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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیر چند ناچه یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 ریدل شکسته تقد
 یمهدو یناز

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

  Roman4u@کانال تلگرام : 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 ریدل شکسته تقد
 

 یمهدو یناز

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 مقدمه
 یباسمه تعال

 نفرمثل سنگ درجان وتنم افتاده.. کی
 دمنمیگویست،مین میآشنا بهیغر نیا

 دورافتاده ام.. شیکجاازخو مالمیم چشم
 پرسم کجا دنبال دل دل کردنم.. یبازم

 ..ستمیخودن یاگرگمشده کنعان من
 ..رهنمیدازپیآ یم وسفی یچرابو پس

 ونه درآنم.. نیم،نه درکنعان،نه درانه درمصر من
 کنم.. یراهرروزچاه شیخو ابانیتاب

 ..ستمیدارک نهییست،آی..معلوم نآه
 ..انشکنمی شم،بفرمابشکنمیمحودرخو

 نکرد.. دمراروشنیچشمان توترد یسو
 رفتن بودوحکم ماندن.. لیم درنگاهت

 خودراشکستم.. بارها
 ..همچنان برگردنم..یاست،آر یتبرباق آن

 صبور.. یتنگ شم،چنانیخو ییرتنهاد غرق
 ..امنمیزدریلبر نیتابم بب یب سخت
 راسوختم،خاکسترم رابادبرد.. روزوشب

 به جان روشنم.. شود،آتشیگلستان م یک



 5 ریدل شکسته تقد

 

 پیشگفتار
 

 ساده است.. یفیتعر یزندگ
 من است.. یکه اکنون درانتظارغم ها یفیتعر
 ..رومیکه درهنگام شب هرلحظه به اوج م یوقت

 نهم.. یکه سرم رابربالشت م یوقت
 ..و

 ..کندیازسقف اتاق من چکه  م ادتوهمچنانیو
 ..ومن
 ..کنمیخداخدام

 که درآسمان هاست.. ییخدا
 که دراوج درانتظارقطره اشک من است.. ییخدا

 رادهد.. تواندجوابمینگاه م کی یکه به سادگ ییخدا
 ..یآر

 عشق است.. یمعنا یزندگ
 کرد.. یعشق معن یبرا توانیکه م ییتمام واژه ها یمعنا

 ..افتیکلمه به نام عشق را کی یقیحق یواژه معنا شوددرهزارانیم
 ازعشق نوشت وازعشق خواند.. توانیساده م یلیخ

 ..و
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 وداع کرد.. باعشق
 ..یپنهان کن یکه دار یادیوازهر ییبگو یخواهیازهرچه م یتوانیساده م یلیخ

 ..تواندآشکارشودیکه م یراز
 ..ای

 ..یفراموشش کن نتیازخاطرات غمگ یدرگوشه ا یتوانیم ساده
 ..یات راورق زن ییوتنها ینیبنش یگوشه ا یتوانیم ای

 ..یآر
 ؟یخواهیچه م یدانینم توکه

 ؟یا وازکجاآمده
 ؟یبرو یخواهیکجام وبه

 است.. نیات ا یزندگ نیغمگ قصه
 ساده توراترک کرد.. یلیخ اوکه

 ..و
 .. رفت

 پاسخ واژه عشق رانداد.. یساده حت یلیخ
 هم پاسخ عشق تورا.. آن

 ..بگذر
 ..ریرا ازمن بگ بگذرونگاهت

 ..ریراازمن بگ ختیسکوت ر میکه برا ینگاه
 !ایخدا



 7 ریدل شکسته تقد

 توانسته برسکوتش غلبه کند.. چگونه
 !اصالچراسکوت؟

 دارد؟! ییسکوت چه معنا نیا
 حکمت است.. یازدرها یسکوت در ندیگویم

 ..رمیپذیرام باشدسکوتش
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 9 ریدل شکسته تقد

 
 ریدل شکسته تقد

 یباسمه تعال

 
 زندگی تعریفی ساده است..

 تعریفی که اکنون درانتظارغم های من است..
 میروم..وقتی که درهنگام شب هرلحظه به اوج 

 وقتی که سرم رابربالشت می نهم..
 و..

 ویادتوهمچنان ازسقف اتاق من چکه  میکند..
 ومن..

 خداخدامیکنم..
 خدایی که درآسمان هاست..

 خدایی که دراوج درانتظارقطره اشک من است..
 خدایی که به سادگی یک نگاه میتواندجوابم رادهد..

 آری..
 زندگی معنای عشق است..

 ژه هایی که میتوان برای عشق معنی کرد..معنای تمام وا
 میشوددرهزاران واژه معنای حقیقی یک کلمه به نام عشق رایافت..

 خیلی ساده میتوان ازعشق نوشت وازعشق خواند..
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 و..
 باعشق وداع کرد..

 خیلی ساده میتوانی ازهرچه میخواهی بگویی وازهریادی که داری پنهان کنی..
 رازی که میتواندآشکارشود..

 یا..
 ساده میتوانی درگوشه ای ازخاطرات غمگینت فراموشش کنی..

 یا میتوانی گوشه ای بنشینی وتنهایی ات راورق زنی..
 آری..

 توکه نمیدانی چه میخواهی؟
 وازکجاآمده ای؟

 وبه کجامیخواهی بروی؟
 قصه غمگین زندگی ات این است..

 اوکه خیلی ساده توراترک کرد..
 و..

 رفت.. 
 پاسخ واژه عشق رانداد.. خیلی ساده حتی

 آن هم پاسخ عشق تورا..
 بگذر..

 بگذرونگاهت را ازمن بگیر..
 نگاهی که برایم سکوت ریخت راازمن بگیر..



 11 ریدل شکسته تقد

 خدایا!
 چگونه توانسته برسکوتش غلبه کند..

 اصالچراسکوت؟!
 این سکوت چه معنایی دارد؟!

 میگویند سکوت دری ازدرهای حکمت است..
 باشدسکوتش رامیپذیرم..

 سوم:
 تموم کیفم روزیروروکردم..

 نبود..
 بازم کلیدای خونه روجاگذاشتم..

 نفسم روبیرون دادم..
 چاره ای نبودجزاینکه برم خونه عمومهرداد..

سنگ  شم به  شتم،بانوک کف سمت خونه عمومهردادقدم برمیدا درحالیکه که به 
 جلوی پام ضربه میزدم واون روجلوترازقدم هام میفرستادم..

وزنش خاله مهتاب دوستتتای صتتمیمی وقدیمی مامان وباباهستتتن عمومهرداد
 والبته همسایه..

 بااین فکرفاصله  متری روطی کردم..
 جلوی درایستادم..

 دست بلندکردم وآیفون روزدم..
 بعدازچندمین صدای ارشیا توی گوشم پیچید..

 ارشیا:به به رویاخانوم ازاین طرفا
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 _ سالم ارشیا
 ارشیا:سالم..بیاتو

 بابازشدن درواردحیاط شدم..
 فاصله حیاط روطی کردم..

 به کناردرساختمون داخلی که رسیدم ارشیادرروبازکرد..
 _ سالم

 ارشیا:سالم خسته نباشی
 _ ممنون، مامان کلیداروندادبه شما

 
 ارشیا:نه..بازم طبق معمول کلیداتوفراموش کردی

شگاه ،کلیدامو یادم رفت بب صبح باعجله رفتم دان ته رم،زهره خانوم هم رف_ آره 
 پیش پسرش

 ارشیا:خیله خب بیابشین
 به سمت مبل قدم برداشتم..

 _  امیرکو؟
 ارشیا:آشپزخونه..امروزخان داداش قراره ناهاربپزه

 روی مبل نشستم..
 

 _ ا.. حاال چی داره میپزه؟!
 ارشیاشونه باال انداخت..



 13 ریدل شکسته تقد

 ارشیا:نمیدونم تاکیدکرده نرم توآشپزخونه
 لبخندی زدم..

 ادامه داد:نمرده باشه؟!برم ببینم درچه حاله
 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم..

 چهارم:
 ازبچگی باامیروارشیابزرگ شدم..

 سالشه..22سالشه و ارشیا 2۵امیر
 هردو عمران میخونن برای اینکه میخوان باهم شرکت عمومهردادرواداره کنن..

سرعت  سید،به  شم ر شپزخونه به گو صدایی که ازآ سرو شدم وببا ه ازجام بلند
 سمت آشپزخونه رفتم..

همزمان باورودم ارشیا منو کشیدوپشت سرم ایستادوفقط خالی شدن یه پارچ 
 آب سردروروخودم حس کردم..

 سرجام ماتم برده بود..
 دستم روبلندکردم وچشام روازآب پاک کردم..

 نگاهی به خودم انداختم..
 امیربهت زده روبروم ایستاده بود..

 امیر:رویاتواینجایی؟!
 باحرص گفتم:چی کارکردین شماها؟!

شدی مثه موش آب  شت وباخنده گفت:رویا شونم گذا ستش روروی  شیاد ار
 کشیده

 عصبی گفتم:زهرمار..ببینیدچی کارم کردین
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 امیرپارچ روروی میزگذاشت وبه سمتم قدم برداشت..
 امیر:رویامعذرت،من نمیدونستم تواینجایی

 کنارارشیاایستاد..
 بادست به سرارشیازد..

خالی کرد،منم یعنی  نه،آب یخ رویواشتتکی توپیرهنم  امیر:همش تقصتتیرای
 خواستم تالفی کنم

 _ حاال من بااین لباسای خیس چیکار کنم؟
 ارشیا بالبخندی که به لب داشت گفت:هیچی..ازلباسای مامان یه چیزبپوش

 امیرنگاهی بهم انداخت..
 هت ازلباسای مامان بدم بپوشی تالباستامیر:این یکی روراست گفت..بریم ب

 خشک شه
 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم

وپشتتت ستتر امیرقدم برداشتتتم،هنوزازآشتتپزخونه بیرون نرفته بودیم که صتتدای 
 خنده ارشیابلندشد..

 من وامیرباهم برگشتیم وهماهنگ گفتیم:مرض
 پنجم:

 ارشیا خندش روقورت داد وبالبخندبهمون خیره شد..
 شدیم.. وارداتاق

 امیربه سمت کمدخاله مهتاب رفت ویه لباس مناسب دراوردوبه طرفم گرفت..
 شرمنده گفت:بازم معذرت ارشیا به من نگفت تواینجایی



 15 ریدل شکسته تقد

 لبخندی زدم ولباس روازدستش گرفتم..
 _ اشکالی نداره

 لبخندی زدوازاتاق بیرون رفت..
 لباس روپوشیدم..

 ولباسام روپهن کردم..
 معمول این دوتاداداش نسخم روپیچیدنزیرلب گفتم:طبق 

 به سمت آشپزخونه قدم برداشتم..
 توی درگاه ایستادم وبهشون خیره شدم..

امیرمشغول سرخ کردن سیب زمینی بودوارشیا هم باال سرش ایستاده بودوطبق 
 معمول ناخنک میزد..
 ارشیا:امیرنمکش کمه

 امیر: واقعا؟!خب یکم نمک بریز
کدون روبرداشتتتت  یا نم ندن ارشتت به محض برگردو ما  مک بریزه ا تان

 نمکدون،سرش بازشدوهمه نمک،نمکدون ریخت روسیب زمینیا
 امیرکفری گفت:نمیری ارشیا ببین چی کارکردی

 ارشیا: ا ا ا...من ازکجا بایدمیدونستم همه نمک خالی میشه روسیب زمینیا
 _ نه مثل اینکه شمادوتا امروزدرنبودمادرتون ازگرسنگی تلف میشین

 وشون برگشتن ونگام کردن..هرد
 به سمتشون رفتم..

 _ بفرمایید بیرون من خودم یه چیزدرست میکنم
 پنجم:
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 ارشیا خندش روقورت داد وبالبخندبهمون خیره شد..
 وارداتاق شدیم..

 امیربه سمت کمدخاله مهتاب رفت ویه لباس مناسب دراوردوبه طرفم گرفت..
 تواینجایی شرمنده گفت:بازم معذرت ارشیا به من نگفت

 لبخندی زدم ولباس روازدستش گرفتم..
 _ اشکالی نداره

 لبخندی زدوازاتاق بیرون رفت..
 لباس روپوشیدم..

 ولباسام روپهن کردم..
 زیرلب گفتم:طبق معمول این دوتاداداش نسخم روپیچیدن

 به سمت آشپزخونه قدم برداشتم..
 توی درگاه ایستادم وبهشون خیره شدم..

ردن سیب زمینی بودوارشیا هم باال سرش ایستاده بودوطبق امیرمشغول سرخ ک
 معمول ناخنک میزد..
 ارشیا:امیرنمکش کمه

 امیر: واقعا؟!خب یکم نمک بریز
ندن  به محض برگردو ما  مک بریزه ا تان کدون روبرداشتتتت  یا نم ارشتت

 نمکدون،سرش بازشدوهمه نمک،نمکدون ریخت روسیب زمینیا
 کارکردی امیرکفری گفت:نمیری ارشیا ببین چی

 ارشیا: ا ا ا...من ازکجا بایدمیدونستم همه نمک خالی میشه روسیب زمینیا



 17 ریدل شکسته تقد

 _ نه مثل اینکه شمادوتا امروزدرنبودمادرتون ازگرسنگی تلف میشین
 هردوشون برگشتن ونگام کردن..

 به سمتشون رفتم..
 _ بفرمایید بیرون من خودم یه چیزدرست میکنم

 هفتم:
 زروآماده کردم..بودکه می 1:30ساعت حوالی  

 : به به،چه کردی رویا خانوم
 برگشتم ونگاهی به امیرانداختم..
 لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..

 امیر: حسابی زحمت کشیدی
 _ نه بابا چه زحمتی..غذا آماده است، تاارشیا روصداکنی غذاروکشیدم

 ارشیا واردآشپزخونه شد..
 ارشیا:نفستون اومد

 تم..نگاه عاقل اندرسفیهی بهش انداخ
 باتمسخرگفتم:نه بابا نفس بپرتوقفس

 ارشیا: کو؟کجاست؟
 امیر:چی؟

 ارشیا: قفس دیگه
 امیر: دیوونه

 _ بشینیدتاغذاروبکشم
 ارشیا: بی زحمت نون،پنیرم بیار!  
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 _ جان؟!
 ارشیا: من نون وپنیرمیخورم حوصله صف کشیدن پشت دردستشویی روندارم

 عصبی باچشای گردشده نگاش کردم..
 فسنجون سرمیزمیذارم،نه چیزدیگه _ من فقط

 خندید..
 هشتم:

 ارشیا:باشه..چه کفری میشه
 غذاروکشیدم ونشستم سرمیز..

 امیرروبروم بودوارشیا سمت چپم نشسته بود..
 ارشیاباتردیدگفت:بخورم؟

 _ معلومه دیگه
 ارشیا: آخه میترسم معدم سوراخ شه

 _ جهنم.. سوراخ شه من راحت شم ازدستت
 رد..امیریه قاشق خو

 امیر:این قدرایرادنگیر.. بخورببین چقدرخوشمزه است
 زبونم روواسه ارشیادراوردم..

 _ حاال بخورتامعدت عروبگیره
 ارشیاخندیدوروبه امیرگفت:با اعتمادبه تومیخورم

 جملش روبا ادا تکرارکردم وشروع به خوردن کردم..
 زیرچشمی به ارشیانگاه میکردم که تقریباباولع خاصی میخورد..



 19 ریدل شکسته تقد

ارشتتیا:نه مثل اینکه وقت شتتوهردادنت رستتیده..خدایی برم آمریکادلم برای 
 فسنجون امروزتنگ میشه

 باشنیدن اسم آمریکا اشتهام کورشد..
 نهم:

 امیر:فعالکه باباهنوزاجازه نداده بری
 ارشیا:بالخره دیریازودمیرم..تاراضی کردن باباهم چیزی نمونده

 روش روبه سمتم کرد..
ستادیابا ادامه داد:باورکن  شدازبس یادعوت نامه فر سته  رویا دیگه دایی هم خ

صیل..اما این  سه ادامه تح ساله منتظره من وامیربریم اونجاوا بابا حرف زد..دو
 آقاامیرکه اصالرتضی بشونیست،منم که میخوام برم بابانمیذاره

 همونطورکه باغذام بازی میکردم،بغض گلوم روفشارمیداد..
 رس خوند_ خب..خب اینجاهم میشه د

 امیر:من وبابا هم همین روبهش میگیم.. اماکوگوش شنوا؟
ارشیا:بیاحاال شدن سه تاآقاماغلط کردیم بحث روکشیدیم وسط..لطفاغذاتون  

 تا 4روبخورین تانشدین 
 من که دیگه اشتهایی نداشتم،فقط باغذام بازی میکردم..

 بعدازچندمین هم بلندشدم وبشقابم روگذاشتم توی سینگ..
 امیروارشیا هم غذاشون روتموم کردن وباهم میزروجمع کردیم..

 منم مشغول شدم تاظرفاروبشورم..
 امیر:رویاولشون کن خسته شدی،من میشورم

 _  نه بابا چه خستگی،خودم میشورم
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 ارشیا:امیردرست میگه،بیاکنارمن وامیرمیشوریم
 _ گفتم که خودم میشورم شماها برید

 رفتمارشیا:ازمن گفتن بود،من 
 امیرلبخندی زدوبه کنارم اومد..

 امیر:بذارکمکت کنم باهم بشوریم
 _ نمی..

 حرفم روقطع کرد..
 امیر:گفتم کمکت میکنم بگوچشم

 لبخندی زدم..
 _ چشم رئیس

 دهم:
 همونطورظرفاروآب میکشیدم توی افکارم غرق شده بودم..

 امیرباانگشتش به دماغم زد..
 نگاهی بهش انداختم..

 کری؟چیزی شده؟امیر:چیه،توف
 لبخندمحوی کنج ل*ب*م نشست..

 _ نه چیزی نیست
 نگاه موشکافانه ای بهم انداخت..

 امیر:مطمئنی؟
 _ اوهوم
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 امیر:ولی قیافت اینونمیگه..اگه چیزی هست بگو
 دستام روخشک کردم ونگاهم روبه صورتش دوختم..

 _ مطمئن باش اگه چیزی باشه تواولین کهستی که ازش خبردارمیشی
 روبه عالمت باشه تکون داد..سرش 

 _ من برم ببینم لباسام خشک شدن  
 خیلی زودازآشپزخونه بیرون اومد..

 باچشم دنبال ارشیاگشتم..
 نگاهم بهش افتاد..

 روی مبل درازکشیده بود..
 کمی نزدیک ترشدم..

 خواب بود..
 لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..

 ای کاش فکررفتن توی سرش نبود..
 : خوابه

 وبه امیرنگاهی انداختم..برگشتم 
 _ آره..خوبه تازه ناهارخورده

 امیر: صبح کالس داشت،انگارزیادی خسته شده
 شونه باالانداختم..

 _ نمیدونم!شاید
 به سمت تراس رفتم..

 لباسام روبرداشتم وتواتاق خاله مهتاب لباسام روعوض کردم..
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 همزمان بابیرون اومدنم ازاتاق خاله مهتاب روبروم ایستاد..
 _ سالم خاله

 
 خاله مهتاب:سالم دخترم

 _ببخشیدخاله تواتاقتون بودم آخه..
 حرفم روقطع کرد..

 
خاله مهتاب:اشتتکالی نداره توهم دخترمی، امیرگفت اومدی لباس عوض کنی 

 وچه دست گلی به آب دادن
 لبخندی زدم وگفتم:خوش گذشت

 بسته های خریدی که دستش بودن جلوی صورتم گرفت..
 مهتاب:میبینی کهخاله 

: 
 _ ایول،پس شماومامان حسابی بازارروجاروزدین

 خاله مهتاب:تقریبا
 _ خب خاله جون من بااجازتون برم

 خاله مهتاب:باشه عزیزم
 _ خدافظ

 گونش روب*و*سیدوازپله هاپایین اومدم..
 بعدازپایین اومدنم ازپله ها به سمت امیررفتم..
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 میرمباصدای آهسته ای گفتم:امیرمن دیگه 
 امیر:کجا؟یکم دیگه بمون

 _ نه ممنون،بایدبرم به درسام برسم
 امیر:امروزم حسابی گیرمن وارشیاافتادی

ها کی  ما به جزشتتت خه من  یه؟آ چه حرف ین  فت:ا بالحن دلخوری گ
 رودارم..شماددوتا داداشای

 خوشمل خودمین. 
 دروغ میگفتم..

 کنم..رادرنگاه نمیمثل روزبرای قلب عاشقم روشن بودکه من به ارشیا به چشم ب
 امیر:باشه،پس بذاربرسونمت

 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم..  
 خم شدم تاکیفم روازمبل کنارارشیابردارم..

 برای چندلحظه کوتاه نگاهم روی صورتش خیره موند..
 لبخندمحوی گوشه ل*ب*م نشست..

 امازودازروی ل*ب*م محوش کردم تاامیرمتوجه نشه..
 ه کردم..برگشتم وبه امیرنگا

 _ بریم
: 

 واردخونه شدم،همونطورکه کفشام درمیوردم،باصدای بلندی سالم کردم..
 مامان ازپله هاپایین اومد..

 _ سالم..خوبین؟
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 مامان:سالم عزیزم،آره مادرخوبم..ازپنجره دیدم باامیراومدی
 روبروش ایستادم وگونش روب*و*سیدم..

 _ آره..امیرمنورسوندورفت
 بیادداخلمامان:اصرارمیکردی 

 _ اصرارکردم،گفت مزاحم نمیشم..حاال چی اوردین واسم؟
 مامان:هرچیزخوشکلی که طبق سلیقته

 لبخندی زدم..
 _ پس من اول برم یه دوش بگیرم وبعدش بیام ببینم مامانم چه کرده

 به سمت اتاقم رفتم..
 وارداتاقم شدم..

 کیفم روروی تخت انداختم..
 مانتوومقنعم رودراوردم..

 باس برداشتم وبه سمت حموم رفتم..ازکمدل
 بعدازیه دوش مفصل ازحموم بیرون اومدم..

 همونطورکه باحوله موهام روخشک میکردم،روی تخت نشستم..
 نگاهم روچرخوندم وبه قاب عکس روی پاتختی خیره شدم..

 تصویرمن وامیروارشیابود..
 زدهم:

 د..بین امیرروارشیاایستاده بودم وارشیا برام شاخ گذاشته بو
 موهام روباحوله خشک کردم وروی تخت درازکشیدم..
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 قاب عکس روازپاتختی برداشتم ومقابل صورتم گرفتمش..
 زیرلب تکرارکردم..

 ارشیا..

 ارشیا..
 پسری که ازبچگی تااالن همش سربه سرم میذاره،طوری که اشکم دربیاد..

 ازسوسک گذاشتن توی کفشم تاکارایی که به عقل جنم نمیرسه..
 امیر.. برعکس

 همیشه حمایتم کرده ومثل یه برادرازم مراقبت میکنه..
 نمیدونم چراقلب دیوونه من عاشق ارشیاشده..

ارشیایی که وقتی میبینمش،قل*ب*م مثل یه پرنده که توی قفسه وآرزوی آزادی 
 داره خودش روبه سینم میکوبه..

 کف دستام عرق میکنه..
 گاهی هم حس سردرگمی بهم دست میده..

 دارم همیشه درنظرش بهترین باشم.. دوست
 آره..

 عاشقش شدم..
 سه ساله عاشقش شدم..

 عالقه دوستانه وبرادرانم تبدیل به یه عشق شده..
 اولش برام این حس نامفهوم بود،ولی کم کم فهمیدم عاشق شدم..

 اما..
 مشکل اینجاست که میترسم عالقم یه طرفه باشه..
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 میگه وعالقم یه طرفه نیست.. گاهی اوقات حس میکنم حسم بهم دروغ
 شایدم اشتباه میکنم..

 ولی من عاشقم..
 عاشق ارشیا..

: 
 چشام روبازکردم..

 نگاهم مستقیم به ساعت روی دیوارخورد..
 بود.. 6ساعت 

 دستی به صورتم کشیدم وسرجام نشستم..
 قاب عکس که روی سینم بودروبرداشتم وسرجاش گذاشتم..

 ازتخت پایین اومدم..
 هنوزکمی خیس بودن..موهام 

شون زدم وازاتاقم بیرون اومدم،همونطورکه درحال کش  شون شتم و شونه روبردا
 وقوس بدنم بودم ازپله ها پایین اومدم..

 مامان داشت باتلفن حرف میزد..
ستم رودورزانوهام قفل کردم وبه مکالمه  ستم ود ش روی پله یکی مونده به آخرن

 تلفنی مامان گوش دادم..
 مامان:باشه..حتما بارویا ومیالدحزف میزنم وتاشب خبرت میکنم

............... 
 مامان:آره خواهرمن..چشم حتما
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.............. 
 مامان:سالم برسون..خدافظ

 مامان تلفن روقطع کردوبرگشت..
 بادیدنم لبخندی روی ل*ب*ش سبزشد..

 مامان:بیدارشدی؟
 فکرکنم غش کردم..خاله بود؟_ اوهوم..اصال نمیدونم کی خول*ب*م برد..

 مامان:آره
 _ چی میخواست؟

 به طرفم قدم برداشت..
 مامان:ازم خواست باتووبابات حرف بزنم که فرداشب بیان خواستگاریت

 مثل فنرباچشای گردشده ازجام بلندشدم..
 _ خواستگاری؟؟!!

: 
 مامان:آره..میخوان بیان توروواسه سپهرخواستگاری کنن

 منفیه..زنگ بزن بگورویاراضی نیستعصبی گفتم:جواب من 
 مامان:دختربذاربیان بعدبگوجوابت منفیه

 باحرص گفتم:بیان که چی؟که سنگ رویخ شن
ته شتتتدیم ازبس گفتیم  پدرت خستت یا من و فت:ببین رو مان شتتتاکی گ ما
تون  فا حر تاق  توا یری  م که  هر پ باستتت یان،  ب بذار یم، کرد فردا مروزو ا

خود با تو گه  گو..ا ب هش  ب یت رو ف ن م یدجواب، ن بز نی رو بز هرحرف  پ ستتت
 بهتره،اینجوری اونم میفهمه که تویی که بهش عالقه نداری وبی خیال میشه.
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 _ ولی آخه مامان
مامان تقریبا بالحن عصتتبی گفت:همینی که گفتم،توبایدباخودستتپهرستتنگاتو 

 وابکنی،وگرنه همین آشه وهمین کاسه
 به نرده هاتکیه دادم وکالفه موهام روپشت گوشم گذاشتم..

کرشتو میکنم مامان درستت میگه،این همه پیغام پستغام واسته خاله حاال که ف
وشتتوهرش پدرومادربیچارم فرستتتادن که جواب رویا منفیه ولی بازم میخوان 

 بیان خواستگاری..
سپهربه خاطرغرورش هم  سپهرجوابم روبدم،آدم مغروری مثل  من اگه به خود

 که شده،برای باردوم پاپیش نمیذاره واینجوری خالص میشم..
 به سمت آشپزخونه رفتم وتوی درگاه ایستادم..

 به چارچوب درتکیه دادم ودستام روزیرب*غ*لم قفل کردم..
 _ باشه.. بگوبیان تابه قول شما به خودسپهرجوابم روبگم

 مامان برگشت ونگام کرد..
مامان:آفرین دخترخوب..فرداشتتتب هم تکلیف خودت رومشتتخه کن هم 

 تکلیف سپهررو
 مشخصه،اماحرف توگوش خواهرزادت نمیره_ تکلیف که 

: 
 شب اومدن.. 9:30تقریبا ساعت  

 توی آشپزخونه نشسته بودم..
 برای استقبال نرفتم جلودر..



 29 ریدل شکسته تقد

 اصالدلم نمیخواست چایی ببرم.. 
 مامان واردآشپزخونه شد..

 مامان:زشته دختر،پاشوسالم کن
 _باشه هروقت میلم کشید

 سالم کنه،اونوقت چی؟مامان:اومدیم ومیل خانوم نکشیدبیاد
 _ هیچی

 یه دستم روزیرچونم گذاشتم وبادست دیگم روی میزضرب گرفتم..
 مامان سینی چایی رومقابلم روی میزگذاشت..

 خیره نگاشون کردم..
 _من چای ببرنیستم

 مامان شاکی وعصبی گفت:رویابچه بازی درنیار..خوبه خودت گفتی بیان
 پوفی کشیدم..

 ازجام بلندمیشدم.. 
 لب غرزدم:من غلط کردمزیر

 سینی روبرداشتم وباابروهای گره رده به سمت درآشپزخونه قدم برداشتم..
 مامان ازپشت سرگفت:وا کن اون طنابو

 سرجام ایستادم..
 ازاین جمله مامان لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..

 _ چشم
: 

 مامان جلوم راه افتاد..
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 منم پشت سرش قدم برمیداشتم..
 باصدای نسبتاآرومی سالم کردم..به سالن که رسیدیم 

خاله ودایی)همون شتتوهرخالمه ولی من بهش میگم داییب به گرمی پاستتخ 
 سالمم رودادن..

مان  ما له و خا عدهم  عارف کردم،ب چایی ت بارفتم و با مت دایی و به ستت
 ودرآخرسپهر..

 کنارمامان نشستم،ازشانس بدم روبروی سپهربودم..
 میکردم.. سرم روپایین انداختم وباانگشتام بازی

 من عاشق ارشیام نه عاشق سپهر..
 سپهری که غروروخودخواهی باوجودش عجین شده..

 برعکس ارشیا..
 یه پسرشروشیطون که همه روفریفته خودش میکنه وبه حدمغروره..

 بادستی که روی دستم قرارگرفت به خودم اومدم..
 مامان بود..

 یدمامان:پاشودخترم باسپهربروتواتاق تاحرفاتون روبزن
 نگاهی به سپهرانداختم..

 زیرلب چشمی گفتم وازجام بلندشدم..
 جلوترازسپهربه سمت اتاقم راه افتادم..

 باواردشدنمون به اتاق درروبستم..
 بادست به کاناپه ای که توی اتاقم بوداشاره کردم..
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 _ بشین
 سری تکون دادونشست..

 منم روبروش روی تخت نشستم..
 سپهر:خوبی؟
 _ آره.. خوبم

سیم..بالخره ازبچگی باهم بزرگ سپ شنا هر:ببین رویامن وتو ازبچگی همو می
 شدیم ومن..

 حرفش روقطع کردم..
هت  خان روبری من جوابم روب فت  که بخوای ه بل ازاین _ ببین ستتپهر،ق

 میگم..جواب من منفیه
: 

 باچشای گردشده نگام کرد..
 پوزخندصداداری زد..

 اتاق میگذشت بعدجوابت رومیگفتیسپهر:میذاشتی پنج دقه ازاومدنمون به 
_ توگفتی مادوتا ازبچگی همدیگرومیشناسیم..یعنی تونمیدونی ازحاشیه رفتن 

 ومقدمه چینی بدم میاد
 بالحن خشکی گفت:میتونم بپرسم چراجوابت منفیه؟

 _ خب..خب من..به توعالقه ای ندارم
 خندید..

که اینطور..عال عا؟  مه داد:واق قه ای باهمون لحن خشتتتک وستتردش ادا
 نداری..اونوقت چراعالقه نداری؟
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 نفسم روبیرون دادم..
_ من به توهیچ وقت به چشم همسرآیندم نگاه نکردم ونخواستم نگاه کنم..اگرم 

 عالقه ای باشه یه عالقه برادرانه است نه عشق وعاشقی
 غرورچاشنی حرف زدنش شد:پای کوسطه؟

 نگاهم رنگ تعجب گرفت..
 نهباکمی مکث گفتم:معلومه که 

 ازجاش بلندشدوبه سمتم اومد..
 ازکنارم گذشت وقاب عکس روی پاتختی روبرداشت ونگاش کرد..

 سپهر:مثل اینکه به امیروارشیا خیلی وابسته ای ودوسشون داری
 _ اوناهم..مثل تودوتادوستن یابهتره بگم دوتابرادر

تا  کدوم یکی ازاین دو پای  یا فت:د،داری دروغ میگی..رو بالحن عصتتبی گ
 وسطه؟برادر

 پوزخندی زدم..
 _ چیداری میگی تو؟امیروارشیا مثل برادرنداشتمن،توهم همینطور..

طه  یه راب به  نارومتهم  قت تو منو او کاتن..اونو فابری درضتتمن این دونفررفیق 
 عاشقانه میکنی!!

قاب عکس روعصتتبی ستترجاش گذاشتتت وانگشتتت اشتتارش به عالمت 
 تهدیدجلوم گرفت..

به خاطریکی ازاین دوتا پستتم زده باشتته،قستتم ستتپهر:وای به حالت رویا اگه 
 میخورم نذارم یه آب خوش ازگلوتون بره
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: 
 به چشاش که برام حقیقت حرفاش  روبه رخ میکشید،خیره شدم..

 ازکنارم گذشت وبه سمت دراتاق رفت..
 برگشتم ونگاش کردم..

 سرجاش ایستاد..
 همونطورکه پشتش به من بود،سرش روچرخوند..

منی،به خاطرهمین هیچ وقت نمیذارم کچیزی که متعلق به منه ستتپهر:تومال 
 روازم بگیره..

 مخصوصا این دوتا..
 رویا خانوم..

 بهتره بدونی اگه امشب میرم به این معنانیست که حرفات روقبول کردم..
 نه اتفاقا برعکس حتی یه حرف ازکلمات توروباورنکردم..

 بالخره یه روزبه دستت میارم..
 ازاتاق بیرون رفت.. باپایان جملش

 سرجام خشکم زده بود..
 روی تخت نشستم..

 دستی به صورتم کشیدم..
 خدایا!

 این چی میگفت؟
 چرااین چرت وپرتاروبهم بافت..

 سرم روبین دستام گرفتم..
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 روانی..
 کاش ماتم نمی بردتایه بیت غزل نثارش میکردم..

 م:
 دراتاقم بازشد..

 م..سرم روازبین حصاردستام بیرون کشید
 به سمت درسرچرخوندم..

 مامان بود..
 _ رفتن؟

 سرش روبه عالمت آره تکون داد..
 مامان:بهش جوابت روگفتی؟

_ مامان خواهرزادت دیوانه استتتت،وقتی گفتم جوابم منفیه یه مشتتتت چرت 
 وپرت گفت ورفت

 مامان:وقتی اومدبیرون خیلی عصبی بود،ازریما وشوهرش خواست زودتربرن
روانی،ای کاش چاک دهنم روبازمیکردم،چهارتا فوش بارش _ بره گمشه پسره 

 میکردم،تالفی حرفاش
 ازجام بلندشدم وبه سمت مامان قدم برداشتم..

 روبروش ایستادم..
 مامان:حاال چرت وپرتایی که گفت چی بودن؟
 _ ولشون کن، یه مشت اراجیف که گفتن ندارن

 مامان:واسه یه مشت اراجیف اینجوری عصبی شدی
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 ردشدم.. ازکنارش
 _ بی خیال مادرمن..من برم پیش باباجونم،چندروزی هست باهاش گپ نزدم

 مامان:ازدست تودختر
 برگشتم ولبخندی بهش زدم..

 یه ب*و*س توهوابراش فرستادم..
 _ فدات شم

: 
 نگاهی به امیرکه روی تاب وسط حیاط نشسته بود،انداختم..

 به سمتش قدم برداشتم..
 کنارش رسیدم..

 روی ل*ب*م نشست..لبخندی 
 _ چیه؟پکری امیرخان!

 سرش روبلندکردونگام کرد..
 بادیدنم لبخندی زدوکنارش برام جابازکرد..

 کنارش نشستم..
 _ نگفتی..چراتوخودتی؟

 امیر:نه توخودم نیستم،فقط اومدم یکم هوابخورم
 به تکیه گاه تاب تکیه دادم..

 _ کارخوبی کردی..امشب هواخیلی خوبه
 ..به سمتم چرخید

 امیر:شنیدم سپهراومده خواستگاریت
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 لبخندازروی ل*ب*م محوشد..
 دست چپم روروی بازوی راستم کشیدم..

 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..
 امیر:خب،جوابت چی هست؟

 سردگفتم:همون شب جوابم رودادم.. منفی
 باتعجب نگام کرد..

 امیر:اونوقت چرامنفی؟
 نفسم روآه مانندبیرون دادم..

من منفی بود،چون ستتپهریه آدم مغروروخودخواه.. خودت که خوب  _ جواب
نمی  بودن رو خودخواهی وخودرای  ندم  مردآی توی  من  یش.. ناستتت میشتتت
سپهرعالقه  سپهرهمه روازباال نگاه میکنه..من به  بینم..غرورخوبه اما به اندازه،

 ای ندارم واین باعث شدکه..
 سکوت کردم..

 امیر:باعث شدچی؟
رتهدیدکرده طورشتتده منو مال خودش کنه..میدونی چه _ میترستتم امیر..ستتپه

 جورآدمیه..تاحاال هرچی خواسته بدست اورده حتی به زور
 دستم روتوی دستش گرفت..

 امیر:مطمئن باش تاوقتی من پیشتم نمیذارم کاذیتت کنه
 توی حرفاش صداقت موج میزد..

 بهش اعتمادداشتم..
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 لبخندی زدم وخودم روتوی آغوشش جادادم..
 

 ممنون که پیشمی_ 
 سرش روکنارگوشم اورد..

 امیر:فقط بایدقول بدی هیچ وقت ازهیچی نترسی
 ازآغوشش بیرون اومدم..

 بالبخندگفتم:حتما..تاوقتی تورودارم ازهیچی نمی ترسم
: 

 باصدای بلندارشیا هردومون برگشتیم ونگاش کردیم..
 کناردرساختمون داخلی ایستاده بود..

 به سمتش قدم برداشتیم..
به خدامن االن  یاخانوم ازبس چوقولیموکردی..خان داداش  یا:بستتته رو ارشتت

 چندوقتیه کاری به کاراین خانوم خانوما ندارم
که چی؟مثالچی  پیش امیرمیکردم.. یت رو _ فرض کن داشتتتتم چوقول

 کارمیکنی؟
 کنارش ایستادم..

 انگشتش روروی لپم گذاشت..
 ارشیا: چی رولپته؟

 کردوبایه حرکت لپم روگازگرفت..صورتش روبه صورتم نزدیک 
 _ آی..چی کارکردی ارشیا

 دست راستم روروی گونم گذاشتم..
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 ارشیاشروع به خندیدن کرد..
 ارشیا:اینم جواب چوقولیات

 امیردستم روازروی گونم برداشت..
 امیر:زهرمارارشیا..روآب بخندی

 ارشیا:باورکن عقده شده بود..خیلی وقته کاریش نداشتم
 رازاین نگهش نداشتی وگرنه ده قلومیزدبیرون_ خوب شدبیشت

 ارشیا خندید..
 امیر:ببین چطوری گونش سرخ شد،اونوقت میگه کاریش ندارم

 ارشیا برگشت وبه سمت درساختمون قدم برداشت..
 ارشیا:زودتربیاین همه منتظرن

پایین  بارفتن ارشتتیا،دستتتم روروی دستتتت امیرکه روی گونم بودگذاشتتتم و
 اوردمش..
 ل چیزی نیست..بریم توکه االن شکمم بندری میر*ق*صه_ بی خیا
 خندید..

 امیر:باشه..بریم
****************** 

 لباسام روعوض کردم وروی تخت درازکشیدم..
 دستی به گونم کشیدم..

گاه لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..  ناخودآ
 واژه عشق زیباترین تعبیرحس قلبیمه..
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 حکه وجودم روپرکرده..
 م..زیرلب تکرارکرد

 عشق..

 ارشیا..
 عشق.. 
 ارشیا..

 یعنی میشه این حس متقابل باشه..
: 

 بادستی که روی شونم نشست،رشته افکارم پاره شد..
 سرم روبه سمت مهسابرگردوندم..

 مهساکنارم نشست..
 مهسا:چیه توفکری؟

 پاکت آب میوه روازدستش گرفتم..
 مهسا:توفکرعشقت بودی؟

 نی روازپاکت آب میوه جداکردم..
 مهسا:هوی باتوام

 کمی ازآب میوه روخوردم..
 ازگوشه چشمم نگاهش کردم..

 _ چیه؟ میخوام انرژی بگیرم
 مهسا:انرژی بگیری که چی بشه؟!

 _ که به سواالت تکراریت جواب بدم
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 بقیه آب میوه روخوردم..
 مهسا:خب عزیزم خوردی؟انرژی گرفتی؟

 _ آره..ممنون بابت آب میوه
 به سمتش چرخیدم..

 بپرس_ 
 مهسا:توفکرارشیابودی؟

 نفسم روبیرون دادم..
 _ آره..توفکرارشیا بودم؛ارشیایی که باهام عجین شده وتوتموم رویاهام هست
 مهسا:ولی رویا شایدارشیا عالقه ای ازجهت عشق وعاشقی به تونداشته باشه

 به تکیه گاه نیمکت تکیه دادم وبه روبروخیره شدم..
شقم یه _ خودمم ازهمین می  سم..گاهی اوقات به خودم تلقین میکنم که ع تر

سش  سعی میکنم خودم روقانع کنم تابه یقین برسم..امااونقدردو ست و طرفه ا
یه طرفه استتتت  ثابت میکنن عشتتقم  دارم که خیلی زودتموم فکرایی که بهم 

 روازذهنم پاک میکنم..
 من عاشقش مهسا..

 مهسا:نمیدونم چی بایدبهت بگم..  
 اما رویا..

 دنبال کنباش که بتونی باهاش زندگی کنی.. 
 بلکه دنبال کباش که بدون اون نتونی زندگی کنی..

 لبخندی زدم ودستم روروی شونش گذاشتم..
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 _ حرفت طالرفیق..امااین دل دیوونه ی عاشق این حرفا حالیش نیست
 و پنجم:

 کیفم روروی مبل انداختم ومقنعم رودراوردم..
 ..باصدای بلندی سالم کردم

 کجواب نداد..
 _ سالم..من امدم

 به سمت آشپزخونه قدم برداشتم..
 _ مامان خونه نیستی؟؟

 توی درگاه آشپزخونه ایستادم..
 زهره خانوم مشغول آشپزی بود..

 _ سالم زهره خانوم
 زهره خانوم برگشت..

 لبخندی روی ل*ب*ش نقش بست..
 زهره خانوم: سالم دخترم

 _ کی برگشتین؟
 ح اومدمزهره خانوم: صب

 نگاهی به اطرافم انداختم..
 _ مامان خونه نیست؟

 زهره خانوم:نه دخترم،خانوم رفتن خونه آقا مهرداد
 _ نگفت چرامیره؟

 زهره خانوم:راستش..
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 سکوت کرد..
 نگران پرسیدم:چی شده؟اتفاقی افتاده؟

زهره خانوم:راستتتش نفهمیدم چی شتتده؟ پدرتون زنگ زد، نمیدونم چی به رزا 
 گفتن که خانوم باعجله رفت خونه آقامهردادخانوم 

 باپایان جمله زهره خانوم به سرعت به سمت مقنعم قدم برداشتم وپوشیدمش..
 _ من میرم ببینم چی شده؟!

 مسافت حیاط رودویدم وازدرخونه بیرون اومدم..
 قدم هام روبلندبرمیداشتم..

 هزارجورفکربه سرم زد..
 یعنی چه اتفاقی افتاده..

 زمه کردم:خدایا خودت بخیربگذرونشزیرلب زم
: 

 دست بلندکردم ودکمه آیفون روفشاردادم..
 بعدازیکی،دو مین صدای مامان توی گوشم پیچید..

 مامان:رویا تواینجا چیکارمیکنی؟
 _ مامان دررو بازکن لطفا

 مامان:باشه بیا داخل
 بابازشدن درواردحیاط شدم..

 دویدم..مسافت حیاط رو تا درساختمون داخلی 
 درروبازکردم وواردسالن شدم..
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 مامان کنا خاله مهتاب نشسته بودوسعی میکرد،خاله مهتاب روآروم کنه..
 به سمتشون قدم برداشتم..

 بریده بریده گفتم:س..سالم..چی..چی شده؟
 خاله مهتاب باصدای بغض آلودی جواب سالمم روداد..

 مامان:سالم دخترم
 _ چی شده مامان؟

 ردتا جوابم روبده اماخاله زودترشروع کرد..مامان لب بازک
صالحالش خوب  سکته کرده وا شیدم  شیدم..مامان مه خاله مهتاب:مامان مه

 نیست
 چشام گردشدن..

 دستم روروی دهنم گذاشتم..
 اشک توی چشام حلقه زد..

 باصدایی که ازته چاه درمیومدگفتم:مامان مهشیدسکته کرده!!
 دادوشروع به دلداری خاله مهتاب کرد..مامان سرش روبه عالمت آره تکون 

: 
 دست بلندکردم ودکمه آیفون روفشاردادم..

 بعدازیکی،دو مین صدای مامان توی گوشم پیچید..
 مامان:رویا تواینجا چیکارمیکنی؟

 _ مامان دررو بازکن لطفا
 مامان:باشه بیا داخل

 بابازشدن درواردحیاط شدم..
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 یدم..مسافت حیاط رو تا درساختمون داخلی دو
 درروبازکردم وواردسالن شدم..

 مامان کنا خاله مهتاب نشسته بودوسعی میکرد،خاله مهتاب روآروم کنه..
 به سمتشون قدم برداشتم..

 بریده بریده گفتم:س..سالم..چی..چی شده؟
 خاله مهتاب باصدای بغض آلودی جواب سالمم روداد..

 مامان:سالم دخترم
 _ چی شده مامان؟

 تا جوابم روبده اماخاله زودترشروع کرد..مامان لب بازکرد
صالحالش خوب  سکته کرده وا شیدم  شیدم..مامان مه خاله مهتاب:مامان مه

 نیست
 چشام گردشدن..

 دستم روروی دهنم گذاشتم..
 اشک توی چشام حلقه زد..

 باصدایی که ازته چاه درمیومدگفتم:مامان مهشیدسکته کرده!!
 وشروع به دلداری خاله مهتاب کرد..مامان سرش روبه عالمت آره تکون داد

: 
 _ پسراکجان؟اصالخبردان چی شده؟

مامان:امیردانشتتگاهه وبی خبر..اماارشتتیا؛باال تواتاقشتته،ازوقتی فهمیده رفته 
 تواتاقش
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 _ میرم پیشش
 ازپله هاباال رفتم..

 به سمت اتاق ارشیا قدم برداشتم..
 ودرروزدم..پشت درکه رسیدم باپشت دست اشکام روپاک کردم 

 جواب نداد..
 بی سروصدادراتاق روبازکردم..
 نگاهم روتوی اتاق چرخوندم..

ستی مرتب  ساک د ساش روتوی  شکی لبا شای ا سته بودوباچ ش روی تخت ن
 میکرد..

 وارداتاق شدم..
 متوجه حضورم شد..

 سربلندکردونگاه مغمومش روبه نگاهم دوخت..
 درمیومدگفت:رویا..مامان مهشیدمباصدایی که ازته چاه 

 چشام روروی هم گذاشتم وبازکردم..

 قطرات اشک روی گونه هام نشستن..
 به کنارش رفتم وروی تخت نشستم..

 _ ارشیا مطمئن باش مامان مهشیدحالش خوب میشه
 بابغض گفت:اما صبا گفت اصال حالش خوب نیست

 _ همه چیزروبسپربه خدا
 ارشیا:اگه چیزیش بشه چی؟

 گشت سبابم روروی ل*ب*ا*ش گذاشتم..ان
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 _ این حرفارونزن
 قطره اشکی ازچشاش روی دستم چکید..

 نگاهی به قطره اشکی که پشت دستم برق میزد،انداختم..
 _ اشکاتو پاک کن..خاله اگه اشکاتو ببینه بیشترغصه میخوره

 سرش روبه عالمت باشه تکون دادو اشکاشوپاک کرد..
 دم..باورودامیربه اتاق،ایستا

 _ سالم
 امیرکالفه جواب سالمم روداد..

 به سمت ارشیاقدم برداشت وب*غ*لش کرد..
 امیر:خوبی؟

 ارشیا باصدای گرفته ای گفت:خوبم
 امیر،ارشیا روازآغوشش بیرون کشیدودستاش روروی شونه هاش گذاشت..

 امیر:مامان مهشیدحالش خوب میشه..اینوبهت قول میدم
 ارشیا سرش روآروم تکون داد..

 نگاهم روازشون گرفتم ولبخندمحوی زد..
 به سمت دررفتم وازاتاق بیرون اومدم..

: 
 قرارشدشب برن رامسرپیش مامان مهشید..

 سالم بودکه مادرجونم فوت کرد.. 8یادمه هنوز 
 عاشق مادرجون بودم..
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 هرشب باقصه هاوالالییش خوابم میبرد..
 وقتی فوت کردخیلی ناراحت شدم..

 فاصله گرفتم..بادنیای کودکانم 
تاکه مامان مهشتتید هرشتتب ازخونه عمومهردادمیومدخونمون ومثل مادرجون 

 باهام بازی میکردوقصه والالیی میگفت..
 وقتی هم خوابم میبردبرمیگشت خونه عمومهرداد..

 کم کم مرگ مادرجون روبه کمک مامان مهشیدفراموش کردم..
به خاطرآستتم وبیماری قلبیش دکترابر اش تجویزکردن دوستتتالی هستتتت که 

 دورازآلودگی هوای تهرون ویه جای آروم زندگی کنه..
 مامان مهشیدم باپرستارش صبا رفت رامسر تا توویالی شوهرش زندگی کنه..

****************** 
 ازآغوش خاله مهتاز بیرون اومدم وبه سمت امیروارشیارفتم..

 روبروشون ایستادم..
ستم  ست را ستام روازهم بازکردم ود ست چپم د شیا انداختم ود رودورگردن ار

 رودورگردن امیر..
 به خودم فشردمشون..

 بابغض گفتم:دلم براتون تنگ میشه
 امیردستش روپشت کمرم گذاشت..

 امیر:زودبرمیگردیم..فقط دعامون کن
 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم وازشون فاصله گرفتم..

 هردوبه سمت ماشین عمومهردادقدم برداشتن..
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 ارشیابرگشت ونگام کرد..
 به کنارم اومد..

 باصدای آهسته ای گفت:مواظب خودت باش
 دو،سه قطره اشک روی گونه هام چکیدن..

 _ توهم همینطور
 دستش روبه صورتم نزدیک کردواشکام روپاک کرد..

 لبخندمحوی زدوبرگشت وبه سمت ماشین قدم برداشت وسوارشد..
 احافظی روکردورفت..عمومهردادباتک بوقی که زد،آخرین خد

: 
 روزه که رفتن ومن فقط طی چندتا تماس تلفنی باهاشون درارتباط بودم.. 10 

 طبق گفته امیرحال مامان مهشیداصال خوب نیست..
 باشنیدن صدای پدرم ازاتاق بیرون اومدم..

 بعدازظهربرنمی گشت خونه.. 2هیچ وقت ساعت 
 حس بدی وجودم روفراگرفت..

 م وپله هارودوتا،یکی پایین اومدم..ازاتاقم بیرون اومد
 روبروی بابا ایستادم..

 _ سالم بابا
 بابا:سالم دخترم

 قیافه کالفه بابا بهم یقین دادکه اتفاقی افتاده..
 بدون مکث پرسیدم:چیزی شده که این موقع روزاومدین خونه؟!
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 مامان نگاهی بهم انداخت..
 مامان:رویا راست میگه میالد،چی شده؟

 دستی به گردنش کشید.. بابا کالفه
 نگاه منتظرم روبه لبهاش دوختم..

 بابا:مامان مهشید..فوت کرد
 ماتم برد..

 اشک توی چشام حلقه زد..
 روی مبل نشستم..

 باصدای بغض آلودی گفتم:کی؟
 بابا:امروزصبح

 مامان اشکاش روپاک کرد..
 مامان: الهی بمیرم واسه مهتاب

 _ میریم رامسر؟
 امروزحرکت میکنن ومامان مهشیدروتهران دفن میکننبابا:نه..مهردادگفت 

: 
 برای لحظه ای به یادارشیاافتادم..

 به سرعت ازجام بلندشدم وبه سمت اتاقم دویدم..
 گوشیم روبرداشتم وشماره ارشیاروگرفتم..

 روی تخت نشستم..
 بعدازچندتابوق آزادجواب داد..

 _ الو،ارشیا
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 داشت توی گوشم پیچید..صدای یه نفرکه گرفته بودوصداش کمی بم 
 : سالم رویا

 _ سالم..ببخشیدشما؟!
 :نشناختی؟امیرم

 _ امیرتویی؟!صدات چراگرفته؟خوبی؟
 امیر: نه زیاد

 _ ارشیا کجاست؟چراتوگوشیش روجواب دادی؟
 امیر:ارشیاحالش خوب نیست..خوابیده

 باصدای بغض آلودی گفتم: تسلیت میگم امیر..واقعامتاسفم
 کردم..بغض روتوی صداش حس 

 امیر: ممنون
 _ کی برمیگردین؟

 امیر:نیم ساعت دیگه حرکت میکنیم
 _ امیدوارم به سالمت برسین..دیگه مزاحم نمیشم..خدافظ

 امیر:خدافظ
: 

 لباسای مشکیم روپوشیدم وازاتاق بیرون اومدم..
 روبه مامان وباباکردم:من آمادم

 بامامان وبابا به سمت خونه عمومهردادحرکت کردیم..
 بادیدن خاله مهتاب،من ومامان به سمتش رفتیم..
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 مامان وخاله شروع به گریه کردن..
 خاله روب*غ*ل کردم وتسلیت گفتم..

 بعدازچندمین که پیش خاله بودم،بلندشدم وبه سمت اتاق ارشیا رفتم..
 درروزدم ووارد اتاق شدم..

 روی تخت نشسته بود..
 ستش خیره شده بود..سرش روپایین انداخته بودوبه قاب عکس توی د

 به سمتش قدم برداشتم..
 جلوی پاش زانوزدم..

 اشکام گونه هام روخیس کرده بودن..
 دستای لرزونم روروی دستاش گذاشتم..

 سرش روبلندکردونگام کرد..
بادیدنم دستتتاش رواززیردستتتم بیرون کشتتید وازتخت پایین اومدوکنارم روی 

 زمین زانوزد..
 برای لحظه بهم خیره شد..

 نو ب*غ*ل کردوبه خودش فشرد..م
 به خاطراین حرکت ناگهانیش نفسم توی سینم حبس شد..

 قل*ب*م به شدت خودش روبه سینم میکوبید..
 خدایا!

 میترسیدم..
میترستتیدم من روبیشتتترازاین به خودش فشتتاربده وکوبش قل*ب*م به ستتینم 

 روحس کنه..
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 اشکام روی شونش چکیدن..
 بازکردم:ارشیا..خواهش میکنم باخودت اینجوری نکنبه  سختی لب 

 باصدای بغض آلودی گفت:توگفتی خوب میشه
 باصدای آهسته ای کنارگوشش گفتم:میدونم..اما مرگ تقدیرهمه است

 ارشیا:سخته رویا..دوسش داشتم
 _ درک میکنم..اما ارشیا تواالن بایدسنگ صبورمادرت باشی

 من روازخودش جداکرد..
: 

 خیسمون بهم دوخته شدن..نگاهای 
 اشکاش روی گونه هاش چکیدن..

 دستم روبه صورتش نزدیک کردم واشکاشو پاک کردم..
 _ خواهش میکنم ارشیا

 چشاش روبه عالمت باشه روی هم گذاشت وبازکرد..
 لبخندتلخی زدم..

 _ بهتره استراحت کنی
 سرش روبه عالمت نه تکون داد..

 دمارشیا:کلی کارهست که بایدانجام ب
 _ اول بهتره استراحت کنی..اینجوری داغون میشی به خدا..

 خواهشا
 سرش روبه عالمت باشه تکون داد..
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 _ پاشو رو تخت درازبکش
 قاب عکس روازدستش گرفتم..

گذاشتتتت  ید ومچ دستتتت راستتتش روروی پیشتتونیش  روی کمردرازکشتت
 وچشاشوبست..

 منم ازجام بلندشدم وازاتاق بیرون اومدم..
 بستم وبرگشتم..بی سروصدادررو

 به محض برگشتنم باسربه سینه یه نفرخوردم..
 سربلندکردم تاببینم کیه؟

 امیربود..
: 

 امیر:ببخشید
 لبخندی زدم..
 _ چیزی نشد
 امیر:خوبی؟

 _ بدنیستم..اماانگارتواصالخوب نیستی
 امیر:نه،خوبم

 _ خوبی واندازه یه بندانگشت زیرچشات گودافتاده؟!
 خوبم..ارشیاچطوره؟امیر:گفتم که 

 _ بهتره،االنم داره استراحت میکنه..
 توهم یکم استراحت کن ازقیافت معلومه چقدرخسته ای
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بابا برم دنبال کارای تشتتییع جنازه..اومدم فقط یه دوش بگیرم  امیر:نه،بایدبا 
 ولباس عوض کنم

ندستتتاعتی  عدشتتم چ با عمو مهردادمیره..توبهتره اول دوش بگیری ب با  با  _
 کنی استراحت

 امیر:نه، رویا نمی..
 حرفش روقطع کردم..

 _نه ونمیشه نداریم..بایداستراحت کنی اینجوری ازپادرمیای
 دستش روگرفتم وبه سمت اتاقش قدم برداشتم..

 وارداتاقش شدیم..
 انگشتم روبه نشانه تهدیدباالاوردم..

 _ دوشت رومیگیری،استراحتتم میکنی..فهمیدی؟
 باشه تکون داد..لبخندی زدوسرش روبه عالمت 

 به سمتم قدم برداشت..
 فاصله بینمون پرشد..

 دستام روتوی دستاش گرفت وفشرد..
 امیر:خوشحالم که هستی

: 
 بعدازخاکسپاری خونه عمومهردادمراسم برگزارشد..

 به سمت آشپزخونه قدم برداشتم تا ظرف ظرما رواونجابذارم..
 ظرف خرماروتوی سینگ ظرفشویی گذاشتم..
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 ازاینکه برگردم،بازوم وحشیانه کشیده شدوبه شدت به سینه یه نفرخوردم..قبل 
صورت اون فردنگاه  سرم روبلندکردم وبه  شک بودن، برای یکی،دولحظه توی 

 کردم..
 سپهربود..

 باخشم نگاش کردم..
 عصبی گفتم:چته؟چرااینجوری میکنی؟

 نگاه سردومغرورش روبه نگاه خشمگینم دوخت..
فت:زیادی واستتت مهمن که اینجوری اطرافشتتون بالحن خشتتک وعصتتبی گ

 میپلکی؟
 شاکی گفتم:چی داری میگی تو؟!

 بازوم روفشرد..
 دردم گرفت..

 ل*ب*ا*م روازدردبه هم فشردم..
 _ بازوم رو ول کن وحشی

 پوزخندی زد..
 باهمون لحن سابقش گفت:وحشی؟!

ثل م باشتته رویا خانوم خودت روبزن به اون راه،ولی اینوخب توگوشتتات فروکن
یه ستتایه..فهمیدی مثل یه ستتایه دنبالتم..تو فقط مال منی،شتتده خون میریزم تا 

 توروبدست بیارم
 ازتهدیدش بندبندوجودم ازترس لرزید..
 بازوم روباخشم ازدستش بیرون کشیدم..
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 عصبی گفتم:هرغلطی که دلت میخوادبکنی،بکن
 بهش تنه ای زدم وازکنارش گذشتم..

 وسپهرروتنهاگذاشتم..به سمت سالن قدم برداشتم، 
: 

 مرداد2۵
 _ وای مهسا باشه

ساعت دیگه نیومدی من میدونم وتو..یه ماهه منتظرم  سا:ببین رویا اگه تادو مه
 بیای خونمون

 _ خیله خب،میام حاال اجازه میدی حاضرشم
 با لحنی که خوشحالی توش موج میزدگفت:ایول رویا..یعنی میای

 _ بله..میام
 مهسا: باشه،پس منتظرتم

 _خدافظ
 تماس روقطع کردم وبه سمت کمدلباسام رفتم..

 مانتو شلوارم روپوشیدم وکیفم روبرداشتم وازاتاق بیرون اومدم..
 دوماهی ازفوت مامان مهشیدمیگذره..

 میگن خاک سردی میاره..
 آره درسته،خاک سردی میاره..

 اماجای خالیش به خوبی حس میشه..
 ازپله ها پایین اومدم..
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 باال، پایین کردن کاناالی تلویزیون بود..مامان مشغول 
 پشتش به من بود..

 به سمتش قدم برداشتم وازپشت سرب*غ*لش کردم وگونش روب*و*سیدم..
 _ قربون مامان خوشکلم برم  

 مامان:خدانکنه دختر
 کنارش روی نشستم..

 بانگاهش براندازم کرد..
 مامان:خیره..کجا به سالمتی؟

مامان یه ماهه داره اصتترارمیکنه برم خونشتتون ولی _ خونه مهستتا.. ومیدونی 
 نرفتم..االنم زنگ زدکلی اصراروتهدیدکرد تا راضی شدم

 مامان:باشه..برو
 لبخندی زدم..

 _ پس من ممکنه شب دیربیام..نگرانم نشی
 مامان:خیله خب..به مادرمهساهم سالم برسون

 _ چشم،حتما
: 

 توی اتاق مهسا نشسته بودم..
 نگاهی به اطرافم انداختم.. سرم روچرخوندم و

 نگاهم یه جا ثابت موند..
 روی یه کتاب..

 )نمایش نامه پنجره های عوضی ،نویسنده گیتاگرکانیب
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 _ اوهو..چی میخونه دکیمون؟!
 کتاب روازروی پاتختی برداشتم وبراندارش کردم..

صتتفحه ای که مهستتا بایه کاغذعالمت گذاری کرده بود،روبازکردم وشتتروع به 
 کردم..خوندن 

  
 فقط یک چیز ازخداحافظی نکردن بدتراست..

 فرصت خداحافظی پیدانکردن..
 این زخم همیشه تازه می ماند..

 و..
 هرچه نگفته ای..

 و..
 هرچه نکرده ای تاابدعذابت میدهد..

 درهرچهره بیگانه اورامیبینی..
 درهرلحظه بعدازاو..
 به خودت میگویی..

 اگرآن آخرین بار..
 ا کرده بودم..این یا آن کارر

 اگراین یاآن کلمه راگفته بودم..
 درنهایت میفهمی فقط یک کلمه بود..

 که..
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 میخواستی،بگویی..
 دوستت دارم..

 این،آن گفته ازدست رفته است..
 وآن ب*و*سه ها..

 آن ب*و*سه ها که بردست وصورتش ننشاندی..
 ودیگر..

 فرصتی برای هیچ کدام اینها نخواهدبود..
 دنیا..
 لحظه بود..یک 

 وتو..
 آن لحظه روباختی..

 آن که این فرصت را ازدست داده..
 بازنده ابدی خواهدبود..

: 
 نفسم رومغموم بیرون دادم..

 مهسا با دوتا لیوان شربت وارداتاق شد..
 مهسا:خب..خانوم خانوما خیلی خوش اومدی

 _ ممنون..
 کتاب روجلوصورتش گرفتم..
 ازاینا هم میخونی_ میبینم به جزکتابای پزشکی 
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سرت توکتابای  سا:حاال خوبه من یه کتاب متفرقه میخونم،توچی که همش  مه
 قانون وحقوق بشروحشرونمیدونم این چیزاس

 آروم باکتاب به بازوش زدم..
 _ جالبه،دیگ به دیگ میگه روت سیاه

 مهسادقیقا..همینو بگو
 لبخندی زدم..

 _ با اجازت یه جاش روخوندم
 مهسا:بی خیال

: 
 دقیقه شب بود که رسیدم خونه.. 8:30حدود ساعت  

 کلیدانداختم وواردشدم..
 به سمت ساختمون داخلی قدم برداشتم..

 بی سروصدادرروبازکردم..
 هنوزتوی درگاه بودم که صحبت های مامان وخاله مهتاب توجهم جلب کرد..

 مامان:حاال به سالمتی پروازارشیا کیه؟
 خاله مهتاب:فرداصبح

 زود..حاال مهرداد چطورراضی شد؟مامان:چقدر
خاله مهتاب:به ستتختی..درستتته ستتخته ارشتتیا چندستتال ازمون دوربشتته اما 

 موفقیت این پسرروهم میخوایم
 مامان: مهران اونجاست وحواسش به ارشیا هست..نمیخوادنگران شی
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خاله مهتاب:منم به خاطراین که مهران اونجاست راضی شدم وگرنه اصالاجازه 
 نمیدادم بره

 باشنیدن هرحرف ازکلمه جمالتشون بغض کردم..
 حس کردم یکی داره به قل*ب*م چنگ میندازه..

 یعنی..
 یعنی ارشیا فردامیخوادبره..

 اونم بی خبر؟!!
 اشک توی چشام حلقه زد..

 بی سروصدادرروبستم وبه سمت درحیاط دویدم..
 هق هق گریم امونم روبریده بود..

 صورتم خیس اشک شد..
 ه یادجمالتی که امروزخوندم،افتادم..برای یه لحظ

 نه..
 نه من نمیخوام دنیام روببازم..

 نمیخوام بازنده ابدی باشم..
 گوشیم روازتوکیفم دراوردم وشماره ارشیا روگرفتم..

 بادیدن عکسش روی صفحه موبایل شدت گریم بیشترشد..
 بعدازچندتابوق آزادجواب داد..

 ارشیا:به به..ببین کی زنگ زده؟خوبی؟
 باصدای بغض آلودی گفتم:میخوام ببینمت ارشیا..همین االن

 لحن صحبتش رنگ نگرانی گرفت..
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 ارشیا:چیزی شده رویا؟!!
 میون هق هق گفتم:بیای میفهمی

 ارشیا:باشه..اماکجا؟
 چون میدونستم پارک نزدیک اینجا خلوته اونجاروانتخاب کردم..

 _ پارک همین نزدیکیا
 اونجامارشیا:باشه،چنددقیقه دیگه 

: 
های  قدم  با پارک  مت  به ستت مدم و نه بیرون او ماس روقطع کردم وازدرخو ت

 بلندوسریعی قدم برداشتم..
 قبل ازارشیا رسیدم..

 هیچکس توی پارک نبود..
 روی نیمکتی نشستم..

بااینکه اواخرمردادبود اما ازدرون یخ بستتته بودم وبه خودم میلرزیدم وازبیرون 
 گرگرفته بودم..
 بعدارشیا مقابلم ایستاد..حدودپنج مین 

 خیلی سریع اشکاموپاک کردم ودستی به صورتم کشیدم..
 سرم روبلندکردم وچشای بارونیم روبه صورتش دوختم..

 باخشم ازجام بلندشدم ومقابلش ایستادم..
 عصبی باصدای بغض آلودی  گفتم:خیلی بی معرفتی ارشیا

 باتعجب نگام کرد..
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 ارشیا:چی شده رویا؟؟!!
 تم:فردامیخوای بری واونوقت من االن بایدبفهممبابغض گف

 لبخندی روی ل*ب*ش سبزشد..
ارشتتیا:عجب داداش خبرچینی دارم،ها...هنوزدوستتاعت نشتتده فهمیده زودی 

 خبرت کرد
 شاکی گفتم:امیرم تازه فهمیده؟!!

شم باهام توی یه خونه زندگی میکنه ولی تازه بهش  شیا:آره..بااینکه خان دادا ار
 اهامم قهرکردگفتم..تازه ب

 _ حقت بود،میزد توگوشت..ارشیا چرامیخوای بری؟
 ارشیا:خب معلومه میخوام برم درس بخونم،به محض تموم شدنشم میام

 بغضم ترکید..
 اشکام روی گونه هام نشستن..

همونطورکه روی نیمکت مینشستم،نالیدم:خب اینجاهم میشه درس خوندمثل 
 ام باالرفتبمیشه نفس کشیدامیر..میشه کارکرد..میشه زندگی کرد)صد

 دستام روباصورتم پوشوندم وبی صدااشک ریختم..
: 

 کنارم نشست..
 دستام روازروی صورتم برداشتم ونگاهم روبهش دوختم..

 به سمتم برگشته بود.. 
 یه دستش روروی تکیه گاه نیمکت گذاشته بود..
 بالحن نگرانی گفت:چرااینجوری میکنی رویا؟!
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اینکه به چیزی فکرکنم،دستتتام رودورگردنش حلقه کردم برای لحظه ای بدون 
 ودرآغوش گرفتمش..

 بابغضی که تمومی نداشت گفتم:نروارشیا...ازت خواهش میکنم نرو
 کنارگوشم باصدای آهسته ای گفت:چرانبایدبرم

 سرم روروی شونش گذاشتم..
 _ اگه بری دیوونه میشم

  
 منو ازخودش جداکرد..

 سرم روبادستاش قاب گرفت..
 ارشیا:چرااین حرفارو میزنی؟اصال این حرفاچه معنی میده؟

 به هق هق افتادم..
 خدیا سخته..

 اقرار یه دختربه عشقش..
 سخته..

 سخته اینکه میخواداقرارکنه درحالی که نمیدونه عشقش یه طرفه است یانه..
 این خیاالت واهی روازذهنم دورکردم..

 نه..
 بایدبگم..

 بایدبگم تانره..
 دوریش روبرای چندسال تحمل کنم..نمیتونم 
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 نمیتونم..
: 

 ارشیا:جوابم روندادی رویا؟
 _ برای اینکه..
 سکوت کردم..

 دنبال یه ذره جرئت تووجودم میگشتم..
 تمام تنم میلرزید..

 ضربان قبلم به شدت باال رفته بود..
 دستای یخ زدم روتوی هم قفل کردم..

 سردم شده بود..
 خیلی سرد..
 اینکه چی رویا؟چراحرف نمیزنی؟ارشیا:برای 

 بغضم این بارباصدای بلندی ترکید..
 _ دوست دارم ارشیا..من عاشقتم..

 عاشق.. میفهمی؟
 دستاش ازصورتم سرخوردن..

 سریع ازجاش بلندشد..
 چندلحظه خیره نگام کرد..

 برگشت..
 کالفه دستی به سرش کشید..

 بی صدااشک میریختم..
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 ش روچرخوندونگاه کوتاهی بهم انداخت..همونطورکه پشتش به من بود،سر
 و..

 رفت..
 زیرلب اسمشو زمزمه وارگفتم:ارشیا

 برنگشت..
 رفت..

 خدایارفت..
 به قدم هایی که ازم دورش میکردن خیره شدم..

 به هق هق افتادم..
 چونم ازبغضی که وحشیانه به گلوم چنگ انداخته بود،میلرزید..

 زه..ل*ب*ا*م روبه دندون گرفتم تاچونم نلر
 درونم فریادزدم:

 خدایا!
 عاشقشم..

 بهش گفتم تابمونه..
 امارفت..

 رفت وسکوت کرد..
 چراسکوت کرد..

 چراحس درون نگاهش عوض شد..
 چرارنگ غریبی گرفت..
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 خدایا!
 من فقط به عشقم اقرارکردم..

 همین..
 فقط عشق..

: 
 تصمیم_بابک جهانبخش

 هرچی بهت گفتم..
 جواب ازتوندیدم..

 این روزا..
 فقط سکوتتو شنیدم..

 احساسموباصددفه تکرارگفتم..

 حرفاموانگاری به یه دیوارگفتم..
 بااینکه روی من..

 همه درراروبستی..
 یادت نره..

 توعشق من بودی وهستی..
 دستاتومیگیرم نرو..
 ازگریه سرمیرم نرو..

 میدونی میمیرم نرو..
 میخوام که خودخواهی کنم..

 اینبارمن جای توام..
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 یگیرم نرو..تصمیم م
 دستاتومیگیرم نرو..
 ازگریه سرمیرم نرو..

 میدونی میمیرم نرو..
 میخوام که خودخواهی کنم..

 این بارمن جای توام..
 تصمیم میگیرم نرو..
 وقتی دلت باموندنه..

 وقتی هنوزم بامنه..
 عشقوبایدپرنگ کرد..

 واسه پشیمون کردنت..

 توخونه پنهون کردنت..
 میشه هنوزم جنگ کرد..

 حرفای احسامن..
 یاعشق وسوامن..
 نذارتکراری بشه..

 اینکه نفهمیدی منو..
 اینکه نفهمیدم تورو..
 مثل یه بیماری بشه..

 دستاتومیگیرم نرو..
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 ازگریه سرمیرم نرو..
 میدونی میمیرم نرو..

 میخوام که خودخواهی کنم..
 این بارمن جای توام..
 تصمیم میگیرم نرو ..

 هرچی بهت گفتم..
 ازتوندیدم..جواب 

: 
 شب رسیدم خونه..  10:30حدودساعت  

 با گام های سستی به سمت پله هاقدم برداشتم..
 مامان ازاتاقش بیرون اومدوروبروم ایستاد..

 مامان:سالم
 باصدای گرفته ای جواب سالمش رودادم..

 مامان:شام خوردی؟
 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..
 نگاه موشکافانه ای بهم انداخت..

 مامان:حالت خوبه؟
 _ آره،فقط..

 سکوت کردم ودستی به سرم کشیدم..
حت  فت..میرم استتترا یادی حرف زدیم ستترم دردگر مه دادم:فقط چون ز ادا

 کنم،تاوقتی بیدارنشدم خواهشا بیدارم نکنین
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 مامان سری تکون داد..
 مامان:باشه..برواستراحت کن

 وارداتاقم شدم..
 ت نشستم..کیفم روروی تخت پرت کردم وروی تخ

 آرنج دستام روروی پاهام گذاشتم وسرم روبین دستام گرفتم..
 اشکام روزانوهام میچکیدن..

 حالم اصالخوب نبود..
 بیقراری خاصی وجودم رودربرگرفته بود..

 بعدازچندمین ازجام بلندشدم وبه سمت آشپزخونه رفتم..
 ازکابینت بطری قرص آرامبخش رودراوردم..

 م..بانگاهم براندازش کرد
 هه..

 اولین بارم بودکه میخواستم باقرص آروم بشم..
 زیرلب زمزمه کردم:عشق

 سمی که آدم عاشق رومحتاج به چه پادزهرایی میکنه..
 پادزهرایی که ازجنس آرامشن..

 ولی وجودآدم عاشق محتاج معشوقشه..
 نه محتاج این قرصا..

 قرصایی که شایداثرکنن..
 شایدم نه..
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 ریختم..دوتاقرص کف دستم 
 لیوان آب سردی برای خودم ریختم ویه نفس سرکشیدم..

 اونقدرسردبودکه هرآتیش ملتهبی روخاموش میکنه..
 اما..

 اماوجودعاشقم روتسکین نبود..
 به اتاقم برگشتم وروی تخت درازکشیدم..

 هنوزبغض گلوم رومیفشرد..
 خیصورتم روبه خوبی حس میکردم..

 ذهنم معطوف یه چیزبود..
 چراسکوت کرد..اینکه 

 چرارفت..
 من که فقط به عشقم اقرارکردم..
 منی که به هیچ چیزفکرنکردم..

 فقط خواستم بمونه..
 فقط خواستم نره..

یه  مارش  لب بی یدق که شتتتا به این فکرنکردم  عاشتتقش شتتتدم حتی  وقتی 
 روزازحرکت بایسته..

 حتی به غروردخترونم هم فکرنکردم..
 فقط به داشتنش فکرکردم..

 من ازعشق ارشیا فقط یه جواب شد.. اما سهم
 جوابی که منو بی تاب ترازگذشته کرد..
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 سکوت.. 
 بی معناترین واژه  زندگیم..

 نگاهم روبه سقف دوختم..
 کم کم چشام سنگین شد..

 چشام روبستم..
 اماهنوزازگوشه چشمم قطرات اشک روی بالشتم میچکیدن..

: 
 پتوروازخودم کنارزدم وروی تخت نیم خیزشدم..

 دستی به صورت عرق کردم کشیدم..
 صورتم مثل یه ذغال برافروخته بود..

 گلوم میسوخت..
 ل*ب*ا*م خشک شده بودن..

 آباژور رو روشن کردم ولیوان آبی که روی پاتختی بودرویه نفس سرکشیدم..
 گلوم انگارزخم شده بود..

 باخوردن آب درد بدی توی گلوم نشست..
 ق بیرون دادم..دستی بهش کشیدم ونفسم روبی رم

 ازتخت پایین اومدم..
 پاهام توان تحمل وزنم روازدست داده بودن..

 به طورناگهانی روی زمین افتادم..
 همزمان دستم به آباژورخورد..
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 آباژورروی زمین افتادوباصدای گوش خراشی شکست..
 نفسم بیرون نمیومد..

 سرم سنگین شده بود..
 نمیدونم چم شده بود..

 داتاق شدن..مامان وباباوار
 به سمتم اومدن وروی زمین کنارم زانوزدن.. 

 بابا بانگرانی پرسید:رویا خوبی؟
 مامان دستی به صورتم کشید..

 اشک توی چشاش حلقه زد..
 نفسام به شمارش افتادن..

 صدای نفسهای به شمارش افتادم بلندبود..
 مامان بابغض گفت:رویا جواب بده؟دخترچت شد؟

 وازهم جداکردم..به زحمت لبای خشکم ر
 باصدای گرفته ای گفتم:خوبم

 باباروبه مامان کردوگفت:رزا پاشو آمادش کن ببرمش بیمارستان
سرم گیج رفت  ست..یه هویی ازخواب پریدم  سریع گفتم: باباچیزیم نی خیلی 

 وافتادم زمین،همین
 مامان:نمیشه،تب داری..شدی یه گوله آتیش

گفتم که چیزیم نیستتتت..حاال هم کالفه گفتم:اذیتم نکنید نصتتفه شتتبی..  
 بریدبخوابید
 مامان:ولی..
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 حرفش روقطع کردم..
 بی رمق گفتم:توروبه خدا مامان بی خیال شین

به عالمت  نگاهش رومغموم به صتتورتم دوخت وبعدازچندلحظه ستترش رو
 باشه تکون داد..

 بابا: پس بی زحمت رزا این خورده شیشه هاروجمع کن
 نم بعدبخوابمامان:باشه..ایناروجمع میک

 لبخندمحو تلخی گوشه ل*ب*م نشست..
 _ ممنون

: 
 تاصبح توی تب میسوختم..

 بااینکه دوتا قرص آرامبخش خورده بودم،نه آروم شدم ونه خوابیدم..
 فقط دوساعت اول مصرفشون..

 تب داشتم اما به خودم میلرزیدم..
 ازبیرون آتیش بودم وازدرون یخ..

 پتوروتا سرم باال کشیدم..
 داتاق شد..کوار

 چشام روبستم وخودم روبه خواب زدم..
 پتوازروی صورتم کناررفت ودست یه نفرروی صورتم نشست..

 ازدست گرم ونرمش فهمیدم مامانه..
 صداش توی گوشم پیچید..



 75 ریدل شکسته تقد

 مامان:رویا دخترم
 نمیخواستم جواب بدم..

 امالرزیدن پلکام باعث شدچشام روآهسته بازکنم..
 برگشتم ونگاش کردم..

 لبخندمحوی زدم..
 _ جانم مامان

 دستم روگرفت..
صتتبح پروازداره،بامیای  10مامان: میدونم حالت خوب نیستتتت اما ارشتتیا  

 یااستراحت میکنی؟
 بغض گلوم روفشرد..

 ساعت تارفتنش مونده بود.. 3فقط 
ست..ازهمه عذرخواهی کن که نیومدم  صال خوب نی شید مامان حالم ا _ ببخ

شیا هم قبال خداحافظیام روکردم،فکرنکنم به خاطرنیومدنم ناراحت بدرقه..ازار
 شه..

 سرش روبه عالمت باشه تکون داد..
مامان:زهره خانوم یکم دیگه میاد،اگه کاری داشتتتی بهش بگو..من وپدرتم یه 

 ربع، دقیقه دیگه میریم،توهم استراحت کن
 باصدای گرفته ای گفتم:باشه..حتما

: 
 کنارپنجره اتاقم ایستادم..

 ره اتاقم کوچه به خوبی دیده میشد..ازپنج
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 امیرداشت چمدونای ارشیاروتوی صندوق عقب ماشین میذاشت..
 ارشیا هم اززیرقرآن ردشد..

 بغض به گلوم چنگ انداخت..
 راه نفسم بسته شد..

 چشام غرق اشک شدن..
 داره میره..

 ککه عاشقشم داره میره..
 منتظربودم..

 منتظریه نگاه..
 پنجره اتاقم بندازه..یه نگاه که به 

 به یه نیم نگاه هم قانع بودم..
 اما..

 همش یه خیال واهی بود..
 به سمت ماشین قدم برداشت و..

 سوارشد..
 پوزخندصدادارتلخی زدم..

 اشکام روی گونه هام چکیدن..
 امیرکنارمامان ایستاد..

 نمیدونستم چی دارن بهم میگن..
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ستترچرخوندونگاهش رو روی پنجره ثابت نگه اما امیربه ستتمت پنجره اتاقم 
 داشت..

 خیلی سریع خودم روکنارکشیدم وپرده روانداختم..
 به دیوار کنارپنجره تکیه دادم..

یه دستتتم رو روی قل*ب*م که به شتتتدت میکوبید،گذاشتتتم ونفس عمیقی 
 کشیدم..

 ثانیه بعددوباره بیرون رونگاه کردم.. 30حدود
 این بارهمه سوارشده بودن..

 عدازچندلحظه ماشین عمومهردادوپشت سرشم ماشین بابا حرکت کرد..ب
 بغضم باصدای بدوبلندی شکست..

 دیگه پاهام نایی نداشتم..
 بی حس شده بودم..

 بی حس ازدرد..
 ازبغض..

 روی زمین زانوزدم ویه دستم روجلوی دهنم گرفتم تاصدای هق هقم بلندنشه..
 میزدم.. دست دیگم روهم مشت کردم وبه پاهام ضربه

 چشام بی وقفه میباریدن..
 زیرلب میون هق هقم فقط یه چیزروتکرارمیکردم:چرا ارشیا؟

 چرا؟
: 

 شاید_ بابک جهانبخش
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 رفت..
 تونگاش حنداشت..

 دلموتنهاگذاشت..
 جای هیچ حرفی نذاشت..

 رفت..
 به هوام عادت نکرد..
 دیگه دنبالش نگرد..
 دل من دنیای درد..

 شاید..
 رودوست داره..اون یکی دیگه 

 که نشدبهم بگه، آره..

 نتونست به روم بیاره..
 شاید..

 تب عشق من زیادی بود..
 واسه اون یه حس عادی بود..

 که تونست تنهام بذاره..
 شاید..

 التماسو توچشام میدید..
 شاید..

 ازیه عشق تازه می ترسید..
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 کارم..
 شده گریه پای عکسامون..

 کاشکی..
 قوالمون..پانمیذاشت روی 

 شاید..
 اون یکی دیگه رودوست داره..

 که نشد بهم بگه،آره
 نتونست به روم بیاره..

 شاید..
 تب عشق من زیادی بود..

 واسه اون یه حس عادی بود..
 که تونست تنهام بذاره..

: 
 :پاشو تنبل

 باصدای خواب آلودی گفتم:امیر توروبه خدا بذاربخوابم
 پتورو ازروم کنارزد..
 امیر:پاشولنگه ظهره

 نالیدم: به خدا تازه سه،چهارساعته خوابیدم
 امیر:مجبوری تاصبح بیداربمونی؟

 بالشت رواززیرسرم برداشتم وروی سرم گذاشتم..
 _ فقط یکم دیگه بذاربخوابم
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 امیر:نمیشه..چون یه خبرخوب برات دارم..اگه میخوای ازدستش ندی بیدارشو
سرم همونطورکه به پهلوخوابیده بودم، شتم وزیر صورتم بردا شت روازروی  بال

 گذاشتم..
 باتعجب گفتم:چه خبری؟!

 نگاه موشکافانه ای بهم انداخت..
 لبه تخت نشست..

 باحالت قهری گفت:دیگه بهت نمیگم
 _ لوس نشو امیر..بگو

 شونه هاشو به عالمت نه باال انداخت..
 سرجام نشستم..

 _ بیا،بیدارشدم..خوبه..
 منتظرنگاش کردم..

 خب بگو خبرخوبت چیه؟_ 
 امیر:بدون مژدگانی نمیشه

 به حالت تمسخرگفتم:مثال میخواین  مژدگانیتون چی باشه؟اعلی حضرت؟!
 به حالت متفکرانه ای گفت:اووم..یه قهوه خوب ازدستای تو

 خندیدم..
 _ اوهو..چقدرتخفیف..قبوله،حاال بگو خبرخوبت چیه؟

 نگاه عسلیش روبه نگاهم دوخت..
 فرداشب برمیگردهامیر:ارشیا 
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 پنجاه:
 باشنیدن این جمله لبخندروی ل*ب*م ماسید..

 باصدای آرومی گفتم:جدا..به سالمتی
یای  تاب پایین منتظرت می مونم  حاالهم میرم  گه خبرم روگفتم.. امیر:من دی

 وقهوه ای که قولشو دادی بهم بدی
 چشام روروی هم گذاشتم وبازکردم..
 دست راستم روروی چشم گذاشتم..

 چشم.. حتما_ 
 لبخندی زدوازاتاق بیرون رفت..

 بارفتن امیراشک توی چشام حلقه زد..
 میخواد برگرده..

 اونم بعدازپنج سال..
 نفسم روآه مانندبیرون دادم تا بغضم مهاربشه..

 ازجام بلندشدم..
 صورتم روباآب سردشستم بلکه ازگر گرفتگیم کاسته شه..

 بغض به گلوم چنگ انداخته بود..
 به خودم توی آینه انداختم..نگاهی 

 نه..
 نه نباید..

 نبایدگریه کنم..
 پنج ساله..
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 پنج ساله رفته..
 وقتی رفت من روهم باخودش برد..

 زندگیم همش توی یه واژه خالصه شد..
 تکرار..

 همه لحظات زندگیم تکراری شدن..
سم  سان ستم لی شتم وباهزارزحمت تون شگاه روهم ندا صله درس ودان دیگه حو

 رم..روبگی
 چرا؟

 چون همه فکروذکرم شده بود،ارشیا ودلیل سکوتش..
 غروردخترونم روزیرپام گذاشتم وبه عشقش اقرارکردم..

 کی غرورخودشو بادستای خودش میشکنه..
 معلومه..

 فقط دودسته ازآدما..
 عابدا..

 و..
 عاشقا..

 منم عاشق بودم..
 اقرارکردم..

 اماجوابی نشنیدم.. 
 خبری گرفته ونه من ازارشیا خبری گرفتم..پنج ساله که نه ازمن 
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 بقیه هم به خیال خودشون فکرمیکنن باهم درارتباطیم..
 خیلی باخودم کلنجاررفتم تافراموشش کنم..

 امانشد..
 هرچی به خودم میگم دفعه آخره که دارم بهش فکرمیکنم..

 هرچی میگم فراموش..
 قل*ب*م بهم نهیب میزنه..
 نوزفراموشش نکردم..نهیبی که بهم ثابت میکنه ه

: 
 روبروی آینه نشستم..

دلم نمیخوادبرم استتتقبال ارشتتیااما مجبورم چون بدرقشتتم نرفتم واین احتمال 
 هست که کبه چیزی شک کنه..

 ازصبح حال خوشی ندارم ومدام سرم گیج میره وتموم تنم داره توتب میسوزه..
 نگاهی به خودم توی آینه انداختم..

 خودم زدم..پوزخندصداداری به 
 زیرلب زمزمه کردم:

 ذهن رادرگیرعشق خیالی کردورفت..
 جمله های واضح دل راسوالی کردورفت..

 چون رمیدن های آهونازکردن های او..
 چشم ودستان مراحالی به حالی کردورفت..

 مامان وارداتاق شد..
 مامان:آماده ای رویا؟امیرپایین منتظره
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 وازصندلی بلندشدم..سرم روبه عالمت آره تکون دادم 
 مامان ازاتاق بیرون رفت..

 به سمت سالن قدم برداشتم..
 هنوزازاتاق بیرون نرفته بودم که جلوی دیدم تارشد..

 دستم روبه دیوارتکیه دادم..
 دستی به صورتم کشیدم وبه سمت راه پله قدم برداشتم..

که میتو به اولین چیزی  که ستترم گیج رفت و پایین رفتم  له رو ستتتم نچندتا پ
 بگیرم،دست درازکردم..

 صدای امیرتوی گوشم پیچید:رویا مواظب باش
: 

 حصارپله روگرفتم وهمزمان روی پله ای که ایستاده بودم،نشستم..
 سرم روبه حصارپله ها تکیه دادم..

 امیرومامان کنارم اومدن..
 مامان کنارم نشست وامیرجلوم زانوزد..

 مامان بانگرانی پرسید:رویا چت شد؟  
 یر:خوبی رویا؟ام

 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..
 مامان دستش روروی دستام گذاشت..

 مامان:چرادستات اینقدرسردن؟!
 امیردستش روروی صورتم گذاشت..
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 امیر:دخترتوکه یه گوله آتیشی
 آهسته وبی رمق بلندشدم وایستادم..

 _ چیزیم نیست،بریم که دیرشد..بابا هم االن میرسه
 ا میخوای بااین حالت بیای..بهتره استراحت کنیامیرشاکی گفت:کج

 _ نه امیر،خوبم..نمیشه نرم استقبال ارشیا
 امیر:همین که گفتم..همینجامیمونی

 روبه مامان ادامه داد:خاله شما برین من میمونم پیش رویا
: 

یا توبهتره بری..بالخره برادرت داره  له..من میمونم پیش رو مامان:نمیخواد خا
 برمیگرده
یدهیچیم نیستتتت..فقط یکم ستترم گیج  حرصتتی باورکن با.. با گفتم:ای 

 رفت،همین..
 ) ازخداخواسته ادامه دادمب

 اصال شما برین من خودم میرم تواتاقم استراحت میکنم
 امیر:ولی رویا..

 حرفش روقطع کردم:توروبه خدا امیر..زودتربرین چیزی تا رسیدن ارشیانمونده
خت وستترش روبه عالمت باشتته نگاهش روبرای یکی،دولحظه به چشتتام دو

 تکون داد..
 مامان:چطورتنهات بذارم

 کالفه گفتم:مامان برید،دیرشد
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***************** 
 رفتن..

 روی تخت نشستم..
 یه حوحشیانه به قل*ب*م چنگ انداخت..

 حس دلتنگی..
شتتایددلیل نرفتنم این بودکه نخواستتتم رودررو ببینمش ودیگران متوجه حالم 

 بشن..
 روبادستام پوشوندم..صورتم 

 برای لحظه ای فکری مثل برق ازذهنم گذشت..
 چرا؟

 چراخودم تنهایی نرم فرودگاه..
 چرا ازدورنبینمش..

 آره..
 آره میبینمش وخیلی زودبرمیگردم..

 به سرعت ازجام بلندشدم..
 بازم سرم گیج رفت..

 دستی به سرم کشیدم وازاتاق بیرون اومدم..
 پایین میومدم،تاکخبرکردم..همزمان که ازپله ها 

 مین بعد ماشین دم دربود.. 15حدود 
 به سرعت بادخودم روبهش رسوندم وسوارشدم..
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 بیقرار بودم..
 دلیلشم نمیدونستم..

 زیرلب صلواتی فرستادم تا کمی ازبیقراریم کاسته شه..
: 

 بالخره به فرودگاه رسیدم..
 روبه راننده گفتم:آقا لطفا همینجا منتظرم بمون

 زماشین پیاده شدم..ا
 بندکیفم روروی شونم جابه جاکردم..

 ضربان قل*ب*م باالرفته بود..
 دستام قندیل بسته بودن..

 آب دهنم روبه زحمت قورت دادم..
 قدم هام روبه سمت داخل فرودگاه برداشتم..

 واردشدم..
 بانگاهم وجب به وجب سالن روگشتم..

 دیدمشون..
 ن به من بود..همه یه جا ایستاده بودن وپشتشو

 جلورفتم..
 حس کردم قل*ب*م داره ازسینم بیرون میزنه..

 پشت نزدیکترین ستون بهشون پناه گرفتم..
 سرم روبه ستون چسبودم..

 بیقراربودم..
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 دستام میلرزیدن..
 دستام روبلندکردم وجلوی صورتم گرفتم..

 زیرلب زمزمه کردم:آروم باش رویا..آروم باش دختر
 روبیرون دادم.. چشام روبستم ونفسم

 چشام روبازکردم وبرگشتم..
 باچشم دنبال ارشیاگشتم..

 دیدمش..
 بادیدنش بغضم گرفت..

 اشک توی چشام حلقه زد..
 محوتماشاش شدم..

گاه لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..  ناخودآ
 تازه فهمیدم چقدردلتنگش بودم..

 چقدردوست داشتم منم کنارشون بودم ودرآغوش میگرفتمش..
 باهمه دیده بومیکرد..ارشیا 

 نگاهم روبینشون چرخوندم..
 یه غریبه بینشون بود..

 یه..
 یه دختر..

 یه دخترکه کنارخاله مهتاب ایستاده بود..



 89 ریدل شکسته تقد

به خاطرفاصله، کمی صداشون نامفهوم بود،سعی کردم توجهم رومعطوفشون 
 کنم وگوشام روتیزکنم تا بفهمم اون دخترکیه؟

 فت:نسیم جان،مهران وبیتاچطورن؟خاله مهتاب روبه اون دخترکردوگ
: 

 نسیم..نسیم..
 اسمش روتوی ذهنم مرورکردم..

 فهمیدم..
 نسیم،دختردایی امیروارشیا..

 ولی چراباارشیا برگشته؟اونم تنها بدون پدرومادرش؟!
نستتیم درجواب خاله گفت:خوبن..کلی ستتالم رستتوندن وگفتن چندوقت قبل 

 ازعرومن وارشیا میان ایران..
 ..چشام گردشدن

 خدایا!
 یعنی داشتم درست میشنیدم..

 جمله نسیم روهزاربارتوی ذهنم مرورکردم..
 یعنی نسیم وارشیا.. 

 زمزمه وارگفتم:نه
 برگشتم وسرم روبه ستون تکیه دادم..

 بغضم ترکید..
 اشک روی گونه هام نشست..
 چونم شروع به لرزیدن کرد..
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 برای لحظه ای حس کردم کبه قل*ب*م چنگ انداخت..
 دردبدی سینم روفراگرفت..

ستم رو روی دهنم  ست را شاردادم ود شتم وف ست چپم روروی قل*ب*م گذا د
 تا صدای هق هقم روخفه کنم..

 خیلی سریع همونطورکه اشکام روپاک میکردم،به سمت درخروجی دویدم..
به محض بیرون اومدنم بادیدن ماشتتینی که منو اوردفرودگاه،به ستتمتش دویدم 

 وسوارشدم..
 ایی که ازبغض میلرزید به راننده گفتم: آقا..لطفا زودتربریدباصد

 حالم اصال خوب نبود..
 دلم میخواست زمین دهن بازکنه وتوش فروبرم..

 دلم میخواست بمیرم..
 آخه چراارشیا؟

 چرااینکاروباهام کردی؟
 به چه جرمی؟

 به جرم اعتراف به عشقم؟
 ولی من که به عشق تواعتراف کردم..

 
 باتوام..

 باتوام عشق قسم خورده پنهانی من..
 باتوام بی خبرازحال وپرشانی من..
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 باتوام، لعنتی خالی ازاحساس..
 بفهم..

 بیقرارت شده ام..
 لعنتی..

 خسته ام ازدوری وبی تاب شدن..
 پای دلگیرترین خاطره هاآب شدن..

 لعنتی..
 خسته ام ازحال بدم..

 زخم نزن..
 بی تومحکوم به حبس ابدم..

 نزن..زخم 
: 

 عشق جدید_امیدعلومی
 درگیریه عشق جدید..

 شدی اینو خوب میدونم..
 بااینکه پس زدی منو..

 برای چشمات میخونم..
 توشکستی قل*ب*مو..

 خودت اینو خوب میدونی..
 بگو گ*ن*ا*ه من چی بود..

 فقط نگو نمیدونی..
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 هیس!
 یه لحظه نگام بکن..

 دل تودلم نیست..
 رفتی اشتباه من بود..

 ونم شبیه من واسه توکم نیست..مید
 هیس!

 یه لحظه نگام بکن..
 چشام شدن خیس..

 رفتی اشتباه من بود..
 میدونم شبیه من واسه توکم نیست..

 هیس!
 سکوت کن..

 فقط نگو دلت پیش کیه..
 برای نابودی من..

 یه لحظه بی توکافیه..
 یه معمای بزرگ توی دنیای منی..

 خدا گ*ن*ا*ه من چی بود..
 نمیزنی.. چراحرف

 هیس!
 یه لحظه نگام بکن..



 93 ریدل شکسته تقد

 دل تودلم نیست..
 رفتی اشتباه من بود..

 میدونم شبیه من واسه توکم نیست..
 هیس!

 یه لحظه نگام بکن..
 دل تودلم نیست..

 رفتی اشتباه من بود..
 میدونم شبیه من واسه توکم نیست..

 هیس!
 یه لحظه نگام بکن..
 چشام شدن خیس..

 رفتی اشتباه من بود..
 میدونم شبیه من واسه توکم نیست..

: 
 ماشین جلوی درخونه ایستاد..

 سرم روازشیشه برداشتم وبه سمت خونه سرچرخوندم..
 _ ممنون آقا

 پول روحساب کردم وازماشین پیاده شدم..
 سرم بدجوری گیج رفت وجلوی دیدم تارشد..

 خواستم بیوفتم که به درماشین گرفتم..
 پیاده شد..راننده به سرعت ازماشین 
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 راننده:خوبی آبجی؟
سرم روبه عالمت آره تکون دادم وقدم هام روبادیدنسبتا تاری به سمت درخونه 

 برداشتم..
 کلیدانداختم وواردشدم..

 درروبستم وبهش تکیه دادم..
 چشام روبستم..

 ازگوشه چشمم اشکام روی گونه هام میلغزیدن..
 باقدم های سستی به سمت اتاقم قدم برداشتم..

 وارداتاقم شدم..
 لباسام روبی رمق دراوردم..

 هنوزخیاشک روروی گونه هام حس میکردم..
 سرم سنگین بود..

 دستی بهش کشیدم..
 به سمت تخت قدم برداشتم..

 اما برای لحظه ای حس کردم زیرپام خالی شد..
 ودیگه متوجه هیچی نشدم..

: 
 چشام روآروم بازکردم..

 نوراتاق چشام رواذیت کرد..
 م روجلوچشام گذاشتم..دست
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 : بهوش اومدی؟
 دستم روازروی چشام برداشتم..

 نگاهی به اتاق انداختم..
 بیمارستان بود..

 نگاهم روچرخوندم..
 پرستارباالی سرم ایستاده بودوتوی سرم آمپول تزریق میکرد..

شده ازهوش بری..آخه دختری مثل توکه  صبی باعث  شارع ستار:دکترگفت ف پر
 نگرانشن چرا بایدفشارعصبی داشته باشه؟دورش شلوغه وهمه 

 لبخندمحو تلخی زدم وهمین لبخندروبرای پاسخ به سوالش کافی دونستم..
 

پرستتتار:ازدیشتتب پدرومادروبرادرت اینجان..خیلی هم نگرانتن،مخصتتوصتتا 
 برادرت

 باتعجب پرسیدم:برادرم؟!ولی من برادرندارم
 پرستارباچشای گردشده نگام کرد..

 پرستار:واقعا؟!ولی چندباری شنیدم مادرت گفت امیرپسرم
 لبخندی زدم..

 _ آهان..فهمیدم  
 به سمت درقدم برداشت..

پرستتتار:به هرحال کلی مالقاتی داری..بااینکه هنوزصتتبحه وخارج ستتاعت 
قه ای  نت پنج دقی مد به محض بهوش او خانوادت قول دادیم  به  ته ولی  قا مال

 روبیان ببیننت
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 ازاتاق خارج شد.. باپایان جملش
: 

 دو،سه مین بعد مامان،بابا،خاله مهتاب،عمو مهردادوامیروارداتاق شدن..
 سرجام نشستم..

 مامان به سمتم اومدودستم روگرفت وب*و*سید..
 مامان:الهی فدات شم  

 _ خدانکنه
 بابا سرم روب*و*سید..

 بابا:خوبی دخترم؟
 لبخندی زدم..

 _ آره..خوبم
هت گفت فت:ب یت میشتتتد امیرشتتتاکی گ گه چیز بذارپیشتتتت بمونم،ا م 

 مابایدچیکارمیکردیم؟
 _ باورکنید چیزیم نبودونیست..من خوبه خوبم

 خاله مهتاب دستی به سرم کشید..
 خاله مهتاب:خداروشکرکه خوبی

 نگاهم روبه دردوختم..
 منتظربودم..
 نیومده بود..

 هه..



 97 ریدل شکسته تقد

 ه..روبگیر چقدر دلم خوش بود،پنج سال ازم خبرنگرفت حاال یه شبه سراغم
 بغضم گرفت..

 سرم روپایین انداختم وباانگشتای دستم مشغول شدم..
 امیر:راستی مامان چراارشیا نیومد؟

خاله مهتاب:میخواستتت بیاد امانتونستتت نستتیم روخونه تنها بذاره،گفت بعدا 
 حتما به رویا سرمیزنه..
 امیرسرش روتکون داد..

 پنج دقیقه هم مثل برق وبادگذشت..
 اتاق شد..پرستاروارد

 پرستار:خانما،آقایون پنج دقیقه تموم شدلطفا بفرماییدبیرون
 مامان دستم روفشردوگونم روب*و*سید..

 مامان: مابیرونیم،کاری داشتی بگو
 چشام روبه عالمت باشه روی هم گذاشتم وبازکردم..

 همه بعدازخداحافظی ازاتاق بیرون رفتن..
 ن..باخالی شدن اتاق اشکام روی گونه هام چکید

 موندن پیش نسیم روبه پنج دقیقه دیدن من ترجیح داد..
 نسیم فقط پنج سال پیشش بودامامن ازوقتی چشم بازکردم دقیقا  سال..

 اما مثل اینکه نسیم بهترازمن تونسته عاشقش کنه..
 با شنیدن صدای دراتاق دستی به گونه هام کشیدم واشکام روپاک کردم..

 امیروارداتاق شد..
: 
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 م مجددامیر:سال
 لبخندی زدم..

 _ سالم
 به سمتم اومد ولبه تخت نشست..

امیر:پدرومادرت روبا مامان وبابا فرستتتادم برن خونه..باباتم ازدکتر خواستتت 
 فعال اینجابمونی تاحالت بهترشه

 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم..
 _ چراتونرفتی؟ توهم خسته شدی،پرستارگفت ازدیشب اینجایی..

 ریشش کشید..دستی به ته 
 امیر:نه بابا..خستگی چیه؟حاال که بهوش اومدی خستگی ازتنم فرارکرد

 لبخندی زدم..
 دستش روروی دستم گذاشت ونگاهش روبه نگاهم دوخت..

نه وازش  تت میک که داره اذی یا..چیزی هستتتت  فت:رو بالحن مهربونی گ
 ناراحتی؟اگه هست بهم بگو تابتونم کمکت کنم

 ..بغض دوباره گلوم روفشرد
 ادامه داد:مطمئن باش هرچی باشه وهراتفاقی بیوفته کنارت

 می ایستم..پس بهم بگو 
 سرم روپایین انداختم..

 دستش روزیرچونم گذاشت وسرم روبلندکرد..
 امیر:چیزی هست؟
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 آره هست..
 امانمیتونم بهت بگم..

 سخته اینکه بهت بگم برادرت رودوست دارم وواسش به عشقم اقرارکردم..
 م وسکوت کرد..اقرارکرد

اقرارکردم وگذاشت رفت وبعدازپنج سال بادخترداییت برگشت تاباهاش ازدواج 
 کنه..

 گفتنش سخته..
 خیلی سخت..

ساله مثل خوره به جونم افتاده اقرارنمی  شت  شق لعنتی که ه من دیگه به این ع
 کنم..

 من دیگه به این اشتباه اقرارنمیکنم..
 امیر:نگفتی رویا..چیزی هست؟

 وبه عالمت نه تکون دادم..سرم ر
 اشک توی چشام حلقه زد..

 یه قطره اشک ازگوشه چشمم روگونم چکید..
 دستش روباال اوردوروی گونم کشید واشکم روپاک کرد..

 دستاش روازهم جداکردودرآغوش کشیدم..
 به آغوشش پناه بردم..

 سرم روروی شونش گذاشتم..
 اشکام شونش روخیس کردن..
 دستش روروی کمرم کشید.. 
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 کنارگوشم زمزمه وارگفت:آروم باش..آروم باش دخترخوب..آروم
: 

 محسن یاحقی_آغوش
 

 جاکن درآغوشت من ودلشوره هامو..
 پنهون کن ازنامحرما،دردودالمو..

 پیدام کن ازاون راه دوروبی نشونه..
 پاک کن بادستات اشکای روگونه هامو..

 بگو که میشنوی صدامو..
 م فقط آغوش من جای توباشه..میخوا

 جایی که ساختی بهترین خاطره هامو..
 یادت میادگفتی به من هرجاکه باشی..

 نمیذاری دلتنگ شمو،داری هوامو..
 آخ که چقدر داشتی هوامو..

 بعدمن باصدای کی،شبو خوابت میبره..

 بعدمن آروم،کی شبو ازروزگارت میبره..
 میکنه..کی مثل من باخنده هات دیوونه بازی 

 وقتی که بهونه داری توروراضی میکنه..
 کی دلخوشه وقتی که توداری میخندی بارقیب..

 کی باتحمل زندگی میکنه..
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 جزهمین،منه،مونده غریب..
: 

 بعدازظهرهمون روزمرخه شدم..
 حدودساعت نه شب بود..

 روی تخت درازکشیده بودم وبی هدف به سقف خیره شده بودم..
 درازکشیدم وبه قاب عکس روی پاتختی نگاه کردم..غلطی خوردم وبه پهلو

 عکس سه نفره من،امیروارشیا..
 نفسم روآه مانندبیرون دادم..

 بعدازچندمین دو،سه تقه به دراتاق خوردوکوارداتاق شد..
 همونطورکه به پهلودرازکشیده بودم،سرم روبرگردوندم..

 نگاهم رنگ تعجب گرفت..
 ارشیابود..

 نشستم وبه تاج تخت تکیه دادم..خیلی آروم سرجام 
 درروبست..
 ارشیا:سالم

 باصدای نسبتاآرومی جواب سالمش رودادم..
 به سمت کاناپه توی اتاق اشاره کرد..

 ارشیا:اجازه هست؟
 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..

 به سمت کاناپه قدم برداشت وروش نشست..
 سرش روپایین انداخت..
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 ارشیا:خوبی؟
 _ خوبم

 لندکردونگام کرد..سرش روب
 ارشیا:صبح به خاطرنسیم نتونستم بیام

سمون فرق   ساله پیش زمین تاآ شیای پنج  صحبت ار صحبتش بالحن  لحن 
 کرده بود.. 

ارشیای پنج سال پیش وقتی میومدتواتاقم باسروصدایی که ایجادمیکرد،دیوارای 
 اتاق ترک برمیداشتن،اما حاال..

 ادامه داد:میدونی نسیم کیه؟
: 

 م روزدم به کوچه علی چپ..خود
 تظاهرکردم که نمی شناسمش..

 سردگفتم:نه..صبح فقط خاله یه باراسمشو گفت،منم نپرسیدم کیه؟
 نگاهش روبه عمق وجودم دوخت..

ارشتتیا:نستتیم دختردایی مهران..باهام برگشتتته چون قراره تایه ماه دیگه ازدواج 
 کنیم

 باشنیدن این جملش بغض گلوم روفشرد..
 روروی هم فشردم تاچونم نلرزه..دندونام 

 باخونسردی تمام گفتم:به سالمتی..امیدوارم به پای هم پیرشین
 نگاهش یه حگرفت..
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 یه حس مبهم..
 ارشیا:خوشحال شدم دیدم خوبی..دیگه مزاحم نمیشم

 بلندشدوایستاد..
 ارشیا:خدافظ

 _ به همه سالم برسون،مخصوصا به نسیم
 چیزی گوشه ل*ب*ش نشست..

 لبخندبودیاپوزخند..نمیدونم 
 سرش روبه عالمت باشه تکون دادوبه سمت دراتاق قدم برداشت..

 دستگیره درروگرفت..
 چندلحظه پشت به من ایستادوبعدهم دراتاق روبازکردوبیرون رفت..

 بارفتنش غباراشک توی چشام نشست..
 بغضم شکست..

لم جاحاباهق هق زیرلب زمزمه کردم:خیلی بی معرفتی ارشتتیا..تونیومدی این
روبپرتواومدی اینجاتابهم بگی میخوای تایه ماه دیگه بانستتیم جونت ازدواج 

 کنی ونمک روی زخمم بپاشی..
 آره..

 تواومدی اینوبهم بگی..
 یعنی اینقدردلت میخوادزودترباهاش زندگیت روشریک شی..

 یعنی نسیم ازمن عاشق تره..
 چراارشیا؟

 چرااینقدرنامردی؟
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 که هست خوردترمیکنی؟چراداری غرورم روازاینی 
 آخه چرالعنتی؟

: 
 دیگه تمومه_دیانا

 عمرموپای توباختم..
 حیف رویایی که ساختم..

 هرچی که بودونیست..
 روتو اثرنداشت..

 اون که توگریه جاموند..
 قبل رفتن بی صداموند..

 خیلی کم بودولی..
 واسه توکم نذاشت..

 دیگه تمومه..
 بسمه هرچی شکستم..

 خستم..ازخودم،ازهمه 
 بایدازیادم بری..

 دیگه تمومه..
 توروسپردم به دریا..

 من میرم تنهای تنها..
 اینجوری آرومتری..
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 من چمدونم بسته شده ازخیلی وقته..
 امابازم برام سخته..

 به توبگم خداحافظ..
 دیوونگیمون..

 خنده هامون زیربارون..
 اون همه آرزوهامون..

 ازیادم نمیره هرگز..
 دیگه تمومه..

 بسمه هرچی شکستم..

 ازخودم،ازهمه خستم..
 بایدازیادم بری..

 دیگه تمومه..
 توروسپردم به دریا..

 من میرم تنهای تنها..
 اینجوری آرومتری..

@iaadoaMozRNoamooR 
: 

 _ مامان آخه من تنهایی پاشم برم لباس بخرم؟
 مامان همونطورکه لباس میپوشید،نگاهی بهم انداخت..

بهت گفتم نمیتونم باهات بیام خرید،باید به مهتاب کمک مامان:دختر من که 
 کنم..اصالچرابامهسانمیری؟
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 به چارچوب در اتاقش تکیه دادم..

 _  دکیمون امتحانات پایان ترمش نزدیکه،داره خودشو آماده میکنه
بذاری  مه چیزرو  یدونم،مجبوربودی،ه گه نم یا من دی فت:رو فه گ مان کال ما

 دقیقه نود؟
 دون حرف دیگه ای به سمت اتاقم رفتم..پوفی کشیدم و ب

 روی تخت نشستم..
 کالفه دستی به صورتم کشیدم وموهام روپشت گوشم گذاشتم..

 آره مجبوربودم..
مجبوربودم دقیقه نود بعداز کلی کلنجار تصتتمیم بگیرم توعروارشتتیا شتترکت 

 کنم..
 منی که توی این یه ماه زندگیم شده بود،جهنم..

 ه افکارم پاره شد..باصدای زنگ گوشیم رشت
 به صفحه گوشی نگاهی انداختم..

 عکس امیرافتاده بود..
 _ سالم

 امیر:سالم،خوبی؟
 _ نه زیاد

 امیر:اونوقت چرا؟
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سم  ست ومن هنوزلباس نخریدم،هیچک شیا صبی گفتم:دوروزه دیگه عروار ع
 نیست باهام بیاد

 امیر:به خاطرهمین خوب نیستی..نظرت چیه بیام دنبالت باهم بریم  
 لبخندپهنی روی ل*ب*م نشست..

 باصدایی که خوشحالی توش موج میزد گفتم:جدی میگی؟
 امیر:آره جدی میگم..تایه ساعت دیگه دم در منتظرتم

 _ وای امیر،ممنون
 امیر:بهتره بری حاضرشی

 _ ای به چشم
 تماس روقطع کردم واز اتاق بیرون اومدم..
 عمومهرداد..مامان طبقه پایین بودوداشت میرفت خونه 

 باالی پله ها ایستادم..
 _ مامان جورشد..قراره امیربیاددنبالم باهم بریم خرید

 مامان:خداروشکر..پس من رفتم
 _ به سالمت

 به اتاقم برگشتم..
 لباسام روعوض کردم ومنتظرتوی سالن نشستم..

 سریه ساعت گوشیم زنگ خورد..
 امیربود..

 امیر:بیا بیرون دم درم
 _ اومدم
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: 
 ولوچه آویزون به ویترینانگاه میکردم.. بالب

 امیر:نخیر،شما واقعا مشکل پسندی..بیچاره شوهرت
مدلش  یا یارنگش خوب نیستتتت  بازه، یادی  یاز کارکنم؟یکی  خب،چی   _

 رودوست ندارم..
 اصال توچرا نظرنمیدی؟

 امیر:خب..
 سکوت کردودستی به سرش کشید..

 نگاهی به اطرافش انداخت..
 موند..نگاهش یه جاثابت 

 ردنگاهش رودنبال کردم..
چاک  له داشتتتت وازجلوکمی  با که ازپشتتتت دن یه پیرهن نقره ای  به 
میخوردوازسرشونه هاش کمی برهنه بودوروش سنگ کاری های قشنگی شده 

 بود،خیره بود..
 خیلی قشنگ بود..

 تن خورشم به نظرم حرف نداشت..
 سرش روبرگردوندونگام کرد..

 نظرم خیلی بهت میادامیر:اون لباسه چطوره؟به 
 لبخندی زدم ودستام روبهم زدم..

 _ خیلی قشنگه امیر
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 امیر:پس بریم تومغازه تا پروش کنی
 واردمغازه شدیم..

 امیرازفروشنده که یه آقا بود، وخواست تا لباس روبهم بده..
 لباس روگرفتم وبه سمت اتاق پرورفتم..

 خیلی سریع لباسام رودراوردم ولباس روپوشیدم..
 هی به خودم توی آینه انداختم..نگا

 حرف نداشت..
 به معنای تمام بی نظیربود..

 دو،سه تقه به دراتاق پروخورد..
 امیر:رویا چطوره؟خوشت اومد؟

 _ آره..خوحرف نداره..سلیقت بی نظیره
 امیر:پس چی فکرکردی؟بیرون منتظرتم

 _ باشه،االن میام
 پروبیرون اومدم.. لباس روازتنم دراوردم ولباسام روپوشیدم وازاتاق

 لباس روبه فروشنده دادم..
 فروشنده لباس روکاورگرفت وتوی بسته گذاشت..

 _ چقدر میشه آقا؟
 فروشنده:قابلی نداره خانوم،همسرتون حساب کرد

 نگاهی به امیرانداختم..
: 

 _ واسه چی توحساب کردی؟
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 امیر:ازلباس خوشم اومد،خواستم یه هدیه ازطرف من به توباشه
 آخه.. _ نمیشه

 دستم روگرفت ومن رودنبال خودش کشید..
 امیر:ممنون آقا

 ازمغازه بیرون اومدیم..
 مثل بچه های ننرپامو کوبیدم به زمین..

 _ چرا نذاشتی من حساب کنم؟
 نگاهی بهم انداخت وشروع یه خندیدن کرد..

 باچشای گردشده نگاش کردم..
 _ دیوونه شدی؟!چرایهویی میخندی؟

 وتو میاد زن وشوهرباشیم؟ امیر:خدایی به من
 یادحرف فروشنده افتادم..

 آروم خندیدم..
 _ فرض کن اونم من وتو

 خندش تبدیل به لبخندشد..
 امیر:خب عیبش چیه؟

 باچشای گردشده گفتم:بله؟؟!
 دستاش روبه عالمت تسلیم باالاورد..

امیر:هیچی بابا، وشوخی کردم..حاال که لبای خریدی بریم ناهاربخوریم؟دارم 
 ازگرسنگی میمیرم
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 _ وای آره..منم خیلی گشنمه
 امیر:پس بریم تا نخوردیمون

 _ مگه من آدم خوارم که بخوام بخورمت؟
 امیر:چه عرض کنم

 مشت آرومی به بازوش زدم وبه حالت قهرروم روازش برگردوندم..
 دستش روزیرچونم گذاشت وصورتم روبه سمت خودش برگردوند..

 لبخندی زد..
 یکنم چقدربااین لبخنداآروم میشم..باخودم که فکرم

 امیر:قهری؟
 لبخندی زدم..

 _ مگه میشه من باهات قهرکنم
 لبخندش پررنگ ترشد..

 دستش رودوربازوم حلقه کردومنو به سمت آغوشش کشید..
 منو به خودش فشرد وبعدازچندلحظه ازخودش جدام کرد..

 دستم روگرفت وبه سمت ماشینش قدم برداشتیم..
: 

 عروارشیاست..امشب 
 ازدیشب دلم گرفته..

 بغض گلوم روفشارمیده اماسعی میکنم خودم روبااین یه جمله آروم کنم..
 )اون دیگه داره ازدواج میکنه پس فراموشش کنب
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به خودم  گاهی  هام ریختم ون نه  نه روی شتتو ندم روآزادا های مشتتکی بل مو
 انداختم..

 دم..بالباکه امیرانتخاب کرده بود،خدایی عالی شده بو
 برای عرویه خونه باغ گرفتن..

 5:30مامان وبابا زودتررفتن تابه خاله وعمو کمک کنن وقرارشتتدامیرستتاعت 
 بیاددنبالم..

 بود.. 5:30ساعت نزدیک 
 طبق معمول آقای وقت شناس زنگ زد..

 گوشی روبرداشتم..
 امیر:آماده ای؟

 _ آره،االن میام پایین
شتم و سرم انداختم تماس روقطع کردم ومانتوم روبردا شالم روروی  شیدم و پو

 وازپله هاپایین رفتم..
 مسافت حیاط روطی کردم وازدرخونه بیرون زدم..

 سوارماشین شدم..
 بدون اینکه نگاهی بهش بندازم،سالم کردم..

 امیر:سالم،خوبی؟
 _ خوبم

 چه دروغی؟
 خوب..
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 واقعا خوب بودم..
 نه خوب نبودم..

 داشتم میرفتم عروعشقم..
 باشم..بایدخوب 

 تموم راه حرفی بینمون ردوبدل نشد..
 منم حوصلم سررفت..

 دستم روبه سمت ضبط بردم ودکمه پخش روزدم..
صتتدای آهنگ مالیمی توی فضتتای ستتاکت ماشتتین پخش شتتدوستتکوت 

 روشکست..
: 

 بعدازدقیقه که توی راه بودیم،رسیدیم..
 امیرواردخونه باغ شد..

 به سمتش رفتم..بادیدن خاله مهتاب ازماشین پیاده شدم و
 سعی کردم آروم باشم..

 دل تودلم نبود..
 ازدرون ویرون بودم..

 لبخندی روی ل*ب*م کاشتم..
 به کنارخاله مهتاب رسیدم..

 _ سالم خاله، مبارک باشه
 باهم روبوکردیم..

 خاله مهتاب:ایشاال روزی عروتوروببینم



wWw.Roman4u.iR  114 

 

 لبخندروی ل*ب*م ماسید..
 _ ای بابا،کوتا نوبت ما بشه

له م خانومی تورو،روهوابردن..راستتتش خا به خوشتتکلی و تاب:دختری  ه
 رویاجون خیلی دلم میخواست ومیخواد که توعرسم شی

 لبخندتلخی زدم..
 _ شوخی میکنی خاله؟

 خواست جوابم روبده اما صداش زدن..
 خاله مهتاب:رویا جون من برم

 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم..
 بارفتن خاله به سمت رختکن رفتم..

 عروس..
 آره خاله جون..

 منم دلم میخواست عروس پسرت شم اما پسرت نخواست..
 عشق منو نادیده گرفت ودل به دخترداییش بست..

 آهی کشیدم..
 خیله خب..

 چی میتونم بگم جزاینکه مبارکشون باشه..
 مگه یه عاشق چی جزخوشبختی وآرامش معشوقش رومیخواد..

 ازرختکن بیرون اومدم..
 بیرون اومدنم عروس وداماد هم اومدن..همزمان با 
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 بوی اسپند،سوت، کف،کل وآهنگ فضا روپرکرده بود..
 زیادی جلونرفتم،اماجایی ایستادم که بتونم ببینمشون..

 بغض به گلوم چنگ انداخت..
 سعی کردم جلوش روبگیرم تا نشکنه..

 نسیم بالبخندپهنی بازوی ارشیا روگرفته بود..
 یش روبه لب داشت..ارشیا هم لبخندای همیشگ

 کت وشلوارمشکی خوش دوخت دامادی واقعا برازندش بود..
 جلوی دیدم تارشد..

 اه..
 بازم این اشکای لعنتی..

 دستی به چشام کشیدم وپاکشون کردم تابتونم عشقم روبهترببینم
: 

 عشقم..
 دختربازم داری خیال بافی میکنی..

 مگه نمیبینی عشقت..
 ارشیا..

 عروس دیگه ایستاده.. االن اونجا کناریه
 دختری که ازامشب میشه شریک زندگیش حتی شریک نفساش..

 عروس ودامادتوی جایگاهشون نشستن..
 نگاهم روازشون گرفتم و به کنارمادرم رفتم..

***************** 
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 بایدمیرفتم وبهشون تبریک میگفتم..
 اماچجوری؟
 باچه حالی؟

 بااین حال خرابم؟
که برم وبهش  نگ ازفکراین به گلوم چ بدی  یک بگم،بغض  عروستتیش روتبر

 انداخت..
 بالخره عزمم روجزم کردم وبه سمت جایگاه قدم برداشتم..

 داشتن باهم حرف میزدن..
 بالبخندروبروشون ایستادم..

 نگاه هردوشون به سمتم چرخید..
 گرم وصمیمی گفتم:سالم،تبریک میگم..امیدوارم به پای هم پیرشین

 بانسیم دست دادم..
 خوشبخت شین _

 نسیم:ممنون
 باارشیا دست ندادم چون نمیخواستم متوجه سردی دستام بشه..

 نسیم روبه ارشیاگفت:نمیخوای معرفی کنی؟
 لبخندروی ل*ب*م خشک شد..

 نگاه منتظرم روبه لبهای ارشیادوختم..
 ارشیابالحن سردی گفت:رویا دخترعمومیالدوخاله رزا

 همین..
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 درهمین حدفقط معرفیم کرد..
 حتی نگفت رویا دوستمه..

 منی که ازبچگی تااالن میشناسمش..
 منی که محرم اسرارش بودم..

 حاال ازغریبه هم غریبه ترشدم..
 لعنت به تورویا..

 لعنت به عشق یه طرفه ای که بهش اقرارکردی..
 

 نسیم لبخندی زد:ازدیدنت خوشحالم
 لبخندمحوی زدم..

 _ منم همینطور،دیگه مزاحم نمیشم بااجازه
 ازکنارشون فاصله گرفتم وازجایگاه دورشدم..

 بعدازشب فرودگاه این اولین دیدارم بانسیم بود..
 امشب نسیم مثل همه عروسازیباشده بود..

 اما..
 ازامشب بامردمن زندگیش روشریک میشه..

 مردی که پسم زد..
: 

 توی همین فکرابودم که باسربدجوربه یه نفرخوردم..
 _ ببخشید

 خانوم؟! :حواستون کجاست
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 صدای امیربود..
 سرم روبلندکردم ونگاش کردم..

 بادیدنم نگاهش رنگ تعجب گرفت..
 امیر:رویا تویی؟

 دستم روبه کمرم زدم..
 _ نه پسرجان،من عمه نداشته رویام..نمیبینی؟خب خودمم دیگه

 لبخندی زد..
 امیر:جدی جدی نشناختمت..چقدرخوشکل شدی؟

 چپ چپ نگاش کردم..
 _ خوشکل شدم؟؟!

 خندید..
 امیر: خوشکل بودی،خوشکل ترشدی

 _ آهان،حاال شد
 امیر:چراوقتی توماشین بودی ندیدمت؟

 _ خب البد کورتشریف داشتین
 امیر:جان من؟

 _ جان تو
 ابروباالانداختم..

 _توهم امشب   شدی
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) درگوشتتش گفتمب مواظب باش دخی مخی امشتتب ندزدتت که عروداداشتتت 
 بربادمیره

 کشید.. دماغم روگرفت وآروم
بااین  امیر:نترس مواظبم..حاالاین خانوم خوشتتکله افتخاریه دورر*ق*ص رو

 شازده پسرمیده؟
 قیافه متفکرانه ای به خودم گرفتم..

 _ اوووم..نه!!
 باتعجب گفت:آخه چرا؟!

 _ دیگه دیگه
 امیر:البدمیخوای توعمرت فقط باشوهرت بر*ق*صی..ها؟

 لبخندموذیانه ای زدم وابروباالانداختم..
شم روگرفته ومیخوام بااون  سرتواین جمعه که بدجورچ ستش یه پ _ نه،خب..را

 بر*ق*صم
 بالحن غیرتی دروغینی گفت:کیه این پسر؟!

 _ یه پسر خوشتیپ،خوش استایل وخوشکله و ازهمه مهمترچشم عسلیه
قت میکنم میبینم این پستتتره همین  قت چرامن هرچی دارم د امیر:اونو

 نزدیکیاست؟
ود،دستام رودورگردنش حلقه کردم وپیشونیم روبه پیشونیش چون کاطرافمون نب

 چسبوندم..
 نگاهم روبه چشاش دوختم..

 _ پسری که چشم روگرفته همینیه که االن من توچشاش خیره شدم
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 )چشمکی زدمب
 امیرخودمون

 لبخندزد..
 امیر:پس بریم بر*ق*صیم؟

 چشام روبه عالمت آره روی هم گذاشتم وبازکردم..
 ازش جداشدم..

 دستم روگرفت وبه سمت پیست شلوغ ر*ق*ص قدم برداشت..
: 

 سرمیز کنارامیر،مامان،بابا وعمومهردادنشسته بودم..
 نگاهم به خاله مهتاب بودکه کنارگوش ارشیا چیزایی روبهش میگفت..

 ارشیاهم حسابی اخماش روکشیده ی
 بودتوهم وانگارداشت سرمسئله ای سماجت میکرد..

ازجاش بلندشدوخاله مهتاب به سمت میزی که نشسته بعدازچندلحظه ارشیا 
 بودیم،سرچرخوند..

 نگاهم روازشون گرفتم وبه پیست ر*ق*ص خیره شدم.. 
 بعدازچند مین خاله کنارم ایستاد..

 سرچرخوندم ونگاش کردم..
 خاله مهتاب:رویاجون،ارشیا منتظره که باهاش بر*ق*صی..پاشودخترم

 .باتعجب به خاله مهتاب نگاه کردم.
 _ من خاله،آخه چرا من بایدباارشیابر*ق*صم
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 خاله مهتاب:برای اینکه خواهرشی

 _ ولی خاله من نمیخوام بر*ق*صم
 مامان:چرانمیخوای،پاشوبرو

 _ اما..
 خاله حرفم روقطع کردودستم روگرفت..

 خاله مهتاب:اما واگرنداره،پاشوبریم ارشیامنتظره
 ادم..سردرگم ازجام بلندشدم ودنبال خاله راه افت

 خدایا آخه چرا؟
 این چه مخمصه ای بودکه منو توش انداختی؟

 به کنارارشیارسیدم..
 بدون اینکه نگاش کنم،روبروش ایستادم..

 فیلمبردارپیست روخالی کرد..

 فاصلمون تقریبا دووجب بود..
 بغض گلوم روفشرد..

 قل*ب*م به شدت میکوبید..
 گلوم خشک شده بود..

 کرد..یه دستش رودورکمرم حلقه 
 نفسم بنداومد..

 حس کردم تنم گرگرفت..
 این اولین بارش بودکه بعدازپنج سال لمسم میکنه..
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 دست دیگش روروی شونم گذاشت..
 فیلمبردارروبه من کردگفت:توهم دستات روبذارروشونش

 سرم روباکمی مکث تکون دادم ودستام روروی شونه هاش گذاشتم..
 نگاش نکردم..

 نم..یعنی نمیتونستم نگاش ک
 اشک توی چشام حلقه زد..

 کمی فضاتاریک شدوهمه ساکت شدن..
شکام روی گونه هام  شردم تاا ستم وبهم ف شام روب سرم روپایین انداختم وچ

 نلغزن..
 صدای موزیک فضاروپرکرد..

: 
 فقط خودتویی_ ومیالدباران

 
 گذشت هاگذشت..

 چشاتوروش ببند..
 آینده روببین..

 این زندگی درست..
 وشیرینه بعدازاین..مثه نگاه ت

 این روزاقلب من..
 ازبی نهایت خستگی پره..
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 توهم مثه خودم..

 عاشق شدی آره..
 حتما همینطوره..
 فقط خودتویی..

 هرچی که هست ونیست..
 هیچکی به جزتونیست..

 فقط خودتویی..
 عزیزترین کسم..
 من به تومیرسم..
 من به تومیرسم..
 فقط خودتویی..

 هرچی که هست ونیست..
 عزیزترین کسم..
 من به تومیرسم..
 من به تومیرسم..
 من عاشق توام..
 رفتارم روببین..

 کامل مشخصه..
 میخوام بدونی که..

 عشقت برای من خیلی مقدسه..
 نگاه توبرام اصالغریبه نیست..
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 پرازمحبته..
 یه لحظه شک نکن..

 عشق میون ماطوالنی مدته..
 فقط خودتویی..

 هرچی که هست ونیست..
 ی به جزتونیست..هیچک

 فقط خودتویی..
 عزیزترین کسم..
 من به تومیرسم..
 من به تومیرسم..
 فقط خودتویی..

 هرچی که هست ونیست..
 فقط خودتویی..

 عزیزترین کسم..
 من به تو میرسم..
 من به تومیرسم..

@iaadoaMozRNoamooR 
: 

 باپایان آهنگ چشام روبازکردم و ازش جداشدم..
 فضاروپرکرد..صدای سوت وکف 



 125 ریدل شکسته تقد

باآغازآهنگ جدیدنستیم ازجایگاه پایین اومدوباارشتیا شتروع به ر*ق*صتیدن 
 کرد..

 پیست ر*ق*ص دوباره شلوغ شد..
ستم وقرارگرفتنم  ست را شدن د شیده  ست روترک کنم اما باک سربرگردوندم تاپی

 بین حصاربازوهای کسرم روبلندکردم..
 سپهربود..

 تقالکردم دستم روآزادکنم..
 تم:ولم کن،میخوام برمعصبی گف

یه  نداره..فقط  تابرادرا ماآغوش اون دو خارداره ا یه؟آغوش من  ستتتپهر:چ
 دورمیر*ق*صیم همین

 _ ولم کن اعصاب ندارم
 منوبه خودش فشردودستاش روحصارم کرد..

 مجبورم کردباهاش بر*ق*صم..
 نگاهم روچرخوندم وبابغض به ارشیا ونسیم خیره شدم..

 باعث شدسرم روبرگردونم.. هرم نفسهای گرمی کنارگوشم
 سپهر:حسودی میکنی؟

 نگاه غضبناکم روبهش دوختم..
 _ چرابایدحسودی کنم؟!

 سپهر:نمیدونم؟!شایدچون توبایدامشب جای نسیم بودی
 نگاهم رنگ تعجب گرفت..

 ازبین دندونای کلیدشدم گفتم:خفه شوسپهر
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 تقالکردم ازآغوشش بیرون بیام امامنو بیشتربه خودش فشرد..
 باحرص گفتم:ولم کن عوضی

 کف دستام روروی سینش گذاشتم وهلش دادم..
 چون فضاتاریک بودکمتوجه نشد..

 به سرعت برگشتم وازش فاصله گرفتم وبه سمت دستشویی ها قدم برداشتم..
: 

 بغض گلوم روبه شدت میفشرد..
 سرم سنگین شده بود..

 رفت..ازتب وگرمای زیادی که بدنم روفراگرفته بود،سرم گیج می
 یه لحظه حس کردم زیرپام خالی شد..

 همزمان کاسمم روصدازدومنو ازپشت گرفت..
 چشای بسته شدم روبازکردم..

کاش ازنگرانی  که مردم تاچشتتم عستتلی  بادو گام  بازکردن چشتتتام ن با
 میلرزیدن،تالقی پیداکرد..

 امیر:خوبی رویا؟
 لبخندمحوی زدم وسرم روبه روعالمت آره تکون دادم..

 یرون اومدم..ازآغوشش ب
بالحن نگرانی گفت:توکه بازم تب داری،مطمئنی خوبی؟بازم خوب شتتددیدم 

 داری تلوتلو راه میری واومدم دنبالت وگرنه حتما چیزیت میشد
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سرم  صدازیاده  سرو ست نخوابیدم واینجاهم  _ خوبم..فقط چون دوروزی ه
 دردگرفت وکمی گیج رفت،یکم به صورتم آب بزنم خوب میشم

 س من همینجا منتظرت میمونمامیر:باشه،پ
 باچشای گردشده گفتم:کجا؟اینجا؟جلوی توالت خانوما

 دستی به موهاش کشید..
 امیر:حواسم نبود

 لبخندی زدم..
 _ نگران نباش،برومن یکم دیگه میام

 نگاهی به صورتم انداخت وسرش روبه عالمت باشه تکون داد..
 برگشت وباتعلل رفت..

 بارفتنش واردشدم..
 نه ایستادم..مقابل آی

 بغضی که ازصبح توی گلوم بود،باصدای بدی شکست..
 صورتم خیس اشک شد..

 ل*ب*م روبه دندون گرفتم تاچونم نلرزه..
 دستم روبه دیوارکوبیدم وپیشونیم روروش گذاشتم..

 آخه ارشیا چرااینقدربی رحمی؟
 چراساکتی؟

 چراباهام غریبی میکنی؟
 وفراموشت نمیکنم؟ اصالچرامن احمق دست ازعشقت برنمیدارم

 چرا؟
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 خدایاخودت بهم کمک کن..
 کاری کن بتونم فراموشش کنم..

 بتونم دوباره زندگی کنم..
 عاشق بشم..

 عاشق ککه عاشقمه..
 ککه برام بمیره..

 نه اینکه به این عشق لعنتی یه طرفه ادامه بدم وعذاب بکشم..
 خدایا ازت خواهش میکنم کمکم کن..

 هوای خانه غمگین..
 وبی آب..خشک 

 نفس درسینه پژمرده..
 به سان شبنمی مغرور..

 به خاکی تشنه دل بستم..
 من آن خاکم که افسردم..

 شدم خاکستری خفته..
 به زیرآتشی پنهان..

 کنون دیگرنه آهی برل*ب*م جاریست..
 ونه حسرت بردلم باقی است..

 مراپنداشتندسنگم..
 دگریارای غلطیدن هم ندارم..
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***************** 
 همه ماشیناپشت ماشین عروس وداماد حرکت میکردن وبوق میزدن..

 توی اتوبان ماشین بابا جلوترماشین ارشیارفت..
 برگشتم ونگاهشون کردم..
 داشتن باهم حرف میزدن..

 چشام غرق اشک شدن..
 آهسته زیرلب زمزمه کردم:امیدوارم خوشبخت شین

 برگشتم وبه روبروم خیره شدم..
 باماشین باباقرارگرفت..ماشین ارشیا موازی 

 بابا براشون تک بوقی زد،ارشیا دستی برای باباتکون دادوردشد..
 سرم روبه شیشه تکیه دادم وبه جاده خیره شدم..

 اشک روی گونه هام نشست..
: 

 پول تاکروحساب کردم وسرکوچه پیاده شدم..
 باصدازنگ گوشیم،کیفم روزیرورو کردم وگوشیم رودراوردم..

 مهسابود.. 
 جانم _

 مهسا:سالم رسیدی؟
 _ آره..سرکوچم  

 مهسا:خوبه،رویا پدرومادرت نیستن مواظب خودت باش
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_ چشتتم،مهستتابه خدامامان وباباکه داشتتتن میرفتن کیش به اندازه توستتفارش 
 اینکه مواظب خودم باشم،نکردن

 مهسا:بده،نگرانتم؟
 خندیدم..

 _ نه جانم،تونگرانم نشی کی بشه؟
 مهسا:ارشیا

 واصال ول کن این قضیه نیستی_ مهسا! ت
 مهسا:فدات شه الهی،کاری نداری؟شارژم تموم شد

 _ نه کاری ندارم
 مهسا:پس فعال

 سری تکون دادم وتماس روقطع کردم..
ته رفتن  کت برای دوهف های شتتتر خاطریکی ازپروژه  به  با  با مان و ما

 کیش،هرچقدرم اصرارکردن باهاشون برم،نرفتم..
 میگذره.. دوماهی هم  ازازدواج ارشیا

 توی این دوماه تمام فکرم فراموش کردن ارشیابود..
 ارشیا وفراموش کردن عشق هشت سالش که به وجودم چنگ انداخته بود..

 جلوی درخونه ایستادم..
 :خوش اومدی

: 
 به سمت صدای آشناسرچرخوندم..



 131 ریدل شکسته تقد

 سپهرروبروم ایستاد..
 _ چی میخوای؟

 پوزخندی زد..
 سربزنم سپهر:اومدم به دخترخاله عاشقم

 باتعجب نگاش کردم..
 _منظورت چیه؟!

 سپهر:نمیفهمی،یاخودت روزدی به نفهمی
 بادست یه بروبابایی بهش گفتم وکلیدانداختم ودررو بازکردم..

 بازوم رو وحشیانه کشیدوبه دیوارکوبیدم..
 دردبدی توی کمرم پیچید..

 ل*ب*ا*م روازدردروی هم فشردم..
 محاصرم کرد..دستاش روکنارم روی دیوارگذاشت و

 عصبی گفتم:چراوحشی بازی درمیاری؟
 باچشای به خون نشسته به چشام خیره شد..

 سپهر:بهت گفته بودم مثل یه سایه دنبالتم..درسته؟
 سکوت کردم..

 بالحن عصبی تری گفت:درسته؟؟
 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..

شب قبل ازرفتن  ساله پیش..اواخرمرداد یه   ارشیا..توپارک همینادامه داد:پنج 
 محل به عشقت نسبت به ارشیا اقرارکردی..درسته؟

 باچشای گردشده نگاش کردم..
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نه  یا یدی؟درستتتت میگم  فت: چراجواب نم فل شتتتدش گ نای ق ندو ازبین د
 رویاخانوم

 بغضم گرفت..
 باگفتن هرکلمه آتیشم میزد..

 چونم لرزید..
 دستام یخ بستن..

 یده بود..باورم نمیشد سپهرهمه چیزرودیده وشن
 مات نگاهش میکردم..

شیا رفت وبعدازپنج  شانس اوردی رویا که ار سکوت کردم.. سال  سپهر:پنج 
نداره وگرنه خونشتتو حالل  ستتتال برگشتتتت وازدواج کردواین یعنی دوستتتت 

 میکردم..اما تو..
مشتتتش روعصتتبی کنارگوشتتم به دیوارکوبیدطوری که ازصتتداش بندبندوجودم 

 لرزید..
 فقط دوستن..گفته بودی برادرن.. ادامه داد:گفته بودی

 حیف رویا..حیف که دوست دارم وگرنه سکوت روجایزنمیدونستم.
: 

 چشام غرق اشک شدن..
 بریده بریده گفتم:چی..چی میخوای.. ازجونم؟

 سپهر:خودتو
 نالیدم: ولی من نمیخوامت اینوبفهم
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 خونسردگفت:بالخره مجبورت میکنم باهام ازدواج کنی
 نمیبینی جدی گفتم:توخوابتم

 لبخندی زدوازم فاصله گرفت..
 سپهر:منتظرم باش عاشق شکست خورده

 به معنای واقعی داشت تحقیرومسخرم میکرد..
 به رفتنش باچشای خیس چشم دوختم..

 بعدازچندلحظه واردخونه شدم..
 به سمت ساختمون داخلی دویدم..

 به محض ورودم هرچیزی که جلوی دستم بودرو شکوندم..
 آیفون به گوشم رسید..صدای زنگ 

 بدون توجه میشکوندم وفریادمیزدم..
 لعنت..

 لعنت به عشقی که شدعذاب جونم..
 بلندترفریادزدم:خدا آخه چرا؟

 چرابایدسپهربفهمه؟
 جزتومهسا که هیچکس ازعشقم به ارشیا خبرنداشت؟

 چرااصالبایدسپهربفهمه؟
 زانوزدم..

 بامشت به پام میزدم..
 رونمیگیری راحت شم..زیرلب نالیدم:چراجونم 

 میخوام راحت شم..
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 ازارشیا..
 ازسپهر..

 ازاین عشق کوفتی..
 اصال میخوام بمیرم ازشراین زندگی راحت شم..

 مگه عاشقی جرمه؟
 مگه گ*ن*ا*هه که داری بابتش مجازاتم میکنی؟
 تقاص کدوم گ*ن*ا*ه نکردم رودارم پس میدم..

 بهم بگو چی کارکردم..
 بود.. اشک صورتم روخیس کرده

 سالن پرازخورده شیشه های مجسمه وکریستال بود..
 هنوزصدای آیفون توی گوشم بود..

 سرم سنگین شده بودوجلوی دیدم تارشده بود..
 به حالت سجده سرم روروی کف سالن گذاشتم..

 هنوزباهق هق اشک میریختم..
 صدای بازشدن درسالن روشنیدم..

 شتم..توان اینکه سرم روازروی زمین بردارم ندا
 صداش توی گوشم پیچید:رویا
 مثل همیشه نگران صدام کرد..

 صدای امیربود..
 کنارم اومد..
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 به سختی سرم روبلندکردم وباچشای خیس نگاش کردم..
 امیر:رویاچی شده؟

 به آغوشش پناه بردم..
 چقدربه این آغوش  گرم وامن احتیاج داشتم..

 سرم روروی شونش گذاشتم واشک ریختم..
 گفت:رویاآروم باش،بهم بگو سپهرچی بهت گفتکنارگوشم 

 چشام روبستم ودیگه متوجه هیچی نشدم..
: 

 چشام روبازکردم..
 سرم کمی دردمیکرد،دستی بهش کشیدم..

 : خوبی؟
 نگاهم روبه سمت صداچرخوندم..

 نگاهم به امیرافتاد..
 سرجام نشستم..

 _ خوبم
 لبخندتلخی زدم..

 _ چطورتونستی بیای داخل؟
 تخت نشست.. کنارم روی

 امیر:ازدیوارپریدم توخونه
 نفسم روآه مانندبیرون دادم وسرم روروی پاش گذاشتم..

 _ دیدیش؟
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 دستی به سرم کشیدوموهای روی صورتم روپشت گوشم گذاشت..
شد،دقت کردم  شینش  سوارما شتم دیدم  شتم ازشرکت برمیگ امیر:آره..وقتی دا

 شتتدی،داشتتتم میومدم پیشتتت دیدم توبه دیواتکیه داده بودی وبه رفتنش خیره
ندادی  ماتوجواب  ندم ا قدرمنم آیفون روستتوزو نه،منم هرچ ماتورفتی توخو ا

 مجبورشدم ازدیواربپرم توحیاط،بقیشم که خودت میدونی..رویا
 _ جانم

که اینقدربهم  ما ستتپهرچی بهت گفت  یدونم حالت خوب نیستتتت ا امیر:م
 ریختی؟

 بغضم گرفت..
 چشام غرق اشک شدن..

 بایدمیگفتم..چی 
 بایدمیگفتم پسرخالم فهمیده عاشق ارشیا برادرتوام..

بذاره خونش روحالل  پاپیش  گه ک یدکردا هد باصتتتدای بغض آلودی گفتم:ت
 میکنه،میترسم امیر..سپهردیوونه است،خودت که بهترمیشناسیش

بالحن عصتتبی گفت:غلط کرده،چیکارته؟نشتتون شتتده این؟چی تومیشتته؟ 
 نمیتونه بکنه چه برسه به خون ریختنجزپسرخاله.. پس هیچ غلطی 

 اشکام روپاش چکیدن..
 دستش روروی گونم کشید..

 مهربون گفت:گریه دیگه بسه،مطمئن باش هیچ کاری نمیکنه
 سرم روازروی پاش بلندکردم ونشستم..
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 نگاهم روبه نگاهش دوختم..
 _ مطمئن باشم؟

 لبخندی زدوسرش روبه عالمت آره تکون داد..
 هستم،مطمئن باشامیر:تاوقتی من 

 لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..
 بهش اعتمادداشتم..

 حرفاش برام حکمی برای نترسیدن بود..
 باورش داشتم مثل طلوع خورشیدازمشرق وغروبش ازمغرب..

 امیر:پاشو آماده شو
 باتعجب پرسیدم:واسه چی؟

 امیر: بریم یه جایی شام بخوریم
 _ کجا؟

 امیر:جایی که دوست داری
 م:باغ بهشت؟ذوق زده گفت

 چشاش روبه عالمت آره روی هم گذاشت وبازکرد..
 _ بشمار سه آمادم

 امیر: پس پایین منتظرتم
سام روعوض  ستم ولبا ش صورتم و ست و شدم ود بارفتنش ازاتاق ازجام بلند

 کردم..
 آماده که شدم نگاهی به خودم انداختم..

 لبخندی به خودم تو آینه زدم وازاتاق بیرون زدم..
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 کنارامیرایستادم..
 _ من آمادم

 نگاهی بهم انداخت ولبخندی زد..
 امیر:پس بریم

: 
 منو رو توی دستم گرفته بودم وفقط میخوندم..

 امیر:خب،چی میخوری؟
 منو روبستم ونگاهی به امیرانداختم..

 _ اووم..راستش میخوام امشب روبه سلیقه توشام بخورم
 امیر:من؟!

 توانتخاب کنی منم یه نگاهی به اطرافم بندازم_ بله تو..چیزعجیبیه؟حاالتا 
 سرچرخوندم ونگاهی به اطرافم انداختم..

 باغ بهشت پاتوق من وامیروارشیا بود،البته هنوزهست اما بدون ارشیا..
 وسط اون همه قشنگی نگاهم یه جاثابت موند..

 ارشیاونسیم کمی دورترازماایستاده بودن وباهم میگفتن ومیخندیدن..
 لعنتی به گلوم چنگ انداخت.. بازم بغض

 نمیدونم چراتا میام همه چیزروفراموش کنم دوباره ماجراازاول شروع میشه..
 نگاهی به امیرانداختم..

 _ من میرم دستام روبشورم
 امیر:باشه.. برو
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 ازجام بلندشدم وبه سمت توالت ها قدم برداشتم..
 سرعت قدم هام روبیشترکردم..

 ی راحت ترمیتونستم بغض فروخوردم روبشکنم..وقتی رسیدم کنبود واینجور
 اشکام روی گونه هام چکیدن..

 دستم روزیرآب بردم..
 مشت های آب پی درپی به صورتم زدم..

 نگاهی به خودم توی آینه انداختم..
ازاینکه بانستتیم خوشتتبخته خوشتتحال بودم اما این حس نیمه تمومی که توی 

 قل*ب*م بودآزارم میداد..
 خانوم دستی به صورتم کشیدم وازاونجا بیرون اومدم.باورودیه 

: 
 بادیدن ارشیاونسیم کنارامیر،ریتم ضربان قل*ب*م باالرفت..

 نفس عمیقی کشیدم..
 زیرلب زمزمه کردم:همه چیزتموم شده پس آروم باش

 به کنارشون رفتم..
 لبخندی روی ل*ب*م کاشتم وباصدای گرمی سالم کردم..

 م روداد اما ارشیاکمی خشک جواب داد..نسیم به گرمی جواب سالم
 کنارنسیم نشستم..

 _چه خوب که شماهم اینجایید
امیر:به محض رفتنت ستترچرخوندم دیدم ارشتتیا ونستتیم پشتتت ستترم ایستتتاده 

 بودن،بازم خوب شددیدمشون چون حسابی به یادقبلنا جمعمون جمع شد
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 لبخندی زدم..
 مشغول بازی باغذام بودم..

 نداشتم.. اشتهایی برای خوردن
 نسیم روبه امیرکرد..

 نسیم:امیر تو کی میخوای ازدواج کنی؟
 امیرلبخندی زدوگفت:هنوزوقت هست

 نسیم:به هیچ دختریم عالقه نداری؟
نگاهم روبه لبای امیردوختم،تابه حال من همچین ستتوالی روازامیر نپرستتیده 

 بودم..
 دلم میخواست زودتربفهمم جوابش چیه؟

 انداخت وسرش روبه عالمت نه تکون داد..امیرنگاه کوتاهی بهم 
ارشتتیا:داداش من اهل بهتریناس،مطمئن باش اگه دختری روانتخاب کنه،اون 

 دختربهترینه
 نسیم:پس خوش به حال اون دختر

  ***************** 
 سوارماشین امیرشدم..

امشتتب بیشتتترامیروارشتتیاباهم حرف میزدن ومن ونستتیم زیادصتتمیمی باهم 
 ،فقط درحدصحبتای کوتاه..برخوردنمیکردیم

 قبلنا هروقت باامیروارشیا بودم بهترین روزم بود..
 اماحاال..
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 کاش میشدچرخ های زمان را..

 به عقب هل داد..
 تابازم..

 صدای خنده هایمان دنیارا..
 پرکند..

: 
 امیرکنارم نشست وحرکت کرد..

 تقریبا نیمه های راه بودیم..
 امیر:رویا

 نگاش کردم..
 _ بله

 همونطورکه حواسش به رانندگیش بودگفت:اتفاقی بین تو وارشیا افتاده؟
 نگاهم روازش گرفتم وبه جاده دوختم..

 _ نه..چطور؟!
 سرچرخوندونگام کرد..

 امیر:ازوقتی ارشیابرگشته میبینم رفتارتون باهم خیلی سردشده،امشبم..
 حرفش روقطع کردم..

ه من فقط به خاطرنستتیم..درستتته ک _ امیراگه میبینی رفتارم باارشتتیا تغییرکرده
باهم صتتمیمی بودیم،اما االن ارشتتیا متاهله ودیگه اون  وارشتتیا قبال خیلی 
پسرشروشور نیست خودتم داری میبینی؛اخالق ارشیاهم تغییرکرده..شایداگه 
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رفتاری روکه قبال باهم داشتیم روادامه بدیم،نسیم حساس شه..ما زنا هم اگربه 
 ویالستچیزی حساس بشیم دیگه وا

 لبخندی زدم وبه نیمرخش خیره شدم..
 _ دیگه باید به رفتارای جدیدمون عادت کنی  

 نگاهی بهم انداخت وسرش روبه عالمت باشه تکون داد..
هام  با گه منم ازدواج کردم  ما پس فردا ا فت:حت جاده خیره شتتتدوگ به 

 سردمیشی..آره؟
 خندیدم..

 _ تودنیای منی،هیچکس بادنیاش سردنمیشه
 وی ل*ب*ش نشست..لبخندر

 دنیا..
 آره..امیرواقعادنیام بود..

 بعدازخداوپدرومادرم،من فقط امیررودارم..
 ککه خدابه جای برادرنداشتم بهم بخشیده تابرام برادری کنه..

 
 تاامروزازتونوشتم..

 امشب ازعشقت انصراف دادم..
 خسته ام..

 میخواهم کمی استراحت کنم..
 شاید فردا..
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 دوباره..
 شوم..عاشقت 

: 
 ازپنجره هتل به گنبدطالیی رنگ امام رضا خیره شده بودم..

 یکسال گذشت ومن تهی ازعشق ارشیاشدم..
 نذرکردم اگه قل*ب*م ازعشق ارشیاپاک شد،بیام پاب*و*س آقا..

 باصدای زنگ گوشیم نگاه ازگنبدگرفتم..
 به سمتش رفتم وبه صفحش نگاهی انداختم..

 عکس امیرافتاده بود..
 نشستم.. روی تخت
 _ سالم آقا

 امیر:سالم خانوم
 آروم خندیدم..

 _ خوبی؟
 امیر:خوبم..توچطوری؟

 _ منم خوبم،مگه میشه آدم بیادزیارت امام رضاوحالش بدباشه
 امیر: واقعا..رفتی حرم؟

 _ نه...یکی،دوساعت دیگه میرم
 امیر:پس بی زحمت هروقت رفتی حرم یه زنگ بزن،میخوام باآقاحرف بزنم

 چشم_ به روی 
 امیر:بی بال..دیگه مزاحم نمیشم..کاری نداری
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 _ سالمتی
 امیر:پس خدافظ

 _ خدافظ
 تماس روقطع کردم..

 روی تخت درازکشیدم ونگاهم روبه سقف دوختم..
 زیرلب زمزمه کردم:

 سال ها پیش عاشق مردی شدم..
 ازپس سال ها..

 ورنج ها..
 حال خودمرددیگری شده ام..

 وچشم بستم..
 ی که..روی خیال دختر

 یک روزعاشق شد..
 

 به جمله ای که گفتم پوزخندی زدم 
سمت  سل زیارت به  شتم وبرای غ سم روآه مانندبیرون دادم وحولم روبردا ونف

 حموم قدم برداشتم..
: 

 بیرون توی صحن ایستاده بودم..
 دستم روروی سینم گذاشتم وروبه ضریح سالم دادم..
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 چشام غرق اشک شده بودن..
دم:امروزاومدم اینجاتا نذرم رو ادا کنم..ستتخت بودفراموش زیرلب زمزمه کر

کردنش اماتونستم..بهم کمک کردی عشق هشت سالم روفراموش کنم..اما آقا 
ازتون یه خواهش دارم..خواهشتتمم اینه که عشتتق کروبه قل*ب*م راه بدین که 

 عاشقم باشه.. میخوام دفعه دیگه بااون فردبیام پاب*و*ستون
 میرافتادم..برای لحظه ای یادا

 اشکام روپاک کردم وموبایلم روازکیفم درآوردم وشماره امیرروگرفتم..
 تک سرفه ای کردم تاصدام صاف شه..

 بعدازچندتابوق جواب داد..
 امیر:سالم رویا

 _ سالم
 امیر:حرمی؟

 _ آره..زنگ زدم تابا آقا حرف بزنی
 امیر:باشه،ممنون

 _ پس من گوشی رومیگیرم سمت ضریح
 سمت ضریح گرفتم..گوشی روبه 

 بعدازدو مین موبایل روروی گوشم گذاشتم..
 _ تموم شد؟

 امیر:آره..تموم شد
 _ حاجت رواشی
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شم،بهتره بری  سی..دیگه مزاحم نمی امیر:ممنون..امیدوارم توهم به حاجتت بر
 به زیارتت برسی

 _ باشه
 امیر:فعال خدافظ

 _ خدافظ
 قدم برداشتم..تماس روقطع کردم وبه سمت ضریح برای لمس بهشت  

: 
 مامان،بابا وامیروقتی رسیدم فرودگاه اومدن استقبالم..

 توی راه بودیم که ازامیرحال عمو وخاله روپرسیدم..
 امیر:خوبن..سالم میرسونن

 مامان:من به امیرگفتم،نگه که توامروزبرمیگردی،نخواستم زحمت بکشن
 امیر:زحمت کدومه

 _ کارخوبی کردی مامان
 بهم انداخت..باباازآینه نگاهی 

 بابا:آخرهفته قراره برای سه روزبریم شمال
 باشنیدن این جمله بابا ذوق زده کف دستام روبهم زدم..

 _ جدی میگی بابا
 بابا:آره،جدی میگم

 روبه امیرکردم وگفتم:ازهمین االن گفته باشم من باتومیام
 لبخندی زدوگفت:باشه،توبامن بیا
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********************* 

 اردیبهشت ۷چهارشنبه   
شیا،من وامیرم  شین ار شیاباما سیم وار شین،ن مامان،بابا،عمو وخاله توی یه ما

 باهم بودیم..
 نیمه های راه ازپالستیکی که مامان توش خوراکی گذاشته بود،میوه برداشتم..

 پوست سیبی روگرفتم وبه طرف امیرگرفتمش..
 _ بفرمایید

 فت..نگاهی بهم انداخت ولبخندی زدوسیب روازدستم گر
 امیر:ممنون

 _ خدایی خیلی میچسبه توبهارآدم بره شمال
 امیر:آره..خیلی

 آهی کشیدم..
 سرچرخوندونگاه عاقل اندرسفیهی بهم انداخت..

 امیر:چیه؟یه طوری آه کشیدی انگارهمه غمای دنیاتوسینته
 لبخندتلخی زدم..

 _ یادمامان مهشیدافتادم..دلم براش تنگ شده
 نگاهش رنگ غم گرفت..

 روتکونی داد..  سرش
 امیر:دل منم براش تنگ شده

 سکوت کردم وبه جاده خیره شدم..
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 چنددقیقه ای به سکوت گذشت که گوشی امیرزنگ خورد..
 گوشیش روبرداشت وبه صفحش نگاه کرد..

 من که به جلوم خیره شده بودم،بادیدن یه گاوکه ازوسط جاده میگذشت..
 فریادزدم:امیرمواظب باش

 امیرسربلندکردوبه جاده نگاه کردوترمزکرد..
 به خاطرترمزناگهانیش الستیکای ماشین صدای گوشخراشی تولیدکردن..

 هردومون به سمت جلوسوق داده شدیم..
 دستام روجلوی صورتم گرفتم..

 باسررفتم تو داشبورد..
 حس کردم انگشتای دستم که روی صورتم بودن،خوردشدن..

 واردشده بود،سرم کمی دردگرفت.. چون ضربه بیشتربه دستام
 سرم روروی داشبوردنگه داشتم..

 امیربه سرعت ازماشین پیاده شدوبه سمتم اومد..
 دررو بازکرد..

 سرم روبرداشتم..
 جلوم زانوزد..

 بانگرانی پرسید:رویاخوبی؟چیزیت شد؟
 سرم روبین دستاش گرفت وبراندازش کرد..

 امیر:سرت درد میکنه؟
 دوختم..نگاهم روبه صورتش 
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 بادستپاچگی بریده بریده گفتم:امیر..پیشونیت..پیشونیت زخمی شده
 بدون توجه به پیشونیش گفت:ولش کن..بهم بگوحالت چطوره؟

 _ من خوبم
 امیر:مطمئنی خوبی؟

 بابغض گفتم:آره..پیشونیت زخم بدی برداشته
 زیرلب گفت:خداروشکرکه خوبی

 نگاهی به خودش توی آینه ب*غ*ل انداخت..
 :چیزی نیستامیر

: 
 بطری آب روبرداشت وروی صورتش آب ریخت..

 ازماشین پیاده شدم..
سب زخمی که توی کیفم  سته چ شتم وب شبوردبردا ستمال روازروی دا جعبه د

 داشتم روبرداشتم وبه سمتش رفتم..
 دستمال روبه طرفش گرفتم..

 چندتادستمال برداشت وصورتش روخشک کرد..
 پیشونیش گذاشتم..چسب زخم روبرداشتم وروی 

 دو،سه قطره اشک روی گونم چکید..

 دستای گرمی صورتم رونوازش کرد..
 نگاهم روبه چشای عسلیش دوختم..

 لبخندی زدوگفت:چراگریه میکنی؟
 بابغض گفتم: این گاوه یهو ازکجااومد؟
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 لبخندش پررنگ ترشد..
 طامیر:ازآستتمون..خب این اطراف روستتتازیاده،طبیعیه گاو وگوستتفندبیادوستت

 جاده
 _ دیگه وقتی پشت فرمونی گوشیتو جواب نده..بزن کناراونوقت جواب بده

 انگشت سبابم روبه نشانه تهدیدروی سینش گذاشتم..
 _ باشه؟

 لبخندی زدوسرش روبه عالمت باشه تکون داد..
 امیر:باشه قول میدم..حاالهم بهتره راه بیوفتیم که کلی عقب افتادیم

 _ پس بریم
 یم وسوارشدیم..به سمت ماشین رفت

 وقتی رسیدیم ویال ارشیابه محض دیدنمون به سمتمون اومد..  
 ارشیا:کجابودین شما دوتا؟چرااینقدردیرکردین؟

 کمی بافاصله ازامیرایستادوباتعجب به امیرنگاه کرد..
 بعد ازچندلحظه به سمت امیرقدم برداشت روبروش ایستاد..

 دستش روروی پیشونی امیرگذاشت..
 شده؟چراپیشونیت زخمی شده؟ارشیا: چی 

که بهش نخورم  جاده، وبرای این مدوستتط  گاو او یه  امیر:چیزی نیستتتت..
 مجبورشدم ترمزکنم

 ارشیاباتعجب گفت:گاو؟!االن حالت چطوره؟
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نا..خوبم فقط یکم پیشتتونیم زخمی  ما ما ثل  یا شتتتدی م با..ارشتت با امیر:ای 
 شده..همین

 انداخت..ارشیاسرچرخوندوبه من که تماشاشون میکردم نگاهی 
 به کنارم اومدودستاش روروی شونه هام گذاشت..

 ارشیا:توخوبی؟چیزیت که نشده؟
 لحن نگرانی داشت..

باهام  باربودکه بعدازبرگشتتتنش اینجوری صتتمیمی ومثل ستتتابق  این اولین 
 رفتارمیکنه..

 خونسردگفتم:خوبم..چیزیم نیست
 نفسش روبیرون داد..

 ارشیا:خداروشکرخوبین
 امیرکردوگفت:بریم داخل همه منتظرنروبه 

 امیرسرش روبه عالمت باشه تکون داد..
 هرسه به سمت ویالقدم برداشتیم..

 بماندوقتی واردویالشدیم چقدرحال واحوال وقربون صدقه رفتن..
: 

 ازصبح که بیدارشدم هوای دریابه سرم زد..
 ناردریا..رم کبااینکه دیشب تاآخرشب کناردریابودیم اما دلم میخواست دوباره ب

 لباسام روعوض کردم وازاتاق بیرون اومدم..
 بعدازظهربودوهمه داشتن استراحت میکردن.. 2ساعت تقریبا 

 به سمت درخروجی ویالقدم برداشتم..
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 ازدرویالخارج شدم وبه سمت دریاقدم برداشتم..
 : رویا

 باشنیدن اسمم برگشتم..
 امیربود..

 به کنارم اومدوروبروم ایستاد..
 :کجامیری؟امیر

 _ میرم کناردریاقدم بزنم
 امیر:میشه منم باهات بیام؟

 لبخندی زدم..
 _ حتما..چراکه نه!

 باهم به سمت دریاقدم برداشتیم..
 وقتی کناردریارسیدیم،کفشاموازپام دراوردم وکمی درورترازساحل گذاشتم..

 پاچه شتتلوارم روکمی باالدادم وباپاهای برهنه روی شتتنای ستتاحل کنارامیرقدم
 میزدم..

 نفس عمیقی کشیدم وبوی رطوبت شنای ساحل روتوی ریه هام فرودادم..
بت این شتتناوصتتدای قشتتنگه  _ خدایی آدم دلش میخوادتاآخرعمربوی رطو

 موجای دریاروحس کنه
 امیر:آره

یه جوون  یا  ناردر مدیم ک یااو له پیش وقتی من وتو وارشتت ندستتتا ته چ یاد  _
 براش گریه کردنتودریاغرق شده بود،دیدی چقدرخانوادش 
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 لبخندتلخی زد..
 امیر:توهم کم گریه نکردی!

 _ خودت که دیدی گریه های مادرش دل سنگم آب میکرد
 سکوت کرد..

 برای چندلحظه ساکت فقط قدم میزدیم..
 دستم روتوی دستش گرفت..

 نگاش کردم..
 امیر:نظرت چیه بریم آب بازی؟

 خندیدم..
 _ چراکه نه؟بریم

: 
 وارددریاشدیم..

 سردی آب حس خوبی روبهم منتقل کرد..
 خم شدم ودستام روپرآب کردم وبه سمت امیرپاشیدم..

امیرنگاهی بهم انداخت وگفت:خودت شروع کردی پس خودتم منتظرعواقبش 
 باش

 مشتای آب پی درپی به سمت هم میپاشیدیم..
 آب بازی من وامیرحدود نیم ساعتی طول کشید..

 یم..بالباسای خیس ازآب بیرون اومد
 روی شنای ساحل کنارهم درازکشیدیم..

 امیر:توهوای ابری سرما نخوریم؟
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 _ می ارزه
 نشست وسرش روبه طرفم برگردوند ونگام کرد..

 امیر:ا..واقعا؟
 _ بله،واقعا

 امیر:پس اگه سرماخوردی غرغرنکن
 شونه به شونش نشستم..

 _ اگه غرغرکردم،گوشم روبکش خوبه؟
 حلقه کردومنو به سمت آغوشش کشید..لبخندی زدودستش رودوربازوم 

 سرم روروی سینش گذاشتم..
 امیر:من غلط بکنم گوش خانوم کوچولوم روبکشم

 خندیدم..
 _ حاال من شدم کوچولو

 امیر:پس بگم خانوم بزرگ؟باشه میگم
 _ نه..همون کوچولوبهتره..خانوم بزرگ! انگارداری یه زن ، ساله روصدامیزنی

 خندید..
 بارون روی گونم نشست.. آسمون غریدونم نم

 _ آخ جون داره بارون میباره
 ازآغوشش بیرون اومدوبلندشدم ایستادم..

 دستام روبازکردم وصورتم روبه سمت آسمون بلندکردم..
 میخندیدم ودورخودم میچرخیدم..
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شوده بودم،نفس عمیقی  ستایی که گ سته ود شای ب ستادم وباچ روبروی دریاای
 کشیدم..

 ازپشت ب*غ*لم کرد..
 هرم نفسای گرمش روکنارگوشم احساس کردم..

 دستام روروی دستای قفل شده دورشکمم گذاشتم..
 چونش روروی شونم گذاشت..

 کنارگوشم آروم زمزمه کرد:دیگه نمیتونم سکوتم روتحمل کنم
 ازاین جملش تعجب کردم..

 لبخندروی ل*ب*م محوشد..
ت هاستتتت  که ستتتال  گم  ب یزی رو چ هت  ب مروز خوام ا ی م مه داد: وی ادا

 قل*ب*مه..ازوقتی خودم روشناختم..ازوقتی توروشناختم
: 

 همونطورکه توی آغوشش بودم،برگشتم..
 کف دستام روروی شونه هاش گذاشتم..

 به چشاش خیره شدم..
به  تارام وآغوشتتتام  باگفتن حس قلبیم فکرکنی تموم حرفام، ورف امیر:نمیخوام 

 بودن،جزاین یکیخاطراحساسم بوده..نه رویاهمه اونا واقعا برادرانه 
 گیج شده بودم..

 منظورش رونمیفهمیدم..
 _ چی..چی میخوای بگی امیر؟!منظورت از..ازاین حرفاچیه؟
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امیر:قول میدی اگه بهت گفتم منظورم ازاین حرفاچیه،بامن همینی که هستتتی 
 بمونی ورفتارت روباهام تغییرندی؟

 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..
 _ قول میدم

 بیشترشد..نم نم بارون 
سرش روپایین  سمون انداخت ولبخندکمرنگی زدوبعدازچندلحظه  نگاهی به آ

 اوردونگاهش روبه نگاهم دوخت..
امیر:دوستتت دارم رویا..ازخیلی ستتال پیش..ازوقتی ستتیزده،چهارده ستتالم 

 بود..ازوقتی فهمیدم عشق چیه؟من عاشقتم رویا
 باچشای گردشده نگاهش کردم..

 بغض گلوم روفشرد..
 یی که ازته چاه درمیومدبریده بریده گفتم:امیر..چی.. چی داری میگی؟باصدا

 انگشت اشارش روروی ل*ب*م گذاشت..
امیر:بااینکه برام ستتخته بهم بگی نه..اماجوابت هرچی باشتتته قبولش میکنم 

 وباهاش کنارمیام..من نمیخوام آرامشت روبهم بریزم یااذیتت کنم
 چونم لرزید..

 تن..اشکام روی گونه هام نشس
 خدایاچرا امیر؟

 امیری که برادر ارشیاست..
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بت آروم بگیرم..میخوام ازاین ستتردرگمی  باجوا ما میخوام  یدونم زوده ا امیر:م
 وشک خالص شم

 شدت گریم بیشترشد..
 بادستاش صورتم روقاب گرفت..

 امیر:چرا گریه میکنی رویا؟!
 دلیل گریه من اینه که من عاشق برادرت بودم..

 عاشق ارشیا..
ندگیم ت هات ز با یه کنم و به عنوان مردبهش تک که میتونم  وبهترین کهستتتی 

 روشریک شم..
 اما..

 حکه به برادرت داشتم اذیتم میکنه..
 حس خ*ی*ا*ن*ت میکنم..

 خ*ی*ا*ن*ت..
 چه واژه مبهمی..

 واژه ای که هیچ وقت توی زندگیم جایی نداشت..
 اما امروز..

 برام رخ عیان کرده..
: 

که یا من  بت  امیر:رو باورکن جوا هت گفتم نمیخوام آرامشتتتت روبهم بزنم.. ب
 هرچی باشه قبول میکنم..حاالگریه نکن

 باسرانگشتاش اشکام روپاک کرد..
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باصتتدای بغض آلودی گفتم:امیرتو..بهترین کهستتتی که میتونم باهاش زندگیم 
 رو شریک شم،اما امیر..

 سکوت کردم..
 امیر:اما چی؟

 سرم روروی شونش گذاشتم..دستام رودورگردنش حلقه کردم و
 یه دستش روپشت کمرم ودیگری روروی سرم گذاشت..

 امیر:این یعنی چی رویا؟
سم وخودم  ستی که کنارش به آرامش میر شش زمزمه وارگفتم:توتنهاکه کنارگو
روپیدامیکنم..اگه توروازدستتت بدم انگارکه..خودم روازدستتت دادم..مطمئن 

 باش عالقم به توصادقانه وهمیشگیه
 .نه.

ست  شده ا شق یه طرفه وفراموش  شیا که یه ع شق ار ستم به خاطرع نه نمیتون
 عشق پاک امیررونادیده بگیرم..

تارم  بدم ورف یاجواب منفی  یا ستتکوت وکم محلی کنم  نخواستتتم مثل ارشتت
 روتغییربدم..

 من ازخداوامام رضاخواستم عشق کروبه قل*ب*م راه بدن که عاشقمه..
 کردم عالقه ای به امیرپیداکردم..وحاالکه توی قل*ب*م کنکاش 

 نمیدونم..
 شایداین عالقه برادرانه باشه..

 ویاشاید..
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 عشق..
 سرم روازروی شونش برداشت..

 لبخندپهنی به لب داشت..
امیر:ازاینکه عاشتتقت شتتدم خیلی خوشتتحالم..مطمئن باش رویا تموم وجودم 

 روبرای خوشبختیت میدم تافقط خوشحال باشی
 لبخندی زدم..

 دستاش رودورکمرم حلقه کردومحکم منو به خودش فشرد..
: 

 سال درد_ مهدی یراحی
 یه شب باورامون یه طوری شکستن..

 که فکرکردم حتی خداقهره بامن..
 حاال اشک شوقم دارم میدرخشم..

 توبرگشتی تامن خداروببخشم..
 چراازهمه آدمامیگذری..

 که دنیاروبامن تماشاکنی..
 دت..توکه میتونستی برای خو

 یکی بهترازمنو پیداکنی..
 کجابودی تواین همه سال درد..
 که من زندگی کردم این مردنو..

 توپاداش صبروسکوت منی..
 چرادیرشنیدی صدای منو..
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 بایدقصمون روبه دنیابگم..
 به اوناکه به عشق بدبین شدن..

 به اوناکه میترسن ازاعتماد..
 اوناکه به تنهایی نفرین شدن..

 دارم میان..من ازباورمرگ 
 توواسم مثه فرصت آخری..

 به چشمای متروکه من بگو..
 چراازهمه آدمامیگذری..

 که دنیاروبامن تماشاکنی..
 توکه میتونستی برای خودت..

 کبهترازمنوپیداکنی..
 کجابودی این همه سال درد..

 که من زندگی کردم این مردنو..
 توپاداش صبروسکوت منی..

 چرادیرشنیدی صدامنو..
@iaadoaMozRNoamooR2511MMN 

: 
 ساعت نزدیکای نیمه شب بود..

 روی تخت غلطی زدم..
 تمام فکرم معطوف امیربود..
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 زمزمه کردم:امیر
 لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..

 ازاینکه کروپیداکردم که دنیای منه ومن زندگیشم خوشحال بودم..
 به پهلوخوابیدم..

 چشام روبستم بلکه خوابم ببره..
 بعدازچندلحظه چشام روبازکردم..

 نخیر..
 امشب خواب به چشام حروم شده..

 بی هدف به دیوارخیره شدم..
 گوشیم شروع به لرزیدن کرد..

 گوشی روبرداشتم ونگاهی به صفحش انداختم..
 امیربود..

 سرجام نشستم..
 جواب دادم..

 _ سالم
 امیر: سالم..خواب که نبودی؟
 _ نه بیدارم..توچرانخوابیدی؟

 امیر:میخوام ببرمت جایی
 باتعجب پرسیدم:االن؟کجا؟

 امیر:حاضرشوبیاپایین،برسیم میفهمی
 _ باشه..چنددقیقه دیگه پایینم
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 امیر:منتظرم
 تماس روقطع کردم وبه سمت کمدلباسام رفتم..

 لباسام روپوشیدم وازاتاق بیرون اومدم..
 ازویالخارج شدم..

 بادیدن ماشین امیربه سمتش قدم برداشتم..
 درماشین روبازکردم وسوارشدم..

 سرچرخوندونگاهی بهم انداخت..
 _ توفکری آقا امیر!

 لبخندی زد..
 امیر:نه بابا،چه فکری؟

 شونه باالانداختم..
 _ نمیدونم واال..

 ماشین روروشن کردوحرکت کرد..
 _ کجامیریم؟
 امیر:یه جایی

 _باهوش میدونم یه جایی،اما کجا؟
 سیم میفهمیامیر:پشت تلفن بهت گفتم بر

 _ باشه،پس منتظرمیمونم تابرسیم
: 

 تموم راه دل تودلم نبود..
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 ازفوضولی داشتم میمردم..
 یعنی امیراینوقت شب کجامنو داشت میبرد..

 مین جلوی یه کلبه ایستاد.. 20بعداز حدود 
 دقیقا روبروی دریاونزدیک یه روستا..

 
 امیر:پیاده شو،رسیدیم

 باتعجب پرسیدم:اینجا
 امیر:اوهوم

 ازماشین پیاده شدم..
 امیربه کنارم اومدودستم روگرفت..

 سرچرخوندم ونگاهی به نیمرخش انداختم..
 باهم به سمت کلبه قدم برداشتیم..

 روبروی کلبه رسیدیم..
 امیر:چشاتو ببند

 باچشای گردشده گفتم:جان من میخوای سکتم بدی؟
 خندیدوچیزی نگفت..

 _ باشه،ولی هرچی شدپای خودت
 چشام روبستم..

 صدای بازشدن درکلبه به گوشم رسید..
 دست قفل شدش توی دستم روفشاردادم..

 امیر:بروداخل
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 به سمت داخل قدم برداشتم..
 صدای بسته شدن درروشنیدم..

 امیر:حاال میتونی چشات روبازکنی
 پلکام روآروم بازکردم..

 باتعجب به فضای اطرافم خیره شدم..
شن شمعای رو شده بودن  اطرافم پراز شکل قلب چیده  بودن که روی زمین به 
 وفضارو روشن کرده بودن..

 وسطشون باگلبرگ های گل رزسرخ نوشته شده بود..
 )به کلبه دلتنگی هام خوش اومدیب

 پایینشم باگل رزسفیدنوشته شده بود..
 )دوستدارت امیرب

 لبخندی روی ل*ب*م نشست..
 سربلندکردم وبه دیوارخیره شدم..

 ی من بودن..پرازعکسا
 درست مقابلم روی بومی یه پارچه سفیدکشیده شده بود..

 به سمتش رفتم وروبروش ایستادم..
 خیلی آروم پارچه روکنارزدم..

 ازتعجب چشام گردشدن..
 روی بوم تصویرچهره من نقش بسته بود..

 خیلی قشنگ بود..
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 برگشتم وبالبخندپررنگی به امیرنگاه کردم.. 
 امیر،مخصوصااین نقاشیه_ اینجاخیلی قشنگه 

: 
 به سمتم اومدومقابلم ایستاد..

 امیر:ازش خوشت اومد؟
 _ آره خیلی..مثل همیشه شاهکارکردی

 نگاهم رودورکلبه چرخوندم..
 نگاهم یه جاثابت موند..

شتم میدادم  ست دا شون بودم وهرکدوم روکه دو شق سکایی که ازبچگیم عا عرو
 ون باشه..به امیرتاپیش خودش نگهشون داره ومراقبش

 ذوق زده گفتم:امیر اینارو
 به سمتشون رفتم وروی تختی که توی کلبه بود،نشستم..

 همه روبالبخندبراندازکردم..
 امیرکنارم نشست..

 به سمتش برگشتم وبی پروادرآغوش کشیدمش..
 امیر:امیراینحامحشره..خیلی دوسش دارم..ممنون که منو اوردی اینجا

 منو به خودش فشرد..
 کنارگوشم گفت:ازاینکه ازاینجاخوشت اومده خوشحالمآروم 

 سرم روروی شونش گذاشتم..
 _ امیر

 امیر:جانم
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 سرم روازروی شونش برداشتم وبه چشای عسلیش خیره شدم..
 _ چرااسم اینجاروگذاشتی کلبه دلتنگی؟

 نفسش روبیرون داد..
شدم وغمی سته می سکوتم خ شدم،هروقت از  امیر:برااینکه هروقت دلتنگت می

توی دلم بود،میومدم اینجاوباعکستتات حرف میزدم تاستتبک شتتم..روزایی که 
به ازاینکه  یا؟این کل به خودخودت میگفتم..میدونی چیه رو خوشتتحال بودم 

 وجودت روحس کرده دیگه کلبه دلتنگی نیست..ازاین به بعد کلبه عشقمونه
 لبخندی روی ل*ب*ا*م نشست..

 رداره؟_ کهم ازعشق تونسبت به من واین کلبه خب
 سرش روبه عالمت نه تکون داد..

به تو ونه ازاین کلبه خبرداره..بعدازخدا تنها ککه  نه ازعشتتقم  امیر:هیچکس 
 خبرداره تویی

 _ پس خوش به حالم
  : 

 لبخندی زدوبادستاش صورتم روقاب گرفت..
 هرم نفس های گرمش پوست صورتم رونوازش کرد..

گاه بسته شدن..  چشام ناخودآ
 شو روی پیشونیم حس کردم..گرمای ل*ب*ا*

 بابرداشته شدن ل*ب*ا*ش ازروی پیشونیش سرم روروی سینش گذاشتم..
 روی تخت درازکشید..
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 منم کنارش درازکشیدم اما سرم روی سینش بود..
 موهای مشکیم روبه بازی گرفت..

یت روتحمل  له که عاشتتقتم..دیگه نمی تونم دور امیر:نزدیکه شتتونزده ستتتا
به مح باباحرف بزنم وبیام کنم،قول میدم  بامامان و به تهران  ض رستتیدنمون 

 خواستگاریت
 بغضی به گلوم چنگ انداخت..

 باصدای بغض آلودی گفتم:امیربهم یه قولی میدی؟
 بدون مکث گفت:آره،هرقولی که باشه

 روش خیمه زدم..
 توی چشام اشک حلقه زده بود..

 اری تاآخرین_ قول میدی تحت هرشتترایطی پیشتتم بمونی وهیچ وقت تنهام نذ
 نفس

 لبخندی زد..
 امیر:تاآخرین نفس بهت قول میدم

 پلک که زدم قطره اشکی روگونش چکید..
 دستاش رودورگردنم حلقه کردومنو به خودش فشرد..

 امیر:حاالکه خانوم کوچولومون ازمون یه قول گرفته،منم ازش یه قول میگیرم
 _ چه قولی؟!

 چندلحظه باشیطنت نگام کرد..
 روبه ل*ب*ا*ش دوختم..منتظرچشام 

 امیر:این که تا یه سال دیگه به جای دونفر، سه نفرشده باشیم
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 نگاهم روازش گرفتم وخجالت زده ل*ب*م روبه دندون گرفتم..
 امیر:چی شدقول میدی؟

 _ اووو..کوتا یه سال دیگه،کی مرده است کی زنده
 امیر:قرارشدقول بدی

 باصدای آرومی گفتم:قول
 عشق..

 ست عشق..واژه غریبی ا
 لحظه ای آبادت میسازد..

 لحظه ای ویران..
 ای پادشاهی..لحظه

 لحظه ای گدا..
 پراست ازفرازونشیب..

 دوری ونزدیکی..
 تضادوتفاهم..
 شک ویقین..

 عجیب قدرتمنداست وجادومیکند..
 خانه ات آباد..

 ویرانگرلحظه هایم..
 برقرارباشی دردلم تاهمیشه..

 ای فاتح شبهای باتوبودن..
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 عشق.. ای
: 

 چندروزی ازبرگشتنمون ازشمال میگذشت..
 صدای مامانم روشنیدم که صدام میکرد..

 ازاتاق بیرون اومدم وبه سمت سالن رفتم..
 _ جونم مامان،کارم داشتی؟

 دستش روروی مبل گذاشت..
 مامان:بیابشین پیشم باهات کاردارم

 به سمتش رفتم وکنارش روی مبل نشستم..
 ولبخندمحوی زد..نگاهی بهم انداخت 

 بعدازکمی مکث شروع به حرف زدن کرد..
 مامان:مهتاب زنگ زد

 به محض شنیدن این جمله فهمیدم قضیه ازچه قراره..
 _ خب؟

باپدرت حرف زده،پدرتم موافقت  یه موضتتوعی  باره  مامان:عمومهردادت در
باتوحرف بزنم  بااون موضتتوع  طه  که درراب ته  تاب ازمن خواستت حاالمه کرده،

 بخوامونظرت رو
 _ چه موضوعی؟

 مامان:گفتن اگه اجازه بدیم برای امیربیان خواستگاریت
 لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..

 گوشه ل*ب*م روبه دندون گرفتم وسرم روپایین انداختم..
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 مامان دستش روزیرچونم گذاشت وسرم روبلندکرد..
 نگاه موشکافانه ای بهم انداخت..

 مامان:رویاتوازاین ماجراخبرداشتی؟
 اهم روبه چشاش دوختم وسرم روبه عالمت آره تکون دادم..نگ

 مامان: امیرازقبل باهات صحبت کرده؟
 باصدای ضعیفی گفتم:بله

 مامان:پس بگم بیان؟
 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..

 مامان ب*غ*لم کرد..
 مامان:کی بهترازامیرمیتونه مردزندگیت باشه..مبارکت باشه دخترم

: 
 دم..روبروی آینه ایستا

 لباسام مرتب وقشنگ بودن..
 نگاهم روچرخوندم..

 نگاهم روی وسایل آرایش ثابت موند..
 شونه باالانداختم..

 زیرلب گفتم:بدنیست امشب یکم بیشتربه خودم برسم
 وسایل روبرداشتم وکمی آرایش کردم..

 دوباره نگاهی به خودم توی آینه انداختم..
 لبخندرضایت بخشی روی ل*ب*م نشست..
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 ازاتاقم بیرون اومدم..
 روی پله هابودم که صدای زنگ آیفون به گوشم رسید..

 پدرم به سمتش رفت تا درروبازکنه..
 مامان هم به کناردرسالن رفت تاازخانواده عمواستقبال کنه..

 همزمان باورودشون منم به کناردرسالن رسیدم..
 باعمو مهرداددست دادم وباخاله ونسیم روبوکردم..

 امیرباسبدگل رزکه من عاشقشون بودم،واردشد..درآخرهم 
 سبدگل وجعبه شیرینی روبدستم داد..

لبخندی بهم زدوبدون اینکه کبشتتنوه آروم کنارگوشتتم گفت:ستتالم کوچولوی 
 خوشکل من

 نگاهی به اطرافم انداختم وبدون اینکه بقیه متوجه شن آروم به بازوش زدم..
 _ قد به این دیالقی رونمیبینی؟

 د وبه سمت سالن قدم برداشت..آروم خندی
 نگاهی به حیاط انداختم..

 ارشیا نیومده بود..
 شونه باالانداختم وبه سمت آشپزخونه رفتم..

بعدازاینکه بزرگتراحرفاشتتون روزدن ازمن وامیرخواستتتن که باهم بریم تواتاق 
 حرف بزنیم..

 باهم وارداتاق شدیم..
 امیربه سمت تخت رفت ونشست..

 ..منم کنارش نشستم
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 _ خب،درباره چی باهم حرف بزنیم؟
 امیر:نمیدونم،ماکه حرفی نداریم  

 نگاه موشکافانه ای بهش انداختم..
 امیر:چیه؟چرااینجوری نگاه میکنی؟

 _ اگه االن بریم بیرون که خیلی تابلوست،دو مین هم نشده که اومدیم تواتاق
 امیر:پس چی کارکنیم؟بشینیم همونگاه کنیم

 سمت میزمطالعم رفتم.. ازجام بلندشدم وبه
 _ کی گفته همو نگاه کنیم؟

 دوتاکاغذوخودکاربرداشتم وبرگشتم،نگاش کردم..
 کاغذوخودکارا روجلوی صورتم گرفتم..

 لبخندی زدم..
 _ نظرت چیه؟

 نگاهی بهشون انداخت وچشمکی زد..
 امیر:چراکه نه؟

: 
 به سمتش رفتم وکنارش نشستم..

 یه کاغذوخودکاربهش دادم..
 اچه حرفی شروع کنیم؟_ خب،ب

 بدون مکث گفت:ب  
 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم وشروع به نوشتن کردیم..
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 دو مین گذشت..
 _ تمام

 امیر:منم تموم کردم
 _ اسم

 امیر:بهار
 چشم غره ای بهش رفتم..

 _ بهار؟!بهارکیه؟
 لبخندی زد..

 امیر:دوست دخترم..مشکلیه؟
 _ ا..باشه

 امیر:توچی نوشتی؟
 _ بهداد

 دست به سینه نگام کرد..
 طلبکارانه گفتم:چیه؟

 امیر:بهدادکیه؟
 جدی گفتم:دوست پسرم..مشکلیه؟

 ازلحن جدیم خندش گرفت..
قا  خاب کردی،نگوآ قا زودی حرف ب روانت لت قهری گفتم:من میگم آ حا به 

 میخواست اسم دوست دخترش روبنویسه
 بلندترخندید..

 _ چرامیخندی؟!
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 جایی نمیرسه،بیا بااین کاغذا هواپیمادرست کنیم امیر:اسم،فامیل من وتو به
 _ باشه

 هردومون شروع به درست کردن هواپیماکردیم..
 ازهواپیمای خودم نگم بهتره..

 امیر:چطوره؟
 نگاهی به هواپیماش انداختم..

 مثل بچه های ننر گفتم:خوبه،امامال منو ببین
 نگاهی به هواپیمام انداخت وخندید..

 فتی؟امیر:توهنوز یادنگر
 _ من چی کارکنم که بلدنیستم،هرکاریم میکنم یه طوری درمیاد

 امیر:خیله خب،خودم برات درست میکنم
 ثانیه بهم دادش 30کاغذروازدستم گرفت ودرکمتراز

 امیر:بیا،اینم ازهواپیمات
 لبخندی زدم..

 _ نداشتمت چه میکردم؟
 لبخندی زدونگاهی به ساعتش انداخت..

 عته اینجاییم،به نظرم بهتره بریم بیرونامیر:میبینی رویا نیم سا
 _ آره،دیگه بهتره بریم

  : 
 باهم به سالن برگشتیم..



 175 ریدل شکسته تقد

 همه منتظرنگامون میکردن..
 خاله مهتاب بلندشدوبه کنارم اومد..

 سرم روپایین انداختم ونگاهم روبه زمین دوختم..
 خاله دستش روروی شونم گذاشت..

 خاله مهتاب:بگیم مبارکه رویاجون
 لبخندی روی ل*ب*م نشست..

 خاله مهتاب:آره
گاه آروم شده بود،گفتم:بله  باصدایی که ازخجالت ناخودآ

 خاله مهتاب روبه جمع گفت:پس مبارک باشه
 گونم روب*و*سید..

مامان ونسیم هم به سمتم اومدن وگونم روب*و*سیدن وبهم تبریک گفتن،عمو 
 وباباهم همینطور..

 وکنارشون نشست،همه به امیرم تبریک گفتن..امیربه کناربابا وعمو رفت 
 ظرف شیرینی روبرداشتم بین همه پخش کردم..

مایش مراستتم  عدازجواب آز که زده شتتتد قراربراین شتتتدکه ب فایی  طبق حر
 عقدوعروروبرگزارکنیم..

من  چون   بود، ن یی  نا هت آشتتت ج مزدی  نا به دوران  یازی  ن نم  م ظر ن به 
 وامیرهمدیگرروبه خوبی میشناسیم..

 م به پایان خودش رسید..اونشب ه
 وارداتاقم شدم ولباسام روعوض کردم..
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مامان گفت که ارشیا امشب به خاطردوستش نتونست بیاد،برای اینکه دوستش 
سه همینه هم  ستان وا شیارفته بیمار شه وار صادف کرده وکرونداره مراقبش با ت

 نتونست بیاد..
 به نظرم خیلی هم بهترشدکه نیومد..

شش کرد سته فرامو سم در شروع کنم،امااینکه توی مرا م وقرارزندگیم روباامیر
 خواستگاریم اونم واسه برادرش، باعث شده بود،راحت ترباشم.. 

 روی تخت نشستم..
 سرچرخوندم..

 نگاهم به دوتاهواپیمایی که امیردرست کرد،افتاد..
 بالبخندبرشون داشتم وبراندازشون کردم..

 زیرلب زمزمه کردم:خدایاشکرت
شتم ودوتا ازجام بلن شم روتوش میذارم وبردا شدم وجعبه ای که چیزای باارز د

 هواپیماروداخلش گذاشتم..
 

 نه دیگرنمیگذرم ازعشق پاک تو..
 اگرتاآخردنیانیزدنیارابگردم..

 نمی یابم دیگرمثل تو..
 بااینکه نیستم یک ذره الیق تو..

 باخجالت میگویم این قلب بی ارزشم برای تو..
 دیگرزیباودرخشان نیست..قلب من مثل قلبهای 
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 ندارم هیچ چیزدراین دنیاجزاین قلب..

 این راهم فدای تومیکنم،همین وبس..
 داشتم ازبی کوغم های گذشته میمردم..

 که تورادیدم..
 به عشق باتونفس کشیدن زندگی به من نفدیگرداد..

 نفس عشقی که یک بارکشیدم..
 ودیگرنیامدلحظه ای که ازدردتنهایی بمیرم..

 توهمان رویایی که هرشب به خوابم می آمدی..شاید
 برایم قصه میگفتی..

 وتاسحردرکنارم میماندی..
 شایدتوهمان فرشته ای که درلحظه های غم آرامم میکردی..

 دستهایم رامیگرفتی ومرانوازش میکردی..
 گاهی شک میکنم که بیدارم..

 نکندازدردتنهایی بمیرم؟
 چشم هایم رابازکردم ودیدم..

 ق است که اینگونه پرازدلهره وهراسانم..ازدردعش
 نه..

 دیگرنمیگذرم ازتو واین عشق بی پایانت..
 بگذارتا آرام بگیردقل*ب*م درآن آغوش مهربانت..

 دربرابرعشق پاکت جزقلب عاشقم هیچ ندارم..
 تنهانگذارم ای عشق..
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 بی پایانم من که به جزتوکراندارم..
 همین بودحرف دل من..

 تاابدمحال است..
 عشق توازقل*ب*م بیرون رود..

: 
مراستتتم  ماه  خرداد که  ین شتتتد برا قرار یش  ما جواب آز تن  ف عدازگر ب

 عقدوعروروبرپاکنیم..
 صدای زنگ موبایلم به گوشم رسید..
 به سمتش رفتم وازپاتختی برداشتم..

 _ سالم
 امیر:سالم،خوبی؟

 _ خوبم،ممنون
 امیر:زنگ زدم بگم میخوام ببرمت جایی

 _ باشه
 آماده شو،االن میام دنبالتامیر:پس 

 _ چشم
 امیر:چشمت بی بال

 تماس روقطع کردم وبه سمت کمدلباسام رفتم..
 بعدازپوشیدن لباسام نگاهی به خودم توی آینه انداختم وازاتاق بیرون اومدم..

 مامان وبابا هردوشون داشتن فیلم میدیدن..
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 روبروشون ایستادم..
 هردوبالبخندنگام کردن..

 خوای بری؟بابا:جایی می
 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..

 _ بااجازتون میخوام باامیربرم جایی
 باباسری تکون دادوگفت:باشه،برو

 مامان:مواظب خودت باش رویا
 خم شدم وگونه هردوشون روب*و*سیدم..

 _ چشم،خدافظ
 ازدرخونه بیرون اومدم وسوارماشین امیرشدم..

 _ سالم مجدد امیرخان
 امیر:سالم

 کرد..حرکت 
 بااینکه خیلی کنجکاوبودم بپرسم کجا میره،اماترجیح دادم سکوت کنم..

 به خاطرهمین دستم روبه سمت ضبط بردم ودکمه پخش روزدم.
: 

 یه جای خلوت ایستاد..
 جایی که شهرزیرپاهامون بود..

 نگاهی به امیرانداختم..
 _ اینجابایدپیاده شم؟

 نگاهی بهم انداخت ولبخندی زد..
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 پیاده شوامیر:آره،
 لبخندپهنی زدم..

 _ جدا؟
 سرش روبه عالمت آره تکون داد..

 باهم ازماشین پیاده شدیم..
 به جلوقدم برداشتم..

 امیربه ماشین تکیه دادودستاش روزیرب*غ*لش قفل کرد..
 نفس عمیقی کشیدم..

 همونطورکه به چراغای روشن ساختمونای شهرخیره شده بودم..
 س میکنم ازهمه کس وهمه چیزرهام_من عاشق منظره شب اینجام،ح
 برگشتم ونگاهی به امیرانداختم..
 _ ازاینکه منو اوردی اینجاممنونم

 لبخندی زد..
 _بااجازه،میخوام فریادبزنم

 امیر:آزادی
 صورتم روروبه آسمون بلند کردم وچشام روبستم..

 فریادکشیدم:خدایاشکرت که امیرروبهم بخشیدی..ازت ممنونم خدایا
 امیرازپشت دورم حلقه شدن وبین حصاربازوهاش قرارگرفتم..دستای 

 چونش روروی شونم گذاشت..
 کنارگوشم گفت:منم ازاینکه توروبهم داده شاکرشم
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 همونطورکه توی آغوشش بودم،برم گردوند..
 بادستاش صورتم روقاب گرفت وصورتش روبه صورتم نزدیک کرد..

 نفسهای داغش روی گونه هام نشستن..
 روم روی هم گذاشتم..چشام روآ

 نفسش هرلحظه به صورتم نزدیک ونزدیک ترمیشد..
 گرمم شده بود..

 کم کم میتونستم گرمای ل*ب*ا*ش روروی ل*ب*ا*م حس کنم..
 یه ب*و*سه کوتاه اماعمیق..

 باصدای دست زدن کازهم جداشدیم..
 نگاه هردومون به سمتی که صداازش میومد،چرخید..

 زیرلب زمزمه کردم:سپهر
 تمسخرگفت:ببخشیدمزاحم خلوتتون شدمبا

 امیرازکنارم گذشت ومقابل سپهرایستاد..
 عصبی گفت:تواینجاچی کارمیکنی؟نکنه..تعیقبمون کردی

 سپهرخنده ای کرد..
 سپهر:توفکرکن آره..تعقیبتون کردم

: 
 امیرجلوتررفت وباکف دست به سینه سپهرزد..

 سپهرچندقدم عقب گردرفت..
 قی منو تعقیب کردی؟امیرعصبی گفت:توبه چه ح

 سپهرنیشخندی زد ونگاهش روبهم دوخت..
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سات  سور و صداداری  سرو شک باهمون لحن مغرورش گفت:چه بی  سردوخ
 عروروانجام میدین،دخترخاله

 امیر:اومدی دنبالمون که چی؟چی میخوای؟
 سپهرنگاه کوتاهی به امیرانداخت ودوباره بهم خیره شد..

 توروبدست بیارم،مگه نه؟سپهر:بهت گفتم شده خون میریزم تا
 امیرپوزخندی زد..

 امیر:که چی؟االن میخوای خون بریزی؟بیا..خونم روبریز
 سپهردست تو جیبش کردویه چاقودراورد..

 ضامنش روکشید..
 من که تااون لحظه مثل مجسمه ایستاده وفقط تماشاچی بودم..

 به سمت امیررفتم وجلوش ایستادم..
ندارم..چرادستتتت ازستتترم باخشتتتم  یادزدم:چرانمیفهمی؟دوستتتت  فر

خون  خوای  ب که  نیستتتت  هرهرت  تم شتتت ف گ هت  ب بال  ق یداری؟ م برن
 کروبریزی..شهرهرتم که باشه من اجازه همچین غلطی روبهت نمیدم

شت وباتموم  ستش روروی بازوم گذا شت،د سمتم قدم بردا شخندی زدوبه  نی
 قدرتش هلم داد..

 فقط پرت شدن روحس کردم..
 به شدت به تخت سنگی خورد.. سرم

 امیربه سمتم اومدوکمک کردبشینم..
 بالحن پریشون ونگران پرسید:رویاخوبی؟
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 حس کردم مایع گرمی ازسرم بیرون میاد..
 امیردستش روروی سرم کشید..

 به کف دست خونیش نگاهی انداخت..
 زیرلب غرید:عوضی،آشغال

سپهرهجوم بردویقش  سمت  شدوبه  سرعت ازجاش بلند  روگرفت وبه زمینبه 
 انداختش..

 چاقوی سپهرازدستش افتاد..
 هردوشروع به کتک کاری هم کردن..

 امیرروی سینه سپهرنشست وبامشت به صورت سپهرزد..
 به زحمت ازجام بلندشدم وبه سمتشون رفتم..

 اشک صورتم روخیس کرده بود..
 کنارشون زانوزدم..

 شتیشباهق هق گفتم:امیرولش کن..امیرتوروخدا..امیرک
 شونه امیرروگرفتم وکشیدمش..

 جیغ زدم:امیر
: 

 امیرسرچرخوندونگام کرد..
 بابغض نالیدم:خواهش میکنم

ست خون  شت د شه تکون دادوهمونطورکه باپ سرش روبه عالمت با بامکث 
 دماغش روپاک میکردازروی سینه سپهربلندشد..

 سپهرباصدای بلندشروع به خندیدن کرد..
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 باتعجب نگاش کردم..
 اززمین بلندشدوایستاد..

 سپهر:یعنی همین قدرتونستی بزنی؟زورت همینه؟
امیریه قدم عصتتبی به ستتمت ستتپهربرداشتتت که بایه دستتت شتتونش روگرفتم 

 ودست دیگم روی سینش گذاشتم تاجلوترنره..
 عصبی به سمت سپهرقدم برداشتم..

یاد..ازت  بدم م ندارم..میگم ازت  یادزدم:چرانمیفهمی؟میگم دوستتتت  فر
 فرم..روانی ازتوی عوضی متنفرم،بفهم..متن

 بادست به سینش میزدم واون قدم به قدم عقب میرفت..
شم..مگه  شته با بابغض فریادمانند ادامه دادم:بذارزندگیمو بکنم..بذارآرامش دا
نمیگی دوستتم داری پس چراکروکه دوستتت داری عذاب میدی؟چرانمیذاری 

؟چرامیخوای بالی راحت زندگی کنه؟چرانمیخوای بذاری خوشتتبخت شتتته
سش روازش  شی؟چرامیخوای زندگیش روبهم بریزی؟چرامیخوای نف جونش 

 بگیری؟
 بامشت به سینش کوبیدم..

 جیغ مانندفریادزدم:چرا؟؟؟
 سکوت کردم وباچشای خیس نگاهش کردم..

 سپهر:باشه میرم،امارویا..
 انگشت اشارش روبه نشانه تهدیدباال اوردوجلوی صورتم گرفت..
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مشتتتب نه،ماه دیگه، ستتتال دیگه..هروقت که توفکرکنی اززندگیت ادامه داد:ا
به اون  ین رو یت روازا ندگ گردم ز ی م بر تی  ق بدون و ما گردم..ا ی م بر تم، رف

 رومیکنم..رویا زندگیت روبهم میریزم
 نگاه غضبناکش روبه امیردوخت..

 سپهر:شنیدی چی گفتم رفیق شفیق؟
 کرده بود،رفت..برگشت وبه سمت ماشینش که بافاصله زیادی ازما پارک 

: 
 امیرکنارم اومدودستم روگرفت وبه سمتش برم گردوند..

 دستش روروی سرم کشید..
 امیر:سوارشو بریم بیمارستان

 _ خوبم امیر
 امیر:داره ازسرت خون میاد،چطورخوبی؟

 _امیرچیزیم نیست
 کالفه باصدای نسبتا بلندی گفت:رویا خون زیادی ازسرت اومده،سوارشوبریم

 ماشین رفتم وسوارشدم..به سمت 
 طی نیم ساعت به بیمارستان رسیدیم..

 سرم دوتا بخیه خورد..
 امیرکنارم روی تخت نشست ودستم روتوی دستش گرفت..

 لبخندی بهش زدم..
 امیر:خوبی؟

 _ خوبم،توخوبی؟چیزیت که نشد؟
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 لبخندی زد..
امیر:منم خوبم..دکترگفت به محض تموم شدن سرمت مرخصی..مامانت هم 

غت روازم گرفت،نخواستتتم ازپشتتتت تلفن بهش چیزی بگم  زنگ زدوستترا
خاطرهمین بهش گفتم  به  نه خوبی،بهتره.. ونگرانش کنم،گفتم بری خونه وببی

 حالت خوبه  دیربرمیگردیم..
 _ کارخوبی کردی

 باصدای آهسته ای گفت: رویا
 _جانم

 امیر:ازاینکه سرت داد زدم عذرمیخوام،نمیخواستم این کاررو کنم
 روبه آرومی فشاردادم..دستش 

 _ بهش فکرنکن
 لبخندی زدودستم روبه ل*ب*ا*ش نزدیک کرد..

 ب*و*سه ای به پشت دستم زدونگاهی به سرم انداخت..
 امیر:دیگه داره تموم میشه،برم به پرستاربگم بیاد

 چشام روبه عالمت باشه روی هم گذاشتم وبازکردم..
: 

 جلوی درخونه ایستاد..
 بود..شب  1ساعت نزدیکای 

 _ ممنون
 خواستم ازماشین پیاده شم که امیردستش روروی شونم گذاشت..



 187 ریدل شکسته تقد

 امیر:صبرکن بیام کمکت،ممکنه سرت گیج بره
 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم..

 امیرپیاده شدوکمک کردازماشین پیاده شم..
 دستم رودوربازوش حلقه کردم..

 کرد.. امیرهم یه دستش رودورکمرم ودست دیگش رودوردستم حلقه
 کلیدانداخت وواردخونه شدیم..

وقتی واردسالن شدیم،مامان وبابا اولش مات نگامون کردن امابعدازچندلحظه 
 پریشون به سمتم اومدن..

 بابابه کنارم اومدودستم روگرفت..
 مامان هم باصورت خیس به کنارم اومد..

 بابا:چی شده؟تصادف کردین؟
 امیر:نه راستش..

 حرفش روقطع کردم..
 یزیم نیست_ چ

حالش  یا گه تونگفتی رو یت نیستتتت..امیرم فت:چطورچیز مان شتتتاکی گ ما
 خوبه،پس چراسرش بانداژشده است؟

امیرشتترمنده گفت:من عذرمیخوام،مجبورشتتدم دروغ بگم نخواستتتم نگرانتون 
 کنم

 مامان:ولی..
 حرف مامان روقطع کردم..

 _ مامان امیرروسرزنش نکن،اتفاقاکارخوبی کردکه بهتون نگفت
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 ا:چرانمیگین چی شده؟باب
 _ بعدابراتون تعریف میکنم

 مامان:چرانمیخوای بگی چرااینجوری شدی؟
 کالفه گفتم:مامان گفتم بعدابراتون تعریف میکنم..خواهشا بس کنید

 مامان سکوت کرد..
 باباروبه مامان گفت:کمکش کن بره تواتاقش استراحت کنه

که ا نه  فت:همش تقصتتیره م ندش گ باهمون لحن شتترم فاق برای امیر ین ات
 رویاافتاد،واقعاشرمندم

نداری این بالروستتتپهرستتترمن  شتتتاکی گفتم:امیر..توهیچ تقصتتتیری 
 اورد،توچراشرمنده ای؟

 امیرسرش روپایین انداخت..
 امیر:من بااجازتون برم..خدافظ

 _ خدافظ
 مامان وبابا هم باهاش خداحافظی کردن ورفت..

 مامان کمکم کردبرم اتاقم..
 درازکشیدم..روی تخت 

 چه شبی بودامشب..
 بااینکه شب بدی بود،اما..

 دستی به ل*ب*ا*م کشیدم..
 لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..
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 اما اولین ب*و*سم روباکتجربه کردم که همه داروندارمه..
 ککه عاشقمه..

 پوزخندی زدم..
 زیرلب زمزمه کردم:هرچندخوشیش ازمالجم زدبیرون

: 
 خرداد۸

 بودم،نسیم واردشد.. آماده توی سالن نشسته
 ازجام بلندشدم ایستادم..

 _ سالم  
 نسیم:سالم عزیزم آماده ای؟

 _ آره..اماامیرواسه یه کاری مجبورشدبره،باآژانس میریم؟
 نسیم:نه،امیربه ارشیا سپردماروببره آرایشگاه،االنم دم در منتظره

 _ پس بریم
 به سمت ماشین ارشیاقدم برداشتیم..

 م بعدابیان آرایشگاه..قرارشدمامان وخاله ه
 نسیم درجلوروبازکردوکنارارشیانشست..

 منم پشت سرارشیانشستم..
 این اولین باربودکه بعدازسفرشمال میبینمش..

 باصدای آرومی سالم کردم ودرماشین روبستم..
 ارشیانگاهی بهم ازآینه انداخت..

 ارشیا:سالم..مبارک باشه،به پای هم پیرشین
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 لبخندمحوی زدم..
 ن_ ممنو

 حرکت کرد..
 صدای موزیک توی ماشین پیچید..

 سنگینی نگاه ارشیا رو روی خودم حس کردم..
 نگاهم بانگاهش توی آینه بهم گره خورد اماخیلی زودنگاهم روازش گرفتم..

 من نبایدبه چیزی فکرکنم..
 ارشیایه عشق فراموش شده است..

شدن خطبه  شب بعدازخونده  سته برادرامیر،امامن ازام شرعی در سمی و عقدر
زن امیرمیشتتم ونمیخوام به کجزمردزندگیم فکرکنم که باتموم وجودش دوستتم 

 داره ومن هم عاشقشم..
تموم توجهم رومعطوف آهنگی کردم که ستته باره داره تکرارمیشتته وانگاردلش 

 میخواست تموم راه بشنوتش..
سپردم سیم هم بی حرف گوش میداد،منم نگاهم روبه خیابونا دوختم وگوش   ن

 به ترانه..
: 

 دچارم کن به اشک عاشقونه_محمدعلیزاده
 تواینجایی درست نزدیک شونم..

 توهرکاری کنی ترمیشه گونم..
 شکستم بس که دلهاروشکستم..
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 بریدم بس که باغیرتوبستم..
 تودوسم داری واهلی نمیشم..

 یه عمره عاشق لیلی نمیشم..
 دچارم کن به اشک عاشقونه..

 خونه.. بگیردستامو برگردون به
 مثه من پرازاشتباه..

 مضطرب زیرنورماه..
 هیچکسو اینجوری نخواه..

 عاشقم توی نیمه راه..
 گم نکن منو توگ*ن*ا*ه..

 دوره کن منو قدآه..
@iaadoaMozRNoamooR2511MMN 

: 
آرایشگربانگاه براندازم کردوگفت:عزیزم شدی مثل فرشته ها..کارت تموم شد 

 میتونه به خودت نگاه کنی
 ی به خودم توی آینه انداختم..نگاه

 لبخندرضایت بخشی روی ل*ب*م نشست..
 خیلی خوشکل شده بودم مخصوصا بالباس عروکه تنم بود..

 نسیم سوتی کشیدوگفت:رویاخیلی نازشدی
 _ ممنون

 خاله مهتاب ومامان هم کنارم اومدن..
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 دهشخاله گفت:خدایی آیه وتبارک الله احسن الخالقین واسه دخترخودم نازل 
 لبخندی زدم..

 مامان هم قربون صدقم میرفت..
 نسیم گفت:دومادپایین منتظره عروس خانوم
 باسوت وکف وکل ازآرایشگاه بیرون اومدم..

 امیربادسته گل منتظرم بود..
 لبخندی زدم وباطمانینه به سمتش قدم برداشتم..

 به کنارش که رسیدم لبخندپهنی زد..
 رفت امابه جلوخم شد..بااینکه فیلمبردارداشت فیلم میگ

شم  سم اماتاهمینجا ست دارم خانومم روبب*و* شم گفت:چقدردو آروم درگو
 زشته که جلوی این همه آدم درگوشی حرف میزنم

 گوشه ل*ب*م روبه دندون گرفتم..

 درروبرام بازکرد وکمک کردبشینم..
 خودشم ماشین رودورزدوپشت فرمون نشست..

 امیر:حرکت کنم؟
 یسا حضرت جبرئیل نازل شه دستوربده بعدراه بیوفتباشیطنت گفتم:نه،وا
 خندیدوحرکت کرد..

 امیر:رویا
 _ بله
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امیر:میدونی دوستت دارم چشتم ازجاده بگیرم وتورونگاه کنم،امامیدونم بهت 
 خیره میشم واونوقت کاردست خودمون میدم

به  لبخندی زدم وگفتم:پس بنده این شتتنل روجلوترمیکشتتم تاخدایی نکرده 
 نکشتن ندیمو

 خندیدوگفت:نترس تادم تاالرنگات نمیکنم..چه کنم مجبورم دیگه
 _ پس نگامون نکنی صلوات

 هردوباهم خندیدیم..
 _ دکمه ضبط روبزن ببینم چی توچنته داری

 امیر:یه چیزکه فقط مخصوص خودته
 _ بشنویم

 دستش روبه سمت دکمه پخش بردوفشارداد..
 صدای موزیک توی ماشین پخش شد..

 و:
:دوشتتیزه خانوم رویاحاتمی آیا بنده وکیلم که شتتمارابه عقد دائم جناب آقای  

شتاخه نبات ویک جلدکالم الله ۱۱۴ستکه بهارآزادی و ۱۴امیرمشتفق بامهریه 
 مجیددرآورم؟

 قرآن روبستم وب*و*سیدم..
 بارسومی بودکه عاقداین جمالت روتکرارمیکرد..

 ازآینه نگاهی به امیرانداختم..
دای مهربون وپرازآرامشتتش بهم زدوچشتتاش روآروم روی هم لبخندی ازلبخن

 گذاشت وبازکرد..
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 _ بااجازه پدرومادرم وهمه بزرگترای جمع..بله
 صدای کل ودست سالن تاالرروپرکرد وهمه به من وامیرتبریک گفتن..

 زیرلب خداروشکرکردم..
 امیردستش روروی دستم گذاشت وفشارآرومی به دستم واردکرد..

 بهت رسیدمامیر:بالخره 
 لبخندی زدم ونگاهم روازآینه به چشای عسلیش دوختم..

****************** 
 مهساکنارم نشست..

 مهسا:پاشو
 _ کجاپاشم؟

 مهسا:پاشوبر*ق*صیم
نالیدم:وای مهسا،پانموندواسم،خسته شدم آخه چقدرمنو میر*ق*صونید مگه 

 عروسکم
 خندید..

 مهسا:خدایی شم شدی مثه عروسک
 م..اخماش روبردتوه

 ادامه داد:پاشوتاآقاتونو صدانزدم
 _ مهسابذارنفسم برگرده سرجاش،باورکن دیگه واسم جونی نمونده

 لبخندموذیانه ای زد..
 باشیطنت گفت:راست میگی بایدواسه امشب کلی جون داشته باشی
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 چشام باشنیدن جملش گردشدن..
 _ مهسا!!!

 باکمال خونسردی گفت:جونم
 گفتم:خفه شوتاخفت نکردمازبین دندونای قفل شدم 

 خندیدوازجاش بلندشدورفت..
 و:

 مامان گونم روب*و*سید..
 اشکاش روبادستام پاک کردم..

 بااینکه بغض بدی به گلوم چنگ انداخته بوداماخودم روآروم نشون میدادم..
 _ آروم باش فدات شم

 مامان:آرومم عزیزم،اشک شوقه
 لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..

 نی منو دست خوب آدمی سپردی_ خیالت تخت ماما
 مامان خندید..

 مامان:میدونم،خداروصدهزارمرتبه شاکرم که بهم همچین دامادی داد
 امیرمامان روب*غ*ل کرد..

 امیر:نگران نباشین خاله..رویاجاش روچشامه
 مامان لبخندی زد..

شدی،همیشه  سم  خاله مهتاب ب*غ*لم کردوگفت:خوشحالم که بالخره عرو
 یکی ازپسرام شیدوست داشتم زن 

 لبخندمهربونی زدم وتشکرکردم..
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 خاله مهتاب:مادیگه میریم،شماهم مواظب خودتون باشید
 من وامیرچشمی گفتیم ومامان وخاله روبدرقه کردیم..

 بارفتن مامان وخاله مهتاب بالبخندبه امیرنگاه کردم..
 _ عروسیمونم تموم شد

 نفسم روآه مانندبیرون دادم..
 امیر:چیه؟

 زودتموم شد _ حیفه
 لبخندی زدوگفت:میخوای هرشب بساط عروبرپاکنیم؟

 _ چراکه نه؟بدم نمی یاد
 نگاهم روبالبخندرضایت بخشی به خونه من وامیردوختم..

 پاهام داشتن ازکفشای پاشنه دارمیترکیدن..
 کفشام رودراوردم..

 نفس راحتی کشیدم..
 _ آخیش پدرپاهام دراومد

 شدوب*غ*لم کرد..امیرباهمون لبخندش بهم نزدیک 
 یه دستش روزیرپاهام گذاشت ودست دیگش دورکمرم حلقه شده بود..

 امیر:چی کارمیکنی امیر؟سنگینم
 خنده ای کردوگفت:توپرکاهم نیستی

 اخمی کردم وگفتم:ممنون ازتشبیهتون
 سرم روب*و*سید..
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 امیر:ببخشید
 آروم دستام رودورگردنش حلقه کردم..

 _ شوخی کردم
 و:

 خوابمون رفت ومنو روی تخت گذاشت وکنارم نشست..به سمت اتاق 
 دستم روبردم سمت موهام وشروع به بازکردنشون کردم..

 امیردستش روروی سرم گذاشت وشروع به بازکردن موهام کرد..
 نگاه تشکرآمیزی بهش انداختم..

 امیر:تموم شد
 _ ممنون..طوری بازکردی که خودمم نفهمیدم امااالن بایدبرم کل شتتتامپو رو

 روی سرم به خاطرتافت خالی کنم
 بلندشدم وجلوی آینه ایستادم..

 زیرلب گفتم:حاالاین زیپو کی بازکنه
 امیرازپشت سردستاش رودورکمرم حلقه کرد..

 امیر:اجازه هست من بازکنم
 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..

 امیرزیپ لباس روبازکردوازم فاصله گرفت..
 رودربیاروبروحموم،منم بعدازتومیرمامیر:من میرم توسالن،تولباست 

 _ باشه
 ازاتاق بیرون رفت..
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لباس روازتنم دراوردم وبه سمت کمدلباسام رفتم ویه ربدوشامبرازکمددراوردم 
 وبه سمت حموم رفتم..

 بعدازنیم ساعت ازحموم بیرون اومدم..
 امیرتوی اتاق بودوازکمدبرای خودش لباس درمیورد..

 زد..نگاهی بهم انداخت ولبخندی 
 امیر:عافیت

 _ ممنون
 امیر:منم برم یه دوش بگیرم خستگی ازتنم دربره

 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم..
 و:

 بارفتن امیرتوی حموم روبروی آینه نشستم..
 حوله روازدورموهای خیسم بازکردم..

 نگاهی به خودم توی آینه انداختم..
 برای چندلحظه به تصویرم خیره شدم..

 وجودم نشست.. یه حس خاص توی
 حمثل ترس..

 ازترس هم فراتربود..
 وحشت داشتم..

 وحشتی که تمام وجودم روفراگرفته بود..
 ازاین وحشت داشتم که خوشبختیم کوتاه باشه..
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 کوتاهترازاونی که فکرش رومیکنم..
 نگاهی به درحموم انداختم..

 نه نه..
نفس پیشتتم اون ککه اون توس،عشتتقمه،همه زندگیمه،بهم قول دادتاآخرین 

 بمونه..
 سرم روبه چپ وراست تکون دادم تااین افکارروازذهنم بیرون کنم..

 موهام روباسشوارخشک کردم..
 امیرازحموم بیرون اومد..

 لبخندی زدم..
 _ عافیت باشه

 امیر:ممنون
 شونه روبرداشتم..

 به کنارم اومد..
 ازآینه نگاهی بهش انداختم..

 زدن موهام کرد.. شونه روازدستم گرفت وشروع به شونه
 باخنده گفتم:خودم شونه میکنم

سه وخودم  ست یه همچین روزی بر شه دلم میخوا صدای آرومش گفت:همی با
 موهاتو شونه کنم،میشه ازامشب  به بعدموهاتو خودم شونه کنم..

 لبخندپهنی روی ل*ب*م نشست..
 _ حتما

 موهام روبه آرومی شونه زد..
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 شونه روسرجاش گذاشت..
 _ ممنون

 ندی زدوخم شدوازکشوی میزیه جعبه دراوردوبهم داد..لبخ
 ازدستش گرفتم..
 _ این چیه؟بمبه؟

 و:
 امیر:بازش کن

 درجعبه روبازکردم..
 یه گردنبدطالبه شکل پروانه بود..

 خیلی نازوخوشکل بود..
 _ خیلی خوشکله

 امیر:دوسش داشتی؟
 _ خیلی خیلی دوسش دارم

 وگردنبدروازش دراورد..امیرلبخندی زدوجعبه روازم گرفت 
 موهام روکنارزدوگردنبدرودورگردنم بست..

 ازآینه بهش خیره شده بودم..
 دستش روازپشت دورگردنم حلقه کردوکنارگوشم گفت..

به  گه ستتعی کنی  ته ا هاهمیشتتته رها وآزادن،گرفتنشتتون ستتخ نه  امیر:پروا
نه  یه پروا ثل  یاری ازت دورمیشتتتن..میخوام توهم م بدستتتتشتتتون ب زور
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به هیچی فکرنکنی  تاوقتی پیشتتتم  باشتتی..آزادهرترستتی،میخوام  هاوآزاد ر
 وخوشحال باشی

ستاش که دورگردنم حلقه  ستام روروی د سرم روبه عالمت حتماتکون دادم ود
 شده بودن،گذاشتم..

 سرش روچرخوندوگونم روب*و*سید..
 لبخندی زدم وسرم روپایین انداختم..

 ..برای یه لحظه حس کردم ازصندلی جداشدم
 نگاهی به امیرکه درآغوش گرفته بودتم وبه سمت تخت میرفت،انداختم..

 منوروی تخت گذاشت وروم خیمه زد..
 هرم نفسهای داغش روی پوست صورتم وگردنم نشست..

 گرمی ل*ب*ا*م روحس کردم..
گاه چشام بسته شدن وهمراهیش کردم..  ناخودآ

 ترس بدی دوباره وجودم روفراگرفت..
 سینه گرمش گذاشتم..کف دستام روروی 

 ل*ب*ا*شوازل*ب*ا*م جداکرد..
 بغض به گلوم چنگ انداخت..

 موشکافانه نگام کرد..
 امیر:چیزی شده رویا؟

 باصدایی که ازبغض میلرزیدگفتم: میترسم امیر
 امیر:ببین رویااگه آمادگیشونداری وازاتفاقی که قراره بیوفته میترپس بی خیال

 دستام روروی شونه هاش گذاشتم..
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 _ نه..اون ترس طبیعیه وهرکاین ترس روداره،اما..
 سکوت کردم..

 امیر:اماچی؟
شه یه باردیگه  _ ترس من یه ترس مبهمه..امیربااینکه قبالبهم قول دادی ولی می

 بهم قول بدی که..
 انگشت اشارش روروی لبای نیمه بازم گذاشت..

 امیر:بهت قول میدم تاآخرین نفس کنارت باشم
 بخشی زد..لبخنداطمینان 

 امیر:مطمئن باش،دیگه ازهیچی نترس..قول؟
صورتش  ستام رودورگردنش حلقه کردم ول*ب*ا*م روبه  سرم روتکون دادم ود

 نزدیک کردم وگونش روب*و*سیدم..
 _ قول مردونه

 و:
 منی که همیشه به یادتوام..

 منی که همیشه به عشق تودلم به آرزوهایم خوش است..
 که توهستی..اینک دلم به این خوش است 

 وخوشبختی درگروباتوبودن است..
 همیشه این برای من باارزش بوده..

 که توباهمه فرق داری..
 همیشه این برایم مهم بوده که تو..
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 مثل ومانندی نداری..
 دلت پاک ومهربان است..

 توعاشقی..
 عشق مانندمرواریدی درقلبت پنهان است..

 ازآن لحظه که خیره شدم به چشمانت..
 لحظه دنیابرایم رنگ دیگری دارد.. تااین

 دنیازیباشده..
 به زیبایی چشمانت..
 هواچه دلنشین شده..

 این است همان هوای درکنارتوبودن..
 حال وهوای تو درهمه لحظه هایم درگیراست..

 دلتنگی وبی قراری های من درهمین لحظه است..
 که دلم هوای تورامیکند..

 که لحظه به لحظه آغوشم..
 آغوش گرم تورامیکند..ه*و*س 

 وجودمهربان تو وقلب پاک توراتاهمیشه میخواهم..
 به عشق پاکمان قسم که تاابدباتومیمانم..
 منی که فرشته ای مهربان مانندتورادارم..

 چگونه میتوانم به توبی وفایی کنم..
 نه..

 دیگرنمیگذرم ازعشق پاک وبی همتای تو..
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 دراین دنیا..میدانم که تاآخرزندگی ام نیزبگردم 
 نمیابم دیگرمانندتو..

 ای همنفسم..
 تالحظه ای که هستم..

 باتونفس میکشم..
 وماباهم..

 عاشقانه زندگی میکنیم..
 و:

 شش ماه بعد...
 _ چشم حتما،شماهم به عمومهردادسالم برسونین،خدانگهدار

 تلفن روروی کانترگذاشتم وبه سمت مبلی که امیر روی اون نشسته بود،رفتم..
 ر:مامان بود؟امی

 _ آره،سالم رسوند
 امیر:سالمت باشه

 کنارش نشستم..
 _ برای فرداشب شام دعوتمون کرد

 سرش روبه عالمت باشه تکون داد..
 _ فردالطفازودتربیا که برم کمک

 لبخندمحوی زد..
 _ باشه
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 _ ممنون
 نگاه هردومون به سمت تلویزیون چرخیدومشغول تماشای فیلم شدیم..

 احساس کردم خوابم میاد..کمی که گذشت 
 نگاهی به امیرانداختم..

 _ من میرم بخوابم
 بهم نگاهی انداخت..

 امیر:برو..منم یکم دیگه میام
 ازجام بلندشدم وبه سمت اتاق قدم برداشتم..

 پشت امیرکه رسیدم ازپشت سرخم شدم وگونش روب*و*سیدم..
 _ شب بخیر
 لبخندی زد..

 امیر:شب توهم بخیر
ش سم روبالباس خواب عوض وارداتاق که  سام رفتم ولبا سمت کمدلبا دم به 

 کردم..
 بعدازعوض کردن لباسام امیروارداتاق شد..

 نگاه مهربونی بهم انداخت..
 لبخندی زدم وپشت میزآرایش روبروی آینه نشستم..

 پشت سرم ایستادوشونه روبرداشت وآروم روی موهام کشید..
 ازخواب شونه میزد..تمام شبای این شش ماه موهام روقبل 

 چقدرتوی این شش ماه خوشبخت بودم..
 زندگیم پرازآرامش بود..
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 پرازحس شیرین داشتن مردی که عاشقمه..
 تمام این شش ماه عاشقانه کنارهم زندگی کردیم..

 خداروازته قل*ب*م شاکرم..
 ازاعماق وجودم..

 و:
 امیرب*و*سه ای به سرم زد..

 تشکرکردم..ازتوی آینه نگاهی بهش انداختم و
 ازجام بلندشدم وبه سمت تخت رفتم..

 امیردستاش روزیرب*غ*لش قفل کردوبالبخندخیره نگام میکرد..
 _ رازداوینچی روتوی قیافم کشف کردی؟

 سرش روبه عالمت نه تکون داد..
 _ پس بیابخواب تاکشفش نکردی

 روتختی روکنارزدم..
 همزمان باکنارزدن روتختی چشمم به یه پاکت خورد..

 باتعجب برش داشتم..
 _ این چیه؟!

 منتظرنگام روبه لبای امیردوختم..
 امیرشونه باال انداخت..

 امیر:نمیدونم،بازش کن ببین چیه؟
 نگاه موشکافانه ای بهش انداختم وبعدپاکت رونگاه کردم..
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 پاکت روبازکردم..
 امیربهم نزدیک شد..

 ازتوپاکت دوتا بلیط دراوردم وخوندمشون..
 م روبه امیردوختم..نگاه خوشحال

 _ مشهد؟!
 لبخندی زدوچشاش روبه عالمت آره روی هم گذاشت وبازکرد..

 _وای امیرممنونم
سل،میدونی  ستم ببرمت ماه ع شش ماه نتون شرمنده گفت:ببخش که توی این 

 که شرکت بدجوردرگیرمناقصه آخربود
 _ بابا بی خیال  

 دستام رودورگردنش حلقه کردم..
شهدروانتخاب کردی خیلی خوشحالم،بازم ممنونم زیرگوشش گفتم:ازاین که م

 ازت
 دستش روروی موهام کشید..

 نگاهم روبه چشای عسلیش دوختم..
 کم کم صورتش رونزدیک صورتم اورد..

 گرمای نفساش روی پوست صورتم نشست..
 ل*ب*ا*شو روی ل*ب*ا*م گذاشت وآروم ونرم ب*و*سید..

 وی تخت گذاشت..ل*ب*ا*شوازل*ب*ا*م جداکردوب*غ*لم کردور
روم خیمه زدونگاهش روتوی کل صتتورتم چرخوندوبعدازچندلحظه ستترشتتو 

 پایین اوردودوباره ل*ب*ا*م روب*و*سید..
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 اینبارهمراهیش کردم..
 گرمای تنش باگرمای تنم یکی شده بود..

 لطافت نوازش هاش روی پوست تنم برام آرامش روتداعی میکردن..
 به خوبی حس میکردم..گرمی ونرمی ل*ب*ا*ش روروی صورتم 

 دستام روروی شونه هاش گذاشتم..
 سرش روبین موهام کنارگوشم فروبردونفس عمیقی کشید..

 آروم کنارگوشم گفت:دیوونتم رویا
 آروم خندیدم..

 _ مثل اینکه خدادوتا دیوونه عاشق روخوب درروتخته کرده وجورشون داده
 کنارگوشم خندیدوگازکوجیکی ازالله گوشم گرفت..

 عاشقت خواهم ماندبی آنکه بدانی..
 دوستت خواهم داشت بی آنکه بگویم..

 دردل خواهم گفت بی هیچ گمانی..
 گوش خواهم دادبی هیچ سخنی..

 درآغوشت خواهم گریست بی آنکه حس کنی..
 درتوذوب خواهم شدبی هیچ حرارتی..

 و:
 ظرف ساالدروروی میزگذاشتم وبه سمت آشپزخونه برگشتم..

 ازآشپزخونه بین اومدوروبروم ایستاد..خاله مهتاب 
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باال نستتیم وارشتتیاروصتتتداکن بیان پایین واستتته  یاجون برو خاله مهتاب:رو
 شام،نسیم روفرستادم دنبال ارشیا هنوزنیومدن پایین

 چشمی گفتم وبه سمت پله هارفتم،ازپله هاباال رفتم..
 جلوی دراتاق ارشیا ایستادم..

اما مکالمه بین نستتیم وارشتتیا باعث شتتد  دستتتم روباال اوردم تادراتاق روبزنم
 دست نگه دارم..

 نسیم:ارشیا من زنتم خواهشا دیگه..
 ارشیاعصبی صداش روباال بردوجمله نسیم رونیمه تموم گذاشت..

 ارشیا:نسیم بس کن..بهت گفتم وقت میخوام
 نسیم:تاکی؟

 ارشیا:من هنوزنتونستم باماجرایی که پیش اومدکناربیام،میفهمی؟؟؟
 نسیم:ارشیا فراموشش کن..مااالن باهم زن وشوهریم

 ارشیا:تمومش کن،فهمیدی؟؟تموم
 دستم روباال آوردم ودرروزدم..

 چندلحظه بعدارشیا دراتاق روبازکرد..
 قیافش پکربود..

 بادیدنم زیرلب گفت:خوب شداومدی خالصم کنی
 باتعجب نگاش کردم..

 _ خاله گفت..بیاین پایین..شام ازدهن افتاد
 رخوندوبه پشت سرش نگاه کرد..سرچ

 روبه نسیم گفت: منتظرمونن، پاشو
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 نگاهی به داخل انداختم.،
 نسیم روی تخت نشسته بودوسرش روبین دستاش گذاشته بود..

 نسیم:شمابرید،منم یکم دیگه میام
 ارشیا سرش روتکونی دادوازاتاق بیرون اومد ودرروبست..

 منم برگشتم وبه سمت پله هاقدم برداشتم..
 وقتی به کنارپله هارسیدم سرم گیج رفت وجلوی دیدم تارشد..

 خیلی سریع یه دستم روروی
 نرده ها گذاشتم ودست دیگم روروی سرم.. 

 ارشیاپشت سرم بود به کنارم اومد..
 ارشیا:چیزی شده؟!

 بدون اینکه نگاش کنم سرم روبه عالمت نه تکون دادم..
 چشام روبازکردم..

 لوتراز ارشیاقدم برداشتم..وقتی دیدم بهترمیبینم ج
 امااین بارتقریباوسط پله هابودم که حس کردم زیرپام خالی شد..

 خواستم بیوفتم که ارشیا منو ازپشت سرگرفت..
 چشام روبازکردم..

 توی آغوشش بودم..
 خیلی سریع خودم روازب*غ*لش بیرون کشیدم وباسرگیجه روی پله نشستم..

 ارشیا کنارم نشست..
 پرسید:خوبی رویا؟ بالحن نگرانی
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 دستی به سرم کشیدم..
 _ آره،فقط یکم سرم گیج رفت

 ارشیا:مطمئنی؟آخه رنگتم پریده
 _ خوبم،چیزیم نیست..بهتره بریم پایین همه منتظرن

 ازجام بلندشدم وازپله هاپایین رفتم..
 وم:

 باپیوستنمون به جمع چندلحظه بعدش نسیم هم به کنارمون اومد..
 ته بودیم ونسیم وارشیا هم روبرومون..من وامیرکنارهم نشس
 امیربرام غذاکشید..

 تشکرگردم وقاشقم روبرداشتم..
 اشتهای چندانی نداشتم..

 سه،چهارقاشق ازغذام روخوردم ومشغول بازی کردن بابقیش شدم..
 امیرباصدای آرومی کنارگوشم گفت:حالت خوبه رویا؟چراهیچی نمیخوری؟

 _ خوبم،فقط اشتهاندارم
 ب روبه من گفت:بخوررویاجون.. چراباغذات بازی میکنی؟خاله مهتا

 لبخندی زدم..
 _ ممنون خاله،سیرشدم

 خاله مهتاب:ولی توکه چیزی نخوردی؟
 _ نه دیگه کافیه،بازم ممنون

 مامان:رویاخوبی؟
 بااینکه سرم گیج میرفت..
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 _ آره مامان خوبم
 ارشیاکه سرشام بیشترباغذاش بازی میکرد،کنارکشید..

 نون مامانارشیا:مم
 خاله مهتاب:نوش جونت
 کم کم همه کنارکشیدن..

 بعدازشام سینی چای روبه سالن بردم وبین همه تعارف کردم وکنارامیرنشستم..
 امیردستش روروی دستم گذاشت ونگاهش روبین جمع چرخوند..

 امیر:بااجازتون خواستم یه چیزی بگم  
 جمع ساکت شدوهمه منتظربودن امیرحرفش روبزنه..
 امیرادامه داد:راستش من ورویافرداشب عازم مشهدیم

 همه بالبخندنگامون کردن..
 عمومهرداد:خیلی کارخوبی کردین که مشهدروانتخاب کردین

 بابا:امیدوارم بهتون خوش بگذره
 من وامیرتشکرکردیم..

 ارشیانگاهی بهم انداخت وبعدازیکی،دولحظه نگاهش روبه امیردوخت..
 ادعاکنیدارشیا:منو خصوصی پیش آق

 امیر:چراکه نه؟حتما
 و :

 امیرچمدونارووارداتاق کردوروی تخت ولو شدوچشاش روبست..
 باالسرش ایستادم وبالبخندنگاش کردم..
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 _ خسته نباشی
 چشاش روبازکرد..

 بادیدنم لبخندی زدودستم روکشید..
 روی سینش افتادم..

 دستاش رودورم حلقه کرد..
 نگاهم روبه چشاش دوختم..

 امیر:رویا
 _ جانم

 امیر:میدونی داشتنت رومدیون امام رضام
 ابروباالانداختم..

 _ جدا؟؟!!
 امیر:آره جدا

 _ خب برام تعریف کن
 خندید..

 امیر: االن نه،وقتی رسیدیم حرم
 _ باشه،اماامیدوارم تااون موقع دووم بیارم

 امیر:میاری
 خندیدم وسرم روروی سینش گذاشتم..

 زیارت بگیری یامن؟_ تواول میری غسل 
 امیر:فرقی نمیکنه

 _ پس من اول میرم
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 امیر:باشه فقط زودی بیابیرون که تاقبل ازاذان صبح حرم باشیم
 _ چشم

 نوک دماغشوب*و*سیدم وازروش بلندشدم وبه سمت حموم قدم برداشتم..
 و:

 واردصحن انقالب شدیم..
 اذان صبح توی حرم امام رضا برام زیباترین طنین بود..

 ردستم روتوی دستش گرفت وبهم لبخندی زد..امی
 زیرلب زمزمه کرد:السالم علیک یاعلی بن موالرضا

 منم چشمامو بستم واین جمله روتکرارکردم..
 چشام روبازکردم وبایه گنبدطالیی که زیرنورماه میدرخشید،روبروشدم..

 لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..
 امیر: بریم زیارت ونماز،بعدشم همینجابیا

 م_ چش
 امیر:چشمت بی بال،ولی یه چیزی رویا

 _چی؟
امیر:اینقدرچشتتم چشتتم میکنی،خودت حس نمیکنی مثل زنایی هستتتی که 

 شوهراشون مثل قصابا باالسرشون ایستاده تاریزریزشون کنه
 خندیدم..

 امیر:ازاین به بعدبگو باشه
 _ چشم
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 شاکی گفت:رویا!!
 جلوی خندم روگرفتم..

 _باشه
 _ پس بریم زیارت

 و :
 روی فرش مقابل گنبدنشستیم..

 _ خب آقا امیرقرارشدیه چیزی روتعریف کنی
 سرش روزیرانداخت وبعدازچندلحظه نگاهش روبه گنبددوخت..

سته  شو به پنجره فوالدش ب شقی که خود شنیدم امام رضا یه باریه عا امیر:یه جا
سونده..منم  شوقش ر سه که بهش نمیدن،به مع بودوالتماس میکردبه دختری بر
خواستم یه بارازته دل ازامام رضابخوام که منو به توبرسونه..یادته دفعه پیش که 

 اومدی ازت خواستم هروقت اومدی حرم باآقاحرف بزنم؟
 _ اوهوم

امیر:اونروزازش خواستم منو به توبرسونه..به دختری که عاشقشم..بهم جرئت 
 بده تابهت بگم دوست دارم وامام رضا جوابم رودادوبهت گفتم

 رتش روبه سمتم برگردوندوبهم لبخندزد..صو
 ادامه داد: حاال فهمیدی چراتورومدیون امام رضام؟

 لبخندی زدم ودستم روروی دستش گذاشتم..
 _ازاینکه کنارتم خوشحالم،داشتن تورومنم مدیون امام رضام

 امیر:میدونی وقتی رفتم داخل ازآقاچی خواستم؟
 _ چی؟



wWw.Roman4u.iR  216 

 

 امیر:اول خوشبختیمون دوم هم..
 سرعت ازجام بلندشدم وراه توالت هارودرپیش گرفتم..به 

شته بودم وخداخدا میکردم قبل ازاینکه اتفاقی بیوفته  ستم روجلوی دهنم گذا د
 زودتربرسم دستشویی..

 به محض رسیدنم تمام محتویات معدم روباال اوردم..
 دستم روپرآب کردم وبه صورتم آب زدم..

 سرم دردگرفته بودوگیج میرفت..
 ویی بیرون اومدم..ازدستش

 امیربه محض دیدنم به سمتم اومد..
 امیر:رویاخوبی؟

 _ آره فقط یکم حالم بهم خورد
 امیر: بهتره بریم بیمارستان

 _ کجابریم؟من حالم خوبه
 امیر:ولی رویا..

 انگشت اشارم روروی لبای نیمه بازش گذاشتم..
 _ من..خوبم

 برای اینکه بحث روعوض کنم..
 بود؟_ دعای دومت چی 

 خندید..
 امیر:بحث عوض میکنی؟
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 _  ا...بگو دیگه
 نگاهش روبه نگاهم دوخت..

 امیر:بچه
 و :

 امیر:من میرم چمدوناروبیارم
 _ باشه پس من همینجا منتظرتم

 امیرسرش روبه عالمت باشه تکون دادورفت..
 پنج دقیقه ای ازرفتن امیرمیگذشت که بازم حالم بدشد..

 به سمت دستشویی ها دویدم..دستم روجلوی دهنم گذاشتم و
 به محض رسیدنم بازم تمام محتویات معدم روباالاوردم..

 توی این یه هفته مدام باالمیوردم واشتهام کورشده بود البته به اضافه سرگیجه..
قرارشتتده بودمن وامیریه ماه رواونجاباشتتیم امابه خاطرحال بدم مجبورشتتدیم 

 برگردیم..
 شویی بیرون اومدم..صورتم روباآب سردشستم وازدست

 گوشیم زنگ خورد..

 اونوازکیفم دراوردم..
 امیربود..

 _ بله
 امیر: کجایی رویا؟

 _ دستشویی..االن میام
 امیر:بازم حالت بدشد؟
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 سکوت کردم..
 امیر: رویابه خداقسم اگه فردانرفتی دکتردیگه نه من نه تو

 _  ا...امیر
 امیر:جدی گفتم رویا

 _ باشه
 ایستادم که ایستاده بودیمامیر:من همونجایی 

 _ اومدم
 تماس روقطع کردم وبه سمت امیررفتم..

ماامشتتتب  که  نداشتتتن  ته خبر مد،الب یا نیو مان کجزارشتت بال برای استتتق
 برمیگردیم،امیرازارشیاخواسته بودکه به کنگه.. 

 ارشیابادیدنمون به سمتمون اومد..
 بالبخندامیررودرآغوش گرفت وخوش آمدگفت..

 هی به من انداخت و..ازامیرجداشدونگا
 نفسم حبس شد..

 گرمای آغوشش بهم شک واردکرد..
 خیلی سریع عقلم اومدسرجاش وخودم روازآغوش ارشیابیرون کشیدم..

 باهمون لبخندش به منم خوش آمدگفت..
 برام عجیب بود..

شب کذایی منو  توی این یه هفته چی تغییرکرده که ارشیا برای اولین باربعدازاون
 د وبرای اولین باربهم ازته دل لبخندمیزنه..به آغوش کشی
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 اونقدری ذهنم درگیراین مسئله شده بودکه نفهمیدم کی رسیدیم خونه..
 امیرچمدوناروتوی اتاق گذاشت..

 نگاهی به ساعت انداختم..
 ساعت یازده شب بود..

امیر:رویامن میرم یه دوش بگیرم..توهم استراحت کن چون فرداصبح بایدبریم 
 دکتر

 ی زدم وسرم روبه عالمت باشه تکون دادم..لبخند
 امیرواردحموم شد..

 منم بلندشدم ولباسام روعوض کردم..
 روی تخت درازکشیدم..

 لبخندی زدم وزیرلب زمزمه کردم:خدایابه خاطرزندگی خوبم ازت ممنونم
 و :

میزصتتبحانه روچیدم وخواستتتم ازآشتتپزخونه بیرون برم تاامیرروصتتتداکنم 
 سبزشد..اماامیرجلوم 

 ازترس وایی گفتم وچندقدم عقب گردکردم..
 امیرباتعجب نگام کرد..

 امیر:رویاترسیدی؟
 نفس عمیقی کشیدم..

 _ آره
 بهم نزدیک شدوصورتم روبادستاش قاب گرفت وپیشونیم روب*و*سید..

 امیر:ببخشیدکه ترسوندمت
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 لبخندی زدم..
 _ بی خیال..بیاصبحونه بخور

 ..دستم روگرفت وبه سمت میزبرد
 کنارش نشستم..

 یه لقمه کره،مربابرام گرفت وجلوی دهنم گرفت..
 دهنم روبازکردم،امیرلقمه روتوی دهنم گذاشت..

 منم یه لقمه براش گرفتم وگذاشتم دهنش..
 مثل دوتابچه درمقابل هم بودیم..

 دوتابچه ای که پدرومادرشون بهشون غذامیدن..
 امیر:مطب دکترساعت چندبازمیشه؟

 ازچاییم روخوردم..جرعه ای 
 بعدازظهر ۱تا  ۹_ از

 امیر:االن هشت ونیمه..بعدازصبحانه حاضرشوببرمت
 _ نه نمیخواد خودم میرم،توبروشرکت

امیر:اول میبرمت دکتربعدش میرم شتترکت..مطمئن شتتدن ازحالت ازهرچیزی 
 برام مهتره

 _ باشه بابایی
 گونش روب*و*سیدم وباولع ازدستای امیرصبحونه خوردم..

**************** 
 درمطب دکترفروزش روزدم..
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 : بفرمایید
 روبه امیرکردم..

 _ توهمین جابمون تامن بیام
 سرش روبه عالمت باشه تکون داد..

 دراتاق روبازکردم وواردشدم..
 _ سالم خانوم دکتر

 دکترفروزش ازجاش بلندشدوایستاد..
 دکترفروزش:سالم رویاجون

 نزدیکش شدم وباهاش دست دادم..
 دکترفروزش:بفرمابشین دخترم

 تشکرکردم وروی صندلی نشستم..
 

 دکترفروزش:مامان چطوره؟
 _ خوبه،سالم میرسونه

 دکترفروزش:خداروشکر..ازاین طرفاچیزیت شده؟
 _راستش چندوقتی هست که یکم حال جسمیم بهم ریخته

 دکترفروزش:بگودخترم چت شده؟
شده. ۱۰_  شتهام کور سرگیجه دارم وا ست که  .همینطورم یه هفته ای روزی ه

 میشه که حالت تهوع هم بهش اضافه شده
 لبخندی زد..

 دکترفروزش:عقبم انداختی؟
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 _ بله، این ماه عقب افتاده
 ازجاش بلندشد..

 دکترفروزش:پاشورو تخت بخواب تامعاینت کنم
 به تبعیت ازحرفش روی تخت خوابیدم..

 بعدازمعاینه سرجام نشستم..
 نگران پرسیدم:چیزی شده؟

 لبخندپهنی زدودستش روروی شونم گذاشت..
 دکترفروزش:مبارک باشه عزیزم

 و :
 سردرگم گفتم:چی مبارک باشه؟!

 دکترفروزش:دخترتوبارداری  
 چشام گردشدن..

 خدایاچی داشتم میشنیدم..
 بریده بریده گفتم: م..من..باردارم

مایش  یدآز با مل  کا نان  ما واستتته اطمی بارداری ا دکترفروزش:آره عزیزم تو
 بدی..آزمایشگاه طبقه باال جواب روزودمیده،برواونجاآزمایش بده

 نمیدونستم جیغ بکشم..
 بخندم..

 گریه کنم..
 سردرگم بودم..
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 خندیدم..
مه خوشتتبختی  یانمیتونم این ه خدا پدر؟ مادرمیشتتم وامیر _ یعنی من دارم 

 روباورکنم
 درستهبود،دکترفروزش:بهتره باورکنی..بروزودترآزمایش بده جوابشم هرچی 

 _ ممنون دکتر..یه دنیابابت خبرخوبتون ممنونم هرچندمیدونم کمه
 دکترفروزش:هرچه زودتربهتره خوشحالیت روباشوهرت تقسیم کنی

 _ حتما..خدافظ  
 ازاتاق بیرون اومدم..
 امیربه سمتم اومد..

 امیر:چی شد رویا؟دکترچی گفت؟  
 ن اطراف یه دوربزنم_ گفت خوبه خوبی،توبهتره بری شرکت منم میخوام ای

 امیر:خب،باهم دورمیزنیم
_ د نشتتد..شتتما بروشتترکت چون کلی کارعقب افتاده داری،منم خودم تنهایی 

 یکی، دوساعتی واسه خودم میگردم وبعدبرمیگردم خونه
 امیر:آخه..

 حرفش روقطع کردم..
 _ آخه بی آخه..برو

 _ خیله خب،پس خدافظ
 _ خدافظ

 آزمایشگاه رفتم..بارفتن امیرخیلی سریع به سمت 
 اولین باری بودکه باشوق وذوق آزمایش میدادم..
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جواب آزمایش دوستتاعتی طول کشتتید،منم توی این دوستتاعت رفتم اطراف 
 وحسابی خریدکردم ودوباره برگشتم آزمایشگاه..

 باشنیدن اسمم به سمت پرستاررفتم..
 پرستارجواب آزمایش روبهم داد..

 پرستار:مبارک باشه جواب مثبته
 باذوق برگه آزمایش روازش گرفتم وخوندم..

 لبخندپهنی روی ل*ب*م سبزشد..
 _ ممنونم

 ازآزمایشگاه بیرون اومدم..
 هنوزبه برگه آزمایش نگاه میکردم..

 ازخوشحالی چندقطره اشک روی گونم چکید..
 زیرلب زمزمه کردم:خدایاشکرت

 و :
 نگاهی به خودم توی آینه انداختم..

شی به  ضایت بخ شپزخونه لبخندر سمت آ خودم زدم وازاتاق بیرون اومدم وبه 
 رفتم..

 نگاهی به میزشام انداختم..
 همه چیزامشب عالی بود..

 باصدای کلیدی که توی درچرخیدازآشپزخونه بیرون اومدم..
 امیرواردخونه شد..
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 باصدای بلندی سالم کردم وبه سمتش رفتم..
 امیر:سالم،خوبی؟
 _ بهترازاین نمیشم

 لبخندزد..
 تش روازش گرفتم وهمونطورکه به طرف اتاق میرفتم،برگشتم..ک

 _ برودست وصورتت روبشور،بیاآشپزخونه واسه شام
 سرش روبه عالمت باشه تکون دادوبه سمت دستشویی رفت..

 منم بعدازگذاشتن کت امیرتوی اتاق برگشتم آشپزخونه وغذاروکشیدم..
 امیرواردآشپزخونه شد..

 زحمت کشیدی خانومیامیر:امشبم مثل هرشب کلی 
 لبخندی زدم..

 _ قابل آقامون رونداره
 روی صندلی نشست،منم کنارش نشستم..

 بالبخندپهنی که روی لب داشتم نگاش کردم..
 سرش روبه عالمت چیه تکون داد..

 شونه باال انداختم..
 چشام حتم داشتم برق خاصی گرفته بودن..

 امیرقاشق روبه دهنم نزدیک کرد..
 نگام نکن..بخور امیر:اونجوری

 محتویات قاشق روخوردم اما همچنان خیره نگاش میکردم..
 دوست داشتم زودتربهش بگم..
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 نگاه موشکافانه ای بهم انداخت..
 امیر:چیزی شده؟!

 دستی به صورتش کشید..
 ادامه داد:چیزی روی صورتمه؟

 _ نه..چیزی نیست
 امیر:پس چرااینجوری بااون چشای شیطونت نگام میکنی؟

 شکلیه؟؟_ م
 امیر:نه چه مشکلی؟!!نگاه کن شایدرازداوینچی رو

 )اشاره به صورتش کردب
 این توکشف کردی

 _ باشه پس بذاردقیق شم
 و :

 توی آغوش امیرخزیدم..
 منو به خودش فشرد..

 _ امیر
 امیر:جان امیر

 _ یادته شمال که بودیم ازم یه قول گرفتی؟
 خندید..

 امیر:آره..میخوای بزنی زیرش؟
 اوهوم..میخوام بزنم زیرش_ 
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 امیر:اونوقت تاکی؟
 به کمرخوابیدم ودستش روبرداشتم وروی شکمم گذاشتم..

 امیر:چیه؟شکم درد داری میخوای ماساژش بدم؟
 نگاه عاقل اندرسفیهی بهش انداختم..
 بالحن بامزه ای گفت:خب پس چی؟

 به لحن صحبتش خندیدم..
 بانوک انگشتش به دماغم زد..

 کم که بهم میخندی؟امیر:مگه دلق
 خندم روجمع کردم وبالبخندمحوی به چشاش خیره شدم..

 _ به قولم وفا کردم..اونم قبل ازموعدش
 باچشای گردشده نگام کرد..

 سردرگم گفت: نه
 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..

 یهوفریادزد:آره
 باخنده سرجام نشستم..

 _ بالخره تکلیف رومشخه کن،آره یانه؟
 کشید..منو درآغوش 

 امیر:معلومه که آره..رویاازت ممنونم
 منوبیشتربه خودش فشرد..

 ادامه داد:نمیدونی چقدرخوشحالم..خدایا یعنی دارم بابا میشم؟!
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_ بله داری بابا میشتتی..ولی امیریه خورده حلقه دستتتاتو گشتتادترکن چون دارم 
خفه میشتتم،اونوقت علت مرگمو مینویستتن خفگی باآغوش همستتربه دلیل 

 نپدرشد
 منو ازآغوشش بیرون کشید..

 بالبخندی که به لب داشت به صورتم نزدیک شدول*ب*ا*م روب*و*سید..
قه کردم وستترم  تام رودورکمرش حل گذاشتتتم ودستت ستترم روروی ستتینش 

 روباالگرفتم وبهش لبخندزدم..
 نگاه مهربونش روبه نگاهم دوخت..

 امیر:فدای لبخندای قشنگت خانومی
 فروبردم..سرم روبیشترتوی سینش 

 _ خدانکنه
 سرش روبه سمت صورتم خم کرد..

 هرم نفساش باعث شدتمام تنم داغ شه..
 دستش روزیرچونم گذاشت وسرم روکمی باالترگرفت..

 داغی ونرمی ل*ب*ا*ش روبه خوبی حس کردم..
 ب*و*سه هاش برام سرشارازلذت بودن..

 دورازه*و*س یالذت ناشی ازاون..
 پرازاحساس عاشقانه..

 بودم.. عاشقش
 عاشق مردی که عاشقم بود..
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 مردی که نفسش بودم..
 مردی که قلب بی قرارم روآروم کرد..

 ککه طعم عشق واقعی روبهم فهموند..
 دوسش داشتم..
 اونم دیوانه وار..

 لذت دنیاداشتن کاست..
 که دوست داشتن رابلداست..

 به همین سادگی..
 این روزها..

 گفتن دوستت دارم آنقدرساده است..
 که میشودازهررهگذری شنید..

 امافهمش..
 یکی ازسخت ترین کارهای دنیاست..

 سخت است..
 امازیبا..

 زیباست..
 برای اطمینان خاطر یک عمرزندگی..

 تابفهمی وبفهمانی..
 هردوره گردی لیلی نیست..

 هررهگذری مجنون..
 وتو..
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 شریک زندگی هرکنخواهی شد..
 تابفهمی وبفهمانی..

 اگرکآمد..
 و..

 همنشینت شد..
 درچشمانش باید..

 ردآسمان..
 ردخداباشد..

 و :
 : رویا..رویاکجایی؟بیاببین چی اوردم

 ازآشپزخونه بیرون اومدم..
 _ سالم.. من اینجام

 نگاهی بهم انداخت..
 بالحن تقریباعصبی گفت:تو،توی آشپزخونه چیکارمیکردی؟

 نگاه عاقل اندرسفیهی بهش انداختم..
 چیکارمیکنن؟_ معموالتوآشپزخونه 

 امیر:توقراربود،دست به سیاه وسفیدنزنی
 لبخندی زدم..

 _ خودت داری میگی سیاه وسفیداینجاکه همه چیزرنگیه
 امیر:رویا اذیت نکن قول دادی
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 _ ای بابا..عزیزمن شب مهمون داریم بایدکارام روانجام بدم
 امیر:من که بهت گفتم خودم همه کاراروانجام میدم،توفقط دستوربده

 نمیشه که همه چیزروتوانجام بدی_ 
 چپ چپ نگام کرد..

 امیر:بهم اعتمادنداری؟
 _چراولی..

 حرفم روقطع کرد..
 امیر:دیگه ولی نداره،حاالبیاببین چی اوردم

 به سمتش رفتم..
 بسته هاروازدستش گرفتم وبازکردم..

 ذوق زده به عروسکاولباسا نگاه کردم وشروع به وارسیشون کردم..
 شکلن..این عروسکارونگا چه نازن_ اینا چه خو

 سربلندکردم ونگاه موشکافانه ای به امیرانداختم..
 _ ایناکه همشون دخترونن

 وسی:
 دستاش روتوی جیباش فروکرد..

 امیر:خب معلومه که دخترونن پس میخواستی پسرونه باشن؟
 _ امیر

 امیر:چیه؟
 _ نکنه میخوای حتما بچمون دخترباشه؟!

 م بچمون دخترهامیر:پ چی؟من حتم دار
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 باتمسخرگفتم:بهت الهام شده؟
 امیر:اوهوم

 _ اونوقت ازطرف کی؟
 امیر: ازطرف دوتافرشته خبرچین

 خندیدم ودوباره مشغول نگاه کردن خریداشدم..
 تمام رنگای دخترونه روخریده بود..

 _ اونقدرقشنگن که دلم میخوادبپوشمشون
 کنارم نشست..

 امیر: خب بپوش
 کردم.. باچشای گردشده نگاش

 _ بپوشم؟!
 ازپهلوبه آغوش کشیدم وسرش روبه سرم چشبوند..

 امیر:خیلی دوست دارم زودتربه دنیابیاد
 مثل بچه های ننرلب ولوچم روآویزون کردم..

جه  به اون تو قت  یاد،اونو یاب به دن نت زودتر چه جو بایی..موخوای ب با _ آره 
 کنی..نمیگی این یکی بچت حسودیش میشه؟

 روزیرچونم گذاشت وسرم روبلندکرد..خندیدودستش 
 به چشام خیره شد..

باشتتیطنت گفت:تاهووت به دنیا بیادهفت ماه مونده تواین هفت ماه تاج ستری 
 ولی بعدش روقول نمیدم
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 مشت آرومی به بازوش زدم..
 باحرص گفتم:خیلی..

 سکوت کردم..
 باهمون شیطنت ادامه داد:خیلی چی؟

 _ هیچی
 شب افتادم..برای یه لحظه یادمهمونی 

 نگاهی به ساعت انداختم..
 بود..۴ساعت 

فقط چندساعت مونده تابیان وهنوزهیچ کاری نکردیم،زودباش  ۴_امیر ساعت
 بیاکمک

امیر:کمک سیخی چند؟تومیشینی دستورمیدی چی کارکنم،چی کارنکنم..من 
 خودم همه کاراروانجام میدم

 اشنگاهی بهش انداختم وباکمی مکث گفتم:باشه..فقط زودب
 و:

 کالفه گفتم:امیربذارچایی بریزم
 امیر:خودم میریزم

_ ای بابا..پسرخوب خسته شدی..درضمن االن خانواده هامون چی میگن..به 
 خدا داری لوسم میکنی

 امیر:رویا گفتم بروبشین خودم چایی میارم..حرصمو درنیاردیگه
 پوفی کشیدم وازآشپزخونه بیرون اومدم..

 م که کنارش بشینم..داشتم به سمت مامان میرفت



wWw.Roman4u.iR  234 

 

 نسیم باتمسخرگفت:خب رویاجون هفته عسلتون چطوربود؟
 لبخندی زدم..

 _ عالی بود
 نسیم:اگه عالی بودچرااینقدرزودبرگشتین..مگه ماه عسل نبود؟

 امیرواردسالن شدوچایی تعارف کرد..
 سینی چای روی مقابل نسیم گرفت..

ضا یه  شتیم چون امام ر سوغاتی درجه یک بهمون داد،ما امیر:برای این زودبرگ
 هم مجبورشدیم زودتربرگردیم تابفهمیم سوغاتیمون چیه؟

 همه باتعجب نگامون کردن..
 نسیم ادامه داد:واقعا.. حاال چی بهتون سوغاتی داده؟

 امیرکنارم ایستاد..
 بالبخندنگاش کردم..

 دستش رودورکمرم حلقه کردومنو ازپهلوبه آغوش کشید..
 میکردن..همه منتظرنگامون 

 امیربه جمع نگاهی انداخت..
 امیر:من ورویا..داریم بچه دارمیشیم

 نسیم روی مبل وارفت..
 امابقیه به سمت من وامیراومدن وبه آغوش کشیدنمون وتبریک گفتن..

 بماندکه خاله ومامان چقدراشک شوق ریختن..
 بارفتن امیرازکنارم،ارشیا به سمتم اومدومقابلم ایستاد..
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 روی ل*ب*ا*ش بود..لبخندمحوی 
 ارشیا: به خاطرمادرشدنت تبریک میگم

دستام روتوی هم قفل کردم وسرم روپایین انداختم،بعداز چندلحظه کوتاه سرم 
 روباال گرفتم وتوچشاش نگاه کردم..

 لبخندتشکرآمیزی زدم..
 _ ممنون..ایشاال بچه تو ونسیم

 رنگ نگاهش عوض شد..
 پوزخندی زد..

 سیمباتمسخرگفت:بچه من ون
 کالفه دستی به موهاش کشیدوازکنارم رفت..
 هزارتا عالمت سوال توی ذهنم نقش بستن..

 رفتارای ضدونقیض ارشیا داشتن کنجکاوم میکردن..
 اما همچنان حس کنجکاویم روسرکوب میکردم..

 زمان آدم هارادگرگون میکند..
 اماتصویری را..

 که ازآن ها داریم..

 ثابت نگه میدارد..
 دردناکتراز..هیچ چیزی 

 این تضادمیان دگرگونی آدمها..
 وثبات خاطره ها..

 نیست..
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 و:
 یک ماه گذشت..

 این یک ماه بهترین ماهی بودکه توی عمرم تجربش کردم..
 یک ماهی که باثمره عشقم ووجودپاک مردزندگیم به پایان رسوندمش..

 امیرکلیدانداخت..
 امیر:بفرمایید

 لبخندی زدم وواردخونه شدم..
 ستگی دیگه توانی توی پام نداشتم..ازخ

شم،نگاهم  سام روعوض کنم اماقبل ازاینکه وارداتاق ب سمت اتاق رفتم تالبا به 
 به اتاق کناری ثابت موند..

 مات نگاش میکردم..
 باصدای بلندی گفتم:امیربیا اینجا

 امیربه کنارم اومد..
 نگاهی به امیرانداختم..

 از..قبل ازرفتنمون اینجوری نبود بریده بریده گفتم:این..این اتاق قبل
 امیربالبخندنگام کرد..

 امیر:قشنگه؟
 باتعجب نگاش کردم..
 _ تواین کاررو کردی؟!!

 دستاش روزیرب*غ*لش قفل کرد..
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 امیر:البته باکمک ارشیا
 وارداتاق شدم..

شت روعملی  شت وگذارتانق شب بردیم گ شنگه..پس برای همین ام _خیلی ق
 درست کنی کنی وبرای بچت اتاق خواب

 خندیدیدوازپشت ب*غ*لم کردوچونش روروی شونم گذاشت..
 کنارگوشم گفت:دقیقا

نگاهی به ستترویس خواب وکاغذدیواری بچگونه وعروستتکایی که ازستتقف 
 آویزون شده بودن وبعضیاشون گوشه اتاق چیده شده بودن،انداختم..

شیا خیلی ممنونم..ولی بابایی اینجوری پیش بری قبل از دیگه که  ماه_ ازتو وار
به محض بدنیااومدنش  میگن بچه دختره یاپستتر،جهزیه دخترت روخریدی و

 شوخرش میدی
 امیر:حاالشوهرشدشوخر؟

 خندیدم وگفتم:آی توذوقت بخوره بچه پسرازآب دربیاد
 باانگشت به نوک دماغم زد..

 امیر:درسته عاشق دخترم اماهرچی بده قبول میکنم
 نگاهم روبه نگاهش دوختم..

 خاص توی صدام موج زد: ازاینکه کنارم هستی خیلی خوشحالمیه حس 
 آدمهایی هستند..

 که وجودشان درزندگیت..
 نورامیداست..
 به راستی که..
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 شاهکارخلقت خداهستند..
 وجودشان تنت راگرم..

 و..
 ته دلت راقرص میکند..

 گاهی زبان هم دربرابرتعریف..
 و..

 تمجیدشان قاصرمیشود..
 تند..انگاری الهه عشق هس

 و..
 واژه فرشته هم برای آنها اندک است..

 آدمهایی که برای آفرینششان باید..
 دست به آسمان برد..

 و..
 خداراشکرکرد..

 و:
 کت وکیف امیرروبهش دادم..

 امیر:خانومم چی میخوادموقع برگشت براش بیارم
 لبخندی زدم..

 _ اول سالمتیت دوم هم..
 کمی فکرکردم..
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 دادم:آلبالوخشکهادامه 
 خندید..

 امیر:ای به چشم،حتما
 پیشونیم روب*و*سید..

 امیر:مراقب خودت ورها خانوم باش
 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم..

 _ توهم مواظب خودت باش
 چشاش رو روی هم گذاشت وبازکرد..

 امیر:خدافظ
 _ خدافظ

 بارفتن امیر،به سمت تلویزیون رفتم وروشنش کردم..
ب االوپایین کردم دریغ ازیه فیلم یابرنامه خاص تلویزیون روخاموش کاناال رو

 کردم وازجام بلندشدم وبه سمت اتاق قدم برداشتم..
 برای لحظه ای دردشدیدی زیردلم پیچید..

 ازدردحس کردم کداره قفسه سینم روباتمام قدرتش فشارمیده..
 نفسم به شمارش افتاد..

 ستم..توان پاهام روازدست دادم،روی زمین نش
 دردتمام قسمت شکم وزیرشکمم رواحاطه کرده بود..

 ل*ب*ا*م روازدردبهم فشارمیدادم..
 اشکام آروم آروم روی گونه هام نشستن..
 توی دلم فقط یه جمله روتکرارمیکردم..
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 )خدایاخواهش میکنمب
 دستم روروی شکمم گذاشته بودم وآروم اشک میریختم..

 نمیتونستم ازجام بلندشم..
 نمیشدبچم..باورم 
 بچم..

 چونم لرزید..
 دیدم به خاطرهجوم اشک به چشمام تارشده بود..

باهام نکن،بچم روازم  باصتتدایی که ازته چاه درمیومدگفتم:نه خدایا این کارو
 نگیر

 امادیرشده بود..
 بچم روازدست داده بودم..

 و:
 سرم روبه دیوارتکیه داده بودم..

 ااشک میریختم..نمیدونم چه مدت ماتم برده بود وبی صد
 ثمره عشق من وامیرامروزازدستم رفت..

 چقدرامیربابت وجودبچه توی زندگیمون ذوق داشت..
 رهایی که دیشب اسمشو انتخاب کرد..

 باتمام دردی که داشتم ازجام بلندشدم وبه سمت اتاق رفتم..
 خیلی سخت بود..

 حالم قابل توصیف نبود..
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 ده بودم..خوشحالی امیروخانوادهامون روازدست دا
******************** 

 بعدازظهربود.. ۵ساعت  
 امیر: رویا..رویاکجایی؟

 به سختی ازتخت پایین اومدم وبه سمت دراتاق رفتم..
 وارداتاق بچه شده بود..

 باقدم های سست وآهسته ای به سمت اتاق بچه رفتم،به دیوارکناردرتکیه دادم..
 امیرکه متوجه حضورم شده بود،برگشت..

 نگاهم به عروسک دخترونه ای که دستش بود،افتاد..
 امیر:سالم رویاخانوم

 باصدای گرفته وآرومی سالم کردم..
 عروسک رومقابل صورتم گرفت..

 امیر: قشنگه؟
 بغضم گرفت..

 اشک توی چشام حلقه زد..
 سرم روبه جهت مخالف برگردوندم ونگاهم روبه دیوارروبروم ثابت کردم..

 چونم روگرفت..امیربه کنارم اومدو
امیر:رویاچیزی شده؟ببین رویااگه بابت این ناراحتی که همه چیزبچه روخودم 

 دارم میخرم،باورکن دست خودم نیست تاچشم به چیزی بخوره که..
سمت اتاق دویدم وخودم روروی  بدون اینکه اجازه بدم جملش روتموم کنه به 

 تخت انداختم..
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 امیربه کنارم اومدوروی تخت نشست..
 تی به سرم کشید..دس

 امیر:رویا..اتفاقی افتاده؟
 سرم روازروی تخت برداشتم وخودم روتوی آغوشش جادادم..

 اشکام بی محابا میریختن..
باصدایی که اضطراب توش موج میزدگفت:خواهش میکنم بگوچی شده..برای 

 تویابچه اتفاقی افتاده؟
 بغضم باصدای بدی شکست..

 کالفه گفت:رویابهم بگو چی شده؟
 باصدایی که ازبغض میلرزیدوخشدارشده بودگفتم:امیربچه..بچه سقط شد

 شونه هام روگرفت ومنو ازآغوشش بیرون کشید..
 امیر:چی میگی رویا؟!!بچه..بچه سقط شد؟!!

 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..
 بهت زده نگام کرد..

 سرم روپایین انداختم..
 حساس کردم..لحظاتی گذشت که خودم روتوی آغوش گرم امیرا

 امیرمنو بیشتربه خودش فشارداد..
 پیرهنش روچنگ زدم واشک ریختم..

 برای لحظه ای دیگه متوجه هیچی نشدم..
 خیچشمانم..
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 و..
 لرزش چانه ام..

 حکایت ازدردی میکند..
 که امشب دردلم نهفته..

 شایدبخواهددردم راتسکین دهد..
 و..

 باشد..یاشایدکنباشدتابخواهدبرزخم امشبم مرهمی 
 غمگینم..

 دردی سینه ام رامیفشارد..
 وناجوانمردانه قلب عاشقم راچنگ میزند..

 شایدقل*ب*م بخواهدبه اندازه تمام بهانه هایش اشک بریزم..
 امااین قلب بهانه هایش راگوشه ای جاگذاشته..

 وبه زمان وگذشت خاطرات تلخ وشیرین دل سپرده..
 و:

 روی تخت درازکشیدم..
 م کشید..امیرپتورو رو

 امیر:خوب استراحت کن
 چشام روبه عالمت باشه بازوبسته کردم..

 خم شدوپیشونیم روب*و*سید..
 برگشت وازاتاق بیرون رفت..

 چنددقیقه بعدصدای خاله مهتاب روشنیدم..
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 ازتخت پایین اومدم وبه سمت دراتاق رفتم..
 بی سروصدا در رو بازکردم..

 .خاله مهتاب روبروی امیرایستاده بود.
 خاله مهتاب:توچراامروزنرفتی سرکار

 امیر:رویاحالش خوب نیست،موندم پیشش
 خاله مهتاب:چی شده امیر؟

 امیر:بشینیدبهتون میگم
 بغض به گلوم چنگ انداخت..

 دراتاق روبستم وتوی تخت خزیدم..
 اشکام روی بالشت میچکیدن..

 نمیدونم چقدرگذشت که دراتاق بازشد..
 سرم روبرگردوندم..

 مهتاب بود..خاله 
 سرجام نشستم..

 خاله لبخندتلخی بهم زدوبه کنارم اومد..
 روی تخت نشست..

 سرم رو پایین انداختم..
 دستش روزیرچونم گذاشت وسرم روبلندکرد..

 بدون اینکه نگاش کنم باصدایی که ازبغض میلرزیدگفتم:ببخشیدخاله
 دستاش روازهم جداکردومنو به آغوش کشید..
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 کشید..دستش رو روی کمرم 
 به هق هق افتادم..

نه برای هرزنی  فاق ممک باش..این ات یا..آروم  باش رو تاب:آروم  له مه خا
 بیوفته،پس جایی واسه ناراحتی نیست

شحالی خودتون هم کم  شحال بود..خو شمانبودی ببینی امیرچقدرخو _ خاله 
 نبود..بریداتاق کناری ببینیدچی کارکرده

م..اماتوبایدقوی باشی،توهنوزجوونی خاله مهتاب:میدونم دخترم..درکت میکن
 ومیتونی دوباره مادرشی

 من روازآغوشش بیرون کشید..
 خاله مهتاب:بهتره همه چیزروفراموش کنی وبه زندگی سابقت ادامه بدی

 دستش روباال اوردواشکام روپاک کرد..
ادامه داد:دیگه نبینم گریه کنی..حاال هم استتتراحت کن..من امروز پیشتتتت 

 میمونم
 وبه عالمت باشه تکون دادم..سرم ر

 بلندشد،ایستاد..
 خاله مهتاب:نگران هیچی نباش،همه چیزدرست میشه

 دستی به صورتم کشیدوازاتاق بیرون رفت..
 و:

 یک ماه بعد..
 _ مهسا پام شکست ازبس امروزدنبالت اومدم

 مهساباشیطنت گفت:ای من به قربان پایت



wWw.Roman4u.iR  246 

 

 چپ چپ نگاش کردم..
ساعته منو  شیش  سرعموی غرزدم: سه عرودختر،پ دنبال خودت کشوندی که وا

 مامانت لباس بخری امادریغ ازیه خرید
 خم شدوگونم روب*و*سید..

شام  ست یه  ست،میریم خونت و وا شب که نی بالحن مهربونی گفت:آقاتون ام
 خوشمزه میپزم تاخستگیت دره

 کلیدروازکیفم دراوردم..
بخوردمون..بدبخت وقت _ آره حتما نیمروی نپخته بدون نمک میخوای بدی 

 شوهرکردنته بلدنیستی آشپزی کنی
 شونه باالانداخت..

 مهسا:من همینیم که هستم،میخوادبیادبگیره،نمیخوادنیاد بدرک
 خندیدم..

_ باشه..حاال اینقدرحرص نخورموهات رنگ دندونات میشه اونوقت هیچکی 
 نمیاد پیرزن ماروبگیره

 باحرص گفت:رویا حیف که..
 که چی؟؟سریع گفتم:حیف 

 مهسا:هیچی..در رونمیخوای بازکنی بریم داخل
 _ چرا..بفرمایید

 در روبازکردم..
 مهسا:اول شما
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 نگاه موشکافانه ای بهش انداختم وواردشدم..
 همزمان باورودم باصدای دست زدن چراغا روشن شدن..

 بهت زده سرجام ایستاده بودم..
 مهسا سلقمه ای به پهلوم زد..

 نگاش کردم..
 دگفت:تولدت مبارک رویا جونیبالبخن

 لبخندروی ل*ب*م سبزشد..
 امیربه کنارم اومدوب*غ*لم کرد..

 دستام رودورش حلقه کردم..
 سرم روب*و*سید..
 امیر:تولدت مبارک

 لبخندپهنی زدم..
 _ممنون..واقعا نمیدونم چی بگم

 ازآغوش امیربیرون اومدم وبه سمت بقیه رفتم..
 ازامیرومهسا..باهمه روبووتشکرکردم مخصوصا 

 و:
 بعدازشام مهسا باکیک ازآشپزخونه بیرون اومد..

 مهسا:نوبتی هم که باشه نوبت بریدن کیکه
 کیک روروی میزگذاشت..

 مهسا:رویاخانوم بفرما،اینم چاقو
 امیرخم شدتاشمعارو روشن کنه..
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 خاله مهتاب روبه نسیم گفت:نسیم جان بی زحمت بروارشیا روصداکن
 ت: خودش االن پیداش میشهنسیم بالحن بدی گف

 به نسیم خیره شده بودم..
 مامان کنارگوشم گفت:رویا دخترم توپاشو ارشیا روصداکن،بینشون شکرآبه

 باتعجب به مامان نگاه کردم..
 بعدازیکی،دولحظه زیرلب چشمی گفتم وازجام بلندشدم..

 به سمت تراس قدم برداشتم..
 واردتراس شدم..

 پشتش به من بود..
 ای کردم..تک سرفه 

 برگشت ونگام کرد..
 چیزی توی دستش بهم چشمک زد..

 به دستش باتعجب خیره شدم..
 بریده بریده گفتم:این..این چیه تو..تودستت

 نیشخندزدی..
 باتمسخرگفت:اولین باره میبینی

 نگاهم روازدستش گرفتم وبه چشماش خیره شدم..
ه چه برستته به اینک_ اولین بارم نیستتت اماتاحاال ستتیگارتوی دستتت تو ندیدم 

 بکشی
 خندید..
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ارشتتیا:جالبه..رویایی که ازهمه چیزمن خبرداشتتت،حاال اولین باره میبینه که 
 ارشیا سیگارمیکشه

 )سیگارروجلوی صورتم گرفتب 
 سوغات آمریکاست،سوغاتی خوبیه نه؟ 

 باحرفاش به قل*ب*م چنگ میزد..
 بغض خفیفی توی گلوم نشست..
 کردم..به سختی ل*ب*ا*م روازهم جدا

 _ ولی..ولی این برای قلبت سمه..میخوای ازاینی که هست بدترش کنی؟
قدربکشتتم  بدترش کنم،میخوام اون فت:آره میخوام  با عصتتبی گ بالحن تقری

 تاازحرکت بایسته
 باتعجب نگاش میکردم..

 چرااینجوری رفتارمیکرد؟!
 به سمتم قدم برداشت..

 ..برای لحظه ای دستش رو روی قل*ب*ش گذاشت وخم شد
 به سمتش رفتم..

 باصدایی که میلرزیدگفتم:ارشیاخوبی؟
 نفس نفس میزد..

 صورتش ازدردجمع شده بود..
 یادقرصاش افتادم،معموالهمیشه باهاش بودن..

 دستم روبه سمت جیباش درازکردم وقرص رودراوردم..
 بادستایی که میلرزیدقرص روجلوی دهنش گرفتم..
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 _ ارشیا دهنت روبازکن
 رو روی هم فشارمیدادازدردل*ب*ا*ش 

 دستم روبلندکردم وفکش روگرفتم ووادارش کردم دهنش روبازکنه..
 قرص نیتروگلیسرین روزیرزبونش گذاشتم..

 کمی بعدسالنه سالنه به سمت درتراس رفت..
 پشت سرش قدم برمیداشتم..

 امیربه سمت مااومد..
 امیر:بالخره اومدین؟داشتم میومدم صداتون کنم

 ازکنارامیرگذشت..ارشیا 
 امیرباسراشاره کردچی شده..

 منم دستم روبلندکردم وروی قل*ب*م گذاشتم..
 بیصداباحرکت ل*ب*ا*م گفتم:قل*ب*ش

 امیرکالفه دستی به سرش کشید..
 به سمت امیررفتم وکنارش ایستادم..

 آروم گفتم:نگران نباش
 سرش روبه عالمت باشه تکون داد..

 امیر:بریم،همه منتظرن
 لن برگشتیم ومن وامیرکنارهم نشستیم..به سا

 نگاهی به شمعای روشن روی کیک انداختم وچشماموبستم تاآرزوکنم..
 سه چیزازخداخواستم..
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 سالمتی،خوشبختی وبچه
 شمعاروفوت کردم وچشمام روبازکردم..

 مهسا باشیطنت گفت:خب رویا خانوم آرزوهات چی بودن؟
میخواستتتی باشتته گلم  نستتیم قبل ازمن باتمستتخرجواب مهستتاروداد:چی

 حتماعوض بچه قبلیش یکی دیگه خواسته
 باحرص به نسیم خیره شدم..

بالحن جدی گفت:مگه چیزحرومی آرزو کرده؟بده آدم  به نستتیم  یا رو ارشتت
 باپاکی وجودش بچه دارشه؟

 نسیم نگاه تندی به ارشیاانداخت وسکوت کرد..
 اصالرفتاراین دونفربرام قابل هضم نبود..

 اتفاقی بینشون افتاده؟ معلوم نبودچه
 چراارشیاسیگاری شده؟

 منظورمامان ازاینکه گفت بینشون شکرآبه چیه؟
 ازهیچی درک درستی نداشتم..

 و:
 موقع خداحافظی مامان روبه یه گوشه کشوندم..

 میخواستم بفهمم ارشیا ونسیم چه مشکلی دارن؟
 مامان:چیه مادر؟

 شکرآبه چیه؟_مامان منظورتون ازاینکه بین ارشیا ونسیم 
 مامان نفسش روبیرون داد..
 مامان:فرداقراره طالق بگیرن
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 باتعجب نگاش کردم..
 _ چی؟؟!!

باهم خوب نبودن اماهیچ وقت دخالت  مامان:مهتاب گفت که ازهمون اول 
 نکردن..مهردادومهتاب سعی کردن جلوشون روبگیرن اما بی فایده ست

 _ چرامن االن بایدبفهمم؟
شتتتد،توهم حالت خوب نبود نه ما ونه امیرخواستتتیم  مامان:همه چیزیهویی

 بفهمی
 _ مشکلشون چیه؟

 مامان:نمیگن،فقط حرفشون طالقه
 خاله ریمابه کنارمون اومد..

 خاله ریما:بازم تولدت مبارک رویاجون
 _ممنون

 ازتوکیفش بسته ای دراوردوبهم داد..
 خاله ریما:اینو سپهرداد،بدم بهت وتولدت روتبریک بگم

 بسته انداختم.. نگاهی به
 لبخندزورکی زدم.. 

 _ ممنون..راضی به زحمت نبودم
 خاله ریما:چه زحمتی..درسته عروسم نشدی اما مثل دخترنداشتم دوست دارم

 امیرهمه روتادم دربدرقه کرد..
 به سمت اتاق رفتم وبسته ای که خاله ریماداده بودروتوی کشو انداختم..
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 دلم خون بود.. هنوزازآخرین دیداری که باسپهرداشتم
 برای لحظه ای حس کردم تو هوا معلق شدم..

 نگاهی به امیرکه منو درآغوش گرفته بود، انداختم..
 _چیکارمیکنی دیوونه؟ترسیدم

 پیشونیش روبه پیشونیم چسبوند..
 امیر:حاال من شدم دیوونه؟

 خندیدم..
 دستام رودورگردنش حلقه کردم وگونش روب*و*سیدم..

 برداشت..به سمت تخت قدم 
 منو روی تخت گذاشت..

 دست درازکردوازکشوی پاتختی یه بسته کادوپیچ شده دراورد..
 سرجام نشستم..

 روبروم روی تخت نشست..
 امیر:اینم کادوی خانوم ما..حدس بزن چیه؟

 لبخندی زدم..
 دستام روتوی هم قفل کردم وزیرچونم گذاشتم..

 باحالت متفکرانه ای نگاهش کردم..
 فکرکردم.. چندلحظه ای

 چیزی به ذهنم نرسید..
 _ حاال نمیشه بازش کرد،دیدچیه؟

 امیر:چرانشه..بفرما
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 کادوروازش گرفتم وشروع به بازکردنش کردم..
 بادیدن چیزی که جلوم بود ازخوشحالی چشام برق زدن وخندیدم..

 دیوان اشعارموالنا..
 برای شعراش میمردم..

 _ امیرمن عاشق شعرای موالنام..ممنونم
 ستام رودورگردنش انداختم وبه گونش ب*و*سه زدم..د

 _بابت امشب واقعا ازت ممنونم
 من روبه خودش فشردوموهام روب*و*سید..

 آغوشش برام لذت بخش ترین آغوش بود..
 مثل نوزادی که فقط توی آغوش مادرش آروم میگیره..

 آغوش امیربرام نهایت خوشبختی بود..
 خوشبختیه..نهایت هرواژه ای که به معنای 

 به معنای عشق..
 وچهل:

 پتورواز روی شونهای برهنم تاگردنم باالکشیدم..
 چشام روآروم بازکردم..

 نگاهم روچرخوندم..
 نگاهم به ساعت روی دیوارخورد..

 صبح بود.. ۱۰ساعت 
 مثل برق گرفته ها سرجام نشستم..
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 سرچرخوندم تابه امیربگم شرکت دیرشد ولی دیدم نیست..
 رفته بود..

 دستی به موهای روی صورتم کشیدم وپشت گوشم گذاشتم..
 نگاهی به خودم انداختم وربدوشامبرم روبرداشتم وپوشیدم..

 ازتخت پایین اومدم..
 دست وصورتم روشستم وبه سمت سالن رفتم و واردآشپزخونه شدم..

 نگاهم به صبحانه چیده شده خورد..
 لبخندی روی ل*ب*ا*م نشست..

 صبحانه ای که امیرآماده کرده بود،خیره شدم..پشت میزنشستم وبه 
 سالگی شوهرت میدادن بااین همه سلیقه ۹_ به جان خودم دختربودی سر

 خدایی خیلی سلیقه به خرج داده بودازمنم بهترمیزروچیده بود..
 مشغول خوردن شدم..

 نگاهم به کاغذی خیره موندکه روی میزبود،دست درازکردم وبرش داشتم..
 )سالم..

ب مادرت بهم گفت که جریان طالق ارشیاونسیم روبهت گفته..ارشیا ازم دیش
 خواسته شاهدطالقشون باشم به خاطرهمین امروز زودتررفتمب

 نفسم روآه مانندبیرون دادم..
 دیگه اشتهایی نداشتم..

 باورم نمیشدکه نسیم وارشیا میخوان ازهم جداشن..
 روبه یاداوردم..حرفای اون روزشون روکه توی اتاق بهم میزدن 

 رفتاراشون روتوی ذهنم مرورکردم اماهیچی دستگیرم نشد..
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 میزصبحانه روجمع کردم وبه سمت حموم رفتم..
بعدازحموم روی تخت نشتتستتتم ودیوان موالناروبرداشتتتم وشتتروع به خوندن 

 کردم..
 درهوایت بیقرارم روزوشب..

 سر ز پایت برندارم روزوشب..
 ..روزوشب راهمچو خودمجنون کنم
 روزوشب راکی گذارم روزوشب..

 جان ودل رامیسپارم روزوشب..
 و:

 دوماه بعد..
 باصدای زنگ گوشیم ازآشپزی دست کشیدم وبه سمت گوشیم رفتم..

 نگاهی به صفحه انداختم..
 شماره ناشناس بود..

 دکمه اتصال روزدم وموبایل رو روی گوشم گذاشتم..
 _ بله

 : سالم عرض میکنم دخترخاله عاشقم
 اشنیدن صدای سپهراخمام روتوی هم کشیدم وچینی به دماغم انداختم..ب

 _سالم
 سپهر:خوبی؟

 _ گیرم خوبم..چی میخوای؟
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 سپهر:میخوام ببینمت
 _که چی بشه؟

 سپهر:بیای میفهمی
 _ من هیجا نمیام،هیچ چیزیم نمیخوام بفهمم

 سپهر:چیه؟حاال اگه ارشیا بودباکله میرفتی دیدنش،نه؟
چی داری میگی..من یه غلطی توی گذشتم کردم اون غلطم عصبی گفتم:بفهم 

 فراموش کردم ودارم زندگیم رومیکنم
 سپهر:زندگی؟! اونم با برادرعشقت؟

 _خفه شوسپهر
 سپهر:اگه نمیخوای زندگیت ازهم بپاشه میای وگرنه

 سریع گفتم:وگرنه چی؟
 سپهر:اونوقت بایدزندگیت روباقاشق،چنگال جمع کنی

 چیه؟ _ منظورت ازاین حرف
 سپهر:گفتم..بیای میفهمی..آدرس روبرات میفرستم

 تماس روقطع کرد..

 منظورش چی بود..
 دلیل اینکه میخوادمنو ببینه چیه؟

 سپهرآدمی نبودکه حرفی رو بیخودی بزنه..
 نفسم روعصبی بیرون دادم..

 خدایا خودت بخیربگذرونش..
 و:
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 واردکافی شاپ شدم..
 بانگام دنبال سپهرگشتم..

 دیدنش به سمتش رفتم..به محض 
 _ سالم

 روی صندلی نشستم..
 سپهر:سالم..خوبی؟

 _آره
 سپهر:چی میخوری بگم بیارن؟

 _هیچی..زودترحرفت روبزن میخوام برم
 نگاه عاقل اندرسفیهی بهم انداخت..

 سپهر:شنیدم خوشبختی وزندگیت خوبه
 _به کوری چشم بعضیا

 خندید..
 سپهر:چرانمیگی به کوری چشم تو؟

 مثل اینکه توکاری نداری_ نه..
 ازجام بلندشدم..

 بالحن تندوبدی گفت:بشین سرجات
 باتردیدنگاش کردم وسرجام نشستم..

به اون  یت روازاین رو  ندگ هت گفتم،برمیگردم وز بارب ته آخرین  یاد ستتپهر:
 رومیکنم
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 باتعجب نگاش کردم..
 ادامه داد:برگشتم تازندگیت روعوض کنم

فه گفتم:تو کی هستتتی  به اون عصتتبی وکال ندگیم روازاین رو که میخوای ز
روکنی؟چرانمیخوای بفهمی من ازدواج کردم،دستتتت ازستترم بردار..این همه 

 دخترچراگیردادی به من؟
 سپهر:آره..دخترزیاده

 _خیله خب..پس بروسراغ یکیشون
 خندید..

 سپهر:رویا بهم بگو چیشدکه عاشق کوچیکه شدی بابزرگه ازدواج کردی؟
 میزکوبیدم..مشتم رو روی 

 _ مثل اینکه فقط میخوای چرت وپرت بگی
 ازجام بلندشدم وازکنارش رد شدم..

 دستم روازپشت سرگرفت..
 سرجام ایستادم..

ستتپهر:یه بستتته روزتولدت برات فرستتتادم..مثل اینکه بازش نکردی..بهتره به 
 محض رسیدنت بری سراغش..بازی شروع شد رویا خانوم..بدهم شروع شد

 گفتم:تو..توی اون..توی اون بسته چیه؟ بریده بریده
 سپهر:بایددیدش..چقدردوست دارم اون لحظه پیشت باشم وقیافت روببینم

 _ خیلی پست فطرتی
 دستم روازدستش بیرون کشیدم وبه سمت درکافی شاپ رفتم..

 به محض بیرون اومدنم بادیدن اولین تاکدست بلندکردم..
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 سوارشدم وآدرس رو دادم..
 م درگیرحرفای سپهربود..تموم راه ذهن

 حرفایی که لرزه به تنم انداخته بودن..
 و:

 به محض رسیدنم به خونه مستقیم به سمت اتاق رفتم..
 کیفم رو روی تخت پرت کردم وبه سمت کشورفتم..

 درکشو روبازکردم وشروع به گشتن کردم..
 نبود..بسته نبود..

 شروع به گشتن بقیه کشوها کردم..
 بازم نبود..

 دنبال چیزی میگردی؟: 
 سرم روبه سمت صدابرگردوندم..

 امیرتوی درگاه ایستاده بود..
 باتعجب نگاش کردم..

 _ امیرتویی؟مگه تو االن نبایدشرکت باشی؟
 امیر:آره،اومدم یه سری مدارک بردارم..نگفتی دنبال چیزی میگردی؟

 نمیدونم چرا اخماش توهم بودن..
 به من من افتادم..

 .دنبال چیزی..نیستم_  اا..نه..نه.
 امیر:میدونستی دروغگوی خوبی نیستی..دنبال این میگشتی؟
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 به پاکت توی دستش که جلوی صورتم گرفته بود،خیره شدم..
 _ این..این چیه؟

 پوزخندی زدوپاکت رووسط اتاق پرت کردوازاتاق بیرون رفت..
 به سمت پاکت رفتم..

 خم شدم وبرش داشتم..
 پاکت روبازکردم..

 عکس توش بود..یه سری 
 دستام شروع به لرزیدن کردن..

 عکسارودراوردم..
 دونه دونهشون رو نگاه کردم..

 نفسم به زحمت ازسینم بیرون میومد..
 ل*ب*م روگازگرفتم..

 چونم به شدت میلرزید..
 غباراشک توی چشام نشست..

 باورم نمیشد این عکسا..
 این عکسا مال شبیه که به عشق لعنتیم اعتراف کردم..

 وقتی ارشیا روب*غ*ل کرده بودم..
 وقتی ارشیاصورتم روقاب گرفته بود..

 وقتی..
 باورم نمیشدامیرهمه اینارودیده بود..

 لعنت به توسپهر..
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 به سرعت ازاتاق بیرون اومدم..
 باچشم دنبال امیرگشتم..
 نگاهم یه جاثابت موند..

 یه جا..
 و:

 اونم روی تلویزیون..
 .دستم رو روی دهنم گذاشتم.

 فیلم اونشب بود،امیرم داشت نگاش میکرد..
 باقدم های سستی به سمت امیررفتم..

 زمزمه وارگفتم:امیر
 دستش روبه عالمت سکوت باال اورد..

کالفه گفت:نمیخوادتوضتتیح بدی..به اندازه کافی توی این عکستتاوفیلم واین 
 نامه توضیح هست

  
 اشکام روی گونه هام چکیدن..

 ازجاش بلندشد..
 م ایستاد..روبرو

 امیر:فقط یه چیزازت میپرسم رویا..توعاشق ارشیایی؟
 سرم روبه عالمت نه تکون دادم..

 باصدای تقریبا بلندی گفت:پس ایناچیه رویا؟دروغه؟اگه دروغه بهم بگو
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 باصدای بغض آلودی گفتم:امیریه اشتباه بود
 امیر:اشتباه؟!!

خواهرانه دامن زدم وازش یه _امیرمن احمق به یه عالقه بچگانه..به یه عالقه 
 عشق ساختم..باورکن امیر..من هیچ خ*ی*ا*ن*تی به تونکردم

 قطره اشکی روی گونش نشست..
 کالفه دستی به سرش کشید..

یامیدونم توبهم خ*ی*ا*ن*ت نکردی،امابه نظرت من  بالحن آرومی گفت:رو
 یشهمازاین به بعدمیتونم به رفتارای تو وارشیا بی تفاوت باشم..نخوامم،ن

 سکوت کردم..
 سرم روپایین انداختم..

 اشکام بی محاباروی گونه هام میچکیدن..
 امیر:میخوام تنها باشم..خواهش میکنم ازاینجابرو

 سرم روبلندکردم ونگاه خیسم روبه نگاه خیسش دوختم..
 سرم روبه عالمت نه تکون دادم..

 امیر:برو رویا
 چندلحظه خیره نگاش کردم وبرگشتم..

 تاق رفتم وکیفم روبرداشتم..به سمت ا
 دوباره به سالن برگشتم..

 روی مبل نشسته بودوسرش روبین دشتاش گذاشته بود..
 بندبندوجودم بیقرارآغوشش بود ولی توی این لحظه محال بود..

 به سمت درقدم برداشتم..
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 دلم میخواست بگه نرو..بگه بمون..امانگفت..
 دستگیره در روگرفتم..
 ..برگشتم ونگاش کردم

 ل*ب*ا*م روبه زحمت ازهم جداکردم..
یه  یدگفتم:اینو میگم ومیرم..آره امیرمن  که ازبغض میلرز باصتتتدایی 
سکوت بود..منم کم کم  شتم،به عالقم اقرارکردم،جوابم  ست دا شیارودو روزار

 عشق ارشیاروفراموش کردم..
درستتته عاشتتقش بودم امابه احدیت خدایی که باالستترمه به اندازه توعاشتتقش 

 نبودم..به اندازه تویی که مردزندگیمی..به عنوان اولین وآخرین فرد تو..
 )دستم روروی قل*ب*م گذاشتمب

 عشقت روتوی قل*ب*م حک کردی..تویی که همه عشقمی،همه هستیم
 برگشتم ودر روبازکردم وازخونه بیرون اومدم..

 به جای آسانسورازپله ها پایین دویدم..
 م تاصدای هق هقم بلندنشه..دستم رو روی دهنم گرفته بود

ازستتاختمون که بیرون اومدم،دستتتم روبه دیوارگرفتم وباصتتدای بلندشتتروع به 
 گریه کردم..

 لعنت به عشقی که عشق نبود، عذاب بود..
 لعنت به منی که اقرارکردم..

 لعنت به سپهرکه زندگیم رو ویرون کرد..
 لعنت به همه..لعنت
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 و:
 لحظه هم آروم نگرفتم..ازدیروز بعدازظهرحتی برای یه 

 تمام طول وعرض اتاقم روطی میکردم..
 کالفه روی تخت نشستم وسرم رو بین دستام گرفتم..

 بعداز چند مین دو،سه تقه به درخورد..
 باصدای گرفته ناشی ازگریه گفتم:حوصله ندارم مامان،میخوام تنهاباشم

 دراتاق بازشد..
 سرم هنوزبین دستام بود..

 کوارداتاق شد..
 :حتی حوصله منم نداری؟

 سرم روازبین حصاردستام آزادکردم..
 بلندشدم،ایستادم..

 زیرلب گفتم:امیر
 لبخندی زد..

 امیر:مگه جن دیدی که اینطوری نگاه میکنی..بیاب*غ*ل بابایی
 دستاش روازهم جداکرد..

 به سرعت به سمتش دویدم وخودم روبه سینش کوبیدم..
 یاگریه کنم..ازشدت خوشحالی نمیدونستم بخندم 

 منو به سینش فشردودستی به موهام کشید..
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شب که نبودی خونه برام مثل  صدایی که انگاربغض توش موج میزدگفت:دی با
تونل وحشت بود..دیشب به معنای واقعی فهمیدم نمیتونم اصال دوریتو تحمل 

 کنم
 دستام رو دورش حلقه کردم..

ب خاطراشتتت به  یدگفتم:امیر که ازبغض میلرز که کردم،منو باصتتتدایی  اهی 
 میبخشی؟

 سرم روب*و*سید..
 امیر:کهم میتونه عشقش که زن زندگیشه رو نبخشه

 من روازخودش جداکرد..
 امیر:لباساتو بپوش،بیاپایین..دم درمنتظرتم

 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم. .
 امیرازاتاق بیرون رفت..

 به سمت لباسام قدم برداشتم..
 حس بدی توی وجودم نشست..

 نفسم روبیرون دادم وسعی کردم ذهنم رودرگیرنکنم..
 لباسام روپوشیدم وازاتاق بیرون اومدم..

 بامامان خداحافظی کردم وازخونه بیرون زدم..
 امیربه سمتم قدم برداشت..

 صدای کشیده شدن الستیکای ماشینی روی آسفالت توجهم روجلب کرد..
 سرم روچرخوندم..
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 بادیدن راننده چشام گردشدن..
 سپهر؟!!!

 میروند..۱۶۰یا۱۵۰میشه گفت باسرعت 
 نگاهم بین امیروماشین درگردش بود..

 ماشین داشت به امیرنزدیک میشد..
 جیغ زدم:امیر

 فریادمن هماهنگ شدبابرخوردماشین به امیر..
 سپهرازدیدم ناپدیدشد..

 بادیدن امیرکه روی زمین افتاده بودوغرق خون بود،برای چندلحظه ماتم برد..
 خره به سختی عزمم روجزم کردم وبه سمتش دویدم..بال

 سخته توصیف این لحظات ودقایق وساعت ها..
 به کنارامیررسیدم..

 کنارش زانوزدم..
 اشک صورتم روپوشونده بود..

 به هق هق افتاده بودم..
 داشت ازسرش خون میومد..

 باصدای نامفهموفی شروع به حرف زدن کرد..
 نگو..تورو خدا امیرهیچی نگوباهق هق گفتم:هیچی 

 هنوزل*ب*ا*ش داشتن تکون میخوردن..
 گوشم روبه ل*ب*ا*ش نزدیک کردم..

 بریده بریده گفت:ار..ارشیا..می..  
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 میتونه..مرد..
 سکوت کرد..

 نگاه خیسم روبه صورتش دوختم..
 چشاش روبسته بود..

 دیگه حرف نمیزد..
 جیغ زدم:امیر

 اسش میکردم..صورتش روغرق ب*و*سه کردم والتم
 مردم دورمون جمع شده بودن..

خاطرمن چشتتتات  به  خدا..خواهش میکنم.. باهق هق گفتم:امیرتورو
 روبازکن..خواهش میکنم
 نمیدانم اشتباهم چه بود..

 اشتباهی که تقاصش این بود..
 و:

 روی صندلیای سردبیمارستان نشسته بودم وبه خودم میلرزیدم..
 به دستای خونیم خیره شده بودم..

 دستایی که باخون عشقم حنایی وسرخ شده بودن..
 چونم مدام ازبغضای سنگینی که پیوسته توی گلوم مینشستن،میلرزید.. 

نمیدونم چه مدت زمانی پشتتت دراتاق عمل نشتتستتته بودم امابرام به اندازه یه 
 عمرگذشت..

 یه نفربه طورناگهانی شونه هام روگرفت ومنو به سمت خودش برگردوند..
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 دم..نگاش کر
 خاله مهتاب بود..

 همه خیره نگام میکردن..
 خاله باچشای خیس به چشام نگاه کرد..

 خاله مهتاب:چی شده رویا؟
 سکوت کرده بودم..

 درواقع زبونم نمیچرخیدتاچیزی بگم..
 منو تکون داد..

 تقریبافریادزد:چه اتفاقی برای امیرافتاده رویا؟
 قفل زبونم بافریادش شکست..

 باصدایی که ازبغض میلرزیدگفتم:نمی..نمیدونمبریده بریده 
 خاله مهتاب:چطورنمیدونی؟

 _ سپ..سپهر..آره..سپهرمیدونه..او.. اون..اینکار رو کرد
 بغض توی گلوم خفم کرد..

 خاله باناله گفت:چی داری میگی؟
 سرم روبرگردوندم وبه دراتاق عمل چشم دوختم..

 بالفاصله دکتربیرون اومد..
 لندشدم وبه سمتش رفتم..به سرعت ازجام ب

 نگاه خیسم روبه ل*ب*ا*ش دوختم..
 _ امیر..امیرچطوره؟

 دکترسرش روپایین انداخت..
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 دکتر:متاسفانه مرگ مغزی شدن
 ماتم برد..

 صدای شیون خاله ومامان،گریه های مردانه بابا،عمو وارشیا به گوشم رسید..
 صدای هق هقای مهسارو هم همینطور..

 وغ میگفت..مطمئن بودم داشت در
 به سمتش یورش بردم ویقش روتوی دستام گرفتم..

 فریادزدم: داری دروغ میگی..بگوداری دروغ میگی که امیر مرگ مغزی شده
 مهسابه کنارم اومدودستام روازیقه دکترجداکرد..

 زانوهام تحمل وزنم رونداشتن..
 روی زمین افتادم وبرای اولین بارباصدای بلندشروع به گریه کردم..

 هسا سرم رو روی سینش گذاشت..م
 میون هق هقم گفتم:امیرمن حالش خوبه..داره دروغ میگه..مگه نه مهسا

 مهساباگریه گفت:آره آجی..آره
 صدای جیغ خاله مهتاب توی گوشم مثل ناقوس مرگ بود..

 صدایی که توی گوشم پیچید:ارشیا
 سرم روبرگردوندم..

بود ودستتتش رو به قل*ب*ش به ارشتتیا چشتتم دوختم که روی زمین افتاده 
 فشارمیدادوبه سختی نفس میکشید..

 مهساازکنارم بلندشدوبه سمت ارشیارفت..
 باچشای خیس به ارشیایی که مثل مرغ سرکنده بال بال میزدخیره شده بودم..
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 همه اون صحنه ها برام مثل یه فیلم بودن..
 فیلمی که تنها من تماشاگرش بودم..

 ویاشاید..
 یه خواب بودن..

 یه خواب بد..
 خیلی بد..

 وهفت:
 دوروزگذشته..

 دوروزی که برام نهایت عذاب جهنم زندگیم بود..
شه نظاره گرش بودم و  شی شت  شته بودن.. ومن تنهاازپ امیرروتوی یه اتاق گذا

 وجودش لمس میکردم..
 کلی دستگاه بهش وصل کرده بودن..

 دستم رو روی شیشه گذاشتم وصورتش رو نوازش کردم..
 مهساکنارم ایستاد..

 مهسا:رویا
 ازگوشه چشمم نگاش کردم..

 مهسا:میخوام باهات حرف بزنم
 به سمت صندلیا اشاره کرد..

 روی صندلی نشستم..
 جلوی پام زانو زد..
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مهستتا:من شتتایدنتونم درک درستتتی ازاینکه مردزندگیم روی تخت بیمارستتتان 
 باشه،داشته باشم،امامیتونم بفهمم چقدرسخته..

ست..دکتراگفتن..گفتن باید..بایدپیوندقلب  صال حالش خوب نی شیا ا رویا..ار
صحبت کردن،اوناهم بعدازکلی گریه وزاری به یه  انجام بده..دکتراباخاله وعمو 
چیزرضتتایت دادن البته توهم بایدرضتتایت بدی..امیرازقبل یه فرمی روپرکرده 

 بود،فرم..فرم اهدای عضو
 عصبی به مهساخیره شدم..

شه..میشه  ادامه شات وبررسیا رو انجام دادن وگفتن..می سری آزمای داد:دکترایه 
 قلب امیر رو به ارشیا پیوندزد..

گاه سیلی محکمی به صورت مهسا زدم..  باشنیدن این جمله ناخودآ
 مهسادستش رو روی گونش گذاشت..
 ازعصبانیت به نفس نفس افتاده بودم..

کس اجازه نمیدم تیکه تیکش عصتتبی گفتم:امیر من زنده استتت..من به هیچ 
 کنه..

 فریادزدم:من اعضای امیررو به هیچ کس نمیدم حتی به ارشیا
 به هق هق افتادم..

 مهسا کنارم نشست وب*غ*لم کرد..
نالیدم:نمیتونم مهستتا..حاضتترم تا آخرعمرم روی تخت بمونه اما ستتایش باال 

 سرم باشه..حس کنم دارمش وهنوزهستش
 پای من اشک ریخت..مهسا سرم روب*و*سیدوپابه 
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 _ مهسا
 مهسا:جان مهسا

 _ میتونی..میتونی باهاشون حرف بزنی بذارن برم پیشش
 مهسا:باشه آجی..میرم باهاشون حرف بزنم

 منو ازخودش جداکردوبلندشدورفت..
 صورتم روبادستام پوشوندم وشروع به گریه کردم..

 و:
 وارداتاق شدم..

 تمام تنم میلرزید..
 م..به سمتش قدم برداشت

 کنارش که رسیدم،دستام رو روی دستش گذاشتم..
 ازته دل آهی کشیدم ودستش روب*و*سیدم..

 چونم ازشدت گریه میلرزید..
زمزمه وارگفتم:امیر..مگه قرارنشتتده بودتاآخرین نفستتم کنارم بمونی..مگه قول 

 ندادی..قول مردونه..یادته؟
ت ب*غ*لت میدونی اون روز وقتی همه چیز روفهمیدی چقدردلم میخواستتت

سینت بذارم وگریه کنم وتو مثل همه  سرم رو روی  ست  کنم..چقدردلم میخوا
وقتایی گه ناراحت بودم بهم بگی آروم باش..بهم بگی من پیشتتتم..تاوقتی منو 

 داری ازهیچی نترس..
حاال هم بابت اینکه اون روز ازخط قرمزم نگذشتتتم وب*غ*لت نکردم خیلی 

 پشیمونم..خیلی..
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 امیر..
ندروزپیش،بهش  تاچ که خودت  یایی  بذاری..رو ها  یات رو تن چرامیخوای رو

 گفتی نمیتونی دوریشو تحمل کنی..
 حاال این رویا..

 شدت هق هقم بیشترشد..
 میون هق هق گفتم: نمیتونه دوریتو تحمل کنه

 دستی به صورتش کشیدم..
شون بندبندوجود صدا صداهایی تولیدکردن که از ستگاه ها   مبرای لحظه ای د

 لرزید..
 چندقدم عقب گرد رفتم..

 دکترا وپرستارا توی اتاق غلغله به پاکردن..
 مات ومبهوت نگاشون میکردم..

 یکی ازپرستارا به اجبار ازاتاق بیرونم کرد..
 مامان،خاله ومهسا به کنارم اومدن..

 ازپشت شیشه به امیرخیره شده بودم..
 صدای گریه هرسه نفرشون برام طاقت فرسا بودن..

 دلم میخواست فریادبزنم..
 ساکت..

 امازبونم نمیچرخیدتاچیزی بگم..
 دکتربعدازچنددقیقه بیرون اومد..
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 منتظرنگاش کردم..
نه..مطمئن  مه میک کار روتمو گه  له دی یه حم بده..فقط  حالش خیلی  دکتر:
سرتون لبیک  ست هم ضا رو اهدا کنید هم به درخوا شیدتگه زودبجنبین واع با

 یمار دیگه رونجات میدینگفتین هم جون چندتا ب
 بغضم باصدای بدی شکست..

 روی زمین افتادم..
 زانوهام روب*غ*ل کردم..

 باورم نمیشد..
 بایداعضای بدن عشقم رواهدامیکردم..

 باصدای بغض آلودی نالیدم: آخه چراخدا؟
 چراباهام اینکارا روبامن میکنی؟

 چراهمچین تقدیری روبرام نوشتی؟
 من ازتقدیرم شاکیم..شاکی

 و:
 خداحافظ بروعشقم..

 بروکه وقت پروازه..                        
 بروکه دیدن اشکات..                      
 منو به گریه میندازه..                      

 نگاه کن،آخر راهم..                       
 نگاه کن،آخر جاده ست..               

 دتو ب*و*سید..نمیشه بع                   
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 نمیشه بعدتودل بست..                   
 منو تنهابذاراینجا..                    
 تواین روزای بی لبخند..                   
 که باید بی تو پرپرشه..                   
 که بایدازنگات دل کند..                  

 .حاللم کن اگه میری.                    
 اگه دوری،اگه دورم..                    
 اگه باگریه میخندم..                    

 حاللم کن که مجبورم..                  
 نگوعادت کنم بی تو..                   
 که میدونی،نمیتونم..                   
 که میدونی نفسهامو..                   
 به دیدارتو مدیونم..                    

 فدای عطرآغوشت..                   
 بروکه وقت پروازه..                   
 بروکه بدرقه داره..                   
 منو به گریه میندازه..                  
 بروعشقم خداحافظ..                  

 برو تو گریه حاللم کن..                
 خداحافظ،برو اما..                   
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 حاللم کن..                        
 حاللم کن..                        

 وپنجاه:
 به امیرخیره شده بودم..

 میخواستن بذارنش..بذارنش..
 چقدرسخته اوردن اسمش..

 قبر..
 بادست اشاره کردم دست نگه دارن..
 سمت صورتش بردم.. به کنارش رفتم ودستای لرزونم روبه

 کفن روازروی صورتش کنارزدم..
 صورتم روبه صورتش نزدیک کردم..

سم،اولین باری که خودم آغاز  ستم برای اولین بارل*ب*ا*ش روبب*و* میخوا
 کننده یک ب*و*سم..

 بدون توجه به حضوردیگران ویاحتی اینکه بخوام شرم کنم..
 ل*ب*ا*م رو روی ل*ب*ا*ش گذاشتم..

 سردبودن..چقدرل*ب*ا*ش 
 خیلی سرد..

 هیچ وقت یادم نمیادکه لبای امیرسردباشن،همیشه گرم بودن..
 ب*و*سه هامون همیشه ازجنس نوازش بودن..

 ازجنس عشق..
 ازجنس آرامش..
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 اما امروز..
 امیروزب*و*سه خداحافظی بود..

 چندقطره اشک ازگوشه چشام روی صورت مهتابیش چکید..
 بگیرم.. دلم نمیخواست نگاهم روازصورتش

 اصال نمیخواستم..
 اما بابا منو ازامیرجداکرد وامیر رو توی قبرگذاشتن..

 روی جسم بی روحش سنگ گذاشتن..
 دیگه گریم نمیومد..

 دیگه زبونم نمیچرخید..
 ذهنم خالی ازهرفکری بود..

 فقط به این خیره شده بودم که چطورعشقم رو زیر خروارها خاک میذاشتن..
 خاک ریختن..

 خاک..

 خاک..
 مات فقط نگاه میکردم..

 نمیدونم چقدرخیره شده بودم طوری که زمان ازدستم در رفته بود..
 باتکونای مهسا نگاهی بهش انداختم..

ستان باوجود پیوندقلب  شو ازبیمار شیایی که به زور خود سا وار مامان،بابا،مه
م رمرخه کرد تا توی مراسم برادرش شرکت وکنه وبرای آخرین بار ببینتش،کنا

 ایستاده بودن..
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 مهسا:پاشو آجی
 دست مهسا رو ازروی شونم کنار زدم..

 روی قبرامیر درازکشیدم..
 بابا:رویا بابا عزیزم بریم خونه

 باصدای بغض آلودی گفتم:میخوام باامیر تنها باشم
 مامان:رویا دخترم..

 حرفش روقطع کردم..
 فریادزدم:میخوام تنها باشم

 د،من میمونمصدای ارشیا رو شنیدم:شمابری
 عصبی فریادزدم:توهم برو.. نمیخوام باشی

 نگاهی بهم انداخت وسرشو تکون دادوبه مامان وبابا ومهسا اشاره کرد،برن..
 بارفتنشون بغضم باصدای بلندی شکست..

 باصدای بلندی شروع به گریه کردم..
 و:  

 زیرلب زمزمه کردم:دلم برات تنگ میشه بی معرفت
 وروی سرم ریختم..مشتی خاک برداشتم 

 نالیدم:دلم برات تنگ میشه
 نمیدونم چقدربا صدای بلندگریه کردم..

 تقریبا هوا داشت تاریک میشد..
 یه نفرکنارم زانو زد..

 همونطورکه روی قبردرازکشیده بودم،چشم چرخوندم..
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 ارشیا بود..
 بابغض گفت:رویا..درک میکنم..امیرالیق خاک نبود ونیست

 گونه هاش نشست..چندقطره اشک روی 
خواستتت چشتتات ادامه داد:رویا..امیرخیلی دوستتت داشتتت،هیچ وقت نمی

اشکی بشه یاغصه بخوری پس به خاطرش..به خاطرامیر پاشو بریم..خواهش 
 میکنم

 به کنارم اومدوبازوم روگرفت..
 به سختی ازقبردل کندم بلندشدم..

 ارشیا منو به خودش تکیه دادوکمک کردراه برم..
 که رسیدیم،درجلو رو بازکرد..به ماشین 

 سوارشدم..
 بابسته شدن در سرم رو به شیشه تکیه دادم وبی صدا اشک ریختم..

 ارشیا شوارشدوحرکت کرد..
 باصدای بغض آلودی گفتم:میخوام برم خونم

 ارشیا:ولی تو اونجا تنهایی،یامیبرمت خونه پدرت یاخونمون
 بالحن بدی گفتم:گفتم میخوام برم خونم

 هم انداخت وسرشو به عالمت باشه تکون داد..نگاهی ب
 ارشیا:خیله خب میبرمت اونجا

*************** 
 به سمت اتاقم قدم برداشتم..
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 ارشیا:زنگ میزنم مادرت ودوستت بیان پیشت،تا اونا بیان من اینجام
 بدون توجه وارداتاقم شدم ودر روبستم..

 نگاهی به اتاق انداختم..
 لوم چنگ انداخت..دوباره بغض سنگینی به گ

 تحمل این اتاق درنبود امیرخیلی دردناک بود..
 سرم رو برگردوندم..

 نگاهم به خودم توی آینه افتاد..
 به سمت آینه قدم برداشتم..

 روبروش ایستادم..
 نگاهی به خودم انداختم..

 شالم رو ازروی سرم برداشتم..
 کشباف موهام رو بازکردم..

 هام ریخت..موهای بلند مشکیم روی شونه 
 کشو رو بازکردم وقیچی رو برداشتم..

 همه موهام رو توی دستم جمع کردم..
 حاال که امیر نیست،این موهارو نمیخوام..

 جزاون که کنبود هرشب قبل ازخواب موهام روشونه کنه وبا موهام بازی کنه..
 دیگه کنیست سرش روبین موهام فرو کنه..

 م کردم..آروم آروم شروع به کوتاه کردن موها
 موهام روی زمین میوفتاد..

 بعدازکوتاه کردن موهام به سمت کمدلباسای امیررفتم..
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 درکمد رو بازکردم ویکی ازپیرهناشو در اوردم..
 پیرهنشو به صورتم نزدیک کردم وعمیق بو کشیدم..

 به سمت تخت قدم برداشتم..
 به پهلو روی تخت درازکشیدم..
 پیرهن امیر رو درآغوش گرفتم..

 چشام رو بستم..
 اشکام روی پیرهنش میچکیدن..

 وودو:
 قرارمون نبود_محمد بختیاری

 دیگه چی مونده واسم..
 دیگه چی دارم ببازم..

 بدون تو باسایه خودم..
 دارم خاطره میسازم..
 قرارنبودازم جداشی..

 به حال وروزم بی اعتناشی..
 قرارنبود عزیزم یه رفیق نیمه راه شی..

 قرارمون نبود..
 دیراومدی وزود..
 ازپیش من بری..

 تقصیرتونبود..
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 ازم گرفتنت..
 چه سرنوشتی بود..

 کی واسه عشقمون چه خوابی دیده بود..
 رفتی بدون من..
 توقلب آسمون..

 یه زندگی شده فاصله بینمون..
 چی فکرمیکردیمو..
 چی شدحسابمون..
 قسمتمون چی شد..

 یه راه ناتموم..
 هرشب تنهایی..

 نجایی..حس میکنم ای
 خیال توشد واسم یه الالیی..
 شبهابه یادتو تاآسمون میرم..

 به جای تو به عکس شب بخیرمیگم..
 قرارمون نبود..

 دیراومدی وزود..

 ازپیش من بری..
 تقصیرتونبود..
 قرارمون نبود..

 و:
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 بانوری که ازپنجره به صورتم خورد،چشام روآهسته بازکردم وسرجام نشستم..
 چشم چرخوندم..

 نگاهم به پیراهن امیرکه توی دستام بود،خورد..
 بغض گلوم روفشرد..

 هام نشست..اشک روی گونه
 اولین صبحی بودکه امیر رونداشتم..

 سربلندکردم ونگاهم روبه سقف دوختم..
 دستی به گلوم کشیدم..

 برای لحظه ای حالم بهم خورد..
 به سرعت ازتخت پایین اومدم وازاتاق خارج شدم..

 مامان،مهسا وارشیا توی سالن بودن..
به ستترعت خودم روبه دستتتشتتویی رستتوندم ودر رو ازداخل قفل کردم وباال 

 اوردم..
حالم بهم  یدونم چرا مانم ندروزهیچی نخورده بودم ا که توی این چ بااین

 میخورد..
 صورتم روبا آب سردشستم ونگاهی به خودم توی آینه انداختم..

 .چیزی مثل برق ازذهنم گذشت.
 نکنه؟! 

 یادم افتادیه بی بی چک اونجا دارم..
 خیلی سریع بی بی چک روازبستش دراوردم وتست کردم..
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 به دیوارتکیه دادم ومنتظرموندم..
 تموم تنم میلرزید..

 سردم شده بود..
 نگاه منتظرم رو به بی بی چک دوختم..

 نه خدایا..نه..
 مثبت؟!!

 بی بی چک روبه سمت آینه پرتاب کردم..
 م باصدای بلندی شکست..بغض

 ازدیوار سر خوردم وروی زمین نشستم..
 زانوهام روب*غ*ل کردم..

 باصدای بلندی میون هق هقم فریادزدم:چرا اینکارو بامن میکنی؟
 ازم امیر روگرفتی تا اینو بهم بدی؟

 پسندم..من عدالتت رو نمی
 تقه هایی به در خورد..

 باصدای بلندی شروع به گریه کردم..
 مامان:رویا دخترم چی شده؟

 مهسا:رویا در روبازکن
 ارشیا:در روبازکن نگرانتیم

بالحن بدی فریادزدم:چرا دستتت ازستترم برنمیدارین؟چرا تنهام نمیذارین تابه 
 درد خودم بمیرم

 دستگیره در پایین کشیده شد..
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 ارشیا با صدای بلندی گفت:در رو بازکن رویا وگرنه میشکونمش
 آلودی گفت:دختر نگرانتیم در روبازکنمامان باصدای بغض 

 دستی به شکمم کشیدم..
 زیرلب نالیدم:من این بچه روبدون امیرنمیخوام

 و:
 صدای در زدناشون روی اعصابم بود..

 مشت محکمی به زمین زدم وبلندشدم..
 سرم گیج رفت وجلوی دیدم تارشد..

 یه دستم رو روی دیوارودیگری رو روی سرم گذاشتم..
 میخوام بشکونمش ارشیا:رویا

 دستم روبه سمت کلیدبردم ودر روبازکردم..

 مامان ومهسا باچشای خیس نگام میکردن..
 خواستن نزدیکم شن که با دست بهشون اشاره کردم نزدیکم نشن..

 به ارشیا تنه زدم وازکنارش رد شدم..
 نرسیده به اتاق چشام سیاهی رفتن..

 گذاشتم..سرجام ایستادم ودستم رو روی پیشونیم 
 یکی،دولحظه بعد قدم هام روسست به سمت اتاق برداشتم که..

****************** 
 چشام رو آهسته بازکردم..

 نگاهم روچرخوندم..
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شای خیس ولبخندتلخی که  سه باچ سا که هر بادیدن مامان،خاله مهتاب ومه
 روی ل*ب*شون بود،بهم خیره شده بودن،مالفه رو روی صورتم کشیدم..

 مهتاب باصدای بغض آلودی گفت:چرا باخودت اینجوری میکنیخاله 
 زیرمالفه بی صدا اشک میریختم..  

 مامان:دکترگفت بارداری..رویا این بچه یه هدیه ازطرف خداست
 

 عصبی گفتم:من بچه ای که درنبود امیرمیخوادبه دنیا بیاد رو نمیخوام
 مهسا:چرا داری ناشکری میکنی رویا؟!

سخته..برای خاله مهتاب:رویا.  ست برای ماهم  سخت نی .نبودامیرفقط برای تو
 سال براش مادری کردم سخته ۳2منی که 

نالیدم:آره سخته..واسه شما سخت تره،اما منی که بایدتنها وبی پدراین بچه رو 
 بزرگ کنم چی؟

 خاله مهتاب:رویا خدا این بچه رو بهت داده تا فراق امیربرات آسونترشه
 بذارین_ خواهش میکنم تنهام 

 خاله مهتاب:باشه،مامیریم اما بهتره عاقالنه تصمیم بگیری
 صدای قدم هاشون رو شنیدم که ازم دورمیشدن..

 مالفه رو از روی صورتم برداشتم..
 رفته بودن..

 دستی به شکمم کشیدم..
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زیرلب باصدایی که ازبغض میلرزید گفتم:آخه من چطوری میتونم تو رو بدون 
ه واسته بچه قبلی کلی ذوق کرد..چیکارکنم..حاال باید امیربزرگ کنم..امیری ک

 چیکارکنم؟
 و:

 مامان:پاشو دخترم بریم خونه
 بابغض گفتم:من خونه نمیرم

 همه باتعجب نگام کردن..
 خاله مهتاب:پس کجا میخوای بری؟!

 _ میخوام برم شمال
 خاله مهتاب:شمال؟!!

 مامان: میخوای بری اونجا چیکار؟
شا ببره،اگه نه _ هیچکس ازم هیچی نپر سه،اگه کازشماها میتونه منو ببره خواه

 که خودم میرم
 : من میبرمت

 سرم روبه سمت صدابرگردوندم..
 ارشیا توی درگاه ایستاده بود..

 ارشیا:میبرمت شمال هروقت که بخوای
 ازتخت پایین اومدم..

 _ خیله خب،پس بریم
 ارشیا ساکت شد..خاله مهتاب لب بازکردتاچیزی بگه اما بااشاره دست 
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 ارشیا:نگران نباشید به محض تموم شدن کار رویا برمیگردیم
 نگاه خیسم روبهش دوختم..

 بعدازچندلحظه سرم روپایین انداختم وجلوترارشیا قدم برداشتم..
*************** 

تموم چندساعتی که توی مسیربودیم سرم پایین بودوباچشای خیس به شکمم 
 خیره شده بودم..

 ش کشیدم ونفسم رو آه مانندبیرون دادم..دستی به
 ارشیا:رویا

 سرچرخوندم ونگاش کردم..
 ل*ب*ا*ش برای گفتن حرفی بازوبسته میشدن..

 ارشیا:هیچی..چیزخاصی نبود
 نگاهم روازش گرفتم وبه جاده چشم دوختم..

 ارشیا:ازکدوم طرف بایدبرم؟
 باصدای گرفته ای گفتم:ازسمت چپ بری میرسیم

 دادوبه راه ادامه داد..سری تکون 
 بالخره رسیدیم..

 _ همینجا بایست
 ماشین رو نگه داشت..

 نگاهی به اطراف انداخت..
 ارشیا:اینجا کجاست؟!

 سرچرخوندم وبه کلبه خیره شدم..
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 زیرلب گفتم:کلبه عشق من وامیر
 ازماشین پیاده شدم وبه سمت کلبه قدم برداشتم..

 جلوی در کلبه ایستادم..
 بستم ول*ب*م رو به دندون گرفتم..چشام رو 

 اشکام روی گونه هام چکیدن..
 و:

 )امیر:چشاتوببند
 باچشای گردشده گفتم:جان من میخوای سکتم بدی؟

 خندیدوچیزی نگفت..
 چشام روبستم..

 صدای بازشدن در کلبه به گوشم رسید..
 دست قفل شدش رو توی دستم فشاردادم..

 امیر:بروداخلب
 دشدم..چشماموبازکردم و وار

 دیگه امیرنیست که دستم روبگیره وراهنماییم کنه تاواردکلبه شم..
 نگاهی به کلبه انداختم..

 دیگه برام صفای دفعه پیش رونداشت..
 به سمت عکس دونفره من وامیرکه روی دیواربود،قدم برداشتم..

 دستم رو روی تصویرامیرکشیدم..
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تاآخرین نفستتم  هت بابغض گفتم:توقول دادی..قول دادی  پیشتتم بمونی..ب
 اعتمادکردم

 دستی به شکمم کشیدم..
 _ ببین

بدون  بامن کردی..من  کار رو  نه..چرااین ما تو فاکردم ا به قولم و یادزدم:من  فر
 توچجوری این بچه روبزرگ کنم

 بلندترفریادزدم:من این بچه روبدون تو نمیخوام..نمیخوامش
 روی زمین زانوزدم..

 یدم:خدایامن این بچه رونمیخوامفریادمیزدم وبامشت به شکمم میکوب
 درکلبه بازشد..

 نگاهم روبه سمت کلبه چرخوندم..
 ارشیا به سمتم اومد..

 کنارم روی زمین زانوزد..
 دستام روگرفت ومنو به آغوش کشیدوبه خودش فشرد..

 بامشت به سینش میکوبیدم..
آخرش باهام میون هق هقم فریادمیزدم:بهم قول داده بود..بهم قول مردونه دادتا 

 بمونه
 برای لحظه ای دستم رو روی سینه ارشیا نگه داشتم..

 نگاه خیسم روبه صورتش دوختم..
 چشاش روبسته بودول*ب*ا*ش روبهم فشارمیداد..

 دستم رو روی قل*ب*ش کشیدم..
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 ضربان قل*ب*ش روحس میکردم..
 ضربان قلب امیرمن بود..

قلب مال من بود..ازت باصتتدایی که ازبغض میلرزیدگفتم:کاش میشتتد این 
 خواهش میکنم ارشیا..ازت خواهش میکنم مواظب قلب امیرباش

 چشاش روبهم فشرد..
 ازگوشه چشماش قطرات اشک روی گونه هاش نشستن..

 چشاش روبازکرد..
 نگاه خیس هردومون بهم گره خورد..

 بابغض گفت:مواظبش هستم..مواظب قلب برادرم هستم
 چونم ازشدت هق هق میلرزید..

 رم روپایین انداختم وبیشترتوی سینش فروبردم..س
 گوشم رو روی قل*ب*ش گذاشتم تاصدای ضربان قلب عشقم روبشنوم..

 صدایی که هرشب برام حکم الالیی داشت.. 
 صدایی که باهاش آروم میگرفتم..

 و:
 نیمه های راه بودیم..

 سرچرخوندم ونگاهی به ارشیا انداختم..
 _ ارشیا

 نگاهی بهم انداخت..
 سرم روپایین انداختم..



 293 ریدل شکسته تقد

_ بابت اینکه به ستتینت مشتتت زدم معذرت میخوام اون لحظه اصتتال حواستتم 
 نبودکه تو تازه عمل کردی

 نگاهم رو به نیمرخش دوختم..
 لبخندمحوی زد..

 ارشیا:فراموشش کن
 _ یه چیز دیگه..من توی این مدت از..ازسپهرغافل شده بودم

 به جاده خیره شدونفسش روبیرون داد..
 ارشیا:متواریه..پلیس گفته به محض دستگیریش خبرمون میکنه

دستتتم رومشتتت کردم اونقدرفشتتاردادم که ناخنای انگشتتتام توی کف دستتتم 
 فرورفتن..

 زیرلب زمزمه کردم:عوضی،آشغال
 سرچرخوندم وازپنجره به بیرون خیره شدم..

 بعد ازچند مین حالم بهم خورد..
 دیگم به ارشیا اشاره کردم،نگه داره.. یه دستم روجلوی دهنم گذاشتم وبادست

 ارشیانگاهی بهم انداخت وماشین رونگه داشت..
 سریع ازماشین پیاده شدم ویه گوشه رفتم وباال اوردم..

 ارشیا به کنارم اومد..
 ارشیا:رویا خوبی؟

 دستی به صورتم کشیدم وسرم روبه عالمت آره تکون دادم..
 ازکنارم بلندشدوبه سمت ماشین رفت..

 عدازچندلحظه کنارم زانوزدویه بطری آب به سمتم گرفت..ب
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 ارشیا:بیا..بگیرش
 دستم روباال اوردم وبه عالمت نه تکون دادم..

 بازم باال اوردم..
 به نفس نفس افتاده بودم..

زیرشتتکمم دردگرفته بود،ازدرد گوشتته ل*ب*م روبه دندون گرفتم ودستتتی به 
 شکمم کشیدم..

 کالفه ارشیا انداختم..سرچرخوندم ونگاهی به صورت 
 بطری آب روازدستش گرفتم وبازکردم..

 توی دستم آب ریختم وصورتم روشستم..
 ارشیادستش روزیرچونم گذاشت وسرم روبه طرفش چرخوند..

 زمزمه وارگفت:مطمئنی خوبی؟
 نگاهم روبه نگاهش دوختم..

 _ خوبم
 و:

 از زمین بلندشدم وبه سمت ماشین رفتم..
 عقب استراحت کنیارشیا:بهتره بری 

 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم ودرعقب روبازکردم سوارشدم..
 پاهام رو درازکردم وسرم روبه شیشه تکیه دادم..

 ارشیا کتش رو روم انداخت..
 نگاهی بهش انداختم..
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 _ ممنون
 سری تکون دادوحرکت کرد..

 باحرکت ماشین دستم رو روی شکمم کشیدم ونگاهم روبهش دوختم..
 م غرق اشک شدن..چشا

 زیرلب آهسته گفتم:یادگارامیر..رهاکوچولوی بابایی
 لبخندتلخی زدم..

 اشکام روی گونه هام چکیدن..
 چشام روبستم وبی صدا اشک ریختم..

*************** 
 :رویا..رویا

 باشنیدن صدای ارشیا چشام روبازکردم..
 هواتاریک شده بود..

 ارشیا:رسیدیم
 به اطرافم انداختم.. تک سرفه ای کردم ونگاهی

 شاکی گفتم:چرامنو اوردی اینجا..من میخوام برم خونم
ارشتتیا: رویا ازت خواهش میکنم،اینجا همه مراقبتیم اماخونت کنیستتت،لطفا 

 پیاده شو
 نگاه عاقل اندرسفیهی بهش انداختم وسرم رو به عالمت باشه تکون دادم..

 ازماشین پیاده وبه سمت درخونه رفتم..
 ..در بازبود

 برگشتم ونگاهی به ارشیا انداختم..
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 _ بابت لطفت ممنون
 و:

 لبخندی زدوچشماش روبازوبسته کرد..
 واردخونه شدم..

مسافت حیاط روطی کردم وباقدم های سستی به طرف ساختمون داخلی قدم 
 برداشتم..

 واردسالن شدم..
 مامان وبابا بادیدنم ازجاشون بلندشدن وایستادن..

 سالم کردم..باصدای گرفته ای 
 مامان به سمتم اومدوب*غ*لم کرد..

 مامان:سالم الهی فدات شم
 بابا:سالم دخترم

 لبخندمحوی زدم..
 _ با اجازه میرم اتاقم

 به سمت اتاقم قدم برداشتم..
 وارداتاقم شدم..

 روی تخت درازکشیدم..
 نفسم روآه مانندبیرون دادم..

 ارزشم روتوش میزارم..بلندشدم وبه سمت جعبه ای رفتم که چیزای با 
 درجعبه رو بازکردم.. 
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 نگاهم به دوتا هواپیمایی خوردکه اونشب باهم درست کردیم..
 هواپیماها رو دراوردم وبانگاهم براندازشون کردم..

 ) امیر:چطوره؟
 نگاهی به هواپیماش انداختم..

 مثل بچه های ننرگفتم:خوبه،اما مال منو ببین
 امیر:توهنوزیادنگرفتی؟

 چیکارکنم که بلدنیستم هرکاریم میکنم یه طوری درمیاد_ من 
 ثانیه بهم داد.. 30کاغذروازدستم گرفت ودرکمتراز

 امیر:بیا،اینم ازهواپیمات
 لبخندی زدم..

 _ نداشتمت چه میکردمب
 اشکام روی هواپیماها چکیدن..

 روی زمین زانوزدم..
 نهاییمتوخیلی تباصدای گرفته ای گفتم:خیلی زودرفتی..من واین بچه بدون 

 دستی به شکمم کشیدم..
 _ بابای بی معرفت بهت قول میدم براش هم مادری کنم هم پدری

 یک شب آمدزیرورویم کردورفت..
 بغض تلخی درگلویم کردورفت..

 بی نیازازمستی،می شادبود..
 چشمهایش مسته مادرزادبود..

 یک شبه ازعمرسیرم کردورفت..
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 من جوان بودم،پیرم کردورفت..
 و:

 لبخندی زدوچشماش روبازوبسته کرد..
 واردخونه شدم..

مسافت حیاط روطی کردم وباقدم های سستی به طرف ساختمون داخلی قدم 
 برداشتم..

 واردسالن شدم..
 مامان وبابا بادیدنم ازجاشون بلندشدن وایستادن..

 باصدای گرفته ای سالم کردم..
 مامان به سمتم اومدوب*غ*لم کرد..

 هی فدات شممامان:سالم ال
 بابا:سالم دخترم

 لبخندمحوی زدم..
 _ با اجازه میرم اتاقم

 به سمت اتاقم قدم برداشتم..
 وارداتاقم شدم..

 روی تخت درازکشیدم..
 نفسم روآه مانندبیرون دادم..

 بلندشدم وبه سمت جعبه ای رفتم که چیزای با ارزشم روتوش میزارم..
 درجعبه رو بازکردم.. 
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 هواپیمایی خوردکه اونشب باهم درست کردیم..نگاهم به دوتا 
 هواپیماها رو دراوردم وبانگاهم براندازشون کردم..

 ) امیر:چطوره؟
 نگاهی به هواپیماش انداختم..

 مثل بچه های ننرگفتم:خوبه،اما مال منو ببین
 امیر:توهنوزیادنگرفتی؟

 _ من چیکارکنم که بلدنیستم هرکاریم میکنم یه طوری درمیاد
 ثانیه بهم داد.. 30کاغذروازدستم گرفت ودرکمتراز

 امیر:بیا،اینم ازهواپیمات
 لبخندی زدم..

 _ نداشتمت چه میکردمب
 اشکام روی هواپیماها چکیدن..

 روی زمین زانوزدم..
 باصدای گرفته ای گفتم:خیلی زودرفتی..من واین بچه بدون توخیلی تنهاییم

 دستی به شکمم کشیدم..
 بهت قول میدم براش هم مادری کنم هم پدری _ بابای بی معرفت

 یک شب آمدزیرورویم کردورفت..
 بغض تلخی درگلویم کردورفت..

 بی نیازازمستی،می شادبود..
 چشمهایش مسته مادرزادبود..

 یک شبه ازعمرسیرم کردورفت..
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 من جوان بودم،پیرم کردورفت..
 و:

 ت..دیگه ازبس باال اورده بودم،گلوم میسوخت وسرم گیج میرف
 صورتم روبا آب سردشستم وازدستشویی بیرون اومدم..

 وارداتاقم شدم..
 مهساتوی اتاق بود..

 _ سالم
 برگشت ونگام کرد..
 مهسا:سالم،خوبی؟

 سرم روبه عالمت نه تکون دادم..
_ ازدیروزتاحاال مدام باال میارم وفشتتارم باال، پایین میشتته..بدبختی نمیدونم 

 میکنهچرا زیرشکمم اینقدر درد 
 مهسا نگاه عاقل اندرسفیهی بهم انداخت..

 روی تخت نشستم..
 _ چیه؟چرا اینجوری نگام میکنی؟!

 
 انگارتردید داشت حرفش رو بزنه..

 _ مهسا..حرفت رو بزن
 بریده بریده گفت: رویا..عالئمی که.. که تو داری..به..به یه چیز خیلی شبیه

 نگاهم رو به ل*ب*ا*ش دوختم..
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 تو؟! _ چی داری میگی
مهسا:ببین من شک دارم، احتمال داره اون چیزی که فکرمیکنم نباشه،اما برای  

 اطمینان باید بری دکتر 
 کالفه گفتم:مهسا درست بگو بفهمم

 مهسا:عالئمی که تو داری به..به بارداری نابجا شباهت داره
 _ چی؟؟!

 مهسا:بارداری خارج ازرحم که خطرناکه وباید..
 ین انداخت..سکوت کرد وسرش روپای

 ازجام بلندشدم وایستادم..
 باصدای بلندی عصبی گفتم:چراحرف نمیزنی؟باید چی؟

 نگاهش رو به صورتم دوخت..
 مهسا:بایدبچه روسقط کنی،وگرنه جون توبه خطرمیوفته

 مات نگاش کردم..
 تعادلم روازدست دادم وروی زمین افتادم..

 غباراشک توی چشام نشست..
 تکرار میکردم:نه..نه..نهزیرلب مدام زمزمه 

 مهساکنارم نشست..
 اشکام روی گونه هام چکیدن..

 نالیدم:آخه این چه تقدیریه که من دارم
 و :

 مهسا سرم رو روی سینش گذاشت..
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 مهسا:رویا شاید دکترحرف منو تاییدنکرد
بتتاصتتتتدایتتی کتته ازبتتغتتض متتیتتلتترزیتتدگتتفتتتتتم: واگتته حتترفتتای تتتورو 

میر رو ستتقط کنم تاجونم رونجات تاییدکردچی؟اونوقت..اونوقت بایدبچه ا
 بدم..نه..نه من اینکارو نمیکنم..من بچه امیر رو سقط نمیکنم

 : اینجا چه خبره؟
 نگاهم روبه سمت صداچرخوندم..

 خاله مهتاب ومامان توی درگاه ایستاده بودن..
 اززمین بلندشدم وایستادم..

 خاله روبروم ایستاد..
 چه امیر روسقط کنی چیه؟خاله مهتاب:منظورت ازاینکه نمیخوای ب

 دستم روجلوی دهنم گذاشتم تاصدای هق هقم بلندنشه..
 سرم روپایین انداختم..

 خاله مهتاب:رویا چراحرف نمیزنی؟
 سکوت کرده بودم..

 خاله به سمت مهسارفت..
 خاله مهتاب:مهسا تو بگوچی شده؟

 سرم روبلندکردم ونگاهم روبه مهسادوختم..
 یزی نگه..بانگاهم التماسش میکردم چ

 سرم روبه عالمت نه تکون دادم..
 بدون صداباحرکت ل*ب*ا*م گفتم:نه.. خواهش میکنم
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 مهسا نگاهش روازم گرفت وبه زمین دوخت..
 مهسا:متاسفم رویا..بایدبگم

 مامان:چرازودترحرف نمیزنید؟بگید،بدونیم چی شده؟
رون بی نخواستم دوباره حرفای مهسا روبشنوم به خاطر همین به سرعت ازاتاق

 اومدم وبه سمت سالن رفتم..
 روی مبل نشستم وشروع به گریه کردم..

زیرلب نالیدم:چهارباره داری دلم رو میشتتکونی..یه بارارشتتیا..یه باربچم..یه 
گه از  گه نمیکشتتم.. دی ندارم،دی مل  گه تح باره بچم..دی حاالهم دو بارامیر..

 زندگیم خسته شدم
 به هق هق افتادم..

 و:
 کردم کباالی سرم ایستاده.. بعدازچند مین حس

 سرم روازبین حصاردستام آزادکردم..
 نگاه خیسم روبه صورت خاله مهتاب دوختم..

خاله مهتاب خیلی جدی گفت:باهم میریم دکتر،اگه گفت مشتتکلی نیستتت 
سقط،  سا روتایید کرد وگفت  بچت رونگه میداری اگه هم..اگه هم حرفای مه

 یکنیبدون هیچ حرف اضافه ای بچه روسقط م
 مثل فنرازجام پریدم..

 باپشت دست صورتم رواز اشکام پاک کردم..
 _ سقط کنم..اونم بدون هیچ حرف اضافه ای

 خاله مهتاب:آره سقط میکنی، برای نجات جونت مجبوری
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فریادزدم:ولی من نمیخوام جونم رونجات بدم..حاضرم من واین بچه هردومون 
 .میفهمینباهم بمیریم اما یادگارامیر رو سقط نکنم.

 خاله مهتاب:رویا حرف گوش کن
_ نمیخوام..نمیخوام بچه امیر روستتقط کنم..تنها چیزی که ازامیر برام مونده 
همین بچه استتت پس نمیخوام ازدستتتش بدم.. حاال هم ازاینحا میرم تا دیگه 

 کنباشه که بهم بگه بچم روسقط کنم
 خاله عصبی گفت:رویا

 بدون توجه برگشتم..
 رفتم..ازپله ها باال 

 مهساروی پله ها ایستاده بود،نگاه خریدارانه ای بهش انداختم وبا  
 تنه ای که بهش زدم ازکنارش گذشتم وبه سمت اتاقم رفتم..

 وارداتاق شدم وخیلی سریع لباسام روپوشیدم وازاتاق بیرون اومدم..
 به سمت درسالن رفتم..

 مامان:رویا دخترم کجا میخوای بری؟
 وازهم جداکردم..به زحمت ل*ب*ا*م ر

 میترسیدم حرف بزنم وبغضم بشکنه..
 _ خواهش میکنم دست ازسرم بردارین

 مهسا:رویا کافیه بریم دکتر،شایدحرفای من اشتباه باشن
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سقط کنم؟ها  شتباه نبودن چی؟ بچه امیر رو صبی گفتم:اگه ا صدای بلندی ع با
یه هد چه  فت این ب که میگ چه امیر..نوت روستتقط کنم..کی بود  له..ب  خا

 است،کی بودمیگفت ناشکری نکنم..آره..حتما این تقاص ناشکریمه..
 بدون اینکه اجازه بدم ک حرفی بزنه ازسالن بیرون اومدم..

 و :
 مسافت حیاط روباقدم های بلندوسریع طی کردم..
 به محض بیرون اومدنم ازدرخونه،بغضم شکست..

 همونطورکه اشک میریختم قدم هام روآهسته برمیداشتم..
 گیج میرفت وسنگین شده بود..سرم 

صدای هق  ست دیگم جلوی دهنم بودتا ستم روبه دیوارتکیه داده بودم ود یه د
 هقم روخفه کنم..

 باهرقدمی که برمیداشتم جلوی دیدم تارمیشد..
 سرجام ایستادم..

 کم کم چشام سیاهی رفت..
 توان اینکه روی پام بایستم روازدست دادم و..

**************** 
 ستت روبدهامیر:د

 نگاه موشکافانه ای بهش انداختم..
 _ چرا؟!

 امیر:بده،میفهمی
 دستم روبه سمتش درازکردم..
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 _ بفرما
 انگشترنقره ای کف دستم گذاشت..

 نگاهی به انگشترانداختم..
 _ چقدرخوشکله..مال خودم؟

 لبخندی زد..
 امیر:معلومه مال خودته ولی به یه شرط

 _ چه شرطی؟!
 اب گرفت وپیشونیم روب*و*سید..بادستاش صورتم روق

 چه حس شیرینی بود وقتی هرم نفساش روی پوست صورتم نشست..
 نگاهم روبه نگاه عسلیش دوختم..

 امیر:شرطش اینه که ازش مثل چشمات مراقبت کنی
 خندیدم..

 _ همین..بهت قول میدم ازش مثل چشمام مراقبت کنم
 لبخندی زدومنو به آغوش کشید..

 و :
 بازکردم..چشام روآروم 

 سرجام نشستم..
 لبخندی زدم..

 لبخندی تلخ تراز زهربرعکس خوابی که دیدم ازعسل هم شیرین تربود..
 نفسم روآه مانندبیرون دادم..
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 بغض به گلوم چنگ انداخت..
 دستی به شکمم کشیدم..

شام که هیچ مثل جونم  شه امیر..بهت قول میدم مثل چ زیرلب زمزمه کردم: با
 ازش مراقبت کنم

 بهوش اومدی؟ :
 سرم روبه سمت صداچرخوندم..

 تازه متوجه شدم که برام چه اتفاقی افتاد وخونه ارشیام..
 ارشیا بهم نزدیک شد..

بده چرا ازخونه میای بیرون؟میدونی اگه  شتتتاکی گفت:وقتی میدونی حالت 
نگرفته بودمت میخوردی زمین،اونوقت هم تو وهم بچه توی شتتکمت آستتیب 

 میدیدین؟
شتن مجبورم میکردن بچم کالفه گفت ستی بمونم توخونه ای که دا م:پس میخوا

 روسقط کنم؟
 جلوی پام زانوزد..

فت،خیلی هم نگرانتن بهشتتون گفتم  مه چیز روبهم گ مان ه ما یا: ارشتت
 اینجایی..ببین رویا نظرت چیه من وتو باهم بریم دکتر..

 سریع حرفش روقطع کردم..
 عصبی گفتم:من دکتربرو نیستم

ست  ارشیا:اجازه شکلی نی سالمه وم بده حرفم روتموم کنم..اگه دکترگفت بچه 
که به همه میگیم،اگه هم حرفای دوستتتت رو تایید کردوگفت بچه بایدستتقط 
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سقطش کنی..منم به هیچ  صمیم باخودته اینکه بخوای نگهش داری یا  شه ت ب
 کس هیچی نمیگم..باشه..فقط بریم مطمئن بشیم تا تکلیف مشخه بشه

 اهش دوختم..نگاهم روبه نگ
 _ قول میدی به کچیزی نگی؟

 ارشیا:قول میدم
 مثل بچگیامون انگشت کوچیکش روباال اورد..

 باصدایی که ازبغض میلرزیدگفتم: مثل داداشت زیرقولت نزنی
 لبخندمحوی زد..

 ارشیا:مثل داداشم زیرقولم نمیزنم،مطمئن باش
شت کوچیکه  شت کوچیکم رو توی انگ ستم روباال اوردم وانگ ستش قفد ل د

 کردم..
 _ میتونم ازت یه چیزبخوام

 ارشیا:حتما
 _ بعدازاینکه کارمون تموم شد منو میبری سرخاک امیر

 لبخندزدی..
 ارشیا: چشم..میبرمت

 و :
 بالخره بعدازکلی آزمایش ومعاینه وسونوگرافی نوبت به جواب نهایی رسید..

 نگاه منتظرم رو به لبای دکترفروزش دوختم..
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به نگاهم دکتر فروزش ن گاهش رو ازبرگه های آزمایش وستتونوگرافی گرفت و
 دوخت..

 دستام به خاطرترس شنیدن خبری که ازش واهمه داشتم میلرزیدن..
 دکترفروزش:خوشبختانه بچه سالمه وهیچ مشکلی برای ادامه بارداری نیست

 نفس حبس شدم روصدادار بیرون دادم..
 لبخندپهنی روی ل*ب*م نشست..

 _ راست میگین؟
دکترفروزش:معموال بیماری هایی وجوددارن که عالئمشون شبیه یانزدیک بهم 
هستن..اصال دلیل نمیشه وجوداون عالئم حکایت ازیه بیماری باشه..وضعیت 
ست البته االن ممکنه یه  شدیه که داری ه ضطراب  تو به خاطرشرایط روحی وا

شه شخیه بارداری نابجا با شه وت شته با ن دخترم ..ببیخانم دیگه عالئم تورودا
ما ازاستتترس پرهیزکن وگرنه  یاری حت یا ب به دن چه ستتتالمی رو  اگه میخوای ب
سا بچه بیش فعال یا با یه بیماری  سالم به دنیا بیاد،چه ب ضمین نمیکنم بچت  ت

 دیگه بدنیا بیاد
 اشکای روی گونم رو باپشت دست پاک کردم..

 _ حتما سعی میکنم ازاسترس دورشم
 لبخندی زد..
 :امیدوارم هردوتون سالمت باشیندکترفروزش

 _ ممنون
 ازجام بلندشدم..

 _ واقعا ازتون ممنونم،نمیدونید
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 چقدرمیترسیدم بچه امیر رواز دست بدم
 دکترفروزش:اگه همه چیز رو رعایت کنی بچت رو سالم به دنیا میاری

 _ چشم..خدافظ
 دکترفروزش:خدانگه دار

 ازمطب بیرون اومدم..
 ارشیا مقابلم ایستاد..

 و :
 ارشیا:چی شدرویا..دکترچی گفت؟

 بغضم صدادارشکست..
 اشکایی که ناشی از خوشحالیم بودن روی گونه هام نشستن..

 به آغوش ارشیا پناه بردم..
 چقدردلم برای آغوش امیر تنگ شده بود..

 دلم برای گرمی آغوشش،برای صدای آرومش تنگ شده بود..
 چقدرنیازبه یه تکیه گاه داشتم..

 ش رو پشت کمرم کشید ومنوبه خودش فشرد..ارشیادست
 زمزمه وارکنارگوشم گفت:رویا ازت خواهش میکنم بگو دکترچی گفت؟

 سرم روازروی سینش برداشتم..
 بادستاش صورتم روقاب گرفت..

 نگاه منتظرش روبه ل*ب*ا*م دوخت..
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 _ مشکلی نیست،میتونم بچه رونگه دارم
 لبخندی زدونفسش روبیرون داد..

 داروشکرارشیا:خ
 اشکای روی گونه هام روبا دستش پاک کرد..
 ارشیا:مطمئنا همه ازاین خبرخوشحال میشن

 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..
 ارشیا:بریم سرخاک امیر

 باصدای بغض آلودی گفتم:بریم
 و :

 ارشیا اززمین بلندشد..
 ارشیا:من میرم تو ماشین،راحت باش

 نگاه خیسم روبه چشاش دوختم..
 ممنون_ 

 لبخندی زدوسرش روتکون داد..
 بارفتن ارشیا،خم شدم وب*و*سه ای به سنگ قبر زدم..

نگ قبرش  جای صتتورت امیرستت به  یه روزبخوام  قت فکرنمیکردم  هیچ و
 روبب*و*سم..

باصتتدایی که ازبغض میلرزیدگفتم:چقدر دلم برات تنگ شتتده..اونقدری که 
بذارم وازدلتنگ نت  تا آخر عمرم ستتتر روشتتتو گه  بازم حتی ا بگم  یام 

کمه..امیر..دکترگفت بچه ستتتالمه..یعنی میتونم مادربچه تو بشتتم..میدونی 
چیه؟فهمیدم اونقدراهم بی معرفت نیستی که تنهای تنهام بذاری ولی..ولی ای 
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چه..نمیخوام این  یازدارم هم این ب به وجودت ن کاش نمیرفتی چون هم خودم 
م امیر..خیلی.. اونقدری بچه بی پدر،بزرگ شه..کاش بودی..خیلی دوست دار

 که از به زبون اوردنش عاجزم..
 ارشیا کنارم ایستاد..

 ارشیا:رویا
 اشکام روپاک کردم..

 سرم روبلندکردم ونگاهم روبه صورتش دوختم..
 ارشیا:سپهر رو دستگیرکردن

گاه باشنیدن این خبر لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..  ناخودآ
 ازجام بلندشدم وایستادم..

 فتم:واقعا دستگیرش کردن؟ زمزمه وارگ 
 ارشیا:آره..بایدبریم

 سرچرخوندم ونگاهی به قبرامیر انداختم..
 لبخندتلخی زدم..

 _ سپهربایدتقاص مرگ امیر روپس بده
 و :

 سرم روبین دستام گرفته بودم وباپام روی زمین ضرب گرفته بودم..
 ارشیا ایستاد.. 

 ارشیا انداختم..سرم روازبین حصاردستام آزادکردم ونگاهی به 
 اخماش توهم بودن وبه یه جا خیره شده بود..
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 ردنگاهش رودنبال کردم..
 نگاهم به سپهرخوردکه دستبندبه دست داشتن میوردنش..

 ازجام بلندشدم..
 تقریبابهم نزدیک شده بود..

 قدم هام روبه سمتش برداشتم..
 روبروش ایستادم..

 زدم..دستم روباال اوردم وسیلی محکمی به صورتش 
 به خاطر شدت ضربه صورتش به سمت مخالف چرخید..

 بانگاهی که ازش نفرت میبارید،براندازش کردم..
به اون  باصتتتدای بلندگفتم:خوشتتحالی ازاینکه زندگیم رواز این رو عصتتبی 

 روکردی؟ازاینکه به هدفت رسیدی؟
 دستام رومشت شده باال آوردم وبه سینش کوبیدم..

 یره شده بود..بدون هیچ حرف وحرکتی بهم خ
 فریادزدم:ازاینکه امیر رو کشتی وبچم روبی پدرکردی
 ارشیا وعمومهرداد به سمتم اومدن ودستام روگرفتن..

سروان ریاحی  سپهر روازکنارم دورکرد و وارد اتاق  سپهربود، سربازی که کنار
 مسئول پرونده کرد..

 به هق هق افتاده بودم..
 ارشیا صورتم روبادستاش قاب گرفت..

گه میخوای اینجوری کنی همین االن تورو کال یا..ا باش رو فت:آروم  فه گ
 ازاینجا میبرم
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 نگاه خیسم روبه نگاهش دوختم..
 باصدایی که ازبغض میلرزید گفتم:ولی اون قاتل امیر

 ارشیا:میدونم..فعال بایدمنتظرقانون بمونیم
 اخلارشیاروبه عمومهرداد ادامه داد:من ورویا همینجا میمونیم،شما برید د

 عمومهردادسرش روبه عالمت باشه تکون دادو وارد اتاق شد..
 روی صندلی نشستم وصورتم روبادستام پوشوندم وبی صدا اشک ریختم..

 و :
 _ چی شد دکتر؟بچه دختره یاپسر؟

 دکترفروزش لبخندی زدونگاهش روبه نگاه منتظرم دوخت..
 دکترفروزش:بچه دختره

 لبخندی پهنی روی ل*ب*م نشست..
 قعا دختره؟!_ وا

 دکترفروزش:آره،دختره.. میخوای صدای قل*ب*شو بشنوی
 _ چراکه نه؟!

به گلوم چنگ  بان قلب دختر من وامیربغض  یدن اولین صتتتدای ضتتر باشتتن
 انداخت..

 چشام روبستم..
 اشکام ازگوشه چشمم روی گونه هام چکیدن..

 خاطرات گذشته روتوی ذهنم مرورکردم..
 عروسکا رونگاه چه نازن) _ اینا چه خوشکلن..این 
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 سربلندکردم ونگاه موشکافانه ای  به امیر انداختم..
 _ اینا که همشون دخترونن

 دستاش روتوی جیباش فروکرد..
 امیر:خب معلومه که دخترونن پس میخواستی پسرونه باشن؟

 _ امیر
 امیر:چیه؟

 _ نکنه میخوای حتما بچمون دخترباشه؟!
 دخترهامیر:پ چی؟من حتم دارم بچمون 

 باتمسخرگفتم:بهت الهام شده؟
 امیر:اوهوم

 _ اونوقت ازطرف کی؟
 امیر: ازطرف دوتافرشته خبرچین

 خندیدم ودوباره مشغول نگاه کردن خریداشدم..
 تمام رنگای دخترونه روخریده بود..

 _ اونقدرقشنگن که دلم میخوادبپوشمشون
 کنارم نشست..

 امیر: خب بپوش
 باچشای گردشده نگاش کردم..

 _ بپوشم؟!
 ازپهلوبه آغوش کشیدم وسرش روبه سرم چشبوند..

 امیر:خیلی دوست دارم زودتربه دنیابیاد
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 مثل بچه های ننرلب ولوچم روآویزون کردم..
جه  به اون تو قت  یاد،اونو یاب به دن نت زودتر چه جو بایی..موخوای ب با _ آره 

 کنی..نمیگی این یکی بچت حسودیش میشه؟
 گذاشت وسرم روبلندکرد..خندیدودستش روزیرچونم 

 به چشام خیره شد..
باشتتیطنت گفت:تاهووت به دنیا بیادهفت ماه مونده تواین هفت ماه تاج ستری 

 ولی بعدش روقول نمیدم
 مشت آرومی به بازوش زدم..

 باحرص گفتم:خیلی..
 سکوت کردم..

 باهمون شیطنت ادامه داد:خیلی چی؟
 _ هیچیب

 چشام رو آهسته بازکردم..
 ش با لبخندتلخی بهم خیره شده بود..دکترفروز

 نگاه خیسم رو از صورتش گرفتم..
 جعبه دستمال رو جلوم گرفت..

 دکترفروزش:بیا..هم اشکات رو پاک کن هم شکمت رو تمیزکن
 _ چشم

 بعداز تمیزکردن شکمم وپاک کردن اشکام سرجام نشستم..
 دکترفروزش پشت میزش نشست..
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 دکترفروزش:خیلی دوسش داشتی؟
 ض گفتم:غیرقابل توصیفبابغ

 دکترفروزش:پس قدربچت رو بدون
 سرم روبه عالمت باشه تکون دادم..

 _ حتما
 ازمطب بیرون اومدم..

 ارشیا ازصندلی بلندشدوبه سمتم اومد..
 مقابلم ایستاد..

 ارشیا:دختر یا پسر؟
 لبخندپهنی زدم..

 _ چیزی که امیرخیلی دوست داشت
 ارشیا بالبخندگفت:دختر؟

 عالمت آره تکون دادم..سرم روبه 
 _ رها..صدای قل*ب*شم شنیدم،خیلی صداش دوست داشتنی بود

 ارشیا:رویا میشه..میشه دفعه بعد منم صدای قل*ب*ش روبشنوم
 لبخندی زدم..

 _ حتما
 و:

 ازسروصدای سرسام آور دادگاه عصبی شده بودم..
 ازنگاه های مستاصل وخیس خاله ریما هم به شدت کالفه بودم..

 همه یه گوشه نشستم تا مبادا خاله ریما وشوهرش به کنارم بیان..دوراز
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به بازوهام چنگ  ازصتتندلی بلندشتتتدم ودستتتام روزیرب*غ*لم قفل کردم و
 انداختم ومنتظر طول وعرض قسمتی ازسالن دادگاه روطی میکردم..

 نگاهم روفقط به زمین دوخته بودم تا نگاهم به نگاه خاله ریما نیوفته..
 ین صدای گریه خاله ریما باعث شد سربلندکنم..بعد ازچند م

 بالخره اوردنش..
 نگاه سردش رو ازدور روم ثابت کرده بود..

 بعداز چندین جلسه دادگاه،امروزحکم نهایی رو صادر میکردن..
 به سمت اتاق قاضی قدم برداشتم..

 آخرین نفر وارد دادگاه شدم..
 کنار عمو مهرداد نشستم..
ازنفرت وکینم روبه ستتپهردوختم طوری که گذشتتت نگاه خشتتمگین ومملو  

 زمان ازدستم در رفت ونفهمیدم کی جلسه دادگاه رسمی شد..
 به خودم اومدم..

قاضی روبه سپهرگفت:نمیخوای چیزی بگی؟تمام این مدت سکوت کردی که 
 چی بشه؟اقرارمیکنی امیر مشفق رو به عمد کشتی؟

 نگاهم روبه نیمرخ سپهر دوختم..
 مت آره تکون داد..سرش روبه عال

 ازاینکه بالخره اعتراف کرد،خوشحال شدم..
 قاضی:خواهشا به زبون بیار

 سپهر:بله..من..من امیر روبه عمدکشتم
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 برخالف خوشحالی چندلحظه پیشم بغض به گلوم چنگ انداخت..
 قاضی روبه عمو مهردادگفت:خب آقای مشفق،میبخشین یا قصاص میکنین؟

 عمومهردادسکوت کرد..
 خیسم روبه ل*ب*ا*ش دوختم.. نگاه

 هنوزسکوت کرده بود..
 زمزمه وارگفتم:عمو

 عمومهرداد سرش روپایین انداخت..
_ قبل هرتصمیمی به دوچیزخوب فکرکنید،یکی به ناحق کشته شدن امیرودوم 

 دختری که نوته و قراربی پدر به دنیا بیاد
 عموسرچرخوندونگاهی بهم انداخت..

 ه عصبی مشتش کرده بود..نگاهم به دست چپش افتاد ک
 نگاه خیسم روباال اوردم و به نگاه عمو مهرداد دوختم..

 قاضی:آقای مشفق
قای  فت:قصتتتاص آ قاضتتی کردوگ به  ندکردورو  عمومهردادستترش روبل

 قاضی..قصاص
 و:

 اشکام روی گونه هام چکیدن..
 صدای شیون خاله ریما فضای اتاق رو پرکرد..

 یکرد..خاله ریما میون گریه هاش التماس م
 بغض توی گلوم دیگه داشت خفم میکرد..

 طاقت موندن رونداشتم،بدون توجه به کبه سرعت ازاتاق بیرون اومدم..
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 به محض بیرون اومدنم ازاتاق بغضم باصدای بدی شکست..
 دستم روجلوی دهنم گرفتم تاصدای هق هقم روخفه کنم..

 وند..یه نفردستش رو روی شونم گذاشت ومن روبه سمت خودش برگرد
 نگاه خیس من وخاله ریما باهم تالقی پیداکردن..

 خاله ریما خم شد تا به پام بیوفته،شونه هاش روگرفتم وباال کشیدمش..
سپهر غلط زیادی کرد،خواهش میکنم  سانه ای گفت: خاله ریما به بالحن ملتم

 ببخشینش
 _ ببخشیمش؟!!خاله پسرت زندگیم رو نابود کرد،جلوی چشام امیر،  

رو باماشین زیرگرفت..انصافه که بچم بی پدربه دنیا بیاد وبی پدر،بزرگ شوهرم 
 شه؟

 خاله ریما:رویا تو رو به روح امیر..
 دستم روبه عالمت سکوت باال اوردم وحرفش روناتموم گذاشتم..

شش ندارم..اگرم  صاص وبخ سهمی توی ق سم نده..من هیچ  صبی گفتم:ق ع
شم فقط به خاطر بچه تو  شکممه..حق این بچه رو میخوام ازقاتل حرفی زده با

سراغ ولی  سراغ من نیاین،بهتره برین  شتر..دیگه هم  پدرش بگیرم نه کمتر نه بی
 دم

************** 
 و:

 سه ماه بعد..
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ستتپهربه اصتترار پدر و وکیلش تقاضتتای فرجام داد،اما دادگاه قبول نکردوحکم 
 باقی نمونده..نهایی وقطعی رو قصاص صادرشد که یکماه تا اجرای حکم 

 دستی به شکمم کشیدم وب*و*سه ای به عکس امیر زدم..
_ میبینی امیر..رها کوچولو هفت ماهه شتتده،ولی خیلی اذیت میکنه،شتتب تا 
صتتبح فقط لگدمیزنه وتکون میخوره..به مامان وخاله گفتم،میخوام تنها باشتتم 

 زیآخه میدونی چیه؟حوصتتله گریه های وقت وبی وقتشتتون روندارم البته رو
 چندساعت میان بهم سرمیزنن وقرارشد ماه آخر برم خونه بابا

 روی تخت نشستم..
 _ دوروزه دارم ازکمردرد میمیرم..اونقدری سنگین شدم که نگو

 خندیدم..
سه خودم فیلی  ستی؟حاال  وا شب عرووقتی بلندکردی گفتی پرکاهم نی _ یادته 

 شدم
 خیگونه هام روحس کردم..
خیلی تنگ شتتده..خیلی به وجودت نیازدارم چون _ امیر..دلم برای آغوشتتت 

 دیگه کم کم دارم به تنهایی عادت میکنم..کاش بودی
شدم کمردردم  شیم مثل فنر ازجام پریدم،طوری که باعث  صدای گو شنیدن  با

 ازچیزی که بود بدترودردشکم هم بهش اضافه بشه..
 ازدردنفسم توی سینم حبس شد..

 ل*ب*م روگازگرفتم..
 اله میکردم..زیرلب مدام ن

 صدای زنگ گوشیمم قطع نمیشد..
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 قدم هام روآهسته برمیداشتم..
 ازشدت دردبغض کردم..
 ازخداکمک میخواستم..
 درد بیشتروبیشترمیشد..

 صدای زنگ گوشیم که قطع شد،صدای زنگ در روشنیدم..
 دستم روروی شکمم گذاشتم..
 اشکام روی گونه هام نشستن..
 گیره روپایین کشیدم..به سختی کنار در رسیدم ودست

 کنار در روی زمین نشستم..
 ارشیا واردخونه شد..

ستترچرخوند..بادیدن من روی زمین،بستتته های خریدازدستتتش روی زمین 
 افتادن..

 کنارم روی زمین زانوزد..
 بالحن نگرانی پرسید:رویا چیشده؟

 به سختی لبای قفل شدم روازهم جداکردم..
 گفتم:فکر..فکرکنم..وقتشهبریده بریده 

 
 ارشیا:وقتش؟!ولی توهنوزهفت ماهته

 کالفه گفتم:میخوای بگم فعال نیاد،دوماه دیگه که وقتش شد بیاد؟
 و:
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 لبخندی زد..
 دستی به سرش کشیدونگاه عاقل اندرسفیهی بهم انداخت..

 چشام روبستم وبهم فشاردادم..
 لحظه ای فقط حس کردم از زمین جداشدم..

 روبازکردم..چشام 
 نگاه خیسم روبه صورت ارشیا دوختم..

 لبخندپهنی زد..
 ارشیا:مثل اینکه خیلی عجله داره؟

 لبخندی زدم..
 گوشه ل*ب*م روازدردگازگرفتم..

 _ این یه قلم روبه من وباباش نرفته
 خندید..

 ارشیا:منظورت اینه عجول بودنش به من رفته..آره؟
 شونه باال انداختم..

 نشوند وخودشم پشت فرمون نشست وحرکت کرد..منوصندلی عقب 
 زیرلب ناله میکردم..

 ارشیا:یکم تحمل کنی میرسیم بیمارستان
 زیرلب نالیدم:فقط توروبه خدا زودتر دارم ازدرد میمیرم

 یه دستم رو روی شکمم گذاشتم ودیگری رو روی دهنم گذاشتم وفشار دادم..
 بیاد فکر کردم.. چشام روبستم وفقط به دختری که قراره به دنیا

 کم کم اشکام تبدیل شدن به اشک شوق..
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 به اشک حسرت..نه اشک درد..
 و :

 چشام روآهسته بازکردم..
 نگاهم روتوی اتاق چرخوندم..

 نگاهم به ارشیا خوردکه باالی سرم ایستاده ویه بچه توب*غ*لشه..
 ارشیا:سالم مامانی،بفرما دخمل نازت روب*غ*ل کن

 م،سرجام نشستم..باتموم دردی که داشت
 _ رهاست؟

 لبخندی زدوسرش روبه عالمت آره تکون داد..
ارشتتیا:پرستتتار اوردش،دیدم داری بهوش میای ازش گرفتم..به نظرت درستتت 

 ب*غ*لش کردم آخه میدونی اصال بلدنیستم نوزاد ب*غ*ل کنم،اونم یه روزه
 _ آره،فکرکنم درست گرفتیش

 رها رودستم داد..
آغوشتتم،یه حس قشتتنگ تمام وجودم فراگرفت..حس باقرارگرفتن رها توی 

 شیرینی که داشتم برای اولین بارتجربش میکردم وازش لذت میبردم..
 نگاهم روبه صورت رها دوختم..

 بادیدن صورتش مخصوصا چشای عسلی وچال گونه هاش بغض کردم..
 چقدر شبیه امیربود..

 خوشکل وآروم..
 یکی،دو قطره اشک روی صورت رها چکید..
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 لی سریع روی صورتش دست کشیدم واشکام روپاک کردم..خی
 ارشیا:شبیه امیر..نه؟

 باصدایی که ازبغض میلرزیدگفتم:خیلی زیاد
 ارشیانفسش روآه مانندبیرون داد وسکوت کرد..

 ل*ب*ا*م روبه پیشونی رها نزدیک کردم وب*و*سیدم..
شه یادمه مادر جون زیر گلوی ن شیدم،همی سیدم وبوک ا وزادزیرگلوش روب*و*

بومیکشتتیدومیگفت هرکی بخوادبوی بهشتتت روحس کنه،زیرگلوی نوزاد روبو 
 کنه..

 چشام روبستم وبی صدا اشک ریختم..
 و:

 باشنیدن صدای مامان که توی اتاق پیچید،چشام روبازکردم..
 نگاهم به خاله ،مامان ،بابا وعمو افتاد..

با وعمو هم ستترم روب*و*ستتیدن  با له ومامان روبوکردم، وبهم تبریک باخا
 گفتن..

 خاله مهتاب:خوبی؟
 لبخندپهنی زدم ونگاهم روبه صورت رها دوختم..

 _ با وجود رها خیلی خوبم
 مامان:خداروشکر

 خاله مهتاب:الهی فداش شم،بده ببینم دخترم رو
 رها روبه خاله مهتاب دادم..

 خاله مهتاب نگاهش رو روی صورت رها ثابت کرد..
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 لبخندی زد..
 باربودکه بعداز رفتن امیر لبخند روی لب همه نشسته..اولین 

 خاله مهتاب زیرلب گفت:قربون خدا برم دختر امیر مثل خودشه
 دوباره بغض به گلوم چنگ انداخت..

یدنش وقربون  بت رها روب*غ*ل کردن وب*و*ستت به نو با وعمو  با مان و ما
 صدقش رفتن..

 عمو مهردادهم زیر گوش رها اذان واقامه روخوند..
 عدازچند مین پرستار وارداتاق شد..ب

 پرستار:آقایون لطفا بفرمایید بیرون مادر باید به بچش شیر بده
 بابا وعمو وارشیا ازاتاق بیرون رفتن..

 پرستار به کنارم اومد تا نحوه شیر دادن رویادم بده..
به کمک پرستتتارومامان و خاله تقریبا میشتته گفت هم فهمیدم وهم یادگرفتم 

 بدم..چطوری شیر 
 با اولین میکی که رها زد به معنای واقعی فهمیدم مادر شدن چه لذتی داره..

 بالبخندپهنی به رها خیره شده بودم..
شیرین  شیردادن مادربه فرزندش این قدر لذت بخش و هیچ وقت فکرنمیکردم 

 باشه..
 و:

 دخترم باتوسخن میگویم..
 زندگی در نگهم گلزاریست..
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 وتو باقامت چون نیلوفر..
 شاخه پر گل این گلزاری..

 من به چشمان تویک خرمن گل میبینم..
 گل عفت..

 گل صدرنگ امید..
 گل فردای بزرگ..
 گل فردای سپید..

 توگل شادابی..
 به ره باد مرو..

 غافل ازباد مشو..
 ای گل صد پرمن..

 آنکه گردهمه گل ها به ه*و*س میچرخد..
 بلبل عاشق نیست..

 بلکه گلچین سیه کردارست..
 که سراسیمه دود درپی گل های لطیف..

 تایکی لحظه به چنگ آرد..
 وریزد برخاک..

 دست اودشمن باغ است..
 ونگاهش ناپاک..

 دخترم!گوهرم..

 گوهرم!دخترم..
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 توکه تک گوهردنیای منی..
 دل به لبخندحرامی مسپار..

 دزد را دوست ندان..
 تویکی گوهرتابنده بی مانندی..

 خویش راخارمبین..
 آری،ای دخترکم..
 ای سراپا الماس..
 ازحرامی بهراس..

 قیمت خودرامشکن..
 قدرخودرا بدان..

 و:
 بالخره روزقصاص فرارسید..

 شب بود.. ۳:۳۰ساعت 
 دیگه کم کم بایدسپهر رومیوردن..

 طاقت بیتابی های خاله ریما رونداشتم..
 چشام روبستم ورها روبه سینم فشردم..

 روبازکردم..بعداز چند لحظه چشام 
 اوردنش..

 کنار طناب دار ایستاد..
 عمو به سمت جایگاه قدم برداشت..
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 زمزمه وارگفتم:میشه من برم؟
 عموبرگشت..

 نگاه عاقل اندرسفیهی بهم انداخت وسرش روبه عالمت آره تکون داد..
 رها روبدست مامان دادم..

 قدم هام روآهسته وسست برمیداشتم..
 ل سپهرایستادم..ازپله ها باال رفتم ومقاب

 نگاهم روبه نگاهش دوختم..
 دیگه توی نگاهش ردی ازغرور و خودخواهی نبود..

 فقط نگاهش ازقبل سردترشده بود ویه حتوش موج میزد..
 نمیدونم شاید حس پشیمونی باشه شایدم یه حس دیگه..

 سرش رو پایین انداخت..
 زم..دست بلند کردم تاطناب دار روبگیرم و دور گردن سپهربندا

 به محض گرفتن طناب دار صدای گریه رها به گوشم رسید..
 سرچرخوندم وبه رها نگاه کردم که توی آغوش مامان بیتابی میکرد..

 گریه و صدای جیغش بیشتر وبلندتر میشدن..
 نگاهم روچرخوندم،نگاهم به خاله ریما افتادکه چطور شیون وزاری میکرد..

روبه گردن ستتپهر بندازم،خواستتتم ستترم بی خیال همه چیز شتتدم تا طناب دار 
 روبه سمت سپهر برگردونم که نگاهم به یه جا خیره شد..

 زیرلب زمزمه کردم:امیر
 نمیدونستم خواب بودم یا بیدار..

 توهم بود یا واقعیت..
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فقط میدونستتتم امیر بود که کنار خاله ریما ایستتتاده بود ونگاه دلگیرش روبهم 
 دوخته بود..

 م خیس شدن..حس کردم گونه ها
 صدای گریه رها وخاله یکی شده بود..

 نفسم روبیرون دادم وچشام روبستم وفشاردادم..
 چشام روبازکردم،دیگه امیر نبود..

 برگشتم ونگاه خیسم روبه سپهری دوختم که سرش روپایین انداخته بود..
 دستم رواز طناب برداشتم..

 زیرلب زمزمه وارگفتم:نمیتونم..نمیتونم
 و:
ستترعت ازجایگاه پایین اومدم وبه ستتمت مامان رفتم و رها رواز دستتتش به 

 گرفتم..
 روبروی عمومهرداد ایستادم..

 باصدایی که ازبغض میلرزیدگفتم:شرمنده عمو ولی به خاطر امیر نتونستم
 عمو نگاه موشکافانه ای بهم انداخت..

 سرم روپایین انداختم وقدم هام روبرداشتم تا ازهمه دور بشم..
 ا روبه خودم فشردم،هنوز بیتاب  بود..ره

 _ تو رو به خدا آروم باش رها
 : رویا

 سرجام ایستادم وبرگشتم..
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 ارشیا بود..
 مقابلم ایستاد..

 ارشیا:چرا نتونستی؟!
 _ نمیدونم..ولی فکرمیکنم امیر راضی به این کار نیست

 ارشیا:امیر؟!
:به خاطر خدا قبل از اینکه جواب بدم صتتتدای بلند عمو توی گوشتتم پیچید

 بخشیدمش
 منو ارشیا به پشت سرمون نگاه کردیم..

 نگاه ماتم رو به عمو مهرداد دوختم..
 عمو مهرداد:بخشیدمش

 نگاه مبهوت ومتعجبم روبه نیمرخ ارشیا دوختم..
 ارشیا سرش روپایین انداخت..

 ل*ب*ا*ش روبهم فشرد..
 سرش روبرگردوند ونگام کرد..

 پس من ومامان هم میبخشیم ارشیا:اگه تو وبابا بخشیدین
گاه لبخندی روی ل*ب*م سبز شد..  ناخودآ

 سپهر سرجاش زانو زد..
 شاید واقعا پشیمون شده بود..

 گریه های خاله ریما قطع شدن والتماساش تبدیل به دعای خیر وتشکرشد..
خاله ریما به سمت سپهردویدوازپله های جایگاه باال دویدوروبروی سپهر زانو 

 کشیدش..زد ودرآغوش 
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نمیدونم شاید امیر نمیخواست یه مادر دیگه طعم تلخ از دست دادن فرزندش 
 روبچشه..

 حاال چه به حق و چه به ناحق..
 نگاهی به رها انداختم که آروم شده بود..

 لبای لرزونم رو به پیشونیش نزدیک کردم وب*و*سیدم..
 _ تموم شد..حاال دیگه فکرکنم بابایی راضی شده باشه

 صدو:پاروت 
 شش ماه بعد..

 _ آروم باش عزیز دلم
 رها رو روی تخت گذاشتم ودستم رو روی صورتش گذاشتم..

 تبش باال بود،شده بودمثل یه کوره..
 بیتابی وگریه هاش باعث شدن بغض کنم..

 بود.. ۱۰:۳۰نگاهی یه ساعت انداختم،
 موبایلم روبرداشتم ونگاهی به صفحش انداختم..

 قت شب نگران کنم اما گریه های رها آتیشم میزدن..نمیخواستم کشی رو اینو
 لیست تماس رو اوردم،بادیدن اولیت اسم تردیدکردم..

 بعدازچندلحظه اسم ارشیا رولمس کردم..
 موبایل روروی گوشم گذاشتم..

 بعدازچندتابوق آزاد صدای ارشیا توی گوشم پیچید..
 ارشیا:سالم رویا
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 _ سالم
 ارشیا:تو و رها خوبین؟

ستم به بابا یا _  ست، تب داره وبیتابه..نخوا صال حالش خوب نی ستش..رها ا را
 عمو زنگ بزنم ونگرانشون کنم به خاطر همین به تو زنگ زدم..

 ارشیا:من االن راه میوفتم میام دنبالت،آماده شو تا رها روببریم بیمارستان
 _ ممنون

 ارشیا:تشکرالزم نیست،وظیفمه
**************** 

 دکتر دوختم.. نگاهم روبه
 نگران پرسیدم:مشکلی هست آقای دکتر؟

 دکترنگاهش رو از رها گرفت وبه من دوخت..
ساعت  سم هر چهار  ستامینوفن مینوی ست..براش یه قطره ا شکلی نی دکتر:نه م

 یکبار بهش بدین تا تبش قطع شه
 رها روازتخت برداشتم وب*غ*لش کردم..
 دکتر:نگران نباشین تبش کم کم قطع میشه

 روبه عالمت باشه تکون دادم.. سرم
بعداز گرفتن داروها ی رها به خونه برگشتتتیم،به محض رستتیدنم به خونه رها 

 روبه اتاق بردم وخوابوندمش..
 ب*و*سه ای به صورتش زدم واز اتاق بیرون اومدم..

 ارشیا توی سالن نشسته بود..
 روبروش ایستادم..
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 _ بابت لطفت ممنون،زحمت کشیدی
 لبخندی زد..

 رشیا:کاری نکردم،دختر امیر،دختر منم هستا
 _ چی میخوری برات بیارم؟

 ارشیا:چیزی نمیخورم،لطفا بشین باهات کاردارم
 و:

 نگاه عاقل اندرسفیهی بهش انداختم وروبروش نشستم..
 نگاه منتظرم روبه صورتش دوختم..

 _ چیزی شده؟!
 نگاهش روبه نگاه منتظرم دوخت..

میخوای هم تنها زندگی کنی وهم تنها رها روبزرگ باکمی مکث گفت:تا کی 
 کنی؟

 نگاهم رنگ تعجب گرفت..
 _ منظورت رو نمیفهمم؟!

 ارشیا:رها تا آخر عمرش باید بی پدر،بزرگ شه؟
 پوزخندی زدم..

 _ چی؟!
 ارشیا:تو باید ازدواج کنی

 چشام گردشدن..
 بالحن عصبی گفتم:میفهمی چی داری میگی ارشیا؟!
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یا:آره میفهم گه ارشتتت یا دی بم میفهمم چی دارم میگم..رو م..خیلی خو
وقتشتته..وقتشتته جوابی رو  که بهت بدهکارم روبگم..منم دوستتت دارم..منم 

 عاشقتم
 باشنیدن جملش برای چندلحظه ماتم برد..

 به خودم که اومدم،ازجام بلندشدم..
 عصبی وکالفه گفتم:همین االن تمومش کن

 ازعصبانیت به نفس نفس افتاده بودم..
 بلندشد ایستاد..

 ارشیا:چرا باید تمومش کنم؟
 عصبی تر گفتم:ارشیا گفتم تمومش کن

 ارشیا:بذارتوضیح بدم رویا
 تقریبا باصدای بلندی گفتم: وارشیا از اینجا..

 میون جملم باصدایی بلندترازصدام گفت:من میدونستم امیر دوست داره
 سکوت کردم..

 مبهوت جملش شدم..
 کشیدوبرگشت..کالفه دستی به سرش 

 ارشیا:سکوت کردم چون میدونستم برادرم دوست داره
 بغض کردم..

 روی مبل افتادم..
 زمزمه وار گفتم:ولی امیر..امیرگفت..کازعشقش نسبت به من خبرنداره
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نه دوستتتت داره ولی من  یدو ته..امیر فکرمیکرد هیچ کس نم یا:درستت ارشتت
 میدونستم..

 میلرزیدگفتم:چطورممکنه؟باصدایی که ازبغض 
باکمی مکث گفت:یه روزامی ازم خواستتت یه ستتری مدارک که تو اتاقشتتن 
روبراش ببرم شتترکت،وقتی دنبال مدارک میگشتتتم بین مدارک یه دفتر بود که 
گاش کردم،عکس تو  تاد،عکس رواز زمین برداشتتتم ون یه عکس اف ازش 

بازکردم تبود..اولش فکر کردم عادیه بالخره منم عکس تو روداشتتتم ا ،دفتر رو
عکس رو سرجاش بذارم اما..امانگاهم روی نوشته هاچرخید..نوشته هایی که 
همش ازعشق تو میگفتن..اون لحظه نابودشدم چون اصال فکرشم نمیکردم که 
یدم کلی  که فهم یا..روزای اول  یه دختریم..اونم کی؟رو عاشتتق  من وبرادرم 

ما بعدها که فهمیدم عشتتق امیر باخودم کلنجار رفتم اینکه تو فقط عشتتق منی ا
ازمن بیشتتتر وقویتره پشتتیمون شتتدم،چون یقین پیداکردم امیر میتونه بهتر ازمن 
خوشتبختت کنه..ستعی کردم فراموشتت کنم اماچجوری؟تو که همش جلوی 
چشتتمم بودی..به خاطر همین از دایی خواستتتم بدون اینکه کبفهمه برای من 

اگه میفرستتتاد کشتتک نمیکرد،دایی هم وامیر دعوتنامه بفرستتته،برای دوتامون 
با مواجه  با بامخالفت  تاد..ولی  مه فرستت نا قبول کردوبعدازچند وقت دعوت 
شت تو  ست بمونه تا پی شت کنم وامیر میخوا ستم برم تا فرامو شدم..من میخوا
باشه..بعدازکلی حرف زدن من ومامان با بابا بالخره راضی شد تا اینکه رسید به 

بدتر بهم ریختم..اگه میگفتم آره مانع رسیدن برادرم به تو اونشب..با اعتراف تو 
 میشدم واگه میگفتن نه که دروغ گفتم پس مجبورشدم سکوت کنم.
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 و:
 اشکام روگونه هام چکیدن..

 بابغض گفتم:ارشیا..
 همونطورکه پشتش به من بود،دستش رو به عالمت شکپت باال اورد..

 ارشیا:ازت خواهش میکنم بذار ادامه بدم
وت کردم وسرم روپایین انداختم ونگاه خیسم روبه دستای قفل شدم تو هم سک

 دوختم..
پارک تنهات  با اون حالت توی  ادامه داد:ازخودم متنفرشتتتدم وقتی اونشتتتب 
خاطر آخرین دیدارمون بهم  به  ها  مدت تا  کا  گذاشتتتم..حتی وقتی رفتم آمری
یم  یه شتتتب نستتت که  ن ی تا ا کردم..  ی م کر ف تو به  مدام  بودم و ته  خ ی ر
اومدخونم..باخودشم مشروب اورده بود ازم خواست بخورم تا آروم شم،گفت 
شده واسه یه شبم آروم میشم..اولش مخالفت کردم چون من هیچ وقت لب به 
مشتتروب نزده بودم اما بعد ازاصتترار نستتیم وستتوستته شتتدم واونشتتب مستتت 

 کردم،خیلی هم زیاده روی کردم طوریکه دیگه متوجه هیچی نشدم..
 یدارشدم وبه خودم اومدم دیدم نسیم توی اتاق پیش منه..فرداش که ب

سیدم ازاینکه نکنه خبط  ست کرده بودم..تر شب قبل خیلی خیلی م یادم افتاد 
ست کردم  شب قبل وقتی م سیدم که  سیم روبیدارکردم وازش پر شم..ن کرده با

 چه اتفاقی افتاد..
 سکوت کرد..

 ازشنیدن چیزی که قراربود بگه واهمه داشتم..
 تی به سرش کشیدونفسش رو محکم بیرون داد..دس
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ادامه داد:وقتی نستتیم گفت که باهم رابطه برقرارکردیم،دیوونه شتتدم،با نستتیم 
بد مستتتت کردم،  کاری کرد مستتتت شتتم؟ چرا وقتی دید  که چرا  دعواکردم 

 موندپیشم؟
شت از اونی که  شیم گفت به هیچ کس هیچی نمیگه،اما این برام فایده ای ندا ن

 شدم به معنای واقعی از چاله افتادم تو چاه.. بودم بدتر
هردومون ازاین میترستتیدیم که خانواده هامون از این رابطه بویی ببرن تا اینکه 

 نسیم بعداز چند وقت بهم گفت ازم بارداره ..
گفت بچه رو به یه شرط سقط میکنه اونم اینه که به محض برگشتنم به ایران هر 

 ،منم از سر اجبار قبول کردم..وقت که شد باهاش ازدواج کنم
شتم باهاش ازدواج کردم..اما  سال که برگ سقط کردوبعد ازپنج  سیم بچه رو ن
حاضرم قسم بخورم بعد از اونشب هیچ وقت لمسش نکردم چه برسه به اینکه 

 بهش نزدیک بشم..
 و:

 پوزخندی زد وبرگشت..
 نگاه مغمومش روبه نگاه خیسم دوخت..

شهدبودین یه شیا:وقتی م شب کی برای  ار شتم خونه،نمیدونم اون شب دیر برگ
نسیم مشروب اورده بود ونسیم مست کرده بود..خواست باهم رابطه برقرارکنیم 
اما من نمیخواستتتم تو مستتتی بهش نزدیک شتتم باتفاوت اینکه این بار من 

 هوشیارم ونسیم مست..
 وقتی پسش زدم عصبی شدوحرفایی زد که داغونم کردن..
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 کرد..خنده تلخی 
ادامه داد:شنیدی میگن مستی و راستی حاال شد حکایت من ونسیم..گفت من 
شدم چه برسه به اینکه باهاش رابطه برقرارکرده  شم ن شب نزدیک صال بهش اون ا

 باشم..
 چشای خیسم گردشدن..

 بریده بریده گفتم:پس..پس اون بچه؟
 نگاهش رو ازمن گرفت..

ته.. واستته اینکه دایی نفهمه بانقشتته  ارشتتیا:ازمن نبود..نستتیم ازقبل رابطه داشتت
اومد خونم وکاری کردمستتت کنم وبه دروغ بهم گفت باهاش رابطه برفرارکردم 
ودستتتم زیرشتتوستتاطورش باشتته. وبعدچند وقتم ماجرای حاملگیش رو پیش 

 کشیدتامجبورشم باهاش ازدواج کنم..
 فقط خدارحم کرداونشب نکشتمش..

فا هات همونشتتبم پیش نستتیم منم خیلی اعترا با نه اواخر  خاطرهمی به  کردم،
 بدرفتاری میکرد..

 اینوگفتم تابدونی هیچ وقت قصدم از ازدواج بانسیم چزوندن تو نبود..
شدی  شون  سیم پری سیدم دیدمت..دیدم چقدر ازدیدنم بان شبی که ر میدونی 
وباچه حالی ازفرودگاه رفتی بیرون..فکرمیکردم توی طی پنج سالی که گذشت 

 افهمیدم اشتباه کردم وهنوزم دوسم داریفراموشم کردی ام
 نگاهش روبه نگاهم دوخت..

 ارشیا:رویا منم دردکشیدم..پس خواهش میکنم همه چیز روفراموش کن
 ازجام بلندشدم وروبروش ایستادم..
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شیا من دیگه رویای  صدایی که ازبغض میلرزیدگفتم:چی روفراموش کنم؟ار با
 سابق نیستم..

 بابرادرت..من ازدواج کردم..اونم 
من دوباره عاشتتق شتتدم اونم عاشتتق برادرت..حتی بیشتتترازتو عاشتتقش شتتدم 
وهستتم..من مادرشتدم،مادربچه برادرت..میبینی من دیگه اون دختری نیستتم 

 که تو یه شب تابستونی به عشقش نسبت به تو اعتراف کرد
 ارشیا:همه اینا رومیدونم رویا، ولی میشه..

 حرفش روقطع کردم..
 نه نمیشه..میفهمی نمیشهفریادزدم:

 و:
 به خاطر فریادم صدای گریه های رها به گوشم رسید..

 به سمت اتاق قدم برداشتم،بین راه ایستادم وروی پاشنه پام چرخیدم..
سی..توفقط عموی بچه  شنا _ از اینجا برو..دیگه هم فراموش کن رویایی رو می

 برادرتی،همین..نه کمتر ونه بیشتر
 خت..نگاه ماتش روبهم دو
 زمزمه وارگفت:رویا

 بابغض گفتم:ازاینجا بروارشیا
 ) بلندتر فریادزدمب برو

 به سمت اتاق رفتم،وارد اتاق شدم ورها روب*غ*ل کردم..
 صدای بسته شدن درخونه به چوشم رسید..
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 بسته شدن در برابر بود باشکستن بغضم..
 به هق هق افتادم..

 کردم..رها روبه سینم فشردم و شروع به گریه 
شروع به خوندن الالیی کردم  صدای گرفته وبغض آلودی آروم  زیرگوش رها با

 تا دوباره خوابش ببره..
 ال ال ال گل مادر..

 خدا واست تو را یاور..
 ال ال ال گل نازم..

 توهستی مرغ پروازم..

 خدای مهربان داری..
 عزیز پرتوان داری..

 خدای خوب زیبایی..
 رفیقت وقته تنهایی..

 قمری وبلبل.. خدای
 خدای سوسن وسنبل..
 خدای ب*و*سه مادر..

 خدای خنده پدر..
 خدای یار بی یاران..

 خدای دست بی دستان..
 خداوندزمینی ها..

 خدای آسمانی ها..
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 و:
 آشفته ازخواب پریدم..

 دستی به صورت خیس عرق واشکم کشیدم..
 گلوم خشک شده بود..

 ختی برداشتم ویه نفس سرکشیدم..دست دراز کردم ولیوان آب رو از روی پات
 بغض به گلوم چنگ انداخت..

 صورتم روبادستام پوشوندم و شروع به گریه کردم..
 چه خواب بدی بود..

صادف امیر رومیدیدم وجمله آخرش که  سال اولین باربود،خواب ت توی این یه 
 مدام توی خواب تکرارمیشد..

 ارشیا میتونه مرد چی باشه؟زیرلب نالیدم:امیر..منظورت ازجمله آخرت چیه؟ 
 ازگریه به هق هق افتادم..

 دستی به گلوم کشیدم که گردنبندم بی دلیل توی دستم تیکه تیکه شد..
 بهت زده به گردنبند خیره شدم..

 همون گردنبندی بود که امیر شب عروبهم داد..
 ) پروانه ها همیشه رها وآزادن،

بدستتتشتتون به زور  گه ستتعی کنی  ته ا یاری ازت دور  گرفتنشتتون ستتخ ب
شی..آزاد ازهرترسی..میخوام تا  شن..میخوام توهم مثل یه پروانه رها وآزاد با می

 وقتی پیشتم به هیچی فکرنکنی وخوشحال باشیب
 دلیل تیکه تیکه شد هم تعجب کردم وهم ناراحت..ازاینکه گردنبند بی
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 صبح بود.. ۵نگاهی به ساعت انداختم،ساعت 
 دستشویی رفتم.. ازتخت پایین اومدم وبه سمت

 وضو گرفتم وازدستشویی بیرون اومدم..
 چادرم رو سرم کردم وسجادم رو برداشتم وپهن کردم..

 شروع به خوندن نماز صبحم کردم..
 بعداز نماز روی سجاده نشستم وشروع به گریه کردم..

 _ خدایا..آخرتقدیرم چیه؟ تاکی باید توی فرازونشیب تقدیرم باشم..
عشقم،شوهرم،مردزندگیم روازدست دادم، اونوقت باید بفهمم من تازه یه ساله 

عشق سابقم به خاطر برادرش سکوت کرده..خدایا چه حکمتی توی تقدیر من 
 وجود داره؟

خودت کمکم کن..راه درستتت رو بذار بشتتناستتم..بذار راهی رو برم که هم 
 خودت راضی باشی هم من..

 و و پنجم:
 م..سجادم رو جمع کردم وبه سمت رها رفت

 لبخندی روی ل*ب*م سبزشد..
 چقدر آروم خوابیده بود..

 خم شدم وپیشونیش روب*و*سیدم..
 صدای زنگ گوشیم ترس بدی توی وجودم نشوند..

 بود.. ۵:۳۰تازه ساعت 
 بافکراینکه که میتونه باشه وچه اتفاقی افتاده به سمت موبایلم رفتم..

 بادیدن اسم وعکس روی صفحه قل*ب*م لرزید..
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 بود..ارشیا 
 باتردید دست دراز کردم وموبایلم رو برداشتم..

 دکمه اتصال رو زدم وموبایلم رو روی گوشم گذاشتم..
 حرفی نزدم وسکوت اختیار کردم..

 : رویا خانوم
 صدای یه زن بود..
 _ خودمم،شما؟!!

 : من پرستار بیمارستان...... هستم
 ترکه داشتم بیشترشد..

 ا افتاده؟نگران پرسیدم:اتفاقی برای ارشی
 پرستار:بله..متاسفانه ایشون دچار حمله قلبی شدن

 بغض کردم..
 روی زمین زانو زدم..

 بریده بریده گفتم:حمله..حمله قلبی..االن..االن حالش چطوره؟
پرستتتار:راستتتش حالش چیزی بین خوب وبده،لطفا زودتر تشتتریف بیارین 

 بیمارستان
 بابغض گفتم:همین االن راه میوفتم

منتظر پاستتخی باشتتم تماس روقطع کردم وبه ستتمت کمد لباستتام  بدون اینکه
 رفتم..

 نمیدونم چجوری لباس پوشیدم ورها رو آماده کردم..
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 خیلی سریع خودم رو به بیمارستان رسوندم..
************** 

 نگاهم رو به لبای دکتر دوختم..
ناراحتی  بت داره و به مراق یاز  لب ن ند ق خاطر پیو به  ما  مار شتت اش بردکتر:بی

 سمه..این حمله به خیر گذشت، اما دفعه دیگه رو تضمین نمیکنم
به من  یده بودن گرفت و بل از من رستت که ق له  خا گاهش رو از عمو و دکتر ن

 دوخت..
 دکتر:رویا شمایید؟

 نگاهم بین خاله ،عمو ودکتر درگردش بود..
 سرم روبه عالمت آره تکون دادم..

شه..میتونید برید دکتر:بیمار از وقتی بهوش اومده همش ا  شما روی زبون سم 
 ببینیدش 

شیا  سمت اتاقی که ار ستار به  ست خاله دادم وهمراه پر باکمی مکث رها روبد
 توش بستری بود،رفتم..

 وارد اتاق شدم..
 با دیدن دستگاه هایی که بهش وصل کرده بودن،بغض کردم..

که  کلی دستتتگاهییاد امیر افتادم که اونم آخرین بار توی همچین اتاقی بود با 
 بهش وصل شده بود..

 انگار حس کرد کوارد اتاق شد..
 چشاش رو آروم بازکرد..

 بادیدنم ماسک اکسیژن رو از روی دهنش برداشت..
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باصتتدای گرفته ای بریده بریده گفت:رویا..یه بار..یه بارم هم که شتتده..فکراتو 
 بکن

 نگاه خیسم روبهش دوختم..
 ی..ادامه داد:اگه..اگه قبول میکن

ستت رو بذار  ستت رو..د باهم زندگی کنیم و..رها..رها رو باهم بزرگ کنیم..د
توی دستتتم..اگه هم..نمیخوای..مطمئن باش دیگه..دیگه ارشتتیا توی زندگیت 

 جایی نداره..میرم رویا..میرم چون دیگه بریدم
 دستش رو باال اورد..

 ازشدت بغض چونم لرزید..
 زمزمه وارگفتم:ارشیا

 رو بگیر ارشیا:تصمیمت
 سرم روپایین انداختم..

 نمیدونستم باید چکارکنم؟
 بین یه دوراهی بودم..

 ارشیا:رویا
 نگاه خیسم رو به دستش دوختم..

 تردید داشتم..
گاه دستم باال اومد..  اما ناخودآ

 دشتم روبین راه توی هوا مشت کردم وکمی عقب کشیدم..
 ارشیا:چی شد رویا؟
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 دستم میلرزید..
 دستم رو توی دستش گذاشتم.. به سختی ومردد

 لبخند محوی زد و دستم روفشرد..
 فشردن دستم توام با شکستن بغضم باصدای بلند و بدی بود..

 دستم رو ازدستش بیرون کشیدم وبه سرعت ازاتاق بیرون اومدم..
 به دیوار کنار در اتاق تکیه دادم..

 دستم رو جلوی دهنم گذاشتم تا صدای هق هقم رو خفه کنم..
 روی زمین نشستم وزانوهام رو ب*غ*ل کردم..

 زیر لب نالیدم:منو ببخش امیر..منو ببخش
 و :

 خسته ام_ محمد علیزاده و میثم ابراهیمی
 خستم مثل یه قایق شکستم..

 که چش رو درد دنیا بستم..
 چشای بسته تو کی میبینه غصه منو..

 خستم که دیگه کوله بارم رو بستم..
 م..غصه تو میمونه رو دست

 چه بد دادی جواب گریه ها وغصه خودنو..
 دلت نخواست بمونیو باهام یه حس تازه تر بسازی..

 دلت نخواست خطر کنی وبیای همش میترسیدی ببازی..
 دلت نخواست نگو،نشد،میشد اگه میخواستی اما رفتی..

 با اینکه خستم عاشقم..
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 دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون..
 میخواست تا آخرش یه ریز ادامه داشت این عاشقیمون..دلم 

 دلم میخواست تموم نشه،نری تو بهتری از هرکی دیدم..
 حاال میفهمم عاشقم..

 خستم تو نیستی من همیشه هستم..
 برات مهم نیست حتی یکم..

 که کشتی دله من اینجوری به غرق گل نشست..
 خستم برای تو یه حس مبهمم..

 ازغمم..آخه چی میدونی تو 
 چجوری تو نفهمیدی چی میشه خیلی فاجعس..

 دلت نخواست بمونیو باهام یه حس تازه تر بسازی..
 دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی ببازی..
 دلت نخواست نگو،نشد،میشد اگه میخواستی اما رفتی..

 با اینکه خستم عاشقم..
 دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون..

 دلم میخواست تا آخرش یه ریز ادامه داشت این عاشقیمون..
 دلم میخواست تموم نشه،نری تو بهتری از هرکی دیدم..

 حاال میفهمم عاشقم..
 دلت نخواست بمونیو باهام یه حس تازه تر بسازی..

 دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی ببازی..



 349 ریدل شکسته تقد

 تی..دلت نخواست نگو،نشد،میشد اگه میخواستی اما رف
 با اینکه خستم عاشقم..

 و:
 سه سال بعد..

 ارشیا وارد اتاق شد..
 _ خوابید؟

 نفسش رو بیرون داد..
 ارشیا:آره..باکلی قصه

 خندیدم وروی تخت نشستم..
 ارشیا کنارم روی تخت نشست..

 ارشیا:امیر کوچولو چطوره؟
ن ی_ عالی..میدونی به چی فکر میکنم؟ به اینکه رهای شتتیطون به تو رفته وا

 شازده آروم به امیر
 خندید..

 ارشیا:چه ضربدری هم عمل کردن
 خندیدم..

 _ شدید
 دستم رو روی شکمم کشیدم ول*ب*م روگاز گرفتم..

 ارشیا نگران پرسید:چی شد رویا؟
 _ به حرفامون واکنش نشون داد

 ارشیا لبخندی زد..
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 ارشیا:این یعنی اونقدرا هم که فکر میکنیم بچه آرومی نیست
 زدم وسرم رو روی شونش گذاشتم..لبخندی 

 _ فکرکنم بچه هام تنها از من چیزی به ارث نبردن
 خندیدودستش رو دور شونه هام حصار کردومنو به خودش فشرد..

 ارشیا:رویا
 _ جانم

 ارشیا:از اینکه پیشمی خوشحالم
 سرچرخوندم ونگاش کردم..

 بدون اینکه حرفی بزنم فقط به چشاش خیره شدم..
 ازهر حرفی بود اما چشام..زبونم قاصر 

 چشام روایت گر زندگی وحسم بودن..
 : مامانی

 باشنیدن صدای رها برگشتم وبه پشت سرم نگاه کردم..
 توی درگاه ایستاده بود وچشاشو میمالید..

 لبخندی زدم..
 _ جان مامانی

 ارشیا:بیا اینجا دختر خوشکلم
 رها به سمتمون اومدوروی تخت نشست..

 اب نبودی؟ارشیا:مگه تو خو
 رها:چال..ولی میشه امشب پیش شما بخوابم؟
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 _ چرا نشه؟!
 وسط من وارشیا دراز کشید..

 رها:مامانی من شبا زیاد تکون میخولم،ممکنه بزنم به شمکت اشکال نداله
 از طرز صحبتش من وارشیا باهم خندیدیم..

 دستی به صورتش کشیدم..
 _ نه عزیزم اشکال نداره..مواظبم

 واسم الالیی بخونی؟رها:پس میشه 
 _ چشم،حتما

 من وارشیا درازکشیدیم..
 ب*و*سه ای به گونه رها زدم وشروع به خوندن الالیی کردم..

 ال ال ال گل مادر..
 خدا واست تو را یاور..

 ال ال ال گل نازم..
 توهستی مرغ پروازم..
 خدای مهربان داری..

 عزیز پرتوان داری..
 خدای خوب زیبایی..

 تنهایی..رفیقت وقته 
 خدای قمری وبلبل..

 خدای سوسن وسنبل..
 خدای ب*و*سه مادر..
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 خدای خنده پدر..
 خدای یار بی یاران..

 خدای دست بی دستان..
 خداوندزمینی ها..

 خدای آسمانی ها..
 و:

 شب گذشته من واوچه خواب خوبی بود..
 درآن سیاهی شب آفتاب خوبی بود..
 همیشه موقع دیدار او دلم میریخت..

 گر چه ترس نبود اما اضطراب خوبی بود..ا
 گ*ن*ا*ه نیمه شب ما کالم حافظ بود..

 گ*ن*ا*ه نیمه شب ما ثواب خوبی بود..
 یک غزل برایم خواند..

 ولی عجب غزلی! انتخاب خوبی بود..
 چه مستی است؟ندانم که رو به ما آورد..

 جهان به ر*ق*ص درآمد،شراب خوبی بود..
 چیست؟سوال کردم ازاو عشق 

 چشمانش سکوت ریخت برایم،جواب خوبی بود..
 تمام شب تن او را ورق ورق خواندم..

 غزل،سپید،ترانه،کتاب خوبی بود..
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 اگرچه شاعر آیینه ام..
 دلش میخواست که عاشقانه بگویم..

 عذاب خوبی بود..
 پایان

 بابت نوشتن این رمان زیبا یمهدو ینازبا تشکر از 


