فهمیدی اونوقت؟یه خیار خوردم و گف
یه پرتقال بزرا گذاشمممت دهنب و بعد گفت:به من زن  زد.خدایی با دیدن 

 ماشین اشد توی چشمام حلقه زده بود.
باو درسممتب می  با هه!.همین فردا  نداختم و گفتم: باال ا فاوت شممونه  بی ت

 کنه!.نه،اصال می ره یکی نو می خره براو
تد دخت ته! که صمممدالب فت:اون  ما گ یه نی نداره،همب همین  رشمممه!زن هم 

 دختره!.معلومه که می خره!
 خیلی لوس  و مامانیه!-

شته و  سیب!.با این که مامان ندا شنا صافی نه!.نمی  نیما نگاهب کرد و گفت:ان
توی یه خونه ی دراندشمممت مدام تنها بوده ولی نه لوسمممه و نه مامانی!.دختر 

 محکمیه!
 دوستب داری؟-

 :نه دیگه تا اون حد!.زیر چشمی نگاهم کرد و گفت
 مثال در چه حد؟-
می دونی امیر..من با ُرزا بزرا شممدم.همیشممه من و ُرزا و نادیا)خواهر نیما(با -

یا ُمرد ُرزا خواهری رو در حق من تموم  ناد که  عد از این بازی می کردیم.ب هم 
یدونی  باشممم. م باشممم  و براو داداو  کرد.منم قول دادم همیشمممه ممنونب 

 آتنا رو دوست داری منم ُرزا رو دوست دارم.همونطور که تو 
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 لبیندی زدم و گفتم:من و تو چقدر بیچاره ایم با این خواهرای ُخلمون!
 خندید که صدایی از پشت گوشم گفت:خل خودتی بی شعور!

صب درآد.با جیغ گفت:خیلی بی  شتر خندیدم تا حر شتم و با دیدن آتنا بی برگ
 شعوری رایا..

سیب رو محکم زد توی سرم و رفت پیب ُرزا و خواهرو آدینا.نیما با خنده  یه 
 گفت:خیلی دوست داره!

 خندیدم.گفتم:عاشق نشدی؟زن نمی گیری؟
چرا اتفاقا..تو همیشه بهترین دوست من بودی،پنهون کاری نمی کنم.یه دختر -

هست تو دانشگاه خیلی خوشم میاد ازو.متاسفانه دختر همسایه امون رو هم 
  نمی دونم برم خواستگاری کدومشون!خیلی دوست دارم حاال

 مطم نی حست به دوتاشون عشق و عالقه اس؟-
عالقه رو نمی دونم ولی عاشقشون نیستم.کله ی من باد داره امیر!من دنبال یه -

دختر ایده آلم..برای ازدواج نمی خوام عجله کنم و با عشممق جلو برم.می خوام 
 با منطق برم جلو!.اینجوری به نفف خودمه!

 یندی به افکار قشنگب زدم و گفتم:بزرا شدی نیما..لب
شون بهت  ستگاری ببینم کدوم نگاهم کرد که با خنده گفتم:قرعه بنداز برو خوا

 بله می ده!
 چشم غره ای رفت و گفت:دوتاشون!

 حتما...-
 یکم مک  کرد و بعد گفت:خودت چی امیر؟برنامه ات واسه بعدها چیه؟
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م.بابا اصرار داره هر وقت بیکارم برم شرکت هیچی!.دارم روزها رو می گذرون-
و کار یاد بگیرم چون بابا معتقده وقتی بمیره همه چی به من میرسممه و من باید 
ته  با عزت داشمم مان عمر  ما با و  با یدوارم  مه چیز رو بگردونم.ام بتونم ه
باشممن..برنامه بعدی هم که بابا چیده اینه که بعد از اینکه تیصممص گرفتم،کار 

شدن رو ترجیخ می دم ولی ُخب نکنم و رئ شد  شم. من دندونلز شرکت ب یس 
 حرز رو حرز بابا نمی زنم.

 خودتم می دونی مناورم این نبود.-
صرار می کنه  نگاهم رو به درختهای بلند کشوندم و گفتم:مامان جدیدا خیلی ا
زن بگیرم.شمموخی که نیسممت تقریبا بیسممت و شممب سممالمه.ولی نیما حسممب 

اموو کردم و دیگه شکست خورده نیستم ولی پذیرو یه نیست!.من رویا رو فر
زن جدید برام سممیته!.رویا کاری کرده که دیگه نمی تونم به هر دختری ایمان 
بیارم و به نجابتب قسممم بیورم.شممکاکم کرده!.هنوز نمی تونم یه زن جدید رو 

 بلذیرم!
 ولی تا کی امیر؟-
 شم.من رویا رو خیلیهر وقت که تونستم کسی رو مثل رویا دوست داشته با-

ستب  شتر از رویا دو شتم..اگه بیوام زن بگیرم باید بتونم حداقل بی ست دا دو
 داشته باشم!

 دست گذاشت روی شونه ام و گفت:امیر دادا موفق باشی!
 قربانت!.-
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سمتمون و گفت:چی زر زر می کنین در گوو هم؟نیما فکر کردی  آندره اومد 
شده می تونی امیر رو خر کنی من رو ول ک شق من  نه بیاد با تو؟عمرا...امیر عا

 نمی تونه حتی یه روز رو هم بدون من سر کنه!
 سامان با اخم گفت:خاک تو سر امیر با این عشق یاللوزو!

 آندره گفت:تو زر نزن می زنم چو و راستت می کنم!
رو به سممامان و رونان گفتم:شممما نمی خواین به سممالمتی عروسممی کنین؟عهد 

نفر رو یه سممال عقد می زاشممتن!می ترسممم مدت عقدتون از دقیانوس هم دو 
 مدت عروسیتون بیشتر شه!

 رونان یه پشت چشم برام نازک کرد و گفت:چشم حسود کور به همین زودیا.
 سامان خندید و گفت:راستب امروز کارت دعوتها رو براتون آوردم.

 متعجب گفتم:جدی؟
ه کارت دعوت داد که سممهیل رونان برام زبون درآورد.سممامان بلند شممد و به هم

گفت:ببین داداو سمممامی من اهل جبران و این قرطی بازیا نیسممتم.خبری از 
 کادوی عروسی نیستا..

 الهام یه سقلمه زد و گفت:شوخی می کنه!
شده ام  علی ر ا گفت:من بدبیت بیچاره هم که مجردم.هر وقت نیمه ی گم 

 رو پیدا کردم میام عروسی جبران.
 ت:شما چشمهاتو درویب کن برادر من اونوقت زر بزن.آندره با خنده گف

 علی ر ا کم نیوورد و گفت:دارم دنبال نیمه ی گم شده ام می گردم.
 آندره گفت:می زنم نصفت می کنم علی ر ا.
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سر  شون چیه!.علی ر ا پ علی ر ا چیزی نگفت.یعنی چی؟نفهمیدم مناور
سهیل و علی ر ا خیلی با هم َمک بودن.علی ر  سر بلند و خوبی بود. ا یه پ

میشمممه گفت خوو تیو بود..موهای قهوه ای و چشمممهای معمولی ..دماغ 
شت.من  صورت معمولی و خوبی دا شد گفت  سب.می ستیونی و دهن متنا ا
با مرامی بود و اهل دختربازی  اخالقب رو دوسمممت داشممتم.علی ر ممما آدم 

 بودن.ن نبود.کال اکیلمون ممکن بود یه شیطونی هایی داشته باشن ولی دخترباز
 رهام زد روی شونه ام و گفت:چطوری داداو امیر؟

 سالم کردم که کنارم نشست و گفت:چه خبر؟
 سالمتی..می گذره دیگه!تو چی؟-
 هی ما هم همینطور!-

رهام آدم توداری بود و نمی شممد ازو حرز کشممید.دسممت روی شممونه او 
 گذاشتم و گفتم:دیگه ابرو برنمیداری!

 یه چشم غره رفت و گفت:نه!
 ابروهات خوبن که!-

خندید و گفت:قبلنا اینجوری نبودن که!.خیلی پرپشمممت بودن..نمی دونم چرا 
دوست دارم به یکی بگم چرا ابروهام رو برداشتم.حتی به آندره هم نگفتم.آندره 
یه دانشممگاه درس می  یه بودیم و توی  فاب من نبود.فق  همسممما رفیق خیلی 

بت شمممده..راسممتب یه دختر عمو خوندیم.ولی توی این مدت مرام تو بهم ثا
سیره  شه ابروهام رو م شتم.اون همی ستب دا سمب رها بود.خیلی دو شتم ا دا
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می کرد.نمی دونم کارم تا چه حد درسمممت بود ولی چون دوسممتب داشممتم 
 ابروهام رو برداشتم.

 لبیندی زدم و گفتم:مبارک باشه،پس یه عروسی افتادیم نه؟
ش شیص ن شکب م شید تا ا شمهاو ک ستی به چ ستم چیزی بگم که د ه.خوا

 گفت:دیشب عروسیب بود.
 متاسفم رهام.-

نگاهم کرد و لبیندی زد.گلت:حس کردم تنها کسممی که می تونه من رو درک 
 کنه تو باشی!

باغ.آره،خودم فق  می تونسممتم  مه ی توی  مت چشمم ند شمممد و رفت سمم بل
بفهممب!.سیت بود کسی رو دوست داشته باشی و بعد یه مدت بفهمی اون 

به تو نیست.حس می کردم داره بارون میاد.فضای من رو کامال عاشقونه  متعلق
کرد بارون.وقتی به خودم اومدم که کل هیکلم خیس شد و بعدو شلید خنده 
ست آتنا هر  شلن  د سمون رفت.از هلروت بیرون اومدم و با دیدن  ی همه به آ

 چی عصبانیت بود بهم هجوم آورد و بلند گفتم:
 می کشمت!
شممد.هر کی یه چیز برمیداشممت اون یکی رو خیس می کرد.رفتم  بازی شممرود

سبیده بودو.به  سفت چ شلن  رو ازو بگیرم ولی  سعی کردم  سمت آتنا و 
درک!دسممتب رو محکم گاز گرفتم.فکر کردم کوتاه میاد ولی اونم بازوی من رو 

 گاز گرفت.داد زدم:ول کن وحشی!
ل هیکلب خیس بیشممتر فشمممار داد که شمملن  رو برگردوندم سمممتب که ک

شد..داشتم می خندیدم که یکی کلی آب رییت از پشت.برگشتم و دیدم علی 
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ر ا چشمد زد.بیییال شلن  شدم و داشتم دنبال چیزی می گشتم که رونان 
یه  به  پام خورد  خالی کرد.یخ زده بودم. که دسممتب بود سممرمن  تنگی رو 

ریدم ز کردم و پچیزی.ایول یه شلن  بود. کسی این رو ندیده بود.شیرآب رو با
سمتب  شارو زیاد بود رو به  شلن  رو که ف س  میدون.تا ُرزا رو پیدا کردم  و
گرفتم.از خنده مرده بودم وقتی جیغ می کشممید.نیما سممریف به سمممتم اومد و 
سممطل آبی که همراهب بود رو پاشممید به شمملوارم.به ُرزا نگاه کردم.آرایشممب 

ی خواسممتم آرایشممب رو خراب نشممده بود.لعنتی آرایشممب  ممدآب بود. من م
سبیده بود و هیکلب به طور کامل به  سهای رزا بهب چ شد.لبا خراب کنم که ن

 نمایب دراومده بود.لب و دهنی بهب گفتم:سوختی؟
شلن  ملت رو خیس می  شت با  سرو.هنوز دا شت  آتنا رو پیدا کردم.رفتم پ
شیطانی  شد بود.یه خنده ی  شد خ سب خ شت لبا صال خیس نبود.پ کرد.ا

شت کردم و  شد.با جیغ برگ شیده  شار بهب پا سمتب و آب با ف آب رو گرفتم 
سمتم که سهیل از جلو یه سطل آب رییت تو سرو!.از خنده مرده بودم.فکر 
ست حرکت کنه بس  س  میدون.رهام نمی تون شکب رو درآوردم. رفتم و کنم ا
که خیس شممده بود.آدینا رو دیدم یه کم خیس بود ولی از میدون خارج شممده 

،آتب که بیاید خشد و تر بسوزد.آب رو که فشارو زیاد بود مستقیم به بود.نه
شتم بهب می  صورتب گرفتم.پاو رفت روی یه چیزی و با مخ خورد زمین.دا
خندیدم که رونان و آندره دو تا سطل روم خالی کردن.تا به خودم اومدم بچه ها 

دن.مونده دسممت و پام رو گرفتن.یعنی انقدر دشمممن دارم؟همه من رو گرفته بو
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شمم  سرت آتنا جلوی چ صی و  بودم کی می خواد مجازات کنه که قیافه ی حر
 اومد.

با خنده گفتم:آتنا بگذر!.قول می دم هر وقت خواسممتی با دوسممتات بری بیرون 
 بیام نقب دوست پسرت رو بازی کنم،بگذر دختر گل!
 با اخم گفت:یه دختر گلی نشونت بدم که حض کنی!

ست خودم بو سمتم گرفت.حس می شلنگی که د شارو زیاد بود رو به  د و ف
سرم رو  شت.هر چی  سورات میکنن.خیلی درد دا سرم رو  کردم با یه مته دارن 
ستم یه  شید تازه خوا ستب فرار کنم.آتنا که کنار ک شد از د تکون می دادم نمی 
نفس عمیق بکشمم که رزا اومد سممتم.یا قرآن این یکی چی می خواد؟با دیدن 

خالی بطری پنک لیتر مه ی دوغ رو سممرم  ندم.ه حه ی خودمو خو فات ی دوغ 
کرد.دلم می خواست بزنم لت و پارو کنم ولی همه خندیدن. کل هیکلم بوی 

 دوغ می داد.
 ازت متنفرم ُرزا.

 *رویا*
 امروز تولدم بود.از خواب بیدار شدم.ارمیا رو تکون دادم و گفتم:پاشو ارمیا.

ه او رو تکون دادم و گفتم:بیدار خم شدم روو و توی صورتب پوز کردم.شون
 شو!

رفتم جلوتر که موهام صممورتب رو قلقلد داد و الی چشمممهاو رو باز کرد.با 
 دیدن من دوباره چشمهاو رو بست و گفت:بیواب.

 با حرص گفتم:پاشو باید بریم مطب.
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نه او رو روی سمممرم  تادم.چو که توی ب*غ*لب اف ید  دسمممتم رو کشممم
 گذاشت.گفتم:نمی ری سرکار؟

یب زن  خورد.نیم نگاهی کردم.خانم سممتوده یا همون نسممترن بود.ارمیا گوشمم
گوشممی رو برداشمممت و خاموشممب کرد.خندیدم و گفتم:این یعنی نمی ری 

 سرکار؟
 یه کم جا به جا شد و گفت:این یعنی حرز نزن و بیواب.

لبیندی زدم و دسممتم رو دور کمرو انداختم.خودمم خوابم میومد.همونجور 
 ستم رو روی که نوازو گونه د

 کمرو حرکت می دادم گفت:شیطونی نداشتیم رویا.
 یه مشت زدم و گفتم:بیواب!

فت:خواب رو از سممرمون  گاهم کرد و گ باز کرد.ن هاو رو  ندید و چشممم خ
 پروندی!

 چشمهام رو بستم و گفتم:من ولی می خوام بیوابم.
 پیشونیب رو روی پیشونیم گذاشت و گفت:باشه.

 م گرفت.چشمهام آروم گرم شد.خواب
شد کردم.یه لباس  شدم ارمیا رو ندیدم.رفتم حموم و موهام رو خ وقتی بیدار 
صورتی سفید که در اصل یه پیرهن تو خونه ای بود پوشیدم.شبیه لباس بانوهای 
سر به موهام زدم و رفتم بیرون. با دیدن ارمیا توی و عیت  اروپایی بود.یه گل 

 فت:خوشگل کردیا...خبریه؟چیدن میز زدم زیر خنده که نگاهم کرد و گ
 تو هم داری میز می چینی!خبریه؟-
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 چشمد زد و گفت:دیگه دیگه!
با دو پریدم توی ب*غ*لب و گفتم:هیک وقت فکر نمی کردم اون شممیصممیت 

 همیشه اخمو،انقدر خوب باشه!
ب*و*سمه ای روی موهام نشموند و گفت:منم فکر نمی کردم همسمرم یه تیته 

 او کم باشه!
 ی بازوو و گفتم:لوس نشو دیگه!با مشت زدم تو

 خندید و گفت:بفرمائید بانو صبحانه میل کنید!
 نشستم و گفتم:به به!.عجب شوهری دارم من!

 بعله دیگه!شانسه!-
 خودو هم نشست.بلند زدم زیر خنده که گفت:چیه؟

 همونجور که می خندیدم گفتم:چاییت مزه ی آب نمیده!تبرید میگم!
ینجوریاس دیگه!.من ذاتا آشلز و کدبانو به دنیا خودو هم لبیندی زد و گفت:ا

 اومدم.
 ابروم رو باال انداختم و گفتم:مگه خودت بگی!

 حسودی دیگه!-
 حاال نمی گی دلیل این همه محبتت چیه؟سفره چیدی!-

 خندید و گفت:امون نمی دی دختر!باشه،تولدت مبارک!
 خندیدم و گفتم:مرسی!

بار می خواسمممت فت:برای اولین  پرایز کنم ولی با اخم گ م یکی رو سمممو
 نذاشتی!دیگه تقصیر خودت بود!

 همینم کافیه ارمیا.-
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 اوه اوه...خانم قانف منو!-
که رو  چادر نمی زد.شمممنگول بودم و نتونسمممتم تی یدا  جد مد. دختره او
نندازم.گفتم:حاج خانم دیگه چادر نمیزنین؟ جوابم رو نداد و سممرو رو پائین 

 انه شدم.انداخت.پوزخندی زدم و مشلول صبح
کنار هم فیلم دیدیم.گل یا پوچ بازی کردیم.بعداز اهرو به اصممرار من رفتیم 
بام تهران.تا موتورها رو دیدم به ارمیا اصممرار کردم و اونم یه ربف کرایه کرد.با 
موتور دور زدن عالی بود.موتورهاو دو تا چرت داشممت و یه دسممته که هدایتب 

با م فت و من  یاده می ر یا پ عات می کرد.ارم وتور دور می زدم.بهترین سممما
شقاب پرنده خرید و دوتایی کلی بازی  همینایی بودن که حس می کردم.ارمیا ب
کردیم که آخرین  ممربه خورد فرق سممر یه دختر جیغ جیلو که ارمیا رو به بند 

 فحب کشید.دختره جلو اومد و گفت:کوری بی شعور؟
می کنید مثل اینکه ارمیا با اخم گفت:من معذرت خواسممتم.حاال که توهین 

 نمیشه باهاتون صحبت کرد.
 عو ی زدی توی سر من دو قورت و نیمتم باقیه؟-

شقم.با یه بی  شونه ی ارمیا و گفتم:بیییال ع شتم روی  ست گذا رفتم جلو و د
 فرهن  بی نزاکت نمیشه صحبت کرد.

دختره کلی فحب داد و ما به راهمون ادامه دادیم.از اون باال کل شممهر رو نااره 
ندو همون  بد گرا یا رو گرفتم و کلی عکس گرفتیم. گر بودیم.گوشممی ارم

 عکس دو نفره امون بود.خواستم یه سلفی بگیرم که گفت:سلفی نه!
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خودم رو کشممیدم باال و گردنب رو گرفتم و یه عکس گرفتیم که ارمیا با اخم به 
 من نگاه می کرد و من با لبیند به دوربین.

 بگم بدم میاد؟ می کشمت رویا...به چه زبون-
سمت خودم و ارمیا گرفتم.با این  شم ماهی رو فعال کردم.دوربین رو  حالت چ
حالت چشمممهامون بزرا می شممد و دماغامون گنده و لبهامون بارید.ارمیا از 

 خنده مرده بود...خودمم خنده ام می اومد.
فیلم گرفتم:با سممالم.این زوج زشممت که نااره گرشممون هسممتید ارمیا و رویا 

.درسته دماغاشون خیلی گنده است ولی آدمهای بدی نیستن.ارمیا یه کم هستن
 مشن  هست ولی مرد خوبیه.

 ارمیا زد توی سرم که گفتم:دست به زن هم داره!
ارمیا ادامه داد:این خانم که می بینین مشممکل روانی دارن و با خودشممون حرز 

 می زنن!
 با جیغ گفتم:می دونستم میشه آتو دست تو!نامرررد!

لی اون رو به دوربین گفت:حزصی که میشن می خورن و می خورن.تازه مثل و
 مرغابی هر روز حمومه!

با حرص به دوربین گفتم:این مردک هم غذاها رو سممرد می خوره و خودو رو 
 برای من لوس میکنه تا مراقبب باشم.

 این خانم که می بینین دست پیت افتضاحی دارن و به شدت حسودن!-
تیتیب مامانی هستن.هر شب مسواک می زنن و شیر می خورن  این آقا خیلی-

 لوس تر از این نمیشه!---تا دندونهاشون رو کرم نیوره! شیر می خوره همیشه
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به دندونلزشمممد جان که سمممال تا ماه  با اخم نگاهم کرد و گفت:مثل تو خو
 مسواک می زنی؟

 رو به دوربین گفتم:من خدادادی دندونهام سفید و یه دسته!
 جون خودت! آره-
سکوت - شه که  ست نمی زنه و جیغ نمی ک سرت د این آقای َبد وقتی میره کن

 رعایت بشه!
خودم زدم زیر خنده که ارمیا گفت:من مثل بعضممی ها بی فرهن  نیسممتم که 
ضی ها عقده ای و تازه  سند رو توی خیابون می ریزه!.تازه من مثل بع ست ا پو

ی سی بلند دیدم به کسی راه ندم و تا مبه دوران رسیده نیستم که تا یه ماشین شا
 تونم گاز بدم!

ضی ها خوبه که با چهل تا توی اتوبان می رونن!.تازه  با حرص گفتم:نه مثل بع
 مگه مرد ایرانی پیدا میشه که قورمه سبزی نیوره؟این آقا نمی خوره!

 بعضیا هم نمی تونن مثل آدم بیوابن.هر شب دستشون دور گردن منه!.-
 :خودت خیلی خوب می خوابی؟با جیغ گفتم

 رو به دوربین گفت:معلومه!.تازه همین چند وقت پیب افتادی از تیت!
به نفس الکی  که اعتماد  نه  با خنده گفتم:بهتر از ای یادم اومد و  یه چیزی  یهو 
داشته باشم و با صدای افتضاحم توی حموم آواز بیونم!.حاال سینا رو مسیره 

 کن!.
 بودی نه؟ با حرص گفت:اون روز خونه
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سرکار و ارمیا  سری تکون دادم و بلند خندیدم.اون روز بهب گفتم دارم می رم 
صدای ارمیا رو  شون دارم  ستم بر شتم و خوا صی بود.کلیدهام رو جا گذا مرخ
شممنیدم که آهن  آدرین سممینا رو می خوند.خواسممتیم چیزی بگیم که گوشممی 

باشممیم امیدوارم خطای شممارن داد.خداحافای کردم و گفتم:هر چقدر هم بد 
 خوشبیت بشیم!

 ارمیا لحاه ی آخری گفت:مگه میشه کسی با من خوشبیت نشه؟
مه ی قطعب رو زد.اون روز خیلی خوو  یا دک که ارم خواسممتم چیزی بگم 
سمت برج میالد.متعجب  ستیم بریم خونه دیدم ارمیا رفت  شت.وقتی خوا گذ

 گفتم:کجا میری؟
 بلی  گرفتم بریم کنسرت!-

 ته دل گفتم:حاال کیه؟ با خنده ای از
 مهدی احمدوند بود.خوبه؟-

 دستهام رو به هم کوبیدم و گفتم:عالیه.مرسی ارمیا.مرسی!
با خنده رفتیم.ردیف دوم گرفته بود.ردیف اول که میصمموص بود و ردیف دوم 
قابل خرید بود.نشممسممتیم و چندی بعد مهدی احمدوند اومد و آلبوم از این 

شق ا صوصا آهن  پرواز. بیییال ساعت رو برامون خوند.عا ین آلبوم بودم.می
فرهن  شدم و تا می تونستم خودم رو تیلیه کردم و جیغ کشیدم و هورا کشیدم 
و دسمت زدم.ارمیا که باز هم سماکت بود و فق  یکی دوبار دسمت زد.ولی من 

 خودم رو کشتم.یکی از بهترین کنسرتهایی بود که اومده 
نسرت بود که با بچه های هم اتاقی رفتیم ک بودم.بهترین کنسرتی که رفتم وقتی

چارتار...امشب هم خیلی خوو گذشت.واقعا تولد رویایی بود.آناهیتا و سیما 
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نه و الهام و روناک و طهورا زن  زدن و تبرید گفتن ولی  و گالره و پگاه و ترا
 رونان فق  یه پیام داد.نمی دونم چب بود؟

 بریم خونه یا بریم یه دور بزنیم؟-
 نده گفتم:من بشینم؟با خ

 با خنده گفت:بشین بی فرهن !
بلند خندیدم و نشستم.فلب ارمیا رو درآوردم و فلب خودم رو زدم.صداو رو 
فت:آرومتر  گاهی می گ یا  باره من ویران می دادم و ارم یاد کردم...دو تا آخر ز
دختر!ولی کو گوو شممنوا؟همونطور که می روندم اکیو امیررایا رو دیدم.همه 

ودن.به نارم داشممتن از یه جایی بر می گشممتن.دو تا بوق زدم که آودی اشممون ب
 شیشه رو داد پائین. آندره نشسته بود با دوتا دختر عقب.

 آندره گفت:چطوری دختر؟
 با لبیند گفتم:عالی...تولدمه ها...

 آندره:تبرید!.
 مرسی یادم بودین!-
 ایه ای؟االن برات جبران می کنیم.سالم به استاد رادمنب برسون.پ-
 پایه!-

 شیشه رو دادم باال که ارمیا گفت:چه خبره؟
 حاال می بینی دکترجان.-
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ما رو می  ماشممین نی پائین. ها رو دادم  ید رو عوض کردم.شممیشمممه  موز
شناختم.الهام و رونان و کال همه بودن. یکی یکی اومدن و تبرید گفتن.رو به 

 ری کردی؟نیما به دختر ب*غ*ل دستی او اشاره کردم و گفتم:جفت گی
 دختره برگشت سمتم و گفت:دختر خاله اشم.

 ُرزا؟-
 متعجب گفت:از کجا من رو می شناسی؟

 لبیندی زدم و گفتم:نیما قبال گفت.نیما پایه ای؟
 بزن بریم.-

شد با  شکی بودیم.خوب  سر آودی م شت  افتادیم توی یه اتوبان خلوت.همه پ
کنف می شدم.به ارمیا  ماشین ارمیا اومدیم.وگرنه بین این همه ماشین خارجی

 گفتم:ببین دانشجوهات از چه ُقماشی هستن!
 با پوزخند گفت:دارم می بینم.فراری های تیمارستانی هستین!

 بشین و نگاه کن استاااااد.-
ها رو روشممن کردم..بوق می زدیم و الیی می  ما فت راهن گازو رو گرفتم.ج

قت بگیرم ول یا رسممتم پور سممب یدیم.می خواسممتم از امیررا گه می کشمم ی م
ذاشت؟دوتا آدم با یه دست فرمون مثل هم!چراغ می زدم.آندره سرو رو بیرون 
ستادت اینجا  شون رفتم و گفتم:خجالت بکب آندره.ا اورد و زبون درآورد.کنار

 نشسته!
 سرو رو جلوتر اورد و گفت:سالم استااااد.

ی کرارمیا جوابب رو داد.گفت:شرفمون رو بردی رویا خانم...االن استاد چه ف
 می کنه؟
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 بییی تولد منه ها...-
 امیررایا سرو رو جلو آورد و گفت:مبارک باشه!.

 لبیندی زدم و گفتم:مرسی.!
خواسممتم جلو بزنم که امیررایا زرن  تر از این حرفا بود.الهام سمممت چلم رو 
گرفته بود و نیما و رزا و علی ر ا اون سمتم رو.رهام هم بودو.کلی بوق زدیم 

سمممت مثل یه کاروان عروس شمممده بود.صمممدای کر کننده ی و چراغ زدیم.در
 موزید همه جا رو گرفته بود.من می خندیدم.کلی دیوونه بازی درآوردیم.

یه جا امیررایا همچین پیچوند جلوم که اگه به موقف ترمز نگرفته بودم خودم و 
 ارمیا به دیار باقی شتافته بودیم.

 م!رویا من ماشینم رو سالم می خوام.گفته باش-
 با خنده گفتم:نترس دکی جون!حواسم هست!

 همه شیشه ها رو داده بودن پائین و جیغ می کشیدن و پسرها داد می زدن.
حاال وقتب بود یه کم دیوونه بازی درآریم.با یه تید آز سممرعت رو بیشممتر 
شون  سرعت شتر کرد که به تبعیت از ما بقیه هم  سرعتب رو بی کردم.امیررایا هم 

یه بوق برای نیما زدم که یعنی بزن بریم امیررایا رو سممرویس رو بیشممتر کردن.
بازم راه نمی داد برای  تایی دو طرفب رو گرفتیم ولی  قت کرد.دو کنیم.مواف
شید و منم افتادم جلوو  ست فرمونب فوق العاده بود.یه کم عقب ک سبقت! د

سف او یه جیغ زدم تا یه کم از هیجانم کم شه! ارمیا فق  سرو رو به نشانه ی ت
تکون می داد.حاال وقت تالفی بود.همب تند می رفتم و نیب ترمز می زدم تا 
صدای الستیکها بلند شه و امیررایا رو مجبور می کردم ترمز کنه...دیوونه شده 
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باره تبرید  بودیم.بقیه بچه ها هم اومدن و همه دورم رو گرفتن.یکی یکی دو
 گفتن و دور میدون از هم دیگه جدا شدیم.

دم بچه ها گرم.خیلی خوو گذشممت.ماشممین رو بردم توی پارکین  و با واقعا 
ارمیا رفتیم باال.در رو باز کردم. رفتیم داخل.همه جا تارید بود.ارمیا المو رو 

 روشن کرد و گفت:خوو گذشت نه؟
 پریدم ب*غ*لب و گفتم:عالی بود!

ری می پ با خنده گفت:امروز یه رویای دیگه شممدی!نه به قبلنا نه به االن که هی
 ب*غ*لم!

 با اخم گفتم:جون به جونت کنن بی جنبه ای!
 حاال...-

صال خوابم نمی اومد.رو به ارمیا گفتم:چطوری با یه  سهام رو عوض کردم.ا لبا
 فیلم ترسناک؟

 جیغ نزنی پایه ام!-
 جیغ زدم:من کی جیغ زدم؟
 خندید و گفت:همین االن.

ا رو خاموو کردم و نشممسممتیم.من پاپ کورن درسممت کرده بودم.همه المو ه
تلویزیون رو روشن کردم.فیلمی رو که چند وقت پیب خریده بودم رو گذاشتم 
تو دستگاه.یه کوسن گرفتم ب*غ*لم.من و ارمیا چسبیده به هم مشلول تماشا 
ستم  شته بود که دیدم نه واقعا ترسناکه.تا می تون شدیم.هنوز یه کم از فیلم نگذ

ا خوردن خودم رو سرگرم کنم.خیلی فیلم پاپ کورن خوردم.مثال می خواستم ب
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ست مرد رو که توی یخ گیر کرده  سمتی که د صا اون ق صو شتناکی بود.می وح
 بود رو با اره برید..یه نگاه به ارمیا کردم.غرق فیلم بود.المصب نترسیده بود.

 برگشت سمتم.با دیدن قیافه ام یه لبیند زد و گفت:خدایی ترسناکه!
به درد تو نمی خوره.تو بشممین تلویزیون رو خاموو کرد  و گفت:این فیلم ها 

 همون عاشقونه های جومون  رو ببین!
 بی شعور!-

خندید و دوتایی مسواک زدیم.البته من دو دقیقه ای و ارمیا شب دقیقه ای!.بعد 
 چند دقیقه رفتیم بیوابیم.

 رو به ارمیا به پهلو چرخیدم و گفتم:شب عالی بود.
شد.لبیندی زدم و گفتم:می دونی خیلی وقته اخم  لبیندی زد و بهم نزدید تر

 نکردی؟
 یه اخم کرد و گفت:اونجوری خوبه؟

 ابروهاو رو درست کردم و گفتم:لبیند بیشتر بهت میاد،مسترمیرغضب من!
هام  ب ل هاو رو روی  ب ل ند و  بو خودو چسممم به  من رو  ندی زد و  ی ب ل
هاو  هاو رو بسمممت و نتونسممتم چیزی رو از چشممم گذاشمممت.چشممم

سرو رو توی گودی بیونم.ب* شقونه بود و من رو گرم می کرد. سه او عا و*
 گردنم فرو برد.یه نفس کشید و گفت:می تونی؟

گونه او رو ب*و*سممیدم که همینم ُمهر تائیدی بود.دسممتب رفت سمممت تی 
شرتم و اون رو آروم از تنم بیرون کشید. راستب یه جوری شدم وقتی بدون تی 

طول نکشممید چون خودو هم تی  شممرت جلوو دراز کشممیدم.ولی خجالتم
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شرتب رو بیرون کشید..ب*و*سه ای روی استیون ترقوه ام نشوند...دستم رو 
دور گردنب انداختم که لبهام رو ب*و*سممید.آروم آروم دسممتب رو به سمممت 
سریف کنارو زدم. متعجب نگاهم  صدای جیلی  سوق داد که با  شلوارک پام 

 کرد و گفت:چی شد؟
شانه ی ندونست شرت ارمیا سری به ن سمت در اتاق رفتم و تی  ن تکون دادم.به 

رو از روی پارکت برداشممتم و ُهل پوشممیدمب.در اتاق دختره رو باز کردم که با 
دیدنب انقدری ُهل شمممدم که فراموو کردم ازو متنفرم. رفتم جلو.هوا نبود 
سینب رو تکون دادم.ارمیا با همون باالتنه  سیاهی می رفت. شمهاو  براو.چ

باال سرم وایستاده بود.فکر کنم آسم داشت.سریف رفتم بیرون و از ی ل*ت*ت 
سری توی خونه ی  شیدم که مال تینا بود و اون  سلری بیرون ک توی کابینت یه ا
ما جاو گذاشممتن.رفتم داخل.ارمیا همونطور باال سممرو مونده بود.سممریف 
اسمملری رو به دهنب نزدید کردم.مجبوری توی ب*غ*لم گرفتمب و اسمملری 

 ه دهنب نزدید کردم و کمکب کردم نفس بکشه.رو به ارمیا گفتم:برو.رو ب
 چرا؟-

 نگاهم رو از باالتنه او دزدیدم و گفتم:حداقل یه چیزی بلوو!
 لبیندی زد و گفت:انگار نه انگار تا همین چند دقیقه پیب..

 با حرص گفتم:ارمیا....
ن  می زد.آروم  به تی شممرتم چ فت.دختره  نداد و بیرون ر مه  یت ادا روی ت

 نشوندمب و گفتم:آسم داری؟
سری به نشانه ی نفی تکون داد...حتما داشت و خودو نمی دونست.یه لیوان 

 آب دادم دستب و گفتم:
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 بیواب.-
 دستم رو گرفت و گفت:ممنون.

 دستم رو از توی دستب کشیدم بیرون و گفتم:خواهب می کنم.
سه ی ار صورتم زدم.جای ب*و* شت آب به  میا روی گردنم و رفتم بیرون.یه م

ل*ب*م مونده بود.با خجالت نگاهم رو از آینه گرفتم.رفتم توی اتاق که دیدم 
شیده و خوابیده.از مردهایی که با باالتنه ی ل*ت*ت  شرت دیگه پو ارمیا یه تی 
شب به  شت ام شیدم.این دختره نذا می خوابیدن متنفر بودم.منم کنارو دراز ک

 کاممون برسیم.
 رو توی آغوو ارمیا جا دادم.لبیندی زدم و خودم 

 *آرتمن*
 پگاه بدو دیگه!-
 باشه بابا اومدم.-

پگاه بیرون اومد.مانتوی کرم تنب خیلی شممید بود.دسممتی جلوم تکون داد و 
 گفت:هوی..با تواما...

 گفتم:چیه؟
 میگم به تارا گفتی آماده باشه؟-

 دستب رو گرفتم و نرم ب*غ*لب کردم و گفتم:ممنون که درک کردی!.
 ودو رو از آغوشم بیرون کشید و گفت:دیگه لوس نشو!خ
 خیلی بی احساسی!-

 بی تفاوت یه شونه باال انداخت و گفت:تو بیب از حد احساسی هستی!
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رفتم سمممت پارکین .اگه اون شممب که تارا داشممت خوابب رو تعریف می کرد 
پگاه پشت در نبود شاید انقدر باهاو خوب نمی شد.دیگه روو حساس نبود 

با خودمون و حت تارا و یزدان رو هم  که  هاد داد  بار خودو پیشممن ی این 
تا برای  ما دعوت کرده بود  یا از  بای امیررا با ببریم.امروز دهم فروردین  بود و 
تارا و  گاه و  حاال هم من و پ ید بریم تهران. نده،  تعطیالت ع ما باقی ند روز  چ

ار روشن کردم.قر یزدان می خواستیم بریم تهران.پگاه اومد نشست و ماشین رو
 بود بریم شمال.تارا هم سوار شد و گفت:سالم.ببیشید مزاحم شدم.

 پگاه با لبیند گفت:نه مراحمی..
 یزدان گف:سالم داداو.سالم پگاه.

 دوباره یه اخم کردم و گفتم:به زن من نگو پگاه!
سته ی تارا بود که یزدان من رو به  شو کرد اونور که یعنی نمی خوام.این خوا رو

ان داداو بشممناسممه و ازم خواسممته بود تمامًا مراقبب باشممم و براو بشممم عنو
داداو.واقعا یزدان رو دوست داشتم و می تونستم از جونمم براو مایه بزارم.تا 
خود تهران گفتیم و خندیدیم و خوو گذروندیم.حوالی سمماعت دوازده شممب 

.دم خونه ودیمبود که رسیدیم تهران.از هفت صبخ تا دوازده شب!.تقریبا جنازه ب
شدم و در رو باز  ی مامان بودم.همون خونه ای که توو زندگی می کردم.پیاده 
 کردم.ماشین رو بردم داخل که تارا گفت:دیر وقت نیست؟مزاحم نشیم یه وقت

 تو هم کشتی ما رو تارا...نه بابا مزاحم چیه؟-
ستقبالم شد ب*غ*لب بگیره.مامان اومد ا و  ونیزدان خواب بود و تارا مجبور 

 گفت:خوو اومدین.
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بعد از کلی تعارز تیکه پاره کردن تارا رفت سمممت یه اتاق و من و پگاه هم 
 رفتیم توی اتاق من.

 به دکور اتاقم نگاه کرد و با خنده گفت:نه بابا...سلقیه ات تو حلقم!
 دیگه..ما اینیم دیگه!-

شممال رو از سممرو کشممید و لباسممهاو رو عوض کرد.منم که لباسممهام راحتی 
بود.شلوارم که اسلرت بود و تی شرتمم راحتی بود.روی تیت خزیدم.پگاه هم 
کنارم دراز کشمید.دسمتم رو انداختم دور کمرو که گفت: ول کن جان ننه ات 

 بگیریم کله ی مرگمون رو بزاریم.
 متعجب گفتم:من کاری کردم؟

 چشمهاو رو بست و گفت:خواستم اطالد رسانی کنم.
شمهاو رو باز کرد ولی هر  دیوونه!.از لجب لبهام رو شتم.چ روی لبهاو گذا

چقدر تقال کرد نتونسممت فرارکنه. آخرو هم کثیف ترین راه رو انتیاب کرد و 
لب پائینی ام رو گاز گرفت.توی اون لحاه پدربزرا خدابیامرزمم اومد جلوی 

 چشمم.فحشب دادم و خوابیدم.دختر بیشعور!.
*** 

سمت خونه ی  امیر اینا حرکت کردیم.تارا یه مانتوی صبحانه رو که خوردیم به 
تابستونی نازک آبی پوشیده بود که درست رن  چشمهاو بود.پگاه هم یه تیو 
قرمز زده بود.تا ماشممین رو پارک کردم امیررایا رو دیدم که از دور مثل آدم ندیده 
فت:وای  یاده شمممدم محکم ب*غ*لم گرفت و گ تا پ ید. به سمممتم می دو ها 

 چطوری آرتی؟
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 عمته رایا جونم.آرتی -
 سالم علیکم.-

 با خنده گفتم:گیرم علید!
 با خنده گفت:خیلی بی شعوری!

سی کرد و  سر گرامم هم روب*و* سی کرد.با هم ست داد و رب*و* با مادرم د
 بعد به تارا اشاره کرد و گفت:

 معرفی نمی کنین؟-
 حاال چی بگم؟پگاه گفت:تارا،زن عموی آرتمن!

یررایا گفت:خدا بده شممانس!.عجب زن عموی همه یه لحاه کو کردیم که ام
 هلویی!

همه خندیدیم که تارا سممرو رو پائین انداخت.درسممته زن عموم بود ولی من 
دقیقا عین خواهرم می دونسممتمب. یزدان به امیررایا گفت:زن عموی خودت 

 هلوئه!
شنوه بال در  بیچاره فکر کرده حرز بدیه.امیررایا با خنده گفت:بیدا زن عموم ب

 ه پسر!میار
 تارا با لبیند گفت:سالم کن عزیزم.

 رو به تارا گفت:مگه نگفتی با بی تربیت ها حرز نزن!؟
 من بلند زدم زیر خنده که امیر با اخم گفت:بی تربیت خودتی بچه!

گه بی  به اون یکی ب گه هر کی  تارا می مان  ما فت: با اخم بهب گ یزدان 
 تربیت،خودو بی تربیته!
 عزیزم،این آقا بی ادب نیست! تارا با لبیند گفت:یزدان
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 یزدان به ناچار سری تکون داد و گفت:پس سالم.
همچین گفت پس سالم که حتی مامان هم خندید.امیررایا با اکراه بهب دست 

 داد و گفت:سالم.
 یزدان با همون غروری که توی خونب بود گفت:یزدان احتشامم.

ا رسممتم پورم.می تونی امیررایا هم تیریو ملرور برداشممت و گفت:منم امیررای
 امیر صدام کنی!

 یزدان یه پشت چشم نازک کرد و گفت:ولی تو باید من رو یزدان خان صدا کنی!
یا  تارا از دیدن امیررا نده.نمی دونم چرا حس می کردم  یا مرده بود از خ امیررا
خیلی متعجبه!.شمماید قبال دیده باشممتب.مگه میشممه آدم دوسممت پسممر سممابق 

 خواهرو رو نشناسه؟
ا پدر و مادر امیررایا هم سممالم علید کردیم.هنوز چند دقیقه نگذشممته بود که ب

آندره با خانواده او رسممیدند. رو به تارا آروم پرسممیدم:چرا آندره رو اینجوری 
 نگاه می کنی؟

 یه کم مک  کرد و بعد گفت:می شناسمب.
 متعجب گفتم:می شناسیب؟از کجا؟

 ی رویا بودن؟پرسید:امیررایا و آندره هم دانشگاهی ها
 آره.چطور؟-
 رویا برام گفت.عکسشون رو توی گوشیب دیدم.-
 آها.-



 583 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

شد!.دلم  سه اکیو جوونی هام تن   شدیم که حرکت کنیم.دلم وا کم کم آماده 
مییواسمممت با آندره و امیر برم. ولی خب دیگه!.حاال من متاهل بودم.آندره و 

ماشین پگاه داشت پیام برادرو آرسام و خواهرهاو آتنا و آدینا همه بودن.توی 
یت  یا بی ترب که امیررا قانف می کرد  تارا هم داشمممت یزدان رو  می داد و 
صمیم  سررفته بود.ت شناخته بود.حوصله ام  ست.!خدایی بچه امیر رو خوب  نی
گرفتم با امیر یه کورس ببندم.با اینکه برنده شمممدنم تقریبا محال بود ولی می 

ه کردم شممیشممه رو بده پائین.آندره ارزید.کنار ماشممینشممون وایسممتادم و اشممار
 گفت:جان آرتی؟

 آرتی و خفه خون!.بچه ها بیاین کورس ببندیم.-
 امیر گفت:حالت خوشه آرتمن؟

 دیگه.ید،دو،سه!-
گاز دادم و افتادم جلو.ولی مگه می شمممد جلو بود؟هنوز پیک رو دور نزده بودم 

 که امیر افتاد جلوم.
 پگاه گفت:کورس بستی آرتمن؟

 بله!-
 بیند همراه پوزخند گفت:مثال می خوای امیررایا رو ببری؟با ل

 زیرچشمی نگاهب کردم و گفتم:به دست فرمون شوهرت شد داری؟
به جلو خیره شممد و گفت:به دسممت فرمون تو شممکی ندارم.به دسممت فرمون 

 امیررایا زیادی اعتماد دارم.
باال نمی اورد ول کن تا حرص من رو  قات  گاه چرا بعضممی او  نمی فهمم پ
نبود.؟.به هر حال هیک مردی دوست نداشت همسرو از یه مرد دیگه تعریف 
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تارا  باال نمی آورد ول کن نبود.  تا جون من رو  گاه هر زنی نبود. نه!.ولی پ ک
 گفت:آرتمن سرعتت زیادی نیست؟

 پگاه با خنده گفت:خیر سرو کورس بسته!
ی اصممال راه نمی صممدای آهن  رو زیاد کرد.گاز دادم تا از امیررایا جلو بزنم ول

داد!.از سمت راست یه کامیون سبقت گرفت.هیک وقت سبقت از راست نمی 
شتم  شینم رو داغون کرد.دا شینه زد ما سبقت گرفتم ما گرفتم.آخه اولین بار که 

 می روندم که گوشیم زن  خورد.به پگاه گفتم:پگاه گوشی رو جواب بده.
 باشه.-

 گوشی رو برداشت و گفت:مامانته آرتمن.
 و؟ال-
-.... 
 نه،نه!-
-... 

 خندید و گفت:چی می خواد بشه؟
-.... 
 نه بیدا من بهب نگفتم.-
-..... 
 باشه.خداحافظ.-

 قطف کرد و گفت:آرتمن مامانت میگه با امیررایا کورس نبند.
 یه نگاه به ماشین امیررایا که جلوم بود انداختم و گفتم:چرا؟
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 تمون می کنین.میگه یه بالیی سر خودتون میارین سفر رو کوف-
 امیررایا از سرعتب کم کرد تا کنارو وایسم.شیشه رو پائین دادم که گفت:

 آرتمن از باال باالها هواتو دارن!-
 خندیدم و گفتم:چی شد؟

آندره با خنده گفت:هیچی باباو زن  زده می گه آرتمن رو وارد این سمموسممول 
ارها بودی!همه بازی ها نکن.خدایی کسممی نمی دونه تو قبلنا پایه ی همین ک

 فکر می کنن الهه پاکی هستی!
 بله که هستم!-

آندره یه چشمممد زد و گفت:پس دخترهایی که االن با من دوسممتن،دوسممت 
 دخترهای قبلی ننه ام بودن!

 بعد هم خندیدن و رفتند.پگاه با شد گفت:دوست دختر داشتی؟
 نگاهب کردم و گفتم:نه،آندره اس دیگه!باید یه چی بلرونه!

می گفت.زهرماررر بگیری آندره.پایه های زندگیمون رو از ریشممه کند یه اوهو
 بی شعور!

تا خود ویالی امیررایا اینا تارا سعی کرد یزدان رو قانف کنه ولی نشد.ماشین رو 
پارک کردم.وسممایل رو بردیم باال.ویالی امیراینا یه ویالی بزرا بود که سمماحل 

بود.ویالی ب*غ*لی هم  اختصماصمی داشمت.این ویال به باباو ارخ رسمیده
شت که ُمرد.حاال ویالی کناری متعلق به آرا  مال عموو بود.امیررایا یه عمو دا
ته بود  که خسمم گاه  تاق داشمممت.پ دخترعموو بود.ویالی بزرگی بود و کلی ا
خوابید.من هم یه دوو گرفتم و رفتم تا با امیر و آندره بریم ساحل. امیر و آندره 
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به ام ماده دم در بودن.رو  یو تر آ کار کردی؟حس می کنم خوو ت یر گفتم:چ
 شدی!

 با نیب باز گفت:تازه سیکس پد هم دارم.
سیکس پد هاو نار می داد که  شتم در مورد  شرتب رو داد باال و من دا تی 

 تارا اومد و گفت:آرتمن میشه...
شم غره به من رفت که خنده ام  سرو رو پائین انداخت.امیر یه چ با دیدن امیر 

 تب رو پائین داد که آندره با خنده گفت:بفرمائین تاراخانم.گرفت.تی شر
شرتب رو باال داده یه نفس  سرو رو باال اورد و وقتی دید امیر تی  تارا ریز ریز 
کشممید که من و آندره پیب زمین شممدیم.با اخم گفت:آرتمن میشممه سمموئیک 

 ماشینت رو بدی؟
اشممین امیر خواسممتم بگم سمموئیچم باالسمممت که آندره با جدیت گفت:با م

 برین.ماشین آرتمن بنزین نداره معطل میشین.
با دیدن چشمممکی که زد همه چی دسممتگیرم شممد.منم گفتم:آره تارا.سمموئیک 
سی بره تو  صوال بدو میاد وقتی خوابه ک شینم توی اتاقه و پگاه هم خوابه. ا ما

 اتاق.بیدار شه شر به پا می کنه!
 امیر با حرص گفت:میشه خفه شین؟

 سوئیچی رو داد به تارا که متعجب مونده بود و بعد گفت:بفرمائین.آندره سریف 
ِشب رفته.به  ست و آندره ک سوئیک نی ست کرد تو جیبب که دید  سریف د امیر 
حدی عصممبانی بود که می تونسممت در آن واحد همه امون رو بکشممه.تارا آروم 

 گفت:به نارم امیرخان را ی نیستن.اصراری نیست.هر وقت آرتمن
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 هم می ریم.ببیشید. برگشت با 
خواست بره که آندره گفت:نه بابا این چه حرفیه تارا خانم؟امیر اصال اینجوری 

 نیست!
یا رفت و امیر هم از روی اجبار گفت:حرفی نیسمممت  به امیررا یه چشممم غره 

 تاراخانم.
تارا سوئیک رو گرفت.حاال برای چی می خواست؟امیر با نگاهب تارا رو دنبال 

ندره رو گرفت و گفت:بی شممعور برای چی کرد و وقتی دید ر فت توی ویال آ
 سوئیک رو دادی بهب؟اگه زد ناقصب کرد چی می کنی؟

 آندره با خنده گفت:تا تو باشی دفعه ی دیگه خواهر من رو اذیت نکنی!
من رفتم جلو و دوتائی اشون رو از هم دیگه جدا کردم و گفتم:نترس امیر.دست 

 فرمونب خوبه!
 یه خراو روو بندازه می کشمت آندره! امیر گفت:به خدا

به دسمممت فرمونب  با خنده گفت:آرتمن می دونی که واقعا می کشمممه! ندره  آ
 مطم نی؟

سممری تکون دادم.تهدیدهای امیر در مورد ماشممینب واقعا جدی بود.وقتی می 
ستیم بریم که یه دختر جیغ  شه!.خوا شمت یعنی مزنه می ک گفت می زنم می ک

 م.زد:کجا؟وایسین منم بیا
 آتنا خواهر آندره بود.آندره گفت:برو آتنا.بعدا می بریمت.

 اومد و گفت:من نگران رایام.بدون من بهب خوو نمی گذره!
امیر یه چشممم غره رفت بهب.من و آندره خندیدیم.هنوز عصممبانی بود برای 
ماشینب.رفتیم سمت ساحل. یه قسمت خلوت و عالی برای سکوت و خلوت 
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م توی آب.آتنا افتاد به جون من بدبیت و تا می با خودت!همه سممریف پریدی
شتن من رو خیس می  سه نفری دا سم می کرد.خیلی نامردی بود. ست خی تون
ها  که کم آوردیم روی شممن عد  کردن.من بیچاره خیس آب شمممده بودم.کمی ب

 نشستیم که آتنا گفت:برم گیتارم رو بیارم،پایه این؟
ت خیلی پر انرنیه!.واقعا خواهر تائید کردیم که رفت.رو به آندره گفتم:خواهر

 این جوری هم نعمتیه!
 با غرور گفت:معلومه!.خواهر آندره بایدم فوق العاده باشه!

نا برخالز  نا برگشمممت.آدی با خواهرو آدی نا  که آت امیر یکی زد پس گردنب 
آتنا،محجوب بود.آتنا گیتار رو گرفت دستب و گفت:خب،بریم برای یه اجرای 

 توپ!
 الی تو خیالم گم میشمتو این خونه ی خ

 یاد گذشته هامون،کاب*و*س شب پا میشم
 اگه میشه عزیزم بیا بمون پیشم

 نبودنت تو خونه قل*ب*مو می سوزونه
 حتی بهشت بی تو،برای  من زندونه

 نیواه که این دل من تنها بمونه
 دنیامو نکنه که می خوای از هم بلاشونیو

 فردامو بادستایی خودت به آتیب بکشونیو
 سامو بری بسوزونیعک

 بارونه، هوای دل من وقتی که تو نیستی داغونه
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 تموم زندگیم از دوری تو رو به پایونه
 دل دیوونه

 سیته که عشقتو دیگه نبینی
 بری با بلض و گریه یه گوشه بشینی

 همب چشماتو تر کنی زل بزنی
 به یه گوشه ای نتونی ازو دل بکنی

 ترانه ای رو که همیشه گوو می دادو
 ی با صدای بلند دوباره گوو کنیبر

 چشماتو بدوزی از پشت شیشه 
 به اون جاده ای که می رفت واسه همیشه

 میدونم زندگی دیگه محاله
 وقتی دیدن اون توی خواب و خیاله

 دل من دیگه ازو نا امیده
 تحملم دیگه ته کشیده

 دنیامو نکنه که می خوای از هم بلاشونیو
 ب بکشونیوفردامو بادستایی خودت به آتی

 عکسامو بری بسوزونی
 بارونه، هوای دل من وقتی که تو نیستی داغونه

 تموم زندگیم از دوری تو رو به پایونه
 دل دیوونه

 )دنیامو از امو بند(
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ساس می خوند  شن  و با اح شت خواهر آندره.انقدر ق صدای خفنی دا عجب 
شد ساحل خیره  شده بود.امیر با اخم به  شمهام جمف  شد توی چ ه بود و که ا

تا بقیه از حس و حال  به امیررایا.خودم برای آتنا دسمممت زدم  آدینا هم ملموم 
 عاشقونه اشون بیان بیرون.گیتار رو از دستب کشیدم و گفتم:حالمونو گرفتی!

شرود به خوندن آهن  یاس من ای یاس من  روی گیتار  رب گرفتم که آندره 
 کرد.انقدر ادا درآورد که خود 

شدن و با خنده منم خنده ام گرف ست می زدن که آندره و آتنا بلند  ته بود.همه د
ر*ق*صممیدن.سمماحل رو گذاشممته بودیم روی سممرمون.لب کارون می خوندیم 
شوت کردم  شدیم و من گیتار رو  سته  همه چی!.می خوندیم و می خندیدیم.خ

 توی ب*غ*ل آتنا که گفت:هوی!.تازه دو میلیون دادم بهب!
 مودبی؟متعجب گفتم:تو چرا انقدر 

شیص حرز  شت توی کاورو و گفت:چون دارم با یه مودب مت گیتار رو گذا
 می زنم!

 امیر گفت:بی خی این بشر همینجوریه!مدلشه!
به برنزه کردن فکر  حاال  تا  ها  چه  فت:ب ندره گ که آ سممری تکون دادم 

 کردین؟ماشالله همه امون هم پوستمون روشنه!
 امیر گفت:از پوستهای برنزه متنفرم.

 گفت:من بدم نمیاد.اگه اختیار خودم دست خودم بود شاید برنزه می کردم.آتنا 
 من:االن اختیارت دست کیه؟
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به آندره اشمماره کرد و گفت:ایشممون و خواهرم آدینا و مامانی و بابا...تازه آرسممام 
 هم از راه دور کنترل می کنه!

 ن؟کردی خندیدم و گفتم:آندره انسان میتاره چرا این دختر رو در بند گرفتار
که نگو!مثال همین  قده خودسممره  نه!.ان فت می ز فت:زر م امیر سممریف گ

 گیتار!.انقدر کنه شد به آندره تا براو خریدو!.زورگو و کنه و لوس!
 آتنا با جیغ گفت:ببند رایا.

یه کم که اونا کل کل کردن رفتیم خونه.مامان و مامان آندره و زن عمو)مامان 
که اینجوری صمممداو می  یا  گاه امیررا ته بودن.پ با هم گرم گرف نه( کلی  ک

 کوو؟رفتم باال که دیدم داره موهای خیسب رو سشوار می کشه.
 خوو گذشت؟-
 آره.-
 بیا کمکم کن.-

شرابی  سیاهب بودم.یه مب  شق موهای فر  شوار رو براو گرفتم.عا س رفتم و 
زده بود بهشون که قشن  ترشون کرده بود.موهاو رو که خدریا جونشد کرد 

 برم پائین زشته! گفت:من
سه کله پوک  صدای دعوای آندره و امیررایا و آتنا می اومد. منم همراهب رفتم.
اینا بودن.رفتم پائین و مشمملول بح  و تعریف با عمو)بابای امیررایا( و بابای 
آندره و آرسام شدم.چندی بعد تارا و یزدان برگشتن و سوئیک رو داد به من تا به 

و آتنا هم اومدن پائین و نشستن کشتی کج دیدن.واقعا امیر بدمب.امیر و آندره 
 بچه بودن.

 آندره گفت:آرتمن هم قاطی خروسا شدا...
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 امیر و آتنا زدن زیر خنده که آقای آراسته گفت:دستت درد نکنه پسر!.
 آندره برگشت سمتمون و گفت:ِا؟شنیدین؟فکر کردم نمی شنوین.

رستم پور و آرتمن خان.آندره همه خندیدیم که آرسام گفت:شما ببیشید آقای 
 شوت طبعه!

 آندره برگشت سمت ما و گفت:این یکی رو شوخی نکردم.
آرسممام یه چشممم غره بهب رفت.آتنا بلند شممد و چندی بعد با یه ایکس باکس 

 برگشت.نه اینا واقعا بچه بودن!
*** 

 دست پگاه رو گرفتم و گفتم:ساحلب عالیه،نه؟
سرم خورد به یه لبیندی زد و گفت:اولین بار که او ساحل،چهارسالم بود. مدم 

 صیره.زخم شد.
 موهای پیشونیب رو کنار زدم و گفتم:پس این خراو جای همونه؟

 اوهوم.شب تا بییه خورد.-
 ُاه ُاه..-

 یه کم که خیره موند به دریا گفت:بهم پیشنهاد کار دادن توی دانشگاه.
 متعجب گفتم:تو که درست تموم نشده؟

 ل نگیرم.دوما معیار نیست.االن با کمبود نیرو مواجهه ان!آخه قبول کردم پو-
 قبول کردی؟-
 نه،گفتم اول به تو بگم.-
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همونجور که قدم می زدیم گفتم:فعال ول کن..بعدا مفصمممل درموردو حرز 
 می زنیم.

گفت:من دریا رو دوسممت دارم.به نارم خیلی محکمه!با اینکه روونه ولی می 
 تونه یه صیره رو فرسوده کنه!

من دوستب دارم چون حس می کنم مهربونه!.راستی می دونستی اسم مامانم -
 دریاس؟

 متعجب گفت:جدی؟نمی دونستم!
سرمی و توی  شحالم که هم شد گفتم:خیلی خو سلری  سکوت  یه کم که به 

 زندگی شریکم!
لبیندی زد و هیک نگفت.همین چیزی نگفتنب پر حرز بود.یه کم که رفتیم 

 م افتاد. سریف گفتم:چی شد پگاه؟سرو گیج رفت و توی ب*غ*ل
 فکر کنم دریا زده شدم.-

سممریف ب*غ*لب گرفتم و بلند شممدم.حالب خوب نبود.رفتم داخل خونه که 
 مامانم با دیدنمون گفت:

 یا امام هشتم،چی شده آرتمن؟-
 فکر کنم دریا زده شده.می برمب دکتر!-

 نشوندمب روی مبل که گفت:شلوغب نکن آرتمن.نمی خواد.
شتم تارا و آدینا بدون  شیدم.وقتی برگ سریف لباس پو توجه به حرفب رفتم باال و 

 کنارو بودن و آتنا با یه لیوان 
 آب قند باال سرو وایستاده بود.امیر اومد جلو و گفت:می خوای منم بیام؟

 نه خودم می رم.-
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عد از کلی پرس و جو  یه سمملرد.ب به دسمممت بق مد و یزدان رو  تارا همراهم او
تان  یاده کردیم.رفتیم سمممت بیمارسمم تارا پگاه رو پ به کمد  یدا کردم و  رو پ

 بیمارستان.دکتر که یه خانم مسن بود اومد باالی سرو و گفت:چی شده؟
پگاه گفت:رفتیم کنار دریا سممرم گیج رفت.حالت تهود دارم.فکر می کنم دریا 

 زده شده باشم.
ات عقب خانمه خواسمممت چندتا دارو بنویسمممه که یهو گفت:عادت ماهیانه 

 نیوفتاده؟
 پگاه گفت:چرا.ولی عادیه!

 خانمه گفت:بهتره یه سونو بدی.
 من سریف گفتم:این بیمارستان سونو گرافی داره؟

تاده  فاقی براو اف نه ات ید کرد.کمکب کردم و بردیمب سممونوگرافی.نک تائ
 باشه؟نمی دونم تارا چرا هی می خندید؟خنده داشت مگه؟

 ت:تبرید می گم.بچه اتون سه ماهشه!خانم نتیجه ی سونو رو دید و گف
 *ارمیا*

یا بود.کلی خوو گذروندیم و دو تایی  هفته ی قبل سمممالگرد ازدواج من و رو
شب تولدم فرخنده اومده بود  شفته بودم. سینما هم رفتیم..یه کم آ رفتیم دربند..
قب دخترم  فت:این جوری می خواسممتی مرا به خوابم.بهم اخم کرد و گ

 اگه بمیره هم نمی فهمی! باشی؟اینجوری که حتی
نه دورو بچرخم وقتی زنم از  ثل پروا یت گفتم:می خوای م بان با عصمم منم 

 حضورو عذاب می کشه؟
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شی!ر وان  ستی حتی مثل یه برادر مراقبب با اخم هاو رفت و گفت:می تون
 اریف تر و شکننده تر از این حرفاس!.

و حس خوبی پوزخندی زدم و گفتم:اون چطور می تونه نسممبت به قاتل مادر
 داشته باشه؟

شدم.گفت:تو قاتل من نبودی!.اون روز من  ستم رو گرفت.گرم  لبیندی زد و د
جلوی ماشین تو اومدم و تو قاتل نیستی!اینو به ر وان هم گفتم..سرنوشت من 

 این بود که بمیرم.
 ملموم و گرفته گفتم:پس سرنوشت من چیه؟

 نگاهم کرد،با مهر:تو پسر خوبی هستی!
رویا بیشممتر از این اذیت بشممه در حالی که تکلیف خودمم معلوم  نمی خوام-

 نیست!
 به زودی تکلیفت مشیص میشه!.سفر دوردستها تو رو به خودت میاره!-
 سفر دور دست ها؟دوردست ها کجاست؟-

 لبیندی زد و گفت:از ر وان بلرس!
 چی بلرسم؟-
 خواهشب رو قبول کن.-
 خواهشب چیه؟-

 ..فرخنده خانم برگردین!رفت.صدا زدم:فرخنده خانم.
ساعت ها به این فکر می کنم که خواهب ر وان چیه؟با چی می  رفت و من 
صمیم گرفتم به فرخنده  خواد من رو به خودم بیاره؟اون من رو به خودم میاره؟ت
شد که فرخنده  شم تکرار می  تکیه کنم چون مدام حرز دایی ر وان توی گو
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سمت صال  رو می دونه و حرز روی حرفب نمیا شاید ق شیدم. سی ک د.نف
 بود.امروز رویا خونه نبود. با روناک و طهورا و الهام رفته بود بیرون.

به زیر  قامت محجوبب جلوی در ااهر شمممد.سممر  در زدم.چند لحاه بعد 
 گفت:بفرمائین.

تاب روو بود  یه ک که  جب کرده.روی تیتی  خل.حس کردم تع رفتم دا
 فتم:کتاب می خونی؟نشستم.کتاب رو نگاه کردم.شهادت آب؟بهب گ

 آروم گفت:بله.
شی  شب مادرت به خوابم اومده بود.تو خواه شیه بدم می اومد.گفتم:دی از حا

 از من داری؟
 سرو رو توی یقه او فرو برد.گفتم:سوالم جواب داره.

 کوتاه گفت:نه!
 لطفا طفره نرو!-
 من...من...-

 جدی گفتم:خواهشت رو بگو!
شد و گفت:می سرو رو بلند کرد.ولی به من نگاه ن کرد.به پنجره ی اتاق خیره 

 خوام سالگرد مادرم پیشب باشم.
 این بود خواهشب؟گفتم:سالگرد مادرت کی هست؟

 یه هفته ی دیگه!-
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شت.باید باهاو حرز می زدم.حتی از دختره  شدم و رفتم بیرون.رویا برگ بلند 
شام آماده می کرد.گفتم:رویا می  شت  ست؟ رویا دا ستاو کجا سیدم رو نلر

 ام باهات حرز بزنم.خو
 گاز رو خاموو کرد و اومد.نشست کنارم و گفت:بگو.اتفاقی افتاده؟

 بدون حاشیه گفتم:می خوام برم روستا.
 متعجب گفت:کدوم روستا؟

 روستایی که دختره توو زندگی می کرد.-
 نیشیند زد و گفت:به به..مثل اینکه تاج سرتون دهاتی تشریف دارن.

 درست صحبت کن رویا.-
 یندو غلیظ تر شد:نه بابا...حامی و مدافعب شدی!آفرین آقای رادمنب.نیش

 کالفه نگاهب کردم و گفتم:تمومب کن رویا.
 یه پوزخند زد و گفت:خب حاال برای چی می ری؟

 می خوام واسه ی سالگرد مادرو برم.-
 خندید و گفت:آفرین خوشم اومد.می ری مادر زن سالم.خدا به همرات.

 گفتم:دختره رو هم می برم.خواست بلند شه که 
بدون هیک  به آشمملزخونه. نه خیره موند  گاهم ک که ن بدون این همونطور موند.
حرفی میز رو چید.شمممام هم دو لقمه خورد و رفت توی اتاق.من و دختره هم 

 غذا خوردیم.دختره گفت:ارز ها رو بشورم؟
 کالفه بودم.گفتم:نه!



wWw.Roman4u.iR  598 

 

خوابیدم.حاال که فرخنده میگه رفتم توی اتاق.خوابیده بود.منم دراز کشممیدم و 
این سفر من رو به خودم میاره چرا که نرم؟حتما می رم.دلم برای دختره هم می 

 سوخت.یه سال توی یه اتاق دوازده متری حبس شده بود.
*** 

 خانم ستوده من دیگه از فردا تا سه روز نمیام.بیمارها رو کنسل کنید.-
 چشم.-

شین خودو صبخ با ما سهام رو  رفتم خونه.رویا  رفته بود.در رو باز کردم و لبا
 عوض کردم.در اتاقب رو زدم.

 باز کرد و گفت:سالم.
 سریف گفتم:سالم.آماده باو.فردا حرکت می کنیم.روستات کجاست؟

 توی لرستان.-
تا حاال اسممم این اسممتان هم به گوشممم نیورده بود.سممری تکون دادم و خودمم 

برگشمت.یه شمام مفصمل آماده  وسمایلم رو برای سمه روز جمف کردم. عصمری
یا هم می خواد  کرد.همب می خواسممتم بح  رو بکشممونم جایی که اگه رو
یا هم بلند شممد تا بره ارز ها رو  همراهمون بیاد.دختره که رفت تو اتاقب،رو

 بشوره که دستب رو کشیدم.
 گفتم:بشین.

شو تا فردا  شیدم و گفتم:تو هم آماده  ست.بدون اینکه نگاهم کنه.پوفی ک ش ا بن
 هم بریم.

 یه پوزخند زد و گفت:نمی تونم بیام.
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 متعجب گفتم:چرا؟
بلند شممد و گفت:همایب دعوت شممدم.این هفته هم کلی بیمار دارم و از علوم 

 پزشکی زن  زدن.مثل اینکه یه 
 بیمار ازم شکایت کرده،باید برم پیگیری کنم.

 خودت هم می دونی که اگه بیوای می تونی بیای!-
 و برداشت و یه نگاه بهم کرد و گفت:مزاحم نمی شم.ارز جلو دستم ر

 تا آخر عمرت می خوای تیکه بندازی؟-
 نگاهم کرد،نافذ:تا آخر عمرو!

 بلند شدم و گفتم:چه فکری تو سرته؟
 برگشت سمت ارفشویی و گفت:به خودم مربوطه!

بازوو رو کشممیدم و مجبورو کردم به سمممتم برگرده.گفتم:می خوای چیکار 
 کنی؟

 سرم خیره شد و با نیشیند گفت:نگرانشی؟نترس نمی خورمب. به پشت
خودو خندید.توی صممورتب غریدم:هیک کاری نمی کنی!.اون دختر دسممت 

 من امانته!.یه مو از سرو کم شه...
با لقب  حاال می خوای  قای رادمنب!. فت:آروم آروم آ ید وسمم  حرفم و گ پر

قای رادمنب!من نه آ یاطر اون؟  مانتی من رو بکوبونی ب رو دسمممت کم  ا
نگیر!همونطور که تونستم خودم رو وارد زندگی تو کنم می تونم زندگیت رو هم 
از هم بلاشممونم.توی توانایی رویا)زد توی سممینه ام و ادامه داد(همسممرت،هرگز 

 شد نکن!هرگز!
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جا رفتن؟.اون عشممقم عشممقم - ها ک تت دارم  ته؟َرم کردی؟!.اون دوسمم چ
ونم زن منه!.مطم ن باو اگه مامانب هات؟!.بفهم همونقدر که تو همسر منی ا

 به خوابم نمی اومد هرگز نمی بردمب روستاو!
شون  سر جا ستت دارم ها  سرد گفت:دو شد.ولی مالیم و خون شدید  اخمب ت
شت زمزمه ی  ست!هر وقت برگ شون یه مدت نی سفانه آدم الیق ستن ولی متا ه
حاال هم برام مهم نیسمممت داری می بریب  عشممقم عشممقم هم برمی گرده!.
سر راهت یه ندا به  سالمت!.فق   شور!.برو به  ستاو یا حتی بهترین جای ک رو

 ارمیای منم بده بگو برگرده!
بازوو رو از توی چنگم بیرون کشید و به سمت اتاق رفت و فرصت هر حرفی 
رو ازم گرفت.نمی فهمیدم چشممه؟ من مگه چیکار کرده بودم؟درسممته یه مدتی 

صا از و صو شدم و می ست که ازو دور  قتی فرخنده اومد توی خوابم ولی ه
انتاار نداشممتم رویا همچین کنه!.شمماید الزم بود یه کم درکب کنم.به هر حال 
قبال تمام خونه و افکار من متعلق به اون بود ولی حاال بیشممی از ذهنم درگیر 
اون دختر و حرفهای فرخنده می شممد.من هر چی می گفتم در مورد اون دختر 

شم.به هر حال فق  به خاطر فرخنده بو شته با ستم عذاب وجدان دا د.نمی خوا
بعد از یه سال فرخنده به صدا در اومده بود که چرا مراقب دخترو نیستم!.بعد 

 از یه سال...جدا یه سال گذشت؟
*** 

 رو به دختره گفتم:برو تو ماشین تا من بیام.
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شدم.رفتم باال..در باز بود.وا سور خارج  سان ستب و از آ د رسوئیک رو دادم د
شدم.داشت سفره ی صبحانه رو جمف می کرد.سرو رو بلند کرد.با دیدن من 

 دوباره مشلول شد.پنیر رو گذاشت توی ییچال که گفتم:نمی خوای از 
 شوهرت خداحافای کنی؟

 اومد سمتم و گفت:خداحافظ!
 با اخم گفتم:اینجوری؟

صرفم کرد.او جلو و  مدیه لبیند زد که به حدی تلخ بود که یه لحاه از رفتن من
 نرم نرم توی آغوشم جا گرفت. 

 خوو بگذره.-
 ازو جدا شدم و گفتم:سه روز!.برمی گردم.قول می دم.

 دلم برات تن  میشه!-
 لبیندی زدم و گفتم:چه عجب ملکه ی غرور یه اعتراز کردن!

 اونم یه لبیندی زد و گفت:دیرت نشه؟
  روسممتاپیشممونیب رو ب*و*سممیدم و کفشممهام رو می پوشممیدم که گفت:حاال

 کجاست؟
 لرستان...-
ُاه چه دور!.به تو که نمی شممه گفت آروم برو چون خودت روی الک پشممت و -

 حلزون رو کم می کنی ولی...
 کفشهام رو پوشیدم و نگاهب کردم و گفتم:چی؟

 نگاه سردی بهم انداخت و گفت:مراقب خودت باو!
 تو هم همینطور!-
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 هستم.-
عضممو دائم توی دو سممال از زندگیم  دلم براو تن  می شممد؟حتما می شممد.یه

بود.رفتم..سوار آسانسور که شدم چشمهام رو بستم و تمام رویا و خاطرات و 
دلتنگی ها رو دور انداختم.اگه فرخنده می گفت این سممفر تلییر منه پس بهتره 
ها  ته  گذشمم های  یای کم حرز و تن جدید دور بشممم و همون ارم یای  از ارم

گاه با فراموشممی ر ویا یه اخم روی پیشممونیم اومد و یه جدیت و بشممم.ناخودآ
سور رو باز کردم که دختره رو دیدم با چادر  سان ست.آ ش صدام ن شم توی  خ
سممیاهب که داشممت با دکمه ها ور می رفت.احمق!.با خشممونت سمموئیک رو از 
دستب کشیدم که جا خورد. دکمه رو زدم و در باز شد.ساک کوچید و جمف و 

شتم.ی شین گذا سمی هم آویزون کردم.اونم جورم رو توی ما شلوار ر ه کت و 
 ساکب رو عقب گذاشت.دیدم مردده کجا بشینه.

 بشین جلو.-
شده بودم و از  ست.چادرو رو مرتب کرد.تا حاال بهب خیره ن ش اومد و جلو ن
چهره او فق  همون چشمممهای سممبز نگرانب یادمه!.دیشمممب توی اینترنت 

سرچ کردم و دیدم جدا که خیلی دوره صد کیلومتری لرستان رو  ش ش .حدودای 
 می شد.بهترین راه گذشتن از قم و اراک بود.ماشین رو روشن کردم.

صد و چهل بود و این برای خودمم عجیب  سرعتم  سبقت. انداختم توی الین 
 بود ولی دلم می خواست زود برسم. 

هیک وقت فکر نمی کردم این دختر روستایی باشه و تازه لرستانی هم باشه!.الم 
سرعت می رفتم یه ذره هم تکون نیورد و تا کام ح رز نزد.حتی جاهایی که با 
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واکنب نشممون نداد.حداقل انتاار داشممتم یه چیزی بگه!.کال همسممرای من 
رفتاراشممون دور از انتاارم بود.نمی دونم چقدر گذشممت که به ورودی لرسممتان 

 رسیدم.نوشته بود به سرزمین الله های وانگون خوو آمدید.
 روستات کجاست؟-
برید سمممت پلدختر.بعد از بروِجرد برید سمممت خرم آباد.بعدو هم جاده -

 مشیصه.
عجب اسمایی!.خرم آباد مرکز لرستان بود.حدودای ساعت ید بود که رسیدیم 
معموالن.گرسممنه ام بود. رفتم سمممت پمو بنزین تا بنزین بزنم.پیاده شممدم که 

سمتی که زده بود نمازخونه.  سمت ق شد و رفت  نمازخونه چی بود اونم پیاده 
 دیگه؟!.بنزین زدنم که تموم شد رفتم از سوپرمارکت خوراکی بگیرم.

 رو به آقا گفتم:دو تا رانی با کید.
سابی ادب  شیطونه میگه جاو بزارم تا ح شتم هنوز نبودو. ساب کردم.برگ ح
شه!.تا نشستم توی ماشین اومد. نه بابا..از عالم غیب بهب رسوندن؟شونه باال 

ستب رو انداختم و ر سمتب.خودمم رانی با کیکم رو خوردم. پو انی رو گرفتم 
سطل زباله  ستید رو توی  ستید.اونم همین کار رو کرد.پال شتم توی پال گذا
انداخت و سمموار شمممد. تا پلدختر کمتر از پنجاه کیلومتر مونده بود.تا به پل 
شممکسممته رسممیدم تابلوی ورودی شممهر رو دیدم.اعتراز می کنم جاده ی خرم 

پلدختر از همه اشون قشن  تر بود ولی چرا اینجا انقدر گرم بود؟درجه ی -آباد
 کولر رو بیشتر کردم و گفتم:کجا برم؟

 مستقیم برید.-
 دور میدون گفت:برید سمت چو!
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پیچوندم توی جاده ی فرعی.حدودای بیسممت دقیقه طول کشممید تا رسممیدیم به 
ست چو می خورد.روی یه تله ی  ستا.از اونجا د سن  ورودی رو کوچید با 

آرم وسمم  پرچم رو کشممیده بودن.از اون تیله که رد شممدیم،وارد یه روسممتای 
کوچید شدیم.تا حاال روستا ندیده بودم.آسفالت نبود.با کلی بدبیتی به خونه 

 اشون رسیدیم.
 بزارید در رو باز کنم تا ماشینتون رو بیارید داخل.-

ره اول کوچه به ماشین خی از توی جیب ساکب یه کلید بیرون اورد.چند تا پسر
شده بودند.البته چون اواس  اهر بود کسی توی کوچه و خیابون نبود.نگاهب 
کردم.آروم در قرمز رو باز کرد و من با دیدن حیاس و فضممای داخلب موندم.با 
تعجب ماشممین رو پارک کردم.کف حیاس سممیمان شممده بود.دو تا درخت بلند 

.توت هاو رسممیده بود.یه اتاق بزرا سممرو توی حیاس بود با دو تا درخت توت
هم سمممت چو حیاس بود و سممماختمون کوچیکی که به نار خونه می اومد 
سمممت باالی حیاس.سمماکم رو برداشممتم که دختره چادر رو از سممرو کشممید و 

 گفت:بفرمائید.
رفتم جلوتر.با کلید در خونه رو باز کرد.با ورود به خونه همینطور موندم.نه به 

 دیده بودم نه به  خونه هایی که من
این خونه ی سمماده.خونه کوچید نبود ولی خیلی سمماده بود.یه آشمملزخونه ی 
تا اتاق خواب. یه پذیرایی و یه هال.بدون مبل و سممیمای خانواده و  نقلی،دو 
میزناهارخوری!.هیچی!تلویزیون سمماده بود.خونه خیلی تمیز بود و این من رو 
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نه نبود پس کس د که خو جب می کرد.این  جا زندگی می متع گه ای هم این ی
 کرد؟سوالم رو به زبون آوردم.

مادربزرگم هر - مادربزرگم.عروس خواهر  نه فق  من بودم و  نه!.توی این خو
 چند وقت یه بار به اینجا می رسید.

 سری تکون دادم.گفت:می خواید بیوابین یا غذا آماده کنم براتون؟
خونه رو داشت.شادی از  ُاه!زبونب چه باز شد!.به هر حال االن حکم صاحب

 سر و روو می بارید. 
 گفتم:فعال می خوابم.

تاق بیرون  یه تشمممد و پتو از ا با  که  خواسممتم بگم تیت خواب کجاسمممت 
اومد.توی پذیرایی تشممد رو پهن کرد.بالب رو روی اون گذاشممت و کولر آبی 
شتن؟رفتم توی پذیرایی که  شن کرد.دهنم باز مونده بود.تیت خواب ندا رو رو

شدم.ولی عجب راحت بیر شد ولو  سهام رو عوض کردم و روی ت ون رفت.لبا
 بود.تا سرم رو گذاشتم خوابم برد.

 *ر وان*
از خوشممحالی نمی دونسممتم چه کاری درسممته چه کاری غل ؟!.لباسممهام رو 
عوض کردم و لباس محلی های خودم رو پوشممیدم.تعداد محدودی از مردم 

پیراهن بلند قهوه ای بود. دلم برای  هنوز هم لباس محلی می پوشیدن.لباسم یه
سیه خانم درد نکنه!.همه جا برق می زد.رفتم  ست آ شده بود.د همه چی تن  
بیرون.می خواسمتم یه کم خوراکی بگیرم تا حداقل یه چیز درسمت کنم.تا وارد 

 ملازه شدم،ملوک خانم بلند شد و گفت:
 خوتی ر وان؟)خودتی ر وان؟(-
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 وک.)خودمم ملوک(لبیندی زدم و گفتم:خوِمم مل
 اومد سمتم و ب*غ*لم گرفت و گفت:ِک اومایی؟)کی اومدی؟(

 ِهممیسه)تازه(-
یه کم احوال پرسممی کرد.چیزهایی رو که خواسممتم خریدم و گفتم فعال پول 
شم ولی گفتم بعدا پول  صرار کرد که مهمونب ب ست.ملوک خانم ا همراهم نی

 ردم خونه که گفت:رو میارم.با کمد پسر ده ساله او ر ا وسایل رو ب
 َرتی تهرو؟)رفتی تهران؟(-
 َاه..سی چه ُپرسی؟)آره،برای چی می پرسی؟(-

 گفت:َا سوغاتیم کوِمه؟)پس سوغاتیم کو؟(
 سوغاتی کجا بود؟-

 خندید و گفت:فارسی حرز می زنی؟
 خودتم فارسی حرز زدی!-

وسمایل رو گذاشمت توی آشملزخونه و گفت:َا میَرت ها ِو کوم؟)پس شموهرت 
 ست؟(کجا

 ُهفتَیه!)خوابیده(-
شت بگیره.برام خرید و رفت.کاو براو یه  رفت.بهب گفتم بره برام یه کیلو گو
قت کنم براو چیزی بیرم؟.بی  که و بازار  چیزی می آوردم.من کی رفتم 
سیب زمینی( با  ست کردم.َکِته)برنج با پیاز و گاهی گوجه و  صدا غذا در سرو

ساعت حدودا ست کردم. سرت کرده در شت  شتم گو ست دا شب بود.دو ی 
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زودتر بیدار شه تا بهب غذا بدم و برم پیب بقیه.دلم برای همه تن  شده بود.با 
 موهای نولیده و خسته وارد شد و زیرلبی گفت:ای خدا گردنم.

 نگاهی به من کرد و اخم کرد.گفتم:سفره رو پهن کنم؟
ها ذاسری تکون داد.سفره رو پهن کردم.همه چیز رو چیدم.نشست سر سفره.غ

رو گذاشتم جلوو. خودمم یه گوشه نشستم و غذام رو خوردم.سفره رو جمف 
 کردم و گفتم:من میرم بیرون.با اجازه.

رفتم.سریف خودم رو به خونه ی آسیه رسوندم.در زدم.حمید پسر کوچیکب در 
 رو باز کرد.تا من رو دید جیغ زد:دا..دا..ر وان..)مامان...مامان...ر وان(

ومد و با دیدن من خندید و گفت:خوو اومایی ر وان)خوو آسیه هل بیرون ا
 اومدی ر وان(

خودم رو به آغوشممب رسمموندم.با خنده گفتم:دلم سممی تو تن  بی)دلم براتون 
 تن  شده بود(

 ِامام چی تو)ما هم مثل تو(-
نشممسممتم.دخترو لیال که ازدواج کرده بود با هام روب*و*سممی کرد.کلی خونه 

 کردم. اشون موندم و ازشون تشکر
شم)گاو و جوجه و مرغ و  شیرت ها مین هونه ها سیه:گاو وجیجه و مرغ و کل آ

 خروست توی خونه ی هاشمه(
سرعموی بابام بود.دم در خانمب  شم که پ سری تکون دادم و رفتم خونه ی ها
صرفب  سعی کردم من شام دعوتم کرد. کلی باهام خوو و ِبب کرد و برای فردا 

زمین برگشته بود و خسته بود. سالمی کردم که با کنم ولی نشد.هاشم آقا از سر 
 لبیند گفت:سالم ر وان.خویی؟وا کی اومایی؟)خوبی؟با کی اومدی؟(
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 وا میرم.)با شوهرم.(-
ها کجا؟ُب بیاین هیچه دور هم وائیم.)کجاسممت؟بگو بیاین همینجا دور هم -

 باشیم.(
 زنب گفت:وو ُگِتم سی سوشو)بهشون گفتم برای فردا(

 رو شست و گفت:چیزی های؟)چیزی می خوای؟( هاشم صورتب
 بی تعارز گفتم:امونتیام)امانتی هام(

ازشون تشکر کردم و همراه پسر کوچیکب حمید دو تا گاو و گوساله و خروس 
و دوتا مرغ و چهار تا جوجه ام رو بردم.یه بلدرچین هم داشممتم که برای تشممکر 

م آقا گفت پیب رحمت دادمب به حمید.مونده بود گله ی گوسفندهام که هاش
علیه.رحمت علی دایی مادرم حسمماب می شممد و داداو همون دایی مادرم که 

 توی تهران 
سیده  شون ر شم آقا کلی به سته بودن و معلوم بود ها ش زندگی می کرد.گاوهام 
بود.من واقعا نمی دونسممتم چطور از این آدم های مهربون تشممکر کنم؟!.حمید 

م سمت اتاق بزرا توی حیاس که طویله اشون رفت.گاو ها و گوساله ها رو برد
یدن و من فق  می  با سممروصمممدا دورم می چرخ ها و خروسممم  بود.مرغ 
سی حرز  سهام فار شده بود.با مرغ و خرو شون تن   خندیدم.دلم برای همه ا
نا تمرین می  با ای یاد گرفته بودم  فارسممی  تازه  می زدم.چون وقتی بچه بودم و 

ب مت در و  یه امون شممهین اومد و کردم.در زدن.رفتم سمم ازو کردم.همسممما
 ب*غ*لم کرد.
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به لری گفت:سممالم عزیزم.خوو اومدی.کاو زودتر می گفتی برات چیزی 
 آماده می کردم.

سال  ستم یه  شماها نبودین نمی تون لبیندی زدم و گفتم:من بهتون مدیونم.اگه 
 تموم این خونه رو ول کنم و برم.

شتنی خجالتمون نده.االن می خوام برم پلدخت- شوهرمه.برگ سی داداو  ر عرو
 حتما بیا خونمون!

 حتما.-
مه ی مردممون رو دوسمممت داشممتم.همب ممنون از  عا ه در رو بسممتم.واق
مادربزرگم هستم که انقدر بزرا و مقتدر بود که هر چی عزت و احترامه همب 
بیاطر فرخنده بانو اسممت.با سممروصممدای جوجه ها و خروس و مرغم از فکر 

شین.اونوقت بیرون اومدم..رف شین ن شون و گفتم:نه نه!.نزدید این ما سمت تم 
 صاحبب سرتون رو می بره!

 و خودم به حرز خودم خندیدم که یه صدایی گفت:من سر کی رو می برم؟
 برگشتم سمتب.گفتم:هیچی!.داشتم بهشون می گفتم نزدید ماشینتون نشن.

 متعجب ابروو رو باال انداخت و گفت:کیا؟
خروس اشمماره کردم که زد زیر خنده.حاال کجاو خنده  به جوجه ها و مرغ و

داشت نمی دونستم.فکر کنم میگه این دختره دیوونه اس که با حیووناو حرز 
سه نگاه می  سمتب.هنوز با اخم به خرو صبانیت رفت  سم با ع می زنه!.خرو

 کرد ولی وقتی نوکب زد یه داد زد و گفت:چته وحشی؟
افتاد دنبالب تا نوکب بزنه.اون هم خروسممم به غریبه ها حس خوبی نداشممت.

شون گاوهام هم بیرون  صدا سرو  شت و تهدید می کرد.از  سریف قدم بر می دا
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شت و  سریف برگ اومدن.مرده همینجور که عقب عقب می اومد به گاوم خورد.
با دیدن گاوم در اون فاصممله نزدید سممکندری خورد و افتاد.خروسمممم نوکب 

 سه گفتم:بیا کنار...زد.خندیدم و رفتم سمتشون.به خرو
 بهب اشاره کردم و گفتم:این آقا دوسته!.دوست...

 خروسه رفت.گاوه هم با ما ما رفت سمت طویله.مرده نیم خیز شد و نشست.
 لبیندی زدم و گفتم:خوبین؟

ستم خودم رو  سب نتون شت لبا شد.با دیدن پ یه اخم گنده تحویلم داد و بلند 
به من  ندیدم. بی توجه  نده صمممداو کنترل کنم و خ با خ داشمممت می رفت.

 زدم:ببیشید..آقا صبر کنین.
شم گفت:به چی  سمتب.هنوز می خندیدم اما ریز ریز.با خ صبر کرد که رفتم 

 می خندی؟
 خنده ام رو قورت دادم و گفتم:لباسهاتون رو در بیارین براتون بشورم.

 با اخم گفت:اونوقت به چه دلیل؟
 لباستون کثیف شده.-
 کجاو؟-

 اختم پائین و گفتم:پشتب.سرم رو اند
ستب که به یه  شد.د ستم بگم نه ولی دیر  شتب که خوا سمت پ ستب رو برد  د
ستب  شید و با دیدن ِپِهن گاو روی د ستب رو پس ک سریف د مایف لزج خورد 
روشو کرد اونور و تا تونست عوق زد.با انزجار سرو رو به سمت من گرفت و 

 کجاست؟ با خشم و حرص و داد گفت:حموم این فکستنی
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 به اتاق اشاره کردم و گفتم:اونجا.
 خواست بره که گفتم:آب گرمکنب گازوئیلیه.فعال گازوئیل نداریم.

 با حرص گفت:چیکار کنم پس؟
 می تونین با آب سرد دوو بگیرین.-

با حرص رفت.خروسممه بهم نگاه کرد.زدم زیر خنده.آخه!.حقب نبود.نیومده و 
 این همه بال؟

 صدام زد:هی دختر...
 فتم سمت حموم و گفتم:بله؟ر

 گفت:شما اینجا شاملو ندارین؟
اه  یه لح نداریم.اینو بگم حموم رو می ذاره روی سممرو.گفتم: وای شممماملو 

 بمونین.
رفتم توی آشلزخونه.زرده ی تیم مرغ رو با یه قاشق عسل و روغن زیتون قاطی 
کردم.بهترین شمماملوی دنیا بود. بردمب براو.از دسممتم گرفتب.صممداو به 

 وشم رسید:این چیه دیگه؟!گ
 گفتم:بزارین یه ده دقیقه ای روی سرتون بمونه!

 داشتم توی حیاس رو تمیز می کردم که گفت:حوله نداره اینجا؟
 رفتم جلوتر و گفتم:خودتون حوله همراهتون نیست؟

 کالفه گفت:توی ساکم هست.
 رفتم داخل و از توی سمماک سممورمه ایب یه حوله رو بیرون کشممیدم.حوله رو
براو بردم.یه دملایی هم دم حموم که توی حیاس بود گذاشممتم.شمممب شمممده 
بود.رفتم داخل و نمازم رو خوندم.فکر کنم برگشممته بود.شممام هم با دوغ محلی 
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آب دو خیار درست کردم.سفره رو پهن کردم که اومد نشست.کاسه ی سفالی 
ب رو جلوو گذاشتم و کاسه ی مالمین رو جلوی خودم.از توی ارز براو آ

 دو خیار رییتم و گفتم:
ببیشممید وقت نشممد غذای خاصممی درسممت کنم.البته دوغب محلیه و خیار -

 پلدختر هم بهترین خیار استانه!
 هنوز حرصی بود.گفتم:می خواین کولر رو خاموو کنم؟

 خاموو کن.-
سممردو بود.با آب سممرد هم حموم کردن شمماهکار بود.بلند شممدم و کولر رو 

صبخ باید یه کاریب کنم.آب دو خیارو خاموو کردم.تازه نون هم  شتیم.  ندا
 رو  خورد و کنار کشید.کوتاه تشکر کرد که جوابب رو دادم.

سفره رو جمف کردم و خودمم نشستم.تلویزیون رو براو روشن کردم.با کنترل 
شبکه ها رو جا به جا کرد و گفت:چرا فق  هشت تا شبکه داره؟دیشتون خراب 

 شده؟
 یم.گفتم:ما ماهواره ندار

خاموو کرد.گوشممیب رو بیرون  جب سممری تکون داد و تلویزیون رو  متع
 کشید.هرکاری می کرد تماس برقرار نمی شد.گفتم:اینجا آنتن نداره.

 کل روستا؟-
 نه فق  خونه ی ما.-

بلند شممد و رفت توی پذیرایی.خوابم می اومد.یه تشممد توی هال انداختم و 
 آب و هوای گرم.خوابیدم.هوا گرم بود ولی عادت داشتم به 
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*** 
لازه ی ملوک آرد و  تاب طلود کرد.رفتم بیرون و از م ندم،آف که خو مازم رو  ن
های  گاو به  له و گفتم:سممالم  یدم... رفتم توی طوی روغن محلی و شممیره خر

 عزیزم.
صندلی  رو برداشتم و ارز رو گذاشتم زیر دوو.مشلول شیر دوشیدن شدم 

 و مثل همیشه با گاوهام حرز زدم.
یدی- به!.رفتم  د مه می گفتن تهران خیلی خو خت؟ه به من نسممما تهران 

مادربزرا،مادرم همه کسم مرد.عروسی کردم.باورت نمیشه توی یه سال حتی 
که  خانم گفتم چی می خوام  یا به رو بار  بار هم بیرون نرفتم.فق  یکی دو  یه 
شتن ولی  شن  دا شت.یه خونه ی خیلی ق شتم.حقم دا ست بک اونم می خوا

ه نارم.تازه حیاس هم نداشت.هوای شهرشون هم که آلوده بود.یه کوچید بود ب
سال دلم برای شیر محلی تن  شده!.خونه اشون پر وسیله قشن  قشن  بود.از 
شتن من زیاد از اتاق  شت.البته نمی ذا سرخاله پولداره ی مادرم دا اونا که اون پ

شنگه ق منم !.تازه اتابیرون بیام ولی یه بار که بیرون اومدم دیدم همه چی اتاق ق
شتن. دیروقت میومدن خونه.حوصله ام  شن  بود.ولی زیاد مهمون ندا خیلی ق
خیلی سر می رفت.یه بار همین آقا نشست پای تلویزیون.منم بر حسب اتفاق 
نگاه کردم.ال اله اال الله!.نمی دونی چی می دید؟!.خجالت می کشممم بهب 

سر خالی ب شون با  شاید به هم محرم فکر کنم.!.تازه توی مهمونی ها ودن.البته 
بودن..اصال اونجا یه دنیای دیگه بود.دست پیت رویاخانم خوب بود ولی من 
دلم غذاهای سممنتی و محلی و سمماده ی خودمون رو می خواسممت نه غذاهای 

 عجیب غریبشون رو!
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 شیر رو دوشیده بودم.گفتم:بقیه او هم برای بعد!
شون شیر رو ج شلزخونه. شدم و رفتم توی آ دم.توی حیاس یه گاز کوچید بلند 

داشممتم.ماهیتابه رو روو گذاشممتم و خمیر نونی رو که آماده کرده بودم رو پهن 
ن  شمممده  کار کردن هم ت تا نون درسمممت کردم.حتی دلم برای  هار  کردم.چ
یده بودم.سممفره رو  حا ممر کردم.پنیر محلی هم از ملوک خر چای رو  بود.

تازه و  یدار شمممده بود.شممیرتازه و نون  یدم.ب ید چ داغ رو روی سممفره ی سممف
 چیدم.گفتم:صبخ بییر.

جوابم رو نداد.رفت سمت حموم و صورتب رو شست.دستشوئی و روشویی 
ست.نون رو بلند کرد و  ش سفره ن سر  سری تکون داد و  شون دادم. رو بهب ن

 گفت:این نون سوخته چیه؟
نون سموخته نیسمت.رنگب تیره اسمت چوون سمب*و*س گندم توشمه و نون -

 محلیه!
 ر رو که خورد گفت:وای چقدر شوره!پنی
 چون محلیه.-

بلند شدم و پنیر رو برداشتم.با آب داغ شستمب تا کمی از شوریب بره.دوباره 
 گذاشتمب سر سفره.

ساس راحتی می  سل خورد.باهاو اح شیر رو با ع نه پنیر خورد نه چای.فق  
خانم  یا که رو نه توی اون خونه ای  نمی کردم.چون توی خونه ی خودم بود. 

 ذاشت حتی نفس بکشم!.
 سفره رو جمف کردم.لباس پوشیدم و گفتم:من دارم میرم سر زمین هام..نمیاین؟
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 سری تکون داد و گفت:باشه میام.
با تی شممرت  یده بود  تان مشممکی پوشمم یه شمملوار ک مد. ید و او باس پوشمم ل
سفید.خواستم بگم ممکنه توی زمین ها اذیت بشین با این لباسها که منصرز 

 ها رو بستم که گفت:قفل نمی کنی؟شدم.در 
 گفتم:این خونه یه سال تموم بدون قفل مونده بود.اینجا امن ترین جای دنیاس!

تا رفتیم بیرون نگاه های مردم رو حس می کردم.به هر حال آقائه یه آدم جدید 
سیدم و کلی معطل  شبیه ما نبود.هر قدم به هر کی می ر شب هم  بود و نود پو

ل من بعد از یه سممال اومده بودم روسممتا و همه هم آشممنا می شممدیم.به هر حا
 بودن.زمین ها پشت روستا بودن!یه جایی بین روستای چشمه شیرین و واشیان.

 زمین ها دورن؟-
 نه،نزدیکن.-

 حدود نیم ساعتی توی راه بودیم که گفتم:اینجاست.
 زمین های خودتونن؟-
من رسممیدن ولی مال در اصممل مال مادربزرگمن.چون هیک وارثی نداشممت به -

 من نیستن.
 کی توشون گندم کاشته؟-
کرایه او دادم به حاج غالم.نمی خواستم زمین ها رو بفروشم.اگه هم ولشون -

 می کردم خراب می شدن. دادم 
 دست حاج غالم که امین همه است.

 با دست یه قسمتی رو نشونب دادم و گفتم:این قسمت همب مال منه!
 متعجب گفت:این همه؟
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 لی هم نیست.میاین بریم قبرستون؟همین نزدیکی هاست!خی-
مه زبون  فت:تو چطور یهو این ه که می رفتیم گ سممری تکون داد و همونطور 

 درآوردی؟
 من همین زبون رو داشتم.-
 اون موقف ها که حرز نمی زدی!-
 اون موقف ها اجازه نمی دادین.-

ر کردم که لیتری رو پوارد قبرستون شدیم.فاتحه فرستادم.از پیب شیر آب یه دو 
 آقا گفت:

 اینجا که یه مشت سنگه!-
زیر هر کدوم یه آدمه.قبرها خیلی قدیمین.جز قبر مادربزرگم.چون بقیه که می -

 میرن قبرشون رو می برن قبرستون شهر.ولی مادربزرگم می گفت فق  اینجا.
 یه قبر نشونب دادم و گفتم:قبر پدرمه!

تحه خوندم و قبر رو شستم.گفت:چند ساله خم شدم و چند  ربه به قبر زدم.فا
 مرده؟

 بیست و سه سال.-
 رفتم سمت یه قبر که یه کم دورتر بود و گفتم:این قبر مادرمه!

 متعجب گفت:این که خیلی قدیمیه!
 قبرمادر واقعیمه!-
 یعنی چی؟-
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اون خانومی که شممما دیدین فرخنده بانو بود.مادربزرگم و مادر مادرم.من تازه -
ومده بودم که مامان و بابام مردن.مامانم رو عقرب زد کشت و بابام توی به دنیا ا

 جاده.با کامیون عموی مامانم تصادز کرد.
 اون آقایی که توی تهران بود دایی ات بود؟-
 دایی واقعی ام نبود.-
 متاسفم.-
 فق  بیواه رحمتشون کنه!.-

یه قبر بزرا و خوو تراو بود  بانو که  ربالیی که کرفتیم سمممت قبر فرخنده 
سیدم.زمزمه  ستم و ب*و* ش شی کرده بود.قبر رو  سن  ترا سین ویژه براو  ح
یام دیدنب و ازو  ته ب ند وق که نتونسممتم این چ عذرت خواسممتم  وار ازو م

 خواستم در حقم دعا کنه.
مه - پدری کرد!.ه مادری کرد  بانو زن خیلی خوبی بود.واسمممه من  نده  فرخ

دوارم آسمموده بیوابه و خدا چی!همه کسممم بود.خیلی دوسممتب داشممتم.امی
 ا*ن*ا*ه های نکرده او رو ببیشه!

 بلند شدم و گفتم:بریم؟
چطور گریه نکردی؟از دختری مثل تو که میگه فرخنده بانو همه چیزو بوده -

 بعیده!
شه می گفت - سی گریه نکنم.همی همون فرخنده بانو یادم داده بود برای مرا ک

 حکمتی تو کاره!
 مرگب؟یعنی ناراحت نشدی از -
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مگه میشه ناراحت نشم؟اون همه کسم بود.ولی نمی تونستم حرز رو حرز -
گاه گریه می  همه ی کسم بیارم.البته گاهی که احساس تنهایی می کردم ناخودآ

 کردم ولی نه!.فرخنده بانو یادم داده بود واسه هر چیزی گریه نکنم.
 چقدر اینجا گرمه!-

 سبت به شهر بهتره ولی خب خیلیهمونطور که حرکت می کردیم گفتم:اینجا ن
 گرمه!

 یه کم که رفتیم گفت:چطور حا ر به ازدواج با من شدی؟
 سرم رو باال آوردم و گفتم:حرز رو حرز فرخنده بانو نمیاد.

مام - باور نمی کنم یکی ت ته بود ولی  باور نمی کنم.اینو دایی ات هم گف
 اختیارات زندگیب روبه یه نفر بده!

ست!.وقتی اگه اون یه نفر ال- شه ِخیر من رو خوا شه چرا که نه؟مادرم همی یق با
می دونستم خیرم توی ازدواج چرا بهب نه می گفتم و آخر عمری ناامیدو می 
ستم آخر عمری وقتی یه خواهب داره ازم روی حرفب حرز  کردم؟..نمی خوا

 بزنم.
شتم اطراز رو نگاه می کردم گفتم:همراهم  دیگه چیزی نگفت.همونطور که دا

 یاید؟م
 کجا؟-
 می خوام برم خونه رحمت علی گله ام رو پس بگیرم.-

 متعجب گفت:گله ات رو؟
 بله.این مدت که نبودم دست اون بود.-
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سممری تکون داد.یه کم که رفتیم رسممیدیم خونه ی کاهگلی رحمت علی.در 
ید و گفت:ِبهی خوو  ِکل کشمم یه  با دیدن من  باز کرد و  زدم.خانمب در رو 

 اومدی(اومایی)عروس خوو 
ته؟)این  فت:هی میر یدم و گ ندی زدم و ب*غ*لب کردم.ب*و*سممم لبی

 شوهرته؟(
 رو بهب گفتم:خانم رحمت علیه.

بانمکب  جه ی  با خوو رویی و له مت علی  خانم رح که  سممالمی کرد 
 گفت:سالم.خوو اومدید.

قدس و زهرا و  خل دعوتمون کرد.دخترهاو ا به دا فت و  نار ر از جلوی در ک
 یی کردن و دو رودابه ازمون پذیرا

قا  که خودم از دسممتشممون گرفتم و پشمممت کمر آ ید اوردن  بالب سممف تا 
گذاشتمب.رودابه سریف چای رو آماده کرد. انقدر رسمی نشسته بود کنارم که 
حس می کردم االن دو نصف میشه.مشیص بود با روی زمین نشستن راحت 

 نیست. منم بودم با اون شلوار کتان راحت نبودم!
 ها ِو کوم؟)رحمت علی کجاست؟(من:رحمت علی 

 زنب فارسی جواب داد:رفته سر زمین.
گه مجبورت  خه م فارسممی حرز می زد.آ حال  با نده مرده بودم.خیلی  از خ

 کردن؟ُلری حرز بزن.!
رودابه با شممیرینی اومد.پشمممت سممرو زهرا با چای.چای تعارز کردن.اون 

 گفت:ممنون.
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م تاین ِو زحمت؟ِا به گفتم:سممی چه اف به رودا به منم  ا هی سمممه ِرم)برای چی 
 زحمت افتادین؟ما میریم االن(

 رودابه گفت:کجا؟ِبسین ناهار آماده)کجا؟بمونین ناهار آماده است(
مادرو هم تعارز زد.تعارفشممون رو رد کردم.با چشممم دنبال اقدس گشممتم.یه 
شمی!.اون هم که با جدیت  سته بود و آقا رو نگاه می کرد.البته زیرچ ش شه ن گو

 خورد.خوبه همین چند دقیقه پیب گفت گرممه! تمام چای می
هام رو  ند مدم گوسممف فارسممی گفتم:راسممتب او به  مت علی  به زن رح رو 
ببرم.دسممتتون درد نکنه این مدت خیلی به زحمت افتادین.چند روزی اینجام 

 می خوام خودم ببرمشون ِچرا.
شیرشون رو  شون رو فروختیم و  شم شتن.پ گفت:چه زحمتی؟کلی هم فایده دا

 ختیم.رحمت علی پولب رو برات کنار گذاشته.فرو
 لبیندی زدم و گفتم:برای خودتون.این مدت کلی زحمت کشیدین.

شیده  شون.کم زحمت نک صرار کرد که قبول نکنه ولی گفتم برای خود خیلی ا
 بودن!.

 بلند شدم که اونم بلند شد.گفتم:ِا ما ِد ِرم)ما دیگه بریم.(
تا رو نگاه می کرد.حتما براو جذبیت رفتیم بیرون.داشممت با دقت تمام روسمم

 داشت.
 گفتم:تا حاال روستا نیومدین؟

 نگاهب رو از گاوآهن گرفت و گفت:نه!.
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رفتیم توی خونه.کولر رو روشممن کردم که رفت جلوو وایسممتاد.گفتم:نرید 
 جلوو.عرق کردین برید جلوی کولر مریض می شید.
 تلت درست کردن شدم.توجه ای  نشون نداد که منم بی خیال شدم و مشلول ک

 *ارمیا*
صممبخ زود بیدار شممدم.خروس نکبت مگه می ذاشممت دو دقیقه بیوابم؟اول 
یت بود.رفتم  قدر سمم تا هم چ ندگی توی روسمم ندل می زد!ز صممبحی ه
ستم فردا برگردم.رفتم توی حیاس که با  سوم بود و من می خوا بیرون.امروز روز 

ست می کرد. شت یه چیزی رو در نگاهب کردم. یه مایف دیدن دختره موندم.دا
 کرم رن  رو می زد روی ماهیتابه و 

بعد نون می پیت!.یعنی اون نون ها رو خودو درست می کرد؟!.بعدو رفت 
سمت همون اتاقد توی حیاس که فهمیده بودم طویله است..با دو تا تیم مرغ 
برگشممت.همونجور داشممتم دیدو می زدم که خروس نکبت نوکم زد و با اون 

ب گوشممم رو مسممتفیض کرد.با اخم برگشممتم سمممتب و صممدای افتضمماح
 گفتم:چته؟

کل خونه رو متر می  نان  ید ک ید ج هاو هم ج باره قوقولی کرد.جوجه  دو
کردن.با حرص رفتم... هوای روسممتا فوق العاده بود.بدون دود!.یکدسمممت و 
صمماز!.امروز هوا هم خند بود.درسممته خونه خیلی سمماده بود ولی دل نشممین 

ی مت کوچ یه قسمم عالی بود. یدم. گل بود.رفتم سمممتشممون.بو کشمم د پر از 
بودن!.همینجور بو می کشممیدم که یه بوی گند اومد سمممت دماغم و بعد هم 
صدای ما ما..چشم هام رو باز کردم و از دیدن یه گوساله ی بزرا در فاصله ی 
کم زهره ترک شمممدم.سممریف بلند شمممدم که اونم افتاد دنبالم.َاه این دیگه چه 
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من آلرنی دارن! همینجور می دویدم و اون همراه خروس و  شممانسممیه؟حتما به
سه  شمالو رو با خرنا سفید بزرا و پ س   مرغ دنبالم بودن.اینا خوب بود.وقتی 
های وحشممیانه جلوم دیدم همه ی جهان دور سممرم چرخید.کاو می تونسممتم 
جیغ بکشممم.از همشممون چندشممم می شممد!.سمم  با سممرعت به سمممتم 

زجار دسممتم رو روی گوسمماله گذاشممتم و از روو اومد.مجبوری با چندو و ان
پریدم.نمی دونستم کجا برم که دختره به دادم رسید و به همون زبان خودو یه 
چیزی به سممگه گفت که کوتاه اومد.با خنده رو به من گفت:مشممکلی پیب 

 اومد؟
از خنده هاو متنفر بودم وقتی توی دردسممر می افتادم.اومد جلو و گفت:حق 

 رو دیده! بدین.تازه شما
 با خشم گفتم:دیروز که نبودو!

 ولی اون آروم گفت:صبخ رحمت علی برام آوردو.
 دیگه نلرسیدم گوسفندهات رو هم آورد یا نه؟!.شانس منو!.زنم چوپانه!

با حرص رفتم داخل.سممفره رو چیده بود.دو تا تیم مرغ درسممت کرده بود که 
 خیلی زرد بودن.متعجب گفتم:

 رده!تیم مرغ خاصیه؟خیلی ز-
 تیم مرغای محلی عالین!.-

نه  یه لقمه خوردم دیدم  یه!. که من هر چی بهب می گفتم می گفت محل اینم 
 واقعا خوبن.خیلی خوشمزه بود. شد بهترین تیم مرغ عمرم.!
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سل می  سل می خورد.با انزجار نگاهب کردم که گفت:ع شت با ع خودو دا
 خورین؟

 دهنم رو کج کردم و گفتم:با تیم مرغ؟
 وبه!خیلی خ-

 یه لقمه داد دستم.نگرفتم که گفت:به امتحانب می ارزه!
لقمه رو خوردم.خوشمممزه بود ولی به روی خودم نیووردم.خواسممت صممبحانه 
بیوره که در کوبیده شممد. بلند شممد و رفت بیرون.یه کم بعد صممدای دعوا می 

 اومد.اول خواستم بگم نه ولی یه حسی گفت پاشو!.بلند شدم و رفتم 
ا داشت با دختره دعوا می کرد.اصال نمی فهمیدم چی می گن!.مرده بیرون.یه آق

با دیدن من به سمممتم اومد و بازم ُلری حرز زد که چیزی نفهمیدم.دختره یه 
 چیزی بهب گفت که با فارسی دست و پا شکسته گفت:ببین آقا شوهرشی؟

شمموهرو؟هه!.با اخم گفتم:بله.چرا اول صممبحی دارین داد می زنین؟خجالت 
 شین؟نمی ک

شی داد  شم.تو هم با سینه ام و گفت:چه زبون دراز!.ببین بایدم داد بک زد تیت 
 می زنی!.پولم رو نمی دن داد می کشم.دوست دارم.

دختره گفت:می دم آقای کمالی!.شمممده تمام چیزهام رو می فروشممم می دم 
 پولتون رو!

 خودتم بفروشی نمی تونی پولم رو بدی!-
گاه با عصبانیت گفتم:ح  رز دهنت رو بفهم!ناخودآ

 پولم رو بده چیزی نمی گم.-
 چقدره؟-
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خواسممت چیزی بگه که دختره گفت:آقای کمالی خودم پولتون رو می دم.می 
 دونم زیاده ولی اگه خونه و زمین و گاو و گوسفندها رو بدم بس نیست؟

 شوهر داری زبونب درازه پس حتما داره!-
 گفتم:چقد هست؟

 صد میلیون!.تازه با تیفیف!-
 با اخم گفتم:بدون تیفیفب رو بگو!

 پوزخند زد و گفت:دهنت بوی شیر میده بچه!
رفتم توی اتاق و با دسته چکم برگشتم.صد و بیست میلیون نوشتم و زدم تیت 

 سینه او و گفتم:
 اینم پولت.چکه روزه!یه بار دیگه اینجا ببینمت فاتحه ات رو بیون!

و بلند کرد.اشممکب چکید و دسممت دختره رو کشممیدم و به خونه بردم.سممرو ر
 گفت:چرا پول رو دادین؟ خودم می دادمب!
 با اخم گفتم:پول رو برای چی می خواست؟

مامانمه و اینجوری می  روی زمین نشممسمممت و گفت:می بینین؟مثال عموی 
 کنه!.بابام با کامیونب تصادز کرد!.

 با پوزخند گفتم:تو که گفتی واسه هر چیزی گریه نمی کنی؟
بهم دوخت و گفت:هر چیزی نیسممت!.اینکه عموی مادرتون  نگاه سممبزو رو

اینجوری کنه کم نیست!.اینکه صداو رو بزاره روی سرو و همه رو باخبر کنه 
که قرض داره از من کم چیزی نیسمممت!.کم مادربزرگم و مامانم بهب محبت 

 کردن؟..مادربزرگم شیرو داده بود!.انصافه؟!.آدم تا چه حد طمعکار؟!
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 ال که پولب رو دادم.پاشو.مهم نیست!.حا-
 رفتم که گفت:اگه اون پول رو...

 پریدم وس  حرفب و گفتم:نمی خواد بهم برو گردونی!
رفتم توی پذیرایی...عجب دنیاییه!.نمی دونم چقدر گذشت که گفت:بفرمائین 

 نهار.
نه  نه عادت داشممتم روی زمین بشممینم  ناهار بیورم.کمرم درد می کرد. رفتم 

شممد بیوابم. تازه اولین بارم بود که ناهار روی سممفره ای عادت داشممتم روی ت
 می خوردم که روی زمین پهن می شد.یه ناهار دو نفره ی کامال محلی!

 گفتم:من فردا برمی گردم.
 ناراحتی رو به و و  توی نگاهب دیدم.گفت:میشه خواهب کنم فردا نریم؟

 گفتم:چطور؟
سم چهلمب- سالگرد مادربزرگمه!.مرا ستب درست  آخه پس فردا  که نبودم.را

نیسممت مراسممم سممالگردو هم نباشممم.به هرحال فرخنده بانو خودو یه ابهتی 
 داشت!

چی می گفتم؟بگم نه؟.ولی آخه چی این سفر من رو به خودم آورده بود؟هنوز 
 که خبری نبود!.

 گفتم:باشه!
تشکر کرد.سفره رو جمف کرد و دیدمب که یه سجاده از توی اتاق بیرون آورد و 

ول کاری شد.از چند نفر شنیده بودم اسمب نمازه اما تازه می دیدم کسی مشل
نماز بیونه.آخه دور و اطراز من کسممی نماز نمی خوند!.حتی نمی دونسممتم 
نماز چی هسممت؟چی می گن؟چرا خم میشممن؟هیچی نمی دونسممتم.!.انقدر 
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که  جا نیسمممت.جلوی من هم  که حس می کردم این ندن غرق بود  توی خو
مل بو کا جابب  یده بودم. محجوب ح ند هاو هم رو  تار از مو یه  د و حتی 

شن  بودن.باهام حرز می زد ولی نه با  سنتی تنب هم خیلی ق بود.لباس های 
شن  میزبانی  شوه! نگاهم می کرد ولی خیره نه!.چقدر ق سبد و ناز و ع لحن 

 می کرد.
*** 

شون چقدر عجیب بود!.تا حاال مرا سم سالگرد فرخنده بانو بود.مرا م سامروز 
سم حلوا  شیرین به ا سی نرفته بودم و این اولین بارم بود.خرما و یه چیز  مرا ک
درسممت کرده بودن.مردها یه گوشممه وایسممتاده بودن و از مردمی که می اومدن 
تشکر می کردن.دخترا نشسته بودن و با آه و ناله یه چیزی می خوندن که خیلی 

یدم چی می گن؟!.خیلی از هام  جگر سمموز بود ولی نمی فهم با مردمشممون 
فارسی حرز می زدن.بقیه هم تسلیت می گفتن و دعای صبر می کردن.دختره 
سته  ش صورت بی رن  و روحب ن سمب ر وانه با  که حاال یادم اومده بود ا
فه او دلم  یا یدن ق با د نده بود. چادر مشممکی رو دور خودو پیچو بود و 

ه ن مردم اگسمموخت.معلوم بود خیلی دلب برای مادربزرگب تن  شممده بود.ای
می فهمیدن من بودم که فرخنده بانو رو زیر گرفتم چی می گفتن؟بازم با روی 
بانو بهم گفته بود که من مسمم ول مرگب  خوو تسمملیت می گفتن؟.فرخنده 

 نیستم ولی گاهی نمی تونستم خودم 
رو ببیشم.!.همه رفته بودن.من مونده بودم و ر وان و ارز مشکی خرما.گریه 

بار هزارم قبر رو تمیز می نمی کرد.خیره مو با دسممتب برای  به قبر و  نده بود 
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کرد.احساسی که بهب داشتم با رویا فرق می کرد.برای کمد و حس همدردی 
ست کمکب هم بکنم.چون یه  شیدم برعکس دلم می خوا باهاو عقب نمی ک
بازوو رو گرفتم و  جورایی من خودم رو مقصممر می دونسممتم.رفتم جلو و 

 گفتم:پاشو بریم.
لند شد.کمکب کردم تا به سمت ماشین بیاد.با ماشین اومده بودیم.اون رو که ب

نشوندم برگشتم و ارز های خرما و حلوا و شیرینی رو برداشتم.یه نگاه به قبر 
 فرخنده بانو انداختم و گفتم:دخترت داره با من چیکار میکنه؟

ماشممین شمممدم.من آدم بی احسممماسممی نبودم.من آدم ملروری  رفتم سمموار 
 ودم.هیچکدومشون!نب

ماشین رو پارک کردم.پیاده شد و در خونه رو برام  باز کرد.ماشین رو بردم داخل 
و پارکب کردم.زیر درخت بلند سرو که روی زمین سایه انداخته بود.یه کارتون 

 هم گذاشتم روی شیشه.ارز ها رو برداشتم که گفت:
 ببیشید!.امروز خیلی تو زحمت افتادین.-

ف ندادم.ر باز کردم.زن جوابی  ند.در زدن.رفتم در رو  مازو رو خو ت حموم.ن
 هاشم بود اگه اشتباه نکنم.

 با لهجه گفت:سالم.
 سالم.-

ما هم  هار درسمممت کردم گفتم برای شمم نا فت: به دسممتم داد و گ ارز رو 
 بیارم.ر وان حالب خوبه؟

 خوبه.دستتون درد نکنه!بفرمائید داخل.-
 ی رو به رویی هستیم. نه ممنون.اگه مشکلی پیب اومد ما خونه-
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 بازم ممنون.-
 رفت.قابلمه رو باز کردم.قرمه سبزی بود.َاه!

رفتم داخل.ر موان کتاب دعایی که دسمتب بود رو کنار گذاشمت و گفت:کی 
 بود؟

 زن هاشم بود.غذا آورده.-
فت:بشممینین.االن سممفره رو پهن می کنم.سممفره رو پهن  ند شمممد و گ بل

 کرد.گفتم:خودت نمی خوری؟
 بیورین.نه شما -

من متنفرم.گرسنه هم بودم.بی خیال شدم حاال یه لقمه که من رو نمی کشه!.یه 
مل  کا قاب  یه بشمم قدر خوشمممزه بود!. ندم. چ اه مو یه لح قاشممق خوردم.
خوردم.هیک قوت فکر نمی کردم قرمه سبزی انقدر خوشمزه بشه!.البته اون شد 

به نارم هیک مه سممبزی خوردم.چون  که قر باری  کس نمی  اولین و آخرین 
تونست اون قرمه سبزی رو درست کنه!.قرمه سبزی که تا مدت ها طعمب زیر 

 دندونم بود.
شت یه کتاب می خوند که روو  شن کردم.ر وان هنوز هم دا تلویزیون رو رو
یدن  نداختم و مشمملول تلویزیون د باال ا نه  ته بود قرآن.چی بود؟ شممو نوشمم

 !.زندگی توی روستا شدم.ولی ذهنم همب پی اتفاقات این یه هفته بود.
خیلی متفاوت بود.حتی مهمونی هاشممون!.توی این مدت کلی مهمونی رفته 
شاید به خاطر اخالقب  ست دارن. بودیم.!.حس می کردم همه ر وان رو دو
بود یا شممایدم بیاطر مادربزرگب!.از زندگی توی روسممتا خوشممم اومده بود. 
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شده بود و عالی بود.دیروز توت های درخ ت رو چیدم و کلی هواو هم خند 
هایی!.مردم  چه هلو مت علی برامون هلو آورد. ند روزپیب زن رح خوردم.چ
شیرین بود و بهم مزه داده  ستا  شتن.انقدر زندگی توی رو خیلی بهمون لطف دا
سمت  ست برم.!توی این مدت حتی یه بار هم  بود که یه جورایی دلم نمی خوا

 گوشیم نرفته بودم.
 یب روستا و مردمب بود!دیگه برام مهم نبود!.ذهنم پ

 اون کتاب چیه دستت؟-
 قرآنه!.کتاب آسمونی مسلمانها.تا حاال نیوندی؟-

 من حتی نمی دونستم این چیه؟!.گفتم:نه!.چرا می خونیب؟
شت و گفت:آرومم می کنه!.می  سید.روی طاقچه گذا ست و ب*و* کتاب رو ب

ه .تنها کاریه کخونم و ثوابب رو به رو  مادرم و پدرم و مادربزرگم می فرسممتم!
 می تونم براو بکنم.

یعنی اون قرآن می تونسممت من رو هم آروم کنه؟!.شمماید یه چیزی تو مایه های 
 انجیل باشه!

*** 
صممبخ حدودای سمماعت ده بود که در زدن و چند تا خانم وارد شممدن.دو تا بچه 
با من هم سمممالم و احوال پرسممی  خل و  مدن دا هم همراهشمممون بود.او

 ز خانم ها رو به من گفت:خوبین الحمدلله؟کردن.نشستن.یکی ا
 من هم که چهارزانو نشسته بودم گفتم:خوبم.

 یکی دیگه اشون گفت:زندگی توی روستا بهتره یا شهر؟
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ر مموان با لیوان آب لیمو برگشممت.به همه تعارز کرد و آخر هم به من و کنارم 
 نشست.

شهر فرق می کنه.این جا خیلی  ستا خیلی با  ستمن:زندگی توی رو تون خوبه.د
 درد نکنه این مدت همه اتون به زحمت افتادین!

 همه جوابم رو دادن که نه این چه حرفیه؟!.
خانمه از توی کیفب یه پالستید بیرون کشید.گذاشتب جلوی ر وان و من و 
سال از مرا فرخنده بانو می گذره.به  گفت:ر وان خودت هم می دونی که یه 

 ت بیرون بکشی!هر حال باید لباس سیاه رو از تن
سهاو تیره  یه نگاه به ر وان انداختم.چرا دقت نکرده بودم که رن  همه ی لبا

 است؟!.رسم بود؟
 ر وان گفت:دستتون درد نکنه مهین خانم.

یاس  که خ یدیم برای خودت و شمموهرت.تو هم  نا رو خر مهین خانم گفت:ای
 خوبی هستی!.بشین برای خودت بدوزشون.

شکر کرد.یه کم دیگه که م سمه لباس ت وندن رفتن.تا رفتن رو به ر وان گفتم:ر
 سیاه بلوشی؟

یاه می - باس سمم تا سمممالگرد ل یا هم  تا چهلم بعضمم یا  یه جورایی آره.بعضمم
پوشممن.بعدو هم یکی از اقوام یا نزدیکان براو لباس سممفید یا رن  روشممن 

 میاره و می برتب آرایشگاه.
 تو رو چرا نبردن؟-
 گفتم اگه خواستم خودم می رم.-
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ستید رو باز کرد.براو دو تا ر ست.پال ش فت داخل.من هم رفتم.لیوان ها رو 
پارچه ی سفید و فیروزه ای آورده بودن و برای من هم یه دست پارچه ی کت و 

 شلواری مشکی.
 گفت:حتما کلی پول دادن.

 مگه نمی گی رسمه؟-
 سرو رو انداخت پائین و گفت:را ی نیستم انقدر زحمت بکشن.!

باره در زدن.من در رو باز ناهار که خورد یم حدودای سممماعت چهار بود که دو
کردم.دو تا آقا بودن با یه خانم باهام دسممت دادن و روب*و*سممی کردن.من هم 
به داخل دعوتشممون  با دیدنشممون سممالمی کرد و  خوو آمد گفتم.ر مموان 
شانس  شیرینی. شون آب یخ آورد و بعد هم چای و  ستن و ر وان برا ش کرد.ن

ُلری حرز زدن و باز هم هیچی نفهمیدم.اون خانمها خوب من خوبم این بار 
 رو درک کردن!.نمی دونم چی گفتن.خوشم میاد ازم نار هم نلرسیدن.

ر وان:سی چه ناراحت بام؟َار فرخنده هم بی ُگت خوتو عروسی ِبیرین.)برای 
 چی ناراحت بشم؟اگه فرخنده هم بود می گفت عروسی بگیرین.(

و ِگلی َنِکنی سی چه وم ِنُگتن!)ما هم گفتیم فردا شکایت خانمه:ِاما هم ُگتیم س
 نکنی برای چی بهم نگفتن!(

مدن  نه او ک ن عروسمممی رو!. مه ی  ل ک مون  ه یدم اال  م ه ف می  ن چی  ی ه
 خواستگاری؟دیوونه شدی ارمیا؟!

 اونا هم یه پالستید دادن و رفتن.تا رفتن گفتم:چی گفتن؟
ن می بزنن.هیچی!.پسرشو ببیشید حواسم نبود وگرنه می گفتم فارسی حرز-

 خواد عروسی کنه اومدن اجازه گرفتن.
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 متعجب گفتم:از تو؟
 آره دیگه!.من تنها بازمانده ی فرخنده بانوم.-
 چه ربطی داره؟-
تازه سمممالب تموم شمممده اومدن گفتن ما می خوایم - بانو  خب چون فرخنده 

 نعروسممی بگیریم.یه احترامی به من گذاشممتن.رسمممه دیگه!.نمی شممد وقتی م
 عزادارم عروسی بگیرن.این آقا و خانم هم از اقوام خیلی نزدید منن.

 همینطور تا فردا بمونی کلی پارچه گیرت میاد.-
 خندید و گفت:آره!

شلواری نوک مدادی آورده بودن.برای ر وان هم  برای من هم پارچه ی کت و 
 پارچه ی خوشگل نیلی رن .

 جمعشون کرد.گفتم:نمی دوزیشون؟
 نمی دونم.-
 مگه نگفتن لباس رنگی بلوشی؟-
 سیته برام.-
بدوزشممون.لباس سممیاه تو چیزی رو عوض نمی کنه.راسممتی عروسممی کی -

 هست؟
 هفته ی دیگه...حدودای ده روز دیگه.-
 راستی خیاطی بلدی؟-
 آره.-
 امروز می دوزیب؟-
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 نه!.فعال باید بشورمب تا کسر آبب بره.-
*** 

ست  صابون خیاطی چند پارچه رو روی زمین پهن کرد.می خوا چیکار کنه؟با 
جا رو عالمت زد و برید.چرت خیاطی توی اتاق بود.منم رفتم ببینم چه جوری 
خیاطی می کنه؟!.تیکه ها رو به هم دیگه دوخت.ساعت حدودای هشت شب 

 بود که تمومب کرد.
 ببیشید یادم رفت غذا درست کنم.-
 مهم نیست.گرسنه ام نیست.تموم شد؟-
 هم دوختم.فق  باید اتوو کنم. آره.دکمه هاو رو-

 اتوو هم کرد.کارو تموم شد.گفتم:نمی پوشیب؟
 بلوشمب؟-

 گفتم:بلوو.مییوام ببینم چی دوختی!
رفتم بیرون.چرا دلم مییواسممت لباس رو تنب ببینم؟.چند لحاه بعد با لباس 

سفید شت.یه کت و دامن  شالب -برگ فیروزه ای بود.کتب رو ندیدم چیه چون 
 تا روی زانوو بود.گفتم: سرو بود.دامنب

 شالت رو درار.کتب اصال مشیص نیست.-
هاو ل*ت*ت  پا باز شمممد. هاو هم  که مو لت شمممالب رو درآورد  جا با خ
شنب دورو افتاد.تا کمرو  صاز قهوه ای رو شلوارو پاو بود.موهای  نبود.
می رسممیدن.چه کت خوو دوختی هم داشممت.با دیدن لباس تنب یه جوری 

رویا رو با لباسهای خیلی ل*ت*تی دیده بودم ولی  شدم. وای چم شده بود؟من
 اینجوری نشده بودم!.اینکه فق  گردنب ل*ت*ت بود.
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 لباس بده؟-
 خیلی خوب دوختی!-

سممرو رو باال آورد و لبیندی زد.رفت و لباس هاو رو عوض کرد.چم شممده 
 بود؟همب ازو فرار می کردم!. چون یه جوری می شدم.!

*** 
ت علی گوسممفند ها رو آورده بود و ر مموان می چند روز گذشممت.امروز رحم

 خواست ببرتشون چرا.ساعت هفت بود.به من گفت:شما هم میاین؟
 نمی ترسی تنهایی؟-

 خندید و گفت:یه عمره این کارم.از ده سالگی خودم تنهایی بردمشون.
باشممه.میام.آب و یه کم خوراکی برداشممت.لباس راحت پوشممیدم و رفتم توی -

ندو یه جوری نگاهم کرد و همراه یه عالمه گوسممفند حیاس.باز اون سمم  چ
شون می  ستب بود و با لری حرز زدن رام شدیم.ر وان یه چوب د راهی کوه 
کرد تا از مسیر خارج نشن.هیک وقت فکر نمی کردم بین گوسفندها قرار بگیرم 

 اون به عنوان چوپان!
به  کثیفبا فاصله حرکت می کردم.دلم نمی خواست اون بزها و گوسفند های 

 من بیورن.چندشم می شد!
 چرا عقب می مونین؟-
 از بوی گوسفند بدم میاد!-
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خندید.چقدر خوو خنده بود!.از دشممت بزرا و سممر سممبزی رد شممدیم.عالی 
به  یه ذره هم کثیف نبود!.رو  که حتی  عت بکر و دسمممت نیورده  یه طبی بود!.

 ر وان گفتم:چرا نمی ذاری همینجا چرا کنن؟
 را ی نباشه!.می برمشون کوه که مال خداست! زمین مردمه!.شاید-
 زمین مردمه؟-
سی بزهاو رو - ست ک ست.قبلنا هم گفته بود که را ی نی سیدر ا آره.زمین 

 ببره توی دشتب!
 سری تکون دادم.گفت:می خواین ببرمتون یه جای با صفا؟

 با انزجار گفتم:با این بزها؟
اصفا رو با گوسفندهام خندید و گفت:من بزهام رو دوست دارم.همون جاهای ب

 پیدا کردم.
 خب خیلی دوره؟-
 خیلی تنبلین!-

 با اخم گفتم:تنبل؟
بدون ترس گفت:بله!.همب می پرسممین کی می رسممیم،دوره یا نزدید؟!.هر 

 چقدر هم دور باشه مسلما می ارزه!
 باشه بریم.!-

از لجب گفتم وگرنه توی این هوای گرم واقعا سیتم بود راه برم.از همون مسیر 
فرعی بیرون اومدیم و وارد جاده ی اصمملی شممدیم.ماشممینها از کنارمون رد می 
ست خودم  شت! د شان دا سر شدم.خب برام ک ستب یه جوری می  شدن.را
شه هم  شمال تهران!.همی شده بودم و بعد هم توی  نبود!.من توی خارج بزرا 
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فکر می کردم آدم های چوپان یا روسممتایی قشممر میالف منن!.نه که بگم آدم 
 ی بدین یا بی کالسن نه ولی خب شلل چوپانی یه کم برام سنگین بود.ها
 چرا اینقدر شلوغه؟-
 چون امروز جمعه است و مردم پلدختر برای تفریخ می رن بادامد.-
 بادامد؟-
 آره همونجایی که می خوام ببرمتون.البته باغ پیشی هم جای بدی نیست!.-

 باغ پیشی؟!.عجب اسمایی!.
 رد می شن و نگاتون می کنن؟ براتون سیته مردم-
 آره.-
 کار عار نیست!-
سفند جلوی مردم - ست.من تا حاال با یه گله گو ست خودم نی می دونم.ولی د

 حرکت نکردم.اونم با شلوار مارک دار و تی شرتی که مامانم از بریتانیا فرستاده!.
 دارید ُپز دارندگی اتون رو به من می دین؟-
 چنین چیزی نگفتم!.-
ک- نه!.این ُغرور و چرا.. با بان مود به ز ها  امال همین رو می خواین بگین منت

 خودشیفتگی فق  خودتون رو زمین می زنه!
 با حرص گفتم:می گی من خودشیفته ام؟

ساده برترین؟از لحاظ - صاز و  ستایی  بله!.چرا فکر می کنین از این مردم رو
نمی کنن!.از علمی؟چند نفر از مردم همینجا االن پزشممکن ولی اینجا زندگی 
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لحاظ مالی؟همون عموی مامانم روی پول راه میره بس که اینجا زمین داره!.از 
 لحاظ قیافه؟از شما خوشگل تر هم هست!

نا از من  حاای ای چه ل با اخم گفتم:پس از  فت داغ کردم. که گ این آخری رو 
 برترن؟

 هیچکی برتر نیست!.همه در یه سطحن!.-
 ال من برام کسرشان داره کنار یه چوپان راه برمبا اخم و نسبتا بلند گفتم:آره،اص

و میون یه گله گوسممفند باشممم در حالیکه مردم از کنارم رد می شممن و فکر می 
کنن از من خوشبیت تر و باالترن.آره کسرشان داره توی محلی قدم بردارم که 
پاهام خاکی بشه و یه حمام درست و حسابی نداره..کسر شان داره که مردمب 

 ی مارک لباس ها
 و اصل نمی پوشن!.آره،این مردمب برای من مایه ی کسرشانن! من...

سی بود که زدم.مات  شد خفه ام کرد.اولین ک شم خوابونده  سیلی که توی گو
 مونده بودم.این همون دختر محجوب بود؟

شم گفت:ببینید آقا..اجازه ندارید  سمتم گرفت و با خ شاره او رو به  شت ا انگ
ید!.فکر می ندگی می کنین  توهین کن کنین خیلی خوبین؟چون توی شممهر ز

صدای موزید کرکننده؟به بی حجابی؟ االن من  سین؟کالس به چیه؟به  باکال
به چی  باکالس می شممم؟. ن  کنم  هام رو ت باس  ندازم بیرون و ل هام رو ب مو
خودتون می نازید؟چی دارین که فکر می کنین خیلی خوبین؟.معیارتون مدل 

ن ن خیلی باکالسین وقتی با اون ماشین بزرا و قشنگتوماشینتونه؟فکر می کنی
توی کوچه حرکت می کنین و بچه ها نگاهتون می کنن و مثل مور و ملخ دور 
ماشمینتون حلقه می زنن؟ این کالسمه؟.می دونین حضمور همچین افرادی چه 
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مه همینجور  تدا ه مدن کشممورن!.در اب باکالس،این مردم ت قای  ابهتی داره؟آ
ضور افرادی با بودن.از همون  سب و گاری بوده!.ح شما نبوده،ا شین  اول که ما

 همچین عقایدی کسرشان داره که فکر می کنن همه چیز پوله!
فا رو  که این دختر این حر ها رو زدم  مد.چرا اون حرز  بدم می او از خودم 
بزنه؟چقدر دور بودیم!من از اون و اون از من..دقیقا دو تا آدم متفاوت!.چطور 

احساس کسرشان دارم؟من واقعا مردم مهربون و دلسوز روستا رو  تونستم بگم
دوست داشتم.مردمی که با من غریبه انقدر خوب رفتار کردن که فکر می کردم 
صدساله می شناسمشون.از خودم بدم می اومد.حتی به اون س  سفید هم که 
نگاه می کردم احسمماس شممرمندگی می کردم. من نباید الکی توهین می کردم 

ست دارم زندگی می کنم درح ست دارم که یه هفته ا ستا رو دو الی که انقدر رو
و لذت می برم.برخالز تصورم مردم شهر هم اصال به ما با حقارت نگاه نمی 
شم توی  سالم علید کردن.یاد خ کردن.حتی چند نفری کنار زدن و با ر وان 
 چشمممهاو افتادم.خشمممب بیاطر چی بود؟توهین!؟واقعا مقصممر بودم. نمی

 دونم چقدرگذشت که گفتم:پس کی می رسیم؟
 نیم ساعت دیگه.-
 قهری دیگه؟-

 جوابی نداد.گفتم:قهر مال دخترهای لوسه!
شما فرق می کنین - شما در همین حده!ولی فکر می کردم  انتاار من از امثال 

 ولی می بینیم همه اتون از یه ُقماشین!
 اون حرز ها رو از ته دلم نزدم!-
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 حساس حقارت می کردین.ولی از چوپانی ا-
قبول کن که پذیرو تفاوت برام سیته.من حتی نمی تونم به یه گوسفند دست -

 بزنم!
چیزی نگفت.بح  رو عوض کرد:اینجا شلوغه ولی من یه جاده ی فرعی بلدم 

 که می رسه به یه قسمت سبز و 
 خلوت.اونجا آب هم داره.امثال چون بارندگی خوب بود چشمه ها آب دارن.

 قشنگیه!جای -
 البته.-
 مردم پلدختر چه طور مردمین؟-
خیلی با شماها فرق دارن.اکثرا قبال روستایی بودن.اصال به ما یه جور خاص -

 نگاه نمی کنن.مردم خوبین!
 حاال می خوای تیکه بندازی؟-
از آدم های تحصیل کرده بعیده همچین افکاری!.هیک ایرانی حق توهین به یه -

 قوم دیگه رو نداره.
زی نگفتم.داشتم از محی  مستفیض می شدم.وارد فرعی شد و چندی بعد چی

شت کوه  شدم.رو به روی د شمه کنارو رو به رو  سبز و یه چ سر شت  با یه د
شدن.ر وان به  شلول چرا  سایه ی چند تا درخت هم اونجا بود.بزها م بود..
لری یه چیزهایی می گفت.یه حصیر کوچید زیر درخت پهن کرد.دراز کشیدم 

اهام رو که شدیدا درد می کرد رو دراز کردم.سه ساعتی می شد بی وقفه راه و پ
 می رفتیم.
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یه لیوان آب داد دسممتم.خواسممتم بیورمب که گفت:اگه آب تازه می خواین 
 همراهم بیاید.

بلند شممدم.جلو جلو می رفت.از یه بلندی می خواسممت پائین بره.پر از سممن  
آخر هم نمی رفت.ولی اون ماهرانه  بود.هر دختری بود صد تا جیغ می کشید و

رفت پائین.منم رفتم پائین.یه چشمممه ی آب بود.لیوان دسممتب رو زیر چشمممه 
 گرفت و بهم آب داد.نوشیدمب.معرکه بود.تمیز و خند!

 ای خدا..چشمه!-
با یه سن  افتاد به جون سن  های دیگه تا کنارشون بزنه.رفتم کمکب و سن  

دل سن  بیرون می زد.با خنده گفت:وای خدا رو کنار کشیدم.یه چشمه که از 
 چقدر تمیزه!

سریف دستب رو قالب کرد و آب خورد.گفت:می خواین بریم اون سمتب؟آخر 
 همین چشمه یه آبشار کوچیکه

 پس بزهات چی؟-
 خودشون می خورن..بزهای ما لوس نیستن.-

م کاون جلو می رفت و من عقب.یهو پام لیز خورد و افتادم توی آب.ر وان کم
داد.بعد که من رو دید با لباس های خیس خندید.ازم آب می چکید.با حرص 

 گفتم:خنده داره؟
 خوو به حالتون.االن خند خند می شین دیگه گرما رو حس نمی کنین.-

 با خنده گفتم:می خوای تو هم خند خند شی و دیگه گرما رو حس نکنی؟
 نه مرسی!-
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شیدم و هلب دادم توی آب.یه جیغ  ستب رو ک شید و بعد توی آب د کوچولو ک
ید  ید نا گفتم:د به او ندن.رو  ها هم دارن می خ تاد.حتی حس می کردم بز اف

 انداختمب توی آب؟
همه بف بف کردن.فق  سممگه اومد سمممتم که گازم بگیره.هر چی صممدا در می 

 آوردم کنار نمی رفت تا اینکه ر وان
ستاد و من هم ر شه وای سگه یه گو س  مهربونی!.  وان رو صداو زد.عجب 

 که خیس آب شده بود رو بیرون 
 کشیدم.خندیدم که خودو هم خندید.گفتم:س  رو دوست داری؟

 خیلی باوفائه!.همیشه مراقبم بوده.-
قدم می زدیم گفتم:چرا ب*غ*لب نمی  نار هم  که خیس آب ک همونطور 
 گیری؟آخه مرغ و گوسفندهات رو نوازو می کنی ولی این س  بیچاره رو نه!

 س  نجسه!-
 متعجب گفتم:چیب نجسه؟

 س  نجسه.حتی توی دین هم گفته شده!-
 خب با شاملو بشورو!-

 خندید و گفت:حتی با بهترین شاملوها هم بشوریب نجسه!.این حکم دینه.
ست خودم رو  شن  بود.دلم می خوا شار کوچید واقعا ق سری تکون دادم.آب

ونجا برم.با پرت کنم توو و تا می تونم آب بازی کنم.دلم نمی خواسمممت از ا
 ر وان رو یه تیته سن  نشستیم.گفتم:اینجا عالیه!

جا.بهمون - مدم این که خیلی دلم گرفت او بار  یه  یه. عالی بهتره.جای آروم از 
گفته بودن کمر مادربزرگم دیسممد داره و باید ببریمب تهران.برای همین خیلی 
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ه آروم ناراحت شممدم و اومدم اینجا.انقدر با خدای خودم خلوت کردم تا اینک
 شدم.

 چی آرومت می کنه؟-
 یه همیچین جای مسکوتی!.کال خلوت با خدام.شما چی؟-
شدم یه آهن  - سته که می  سکوت.ولی دلم که می گرفت و یا خ منم جای م

پیانو آرومم می کرد.حاال حس می کنم اگه جای تو بودم همین آبشمممار دوای 
 دردم بود.

 گفتم:تا حاال کسی رو دوست داشتی؟
 حاای؟از چه ل-
 میگم شاید عاشق کسی بوده باشی!-
فرخنده بانو رو خیلی دوسمت داشمتم.دبیرسمتان که رفتم پلدختر هم یه دختر -

 بود اسمب سمیرا بود. اونم خیلی دوست داشتم.کال همه رو دوست دارم.
نه مناورم اینه...اصممال پسممری رو دوسممت نداشممتی؟مثال دلت بیواد باهاو -

 ازدواج کنی؟
 نه!-
 استگار داشتی؟اصال خو-
اولین خواستگارم پسر سیدر ا بود.وقتی چهارده سالم بود اومد خواستگاریم -

ولی ردو کردم.چون بچه بودم.بعدها هم دلم نمی خواسمممت از فرخنده بانو 
 دور شم.اونم زمانی که کمرو درد می کرد و  عیف تر شده بود.

 از چی خیلی بدت میاد؟یا از کی؟-
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که خودشممون- هایی  تایی می  از آدم  های مهربون روسمم باالتر از آدم  رو 
بینن.فرخنده بانو همیشه می گفت از کسی متنفر نباو چون فق  قلب خودت 

 سیاه میشه!.شما چی؟
 از آدم های دورو..از دروغ و پنهانکاری هم بدم میاد....آرزوت چی بود؟-
بچگی دلم می خواسممت برم مشممهد.ولی هیک وقت نشممد.خیلی هم دلم می -

برم شمال ولی هیچکدوم نشد. فق  یه بار رفتم خرم آباد لباس عیدانه خواست 
مده بودن برای عروسممی  که او خانمی  قا و  که اون موقف همون آ بگیرم 

 پسرشون،همون آقا و خانم بردنم.
 چه آرزوهای کوچیکی!.

 اگه برگشتیم حتما می برمت.-
 سرو رو انداخت پائین و گفت:نه مزاحم نمی شم.

 ن خودمم تا حاال مشهد نرفتم.تو رو هم می برم.چه مزاحمتی؟م-
 ببیشید می پرسم ولی آرزوی شما چی بود؟-
همیشه آرزوم این بود یه زندگی آروم و بی دغدغه داشته باشم.همیشه دنبال یه -

 آرامب خاص بودم.
من همیشه احساس ا*ن*ا*ه داشتم.رویا خانم یه بار بهم گفته بود که من یه -

دگی شما دو تا رو بهم رییتم.من دوست نداشتم کسی ازم آدم عو ی ام که زن
ستم فرخنده بانو  شتم.من فق  نمی خوا صدی ندا شه ولی باور کنین ق متنفر با

 رو ناراحت کنم.ولی اون بهم گفت که صال  شما تو همینه.
 صال  من؟-
 آره.-
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فرخنده بانو چی می خوای؟صال  من توی چیه؟!.ذهنم درگیر شد.صال  من 
 ود؟!.توی چی ب

شار  سبید.موقف رفتن دوباره تنهایی رفتم همون آب رفتیم و غذا خوردیم.خیلی چ
و صممدا زدم.اولین کلمه ای که به ذهنم رسممید گفتن خدا بود.به زبان دل خودم 

 که بریتانیایی بود صداو زدم.
-God....GOD...What I should know? What? I am tired of this life. I am 

looking forward to peace! 
یه  بال  ته ام از این زندگی!دن بدونم؟چی؟خسمم ید  با خدا..من چی رو  خدا  (

 آرامشم.(
شارو فوق العاده بود.همه چی عالی بود!.ویو و  شدم.آب حس می کردم خالی 
صدا و هوا...همه چی آماده بود برای  صدا زدن خدا و شکایت کردن.شکایت 

 از خودم و سرنوشت!
سراغم و هاپ ه سیر سگه اومد  سگه م صیره پائین اومدم و همراه  اپ کرد.از 

شمرد.چهل و  سفند ها و بزهاو رو می  شت گو شتم.ر وان دا اومده رو برگ
 هشت تا گوسفند،پنج تا بره و سه تا بز!.برگشت سمتم و گفت:بریم.

همونجور که حرکت می کردیم و من درسممت مثل ندیده ها به طبیعت زیبای 
 طبیعتب عالیه نه؟ بادامد خیره بودم ر وان گفت:

از عالی بهتر!.درسته ید دست سبز نیست مثل شمال و بعضی جاها خشد -
صال همین بی  ست.ا سبز ولی فوق العاده ا سبز  ضی جاها  و بدون درخته و بع
نامی منام قشممنگه.دلم نمی خواد برم.دوسممت دارم سمماعتها بشممینم و نگاه 
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ه وجد نیومدم.!.راستی اگه کنم!.همه چیز رو!.تا حاال انقدر از زیبایی محیطی ب
 مستقیم می رفتیم کجا می رسیدیم؟

جاده ی دلیج.یه جاده ی کوهستانی و پر ریسد و خطر اما قشن  که به خرم -
 آباد می رسه!

 برگشتنی حتما از اونجا بریم.-
 راستی کی می خواید برگردید؟-
 دوست داری برگردیم؟-

تنهام ولی اینجا همون سممریف گفت:نه!.من خیلی دوسمممت دارم بمونم.اونجا 
ر مموانم.خوشممحال و پرکار!.چیزهای ارزشمممندی که اینجا دارم رو اونجا 

 ندارم.ولی خب شاید شما نیواید بمونید!
جوابی ندادم.از کنار مردم رد می شممدیم.جالبی کار اینجا بود که همشممون هم 

 کباب می خوردن!.
 چرا همه کباب می خورن؟-
مه اشممون کباب می خورن.چون هیک غذایی آخر هفته ها که میان تقریبا ه-

 مثل کباب توی محی  آزاد مزه نمی ده.تازه ُلرها یه قوم گوشتیوارن.
شماها رو  سم  شه فق  یه بار ا شتیوارین...باورت می خندیدم و گفتم:پس گو
 شنیدم؟مناورم قوم لره..اونم..به اسم اینکه آدم های قوی و جنگجویی هستین.

سیره می پوزخندی زد و گفت:همینه. نمی دونم مردم چی رو دیدن که ما رو م
کنن و جنگجو و وحشممی خطاب می کنن؟!.اینکه آدم های غیوری هسممتیم 
بده؟.آدم های بیکار می شممینن جد برای ما می نویسممن.!در حالیکه ما موقف 
جن  خیلی آسممیب دیدیم و دفاد هم کردیم.تازه لرسممتان یکی از قدیمی ترین 
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ل اول شهر پلدختر که به پل شکسته معروفه مال زمان تمدن های ایرانه!همین پ
سمماسممانیانه.کلی جاهای دیدنی داره.مردمب انقدر مهمون نوازن.مگه خودتون 
ندیدید؟کجاشون جن  جوئه؟هر جا می شنون ُلر می گن وای وای االن ما رو 
ست که همچین حرز هایی بزنن  شن.از مردم ایران انتااری نی سن  می ک با 

به همه ی اقوام احترام می ذاریم. قومم رو باالتر از قوم های دیگه  در حالیکه ما
 نمی بینم ولی در جایگاه خودو خیلی محترمه!

 از اون آدم های متعصبی؟-
حرز ناحق رو نمی پذیرم.دلیل نمی شه مردم بیکار و بدون درک و شعور قوم -

 ما رو خفیف کنن و وجهه ی ما 
ما رو ندیدن خراب کنن.خیلی جاها در حق رو برای مردمی که حتی یه بار هم 

قوم من اجهاز شده ولی هیک اعترا ی نکردن.تازه زمانی که کشور احتیاج به 
شدن. حقه همچین مردمی  شگام  شت از اولین مردم هایی بودن که پی کمد دا
جن  جو و وحشممی خطاب شممن؟خودتون که چند روزه اینجا هسممتید و می 

 آدم متمدن و تمدن شناس می تونه درک کنه! بینید!.حرز های من رو مسلما یه
ُاه ُاه چه دل پری داشت!.ولی خب خدایی مردم خیلی خوبی بودن.این مدت با 
که  ناحق بود  عا  پذیرایی کردن.واق ناختن ازم  کامال نمی شمم که من رو  این
درموردشممون انقدر بی رحمانه قضمماوت شممه!.اواسمم  راه بودیم که یکی بلند 

پائین بلندی نگاه کردیم.آخه جاده روی بلندی بود و ر مموان رو صممدا کرد.به 
 اون خانواده پائین جاده بودن.
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َافتو ِد کوم ال دراوما؟ر مموو ایچه! ای ُکر کیه کنارت؟)آفتاب از کدوم طرز -
 تابیده؟ وان اینجاهه.این پسر کیه کنارت؟(

سی رو هم کامل کامل  باز لری حرز زدن.َاه خب من نمی فهمم!.من حتی فار
لد حاال چطور لری رو  ب های رپ رو نمی تونم بفهمم!. ن   نیسممتم.مثال آه

 بفهمم؟
 ر وان به من اشاره کرد و گفت:میرمه)شوهرمه(

 خانم کنار اون آقا متعجب گفت:میرت؟)شوهرت؟(
ر مموان تائید کرد.سممالم کردم.جوابمو دادن.یه خانواده ی شمملوغ بودن.سممه تا 

پسر و مرد و زن و پیرمرد.جالبیب ماشین بودن و حدودای بیست نفری. دختر و 
مه دخترهای بی  مده بودم من؟پس اون ه جا او یده!.ک مه هم پوشمم این بود ه

 حجاب کو؟از اونایی که دور و اطراز من بودن!
سفره  شون جواب نه داد.اینو حس کردم.چون آقائه هی به  صرارها ر وان به ا

س ستمون.ر وان از د سیخ اومد  شاره می کرد.آقائه با دو تا   تب گرفتب و منا
 هم تشکری کردم.فکر کنم فهمیدن لر نیستم.

سمت من گرفت و گفت:بفرمائید.اینم کباب!.ما بهب می  سیخ رو به  ر وان 
 گیم یه ِگله گوشت یه ِگله پی!.

عجب مزه ای داشممت.واااای!.ر مموان یه کم از گوشممت رو کند و به سممگب 
 داد.گفتم:چه خوشمزه است!

قه - غذای مورد عال نه ولی خیلی می آره.این  ته گوشممتب گرو نه!.درسمم ی م
 چسبه!.یه سالی میشه نیوردم.

 منم یه سی و ید سالی میشه نیوردم.-
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خندید.عجب مزه ای داشممت!.دخترهای اینجا محجبه بودن.نه خبری از الک 
شون.چقدر اینجا با  جیغ بود نه آرایب های غلیظ نه لباس های باز و موهای اف

شاید اینجا برای زندگی ایمن تر و بهتر محیطی که من توو بودم فرق  می کرد.
 بود.

 چقدر دخترها و خانم های اینجا با جایی که من بودم فرق می کنه.-
لدختر - ما و شممهر پ تای  ته فق  روسمم مدنین.الب های مت که لرها آدم  گفتم 

اینجوریه.خرم آباد و بروجرد و شممهرهای بزرگب مثل تهرانه.نه در اون حد ولی 
 پلدختر و واشیان همه همدیگه رو می شناسن و از هموناونجوریه.توی 

ستن و فق  دنبال   ستن از این و ف نارا ی ه اول چادری بودن.البته خیلیا ه
سی ها  شن عقب و چادر رو در بیارن.مثال توی عرو شون رو بک شال میدونن تا 

 فرهن  بازی دارن.همه جا آدم های متفاوت هست!
 خود تو هم االن چادر سرت نیست.-
من با لباس محلی چادر نمی پوشم.وقتی می خوام برم کوه و بزها رو هم ببرم -

 لباسهای محلی که به نارم از همه ی لباسها بهترن رو می پوشم.
با هم حرز زدیم.از خیلی چیزا.دلم می خواسممت همب به حرز بیاد و حرز 

 بزنه.خیلی متفاوت بود!
*** 

سی همون آقا بود که اومدن اجازه او رو از ر وان گرفتن.این مدت  فردا عرو
شده بود ولی باز هم فق  در  ست گیرم  باهاو حرز می زدم و خیلی چیزها د
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شتم که به هیک  شب خاص بهب دا ست معمولی.!.من یه حس ک حد دو تا دو
 دختری نداشته بودم.اونم از تفاوت بارزو آب می خورد.!

م افتاده بود.دوسممتب از خواب بیدار شممدم.مهر دختر فرخنده بانو کامال به دل
یا  یا رو بیشممتر دوسمممت دارم  اه نمی تونسممتم بگم رو داشممتم.توی اون لح
سب فرق می  شون متفاوت بود.جن شتنم به دوتا ست دا ر وان؟!چون حس دو
کرد.حس دوسممت داشممتنم به رویا یه حس تشممکر بود بیشممتر!.چون رویا رو 

ستم لطف شتم و این همه در حقم لطف کرده بود.نمی تون ست دا هاو رو  دو
 نادیده بگیرم.تازه اونم خاصی های خودو رو داشت.

ر مموان...ر مموان احمدی برای من یه آدم دیگه بود.یه جدید!یه تازه!یه نو!یه 
متفاوت!.جذبب شمممده بودم. جذب اخالق های خوبب،صممبرو،ُحجب و 
سمم رو  صدا می کرد و حتی یه بار هم ا شما  حیاو!اینکه هنوز هم من رو با 

.این دختر رو دوسممت داشممتم.قیافه او مهم نبود من خودو رو صممدا نزده بود
دوست داشتم.وجودو رو!.لبیند ها و اخمهاو.تعصبی بودنب!.نماز خوندن 
هاو و صمموت آروم و بی صممدای قرآن خوندنب.به اصممرار خودم برام قرآن 

 خوند.برام حتی ترجمه هم کرد!.این دختر متفاوت رو دوست داشتم.
بود.اینکه االن ت*ی*ا*ن*ت به رویا بود یا نه؟! ولی چه اصال فکرم پیب رویا ن

ت*ی*ا*ن*تی؟من هم اون رو دوست داشتم هم ر وان رو!.من دو تا همسرم 
 رو دوست داشتم.دوتاشون رو!

 صبخ بییر.-
به ر وان نگاه کردم.جوابب رو دادم که گفت:صبحانه آماده است.شهین خانم 

 شه خوشمزه نیست!برامون حلیم آورده زود بیاید چون سرد ب
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 باشه.-
سفره.روی حلیم یه الیه ی  سر  ستم.رفتم  ش صورتم رو  شکم رو جمف کردم. ت

 نازک روغن بود که با دارچین تزئین شده بود.حلیم با نون محلی!.عالی بود!.
 شهین خانم چه دست پیتی داره!-
 حلیم هاو حرز نداره.االن هم نذری داشت.-

 متعجب گفتم:نذری؟
ی وقتی تعجبم رو توی کوچد ترین چیزها هم می دید چیزی نمی دونم چرا ول

نمی گفت.مثال وقتی گفتم تا حاال نماز نیوندم و نمی دونم چی هست هیچی 
نگفت.گفت:نذری.وقتی یه نفر یه خواسته داره یا یه آرزو،معموال توی روزهایی 

ری که والدت امام ها و روزهای مبارک غذا می پزه و به بقیه میده.میگن اینجو
 خدا زودتر دعا رو برآورده می کنه.

 تو تا حاال نذری دادی؟-
 خودم به شیصه نه!.ولی فرخنده بانو نیمه شعبان همیشه نذری می داد.-
 نیمه شعبان چه روزیه؟-
خب،ما عالوه بر تقویم شمممسممی یه تقویم روزهای قمری هم داریم.یکی از -

م ما لد آخرین ا بان تو ماه شممع پانزدهم  نه.  با هاو شممع ه،حضممرت ما
 مهدی)عج(.روز خیلی مبارکیه.

 یه قاشق دیگه حلیم خوردم و گفتم:چند تا امام دارین؟
 دوازده تا.-
 آخریشون زنده است؟-
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 بله.-
 خب کجاست؟-
های - لب آدم  قا گاهی در  ته  نه.الب مانی اهور می ک یه ز باالخره  خدا. پیب 

ضور پیدا میکنه!. قبل قیامت اهور میکنه ولی  سی نمعمولی اطراز ما ح می ک
 دونه دقیق کی!

ست دیگه!.کنجکاوی تا  ستم بگم روز قیامت چیه که دیدم خیلی  ایف ا خوا
 چه حد؟

خودو به حرز اومد:قیامت یه روز بزرگه.همه ی مرده ها زنده میشن و آدم ها 
باید دسممته دسممته شممن.یعنی یه گروه خوب و یه گروه بد.آدم ها باید برای تمام 

شون پاداو و  کارهایی که توی جهان کردن جواب پس بدن.برای کارهای خوب
شت جای ابدی آدم های خوب و جهنم  شون کیفر می بینن.به برای کارهای بد

 جای آدم های بد..آدم توی این دنیا باید خیلی مراقب کارهاو باشه!
با دین ر مموان فرق می  سممری تکون دادم.ذهنم پر از مجهول بود.دین من 

یا  هم با دین ر مموان فرق میکنه!.حلیم تموم کرد.حتی حس می کردم دین رو
شممد.ر مموان سممفره رو جمف کرد و گفت:می خوام اگه اجازه بدید یکی از اون 

 لباس ها رو براتون بدوزم.
 کدوم ها؟-
 از همون پارچه هایی که براتون آوردن دیگه..-

 ته دلم قنج می رفت برام لباس بدوزه.گفت:اندازه اتون رو بگیرم؟
 بگیر.-
 سرپا وایسین تا اندازه اتون رو بگیرم.خب لطفا -
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 سرپا وایسادم.بعد یهو گفت:نه نمی خواد.
 متعجب گفتم:چرا؟

 سرو رو دزدید و گفت:نمی خواد می دم براتون بدوزن.
 فهمیدم چشه.لبیند شیطونی زدم و گفتم:خودت چرا نمی دوزی؟

 من زیاد بلد نیستم لباسهای مردونه بدوزم.یعنی تا حاال ندوختم.-
 اال بیا بدوز تا اولین بارت باشه.ح-

یاو رو دوسمممت  قدر ح گاهب مشممیص بود.چ گاهم کرد.شممرم توی ن ن
 داشتم.گفت:نمی خواد.می برم آقا حسن براتون بدوزه.بهترین خیاس روستاس.

باره و گفتم:من می خوام تو  به اینکه اولین  یدم،بدون توجه  دسممتب رو کشمم
 بدوزی!

رد.یه کاغذ و قلم هم گرفت.متر رو چیزی نگفت.از سممر ناچاری مترو رو آو
 داد دستم و گفت:اون قسمت هایی رو که می گم اندازه بگیرین لطفا.

 به زور گفتم:باشه.
 گفت:خب دوِر...دوِر رانتان رو اندازه بگیرید.

 پقی زدم زیر خنده و گفتم:راِنممتان؟
کج و  لج  تم.از  ف گر تر رو  م نور. کرد او ید و روشمممو  گز ل*ب*و رو 

 ینجوری؟کوله.گفتم:ا
 نگاهم کرد و گفت:نه اینجور نه!.نمی خواد متر رو دو دور بچرخونین.



 653 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

دوباره کج و کج و نادرست.حرصب در نمی اومد.آدم صبوری بود یا دستم رو 
شتباه..لحاه آخر با  شونم داد چه جوری.بازم ا شد و ن خونده بود؟خودو بلند 

 تیسی گفتم:خودت اندازه بگیر اصال تا ُغر نزنی!
 فت:نه دیگه غر نمی زنم.سریف گ

 گفتم:خودت اندازه بگیر.
 اومد جلو.گفت:من بلد نیستم پیرهن بدوزم ولی می تونم یه شلوار بدوزم.

 باشه.-
که  فت کردم  هام رو ج پا یدم.دلم می خواسمممت اذیتب کنم!. هدفم رسمم به 

 گفت:اینجوری نمی تونم اندازه ی پاتون رو بگیرم.
ب هام رو  پا یه کم  یدم.ریز ریز!. ند ند و خ از کردم.متر رو دور رونم پیچو

 گفت:روی دفتر بنویسین  چهل و شب!
 گفتم:کجاو؟دور ران؟

از قصد گفتم ران که خودو هم خندید.گفت:می خواین تن  باشه یا گشاد یا 
 معمولی؟

 هرچی خودت می دونی.-
یه نگاه به دفتر کردم.خواسممتم بیونمشممون که گفت:اندازه ی قد پا بزنین نود 

 وچهار.
 تم:مطم نی درست گفتی؟پام خیلی دراز شد.گف

 بی حواس به حرز من گفت:اشتباه کردم.بزنید صد و ید!
 شدم بابالن  دراز که!.خوبه گفتم زیاده!بابا همون نود و چهر خوب بودا...
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چند جای دیگه هم بدون اینکه دسممتب بهم بیوره اندازه گیری کرد.نگاهب 
یاد اون ید.  نه ام می رسمم تا زیر شممو هایی  کردم. جب مو تادم.ع شمممب اف

داشت!.خرمایی رن  بودن.توی خونه که مدام روسری می پوشید نمی ذاشت 
ببینمب.ابروهای پر و کشیده که به نارم دست بهشون نزده بود.دماغ استیوانی 
سبزو هم که  شمهای  شن .چ صورتی ق جمف و جور دخترونه و لب و دهن 

 ود.دیگه نگو!.تنها مشکلی که داشت پوست تیره او ب
یه نگاه به دفتر انداختم.تقریبا همه جاو رو نوشممته بود.با دیدن قسمممت اندازه 
ی ب*ا*س*ن و خشممتد زدم زیر خنده. انقدر بلند خندیدم که ر مموان با 
ابروهای باال رفته نگاهم می کرد.حس می کردم اولین باره که انقدر به یه چیز 

کاوی بقیه ی دفتر رو هم خنده ام میاد!.ر وان نلرسید چرا می خندی؟!.با کنج
ورق زدم.باالی هر صممفحه اسممم طرز رو با تمام اندازه ها نوشممته بود.بدون 
خجالت همه ی اندازه ها رو خوندم.وای که شممهین خانم چقدر چاق بود.زن 
سممیدر مما چه دور کمری داشممت.قسمممت باال تنه ها رو هم می خوندم و می 

لی خیلی برام خنده دار خندیدم.یه جاهایی هم واقعا خجالت می کشممیدم و
بود.یعنی اون لحاه آمار سممایز باال تنه و پائین تنه ی همه رو داشممتم.دیگه اون 
آخر آخری ها خجالت امون نداد.اگه ر وان می فهمید؟!می کشتم!.تازه سایز 
شتم به این فکر  ستم ولی همب می خندیدم.دا خودو هم توو بود.دفتر رو ب

 قسمتها رو اندازه بگیره که گفت:تموم.می کردم االن چطور می خواد اون 
 یکی از ابروهام رو باال انداختم و گفتم:تموم؟

 آره.فق  یکی از شلوارهاتون رو بدید.بقیه ی سایز رو از روی همون می گیرم.-
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هام  ها رو هم از روی شمملوار ندازه  یه ی ا خب چرا بق ای شممیطون!.گفتم:
 برنداشتی؟

شید و گفت:چون اکث ستم ک شما کتانه.تازه این اندازه دفتر رو از د شلوارهای  ر 
 ها رو هم الزم بود.

 ُاه ُاه!.یهو گفتم:خیاطی؟
 یه مدت چون بیکار بودم و پول هم الزم داشتیم خیاطی می کردم.-

سری تکون دادم.پس اطالعات همچین هم آپدیت نبودن.)خجالت(تا شب به 
 اندازه خشتد و ب*ا*س*ن خندیدم.

 *امیررایا*
 قدر گریه می کنی!داداو بسه..چ-

نداشممتم،حتی خودم  حال هیک کس رو  با کالفگی دسممتب رو پس زدم.
 رو!.دوست نداشتم هیچی بشنوم.هیچی!

 امیر...دادا آروم باو!-
ست می رفتم  سمت را شده بود.مثل یه بت از  سبتا تموم  سم ن جواب ندادم.مرا
سممت چو و جواب های سمالم می دادم.حاال که مراسمم تموم شمده بود می 

شم.رفتم باال.در اتاقم رو باز کردم.با ت ستم برای چند دقیقه هم برای خودم با ون
حرص در رو بستم.یه نیم نگاه توی آینه انداختم.ریب های دو روزه و چشمهای 
شتم.محکم به  شیم رو بردا صورتی که به زردی می زد.گو سرت و ُپف کرده و 

تاد.احسممماس کرختی و آینه کوبوندم.آینه هزار تکه شمممد و روی زمین و میز اف
ا افه بودن داشتم.روی تیتم ولو شدم.قاب عکس روی میز عسلی کنار تیتم 
رو برداشتم.یه نگاه به تصویرو انداختم.بلضم بزرگتر شد..حالم از همه چی 
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به هم می خوره!.قاب عکس رو برداشتم و محکم به دیوار کوبوندم.سرم داشت 
ست این خونه رو روی  شد می ترکید.دلم می خوا سر خودم خراب کنم.در باز 

یا و  یل،علیر ممما،برد گاه،رهام،سممه ندره،آرتمن،پ خل.آ ید دا ُهل پر ندره  و آ
سامان،نیما و ُرزا و آدینا و آتنا.همه اومده بودن  سیما،الهام، رونان،  سرو  هم
 عف من رو ببینن؟آرتمن به سیتی جلو اومد.دستم رو کشید و مجبورم کرد 

وی چشمم و گفت:داداو چرا خودت رو اذیت نیم خیز بشم.با محبت زل زد ت
 می کنی؟

هه!.اذیت؟من دارم خودم رو اذیت می کنم؟صممد سممال خدا این موقعیت رو -
 برات نیاره!.

رهام گفت:خب داداو یه کم آروم باو.سه روزه داری گریه می کنی!.اصال از 
 آب و غذا افتادی!

اینجوری نابود  رونان با همون محبت های خواهرانه ی دائمی او گفت:امیر
شرای  تو رو  سیته.من هم  شی!.من درکت می کنم. بیدا می دونم خیلی  می 
داشممتم.حتی مثل تو چند روز اول اصممال حرز هم نمی زدم ولی فق  به خودم 

 آسیب زدم.آدم ها میان که برن.یه روزی هم تو میری،یه روزی هم من!
 مون پنبه شده!.آتنا با غم گفت:رایا جونم تو پهلوون ما بودی!.پهلوون

لبیند تلیی روی ل*ب*م نشست.اشد همه رو درآورده بودم.ولی واقعا نمی 
تونستم.دلم نابود بود!.حالم خیلی بد بود و شاید رونان هم نمی تونست من رو 
شیدم و به بامرام ترین آدم های دنیا  ست آرتمن بیرون ک ستم رو از د درک کنه.د

 خیره شدم.گفتم:حالم خوبه.
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ناراحتی گفت:کجا حالت خوبه؟آدمی که سه روز مثل یه ربات فق  علیر ا با 
 راه بره و نیوابه حالب خوبه؟؟!

 الهام با لبیند تلیی گفت:امیر،اینجوری با مشکالت مبارزه نمی کنن!
با حرص گفت:همین  ید. مد.سممریف می خروشمم ندره دراو چیزی نگفتم.داد آ

حرز نزن.خب؟.اینجوری خوبه!.بشممین و راه به راه اشممد بریز الم تا کام هم 
میشممه پسممر خوبه.احمق بیشممعور اینجوری می خوای سممرپا بمونی؟اون دختر 
ستی!.تو زن داری  بیچاره به تو تکیه کرده که انقدر  عیفی!.تو همون امیررایا نی

 بفهم.حاال یه تکیه گاهی ولی وا دادی!
 آرتمن گفت:بسه آندره..سرزنشب نکن!

یاد.با اخم گفت:سممرزنب؟!.اسمممب بیاطر شممیشممه ها نمی تونسممت جلوتر ب
شو داغون  شم.باید بفهمه!.خود شه؟من دارم حقیقت رو به رخب می ک سرزن
شم.خجالت نمی کشه؟!.به زن خودو میگه  کرده آرتمن!.به همه گفته نیاین پی
نیا.این مرد،امیررایا رستم پور،اصال نمی خواد با مشکالت مبارزه کنه.فق  می 

 خواد داغون کنه خودشو.
ه من ادامه داد(می خوای داغون شممی؟بیا تا خودم داغونت کنم.وا دادی )رو ب

 رستم پور؟اینه حاصل زحمات پدرو مادرت؟یه آدم که خودشو باخته؟
 من خودم رو نباختم.-
شدی یه کرم که فق  توی - نباختی؟پس چرا از همه کناره گیری می کنی؟چرا 

 پیله او می مونه؟
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با یه آدم داغ دیده رفتار نمی کنن!.کسممی که نیما گفت:آروم آندره.اینجوری که 
شفته  ست داده..امیر انقدری ذهنب آ توی کمتر از یه هفته خانواده او رو از د

 هست که دیگه جایی واسه حرز های تو نداشته باشه.
رزا با همون چشمممهایی که لنز آبی داشممت و صممدای محزونب گفت:همچین 

 آدمی رو توی خلوتب تنها می زارن.
ا حرص گفت:خلوت یه روز دو روز نه یه هفته!.دو روز اول که گریه نمی آندره ب

کرد گفتیم االن نابود میشممه!.به پاو افتادیم گریه کن بلند بلند.حاال گریه می 
باید بگی جان خودت گریه نکن.!.این پسممر االن رسممتم پور بزرگه،تنها  کنه 

غب خیلی سممنگین بازمانده از این خانواده نباید اینجوری باشمممه حتی اگه دا
 باشه!

بلند شممدم و با حرص گفتم:تا حاال فکر کردی که داداشممی که دیگه به خاطر 
شه؟خبر مرگب  سینما فیلم هاو رو نبینی،باع  مرا پدرت  نمیاریب،میری 
بابات رو نابود کنه،فکر کردی؟سممیت نیسممت یه برادر که دوسممتب داری ولی 

ی عا سمم باشممی بمیره؟واق نارو  ت نیسمممت مرا نمی ری و نمی تونی ک
شی چون با خبر  شتن ازو متنفر ب ست دا ست توی اوج دو سیت نی برادرت؟
لعنتی مرگب بابام رو کشت.مادرم رو ذره ذره آب کردن.غده ی سرطانیب عود 
کرد...این همه درد رو می تونی توی یه هفته دووم بیاری؟دو راهی اینکه برای 

شت یه فاتحه بیونی یا دوبار لعن و نفرین؟!..ن شماها توی دادا ه هیچکدوم از 
شممرای  زندگی من نیسممتین و نیواهید بود!.اینکه در عرض یه هفته عزیزترین 
های زندگیت رو از دست بدی نمی ذاره راست راست راه بری و به قول شماها 
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خانواده ام روی  نه..سممنگینی داغ  های آدم رو خم می ک نه  محکم بود.شممو
ندارمشممون!.تکیه گاه های خودم رو دلمه.من عاشممق مامان و بابام بودم.حاال 

 ندارم.تد افتادم.
مثل یه مدا  مدیحه سممرایی می کردم و اشمممد همه رو درآورده بودم به جز 
آندره.آندره ای که از همه اشممون بیشممتر به فکرم بود:آها...دلیل خوبیه.قانف 
شدم.چون خودت تکیه گاهات رو از دست دادی باید وا بدی و بشکنی به چه 

ینکه کسممی که بهت تکیه کرده نابود بشممه.خودت رو نابود کنی چی بهایی؟!.ا
 عوض میشه؟مامان و بابات بر می گردن؟

 تو چرا حرز من رو نمی فهمی؟؟چرا نمی تونی درکم کنی؟-
رن  نگاهب از خشممم به دلسمموزی گرایید:داداو گلم.امیر به خدا من چون 

شی.تو  شکنی و  عیف با ست دارم میگم.نمی خوام ب صاحبخیلی دو  حاال 
ثل  یه رسممتم پور بزرا م باشممی و بشممی  ید محکم  با پدرتی!. مام ثروت  ت

 پدرت.!همچین رستم پوری نباید وا بده و نابود کنه خودو رو!
شه ای.من  شی شت همون مرز  ستم.همه رفتن.آندره مونده بود پ ش روی تیت ن
صدا دراومد:امیر بیدا می دونم  سمت مرز.به  سمت و اون کالفه یه  داغون یه 
سممیته.پدرومادر تو مثل پدرومادر خودم ولی االن فق  وایفه ی خودم می 
دونم که کمکت کنم بلند شممی!نه اینکه دل داریت بدم.امیر تو دیگه وارخ همه 
چیزی!.باید محکم باشمی تا همه بگن دسمت مریزاد،رو  رسمتم پور شماد چه 

ست داری این تنها راهیه که  سری بزرا کرده.اگه پدرومادرت رو دو  می تونیپ
 خوشحالشون کنی.
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سممیته به قرآن.سممیته هنوز یه هفته هم از مرا مامانم و بابام نگذشممته بلند -
 شم.تو بودی می تونستی؟

من تو نیسممتم.فق  یه چیز رو می دونم.امیررایایی که حاال رسممتم پور بزرا -
ستی!.وایفه  شه.تو دیگه یه آدم معمولی نی شده باید محکم تر از حد معمول با

سن ستگاه رو بچرخونی تا همه بگن این ات  ست.باید یه دم و د گین تر از بقیه ا
 همون آدم محکمیه که مرد روزگاره.امیر مرد تا این دردها رو نبینه مرد نمیشه.

سته بودم - شون واب شتم و به شون دا ست ست دادن مادر و پدرم که خیلی دو از د
 خیلی سیته برام.

 ن تر شونه هاو محکم تر!می دونم امیر.مرد هر چقدر دردو سنگی-
 کالفه سرم رو روی زانوهام گذاشتم.

من میرم.تا تهب باهات هسممتم.شمماید ازم خسممته بشممی و بگی چه آدم کنه -
ای.ولی همین آدم کنه قسممم می خوره که نزاره امیررایا بشممکنه.حاال که به قول 

 خودت تکیه گاه نداری می تونی که تکیه گاه بقیه باشی!
 آندره.-
 جانم؟-
صیب من - ست دادن عزیزه ن سته!.هر چی مرا عزیز و از د سته ام.خیلی خ خ

شممده.اون از دختری که عاشممقب بودم،اینم از مادروپدرم.تازه برادرم.به خدا 
 سیته انقدر سیتی رو متحمل شدن.

می دونم امیر،می دونم.ولی تو باید قوی باشی تا دیگه مشکالت بفهمن روی -
سرع سرعموم رو تو هیک تاثیری ندارن..من پ شدم.پ موم که مرد خیلی ناراحت 
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بیشتر از آرسام دوست داشتم چون همه ی عمرم رو با اون بزرا شده بودم.ولی 
به این نمی گن  نرییتم.می دونم  یه قطره اشمممد هم  وقتی مرد حتی 
سین  سر جون ح شه  مردونگی!.همه گفتن این آندره دیگه کیه؟آندره ای که همی

خیالب هم نیسممت؟! اتفاقا خیلی هم ناراحت قسممم می خورد چرا حاال عین 
یدم.ولی  باس مشممکی رو از تنم بیرون نکشمم مام ل ید سمممال ت تا  شمممدم.
شد.امیر دادا،اگه  ستن من هیچی عوض نمی  شک ستم.محکم موندم. با  شک ن
قبال این اتفاق می افتاد زیاد بهت سممیت نمی گرفتم ولی حاال تو زن داری.تو 

ی اون بیشتر از تو میشکنه.امیر،اگه پسر همون یه مردی برای یه زن.اگه تو وا بد
 مردی هستی 

ید محکم  با بدی. ید وا  با ن بزرا پس  پور  مه می گفتن رسمممتم  که ه
 باشی!.محکم.من هستم.دوستات هستن.همه هستن.همه پشتتن.

 خوشحالم هستی.-
 دوستت دارم امیر.-

 جلو نیومد.تکون نیورد.موند،پشت همون مرز شیشه ای.
 *ر وان*

ست بودیم.اون موقف ها رفتم خو شت که باهم دو سه تا دختر دا سیدعلی. نه ی 
با هم می رفتیم مدرسه.با خنده ازم استقبال کردن و رفتیم توی خونه.هیک کس 
نا  نا. می ته بودن شممهر.سممهیال و سممماره و می پدرو هم رف مادر و  خونه نبود.

 گفت:چطوری خوشگل؟
 تعارز نکن.-
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سی حرز می زد.از همون بچگی شگاهب توی مینا فار شگاه.دان .رفته بود دان
شیراز بود و دیگه لری حرز نمی زد چون لهجه او خراب می شد.سیت بود 

 فارسی و لری حرز زدن.
سی حرز  شما بلدین فار سی گفت:فکر کردین فق   شید و با لو ساره یه هو ک

 بزنین؟
 ِه سی خوت.سهیال رت و کوم؟)برای خودت.سهیال رفت کجا؟(-

 چای بیاره عالی جناب.مینا با عشوه گفت:
 گفتم:چایی سی خوتو..شما هم عروسی دعوت...

شده  س  حرفم و باز با لهجه ی عجیبا غریباو گفت:بلی.ما نیز دعوت  پرید و
 ایم.حال شما چطور؟

اومد بهم « بابای داماد»ِا مام دعوتیم.بوَاو اوما ِوم گت)ما هم دعوتیم.باباو-
 گفت(

 تم میره دار شدی)شنیدم شوهر دار شدی(سهیال با چای وارد شد و گفت:اشنف
با حرص گفتم:سممی چه لری فارسممی حرز ِزنی؟)چرا فارسممی لری حرز می 

 زنی؟(
 با خنده گفت:ِو تو چه)به تو چه(

ما بسممی  یدم شمموهر شمم حاال بگو چطور ازدواج کردی؟شممن فت: نا گ می
زیباست.)یهو خندید(چه لهجه ی باکالسی داره. دهنب رو می چرخونه)با ادا 

 (متشکرم.گفت
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سول  سو سهیال گفت:بوَام این کیچه دیب.گت ای ُکر  خودمم خنده ام گرفت.
 کر کیه؟)بابام توی کوچه دیدو گفت این پسرسوسول پسر کیه؟(

 سوسول نیست.فق  لباس پوشیدنب فرق داره.-
 مینا هو کشید و گفت:ر وان هم که داره فارسی حرز می زنه.

 باهاو فارسی حرز زده بودم. خندیدم.حواسم نبود.از بس این چند وقت
 مینا گفت:آقا بیاین همه فارسی حرز بزنیم.

با اینکه نارا ممی بودم ولی قبول کردم.دوسممت داشممتم حداقل این چند روز که 
 اینجام فارسی حرز نزنم.من لری رو بیشتر دوست داشتم.!

 سهیال گفت:خب از شوهرت بگو...بی شعور چطور پیداو کردی؟
 نشگاه می ری؟میگم...اول بگو دا-

سممری تکون داد و با قند چایب رو سممر کشممید.مینا به جاو جواب داد:نه.می 
خواست بره ولی نشد.تو که رفتی من هم رفتم شیراز و ساره هم نامزد کرد.دیگه 

 تنهایی نمی شد بره.
 با ذوق گفتم:ساره نامزدت کیه؟

 پسر سوم محسن مرادی.-
 محسن مرادی کیه؟به نارم آشناس.-

ف مال سممماره گ های پیب آب شممیرین  که زمین  ت:محسممن مرادی همون 
 اونه.پسرو اسمب امیرصادقه.

امیرصادق مرادی؟وایسا ببینم...امیرصادق مرادی دبیر شیمی سال سوممون -
 نبود؟
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شوهرت رو از کجا پیدا  سری تکون داد.خندیدم.مینا گفت:خودت چی؟ ساره 
 کردی؟دوستت داره؟

صال اهل ستم دروغ بگم.من ا دروغ نبودم.گفتم:بعدا میگم.فعال باید  نمی خوا
 برم.

خواستم پاشم که ساره دستم رو گرفت و گفت:ببینمت تو موهای صورتت رو 
 نزدی؟

 نه.-
 سهیال یه جیغ کشید و گفت:هنوز نزدی؟خیلی بی شعوری!.

 ساره یه چشمد زد و گفت:بیچاره آقا شوهرتون...سهیال ِوِرس)سهیال پاشو(
 ونه؟سهیال سریف رفت.گفتم:چت

چشمممکی زدن دوباره.با دیدن آدامس کوهی)یه چیزی مثل موم ولی قوی تر( و 
 بندهای پیچیده شده دور سر سهیال گفتم:نمی ذارم.اصال...

 مینا یکی زد توی سرم و گفت:َمر دس خوته؟)مگه دست خودته؟(
دیدم جیغ و مقاوت فایده نداره.کوتاه اومدم.سممهیال که آرایشممگر میصمموص 

ست و پام رو  کوچه امون بود ساره موهای د صورتم و مینا و  سمت  هجوم آورد 
 می زدن.قدر درد داشت!

 *ارمیا*
باز نکردم.انقدر خسممته بودم که حد  یه خمیازه کشممیدم ولی چشمممهام رو 
نداشت.دیشب تا دیروقت داشتم صورتم رو اصال  می کردم برای عروسی.از 

ی چشمهام رو باز ریب و ته ریب خوشم نمی اومد.حس کردم یکی کنارمه.ال
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کردم.یه دختر بود که نزدید سماکم بود و نمی دیدم داره چیکار می کنه.سمریف 
 مچب رو گرفتم.با دیدن یه 

دختر غریبه دسممتم رو از دور مچب باز کردم و با اخم گفتم:چرا به سمماک من 
 دست زدید؟

 دست نزدم.شلوارتون رو گذاشتم کنار ساکتون.-
 ا چه اجازه ای اومدین داخل؟با اخم گفتم:شما کی هستین؟ب

با اخم غلیظ تری  گاهب حرصممی تر شمممدم و  گاهم کرد.از ن جب ن متع
 گفتم:ر وان کو اصال؟

 لبیندی زد و گفت:من ر وانم.
سفید نبود ولی  شن تر بود. سبت به ر وان خیلی رو ستب ن نگاهب کردم.پو

شمهاو که ب شن  باالی چ ساده اما ق ا سیاه هم نبود.ابروهاو هم با یه مدل 
چشمممهای ر مموان مو نمی زد،قرار داشممت.به دسممتهاو نگاه کردم.نه بابا این 

 دختره خیلی روشنه.خیلی از ر وان قشن  تر بود.نکنه خودشه؟
 خودتی؟-
 خودمم.-
 چطور انقدر روشن شدی؟ر وان پوستب روشن نبود.-
 خودمم.-
 کرم سفید کننده زدی؟-

 خندید و گفت:نه،راستب...
 چی؟-

 ئین و گفت:موهای صورتم رو زدم.سرو رو انداخت پا



wWw.Roman4u.iR  666 

 

دسممتب رو گرفتم که سممریف نگاهم کرد.نه خودو بود.نگاهب همون بود.ای 
ستب رو  شده.کاو زبون باز می کردم بهب می گفتم.د شگل  خدا چقدر خو
ول کردم و اونم با خجالت بلند شممد و با گفتن ناهار آماده اسممت من رو توی 

 خلسه ی تعجب و حیرتم تنها گذاشت.
*** 

من سممعی می کنم در حد توان فارسممی حرز بزنم تا بقیه هم فارسممی حرز -
 بزنن و شما متوجه بشین؛خوبه؟

کت مشکی ام رو پوشیدم و با زدن ادکلن از پذیرایی بیرون اومدم.ر وان چادر 
سفید فیروزه ای که دوخته بود  سرو بود. همون کت و دامن  سیاه نگین دارو 

بود.یه شال سفید هم سرو بود.آرایب خاصی و با دکمه های سفید تزئین شده 
 نکرده بود.حرکت کردیم که گفتم:با ماشین بریم؟

 نه نزدیکه.الزم نیست.-
 نه با ماشین بریم.هر بار تو می گی نزدیکه برعکس میشه.-

 خندید و گفت:شاید شما عادت ندارید.
سیدیم.نه خدایی زیاد ستم.با آدرس دادن ر ست.خودم در رو باز کردم و ب ش  ن

 دور نبود ولی نزدید هم نبود.
ماشممین رو توی کوچه پارک کردم.کوچه پر از مرد بود و المو های رنگی.یه 
سالم  شدیم. شده بود.کنار ر وان وارد  پراید آلبالویی هم بود که با گل تزئین 
جب می  یه کم تع مه  ید می گفتم.ه که می کردن جواب می دادم و تبر
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را ً لری.خب حتما عروسممی میتل  کردن.آخه من فارسممی حرز می زدم اکث
 بود.حیاس به این بزرگی!...

یه ارا اون گوشممه بود.ر مموان رفت.من هم غریب مونده بودم تا اینکه هاشممم 
 اومد سمتم و با فارسی دست و پا شکسته گفت:خوو اومدی ارمیاخان.بفرما.
همراهب رفتم.چند تا از مردها داشممتن می ر*ق*صممیدن حاال چه ر*ق*صممی 

داند.!هاشممم من رو به همه معرفی کرد.باالخره من داماد فرخنده بانو بود خدا 
بودم.همه هم با خوو رویی و کمال احترام ااهار خوشممبیتی کردند. هاشممم 

 من رو برد سمت یکی از اتاق ها گفت:بیا اینجا پیب ما.
خدا خدا می کردم این اتاق یا مبله باشممه یا صممندلی.کمرم شممکسممت بس که 

 نو نشستم.چهارزانو و دوزا
شم گفت:ای دوما  شد.ها سته بودن،آرزوم دود  ش با دیدن جمعیت کثیری که ن

 فرخنده ها...)این داماد فرخنده است.(
من که نفهمیدم چی گفت ولی همه بلند شدن و من یه کم معذب شدم.با همه 
سری  شلواری دیدم که همون پ سالم علید کردم. یه مرد کت و  ست دادم و  د

 آقائه اومده بود برای اجازه ی عروسی.بود که همراه اون 
ستم  ش ست دادم و تبرید گفتم.ن شاداماد خطاب کرد.با اون هم د شم اونو  ها

 کنار هاشم و رحمت علی.
شللت چیه  شتی قرمز رن  تکیه داده بود گفت: رحمت علی همونطور که به پ

 پسر؟
 دندون پزشکم.-
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د تومن الکردار سیصبا ناراحتی گفت:سه سال پیب دندونم رو بردم پیب دکتر.
 ازم گرفت هیک دندونمم خوب نشد.

 گفتم:خب من می بینم.
 دهنب رو باز کرد.سریف دندون رو پیدا کردم.گفتم:مسواک می زنین؟

 نه.چطور؟-
 آخه دندون های سفیدی دارید.جز اون یه مورد که باید ایمللنت بشه.-

ک دهنب رو بسممت.با خنده گفت:هی پسممرجون،زمان های قدیم که مسمموا
نبود.همین مردم یه دندون هایی داشممتن.می دونی سممرد و گرم رو با هم نمی 
خوردن،شممیر و دوغ هم که غذای اصمملیشممون بود.اصممال ..هی هاشممم یادت 

 هست؟
 هاشم تائیدی کرد و در ادامه گفت:اون ماشین مشکی شاسی بلنده مال توئه؟

 بله،چطور مگه؟-
 شین باکالسه داره.خندید و گفت:حمید می گفت بابا شوهر ر وان ما

 لبیندی زدم و گفتم:قابل شما رو نداره.
مبارکت باشه پسرم.به خوشی سوار بشی...راستی خانواده ات کجان؟مادر و -

 پدرت؟
ست  فهمیدم که می خوان در موردم اطالعات جمف کنن.چقدر ر وان رو دو
سن.به هر حال ازدواج ما امر شتند.!مطم ن بودم که به خاطر ر وان می پر  دا
عادی ای نبود که اینا هم ماجرا رو نمی دونسممتند!.تنها کسممی که از ازدواج 

 عجیب ما خبر داشت همون دایی ر وان توی تهران بود و بقیه نمی دونستند!
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مادرم و پدرم بریتانیا زندگی می کنند.راسممتب خودمم تا حدودای بیسممت -
 .سالگی اونجا بودم ولی اومدم ایران و االن هم مشلول به کارم

رحمت علی و هاشم سری تکون دادن که رحمت علی گفت:این ر وان دختر 
باهاو کینه یا  مهربونیه.ماهه!.توی کل روسممتا کسممی رو پیدا نمی کنی که 
کدورتی داشته باشه.تا فرخنده بود که عصای دستب بود و حاال هم که نیست 

ی پا کج بزاره؟ حاال دیدی  تا  تار داره زندگی او رو می چرخونه.تو خودت  ه 
 موو رو هم احدی ندیده!. 

 دختر خوب و مهربونیه.
سبت  ست دارم اینه که ن شم در تکمیل حرفب گفت:چیزی که من خیلی دو ها
به را و ریشه او متعصبه.! اون موقف که دخترهای خودم می رفتن مدرسه هی 
می گفتن لری چرا حرز می زنیم و این رسم چیه اون رسم چیه؟!.ولی به والی 

 ر وان ید کلمه نگفت هیک تازه به دخترهام هم تذکر داد.علی این 
سرشه بهتر از همه ر وان رو  سی پ رحمت علی گفت:همین آقا که امروز عرو
به گردنب  پدری  مدت همین بزرگب کرده و حق  یه  ناسمممه..چون  می شمم

 داره.ر وان هم گاهی بابا صداو می زد،حاال رو نمی دونم.
 دارم.من:ر وان دختر خیلی خوبیه..قبول 

یه آقای دیگه هم به جمف سه نفره امون ا افه شد که خودو رو محسن مرادی 
سید علیه.چندی  سن مرادی داماد  سر همین مح شم گفت که پ معرفی کرد.ها
بعد شام رو آوردن.هاشم که مرد پیری بود اما خیلی شاداب بود بلند شد و اون 

لند بودن.من هم بسینی های بزرا مسی رو گرفت.شایدم مسی نبودن و استیل 
شممدم که هاشممم و برادر داماد نزاشممتن و من رو به زور نشمموندن.عجب جایگاه 
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مت  به من و رح ها رو دادن  یدا کرده بودم!.یکی از همون سممینی  خفنی پ
یادی  یه نفر ز ته اون سممینی بزرا برای  تد نفره اسمممت!.الب علی.فکر کردم 

سممتب رو نگاه بود.سممینی ها رو که از رحمت علی شممنیدم اسمممشممون َتد ه
سیاه  شابه ی  کردم.روی تمام محتویاتب یه نون بزرا بود.کنار نون هم دوتا نو
و یه کم نمد و دو تا دسممتمال بود.رحمت علی بسممم الله گفت و نون تد رو 
کنار زد.هاشم هم اومد کنار ما پیب محسن مرادی نشست.مونده بودم قاشق و 

ه رحمت علی نگاه کردم چنگال کجاست؟!.بعضی ها چنگال و قاشق داشتن.ب
که آسممتینب رو یه کم باال زد و با دسممت مشمملول خوردن شممد.دهنم یه متر باز 
مونده بود.هاشم هم همینطور.ولی محسن مرادی از نون به جای دست استفاده 
می کرد.رحمت علی من رو نگاه کرد و لقمه او رو قورت داد.گفت:چرا نمی 

 خوری؟دوست نداری؟
 اشق و چنگال نداره.گفتم:نه نه..راستب ق

 خندید و گفت:هاشم به سعید بو سیب)بگو براو( قاشق بیاره.
شق آورد.دیگه روم  ساله.برام قا سر حدودا پونزده  صدا زد.یه پ سعید رو  شم  ها
نشد بگم پس چنگال چی؟!. قاشق رو گرفتم دستم و شرود کردم.بدون چنگال 

 فت:واقعا سیت بود.رحمت علی به خوردنم یه لبیندی زد و گ
 مثل فیلما غذا می خوری،راحت باو پسر!-

مت علی  غذا می خوری:راحتم رح باکالس  فت  یا هم می گ یادو بییر رو
 خان.من کال همینجوری غذا می خورم.
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عالی  مه.. غذا زیر زبون غذاو زیربرنجی بود.هنوز هم طعم خوشمممزه ی 
هاد هاشممم و  به پیشممن ها کمد کردم. بعدو هم  تد  بود!.توی جمف کردن 

م ندون می رح یه نخ د یدا  تا هوایی بیوریم.دلم شمممد ت علی رفتیم بیرون 
ندونم گیر کرده بود رو بیرون  که الی د که گوشمممت مزاحمی رو  خواسمممت 
بکشممم...حدود نیم سمماعتی از غذا خوردن گذشممته بود.گفتم:خانم ها هم غذا 

 خوردن؟
 نه!-
 نمی خورن؟-

و برای خانم ها  رحمت علی گفت:تد ها رو می شورن و دوباره غذا می کشن
 می برن.که نمیشه هزارتا تد بیارن.

 ُاه چه سیت.!
 رحمت علی:غذا خوشمزه بود؟

 روی سکو نشستیم و گفتم:عالی بود.
 هاشم گفت:ای کلد...می خوای دست پیت زنت رو به رت بکشی؟

سی حرز  شده بودم که بیاطر من فار شق این دو نفر  رحمت علی خندید.عا
 شما بود؟ می زدن.گفتم:دست پیت زن

شماره ی هفده  سری تکون داد.عجب زن خفنی!.یه لحاه یه چیزی یادم اومد.
ی دفتر ر مموان اندازه های زن رحمت علی بود.با یادآوری اندازه ها سممرم رو 
ما من رو می  ید حت مت علی می فهم گه رح که ا نداختم.وای  پائین ا

ن  تند لری کشت!.صدای ارا اومد.چندتا از مرد ها رفتن وس  و با همون آه
سیت بود به نارم.رحمت  شون  ص صیدن کردن. مدل ر*ق* شرود به ر*ق*
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علی و هاشممم هم با عذرخواهی از من رفتن.خواننده ی محلی شممماباو می 
گفت.یه شیلور همراهشون بود و یه تنبد و ارا هم که می زد.عروسی هاشون 

م چقدر شمماد بود.هیک زنی نیومد توی حیاس.چند نفری اومدن و با من سممال
علید کردن و رفتن.گوشه ی چو حیاس پسر شیطون هاشم و چند نفر دیگه یه 
شنب کرد و چندی بعد نورهای زیادی  شم رو سر ها شتن زمین.پ قوطی رو گذا
شاره  سرو ا شم به پ شه بود.چند تا دیگه هم زدن که ها شف ازو بیرون اومد. ف

 کرد بسه.
ر هم آوردن و اسممامی بعدو شممیرینی دادن و دیدم که مردها رفتن داخل.یه دفت

 کسایی که توی سبد پول
می رییتن رو نوشتن.حاال چقدر بدم؟!.صد خوبه؟زیاده؟کمه؟تصمیم گرفتم 
همون صممد رو بدم.سممبد رو که جلوم گذاشممتن از توی جیب کتم کیف پول 
یا بود رو بیرون کشممیدم.حس کردم همه نگاهم می  چرمم رو که هدیه ی رو

تا سممله چد پنجاهی توی سمم ئه گفت:اسمممت کنن.دو  قا که آ نداختم  بد ا
 بو)اسمت رو بگو(

 با همون کلمه ی اسم گفتم:ارمیا رادمنب،داماد فرخنده بانو.
شم گفت:زیاد ندادی؟حتما ر وان  سالمی کرد و رفت.ررحمت علی زیر گو

 هم پول میده.
 واال نمی دونستم چقدر بدم.-

بلند شمممدن و خندید.عروسممی رو به اتمام بود به نارم.چون خیلی از مردها 
 رفتن.گفتم:ما هم بریم؟
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من و رحمت علی می ریم ولی فکر کنم تو بری پیب ر وان بهتر باشه.چون -
 اون حتما بیشتر می مونه.

سری تکون دادم و بلند شدم.رحمت علی و هاشم رفتن.رفتم سمت زنونه.توی 
سریف شالی که زیاد موهاو رو نلوشونده بود رو دیدم.  حیاس موندم.یه دختر با 

 گفتم:ببیشید خانم..
 برگشت سمتم و گفت:بله؟

 گفتم:ببیشید میشه به ر وان بگید بیاد بیرون؟
 یه ابروو رو باال انداخت و گفت:شما؟

 شوهرشم.-
یه اخمی کرد و رفت داخل.وا چته؟!.چندی بعد ر مموان اومد.با دیدنب انگار 

ب نتوی چشمهام پرونکتور روشن کردن.چقدر خوشگل شده بود!.لباس توی ت
شده بود،وای  شمهاو که آرایب  سرو بود ولی چ عالی بود.البته هنوز چادر 

 معرکه بود!.یه سایه مشکی و سفید بود که چشمهاو رو درشت کرده بود.
 آقا..آقا..-

 از و ف  ایعم بیرون اومدم و گفتم:نمیای بریم؟
 بیاین تو فعال.-

سالمی کردم.چند تا مرد و زن اونجا بود ن.خانمها لباس همراهب رفتم داخل.
های مجلسممی تنشممون بود.همچین پوشممیده هم نبودن.به نارم ر مموان از همه 
شدم. موهاو رو  شید و من دیوونه  سرو ک پوشیده تر بود.ر وان چادر رو از 
به من  مد. قدر بهب می او باس چ تل زده بود.ل یه  ته بود و  گذاشمم باز 

 گفت:بفرمایید.
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شتن با  ب .چند تا  ستم یه گوشه.آهن  گذا ش ست هم ن از خانم ها و آقاها د
رو گرفتن و ر*ق*ص محلی اشممون رو سممر گرفتن.با دیدن ر مموان که نفر اول 
سه ی  صه.فق  وا گاه بدم اومد میون اون همه مرد بر*ق* بود اخم کردم.ناخودآ

 من حجاب داشت و مردم بیرون؟واسه اینا خودشو عر ه می کنه؟
ن یه ی دخترا  با بق اه حس کردم فرقی  گه دوسممتب توی اون لح داره و دی

 ندارم.آخه چه و عی بود؟
 مرده رو به من گفت:ارمیاخان شما نمیاین؟

 سعی کردم لبیند بزنم.گفتم:بلد نیستم.
 بیاین یاد می گیرین.-

سمتم و گفت:اتفاقی افتاده؟چرا  صرار کردن که گفتم نمی تونم.ر وان اومد  ا
 اخم کردین؟

 چرا می ر*ق*صی؟-
 متعجب گفت:عروسیه.

 نمیشه وس  اون همه مرد بر*ق*صی.دلیل -
 مثل همیشه با آرامب گفت:این آقایون داداشام هستن و بهم محرمن.

 مس له ی محرم و نامحرم رو برام گفته بود.گفتم:تو که گفتی داداو ندارم.
 داداو های  ارعی ام هستن.-
 یعنی چی؟-
 خب فعال بیاین ناراحت میشن.بعدا میگم.-

 نمیام تا نگی.مچب رو گرفتم و گفتم:من 
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وقتی مامانم مرد من سه ماهم بود.مادر همین پسری که عروسیشه،فرشید،به -
من شممیر داد.اینجوری از لحاظ شممرعی فرشممید و داداو هاو به من محرم 

 میشن.یعنی مثل برادرهای واقعی ام هستن.حاال بفرمائید.
کل  یه  ند شمممدم. که این همون ر مموان محجوب بود.بل به این ندی زدم  لبی

یدن.خدایی میون این همه آدم که تا این حد بهم محبت داشممتن احسمماس کشمم
بهتری داشتم.ر وان پارچه ی رنگی رو دستب گرفت و من هم وس  ر وان 

 و داماد که همون فرشید بود قرار گرفتم.گفتم:من بلد نیستم.
همه خندیدن که فرشممماد گفت:یاد می گیری...میشمممه عروسممی داداو زنت 

 نر*ق*صی؟
نم های اونجا صممدا رو زیاد کرد.یعنی همه این خانم ها به همه ی یکی از خا

شاد و پرانرنی موزید  صدای  سم. این آقاها محرم بودن؟!.باید از ر وان بلر
 پیب شد.اصال موزید اختیار رو از آدم می گرفت.

ر وان گفت:ببینید...یه پاتون رو بزارید جلوتر..آها..حاال بلندو کنید بزارید 
سمت چو پای دیگه اتون.تموم  سرجاو.خب حاال اون یکی پاتون رو بزاید 

 شد.!
شوهرت داری می  زن داداو ر وان گفت:ر وان برای ما نمی گی که برای 

 گی!
صدا می کنه؟!.اینا چه می دونن که  مناورو به این بود که چرا با جمف من رو 

م داین دختر تا حاال اسمممم رو صممدا نزده.به راحتی گفت و منم به راحتی شممنی
ولی موقف عمل نتونستم.ر وان همون پارچه ی خوشرن  رو توی دستب می 
که گفت رو تکرار می کرد ولی من نمی فهمیدم چرا  کاری  چرخوند و همون 
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مال من انقدر زشمممت میشمممه؟!.چند نفری از خنده پوکیده بودن.از ر*ق*ص 
ر مموان دلم ذوب می شممد.عالی می ر*ق*صممید!یه کم از من فاصممله گرفت و 

 ه رو بین خودم و خودو چرخوند.عجب حرکتی!.دوباره کل کشیدن.پارچ
 دستمال ِب دستم...

بقیه او رو نفهمیدم.چقدر سیته.اونو ول کن ر*ق*ص رو بچسب!.پاهام دور 
 هم می پیچید.یه کم به خودم اومدم. 

مگه میشممه منی که توی بریتانیا کلی می ر*ق*صممیدم نتونم اینو یاد بگیرم؟به 
بهتر شممدم ولی به پای بقیه نمی رسممیدم.فرشممید پارچه رو از خودم که اومدم 

شید هم خوب می  شید قرار گرفت.ُاه فر ر وان گرفت و ر وان بین من و فر
صید.چه  شاد با دو تا پارچه اومد جلوو و می ر*ق* شب فر صید.دادا ر*ق*
یدن.حتی  کل کشممم ند  مه بل که ه مد  ر*ق*ص سمممیتی!.عروس هم او

و ر مموان و بعدو فرشمماد و بعد هم من و  ر مموان.عروس و فرشممید اول بودن
کنارم داداششون سهند.سهند جوون بود.دوباره کل کشیدن.عروس با اون لباس 
های سممنگینب نمی تونسممت حرکت کنه.شممنلب سممرو بود.اصممال قیافه او 
فه اشممون مشممیص بود هم  یا یه هم ق مشممیص نبود ولی برعکس اون بق

من دیوونه تازه خوشممم اومده بدنشممون.دیگه هم کم آوردن و کنار کشممیدن ولی 
بود.ر مموان من رو برد سمممت دو تا خانم و گفت:ایشممون مادر من و فرشممید 

 سلطان خانم و ایشون هم شانازارخانم خواهرشون.
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براشممون سممری تکون دادم ولی مادر فرشممید و ر مموان ب*غ*لم کرد و مادرانه 
مادرشممون و تادم.سمممایز  یه چیزی اف یاد  ید.یهو   پیشممونی ام رو ب*و*سمم

 شانازار!!!...واای ارمیا خجالت بکب!.
 شانازارخانم چقدر چاق بود...)هی!(

قا هم داداو گل من  قا و گفت:این آ یه خانم و آ ر مموان من رو برد سمممت 
 فریدون و همسرشون زینب خانم.

ست نمی دادند.وای دوباره  سالم کردم و تبرید گفتم.اینجا با هم د با اونا هم 
ومد. نگاهب که کردم سممایز کمر و رونب جلوی سممایز زینب خانم هم یادم ا

چشمم رنه رفت.جالبه هیک کدومشون رو هم یادم نمی رفت.ر وان هم توی 
 دفتر با مشیصات نوشته بود.مثال زینب زن فریدون.

خالصممه با همه ی کسممایی که اونجا بودن سممالم و علید کردم و سممایز خانم 
نسممتم خودم رو لعنت هاشممون و بچه هاشممون جلوی چشمممم رنه رفت و تا تو

 کردم که چرا دفتر رو باز کردم!؟
با  فت و  تا چیز گ ند چادرو رو سممرو کرد.در گوو عروس چ ر مموان 
خداحافای رفتیم.عجب خانواده ی خوبی! چقدر باهام مهربون بودند.سمموار 

 ماشین که شدیم گفتم:خوو گذشت؟
 حساسعالی بود.حتی از عروسی فریدون و فرشاد هم بهتر!.به شما چطور؟ا-

 غریبی نکردید؟
نه اتفاقا برعکس حس می کردم سالهاست می شناسمشون.خیلی بهم احترام -

 گذاشتند.واقعا دوستشون دارم.
 لبیندی زد که گفتم:راستی اون خانم هایی که اونجا بودن به بقیه محرم بودن؟
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 نبودن.-
 خب چرا ر*ق*صیدن؟مگه نمی گفتی نباید ر*ق*صید جلوی نامحرم؟-
ماهم بود پام به این خونه باز شممد.مادرم شممیرم می داد و مراقبم وقتی سممه -

بانو من رو برد پیب خودو.می دونی این  بود.چهارسمممالم که شمممد فرخنده 
 خانواده خیلی هم خانواده ی خوب و معتمدی هستن ولی از لحاظ اعتقادی یه
کم فرهن  بازی دارن.من کاری به فرهنگشممون ندارم.من خیلی دوسممتشممون 

 بابا و هم مامان رو. دارم.هم
 چطوری می تونی بابا و مامان صداشون کنی؟-
چون خیلی برام زحمت کشیدن.همین فرشاد من رو وقتی راهنمایی بودم می -

برد مدرسمممه.اینجا مدرسمممه ی راهنمایی نداشمممت و فرشممماد من رو می برد 
نا من رو بردن  بار هم همی مه اشممون در حقم لطف کردن.اولین  لدختر.ه پ

کان نداشمممت برن بیرون و من رو نبرن.هر وقت غذای خیلی خوبی بیرون.ام
ست می کردن یا بهم می گفتن برم یا برام می فرستادن.برای عیدم لباس می  در
خریدن.خب پولدار هم بودن.حتی باورتون نمی شمممه همین بابا یکی از زمین 
های نزدیکی رو به نامم زده.درسممته بزرا نیسممت ولی نسممبت به اون زمین یه 

 کتاری،زمین بهتری داره.پدری و مادری رو کامل در حقم تموم کردند.!ه
شممکاک گفتم:پس چطور اون عموی مادرت می گفت اگه همه ی داروندارت 
تاری رو  یه هک گه اون زمین  خب ا بدی!؟ رو بفروشممی نمی تونی پولب رو 

 بفروشی کلی پول به جیب می زنی.هوم؟
 زمین وقفه! رسیده بودیم به خونه.پیاده شد و گفت:اون
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 وقف کجا؟-
بهزیسممتی پلدختر.پول کرایه هم همونجا واریز میشممه.من فق  همین حیوون -

شد.اگه پولتون  صت میلیون هم نمی  ش سر جمف  شتم که  ها و این خونه رو دا
رو احتیاج دارین می تونم بفروشمشون.نمی خواستم هیک وقت زمینی که بابام 

 این می فروشمشون.بهم داده بود رو بفروشم ولی اگه می خو
پیاده شد و رفت.ُاه چه خشن!.حتما ناراحت شده.منم پیاده شدم.چند دور توی 

 حیاس زدم.چرا نه؟
 رفتم داخل.لباس هام رو عوض کردم و گفتم:ر وان یه لیوان آب میاری؟

صال  هر کاری بهب می دادی  از اتاقب بیرون اومد.خوشم از اینب می اومد ا
ن آب یخ اومد.چند تا یخ توو قل می خورد.لیوان رو به انجام می داد.با یه لیوا

سمممتم گرفت.هم آرایشممب رو پاک کرده بود هم لباسممهاو رو عوض کرده 
 بود.فق  رنو مونده بود.لیوان رو گرفتم و گفتم:بشین.

ست که گفتم:اونجا  ش شه دوزانو ن شدم.رفت یه گو شیدم.خند  سر ک آب رو 
 نه...

پائین انداخت.این بشر چرا پررو و لجباز به سمت خودم اشاره کردم.سرو رو 
سرو توی یقه او بود.نرم ب*غ*لب گرفتم.گونه  ست.  ش نبود؟نزدید بهم ن

 او رو ب*و*سیدم و گفتم:ر وان خانم قهرن؟
 نییر من قهر نمی کنم.-

 خندیدم و گفتم:باشه باشه...تو من رو نزن بسه.
رو تر از اون فسممرو رو تکون داد و نیمچه لبیندو رو دیدم.گفتم:سممرت بیشمم

 نمی ره ها...
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 سرو رو یه کم باال اورد.با شیطنت گفتم:چرا رنت رو پاک نکردی؟
 صدام زدین نشد..-

 داشتم می مردم از خنده.گفتم:می خوای برات پاکب کنم؟
 یه کم خودو رو کشید کنار و گفت:نه دستتون درد نکنه.

 نه بیا تا برات پاکب کنم.-
 بزارین برم براتون دستمال بیارم.ب*غ*لب گرفتم دوباره.گفت:خب 

 واقعا دیوونه بود.گفتم:دستمال نمی خواد.
ل*ب*م رو نزدید ل*ب*و کردم که خندید.تا حاال ندیده بودم در این جور 

 صحنه ای بیندن.
 گفتم:به چی می خندی؟

 ببیشد من کال خنده ام میگیره بی موقف.-
 خوبه فهمیدی بی موقف است.-

روی ل*ب*و گذاشممتم و ب*و*سممیدمب،کامال و بدون وقفه ل*ب*م رو 
عاشقانه.خلسه ی شیرینی بود.اینکه کسی رو بب*و*سی که همه سر نجابتب 

 قسم می خورن و می دونی که حتی با یه پسر غریبه هم،همصحبت نشده.
 خمار گفتم:می خوای؟

ست هیچی - ست و ازت رابطه خوا شوهرت ازت نیوا مادربزرگم گفت وقتی 
 ب کرد یا ازت پرسید فکر کن.نگو.ولی وقتی خواه

 کنار خودم درازو کردم و گفتم:و جواب ر وان من؟
 اگه شما می خواین من حرفی ندارم.-
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 من نه..تو چی می گی؟-
 ناری ندارم.فق ..هیچی!.-
 دوستم داری؟-

نگاهم کرد.چشمممهاو واقعا خوو رن  بود.گفت:من شمموهرم رو دوسممت 
 البته نه دیگه هر کسی...دارم.هر کسی شوهرم می بود دوستب داشتم.

شق خودت  شقتم.عا برام مهم نبود چی بهم گفته فق  یه کالم گفتم:ولی من عا
 و نجابتت!

 و بعد ب*و*سه ای روی گردنب کاشتم.
اینکه عاشممقب شممده بودم شممکی درو نبود.من حس یه کشممب خاص بهب 
ستنب و از با ر وان بودن  سلول هام می خوا ستم.تد تد  شتم و می خوا دا

شقب بودم. انقدر هیک  شتم.این دختر فوق العاده بود برای من!.عا تردیدی ندا
عاشممقب بودم که برام مهم نبود یکی اون سممر کشممور چشممم به راهه یه زن  از 
طرز منه..برام مهم نبود که اون زن که از ر وان بیشتر دوستم داره باهام رابطه 

ه و چشمهای سیاهب نداشته چون نیواستم.برام مهم نبود که اون زن اولم بود
 چشم به راهه!

*** 
صممبخ گفتم حتما زودتر از ر مموان بیدار شممم تا کمکب کنم.چشمممهام رو باز 
کردم دیدم نیسممت.از این دختر نمی شممه زودتر بیدار شممد!.بلند شممدم.تشممد 
عوض شممده بود.چشمممهام رو مالیدم.دیشممب عالی بود!.حس می کنم بهترین 

شید بود.چون  سی فر سی که رفتم عرو شب دنیا عرو شیرین ترین  آخرو برام 
شد!.آره،درسته ر وان زیاد رمانتید نبود یعنی اصال رمانتید نبود ولی خیلی 
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خوب بود.رفتم بیرون.موهام هنوز هم خیس بود.دیشممب که رفتم حموم نشممد 
خشممکب کنم.تا رفتم بیرون چشمممم خورد به سمم  و مرغ.یعنی اون لحاه به 

هم خوشممم اومده بود.سممالمی بهشممون حدی حالم خوب بود که از اون دوتا 
سی میاد.رفتم  صدای ک ست که حس کردم  ستم بگم ر وان کجا کردم.خوا
شت حرز می زد.با  ست.دا سمت اتاقد توی حیاس که فهمیده بودم طویله ا

 کی؟
یه عالم دیگه بود.تلویزیونشممون انقدر بزرا بود،تازه کولر گازی هم - اونجا 

برای جهاز دخترو.توی آشلزخونه اشون  داشتند از اونایی که حاج غالم خرید
یه وسیله داشتند که غذا رو توو می ذاشتی سریف داغب می کرد.. اسمب رو 
به سممیتی خوندم.می دونی که از همون راهنمایی زیاد زبانم خوب نبود.می 
شممد ماکروفر.توی اتاقی که بودم یه کتابیونه ی شممید داشممت که پرو کتاب 

سی بود.همه رو خوندم.باورت میشم ه؟!.حتی یه کتابی روو نوشمته بود ارتودن
در کودکان و یکی دیگه هم انواد بیماری های دندان.دوتاشممون رو خوندم.فکر 
سته خیلی  ستم انجام بدم.در کن بیاطر پز دادن نه،واقعا کار دیگه ای نمی تون
تاب  تا ک یه شممب  ته  ندمب.الب یدم ولی خوب خو هاو رو هم نفهم جا از 

ندون داشت و فکر کنم مال همین آقا بود.اونا رو دیگه انگلیسی بود که عکس د
نتونسممتم بیونم. ولی بقیه ی کتاب ها رمان بودند.همه اشممون مال رویا خانم 
یا. مثال یکی از طرز  به رو قدیم  ته شمممده بود ت مه نوشمم بود.چون روی ه
تارا،آناهیتا،سممیما،امیررایا،سممهیل...اینا دیگه..نگی فو ممولی کردم دیگه کاری 

نسممتم انجام بدم. فکر می کردم اون اتاقی که بهم دادن وسممایلب مال نمی تو
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خودمه.دلم پوسممید تو خونه اشممون.خیلی بد بود.یه شممب داشممتم خفه می 
شممدم.واقعا داشممتم می مردم و مجبوری یه جیغ کشممیدم.اون شممب رویاخانم 
کمکم کرد.دو سممه شممبی هم واقعا دلم درد می کرد و تا صممبخ بیدار بودم ولی 

یاخانم بگم برات.. نمی ذاشممت به خوب نم ی تونسممتم چیزی بگم.بزار از رو
چیزی دسممت بزنم.خیلی پرکار بود.خوشممگل هم بود،خیلی خوشممگل..از من 
شنگی  صدای ق هم بلند تر بود.گاهی اوقات عیند می زد و گاهی هم نمی زد.
هم داشت.یکی دوبار شنیدم می خوند توی خونه..شاد و پر انرنی بود.راستب 

احساس ا*ن*ا*ه دارم.من زندگی عاشقانه ی آقائه و رویاخانم رو بهم همیشه 
یاخانم تا آخر عمرم  زدم.می فهمی؟ تفرقه افکنی چقدر بده؟مطم نم نفرین رو
یری  تقصممم من  بوده.. ولی  هرو  برای شمممو بی  خو ما زن  ت ح مه.. ل با ن د
نداشممتم.فرخنده بانو می گفت خیر و صممالحب توی ازدواج با توئه!.الم تا کام 

قا دیر  نمی که همین آ یه شمممب  تونسممتم روی حرفب حرفی بزنم.می دونی 
برگشت خونه رویاخانم اومد سر و وقت من.اوایل ازدواجم بود.خیلی عصبانی 
بود.به حدی که سممفیدی چشمممهاو سممرت شممده بود.دهن باز کرد و من رو 
شست. حق هم داشت.می گفت من شوهرم رو دوست دارم.زندگی من به حد 

ت تو دیگه چرا اومدی؟! تا تونسممت من رو زد.آت که چقدر کافی روی هواسمم
با اون بود.من زندگیشممون رو بهم رییته  هاو درد می کرد.حق  تد  جای ک

 بودم.
 چرا بهم نگفتی رویا زدتت؟-

 برگشت سمتم.لبیندی زد و گفت:صبحتون بییر.
 صبخ بییر.می گم چرا بهم نگفتی؟-
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ندید من اذیت می  چی رو می گفتم؟حق داشممتند.لطفا این بح  رو- طول 
 شم.

 رویا چی گفته؟بهت گفته چه جوری وارد زندگیم شده؟چه جوری زنم شده؟-
 نه.-
 هیک وقت در مورد رویا احساس ا*ن*ا*ه نکن.تو هیچی رو بهم نزدی!-
 من زندگی عاشقانه ی شما رو بهم زدم.-

شقانه؟من به زور باهاو ازدواج کردم تا .پوزخندی زدم و گفتم:کدوم زندگی عا
دو هفته قبل از ازدواج با تو اصال باهاو حرز هم نمی زدم.آره عاشقم بود.در 
حقم خیلی لطف کرده بود ولی اذیت هم کرده بود.دوسممتب داشممتم و برای 
همین باهاو خوب شممدم.من هنوز هم باهاو رابطه نداشممتم.اونوقت تو دقیقا 

شد.هیک و ستان تموم  شدم.دا شق تو   قت از این چی رو بهم زدی؟من فق  عا
 فکر ها نکن ر وان.

رفتم بیرون.شیر رو جوشوند.برام یه چیزی آورد توی حیاس و گفت:همینجا هوا 
 خوبه بیوریم.

سری تکون دادم.کنارم نشست.باز هم بوی یاس می داد.آروم شدم.سادم رفت 
 همین چند دقیقه پیب داغ داغ بودم.با لبیند گفت:نمی خورید؟

 مه نون بود با شیره...گفتم:این چیه؟نگاه ارز دستب کردم.یه عال
این صممبحانه ی مورد عالقه ی منه.اسمممب به لری ِچِزَند روغنه.نونب از -

شمزه تره چون زیره و رازیانه داره.بعدو هم با  ست می کردم خو نونهایی که در
 شیره و روغن چنگب زدم.عالیه.بیورید.
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 قاشق نیاوردی؟-
 با خنده گفت:با قاشق کیف نمیده.

 یه تیکه برداشت و خورد.منم برداشتم و خوردم.عالی بود واقعا..خودو 
 دوست داشتید؟-
 اوهوم.-

هام رو شممسممتم و ر مموان هم ارز رو برد  مه او رو خوردیم.من دسممت ه
با دو لیوان چای خوشممرن  برگشمممت.واقعا بهترین موقف  داخل.چندی بعد 

 بود.نشست کنارم.ب*غ*لب کردم و پیشونیب رو ب*و*سیدم و گفتم:
 درد نداری؟-

 سرو رو توی سینه ام پنهان کرد و گفت:نه.
 ر وان گل من چرا هنوز جلوی شوهرو روسری می پوشه؟-
 عادت کردم.همیشه توی خونه روسری می پوشیدم.حاال چایی می خورید؟-
 آره.-

یه فنجون دسمت من داد و خودو هم یه فنجون برداشمت.چایب خیلی خیلی 
 داغ نبود.گفتم:ر وان.

 بله؟-
 ه مثل اینکه جانم و اینا تعطیله.گفتم:خیلی اذیت شدی توی تهران؟ن

شما و رویاخانم خیلی هم زحمت کشیدید ولی آره.من یه آدم آزاد توی روستا -
 بودم واقعا سیت بود برام توی یه اتاق کوچید بمونم و بیرون هم نرم.

روسممری رو کشممیدم از سممرو و سممرم رو الی تارهای خرمایی رنگب بردم که 
بوی شاملو می داد.از اون شاملوهایی که این چند وقته می رفتم حموم بهم می 
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شدن تازه  شاملو چیه می زنیم؟خیلی خوبه..موهام نرم  داد.گفتم:ر وان این 
 بوو هم خوبه.درسته شکلب زشته ولی خیلی خوبه.

 خندید.گردنب رو ب*و*سیدم و گفتم:به چی خندیدی؟
 به شاملو.-
 کجاو خنده داشت؟-
 تویاتب.مح-

 سرم رو سریف بیرون کشیدم و گفتم:از چیه؟
سیب  ضی وقتا هم آب  سل و بع با خنده گفت:زرده تیم مرغ،روغن زیتون و ع

 زمینی.
 اون لحاه دلم می خواست موهام رو از ریشه بکنم.با انزجار گفتم:َاه!

یاتب خیلی چندو بود ولی خیلی خوب بود.ر مموان  خندید.درسممته محتو
 ندها رو ببرم چرا.گفت:می خوام گوسف

 خسته نیستی؟-
 نه اصال.شما هم میاین؟-
 میام.-

 خواست بره که گفتم:لطفا یه لباس رن  روشن بلوو.
ستری بود با  سلرت خاک شلوار ا شمی گفت و رفت.لباس هام خوب بود.یه  چ
تی شرت آبی روشن.توی روستا کمتر کسی با تی شرت میومد بیرون.مگه بچه 

ش سول می های کوچید و نوجوون ها سو س  تیو من واقعا یه کم  ون.این و
شتم.ر وان هم اومد.یه پیراهن  شب عادت دا زد.ولی خوب من به این نود پو
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شمهای من بیچاره دراومده بود.چقدر  شیده بود.وای که چ بلند محلی قرمز پو
لباس به ر مموان میومد.همراه بزها رفتیم بیرون. گوشممیمم همراهم بود.توی 

 زن  زدم خانم ستوده. کوچه آنتن می داد.یه
 دکتر شمائید؟-
 بله خانم ستوده.-
دکتر کجائید شما؟پونزده روزه ازتون خبری نیست.از همسرتون پرسیدم گفتن -

 رفتید مسافرت..تا کی نمیاین؟ شما که گفتید سه روز فق .
 آره دیگه دیر شد.فعال کنسل کن تا برگردم...االن رویا هست؟-
 م دندون ها رو از آقای مرتضوی بگیرم.نه امروز نیستن.من هم اومد-

 یه مک  کردم.گفتم:حالشون خوبه؟
تعجبب رو فهمیدم ولی جواب داد:نه زیاد.مثل همیشمممه نیسممتند.بیمارهای 
ما رو هم  مارهای شمم ته مجبور شمممدن بی یت می کنن. الب کمتری رو هم ویز

 ویزیت کنند.
س شاید هم نمی خوا ستم بهب زن  بزنم. ه تم.رو بخداحافای کردم.نمی تون

 ر وان گفتم:کجا میری؟
 کوه.-

ر مموان واقعا دختر قوی ای بود.اصممال خسممته نمی شممد.از کوه و کمر باال 
 کشیدیم.همونجور که رفتیم باال دلم خواست یه آهن  براو بیونم.

 آهای دختر چوپون
 آهای دختر چوپون

 دل دیوونه رو کشوندی تو دشت و بیابون
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 از این سو به اون سو
 شناست،ساده نگاهتچه پاک و آ

 چه بی ریاست نجابت سالمت
 من حتی توی خواب هم نمی دیدم
 که چشمهام وا بشه به روی ماهت

 از تو پس کوچه ی تنهای دل
 عشق تو من رو صدا کرد

 خودم رو بی خبر از من گرفت
 با تب عشق آشنا کرد

 آهای دختر چوپون
 آهای دختر چوپون

 دل دیوونه رو کشوندی تو دشت و بیابون
 از این سو به اون سو

 )دختر چوپون از سیاوو شمس(
صداتون زیاد  شتم بگه عالی بود ولی گفت: لو هاو گل انداخته بود.انتاار دا

 قشن  نیست.
همیشمه متنفر بودم از دو جمله.یکی قشمن  نیسمتی و یکی صمدات بده.و این 
سی،خواهب  شته بود.با اخم گفتم:مر ست روی این دو تا گذا دختر چوپون د

 کنم.انقدر تشکر نکنین.می 
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شق  صبی بودم.من با ع ستم.ع ش سن  ن خندید.بزها هم به بف بف افتادند.روی 
ند.هیچی او رو  یه شممعر برام خو ندمب ولی زد توی ذوقم. مام براو خو ت
نفهمیدم اال جمله ی آخرو که گفت نرت ب*و*ِس دخترو نرت زعفرونه آی 

 نرت زعفرونه.شعرو لری بود.
 راومد.فکر کنم از دلتون د-
 نییر.-
 خب من قصدی نداشتم.حقیقت رو گفتم.-

 برگشتم سمتب و گفتم:خوبه منم بزنم توی ذوقت و بگم صدات زشته؟
 خندید و گفت:خودتون هم می دونید صدام قشنگه.

وای خدا این دختر منو می کشمه.خب درسمته صمداو قشمن  بود ولی خوب 
 صدای من هم قشن  بود!بی انصاز.

 لطفا قهر نباشید.-
 حاال نرت ب*و*ستون نرت زعفرونه؟-

 خندید و گفت:حتما هست دیگه.
به سمتب رفتم و محکم ل*ب*و رو ب*و*سیدم و پیشونیم رو روی پیشونی 

 او گذاشتم و گفتم:هست؟
 هست.-

ب*غ*لب گرفتم.بزها و گوسممفند ها بف بف و مف مف می کردند.حتی سممگه هم 
ما همین بف  بف و واق واق بود.گفت:آدم واق واق می کردند.آهن  الیت بین 

 دوست داشتنی ای هستید.
 خب یه کالم بگو دوست دارم.-
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 آدم دروغ گویی نیستم.-
 یه نیشگون ازو گرفتم و گفتم:اینطوریاس؟

 نه اونطوریاس!-
 دختر فاز شوخی کردنت گل کرده؟بگذر!-

 خندید که خندیدم.گوشیم رو بیرون کشیدم و گفتم:بیا عکس بگیریم.
فی گرفتیم و من با همه ی گله عکس گرفتم.ر مموان همب انقدر عکس سممل

شتم  شی رو گذا شون رو تلییر می داد.جای مونوپاد واقعا خالی بود.گو چیدمان
 روی تایمر و گذاشتمب روی سن  و خودمم رفتم پیب ر وان و گله

شد.کلی عکس گرفتیم.همه هم  ر وان رو نرم ب*غ*ل گرفتم و عکس گرفته 
.اون چزند روغن عجب قوتی داشممت.اصممال نسممت می گرفتن.حتی سممگه!

گرسنه ام نشد.برگشتیم.نسبتا غروب بود.من رفتم حموم که بعد من هم ر وان 
رفت.به اصرار من یه آستین کوتاه سفید پوشید و روسری هم نلوشید.یه پارچه 

 ی سفید رو پهن کرد توی هال که گفتم:چیه؟
 فه بلوشونم.شهین خانم برام تشد دوخته.حاال می خوام بهب ملح-

 یه تشد از توی حیاس آورد.خواستم کمکب کنم که گفت:نه.
شد رو  سنجاق زدم.ت شد.منم کمکب  شوندن  شلول ملحفه پو سنجاق م با 

 شب انداختیم و روو خوابیدم. چقدر نرم بود.قربونت شهین خانم!
*** 

 ر وان؟-
 بله؟-
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 چقدره این جائیم؟-
 مقدمه چینی می کنین برای برگشتن؟-
 د منو جمف خطاب نکنی!قرار بو-
 خب مقدمه چینی می کنی برای برگشتن؟-
من تو و این روسممتا رو دوسمممت دارم.تو رو،سممگت رو،گله ات رو،بزهای -

که  های محلی ای  غذا تت، ندشمممت رو،خروس منفورت رو،مرغ بی تربی چ
درست می کنی،تشکی رو که روو می خوابیم،خونه رو،صبخ تمیز اینجا رو، 

ننده اینجا رو،بوی گل های توی باغچه ات،مزه ی طلود و غروب مدهوو ک
تمموت،گممرمممای ایممنممجمما رو،رحمممممت عمملممی و همماشمممم خممان و خممانممواده 

 هاشون،پدرومادرت،مردم رو!.همه چی رو دوست دارم.از همه بیشتر تو رو!
خندید.خیلی می خندید.لبینداو همه شممیرین بود ولی به قول خودو وقتی 

شد گاهی خیلی بد جا می خندید.در حد  دحال!.ولی همون  با من تنها می 
  دحال هاو هم دوست داشتنی بود.

مطم ن باو هم من تو رو دوسممت دارم هم تمام مردم روسممتا...می بینی؟به -
حرفم رسیدی؟همچین مردم متمدن و مهربونی جاشون توی اوجه!.ارزششون 

 باالتر از اینه که با بی عقلی چند نفر جوک سال بشن!
ه کردم و گفتم:متعصب من،آره حق با توئه!.جای این دستم رو دور کمرو حلق

 مردم توی اوجه!
 سگه اومد و واق واق کرد.ر وان گفت:چی بِیه؟)چی شده؟(

دمب رو تکون داد.ر مموان رو محکم تر ب*غ*ل گرفتم و گفتم:حس می کنم 
 هر لحاه این سگه من رو می کشه!
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 خندید و گفت:هر مردی احتیاج به یه رقیب عشقی داره!
 اخم و حرص گفتم:همینم مونده س  محله رقیبم بشه! با

یه زبون بهب درآوردم.ر ممموان بی پروا  نتونسمممتم خودم رو کنترل کنم و 
 خندید.خودمم خنده ام گرفت.

 ر وان حلقه ی دستهام رو باز کرد و گفت:من برم شیر بدوشم.
شتناکی کرد.دنبال ر وان رفتم  سگه رفتم.اونم هاپ هاپ وح شم غره به  یه چ

 تو طویله ولی دم در موندم.
می دونی زندگی توی تهران سممیت بود برام؛خیلی!.یه سممال تموم پام رو از -

خونه بیرون نذاشممتم.وای چی بگم بهت از ماه رمضممان اون سممال؟جونم به 
ل*ب*م رسممید.خیلی منتار موندم ولی هیچکدومشممون برای سممحری بیدار 

شد و تمام.م سه روزو رویاخانم بیدار  شدن.فق   ن نمی فهمم اینا چه دینی ن
شکالت خودو رو داره،ممکن  شتند؟؟.این به من رب  نداره چون هر کی م دا
به دسممتور دکتر بوده باشممه که بعید می دونم.خالصممه،روزهای بدی رو سممر 
یه گوشممی هم  یاسمممت!حتی  های دن هایی بزرگترین درد کردم.بی محبتی و تن

زود هم رفت،برای همیشممه  نداشممتم زن  بزنم.فق  یه روز دایی مامان اومد و
تاق  یه ا مان.اون هیچی! توی  یدم رفتن کر یه شممن فت!چون دیروز از آسمم ر
بودم،خفه!.اصال جای نفس کشیدن نداشت.تنها چیزی که خوب بود پنجره ی 
بزرگب بود که من بیشممتر سمماعات رو از پنجره به بیرون نگاه می کردم.ویوی 

ی!.البته یه خونه بود رو به روم جالبی هم نبود.نه خبری از طبیعت بود نه چیز
ستم  شت.از پنجره به اون خونه ی بزرا)خونه ر که عالی بود.باغ و همه چیز دا
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پور( نگاه می کردم.تقریبا هر روز یه پسر می اومد خونه اشون و با یه پسر دیگه 
می رفتن بیرون)آندره و امیررایا(.یه خانم نسممبتا میان سممالی هم بود که مدام به 

های من بوده!.. یه پیرمر جه گیری  نا نتی حاال ای باغ.. د ُغر می زد در مورد 
شون رو  شت..البته یه کتابیونه هم توی اتاقم بود که پر از کتاب بود.همه ا گذ
تاشممون رو که انگلیسممی بودن و در مورد دندون بودن.بقیه  به جز ده  خوندم 

های فارسممی بودند.رمان،داسممتانی،سممیاسممت و باز هم دندون.کتاب بیماری 
سمت ها رو نفهمیدم ولی همون  سته خیلی ق سی رو خوندم.در دندون و ارتودن
قسمممت هایی که خوندم خیلی به دردم خورد.جوری که هر روز مسممواک می 
زدم.!.کتاب های دیگه هم رمان بودن اکثرا که مال رویا خانم بودند.چون روی 

ست همه اشمون نوشمته شمده بود تقدیم به رویا..بین اونا رمان یاسمم ین رو دو
 داشتم!.

همه چیز عالی نبود.خیلی شممبا از دل درد نمی تونسممتم بیوابم.فق  همون یه 
شممب که خیلی درد داشممتم و نمی تونسممتم نفس بکشممم مجبور شممدم جیغ 
بکشم.رویاخانم فکر می کرد آسم دارم...خب شاید هم داشته باشم ولی بعید 

سی سلری تنف نبود.یه لیوان آب هم  می دونم.همون لحاه همچین هم نیاز به ا
می تونسمممت آرومم کنه. چی بگم از اون روزهایی که آقا ارمیا دیر می اومد و 
یاخانم نیب و کنایه می زد.حق داشممت.من زندگی او رو بهم زده بودم.یه  رو
ست من رو زد.تا یه هفته  صی،اومد و تا تون صبانی بود و حر شدیدًا ع شب که 

سنگ ست  سیت جای کتد هاو درد می کرد،چه د شت.روزهای  ینی هم دا
توی تهران تمومی نداشتند تا روزی که آقا ارمیا گفت بریم روستات.اون لحاه 
حس می کردم خوشبیت ترین آدم دنیام.هر چقدر هم خوشحال باشم باز هم 
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احسمماس ا*ن*ا*ه دارم؛من زندگی اشممون رو بهم زدم.رویاخانم حق داشممت 
 من رو تا پای مرا بزنه!

 ب می ده؟کی این حق رو به-
 برگشت سمتم.با اخم ادامه دادم:چرا بهم نگفتی رویا زدت؟

 حق داشتند.-
 کی میگه حق داشته؟-

 نگاهم کرد و گفت:من زندگی اتون رو بهم زدم.
که همچین احسممماس - ته  هت گف یا چی  ب ته بود!رو ندگی من بهم ریی ز

 ا*ن*ا*ه می کنی؟!
 هیچی!-

 می کرد:ر وان!آدرنالین خونم زده بود باال.شقیقه ام درد 
گفتن شما  یعنی تو رو خیلی دوست دارن و من زندگی عاشقونه اتون رو بهم -

 زدم!
داد کشیدم:برای خودو گفته!.اون منو دوست داشت،هیک زندگی عاشقونه ای 
یا نبود.دو هفته قبل از اینکه تو بیای من تصمممیم گرفتم بعد از یه  بین من و رو

شم.من و رویا دو شتیم. تو اومدی  سال باهاو خوب با هفته زندگی خوبی دا
با  ندگی روی هوام رو  ولی چیزی رو بهم نزدی!.تو نبودی من مجبور بودم ز
شد و تردید با رویا بسازم. رویا خیلی هم دختر خوبی بود ولی تو خیلی چیز 
ندگی  بدون هیک ز یه کالم  بدونی!.فق   که نمی خواد هم  ها رو نمی دونی 

شقونه ای بین من و روی شتم.نه که بگم عا ا نبوده.من هنوز هم باهاو رابطه ندا
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تحرید کننده نبود نه خیر!.من نمی تونستم باهاو رابطه داشته باشم.یه چیزی 
شق تو  شکم به رویا بود.اینکه من عا سنگینی می کرد که دلیلب هم  روی دلم 
سه ی داغ  شق خودت و نجابتت هیک دخلی به تو نداره.الزم نکرده کا شدم،عا

آو بشی و احساس ا*ن*ا*ه کنی!.کسی که باید احساس ا*ن*ا*ه کنه  تر از
 منم که مادربزرا تو رو زیر گرفتم.

ید  با باال برد:این حرز رو نگین.اگه من ن یه کم  بار  صمممداو رو  برای اولین 
احسمماس ا*ن*ا*ه کنم تو هم نباید احسمماس ا*ن*ا*ه کنی!.فرخنده بانو از 

گه می خواسممت زنده بمونه می ذاشممت قبل می دونسممت که مییواد بمیره و ا
عملب کنن. آره من فکر می کردم تو یه قاتلی و مجرمی!.ولی فرخنده بانو برای 
اولین بار با دسممتهای لرزون بیمارو من رو زد و گفت این حرز رو نزنم.خب 
شد!.من نمی تونم دیگه اون روز رو بیاطر بیارم  صر نبودی!.تموم  آره تو که مق

 اد بیاری،هیک وقت!تو هم نباید به ی
 یعنی تو من رو به چشم قاتل مادربزرگت نمی بینی!-

 محکم نگاهم کرد و گفت:نییر!
 پس چی؟من کیم برات؟چه جوری اومدم تو زندگیت؟ها؟-
تو شوهر منی!.تو شوهر منی که فرخنده بانو گفت با این مرد ازدواج کن چون -

مادربزرگم رو گوو دا جه!.من حرز  دم همین!.االن هم خیرو تو این ازدوا
 شوهرم رو به رومه!

 گاوه ماما کرد.صدای حیوون ها همیشه موزید الیت بین ما بود و پارازیت!
 نشست.بح  رو ماهرانه عوض کرد:هنوز هم نمی تونی دست به گاو بزنی؟

 نوچ.-
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 ناراحت نشیا ولی لوسی یه خورده.-
شم هام از فرس تعجب باز مونده بود.این دیگه کی بود؟!.گف  تم:ر وان دقتچ

 کردی با زبان نرم کلی به من حرز می زنی؟خدایی این یه مورد رو نیستم!
 خب این حرکات واقعا لوسه..-
 لوسم چندشم میشه دست بزنم به گاو؟-
 البته!-

 با حرص گفتم:خب برو کنار تا شیر بدوشم.
 سطل پر رو برداشت و یه سطل دیگه گذاشت و گفت:نمیتونی حرفی نیست!

 ید به این بشر ثابت کنم لوس نیستم.گفت:خب پستونب رو بگیر.نشستم.با
ندی می  چه بوی گ فت چون داشممتم عق می زدم.َاه  یدم چی می گ نشممن

 دن!..ر وان خندید و گفت:من لوسم.
ستونب رو بگیرم.گاوه بلند ماما کرد.ر وان  شم غره رفتم.کمکم کرد تا پ یه چ

 سریف گفت:انقدر سفت نگیرید.
شد.َاه!عجب یه کم نرم تر گرف شیده  شلوار خودم و ر وان پا شیر به  تم ولی 

 غلطی کردما..
 ر وان این چرا اینجوریه؟-
 بگیریدو سمت سطل نه من!-

یه هورا کشیدم وقتی به سطل پر از شیرنگاه کردم.دلم می خواست جیغ بکشم 
مثل دخترا.حتی وقتی مدرک فارغ التحصمیلی دندون پزشمکی ام هم اومده بود 

 نکرده بودم.بلند شدم.گفتم:وای ر وان می بینی؟!انقدر ذوق 
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شکر یکی دو  ستم تو اون لحاه گاوه رو هم ب*غ*ل کنم.برای ت خندید.می تون
 تا زدم روو.ولی مثل اینکه خیلی محکم زدم چون یه لگد پروند.

 نگاه مات من به مایف سفید رییته شده روی زمین موند.
ص درار ر مموان و پوزخند گاو نر حیرت من،ماما گاو ماده،خنده ی بلند و حر

 به من یه سمت،دهن کجی شیر رییته شده روی زمین هم یه ور!
*** 

شم و مادر و پدر ر وان و فرشید و فریدون  امروز قرار بود با رحمت علی و ها
 بریم بادامد و خوو بگذرونیم. 

ر مموان همون اول از همه قول گرفته بود که به زور هم شممده فارسممی حرز 
یه تی شرت سبزکاهویی پوشیده بودم و شلوار پومای مشکی!.ر وان  بزنن.من

هم مانتوی کرم رنگی با شمملوار مشممکی پوشممیده بود.یه شممال کرم هم سممرو 
شت و اینا  ساده بود ولی بهب می اومد.قرار بود ما برنج ببریم.گو بود.مانتوو 

ه برو بقیه می بردن.یه قابلمه ی بزرا برنج درسممت کرده بود.خودم و خودو 
 سیتی بلندو کردیم و با خداحافای از جماعت حیوون 

رفتیم.وای خدا دلم برای ماشینم تن  شده بود.نشستم که ر وان هم در حیاس 
شم همراه ما بیاد  ست.قرار بود ها ش رو باز کرد و من رفتم بیرون. خودو هم ن
یدو و  بار سممف کان  که پی مت علی هم  مدن.رح ید او با فرشمم ولی آخرو 

شیان مادروپدرر وا سمند فریدون.هوا عالی بود.همه چیزعالی بود.از وا ن با 
تا بادامد مسیر زیادی نبود.جاده او هم که قشن  بود.یه قسمت فرشید کنار 
زد.همه امون کنار زدیم.پیاده شممد و یه چیزی به باباو گفت و حرکت کردن.یه 

نسبتا  یربف بعد وارد یه فرعی شدن و بعد یه طبیعت واقعا بکر و عالی!.چشمه 
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بزرگی اونجا بود و اطرافب زمین سممبز.دوتا درخت کنار هم یه سممایه ی بزرا 
 ایجاد کرده بودند.

 تا حاال اومدی؟-
 یه بار با فرشید.-

همه پیاده شممدیم و به کمد هم وسممایل رو پیاده کردیم.ر مموان رفت سمممت 
خانم ها و من کمد حمید و فرشممید و فریدون رفتم تا هیزم بیاریم.چوب های 

 خشد رو جمف می کردیم.حمید گفت:شما خیلی کم حرز می زنین.
 نگاهب کردم و گفتم:کالس چندمی حمید؟

 پنجم.-
 درست چطوره؟-

 فرشید گفت:تنبل کالسه!
 حمید سریف گفت:دروغ میگه.

 فرشید گفت:من دبیرتم میگم تنبلی بگو آره.
 متعجب گفتم:معلمی فرشید؟!

 معلم این بزغاله ام.-
چه ای کرد.به دبیرو که نمی تونسممت چیزی بگه!.خندیدم.با حمید دندون قرو

یه عالمه هیزم برگشتیم. هاشم و رحمت علی آتیب درست کردند.فرشید برای 
 دخترا تاب بست.وای من دلم تاب می خواست!)خجالت(

 نشستم کنار رحمت علی و هاشم.بابای ر وان گفت:چه خبر آقا ارمیا؟
 به زحمت افتادین.سالمتی..دستتون درد نکنه.حسابی -
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این مدت حس می کنم مودب تر شممدم.)بابا مودب!(.رحمت علی گفت:چه 
 زحمتی؟!

 فریدون نشست و گفت:کارت چیه؟!
 دندون پزشکم.-

ضاء  شد رو از نزدید ندیدم.ام شید و گفت:تا حاال یه دندون پز شید هو ک فر
 می دی؟!

 همه به شوخی او خندیدیم که فریدون گفت:کسب و کار چطوره؟!
 خوبه.فعال یه چند هفته ای میشه کار و بار تعطیله.-

 بابای ر وان گفت:ان شاء الله دفعه ی بعد با خانواده تشریف بیارید.
 چشم هر وقت اومدن ایران حتما میایم.-

 متعجب پرسید:بیان ایران؟مگه کجان؟
 فرشید با خنده گفت:نگو بچه خارجی هستی!

ست و دو- صلتا ایرانی ام.ولی تا بی سالگی بریتانیا بودم.مادروپدرم اونجا  نه ا
 بودند.

 فریدون پرسید:از کی رفتن؟!
 دروغ نداریم.گفتم:وقتی شاه فرار کرد.

 بابای ر وان شکاک پرسید:چرا رفتن اونوقت؟!
چه عکس العملی  کار می کنن؟ مدافف شممماه بوده چی  بام  با گه بفهمن  نا ا ای

 خواهند داشت؟!
رو نابسممامان دیدند رفتند بریتانیا.البته قبال بابام و مامانم وقتی و ممف جامعه -

 می خواستند برن.
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اووو،!.خب دروغ نگفتم فق  همه ی حقیقت رو نگفتم.سممری تکون دادند و 
ست.مونده بودم منقل  شتها آماده ا صدا زد که گو شد.زن فریدون  بح  عوض 
کجاست که فریدون سیخ ها رو روی آتیشی که درست کرده بودیم چید.ُاه چه 

ح یال با فت.بیی که صممورتم آتیب گر باد زدم  یه کم  به اصممرار  ال.منم 
شید و  سفره چیدند.زن فر شدم.دخترهای رحمت علی همراه حمید و ر وان 
شد و من و ر وان کنار  سفره چیده  شیدند. شتند برنج می ک فریدون و بقیه دا
هم نشستیم.رحمت علی تا نگاهب به من افتاد خندید.می دونستم به چی می 

 خنده!.
 ارمیا الزم نیست انقدر معذب باشی!.راحت غذا بیور!-

ستم که گفتم:نه رحمت علی خان.من کال همینجوری  ر وان یه چنگال داد د
 غذا می خورم.معذب هم نیستم.

فت کالس  یا هم بهم گ غذا خوردنم اینجور بود.حتی رو مدل  خب من 
اکالس نذار..بعدو که فهمید کال مدل غذا خوردنم اینجوریه گفت خیلی ب

به دسمممت من دادن.من  غذا می خوری.سممینی ای که گوشمممت توو بود رو 
 برداشتم و گفتم:ر وان می خوای؟

 یه بال برداشت و گفت:مرسی.
سینی رو دادم دست فرشید.تا حاال مرغ اینجوری نیورده بودم.توی رستوران و 
 خونه ی سممینا و رامین که خورده بودم اینجوری نبودند.این مدل بیشممتر مزه ی

مرغ می داد.برنجی که ر وان درست کرده بود عالی بود.گوجه هم بود ولی به 
سفره بود که برای  شابه هم روی  سه تا نو شمزه تر بود. نار من بدون گوجه خو
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اینکه خند باشممه گذاشممته بودیمشممون توی چشمممه.فریدون برای من نوشممابه 
 رییت و گفت:بفرمائید آقا ارمیا.

 تتون درد نکنه من نوشابه نمی خورم.سرم رو بلند کردم و گفتم:دس
 متعجب گفت:نمی خوری؟

 نوشابه اصال برای دندون خوب نیست.من نمی خورم.-
همه ریز ریز خندیدند.ر مموان زیر لب یه لوس گفت که اون لحاه دوسممت 
شکنم.البته خیلی آروم گفت ولی به نارم گفت لوس.لوس  شتم گردنب رو ب دا

مف کردند و ارز ها رو توی چشمممه خودشممه.غذا خوب بود....سممفره رو ج
شممسممتند.حمید هم گوشممی من رو گرفته بود و بازی می کرد.همب یه بازی 
داشممت و اونم به نارم انقدر که حمید بهب ذوق می کرد،باحال نبود!.فرشممید 

 گفت:زندگی سیت نبود تنهایی؟!
همچین هم تنها نبودم.دو تا دوسممت داشممتم به اسممم های سممینا و رامتین که -

کمد کردند ولی تنهایی زیاد اذیتم نمی کرد.صممبخ سمماعت هفت می  خیلی
 رفتم بیرون و دوازده برمی گشتم.وقتی می موند احساس تنهایی کنم؟!

سری تکون داد که فریدون گفت:ماشالله این دندون پزشکها همیشه نونشون تو 
 روغنه!

عرض  لبیندی زدم که حمید گوشممی ام رو بهم داد.روناک  بود.بلند شممدم و با
 پوزو رفتم.

 بله؟!-
 سالم بر مارکوپولو!.چطوری؟-
 سالم روناک خوبی؟سینا خوبه؟-
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 احوال دوردونه ی مامان و بابا رو نلرسی یه وقت!-
 بی تفاوت گفتم:احواالت تینا ربطی به من نداره!

 با جیغ گفت:دلت میاد ارمیا؟خدا لعنتت کنه بی احساس!
 دم می دونستم.زن  زدی بهم بگی بی احساسم؟!.مرسی خو-
سافرتیه - سافرت کاری!.این دیگه چه م نه نه!.واال از رویا پرسیدم گفت رفتی م

 که ید ماه و ید هفته طول کشیده؟
 شکاک پرسیدم:رویا کنارته؟

 نه!-
 اگه نیست تو از کجا انقدر آمار رو دقیق داری؟-
سیدم گفت - شب پر ستی پری سیدم گفت نی ستی.یه ماه پیب پر رویا گفت نی

 طول کشیده..کجایی کلد؟ هر چقدر زن  می زدم در دسترس نبودی! کارو
ته بهب بگو خودو - نار یا ک گه رو ن  می زنم.ا هت ز عد ب کار دارم.ب فعال 

 گوشی داره.کاری نداری؟
نه عزیزم.فق  یه چیزی،به هر حال ازت بزرگترم و تجربه ام بیشممتره!.درسممت -

 هدار.نیست زنت این همه مدت توی خونه تنها باشه.خدانگ
هایی رو بهب  به  چه تجر ماه بزرا تر بودن  یه  قطف کرد.من نمی دونم این 
ا مممافه کرده؟!.بی خیال برگشممتم دیدم همه بلند شمممدن و دارن سممن  می 

 چینن.متعجب گفتم:چه خبره؟
 فرشید گفت:دارِپلو)دارپالن(می خوایم بازی کنیم.میای؟

 چی هست حاال؟-
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سن  بزرا رو با  فریدون به جاو جواب داد:دو تا تیم می سه تا  شیم.هر تیم 
سه تا  سن  های دیگه بزنه و اون  صله می چینه.خب،حاال تیم مقابل باید با  فا
شه.فعال ما  سنگها رو بندازه برنده می سن  بزرا رو بندازه.هر تیمی که زودتر 
پنج تا سممن  گذاشممتیم و هر تیمی هم سممه بار می تونه بزنه.اینجوریه..بازی 

 سابی هم خوو می گذره.حاال میای؟!محلی معروفیه. ح
 آره.-

عجب اسمی هم داشت،دارِپلو!.ولی حتما خوو می گذره دیگه!.من و رحمت 
علی و فرشممید یه تیم و هاشممم و بابای ر مموان و فریدون هم یه تیم.به افتیار 
یه  چه محکم! مت علی زد.  ما اول شممرود کرد.اول رح مهمون بودن من،تیم 

 ی سن  نیوفتاد.فرشید به من گفت:برو.گوسه از سن  محکم شکست ول
سممن  رو توی دسممتم تکون دادم.سممن  اولی رو می زنم.سممن  رو محکم به 

 سمتب پرتاب کردم که از سمت راستب رد شد.َای لعنتی!.
 فرشید به فریدون گفت:شوم میهمون تو)شام مهمون تو(

 فریدون گفت:بزن جیجه)بزن جوجه(
ین سممن  رو زد.وقتی یکی می زدی می فرشممید زد و در کمال ناباوری من اول

تونسممتی یه بار دیگه هم بزنی. بعدی رو زد و سممنگی که رحمت علی بهب 
 ممربه زده بود رو انداخت.فریدون زیاد تعجب نکرده بود ولی دهن هاشممم 
سرویس شده بود.بعدی رو به سنگی نزد.نوبت اونا شد.اول پدر ر وان زد که 

ید از سممنگ که  هاشممم زد  عدی رو  ها رو محکم تکون داد ولی نشمممد.ب
نیوفتاد.ر وان و بقیه ی خانمها جز مادر ر وان و زن رحمت علی و زن هاشم 
باره  تاد هوا و دو ن  رو فرسمم گاهی بهشممون کرد.سمم یه ن یدون  ند.فر مد او
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گرفتب.بعد محکم زدو که سممن  چهارمی رو از هم پوکوند.بعدی هم زد به 
شید کردم.اونم  به من نگاه کرد و با لب و دهن گفت اولی که افتاد.یه نگاه به فر

بیییال.همه برای فریدون دست می زدند.نگاهم به ر وان افتاد.باید خودم رو 
 به این دختر نشون بدم.!.بله،بایممممممد.

شون  شید بود.نزد.من باید خودمو ن رحمت علی زد که باز هم نیورد.نوبت فر
کم سمت سن  بدم.سن  رو برداشتم.یه حرکت نمایشی زدم و سن  رو مح

زدم.سممن  دوم رو زدم ولی هیچی نشمممد!.خنده ی ر مموان روی میم خ  
 انداخت.َاه لعنتی!.

بعدی بابای ر وان سن  رو زد.سن  رو انداخت.هاشم نزد.فریدون دومی رو 
یه نفس از سممر آسممودگی  نده بود،سممومی!.اونو نزد. هم زد.فق  یکی مو

دخترهاو براو کشممیدم.رحمت علی زد که یکی از سممن  ها رو انداخت.
دسممت زدند و هورا کشممیدند.فرشممید هم یکی رو زد.این دور اگه نمی زدمب 
حتما اونا می بردند.. یه نگاه به ر مموان کردم.محکم زدم سمممت سممن .همه 

 دست زدند ولی بر خالز نار همه سن  فق  لبه او پرید نیوفتاد. 
دون با اولین یال.فریناباورانه یه نگاه به سن  کردم.َاه لعنتی!!!..فرشید گفت بیی

حرکت سممن  رو زد و دسممت و هورایی که براو کشممیدن ملزم رو متالشممی 
بازی ببازم و حاال هم جلوی ر مموان کنف  یه  کرد.همیشمممه متنفر بودم توی 

 شدم.خب بگو پاسور بیارید تا همه اتون رو بلوکونم.تیمشون خوشحال بود.
 آروم به فرشید گفتم:شما پاسور بازی نمی کنین؟

 هم کرد و گفت:تو بازی می کنی؟نگا
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 یه بادی به غبلبه انداختم و گفتم:اوهوم.من استاد پاسوربازی ام.
شون بازی نمی کنن  ستادی!.هیچکدوم سی نگو ا شونه ام و گفت:به ک زد روی 

 و از جماعت پاسور باز هم خوششون نمیاد.
 متعجب گفتم:چطور؟

 رامه.تو دین قمار حرامه.خیلی ها هم معتقدن این بازی ح-
شدم.حاال  شد که هیک  ایف هم  شون بدم،ن ستم خودی ن حاال یه جا من خوا
خوبه بلند نگفتم. با ر مموان رفتیم سمممت چشمممه.یه لیوان چای بهم داد که با 

 آتیب درست کرده بودند.گفتم:اینجا خیلی خوبه.
ستب نیومده.خودو هم به فرشید - ستاد دارپلوئه.تا حاال کسی رو د فریدون ا

 بود.یاد داده 
 خب که چی؟-

 نشست روی سنگی و گفت:گفتم زیاد حرص نیوری که باختی!
متعجب و بدُخلق نگاهب کردم ولی اون به چشمممه نگاه می کرد.لعنت بهت 

 ر وان که باید بزنی تو برجکم.
اصممال هم حرص نیوردم.بازی گروهی بود.تازه من اولین بارم بود بازی می -

 کردم.
شلوارو رو باال داد و پاو رو توی  سری تکون داد و من هم کنارو ستم. ش ن

آب گذاشمممت.منم همین کار رو کردم.آرامشممی که توی وجودم پیچید انکار 
نشممدنی بود.یه سممن  توی آب نارم رو جلب کرد.دسممتم رو بردم توی آب و 
بیرونب کشممیدم.سممنگه سممفید سممفید و براق بود.گذاشممتمب توی جیبم.حتما 

 بدمب برام گردنبند بسازن.
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 اب بازی؟!بریم ت-
 باشه.-

پام رو بیرون کشیدم و کفب دملایی مشکی ام رو از روی سن  برداشتم.رفتیم 
هل می داد و زهرا هم جیغ می  به داشمممت زهرا رو محکم  تاب.رودا مت  سمم
گه جیغ  تاب رو متوقف کرد و زهرا هم دی به  مدن من رودا با او ید. کشمم

 بمونن ولینکشممید.آخی،خجالت می کشممن!.اونا رفتند.البته ر مموان گفت 
 رفتن.خودو نشست و گفت:هل نمیدی؟

 شونه ام رو باال انداختم و گفتم:نوکرتم؟!
 مالوم نگاهم کرد و گفت:خواهب می کنم.

 بقیه ی چای ام رو خوردم و گفتم:نوچ،باس باج بدی!
 متعجب گفت:چی؟!

 فعال چیزی توی ذهنم نیست.بعدا باج می گیرم.قبول؟-
 شه.با اینکه ِاند نامردیه ولی با-

سب  سروی سرو.این یکی رو باید  شت  شتم و رفتم پ لیوان رو روی زمین گذا
کنم.اول آروم هلب دادم که شممکایت کرد.محکم و محکم تر هلب دادم که 

 فرشید گفت:ارمیا خواهرم رو نکب!
 خواهرو جیغ کشید و گفت:ارمیا بزارم زمین.

 عمرا.عمرا.-
چیزی که می ترسممه  فریدون خندید و گفت:ر مموان از تاب می ترسممه.تنها

 همینه.
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 گل از گلم شکفت.گفتم:مرسی فریدون جان.نقطه  عف دیگه ای نداره؟
 ر وان جیغ کشید:فریدون بگی دیگه خواهرت نمی شم.
 فریدون بلند خندید و گفت:تهدیدهای بچگانه می کنی؟!

 بابای ر وان گفت:دخترم رو اذیت نکنین.
 مصرانه گفتم:فریدون بگو!

 .جان تو نمی دونم-
 فرشید تو نمی دونی؟-
 از دندون پزشد می ترسه.-

 برگشتم سمتب.تاب تقریبا متوقف شده بود.گفتم:جدی؟
یه چشممم غره به فرشممید رفت.رفتم سمممتب و دسممتهام رو باز کردم و گفتم:من 

 دندون پزشکم مییورمت ر وان... یوها ها ها...
 همه خندیدند.ر وان گفت:دروغ میگه..

ه که بود وقتی می خواسممتیم دندون های شممیریب رو فریدون با خنده گفت:بچ
بکشممیم جیغ می کشممید و نمی ذاشمممت.شمممب که می خوابید دندون ها رو 
سته...خیلی به پاو افتادیم ترمیمب  شک درمیاوردیم.تازه یه دندون هم داره که 

 کنه ولی نذاشت.حا ر بود شب و روز درد بکشه ولی نره دکتر!
زه شمموهرت باید دندون پزشممد باشممه.کدوم خندیدم و گفتم:چه دنیاییه...تا

 دندونته؟
 فرشید:بمیره هم نشونت نمیده..فوبیای)ترس شدید(دندون پزشد داره.

 خندیدم و دوباره ِپِیب کردم.با اخم نگاهم کرد که گفتم:من لولوخرخره ام.
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خودو هم خنده او گرفت.نشممسممتیم و میوه خوردیم.دوباره بح  ها از سممر 
خواسممتیم بریم،من گفتم:ببیشممید ولی ممکنه با من  گرفته شممد تا زمانی که

 عکس یادگاری داشته باشید؟
همه سر تکون دادند.همه کنار درخت و چشمه وایسادن.گوشی رو روی ماشین 
اهرم کردم و رفتم سمممتشممون. تایمر داشممت.عکس گرفته شممد.با هر کدوم از 

تا تو دلب  خانواده ها هم جدا عکس گرفتیم.یه عکس هم دادیم حمید بگیره 
عقده نمونه و روز خوشمممون با پیشممنهاد ر*ق*ص لری فرشممید تکمیل شممد. 

 *رویا*
سوئیک رو محکم پرت کردم سمت کانتر که خورد به گلدون کریستال و طی یه 
حرکت هنری هزار تیکه شد. لعنت به همه!.لعنت به همه!!..در رو محکم بستم 

 و روی کاناپه ولو شدم.گوشیم زن  خورد.برداشتم.
 ها؟!-

 با صدای جیغ جیلوو گفت:کجا رفتی رویا؟پنج تا بیمار مونده..
 بیمارهای منن؟-
 نه مال دکتر رادمنشه.-

 با غیض گفتم:به جهنم!.بیمارهای رادمنب به من هیک ربطی ندارن.
 رویمم-

ندم.اصممال رادمنب خر  به رویی کوبو بل رو  به م گوشممی رو قطف کردم و 
او!.از خودو و زندگی ای که برام  کیه؟جهنم تو سممر خودو و عشممق دهاتی

سمماخته متنفرم.هه!.سممه روز کجا و دو ماه و سممه روز کجا؟لعنت به خوی بی 
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سباز بود که من رو  شلال یه ه*و* معرفت و ه*و*س باز و بی غیرتب!.آره،اون آ
 ول کرد یه آشلال تر از خودو رو برداشت آوار کرد رو سرم.ازت متنفرم ارمیا..

ره من رو تحقیر می کنه.چطور به خودو اجازه داده بود به لعنتی در هر حال دا
روناک همچین حرفی بزنه؟که چی؟خوبه اونجا نبودم وگرنه سممرویسممب می 

 کردم.لعنت به من و این عشق کوفتی!
شی که  شلال تو کی با سلی گیر کرد و خوردم زمین.آ شدم که پام به میز ع بلند 

افه کنم؟آشمملال!.حاال من بیاطرت انقدر حرصممی بشممم که چهار کیلو ا مم
 چطور وزنم رو کم کنم؟چی می گی رویا توی این هیری ویری؟

دوباره ولو شممدم روی کاناپه..عو ممی االن داره چه غلطی می کنه؟خب حتما 
داره به عیب و نوشممب می رسممه.. بعدو من احمق بیمارهای اون رو ویزیت 

 می کنم.!
پورشممه ی یه سمموسممول رو  انقدر داغونم که برای اولین بار یه الیی کشممیدم و

شد.تف تو  صد و پنج خودم چقدر داغون  سرویس کردم.حاال بماند که چهار
 صورتت کنن ارمیا.ازت متنفرم.!

سی و شب میلیون ناقابل روی دستم گذاشتم.تازه آخرو مردک بی لیاقت من 
صابم  شید می کنه!.این دیگه چه مدلب بود؟؟؟؟!..اع رو دعوت به یه میلد 

که می تونسممتم در آن واحد خودم و خونه رو آتیب  به حدی خ  خطی بود 
 بزنم.نه فازم دپ شده.

به امون خدا ول کنه و بره؟هه!می  ماه من رو  اون ارمیا چطوری تونسمممت دو 
 گفت فق  سه روزه موااب خودت 
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باو!.غم به دلم هجوم آورد.لعنتی!چطور تونسممت؟!چطوری؟اون دختر سممیاه 
و دو ماه تمام فراموو کنه؟هم من رو هم دهاتی انقدر ارزو داشممت که من ر

شکی بود؟این  شکی ک شد؟اون مهر و محبت هاو همه ک زندگی او رو.چی 
 زندگی بود که من داشتم؟این همه بدبیتی و سردرگمی؟لعنت بهت ارمیا..

لعنتی دلم براو تن  شممده بود.چشمممم خورد به پاکت سممیگار تزئینی توی 
ش سمتب رفتم که پام رفت روی  شتبوفه.به  ستم رو گذا ستال.د شه های کری م ی

سیگار  ستم فرو رفت. شه توی کف د شی روی کانتر که تعادلم رو حفظ کنم که 
رو با حرص برداشتم و رفتم روی کاناپه.شیشه ها رو بیرون کشیدم.حتی حس 
هم نداشممتم که جیغ بزنم.سممیگار رو با فندک توی کیفم روشممن کردم و الی 

سرم ک شتم.مقنعه رو از  شیدم و کب موم رو باز کردم.موهام که تا ل*ب*م گذا
 وس  کمرم می رسید رو تکون دادم.سیگار می کشیدم تا مثال بگم محکمم!

سب  ست بیاد.حتی ح سیگار به د شن کردن  ستحکامی که از رو لعنت به این ا
نبود به خودم نهیب بزنم که دندونلزشد سیگار نمی کشه!.چرا راه دور بریم یه 

گار نمی کشمممه!. گار نمی دختر سممی قل و محکم سممی عا یه آدم  چرا دور تر؟
 کشه!.ولی یه آدم ملرور سیگار می کشه،دود می کنه تا اشکب نچکه!

چشمهام رو بستم.کجایی ارمیا؟کجایی ببینی من دارم زجر می کشم و ذره ذره 
جا  نه برای همیشمممه اون نه اصممال نیواد برگرده.؟نک نابود می شممم؟!.نک

 نشناختم چون با توجه به شناختم بر می گشت. بمونه؟!.هه!.اون ارمیا رو اصال
 با توجه به شناختم بر می گشت!.بی غیرت بی شعور!
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فضممای خونه دودی شممده بود.خون ازم می رفت و کاناپه و پارکت رو به گند 
شلال چرا وقتی  شم.آ ستم نفس بک شیده بود.انقدر هوا دودی بود که نمی تون ک

سترس نبود؟ک شیب در د جا بود؟حتما توی این مدت اون من زن  می زدم گو
دختره ملزو رو شممسممت و شممو داده و عاشممقب کرده!ولی ارمیا که گفت من 

 عاشقب نمی شم.
همون ارمیا هم گفت سممه روزه بر می گردم ولی کو؟هه!نمی دونم چرا یه روز 
یاهام رو به هم  خوو به من نیومده؟توی اوج خوشممبیتی یه ا ممافه تمام رو

شبیت نبودی؟تو زد.وجدانم نهیب زد:تو خ شبیت نبودی؟تو با امیررایا خو و
 روزهای خوبی نداشتی وقتی تیرراس محبت بودی؟

من نمی خوام به امیررایا فکر کنم.من نمی خوام.من نمی تونم.دیگه حسممرتب 
شق ارمیا انقدر  سرت اون روزها رو ندارم؟!.ع رو نمی خورم.نمی دونم چرا ح

سعت پیدا کرده  سمی به نام امیررایا توی قل*ب*م محکم بود و و بود که روی ا
 و تمام خاطراتب سرپوو گذاشته بود!.عشق؟هه!

 چرا درد عشق باید انقدر سنگین باشه که لبیند رو ازم دریغ کنه؟
 لعنت به همه!

 من همون رویام.رویایی که به رویاو نرسید!
یایی که سممیگار می کشمممه و خون از دسمممت و پاو می چکه..هر لحاه  رو

بسممته تر میشممه.هر لحاه طاقتم داره کمتر میشممه و باالخره با چشمممهام داره 
 خاطرات لبیند ارمیا و روزهای خوشمون چشمام به هم رسیدند.

 *ارمیا*
 االن شدیدا دلم اون باجه رو می خواد.-
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 من به هیک احدی باج نمی دم.-
 محکم گرفتمب و گفتم:حتی به شوهرت؟

 ه.خندید و گفت:همیشه یه استثنائاتی وجود دار
ها و  مام درد باره تهی شمممدم از ت گذاشممتم و دو ل*ب*م رو روی ل*ب*و 
مشممکالت دنیا.تمام آرزوم این شممده بود که ر مموان یه کم رمانتید بشممه ولی 

 اصال نمی شد.
 دستهام رو دو طرز صورتب گذاشتم و گفتم:چی می گی خوشگل ارمیا؟

 زنی! می گم می خوام برم ِچرا تو دیگه نیا خسته می شی هی ُغر می-
 خیلی کلکی ر وان؛می دونستی؟-

 متعجب گفت:چی؟!
 فکر کردی نمی دونم امشب مهمونیه؟-

 متعجب تر گفت:مهمونی کجا؟
 مگه نمی گفتی مهمونی داریم توی پلدختر.-

 خندید و ازم جدا شد:نمی رم که.
 چرا؟-
 تو من رو می بری؟-
 البته که می برمت.اونجا فامیلی چیزی داری؟-
ست- سوب فق  همون دو ست و خاله مامانم.بقیه زیاد نزدید مح م که گفتم ه

سرو رفته حج و  سایه قبلی مونه.با هم سفره ی حج هم شن.مهمونی هم  نمی 
 حاال هم برگشته.
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 بیا ببرمت.پاشو االن بریم اصال.یه دست لباس هم می گیریم.خوبه؟-
 نه.من لباس دارم.-

گیرم.پاشممو.االن دسممتب رو کشممیدم و گفتم:ُغر نزن.می خوام برات لباس ب
 ساعت هفت صبحه.می ریم لباس می خریم و مهمونی رو هم می ریم.

 پس بزها چی؟-
 بده رحمت علی ببره ِچرا.-
 روم نمیشه.چقدر زحمتشون دادم؟!-
 خب پس بده حمید ببره.-
 باشه.-

سال دوم دبیرستان بود.لباس  شهین که  سر  ست حمید و پ گوسفند ها رو داد د
دیم و به سمت پلدختر به راه افتادیم.پیب رو روشن پوشید و سوار ماشین ش

 کردم.آهن  مورد عالقه ام پلی شد.
Another head hangs lowly 

Child is slowly taken 
And the violence causes silence 

Who are we mistaken? 
Then you see, it is not me it’s not my family 

In your head, in your head 
(Zombie-Cranberries) 

 متوجه شدی؟-
 خندید و گفت:تو بگو یه کلمه!.یه َفمیلی ازو فهمیدم.

 می خوای برات ترجمه کنم؟-
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 نه مرسی.-
شاید ارتفاعب چهار متر بود و  سیمانی خیلی کوچید دیدم که  ساختمون  یه 

 هیچی نداشت.متعجب گفتم:
 این چیه؟-

س لحه ها رو اینجا میفی نگاهب کرد و گفت:این مال زمان جنگه.مهمات و ا
 می کردند،رسیدیم.

سانها رو  سیدم:پا شدیم پر شهر که  سیده بودیم.وارد  نگاه کردم به جاده.بله،ر
 بلدی؟

 تقریبا.فعال برو سمت اول شهر.-
انقدر کوچید و خلوت بود که کمتر از پنج دقیقه رسیدیم اول شهر و من هم با 

و پیاده شد.خودمم ماشین  دیدن پاسان کنار زدم.ر وان چادرو رو مرتب کرد
رو خاموو کردم و پیاده شممدم.وای خدا اینجا جهنمه؟چقدر گرمه!.با ر مموان 
وارد پاسان شدیم.رفتیم داخل و از همون پاسان اول شرود به گشتن کردیم و در 
سانهای  سیدیم.پا سان از طبقه ی دوم به نتیجه ی مطلوبی ر آخر توی آخرین پا

 کجا؟!تهران کجا و پاسانهای اینجا 
شنهادو دادم.پوشیدو ولی چون -یه مانتوی کرم شیری دیدم که به ر وان پی

سممفید نبود خیلی بهب نیومد. برای یه لحاه از ذهنم خطور کرد به رویا خیلی 
میاد.یه سایز بزرا تر رو برای رویا برداشتم و برای ر وان هم یه مانتوی شید 

جا بیشممتر سمماده بودند تا فیروزه ای.البته شممید داریم تا شممید.مدل های این
سلیقه  شلوار آبی ییی هم به  شید!.ولی مهم این بود که به ر وان میومد.یه 
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شت و من  شن هم بردا شال رو شت.کال همب خودم نار دادم!.یه  ی من بردا
سید اون مانتو رو برای کی  ضول نبود و نمی پر شم میومد ف ساب کردم.خو ح

یم.کال متحولب کردم.از لوازم خریدی! یه کفب پاشممنه بلند هم براو برداشممت
آرایشی هم قد یه عروس وسیله گرفتیم. ر وان که می گفت نه ولی من دلم می 

 خواست مثل یه عروس همه چی بیره.چند دست لباس راحتی هم 
سبز شدیم.یه پیرهن بلند  سان خارج  نارم  طالیی دیدم.یعنی به-گرفتیم و از پا

سی بود که بین این همه لبا شیدم و شید ترین لبا ست ر وان رو ک س دیدم.د
 بردمب سمت ملازه.رو به خانم فروشنده گفتم:این مدل سایز این خانم.

 دختره متعجب گفت:ر وان؟!
 ر وان تا دختره رو دید لبیندی زد و گفت:مریم!

فارسمممی  ندشمممب  چ حن  ل با  تره  خ که د ند  کرد هم رب*و*سمممی  با 
 گفت:بفرمائید.چیزی می خواید؟

 سایز ر وان.کالفه گفتم:این پیرهن 
 سری تکون داد و گفت:تد سایزه ولی فکر کنم اندازه بشه.

 َاه!چندو َخز اینکه تا حاال با ر وان داشت لری حرز می زد!
 پالستید رو از دست ر وان گرفتم که رفت تو پرو.مریم گفت:همسرشی؟

 فو ولی کار درستی نیست خانم.-
 وان سمت پرو.ر یه چیزی گفت که حیف لری گفت وگرنه می کشتمب.رفتم

شم هاو و موهای بورو.تنها  صا چ صو در رو باز کرد.لباس بهب میومد می
شد در نار گرفت لباس دنباله  شکلب این بود که یه کم بلند بود که اونم می  م

 داره.گفت:خوبه؟
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 عالیه.عو ب کن تا بیرمب.-
ود بدر پرو رو بسممت.یه لحاه از ذهنم خطور کرد تو تن رویا که بلند تر و پر تر 

 چی می شد؟!.رو به خانمه گفتم: بازم دارید ازشون؟
 لب های رن زده او رو به هم مالید و گفت:آره.

 دو تا ازو بر می دارم.-
 از این مدل مشکی نقره ایب رو دارم.-

 چه بهتر:اشکال نداره.
شکی  شت و دختره با لباس م شیوان گذا ر وان بیرون اومد.لباس رو روی پی

 : اینم از این.نقره ای برگشت و گفت
 چقدر میشه؟-
 روی هم پونصد تومن.-

صد  می دونسمتم زر مفت می زنه!.خیلی زیاد می شمد سمیصمد تومن یا چهار
تومن می شدند روی هم.از لجب پونصد تومن رو گذاشتم روی پیشیوان که 

 دهنب باز موند و ر وان گفت:نمی خواد ارمیا.
ست ر وان رو گرفتم و رفتیم ب  یرون.زود گفتم:این دختره یپولب رو دادم و د

 چندو کی بود؟
 لب گزید و گفت:زشته میشونه.دوست دبیرستانم بود.

خریدها رو توی ماشممین گذاشممتم و سمماعت رو نگاه کردم.سمماعت دو اهر 
 بود.گفتم:رستورانب کجاست؟
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به پشممت سممرمون اشمماره کرد.رسممتوران آرمان.نشممسممتم و کولر رو روشممن 
ناهار خوشمزه یه کم توی ماشین موندیم و  کردم.روندم سمت رستوران.بعد یه

 من با دیدن طالفروشی به ر وان گفتم:پیاده شو.
رفتیم سمممت طالفروشممی.نسممبت به بقیه طالفروشممی شممید تری بود.پشممت 
سن حرز می  شت با یه خانم م شدم.ر وان هم دا ویترین به حلقه ها خیره 

ی کرد و گفت: زد.دو تا حلقه چشمم رو گرفتند.ر وان رو صدا زدم.خداحافا
 چی شده؟

 به حلقه ها اشاره کردم و گفتم:خوشگلن؟
 آره.چطور مگه؟-
 برای تو.حاال کدوم از اون دو تا قشن  تره؟-
 بیدا الزم نیست ارمیا.-

دسممتب رو کشممیدم و بردم داخل.بعد از سممالم علید با آقائه دو تا حلقه رو 
لیقه ی برامون آورد.ر مموان دو تا رو پوشممید. حرصممم می گرفت همب سمم

شن   شت ق سفیده که نگین دا منه.حتی یه کلمه هم نار نمی داد.به نارم طال 
تر بود.همون رو برداشممتیم.خودمو تیلیه ی مالی کرده بودم امروز.یه دور توی 

 خیابون زدیم و بعد رفتیم مهمونی.
*** 

 ر وان حا ری؟قبل طلود آفتاب بریم وگرنه خیلی گرم میشه.-
 باشه اومدم.-
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ست و من ش ست حمید و  ن ستم و قفل کردم.کلید رو دادم د هم در حیاس رو ب
ب*غ*لب کردم.به هزار زحمت براو یه ایکس باکس پیدا کرده بودم و خریده 

 بودم.بهب دادمب و گفتم:بیا حمید.
 شگفت زده گفت:این چیه؟

ایکس باکسه.بزار بقیه ی بچه ها هم باهاو بازی کنن ولی من میصوص تو -
 ظ.گرفتمب.خب خداحاف

نه او ذوق مرا  گا ید.از این ذوق بچ نه ام رو ب*و*سمم محکم گرفتم و گو
شدم.سوار ماشین شدم.داشتیم برمی گشتیم تهران.دو شب پیب ر وان گفت 
که چند وقت دیگه ماه رمضانه و اگه می خوایم بمونیم باید تا آخر ماه بمونیم تا 

سی نبود بگه ر وان من روزه می گیرم ص من بتونم روزه بگیرم.ک ه مگه!؟.خال
شون دندون های  دیروز با همه ی اهالی خداحافای کردم و برای جبران زحمات
با ماشممین دور زدم که تو  یه دور  همه رو چد آپ کردم.بچه ها رو هم بردم 
دلشون نمونه.روستا عالی بود.از اون خودبرتربینی ام کم شد.قوم شریف ُلر رو 

سم خدا رو به زند ضوی جدید به ا گی دائمی ام ا افه کردم.حاال شناختم و ع
 دیگه بیشتر دوست داشتم باهاو حرز بزنم. 

دیروز وقتی رفتیم با فرخنده بانو خداحافای کنیم ازو تشممکر کردم.من به این 
شم و رابطه ی اجتماعی ام  شنا  شتر آ شتم تا با مردم اطراز بی دو ماه احتیاج دا

با یه  حاال وقتی ر وانقوی تر بشه.تازه تونستم حسی به اسم غیرت رو بچشم.
مرد نامحرم حرز می زد معنی اینکه عصممبانی می شمممدم رو می فهمم.حاال 
معنی غیرت رو می فهمم. البته که کنار مردم غیور لر زندگی کردن،رسم دست 
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ستان،و بی غیرت  شی،توی خاک لر شد اونجا با غیرت رو یاد آدم می داد.می 
تم گل کنه ولی فهمیدم همین باشممی؟البته که ر مموان کاری نمی کرد که غیر

حس مالکیتی که بهب دارم اسمممب غیرته..این دو ماه عالی بود!.اعتراز می 
کنم دلم برای رحمت علی خیلی تن  میشممه.بین آدم های روسممتا به رحمت 
شتم. بزها رو باز دادیم رحمت  ستب دا شتر دو شتم.بی علی یه حس متفاوت دا

رو دادیم دسممت آسممیه خانم تا هر  علی و حیوون ها رو به هاشممم و کلید خونه
شکی رو که  شه.ت سر و روو بک ستی به  سر بزنه و یه د چند وقت یه بار بهب 
شلواری که ر وان دوخت رو با  شهین خانم داده بود رو همراه خودم آوردم. 
خاطراتب توی سمماکم گذاشممتم.همه چی عالی بود توی این مدت!هنوز نرفته 

.حق با ر وان بود.مردم اینجا توی اوجن دلم برای همه چی روستا تن  میشه!
 هرچند بقیه باور نکنن!

*** 
سیتی  شدم.ر وان هم به  سور  سان سیله وارد آ ستم و با هزار و شین رو ب در ما
سته  سور ب سان شد رو ب*غ*ل بگیره. لبیندی بهب زدم و در آ شت ت سعی دا

 شد.گفتم:خسته ای؟
ستت درد نکنه.این محبتت ر- سته ای که!.د شتر خ موو و تا عمر دارم فراتو بی

 نمی کنم ارمیا.
خواهب می کنم.برای خودمم عالی بود.همه چیز روستا عالی بود؛میصوصا -

 دختر چوپونب!
خندید که خندیدم.در آسانسور باز شد و پیاده شدم.آت دلم برای خونه ام تن  
شممده بود.امروز دوشممنبه بود و بعید می دونسممتم رویا خونه باشممه چون روز 
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شیدم و در رو  کاریب با سیتی کلید رو از جیبم بیرون ک شده بود.به  من یکی 
صحنه ی رو به  شدم ولی با دیدن  شد.خودمم وارد  باز کردم.اول ر وان وارد 
سمت رویایی رفتم  سایل رو روی زمین رها کردم و به  روم جون از تنم رفت. و

  وانکه توی دود غرق شده بود و خونب روی زمین و کاناپه خشد شده بود.ر
 مضطرب گفت:چی شده؟

 رویا رو ب*غ*ل گرفتم و تکونب دادم:رویا...رویا...
*** 

با کمد ر مموان خونه رو تمیز کردیم.زخم های رویا رو هم بسممتم و یه سممرم 
سوخته  سیگارهای  شد.هنوزم که یاد اون  نمکی براو زدم که همین االن تموم 

دسممتب و اون  ی روی عسمملی میوفتم از خودم متنفر می شممم.زخم عمیق کف
شام پیته بود؛نمی دونم خوردم یا نه!فق   همه خون که ازو رفته بود.ر وان 
یا رو برداشممتم و رفتم توی  می دونم بدون گفتن حتی یه کلمه ارز غذای رو
اتاقمون.از خودم متنفر شممده بودم که باع  و بانی این حالب منم.آره،تقصممیر 

  به رویاخانم بزن گوو داده من بود.حق با ر وان بود.کاو وقتی گفت یه زن
 بودم.اصال چی

شد که من رفتم و تنهاو گذاشتم؟چی شد که سه روز شد دو ماه؟چی شد که 
هاو  تن نه؟چطور؟چطور  بمو ها  ن ت نه  توی خو ماه  جازه داد دو  غیرتم ا
شق ر وان من رو از همه چی دور کرده بود؛رویا که جای خود  شتم؟!.ع گذا

یا افتاد فهمیدم من بدجایی دارد.هه!.حاال که نگاهم به صممور ت بی رن  رو
ست روی نقطه ای ما بین ر وان و  ستادم.دقیقا بین ر وان و رویا...من در وا
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شه؟.ر وان در زد و  شتی انتاار من رو می ک سرنو ستادم و حاال چه  رویا وای
شونه ام  ست رو  سته بود.د شم ب شد.نگاهم کرد ولی نگاه من به دو تا چ وارد 

 مشامم پیچید:نگران نباو ارمیا،خوب میشه. گذاشت.عطر یاس توی
تقصممیر منه.اینکه االن اینجا چشممم بسممته دراز کشممیده،دسممت به سممیگار -

شتم.نباید تنهاو  صیر منه که دو ماه تمام تنهاو گذا شده تق برده،بدنب زخم 
 می ذاشتم.نباید!

 سرزنشم نکرد.هیچی نگفت.گفتم:برو بیواب ر وان.خسته ای.
که نه  یه شمممب بییر  خواسمممت اعتراض ک با  باشممم و  ها  ید می خوام تن فهم

رفت.نگاهم سر خورد به کبودی چشمهاو. عذاب وجدان داشت خفه ام می 
که بی جون  ید تر شمممدم  که تکون خورد.بهب نزد کرد.دسممتب رو گرفتم 
چشمهاو رو باز کرد.اول فق  پلد زد.چشمهاو باز شد و نگاهم به سیاهی 

گفت.یه پوزخند زد و دوباره چشمهاو سرد چشمهاو افتاد.با دیدنم هیچی ن
 رو بست.

 رویا؟.-
 جوابم رو نداد.

 رویا...رویا.-
 چشمهاو رو باز کرد.

 رویا..-
 سفر بییر!-
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نگاهب انقدر سممرد بود که می تونسممتم عمق اشممتباهم و سممیتی هاو رو 
بفهمم.نتونسممتم چیزی جز غذاتو بیور بگم.به سممیتی توی جاو نیم خیز 

 رد.پوزخند دوباره ای زد و از غذا خورد.شد.ارز غذا رو نگاه ک
 خیلی اذیت شدی؛نه؟-

شده  صفه خورده  شقابی که ن شمهام.هیچی نگفت.ب نگاهم کرد.زل زد توی چ
 بود رو،روی عسلی کنار تیت گذاشت.لب باز کرد:نمی خوابی؟

 چته رویا؟-
گاهم کرد و  خدا.ن کارو کرده بودم من؟!.وای  ید!.چ ید.هیسمممتر ند خ

 ست.توهم فانتزی زدم ارمیا رادمنب کنارم نشسته.گفت:هیچی!هیچیم نی
 سرزنب گرانه گفتم:رویا.

شما کی هستین؟من مگه بهت نگفته بودم اگه سر راهت ارمیای من رو دیدی -
شد  سه روزو  سه روز. سفر!.برای  ست.ندیدیب؟ رفته بود  بگو رویاو تنها

 هفتاد و سه روز یا شایدم بیشتر.ارمیای من بی معرفت نبود.!
 ..متاسفم.همین رو می تونم بگم.من.-
 همین رو هم نگو ارمیا.هیچی نگو.-

نگاه دلیوری بهم کرد که تا خود قل*ب*م رو سمموزوند:آب رفته زیر پوسممتت 
 حسابی!

 چشمهاو رو بست و ملحفه رو روی خودو کشید.
 کنارو روی تیت نشستم و گفتم:نمی خوای چیزی بلرسی؟

 دو ماه نبودی،دکتر رادمنب! چی رو بلرسم؟حتما بهت خوو گذشته که-
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 با پوزخند گفتم:هه!.از ارمیای بی معرفت شدم دکتر رادمنب!
یا  قای ارم فت:آ گاهم کرد و گ با غیض نیم خیز شمممد و ن نار زد. فه رو ک ملح
صم  صم؟بر*ق* شم برات بر*ق* رادمنب،انتاار دیگه ای دارید؟می خوای پا

صم که فکر کردم مردی؟بر*ق* صفه جونم کردی؟بر*ق*  صم که دنبالتکه ن
کالنتری جا نذاشتم.چی بگم بهت؟چی بگم که زمانی جواب خانم ستوده رو 
یه نفس عمیق بکشممم!.؟من هیچی نمیگم،تو هم هیچی  دادی تونسممتم 
نت  که نگرا نا رو بگم.آره،من از خودم متنفر بودم  که ای نگو!.متنفر بودم از این

ن دختر دهاتی شممدم در حالیکه تو مشمملول عیب و نوو خودت بودی!.اگه او
هم جای من بود دو ماه تد و تنها ولب می کردی؟ ولب می کردی؟..ول نمی 

 کردی!.یه ساله که داری به نام مس ولیت براو خودکشی می کنی!
 با اخم گفتم:رویا حرز نزن.

سال تمام کنارت موندم،اوج وفاداری ولی - نمی دونم چی بگم بهت؟!.من دو 
رو با آوردن یه هوو دادی!.آره آقای دکتر  تو چی؟جواب خوبی ها و زحمات من

 رادمنب،از من پنهان نکن.تو محبت رو در حق من تمام کردی!
 نیشیند زدم و گفتم:خوبه نمی خواستی چیزی بگی!

 نگاه غضبناکب به تیزی نوک نیزه بود.
 چیزی نگفتم.!.اینا همب مقدمه بود ارمیا.هه!-

یه ب یا  ید.رو ید و خواب بالب کوب بر وحشممی تمام عیار بود و سممرو رو روی 
ر وان فق  یه جوجه ی مالوم. شیصیت تضاد رویا و ر وان من رو دگرگون 
یا بودم ولی ذهنم تماما پیب ر مموان بود که تنها توی اتاق  کرده بود.کنار رو

 خوابیده بود!.من وس  دوراهی بودم.دوراهی عشق و دوست داشتن!
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*** 
شت.روزها،هفته ها،ماه ها...آره شت از همون روز  روزها گذ خیلی روز ها گذ

شاید هم خوب.چند روز بعد  سته کننده و  شتم.تمامًا خ شیان برگ که من از وا
رابطه ی من و رویا برگشت سرجاو ولی حال دل من نه!.دلی که پیب ر وانی 
بود که پشت در بود.پشت دری بسته!.توی اوج خوشحالی به این فکر می کردم 

 ر وان در چه 
گه سممر له؟!.ا یدمب روانی می  حا نه نمی د حا هار و شمممام و صممب نا میز 

سرکار یا می رفتم زود بر  شدم.ر وانی که به بهونه های میتلف دیر می رفتم 
می گشممتم.هه!.روزهایی که خانم سممتوده رفت و ر مموان منشممی شممد بهترین 
روزهای عمرم شممد.من یه بیمار رو راه می انداختم سممه نگاه به ر مموانی که 

ود،می انداختم. گذشممتند اون روزها...هه!.االن ازشممون سممیت مشمملول کار ب
شت برای  سل دو ماهه او برگ ستوده از ماه ع فق  یه خاطره مونده.وقتی خانم 
یه لحاه حس کردم ازو متنفرم.هیک منشممی ای به ر مموان من نمی شممد!.چه 
روزها واقعا!.اینکه من خیلی از شممب ها بیدار می شممدم و می رفتم توی اتاق 

شد شهین خانم رو پهن می کردم و می خوابیدیم.آره واقعا روزهای  ر وان.ت
عجیبی بودند.واقعا نمی فهمیدم این همه دزد و پلیس بازی الزمه؟!.انگشممتر 
ته  قت از اون دو هف گه هیک و یا دی ر مموان همیشمممه توی دسممتب بود.رو
نلرسید.ولی کم کم من سرد شدم.از دوست داشتن رویا سرد نشدم از نبودن با 

شد!.کامال ازو جدا  ر وان شدم ولی نمی  شدم..کم کم از رویا دور  سرد 
شن توی یه  سرات با ضا هم شده بودم. زندگی با دو تا زن که از ق شدم.دیوونه  ن
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خونه سممیت بود!.اینکه من نمی دونسممتم تا کی می تونم با رویا رابطه برقرار 
 نکنم و تا کی می تونستم از عشقم دور بمونم؟!.تا کی تااهرسازی؟؟

همه ی حرز هام به گوو خدا رسید.همه ی حرز هام بهب رسید.ر وان به 
من نمی گفت که رویا اذیتب می کنه یا نه و من واقعا گیج شده بودم.سرد شدم 
شدم که دنیای تمام  سرد  سرمه!.  که نمی تونستم رسما به همه بگم ر وان هم

سیت ب شده بود!.آره برام  صه  صتدنیام توی یه اتاق چند متری خال  ود که فر
شتم بی  ستب دا سی که دو شقم،ک صت جبران برای ع شتم.! فر جبران کم دا
نهایت!.و حرصم می گرفت که اعتراض نمی کرد! نه اعتراض نه فو ولی..اصال 
یایی؟!.نمی گفت چرا االن که مثال عشممقتم زندگیم هیک  نمی گفت چرا با رو

هتب ا افه یب به ابفرقی با گذشته نداره!نمی گفت و این نمی گفتنب بیب از پ
 می کرد!

همه چیز رو خدا دید و شممنید.همه چیز رو!.سممردرگمی ام رو دید و بهب پایان 
شین افتاده بود.کلمه ی  ست من بود.توی ما داد.برگه ی آزمایب ر وان توی د

( به من دهن کجی کرد.آره روز پدر شممدنم شممرود پایان POSITIVEپاسممتیو)
 مموان خوو گذشممت.بردمب بیرون و سممردرگمی ام بود.چقدر اون روز با ر

گذاشممتم طعم پدر بودن بهم مزه کنه.بچه امون دو ماهب بود!.بچه امون!!.بچه 
پدر بودن فکر نکرده  به  پدر!.هیک وقت  ی من و ر مموان.اون مادر بود و منم 

 بودم..
چند روز بعدو خود رویا بود که به سممردرگمیم پایان داد.خوِد رویا..اون روز 

شتر رویا زودتر از م سونمب چون کار من یه کم بی ن رفته بود خونه. نموند تا بر
شگاه رو بدم  ستم برم برگه های امتحانی دان شید.بعدو هم که می خوا طول ک
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ولی نرفتم و به فردا موکلوو کردم.رفتم سمممت خونه.تا خواسممتم کلید بندازم 
 ندیدم صداشون میاد.هول در رو باز کردم.رفتم سمت اتاق ولی با حرز هاشو

 توی هال متوقف شدم.
به زندگی من دو قورت و  با جیغ:چی می گی؟دختره ی بی شممعور گند زدی 
ما؟چرا تمومب نمی  نه ی  یه؟چی می خوای؟چرا نمی ری از خو باق نیمتم 

 کنی؟!چرا نمی ری تا من یه شب با خیال راحت بیوابم؟!.چرا نمی ری؟ها؟ 
یه مرد همه چی تموم و کنه برو دعا کن به جون مادرت که ُمرد و تو رسممیدی به 

به زندگی من!.حتما فردا هم میای خبر بچه ات رو  شمممدی بهب و گند زدی 
 میدی!.دختر برو انقدر زندگی رو به من زهر نکن..

دعا دعا می کردم ر مموان جواب بده که جواب داد:من نمی رم.من هیک کجا 
 نمی رم.

نت ته؟زبو ید:چی می گی عفری نه پیچ یا توی خو دراز  صمممدای جیغ رو
شتی باید می فهمیدی یه متااهر  سرت بردا شده؟همون موقف که چادر رو از 

 بیشتر نیستی!.خفه شو و گم شو!
 من از خونه ی شوهرم بیرون نمی رم.-
 چممممممی؟شوهرت؟نکنه با ارمیایی؟توی بیتد چی می گی برای خودت؟!-
شما می تونی - شما.نه  شوهر  شوهر منه و همچنین  من رو آره،اینجا خونه ی 

 بیرون کنی نه من!
ارمیا کجاسممت تا االنت رو ببینه؟!.تو همون دختر مالومی هسممتی که ارمیا -

ندیم؟دختره ی  غذا  هت  یاد ب خدا رو خوو نم فت ا*ن*ا*ه داری، می گ
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بیشممعور چی برای خودت بللور می کنی؟تو اصممال در حدی نیسممتی من رو 
 بیرون کنی ولی من میگم گم شو تو باید بری؛اوکی؟

 ن نمی رم.م-
 هه!.دختره ی چشم سفید بی آبرو چی با خودت فکر کردی؟-

 پرید وس  حرفب و گفت:اجازه ندارید به من توهین کنید.
یا برو بیرون که دیگه زبونت خیلی - تا جونت دراد.ب بی آبرو؟!..انقدر می گم 

شلال!.اینجا  ستت رو بگیرم پرتت بدم بیرون دختره ی آ شده.کاری نکن د دراز 
من و ارمیاست!.جایی برای تو دختره ی دهاتی نمونده. بیا برو بیرون و  خونه ی

 کمتر گند بزن به این زندگی و خونه!.
 نمی رم.-
خفه شممو.حرز حسممابت چیه؟می گی من برم؟ها؟من برم تو بمونی خانم  -

 خونه بشی؟
 جلوتون رو به هیک وجه نمی گیرم.-

شوه صطال    شید:دختره ی احمق اگه اون به ا رت رو می خوای باید با جیغ ک
یه دسمممت و یه پا بیوایب که مهریه ی منه!.می خوایب؟با یه دسمممت و یه پا 

 شوهر جونت رو می خوای؟
 می خوام.-
 خفه شو عو ی!!-

سریف رفتم توی اتاق که  شد. شدار خطر من  صدای جیغ ر وان ه و بعدو 
 ر وان مالومانه گفت:ارمیا...

 یدم و گفتم:چه غلطی می کردی؟دست رویا رو از دور یقه او بیرون کش
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نگاهم کرد.یه کم متعجب ولی بعد همب غضممب و خشممم و حرص موند:تو 
 چی می گی؟

دوباره به سمت ر وان هجوم برد و یه سیلی زدو که روی زمین افتاد.با خشم 
رویا رو گرفتم و به دیوار کوبوندم.توی صورتب غریدم:یه بار دیگه دست روی 

 ی کنم.ر وان بلند کنی نابودت م
یه پوزخند گوشمممه ی ل*ب*ا*و جا خوو  نه.کم کم  باورا نا نگاهم می کرد.
کرد:وکیل مدافف او شمممدی!.تبرید می گم آقای رادمنب!.حاال تو روی من 

 وایمیستی بیاطر اون دهاتی؟!
 خفه شو!.همون دهاتی شرز داره به صد تا امثال تو!-

 و می زنی براو؟دستهام رو از دور یقه او جدا کرد و گفت:چیه؟!داری جو
 رفت سمتب که گفتم:نکن اون دختر حامله است!

دسممتهاو توی هوا خشممد موند و نگاه نگران ر مموان به دوران دراومد.دختر 
یا برگشمممت سمممتم و  چاره از من فق  نگرانی نصممیبب شمممده بود.رو بی

 گفت:چی؟حامله است؟از کی؟یا..از کیا؟
نمی خواسممتم دسممتی رو که می خواسممتم توی صممورتب بزنم مشممت کردم.

پاک ترین دختر  جایی نیسمممت. یا. ر مموان هر فه شممو رو بزنمب.گفتم:خ
 دنیاست.می فهمی؟فرقب با تو..

پرید وسمم  حرفم و با داد گفت:می خوای بگی من هر جایی ام!؟ها؟من هر 
ساله به پات موندم؟ من هرجایی ام که بهت وفادار موندم و تو  سه  جایی ام که 

 ئی ام؟!خبر مرگت میای می گی من هرجا
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 اون از من حامله است!-
تا حرفم رو هضممم  گاهم کرد  مات ن باوری داد. نا یه  به  جاو رو  خشمممب 

 کنه.گفت:دروغ میگی دیگه!؟
باور - تا  بب*و*سمممب  بدم؟جلو روت  مایب دی ان ای  می خوای برم آز

 کنی؟!.من بابا شدم.با..با..
ن ...نه ایدسممت از دیوار گرفت.باز هم محکم بود:تو چطور تونسممتی ارمیا؟تو

 خوابه.مردی که من دوستب دارم بابای بچه ای نیست که من مادرو نیستم.
 خواست بره بیرون که بی رحمیم اوج گرفت و گفتم:طالق،حرز آخرمه.

 صداو لرزید ولی گفت:طالق!
 بدون مهریه.-

 خواست دوباره سقوس کنه ولی خودو رو نگه داشت و گفت:بدون...مهریه!
* __* 

کوت را می شکست.پایان با هم بودن؛پایان!.روزی که باز تید تاک ساعت س
مانند شب تارید سیاه بود. خاکستری هم نه،تنها سیاه!.سوئیک در دست ارمیا 

 می چرخید و بند کیف شانه ای در دست رویا مچاله می شد.
مرد نگاهی به هر دو تایشممان انداخت؛هر دو جوان بودند و به نار می رسممید 

 ستند!همچین هم مطم ن نی
 مردد پرسید:مطم نید می خواید طالق بگیرید؟

 ارمیا سعی کرد محکم بماند و ماند:بله،طالق توافقیه.
 رویا نگاهی به ساعتب انداخت و گفت:لطفا زودتر،من وقت ندارم.
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و خنجری در قلب شممکسممته ی خودو فرو رفت وقتی مرد را مطم ن کرد.مرد 
 لب باز کرد و گفت:

 ضاء کنید.بفرمائید اینجا رو ام-
مرد نمی دانسممت آن ها را به آرزویشممان نرسممانده اسممت.آنها فق  راه دیگری 
نداشممتند.رویا نگاهب را به پنجره ی اتاق انداخت.هنوز هم منتار معجزه ای 
به جلو،در انتاار راه حلی جدید!.ولی هیک راهی  بود و ارمیا در کنارو خیره 

ادر این بچه!.دیگر جایی برای نبود.اون اکنون پدر بود؛پدر بچه او و همسممر م
دختری نمی ماند که از بی محبتی متنفر بود.آری،ارمیا اعتراز کرد که در این 

 مو ف جدًا کم آورده است.
 مرد عصبی گفت:شما مطم نید قصد جدایی دارید؟

 مردی در کنار همان مرد با مهربانی گفت:به همدیگه فرصت بدید.
یا دیگرنمی خواسمممت  ممعیف جلوه دهد. باجدیت رو میان کالم مرد پرید و

 ساختگی گفت:نییر!کجا رو امضاء کنم؟
ست.خودو هم  صمم ا شد که رویای زندگی او برای طالق م ارمیا باورو 

 بلند شد و گفت:بله،کجا رو؟
مرد عصممبی پوزخندی زد و در دل گفت عجب جوان های ملروری داریم!.این 

 ها معنی زندگی را نمی دانند.
ه پرونده انداخت و رو به مرد عصممبی گفت:حمید حامله مرد مهربان نگاهی ب

 هم  نیست!.پرونده تکمیله. شرود کن!



 731 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

پوزخندی آرام آرام روی ل*ب*و نقب گرفت.مگر مریم مقدس بود که بدون 
 رابطه حامله شود؟!

پوزخندو از نگاه تیز ارمیا دور نماند.نگاهب خسممته بود؛تمام دیشممب بیدار 
د آیا راه دیگری هسمممت؟اما هر بار با تداعی نگاه مانده بود.به این فکر می کر

غضممبناک رویا و بچه ی در راه منصممرز می شممد.چشممم هایب را بسممت و باز 
کار آبی بود متنفر  چه خود فت.از هر  ید گر کار را از دسمممت حم کرد.خود
شممد.خودکار را در دسممتب چرخاند.نمی خواسممت نگاهب به چشمممان جدی 

شت شتب را در  رویا بیوفتد!.تردید را کنار گذا ضا کرد.انگ و با جدیت تمام ام
شتب را پای ورقه کوباند.رویا از  ستامبر زد و با یادآوری ر وانب محکم انگ ا
این همه بی تفاوتی حرصب گرفت.هه!.این غرور رویا را تا کجا کشانده بود؟تا 
آنجا که در این روز نحس،روشممن ترین لباس هایب را بلوشمممد. تا جایی که 

 د کامل زندگی او دریغ کند.نگاهب را از مر
با عذرخواهی کوتاهی خودو را به سممرویس بهداشممتی رسمماند.ارمیا کالفه با 
نگاهب او را دنبال کرد؛دوستب داشت نمی توانست انکار کند!.همین دوست 
شتر از این  ستب دارد بی سی که دو ست ک ستب داد.نمی خوا شتن زیاد کار د دا

 همین بود.آسیب ببیند.همین!.تنها قصدو از طالق 
قطرات آب روی صورت سفیدو و لو های صورتی او به حرکت درآمدند.از 
نه چطور می  ااهر می کرد وگر محکمی و غرور خودو متنفر شمممد.فق  ت
شت و پای  شود؟!.کاو غرور بی جایب را کنار می گذا ست از ارمیا جدا  توان

است،اما آن ورقه را هرگز امضاء نمی کرد.صدایی نهیب زد هنوز هم دیر نشده 
 رویا با بی رحمی تمام صدا را
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در نطفه خفه کرد.دوباره مشممت آب را به صممورتب پاشممید.خوشممحال بود که 
آرایب نمی کرد وگرنه نام صممورتب به هم رییته می شممد.نگاه سممیاهب را به 
آینه دوخت.کاو ارمیا اینجا بود و می دید اصممال هم در تصمممیمب مصمممم 

میا زندگی عاشقانه او را با ر وان بسازد و نیست!.ولی نه!.کافی بود.بگذار ار
کمتر رویا را تحقیر کند.به نگاهب رن  جدیت و خشم داد؛مانند آهن گداخته 
ست کالفه او را از  شد کرد و بیرون رفت.ارمیا را دید.ن صورتب را خ شده!.
َبر بود.آن کت تد سورمه ای و شلوار،همان لباس های آشنای اولین دیدارشان 

شکده ب سیار خوو تیو در دان سری که دیگر متعلق به اون نمی ماند،ب ود!. هم
یا دوخت. آن دختری که مادرو معتقد  بود!.ارمیا برگشممت و نگاهب را به رو

 بود به ارمیا شباهت قریبی دارد.
شان  شان نبود،ابروهای کمانی  سیاه شمان  شان نبود،چ شان قد بلند شباهت

شان نبود!.هیچی نبود! تنها  شیده  شنبود،بینی ک شان قدرت بازیگری ان شباهت
 بود؛هر دو در تااهرسازی استاد بودند.

ارمیا نگاهب را از دختری که در حقب محبت کرده بود گرفت.از سممرو هم 
سال تمام تحملب کند!تحمل که نه،با  سه  زیادی بود که دختری به مانند رویا 

 او و نبایدهای زندگی او بسازد.
مردعصممبی دوخت.او چرا انقدر عجله دارد رویا نگاهب را از ارمیا گرفت و به 

در حالی که رویا وقت کشممی می کند؟با مرور نگاه بی تفاوت ارمیا محکم به 
ست گرفت.مرد مهربان ملموم و نا امید  سمت میز رفت و خودکار آبی را در د

 نگاهب را به آن دو دوخت.شاید او هم منتار ید معجزه بود!.
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ه عشمق و عالقه ای که در وجودو زبانه می رویا نگاهی به ارمیا دوخت.باید ب
کشممید پایان می داد.چرا تردید داشممت؟می توانسممت با ارمیایی زندگی کند که 
شمانب را میخ نگاه بی تفاوت ارمیا  ست و پدر بچه او؟!.چ شق ر وان ا عا
کرد.هه!هیک کدام کم نمی آوردند.فق  می خواسممتند به هم ثابت کنند وجود 

دیگری ندارد.رویا نگاه شممعله ورو را از ارمیا دریغ دیگری هیک ارزشممی برای 
کرد.لب هایب را مکید و سممر بلند کرد.خودکار هنوز در دسممتب بود.ید تای 

 ابرویب را باال داد،ارمیا عاشق این نستب بود.
ضحد بود.تو توی مطبت بودی و من توی - سالگرد ازدواجمون واقعا م اولین 

ه وت گذشممتی و رفتی تو اتاقت.انگار ندرمانگاه.برگشممتم خونه ولی تو بی تفا
انگار چنین چیزی وجود داشته!.سالگرد دوم ازدواجمون فراتر از رویا بود.یکی 
شده بودم می  شب های زندگیم بود،رمانتید بود.هه!.واقعا امیدوار  از بهترین 
تونیم یه زندگی آروم و عاشقونه بسازیم.و اما سالگرد سومب!.تو باز هم یادت 

مروز سممالگرد ازدواجمونه.خیلی خوبه توی سممالگرد سمموم داریم از نموند که ا
هم جدا می شیم.واقعا زندگی جالبی بود.سالگرد ازدواجمون و شرود پایانمون 

 رو تبرید می گم.
و بعد بدون ارتجال)مک (برگه را امضاء کرد و استامبر زد.کیفب را روی شانه 

گی او انداخت.با کمترین او جا به جا کرد و نگاه آخر را به عشممق پاک زند
مائی و حفظ غرورو  یا برای خودن که ارم گذشمممت  نارو  له از ک فاصمم

 گفت:امیدوارم آخرین دیدارمون باشه.
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صدای محکم رویای  شمانب و با  صله زل زد در چ شت.با کمترین فا رویا برگ
یه حرکت از  جه نمی ذاره. له ای رو بی نتی مان هیک حم یا آر درونب گفت:رو

 !تو،یکی هم از من
و بعد برای فرار از مو ف با سرعت هر چه تمام تر از اتاق خارج شد.دو مرد با 

 تعجب به آن دو نگاه می کردند انگار که اکشن ترین فیلم دنیا را دیده باشند!
ارمیا همان حس اولین دیدارشممان در مهمانی رسممتم پور را داشممت.دوباره نگاه 

نگرانی از حرکت رویا.او می  رویا تمام حس های بد را به سمممتب آورد.دوباره
 خواست انتقام بگیرد؟

از اتاق خارج شممد.همزمان به خارج شممدنب رویا با ید تید آز از لندکروز 
 مشکی ارمیا فاصله گرفت.ارمیا هیک حسی نداشت.تهی تر از تهی بود!.

 گاهی آدما عاشق می شن اشتباهی
 دست دل رو میشه و می بینی تو بی ا*ن*ا*هی

 یر دو تا چشمهای سیاهشهاشتباهی دل اس
 یه روزی می فهمی که دیگه می خواد جدا شه

 اما بگو مگه زندگی می گذره بی عشق؟!
 اما بگو مگه زندگی می گذره بی درد؟!
 خودت  بگو مگه میشه بی تو سر کرد؟

 اما بگو مگه زندگی می گذره بی عشق؟!
 اما بگو مگه زندگی می گذره بی درد؟!

 تو سر کرد؟ خودت  بگو مگه میشه بی
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 )اشتباهی از پازل بند(
در باز شد.ر وان با نگاه گرمب در قاب در جای گرفته بود.سالم کرد که ارمیا 
جواب داد.کالفه وارد اتاقب شد.اتاقی که قبال اتاق خودو و رویا بود اما حاال 
اتاق خودو و ر مموان!.روی تیت ولو شممد و سمماعدو را روی پیشممانی او 

عصممبانی او افتاد که خبر از انتقام می دادند.نمی  گذاشممت.یاد نگاه سممیاه
شدن  ست چقدر در اتاق تنها ماند.تنها نتیجه او این بود ابایی از رو به رو  دان
دوباره با رویا نداشت.رویا را خالصانه دوست داشت اما همیشه قدرت عشق 

 ارجعیت دارد.میصوصا عشق خالصانه ای که بین ید پدر و ید مادر باشد!
سر کالفه او  در باز شد.نگاهی به هم شربت وارد  شد.ر وانب با ید لیوان 

سرد ارمیا  ستهای  ست برگردد که د شت و خوا شربت را روی میز گذا انداخت.
دور مچب حلقه شممد.برگشممت و نگاه سممبز گرمب را به سممیاهی سممرد خسممته 

 انداخت.ارمیا گفت:درکم می کنی،نه؟
ندی برای دلگرمی او زد و او را در خلوتی تاجب بود  لبی یت مح ها که بی ن

 تنها گذاشت.
شدن  شحالی ارمیا این بود که ر وان درکب می کرد.احتیاج به درک  تنها خو
داشت.او سه سال تمام با آن دختر زندگی کرده بود؛زیر ید سقف!.خواسته یا 
ناخواسممته وابسممتگی به او داشممت.ولی این بهترین انتیاب بود.نمی شممد زجر 

که دو ید عشممقب و کسممی  ند و خودو ذره ذره آب کشمم سممتب دارد را ببی
شممود.دوراهی بدی بود!.این بهترین انتیاب بود در حالی که رویا هم را ممی 
شد  شمانب رنه رفت و گرمی ا شان از جلوی چ بود.تمام خاطرات با هم بودن
روی گونه او جا گرفت.هیک وقت فکر نمی کرد دختری با چشمان سیاه سیاه 



wWw.Roman4u.iR  736 

 

ر مسممبب اشممکب شممود!. همیشممه از  گریه کردن متنفر بود ولی حاال اشممد سمُ
ست رویا  شت.با وجود ر وان و بچه ی در راه می توان خورده هیک درمانی ندا
گاه دلب برای آن دختر که تنها بود  را فراموو کند اما دلب می گرفت!.ناخودآ
می گرفت. می دانسممت آنقدر محکم و قوی اسممت که می تواند به مشممکالت 

س شود غلبه کند ولی نمی خوا سبب آن  شکلی پیب می آید خودو م ت اگر م
شق  شت از آن ع شد دا شقب بوده را از خودو براند گرچه  که دختری که عا
سعی کرد به این خلوت  شد بعدی او را پاک کرد و  شد!.ا چیزی هم مانده با
شممب سمماعته پایان دهد.رویا رفته بود و دیگر رویای او نبود.او رفته بود و حاال 

با ر مموانب.کامال وا ممخ بود که رویا ارمیا را بیشممتر دوسممت  ارمیا مانده بود
سال مانده  سه  شته بود و  شق غرورو را کنار گذا شت تا ر وان.رویا با ع دا
بود!.دیگر مهم نبود که کدام بیشتر دوستب داشتند.مهم این بود که ارمیا زنی را 

س شقب بود را دو ستد و دختری که عا شقانه می پر ستب دارد عا  تکه فق  دو
داشممت.به این دوئل و پازل به هم رییته ی زندگی او خنده او گرفت.دیگر 
فرد دوم زندگی او رفته بود و بهترین کار فراموشممی بود!.اشممد هایب را پاک 
کرد و از اتاق بیرون رفت. تنها درمان دردو ر وان بود.کسی که قدرت عالقه 

 او از قدرت عشق رویا بیشتر بود.
پارک ک رد.اشممکب نمی آمد.دلب پر بود ولی اشمممد نمی ماشممین را کالفه 

به راه  جدیدو  مان  مت آپارت به سمم پدال را زد و  جه!.قفل  به هیک و یت، ری
افتاد.واحد نهم را اجاره کرده بود.سه روز پیب تمام وسایلب را از خانه ی ارمیا 
آورده بود،البته زمانی که ارمیا خانه نبود.هنوز هم کلید خانه ی ارمیا را داشممت 
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میا فراموو کرده بود آن را از رویا بگیرد.رویا هم کلید را نداد،شمماید بعدها و ار
به دردو خورد.اصممال نمی خواسممت به یاد آورد که عاشممقی اسممت شممکسمت 
خورده.!.رویای وجودو مرده بود و رویای بی احسمماس سممه سممال پیب بیدار 
شممده بود.دیگر همان رویای محکم،پلید و سممرکب بود.حال ببری زخمی بود 
به حلقه ی در دسممتب  که می توانسمممت در آِن واحد همه را ببلعد!.نگاهب 
افتاد.چرا آن را پرت نداده بود!؟.حلقه را با بی قیدی در جعبه ای انداخت ولی 
ست از گردنب جدا کند  ست گردنبندی را که ارمیا به او داده ا هر چه کرد نتوان

 بود.با خودو گفت در حالی که جای گردنبند یادگاری مادربزرگب را گرفته
مانتو  خارج کرد.این  مانتوی شممیری رنگب را از تن  ند. ما گذار این یکی ب ب
همانی نبود که ارمیا از لرستان برایب خریده بود؟نه آن نبود!.اسلیلت را روشن 
به دل تنگی او برای  ها خودو بود و خودو. پوزخندی  نه تن کرد.در این خا

شق زندگ ی او را باید از زندگی کنار بزند. الزم ارمیا زد.ارمیا؟ارمیا رادمنب ع
شود در همان حدی که جلوی هدفب را نگیرد کفایت می  نبود به کل فراموو 

 کرد.گوشی او را برداشت. روی
 دکمه ی تماس زد.

 صدای التی پرده ی گوشب را آزار داد:چیه؟
 رویام.-
 رویا کیه؟..هممممممممی!.رویا آرمان؟-
 فرستم بیا....آزیتا آره.به این آدرس که برات می-

گوشممی را محکم به کاناپه کوبید.نگاه اجمالی ای به خانه ی خالی انداخت و 
 مانتویب را از روی زمین برداشت.
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 *رویا*
 یه لبیند مکب مرگما:آقای مهندس،من میرم با اجازه اتون!.

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت:به سالمت.فق  فردا زودتر بیاید
 تم:چمشم.امر دیگه ای ندارین؟لحنم رو ِکب دادم و گف

 بفرمائید.-
 کالفه بود از دستم.لبیندی زدم و با عشوه گفتم:خدانگهدار آقای مهندس.

کارت  ندس. قای مه مه بهب می گفتن رئیس من می گفتم آ رفتم بیرون.اگه ه
زدم و از سمماختمون مجلل شممرکت بیرون رفتم.امروز ماشممین رو توی خیابون 

م رو روشن کردم.آت لعنت به کفب پاشنه بلند.َاه!.با پارک کردم.زانتیای مشکی ا
یه تید آز ماشین رو به حرکت درآوردم.سر راه چند بسته سوسیس و کالباس 
شین رو  سمت خونه ام روندم.با ریموت در پارکین  رو باز کردم.ما گرفتم و به 
شدم.. طبقه ی چهارم بودم،واحد نهم.زن   سور  سان سوار آ خاموو کردم و 

 زیتا در رو باز کرد برام.زدم که آ
 با خنده گفت:سالم آویشن جون!

 علید!-
ید و  هاو رو توی هم کشمم فت.اخم ها رو از دسممتم گر ید خل.خر رفتم دا
گفت:معده ام نابود شممد!.جدی جدی باورم شممده از گوشممت سمم  و گربه 

 است.تو س  شدی هر روز پاچه میگیری و منم مثل گربه ها ملوس شدم.
 اخم گفتم:خفه می شی دیگه؟خنده ام گرفت ولی با 

 خندید و ابرو باال انداخت و گفت:آرتی جون گند زده به اعصابت؟
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جوابب رو ندادم.یه تاپ و شلوارک صورتی پوشیدم و رفتم بیرون.موهام رو باز 
 کردم و یه تکونی بهشون دادم. آزیتا هو کشید و گفت:زلف بر باد مده عشقی!

 رده بود.گفتم:چرا کاری نکردی؟به آشلزخونه نگاه کردم.هیک کاری نک
با آه و ناله گفت:خدایی بسممه دیگه!.تازه رزیتا هم داره میاد.مردم انقدر کالباس 

 و سوسیس خوردم.
ها آشمملزی کنم؟!.سممری تکون دادم و رفتم توی  مدت  عد از  بهتر نبود ب

 آشلزخونه.اسکل احمق حتی بلد نبود برنج 
ی بزرا پرت کردم سمممتب و دم کنه.دسممت به کار شممدم و سممه تا سممیب زمین

 گفتم:پوست بکن!
 خندید و یه ب*و*س فرستاد و گفت:عاشقتم آویشن جون!

هه!.آویشممن؟خودمم دیگه به این اسممم عادت کردم.خودمم دیگه باورم شممده 
 آویشن سلهرداد هستم.!

پیاز رو برداشممتم و با رنده افتادم به جونب.اشممد توی چشمممهام جمف شممده 
بهونه هم یه کم به حالم گریه کنم.ولی مگه حالم بود.کاو می شممد به همین 

چب بود؟عالی بودم.پیاز رنده شممده رو با سممیب زمینی رنده شممده هم زدم و 
یه کاری و نمد رییتم توو.از توی فریزر سممبزی خورشممتی  به و ادو زردچو

 بیرون کشیدم و گفتم:
 اگه عر ه داشتی این همه چیز تو خونه است،یه چیز درست می کردی!.-

ست جز خو شد.جواب داد.کی می تون صدای آیفون بلند  ست چیزی بگه که  ا
رزیتا باشه؟روغن رییتم و کوکوها رو توی روغن گذاشتم.هود رو روشن کردم 
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تا.سممالم کرد و  مت رزی گاه کردم.برگشممتم سمم به جلز ولز کردن روغن ن و 
 گفت:آفتاب از کدوم طرز دراومده خانم آشلزی بلدن؟

 هه!.خبرت رو بگو!-
سمتم.کاغذی رو به سمتم گرفت و گفت:آدرسب و عکسب،مهدکودک  اومد

 گل آفتابگردان.
 یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم:مطم نی دیگه؟

 مطم ن مطم ن.-
 یه کم خیره نگاهم کرد که گفتم:چته؟!

 یه نیشیند زد و گفت:قربون چشمهای سبزآبی خوشگلت.
با ذوق سممس آو رد و مثل نیورده ها افتاد به هلب دادم و میز رو چیدم.آزیتا 

شده  سیس و کالباس بود متنفر  سو ستب خودمم دیگه از هر چی  جون غذا.را
تا  که رزی جا خوو کرد  ندی روی ل*ب*م  تا لبی یل آزی یادآوری تحل با  بودم.

 گفت:چته؟
 هیچی.بیور.-

 آزیتا با خنده قدرمندانه گفت:قربونت آجی،عالی بود.
الی می شممد کسممی آجی صممدام نزده به کلمه ی آجی پوزخند زدم.چهارسمم

 بود.هه!.بیییال.
ارز ها رو آزیتا جمف کرد.روی کاناپه ولو شممدم که رزیتا رو به روم روی مبل 

 نشست و گفت:چه خبر؟
 خبر خاصی نی.-
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 پا رو پا انداخت و گفت:هیچی؟یعنی نتونستی جای قراردادها رو پیدا کنی؟
 چرا.اتاق بایگانی.-

 ی گم.با حرص گفت:بی مزه جدی م
 نگاهب کردم.لبیند پیروزمندانه ای زدم و گفتم:هکب کردم.

 نگاهم کرد.اول هیچی نگفت ولی بعد با یه جیغ گفت:دروغ می گی!
 جان تو!-
 وای دختر تو اعجوبه ای.حقت رو خوردن مستعد!-

خندیدم و چشمهام رو بستم.آزیتا با سه لیوان قهوه برگشت که گفتم:به یه دردی 
 خوردی.

 رفت و گفت:خفه.چشم غره 
 گوشی رزیتا روی عسلی بود.زن  خورد.اسم آندره به چشمد دراومد.آندره؟!

 گوشی رو برداشت و ریجکت کرد.متعجب گفتم:آندره کیه؟
 دوست پسر جدیدم.پسر باحالیه.-

 چشمهام رو ریز کردم و گفتم:آندره آراسته؛درست می گم؟
 آره.چطور مگه؟-

ناپه نیم خیز شممدم و گفتم:چقدر باهاو یه فکری توی ذهنم جرقه زد.روی کا
 صمیمی هستی؟

 قهوه او رو نوشید و گفت:تقریبا خیلی.
 رابطه ات رو باهاو حفظ کن.به درد می خوره.-

 متعجب گفت:می شناسیب؟
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شته او بلرس البته - شکده بودیم.اینو ول کن.ازو در مورد گذ هه!.توی یه دان
 جوری که لو نری..اوکی؟
ی تائید بسمت و گفت:خیالت تیت.عجب پسمر خر چشممهاو رو به نشمانه 

 پولیه.ماشالله قیافه هم خوبه.می خواستم نگهب دارم.
 پوزخندی زدم.گفتم:دورو رو خ  بکب.

*** 
ساعت هفت از خواب بیدار شدم.موهام رو خشد کردم و با سشوار فشنشون 
کردم.نگاهم روی عیند فرمم سر خورد."عیند خیلی بهت میاد."چشمهام رو 

ستم شلوار جین  ب شیدم.  شم.یه مانتوی قرمز پو و باز کردم تا از خاطرات دور 
مشممکی ام رو هم پام کردم و مقنعه ام رو سممرم کردم و یه شممال گردن بلند قرمز 
ست  ساده دور گردنم انداختم.کرم برنزه ام رو زدم.دلم برای پو جیغ رو با مدل 

هم بهم میومد.موهای سممفیدم لد زده بود.چیه برنزه؟!.آزیتا معتقد بود خیلی 
کاراملی ام رو توی صورتم انداختم و بقیه باال سرم فشن بودن.البته سعی کردم 
جلف نشممه.یه رن قرمز هم زدم و با ریمل آرایشممم تکمیل شممد.لحاه آخری یه 
رنگونه آجری هم زدم.کفب های پاشنه بلند قرمزم رو برداشتم و از اتاق خارج 

ر شممده بود،یه خمیازه کشممید.نگاهم کرد و شممدم.آزیتا که تازه از خواب بیدا
 چشمهاو اتوماتید بیشتر باز شد.خندید و گفت:هلو بلر تو گلو!

زر مفت نزن.من دارم میرم.ببین اون کاغذ روی اپن رو باز کن و ببین.باید کم -
 کم دست به کار بشی.

 صبحانه نمی خوری؟-



 743 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

 یه چیزی خوردم.خدافظ.-
 خداحافظ.-

التوی مشممکی بلندم رو از روی چوب لباسممی دم در کفب هام رو پوشممیدم و پ
شیدی وارد  سایه رو به رویمون،آقای جم شدم هم سور  سان سوار آ شتم.تا  بردا
آسانسور شد.اسمب سروو بود.خاطرخواه من بود یا آزیتا رو نمی دونم فق  

 می دونستم آمار دستشوئی رفتنمون رو هم داره.تازه هیز هم بود.
ش سه از نگاه خیره او کالفه  شات رو می بندی یا از کا شم گفتم:یا چ دم.با خ

 برات درشون میارم.انتیاب با خودته،کدومشون؟
خواست جواب بده که آسانسور به پارکین  رسید و منم سریف پیاده شدم.امروز 
قرار بود زود برسم.ماشین رو روشن کردم و با ریموت در رو باز کردم.برخالز 

وشن کردم و به راه افتادم. ده دقیقه بعد جلوی اکثر اوقات به آرومی ماشین رو ر
شین رو قفل کردم.  شدم و ما شین رو پارک کردم.پیاده  ساخت ما شرکت کارن 
همزمان آقای مهنممممدس هم رسید ولی برخالز من ماشین رو توی پارکنی  
سور  سان سوندم و همراه آقای مهندس وارد آ سور ر سان پارک کرد.خودم رو به آ

 ندس!شدم.هه!.آقای مه
 با عشوه پنهان گفتم:صبخ بییر آقای مهندس.

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت:سالم.صبخ بییر.
کیف مشممکی ام رو توی دسممتم چرخوندم.بوی عطر شممیرین من با عطر خند 
اون ترکیب شممده بود و عجب بوی خفنی رو به وجود آورده بود.می دونسممتم به 

زدم.به سرفه افتاده بود عطر شیرین حساسیت داره و از لجب عطر شیرین می 
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و صممورتب سممرت شممده بود.هنوز ده طبقه مونده بود.یه کم جلو رفتم و نگران 
 گفتم:

 چیزی شده آقای مهندس؟-
شد از  ستب رو جلوم گرفت که یعنی جلوتر نیا.نترس نمی خورمت تحفه!.ا د
چشمممب سممر خورد.آخی بسممتب بود خدایی...خنده ام گرفته بود.با لحن 

 ...دیگه...ع ..عطر شیر..شیرین استفاده...نکنید. مقطعی گفت:دفعه ی
با لحن چندو دخترونه ای  گفتم:وای نگید آقای مهندس.من به بوهای دیگه 

 حساسیت دارم.
شد به  شدیم.تا پیاده  سور خارج  سان شمهام کرد و از آ ضبناک به چ یه نگاه غ
شید.خنده ام رو قورت ست نفس عمیق ک  سمت پنجره ی راه رو رفت و تا تون
ستوفی یه نگاه بهم کرد و زیر لب یه ال اله اال  شدم.آقای م شرکت  دادم و وارد 
فت.پشمممت میز  تاد این رو می گ به من میوف گاهب  تا ن فت.همیشمممه  له گ ال
شن کردم.همزمان با باال اومدن ویندوز آقای مهندس  ستم.کاملیوتر رو رو ش ن

د رد رو وارهم با صورت صورتی رنگب وارد شد.سرم رو پائین انداختم و پسو
 کردم.کنار میزم وایستاد و گفت:قرارداد با شرکت مهرساز بیارید خانم سلهرداد!

 سلهرداد رو با لحنی گفت که یعنی به خونت تشنه ام!.برو بابا دلت خوشه.
 

در زدم و وارد اتاقب شدم.زونکن رو روی میزو گذاشتم و گفتم:امروز با آقای 
 ر ائیان جلسه دارید.

 چه ساعتی؟-
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عت ده صبخ.راستی آقای مشیری)مس ول حسابداری(نامه دادند که پول تو سا-
 صندوق برای دادن ا افه کاری کافی نیست.

 می تونید برید.-
 چشم.-

رفتم بیرون.به هکم ادامه دادم.بیاطر این نکبت مجبور شممدم دو میلیون بدم و 
 د.لببرم  کالس هد.!.آقای ر ممائیان اومد و رفت.ده دقیقه بعد پگاه وارد شمم

سرو  سم پ ساله او رو گرفته بود. ا ست کودک یه  شد.د هام به پوزخند باز 
کارن بود.پگاه با دیدن من باز اخم هاو رو در هم کشممید و گفت:آقای رئیس 

 هستند؟
 ایششب...یه لبیند حرصی زدم و گفتم:بله.تشریف دارند.

 با حقارت گفت:بهشون بگید اومدم.
ندو پسممرو از با اون  برخالز خودو و اخالق گ مد. من خوشممب میو

 چشمهای درشت سیاهب نگاهم کرد و گفت:دالم.
 خواستم بهب دست بدم که پگاه نذاشت و با غیض گفت:کارت رو بکن.

ایشممب از تو دماغت درمیارمب این تحقیر کردن ها رو.تلفن رو برداشممتم و 
 شماره ی ید رو فشردم.

 بله؟-
 آقای مهندس خانومتون تشریف آوردند.-

 رسید:خودو تنها؟معمولی پ
 نییر،همراه پسرتون.-
 خب بهشون بگید بیان داخل.-
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 یه عشوه زدم:چشم.
با اینکه  پگاه از نگاهب آتیب می زد بیرون.برای لجب مکالمه رو ادامه دادم 

 آقای مهندس قطف کرده بود. 
 یه لبیند مکب مرگما زدم و گفتم:واقعا؟مرسی.

د نازک کردم و ادامه دادم:فعال یه پشت چشم برای پگاه که داشت سکته می کر
 که نمی تونم جواب قطعی ام رو بهتون بدم.بزارید برای بعد!.

یه ب*و*س هم فرسممتام.کارد می زدی خونب درنمی اومد.تا حرصممت درآد 
بیشممعور.می دونسممتم االن هزار تا فحب ردیف کرده تا بهم بگه ولی هیچی 

  ر صدای زیرلبیبنگفت.با خشم دست کارن رو کشید و رفت.فق  لحاه آخ
سر و  شنیدم.هنوزم همون بود!.رفت داخل.یه  شده رو  س  تو رو   که گفت 

 گوشی آب دادم،وقتی دیدم خبری نیست رفتم پشت در و فالگوو وایستادم.
 پگاه:این افریته ی بزک دوزک کرده رو همین االن بفرست بیرون!

 آقای مهندس:وای آروم عزیزم بچه زهر ترک شد!
 نو نلچیون.می گم اخراجب کن یعنی اخراجب کن.پگاه خصمانه:م

شی از  صال من سال ا آقای مهندس:خب چرا؟یه دلیل باید بیاری.تازه این موقف 
کجا بیارم؟تازه این دختر حقوقی کمتر از حد معمول می گیره و واقعا کارو رو 

 خوب انجام میده!
 پگاه:چشمم روشن.حامی منشی ات هم که هستی!.آفرین آفرین!

هندس:چی می گی پگاه؟خب تو چرا انقدر عصممبی ای؟مشممکلی پیب آقای م
 اومده؟
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مد راهب می دید؟این دختر بره  نه من می خوام بفهمم هر کی از در او گاه: پ
سالن مد موفق تره تا منشی گری تو رو بکنه.نمی بینی چقدر آرایب کرده؟لباس 

 قرمز هم رنگیه باهاو بیای سرکار؟اینجا حراست نداره؟
س:پگاه،عزیزم پاشممو برو خونه خسممته ای.هر زمان دیگه ای غیر از آقای مهند

االن بود می فرسممتادمب بره. ولی االن پول ا ممافه کاری خیلیا مونده و منم نه 
وقتی دارم برای آوردن یه منشی دیگه که مسلما حقوقب باالتره نه واقعا حوصله 

 ای!.بزار بمونه فعال.
 ونده؟پگاه:که دیگه بمونه ها؟چی تو گوشت خ

تا آخرین قرارداد هم  قل  حدا نده.فق  منتار بمون  ندس:چیزی نیو قای مه آ
 بسته بشه اونوقت.

شو  شتی؟!.کارن مامان پا ستم چرا نگهب دا سیر:از اول هم می دون پگاه با تم
 بریم.

 داشت به در نزدید می شد که آقای مهندس پرسید:اونوقت چرا؟
 .پگاه:تو رو یاد معشوقه ی قبلی ات می اندازه

و بعد در باز شد و فرصت حرز زدن برای آقای مهندس گرفته شد.پگاه لعنتی 
 اون به من شد کرده!.می شورمت عو ی!.فق  صبر کن و نگاه کن!

روی صندلی نشستم و فکرم رو درگیر اطالعات حاصل از هد کردم.فق  سه 
روز وقت داشممتم تا کال از شممرکت برم.میصمموصمما که چهار روز دیگه سممه تا 

شون رو می خوان.کارهای غقب افتاده رو انجام دادم شرکت  شه ها همزمان نق
و با کسممب اجازه از آقای مهندس از شممرکت بیرون رفتم.همزمان که بیرون می 
رفتم توی کیفم هم دنبال سوئیک می گشتم و سعی می کردم دو تا از پرونده ها 
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تم به روی رو محکم نگه دارم که به یه چیزی خوردم و تمام وسممیله ها از دسمم
شدم تا  سریف خم  شتم به طرز نگاه کنم و  صال وقت ندا شد.ا سرازیر  زمین 

 وسایل رو جمف کنم که صدای خیلی آشنایی گفت:بزارید کمکتون کنم.
سممرم رو بلند کردم.خودو بود!.آقای رسممتم پور جوان!.نگاهم کرد.یه لحاه 

 نگاهب رن  تعجب گرفت ولی بعد 
شده رو د ستم داد و منم بدون اجازه دادن برای حرفی پرونده های جمف آوری 

ستم پور جوان نوبت به تو  سور رو باز کردم.هه!.ر سان رو گفتن بیرون رفتم.در آ
شد.با  سوار  شته باو!.طبقه ی دهم یه نفر دیگه هم  صبر دا سه فق   هم می ر

 دیدن من نیشیندی زد و گفت:چطورید گشنیز خانم؟
 م.خندید و گفت:ببیشید تره خانم!سرم رو بلند کردم و خصمانه نگاهب کرد

 خواستم چیزی بگم که گفت:آها آویشن خانم.ببیشید یه کم سیته اسمتون.
سلهرداد!.فق  می تونی - صدا کنی. سمم رو  شم ا یادم نمیاد بهت اجازه داده با

 اینو بگی!
با لبیند چندشممب گفت:سمملهرداد جون،معنی اسممم و فامیلت می دونی چی 

 یشیده شده از آسمان.میشه سرهم؟میشه آویشن ب
و بعد بلند زد زیر خنده.حناق عو ممی!.کیفم رو محکم به بازوو کوبوندم و 
سم  شینن و معنی ا شرممه که یه آدم های عالفی مثل تو می  گفتم:واقعا باع  

 من رو چد می کنن!.واقعا شرم آوره!
سم من رو به این  شلالی ا شد.من نمی دونم کدوم آ دیگه چیزی نگفت و پیاده 

  ی گفته بود!؟.لعنت بهت آزیتا با این اسم انتیاب کردنت!عو
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یاده  تا پ تا و رفتگانب رو مورد رحمت قرار دادم. به خونه فق  آزی یدن  تا رسمم
شدم،وارد آسانسور شدم که لحاه ی پیاده شدنم آقای سروو جمشیدی را در 

شدند سه متری پرتاب  شون   .حال الس زدن با آزیتا دیدم.یه اهم کردم که دو تا
با اخم گفتم:آزیتا برو داخل.)رو به سممروو(ما اینجا آبرو داریم،لطفا مراعات 

 کنید!
و بعد در رو محکم بسممتم.امروز روز من نبود!.پس بگو آقا عاشممق و شممیفته ی 

 آزیتاست نه من!.پوزخندی زدم و بلند گفتم:آزیتا...
 با هول وارد هال شد و گفت:جانم آویشن جون؟

 می کردی با این جمشیدی؟خفه و آویشن.چه غلطی -
یدا..داشمممت در مورد حقوقب و مشممکالت  فت:هیچی ب نان گ من و من ک

 کاریب حرز می زد.
با اخم گفتم:اونوقت تو دقیقا مدیر مالی شرکتی یا مس ول رسیدگی به مشکالت 

 مردمی؟
شت  صیر من نبود.دا شن.بیدا تق شرمنده آوی سرو رو پائین انداخت و گفت:

 هم نمی تونستم وس  حرفب بلرم و برم. حرز می زد و خب،خب من
کیفم رو روی کاناپه پرتاب کردم و گفتم:اونوقت وسمم  این مشممکالت کاری و 

 حقوقی بح  به عالقه و دوست دارم کشید ها؟
 سرو رو بلند کرد و گفت:منم دوستب دارم خب.

دلم برای معصومیتب گاهی می گرفت.همیشه کسی رو که بهب ت*ج*ا*و*ز 
لعنت می کردم با اینکه برام سممیت بود.دسمممت روی شممونه ی کرده بود رو 

 اریفب گذاشتم و گفتم:ببین آزیتا،من نمی گم دوستب داشته باو یا 
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شیدی از  شی.اگه جم شته باو.فق  اینو می گم که تو باید یه کم مراقب با ندا
کارهایی که می کنیم خبردار بشه مطم نا پته امون رو روی آب میریزه.بهت قول 

شیدی بمونی می دم  شه و می تونی کنار جم چند وقت دیگه همه چی تموم می
مه  هه.بزار ه ما گه اواخر آبان  خب؟دی مل کن. ته رو تح ند وق ولی فق  این چ

 چی که تموم شد،اصال خودم میرم برات خواستگاریب خوبه؟
 خندید و گفت:تو بری؟

تار باهاو رف نه  که خواهرا بار بود توی این مدت  ی م ب*غ*لب گرفتم.اولین 
کردم.شیطنت های خودو رو داشت ولی هیک وقت نتونست معصومیتب رو 
پنهان کنه.رزیتا برخالز آزیتا هیک معصممومیتی توی وجودو نداشمممت و یه 
ما من همیشمممه نگران این بودم که مبادا قلب  مایه های خودم بود.ا چیزی تو 
مت*ج*ا*و*ز گرو هیک  به لطف  که این  بده  کار دسممتمون  تا  مهربون آزی

 رانی ای رو به وجود نمی آورد چون موقف کار از س  هم سگی تر می شد!نگ
مانتوم رو به سمممت اتاق بردم که گفت:آویشممنی برات ماکارانی پیتم؛دوسممت 

 داری؟
 متعجب گفتم:بیدارم یا خواب؟

هام رو عوض کردم و رفتم بیرون.جدی جدی غذا پیته بود.و  باس  خندید.ل
 می خوردم که یهو گفت:آویشن؟ جالب تر این که خوشمزه بود.داشتم

یاد اون مرتیکه ی توی آسممانسممور افتادم..گشممنیز و تره!.با اخم گفتم:آزیتای بی 
 شعور این هم اسمی بود برای من پیدا کردی؟

 متعجب:چشه؟
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چب نیست دماغه.دختر هر کی رد میشه یا میگه زردچوبه،دارچین یا یه اسم -
 سبزی میگه.بیدا از دستت عاصی شدم!

 ولی تلخ:آرزوم بود اسم دخترم رو بزارم آویشن که نشد!. خندید
 دست روی دستب گذاشتم و گفتم:نار سروو هم همینه؟

با حرص یه جیغ کوتاه کشممید که خنده ی من رو به ارملان آورد.همونطور که 
 ارز های ناهار رو می شست گفتم:رزیتا نمیاد؟

 زن  زد گفت فردا شب با خبرهای خوب میاد.-
*** 

 یه اطالعاتیب کردم.تیل-
زر مفت نزن.بعید می دونم دهنب انقدر بی چفت و بست باشه که بیاد برات -

 همه چی رو بگه!
 خندید و چشمکی زد:عزیزم هیچی که در برابر ودکا دووم نمیاره.

 متعجب و همراه یه کم اخم گفتم:مستب کردی؟
بندو  البته،ولی همچین هم بی خرج نموند.چون سممه چهارتا کام هم پیب-

 گرفت ولی مگه ما چند تا آویشن جون داریم که جونمون واسب در بره؟
 با اخم گفتم:بسه پاچه خواری.

بلند و بی پروا خندید و گفت:اسمممب آندره آراسممته اسمممت.متیصممص ِان 
دو،مطبب هم دو تا فلکه از خودمون باالتره.دو تا خواهر داره که اولیب مجرده 

سم علیر سری به ا شون هم خفنه و ولی دومیب با پ  ا نامزد کرده.و ف مالی
 خونه اشون توی .... است.

 عجب آدرس آشنایی!.دو میدون دور تر از خونه ی قبلی ام...هه!
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البته اون شب داشت با آه و سوز داستان شکست عشقی او رو تعریف می -
کرد.می گفت عاشق دختری بوده که اسمب...آها هر کاری کردم اسمب رو به 

فق  هی یاد از چشمهای مشکیب می کرد و گفت رفیقم عاشقب  زبون نیاورد
بوده و دیگه نشمممد بهب برسممم.می گفت که اون دختر هم رفت پی کارو و 
ازدواج کرد و من هم فهمیدم همچین عاشقب نبودم ولی رفیقم کشته مرده او 
ندون  مده. می گفت دختره هم د تا دختره رو فراموو کرده جونب دراو بوده و 

نده.گفت من دیگه فراموشب کردم ولی دیگه دست و دلم به ازدواج پزشکی خو
عاشممق بوده رفیق  که  با همون پسممره  که طرز  ثل این نرفت و نمی ره.چون م
صمیمی میشه و همیشه عذاب وجدان داره که بهب نگفته دوستب داشته.البته 
خودو گفت که اون دختر فق  یه ه*و*س الکی بود چون مرکز توجه بود.می 

شم از اخالقاو میومد ولی چون مرکز توجه بوده حس می کردم منم گفت خ و
دوسممتب دارم.به هر حال عشممق بوده یا ه*و*س دیگه به چشمممهای خودمم 

 اعتماد ندارم و نمی تونم ازدواج کنم.ول کن چیز بدرد بیوری نگفت.
چرا اتفاقا..پس آقای آراسممته شممما به رویا آرمان چشممم داشممتی؟!.هه!.عذاب 

 رستم پور!؟.وجدان به 
 می خوای چیکار کنی؟نکنه می خوای انتقام بگیری؟-
 چته؟عاشقشی؟-

شه.طرز هم که میگه  شق جنس مذکر نمی پوزخندی زد و گفت:رزیتا بمیره عا
سره  شب گیره؟!..بره بمیر پ ساب من گلوم پی من ازدواج نمی کنم.االن با این ح

 کنه.ی الدن !.ازدواج نکرده ولی گشت ارشاد باید بیاد جمعب 
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خندیدم.یه حسی می گفت آندره رو هم وارد بازی کن ولی سرکوبب کردم.چه 
دلیلی دارم براو؟تازه نقشه هام تموم شده است و دیگه جایی برای یه نقشه ی 

 دیگه ندارم.در حالیکه باید همه چی رو زود تموم کنم.!
 شرکت چه خبر؟-
 فردا روز آخرمه.-

 ا تمومه؟پرتلال رو خورد و گفت:جدی؟واقعا فرد
 آره ولی فردا هم آزیتا میره بچه رو از مهدکودک بیاره.تو یه کاری کن!.-
 چی؟-
 مراقب خواهرت باو نره راپورتمون رو به جمشیدی همسایه امون بده.-
 چطور؟-
 گلوو پیشب گیر کرده.البته حس دوجانبه است.-
 من نمی ذارم ازدواج کنه آزیتا.-

 متعجب گفتم:زر مفت نزن.
دی می گم.نمی ذارم.عاشمقب هم باشمه نمی ذارم.امکان نداره جدی گفت:ج

 اجازه بدم آزیتا ازدواج کنه.
 چرا؟به تو چه آخه؟بده زندگیب رو بسازه؟-

با پوزخند گفت:من خیری دیدم از ازدواج؟تو خودت دیدی؟ما چی دیدیم که 
سایه  صا با این مرد که فق  می دونید هم صو دختره ی بدبیت بره ببینه؟!. می

 نه.امکان نداره بزارم.اتو
 کوتاه گفتم:دوستب داره.
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به درک!.منم عاشق شوهرم بودم ولی سر سالگرد ازدواج اومد و گفت من می -
ته ازدواج کنم.خیر سممرو می گفت  خارج برگشمم که از  با دخترعموم  خوام 

 عاشقشم.خوب که از من فیض برد رفت سراغ اون!
ی رو باختم ولی سمماختم هه!.لعنت به سممالگرد.خودمم توی سممالگرد همه چ

 دوباره.چون من نمی شکنم.
 مطم نی دیگه نمی ذاری؟-
بار بچگی کرد برای - یه  یادو میره. گه  ند.دو روز دی یه چی پرو تا  نترس آزی

 هفت پشتمون بسه.من برم.امشب قرار دارم.
 خندیدم و گفتم:کاریه دیگه؟

 کیفب رو برداشت و گفت:شد نکن!
*** 

ش شمهام که بی سبزآبی چ شت رو  نگاه کردم.چند وقته لنز  سبز تمایل دا تر به 
شدند؟.امروز روز بزرگی بود.موهای کاراملی  شکی دریغ  شمهام از رن  م چ
سته کردم.یه  ام رو فرق کج باز کردم.کرم برنزه زدم و با رن گونه لو هام رو برج
سممایه ی فیروزه ای هم زدم.ریمل زدم تا مژه هام بزرگتر بشممن.یه خ  چشممم 

شکی هم ک صال م شیدم. یه رن لب قرمز هم زدم و به این فکر کردم من قبلنا ا
ست.دکمه های مانتوی  شیص نی صورتم توی آرایب م آرایب نمی کردم حاال 
شکی ام  ست با مقنعه ی م شکی ام هم  شلوار م ستم. سبتا بلند فیروه ایم رو ب ن

ما ا فیروزه ای که دیروز خریده بودم هم با یه مدل ساده-بود.یه شالگردن سفید
سلهرداد.چقدر الغر  شن  سالم آوی ستم.نگاهم توی آینه به خودم افتاد. شید ب
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شده بودم.مانتو توی تنم گشاد بود ولی نه خیلی!.چکمه های سفید پاشنه بلندم 
مه  یل بود.ه مه چی تکم به تن کردم.ه پالتوی سممفیم رو  یدم. رو هم پوشمم

 چی!.همه چی برای آویشن سلهرداد 
شیرین رو ر شدم.امروز یه بودن!.ادکلن  وی خودم خالی کردم و از اتاق خارج 

شو آزیتا.امروز  سی خوردم.دو تا تق به در اتاق آزیتا زدم و گفتم:پا سا صبحانه ا
 رو که یادت نرفته.پاشو.

 از در حموم با حوله خارج شد و گفت:بیدارم.
برگشتم سمتب که یه هوی بلند کشید و گفت:دختر تو آخر من رو تحرید می 

 کی گفتم؟! کنی!ببین
 زر مفت نزن فعال.امروز خوب حواست رو جمف کن.گند بزنی پای خودته.-
 به کار آزیتا هفت خ  شد داری؟-
 نه.فعال خداحافظ.-
 خدا به همراهت.-

شلوار کامال  شیدی با کت و  شد و جم تا رفتم بیرون در واحد رو به رویی باز 
داخت.نه بابا این رسمممی خارج شممد.چه متحول!. حتی یه نیم نگاه هم بهم نن

همون جمشممیدی هیز خودمونه؟!!.جای رزیتا خالیه تا ببینه خواهرو چقدر 
قدرت داشته که چشمهای ناپاک سروو رو پاک پاک کرده.خندیدم و دکمه ی 
پی)پارکین (رو فشممردم اما اون دکمه ی همکف رو زد.سمموار ماشممینم شممدم و 

شین رو بردم توی پ شدم.اینبار ما ارکین .. آقای مهندس بدون تید آز خارج 
هم ازماشممینب خارج شمممد و در ماشممینب رو قفل کرد.سممریف خودم رو به 
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صبخ بییر آقای  شد.با لبیند گفتم: سوندم که اون هم با اخم وارد  سور ر سان آ
 مهندس!

 صبخ بییر خانم سلهرداد.-
سرو رو بلند کرد و با دیدن من چند ثانیه مات شد ولی بعد نگاهب رو گرفت 

به سرفه کردن. خنده ام گرفته بود شدید.منم شرود کردم به سرفه  و شرود کرد
کردن الکی که مثال من به ادکلن تلخ شممما حسمماسممیت دارم. یه اشممد هم از 

 چشمم سر خورد تازه.جدًا باورم شده بود حساسیت دارم.
با عطرتون  با ع .. فا...کمتر... لط ندس... مه قای  گفتم:آ به سمممیتی 

 ...دوو..بگیر..بگیرید.
ستم نمی یه  سریف گرفت.می دون شمهام کرد.نگاهب رو  صمانه به چ نگاه خ

تممونممه در بممرابممر اون همممممه آرایممب و رنمم  فمموق الممعمماده لممنممز دووم 
 بیاره.گفت:شما..هم...کمتر...بزک...دوزک..کنید..سالن مد که ...

بقیه او رو نگفت.واقعا نفسممم گرفته بود انقدر الکی سممرفه کرده بودم.اون که 
د.. آسانسور نکبت هم که حلزونی حرکت می کرد..تا پیاده داشت غب می کر

شممدیم من زودتر از اون خودم رو به پنجره رسمموندم و نفس کشممیدم.خنده ام 
گرفته بود!.بعد هم رفتم داخل.موهام رو یه تابی دادم.روز آخرم بود..دلم تن  

 می شد!هه!
ی شون اساسفلشم رو به سیستم زدم و تمام اطالعات رو کات کردم.امروز دست

شون زحمت  شه هایی که چهارماه برا ستن نق توی حنا می موند!.چطور می تون
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ست کنن؟!.مجبور بودن پول رو برگردونند که بودجه  شیده بودن رو دوباره در ک
 ی اساسی هم نداشتند.بلند شدم و با در زدن وارد اتاق رئیس شدم.

 رید؟گفتم:آقای مهندس.قرار بود من امروز زودتر برم.امری ندا
 نییر.-
 خدانگهدار.-

 و خدانگهدار آقای آرتمن احتشام!.
*** 

وارد خونه شدم.صدای آزیتا میومد که سعی می کرد بچه رو قانف کنه ولی مگه 
می شد!؟.رفتم داخل.با دیدن یه دختر با موهای صاز گوو گوشی و قیافه ای 

کاواریو ند زدم.فلب رو توی آ یه لبی پدرو مو نمی زد  با چهره ی  م فرو که 
 کردم.تمام اطالعات و نقشه ها سوختند و این قلب آتشین من آروم گرفت.

 رفتم سمت دختره و گفتم:اسمت چیه خاله؟
 لرزان گفت:آرشیدا.

 رو به آزیتا گفتم:غذا خورده؟!
 آره.-
 آفرین.کسی که نفهمید؟-
 نه بابا.-
 پس برو فعال.-
 باشه.-

به م به دختر ملوس کردم.دسمممت  گاهی  فت و منم ن یدم و ر هاو کشمم و
 گفتم:آرشیدا جون تو باید یه چند روز اینجا بمونی،خب؟
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 زد زیر گریه و گفت:مامانم رو می خوام.
 اشد هاو رو پاک کردم و گفتم:چند سالته گلم؟

یدم و  با انگشمممت هاو عدد دو رو نشممونم داد.گونه ی تللب رو ب*و*سمم
حاال برای گفتم:منم خاله ی خوبی هسممتم.زود برت می گردونم پیب مامان.

 خاله بگو مامان رو بیشتر دوست داری یا بابا؟
 بابا سامان.-

 خندیدم و گفتم:خسته ای؟!
سرو رو تکون داد.دستب رو گرفتم و بردم توی اتاقم.کوله ی خرسی رو ازو 

 گرفتم و کاپشنب رو درآوردم.گفتم:روی تیت خاله بیواب.
خاطره ی تلیی از مجبور شدم الالیی بیونم.همونجور که نوازشب می کردم 

 جلوی چشمم رد شد.
 "دستب رو کشیدم و گفتم:ارمیا نگاه اون بچه چقدر نازه،الهی!

 دستم رو با خنده کشید و گفت:انگشتت رفت تو چشم بچه،نکن زشته!
 یقه او رو گرفتم وگفتم:دلم از اینا می خواد.

 خندید و گفت:اونوقت اسمب رو چی می ذاری؟
 پسر باشه آوو.-
 چی؟ دختر باشه-
 فق  پسر،آوو مامان رویا و بابا ارمیا.مامان فداو.-

 خندید و گفت:دیوونه!"



 759 زند یم عشق از پشت خنجر یگاه

یا و بابا ارمیا توی خاطرات دفن شممد!.لباس هام رو عوض  هه،آوو مامان رو
 کردم و یه دوو حسابی گرفتم.

*** 
همه جا رو گذاشتن تو سرشون.کلی اعالمیه زدن به در و دیوار.مامان و باباو -

دکودک تکون نمی خورن.دختر تو چرا انقدر بی رحمی؟!.بیدا از جلوی در مه
 اگه ببینیشون چقدر داغونن آتیب می گیری!کوتاه بیا بچه اشون رو برگردون.

 باید درد بکشن.-
آخه چیکارت کردند؟من اگه طرز قاتل مامان و بابام هم بود اینجوری نمی -

می دونم تو کی انقدر کردم که تو می کنی!.بزار بره بچه ا*ن*ا*ه داره.بیدا ن
 بی رحم شدی آویشن!

سمم  ست همون موقف که ا صورت آزیتا غریدم:در شدم و توی  با غیض بلند 
س ول اینی  ست همون موقف!.در  من،آزیتا تو فق  م سلهرداد،در شن  شد آوی

 که به من کمد کنی نه که ااهار نار کنی!
نکنه من مچم رو گرفت و گفت:که چی؟تا کی می خوای بچه رو نگه داری؟

 نمی دونم و به فرزندی قبولب کردی؟
داد کشیدم سرو:خفه شو فعال آزیتا.قرار نیست گند بزنی به نقشه هام.پای تو 
کال گیره و این دخلی به من نداره پس اگه می خوای پات به زندان نرسمممه و به 
سروو جوونت برسی بشین و الم تا کام حرز نزن.فعال یه روز هم نگذشته که 

کاسه ی داغ تر از آو شدی.من می خوام برم همدان.به والی علی  تو همچین
 یه مو از سر بچه کم شده باشه فاتحه ات خونده است!

 کی برمی گردی حاال؟-
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شممماید دو روز دیگه.به رزیتا گفتم از کنارت ُجم نیوره.تازه این دو روز دور -
 آقاتون رو اساسی خ  بکب!

 معترض گفت:ِا آخه چرا؟
شین تو  به دهنب زدم و شه!.پس ب صب ممکنه چفتب باز ب گفتم:چون این الم

ستی!.فعال من هم بلی  دارم.دارم می رم ولی  صال اینجا نی خونه و تااهر کن ا
 برگردم و ببینم همه چیز اونجور که می خوام نیست خونت حالله.

ستم برم و  ستم دلیل اینکه می خوام برم همدان چیه ولی می خوا واقعا نمی دون
 هر دلیلی می تونست باشه این به 

 که یکیب دیدن گالره و تارا بود.
*** 

در زدم.خود گالره باز کرد.با دیدن من جلو اومد که ب*غ*لم بگیره اما هلب 
 دادم به عقب و گفتم:احوال گالره؟

 خندید و گفت:کجا بودی عزیزم؟وای دلم برات حسابی تن  شده بود!
 یه پوزخند زدم و گفتم:شوهر کردی؟

 د سرو رو بیرون آورد و گفت:کیه گالره؟یه مر
 گالره گفت:آره،اسم شوهرم محسنه.پسر دوست خانوادگیمونه.

 پوزخند غلیظ تری زدم و گفتم:احیانًا از عشق شما به امیررایا خبر داره؟
 نگاهب مات شد.با تته پته گفت:چ..چی شده رویا؟چته؟

به شمموهرت بگم .کوو؟)بلند کنارو زدم و گفتم:هیچی می خوام یه چیزی 
 صدا زدم(آقا محسن!
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سمت می دم چیزی  شد و آه گفت:تو رو خدا ق ستم رو گرفت و ملتمس با ا د
 نگو بهب رویا.تو رو خدا...

دسممتم رو از توی دسممتهای سممرد و لرزانب بیرون کشممیدم و گفتم:زندگی با 
 دروغ؛چرا بهب نگفتی؟

لتمس انقدر ترسممیده بود که اگه جا داشممت دسممتم رو هم می ب*و*سممید.م
گفت:تو رو خدا رویا..آره عاشممقب نبودم ولی بیدا االن عاشممقشممم،دیوونه 
اشممم.این کار رو با من نکن!تو رو خدا زندگی ام از هم می پاشمممه!.محسممن 

 حساسه!
بزار ببینم وقتی بفهمه زنب عاشممق یه مرد دیگه بوده چه حسممی بهب دسممت -

 میده.
 صدای غریبه ای گفت:چی؟
لیس با ااهری مرتب و مردونه.هیکل پرفکتی که برگشممتم.یه مرد توی لباس پ

ندی زد و  به سممیتی لبی که گالره  مد  اامی بود.جلوتر او باس ن الیق ل
 گفت:محسن جان،رویا دختر دایی ام.رویا محسن شوهرم.

می دونسممتم االن هاسممت پس بیوفته.ثانیه ها برای من تند می رفت ولی برای 
 گالره هر ثانیه یه ساعت بود.

تم رو به سمممتب دراز کردم.بدون اینکه دسممتم روبگیره سممالم با لبیند دسمم
کرد؛پس مذهبی بود!.جونم پس را غیرتب خیلی باد می کرد وقتی می فهمید 

 زنب عاشق امیررایا بوده.
 با اخم گفت:چیزی گفتید؟

 من:بله.
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 گالره:نییر.
 ؟رو به گالره گفتم:تو نمی خوای یه شربتی چیزی به من تازه از راه رسیده بدی.

گالره خصمممانه و لرزان نگاهم کرد.کل هیکلب می لرزید.رفت و من رو به 
 محسن گفتم:خب محسن خان.

 من عجله دارم،لطفا اون جمله ای رو که گفتید دوباره تکرار کنید.-
با حوصممله روی تیت توی حیاس نشممسممتم و گفتم:آقای محسممن،می دونم که 

 گالره همچین حرفی رو نزده بهتون.
شگاه گالره توی تهران بود  آدم دروغ گویی ست،منتها یه کم ترسوئه.وقتی دان نی

ستم پور!.گالره به خاطر اون تمام  سم امیررایا ر سری بود به ا شق یه پ گالره عا
 پارتی هایی که اکیو امیررایا می گرفت رو می رفت.خب عاشقب بود.

گالره سممر رسممید.محسممن به کبودی می زد ولی هیک حرکتی نمی کرد.گالره 
 رو به دستم داد و گفت: شربت

 تو رو خدا بگذر.چی گیرت میاد از پاشوندن زندگی من؟!-
نه  خو توی  که صمممداو  جوری  ندم، بو ک ین  م کم روی ز ح م یوان رو  ل
با  باه کردم و  نده ام رو ت پیچید.گفتم:چی می گی؟من بیاطر توی عو ممی آی

 بامیررایا وارد کثیف ترین بازی دنیا شمممدم.نابودو کردم جوری که االن آه
 دنبالمه حاال هم با گفتن حقیقت به شوهرت آروم می گیرم.
 با نگاه سرت و اشکیب گفت:تو رو خدا رویا...تو رو جون..

شدن آنی گالره فهمیدم  سرت  شید که از  ستب رو ک سن بدون کلمه ای د مح
 دستب رو خیلی فشار داده.
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 با غضب رو به من گفت:اینم از شربتت،باقی داستان رو بگو.
 ه گفتم:شاید گالره بهتر بتونه برات قصه بافی کنه.بی رحمان

 فریاد مردونه و محکمب همه جا رو گرفت:گفتم تو بگو!
خب باشه؛چه خبرته؟!.هیچی این خانم عاشق شیفته دنبال امیررایا می اوفته -

و فکر می کنه امیررایا هم بهب نار داره اما نه!.امیررایا باالخره از کنگی گالره 
هب میگه که اصال بهب ناری نداره و خانم عاشق ما رو عاشق خسته میشه و ب

 دل شکسته می کنه.
مک گالره از دست محسن آزاد شد.گالره دو تا دستب رو روی دهنب گذاشت 
تا هق هقب خفه شمممه. واقعا نمی دونم اون همه بی رحمی از کجا نشمممات 

 گرفت؟؟؟؟؟؟!
ور شکست خورده مجب خب دیگه،بقیه او به تو ربطی نداره فق  بدون گالره-

شمممد از دانشممگاه تهران به شممیراز انتقالی بگیره.بعدو هم که شممما اومدی 
شده  شکاک  سبتا  ستگاری و گالره که از همه جا بریده بود و مادرو هم ن خوا
شما ازدواج می کنه ولی جوری جلوه  شقب به امیررایا با  شی ع بود برای فرامو

شقا ستون داره.اما میده که همه فکر می کنن ازدواجتون عا ست و گالره دو نه ا
 بی خبر که شما فق  بازیچه بودید.

 گالره جیغ کشید:بسه بسه رویا...تمومب کن.
شید و قبل از  ست گالره رو ک سن چی؟محکم د اما من تمومب کردم ولی مح
اینکه فرصممتی بهب بده یه کشممیده ی اسمماسممی توی گوشممب خوابوند که جیغ 

داشممتم و به راه افتادم.جای من دیگه اونجا گالره توی هوا گم شممد.کیفم رو بر
 نبود.هنوز صدای گالره و التماسب برای رحم توی گوشم بود!
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*** 
می خواستم برم پیب تارا ولی منصرز شدم.چون حال اونو نداشتم.یه دربست 

 گرفتم تا خود تهران.کارم دیگه
سر و وقت تو مهره ی اصلی داستان،  قیه که بتموم شده بود.فق  مونده بود برم 

 سیاه لشکر بودند.
یا آرمان،به همون عهدی که به ارمیا رادمنب،تنها عشممق زندگیم دادم  من،رو
به  یدم و  قام. از توی کیفم لنزهام رو بیرون کشمم هد انت ند موندم.همون ع پایب

 چشمهای سیاهم زدم.
وارد خونه شمدم.سمه روز گذشمته بود.با کلید در رو باز کردم.در قفل بود.خونه 

ود ولی تونستم رزیتا رو که مثل ن شه ها داشت می کشید رو تشییص تارید ب
 بدم.با حرص گفتم:هروئینی بدبیت خونه رو به گند کشیدی!

جوابم رو نداد و دوباره کشممید.َاه نکبت!.خواسممتم بگم آزیتا کو که دیدم به حد 
شیدا رو محکم  ست و نمی فهمه! رفتم توی اتاق آزیتا که دیدم آر شه ا کافی ن 

*ل گرفته و خوابیده.خنده ام گرفت.همچین سممفت گرفته بودو انگار ب*غ
نصفه شبی مییواستن ازو بدزدنب.سری تکون دادم و رفتم توی اتاقم.بعد از 
یه دوو حسمممابی و متمرکز کردن فکرم از اتاق خارج شمممدم.رزیتا حالب جا 

 اومده بود.گفتم:از شرکت چه خبر؟
 ی به شرکت.خنده ی مستانه ای سر داد و گفت:گند زد

 لبیندی روی ل*ب*م جا گرفت گفتم:چطور؟
 ورشکست شد!-
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 متعجب گفتم:جدی؟
 رسما اعالم نشده ولی احتشام در به در دنبالته!.-
 دنبال من نه!دنبال آویشن سلهرداد!-
همون دیگه.شممرکت آتیه سمماز ازو شممکایت کرده.خالصممه اصممال و ممف -

و تا جایی که می دونم باحالیه.تازه میونه ی خودو و زنب هم شممکرآب شممده 
 فعال توی دو خونه ی جدا هستند.

 پس یعنی تمومه ها؟-
ستی زدی چون - شرکت.دیگه اون  ربه ای رو که خوا شد تو  آره کارت تموم 

بال آویشممن  ته..یعنی دن بال له ولی پلیس دن ن  پو که ل نابودو کردی.فعال 
 سلهرداد!.

 دون.م:فردا بچه رو برگریه نفس آسوده کشیدم و روی کاناپه دراز کشیدم و گفت
خندید و گفت:آزیتا بدجور وابسته او شده.شب و روزو شده این بچه.عجب 

 هم بچه ی شیرین زبونیه.
 االن چند روزی میشه آوردیمب؟-
بالشممن.اون حوالی می گشممتم - بدجور دن خانواده او  ته. یه هف کمتر از 

 فهمیدم.مهدکودک پلمب شده.گند زدی به کاروکاسبی مهدکودکه.
تب که بیاید خشد و تر بسوزد.اگه لیاقت داشتن بچه رو به دست آزیتا نمی آ-

 دادند.
تا خودو رو گریم کرده بود منم بودم فکر می کردم - که آزی واال جوری 

شما  ضیه رو جنایی کردند. پلیس میگه حتما یه آدم مهم می خواد به  مادرشه.ق
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صه از این کوفت و موف سره ی الدن  ربه بزنه و انتقام بگیره و خال  ت ها...پ
 وقته بره برای خودو و زنب بادیگارد بگیره.ولی خدایی مادره داره میمیره...

 واقعا نمی فهمم این همه اطالعات رو از کجا میاری؟-
شن کرد و گفت:به من میگن رزیتا...کارم اینه  سیگارو رو رو شمکی زد و  چ

ه یه شرکته چیه؟یدیگه.حاال نمی گی چرا بچه رو آوردی؟بچه ی کیه اصال؟قض
 کالم گفتی انتقام ما هم گفتیم تا تهب هستیم ولی نمی گی بینم چی به چیه؟!

 کالفه یه نفس کشیدم و گفتم:همون که گفتم.دارم انتقام می گیرم.
خب چرا؟!اصال رئیس شرکت رو از کجا می شناختی؟مامان و بابای بچه رو -

 چی؟!
صمیمی ست  شرکت دو شیدم و گفتم:رئیس  سرم بود.ح یه نفس ک ست پ اال دو

این دوست پسره هم داستان خودشو داره.البته رئیس شرکته دوستم داشت ولی 
 به دالیلی دورم رو خ  کشید و با بهترین دوستم پگاه ازدواج کرد.

 متعجب گفت:اون دختره ی نچسب بهترین دوستت بوده؟
پوزخندی زدم و گفتم:عاشممقب بودم.انقدر دوسممتب داشممتم که آب هم می 

ردم بهب می گفتم.اونم اینجوری بود.حتی خودو بهم گفت که شممرکت خو
آرتمن،شمموهرو،منتقل شممده به تهران و االن اینجا زندگی می کنند..البته من 
شد.البته توی یه نامه براو  شا کنم که ن ستم یه رازی رو برای آرتمن اف می خوا

تمن ه از آرنوشممتم که چرا پگاه بهب گفت به من ابراز عالقه کنه.می دونی پگا
متنفر بود.می خواسممت یا آرتمن دچار شممکسممت روحی بشممه یا میونه او با 
امیررایا بهم بیوره چون پیشنهادو از هر لحاای ت*ی*ا*ن*ت بود!میصوصا 
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که امیر و آرتمن اسمماسممی با هم رفیق بودن و پگاه می خواسممت از این طریق 
بود،گرا!ولی بکوبونتب که نشمممد.من از این می سمموزم که پگاه هم مثل من 

شق و غرورم رو به پای  شد ولی من چی؟هوم؟تمام ع شتب عین بره ها  سرنو
شدم و  شبیت ن شه از نفرت برق می زد.من خو شاو همی مردی رییتم که چ
سته ی  شه.در حالیکه به نارم توی دارود شبیت ب ستم بزارم پگاه خو نمی تون

سمب رو یا کینه من کال سادت می ذاری ا صه ح صدم این  امیررایا بود.خال ق
با  گاه.خالصمممه من هم  قام بگیرم.این از آرتمن و پ هام انت بود از دور و وری 
مدرک جعلی و شممناسممنامه ی جعلی به اسممم آویشممن سمملهرداد که آزیتا برام 
جورو کرده بود و به عالوه ی اطالعات خوب تو با تلییر چهره وارد شممرکتب 

شایدشدم و با هکب انتقام گرفتم.البته همون اوایل آرتم شد کرده بود که   ن 
من رویا باشم اما هیک دلیل و منطقی نداشت.خالصه یه نامه هم براو نوشتم 
تا بفهمه من رویا بودم که انتقام گرفتم.خوشم از این میاد که حتما آتیب میگیره 
که هیک مدرکی نداره که من رو محکم کنه و تالفی کنه.این نقشممه واقعا بدون 

چ ند. نقص بود!در مورد این ب هام بود پدرو دوسممت مادرو که  ید بگم  با ه هم 
 مادرو رونان و پدرو سامان بود.هر دو تاشون دوستام بودند. 

ولی رونان شد حامی امیررایا و یه جورایی از من متنفر شد که اینو توی عروسی 
پگاه و آرتمن فهمیدم.تازه همین رونان نکبت بود که به امیررایا اصممل ماجرا رو 

من توی جزوه او نوشته بودم من یه نابودگرم.خالصه این دو  گفت،حتی اینکه
تا اساسی مستحق انتقام بودند و این روو،دزدیدن بچه بهترین راه حل بود.من 

 تا اساسی از همه انتقام نگیرم آروم نمی شم.
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اینکه چطور آزیتا و رزیتا وارد نقشه ام شدند نقشه ی خودم بود.تنها کسایی که 
کنند همینا بودند.آزیتا که برای پولب جلو اومد ولی رزیتا می تونسممتند کمکم 

برای انتقام از همون کسممی که به خواهرو ت*ج*ا*و*ز کرد یعنی آقای دکتر 
 ارمیا رادمنب!

*** 
از توی ماشممین داشممتم به رزیتا نگاه می کردم.بچه خواب بود؛اگه بیدار بود که 

با هزار چه  ند روزه پیب ب تازه این چ تا آرایب و لنز و کوفت و  لومون می داد.
زهرمار چهره امون رو تلییر داده بودیم.البته بیشممتر من!.بر حسممب اطمینان که 
بچه لومون نده ولی از یه بچه ی دو سماله که با یه بسمتنی مامان و جد و آبادو 
یدار  چه ب بدو االن ب تا  ااری داشمممت؟َاه رزی ته بود می شمممد انت یادو رف رو 

اومد که با دیدن آرتمن کنار سممامان دو تا سممکته  میشممه.رزیتا سممریف به سمممتم
شه ها  شی سرم رو توی فرمون قایم کردم،البته  ستم  ناقص زدم و تا جایی که تون
سته پلیس جریمه می کرد ولی به درک!.یه زن  زدم  صد بود. در صددر دودی 

 بهب که گفت:هان؟
 من میرم دور میدون بیا اونجا.-
 باشه.-

ی گفت چرا..رفتم سمممت میدون و چندی بعد انقدر خوشممم می اومد هی نم
 رزیتا اومد و نشست.یه پوز کشید و گفت:کنه ها...

 خندیدم و گفتم:چطور؟
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ست - اون بابای نکبتب میگه از کجا آوردیب،باید به پلیس بگم.حاال قربون د
مادره که شممعورو رسممید و با تشممکر از من خداحافای کرد.البته اگه به موقف 

 هم دوست داشت پلیس بیاد.سگی نمی شدم مادره 
سمت خونه روندم.گفتم:می تونی یه بچه ی یکی  شن کردم و به  بیاری رو رو

 دو ساله با چشمهای خاکستری برام پیدا کنی؟
 با حرص گفت:چشم االن برات می زام.

 کوفت.-
با حرص بیشممتری گفت:کوفت تو دلت.آخه مگه من مهدکودک دارم؟همچین 

 ب جین بچه رو دستم مونده منتارم سفارو بدن.میگه برام پیدا کن انگار شی
 فعال زر نزن و برام پیداو کن.من دارم میرم خونه،میای؟-
ست.دختر خوب - ساعت دیگه ا سمت فرودگاه پروازم به نیویورک دو  نه میرم 

شام عو ی  ستی اون آرتمن احت صبخ کجا کار دارم به نارت؟را ساعت هفت 
 درآد.اونجا چه غلطی می کرد؟چشاو از کاسه 

دنده رو عوض کردم و گفتم:دوستند.در اصل پگاه با رونان و آرتمن با سامان از 
 قبل رفیق بودند.

شتم که  شین رو پارک کردم.کیفم رو از عقب بردا یه اوهومی گفت و من هم ما
 رزیتا با شد گفت:اون آزیتا نیست؟

 به رو به رو نگاه کردم.آزیتا بود با سروو.گفتم:چرا خودشه.
ست پ شیدم و گفتم:آزیتا ا*ن*ا*ه داره؛یه زندگی خوا شه که بازوو رو ک یاده 

 خوب رو ازو دریغ نکن.
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با خشمی که چشمهای آبی فوق العاده او رو قرمز کرده بود گفت:خوشبیتی 
 اون دخترک ساده توی ازدواج با یه عو ی هفت خ  و خال نیست!
 خواستم بگم چقدر هم که خواهرت ساده است.گفت:برو دنبالب.

شرود  شن کردم.گفت:بدبیتی خواهر من از اون مهمونی نکبتی  شین رو رو ما
ست خرج مامان رو بده  سرو می خوا شد که بدون اطالد من رفته بود. خیر 
باید تیغ زد و خودو رو خام کرد و  اما از بس بچه بود نمی دونسمممت چطور 
گذاشت به جسم و روحب ت*ج*ا*و*ز بشه!.اون عو ی خدانشناس هم که 

فت جدایی از شمموهرم  ر ها من درگیر  گه خبری ازو نشمممد.اون موقف  و دی
ضیه چیه همه چی رو ول  ساله زن  زد و بهم گفت ق بودم.وقتی آزیتای هجده 
شوهرو(؟هه!.دیگه  سامم) شه من هنوزم زن ح کردم و رفتم دنبالب.باورت می

سراغب برای طالق و گرفتن مهریه.در به در دنبال ارمیا رادمنب بودم  ه کنرفتم 
ست.همه چی بد بود تا اینکه تو اومدی  آزیتا فق  همین رو در موردو می دون
شیب فایده داده  شنید فهمید که تن فرو شنهاد پولت رو  و آزیتا تا تو رو دید و پی
شتر  شت بی و اون پول رو خرج مامانی کرد که دووم نیاورد و مرد.بعدو هم نذا

ا یه مرد پولدار همه چی تموم از این دنبال اون پست فطرت بگردم.من خودمم ب
شوقه ی  ازدواج کرده بودم.اعتراز می کنم مرد خوبی بود ولی پایبند نبود.تا مع
شت،من و خودو و زندگیب رو باخت و رفت دنبالب.اتفاقا دختره  قبلیب برگ
باز  بدترین نحو من رو از سممر خودو  به  خاطرو رو می خواسمممت. هم 

شت می آورد خون شد!.من کرد.دختره رو بر می دا شق بازی می  شلول ع ه و م
شتم،یه جورایی بهترین  شتم.روزهای خوبی رو باهاو دا ست دا سام رو دو ح
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روزها رو.اما دنیا امون خوشبیتی به من و امثال من نداد و همه چی رو یهو ازم 
که خوردم خیلی یهویی بود.من فق  دو سمممال  به ای  فت.می دونی  ممر گر

نمی خوام آزیتا که همه کسممم شممده  خوشممبیت بودم و بعدو تموم!.حاال هم
گول ااهر و پول و چهارتا جمله ی عاشممقونه و فدایت شمموم رو بیوره.همین 
شگل تر از آزیتا می خوره و اونوقت  شمب  به یکی خو مردک هیز پس فردا چ
میگه هر کی سممی خوو.مردها که حالیشممون نیسممت این دختر بدبیت،آزیتا 

نتی رو کامال فراموو نکرده.هه!.بمون تا نابود میشممه. هنوز هم اون رابطه ی لع
 پیاده شم.

سمت  شب به  شکهاو رو پاک کرد و با تجدید آرای ستوران پارک کردم.ا کنار ر
 رستوران راه افتاد.عجب روزگار 

شق مردی بودم که به دختری ت*ج*ا*و*ز کرده بود که حاال  غریبی بود.من عا
کجایی؟اصال یه رویا نامی من با اون و خواهرو زندگی می کردم. هه!.مرد من 

یادت میاد؟!.نمیاد ولی نترس،همین رویا اسمب رو یادت میاره.صبر کن. چند 
شد و  شیده می  صبانی ک شکی به دنبال رزیتای ع شمهای ا دقیقه بعد آزیتا با چ
سممروو هم به دنبالشممون.به پسممره نمی اومد پسممر بدی باشممه.خدایی یه پسممر 

ساله چه غلطی می تونه بک سه  ست و  سالته؟هه،من بی نه؟!.خاک رویا تو چند 
دیگه پیر شمممدم.خنده ام گرفت وقتی رزیتا یکی خوابوند توی گوو پسممره و 
سروو که  سمت  ست بره  شت به رزیتا نگاه می کرد.آزیتا خوا سروو مات دا
شم یه چیزی به  شین پرت داد.بعدو هم با خ شید و توی ما ستب رو ک رزیتا د

 سروو گفت و جلو نشست.چقدر خشن!
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زیتا با هق هق گفت:تو با من...چیکار داری؟چشممم نداری خوشممبیتیم رو آ
 ببینی؟

 رزیتا هم نه گذاشت نه برداشت با بی رحمی گفت:نه ندارم.
اولین بار بود می دیدم آزیتا همچین گریه می کنه.البته اگه اون شممب رابطه به 

فاکتور بگیرم.چونه او می لرزی د و عالوه ی روزی که رفتم خونه اشممون رو 
عا  لت می خوردن روی گونه او.چهره او واق نه غ به دو نه  هاو دو اشمممد 
مالوم بود.چهره او شممبیه رزیتا بود با این تفاوت که معصممومیت داشمممت 
سروو افتاده  شن کردم. شین رو رو سیت و محکم رزیتا.ما برخالز چهره ی 
بود دنبالمون و سممعی می کرد حرز بزنه.شممیشممه رو که کشممیدم پائین سممریف 

 شد آزی رو چرا درآوردین؟گفت:ا
شید:هوی کثافت آزی چیه؟توی جوجه نمی فهمی بهت می گم  رزیتا عربده ک

 دور و بر آزیتا نگرد؛ها؟
 مالوم گفت:من دوستب دارم بیدا.

آخی کباب شمممدم.عجب فیلم هندی ای شمممده بود خدایی!.آزیتا هم با جیغ 
 گفت:منم دوست دارم سروو.

 ن عزیزدلم.سروو هم گفت:قربونت برم گریه نک
آزیتا خواسممت چیزی بگه که شممیشممه رو باال کشممیدم و با یه الیی از سممروو و 
شین خفن  ساله این ما سه  ست و  شدم. این ُازگل بی شین خارجی او دور  ما
تاجر  ثل من مسمم نامشمممه و م به  که  مان هم  پارت حد آ تازه وا پاو؟ یه زیر  چ
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بودن،هم  نیسممت.ولی عجب فیلم هندی ای بودا..دو تایی اشممون زیادی بچه
 آزیتا هم سروو.

 گفتم:آزیتا می دونه تو دختر نیستی؟
 آزیتا با اشد و گریه گفت:می دونه.

شانس نداریم.حاال باید یه جی پی  سایه هم  شید و گفت:از هم رزیتا یه پوز ک
 اس وصل کنم به این بچه.

جیغ کشممید:من بچه نیسممتم.من می خوام ازدواج کنم،بچه دار بشممم و یه بچه 
شید شن.تو چرا نمی زاری؟چرا نمی مثل آر سمب رو بزارم آوی شم.ا شته با ا دا

 زاری؟هم سروو من رو می خواد هم من اونو.
 رزیتا بلند تر از اون گفت:حرز نزن.خفه شو تا برسیم خونه.

ست آزیتا..نه بابا این بچه  سفیدی با نگین بنفب توی د شتر  نگاهم افتاد به انگ
 خیلی حالیشه..در عرض هشت ماه 

ب تا آروم گفتم:بزنیم تو برجکب بگیم دل  به رزی ته.رو  باخ ه آزی جووووونب 
 آزی نامزد سیریب داره؟

یه لبیندی بین اون همه خشممم زد و گفت:آخه این بچه)آزیتا(گورو کجا بود 
 که کفن داشته باشه؟!

 خندیدم که آزیتا با حرص گفت:چی می گین با هم؟
 خندیدم و گفتم:هیچی آزی جوووون.

 انه او گفت:ادای سروی من رو در نیار.با خشم بچگ
بانی  تای عصمم به آزی فت.رو  نده او گر تا هم خ که رزی نده  ند زدم زیر خ بل

 گفتم:عجب زندگی میففی دارینا..
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شتره رو  ست تکون داد.انگ سروو بود نگاه کرد و براو د با حرص به عقب که 
یه که  تا  تا حرز بزنم.من و رزی با رزی مه  ید و من حس کردم الز  ب*و*سمم

 عشقمون نرسیدیم؛این بچه چه ا*ن*ا*هی کرده؟!
*** 

شلوار لی دملا.یه  شیدم با  ست پیازی پو یه مانتوی تا روی زانوی دخترونه ی پو
 شال هم توی سرم انداختم و گفتم:آزی یه رن  موی خفن برام پیدا کن.

 تو که همین االن سیاهشون کردی.-
 کارت نباشه.خداحافظ.-

ی خوشممگل رو ب*غ*ل زدم.هیک آرایشممی نکرده پالتوم رو پوشممیدم و بچه 
ستم در رو  شکی بود.خوا شجو دندون پز ست عین رویای دان بودم.قیافه ام در

 ببندم که لحاه ی آخر گفتم:خونه رو به گند نکشینا.
 با جیغ گفت:ُسرو ماموریته بی شعور.

خندیدم و وارد آسانسور شدم.بچه خوشگل و معصوم بچه ی دوست صمیمی 
شدم و به رزیتا بود. شینم  سوار ما ضیا مو نمی زد. شمهای بع شمهاو با چ چ

 سمت آدرسی آشنا روندم.یه خیابون اونورتر خونه ی عشقم.
قفل فرمون رو هم زدم و در زدم.چندی بعد یه خانم نسممبتا مسممن در رو باز 

 کرد.وارد شدم.خدمتکار بعدی به استقبالم اومد و گفت:خوو اومدین.شما؟
 ز دوستان هستم؛نیستند؟لبیندی زدم و گفتم:ا

 حاال خوبه خودم می دونستم.گفت:نه متاسفانه ولی بفرمائید تا بیان.
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رفتم داخل.هه!.خونه همون خونه اشممرافی و شممید بود؛حتی دکوراسممیون هم 
عوض نشده بود.روی مبل نشستم. بچه خوابیده بود.کاله بافت روی سرو رو 

کم تر ب*غ*لب گرفتم. مثال باز کردم و دکمه های پالتوو رو باز کردم و مح
 احساس های مادرانه ام رو بروز دادم.

خانم مسن که می شناختمب و قبلنا توی مهمونی دیده بودمب یه لیوان شربت 
 جلوم گذاشت و خواست بره که گفتم:لطفا بنشینید.

شیدم.لعنتی یه  ست.از توی کیفم تراول های پنجاهی رو بیرون ک ش متعجب ن
 سته پول رومیلیون خرج برداشت. د

 روی میز گذاشتم.گفتم:برو دار. 
 متعجب گفت:چی؟

 شربت رو سر کشیدم و گفتم:برو دار،مال تو!
 با ذوق توی چشمهاو دسته پول رو برداشت و گفت:چی می خواید؟

انقدر خوشممم از آدم باهوو می اومد!.گفتم:برام همه چی رو بگو.مو به مو از 
 سه سال پیب تا همین االن.

 رد.گفتم:نترس نه آقا می فهمه نه خانم.یه کم مک  ک
یه پوفی کشممید و گفت:آقا رسممتم پور و خانم بزرا یکی دو سممالی میشممه که 

 رحمت شدند و حاال وارخ تمام اموال آقا امیررایاست.
 متعجب گفتم:پس داداشب  اهورا چی؟

ایشون مردن.آقای بزرا هم بیاطر همین فوت شدند.حاال ایشون وارخ کل -
س شده بودند و به اموالن.را ست  سال پیب آقا امیررایا با یه دختری دو سه  تب 

خیال خودشممون قصممد ازدواج داشممتند ولی نشممد و همه چی به هم رییت.آقا 
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امیررایا داغون شممدند و تا مدتی اصممال نمی تونسممتند کاری کنند.راسممتب آقا 
 یآرتمن هم که رفیق صمیمی اشون بودند درگیر بودند و بیشتر همدان بودند.پا

یه پسممر به اسممم آندره به خونه باز شممد.پسممره رفیق آقا بود و خدایی رفاقت و 
برادری رو در حقشون تموم کردند.تمام مدت کنارشون بودند و انقدر به این در 
شون اومدند و  سال و خورده ای به خود و اون در زدند که باالخره آقا بعد از یه 

د گفت اگه این رفقا نبودند شممدن همون آقا امیررایای گذشممته ها.یعنی می شمم
ست خورده می موندند.خالصه کم کم پای خانواده ی  شک همون آقاامیررایای 
ست خانوادگی اما از هزار تا فامیل به  شدند دو شد و  آقا آندره هم به خونه باز 
هم نزدید تر.یا اینا خونه ی اونا بودند یا اونا خونه ی ایناهمه چی خوب بود.تا 

سال پ سی دهن پرکن گرفتند ولی همین یکی دو  یب آقا ازدواج کردند و یه عرو
 همون هفته پدر و مادر و برادرشون رو از دست دادند.

مال و  مه  با کی؟االن اون وارخ اون ه نده بود.امیر ازدواج کرد؟!. دهنم وا مو
 منال بود؟

آقا امیررایا اوایل می رفتند مطب ولی وکیلشممون انقدر اصممرار کرد که مجبور -
م ند  ها رو شمممد کت  بزارن و شمممر نار  ک کی رو  پزشممم ندون  طب و د

خانومن.مهربون و  عا  ندارن.واق خانم حرز  بچرخونن.همسممرشممون هم،آرا 
 ملیخ. ایشون هم دندون پزشکی خونده ان.

 سریف گفتم:آرا رستم پور)دخترعموی امیررایا(؟
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بانی این ازدواج  باع  و  ته همین دختر عموشممون  نه.الب لبیندی زد و گفت:
م خانمشممون آرا سمملهریه. دوسممت صمممیمی همون دخترعموی آقا شممدند.اسمم

 امیررایا.
 رابطه اشون با هم چطوره؟بچه ندارن؟-
ستند.نه بچه - شوهر خوبی ه شون زن و  شمم کف پا واال از رابطه که عالین.چ

 ندارن.تنها مشکلشون هم همینه. 
را ب آالبته به نار من هم زوده چون هنوز دو سال از زندگیشون نگذشته ولی خ

شون هم نازا  سن نکنه خود ستند و می تر خانم میگه دو تا از خاله هاو نازا ه
باشممند.البته چند وقتیه حرفی نمی زنن!.آقا امیررایا مجابشممون کرده.خدایی آقا 
مرد خیلی خوبیه.خسممته و کوفته هم که میان انقدر با خانم خوبن که هر کی 

 قدر سر حالن.آرا خانم هم..ندونه فکر می کنه توی خونه خواب بودند که ان
شم از اینکه  شیمون  ستم پ شنوم.نمی خوا ستم ب س  حرفب.نمی خوا پریدم و

 رهاو کردم.خودم می دونستم امیررایا فوق العاده است؛الزم به ذکر نبود.
 گفتم:می خوام برم طبقه باال.یه چند دقیقه مراقب بچه ام باشید.

 مضطرب گفت:ولی...
م.تو که همه چی رو گفتی اینم روو.راستی از نترس؛دست به چیزی نمی زن-

 کجا انقدر اطالعات داشتی؟
 با لبیند تلیی گفت:چهل ساله که اینجام.
 پوزخندی زدم و گفتم:هه!.چقدر هم وفادار.

شتم بهتون نمی  شیمون نگاهم کرد و گفت:اگه به پول احتیاج ندا ضبناک و پ غ
 گفتم.روم نمی شد از آقا بگیرم.
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ا رو نگاه کردم.سمممالن سمممت چو،اتاق سمموم.درو قفل رفتم باال.اتاق ه
بود.معلومه که قفله.کلید رو از توی جیب شمملوارم بیرون کشممیدم و در رو باز 

تاق خاص من و -کردم.نگاهم روی دکور بننفب تاق موند.هه!.این ا ید ا سممف
نده بودیم و  جا و درس خو مده بودیم این قایمکی او باری  ند  یا بود.چ امیررا

م.امیررایا خیلی شر و شیطون بود.دو صفحه می خوند یه لب شیطنت هم کردی
سی که لبهام  شتم.اولین ک شنگی توی جوونی دا می گرفت.هه!.عجب دوران ق
شت.آرین  سید امیررایا بود.حتی آرین هم جرات چنین کاری رو ندا رو ب*و*
سی  سیده بود دو بار هم ب*غ*لم کرده بود؛تمام.اما ک یه بار گونه ام رو ب*و*

و رو فراتر گذاشمته بود امیررایا بود.اونقدر که من از امیررایا محبت دیدم که پا
شکی بافته  سر خورد که موهای م از ارمیا ندیدم.پووز!.نگاهم روی دیوار اتاق 
شمهام  شین جلوی چ شده ای ازو آویزون بود. خاطرات خداحافای توی ما

بعالوه ی چند تا جون گرفت.آت امیررایا...چند تا از لباس هام هم اونجا بود 
از انگشممترام و همه ی یادگاری هایی که برای امیررایا گرفته بودم.کال همه ی 
خاطراتی که با امیررایا داشممتم توی این اتاق دفن بود.همه ی گذشممته جلوم 
سته بودم و عالقه ام به ارمیا نبود با امیررایا می  شاید غرورم و عهدی که ب بود!.

ا رو صد برابر بیشتر دوست داشتم.نگاهم به همه موندم..ولی نموندم چون ارمی
یا و خوشممی  یو ترکیبی من و امیررا یا...اک یو امیررا با اک خاطرات  چیز بود.
هامون،شممیطنت هامون،ول گردی هامون و خیلی چیزهای دیگه.آلبوم ها رو 
شتم و نگاه کردم.تازه یه عکس بزرا هم از من و امیررایا و اکیلمون بود که  بردا

شت  به دیوار آویزون بود.این عکس رو توی بندرانزلی گرفتیم.چقدر خوو گذ
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وقتی از دست استاد فرار کردیم و دودر شدیم.آلبوم پر بود از عکس های من و 
امیررایا و بچه ها..میصوصا عکس تولدم که سامان از عطسه ی من هم عکس 

 وگرفته بود.عکس بزرا روی دیوار واقعا قشممن  بود.بلند شمممدم و به خودم 
امیررایا که وسمم  بودیم و کنار هم دسممت کشممیدم.من و امیررایا واقعا شممر و 
شمیطون بودیم.شماید اگه باهاو می موندم قل*ب*م انقدر سمیاه نمی شمد که 
مجبور به انتقام بشممم.این اتاق هیک وقت فراموشممم نمی شمممد.خود امیررایا 

رج از اتاق خاکلیدو رو بهم داد و گفت یه کلید برای تو و یکی هم برای من!..
شممدم.در رو بسممتم و قفل کردم.کلیدو رو از زیر در فرسممتادم داخل. الزمب 
نداشتم.تا از پله ها پائین اومدم در باز شد و یه خانم شید و بلند قد وارد خونه 
با دیدن من متعجب  چه رو برداشممتم و ب*غ*ل گرفتم. شمممد. منم سممریف ب

 گفت:شما؟
سلی چهره او جا افتاده بود؛ملیخ بود.یه  شمهای ع شت و چ شن  دا لبیند ق

کشیده ای که آدم رو غرق خودشون می کردن.شال رو از سرو کشید.موهای 
مشممکی او که به قشممنگی مب کرم داشممتند.موهاو خیلی خوو رن  شممده 

 بود.روی مبل نشست و من گفتم:من یه دوستم.
 متعجب لیوان آب رو از دست همون خدمتکاره کشید و گفت:می تونی بری.

عا باکالس بود.بهب می اومد توی یه خانواده ی اشرافی بزرا شده.حرکاتب واق
 سنگین بود!

 رو به من با یه ابروی باال رفته گفت:من به جا نمیارم.
ستید امیر..یعنی  شما می دون سیدم و گفتم:من... بچه رو که خواب بود ب*و*

 همسرتون یه معشوقه داشتند؟
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شتم بگه نه ولی گفت آره.لعن ست گو بود.حاال انتاار دا ت به امیررایا که ذاتا را
 می مرد نمی گفت؟!

 خودم رو نباختم و گفتم:چقدر می دونید؟
 با اخم گفت:الزمه بهتون تو یخ بدم؟

 من همونم.-
 ابروهاو آروم باال رفت و با چشمهای ریز شده گفت:خب؟

سمب رو - نمی دونم چقدر بهتون تو یخ داده.خب من و امیر..لطفا بزارید ا
شده صد شنا  شگاه آ شتیم.توی دان ست دا ا کنم.من و امیر واقعا همدیگه رو دو

تا  تا رو برای هم می دونسممتن.همه چی خوب بود.  ما دو  بودیم و دیگه همه 
ست خودو رو کنترل  شدیم اون نتون شب که من و امیررایا با هم تنها  اینکه یه 

اینجوری کنه...نتونسمممت و..من هم می خواسممتم ولی...ولی فکر نمی کردم 
بشممه.بعد یه مدت من حامله شممدم و امیر از زیرو در رفت و من موندم و بچه 
ام.یه مدت بعد اومد پیشممم و گفت باید بچه رو بندازم.می دونی؟به من گفت 
دستمال استفاده شده رو نمی خواد در حالیکه من زن خودو بودم.من دوست 

ندازم.اون هم نمی ذاشمممت نگهب دارم چه ام رو ب .خالصمممه فرار نداشممتم ب
پدرمم تردم کردند.من موندم و یه بچه ی توی راه.من بچه رو نگه  کردم.مادرو
داشممتم و بزرگب کردم.حاال هم نه حقی مییوام نه چیزی.فق  الزم دونسممتم 
بهتون بگم.خب به هر حال در حق شما اجهاز می شد ندونین.من نمی خوام 

 زندگیتون رو بهم بزنم،اصال...
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شکم نمی اومد شت.بچه ای رو  حیف ا ساخته بودم حرز ندا وگرنه فیلمی که 
یه  قدر شممب ید چ ید؟می بین یدار شمممده بود نشممونب دادم و گفتم:می بین که ب

 پدرشه؟حاال منم و این بچه ی بی پدر!.تازه حتی نمی تونم براو شناسنامه 
ست این بچه رو  شه،اون پدر چطور می خوا شمهاو مثل بابا بگیرم.ببینید!.چ

 ؟ول کنه و بره!
شد روی گونه های  شده بود به یه نقطه و ا شردم.آرا مات  بچه ام رو به خودم ف
سممرخب می للزید.بلند شممدم و آخرین پارت عاشممقانه رو هم بازی کردم:من 

 عاشقب بودم،بهب بگید.خوشبیتب کنید،امیر الیق خوشبیتیه.
شکوند ،رفتم  ساعت می  سکوت خونه رو همراه تید تاک  شی که  با تق تق کف

ن که دم در با یه مرد خوو هیکل شونه به شونه شدم.خب اون مرد امیررایا بیرو
نمی تونست باشه چون امیررایا تیلب انقدر پرفکت نبود. اما سرم رو بلند کردم 
و اون هم همزمان همین کار رو کرد ولی با دیدن من حیرت زده موند.سممیاهی 

کشیدم ولی  های چشمهام توی خاکستری های چشمهاو غرق شده بود.کنار
لحاه ی آخر آرا رو دیدم که ناباورانه به ما دو تا و بچه ی توی دستم خیره مونده 
بود.سریف از خونه خارج شدم و گذاشتم بقیه ی داستان رو سرنوشت براشون 

 رقم بزنه که البته چشمهای خاکستری بچه کار خودو رو کرده بود.!
*** 

 آزی خوشبیت بشی عزیزدلم.-
 گفت:چته؟جوری خداحافای می کنی انگار میری بمیری! با نگاه متعجبب

 هه شاید هم همین شد که تو میگی!
 لبیندی به روو زدم و گفتم:عزیز دلم...من میرم.خداحافظ.
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 بازوم رو گرفت و ترسان گفت:چی کار می خوای بکنی؟
 لبیندی برای اطمینان زدم وگفتم:هیچی،می خوام بازی رو تموم کنم.

یدم.لبیندی به روو پاشیدم و گفتم:ُسرو برای من سوغاتی نگران بود؛می فهم
 نیاورده؟

یه دسمممت لباس راحتی اصمممل  با ذوق گفت:چرا  فاز غمب بیرون اومد و  از 
 ترکیه..وای آجی خیلی قشنگه!

به که تو رو  پاشممیدم و گفتم:قربونت گلم.سمملیقه او خو به روو  یه لبیند 
 دوست داره.من برم.

روز تمامًا قیافه ی رویا رو داشممتم.یه مانتوی کیف مشممکی ام رو برداشممتم.ام
مشکی و شلوار لوله تفنگی و چکمه های مشکی.پالتوی مشکی و شال مشکی 
و عیند ِفِرم.موهایی که فرق کج بودن رو کنار زدم و دکمه ی آسمممانسممور رو 

 زدم.تا واردو شدم به رزیتا یه زن  زدم.برداشت.
 جانم؟-
 سرت شلوغه؟-
 نه بگو آویشن.-

به این اسممم نکبتی زدم و گفتم:سممعی می کنم میتصممر و مفید یه پ وزخند 
بگم.دارم میرم برای آخرین حرکت بازی.ببین خونه تا تیرماه اجاره اسممت.پولم 
سایلم رو  ست و ستی هم مهم نی شید بیرمب تو قرارداد رو تمدید کن.نتون نک

دگاه وبزارید توی ماشینم.ماشین رو گذاشتم توی پارکین .پارکب کنید توی فر
 امام خمینی.به هر 
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سایلم رو که توی کارتون جمف کردم رو می خوام.آها هر اتفاقی  حال همه ی و
ُسرو  س  نکب.به هیک عنوان.انقدر هم با آزی و  افتاد پای خودت و آزی رو و
میالفت نکن،خواهب می کنم.به هیک عنوان سراغی ازم نگیرید.یه مقدار پول 

هم توی ماشینم بزارید.رمزو هم که تاریخ  توی خونه گذاشتم.کارت اعتباریم
 تولدمه.پول الزم داشتید ازو بردارید.خب موفق باشی رزیتا.

جا داری  ک کردم:آویشمممن  حس  توی صمممداو  ترس رو  بار  ین  برای اول
 میری؟چیکار می خوای بکنی؟

 از آسانسور خارج شدم و گفتم:کارت نباشه.
 مگه می خوای بری بمیری که دو ساعت وصیت کردی؟-

 پوزخندی زدم و گفتم:اینشو دیگه نمی دونم.
گوشممی رو قطف کردم.مدام از طرز رزیتا و آزیتا زن  می خورد.آزیتا هم حتما 
با دیدن کارتون ها همه چی رو فهمیده.گوشی رو خاموو کردم ولی دلم نیومد 
سی جلوی پام ترمز کرد  سی دراز کردم.تاک ستم رو برای یه تاک بندازمب دور.د

دربسممت برق رو به نگاهب نشمموندم.جلوی آشممناترین آدرس دنیا و با گفتن 
شید  ستادم و ک شه وای شدم..یه گو ساب کردم و پیاده  شدم. پول رو ح متوقف 
خونه رو دادم.کاو می شممد ماشممینم رو می آوردم.بارون گرفت.نم نمب روی 
گونه ام رییته می شمممد.انقدر منتار موندم که ر مموان و ارمیا بیرون رفتند. 

شد چیزی رو دید.رفتند و نگاهم  شین بودند و نمی  شون دوختم.توی ما رو به
من هم با کلید وارد خونه شممدم. امشممب مهمونی بزرا یه دندونلزشممد بزرا 

 بود.مگه می شد نرن؟البته این یه قسمت از نقشه رو مدیون خودم 
 بودم که به عنوان دندون پزشد ازم دعوت شده بود.هه!دندون پزشد.
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 یگه ته خطمواسه منی که د
 مهم نیستب کنارت کی راه میره

 مهم نیست از نگاه کی گرم میشی
 مهم نیست که دلم از چی میگیره

 واسه منی که دیگه ته خطم
 تموم آدما مثل تو هستند

 همه بعد یه مدت سرد می شن
 مثل رابطه ی تلخ تو با من

شنای ارمیا توی خونه پی شن کردم.عطر آ شدم.المو ها رو رو چیده وارد خونه 
بود.مشممیص بود تازه ادکلن زده. یه نگاه به خونه انداختم که همون بود.همه 
یا  یایی بوده  گار رو نه ان گار  چی همون بود.هیک چیز تلییر نکرده بود.ان
نه؟!..سردم بود اساسی ولی توجه نداشتم.روی یه مبل رو به روی در نشستم و 

 خیره به در زل زدم.
 ونگاه من به عشق فرق داره با ت

 تو دنیات به خودت خالصه میشه
 تو حرز های من رو برعکس می فهمی

 من و تو دلیوریم از هم همیشه
 چه فرقی  می کنه واسه تو حالم

 تو با دنیای من فاصله داری
 هیک حرفی روی توی تاثیر نداره
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 همیشه بعد من تنهام می ذاری
 چه فرقی می کنه بود و نبودت
 چه فرقی می کنه کجای دنیام

 با احساس من غریبه هستیتو 
 کنارم هستی و همیشه تنهام

 )ته خ  از باران(
 قفل باز شد.صدای ارمیا به گوشم خورد:ر وان مگه در رو قفل نکرده بودی؟

شوک زده ی ارمیا روی  سید و نگاه  شد و جواب ر وان توی دهنب ما در باز 
شکم برآمده ی ر وان بود.تازه یادم او مده بود دلم من چرخید.اما نگاه من به 

 برای ارمیا تن  شده.به چشمهای فوق العاده ی سیاهب نگاه 
کردم.دلم می خواسممت سمماعتها نگاهب کنم و از دنیای بیرون جدا شممم.نگاه 

 سیاهب کم کم رن  باخت و گفت:
 تو اینجا چیکار می کنی؟-

مشممکی رو از -نگاهی به ناخون های الک سممیاه خورده ام کردم.خنجر قرمز
رون کشممیدم.تیزی خنجر یه برق شممد توی چشممم ارمیا و ر مموان توی کیفم بی

شد و جلوتر اومد و  سته  س  ارمیا ب شه تا بمیره.در تو نگران.بزار انقدر نگران ب
 گفت:برای چی اومدی؟

 هه!.سوال خوبیه!.-
بلند شدم و بهب نزدید تر شدم.جونم براو در می رفت ولی حاال وقت فیلم 

یند دندون نما زدم و گفتم:امشب خوشگل شدم کره ای بازی کردن نبود. یه لب
 نه؟
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اخم هاو توی هم کشممیده شممد.بهب نزدید تر شممدم جوری که عطرو توی 
بینی ام پیچید.هنوز هم تشمنه ی آغوشمب بودم.خنجر رو روی کت چرمب به 

 حرکت دراوردم و بریدمب.
 می بینی چقدر تیزه؟-

خودو دور کرد و ر مموان یه جیغ کشممید.ارمیا کالفه دسممتم رو گرفت و از 
 گفت:واسه چی اومدی؟

 قبلنا باحوصله تر بودی.-
 یه نفس گرفت و گفت:برو بیرون رویا.

 هه!..رویا...چرا برم بیرون؟همین داخل خوبه.-
یه نگاه به شممدت وحشممتناک بهم انداخت و گفت:رویا برو بیرون نمی خوام 

 میونه امون به بدی باشه.
 گه میونه ای هم بین ما هست؟یه خنده ی مستانه سر دادم و گفتم:م

اومد سمتم که بکشتم بیرون که خنجر رو به سمتب گرفتم و گفتم:تو که جواب 
 هیک کدوم از سواالم رو نمیدی!

 با خشم گفت:االن داری با این خنجر من رو تهدید می کنی؟رویا برو بیرون!
 اسمب رو بزار تهدید ولی من دارم به عهدم وفا می کنم.-

 ن رو هم می پائیدم.ارمیا گفت:کدوم عهد؟!با چشمم ر وا
روز طالقمون یادت نیسممت؟گفتم هیک حرکتی از طرز من بدون حمله باقی -

 نمی مونه آقای رادمنب.
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با خنجرت  مدی من رو بکشممی؟ جایی؟او ند گفت:مثال االن چرا این با پوزخ
 زورو؟

ندارم  بازی  به صممورتب کشممید و گفت:واقعا االن حال بچه  کالفه دسممتی 
 ا.برو بیرون.روی

چی می گفت؟!بچه بازی؟از کالفگی او اسممتفاده کردم و به سمممت ر مموان 
یورو بردم که سریف جلوم گرفت و خنجرم توی شکم کسی فرو رفت که همه 
شیدم که ر وان با جیغ جلو اومد و من  سریف خنجر رو بیرون ک ی دنیام بود!.

رد.ر وان نگاهب رو ناباورانه به عشق زندگیم نگاه کردم که روی زمین سر خو
به مردو دوخت. قل*ب*م داشممت آتیب می گرفت که عشممقم رو خنجر زدم 
شد و  شون رفتم که ر وان بلند  سمت ساس دووم نیوورد و من به  ولی این اح
یاخانم...تو رو خدا نکشممیدو.من رو  جلوم رو گرفت و گفت:تو رو خدا رو

 بکشید ولی ارمیا رو نه..ارمیا رو نکشید.نکشیدو..
رص از این همه عالقه او به ارمیا خواستم کنارو بزنم که سفت گرفتم و با ح

گفت:نه تو رو خدا...به جون عزیزترین کسممتون قسمممتون می دم ولب کنید و 
 برید.می خواید انتقام بگیرید از من بگیرید!.

داشتم می سوختم.عشق زندگیم روی زمین بود و دست و پام یاری نمی کردند 
شتم که کمکب کنم هیک ت شده بود!؟؟؟دا شتن...ِچم  شویقم می کردند به ک

 انتقامم رو از عشقم می گرفتم؟!
رویاخانم من می رم شما برگردین توی خونه اتون ساالری کنید.من میرم شما -

 و ارمیا با هم بمونید ولی نکشیدو.نه تو رو خدا...
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شکم برآمده او من رو  شمهام خون بود و ر وان و نگاه ملتمس و  جلوی چ
بیشممتر تحرید می کردند.خنجر توی دسممتم می لرزید.ارمیا به خودو می 
سم کرد که رحم  ستم رو گرفت و التما پیچید.همه ی نگاهم به ر وان بود!.د
کنم.نمی دونم همه چیز چقدر طول کشید ولی وقتی به خودم اومدم که گوشی 

ونه ختلفن از دسممت ارمیا افتاد و آنیر پلیس و اخطارو برای تحت نار بودن 
 توی گوو من پیچید!

 ارمیا همیشه از من متنفر بود!
*** 

 خانم نمی خواید چیزی بگید؟...سرگرد این خانم اصال حرز نمی زنه.-
سممرگرد سمممتم خم شممد و گفت:نمی خواید چیزی بگید؟حکم خودتون رو 

 سنگین تر می کنید!
گاهب رو ازم  که ن گاه سممردم رو بهب دوختم  جاو ن به  ندادم ولی  جوابی 

 رفت.اون سرباز گفت:سرگرد موحدی صداتون می کنن قربان.گ
سرباز گفت:به خانم  شم پیچید که به  صداو توی گو شد و  سرگرد ازم دور 
ارشممدی بگید دسممت بند بزنن و ببرنب.فردا می گم سممروان عرفانی بیاد.اون 

 خودو بهتر می تونه از این قماو حرز بکشه.
 اطاعت ناامی:چشم.

 م چادری دور مچم بسته شد.دست بند سرد توس  خان
..... 
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سه روزه چیزی نگفتید.اگه  ست و گفت:خانم..خانم آرمان، ش سروان عرفانی ن
سنگین تر می کنید به جرم همکاری  این بار هم چیزی نگید حکم خودتون رو 

 نکردن با پلیس.
صد برای قتل عمد اینجا  شید:خانم آرمان،االن به جرم ق چیزی نگفتم.فریاد ک

 زنید!هستید.حرز ب
ست:که دیگه  شک شه ای افتاد و شی شتب رو روی میز آهنی کوبید که تن   م

 نمی گید؟مطم نید؟
بلند شممد که بره که گفتم:بچه بودم همه دوسممتم داشممتن.من و خواهرم دو قلو 

 بودیم.
نشممسممت.نگاهم رو به هفت تیر پشممت کمرو دوختم و گفتم:می گفتن تارا 

م..این اخالق دائمی شد.اون مرد رو قشن  تره ولی من سرتق تر و ملرورتر بود
دوست داشتم،عاشقب بودم.با یه زن تصادز کرد و به دالیلی مجبور به ازدواج 
سر من بی کاله می  شد.همون لحاه بهب گفتم که آخر  ستایی  با یه دختر رو
مونه.اون گفت نه. خالصممه گذشممت و گذشممت و همین مرد عاشممق دختره 

گفت طالق.مهریه ام یه پا و یه  شمممد.مادرو کرد و خودو پدر شمممد.به من
ستب بدم برای همین این مهریه  سیدم از د ستب بود؛همون موقف هم می تر د
رو گذاشتم تا ولم نکنه.به هر حال تقدیر بود که حال و وال من رو رقم زد.من و 
شتر  ستم بی شقب بودما ولی دیگه نمی تون اون از هم طالق گرفتیم.هنوز هم عا

پ قا از این غرورم رو زیر  ته بودم دوسممتب دارم.دقی ام بزارم چون من بهب گف
سروکله ی اون دختره ی بی  شد  ست می  شت در وقتی زندگی روی هوامون دا
شعور پیدا شد و برای همین من همیشه ازو متنفر بودم.البته زنی هم پیدا نمی 
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شممد که عاشممق هووو باشممه.میصمموصمما هوویی که چند قدم از آدم جلوتر 
صه همه چی گ صمیم گرفتم برم و انتقام خودم و بود.خال شت تا این که من ت ذ

عشممق پاکی رو که بهب داشممتم و ازو بگیرم.اون زندگی من رو جهنم کرده 
بود.من چرا این کار رو نمی کردم؟!..تصمیمم همین بود و من هر تصمیمی که 

 می گرفتم بی برو برگرد انجامب می دادم حتی اگه به پای جونم هم می شد!
تاره ی کوچولو نگاهم رو  به درجه های روی شممونه او دوختم.چهارتا سمم

 داشت.روی جیبب هم با یه اتیکد 
شمهای قهوه ای  سروان آرو عرفانی.نگاهم رو به چ شده بود. شته  سمب نو ا
سی رو برای این کار انتیاب کرده بودند.یه آدم  شنب انداختم.واقعا خوب ک خ

 وحشی تمام عیار!
 چی شد؟!-
صیر خو- شته او می دونید تق شدم.از گذ دمم بود.به بد طریقی وارد زندگیب 

مدرک جمف کردم و گذاشممتم جلو روو.گفتم یا ازدواج کن بامن یا آبروت رو 
می برم.هه!!..فکر می کردم با همیونه بودن عاشممق همدیگه میشممیم ولی این 
یایی  یه مرد رو یای من  ها بود!.ارم مان  های چرت و پرت فق  توی ر چیز

صه صمیم گرفتم انتقام بگیرم...هیک راهی برای  ربه زدن به  بود؛کامل.خال ت
صمیم گرفتم برم خونه  شقب یا بچه او!.ت سیب به ع شت جز آ ارمیا وجود ندا

 او.
 کلید داشتی؟-
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آره،روزی که از هم جدا شدیم یادو رفت کلیدها رو ازم بگیره و من هم برای -
 انتقام الزمب داشتم.

 تهدیدو کرده بودی؟-
ی از هم جدا شممدیم یه هشممدار بهب دادم.می دونسممت که الکی نه،فق  وقت-

 هشدار نمی دم ولی کاری هم از دستب بر نمی اومد.
 همسر شاکی می گفت دوستت داشته.-

شت  ستم دا شت طالقم نمی داد.اگه دو ستم دا پوزخند زدم و گفتم:نه،اگه دو
 ت.داشزن  به پلیس نمی زد.البته اگه هم دوستم داشت به اندازه ی ر وان ن

 ادامه بده لطفا.-
هیچی دیگه..از عشق زیادی رفتم انتقام بگیرم.خودخواه بودم و ارمیا رو تمام -

و کمال برای خودم می خواسممتم. می دونید ارمیا هم بیاطر عشممقی که من 
 بهب داشتم همچین بالیی سرو اومد.جدًاعجیب نیست؟!

 خنجر رو کی بهت داده بود؟-
 ام برام خریدو.بچه که بودم یکی از دوسته-
 خنجر اصل بود!-
سرم روی تنم - شت وگرنه  ست خبر ندا باباو قاچاقچی بود.بابام از این یه دو

 بود.
 خانواده ات کجان؟-
 ندارم.-
 هیک کسی؟-
 هیک کس!.همه رو پس زدم تا به ارمیا برسم و ارمیا پسم زد!-
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 صحنه رو شر  بده.-
یم.از یه فرصمت اسمتفاده توی خونه منتارو بودم.وارد که شمد اول حرز زد-

کردم تا برم ر مموان رو بکشممم که برای دفاد جلوم قرار گرفت و خنجرم توی 
ستم ولی  شم ارمیا رو نمی خوا ستم بک شکمب فرو رفت.هر کی رو می خوا
اون لحاه به جنونی رسیده بودم که میتونستم هم ارمیا هم ر وان رو جا در جا 

دونید.راسممتی کی حکمم رو می  بکشممم.بقیه او هم که ارمیا زن  زد و می
 گید؟

فعال باید بره دادسممرا.این کاغذ رو بگیر و هر چی رو که به من گفتی این تو -
 بنویس.

خواسممتم بنویسممم که گفت:مشممکوک می زنی..داسممتان هندی ای که سممر هم 
 کردی رو نمی تونم باور کنم.

نمی  رکتیز نگاهب کردم و گفتم:می دونید تا عشممق رو تجربه نکنید من رو د
شد بی  شق یعنی جنون و دیوانگی البته این روحیه خودم بود که باع   کنید.ع

 پروا تصمیم بگیرم.
 پشیمونی؟-
 یه جورایی نه!-
 عجب آدمایی پیدا میشن.-

شن. آرین رو پیدا نکردم وگرنه دمار از روزگارو  وآره،عجب آدم هایی پیدا می 
ه و طعم خنجر خوردن رو در می آوردم.شمماید حق اون بود که جای ارمیا باشمم

 بچشه!..
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قسمتهای انتقامهایی که از بقیه گرفتم رو نگفتم.چون مطم نا فق  پرونده ام رو 
سمنگین تر می کردم.وقتی مدرکی وجود نداشمت الزم نبود دسمتم رو کامال رو 
 کنم براشون. رمز موفقیت من توی زندگی همین بود:هیک وقت رو بازی نکردم.

*** 
 ل حبس تعضیری.محکوم به سه سا-

سالی  سه  صال برام مهم نبود  ستری توی تنم زار می زدن.ا سهای زشت خاک لبا
رو باید توی زندان آب خند بیورم و تازه پرونده دار هم می شممم.هیچی برام 
یا  ماه از بالتکلیفی دراومدم.سمممه سمممال کم بود  یه  عد از  باالخره ب مهم نبود.

برسم!.نوجوونی و جوونی تصورم این زیاد؟!.واقعا فکر نمی کردم آخر به زندان 
سفورد کجا و زندان  ک شگاه آ شم.دان صیل می شلول تح بود نهایتا توی اروپا م
شده از اتاق بیرون بردنم.این  ست بند زده  ستهای د کجا؟!.پوزخندی زدم و با د

 خانمه هم ول کن نبود.بابا من رمق حرکت ندارم چه برسه به فرار!!
ام مهم نیسممت ولی درون در حال سمموختن دوسممت داشممتم ادعا کنم اصممال بر
 بودم!.سوختن از این سرانجام تلخ.

ارمیا رو دیدم.جلوم وایستاد.اجازه دادن حرز بزنیم.ته ریب داشت.رن  به رو 
نداشممت ولی باز هم محکم و جدی توی صممورت من براق شممده بود.لجم می 

ه آور بود ک گرفت یه جوری نگاهم میکرد که انگار یه حقیرم. و واقعا برام شممرم
ارمیا من رو با این لباس می بینه!.دلم از عشممق بی سممروتهم می گرفت. آروم 

 آروم یه پوزخند غلیظ زد و گفت:گاهی عشق از پشت خنجر می زند!
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خودمم یه پوزخند زدم.گفتم:نییر.این رو من باید بگم گاهی عشممق از پشممت 
عاشممقی شمممانس نیووردم و زرتی خن ند.من توی عشممق و  جر خنجر می ز

 خوردم.خنجر رو من خوردم که وقتی عاشقانه دوست داشتم برام رقیب 
 آوردی،تحقیرم کردی و در آخر این تو بودی که پای من رو به اینجا باز کردی.

با اخم و یه لبیند نصممف و نیمه ی حرص درار گفت:اشممتباه نکن.من پاتو به 
 متنفرم!اینجا باز نکردم خودت مسبب شدی!. فق  یه چیز رو بدون.ازت 

 یه لبیند گشاد زدم و گفتم:ناموسا؟
 با اخم ازم روی گرفت و گفت:نیومده الت چال میدونی شدی!

 کاروکاسبی راه انداختم.فو ولیب به تو و شرمب برای من.-
نگاهم کرد و گفت:مثل اینکه خیلی خوشممحالی اومدی اینجا؛نکنه به آرزوت 

 رسوندمت؟
تیجه موند و اشممد روی گونه ام همه ی تالشممم برای خفه کردن بلضممم بی ن

حاال تو  که  باشممم  یادم نی آرزویی کرده  ندی زدم و گفتم:آرزوم؟  ید.لبی چک
 برآورده او کرده باشی!

 یه نیشیند زد و گفت:حاال آرزو کن،تولدته!
اشممکهام امون نمی دادند.تولدم بود امروز.گفتم:آرزو می کنم...آرزو می کنم 

 این جا بهم خوو بگذره.
سف تکون داد و چیزی نگفت.آرزوم این بود که تمام خنجرها سری از رو ی تا

نابود بشن و عشق چه راست یا چه دروغ برای همیشه از بین بره.اون چیزی که 
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می گن خوشبیتی میاره عشق نیست دوست داشتنه!.عشق تهب میشه جنون و 
 تنهایی برای عاشق،هه!عین من!

ل واستم بگم ازت متنفرم ولی مثنگاهم کرد؛سرد:بدتر از اینا حقت بود.فق  خ
 اینکه مکالمه امون طول کشید.

سرد نگاه کردم و گفتم:لحاه ی آخری هم ول نمی کنی  سردو  شمهای  به چ
 نه؟!

شد.فکر - شتت واقعا جالب  سرنو صوال. شم نمیاد ا من از آدم های ا افه خو
یت؛نمی  یا خودکشمم یاد  جت م یا خبر ازدوا قت دادم  که طال حاال  می کردم 

میام اینجا شکایتت رو می کنم.از همون مهمونی ای که برای اولین بار  دونستم
که برای من خوب نیسمممت!..عاقبت هر  دیدمت فهمیدم چیزی توی نگاهته 
خنجری دو تا زخمه.یکی برای زخمی و یکی برای مهاجم که صمممد البته توی 

 داستان من و تو زخم مهاجم عمیق تر شد!
نم عصممبانی دسممتم رو دسممت بند زد و نگاهب سممرد بود و من ییبندون!.خا

کشممید.برای آخرین بار یه نگاه به ارمیا کردم و گفتم:من از شممما مردها فق  
 خنجر خوردم؛چون شما نامردا از پشت خنجر زدید.

 
 

 ساعت یازده و چهل و نه دقیقه صبخ؛بیست و چهارم خردادماه نود و پنج
*** 
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ه و حس میکنم نبود.حقیقتی کرمانم تموم شد.سعی کردم رمانم فضایی نباشه 
توی رمان موج می زد،این بود که هر چیزی جواب داره...یعنی خوبی پاداو و 

 انتقام مجازات!همچنین این که یه حرکت بچگانه می تونه کل 
نه آینده ی بزرا رو  بده!.تصمممیمات بچگا زندگی آدم رو تحت شممعاد قرار 

 تیریب می کنه!
دوست داشتم و به نار خوردم مردونه ترین بین شیصیتهام،به شیصه ارمیا رو 

حرکتب طالق رویا بود و شمماید اشممکی که روی گونه او اجازه ی رهایی پیدا 
 کرد!

شاید بگید ارمیا اگه ادعا داشت که به فکر رویاست و دوستب داره،چرا کاری 
به سمممه سمممال حبس بشمممه؟ولی اگر فکر کنین بهب حق می  کرد که محکوم 

هایی که رویا گرفت کامال مشممیص نشممد اما توی جلد  دید...نتیجه ی انتقام
 بعد همه چیز مشیص میشه البته اگه فرصتی برای ادامه او پیدا کنم.

 آها این رو هم بگم که شعر اول رمان مال خودمه.
شیصیت های رمان اصال هم رویایی نبودند.شما می تونید خیلی هاشون رو 

ش سنده باید  صور کنید ولی حق بدید که نوی صیت هاو رو به اوج برسونهت  ی
مان فضمممایی نبود!.  قدم ر باز هم معت ته  ندن وا داره.الب به خو نده رو  تا خوان
شت  صیت عجیبی دا شی ست برای خیلی هامون اتفاق بیوفته.رویا هم  میتون
ولی آدم بود.روحب آلوده بود!می خواسممت خوب بشممه ولی خب نشممد!.هم 

مچین آدم های انتقام خودو نیواسمممت و هم تقدیر نذاشمممت.به هر حال ه
 جویی دور و برمون زیاده!.
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 از دخترخاله های خوبم هدیه فضیلت و هانیه صیدپور کمال تشکر رو دارم.
به من از طریق  مان  نه ناراتتون رو در مورد ر ندا یاوتم ازتون می خوام سمم

سونید. (WildWolf_MKh)آیدی شتن این  بر چه خوب چه بد،این رو بدونید نو
 که من دادمب.رمان بها خواست 

 ممنون!
 ام دات کا اچ -گرا وحشی

 

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز ام دات کا اچبا تشکر از 


