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 تاوان خنجر زدن شکستن غرور است و بس

 یباسمه تعال
 

ما نمی  که  یه سررررد آدم هسرررت  که اطرافمون  مه امون می دونیم  ه
شررناسرریماررونمادکا می کنیم که می شررناسرریم ولی نهون ما خودمون رو هم به 
صمیماتی می گیره  سه به بقیهنگاهی اوقات آدم یه ت سیم چه بر شنا زحمت می 
که اول از همه خودش پارریمون می شرره و زیر می کاررهننخودش به انتها می 

ها ظاهر و باطن ماررابهی ندارند و این رو باید بدونیم هیا انسررانی رسررهنآدم 
 نفوذناپذیر نیست و سرسخت ترین آدم ها هم تغییر می کنندن

شرراید یادتون باشرره که آخرین بار ارمیا به رویا گفت که کاقخت زخم زدنادوتا 
زخمهمیکی براد مهایم و یکی براد زخمین حاال تود این یلد زخم خورده 

دا در میان و از رویا شررکایت مرهم می کنند در حالی که رویا هنوز ها به صرر
نتونسررته زخم خودش رو بند بیارهناین یلد مکمج یلد اوله و داسررتان یدایی 
ندارهنداستان مربوط به سه سال بعدهمآزادد رویا و شروع یدیدشنشروکی که 

یا که ادکاد مغرور د هیا کس باورش ندارهنشررروکی که براد آدمی م ج رو
 داشت خیلی گرون تموم شدونآرهاشروع سنگین و تاوانی سنگین ترمزانو زدنو

 به نام او
تقدیم به همه د آدم هایی که دیوار نفوذناپذیر تغییر نکردن رو نابود می کنند -

 -و با چهره اد یدید به یهتی م خت حرکت می کنندن
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سمون دوخت امهام رو باز کردمناطراف رو کاویدمننگاهم رو به آ منهوا ابرد چ
مدنراسرررت می  پرنورتر می او به چارررمم  ید  تابی بودنخورشررر ف نخودنآ
به ن ر می  یه کم کمرنت تر  ما تود زندان می دیدیم  که  گفتنمخورشرریدد 
اومدنخورشررید هم دنخال آدم خوباسررتننگاهم رو از آسررمون به سررردر زندان 
دوختمنخداحافظننو سرر م آزاددونآزاددنننخیلی کلمه د قاررنگیه و حسرر  

ستم نخودنفقط یه گوشی که احتماال االن یه کم ِدُمِده ق صی د انت ترونچیز خا
بود و یه کیف با یه خنجرنیه پالتود ماررکی تنم بود و شررلوار ماررکی و شررال 

  به بنف-ماکیندقیقا همون تیپ سه سال پی نحتی هنوز هم کینک ماکی
 این چامم بودن همه چی همون بودنقدمی به یلو برداشتمنمضحک بود که به

ندد  خ پوز جا؟  ک یدًا  جا؟ن ک برم  عد از آزادد  ب که  بودم  کرده  ن کر  ف
زدمنههاتحویج بگیر رویا خانمنهیچکس نیومده اسررتقخالتنهیچکس نیومده 
دنخالتووننچه دل خجسته اد داشتمن واقعا انت ارد بود کسی بیاد استقخالم؟کی 

ن کیفم رو میاد سراغ من؟ننچامم رو به همه یا چرخوندمننه واقعا کسی نخودو
محکم تود دستم فاردم و راه بی انتها رو در پی  گرفتمنآروم قدم برمی داشتم 
و نگاهم به برف هاد رود زمین بود که در حال آب شررردن بودندنیه نگاه به 
انگات هاد دستم کردمنآخرین روز آزادد ام انگاتهام الک خورده بودمالک 

پد یه  مد و  خانم او یه  عدش  ند روز ب پاکاررون  ماررکین ولی چ تا  بهم داد 
کنمندکمه د پالتوم رو بسررتمنچقدر گارراد شررده بودونقخلنا این لخاس فیت تنم 
به اطراف نگاه می کردمناز دیدن  به یلو خیره بودم و گهگاهی  بودنبی صررردا 



 7 تاوان خنجر زدن شکستن غرور است و بس

اطرافم سیر نمی شدمناز دیدن اطرافی که سه سال از دیدن  محروم بودماسیر 
 نمی شدمون

 رویا-
داشررتمنبرگاررتم سررمت صرردانبه چاررمهام هم اکتماد به گوشررهام اکتماد ن

نداشتمنپلک زدمنیلو اومد و دست گذاشت رود شونه امناشک گونه اش رو 
 خیس کردندوباره صدام زدندست رود دست  گذاشتم و لب زدم:خودتی؟

محکم ب*غ*لم گرفت و من فهمیدم سرره سررال کسرری ب*غ*لم نکردهنبا ه  
شرررددنچقدر بی رود شرررده چهره ه  بلندش گفت:بمیرم براتنچقدر الغر 

 اتنننبمیرم برات رویانننبمیرمن
مده بود  اولین خنجر روزم رو خوردمنچرا این بارررر مهربون بود؟چرا او

 اینجا؟چرا؟
که ازش حرف زده بود گفتم:چرور تونسررتی  با بی حسرری و بی روحی اد 

 بیاد؟چرورد؟
ادنی اش همین گری شده بودنکادت ترک ن امهاش قرمز  شدنچ ه د ازم یدا 

هایی بمیرد؟من نمی  تا از تن مدم  یام؟ نمی او فت:چرا ن با آه گ بی امون بودن
 اومدماکی می خواست بیاد؟

از این که تنهایی ام رو به رخم کاررید قج*ب*م سرروخت ولی دم نزدمندروغ 
 گفت مگه؟دستم رو گرفت و گفت:بریم رویاننن بیا بریم که حتما خسته ادن

از این محج بدم می اومدناز محلی که خسررته نخودمنهمراهی اش کردم چون 
سرره سررال تمام توش حخس بودم بدم اومدن نه پرسرریدم کجا نه هیا چیز دیگه 
تادمندلم از خوبی  گرفتناز مهربونی  خال  راه اف یه یویه اردک دن ادنم ج 
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اش گرفتن چرور می تونست انقدر خوب باشه؟به سمت پراید آلخالویی به راه 
ناررسررتمنتا رسرریدن به خونه اش یک کلمه هم افتادنناررسررتنمن هم کنارش 

به تهرانی اد که انگار فرق  تا کام حرف نزدم و فقط خیره بودم  حرف نزدمنالم 
کرده بودنبیلخورد هاد یدید و بنرهاد تخلیغاتی اد که یاد یاد تهران نصررب 
شده بودنساختمون هاد یدید و تمام شدن ساختمونی که سه سال پی  نیمه 

 سرراختمون یک بانک خصرروصرری بودنتنها چیزد که اصرر  کاره بود ولی حاال
فرق نکرده بود شررلوغی تهران بودن مردم هم فرق کرده بودندنشررال ها کقب تر 
رفته بود و مانتوها تنت تر و کوتاه ترناین سه سال فرهنت یا دیناون کوض شده 
به ن ر می ند  نا بل هاد او مانتو که در برابر  گاه کردم  مانتود خودم ن به   بودن؟

رسیدنآرای  هاد غلی ی که به ن رم اون موقع ها نخودنالخته سال نود کجا و نود 
و سه کجا؟چند وقت دیگه نود و چهار می شدنبه همه چیز نگاه می کردمنشاید 
شخیه  اتر به روپوش  شلوار تنت و کوتاه که یه مانتو که بی شده بود یه بلوز و  مد 

از تهران پارس رد شدیمنآدرس بود روش می اومد و م   محجخه ترش می کردن
ها یادم مونده بودنمی خواستم بدونم دقیقا کجا میره؟شرقاینوب و یا شمال؟ 
مسرریرش می خورد به شررمال شرررقی؟با پیچوندن فرمون و ورود به نخرد اسررم 
منرقه(موقعیت رو فهمیدمنوارد یه مجتمع شررد و ماشررین رو پارک کردنمردد 

 پرسیدم:تهران زندگی می کنی؟
 رمون رو زد و گفت:نهاموقتا اومدیمنمحسن ماموریت داشتنقفج ف

اتر از کوپنم پلیس دیده بودمناز هر چی پلیس و  سال بی سه  هررررهونتود این 
زندانی بود بدم می اومدنکیفم رو برداشررتم و پاررت سرررش به راه افتادمنبا هم 
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س م آقاد  شدیم و گ ره رو به نگهخان گفت: شیک بلوک  وارد البی نه چندان 
 صغردن میاه کلیدها رو بدید؟ا

صج کنجکاو نخودمایه  سم مگه خودت کلید ندارد؟ونندر ا شتم بپر ص  نا ندا ا
یورایی حسررم مرده بودناز بین اون همه حس بد و خوب فقط یه حس مونده 

 بودنحس کذاب ویدانو
کلید رو گرفتناز پله ها باال رفتنطخقه د دوماواحد چهارندر رو باز کرد و با 

 گفت:بفرمائیدن خوش روئی
کنار رفت و من وارد شرردمنکف  هاد پاشررنه بلندم رو بیرون کارریدم و کنار 
سرش  سفیدش رو از  شال  شن کرد و  شوفاژ رو رو شتمنگ ره  ای گذا یاکف

 کاید و آویزون کردنرو به من گفت:بیا رویا یون تا اتاقت رو ناونت بدمن
تا اتاق رسرریدیم که در کنارش به راه افتادمنبعد از کخور از یه راه روابه چ هار 

 یکیاون رو باز کرد و گفت:بفرما کزیزمن
ست  سختا کوچیک با یه تخت و کمدنهمینونیلو اومد و د شدمنیه اتاق ن وارد 
اوئی و حمومهنحوله د  ست شت و گفت:اتاق رو به رویی د شونه ام گذا رود 

 تمیز هم تود کمد هستناگه می خواد بهت لخاس راحتی بدمن
اانه  اید و سرد به ن د نفی تکون دادمنگ ره خیره خیره نگاهم کردنیه نفس ک

رفتننمی دونم نفسرر  ک فه بود یا براد یلوگیرد از اشررک بودنچون هنوز 
یادم بود که گ ره وقتی می خواسررت گریه نکنه یه نفس می کاررید و من هم 
ستمنکاش  ا ست یا گرفتهونرود تخت ن هیا وقت نفهمیدم نفس هاش ک فه ا

در خوب نخودنکاش می فهمید با مهربونی هاش فقط من رو آتی  می گ ره انق
کار  به و من در حق  چی قدر خو که چرا این باررر ان نه  نهنآتی  می ز ز
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قدر آتیارری  که ان خانمنفع  اول راهی  یا  نده رو ها مو حاال  حاال  کردم؟ون
 شددنبزار برد یلوتراکم کم خاکستر میایونآره رویا خانم بگیرو

سفیدپالتوم رو از تن ااد تر کردمنپرده هاد  شالم رو گ ایدم و  سخز -م بیرون ک
به  باز کردمنوارد تراس شررردم و از تراس خیره شررردم  رو کنار زدم و پنجره رو 
بیروننههورویا خانم چند وقته اینجورد بیرون رو نگاه نکردد؟چند وقته انقدر 
یاد کسرری  ته رو ند وق باشرری؟چ ته  یار خودت رو داشرر که اخت آزاد نخودد 

ته آرزو می کردد یز نخو ند وق ته؟چ غت رو نگرف ته کسرری سرررا ند وق دد؟چ
سه نخودد؟چند  ان؟چند وقته خارج از اون قف شی که فردا اکدام می سایی با ک
ندونپزشرررک  نا د یاد قخل یادت نم ته  ند وق نا کی بودد؟چ ته قخل یادت رف ته  وق

 بودد؟چند وقته ت ش کردد که کا  یه مرد رو از قلخت خارج کنی؟چند 
حسرررت خوردد؟چند وقته خواسررتی یه رویاد دیگه باشرری؟چند وقته وقته 

یا  خودت رو آماده کردد تا پیه د همه چیز رو به تنت بمالی؟چند وقته که رو
یا  گه اون رو ته دی ند وق ها رو فراموش کردد؟چ ته  گذشرر مان  یا آر روارو
نیستی؟چند وقته گریه هات رو پنهان کردد و به بغض سنگین تود دلت ایازه 

ستی بعد از خرویت از قفس گریه د ره ایی ندادد؟چند وقته با خودت کهد ب
کنی؟چند وقته سعی کردد غرورت رو آماده د شکستن کنی؟چند وقته تمرین 
کردد چرور زانو می زنن؟چند وقته شررکسررته شرردد؟چند وقته از همه چی 
نت رو  خدا یو ته می خواد  ند وق بلخصرروخ خودت متنفر شررردد؟چ

سته  سه بگیره؟چند وقته خ سال به قد  سه  سالو سه  اد؟چند وقته؟چند وقت؟
 قرنونسه قرن در قالب سه سالون
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از تراس خارج شدم و پنجره د قدد رو بستمنشوفاژ رو روشن کردم و ک  موم 
رو باز کردمنموهاد بلندم رو رها کردمن هنوز بود شامپو می دادنموهاد ماکی 

دادم و از اتاق بیرون رفتمن  اد که از کمرم پائین تر می اومدنیه تابی به موهام
صحیح نخود بمونم تود اتاقنوارد آشپزخونه شدمنداشت غذا درست می کرد و 
لخاس هاش هم با راحتی کوض شده بودن موهاد نسختا کوتاهی که زیتونی شده 

 بودنناین رنت به چهره د شرقی ساده اش می اومدن
 گ رهن-

 برگات طرفم و گفت:یانم؟
 گفتم:چی درست می کنی؟رفتم یلوتر و 

همونجور که زکفرون رو می سررابید گفت:زرشررک پلو با مرغمیادمه دوسررت 
 داشتین

مه؟و  چه خخر از ک ندد زدم و گفتم:االن هم دوسرررت دارمنراسررتی  لخخ
 گرشا داداش گ ره(؟

 یه لخخند تلخ زد و گفت:مامانم مردهن
 متعجب گفتم:کمه مرده؟

 سرد تکون دادنگفتم:چند وقته؟
 ه پی  سالگردش بودندو ما-

 دست رود دهنم گذاشتم و گفتم:وادامتاسفم گ رهن
لخخندد زد و گفت:مهم نیسررتنگرشررا هم که با یه دختر روسرری ازدواج کرد و 

 آخرین خخرد که دارم اینه که هرگز نمی تونم کمه بامن
 ابروهاد باالرفته ام رو پائین آوردم و گفتم:چه بدو
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ن خوبی داشررتنتود چهلم مامان دیدم  کنارم ناررسررت و گفت:آره واقعانز
اننالخته االن هزار تا روش  شد که نمی تونن بچه دار ب ولی خب خیلی حیف 
اومده براد بارداردنیکی  ایاره د رحمه که وقتی به گرشررا پیاررنهاد دادم می 

 خواست کله ام رو بکنهن
سًا  سا صیغه اد بود؟ونچنین چیزد ا سرد تکون دادمنایاره د رحم دیگه چه 

 ادم نیسوی
 پرسید:اونجانننخیلی سخت گذشت؟

ستگی داره از چه زاویه اد نگاه   ایدم و با یه تلخند گفتم:ب یه نفس کمی  ک
سرت خوردم و تنهایی  سال رو ح سه  کنینزندان واقعا بدهنننخیلی بدونهمه د 
اون نمی اومدنمن  سلولی هام متنفر بودمنخوشم از هیا کدوم ایدمناز هم  ک

اچاقچی هم سلولی شده بودمننه حال داشتم باهاشون حرف با یه مات دزد و ق
بزنم نه چیزدناونا هم کم کم من رو به حال خودم گذاشررتن و پی قضرریه رو 

 نگرفتندن
ار مهربوننگفتم:کی بهت گفت  شکننده بود این ب شک  رو پاک کردنچقدر  ا

 من رفتم زندان؟
د خونه اول  که محسررن شرروهر گ ره(فهمیدنراسررت  روزد که اومده بود-

امون ما وسررایلمون رو یمع کرده بودیم که بریم تهرانناون موقع محسررن تازه 
ماموریت گرفته بودنوارد دایره د ینایی شررده بودناز آرش شررنیده بود یه دختر 
سروان هاد همون  ص  حرف نمی زنهنآرش یکی از  سخت رو آوردن که ا سر

 دایره بود که دوست قدیمی محسن محسوب می شدن
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 ر کردمنآرشننآرشنننسریع گفتم:آرش کرفانی؟یه کم فک
 متعجب گفت:تو از کجا می شناسی ؟

 یه پوزخند زدم و گفتم:اون ازم اکتراف گرفتن
ند کجیخ   با همون لخخ یدمن ناش رو نفهم یدًا مع که  ند شرریرون زد  یه لخخ
گفت:با هم رابره د خانوادگی داریمنما می ریم خونه اشررون و اونا هم میان 

مانراسررت  تود این تهران بزرب با همین خانواده د آرش و یکی دیگه خونه د 
از همکارهاد محسررن رفت و آمد داریمنالخته باالخره ماموریت محسررن داره 

 تموم میاهن
 خدا رو شکرن-

 بلند شد و یه سر به غذا زدنپرسیدم:بچه دارد؟
 برنج رو آب کاید و گفت:آرهنیه دختر دو سالهااسم  ترنمهن

 م:االن کجاست؟متعجب گفت
 مهدکودکن-
 خودت چی کار می کنی؟-

 برگات سمتم و گفت:مرب دارمن
 با لخخند تلخی گفتم:آفریناچه خوبن

هه من هم یه زمانی مرب داشتمنمرب خانم دکتر رویا آرماننولی حاال مرب 
ندون پزشرررک هم محسرروب نمی  گه د ندارم حس می کنم دی که هیا  رو 

ون پزشکی پرونده دار محسوب میامندندون شمنههوناالن یه آدم با مدرک دند
 پزشکی که شاید دیگه استخدام ناهونبا صداد گ ره از فکر بیرون اومدم:رویا؟

 نگاهم رو به  دوختم و گفتم:بله؟
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 میگم دخترم ترنم س م میکنهن-
شت قهوه  امهاد در سمت چپ چرخیدمنیه دختر مو فرفرد با چ متعجب به 

 گفت: اد داشت نگاهم می کردنلب زد و
 س من

 لخخندد زدم و ب*و*سیدم :س م کزیزمن
که  نه د محکمی  گاهمون کرد و در آخر صرررداد مردا ند ن با لخخ گ ره 

 گفت:گ رهنننخانمم کجایی؟
که من رو صررردا می زد ولی هیا وقت  نامردد هم بود  یه مرد  یادش بخیرننن

یا بودنیادش بخیر مگر من می تونم خاطر ا ات رخانمم نگفت و ورد زبان  رو
فراموش کنم؟مخصرروصرررا خاطراتی که به نام یک مرد ختم می شررودنارمیا 

 رادمن و
شد و من نگاهی به دخترکوتاه و الغر اندام رو به روم  شپزخانه خارج  گ ره از آ
شدمننگاهم به گ ره اد  شپزخانه خارج  شدم و از آ انداختمنک فه بودمنبلند 

خصمانه نگاه  را به من  افتاد که سعی در صحخت با محسن داشت و محسن
یده ام محو  به مچ  وارد کرد از د با دسرررت  که گ ره  ختنفارررارد  دو

 نموندنپوزخندد زد و گفت:س م رویاخانمن
شرمنده مزاحم  س من شتمنبی حس گفتم: من حتی ناد پوزخند زدن را هم ندا

 شدمن
 با خوش روئی شاید مصنوکی گفت:خواه  می کنمناین چه حرفیهنمراحمیدن
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ندادمندسررت خودم نخودناز پلیس یماکت خوشررم نمی آمدناز دریه  یوابی
شانننه خوشم  اه کنکاش گرانه ا سخزد لخاس و نگاه همی اانا س هاد رود لخا
نمی آمدناز محخت هاد به ن رم خاناان هم خوشم نمی آمدنمار گزیده بودم 

 دیگهنو
مک می دد میز رو بچینیم  فت:ک به من گ گ ره براد تعویض یو مویود رو 

 کزیزم؟
تائید کردمننگاهم را از چهره د معمولی اما مخوف محسررن گرفتمنماررخ  
بود از ویود یک به قول خودشررون مجرم یا سرررابقه دار در خانه اش را رری 
سابقه دارونبه کمک گ ره میز خوش رنت و الکاب رو چیدمنگ ره  ستنهها نی

گرفتنغذا محسررن و ترنم رو صرردا زدنترنم همراه باباش رود میز کنار من یا 
در سکوت خورده شدنهمینجور بدون هیا اتفاق خاصی شب سپرد شدنرود 

 کاناپه ناسته بودم که محسن پرسید:برنامه اتون چیه؟
سب کارش بودندنل*ب*م کج  امهاد قهوه ای  کجیب منا نگاه  کردمنچ

 شد و گفتم:اینجا بازپرسی نیستن
یاد سرررابقه دارم   نه تو پلیس وظیفهمتعجب نگاهم کردنگفتم:اینجا نه من رو

 شناسنپس با لحن طلخکارانه ات بازپرسی نکن منوو
ستنترنم  ا شد و ن ستکان چاد وارد  اخند زد و هیچی نگفتنگ ره با ا یه نی
رو خوابونده بودنبا لخخند چاد رو بهم داد و ظرف شرریرینی رو رود کسررلی 
که بزنهنمن هم حرفی  گذاشرررتنمحسررن دیگه نگاهم نکردنحرفی هم نخود 

 منمن از پلیس یماکت متنفر بودم و اون از یه سابقه دارونداشت
*** 
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 گ ره متعجب پرسید:کجا میرد رویا؟
 لخخند هولی زدم و گفتم:چند یا کار دارمنبرمی گردمن

نگران خداحاف ی کرد و من هم به سمت خیابون به راه افتادمننپول زیادد تود 
 ایسررتگاه اتوب*و*س معرجکیفم نخودنبه ن رم می شررد تا فرودگاه رفتنتود 

شرردم آخرش هم فهمیدم اتوب*و*س کارتیهنک فه از اونجا دور شرردم و سررر 
ست بگیرمنتا فرودگاه یه  شتم درب شدمنپول ندا سوارد  شین  خیابون منت ر ما
ماشررین گرفتم نه مسررتقیمنچند یایی خط کوض کردمنپولم ته کارریدنمجخور 

زیاد نخودنبا این پولی که من  شررردم مسرریرد رو هم پیاده برمنقخلنا انقدر کرایه
داشتم می شد کلی دور زدن موهام رو کنار زدم و وارد پارکنیت فرودگاه شدمنبا 
اردن دزدگیرش منت ر  ایدم و با ف سوئیا رو از تود کیفم بیرون ک یه پوزخند 
شین ها رو از ن ر گذروندم  صدایی نیومدنقدم به قدم تمام ما صدا موندمنهیا 

یی به گوشم خورد و در نهایت نگاهم رود زانتیاد ماکی تا اینکه صداد آشنا
شین دیده  ص  خود ما شد که کام  خاکی بودنانقدر خاکی که ا رنگی متوقف 
نمی شررردنبه سررمت  رفتم و در ماشررین رو باز کردمنتود ماشررین رو نگاه 
خج  یدمندا کج رو د هاد مکعخی شرر کارتون  باز کردم و  ندوق رو  کردمنصرر

سمت کقخ  هم پر شینا ستمنپس  ما ا شین ن سیلهنتود ما بود از لخاس و و
کارت کجا بود؟ در داشررخورد رو باز کردمنیه پاکت بودنبازش کردمنیه نامه با 

 کارت اکتخاردننامه رو باز کردمنخط متعل  به رزیتا بودن
 رویاد کزیز س من-
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نمی دونم دقیقا کی می خواد بیاد و این نامه و ماشررین و خاطرات رو بردارد 
نفقط یه سرروال تود ذهنم وول می خوره و باید بپرسررمنخوبی؟همین یه و بخرد

به اصرررار آزیتا می نویسررمننگو بی  نامه رو  کلمه یوابت برام مهمهنبقیه د 
معرفتیمن من و آزیتا فقط پاد قولی که بهت دادیم موندیمننگو این بی معرفتا یه 

عد  ته همچین هم ازت بی خخر نخودیمنب و هر از رفتن تخخرد از من نگرفتننالخ
چقدر زنت زدیم برنداشررتینیه هفته منت ر موندیم تا بیاد که نیومددنآدرس 
شب پی   سایه ها پرس و یو کردم و گفتن چند  رادمن  رو پیدا کردم و از هم
سراغتنوقتی پیدات  سیاه پوش رو بردندناومدم  پلیس به خونه اومد و یه دختر 

ته بودد  ند و رف مت رو داده بود که حک لت رو کردم  بان احوا زندانناز زندان 
سال که گرفتنت  سراغی نگرفتمناین نامه رو بعد از یه  سیدم و بعد هم دیگه  پر
ص  بر  ست  نفهمیدم براد چه مدت تود زندان می مونی و ا شتمنرا آوردم نو
به  نه؟اصرر  براد چی رفتی زندان؟ونآره کجیب بود که منی که  یا  می گردد 

تود این مورد لنت بمونم ولی باور کن تود سرررکت اط کات یمع می کردم 
محدوده د پلیس دسررتم بسررته بودوناین قسررمت از نامه رو به اصرررار دوباره د 
ته می دم خودش  گه از خودمون هم برات بگیمنالخ که می تا می نویسررم  آزی

 بنویسهننن
 خط کوض شدنیه خط قانت و نسختا تحریردن

 س م کزیزماآویان قانگمن-
خیلی دوست داشتم و دارمنتود زندگی من سه نفر بیاتر  خوبی؟می دونی که

ُسروننخخخوحتما دارد می خندد که این بچه کاقج ناد به  نیستنتوارزد و 
رونخب قاررنگم بزار همه چی رو تمام و کمال  سررروش بگه سررروش نه سررُ
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ست و بعد  شددارزیتا قرارداد بعدد رو نخ ستگیر  بگمنبعد از اینکه فهمیدیم د
کرشمه با ازدواج من و سرو موافقت کردنن سرو هم با خانواده اش از هزار ناز و 

ماهی  خانواده د  چه  باورت میاررره  گارد و من قخول کردمن مدن خواسررت او
داره؟همه باهام مهربونن و شرراید هم بخاطر اینه که سرررو تک پسررره خانواده 
اسررت و فقط یه خواهر دارهناسررم خواهرش سرراریناسررتنیه کمی بدقلقه ولی 

سرو به رزیتا قج*ب*ش م سرو با هم ازدواج کردیم و واحد  هربونهنخب من و 
سختی و باال پائین من یه زندگی آروم رو تجربه کردم و  سیدنبعد از اون همه  ر
واقعا خوشررخختمنتو سرررو رو شررناخته بوددااون پسررر خوبیهنخ صرره بگم 
کات  ته  ندره آراسرر با آ ندگی رو در پی  داره و  که همون ز تا هم  براتنرزی

دندیگه با کسرری دوسررت ناررد ولی زندگی  هم تغییر آن چنانی نکردناالن کر
تود یه شرررکت کار می کنهندرسررته مدرک تحصرریلی  ق بیه ولی خب همین 
ا   شرکت پی شدنمن که معتقدم گلود رئیس  چند وقت پی  کارمند نمونه 
هت  کام  ب تا  یز دلم من و رزی نهنکز کار میک گیر کرده ولی خودش ان

شاید اگه تو نخودد ما به اینجا نمی رسیدیمنفقط یه چیزدامن به رهن  مدیونیمن
خونه احتیاج داشررتم و مجخورد برش داشررتمنامیدوارم هر وقت دیدمت پول 
رهن رو بدمنمی دونم االن حتما با خودت می گی به سرررویونت که پول داره 

انگم من این امانتی رو نگه می دارم  ا تمی گفتی تا پول رهن رو پس بده ولی ق
باره بخینیمتونخیلی دلم  شررراید زمانی به بهاد همین برگرددو برگردد  و ما دو

 برات تنت شدهنسرو اصرار داره حرف بزنه بقیه اش با سرونن
 س م رویاخانمن-
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من واقعا ممنونم از شررما که از رزیتا خواسررته بودید تا با ازدواج ما موافقت 
شما نخودید من به هیا کنوان نم شاید اگه  ستم این خواهر زن بدقل  کنهن ی تون

سفره د کقد آزد گفت با ایازه د  سر  اه ولی  شاید باورتون ن رو را ی کنمن
سمتون رو گفتنخب آزد خیلی  خواهرم رزیتا و خواهر کزیزم رویا بلهنیعنی ا

 شما رو دوست داشت و همیاه هم می گه که شما فرد 
میدوارم به زودد کزیز زندگی اش هسررتیدنمن بی نهایت از شررما ممنونم و ا

برگردید چون آزد و رزیتا خیلی دلتنگن الخته منم بدم نمیاد بخینمتوننآها رزیتا 
 اصرار داره باز هم حرف بزنهناز طرف من خدانگهدارن

مانآدرس - یاد پی   مه رو بخونی و ب نا به زودد این  یدوارم  یاد کزیزماام رو
تود واحد تو که االن خونه همون آپارتمانهنمن تود واحد سرررو و آزیتا و سرررو 

شم میاد به  بگم  سولم خو سو ست زندگی میکنندنفکر نکنی  سم آزیتا به ا
سرونباورت  سروش بگم  سرو نهااگه نگم آزیتا کلی غر می زنه به یونم که به 
نمیارره حتی مامان و باباد سرررو هم سرررو صررداش می کنن به یز اون خواهر 

ش رو انقدر میکاه که آدم نکخت  که چون لجه از کمد این شین آخر اسم سرو
کق  بگیرهن خب دیگه کزیزم امیدوارم به زودد بیاد پیاررمون و به قول آزیتا 
حتی شررده به بهانه د اون پول رهنوخب من می ب*و*سررمت و امیدوارم  به 

 زودد زود برگرددن
 از طرف آزد و سرو و رزد

 ب*و*س
شحالی بود یا دلتنگی نمی دون سر خو شکهام رو پاک کردمناز   م ولی دلم یهوا

پر شررد و تنها با شررکسررتن بغضررم آروم می شرردمندلم براد همه تنت شررده 
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بودنروزهاد خوبی که داشررتیم و مسررخره بازیاد من و آزیتا و رزیتانههوندلم 
خیلی براشون تنت شدهندلم براد همه چی تنت شدهندرسته اون مدتی که کنار 

زهاد خوب هم کم هم بودیمامدام پی نقاررره و ایراد نقاررره بودیم ولی رو
نداشتیمنهمون شیرونی هاد ریز و درشت هم واسه من خیلی بودنو من واقعا 
شون خوش بودم  شتم و باها شون وقت گذا ست هایی که کلی برا سفم دو متا
پاتم رو خالی کردن و کسی احوالم رو نگرفت اال همین دخترکمه د مهربون 

ا شت سرگذ شاید هر کی از  ضاوت می کرد میو رزیتا و آزیتایی که واقعا   ون ق
گفت آدم هاد بی قید و نادرستی هستن ولی همین آدم هاد بی قید و نادرست 
چرور اون همه مرام و معرفت تود ویودشررون بود؟چرورد؟ چرورد تقریخا 
بدون هیا چاررم  فت کمکم کردن  با مرام و معر ماه پی  من بودن و  نه 

ن؟ونههونمن واقعا نمی داشتی؟اون همه پولی که تود حسابم بود رو دودر نکرد
اک ت زندگی  شاید بخاطر م ستننالخته  تونم بگم این دو دختر بی قید و نادر
اشررون بوده که به راه کجیب یا شرراید خ فی کارریده شرردن درسررت م ج 
منونههارویا خانم خودت رو توییح نکنن ماررک ت زندگی بود یا لجخازد و 

تما بهاررون سررر می بچه بازد؟چاررمهام رو بسررتم و اشررکم رو پاک کردمنح
زدماحتمان سرروئیا رو چرخوندم و خودم رو براد یه رانندگی توآ آماده کردم 
ولی دیدم ماشررین روشررن نارردندوباره و سرره بارهننن روشررن نارردنیه کم فکر 
ست نخورده بوده  سال د سه  شینی که  اید ما کردمنههاواقعا چرور کقلم نک

سرم رو تکون دادم و رفتم بیرون شمارهموتورش می خوابه؟   ناز اتاقک نگهخانی 
شین خودم  ستم که خود مرده زنت زد و چندد بعد من تود ما د امداد رو خوا
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ناسته بودم و ماشین توسط یه نیسان آبی خوشگج کایده می شدنقخلنا یکی از 
ایده  شین دیگه ک سط یه ما شین تو اینم و ما شین ب آرزوهام این بودمتود ما

با کارتم از بانک پول کایدم و هزینه رو  باهندم یه تعمیرگاه متوقف شدنمن هم
پرداخت کردمنتا حدوداد سرراکت دو معرج شرردمناز یه فسررت فودد یه هات 
داب گرفتمنماشین که آماده شد سوار ماشین شدم و به سمت نخرد روندمنگ ره 
شدن توسط  سوال یواب  شون و بعد از  شده بودنرفتم تود خونه ا حتما نگران 

داده بودند پناه بردمنگوشی رو از تود ییخم بیرون کایدم  گ ره به اتاقی که بهم
و روشررن  کردمن ههاگوشرری که تود زمان خودش خیلی باک س بودنشرراید 
سختی که  شد با زدن پترن  شن  شهانمی دونمنگوشی که رو االن هم باک س با
هیا وقت کسی نتونست بفهمدشانگاهم به بک گراند صفحه سر خورد و هم 

 ونه ام زمان اشکی رود گ
هم سررر خوردندلیج اشررکم رو نمی دونسررتم ولی فقط می خواسررتم به خودم 
بقخولونم که این اشررکابراد اون نخودنآره بزار به خودم بقخولونم که اشررکم براد 
این مرد نیسرررتنسررره سررراله که من دارم این تیتر رو به خودم می قخولونمناین 

م خورد که کنارش مرداارمیا رادمن ادیگه کارر  من نیسررتوننگاهم به خود
امک  شونه ام حلقه کرده بودنمن هم با چ ست  رو دور  خندیده بودم و اونم د
ها شررردمنخط  کانتک  به دوربین خیره بودمنخاطرات چقدر بی رحمنونوارد 
دومم رو روشررن کردم و کانتک ها باال اومدناولین کانتکتایه شررخصرریت 

 سوخته بودنیه اسم کهنه:امیررایا رستم پورن
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ن رستم پور هم براد من شاخ میاه و شاید شاخ غولنیه پوزخندد به الخته همی
با خودم تکرار  به زودد همه اشررون رو خواهم دید زدم و  بقیه کانتک ها که 

 کردم:رویا شروع کنو
*** 

ید از لرف - با من مهربون ما  که من االن تود خونه اتون ناررسررتم و شرر این
عا نمی دونم چرور تاررکر کنم ول نهنمن واق یادتو جا ز ی االن براد این این

سخته  ستمنبا اینکه از تکرارش متنفرم ولی می خوامننندرک کنید چقدر برام  نی
ولی می خوامننن برگردیم سرره سررال پی ننندرسررت همون موقعی که من می 

 خواستمنننمی خواستم زندگیتونو از هم بپاشونمن
نگ ره داشررت تا این یمله رو گفتم یونم دراومدنسرررم رو آروم آروم باال آوردم

اشک هاش رو پاک می کرد و محسن با خام خیره شده بود به یلوشنمحسن 
م ج یه کوه آتافاان در حال انفجار بودنکام  ماخ  بود که تا همین امروز 

 هم من رو به زور تحمج کردهن
یهو با خاررم و ابروهاد تود هم گره خورده بلند شررد و گفت:خانم آرماناتا 

شما بعد همینجاش هم من به خاط شت  صرار دا رگ ره کوتاه اومدم که مدام ا
زندان بیاین اینجا و گرنه من از همون اول هم از راه دادن یه سررابقه دار به خونم 
بیزار بودمناص  معقول بود حضور یه سابقه دارد که قصدش قتج بوده به خونه 
نا رو  که ای ند روز  ههونخون خون منو خورده این چ کارچی؟ یه پلیس شرر د 

اموش کنمنچرورد من شما رو به خونه ام راه دادم در حالی که می خواستید فر
 زندگی ام رو از هم بپاشونیداالله اکلمن
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حتی گ ره هم چیزد نمی گفتندیگه یلودار همسررر افسررار گسرریخته اش 
جامنبراد  که چی؟من براد همین این حاال  یدم و گفتم: یه نفس کارر نخودن

 معذرتننن
شت حرفم رو تموم کنم شما می دونید  نذا ام و حرخ گفت:که چی؟ و با خ

یا  ید چی  ن می دو ید  ت که رف ن ی عد از ا ب ید؟ م ه ف می  کردد؟ کار  چی 
کتنمن و گ ره رو از هم روندیدنبا آشررکار کردن  گذاشررتید؟بدبختی و ف 
ندیدنگ ره خودش هم می  بدترین نحو ممکن من رو از گ ره رو به  حقیقت 

بگهنولی شما چی؟اومدید و به اسفناک تونست آروم آروم اصج قضیه رو به من 
یدنحاال اومدید می گید  ترین نحو حقیقت رو تود سررر من کوبوندین و رفت
بخخاید و خ خ؟ناین قلب پاک گ ره است که بخایده وگرنه بخایدن شما 
سررخت ترین کار ممکنهنگ ره بعد از اون شررکی که به  وارد کردید فاررار 

ق  زدنمی فهمید؟سررکتهووننتا دو ماه کصررخی به  وارد شررد و یه سررکته د نا
نمی تونست حرف بزنه و حرکت کنهنکارد کردید که واسه من سخت باشه به 
زن خودم نزدیک باررم و حس کنم خ*د*ا*ن*تکارهنشررراید تا حاال فکر می 
کردید من خیلی خوشحال شدم از شنیدن اصج قضیه ولی برککسنمن ترییح 

ا یه خانمی که از صد پات به من غریخه می دادم خود گ ره برام قضیه رو بگه ت
تر بودنونشما نمی فهمید که چقدر براد یه مرد سخته که یه زنی که براش غریخه 
اسررتاحقیقت پنهان زندگی  رو هویدا کنهناینا رو می فهمید؟می فهمید گند 

 زدید به زندگیمون؟حاال می خواید با یه معذرت می خوام ساده سر و ته
 ؟من نمی ذارمنننگ ره بزاره من نمی ذارمنقضیه رو هم بیارید 
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بودم؟شررروک  کرده  کار  ی چ من  یا  خدا فتن گر گ ره شررردت  ه   ه  
کصخی؟سکته؟پاشوندن زندگی؟شکستن غرور یه مرد؟ چیکار کرده بودم؟من 

  ربه زدم ولی انقدر کارد بود؟
ید می کنم ولی  کارد بگ کار کنم؟هر  آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:چی

 بخخایدمن
وزخند زد و گفت:شررما چرا نمی فهمید منو؟می گم کمرا بخخاررمنتاوان یه پ

 کارهاد شما سنگین تر از این حرفاستن
بلند شرردم و گفتم:خواه  می کنمنمن یه شررب آروم هم تود این سرره سررال 
نداشررتمنهم  داشررتم تود آتی  می سرروختمن آتی  کذاب ویداننحاال که 

 ر بزنم تا منو بخخاید؟هوم؟خدا فرصت  رو داده چرا نخاید به در و دیوا
 من نمی بخامنکمرًانمن کمرًا یه سابقه دار ب*ن*ا*هکار رو بخخامن-

 با غیض گفتم:میاه کمتر سابقه دار بودنم رو تود فرق سرم بکوبی؟
یه نیاخند زد و گفت:ههونطلخکار هم که هستین با یه صداد بلند(از خونه د 

 من گم شو بیرونو
که گ ره خاررردار محسررن رو صررردا زدنبرگاررتم  خواسررتم چیزد بگم 

شده  صورت  کین گا  اه افتاده بودن  شت می لرزید و بدن  به رک سمت ندا
سریع یه  سن یه یا خدا گفت و  سخت بودنمح ایدن براش  بود و انگار نفس ک

 پانچو تن گ ره کرد و از خونه زد بیروننهول گفتم:کجا؟
 دانننهول تر از من گفت:بیمارستاننننبمون پی  ترنمنواد خ
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سررریع تود آسررانسررور پرید و نذاشررت چیزد بپرسررمنواد خداد من چی 
سرم رو با  ستم رود مخج و  ا شد؟هول ن ستان؟چ   ص  کدوم بیمار شد؟ا
یا که گند زددناین همون اول  و تو دقیقا دارد  دسرررت گرفتمنلعنت بهت رو
کار کرده  یدانم سرروزنده تر شرررده بودنچی  کذاب و نابود می شررینآتی  

 خدانننبودمنننواد 
 خالهامامانم مرد؟-

امهاش رو می مالوند و گریه می  ست چ صدانترنم بود که با د سمت  اتم  برگ
 کردنآغوشم رو براش باز کردمنبدون تویه به من گفت:ُمردننننه؟

*** 
به ترنم  یک و رانی رو  ته بودم و سررعی می کردم ک تان ناررسرر مارسرر تود بی

 بخورونمنبا اخم گفت:نمی خورم خالهن
 رو کنار گذاشتم و رو به  گفتم:چی می خواد پس؟ کیک و رانی

 با لب و لوچه د آویزون گفت:مامانمون
یه چیزد تود قج*ب*م فرو ریختنولی سررریع با لخخند گفتم:بیا کروسررک 

 بازد کنیم تا بابا بیاداباشه؟
 باشهن-

کروسک دخترش که لخاس پرنسسی تن  بود و موهاد فرش هم پریاون رود 
سکه رو که یه دختر با موهاد شونه اش بود رو  مرتب کرد و منم اون یکی کرو

ماکی و لخاس صورتی بود رو تود دستم گرفتمنداشتم باهاش کروسک بازد 
می کردم ولی ذهنم اص  اونجا نخودندو هفته گذشته بود و گ ره هنوز به هوش 
نیومده بودندوباره به  شرروک کصررخی وارد شررده بودنمحسررن هم به دسررتور 
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سی یو یداش فرمانده  اه د اتاق آد  شی شد از  اش رفته بود اداره وگرنه نمی 
 کردنسرد تکون دادم و رو به ترنم گفتم:میاد بریم خونه د من ترنم خانم؟

 با همون لحن کودکانه اش گفت:مامان خوب شد میامن
دوباره یه چیزد تود قج*ب*م فرو ریختنداشررتم می مردم که مقصررر تنهایی 

چاره شررده بودمنحتی روم نمی شررد تود چاررم محسررن این بچه منمنخیلی بی
مان  رو پر  ما یاد  مام روزم پی  ترنم بودمنسررعی می کردم  گاه کنمنت ن
کنمنمامانی که خودمم مونده بودم چرورد تونسررت من رو بخخارره؟خیلی بد 
بودنهمه چی بد شرررده بودنبراد یه لح ه آرزو کردم کاش من یاد اون رود 

 و از فکر بیرون کایدنتخت بودمنصداد آشنایی من ر
سه - شه؟بیمار میگه  سیزده با ستون کامج به اتاق  شما نگفتم حوا مگه من به 

روزه آمپول  رو نزدیدنمن سرره روز نخودما بخینید چیکار کردید؟وباید دو تاتون 
 توبیخ بایدن

 بلند شدم و به سختی لب باز کردم و گفتم:آنا؟
 نانیدنترنم با ناراحتی گفت:خاله حواست کو؟

 دوباره اما با صداد بلندترد گفتم:آنانن
 متعجب برگات سمتمننگاهم کرد و چامهاش گرد شدنناباورانه لب زد:رویا؟
خودم رو به  رسوندم و بدون تعلج ب*غ*ل  گرفتمنالخته چون از من بلندتر 
یه خوشررحالی  با تعجب و  یه یورایی من رفتم تو ب*غ*ل ن  و یغور تر بود 

 تی؟محو گفت:رویا کزیزم خود
 لخخندد زدم و گفتم:خودممننخوبی آنا؟
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 ازش یدا شدمنلخخندد زد و گفت:خوبمنتو خوبی؟چه خخر؟
امکان نداشررت قضرریه د زندان رفتن من رو ندونهنیه یورایی نمی خواسررت به 
روم بیاره و شررایدم یلود زیر دسررتاش صررحیح نمی دید با یه زندانی با خوش 

به رود حال من هم  به هر  نهن تار ک یاوردم و گفتم:منم  روئی رف خودم ن
 خوبمنهیچیننن

 دستم رو فارد و گفت:بزار کار این خنگوال رو راه بندازمابر می گردمن
 اشکال ندارهن-

سابی  شدندنبعد از اینکه ح سر و دخترد که باید توبیخ می  سمت دو تا پ رفت 
توبیخاررون کرد به من اشرراره کرد و من هم همراه ترنم وارد اتاق اسررتراحت  

 دو لیوان چاد ریخت و گفت:دختر گ ره پی  تو چیکار می کنه؟شدیمن
نگاهی به ترنم ماغول بازد کردم و گفتم:می شناسی ؟اون چرور تو رو نمی 

 شناسه؟
یه لیوان داد دسررت من و خودش هم به تخت تکیه داد و گفت:ککس هاش رو 

یا اومده بود از نزدیک دیدم به دن تازه  بار وقتی  یه  ته  بعد    ولیدیده بودمنالخ
 دیگه نتونستم برم سر بزنمننگفتی؟اینجا چی کار می کنی؟

کارد نمی کنمنگ ره رو آوردیمندو  چاد داغ خوردم و گفتم:من  لب از  یه ق
 هفته اس هنوز به هوش نیومدهن

 ابروهاش باال رفت و با نگرانی گفت:براد چی آخه؟
 شوک کصخین-

شت و خوابیدنهمونجور  سرش رو رود پام گذا که موهاش رو نوازش می ترنم 
 کردم گفتم:تو چه خخر؟
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سر بزنمنیه ربع  ست برم به   سی نی سان از فکر بیرون اومد و گفت:فع  که 
 دیگه می رم و عیت  رو چک می کنمنچیزد پرسیدد؟

 میگم تو چه خخر؟ازدواج کردد؟-
 لخخند تلخی زد و گفت:آرهن

 حاال؟متعجب بودم چرا لخخندش تلخهو؟ننگفتم:چیزد شده؟با کی 
سرش - صالحینپ سر رئیس بیمارستانادکتر  با یکی از همکارامنالخته در واقع پ

 هم دکتر آرتین صالحیاارتوپدیستن
 با ناراحتی گفتم:خب چی شده که تو ناراحتی؟ 

لیوان چاد رو رود میز گذاشررت و رود تخت ناررسررت و گفت:وقتی اومدن 
سرش از  سهام رو خریدندو ماه بعدش پ ات و اینجا پدرش همه د  سه برگ فران

اینجا ماغول به کار شدنیه سرد سر یه بیمار دکوامون شدنمن می گفتم شرایط 
بیمار براد کمج آماده نیس ولی خب اون لج کرد و گفت همین االن باید کمج 
شهنخ صه کمج شروع شد و در مرحله د شکست بود که با یون کندن بیمار 

سه خاطر همین کمج کلی معروف شدنولی در واقع این کمج  رو نجات دادنوا
آب خوردن بود اگه شرررایط بیمار آماده بودنبه هر حال همه گفتن پسررر دکتر 
صالحی یه دکتر حاذقه و خ صه کلی معروف شدن دیگه بعدش یا همدیگه رو 
یدا می  با اخم و تخم و دکوا از هم  یدیم هم  گه می د یا ا یدیم  نمی د

به ویود اومدنمن یدد یدد شدیمنگذشت و گذشت تا اینکه از نفرت کا  
دوست  داشتمنواسه همین یه مدت باهاش سرسنگین شدم تا وا ندمن اونم هی 
کاشررقم  فت تو  ندازد؟آخرش هم گ کج نمی  گه  ته؟چرا دی فت چ می گ
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شقت  شکال داره من هم کا شددانه؟تیز نگاه  کردم که خندید و گفت چه ا
ازیر شرردنازم شرردمنیعنی همون لح ه همه د خوشرری هاد دنیا تود دلم سررر

ست ها بودن قرار بود من بعد  ستگارد کردنخوب یادمه موقع یابه یایی پ خوا
سخز  شد تود محوطه د  از ظهر بعد از کمج یوابمو به  بدمن کمج که تموم 
بیمارسررتان یوابمو به  دادمنچی می تونسررتم یز بله بگم؟نناونم با لخخند 

سرپرستار شدم و از  گفت:خوشحالم خانم سرپرستارن و اینجورد بود که من
قخج بیاررتر شرریفته اش شرردمنخ صرره با هم دیگه ازدواج کردیمن همه تود 
بیمارسررتان فهمیده بودننخیلی خوشررخخت بودیمنبعد یا قخج هر کمج یه ربع 
صهنننواقعا همه چی کالی بودونبعد چند  پی  همدیگه الو می ترکوندیم و خ 

ا ست هاد خونی اومد پی ستمال به  وقت تود بیمارستان با د م و گفت یه د
بدمناما همین که خواسررتم دسررتهاش رو پاک کنم از بود الکج و خون و این 
حرفا حالم به هم خوردنآرتین کلی تعجب کرده بود آخه مگه میارره کسرری که 
همیارره تود بیمارسررتانه حالت تهوع بگیره از بوش؟خ صرره بیمارسررتان که 

گفت یه سونو بدهنمن سونو دادم  معدن دکتر بودنخانم مجتهد که دکتر زنان بود
مه می گفت  خان به  فه د آرتین رو کمرا فراموش کنمن یا له امنق حام یدم  و فهم
اشتخاه ناده؟آناد من حامله اس؟خانمه گفت نه درسته شما پدر شدیدنآرتین 
رو نمی شرررد یمع  کردنانقدر ذوق کرده بود که انگار چی به  دادن؟الخته 

صه یه سور بزرب به پا کرد و همه د بیمارها و چه چیزد بهتر از پدر شدن؟خ 
سرکار ولی اومدمننهم  بهم می  شام دادناول  ایازه نداد بیام  کارمندها رو 
ستم بیامنفقط گهگاهی  سید و مراقخم بودنولی بعد از هفت ماهگی دیگه نتون ر
شام هاد بیمارستان بدش می  شام می بردم چون از  سر می زدم و براش  به  
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خوردنهمه چی خوب و کالی بودنتا اینکهننتا اینکه آرتین مجخور اومد و نمی 
شب هم من دردم  سفناک رو کمج کنهندقیقا همون  شد یه بیمار با و عیت ا
گرفت و رفتم بیمارسررتانناون شرررب بچه به دنیا نیومد ولی فردا شرررب مادر 
شدمندر حالی که انت ار داشتم اولین کسی رو که می بینم آرتین باشهابرادرش 
مج گم  عد از ک یت آمیز نخوده و آرتین ب مج موفق که ک فت  مد و گ آبتین او
که  که وقتی  تا این نه می شررردمن شررردهنخخرد ازش نخود و من داشررتم دیوو
آریناپسرمادو ماهه شد یسد آرتین رو تود یکی از زمین خلوتهاد تهران پیدا 
شد  اخ   اتن نولی خب بعدها م شد برادرهاد بیمار ک اخ   کردننم

صیر آر ست انجام نداده و باکث مرب تق شی کارش رو در تین نخوده و دکتر بیهو
سی که  شدننمن با ک اته  سط بیت*ن*ا*ه ک شدهنولی خب آرتین این و بیمار 
سال و نیم زندگی کنمنزندگی بدون اون واقعا  ستم یه  شتم فقط تون ست  دا دو
سررختهنپدر آرتین خیلی اصرررار کرد و من با پسرررش آبتین که دکتر یراد بود 
ازدواج کردمندر حالی که اص  هم دوست نداشتم بعد از آرتین به یه مرد حتی 
نگاه کنم چه برسرره که همخواب باررمنقج*ب*م از این به درد میاد که شررب 
ناد من یعنی آبتین هم می خواد  فت:آ که گ یدم  ازدوایم خواب آرتین رو د

ست که من  اقمون چی؟ننآرتین خودش می دون با صدات کنه آناد من؟آنا ک
ایخار با آبتین ازدواج کردم ولی بازم گله کردنحقیقت  بابام هم را ی نخود ولی 
اه که من  سالی می نمی دونم باباد آرتین با چه هربه اد را ی  کردناالن دو 
جا و آبتین  خب آرتین من ک یهنولی  با آبتین ازدواج کردمنمرد خوب و مهربون

ش  آبتین ستم کا ش  آرتینم  کجا؟ننبه هر حال من هنوز نتون ام چون هنوز کا ب
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سال و نیمم و  ست دارمن پدر بچه هامهنپدر آرین دو  ولی خب آبتین رو هم دو
آتریسرراد پنج ماهمنک  من تود دو ازدوایم زود حامله شرردمننزندگیم خوبه 
ولی خب شرراید اگه آرتین یاد آبتین بود همه چی خیلی بهتر می شرردناالن 

 درش رفت کانادانانگار فقط اینجا بود تا منسهام دار اصلی بیمارستان آبتینهنپ
مه می گن  نهنه یه کم اذیتم می ک هاد مردم هم  نهنحرف به زور مزدوج ک رو 
بخاطر مال و منالاوقتی آرتین مرد با داداش  ازدواج کردمنهر کی ندونه خودم 
که خوب می دونم بخاطر پول نخودهنالخته دیگه نمی تونن این حرف ها رو بزنن 

گوش آبتین برسرره مسررتقیما اخراج می شررننولی خب نگاهاشررون  چون اگه به
 چی؟مهم نیستنبراد من نگاه تاسف بار آرتین سخت بود و تمامن

شکهاش بی وقفه  ست آناهیتا دادم و آب خوردنا شکم رو پاک کردمنیه لیوان د ا
می بارید و به اشررکهاد من یون می دادنگفت:خیلی وقته دلم می خواد این 

 ی بگم ولی نتونستمنحرف ها رو به کس
براد رود خسررته اش یوابی یز این پیدا نکردم:هیا کس نمی تونه درکت کنه 
مگه خودش هم از کا  شانس نیاورده باشهنهمه میگن زندگی با کا  قانگه 
شخختی میاد؟اگه میاد پس من و  ا  خو ا  چیزد فهمیده؟از ک ولی کی از ک

کی با آبتین فکر کننیه شروتو چی؟وننبه خودت سخت نگیر آناننفقط به شروع 
 که شاید ازش کاقی حاصج شد با خوشخختیو

با ه  ه  گفت:دارد گریه می کنی؟تویی که می گفتی زمین به آسررمون بیاد 
 گریه نمی کنم؟

یه لخخند تلخ زدم و گفتم:من دیگه اون رویا نیستمناون رویایی که می شناختی 
 مردو
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ست خورده بودمنه شک اد بگم ب*غ*ل  گرفتمنمن هم یه  ی آنا اینا رو روم ن
بهتنمنم بدبخت شدم چون آه یه کاش  دنخالم بودنچون رستم پور آه کاید که 
کاشررق  بودم  که  باختمنکسرری  مه چی رو  باختم نه شررکوندم  و من 

 نخواستمنههونن کاش من یاد تو بودمنکاشو
*** 

شون گ ره به  شوهرش و مراقخت هاد ویژه ا شت و به کمک آنا و  سه هفته گذ
 هوش اومدناولین یمله اش هم این بود

 -من رویا رو بخایدم-
دیگه نموندمنرویی نداشتم که تود صورت گ ره نگاه کنمندرست  هم همین 
شدم و  شینم  سوار ما ا  بود که گرفتم و رفتمن بودنهمین که من برمنمهم بخ
خواسررتم از بیمارسررتان خارج شررم که همزمان یه تویتا کمرد یلوم ظاهر 

م که بره کقب که اونم رفت کقبنشرریارره رو پائین کارریدم که شرردنبوق زد
یاده  که پ یاده شرررد  نه؟پ کار می ک جا چی یدناین این باال پر هام  مان ابرو همز
شرردمنحاال شررده بود سرررگردنسرررگرد آرش کرفانیاکسرری که از من اکتراف 

 گرفتنسرگرد با چامهاد وحایو یه ابروش رو داد باال و گفت:آزاد شدد؟
 کلیک س من-
 خندد زد و گفت:س منلخ
ست فکر می کنید خیلی خفنید؟تا طرف رو می - سا شما پلی ههوناین تو ذات 

 بینید از صمیم قلب آرزو می کنید خ فکار باشه که شما مچ  رو بگیریدن
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ند زد و  یه پوزخ مدن یب به  می او که کج خاسرری  خاس ن امی تن  بودنل ل
 گفت:معلومه که خفنیم اونم ذاتًان

واسررتم در ماشررینم رو باز کنم که گفت:اگه خ فکارها رو چیزد نگفتم و خ
بدا  قت آدم  به و اونو مه میاررن آدم خو که ه نگیریم و مچاررون رو نگیریم 

 کین؟حتما خود پلیساندوما ما نخاشیم خنجر میاه اسخاب بازد بچه هان
به من تیکه انداختنکام  وا ح بودنبرگاتم سمت  و گفتم:شما نخاشین ک  

 خنجرد نیسو
 استم تود ماشینم که گفت:از یه مار گزیده بیاتر از اینم انت ار نمی رهنن

دلم می خواسررت تیکه تیکه اش کنمننبا خاررم نگاه  کردم و بعد با پوزخند 
گفتم:ریسمون سیاه سفید نیستی که بترسم ازتنمی شناسی دیگهاانقدر یرات 

 دارم که بزنم تیکه تیکه ات کنم سرگرد کرفانیو
شدن نزن  سک هات بازد کناحرف از تیکه تیکه  خندیدمبلند:بچه برو با کرو

 که تیکه تیکه میایونمن میگم خنجر ندن دست بچه ها کسی گوش نمیدهن
شدمنحرخ زده  شخاهت به گویه فرنگی  شدم که بی  سرخ  در آن واحد انقدر 

 گفتم:از یونت سیرد؟
عارف نکناخودم فت:از آزادد سرریرد؟ت ند زد و گ برت می گردونم  یه پوزخ

 زندان پی  هم قراراتو
 با خام گفتم:می بندد یا بخندم  برات؟

 یه سرد از رود تاسف تکون داد و گفت:واقعا بی تربیتیو
 شیاه رو دادم باال و گفتم:تو باتربیتی کفایت می کنهو
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شخورد یه  شدمناز تود دا شین  میلی مترد رد  ایدم و از کنار ما یه تیک آف ک
م و پخ  رو روشررن کردمنکصررخی بودمننمی دونم چرا بی فل  بیرون آورد

شدمناز بچگی هم از پلیس یماکت  سنگین تموم  تربیتی که گفت خیلی برام 
شون که فکر می کردن ذاتًا پلیس به دنیا  صا اونایی  صو شم نمی اومدامخ خو
تا از حرخ نترکمنمردک بی  یدم  تا نفس کمی  کارر ند  نار زدم و چ مدننک او

 شخصیتون
سمت ی شنا روندمنیه آدرسی که نه ماهی توش زندگی کردمنآدرس به  ه آدرس آ

خونه د رزد و آزد و شرراید سررروو ماشررین رو تود کوچه پارک کردمنیعخه د 
شیرینی رو تود دستم گرفتم و به سمت خونه رفتمنندکوراسیون آپارتمان همون 
بود با این تفاوت که تود البی یه دسررت مخج اسررتیج راحتی شرریک چیده شرده 
بودنبه ن رم ساختمون نو نوار تر شده بودنوارد آسانسور شدم و یه نگاه به خودم 
اه  سورد که همی سان اه بدون آرای  ولی براد این آ تود آینه کردمنم ج همی
آویاررنی رو حمج می کرده که ازش آرای  می چکیدهایدید بودمنیه لخخند 

شدمن سور خارج  سان صاف کردم و از آ سفیدم رو  ستم زدم و مانتود  نمی دون
حد رزد  یا وا به آزد و سرررو بود رو بزنم  که االن متعل   حد قخلی خودم  وا

 رو؟ونیعخه د
لدون روش بود  یه گ حد بود و  که بین دو وا شرریرینی رو رود میز کوچولویی 
گذاشتم و خواستم ده بیست سی چج کنم که در واحدد باز شد و پات بندش 

من نگفتم سرراکت ده بیا  صررداد آزد:واد سرررو خدا خفت کنه کزیزمنمگه
خونه؟خب سرررکار باشررینننبگو زنم تنهایی نمیتونه بار مسررخولیت خونه رو به 
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دوش بکارررهنمگه من باهات شرروخی دارم؟نخند سررروننچه می دونم رزد 
یا و آویاررن رو می  جاسرررت؟وننچرا نمی پرسرری خودم خوبم و احوال آر ک

ه مراقب ص  دیگپرسی؟نننه دیگه قخولم نیست خودم بهت گفتم بگی خوبیننا
سینننمیخوام  شم و دیگه هم باهات حرف نمی زنمنخودت لو بچه هات نمی 
شیر توت  شک و  شیرد و لوا شک ت  ستیج بخر برام با  ص نن  مکررررث(پا ا

 فرنگیننآره هماو باید بخردونزود بیاد هانننخداحافظن
 هنوز همون آزیتاد بچه بودمیه ذره هم بزرب نارررده بودنهمون آزیتایی بود که

 وقتی ناراحت می شد تا باج نمی گرفت ول کن نخودنبدبخت سروو
 برگات سمت من و گفت:بله خانم؟

شدنآب دهن  رو قورت داد و  شت  ام هاش در یه کم نگاهم کرد و کم کم چ
 متعجب گفت:روننرویا؟

 یه لخخند زدم و گفتم:س م آزدن
م خدا من حت فت:واد  خت و گ ندا ا یه ییغ زد و خودش رو تود ب*غ*لم ا

 خوابمنن
 اومدم رهن خونه رو بگیرم دیگهن-

خندید و صورتم رو غرق ب*و*سه کردناشک هاد روون شده اش رو پاک کرد 
 و گفت:دلم برات تنت شده بودن

نگاهم به چهره اش افتادنهنوز هم همونقدر بی نق  بود ولی حاال چهره اش 
 یه یورایی شرراید یا افتاده تر شررده بودنالخته مدل ابروهاش کوض شررده بود و

 قیافه اش رو به کج کوض کرده بودن
 ولی باز هم همون آزیتا بودو
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 لخخندد به روش زدم و گفتم:منم کزیزمن
شو دو  صخحی؟خخر مرگت خفه  سر اومد:َاه چته آزیتا اول  ات  صدایی از پ

 دقیقهو
برگاتم سمت صدانآروم آروم سرش رو باال گرفتنبا دیدنم مردمک چاماش 

 وننرویا؟گااد شد و لب زد:ر
 لخخندد زدم و گفتم:س م رزیتان

یه قرره اشک از گوشه د چام  سر خورد که بغض من بزرب شد و چونه ام 
 لرزیدنآزیتا و رزیتا خانواده ام بودنو

 هقی زد و گفت:راهت چرور افتاده به اینجا؟
 یلو نیومدمتود همون درگاه در ایستاده بود:زود رفتیاخیلی دیر برگاتیو

له این یمله رو گفت که ویودم آتی  گرفتنمن رفتم یلوندست به حدد با گ
گذاشررتم رود شررونه اش و با چاررم هاد لخریز از اشررک گفتم:االن هم اومدم 

 رهن خونه رو بگیرمن
طاقت نیوورد و محکم ب*غ*لم گرفتندسررتم روارود کمرش گذاشررتم و 

 گفتم:خوبی؟
 زد تود کمرم و گفت:اینجایی و بد باشم؟

*** 
 شربت رو به دستم داد و گفت:خوبید رویا خانم؟ سروش لیوان

 لخخندد زدم و گفتم:خوبممبزرب شدد آقا پسرن
 خندید و گفت:آره دیگهننبچه هام اندازه د خودمن دیگهن
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 خدا نگهاون داره براتونن-
 مرسین-

 رزیتا ناست و گفت:خب رویا بگو بخینم چه خخر؟
 بردم:هیچیومگه خخرد هم هستنیه یمله د کلیاه اد به کار 

 آزیتا از تود آشپزخونه گفت:غذا آماده اسن
آزیتایی که بلد نخود ماکارانی هم درسررت کنه به قدرد ماهر شررده بود که در 
کرض سرره سرراکتاچهار مدل غذا درسررت کرده بودنالخته قرمه سررخزد رو من 

 درست کردمناصرار خودم بود چون خیلی وقت بود آشپزد نکرده بودمن
آزیتا به تنهایی همه د ظرف ها رو شست و سروش هم بچه غذا رو خوردیم و 

تا  ته بودیمنرزی هال ناررسرر تا تود  ندنمن و رزی هاد دوقلوشررون رو خوابو
 گفت:حتما برنامه د یدیدد داردنبرنامه ات چیه؟

ست  ست کنمنفع  اولی  رو در نگاه  کردم و گفتم:گندهایی رو که زدم در
ی  گ رهادختر کمه امابودندو کردمنسررخته رزیتانخیلی سررختهننن همین اول

شدمننمی دونی چه  شخ  نابود  اه هر  اتر تود کما بود و باورت نمی هفته بی
حسرری داشررت وقتی شرروهرش یه یورد نگاهم می کرد که از خودم شرررمنده 
صیر منه که گ ره تود کماسنو  شوهرش معتقد بود تق سخت بود که  ادمن می

صیر من بودنهمه د روزهایی که ن سترس واقعا هم تق شتمنا سترس دا خودش ا
ساله اش رو بی مادر کنمنباورت  این که نکنه دیگه به هوش نیاد و من دختر دو 
گاه می کردم دوسرررت داشررتم خودمو  چه ن هاد ب نمیاررره وقتی تود چاررم
بکامنوقتی که شب خواب  نمی گرفت و بهونه د مادرش رو می گرفتنوقتی 

شدناون لح ه ها فرامو سخت به گ ره که تود بیمارستان آواره  ادنیهنمن ن ش ن
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اه از این حرکت متنفر بودم  شرمنده بودمنهمی سن و ترنم دخترش واقعا  و مح
ند زد و  یه پوزخ یه پلیسازانو زدم و گفتم:منو بخخ ناونم  یه مردا ولی یلود 
گفت:یه پلیس یه مجرم رو نمی بخاررهنن شررد یه پتک که خورد به سرررمناون با 

و نابودم کرد که تا کمر دارم فراموش نکنمنتازه همین یه یمله به قدرد شرمنده 
این اولاهنناولین نفر و دومین نفرندوازده تا خنجر درست به کم  ویود دوازده 
تا زخم دارهنیکی  بانندکتر رادمن  ارمیا(بودن هر خنجرد دو  بانن نفر زدمنح  
فتندرد  له گ یه یم با  مه د زندگیم رو  هایم و یکی براد زخمینننه براد م

 ویدان بد دردیهمبدوکذاب 
اتت  شت و گفت:ناراحت نخاش رویانهمونجور که پ شونه ام گذا ست رود  د
ضو یدیدد  اتتیم براد یخرانن من و آزیتا و حاال ک بودیم براد انتقام باز هم پ

 به اسم سروش پاتتیمنتا ته  باهات هستیمن
 اشکم رو پاک کردمنلخخندد زدم و گفتم:مرسی کزیزمن

سهاد راحتی اد که هنوز تود کارتون شبامن و رزیتا  رفتیم خونه د رزیتانلخا
نه  تا تود این خو یدمنقرار شرررد من و رزی ماشررینم بود رو پوشرر هاد تود 
ستم و رزیتا  ا شغال کردمنرود کاناپه ن سایلم رو اوردم و یه اتاق رو ا بمونیمنو
شرکته  ستی تود نامه آزیتا گفت یه رئیس  ستنگفتم:را ا هم با لخاس راحتی ن

 ت که بهت ن ر دارهمچی شد؟هس
 خندید و گفت:مگه باید چیزد می شد؟

 آرهننیومد خواستگاریت؟-
 ولو شد و گفت:اومدن
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 چامهام از ذوق برق زد:گفتی آره؟
 لخخند زد:نهن

با تعجب گفتم:چرا؟نکنهنننکنه زن داشررته و خواسررته تو رو صرریغه کنه؟پیرمرد 
 بود یا پیرپسر؟

 مارب مهربون با شرف بودو هیچکدومنیه پسر یوون مجرد خوش-
 خب چرا قخول نکردد احم ؟-
چه - تا ب تا نگفتمنآزی به آزی یادندلیلم رو  نه ب قا نه احم یا ممک به ن ر خیل دلیلم 

شتم ذهن  رو مغاوش  ست ندا ست و مرمخنا درک  نمی رسهنالکی هم دو ا
کنمنقخول نکردم چون دیگه حوصله د پذیرش یه کا  یدید رو نداشتمندیگه 

صله د  ست خوردم تود حو شک اترک یدید رو ندارمنمن یه بار  یه زندگی م
زندگینطاقت دوباره شکستن رو ندارمن االن سی سالمهندرست سی سالمه و 
صله  شوق یوونی دارم نه حو شاید درک کنی من ورم روندیگه نه  کین خودتن
د همسررر و کارر  و محخت و بچهنمن دیگه حال محخت به ینس مخالف رو 

سالگی ندارمنم ج یکی ک او ندارمنمن از هجده  سی ندارهندیگه حال ه میج ین
ستندیگه وقتاه  شده ا شقیم تموم  شقی بودمنبه ن رم کمر کا درگیر کا  و کا
یه زندگی معمولی و بدون دغدغه داشررته باشررمنیه زندگی مخت  خودم و 
خودمنیه زندگی که توش خخرد از مسخولیت پذیرداشوهردارداغذا پختن سر 

 ب و چه می دونم اینا خخرد نیسنوقتاباور و بسا
منم کین رزیتا بودم؟نگفتم:تحمج محخت ندیدن رو دارد؟می دونی که یه آدم 
هر چقدر هم به  محخت کنن نیاز به محختی داره از سمت شریک زندگی  یا 

 چه می دونم کاق ن
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 چامهاش رو بست و گفت:دارمن
 ی؟حرف رو تود دهنم مزمزه کردم و گفتم:به حسام فکر می کن

یواب ندادمنفس  رو کمی  بیرون دادنچامهاش رو باز کرد و برگات سمتم 
 و گفت:آرهمتقریخانتو خودت به رادمن  فکر نمی کنی؟

سوال رو پرسید که نتونستم لب از لب باز کنمنیه پوزخند زد  صریح این  انقدر 
و گفت:تو که خودت منو می فهمینوقتی یه رابره د کاشقانه تموم میاه دختره 

اهنتو خودت نا ش  تر بود نابود می ساس تر و کا اهندر واقع طرفی که ح بود می
 به رادمن  فکر نمی کنی؟هنوز هم دوست  ندارد؟مگه میاه؟و

رود همون کاناپه ولو شدمنههامعلومهننسه سال تمام با نگاه به ککس  خوابم 
سال  سه  امم کنار نرفت و  ام هاش از یلود چ سال تمام چ سه  گرفت و 

هام و حرف  تود  قاطع زل زد تود چاررم که  ندنهمون حرفی رو  ذهنم مو
 گفت:ازت متنفرمن

*** 
 -شرکت ساختمان سازد احتاامنبا مدیریت مهندس آرتمن احتاام-

صاف کردم و پالتود چرم قهوه  شتمنمانتود آیریم رو  کارت رو تود کیفم گذا
دمنوارد ش ایم رو پوشیدم و از ماشین یدیدم که یه پژو پارس سفید نو بود پیاده

ساختمون شدم و دکمه د آسانسور رو زدمنتود آینه د آسانسور خودم رو نگاه 
کردمنرنت به چهره ام برگارته بودناین یک هفته که دنخال آدرس یدید شررکت 
آرتمن بودمارزیتا و آزیتا خیلی بهم رسرریدن و نذاشررتن زیاد فکر کنم و دیوونه 

ردننتود این یه هفته با پول رهن شمنمدام می بردنم بیرون و سرم رو گرم می ک
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که  تا گرفتم  تا و رزی باالتر از آزی قه  یه طخ حد  یه وا ند  تا بهم برش گردو که آزی
نسررخت به خونه د اون دوتا کوچیک ترولی مدرن تر بودنچون با وسررایج تود 
خونه ایاره اش کرده بودم یه کم قیمت  باالتر بودنپولی که تود حسابم بوداسه 

با گار ارزش پول کمتر شرررده  سرررال پی  خیلی  نهنان حاال  ارزش بود ولی 
بودنماشررینم رو کوض کردم و یه پژو گرفتمنن آسرررانسررور رسررید و من پیاده 
شرردمننگاهم به یه منارری یوون خورد که با سررردرگمی پرونده ها رو یا به یا 
می کرد و یه رمزد رو به کامپیوتر می داد که ارور می دادناز ب*غ*ل یه کم به 

شونزده کامپیوت شرکت رو به  بدیدن سه همین گفتم:پی  رمز  شتم وا ر دید دا
 نود و ش ن

 متعجب با اون چام هاد ورقلمخیده اش گفت:شما از کجا می دونید؟
گاه بازد دراره و یه یورایی دست  رمز رو زد و ماکل  حج شدنخواست کارآ
شرکت رو  شما از کجا پی  رمز  اکوک گفت: پی  رو بگیره که پس نیوفتهنم

 می دونید؟
 به یاد یواب دادن به سوال  گفتم:آقاد احتاام هستن؟

 با اخم گفت:سوال من رو با سوال یواب ندیدن
گفتم:سرروال من رو با چرت و پرت یواب نده لرفانبه مهندس بگید مهندس 

 سپهرداد اومدهن
 با صداد ییغ  گفت:چه بی شخصیتن

شدم رود میز و گفتم:زر مفت نزن وگرنه مهندس می  سی غیر خم  فهمن که ک
 از خودش و منای  پی  رمز شرکت رو دارهماوکی؟
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یه ایارری گفت و تلفن رو برداشررتنمنارری هم منارری هاد قدیمونخنده ام 
سرمه  شرکت قخلی فرق می کرد و دکورش  شرکت کام  با  سیون  گرفتندکورا
اد سررفید خاکسررترد بودنبدون دقت دیگه اد به دکور قخج از اینکه دختره بگه 

ر ج برو دا خج در زدم و وارد شدمنخودش بود که با میز چرم  تکیه داده بودنم
اک ر اوقات یه تیپ ماررکی زده بود که برق نگاه سرریاه  ُبرنده تر باشررهنچهره 
اش پیر ناررده بود فقط چند تار خاکسررترد بین موهاد یلود سرررش بود که 

نیه کم ماساسی قانت ترش کرده بودنتیپی هم که تغییرد نکرده بودندر رو بست
ست   شکارش از د شکارچی اد که  ست م ج  یلو رفتمننگاه  قرمز بودندر

 در رفتهنآب دهنم رو قورت دادم و گفتم:س من
صیت نهفته تود قالب رویا  شخ سپهردادن ان  سپهرداداآوی غرید:کلیکنخانم 

 آرمان خوش اومدینن
نگاهم رو مسررتقیم به نگاه  دوختمنچقدر خصررمانهنبه خودم یرات دادم و 

 تم یلوترنگفتم:آرتمن احتاامارئیس شرکت احتااماهنوز نمرررف
نذاشررت حرفم رو تموم کنم و محکم تود صررورتم کوبیدنچاررمهام از حد 
معمولی  گاررادتر شررده بودنیز بابامااین اولین مردد بود که تود صررورتم 
زدنمتحیر برگاتم سمت  و کم کم نگاهم رنت خصمانه گرفتنولی اون هنوز 

یقه ام رو گرفت و به دیوار سمت چپم چسخوندمنتود صورتم هم داغ بود چون 
 غرید:این رو براد این زدم تا انقدر طلخکارانه با من حرف نزنین

یکی دیگه با پاررت دسررت تود دهنم زد که خون راه افتاد و از دردش ل*ب*م 
 رو گزیدمن
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آرتمن ولی وحای شده بود:خوش اومددننخانم آرمان یا سپهرداد واقعا خوش 
 دیننفقط شرمنده اتونم یز این پذیرایی دیگه اد نداریمناوم

نفسرری گرفتم و گفتم:حاال که با پاد خودم اومدم افسررار گسرریخته شرردد؟می 
 دونی که می تونستم دیگه بر نگردم و تو بمونی و سر ک ه رفته اتو

 خفه شوو- 
 باشه خفه میام ولی نمی خواد بفهمی براد چی اینجام؟-

یه کم فاصله گرفت و با صداد آرومی گفت:مگه تو یز آزار  یقه ام رو ول کرد و
 رسوندن و اذیت کردن کار دیگه اد هم بلدد؟

 دوباره براق شد تود چامهاد من و گفت:واسه چی اومدد؟
با پات دست دهنم رو پاک کردم و گفتم:می خوام تو و پگاه رو بخینمنبا دوتایی 

 اتون حرف بزنمن
ست و گ ا شرافی اش ن ات میز ا فت:من هیا حرفی باهات ندارمنمن تمام پ

 زندگی ام رو از ویود شخصی به اسم رویا آرمان پاک کردمن
 یهو از دهنم پرید:حتی کاقت به من رو؟

نگاهم کردمتیزونآب دهنم رو قورت دادمنبا سررردترین و تحقیرکننده ترین لحن 
 ممکن گفت:من کاش  رویا آرمان شدم نه آویان سپهردادو

 وت رویا آرمان وایستادهنرویا آرمانننناالن رو به ر-
قهوه د رود میزش رو سررر کاررید و بعد تیز نگاهم کرد و گفت:بلفرض که 
ستاده  شقتماخب چه فرقی می کنه؟نرو به رود من یه آدم منفور کو ی وای کا

 دیگه مهم نیست کاشق  بودم یا نخودمن
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بودم و  آدم منفور کو رری شررد پتکی و رود سرررم فرود اومدنکاش همون رویا
 کسی ح  نداشت چیزد بهم بگهنحیفو

با تو و پگاه حرف بزنمنخواه   بعد از چند لح ه یواب  رو دادم:می خوام 
 می کنمن

رود صررندلی چرم ماررکی  ولو شررد و گفت:کمرًا من بزارم زنم با یه کو رری 
 دهن به دهن باهن

ه ک حرف  خیلی برام سنگین تموم شدنخیلینننخیلی بد بود که انقدر بد باشی
بد بودنبد بود که  به خودشررون ایازه بدن در موردت حرف بزنننخیلی  همه 

 همه از بد بودنت خخر داشتنن
نفسی کایدم و گفتم:با خودت حرف می زنمنبه خودت که بر نمی خوره که با 

 یه آدم منفور کو ی دهن به دهن بای؟
ام سی دهن به دهن ب صوال کادت ندارم با هر کس و ناک ولی  مغرورانه گفت:ا

 خب بگون
 آلدسترون خونم زد باال و گفتم:ولی یه زمانی کاش  همین کس و ناکس بوددن

 مات  رو رود میز کوبوند و گفت:این  دیگه به تو ربری ندارهن
کصررخی گفتم:اتفاقا به من مربوط میاررهنچون من خود کسرری ام که کاشررق  

 شددن
 گم شو بیرونن-

اشرراره کردم و گفتم:ولی همین  از زور خاررم همه د بدنم می لرزیدنبه خودم
انهادت یواب نه دادنهمین آدم منفور کو ی  آدم منفور کو ی بود که به پی
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شت به امیررایا خ*د*ا*ن*ت کنینهمین آدم منفور کو ی بود که  بود که نذا
ست و پا بزنینهمین آدم منفور کو ی بود که  اتر تود منج ب د شت بی نذا

ت به امیررایا نگفتننگفت چون براد هیا وقتاهیا وقت از کارر  و ک قه ا
کارر  برادرانه د شررما دو تا احترام قائج شرردنهمه د این کارها رو همین آدم 

 منفور کو ی انجام دادن
شدناونم می لرزید:آرهاهمین آدم منفور کو ی بود که با مدرک  ام بلند  با خ

ود تق بی وارد شرکت شدنهمین آدم منفورکو ی بود که با زننده ترین آرای  
شرکت رو هک کرد و  شدنهمین آدم منفور کو ی بود که  شرکت حا ر می 
اط کات  رو برد و شرررکت رو نابود کردنهمین آدم منفور کو رری بود که همه 
چیز رو بهم ریختنهمین آدم منفور کو رری بود که هم منو پی  چاررم پگاه 

ام منونهمین آدم ر منفو خراب کرد و هم با اون نامه د نکختی پگاه رو پی  چ
کو رری بود که زندگی من رو بهم ریختنمی فهمی؟همه د اینا  رو همین آدم 

 منفور کو ی انجام دادن
ییغ کارریدم:ولی همین آدم منفور کو رری بود که تاواناررو پس دادنهمین آدم 
منفور کو ی رفت زندان و سه سال اونجا بودنهمین آدم منفور کو ی بود که 

کارنهمین آدم منفور ک پاد شرررد ب*ن*ا*ه نابود شرررد  که  و رری بود 
سر  شون ایازه دادن تا  شتخاه نهمین آدم منفور کو ی بود که همه به خود ا
به  که تو  یده  حد مرب تحقیرش کنننهمین آدم منفور کو رری داره یون م
خودت ایازه دادد منفور کو رری صررداش کنینهمین آدم منفور کو رری که 

آدم منفور کو رری  کذاب ویدان امون یه خواب راحت رو به  نمیدهنهمین
دیگه طعم خوشرخختی رو نچاریدن شر  سرال تمام من معنی خوشرخختی رو 
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به  هاوایی و  مه چیز رو بهم زدم و لم دادم تود یزایر  یدمنفکر کردد ه نفهم
 ریاتون خندیدم؟نخیر تاواناو پس دادمن

نگاه به آرتمنی کردم که کنارش یه قامت بلند با چام هاد ماکی و موهاد فر 
 ستاده بودنپگاه کی اومده بود؟شرابی وای

یونم کم اومد و نابود شرردم تا ماهیچه هام منقخض شرردن و زانوهام به سررمت 
 پائین خم شدنزانو زدمنبا ه  و درد گفتم:

شد تا بفهمه کارد که کرده تاوان دارهنهمین  آره همین آدم منفور کو ی نابود 
نابودد خوشررخختی دی که ت ش براد  ید  گران فقط آدم منفور کو رری فهم

ایدم(همین آدم منفور کو ی اینا رو  شخختی خود آدم رو میگیرهن ییغ ک خو
شماها  سوخت و آتی  گرفت تا بتونه یلود  فهمیدنهمین آدم منفور کو ی 
زانو بزنه و بگه منو بخخایدنآره همین آدم منفور کو ی داره ذره ذره نابود میاه 

و تحویج قامت زانو زده د  که شما نگاه مغرورتون رو با حقارت مخلوط کردید
نابود  گذره یلوتون زانو زدم و دارم از درون  یدو خیلی خوش می  من می د
میام؟خیلی خوبه نه؟همیننننهمین آدم منفور کو ی رویاستارویا آرمانی 

 که نه به آرمان هاش رسید نه به رویاهاشو
و  قامت خم شررد و چونه ام رو باال داد و یقه ام رو محکم تود دسررت  گرفت

یه دختر مغرور  که  گذره  گذرهنخیلی هم خوش می  ید:آرهاخوش می گاه غر پ
کو ی یلوت زانو بزنه و بگه غلط کردمنرویا آرمانامی دونی چرا نه به آرمان 
هات رسیدد نه به رویاهات؟وننچون رویاهات همیاه آمیخته به ک افت بوده و 

شررتی دیگران آرمان هات نابودد خوشررخختی دیگران بودهنننهمیارره تحمج ندا
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چیزد داشررته باشررن و تو نداشررته باشرری نولی به یایی که ت ش کنی خودت 
یارد ت ش می کردد اون چیز رو از دیگران   به دسرررت ب همون چیز رو 
بگیردنههااینا دیگه مهم نیسنننمهم اینه که تو االن همون آدم منفور کو رری 

همون کسی  هستی که یلود آرتمن احتاام و پگاه معتمدد زانو زددندرست
که براد همه طاقچه باال می ذاشررت و به همه از باال نگاه می کرد انقدر حقیر 

 شده که براد دیده شدن باید زانو بزنهنمتاسفانه ریز می بینمت خانم آرمانن
یقه ام رو ول کرد و بلند شدندستم رو رود صورتم گذاشتم و با تمام ویود ه  

نداشررتم پگاهی که م ج خواهرم دوسررت  داشررتم  زدم و گریه کردمنانت ار 
اینجورد باهام حرف بزنه ولیننناون هم انت ار نداشت بهترین دوست  خنجر 
بزنه به ننن دلم از خودم و حماقتم گرفت و بلند و از ته دل گریه کردمندیگه 
نگاهم به آرتمن و پگاه نخود که از باال نگاهم می کردن و به قول خودشررون ریز 

 می دیدنمن
پوف کاررید و رود زانوهاش ناررسررت و سرررم رو بلند کرد و با اخم آرتمن یه 

شک  گفت:فکر کردد می تونی هر گوهی می خواد بخورد و بعد با دو قرره ا
و یه مارت شرر و ور سرر و ته قضریه رو هم بیاردو؟نه خانمناینجا از اون خخرا 

 نیستن
رد و کبه یقه اش چنت زدم که دستم به بندد گیر کردندستم گردنخدد رو لمس 

همه چیز یه فرق اساسی کردنیه تیکه از پازل یدا شدنمات شده به آرتمن نگاه 
کردم که محکم تود صورتم زد که از شدت  به سمت راست پرت شدمنهنوز 
در تحیر اون گردنخند بودمناین همون گردنخندد بود که وقتی دسته یمعی رفتیم 

راد آرتمن بخرم و بندرانزلی تود یرات حقیقت من مجخور شررردم یه چیزد ب
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این گردنخند رو گرفتمناین همون گردنخندد بود که براش خریده بودم و در واقع 
یه فروهر بودنآب دهنم رو قورت دادمنپگاه سرر یاش خارک شرده بودممن و 
آرتمن رو نمی فهمیدنمن و آرتمن درست تود خلسه اد بودیم که توش خخرد 

آرتمن نگاه کردم و با نگاهم ازش  از پگاه نخودنهمونجور سرر یام برگارتم و به
ستمنیقه ام رو گرفت و من رو به خودش نزدیک کرد تا چیزد بگه  تو یح خوا

 بهم تا پگاه نانوهن
آروم غرید:اون فکر و خیاالت غلرت رو دور بندازناین تود گردنم نیسررت به 
کنوان یه ناونه د کا ناین تود گردنم هست به شکج ناانه د یه حماقتنیه 

 کاش  یه منفور کو ی شدننحماقتم
 هلم داد کقبنبعد هم غرید:از اینجا گم شون

تازه کنم که برمناومدم براد  رفتم یلوشررون و گفتم:نیومدم اینجا که دیدارد 
 بخا ننتا نخخایدم از اینجا نمی رمن

دستهاد پگاه رو تود دستم گرفتم و گفتم:به حرمت دوستیمونمتو رو خدانمن 
بد کردمنم ی دونمن ولی تو بزرگی کن و بخخ نمن خودم می دونم خیلی 

نابودمنخیلی هم شرررمنده امنتو و آرتمن بزرگی کنین و بخخارریدنخواه  می 
 کنمنمن بد بودم شما خوب باشیدن

 نگاهم کردنگفت:رویانن
که خودت منو می  هام نمی ذاشرررت خیلی وا ررح بخینم :پگاه تو  اشرررک 

زم بخاطر اینه که دارم شررناسررینمی دونی همین االن هم که دارم اشررک می ری
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ذره ذره نابود میامنبخخایدمنخواه  می کنمنمن تود رفاقتمون آدم بده شدم 
 تو آدم خوبه باشنبخخ  منون

 نفس کم آوردم و خس خس می کردمناز زور ه  ه  و غرور یریحه دارم بودن
 پگاه هج من رو تود آغوش  گرفت و گفت:آروم باشنآروم باشن

 فتم:منو بخخ نتو رو خداننمانتوش رو چنت زدم و گ
 گونه ام رو ب*و*سید و گفت:بخایدمت رویانمی بخامتن

*** 
پگاه و آرتمن من رو بخارریدننانقدر ازشررون تاررکر می کردم که صررداد پگاه 
دراومدندکوتاررون کردم خونه اموننآرتمن یه کم سرررسررنگین بود و گردنخد رو 

تر شرردننه به یلود چاررم خودم تود سرررج آشررغال انداختنالخته کم کم به
صمیمیت قدیم و نه به سرسنگینی بعد از ازدوایمنخوب بودنپسر کوچولوشون 
شت و  ست دا سی دو سا ساله اش بوداکارناهم من رو ا که حاال تقریخا چهار
ستم از آرتمن و پگاه احوال مامان و بابام  صدا می زدنچند بارد خوا خاله رویا 

 ودم شخصا برم همداننآرتمن وو تارا رو بپرسم که نادن تصمیم گرفتم بعدًا خ
شخختی می داد حتی از  اون بود خو شخخت بودننواقعا زندگی پگاه خیلی خو
صد فرسخینآرتمن و پگاه من رو بخایدن در ا اد شکستن غرورمنمعذرت 
خواهی ازشررون خیلی برام گرون شررد و یه یورایی نابود شرردم ولی اینم یزو 

ارا و ریختماآرتمن با پولی که از تتاوان بودنبرام گفتن که وقتی شرررکت رو بهم 
امیررایا امانت گرفت تونسررت و ررع رو به حالت قخج برگردونه ولی خب در به 
شد  صخی  صیت واهی بودم خیلی ک شخ در دنخال من بود و وقتی فهمید که یه 
ولرری برراز هررم نررفررهررمرریررد کررجررامنگررفررت کرره هررمرره یررعررنرری دکررتررر 
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چه می دونم گ ره  ندره و  یااآ ما و روژان و رادمن اخودشرروناامیررا و سرری
شدن و باهم رفت و آمد دارننواقعا دردآور  صمیمی  شون با هم  صه همه ا خ 
بودنمنی که نقره د مرکزد و اتصال همه اشون بودم از گود خارج بودمنچیزد 
در مورد بقیه و زندگی هاشون نپرسیدمن همین هم کافی بودنخ صه تر بگم که 

قتی فهمید که هدف پگاه از ماررکج مالی شرررکت حج شرردنولی خود آرتمن و
شدهننه از  صخی  سته بود به من ابراز ک قه کنهاچه بوده کلی ک اینکه ازش خوا
هدف پگاه از اینکه پگاه این همه مدت این مو وع رو ازش پنهان کرده و پگاه 
هم می گفته که نمی خواسته زندگی اشون به هم بخورهنولی پگاه سرت  داستان 

نه آرتمن خیل به وقتی می بی به منم کاررقت  حاال خو گه  یه به  می ی کصررخ
سرت بکوبم؟و از اونجایی که دو  شرکتت رو بهم ریختاتود  سی که  رویااک
تاشون سرت  بودناقهر می کنن و بعد از چهارماه با پادرمیونی آناهیتا و سیما و 
پدر و مادرشررون و نقارره هاشررون پگاه و آرتمن آشررتی می کنن و به زندگی 

اون بر می گرد ستان رو تعریف می کردن و دیالوب قخلی اون دا ننوقتی دو تایی
صه پگاه و آرتمن  صا مننخ  صو ها رو زنده ایرا می کردن کلی خندیدیمنمخ
گه بع وه من فح  می دادننیعنی  مدی به ه که هر روز  هر دو اکتراف کردن 
پگاه هر صررخح یه فح  نون و آب دار به من و آرتمن می دادهنخ صرره انقدر 

دیدیمننآخر هم من ازشون خواستم که همه چیز رو فراموش کنننیه گفتن و خن
کم سررخت بودنهر دو قخول کردن ولی آرتمن وقتی خواسررت باهام خداحاف ی 
کنه گفت:بعید می دونم باررهنننخ صرره حاال هم در حد ارتخاط تلفنی با پگاه 
هار  حاال از بین دوازده نفراچ حالمن عا خوشرر خاط واق ماسررم و از این ارت در ت
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نفرشررون من رو بخارریده بودننشرراید نتونن فراموش کنن ولی بخارریده بودن 
سامان ملکی و  شدن دو تا مهره از بازدننندکتر  منونننفرات بعدد هم کهنننمی 

 خانم پرستار روژان صفایین
*** 

دکتر و پرستار ماغول تود بیمارستاننننودکتر دندونپزشک با تخص  ترمیم و 
سامانی که تود  شدنا سالونچه زویی  شناس و نمونه د  ستار وظیفه  خانم پر
محفج ما همیارره سررامان بزغاله خراب می شررد و روژاناروژان خره حاال چه 

اون رو  سراغ شدم و از تود پذیرش  ستان  شده بودنونوارد بیمار تم گرفزویی 
که گفت االن دکتر دندونپزشررک تود اتاقاررونن و خانم پرسررتار هم تود اتاق 
شد و  سه بود که کمج تموم  ساکت  ستم و دیگه حدوداد  ا صه ن کملننخ 
سررانس اسررتراحت دو تاشررون بودنفهمیدم که سررامان و روژان دیگه می رن 
خونهنمن هم کمین کردم یه گوشررره که با تعقیب کردناررون به خونه اشررون 

گاه بگیرم ولی اول می خواسررتم تود ب ته می شرررد آدرس رو از پ رسررمنالخ
بیمارستان حرف بزنمنحاال هم که خیلی بح اون طول کاید باید برم پیااون 
و تود خونه اشررون باهاشررون حرف بزنمنسرررامان رو دیدمنهمون قیافه اش 
بودافقط از لحاظ تیپی بهتر شرررده بودنولی همچین تغییر بارزد نداشرررتنیه 

ست  بود و دقیقا شلو سکافه ادنکیف  هم د ار کتان کرم پاش بود و یه پلیور ن
سخره  ست کجا و م ست یه دکتر موف  رو گرفته بودنخنده ام می گرفتناین ژ ژ
بازد هاش کجا؟و پی  اسررتیاررن منت ر موند و چندد بعد روژانی که بدو بدو 

سامان سریع بازوش رو گرفت که  سامان رسوند و  اخمی  میومد خودش رو به 
کرد و به محیط اشررراره کرد که یعنی مراکات کن ولی روژان یه چیزایی تو مایه 
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شج  هاد برو بابا تحویل  دادن موهاد فر شرده د قهوه اد روشرن  از مقنعه 
نار هم از  گاه  کرد و ک چپ ن چپ  مان  تاده بودنسرررا تود سرررش بیرون اف

 رستان خارجبیمارستان خارج شدننچه به هم می اومدننپات سرشون از بیما
طه منت رش  فت و روژان تود محو نت ر پارکی مت  به سرر مان  شررردمنسرررا
موندنیورد که متویه ام ناه سوار ماشینم شدمنچندد بعد یه توکسان ماکی 
یلود پاد روژان متوقف شد و روژان هم سوار شدناوپس اینا چه پولدار شدن 

ساله نخودد تو ف سه  صدایی از درون نهیب زد:رویاد خر  ازننبله خب یهونننیه 
شاید بی ام و  شدم و  سال کین خر کار می کردم پولدار می  سه  شاید اگه منم 
اون  گاه گجت دنخال ست م ج کارآ می گرفتمنبه خوددرگیرد ام پایان دادم و در

 می کردمندم یه مهدکودک موندن و چندد بعد سامان 
ر ختبا یه بچه تقریخا هم سررن و سرررال کارن بچه آرتمن و پگاه(بیرون اومدند

کوچولواآرشیدانننهمون آرشیدایی که آزیتا کاشق  شده بودنهمون آرشیدایی 
تادمنیلود خونه متوقف شررردننیه  ته ام اف نداشرر یاد آوش  که وقتی دیدم  
آپارتمان شرریک و بزربنمنم اونور خیابون ماشررین رو پارک کردمنرود آیفون 

سامان ملکی صاحب هاد خونه رو زده بودن سم هر کدوم از  صویرداا طخقه  ت
شین رو  شدمنتا اونا ما د هفدهمناز گوشه د در پارکینت که باز بود وارد خونه 
فدهم رو  قه د ه مه د طخ یدم تود آسرررانسررور و سررریع دک پارک کردن پر
سوار کنهنتود پاگرد  سید دوباره پائین رفت تا حتما اونا رو  سور که ر سان زدمنآ

و اول آرشرریدا رفت قایم شرردمنچندد بعد اونا رسرریدننسررامان در رو باز کرد 
 داخج و بعدش روژاننسریع بیرون اومدم و گفتم:سامانن
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یه لح ه حس کردم خاک شدنبه یاد اون روژان سریع برگات و دست  رو 
 گذاشت رود دهن  و گفت:رویا؟

آروم آروم سامان هم برگات سمتمنچامهاش وقت بود بیوفته کف راهرونآخه 
 انقدر تعجب داشت؟وا چاونه؟

 تکون دادم و گفتم:بچه هاننن دستی یلوشون
 سامان سریع از بهت بیرون اومد و گفت:س م رویان

لخخندد زدم که دیگه گیج نمی زنه و گفتم:کیک سرر منتعارفم نمی کنی بیام 
 داخج؟

کنار رفت و روژان هم همینرورنوارد شررردم و در ابتدا آرشرریدا رو دیدم که با 
شیده بود و کم سهاد راحتی اد که خودش پو شت لخا ی هم کج و معوج بود دا

 تود نایمن بدو بدو می کردنروژان یلوم اومد و گفت:بفرما باینن
 تاکرد کردم و ناستمنآرشیدا اومد سمتم و گفت:خاله رویایی؟

 متعجب موندمناین منو از کجا می شناخت؟نگفتم:آره آرشرننن
با اون  به من کردنح   فهمیدم سرروتی دادم چون سرررامان چپ چپ نگاهی 

جا می بوداو یده بودم اسررم  رو از ک ند یدا رو  حاال آرشرر تا  قتی من م   
دونسررتم؟در آِن واحد یمله ام رو کوض کردم و گفتم:آرش هم کین تو به من 

 میگه خاله رویان
 متعجب گفت:آوش رو می گی؟

ستم  سر دو سم آوشنآوش کی بود؟نگفتم:نهاآرشنپ قج*ب*م یهو ریخت از ا
 کجا می شناسی؟اسم  آرشهنحاال کوچولو منو از 
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کنارم ناست و با خوش زبونی گفت:مامان یه آلخوم داره پر از ککسهنککستون 
 رو اونجا دیدم مامان گفت این رویاسن

 خندیدم و گفتم:خب فرشته کوچولوااسمت چیه؟
 اسمم آرشیداس خالهن-

 لپ  رو کایدم و گفتم:کجب اسم قانگین
گفت:نکن خاله بدم دسررت  رو رود لپ  گذاشررت و یه اخم کوچولو کرد و 

 میادن
 متعجب گفتم:چرا؟

 خب درد میگیرهن-
 سامان با لخاس راحتی ناست و رو به آرشیدا گفت:آرشیدا برو کمک مامانتن

با نار ایتی سرد تکون داد و کروسک  رو رود مخج گذاشت و رفتنسامان 
 نگاهم کرد و گفت:چه کجب از

 این وران 
 یدد شدممکین خودش:باهاتون حرف دارمن

 زندان خوش گذشت؟-
از اینکه می دونسررت زندان بودم ابروهام یفتاررون پرید باالناین از کجا می 

 دونست؟نسوالم رو به زبون آوردم که گفت: همه می دوننننن
با شررک ابرو باال انداختم و گفتم:اونوقت این همه اد که میگی از کجا با خخر 

 شدن؟
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حاال ن خانمن فت:خخرها میرسررره  ند زد و گ میخواد بگی براد چی یه پوزخ
 اینجایی؟

همون موقع روژان با یه سینی قهوه وارد هال شدنیه لخخند نچندان صمیمی بهم 
 زد و یلوم خم شد و گفت:خوش اومدد کزیزمن

تاکرد کردم و چون به شدت گرسنه و تانه بودم قهوه ام رو که خیلی هم داغ 
 نخود سرکایدمن

و اونا هم قهوه اشررون رو سررر  سررامان و روژان هم دسررت کمی از من نداشررتن
 کایدننآرشیدا با شیرین زبونی گفت:خاله رویا تو بچه ندارد؟

 لخخندد به  زدم و گفتم:نه کزیز دلمن
 کروسک  رو ب*غ*ل زد و گفت:بچه دوست ندارد؟

یار  باهام  ندارم؟؟من کاشرر  بچه بودم ولی خبابخت  کی گفته دوسرررت 
 یلینخودنلخخند تلخی به روش زدم و گفتم:چرانخ

خواسررت چیزد بگه که روژان قاطع گفت:آرشرریدا مامان برو کروسررکت رو 
 بخوابونن

با ترش روئی بلند شد که بره که میونه د راه سامان ب*غ*ل  کرد و گفت:نخینم 
 آرشیداد بابا قهر باشه هاننن

یه کم قلقلک  داد که اخم هاش باز شد و قاه قاه خندید و بعد رفتنمن هم  
ودم که می خندید و خوشررحال بود و من به این فکر می کردم خیره به آرشرریدا ب

که اگه یه بچه داشتم قرعا همسن آرشیدا می شد و به همین میزان شیرین زبون 
 و مهربونن

 نمیگی چرا اومدد؟-
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 فنجون روارود میز گذاشتم و گفتم:کجله دارید واسه بیرون کردنم؟
ضورت ا نه ینجا چه معنایی میتوسامان ک فه گفت:نهمفقط نمی تونم بفهمم ح

 داشته باشهو
نفسررم رو فوت کردم و گفتم:می تونسررتم هیا وقت این حرف رو بهتون نزنم و 
حاال میگم چرا  خب  بزارم همینجور مخفی بمونهمولی دلم آروم نمی گرفتن

 اومدمنفقط خواه  میکنم اول گوش بدید و بعد قضاوت کنیدنمنننن
 اه انقدر مقدمه نچینی؟سامان ک فه وسط حرفم پرید و گفت:می

وا چارره این؟ونسررعی کردم نرم رو مخ  و سررریع گفتم:خباسرره سررال پی  
 آرشیدا کوچولو دزدیده شدمدرسته؟

 سامان سریع ماکوک پرسید:خب این چه ربری به تو داره؟
صد - ایدم رو برم  کردینمق ستم پور ک سه امیرایا ر اه اد که وا تو و روژان نق

 نکارد که یه یورایی نخاید میکردیننمن رو از دوستی به  گفتید
یه پوزخند زدماول سررامان و پاررت بندش با نفرت روژاننیه لح ه از روژان بی 
نهایت متنفر شدم از اینکه واسه امیررایا زیاد از حد کاسه د داغ تر از آش شده 

 بودناص  امیررایا چه ربری به این دختره داشت؟
 سامان گفت:خبمحاال معذرت بخوایم؟

می خواست تا میخورن دو تاشون رو بزنم ولی حیفنننمحخور بودم تحمج  دلم
کنمنیه چپکی نگاه  کردم به من ور اینکه خفه  میای تا گوهمو بخورم؟ادامه 
دادم:من از شررما کینه به دل گرفتم و همچنین تصررمیم گرفتم از دوتاتون انتقام 

 یدا بودنن آرشبگیرمنخ صه حساس ترین نقره واسه  ربه زدن بهتونادخترتو
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تعجب کردم هیا واکنای ناون ندادننالخته روژان بلند شد تا به سمتم بیاد که 
فت:امروز قرار بود برد پی   گذاشرررت رود زانوش و گ مان دسرررت  سرررا

 ماهرخمدرسته؟
 روژان با اخم گفت:ساماننن

 االن برو پیا ننن-
 هم بدونخواست اکترا ی کنه که سامان با یه نگاه ازش خواست بره و روژان 

تعلج بلند شررد و رفتناول گفتم چرا باید تنها باشرریم ولی کم کم مخم فعال 
 شدن

یه کم مکث کردم تا بخینم چی شد که همزمان سمت راست صورتم به بدترین 
نحو ممکن سوختنسرم رو بلند کردم تابخینم چی شده که یه سیلی دیگه اونور 

د که سامان یلوم خم ش صورتم ناست و از مخج پرت شدم پائیننیه اخ گفتم
نننچه با آب و تاب داستان گوه خوریت رو تعریف هو یقه ام رو گرفت و گفت:ه

میکنینننولی فکر کاقخت  رو هم بکننکاش هیچوقت نمیومدد و به گندد که 
 زدد اکتراف نمی کرددوو

انقدر یمله اخر رو وحاتناک و تهدید آمیز گفت که مو به تنم راست شدندهن 
باز کردم چیزد بگم که یقه ام تود دسررت  یر داده شرردنسررریع از رود زمین 
به دیوار  فت و من رو  که مچم رو محکم گر ند شررردم و خواسررتم برم  بل
سمت گردنم برد و یه  سرش رو به  صدا قورت دادمن سخوندنآب دهنم رو بی  چ
نفس کمی  کاررید که پوسررت گردنم آتی  گرفتناز ترس دسررت و پام رو گم 
گه  نارش بزنم ولی م کرده بودمنولی تود حرکاتم ترس نخودنسررعی کردم ک
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ست  فرار کنمنک فه و  سخیده بودنتق  می کردم تا از د سفت من رو چ اد؟و می
 حرصی گفتم:سامان چه غلری میکنی؟

باد به  مان ادم رو  که دود یه لحنی  ید برمی  با  خا که گفتم ن فت:من  می داد گ
 گاتینن

ته  حاال تود این شرررایط قرار نگرف تا  خه  یه لح ه قرع شررردنآ نفسررم براد 
بودمنسررامان ما هاد دو دسررتم رو گرفت و یه یورایی من تود آغوشرر  قرار 
ایدنتا حاال انقدر تود کمرم محتاج  سرم ک شالم رو از  گرفتمندر یک حرکت 

ز کردنسرررش رو الد موهام فرو برد و گفت:اوووف شرررالم نخودمنموهام رو با
 دختر تو واقعا تحریک کننده ادن

 قاطع گفتم تا شاید به خودش بیاد:سامان تو بچه داردنزن داردن
 آروم خندید و گفت:یه معاوقه هم دارمن

 نالیدم:سامانننن
ولی از شانس گندم آقا از صدام و لحنم غرق لذت شد چون یه ب*و*سه رود 

ناوند که از حرارت  سوختمنناز شدت استرس حالت تهوع گرفته بودم گردنم 
سعی می کردم از  سته بودنمی لرزیدمنهر چقدر  سرم یخ ب و از نوک پا تا فرق 
حصررار آغوشرر  بیرون بیام بی فایده بودناصرر  این صررحنه از فکرم بیرون 
سامانی که شهنن سامان در حال ت*ج*ا*و*ز بهم با شتم   بودمهرگز انت ار ندا

 همسر روژان و پدر آرشیدا بودن
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صورت بی  ام هاد نافذ قهوه اد و یه  سامان رو به روم قرار گرفتنچ صورت 
نق ننموهاد قهوه اد روشنی که تود صورت  پخ  شده بودنآروم یه لخخند 

 کریه زد و گفت:مورد پسند واقع شدم؟
 سررعی کردم اروم باشررم تا بتونم باهاش حرف بزنمنگفتم:سرراماننناالن م  

 میخواد به من ت*ج*ا*و*ز کنی؟
 خندید و گفت:م   نه واقعا دارم ت*ج*ا*و*ز می کنمن

 ته دلم یه یورد شدنکم کم داشتم وا میدادمنواسه هیا دخترد تود این 
شرایط قرارگرفتنااکان و باحال نخودنقج*ب*م به سینه م کوبیده میاد یورد 

وم  کننمن اومده که خودمم صررداش رو میاررنیدمنبا اخم گفتم:سررامان تم
 بودم براد کذرخواهی براد اون حماقتمن

تک خنده اد کرد و گفت:االن هم میخوام بخخامتنمنتها این وسط یه چیزد 
 باید به من برسهن

نت و  یه دختر قارر فت:چی بهتر از  به گوش چپم چسررخوند و گ سرررش رو 
 خواستنی؟

صوصا  له وقتی که الاون لح ه از خودم و قیافه و تیپ و زندگیم متنفرشدمنمخ
د گوشم توسط سامان ب*و*سیده شدنمور مورم شد و یه یورایینننبا دست 
سامان رو کقب زدم ولی افاقه نکردن دستم رو رود سینه اش گذاشتم و گفتم:تو 
شدم که باور  ست تحریک کننده  شده؟؟؟نگو که یهو وا ساماناچت  رو خدا 

 نمی کنمن
رم فرستاد و موهام رو نوازش گردنم رو دوباره ب*و*سید و دست  رو پات س

چه گوهی  یدد  له رو دزد چه دو سرررا یدونی وقتی اون ب فت:کزیزم م کرد و گ
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ای  و هزار کوفت و  سیگار و ح ست یلود اون بچه  خوردد؟تود کو ی 
یددننوقتی اوردی  خواب نخود لعنتیوبیهوش شرررده  گه کارر مار دی زهر

تا ی  ه هفته زیربودنیلوش گوه خورد ا رررافه کرددممی فهمی وقتی دخترت 
دسررتگاه باشرره و واسرره هر نفس باید یون بکنه یعنی چی؟؟؟کو رری می 
ته یعنی  چه آسررم گرف گه ب نه تو صررورتت و ب فهمی؟؟می فهمی دکتر زل بز
چی؟؟می فهمی ک افت؟؟؟می فهمی وقتی به یاد اینکه به بچه ات نقاشرری 

سپرد یاد بدد یعنی چی؟می فهمی بچه ات  ستفاده از ا ه بیاد بدداطریقه د ا
او بگیره یعنی چی؟بچه  سپری سک  رو ب*غ*ل کنه مجخوره ا یاد اینکه کرو

 حرخ بخوره که چرا یهو نفس 
ها؟چی می خواد به    ها؟ نه یعنی چی؟ون بدو ک بدو  میگیرهاچرا نمی تونه 

 بگی؟؟
سر  شک هاد درشتم آروم آروم رود گونه ام  شتم که قورت بدمنا آب دهنی ندا

شررد و تیر کارریدنمنننمن چیکار کرده گرفتنگوشرره د چپ سررینه ام خالی 
بودم؟؟من آینده د یه بچه رو خراب کرده بودمننولی منننبا همون اشررک هام 
لرزون گفتم:ولی سرراماننننبخدانننبخدا منننمن نه یلوش سرریگار کارریدم نه 

 حای ننمن هیچیننن
شد و در آن واحد دهنم  شیده  ست  پا محکم تود دهنم کوبید که خون تود د

چاررمهاد سرررخ  نگاه قاطع و برنده اد بهم کرد و گفت:خفه  گر گرفتننبا
 شو کو یننانقدر دروغ نگو
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یده بودم:منننندروغ  نه اش ترسرر کارا گاه سرررخ و طلخ یده بودمناره از ن ترسرر
 نمیگمننن

 نذاشت ادامه بدم و فریادکاید:من تو رو ادم میکنمنننفقط صخر کن و بخینن
هی و آرشیدا و آسم  و همه قج*ب*م هرد ریخت پایینناز فکر معذرت خوا

د دردهام بیرون اومدم و به این فکر کردم که اگه دیر بجنخم حتما حی یتم رو از 
ست هار بودناز طرفی نفس هاد داغ  و  ست کین یه  سامان در ست میدمن د
از طرفی خون و درد ل*ب*م ایازه د فکر بهم نمی دادننچام هام رو وحای 

اننتو زن داردابچه داردوسررامان تو رو کردم و گفتم:هیا غلری نمیکنی سررام
 خدانن

پوزخندد زد و یه نگاه به معنی زر مفت نزن حواله ام کردنخون تو رب هام یخ 
بسررته بودنمی خواسررتم با حرف زدن حواسرر  رو پرت کنمنبه خودم اطمینان 
نداشررتمنیه دختر سرری سرراله بودم که با قرار گرفتن تود این شرررایط به شرردت 

دممولی نمی خواسررتمنمن رابره با پدر یه بچه رو نمی احسررراس نیاز می کر
 خواستمنولی دلم که این حرفا حالی  نخودنمی ترسیدم کوتاه بیامنمی ترسیدمن

 خواستم چیزد بگم که دست  خورد تو دهنم و دوباره خون راه افتادن
سررامان یه لخخند شرراید قاررنت زد و گفت:اوه کزیزمننحیف این لخا نیسررت که 

 ؟؟روش خون باشه
شو رود ل*ب*م  ستم فکر کنم لب ها من ورش رو نگرفتمنولی همین که خوا
گذاشت و خوناو می کید و در قالب یه ب*و*سه د کاشقانه ه*و*ساو تخلیه 
سامان با  شدمندیگه یدَا کم اوردم و زدم زیر گریهنولی  ست می  س شتم  کردندا

شررتم چاررمهاد بسررته و ابروهاد تود هم گره خورده می ب*و*سرریدننه من دا
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چی کار می کردم؟هل  دادم که کنار نرفت ولی خودش سرررش رو آروم کقب 
شدممیه  شده بودناز اینکه خونم رو مکیده بود یه یورد  ایدنلخهاش خونی  ک
یورایی حس تهوع و لذتوناز موقعیت سردرگم سامان استفاده کردم و خواستم 

ست کنارم و گفت:یویه فکر ف ا سامان ن به  رار زدهبرم که با مخ خوردم زمینن
 سرت؟

ید و بعدش  یام ژاکت قرمزم رو از تنم بیرون کارر به خودم ب خج از اینکه من  ق
مانتود یر داده شدم رونبه خودم لعنت فرستادم واسه پوشیدن تاآ چسخون و 
ید و  با انگارررت اشررراره اش رود گردن ل*خ*تم دسرررت کارر ل*خ*تمن

 خریه؟گفت:اووفنننچه تحریک کننده اومدد توناز قخج می دونستی خ
شک  شدم و خودش هم روم خیمه زدنا ایمن که ولو  هلم داد رود گلیم تود ن
هام رو پاک کرد و گفت:چیه؟چرا گریه می کنی؟من االن نوازشرررت می کنم 
می  کج  ل ه  ا ب کردد؟ می  کارش  ی چ کرد  می  یه  گر یدا  تی آرشررر ق و

 دادد؟ودکا؟کو یننن
*ب*م رو اتی  ترس از ت*ج*ا*و*ز در کنار کذاب ویدان منو ازپا دراوردنقج

زدمبه همین سررادگینسررلمان تماما ترس ت*ج*ا*و*ز رو تود دلم ناررونده 
شت  سوزان الحن حرف زدن  همه چی دا سناک  و نگاه  بودناون لخخند تر
بدنم سرررد شرررده  مه د  قج*ب*م بی پروا می زد و ه ندن من رو می ترسررو

ستهاش رو گرفتم  اار آورده بودند شدید بهم ف با  وبودنگرسنگی و حالت تهوع 
اوج التماس گفتم:غلط کردممولم کن سررراماننننمن رابره با تو رو نمی خوام 

 ساماننن
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شه  ستگاه با ست زیر د یه لخخند تلخ زد و گفت:به ن رت آرشیداد من می خوا
 و آسم بگیره؟

ایدم یلوشنمننننمن  ای  نک سیگار و ح ص   نالیدم:بخدا من نخودمنمن ا
 نخودمن

ش شدمنبه پاد خدا افتادمنمن رابره لخهاش رو که رود ل*ب*ا*م گذا ت خفه 
شتم  سکته می کردمنمن دا شتم از ترس  ستمنن ذره ذره دا سامان رو نمی خوا با 
ست و پا می زدم ولی افاقه نردنبه  بزرگترین ترس یه دختر رو تجربه می کردمن د
سریع بلند  اید و من  سینه اش کوبیدم ولی هیچی تغییر نکردنخودش کقب ک

 چم رو گرفت و خوردم زمیننشدم که برم که م
ستریکنتا  سامان بی پروا خندیدنولی نه خنده د معمولی یه خنده د کام  هی
خواستم بلند شم کج کمرم سوخت و بعدش بازوم و گردنمنبرگاتم سمت  که 

 با کمربند افتاد به یونم و محکم و بی پروا می زدنییغ کایدم و
 گفتم:سامانننن 

 کوتاه میام کو ی؟تو حکمت مرگه رویاننمربوخندید و گفت:فکر کردد من 
انقدر با کمر بند زده بود و من هم ییغ کایده بودم که دیگه یون تو تنم نمونده 
بودنبا پاش به پهلوم لگد می زد و فقط می تونسررتم بی یون ییغ بکاررمندیگه 
سوختنیاد فرار  ست و پا و کمرم می  شتم التماس کنمنهمه د د حتی نا ندا

ص  سامان کوتاه بیاد؟یا روژان؟وییغ هم نخودنا  چرا آرشیدا نمی اومد بیرون تا 
اید و کتکم زدنهمه د  ست موهام رو ک سامان کمربند رو کنار زد و با د زدم و 
ست  رو دور  شد چون د سم یهو گرفته  ات و لگد گرفته بودننف بدنم رو زیر م
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ی فت:آرهنننزور بزنننزور بزن واسررره  با حرخ گ ته بود و  گذاشرر ه ذره گردنم 
 اکسیژننباید درک کنی وقتی نفس آرشیدا می گیره چه دردد دارهن

دست هاد خیس از خونم رو رود دست  گذاشتم و چام هام گااد شده بود 
شتم و هر  امنهم  حس خ ء دا و لخهام رو از هم یدا کرده بودم تا نفس بک
چقدر تق  می کردم اکسرریژنی نخود و داشررتم مرب رو می چارریدمن فارررار 

هاش رو بیاتر مردنواقعا قصدش کاتنم بودناشک از چامم بیرون میزد و دست
بدنم می لرزیدنداشررتم مرب رو به چاررم می دیدم که صررداد ییغ کسرری رو 

 شنیدم و بعد دستهاد دیگه اد که سامان رو کنار زدنن
*** 

چام هام رو باز کردمناطرافم رو کاویدمنیه اتاق با خروط آبی و سفیدنندو نفر 
رم داشتن با یه مرد تماما سفید پوش حرف می زدننچام هام زیاد باز باالد س

نمی شرردن و همه چیزا رو تار می دیدمنصررداها رو هم م ج صررداد یه طوفان 
دریایی می شررنیدمن گم بودمناصرر  تود این حال و هوا نخودمنحس می کردم 
سررختمه نفس بکاررمندسررت و پام رو هم نمی تونسررتم تکون بدمندلم می 

ست ح ستم چیزد خوا سوز می زدمنمی تون اک بود و  رف بزنم ولی گلوم خ
سرم گیج می رفتنحس یه آدم رو  سد رود تخت بودمن ست م ج یه ی بگمندر
ایدن  شده بوده و به مدت طوالنی اد توانایی نفس ک شتم که تود دریا گم  دا
ص  هیچی نمی  سته و کوفته بودمن ا انه و خ سنه و ت شتهمال یون بومنگر ندا

ی دونم چقدر این حس ها پایدار بود تا اینکه کسرری به من نزدیک فهمیدمننم
 شد و  گفت:سامانننسامان به هوش اومدهن
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ص   سم گرفتنا شده بود یلو اومدنیهو نف سامان معرفی  صی که  شخ همون 
سیدم و حس می کردم باید فرار کنم و اینجا  ستم کیه ولی با دیدن  تر نمی دون

ی صرردا ییغ کارریدمنولی خب ییغ بی امن نیسررتنتند تند نفس کارریدم و ب
 صدامخفه بودمن کسی که کنارش بود هل  داد و گغت:سامان بروننبرو فع ن
 یه مرد سفیدپوش باالد سرم اومد و با لخخند گفت:خانم زیخا حالتون خوبه؟

 سرد و صامت نگاه  کردم که گفت:اون مرد رو شناختی؟
 کرد و گفت:ازش می ترسی؟سرم رو به ناونه د نه تکون دادم نمتفکر نگاهم 

 سرم رو تکون دادمنیلوتر اومد و گفت:دلیل  رو هم می دونی؟
سی که کنارش بود  سر تکون دادمنچقدر وراج بودونهمون ک اانه د نه  بازم به ن

 گفت:آقاد دکتر این چرا هیچی یادش نیست؟
صفاییننبعد  شده بود گفت:نگران نخاش خانم  سفیدپوش که دکتر معرفی  مرد 

سه  ست م ج یه کامپیوتر از  ستم مغزش هنت کردهندر سی روز به هوش اومدهن
 هنوز ویندوزش باال نیومدهو

شما دکتر که  ست  صدایی مخلوط از خنده گفت:از د شخ  کنارش با  اون 
 تود همچین شرایری شوخی می کنینن

شوهرت زده  شد و گفت:چی کار کنم تو میگی؟ صداد دکتر با خنده مخلوط 
ابود کردهمآنتی ویروس بنده خدا ارور میدهنننناق  سرریسررتم بنده خدا رو ن

 العضوش کردین طلخکار هم هستین؟
 صدا معترض گفت:دکترو

شون رو خفه  شده بودمنفقط اینو می فهمیدم که دلم می خواد دو تا کام  گیج 
کنم چون زیادد حرف می زدننانقدر بی شررعور بودن که درک نمی کردن دارم 
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زنمن تمام یونم رو یمع کردم و دست راستم رو باال واسه یه قرره آب له له می 
بردم و به اندازه د حرصررم محکم زدم تو بازود مرد سررفید پوشنمرده یه آخ 
سمتم و همونجور  ات  سختًا بلند گفتنانقدرها هم  ربه ام محکم نخودنبرگ ن
که بازوش رو می مالید خنده اش هم گرفته بود ولی معترض گفت:منو چرا می 

 زنی؟
نگاه  به چاررمهاد غضررخناکم خوردایه ژسررت مضررحک به خودش وقتی 

 گرفت و گفت:اوه اوهنناو اع قاراشمیاهننخوشگج خانم چیزد می خواید؟
ید ازش  که دردم رو فهم کامل  و این مه  قج نی خاطر ک یه لح ه ب فقط براد 
ستم روارود لب هاد  سه همین د ستم چیزد بگم و وا شم اومدننمی تون خو

 ذاشتمنخاک و پوست پوستیم گ
دکتره خندید و گفت:خانم صررفایی بپر یه لیوان آب بیار که االن ملکه الیزابت 

 میزنه منو ناق  می کنهن
خانم صفایی بلند شد و رفتندکتره رود صندلی کنارم ناست و گفت:یدد 

 یدد هیچی یادت نمیاد؟
با دیدن من  گاه  کردمندکتر وراج بی مصرررفوندکتره  با خاررم و حرخ ن

چتونه؟بفرما من رو بخور با نوشابه هم بخور که اساسی گوشت گفت:واننشما 
 باه به تنتن

رزندر باز شد و همون دختر که خانم  ر ر ر ر روم رو کردم سمت پنجرهنمردک َخ
شده بود با یه لیوان اومد داخجنکمکم داد تا آب رو بخورمنآب  صفایی معرفی 

ا ست م ج یه آرامخخ  موثر کمج کردنانگار یون به تنم برگ ن رو تنتا لیوادر
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شعور  ام هاد دکتر خورد با اخم گفتم:بی  از ل*ب*م دور کردم و نگاهم به چ
 بی مصرفن

خانم صفایی ریز ریز خندید ولی دکتره با اخم گفت:تو دهات شما بیاعور بی 
 مصرف یعنی متاکرم یونم رو نجات دادید؟

 وخانم صفایی رسما خندیدنمن ولی با اخم گفتم:باین بینیم باون
 ه یه نگاه به خانم صفایی کرد و گفت:چه بی تربیتهنمرد

 واقعا بی تربیتین-"
 تو با تربیتی کفایت می کنهو"-

 حس کردم این کلمه رو قخ  شنیدم و یه مرد با تاسف این رو بهم گفتهن
 خانم صفایی گفت:کزیزم شما استراحت کنن

 گذاشتننو بعد همراه دکتر رفتن و من رو با هزار سوال و ابهام تنها 
*** 

وقتی از خواب بیدار شرردم سررامان و روژان و دکتر باالد سرررم بودننحس می 
کردم یه وزنه هزار کیلویی رو بلند کردممکام  خسررته و بی یون بودمنسررریع 
گاهم چی  یدونم کم  ن مان سرررر دادمننم مت سرررا به سررر گاهم رو  ن
صه  صلگیاناراحتی یا خ  ستگیابی یونیابی حو شرمندگیاخ بودانفرتا

چیزدنفقط نمیدونم چرا اشک چامم یوشید و آروم آروم رود گونه ام سر  هر
بودا  چی  ه   گا ن م   ک نم  می دو ن کردم هم  گا ن مان  خوردونسرررا
صه هر  صلگیاماراحتی یا خ  ستگیابی یونیابی حو شرمندگیاخ نفرتا
چیزدننفقط می دونسررتم نگاهامون یه رنت و بو دارهنمن با نگاه به سررامان به 

یوونه می زدنسررامان تماما ترس ت*ج*ا*و*ز رو تود دلم ترس نهفته تو دلم 
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ناررونده بودنرو به دلم ناررونده بودنلب از لب باز کردم و گفتم:لرفا تنهامون 
 بزارینن

 حس کردم روژان را ی نیست ولی در هر حال دکتر دست  رو کاید و رفتنن
آب دهنم رو به سررختی قورت دادممگلوم بخاطر ییغ هایی که کارریده بودم 

 سوختنمی
 چیزد نمیخواد بگی؟-

 سامان یه نگاه نسختا بی حس بهم انداخت و گفت:لخهات واقعا بد مزه بودن
از حرخ خونم تود رگهام با فاررار بیاررترد پمپاژ شررد و گفتم:واقعا وقیحی 

 ساماننچرور وقتی تمام و کمال استفاده کردد میگیننن 
 دیگه ادامه ندادم که گفت:حقت بودن

 همین؟-
 پوزخندد زد و گفت:چیزد نیست بگمنسامان یه 

 نخخایدیم؟-
ایدن؟من ورت رو  سیدمنگفت:بخ صورتم که براد یه لح ه تر شد تود  خم 

 نمی فهممننمیاه تو یح بدد؟
خت و  ندا ناتر بهم ا گاه بی مع یه ن نا زدمو  ند بی مع یه لخخ فت و  نار ر ک

 گفت:خداحافظنننتا همین یاش هم لرف زیادد بهت کردمنبرون
که - عد برم  که طعم ت*ج*ا*و*ز رو بهم بفهمونی و ب مده بودم  چی؟نیو

چه گوهی می  که داشررتی  یارم  به رود خودم نم گه  جاماا گه این بردومن ا
 خورددافقط یه دلیج دارهماونم بخایدنمهن
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اهاخب  ستان داره یالب می ست و گفت:نه پسنندا ا صندلی ن سامان رود 
 دیگه چی؟دلیج دیگه اد هم هست؟

ناستم و گفتم:من مضحکه د تو نیستم سامانمکم اذیتم رود تخت به سختی 
نکرددنتمام تنم کخوده و یه ترسرری تود دلم ناررسررته که هنوز از کواقخ  بی 

 خخرمنپس بفهم کهننن
ای  و هر  ساله د من هم از کواقب ح سط حرفم و گفت:آرشیداد دو  پرید و

 کوفت و زهرمارد بی خخر بودن
مهنچون نفس صرراف و نخراشرریده د پس تو بفهم که هر ب یی سرررت بیاد ک

 آرشیداد من بر نمی گردهمهرگزو
قخل  بهت گفتم االن هم میگمنمی گم من اصرر  خخر نداشررتمامن یلود -

 دختر تو نه سیگار کایدم نه حای و
شد و گفت:پس کی؟تو  صورتم براق  صخی زدنیلو اومد و تود  تک خنده د ک

 نخودد کی بودد؟
سیگار  سی که یلوش  شک آزیتایی چیزد نگفتمنک ایده بدون  ای  ک و ح

بوده که مدام تود خونه بودهنیز آزیتایی که خودم از اکتیادش به حارری  و 
شهنولی تود رسم رفاقت نخود که  شتم کسی نمی تونه با سیگار و کراک خخر دا
آزیتایی رو که این همه محخت کرد و حاال هم زندگی خوبی رو تاررکیج داده 

سررت نخود اونو لو بدمنمن تود زندان با خودم بدون اکتیاد و ه*ر*ز*ب*دا در
کهد بسررته بودم که همکارد رزیتا و آزیتا براد همیاررره مخفی باقی بمونه و 
اهنوقتی من رفتم و یور گوهی که خوردم رو  سه نفره باخخر ن سی از این راز  ک
ستم  اه؟ومن نمی تون ضیه باز ب ایدم دیگه چرا باید پاد اون بنده خداها به ق ک
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دو تا رو به هم بریزمنمن کسرری بودم که پاد اونا رو به این انتقام  زندگی اون
ک یف باز کردم و خودمم پاشررون رو بیرون کارریدمنمن تود زندان بارها براد 
خودم تکرار کرده بودم که من تنهایی انتقام گرفتم و تنهایی کاقمو زیر پاهام له 

 ر کرده بودم تا باورم روکردم و ک یف خنجر زدمنمن اینها رو بارها با خودم تکرا
 از دست ندمنمن هرگز فراموش نمی کنم که نخاید اسمی از آزیتا و 

 رزیتا برده باهو
 سامان دوباره غرید:ها؟چی شد؟بگو دیگهوتو نخودد کی بودد؟

 من نخودمنهمینو-
ام و حرخ  ستان رد و با اوج خ سفید بیمار  ربه د محکمی به باالد تخت 

نیسررتمن حال و حوصررله د شرروخی هم ندارمنتو  گفت:رویا من بازیچه د تو
نخودد کی بوده؟وهررررررا؟چرا به یواب پس دادن که می رسه الل میای؟ چرا 
شیداد  سرت و بلند بگی کی یلود آر صداتو بندازد تود  این یایی که باید 

 من حای  و کراک و سیگار کایده کیهاالل شدد؟با تو مگه نیستم؟بگووو
 من نخودمن-

رو کاررید و گفت:نزار دوباره پاتو به زندان باز کنمنخفه خون نگیر  یقه د لخاس
 و بنالن

یافتن اون شررخ  هیچی تغییر نمی - با  مان تموم  کنن ندارمنسرررا خخر 
 کنهنحال آرشیدا خوب نمیاه باننن
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پرید وسررط حرفم و با تاسررف گفت:واقعا خجالت نمی کارری انقدر سرراده از 
سم یه بچه حرف می زنی؟ بچه ا شده بودهنبچه بیمارد آ د که از ترس بیهوش 

 رو یه خانم آورد و گفت گوشه د پارک پیداش کردهماینو هم انکار می کنی؟
نمی دونسررتم چی بگمننه می تونسررتم بگم که اون خانم رزیتا بوده کسرری که 
همکارم محسرروب میارررده و نه می تونسررتم باز هم رود اتفاقات و حقای  

ست از سرپوش بزارمنهیچی یواباو ندادم و  سامان هم یوابی رو که می خوا
 سکوتم برداشت کردن

سه د فاش - سه چی؟وا آره دیگهمبچه رو ول کردد تود پارک به چه قیمتی؟وا
کردن حقیقتی که ح  امیررایا بود تا بفهمه؟چرا انقدر بچه بودد که فکر کردد 
با نابودد سرر متی یه بچه می تونی انتقام بگیرد؟االن خنک شررده دلت؟اگه 

 شده چرا برگاتی و م ج ست پایمونی و میگی منو بخخاید؟وهوم؟ خنک
شدمنآدم  ایدم و گفتم:فکر کن اون موقع خر بودم و االن آدم  نفس ک فه اد ک
حاال  یده باررمنفکر کن برگاررتم و  که بخارر خال اینم  به در دن شررردم و در 

 پایمونمنچرا منو نمی بخای؟با نخخایدن من چی درست میاه؟
 رست میاه؟با بخایدنت چی د-

نک  مه چیزنخ خدا تموم  کننبزار تموم شررره ه مان تو رو  یه زدم:سرررا ز
نارردد؟طعم ترس ت*ج*ا*و*ز رو بهم فهموندد و زدد آش و الشررم کردد 
کمه؟وخوار و خفیفم کردد کافی نیسرررت؟ومن چی بگم آخه؟چیکار کنممتو 

 بگوو
صویر خوفناک یاش رو گرفتنلب زد:هر  شد و یه ت ام خالی  چهره اش از خ

 ارد؟ک
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باره تود تنم رخنه کردنآب دهنم رو قورت دادمنمن به خودم قول داده  ترس دو
تا  ندمن باز هم قود بمونم و وا  یارمنقول داده بودم هر چی شرررد  که کم ن بودم 
صمم به ن ر  سعی کردم م شدن بودن ایده  سمنآخرش هم بخ سر پا وای آخرش 

 بیامنگفتم:هرنننکاردنفقط تموم  کنن
 رام برگردونینباید یه چیزد رو ب-

*** 
آب دهنم رو قورت دادمننکف دستم و  پات کمرم کرق سردد ناسته بود و به 
خودم می لرزیدمنترسرریده نگاهم رو دور تا دور سرراختمون بزرب و حفاظ دار 
چرخوندمندیوارهاد بلند خونه ورود هر مزاحمی رو منع می کردنکسرری تود 

ساختمون هاد اطراف هم اک رًا مخ روبه و متروکه بودندنمیون این کوچه نخود و 
همه خونه د مخروبه سرره خونه باالتر یه وی  بود که به ن ر میومد توش پارتی 
باشهنسرو صدایی داشت که همه د کوچه رو در بر گرفته بودندستی به شلوار 
ها نمی  کاش تن مک می گرفتمن کاش از کسرری ک یدمن ارتارری تنم کارر

سی براد پیروزد نخودنچرور می شان شعور  اومدمن سامان بی  ستم به اون  تون
ایدم و از  سی ک انه بودننف شدیدًا به خونم ت سامانی که  احم  اکتماد کنم؟وبه 
گوشرره د دیوار به سررمت در حرکت کردمنآخه این امارت یاد نفوذش کجا 
بود؟نه کلید داشررتم نه توانایی باال رفتن از دیوارهاد بلند و آیرد که حس می 

اش یه دوربین کار گذاشته شدهنبه نام خدایی گفتم کردم الد هر کدوم از آیره
که ویدانم بهم پوزخند زدندزدد رفتن هم مگه به نام خدا داره؟ودسررتی از لوله 
د گاز گرفتم و سررعی کردم خودم رو باال بکاررمناما محکم خوردم زمیننهزار 
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صداد موزیک  انقدر بلنده که  سی که پارتی گرفته دکا کردم که  بار به یون ک
 خوردن من توش گم میاهنرفتم باال و  زمین

اینخار باال رفتمنپوفی کارریدم و از اون باال خونه رو دید زدمنیه حیاط بزرب که 
تود تاریکی چیزد ماخ  نخودن دو تا مرد گنده و مسلح پات به من داشتن 
به  کارر  و حال می کردن و کمر خودشررون رو دود میکردننخنده ام گرفت 

زدد فعال شده بودنآروم پام رو از الد میله هاد آهنی فلسفه اد که یهو وسط د
حفاظی در رد کردم و خواستم اون پام رو بردارم که یه صدایی شنیدمناز هول و 
شدنیه آخ تو  ایدم که قوزک  خورد به میله و زخم  سریع پام رو ک صدا  ترس 
دلی گفتم ولی با صداد آشنایی که شنیدم شاخک هام فعال شدنکمو پلیسمون 

 جا چیکار می کرد؟واین
 حامدد حواست باشه هانن-

 حامدد:آرش اینجا که اداره نیستنراحت باشنبگو ر انننآفرینن
 فع  خفه باش تا گند نزدد به همه چیزنبدو برگردیمن-

 حامدد:راستی ایننن
صورش  شد و دیگه چیزد نفهمیدمنحتما اومده بوده پارتیناز ت شون دور  صدا

تنواسه همه ُقپی میاد مردک و بعد خودش تود تود اون پوزیان خنده ام گرف
 خفا میومد پارتینآخه اون یویه تیغی دماغو رو چه به پلیس بودن؟و

سیخیلود در  سعی کردم از موقعیت اون دو تا کمو  شدم و  بی خیال این بحث 
حال کارریدن مواد اسررتفاده کنم و برم داخجنم ج یه گربه خودمو آروم از باالد 

صداد اون دو تا دیوار به پائین هج  سمت یلو حرکت کردمن  دادمنآروم آروم به 
 کمو سیخیلو رسید:
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 اولی:مجید به ن رت اگه االن یه آرزو کنم به  می رسم؟
 دومی:م   چی دادا؟

 اولی:یه حوردن
 دومی بلند خندید و گفت:چرا که نه؟همین االن آرزو کنن

شدمناز پله ه ات خونه  اد ا ررارد باال آروم یلوتر رفتم و وارد محوطه د پ
شدهنهمچین می گفت من تا حاال  سامان ذلیج  شدمناد  ایدم و وارد تراس  ک
وارد اون خونه نادم و نخواهم شد که فکر کردم خونه ارواحه یا انقدر بادیگارد 

 و محافظ داره که نمیاه واردش شدنحرفاش تود ذهنم اکو شد
هاننخوب چپ و  "اونجا که میرداحواسررت باشررهننسرررتو نندازد پائین و برد

راستت رو نگاه کننهر ب یی سرت بیاد به من ربری ندارهنپلیس هم دستگیرت 
 کنه باز هم بهم ربط نداره و بعدشم من هیچی از مایرا نمی دونستم

 و این تویی که باید همه د ماک ت رو به دوش بکایماوکی؟" 
تود آخه اینم شرررط بخارر  بود که دامن گیر من شررد؟حاال خوبه با خودم 

سمت خ ف نرمناتاقی  سته بودم که هرگز به  زنداناکین این بچه م ختهااکهد نخ
رو که از تراسرر  وارد شررده بودم رو دید زدمنهیچی نداشررتنسررامان گفته بود 
سومین اتاق  سیونطخقه د باال  شته پا شکی رنگیه که رود درش نو تود اتاق زر

کیف چرمی رو که  وارد شدم و همه د کاوها رو گاتم و در نهایت زیر تخت
ستم از پله  شتم و خوا شه رو پیدا کردمنکیف رو بردا سامان می گفت مال خود
اکر  ام که در کمال تعجب یه ل هاد خود داخج خونه وارد طخقه د همکف ب
کمو سرریخیلو دیدم که به ن رم هیچکدوماررون م ج اونا معتاد نخودنآب دهنم رو 
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مخوف بود که رود مخج ناسته قورت دادمناز همه بدتر یه مرد کت و شلوارد 
بود و از بین هاله اد از دود سرریگار واقعا ندیدنی بودمم ج یه سررایه د تاریک 
ستهام  سعی کردم لرزش د بودنهمه د بدنم کرق کرده بودننفس نفس می زدمن

 رو پنهان کنمنبا اکتماد به نفس گفتم:شما اینجا چیکار می کنین؟
خره تر و یلف تر از خنده هاد خر همه زدن زیر خندهناونم چه خنده ادنمسرر

شد و از  شلوارد همه خفه خون گرفتننمرده بلند  صداد مرد کت و  شرکوبا 
 هاله د دود سیگار بیرون اومدنیلو اومد و رو به من گفت:اینجا خونه د توئه؟

 با این که م ج ست ترسیده بودم ولی گفتم:نه آننخونه توئهو
 تندر آن واحد کصخی شد و گفت:کو ی ست صف

و بعد با یه اشرراره یه گله آدم افتاد دنخالمنیه ییغ کارریدم و دویدمناز صررداد 
دویدن و قدم هاشررون زمین می لرزید و منم بدتر از زمینوننقج*ب*م درسررت 
ام  تود دهنم بود و صرداش تود حلزونی گوشرمنحس می کردم اگه ییغ بک

 قفج کردمنکیفزودتر می رسمنسریع خودمو انداختم تود اتاق و با هول درشو 
هاد  له  مت پ به سرر بالکن  چرم رو محکم تر تود دسررتم گرفتم و از تود 
ا ررارد شیریه زدمنپات سرم در شکسته رود زمین افتادنفایده نداشتناز 
باالد پله هاد ا ررررارد پریدم پایینناز همون کمو سرریخیلوها صرردام زد و 

 گفت:هود دخترابه نفعته صخر کنین
صله د نزدیک من که پریدم یکی از کمو اتم و با دیدن  از فا ها هم پریدنبرگ

یه ییغ بلند کارریدم و به سررمت در دویدمناونها بیاررتر هدفاررون بود روپوش 
ستم  سایی کنن و منم دقیقا نمی خوا شنا صورتم رو بردارن تا چهره ام رو  سیاه 
اینو بفهمنندر رو خواسرتم باز کنم که قفج شرده بودنکمو نزدیک شرد و من از 
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ت  دویدم که برم ولی دستم رو کاید و اسلحه رو درست رود کمرم کنار دس
گذاشررت و با نیاررخندد که حسرر  کردم و ندیدم  گفت:یرات دارد ییغ 

 بک  تا ییغدونت رو منهدم کنمن
دسررتی که دور گردنم قفج کرده بود داشررت خفه ام می کردندیگه یدد یدد 

گه می میرم هم ندمن ترییح دادم ا حه د خودم رو خو گه  فات کیف چرم رو ن
شد؟و م ج  ستهاش رها کنم ولی مگه می  دارمنتق  می کردم تا خودمو از بند د
چسب بهم چسخیده بودنهل  دادم کقب ولی بی فایده بودنانقدر تکون خوردم 
سم کرد و نفس از  سلحه زد تود کمرم که یه یورایی بی ح که یکی محکم با ا

رمن ررربه  اش بدیورد بی تنم رفتنحتی نمی تونسررتم دیگه تکون هم بخو
سمتم  سرما به  شلوارد باز هم از هاله اد از مه و  حرکتم کرده بودنمرد کت و 
اومدنکم کم که یلو می اومد ترس من هم بیاتر می شدناومد یلو و کینک  
رو برداشتناوووف خدا صد آفرین به این خلقتنن معرکه بودنتیز نگاهم کرد و 

 گفت:معاوقه د سامان تویی؟
شده خر کی وقت ب سامان گور به گور  سترس از خنده بترکمنآخه  ود تود اوج ا

سامانی که هم  دنخال فرصتی براد خفه کردن من  ش  من باه؟ون شه که کا با
می گارتنبا چارم و ابرو به دسرت حلقه شرده د دور گردنم اشراره کردم که 
یعنی دارم خفه می شررم و اونم به محاف ه یه دسررتی تکون داد که دسررت  رو 

 رداشت ولی اسلحه رو ب
 تکون هم ندادنگفتم:سامان؟سامان کیه؟

 نگاه مرموزد بهم انداخت و گفت:پس کی فرستادتت؟
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من براد کسرری کار نمی کنم و کسرری هم منو نفرسررتادهنفقط صرراحاب کارم -
ندارم از  گه خخر  حاال من دی یانهمینن یه کیف چرم رو بردار و ب فت برو  گ

 یزئیاتنن
ماسک رو کنار بزنه ولی سرم رو کقب کایدمنخندید و دست  رو یلو آورد تا 

 گفت:چته؟
 قیافمو واسه چی می خواد بخینی؟-
 می خوام قخج از اینکه بدم دخلتو بیارن قیافت رو بخینمن-

یه برو بابایی گفتمنالخته هیچکدوم ناررنیدننحدود بیسررت نفرد دور و ورم رو 
ارد که مرد کت و شلوگرفته بودننمی دونستم فرار خیال محضهنهیچی نگفتم 

پوش  رو برداشتنصورتم رو به سمت  برگردوندمنلخخندد زد و گفت:خانم 
 دکتر آرمان؟

دو تا شرراخ گنده رود سرررم سررخز شرردنمتعجب و حیرت زده گفتم:از کجا می 
 دونینن

 وسط حرفم پرید و گفت:اون شوهر با غیرتت کجاست االن که بخینتت؟و
 دنبه سختی گفتم:ِمننمرصادد؟به صورت  دقی  شدمنکم کم یادم اوم

لخخند کوتاهی زدنخودش بودندکتر مرصرررادد اد که یه مدت رئیس من تود 
سرد به خاطر ا افه کارد و  ستان بود و با زن  اونجا کار می کردننیه  بیمار
خ صرره سرراکتهاد کارد و کارانه و حقوق ثابت باهاش دکوام شررد و یه مدت 

که سررر ب هاد دوسررتی داد  عدش بهم پیاررن مد و دکوا راه ب گاه رادمن  او زن
انداختناین همون بودناین همون پست فررت کو ی بودنهمون آشغالوهیراد 

 مرصاددنو
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صررورتم رو با نفرت یمع کردم و گفتم:یه کو رری بی شررعورنتو اصرر  آدم 
هام  با که زل زدد تود صررورت من و گفتی  قدر بی شرررم بودد  نخوددنان

 باشنکو یوو
له اد زد و  گفت:هنوز هم زبون دراز و یسرروردنهنوز هم لخخند بی حوصرر

ساکت کارد  ستی که بخاطر یه ا افه کارد و  شتنی ه ست دا همون دختر دو
سریع  انهاد دادم و  سرشنهمونی که به  پی شت رود  ستان رو گذا کج بیمار
پس زد و گفت تو زن داردنبعدش هم شوهرش اومد و اداد باغیرتها رو درآورد 

ستعف شدد دزد؟اونم دزد خونه د و بعدش هم که رفتی و ا ا داددنآخیونحاال 
 هیراد مرصادد؟وننخیلی یاه طلب و احمقین

 هودنزر مفت زیادد نزنن-
خندید:االن اومدد دنخال چی؟بخاطر سررامان اومدد تود دهن شرریر؟وننهه 

 ههونسامان دیگه باهات چه نسختی داره؟ دختره د احم و
اخ  بود یه ری- شو کو یناز همون اول هم م اتهنبا ورود خفه  گی به کف

شدنفکر کردد نفهمیدم تو بودد؟تو  ستان زده  صندوق بیمار توابعد از یه هفته 
که  کار رو تموم کردد  قدر تمیز  مالی هم نوچه د تو بودونان مدیر  بوددوحتی 
همه د تقصرریرها گردن نگهخان بدبخت افتاد که در رو قفج نکرده بودنولی در 

فج کرده بود ولی تود کو رری کل یه بی ویودد رو ق تاق رو داشررتینتو  ید ا
 کهنننکهنننن

کنی خیلی  فکر می  ید:اوه دختر کوچولوننن ند کرد و خ سررررش رو کج 
صد میلیون مویودد  ستان که ک  چهار صندوق بیمار زرنگی؟یویه زدن گاو
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داشت خیلی کار کوچیکی بود براد منومنی که صندوق بیمارستانی رو زدم که 
که محموله هاد دارو رو یا به یا می کنم اون  سه میلیارد مویودی  بودننمنی

کارهام مهم  غج من و  حاال شرر مدن  به چاررمم نمی او هارصرررد میلیون  چ
 نیستنمهم اینه که تو دقیقا تود خونه د من چه غلری می کنی؟و

سابیدم و گفتم:من هیچی بهت نمی گمنپس  با حرخ دندون هام رو رود هم 
 زور الکی نزنن

ود شونه ام که شونه ام رو از زیر دستهاش کایدم اومد یلو و دست گذاشت ر
 بیرون و گفتم:دست به من نزنن

دسررتی به گونه ام کاررید که صررورتم یمع شرردنخندید و گفت:همه چیز رو 
ندارم وگرنه تصررفیه حسررراب قخلی  له اتو  میگینحیف امروز حال و حوصرر
موندهنمن هیا وقت از کنار هیا یویه پ سررتیکی اد بی تفاوت رد نارردمن 

 بخریدشن
 لعنت بهتو-

*** 
ش ق  رو برداشتنبا پاش به پهلوم زد و رفت و در رو محکم بهم کوبیدنهمه 

 د تنم درد می کردنبه خودم می
اده بود که این کو یا به یونم  سامان خوب ن پیچیدمنهنوز زخم کتک هاد 
افتادننسررر دسررتهام و کتفم و کمرم شرردید درد می کردننوک انگاررتهام کخود و 

ه بود و به راحتی نمی تونستم تکوناون بدمنبا درد دنخال مانتوم گاتم زخم شد
ولی نخودشنَاه  لعنتیونمانتوم رو از تنم کنده بودن و آسررتین کوتاه تنم هم  پاره 
ایده بودم که حتی نا  شده بود و اذیتم می کردناز بس گریه کرده بودم و ییغ ک
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مالممحتی قورت د به هم ب هاد کخودم رو  ادن آب دهنم برام م ج نداشررتم لخ
سرماانه  ساس نمی کردممنه  سی رو یز درد اح ص  ح شده بودنا کاب*و*س 
صخهاش بی حس  ایده بودن که ک ستگیوانقدر موهام رو ک گرماانه ترسا نه خ
شونافح   شونا تف اندازد ها شونالگدها سیلی ها شونا شده بودننکتکها

خنده هاد دادنارروناآب هاد سرررد و داغ انداختناررونا ررربه زدن هاشررونا
شونانمک ریختن رود زخم  ش ق زدن ها اونا شوناچنت انداختن سخره ا م
شکنجه د  ستن من به دیوار و هزار تا  شونا ب ات زدن ها سختا کمیقمام هاد ن
دیگه هیا کدوم بدتر از حرف هاد چندش آور و ک یف هیراد صرررارمی نخودن 

رمانه صارمی یه مرد ک یف تمام کیار بودمحرف هاد مزخرف مسخره د بی ش
اد که می زد و زیر دسررتهاش می خندیدن و با نگاهاشررون تنم رو تکه تکه می 
اون هم  شدنتود این چند روزد که حتی آمار دقیق شم نمی  کردن هرگز فرامو
ست فقط یه چیزد رو یادمهمدردادردادردوناز خودم و همه چیز متنفر  ستم نی د

رسررتم پور و ارمیا  بودمنصرردبار به خودم لعنت فرسررتادم که سررر راه امیررایا
رادمن  قرار گرفتمننشررراید اگه سررر راه اون دو تا قرار نمی گرفتم هرگز به این 
شدمنهرگز انتقام  شدمنهرگز تا این حد تحقیر نمی  سفناک دچار نمی  و ع ا
امم رو کور نمی کرد و حرکت هام رو احمقانه نمی کردنقدم به قدم زندگیم  چ

اتر حماقت بود و بسوناز خودم بدم می او شده بودمنخیلی بی مدنخیلی منفور 
از بیاتروننخودم حا ر نخودم خودم رو بخخامااونوقت نمی دونم چرور دنخال 
این بودم که دیگران من رو بخخان در حالی که خودمنننوخیلی و عم اسفناک 
و حقارت آور بودنزندگی ام از لجن هم ک یف تر و بدرنت تر بودنگذشررته ام 
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د که توش فرو رفته ام و دیگه نمی تونم خودم رو بیرون درست م ج یه مرداب بو
 بکام و هر چی بیاتر تق  می کنم بیاتر تود این منج ب فرو می رمن

هیچی رو یز هاله هاد تاریکی و سرریاهی نمی دیدمنفقط اینو دیدم که یه نفر 
وارد اتاق شد و یه ظرف غذا رو به سمتم پرت داد که لیوان تود سینی کج شد 

 د غذا خیس شدنمرد خندید و گفت:اوخیابخخایدو و همه
ستم چون  سفناکم نالیدمناز خدا مرب رو نمی خوا رفت و من نالیدمناز و ع ا
ند رو میخواسررتمننمی دونم  هنوز کار نیمه تموم داشررتمنفقط رهایی از این ب
چقدر  جه زدم و ییغ هاد خفه کایدم و نالیدم که قانت ترین آوا تود اون 

ش شدنیه لح ه تود گو م پیچیدمآژیر پلیس هر لح ه وا ح و وا ح تر می 
شدنهمه د ته مونده د یونم رو یمع کردم و  شن  سود امید تود دلم رو کور
ییغ کایدم تا من رو هم پیدا کننناز خدا خواستم منو پیدا کنننکم کم صداد 
پا نزدیک شررد و در باز شرردنبه زحمت نگاهم رو به باال دوختم ولی با دیدن 

 به روم  شخ  رو
یدًا آرزود مرب کردمنبی برو برگرد حا ررر بودم بمیرم و خ خ شررمندیگه 
ستمنلح ه اد  امهام رو با درد ب شتمنچ شدن یلود همین رو کم دا کوچیک 
هاد مزخرف و  حا ررر بودم هیراد اون حرف  مج بودن که توش بودم غیر تح

فه ام رو باررنوم ولی این فرد رو نخینمنیل یا یپ و ق هاش از ت  و اومد وتعریف 
کنارم رود زانو ناستن صداد نفس هاش رو می شنیدم و دوست داشتم خفه 

 شم و بمیرم و نفس هام از بازدم اون دم نکننن
 از اون باال گفت:ر ایینننر اییننن

 صداد بی سیم پیچید:ر ایی به گوشمن
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 یه دختر بی یون اینجاسنننبرانکارد بیاریدنننسالن باال دومین اتاقن-
 ندریافت شد-

یلو اومدنیه سررر به همه د اتاق کاررید و بعد ناررسررتنصررداد پاد چند نفر 
امهام رو  شتننالد چ شتن و  رود برانکارد گذا اومدنمن رو از رود زمین بردا
باز کردم که دیدم  که موشررکوفانه نگاهم می کنهنیدًا نمی تونسررت من رو 

 باناسه؟ونچام هام بسته شدندیگه تحمج درد کایدن رو نداشتمن
*** 

 سرتو بلند کنو-
سرم رو بلند کردمندرست م ج کسی که برق سه فاز به  وصج شده باشه بهم 
خیره شررردنهمه د نگاه  تود موج ناباورد شررناور بودنماررخ  بود که 

 حضورم رو باور نکردهنکم کم نگاه  رنت تحقیر ونننن
َوووبخین کی اینجاسوهمونی که می خواست یه دنیاد خوشگج و الیت بسازه -

 م با حذف حضور غیر قابج اون
اغماِض پلیسوهمیارره آقا دزده فکر می کنه فرشررته د مهربونه و پلیسرره گرب 
ستان  ستان توادقیقا م ج دا ان ترهندا ستان  خیلی اک ستان ماادا شبوناینجا دا
یا از خودخواهی و  ماه ُمرد  به  یدیم از کارر   ما آخر نفهم که  گهم ماه و پلن

 غرورش؟و
ویود دنیا بودنهمون کو رری ک افتی که نذاشررته نگاه  کردمنکو رری ترین م

کام  تموم باررره و سررر دو روز من رو آورده بود براد  جه د من  عال بود م
 بازپرسیون
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پوزخندد زد و گفت:بگو دیگهننداستان این یکی چیه؟ چام چپ  رو باریک 
کرد و گفت(نکنه کاشرر  همین هیراد مرصررادد بودد و خ صرره درد کارر  

 و بعدش به کتک و کتک کارد کایدهو؟ یوالن مقاومت نداده
 خونم یوش اومدنبا حرخ و خام گفتم:خفه شو کو ی پست فررتو

ابروهاد بلند ماررکی اش رو تود هم گره زد و گفت:کارد نکن یه پرونده د 
 دیگه با مضمون اتهام به افسر پلیس برات باز شهو

 ن ار من کنیغریدم:ِا؟چرورد تو می تونی هر چی از دهن ک یفت بیرون اومد 
ولی من اگه بگم باالد چاررات ابروئه باید برام پرونده باز بارره؟ها؟خون تو 

 رنگی تره؟
سوده اس و دلم پاک تر و مرمخن باش کقلم - ستنویدانم آ خونم رنگی تر نی

 سلیم ترهو
با اینکه ماتم درد می کرد ولی محکم کوبیدم رود میز آهنی و گفتم:گند بزنن 

اک و کقج سررلیمتونهیا فرقی بین ویدان من و تو به ویدان آسرروده و دل پ
 نیستو

سمًا داغون بودم و واقعا یاد حرفهاد  ستمنروحًا و ی شتم رود د سرم رو گذا
شکوهمند این  شتمنمردد که بخاطر اتمام  صد من یه غاز آرش کرفانی رو ندا
ستم و  ش  ماه ترفی گرفته بودنپرونده اد که من هیچی ازش نمی دون پرونده 

 گیرش شده بودمنلعنت به سامانالعنتوالکی در
ندارمنپس می پرسررم و زود - ندازمنوقتی  کج ب با ام ال تو  جا  مدم این من نیو

 یواب می دد و گرنهننننخبایک سوال و تمامناونجا چیکار می کردد؟
 سرم رو بلند کردم و گفتم:فکر کن دزدیده بودنمن
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یه دختر لهننناز یایی که تو  معصرروم بی پناهی  پوزخندد زد و بعد خندید:ب
دزدیدنتنخباباشرره دزدیدنتن خب واسرره چی اونا باید یه دختر سررابقه دار 

 اونم سابقه د اقدام براد قتج رو بدزدن؟
 میاه دو دقیقه خفه شی و تیکه نندازد؟واقعا احم  و بی مصرفیو-

پوف ک فه اد کاید و با خام گفت:ن ر یه سابقه دار به هیا ویه برام اهمیتی 
 اب منو بدهنراستوندارهنیو

شده بودنمنو با هر خرد - شتخاه  صابیوناونجا بودم چون ا شدت رو مخ و اک به 
 که بگی اشتخاه گرفته بودننوالس من

ستمون رو برککس کرد که  شدنقدم هاد ک فه اد زد و در انتها میز یلو د بلند 
 چون فلزد بود صداد وحاتناکی تولید کردنرو به روم قرار گرفت و صندلی رو

 کاید و تود یک ویخی صورتم غرید:حرف می زنی یا حرف بکاونم؟
نفسهاد کصخی اش تود صورتم می خورد و حالمو بهم می زدنداشتم ک  می 

چون این همه تن  و اکصاب  زدمناز خودم و زندگیم و و عیتم کقم می گرفت
خوردد و اسررترس نتیجه د خوبی نداد و موکدد که براد یه هفته د دیگه بود 

لت آورترین حس رو  جا ید و من یلود منفورترین مرد زمین خ یلو کارر
شد و ابرود من هم  دخترونه رو حس کردمنخون چکه چکه رود زمین ریخته 
یلود پاد آرش ریخته شرردنمتعجب سرررش  رو پائین گرفت و با دیدن خون 
یار اشررکم دسرررت خودم  گه اخت یدنداشررتم می مردم و دی ل*ب*ش رو گز

ند کرد  ناراحتی تود نخودنسرررش رو بل هاد خیسررم برق  یدن چاررم  باد و 
 چامهاش ناست و آروم لب زد:رویاننن
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اشررک هام رو پاک کرد که ییغ کارریدم:دسررتت رو بندازونخیالت راحت شررد 
 کو ی؟همینو می خواستی ؟وندوست داشتی حقارتم رو بخینی؟

 بی حال لب زدم:ازت متنفرمو
 آروم باشونآروم باشو-

 رون کاید و گفت:مایددنننبی سیم  رو از تود ییخ  بی
کنده از پایمونی و نگرانینمفهوم  گوش ندادمنبه سمتم برگاتنبا چامهایی آ
نگاه  انقدر گنت بود که به راحتی به سررردردم دامن زد و چاررمهام رود هم 

 افتاد و بسته شدن
*** 

عد از اون - بدهمب جام دادم و بهم ح   کارمو ان تاسررفمنمن فقط  عا م من واق
ستاخی یلود ب سی گ ستان ازت کینه به دل گرفته بودمنبه هر حال این لخا یمار

قدس توهین  به این ارزش م به راحتی  مهنتو  قدسررره و محتر نه م که تن م
 کرددنحاال بح م اینا نیستنمی تونم بگم متاسفمن

 تاسفوتاسفوچیز ناشناخته ایهو-
دسررتی به صررورت  کاررید و چاررم هاد خاررن قهوه ای  رو تود چاررمهام 

 خداحافظودوخت و گفت:
به تنم  هار روزه  حت چ عد از اسررترا که ب با یونی  آب دهنم رو قورت دادم و 
نفرمناز همتونناز  مت قدسرررت  م خاس  ل ین  تو و ا گفتم:از  بود  ته  برگاررر

 شمااشغلتونااهمیتی که بهتون می دناخیلی منفورینن
شرورایی که داریی  اخم هاش تود هم گره خورد:یه روزد یواب تک تک این 

 ی رو پس می ددوبه هم می باف
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 بی صخرانه منت ر اون روزمن-
به این حوالی  گذرتون  گه  یدوارم دی فت:ام هاش رو تود هم گره زد و گ دسررت

 نخوره خانم رویا آرمانن
 از اینکه این مدت در کنار شما بودم سرگرد آرش کرفانینن-

با پوزخندد ادامه دادم:کجیب احسررراس حقارت می  کمی  نگاه  کردم و 
 کنمن

هوا براش تکون دادم و رفتمنبا اکتراف هیراد و شررهادتهاد شرراکی  دسررتی تود
هاش و بالخصرروخ سررامان همه چی به خیر و خوشرری تموم شررد و من آزاد 
سرگرد کرفانی نخود یه پنج ماهی  سن اگه کمک هاد  شدمنالخته به گفته د مح
رو باید آب خنک می خوردمنبه هرحال اینو می زارم پاد اون همه حقارتی که 

تاده از  مان و روژان منت ر وایسرر یدمندم در ک نترد سرررا هاش کارر تحقیر
 بودننآرشیدا به سمتم اومد که سریع ب*غ*ل  گرفتم و ب*و*سیدم نن

 رو به روژان و سامان کردم و گفتم:س منمرسی که اومدیدن
مان  به دسرررت سرررا که  یه سررکوتی بینمون برقرار شرررد  ندادنن یوابم رو 

 شکست:چیزد می خواد بگی؟
 سامان و روژان لخخند کوتاهی زدم و گفتم:تموم؟ رو به

شی از نار ایتی  گفت:اومدد بگم  سامان من ورم رو گرفت و بعد با اخم نا
 بخایدم و تمام؟

 قرارمون از اول هم همین بودمتو که نمی خواد انکار کنی؟ومی خواد؟-
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یا  ناختم حتی رو که من می شرر مانی  یا آر فت:رو گاهم کرد و گ روژان تیز ن
ن  هم پوشرریده با آرمان بودنتو هدفت چیه؟خاموش کردن آت  کذاب سرراخت

 ویدان زیادد کلیاه اد و مضحک نیست؟
با ابروهاد باالرفته گفتم:چی  نگاهم رو سررمت  پرخوندمنتیز و مسررتقیم و 

 زیادد کلیاه اد و مضحکه؟ معذرت خواهی یا باور تغییر من؟
هیا انعرافی گفت:دو روژان دسررت  رو دور بازود سرررامان حلقه کرد و بی 

 تاشنخودت بودد خودت رو قخول می کردد؟ههو
از پوزخندش کفرد شدم که اینو سامان فهمیدنکفرم داشت در می اومدنآخه تا 
کجا تحقیر؟وننواقعا تاوان کارهام در این حد سنگین بود که مجخور شم در برابر 

 این دو تا نامرد تحقیر شم؟از هماون متنفرمن
اتم و گفتم:طرف حساب من توییوخودت هم خوب من ورم رو به سامان برگ

خاطر تواخودم رو تود خرر  رو درک می کنیوپس زود تموم  کننمن ب
انداختم و باز پام رو به ک نترد باز کردم و توهین هاد یه سرررگرد تازه به دوران 

 رسیده رو به یون خریدمناینا کفایت نمی کنه سامان؟
ستم این حرکات چه معنی میدن فقط اینو سامان مات نگاهم می کردننمی  دون

می فهمیدم که کم کم دارم آسررتانه د تحملم رو از دسرررت می دمنبا حرخ 
 گفتم:چیه؟

بهونولی متاسررفانه اونقدرا - یه دختر مغرورد بود که فکر می کرد زیادد خو
صه امون یوگیر  سرو ته  رو می زدد فقط ادکا می موندندختر ق خوب نخودن

شیدنکک  هم نگزید و شد و آینده د ی ساله رو از هم پا سه  ست و  ه یوون بی
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رفت و پاررت سرررش رو نگاه نکردنچند روز بعد خخر ازدوای  اومد به همین 
 راحتیو

چاررمهام رو بسررتمنصررورتم داشررت به سرررخی می زد و اینو کام  حس می 
 کردمنسامان داشت کذابم می دادنلب زدم:تموم  کننننتموم  کنو

گذاشررتیم - تاد اسررم  رو  یدیم اسرر عدش فهم یابونینولی ب دختر ول خ
متاخصمون همسرشهناز یوون شکست خورده یویا شدیم و یک یمله شد 

 -منو نخواست-یواب این همه معما
از مرور حماقتها  بی رحمیاد خودم حالم داشررت بهم میخوردناز اینکه شرراید 

ستم پور نقج مجلس این و اون بودم حال شبعد از تموم کردن رابرم با ر ت م دا
 بد و بدتر می شدن

شدهنولی بعد از  شد یه بحث تموم  صداد روژان اومد:رفت و براد همه امون 
سه سال برگات و گفت گندد که خورد به زندگیتون رو من زدمممن مقصرمنبه 
مه چی تموم  ید ه یداح لم کن یه بخخارر با  همین سرررادگی فکر کردد 

 میاه؟وناحم  نخاش رویان
و من به اون شرط کمج کردمنحرف حسابت چیهو؟به سامان تو شرط گذاشتی -

س  بر نیام و تو هم  شتی تا من از پ شرط نجومی گذا من ربری نداره که تو یه 
 منو نخخایونداستان شما تموم شده استو

 لخخندد رود ل*ب*ش نق  بستنمنو داشت گیج و گیج تر می کردن
و یه ح لت کردم روژان یوابم رو داد:ماکج تو همینجاستنبا یه ح لم کنید 

داسررتان تموم نمیاررهنن داسررتان زمانی تموم میارره که آرشرریداد من اسررپرد به 
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دست نره مهدکودک ونفهمیدد؟داستان زمانی تموم میاه که تو برگردد به سه 
سررال پی  و همه چیز رو درسررت کنینننرویا تو کارد کردد که هیا تاوانی 

 براش قابج قیاس نیستن
از بین لخهاد روژان حکایت از ناباوری  داشررت و زانو زدمنهین خارج شررده 

سته  سامان رود ریگها خخر از پوزخند نق  ب شدن حرکت کف  هاد  متوقف 
رود صررورت نلب باز کردم و گفتم: حرف شررما درسررتنزمان بر نمی گرده و 
این داسررتان تا ابد یه حکایت بی انتها می مونهنمن خریتی کردم که حاال دارم 

شمننبفهمید اینوونمن به هر درد تاواناو ذره ذره پ س می دمنمن دارم نابود می 
به روتون و ازتون می خوام منو  تا شررما منو بخخاررید و حاال اینجامنرو  زدم 
ایدم و به این  ست نمی کنه ولی بخخ سفمنمی دونم چیزد رو در ایدنمتا بخخ

 کینه پایان بدیدنسامان و روژان و حتی تو آرشیدا کوچولوامن رو بخخایدو
ره اشک سمجی رود گونه ام سر گرفتنسامان و روژانی که حاال ناسته در قر

 ماشین منو به ن اره
سف تکون داد:می دونی   اانه د تا سرد به ن سامان نگاهم کرد و  گرفته بودنن

رویااآدم گاهی یه کارد می کنه که م ج خر توش گیر می کنه و دیگه نمی دونه 
ان میگه خدا من گند رو زدم تو صاف چیکار کنهنبعدش رو واگذار میکنه به خد

و صرروف  کننولی خیال محضررهوهر کی گندد می زنه فقط خودش می تونه 
چه  بازی یت رو  جایی و غرور نجوم که االن این نهناینی  اونو راسرررت و ریس ک
گرفتی تقصرریر خودتهننمی دونم چرا دارم این کار رو می کنم و رود خرات 

دد ولی نمی دونم این تاوان اندازه ات چام می بندمنمی دونم دارد تاوان می 
امتننه به راحتی تلفظ یک یمله می  ست یا نه؟ونخانِم رویا آرمان می بخ ه
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بخاررمت تا درد این کینه د سرره سرراله رو از تود دالد خودم و روژان پاک 
اید و  سی من رو بخ سختی تا بعدها کتاب  کنی و بگی ک ایدمت به  کنمنبخ

بخا  افتخار کنیامی دونی چرا؟چون یه پدر  بگیرد دستت و با غرور به این
و مادر گذشتن و رود سختی هاشون چام بستننیه پدر و مادر بخایدن حتی 
اگه سررالها بعد آرشرریدا بگه چرا از ح  من گذشررتین؟ومن و روژان خودمونو 
خ خ می کنیم و می مونه آرشرریدا و بخارر  اونونیه زمانی  دوباره زانو می 

 ی که تانه د انتقامهنخداحافظوزنی در برابر آرشیدای
سامان  شرم از تومارد که  شرم زدن سته ام طرد  رفت و گرد و خاک رود تن خ
برام خوند و شرررم از حقیقت محضوبرام سررخت بودنخیلیونغرورم خورد و 
سر می  شک رود گونه ام  سته بودم و ا ا شده بود و من به کزاش ن ایر  خاک

زده بودم و تحقیر شده بودم قج*ب*م گرفتناز اینکه یلود سامان و روژان زانو 
صخانی بودمناز خودم که با اوج حماقت بخاطر یه انتقام  درد می کردنک فه و ک
بچگانه خودم رو کذاب دادمنسختم بود اساسیوسختم بود که یایی وایستاده 
بودم که همه ح  داشررتن منو تحقیر کنن و غرورم رو پایمالوماررتم رو رود 

شدندرست زمین کوبیدمناز خودم م شدمن رویا آرمان از رویا آرمان متنفر  تنفر 
سامان  شد و درست زمانی که  زمانی که تومار بلندباالد حقیقت براش خونده 
سخت بود  شونه ام قرار گرفتنبرام  ستی رود  و روژان از باال بهم نگاه کردنند
که تک گج زرد رود شونه هاد اون هم شکستن من رو بخینهونسخزد تن  خار 

 تود چامهاد آغاته به اشکم فرو رفتوشد و 
*** 
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 خانم رسیدیمننمی خواید پیاده شید؟-
از فکر بیرون اومدم و گفتم:منو می رسررونید به آدرسرری که میگم؟کرایه اش 

 محفوظهن
 نه خانم وارد اون مسیر نمی شمنپیاده شید کرایه ام رو حساب کنیدنیاللهو-

ز دم و پیاده شدمنساکم رو اک فگی تود صورت  بیداد می کردنسرد تکون دا
ایدمناوج بی ادبی و ک فگی  رو با  صندوقی که برام باز کرده بود بیرون ک در 
پیاده نارردن و تنها با زدن دکمه د اتوماتیک باز شرردن صررندوق کقب ناررون 
دادنکرایه اش رو که مقدار قابج تویهی بود رو پرداخت کردمنشرراید هم کرایه 

سختا زیاد اش زیاد نخود ولی براد منی  ست و بالم نخود ن صی تود د که پول خا
بودناز تود حساب بانکی ام هم نمی تونستم پول در بیارمنبنا به دالیلی مسدود 
شده بود و باید شخصًا می رفتم بانک و پیگیر می شدم که از توانم خارج بود و 
حوصله نداشتمنحساب دیگه اد که ازش براد پرداخت هزینه د تعمیر ماشین 

اده کرده بودم هم تموم شررده بودنبراد همین مجخورد سرریصررد تومنی از اسررتف
رزیتا قرض گرفتم که تا همینجا که اومدم بدون احتسررراب ناهارد که خوردم 
اتر پول بخر ولی گوش نکردمنو ع  شدنرزیتا می گفت بی صد تومن  خرج 

 یامعه فرق کرده بود و من هنوز تود سال هاتاد و نه گیر کرده بودمن
همیارره از تهران به همدان رو با بیسررت تومن می اومدم مجخور شرردم  من که

صررردتومن خرج کنمنیه بار با هواپیما اومدم همدان و اون موقع صرررد تومنی 
 خریم رفت که اونم رستم پور نامی پرداخت کردنبماندو

ام بیادندر حدد بود  صرد کرده بود ولی نه اونقدر که به چ شهر تغییرات مخت
رو به یاد بیارمندسررتم رو براد تاکسرری زرد رنت بلند کردم که که خیلی چیزها 
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یلود پام متوقف شدنناستم و مسیر رو گفتمنچند یایی کنار زد و مسافر زد 
به  یه رو پرداخت کردم و  مد ن رم متوقف شررردنکرا ها یلود خیابون  و در انت
سررمت کوچه امون راه افتادمنبهار سررومونکوچه اد که حاال تک و توک توش 

ه د قدیمی بود و اک را آپارتمان شده بودنننگاهم رود خونه د مهلقا خانم خون
اهم سفید تغییر کرده بودننگ-ثابت موندنرنت در کوض شده بود و به رنت سخز

رو به سمت خونه د رو به رویی  که خونه د خودمون می شد تغییر دادم ولی 
نسرررم رو در کمال تعجب آپارتمان شرریک و مجللی رو در حال سرراخت دیدم

تکون دادم و چندبارد نگاهم رو سرررتاسررر کوچه چرخوندمندرسررت بود خونه 
سی که از  سمت مهند شده بودمن به  سوم بود؟گیج  ص  اینجا بهار  امون نخودنا

 ساختمون خارج می شد و در حال تکوندِن لخاس  بود رفتم و گفتم:آقا؟
یدار رود سرررش رو بلند کرد ولی بله تود دهن  ماسرریدنلخخندد از این د

 ل*ب*م دوید و گفتم:حسینو
ست و با ابرو به محج  صورت  نق  ب اخمی از این مدل خراب کردن  رود 

 کارش اشاره کردن به سمت
سیدمندر رو برام باز  شاره کردندنخال  رفتم و در انتها به راناد نویی ر شینی ا ما
کرد و ناستم و ساک نسختا کوچیکم رو کقب گذاشتمنتا ناست متعجب رو 

 ه من گفت:رویا تو اینجا چیکار می کنی؟ب
 انت ار داشتی کجا باشم؟-

 یک کلمه خاک و خالی:زندانو
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سین دوختم و  امهاد  تیز ح ابروهام از فرط تعجب باال رفتننگاهم رو به چ
 گفتم:تو از کجا می دونی؟

 حسین با اخم گفت:پس حقیقت داشت؟و
سرراختمون در حال  نگاهم رو شرررمگین از چاررمهاش گرفتم و به رو به رو و

 ساخت دوختمنگفتم:از کجا می دونی؟
فقط من نیسررتم که می دونهنهمه می دوننونمی خواد تک به تک همسررایه -

 هاد قدیمی رو بازیویی کن تا بفهمین
از شررنیدن کلمه د همه آدرنالین خونم باال زد و گفتم:یعنی چی؟حرفت رو 

 درست بزن حسینن
 رور حرف می زنی هاننناخمی کرد و گفت:حواست باشه دارد چ

فهمیدم که تند حرف زدمنسرم رو پائین انداختمناین همه معذرت خواستم اینم 
سر  ست چپ   ایدد گفتم و نگاهم رود حلقه د نقره گون تود د یکی نبخخ

 خوردنن
سال پی  بود تقریخا که چند تا مرد اومدن تود کوچه  بعد ازچند ثانیه گفت:دو 

ن و بلند بلند حرفهایی رو در مورد تو می و همه یا رو گذاشررتن تود سرررشررو
 زدنناینکهننناینکه

 چی می گفتن حسین؟تو رو خدا بهم بگوو-
ها رو  که زندگی  یه دختر  فت:می گفتن  خت و گ به رو دو به رو  گاه  رو  ن

 پاشونده و یهنننیه کو ی که حاال داره تود زندان آب خنک می خورهن
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م و ابروهام به هم پیچیدنیعنی آب دهنم رو قورت دادمندر آن واحد سرررخ شررد
ایدم و در اولین قدم ککس  شیم رو بیرون ک سرد گو شن؟ ستن با کیا می تون

 رستم پور رو ناون دادم و گفتم:این بود؟
 گوشی رو گرفت و زوم کردنفکرد کرد و گفت:نهننن

خیالم آرام ناررده بود که گفت:چرا چرا بودش ولی تود ماشررین ناررسررته بود و 
 پیاده نادن

شی  ام و هیجان می لرزیدنآتی  گو ستهام از زور خ ایدمند ست  ک رو از د
ست  و  شدنککس ارمیا رو دادم د شعله ور می  شت دوباره تود تنم  انتقام دا

 گفتم:این چی؟این بودش؟
یده همچین  تاط ازش بع یاد مح یا نخودهننناون ارم فت ارم یه حسرری می گ

دادنولی در کمال قاررقرقی به پا کنه و یه یورایی دلم به حضررورش ر ررا نمی 
شده  ست اینو نگه دارهنهار  سی نمی تون سین پوزخندد زد و گفت:ک حیرت ح
شوهرت نخود؟مردم تا اینو دیدن کام  باور کردن چون می  ستی مگه این  بودورا

 شناختن که شوهرت بودهن
لعنت به تو ارمیانگوشی رو داد دستم و گفت:تازه یه زخمی رود پهلوش ناون 

 که چیکار کردهنتو چاقو زده بودد؟داد و گفت بخینید 
امهام گرفتم و به دنخال  شی رو یلو د چ شتمننگو سوال  رو بی یواب گذا
ما  کدو ها رو ناررون  دادم و گفتم: مه د هم ترمی  ته یمعی ه ککس دسرر

 بودشون؟
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ستهام یخ کرده  سترس ل*ب*م رو به دندون گرفته بودم و د زوم  کردناز زور ا
سین  بود اما از درون آتی  دوباره شده بودنح شن  شده د انتقام رو شعله ور 

 گفت:این بودن
خودم رو یلو کارریدم تا بهتر بخینمنرود ککس نیما دسررت گذاشررته بودننیما 

 بهرام نژادو
 این هم بودن-

 رهام بودنرهام قادردنکسی که همیاه از من متنفر بودناون دیگه چرا؟
 این و این یکی کنارش هم بودنن-

یا فرهادد  نا بیرون برد ندره؟؟؟نننذهنم رو از فکر او ته؟ونننآ ندره آراسرر ونننآ
 کایدم و بی صدا لب زدم:کی؟

 ماکوک پرسید:چی ِکی؟
 کی اومدن؟-

 سرش رو به سمت دیگه اد چرخوند و گفت:نمی دونمنیادم نیستو
شتم  ست ندا اهود بود که می دونه فقط داره از زیرش در میرهندیگه دو کام  م

 دیر یا زود می فهمیدمنتود منگنه بزارم ن
 من می رم االن بر می گردمن-

در رو باز کرد و رفتنمن بودم و دوباره فکر انتقامی که داشررت ذره ذره یونمو 
با خودم تکرار  به چپ و راسرررت تکون دادم و مدام اینو  می گرفتنسرررم رو 
باره می  مه چیز رو خراب کنی؟ دو باره می خواد ه یاندو کردمنخر ناررو رو

برگردد سررر خونه د اول و دوره د یدیدد رو براد بخارر  شررروع خواد 
مادرم  پدر و  که  مدام این تود گوشررم زنت می زد  کار رو نکنو  کنی؟وناین 
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یا هنوز نمی دونه که  ممکنه چقدر حقارت کارریده باشررن؟و اینو بگم که رو
حت فارررار  ما خیلی ت یه یورایی بی خخره(حت پدرش رو از دسرررت داده و 

سی یز خودم تاوان این خریتهاد بودننل*ب*م رو  شتم ک ست ندا گزیدمندو
محض رو داده باشه و حاال با فهمیدن دخیج بودن مامان و بابا تود این مو وع 
حسابی ک فه و کصخی شده بودمناز دست خودم بی نهایت خسته و کصخانی 
بودمنمن با یه اشررتخاه نه چندان کوچیک به زندگی خیلی ها گند زده بودم اما به 

یا کنوانی حا ر به دخالت دادن مامان و بابا و یا حتی تارا تود این مو وع ه
هاد منو  کارد  تاده ام یور خراب خانواده د دور اف نخودمندلم نمی خواسرررت 
سته د محضوناز یه طرف فکر انتقام ولم نمی کرد و از  سته بودمنخ اننخ بک

یم لخی و سرررسررختطرف دیگه فکر تاوان یدیِد انتقام یدیدونالخته با اوج یاه ط
دیگه یونی براد انتقام دیگه نمونده بود و این شاید یه پوئن م خت بود براد منی 

 که 
تمام برب برنده هام رو از دست داده بودمناین شاید یه هاله د سفید تود دنیاد 
سیده لگد نزنم و فکرم  سعی کردم به بختی که به در خونه ام ر سیاه منهن تمامًا 

شتهنتود این ور از انتقام دور ک ام رود تاواِن انتقامهاد گذ نم و فقط متمرکز ب
دوران سررخت بخارر  گرفتن فقط اینو می فهمیدم که انتقام مضررحک ترین 
ساخته د بارهنچرا که خدا هست که به یاد کدل ناسته و خودش به تنهایی 
ار خودش رو قاطی کینه  صفانه ترین نحوهوناینکه ب بزرب ترین انتقام گیر به من

قام کنه فقط خریته چون حاال من با سی سال سن به  رسیدمنبعد از سی و انت
سال زندگی اینو خوب یاد گرفتم که انتقام  شاید لذت بخ  باشه ولی درست 
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هاش هم  یافتن آوار ها حتی  عد که ب فانی  نهمطو فا خج از طو م ج آرام  ق
سررختهونمن درسررت میونه د آوارهاد گم شررده به دنخال قربانی ها براد طلب 
شیرین به مذاقم زیادد خوش نمی  ا  گرفتن اگرچه  اتمنبخ ا  می گ بخ
ها دارایی  نابودد می رفتم و این غرور تن به  مه رو  مدنچون ذره ذره یلود ه او
ارزشررمند من تود روزهاد گذشررته بوده و من دارم از دسررت  می دمن به بهاد 

 همون انتقام لذت بخ و
*** 

 به تهران رسوندمنتلفن  خخر از تصادفبا تلفِن رزیتا خودم رو به طرز سریعی 
آویاررنادختر کوچیک آزدا می دادنانگارد که با یه ماشررین تصررادف کرده 
بودنزنت زدم به آناهیتا و ازش خواسررتم که تمامًا مراقب آویاررن باشررهن به هر 
ست بلند  شین د ستان بودندم ترمینال براد یه ما ستار اون بیمار سرپر حال اون 

ست گرفتمنب ستهام یخ کرده بود و کردم و درب ستان آدرس دادمند سمت بیمار ه 
یه یورایی حالت تهوع هم داشررتمناصرر  به این تصررادف یهویی حس خوبی 

 نداشتمن
*** 

 برگاتم سمت رزد و با لحن خسته ام گفتم:ایازه هست برم باال؟
 شرمزده نگاهم کرد و گفت:شرمنده خسته شددو

 هنپس فع ولخخند بی رنگی زدم و گفتم:نه این چه حرفی
با خسررتگی و الیونی خودم رو از پله ها باال کارریدمنیه یورایی خودم رو به 
سررمت باال سررر دادمنبا کلید در خونه رو باز کردم و رود اولین مخلمان راحتی 
تود هال ولو شررردمنذهن خسررته ام رو براد چند لح ه تعریج کردم تا آروم 
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این قرار بوده که وقتی آزیتا با بگیرهندو ماه از مرب آویاررن می گذرهنمایرا از 
آریا و آویان میره خرید براد چند ثانیه از آویان دور میاه و بعد یه ماشین که 

صی حدود  شخ ساله رو زیر می  16راننده اش یه  ان تقریخا دو  سال بوده آوی
گیرهنو چون این پسره گواهینامه هم نداشته  با سرکت نسختا غیر مجاز در حال 

کمد محسوب میاهندیروز از قخرستان برگاتیمنسر قخر آویان  روندن بوده قتج
سروش  صرار  شد که به ا ستاننامروز مرخ   شد و بردن  بیمار حال آزیتا بد 
رفتن خونه د باباد سروشنآزیتا به طرز کجیخی کام  دیوونه شده بودنخودش 

سرراله اش مقصررر می دونسررت و تاب و توان تحمج این  2رو تود مرب کودک 
صاخ اون نویوون درد رو  شکننده بود که حا ر به ق شتنآزیتا انقدر   16ندا

سرراله ناررد و ر ررایت دادنهم  به این فکر می کردم که اگه من بودم مسررلما 
ر ررایت نمی دادم و با اوج بی رحمی به تماشرراد قصرراخ یه نویوون می 
ناستم و قلب  شعله ورم رو خنک می کردمنولی قلب من کجا و قلب کوچیک 

 ا؟وننخیلی براد آویان ناراحت شدمنبچه د شیرینی بودن آزیتا کج
لب کرداتحمج و  که خیلی تویهم رو ی هه چیزد  ما بین این ماررک ت دو 
اتر مراقب بچه می  سروش بودنحتی به رود آزیتا هم نیوورد که اگه بی محخت 
تا رو آروم می کرد و از  با مهربونی آزی مدن فاق پی  نمی او ما این ات بود حت

هایتاون براد دوباره بچه دار  شدن حرف می زدنتمامًا سروش رو فرصت بی ن
تائید می کردمنبهتره بگم پسررر بچه د کام  تکامج یافته ایهنشرراید اگه من یا 
خیلی هاد دیگه بودیم مدام سرررکوفت می زدیمنیا حتی خانواده د سررروش و 
حتی خواهرد که می گفتن حسررابی با آزیتا که زن داداشرر  محسرروب میارره 
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شتننآزیتایی که م ج بچه د لج سعی در آروم کردن آزیتا دا اون  ساله  3هنهم
 اد که کروسک  رو گم کرده باشه گریه می کرد و آروم و قرار نداشتن

شب خواب ت*ج*ا*و*ز می  شتمنهر  این دوماه حتی یه خواب راحت هم ندا
هام می  مه یلود چاررم باز چهره د ه یدار میاررردم و  یدم و از خواب ب د

بهم چنت می زدن و تود صررورتم تف می کردننیکی از دالیج  چرخیدنهمه
شتمنتود زندان هم که بودم  ستگیم هم همین بودنخواب راحت ندا این همه خ
اک ر شررخها کاب*و*س می دیدمنخسررته بودم و دلم براد یه خواب خوب تنت 

 شده بودن
ه ره بتازه من اسرراسررًا دو ماه از برنامه هام کقب افتادمنبرنامه د برگاررتن دوبا

همدان رو کنسرررج کردم و اینخار به دنخال دکتر ارمیا رادمن  و خانم ر رروان 
 احمدد رفتم و تود همون آدرس قخلی پیداشون کردمن

شدید خسته بودمنمن و رزیتا دیروز که برگاتیم ماغول تمیزد خونه د  امروز 
شربت  سته و کوفته به لیوان  سابی بهم ریخته و ک یف بودنخ شدیم که ح آزیتا 
صله  اون یواب رد دادمنحو ست کردم و به دکوت پگاه به خون براد خودم در
 دورهمی با حضور امیررایا رستم پور و ارمیا رادمن  و آندره آراسته رو نداشتمن

*** 
 بله بفرمائید؟-

رو به  رود آیفون وایستادم تا چهره ام ماخ  شهنصداد هیِن ناشی از شوک 
صررداد کیه از مردد که روزد کاشررق   وارده به ر رروان رو شررنیدم و بعد هم

شتمنبعد از چند  ست  دا شتم ازش انتقام هم می گرفتم دو بودممحتی وقتی دا
سخز  سر شدندر رو باز کردم و نگاهم رو به حیاط  صداد تیکی باز  لح ه در با 
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آپارتمان دوختم و سررعی کردم به مرور خاطرات بی اکتنا نخاشررممخاطراتی از 
شاید خوشح سال ایجا زندگی کرده بودم و ینس تنهایی یا  سه  الیوبه هر حال 

سور  سان شاید تلخ بودنآروم وارد آ شحال کننده و  شاید خو شته  ات به گذ بازگ
اده  14شدم و دکمه د  سور کوض ن سان صداد موزیک الیت آ اردمن رو ف

بودنهمه چی سررر یاد خودش بود حتی گلدانهاد کنار در واحدنفقط با این 
ه بودنمگلهایی که من سررالی یه بار بهاررون آب می تفاوت که گلها بزرگتر شررد

 دادمن
زنت در رو فاردمنصداد زنت تود گوشم پیچیدمصدایی که گذشته ها خیلی 
ات این  صدا در بیاد و خخر از مهمون بده ولی حاال خودم پ شتم به  ست دا دو
باز  به کنوان مهمان و صرررد الخته از نوع ناخونده اشندر رو ر رروان  در بودم 

  یا افتاده تر شررده بود و رنت کاراملی یک دسررت موهاش به کردنصررورت
صورت  می اومدنیه شال آبی آسمانی سرش بود و یه تونیک سرمه اد و شلوار 
ماررکی تن نلخخندد زد و با اسررترسرری انکار نارردنی نهفته تود نگاه  

 گفت:س ماخوش اومدیننبفرمائینن
ع فرق رویا و ر وان همین هنوز هم همون دختر مهربون و بی کینه بود و در واق

بودنهمین تفاوت بود که ارمیا رادمن  رو شرریفته د خودش کردناز یلود در 
کنار رفت  من وارد شرردمنیواب  رو دادم:سرر منبخخاررید که سرررزده مزاحم 

 شدمن
 گج رو از دستم گرفت و با مهربونی گفت:نه این چه حرفیهابفرمائینن
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سیون یدید خونه نگاه کردمندکوراسیونی کفاهام رو از پام در آوردم و به دکورا
که طرد سررنتی داشررت و با دکوراسرریون خونه د مدرن من اسرراسرری فرق می 
کام  دچار تغییر شرررده بودنتود این  خج خونه  کردنبرخ ف بیرون خونهادا
سخت به خونه د  شاید ن شده بود و  شن تر و دلخاز تر  سخک انتخابیاخونه رو

ز کنار یا کفای رد شدم و وارد نایمن شدم قخلی من قانت تر یلوه می دادنا
که در اولین حرکت چاررمم رود آقاد دکتر ثابت موندننگاه  کردمنمی تونم 
بگم که دلم براش خیلی تنت شرررده بودنهمون ارمیا بودمبدون ذره اد تغییرن 
حتی هنوز هم همون اخم و ژسررت طلخکار رو داشررتنبر خ ف بقیه که حتی 

یا همون بودناخم  تاررردید شرررد و من خیلی کم ولی تغییر کرده  بودن ارم
فهمیدم شررراید خیلی وقته که دارم خیره نگاه  می کنمننگاهم رو دزدیدم و 
با هم ازدواج  که  تادم  مانی اف یاد ز که بی یواب موندندرسرررت  سرر م دادم 

 کردیممسرد و اخمو و وحاتناکو
ستقیم ارمیاار وان هم  ستمنبا نگاه م ا رش کنابه تعارف ر وان رود مخج ن

رود مخج یا گرفتنچاررمهاد سررخز رنگ  دو دو می زدنحاال از چی  رو که 
 مسلما من بودمن

سالمت  شتمنبا لخخند هول م سکوت یارد بود که خوف بردا انقدر تود خونه 
 آمیزد گفتم:چرا انقدر مضرربین؟

ارمیا با همون اخم و خاررکی صرررداد همیاررگی  گفت:براد چی اومدد 
 ندد باال بیارد؟اینجا؟اینخار اومدد چه گ
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ر وان به ناانه د سکوتالب گزیدنانت ار همچین رفتار  د و نقیضی رو از 
صداد خواب آلود کودکی حرف تود  ستم چیزد بگم که با  شتمنخوا ارمیا دا

 دهنم ماسیدن
 مانننماننن-

شیرین تر به  شفته  سج و موهاد آ سته و ک صدانبا اون ژست خ سمت  اتم  برگ
رشرریدا  بچه د سررامان و روژان( و کارن بچه د ن ر می اومدنپس آوشرری که آ

آرتمن و پگاه( ازش حرف می زدن این بودنپسرررد که بی نهایت شررخیه ارمیا 
ستی که  اکی و پو امهاد م اکی و چ ص  انگار خودش بودنموهاد م بودا
نسررخت به ارمیا روشررن تر بودنبرام یالب بود از پدر و مادرد که هیا کدوم 

شخیه باباد ارمسفید نخودن همچین بچه اد  اتر  یا به دنیا بیادنالخته این بچه بی
با همون بی  تادن یا می اف یاد ارم چه آدم  هاد ب گاه تود چاررم یه ن با  بودنولی 

 تفاوتی تود کم  نگاه نحیف شدوشاید می شد که این بچه براد من باشهن
 با لخخند گفتم:آوش خان شمایی؟

 بخیرنبیانننبیا تو هالناومد نزدیکنر وان با لخخند گفت:یان مامان؟صخح 
 اومد نزدیک و با لحن متعجب کودکان  گفت:شما کی هستی؟

ستنالخته  اه و حداقج م ج باباش گند اخ ق نی شخیه مامان نهمانگار اخ ق  
پدرش فقط با سرراز ما نمی ر*ق*صررید وگرنه با سرراز ر رروان یون  کربی 

 میرفتنحاال گذشته ها گذشتهو
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سررتی اونو از زمین بلند کردنسرررم رو باال دسررت بردم تا ب*غ*ل  کنم که د
نده از تو رریح خواسررتن بود  ک که آ گاه   با اخم و ن یا  که ارم گرفتم 

 گفت:نگفتینننبراد چی اومدد؟
سرم رو پائین گرفتم و با ر وان نگاه کردمنبهم خیره شده بودناون دختر همیاه 

اخی  آروم حاال نگران یون بچه اش بود و اینو از صد فرسخی هم می شد ت
دادنچقدر بد بود که همه تو رو بد بخینننمن فقط میخواسررتم آوش رو ب*غ*ل 

 بگیرم و بب*و*سمممویودد که آرزوم بود بچه د خودم باشهن
 لب باز کردم و گفتم:من رویاد قخلی نیستمملرفا بدبین نخاشینو

صداد پوزخند ارمیا رو شنیدمنبا اخم گفت:گوشاد ما مخملیه؟بلند شو و برو 
 نبیرون

 ر وان شماتت بار گفت:ارمیان
سررکوتی خونه رو به دسررت گرفتنحتی آوش هم فهمید که نخاید چیزد بگه و 
اکنهنر وان رو به منابا لحن م یمی گفت:رویا خانمابه  سکوت خونه رو ب
ما ح  بده انقدر کصررخانی و مضررررب باشرریمنآخرین بارد که هم دیگه رو 

رو داشررتینحاال انت ار چی از ما  دیدیم تو قصررد یون من و ارمیا و حتی آوش
دارد؟اینکه خیلی ریلکس و خوشررحال خوش آمد بگیم؟ما یه زمانی شرراکی 

 پرونده د تو بودیمن
زل زدم تود چامهاد سخزش و پرسیدم:یعنی شما باور ندارین که هر کسی یه 

 روز کوض میاه؟
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ارمیا کنارش ناررسررت و آوش رو به آغوش ر رروان سررپرد:هر آدمی ولی نه یه 
ران صرفت که به زندگی کنارد هاش گند زدنچرور می خواد باورت کنم شری

 در حالیکه یاد زخم زدنت رود پهلوم هست؟و
 با انگاتهام ماغول بازد شدم و گفتم:آرهمح  با شماستن

شده روم تن می دادمنتاوان کارهاد من  شته  حاال دیگه به راحتی به القاب گذا
سنگین تر از این حرفا بودن از همنیجا هم می تونستم رنت تعجب ناسته تود 
ست  شناخت و می دون امهاد ارمیا رو بخینمنبه هر حال این مرد من رو می  چ

اسررف گفت:با چه که زیادد خودشرریفته و مغرورمنبه رود خودش نیاورد و با ت
 رویی اومدد؟

اشرراره د گاه و بیگاه ر رروان به ارمیا رو براد سررکوت می دیدم ولی ارمیا بی 
تویه به من زل زده بود و منت ر یواب بودنبه ر رروان ح  می دادمناز افسررار 

 گسیخته د ارمیا می ترسیدن
تاوان اشرتخاه من تو بوددنتویی که می خواسرتم سرر به تنت نخاشرهاتاوان من -

شررددنتاوان اصررلی اشررتخاهات تو زندان نخوده و نیسررتنتاوان اشررتخاهات تو 
 مرگهامربو

سررر بلند کردم تا بس کنهنباید حرفم رو می گفتم:من اینجام تا شررما من رو 
 بخخاینن

خنده د بلند ارمیا ال به الد حرفهاد من پیچیدنلخخندش یاد خودش رو به 
 پوزخند غلی ی داد و گفت:بخایدن؟ههو
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شد ص  می  بلند  ستاد و گفت:تو ا شدمنرو به روم ای و من هم به تخعیت بلند 
دونی بخارریدن چند بخ  داره؟می فهمی؟وننه رویا گندد که تو زدد یخران 

 ناپذیرهنهمه رو آزار داددمبا حرفات با کاراتوخود منوزخمی که زدد
سر   کلیه د چپم رو گرفتنباکث شردد ر روان زودتر از موکد و با هزار درد 

رو به دنیا بیاره و آوش تا دو ماه زیر دسررتگاه بودننمن رود تخت افتاده و  بچه
ر رروان تازه کمج کرده مجخور بود مدام مسررافت اتاق من و بچه اش رو طی 
کنهنمن هیاابقیه رو چی می گی؟تو یه کو ی هستی که هیا وقت تغییر نمی 

 کنیوچون فررتت خرابهناز بیخ ماکج داردو
ز دهن  بر می داشتنابروهام رو تود هم گره زدم ولی تا دیگه داشت گنده تر ا

خواسررتم چیزد بگم دسررتی رود صررورتم فرود اومد و خفه ام کردنرود مخج 
پرت شدمنهنوز متحیر بودم از سیلی که خورده بودمنر وان مضررب بلند شد 

 و بازود ارمیا رو گرفت و گفت:تو رو خدا بس کن ارمیان
ان بازوش رو بیرون کاید و انگات اشاره اش رو ولی ارمیا بدون تویه به ر و

 تهدیدوارانه یلوم گرفت و گفت:اینو  زدم بخاطر زیرهایی که ر وان کایدنو
بلندم کرد و یقه د لخاسم رو محکم تود دست  گرفت و با حرخ گفت:بخاطر 

 اشکهایی که ریختن
طر اداشتم خفه می شدمنیه سیلی محکم تر تود صورتم کوبید و ادامه داد:بخ

آوشی که ناق  به دنیا اومدمخرر هایی که از بیخ گوش  گذشتنشخهایی که 
 من و ر وان دم دستگاه سحر کردیمن
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هلم داد سمت کاناپه که ر وان ییغ کاید و ییغ  ال به الد بابا گفتن آوش 
گم شرردناز درد به خودم می پیچیدمنکمرم بخاطر برخورد به کاناپه درد گرفته 

 بودن
یا- ؟گندهایی که زدد یخران ناپذیرهنگم شررو از این خونه که نمی می بینی رو

 خوام بیاتر از این خونه ام با ویودت نجس شهن
حرخ بند بند ویودم رو گرفته بودنحرخ از اینکه آبرود خودم و خانواده ام 
رو تود محله ریخته بود و حاال یلود من قلدرم قلدرم می کرد و دم از خوبی 

پاکی و یخران می زدن به روش و  ند شررردمن رو  نت زدم و بل با درد کیفم رو چ
وایسررتادمنمحکم و یدد گفتم:اداد آدمهاد زیادد م لوم رو بازد نکننتو یه 
یورایی مجخورد من رو بخخاررینتویی که رفتی و آبرود من رو تود شررهرم 

 ریختیوریختن آبرو خیلی بدتر از زخم شدن پهلوئهو
قب ک هاش تود هم گره خورد و ر رروان ک به آغوش اخم ید و آوش رو  ارر

گرفتنبهم نزدیک تر شررد و با اخما کضررو الینفک صررورت ابهم نگاه کرد و 
 گفت:خبامی گفتی؟وننمن مجخورم تو رو بخخام؟نهیا ایخارد براد من 

در کار نیسررتنحاال سرراده و به زبون خوش بهت می گم نمی بخاررمتومگه 
 براد همین نیومده بودد؟

خواسرررت گفتینرود گندد که هنوز نمی دونم یواب  رو دادم:هر چی دلت 
 چه کاقختی داشته چام می بندم ولی کوتاه نمیامناونقدر میام تا بخخایمن

 دستهاش رو بهم گره زد و گفت:چرا برات مهمه؟اون رویا کهننن



 107 تاوان خنجر زدن شکستن غرور است و بس

پریدم وسط حرف  و مستاصج گفتم:ماکج توو همینهنتو هنوز همون رویا رو 
من سررراختی رو پاک کنی تا بتونی باورم  قخول داردوباید اون تصررویرد که از

کنینباورم کنی تا کم  پارریمونیم رو بفهمینباورم کنی تا بفهمی هر روز و هر 
 شب تو آتی  کذاب ویدان می سوزمنباورم کنی تا بتونی بخخایمن

 پوزخندد زد و سرش رو کمی کج کرد و گفت:بخایده شدنت خیال محضهن
شم رو می شمو می کنم تا کار به  بدون تردید گفتم:همه د ت  کنمنهمه د ت 

 سیلی سوم نرسهن
 براد آروم شدن دل من و ر وان فقط و فقط مرب تو تجویز میاهن-

شرمنده فع  نمی  سمت ر وان چرخوندم و دوباره به ارمیا رسیدم: نگاهم رو 
 تونم بمیرمنهزار تا کار نیمه تموم دارمن

شپزخونه به راه  سمت آ افتادنحاال من مونده بودم و ر وان آوش به ب*غ*ل به 
کاررقی که نمی دونسررتم باید به  لقب سرراب  رو بدم یا نه؟وننمی دونسررتم 
دوسررت  دارم یا نهنفقط دلم می خواسررت این زندگی آروم مال من باشرره نه 
هات  مان  به آر نه  مانامی دونی چرا  یا آر تادم"رو گاه اف یاد حرف پ ر رروانن

یاهات هم یاهات؟وننچون رو یاررره آمیخته به ک افت بوده و رسرریدد نه به رو
آرمان هات نابودد خوشررخختی دیگران بودهنننهمیارره تحمج نداشررتی دیگران 

شی ن شته با شن و تو ندا شته با ولی به یایی که ت ش کنی خودت  چیزد دا
یارد ت ش می کردد اون چیز رو از دیگران   به دسرررت ب همون چیز رو 

ا رو خیلی سخت تر می شد ت بگیردن"فکر نمی کنم دوست  داشته باشمنوگرنه
به روش وایسم و سیلی بخورمنبه هر حال سخت یا آسون تاوان کارهام بودن و 

 من محکوم بودم به این همه تاوان طاقت فرسان



wWw.Roman4u.iR  108 

 

آروم تر از قخج گفت:خوشحالم که ر وان وارد زندگیم شد و نذاشت کاشقت 
ن هم باررمندورو تر و کو رری تر از تو ویود نداره و کاشرر  یه کو رری شررد

 ب*ن*ا*ههانه؟
 تهمت بی یا هم ب*ن*ا*ههامی دونستی مرد با ایمان؟-
ستینرویاخانم فررت کوض - شون ب ام رو تهمت نهایادآورد حقایقی که چ

نارردنیه و نفوذناپذیرنفررت چیزد نیسررت که تحت تاثیر چیزد قرار بگیره و 
 کوض شهن

سرررشرررت همه د آدما پاکهناین خود آدمه که تحت شررعاع محیط کوض -
ست  سیاه و تیره ا شته ام زیادد  شمنمی دونما گذ اهننمن می خوام کوض  می

 ولی می خوام که از اول شروع کنمن
 کوض شدن یه کو ی؟ههو-
 ارمیا کم به من بگو کو یوچی کایدت میاه که به من بگی کو ی؟-

 بهم نزدیک شد و غرید:دارم اسمت رو صدا می زنمنمگه این نیست؟
سخت به من بد- اه ن سکه رو تو همی ستی اون رود  بین بوددمهیا وقت نخوا

بخینینمن هیماه له له می زدم تا تواخودموارویاد واقعی رو بخینینمن همیاه 
 خواستم برات بهترین باشمنمن از تمام تویه ها و محخت ها دور 

شدم و خودم رو به تو رسوندم ولی تو به بدترین نحو آزارم داددنقصدت همین 
 بودممگه نه؟

 ه رو بد اومددنتو بد وارد زندگیم شددناول را-
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اشرررک رود گونه ام سررر خورد که مردمک ارمیا رو یذب خودش کردنبا آه 
گفتم:چون خام بودمناحم  بودمن کاشقت بودم و می خواستم هر یور شده تو 
رو به دسررت بیارمنمی خواسررتم زندگی رویایی رو باهات داشررته باشررم ولی تو 

ستینیادته؟دو ماهی که ب ستاش؟حتی یه زنت هم نخوا ا ر وان رفته بودد رو
مدم برات مهم  قت هم میو گه دیر و نده ام؟وا یا ز به من نزدد بخینی مردم 
قت در  که تو هیا و یه دختر از مردش غیرت می خواداچیزد  یدونی  نخودنم
ا  و  سرتاپام غرور و ادکا بودابه خاطر ک سی که  شتینولی مناک مورد من ندا

اه اومدم و باهات ساختمننناینکه چرا کاشقت شدم ک قه د تود قج*ب*م کوت
کارت  تاوان  طر  خا ب من  چرا از  تو  که  ن ی لی ا مه و ه خ م برام  هم  نوز  ه
یایی ترین   ت*ج*ا*و*زش(متنفر بودد مخهم ترودو هفته باهام خوب بودد رو
روزهاد کمرم بودنمی بینیااینی که االن رو به روتهااینی که یه زمانی اکتراف 

شقتهادرو صله بود که فقط با قدم کرد کا غ نگفتنارمیاابین من و تو یه خونه فا
 تو پر می شدنولینننر وان اومد و درست رود اون خونه وایستادن

 یه تاد ابروش رو باال داد و گفت:چرا دارد اینا رو می گی؟
 تا بفهمی هر کی رو بازد دادماتو رو اص  بازد ندادمن-
 برام مهم نیستو-

نتی باید برات مهم باشررهنباید این رو بفهمی تا کینه اد دیگه  ررجه می زدم:لع
 رو که ازم به دل گرفتی رو دور بندازدوبفهم اینا رو ارمیانن

ستیژ گفت:خودت رو اذیت نکننن رم  ستهاش رو تود ییخ  فرو برد و با پر د
 کوض نمیاهو
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بند کیفم رو محکم تر گرفتم و نگاهم رو ازش گرفتمندیگه می خواسررتم برمناز 
 کنارش که می خواستم برم گفتم:هنوز هم همونیمُغد و یک دندهو

خواستم کفاهام رو بپوشم که صداش میخکوبم کردنچرا اینقدر نسخت به من 
 بدبین بودو؟

یایگاهت رو فراموش نکننمن به هر کسرری ایازه نمی دم در موردم ن ر بده -
شقم بودهندفعه دیگه پا ضا کا شه که از ق صا اگه یه دختر با صو ا ت رو اینجخ

 بزارد یفت پاتو قلم می کنمندوست ندارم نگاه پاک ر وان به نگاه 
 ک یف تو بخورهن

با خاررمی که درونم غلیان می کرد گفتم:اگه هنوزم همون رویا بودم کارد می 
 کردم که به غلط کردن بیوفتین

دست  رو اهرم دیوار کردنفاصله امون رو کم کردمیورد که نفسهاد داغ شده 
درون  به صررورتم می خوردنمن با خاررم و اون هم با خاررممتود  از خاررم

 چامهاد ماکی و براق همدیگه خیره شده بودیمن
 در حدد نیستی که منو تهدید کنیو-

پوزخند صرردادارد زدم و گفتم:دیدد کهااونقدر دل و یرات دارم که اومدم و 
 زخمیت کردمندر اینکه من هر

 کی نیستنکارد بخوام می تونم انجام بدم هیا ش 
ازم فاصررله گرفت و دسررت به سررینه گفت:سررر همینم شررده نمی بخاررمت تا 

 بفهمی همه چیز شدنی نیستن
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هام برق  بج پی  بینی بودنچاررم قا یت غیر  ها خداد منواین مرد بی ن واد 
 زد:حاال می بینیو

 خواهیم دیدنحاال هم زحمت رو کم کناخانم آرمانو-
اس حقارت نکرده بودمنکیفم رو چقدر تیکه می انداختنتا حاال اینقدر احسرر

رود شونه ام یا به یا کردم و با خداحاف ی کوتاه و کصخی خونه د سابقم رو 
ترررک کررردمنراسررررترریاچرررا ارمرریررا خررونرره رو کرروض نررکرررده بررود؟اگرره 

پاک کرده بود پس چرا completeکمپلت  (دکوراسرریون خونه رو از ویود من 
ف شده بود رود مو وع خونه رو کوض نکرده بود؟ فکرم رو که حسابی منحر

شتم که هرگز کوتاه نمیامنبا  ستم فقط اینو باور دا فوکوس کردمنهیچی نمی دون
 دیدن ارمیا شدیدًا روحیه د سرکام بیدار شده بودن

*** 
 رو از سر بگیرمنزنت آیفون«منو بخخ »واسه چهارمین بار اومده بودم تا بساط

اختمنچون سرد قخلی هم در رو فاردمنکسی در رو باز نکردن شونه اد باال اند
رو باز نکرده بودنندوبارهاسه بارهنننیهو دیدم در پارکینت باز شدن فکر کردن در 
رو بخندن نمیام؟در رو بخندن از پنجره میامنآقاد بهروزد بودمهمسرررایه اد که 
اواخر حضررور من تود خونه وارد واحد پائینی شرردننچقدر از زن  بدم می 

به ط ق  دادنیعنی مدنخو مده بودنارفتن  او که او ته نارررده بود  هنوز دو هف
ط ق گرفتننتا در رو باز شررده دیدم فرصررت رو غنیمت شررمردم و رفتم داخج 
پارکینتنیند تا نفس کمی  کارریدم تا هیجان درونم کم شررهنبهروزد هم که 
سور  سان ادننفس نفس زنان وارد آ صوال آدم حواس پرتی بود متویه ام ن چون ا

اتمنبه یایگاه سیزده و چهارده که یه زمانی متعل  به من و شدم ولی دوباره برگ
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ارمیا بود نگاه کردمنلندرکروزر من تود یلد قخج نوشررته بودم لند کروزاکه 
(ماررکی land cruiserاشررتخاههودرسررت  لندکروزر به معنی درنورده د زمینهن

شدم و  سور  سان سریاش بودمپس خونه بودن و در رو باز نکردنندوباره وارد آ
کمه د چهارده رو فاردم و به موزیک الیت پیانود آسانسور گوش دادمنسعی د

کردم ریلکسیان کنم تا به محض اینکه ارمیا رو دیدم دست و پام رو گم نکنم 
 و با توهینهاد گاه و بی گاه  کصخانی نامنتا درِ 

آسانسور باز شد صداد ییغ گوشم رو خراشیدندیوارهاد خونه کای  بود منتها 
 بود و صداد ییغ ممتد در باز 

ر وان همه یا روارود سرش گذاشته بودنبی پروا وارد واحد شدم و بی مکث 
ارمیا و ر رروان رو صرردا  زدمنبا پایی که از تردید کیم  مضررررب و آرام قدم بر 
اترک خودم و ارمیا رفتم که حدس می زدم االن  سمت اتاق م شتابه   می دا

به شکی یلو رفتم و در آستانه د در  اتاق ماترک خودش و ر وان باشهنبا دو
قرار گرفتمنبا دیدن و ررعیت هول به سررمت یلو رفتم و رود زانو کنار تخت 

 ناستم و رو به ر وانی که از درد می پیچید پرسیدم:چی شده؟
سمی  سمت ارمیا که با لخاس ر ایدنبه  اتر ییغ ک یوابم رو نداد و به یاش بی

 ردن  داشت پرسیدم:چاه؟باالد سرش ناسته بود و سعی در آروم ک
قت بیرون کردنم  که گفتم:االن و گه  یا اخمی کرد و خواسرررت چیزد ب ارم

 نیستندرست و حسابی یوابمو بدهن
صداش رو کمی باال برد تا ییغ  صحخت کردن با من  اید و براد  ک فه پوفی ک

 ر وان کمتر به گوش برسه:
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 نمی دونمنفقط ییغ میکاهن
فاصررله د کمی از نا امید نگاهم رو از ارمیا گر فتمنبه یلو خم شررردم و در 

 صورت  گفتم:چی شده ر وان؟
شی از ییغهاد ممتدش  شده از زور درد و خفگی گلود نا سته  امهاد ب با چ

 گفت:رویاننندلمن
پائین تنه اش رو نگاه کردمنآروم الد پتو رو کنار زدم و با دیدن روپوش خونی 

 همه چی دستگیرم شدن
 واه  لب زدم:برو بیروننبرگاتم سمت ارمیا و با خ

 اخمهاش اتوماتیک تود هم رفت و با حرخ گفت:چی می گی براد خودت؟
گاه با حرخ و ولوم باال  ییغ هاد ر وان رود اکصابم خط انداخت و ناخودآ

 گفتم:برو بیرونو
ید  به خودش می پیچ که  حالی  که ر رروان در  گه  خواسرررت چیزد ب

 گفت:ارمیانننبرونننپیِ  بچه امن
صخان ست  با ک ست ر وان که تود د ست را یت نگاه   رو از من گرفت و د

بود رو ب*و*سررید و با نگرانی نگاه  کردنبلند شررد و رفت نته دلم یه یورد 
سعی کردم ذهنم رو از ارمیا  شدنباالخره منم یه زمانی خیلی دوست  داشتمن

شما ره  ایدم و با هول  سریع گوشیم رو بیرون ک و محخت  به ر وان دور کنمن
خانم ناصرد که تود بیمارستانی کار می کرد که من هم توش ماغول بودم  د

 رو گرفتمنبعد از سه بوق برداشتن
 الو؟-
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سریع و با هول گفتم:س م خانم ناصردنآرمانماتود بیمارستاِنننندندونپزشک 
 بودمن

 با خوشحالی گفت:به بهنننرویاخانمنچه خخر؟خوبی کزیزم؟
شتاب زده  صرد یکی هول و  ست  غرض از مزاحمتاخانم نا سینرا گفتم:مر

 از دوستانننن
پتو رو کنار کارریدم و ادامه دادم:خونریزد دارن که به ن رم شررخیه خونریزد 

 معمولی میادنچیکارش کنم؟و
 درد داره؟-
 بلهمزیادن-
 احتمال  هست کیست باشه و شایدنننحامله اس؟-

 متعجب به ر وان گفتم:حامله اد؟؟
 گفت:آرهنبا زور 

 ابروهام باال پریدنتود گوشی گفتم:آره خانم دکترن
 خب پس سریع برسونیدش بیمارستاننممکنه بچه رو از دست بدهن-
 باشهن شما کجائید؟-
 همون بمیارستانن-

گوشی رو قرع کردمنبا اینکه شدید چندشم می شد ولی ر وان رو نصفه بلند 
وار رو با دامن کوض کردم و از تود کارروش یه شررلوار بیرون کارریدمنشررل

کردمنانقدر حال  بد بود که فکر کنم هیچی نفهمیدنیه مانتو تن  کردم و از 
 همونجا داد زدم:ارمیان
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خرش  ب یع  تم:سرررر ف گ ه   ب یا وارد شررردن م باز شرررد و ار یع در  سرررر
 بیمارستاِننننهمونجایی که کار می کردمن

 سرش رو تکون داد و گفت:چ  شده؟
 برون-

 فت:آوش؟سریع رفت ولی برگات و گ
 مراقخامن-

 یهو تهدیدوارانه و با کصخانیت گفت:یه مو از سرش کم شه پدرتو در میارمن
یاد سررراب   رفتنارمیا ول کن مایرا نخودنبه چه  زبونی می فهمید من اون رو
نیسررتم؟ونالخته شررراید االن موقعیت خوبی بود تا به من و تغییرم اکتماد کنه و 

نهننگاهی به مانتود خونی و دستهاد خونیم دیگه بیاتر از این من رو تحقیر نک
شتنی رو به  ست دا سر دو شدننگاهی به پ سرد وارد اتاق  شدم که پ کردمنبلند 

 روم کردم و گفتم:چیه گلم؟
 نگاهم کرد و گفت:مامان چی شد؟

 هیچیوباباننن-
 فکرد کردم و گفتم:مامان رو برد شهربازدن

ر رو تود هم گره زد:پس خودم به حرف خودم خنده ام گرفت اما ابروهاد پسرر
 چرا من رو نخردن؟

 بلند شدم و گفتم:من و تو رو بعدًا بابا ارمیا میاد می برهن
سر ارمیا بودنبی  خوبه م ج ترنم که تا دید مامان  رو بردن نزد زیر گریهنواقعا پ

 خیال و بی تفاوت و محکمو
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شال ایدم و  صورتم زدمنمانتوم رو بیرون ک ستم و آبی به  ش ستهام رو  رو هم  مد
ات تود حموم انداختمنرفتم تود اتاق و روتختی و  شون رو تود ت ضاندو تا ای
ملحفه د خونی رو هم برداشتم و دوتاشون رو تود تات انداختمنآوش یلود 

 حموم وایستاد و پرسید:اسمت چیه؟
دوش رواسررمت تاررت گرفتم و آب روش ریختمنخوب که خیس شررد یواب  

 دادم:اسمم رویاستن
ستم  شلوارم رو باال آب رو ب شویی رو توش خالی کردمنپاچه د  و پودر رخت 

 زدم و با پا رفتم تود تاتن
 آوش با چامهاد گرد شده به تات قرمز شده نگاه کرد و گفت:این چیه؟

 خواستم م   بچه رو نترسونم واسه همین گفتم:شربت آلخالوئهو
ص شم خودم خنده ام گرفت و روم رو چرخوندم تا خنده ام رو نخینهن داش به گو

 رسید:شربته؟منم میخامن
یه  ته  ماننبرگارررتم سرررمت  و گفتم:آوش این شررررب تاد جب گیرد اف ک

 یوریهنننامممنواسه دندون بدهنو
 مصرانه پاش رو رود زمین کوبید و گفت:به بابا نمی گمن

 آب تات رو خالی کردم که گفت:چرا خالی  کردد؟
ی دد پامو کردم توش؟خوردنبراد اینکه نمیاه از این شربته بخوردنمگه ندی-

 نیستو
 با شک پرسید:آب خونه؟
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خاک تو سرت رویاننناین بچه خودش فهمیدنپاهام رو شستم و لخاسها رو تود 
 لخاساوئی انداختم و سوال آوش رو بی یواب گذاشتمن

 من گرسنمهن-
 سرد تکون دادم و گفتم:باشهناالن یه چیزد می دم بخوردن

ودنچاد دم کردم و ذره ذره لقمه گرفتم و به  نگاهی به ساکت کردمنده صخح ب
دادمنرود مخج ناستم و به ککس ر وان و ارمیا و آوش نگاه کردمنسعی کردم 

گه که می یان»اون صررردایی رو  به هم م فه کنمن آوش تلویزیون رو «چه  رو خ
روشن کرد و بی تویه به من ناست و ماغول فیلم دیدن شدنوارد اتاقی شدم 

بود و بعد ر رروان و حاال شررده بود اتاق آوشندکوراسرریون که قخ  ارمیا توش 
کام  تغییر کرده بود و حاال از اون اتاق ساده یه اتاق شلوغ کودکانه به یا مونده 
ستادمنبراد خودم و آوش ناهار  ضمون دیر میام براد رزیتا فر بودنیه پیامک با م

که در کمال سرراده اد درسررت کردمنبه شررماره اد که از ارمیا داشررتم زنت زدم 
تعجب یواب داد و گفت که فع  نمیان و حال ر رروان خوبهنبخاطر بچه اش 

 به  تخریک گفتم که یوابم رو نداد و تلفن رو قرع کردن
*** 

خسته و خوابالود به کسی که اول صخحی زنت می زد دو تا فح  اساسی دادم 
بودننسرد و در رو باز کردمنارمیا و ر وان رو دیدمنمتعجب به من خیره شده 

 براشون تکون دادم و بعد رود کاناپه د محخوبم دراز کایدم و خوابیدمن
*** 

سه  شدم براد چند لح ه گیج و منت بودمنحس کردم رویاد  صخح که بیدار 
شیرونی هاش  صداد آوش و  شدمنبا  ام که تود خونه د خودم بیدار  سال پی
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امًا باز کردمنتود فهمیدم زهی خیال باطجونخمیازه اد کایدم و چامهام رو تم
یام نیم خیز شرردم که با دیدن ارمیا در معرض ییغ کارریدن قرار گرفتمنپتو رو 
ایدم که ارمیا خنده اش گرفتناون  ایدم و هین ک سرم ک رود تاآ دکلته ام  و 
ایدم و پتو رو م ج دو لخه د  سرم رو از الد پتو بیرون ک اینجا چیکار می کرد؟ن

 د خندون آوش و ارمیا نگاه کردمنچادر تود دستم گرفتمنبه صورتها
 صخح بخیر خانم نامحرمن-

باش خندیدنحرصرری  با به خنده د  به تخع آوش هم  و بعد خودش خندید و 
شدمنآره دیگهامنی که سه سال یلود ارمیا با مستهجج ترین لخاسها ظاهر می 

 شدم حجاب گرفتنم دیگه چی بود؟وناخمهام رو تود هم کایدم و گفتم:
 کی اومدد؟-
 تاد ابروش رو باال داد و گفت:خودت در رو باز کرددن یه
 من؟و-

ست؟هر چی  دهنم باز مونده بود؟من کی در رو باز کرده بودم که خودم یادم نی
به مخ معیوبم فاار آوردم چیزد دست گیرم ناد و اینو ارمیا هم فهمیدنر وان 

 از تود چارچوب اتاق بیرون اومد و گفت:س من
 رفت و گفت:واسه چی بلند شدد دختر؟ارمیا سریع به سمت  

 ر وان لب گزید و گفت:بلند نام؟
شرمنده به زحمت  سمت من اومد و گفت: ستهاد ارمیا رو کنار زد و به  بعد د

 افتاددن
 نه باباننخواه  می کنمنصخحانه خوردین؟-
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 یواب داد:نه فع ناومدم تا صخحانه درست کنمن
 سریع گفتم:نه تو بایننمن درست می کنمن

سرم  ستنحاال من چه خاکی تو  ا بعد از تعارف تیکه پاره کردن قخول کرد و ن
کنم؟ونه روم میاه با این تاآ بلند شم هم خیلی  ایع است که با همین پتود 

 کلفت بلند شمنراست  یلود ر وان روم نمی شد اینجورد برمن
شپزخونه و  شدم تود آ اغول  شدم و م صه بلند  حس می کردم بدش میادنخ 

کردم به همه چیز بی تفاوت باشررمناز اونجایی که یاد همه چیزا تغییر سررعی 
که چی  یاد سرروال داشرررت  چاد رو دم کردمنبرام  مک  بدون ک نکرده بود 
شررده؟ودکتر چی به ر رروان گفتهو؟براد یه لح ه یاد قدیما افتادمنزمانی که من 
خانم خونه بودم و ر رروان حکم مهمون ناخونده رو داشررت و االن درسررت 

سرد تکون دادم تا از همو شده د من و ر وان بودن ن موقعیت با یاد کوض 
شپزخونه  شمنمیز رو چیدم که همزمان ر وان وارد آ شر افکار مزاحم خ خ 

 شدنلخخندد زدم و گفتم:خوبی؟
 لخخندم رو یواب داد و گفت:بخخایدننناساسًا تود زحمت افتاددن

 نه بابانناین چه حرفیه؟وراستی دکتر چی گفت؟-
د صررندلی ناررسررت و گفت:هیچیننکج مراحج رو که بی هوش بودمنبچه رو

سنگین انجام  شم و کمتر کارهاد  اتر مراقب با حال  خوبهنفقط گفت باید بی
 بدمنهمون حرفهاد همیاگیو

 سفید چاد ریختم و گفتم:بچه چند ماهاه؟و-تود فنجونهاد ماکی
 یه چیزد حدود دو ماهاهن-
 نفهمیدن دختره یا پسر؟-
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 تن سالمه همیننفقط گف-
 خودمم ناستم و گفتم:خودت دوست دارد چی باشه؟و

بی فکر گفت:فرق نمیکنهندختر باشرره اسررم  رو میزارم الی و اگه پسررر باشرره 
 حتما اسماو میزارم رهاوشن

سعی کردم سوالی رو که خیلی ذهنم رو درگیر کرده بود رو بپرسم:اسم آوش رو 
 کی انتخاب کرد؟

 وشید و گفت:منویه قلب از فنجون  چاد ن
فکر میکردم انتخاب ارمیا باشهنسرد تکون دادم و سعی کردم حرفی براد قیافه 

 د متعجخم بزنم تا ر وان رو
ست این یکی رو هم تو انتخاب  صافی نی شک نندازهنبراد همین گفتم:بی ان به 

 کنی؟
 خندید و سرش رو تکون داد:نهو

قسررم می خورم اگه نگاهی به چاررمهاش که هنوز رنت نگرانی داشررت کردمن
یه لح ه پیاررم  به هوش بود هیا وقت نمی ذاشرررت آوش حتی براد  دیروز 
بمونهندسررت  رو گرفتم و گفتم:بخین ر رروانممن براد کارهایی که در گذشررته 
ست دادن  سم براد از د انجام دادماتو رو تود خونه اذیت کردم توییهی یز تر

اک تی تود زندگیمون د شتمنمن و ارمیا م سرم ندا سال هم شتیم و بعد از یه  ا
تازه تونسته بودیم باهم کنار بیام که حضور تو همه چیز رو بهم ریختنالخته من 
شاید اگه تو هم بودد  صر نمی دونمنبه هر حال تقدیر اینجورد بودهن تو رو مق
به منی که هنوز رابره د کاطفی خوبی با همسرم نداشتم هم ح  می داددندر 
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قارت مام ح حال من براد ت که هر  هایی  یددازخم زبون که کاررر هایی 
عا  عذرت می خوامنمن واق مه ازت م مه و ه که خورداه هایی  یدداکتک شررن
شم و تود این موقعیتنموقعیتی  سفمنمن هیا وقت فکر نمی کردم اینجا با متا
که همسر سابقم همسر فرد دیگه اد شدهن اینا مهم نیستنمهم اینه که تو بتونی 

اینباور کن خودم هم خ سفمنر وانانمی خوام ایخارت من رو بخخ یلی متا
 کنم به بخایدنمافقط می خوام بخخایمنمیتونی؟

مستاصج نگاهم می کردندستهاش رو بیاتر فاردم و گفتم:این فکر رو که من 
سال پی  تا همین االن دارم  سه  تاوان ندادم رو از ذهنت دور کنن بخدا من از 

م بخایده شدنمن ولی همه تحقیر تاوان میدمناز زندان که برگاتم در به در دنخال
می کنن و میگن تو یه آدمی که کوض نمیاررینکلی تحقیر شرردمنمعذرت می 
خوامنمن خودم اشررتخاه کردم  و دارم تاواناررو می دماتو دیگه بد نخاش و من رو  
نابودم می کنیو فکر نمی کنم قلب  یدنم فقط بیاررتر  با نخخارر بخخ نبخدا 

 می خواد؟اگه میخواد بگو ر وانوو مهربون تو اینو بخوادمنابودیم رو
 

یلود پاهاش رود زمین ناررسررتم که متعجب و حیرتزده نگاهم کرد و لب 
 زد:روننرویا خننخانمن

شدمننناز  سته  ستهاش رو ول نکردمنهمونجورد گفتم:ر وان بخدا دیگه خ د
یک  ها هم کوچ قدر یلود احم  ترین آدم مه تحقیرم می کنن و ان که ه این

بعدها پامو کج بزارم میگن این همونه که ف ننیه یایی شررردمنتازه هر یایی 
ستم برنمیادنچون به هیا  ایمونم ولی کارد هم از د ست پ ستادم که م ج  وای
ویه نمیتونم برگردم به گذشررته و چیزد رو تغییر بدمنتازه االن دارم میفهممماز 
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همون بچگی هم کله ام باد داشرررتنفکر میکردم کقج کلم و هر کارد بخوام 
باختم می مه چیزمو  به خودم ه خات خودم  بدمنواسررره د اث جام  تونم ان

ر واننخیلی ها گفتن بخایدیم ولی هیا وقت فراموش نمیکنن و من براشون 
تا  به راه انداختم  بازد اد رو  یاد خوبی نمیاررمنباختم بخدانننتازه  دیگه رو
یایگزین بازد ک یف گذشررته ام باررهنفقط میخوام منو بخخاررینمیدونم کار 

ای کم امنتازه تو هم بخخ ایم تا آخر کمر مدیونت می ستنبخدا اگه بخخ ی نی
ارمیا نمی بخارره و تا آخرش من رو تحقیر می کنهنن تو که خودت ارمیا رو می 
صیرد هم ندارهمهیج  اهنتق شده من رو نمی بخ سر لج هم  سیاحتی از  شنا

ا من کس من  رو باور ندارهنهمه میگن تو دارد ما رو  بازد می دد ولی بخد
فقط می خوام گذشررته ها رو یخران کنمنهر کارد هم بگی می کنم فقط چون 

 می خوام بخایده شم و خ خومی بخای؟و
ستن غرورم و درد ویودم ه   شک سعت  شتم و به و سرم رو رود زانوهاش گذا
زدمنبه خاطر حقارتی که داشررتم با بند بند ویودم حسرر  می کردمنبه خاطر 

 ی که شده بود همه چیزووهمه چی ناراحت بودمنتاوان
دست  رو از زیر دستم کاید و رود موهام کایدنمحخت  خواهرانه بودننو من 
به شررردت درگیر بودمندرگیر بی  ختومن  تاج این نوع مح ید مح هم شرررد
محختیودرسررت م ج آدمی که تود آب غرق شررده و اکسرریژن حکم یه زندگی 

سعی کردم از  ستم و  امهام رو ب ذره ذره د این محخت دوباره رو براش دارهنچ
به گریه هام رنت مرهم بزنمنگریه هایی که این روزها خورد  اسررتفاده کنم و 

 شدن غرورم رو کزا گرفته بودن
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آدم گاهی اوقات یه قدم رو که اشتخاه بر می داره دیگه تا آخرش اشتخاه میرهناین -
شدنهمه د ز شتخاهاکِج زندگیم خراب  شتن یه قدم ا ستان منه که با بردا دگیم ندا

شررد تاوان پس دادنونتاوان همون یه قدم که اون روزها اصرر  به چاررمم نمی 
ستنحاال دیگران حکم  سِت من نی اومدنحاال اینجام و دیگه گردوندن تقدیر د

 می کنن و من ایرا می کنمندیگه من اون رویاد ساب  نیستممبخدا که نیستمن
 چرا بخایده شدن تا این حد برات مهمه؟و-

شی ا شده صداد نا ز ارمیا هیا تغییرد تود مو عم ایجاد نکردنگفتم:چون 
سیاهی  شه حا رم همین حاال بمیرمنمهمه چون دیگه از  هدف زندگیمناگه نخا
ما  یه د آد یه آدم معمولی میون بق ته شررردمننمی خوام منم  هاد اطرافم خسرر

 باشمناز تفاوت متنفرمنننننننن
 پس دیگه اون رویاد مغرور ساب  نیستیمهستی؟-

ه  خفه  شده ام رو ساکت کردم و با نفسی آه وارانه گفتم:چیزد از غرورم  ه 
 نموندهن

سته  شک ست آوش  سکوتی که به د انج می کردن صابم رو مت سکوت خونه اک
شررد و  صررداد تکرارد تام و یرد تود خونه اولتیاتوم دادنخسررته سرررم رو 

شکهام رو پاک کردم و نگاه هاد خالی ارمیا و نگران ر شتمنا  وان رو بی بردا
ستنمانتوم رو از  شتمندیگه حتی تاآ ل*خ*ت تنم هم برام مهم نی یواب گذا
چوب رختی برداشررتم و موهاد ژولیده ام رو با ک  مود رود کسررلیاشررج 
بستمنشالم رو کج ررود سرم بستم و سعی کردم به آواد دلم که نداد ناامیدد 

و با  ستی تکون دادممیده بی تویه باشمنبراد آوش در حال تماشاد تلویزیون د
ضور بی معنام خاتمه دادمنیون تود تنم نخودمبه طور  شتن کیفم به این ح بردا



wWw.Roman4u.iR  124 

 

کاملی امیِد بخارریده شرردناشرریره د یونم رو مکیده بودننمی تونسررتم سررر پا 
بیاستم براد همین ناستم و به سختی بوتهاد چرمم رو پوشیدم و اشک سمج 

ی در رو بستم و از خونه اد که چکیده از چامم رو پاک کردمنبدون خداحاف 
هیا وقت براد من نخود بیرون رفتمندکمه د آسررانسررور رو زدمندر باز شررد و با 
ورودم در بسررته شررردنحاال که خودم بودم و خودمابی هیا رودربایسررتی به 

 اشکهام ایازه چکیدن دادمنخیلی  عیف شده بودمنننن
تلفنی ام رو با آزیتا سرراکت از دوازده نیمه شررب گذشررته بودنهمین االن تماس 

قرع کردمنبی چاره بیاررتر از قخج شررکسررته شررده بودنبرخ ف دیگران که با 
ادن من که  سته می شک اتر  اتر با مو وع کنار میاناآزیتا بی شت زمان بی گذ

 خودم خسته تر از اون بودمنو
شده  شی گم  سمت گو ایدمنیعنی کی بود؟ونبه  صداد پیامک از فکر بیرون ک

خ هام گاررتم ولی چیزد دسرررت گیرم الد انخوهی از ل ها و خرت و پرت اسرر
 نادنمجخورد تلفنی که تود دستم بود رو برداشتم و شماره د خودم رو 

یداش  مال ک فگی پ نت زنگ  شررردم ولی در ک گرفتمنمنت ر صرررداد آه
هارنفره د تود  هارخورد چ نا یت رود میز  ها تا در ن قدر گاررتم  نکردمنان

پترن رو زدم و در  حالیکه ابروهام از فرط آشپزخونهازیر سخد نون پیداش کردمن
سم ضب(خیره Mr.Mirghazabتعجب به پیاونیم چسخیده بود به ا  مستر  میرغ

باز کردم یام رو  یا بودن شررتاب زده  پ فردا -مهمونی پگاه»شررردمنخط دوم ارم
پیام رو چند باره خوندمناون ازم خواسررته بود بیامنشررک «ننننسرراکت هاررت

شتمنمهمونی چند وقت پ شد و حاال فردا دورهمی بود که چند ندا سج  ی  کن
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سرراکت پی  به  دکوت شررده بودم ولی باز هم من یواب رد داده بودمنولی 
 حاال به  دکوت شده بودمااز طرف ارمیانلخخندد زدم و تایپ کردم

 بخایدیم؟-
شد و من  سید و با دیدن  لخخندم تخدیج به خنده اد قاه قاه  ستم ر پیامک به د

 قهقهه زدم اونم بخاطر درستی حدسی که در موردش زده بودمن بعد از سه سال
 پیامک خالی بودنو

*** 
اتهام  سترس نوک انگ شدت ا ایدمناز  سمیم ک سختا ر ستی به کت و دامن ن د
یا بودم؟ونفسرری  یدن ک به د ذوق ذوق می کردنیعنی امارررب من محکوم 

ستم و یقه اش رو مرتب کردمنبه نام خدای ایدمندکمه د مانتوم رو ب فتم و ی گک
به سمت وی د شیک رو به روم قدم برداشتمنصد بار به خودم گفتم دختره د 
باک س می  یک و  خب شرر پارک کردد؟ نت رو تود کوچه  ماشرری گیج چرا 
پارکینت کردمنَووواین همه ماشررین خاریی  به  آوردی  داخجننگاه ایمالی 

سرد تکو شینم رو نیوردمابین اینا زیادد  ایع بودوون شد ما م و ن دادرووخوب 
از فکر افکار مزاحم بیرون اومدمنآب دهنم رو قورت دادمناین وی  زیادد آشنا 
که آرتمن حوالی پنج  یه  مد این همون وی ی یادم او یه کم فکر کردن  با  بود و 
که آرتمن  یدم  مان فهم جا دکوت کرد و من اون ز به اون سرررال پی  من رو 

یورایی تارا زن کمود  برادرزاده د سرراالرخاناهمسررر یدید تاراسررتنپس یه
آرتمن می شررردمدرسرررت همون زنی که آرتمن معتقد بود به طمع پول به کقد 
ستی چه  شدهو؟نرا ش   ست که تارا کا کموش دراومدهنولی اون از کجا می دون
خخر از تارا؟خوبه؟سرد تکون دادم و به سمت ورودد پا تند کردمندر باز شد و 
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ند تر ناررون  که بل خاس شرررب ماررکی  با ل گاه  یا  پ قاب در  می داد تود 
سختا  شونه اش رها کرده بودنبا آرای  ن شرابی  رو آزادانه رود  گرفتنموهاد 
زنانه و ملیح ازیخایی بیاررترد رو نصرریب خودش کرده بودنلخخندد زدم و 

 گفتم:س م خوشگج شهر قصه هان
 خندید و گفت:بیا تو ست تو رود شدهاالزم به پاچه خوارد نیستو

 گفتم:هنوزم خردمالی  محخت نیستی بخدان اخم تصنعی کردم و
دستم رو کاید و روب*و*سی کردنوارد خونه شدمنکمی یلوتر رفتم و در انتها 
که بی شرررک هماررون رو می  یدم  هایی د نارریمن رو پر شرررده از مهمون
شناختمنآرتمناسهیجاالهاماگ رهامحسناآناهیتااارمیااروژاناسامانار وانا 

ن بردیا خواستن تود هم گره بخورن که به زحمت سیماابردیاننن اخمهام از دید
سته بود که  ا ایدمنکلیر ا کنار یه دختر یوون ن سی ک شون رو گرفتمننف یلو
شون  ضیا س می کردم که از بع سته بودن شخیه چهره د منفور آندره آرا سی  سا ا
ستم بخینم  س م ر وان و ارمیا مهم  بودنمی خوا اتر از همه  شنیدمنبی یواب 

یا نه؟ونکه یواب هم گرفتمننفسی کایدم و به سمتاون رفتم  هنوز سرسنگینن
و در کنار ر رروان که یاد خالی بود ناررسررتمنپگاه مجلس رو تود دسررت 

 گرفت:دست گج همتون درد نکنه که تاریف آوردینن
مجلس نسررختا رود دور افتادننفسرری کارریدم و مانتوم روارود دسررته د مخج 

 دایی میخکوبم کردنانداختمنهنوز کام  برنگاته بودم که ص
امیر دیوونهابخدا مخت معیوبهویدد یدد صررد تومن مفت گذاشررتی کف -

 دست ؟خاک تو سرت کننو
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سررریع برگاررتم که آندره ادامه د حرف  رو نگرفتنبا حرخ رو به من نگاه 
کردننگاهم رو به سمت یناب رستم پور یوان چرخوندم که متعجب منو نگاه 

بخاطر آبروریزد اد که تود همدان به راه  می کنهنبراد یه لح ه دلم خواسررت
ست کنم اما هنوز این فکر کام  از ذهنم خرور  سر به نی شون رو  انداختن دوتا

 نکرده بود که آندره با چامهاد به خون ناسته یلوم اومد و گفت:تو؟
سریع یلود آندره  سامان  ایدم که آرتمن و  از دیدن قیافه اش ییغ خفه اد ک

گرفتن و ارمیا رو به رود من ایستاد و رو به آندره گفت:چه د افسار گسیخته رو 
 مرگته؟

 آندره نفس زنان گفت:باید ح  این دختره دننننرو کف دست  بزارمن
از شررنیدن توهین  خونم به یوش اومدنسررریع ارمیا رو کنار زدم و به سررمت  

 رفتم و حرصی گفتم:یرات دارد 
 ا شخصا آدمت کنمنیه بار دیگه اون زرد که زدد رو تکرار کن ت

سمنچون  سمی به هیا ویه نمی تر اید:از خراب کردنت به هر ا آندره نعره ک
 به ن رم هماون بهت میادن

سعی کردم بازوم رو که حصار دستهاد ارمیا بیرون بکامنبا تق  گفتم:ترس  
 رو ذره ذره حس می کنین

 گفت:آقادتا خواستم حصار دستها رو باز کنم محسن یلو اومد و رو به آندره 
 آراسته لرفا آروم باشیدنشما االن دارید مرتکب یرم میایدن

 آندره به سمت  برگات و گفت:به چه یرمی؟یرِم صدا زدن یهننن؟
 بس کن آندرهن-
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متعجب به سمت صدا برگاتمناین رستم پور یوان بود که در صدد دفاع از من 
 براومده بود؟با اخم رو به آندره گفت:تموم  کنن

ب  رو بدون مکث داد:نهاتو بسررره امیروچرا هنوز هم ازش دفاع می آندره یوا
کنی؟اون به زندگی تو گند زدهننن همه چیزت رو گرفت بعد تو ازش دفاع می 

 کنی؟وناحم  نخاشو
من گند زده بودم؟به چِی زندگی امیررایا رستم پور؟من ِکی همه د زندگی  رو 

پور و حیرت از  گرفتم؟من؟هنوز درگیر حس خوشررحالی از حمایت رسررتم
حرفهاد نامفهوم آندره بودم که حرف امیررایا درست کین سرج آب سرد رود 

 تن خسته ام بودن
 الزم نیست دهن به دهن هر کسی باینبعضیا رو الزمه نادیده بگیردن-

بازود آندره رو گرفت و بعد رو به آرتمن با اخم گفت:بهتره سرررد بعد مهمون 
 ویژه رو معرفی کنین

 ناسته کنار کلیر ا بلند شد و گفت:رایاندختره 
 آندره با صورت سرخ و فک منقخض شده گفت:بلند شو آتنان

 آتنا نارا ی گفت:ولینن
 کلیر ا بلند شد و گفت:خودم می رسونم  آندرهن

 آندره بلند گفت:با تو بودم آتنان
آتنا هم مانتوش رو به تن زد و با ب*و*سرریدن گونه د کلی ر ررا و بعدش پگاه 

 راه رستم پور یوان و آندره از هم
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خونه رفتنمن مونده بودم و غرورد که باز شررکسررته شرررده بود اونم یلود 
همهنبعد از اون سرریما و بردیا و سررهیج و الهام هم رفتن و اینخار من اسرراسرری 
شده د  ست حلقه  شد نمک زخممند سهیج  شدمموقتی پوزخند بردیا و  خورد 

ردمنچقدر احمقانه به حمایت دور بازوم شررج شررد که رود زمین سررقوط ک
شدمنو  شدم و چه احمقانه تر یلود آندره تحقیر  امیررایا رستم پور خوشحال 
چقدر احمقانه تر ذره ذره مزه د حقارت رو یلود هر کس و ناکسرری داشررتم 

 می چایدمن
 ارمیا یلوم ناست و دستی به بازوم کاید و گفت:رویاننن

رو  بیاتر کردنبراد همین بازوم تنم سریع ُگر گرفتنقج*ب*م شروع به کوب 
 از دست  خارج کردم تا یهو وا ندمن

 رویاننن-
ش  محدود  صار آغو ست کزیزم پناه بردم و ناراحتی ام رو در ح به آغوش دو

 کردمنخیلی ترحم برانگیز شده بودم؟ونانقدر که دل همه برام بسوزه؟
 هنروژان دستی رود شونه ام گذاشت و گفت:به قول خودت تاوان کارت

 آناهیتا ادامه داد:قود باشن
و کسرری نفهمید قود بودن چقدر سررختهنبه کمک همدیگه مهمونی رو از فاز 
شکهام پایان دادمنلخخند  ایدن و با لخخندهاد اونا من هم به ا ک فگی بیرون ک
سعی  ستم پاد چی بزارم ولی به فال نیک گرفتم و  ارمیا و ر وان رو نمی دون

چی می تونسررت خوب باشرره به شرررط اینکه  کردم فکر کنم بخارریدنمنهمه
تحقیرهایی که کارریدم رو از یاد بخرمنفکرم رو سررامان دادم و همراه بقیه از این 

 مهمونی که براد من رنت و بود محخت داشت لذت بخرمن
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*** 
 بفرمائید خانمن-
 من باید با آقاد رستم پور صحخت کنمنخواه  می کنم خانمن-

م انداخت و گفت:خب آقاد رسررتم پور می گن خانم منارری نگاه ک فه اد به
 چنین شخصی رو نمی شناسنن من چیکار می تونم بکنم آخه؟

سررریع در یک لح ه بدون فکر به سررمت در ریاسررت هجوم بردم و در رو باز 
کردمنامیررایا ناررسررته بودن همونجور که سرررش تود برگه هاد رو به روش بود 

 گفت:چیزد شده خانم کریمی؟
 س من-

و بلند نکردنبه یاش خانم کریمی هول و شتابزده وارد شد و گفت:آقاد سرش ر
 رستم پورننن

پرید وسررط حرف  و همونرور ریلکس گفت:خانم کریمی می تونید تلفن رو 
 بردارید و با حراست تماس بگیریدن درسته؟

 بخخایدناالن پیگیر میامن-
 سریع گفتم:امیررایا گوش بده باید باهات حرف بزنمن

 فتم و گفتم:امیررایانننبا توامنیلوتر ر
بده  نار زدم و گفتم:امیراتو رو قرآن گوش  ها رو ک نده  یلوش رفتم و پرو

 بهمنامیر یون مامانت گوش بدهنن
دسررت  متوقف شرردندرسررت دسررت  رود خودکار متوقف شرردننگاهم رو از 

 دستهاد سفیدش به صورت  سوق دادم و گفتم:تو رو خدا امیررایان
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خخر از حضررور نگهخانها دادنبه طرفاررون برگاررتم که  صررداد پاد چند نفر
 یکیاون که کصخانی تر به ن ر می رسید گفت:خانم لرفا بیرونن

بی تویه به  برگاتم تا چیزد بگم که دست  دور بازوم حلقه شد و با خام 
 گفت:برید بیرون با زبون خوشن

 ییغ کایدم و گفتم:امیررایانننامیرن
 خهاش رو دیدمنبه امیر گفتنم پوزخند می زد؟سریع پوزخند نق  بسته رود ل

دیگه دسررت از تق  برداشررتم و فقط لگدد به پاد نگهخان زدم و بعد خودم به 
سررمت درب خرویی به راه افتادمن تا یون داشررتم به امیررایا و خودم فح  

 زیرلخی دادمنبه خودم بخاطر حماقتم و به امیررایا بخاطر تمسخرشن
 ناقصمنولعنت به من و این بخت 

ستم رود  ا شرکت بود رفتم و ن سمت پارکی که رو به رود  سته و کوفته به  خ
نیمکتنباز با یاد ماشینم آه از نهادم بلند شد و به سمت ک نترد به راه افتادمنو 
سرگرد آرش  سمت همون ک نترد رفتم که  ست تقدیر بود یا خودم به  حاال د

که داشت با بی سیم حرف می  کرفانی ماغول به کار بودنتا وارد شدم دیدم 
زدنتا بی سیم رو قرع کرد رو به چند نفر اشاره داد و همگی به سمت ماشینهاد 
پارک شده رفتننصداش زدم که برگات سمتم ولی بعد روشو برگردوند و سوار 
سربازد رفتم که تود  سمت  شدمنابروهام باال رفتنبدرکی گفتم و به  شین  ما

مات و توییهات الزم رو تو رریح داد و بعد به ورودد ایسررتاده بودنبرام اقدا
صحنه به کار  شرد  شتن تو یحات و  سرگرد دیگه اد رفتم و با نو سمت اتاق 

 پایان دادم و از ک نترد خارج شدمن
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ایدمنپتویی به  شی از فکر بیرون ک صداد زنت گو شب بود که  حوالی یازده 
شناس بود شتم و با دیدن نا شی رو بردا ستم قررزیتا انداختم و گو ع ن می خوا

کنم که خودش قرع شررردنمی خواسررتم گوشرری رو سرررایلنت کنم که زنت 
 خوردنک فه گوشی رو برداشتم و گفتم:بله؟

 همراِه خانم آرمان؟-
 بله بفرمائید؟-
 س م رویا خانمنخوبید؟-

 متعجب پرسیدم:شما؟؟
 ناناختی؟آرشممآرش کرفانیو-

فتنسررریع گوشرری رو یک تود هم فرو ر مات هام اتو قرع کردمنمردک  اخم
مزخرف بیاررعورنتقصرریر منه که خواسررتم باهاش حرف بزنم و آدم حسرراب  
اه گوشی رو یواب بدم و فح  کا   ص  حق صیتاا شخ کنمونک افت بی 
کنمنبعد اون دو سررره بارد زنت زد که ریجکت کردم ولی بار چهارم بخاطر 

 گفتم: عحس فو ولی که شدیدًا بهم فاار آورده بود گوشی رو برداشتم و سری
 شماره د منو از کجا آوردید؟-

خیلی یدد یوابمو داد ولی ال به الش رگه هاد خنده هم حس می شرررد:از 
 تود پرونده اتن

 ابروهام باال رفتنبا اخم پرسیدم:یعنی چی؟
 ماشینت رو گم کردد؟-
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شما غلط کردید که تود پرونده  صخانیت گفتم: شدنبا حرخ و ک ستگیرم  تازه د
 ص  شما به چه حقی پرونده د من رو بررسی می کنید؟د من سرک کایدیدنا

 مامور پرونده امن-
لب گزیدمنخاک دو کالم تود سرررت کنن رویانحاال چی بگم؟ ررایع شرردم 
سخول دایره  شاکی گفتم:مگه تو م سریع با فکرد که از ذهنم کخور کرد  سین سا ا

 ینایی نخودد؟نکنه مراب  ماک ت من تو تغییر موقعیت می دد؟
ده اش اومدناین همون سرگرد وحای بود؟با خنده گفت:نهماونرور صداد خن

که تو میگی نیسررتناون سرررگردد که تو رفتی پیارر اآقاد رحمانی دوسررتم 
بودنزن  باردار بود و وقت رسیدگی به این مو وع رو نداشتنبراد همین من 
قخول کردم به پرونده رسرریدگی کنمنالخته دزدیده شرردن یه پژوپارس سررفیدرنت 

 هاتاد و نه همچین هم مهم به ن ر نمیرسهنمیرسه؟مدل 
پارس مدل هاررتاد و نه نزدیک سرری  با حرخ گفتم:خیلی هم مهمهناون پژو

 میلیون پولهنفهمیدد؟
 سرتو شیره مالیدن خانم دکترناون ماشین ک  بیست تومن هم قیمت  نمیاهن-

باز مونده  خانم دکتر  یدن لفظ  خانی شررمادهنم از شررن که کصرر یاد این به 
شت ب صیت دا شخ ای بی  شنیدم؟خانم دکتر؟ این پلیس وح ودنچی؟درست 

 منو خانم دکتر صدا می زد؟با تردید و شک گفتم:مرمخنی آرشی؟
 چرور مگه؟یه پلیس هرگز به یه خانم دکتر دروغ نمیگهن-
 واهنچه حرفاد یدیدد می زنید یناب کرفانیناز شما کام  بعیده این حرفان-
 کدوم حرفا؟-
 شان یه خانم دکتروحرفهاد در -
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 پرسیدم:خب حاال تکلیف ماشینم چیه؟ 
اوال واسه ماشینی که دو هفته است گم شده االن اقدام نمیکننندوما آدم باید -

یه کم با دقت تر باشه نسخت به محیط اطراف نماشینتون درست انتهاد کوچه 
 اد که توش ماشینتون گم شده بود پیدا شدن

 ا از کصخانیت از دست خودممنمی دونمنصورتم سرخ شده بودناز حرخ ی
 اون شب اونجا نخودن-
 به هر حال اونجا پیداش کردیمن-
یعنی چی خب؟من باید حواسررم به چی باشرره؟نکنه انت ار داشررتین من برم -

 باینم اونجا بخینم کی آقا دزده کاق  می کاه ماشین رو برگردونهو؟
 به هر حالناین دیگه همون دست درد نکنه است؟-
ستادد و نخ- سرباز بنده خدا رو فر ات  شما که پیداش نکرددنحتما یه م یرن

 اونها پیداش کردننمن شخصا از اونها تاکر می کنمن
 باشه حاالنخانم همیاه شاکینکارد ندارین؟من سرم به شدت شلوغهن-
 خداحافظن-
 خداحافظن-

شی رو خاموش کردم و به ل*ب*م نزدیک کردمنلخه د باالد اون رو الد دو  گو
سرگرد از خود را ی  شد که این  اار دادمنیعنی چرور  شتم و ف تا دندونم گذا
سررریع تغییر مو ررع داد؟این سرررگرد وحارری از دماغ فیج افتاده که از داسررتان 
ینجالی زندگی من داسررتان کاشررقانه د ماه و پلنت می سررراختوخنده ام 

به اون م یا  هربونی گرفتنچه می دونماهمه تغییر کردننهمونجور که از امیررا
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سرگرد  صانه رو هم از  اخ شتم انت ار این برخورد مت انت ار این برخورد رو ندا
 کرفانی نداشتمنچه می دونم حتما چماق خورده به سرش آدم شدهمنه؟

*** 
سخزم رو  شال  شیده بودم و  شلوار تیره د قهوه اد پو صدرد رنت با  یه مانتود 

خیلی گرم بودننگاهی به سر  رود سرم انداخته بودمناواخر خرداد ماه بود و هوا
در ک نترد کردم و وارد شرردمننگاهی به اطرافم انداختمن سرررگرد کرفانی رو 
ندیدمنکوش پس؟وقتی پیداش نکردم از سررربازد که با سررینی چاد به دسررت 

 داشت رد می شد پرسیدم:بخخاید سرگرد کرفانی نیستن؟
راسررت  سررینی رو تود دسررت  یا به یا کرد و ک فه گفت:راهرود سررمت

 سومین اتاق از سمت چپن
به سررمت  واننچته؟رفت و منم بعد از یه دهن کجی یهت خنک کردن دلم 
آدرسرری که داده بود رفتمندر زدم و وارد شرردمنآرش در حالی که سرررش تود 
ته بود  گه داشرر چاد رو ن با دسرررت چپ  لیوان  ید و  ها می چرخ نده  پرو

 زرد و چندشوگفت:ناصرد چایی امروزت فجیع شخیه نمونه ادرارهن
زدم زیر خنده که سرررش رو بلند کرد و با دیدن من بدون ابراز تعجب سرر می 
کردندر حالیکه می خندیدم یواب  رو دادم و بدون تعارف  رود صندلی چرم 
لجنی رنت کنار میزش ناررسررتمندسررتی به سرررو رود پرونده هاش کاررید و 

ننو ت بیروگفت:واقعا بخخارریدنفکر کردم سررربازمهمآخه پی  پاد شررما رف
همچنین یز مامورهاد پلیس کسرری این حوالی نمیادنمن با مرایعات مردمی 

 میونه د خوبی ندارمن
 آمنبلهنخب ماشینم کو؟شدیدًا کجله دارم منن-
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با نار رررایتی نگاهی به پوشررره هاد یلود دسررت  انداخت و گفت:بخینید 
پرونده خانِمننرویا خانم من االن به شرردت سرررم شررلوغهنحقیقت  براد این 

اهنمی تونم حین معذرت خواهی   ایده می شتم و داره به درازا ک وقت کافی نذا
شینتون رو هم  ستوان نجاتی برید و  من تکمیج پرونده ما ازتون بخوام همراه 

 تحویج بگیرید؟
ابروهام رو باال فرسررتادم که نگاه  رو از پرونده ها گرفت و به من دوختناز 

 چیه؟- دیدن نگاهم تعجب کرد و پرسید:
شو  سمی حرف می زنی؟ک س میزارد؟ ادا سیدم:چرا انقدر ر صال پر ست با ا

 درآوردم( من تکمیج پرونده ماشینتوووووون رو هم تحویج بگیریدو؟
یادم میره کی یلوم  ته  به این میز میوف گاهم  تا ن فت:اصرر   ید و گ ند خ

 ناستهنحاالنننقخول می کنید؟
 حرفی نیستنفقطنننهیچیوخدانگهدارن-

 م بلند شم و برم که گفت:می تونم به یه شام دکوتت کنم؟خواست
سمت نچقدر معمولی و کادد داره دکوت می کنهنفکر می کردم این  اتم  برگ
ام ال اگه بخوان کسی رو به شام دکوت کنن هزار بار رنت به رنت بانویه تاد 

 ابروم رو باال دادم و گفتم:به چه مناسخت؟
 یدا شدن ماشینتوننلخخند یه ورد زد و گفت:شیرینی پ

 ولی به حساب شمان-
 به حساب منو-
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حوصله د طاقچه باال گذاشتن نداشتم براد همین سریع گفتم:پیانهاد وسوسه 
 کننده ایهن

 آدرس رو براتون پیامک می کنمنهات شبوخوبه؟-
 خوبهنخداحافظن-
 خداحافظن-

 «شعخه د اصلی»شرکت صادراتی رستم پور
 در نگهخان یلوم رو گرفت و گفت:کجا؟ دوباره وارد شدم ولی همون دم

 متعجب پرسیدم:مفتای؟
 یدد و خاک یواب داد:کجا؟

 ک فه گفتم:سر خر مه یانخب معلومهمشرکتو
 رئیس گفتن خانمی به ماخصات شما رو راه ندیمن-

 رئیس غلط کرده با تونبا اخم گفتم:واسه چی اونوقت؟
 دالیج محفوظهن-

نگهخان گفتم:به رئیسررتون بگو در رو بخنده از برو باباننبه درک به یهنمنرو به 
 پنجره میامنپس لفت  ندهن

ستورانی که به  دکوت  سمت ر سابی به  ستراحت ح رفتم بیرون و بعد از یه ا
 شده بودم به راه افتادمنماشین رو یه یاد مناسب پارک کردم و پیاده شدمن

ه لماخانوادشخی که هم  به سواالت ریز و درشت و خیلی زیرکانه در مورد شغ
سواالتی که در  شتن صادد و خیلی چیزهاد دیگه گذ شته اماهیراد مر اماگذ
انتها به یه تماس تلفنی مخفی ختم شد و من فهمیدم این دکوت به شام چیزد 
شدن تمام  ام از بازیچه  ستنبا حرخ و خ یز یه بازپرسی کام  محترمانه نی
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اون  فانی خالی کردم وکصخانیت این چند وقته رو با صداد بلند سر سرگرد کر
صیب من کرد که با کتکهاد مردهاد  سیلی اد رو ن اایره د  در انتهاد این م
صه رو الد  شد و من پلیس مکار ق اه رب گردن باد کرده رو به رو  غیور و همی
ماتهاد مردها تنها گذاشتمندرست فکر می کردممتغییر مو ع توسط این فرد 

سیدن به  را شاکی کمی کجیب می ر اه  حتی هر چی که در مورد هیراد رو همی
می دونسررتم از زیر زبونم کاررید و من از این فریب خوردن شرردیدًا حرصرری و 
کصخی بودمنمی خواست مرمخن شه از ویود نداشتن رابره اد بین من و هیراد 
کدام  ایرا  گه حکم ا ماه دی ند  یدم چ هاش فهم که از الد حرف مرصرررادد 

کج روز گندد بودمچه از راه ندادنم به میاررهناینها اصرر  مهم نیسررتنامروز به 
 شرکت امیررایا رستم پور و چه بازیچه شدنم توسط یناب آرش کرفانین

 هماون برن به درکو
*** 

حوالی مهر ماه بود که باالخره امیررایا ناز کردن رو کنار گذاشت و با قخول کردن 
 یجهصررحختمون به ت شررهاد تقریخا چهارماهه د من و مداخله د دوسررتانانت

که تنم بود رو صررراف و صرروف کردم و در زدم و وارد  بافتی رو  مانتود  دادن
شرردمنقرارمون تود شرررکت بودندر رو بسررتم و به امیررایایی که ایسررتاده رو به 

ست قهوه اد شرکت قهوه می خورد نگاه کردمن سرد  سرتا  سکافه-پنجره د   ن
یه به که بی تواد تن  خیلی برازنده ترش کرده بودنبهم اسرراسرری بر خوردن این

حضورم ماغول قهوه خوردن بودنصد رحمت به پذیرایی آرتمنماون حداقج به 
 حضورم بها داد 
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و با دو تا کتک و فح  سررر و ته  رو هم آوردنولی این امیررایا چهارماه من 
رو بیچاره کرد و حاال هم پاررت به منارو به شررهرافیگور آدم پولدارا رو گرفته 

 بودن
 ر پذیرایی می کنی؟اینرورد از یه نف-

 واکنا  فقط خالی کردن فنجون قهوه تود گلدون بودن
 آقاد رستم پورااینجورد من رو نادیده می گیرد؟-

برگاررت سررمتمننگاهم به چاررمهاد خاکسررترد اش افتاد که برککس زمان 
فاوتی و  خت بودن پر بود از بی رحمی و بی ت خالی از مهر و مح دوسررتیمونا

 ود بازیچه قرارش دادمنغرورمچیزد که من مدتها ب
 اینرورد نگاهم نکننخیلی بی رحم میاین-

پوزخندد زدننگاهم رو از تیپ پرفکت شده اش گرفتم و به چند تار خاکسترد 
الد انخوه موهاد ماررکی  دادمن هنوز شررخیه اون امیررایا بود ولی با این نگاه 

 متفاوتننن
 م خیره شی؟می خواد همینجورد با پوزخند و نگاه پر از نفرتت به-

شدنچرا اینجورد می کرد؟ترییح  سینه اش  ستهاش رود  یوابم گره خوردن د
می دادم االن یلوم ارمیا یا سررامان باشررن ولی این امیررایاد مغرور سرراکت 

 نخاشهنننمی دونست که اینجورد داره رود اکصابم نقاشی می کاه؟
 امیررایاننناومدم باهات حرف بزنمندر مورد خودماتو و همسرتو-

ام و حرخ و نفرت گرفت و  سریع نگاه  رنت خ شنیدن بند آخر حرفم  با 
 اخمهاش رو تود هم گره کرد فیس  درست شخیه یه آدم وحاتناک شدن
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مننننمننننمی دونم اشتخاه کردمنبا یه هربه به زنت دروغ گفتم ولی نمی دونم -
 نمیبعدش چی شد؟وننمی دونم گندد که زدم چقدر گند بودندیگه بعد از اون 

دونم چه ب یی سر تو و همسرت اومدنحاال اینجام تا از تو و همسرت معذرت 
بخوامنمنننمن خیلی گاررتم تا خانمت رو پیدا کنم و شررخصررا معذرت بخوام 
ولی فقط اسماو یادم بودن و این براد یافتن دکترد به این اسم خیلی اط کات 

ته بودد و نمی ت گذاشرر گارد  بادی نه ات هم  کارد کمی بودندم خو ونسررتم 
کنمنوانننواقعا متاسفمنامرررننننامیررایا برر ننن خدا خودم می دونم اشتخاه کردم 
عذرت بخوامننمی دونم  که کردم ازت م تا براد حمتقنی  جام  حاال هم این و 

 سخته منو بخایدنونامیررایانننتو رو خدا حرف بزنن
 اینجورد با نفرت و توخالی بهم نگاه نکننیه چیزد بگوو

مرده از ال مرده شررر ید شرررده اش شررر ل ک هاد  ن ندو خض و د ق ن م فک  د 
 گفت:گمنننشونننبیرونو

یا خوِد خدانننچی شرررد؟تا قدمی به سررمتم برداشرررت ییغ کارریدم و بلند 
شده  ستادم و گفتم:چی  سمت در رفتمننه وا نده رویانوای شدمنکقب کقب به 

 امیررایا؟
 گفتم برو بیرونن-

را هیا شررخاهتی به  نداشررت یز این کی بود؟امیررایا رسررتم پور بود؟پس چ
 ظاهر؟

 َحررنننحداقج بگو چی شده؟-
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مه چیزمو  نابود کرددونه با حرخ نعره زد:یعنی تو نمی دونی؟تو منو 
 گرفتیازنموومی فهمی؟

 متحیر گفتم:َمررررننننمن؟
شه تا گند بزنه - شعور و بی ویدان با بله توونیز تو کی می تونه تا این حد بی 

 به رود خودشم نیاره؟به زندگی دیگران و 
 َوننولی َمننمن فقط به  ُگررنننگفتمننن-

 دادد کاید که توانایی شنوایی ام رو مختج شده حساب کردمن
ست - شتننای شرو ور گرفتی ولی قلب اون که تحمج ندا ات  آرهاتو فقط یه م

قلخی کرد وُمردنبچه ام هم مردن می فهمی بچه سررره ماه  بودو؟ننلعنتی تو یه 
 قاتلینن

سته باکث مرب یه آدم قا سرم فرود آمدنمن ناخوا شد پتکی و رود  تجنننقاتجننن
ستم میونه د اونو امیررایا  ستمن من فقط می خوا شده بودم؟ونمن اینو نمی خوا
رو خراب کنمنمن نمی خواسررتم اونو بکاررمننمی خواسررتمننمی خواسررتمن 

 چامهام رو بستم و رود زمین فرود اومدمن
بهم ریختیننکاشررقم کردد و گذاشررتی تو حسرررتت  دو بار تمام زندگیم رو-

بمونمنبعدش که تونسررتم با نخودنت کنار بیام و یه زندگی دیگه رو تاررکیج بدم 
براد چی  حاال  گرفتی و رفتین مو  چه ا منواب مدد و زنم رواآراد  باز او

 اومدد؟اینخار کمرًا بزارم زمینم بزنیناینخار این منم که تو رو زمین می زنمن
که؟ونهمین من خیلی و- ته زمین خوردمنخودم خودم رو زمین زدمنمی بینی  ق

 االن هم زمین خورده امن
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تا ویودم آروم  کارت کنم  به ن ر خودت چی فت: پاش کرد و گ به زیر  گاهی  ن
 بگیره؟

 بخخامن-
 خندیدنهستریکی و گفت:چقدر تو پرروییننگم شو بیرون تا نکاتمتن

خدا غلط یاابخخ  ب که گفتم:امیررا ند  خواسرررت بره  کردمنخودم می دونم گ
 زدمنبقرآن ناخواسته این همه  ربه زدمنحماقت کردمنبچگی کردمن

 همیاه چوب بچگی ها و حماقتهاد تو رو من باید بخورم؟-
صله د خودمم  سته امنحال و حو پاد چپ  رو گرفتم و گفتم:امیررایاابخدا خ

شدنمهنبخخ  من رو تا ایده  همه چی  ندارمنتنها چیزد که آرومم می کنه بخ
 تموم شه و منم یه نفس راحت بکامن

ناررسررت و یقه ام رو گرفت و فریاد کاررید:تموم شرره؟بخخاررمت تا تو آروم 
 بگیرد؟می خوام صد سال آروم نگیردن

خواسررتم چیزد بگم که تو دهنی از امیررایا خوردمنحتی وقتی ول  کردم هم 
 اینجورد نکردنلعنت به منو

 یاتر اینجا باشی دیگه تضمین یونت رو نمیبرو بیرون رویانبخدا یه دقیقه ب-
 کنمن
*** 

 دنخال  می دویدمنبا کجز گفتم:تو رو خدا امیررایااتموم  کنو
برنگارررتنهمونجور که به راه  ادامه می داد گفت:چه یورد انت ار دارد 

 بخخامت؟
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سته بودم از بس دنخال   شنه بلند ایازه نمی داد به راحتی بدومنخ اهاد پا کف
ساب م قاتهام تود چند وقت اخیر با بودم و ازش  اهنح ستم منو بخخ می خوا

امیررایا از دستم در رفته بودنخسته بودم از اینکه کوتاه نمی اومدنبا کجز دوباره 
کذاب  خدا دارم تو آتی   بدد کردم ولی ب قت  گفتم:می دونم خیلی در ح

نها تویدان می سوزمنیعنی نمیاه یه زندگی آروم نصیب من شه؟ونبین بچه ها 
 کسی که من رو نخخایده توییو

شناخت من مربوط به  شناختمن اتنمن این امیر رو نمی  سریع برگ ستاد و  ای
ستاده و هر آن امکان  سال پی  بود نه این مردد که االن رو به روم ای امیر چند 

 داره منفجر شهمدرست کین یه بمب ساکتین
اون در ح  کدومفریادد کاید که سکوت خونه بارو بندیل  رو بست و رفت:

ام  شک رو به چ اوندد؟نم ا اونو به تخاهی ک اینقدر بد کردد؟زندگی کدوم
سیاه  اونو به خاک  شکوندد؟کدوم اونو کام   اوندد؟کدوم کدوم مردد ن
ناوندد؟کا  و بچه د کدوماونو گرفتی؟ با صداد بلندترد گفت(احساس 

 کدوماونو کاتی؟
 ی؟هان؟کدوماونو به یه مرده د متحرک تخدیج کردد لعنت

شکست و  شتمابه راحتی قج*ب*م می  شکننده بودم و غرور ندا حاال که دیگه 
 اشکم به راه می افتادنبا ه  ه  گفتم:

بد کردمنخیلی بیاررتر از خیلینولی بخدا  باهات  بسررره امیرامی دونم خیلی 
 پایمونمنامیررایااپایمونمن

 پوزخندد زد و گفت:پایمونی تو آراد منو برمی گردونه؟
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به آرا چی بود؟وناین حس مالکیت تمام نمی فهمی دم این من مدام چسررخیده 
 نادنی امیررایا چی بود؟

با بغضرری که سرریخک گلوم رو یا به یا می کرد و خفه نمی شررد گفتم:بریدم 
سوزونهنننبقرآن هر روز خودم رو  ای داره ذره ذره من رو می  امیرنبریدمنیه آتی

کار کنم؟نمی گه نمی دونم چی بار بگم غلط  نفرین می کنمندی ند دونمووچ
 کردم؟اشتخاه کردم؟گوه خوردم؟هوم؟

خسته رود زمین ناستم و گفتم:خرا کردمابد کردمنتو بگوابگو من چیکارکنم 
حت  تا بتونی من رو بخخارری و من را کار کنم  تا بتونی من رو بخخارری؟چی

 شم؟بگوو
یهنسررردد ک م  شرررد  یه لح ه فراموش کردم نفس کارریدن چجور براد 

 ود و تنم رو دریدنخنجرد و ر
 خودت رو بک و-

بتی که از امیررایا رسررتم پور سرراخته بودم داشررت ریزش می کردناین فرد رو به 
 روم کی بود؟مسلما امیر نخودن

یدد چی  فت:نفهم خانی تر گ ید کصرر که د باورم رو  نا جب و  گاه متع رنت ن
 گفتم؟خودت رو بک  همین حاالن

شت آب دهنم رو قورت دادمنبدنم به لرزه افتا ست رود زانوهاش گذا ده بودند
 و خم شد و غرید:

 نفهمیدد واقعا؟مگه نخواستی بخخامت؟خب خودت رو خ خ کنو-
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این کی بود؟چاررمهام از فرط تعجب و وحاررت باز و باز تر می شرردناشررکم 
خارن چیزد کوض  گه ب یده بودن ا هام هم فهم یدمحتی چاررم گه نمی چک دی

بدون اباامی گم که زبونم از تحیر بند  نمیاهنتوان حرف زدن رو ازم گرفته بود و
ها  یه؟تن یاس؟این مرد ک مه امیررا به رو که رو  که االن این مردد  مده بودناین او
هاش برق زدمبرق  خاکسررترد چاررم یا چهره اش بودن به امیررا خاهت   شرر

 خاکسترد که می خواست منو خاکستر کنهن
 ابود می کرددبا نیاخند و طعنه گفت:تو که خوب آدم ها رو می شکوندد  و ن

و وادارشررون می کردد آرزود مرب کنن یعنی االن برات خیلی سررخته خودت 
 رو بکای؟می دونی که با این کارت لرف بزرگی به یامعه د 

بارررد می کنیندنیا  رو از ویود یه قاتج یانی پاک می کنیوناین تردید تود 
 چامهات چیه؟نخواه باور کنم که از این کار وحات داردو

گه آب  هدفم از زنده موندن چی بود؟مگه دی بدمن تا قورت  دهنی نمونده بود 
س م به  سیدن به هدفم  شرط ر شتخاهام نخود؟حاال هم  ایدن نخود؟یخران ا بخ
سی که  ستم پوراک شم؟این تنها راهیه که امیررایا ر شه با مرب بودنچرا تردید دا

م حاکتراف می کنم نمی شناسم  رو را ی به بخا  می کنهناونوقته که رو
تاوان  حاال وقت  بودن نهو ندگی لجنی ام وداع می ک با این ز مج  کا در آرام  
یدن خخرش  با شررن مه  که ه هاتماهمین بودامربومرگی  خا مام اشررت اصررلی ت
خوشحال می شننشک ندارمناین شتریه که در هر خونه اد می خوابه ولی من 

تی خمحکومم که خودم این شررتر رو بخوابونمناز صررمیم قلب با این دنیاد نک
خداحاف ی می کنم و به یهنمی که برام چراغ سررخز ناررون می ده سرر م می 

 کنمنشاید مرب من بهترین پایان برام باشهن
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 پایان این دنیا و شروع من
 مناسخت این زنده ماندن

 چرا زنده ام؟و
ست  باشرهاخداحافظ اد زندگی بی سرروته رویا آرمانادختر بدد که می خوا

تود کیفم خنجر قرمز ماکی که مدام همراهم  کوض شه ولی ناد که باهوناز
ص   امم زدنا شد و تود چ اندگی و تیزد اش خار  بود رو درآوردمنبرق درخ
چرا داشررتم قخول می کردم؟به چه قیمتی خدا؟می بخارری منو؟باور کن اگه 
ص  بهتروخودمم  راهی براد را ی کردن امیررایا بود ذره اد دریغ نمی کردمنا

 ام خسته شدمن دیگه از زندگی مسخره
شتم و براد  ستین مانتوم رو کمی باال زدمنخنجر روارود رگم گذا شدمنآ بلند 
آخرین بار به نگاه خاکسررترد خاکسررتر کننده د امیررایا نگاه کردمنبرق بی 
سردد خنجر به راحتی به همه  اتر بهم ریختن صابم رو بی تفاوتی نگاه  اک

یت کردنهر آن منت ر بودم  نه و من رو د تنم و روحم سرررا کارد ک یا  امیررا
ید  با به رومن یادد بود از مرد زخم خورده د رو  نهو توقع ز نه ولی  منصرررف ک

 مصمم باشمنشک به دلم راه ندمنمن رویامامی تونمو
 صدامو بیرون بیرون فرستادم و آخرین خواسته و حرفم رو به زبون آوردمن

می خوام از مادر و پدر و خواهرم بخواد منو بخخاررننناینکار رو می کنم تا -
 من رو بخخای ولیننناین کسی که 

 االن رو به رود منه هیا شخاهتی به امیررایایی که می شناختم ندارهن
 و بعد کایدن خنجر رود رب
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 گرمی خون
 شکستن قلب

 پرواز رود
 پایان من 

 فریاد امیر 
 و 

 تاریکی محضو
 ن
 ن
 ن
 ن
 ن

*** 
فضررا رو کاویدمنبراد چند لح ه چیزد رو درک نکردم تا اینکه همه چیز مو به 
مو یادم اومدنمن می خواسررتم خودم رو بکاررم چون امیررایا گفته بود تنها راه 

 بخایده شدنمهننن
بدنم بی حس  نه چیزدن نه سرررمی تود دسررتم بود  نده ام؟ پس چرا هنوز ز

م مرمخن شررم دسررت راسررتم رو تکون دادم که بودنبراد اینکه از توانایی حرکت
سردم حس کردمننگاهم رو چرخوندم به  اتهاد  گرمی چیزد رو ال به الد انگ
سرش  شدم که  اکی ونننامیررایا بود؟یه کم تود یام نیم خیز  پائیننموهاد م
امهاد باز و حالت نیم خیز بودنمایلو اومد و من  رو بلند کردنبا دیدن مناچ
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ه آغوش کارریدناین همون امیرد بود که به من گفت خودم و در اوج ناباورد ب
رو بکام؟پس چرا االن تود ب*غ*لام؟ووقتی تود ب*غ*ل  بودم تازه یادم 

 اومد پنج ساله این 
یه کسرری رو داشررتم که دل  براد چیزد تنت  آغوش رو نچارریدم و حس 
شرردهنیادم می اومد که زمانی من مهمونی همیاررگی این آغوش بودمندسررت 

رو که می تونسررتم به راحتی بلندش کنم روارود کمرش گذاشررتم و با راسررتم 
حرکات کمودد آرام  رو ذره ذره سررهم خودم کردمناصرر  چرا دلم می خواد 
مه چیز  قدر آرومم و حس می کنم ه هم  تود این آغوش بمونم؟چرا ان
به؟وننصررداد محکم تپ  قج*ب*ش می اومد و من رو آروم می کردناون  خو

از اسررترس و هیجان یخ بسررته بودمنشررراید تمام حس و این  گرم بود  و من
گرمهاسررر یممع ده ثانیه هم نارردنچون تا به خودم اومدمابه حالت غریخی 
ست من تود هوا موندنبدون اینکه من رو نگاه  ست را اید و د امیررایا کقب ک
کنه از اتاق بیرون رفتنیعنی چی شد خدا؟شاید احساس ب*ن*ا*ه کردوشاید 

رار کردن شررایدنننانقدر شرراید و باید به هم بافتم تا در باز شررد و یه هم از یو ف
شدوپ  رفته بود دکتر بیارهنننواد که من  سفید پوش همراه امیررایا وارد  خانم 
سختا  ساختمندکتر که یه خانم قد بلند و ن ان ازش  شقی و اک ستان کا چقدر دا

حرکتیم رو چک  الغر بود یلوتر از امیررایا به سررمتم اومد و ک ئم حسرری و
 کردن

 ماکلی حس نمی کنی؟م   سردرداسرگیجهابی حالی یا کرختی؟-
 به  نگاه کردم و گفتم:چرا نمی تونم دست چپم رو تکون بدم؟
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آروم و شمرده گفت:کزیزم شما خودکای کرددنانت ار که ندارد سریع بتونی 
دسررتت رو تکون بددنیه مدت وقت می خوادنالخته یه احتمالی هم هس که 

 دیگه هرگز نتونی تکون  بددن
 قخج از من امیررایا گفت:چی؟

خانم دکتر از لحن تند امیر ابروهاش رو باال فرسررتاد و بعد آروم گفت:گفتم به 
ستت رو  احتمال کموولی من بهتون اطمینان می دم که بعد از چند روز بتونی د

بدن به هوش اومدد و کمی هم  عد از سررره روز  باالخره االن ب بددن ت تکون 
 ررعیفه و احسرراس کرختی داردنشررما می تونین برگه د ترخی  بیمار رو 

 بگیرین و حساب کنینن
خانم رود صندلی ناست و وقتی از رفتن امیررایا مرمخن شد رو به من کرد و 

 گفت:چرا خودکای کردد کزیزم؟
ست  من دارم یه  شت کنینرا شدنادامه داد:نمی خوام بد بردا نگاهم بی رنت 

رو در این مورد انجام می دم براد همین پرسرریدمنحیف تو به  پروژه و تحقی 
 این یوونی نیست؟

شتم یه چیزد بگم و کمی  ست دا از نگاه ترحم برانگیزش بدم می اومد ولی دو
 از دردم کم کنم:بخاطر همین مردنن

بدون هیا تعجخی گفت:این مرد؟اتفاقا پیگیر کارهات بودنتنها کسرری که این 
دیدم همین مرد بودنتازه دیروز اومده بود اتاقم و گفت اگه چند روز باال سرررت 

 به هوش نیاد منو می کاهنتهدیدم کردن
 خنده ام گرفتنپرسید:قضیه رومخو ژولیتیه؟
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ست  در ح  همین مرد خیلی بد کردمنزندگی  رو نابود کرده بودم - نه باباننرا
اه ولی ب سال اومده بودم تا ازش بخوام من رو بخخ سه   هم گفت بایدو بعد از 

 خودم رو بکامنهمینن
یعنی بخاطر بخایده شدن حا ر شدد خودت رو بکای؟اص  شاید می -

 زد زیرش و نمی بخایدتن
دست راستم رو رود شکمم گذاشتم و گفتم:نه امیررایا دروغ نمیگهنندوما من 

 فقط بخاطر هدفم  زنده امناگه هدفم نخاشه خودمم نیست میامن
 حاال بخایده ات؟-

خج و محکم خواسرر مد دا یا او باز شرررد و امیررا که در  تم بگم نمی دونم 
 گفت:مرخصین

حاال حرف  اسرراسرری دو پهلو بود ولی من مرمخن بودم که بیاررتر من ورش با 
شماره د  سریع گرفت و یه برگه بهم داد و گفت:این  خانم دکتر بودنخانم دکتر 

ه د من فوق لیسانسمنه کزیزمنمی تونی اگه الزم دارد بیاتر باهام حرف بزنین
 رواناناسی امن

 لخخندد زدم و گفتم:حس می کنم به این همناینی شدیدًا احتیاج دارمن
ام پنهان یلو اومدنیا خود خدا چی  شد  که یاش امیررایا با خ با لخخند دور 
اید و بعد با  ستم رو باز کرد و کاغذ رو بیرون ک ست را شد و د می خواد؟خم 

ردنکار از کار گذشته بود و نه تود دهنم ماسیده اوج خونسردد کاغذ رو پاره ک
 بودنباحرخ گفتم:چرا کاغذ رو دور انداختی؟
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بدون تویه به سرروالم یدد و خونسرررد گفت:وقتی به هوش اومدد اون کارم 
 غیر ارادد بودنواسه د اون ازت معذرت می خوامن

 می دونستم ولی خودم رو زدم به اون راه:کدوم کار؟
 همیدم که کج کرد لخهاش گفت:ب*غ*لت گرفتمنخودش هم قصدم رو ف

 و اگه بگم نمی بخام؟-
 کوتاه گفت:به درکو

شده د مغزم رو تک به تک  صف از فح  هاد گلچین  دهنم باز مونده بودنیه 
نصرریب رود پر فتوح  کردمن کو رریوخواسررتم بازد رو دسررت خودم بگیرم 

 براد همین پرسیدم:چرا من رو آوردد بیمارستان؟
سلمه که نمی تونم وقتی دار- ام خودم می بینم یه آدم داره یون میده م م با چ

 بی تفاوت بگذرمنههاآدمو
در آن واحد سرخ شدم و با حرخ و کصخانیت و دندون قروچه گفتم:اما این تو 
امنتو  سرم درد نمی کرد که خودم رو بک امن وگرنه  بودد که گفتی خودمو بک

 اص  تعادل روانی دارد؟
سمتم  شت که قالب تهی کردمنروم خیمه زد و گفت:می سریع به  یه  بردا

یا کارد نکن که  تاوان کسرری که گنده تر از دهن  بر می داره چیه؟رو دونی 
 همینجا موندگارت کنمن

 اخمهام رو تود هم گره زدم و گفتم:م   چه غلری می خواد بکنی؟
له اد زیر لب گفت و بعد همون  به تک خنده اد دادناب حرصرر  یاش رو 

نجر رو از تود ییب کت  بیرون کارریدندسررت پچم رو که بیحس بود رو خ
شت و همونجور گفت:می دونی که  ست  گرفت و خنجر رو روش گذا تود د
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این دستت فلجهننمی تونم یه مرب بدون درد رو بهت تقدیم کنم و هم می تونم 
انگاررتهاد خوشررگلت رو دونه به دونه قرع کنمننتازه می تونم رود دسررتت 

 د هم بنویسمنیادگار
 سریع با ترس و هیجان گفتم:تو رو خدا نه امیررایان

ستم  شد؟د ست  بیارم بیرون ولی مگه می  ستم رو از زیر د سعی می کردم د
شت قرمز و قرمز تر  ستم دا شدمند سی ک فه  شتناز این بی ح ص  یون ندا ا
ص  حس نمی اار میاره ولی من ا ستم ف شد و این یعنی امیررایا داره به د  می 
با اون دسررتم سررعی کردم دسررت  رو از رود دسررتم بردارم ولی  کردمن

 نادنگفتم:چته امیررایا؟تو رو خدا ولم کننامیررایانن
خنجر رو کمی بیاتر فرو کرد که خون بیرون زدنسریع و هج گفتم:واد امیررایا 

 باشه باشه غلط کردم ولم کنن
و  تم شوت کرددست  رو برداشت و بلند شد از رود تختنیه دستمال به سم

 گفت:پاک کن خوناون
لعنتی با بغض زیر لب گفتم و خون دستم رو پاک کردمنزخم خاصی نخود براد 
همین زود خون  بند اومدن خسررته و کسررج به کمک پرسررتار لخاسررهام رو 
انجم  صاب مت ستم بخندم و این خود به خود اک پوشیدمندکمه د مانتوم رو نتون

 پرستار بیچاره داد بکامنامیررایا هم کصخیرو متانج تر کرد که باکث شد سر 
ستار رو بیرون کردنبا اخم رو به من گفتم:چته راه به راه ییغ  شد و پر وارد اتاق 

 می کای؟
 به تو چه؟ونکو ی هم  تقصیر توئهو-
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 یلوم اومد و گفت:اونوقت چی تقصیر منه؟
صدام رو مرتع  کرد گفتم:همه چیوناینکه من نمی  ست و  شک ضی که  با بغ
مه د شررلوارم رو  که من نمی تونم دک ندمناین خاسررم رو بخ هاد ل مه  تونم دک
 بخندمننمی تونم شلوارم رو تنهایی باال بکام و باید از پرستار بخوامنفهمیدد؟

 پوزخندد زد و لخهاش رو یمع کرد:تاوان کاراتهامگه خودت نمی گفتی؟
ود هم یلوتر اومد و ماررغول بسررتن تک به تک دکمه هام شرردنابروهاش رو ت

ستان خارج  ست و مدام زیر نگاه ذره بینی من بودناز بیمار گره زدندکمه ها رو ب
 شدیمنتا ناستیم تو ماشین پرسیدم:بخایدیم؟

یوابم رو ندادنبله دیگهاک ست بره باال یواب هم نمیدد دیگهنحرصم گرفته 
 بود شدیدًاوبدون اینکه نگاهم کنه گفت:کجا می رد؟

 برو آدرس میدمن-
گاهم رود  آدرس رو هایی رو دادمنن یدون آدرس ن باره دور م تاه گفتمنو دو کو

شایدم آیرد رنت ازش به یا مونده بودننمی  سر خوردنیه رد قهوه اد یا  مچم 
ست چپم رو باال آوردم و  ستم د ست را ستم تکون  بدمابه هیا کنواننبا د تون
لمسرر  کردم که همه د بدنم از این لمس یمع شرردمحس انزیار توصرریف 

م بودنبه این نمی گن حماقتنبه این می گن ایسررتادگی براد رسرریدن به حال
جاتم  یا ن گه امیررا عا ا مت زندگی یعنی چیوواق حاال می فهمم نع هدفوولی 
شک تود قعر یهنم براد خودم قهوه خونه  نمی داد می مردم؟اگه می مردم بی 
ا باز می کردموو ولی یداد اوناحاال حس می کنم کارم خریت محض بودوچر

یوگیر شرردم قخول کردم؟وناگه نجاتم نمی داد که بدبخت می شرردمنمی مردم و 
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اونوقت همه د فرصررتهام رو از دسررت می دادمناونوقت نارا رری بودم از اینکه 
 همه چیم رو باختم و از زندگی هیا خوشخختی دائمی رو ندیدمن

 نمی تونی تکون  بدد؟-
 حس ندارمن-

ا اوان کارمه؟که یه دسررتم فلج شرره؟چرنکنه نتونم تکون  بدم؟بغضررم ترکیدنت
پا به پام اشرررک بریزه و بهم امید  هیچکس رو ندارم؟کسرری که آرومم کنه و 
بده؟چرا  اینقدر تنهامنن؟چرا کسرری ناراحت نیسررت کین  خودم؟همه د غمها 
هجوم آوردن و اشررکهام پی در پی رود گونه ام چکیدنصررورتم رو تود یقه ام 

امنالخته اون حتی بپنهون کردم تا حداقج امیررای اتر از این تحقیر ن ه ا نخینه و بی
من نگاه هم نمی کنهنچرا آینده ام رو تخاه کردم؟شرراید می تونسررتم امیررایا رو 
لب  تارم  بدون کنترل رود رف حاال دسررتم حس داشرررتن قت  قانع کنمناونو
زدم:دیگه تنهامنکسرری رو ندارمنکسرری نیسررت که اگه من بمیرم خوشررحال 

 ن من بمیرمنحتی تو هم می خواستینشهنهمه دوست دار
ماشررین رو گوشرره اد پارک کرد و متفکر به سررمتم برگاررتنادامه دادم:مناآره 
تاوان  رو هم پس دادم و دارم می دمندیگه غرور و احترام  خاه کردم ولی  اشررت
که دامن من رو  قدم آه تو بود  یا؟من معت ندارمنمی بینی امیررا ها رو  ته  گذشرر

رایرمونهانهوهرگز نمی خوام بگم که تو مقصررردامن گرفت و االن این شررد شرر
سفمنهمه رو اذیت کردم بخاطر هیا  صرم تمامًاننتو رو اذیت کردم واقعا متا مق
یدد ولی من  قت نفهم ید هیا و که می خوام بگم رو شرررا و پوچنناین چیزد 
دوست داشتمنبخدا که دوست داشتمنحتی وقتی خواستیم از هم یدا شیم هم 
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به غرورم بر می خوردمآخه مردد بودمن ولی  با خودم لج کردمنیه یورد  خب 
اومده بودم تو رو نابودم کنمن ررمنًا من شرریفته د ارمیا شررده بودمادرسررت از 
اولین بارد که چاررمم به  خورده بود ذهنم رو درگیر کردنمی دونماشرر  
سرراله تو دارد مدام با خودت می گی رویا یه کو ررِینننن بود ولیومن احم  و 

م  کسرری هم نخود تا بگه نرو تا ته این راهنموقعی که می خواسررتم برم با خام بود
یا دارد با خودت لج می  ارمیا زندگی کنم هیا کسرری نگفت واسرره چی  رو
کنی؟ آخه کسی نمی دونست چی تو سر منهونشب کروسیم که دیدمت خیلی 
ست ارمیا آتو بدم براد  ستم د شدم ولی نمی خوا شدممبخدا ناراحت  ناراحت 

ین بی تویه بهت سوار ماشین شدمناص ننناص  خر شدم که همه چی رو هم
بهم زدمنبعدش که از ارمیا ط ق گرفتماداشررتم از حرخ می مردمنهمه اتون 
شخخت بودید ولی من  شحال و خو شروع کرده بودید و خو یه زندگی خوب رو 
 بدبخت شده بودمننمی تونستم همینجورد باینم و خوشخختی شما رو بخینم و

از دور براتون  دست تکون بدم و بگم پیر شیدوبراد همین نقاه کایدم تا همه 
رو اذیت کنمنبراد هر کسی هم یه دلیج به ظاهر منرقی ساخته بودمنمناحتی 
به زندگی ارمیا هم آسیب رسوندم چون خج شده بودمادیوونه شده بودم و تنها 

ج و پرتها رو تحوی مسکن هم برام بدبختی شما بودنننقاه کایدم و اون چرت
سهم  ست  شخختی رو که می تون زنت دادمنیه یورایی حرصم گرفته بود که خو
ستو هم  با خودم می گفتم اگه لج  ستهاد یه زن دیگه ا شه االن تود د من با
شدمابازیت  ست نمی  نمی کردماارمیا رو مجخور به ازدواج نمی کردمابا تو دو

صاحب یه زندگی آروم  شیرین بودمنولی کرم گرفتم و نمی دادم حتما من هم  و
می خواسررتم زندگیم رو اکاررن  کنمن براد خودم پسررتی بلندد سرراختم و از 
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روشررون پریدمنم   می خواسررتم قود بودنم رو به ویود  ررعیف خودم ثابت 
کنمنمی بینی امیررایا؟من تود زندگیم کم خریت نکردمواینو بارها بهت گفتم 

 من نمی خواستم آرا رو بکامن 
لم می خواسررت یه دکوا یا ماررایره بینتون پ  بیاد همیننبخدا قصرردم فقط د

کاررتن تو و بچه ات نخودنمی دونی چیه؟گاهی انقدر احسرراس پارریمونی می 
شخها کاب*و*س می بینم و وقتی بیدار می  کنم که نمی دونم باید چیکار کنم؟
شررم خودم رو نفرین می کنم بخاطر آینده اد که براد خودم سرراختمنشرریرون 

وسرره ام کرد و حس حسررادتم غالب شررد و من همه چی رو از دسررت وسرر
دادمنحاال تنها چیزد که برام مهمه بخایده شدنهمشاید باورت ناه ولی دیگه 
بخارریده شرردن هم خنده به ل*ب*م نمیارهنچون زیر می کاررم تا بخارریده 
شمنبدم میاد یلود کسی خم شما بدم میاد فحاها رو بانوم و محکوم باشم 

نناز همه د اینا متنفرمناز اینکه اختیارد براد خودم ندارم و این به خفه شرررد
دیگرانن که می تونن براد زندگی من تصمیم بگیرن خسته شدمناز آینده اد که 
براد خودم سرراختم خسررته شرردمنوخسررتهنننخسررتهنننمن خیلی خیلی خیلی 
چه دار  نه ب گه  یاد قاررنگی منت ر من نیسرررتنمن دی گه هیا دن بدبختمودی

امان سی باهام ازدواج می کنهنمی دونی چرا؟چون همه می گن این اون می ه ک
ستنخیلی تنها  اتم نی سی هم پ شم دختر بدودیگه ک ستومن می  دختر بده ا
شرردمنزیادد دارم تاوان میدممنه؟ونههوبخین از کی دارم می پرسررم؟وکسرری که 
را رری بود من بمیرم و امروز مجلس سررومم باشررهنههاواقعا تنهامنننلعنت به 

 العنت به منو آرها همه راست می گنومن دختر بدمنمنومن
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 دختر بدوننهوتو دختر بد نیستیو-
برگاتم سمت امیررایانمیون حاله د اشک لخخندش رو دیدمنبغضم سنگین تر 

 شد و لب زدم:امیرو
باره همون امیر  پناه بردم به آغوش باز امیرنلخخندد از ته دلم زدم چون امیر دو

 امیر دوست داشتنی مننامیررایا رستم پورو مهربون شده بودنهمون
*** 

 امیر تو رو خدا یه چیزد به  بگون-
سرم  صنعی گفت:اد دختر دهانت را بخندوهم امیر نگاهی به آتنا کرد و با اخم ت

 را آزار مده وگرنه می زنم پدر کلی ر ا را درمی آورمن
تا نخنده گفت:زر مفت ن نا در حالیکه تمام سررعی اش رو می کرد  یا آت زن را

 یونمنننوادنننبخین هی میگی نگو رایاننن
 االن رایا و رویا بیاتر بهم میان یا امیر و رویا؟و

 پگاه با لخخند گفت:واال دو تاشو
ب*و*سی براش فرستادمنآتنا نامزد کلیر ا بودنخیلی هم دختر شر و شیرونی 

 آندره هم بودوامیر گفته بود که با خانواده د آندره شرردیدًا صررمیمیهنخانواده د
چند دقیقه اد می شررد که  رفتننبنده خداها تود این یو یوون پسررند زیادد 
معذب بودننخواهر آندرهاآدینا هم دختر سرراکتی بود که از وقتی اومده بود اون 
و ر وان هم  باهم در حال گفت و گو بودننآناهیتا هم همراه شوهرش آبتین 

خخر باردارد مجدد گ ره  و بچه هاش اومده بودنگ ره و محسررن هم بودن و
باکث خوشحالی بیاتر حضار شدنبردیا و سیما هم بودننسهیج و الهام و ترانه 
اونیدیم  شیرازاک اورا سر ک ش  رو از اون  سان هم که این دو تا کفتر کا و اح
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مان و روژان هم  که کزیزاد مجلس بودننسرررا گاه و آرتمن هم  جانپ این
ه به لخهام می کرد و قاه قاه می خندید بودنمسامان هم تا من رو می دید یه اشار

و داشت کفرم رو باال می آورد دیگهنارمیا و ر وان و رهامننیما هم شنیده بودم 
که با همسرررش رفتن اسررترالیا براد تفریحندخترد به اسررم رزا هم داشررنگاهی 

یا تود دوره د تخصرر  نا از دیوار N2امیررا که اون و آت (هم تود یمع بود 
 یدنناساسی یاد خواهرم خالی بود و رزد و آزدوراست باال می کا

صرار من مهمونی کوچیکی رو گرفتیم که  اب نامزدد من و امیررایا بودنبه ا ام
بیاتر شخیه دورهمی بودنفکر نمی کردم به امیررایا برسم و حاال کنارش از ته ته 

 قج*ب*م احساس خوشخختی کنمنووواقعا ممنونم خدان
 به چی فکر می کنی؟-

 امیر برگاتم و گفتم:اینکه چقدر خوشخختمن به سمت
 لخخندد زد:همه با امیررایا خوشخختنون

 دیگه خودشیفته ناو امیرو-
 روژان طخ  کادت گذشته هاش گفت:آ اوونجواهاد کاشقونه ممنوعو

امیر بروبابایی به  گفت که سررامان موز تود دسررت  رو به سررمت امیررایا 
 رو میگه؟شوت کرد و گفت:هودازورت میاد حقیقت 

 آرتمن با خنده گفت:آره امیراحرف راست رو از بچه باید شنیدن
 روژان یواب  رو داد:اد خداااین همه نخود چیه ریخته اینجان

پگاه در صرردد دفاع از همسرررش گفت:نه دیگه کزیزمنزورت میاد حقیقت رو 
 میگه؟
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به سررامان و آرتمن زدن زیر خنده و من نگاهم رو از مسررخره بازد هاد اونها 
سمت دکتر رادمن  سوق دادمن سرد به احترام براش تکون دادم که اونم یوابم 
رو دادندکترابه مرد کام  محترم براد من به حسررراب می اومدن یه خاطره یا 
شاید یه یادگارد مونده از کاقی که داشتم تود ش  سال پی وراستیاچه زود 

از یدایی من گذشتاننش  سال از همچین یو صمیمی گذشته بوداش  سال 
 و امیر گذشته بودوش  یا هفت سال؟و

*** 
سمتهوبی نهایت این  شم همین ق شته با ست دا سمت  رو دو  اگه از رمان یه ق
قسررمت رو دوسررت دارماامیدوارم شررما هم دوسررت داشررته باشرریدنمرسرری از 

 همراهیتون(
پاررت سرررش وایسررتاده بودمنبه آسررمون نگاه می کرد و دو تا دسررت  رو تود 

سمون ییخ  فرو  اکی تن  همه چیز رو تکمیج می کردنیه آ ست م کرده بودن
 سیاه ونننیه مرد با چام هاد سیاهو

 من یه کذر خواهی بهت بدهکارمن-
برگات و تود چامهام میخ شد:نمی دونم یکی یا دو تااولی در هر صورت از 

 یکی  مرمخنمن
ت رو از دسرو به روش وایستادم و منت ر به لخهاش خیره شدم تا هیا کلمه اد 

ندم:روزد که رفته بودم همدانا ثانیه به ثانیه د درد کایدنهاد خودم و ر وان 
شخهایی که تود بیمارستان به بچه امون خیره بودیم  شدا امم تداکی  یلود چ
شده بود حرخ می خوردیموناون روز  سوزن قرمز  و بخاطر بدن  که از یاد 

 ت می خوامنهیچی یز انتقام برام مهم نخودنمتاسفم ونننمعذر
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سی  ستنگفتم:اون موقع بهم گفتی کمرًا از ک ا لخخند محود رود ل*ب*م ن
 معذرت خواهی کنین

نه اد نیسررتی ولی هرگز  فت:تو هم گفتی اصرر  کی ندد زد و گ اون هم لخخ
 فراموش نمی کنی وننن

عذرت  به م یاج  قاممناحت کاشرر  انت مه دادم:و  هام ادا یده رود لخ ند دو با لخخ
   تو رو بخایدمخواهی نخودنمن کام

نه تنها توابلکه همه د کسایی که تود اون دکوا دخیج بودننباورت میاه حتی 
صر نمی دونمنمن  شما رو مق شدهوولی باز هم  نمی دونم تا چه حد آبروریزد 
فقط خودم رو مقصررر می دونمنیه یورایی اصرر  به اینکه شررما چیکار کردید 

 فکر نمی کنمن
شکارد که ردیف مر اون با خنده د آ سفید دندون هاش رو ن ست  تب و یک د

ات در فالگوش  ساس قریخی بهم میگه امیررایا و ر وان پ می داد گفت:یه اح
 وایستادنن

 لخخند کجی رود ل*ب*م ناستاگفتم:امکان نداره امیر پات در نخاشهن
 پس خودت هم فضول بودن نامزدت رو قخول دارد؟-

به چ هاد تی شرررت  گرفتم و  مه  گاهم رو از دک نهاامیر ن هاش دوختم: اررم
فو ررول نیسررتناین غیرتاررهنن امیر همه یوره رود من غیرت داره و این برام 

 ستودینهن
لخخندش رو پر داد و با یدیت پرسررید:وقتی روت غیرت نداشررتماچه حسرری 

 داشتی؟
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یه دختر از  یه دادم و گفتم: بالکن تک به  کمی یلوتر رفتم و م ج خودش 
تویه می خوادنمسررلمه که وقتی بی  مردشااونی که دوسررت  دارهاغیرت و

 تویهی هات رو می دیدم حرخ می خوردمن
 آروم و محکم گفت:منو فراموش کردد؟

سیدنولی  ش  می ر صله امون کم بود و حتی اگه زمزمه هم می کردم به گو فا
می خواسررتم اون دو تا کاشررقی که پاررت درن حرفهامون رو باررنون:خیلی 

شاید باورت ناهاانقدر برام سخت دوست داشتمنوقتی می خواستم بکامتا
ستم بگیرماهم  می لرزیدوفکر  ست تود د ستم خنجر رو در بود که نمی تون
کن بخواد کسرری رو که کاشررق  بکارریامی تونی؟کاشررقت بودم و توانایی 
اتر از این تو رو به ر وان تقدیم  ستم بی شتمنهمچنین نمی تون اتنت رو ندا ک

 یرون خیلی بودوکنمنهمین که پام رو از زندگیت کایدم ب
هیا وقت فکر نمی کردم هدف و انگیزه ات از کاررتن مناکاررقی باشرره که -

 بهم داشتیو
 تو هیا وقت در مورد من درست اظهار ن ر نکرددو-
 یواب سوالم رو ندادد خانم مخوفو-

دسررتهام رو تود هم گره زدم و تکیه ام رو از بالکن گرفتمنبه آسررمون نگاهی 
شت  سه انداختم و گفتم:فرامو سونیا هم نخودم کردم اما فراموش کردنت به این آ

 سال طول کایدن
تحیر رو تود چهره اش حس کردمنهمه د حالتاش رو از بر بودم:نمی خواستم 
اقت تود قج*ب*م بمونهناما وقتی به ر وان و  ستم ک فراموشت کنمنمی خوا
پسرتاخانواده اد که دوستاون داشتیافکر می کردمننخبا قج*ب*م به درد 
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ی اومد و ت ش می کردم فراموشرت کنمنتنها ککسری که داشرتم یه ککس از م
شب به این  سیمون بودایادته؟ یه ککس از من و تو و مامان و بابامنهر  روز کرو
ککس نگاه می کردمنفراموش کردنت حتی سررخت تر از فراموش کردن امیر 

از یا ببودنبه چند دلیجممن وقتی امیر رو فراموش می کردماتو تود قج*ب*م 
صد تو رو  صد در  شاید که نها اترد با تو بودم و  می کرددندومًا من مدت بی
بیاتر دوست داشتمنحتی حس می کنم وقتی اومدم خونتون هم دوست داشتم 
ولی وقتی آوش رو دیدمااحسررراس ب*ن*ا*ه کردم و نتونسررتم بیاررتر از این 

 دوستت داشته باشمن
 سخت بودمنه؟-

 چیزد از سخت بیاترول*ب*م رو گزیدم و گفتم:یه 
بی مقدمه گفت:اولین بار که ب*و*سیدمتااون موقع واقعا می خواسمتنمی 
خواستم باهات بمونم و یه زندگی بسازممیه زندگی آروم و نرمالناون لح ه می 
خواستم دوست داشته باشم حتی به خودم گفتم حتما دوست دارم ولی درست 

رو بسرررازمار رروان وارد  زمانی که من می خواسررتم باهات زندگی یدیدد
زندگیمون شرردنباورت نمیارره غرق فکر کردن به تو و زندگیمون بودم که مادر 
ر وان رو زیر گرفتمنوقتی پیانهاد مادر ر وان رو شنیدما دود از کلمه ام بلند 
شررردناونجا بود که فهمیدم وقتی تقدیر چیزد رو برات رقم می زنه بی چون و 

ح نگاهت کردمنقج*ب*م می سوخت وقتی به چرا باید بپذیردناون شب تا صخ
اون همه رنجی که تود اون یه سررال کارریدد فکر می کردمنیواب اون همه 
محخت و تحمج توااین نخودنوقتی به اون همه لخخند و شررادد ات تود اون دو 
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هفته فکر می کردمننآهونمی دونی چقدر سررختی کارریدمنواقعا دو راهی بدد 
کمتی داشتن وقتی بردم  روستاشونااون همه بودووناما ورود ر وان حتما ح

نجابت و مهربونی  رو دیدماراسررت  ته دلم لرزیدنیه یورایی به قول معروف 
مهرش به دلم ناستنر وان خیلی متفاوت بودناون تود دنیاد دیگه اد سیر 

 می کردنودل و ایمونم رو
برد دختر چوپونوحتی باکث شرررد به دین  هم یذب شررمناکتراف می کنم  

تی واشرریان روسررتاشررون(بودم حتی یه ثانیه هم بهت فکر نکردمنولی وقتی وق
اتم تهران و تو رو تود اون و عیت دیدم براد یه لح ه از خودم بدم اومد  برگ
که تو رو به همچین روزد انداختمنمی دونیامن وسررط یه دوراهی بزرب گیر 

شیفته د تو بودم و از طرفی به تو هم مدیون  ش  و  سکرده بودمنکا ت بودم و دو
داشررتمنکم کم قدرت کارر  ر رروان پیروز شررد و من تو رو از زندگیم بیرون 
کردمندوسررت داشررتم ولی نمی تونسررتم هم تو و هم ر رروان رو نگه دارمنتازه 
ر وان باردار هم بودنو دیگه تصمیم گرفتم بی تویه باشم تا خودت ازم دلسرد 

 شیو
اش رو هضم کنهنلب باز همونجور سکوت بودنمغزم اساسی الزم داشت حرفه

کردم و همراه نفس کمیقی گفتم: درست کین منونمن هم کاش  و شیفته د تو 
بودم و از طرفی نمی تونسررتم به آسررونی چاررم رود محختها و لرفهاد امیر 
شتم ولی  سردرگمی هات رو دا شتمندقیقا همین  ست  هم دا بخندمااز طرفی دو

 باکث شد تو رو انتخاب کنمنمن خودخواهی و خودبینی ام به کمکم اومد و 
 نگاهم رو از ماه به ارمیا دادم و گفتم:می تونی خونه ات رو پیدا کنی؟
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یه خط  هاش رو کین  ختنچاررم به یلو دو گاه  رو دقی   نارم و ن مد ک او
باریک کرد و بعد به یه گوشررره اشررراره کرد و گفت:اونهنخیلی یالخه ما تقریخا 

 وهمسایه ایمنهم  دو تا کوچه اخت فمونه
 ارمیاادقت کردد امیر به ر وان میگه ر وان خانم و ر وان هم آقا امیر؟-

ست محکم و برازنده د قخلی  رو  ستهاش رو تود ییخ  فرو برد و ژ دوباره د
 گرفت و گفت:ولی من هیا وقت نمی تونم تو رو رویا خانم صدا کنمن

 و همینرور منونفکر کننننآقاارمیانننیا نننارمیا آقا-
ام گرفت ولی ارمیا متفکر و خیره شده به کف بالکن گفت:ما االن خودم خنده 

 چه حکمی در قخال همدیگه داریم؟
برگاتم و به  نگاه کردمنمن هم گفتم:چه حکمی می تونیم داشته باشیم؟اسم 
سم رویا آرمان هم تود  سنامه د من می مونه و ا شنا ارمیا رادمن  تا ابد تود 

 شناسنامه د توو
ستا شیمادو رو به روم ای ست با د و نگاهم کرد:می تونیم براد همدیگه دو تا دو

 تا دوست معمولیو
 موافقمن-

شدیمنخونه د وی یی دو طخقه د امیر زیادد بلند به ن ر  شهر خیره  دوباره به 
 می رسیدنگفتم:نمی خواد چیزد بگی؟ههویادش بخیرااکترافو

 ده بودیاننیه چیزخندید:آره یادش بخیرناون دو هفته کجب گیرد به اکتراف دا
بگم تو دلم نمونهندسررت پختت فوق العاده اسررتمبهترین دسررت پختهوحتی 
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ست پخت تو یه چیز  ست پخت تو رو نمی گیرهند غذاهاد ر وان هم یاد د
 دیگه بودمهیچکس م ج تو فسنجون درست نمی کنهن

 خندیدمنارمیا تغییر کرده بودندیگه اون مستر میر غصب گذشته هاد من نخودن
 اابعد از اون همه مدت زندگی با هماخاطره اد؟چیزد؟ارمی-
یا خیلی سرروپرایز - تا  عارف می گمنمن دو  همسررر خوبی بوددااینو بی ت

لد  با خودت حرف می زنی و اون یکی وقتی برام تو یدم  شررردممیکی وقتی د
 گرفتیونآهاننناون روزد هم که آرای  غلیظ کرده بوددو

 شد سه تاو-
 آخرد تو فاکتورم نخودن-
 ن رت در مورد ر وان چیه؟-
یت دوسررت  دارمنخیلی - ها مه و اکتراف می کنم بی ن مه چی تمو یهنه کال

مهربونه و این اخ ق  رو خیلی دوسررت دارمماصرر  فو ررول نیسررتنمامان 
سختا  ست فقط کمی کم حرفهمالخته یه کوچولووفکر کن دو تا آدم ن خوبی هم ه

اه؟فقط گاهی حس می  شادابی کم حرف تود یه خونهاچی می کنم چهره اش 
زمانی که تود روسررتا بودیم رو ندارهن دلم می گیرهنآخه ر رروان یایی به دنیا 

 اومده بود که پر از صمیمیت و هیاهو بود ولی این یاایه کم تنهاستو
 چند دقیقه پی  گفتی به دین  یذب شددامگه مسلمان شدد؟-

ش سان بودنگفت:نهومی دونی  شهر در نو سمون و  دیدًا از دین  نگاه  میون آ
سال از کمرم رو تمامًا  سی  صله د تغییر دینم رو ندارمن شم می آد ولی حو خو
شمنتا من بیام کادت کنم به  سلمان  سخته که یهو م سیحی بودم برام خیلی  م
این دین حتما می میرمنتازه دینی که ر رروان داره با تو فرق می کنهنمی بینی که 
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ا کدوم از دخترها سرررشررون تود دورهمی هامون شررال سرررشرره ولی خب هی
 نیستنفکر کن میگه نخاید به روناک دست بدمن مگه 

 میاه؟سخته براموحاال این رو ول کنماز امیررایا را ی هستی؟
من و امیر تود یه تقدیر بودیمماز همون اولناینو حس می کنمناگه لجخازد و -

 غرور من نخوداحاال شرر  سرررالی از زندگیمون گذشررته بودنامیر مرد خیلی
خوبیهاحتی گاهی خوشحال هم میام که ترک  کردمنچون حاال مردتر و قود 
کار  که ان مهنمهر و محخت  هم  خج شررردهنمحکم م ج کوه پاررت تر از ق
نادنیهندوست  دارمنمن دو سال از کمرم رو با امیر گذروندمواالن شدیدًا حس 

یا من در ح  امیر خیل مدیونمنفقطنننمی دونی ارم که  خیلی به    یمی کنم 
بد کردمنخیلیوزن و بچه اش رو گرفتم ازش و قج*ب*ش رو رنجوندمنوقتی از 
زیرهایی که بعد از یدائیمون کارریده بود فکر می کنم یه حسرری منو یلود 
مام  حاال می خوام فقط براش یخران کنمن یخران ت نهن نده می ک امیر شرررم

اب آزارهایی که به  رسرروندمنیکی از دالیلی که به درخواسررت ازدوای  یو
م خت دادم همین بودندنخال فرصررتی بودم براد یخراِن تمام بدد هام و خوبی 

 هاشناز امروز به بعد تمام هدفم از زنده بودناامیررایاستو
یا قرار  گه بین دو راهی من و امیررا یا ا ما یخران کننرو فت:حت یا آروم گ ارم

 بگیرد کدوم رو انتخاب می کنی؟
 سیده شهوبستگی داره چه زمانی این سوال پر-
 همون اوایجن-
 دیدد که تو رو ترییح دادمن-
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 تیز نگاهم کرد و گفت:پایمونی؟
نگاهم رو از نگاه  گرفتم و ادامه دادم:نهنفقط به این فکر می کنم وقتی من و 
ندم و تود دهن خودم  مه رو پیچو مه لق قدیر بودیماچرا این ه یه ت امیر تود 

 گذاشتم؟و
پرسید:می بینم هنوز گردنخندد رو که بهت دادم رو دوباره سکوت شد که ارمیا 

 داردو
بارد سررعی کرد ازم  گردنخند رو لمس کردم و گفتم:آرهاامیر ازش متنفرهنچند 
بگیرت  ولی نتونستنمن این گردنخند رو واقعا دوست دارمنیادگارد از گذشته 

 ها و کا  و ک قه اد که داشتمهن
 ست دارم ولی هیا وقت پایمون نادمبا اینکه ر وان رو صد برابر بیاتر دو-

 از اینکه این گردنخند که کزیزترین شیء زندگیم بود رو به تو دادمن
 شاید تو هم می خواستی یه ناونه از زندگیمون باقی بمونهنو-

 پوفی کاید و گفت:شایدو
 بی فکر پرسیدم:راستی گوشی اد که برات خریدم چی شد؟

 افتاد تو آب سوختو-
 متعجب گفتم:چی؟

 همین تابستون رفته بودیم شمال از دست آوش افتاد تود آب سوختو-
شنیدم  شکوندم : شد که باز هم من به حرف اومدم و  سکوت  دوباره بینمون 

 ماشین خریدد دکترو
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آره دیگه واقعا کمر مفید خودش رو کرده بودنمنم رفتم یه نوش رو گرفتمنآوش -
ط خوشم از لندکروزر میادنولی هی می گفت بابا از اون دو درا بگیر ولی من فق

 هیچی اون یکی نادنکلی باهاش خاطره داشتیماننن
خندیدم:آره یادش بخیرنولی دکتر من هم باید بیام شرریارره د این ماشررینت رو 

 هم افتتاد کنمن
 ولی دیگه اینخار نمی گذرم و سرت رو می زارم رود تنتو-

سمون خیر ساکت به آ شدنطخ  معمول دکتر  ساکت  ار ه بود و این بیو بینمون 
هم من سکوت رو شکوندم: به ن رت من و ر وان می تونیم دوستهاد خوبی 

 باشیم؟
سی بهم نداردااگه  قاطع گفت:اگه من رو کام  فراموش کردد و دیگه هیا ح
کاشرر  زندگی تازه پا گرفته د خودت و امیررایاییاآرهامی تونیومن هم خیلی 

 هایی  در بیارمودوست دارم ر وان رو از این حالتهاد تن
دوستهاد خوبی نمیایمنبراش سخته ارمیانمن اینو می فهممنحتی وقتی من -

و تو همین االن خواستیم تنهایی حرف بزنیم من نار ایتی رو تود چامهاش 
 دیدمنهیا وقت نمیاهنننحتی اینکه چرور من رو بخاید برام سوالهو

لی نارردنواشرریان حاال اینو ول کنیمناین سرروال رو خیلی خواسررتم بپرسررم و
 روستاشون خوب بود؟

شت و  صداش گفت:واد آره کالی بودنننیه طخیعت بکر دا با هیجان محو تود 
ستگی  شخیه زندگی آدمیزادد بود تا مانمیون همهایه همخ اتر  زندگی آدمهاش بی
خاخ بودنم ج تهران یا بریتانیا نخود که همسرررایه از همسرررایه خخر نداشررته 
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شهنننتازه آب و هواش هم صخح با  با ساس اینکه  ص  اح مرلوب و تمیز بودنا
صررداد خروس بیدار شرری و صررخحانه کره د محلی با مرباد طخیعی یا کسررج 

 معروفاون رو بخوردننناوممممنننمعرکسو
 تا حاال از حوالی لرستان هم رد نادمن-

فت:مردم خیلی غیورد  ید و گ دسرررت راسررت  رو از ییخ  بیرون کارر
  ت کید با من و ر وان همسفر باین؟دارهنننراستی ن رت چیه تعری

 متعجب گفتم:همسفر شیم بریم روستا؟
 آرهاالختهننمرمخنا تو هم خوشت میادن-

دسررتهام رو بهم کوبیدم و با شرریرنت به در اشرراره کردم  و گفتم:می شررنود 
 امیر؟ن رت چیه؟

 پقی ارمیا زد زیر خندهن
 دوباره سکوت شد که ارمیا اینخار آروم پرسید:رویا؟

 یواب دادم:بله؟
 هیا وقت فکر می کردد آینده ات این یور شه؟-
نهوهیا - با تو ازدواج کردم رو  با امیر ازدواج کنم ولی وقتی  حس می کردم 

 وقتوتو چی؟
من اصرر  فکر نمی کردم زن بگیرم چه برسرره به اینکه دوتاش رو هم داشررته -

دواج می کردم اگه ازباشمناین آینده اص  براد من قابج تصور نخودناول که فکر 
به  با مدرک مجخور  یه دختر من رو  که  تازه فکر نمی کردم  یهو یای تان کنم زنم بری
که از  تا زن زندگی کنم  با دو  یه خونه  یه روز تود  ازدواج کنهنفکر نمی کردم 
قضا دوتاشون هم همسرم باشنناص  فکر نمی کردم روزد زن اولم رو ط ق 
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و آشررنا رو به روش قرار بگیرمنآینده ام برام بدم و بعدها به کنوان یه دوسرررت 
 معجزه بودو

 لخخندد رود ل*ب*م ناست:برنامه اد براد آینده دارد؟
 اول اینکه ر وان رو را ی کنم اسم دختر یه ماهمون رو آرمیتا بزاریمن-

متعجب و حیرت زده وسط حرف  پریدم:شناسنامه نگرفتین براش؟ر وان که 
 هم  صداش می کنه الیو

د:نه بابانناز اسررم الی بدم میادندوم اینکه می خوام سررهامی رو که تود خندی
 شرکت امیررایا دارم رو بفروشم و مرخم رو به کلینیک اختصاصی تخدیج کنمن

 شنیدم دارد فوق می گیردو-
گه تموووومومجخور بودم براد فوق گرفتن برگردم - یه سرررال دی کمتر از 

 بریتانیانندرست وقتی آوش به دنیا اومد
رفتیم اونجاننولی دیدم ر وان اذیت می شه گفتم برگردیمندو ترم رو مرخصی 
گرفتمنتازه وقتی رفتیم بریتانیا پی  مامان و بابا من خیلی راحت بودمنسرر م 

 هم بهت رسوندننبرنامه د خودت چیه؟نمی خواد ادامه تحصیج بدد؟
 مزدوج شدمندختر یا باید ادامه تحصیج بده یا ازدواج کنهومن هم که دیگه -

 خندید و گفت:لوس ناو رویانیدد می گمن
کار  نه  نه می خوام درس بخونم  یدد گفتم:فع   پاک کردم و  ندم رو  لخخ

 کنمنمی خوام تمامًا کنار امیررایا باشم ولی شاید باشگاه رو برم براد تفریحن
با موج خنده د شناور تود صداش گفت:من اگه یات بودم ک س نقاشی می 

 رفتمن
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ج یک متع با ک یه؟ووننننواااادو یه کم فکر کردمنمن ورش چ گاه  کردم و  ب ن
ندید و من هم همراهی   ته دل خ که از  گاه  کردم  تولدش بودنحرصرری ن

 کردمن
رو به ارمیا گفتم:بهتره بریم داخجنفکر کنم امیر و ر رروان خسررته شررردن از 

 فالگوش وایستادنو
شدم باهات حرف زدمنحس می کردم  شحال  این گفتگود دو لخخندد زد:خو

 نفره الزمهن
باهاش دست دادم و گفتم:امیدوارم بتونم خواهر خوبی برات باشم م ج خواهر 

 نداشته اتن
 منم همینرورناینا اتمام تمام کینه هاستمنه؟-

چارمهام رو به نارانه د تائید بسرتم و باز کردمنآرهااین گفتگود دو نفره اتمام 
شروع یه رابره د یدیدنمی می همه چی بودنپایان کینه هاد بین من و ا رمیا و 

 تونستیم براد هم دوستهاد خوبی باشیمنباالخره تموم شدو
 این برب هم از دفتر کمرم پر شدو

*** 
یا می گم نرونیدًا نمی فهمی؟دوسررت ندارم »صررداش تود گوشررم بودن رو

بردنَاهومرده شررور منو بخرن که بعد از سرری سررال نمی تونم حرفم رو به کرسرری 
چرا نرم امیر؟خب می گم باید برم همدانننرفتنم چه دلیلی می تونه «»باررونمن

واقعا واقعا نمی دونی؟«»رفتنت چه دلیلی می تونه داشته باشه؟«»داشته باشه؟
نمی دونی براد چی می خوام برم همدان؟امیر خودت رو به خریت نزننمن تا 

 همین یه ماه پی  تمام زندگیم و هدفم بخایده شدن بوده و حاال
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صتااین موقعیت رو ازم بگیرد؟ت خب مِن خر اندازه د «»و می خواد این فر
یه بند انگاررت برات مهم نیسررتم؟ اصرر  من شرروهرتمنوقتی می گم نرو یعنی 

مان تت رو می کن کای خدا میرم شرر مامنب نداره امیرندارد اداد «»نرووت ربری 
یا نمی »«مردهاد احمِ  کهد دقیانوس رو درمیاردوچرا نمی زارد برم؟َاهوامیرو

امیر می فهمی؟نمی خوام بیادننامیر «»رد یا باهم می ریمنحرف آخرمه تمامن
ی یعن«»من اختیار خودم رو دارمنکزیزماواقعا برات مهم نیست خواسته د دلم؟

از چی باید بترسم؟امیر می خوام «»چی؟چرا نمی خواد من بیام؟می ترسی؟
ستنم رو یلود برم همدانمپی  مامان و بابا و خواهرمنقخول کن که  شک نخوام 

سی بگیریم؟چون می خوام اول اونها رو  شتم کرو اونا بخینینفکر کردد چرا نذا
صیغه د یه هفته ایمون رو کقد دائم  سما باهم ازدواج کنیمنخوبه؟ بخینم بعد ر
یازه نمی ده کسرری  گه غرورم ا باور کن دی می کنیممفقط بزار برم و برگردمن

شدنم رو بخینهندلم ر ا نی سته د کوچیک  ستنم رو بخینهنخوا شک شوهرما ست 
نه بحث من این نیسرررتناصرر  من دوسرررت ندارم زنمابه قول تو «»زیادیه؟

باز که برگاتیم سر خونه د اولونامیر بخدا «»نامزدممممم تنها بره یه شهر دیگه
رویا به رود آرا قسررم تنها برد دیگه اسررمتم «»نزارد برم بی ایازه ات می رمو

روِد آرا؟کجب قسرِم مسرتحکمینباشرهامن «»اکصرابمننمیارمنپس نرو رود 
یا بچه بازد در «»میرم تو هم به احترام خاک آرا یووونت اسررمم رو نیارو رو
یاروناالن دارد توآ رو شرروت می کنی تود زمین منو بخین امیر من هیا «»ن

هت  مدان و ب ندارمنهمون اول هم می تونسررتم خودم برم ه هات  با بح ی 
نسررتم ردم رو بزنهنبه یاش اومدم احترامت رو نگه نگمنحتی روحتم نمی تو
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داشررتم و دارم ازت صرر د ماررورت می گیرمناونوقت تو بی ینخه بازد در 
یا گاهی اوقات الزمه آدم رود بایدهایی که براد «»میاردنچرا خب؟ بخین رو

بسررتگی به آدم «»خودش سرراخته خط بکاررهنخیلی از بایدها شرراید می شررنو
ههوباشرره حرف من که پارریزد «»ام رو شرراید کنمندارهنمن نمی خوام بایده
س متو سالته دیگه این «»ارزش ندارهنبه  سی و یک  امیر تو رو خدا قهر نکنن

ستو سنت نی سب  ستمنحرفم رو زدمنگفتم «»قهر قهر تا روز قیامت منا قهر نی
من میرمنبراد اثخات خودم به تو هم شرررده می «»نهونرووپس دیگه چیزد نگوو

ه بار سرررت  بازد در آوردد چوب  رو دو تامون خوردیم پس بخین رویا ی«»رمن
باره بچگی نکنن فج «»دو یه لح هونامیرونامیر در رو چرا ق امیر وایسرررا 

کردد؟اسرریر گرفتی؟تا کی می خواد نگهم دارد؟من که باالخره می رم اونجا 
حرراال تررو دریررا بررزننبررخررداونرردد خرردا مرری رم تررا شرررده  رررایررعرت 

به  لعنت به توونلعنت«»بکنن یلوت رو نمی گیرمنت شتو «»کنمنمرررریرررررمو
 « هر وقت کوتاه اومدد در رو باز می کنمنخوبه کزیزممممم؟«»منو

حاال نمی دونم چی «»برو بمیر روانی زنجیره ادو» که کاررقم بودم  تا دیروز 
ویا ر«»بی شعورو«»شده که شما مرحمت کردین ارتقا دریه بهم دادیننقربانتو

نبرد همدان یفت پاتو قلم می کنم و تا کمر دارد اسمتم براد بار آخر می گم
نمیارم رود تمام کاررقی که بهت دارم چاررم می بندم و همه چیز رو تمام می 

 «کنمنبهتره همین اول باهات اتمام حجت کنمو
چاررمهام هنوز اون قیافه د برزخی  رو وقتی گفتم می خوام برم همدان رو 

سرررتنحالم بهم می خوردنحالت تهوع یادمهنهمه چیز رو یادمهوبی کم و کا
داشررتم و نمی دونسررتم باید چیکار کنم؟ونانقدر مخم تعریج بود که حتی نمی 
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شی رو از تود  ستم فکرم رو رود این مو وع به این مهمی متمرکز کنمنگو تون
سی زنت زده بود نه پیام داده بودنپس حتما امیررایا از  ایدمن نه ک کیفم بیرون ک

اررده بودنکانتکت هام رو دونه دونه باال پائین کردم و در مو رروع رفتنم مرلع ن
انتها شررماره د آناهیتا رو گرفتمنهر چقدر زنت زدم بر نداشررتناز اونجایی که 
ستم االن مرده  ایدمنبا اینکه می دون شین دراز ک طاقتم رو به انتها بود کقب ما

رفتم رو گمی گه چه بی حیا ولی دیگه نمی تونسررتم دووم بیارمن شررماره د پگاه 
 که چهارمین بوق برداشت:بله؟

 س م پگاهنخوبی؟-
 س م رویا یووننخوبمنتو خوبی؟-

 شکمم رو چنت زدم و گفتم:نه خوب نیستمن
 نگران پرسید:چت شده؟

 حالت تهوع دارمندلم به هم می پیچهنبخدا دارم می میرمنبگو چیکار کنم؟-
 چی؟حالت تهوع دارد؟خب خره برو قرخ  د تهوع بخورن-
کجب احمقی هسررتیاناینو که خودمم می دونمنمنتها االن وسررط یاده چه -

 غلری می تونم بکنم؟داروخونه اینجاست؟
 امیررایا پیاته؟شیرون بگو ماساژت بده خوب میاین-

ست امیرنننپگاه تو رو خدا دارم می  شوناینجا نی به خودم پیچیدم و گفتم:خفه 
 میرمن

 حامله نیستی؟ یهو ذوق زده گفت:واد ست تو رود بخینم
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چاررمهام رو بسررتم و بهاررون فاررار آوردمنهمه د تنم از حرخ و درد می 
شده  ستم چیکار کنم تا دردم آروم بگیرهناز الد دندونهاد کلید  لرزیدننمی دون

 ام گفتم:چرا چرت می گی پگاه؟من اص  با امیر رابره نداشتمو
ناگه ماسه یکی القائهوخنده کنان گفت:نه دیگهنما دو تا راه باردارد داریمنیکی ت

 باهات تماسی نداشته حتما روت القا کرده دیگهن
 روانی خج و چجوناص  نخواستم کمکم کنین-
باشررره بابا توامنخب یا چاد لیمو یا چاد نخات یا پونه بخورنبخین تود این -

ستو؟می خواد هم یه آب میوه بخور  اون ه یهنم دره اد که قرار دارد کدوم
 شاید معدت خالیهن

باشرررهنفقط مرمخنی؟من هیا وقت این راه ها رو امتحان نکردمنمدام قرخ -
 خوردمن

 از بس خرد دیگهناین راه طخیعیاهنولی به ن ر من که همونهنننتو حامله اد و-
قرع کردم و زیر لب خج و چلی ن ارش کردمناز راننده که مرد نسختا یوونی بود 

ر نیم سرراکت بعد کنار زد و دخواسررتم اولین تفریگاه و اسررتراحتگاه کنار بزنهن
اتنچاد نخات رو خوردم و تخت  ست  بود برگ حالیکه یه لیوان چاد نخات د
ستم  سیدمناز آقائه خوا ش  بعداز ظهر بود که ر ساکت  خوابم گرفتنحوالی 
چند لح ه صررخر کنه تا آدرس خونه د تارا رو از آرتمن بگیرمنمرمخن بودم که 

 می دونهن
 بله؟-
 بی؟الو س م آرتمننخو-
 س منخوبمنتو خوبی؟-
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خوبمنبخین زنت زدم آدرس خونه د تارا رو بگیرمن می دونم که آدرسرر  رو -
 دارد پس لرفا آدرس  رو بهم بدهن

 االن کجایی؟- 
 همدانم دیگهن-
 امیر بهم گفته مرلقا آدرس خونه د تارا رو بهت ندمنمتاسفم خانمن-
 آرتمننتو رو خدانننالو الونو-

شماره اش  قرع کرده بودنبعد سینن ا  دادم زنت زدم به ح از اینکه کلی فح
ته بودمنآدرس رو بهم داد و من هم  مدان گرف مده بودم ه که او رو همون روز 
آدرس رو به راننده دادمنحدود نیم ساکت بعد رو به رود کاخ سلرنتی اد بودم 

 که خونه د من و امیر در برابرش هیا بودندر زدم که خانمی پرسید:بله؟
 ید من از دوستان خانم آرمان هستمنمیاه در رو باز کنید؟بخخا-
 بفرمائیدن-

ساخته  شدمنخونه داخل  م ج بیرون  کام  هنرمندانه  شد و من وارد  در باز 
کام  در شان دارایی ساالرخان بودنوارد شدم که صداد ییغ پسرد  شده بودو

من رو از فکر خارج کردنمتعجب به سمت صدا برگاتم که پسره پات سر من 
سال من از الد گلها بیرون  سن و  شاید هم ایدندخترد  شدنبعد ییغ ک پنهان 

 اومد و در همون حال گفت:یزدان کجایی؟پیدات کنم می خورمتاننن
اال رفتنیزدان؟یزدان کی بود؟نکنهنننننکنه بچه د تاراست؟یعنی این ابروهام ب

 پسرد که دستهاش رو دور کمرم حلقه کرده خواهرزاده د منه؟من خالام؟
 اوهنبخخاید خانمنیزدان کزیزم بیا کنارن-
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یزدان دست  رو از دور کمرم آزاد کرد و خواست بره که گفتم:نه یه لح ه  صخر 
 کنن

در اولین حرکت چاررمهاد آبی  رو تود هوا زدمناین چرخیدم سررمت یزدانن
ستم رو تود موهاد ل*خ*ت   صیج بودند بچه بچه د تارا بودنیه خان زاده د ا
چرخوندم و خواسررتم گونه اش رو بب*و*سررم که سرررش رو کقب کارریدن 
متعجب نگاه  کردمنولی اون کنار کاررید و به سررمت دختر رفتنخواسررتم 

شد و یزدا شیک و چیزد بگم که در باز  اید و یه بی ام و  شحالی ک ن ییغ خو
شد و دختر قدبلندد از اون  شه د حیاط بزرب پارک  سریع گو شدن سفید وارد 
بدم که  خارج شررردندخترد که حتی از پارررت هم می تونسررتم تاررخی  

 تاراستنیزدان سریع به سمت  دوید و گفت:مامانن
دی  وتارا خم شد و پیاونی پسرش رو ب*و*سیدنبرگات سمت مننکینک د

رو برداشررتنیه تاد ابروش باال رفتن نسررخت به من صرردبرابر خوشررگج تر 
بودنقیافه د اون دل ناین تر و خوشگج تر بودنحاال یه خانم خوشگج پولدار با 

 ک س بودنومنننن
 مامان و بابا کجان؟-

سمت  شاره کرد و دختر به  ستنرو به اون دختر ا ا پوزخندد رود ل*ب*ش ن
ب تایی  فت و دو  مت من برگارررت و یلو یزدان ر به سرر باغ رفتنن هاد  ه انت

اومدنکنک  گرانه نگاه  رو از نوک پا تا فرق سرررم گردوندندسررت به سررینه 
ایسررتاد و ژسررت ک فه اد به خودش گرفتنمعلوم بود انت ار حرف بعدیم رو 

 می کاهن
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رفتم سررمت خونه امونننخودشرروننیاد خونه امون یه برج بودنتو حتما می -
 ؟نه؟دونی اونا کجان

 کوتاه گفت:می دونمن
 چامهام برق زد:می تونی ناونم بدد؟ولی قخل ننن

 قخل ؟-
نه ام رو  هاد خواهرا قده  نه ب*غ*ل  گرفتم و ک یک حرکت غیر منت را در 
خالی کردمنحس می کردم اونم هر چقدر از من متنفر باشه ولی نمی خواد این 

سخره بگیرهندلم براد خواهرمااون ُقلم ت صورت دلتنگی رو به  شده بودن   نت 
رو تود دسررتم گرفتم و غرق ب*و*سررره کردمنولی اون توخالی بهم نگاه می 

 کردنیهو خام یاد اون همه رو 
نه رود گونه ام ناررسرررتنهینی  ما باال رفت و بی رح تارا  گرفت و دسرررت 
گفتمنسیلی به اندازه د سیلی هاد افراد هیراد و سامان و ارمیا درد نداشتنفقط 

سیلی خورده  شیرینی بعد درد  شده توسط تارا خیلی بد بود چون پذیرایی یدًا 
 از دیدار هفت ساله امون بودو

 مگه نمی خواد مامان و بابات رو بخینی؟بیانننبیا تا ناونت بدمن-
*** 

 مهتاب صولتی فرزند ناصر صولتینننن
 مهران آرمان فرزند فرج الله آرماننننن

 ساسی رود بودناون حساب کردهناستممدر واقع شکستمنمامان و بابایی که ا
ساده از  شد دو تا قخرونچقدر  سهم من از این پدر و مادر  بودم حاال مرده بودنن
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ایدم و  اون داده بودمنمامان و بابا رو چقدر ابلهانه رها کرده بودمنییغ ک ست د
اون  سزا گفتمنکاش هیا وقت من خر ترک شمارم نا به خودم و حماقتهاد بی 

شب  اون می رفتمنخداااااانننکاش نمی کردمنکاش همون  ا سی پگاه پی کرو
اینجورد نمی دیدمارروننکاش بعد از این همه سررال سررهمم دو تا قخر سرریاه 
بدبختی یلوم  قدر  که هر چ بدبختم  قدر  بدم؟چرا ان قدر  خدا من چرا ان نخودن
قرار بگیره برام کمه؟ خدایا من نمی خواستمننننه من حا رم ده هزار بار یلود 

شم و شمنخدااااااننننمن یه همه تحقیر  شمنکنار قخر مامان و بابا نخا لی اینجا نخا
یه مویود منفورد که هیا کس اونو نمی خوادنمی خوام  یه کو رریو احمقموو
هام  ماقت ها و ح بدبختی  قدر نگون بختم؟چرا  یا من چرا ان خدا بمیرمممممو 
گه  کار می تونم بکنم؟م کار کنم؟چی خداد من؟االن چی نداره؟چرا  تمومی 

گه  به دی که محکومم  حالی بدم در  مه  گه می تونم ادا می تونم زنده بمونم؟م
حسرررت داشررتن مامان و بابام؟همیارره فکر می کردم این همه سررال سررالم و 
خوشررحالن و از نخود مویود نکخت بارد م ج من به خودشررون می بالننولی 
نه ام غرق  قا کار احم که من تود اف مدتی  مه  حاال می بینم این ه حاال چی؟

اصرر  مامان و بابایی ویود نداشررته؟چی شرردم من؟خدااااااننننمی خوام بودم 
ص  به هیا چیز هم فکر نمی کنمنبه ک قه اد که دوباره  شمنا ست و نابود  نی
تود دلم براد امیررایا یوونه زدابه کاررقمابه خوشررخختی که می تونسررت مال 

باشررمو که نمی خوام  به این فکر می کنم  کدوموفقط  به هیا  باشرررهو نمی من 
شنیدم تا برگردم پی  مامان و بابام و بگم که  خوامننناین همه تحقیر و حقارت 
اون دختر بده نیستم ولی حاال می بینم نیستاونومی دونم که من رو هرگز نمی 
بخان و شاید این همه بدبختی ناشی از کاق احتمالی والدینم باشهنمی خوام 
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که می رم یهنم پس  خداننناول و آخرش  چرا زودتر نرم؟چرا برم پی  
نرم؟؟می خوام برم یایی که دیگه کسررایی رو که اذیت کردم رو نخینماکسررایی 

که همیارره اطرافم بودن رو نخیتمنمی خوام برم از این دنیاد نکختیومی خوام به  
 این زندگی حماقت بارانه د خودم خاتمه بدمن

 کجا میرد؟-
ستون بیرون زدمندنخالم  می دوید و گفت:هی؟با توامنننبدون تویه به تارا از قخر

 گم کجا میرد؟
هاد  یه انت مت  به سرر نمی دونمنخودمم نمی دونمنفقط دارم می رمنمی رم 
ستمندیگه رویاد  او دیگه رویاد منفور نی سمت ناکجا آبادد که ت نامعلومنبه 
همیارره ب*ن*ا*هکار نیسررتمننمی دونمنبه قول امیررایا باز هم خر و احم  

ست که چرا و به چی می خوام گند شدم و می خوام گند بزن منولی برام مهم نی
به  خار گندد می زنم که فقط دامن خودم رو بگیرهنننمی خوام برم  بزنمنولی این

 سمت انتهاد دورنننن
 هی صخر کنننن-

ستم با  ست و خوا سر کردمنبا دیدن امیررایا خون به تنم یخ ب ات  نگاهی به پ
سنگی گیر کر اترد برم که پام به  مراقب »د و ناقوس مرگم ال به الد سرکت بی

 تارا و امیررایا گم شدو« باش
*__* 

به غروب چاررم دوخته  نه  به سررمت امیررایا چرخاند که متفکرا نگاه  را 
 بودندست  را رود بازوی  گذاشت و لب زد:امیرررررر؟
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 سیگارش را خاموش کرد و به سمت  برگات:یان دلم؟
ر سرررج زرد رنت انداخت و بی سرریگار نیمه خاموش را از دسررت  گرفت و د

 ربط گفت:گفتم بدم میاداننن
سیگار  شک یه  امیررایا نگاه  کرد و با لخخندد گفت:بعد از این پیروزد بی 

 می چسخهنسیگارد که این خاطره
 رو خاکستر می کنه و تمامن

شت و با نار ایتی کم  نگاه  گفت:حاال چیکارش  ست  را ثابت نگه دا د
 بکنیم امیر؟

برگارت سرمت نبا دسرتان  بازوهاد او را چنت زد و با نگاه قاطع  امیررایا 
 پرسید:دوست  دارد؟

نگاه مرددش رود امیررایا چرخیدنشرراید او هم می خواسررت با نگاه  همین 
ست  شده ا ست زیادد بی رحم  سدنخودش هم می دان سوال را از امیررایا بپر

لب باز گاود و اما نمی توانست پاسخی یر پاسخ قج*ب*ش را دهدندر انتها 
اما لخان  را بسرررت و با تکان دادن سرررش به معناد نه به این سرروال یواب 
ست  بازود  اد که با د ست کنار بک دادنامیررایا زیر لب خوبه اد گفت و خوا

 امیررایا را گرفت و گفت:تو چی؟دوست  دارد؟
 امیررایا تیز و برنده نگاه  کرد و یک ک م بدون تو یح گفت:نهو

ست ن ر خیال  راح ست دل  در مورد امیررایای  هرگز نادر شدنمی دان ت 
سوال بعدد را آماده  ام  لخخندد حواله کرد و  ش نمی دهدنبه دل  و حس 
سوال  را از چهره  سیدن کرد که امیررایا قخج از او یواب دادمانگارد که  د پر
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اش خوانده باشرررد:چیکارش می تونم بکنم؟می فرسررتیم  آسرررایاررگاه یا 
 تیمارستانن

 نه امیرنآسایاگاهنتیمارستان نهو-
 امیررایا با تاد ابرود باال رفته پرسید:چرا نه؟

ناست رود صندلی و گفت:بی رحم نخاش امیرننمی خوام ویدانم همیاه در 
 کذاب باشهنمی خوام یه کارد براش کرده باشم ولی فقط همینن

 مرمخن باشم؟-
 مرمخن باشن-

یا کمی آرام  تا امیررا کافی بود  ته و کسرررج بودناین پیروزد همین  گیردنخسرر
زیرررررادد به او مزه می دادندیگر کافی بودنمی ترسید شیرینی زیادش به دل  

 بزندنبازوی  را نرم در دست گرفت و گفت:بیا بریمن
تا خواسررت بلند شررود امیررایا گفت:راسررتی حسررین چرا اون چرت و پرتا رو 

 گفت؟آبروریزد تو همدانو
می خواسررتم دوباره به انتقام تحریک  کنمنولی خب من گفتم به ناینرور -

شررانس آورد و این کار رو نکردنبراد همین گفتم حداقج کذاب ویدانی بگیره 
 نسخت به خانواده اشن

شدم کج مایرا رو براد دکتر رادمن   امیررایا خندید و گفت:مکار منونمجخور 
   اطر مدوباره تو رریح بدمنمجخورش کردم باهاش حرف بزنهنگفتم ازش بخ

آبروریزد کذرخواهی کنه و طخیعی رفتار کنهنبنده خدا داشت سکته می کرد از 
 کصخانیتنمی گفت نمی تونم تحمل  کنمن
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نه اونو - به این سرررادگی می تو چه یورد فکر کرد دکتر  خیلی احم  بودن
شناخت و انقدر ابلهانه کمج کردنیدد یدد فکر  اه؟خوبه دکتر رو می  بخخ

 آوش مونده دکتر اونو می بخاه؟ کرد چون یه شب پی 
 حاال دیگه مهم نیستندوست ندارم ذهنت رو الکی درگیر کنین-

 بلند شد و گفت:امیر؟
 امیررایا به سمت کلید برق به راه افتاد و گفت:یانم؟

شتنتو رو که می - سخت گذ صیغه اش کرده بودداخیلی بهم  اون زمان که 
شتم به خواهر خودم  سیدم شناختم و بهت اکتماد دا شتمننمی تر اطمینان ندا

 کهننن
فت:دسرررت بردار  یدد گ قاب  ته بود در  نده اش گرف که خ حالی یا در  امیررا
ساله ام گول  رو بخورم؟من  ست  سالته هاننفکر کردد یوونک بی سی  تاران

 دنیا رو با تو کوض نمی کنمن
امیرنننهیا کس از پس این زبون چرب تو بر نمیادواصرر  من نمی فهمم چه -

 ویا رو خام خودت کردد؟یورد ر
شهنچون وقتی کنار من قرار - شت کنار من با سخت نخودناون الزم دا همچینم 

می گرفت کسرری به خودش ایازه نمی داد اونو تحقیر کنهنهمه یوره به نفع  
 بودو

امیررایا دسررت  را به دور شررانه د او حلقه کرد و ادامه داد:فقط نمی دونم چرا 
رد همه به آسررونی بخارریدنی ؟همونرور که انقدر احم  بود؟چرور فکر ک

خودش نقاه کایده بود ما هم براد برگاتن  نقاه کایده بودیمن هر کسی به 
شتنحاال  ستان یدا دا نحو خودش ازش انتقام گرفت ولی انتقام من و تو یه دا
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اتر از کارد منع   اکل  این بود که هر چی بی ست تارانن میدونی م مهم نی
دنمن کلی به  گفتم نرو همدان ولی اومدنننول  می کردد تاررنه تر می شرر

کنننبریم خونه یزدان تنهاسررتاحالم داره از این محیط بیمارسررتان  بهم می 
 خورهنننتازه منم چهارماهه نیومدم پیات دلم برات یه ذره شدهن

گوشرره د لب تارا را ب*و*سررید که تارا طخ  کادت  به سررینه د امیررایا زد و 
 دنخال سود خودتیو گفت:کوفت تو هر فرصتی

 شک داشتی؟-
 در آغوش امیررایا تکانی خورد و با ک فگی ناشی از افکارش گفت:امیر؟

 دیگه چیه تارا؟بخدا دیوونه شدد انقدر گفتی امیررر؟-
 اداد من رو در نیارندکترش چی گفت؟-
چی بگه؟حاف ه اش رو از دسررت داده و به احتمال زیاد هیا وقت نمی تونه -

یاد بیارهنگفت دچار حمله د کصخی میاه گاه گاهی و ممکنه کار گذشته رو به 
دسررت خودش بده براد همین باید تحت مراقختهاد ویژه باشررهنخود دکتر یه 

 مرکز مراقخت پیانهاد دادن
 به ن رت حق  بود؟-

امیررایا دسررتی الد موهای  کاررید و گفت:تارا اینجاش دیگه خواسررت خدا 
زه  به ن ر من براش بهتر هم شدناز شر اون بودنتود کدل خدا هم شک نکنن تا

 گذشته د ک یف خ خ میاهن
 بقیه بخایدن ؟-
 نمی دونمنشایدو-
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 تو چی؟-
سم رویا - صرد به ا ایدم  و خ خننمی خوام دیگه هیا وقت کن من؟بخ

 رو به یاد بیارمنتو چی؟
پوفی کاید و دستی به پیاانی  مالید:نمی دونمناول نمی خواستم بخخام  

ستهاش رو می بندن به تخت و ولی وق سفناک  رو دیدمااینکه د تی و عیت ا
براد آروم کردن  باید به  دیازپام و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه بدنادلم 

 سوخت و بخایدم ن
ام مننتازه  اید و با خنده  گفت:قربون دل نازکت ب امیررایا نوک بینی اش را ک

 فکر نمی کنی یه چیزیی یادت رفته؟هوم؟
 چامکی زد و گفت:دومین سالگرد ازدوایمون مخارک امیرخاننتارا 

سته به تخت ال به الد خنده هاد امیررایا و تارا  ست ب صداد ییغ دخترد د و 
 گم شدن

 
 پایانو

بیست و یکم شهریور هزار و -ساکت دوازده و بیست و پنج دقیقه د بعدازظهر
 سیصد و نود و پنج
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