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 شیگاوم یایرو

 یباسمه تعال
 

 هوا خیلی گرم بود و منتظر وایساده بودیم که باالخره اتوب*و*س رسید.
با میترا دوستم سوار شدیم و وقتی اتوب*و*س جلوی پارک نگه داشت ما پیاده  

 شدیم.
بین خونمون و پارک یه اتوبان فاصله انداخته بود، با میتی از روی پل رد شدیم  

 و رسیدیم جلوی در خونه هامون.
میترا از من خداحافظی کرد و آیفون خونشووون رو زد ک ب ل ما بود، منم کلید  

 رو انداختم تو در و وارد خونه شدم .
 عاشق خونمون بودم چون جلوی پارک بود و زاینده رودم از وسطش رد میشد .

شام  ضای حیاطمون بوی گل های رنگارنگی به م شده بود و داخل ف خرداد ماه 
 شته بودشون، کال بابام به این چیزا خیلی عالقه داشت.میرسید که بابام کا

حیاطمون خیلی بزرگه و چمن کاری شوووده و دور تا دورو رو درختای تقری ا 
شت که من  شه ی حیاطمون قرار دا بزرگی احاطه کرده ، یک تاب بزرگ هم گو

 عاشقش بودم .
ااااام من از رو سنگفرو ها به سمت خونه رفتم و در ورودی رو باز کردم : سال 

 اومدممممم. 
 وای خاله دوباره این قشقرق اومد خونه؟  -پسر خاله
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چه  لطی  جا  قا این  له ی دیوونم بود، این دقی خا له صووودای پسوور  ب
 میکنه؟؟؟ایششش 

 نگاهم رو از دانیال گرفتم و چشم دوختم به مامانم که از اتاق اومد بیرون. 
 بههههه مامی ثریای خودم چطوری ننه؟؟ - 

 
 نم ک داشت با اخم نگام می کرد گفت: ماما

 
 سالمو کوفته صد بار بهت گفتم به من نگو ننه امتحانتو چطور دادی؟ -

خندیدم و گفتم پاس میشووم دیگه سوووال چهارمی که این حرفارو نداره ننه ، 
 ب خشید مامیییی .

 
 دیگه نذاشتم حرفی بزنه و سریع داشتم می رفتم سمت اتاقم که این دانیال یه 

نی کرد و سوور جام ایسووتادم ،کال ازو بدم میومد و جلوو خودمو حسووابی ا   ه 
یال  به این دان می گرفتم ولی خب خداییش اهل کالس و این چیزا ن ودم ولی 

 حس خوبی نداشتم.
 صدای دانیال دوباره منو از تفکراتم درآورد وگفت :  

ست ها، همینطوری- سالم علیکی هم با ما بکنی بد نی شقرق یه  ه رو کل اوی ق
 انداختی پایین کجا داری میری؟ 

 
وا ب خشووید الکی مدال ندیدمت تو  پشووت چشوومی براو نازک کردمو گفتم : ا 

 اینجا بودی.
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 روم رو ازو گرفتم و سریع راه افتادم سمته اتاقم و از پله ها باال رفتم. 
ز نواز باال میشوود پایین رو دید و داشووتم ازاونجا دانیال رو نگاه می کردم که ه 

شرکته بابا رو  سابداریه  شت کارهای ح سته بود، حتما دا ش شت لب تاپ ن پ
وگرنه این دانیال کله خر بیخودی  انجام می داد ، و حتما هم  با بابام کار داره

 این جاها پیداو نمی شد .
شدم، وای قربون خودم برم که انقدر  سته وارد اتاق  صه با یه قیافه پکرو خ خال

 خودم رو تحویل می گیرم. خوو سلیقم خخخ چقدرم
  

شکی کوچیک رو زمین انداخته بودم و تختمم همین رنگی بود  یه فرو قرمز م
سای خودم  سمت از دیوار های اتاقم پر بود از عک ست بود ، یه ق که با میزآینم 
شکل برج  شه از اتاقمم چراغ خواب به  شتم و یه گو شون دا س سایی که دو وک

ایفل خوشووم میومد با این وجود هنوز نشوووده برم ایفل بود، کال از قیافه برج 
سمت از  شه یه ق پاریس که برج ایفل رو از نزدیک ب ینم اما بین همه ی اینا همی
شد  شتم اونم پنجره ی اتاقم بود که دقیقا می ست دا شتر ازهمه جا دو اتاقم رو بی

رام بازو پارک رو دید با درختای بلند و سر س ز، نگاه کردن به این منظره واقعا 
 آرامش بخش بود.

 
ستم و رفتم پایین،   ش صورتم رو  ست و  سام رو عوض کردم و رفتم د سریع ل ا

 انگار دانیال هم دیگه رفته بود سر میز چون فقط لب تابش رو میز مونده بود.
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وارد سالن  ذا خوری شدم و رو یکی از صندلی ها نشستم که دور تر از دانیال  
 بود و  حسابی گشنمم شده بود.

به به دسووت پری و مامانم درد نکنه عجب میزی چیدن ،با نیش گشوواد داشووتم  
  ذا هارو نگاه می کردم و شروع کردم به کشیدن  ذا برای خودم.

ست   شتم  ذا می خوردم که مامانم گفت وای رویا من از د شتها تندتند دا با ا
ری طوتو چیکار کنم؟ چند دفعه بگم که درسووت  ذا بخور ... یه دختر که این

  ذا نمیخوره .
 

ای خدا دوباره این مامانم گیر داد من نمیدونم مامانا چرا فقط بلدن از این گیرا 
 بدن؟

با بی حوصلگی گفتم وای مامان بیخیال بذار  ذام رو بخورم گشنمه اینطوری   
 بیشتر بهم می چس ه.

 
 خب خاله راسووت میگه منم که پسوورم اینطوری مدل تو  ذا نمی خورم -دانیال

 مگه از قحطی اومدی دختر.
اینارو می گفت و می خندید ،لجم حسووابی در اومده بود و  خدایی تو هرچی  

جلو این کالس بذارم واسووه  ذا خوردن نمی تونم، هرجور که راحتم  ذام رو 
می خورم، چیه انقدر  ذا رو اینور اونور میکنن تا باالخره یه ذره  ذا رو بذارن 

 محل ندادم و  ذام رو خوردم. تو دهنشون ،به این حرفا
 

 از خواب بیدار شدم و نگاه به ساعت کردم .
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وای خاک به سرم کی ساعت هشت شده؟؟؟ انقدر بعد از امتحان خسته بودم 
 که خوابم برده بود .

رفتم جلوی پنجره و به آسوومون خیره شوودم با اون سووتاره ها و به خهووو  ماه 
 بود. کامل خیلی خوشگل شد

 ی ماه وستاره ها بودم که گوشیم زنگ خورد.تو حال و هوا 
گوشوویم رو از روی میز برداشووتم و به صووحفش نگاه کردم ،بعله دیگه انتظار  

 داشتم کی باشه جز میتی و تماس رو وصل کردم.
 هان چی می گی ؟ -

 صدا میترا پیچید تو گوشی .
 کوفت و هان... زهرمارو هان ...مرضو هان... مدل آدم حرف بزن.-
 دم و گفتمخندی 

له  - نه میخوای بردارم بگم ب گه؟ دایره ل ت من همی کار کنم دی میتی چی
 میتراااجوونم عششقم، اوق همینه که هست زر نزن دیگه.

 جون به جونت کنند آخرو همون بیشعوری بودی که هستی.– 
زنگ زدم که بگم آماده شو بریم پارک خسته شدم از بس این همه درس خوندم  

 اصال دیگ نشد بریم پارک. و امتحان دادم
 وای میتی بیخیال بخدا تازه از خواب بیدار شدم حال ندارم. -
صدای جیغ میترا تو گوشی پیچید و باعث شد که سر جام سیخ بشم، نمیدونم  

 چرا تا این بشر جیغ می زد دو سه متر می پریدم باال .
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 بشم.خیله خب باشه جیغ نزن، یه رب دیگه بیا پایین تا آماده -
 تماس رو قطع کردم و با کش و قو  به بدنم بلند شدم. 
یافم وقتی از   خدا چرا ق نداختم ، وای  به خودم ا گاه  یه ن نه و  رفتم جلوی آی

 خواب بیدار میشم ش یه این زام یای تو فیلما میشه؟
رفتم یه آبی به دست و صورتم زدم و برگشتم جلوی آینه و موهام رو شونه زدم ،  

 حاال یکم قیافم برگشته بود.
تعریف از خود ن اشه خوشگل بودم موهام حالت طالیی داشت وپوست بدنم  

شتم با  ستری دا شت با ترکی ی از رنگای  آبی و خاک شمای تقری ا در سفید و چ
 و  ابرو های کشیده و لب های متوسط.مژه های بلند و حالت دار 

من یه دختر کامال آریایی بودم و همیشووه خدا رو شووکر میکردم که زی اییم به  
 اجداد واقعیم رفته ،  

 معموال زیاد آرایش نمی کردم االنم که دیگه اصال  حسش ن ود.
 رفتم جلوی کمدم و درو رو باز کردم ،خب حاال چی بپوشم ؟ 

شکی ک سفید و م شکی مانتو  شاد م شلوار دم پا گ شتم و  ستم بود رو بردا ه دم د
شاله سفیدم که توو طرح های مشکی ایفل  رو هم برداشتم و پوشیدمشون و 

 بود رو انداختم روی سرم، چه کنیم دیگه عشق ایفلیم .
یه نگاه رو سوواعت انداختم و دیدم که ده دقیقه دیر شووده ،اوه اوه االنه که میتی 

 صداو در بیاد.
 از اتاقم زدم بیرون و مامانم که دید دارم میرم بیرون گفت: سریع 

 خب... خب ...رویا خانوم  کجا به سالمتی؟ -
 یه ل خند گشادی زدمو گفتم  
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مامان جونم داریم با میتی میریم پارک یه ذره باد به کلمون بخوره خسته شدیم -
 همش درس خوندیم.

 شد .تا اسم درس میومد وسط مامانم یکم نرم تر می 
 باشه برید ،زودم برگردین و مواظب خودتون باشید. -
 ل خن گشاد تری زدمو پرسیدم راستی مامان بابا هنوز نیومده خونه ؟  – 

نه تو که خواب بودی اومد ناهار خورد و دوباره با دانیال رفتن شرکت کارشون  -
 زیاد شده این روزا .

 اوکی پس من رفتم مامانی فعال. -
شون ب ل ما بود و سریع از خون   ه زدم بیرون و میترا جلوی در منتظر بود، خون

 خانواده هامونم با هم روابط دوستانه ای  داشتن.
من و میترا جفتمون تک فرزند بودیم و برای هم بیشووتر از یه دوسووت و درواقع  

 مدل خواهر بودیم. 
 

 میترا تا چشمش به من افتاد گفت :
 یه ساعت دیگه میومدی .چه عجب تشریف آوردین میذاشتی  -

شادی بهش  شد یه ل خند گ شت و نیم  یه نگاه به گوشیم انداختم، اوخی کی ه
 زدمو گفتم 

 خب بابا حاال بیا بریم.-
اجازه ندادم حرف دیگه ای بزنه و کشوووندمش روی پل و طولی نکشووید که  

 پامون رسید تو پارک و تهمیم گرفتیم که کنار رودخونه قدم بزنیم .
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های سنگیه کنار رودخونه راه افتادیم و بعضیا هم روی سکوی باالتر روی سکو 
جلوی رود خونه نشووسووته بودند و در حال تماشووای رودخونه و سووی و سووه پل 

 بودن.
واقعا سوی و سوه پل تو شوب با اون چرا ای زرد   که روشونش می کرد به رود  

 خونه زی اییه خاصی می بخشید .
از این فضوووای آرامش بخش لذی می ردم تا  در حال راه رفتن بودیم و داشووتم

 اینکه باالخره به نزدیک پل رسیدیم.
جا بمونیم؟  –  یا همین پل  یا میخوای بریم اونور  یا  –رو جا بهتره فعال ب نه همین

 بریم یه بستنی مشتی بزنیم تو رگ.
 به نزدیک ترین دکه ای که دیدیم رفتیم و دوتا بستنی خوشمزه قیفی گرفتیم .  

رفتیم روی صندلی جلوی پیست نشستیم چون همه ی صندلیا پر شده  با میتی
 بود .

شه  ست مدل همی سکیت بازی بودند و اونطرف پی ش ول ا سر م چند تا دخترو پ
چند تا پسر مش ول والی ال بودند ، خداییشم کارشون درست بود و همیشه تو 

 فه ای .حر کف بازیشون بودم، از والی ال یه چیزایی حالیم میشد ولی نه خیلی
 

 تو همین فکرا بودم که با صدای میترا به خودم اومدم .
هان چیه انقدر به اینا نگاه میکنی؟ نکنه اون پسر خوشگله تو گلوی گیر کرده  –

 اره؟
 با تعجب گفتم 

 چی میگی تو بابا کدوم پسرخوشگله ؟ -
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 همونی که داره والی ال بازی میکنه ل اس زرشکیه. –
سری دوباره رومو برگر-  ست ونگاهم رو دوختم به همون پ سمت پی دوندم به 

 که میتی می گفت.
شکی با ابرو و موهای قهوه ای  آره واقعا   شت م شمای در شگله چ خیلی خو

شته بود که  شت و یه کم ته ریش گذا ست تقری ا برنزی دا شن حالت دار پو رو
خیلی جذاب ترو کرده بود، صوووری تقری ا کشوویده ای داشووت با بینی خوو 

کم نداشوت، اومدم پایین تر به به چه کرده  رم و ل ای قلوه ای خالصوه از قیافهف
 عجب هیکلی ام  ساخته، خوشتیپم که هست.

 با برخورد بازوی  میترا به پهلوم به خودم اومدم. 
 اوی پسره رو خوردی با این نگاهای بسه دیگه تموم شد.– 
به–  که وقتی خیره بشووم   یه نفر دیگه حالیم خندیدم و گفتم خودی میدونی 

 نیست که چقدر دارم ضایع نگاهش میکنم 
 خب حاال چیشد پسندیدی؟ –
 چیو؟  – 
 اینو باو همونی که االن داشتی با نگاهت میخوردیش. - 

 هان نه بابا همچین مالی ام نیست . -
 

آره جون خودم همین االن داشتم آنالیزو میکردم و به به چه چه می گفتم ؛کال 
ستام شه بر  جلو دو شگله همی سر تعریف کنم و بگم خو شتم ازیه پ عادی ندا

 ضد پسرا بودم نمیدونم چرا شاید بخاطر  رورم بود، حاال هر چی.
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ست   شه دو ستنی، همی شروع کردم به لیس زدن ب فکرم رو از این چیزا گرفتم و 
 داشتم زبونمو بیارم بیرون و بستنیو لیس بزنم.

 میتراهم مش ول بود. 
این چه وضوعه بسوتنی خوردنه مدل وزق دو سوه متر زبون رو  خاک برسوری -

 میاری بیرون و لیس میزنی.
ل خند گشادی زدم و برای اینکه لجشو در بیارم زبونم رو بیشتر آوردم بیرون و   

ساس کردم یه  شمتون روز بد ن ینه اح شتم لیس می زدم که چ شوق دا با ذوق و 
نی نزدیک صووورتم بود با کله چیزی محکم خورد پس کلم و همونطور که بسووت

 رفتم تو بستنی.
 فکر کنم کال دور ل م و دما م با بستنی عزیزم یکسان شده بود. 

ته بودم بخورمش و می   که نتونسوو به بسووتنی عزیزم  همینطوری زل زده بودم 
 خواستم برم کسی رو که این کارو کرده بکشم.

 سرم رو آوردم  باال، ای بابا این میترا چرا دیگه رو صندلی پهنه . 
 

سره  ساده بودن و میخندیدن، همون پ سرا وای ست کل پ نگاهم رو انداختم تو پی
 ام ایستاده بود و در حالی که نیشخند رو ل او بود بلند داد زد:

 خانوم میشه توپ رو پس بدین .-
 

 لوی پامرو زمین رو نگاه کردم، توپ دقیقا ج
 بود . 

 میتی گور به گور شده ام که هنوز مدل گور خر می خندید، اینم رفیقه من دارم.
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حسابی عه انی شده بودم ، چه پر رو این دیگه سنگ پا قزوین با توپ زده تو  
 سرم تازه توپشم می خواد یه عذر خواهی ام نمیکنه.

 ص ر کن حاال نشونت میدم.  
ستنی  شدم و در  با همون قیافه پر از ب و یه ل خند مهربون روی ل ام از جام بلند 

 حالی که بستنی تو دستام بود توپ رو از رو زمین برداشتم .
 میتی ام دیگ خفه شده بود و داشت با چشمای گرد شده نگاهم میکرد.

بدون توجه به میترا با همون قیافه مهربون با قدمای آهسووته و خیلی ریلکس به  
 پسرام داشتن با تعجب نگاهم می کردن .سمت پیست رفتم ،همه 

جلوی پسووره ایسووتادم و اونم همینطوری با تعجب  کمتری نگاهم می کرد و  
 منتظر عکس العملم بود.

 ل خندم رو مهربون تر کردم و گفتم :  
 بیا عزیزم اینم توپ .-

در حالی که اونم داشووت ل خند میزد و مطم ن شووده بود که من دیگه کاریش 
زد تو چشوومام و دسووتاو رو آورد باال تا توپ رو ازم بگیره که با یه  ندارم،  زل

حرکته خیلی نا گهانی و مخهووو  به خودم اون یکی دسووتم رو آوردم باال و 
 بستنی عزیزم رو که دیگه له شده بود آسفالت کردم رو صورتش .
 انقدر محکم زدم که پسره انتظارو رو نداشت و پهن زمین شد.

 عجب حرکتی زدم . خخخ دم خودم جیز 
 دیگه نمی تونستم جلوی خودم رو بگیرم صدای هر هر خندم بلند شد .  
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شتن زمینو  صحنه دیگه دا شم که با دیدن این  ستا حاال کی بخند کی نخند ، دو
گاز میزدن که پسوره از جاو بلند شود و با صودای بلند رو به دوسوتاو گفت: 

 خفه شید بابا.
اهش رو از اونا گرفت و به من که هنوز در دیگ همشووون خفه شووده بودن ، نگ 

 حال خنده بودم با عه انیت نگاه کرد. 
 چشماو درشت و قرمز شده بود و پره های دما ش بازو بسته می شد .

گاه با دیدن قیافش یاد این گاو میشووا هسووتند که جلوشووون پارچه قرمز  ناخود آ
 میگیرند افتاد.

سیدم و گفتم االنه  که بیاد  ست لهم  یه لحظه تر شاخم بزنه و کف پی مث گاو 
 کنه ولی نشون ندادم که ترسیدم و پررو پررو گفتم :

 
 هان چیه مدل این گاو میشا داری نگاهم-
 میکنی ؟ 

شتم  شد ،من دیگه دا شده یه قدم بهم نزدیک  ه انی تر  سره که معلوم بود ع پ
 فاتحم رو تو دلم می خوندم و زل زده بودم تو چشماو.

شخند روی ل او داد و اونم زل زده بود تو   ه انی جاو رو به یه نی اون قیافه ع
 چشمام .

شو   ستا شون روی ما ثابت مونده بود، د سایی که دورو بر ما بودند نگاه کل ک
 اورد بال وا چشمام رو بستم و رو هم فشارشون دادم.

شیک و مجلسی بزنه جلو ملت لتو پارم کنه، یه ثان  شت... یه گمنتظر بودم تا  ذ
 دو ثانیه گذشت... پس این داره چه  لطی میکنهههه؟؟؟ 
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 احساس کردم شالم داره میره باال.
چشمام رو که باز کردم دیدم یه گوشه از شالم رو که افتاده بود رو شونم گرفته و 

 داره صورتش رو پاک میکنه .
 داشتم از عه انیت می ترکیدم ، رسما گند زد به شال خوشگلم .

وری داشتم با چشمای گشاد و عه انی نگاهش می کردم ، صورتش رو همونط
 کامل آورد باال .

 هان چیه چرا مدل گاو میشا نگام میکنی -پسره 
 

 هان این االن چی گفت حرف  خودم رو تحویل خودم داد .
 در همون حال که نیشخند رو ل ش بود شالم رو انداخت رو شونم .

 نوم کوچولو.بیا صوری خودتم پاک کن خا-پسره
دیگه حسابی رفته بود رو مخم روشو ازم گرفت و داشت ازم دور میشد ،منم که 
مث خر خشکم زده بودو دیگه به مخم نمی رسید چیکار کنم، نمیشد جلو این 

 همه ملت منو ضایع کنه و بره داد زدمو گفتم :
 وایسااا.-

سه چی داد زدی رویا حاال من به این گاو چ سرم، وا ی بگم روو وای خاک تو
 رو برگردوند به سمت من و نگاهم کرد. 

 بله فرمایشی داشتین؟-پسره 
 من من کردم و گفتم چیی چیزه ... باید ازم عذر خواهی کنی .-
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لده اصووال ،  با این حرف زدنم اخه این معذری خواهی ب چی گفتم گند زدم 
 حاال جلو بقیه بدتر خودم رو ضایع میکنم .

 .ای خاک تو گوری کنم رویا
معذرری خواهیی؟؟ اونوقت واسوه چی باید ازی معذری خواهی کنم -پسوره

 ؟!
 واسه اینکه توپ رو زدی توسرم و گند زدی به  شالم .-
 توام بستنیت رو زدی تو صورتم پس من جایی واسه عذر خواهی نمی بینم .-

 قل م داشت میوفتاد تو پاچم و داشتم فک میکردم که چی بگم به این بشر .
 خب از اول تقهیر تو بود پس باید همین االن ازم معذری خواهی کنی . -

 هنوزم اون پوز خند مسخره رو ل او بود و داشت نگاهم میکرد .
من هنوزم جایی واسووه معذری خواهی نمی بینم ولی اگه خیلی دلت میخواد  -

 ازی عذر خواهی کنم یه شرط داره.
ای بابا عجب پرروییه ها عذر خواهی ام میخواد بکنه شوورط می ذاره اما تو اون 

 اوضاع دیگه کاری نمی تونستم بکنم .
 
 خب بگو چه شرطی؟ -
 شرطش اینه که فردا همینجا همین ساعت بیای و والی ال بازی کنیم . -

اگه تونسووتی منو شووکسووت بدی که بعید میدونم منم قول میدم همینجا جلوی 
 روبه روی  زانو بزنم و ازی عذر خواهی کنم .همه 

 این چی داشت میگفت؟ هان ؟جلوم زانو میزنه؟!!
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وای چه شووود، پیشوونهادو حسووابی داشووت قلقلکم میداد از طرفی ام  لحن  
حرف زدنش حسووابی لجم رو در آورده بود ،پسووره ی از خود راضووی صوو ر کن 

یا سوور تخته  ب ین حاال چطوری جلوی پاهام زانو میزنی ولی وایسوووا ب ینم رو
 بشورنت تو که والی الت مدل اینا حرفه ای نیست میزنه شلو پلت میکنه.

 پسره ادامه داد 
 اما اگه تو ب ازی باید جلوی من زانو بزنی و معذری خواهی کنی. -

سره عوضی ام یه  ستم دقیقا باید چه  لطی بکنم این پ هنگ کرده بودم نمی دون
 ت با تمسخر نگاهم می کرد. نیش خند رو ل او بود و داش

 چیه؟  خانوم رفتن تو فکر.-
 میدونم نمیتونی پس نمی خواد ق ول کنی و فردا جلو پاهام زانو بزنی . 

هاب من جفت پا راه میره دهن باز کردم و  سابی داره رو اع کدافت این دیگه ح
 گفتم 

 دیگه.نخیر این شمایی ک باید جلوی من زانو بزنی اما فردا نه دو هفته ی -
 خنده ای کرد گفت:

 باشه خانوم کوچولو این دو هفته خوب تمرینای رو بکن . -
 راستم میگه این دو هفته چه خاکی تو سرم بریزم .

 با پرویی گفتم  
 هه تو برو یه فکری به حال خودی بکن این رو گفتم و از پیست زدم بیرون .-

از نگاهم می کرد، نگاهم افتاد روی میتی که داشوووت هنوز با تعجب و دهن ب
 نزدیکش که شدم گفت : 
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نه برو همین - حده ای یه تو در  باز گه  خه دیونه م چه  لطی بود کردی تو آ این 
هاو زانو بزنی و  پا ته دیگ جلوی  امشوووب فکر کن چطوری میخوای دو هف

 محکم زد پس کلم .
آخ میتی  چرا سووخت میگیری؟ حاال مگه چیه والی ال این پسووره ام همچین -

 ت .خوب نیس
 انگار با بازیکن تیم ملی می خوام مسابقه بدم واال .

هوری میکنم زود - سره ت اره جون خودی همین االن دارم جلوی پاهای اون پ
 بیا بریم خونه دیگه دیره .

 سری تکون دادمو به سمت خونه راه افتادیم.
 

 ص ح با صدای االرم گوشیم بیدار شدم.
خاطر   به  گذره و  پارک می  هارشوون ه مزخرف تو  که از اون چ یه هفتس  االن 

 امتحانام نتونسته بودم تمرین کنم و یه هفته دیگ بیشتر نمونده بود .
از روی تخت بلند شدم و صدای گوشی رو خفه کردم و با یه کش قو  سریع  

 بلند شدم تا کارامو بکنم و سریع از اتاقم زدم بیرون. 
 
 ه عجب رویا خانوم اومدی پایین زود باو بیا ص حانتو بخور. به به چ-
سووراغ میز صوو حانه رفتم و و یه لیوان آب پرتقال برای خودم ریختم و یه نفس -

نده سووریع خدافظی کردم و از خونه رفتم  مامانم گیر  باال و برای اینکه  رفتم 
 بیرون.
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ن ود باو بریم ایرویا خدا نکشووتت که هر روز منو اینجا عالف میکنی ز-میترا
 دو تا امتحان آخریم بدیم تموم شه دیگ زودتر، تازه امروز کالسم داریم .

 چی کالس داریم واسه چی ؟-
کل سوووال ن ودو مریو بود، امروز  -میترا فت همش  یادی ر یا رو  این گو

 کالس گذاشته ک مدال  درس رو تموم کنه.
ندیمش باو من حوصله وا ج رافی که دیگه این حرفا رو نداره خودمون می خو-

 ندارم ای خدااا.
ندیم -میترا  ماام درس نخو با چون همش ن وده  و  با حاال اسوومش کالسوووه 

 بیشترمی خواد سواالی امتحان رو بده یه جواریی. 
 وای پس اگه اینطوریه که عالی میشه .-
 
شمام رو   شت چ شدیم که یهو یکی از پ باالخره رسیدیم مدرسه و وارد کالس 

شنا گرفت می دو ست ،از اول راهنمایی با منو میتی آ ستم باز این مهتاب دیون ن
شوووده بود و بعد از من که خولو چل گروهمون بودم مهتاب خل و چل تر از 

 هممون بود .
 میتی هم مامان گروه حساب میشد آخه از همه عاقل تر بود .

 اگه گفتی من کییییممم؟؟؟-مهتاب
بمیرم مهتاب خوله خودمونی دیگ و  اخه اگه من تو رو نشووناسووم که باید برم-

بعدو یه دفعه پام رو گذاشووتم رو پاشووو فشووار دادم دسووتاو رو سووریع از رو 
 چشمام برداشت و شروع کرد  به اخو ناله کردن .
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 رویای ب ییشعوررر پا بوداااا .-
 ععع نه بابا من فکر کردم سم خره. -

ی گفت اینجوریاست در حالی که انگار درد پاو کمتر شده بود می خندید و م
 دیگ باشه رویا خانوم براتون داریم .

شید و  سطو جیغ ک ساده بودو فقط می خندید که یهو الناز پرید و میتی ام که وای
 گفت :

 سالاااااام رفیقای خول  خودددم .-
 الناز  پرید تو ب ل من و میترا شلپ شلپ ماچمون کرد .

ی... هفته که میشه نه زنگی ...نه پیامدلم براتون تنگیده بود بیشعورا آخر -الناز 
 انگار نه انگار منم رفیقتونما.

نگ میزنی همش - نه تو خیلی ز حاال  با خودی رو لوس نکن ب ینم  با خب 
 چس یدی به اون تیام سری با اون گرمه. 

 خب آقامونه دیگه چیکار کنیم.-الناز
 رافی گویا ج بچه ها برگه ها رو آوردن بریم بشینیم که زنگ بعدشم با-مهتاب 
 داریم.

 
اون زنگ امتحان دادیم و تموم شوود رفت و منتظر گویای خاک برسوور بودیم که 

 باالخره اومدو و شروع کرد به زر زدن .
باره یاد اون پسووره ی گاومیش ایکپیری از خود راضووی افتادم و تو فکر  منم دو

 بودم که تا چهارشن ه چه خاکی تو سرم بریزم .
 شاهین انگار تو باقالیا تشریف دارند.خانوم رویا  -معلم 
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سریع از تو افکارم اومدم بیرون و گفتم نخیر خانوم اتفاقا همینجا تشریف دارم 
. 

بله شووما که راسووت میگین پس بگو االن داشووتم چی می گفتم یه نکته مهم -
 برای امتحانم هستش برای بچه ها بگو دوباره .

تخته بشووورنت من چمیدونم تو چی وای دوباره این معلمه گیر داد به من سوور 
 میگفتی اخه .

ن کردم و گفتم ن م   از جام بلند شدم و م 
 خب داشتین میگفتین که... -

میتی ب ل دستم نشسته بود و تو دید گویا ن ود؛ چون ما ردیف آخر می شستیم 
 و میتی رو  نمیدیدو و با صدای آروم داشت برام میگفت :

 مکران و جنوب شرق ایران ...دراویدی ها که در سواحل -میترا
 صداو خیلی آروم بود و من درست حسابی نمی شنیدم چی میگه .

 اه میتی میمیری یه ذره بلند تر بگی.
خوب سعی کردم گوشم رو تیز کنم و بفهمم چی میگه،  میتی ام آروم حرفشو  

 هی تند تند تکرار میکرد.
 ..دهن باز کردمو گفتم داشتید در مورد دیدی ویدی ها. 

 اینو که گفتم کالس رفت رو هوا که میتی گفت:
 نه خره چی میگی. -
دوباره حرفش رو تکرار کرد و این ار با این که صوودای میتی بلند تر شووده بود   

 صدای خنده بچه ها نمیذاشت بفهمم چی میگه .
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زل زدم تو چشمای گویا که با عه انیت نگاهم می کرد ،یه ل خند کوچیک زدم 
 اسمش سخت بود دوری ویدی ها بودن که... و گفتم خب نه

 بچه ها بازم میخندیدن و من سعی می کردم یه چیزه دیگ بگم.
خب نه دادو بودیا بودن... معلم دیگه حسووابی از دسووتم آتیشووی شووده بودو  -

 گفت:
شت اه به گوشتون رسوندن حاال بفرمایید، فردا ام که -  سه دیگه ا شایان ب خانوم 

 انتظار نمره نداشته باشین .امتحان دارید از من 
برو بابا نمره نده چیکاری کنم ؟واال سووال آخرمه به درک، دیگه کارشووم تموم 

 شده بود و از کالس رفت بیرون .
 میتی یکی زد پس کلم و گفت: 

اخه تو چقد خنگی رویا من اینهمه خودم رو کشووتم بهت گفتم تو مدل خنگا  -
 هی دوباره اشت اه میگفتی .

 اونطور که تو انقدر آروم می گفتی خرم با اون گوشاو نمی فهمید .برو بابا -
 مهتابو النازم همونطور در حال خنده بودن.

 رومو کرم بهشونو گفتم 
 مرض شما دوتا ام رو آب بخندین . -

ناز ها ،  -ال یدی  باحال بود دمت گرم خیلی خندیدیم دیدی و نه اخه خیلی 
 اب ؟؟دوری ویدی ها و این اخریش چی بود مهت

 دادو بودیااااا .-
 و هر دو زدن زیر خنده و هر هر میخندیدن .
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خیله خب پاشووید بریم خونه دیگه خدا خیرو بده این گویا رو سووواالرو -میترا
 داد بریم همینارو بخونیم و خال  بشیم .

 
 یکشن ه بود و امتحان ج رافی داشتیم.

کارام رو کردم و سووریع از خونه زدم بیرون و با میترا تو ایسووتگاه اتوب*و*س  
سوار  سم اومد و  شده بود که اتوب*و* شتر ن سه دقه بی سادیم و دو  منتظر وای

 شدیم .
 اتب*و*س تقری ا شلوغ بود و ما مج ور شدیم نزدیک قسمت مردا وایسیم.

شم چرونی میکر  شه چ سرای دبیرستانی ام که مدل همی سخره بازی درپ  دن و م
میوردن. منتظر بودم که زودتر برسوویم که یهو اتوب*و*س بدجوری ترمز کرد و 
و من تعادل خودم رو از دسووت دادم و دیگه داشووتم خودم رو کف اتوب*و*س 

 تهور میکردم  .
ست دور کمرم حلقه  سریع  دوتا د ساس کردم  ستم که اح شمام رو محکم ب چ

 شده.
شمام رو باز کردم و نگ  شت با چ شنا میومد و دا سر که قیافش آ اهم افتاد به یه پ

 ل خند نگاهم میکرد.
همونطوری زل زده بودم تو چشماو و داشتم فکر می کردم این قیافه خوشگل  

 رو  کجا دیدم که  ل خندو پر رنگ تر شد و گفت :  
 جاتون خوبه آره ؟  -

 هااان ؟! این چی داو می گفت هنوز گیج و منگ بودم .
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 تو ب لم رو میگم .جاتون انگار خوبه اخه هنوز ولم نکردین.  - پسر 
 عقلم تازه اومد سرجاو.

وااااای رویا خاک برسووری نکنن دوباره زل زدی به یکی حواسووت رفت داری  
 چیکار میکنی؟

حسووابی هول شووده بودم و از تو ب لش خودم رو کشوویدم بیرون و جمع و جور  
 کردم .

 ن ود. ممنون  که کمکم کردین.  ب خشید ترسیده بودم حواسم-
 خواهش میکنم کاری نکردم . -

 رومو ازو گرفتم و دیدم کل اتوب*و*س داشتن ما رو نگاه می کردن .
 میترام که جلو دهنش رو گرفته بودو می خندید. زیر لب  ریدمو گفتم 

 مرض توام فقط بلدی بخندی .-
شوودی تو ب ل  خب چیکار کنم واقعا خنده دار بود خخخخ مسووتقیم شوووی-

 پسره، توام شانس داریا تو ب ل چه پسری ام افتادی .
 دوباره زیر چشمی پسره رو نگاه کردم.

 بهش نمی خورد دبیرستانی باشه،  حتما بزرگ تر بود . 
قد تقری ا بلندی داشووت با یه هیکل درسووت حسووابی و یه کولی هم انداخته 

 بودپشتش.
 موهاو یکم بلند بود و بسته بودشون، 
شم یکم بزرگ بود اما به فرم چ  شکی، دما  شت با موهای م شکی دا شمای م

 صوری کشیدو میومد ول ای متوسط .
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به مخم فشوووار میوردم نفهمیدم که  کال ترکیب قیافش خوب بود ولی هر چی 
به من نگاه میکرد و ل خند پکو پهنی میزد. وا انگار  کجا دیدمش، اونم همش 

 ب لشا انگار چیشده.دیونس این ، حاال افتادم تو 
 اروم به میتی گفتم 

 تو این پسره رو جایی ندیدی؟ -
 نه بابا من ک جایی ندیدمش توام توهم زدی .- 

 باالخره وارد مدرسه شدیم و امتحان رو دادیم و خال  شدیم.
 ال ته هنوز  ول بزرگی به نام کنکور در راه بود.  
پسووره ی گاو میش با مهتاب و اونروز بعد امتحان همه چیزی رو در مورد اون  

سه روز باقی مونده رو بیان خونمون و والی ال  شد  شتم و قرار  الناز در میون گذا
شت و مطم ن بودم که از  شون حرف ندا تمرین کنیم چون النازو مهتاب والی ال

 اون پسرا می بریم .
 اونا هم اولش خیلی سرزنشم کردن اما قول دادن که بهم حسابی کمک کنند.

سابی به من و میتی  کل  سابی تمرین می کردیم ومهتاب و الناز ح سه روزو ح
آموزو می دادن. احساس می کردم خیلی والی الم بهتر شده و با وجود این سه 

 تا خول حتما پیروز میشیم .
 روز آخر تمرینامون دیگه به اوج خودو ریسید و تا ظهر بیشتر تمرین نکردیم.

کرده بودن که چرا ما انقدر تمرین می کنیم، منم مامانم و بابام حسابی تعجب  
الکی گفتم می خوایم ق ل کنکور یه سوووه چهار روزی بیشووتر هم رو ب ینیم و 

 والی ال استرسمون رو کم میکنه .
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خدایی چه  چری و پرتایی تحویلشووون داده بودم و  بعد از تمرینا حسوووابی  
 خسته شده بودیم و خوابمون برد .

 
 شو .رویاییی پا-الناز

 نگاهش کن مدل خرس خوابیده . -مهتاب
 اینو عمرا بتونید بیدارو کنید تا بیاد بیدار بشه آدمو دیونه میکنه .-میترا

 اه اینا چقدر حرف میزدن بذارید بخوابم بابا.
 انگار دیگه صداشون نمیومد، مردن یعنی؟ 
 یه دفعه دیدم انگار داره یکم قلقلکم میشه. 
اده بودن رومو داشووتن قلقلکم میدادن ، دیگه از خنده یا خدا سووه تاییشووون افت 

 چشمام حسابی باز شده بود و جیغ میزدم. 
شدم .  انقد جیغ و داد کردم تا اینکه - ترو خدا ولم کنید  لط کردم بخدا بیدار 

 باالخره راضی شدن دست از سر کچل من بردارن .
 خب رویایی پاشو آماده شو، زود باو.  -مهتاب

 ؟! واسه چی ؟ آماده بشم-
 رویا خیلی خنگیا واسه اینکه بریم پارک .-الناز

 خب بریم پارک که چی بشه؟ ولم کنید باو حال و حوصله ندارم .-
خب احمق باید یه خودی تو پارک نشووون بدی ،االن خیلی وقته پارک -میترا

 نرفتی پسره فکر میکنه حتما فرار کردی .
انگار نه انگار فردا مسابقست و برای تازه باید خودتم یه جوری نشون بدی که 

 مهم نیست. 
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 آره راست میگه میترا زود باو پاشو بریم حسابی خوو می گذرونیم. -مهتاب 
همچین بی راهم نمی گفتن این همه مدی نرفتم پارک، حتما فکر میکنه قایم 

 شدم و نمی خوام مسابقه بدم .
 از جام بلند شدمو گفتم

 باشه پس بلند شید خوشگل کنیم تا بریم . -
شیک   ستم حتما  شم ، می خوا سم و تو فکر بودم چی بپو سمت کمد ل ا رفتم 

 باشه .
مانتو بنفش بادمجونیم رو برداشووتم با شووال مشووکی که توو طرحای بنفش و 

 یاسی بود ، شلوار تنگ مشکی و کفشای پاشنه دار مشکیمم پوشیدم.
چی اینهمه تیپ میزنم ولی نمی خواسووتم جلوی  خودمم نمی دونسووتم واسووه 

شیدم و ریملم زدم با یه رژ  شم ک سره کم بیارم.  رفتم جلوی آینه و خط چ اون پ
 لب مای.

چه خوشگل شدی تووو مگه میخوای بری عروسی اینقدر تیپ زدی  -مهتاب 
 ؟
 خب دیگه الکی مدال منم خوشتیپم .-

 یه نگاه به سه تاشون انداختم.
بیشعورا شمام که حسابی تیپ زدین و خوشگل کردین ، پس بریم که چشم  -

 پارک رو در بیاریم خخخ .
 بود. 6رفتیم ط قه ی پایین ، یه نگاه به ساعت کردم 
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مامانم که از ظهر رفته بود خونه دوستش االنا بودو که پیداو بشه، بابامم که  
 .سرو شلو ه و دوساعت دیگ میاد خونه، خب طوری نیست

 داد زدم و گفتم 
 پری خانوم کجایی ما داریم میریم پارک مامانم اومد بهش خ ر بدین . -

 باشه خانوم جان بهشون میگم به سالمت.  -پری
سافت خونه تا پارک رو طی کردیم و  سریع از خونه زدیم بیرون و م چهار تایی 

 به پارک رسیدیم.
 

 به نظرتون امروز هستش یعنی؟؟ -الناز
باشووه خیلی دلم می خواد ب ینمش کیه که انقدر میگین والی الش کاو -مهتاب
 خوبه. 

خفه شووید بابا اگر هم باشووه می خوام خودم رو خیلی ریلکس نشووون بدم که -
 فکر نکنه واسه مسابقه فردا میترسم.

 هی ضایع بازی در نیارید نگاهش کنیدا.  
 خیله خب بابا انگار تحفس نگاهش کنیم. -میترا

دیم، بعله آقا مدل همیشه باهمون چهار پنج تا رفیقاو داشتن نزدیک پیست ش
 والی ال بازی می کردن .

صندلی که ق ال با  ستم رو همون  ش ست گرفتم و ن سریع نگاهم رو از پی خیلی 
 میتی بودیم اون سه تاام نشستن .

 رویا کدومشونه زود بگو دارم میمیرم از فوضولی.  -مهتاب
 وه ایه .بابا همون ل اس کرم قه-میترا
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 ایول چه خوشگلم هست رویایی دلت میاد این جلو پای زانو بزنه ؟-الناز
 خفه الناز .نه میخوای من برم زانو بزنم ؟!-
 باشه خو عه انی نشو من برم یه چیزایی  بخرم کوفت کنید.-

شون خیلی خوبه ولی -مهتاب  ست می گفتین حاال که دارم می ینم والی ال نه را
 قول می دم حالشون رو بگیریم .

باشه مهتاب دیگ انقدر نگاهشون نکنید حاال همیشه انقدر چری و پری می -
 گفتین آدم سرو رو باید می زد تو دیوار، االنم در مورد همون چیزا بحرفید .

شه بابا توام خو- ست خب با شون به ما نی س صال حوا دی رو جر دادی، اونا ا
فقط دارن بازی میکنن اونم چه بازیه خوبی دمشووون گرم شوویطونه میگم برم 

 بازی کنم .
 الزم نکرده بشین سرجای ترو خدا دیگه درمورد این نک تا حرف نزنید. -

 من اووومدم بیاید کوفت بکنید .-الناز
یم به خوردن چیپس و پفک و چیزای هممون نیشمون باز شده بود و شروع کرد

 دیگه .
 واقعا دلگرمی که سه تا دوست خول مدل خودی داری.

ضای اطراف رو پر   صدای خنده هامون ف سرا ن ود و  سمون به پ صال حوا دیگه ا
 کرده بود و ماام تو دنیای خودمون بودیم.

ره رو پس یه دفه چشمم خورد به یه قیافه آشنا که روی موتور بود، خدایا من این  
کجا دیدم؟ داشوتم به مخم فشوار میوردم که دیدم پسوره موتوره خوشوگلش رو 
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کنار پیست گذاشت و رفت به سمت همون پسرا ، اونام از بازی کنار کشیدن و 
 به طرفش رفتن.

اها یادم اومد این همون پسووره تو اتوب*و*س بود. ای وای این دیگه اینجا چه  
  لطی میکنه؟

 نه دیگه.حتما اینم دوستشو 
 یکم از این پسره خوشم اومده بود ولی اینم لنگه  همین پسراست . 

شون نکینیما ،حاال -مهتاب شتی می گفتی نگاه اوی کجایی ؟ خودی االن دا
 خودو زل زده. ولی انگار بهشون یه نفر جدید اضافه شده. 

 آره . میترا این پسره رو یادته ؟ -
 نه کیه یادم نمیاد .-
 ا همون پسرست که تو اتوب*و*س افتادم تو ب لش.چقدر خنگی باب-
 یهو النازو مهتاب باهم جیغ کشیدن که همه ی اطرافیانمون بهمون زل زدن . 

 کهافت افتادی تو ب ل پسر به این خوشگلی و به ما نگفتی ؟!-الناز
اخه این موضوووع جیغ زدن داشووت ؟ اتوب*و*س ترمز کرد و منم افتادم تو  -

 ب لش .
 شید بابا انگار متوجه ما شدن دارن به ما نگاه میکنن .خفه -میترا

 اومدم سرم رو برگردونم نگاه کنم که میترا سریع گفت:
 سری رو برنگردون . -

 بچه ها اصال نگاهشون نکنید همون پسره داره میاد اینطرفی .
اینو که میترا گفت اون سووه تا الکی شووروع کردن به حرف زدن و منم حسووابی 

 و گوشیم رو گرفتم تو دستم و الکی بهش داشتم ور میرفتم . حول شده بودم
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روی صووندلی ام که نشووسووته بودیم زاویه دیدو طوری بود که حتی اگه زیر 
 چشمی ام میخواستی نگاهش کنی طرف میفهمید.

 یهو دیدم بچه ها خفه شدن و سنگینیه  یه نگاه رو روی  خودم حس کردم. 
 هم گره خورد.سرم رو آوردم باال و نگاهمون تو  
یا خود خدا این اومده اینجا جلوی من وایسوواده چیکار؟ حتما اومده بگه نمی  

 خواد مسابقه بده هه چه زود جا زده تویه همین فکرای شیرین بودم و گفتم 
 هه اومدی مسابقه فردا رو کنسل کنی؟-
 با این که یه ذره ترسیده بودم ولی همونطوری زل زده بودم تو چشماو. 
سعی کردم تکون   صورتش روو بهم نزدیک تر کرد اما من  سرو رو خم کردو 

 نخورم، عادی نداشتم یه پسره  ری ه انقدر بهم نزدیک بشه.
 یه ل خنده مسخره ای زد و گفت : 

 نخیر خانوم شما  یه هفته اصال ازی خ ری ن ود فکر کردم تو جا زدی.-
 از تو دستم قاپید .اومدم دهنم رو باز کنم که یه دفعه گوشیم رو  

 من فقط یه لحظه ماتم برده بود. این چرااا گوشیمو قاپید ؟ 
 از جام بلند شدم و  گفتم 

 هوی گوشیم رو بده دیونه. -
با باال پایین پریدم سووعی می کردم که گوشوویم رو ازو بگیرم ولی  یر ممکن   

د ،تازه بود چون قد من صود و هفتاد بود و قد اون حدود  صود و هشوتاد پنج بو
 هیکلشم که دیگه کال مزاحم بود.
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اون سه تاام که کال خفه شده بودن و پسره ام میخندید و میگفت یه دقیقه آروم  
 بگیر دختر حاال کارم تموم میشه.

 
 بهش نمی خورد از این خول بازیا در بیاره .

 فکر می کردم خشن و بداخالقه. 
 داو قطع شد.یه دفه گوشی خودو شروع کرد به زنگ خوردن و ص 
 گوشیم رو بهم داد و گفت : 

به سووری نزنه  - یه وقت فردا حوس فرار کردن  تا  خب حاال شوومارتم دارم 
 وروجک .

چی این به من گفت وروجک؟!  حسووابی داغ کرده بودم،  من از مسووابقه فرار 
 کنم ؟؟؟

 اه کهافت شمارمم که حاال داره .
 داشت راهش رو می کشید که بره و گفتم 

 کجا؟ -
چیزه دیگه ای نمونده که بخوام بهت بگم ولی آهان داشت یادم میرفت حتما  -

 اسمم رو می خواستی.
 اسمم روهامه سیو کن تو گوشیت . 

 همینطور که این حرفا رو میزد یه ل خند شیطنت تمیزم رو ل او بود.
دیگه حسابی عه انی شده بودم و می خواستم بزنم فکش رو بیارم پایین پسره  

و عوضی . یه دفه همون پسره که تو اتوب*و*س دیده بودم با موتورو که ی پرر
 خیلی ام  قشنگ بود اومد نزدیک ما وایساد.
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 روهامم پرید رو موتور و گفت : 
 اهان فرداام مواظب زانوهای باو بهشون احتیاج داری .-

 واقعا خشکم زده بود و هنوز داشتم موتورو دن ال می کردم.
عجب موتوری بود ،نمیدونم اسمشون چیه،  اصال تو این چیزا وارد ن ودم ولی  

 یه موتور سفید خیلی خوشگل بود .
اوی رویا کجایی تو،  خاک برسووری نکنند پسووره ضووایعت کرد و رفت  -الناز

اونوقت تو مدل خر تو گل گیر کردی وایسادی داری چیو نگاه میکنی؟  منو بگو 
میشووه حتی با یه تریلی جمع کرد پس چرا خفه خون که می گفتم زبونت رو ن

 گرفته بودی ؟!
 الناز خفه شو خب چیکار کنم همه چیز یهویی شد.-
ستم چیزی بگم پرید رو موتور رفت ولی فردا حالیش می کنم   دیدی که تا خوا

 حاال بیاین بریم دیگه .
ی من امشووب می خوام زود بخوابم و فردا زانو های این پسووره حتما باید جلو

 خم بشند .
شم الناز و مهتاب با  شب تنها با ست ام صال دلم نمی خوا رفتیم خونه و چون ا
خانوادشووون هماهنگ کردن که شووب پیش من بخوابن ولی میترا گفت خونه 

 خودشون بخوابه راحت تره و رفتش،  یکم استرس داشتم و می ترسیدم. 
یدن یه طرفش گرفتن خواب تاب  نازو مه به سووراغ تختم بزرگ بود و ال ما من   ا

 آرامش بخش ترین قسمت اتاقم رفتم .
 پنجره رو باز کردم و نسیم خنکی صورتم رو نوازو کرد .
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 خیابونم دیگه خلوی تر شده بود و خ ری از شلو ی ن ود. 
باد بین برگای درختا می پیچید و درختا هم آروم با صدای باد می ر*ق*صیدند  
. 

دیدم همون شوویگ گرد درخشووان بود و مدل سوورمو باال بردم ، اولین چیزی که 
 همیشه زی اییه خاصی به آسمون داده بود.

سمون دن ال ماه می   شد تو آ شب می شه وقتی  شق ماه بودم، جوری که همی عا
 گشتم و شاید زمان زیادی بهش خیره می شدم  و از زی اییش لذی می ردم.

تو فال نامم  شوواید بخاطر این ماه رو دوسووت داشووتم چون تیر ماهی بودم و 
با ت ییرای  خونده بودم که دخترای تیر ماهی انرژیشووون رو از ماه میگیرن و و

 اون ت ییر می کنند .
 حسابی خوابم گرفته بود و به سختی نگاهم رو از ما گرفتم و پنجره رو بستم.

 آروم خوابیدم رو تخت تا اون دوتا بیدار نشن و طولی نکشید که خوابم برد ...  
 

ساده بودم ،همه جا تاریک بود و فقط نور ماه کامل به اتاقم کنار پنج ره اتاقم وای
 روشنایی می داد.

 نگاهم به آسمون بود و دو تا ماه تو آسمون دیدم . 
 دوتا ماه کامل که آسمون رو خیلی قشنگ کرده بودن .

یهو دیدم دوتا پسورم کنارم وایسوادن و من وسوطشوون قرار گرفته بودم ،اوناهم  
 آسمون رو نگاه می کردن و من به یکی از پسرا خیره شده بودم .داشتن 

همه جا خیلی تاریک بود و فقط نور مهتاب تو  چشووماو افتاده بود ، یه جفت 
 چشم مشکی .
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از خواب پریدم باال هنوز تو شوووک خوابی بودم که دیدم و نگاهم رو دوختم به 
 پنجره .

ی خدارو شکر خ ری از اون دوتا ماه هنوزم با زی اییه خاصش تو آسمون بود ول
 پسر ن ود، ماه هم دوتا نشده بود.

وای خدایا این چه خوابی بود که من دیدم ، ولش کن بابا هنوزم خیلی خسووته  
 بودم الناز و مهتابم خواب بودن .

 سرم رو گذاشتم رو پشتی و به یه ثانیه نکشید که خوابم برد.
 

شب انتخاب می  سب برای ام شتم یه ل اس منا ساده بودم جلوی کمدم و دا وای
 کردم .

یه ست کامل آدیداس ن و رو بابام تازه از یکی از سفرهاو برام آورده بود، یعنی 
 جون میداد برای امشب .

یه شوولوار خیلی خوشووگل خاکسووتری بود که کنارو خطای صووورتی کدیف 
 قشنگ بود.داشت ،سویشری صورتی کدیفشم خیلی 

ال ته زیرو یه نیم تنه خاکسووتری باید می پوشوویدم ولی خب نمی شوود و به  
 جاو  یه ل اس ساده خاکستری برداشتم .

 سویشرتشم که تقری ا بلند بود رو روو تنم کردم  ،خیلی شیک بود واقعا . 
کفشای مشکی اسپرتمم پوشیدم  با شال مشکیه ساده ، یه نگاه تو آینه به خودم 

 م ، همه چی تکمیل بود و یکم آرایشم کردم .انداخت
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الناز و مهتابم در حال آماده شوودن بودند و باالخره از اتاقم زدیم بیرون که توی  
 سالن صدای مامانم بلند شد .

 رویا عزیزم کجا میرید ؟-
 میریم پارک مامانی زود برمی گردیم دوست دارم فعال .-
شه ق ل از اینکه بذارم حرف دیگ  سریع رفتم بیرون و مهتاب مدل همی ه ای بزنه 

 و النازم خدافظی کردند و دن الم اومدند.
 میتی ام همون موقع اومد بیرون و نمیدونم چطوری رسیدیم ورودیه پارک . 

حسووابی اسووترس داشووتم و اون سووه تا ام همش داشووتن بهم دلداری میدادن و 
میداد، آره امروز آرومم می کردن، حرفاشووون واقعا بهم آرامش و اعتماد بنفس 

 حتما باید اون پسره زانو بزنه. 
تو این فکرا بودم تا اینکه رسیدیم جلوی پیست. روهام و دوستاشم توی پیست 
سکو و یه  سته بود روی  ش ستاو بازی میکردن و خودو ن بودن، ولی فقط دو

 توپ والی الم دستش بود و خیره شده بود به زمین.
شده بود، منم ا  صال متوجه ما ن شتم خوب دیدو ا ستفاده کردم و دا ز فرصت ا

 میزدم .
شم انداخته بود  شنگ بود و کاله شیده بود که خیلی ق شکی پو شری م سوی یه 

 رو سرو .
شلوارشم مشکی بود و  پایین پاچش تنگ بودو باالو گشاد ، نمیدونم به این  

 شلوارا چی می گفتن که یه دفه سرو رو آورد باال و  منم سریع نگاهم رو ازو
 گرفتم، فکر نکنم متوجه شده باشه .

 وارد پیست شدم و اون سه تا ام پشت من داشتن میومدن .
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ساعت به بازی مونده  -روهام  سته بودم و هنوز نیم  ش سکو های پارک ن روی 
 بود.

 تو فکر حرفای امروز ماهان بودم ، 
شت و شرکت تجاری دا ستای دوره دبیرستانم بود و باباو یه   ماهان یکی از دو
زیاد پارک نمیومد اما اونروز که رفته بودم شماره رویا رو بگیرم دیده بود و  رویا 

 رو می شناخت .
ستانه ای دارند ولی از اونجایی  شه و رفت و آمد دو ست بابا می گفت دختر دو
یا رو  که ماهان یه دختر باز ماهر مدل خودم بود هیچوقت نتونسووته بود مخ رو

 مخش رو بزنم  شرط ده میلیونی بست.بزنه و باهام سر اینکه من  
سه   شم ؛ وا شته با سر گرمی دا ستم  برای من پولش مهم ن ود و فقط می خوا

 همین شرط رو ق ول کردم  .
ستن و  سرگرمی بودن چون فقط من رو بخاطر پولم می خوا شه برام  دخترا همی
سراغ  شون کنم و برم  سریع ترک شون بهم بخوره و  شد حالم از هم این باعث می

 بعدی.
 ولی انقدر کدیف ن ودم که با جسمشونم بازی کنم. 

 تو همین فکرا بودم که سنگینیه یه نگاه رو روی خودم احساس کردم.  
سرم رو آوردم باال ،رویا اومده بود و داشت نگاهم می کرد اما سریع روو رو  

 برگردوند. خودم رامت می کنم رویا خانوم.
 .از جام بلند شدم و رفتم به طرفش 
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 یه طرف پیست ایستادم و روهامم داشت میومد طرفم . -رویا
سالم  خانوم باالخره تشریف آوردین فکر نمی کردم بیای ولی انگار آماده زانو -

 زدنی .
 هه کور خوندی امشب اومدم زانو زدنت رو تماشا کنم .-
 حاال می بینیم ،پس بیا شروع کنیم زودتر. -

و سوورو رو تکون داد و با این حرکت  روو رو برگردوند به طرف دوسووتاو
 روهام همه از پیست بیرون رفتن. 

یا  یه لحظه رفتم تو شوووک. یعنی چی؟  پس چرا دوسووتاو رو بیرون کرد؟! 
 ابرفرض نکنه فقط خودمو خودو باید بازی کنیم ؟!

 خب خانوما شما دیگه نمی خواید دوستتون رو تنها بذارید؟؟-
شون و نگران ن شمای اوناهم می رومو کردم به طرف شون می کردم ،از تو چ گاه

 تونستم نگرانی رو بخونم ولی نمی تونستن چیزی بگن.
 فقط میتی در گوشم آروم گفت : 

 رویا نگران ن او تو خیلی تمرین کردی حتما موفق میشی. -
سه تاشون از پیست خارج شدن ، خیلی استرس داشتم و نمیدونستم تنهایی   

 و سرم.میخوام چه خاکی بریزم ت
نگاهم یه لحظه افتاد به ماه با اون درخشش زی او تو آسمون واقعا بهم آرامش  

 میداد.
 خودم رو جمعو جور کردم و گفتم  

 خیله خب اقای روهام بیا شروع کنیم .-
 اونم فقط یه نیشخند رو ل او بود .
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یه نگاه به اطرافم انداختم تقری ا همه کسووایی که نزدیک پیسووت بودن داشووتن 
رو نگاه می کردن، انگار همشووون با چشوومای منتظر و کنجکاو دلشووون می ما

سابقه فینالی... المپیکی  سابقه رو می ره.  انگار م ست بفهمن که کی این م خوا
 ...چیزی بود .

سا  شتم ، ولی وای سترس دا ضعیت هم ا از طرفی هم خندم می گرفت از این و
 ب ینم یه چیزی کمه پس کی داور میشه ؟ 

 ع روهام داد زد و گفت :همون موق
 کی میخواد داور بی طرف این مسابقه باشه؟ -

 همه داشتن به هم نگاه می کردن که یه پسر اومد تو پیست گفت که داور میشه. 
خوب به پسووره نگاه کردم نه جزو دوسووتای روهام ن ود ، بنابراین هم گاو میش 

 ق ول کرد هم من. 
 یه طرف تور وایساد و منم یه طرف دیگه.باالخره بازی رو شروع کردیم ،روهام 

 اولین ضربه رو روهام زد و تونستم جوابش رو با پنجه بدم . 
شد چون گاو  سخت تر می شت  اوالو بازی تروم پیش می رفت اما کم کم دا
ساعدو پنجه میزد و  سرهم  شت  سته تر و پ شد و من خ شت گرم تر می میش دا

 تشویق می کردن یا روهام رو . هی صدای بقیه تو مخم می پیچید که یا منو
دیگه داشت جونم در میومد، یک ساعت گذشته بود و بینش فقط دوبار رفتیم  

سه تاام همش بهم می گفتن چیکار کنم و بهم روحیه میدادن  ستراحت و اون  ا
 اما بازم حسابی استرس داشتم .
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ن من ود؛ چوتا اینجای بازی من  ده و اون سیزده بود، قرار یه ست پونزده تایی ب 
زیاد حوصله نداشتم که بازی ادامه دار بشه تا همینجاشم نمیدونم چطوری ده 
تا امتیاز رو تونسووتم از این گاو میش بگیرم ولی دو تای دیگه خراب می کردم 

 بدبخت میشدم.
شویق می   ست میزدن و ت شتن د شده بود و همه ام دا سابی هیجانی  بازی ح

 کردن .
تیم ملی نداشت. گاومیش تند تند جواب پنجه های واال دست کمی از مسابقه 

 من رو می داد و منم فقط حواسم به توپ بود که روهام یه ساعد حسابی زد.
کل حواسووم رو به توپ دادم که جواب ضووربش رو بدم ولی درهمون حال که   

چشوومم به توپ بود تا بزنمش نمیدونم چیشوود پاهام توهم پیچید و مدل وزق 
 .کف زمین پهن شدم 

وای حاال چیکار کنم ؟ دیگه اصال حواسم به اطرافیانم و خندشون ن ود فقط به 
 یدونه شانس دیگه ای که داشتم فکر میکردم و از زمین بلند شدم.

 خدایا التماست میکنم کمکم کن قول میدم آدم بشم فقط این بازی رو ب رم. 
 اون پسره ام اومد کنارم و گفت :

 حالتون خوبه خانوم؟؟-
شتم و نگاهم  شونه ی تاکید تکون دادم و توپ رو از روی زمین بردا سرمو به ن
افتاد به روهام. کهوووافت عوضووی فقط بلده بخنده دهنش رو باز کرد و با تن 

 صدای پایینی که فقط خودمون می شنیدیم گفت :
ضربه دیگه رو خراب کنی باید زانو بزنی اما هنوز بهت یه - خانوم رویا فقط یه 

 دم کافیه فقط پیشنهادم رو ق ول کنی .فرصت می
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 چی پیشنهادو رو ق ول کنم؟ برو بابا عمرا .
که فقط خودو بشوونوه گفتم  با صووودای آرومی  اصووال دلم نمی خواد -منم 

پیشنهادی رو بشنوم چه برسه به اینکه ق ول کنم و با پنجه دوباره بازی رو شروع 
 کردم.

 پرید و جوابم رو داد .فکر می کردم حواسش ن اشه اما ناکس سریع  
باره خراب نکنم ، بازی خیلی سووریع  همه تمرکزم رو توپ بود که یه وقت دو

 شده بود و هوای پیست خیلی برام سنگین بود.
همه ام سوواکت بودن و می خواسووتن بفهمن باالخره نتیجه چی میشووه و توپ  

 همینطوری با ضربه های متوالی بین من و روهام جابه جا میشد .
یه دفه اون طرف پیسوووت همون پسووره رو دیدم که تو اتوب*و*س بود  و اما  

 نمیدونم چرا زل زده بود به منو و خیلی مهربون  بهم ل خند میزد .
 یه دفه صدای جیغ مهتاب تو گوشم پیچید .

 رویاااااا حواست کجاست ؟؟!-
تا اومدم توپ رو با سوواعد بزنم دیگه دیر شووده بود ، توپ یکم اونطرف تر تو 

 زمین من وایساد. فقط خیره شده بودم به توپ و باورم نمیشد که باختم .
 حاال چیکار کنم؟؟ 

 واقعا باید جلوی این گاومیش زانو بزنم؟! 
 حالم حسابی خراب شده بود؛ اصال دنیا رو سرم خراب شده بود . 
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شتم رویا باخت و این  -روهام  شد و همونطور که انتظار دا باالخره بازی تموم 
 فرصت عالی برای من بود تا نقشه ای که براو داشتم رو عملی کنم . یه

نگاهم افتاد به چشووماو، کامال میشوود ترس و نگرانی رو از چشوومای آبیش 
 خوند.

 اما بازم خودو رو محکم نگه داشته بود ونگاهم می کرد. 
 رفتم اونور تور و روبه روو وایسادم. 
وتا راه جلوی میذارم یا زانو میزنی خب همونطور که دیدی من بررردم حاال د- 

 یا...
 قیافش حسابی کنجکاو شده بود و گفت :

 یا چی ؟ -
 نیشخندی زدمو گفتم 

 یا سه هفته هر کاری گفتم رو انجام میدی.-
چشووماو گرد شووده بود و خیلی چیزا رو توشووون میدیدم خشووم، نگرانی و 

 کنجکاوی .
 واسه همین ادامه دادم 

شه برای، - سخت تر از زانو زدن با اما نگران ن او چیزایی ازی نمی خوام که 
 امیدوارم منظورم رو گرفته باشی .

مخم حسووابی داغ کرده بود از حرفاو حسووابی گیج شووده بودم و نمی  -رویا 
 دونستم چه جوابی بهش بدم.
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سر اعتماد کنم چون  ستم به یه پ صال ا منظورو رو گرفته بودم اما بازم نمی تون
سیلی بهت بزنم یا لگد  شت بهم می گفت میخوای  شناختمش. انگار دا نمی 

 ؟ یکیش رو انتخاب کن.
ستام و جلوی این آدما جلوی   سخت بود ،اینکه جلوی دو هر دوو واقعا برام 

شده  سابی گیج  پاهاو زانو بزنم فقط خودم و  رورم رو لگد مال می کردم. ح
شوونهاد دومش بهتر بود، باالخره شوواید بودم و هر جور فکرو رو می کردم پی

 بعدا بتونم بپیچونمش.
 صداو منو از تو افکارم کشید بیرون . 

خب چیکار میکنی؟  زودتر جواب بده چون دوستای خودم و خودی منتظرن -
 تا تو زانو بزنی، بقیه بازی که تموم شد پراکنده شدن .

 زل زدم تو چشمای مشکیش و گفتم 
 یر ماه کنکور دارم االن نمیتونم به پیشنهادی عمل کنم . ق وله اما من اول ت -
اوکی بعد کنکوری سووه هفته شووروع میشووه اما فکر نکن که میتونی فرار کنی -

 چون شماری رو دارم و راحت میتونم پیدای کنم. 
 عجب گیری کردما این پسره دیونس ولی بازم شاید بتونم بپیچونمش .

 گفت : یه دفه روهام داد زد و به دوستاو
 بچه ها من با این خانوم صلح کردم دیگه خ ری از زانو زدن نیست .-

با این حرفش قیافه دوسووتاو که انگار منتظر سوورگرمی بودن وا رفت، اما اون 
 پسره اتوب*و*س یه جورایه دیگه نگاهم می کرد که نمیفهمیدم.

 خب رویا خانوم فعال که نجای پیدا کردی بعد کنکوری منتظرتم .-
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 گفت و رفت پیش دوستاو. اینو
بعد از رفتنش میتی و اینا سووریع اومدن طرفم و حسووابی تعحب کرده بودن و  

 تند تند هی سوال ازم می پرسیدن .
 بچه ها تروخدا یه لحظه آروم باشید .-

ید بریم خونه خیلی  یا خدا  االن ب مه چی رو براتون تعریف میکنم فقط ترو ه
 خستم .

 
سترس رفتم تو چند روز باقی مونده ب ست زدم و بدون ا سابی ت ه کنکور فقط ح

 کنکور دادم.
بنظر خودم که خوب بود و بعد از کنکور تا فردا صوو حش خوابیدم ،خدایی تو  

 خوابیدن رو دست خرس رو آورده بودم .
رویا عزیزم بیدار شووو دخترم،  تو دیگه از عمو خدا بیامرز بابای بدتری، اگه -

تا شوو م می یداری کنم  یام ب یه کنکور دادی مگه کوه کندی  ن گیری میخوابی 
صداو میاد ولی معلوم نیس کجا  شیتم رو وی رس  شو دیگه این گو دختر ؟ پا

 گذاشتی ؟ 
خوابالود بودم و همینطور هی صووودای مامانم تو مخم می پیچید که میگفت 

 بلند بشم .
 یدار بشمهر چی رو تخت اینور اونور شدم،  دیدم انگار  چاره ای ندارم و باید ب

 و با کشو قوصی به بدنم بلند شدم .
 خیله خب مامان پاشدم دیگه .-
 پس زود بیا پایین ص حانه بخور من رفتم .-
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سابی خوشحال بودم، باالخره  سرو قیافم رسیدم، ح بعد از رفتن مامان رفتم به 
 آزادی شروع شده بود بعد این همه درس خوندن .

 از اتاقم زدم بیرون و داشتم میرفتم به سمت سالن  ذاخوری . 
 سالمممم ص ح بخیر مامان بابای قشنگم چطورین ؟-
سووالم رویای بابا االن که دیدمت حالم حسووابی خوبه از امروز دیگه راحت -

 شدی هر چقدر دلت میخواد خوو بگذرون .
 خب دیگه من باید برم شرکت دیرم شده. 

به گونم زدو رفت و منم خوشحال چشمم رو دوختم به میز  بابام ب*و*سه ای 
 تا شروع کنم و یه ص حونه حسابی خوردم .

خب رویا امروز میخوای چیکار کنی؟ راستی گوشیت رو کجا انداخته  -مامان
 بودی همینطوری ویز ویز میکرد ؟

ست کجا انداختمش،  حتما بچه ها بهم  صال خودمم یادم نی شیم ...ا ععع گو
 ه بودن زنگ زد

 خب من فعال برم باال ب ینم گوشیم کجاست حتما میتی اینا زنگ زده بودن . -
از سر میز بلند شدم و سریع وارد اتاقم شدم. درست حدس میزدم ط ق معمول 

 پایین تختم افتاده بود .
 رفتم زیر تختم و برو داشتم .

ست رو باز سی تا میس کال و پونزده تا پیام. وقتی لی هفش کردم ن او مای گاد 
 بچه ها بودن، رفتم پایین تر، وای ب ین کی زنگ زده ... 
 گاو میش... به کل فراموشش کرده بودم این چند وقت .
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یا خانوم کنکورتم تموم  رفتم تو پیاما و بازشووون کردم پیامم داده بود بخب رو
 شد، دیگه از فردا سه هفتت شروع میشه .

ودم پیدا کردنت سووخت نیسووت و همون به نفعته که جواب بدی، ق الام گفته ب
 موقع گوشیم دوباره زنگ خورد میترا بود،  تماس رو وصل کردم .

 سالم خرره چطوری ؟-
 سالم دیونه خوبم .معلومه کجایی؟-
هر چی زنگ زدم دیروز تاحاال برنمیداری دیگه بعد کنکور ندیدمت .خوب  

 دادی بنظری؟؟
س ید  خخخ دیروز تا حاال گرفتم خوابیدم .میتی- نمیدونی خوابه چقدر بهم چ
. 

 آره بنظرم خوب دادم دیگه ب ینیم چی میشه. 
 تو چیکار کردی؟ 

 منم خوب دادم بد ن ود .-
شروع - سه هفتت  سره روهام پیام داده از فردا  ستی یه چیزی این پ وای میتی را

 میشه میترسم نکنه واقعا از رو سیمم پیدام کنه ؟
ر نکنم مگه به این راحتیاس که اینطوری پیدای عجب .نه بابا نگران ن او فک-

کنه ؟ جوابش رو نده نمیتونه کاری بکنه خیالت راحت پسرا الکی حرف میزنن 
 فقط .

 امیدوارم همینطور باشه که میگی .-
 خب امروز چیکار میکنی میای بریم بیرون ؟-
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شو بی- سش نیس دلم می خواد تو خونه بمونم، امروز پا صال ح  اوای نه میتی ا
 اینجا یه کاری می کنیم .

 باشه حاال میام فعال .-
 زود بیا فعال .-

 اونروز تا شب حسابی با میترا از هر دری گفتیم و خندیدیم و فیلمم دیدیم .
 از بودن با هم دیگه هیچوقت خسته نمیشدیم .

ظهر بود 12ص ح با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم یه نگاه رو ساعت انداختم 
 عجی ه مامانم بیدارم نکرده .

گوشوویم رو که رو میز بود برداشووتم با دیدن اسووم روهام خواب به کلی از سوورم 
 پرید.

 نه من ن اید جوابش رو بدم آره انقد زنگ بزنه و اس بده تا جونش باال بیاد . 
شویی و رفتم و  ست سمت د شتمش رو میز و به  سایلنت کردم و گذا شی رو  گو

 بعد از انجام عملیای به سرو ریختم رسیدم .
 کنجکاویم زده بود باال ، واسه همین دوباره رفتم سر گوشیم .

یا  یه چند باری بازم زنگ زده بود، یهو یه پیام ازو اومد بازو کردم بخب رو
رو برداری اشووکال نداره میتونی بیای یه لحظه  خانوم  انگار نمیخوای گوشووی

 جلوی پنجره اتاقت ..و
 وقتی پیامو خوندم قل م رو تو حلقم احساس 

 می کردم.
 نکنه واقعا اومده جلوی پنجرم؟ 
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 نه بابا پسره خوله چری میگه عمرا پیدا کرده باشه. 
س  شم و  سعی کردم آروم با سمت پنجره و درو رو باز کردم.  م ربا ترس رفتم 

رو از پنجره آوردم بیرون که چشمام از تعجب باز باز شده بود، باورم نمیشه این 
گاو میش خونه رو چطوری پیدا کرده؟  یا خدا ماشووینش رو یکم اونور تر از در 
شیطانیش روی  خونمون پارک کرده بود و تیکه داده بود بهش.  از اون ل خندای 

 ل او بود و برام دست تکون می داد .
صل دیدم  سو و شش و داره به من زنگ میزنه،  تما شت در گو موبایلش رو گذا
 کردم.

 
خب خب رویا خانوم میدونم خیلی تعجب کردی اما ن اید روهام رو دسووت -

 کم گرفت.
فکر کردی به این راحتی میتونی از دسووتم فرار کنی؟ دیدی که خونتون رو پیدا  

 کردم پس فکر پیچوندن من رو از سری بیرون کن.
ستم مامان ام  شاید خوا ساعت هفت میام دن الت به نفعته که بیای وگرنه  روز 

 باباتم ب ینم  فعال کوچولو .
 تماس رو  قطع کرد و نشست تو ماشینش و سریع رفتش .

حاال من چیکار کنم؟  یعنی واقعا امروز باهاو برم؟  اگه بره پیش بابام و بگه 
شه اعتماد با شمارم رو داره همین باعث می شایدم یه چیزه که  شه  بام بهم کم ب

 بدتر بشه .
نمیدونم بابام عکس العملش چیه شوووایدم منطقی رفتار کنه، مامانم که دیگه 

 هیچی عمرا منطقی رفتار کنه .
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 ولش کن نمیتونم ریسک کنم، سه هفتس دیگه زود تموم میشه 
فقط خدا نکنه آدم خطرناکی باشووه، چطوری اخه خونه رو پیدا کرد؟ وای رویا 

 فکرای چری و پری نکن یه پارتی داشته باشه کافیه ،زود میتونه پیدا کنه. 
 آره ن اید نگران باشم باالخره امروز یه چیزی میشه.

شون   سریع زنگ زدم به بچه ها همه چیزو رو برا ستم بود و  شی هنوز تو د گو
تعریف کردم، آخرین نتیجه ای که گرفتیم این بود که چاره ای جز رفتن باهاو 

 دارم.ن
شدم، به مامانم گفته بودم میرم  شده بود، دیگه باید آماده می ساعت پنج و رب 

 خونه مهتاب و با مهتابم هماهنگ کرده بودم.
 خدا بخیر کنه این سه هفته میخوام چه بهونه هایی جور کنم برم  . 

 رفتم جلوی کمدم و درو رو باز کردم .
 سنگین باشه هم شیک.ای خدا چقد سخته انتخاب کردن، هم یه چیزه 

خب فهمیدم مانتو مشکیم رو برداشتم که بلند بود و باهاو ساپوری پوشیدم  
که بیشتر به مدل مانتوم میومد با  کفشای عروسکیه سفیدم و یه شال سفید که 
شتم.  شکی کوچیکمم بردا سرم کردم ،کیف م شکی بود رو  توو خط خطی م

م و ریمل زدم با یه کم برق لب آرایش دلم نمی خواست بکنم اما آخرو نتونست
 ،موهامم باال زدم و کشیدمشون.

یه نگاه به سوواعت انداختم ،ده دقه مونده بود به شوویش و منتظر بودم تا اقای   
 روانی زنگ بزنه .
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کت و شلوار یه دست مشکیم رو پوشیدم که خیلی شیک و ساده بود  -روهام 
 و عطر تلخ همیشگیمم زدم.

 م رو برای زدن مخ رویا برمیداشتم .امروز باید اولین قد 
اولین قدم اینه که اعتمادو رو بدسووت بیارم و خوب میدونم چطوری اینکارو 

 کنم .
 گوشیم زنگ خورد و من رو از تو افکارم آورد بیرون، ماهان بود که زنگ میزد .

 سالم روهام خان چه خ را اوضاع چطور پیش میره ؟-
شناختی کهمنتظر باو و ب ین چطوری دختره ر- ستم میگیرم ، دیگه منو   و تو د

 دختری نیست از تو دستم در بره .
 بعله این که توو شکی نیست.-
منتها این دختره یه کم فرق داره واسه همین بیشتر از دخترای دیگه سرو شرط  

 بستم باهای، ب ینیم چیکار میکنی .
 باشه رفیق خوب تماشا کن.-
ن ود امشب اصال مهمونی فرهاد نمیای، راستی خوبه زنگ زدی اصال حواسم  

نه. وقتی رفتم  کایی بک یه شوو نه  نه ممک یارمش اگه تو رو ب ی یا رو میخوام ب رو
سیم کارتش  شده بود فکر کرده از رو  سابی دیدنی  شون قیافش ح جلوی خون

 پیداو کردم .
 اوکی امشب نمیام خودمم جای دیگه برنامه دارم، موفق باشی فعال .-
 فعال.-
اینکه تماس قطع شوود سووریع زنگ زدم به فرهاد که قرار بود امشووب تو  بعد از 

 نقشه بهم کمک کنه. 
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 سالم روهام خان امشب که تشریف میارید مهمونی ؟-
 سالم آره میام ، دختره هم باهام میاد .-

 فرهاد نقشه رو که فهمیدی خواهشا گند نزنی ها.
 . داره که حله نگران ن اوای بابا فهمیدم نقشه چیه چقدر میگی بابا کاری ن- 

 باشه پس می ینمت فعال .-
ساعت شیش شده بود و هنوز خ ری از روهام ن ود تا اینکه یه دفه گوشیم  -رویا

زنگ خورد، سووریع از تو کیفم درو آوردم ،خود حضووری آقا بود، تماس رو 
 وصل کردم.

 سالم خانوم کوچولو آماده ای که ؟ سریع بیا پایین .-
 در خونمون ؟ چی مگه اومدی-
 آره دیگه پس کجا برم؟ زود باو بیا پایین .-

اصووال فکر اینجاو رو نکرده بودم. وای چقد خنگی تو رویا حاال اگه مامانت 
 بهت گیر داد برسونتت چی ؟؟

 الو پس چیکار میکنی میای یا نه؟-
 االن میام یکم ص ر کن .-

 سریع از اتاقم زدم بیرون و رفتم پایین.
 مامانم جلوی تی وی نشسته بود و تلفنم دستش بود. 
نمیدونم داشووت با کی حرف میزد ولیاین بهترین موقعیت بود تا سووریع جیم  

 بشم ،خدایا دمت گرم .
 مامان جونم من دیگه دارم میرم .-
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 باشه عزیزم. دارم با خاله نرگس حرف میزنم میخوای بیام برسونمت ؟-
 خودم میرم بچه نیستم که خدافظ. نه مامان خونه مهتاب نزدیکه-
 باشه عزیز مراقب خودی باو خدافظ.-

 اخیش خدا رحم کرد.
سووریع از خونه زدم بیرون و انقد حول شووده بودم که سووریع در ماشووین رو باز  

 کردم و نشستم عقب. 
 زووود باو بروو دیگه پس چرا راه نمیوفتی بروووو .-

نمیره؟ نگاهم رو سووریع از خونه عجب خر زبون نفهمیه ها این پسووره پس چرا 
 گرفتم و به جلو نگاه کردم. 

 یا خدا اینا کین دیگه په گاو میش کو؟!
 یه زن و مرد جوون داشتن با تعجب نگاهم میکردن که زنه در اومد گفت: 

 ب خشید خانوم شما شوهر منو میشناسین ؟؟ -
 به کل هنگ کرده بودم و نگاهم بین جفتشون هی می چرخید.

 
در اومد گفت نه عزیزم  به خدا من این خانومو نمیشووناسووم ،خانوم پس مرده 

 چرا حرف نمیزنین ؟؟
 زنه داشت حسابی من رو با عه انیت نگاه 

 می کرد .
 دهن باز کردم و گفتم 

نه خانوم ب خشووید من انگار ماشووین رو اشووت اه سوووار شوودم، عجله داشووتم -
 نفهمیدم ب خشید .
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ن اومدم بیرون که چشوومم افتاد به روهام که این رو که گفتم سووریع از ماشووی
 داشت می خندید و رو فرمون پهن شده بود .

 ای خدا اینم از اولین سوتی امروز.
 خیلی جدی اما سریع رفتم در عقب رو باز کردم و  نشستم . 

 روهام جلوی دهنش رو گرفته بودو هنوز هر هر می خندید پسره عوضی .
 ه بشم برم ؟اگه نمیخوای راه بیوفتی پیاد-
نه خدایی یعنی انقد عجله داشووتی که پریدی تو اون ماشووین خیلی خوو -

 گذشت همین اول دمت گرم .
 اینو گفت و سریع راه افتاد .

شد، تا  صدای آهنگ ادل بود که از ظ ط پخش می  ساکت بودیم و فقط  تو راه 
 اینکه جلوی یه پاساژ نگه داشت .

 پیاده شو .-
بپرسم پیاده شدم و دن الش راه افتادم و رفتیم داخل یه پاساژو بدون اینکه سوالی 

جلوی ویترین یه م ازه وایسوواد و داشووت ل اسووارو نگاه می کرد. دیگه طاقت 
 نیوردم و گفتم

 منو آودی اینجا که چی بشه ؟ -
یدی - که تو پوشوو مانتویی  با  خاب کنم برای  یه ل اس خوب انت تا  مت  آورد

ی درمورد این ل اس چیه؟ بنظر من که بهت میاد نمیتونم ب رمت مهمونی. نظر
. 

 یه نگاه انداختم به ل اسی که می گفت.
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یه ل اس قرمز بود که تا وسووطای کمرو گیپور میخورد و دامنش نمیدونم مدل  
 این عروسکیا بود، ساده اما شیک .

 سلیقت بد نیست اما چه مهمونی ؟من عمرا با تو مهمونی نمیام .-
 تاهه عمرا این رو بپوشم .تازه این ل اس کو

 چرا خانوم هم با من میای هم این ل اس رو میپوشی .-
دستم رو گرفت و با خودو کشوند داخل م ازه. یه خانوم سریع اومد پیشمون 

 و گفت :
 خوو اومدین چه ل اسی مد نظرتونه ؟-
 لطفا اون ل اس قرمزی که داخل ویترینتون هست رو بیارین برای خانومم .-

 نومم؟؟ عمرا من خانوم تو یکی بشم.چیی خا
چشووم االن براتون میارم ،اتفاقا فقط یکی دیگه از این ل اس مونده ولی فکر -

 کنم اندازه ی خانوم شما بشه .
 ل اس رو آوردو داد دستم و منم به ناچار ازو گرفتم و رفتم داخل پرو.

 ل اسام رو در آوردم . 
 دمش.زیپ ل اس کنارو بودو  بازو کردم و پوشی

حسووابی بهم میومد و چون پایینش حالت دامن بود به سوواپورتم میومد و دور  
س ش  سفیدمم منا شای  شد کف شده بود که باعث می سفید کار  کمرشم یه نوار 

 باشه.
 تقه ای به درد خورد .  
 عزیزم پوشیدی ؟؟-
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شتمت . در رو باز کردم، هم خانومه هم  ستم می ک کوفت و عزیزم  اگه می تون
 روهام سرتاپام رو داشتن نگاه می کردن .

 وای عزیزم دیدی گفتم ،خیلی بهت اومده. همین رو برمی داریم خانوم.-
 چشم م ارک باشه پس درو بیارید تا داخل پاکت بذارم .-

مانتوم رو روو می پوشووم حله دیگه وای منکه دیگه حال نداشووتم درو بیارم 
 بابا .

 نه خانوم نیازی نیست درو نمیارم دیگه. -
خانومه سووری تکون داد و رفت پشوووت میزو. روهامم رفت و پول ل اس رو 

 حساب کرد .
منم سووریع مانتو و شووالم رو پوشوویدم و از م ازه رفتیم بیرون که دیدم داره میره 

 سمت یه کفش فروشی . 
 کجا میری آقای روهام ؟-
 کفشم الزمه دیگه مگه نه ؟-
 نخیر الزم نیست کفشای خودم خوبه .-

 اینو گفتم و از پاساژ رفتم بیرون و کنار ماشین وایسادم .
 بعد از یه دقیقه روهامم اومد بیرون ،هیچی نگفتو سوار ماشین شد .

 منم دوباره رفتم عقب نشستم .
 عقب میشینی خانوم ؟!سریع بیا جلو بشین .مگه من راننده شمام که میری -
 نمیخوام همینجا راحت ترم .-
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یا جلو - یه دختر خوب ب بدی االنم مدل  به حرفام گوو  نشووود دیگه قرار بود 
 بشین .

شدم و رفتم  سه همین پیاده  شتم وا صله کل کل باهاو رو ندا شتر از این حو بی
 جلو نشستم و درم محکم بستم .

د و با سرعت رانندگی می کرد تا باالخره بعد از یه رب اونم ماشین رو روشن کر
 رسیدیم و جلوی در یه خونه وایساد.

 پیاده شو .- 
از ماشووین اومدم بیرون ، یه خونه بزرگ بود با نمای خیلی قشوونگ که صوودای 

 بلند آهنگ ازو بیرون میومد .
به یه  روهام زنگ خونه رو زد، اما معلومه با این صدا متوجه نمیشن که زنگ زد

 نفرو در خونه باز شد.
داخل خونه که رفتم پر از دختر پسوور بود که تو ب ل همدیگه می ر*ق*صوویدن  

،حسووابی ترسوویده بودم چون تاحاال همچین جاهایی نرفته بودم و مدل بچه ها 
که پشووت مامانشووون قایم میشوون پشووت روهام راه میرفتم که رفت سوور یه میز 

 وایساد و منم کنارو وایسادم .
به سالم آقا روهام .چه عجب -مون موقع  ام یه پسره داشت میومد سمتمون.  ه

از اینوارا ؟! خوو اومدی داداو خانوم رو معرفی نمیکنی ؟ روهام در حالی 
 که ل خند میزد و به من نگاه می کرد گفت :

 فقط دوستمه تازه باهم آشنا شدیم . -
 از جوابش یکم تعجب کردم.

 قط دوستمه نه به اون موقع که می گفت خانوممه .نه به االن که میگه ف 
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 پسره  یه نگاه چندو به سرتا پام انداخت و گفت:
 که اینطور خوو بگذره بهتون من برم پیش مهمونای دیگه با اجازه .- 

 
بعد از رفتن اون یه دختره اومد سوومت روهام و بی توجه به من شووروع کرد به 

 برند بر*ق*صند.حرف زدن باهاو و بعدم ازو خواست که 
جایی نرم .   رفتن    جا منتظر بمونم و  که همین هامم ق ول کرد و بهم گفت  رو

 وسط و باهم شروع کردن به ر*ق*صیدن .
سم نگاهش کنم ،دیگه دارم  شه ؟ فقط وای سره روانی منو آورده اینجا که چی ب پ

 دیونه میشم .
ز خوب اینجا پیدا نگاهم افتاد رو میز به به شووربت آل الو دارن حداقل یه چی

 کردم.
شد می  شمام گرد  شیدم باال ، یهو چ شتم و یه نفس ک شه جام رو بردا مدل همی
شربتاتونم گندیده  سرتون  ستم باال بیارم ولی جلو خودم رو گرفتم خاک بر خوا

 این دیگه چی بود؟ 
بدنمم حسابی داغ شده بود المهب یه آهنگیم گذاشته بودن دلم می خواست  

 برم وسط قر بدم اما نمیشد.
چشمم دوختم دوباره به وسط سالن نور کم بود هر چی نگاه کردم دیدم خ ری  

از روهام نیسوووت. می ترسوویدم برم دن الش بگردم واسوووه همین ترجیح دادم 
 همونجا وایسم.
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سرا یکم ترسیده بودم و د شم چون بقیه پ ست روهام زودتر برگرده پی لم می خوا
سم. خدایا من اینجا چه  شد بتر شتر باعث می یه جوری نگاهم می کردن که بی
 لطی میکنم؟!! کاو زودتر امشب تموم بشه بره همون موقع دیدم همون پسره 

 داشت میومد طرفم.
شما هم  بگم ک-  شریف ب رویا خانوم روهام رفته ط قه ی باال گفت به  رید ه ت

 باال تو اتاق سمت راست .
اینو که گفت رفت، اوضاع یکم مشکوک میزد. واسه چی رفته ط قه ی باال آخه 

 پسره ی روانی. چاره ای نداشتم حداقل بهتر از اینجا بود .
شیدم پایین و   ستگیره اتاق رو آروم ک شون باال رفتم ، د سمت پله ها و از رفتم 

خ ری از روهام ن ود، تا اومدم سووریع برگردم پایین  سوورم رو کردم تو اتاق اما
ست  شدو حولم داد تو اتاق و در رو ب سره یهو مدل عزرائیل جلوم ظاهر  همون پ

. 
ستم باید  سیده بودم و نمیدون سابی تر تعادلم رو حفظ کردم که نخورم زمین ح

 چه خاکی تو سرم بریزم .
 داری چه  لطی میکنی پسره عوضی بذار برم بیرون.-

ستم رو محکم گرفت و پرتم کرد رو تختی که تو  سمت در که مچ د اومدم برم 
 اتاق بود .

 کجا خانومی تازه اومدی میخوایم باهم آشنا بشیم .-
دسووتم حسووابی درد گرفته بود بلند شوودم تا دوباره برم سوومت در اما کهووافت 

 سریع پرید رو تخت و به زور خوابوندم .
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دم تا یکی بیاد کمکم کنه اما فایده نداشووت با داشووتم از ترس میمردم و داد میز
 صدای بلند آهنگ عمرا کسی میشنید.

همونطوری تقال میکردم و دست و پا میزدم تا بتونم از زیر دستاو فرار کنم اما  
 فایده نداشت، محکم گرفته بودم و به طرز چندشی نگاهم 

 می کرد .
 .ب و گلم رو چنگ میزدو فقط داد میزدم که ولم کنه  

انقدر جی و داد نکن آروم بگیر خانوم خوشگله هیچکس نمیفهمه تو اینجایی -
 نمیدونم روهام داف به این خوشگلی رو از کجا گیر آورده ؟!

 صورتم رو بادستاو محکم نگه داشته بودو نمی ذاشت تکون بخورم .
ل او رو نزدیکم ل ام کرد و سووعی داشووت که بب*و*سووتشووون اما من سووعی 

هام بزنم تو میکردم سوورم  پا با  بده و  جام  کارو رو ان نذارم  بدمو  رو تکون 
 شکمش اما اون انقدر زورو زیاد بود که نمیتونستم کاری بکنم.

شکم دراومده بود   از درد ناتوانیم و از اینکه نمیتونم خودم رو نجای بدم دیگه ا
 و فقط از خدا می خواستم که نجاتم بده.

 یوار.یهو در باز شد و محکم خورد به د 
دستای پسره شل شده بود و داشت به سمت در نگاه میکرد که صدای روهام  

 بلند شد.
 مرتیکه ی عوضی داری چه  لطی میکنی؟ -
روهام با یه حرکت یقش رو گرفت و پرتش کرد رو زمین و شووروع کرد به کتک  

 زدن پسره .
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و احساس با اومدن روهام یه آرامشی بهم تزریق شد اما هنورم بدنم می لرزید 
 میکردم نمیتونم روی پاهام وایسم .

سریع از روی تخت بلند   شتش  سره رو میزد که گفتم االن میک روهام  جوری پ
 شدم ،

 داد میزدم و گریه میکردم .
 روهام تروخدا ولش کن بیا از اینجا بریم ،ازی خواهش میکنم بیا بریم .-

نگه داشووتنش به مخم  اما روهام اصووال به حرفام گوو نمیداد کاری دیگه برای
شدو  شت ب لش کردم که آروم  ستام رو دور کمرو حلقه کردم و از پ سید د نر

 پسره رو ولش کرد.
 باصدای پر از ترس و بریده بریده گفتم  

 بسه تروخدا منو از اینجا ب ر نمیتونم دیگه. -
 روهام تو یه حرکت برگشتو ب لم کرد 
 خوبی؟ آسی ی که بهت نرسوند ؟سرتو بیار باال ب ینمت.- 

 سرمو بردم باال چشمای آبیم تو چشمای مشکیش گره خورد .-
 خوبم فقط تروخدا زودتر منو از اینجا ب ر .-

 دستم رو محکم تو دستاو گرفت و سریع از خونه اومدیم بیرون .
سرم و  شالمم انداخت رو شونه هام و  شین رو برام مانتوم رو انداخت رو  در ما

 باز کرد .
 نشستم داخل ماشین اما هنوز بدنم میلرزید.

 باورم نمیشد امشب همچین اتفاقی برام افتاده و هنوز گریه می کردم . 
 دست خودم ن ود واقعا هنوزم ترس تو وجودم بود و می لرزیدم.
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روهامم اومد تو ماشووین و کمی خودو رو بهم نزدیک تر کرد و با دسووتاو  
 مو پاک کرد.اشکا

 
 صورتش  مگین بود و میشد پشیمونی رو تو چشماو خوند .

 یه دفه تن لرزونم رو تو ب لش گرفت و ل او رو اورد نزدیک گوشم . 
سریع - شت  شه تو رو تنها گذا سه دیگه دختر انقدر گریه نکن یه لحظه ام نمی ب

 باو .میان میدزدنت خوشگلی ام دردسر داره ، دیگه همه چیز تموم شد آروم 
حرفاو باعث شد هم یه ل خند کوچیک رو ل ام بیاد هم آروم تر بشم اما خودم 

 رو سریع از تو ب لش کشیدم بیرون و نگاه به ساعت کردم 
 بود باید زودتر میرسیدم خونه.9:45

 فقط منو زودتر برسون خونه لطفا .-
 ماشین رو روشن کرد و تو راه  جلوی یه سوپر مارکت نگه داشت .

 ز دو دقیقه با یه شیشه آبمیوه و کیک برگشت و داد دستم. بعد ا
 بخور فشاری افتاده پایین رنگ به صورتت نداری . -

 خودمم احساس می کردم به یه چیزه شیرین احتیاج دارم .
آبمیوه رو باز کردم و ازو خوردم و بقیه راه هردومون فقط سووکوی کرده بودیم 

 . تا اینکه باالخره نزدیک خونمون شدیم
 دوتا خونه اونور تر از خونه ما نگه داشت و وقتی پیاده شدم روهامم پیاده شد. 

 سعی کن به امشب زیاد فکر نکنی و بخوابی. ش خوو . -
 فقط سرم رو تکون دادم و به طرف خونه حرکت کردم .



 63 شیگاوم یایرو

سابی بگیرم تا یه وقت مامانم بویی ن ره و زنگ   ست ح سعی کردم قیافم رو در
وهام هنوز داشت نگاهم می کرد تا برم داخل، در باز شد و رفتم خونه رو زدم. ر

 تو خونه .
یا چه عجب اومدی تو دختر دیگه شووب خونه مهتاب می خوابیدی. چرا - رو

 زنگ نزدی بیام دن الت؟ خودی اومدی این موقع شب؟!
نه مامان جونم نمیدونی امروز با مهتاب خیلی خوو گذشووت اصووال متوجه -

واسووه همینم بابای مهتاب من رو رسوووند خونه االنم خیلی گذر زمان نشوودیم 
 خستم مامانی برم بخوابم دیگه شب بخیر.

 سریع رفتم طرف اتاقم و ل اسام رو عوض کردم و دستو صورتم رو شستم .  
قای امشوووب میومد جلوی  فا ته  بودم  و تموم ات یدم رو تختم، خیلی خسوو پر

 افتاده .چشمام و باورم نمیشد که این اتفاقا برام 
 همه ی اینا تقهیر اون گاومیشه ،پسره ی   عوضی .

 اما اگه به موقع نمیومد معلوم ن ود چه بالیی سرم اومده بود . 
نمیدونم چرا اما احسوواس می کردم که میتونم بهش اعتماد کنم چون امشووب 

 می تونست نجاتم نده.
شووتم رو هم دیگه دلم نمی خواسووت به این چیزا فکر کنم و تا چشوومام رو گذا 

 سریع خوابم برد.
 

سه روز از اون مهمونی می گذشت و روهام تو این سه روز اصال بهم زنگ نزده 
 بود ، یعنی دیگه بیخیال شده ؟

 من که بعید میدونم حتما سرو جای دیگه گرمه .
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 این سه روز  همش با میتی اینا بودم و همه چیز رو براشون تعریف کردم.
تازه برای من طرفداری روهامم می کردن که اومده نجاتم داده نمیگن اصووال  

 همه این چیزا تقهیر اون بوده .
سر رفته  صلم  ستا یکم بچرخم حو شتم و رفتم تو این شیم رو از رو میز بردا گو
بود. یهو به مخم رسووید شوواید روهامم پیج داشووته باشووه، اما فکر نکنم فقط با 

 ولی امتحانش ضرری نداره .اسمش بتونم پیداو کنم 
اسم روهام رو سرچ کردم یکم رفتم پایین تر ، ایول خودشه روهام آریامنش چه 

 فامیلیم داره.
 فالوور داشت. سریع رفتم سراغ پستاو . 15kوارد پیجش شدم  

با  تا عکس ام  ند  قاو بود،  چ بیشووتر عکسووواو از خودو ، هیکلش و رفی
 ماشینای مختلف مدل باال داشت .

 ه این بشر چند تا ماشین داره؟مگ
رفتم تو کامنتاو ، دخترا که معلوم بود کامنتاشووون چیه همشووون می خوان پا   

 بدن .
 یه پسره ام نوشته بود داداچ یکی از این بنزا باباتو به ماام بده .

بنزای باباو؟ نکنه نمایشگاه ماشین دارن ؟ حتما همینطوره وگرنه کی این همه 
 ماشین داره ؟

نطور که داشتم عکسارو میدیدم و میرفتم پایین تر یهو دستم رفت  رو قلب همی
 کنار یه عکساو و الیک شد .
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وای خاک برسرم چه عکسی ام الیک شد، اصال ل اس تنش ن ود و یه شلوارک 
 پوشیده بود و کنار استخرام وایساده بود .

ی رفرو ی وقتسریع الیک رو برداشتم اما شاید ب ینه اولش الیک میره براو ول
 کنه الیکه حذف میشه.

 ای خدا چیکار کنم... کاو ن ینه... 
 آره احتمالش کمه نمی ینه . 

 از تو پیجش سریع اومدم بیرون و گوشیم رو پری کردم رو تختم .
 همون موقع یه پیام اومد و سریع رفتم سراغ گوشیم .

 روهام بود، پیام رو باز کردم.
ن ودم انگار دلت برام تنگ شووده،  پیجم رو پیدا بسووالم رویا خانوم سووه روز 

ساعت هفت میام دن الت نگران ن او جایی نمی رمت که دوباره  کردی. امروز 
 بدزدنت بای .و

 وای رویا خاک بر سری اینم شانس منه تو اینستا بوده سریع الیک رو دیده .
ی منو از دسووتش راحت بودما حاال دوباره امروز معلوم نیس میخواد کدوم گور

 ب ره.
 یه نگاه تو آینه به خودم انداختم، همه چیز خوب بود.

مامان بابامم رفته بودن مهمونیه  یکی از شرکای بابام و منم گفتم حوصله ندارم  
 که برم و شاید برم پیش میتی.

 مطمگنم که زودتر از اونا بر می گردم خونه. صدای زنگ موبایلم بلند شد. 
 کردم و  رفتم پایین و از خونه زدم بیرون.دیدم روهامه تماسو قطع  
 اوندفه از بس عجله داشتم اصال زیاد به ماشینش توجه نکرده بودم . 
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 یکی از اونا بود که تو اینستاو دیدم، یه بنز. رفتم و صندلی جلو نشستم .
 سالم -
 سالم خانوم شاهین چطوری ؟-
 فامیلم رو از کجا فهمیدی ؟ -
 ینستا دیگه .به این زودی یادی رفت ا-

 اوف من چقدر خنگم الل بشی رویا با این سوال پرسیدنت .
 خب میشه االن بگی منو کجا می ری ؟-
 جای بدی نمیریم فقط یکم کمک می خوام که تو باید کمکم کنی. -

شمش اگه خونمون  مگه من حمالتم که کمکت کنم وای چقد دلم می خواد بک
 یدم .رو پیدا نمی کرد اینهمه بدبختی نمی کش

 چیزی نگفتم و زل زده بودم به خیابونا که ظ تش رو روشن کرد. 
 پخش می شد.  Helloبازم  ادل بود که میخوند اما ایندفه آهنگ  

همونطور که به آهنگ گوو می دادم دیدم که انگار داریم از شووهر دور تر می 
شتم اما ترجیح دادم چیزی نگ سیدم هنوز بهش اعتماد کامل ندا  مشیم یکم تر

 تا ب ینم چی میشه .
 خیله خب پیاده شو  دیگه رسیدیم .-

 از ماشین پیاده شدم بله آخرین حدسام درست بوده ،آوردتم سیتی سنتر.
 پس می خواد خرید کنه واسه همین گفت کمک می خوام .  

از وقتی اینجا افتتاح شده بود تا حاال نیومده بودم فقط تو ماشین که از اینجا رد 
 دیدمش .می شدیم می 
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 گاومیش راه افتاد و منم دن الش رفتم.  
بعداز گذروندن پارکینگ بزرگی که داشووت واردو میشوودی، وقتی وارد شوودم  

 قسمت های مختلفش روی بنر بود.
چقد بزرگه اینجا فکر کنم یه صوو ح تا شوو م بیای اینجا وقت کم میاری همه   

 .جاشو ب ینی بیخود ن ود نوشته بود سیتی سنتر قلب شهر
 همینطوری اینور اونور و نگاه میکردم و حواسمم بود که روهام رو گم نکنم.  
شت و داد به   س د چرخدارا رو بردا از پله برقیا باال رفتیم و روهام یدونه از این 

 من.
 یه لحظه مخم هنگ کرد و با تعجب نگاهش کردم.  

 خب اومدی کمکم کنی پس بهتره این رو بیاریش تا منم پرو کنم .-
نخیر آقا من حمال شما نیستم اینو بیارم خودی بگیرو هر چی خواستی بگو -

 تا من بذارم داخلش همین قدرشم خیلی دارم باهای کنار میام .
خانوم رو باو من دارم با تو کنار میام نه تو با من ، انگار خیلی بهت آسووون -

 گرفتم شرایط رو یادی رفته؟هان ؟  اینو تو  میاری .
 نی عوضی حمال گیر آورده برای دارم حاال ب ین .پسره ی روا

 دسته چرخ رو گرفتم و دن الش راه افتادم .
ست چرا خودو   سره پولدار نی صال مگه این پ سمت مواد  ذایی ،ا رفت تو ق

 میاد خرید میکنه؟ فقط منو آورده اینجا اذیتم کنه.
 

 اول از قسمت گوشت و ماهی و اینا شروع کرد به برداشتن.
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س د اولش   شروع کردم هی با  سرو می رفتم اما کم کم  شت  مدل بچه آدم پ
 چرخداره محکم می زدم بهش و می گفتم ای بابا چقدر شلو ه.

ولی اون اصال برنمی گشت نگاه کنه، همش دستاو رو می کشید تو موهاو.  
فکر کنم دارم رو مخش راه میرم خخخ ... هر چیزی ام که اون برمی داشوووت 

 ه می نداختم تو س د .من ازو یکی دیگ
سوو ده  تقری ا پر شووده بود ،اون خنگولم اصووال دقت نمی کرد که از هر چیزی  

 دوتا داخلشه .
شت چیز برمی  سه خودو دا شتی ، همینطوری وا سمت لوازم بهدا رفت تو ق
سریع  سرم.  شیطانی اومد تو  شه ی  شت که نگاهم افتاد به ایزی الیفا و نق دا

ختم تو سوو د و یکم خرتو پرتای دیگه رو انداختم یدونه ازو برداشووتم و اندا
 روو .

 باالخره آقا خریدو تموم شدو رفتیم پای یکی ازصندوقا .
س ده دیگه حسابی  پر شده بود و باید سریع خریدارو می دادیم صندوق دار تا 

 با دستگاه بارکد زود حساب کنه .
 ت ما رسید.خیلی شلوغ بود و چند نفرم پشت سر ما بودن و باالخره نوب

روهام سریع خریدارو از تو س د بردمی داشت و می ذاشت جلو صندوق دار و  
 تازه داشت میفهمید که از هر چیزی دوتا تو س ده خخخ.

ه انی میزد با اون کارایی ام که ق ال کرده بودم معلومه رو مخش   قیافش یکم ع
شت تحمل می کرد که یدفه ایزی الیفو از تو  شت وبودم اما هنوز دا  س د بردا

 داشت با تعجب نگاهش می کرد.
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وای که چقد قیافش دیدنی شده بود صندوق دارم همینطوری داشت مارو نگاه  
 می کرد که گفتم 

خب عزیزم بده حسوواب کنند دیگه خودی حواسووت ن ود برداری من برای -
 برداشتم دکتر گفت یه وقت بهش احتیاج پیدا میکنی .

یافش ر گه ق که گفتم دی گاومیش عهوو انی، وای دلم می اینو  فت رو ورژن 
شون گرفته  سریامونم خند شت  شینم رو زمین و هرهر بخندم حتی پ ست ب خوا
با  گه، ایزی الیف رو  بود. فکش منق و شوووده بود و نمیتونسوووت چیزی ب

 عه انیت گذاشت جلو صندوق دارو اونم حسابش کرد خخخ .
 م در گوشم گفت :بقیه خریدارم از تو س د برداشت و با عه انیت آرو

 برای دارم رویا خانوم.-
 باالخره حساب کردن تموم شد و  خریدا دو تا پالستیک بزرگ شد .

روهامم انگار دیگه زیاد عه انی ن ود. حتما بعدا برام تالفی میکنه ولی به درک 
 امشب خیلی خوو گذشت .

 من میرم خریدارو بذارم تو ماشین تو برو تو رستوران تا منم بیام.-
عجب شامم میخواد بخوره خودمم حسابی گشنم شده بود و واسه همین ق ول 

 کردم و رفتم ط قه ای که رستوران بود .
 وارد که شدم سر یه میز نشستم تا 
 روهامم بیاد . 
بعد از اینکه اومد یه ک اب خوشوومزه زدیم تو رگ. سوواعت ده رب بود و دیگه  

ستم مامانم ای شد هر چند میدون شت دیرم می نا زودتر از دوازده بر نمی گردن دا
 اما بازم یکم می ترسیدم .
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 روهام میز رو حساب کرد و رفتیم سمت ماشین.
 میشه سریع بری می خوام زودتر برسم خونه.-

 بدون اینکه حرفی بزنی سرعت ماشین رو بیشتر کرد .
شاهین نمی خوای یکم از خودی بگی ؟ هنوز چیزی درموردی - خب خانوم 

 نمیدونم .
 دیگه چی میخوای بدونی اسم و فامیل و آدرس خونه همه رو بلدی .-
 خب اینا که چیزه زیادی نیست.-
 شما معرفی کن تا منم بگم .-
سوواله دانشووجوی سووال آخر 24عجب... باشووه... من روهام آریامنش هسووتم -

 رشته بازرگانی.
ز ندیگه اینکه که خوشووتیپ و خوو قیافه ام هسووتم. پدرمم تنها وارد کننده ب

 آلمانه ،دیگه فکر نکنم چیزی رو جا انداخته باشم حاال شما بگو.
 چرا یه چیزی رو جا انداختی؟-
 چی؟-
 و مادرتون رو نگفتی ؟-

 وقتی این حرف رو زدم نگاهش یکم  مگین شدو گفت :
 چند سالی میشه که فوی کرده . -
 اهان... ب خشید ...نمی خواستم ناراحتت کنم. -
 بگو حاال.نه مشکلی نیست خب -
 سالمه و تازه امسال کنکور دادم .18من رویا شاهین هستم -
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پدرمم شوورکت تجاری داره و مامانمم خونه دار. االنم دیرم شووده و می خوام 
 زودتر برسم خونه .

نگران ن او یکمه دیگه میرسیم خونتون اما یادی باشه کار امروزی رو تالفی -
 میکنم. 

 رسیدیم و من سریع خدافظی کردم و رفتم داخل خونه.بعد از ده دقیقه باالخره 
سام رو عوض کردم پریدم رو   شکر هنوز نیومده بودن و بعد از اینکه ل ا خدارو 

 تختم و رفتم تو فکر روهام.
امروز خسووته شوودم اما بازم خوو گذشووت ، نمی دونم ولی انگار دیگه حس  

 بدی بهش نداشتم .
 

 بودم و تلویزیون تماشا می کردم. تو خونه روی کاناپه نشسته -روهام
از اینکه خونه ساکت باشه متنفر بودم، بعد از فوی مادرم پدرم  همه ی کارو  

رو به تهران انتقال داد و می گفت دیگه تحمل این شووهر رو بدون مادرم نداره. 
خواهرمم که ق ل از مرگ مادرم ازدواج کردو رفت کانادا ولی من حاظر نشوودم 

کنم و همراه پدرم تهران این خونه رو که همه جاو بوی مادرم رو می داد ول 
 زندگی کنم.

نگاه به ساعت انداختم، پنج عهر بود. دیشب ماهان بازم بهم زنگ زده بود تا  
به این دختر گیر داده بود و دلیلش رو  کار کردم یکم بیشووتر  یا چی با رو نه  ب ی
نمیدونسووتم  اما با رویا خوب پیش می رفتم اگه اعتمادو رو بدسووت نیورده 

فاقی که تو مهمونی افتاد دفعه دوم به راحتی ق ول نمی کرد که بیاد بودم با اون ات
. 
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 پس اولین گام برداشته شد .
 از اینجا به بعدو دیگه آسونه، اینکه بهم عادی کنه و کم کم عاشقم بشه .

دخترای دیگه همون دفعه دوم که باهاشووون قرار میذارم خودشووون پا میدن ولی 
 رویا هنوز کار داره .

ته تا  آخر هف یا برم بیرون  با رو ها نیسووتن پس بهتره  چه  کدوم از ب که هیچ ام 
 کارو رو سریع تر تموم کنم.

گوشوویم رو از روی میزی که جلوم بود برداشووتم و بهش پیام دادم که سوواعت  
 شیش آماده باشه .

شکل پیدا کرده  -رویا امروز با میتی و مهتاب رفتیم خونه ی الناز انگار با تیام م
 ش زیاد خوب ن ود و ما رفتیم که نذاریم زیاد  هه بخوره .بودن و حال

شون میگفتم و اونام می خندیدن   سر روهام در آورده بودم رو برا من کارایی که 
 . 

 الناز یه  می تو چشماو بود اما بازم می خندید.
یایی بترکی خیلی خندیدم اما مواظب باو این لج ازیتون باهم -الناز وای رو

 یل نشه مدل من و تیام .یهو به عشق ت د
نه بابا عشق کیلو چنده من اگه بخوام عاشق بشم عاشق کسی میشم که واقعا -

سرا این روزا چیزه دیگه ای  صمیم قل ش بهم بده اما پ شق پاک رو از  بتونه یه ع
 میخوان .

حرفت درسووته اما با چیزایی که اتفاق افتاده فکر نکنم روهام از اون -مهتاب 
 . دسته پسرا باشه
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آره بنظرم میشوه بهش اعتماد کرد ولی فکر نکنم پسوری باشوه که بخواد  -میترا 
ست که فقط میخواد با  سرا سم میگه از اون پ شه ،نمیدونم چرا اما ح شق ب عا

 رفیقاو خوو بگذرونه و دور عشق رو خط کشیده .
آره میتی منم مدل تو همچین حسی رو نس ت بهش دارم چون تو پیج اینستاو -

 نه عکسم با دختر نذاشته بود. حتی یدو
همش خودو و دوسووتاو بودن که رفته بودن اینور اونورو خوو میگذروندن، 

 حتی تو فالو هاشم دختری رو فالو نکرده بود .
او مای گاد تو پیچ اینستاشم که رفتی تازه همه چیزاشم دقیق چک کردی   -الناز

 عجی ه هااا...
پیجش بذارید خیالتون رو راحت  خب که چی؟ فقط از روی کنجکاوی رفتم-

 کنم نه من عاشق همچین گاو میشی میشم و نه اون عاشق من .
 فقط امیدوارم این دو هفته دیگه ای که مونده زودتر تموم بشه.

 این هفته که هنوز تموم نشده .-میترا
امروزو فردا مونده، فکر نکنم آخر هفته رو بخواد از من کار بکشوووه حتما با -

 امه هایی داره .دوستاو برن
 همون موقع روی موبایلم پیام اومد و موبایلم رو از تو کیفم در آوردم.

 پیام رو باز کردم ای خدا روهام بود گفته بود شیش میاد دن الم  . 
بچه ها چیکار کنم روهام گفته شوویش میاد دن الم حاال که من خونه نیسووتم -

 چی بهش بگم ؟ تازه میخوایم بریم بیرون . 
 وا خب بهش بگو من امروز نمیتونم بیام کار دارم . -بمهتا

 هه فکر کردی ق ول میکنه خیلی زور میگه .-
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 حاال تو یه امتحانی بکن شاید ق ول کرد.-
 باشه یه امتحانی می کنیم .-

 بهش زنگ زدم و بعد از چهار پنج تا بوق برداشت و گذاشتم رو بلند گو .
 سالم خانوم شاهین چیشده زنگ زدی شما ؟-
 سالم راستش خب زنگ زدم واسه این که بگم امروز نمیتونم بیام .-
 اهان ...اونوقت دلیلش چیه؟-
 دلیلش ... خب دلیلش شخهیه نمیتونم بگم .-
باشووه اگه واقعا امروز نمیتونی بیای مشووکلی نیسووت اما دو روزه دیگه به این -

 اضافه میشه دیگه حاال خودی میدونی .دوهفته ای که تو راهه 
ستم الکی ق ول نمیکنه بهتره امروز برم  ضی میدون سره ی عو چی؟ دو روز ؟ پ

 حوصله دو روز اضافی تر رو اصال نداشتم .
 خب چیکار میکنی چرا ساکت شدی؟-
 خیله خب باشه امروز میام ولی من خونه خودمون نیستم .-
 یام .باشه هر جا هستی آدرسش رو بفرست م-
 باشه فعال آقای آریا منش.-
 فعالا .-

 گوشی رو با حر  قطع کردم .
ضافه  - ست دو روزم ا سره ق ول نمیکنه تازه می خوا دیدن که بیا من گفتم این پ

 کنه ،بچه ها ب خشید شما امروز خودتون برید .
 اشکال نداره وقت زیاده یه روز دیگه با هم میریم.-میترا
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 خب رویا پس پاشو به خودی برس .-مهتاب
 به خودم برسم ؟! خوبم دیگه بابا. -
 نخیر کجا خوبی؟ خودم حاال میام آرایشت میکنما .-
 خیله خب حاال پا میشم .-

 آدرس دقیق رو از الناز گرفتم و فرستادم برای روهام .
شدم تا اینکه روهام یه ت  شدم آرایش کردم و آماده  ستور مهتاب پا و ک زد ربه د

 گوشیم و از خونه الناز زدم بیرون .
 دیدم که سر کوچه وایساده و سریع رفتم سوار ماشین شدم . 

سالم ب ینم آقای روهام شما آخر هفته ها واسه خودتون برنامه ندارین ؟با رفقا -
 هیچ ق رستونی نمیخواید برید ؟که میای برنامه ها منو میریزی بهم؟

 
ینکه سووالم ، دوما من که بهت گفتم میتونی نیای ، خب ،خب آروم تر. اوال ا-

سوما نخیر آخر  شرط رو ق ول می کردی،  شتی  اگه خیلی برنامه های مهمی دا
 هفته ها من برنامه ای ندارم .

 مگه میشه رفیقای یا خانوادی با هیچ کدومشون برنامه ای نداشتی؟!-
تنها بودم  نه خانوم شوواهین هیچکدومشووون نیسووتن نه خانواده نه دوسووت .-

 میفهمی پس میشه دیگه بحث رو تموم کنی؟
 دیگه حرفی نزدم و سکوی کردم.

با این حرفای آخرو حسووابی تعجب کرده بودم و یه عالمه عالمت سوووال بی  
 پاسخ اومد تو ذهنم ولی نمی تونستم به زبونشون بیارم.

 باالخره ماشین رو پارک کرد و گفت که پیاده بشم. 
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از بس رفته بودم تو فکر اصال حواسم ن ود که داریم کجا میریم از ماشین پیاده  
شوودم و دن الش راه افتادم و دیدم که انگار طرف سووینما میره. خوشووحال شوودم 
سینما بودم و چند وقتی میشد که به خاطر کنکورو این چیزا نشده  چون عاشق 

 بود برم . 
 کدوم فیلم رو میخوای ب ینی؟-

 دم کدوم رو بریم ب ینیم.مونده بو
شنیده بودم   شاهم  سفید پاد سب  شقانه ندیدم در مورد ا اما چند وقته فیلم عا

میگفتن قشوونگه واسووه همین گفتم بریم  اون رو ب ینیم روهامم ق ول کردو رفت 
 بیلطاو رو گرفت.

وارد سووینما شوودیم و روهامم رفت بوفه و با یه پالسووتیک پر برگشووت، معلوم  
 بخوره یا فیلم ب ینه واال .نیست اومده 

 باالخره وارد سالن شدیم و رفتیم صندلیامون رو پیدا کردیم . 
 چه جای مزخرفی ام بودن ردیف آخر تازه دوتاصندلیای آخر .

 من اول نشستم که کنارم دیوار بود، روهامم نشست .
 ب لمونم سه تا دختر نشسته بودن و هی به ما نگاه می کردن و پچ پچ . 

م انگار متوجه شده بود اما محل نمی داد. باالخره فیلم شروع شد و منم روهام
 دیگه به اون دخترا توجهی نکردم.

محو فیلم شده بودم ، داستان دمورد یه دختر بدبخت بود که از زندان آزاد میشه  
و دن ال عشووق پولدارو که صووی ش کرده بود میره اما پسووره با یکی دیگه می 

 خواد ازدواج کنه.
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یلمش خیلی قشوونگ بود ،روهامم همینطور خوراکی میداد دسووتم و منم که ف 
یه فیلم رو خیلی دوسوووت داشووتم دیگه نمیفهمیدم که چقدر دارم می  وقتی 

 خورم.
 روهام با یه لحن تمسخر آمیزو شیطون در گوشم گفت: 

 اومدی ب ینی یا بخوری ؟ -
 ه سینما گرفتم .از تعجب دیگه دهنم از جن یدن وایساد و نگاهم رو از پرد

 به روهام نگاه کردم که داشت با ل خند شیطانی نگاهم می کرد. 
 اما من که اون حرف رو آروم زیر لب گفتم چطور این بشر فهمیده . 

 
 مگه شنیدی؟ -
 اوهوم من گوشای تیزی دارم خانوم شاهین حواست باشه از این به بعد. -

 هنوز تو شوک بودم چقدر این بشر گوشاو تیزه!
 در همون حال که می خندید پالستیک خوراکیارو نشونم داد و گفت:  

 ب ین همه رو تو خوردی . -
 خب که چی نوووو جوونم که خوردم .-

 پسره ی بیشعووور می دونستم می خواست اون روز رو تالفی کنه.
شیطنت نگاهم می کرد گرفتم و دوباره زل   شت با  صورتش که دا نگاهم رو از 

 ینما تا بقیه فیلمم رو ب ینم .زدم تو پرده س
هر چی فیلم جلوتر می رفت منم بیشووتر دلم می خواسووت گریه کنم اما واسووه 
شار می دادم ولی وقتی  ستم ف اینکه جلوی خودم رو نگه دارم ناخونام رو کف د
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شی کرد دیگه  شقش می خواد با یکی دیگه ازدواج کنه و خودک دختره فهمید ع
 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم .

مد پایین که یهو روهام یکی از دسووتاو رو اشووکام همینطوری از چشوومام میو
 آروم روی  گونم کشید و صورتش رو آورد نزدیک صورتم 

 داری گریه میکنی تو ؟-
 با صدای آروم و لرزون گفتم خب که چی گریه داره دیگه .

 آروم ل خندی زد و گفت:
 دختر همه اینا داستان واقعی نیست که تو میشینی گریه میکنی. -
 اقعی نیست اما خب وقتی می بینم گریم می گیره .خودم میدونم و-
 بهت نمیونمد احساساتی باشی .-
 حاال که هستم .-
 باشه پس هرچقدر میخوای گریه کن .-

شوه  ست و همون موقع یکی از اون دخترا با نازو ع ش صاف ن سرجاو  روهام 
 آروم گفت :

ب خشید آقا  شرمنده میشه در این نوشابه رو باز کنید ما هر کار کردیم باز نشد -
. 

دیگه این دحترا حسابی رومخم بودن ق ل از روهام سریع بطری رو از تو دست 
باره دادم بهش . چشوومای دختره از  بازو کردم و دو یه پیچ  با  دختره گرفتم و 

 تعجب گرد شده بود  و آروم تشکر کرد.
 تعجب کرده بود و داشت با یه نیشخند نگاهم می کرد. روهامم 
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رومو ازشون گرفتم و خواستم شیشه آبم رو بردارم که گذاشته بودم پایین پاهام   
 اما اون زیر دیگه یه ذره نورم ن ود و نمی تونستم چیزی ب ینم.

هی دسووتم رو اینور اونور می کردم تا پیداو کنم که یه دفه دسووتم به یه چیزی  
د و گرفتمش ،این که بطری نیست خیلی سفته همینطوری گرفته بودمش و خور

 لمسش می کردم. 
 میتونم بپرسم اون پایین با پای من چیکار داری ؟-

 وای دوباره من خنگول بازی درآوردم پاو رو سریع ول کردم و اومدم باال 
 خب چیزه دن ال بطری آبم می گشتم اشت اهی پای تو رو گرفتم .-
 ری آبت اینور تر بود .بیا بط-
صندلی - شتمش رو  بطری رو ازو گرفتم و بعد از اینکه یه کم آب خوردم گذا

 کنار خودم و حواسم رو دادم به فیلم .
شد که  سیدن اما طوری تموم  شد و آخرو با اینکه بهم ر باالخره فیلمم تموم 

 بازم اشکم دراومد.
که از سالن خارج بشن چرا ای سینما روشن شد و همه از جاشون بلند شدن  
. 

صندلی جلویی  شدم که یه دفعه نگاهم افتاد به بطری آبی که کنار  از جام بلند 
 افتاده بود.

 یکم نگاه به بطری تو دستم کردم و یکم نگاه به اون بطری . 
دیدم روهام داره میخنده و میگه بریم،  تازه دو هزاریم افتاد پس بطری خودو  

 یعنی من تفای این پسره گاومیش رو خوردم؟  رو بهم داده بود ایییییی
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چون خیلی شوولوغ بود نتونسووتم بهش حرفی بزنم و از سوووالن رفتیم بیرون و 
 باالخره داخل ماشین نشستیم .

اخه چرا بطری خودی  بهم دادی هان ؟ از بهداشت چیزی سری میشه اصال -
 ؟؟

خب بده می خواستم تشنه نمونی حاالم چیزی نشده فقط یه لب  یر مستقیم -
 داشتیم .

شده بودم و  ه انی  سابی ع اینو که گفت زد زیر خنده و هر هر می خندید. ح
همون موقع در بطری رو باز کردم و آب رو ریختم روسرو اما سریع بطری رو 

 ازم گرفت.
ط خیابون تو ترافیک درگیر می خواسووت منم خیس کنه، باهم همینطور وسوو 

 شده بودیم و باالخره اونم بقیه آب رو ریخت تو صوری من .
سش رو جمع   سریع حوا سابی دراومده بود و روهامم  شینای دیگه  ح بوق ما

رانندگی کرد. دلم می خواسووت بزنم فکش رو بیارم پایین تازه می گفت یه روز 
 حسابی خیسم میکنه پسره پررو.

 دیک خونمون و خداحافظ خشکی گفتم و رفتم .باالخره رسید نز 
باالخره نزدیک خونشون رسیدیم و بعد از اینکه خداحافظی کرد سریع -روهام 

 از ماشین پیاده شد و به طرف خوشون رفت .
شماو که قیافش رو خنده دار  شش اومده بود پایین چ چون گریه کرده بود آرای

 ی رفت خونه ب ینه.کرده بود اما کل راه چیزی بهش نگفتم تا وقت
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سادی   شم بودن و از رفتاراو فهمیدم که کمی ح سه تا دخترا جزوی از نق اون 
 میکنه که این نشونه ی خوبی بود برای من .

وقتی دیدم گریه میکنه تعجب کرده بودم، دیگه کامال جنس رویا رو شناختم یه 
ن داره رای همیدختر که فقط با ظاهر سازی می خواد بگه که با بقیه فرق داره و ب

بیشووتر مقاومت میکنه اما رویا خانوم نمیتونی منو خام کنی روزی میرسووه که 
 توام مدل بقیه میفهمی همش فقط  بازی بوده .

 
 روزای جمعه واقعا دلگیره و آدم رو کالفه میکنه. -رویا

اما از طرفی ام جمعه ها رو دوست داشتم چون بابام کل روز خونه بود و بیشتر  
 م ب ینمش و باهاو وقت بگذرونم.میتونست

صوودای مامانم به گوشووم رسووید که می گفت برم پایین واسووه ی ناهار، منم که 
 شکمو سریع از اتاقم زدم بیرون و رفتم پایین .

به دسووتور من آبگوشووت درسووت کرده بودن خخخ عاشووق آبگوشووت بودم 
مخهوووصووا با پیاز خداوکیلی خیلی خوشوومزسووت نمیدونم چطوری بعضوویا 

 ندارند. دوست
 واییی چه بویی راه انداخته این آبگوشت به به پری چه کردی .-
 نوو جونتون رویا خانوم. -
 دخترم به باباو رفته حسابی بخور،-

 راستی رویا جان جواب کنکوری کی میاد ؟
 نمیدونم بابا معلوم نیست ولی گفتن هفته ی دیگه جوابارو میدن .-

 میشی که خودتم راحت تر باشی . انشالله همینجا اصفهان ق ول -مامان
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 نخیر مامانجونم تا کی پیش شما باشم اتفاقا دلم می خواد برم یه شهر دیگه .-
 خیله خب دخترم حاال  ذای رو بخور امید به خدا. -

دیگه همه حواسووم رو دادم به  ذام و تا اومدم نون تیلیت کنم و بخورمش یهو 
بی بی حالش خوب نیسوووت و گوشووی بابام زنگ خورد و بهش خ ر دادن که 

 سریع باید برن کاشان چون خونه ی بی بی اونجا بود .
مامان و بابام سریع حاضر شدن و رفتن اما نذاشتن منم همراهشون برم و گفتن 

 اگه شب برنگشتن برم پیش میترا.
خیلی نگران بی بی شده بودم اخه خیلی دوسش داشتم و خدا خدا میکردم که  

یگه اصووال  ذا ام نتونسووتم بخورم و به پری گفتم میز رو چیزه مهمی ن اشووه ،د
 جمع کنه .

بی حوصووله رفتم سوومت اتاقم و خودم رو انداختم رو تخت  که یه دفه دیدم  
 گوشیم داره ویز ویز میکنه و افتاده زیر تختم.

 خم شدم و از زیر تخت برداشتمش . 
س ست از  سره امروزم نمی خواد د ر من برداره تماس روهام بود، نه انگار این پ

 رو وصل کردم .
 سالم اقای روهام شما جمعه ام نمی خوای دست از سر من برداری ؟-
 سالم نخیر دست بر نمیدارم همینه که هست .-
 خب بفرما چی کار داری ؟-
میخوام االن بیام دن الت، بازم یکم کمک الزم دارم و با خودم گفتم کی بهتر -

 از رویا .
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 چه کمکی؟ نخیر من امروز نمیتونم بیام خانوادم خونه هستن .-
ست من مطم نم تو میتونی بپیچونی و از خونه بزنی - شکل خانواد اهان پس م

 بیرون پس الکی بهونه نیار نیم ساعت دیگه اونجام.
 تماس رو قطع کردم و گوشی رو پری کردم روی   تخت .

قیقا نیم ساعت بعدو روهام تک زد سعی کردم آروم بشم و رفتم آماده شدم . د
 رو گوشیم و منم سریع  رفتم  پایین .

 
 پری انگار تو اتاقش بود.

 رفتم نگاه کردم دیدم خوابیده و سریع از خونه زدم بیرون. 
روهام یکم اونور تر از خونمون وایساده بود. سریع رفتم و سوار ماشینش شدم  

یریم دوباره مدل آدم جوابم رو نمیده و راه افتادیم. میدونسووتم اگه بپرسووم کجا م
یه خونه ویالیی و  ماشووین رو برد جلوی در  تا اینکه دیدم  پس هیچی نگفتم 

 ریموی رو زد و در باز شد .
 ماشین رو برد داخل خونه و گفت که پیاده بشم .

 حیاط قشنگی داشت و بنظر میومد که خونه ی بزرگیه . 
 اینجا کجاست منو آوردی؟-
 خونمه . -
 ونته؟ مگه خانوادی اینجا نیستن واسه چی منو آوردی ؟ خ-
 نه نیستن من تنها زندگی میکنم .-

 چی تنها زندگی میکنه؟ مگه میشه فقط مادرو فوی کرده؟ 
 یعنی چی که تنها زندگی میکنی ؟-
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مادرم که بهت گفته بودم پدرمم بعد از مادرم دیگه اصووفهان نموند و کارشووو -
ن نخواستم باهاو برم خواهرمم ازدواج کرده و رفته کانادا انتقال داد تهران اما م

 واسه همین من تنها زندگی میکنم .
سه همین دیروز می گفت نه  سواالم رو گرفته بودم وا با این حرفاو تازه جواب 
خانوادم هسووتن نه دوسووتام تازه فهمیدم اون  می که دیروز تو چشووماو دیدم 

  برای چی بوده چون بیش از حد تنهاست.
 خب حاال که فهمیدی چرا تنها زندگی میکنم میای بریم داخل یا نه ؟-

ما سوورم رو تکون دادم و  فت نرم ا که بهم می گ ته دلم بود  یک  یه ترس کوچ
 دن الش رفتم .

سمتی که پر ازقاب   شتر از همه ق شنگ بود اما بی داخل خونه ام مدل بیرونش ق
 عکس بود توجه من رو به خودو جلب کرد . 

تا عکس از بچگیای روهام با یه دختر بزرگ تر از خودو که فکر کنم  دو سووه
 خواهرو بود. رو خواهرو دقیق تر شدم .

شت  سلی با موهای خرمایی قیافه ی تو دل برویی دا شمای ع شگل بود ،چ خو
 دقیقا مدل مادرو که خیلی زی ا بود.

وه ای، هعکس پدرشم بود، یه مرد با صوری تقری ا کشیده با موها و چشمای ق 
باو آدم خوو رو و  با که  فاوی  با این ت ته بود  باو رف با به  هام  چهره ی رو

 خندونی میزد.
شون بچه بود و پدر   سا قدیمیه چون روهام تو هم معلوم بود که همه ی این عک

 مادرشم جوون بودن .
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 خب اگه دیدن عکسا تموم شد میشه کمک کنی؟-
 کمکی ؟ سریع نگاهم رو از عکسا گرفتم و گفتم خب چه 

ستش و منم دلم - ست چند وقتیه خدمت کارم نی سختی نی ستش کار  خب را
نمی خواد امروزم  ذای بیرون رو بخورم پس گفتم بیارمت برام  ذا درسوووت 
ته نخوردم تو  آشووپزخونه ام همه چی  کارونی چون خیلی وق ما کنی ترجیحا 

 هست . 
برای  ذا چی ؟ منو اوردی برای  ذا درسوووت کنم مگه من خدمت کارتم -

درست کنم به من هیچ ربطی نداره که  ذای بیرون رو نمیخوای بخوری همین 
 االن من رو برگردون خونمون .

ست منم میام خونتون اونجا  ذا - شکلی نی شه م عجب پس ب رمت خونتون با
 می خوریم حتما مامان باباتم خیلی خوشحال میشن مگه نه ؟ 

ستقیم  صوری  یر م شت به  ضی دا سره ی عو سه همین پ تهدیدم می کرد وا
 پاشدم و رفتم  آشپزخونه که سمت چپ سالن بود.

 حاال من چمیدونم وسایلت کجاست آخه؟  
 خودشم که حتما نمیدونه. 

ست روهامم انگار  ستم اومد که چی کجا شتم تقری ا د یه دور رفتم کابینتا رو گ
 نشسته بود یه فیلم خارجی می دید، صداو میومد.

 بود و ساعت دو بعد از ظهر بود . خودمم گشنم شده 
فت   به گ بازم خو کارونی رو درسووتش کنم،  ما دلم می خواسوووت زود تر 

 ماکارونی.
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یادمه دوسال پیش زد به سرم خودم ماکارونی درست کنم و پری ام کمکم کرد  
 اما االن پری  ن ودو.

 اقابلمه رو برداشووتم و توو آب ریختم تا جوو بیاد و نمکم باید میرختم ام 
نمیدونستم باید چقدر باشه و واسه همین سه تا قاشق نمک ریختم، دیگه حاال 

 یاشور میشه یا بی نمک.
بعد از اینکه آب جوو اومد یه بسووته ماکارونی رو ریختم تو قابلمه و یه بسووته  

تا اینکه  یازو این چیزا سوورخ کردم و ربم زدم  با پ گوشوووت چرخ کرده رو هم 
 ماکارونی ها پخته شد.

 
 ماکارونی دم می داد اما من دیگه حالو حوصله نداشتم. پری

یه رشته از ماکارونی هارو برداشتم و خوردم نه انگاری نمکش خوب شده بود  
 خب خداروشکر خودمم میتونم بخورم بدمزه نشده .

شپزخونه بود   شتم رو همون میز  ذا خوری که تو آ شتم و گذا شقاب بردا دوتا ب
. 

  ذا خوریشون بود اما من حال نداشتم تا اونجا ب رم. یه میز بزرگم تو سالن 
سه خودم آهنگ   شتم وا ستم میز رو آماده کنم دا تو همون حالو هوا که می خوا

زمزمه می کردم که یهو دیدم روهام تو چار چوب در وایسووواده و داره با ل خند 
 نگاهم میکنه. 

 وای ترسیدم چرا مدل جن بو داده اومدی اینجا وایسادی ؟-
 آخه خیلی وقته که اینطوری ن وده .-
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 چطوری ن وده؟ -
 هیچی بیخیال خب  ذا آماده شد باالخره ؟-
 بله آمادست . - 

 اومد کنارم و ظرفی که توو ماکارونی ریخته بودم برداشت و گذاشت رو میز . 
 سراغ یخچالم رفت و نوشابه ام آورد و نشست ،

 بشقاب منم گذاشت رو به روی خودو و اشاره کرد که برم بشینم .
یه کمکی کرد، رفتم و نشووسووتم رو همون  باالخرا  که اینم  تعجب کرده بودم 
شقاب من رو  شت ، اول ب صندلی رو به روو و روهام ظرف ماکارونی رو بردا

 پر کرد و بعدشم واسه خودو ریخت. 
ارم خوب باشه هر چند ماکارونی خب بذار ب ینم دست پختت چطوریه امیدو-

 که دیگه کاری نداره .
نداره پس چرا خودی درسوووت  نداره؟ اومدم بگم اگه کاری  ماکارونی کاری 

 نکردی ولی ترجیح دادم ساکت باشم چون حوصله نداشتم.
چنگالم رو برداشووتم و ازو خوردم، مزه او خوب شووده بود نه انگار ترشووی  

 دیگه حمله کرده بود و داشت می خورد .  نخورده یه چیزی میشم روهامم که
 نمیدونم خوشمزه شده که دارم می خورم یا گشنمه .-
 خیلی ام خوشمزه شده از سرتم زیاده آقای روهام .-

 خندید و دیگه چیزی نگفت .
هر دو مش ول خوردن بودیم و بعد از اینکه  ذا ها تموم شد ضرفا رو ریختم تو 

 بذاره تو ماشین ظرفشویی. سینک به من چه دیگه خودو بیاد
 سریع رفتم سرا ش که رو کاناپه نشسته بود و سرشم تو گوشیش بود.  
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 خب  ذاتم که درست شد و خوردی منو ب ر خونمون دیگه. -
شیم رو  سراغ کیفم که روی میز بود و گو شیم زنگ خورد ،رفتم  همون موقع گو

 برداشتم، مامانم بودو مج ور شدم  که وصل کنم .
 الم مامانی چطوری ؟بی بی حالش خوبه؟ کی برمی گردین؟الو س-
سوالم دخترم آره عزیزم بی بی ام حالش بهتره فردا مرخ  میشوه  و ماام فردا -

برمی گردیم زنگ زدم بگم پری که تو خونه هسووت اما اگه دوسووت داری برو 
 پیش میترا امشب .

 .باشه مامان یه کاریش میکنم تو نگران من ن او خیالت راحت -
 باشه عزیزم کاری نداری؟-
 نه مامان فعال.-
 فعال مواظب خودی باو.-

 بعد از اینکه تماس قطع شد دیدم روهام داره نگاهم میکنه .
 تو که گفتی خانوادی امروز خونه بودن پس دروغ گفتی آره؟ -
 خب که چی حاال آخرو که مج ورم کردی بیام .-
 خب پس االنم نمی خواد بری خونتون. -
 ا بمونم چیکار کنم ؟ سریع بیا منو برگردون .اینج-
اینجا  خیلی کارا هسووت مدال اینکه ماشووینمم خیلی کدیف شووده و حسووشووم -

نیسووت ب رم کارواو تو حیاط همه چیز هسووت پس برو بشووورو آفرین دختر 
 خوب .
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دیگه داشووتم از عهوو انیت می ترکیدم رسووما کوزتم کرده بود و میدونسووتم اگه 
 تهدید میکنه اما من بعدا حالت رو جا میارم . مخالفت کنم دوباره

رفتم تو حیاط و دیدم که یه قفسه گوشه حیاطشونه که توو مواد شوینده و این  
 چیزا بود، ای خدا حاال ل اسامم خراب میشه .

آستینام رو زدم باال و شالمم طوری که راحت باشم بستم و سطل رو برداشتم و 
 توو آب ریختم و مایع شوینده.

یه ابرم برداشتم و رفتم کنار ماشینش، دلم می خواست ماشینش رو خط بندازم  
 تا حالش جا بیاد ولی این ماشین خوشگل چه گ*ن*ا*هی کرده.

 ابر رو زدم تو سطل و شروع کردم همینطوری کف زدن به ماشین . 
 اما در همون حال  دوباره نقشه ی شیطانی تو سرم اومد .

 
 جلوی در ورودیرفتم ابر رو گذاشتم 

 و یکم آب کفم ریختم اونجا .
شیدم و دادم   شدم ،جیغ بلندی ک شتش قایم  شین و پ سمت ما شتم  دوباره برگ

 زدم روهاااام و داشتم از پشت شیشه نگاه می کردم .
یا چیشوووده پاو رفت رو ابره و  همون موقع سووریع اومد طرف در تا گفت رو

بخش و خنده دار بود دلم  زرتی خورد زمین خخخ وای چقد این صووحنه لذی
 خنک شد.

 از پشت ماشین بلند شدم و گفتم ای وای روهام چیشد حالت خوبه ؟ 
 اما روهام فقط کف زمین افتاده بود و تکون نمی خورد .

 اوی روهام پاشو دیگه لوس بازی در نیار .-
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 هنوزم هیچ تکونی نمی خورد و جواب نمی داد.
 یکم نگران شدم و رفتم نزدیک تر . 

 روهام بسه دیگه داره بی مزه میشه بهت میگم پاشو .-
 دیگه واقعا نگرانش شده بودم ،نکنه کشتمش ؟؟

 رفتم کنارو نشستم و گوشم رو گذاشتم رو قل ش، خدارو شکر هنوز میزد .
وای خاک برسرم نکنه ضربه م زی شد؟ داشتم از ترس میمردم و چشمام  پره 

 اشک شده بود.
و روهام ...نکنه چیزیت شوود واقعا ... لط کردم قول روهام تروخدا ...پاشوو-

 میدم دیگه هر چیزی بگی گوو کنم  فقط پاشو .
هنوز سرم رو سینش بود  و تا اومدم پاشم برم زنگ بزنم آم والنس یهو دستاو 

 رو گذاشت رو کمرم و محکم گرفتم .
با لحن شوویطنت آمیز گفت:  خودی قول دادی هر چی گفتم -مدل همیشوووه 

 یا خانوم شاهین .گوو کن
 اه چقدر خنگم من باید زودتر میفهمیدم داره سرکارم میذاره.

 یه جوری ام نقش بازی کرد فکر کردم واقعا چیزیش شده . 
 خیلی بدجنسی روهام ولم کن این چه کاریه کردی تو؟ ولم کن دیگه .-
 تقهیر خودته این چه کاری بود خودی کردی ؟-
 باشه حاال ولم کن دیگه .-

 چی بهش می گفتم ول نمیکرد پسره ی دیونه.هر 
 اولین بار بود که تو ب ل یه پسر بودم اونم با این هیکل خیلی جای خوبی بود. 
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صورتم می خورد ،حالم   ساو به  شده بود و نف شتر  ضربان قلب روهامم بی
 داشت یه جوری میشد و داد زدم 

 روهام ولم کن دیگه .-
 تو ب لش کشیدم بیرون.دستاو شل تر شدو منم خودم رو از 

شین و   سمت ما شد و پوز خندم رو ل او بود و رفت  روهامم از رو زمین بلند 
 یه ابر دیگه برداشت .

 داشت بقیه ماشین رو میشست، دهنم باز مونده بود .
که دارم کمکت - بده حاال  یا بقیش رو انجام  چرا وایسوووادی نگاهم میکنی ب

 میکنم.  
لی شووده بود و دیگه فقط باید روو آب می رفتم سوومتش ،کل ماشووین کف ما

 ریختیم.
 رفتم سمت شلنگ که یکم از ماشین فاصله داشت و شیر آبم باز کردم . 
سمت   شلنگ رو گرفتم  شت و  شین  ولی واقعا ذاتم نمیذا اولش گرفتم رو ما

 روهام .
یا نکن دیونه ...مگه نمیگم نکن بسوووه دیگه حاال میام سوورا ت خودی - رو

 خواستی  .
هام همینطوری دسووتش رو گرفته بود جلو صووورتش و افتاده بود دن الم تا رو

 شلنگ رو ازم بگیره.
یدیم و منم هر هر میخندیدم و خیسووش می کردم که   دور تا دور حیاط میدو

دیدم روهام یه دفه بهم رسید و شلنگ رو می خواست ازم بگیره منم شلنگ رو 
 محکم گرفته بودم و باالخره ازم گرفتش . 
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رتاپام رو خیس کرد و منم هی جیغ میزدم تا باالخره اونم از خر شیطون اومد س
 پایین و شیر آب رو بست.

جفتمون خیس آب شووده بودیم ،وای خدا حاال من که ل اس ندارم چه  لطی  
 بکنم؟  یه دفه صدای زنگ خونه بلند شد، روهام رفت تو خونه .

 . منم دن الش رفتم و دیدم جلوی ایفون وایساده 
 نگاه کردم که ب ینم کیه .

 روهام با یه قیافه مظطرب بهم گفت: 
رویا ب ین پدرم یهو بی خ ر اومده اصفهان منم نمیدونستم، اصال ن اید بفهمه  -

 که تو اینجایی اگه بفهمه به ضرر خودتم میشه.
دسووتم رو گرفت و بردم تو یه اتاقی که همون ط قه ی پایین بود و بهم گفت که  

 بمونم .همونجا 
سیده  سیده بودم مگه باباو بفهمه من اینجام چیکار میکنه که روهام تر یکم تر

 بود .
 انگار درو باز کرده بود، پدرشم اومد داخل خونه.

 بابا چیشد یه دفه اومدی اصفهان-
 بد کردم اومدم یعنی ؟ -
 نه خب میگفتی میومدم فرودگاه دن الت. -
س- صح ت الزم ن ود خودم میتونستم بیام، را تش ایندفه اومدم تا جدی باهای 

 کنم. 
 درمورد چی؟-
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 بشین تا بهت بگم .-
 ب ین پسرم من دیگه شهت سالم شده و توان کار کردن ندارم .-

نمیتونم دیگه کارای شرکت رو انجام بدم و نمایشگاه های ماشین رو کنترل کنم 
. 

سته کنم و تو باید به جای من روی ت ش شینیمن میخوام خودم رو بازن و  خت ب
 سنگینی تاج رو روی سری تحمل کنی.

 من خیلی خستم و دلم میخواد زودتر ازدواج کنی و با نوه هام بازی کنم. 
پسرم فقط تو اسم یه دخترو بهم بگو ،فقط اشاره کن به یه دختر اونوقت می ینی 

 که سریع اون دخترو برای می گیرم .
س ت به زنا بی میل  شه یه مرد ن آخه تو چرا انقدر من رو حر  میدی؟ مگه می
ص ر میکنم تا خودی پیدا کنی وگرنه  سال دیگه  سه ی زن گرفتنت یه  شه؟ وا با
شم اما تو همین ماه تو باید به جای من بری تهران و کارا  ست به کار می خودم د

شده و هیچ بهونه ای نداری که به  رو انجام بدی، درس خوندنتم که دیگه تموم 
 تهران نری .

اما پدر من بهتون گفته بودم که هیچوقت حاضوور نیسووتم برم تهران هیچوقت -
 حاضر نیستم این شهرو این خونه رو ترک کنم .

یه بارم که شده به فکر من باو پسر مگه من پدری نیستم هان؟مادری دیگه -
 رفت ،رفت و من رو تنها گذاشت.

 راحت بود؟ فکر کردی برای من  
چقدر دیگه میخوای به این وضووع زندگی ادامه بدی؟ اگه ذره ای برای حرف  

 من ارزو قائلی پس رو حرفم حرف نزن ،اینطوری روح مادرتم در آرامشه. 
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به  هان خونه گرفتم این خونه روهم  من خونم رو توی تهران فروختم و اصووف
 زودی می فروشم.

ش  شم یاد آوری مادری تو گو شه ی این خونه داره خفم میکنه و همین االن ه گو
 نمیتونم بدون اون اینجا نفس بکشم .

شد بهت میگم  شه و موقعش که  سب تو تهران برای آماده می به زودی خونه منا
فه هر جور شوووده می  ند فت کنی چون ای خال جا وسووعی نکن م که بری اون

 فرستمت .
 هر کاری داری تو اصفهان انجام بده من دیگه باید برم. 

 موم مدی وایساده بودم پشت درو حرفای پدر روهام رو گوو میدادم.ت
صالح اون بود و   سوخته بود اما حرفای پدرو فقط برای  دلم یکم برای روهام 

 به پدرو حق می دادم.
 مطم ن شدم که دیگه پدرو رفته و از اتاق رفتم بیرون . 

صورتش  شده بود و  سته بود روی م ل و به یه نقطه خیره  ش روهام همینطوری ن
پر از  م بود . ل اسووامم دیگه تقری ا خشووک شووده بود و روهامم فکر کنم چون 

 ل اسش تیره بود پدرو نفهمیده بود که خیس شده .
 رفتم کنارو وایسادم .

پدرم - که  اومده دیگه فکر کنم دیگه همه چیزرو درمورد من فهمیدی، حاال 
باهای کاری ندارم اگه تو رو با من ب ینه قطعا فکر میکنه خ ریه و دردسر درست 

 میکنه چون می خواد زودتر من ازدواج کنم و منتظر یه فرصته.
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حت شووودی االنم   گه از دسووتم را باو دی حال  یدی خوشوو که شوون خودی 
 میرسونمت خونتون.

گین و مظلوم شووده بود، یکم دلم به حال روهام سوووخته بود، قیافش خیلی  م
 اما آره باالخره از دستش راحت میشم .

شم  ستم پیاده ب سوند خونمون. وقتی می خوا شتم و روهام منو ر کیفم رو بردا
بهش گفتم درسووته اذیتم کرد اما یه اتفاق جالب تو زندگیم بود و گفتم امیدوارم 

 که تهران موفق باشه وبرای همیشه ازو خداحافظی کردم .
 

دو هفته دیگه بیشووتر از تابسووتون نمونده بود و پدرم از وقتی اومده بود  -روهام
 اصفهان همش زیر نظرم داشت.

اصال از این وضعیت راضی ن ودم و دلم نمی خواست از اصفهان برم اما چاره  
 ی دیگه ای نداشتم.

به همه رفیقامم گفته بودم که دیگه کم کم دارم میرم اما برای کدومشووون مهم  
 بود؟

ید برم تهران اونم می   با بدم و  مه  یا ادا با رو که دیگه نمیتونم  ماهانم گفتم  به 
شت   صال برام اهمیتی ندا ضوع ا گفت که خودو این کارو میکنه، دیگه این مو
تا  پدرم صووح ت کرده بودم  با  قدر  با چیزای مهم تری درگیر بودم و ان چون 

 باالخره راضی شد بعد از تابستون به تهران برم .
جلوی پنجره اتاقم وایسوواده بودم و مدل همیشووه به ماه نگاه می کردم،  -ا روی

 هاللی و درخشنده بود .
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تابسووتونم با همه ی خوشوویاو داشووت تموم میشوود و من تا دو هفته ی دیگه  
شحال بودم که  شدم و یه عالمه خو شگاه تهران می  سی دان شنا شجوی روان دان

 ی جواب نموند.باالخره به هدفم رسیدم و اون همه تالو ب
مامانم خیلی اصرار داشت که دانشگاه اصفهان برم اما من دلم می خواست به  

یه شهره دیگه برم و خیلی چیزای دیگه رو تجربه کنم فراغ ، ص ر ، مستقل شدن 
 ، بزرگ شدن و خیلی چیزای دیگه ...

 اما از اینم ناراحت بودم که از بچه ها جدا میشم . 
میترا و مهتاب دانشووگاه اصووفهان ق ول شووده بودند اما الناز رت ش خیلی خوب 
سه اینکه  سال دوم میخونه. میتی اوالو باهام قهر کرد وا شده بود و گفت که  ن

 می خواستم برم تهران اما آخرو طاقت نیورد و باهام آشتی کرد .
بایلم رو  بایلم من رو از تو افکارم بیرون آورد، مو برداشووتم و صوودای زنگ مو

 تماس رو وصل کردم .
 سالم میتی جونم تو خسته نمیشی انقد به من زنگ می زنی؟-
گه رو ب ینیم؟ خیلی بی - بده میخوام هر روز هم دی باشوووه،  خداتم  کوفت از 

 احساسی رویا انگار نه انگار دو هفته دیگه میخوای بری . 
 حرف نزنیم . من بی احساسم میترا؟؟ اصال قرار شد دیگه در مورد رفتنم -

 خب باشه همو ب ینیم من بیام اونجا یا تو میای؟ 
 خیله خب دیگه درموردو حرف -

 نمیزنیم .
 هیچکدوم میخوام برم بیرون حوصله خونه رو ندارم .
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 میتی جان االن ساعت هفت و نیمه دیگه دیره بخوایم بریم بیرون .-
 .من نگفتم بریم اون کله شهر که بریم همین پارک خودمون -
 باشه بیست دقیقه دیگه آماده میشم بیا پایین .-
 اوکی فعال .-

 بعد از اینکه تماس قطع شد رفتم ل اسام رو پوشیدم و آرایشم کردم.
بدم که   مامانم خ ر  به  تا  پایین  به آرایش کردن عادی کرده بودم و رفتم  دیگه 

 دارم میرم .
منم سریع  اتاق کار بابامتو پذیرایی ن ودو از پری پرسیدم گفت مامانم رفته تو 

رفتم سوومت اونجا که دیدم در یکم بازه و مامان و بابام دارن یه حرفایی میزنن 
 ،کال فوضول بودم و واسه همین وایسادم پشت در تا ب ینم چی میگن .

ثریا جان چند وقته اوضاع شرکت خوب نیست باید حداقل یک ماه برم  ترکیه -
شون کنم که قرارداد رو ب ضی ضع مالیمون از تا را ضا کنند وگرنه و شرکتمون ام ا 

ضوع چیزی  شیم اما نمی خوام رویا از این مو ست می شک شه و ور االن بدتر می
ضع مالی بازم   شکر با این و شحاله خدارو شده و خو شگاه ق ول  بفهمه تازه دان
تونسووتم خونه خوب تو تهران براو بگیرم ،نمیخوام تو خوابگاه باشووه و چهار 

 .سال اذیت بشه
از رفتنش به تهران ام خیالم راحته چون عمه زهرا ام تهرانه و باالخره اونجا تنها  

 نیست.
صه ثریا تو این   شون اما ق ول نکردم ، خال صرار کرد که رویا بره خون عمه ام  ا

 چند وقت مواظب خودی باو و حواستم به رویا باشه .
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 تروخدا توام مواظب عزیزم نگران ن او اصال نمیذارم رویا چیزی بفهمه فقط-
 خودی باو.

شرکتت مهمه   صو جوو بخوری ، برای منو رویا نه  حمید اونجا نری هی حر
 نه پول و چیزای دیگه فقط مواظب سالمتیت باو عزیزم .

 
سه همین بوده که این چندوقت  شده بودم. پس وا سه ی بابام نگران  سابی وا ح

رمیاد اون منو قوی بار بیشووتر تو شوورکت می موند، اما مطم نم که از پسووش ب
 آورده چون خودشم قویه.

 همیشه بهم یا داده که تو شرایط سخت باید جنگید نه اینکه تسلیم شد. 
 قیافم رو به همون حالت اول برگردوندم و رفتم تو اتاق . 

شنگم اینجا چیکار میکنین ؟ اومدم بگم که من با میتی یه  - به مامان و بابای ق
 ایم .ساعت میریم پارک و می

 باشه عزیزم برید مواظب خودی باو.-
 پس فعال .-

اوه اوه دیر شوود حاال میتی میکشووتم ، سووریع از خونه زدم بیرون و میتی مدل 
 همیشه با قیافه عه انی داشت نگاهم می کرد. 

 میتی جونم اینطوری نگاهم نکن دیگه بیا بریم.-
 چیکار کنم از دست تو؟ عادی کردم .-

دیگه داشت پاییز میشد ،اولین پاییزی که من تو اصفهان هوا خیلی خوب بودو 
 نیستم. 
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تو پاییز واقعا این پارک کنار رودخونه زی ا و دیدنی میشووود و وقتی بارون میزد 
 زی اییش بیش از حد بود .

 میتی میگما بیا بریم رو همون صندلیه بشینیم .-
 کدوم صندلی ؟ نکنه صندلیه روبه روی پیست رو میگی ؟-
 اره همون صندلی .-
 چیه نکنه دلت واسه بعضیا تنگ شده؟ -
 نه بابا همینطوری دلم می خواد اونجا بشینم.-
 باشه بریم .- 

 نگاه کن میتی هنوزم بعضی از اون پسرا میان اینجا بازی میکنن.-
 آره ولی روهام حتما تا االن دیگه رفته تهران .-
 آره حتما .-
 ه داره میاد سمت ما؟ میتی نگاه کن اون موتور سفید 

 آره انگار نکنه همون پسرست ؟-
 آره فکر کنم هیچی نگو اومدو.-
 سالم خانوم شاهین .-
 سالم شما منو از کجا میشناسید ؟-
 معلومه خب من دوست روهامم و االنم از طرف اون اومدم .-
برای چی ؟من و اون آقا دیگه ربطی بهم نداریم چه دلیلی داره شمارو فرستاده -

 ؟؟
 دلیل خاصی نداره فقط این گردن ند شماست دیگه درسته ؟ -



wWw.Roman4u.iR  100 

 

گردن ند من دسوووت این چیکار می کرد؟ وای که چقد دن الش گشووتم حتما 
 اونروز تو خونه روهام افتاده بوده.

 گردن ند رو ازو گرفتم و گفتم بله مال منه ممنون که برام آوردینش. 
 و رفت .فقط سرو رو تکون داد و سریع گازو رو گرفت  

 این گردن نده کجا بود؟-
 حتما اون روز که رفته بودم خونش اونجا افتاده بوده .-
 عجب حتما همینطوره ، خب رویا پاشو بریم خونه دیگه زیادی هوا خوردیم. -
 باشه پاشو سریع تر بریم دوستم .-

بعد از اینکه رسوویدم خونه سووریع رفتم تو اتاقم، فکر روهام افتاده بود تو سوورم. 
 بازم خوبه گردن ندم رو برگردوند.

 رفتم تو پیج اینستاو اما خیلی وقت بود که پستی نذاشته بود. 
 یعنی بهش زنگ بزنم تشکر کنم ؟ نه رویا خنگ نشو بیخیال ن اید زنگ بزنی . 

انقدر با خودم کلنجار رفتم تا باالخره شوومارو رو گرفتم یه بوق خورد ...دوتا 
 برنداشت و تماسو قطع کردم. بوق خورد ...سه تا ...اما

 اه از اولش ن اید زنگ میزدم بیا برنداشت. 
با عهوو انیت رفتم جلوی پنجره وایسووادم و لشووکری از افکار به سوورم هجوم  

آوردن درمورد روهام، پدرم، مادرم، رفتنم به تهران و خیلی چیزای دیگه فقط از 
 خدا خواستم که کمکم کنه و هر چی قسمته همون بشه.
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الخره به تهران رسیدم و از فرودگاه تاکسی گرفتم تا به آدرس خونه ای که بابام با
 بهم گفته بود برم.

سوار شدم و آدرس خونه رو بهش گفتم تا اینکه باالخره فکر کنم بعد یه ساعت  
 رسیدم .

از تاکسووی پیاده شوودم و بعد از اینکه کرایه رو حسوواب کردم چشووم دوختم به 
 شت و ویالیی بود .خونه ،نمای قشنگی دا

کیلید رو انداختم تو در و وارد شدم حیاطش خیلی بزرگ ن ود ، یه استخر وسط 
 حیاط بود  و یه با چه کوچیکم کنارو .

شیدی  شه ای بود و اگه پرده ها رو نمی ک شی سمت در ورودی خونه که  رفتم 
 حیاط کامال پیدا بود.

 خونه خیلی قشنگی بود و جون می داد واسه مجردی . 
سالن یه  شت اما پهناو زیاد ن ود و ابتدای  شکل و درازی دا ستطیل  سالن م

 اتاق داشت و رفتم داخلش.
یه آینه قدی ، چند تا کمد و یه م ل راحتی توو بود و رنگ وسووایل  ترکی ی از  

 رنگ سفید و آبی بود.
از اتاق اومدم بیرون ،آخر سووالن گوشووه چپش پله میخورد و باالو یه سووقف  

شپز کوتا خو شته بودن ، زیر اون پله هام آ رده بود که تخت خواب  و اینا رو گذا
 خونه خیلی خوشگلی داشت و یکم اونورتر آشپز خونه حمام ودستشویی بود.

شپزخونه یه فرو نارنجی خوو رنگ   شت و نزدیک آ سفیدم دا ست م ل  یه د
 . ودبود که روو یه میز ناهار خوری چهار نفره به رنگ سفید گذاشته شده ب
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کابینتام نارنجی بود و به رنگ فرشووم می خورد کال خونه بیشووتر رنگ سووفید  
 داشت و بعضی جاها نارنجی که خیلی قشنگ بود .

سابی بهم حال داده اما خیلی  شم کرده، ح ست بابام درد نکنه فکر همه چیز د
دوست نداشتم تو خونه تنها باشم و به بابام گفته بودم اگه دانشجوی دختری رو 

شنهاد میدم و بابامم ق ول پی شت اینجا رو بهش پی دا کردم که دن ال خونه می گ
 کرده بود .

از فردا باید دیگه می رفتم دانشووگاه و ق لش کارای ث ت نام رو انجام داده بودم 
 اما نمیدونستم امروز تا شب چیکار کنم .

شده شنم  سابی گ ود و ب بابام گفته بود که حتما اول خونه عمه زهراو برم اما ح
 بعد از ظهرم بود.

رفتم سووراغ یخچال ،همه چیز توو بود مامانم یه دفتر بهم داد که توو طرز  
 پخت بیشتر  ذاها بود ، اما اصال حوصله پخت و پز نداشتم .

 خداروشکر چند تا بسته الویه آماده تو یخچال بود.
 یکیش رو با نون برداشتم و زدم تو رگ . 
ته   گه حسوووابی خوابم گرف نداختم رو دی باال و خودم رو ا ها رفتم  له  بود، از پ

 تخت.
شت و  سفید بود و دوتا میزم دوطرفش دا شکی  شگل که م یه تخت دونفره خو

 میز آینشم باهاو ست بود.
دیگه کم کم داشووت چشوومام گرم خواب می شوود که یه دفه دیدم گوشوویم داره  

 زنگ میخوره.
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سیدی زنگ   شتم مامانم بود ، وای گفته بود وقتی ر شی رو از روی میز بردا گو
 بزن و من دوباره یادم رفت .

 الو سالم مامانی چطوری ؟ -
فت زنگ بزنی؟ نمیگی همش منو نگران - یادی ر باره  یک سووالم تو  دو عل

 میکنی؟
 یخب حاال ب خشووید دیگه وای مامان یه بار باید بیای اینجا رو ب ینی خیل-

 خونه ی قشنگیه .
 چیزی که کم نداری همه چیز هست؟ -
آره مامانجونم بابا فکر همه چیزو رو کرده. راسووتی چه خ ر از بابا کی برمی -

 گرده ؟
 دخترم تازه دو روزه رفته باالخره کار داره یه چند وقتی باید بمونه.-
 خب توام که تنها می شی کاو تا بابا بیاد میومدی اینجا .-
شه عمو ایناتم نه دخت- شم یه وقت بی بی دوباره حالش بد ب رم من باید اینجا با

 اصفهان نیستن .
 خیله خب باشه مامانی کاری نداری دیگه؟-
نه عزیزم مواظب خودی باو ، راسووتی عهوور حتما خونه ی عمه زهرا برو - 

 منتظرتن .
 باشه مامانی دوست دارم خداحافظ .-
 خداحافظ عزیزم .-

اس رو قطع کردم ساعت رو واسه ی شیش عهر تنظیم کردم تا بعد از اینکه تم
 بیدار بشم و بعدشم دوباره گرفتم خوابیدم .
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 تاکسی جلوی یه آپارتمان نگه داشت و پیاده شدم.

شون  ط قه چهارمه   شده بود فهمیدم خون شته  سمی که روی زنگا نو از روی ا
 ،زنگ رو زدم تا گفتم رویام سریع در رو باز کردن. 

 ر آسانسور شدم و رفتم ط قه چهارم.سوا
شدم یه   سور که پیاده  سان عمه زهرا رو فقط یه بار تو بچگیم دیده بودمش و از آ

زن تقری ا پنجاه سوواله رو دیدم که خیلی ام به خودو رسوویده بود و صوووری 
 مهربونی داشت .

 وقتی بهش سالم کردم با مهربونی جوابم رو داد و منو تو آ وشش کشید .
داخل  دخترم ماشووالله آخرین بار که دیدمت شوویش سووالت بود االن چه  بیا -

شین عزیزم  اینجا رو خونه خودی بدون ، به  سه خودی، بیا ب شدی وا خانومی 
پدرتم گفتم بذاره بیای اینجا پیش خودمون زندگی کنی ولی ق ول نکرد اما تو 

 هروقت دلت خواست بیا اینجا قدمت رو جفت چشمام .
 شما لطف دارین مزاحمتون میشم ممنون . چشم عمه جون-
 مراحمی دخترم این چه حرفیه .-

با وجود عمه زهرا دیگه تو این شووهر احسووواس تنهایی نمی کردم واقعا خیلی 
برخورد مهربونی داشووت و خونشووم خیلی با سوولیقه چیده بود. همینطوری که 

دسووتش اومد  داشووتم خونه رو نگاه می کردم یه دفه یه مرد با یه عالمه خرید تو
 داخل و گفت سالم مامانی عمه زهرام از تو آشپزخونه جواب سالمش رو داد .
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سالم کردم و  شدم و  سرجام بلند  سره وقتی منو دید یه لحظه تعجب کرد، از  پ
 اونم جواب سالمم رو داد.

 پسرم خانوم رو شناختی ؟ -
 مگه میشه نشناسم ، رویا خانومه .-
اون سال که رفتیم اصفهان من دوازده سالم بود و شما همش میخواستین باهام  

 بازی کنید ولی االن خیلی بزرگ شدین .
ای بابا من که هیچکدوم اینارو یادم نمیومد من از بچگیمم شیطون بودم معلوم 

 نیست چه بالهایی سرو آوردم .
شحالم از دیدنتون آقا مهدی ال ته من که یادم نمیاد- شمام بزرگ  خو ولی خب 

 شدین.
 راستی عمه شقایق جان کجاست ؟ 

عمه جون شقایقم تازگی تو یه شرکت حسابداری کار میکنه تا یه ساعت دیگه -
سر  شین دخترم چرا  ست تو رو ب ینه، ب سه اتفاقا خیلی دلش می خوا اونم می ر

 پا وایسادی ؟
ستم مهدی ام  با اجازه ای گفت و رف ش سر جام ن شمی گفتم و   ت توی یکیچ

 از اتاقا .
عمه ام شربت ،شیرینی و میوه آورد و هی میگفت بخور منم به زور می خوردم 

 و جلوی مهدی ام معذب بودم تا اینکه باالخره شقایقم اومد.
شووقایق خیلی مهربون بود و دختر شوواد و شوونگولی بنظر میرسووید  از وقتی  

اقع  شووخهوویتش اومدو همش پیش من نشووسووته بود و باهام حرف میزد در و
 ترکی ی از میترا و مهتاب و الناز بود و از وجودو خیلی خوشحال بودم .
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 عمه برای شام نگهم داشت و یه مرغ شکم پر خوشمزه درست کرده بود . 
ساس راحتی می کردم، بابام گفته  شون اح صمیمی بودن و باها خانواده گرم و 

 ود.طان فوی کرده ببود که علی تقا یعنی باباشون چند سال پیش بخاطر سر
شقایق حرف زدم و دیدم اگه همینطوری پیش بره عمه  شام یکم دیگه با  بعد از 
ش م همینجا نگهم می داره و وقتی خواستم برم مهدی رسوندم. پسر ساکت و 
سوور بزیری بودو و فقط بهم گفت هر وقت به کمک نیاز داشووتم بهش زنگ 

 بزنم .
شگل خود ساعت کردم یازده رب تخیش باالخره اومدم خونه ی خو م  نگاه به 

بود ،حسووابی خسووته شووده بودم و چون فردام می خواسووتم برم دانشووگاه رفتم 
 بخوابم.

ها رو هم   که قفل کرده بودم در ورودی رو هم قفل کردم و پرده  در حیاط رو 
 کشیدم .

سفارو دزد گیر ودوربین و این چیزام داده اما هنوز نیومده بودن   بابام گفته بود 
تاریکی ن هایی و  ند . چراغ خواب رو روشوون کردم، معموال از تن هوووب کن

 نمیترسیدم کال به جز ترس از حیوانای ترس دیگه ای نداشتم .
شدن دیگه  سریع از پله رفتم باال و پریدم رو تخت و بعد از یه رب اینور اونور 

 داشت خوابم می برد.
 

یه صوودایی شوونیدم اولش  همینطور که در حال رفتن به عالم خواب بودم یه دفه
فکر کردم دارم اشووت اه می کنم اما وقتی بیشووتر دقت کردم دیدم نه واقعا یکی 
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ستم باید  سریع از جام پریدم و نمی دون ست.  کلید رو تو در چرخوند و درم ب
 چه  لطی بکنم .

از پله ها پایین رفتم و یه ماهیتابه و چاقو برداشووتم و رفتم پشوووت در ورودی  
 وایسادم .

ایه یه مرد افتاده بود روی پرده ها که هی به در نزدیک و نزدیک تر می شوود، سوو
 داشتم از ترس می مردم و خدا خدا می کردم که اتفاق بدی نیوفته.

بعد از اینکه در رو باز کرد اومد داخل ، مدل این فیلم ترسناکا شده بود که همه  
وی های یه  ری ه  رجا پر از تاریکی و سکوی بود و فقط صدای کشیده شدن پا

زمین به گوو می رسید.  چون تاریک بود منو ندید و وقتی کلید چرا ارو زد از 
صدای دادو رفت هوا  سرو و  شت حمله کردم و با ماهیتابه محکم زدم تو  پ

 ،سرو رو گرفت بود و ناله می کرد .
 وماهیتابه از تو دسووتام افتاد و داشووتم از ترس می لرزیدم، روو رو برگردوند  

منم از ترس سووریع چاقو رو آوردم باال اما تا قیافش رو دیدم سووریع جیغ زدم و 
 اونم با دیدن من داد زد.

 خدایا چی میدیدم ؟! یعنی خودشه یا یکی ش یه اونه؟!  
 همینطوری داشتم جیغ می زدم که جلوی دهنم رو گرفت. 
 با ترسو لرز گفتم 
 تو... تو ...اینجا چیکار میکنی هان ؟!- 

 ایندفه چطوری منو پیدا کردی ؟!
 تعقی م کردی؟!  اصال واقعا خودتی یا روحته ؟! 

 دستم رو بردم باال و زدم به صورتش.
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نه واقعی بود، آره انگار واقعا خود روهامه که جلوم وایسووواده بود اما چطوری  
 ؟!مگه میشه ؟ مگه داریم  ؟!

یا چطوری اومدی - اینجا نکنه تو دن الم تو خودی اینجا چیکار می کنی رو
 بودی؟

چی؟! نخیر من دن الت ن ودم تو عقلت رو از دسوووت دادی؟ فهمیدی اومدم -
 تهران بازم اومدی اذیتم کنی؟

یا ؟ من اصووال فکرو رو نمی کردم که حتی یه بار دیگه تو رو - اذیت چیه رو
 ب ینم اینجا خونه ی من تو اینجا چیکار میکنی تخه؟!!

قا روهام اشووت اه می کنی اینجا خونه ی منه انقد  چی خونه ی تو ؟ نخیر- آ
مسووخره بازی در نیار و زودتر از اینجا برو باورم نمی شووه اومدی دن الم تا این 

 مسخره بازیا رو در بیاری .
خونه ی تو ؟ من مطمگنم آدرس رو درسووت اومدم اینجام خونه ی منه شووما -

 آدرس رو اشت اه اومدی خانوم .
 ن فردا باید برم دانشگاه انقدر مسخره بازی در نیار. روهام بسه دیگه م-
 منم فردا باید برم سرکار تو انقدر مسخره بازی در نیار .-
 باشه اگه راست میگی سند خونت کو هان؟ سند خونه رو نشونم بده ب ینم .-
 سند خونه میخوای تره ؟ باشه االن نشونت میدم همینجا تو کیفمه وایسا، -

 سند خونه ب ین .بیا بفرما اینم 
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سند رو از دستش گرفتم و خوب نگاه کردم سریع رفتم سند خودم رو هم از تو 
سه یه خونه  سند وجود داره وا شت چطوری دوتا  شتم، امکان ندا چمدون بردا

 سند خودم رو به روهامم نشون دادم و اونم هنوز هنگ بود .
 ب ینم تو خونه رو از کی خریدی ؟ -
میه دیده، از یه نفر به اسم ابراهیمی  که انگار می خواسته بابام گفت تو یه اعال-

 بره خارج و واسه همین خونه رو م له فروخته .
مرتیکه ی عوضووی پدر منم از همین مرد خونه رو خریده و گفته بوده میخواد -

بره خارج کشووور امیدوارم خونه رو فقط به من و تو فروخته باشووه ،مطم نم تا 
 دیگه به جایی بند نیست . االن رفته و دستمونم

این چی داشوووت می گفت یعنی االن خونه ی من و این گاو میش یکیه خدایا 
 این چه سرنوشت شومیه؟ آخه چرا باید اینطوری بشه ؟

 نمیتونم باور کنم دهن باز کردم و گفتم
نه همین االن برو - جا خونه ی م مدم این نداره من زودتر او به من هیچ ربطی 

 بیرون .
رو باو اگه خونه ی تو خونه ی منم هسوت می بینی که منم سوند دارم  خانوم-

 االنم حسابی خستم و حوصله ی بحث باهای رو ندارم .
اینم بگم که من هیچ وقت از اینجا نمی رم چون واسووش پول دادم شووما اگه 

 مشکل داری می تونی بری.
ته ترکیه م که رفدیگه داشتم دیونه می شدم حاال باید چه خاکی تو سرم بریزم بابا

و خودو تو شوورایط بدی هسوووت و مطمگنم نمیتونه جای دیگه رو برام بگیره 
 نمیتونم بهش بگم چه اتفاقی افتاده.
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شرایط بدی   سی رویا اگه اون پول داده توام بابای با اینکه تو  صال چرا می تر ا
 بوده واسه اینجا پول داده منم از این گاومیش کم نمیارم . 

شه- سه اینجا پول دادم و هیچوقت از اینجا نمیرم توام اینو  خیله خب با منم وا
 بدون .

ضمن با - شه کی حرفی زد بمون االنم دیگه مزاحم نشو می خوام بخوابم در  با
 ماهیتابه ام به کسی حمله نمیکنن سرم حسابی درد میکنه .

 فقط یه نگاه از سر عه انیت بهش انداختم و از پله ها سریع رفتم باال .
 ته روهامی اصال باید محکم تر می زدمت .حق

باشوووه آقای روهام بگیر بخواب فقط باید بدونی که امشوووب باید رو کاناپه  -
 بخوابی شب بخیر. 

 سریع رفتم و رو تخت خوابیدم . 
 باشه رویا خانوم امشب رو باهای راه میام شب بخیر .-

سره ی پر رو نه تروخدا بیا من برم  رو کاناپه بخوابم  شب رو باهای راه میام پ ام
. 

 تازه نگاهم افتاد به سرو وضع خودم خدا رو شکر ل اسام پوشیده بود .
شاید یه جوری حل    ضوع  سعی کردم دیگه به چیزی فکر نکنم تا بعدا این مو

 بشه و گرفتم خوابیدم.
 

یدم که هنوز روهام نیومده وامیدوارم کال نیادو از دانشووگاه برگشووتم خونه و د
 دیگه .



 111 شیگاوم یایرو

 ساعت دو بعد از ظهر بود وحسابی ام گشنم شده بود و رفتم سراغ یخچال.
ست  و نگاهم افتاد به تخم مر ا ولی اونم نمی   صال الویه نمی خوا دلم دیگه ا

خواسووتم و چون زیاد حال نداشووتم دیدم درسوووت کردن هیچی راحت تر از 
ضر  ماکارونی ساعت حا شدم و ماکارونیا بعد نیم  ست به کار  ست برام و د نی

 شد .
ضافه اومد  هف قابلمه رو خوردم  بازم ا شده بود و با اینکه که ن شنم  انقدر گ

 ولی خب بهتر من که حال  ذا پختن ندارم بقیش رو میذارم واسه شب.
خت و تحسابی خوابم گرفته بود و خسته ام بودم واسه همین سریع رفتم سراغ 

 دراز کشیدم و به یک ثانیه نکشید که خوابم برد .
 

از ص ح تا بعد ازظهر تو شرکت بودم ک تازه داشتم سنگینیه اون تاجی  –روهام 
 که بابام می گفت رو حس می کردم .

آشوونا شوودن با بقیه سووهام دارا، برسووی قرارداد با آلمان، کنترل کردن و مدیریت 
ش سعی کنی  شگاها ، و اینکه  شتت بگیری و همه چی تحت نمای رکت روتو م

سری مدل من که فقط پی خوو گذرونی بوده  شه همه و همه برای پ کنترلت با
سخت و تازه بود ، اما می خواستم همه چیز رو درست انجام بدم تا خیال پدرم 

 راحت باشه .
یکی رو هم فرستاده بودم دن ال کارای اون مرتیکه ابراهیمی اما دیگه کار از کار 

ذشووته بود و بهم خ ر دادن که هفته پیش هر چی داشووته جمع کرده و رفته گ
 انگیلیس .
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وقتی میگن دنیا کوچیکه یعنی همین، من دیگه بیخیال رویا شووده بودم اما اون  
االن خودو اومده طرف من و از اونجایی که خیلی برام سخته کاری رو نهفه 

 استم انجام بدم.تموم کنم االن فرصت خوبیه تا کاری رو که می خو
شین  شد و رفتم که برم خونه و تو ما شرکت تموم  ساعت چهار کارم تو  باالخره 

 به ماهانم زنگ زدم که بعد از خوردن دو تا بوق سریع جواب داد 
 
 به سالم آقا روهام چه خ را؟ تهران خوو میگذره؟-
هی بدک نیسووت . اول اومده بودم  واسووه ی کار فقط اما خوو گذرونی و  -
 رگرمی ام  خودو اومد سرا م. س
 عجب حاال این سرگرمی چیه که خودو اومده سرا ت؟ -
 میگم حاال. ب ینم چه خ ر از رویا تونستی کاری بکنی؟ -
رویا خیلی خوو شووانس بود، از بابام شوونیدم که پدرو رویا رو فرسووتاده  -

 تهران درس بخونه دیگه کاال از دستم پرید .
 انگار رویا انقدرام خوو شانس نیست که تو میگی. پس که اینطور . ولی  -
 یعنی چه ؟ منظوری چیه؟  -
 پسر باوری نمی شه بگم چی شده.  -
 مگه چی شده ؟! دارم از فوضولی می ترکم زودتر بگو ب ینم .  -
شم  - سه اینکه بیام تهران دن ال یه خونه م له بوده به خیله خب ب ین من بابام وا

م خیلی بزرگ باشووه انگار بابای رویا هم واسووه دخترو گفته بودم که نمی خوا
 دن ال همچین خونه ای بوده . 
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 خب که چی ؟ -
بابا یکم ص ر داشته باو ،بعدشم یه مرد عوضی خونه ای که داشته رو هم به  -

 بابای من فروخته و هم رویا بعدشم جمع کرده رفته خارج .
 رویا تو یه خونه هستین؟چی؟! روهام با من شوخی نکن یعنی االن تو و  -
ست و منم دارم میرم  - سر اون االن تو خون شوخیم چیه پ شه؟  آره باوری می 

 همونجا .
 واقعا جال ه پس رویا خیلی ام بد شانسه . -
 آره انگاری ب ینم هنوزسرشرطت هستی دیگه؟ -
آره پس چی منتظرم ب ینم چه می کنی حاال که طعمه تو چنگته ،فقط روهام  -

 ایط یکم فرق داره تو که قانون بازیمون رو فراموو نمی کنی ؟االن شر
 چه قانونی؟  -
ته  - فاقی بیوف ید ات ها هسووتین ن ا با اون دختر تو خونه تن خب تو االن  که  این

 میفهمی که چی میگم ؟
 عجب تو که خیلی به این موضوع اهمیت نمی دادی حاال چی شد یه دفعه؟  -
لی خودشون ه*ر*ز*ه بودن اما رویا اینطوری خب دیگه روهام اون دخترای ق  -

 نیست.
می دونم ماهان تو که باید شووناخته باشووی منو من به همون دخترا ام کاری  -

 نداشتم این یکی ام مدل همونا، نمیگفتی ام من کاری بهش نداشتم .
  می دونم روهام فقط گفتم که  یادآوری کنم . -
 ری؟باشه خب دیگه من رسیدم خونه کاری ندا -
 نه فعال . -
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 فعال. –
از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل خونه. دیدم که انگار رویا نیستش اما از مانتو 
که اومده خونه چقدرم  یدم  یه طرف پری شوووده بود فهم که هرکدوم  و کیفی 

 شلختس .
 چند تا از پله ها رو رفتم باال و دیدم که بله خانوم گرفته خوابیده.

نم چیزی میشووه تو یخچال پیدا کرد و خورد ، تو شوورکت برگشووتم پایین که ب ی  
ناهار آوردن اما اون موقع اصال نتونستم بخورم ، اومدم یه بسته الویه بردارم که 

 چشمم افتاد به قابلمه روی گاز .
شتم که دیدم ماکارونی توشه به به  در یخچال رو بستم و رفتم در قابلمه رو بردا

 منم که عاشق ماکارونی.
ش  شتم و هر چی تو قابلمه بود رو ریختم توو و خوردم فکر کنم یه ب قاب بردا

این دختره به جز ماکارونی چیزه دیگه ای بلد نیست درست کنه می خواستم یه 
 خدمت کارم پیدام کنم ولی حاال که رویا هست دیگه نیازی به اونم نیست .

رفتم  فته بود .بعد از اینکه  ذا رو خوردم حسابی سنگین شده بودم و خوابم گر
روی کاناپه بخوابم اما المهووب سووفت بود و خوابم نمی برد دیشوو م به زور 

 خوابیدم .
بلند شوودم و رفتم باال و دیدم رویا یه گوشووه تخت جمع شووده و خوابیده و منم 

 اونطرف تخت آروم گرفتم خوابیدم.
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 لصدای ویز ویز موبایلم رو می شنیدم اما اصال حسش ن ود از تخت د -رویا
 بکنم .

یه چرخ خوردم رو تخت و رفتم اونطرف تر تا یه پشووتی دیگه رو ب ل کنم نمی 
ستم خورد به یه چیز نرم  شتم، د ضی موقع ها دا دونم این چه عادتی بود که بع
سفت  ساس کردم  شتی اما اح سرمم فرو بردم تو پ شتیه و ب لش کردم و  حتما پ

شتیه  شده بود اما این پ شمام گرم  چرا اینطوریه انگار داره نفس شد ، دوباره چ
 می کشه .

 پشتی نفس نکش دیگه بذار بخوابم بابا خوابم میاد .
 رویا آخه با پشتی حرف می زنن؟

مگه می فهمه تو بهش میگی نفس نکش؟ وایسووا اصووال مگه پشووتی نفس می  
 کشه؟! من چمدونم بگیر بخواب بابا .

 یه دفه چشمام رو باز کردم، این که پشتی نیست. 
تازه فهمیدم شووکم روهام رو ب ل کردم در واقع صووورتم پایین تر ازصوووری  

سرمو بردم باال دیدم بیداره و داره  شکمش بودم و وقتی  روهام بود و روبه روی 
 آروم می خنده و صورتش قرمز شده .

آره رویا خانوم پشتیا نفس نمی کشن پس شکم منو ول کن لطفا مردم از خنده -
 ه اینجا ق ول شدی ناب ه.موندم چطوری دانشگا

ضایع بازی در بیار.  سره  وای یعنی رویا خیلی خنگی همینطوری جلوی این پ
 سریع  از جام بلند شدم.

اصووال تو اینجا رو تخت من چیکار میکنی؟ هان ؟ از عمد اومدی رو تخت -
 بخوابی تا اینطوری بشه ؟ 
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تخت می  تخت تو؟ این تخت مال منم هسووت یادی نرفته که امشوو م من رو-
 خوابم تو می ری رو کاناپه .

عمرا من رو کاناپه بخوابم ،اصووال چرا از این خونه نمیری هان؟؟ برو یه خونه -
 دیگه واسه خودی پیدا کن .

سه چی برم - سه خریدو خیلی پول دادم وا ضیم تازه وا من که از این خونه را
 جای دیگه تو ناراحتی برو یه خونه دیگه 

 پیدا کنیم چون رفته خارج کشور . ، اون مردم نمیتونیم
 یعنی دیگه هیچ کاری نمیشه کرد؟؟-
 نه هیچ کاری نمیشه کرد مگه اینکه تو از این خونه بری.-
 به همین خیال باو .-
 

 اینو گفتم و گوشیم رو از روی میز برداشتنم و رفتم پایین .
ارم یدنگاهم افتاد به ساعت، کی ساعت هشت شد آخه ؟ اگه این پسره روهام ب

 نمی کرد تا فردا ص حم می خوابیدم .
نگاهم رو انداختم به گوشوویم مامانم ، میتی و شووقایق زنگ زده بودن، به سووه 
ستم از  شون حرف زدم ، چون روهام هنوز باال بود نتون شون زنگ زدم و باها تا

 ماجرا چیزی به میترا بگم.
دیگه یه ساعتی شد بود که داشتم حرف می زدم و صدای شکمم در اومده بود  

واسووه همین سووریع رفتم تو آشووپزخونه تا بقیه ی ماکارونی های خوشوومزم رو 
 بخورم  اما تا در قابلمه رو برداشتم دیدم هیچی نیست .
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 مخم سوی کشید کی  ذای خوشمزه منو خورده ؟!حاال من چی بخورم؟
وهام اومد و گفت آره من خوردمشووون گرچه فکر کنم فقط یه دفه صووودای ر 

 ماکارونی بلدی درست کنی اما خوشمزه بود .
 دیگه از این همه پرویی داشتم دیونه میشدم و با عه انیت گفتم

یه قوانینی - باید  باهم زندگی کنیم تو این خونه  ب ین آقای روهام اگه میخوای 
 کنم اون از تختم اینم از  ذام .بذاریم اینطوری من اصال نمی تونم تحمل 

 باشه قانون گذاشتنم خوب فکریه پس بذار من بگم .-
قانون یک :تخت مال منه کاناپه مال تو . قانون دو : روزی یه نوع  ذا درسووت 

 می کنی .
 و قانون سه : دیگه فاصله رو رعایت می کنی و نمیای تو ب لم.

ست با ه شدم و دلم میخوا شتم روانی می  شب زدم دیگه دا مون ماهیتابه که دی
 تو سرو دوباره بزنمش واسه خودو قانون تعیین می کنه.

قانونا رو میگم چون مدل تو - باو برده گیر آوردی مگه هان؟ پس من  تقا رو 
 ظالم نیستم .

 قانون یک: یه شب من روی تخت میخوابم یه ش م تو .
 قانون دو: هر کی واسه خودو  ذا درست می کنه.

ستی وگرنه   شتی ه ساعت پیش فکر کردم تو پ سه : اول بگم که من یه  و قانون 
 عمرا اون کارو می کردم .

جنابعالی باید حواسووت به خودی باشووه تا فاصووله ها رو رعایت کنی و فکر  
یه  یل از  یه دختر اصوو قا من  نکنی من مدل بعضووی دخترای دیگه ام ، نخیر آ

 ارمو حواست رو جمع کن .خانواده اصیلم پس فکر نکن بی کس و ک
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 همینطوری وایساده بود نگاهم می کرد .

 دیگه نذاشتم حرفی بزنه و رفتم تو حیاط روی پله ها نشستم. 
این هوای خنک و خوردن باد به موهام واقعا حس  خوبی بهم می داد و باعث  

 می شد همه چیز رو فراموو کنم.
سته بودم  ش ، که یه دفه زنگ خونه خورد فکر کنم یه ربی همینطوری تو حیاط ن

 نکنه مهدی یا شقایق باشه ؟ حاال چیکار کنم ؟
سووریع رفتم تو خونه و رفتم سووراغ آیفون اما دیدم یه مرده و روهامم رفت تو  

 حیاط و در باز کرد.
ستم رو م ل جلوی تی وی   ش ستن و رفتم ن شقایق اینا نی شد که  خیالم راحت 

 اومد داخل و نگاهم رو ازو گرفتم. که دیدم روهام با دوتا جع ه پیتزا
 چه خوو خوراک دو تا جع ه ام گرفته . 

محل ندادم و تی وی رو روشوون کردم ، هی کاناال رو باال پایین می رفتم و آخر 
 دست گذاشتم رو ش که موزیک.

یه پسووره داشووت می خوند که نمی شووناختمش اما آهنگش قشوونگ بود و تا  
.آخرو گوو دادم که دیدم آهنگ بع  دیش تهی 

آهنگش جدید بود و اولین بار بود گوو می دادم ، چه عجب یکی ام با اسووم  
 ما آهنگ خوند .

اینم تا آخر گوو دادم انقد قشنگ بود و خوشم اومده بود که دیگه حواسم ن ود 
روهام داره چیکار میکنه و بعدو که تموم شووود روهام با همون حالتی که تو 
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سمم رو ه دوبا شم با آهنگ میخوند ا صدا زد . خداییش خندم گرفته بود قیاف ر 
 مزه شده بود. 

 باالخره خنده شما رو هم دیدیم بیا ب ین چه میزی چیدم.-
سمت میز همچین گفت چه میزی گفتم چیکار  خندم رو جمعش کردم و رفتم 
تا لیوان و  ته بود رو میز و دو با ج عش گزاشوو که همونطوری  ها رو  کرده. پیتزا

 ه بود .نوشابه ام آورد
 دوباره داشت خندم می گرفت.

 _ خدایی تو به این می گی میز چیدن ؟
 حاال دیگه توانایی من در همین حده. بشین بخوریم تا یخ نکرده .-

 نگاهم افتاد به پیتزا ها خدایی نمیتونستم به پیتزاها نه بگم.
_فقط چون امروز  ذام رو خوردی منم می خورم وگرنه از فردا هر کس برای 

 باشه از فردا همون که تو میگی حاال بشین .-ودو. خ
 نشستم سر میز روهامم روبه روم نشست و شروع کردیم به خوردن .
 بعد از خوردن پیتزا حسابی سنگین شده بودم وای که چقدر چس ید.

شده بود و من انقد خوابیده بودم   ساعت دهو نیم  ساعت انداختم تازه  نگاه به 
و حوصلمم سر رفته بود واسه همین رفتم سر گوشیم  که اصال خوابمم نمیومد

و همینطوری تو نت می گشووتم و  تی وی ام  رو شوو که موزیک بود و آهنگ 
میذاشت. روهام داشت به گوشیش ور می رفت که یه دفه پاشد رفت تو اتاق و 

 با یه سی دی برگشت و گفت حوصلمون سر رفت فیلم می بینی ؟
 فیلمش چی هست ؟  آره حوصله منم سر رفت حاال-
 از این فیلم خارجی اکشناس .-
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 اکشن چیه ترسناک نداری ؟ -
 ترسناک ؟ اره دارم ولی مطم نی میتونی ب ینی ؟ -
 آره میتونم تو نگران ن او.-
 باشه یه فیلم جدیدم هست .-

ستگاه و زیر نویس  شت تو د شت و گذا سی دی دیگه برگ رفت تو اتاق و با یه 
عروسووک شوویطانی بود و در برابر اون فیلمایی که من  داشووت. فیلم درمورد یه

 دیده بودم زیاد ترسناک ن ود.
وسط فیلم دیدن یهو دیدم که یه سوسک داره صاف میاد طرف من دست خودم  

شت  سادم و جیغ می زدم همون موقعم دختره تو فیلم دا شدم رو م ل وای ن ود پا
 جیغ می زد.

دیدی گفتم ن ین که با دست سمت روهامم نشسته بود می خندید و می گفت  
سیدم و با یه دمپایی زد  سکه تر سو شاره کردم و روهام تازه فهمید از  سکه ا سو

 کشتش و بعدم الشش رو جمع کرد.
 خندید و گفت :هنوز هر هر می

 _یعنی تو از فیلم ترسناک نمی ترسی اما از یه سوسک کوچیک ترسیدی ؟!
دیگه خوابم گرفته می خوام برم  خب که چی هر کس یه ترسوووایی داره االنم-

 بخوابم شب خوو. 
داشووتم از پله ها باال می رفتم که روهام گفت انگار قانونای خودتم یادی رفته 

 امشب نوبت منه رو تخت بخوابم تو رو کاناپه .



 121 شیگاوم یایرو

ای خدا با این قانون گذاشتنم آخه چرا همه چیزه این خونه رو باید با تو شریک 
شم آخرو یه کاری  شتم و با میکنم خودی از این خونه بری دیگه چاره ای ندا

 رفتم رو کاناپه گرفتم خوابیدم و روهامم رفت باال.
 
 خیله خب پانیدا جون من باید برم دیگه کاری نداری؟-
 نه عزیزم برو به سالمت فردا می ینمت.  -
 پس فعال مواظب خودی باو .-

 برم خونه. از دانشگاه زدم بیرون تا یه تاکسی گیر بیارم و
با پانیدا تازه آشوونا شوووده بودم، تو دانشووگاه بنظر دختر خوبی می رسووید و  

 خونشونم همینجا تهران بود امابازم خیلی باهاو راحت ن ودم.
 باالخره یه تاکسی گرفتم وسوار شدم و ده دقیقه بعدو رسیدم خونه . 

آب خوردم  رفتم داخل اما روهام هنوز نیومده بود. سووراغ یخچال رفتم  و یکم
وصوودای شووکمم دوباره در اومده بود اما اینکه بخوام آشووپزی کنم ،یه ذره ام 

 حوصلش رو نداشتم .
به حرفش گوو داده بودم االن  مامانم چقدر بهم گفت اصووفهان بمونم اگه 
ناهارم آماده بود تازه بهتر از اون اینکه دیگه با این گاو میش مج ور ن ودم تو یه 

 خونه باشم .
ستش دوتا ت شتم و نیمرو درست کردم و خوردم و دیدم تا روهام نی خم مرغ بردا

 بهتره زنگ بزنم به میتی و همه چیز روبراو تعریف کنم .
 گوشیم رو از تو کیفم در آوردم و شمارو رو گرفتم .

 سالمم میتی جونم چطوری ما رو نمی ینی ؟ -
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 سالم رویایی تو چطوری؟-
 ه ب ین آخر هفته باید پاشی بیای اصفهان.معلومه که دلم برای تنگ شده خر 

شووده و اگه بشووه حتما آخر هفته میام ولی میتی یه  منم دلم برای همتون تنگ -
 اتفاقی افتاده که اگه برای بگم باوری نمیشه .

 مگه چیشده؟ -
 میترا یعنی تو خوابم نمی دیدم همچین اتفاقی بیوفته . -
 خب دختر بگو چیشده دیگه ؟ -
میتی آخرو رو بخوام بگم اینطوری شوووده که من و روهام االن با هم تو یه  -

 خونه ایم .
 چی؟؟! رویا تو دوباره از این شوخی بی مزه های گل کرد . -
نه بخدا راسوووت میگم میتی ب ین خونه ای که بابام خریده رو بابای روهامم  -

و  و االنم رفته خارج واسووه اون گرفته بوده یعنی فروشوونده خونه کاله بردار بوده
 دیگه دستمون به جایی بند نیست .

 رویا؟  -
 هان؟ -
 بگو جون میتی راست میگم.  -
 ای بابا به جون تو راست میگم . -
شه این اتفاق افتاده دختر حاال چیکار می کنید؟ با  - وای رویااا هنوز باورم نمی

خانوادی می گی ؟ ینی میخوای تو اون خ به  مدین؟  نار او نه بمونی؟ هم ک و
 روهام چی؟ نگفت میره جای دیگه؟
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وای میترا یکم آروم تر ، نه مگه خولم به خانوادم بگم ، وضووعیت بابام رو رو -
 که میدونی، چطوری االن می تونم بهش بگم ؟ هیچوقت ن اید بفهمند .

تقری ا میشوووه گفت که از روی مج وری باهم کنار اومدیم اما آخرو نمیتونم  
 ه ای جز اینکه اینجا بمونم ندارم .تحملش کنم چار

 روهامم که لج ازه گفت همین خونه رو دوست داره و همینجام میمونه .
 عجب ، آره انگار چاره ی دیگه ای نداری اما رویا نمی ترسی ؟ -
 از چی ؟ -
 از روهام دیگه باالخره اونم یه مرده و شما تو خونه تنهایین . -
شه االن اهان چرا دروغ نگم یکم می تر - شته با سم اما فکر نکنم بهم کاری دا

سه به  شته چه بر صال نگاه بدم بهم ندا ش ه که باهم تو خونه ایم اما ا سه چهار 
ست حتی دیگه تو خونه نمی تونم  سم ه اینکه بخواد کاری کنه من خودمم حوا

 ل اس راحت بپوشم بخاطر این بشر.
ش ا  - شه به خودی و بنظرم  ست با شه باالخره حوا م برو تواتاق بخواب و دربا

 قفل کن . 
باو اونروز تو  - با یادمه  کاریش می کنم نگران ن او، حتی  یه  باشوووه حاال 

اصفهان بهش گفت مگه میشه یه مرد نس ت به زنا بی میل باشه پس احتمالش 
 کمه کار خطایی بکنه . 

 میگم رویا نکنه همجنگراست ؟ -
 ی باشه دیگه .همجنس گرا؟ نه بابا خخخ فکر نکنم اینطور -
 تو از کجا میدونی؟ شایدم باشه . -
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نمیدونم باالخره هر جوری باشه معلوم میشه وای میتی نمیدونی چقد خستم  -
 من برم دیگه کاری نداری؟

 نه عزیزم برو مواظب خودتم باو خداحافظ. -
 توام همینطور بای بای . -
 

خوابم تا بگیرم ب حسابی خسته بودم و واسه همین مدل همیشه رفتم سراغ تخت
 اما هر چی اینور اونور شدم خوابم نمی برد.

بعضی موقع ها به این مرض دچار میشدم که خوابم میومد اما خوابم نمی برد  
 ، اینجور موقع ها م زمم هنگ می کرد و حسابی گرمم شده بود .

راهی جز اینکه بخوابم رو سوورامیکای پایین تخت به مخم نرسووید، از تخت 
 یین و خودم رو پهن کردم رو سرامیکا. وای که چقد خنک بود.اومدم پا

قا  باالخره آ له  یدم و فهمیدم که ب یه دفه صووودای چرخش کلید رو تو در شوون
 تشریف آوردن.

شپزخونه و انگار آب   سمت آ شنیدم ، اول رفت  شنگ می صدای پاهاو رو ق
 خورد و بعد یکم مکث دوباره راه افتاد.

صدای   ست و دوباره  سریع درو ب صدای در فهمیدم که رفت تو اتاق و اما  از 
 پاهاو شنیده میشد و انگار داشت از پله ها میومد باال .

پایین فکر کنم نفهمید من خونم  چون من اونطرف تخت بودم از پله ها رفت 
بعد از چند دقیقه دیدم که انگار رفت تو حمام یا دسووتشووویی اما وقتی صوودای 
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شنیدم فهمیدم رفته حمام ومنم دیگه به کل خواب از کلم پریده شر شر آب رو 
 بود می خواستم یه بالیی سرو در بیارم اما نمی دونستم چیکار کنم .

شت پایه ی چراغ خواب بود فکر  شتم ، چون پ شیم که روی میز بود رو بردا گو
 کنم ندیده بودو و از پله ها رفتم پایین و پشت در حمام وایسادم.

باهاو چیکار کنم که یه دفه دیدم انگار داره یه   هنوز نمی دونسووتم میخوام 
 چیزی زمزمه میکنه و صداو کم کم داره بلند تر میشه .

 وای پوکیده بودم از خنده باورم نمیشد داره همچین آهنگی رو میخونه .
  

 پارسال بهار دستمه جمعی رفته بودیم زیاری 
 مح ت برگشتنی یه دختری خوشگلو با 

 همسفر ما شده بود همراهمون میومد
 به دستو پام افتاده بود این دل بی مروی 

 می گفت برو بهش بگو
 آخه دوسش دارم بی گفت و گو

 هر چی میخواد بگه بگه
 هر چی میخواد بشه بشه 

 راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم
 

ش شم دا صدا شتم گوو میدادم و آروم آروم می خندیدم و  تم ظ ط همینطور دا
 می کردم که یه دفه دیدم صداو رو نازک کرد و می خوند .
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 تو زواری پسر چقد نادونی اومدی زیاری یا که چشم چرونی.  
شعری رو داره  شد روهام همچین  شتم  ش می رفتم از خنده باورم نمی دیگه دا
میخونه تازه قسوومتی که مدال به جا زنه میخوند صووداو درو نازک می کرد و با 

 عشوه می خوندو. نازو 
شک میومد ، عجب چیزی دادی  شمام ا تو عمرم انقد نخندیده بودم دیگه از چ

 دستم روهام خخخ .
صدایی که اومد فهمیدم  ست و از  شد و دوو آبم ب آهنگ خوندنش دیگه قطع 
در شامپو رو باز کرده و میخواد موهاو رو بشوره که من دوباره فکرای شیطانی 

اره دوو آب رو باز کرد سووریع درو قفل کردم و چراغ اومد تو سوورم و وقتی دوب
سالن که  ستم . رفتم تو  حمامم خاموو کردم و پریدم تو حیاط و فلکه ی آبم ب

 دیدم صدای روهام بلند شده .
یااااا... دیونه...  من که  - آب رو کی قطع کرد ؟ چرا برق خاموو شوووده؟ رو

یار آب رو باز کن شووامپو میدونم همه این کارا زیر سوور تو مسووخره بازی در ن
 روسرمه رویااا... با توام بخدا بیام بیرون زندی نمیذارم روانی .

فقط صوودای داد عهوو یش رومی شوونیدم و اینکه محکم می کوبید به در و من 
 بیشتر دلم خنک می شد.

 روهام دیونت می کنم آخرو خودی با پاهای خودی از این خونه می ری .
صدای زنگ خونه ب سراغ یهو دیدم  سریع رفتم  شد و قل م افتاد تو پاچم ،  لند 

 آیفون وای خدای من االن چه موقع اومدن بود آخه ؟
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شه اما ق لش باید   شقایق اومده بود و دیدم که اگه درو باز نکنم حتما نگران می
سریع رفتم طرف حموم و قفل رو  روهام رد قایم می کردم مخم کار نمی کرد و 

 محکم کوبیده شد به دیوار . زدمو درم باز کردم و در
تازه فهمیدم چه  لطی کردم و روهامم خشکش زده بود یکم تاریک بود و زیاد  

 معلوم ن ود اما خدارو شکر حله دور کمرو بود .
 سریع سرمو انداختم پایین و گفتم:

روهام بخدا تقهوویر من ن ود شوویطون گولم زد االن یکی از فامیالمون اومده 
پشووت در خونسووت و ن اید تو رو ب ینه ترو خدا  ذای یه روزی رومن درسووت 

 میکنم فقط االن برو قایم شو .
عجب پس شیطون گولت زد ؟ میدونستی شایدم االن شیطون من ر  هم گول  -

 بزنه ؟
وری زنگ میزد و دیدم که به گوشوویمم داره زنگ شووقایقم ول کن ن ود و همینط

 میزنه و نمیدونستم چه خاکی تو سرم بریزم .
خب چیکار کنم شوویطون گولت نزنه ؟ هان؟ تروخدا االن وقت تالفی کردن -

 نیست .
 باشه خب یه هفته .-
 یه هفته چی؟-
یه هفته  ذام رو درسووت کن به عالوه اینکه خب خونه هم کدیف میشووه باید  -

 ی تمیز کنی .خود
پیشنهادو مدل همیشه ظالمانه بود اما شقایق هنوز جلوی خونه وایساده بود و 

 زنگ کشم کرده بود ودیگه چاره ای نداشتم جز اینکه ق ول کنم .
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 باشه ق وله فقط االن زودتر برو تو اتاق تا بدبخت نشدم .-
 

ه مش عضوولروهام همینطوری از حموم اومد بیرون و حاال بهتر میتونسووتم ب ین
فای روی  گه ک خت دی بدب های آب روو بود و  که هنوز قطره  بازوو  های 

 سرشم خشک شده بود .
دیدم اگه خودم رو کنترل نکنم همینطوری میخوام نگاهش کنم و واسووه همین 
سریع رفت تو اتاق و منم رفتم  ضع  سرم رو انداختم پایین و روهامم با همون و

 خل.درو باز کردم و شقایق سریع اومد دا
 
سووالم رویا معلومه تو کجایی دختر؟ میدونی چقدر زنگ زدم ؟ دیگه داشووتم -

 حسابی نگرانت می شدم.
 قیافه خواب آلودی به خودم گرفتم و گفتم

شید نگران  - سنگینه ب خ سابی  شقا جون خواب بودم خواب منم که ح سالم 
 شدی.

 ای وای نمیدونستم خوابیدی بیدارتم کردم ب خشید .-
اشکالی نداره دیگه باید بیدارم می شدم چرا وایسادی بشین تا منم برم نه بابا  -

 چایی بذارم .
نه نمی خواد من چایی خور نیسووتم بیا بشووین ب ینم دختر اومدم خودی رو -

 ب ینم.
 منم از خدا خواسته چون می خواستم زودتر بره رفتم نشستم .
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 خب بگو ب ینم چه خ ر دانشگاه خوو میگذره؟ -
 ا بد نیست دیگه کم کم دارم به اینطور زندگی کردن عادی می کنم.آره باب -
 مطم نی داری عادی میکنی؟ نمیترسی تنهایی اینجا ؟ -
 نه شقا ترس چیه من از اون دخترا نیستم از این چیزا بترسم .-
باشووه ولی خب هر وقت دیدی نمیتونی تنها بمونی زنگ بزن با مهدی میایم -

 دن الت .
 لی مشکلی نیست خیالت راحت .باشه عزیزم و -
 راستی فردا که پنجشن س کالس نداری دیگه درسته؟ -
 آره کالس ندارم چطور؟ -
خب مهدی گفت یه روز ب ریمت یکم تهرون بگردیم فردا میای دیگه آره ؟  -

 کاری که نداری؟
 آهان باشه اتفاقا خیلی ام خوبه نه کاری ام ندارم تو خونه . -
خوو میگذره ولی رویا عجب خونه خوشگلی بابای برای عالی میشه حتما  -

 گرفته ها میشه یه نگاهی بندازم؟
 آره عزیزم چرا که نه . -

همینطور که اطراف رو نگاه می کرد ازسوور جاو بلند شوود و اول از پله ها باال 
رفت و همینجوری یه چیزایی واسوووه خودو می گفت و منم حواسووم ن ود و 

 اتاق چه  لطی بکنم ؟مونده بودم اگه رفت سمت 
از پله ها رفت پایین و منم همینطوری با یه ل خند مهنوعی دن الش می کردم و 

 سرمو تکون می دادم و یه نگاه به آشپزخونه ام انداخت .
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ایندفه انگار میخواست بره سمت اتاق ، وای خدا حاال چه خاکی تو سرم بریزم 
 م جلوو و گفتم؟  تا خواست دسته در رو بکشه پایین سریع پرید

 وای نه تروخدا شقا این تو رو نگاه نکن خیلی بهم ریختس . -
 وا چرا اینطوری میکنی رویا ؟ ما که این حرفا رو نداریم باهم بذار ب ینم .-
 اخههه .. اخههه ... -

دیگه چیزی به مخم نمی رسووید بگم از جلو در رفتم کنار و دیگه گفتم وقتی 
یه  هام رو دید فوقش اولش  مه چیز رو براو رو ید ه با عدم  جیغ میکشوووه و ب

 توضیح بدم.
ستم و منتظر بودم   شمام رو ب ساده بودم ، چ شقایق درو باز کرد و منم کنار وای

 که جیغ بکشه .
 وا رویا خول شدیا این اتاق که تمیزه .-

 با تعجب رفتم جلو ، همه ی اتاق رو سریع نگاه کردم.
شر؟ نگاه  م افتاد به کمد اما چطوری این هیکل روهام ن ودو کجا رفت این ب

 گنده رو جا داده تو کمد حتما االن می خواد بیاد بیرو بکشتم .
 رویا کجایی با توام ؟-
 آره راست میگی اتاق تمیزه اصال حواسم ن ود ق ل خواب تمیزو کردم . -

صدای زنگ موبایل شقایق بلند شد و اونم به طرف گوشیش رفت و منم سریع 
 بستم .در اتاق رو 

د خداروشکر شقا گفت بای باالخره یکم نفس کشیدم اما هنوز می ترسیدم که  
 بره خونه و خدافظی کرد و رفت .
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سووریع رفتم تو اتاق تا ب ینم روهام چیکار میکنه اما انگار هنوز تو کمد بود پس 
 چرا نیومده بیرون نکنه خفه شده ؟

صحنه خنده دار روبه ست  در کمد رو باز کردم و با یه  شدم و دلم می خوا رو 
 بشینم رو زمین و هر هر بخندم .

 معلوم بود خودو رو به سختی جا داده  تو کمد و جمع جور نشسته بود. 
 بازو هاشم جمع بود و کامال کیپ  کمد شده بود.  
یا بخندی کشووتمت زودباو کمک کن بیام بیرون بخاطر جنابعالی گیر - رو

 افتادم.
 جلو خندم رو بگیرم گفتم در حالی که سعی می کردم 

 اخه االن من چطوری تو رو از تو کمد بکشم بیرون ؟-
 تو فقط منو بکش خودم بقیش رو یه کاری می کنم دارم له میشم این تو . -
 خیله خب باشه دستت رو بده بهم -

 دستش رو گرفتم و می کشیدم اما بدجوری گیر کرده بود.
ست دیگش رو گرفتم   شینم بخندم ایندفه یه د ست حسابی ب هنوز دلم می خوا

 و پامم گذاشتم گوشه کمد و می کشیدمش.
 نمیدونم این  ول گنده چطوری اصال رفته تو کمد که حاال اینطوری گیر کرده. 
تا   یدمش اونم خودو هی تقال می کرد  همینطوری زور میزدم و می کشوو

شد  شیده  ست دادم و خوردم زمین باالخره یه دفه ک بیرون و منم تعادلم رو از د
ستخونام  شت میوفتاد رو من و گفتم االنه که ا شت دا و روهامم چون تعادل ندا
خورد بشووه اما روهام زود تر دسووتاو رو گذاشووت رو زمین و خودو رو نگه 

 داشت .
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 یعنی یکم دیرترخودو رو گرفته بود قشنگ له می شدم . 
س  رم بود و یکیشم اونطرف و صورتش دقیقا روبه روم دستاو یکیش اونطرف 

 بود ، نفساو تو صورتم پخش می شد و نامنظم بود .
 من مونده بودم که یعنی اون حوله هنوز رو پاهاو هست یا نه ؟ 

همینطوری به چشمام خیره شده بود اما کم کم نگاهش اومد پایین تر و رو ل ام 
 وایساد.

یک تر کنه که من خودکار حالت دفاعیم انگار می خواسووت صووورتش رو نزد 
فعال شوود و هر چی زور داشووتم جمع کردم و نمیدونم چطوری حولش دادم و 

 روهام افتاد کنارم .
سریع از جام بلند شدم و بدون اینکه پشت سرم رو نگاه کنم از اتاق زدم بیرون  

 و رفتم تو حیاط .
 ه اگه حولش نداده بودمقل م تند تند به سووینم می کوبید و هنوز هنگ بودم ک 

 چه اتفاقی میوفتاد.
 

 یه حس عجیب افتاده بود به جونم که نمی دونستم چیه .
بعد از فکر کنم نیم ساعت حالم جا اومد و رفتم داخل و دیدم روهامم ل اساو 

 رو پوشیده و خیلی ریلکس و معمولی نشسته بود جلو تلویزیون .
شیم  شم و گو سعی کردم خیلی ریلکس با شتم و خودم  منم  رو از رو میز بردا

 رو با اون سرگرم کردم که روهام گفت :
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بیا نگاه کن بازو هام بخاطر شووما زخم شووده تازه فکر کنم سوورما هم بخورم -
 احساس خوبی ندارم و درضمن قولی که امروز دادی رو فراموو نکن .

برگشووتم و نگاهش کردم ، بازوهاو یکم زخم شووده بود اما سووطحی بود،  به 
 درک اصال کاو بیشترم زخم می شد .

باشه سر قولم هستم االنم میخوام برم باال بخوابم لطفا صدای تی وی رو کم -
 کن .

با تعجب گفت    به سووواعتش انداخت و  االن سووواعت هفته میخوای -نگاه 
 بخوابی؟

 آره امروز بخاطر آواز خوندن بعضیا نتونستم بخوابم .-
دوباره با تعج ی بیشتر از ق ل گفت مگه اون دیدم چشماو حسابی گرد شد و 

 موقع خونه بودی تو؟!
حال - یا خخخ خیلی  گای جوادیم میخون چه اهن خدایی  له خونه بودم ولی  ب

 کردم مخهوصا موقعی که با عشوه می خوندی .
شید تو موهاو،  ستش رو هی می ک شیده و د شده و خجالتم ک معلوم بود هول 

 چی بگه . فکشم قفل شده بود و نمی دونست
 خیله خب آقای روهام نترس به کسی نمیگم .-
 نمیترسم چون به کسی ام نمیتونی بگی خانوم رویا . -
شووونه ای باال انداختم و گفتم خدارو چه دیدی و از پله ها باال رفتم و خودم -

 رو انداختم رو تخت .
 حسابی سرم درد می کرد و دلم می خواست که زودتر خوابم ب ره .

 روهامم صدای تی وی رو کم کرده بود، چه حرف گوو کن شده . 
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 دیگه کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد.
 

شقایق قرار بود  سیدم ، مهدی و  سابی تیپ زدم وبه خودم ر هر ح شن ه ع پنج
 ساعت هشت بیان دن الم .

وقتی آماده شوودم از اتاق اومدم بیرون. هنوز یه رب هشووت بود و روهامم مدل 
 واقع این ساعت میشست جلوی تی وی .بیشتر م

از نگاهش می فهمیدم که کنجکاوه و می خواد بدونه کجا میرم اما خودو می 
 دونست اگه بپرسه جواب خوبی نمی گیره اما دهن باز کرد و گفت:

 کی برمی گردی خونه؟-
 به تو ربطی داره که من کی برمیگردم؟-
 بله ربط داره . -
 چه ربطی اونوقت؟ -
به این هست که تو قراربود برای من  ذا درست کنی اما از شام خ ری ربطش  -

 نیست .
شام بیرون میخورم توام خودی یه - شب من  سفم روهام خان ام اهان ولی متا

 کاریش کن .
 باشه مشکلی نیست یه ش ه دیگه به این یه هفته اضافه میشه .-

بیاد بعدا  به درک اضووافه کن یه  ذاهایی برای درسووت می کنم که حالت جا
 برای دارم .

 صدای زنگ خونه بلند شد، روی آیفون نگاه کردم مهدی بود. 



 135 شیگاوم یایرو

روهامم داشووت نگاه می کرد و کنکجاوی تو صووورتش کامال مشووخ  بود 
 چیزی نگفتم و ازخونه زدم بیرون .

 سالم آقا مهدی خوب هستین ؟-
 سالم رویا خانوم مرسی شما چطورین ؟-
 ر کردم تو ماشین نشسته اما نیستش که!مرسی ممنون پس شقایق کو؟ فک-
 شقایق یکم کار براو پیش اومد نتونست بیاد .-
 اهان مشکلی پیش اومده ؟ -
 نه فقط یکم کار داشت تو شرکتشون نتونست بیادو . -

دلم می خواسووت شووقایقم باشووه و برم بیرون ، با مهدی زیاد راحت ن ودم اما 
رو باز کرد و منم ل خندی زدم و دیگه نمیشوود حرفی بزنم و مهدی در ماشووین 

 رفتم نشستم.
 دروبست و خودشم اومد داخل ماشین و راه افتاد . 

وقتی ازم پرسووید جایی هسووت که دلت بخواد بری یکم فکر کردم و دیدم دلم 
 برای اینکه شهر رو از باالی برج میالد ب ینم تنگ شده و گفتم که بریم اونجا .

یاد حرفی نمی زدیم ،  باالخره توی راه ز تا اینکه  به آهنگ گوو می دادم  فقط 
 رسیدم به جایی که دلم می خواست.

ساختمونای بلند و حرکت   شهر و  شهر از اون باال جالب بود. چرا ای  منظره 
ماشینا که دیگه کوچیک شده بودن از اون باال و وجود ماه هاللی زی ا تو آسمون 

 باعث می شد از نگاه کردن سیر نشم .
شام بخوریم و   ستورانش تا  شیتم و بعدم رفتیم تو ر یکمه دیگه تو برج میالد گ

 هر دومون جوجه سفارس دادیم که مهدی ام تازه شروع کرد به حرف زدن .
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راسووتش زمان بچگیت خیلی پرحرف و شوویطون بودی  اما االن انگار خیلی -
 آروم تر شدی یا شایدم با من راحت نیستی .

شت یخش  لحن حرف زدنش باهام سمی  یکم دراومده بود ،تازه دا از حالت ر
 وا می رفت .

نه هنوز که شیطون هستم اما پرحرفش رو نمیدونم ، راستش االن که حرف از -
 بچگیام شد باید بگم  من خودم زیاد یادم نمیاد حتما خیلی اذیتت کردم . 

 خنده ای کردو گفت :
ای نمیشووسووتی و وقتی آره خیلی شوویطون و بال بودی یه لحظه ام سوور ج -

خرابکاری می کردی با صوووری خوشووگل بچگونت همه روخام خودی می 
 کردی و کارای رو پیش می ردی .

طرز حرف زدنش یه جوری شده بود، نگاهش رو از بشقابش گرفت و خیره شد 
 تو چشمام و ادامه داد :

 هنوزم اون صوری معهوم و زی ای بچیگیت رو داری . -
ستم چی بگم نگاهم رو ازو تا این حرف رو زد ی کم هنگ کرده بودم و نمیدون

گرفتم تک سوورفه ای کردم و اونم انگار به خودو اومد و سوورگرم  ذا خوردن 
 شد و منم دلم می خواست جو رو ت ییر بدم .

ستی تو - شیطون بودم میگه را شه برام از بچگیام و این که چقدر آره مامانم همی
 خونی؟رشته دانشگاهیت چیه هنوز درس می

 من راستش فعال لیسانس مهندسی برق دارم و شایدم ادمه بدم .-
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از وقتی پدرم فوی کرد کارای نمایشگاه فرشمون رو هم انجام میدم  چون پدرم 
 دلش نمی خواست هیچ وقت بسته بشه و عاشق این کار بود .

 از یه م ازه کوچیک به اینجا رسونده بودو و منم دلم نیومد ب ندمش. 
 ار خوبی کردی واقعا، امیدوارم موفق باشی .اهان ک-
 ممنون تو ام داری روانشناسی میخونی درسته؟ -
سر در آوردن از آدما - شته ایه که خیلی بهش عالقه دارم .  ستش ر خیلی  آره را

 برام جال ه .
 آره رشته واقعا جال یه توام موفق باشی .-

باالخره شوواممون رو هم خوردیم و بعد از گذروندن ترافیک رسوووندم خونه ،از 
مهدی تشووکر کردم و رفتم داخل خونه . نگاه به سوواعت کردم یازده نیم بود و 
چرا ای خونه روشن بود اما چون پرده ها کشیده شده بود نمیتونستم داخل رو 

 ب ینم .
 در ورودی رو باز کردم و رفتم داخل. 

 
 ساعت یازده نیم شده بود و هنوز برنگشته بود خونه . –روهام 

سره کیه که رویا تا االن باهاو رفته بیرون   ست بدونم اون پ خیلی دلم می خوا
اما فکر کنم داداو همون دخترس که دیروز اومده بود اینجا چون وقتی آیفون 

 رو برداشتم رویا پرسید چرا شقایق نیومده .
ضی معلومه می خو سره عو شه ، نمیذارم اون زودتر از هه پ سته با رویا تنها با ا

 من عمل کنه رویا االن فقط برای منه نه هیچکس دیگه . 
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باالخره اومد خونه و وقتی داخل شد یکم زل زد به منو بعدشم می خواست بره 
 سمت اتاق.

ست یا نه که دهن بازکردم و گفتم   سره چیزی ه باید می فهمیدم که بین اون و پ
. 

 پسره خوو گذشت رویا خانوم ؟ با اون-
 سرجاو وایساد و رو پاهاو چرخی زد و برگشت سمته من و با اخم گفت :

 اوال که به جنابعالی ربطی نداره دوما اون پسره اسم داره اسمشم مهدی  .-
 اهان اینطور که معلومه با مهدی جون یه شب رمانتیک داشتین.-

 اخماو بیشتر رفت تو هم وعه انی شده بود .
گه - دل دخترای دی هان؟ ق ال ام گفتم من م تو در مورد من چی فکر کردی 

نیسووتم که هر جور دلت خواسووت باهام رفتار کنی یا هر حرفی اومد تو دهنت 
بهم بزنی مواظب حرف زدنت باو و دیگه هیچوقت تو کاری من دخالت نکن 

. 
 م .ید بهبعد از اینکه این حرفا رو زد سریع رفت سمت اتاق و درم محکم کوب

 از حرفاو معلوم شد که اون پسره فقط یه فامیل معمولیه .
یا میومد تو سوورم این  از پله ها باال رفتم و روی تخت خوابیدم و بازم فکر رو
دختر شخهیتی داشت که من رو به خودو جذب می کرد اما می دونستم که 

صورتش و وقتی من کم کم برم تو فاز رمانتیک سکه رو  اهاو ب اونم فقط یه ما
باالخره اون ماسووک برداشووته میشووه و اونم چهره واقعیش رو که مدل بقیسووت 

 نشون می ده .
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 روز جمعه بود یه روز جمعه دلگیر و حوصله سر بر دیگه .

نگاه به ساعت کردم ده ص ح بود ، دیشب بعد اون حرفایی که با روهام داشتم  
 تو همین اتاق گرفتم خوابیدم .

و یه شلوار مشکی ساده با تیشری صورتی پوشیدم  و موهامم  از جام بلند شدم 
 باال بستم از اتاق رفتم بیرون .

شد و روهام با  سالن که خ ری ن ود از پله ها آروم رفتم باال که یه دفه در باز  تو 
 دوتا نون بربری و یه ظرف که تو نایلون بود اومد داخل . 

 دن ال من میگشتی ؟-
 ل شدم که دیدم خونه نیستی اما زیاد دوام نداشت .آره یه جورایی ،خوشحا-
اهان پس االن یعنی ناراحتی اومدم ؟ تقهوویر منه که رفتم آو آبادانی گرفتم -

صلی با آب  ص حانه باید تخم مرغ ا شتر رمانا  بزنیم تورگ بنمیدونم چرا تو بی
 پرتقال بخورند :/ و

شپز خونه و آشم ریخت از پله ها اومدم پایین و چیزی نگفتم روهامم رفت تو آ
 توی ظرف و با نون آورد گذاشت سر میز و نشست رو یکی از صندلیا .

 نمیای پس ؟ -
 همینطوری منگ  وایساده بودم .-
سه همین   شکمم نه نمی گفتم وا شنم بود کال به  شده ؟ گ این چرا یه جوری 

 رفتم نشستم رو صندلی .
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م داشت می خورد اهنی کرد نون رو برداشتم و شروع کردم به خوردن و روهام 
 و گفت :

شی از هم نداریم اما من - سته که ما دل خو ستم بگم در ستش رویا می خوا را
دیشووب اشووت اه کردم و حرفای درسووتی نزدم فقط عهوو انی بودم نمیدونم چرا 

 دلخور نیستی که؟
دیگه به کل هنگ کرده بودم این خود روهام بود واقعا؟ روهام بود که این حرف 

 لقمه همینطوری گوشه لپم بود و با تعجب داشتم نگاهش می کردم . رو زد ؟
 چرا اینطوری نگاهم میکنی رویا ؟ -
 چطوری نگاه میکنم مگه ؟ -

 خنده ای کرد و گفت :
می دونستی چشمای سگ داره ؟ می ترسم پاچمو بگیره . خب نگفتی هنوز -

 از دیشب دلخوری؟
روهام بود که این حرفا رو  دیگه داشووت مخم سوووی می کشووید این واقعا خود

شوخی اما  شمام رو به جدی بگیرم یا به  ستم حرفش درمورد چ میزد ؟ نمیدون
 نه امکان نداره حتما شوخی کرده چون همراهش خندید .

 بالحن جدی گفتم نه دلخور نیستم نگران ن او واسه ی آشم ممنون . 
روهام که انگار انتظار داشووت روی خوشووی بهش نشووون بدم یکم وا رفت و  

 خواهش می کنم آرومی گفت . 
شتم و رفتم تو حیاط اما هنوز از رفتارای  شیم رو بردا شدم و گو سرمیز بلند  از 

 روهام تو هنگ بودم و تو خوابم نمیدیدم همچین حرفایی بزنه .
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به میتی و مهتاب و الناز زنگ زدم و  دیگه انقدر حرف تو گلوم گیر کرده بود که
با هرکدومشووون یه عالمه حرف زدم و دلمم حسووابی براشووون تنگ شووده بود. 
همینطوری دور حیاط راه میرفتم و حواسوومم بود که یه وقت روهام نیاد حرفام 

 رو بشنوه .
شدم و دوباره   شون یکم خالی  ساعت حرف زدن باها دیگه فکر کنم بعد از دو

 رفتم داخل .
روهامم نشسته بود رو م ل و داشت به گوشیش ور می رفت ، منم که کاره دیگه 

 ای نداشتم و رفتم رو دوتا م ل اونطرف تر روهام نشستم .
 روزای جمعه خیلی کسل کنندس مگه نه؟-
 آره خیلی .-
 خب رویا ناهار چی بخوریم هان ؟ -
 همین االن آو خوردی که !-
دیگه دوباره این شکم صداو در میاد  خب اون دوساعت پیش بود دو ساعت-

 این هیکل احتیاج داره دیگه . 
 خب من چمیدونم هر چی میخوای بخور. -
 نه دیگه نشد قولت یادی رفت دوباره ؟-

قرار بود هم  ذا درسوووت کنی هم خونه رو تمیز کنی امروزم که بیکاری پس 
 خونه رو تمیز کن .

 روهامه و این بشر آدم بشو نیست با این حرفاو مطم ن شدم که روهام همون 
 اصال میزنم زیر قولم میخوای چیکار کنی هان؟-
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خب باالخره دوباره شووقایقی کسووی میادو اینجا اونم موقعی که من خونه -
 باشم مگه نه؟ 

چقدر خنگی رویا خب معلومه شووقایق بازم میاد اینجا تخرو مح ورم کاری 
 رو که می خواد انجام بدم .

 چی میخوای روهام خان؟ خیله خب ناهار-
 وای نمیدونی چقدر دلم خورشت بادمجون می خواد. -

ست  صاف بادمجون دلم نمی خوا شت بادمجون ؟! حاال هیچی دیگه نه  خور
 بفهمه به بادمجون حساسیت دارم و گفتم حاال نمیشه یه  ذای دیگه باشه ؟

 نوچ فقط بادمجون -
باهاو بحث کنم فوقش  ای بمیری با این انتخاب کردنت حوصووله نداشووتم 

خودم نمی خورم ال ته آخرین باری که بادمجون خوردم شوویش سوووالم بود و 
یادمه دکتر گفت وقتی بزرگتر بشووم این حسوواسوویتم خوب میشووه اما من اصوال 

 دیگه لب بهش نزده بودم.
 از سر ناچاری بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. 

ستو شدم و چون بلد ن ودم د شت یخچال قایم  سریع اول پ ر تهیش رو تو نت 
 خوندم .

شسته بود  ستم که پوست بکنم ، روهامم ن شتم و خوا اول چند تا بادمجون بردا
 رو م ل یا تی وی نگاه می کرد یا زیر چشمی منو می پایید.
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ست کندنم بلد ن ودم واال در حین   سفت بود پو ست بادمجونام چقد  اه این پو
ستم رو ست کندن یه دفه د سه پو بریدم و جی م رفت هوا و روهامم  زور زدن وا

 سریع از جاو پرید و اومد تو آشپز خونه .
 
 دختر چیکار کردی تو ؟ یه بادمجونم نمیتونی پوست بگیری؟-
ستمال جلوی زخمم رو   سرد و محکم با یه د ستم رو گرفت زیر آب  سریع د

نگه داشوته بود و از توی کشوو یه چسوب زخم برداشوت و بادقت گذاشوت رو  
 .زخمم 

 خب بهتر شد اما حاال میدونی -
 چی شد ؟ 

 با کنجکاوی نگاهش کردمو گفتم 
 چیشد ؟! 

گه نمیتونی - یدی دی که اینطوری بر تت  با این دسوو کت کنم  ید کم با حاال 
 بادمجون پوست بکنی .

رفت از توی کابینت یه چاقوی تیز تر و بزرگ تر برداشووت و با دقت داشووت  
ست می کند از رفت سواس داره اما منم بادمجونا رو پو شد فهمید که و اراو می

شتم نگاهش می کردم یعنی این  ساده بودم کنارو و دا شوک وای همینطوری تو 
 االن وایساده کمک من بادمجون پوست می کنه ؟

خوب نگاه کن ب ین چطوری بادمجون پوست میکنن با اون چاقوی کندی که -
 تو برداشته بودی معلومه دستت رو می بری .
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وهام تو این حالت و اینکه داشووت برام این حرفا رو می زد واقعا جالب دیدن ر
شناختم .  هیت این مرد رو می  شخ بود انگار تازه دارم بخش های دیگه ای از 
صد ال ته لج از.  صله و  صله و گاهی خودخواه و بی حو گاهی مهربون و با حو

و رو نم بریز تا خب اینا دیگه داره تموم میشوووه برو ماهیتابه رو بزار رو گاز -
 سرخشون کنیم .

مد  هام او جام دادم و رو فت ان که گ کاری رو  که حرفی بزنم همون  بدون این
 بادمجونا رو با حوصله سرخ کرد و بهم گفت که برم برنج بریزم تو آب .

 واقعا باورم نمیشد داریم بدون لج ازی کنار هم  ذا درست می کنیم.  
ز رو چیدیم و درحین کار هی چند بار باالخره  ذا ام درسووت شوود و باهم می

دسووتامون تهووادفی بهم برخورد می کرد و باعث می شوود یه حسووی درونم به 
 وجود بیاد که نمی دونستم چیه.

روهامم نمیدونم چرا با نمک شووده بود و هی چری پری می گفت تا بخندم  
 اما من بازم رو بهش نمی دادم و زیاد باهاو همراهی نمی کردم .

سر میز نشستیم  و موقع خوردن  ذا شد، می ترسیدم بخورم اما گفتم  باالخره 
شوواید اصووال دیگه حسوواسوویتی در کار ن اشووه از طرفی دلم نمیومد این  ذا رو 

 نخورم و همینطوری بادمجونا برام چشمک می زدن .
بشووقابم رو برداشووتم و دوتا کفگیر برنج ریختم و بادمجونم گذاشووتم و شووروع 

 ی به به واقعا چقدر خوشمزست .کردم به خوردن وا
 خب چطوره؟ خوشمزه شده؟ -
 آره واقعا خیلی خوشمزه شده ب ینم تو آشپزی از کجا بلدی ؟ -
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 خب دیگه ماام یه کارایی بلدیم .-
شدم و  روهامم  سیر  شدیم تا که باالخره  ش ول خوردن  دیگه حرفی نزدیم و م

 دیگه کنار کشیده بود .
 رو گذاشتیم تو ماشین .میز رو جمع کردیم و ظرفا  

 سنگین شده بودم و دلم می خواست بگیرم بخوابم .
به شوودی خوابم گرفته بود و رفتم باال و خودم رو انداختم رو تخت و روهامم 
رو کاناپه خوابیده بود  و با هدفون داشووت آهنگ گوو می داد و بعد یکم قلط 

 خوردن باالخره خوابم برد .
جام بلند شدم و سریع رفتم جلوی آی فون  اما  با صدای زنگ در به سرعت از

 نگاه که کردم دیدم یه پسریه که من نمیشناسم .
 روهامم هنوز هدفون تو گوشش بود و خوابش برده بود .

رفتم باال سوورو وایسووادم اما با دیدن قیافش دلم نمیومد بیدارو کنم االن که 
 نگ زد.خواب بود بیشتر می تونستم نگاهش کنم ، پسره دوباره ز

شماو رو باز کرد و   سریع چ شتم رو بازوهاو و تکونش دادم ،  ستم رو گذا د
 هدفون رو برداشت و با تعجب نگاهم  کرد .

 رویاا تو چرا اینطوری شدی ؟!-
 چطوری شدم مگه؟-
 ل ای ...-
 ل ام چیی؟ -
 ل ای چرا انقدر باد کرده و تیره شده؟-
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سیته کار خودو رو کرده اما  سا سوزه پس حتما ح وای گفتم چرا ل ام داره می 
 دوباره صدای زنگ در اومد .

 روهام حاال منو بیخیال این پسره کیه تو میشناسیش؟-
 روهام سریع بلند شد و نگاه کرد   

 آره این اومده اینجا دیگه واسه چی ؟! -
سر عمومه هنوز اعتماد کامل بهش ندارم تو رو ن ینه بهتره پس - رویا ب ین این پ

 برو تو اتاق تا سریع ردو کنم بره .
هول شده بودم ول امم سوزشش بیشتر شده بود واسه همین سریع رفتم تو اتاق 

 و درم بستم .
 سالم روهام چطوری پسر ؟- 

 سالم آرو خوبم تو چطوری چه خ ر؟-
 اینورا رد می شدم گفتم بیام یه سری بهت بزنم. سالمتی. از-
 تو خونه چیکار میکنی تنهایی بیا بریم مهمونی و اینور اونور . 

 باشه حاال وقتش که شد میام فعال هنوز به این زندگیه جدید عادی نکردم.-
 عادی میکنی باالخره،اصال تو همین تهران موندگارم میشی حاال ب ین .-
 ن به اج ار بابا اینجام به موقعش برمیگردم اصفهان .نه فکر نکنم من اال-
 حاال خدا رو چه دیدی، امش م مهمونی یه دوستامه نمیای بریم ؟-
 نه آرو فعال حوصله ندارم .-
 باشه داداو هر وقت حوصلت سر رفت کافیه زنگ بزنی .-
 باشه داداو ممنون .-
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 خب دیگه کاری نداری؟ من باید برم .-
 به سالمت.نه کاری ندارم -
 باشه ، شب خوو.-
 

همینطوری به دیوار نزدیک در تکیه داده بودم و خوشووحال از این که پسووره زود 
رفت چون ل ام حسابی می سوخت و بدنمم داغ شده بود ، اصال حال خوشی 

 نداشتم .
رویا خوبی رنگت پریده چرا اینطوری -در یه دفه باز شد و روهام اومد داخل.  

 شدی تو آخه؟ 
 بادمجون حساسیت داشتم ، روهام منو زودتر ب ر بیمارستان دارم به-
 می میرم.  

شتی  سیت دا سا شم و می گفت تو که ح سریع کمک کرد از جام بلند ب روهام 
 آخه چرا نگفتی و کمک کرد تا مانتو شالم رو بپوشم.

 خودشم سریع آماده شد و رفتیم تو حیاط و کمکم کرد سوار ماشین بشم . 
 سریع از خونه رفت بیرون و رسوندم نزدیک ترین بیمارستان . 
سریع منو   ستم راه برم ،روهام  سیاهی می رفت و نمیتون شمام  اونموقع دیگه چ

 ب ل کرد و دیگه من چیزی نفهمیدم و از هوو رفتم .
ست و نمیتونه  -روهام  ستان فهمیدم واقعا حالش خوب نی سیدیم بیمار وقتی ر

ه ، سریع ب لش کردم و بردمش تو بیمارستان و گذاشتمش حتی رو پاهاو وایس
روی تخت و گفتم که به بادمجون حسواسویت داشوته و اونام سوریع بردنش تو 

 بخش اورژانس و نذاشتن که منم برم .
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ترسوویده بودم که اگه چیزیش بشووه باید چیکار کنم و همینطوری تو راه رو رژه 
 کتر اومدو بیرون .می رفتم و منتظر بودم تا اینکه باالخره د

 سریع رفتم سمتش و  گفتم حالش چطوره آقای دکتر ؟
 شما چه نس تی با بیمار دارید؟-

 بدون اینکه فکر کنم سریع گفتم همسرشم .
شووما باید بیشووتر مواظب خانمتون باشووید اگه دیرتر آورده بودینش ممکن بود -

جام دادی کارای الزم رو ان ما  ما  یت جونش رو بگیره ا م و االن این حسووواسوو
ستان بمونن و اگه  شب باید بیمار شدن اما ام خانمتون بهتره و به بخش منتقل 

 مشکلی پیش نیومد فردا مرخ  می شن.
 خیلی ممنون آقای دکتر خسته ن اشید .-

یه آمپول زد تو  مد  تارم او یه پرسوو تاق و  که دکتر رفت منم رفتم تو ا عد از این ب
 سرمش و رفت بیرون .

 ختش نشستم و نگاهم افتاد به ل او که هنوز ک ود بود .روی صندلی کنار ت  
سکنی  شه و بخاطر م سیدم گفت کم کم تا فردا ل او بهتر می  ستار که پر از پر

 که بهش زدن تا ص ح خوابه ،هنوزم نمیدونستم براچی بادمجون رو خورده .
 سرم حسابی درد می کرد و چشمام رو به آرومی باز کردم . -رویا 

و به ساعت که نگاه کردم عقربه ها ساعت نه رو نشون میدادن  ص ح شده بود 
 و روهامم  رو صندلی کنارم خوابش برده بود .
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ستش کنم اما  شم تا در ستم بلند  صال راحت ن ود و می خوا سرم ا شتی زیر  پ
حواسم به سرم ن ود و وقتی دستم رو تکون دادم  پایه ی سرم  کشیده شد و صدا 

 داد .
 از خواب پرید باال.همون موقع روهام 

 بیدار شدی ؟ حالت خوبه؟ چیزی میخوای؟-
 آره خوبم روهام چیزی نیست  فقط یکم بالشت زیر سرم اذیت می کنه .-

از جاو بلند شوود و با یه دسووت زیر گردنم رو بلند کرد و با یه دسووت دیگش 
 پشتی رو آورد باالتر 

 خوبه ؟-
 آره ممنون .-
 دیگه . کی مرخ  میشم ؟ من حالم خوبه -
 دکتر گفت تا ص ح باید اینجا باشی و تا نیادو مرخ  نمیشی .-

ستم در  شده بود از تو د سرم رو که تموم  ستار اومد تو اتاق و  همون موقع یه پر
هم  ست مرخ شکلی نی صله  دکتر اومد داخل و وقتی دید دیگه م آورد و بالفا

 . کرد و روهامم رفت کارای ترخی  رو انجام داد و رفتیم خونه
سرم درد می کرد و با کمک روهام از پله ها باال رفتم  سیدیم خونه هنوز  وقتی ر
رو تخت خوابیدم می خواسووتم ازو تشووکر کنم اما اصووال حال حرف زدنم 

 نداشتم و حتی نمیتونستم بخوابم .
ساعت روهام اومد باال در  صداهایی میاد و بعد نیم  شپزخونه  یه  دیدم که تو آ

 حالی که یه سینی تو دستاو بود و کنارم رو تخت نشست .
 بهتری ؟-
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 خوبم ممنون . -
 برای سوپ درست کردم بخور . -

سوپ  سینی  سوپ درست کرده بود ؟  شده نگاهش کردم برام  شمای گرد  با چ
 داشت میرفت . روگذاشت رو میز تخت و

 ص ر کن روهام .-
 فقط برگشت و نگاهم کرد.

راسووتش می خواسووتم ازی تشووکر کنم ، بابت همه چیز ممنونم انگار دارم یه -
 روهام مهربون رو هم میشناسم .

فقط یه ل خند خشکی زدو گفت اونقدرام بی احساس نیستم فقط یه سوال ازی 
 دارم .

 خب بپرس .-
 ون حساسیت داری چرا خوردی ؟تو که میدونستی به بادمج-
خب به دکترم که تو  بیمارسووتان گفتم فکر می کردم دیگه حسوواسوویتم خوب -

 شده .
 مطم نی ؟-

انگار می دونسوت تنها دلیلش این ن وده و زل زده بود تو چشومام تا واقعیت رو 
 بخونه .

 نتونستم سنگینی نگاهش رو تحمل کنم و آروم گفتم
 ... خب دلیل دیگش این بود که -
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باهم دیگه انجام می دادیم وگرنه  بدون لج ازی   که  کاری بود  خب... اولین 
 اولش نمی خواستم بخورم .

 رویا واقعا دلیلش این بود ؟ تو واقعا یه کارایی میکنی که ...-
 که چی؟-
 هیچی فقط باعث میشی گیج بشم . من دیگه باید برم سرکار خدافظ .-

 و بعد از چند دقیقه از خونه رفت بیرون . روهام سریع از پله ها پایین رفت
ما  که گیجش می کنم ا هنوز نمیدونسووتم منظورو چیه و واسوووه چی گفت 

 رفتارای آخرو باعث شده بود کمی نظرم نس ت بهش عوض بشه.
 

نگاهی به ساعت انداختم پنج بعد از ظهر بود و روهامم هنوز نیومده بود خونه 
بد گار وقتی خونه ن ودو حوصوولم  به وجودو . ان گه  ید و دی جوری می ترک

 عادی کرده بودم و دلم نمی خواست از خونه بیرونش کنم.
رفتارمونم باهم بهتر ق ل شووده بود هر چند آخرو یه لج ازی هایی می کردیم  
. 

به  تاد  گاهم اف که ن کار کنم  تا ب ینم چی گاه می کردم  همینطوری اطرافم رو ن
 گوشی و هدفونم .

شتم و   شی رو بردا شام و آهنگ تکون بده آرو رو گو شتم رو گو هدفونم گذا
 گذاشتم و همینطوری باهاو میخوندم و قر می دادم .

باز کردم و هی سوورمو می  هام رو  ته بودم و کش مو گه حسوووابی جو گرف دی
 چرخوندم و رو م ال باال پایین میرفتم و با قسمت پایین بدنم هی قر می دادم .
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داشووتم به طرز ضووایعی می ر*ق*صوویدم و واسووه خودم حال می کردم که یهو 
دیدم روهام پشت در شیشه ای  وایساده و داره با خنده نگاهم  میکنه ، ای خدا 

 کال من اگه یه روز جلوی این بشر سوتی ندم اون روزم شب نمیشه .
 یاد حرکاتم که افتادم دلم می خواست زمین دهن باز کنه برم توو.

شتم و روهامم اومد تو خونه و آ  شم بردا هنگ رو قطع کردم و هدفونم از رو گو
 هی آروم می خندید و سرشو تکون می داد .

خنده داره خیلی بی ادبی بی اجازه وایمیسی ر*ق*صیدن بقیه رو نگاه میکنی -
. 

 اهان اونوقت بی اجازه به خوندن بقیه گوو دادن اشکال نداره ؟-
 تا باهم خیلی فرق دارن .چه ربطی داره این دو-
 واسه من فرق نداره ولی خودمونیما یه ر*ق*صیدنم بلد نیستی .-

تا اومدم حرفی بزنم اومد روبه روم و دسووتش رو اورد باال چندتا تار  از موهام 
که تو صووورتم ریخته بود رو به آرومی کنار زد و دسوووت کشووید تو موهام و 

 پ قل م رو می شنیدم . درستشون کرد، اون موقع فقط صدای تاپ تا
 چند دفه بهت گفتم انقد بهم ریخته و شلخته ن او .-
 همینه که هست اگه خیلی اذیت میشی تو برو وسواست رو درمان کن .-
 خیله خب تسلیم خانوم شاهین .  -
رفتار و حرفاو همیشه ضد و نقیو بود و باعث میشد که گیج بشم اما محل  

 ه ها نشستم .ندادم و رفتم تو حیاط و رو پل
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صیدنم زیر دلم  شق این هوای خنک پاییزی بودم اما نمیدونم چرا بعد ر*ق* عا
سه همین  شتم وا سایی ام دا شار آوردم و یه ح درد گرفته بود فکر کنم زیادی ف
سه همین  ست حدس زدم و وا شویی و دیدم که بله در ست شدم رفتم د سریع پا

شتم  ن ود و انگار سریع رفتم تو اتاق و در کمدم رو باز کردم. لع نتی هر چی گ
 تموم کرده بودم. 

سام رو عوض کردم تا برم  سریع ل ا سرم بریزم،  ستم حاال چه خاکی تو  نمیدون
بخرم و از اتاق اومدم بیرون . روهامم رو م ل نشووسووته بود و پرسووید جایی می 

 ری؟
دیگه رابطم باهاو جوری ن ود که بگم به تو چه چون اونم هر وقت جایی می 

 ت یه خ ری م یداد مونده بودم چی بگم .رف
 آره میرم فروشگاه یه چیزایی واسه خونه بگیرم یخچال خالی شده .-
 خیله خب پس ص ر کن تا منم باهای بیام.-
 تو برای چی بیای خودم میرم دیگه .-
 خب منم یه چیزایی می خوام باهام میریم دیگه .-

 نمیتونستم چیزی بگم واسه همین ق ول کردم .
 روهام سریع آماده شد و سوار ماشین شدیم .

جلوی یه فروشگاه که تقری ا بزرگ بود نگه داشت و رفتیم داخل و یکی از س دا  
 رو روهام برداشت .

 یاد خریدمون تو اصفهان افتادم و نا خوداگاه ل خند اومد رول ام . 
 به چی میخندی؟  -
 هان ؟ به هیچی .-
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 خب پس بیوفت جلو هر چی خواستی بریز تو س د .-
شتن چیزایی که  شروع کردم به بردا سه ها  سمت قف سرمو تکون دادم و رفتم 
میخواستم و روهامم پشت سرم میومد و اونم اگه چیزی می خواست می گفت 
که بردارم تا اینکه باالخره رسیدیم قسمت لوازم بهداشتی و مونده بودم که حاال 

 ی این گاومیش بردارم.چطوری جلو
 

 سریع رومو کردم به روهام و گفتم 
روهام میدونی چیشووود رب یادم رفت بردارم فکر کردم داریم ولی االن یادم -

 افتاد تموم شده می ری برداری ؟ 
 سرو رو تکون داد و رفت تا رب برداره،

سایل قایم کردم و همون  شتم و زیر بقیه و سته بردا سریع رفتم و چهار تا ب منم 
 موقعم روهام اومدو و رب رو گذاشت تو س د .

 خب همینارو الزم داشتیم س د رو بده برم حساب کنم تو برو توماشین .-
شدی تو میتونی این همه - ضمن خول  ساب کنی ؟ در  سه چی تو ح نه رویا وا

 اری بذاری تو ماشین ؟خرید رو خودی بی
 آره میتونم س د رو بده دیگه تو کاریت ن اشه .-
 امروز چرا اینطوری شدی تو؟ س د رو نمیدم ، تو برو تو ماشین بشین تابیام .-
 روهام لطفا س د رو بده بهم لج ازی نکن .-
شین زود - سوییچ رو بگیر برو تو ما رویا خودی میدونی وقتی بگم نه یعنی نه 
 . 
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هر کی اطرافمون بود زل زده بود به ما مطم ن بودم این بیوفته رو دنده لج  تقری ا
 کاریش نمیشه کرد و با تردید س د رو ول کردم و رفتم تو ماشین نشستم .

نمیدونسووتم حاال با چه رویی نگاهش کنم و دیدم با دو تا پالسووتیک داره بر 
 میگرده.

 ست.خریدا رو گذاشت تو صندوق عقب و خودشم اومد نش 
زیر چشوومی که نگاهش کردم قیافش معمولی بود و تو دلم خدا خدا می کردم  

که کاو ندیده باشه و تو راهم حرفی نزدیم تا اینکه رسیدیم خونه و وقتی روهام 
در صووندوق عقب رو باز کرد سووریع یکی از پالسووتیکا رو برداشووتم و با اینکه 

شکی گشتم که یه نایلون مسنگین بود بردم تو خونه و توو رو داشتم سریع می 
 اومد جلوی چشمام .

 سرم رو بردم باال و روهامم داشت نگاهم می کرد و گفت دن ال این میگشتی؟ 
با چشمای گرد شده داشتم نگاهش می کردم و نایلن رو ازو گرفتم  و سریع   

 رفتم تو اتاق و درم بستم .
له هموناس، پسووره ی ف که ب باز کردم دیدم  نایلون رو  وضووول دلم می وقتی 

 خواست سرمو بزنم تو دیوار .
بعد از اینکه کارام رو کردم نمیدونستم چطوری از اتاق برم بیرون و یه ربی بود  

که همینطوری تو اتاق بودم و نمیدونم این روهامم داشووت چه  لطی می کرد 
 که صداو در اومد  و گفت 

و با یه حالت خنده که رویا من  دارم میرم بیرون با یکی از دوسووتام کار دارم -
میتونسووتم تو لحن حرف زدنش تشووخی  بدم  ادامه داد توام دیگه از اتاق بیا 

 بیرون .
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شکر کردم  ست از اتاق برم بیرون و فکش رو بیارم پایین اما خدارو دلم می خوا
 که داره میره بیرون وگرنه تا ص ح همینجا میموندم.

 ن و سریع رفتم دستشویی .وقتی که مطم ن شدم رفته از اتاق اومدم بیرو
شده بود که روهام رفته بود و منم بیکار رو تخت خوابیده بودم و  ساعتی  یه نیم 

 داشتم با بچه ها چت می کردم که یه دفه زنگ خونه به صدا در اومد.
هر وقت زنگ این خونه می خورد قل م میومد تو حلقم ، سووریع از پله ها رفتم  

و دیدم که مهدی اومده و در رو باز کردم و رفتم  پایین و  جلوی ایفون وایسووادم
 سمت در و مهدی با یه ظرف اومد داخل .

 سالم مهدی چطوری ؟ خوو اومدی .-
 سالم ممنون تو چطوری ؟ تنهایی اینجا .-
 خوبه دیگه عادی کردم بیا بشین .-
ست کرده بود گفت که برای توام - شته  در ستش مامان یکم آو ر سی را نه مر

 بیارم . 
 اهان خیلی ممنون اتفاقا خیلی دوست دارم از عمه تشکر کن .-
 خواهش میکنم . -

صدای چرخیدن کلید رو تو در  شتم رو میز که  ظرف آو رو ازو گرفتم و گذا
شنیدم و روهام با دوتا جع ه  ذا اومد تو خونه  و مهدی ام بر گشت و داشت با 

خشووکش زده بود ، اون تعجب نگاهش می کرد . روهام همینطوری جلوی در 
لحظه فقط مونده بودم که االن به مهدی چی بگم یعنی االن چه فکری میکنه؟  
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دلم می خواسووت از اون خونه فرار کنم چون داشووتم تو اون جو خفه میشوودم و 
 مهدی روو رو کرد به سمت من و با تعجب پرسید 

 رویا این کیه؟!-
 یدم .ب ین ... ب ین مهدی همه چیز رو برای توضیح م-

 قیافش حسابی عه انی شده بود و داد زد رویا بهت میگم این کیه ؟
 یه دفعه روهام اومد جلوی من وایساد و با عه انیت به مهدی توپید 

به تو هیچ ربطی نداره که من کیم حق نداری سورو داد بزنی ،سوریع بزن به  -
 چاک .

 
 تموم بدنم داشت می لرزید

 . و نمیدونستم که باید چیکار کنم
از رفتار روهامم تعجب کرده بودم که یه دفه مهدی یه مشووت زد تو صوووری 
روهام و با هم درگیر شوودن و همو میزدن ، منم جیغ می کشوویدم و التماس می 
کردم که همدیگه رو ول کنند اما اون دوتا دیونه شووده بودن و اصووال بهم گوو 

 رو برد باال تا بهش نمیدادن تا اینکه روهام مهدی رو چس وند به دیوار و دستش
 مشت بزنه و منم سریع پریدم جلو مهدی و بینشون قرار گرفتم  .

 روهام زیر ل ش  رید رویا برو کنار .
 روهام ترو خدا ولش کن من باید باهاو حرف بزنم اینطوری نمیشه .-

شونم تازه به خودو اومد و مهدی رو ول کرد و  روهامم انگار با دیدن حال پری
 و درم محکم بست .رفت تو حیاط 
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مد  ما ش خون میو پاره شووود و بود از د که ل ش  هدی  به طرف م رومو کردم 
 هرچند روهامم حالش بهتر مهدی ن ود، جفتشون همو دا ون کرده بودن .

سریع دستمال رو برداشتم و وقتی جع ه رو بردم نزدیکش دستم رو با عه انیت 
 پس زد .

 درموردی اشت اه فکر میکردم رویا ؟-
 مهدی باید برای توضیح بدم. نه-
ست - ضیح بدی هان؟ اینکه با یه مرد که معلوم نیس کی ه چی رو میخوای تو

 تو یه خونه تنها زندگی می کنی تو چی هستی هان ؟ 
شتر از این فکرای  ستم اجازه بدم  بی شده بودم و نمیتون ه انی  سابی ع دیگه ح

 دیگه درموردم بکنه و با عه انیت گفتم
ما فروخته شوووده مهدی بس کن - به هر دو  بدم این خونه  تا برای توضوویح 

میفهمی یعنی صوواحب این خونه یه کاله بردار عوضووی بوده که خونه رو هم به 
ست برای بیارم  سنداو ه من هم به اون فروخته و رفته خارج اگه باور نمیکنی 

. 
 با تعجب  وتردید داشت نگاهم می کرد .

 داشتم و دادم بهش.سریع رفتم تو اتاق و سند ها رو بر
ست که بهت گفتم و دیگه انقدرم با تردید و  سند ها خوب نگاه کن این همون 

 شک بهم نگاه نکن.
 سند ها رو انداخت رو میز . 

 پس چرا به پدری چیزی نگفتی ؟ -
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چون پدرم االن تو وضووعیت مالیه خوبی نیسووت و نمیتونسووتم بهش حرفی -
 بزنم.

ست و کارو مطم ن بودم نمیتونه جای دیگه ر  و برام فراهم کنه و االنم که ترکی
 اونجا گیره نمیتونم نگرانش کنم .

با این - ما بهتر از زندگی  با  به خودم زودتر میگفتی یعنی زندگی  یا  خب رو
 مرتیکه نیست؟ 

نمیشووه مهدی من نمیخوام مزاحم شووما بشووم نمیتونم ق ول کنم که این همه -
 وقت واسه دانشگاهم پیش شما باشم.

 رویا مزاحم چیه؟! ازی خواهش میکنم وسایلت رو جمع کن با من بیا بریم.-
نه نمیتونم مهدی اینطوری بابامم همه چیز رو می فهمه اون االن خودو یه -

 عالمه مشکل داره نمیخوام مشکالی منم بهش اضافه بشه 
یذارم - یا من نم نه رو ندگی کنی  که ز با این مرتی ها  نه تن پس میخوای تو خو

 ونم اینجا ولت کنم برم.نمیت
مهدی بس کن . االن دو هفتس که با این مردی که میگی تو خونه تنهام اما یه -

قالی  عد انت جا میمونم و ترم ب تا این ترم این ته، من فقط  نداخ گاه چپم بهم ن ن
 میگیرم میرم اصفهان.

 اما رویا نمیشه...-
به تو هیچ- نداره و  مهدی بس کن دیگه انقدر تو کار من دخالت نکن  ربطی 

اگه به خانوادم چیزی بگی هیچوقت نمی بخشوومت و فقط اوضووواع رو بدتر 
 میکنی پس ازی خواهش میکنم ندید بگیر و زودتر از اینجا برو.

 فقط داشت با ناراحتی نگاهم می کرد. 
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راست میگی مگه من کیم که بخوام دخالت کنم باشه رویا به من ربطی نداره -
خانوادتم چیزی نم به  گه نری و  مل کنم ا مت میتونم تح تا این تر ما  یگم ا

 اصفهان خودمو دخالت میدم و هر کاری میکنم تا توی این خونه نمونی .
 سرمو تکون دادم و گفتم مطم ن باو که میرم . 

 مواظب خودی باو اگه چیزی شد حتما بهم زنگ بزن خدافظ. -
ه روهام نگاه دیگه حرفی نزدم و مهدی ام سووریع رفت تو حیاط و خشوومگین ب

 کرد و از خونه رفت بیرون .
شتم افتادم رو زمین و دلمم درد گرفته بود و  ستادن رو پاهام رو ندا دیگه توان ای

 می خواستم که این شب زودتر ص ح بشه.
 روهامم اومد تو خونه و کنارم نشست .

 رویا حالت خوبه ؟ -
 آره خوبم تو چی صورتت زخمی شده .-
  چیزی نیست خوب میشه.-

 زل زدم تو چشمای مشکیش و با ب و گفتم 
 روهام -
 بله ؟-
 من معذری میخوام. -
 برای چی ؟-
 واسه اینکه زخمی شدی و دردسر درست کردم.-
 تقهیر تو نیست من خودم اومدم جلو -
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شو  ذا گرفتم  ست بلند  صورتت نی ست معذری بخوای االنم رنگ به  الزم نی
 بخور .

 نه وقعا اشتها ندارم مرسی .-
تموم قدرتم رو جمع کردم و به زور از روی زمین بلند شوودم و داشووتم میوفتادم 
سریع بازوم رو گرفت و کمکم کرد تا از پله ها برم  باال و خوابیدم رو  که روهام 

 تخت .
سکن بخورم چون دلم درد می کرد و تا اومدم  ستم م تازه یادم افتاد که می خوا

 میخوای؟دوباره بلند بشم روهام گفت چیزی 
سکن بخورم . - سرم درد میکنه میخوام برم م خیله خب تو بخواب خودم -آره 

 برای میارم .
سریع رفت پایین و با یه لیوان آب و مسکن برگشت ازو گرفتم و خوردم و زیر 

 لب ممنونی گفتم و اونم رفت پایین .
 همطم ن بودم که مهدی چیزی نمیگه و از طرفی ام مونده بودم میشووه ترم دیگ

 انتقالی بگیرم یا نه؟
تو فکر روهامم بودم ، وقتی اومد جلوم وایسوواد و ازم دفاع کرد یه حس خوبی  

اومد سوورا م اما نمیدونسووتم چیه و باالخره با ذهنی پر از فکرای بهم ریخته 
 خوابم برد .

 
صفهان دلم برای مامانم و میتی اینا خیلی  هر برم ا بلیط گرفته بودم تا امروز ع

بود ،فقط بعضی از وسایلم رو برداشتم که یه کیف دستی بیشتر نشد تنگ شده 
. 
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از اتاق رفتم بیرون و همون موقعم روهام رسووید خونه، وقتی اومد داخل بهش 
گفتم که میخوام برم اصووفهان. اولش فکر می کردم وقتی این خ ر رو بهش بدم 

 ا برعکسحسابی خوشحال می شه و مدال میگه دو سه روزی از دستم راحته ام
انگار پکر شده بود و وقتی خواستم زنگ بزنم تاکسی که برم فرودگاه نذاشت و 
گفت که خودم می رسووونمت ، دلیل کاراشووو نمی فهمیدم اما بازم به خودم 

 اجازه نمی دادم فکرای دخترونه الکی بکنم .
باالخره رسوویدیم فرودگاه و بعد از اینکه از روهام خدافظی کردم رفتم سوووار 

 یما شدم و سریع رسیدم اصفهان. هواپ
سیدن و  سی ر سه تا دیونه ام همون موقع با تاک از فرودگاه که رفتم بیرون دیدم 
وقتی از تاکسووی پیاده شوودن و منو دیدن سووه تاییشووون با جیغ  دویدن طرفمو 

 محکم ب لم کردن .
شده بود چهار تاییمون همینطوری چند ثانیه بدون اینکه  صحنه جال ی  خیلی 
سابی  شتیم ، تو دلم ح حرفی بزنیم تو ب ل هم بودیم و به اطرافمونم توجهی ندا

 خوشحال بودم که سه تا دوست خول مدل خودم دارم .
 وای رویایی نمیدونی چقد دلمون برای تنگ شده بود .-الناز 

 بدون تو گروه صفایی نداشت .راست میگه  -مهتاب
 ولی رویا انگار بهش با بعضیا بد نگذشته خیلی ام خوو بوده . -میترا

شده بود اما االن باید بیاین - میترا حرف مفت نزن، منم خیلی دلم براتون تنگ 
 استق الم همه تو فرودگاه اومده بودن استق ال .
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 ترافیکم گیر کرده همش تقهوویر این النازی شوود خواب موند دیگه تو-مهتاب 
 بودیم .

 خب حاال رویایی باالخره که اومدیم.-الناز
خیله خب باشوه ق ول ولی بیاین بریم زودتر خونه که تا صو ح باهاتون حرف - 

 دارم .
صفهان  سی گرفتیم و رفتیم خونمون به مامانم نگفته بودم که امروز میام ا یه تاک

چو ب*و*سم کرد و پری ام منو و وقتی دیدم حسابی سوپرایز شد و یه عالمه ما
در آ وشش کشید و سریع رفت تو آشپزخونه تا برای شام قرمه س زی که خیلی 

 دوست دارم درست کنه .
با بچه ها رفتم باال و وارد اتاقم شوودم وای که چقد دلم برای اینجا تنگ شووده  

 بود .
 سریع ل اسام رو عوض کردم و نشستم پیششون .

یه اتفاق دیگه ام وای بچه ها نمیدونین ا- تازه  ین چند وقت چطوری بود که 
 افتاد وقت نشد براتون بگم .

 مگه چیشده؟-میترا
 مهدی ام قضیه رو فهمید .-

 سه تاییشون باهم دادزدن چی ؟؟!
با چرا داد میزنین دیشوووب مهدی برام آو آورده بود بعدو روهامم - با خب 

ن که وقتی مهدی سوورم همون موقع اومد تو خونه و همدیگه رو دیدن نمیدونی
سرم  سریع جلوم پرید و بهش گفت حق نداره  داد زد گفت این کیه رویا روهام 

 داد بکشه، بعدشم یه  دعوایی شد که زدن فک همدیگه رو آوردن پایین .
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دیگه آخرو واسووه مهدی همه چیز رو توضوویح دادم و منم با اون بحدم شوود و 
 گفت که فقط تا این ترم تحمل میکنه .

 خب بقیش چیشد ؟- الناز
 هیچی دیگه خالصه بعد این ترم باید یه جوری انتقالی بگیرم بیام اصفهان . -

 خب بهتر میای پیش خودمون .-میترا 
ولی صوو ر کن ب ینم رویا یعنی انقدر باهم صوومیمی شوودین که روهام  -مهتاب

 ازی جلو مهدی دفاع کرد و تازه دعواشم شد ؟!
مورد این موضوووعم می خواسووتم بهتون بگم بچه ها راسووتش رو بخواین در -

 روهام رفتارو خیلی یه جوریه . 
 یعنی چجوریه؟-الناز

خب چطوری بگم ب ینید اینطوری که حرفا و رفتاراو اصووال باهم جور در -
نه  جای اون نیش رو خوب میک تارو  با رف نه و  فاو نیش میز با حر یاد  نم

 فهمیدین چی میگم؟؟
ناز  یدم چی -ال که خوب فهم ندم اون داره من  های شوورط می  با یا  میگی رو

عاشقت میشه . م زو به حرفاو دستور میده و قل ش به رفتارو و این دست 
 خودو نیست .

سه  ستم همینطوری وا شد یکم برم تو فکر ولی نه من نمیتون حرف الناز باعث 
خودم فکرای الکی بکنم چون خودم رو می شناسم اگه وابسته بشم و شکست 

 خورد میشم ، فرارم از عشق بخاطر همین دلیل بود. بخورم بدجوری
 اوی رویا کجا رفتی ؟ -میترا 
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 خخخ معلومه رفته تو فکر عشقی که تازه میخواد شروع بشه .-النار
الناز انقدر چری و پری نگو من هیچوقت نمی ذارم فکر این عشووقی که تو -

شه نخ شروع ب سه به اینکه بخواد   را یر از این خمیگی از ذهنم ع ور کنه چه بر
 نیست .

 باشه چرا میزنی ، باالخره همه چی معلوم میشه بعدا ...-الناز
 خب دیگه منو ول کنید ب ینم خودتون چه خ را؟ -

ص ح بیدار بودیم و  شامم تا  شروع کردن از هر دری حرف زدن و بعد  بچه ها 
ش و سمتی از فکرم م سخره بازی در میوردیم اما من بازم یه ق شه م  لمدل همی

روهام بود و حرفای النازم درگیرم کرده بود یعنی سرنوشت چی میخواد برام رقم 
 بزنه .

 
از صوو ح که اومده بودم سوورکار اصووال حوصووله نداشووتم و دلم می   -روهام

 خواست همه چیز مدل سابق بشه و برگردم اصفهان.
 یاولش فکر می کردم  میتونم به اینجا عادی کنم اما این زندگی واسووه پسوور ب 

 مس ولیتی مدل من سخت بود و  فقط بخاطر پدرم داشتم تحمل می کردم.
شی ستم یاد  -من سه دارین خوا شرکت جل سهام دارای  آقای آریا منش امروز با 

 آوری کنم .
 جلسه ی امروز رو کنسل کن اصال حوصله ندارم بذار برای هقته ی بعد .-
 اما قربان مهمه ...-
 همین که گفتم کنسل کن . -
 قربان . چشم-
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سوووییچ ماشووین و کتم رو برداشووتم و از شوورکت زدم بیرون وباالخره به خونه 
 رسیدم .

با کارایی که می کرد  یا هر روز  وارد که شووودم خونه ام برام یه جوری بود، رو
باعث میشوود یادم  بیاد که میتونم ل خندم بزنم اما بازم  یادم میومد که همه اینا 

چهره واقعیش معلوم  میشووه وقتی که خودو مدل  فقط یه بازیه و باالخره رویا
یه مشوووت  که  یدادم  جازه نم به خودم ا یاد جلو، واسوووه همین  یه دخترا م بق

 احساسای بی ارزو بهم  ل ه کنند .
عهر شده بود و با بچه ها می خواستیم بریم بیرون و به پیشنهاد مهتاب  -رویا

 رفتیم شهربازی .
 واین برید ؟؟خب بچه ها اول چه بازی میخ -الناز

 بریم کشتی ص ا بیشتر همه حال میده .-مهتاب 
 اووو صفش رو نگاه کنید تروخدا من حوصله ندارم .-

 رویا  ر نزن دیگه بیا بریم باالخره نوبتمون میشه . -میترا
فقط سوورم رو تکون دادم و رفتیم تو صووف وایسووادیم ولی چون آخر هفته رفته 

 بودیم  خیلی شلوغ بود.
ستیم ، وقتی میرفت  ش شد و رفتیم ردیف آخر ن االخره بعد از یه رب نوبتمون 
شته بودیم رو  شهربازی رو گذا باال تر خیلی حال می داد و با جی ای الکیمون 

 سرمون و باالخره پیاده شدیم .
 هی رویا تو صف رو نگاه کن .-میترا

 کدوم صف ؟ -
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 صف همون کشتی رو میگم .-
سره  صف و تازه فهمیدم برای چی گفته نگاه کنم همون پ نگاهم رو انداختم تو 

 ی موتوری بودو ، دوست روهام .
 خب که چی حاال چیکار کنم ؟ -

وایی بچه ها چقد این پسوورا خوشووگلن بیاین دوباره ما هم بریم شوواید -مهتاب
 تورشون کردیم .

 مهتاب سینگلی بهت فشار آورده ها .-
لی من که مدل تو نیسووتم رک راسووت االن بهتون میگم من از این آره دیگه . و -

 پسر موتوریه از همون اول خوشم اومده بود بیاید این دورم بریم دیگه .
 خیله خب مهتاب اما صف رو می ینی که بهشون نمیرسیم .-

 چرا بهشون می رسیم . -الناز
 چطوری ؟-
ن رو یکی از دوستامه مخب دیگه این پسره که مس ول این دستگاهست دایییه -

 میشناسه .
 خب که چی میخوای بهش بگی از جلوی این همه آدم مارو ب ره جلو ؟-
 نخیر ما میریم اونور دستگاه که پیاده میشن . -
 خب بعدو؟-
 خب دیگه وقتی این دور تموم شد ما زود تر از اونور میریم سوار میشیم .-
 اده شیم چی آخر ضایع شدنه .الناز یه چیزی میگیا اگه همین دایی گفت پی-
 اون رو بسپرو به من .-
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ستگاه رو  شت د ساده بود و دا سره که وای سمت همون پ این رو گفت و رفت 
 کنترل می کرد.

سره ام اومد نزدیک تور و نمیدونم النازی چی   صداو زد پ شت تورا  وقتی از پ
کون ست تبهش گفت و بعد از این که پسره سرو رو تکون داد النازم برامون د

 داد تا بریم .
 خب بچه ها حله ما می ریم از اونور زود تر میشینیم .-الناز
 ولی الناز ما که بیلیط نگرفتیم.-میترا

 ول کن بابا من حرف زدم مهمون دایی. -
 یعنی الناز عاشقتم اینطور-مهتاب 

 موقع ها . 
طرف  اونسووریع رفتیم  اونور دسووتگاه و وقتی بقیه داشووتن پیاده میشوودن ما از 

تا از  با دو یه  زودتر رفتیم ردیف آخر نشووسووتیم و همون موقع ام پسوور موتور
دوسووتاو اومدن باال و وقتی ما رو دید یه لحظه خشووکش زد اما دوسووتاو 

 صداو زدن و گفتن که بیاد بشینه 
 دقیقا ردیف جلوی ما نشستن و باالخره اسمشم فهمیدیم اشکان . 

 ری زده.وایی بچه ها اینجا یکی تگ -الناز
داشت با دستش پایین رو نشون میداد وقتی نگاه کردم دیدم بله یکی مخلفای  

معدو رو خالی کرده اینجا واسووه اینکه خودمم به همین حالت دچار نشووم 
 سعی کردم دیگه نگاه نکنم چون خیلی حساس بودم .

 خاک برسری الناز حاال می مردی هیچی نگی ؟-میترا 
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 ه شید اینام میشنون .بچه ها ترو خدا خف -مهتاب
 خخخ صافم زیر پا رویاست . -الناز

پاهام رو سریع بردم باال و صاف خورد تو کله اقای اشکان اونم سریع سرو رو 
برگردوند و زل زد تو چشوومام مونده بودم حاال چی به این بگم که الناز در اومد 

 و با خنده گفت :
اره اومد پاهاو رو باال بی ب خشید آقا اشکی اینجا یکی تگری زده دوست منم-

 صاف خورد تو سر شما .
می خواسووتم آب بشووم برم تو زمین میتی ام که ریز ریز می خندید ، یکی از 

 دوستاو پرسید یعنی چی یکی تگری زده ؟ 
 گالب به روتون باال آوردن .-

 دوست اشکانم با خنده گفت :
 اهان خب شما رو ما تگری نزنید  خدا بخیر کنه .-

از خواست دهن باز کنه و جوابشون رو بده مهتاب دستش رو گذاشت رو تا الن
 پای الناز و معلوم بود که عه انی شده و واسه همینم الناز دیگه حرفی نزد .

 به قول الناز دایی ام اومد بیلیط ها رو گرفت و دستگاه راه افتاد .
و  اد میزدندوباره ما شروع کرده بودیم به جیغ زدن و اشکی و دوستاشم الکی د

هی مسوخره بازی در میوردن اما خود اشوکی یکم سونگین تر بود ،باالخره این 
 دورم تموم شد و پیاده شدیم .

 خاک برسرتون آخه چرا آبرو آدم رو می رید شماها .-مهتاب
 خب حاال انگار چیشده .-الناز 
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الناز تو که دیگه هیچی نگو  آخه رو چه حسووابی به پسووره در اومدی گفتی -
 کی ؟!اش

خخخ وای النازی دمت گرم خیلی خندیدم اشووکی رو هم خوب اومدی -میترا
 ولی بچه ها خفه شید اشکی داره میاد سمتمون .

یا خانوم  مونده بودم که چرا داره میاد طرف ما  و وقتی نزدیک شووود گفت رو
 میتونم باهاتون حرف بزنم ؟

به تاد  ما اونم  تعجب کرده بودم، نمیدونسووتم چیکارم داره نگاهم اف مهتاب ا
 انگار با نگاهش می گفت که برم . 

 باشه ولی درمورد چی ؟-
 شما یکم بیا اینور تر . -

 یکم با فاصله تر از اون سه تا واسادیم 
 خب بفرمایید .-
 راستش چطور بگم در مورده روهامه .-
 در مورد روهام ؟ -
بله ب نید رویا خانوم روهام بهم گفته که چه اتفاقاتی افتاده و ازو همیشه خ ر -

سی که روهام رو خوب  ستش بودم و تنها ک سال ها بهترین دو دارم من تو این 
 میشناسه منم .

 خب اینا که میگید به من چه ربطی داره؟!-
ش کنه راستخب ب نید رویا خانوم من تا حاال ندیدم روهام از یه دختر تعریف -

بنظرم شووما براو فرق دارید اما خود روهام نمیخواد اینو ق ول کنه چون یه بار 
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ق ال تو عشق شکست خورده و دقیقا بعد از شکستش مادرو که بیماری قل ی 
 داشت سکته میکنه و خب به رحمت خدا میره.

سر که به خوو گذرونی   شده یه پ از اون به بعد روهام خیلی ت ییر کرد و فقط 
اهمیت میده، اگه االن به زور پدرو ن ود اصال سرکار نمیرفت و مطم نم که یه 

 روز  بی حوصله میشه و دیگه کارم نمیخواد بکنه .
ست و  شتم به دقت گوو می دادم اما هنوز منظورو رو در تموم حرفاو رو دا
کامل نگرفته بودم و همینطوری با دو تا عالمت سوووال تو چشوومام نگاهش می 

 کردم .
ب ینید رویا خانوم تو یه کالم میگم من میدونم روهام از شما خوشش میاد اگه -

 شما هم حسی بهش دارید کمک کنید تا روهام به خوو برگرده لطفا .
شما درمورد من چه فکری کردید که این حرف ها - شکان من نمیدونم  آقای ا

ر ت اه فکرو بهم میزنین من هیچ حسووی به روهام ندارم و باید بگم که شووما اشوو
 میکنید روهامم هیچ حسی به من نداره ش خوو .

شده بودم یعنی  ه انی  شتم طرف بچه ها ،یکمم ع روی پام چرخی زدم و برگ
 چی که اومده این حرفا رو میزنه ؟

 رویایی چی میگفت؟؟-مهتاب
 هیچی حرفای مفت در مورد روهام  -
 خب چی می گفت ؟-
عریف کنم بیاین بریم بقیه بازیا مهتاب االن اصووال حوصووله ندارم براتون ت-

 امشب براتون میگم .
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سووه تاشووون دیگه حرفی نزدن و بقیه بازی ها رو هم رفتیم و النازم از بس خول 
 بازی در میورد حسابی خندیدم و خوو گذشت .

 
شب  کلید رو تو در انداختم و وارد خونه شودم.  نگاهی به سواعت انداختم نه 

 میدم که روهام خونست .بود، ماشین تو حیاط بود و فه
آروم در ورودی رو باز کردم و رفتم داخل و دیدم که روهام رو کاناپه خوابش  

 برده و تی وی ام روشنه .
شه   سی مگه می سوا یه نگاهی به همه جای خونه انداختم با وجود این روهام و

 خونه کدیف باشه ،همه چیز حتی تمیز تر از ق ل بود .
مده بودم اینجا ، دیگه دلم نگرفته بود و ناراحتم ن ودم و این ار که از اصووفهان او

شه دیگه برام داشت  صلیه خودم ،خونه ای که یه آرام تازه انگار اومدم خونه ی ا
 و انگاری دلم برای اینجاهم تنگ شده بود .

رفتم سووراغ یخچال تا آب بخورم و همین که در یخچال رو باز کردم و آبم رو 
 جن جلوم ظاهر شد .خوردم دیدم روهام مدل 

 وایی ترسوندیم .-
 با ل خند گفت:

 پس باالخره برگشتی خانوم شاهین.  -
 تره برگشتم  منتظرم بودی نکنه ؟-

 پوز خندی زد و گفت: 
 نمیدونم شاید، خب تعریف کن اصفهان خوو گذشت ؟ -
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 آره خوو گذشت .-
 کاو میشد منم زودتر برم .-
 خب برو مگه کسی جلوی رو گرفته؟ -
 آره فعال که بابام جلوی همه کارای ق لیم رو گرفته .-
 مگه بده میخواد زندگی بهتری داشته باشی. -
 هه زندگی بهتر ...بیخیال این موضوع اصال.-

نگاهی به ساعت انداخت و گفت ای بابا کی ساعت نه شد گشنمم هست فکر 
 نکنم تو یخچالم چیزی باشه میای بریم رستورانی جایی؟

م که همش یا میخوره یا میخوابه ال ته خودمم دسووت کمی ازو این گاومیشوو
 نداشتم و چون گشنم بود ق ول کردم که بریم .

روهام رفت آماده شوود و از خونه با ماشووینش زدیم بیرون و جلوی یه رسووتوران 
 شیک نگه داشت و جفتمون الزانیا سفارو دادیم .
ق به دواج کرده بودن و با عشمیز بقلمون یه دختر و پسر بودن که فکر کنم تازه از

همدیگه نگاه می کردن و دست پسره ام رو دست دختره بود و داشتن عشقوالنه 
باهم حرف میزدن، بدون توجه به اطرافشووون و منم بدون اینکه حواسووم باشووه 

 داشتم با ل خند نگاهشون می کردم که یهو صدای روهام منو به خودم آورد.
 انگار خیلی دلت میخواد هان؟-

 منم مدل خنگوال گفتم چی دلم میخواد؟!
ستم و گفت اینکه  شت رو د ستش رو آروم گذا شده بود و د نگاهش یه جوری 

 یکی دستش رو دستای باشه و عاشقانه نگاهت کنه .
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قل م داشووت تاپ تاپ می کرد و وقتی دسووتش رو گذاشووت رو دسووتم یه حس 
 م.خا  به تموم وجودم منتقل شد و از رفتارو تعجب کرده بود

شتم و گفتم نه فقط به نظرم دو تا لحظه تو دنیا از همه ی   ستم رو بردا سریع د
 لحظه ها زی ا ترند .

 خب اون دوتا لحظه چیه ؟ -
 یکیش وقتیه که یه مادر واسه اولین بار بچش رو در آ وو می گیره .-
 و دومین لحظه ؟-

 سرمو زیر انداختم و گفتم
ق خالهانه و پاک تو چشماشون بهم دیگه دومیشم وقتیه که دو نفر با یه عش -

 نگاه می کنند. 
وقتی سوورمو باال بردم روهام داشووت خا  تر از همیشووه جوری که هیچوقت 
ندیده بودم نگاهم می کرد که باعث شوود تو دلم آشوووبی به پا بشووه و منم بدون 
اینکه بخوام تو چشووماو زل زده بودم و نمیدونسووتم چطوری باید از زیر این 

 ار کنم .نگاه فر
همون موقع سفارشمون رو آوردن و دیگه  مش ول شدیم به  ذا خوردن که بعد 

 از چند دقیقه روهام همونطور که نگاهش به  ذاو بود گفت: 
 حرفای قشنگی میزنی ولی تا حاال عاشق شدی ؟-

از سوالش تعجب کردم اما دلم می خواست باهاو حرف بزنم شاید اینطوری 
اونم به عشووقی که اشووکان درموردو می گفت برام بگه چون خیلی کنجکاو 

 شده بودم .
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 راستش نه تا حاال هنوز نشده عشقی رو تجربه کنم .-
 چرا نمیخوای یا پیش نیومده؟-
 ن بودم به خودم می گفتم ایننه اینکه نخوام ولی خب وقتی تو دوره ی دبسووتا-

شگل تو دنیا وجود داره چطوری میتونن همدیگه رو انتخاب  همه زن و مرد خو
 کنند ؟

 اون موقع هنوز درکی از عشق نداشتم.
ست   شده بودم و دلم می خوا شنا  شق آ دوره راهنمایی ام تازه با یه چیزایی از ع

 زودتر تجربش کنم .
ستام  ستان وقتی بقیه دو شن و اون  دوره دبیر ست می سر دو رو میدیم که با یه پ

پسر فقط ازشون سوگ استفاده میکنه و در آخر این دوستای ساده ی من هستن 
که شکست میخورند فهمیدم که عشق واقعی که من دن الشم نهیب هر کسی 
شدم و  شق نا امید ن هه ها دن الش بگردم اما از ع شاید فقط باید تو ق شه و  نمی

عشق واقعی میاد تو زندگیم ،عشقی که بخاطر پول یا چیزای  مطم نم باالخره یه
دیگه که خودی میدونی ن اشه خالصه اینکه میخوام عشق اولم یه عشق واقعی 

 باشه چون معتقدم آدما فقط یه بار عاشق میشند .
سرم رو بردم  شتم این حرفا رو میزدم ، وقتی  سرم همینطوری تو  ذام بود و دا
باال دیدم روهام داره نگاهم میکنه و معلوم بود که با دقت داشته به حرفام گوو 

 می داده .
 وای ب خشید خیلی حرف زدم تو چی تا حاال عاشق شدی؟ -
نه بگم حرفای  خب دید من به عشووق مدل تو انقدر امیدوار نیسووت و صووادقا -

 تاثیر گذار بود.
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من برعکس تو یه بار عاشووق شووودم وقتی که نوزده سوووالم بود ، اما منم مدل  
دوستای ساده ی تو بودم و تو عشق شکست خوردم و االنم از هر چی عشقه نا 

 امیدم .
 ؛میشه بپرسم چرا اون عشق شکست خورد؟

یز ت ییر کرد و یه راسووتش اولش خیلی خوب بود اما بعد یه سووال  یهو همه چ-
روز اومد و گفت که از اولش هیچ حسووی بهم نداشووته و فقط براو سوورگرمی 

 بودم و می خواسته پسر عموو رو که همیشه عاشقش بوده فراموو کنه .
خیلی تالو کردم که نذارم بره اما باالخره فهمیدم که با پسوور عموو ازدواج 

عشووق فقط دلت رو میشووکنه و کرده و رفته آمریکا ، اون موقع بود که فهمیدم 
 اصال وجود نداره.

شت و   شده بودم که هیچکس دیگه برام اهمیت ندا ه ی  انقدر بهم ریخته و ع
نمیدیدم که مادرمم بخاطر من چقدر ناراحته و حر  میخوره تا اینکه اونم از 

 دست دادم .
نگاهش به شدی رنگ  م گرفته بود و دلم براو سوخت، نمیدونم چطور شد 

 تم رو گذاشتم رو دستش و گفتمکه دس
متاسووفم بخاطر مادری اما بنظرم ن اید خودی رو بخاطر مادری مقهوور -

ته پس  ناراح باال  ناراحتی اونم اون  که تو  نه  گه هنوز ب ی باو ا بدونی مطم ن 
 حداقل اگه میخوای مادری شاد باشه ن اید اینطوری نا امید زندگی کنی  
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نرژی مد ت بدی اونم بهت اون انرژی رو برمی این رو بدون اگه به این زندگی ا 
گردونه ، همونطور که حضووری موالنا میگه : این جهان کوه اسووت و فعل ما 

 . سوي ما آید نداها را صدا ندا
 پس یکم ت ییر عقیده بده و مد ت باو آقای آریا منش .

شماو  شت با یه ل خندی که توی چ شته بود و دا انگار حرفام روو تاثیر گذا
 نگاهم می کرد.بود 

 چشم خانوم روانشناس حرفاتون یادم میومنه .-
 فقط یه ل خند کوچیک زدم و گفتم

 خب دیگه بریم ؟  -
 ولی تو که زیاد چیزی نخوردی .-
 من همینقدر که خوردم کافی بود .-
 باشه پس بزن بریم .-

ساد دیدم رو بنر  شت چراغ قرمز که وای شتیم پ شتیم برمی گ شین دا وقتی تو ما
ه که مازیار فالحی کنسووری داره ، وای که چقدر دلم می خواسوووت برم و زد

داشتم بنر رو میخوندم که ب ینم زمانش کی هست، اما واسه کنسری  باید یکی 
شدم و نگاهم رو از  صال حال نمیده . بیخیالش  شه که باهاو بری تنهایی ا با

 بنر گرفتم و باالخره رسیدیم خونه .
سی -روهام  ستس و رفت باال خوابید و بعد ازاینکه ر دیم خونه رویا گفت که خ

منم رفتم تا دوو بگیرم اما همش ذهنم درگیر حرفای امشووب رویا بود ، یعنی 
واقعا هیچوقت کسووی تو زندگیش ن وده؟ یعنی دروغ گفته؟ اما صوووداقت رو 
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شون  سه ثانیه به شتر  شمای آبیش که اگه بی شماو خوند اون چ شد از تو چ می
 و خودشون  رق می کردن .زل میزدم منو ت

این دختر همیشووه منو گیج میکنه شووایدم دارم درموردو اشووت اه فکر میکنم 
 نمیدونم .

 از حمام رفتم بیرون و با یه عالمه تردید و فکرای م هم خوابم برد .
 

سر  صو ح از خواب یکم دیرتر بیدارشودم و مطم ن بودم که حتما دیر میرسوم 
 کالس.

ایین و یهو دیدم که روهامم از تو اتاق آماده و حاضوور از پله ها سووریع رفتم پ 
 اومد بیرون ، اینکه همیشه زودتر من از خونه میرفت .

زل زده بود بهم و صوو ح بخیر گفت منم صوو ح بخیر گفتم و سووریع رفتم تو  
 دستشویی.

گاه کردم،   به خودم ن نه  نه تو آی خدا فقط کم مونده بود این ریختی منو ب ی ای 
که ط ق ها  یای از  مو جام عمل عد از ان معمول روهوا و صوووری پف کرده ،ب

 دستشویی رفتم بیرون و دیدم روهام جلوی در ورودی وایساده و هنور 
 نرفته .

 مدل اینکه دیری شده اگه بخوای می رسونمت. -
نگاه به سوواعت انداختم تا تاکسووی بگیرم خیلی دیر میشووه چاره ای نداشووتم و 
شه آخه خیلی  سونیم که خیلی خوب می شادی زدم و گفتم وای اگه بر ل خند گ

 دیرم شده، من برم زود آماده بشم .
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سریع رفتم تو اتاق و آماده  سرو رو با یه ل خند کوچیک تکون داد و منم  فقط 
 شدم .

نشگاه و وقتی می خواستم پیاده بشم ازو تشکر کردم و رفتم روهام رسوندم دا
 داخل دانشگاه و دیدم که در کالس باز نیست پس حتما استاد رفته داخل .

 تقه ای به در زدمو در رو باز کردم . 
 سالم استاد ب خشید دیر شد. -
 سالم خانوم شاهین اشکالی نداره اتفاقا به موقع رسیدین .-

شد که  شینم پیش خیالم راحت  شتم می رفتم ب ستاده چیزی بهم نگفت و دا ا
 پانیدا که یدفه گفت :

 ؛کجا خانوم شاهین ؟
 خب استاد برم بشینم دیگه .-
 نخیر شما امروز کنفرانس داشتین یادتون نرفته که؟-

کنفرانس؟ یا خدا من که یادم نیست اصال در مورد چی بوده حاال چه خاکی تو 
 تما ضایعم میکنه .سرم بریزم ایندفه استاده ح

 اها بله استاد االن میام .-
رفتم سوومت پانیدا کیفم رو گذاشووتم و آروم گفتم در مورد چی بود ؟ اونم اروم 

 گفت که در مورد فروید .
یعنی وقتی گفت فروید حسووابی خوشووحال شوودم و خیالم راحت شوود چون 

 عاشق فروید بودم و درموردو اطالعای زیاد داشتم .
کامل  با اعتماد بنفس  یادم بود  سوورهم کردم و  با خیال راحت هر چی  رفتم 

 توضیح دادم .
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سوالی  شده بود و فقط گفت خوب بود و اگه بچه ها  سته  ستاده ام ب دیگه دهن ا
 ندارن میتونید بشینید. 

 نگاهی به بچه ها انداختم و دیدم که انگار کسی سوال نداره .
: ب خشووید خانوم شوواهین ولی نگفتین چرا اومدم برم بشووینم که کریمی گفت
 نظریه فروید یه نظریه مکانیستیه ؟

انقدر از این پسووره روانی لجم می گرفت که نگو فقط می خواسووت اذیت کنه 
 هیچی ام حالیش ن ود نمیدونم چطوری اینجا ق ول شده.

شما - ستی ن وده و اطالعای  آقای کریمی اوال نظریه فروید به هیچ وجه مکانی
ست صال  در سان ا ست ،بلکه ج رگرا بوده چون به عوامل محیطی در رفتار ان نی

 توجهی نداشته .
سرجاو و وقتی  ست  ش شد و ن شده بود دیگه خفه  ضایع  سابی  کریمی که ح

 دیدم کس دیگه سوال نداره رفتم نشستم پیش پانیدا .
 وایی رویا عاشقتم خوب این کریمی رو ضایع کردی .-
 دیگه هیچی نگو تا استاده ما رو ضایع نکرده.آره حالش گرفته شد خب  -

بعد از دانشگاه تاکسی گرفتم و رفتم خونه ، وارد که شدم دیدم ماشین روهام تو 
حیاطه اما وقتی رفتم تو خونه ن ودو اومدم برم سمت اتاق که ب ینم اونجاس یا 

 نه ؟ که دیدم روی میز عسلی کنار اتاق دوتا کا ذ هست.
شتم   شون دا سه وقتی بر سری مازیاره وا و خوب نگاه کردم دیدم دوتا بیلیط کن

 امشب ، روهامم در اتاق رو باز کرد و تو چهار چوب در وایساد .
 خب امشب میای بریم یا نه ؟ -
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 چی میگه این ؟ یعنی واقعا امشب میرم کنسری ؟
 روهامی یعنی یکی از این بیلیطا مال منه ؟!-
 آره رویایی . -

به این گفتم روهامی ؟! ل خندی زدم و گفتم وای  یه لحظه خودمم موندم من 
 خیلی ممنون انقدر دلم می خواست برم که نگو .

که میخوای بری ، - یدم  به اون بنر زل زده بودی فهم یدونم وقتی پریشوووب  م
 خودمم دلم می خواست که برم .

 ال بازم ممنون .واقعا؟! نمیدونستم انقدر به همه چیز دقت میکنی به هر ح-
 خواهش قابل شما رو نداشت .-
 

رفتم داخل اتاق  تا ل اسووام رو عوض کنم و همچنان واسووه امشووب خوشووحال 
 بودم باور نمیشد روهام بلیط گرفته و قراره امشب باهم بریم .

یه ساعته دیگه باید می رفتیم و من رفتم سراغ کمدم تا ب ینم چی باید بپوشم که 
شمم افتاد به مان شتش چ شگل بود ،جلوو کوتا بود و پ توی آبی تیرم خیلی خو

 بلند و روو نوارای طرح دار کرمی داشت .
رفتم جلوی آینه و وسووایل آرایشووم رو در آوردم تا شووروع به کار کنم که یه دفه 

 روهام اومد تو اتاق .
 خب انگار جفتمون باید تو این اتاق آماده بشیم .-

ه می خنده و رفت سووراغ کمدو و یه دسووت نگاهم رو بهش انداختم دیدم دار
 کت و شلوار در آورد.
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نگاهش رو انداخت به من و تیشوورتش رو در آورد ، یه لحظه میخ اون هیکل  
 شدم اما سریع سرم رو انداختم پایین و گفتم روهام لطفا تو برو باال آماده شو 

 که دیدم قدم به قدم داره میاد طرف من،
وردم به میز آینه و دیگه فاصووله ی زیادی بینمون منم دو قدم که رفتم عقب خ

 ن ود سرو رو آورد نزدیک تر و آروم در گوشم گفت :
 اگه نخوام برم باال چی؟ - 

 نفساو تو رو صورتم پخش میشد و قل م داشت تاپ تاپ می کرد.
 این چرا داره اینطوری میکنه؟ 
بدنش رو حس  نگاهمون بدجور تو هم گره خورده بود و انگار داشووتم حراری 

 می کردم که به خودم اومدم .
که   نار  مدم بزنمش ک باال ،او یدم تو هم و گفتم پس من میرم  مام رو کشوو اخ

 خودو زودتر کشید عقب و گفت : نیازی نیست خودم میرم .
ست ، وقتی رفتش تازه  شت و از اتاق زد بیرون و درم ب ساو رو بردا سریع ل ا

 نفسم بیرون اومد.
م فقط خدا خدا می کردم اتفاقی نیوفته و می خواسووتم زودتر وقتی اومد نزدیک

از اتاق بزنم بیرون اما خود روهام زودتر رفت ،از کاراو گیج شده بودم و سعی 
 کردم دیگه بهش زیاد فکر نکنم و شروع کردم به آرایش کردن. 

اول که کرم زدم بعدشم یه خط چشم خفن کشیدم و چشمام که االن بیشتر به 
ستری  شتر دلم خاک شگل تر کرد ، ریملم زدم با یه رژ لب مای ،بی میزد رو خو
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می خواسووت چشوومام به نظر بیاد و رفتم یه شوولوار آبی تیره تنگم پوشوویدم و 
 مانتومم تنم کردم و یه شال کرمی ساده ام انداختم سرم .

داشووتم تو آینه به خودم نگاه می کردم که تقه ای به در خورد و صوودای روهام 
 گفت : اومد که 

 رویا آماده شدی یا نه ؟-
 آره آماده شدم االن میام .-
 خیله خب من میرم تو حیاط . -

بایلم رو  مه چیز خوب بود ،مو گاه کردم ه نه ن به خودم تو آی بار  برای آخرین 
شیدم و  سادم روهم پو شنه بلند  شکی پا شای م ستیم و کف شتم تو کیف د گذا

 رفتم تو حیاط . 
روهام داشووت کنار ماشووین رژه میرفت و تا چشوومش به من افتاد سوور جاو 
سر تا پای اونو نگاه  شتم  شت نگاه می کرد ، منم دا شکش زد و فقط بهم دا خ
سفید بود و  شیک بود و ل اس زیرو  شکی که خیلی  شلوار م می کردم. کت و 

 موهاشم زده بود باال ،نزدیکش شدم و گفتم خب بریم ؟
 ش رو از من گرفت و گفت باشه بریم. روهامم دیگه چشم

 سوار ماشین شدیم و از خونه زدیم بیرون. 
کنسری تو فضای باز برج میالد اجرا میشد و باالخره رو صندلیامون نشستیم و 

 کنسرتم شروع شد .
همه ی آهنگای آل ومش رو حفظ بودم و با جمعیت همراه مازیار می خوندیم  
. 
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صوودای مازیار ،نسوویم خنکی که میومد،  اون فضووا رو خیلی دوسووت داشووتم؛
 چرا ای صحنه و صد ال ته ماه و چند تا ستاره ای که تو آسمون معلوم بود .

روهامم به صحنه خیره شده بود و با بعضی از آهنگا زیر ل ی میخوند و یا اینکه 
 زیر چشمی منو نگاه می کرد.

بعد از کنسووری رفتیم تا یه جایی شوووام بخوریم و چون عاشووق پیتزا بودم به 
 پیشنهاد من رفتیم که پیتزا بخوریم .

 خب خانوم شکمو بفرما اینم پیتزاتون رسید .-
 بعد از اینکه گارسون پیتزا رو گذاشت رو میز گفتم :

 نه خودی اصال گرسنه ن ودی هر چقدر من شکموام توام هستی .-
این هیکل رو با خودی مقایسووه میکنی؟ معلومه که من بیشووتر نیاز  یعنی تو-

 دارم ولی تو اگه بخوای بیشتر منم میخوری دیدم که میگم .
شند من دنیا رو - شونه مدل من با ضیا آرزو صال بع خب که چی ؟ نوو جونم ا

 هم بخورم چاق نمیشم .
باشوووه پیتزا رو بخور نمیخواد دن  یا رو بهمپوز خندی زد و گفت : خیله خب 

 بریزی .
صورتش اما دیدم   سفالت کنم رو  ست همون پیتزا که جلومه رو آ دلم می خوا
این پیتزاهای خوشوومزه چه گ*ن*ا*هی کردن که حیف صوووری این گاو میش 
شم  شروع کردم به خوردن ، تا ته ه انی بهش انداختم و  شن ،فقط یه نگاه ع ب

 خوردم که چشمش در بیاد.
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تموم شد روهام پاشد بره حساب کنه که گوشیش زنگ  بعد از اینکه خوردنمون
خورد و در حالی که داشت حرف میزد و حواسش ن ود من زودتر رفتم حساب 

 کردم و بعدم رفتم پیشش و اونم دیگه تماسش رو قطع کرد.
 وقتی داشت میرفت سمت صندوق گفتم کجا ؟ 
 برم حساب کنم دیگه. - 

 الزم نیست من حساب کردم. -
 واسه چی حساب کردی؟  چی؟؟ تو-
 خب دیگه یه بارم مهمون من .-

اینو گفتم از اونجا زدم بیرون و دیدم که روهامم پشت سرم اومد و سوار ماشین 
 شدیم .

ست - ست ندارم اون د ایندفه رو مهمون تو اما وقتی با یه خانوم میرم بیرون دو
 تو جی ش کنه پس دیگه همچین کاری نکن .

شه تا اینکه چیزی نگفتم و نگاهم ر شی سرمو تکیه دادم به  و دوختم به بیرون و 
 رسیدیم خونه.

 
 عهر چون حوصلم سر رفته بود ترجیح دادم برم تو حیاط بشینم .

شتم نوو جان می کردم، با پدرمم   ست کرده بودم و دا سه خودم قهوه ام در وا
 دتلفنی حرف زدم گفت که کاراو تقری ا داره جفت و جور میشووه اما هنوز بای

 اونجا بمونه و خیلی دلم براو تنگ شده بود .
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یه دفه دیدم زنگ خونه داره می خوره ، میدونسووتم که حتما شووقایقه چون بهم 
زنگ زده بود که امروز میادو روهامم تو خونه بود اما دیگه شووقایقم همه چیز 

 رو می دونست و مهم ن ود .
 

سووریع پاشوودم رفتم در رو باز کردم اما همین که در باز شوود چشوومم افتاد به یه 
پسوور که اونم تا منو دید داشووت با دهن باز نگاهم می کرد و رفت عقب تر و به 

 پالک خونه نگاه کرد و گفت :
 من که انگارخونه رو درست اومدم روهام اینجاست ؟!  -

 مونده بودم حاال چی بهش بگم. 
 ه ...خونست فقط یه لحظه.بله .. بل-
شه رو کاناپه لم داده بود و   سریع رفتم داخل و روهامم مدل همی این رو گفتم و 

 با قیافه هراسون من از جاو بلند شد .
 رویا چیشده مگه مهمونت نیومده؟-
سره بود با - صل یه پ نه روهام چیزه یعنی من فکر کردم مهمونه خودمه اما در ا

 م دید حاال چیکار کنیم ؟ تو کار داشت و تازه من
یا خراب کردی حتما آرو بوده تو همینجا بمون ب ینم چیکار میتونم - وای رو

 بکنم.
سره حرف میزد و منم  شت با پ ساعتی دا سریع رفت و تو حیاط و یه نیم  روهام 
ست  سری در شتم که نکنه یه  درد سترس دا تو خونه همینطوری رژه میرفتم و ا
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ت زودتر روهام بیاد تا بفهمم چیشووده تا اینکه کرده باشووم و دلم می خواسوو
 باالخره روهام با یه قیافه پکر اومد و پسره ام رفتش .

 روهام چیشد ؟ -
شه و به گوو بابام اینا چیزی - شانس بیاریم واقعا این آرو آدم با هیچی فقط 

 نرسونه وگرنه بد میشه .
 خب االن چی بهش گفتی ؟-
 یم. مج ور شدم بگم تازگی نامزد کرد-
 چی گفتی نامزد کردیم ؟ واسه چی آخه؟-
تا ازدواجمون قطعی نشوووده  - بام  با خاطر اخالق  به  که فعال  به آرو گفتم 

 نمیخوام چیزی به گوشش برسه.
 خب راستش رو بهش میگفتی . -
رویا یه چیزی میگی ها اگه راستش رو می گفتم که آرشم میرفت به عموم می -

روهام پیش اومده ،عمومم به گوو بابام گفت که آره همچین مشووکلی واسووه 
می رسوند و مطم ن باو که بابامم میومد اینجا و فکرای دیگه می کرد اونوقت 

 میدونی چی میشد ؟
 چی میشد؟!-
اونوقت باید واقعا زنم میشدی. اینطوری که به آرو گفتم حداقل میدونم بازم -

 احتمالش هست دهنش بسته باشه.
مچین کاری کنه؟ بعدشووم تو چطور پسوور عموی رو آخه مگه بابای میتونه ه-

 نمیشناسی و بهش اعتماد نداری؟



wWw.Roman4u.iR  188 

 

شک نکن که بابام میتونه همچین کاری بکنه ، خب من و آرو همیشه از هم -
با این که این چند وقت تو  دور بودیم اون اینجا بزرگ شوووده و من اصووفهان 

 یش نیومده کهشوورکت خیلی کمکم کرده و هوام رو داشووته اما هنوز موقعیتی پ
 ب ینم مورد اعتماد هست یا نه .

 ای بابا عجب دردسری داریم ها شایدم این پسر عموی مورد و اعتماد باشه. -
 نمیدونم شاید. ولی فعال که چند روزی مج وری نقش بازی کنی .-
 نقش بازی کنم؟ واسه چی ؟-
 چون فردا با آرو میریم شمال . -
 چیی؟  شمال؟؟!-
شمال و دیگه االنم که این - آره اومده بوده که منو خودو مجردی بریم ویالی 

ستن و  شم اونجا ه ستا شتر گیر داد و گفت با تو بریم و دو ضوع رو فهمید بی مو
 خوو میگذره ، منم نتونستم بهونه ای بیارم و مج ور شدم که ق ول کنم .

 ؟اما روهام مگه نمیدونی من دانشگاه دارم حواست کجاست -
صال - سمیه اخر هفتم که ا ست ؟ فردا و پس فردا که تعطیلی ر حواس تو کجا

 کالس نداری و خودو تعطیله . 
راسووت می گفت منه خنگو بگو اصووال یادم ن ود پس با این حسوواب چهار روز 
شقایق  شمال اگه مهدی و  شم برم  شتم که پا صال حس خوبی ندا راحتم ولی ا

 بگم؟ اومدن اینجا و دیدن نیستم چی بهشون
صال به  شده قوز باالقوز حتما قاطی میکنه اگه بفهمه اما ا ای بابا این مهدی ام 

 اون چه منم خولما مگه کیه ؟
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 رویا کجایی میگم فردا باید بریم ها.-
 هان باشه چاره دیگه ایم مگه هست میریم.-
 خیله خب پس یادی نره وسایلت رو آماده کنی امشب.- 

 اسم هست.باشه بچه که نیستم خودم حو-
 

رو پام چرخی زدم و اومدم برم سوومت آشووپزخونه آب بخورم که دیدم گوشوویم 
 زنگ می خوره سریع رفتم گوشیم رو برداشتم و تماس رو وصل کردم 

 سالم شقول پس معلومه تو کجایی دختر؟  من هنوز منتظرم که تو بیای.-
و شق شق ت علیک سالم اوال من که نفهمیدم من شقا ام یا شقول یا شقی  یا -

 نمیتونی اسم منو مدل آدم بگی ؟
شب  شام ام صرار داره  شد بیام بازم کار پیش اومد اما مامان ا شید ن دوما ب خ

 بیای اینجا واسه همین آماده شو مهدی میاد دن الت .
در مورد اسوومت که باید بگم نخیر همینه که هسووت اما شووقی خونتون باشووه -

 حاال واسه بعد .
ه مامان منو که می شناسی بهونه ق ول نمیکنه زود برو آماده نه دیگه رویا نمیش-

 شو می بینمت فعال .
 بعد از اینکه تماس قطع شد سریع رفتم تو اتاق و ل اسام رو پوشیدم .

 مهدی خان میاد دن الت ؟ -
 آره عمم اصرارکرده برم تو خونه ای دیگه آره ؟ -
 آره هستم .-
 یدونم کجا انداختمشون .باشه پس من کلید دیگه برنمیدارم نم-
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 همون موقع صدای زنگ خونه بلند شد.
 خب من برم دیگه پس جایی نری ها.-
 باشه خانوم شلخته من هستم برو. خدافظ.-
 خدافظ. -

 سریع از خونه زدم بیرون، صوری مهدی خشک و سرد بود .
 سالم مهدی چطوری ؟-
 سالم مرسی .-

 انگار تقهیر منه. حاال چه قیافه ایم برای من گرفته ای بابا
 مهدی رفت سوار ماشین و شد و منم پشت سرو رفتم و سوار شدم . 

 مهدی ؟-
 بله .-
 تو از من ناراحتی؟-
 چی بگم مگه واست مهمه؟-
معلومه مهمه مهدی من نمیخوام تو از من ناراحت باشووی آخه یکم منطقی -

 فکر کن مگه این اتفاقا تقهیر منه ؟
 حلش هست که تو ق ول نمیکنی.  نه تقهیر تو نیست اما راه-
یل منطقی برای آوردم پس لطفا - یام خونتون دل مهدی من گفتم که نمیشوووه ب

دیگه تمومش کن، تو برام مدل داداو نداشووتمی پس دیگه ازم ناراحت ن او و 
 مهدی ق ل بشو باشه ؟ 
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ل خندی زد که کامال معلوم بود مهوونوعیه و گفت: باشووه دیگه ناراحت نیسووتم 
 وچولو .خواهر ک

با حر  گفت ،منم ل خندی زدم و گفتم  احسووواس کردم خواهر کوچولو رو 
 امیدوارم .

دیگه حرفی نزدیم تا اینکه رسیدیم خونشون و عمه زهرا مدل همیشه با روی باز 
شقا چیدیم و  شد میز رو با کمک  شام که  ستق ال کرد و موقع  و مهربونی ازم ا

بود،مشوو ول خوردن بودم که  عمه ام یه قرمه سوو زی خوشوومزه درسووت کرده
 شقایق گفت :

سته  - شمال این چند روز تعطیلی رو، خ ستی رویا قراره فردا با مهدی بریم  را
 شدم از بس همش سرکارم توام حتما باید بیای باهامون . 

سرفه  شتم می خوردم  پرید تو گلوم و یکم به  یعنی وقتی این رو گفت آبی که دا
 خاکی تو سرم بریزم ،حالم که جا اومد گفتم افتادم و نمیدونستم حاال چه

 چرا همه میخوان برن شمال ؟-
 مهدی اخماو رو کشید تو هم و گفت مدال کی دیگه میخواد بره ؟

 هان؟ دوستامو میگم همشون میگفتن می خوان برن شمال این چند روز.-
خب آره دیگه اینجا تا دو روز تعطیل میشه همه میرن شمال پس امشب -شقایق

 ایلت رو جمع کن .وس
 اما شقایق جون میدونی چیه ؟-
 چیه؟ رویا بخدا بهونه بیاری می کشمت.-
نه آخه شووقایق ب ین اصووال دلم نمیخواد بیام خیلی خسووتم، میخوام این چند -

 روز فقط تو خونه بگیرم بخوابم .
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اتفاقا اینطوری تو خونه بیشووتر خسووته میشووی با ما بیای شوومال حتما -مهدی
 یره .خستگیت در م

 عمه جون بچه ها راست میگن دیگه همراهشون برو انقدر بهونه نیار.-
 شماهم میاین عمه؟-
نه عزیزم شووما جوونا باهم دیگه برید من اینجا راحت ترم دوسووتامم میان -

 پیشم.
 چشم عمه جون میرم باهاشون .-

شقایق خدافظی کردم و با مهدی از خونه رفتیم بیرون  شام دیگه از عمه و  بعد 
 تا برسونتم .

 مهدی من باید یه چیزی بهت بگم .-
 خب بگو .-
سر عمو روهام اومد خونه که روهام رو ب ینه اما من تو  حیاط - ستش امروز پ را

 بودم و به هوای اینکه شقایق در رو سریع باز کردم و اونم منو دید .
 خب حاال چیشده؟-
شد بخاطر یه دالیلی به دروغ بگه که نامزد کردیم و - خب اینکه روهام مج ور 

 .مج ور شدیم که با پسر عموو بریم شمال
شت  ه انی دا صدا داد و مهدی با قیافه ع شین یه دفه ترمز کرد و بدجوری  ما

 نگاهم می کرد.
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رویا یعنی چی این حرفا ؟ فردا با دو تا مرد  ری ه که درست نمی شناسیشون -
صال میفهمی چی داری میگی این  شمال؟! رویا خودی ا شی بری  میخوای پا

 روهام داره سری شیره میماله دختر بفهم .
هدی من روهام رو خوب می شووناسووم بچه ام نیسووتم که روهام سوورم شوویره م-

 بماله تقهیر من شد که پسر عموو منو دید .
من برای اون دردسوور درسووت کردم و نمیتونم االن بهش کمک نکنم تا ماسووت 
باید برم توام نمیتونی دخالت کنی االنم فقط بهت  با اونا  مالیش کنه من فردا 

 م باهاتون بیام به شقایقم میگم.گفتم چون فردا نمیتون
مهدی انقدر عه انی شده بود که چشماو از جاو داشت درمیومد و حسابی 

 قرمز شده بودن و دستاو رو مشت کرده بود .
باشوووه باشوووه تو باید االن به اون پسووره کمک کنی اما عمرا بذارم تنها بری -

 باهاشون همه باهم میریم اونم ویالی ما. 
 اما مهدی...-
پدری ا- با  مه چیز رو  خالفت نکن وگرنه ه گه م یا لطفا دی نداره رو ما و اگر 

 درمیون میذارم .
 دیگه نتونستم حرفی بزنم .

مهدی به شوودی جدی بود و عهوو انی ،فقط مونده بودم فردا با وجود دو تا آدم 
 لج از مدل روهام و مهدی میخواد چی بشه

 
ز عهوو انی بود گازو رو وقتی رسوویدم خونه زنگ رو زدم و مهدی ام که هنو

 گرفت و رفت .
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یکم ص ر کردم و دوباره زنگ رو زدم، بازم خ ری نشد چند بار پشت سرهم در  
 زدم و پامو تو درم کوبیدم اما نمیدونم این روهام کجا رفته بود .

یکم ترسوویده بودم و نمیدونسووتم باید چیکار کنم یعنی کجا رفته این پسووره؟  
ید نمی رم ای خدا، بازم چند باره دیگه زنگ زدم اما خوبه صد بار بهش گفتم کل

 روهام معلوم ن ود تو خونست یا نه؟
شم تو حیاط ن ود  شین شدم از زیر در که یکم پیدا بود به زور نگاه کردم ، ما خم 

 پس این پسره کجا رفته ؟ 
شت در منتظرو بمونم کوچه خلوی بود  شتم جز اینکه همونجا پ چاره ای ندا

 مم پر نمیزد و خدا خدا می کردم که روهام زودتر برگرده .  و یه دونه آد
هب هی به من  سره داره میاد تو کوچه و الم همونطور که منتظر بودم دیدم یه پ

 نزدیک تر میشد روبه روم وایساد.
 سالم خانوم خوشگله ندزدنت این وقت شب تنهایی اینجا ؟-

دادم، ترجیح دادم جواب حسابی ترسیده بودم و تو دلم فقط به روهام فوو می 
 پسره رو ندم اما اون ول کن ن ود و بهم نزدیک تر شد .

 نزدیک من نیا ها برو مزاحم نشو .-
 مگه میشه نزدیک تو نشد ؟-
 ب ین یه جی ی میزنم همه از خونه هاشون میریزن بیرونا پس زودتر برو.-

س شتم از ترس  شکمم ،دا شت رو  کته می یه دفه دیدم یه چاقو در آورد و گذا
 کردم المهب هیچکی ام ن ود به دادم برسه .

 حاال اگه جرئت داری جیغ بزن همون موقع این تیزیه میره تو شکمت .-
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از ترس خفه شده بودم و ب ضی که تو گلوم بود هر لحظه می خواست بترکه اما 
 ناخونام رو محکم تو دستم فشار می دادم تا گریه نکنم .

جلوی خونه بقلی یه با چه بود که  درخت بزرگ با بوته های بزرگ داشووت و 
 من رو برد پشتشون .

 با ترس و ب ضی که تو صدام بود بریده بریده گفتم  
 ی...ترو... خدا بذار برم ولم کن .-
 کجا بری ؟ تازه باهای کار دارم . -

صورتم رو گرفت ستش محکم  شکمم بود و با اون د و ل او  چاقو هنوز روی 
 رو گذاشت رو ل ام و سعی داشت بب*و*ستم .

حس کردم اون دسووتش که چاقو توو بود رو شووکمم شووول تر شوووده،دیگه 
 نمیتونستم اون وضع تحمل کنم و دلم رو زدم به دریا .
 پامو سریع آوردم باال و با زانو محکم زدم تو شکمش.

ت و منم سریع اونم چاقو از دستش افتاد و از دردی که داشت شکمش رو گرف 
 هولش دادم و تند تند میدویدم.

سرمو نگاه کردم دیدم داره   شت  ست زودتر از کوچه برم بیرون ، پ دلم می خوا
 دن ال میاد و اشکام تند تند از چشمام میومد پایین .

ترس کل وجودم رو گرفته بود که یدفه دیدم ماشووین روهام پیچید تو کوچه و  
رو ترمز و از ماشیین اومد پایین. اومد سمت من و انگار تا من رو دید سریع زد 

 با دیدن حال پریشون و زار من انگار فهمید که چخ ره .
رفت سووراغ پسووره و اون عوضوویم دوباره چاقوو رو در آورد و به روهام حمله  

 کرد.
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سریع جاخالی   شه اما روهام  سیدم که روهام چیزیش ب سابی تر اون لحظه ح
سره دوباره  ستای داد و وقتی پ سریع د صت نداد و  ست حمله کنه بهش فر خوا

سره ام که  شکمش و چاقو رو ازو گرفت، پ سره رو تو هوا گرفت با زانو زد تو  پ
ست روهام  شد و از د سریع بلند  سه از جاو  دید انگار زورو به روهام نمیر

 فرار کرد و رفتش .
و تو  بعد از اینکه پسووره رفت روهام سووریع اومد طرف من و بازوم رو گرفت

 ماشین نشستیم .
هنوز بدنم می لرزید و پاهام سووسووت شووده بودن واسووه همین رو یکی از م ال 

 نشستم و روهامم برام یه لیوان آب قند درست کرد و داد دستم .
 رویا بهتری؟ -

از دسوتش عهو انی بودم و هنوز ترس رو تو تک تک سولوالم حس می کرد از 
مشت میزدم تو سینش با ب و و داد جام بلند شدم و همونطور که پشت سرهم 

 تو صدام می گفتم 
 مگه من بهت نگفتم کلید نمی رم هان؟ -

 مگه نگفتم بهت لعنتی بخاطر تو امشب معلوم ن ود چه بالیی سرم بیاد.
االن بهم میگی خوبی رویا؟ واسووه چی از خونه رفتی بیرون نگفتی این دختره  

 پشت در میمونه هان روهام ؟ اصال یادی بود من هستم؟ من برای تو چی ام ؟ 
از ب ضی که تو گلوم بود داشتم خفه می شدم و اونم همونطوری وایساده بود و 

ستاو رو دور کمرم حلقه کرد و من رو تو   مگین نگاهم و می کرد که یه دفه د
 آ وشش کشید و سرم رو گذاشت رو سینش .
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این کارو باعث شد تازه ب ضم بترکه و اشکام جاری بشه ، دلم می خواست  
شم تو ریه هام  همونجا بین بازو های مردونش بمونم و بوی عطر تلخش رو بک

 ، همون موقع روهام آروم زیر گوشم گفت :
 یای گاومیشی .تو برای من یه رویایی تو رو -

از لحن حرف زدنش تو دلم خالی شوود و قل م تند تند به سووینم می کوبید و یه 
حس خا  رو با تمام وجودم حس کردم ، دیگه اثری از ترس و عهوو انیت 

 وجود نداشت. 
شند آروم خودم رو از تو  شنیده با شام همچین کلماتی رو  شد که گو باورم نمی

 و چشماو .ب ل روهام کشیدم بیرون و زل زدم ت
شه اما انگار جلوی خودو   حس کردم که ل ای روهام داره به ل ام نزدیک تر می

سته  شمام ب رو گرفت و گرمای ل او روی پیشونیم حس کردم ،همون لحظه چ
شد و قل م دیونه وار به سینم میکوبید، روهامم سریع خودو رو کشید عقب و 

 ع رفت تو حیاط .گفت : بخاطر امشب واقعا ازی معذری میخوام و سری
 

شوک حرفی بودم که زده  ساده بودم و تو  سالن گیج و منگ وای سط  من هنوز و
بود و نمیدونسووتم با رفتاری که االن کرد و سووریع رفتش چطوری باید تع یرو 

 کنم.
شش اومده؟ رفتم   ست می گفت؟ یعنی روهام از من خو شکان را یعنی واقعا ا

ستم و  ش سمت در و دیدم روهام همینطوری داره رژه میره منم رفتم رو کاناپه ن
 هنوز مخم در گیر بود اما انقدر خسته بودم که نفهمیدم چطوری خوابم برد.
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شتم تو حیاط راه می رفتم.  خو -روهام ستم داره یه ده دقیقه فقط دا دمم نمیدون
 چه اتفاقی میوفته ،من میخوام رویا رو بازی بدم یا اون داره باهام بازی میکنه ؟

ست  ستم تکلیفم با خودم چیه اون لحظه واقعا دلم می خوا گیج بودم و نمیدون
لب هاو رو بب*و*سم اما به خودم این اجازه رو ندادم چون هنوز از احساسم 

نتونسته بود منو اینطوری به خودو جذب کنه  بهش مطم ن ن ودم هیچ دختری
 که حتی بخوام بب*و*سمش . 

از دسووت خودم عهوو انی بودم چون نمیدونسووتم میخوام چیکار کنم عشووق یا 
 بازی با عشق ؟ 

حالم یکم جا اومد و رفتم سمت در تا برم داخل ، وقتی وارد شدم دیدم رویا با 
 همون ل اساو روی کاناپه خوابش برده .

شتم و آروم انداختم روو و رو هوا ی سه همین یه پتو بردا شده بود وا سرد  کم 
هومیت و  صورتش که مع ستم و نگاهم رو دوختم به  ش سرو ن م ل بقلی باال 

 پاکی توو موج میزد مخهوصا االن که خوابیده بود.
شمای آبیت  ست که آخرو اون چ تو دلم به خودم خندیدم و گفتم کی می دون

 اچمو بگیره .با ابرای خاکستریش پ
شدم اما هنوز -رویا شمام از خواب بیدار  شید به چ ص ح با خوردن نور خور

دلم می خواست بخوابم و پتو رو کشیدم رو سرم اما وایسا ب ینم من که دیشب 
اصووال پتو ننداختم رو خودم از سوور جام بلند شوودم و دیدم روهام رو م ل بقلی 

نی خواب بود قیافش خیلی خواستباالی سر من خوابش برده بود این بشر وقتی 
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که خودمم بهش  ندی  ته روم ،ل خ نداخ قا ا ما پتو رو هم این آ تر می شووود حت
 حواسم ن ود رو ل ام نقش بسته بود .

نگاه انداختم به سوواعت نه صوو ح بود، پس راسووتی کی میخوان راه بیوفتن بریم 
 شمال ؟! 

سراغ گوشیم که تو کیفم  شدم و رفتم  ری از بود اما هنوز خ از روی کاناپه بلند 
شد، رفتم جلوی ایفون  صدای زنگ خونه بلند  شقایقم ن ود که دیدم  مهدی و 

 اما کسی ن ود و روهامم بیدار شد.
 کیه این موقع ص ح ؟-
 نمیدونم کسی جلوی ایفون نیست .-

دوباره صدای زنگ خونه بلند شد برگشتم ب ینم کیه اما بازم کسی جلوی ایفون 
 ن ود .

 حتما یکی کرم داره برم ب ینم ای بابا -
 کیه .

 تا روهام بلند شد بره سریع رفتم سمت در و جلوو رو گرفتم.
 نه روهام نرو تروخدا .-
 واسه چی آخه ؟-
 میترسم شاید همون پسره ی دیش ه حتما اومده زهرو رو بریزه .-
 رویا برو کنار اون دیگه جرئت نمیکنه اینورا پیداو بشه برو کنار .-
 روهاااام نمیذارم بری پس ول کن . نمیرم-
 نمیذاری نه ؟؟-
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سووفت و محکم گفتم نه اما روهام یه دفه دسووتاو رو آورد باال و انداختم رو 
 کولش و بردم تو اتاق و درم سریع بست و قفلش کرد .

 روهام چیکار میکنی ؟ تروخدا نرو درو چرا قفل کردی؟ روهااام -
ص ر کردم فقط فهمیدم که رفت تو حیاط و در خو سه دقیقه  شاید  نه رو باز کرد 

سر  شنیدم دوباره یه عالمه ترس به جونم افتاد نکنه بالیی  صدایی نمی اما هیچ 
 روهام اومده؟

شد و یکی اومد   سته  شنیدم در خونه ب ستم باید چیکار کنم که یه دفه  نمیدون
شدن پاهای چند نفر روی زمین ب شیده  صدای ک  هداخل اما انگار یه نفر ن ود 

 گوشم می رسید .
داشتم از ترس سکته می کردم و صدای پاها به اتاق نزدیک تر میشد و امیدوار 
بودم که نتونند در رو باز کنند اما دیدم کلید انداخته شوود تو در و قفل چرخیده 
ستم و  شمام رو ب شدن در چ شد، عقب عقب رفتم و تکیه دادم به دیوار و با باز 

 دمداشتم فاتحمو تو دلم میخون
 

 یه ثانیه ... دو ثانیه... سه ثانیه
 

دیگه صوودایی نیومد ، چشوومام رو باز کردم وباورم نمیشوود که دارم اینجا رو به 
 روم می بینمشون .

 سوپرایززز -
 مهتاب و میتی اومده بودن و روهامم پشت سرشون وایساده بود و داشت



 201 شیگاوم یایرو

 می خندید . 
کردم دیگه طاقت نیوردم و هنوز تو شوک بودم و داشتم با تعجب نگاهشون می 

 پریدم تو ب لشون و اوناهم منو ب ل کردن.
 دیووونه ها شما اینجا چیکار میکنید؟!-

شحالم انقدر دلم براتون تنگیده بود که  چطوری اومدین ؟ نمیدونین چقدر خو
 نگو .
این مهتاب دیونه گواهینامش رو باالخره گرفت دل ماام خیلی برای تنگ -میترا

شینش که هدیه کنکورو بود بیایم تهران شده بود، دیگ شد با ما ه مهتاب زور 
 تو رو ب ینیم .

رویایی دلم برای تنگ شده بود حال کردی سوپرایز رو آدرس خونتم  -مهتاب 
 از مامانت گرفتیم .

 دیوونه ها اینم سوپرایز بود داشتم سکته می کردم .-
شد ما تازه یادمون بیاد روهام ست و از تو ب ل روهام اهنی کرد و باعث  م اینجا

 هم اومدیم بیرون.
آقا روهامم تعجب کرده بود اولش یه جوری اومد در رو باز کرد گفتم  -مهتاب 

 االن میگیره میزنتمون .
 خب فکر کرده بود مزاحمه دیشب یه اتفاقایی افتاد .-

 چیشده بود مگه؟-میترا
 حاال بعد براتون میگم .-

 خب رویا انگار دوستاتم باهامون میان شمال .-روهام 
 چیی؟ شمال واسه چی ؟ -مهتاب
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 بچه ها بیاین بریم باال باید یه چیزایی رو براتون تعریف کنم .-
 رویا فقط سریع چون آرو یک ساعته دیگه میادو . -روهام

سرم اومدن و همه چیز ر شت  سرمو تکون دادم و رفتم باال اون دو تاام پ  وفقط 
تاق فکر کنم داشوووت  یه رب تعریف کردم و روهامم تو ا ند تو  ند ت براشووون ت

 وسایلش رو جمع می کرد.
یا حاال داسووتان آرو و مهدی همه یه طرف و حرفی که روهام  -میترا وای رو

 دیشب بهت زده یه طرف حرف الناز درست بود روهام عاشقت شده خره. 
 نمیدونم خودمم خیلی گیج شدم .-

ستی همون ست حالش که  را سم اما یادم رفت، الناز کجا ستم بپر اول می خوا
 خوبه؟
آره حالش خوبه ولی بعضووی فامیالشووون از بندر اومده بودن واسووه  -مهتاب 

 همین نتونست بیادو دیگه .
 آهان حیف شد دلم براو تنگ شده بود.-

یا -میترا یدا کرد عدا می ینیش ولی توام واسوووه خودی خوب دوسوووت پ حاال ب
 زودتر شقایق رو ب ینم .میخوام 

آره شووقایقم مدل خودتون خوله جای شووما رو که پر نمیکنه اما بازم دختر -
 خوبیه با وجودو اینجا احساس تنهایی نمیکنم .

 یه دفه صدای روهام از پایین اومد.
 خانوما حرفا تموم نشد؟ آرو االن میرسه رویا.-
 بچه ها حواستون باشه پس سوتی ندینا منو روهام االن نامزدیم .-
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 خیله خب باشه بابا خنگ که -مهتاب
 نیستیم .

 امیدوارم من برم وسایلم رو جمع کنم -
 سریع از پله ها رفتم پایین و داشتم میرفتم تو اتاق که روهام گفت:

 راستی مهدی خان چیشد؟ -
 گ کردم اوناهم االن میان دیگه .به شقایق پیام دادم و باهاو هماهن-

فقط سوورو رو تکون داد و به کمک میتی و مهتاب وسووایلم رو جمع کردم تا 
 اینکه زنگ خونه خورد .

 از اتاق که رفتم بیرون دیدم روهام در رو باز کرده و گفت که مهدی اومده.
 رفتم در ورودی رو باز کردم ، مهدی و شقایق تو حیاط وایساده بودن .  

 یق مدل همیشه شاد و خندون اما مهدی قیافه گرفته بود .شقا 
 سالم چطورین ؟ بیاین داخل . -

شقایق گفت:نه دیگه رویا زودی باو تا بریم بیایم تو  سالم کرد و  مهدی فقط 
 دیگه برای چی ؟

 باشه شقایق  تو بیا تو کاری دارم -
صفهان اومدن برو ستای من از ا شون شقایق اومد تو خونه بهش گفتم دو  باها

 آشنا شو منم االن میام .
 خب توام بیا بریم باهم .-
 شقا تو برو منم االن میام .-

 دیگه حرفی نزد و به روهام سالمی کرد و  رفت تو اتاق .
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یافش معلوم بود دلش  یاط از ق هام و بهش گفتم بریم تو ح مت رو رفتم سوو
 نمیخواد بیاد اما دن الم اومد .

 
بیشتر رفت تو هم و قیافه روهامم دست کمی از  مهدی با دیدن روهام اخماو

 اون نداشت .
 روبه روی هم وایساده بودن و منم بینشون، دهن باز کردم و گفتم

ب ینید من اصووال دوسووت ندارم که شووماها باهم دیگه اینطوری رفتار کنید و -
اصووال دلیلی هم برای این رفتارتون باهم وجود نداره، این چند روز رو میخوایم  

 ه خوو باشیم و خوو بگذره پس لطفا خرابش نکنید باشه ؟ هم
 جفتشون با همون قیافه فقط سرشون رو تکون دادن .

 نه دیگه اینطوری نشد باید با هم دیگه-
 هم دست بدین، هم قول . 

همینطوری جفتشون تو چشمای هم زل زده بودن که روهام دستش رو آورد باال 
شون یکم از حالت  ست دادن ، قیافه ها ستش رو گرفت و باهم د و مهدی ام د

 اخمو بودن در اومده بود .
 خب پس قول دیگه دعوا این چیزا نداریم .-
 

شون رو بهم کردن و گفتن قول که همون هنوعی رو شون با ل خند م وقع م جفت
 صدای زنگ خونه اومد و روهامم رفت در رو باز کرد و منم آروم به مهدی 
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گفتم مهدی خواهشووا حواسووت باشووه که من و روهام نامزدیم مهدی ام فقط 
 سالم رویا خانوم خوب هستین؟-سرو رو تکون داد و آرشم اومد داخل. 

 سالم آقا آرو ممنون . -
سریع گفت سر عمه ی من نگاه آرو چرخید رو مهدی و منم  شون مهدی پ م ای

هسووتن و اینجا زندگی میکنن ، از اتفاق مهدی و خواهرشووم میخواسووتن برن 
 شمال دیگه گفتم باهم بریم .

 آرو سریع به مهدی دست داد .
شتر  - شه و حتما بی سته جمعی رفتن شمال به د ش ختم، اتفاقا  شناییتون خو از آ

 اد .خوو میگذره و مهدی ام با خوو رویی جوابش رو د
 خب عزیزم برو به دوستای بگو بیان بیرون که راه بیوفتیم . -روهام 

خانوم  یا  گه رو له دی نگ کردم و گفتم بع ظه ه یه لح هام گفت عزیزم  وقتی رو
 حواست باشه که باید اینطوری نقش بازی کنی .

 ل خندی زدم و گفتم باشه عزیزم االن میرم .
باهم جور شوودن و دارن خوشووو بش رفتم داخل و دیدم انگاری اون سووه تاام 

 میکنند . 
شتم و وقتی رفتم بیرون  شون گفتم که برند بیرون و خودمم چمدونم رو بردا به

 روهام سریع ازم گرفت و گذاشت تو صندوق عقب  ماشینش .
شده بود  که بریم   ضی  شت با مهدی حرف میزد انگار مهدی ام را آرو که دا

 ا آرو بهتر بود .ویالی روهام ،فکر کنم باز رابطش ب
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دلم می خواست برم بشینم تو ماشین مهتاب اما نمیشد و باید تو ماشین روهام 
سر هم راه  شت  شدیم و پ شین  شین آرو و مهدی چهارتا ما ستم و با ما ش مین

 افتادیم .
 

نزدیکای بعد از ظهر رسیدیم ویالی روهام و وقتی با ماشینش بوق زد یه پیرمرد 
باز کرد و ماشووین رو برد داخل محوطه ویال و بقیه  با چهره ی مهربون در رو
 ماشین هاهم وارد شدن.

 وقتی از ماشین پیاده شدم فقط داشتم ویال رو نگاه می کردم.
ساختمونش خیلی خوشگل بود و نمای قشنگی با رنگ سفید داشت و با چه 
ی خیلی خوشووگل و مرت ی ام داشوووت که معلوم بود مش قربون یعنی همون 

 ربونی که در رو باز کرد حسابی بهشون رسیده .پیرمرد مه
روهامم در حالی که داشووت چمدونا رو می رد  صوودام زد و گفت که همراهش 
برم داخل، از چند تا پله باال رفتم و رسوویدم به در ورودی که قهوه ای و چوبی 

 بود .
 داخل ویال هم خیلی قشنگ بود .

ش ست م ل کرمی  شت که توو دو د سالن بزرگ دا ساده بود که با یه  یک اما 
سوورمیکای زمین همرنگ بودن و آخر سووالن یه در کشووویی شوویشووه ای بود که 
سمت  سه تا اتاقم  شپز خونه و  سالن آ سمت چپ  دقیقا روبه روو دریا بود ،

 راست و از سقفم دو تا لوستر خوشگل اویزون بود .
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قط بود که ف از پله های گوشوه سوالن رفتم ط قه ی باال که اونجا یه راه رو بزرگ
شت ، آخر  سرویس خودو رو دا شت و هر اتاقی  توو چند تا اتاق خواب دا
راه رو ام یه پنجره بود که ازو  دریا رو میشد دید و هر کی واسه خودو یه اتاق 

 انتخاب کرد .
 رفتم تو اتاقی که روهام مدال برای  

 خودمون انتخاب کرده بود.
 بنظر بزرگترین اتاق ویال بود . رنگ اتاق ترکی ی از مشکی طالیی بود و 
شد که موقع خواب میتونم   سه همین خیالم راحت  شم خالی بود وا اتاق کناری

 برم تو اون اتاق چون آرشم پایین بودو و دیگه بیشتر خیالم راحت بود.
شت و  ست بره بیرون یه چیزی بگیره اما آرو نذا سه ی ناهار روهام می خوا وا

روهام حرف نداره و روهام رو مج ور کرد که  گفت که جوجه درست کردنش با
 با هم جوجه درست کنند و مهدی ام پیششون بود و منم با میتی اینا رفتیم

 لب دریا .  
ست بعد  -مهتاب شنگه هم روبه روی دریا وای رویا ویالی روهام هم خیلی ق

 که زنش شدی باید همش بیاریمون اینجا ها بگم .
 ش بشه مهتاب یه چیزی میگی ها .وا مگه رویا قراره زن -شقایق

 آره شقایق این مهتاب یکم خوله واسه خودو چری میگه توجهی نکن .-
 خب دیگه رویایی ما شدیم خول هان ؟-

 حاال بعدا مشخ  میشه کی خوله برای دارم .
شنمه امیدوارم جوجه رو خوب  -میترا سابی گ خب بابا بیخیال این حرفا من ح

 درست کنند.
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 ا توام گشنت شد به ندری این حرف رو میشه از تو شنید .نه بابا میتر-
آره ب ین دیگه چقدر بهش فشووار آورده که دیگه گفت گشوونشووه ب ین  -مهتاب

 میتول میخوای برم به آرو بگم زودتر واسه تو درست کنه .
 مهتاب میزنم تو سری ها تو نمیخواد چیزی بگی . -میترا

 خیله خب باشه حاال جوو نیار .-مهتاب
 اییی دم روهام گرم قیلونم که دارند من قلیون میخوام .و
 وای مهتاب تروخدا نگی قلیون درست کنند ها آبرومون رو ن ر .-
 وا مگه چیه؟! اصال شماله و قلیونش .-
 مهتااااب .-
 بااااشه هیچی نمیگم ولی اگه درست کردن منم پایشونما بگم .-

 بلند شد . اومدم یه چیزی بهش بگم که صدای آرو از داخل
 خانوما ناهار آمادست تشریف بیارید .-

چهارتایی رفتیم سر میز نشستیم و روهامم اومد کنار من نشست و دیدم چهار 
 تا سیخ جوجه رو ریخت تو بشقابم .

 عزیزم چیکار میکنی ؟! من این همه که نمیتونم بخورم .-
 صورتش رو اورد نزدیک تر و زیرگوشم 

 آروم گفت :
 عشقم منم کمکت میکنم . اشکال نداره-
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یعنی عشقم رو یه جوری گفت که یه لحظه احساس کردم تو دلم خالی شد اما 
بازم به خودم یادآوری کردم که رویا خر نشی همه ی اینا یه بازی و دوباره حس 

 خوبی که تو وجودم پخش شده بود از بین رفت .
شووروع کردم ل خند تهوونعی زدم و با دسووت یکی از جوجه ها رو برداشووتم و 

 بخورمش و دیدم روهام داره با یه ل خند همراه با تعجب نگاهم میکنه.
 
 خوشمزست ؟ -
 اوهوم خیلی خوب شده .-

تازه متوجه شدم که همه ی نگاه ها به من و روهامه، مهتاب که کنار من نشسته 
 بود گفت : 

رویا خاک برسووری نکنن اینجا که جمع خودمون نیسووت با چنگال بخور بی 
 کالس آبرومون رو بردی .

 تازه فهمیدم چرا روهام داشت اونطوری نگاهم می کرد .
اشووکال نداره مهتاب خانوم اتفاقا جوجه خوردن اینطوری بیشووتر حال -آرو

 میده و خودشم با دست یه جوجه رو برداشت و شروع کرد به خوردن .
سرم رو بکوبونم تو دیوار و  ست  یعنی وقتی آرو این حرف رو زد دلم می خوا
سرو شت ریز ریز می خندید خاک بر سرو رو انداخته بود پایین و دا  مهتابم 

 هر وقت می خواست آروم حرف بزنه آخرو همه میفهمیدن این چی میگه .
روهامم که دید انگار سوورخ و سووفید شوودم چنگالش رو گذاشووت رو میز و با 

 دستش یه جوجه رو برداشت .
 از عشق من یاد بگیرید خاکیه . -روهام 
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خداییش جوجه خوردن اینطوری بیشووتر میچسوو ه و بقیه ام شووروع کردن بدون 
 ل خوردن .چنگا

وقتی روهام این حرف رو زد اشووتهام که انگار کور شووده بود دوباره برگشووت و 
منم دوباره شووروع کردم به خوردن و ناهار رو با مسووخره بازیای مهتاب و آرو 
گاه می کردم  هدی ن فه ی م یا به ق قت  ما هر و ید ا خوردیم و خیلی ام چسوو 

 ترل میکنه .میفهمیدم که هنوز عه انیه و فقط داره خودو رو کن
بعد ناهار همه تو پذیرایی نشووسووته بودیم که یهو آرو در اومد گفت االن یه 
چایی خیلی می چس ه و میتی ام پشت سرو گفت آره خیلی میچس ه ولی کی 

 میره دم کنه که ؟
معلومه اینجا مهمون رویام هسووتیم باالخره پس رویا دسووت تو رو  -مهتاب  

 میب*و*سه پاشو .
داشت امروز هی کرم می ریخت خوب می دونست تا حاال یه این مهتاب کال 

بارم چایی درسوووت نکردم و روهامم آروم گفت اگه بلد نیسووتی میخوای بیام 
 کمکت؟ 

 یعنی خاک برسرم که اینم فهمیده من هیچ کاری بلد نیستم بکنم .
ل خندی زدم و گفتم نه بابا یه چایی رو که دیگه بلدم درسووت کنم و به ناچار از 

شگل  سر سماور با قوری خو شپزخونه و دیدم که یه  شدم و رفتم تو آ جام بلند 
 گوشه آشپزخونست.

سی نمیدید میخوام چیکار   شت و ک شپز خونه دید ندا سالن به آ شکر  خدارو 
 کنم .
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حاال نمیدونستم چطوری باید اصال سماوره رو روشن کنم یه نگاه که انداختم 
پیچوندمش خودو جرقه زد و روشوون بهش دیدم کنارو یه پیچ داره و وقتی 

 شد خب این که حل شد .
شتم و تو کابینتی که  شتم و توو آب ریختم و درو رو گذا سماور رو بردا در 

 همون بقل بود قوطی چایی رو پیدا کردم .
تا پیمونه  یا خدا چالش دقیقا خود همینجا بود حاال نمی دونسووتم باید چند 

اندازه تعداد بریزم و هفت تا پیمونه چایی  بریزم و باالخره به مخم رسووید که به
 ریختم تو قوری و چون ترسیدم یهو کم بشه یکی دیگه ام ریختم .

دیده بودم که بعضی موقع ها پری از تو خود سماور تو قوری آب میریزه ، خوبه 
یه چیزایی دیده بودم، وقتی اومدم آب سووماور رو بریزم تو قوری  از این پری 

قی با پری داره اون وقتی آب رو می ریخت بخار میزد باال و انگاری دیدم یه فر
 تازه فهمیدم که آب باید اول جوو بیاد، یعنی ایول به خودم ته ناب ه ام یعنی.

سووماور رو زیاد کردم و بعد از اینکه دیدم انگار آب داره قل قل میکنه فهمیدم 
 ور و نشستمکه جوو اومده و آب رو که ریختم تو قوری گذاشتم باال سر سما

تو آشوپز خونه تا دم بکشوه و ب رم ولی خب نمیدونسوتم دقیقا باید چقدر صو ر 
شده ولی وقتی  سرا ش دیدم انگار خوب  سه همین بعد یه رب که رفتم  کنم وا
شه ای بود  شی ریختم تو یه فنجون دیدم انگار قیره به جای چایی و چون فنجونا 

سه همین تو فنجونا شتر پیدا بود، وا شه امارنگش بی انقدر  یی ریختم که پیدا ن ا
رنگش بد بود که آخرو همه می فهمیدن و مونده بودم که حاال این قیر رو ب رم 

 یا نه که یهو صدای آرو بلند شد.
 



wWw.Roman4u.iR  212 

 

خانوم رو - چایی عروس  مه منتظرن  چایی پس ،ه خانوم چیشووود این  یا  رو
 بخورن .

سرم چایی عروس خانوم سرم بخوره مونده بودم حاال چه خاکی بریزم تو  ؟  تو 
 این چایی .

 دیگه چاره ای نداشتم سینی رو برداشتم و رفتم پیششون .
روهامم سووریع از جاو بلند شوود و سووینی رو از تو دسووتم گرفت و گفت من 
شینه  شقم اما تا نگاهش افتاد به چایی ها معلوم بود می خواد ب تعارف میکنم ع

بود و چایی رو به بقیه ام  رو زمین و هر هر بخنده اما جلوی خودو رو گرفته
یه  یه ترجیح دادم خودم زودتر  یه جور مه  فه ه یا که دیدم ق عارف کرد و منم  ت

 چیزی بگم 
 دیگه ب خشید بیشتر ش یه قیر شد تا چایی .-
 اشکال نداره واسه اولین بار خیلی ام خوبه عزیزم. -میترا 
 خخخ آره همینشم که درست کردی خیلیه رویایی . -مهتاب 

 بقیه ام داشتن می خندیدن اما باز خوردن و تشکرم کردن .
شلوغ بود  صرار ما دخترا رفتیم بازار که اتفاقا خیلی ام  شد دیگه به ا هر که  ع
شتم و  ست دا ساژا دو شتر از پا ،ولی من این بازارا که همه چیز توهم بود رو بی

لوی یه هر چیزی که خوشووم میومد خریدم میتی اینام همینطور اما وقتی از ج
م ازه رد شوودم بوی چنان سوویری به دما م خورد که دلم ضووعف رفت ، رفتم 

 جلوی م ازو و یه دونه از سیرا رو برداشتم .
 رویا نخور حاال تا شب همه رو خفه میکنی .-مهتاب
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 به حرف مهتاب اهمیت ندادم.
بوی سوویر حسووابی وسوووسووم کرده بود یکی خوردم ویکی ام یه دفه چپوندم تو  

 ام.دهن روه
بدبخت هم تعجب کرده بود هم خندو گرفته بود و مج ور شد بخوره بقیم از  

قیافه روهام خندشون گرفته بود . نیشمو باز کردم و گفتم اینطوری توام بوو رو 
نمیفهمی عشقم وروهامم همچنان داشت ل خند میزد و انقدر سیرو خوشمزه 

 بود که دو تا شیشه ازو گرفتم . 
یه ام گفتم ب نا اصووال به بق ما میتی ای ند ا عد حس نکن که بوو رو ب ند  خور

 خوششون نمیومد سوسوال .
همینطوری که داشتیم تو بازار می چرخیدیم نمیدونم تو شلو ی چیشد هر کی 
سوور یه م ازه می رفت و واسووه همین وقتی نگاه کردم دیدم فقط منو روهام با 

روهام با خنده گفت: همیم و وقتی داشووتیم از جلوی یه م ازه رد میشوودیم یهو 
 اینجا کاری نداری؟ 

سوورم رو برگردوندم تا ب ینم چی میگه اما وقتی نگاهم افتاد دیدم م ازه واسووه 
ل اس زیر رو این چیزاسوووت نمیدونم چرا خندم گرفته بود اما جلوی خودم رو 
سر کله ی  گرفتم و جدی گفتم نخیر اینجا چیزی نمیخوام که یه دفعه نمیدونم 

 ز کجا پیداو شد .این مهتاب ا
شوند داخل - ستم رو گرفت با خودو ک رویایی من اینجا کار دارم  بیا بریم . د

 م ازه .
 مهتاب چه  لطی میکنی بیشعور واسه چی منو آوردی داخل . -
 خره من دارم کمکت میکنم خودی نمی فهمی .-



wWw.Roman4u.iR  214 

 

 چه کمکی؟ خودی میدونی چی میگی؟!-
 حاال میفهمی .-

وم بود سالم کرد و دستش رو نشونه گرفت سمت یکی از به فروشنده که یه خان
شنگه میخوای اینو  ست بود و گفت رویا نگاه کن بنظرم این ق اوناو که با هم 

 بخری یعنی روهام خوشش میاد ؟
از حرفش مخم سوی کشید و جلوی فروشنده ام خجالت کشیدم و پامو فشار 

 .دادم رو پاو اما این مهتابی خاک برسر مگه کم میورد
 خانوم ب خشید االن که کسی دیگه اینجا نیست میشه شوهرشم بیاد داخل؟  -

ایندفه دیگه از حرفش رفتم تو شوووک و زیر لب آروم بهش  ریدم مهتاب خفه 
 شو چی میگی تو؟ 

 زنه ام خندید و گفت اشکالی نداره بگید بیان داخل .
 ن...نه ...مهتاب الزم نیست . -
ن و نمیدونم چی به روهامی گفت که اونم با یه مهتاب گوو نداد و رفت بیرو 

 ل خند شیطونی اومد داخل.
 وای مهتاب اگه من دستم بهت نرسه میکشششمت .

 خب عزیزم کدوم رو انتخاب کردی ؟ مهتاب گفت کمک میخوای . -
 حسابی جلوو سرخ و سفید شده بودم و تودلم می گفتم زمین منو ب لع .

 و انگار منتظر بود تا زودتر انتخاب کنم. زنه ام که زوم شده بود رو ما 
 سرمو بردم باال همینطوری انگشتم گرفتم رو یکیشون و گفتم همین خوبه. 

 عزیزم پس شوهری اومد داخل واسه چی  -
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 بذار خودشون انتخاب کنند.
 

یه ل خند زوری سوورم رو تکون دادم و روهامم یکیش رو انتخاب کرد  با  فقط 
 وبهم گفت این چطوره عزیزم ؟

مرضووو عزیزم دلم می خواسووت خفش کنم پر رو راسووتی راسووتی فکر کرده 
 نامزدیم. 

فقط یه نگاه سووریع بهش انداختم و دیدم رنگش قرمز مشووکیه و دیگه زیاد به 
 همین خوبه و همون موقع گوشیم زنگ خورد.مدلش نگاه نکردم و گفتم آره 

منم از خدا خواسته گفتم عزیزم من برم جواب بدم واج ه و سریع از م ازه زدم  
 بیرون و روبه روی م ازه وایسادم .

تماس رو وصووول کردم مامانم بود و بهش گفتم که با شووقایق و مهدی رفتیم  
 ویالشون و یکم که حرف زدم قطع کردم. 

زه با همون ل خند مسووخره و شوویطونش اومد بیرون و منم بهش روهام از م ا
فرصت ندادم که بهم نزدیک بشه پام رو گذاشتم رو گاز و از بازار خارج شدم و 

 رفتم سمت ماشین . 
بقیه ام دیگه از بازار اومده بودن بیرون و کنار ماشووینا وایسوواده بودن و دیدم که  

 ه می کنند و هر هر میخندن .مهتاب داره با میترا و شقایق به من نگا
حالش رو   تاب  مدم برم طرف مه هدی ام یکم اونطرف تر وایسووواده بود. او م

 بگیرم که آرو گفت:
 رویا خانوم پس روهام کوو ؟؟-
 داره میادو یه لحظه تو شلو ی گمش کردم دیگه من زودتر رسیدم انگار . -
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 ویال راه افتادیم. همون موقع ام روهام رسید و سوار ماشینا شدیم و به طرف 
واسه ی شام چون کسی حال نداشت چیزی درست کنه ساندویج سرد گرفتیم 

 و شب نوو جان کردیم.
هنوز از دسووت مهتاب آتیشووی بودم اما نتونسووتم تنها گیرو بیارم تا حالش رو 

 بگیرم و چون همه خیلی خسته بودن ساعت ده که شد رفتن بخوابند .
فتم باال که بکپم اما نمی دونستم حاال تو کدوم منم که حسابی خسته بودم و ر 

 اتاق برم چون آرو هنوز بیدار بود و می گفت که معلوم نیست کی بخوابه.
 روهام پشت سرم اومد باال در اتاق رو باز کرد .

 هنوز آرو بیداره فعال بیا اینجا .-
 نگاهی به اتاق مهدی انداختم  

ن سریع رفتم تو اتاق و روهامم اومد خداروشکر زودتر خوابیده بود و واسه همی
 داخل و درم بست و خودو رو انداخت رو تخت .

 وای که  چقدر خستم.-
همینطوری وایسوواده بودم کنار و تخت و انقدر خسووته بودم و خوابم میومد که  

شمک  شت بهم چ شد و تختم هی دا ست بپرم رو تخت اما نمی  دلم می خوا
 ت نشستم .میزد ولی خب رفتم رو م ل نزدیک تخ

دلم می خواسووت که هر چه زودتر آرو بره بخوابه ، دیگه اصووال توانایی اینکه  
شمام  سرم رو تکیه دادم به یه گوشه م ل و چ شتم و  شمام رو باز نگه دارم ندا چ
رو بسووتم و نمیدونم چقدر گذشووت که فقط فهمیدم یکی داره ب لم میکنه تا از 

چشمام رو باز کنم و تو عالم خواب از روی م ل بلندم کنه اما اصال نمیتونستم 
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بوی عطرو فهمیدم که روهامه و بعدو یه جای نرم رو حس کردم و کامال به 
 خواب رفتم .

 
ص ح وقتی با نور خورشید بیدار شدم اولین چیزی که دیدم صوری روهام بود 

 که دقیقا روبه روم خوابیده بود .
 طوری خوابم برد .سر منم رو بازوو بود و اصال نمیدونم دیشب چ  

سووریع از روی تخت بلند شووودم و در اتاق رو باز کردم ورفتم تو اتاق بقلی . 
خداروشووکر انگار هنوز همه خواب بودن یکم به سوورو وضووعم رسوویدم و رفتم 
پایین. یکم بعدو بقیه هم بیدار شدن و تا عهر فقط تو ویال بودیم و می گفتیم 

ش رفت بیرون و می گفت که با یه و می خندیدم اما آرو یه باری با ماشووین
دوسووتاو یکم کار داره اینجا و یه دو سوواعت بعدو برگشووت  ولی این آرو و 
میترا از صوو ح مشووکوک می زدن و همش باهم دیگه یه حرفایی میزدن و وقتی 
سم هی با این آرو چی میگی همش می پیچوند و از  ستم از میتی بپر می خوا

 جواب دادن درست حسابی تفره
 می رفت. 

 عهر شده بود و هوا ام خنک تر بود .
شتن   سرا ام دا سته بودیم از هر دری باهم دیگه حرف میزدیم و پ ش ما دخترا ن

 بیرون قلیون می کشیدند .
من و میتی نذاشووتیم مهتاب بره پیشووشووون و تو همین حال و اوضوواع بودیم که 

یه  ذایی درسوووت کنم که  آرو اومد داخل و گفت می خوام واسوووه شوووام 
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سایلش رو نداریم و منو  سر یخچال گفت و شتاتونم بخورید و وقتی رفت  انگ
 روهام رو زور کرد که بریم بخریم .

ساد و  سوپر مارکتی که دید وای شدیم و روهام اولین  شینش  سوار ما با روهام 
 چون ویال یکم از شهر دور تر بود رفت و برگشتمون یه ذره طول می کشید.

شین رفتیم داخلش و چیزای  سوار ما سفارو داده بود رو خریدیم و  ی که آرو 
 شدیم تا دوباره برگردیم ویال.

 روهام ؟-
 جان .-
 بنظری این آرو مشکوک نمیزد.-
 چطور ؟-
شپزی - صال این آرو بلده آ شکوک میزنه ا ساس کردم م نمیدونم من یکم اح

 کنه؟؟
ه ت کنه دیگواال تاجایی که من یادم میاد این فقط بلد بود با من جوجه درسوو-

 نمیدونم  ذای دیگه بلده یا نه .
 منم مشکوک شدم به کاراو ، حاال هر چی باشه معلوم میشه. 

دیگه حرفی نزدم و به منظره زی ای بیرون خیره شوودم واقعا شوومال زی ا بود ، تا 
 اینکه باالخره رسیدیم ویال .

 ساعت هفت و نیم بود و هوام ام دیگه تاریک شده بود.
 کن چرا چرا ای ویال خاموشه؟! روهام نگاه-

 روهامم داشت با تعجب به ویال نگاه 
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 می کرد .
 خب شاید رفتن بیرون .-
 روهام ولی درم تا نیمه بازه .-

روهام داشت می رفت سمت در تا بره داخل اما بازوو رو گرفتم  و نذاشتم که 
 بره .

ست بذار زنگ ب- ست کجا سم مش قربونم که معلوم نی ه زنم بروهام من میتر
 پلیس نرو داخل .

 رویا پلیس چیه ؟ بزرگش نکن .-
روهام قدم برمی داشووت و منم زور اینکه جلوو رو بگیرم نداشووتم و همینطور 
که هنوز بازوو رو گرفته بودم مج ور می شوودم دن الش برم و داشووتم التماس 

 می کردم که نره .
 باالخره رسیدم جلوی در .

داخل خونه کامال تاریک بود و روهام با دسووتش محکم زد تو در و در محکم  
 کوبیده شد تو دیوار و باز شد .

تا یه قدم گذاشتیم تو خونه یه دفعه صدای آهنگ شاد با صدای زیاد اومد و برقا 
شید تو  شادی پا شد و تا به خودم اومدم دیدم مهتاب یه عالمه برف  شن  ام رو

 تند و تند  ازمون عکس می گرفت . صورتمون و میترا ام
شقایق ام کنارشون وایساده بود و داشت می خندید اما قیافه مهدی مدل همیشه 

 گرفته بود .
حسابی تعجب کرده بودم و فقط داشتم می خندیدم و برف شادیا رو از صورتم 

 پاک
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 می کردم .  
 سوپرایز شدین یا نه؟ -مهتاب

 گفت:روهامم در حالی که داشت میخندید 
 سوپرایز واسه چی آخه؟-

خب شما که جشن نامزدی نداشتین می خواستیم این جشن رو امشب  -آرو 
 باهم بگیریم . 

جشن نامزدی ؟! همینمون کم مونده بود آخه این میتی اینا که می دونستن همه 
 چیز درو ه چرا با آرو همراه شده بودن. 

یم و سریع فهمیدم آرو رفت سمت دستگاه پخش و گذاشت رو یه آهنگ مال
 سلنا گومز، عاشق این آهنگش بودم. nobodyآهنگ 

 
شده  سقف کار  آرو چرا ا رو خاموو کرد و فقط چرا ای کوچیکی که روی 
بودن رو روشوون گذاشووت که رنگش ترکی ی از نور بنفش و سووفید بود همون 

 رنگی که عاشقش بودم و فضا رو خیلی رمانتیک تر کرده بود .
 

 زود باشید موقع ر*ق*  دو نفرتونه . خیله خب-مهتاب
 میترا ام داشت فیلم می گرفت و آرشم رفت کنارو وایساد .

ستش رو حلقه کرد دور  ست را سط جمع . د ستم رو گرفت و رفتیم و روهام د
یب منظمی می  با ترت گذاشووتم رو شووونش  و  کمرم و منم دسوووت چپم رو 

 ر*ق*صیدیم.
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صه و یه دف  ستش خمم کرد خوب بلد بود اینطوری بر*ق* عه چرخوندم و رو د
سادم و همونطوری  صاف وای و منم پای چپم رو دور پاو حلقه کردم و دوباره 

 می ر*ق*صیدیم. 
شده بودم و انگار حرفای آهنگ رو دلم می خواست  ضا  رق  کامال توی اون ف

 به روهام بزنم و آهنگ شده بود احساس من .
سی پیدا کرده بود  سا ستم از این نمیدونم چرا همچین اح م و  هر چی می خوا

 فکر فرار کنم نمیشد. 
No heart, no hands, no skin, no touch 

 قل ی، هیچ دستی، هیچ پوستی، هیچ نوازشی  هیچ
Can get me there, nowhere enough 

 من رو نمیتونن به اونجا ب رن، هیچ جایی برام کافی نیست
To love me like you do, to love me like you do 

 که من رو مدل تو دوست داشته باشه، که من رو مدل تو دوست داشته باشه
 No kiss, no lips, no feel, no rush 

 هیچ ب*و*سه ای، هیچ ل ی، هیچ احساسی، هیچ نوازشی
Can you keep me high, I swear no one 

 نمیتونن من رو تو اوج نگه دارن، قسم میخورم هیچکس نمیتونه
Can love me like you do, can love me like you do, no 

 نمیتونه من رو مدل تو دوست داشته باشه
Nobody's gonna love me like you 

 هیچکس مدل تو من رو دوست نداره
Nobody, Nobody, no 
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 هیچکس، هیچکس، نه
Nobody's gonna love me like you do 
 هیچکس مدل تو من رو دوست نداره

Nobody's ever led me to the truth like you 
 هیچکسی نمیتونه مدل من رو به سمت حقیقت راهنمایی کنه

No oxygen, can barely breathe 
 اکسیژنی نیست، نمی تونم درست نفس بکشم
And it's all because of you, all because of you 

 و اینها همه به خاطر تو هست، همه به خاطر تو هست
I don't know what it is, but you've pulled me in 

 نمی دونم چی هست ولی تو من رو جذب خودی میکنی.
No one compares, could ever begin 

 هیچکسی باهای قابل مقایسه نیست، از اولشم ن وده .
 To love me like you do 

 که من رو مدل تو دوست داشته باو .
 And I wouldn't want them to, Cause 

 و من اونا رو نمیخوام، چون
 I don't want nothing else 

 من هیچ چیز دیگه ای نمیخوام
Not when I had the best 

 نه تا وقتی که بهترینش رو دارم
 I don't want nothing else 
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 من هیچ چیز دیگه ای نمیخوام
Because you showed me the best 

 چون تو بهترین ها رو بهم نشون میدی .
  

 تو چشمای هم خیره شده بودیم و انگار دیگه کسی اطرافمون ن ود .
دلم می خواست تا آخر شب به این ر*ق*  تو آ وو روهام ادامه بدم و بشه  

طوالنی ترین ر*ق*  زندگیم  اما باالخره آهنگ تموم شد و ما فقط از حرکت 
 ایستادیم .

شب همونطور تو   ستم نگاهم رو از  شده بودیم و نمی تون شمای هم خیره  چ
 چشماو بگیرم و با دست زدن بقیه برامون به خودم اومدم.

 
ل خندی زدم و رو به بچها گفتم خب حاال نوبت شماست واسه ما بر*ق*صین 

 و با روهام روی م ل کنار هم نشستیم .
 اصال دلم نمی خواست به قیافه ی مهدی نگاه کنم.

 
بعدی ام یه آهنگ آروم و رومانتیک اما بدون کالم بود و فکر می کردم  آهنگ

ست ر*ق*  بده  شوخی میکنه بره به اون در خوا شتر  چون آرو با مهتاب بی
ستش رو گرفت  ست ر*ق*  کرد و میترا ام د اما رفت پیش میترا ازو درخوا

 و دوربین رو داد به شقایق که کنارو بود و با آرو رفتن وسط .
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به قیافه مهتاب نگاه کردم مطم ن بودم که اونم دلش ر*ق*  می خواد  وقتی 
و تا با مهدی چشم تو چشم شدم بهش اشاره کردم که بره با مهتاب بر*ق*صه 

. 
هنوز قیافه سردی داشت اما بلند شد و تا به مهتاب گفت افتخار میدی اونم از  

 فیلم می گرفتخدا خواسته بلند شد و با مهدی ر*ق*صیدن و شقایقم داشت 
. 

روهام دسووت منو تو دسووتاو گرفته بود و هر از گاهی متوجه نگاه خیرو به 
 خودم می شدم و باالخره این آهنگم تموم شد . 

میترا رفت از آشپز خونه یک کیک خوشگل که شکل قلب بود رو آورد گذاشت  
 رو میز جلوی منو روهام .

انگلیسووی که اول   R از دیدن کیک خیلی خوشووحال شووده بودم دو طرف قلب
 اسممون بود روو  نوشته شده بود .

با   یک رو  تایی عکس گرفتیم و ک ند یک تر قرمزم بینش بود و چ لب کوچ یه ق
 شوخی و خنده خوردیم .

 پس حلقه ندارین شما دوتا؟-آرو   
 مونده بودم حاال چی بهش بگم .

مون دست چون می خواستیم فعال کسی نفهمه واسه همین نگرفتیم که-روهام  
 نکنیم .
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ستگاه و یه آهنگای امید  سمت د سرو رو تکون داد و دوباره رفت  آرو فقط 
جهان رو گذاشووت و به زور مهدی و روهامم بلند کرد مج ورشووون می کرد که 
صن پوکیده بودم از  قر بدن یعنی وقتی میدیدم اینا دارن اینطوری خز می ر*ق*

 و فیلمم ازشون گرفتیم .خنده و همینطوری با میتی اینا میخندیدیم 
 خداییش بنظرم آرو پسر بدی ن ود بلکه با وجودو همه رو شاد می کرد.

جوری که میترا و آرو بهم نگاه می کردن فهمیده بودم که انگار بین این دو تا  
شد  شون اومده اما االن نمی می خواد یه اتفاقایی بیوفته و مدل اینکه از هم خوش

 از میتی حرف بکشم .
 ی شامم آرو ک اب گرفته بود و زدیم تو رگ و خیلی ام چس ید.واسه 

با اینکه همینطور تو مخم به خودم یادآوری می کردم که همه ی اینا یه درو ه 
 اما انگار بازم دلم نمی خواست باور کنم و حسابی بهم خوو گذشته بود .

 
میزدن  حرفبعد شام همه تو سالن روی م ال نشسته بودیم . میتی اینا که با هم 

و منم کنارشون نشسته بودم اما حوصله حرف زدن رو نداشتم و روهامم داشت 
 با آرو و مهدی حرف میزد .

 دلم می خواست برم کنار دریا . 
از جام بلند شدم و در شیشه ای رو کشیدم و رفتم کنار آب وایسادم و به دریا و  

 ماه کامل خیره شده بودم .
سیم  ست کرده بود ، ن صحنه ی زی ایی در عکس ماه افتاده بود تو آب و خیلی 
خنکی ام میوزید و موجای آب خیلی آروم عقب جلو میرفتن و صووودای موجا 

 آرامش خاصی بهم می دادن .
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 فضا کمال یه فضای عالی برای یه دختر تیر ماهی مدل من بود . 
و کنارم وایسوواد و اونم به دریا  تو همون حالو هوا بودم که یه دفه روهام اومدو

 خیره شد.
 خیلی قشنگه مگه نه ؟-روهام 

 اوهوم خیلی قشنگه .-
ستای  ساس کردم که انگار د شده بودم اح همونطور که هنوز به روبه روم خیره 
ساس می  شتر اح ستش رو  بی شه و گرمای د ستام نزدیک تره می روهام داره به د

 ی روهام عقب رفت.کردم که یه دفه مهدی ام اومد و دستا
مهدی ام کنار من وایساد و من دقیقا بینشون بودم ، یه دفعه یاد خوابی افتادم که 

 ق ال دیده بودم .
یه ماه کامل که تو آسمون بود و تهویرشم افتاده بود تو آب و شده بود دو تا ماه 

م شکامل و دو تا پسرم کنارم وایساده بودن و من مدل تو خوابم زل زدم به دوتا چ
 مشکی که تو نور مهتاب برق می زدن، چشمای مشکی روهام.

باورم نمیشد که خوابم تو واقعیتم داره اتفاق میوفته و حسابی تعجب کرده بودم 
. 
فقط فهمیدم که واقعا سرنوشت یه خوابایی برام دیده و فقط چشمم رو دوختم  

به آسوومون و از خدا خواسووتم که هر اتفاقی میخواد بیوفته بد ن اشووه و به خیر 
 بگذره .

شده  سادن و اوناهم فقط به دریا خیره  بقیه بچه هام اومدن بیرون و کنار آب وای
 نجا بمونیم تا زودبودن ، روهامم رفت داخل و گفتش که همی
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 برگرده . 
بعد از یک دقیقه با یه پالستیک بزرگ دوباره اومدو و وقتی رفتم سمتش دیدم  

 توی پالستیک از این فانوساست که روشن میکنن و می فرستن هوا .
سه ی اینکار ، روهام یدونه از فانوس هارو برداشت  شب واقعا جون میداد وا ام

 کنیم . و گفت کمکش کنم تا باهم روشنش
بقیه بچه هام یه فانوس برداشووتن، به جز مهدی ولی دیدم داره به شووقایق کمک 

 میکنه که روشنش کنه .
ستامون گرفته بودیمش  شن کردیم و جفتمون با یکی از د با روهام فانوس رو رو

. 
 میدونی که باید آرزو کنیم بعد ولش کنیم . -روهام

 آره میدونم .-
آرزویی که خودمم باورم نمیشد ،چشمام رو باز چشمام رو بستم و آرزو کردم 

 کردم و دیدم روهام با یه ل خند رو ل او داره نگاهم میکنه 
 ب ینم تو آرزو کردی ؟ -

 سرو رو پایین انداخت و دستی تو موهاو کشید و خیره شد تو چشمام .
 آره آرزو کردم . -
صله فانوس رو باال تر بردیم و رهاو کردیم و چون هوا  سریع بالفا  خوب بود 

سش رو ول کرد و به میترا ام کمک کرد و  شم فانو به باال رفت و بعدو دیدم آر
 فانوس میتی ام رفت هوا.

دیدن اون فانوسای نارنجی تو آسمون تاریک خیلی قشنگ بود و فضا رو بیشتر 
 رمانتیک و خا  کرده بود.
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و تاریکی فانوسووا کم کم از ما دور می شوودن تا اینکه دیگه نمیشوود دیدشووون 
 آسمون بلعیدشون .

آخر شووب بود و همه داخل ویال رفتن که بخوابند و وقتی دیدم آرشووم رفت تو  
تاق بقلی روهام و خودم رو انداختم  با خیال راحت رفتم تو ا اتاقش و خوابید 

 رو تخت .
 جسمم خسته بود اما روحم شاد و سرخوو بود و خوابم نمیومد.

شمم خورد به پاکتی که کنار تخت بود، کنجکاو   شدم و چ از روی تخت بلند 
بودم و رفتم سمتش و بازو کردم و دیدم همون ل اس خوابیه که روهام انتخاب 

 کرده .
شتمش تو  شت اما من عمرا اینو بپوشم، گذا تور بود و مدل خیلی خوشگلی دا

 همون پاکت و انداختمش تو کمد .
تخت اما هر چی اینور اونور میشوودم خوابم نمی برد و بازم  دوباره خوابیدم رو 

 تو فکر خوابم و اتفاق امشب بودم .
ستم برم تو  شدم و آروم در اتاق رو باز کردم و می خوا کالفه از روی تخت بلند 

 اتاق میتی و مهتاب که آخر راه رو بود .
 آروم در اتاق رو باز کردم اما جفتشون خوابیده بودن .

رو بسووتم و وایسووادم جلوی پنجره ای که آخر راه رو بود و بازم رفتم تو در اتاق 
 فکر که دیدم در اتاق روهامم باز شد و اونم اومد بیرون .

انگار با دیدن من اومد طرفم و قل م مدل همیشه وقتی می خواست نزدیکم بشه 
 تاپ تاپ میکرد.
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 چرا نخوابیدی؟-
 خوابم نمی برد خودی چرا نخوابیدی؟-
 همینطور خواب به چشمام نمیاد امشب . منم-

تاده بود رو صووورتش و من محو چشووماو شوووده بودم ،اونم  ماه اف بازم نور 
 همینطور .

صوووری روهام داشووت بهم نزدیک تر میشوود و فقط یه کم فاصووله بین ل امون  
 مونده بود اما یه لحظه به خودم اومدم و سریع رفتم تو اتاق و درم بستم.

 هیچی فکر نکنم و بگیرم بخوابم . سعی کردم که به 
 

روز سومی بود که شمال بودیم و فردا دیگه باید برمی گشتیم تهران اما دلم می 
 خواست که بیشتر اینجا بمونم .

از صوو ح رفتیم توی جنگل و ناهارم اونجا خوردیم ، انقدر جنگلش خوشووگل 
می  مونبود که همینطور با میتی اینا عکس می گرفتیم و پسوورام همش مسووخر

شم میومد باید یه عالمه می  شت هر جا می رفتم و خو کردن اما من ذاتم نمیذا
گرفتم و چون جلوی آرو ضووایع ن اشووه چند تا عکسووم با روهام گرفتم و اونام 

 خیلی قشنگ شد .
 بعد از اینکه تو جنگل ناهار رو خوردیم رفتیم تلکابین .

شگل بود   هفشاز اون باال واقعا منظر پایین خیلی خو س زجنگل و ن هفش   ن
 آبی دریا .

نزدیکای عهوور بود که برگشووتیم ویال و آرو آهنگ گذاشووت و بعدشووم رفت 
سر رفته  صلمون  شند ما دخترا ام حو ست کنه و رفتن تو حیاط که بک قلیون در
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بود و همینطوری تو ویال یا با آهنگ قر میدادیم و مسووخره بازی در میوردیم یا 
 حرف میزدیم .

یا -مهتاب  میگم روهام حتما اینجا توپ والی ال داره دیگه برم بگم بیان یه رو
 دست والی ال بازی کنیم ؟

وای نه مهتاب اصووال از والی ال بازی کردن با روهام خاطره ی خوشووی ندارم -
 خودتون که می دونید .

 وا مگه چیشده بوده؟! -شقایق
شووکسووت  حاال بعدا برای تعریف می کنم ققط االن بدون که ازو بدجوری-

 خوردم .
 وا خب ایندفه با مایی خره نمی بازیم ،شقایق والی ال تو خوبه؟ -میترا

 آره ق ال نیمه حرفه ای کار می کردم ولی خب خیلی وقته بازی نکردم دیگه.-
یه اگه  -مهتاب بازی همینطور یایی این  با بعدشووم رو با خب پس حله دیگه 

 ب ازیم که مشکلی نداره .
 خیله خب باشه .-

 رم بگم بهشون دیگه؟ پس ب
 برو .-

مهتاب سریع خوشحال از جاو بلند شد و رفت بهشون گفت که والی ال بازی 
کنیم و اوناهم ق ول کردند و رفتیم اونطرف خونه تا توی سوواحل کنار دریا بازی 

 کنیم .
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ضی ام بینمون  سه تا ام یه طرف و یه خط فر سادیم و اون  ما دخترا یه طرف وای
 به بازی کردیم.گذاشتیم و شروع 

اولین ضووربه رو مهدی زد و مهتابم جوابش رو داد  خدایی تو اون جمع بازی  
 همه خوب بود به جز من، دو سه باری ام بخاطر من اونا امتیاز گرفتن .

بازی یه ست پونزده تایی بود و بعد یه ساعت بازی اونا چهارده بودن و ما سیزده 
 برنده بشن.و فقط یه ضربه ی دیگه می خواستن تا 

دیگه آخرای بازی بود و هیجانشم بیشتر شده بود ، مهتاب همش سعی می کرد 
ستند احتمال داره که  شقایق و میتی جمع کنند چون می دون توپ رو خودو و 

 من گند بزنم .
توپ همینطور بیشووتر بین مهتاب و روهام جابه جا میشووود که یهو روهام یه  

رتش نه شووقایق و میتی صوواف داشووت ضووربه ای زد که نه مهتاب تونسووت بگی
 میومد طرف من .

مهتاب داد زد که رویا حواسووت باشووه ولی من بیشووتر هول کردم و تا اومدم با  
ضربه محکم بود که دیگه از  صورتم و انقدر  ساعد بزنم توپ محکم خورد تو 
درد نتونستم رو پاهام وایسم و افتادم رو زمین و دستم رو گذاشتم رو صورتم و 

 که انگار از دما م داره خون میاد .دیدم 
میتی اینا سووریع اومدن طرفم و روهامم سووریع خودو رو رسوووند باال سوورمو 
انگار تا دید دما م خونی شووده سووریع منو بلند کرد و می خواسووت بره طرف 

 ماشین .
 روهام کجا منو می ری ؟-
 باید بریم بیمارستان .-
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 ر زمین .چی ؟ بیمارستان الزم نیست روهام منو بذا-
 خیلی ام الزمه نمی ینی چه خونی از دما ت اومده .-
 روهام دارم جدی میگم یه لحظه وایسا ترو جون من .-

 وقتی اینو گفتم سرجاو وایساد .
یه سووریع خون میوفته - به دماغ من همینطور بذار زمین حالم خو روهام منو 

 چیزیم نیست فقط باید برم صورتم رو بشورم 
 کالفه گفت :  با قیافه نگران و

 همش تقهیر من شد مطم نی درد نداری رویا ؟-
 تقهیر تو ن ود اتفاقه میوفته. اره مطم نم .-
 

 وقتی دید انگار حالم خوبه و دارم راست میگم گذاشتم رو زمین .
صورتم  ستشویی و آب که زدم به  سمت د سرم گیج رفت ولی رفتم  اولش یکم 

ام چند بار ازم خواسووت که بریم دکتر  حالم جا اومد و وقتی رفتم بیرون مهدی
 اما گفتم خوبم و اونم دیگه اصراری نکرد .

سته بودیم و میترام برای همه چایی ریخت و آورد ،  ش همه تو پذیرایی رو م ال ن
 حالم منم بهتر شده بود .

یا یادی باشووه دیگه هیچوقت بازی  -مهتاب کال بازی والی ال به تو نیومده رو
 نکنی .

 یادم میمونه هیچوقت سمت والی ال نرم . آره دیگه-
 مگه دفعه های ق ل چیزی شده؟ -مهدی
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 مهتاب با خنده نگاهی به روهام انداخت و گفت :
 حاال بماند . -

 چه چایی خوبی بود خیلی چس ید االن، مرسی از میترا خانوم . -آرو
 میتی ام فقط با خجالت یه ل خندی زد و زیر لب گفت خواهش میکنم .

 این دوتا ام حسابی رو مخ من بودن و هنوزم نشده بود از میترا بپرسم .
 خب حاال بنظرتون چیکار کنیم ؟-آرو 

 یه بازیه دیگه کنیم که خطرم واسه کسی نداشته باشه . -شقایق
 آره حوصلمون سر رفت . -میترا

 اهان فهمیدم چیکار کنیم . -مهتاب
 خب بگو . -میترا 

 ده پایه هستین؟بطری بازی خیلی حال می-
 آره بازیه خوبیه معلومه همه پاین . -آرو 

آرو پا شوود رفت تو آشووپزخونه و با یه بطری آب کوچیک برگشووت و همه رو 
 زمین گرد نشستیم و آرشم بطری رو گذاشت وسط و چرخوندو .

 بطری بین شقایق و مهدی قرار گرفت 
 شجاعت یا حقیقت ؟ -شقایق 
 حوصله ندارم حقیقت . -مهدی

 آخرین درو ی که بهم گفتی چی بود ؟ -قایق ش
مهدی یکم مکث کرد و بعد از اینکه یه نگاه کوتاه به من انداخت ، با ل خند 

 تلخی گفت :
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شووقایق همون دختره بود که بهت گفتم نمی خوامش دروغ بود االن خیلی ام - 
 خاطرو رو میخوام .

 . وقتی به شقایق نگاه کردم اونم قیافش یه جوری شده بود
 آرو زد زیر خنده و گفت:

اخه اینم دروغ داشت داداو ایشالله بهش میرسی و دوباره بطری رو چرخوند -
 و ایندفه بطری بین خودو و مهتاب قرار گرفت . 

 حقیقت یا شجاعت؟-مهتاب
 شجاعت .-آرو

 خب باید یه قاشق فلفل سیاه بخوری . -مهتاب 
تاب چیزای ناجور میگه بدبخت آرو کوپ کرده بود من می دونسووتم این مه

آرو بدبختم آخرو پاشد نهف قاشق فلفل ریخت تو دهنش و بعدشم سریع 
 رفت یه پارچ آب خورد و بقیم به قیافش هی می خندیدن .

صورتش کامل قرمز شده بود و حالش که جا اومد دوباره نشست و به مهتابم با 
 . خنده گفت فقط دعا کن با من نیوفتی و مهتابم فقط می خندید

 بطری دوباره چرخید و ایندفه بین منو روهام وایساد .
 حقیقت یا شجاعت .-

 شجاعت . -روهام 
 خوب می دونستم چی میخوام . 

 داخل اتاقت یه گیتار هست باید برامون هم بزنی و هم بخونی . -
 روهام دیدی آخرو گیر افتادی، دیگه امشب باید بخونی برامون . -آرو 
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 بعد بازی . -روهام
 داداو بعد نخونی خودم میزنمت .- 

 روهامم فقط با خنده سرو رو تکون داد.
 

 بطری دوباره چرخیده شد .
 ایندفه بطری بین آرو و میترا افتاد.  

 شجاعت یا حقیقت؟  -میترا 
 با اینکه دفعه ق ل خوب ن ود ولی بازم شجاعت . -آرو 

 آخرین پیامی رو که تو گوشیت دادی بخون . -
 نه این یکی نه دیگه.  چی؟! وای -

خاک برسووری آرو مگه آخرین پیامت واسووه دوسووت دختری چی -روهام 
 بوده؟؟

 تا روهام این رو گفت قیافه میترا یکم رفت توهم.
 روهام چرا چری میگی؟ دوست دختر کجا بوده بابا. -آرو

 خب پس بخونش .-
نارو که ک آرو قیافش مظطرب میزد و انگار بین دو راهی گیر کرده بود مهتابم

 نشسته بود ،داشت نگاه می کرد تو صحفه ی گوشیش که یه وقت دروغ نگه .
 آخرو آرو گوشیش رو از تو جی ش در آورد و از روی گوشیش  خوند .

داداو تو که تو این چیزا متخهووهووی من از یه دختره که اینجاسووت خوشووم -
 اومده بنظری چطوری بهش بگم ؟
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شوده بودن و جوم حسوابی سونگین شوده بود وقتی این پیام رو خوند همه خفه 
 ،انگار همه فهمیده بودن این پیام آرو واسه میتراست .

به قیافه میترا که نگاه کردم حسوووابی قرمز شوووده بود و تعجب کرده بود ، می  
 دونستم که یه جوری باید از این وضع نجاتش بدم .

 انگار قسمت بوده اینطوری بگم میترا خانوم. -آرو 
شم میترا دی شد و رفت تو حیاط اومدم پا سریع  بلند  ست  دووم بیاره و  گه نتون

 دن الش برم که آرو بلند شد و گفت رویا خانوم اجازه بدید خودم برم .
 منم سرجام خشک شده بودم و آرشم دن ال میتی رفت تو حیاط .

 خداییش عجب بازی شد ها دو تا عاشق  بهم رسیدن . -مهتاب 
ل طنز بود و شووقایقم انگار چون می خواسووت بحث رو این مهتاب در همه حا

 عوض کنه گفت :
 خب امشب شام چی درست کنیم؟ -

 راستش من خیلی ه*و*س ماکارونی های رویا رو کردم شما موافقین؟ -روهام 
 او مای گاد رویایی تو کی بلد شدی ماکارونی درست کنی خخخ . -مهتاب

 چشم خیره ای به مهتاب رفتم که بدبخت نیشش پس رفت .
 خیلی هم خوب منم کمکت میکنم رویا جون .-شقایق 

با اینکه حوصلش رو نداشتم اما با شقا رفتیم تو آشپزخونه و ماکارونی رو سریع 
 درستش کردیم و مهتابم ساالد درست کرد. 

ساعت حرف زدن اومدن داخل ولی ان  شم بعد یه  شون میترا و آر گار لب جفت
 خندون بود .
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 بعله دیگه میترا توام از تو جمع سینگال اومدی بیرون . -مهتاب 
 میتی ام سرو رو انداخت پایین و فقط خندید.

شقایق فقط خودم و خودی موندیم  -مهتاب آره دیگه از این ل خندی معلومه، 
صه آقا آرو من که ن شقایقم فقط خندید و مهتاب ادامه داد خال میدونم دیگه، 

مخ دوسووت ما رو چطوری زدی ولی خب اذیتش نکنی که دوباره فلفل میریزم 
 دهنت .

 آرشم فقط خندید و با یه نگاه خا  چشم دوخت به میترا.
 مگه میشه اذیتش کنم. -

باورم نمی شوود این دو تا اینقدر سووریع ریختن روهم بله دیگه خنگول خانوم 
 روهام ... همه همینطورند باهم زود جور میشن فقط تو

شده بود  شمزه  شکر خو میز رو چیدیم و ماکارونی رو دور هم خوردیم خدارو 
 و به قول روهام انگار فقط این ماکارونی رو خوب بلدم درست کنم .

سرد  شب چون هوا یکم  ستیم و اون ش ساحل کنار دریا ن شام همه رفتیم تو  بعد 
ستیم و چایی ش شم درست کرد و دور آتیش ن شی ام ز شده بود آرو آتی دیم آتی

 تو رگ که خیلی چس ید.
سرجاو دقیقا   ست  ش شت و ن شد رفت داخل و با گیتارو برگ یه دفه روهام پا

 منو روهام روبه روی هم نشسته بودیم .
 

شمام خیره  شکیش تو چ شمای م شت رو پاهاو و با چ روهام گیتارو رو گذا
 شد، همه ساکت بودن و فقط صدای موجای دریا به گوو میرسید.

 روهام هنوز با نگاه خاصش بهم خیره شده بود . 
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صدام جمع میکنم و با تموم وجودم -روهام شقی که بهت دارم رو تو  همه ی ع
 این آهنگ رو برای میخونم رویای من .

نوع نگاه و کالمش جوری بود که هرچقدر به خودم می خواسووتم بفهمونم که 
ش شد و قل م تو گو م داد میزد که همه ی اینا بابا همش الکی و چاخانه بازم نمی

 واقعیته و هر چقدرم می خواستم کر بشم و نشنوم نمیتونستم .
 روهام شروع کرد به گیتار زدن و خوندن.

 من و تو تا اخر راه تا اخر قهه باهم می مونیم اگه از هم جداشیم می میرم 》
 عشق ما حرف قهه هاست رویایی زی است

 میرماینو می دونی اگه از هم جداشیم می 
 رویای من تویی معنای عشق همه دنیای من باتو شد بهشت

 توی اسمون با رنگین کمون نمیشه که از تو نوشت
 رویای من تویی معنای عشق همه دنیای من باتو شد بهشت

 توی اسمون با رنگین کمان نمیشه که از تو نوشت
 گوشه ی قل ت مال من همه ی حسی که دارم مال تو

 تو  همه دار و ندارم مال
 رویای من تویی معنای عشق همه دنیای من باتو شد بهشت

توووی اسوووومووون بووا رنووگوویوون کوومووون نووموویشووووه کووه از تووو نوووشووووت 
》__________________ 

سته بود  ش ست زدن و مهتابم که کنارم ن شد همه براو د وقتی خوندنش تموم 
 آروم زیر گوشم گفت :
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 خدا شانس بده ب ین چطوری عاشقت شده .-
 انگار عروسی بود. اون موقع تو دلم

یعنی واقعا منو گاومیش داریم عاشووق هم میشوویم ؟ با دیدن قیافه ی عهوو انیه  
مهدی ل خندی که رو صووورتم بود از بین رفت و یه دفعه مهدی از جاو بلند 

 شد و گفت که میخواد بره بیرون و سریع با ماشینش از ویال زد بیرون.
بهم  تا بخوابیم و وقتی رفتیم باال روهامدیگه دیر وقتم بود و همه رفتیم تو ویال  

هب  شب بخیر گفت و منم جوابش رو دادم و رفتم تو اتاقم تا بخوابم ولی الم
قای امروز همش مخم در گیر بود و جز فکر روهام  فا با ات مگه خوابم می برد 

 هیچی دیگه تو ذهنم ن ود.
بم اما که بخوا یه سووواعتی همینطور یا تو اتاق رژه میرفتم یا میپریدم رو تخت 

نمیشوود آخرو شووالم رو انداختم رو سوورم و مانتومم که هنوز در نیورده بودم و  
سمون ابری بود و انگار می  سمون اما آ شدم به آ ستم و خیره  ش رفتم تو حیاط ن

 خواست ب اره.
 خیلی دلم می خواست که بارون بیاد. 

م دم روهام باال سریه دفه از پشت سرم صدای پا اومد و تا سرم رو برگردوندم دی
 وایساده .

 توام دوباره خوابت ن رد ؟ -روهام 
 آره ، روهام ؟-
سم داری   ستم ازو بپر ست بهش هر چی تو دلم بود بگم میخوا دلم می خوا

 نقش بازی میکنی هنوز یا واقعیته اما نتونستم و یهو هول شدم و گفتم
 میای بریم بستنی بخوریم ؟! -
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 ؟چی؟  بستنی این موقع شب ؟-
 از روی خنگیم ل خندی زدمو گفتم 

 آره راست میگی اصال حواسم به ساعت ن ود -
 روهام یکم مکث کرد و گفت خب پاشو بریم 

 چی؟ نه بابا روهام یه چیزی گفتم من حاال -
 اتفاقا منم حوس کردم پاشو بریم باالخره یه جا بستنی گیر میاریم .-

 باشه پس بزن بریم .-م . خودم دیونه بودم این پسره رو هم دیونه کرد
سمت  ست بره  شلوارکش میخوا شده بود که با همون رکابی و  روهام انقد هول 

 ماشینش 
 خخخ روهام کجا میری تو ؟؟-

 با تعجب نگاهم کرد .
 خب میریم بستنی بخوریم دیگه .-
 خب باشه ولی به خودی یه نگاه بنداز اینطوری میخوای بری ؟!-

مدل گیجا یه نگاه به خودو انداخت و انگار تازه فهمید چی میگم، خندید و 
 زیر لب آروم گفت حواس نمیذاری تو واسه آدم که .

سریع رفت باال ل اسش رو پوشید و سوار ماشین شدیم و از ویال زدیم بیرون و  
ستنی قیفی ساحل یه جا رو پیدا کردیم که هنوز باز بود و روهام دو تا ب  نزدیک 

 گرفت .
سه همین   شب بود و وا هف  ساعت نزدیک دو ن ساحل و فکر کنم  رفتیم کنار 

 ساحل خلوی بود  .
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 میگم ما دوتا ام خولیما تو هوای سرد داریم بستنی می خوریم . -روهام
ستیا هنوز هوا خیلی - سرمایی ه شم خیلی  س ه بعد شه که می چ خب به همین

 سرد نشده .
 ممکنه بارون بیاد. آره ولی می ینی که هوا ابریه-
 آره کاو که بیاد .-
 اما انگار یه نمی داره میزنه ها .-
 اوهوم فکر کنم حاال هی کم کم تند بشه .-

همونطور که داشووتیم راه میرفتیم بارون یکم تند شووده بود و بسووتنیامونم دیگه 
ستم رو گرفت و باهم  شد و روهام د شدید  سابی بارون  خورده بودیم اما یهو ح

یدیم و منم نمیدونم چرا هر هر می خندیدم و روهامم خندو گرفته تند مید و
 بود.

تو راه هی نزدیک بود بخورم زمین اما روهام هی منو میگرفت و باالخره دوان  
 دوان به ماشین روهام رسیدیم و سوار شدیم .

 جفتمون حسابی خیس شده بودیم یا دیگه همون موو آب کشیده  .
روهامم داشووت می خندید، جال ش این بود که  هنوزم داشووتم می خندیدم و

 خودمونم دلیلش رو نمیدونستیم .
ماشینش رو روشن کرد و راه افتاد ، تو راه حرفی نزدیم تا اینکه باالخره رسیدیم 

 تو ویال و هنوزم داشت بارون میومد .
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حسابی سردم شده بود و داشتم می لرزیدم ، ایندفه من دست روهام رو گرفتم 
سمت  و دویدم شید  ساد و منو ک سط حیاط وای سمت ویال اما روهام یه دفه و

 خودو و پری شدم تو ب لش.
با تعجب داشووتم تو چشووماو نگاه می کردم که ل او رو سووریع آورد نزدیک  

 ل ام و آروم ب*و*سیدم .
سینم می کوبید، انگار تو وجودم آتیش  شت و دیوانه وار به  قل م آروم و قرار ندا

 ن ، دیگه اثری از سرما حس نمی کردم .روشن کرده بود
 ل او یه جاذبه ای داشت که منم می خواستم همراهیش کنم .

شقانم تو   سه ی عا سه ی زندگیم بود، اولین ب*و* سه اولین ب*و* این ب*و*
 فهلی که به عاشق بودن معروف بود اونم زیر بارون. 

 روهام ل او رو از ل ام جدا کرد و خیره شد تو چشمام.
ز تو آ وشش بودم و آروم زیر گوشم گفت : دوست دارم رویای من رویای هنو 

 گاومیش .
شقانه تموم وجودم رو  شادی توام با یه حس عا وقتی این حرف رو زد یه عالمه 

 پر کرده بود .
 اما یه دفه روهام عقب کشیده شده و مهدی یه مشت محکم زد تو صورتش.

تو این اوضوواع از کجا پیداو حسووابی تعجب کرده بودم و نمیدونسووتم مهدی 
شود. بهم دیگه گالویز شوده بودن و بازم معلوم بود یه دعوای حسوابی میخوان 

 بکنند و هنوز بارون می ارید . 
 بسه مهدی ولش کن مهدی ول کنید همو .-
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 گوششون کر شده بود و به حرفم گوو نمی دادن .
 دارم بس کن .به زور خودم رو بینشون جا کردم و داد زدم مهدی من دوسش 

وقتی مهدی این حرف رو شوونید سوورجاو خشووکش زد و چند ثانیه مای و 
سریع رفت تو ویال و دیدم  شت نگاهم می کرد و نفس نفس میزد اما  م هوی دا
سون اومد تو حیاط و همش  شقایقم هرا شینش و  شت تو ما چمدوناو رو گذا
سرو داد زد و گفت که باید  ه ی  شده اما مهدی فقط ع از مهدی میپرسید چی

 ر بریم شقایق بیچاره ام دیگه حرفی نزد و سریع رفت تو ماشین نشست .زودت
ما مطم ن بودم مهدی  که تو این هوا نرن ا می خواسووتم برم جلوو رو بگیرم 

 ق ول نمیکنه و واسه همین جلو نرفتم .
مهدی سریع با ماشینش از ویال زد بیرون و آرشم که انگار سرو صدا رو شنیده 

س ستم حاال باید چه درو ی بود اومد بیرون و پر شیده و منم نمی دون ید که چی
 به این بگم .

 هیچی برو تو اتاقت . -روهام
 دست من رو گرفت و با خودو برد داخل ویال . 

آرو هنوز نگران بود و جلوی پله ها دیگه از پرسوویدن منهوورف شوود و مج ور 
اق فتم تو اتشوودم که برم تو اتاق روهام اما ل اسووام خیس بود و باید زودتر میر

 خودم .
 روهام ل اس تنش رو در آورد و یه ل اس دیگه پوشید .

بدوشووام بلند هم از تو کمدو در آورد و گفت که اینو بپوو مونده بودم  یه رو
 چیکار کنم.

 اما روهام آرو االن حتما خوابیده بذار برم تو اتاق خودم .-
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سش به اینجا ه- شک کرده یه وقت حوا شم که رویا آرو االن حتما  ست اتاق
 دقیقا روبه روی راه پله هاست .

 یه نگاه به روبدوشامه انداختم بلند بود اما به یه بند وصل بود .
 پس یه ل اساتم بهم بده . -
 ل اس دیگه واسه چی؟-

فقط نگاهش کردم و اونم یکی از ل اسوواو رو در آورد و  داد بهم رفتم پشووت 
 ایسه .کمد اما بازم بهش گفتم که رو به دیوار و

روهامم یه شوولوار برداشوووت و روو رو کرد اونطرف و انگار می خواسوووت  
شوولوارو رو عوض کنه واسووه همین منم سووریع ل اسووام رو عوض کردم و اول 
ل اسه رو پوشیدم که خیلی برام گشاد بود و ردبدوشامم پوشیدم روو چون می 

 ترسیدم یهو بندو باز بشه و اونوقت خیلی ضایع میشد.
 مد اومدم بیرون و روهام هنوز پشت به من وایساده بود.از پشت ک 
 تموم شد پوشیدم .- 
 روهام برگشت و وقتی دیدم خندو گرفته بود . 

 چیه چرا میخندی ؟ بخاطر تو اینارو پوشیدما تازه مسخرمم میکنه .-
بهم نزدیک شد و منو کشید تو ب لش یکم تعجب کردم انتظار نداشتم ب لم کنه 

 د که امشب هر دو به عشقمون اعتراف کردیم و ل خند اومد رو ل ام.اما یادم افتا
 می خندم چون خیلی تو این ل اسا با نمک شدی مسخری نمیکنم که .- 

 من برم بیرون یه سرو گوشی آب بدم ب ینم آرو خوابه یا نه .
 اونوقت اگه بیدار بود و گفت واسه چی اومدی پایین چی میگی ؟-
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 ه میگم اومدم آب بخورم .اونش دیگه کاری ندار-
 از ب لش اومدم بیرون و روهامم از اتاق بیرون رفت .

نمیدونم چرا پاهام انقدر درد می کرد و خوابیدم رو تخت و می خواسووتم وقتی 
 روهام اومد برم اما انقدر خسته بودم که پلکام رو هم بسته شد و خوابم برد.

 
رمی گشووتیم تهران و قضوویه ی روز چهارمی بود که شوومال بودیم و دیگه باید ب

 دیشب روهم  کامل برای میتی اینا توضیح دادم .
جفتشون واسه منو روهام حسابی ذوق کرده بودند و در مورد مهدی ام مهتاب  

می گفت که حتما یکی دیگه از مجنوناته وگرنه چرا باید انقدر حساسیت نشون 
 بده .

خودمم فکر می کردم مهتاب درسووت میگه اما برام مهم ن ود چون فقط به فکر 
 روهام بودم .

به میترا و مهتاب گفتم که بیان دو روزم تهران پیشم بمونند اما گفتن که دانشگاه 
کار دارن و باید برگردند، واسووه همین از همون شوومال به سوومت اصووفهان راه 

سمت تهران ا شمال موند. افتادند و منو روهام به  ستاو  صرار دو ما  آرو به ا
انگار جدایی واسوووه آرو و میتی سووخت بود اما آرو بهش گفته بود که زود 

 واسه ی کار میره اصفهان و میتی ام می ینه.
چمدونا رو روهام گذاشووت توی ماشووین و برای آخرین بار میتی و مهتاب رو 

 فتادیم.دوباره ب ل کردم و بعد از اینکه خداحافظی کردیم راه ا
 می دونستم مهتاب راننده ماهریه اما بازم نگرانشون بودم .
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یه جورایی گرفته بود؛ هم بخاطر اینکه  یه سووواعتی بود که تو راه بودیم و دلم 
داشووتیم از شوومال می رفتیم هم واسووه اینکه میتی اینا دوباره پیشووم ن ودند. 

م تا یه روز دل نمیدونم چرا هر دفعه می بینمشون بعدو جدایی ازشون سخته و
 می گیره .

 روهامم همش شوخی می کرد و منم
سخت   شت ، هنوز برام یه جورایی  می خندیدم اما بازم اون حس بدم برمی گ

 بود که بهش بگم عشقم نمیدونم چرا و فقط عزیزم صداو می کردم .
آخرو دلم تاب نیورد و تهوومیم گرفتم که یه زنگ به میتی بزنم، گوشوویم رو از 

ما هر چی بوق خورد میترا تو کیفم  ماره ی میتی رو گرفتم ، ا در آوردم و شوو
 گوشی رو برنداشت .

دلم حسابی شور افتاده بود   دوباره زنگ زدم اما هر چقدر بوق خورد برنداشت 
. 

 چیزی شده رویا؟  -روهام
 دو سه بار زنگ زدم به میتی برنداشت خیلی نگرانشونم .-
 نگرانی نداره عزیزم خب زنگ بزن به مهتاب .-
 آخه اون پشت فرمونه میترسم حواسش پری بشه .-
 فوقش میترا جواب میده دیگه، حتما گوشی خودو رو سایلنته که نفهمیده. -

 با نگرانی شماره مهتاب رو گرفتم 
یه بوق ... دوتا بوق... سوووه تا بوق ، چندتا بوق دیگه ام خورد، دیگه در حال 

 کته بودم که دیدم انگار تماس وصل شده .س
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 چند باری الو گفتم که صدای یه مرد اومد و نگرانیم یه دفه دو برابر شد
 الو شما کی هستین ؟؟مهتاب کجاست؟؟!-
 سالم خانوم شما با صاحب این خط نس تی دارید ؟-
 بله دوستشم چیشده مگه؟-
خانوم دیگه ام  راسووتش باید بگم دوسووتتون با ماشووین تهووادف کرده و یه-

 همراهشون بوده و به خانوادشونم خ ر دادیم .
شتم  شد و بدنم به لرزه افتاده بود ، انگار دا شنیدم باورم نمی وقتی این حرفا رو 
خفه میشدم و نفسم باال نمیومد ،گوشی از دستم افتاد و روهامم انگار با دیدن 

شده سید چی شت و با نگرانی پر سریع کنار جاده نگه دا ست حالم  م اما نمیتون
 حرف بزنم و فقط اشکام صورتم رو خیس کرده بود .

شت   سریع برگ شت و بعد از اینکه با اون مرد حرف زد  شی رو بردا روهام گو
 سمت شمال .

شکام تند  ست خودم ن ود و ا شت آرومم کنه اما د سعی دا روهام همش تو راه 
 تند از چشمام میومد پایین و صدامم در نمیومد .

سریع با روهام رفتم داخل . نفهمیدم  چطوری اما باالخره رسیدیم بیمارستان و
وقتی روهام درموردشون پرسید پرستاره  گفت که یکیشون تو بخشه اما بخاطر 
آرام بخش هنوز بیهوشه و زیاد مشکلی نداره به جز شکستگی اما یکی دیگشون 

 شته باشه وتو ای سی یوگ و م زو آسیب دیده و ممکنه به عمل جراحی نیاز دا
 برای همین زودتر خانوادو باید برسند تا رضایت بدند .

 وقتی این حرفا رو زد جرای نداشتم
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برم ب ینم کدومشووونه که توی ای سووی یوگ حالم اصووال خوب ن ود و دلم می 
 خواست یکی بهم بگه همه ی این اتفاقا خوابه .

 
 باالخره رفتم تو بخش سمت اتاقی که پرستاره گفته بود.

وارد اتاق شدم و روی اولین تخت دیدم مهتابه که خوابیده و یه سرم بهش وصله 
 و پاشم شکسته و صورتشم زخمی شده بود .

برام سخت بود که مهتاب رو تو اون حال ب ینم، اشکام صورتم رو خیس خیس 
 کرده بود.

سیدم   ستش رو ب*و* سرم رو خم کردم و د ستم گرفتم ، ست مهتاب رو تو د د
 که خوب میشه اما نتونستم تحمل کنم و از اتاق رفتم بیرون . می دونستم

بدجوری نگران میترا بودم بهترین دوسووتم و حتی خواهرم  االن رو تخت ای 
 سی یو بود و من نمیتونستم هیچ کاری براو بکنم جز دعا.

یا عزیزم انقدر ناراحت ن او من بهت قول میدم جفتشووون خوب  -روهام  رو
 میترا رو از پشت شیشه ب ینی ؟  میشند میخوای بریم

دیدن میترا تو اون حال برام سووخت بود اما بازم می خواسووتم ب ینمش، روهام 
دسووتم رو گرفت و یکم بعد جلوی شوویشووه ی اتاقی بودم که میترا روی تختش 

 خوابیده بود و چند تا دستگاه بهش وصل بودن.
 دادنش .وقتی دیدمش یه ترس وحشتناک افتاد به جونم ترس از دست 

سریع  ستم اما روهام  شتم و تعادلم رو از د ستادن رو پاهام رو ندا دیگه توان ای
بازوم رو گرفت و منو تو آ وشش کشید همین باعث شد تا باالخره راحت بتونم 
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صدای هق هق امم در اومده بود و هنوز دلم  شکام امون نمیدادن و  گریه بکنم ا
 . می خواست همه اینا فقط یه خواب بد باشه

حلقه ی دستام دور کمر روهام رو محکم تر کردم و و سرم رو بیشتر تو سینش 
فرو بردم عطر تلخ و صوودای تپش قل ش بهم آرامش میداد اما بازم نمیتونسووتم 

 جلوی اشکام رو بگیرم و روهامم سعی داشت آرومم کنه .
  . از بیمارستان رفتیم بیرون و رو یکی از صندلیای محوطه بیمارستان نشستم 

شتر  صرارو یکم آبمیوه بی روهامم رفت برام یه چیزایی خرید که بخورم اما به ا
 نتونستم بخورم و منتظر بودم که مامان بابای میتی و مهتاب برسند .

 روهام ...-
 جانم -
 تو باید االن بری .-
 برای چی ؟!-
 خانواده هاشون به زودی میرسند اونوقت بگم تو کی هستی ؟-
 دی ام اونا که مهدی رو نمیشناسند .خب میگی من مه-
 اما بازم ...-
 رویا اما و اگر نداریم من عمرا اینجا تنهای بذارم پس دیگه حرفشم نزن . -

وقتی گفت نمیرم می دونسووتم که دیگه حتما نمیره واسووه همین چیزی نگفتم 
 چون بودنش به خودمم آرامش میداد .

میترا و مهتاب هراسووون اومدن و بعد از یک سوواعت و نیم باالخره پدر و مادر 
 روهامم به عنوان مهدی پسر عمه ی بابام معرفی کردم .
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بابای میترا رضووایت داد که میترا عمل بشووه و منو خاله آتنا بمادر میتراو تو ب ل 
هم اشووک میریختیم، دلم می خواسووت آرومش کنم اما خودمم حال خوشووی 

 وضعیت میترا چیزی نگفتم .نداشتم ،مهتابم به هوو اومده بود اما بهش از 
سادیم ،  شت در منتظر وای باالخره میترا رو آماده کردند و بردن اتاق عمل و ما پ
بدترین انتظاری بود که تو عمرم داشووتم تجربش می کردم و هر یه دقیقه انگار 

 به زور می گذشت .
عه ی و پر از استرس پشت در اتاق عمل تو راه رو رژه میرفتم و روهامم همش 

 واسش بهم بود .ح
باالخره دکتر از اتاق اومد بیرون و گفتش که عمل با موفقیت پیش رفته اما بازم 
فعال باید تو مراق ت های ویژه بمونه و تا بیست و چهار ساعت آینده بهوو بیاد 

. 
شده بود و دلم بهم می گفت که حتما دوباره  شنیدم خیالم راحت  وقتی این رو 

 ه و بر می گرده پیشم.میترا چشماو رو باز میکن
میتی رو از تو اتاق عمل دوباره وارد بخش مراق ت های ویژه کردن و ما فقط از 

 پشت شیشه می تونستیم ب ینیمش . 
یه سوواعتی از عمل گذشووته بود و دیگه آخرای شووب شووده بود ، روهام اصوورار 
داشووت که بریم یه هتل نزدیک بیمارسووتان اما دلم می خواسووت وقتی میتی 

 رو باز میکنه اینجا باشم. چشماو
 روی صندلیای راه رو نشسته بودم و تو دلم فقط برای میترا دعا می کردم . 
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سریع   ستار  شد و دوتا پر ستگاه از تو اتاق میتی بلند  صدای بوق یه د یه دفعه 
 رفتن داخل .

 منم مدل برق از جام بلند شدم و پام رسید به اتاق میترا .
پرستارا مانع شدن اما می خواستم برم پیش میترا واسه کارام دست خودم ن ود و 

 همین روهام اومد گرفتم و منو از اتاق دور کرد.
بذاره برم پیش میترا ، دکترم   که  ماس می کردم  مده بود و الت هق هق ام در او

سووریع رفت تو اتاق و دسووتگاه شوووک رو آماده کردن و به میترا شوووک می دادن 
این صحنه ها رو می دیدم اونم برای بهترین دوستم میترا ،برای اولین بار بود که 

، هنوزم می خواسووتم که برم پیشووش اما دسووتای پر قدری روهام این اجازه رو 
بهم نمیدادن و فقط  داد میزدم و از میترا می خواسووتم که تنهام نذاره و به خدا 

 التماس می کردم که اون رو بهم برگردونه.
 

ه خودم توی آینه ی آریشووگاه نگاه می کردم از نشووسووته بودم روی صووندلی وب
 آرایشم راضی بودم همونطور شده بود که می خواستم .

سووایه ی مشووکی کامل دور چشوومم کشوویده شووده بود که بنظرم باعث میشوود 
چشامم قشنگ تر بنظر برسه و رژ لب مای ، موهامم کج ریخته بود تو صورتم 

پایینش رو فر کرده بود و چون ل اسووم بنفش ن و  پاپیون بنفش هم ک یه  ار بود 
 موهام زده بود.

همونطور که در حال دید زدن خودم بودم دیدم گوشوویم زنگ می خوره از تو  
 کیفم برو داشتم و تماس رو وصل کردم .

 سالم خوشگل خانوم کارتون تموم شده یا نه ؟-روهام
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 آره آقای خوشتیپ کی میاید دن المون؟-
گل بزنیم ، دیگه داره تموم میشه و با فیلم بردار  االن با آرو اومدیم ماشین رو-

 زود می رسیم . 
 باشه عزیزم منتظرتم .-
 پس کاری نداری دیگه ؟ -
 نه عشقم فعال . -

ص ر کن ل خندی زدمو  شنیدم روهام گفت: رویا  اومدم تماس رو قطع کنم که 
 گفتم جانمم

 میخواستم بگم که ... خیلی دوست دارم...-
 ووست دارم .منم همینطور دو-

 تماس رو قطع کردم و آرایشگر منم دوباره اومد یه نگاهی بهم انداخت .
 هزار ماشالله خیلی خوشگل شدی آقا داماد کی میاد دن التون ؟-
 االن میادو دیگه ، دوستم آمادس دل تو دلم نیست زودتر ب ینمش .-
 آره عزیزم تو اون اتاقه آماده شده میتونی ب ینیش .-

تاق و در رو باز کرد میترا پشتش بهم بود و داشت تو آینه به خودو رفتم سمت ا
 نگاه می کرد و با دیدن من تو آینه به سمتم اومد .

 چطور شدم رویا خوبه ؟-
خوبه ؟! وای میتراااا عالییییی شدی عشقم، آرو چشماو در میاد تو رو ب ینه -

 . امشب دو تا ماه داریم یکی توی آسمون یکی ام تو روی زمین
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شت می خندید خوشحال بودم  شم دا شمای میترا پر از خوشحالی بود و ل ا چ
یه خواهر  دل  ید عروس می ینم و م که بهترین دوسووتم رو دارم تو ل اس سووف

 کنارشم.
 اشک شوق تو چشمام جمع شده بود و نمیدونستم کی انقدر بزرگ شدیم . 

 پریدم تو ب لش و محکم گرفتمش .
 خوش خت بشی میتی جونم خیلی دوست دارم .-
ست - سید ،منم خیلی دو شالله تو و روهامم به این روز میر سی رویایی ای مر

 دارم.
 از ب لش اومدم بیرون و همون موقع ام صفورا خانوم بآریشگرو اومد داخل .

 زود باشید اومدن دن ال شما . -
 و خودمم مانتو و شالمسریع شنل میتی رو برداشتم و آروم گذاشتم روی سرو 

 رو پوشیدم و از آرایشگاه رفتیم بیرون .
شده بود اما با  سرجاو میخ  شده بود و با دیدن میترا  شتیپ  سابی خو آرو ح
هشدار فیلم بردار سریع اومد و دست میترا رو گرفت و در ماشین رو باز کرد و 

سمت آتیلیه تا عکس بگیرند و ب ست و رفتن  ش شین ن دو عمیترا هم داخل ما
 برند تاالر .

تازه متوجه شدم که روهامم اونور خیابون تکیه داده به ماشینش و داره با ل خند  
نگاهم میکنه منم نیشووم باز شووده بود و سووریع رفتم پیشووش و داخل ماشووین 

 نشستیم .
 منتظر بودم که ماشین رو روشن کنه اما دیدم انگار هنوز زل زده بهم . 
 را اینطوری نگاهم میکنی ؟خنده ای کردم و گفتم چیه چ 
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 چون از نگاه کردن بهت سیر نمیشم رویای زی ای من .-
ستاو و بعد از اینکه  ستم رو گرفت تو د شد ، روهام د شتر  شدتش بی ل خندم 

 ب*و*سیدشون زل زد تو چشمام .
ست و تا آخر  - شه باهام ه شدی، رویایی که دیگه همی سی که رویای من  مر

 عمرم خیلی دوستش دارم .
قتی اینطوری بهم نگاه می کرد و اینطوری ام حرف میزد تو دلم خالی میشد و و

 قل م تاپ تاپ میزد.
با خودم میگفتم که چقدر دوسووش دارم،  نزدیک   وقتی بهش نگاه می کردم 

 شدم و سریع لپش رو یه ب*و*س کوچولو کردم .
 خب حاال تا میتی اینا برند تاالر کجا بریم؟-
 میفهمی ص ر داشته باو حاال -

 ماشین رو روشن کرد و راه افتاد و منم به بیرون خیره شدم .
 

شتیم بعد از  شکلی ندا شب به خاطر درو ای ق لمون م شکر بابت ام خدارو 
اینکه میترا بخاطر تهادف خوب شد رابطش با آرو هر روز بهتر و بهتر میشدو 

 فهمیدم که انگار این دوتا واقعا عاشق هم دیگه شدن .
ه داشت که زودتر بهم برسند و انقدر اومد و رفت تا باالخره خانواده آرشم عجل 

 میتی رو راضی کرد.
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خانواده میترا میگفتن هنوز واسوووه ی میتی زوده اما خود میتی بدو نمیومد و  
باالخره جفتشون خانواده هاشون رو راضی کردن و قرار شد که اصفهان زندگی 

 نشون مش ول شد . کنند و آرشم توی نمایشگاه ماشین اصفها
منو روهامم مج ور شوودیم همه چیز رو برای پدر و مادر میترا توضوویح بدیم و 
راسووتش رو بگیم چون روهام باالخره پسوور عموی آرو بود و میفهمیدن که 

 مهدی نیستش و واسه همین ترجیح دادیم خودمون زودتر بگیم .
شون باال بود و گفتن که   شکر پدر مادر میتی ام درک دم به خانوادم تا خوخدارو

 نخوام  چیزی نمیگند .
ما نمیدونسووتم آخر این ترمم   بامم دیگه گفته بود که پس فردا برمی گرده ا با

چطوری باید همه چیز رو براشون تعریف کنم چون می ترسیدم که مهدی همه 
 چیز رو بگه.

از اون شب به بعدم حتی وقتی خونشون میرفتم مهدی ن ودو و شقایقم چیزی 
 درموردو بهم نمیگفت .

عروسووی توی اصووفهان بود و مامانم چون باید  پیش بی بی میموند نتونسووت 
 بیادو .

ند دلم می   حت ن ود، هرچ با پری ام را یاد عروسووی و  بی بی نمیتونسوووت ب
 خواست که مامانمم باشه اما با این وضعیت اینطوری بهتر بود.

 خیله خب رسیدیم دیگه پیاده شو خانومی -
اطرافم رو نگاه کردم و از ماشین پیاده شدم روهام دستم رو گرفت و دیدم داریم 

سمت یه آتلیه میریم از  ست به  شم اومد و خودمم دلم می خوا این فکرو خو
 که عکس بگیریم .



wWw.Roman4u.iR  256 

 

ستق ال کرد و داخل یه اتاق دیگه  شدیم و یه خانوم خوو رو ازمون ا وارد آتلیه 
 راهنماییمون کرد .

شووال و مانتوم رو در آوردم و یکم موهام رو جلوی آینه مرتب کردم و خانومه ام 
 ده مشکی بود .اومد و اول یه جا وایسادیم که پشتمون پر

ژست اول رو گفت که روهام پشت من وایسه و دستاو رو دور کمرم حلقه کنه 
 و منم دست راستم رو بذارم رو صورتش .

یه دسووتش رو  پاو حلقه میکردم و روهامم  پام رو دور  ید  با ژسوووت بعدی 
گذاست روی ساق همون پام و یه دست دیگش روی شونم ، یاد ر*ق*صمون 

تادم ام ا موندن توی این ژسوووت برام خیلی راحت ن ود و یکم توی شوومال اف
خجالت کشوویدم و با صووحنه های دیگه ام عکس گرفتیم و باالخره کارمون که 

 تموم شد از آتلیه زدیم بیرون .
وقتی روهام که به آرو زنگ زد گفت که کار اونا هم تموم شووده و دارند میرن  

 تاالر .
رسوویدیم تاالر، چون تاالر هم  روهام ماشووین رو روشوون کرد و بعد یه سوواعت

 بیرون قرار داشت ،هم خیلی ترافیک بود. 
روهام یکم دور تر از تاالر وایسوواد و یکم بعد ماشووین میترا ام رسووید و رفتن تو 

 کوچه ای که تاالر بود .
منم پیاده شوودم و رفتم سوومت تاالر تا روهام یکم بعد من بیادو چون پدرو 

 هنوز ن اید چیزی می فهمید .
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ارد تاالر شدم، باغ خیلی قشنگی بود و توو مشعل چیده شده بود و حسابی و
 چرا ونی ام بود.

 یه فرو قرمزم وسطش بود که آخرو به داخل تاالر منتهی میشد . 
ستورای فیلم بردار بودن و دیدم که روهامم  شم در حال انجام دادن د میتی و آر

 میزا نشسته بود . اومد داخل و رفت سمت یه مرد مسن که  پشت یکی از
موهای جو گندمی و صوری خندون و مهربونی داشت و خیلی ام شیک بود ،  

سریع فهمیدم که حتما باید پدر روهام باشه و بنظرم که حتما خیلی مرد خوبیه 
 ولی خب هنوز ن اید چیزی میفهمید  .

ک یپشت یه میز نزدیک میترا پیش خاله آتنا نشسته بودم و یه آهنگ آرومه رمانت
 بی کالم گذاشته شد .

 
آرو و میترا اومدن وسط و شروع کردن به دونفره ر*ق*صیدن و با لذی داشتم 
سرم رو  شون بود رو نگاه می کردم و متوجه نگاه خیره یه پ شما شقی که تو چ ع

 خودم شده بودم . 
 روهامم کنار پدرو نشسته بود و می فهمیدم که زیر چشمی نگاهم میکنه. 
صن و نور تاالر کم یهو آهنگ عوض   ستن برند که بر*ق* شد و بقیه ام می تون

سالم خانوم افتخار میدین بر*ق*صیم -شد و دیدم که همون پسره اومد طرفم. 
 ؟
 دخترم ایشون امیر علی برادرزادم هستن .-آتنا  

ل خند منهونی زدم و گفتم از آشناییتون خوش ختم ولی ب خشید که پیشنهادتون 
 رو رد می کنم .
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س شکالی نداره و رفت به یه دختر دیگه پ شش وا رفت و گفت ا ره همون موقع نی
پیشوونهاد داد و اونم سووریع بلند شوود و رفتن بر*ق*صووند و خاله آتنا ام با عمو 
شون می کردم که  شتم نگاه صند و منم دا شیر بپدر میتراو رفتن که بر*ق* ارد

 دیدم یهو روهام جلوم ظاهر شد .
 افتخار میدین خانوم ؟ -

 ل خندی زدمو دستش رو گرفتم .
 اما روهام پدری چی ؟ -
 اشکالی نداره واسه یه ر*ق*  به چیزی شک نمیکنه .-

با خیال آسوده رفتیم وسط و کنار بقیه شروع به ر*ق*صیدن کردیم و در همون 
حال یه دفه نور تاالر خیلی کم شوود و دیگه نمیتونسووتم حتی قیافه روهام رو به 

 خواننده ای که آورده بودن تو میکروفون گفت : خوبی ب ینم که همون
 زمانی برای عشاق .-
تو همون نور خیلی کم دیدم انگار همه دارند لب میگیرن و حسوووابی تعجب  

کرده بودم ،دسووت روهام آروم روی صووورتم قرار گرفت و نوازشووم کرد و لب 
سه ای بود که  شون این دومین ب*و* سید شت و ب*و* هاو رو روی ل ام گذا

 بعد شمال داشتیم .
نگ شوووده بود و همی  قدر دلم برای طعم ل او ت که چ حال آخ  که در  نطور 

سریع از تو ب ل روهام اومدم بیرون و  شد،  سیدن بودیم یهو آهنگ قطع  ب*و*
 چرا ا هم روشن شد و همه دست زدن .
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آهنگای شوواد شووروع شوود و همه ریختن وسووط و قر میدادن ،منم یکم با میترا  
 ر*ق*صیدم و روهامم با آرو .

زود تر رفتش و باعث باالخره عروسی ام تموم شد و پدر روهامم وسط عروسی 
 شد منو روهام راحت تر باشیم .

واسه ی عروس کشونی ام سوار ماشین روهام شدم و روهام صدای آهنگ رو  
زیاد کرده بود و افتاده بودیم آخر همه ی ماشووینا اما دلم می خواسوووت کنار 
ماشووین میتی اینا باشووم و واسووه همین روهام سووریع بین ماشووینا ویراژ میداد و 

 زیاد بود .سرعتشم 
باالخره رسیدیم نزدیک ماشین میتی و سرم رو از پنجره بردم بیرون و چند ثانیه  

 دست میترا رو گرفتم که دیگه فیلم برداره اشاره کرد که کافیه . 
تا خونشووون همراهیشووون کردیم ولی دیگه داخل خونه نرفتم و دلم یه جورایی  

ترا رو ب ل کردم و در گوشووش گرفته بود و همونجا جلوی در خونه وایسووادم می
 گفتم امشب خوو بگذره خانوم

 خنده ای کرد و گفت امشب تا ص ح فقط خواب .
 عجب ولی آرو بهش نمیاد خوابش بیادا .-

 میتی فقط خندید و چیزی نگفت آرشم داشت با روهام حرف می زد .
خب آقا آرو بهترین دوستم رو دارم بهت میدم هوا شو خوب داشته باشی ها -
. 

 شما نگران ن او خوب هوای رفیقت رو دارم .-
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به گونش زدم و چون نمی  باره میتی رو محکم ب ل کردم و ب*و*سوووه ای  دو
شدیم و  شینش  سوار ما سریع خدافظی کردم و با روهام  ستم گریم بیوفته  خوا

 من رو رسوند خونمون .
 

صفهان و با اینکه فقط دو روز میت شت ا سی میتی بابام برگ ستم وروز بعد عرو ن
اصفهان بمونم حسابی تالفی این همه وقت که ن ودو رو در آوردم و از کنارو 

 تکون نخوردم .
ستم   شده، اما من بازم نتون شکالتش حل  شکر بابام گفت که همه ی م خدارو

 در مورد روهام و اتفاقی که افتاده چیزی بگم، یعنی بنظرم وقتشم ن ود که بگم .
شتم چزای داخل چمدونم رو مر تب می کردم که گوشیم زنگ خورد و کنارم دا

 از روی میز برو داشتم .
 سالااام رویایی چطوری ؟ -
وای النار معلومه تو کجایی ؟ از روز عروسی هر چقدر زنگت زدم خاموشی.  -
 وای رویا حالم اصال خوب نیست ب ینم میترا خیلی عه انیه از دستم ؟ -
یاد تو دیگه چرا نیومدی آخه دختر حاال مهتاب تب کرده بود و نتو- نسوووت ب

 ؟بندر و فامیالی مهم تر از میتی بودن ؟
 آخه رویا بذار منم بگم چیشده شما که خ ر ندارید .-
خب بگو ب ینم چیشووده میتی هی منتظر بود روز عروسووی تشووریف بیاری از -

بندر  ولی هر چی زنگت زدم خاموو بودی و مج ور شوودم واسووه اینکه میتی 
 نگران نشه دروغ سر هم کنم .
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با پرواز برگردم اما کال - من اتفاقا روز ق لش وسوووایلم رو جمع کرده بودم که 
 پشت سر هم بد شانسی آوردم .

که رفتم فرودگاه گفتن پروازا کال کنسووله چون هوا خراب بود بعدو با  اولش
 قطارم که اصال روز بعدو میرسیدم اصفهان .

 خب تو نمیتونستی زودتر تشریف بیاری که اینطوری نشه؟ -
شانس گند من اینطوری - صاف  ستم حاال  خب رویا چیکار کنم من چمیدون

 مم زدم دا ون کردم . می شه انقدر اعهابم خورد شده بود که گوشی
خیله خب باشوووه دیگه قسوومت ن وده حاال خودی زنگ بزن به میتی براو -

 توضیح بده .
 باشه پس ازم عه انی ن ود که ؟ -
 نه تازه نگرانتم بود ،میتی که مدل من نیست ولی من بودم سری رو میزدم.-
 خخخ حاال تا عروسی شما کاری نداری ؟-
 نه فعال .-
 خدافظ رویایی .-

تماس رو قطع کردم و زیپ چمدونم رو بسووتم و رفتم پایین تا بابام برسووونتم 
 فرودگاه و قرار بود با روهام باهم برگردیم تهران .

توی ماشین نشسته بودم و دیگه نزدیکای فرودگاه بودیم که بابام  دهن باز کرد و 
 گفت :

 رویا جان .-
 جانم بابا؟-



wWw.Roman4u.iR  262 

 

ه زهرام زنگ زدم و اتفاقا با مهدی ام راسووتش وقتی ترکیه بودم یه بار به عم-
 حرف زدم .

 خب ؟ -
راستش احساس کردم مهدی یه جوری شده بود ،حتی بهم گفت شاید بخوام -

 درمورد یه چیزی باهاتون حرف بزنم.
وقتی بابام اینو گفت قل م افتاد تو پاچم یعنی مهدی میخواسوووت حرفی بزنه؟ 

 سعی کردم خودم رو عادی جلوه بدم .
 مورد چی یعنی می خواد حرف بزنه؟ خب در-
 واال منم نمیدونم . ب ینم همه چیز اونجا مرت ه که ؟ مشکلی نیست دخترم؟-
 نه بابا جون چه مشکلی مدال؟ همه چیز مرت ه .-
 خیله خب باالخره بعدا معلوم میشه مهدی چی میخواد بگه .-

 نزدم . اه حرفیشونه هامو بی تفاوی انداختم باال و تا وقتی که رسیدیم فرودگ
با روهام سوار هواپیما شدیم و روی صندلیامون نشستیم ، با اینکه فقط دو روز 

 بود که ندیده بودمش اما دلم براو تنگ شده بود .
 خب خانومی چه خ را ؟ منو دو روز ندیدی خوو گذشت؟-
 اگه بگم خوو نگذشت و خیلی دلم برای تنگ شده بود پررو نمیشی که ؟ -

 گفت نه پرو نمیشم . ل خندی زد و
 خب پس باید بگم دلم خیلی تنگ شده بود برای.-

در حالی که هنوز ل خند میزد صورتش رو آورد نزدیک تر و تو گوشم آروم گفت 
: 
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 قربون اون دلت برم . منم خیلی دلم هواتو کرده بود . -
باالخره بعد یه سوواعت رسوویدیم تهران و رفتیم خونه ، خونه ای که دلم براو 

 گ شده بود و انگار دیگه اونجا آرامش بیشتری داشتم .تن
 آخیش هیچ جا مدل خونه ی خود آدم نمیشه .-روهام

 اوهوم. توام مدل من به اینجا وابسته شدی .-
 آره من عاشق این خونم میدونی چرا؟-
 چرا؟-
 چون باعث شد عشقم رو پیدا کنم. -

این کاله برداریش ممنون خنده ای کردم و گفتم پس باید از ابراهیمی واسووه ی 
 باشیم. 

 آره انگاری.-
 

 خب خانوم شکموی من گرسنه نیستی ؟
 آقای شکمو خودی چطور ؟-
 من که خیلی ،میخوای بریم بیرون یه چیزی بخوریم ؟ -
 وای نه اصال حسش نیست بیام بیرون -
 خب پس چیکار کنیم ؟ -

ونم انداختم باال ، روی کاناپه نشووسووته بودم و شووونه هامو به معنی اینکه نمید
 روهامم کنارم نشسته بود و یهو دیدم داره شیطون نگاهم میکنه و میخنده .

 چیه خب چرا اینطوری نگاهم میکنی ؟-
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شد و منم هی عقب تر میرفتم تا  شت بهم نزدیک تر می هیچی نگفت و فقط دا
 جایی که دیگه کامال خوابیدم رو کاناپه ، قل م تاپ تاپ میکرد و مونده بودم
حاال روهام میخواد چیکار کنه که دیدم دسووتش رو باال آورد و تلفن رو از روی 

 میز کنار کاناپه برداشت و با خنده گفت نترس تو رو نمیخوام بخورم 
 و برگشت سرجاو نشست .

 حسابی سرخ شده بودم.
 سریع از جام بلند شدم و درست نشستم . 

 خب بهم میگفتی تلفن رو بهت بدم. -
نگفت و زنگ زد که با پیک برامون پیتزا بیارند و یه رب بعدو که دیگه چیزی 

 پیتزا رسید زدیم تو رگ و حسابی ام چس ید.
ستیم پای تی وی تا یه فیلم  ش شنهاد روهام ن شام رو خوردیم به پی بعد از اینکه 

 ب ینیم .
تو ب لش روی کاناپه نشسته بودم و داشتیم فیلم رو می دیدیم اما نمیدونم چرا  

 م حسابی درد گرفته بود و دیگه اصال نمیتونستم تو تی وی نگاه کنم .سر
 روهام ...-
 جونم .-
 من سرم خیلی درد گرفته میخوام برم بخوابم دیگه .-
 چرا عشقم ؟میخوای برای مسکن بیارم.-
 نمیدونم فقط االن میخوام برم بخوابم.- 



 265 شیگاوم یایرو

ند سید ، اومدم بلبا یه دستش صورتم رو آروم نوازو کرد و پیشونیم رو ب*و*
شم که یه دفه خودو ب لم کرد و بعد از اینکه از پله ها باال رفت خوابوندم رو  ب

 تخت و رفت برام مسکن آورد و خودشم خوابید کنارم  .
 روهام .-
 جان ؟-
 تو که نمیخوای اینجا بخوابی ؟!-
 خب بخوابم مگه چیه ؟ ق ال ام که پیش هم خوابیدیم .- 
شه برو پایین -  شرایط پیش هم خوابیدیم االن نمی شمال بخاطر  خب ق ال تو 

 عشقم آفرین .
 رویا بیخیال حسش نیست اصال . ب ینم نکنه میترسی ازم ؟ هان؟-
 روووهاممم برووو .-
 دلت میاد من برم ؟ -
 روهامم برو دیگه آفرین. -

 ل خندی زد و پکر گفت :
 خیله خب باشه میرم .-

ه گونم زد و بعد از اینکه رفت پایین خواب سریع مهمون چشمام ب*و*سه ای ب
 شد .

 
با صوودای زنگ موبایلم از خواب پریدم ، رو میز رو که نگاه کردم ن ودو و از 
صداو فهمیدم که پایینه، سریع  از پله ها رفتم پایین و گوشی رو که روی م ل 

 افتاده بود برداشتم و تماس رو وصل کردم .
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 انوم پس چرا امروز نیومدی یونی ؟سالم رویا خ-
مخم سوووی کشووید گیج نگاهی به سوواعت انداختم نه و نیم بود پس چرا من 

 خواب موندم؟ روهام کجا بودو؟
سووالم پانی اصووال من تازه از خواب پاشوودم نمیدونم چرا خواب موندم تازه -

 دومین باره سر کالس این استاده  ایب میکنم اشکال نداره .
خودو امروز از شانست تشریف نیورده بود واسه کالس بعدی اصال استاده -

 نمیای ؟ 
 چرا فکر کنم وقت بشه برسم میام .-
 خیله خب پس می ینمت فعال .-
 فعال .-

تماس رو قطع کردم و سووریع رفتم سووراغ دسووتشووویی و بعد از اینکه عملیای 
 الانجام شوود اومدم بیرون و رفتم سووراغ یخچال که متوجه یه برگه روی یخچ

 شدم و روو رو خوندم
سووالم عشووق خوابالوی من . صوو ح انقدر ناز خوابیده بودی که دلم نیومد 》

بیداری کنم. حاال یه روز نری دانشووگاه که اشووکالی نداره ، تازه امروزم شوواید 
یکم دیرتر برگردم خونه چند روز شوورکت ن ودم کارا زیاد شووده دوسووت دارم 

 《بوووس . عشقت روهام :و 
امه یه ل خند رو ل ام نقش بسوووت، برگه رو از روی یخچال کندم و از خوندن ن

 ب*و*سه ای بهش زدم .
 در یخچال رو باز کردم و یه لیوان آب پرتقال ریختم و نوو جان کردم . 
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سریع رفتم تو اتاق تا آماده بشم و حاال صاف مقنعه مشکیم ن ودو و هر چقدر 
مد ت اهی افتاده باشووه تو کتو کمدم رو گشووتم پیداو نکردم و گفتم شوواید اشوو

 روهام .
در کمدو رو باز کردم و داشووتم می گشووتم که یهو ال به الی ل اسوواو شووناس 
نامش الی  به این منظمی شووناس  یدا کردم ، تعجب کردم روهام  نامش رو پ

 ل اساو چیکار میکنه ؟
خل  یه واسوووه همین دا ماه چه  لد  یده بودم متو حاال ام نپرسوو تا  نگ  نه خ م

سنامش رو  نگاه کردم و تاریخ تولدو رو خوندم و وقتی رفتم رو تقویم رو شنا
 نگاه کردم دیدم که بله دقیقا همین امروز تولدشه .

نگاهی به ساعت انداختم امروز حداقل تا دو نیم کالس داشتم بعدشم دیگه از 
 کجا برم کادو بخرم و کیک ؟اصال حاال کادو چی بخرم ؟؟

شدم و  هرف  شگاه من سریع زنگ زدم به الناز حداقل اون تو این از رفتن به دان
 چیزا تجربه داشت . 

 به سالم رویایی چیشده زنگ زدی ؟ چطوری؟-
 سالم النازی خوبی ؟ -
 خوبم چرا صدای مظطربه .-
کاری ام نکردم بنظری چی - مه هیچ  ها یدم تولد رو تازه امروز فهم ناز من  ال

 براو بگیرم ؟
 خخخ پس بگو چیشده .-
 گه وقت ندارم مخ خودم نمیکشه االن .النازی بگو دی-
 خیله خب باشه . مدال براو عطر بخر. -
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 عطر عمرا مگه خولم عطر جدایی میاره-
 ای بابا رویا به این چیزا اعتقاد داری؟-
 آره خب یه چیزه دیگه بگو که خودتم واسه تیام خردی .-
ساعت خریدم با یه زنجیر و یه بارم عطر و دیگه ... - خب من تا حاال براو یه 

 آهان یه بارم ریش تراو .
 الناز چیزه دیگه تو دست و بالت نداری؟ -
 وا رویا همینا مگه چشه یه ساعت بخر.-
 یعنی خوشش میاد از ساعت؟-
 آره بابا مردا ساعت دوست دارند .-
 کار دارم . خیله خب باشه من برم که خیلی-
 باشه موفق باشی دوستم فعال.-
 فعال.-

تماس رو قطع کردم و سریع از خونه زدم بیرون و رفتم پاساژی که ق ال یه بار با 
 شقایق رفته بودم و هنوزم مطم ن ن ودم که ساعت بخرم یا چیزه دیگه .

شیم داره زنگ میخوره  ساده بودم که دیدم گو شی وای ساعت فرو جلوی ویترین 
 که انداختم دیدم پانیداست و اصال حواسم ن ود بهش زنگ بزنم .نگاه 

 سالم پانی.-
 سالم معلومه تو  کجایی؟-
 وای پانی کار پیش اومد نتونستم بیام.-
 چه کاری؟-
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 حاال بعدا برای تعریف میکنم. -
 باشه کاری نداری؟-
 نه عزیزم فعال .-
 فعال.-
 

یه سوواعت چرم مشووکی انتخاب  دیگه دلم رو یه دل کردم و رفتم داخل م ازه و
شم  شت و عقربه ها شکی دا ساعت دورو طالیی بود و زمینه م کردم که خود 
سایی  شمم به خود نوی ستای روهام خیلی میومد که چ طالیی بود، بنظرم به د

 که اونجا بودم افتاد.
نمایندگیشون هم ساعت داشت و هم خودنویس که انگار نمایندگیه یه شرکت  

 آلمانی ام بود .
شکی  ستم نخرم و یه خود نویس م شگل بود که نتون شم انقدر خو سا خودنوی
طالیی ام انتخاب کردم و فروشنده بهم گفت که اگه بخوام میتونه رو خودنویسه 
نه ، وقتی فکر کردم دیدم هیچی بهتر از  هک ک با لیزر  که بگم  له ای  هر جم

به فروشوونده گفتم اولش یکم تعجب  یای گاومیش نیسوووت و وقتی  رد و کرو
ساب کردم و  شون ح شت تو جع  خندید اما روو هک کرد و بعد از اینکه گذا

 از م ازه زدم بیرون .
از کادویی که خریدم خیلی راضووی بودم و می خواسووتم زودتر عکس العمل 

 روهام رو امشب ب ینم .
ست و  شی ه شیرینی فرو ست خیابون یه  ساژ که رفتم بیرون دیدم اون د از پا

به کی که وقتی داشووتم  ماده هاو نگاه می کردم از یکیش خوشووم اومد  ک آ
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شووکلش قلب بود با طعم کاکائویی و دورو با قل ای کوچیک تر شووکالتی 
سر  شه از قل م توو چوبای کوچیک فرو کرده بودن که  شده بود و یه گو تزئین 

 چوبا قل ای سفید و خوشگلی بود.
 ا بسووته بادکنک به رنگرفتم  داخل م ازه و همون کیک رو خریدم ال ته با دو ت 

شمع  سفید و  سی که 24قرمز و  شمع کوچیکم خردیدم و تاک سالگی و چندتا 
 گرفتم رفتم سمت خونه.

وقتی رسیدم خونه اول کیک رو سریع گذاشتم تو یخچال و ل اسام رو که عوض 
ستم بادکنکارو با  ش شم ن سابی تمیزو کردم بعد کردم افتادم به جون خونه و ح

یاط بود به سووختی باد کردم و  چندتاو رو چسوو وندم اینور یه تلم ه که تو ح
اونور و بقیش رو همه جای خونه ول کردم فکر کنم یه بیست  تایی بادکنک بود 

 فقط .
نگاهی به سوواعت انداختم ،چهار بعد ازظهر بود و نمیدونسووتم که روهام کی 

 برمیگرده.
شام هیچ فکری نکردم و دلم می سه ی  شام رو  و تازه یادم افتاد وا ست که  خوا

 خودم درست کرده باشم .
چون یه دفه قرمه سوو زی درسووت کرده بودم رفتم تو آشووپزخونه تا درسووت کنم  

ال ته دفه ق ل انقدر آب لیموو زیاد شووده بود که نمیشوود خورد و تو دلم خدا 
 خدا می کردم که امشب دیگه خوب در بیاد .

تو حمام و یه دوو گرفتم و بعد از اینکه کارای شووامم تموم شوود سووریع پریدم 
 رفتم تو اتاق تا آماده بشم .



 271 شیگاوم یایرو

سه همین یه تاپ  شم و وا ساده بپو ستم ک یه ل اس  رفتم جلوی کمدم و میخوا
سفید  شلوار  شتم با یه  شده بود رو بردا شم روو چرم کار  شکی که یه طرف م
شیدم و ریمل  شم ک شمام رو خط چ شت چ س ون ، رفتم جلوی آینه و فقط پ چ

رژ لب مای و موهام روهم بیشترو رو جمع کردم و پشت سرم بستم زدم با یه 
 و جلوی موهام رو هم کج ریختم دو طرف صورتم.

 نگاه انداختم به ساعت هفت ونیم شده بود و دیگه همه کارا رو هم کرده بودم.
 یه ساعتی میشد که منتظر روهام بودم و هنوز نیومده بود .

 هو یه فکر شیطانی اومد تو مخم .دلم می خواست که زودتر برگرده و ی
سراغ  شمع های کوچیکی رو که خریده بودم مدل قلب چیدم روی میز و رفتم 

 گوشیم و زنگ زدم به روهام .
 سالم عشقم.-

 هر چی نگرانی و اظطراب بود رو ریختم تو  صدام .
 سالم کجایی روهام کی بر می گردی؟-
 من هنوز شرکتم چیشده مگه ؟!-
 .. تروخدا زود بیا خونه من میترسم .رو... روهام .-
 رویا مگه چیشده ؟ رویا ؟ -

یکم مکث کردم و یه جیغ خفیف کشوویدمو گفتم روهااااام و سووریع تماس رو 
 قطع کردم .

مطم ن بودم با این کارم االن زود سرو کلش پیدا میشه اما از جیغ زدنه پشیمون 
 شده بودم، بدبختو حتما خیلی ترسوندمش.
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شمعا و چرا ا رو سریع رفتم  سط  شتم و شن کردم و کیکم گذا شمع ها رو رو
خاموو کردم ، خودمم رفتم پشت م لی که روبه روی میز بود قایم شدم و فکر 
کنم ده دقیقه نشوود که صوودای چرخش کلید رو تو در شوونیدم و از الی م ال زل 

 .زده بودم به در که روهام هراسون سریع پرید تو خونه و هی منو صدا میزد 
 

ساده بود و کیک  شد و همینطوری جلوی میز وای شمعای روی میز  تازه متوجه 
 رو نگاه می کرد .

 سریع از پشت م ل اومدم بیرون و رفتم چماو رو از پشت با دستام گرفتم. 
روهام دسووتاو رو گذاشووت رو دسووتم و با لحن متعج ی گفت رویا این کارا 

 چیه؟؟
 سرمو بردم نزدیک تر و آروم توی گوشش گفتم تولدی م ارک عشقم .

شون با  سید شت و بعد از اینکه ب*و* شمش بردا ستام رو از روی چ روهام د
ل خند برگشت به سمتم و فقط به چشمای هم خیره شده بودیم ، دیگه نتونستم 
تحمل کنم و چشمام رو بستم و ل ام رو گذاشتم رو ل او و ب*و*سیدمشون و 
ته بود و  هاو و اونم محکم من رو تو ب لش گرف تام رو فرو بردم تو مو دسوو

 همراهیم می کرد .
این ب*و*سووه شوود اولین ب*و*سووه ی طوالنیه زندگیم ،ب*و*سووه ای که از 
ستمش و حاال خودو اومده  شه می خوا شق پاکی که همی شق بود ع جنس ع

 بود سرا م .
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شم اما د  ست بک سیدنش د ست از ب*و* یگه نفس کم آوردم و دلم نمی خوا
 ل ام رو از ل او جدا کردم .

شده بود ، اون  ستای روهامم دور کمرم حلقه  شش و د سرمو فرو بردم تو آ و
بدون هیچ  قه ای  ند دقی هام شوووده بود و چ یام آ وو رو گار تموم دن ظه ان لح

 حرفی تو ب لش بودم و به سختی خودم رو از تو آ وشش کشیدم بیرون .
 باید شمعت رو فوی کنی .خب زود باو دیگه -

 روهام ل خندی زد و خم شد که شمعش رو فوی کنه .
 ص ر کن روهام آرزو کردی ؟ -

شمع رو فوی کرد و با ل خند بهم  سرو رو تکون داد و  شمام و  شد تو چ خیره 
 گفت:

 ولی شیطون تو از کجا فهمیدی امروز تولدمه هوم ؟-
 خنده ای کردم و گفتم خب از تو شناس نامت  

 چی؟ شناسنامم کجا بود ؟ گمش کرده بودم .-
 خب دیگه قسمت بوده من پیداو کنم .-
 البه الی ل اساتون بود آقای شلخته  

 ل خندی زد و گفت:
 کمال همنشین در من اثر کرد .-
 دلتم بخواد . حاال مگه پشیمونی؟-
 نه عشقم پشینونی چیه ؟ -
 خب یه دقه ص ر کن االن میام .-
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سالن  سریع رفتم تو اتا شتم و رفتم تو  ق و باکس کادویی رو که گرفته بودم بردا
 اول چرا ا رو روشن کردم و بعد رفتم سمت روهام و باکس رو گرفتم طرفش.

 اینم یه هدیه نا قابل واسه ی عشقم امیدوارم که خوشت بیاد .-
 با ل خند باکس رو ازم گرفت و ج عه رو ازو اورد بیرون و بازو کرد .

و دید سوواعت خودو رو از دسووتش در آورد و اون سوواعت رو وقتی سوواعت ر
انداخت تو دسووتش و با دیدن خودنویس، نوشووتش رو خوند شوودی ل خندو 

 بیشتر شد .
 چطوره ؟ پسندیدی؟-

 باکس رو گذاشت رو میز و دستام رو گرفت تو دستش و زل زد تو چشمام.
سی از اینکه یادم - شدی ،مر سی از اینکه وارد زندگیم  رویا باید بهت بگم مر

 آوردی زندگی ادامه داره و مرسی از اینکه زندگیم رو پر از عشق کردی ،
 خیلی دوست دارم رویا .

تو نگاه و حرفاو  رق شووده بودم اما سووریع ل خندی زدمو گفتم خب عشووق 
 شکموی من گرسنت نیست ؟

 ه اتفاقا.چرا خیلی گرسنم-
 پس یکمی ص ر کن .-

سوریع رفتم تو آشوپز خونه و  ذا رو کشویدم و چیدم رو میز و روهام داشوت با 
ست کردم و  س زی در شد خودم قرمه  تعجب نگاه می کرد و انگار باورو نمی
شده بود و بهش درو ی ام گفتم اولین  شمزه  شکر خو وقتی ام خوردیم خدارو
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 ل که درسووت کرده بودم اصووال نذاشووتم باره که درسووت می کنم ؛ چون دفه ق
 روهام ب ینتشون و سریع ریختمشون سطل آش ال .

بعد شوووامم کیک رو با چایی خوردیم  و حسوووابی ام چسوو ید و روهامم هی 
به طرف هم  ها هی  چه  دل ب که م یا این کا رو میزد تو سوور و صووورتم و  بادکن

 مینداختیم و هر هر می خندیدیم . 
 رویا ... -روهام

 ؟جانم -
 بر*ق*صم ؟ -مدال تولدمه ها نمیخوای برام بر*ق*صی؟ -
 آره زود باو بلند شو ب ینم من ر*ق*  میخوام .-
 روهامی ر*ق*  رو بیخیال شو عشقم.-
 ب ینم نکنه ر*ق*  بلد نیستی هان ؟-
 اتفاقا خیلیم بلدم .-

صی  شی بر*ق* ستم حاال باید پا سری رویا میمردی بگی بلد نی اوف خاک بر
لمم می خواسووت بر*ق*صووم اما خب یکم خجالت می کشوویدم ولی خب د

دیگه مج وری با اصوورار روهام بلند شوودم و رفتم سوومت دسووتگاه و روی فلش 
 آهنگ ای جونم سامی بیگی رو گذاشتم .

سرم  ستم وقتی بذارمش دیگه خجالت کال از  شق این آهنگ بودم و می دون عا
اونموقع نمیدونم کجا  میپره و هر چی قر و عشوووه اس تو کمرم جمع میشووه و

 بریزم. 
آهنگ پلی شد و دیگه چشمام رو بستم و خودم رو سپردم به ریتم و یه قری می 

 دادم که بیا وب ین .
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ستم رو بردم تو موهام و با  سابی جو گرفتم و موهام رو هم باز کردم و د دیگه ح
ته بود چشووم ازم برنمی  بدنم قر می دادم و روهامم روی م ل نشووسوو پایین 

ت،رفتم نزدیک ترو و همینطور که می ر*ق*صوویدم با آهنگم آروم می داشوو
 خوندم .
شحالم تو رو 》 سم آی که چه خو شقم تویی همه ک سم ع ای جونم عمرم نف

چه  که  مث خون تو تنم آی  قت  یل بودنم عشوو دارم ای جونم ، ای جونم دل
 《خوشحالم تو رو دارم ای جونم

 
جه شوودم که با این کارام روهام یعنی میگن سووگ بگیرتت اما جو نگیرتت، متو

ساده تر بر*ق*صم و روهامم  بدبخت بدجوری رفته تو کفم و سعی کردم یکم 
به  هام بر*ق*صوووه و اونم شووروع کرد  با که  ند کردم و مج ورو کردم  بل
ر*ق*صیدن و حاال اون شعر رو برام می خوند و وقتی آهنگ تموم شد جفتمون 

 ولو شدیم رو کاناپه و می خندیدیم.
تی نگاهم افتاد به روهام دیدم دستش رو گذاشت رو پاهاو و گفت بیا اینجا وق

شده  شتم رو پاهاو ، روهامم فقط بهم خیره  سرم رو گذا منم ل خندی زدم و 
 بود و موهام رو نوازو می کرد .

 میای یه بازی کنیم ؟-روهام 
 چه بازی؟ -
 بدی اوکی؟ من هر سوالی ازی میکنم و هر کاری کردم تو باید جواب  لط-
 هنوز درست منظورو رو نگرفته بودم و فقط سرم رو تکون دادم .-
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 دوستم داری ؟ -
 آره .-

سرو  دیدم خندید و گفت انگار نگرفتی چی میگم پاهاو رو آورد یکم باال و 
 رو خم کرد و پیشونیم رو ب*و*سید . 

 حواست باشه هر وقت اشت اه بگی ب*و*ست می کنم .-
 تازه فهمیدم بازیش چطوریه و خندم گرفته بود و گفتم دیگه حواسم هست .

 خب پس دو دو تا؟-
 چهارتا .-

 عاشق خودم و خنگیمم روهام دوباره خندید و پیشونیم رو ب*و*س کرد .
 عشق روهام کیه ؟-
 رها .-

 خنده ای کرد و با تعحب پرسید عشق روهام کیه ؟
وباره رو پاهاو رفتم باال سریع ب*و*سیدم دوباره هنگ کردم و گفتم رویا و د-
. 

 یه دوتا ؟ -
 هیچی .-
 وای رویا خیلی خنگیا هنوز نگرفتی نمیدنی یه دوتا چندتا میشه ؟-

 هول شدم و گفتم خب دوتا .
 روهام دوباره زد زیر خنده سریع ب*و*سم کرد و  پرسید.

 عشق رویا کیه؟؟- 
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ی گفتم مهدی یعنی آخر منم اومدم سووریع یه اسووم دیگه بگم که صوواف زرت
 سوتی بود دیگه ،خودمم موندم چرا گفتم مهدی حاال .

باال صووورتش رو آورد نزدیک  پاهاو رو آورد  روهام اخماو رفت تو هم و 
 صورتم.

 عشق رویا کیه ؟!-
 آب دهنم رو قوری دادم و گفتم روهام،-

 روهام ل خندی زد و آروم تو گوشم گفت:
 مهدی رو از زبون عشقم بشنوم هیچوقت. هیچوقت دیگه دوست ندارم اسم -
 روهام یه دفعه شد ...-

سریع ل ام رو  یه ب*و*س  شت رو ل ام و گفت هیس میدونم و  ستش رو گذا د
 کوچولو کرد .

 رویا یه چیزی ازی می خوام.-
 چی ؟-
 قول میدی نه نگی؟-
 خب بگو ب ینم چیه اول ؟-
 خب تو اول قول بده. -
 میدم حاال بگو.باشه چون تولدته ها قول -
 میخوام امشب تاص ح تو ب لم باشی و بخوابم .-
 چی ؟! اما روهام ...-
 هیچی نگو قول دادی دیگه .-
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روهام ب لم کرد و از پله ها باال رفت و خوابوندم رو تخت و خودشووم کنارم  
خوابید و منو کشوووند تو ب لش جایی که واسووه ی من پر از آرامش بود و فکر 

 هامم همینطور بود.میکنم واسه ی رو
تاده بود مدل برق از تو ذهنم ع ور   قایی  که اف یه دفعه تموم خاطراتمون و اتفا

 کردن.
شم و در حالی که   شق این گاو میش ب اون اوال فکرو رو هم نمی کردم که عا

شنید  سم ن ود آروم زیر لب گفتم خیلی عجی ه و روهامم که انگار  خودمم حوا
 پرسید

 چی عجی ه ؟-
 به خودم اومدم سرمو بردم باال و ل خندی زدم .تازه 

 سرنوشت ، سرنوشت خیلی عجی ه.  -
 خب کجاو عجی ه ؟-
 این که من و تو اینطوری عاشق هم شدیم-
 آره خب یکم عجی ه تقدیره دیگه ...- 

 االن فهمیدم فلسفه ای که از عشق داشتم واقعا درست بوده .-
 سه ی ما هم بگی؟عجب . خب میشه یکم از این فلسفتون وا-
شه ، - شق از روز ازل بوده از همون ابتدای ابتدا. ق ل از اینکه دنیایی با خب ع

 ق ل از اینکه آدم و حوایی باشه و ق ل از اینکه من و تویی باشیم .
میدونی روهام بنظرم ما نیمه ی گم شووده ی عشووق هم بودیم و تقدیر باالخره 

توی این خونه پیدا کنیم اما از یه خواست که ما عشقمون نس ت به همدیگه رو 
 چیزی میترسم . 
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 از چی ؟ -
شقی باید یه امتحانی پس بده روهام ، این  سرم رو انداختم پایین و گفتم هر ع

 امتحان واسه ی اینکه بفهمیم لیاقت این عشق رو داریم یا نه ؟
 روهام دستش رو گذاشت زیر چونم و صورتم رو آورد باال.

 که لیاقتش رو نداریم؟یعنی تو شک داری -
شکی ندارم اما میدونم همون قدر که انقدر عجیب و راحت تقدیر مارو به - نه 

 هم رسوند به همون اندازه عجیب و سختم ازمون یه امتحان می گیره .
اما رویا مطم ن باو این امتحان هر چقدرم سخت باشه من و تو از پسش بر -

دم که همیشه کنارتم و نمیذارم تو این میام چون لیاقتش رو داریم ، بهت قول می
 امتحان زیاد سختی بکشی و بترسی .

 ل خندی زدم و گفتم خیلی دوست دارم .
 منم دوست دارم حاال دیگه بخواب عشقم .-

سریع به  شد و  سنگین  درحالی که روهام موهام رو نوازو می کرد منم پلکام 
 خواب رفتم .

 
شش گرفته  شدم و هنوز روهام منو تو آ و شیم بیدار  صدای آالرم گو ص ح با 

 بود و با صدای آالرم اونم بیدار شد .
دسووتم رو دراز کردم و گوشووی رو از روی میز برداشووتم و خفش کردم اصووال 
 حسش ن ود برم دانشگاه و دلم می خواست همونجا تو ب ل گرم روهام بمونم .

 تازه چشماو باز شده بود. نگاهی بهش انداختم ،اونم
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 ص ح بخیر روهامی .-
 ص ح بخیر عشقم .-
 خب دیگه پاشو بریم آماده بشیم. -
 رویا...-
 جانم ؟-
 بیخیال بیا هنوز بخوابیم .-
 نخیر نمیشه عشقم شاید واسه تو مشکلی پیش نیاد اما من باید برم . -
 ای بابا هیچ راهی نداره؟-
 نوچ .-

 قیافه مظلومی گفت خیله خب پس پاشو بریم . پیشونیم رو ب*و*سید و با
جفتمون سووریع آماده شوودیم و ازخونه زدیم بیرون و روهام رسوووندم جلوی در 

 دانشگاه.
 مرسی عزیزم کاری نداری؟-
 خواهش. فقط مواظب خودی باو .-
 توام همینطور پس خدافظ .-
 خدافظ .-

شگاه وای شدم دیدم پانی ام جلوی دان شین پیاده  ند ساده و داره با ل خوقتی از ما
 نگاهم میکنه و منم سریع رفتم پیشش.

 سالم پانی چطوری ؟-
 سالم من که خوبم ولی انگار تو خیلی خوبی .-
 خخخ آره خیلی خوبم دیگه خودی دلیلش رو که میدونی ؟-
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 بله بله باالخره ماام آقا روهام رو دیدیم ولی اصال بهم نمیاید .-
 وا پانی ...-
سرطانی شوخی کردم باب- ست که امروز میریم مرکز کودکان  ستی یادی ه ا. را

 با بچه ها .
 وایی راست می گی اصال یادم ن ود. -
 ترم باالیا میگفتن اولین بار که بریم اشکمون در میاد .-
 جدی؟ پس من که با این روحیم صد در صد امروز حالم خراب میشه . -
 اختیاریه اگه میخوای نیا رویا .-
 چیزیه که باید باهاو کنار بیام. نه باالخره-

 بعد از اینکه رفتیم اون مرکز  واقعا حالم خراب شده بود.
که میزدن و من فقط میتونسووتم در  فایی  های معهوووم ، حر چه  یدن اون ب د

 برابرشون سکوی کنم .
 تازه می فهمیدم مشکالی ما در برابر مشکالی اونا هیچی نیست . 

 حالت خوبه رویا ؟-
 وبم فقط برم یه آبی به سرو صورتم بزنم.آره پانی خ-
 باشه عزیزم .-

شیم رو  شتی که دیدم یه پیام اومد برام ، اول گو سرویس بهدا سمت  اومدم برم 
 از تو کیفم آوردم بیرون و پیام رو باز کردم .
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روهام بودو و گفته بود که کی بیاد دن الم و چون باید زودتر میرفتم دستشویی 
یدا و گفتم بنویسه که االن بیادو و آدرس رو براو بفرسته گوشی رو دادم به پان

. 
سریع رفتم کارم رو انجام دادم و دست و صورتم رو شستم ، حالم خیلی بهتر 

 شد و رفتم دوباره پیش پانی.
 پیام رو بهش دادی پانی .-
 آره عزیزم االن دیگه عشقت میاد  دن الت حالت بهتر می شه .-
 مرسی عزیزم .-
 برم دیگه کاری نداری ؟ خب من -
 نه عزیزم تو برو به سالمت .-
 پس فردا می ینمت خدافظی .-

سمون رو در  ستری آ پانی ام رفت و منم  منتظر بودم که روهام بیاد ، ابرای خاک
 آ وو گرفته بودن و حسابی ام سرد شده بود.

شت به   شقانه ی من دا ایانش پدیگه اوالی اخرین ماه پاییز بود و اولین پاییز عا
 می رسید .

با صوودای بوق به خودم اومدم و دیدم روهام اومده و با ل خند رفتم سوومتش و  
 سوار ماشین شدم .

 رویا حالت خوبه رنگ به صورتت انگار نداری؟ -
 آره خوبم فقط یکم خستم برم بخوابم خوب -

 میشم .
 باشه عزیزم برو. منم برم یه دوو بگیرم .-



wWw.Roman4u.iR  284 

 

سرم رو تکون سریع  ل خندی زدم و  سام رو عوض کردم  دادم و بعد ازاینکه ل ا
 رفتم رو  تخت خوابیدم .

 
سابی  -روهام  بعد از اینکه رویا رفت باال خوابید منم رفتم حمام تا یه دوو ح
 بگیرم .

بدون  کامال واقعی بود  یا  به رو گه خیلی چیزا برام ت ییر کرده بود ، حسووم  دی
 دروغ و بدون کلک .
دختر شده بودم و می خواستم یه آینده ی جدید رو باهاو من واقعا عاشق این 

 شروع کنم.
یه آینده ای که دیگه توو نه  می باشه،نه تنهایی و نه بی مس ولیتی آره رویا منو 
از این رو به اون رو کرده بود چون واقعا با معهووومیت توی چشوومای به رنگ 

 دریاو من رو هم  رق این معهومیت و پاکیش کرده بود .
ستگی از تنم در رفته ،از حمام بع ساعتی که توحموم بودم دیگه انگار خ د از یه 

 زدم بیرون و رفتم تو اتاق و ل اس پوشیدم .
رویاهم انگار هنوز خواب بود و داشووتم موهام رو با حوله خشووک می کردم که 

 دیدم گوشیم داره ویز ویز میکنه .
 رفتم سرا شو تماس رو وصل کردم، ماهان بود.

 روهام خان چطوری؟ دیگه یادی از ما نمیکنی ؟ سالم-
 سالم تو چطوری؟ دیگه اینجا تو شرکت سرم شلو ه یکم .-
 منم خوبم . اهان فقط با شرکت مش ولی یا رویا ام هست؟-
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وقتی اسووم رویا رو آورد مخم سوووی کشووید، نمی خواسووتم این عوضووی بهش 
 چشم داشته باشه. 

 ماهان باید یه چیزی رو بهت بگم .-
 بگو خب.-
مه چیز رو فراموو - مه چیز ت ییر کرده میفهمی ؟ ه جب ه گه نظرم را من دی

 کن .
عجب! پس بگو این رویا دلت رو برده من تازه می خواسوتم وارد بشوم و همه -

 چیز رو بهش بگم تا مدل بقیه از این دخترم خال  بشی .
 نه ماهان تو هیچ حرفی نمیزنی افتاد؟-
 می بینمت پس .باشه . فردا تو مهمونی -
 کدوم مهمونی ؟-
مهمونیه پارسوووا دیگه . فهمید اومدم تهران من رو هم دعوی کرد مگه بهت -

 خ ر نداده؟
 اهان چرا یادم ن ود . -
 میای دیگه بقیه بچه های تهرانم هستن از من سرا ت رو میگرفتن .-
 من حوصلشون رو ندارم نمیام .-
 باشه هر جور راحتی کاری باری؟-
 فظ .نه خدا-
 خدافظ .-

نداشووتم،  به این مهمونی حس خوبی  تماس رو قطع کردم نمیدونم چرا ولی 
 مخهوصا االن که ماهانم بود دیگه اصال دلم نمی خواست برم .
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سم وقتی حمام بودم زنگ زده به  شنا شماره نا شیم رو که نگاه کردم دیدم یه  گو
وباره خودو این تماسووا اهمیت نمیدادم چون اگه کسووی کاری داشووته باشووه د

 زنگ میزنه .
تا برگشووتم سوومت در یهو دیدم رویا تو چهار چوب در وایسوواده و داره با ل خند 

 نگاهم میکنه .
 عشقم کی بیدار شدی تو ؟-
 همین االن ولی خب تا رسیدم شنیدم انگار قراره بری مهمونی .-

یه لحظه ترسیدم که حرفای من رو با ماهان شنیده باشه اما قیافش اینطور نشون 
 نمیداد .

 آره به یه مهمونی دعوی شدم ولی دلم نمیخواد برم .-
 چرا؟-
 خب حوصلشون رو ندارم راستش .-
 وا چرا ؟ روهام من حوصلم سر رفته نمیشه این مهمونی رو باهم بریم ؟-
 میریم بیرون عشقم .خب اگه حوصلت سررفته باهم -
 نه دلم میخواد بریم همچین جایی .-

شه و اگه ق ول  شک کرده با سیده بودم که  نمیدونم چرا گیر داده بود که بریم تر
 نمی کردم حتما بیشتر شک می کرد.

 خیله خب باشه مهمونی فردا ش ه اگه کاری نداری میریم .-
 نه کاری که ندارم فقط یه سر باید بریم خرید. -
 چشم خانومی هر چی شما بگی .-
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عهر که شد با رویا آماده شدیم و رفتیم یکی از پاساژایی که نزدیک خونه بود و 
شم  شیده بود خو شکی طالیی که بلند و پو من همون اولین م ازه از یه ل اس م

 اومد و بنظرم واسه ی مهمونی عالی بود.
 رویا نظری درباره این ل اس مشکی طالییه چیه؟-

 وب نگاهش کرد .اول خ
 باشه بنظرم قشنگه بریم امتحانش کنم.-

یا رفت داخل پرو تا  یا آورد و رو رفتیم داخل و فروشوونده ، ل اس رو سووایز رو
 بپوشه و منم پشت در منتظرو بودم که دیدم گوشیم زنگ می خوره .

صل   سه بود که ظهرم بهم زنگ زده بود و تماس رو و شنا شماره نا انگار همون 
 کردم .

 لو بفرمایید... الو...ا-
هر چی الو گفتم صوودایی نمیومد که دیدم تماس رو خودو قطع کرد و همون 
موقع رویا هم در پرو رو باز کرد ، تو اون ل اس محشور شوده بود و خیلی بهش 

 میومد .
 چطوره روهام بهم میاد؟-
 خیلی بهت میاد عشقم  .-
 پس همین رو بر میدارم خودمم خوشم اومده .-

شیم بهش ل  ساب کردم و دیدم که روی گو صندوق و ح خندی زدم و رفتم پای 
 از همون شماره ناشناس پیام اومدهب سالم آقای آریا منشو .
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فکر می کردم مزاحمه اما وقتی فامیلم رو گفت براو فرستادم شما و رویا ام از 
 پرو اومد و از پاساژ زدیم بیرون و سوار ماشین شدیم .

 یزی بخوریم یا نه؟خب رویایی بریم یه چ-
 اوووم باشه من که تو این مورد همیشه پایه ام .-
 خب پس چی دلت میخواد عشقم؟ -
 یه چیزی رو خیلی حوس کردم .-
 خب بگو.-
 ذری مکزیکی.-
 چشم عشقم یکم جلوتر هست.-
ماشین رو پارک و رفتم دوتا ذری مکزیکی سفارو دادم و دیدم همون شماره -

 بهم پیام داده بیه نفر که بهت اهمیت میدهو .
تاحاال همچین مزاحمی نداشووتم و فکر می کردم که حتما آشووناسووت و براو 

 فرستادم که درست جوابم رو بده . سفارشم آماده شد و رفتم داخل ماشین.
 ی مکزیکی.بفرمایید اینم ذر-
 مرسی عشقم .-

مک کنم  هت ک مده ب میخوام ب یام او باره پ که دیدم دو مشوو ول خوردن بودم 
 چشمای رو باز کنو .

دیگه این ناشووناسووه اعهووابم رو خورد کرده بود ،از این چیزا خیلی بدم میومد  
شمام رو باز  چون واقعا مخ آدم رو درگیر می کرد و  جواب دادم  که چرا باید چ

 کی هستی؟کنم بگو 
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 روهام چیزی شده ؟- 
 نه عشقم... -
 اهان پس چرا با اخم به گوشیت نگاه می کردی؟-
 واقعا با اخم داشتم نگاه می کردم؟-
 اوهوم .-
حواسووم ن وده وگرنه چیزی نشووده همش از این پیام ت لی اتیا میدن خیلی بدم -

 اهان آره واقعا رو مخن .-میاد. 
 خب بریم خونه دیگه ؟ -
 یم.آره بر-

 وقتی رسیدیم خونه دیدم جواب داده
شمای رو باز کنی  ستش داری یه خیانت کاره چ سی که دو بآقای آریا منش ک

 خودی میفهمی و. 
شید مونده بودم کیه که داره این حرفا رو  سوی ک وقتی این پیام رو خوندم مخم 

 میزنه .
 کسی که دوسش دارم؟ یعنی منظورو رویاست ؟

سه دیگه ای اعتماد دارم نه نمیتونه همچین چیزی  شتر هر ک شه من به رویا بی با
اما باید میفهمیدم که این شووماره ماله کیه و وقتی بهش پیام دادم که بگو کی 

 هستی و تهدیدو کردم دیگه جواب نداد.
ص ح که با رویا از خواب بیدار شدم رسوندمش دانشگاه و خودمم رفتم شرکت 

 شناس بود .اما هنوز مخم درگیر اون پیام های نا
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می دونسووتم که حرفاو درو ه محضووه اما می خواسووتم بفهمم که کی جرئت 
 کرده به کسی که دوستش دارم تهمت بزنه.

شگاه و بعد از اینکه ازو خدافظی کردم رفتم داخل ،  -رویا روهام رسوندم دان
حس می کردم روهام از دیروز یه جوری شوووده و انگار یه چیزی رو ازم پنهان 

 ا بازم به خودم میگفتم که دارم اشت اه می کنم و چیزی نیست.می کرد، ام
 رفتم داخل کالس و وقتی پانی رو دیدم رفتم  پیشش نشستم .

 
 سالم پانی خانوم چطوری دوستم ؟-
 سالم مرسی تو چطوری ؟-
 منم خوبم اما اصال حوصله این کالس رو ندارم .-
 وایی منم . ب ینم چه خ را همه چیز با عشقت خوب پیش میره ؟-
 آره همه چیز خوبه .-
 مطم نی همه چیز خوبه؟-
 وا آره چطور ؟-
 هیچی همینطوری احساس کردم چهری ناراحته.-
نه بابا االن قیافم فقط خوابالوگ . اتفاقا امروز قراره با روهام بریم مهمونیه یکی -

 یم بیرون و یه ل اس خوشگل واسه امشب خریدم.از دوستاو و دیروزم رفت
 نمیدونم چرا اما یه لحظه احساس کردم قیافش رفت تو هم و گفت :

 آهان خوو بگذره .-
 همون موقع استاد اومد داخل کالس و دیگه نتونستم حرفی بزنم.
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بعد از اینکه کالسووا تموم شوود با پانیدا داشووتم از یونی میرفتم بیرون که دیدم 
شیم دا سابی تعجب کردم و تماس رو گو ره زنگ میخوره و وقتی دیدم مهدی ح

 وصل کردم.
 سالم... -
 سالم رویا چطوری؟-
 مرسی تو چطوری ؟-
 ممنون . راستش رویا باید باهای حرف بزنم ب ینم االن دانشگاهی ؟-
 آره ولی دارم میرم خونه دیگه . -
یاد وقتت رو نمیگیره االن- م م خیلی نزدیکم یکلطفا دانشووگاه بمون حرفام ز

 دیگه میرسم. 
 باشه منتظرتم فعال .-

حسابی کنجکاو شده بودم که مهدی چی میخواد بهم بگه مخهوصا اینکه بعد 
 این همه وقت بهم زنگ زده بود .

 رویا منتظر کی میمونی؟ کی بود زنگ زد اصال؟-
باهام حرف داره و اینجا - عد این همه وقت زنگ زد گفت  پانی ب مهدی بود 
 نتظرو بمونم.م
 عجب حتما کار مهمی باهای داره خب من برم خونه که خیلی خستم .-
 باشه عزیزم برو خدافظ.-
 بای بای .-
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تو محوطه دانشگاه روی اولین نیمکت نشستم و منتظر بودم که مهدی بیادو و 
به پنج دقیقه نکشووید که وارد شوود و وقتی منو دید اومد سوومتم و روی همون 

 نیمکت نشستیم.
راسووتش مهدی خیلی تعجب کردم بعد این همه وقت بهم زنگ زدی ،خب -

 بگو میشنوم.
 میدونم یکم مدل بچه ها رفتار کردم این چند وقت و اصال ن ودم.-
اما باالخره جرئتم رو جمع کردم تا یه حرفایی بزنم که هم خودم خالی بشووم  

 هم به این وضعیت مسخره  پایان بدم.
 خب منتظرم که بگی.-
باره دیدمت خیلی خوشووحال - یا ... چرا دروغ من از وقتی دو راسووتش... رو

 شدم و ازی خوشم میومد...
 یعنی هر دفعه که میدیدمت میفهمیدم که عالقم بهت بیشتر میشه . 

وقتی این حرف رو زد هنگ کرده بودم و داشووتم با تعجب نگاهش می کردم، 
ه فکر نمی کردم که بهم بگ فکرو رو می کردم که احساسی بهم داشته باشه اما

 و ادامه داد
 میدونم االن خیلی تعجب کردی اما این یه حقیقته .-
باید بگم که از روهام خوشووم نمیومد چون می دونسووتم که دوسووت داره و از  

نگاهش به تو این رو خوب درک می کردم اما باخودم می گفتم که حداقل شاید 
به عشووقت اعتراف کردی دسووت تو حسووی بهش نداری اما وقتی اونشووب توام 

خودم ن ود و واقعا عهوو انی شووده بودم . نمیخواسووتم باهای روبه رو بشووم اما 
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خب تو این چند وقت تونستم خودم و جمع و جور کنم و به خودم بفهمونم که 
تو واسوووه ی من نیسووتی ، االنم اومدم بهت بگم که من به پدری هیچ حرفی 

 دگیه خودته و من توو هیچ حقی ندارم.نمیزنم و دخالتی نمیکنم چون این زن
نمیدونم چرا یکم دلم برای مهدی سوخت و انگار یکم خجالت کشیدم و سرم 
رو انداختم پایین و نمی دونسووتم چی بهش بگم که دیدم مهدی یه دسووتش رو 

 گذاشت رو دستم و گفت:
 ورویا بهت اطمینان میدم که از االن به بعد با شووقایق برام هیچ فرقی نداری -

 مدل خواهرمی.
ل خندی زدم و سوورم رو آوردم باال که دیدم روهام جلوی در وایسوواده و داره با 
ستش رو از  سریع د ه انیت و تعجب نگاهمون میکنه، مهدی ام که دیدو  ع

 رو دستم برداشت .
ترسوویده بودم و تو دلم خدا خدا می کردم که روهام فکر بدی نکرده باشووه اما  

 ون می داد و مهدی بهم نگاه کرد و گفت :قیافش چیزه دیگه ای نش
 نگران ن او رویا همه چیز رو براو توضیح میدم. -

 اما نمیتونستم نگران ن اشم و روهام با عه انیت  داشت میومد سمتمون .
 

 روهام اومد یقه مهدی رو گرفت اما من سریع پریدم وسطشون .
 .روهام ترو خدا اینجا جاو نیست باید برای توضیح بدم -

 روهام با عه انیت مهدی رو ول کرد و چنگی توی موهاو زد .
 چه توضیحی رویا هان ؟ دیگه خودم چیزی رو که باید میدیدم دیدم.  -



wWw.Roman4u.iR  294 

 

تا اومدم دهن باز کنم و حرفم رو بزنم روهام سووریع رفت که از دانشووگاه بره 
بیرون می خواستم برم دن الش اما از حرف آخرو انقدر ناراحت شده بودم که 

 پاهام این اجازه رو بهم نمیدادن و سست شده بودند.
 رویا من میرم دن الش براو توضیح میدم تو برو خونه باشه؟-

بخاطر ب ضووی که تو گلوم گیر کرده بود نتونسووتم حرفی بزنم و فقط سوورم رو 
 تکون دادم و مهدی ام سریع رفت دن الش.

تم ه و تا در رو بسووبا بدبختی تاکسووی گرفتم و خودم رو باالخره رسوووندم خون
 نشستم  رو زمین و همونجا زدم زیر گریه.

بذاره براو   بدون اینکه حتی  یعنی روهام اعتمادو بهم همینقدر بود؟ یعنی 
توضیح بدم گذاشت و رفت این موضوع برام سنگین بود و تقا  این سنگینی 

 روی قل م رو اشکای چشمم پس 
 می دادند .

برداشووتم و از جام بلند شوودم و رفتم ل اسووام رو باالخره دسووت از گریه کردن 
 عوض کردم.

سوواعت چهار شووده بود اما هنوز از روهام خ ری ن ود ،نمیتونسووتم دیگه این 
 وضعیت رو تحمل کنم و رفتم که بخوابم .

شنا به  ساس می کردم و بوی یه عطر آ صورتم اح ست یه نفر رو روی  گرمای د
 سختی چشمام رو باز کردم .مشامم می رسید، سرم درد می کرد و به 
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چهره روهام اومد جلوی چشوومام اما یه دفه همه اتفاقایی که افتاده بود یادم 
اومد  و دسووت روهام رو پس زدم و از جام با اخم بلند شوودم و پشووتم رو بهش 

 کردم .
 رویا ... رویا...-

 ازو عه انی بودم و دلم نمیخواست جوابش رو بدم که دوباره صدام زد .
 ترو جون روهام یه دقیقه نگاهم کن.  رویا-

شک و  سمتش اما با همون قیافه خ شتم  ستم جلوی خودم رو بگیرم و برگ نتون
رویا من واسوه ی امروز ازی معذری میخوام میدونم بازم قاطی کردم -جدی. 

 و شدم گاومیش به قول تو اما بیا و این گاو میش دیونه رو ب خش .
ندادی من - اون موقع حرفم رو بهت بزنم و سووریع هر روهام تو حتی اجازه 

 قضاوتی خواستی درموردم کردی اونوقت انتظار داری زود ب خشمت؟ 
 میدونم رویا اما باید یه چیزه دیگه رو هم بهت بگم .-

گوشوویش رو از توی جی ش در آورد و داد دسووتم و پیام هایی که از یه شووماره 
 ون مخم سوی کشید .ناشناس فرستاده شده بود رو خوندم و با خوندنش

 روهام این دیگه کیه؟!-
 نمیدونم رویا تو شمارو رو نمیشناسی؟-
 نه چرا اینارو زودتر بهم نشون ندادی؟-
ست داره چری میگه اما حرفاو - شون ندادم چون میدونستم هر کی ه بهت ن

ستم ب ینم کیه و وقتی امروز بهم  پیام داد که االن  سابی رو مخم بود و میخوا ح
شق شاو میکنم اولش  برو ع شگاه ب ین و منم دارم تما خیانت کاری رو تو دان
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نمی خواستم بیام اما بعد نگران شدم  و سریع خودم رو رسوندم دانشگاهتون و 
 با اون صحنه روبه رو شدم .

یا تو خودی جای من بودی دیگه قاطی نمی کردی ؟ مهدی یه طرف و این  رو
شد که شم و نفهمم چی میگم و  پیام ها ام یه طرف همه چیز باعث  ه انی ب ع

چیکار میکنم تا اینکه مهدی خودو اومد دن الم و همه چیز رو برام توضوویح 
 داد.

ما وقتی خودم رو  هام چی بگم ا به رو ید  با یدونسووتم  نگ کرده بودم و نم ه
شرایط حتما منم همین رفتار رو می کردم اما نگران  شتم به جاو توی این  گذا

ی خواسته بین منو روهام رو بهم بزنه و نمیدونستم اون شده بودم چون یه نفر م
 شخ  کیه.

 حاال که همه چیز رو میدونی و منم فهمیدم اشت اه کردم آشتی کنیم دیگه ؟-
یارم و  قت ب طا گه نتونسووتم  ته بود دی به خودو گرف که  فه مظلومی  یا با اون ق

بار  ه آرامشل خندی زدم و روهامم که دسووتاو رو باز کرد رفتم تو ب لش و دو
 گرفتم .

 
 روهامی ...-
 جونم -
 این تازه یکی از درسای عشق بود.-
 خب چه درسی گرفتیم؟ -
 درس گرفتیم که دیگه دیگه هیچوقت زود درمورد هم دیگه قضاوی نکنیم.- 
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که دیگه هیچوقت توی این درس اشووت اه نکنم، - عجب خب من قول میدم 
 خیلی دوست دارم رویا.

 اما روهام من میترسم. منم خیلی دوست دارم .-
 چرا عشقم؟-
 خب واضحه که یه نفر میخواد بینمون رو بهم بزنه و معلوم نیست که کیه.  -
 نگران ن او عشقم پیداو میکنم تو فکرو رو نکن باشه؟-

 ل خندی زدم و گفتم باشه که یه دفه یاد مهمونی افتادم .
 روهام بریم مهمونی راستی؟-

 نگاهی به ساعت انداخت .
 باشه اگه دلت میخواد بریم هنوز وقت هست .-
 خیله خب پس من برم آماده بشم .-

سریع بلند شدم و رفتم پایین و بعد از اینکه صورتم رو شستم رفتم داخل اتاق 
. 

مدل همیشه آرایش کردم و موهام رو کج ریختم جلوی صورتم و بقیه موهام رو 
موهاو رو با سشوار تو هم جمع کردم پشت سرم و بستمشون ،روهامم داشت 

ش ال خودم در آورده  ست می کرد، بدبخت روهام اتاق رو به ا شویی در ست د
 بودم .

رفتم سمت کمد و ل اسی که با روهام خریده بودیم رو در آوردم و خدا رو شکر 
یه دسوووت کت و  یارم روهام اومد داخل و زود  ق ل از اینکه ل اسووم رو در ب

 رفت بیرون .شلوارو رو از تو کمد برداشت و 
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شنه بلندم رو هم پام کردم و یه  شکی پا شای م شیدم و کف سم رو پو باالخره ل ا
شال حریر مشکی که نوارای طالیی داشت رو هم سرم انداختم و از اتاق رفتم 

 بیرون.
شکی  ساده بود ، زمینه کتش م شتیپ و جذاب جلوم وای شه خو روهام مدل همی

 شنگ ترو کرده بود .بود و توو طرحای طالیی داشت که خیلی ق
 خب خانوم خوشگله اگه دید زدن تموم شد بریم؟-

 خنده ای کردم و گفتم 
 نه خودی کم دید زدی بزن که بریم.-

سیدیم و  ساعت بعد با وجود ترافیک  باالخره ر شدیم و یه نیم  شین  سوار ما
 روهام جلوی یه خونه بزرگ و شیک نگه داشت.

 ی پارسا و با رویا از ماشین پیاده شدیم.باالخره رسیدیم جلوی خونه  -روهام 
پارسووا یکی از دوسووتای مشووترک من و ماهان بود و خیلی وقتم بود که ندیده 
بودمش ، وقتی زنگ رو زدم بالفاصوله در باز شود و وارد خونه شودیم . بخاطر 
 وجود ماهان یکم نگران بودم و شک داشتم که نکنه پیام ها از طرف اون باشه .

سط و صدای موزیک ت ا ته زیاد بود و ط ق انتظارم عده ی زیادی ریخته بودن و
ست هم دیگه رو گرفته  سا با یه خانوم که د صیدن و همون موقع پار می ر*ق*

 بودن اومدن سمت من و رویا.
 به سالم آقای روهام آریا منش افتخار دادین تشریف آوردین رفیق بی معرفت.-
 سالم پارسا بذار برسم بعد تیکه بنداز چطوری پسر ؟-
 اختیار دارید من تیکه بندازم به شما ؟!-
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پارسووا هنوزم مدل همیشووه شوونگول بود و شوووخ ط ع ،ل خندی زدم و چیزی 
 نگفتم. 

ش م به - ستش و مهمونی ام ست دخترم کیمیا ه شون دو خب معرفی میکنم ای
 افتخار عشقمه .

 که خوش ختم و هم با من و هم با رویا دست داد.دختره ل خندی زد و گفت 
 خب روهام شما معرفی نمیکنی ؟-

 با ل خند نگاهی به رویا انداختم و گفتم ایشونم خانومم رویا هستش. 
نای - جازه مهمو با ا خب  مدین   خانوم خوو او یا  خیلی خوشوو ختم رو

 . بجدیدمونم رسیدن دوباره می بینمتون، امیدوارم بهتون خوو بگذره امش
فقط سرم رو تکون دادم و بعد از اینکه پارسا و دوست دخترو رفتن من و رویا 
هم رفتیم پشت یکی از میزا وایسادیم و اطراف رو نگاه می کردم که ب ینم ماهان 

 اومده یا نه .
 روهام کجا رو هی نگاه میکنی؟ -
 هیچی داشتم دن ال یکی دیگه از رفیقام میگشتم ولی انگار نیومده .-
 اهان خب روهام میای بریم بر*ق*صیم؟-

صیدند،  شتن دو نفره می ر*ق* شد و همه دا شت پخش می سیقیه آرومی دا مو
دست رویا رو گرفتم و رفتیم وسط که بر*ق*صیم ، اینطور ر*ق*صیدن با رویا 
شتیم  شه و همینطور که دا شته با ست ادامه دا برام لذی بخش بود و دلم میخوا

گار البه الی جمعیت قیافه ماهان رو دیدم که می ر*ق*صوویدیم یه لحظه ان
 داشت منو رویا رو نگاه می کرد.
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همون موقع موسیقی ام تموم شد و سریع خودم رو از اون وسط کشوندم بیرون 
 اما هر چی نگاه کردم دیگه ماهان ن ودو .

 
 روهام چیزی شده؟-
 نه عشقم چیزی نشده.-
 پس چرا یه دفه اومدی اینطرف ؟-
 ه نمیخواستم بر*ق*صیم همین.راستش دیگ-

یا نمیدونم چرا روهام یه دفه اینطوری کرد اما دیگه بحث رو کش ندادم و  -رو
رفتیم سر همون میز وایسادیم و چند تا دیگه از دوستای روهام هی میومدن و با 
هم حرف میزدن و کیمیا هم اومد پیشووم و شووروع کرد به حرف زدن با من ، 

 ود و اصال کالس نمیذاشت .بنظرم دختر خوب و خاکی ب
یه دفه صووودای آهنگ قطع شووود و خواننده توی میکرفون گفت که لطفا همه 
سوواکت باشووید و همه ام رفتن کنار ودیگه صوودایی به گوو نمیرسووید که دیدم 
پارسووا میکرفون رو گرفت و در حالی که از همون فاصووله داشووت عاشووقانه به 

 کیمیا نگاه می کرد شروع کرد به حرف زدن. 
باید اول از همه چیز به همتون بازم خوو آمد بگم و ممنونم که به این -پارسووا

 مهمونی اومدین و از دیدنتون خوشحال شدم .
راستش مهمونی امشب با همه ی مهمونیای ق لم یه فرقی داره و بدون مناس ت 
سال ق ل همین روز  هو  یه نفره ،یه نفر که  ست ، مهمونیه امش م فقط مخ نی

 یم شد و زندگی رو برای من عین خود بهشت کرد .وارد زندگ
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پارسا همچنان با عشق به کیمیا خیره شده بود و اومد نزدیک کیمیا که پیش من 
وایساده بود و جلوو زانو زد و یه جع ه کوچیک مشکی رو از تو جی ش در آورد 

. 
 کیمیا خیلی دوست دارم با من ازدواج میکنی؟ -

اله و انقدر تعجب کرده بود که دسووتش رو کیمیا معلوم بود حسووابی خوشووح
 گذاشته بود رو صورتش و می خندید .

 بله عشقم . -
 همون موقع صدای دست زدن همه بلند شد و آهنگ شادم گذاشته شد.

این قشوونگ ترین لحظه ای بود که امشووب میدیدم ،رسوویدن دو تا عاشووق بهم  
 دیگه.

شده بود و حلقه رو کرد تو   شحال  سابی خو سا ح شونیشپار ست کیمیا و پی  د
رو ب*و*سید و همچنان همه براشون دست میزدن و پارسا و کیمیا رفتن وسط 

 تا باهم بر*ق*صند .
همونطور که داشتم پارسا و کیمیا رو تماشا میکردم دیدم دستای گرم روهام  تو 
دسووتم حلقه شووود و اومدم سوورم رو بچرخونم نگاهش کنم که همون موقع 

نی رو گرفت رو به روم ،وقتی نگاه کردم هر کدومش از خدمتکار اومد و یه سووی
جام ها یه رنگی بود اما دلم آب می خواسووت و خوشوو ختانه یه جام بزرگ  که 
توو آب بود رو برداشتم و انقدر تشنم بود که همون موقع یه نفس رفتم باال اما 

به سوورفه تادم  یداد و اف مار م یدم آب ن وده و مزه زهر تازه فهم و  تا خوردمش  
 حسابی بدنم داغ شد و سرم یکم گیج می رفت .

 رویا حالت خوبه چرا اونو خوردی دختر؟-
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 سرم هنوز گیج میرفت و تو معدم احساس خوبی نداشتم .
 روهام چی بود خوردم حالم خوب نیست .-
باال؟ حتما قوی ام - یه نفس دادی  عرق خوردی. فکر کردی آبه که همش رو 

 بوده .
سرم یکم گیج  چی یعنی الکل خوردم به جای آب میگم چقدر تلخ بود ، هنوز 

 میرفت و بدنم بیشتر از ق ل داغ شده بود.
 روهام بیا از اینجا بریم حالم خوو نیست.-

روهامم که دید انگار حالم درسووت حسووابی نیسووت دسووتم رو گرفت و بعد از 
باری م پارسوووا خدافظی کردیم از خونه رفتیم بیرون و چند   یاینکه از کیمیا 

خواستم با مخ برم رو زمین اما روهام هر دفعه نجاتم داد و سوار ماشین شدیم 
. 

 رویا ب ینم حالت خوبه ؟-
 آره عشقم بهترم .-

انگار حس خوبی بهم دست داده بود و دلم هنوز آهنگ می خواست، ظ ط رو 
شتم که رو  شد و گذا شن کردم و دیدم آهنگ آره آره مهدی احمدوند پخش  رو

آره آره 》بمونه و خودمم شووروع کردم بلند بلند باهاو خوندن همین آهنگ 
دیگه مال من شوودی آره آره دیدی عاشووقم شوودی آره آره دل تا آخرین نفس بی 
قراره واسه تو همین و بس آره آره آره آره از کنار من نری توی شهر قهه هامو تو 

 《پری آره آره قلب من برای تو آره آره دیگه عشق آخری
 و گرفته بود .روهامم خند
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 بس کن دختر هر کی ب ینتت میفهمه مست کردی .-
 خنده ی بلندی سر دادم و لپ روهام رو کشیدم.-
 من که مست نیستم عشقم .-
 پس چرا یه دفعه اینطوری شدی؟ -

 دوباره خندیدم و گفتم 
شقم که - شمام میذارمت حاله خوبیه ع فقط حاله خوبیه که دارمت رو دوتا چ

 دارمت. 
یدونم چه روهام  کارام می خندید و خودمم هر هر می خندیدم و نم به  فقط 

 مرگم شده بود و کارام اصال دست خودم ن ود .
باالخره رسیدیم خونه و روهام در ماشین رو باز کرد و دستم رو گرفت که پیاده  

بشم اما تا اومدم پیام بشم سرم دوباره گیج رفت و داشتم با مخ میرفتم رو زمین 
س شده بودم و که یه د ستش خم  شدم و کامال رو د ت روهام دور کمرم حلقه 

 صوری روهام دقیقا روبه روی صورتم قرار گرفت .
شدم   شکیش گره خورد و  اومدم پایین تر و به ل او خیره  شمای م نگاهم تو چ

،انگار یه دفه دلم خواسوووت بازم گرمای ل او رو روی ل ام حس کنم، یقه ی 
پیرهنش رو گرفتم و کشوووندمش سوومت خودم و تا خواسووتم بب*و*سوومش یه 

 لحظه احساس کردم محتویای معدم داره میاد تو حلقم .
ذاشتم جلوی دهنم و سعی کردم درست وایسم و رفتم سمت سریع دستم رو گ

با چه و هر چی تو معدم بود رو خالی کردم تو با چه و سوورمم حسووابی درد 
 گرفته بود .

 انقدر بهم فشار میومد که احساس می کردم سرم االن میترکه.  
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روهام سووریع اومد کنارم نشووسووت و دسووتش رو روی کمرم می کشووید ، حالم 
تر شد اما پلکام حسابی سنگین شده بود و دیگه نفهمیدم چیشد و انگار یکم به

 چشمام کامال بسته شد.
 
 وای خدا رو شکر دیگه تا سه روز کالس نداریم .-
آره سووه روز میشووه نفس کشووید . رویا میای بریم این رسووتورانه که نزدیکه -

 دانشگاهه یه چیزی بخوریم ؟
 وای پانی اصال حسش نیست .-
 ه ناز نکن .بیا بریم دیگ-
 ناز چیه؟ خیله خب گشنمم هست بریم .-

با پانی رفتیم سوومت رسووتورانی که میگفت و سوور یکی از میزاو نشووسووتیم و 
 جفتمون جوجه سفارو دادیم .

 وای رویا خوب شد اومدیم ها انقدر گشنم بود که تا خونه می مردم دیگه . -
 ورم، چیکار میکنیخخخ منم تو خونه به جز نیمرو چیزه دیگه ای نداشتم بخ-

 تو همش سری تو  گوشیه؟
 هان ؟ خب دارم نت رو چک میکنم .-
 ای بابا حوصله داری توام ها.-
شما یکی مدل روهام رو ندارن - خب دیگه کاری به جز این ندارم همه که مدل 

 سرشون گرم باشه ، راستی نگفتی دیروز با مهدی چیشد ؟
 خواهرو میدونه و این چیزا . مهدی ام هیچی اومد گفت که دیگه منو مدل-
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 خب همین فقط؟-
 آره دیگه همین .-
 آهان با روهام چطوری مهمونی رفتین؟ -
 آره اتفاقا خیلی خوو گذشت .-
 واقعا؟!-
 آره خب تعجب داره ؟-
 نه بابا تعجب چیه ؟  خداروشکر که همه چی خوبه من برم دستام رو بشورم.-
 باشه عزیزم .-

شده  شک کرده بودم ،رفتاراو تازگیا یه جوری  سابی به پانیدا  نمیدونم چرا ح
بود و وقتی پاشود رفت گوشویش رو قفل نکرد بود ، سوریع گوشویش رو ق ل از 
شون  شه اما من فقط یکی شی سیم رو گو شتم و دیدم که دوتا  شه بردا اینکه قفل ب

 رو داشتم و سریع رفتم تو پیام هاو .
 ن پیام ها رو دارم تو گوشی پانیدا می ینم.باورم نمیشد که همو

 پس حسم بهم درست گفته بود اما چرا اینکارو کرده ؟ 
شد ،پانیدا بدترین کار ممکن رو در حقم کرده بود و  هابم خراب  سابی اع ح
دیدم که داره با خنده میاد طرفم اما وقتی گوشوویش رو تو دسووتم دید قیافش وا 

 رفت.
 ؟رویا کسی بهم زنگ زده بود-
 نه .-
 پس گوشیم چرا دستت توئه؟-
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اومدم دهن باز کنم که گارسون همون موقع سفارشمون رو آورد و به اطراف که 
 نگاه کردم دیدم که رستوران خلوته و وقتی گارسون رفت گفتم 

پانیدا پسووت تر از تو توی زندگیم ندیدم ، این پیام ها چیه هان ؟ چرا اینکارو -
 کردی؟

 مینطوری م هوی  نگاهم میکرد .رنگش پریده بود و ه
 پانیدا با توام چه توضیحی برای این داری هان ؟ -
 رویا... رویا...ب ین ترو خدا آروم باو همه چیز رو برای توضیح میدم .-
آروم باشووم؟ لعنتی میدونی بخاطر توی عوضووی بین منو روهام داشووت بهم -

 میخورد.
 حرف زدن . گریش گرفته بود و با صدای لرزون شروع کرد به

یا تروخدا... میدونم اشووت اه کردم منه خاک برسوور وقتی روهام رو دیدم - رو
شتم بود هر دفه می دیدمش یاد  ش یه یه نفر تو گذ سرم پرید ؛ خیلی  هوو از 
ست خودم  صال کارام د شت اه کردم ولی بخدا ا اون میوفتادم ، رویا من میدونم ا

و بهم دادی که جواب روهام رو بدم ن ود دیونه شده بودم ، اونروز که گوشیت ر
شوومارو رو برداشووتم و بدون اینکه فکر کنم شووروع کردم بهش اون پیام ها رو 

 دادن ، فکر می کردم روهام سریع وا بده اما اینطوری ن ود .
وقتی گفتی مهدی میاد دانشگاه گفتم بهترین فرصته که بینتون رو اینطوری بهم 

که بیاد دانشووگاه و خودمم وایسوواده بودم دورا  بزنم و سووریع پیام دادم به روهام
دور تماشووا می کردم اما اونطوری که می خواسووتم نشوود ، ولی رویا بخدا من 

 االن خیلی پشیمونم  نمیدونم چرا اینکارا رو کردم .
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هر لحظه که بیشووتر میگفت چه  لطایی کرده مخم بیشووتر داغ می کرد و دیگه 
سری ستم یه لحظه ام ب ینمش،  شد و نمیخوا شدم و پانیدام بلند  ع از جام بلند 

 روبه روم وایساد .
 
 رویا ترو خدا منو ب خش .-

 هه می خواست ب خشمش چقدر پررو بود این بشر.
شد همون   صورتش که باعث  شیده ای محکم  زدم تو  ستم و ک شمام رو ب چ

 چند نفری که تو رستوران بودند به ما نگاه کنند .
بخاطر همه ی اشووکایی که ریختم و چیزای دیگه ، آروم زیر ل م  ریدم این 

پانیدا دیگه هیچوقت نمیخوام باهای چشووم تو چشووم بشووم پس جلوم ظاهر 
 نشو.

 سریع از رستوران زدم بیرون و تاکسی که گیر اوردم رفتم سمت خونه .
حسوووابی سوورم درد گرفته بود و میخواسووتم که زودتر بگیرم بخوابم. روهامم 

 نوز نیومده بود خونه و ه
 باورم نمیشد که پانیدا باهام همچین کاری کرده . 

از خواب که بیدار شدم دیدم روهامم کنارم خوابیده ، اصال نفهمیدم کی اومده 
 و نمیدونستم که چقدر خوابیده بودم.

آروم از روی تخت بلند شدم و با دیدن ساعت چشمام گرد شد، ساعت هفت  
 بود، یعنی من اینهمه خوابیدم ؟!

پله ها رفتم پایین ،هوا تاریک شووده بود و می خواسووتم پردها رو بکشووم اما از 
یاد ، دو  که انگار داره برف م وقتی توی نور چراغ بیرون رو نگاه کردم فهمیدم 
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سه سالی میشد که اصفهان حتی یه ذره برفم نیومده بود و واسه همین سریع در 
 .رو باز کردم و رفتم تو حیاط و چرا ا رو روشن کردم

سه ی برف بازی و چون  شده بود از برف و جون میداد وا شیده  حیاط کامال پو
 سردم شد رفتم داخلو  پالتو ، کاله و دست کشام رو پوشیدم .

 رویا کجا میری ؟ -
 روهامی بیدار شدی زود باو بیا پایین برف اومده .-

 روهام ل خندی زد و گفت : باشه االن میام.
وز برف می ارید ،نمیدونم چرا ه*و*س کردم حتما یه دوباره رفتم تو حیاط و  هن

شتم برفا رو روهم جمع می کردم  ستم رو زمین و دا ش آدم برفی درست کنم و ن
شتم و  ست کنم که یهو دیدم یه گوله برف خورد به پ سرو رو در شه و  تا گرد ب
منم که دوباره شیطونیم گل کرده بود سریع یه گوله برف تو دستم گرفتم و با اون 

 یکی دستم کمرم رو گرفتم .
 آخ درد گرفت . -
 تکون نخوردم و فهمیدم که روهام داره میاد نزدیکم. 
 رویا خوبی ؟ جدی دردی گرفت؟- 

همونطور که نشووسووته بودم روی پام چرخیدم طرفش و روهامم داشووت نگران 
صورتش ،  شدم و گوله رو پری کردم تو  سریع از جام بلند  نگاهم می کرد که 

ابی جا خورد و منم با دیدن قیافش هر هر میخندم که یهو یه گوله بدبخت حسوو
 برف رو صوری منم آسفالت شد و حاال روهام میخندید.
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مدل دوتا بچه دور حیاط دن ال هم میدویدیم و بهم گوله برف پری می کردیم و 
صدای خنده های منو روهام ، یه کم برف رو گوله  شده بود از  ضای حیاط پر  ف

واسووتم بزنم تو صووورتش اما روهام دو تا دسووتم رو محکم گرفت و کردم و میخ
ید ،جفتمون نفس نفس میزدیم و  نارم خواب خوابوندم روی برفا و خودشووم ک

 دیگه خسته شده بودیم .
صووورتم رو برگردوندم طرف روهام و اونم خیره شووده بود به من و از نگاه کردن 

 بهش خسته نمیشدم.
 دختر میخوای دیونم کنی؟-

 ه ای کردم و گفتم خند
 برای چی؟-
 خب اینطوری نگاهم نکن .-
 چطوری ؟-
 همینطوری که االن داری نگاه میکنی .-
 دلم میخواد عشقمو نگاه کنم ، دیونه شو مگه چیکار میکنی؟ هوم ؟-

 فقط با یه ل خند جذاب بدون پلک زدن داشت نگاهم می کرد .
 پس بیا اینجا ب ینم.-
صورتش   صورتم دقیقا روبه روی  شید و  ستم رو گرفت و منو روی خودو ک د

قرار گرفت ، روهام سریع یکم سرو رو آورد باال و یه ب*و*س کوچولو زد رو 
 ل ام که باعث شد چشمام بازو بسته بشه .
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ایندفه خودم ل ام رو گذاشووتم رو ل او و ازو کام گرفتم و روهامم همراهیم  
شدم و دلم کرد  و توی اون هوا سریع بلند  سرد واقعا وجودم رو گرم کرد اما  ی 

 میخواست که آدم برفی درست کنم.
 روهام میای یه آدم برفی درست کنیم؟-
 آدم برفی؟ بیخیال رویا .-

 قیافم رو لوس کردم و گفتم
 روهامی ترو خدا بیا دیگه عجقم .-

 لوس من .روهام خنده ای کردو لپم رو کشید و گفت خیله خب باشه خانوم 
 

که روی زمین بود رو روهم  جمع کردیم و  مک هم برفای اون قسوومتی  با ک
بدنش سوواخته شوود و یه گردیه کوچیک ترم به عنوان سوورو درسووت کردیم و 

 گذاشتیمش روی بدنش .
 خب حاال واسه ی دستاو چی بذاریم؟ شاخه نداریم که.-
 اوناو با من یه لحظه ص ر کن.-

زه دوتا از جزوهام رو در آوردم و دوتا  دکمه ام داشتم سریع رفتم تو اتاق و شیرا
که ق ال افتاده بود ،رفتم تو آشپز خونه و یدونه هویج و چاقو ام برداشتم و دوباره 

 رفتم تو حیاط.
شوویرازه ها رو به جای دسووتاو گذاشووتم و دوتا دکمه رو هم گذاشووتم واسوه ی 

دما ش که روهام با  چشماو و یکم از سر هویج رو بریدم و گذاشتم واسه ی
 خنده گفت :
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 عشقم این چه دما یه کل هویج رو باید میذاشتی .-
 نمیخوام اینطوری دما ش مدل عملیا میمونه خوشگل تره خخخ...-

روهام فقط میخندید و بهم نگاه می کرد ، بقیه هویج رو حلقه حلقه کردم و 
 گذاشتم واسه ی دهنش و کاله خودم روهم گذاشتم رو سرو .

 اینم از آدم برفیمون که آمادست واسه چی ؟ خب-
 واسه چی؟-
 واسه عکس گرفتن دیگه روهام .-

سلفی  با آدم برفیه گرفتیم ،  گوشیم رو از تو جی م در آوردم و یه عالمه عکس و 
شت اما بخاطر من چیزی نمیگفت  صله عکس گرفتن ندا روهام معلوم بود حو

سا با فلش خوشگ شب بود اما عک شده بود و دیگه رفتیم داخل و و با این که  ل 
من چایی گذاشتم تا دم بکشه و با روهام نشستیم رو کاناپه و منم رفتم تو ب لش 

. 
 روهام ...-
 جونم عشقم.-
 راستش من فهمیدم اون پیام ها از طرف کی بوده.-
 چی؟ از کجا فهمیدی ؟ کی بوده مگه؟-

 او گفتم .از تو ب لش اومدم بیرون و همه ی موضوع پانیدا رو بر
عجب پس کار دوسووت تو بوده ،ب ین باید حسووابی مواظ م باشووی ها وگرنه -

 میخوان بدزدنم .
 ل خندی زدم و محکم ب لشم کردم .

 تو فقط مال خودمی به هیچکس نمی دمت.-
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 دستای روهامم دور کمرم حلقه شد .
 توام فقط مال خودمی خیلی دوست دارم رویای من.-
 منم دوست دارم . -

 از ب لش اومدم بیرون و رفتم چایی بریزم .
حتما دیگه دم کشووید بود ،دوتا فنجون برداشووتم و چایی کم رنگ ریختم چون 
روهام اصال پررنگ نمیخورد و کنارشم توی سینی بیسکوییت گذاشتم و چایی 

 رو گذاشتم رو میز و نشستم کنار روهام و اونم سرو تو گوشیش بود .
ک قه ای شوووده بود  هام هنوز سوورو تو گوشوویش بود و هر چی پنج دقی ه رو

سر  صلم  شد ،دیگه حو شکی نگاه کنم ب ینم چیکار میکنه نمی ستم یوا میخوا
 رفت و گفتم 

 روهام داری چیکار می کنی؟-
 هیچی عشقم تو نت .-

همچنان سوورو تو گوشوویش بود و منم لجم در اومده بود چاییم رو برداشووتم 
 گوشیش بود چاییش رو خورد . خوردم و روهامم همینطور که سرو تو 

شیش منو نگاه کنه اما خندید  ستم به جای گو سرم رو بردم روبه روو و میخوا
شد بهش ، چند بار دیگه ام  شیش رو گرفت و خیره  ستش گو و دوباره با اون د
اینکارو تکرار کردم و هی نمیذاشتم به گوشیش نگاه کنه و آخر دست گوشیش 

از جام بلند شوودم و براو زبون در آوردم و در  رو از تو دسووتش قاپیدم و سووریع
 رفتم .

 روهامم افتاد دور خونه دن الم تا اینکه از پشت منو گرفتم و محکم ب لم کرد. 
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 امشب خیلی شیطون شدی ها.-
اومدم دهن باز کنم و جوابش رو بدم که دیدم صوودای قار و قور شووکم روهام 

 می خندید.بلند شد و هر هر زدم زیر خنده و خود روهامم 
 خب نظری چیه شام بریم بیرون که حسابی گشنمه .-

 خنده ای کردم و گفتم بزن که بریم .
شام  شه میرفتیم و  ستورانی که همی شدیم و رفتیم همون ر سریع آماده  با روهام 

 خوردیم و بعد شام روهام گفت که میخواد یه جایی ب رتم .
ستم کجا میخواد بریم اما وقتی پیاد شهر زیر پام بود واولش نمیدون شدم کل   ه 

 ماه کامل توی آسمون می درخشید .
 وای روهام خیلی قشنگه.-
 آره خیلی قشنگه میدونستم خوشت میاد.-

همونطور که داشتم به شهر نگاه می کردم روهام ب لم کرد و منو گذاشت روی 
کاپوی ماشین و خودشم اومد نشست کنارم و یکی از دستام رو گرفته بود و تو 

 وی به شهر خیره شدیم بودیم .سک
 نگاهم رو از شهر گرفتم .

 سرمو باال کردم و به ماه خیره شدم و خوابیدم روی ماشین و روهامم خوابید . 
 همونطور که به ماه خیره شده بودم روهام گفت:

مادربزرگم میگفت وقتی ماه کامل باشووه اگه آرزو کنی و بعدشووم به صوووری - 
 کنی آرزوی حتما بر آورده میشه .کسی که دوستش داری نگاه 

 ل خندی زدم و گفتم 
 خب پس بیا آرزو کنیم.-
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به ماه خیره شوودم و تو دلم آرزویی که میخواسووتم رو کردم و جفتمون باهم به 
 صوری همدیگه نگاه کردیم و ل خند زدیم.

 خب خانوم خوشگله بریم خونه دیگه؟ میترسم یکم دیگه بمونیم یخ بزنیم.-
 باشه بریم .-

از روی کاپوی ماشووین اومدم پایین ، سوووار ماشووین شوودیم و به سوومت خونه 
 رفتیم.

 
ستم  ش شده بودن و هر روز می شروع  دی ماه اومده بود و امتحانای منم دیگه  
خر میزدم که بتونم واحدا رو پاس کنم، چون تو طول ترم اصووال زیاد نخونده 

 بودم و االن فقط به خودم فوحش می دادم .
نشووسووته بودم و کل جزوه هامم تو اتاق دورم پخش بودن و داشووتم توی اتاق 

 امتحان فردام رو میخوندم .
دیگه سوواعت نه شووب شووده بود و مخمم داغ کرده بود ، از اتاق رفتم بیرون که 
قت میز رو  ند و که دیدم ط ق معمول این چ نه  کار می ک هام داره چی ب ینم رو

 چیده و  ذا رو هم از بیرون گرفته.
 عشقم میخواستم بیام صدای کنم.  اومدی-
 وای روهامی اتفاقا ه*و*س ماهی کرده بودم.-
 پس بشین بخوریم تا سرد نشده .-

شام رو در آرامش و  ستم و  ش صندلی روبه روی روهام ن ل خندی زدم و روی 
 سکوی باهم دیگه خوردیم.
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شام دوباره رفتم توی اتاق چون هنوز یکم دیگه مونده بود تا تموم شه و ب بعد از 
تا دوازده شب درگیر بودم و دیگه میخواستم کتاب رو ریز ریزو کنم از بس که 

 این فیزیولوژی سخت بود.
شتم  سرم گرفته بودم و دا شده بودم و کتاب رو باال  همونطور که رو زمین پهن 
میخوندمش یهو روهام اومد تو اتاق و منم که ترسووو کتاب به اون بزرگی از تو 

 اد رو صورتم و فکر کنم دما م قشنگ له شد .دستم ول شد و افت
شته بودم رو دما م و تا  ستمم گذا شتم و یه د صورتم بردا سریع کتاب رو از رو 
اومدم بلند بشم سرمم صاف خورد به ل ه ی میز حاال یه دستم به دما م بود یه 

 دستمم رو سرم و آخو نالمم بلند شده بود .
 مد ب لم کرد و سرم رو نوازو می کرد .روهام در حالی که خندو گرفته بود او

 روهام خیلی نامردی من دردم گرفته تو میخندی؟-
 خب عشقم حواست کجاست تو ؟ -
 نمیدونم روهام اعهابم خورده احساس می کنم هر چی خوردم یادم رفته. -

 یهو دیدم روهام دوباره زد زیر خنده .
 روهااام خنده داره ؟-
 ی هر چی خوردی یادی رفت ؟!خب عشقم خودی فهمیدی چی گفت-
 خخخ اینطوری گفتم وای بخدا قاطی کردم دیگه.-

 روهام پیشمونم رو ب*و*سید و دستاو رو گذاشت دو طرف صورتم .
من بهت قول میدم ص ح که بیدار بشی هر چی خوندی یادی بیاد و حتما این -

 امتحانتم خوب میدی عشقم .
 االنم بیا بریم بخوابیم. 
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خیلی دلم میخواست که دوباره پیشش بخوابم اما نمیشد و میترسیدم که یه دفه 
 یه اشت اهی بکنیم .

 باشه عشقم امش م من پایین میخوابم تو برو باال .-
 سرو رو انداخت پایین و ل خندی زد.

 خیله خب هر جور راحتی عشقم شب بخیر خوب بخوابی .  -
 توام همینطور شب بخیر . -

بعد از اینکه روهام رفت باال منم رو تخته توی اتاق خوابیدم ،چون نمیخواستم 
دیگه هیچکدوم روی کاناپه بخوابیم یه تخت دیگه ام خریدم و بیشووتر موقع ها 

 من پایین می خوابیدم .
به ساعت نگاه کردم ، یک و نیم شده بود و هرچی رو تخت اینور اونور میشدم 

داشتم و اصال نمیتونستم بخوابم ، دیگه مخم کار خوابم نمی رد، احساس بدی 
 نمیکرد و از روی تخت بلند شدم و رفتم باال . 

سادم و نگاهش کردم انگار خوابش برده بود دیگه ، چقدر  سر روهام وای باالی 
 دلم میخواست که تو آ وشش آروم بگیرم اما نمیشد .

 لش . و منو کشید تو ب  اومدم برگردم برم پایین که یه دفه روهام دستم رو گرفت
 روهام بیداری بودی؟-
 اره.-
 خب بذار من برم .-
 کجا بری ؟ -
 پایین .-
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 اگه میخواستی بری چرا اصال اومدی هوم؟-
 چونکه ... خب ... نمیدونم .-
 دیدی ؟ مچت رو گرفتم توام میخوای همینجا بخوابی .-
 اما روهام... -

 حلقه ی دستش دور کمرم محکم تر شد.
 بخواب عشقم .هیس -

دیگه حرفی نزدم چون حسووابی به این آرامشووی که توی آ وشووش بود احتیاج 
 داشتم و تا چشمام رو بستم به خواب رفتم.

 
 امتحانم رو که دادم از دانشگاه رفتم بیرون و میخواستم که برم خونه. 

روهام گفته بود که نمیتونه بیاد دن الم و واسه ی همین تاکسی گرفتم و به سمت 
 ونه رفتم .خ

وقتی از تاکسووی پیاده شوودم میخواسووتم در خونه رو باز کنم که دیدم یه پرادوی 
مشکی اومد دقیقا روبه روی خونه وایساد و یه خانوم شیشه ی دودی ماشین رو 

 کشید پایین.
 سالم خانوم ب خشید شما این آدرس رو می شناسید ؟-

شین و کا ذ رو گرفتم و نگاه که بهش ان سمت ما داختم فهمیدم کوچه ی رفتم 
باالییه و تا اومدم دهن باز کنم و بگم که کوچه ی باالییه یهو یه مرد درشوووت 

 هیکل از عقب ماشین پیاده شد و یه دستمال گذاشت جلوی دهنم. 
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فایده ای  ما  بدم ا حسوووابی ترسوویده بودم و تقال میکردم که خودم رو نجای 
شه خلوی بود ،  دیگه  شت و کوچه ام مدل همی شد و از هوو ندا شمام تار  چ

 رفتم .
باز کردم ، گیج بودم و  به سووختی  کای چشوومم رو  سوورم درد می کرد و پل
شتم اطرافم رو با م زم کنکاو می کردم که دیدم یه نفر  ستم کجام و دا نمیدون
سابی ترسیده بودم و تازه  ساده و پشتش به من بود ، ح روبه روی پنجره اتاق وای

 فاقی افتاده و نمیدونستم که کجام .یادم افتاده بود که چه ات
 اومدم از روی تخت آروم بلند بشم که یهو همون مرد گفت:

 پس باالخره به هوو اومدی .-
صووداو برام آشوونا بود سوورم رو چرخوندم و باورم نمیشوود که دارم روبه روم 

 می ینمش اونم اینجا .
پسری که همیشه ازم  میخواست به زور باهاو باشم و حتی یه بار نزدیک بود  

 به زور بب*و*ستم  اما بخاطر شراکت پدرم با پدرو ساکت موندم .
 تو... تو ... اینجا چیکار میکنی؟ هان؟ -

ساکت بود و مدل همیشه چندو آور بهم نگاه می کرد و یه نیشخند مسخره ام 
 رو ل او بود.

 توام ،تو گفتی منو بیارن اینجا...؟ حرف بزن من چرا اینجام ؟عوضی با -
 باشه عزیزم بهت میگم ... خب ... بذار بگم که دلم برای تنگ شده بود .-
ماهان خیلی پسووتی چطور جرای کردی هان ؟؟ تو از این کارام بلد بودی ؟ -

 بذار برم.
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نو ها، من تازه اومدی عزیزم کجا می خوای بری؟ دسووته کم گرفته بودی م-
 خیلی کارا بلدم. 

 ماهان مسخره بازی در نیار بذار من برم .-
هنوز میخندید و قدم به قدم داشت بهم نزدیک تر میشد تا اینکه دقیقا روبه روم 
سادم و با  سر جام وای صورتم اما من محکم  صورتش رو آورد نزدیک  ساد و  وای

اما اون ن اید خشووم به چشووماو نگاه می کردم . هرچند خیلی می ترسوویدم 
 میفهمید.

 نگاو کن چقدر با نفری بهم نگاه می کنه .-
پوز خندی زد و از صورتم فاصله گرفت ، پاکت سیگارو رو از توی جی ش در 

 آورد و یه نخش رو روشن کرد .
شدی همراهم بیای تا - ضی نمی سرا ت هیچوقت را ستم اگه خودم بیام  میدون

 م اینطوری بیارمت .حرفام رو بشنوی واسه ی همین مج ور شد
خوبه که میدونی حاضر نیستم یه لحظه ام باهای هم صح ت  بشم پس بذار -

 برم میدونم که حتما آدمای جلوی در وایسادن.
 میخوای بری آره؟-
 معلومه که آره.-
 حتی اگه صح تم در مورد روهام باشه؟-

 تند زدنتا اسم روهام رو آورد یه لحظه مخم سوی کشید و قل م شروع کرد به 
 ، این دیگه روهام رو از کجا میشناخت؟!

 
 چی؟ روهام؟! تو روهام رو از کجا میشناسی؟؟!-



wWw.Roman4u.iR  320 

 

 خب دیگه... روهام رو میشناسم چون اونم یکی مدل منه .-
 هه روهام مدل تو باشه؟ عمرا اون یه عوضی مدل تو نیست .-
 عجب . ولی یه چیزایی هست که تو درموردشون هیچی نمیدونی . -

ستم داره درمورد چی لحن  شده بود و نمی دون حرف زدنش دیگه کامال جدی 
 حرف میزنه .

 چه چیزایی؟-
اشوواره کرد به م لی که کنار تخت بود و منم بدون اینکه حرفی بزنم نشووسووتم و 

 خودشم روی م ل روبه روم نشست .
تای منه، یکی از - هام یکی از دوسوو که رو ید بگم  با مه  خب اول از ه له  خی

ستام که ساده ای  دو سرگرمی خودمون روی زدن مخ دخترای  باهم دیگه برای 
مدل تو شرط می بستیم ، تا اینکه یه روزی این شرطم سر تو بسته شد ، همون 
وقتی که با روهام میخواستی مسابقه بدی و وقتی باختی روهام برای اینکه بتونه 

و هر کاری براباهای بازی کنه بهت پیشنهاد داد که به جای زانو زدن سه هفته 
 بکنی .

یا می  گار دن باورو برام سوونگین تر ، ان که میزد برام سوونگین بود و  حرفایی 
شه ولی هنوز قل م بهم می گفت که حرفاو رو باور  سرم خراب ب ست رو  خوا

 نکنم .
 تو داری دروغ میگی آش ال... همه ی حرفای درو ه ... -
روهام آدرس خونتون رو داد دروغ ؟ هه باشه پس بذار ب ینم فکر کردی کی به -

 هان ؟ نکنه واقعا باور کردی از روی شماری پیدای کرده؟ 
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 حالم داشت بد میشد و تو سرم تیر میکشید از روی م ل بلند شدم و داد زدم
هابم - شو ... تو داری دروغ میگی من میدونم... فقط میخوای اع ماهان خفه 

 رو بهم بریزی خفه شو... خفه شو...
قد- یا ان یدونی یکی از رو خب م له  ر احمق ن او ... دروغ میگم آره؟ خی

عادتای خوبه من چیه ؟ اینه که همیشوه صودای مکالمه هام با دیگران رو ظ ط 
میکنم ، اتفاقا تو این فایل صوودای ظ ط شووده ی عشووق توام هسووت پس خوب 

 گوو بده.
سیدم شتم ، میتر ستم و بهم گفت که پلی کنم اما جرای ندا شی رو داد د ه ک گو

واقعی باشه ، میترسیدم همه ی دنیا روسرم خراب بشه و به این برسم که عشق 
 فقط یه درو ه کدیفه .

 منتظر چی هستی پلی کن دیگه .-
تو چشمام پر از اشک شده بود و ب و داشت خفم می کرد، دست لرزونم رو 

 اوردم باال و پلی رو زدم .
 ه؟به سالم آقا روهام چه خ را؟ تهران خوو میگذر-
بدک نیسوووت اول اومده بودم فقط واسوووه ی کار اما خوو گذرونی و  - هی 

 سرگرمی ام  خودو اومد سرا م. 
 عجب حاال این سرگرمی چیه که خودو اومده سرا ت؟ -
 میگم حاال، ب ینم چه خ ر از رویا تونستی کاری بکنی؟ -
هران ترویا خیلی خوو شانس بود، از بابام شنیدم که پدو رویا رو فرستاده  -

 درس بخونه، دیگه کاال از دستم پرید.
 پس که اینطور ولی انگار رویا انقدرام خوو شانس نیست که تو میگی. -
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 یعنی چه ؟ منظوری چیه؟  -
 پسر باوری نمی شه بگم چی شده . -
 بابا دارم از فوضولی می ترکم زودتر بگو ب ینم چی شده؟؟ -
سه اینکه بیام - شم تهران دن ال یه خونه م له بوده به خیله خب ب ین من بابام وا

گفته بودم که نمی خوام خیلی بزرگ باشووه انگار بابای رویا هم واسووه دخترو 
 دن ال همچین خونه ای بوده .

 خب که چی ؟ -
بابا یکم ص ر داشته باو ،بعدشم یه مرد عوضی خونه ای که داشته رو هم به  -

 رج.بابای من فروخته هم رویا و جمع کرده رفته خا
 چی؟؟ روهام با من شوخی نکن یعنی االن تو و رویا تو یه خونه هستین؟ -
ست و منم دارم میرم  - سر اون االن تو خون شوخیم چیه پ شه؟  آره باوری می 

 همونجا .
 واقعا جال ه پس رویا خیلی ام بد شانسه . -
 اره انگاری ب ینم هنوزسرشرطت هستی دیگه؟ -

ت روهام باهام بازی کرد یه بازی کدیف ، باورم نمیشوود ماهان درسووت می گف
 دیگه نمیتونستم گوو بدم و گوشی رو محکم پری کردم رو زمین .

شینم رو زمین به حال خودم زار  ست ب شیدم و دلم میخوا سختی نفس می ک به 
بزنم اما جلوی ماهان نمی شد، با اینکه چشمام پر از اشک شد بود و دستو پام 

 دم و ناخونام رو تو دستم فشار می دادم .میلرزید محکم سر جام وایسا
 چرا اینارو االن بهم گفتی هان ؟ -
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ندادی و دلم - پا  به من  که  ید ازی دلگیر بودم  خب چطوری بگم... شوووا
ست روهام خوردی کنه ،روهامم که به زور پدرو اومده بود تهران و تو  میخوا

ی سوووگ بهترین طعمه براو توی این شووهر بودی و هنوزم میخواسووت که از
 استفاده کنه . میگفت که کم کم به جسمتم داره نزدیک تر می شه .

شتم از تو ذهنم پاکت میکردم تا   شتی و کم کم دا تو دیگه برای من اهمیتی ندا
اینکه دوباره تو مهمونی پارسووا دیدمت و دروغ نگم دوباره دلم رو بردی عزیزم 

 واسووه ی همینم منتظرو نمیخواسووتم که دیگه بیشووتر از این باهای بازی بشووه 
که امروز این موقعیت  تا این مه چیز رو برای تعریف کنم ،  تا ه یت بودم  موقع

 پیش اومد.
دلم میخواسوووت همونجا ماهان رو آتیش بزنم و بکشوومش چون اون یکی از 
دلیالی این بدبختی من بود اما بهش احتیاج داشتم و باید  رورم رو نجای می 

 دادم حداقل جلوی روهام .
 چقدر ؟ -
 چی چقدر ؟-
 چقدر سرم شرط بسته بودین ؟-
 ده میلیون .-
 هه فقط همینقدر ؟-
ست بازی کنه و - ست خودتم میدونی ، اون فقط می خوا صال مهم نی عددو ا

 سرگرم باشه 
 همین . 

 درسته . ماهان چک رو بده به من .-
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 چی ؟ چک رو میخوای چیکار؟-
 باید این بازی رو عوض کنم و توام باید بهم کمک کنی .-
 

شتم  شد، یعنی بر میگ شده بود و با انتقالیمم موافقت  باالخره امتحاناتمم تموم 
 به شهر خودم و از اینجا با همه ی بدبختیاو خال  میشدم .

این چند وقتم با روهام سووعی کردم مدل ق ل رفتار کنم و خودم رو محکم نگه 
م هانم داشووتم ا ما با  مه چیز رو تموم کنم و  که ه گه وقتش بود  ا امشوووب دی

 هماهنگ کرده بودم .
شرکت بودم چون کارای امروز -روهام شده بود و من هنوز تو  شیش  ساعت 

 زیاد بود ،اما دیگه کار رو تعطیل کردم و بلند شدم که برم خونه .
رسم خونه از شرکت زدم بیرون و سوار ماشین شدم ، دلم می خواست زودتر ب

تاب تر می شووود، حتی  یدنش بی  گار هر روز دلم برای د یا رو ب ینم ان و رو
 خودمم فکر نمی کردم یه روزی انقدر شیفته ی این دختر بشم .

شیم داره زنگ میخوره، ماهان  سمت خونه دیدم گو شتم میرفتم  همینطور که دا
 م .بود و اصال دلم نمی خواست باهاو حرف بزنم اما تماس رو وصل کرد

 چیکار داری؟ -
 نه سالمی نه علیکی این چه وضعشه آقای آریا منش ؟-
 ماهان حوصله ندارم کاری داری؟-
 آره کاری دارم ،یه کار مهمم دارم زود بیا خونم .-
 ماهان گفتم  اصال حوصله ندارم بگو چه کاریه دقیقا ؟ -
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ود ز خب آقای بی حوصووله بزار بگم کاریه که مربوط به رویا هم میشووه پس-
 پاشو بیا اینجا .

تا اسووم رویا رو آورد کنار خیابون زدم رو ترمز ،ماهان حسووابی رو مخم بود و 
 دلم میخواست از زندگیم بیرونش کنم اما االن مج ور بودم که برم پیشش .

 الو روهام؟ -
 خیله خب ده دقیقه دیگه میرسم اونجا .-
 باشه منتظرتم فعال.-

و دور زدم و با تموم سرعت رانندگی می کردم و تماس رو قطع کردم و خیابون ر
شش و تکلیف خودم  ستم زودتر برم پی شینا ویراژ می دادم چون می خوا بین ما

 رو باهاو روشن کنم .
 اون عوضی دیگه ن اید اسم رویا رو به زبونش میورد . 

باالخره رسوویدم جلوی خونش ، ماهان هر وقت میومد تهران داخل این خونه 
کرد ، بوق زدم و در خونه برام باز شوود وبا ماشووین رفتم داخل حیاط  اقامت می 

 که خیلی ام بزرگ بود . 
از ماشووین پیاده شوودم و از چند تا پله بارفتم و خدمتکار برام در ورودی رو باز 

 کرد و بهم گفت که آقا داخل اتاقشون منتظرتون هستن .
اق وایسادم و تقه به در زدم از پله های وسط سالن باال رفتم و جلوی در اولین ات

و رفتم داخل ، ماهان روی صووندلی پشووت میزو نشووسووته بود و مدل همیشووه 
 داشت سیگار می کشید .

 سالم دوست قدیمی خوو اومدی بشین .-
 با قیافه ی جدی روی م ل کنار میزو نشستم .



wWw.Roman4u.iR  326 

 

 خب ماهان چیکار داشتی ؟ -
 زودتر بگو .

 گم برای بیارند .چه عجله ایه حاال ؟ بگو چی میخوری ب-
ه ی  صدای ع شدم و با  هابم رو خورد می کرد از جام بلند  شت اع دیگه دا

 گفتم 
ب ین ماهان اومدم اینجا چون گفتی موضوووع در مورد رویاسووت اما بیشووترو -

اومدم بهت حالی کنم که رویا دیگه برای منه میفهمی؟  دیگه حتی حق نداری 
 فتاد ؟ بهش فکر کنی و اسمش رو به زبون بیاری ا

 هنوز داشت با یه نیشخند مسخره نگاهم میکرد.
 روهام هنوز زوده که عه انی بشی ص ر داشته باو پسر .-

نمیدونسووتم داره در مورد چی حرف میزنه و با کنجکاوی  داشووتم نگاهش می 
 کردم که گوشیش رو برداشت و به یه نفر پشت خط گفت که بگید بیادو .

 منظوری چیه ماهان؟!-
 ودی همه چیز رو میفهمی چیزی نمونده .االن خ-

ستم دوباره داد بزنم که تقه ای به  ستام رو فرو بردم تو موهام و میخوا ه ی د ع
 در خورد و در باز شد .

هم زمان با باز شدن در چشمای منم گرد شد و باورم نمیشد که اینجا دارم می 
وری با بینمش ، چهرو خونسوورد بود اما نگاهش مدل همیشوووه ن ود ، همینط

دهن باز و چشوومای گرد شووده داشووتم نگاهش می کردم که از کنارم رد شوود و 
 رفت کنار ماهان وایساد.
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 ماهانم ب*و*سه ای به دستاو زد و گفت: خوو اومدی عزیزم .

دیگه حسابی هنگ کرده بودم و نمیدونستم داره چه اتفاقی میوفته و وقتی ماهان 
شد و ب هابم خورد  سید اع ستاو رو ب*و* شت محکم کوبیدم رو میز و د ا م

 داد زدم رویا اینجا چه خ ره؟
هنوز خونسرد بود و دستش رو گذاشت روی شونه ی ماهان و پوز خندی زد و 

 گفت :
 بازی بسه دیگه آقای آریا منش . -

دهنم بسته شد و نمیدونستم چی باید بگم نگاهم رو به ماهان انداختم که اونم 
شخندی زد و یه کا ذ که فکر شوی میزو در اورد و  نی کنم چک بود از توی ک

 داد دست رویا .
 خب می خواستی بدونی اینجا چه خ ره منم برای میگم آقای آریا منش .-
ماهان از موقعی که سورنوشوت باعث شود ما باهم داخل یه خونه زندگی کنیم  

بهم زنگ زد و همه چیز رو برام تعریف کرد چون نگرانم بود و نمی خواسوووت 
از این باهام بازی بشووه، پس باید بگم که تو کل این همه وقت من می بیشووتر 

ستم که داری برام نقش بازی می کنی و خب منم کم نیوردم این چند وقت  دون
 حتی بهتر از خودی برای نقش بازی کردم .

انگار یه سوطل آب یخ ریخته بودن رو سورم و باورم نمیشود که این همون رویا 
 وم وایساده و داره این حرفا رو میزنه .ست که االن اینطوری جل

ضربان قل م رو هزار   ستم باید چی بگم و فقط  شده بود و نمیدون فکم منق و 
 رفته بود .
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رویا اومد نزدیکم و با نفری داشووت نگاهم می کرد، این لحظه و این نگاهش 
خیلی برام سنگین بود و فقط تو دلم خدا رو صدا زدم چرا ... چرا االن که واقعا 

 عاشقش شدم فهمیدم که همه ی اینا فقط بازی بوده .
چک رو آورد باال و بعد از این پارشووون کرد پری کرد تو صووورتم و زیر گوشووم 

 گفت :
ما فقط یه بازی رو باهم کردیم بازیی که تو شروعش کردی و من تموم ، دیگه -

 هیچوقت نمیخوام ب ینمت آقای آریا منش بدرود . 
به خودم بگم که فقط یه  دلم می خواسوووت از این کاب*و*س بیدار بشووم و 
خواب بوده، اما همش یه واقعیت تلخ بود که داشوووت جلوی چشوومام اتفاق 

 میوفتاد .
ست ر سریع از اتاق رفت بیرون ، دلم می خوا ویا با همون نفری نگاهم کرد و 

برم دن الش و بهش بگم نرو بهش بگم لعنتی من توی این بازی مسووخره واقعا 
س ت بهم  شماو دیگه اون حس ق لی ن شدم اما چه فایده که توی چ شقت  عا

 ن ود .
 .ماهان از روی صندلیش بلند شد  و دستش رو گذاشت رو شونم 

 خب امیدوارم با دومین شکست عشقیت بتونی بهتر کنار بیای .-
حسابی عه انی شده بودم و دستش رو از روی شونم برداشتم و پشت کمرو 

 چرخوندم و محکم گرفتمش و داد زدم 
 چرا این کارو کردی عوضی ؟ چراااا؟-
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ماهان تقال می کرد که خودو رو نجای بده اما نمی تونسوووت و با صووودای  
 و پر از درد گفت: عه ی 

شم از همدیگه زیاد خوشمون نمیومد ... - شیم ... ما از اول صادق با روهام بیا 
سمت من و  شه  شیده ب شد رویا ک شت فقط باعث  صی ندا اینکارم دلیل خا
اینکه منم از این بازی لذی ب رم یعنی از اینکه مدل االن له شووده ب ینمت لذی 

 ب رم .
شید و دلم می سرم تیر می ک ست کنم ، توی  ست ماهان رو از روی زمین نی خوا

محکم پرتش کردم که باعث شده روی میزو بیوفته و با یه خنده ی هیستیریک 
 از روی میز بلند شد.

 عه ی رفتم سمتش و یه مشت محکم زدم تو صورتش که افتاد روی زمین. 
 ماهان دیگه هیچوقت اطرافم ن ینمت آش ال وگرنه نابودی میکنم عوضی .  -
مد از روی زمین بلند بشه که محکم با پا زدم به پهلوو که دوباره روی زمین او

گه  که ی روانی ، دی ندید مرتی ما هنوزم می خ به خودو جمع شووود، ا از درد 
سریع از خونه ی ماهان رفتم بیرون و رسیدم  نمیتونستم اونجا رو تحمل کنم و 

 خونه .
 

وزم انتظارم داشووتم که االن وارد خونه شوودم و چرا ا رو روشوون کردم، انگار هن
رویا با همون چهره ی خندون و معهووومش بیاد به اسووتق الم و بپره تو ب لم اما 
شد  شه ،باورم نمی شد این مدی انقدر خوب بازی کرده با ن ودو ، باورم نمی 
اون رویایی که من می شناختم امشب اینطوری روبه روم ظاهر بشه و این حرفا 

 ه خواب بد بود  .رو بهم بزنه انگار همش ی
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به حال خودم خندم گرفته بود می خواسووتم بازی بدم اما حاال خودم بازی داده 
 شده بودم .

خونه بیشتر از هر موقع دیگه سوی و کور بود، وارد اتاق شدم و رفتم کمد رویا 
 رو باز کردم، کمدو خالی شده بود و همه ی وسایلش رو برده بود. 

ل م احسوواس سوونگینی می کردم ، سوونگینی حالم اصووال خوب ن ود و توی ق
 بخاطر یه شکست ، شکست از عشقی که با تموم وجود می خواستمش .

سیگاری که خیلی وقت  سمت کمدم و از توی جیب یکی از  کتام پاکت  رفتم 
بود اونجا گذاشووته بودم رو در آوردم ، با وجود رویا مطم ن بودم که واسووه ی 

 اما االن خیلی بهش احتیاج داشتم . همیشه دیگه هیچوقت سرا ش نمی رم
روی تخت رویا نشسته بودم و به خودم که اومدم دیدم پاکت سیگار تموم شده 
یایی که قرار  یا روی تخت بود ،رو و  روی تخت خوابیدم ، هنوزم بوی عطر رو

 بود شیرین باشه اما آخرو تلخ شد . 
نه ا بمونم و سریع از خوبعد از اینکه حرفام رو زدم دیگه نمیتونستم اونج -رویا 

ماهان رفتم بیرون و به تاکسوی گفته بودم که منتظرم بمونه، واسوه همین سوریع 
 سوار ماشین شدم و گفتم که بره فرودگاه .

شدم و روی  سوار هواپیما  شدن  سیدم فرودگاه و بعد از یکم معطل  باالخره ر
ه صندلی و بصندلیم نشستم ،دیگه نمیتونستم تحمل کنم و سرم رو تکیه دادم 

 آروم اشک می ریختم . 
سیدم و بعد از اینکه چمدونم رو گرفتم دیدم پدرم اومده دن الم ،   صفهان ر به ا

 ل خندی زدم و پریدم تو ب لش چون واقعا بهش احتیاج داشتم .
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 سالم دخترم نمیدونستم انقدر دلت برام تنگ شده بوده .-
 مگه شما دلت برام تنگ نشده بود ؟-
مامانتم حسوووابی چرا خیلی - یا بیریم خونه که  ام تنگ شوووده بود ولی االن ب

شین  سوار ما شش اومدم بیرون و ل خندی زدم و بعد از اینکه  منتظرته . از آ و
 شدیم بابام به سمت خونه راه افتاد.

سریع رفتم داخل و  تا مامانم رو دیدم ب لش کردم ، چقدر  وقتی رسیدیم خونه 
 خوب بود که هستن مخهوصا االن که خیلی بهشون احتیاج داشتم .

چطوری عزیزم ؟ نمیدونی چقدر دلم  برای تنگ شووده بود خدا روشووکر که -
 برگشتی همینجا . 

 منم خیلی دلم برای تنگ شده بود مامان.-
که پری ام از از ب لش اوم یدم و دیدم  دم بیرون و گونش رو محکم ب*و*سوو

شپزخونه خندون اومد بیرون و بعد از اینکه پری رو هم ب ل کردم رفتم باال که  آ
 ل اسام رو عوض کنم . 

وارد اتاق شوودم و تا چراغ رو روشوون کردم یهو دیدم مهتاب و الناز و میتی داد 
شده بودم و همونطور که سر جام زدن سوپرایز ، از دیدنشون حسابی خوشحال 

وایساده بودم داشتم بهشون ل خند می زدم اما دیگه نمی تونستم این ماسک رو 
 روی صورتم نگه دارم و وسط خنده ب ضم گرفت .

 رویا خوبی ؟  -میترا 
نمی تونستم حرف بزنم و ب و داشت خفم می کرد و  تو چشمام پر از اشک 

 شده بود .
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ه اومدن تو آ وشووم و همدیگه رو ب ل کرده بودیم ، سووه تاییشووون مدل همیشوو 
شون  شد و تو ب ل شمام جاری  شکام از چ سیل ا ضم ترکید و  همون لحظه ب 
شت چون این  شون خیلی فرق دا ستانمون با بقی گریه می کردم، این آ وو دو

 اولین باری بود که بخاطر  م و ناراحتی اینطوری هم رو ب ل کرده بودیم .
 

ص ح با شب تا  ستم حرفایی که این چند  دی میتی اینا بیدار بودیم و باالخره تون
وقت تو دلم رو هم ان ار شوووده بود رو بهشووون بگم اما این بازم چیزی از درد 
زخمی که برای اولین بار روی قل م خورده بود کم نمی کرد ، پدر و مادرمم به 

بکشه اما  حالم شک کرده بودند و مامانم مدام می خواست از زیر زبونم حرف
 به نتیجه ای نمی رسید .

جلوی پنجره اتاقم وایساده بودم و به منظره ی همیشگی نگاه می کردم که دیدم 
شاید  شیم زنگ خورد یه لحظه فکر کردم که  شیم داره زنگ می خوره ،تا گو گو
سریع  به خودم یادآوری کردم که  شد اما بعدو  شه و توی دلم خالی  روهام با

 چون دلیلی نداره که اون بهم زنگ بزنه .انقدر احمق ن اشم 
 گوشی رو از روی برداشتم ، شقایق بود که زنگ می زد و تماس رو وصل کردم.

 سالم شقایق چطوری ؟-
 سالم رویا خوبم . تو چطوری؟-
 مرسی منم خوبم .-
رویا زنگ زدم بگم خیلی نامردی ها من تازه باید از مامانت بشنوم که برگشتی -

 گوشیت خاموو بود دیروز ؟ اصفهان ؟ چرا 
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ب خشووید شووقایق راسووتش همه چیز یه دفه ای اتفاق افتاد و انقدر فکرم بهم -
ریخته بود که اصال نشد بیام خدافظی کنم ، از عمه هم معذری خواهی کن از 

 طرف من. 
اصووال من وقتی شوونیدم برگشووتی خیلی تعجب کردم چرا رفتی آخه ؟! پس -

 روهام چی ؟
 رو آورد بازم ب و توی گلوم افتاد .وقتی اسم روهام 

راستش شقایق با روهام همه چیز تموم شد ، واسه ی همین دیگه نمی تونستم -
 اونجا بمونم و سریع برگشتم.

 چی ؟! یعنی چی تموم شد چرا ؟-
خب دیگه فقط به این نتیجه رسوویدم که اصووال بهم نمیخوریم واسووه همین -

 خودم همه چیز رو تموم کردم .
آره خوبم عزیزم بازم ب خشید که -تاسفم حاال چطوری حالت خوبه؟ اهان م-

 نشد بیام خدافظی .
 نه عزیزم اشکال نداره فقط نگرانت شده بودیم امیدوارم زودتر بازم ب ینمت .-
 منم همینطور. -
 خب پس کاری نداری ؟-
 نه عزیزم خدافظ .-
 سالم برسون خدافظ.-

شقایق بگم چون ستش رو به  ستم را حتما موضوع رو مهدی ام میفهمید  نمیتون
 و نمیخواستم که اینطوری بشه. 
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شمم رو  شد خودم رو انداختم رو تخت و هر وقت چ بعد از اینکه تماس قطع 
می بستم فقط چهره روهام رو میدیدم و بازم فقط فکر روهام میومد توی سرم ، 

داشتم از این وضع خسته شده بودم و دلم می خواست هر چی خاطره از روهام 
رو فراموو کنم اما النازم دیشووب بهم گفت که عشووق اول هیچوقت فراموو 
نمیشه و فقط گذر زمان باعث میشه که این عشق کهنه تر بشه و کم تر به یادو 

 بیاری اما فراموشی هرگز .
نمیدونم چقدر گذشته بود که همونطور روی تخت دراز کشیده بودم و  رق در 

ه شوووده بودم ، تا اینکه تقه ای به در خورد و مامانم افکارم فقط به یه نقطه خیر
 اومد داخل اتاق .

 دختر تو خسته نشدی ص ح تا حاال تو این اتاق نشستی ؟-
 خب دلم برای اتاقم خیلی تنگ شده بود، نخیر هنوزم خسته نشدم .-
 از دست تو . اومدم بگم پاشو آماده شو که بریم خونه خاله نرگس .-
 گس چه خ ره ؟ چی؟ خونه خاله نر-
ستن پس بهونه نیار که - خاله بخاطر تولد دانیال مهمونی گرفته و همه فامیلم ه

 باید بیای .
همینم کم مونده بود با این حالم پاشووم برم تولد پسوور خاله ی عزیزم باید یه 
ضی می کردم که نرم ، قیافم رو لوس کردم و ل خندی زدم و  جوری مامان رو را

 گفتم
ستم و مامانی جونم ب- ست از خونه بیام بیرون خیلی خ سش نی صال ح خدا ا

 سرمم در می کنه .
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 رویاااا...-
 مامانی ترو خدا منو امروز بیخیال شو خواهش میکنم .-
خیله خب باشووه به خالت میگم حالت خوب ن وده ولی تو خونه تنها میشوویا -

 پری ام همراهمون میاد .
که این همه وقت تهرانم تنها  وای مرسووی مامانم . اشووکال نداره بچه نیسووتم-

 بودم دیگه مامان.
 خیله خب باشه من برم آماده بشم .-

ل خندی زدم و فقط سرم رو تکون دادم ، مامانم اومد جلو بعد از اینکه گونم رو 
 ب*و*سید از اتاق رفت بیرون و من دوباره 

 توسط افکارم به دنیای دیگه ای کشیده شدم .
 

که  مامانم اینا از خونه رفتن بیرون که برند سوواعت نزدیکای هفت شووب بود 
ست که توی  شتم و دلم می خوا خونه ی خالم ، خیلی به این تنهایی احتیاج دا

 این تنهایی فقط گریه بکنم تا کمی خالی بشم . 
از روی تخت بلند شووودم و رفتم جلوی پنجره و بازو کردم ، هوا سوورد بود و 

شده بود ،انگار که میخوا سمونم قرمز  شت اون همه ابر آ ست ب اره و ماه هم پ
 پنهان شده بود .

شت و هر لحظه ممکن بود که  سمون خدا ندا ست کمی از آ سمون دل منم د آ
 ب اره . 
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تشوونم شووده بود و از اتاق رفتم پایین داخل آشووپزخونه و یه لیوان آب خوردم ، 
م چیه و نمامانم گفته بود که پری برام شامم درست کرده و رفتم سراغ گاز که ب ی

 تا در قابلمه رو برداشتم دیدم که ماکارونیه.
شت و  ست دا ل خند تلخی زدم و یادم افتاد به اینکه روهام چقدر ماکارونی دو

 همون یه ذره اشتهایی ام که داشتم از دست دادم و از آشپزخونه رفتم بیرون.
یه سووواعتی بود که بی هدف دور خونه می چرخیدم و فقط خاطره های لعنتی 

 هران دونه دونه میومدن تو سرم .ت
شنش کردم اما  سراغ تی وی و رو شه یکم رفتم  سم پری ب سه ی این که حوا وا
ش که ها رو باال پایین  شتم  شتن و همینطور دا هیچ کدوم از کانال ها چیزی ندا
می کردم که یه دفه حس کردم یه آهنگ آشوونا به گوشووم خورد و برگشووتم روی 

و دادم دیدم همون آهنگیه که روهام تو شوومال برام کانال ق لی و وقتی یکم گو
یاد آوری اون روزا ل خند رو  به خودم اومدم دیدم از  با گیتارو خوند ، وقتی 
ل ام نشسته اما سریع تلویزیون رو خاموو کردم و عه ی از سرجام بلند شدم 

. 
م یاد اون لعنتی بیوفتم چرا...؟ ب و تو گلوم گیر کرده بود ا ید  با  اچرا همش 

نمی شکست، دلم می خواست زار بزنم  اما نمیتونستم و انگار اشک چشمام 
 خشک شده بود. 

که  جا بودو بهش میگفتم  گه هنوز این خیلی دلم هوای میترا رو کرده بود و ا
سووریع بیاد پیشووم و تو ب لش آروم می گرفتم اما اونم دیگه ن ود، ولی حداقل 

 بهترین دوستم به عشقش رسید .
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صدای گوشیم رو شنیدم که داشت زنگ میخورد و واسه ی همین همون موقع 
 سریع رفتم باال و گوشی رو برداشتم و وقتی دیدم میتراست وصل کردم.

 سالم رویایی چطوری؟-
 سالم . هعی بنظری باید چطور باشم میتی؟-
 این نیز بگذرد رویا ص ر داشته .-
 میدونم... آره میگذره ... اما میتی بخدا خیلی داره سخت میگذره .-
 اصال رویا همین االن پاشو بیا اینجا . -
 بیام اونجا ؟ -
 آره خب بیا مگه چیه؟ -
یاد دلم نمیخواد آرو رو ب ینم و - عدم چرا دروغ ز گه دیره ب نه میترا االن دی

 حرف روهام پیش بیاد .
امروز مهمون اومد برام نشد بیام پیشت فردا حتما اهان باشه میفهمم ب خشید -

 میام که ب ینمت .
 باشه دوستم فردا بیا . راستی میترا مامانت اینا فهمیدن من برگشتم ؟ -
 آره چطور مگه؟-
میگم خب همه چیز رو میدونن یه وقت مامانت اینا چیزی به خانواده ی من -

 نگند؟
مه چیز رو براشووون تو- نا نه عزیزم من خودم ه ضوویح دادم نگران ن او او

 هیچوقت حرفی نمیزنند و مساله رو به کل فراموو کردند .
 باشه پس خیالم راحت باشه دیگه؟-
 آره خیالت راحت خب کاری نداری دیگه؟ -
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 نه رفیق فعال.-
 مواظب خودی باو فعال.-

شه و   ستم که مهمونی زودتر از دوازده تموم نمی شده بود و می دون ساعت یازده 
 ز مونده تا مامانم اینا برگردند.هنو

 آسمون هنوز قرمز بود و  رو می کرد، ولی خ ری از بارون ن ود .
لب تابم رو از توی کیفم در آوردم و گذاشتمش روی تختم و آهنگ سرطان رو 

 پلی کردم و صداو رو گذاشتم تا آخر.
 

قسوومتی از آهنگ بدجور به حال من شوو اهت داشووت و باعث شوود که ب ضووم 
ه و دردی که قل م می کشووید از چشوومام خارج  شوود،  اما مگه این درد بشووکن

 لعنتی پایانی داشت نه انگار هیچ وقت نمی خواست تموم بشه .
تموم دردی که داشووتم رو توی صوودام جمع کردم و شووروع کردم بلند بلند با 

 آهنگ خوندن و اشک میریختم .
 ش یه تو رو ندیدم که بهم بگه عزیزم》

 بره و بده فری مولی ته قهه 
 تو چشام بازم اشک بشه جمع

 واسه دیدن چشاشه پره درد دلم
 همه چیمو بهش تکیه کنم

 با کسی باشم که باشه ش یه خودم
 ولی حیف که دیگه  ری ه شده ومن
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 پر شده از   ری ه  دورم
چرا دور شوودی  از من تو کور شوودی حتما که ندیدی چقدر به تو من خوبی 
کردم یه درد توی م زم یه عقده با یه رفتن یه حسووه بدی که همه ی شووهر ردی 

 کردن  
 مث سرطان شدی واسه من

 که میشکونه منو هر لحظه دائما
 پیش تو پیش خاطرتمون

 《پیش وقتایی که تو فقط بودی واسه من
م شوود و فقط صوودای هق هق من توی اتاق پیچیده شووده بود ، دیگه آهنگ تمو

چشمم افتاد به تهویر خودم توی آینه ی اتاقم اما چی می دیدیم؟                 یه 
شتم و  ست خورده، دیگه تحمل قیافه خودم رو ندا شک رویای احمق و یه رویا 

شه ب با مشت محکمی که زدم آینه هزار تیکه شد و باعث شد که دستمم زخمی
. 

سریع  شنیدم ،  سمون به پنجره ی اتاقم رو  شکای آ صدای تق تق ا همون موقع 
 از اتاقم زدم بیرون و رفتم توی حیاط .

سرد  شم ، توی اون هوای  سریع خیس ب شد که  شت و باعث  شدی دا بارون 
 جسمم یخ کرده بود اما قل م هنوز یه گوله ی آتیش بود و تو سینم 

 می سوخت . 
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اال و دیدم که ماه کمی از بین ابرا اومده بیرون و عکسووش افتاده سوورم  رو بردم ب
شکام همراه  صورتم می خورد و با ا ستخر ، قطرای بارون تند تند به  روی آب ا

 شده بودند .
دلم گرفته بود و یه عالمه حرف با خدا داشووتم و از ته دلم شووروع کردم به داد 

 زدن.
فتر تقدریت یه سرنوشت دیگه برام رقم خدایااا ... چرا... چرا... چرا توی اون د

نزدی ؟ چرا قلب منی که منتظر یه  عشووق واقعی بود رو با یه عشووق درو ی 
 شکستی خدایا؟ 

چرا همه ی عشقا دروغ شدن ؟ چرا این روزا از عشق به جز ردپایی از ه*و*س 
 به جا نمونده ؟ خدایااااا... صدام رو میشنوی اصال یا بلند تر داد بزنم ؟ 

یکی از دلیالی  خلقت این دنیا عشووق ن ود ؟ خدایااا ... مگه این دنیا رو  مگه
 بخاطر عشق خلق نکردی ؟ 

ستم  ستم مدل دو سه ی من رقم نزدی ؟ چرا من نتون خدایا چرا چیزه دیگه ای وا
شد ؟؟ خدایا حداقل بیا و  شق من باید اینطوری می  سم ؟ چرا ع شقم بر به ع

 خدایاااا هستییی  اصالاا ؟؟؟  این قلب المهب رو آرومش کن ...
همون موقع آسمون یه  رشی کرد و رعد و برقی زد که یه لحظه ترسیدم و چون 

 لب استخر وایساده بودم پام لیز خورد و افتادم توی آب . 
همه جا تاریک تاریک بود و فقط کمی نور ماه داخل آب افتاده بود، من پایین 

برای حرکت دادن دسووت و پام نداشووتم ، تر و پایین تر کشوویده میشوودم و توانی 
نفسم داشت تموم میشد و قل مم آروم گرفته بود ،انگار تازه داشتم به آرامش می 
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رسوویدم و میخواسووتم زودتر به آخرو برسووم ،اما یه لحظه دیدم یه نفر پرید تو 
 آب .

سمتم، قل م دوباره دیوانه وار   شت میومد  آره خودو بود خود روهام بود که دا
ینم می کوبید و دسووتم رو دراز کردم که دسووتای روهام رو بگیرم و اون به سوو

ستم رو بگیره اما دیگه  نفسی  سعیش رو می کرد که بهم برسه و د شت تموم  دا
 برام باقی نمونده بود و پلکام روی هم بسته شد .

  
  

 
همه جا تاریک بود و به سووختی  میتونسووتم رویا رو ب ینم ، میخواسووتم  -روهام
رسم و دستش رو بگیرم اما هر چی سعی می کردم انگار به جلو نمیرفتم بهش ب

و یه چیزی مانعم میشوود و وقتی دوباره پایین رو  نگاه کردم اثری از رویا ن ود ، 
 حسابی ترسیده بودم و می خواستم داد بزنم رویا ...

سریع از نظر گذروندم و وقتی دیدم تو ات قم ایه دفه از خواب پریدم و اطرافم رو 
هابم بهم  شد اع شیدم ، اما این خواب باعث  سودگی ک سر آ نفس عمیقی از 

 بریزه و حس خوبی نداشتم .
ید ازو   با که  چطوری  یا و نمی دونسووتم  مه ی فکرو ذهنم شوووده بود رو ه

 خال  بشم .
نگاهی به ساعت انداختم، موقعش بود که دیگه برگردم اصفهان ،از روی تخت 

 کردم . بلند شدم و ل اسام رو عوض
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با چمدون کنارم جلوی در ورودی وایساده بودم و داشتم به خونه نگاه می کردم 
شد یاد رویا بیوفتم و خاطره هامون برام تداعی  ،هر گوشه ی این خونه باعث می
گه نمی  مل کنم ، حتی دی جا رو تح گه نمیتونسووتم این بشوووه ، برای همین دی

بودم که میخوام همه ی کارا رو خواسووتم توی این شووهر بمونم و به پدرم گفته 
مدل ق ل به اصووفهان انتقال بدم و در کمال تعجب بدون اینکه حرفی بزنه و 

 سوالی بپرسه ق ول کرد.
شدم  شین  سوار ما برای آخرین بار کل خونه رو از نظر گذروندم و بعد از اینکه 

 به طرف فرودگاه حرکت کردم .
 فسم به سختی اومد باال و یه نفراحساس کردم سینم داره فشرده میشه و ن-رویا

سیژن بهم  شد آب باال بیارم و انگار تازه اک سریع منو به پهلو خوابوند و باعث 
شمام رو به آرومی باز کردم ،  شم ، چ ستم نفس بک سختی میتون می رسید و به 

 روهام بود که داشت با نگرانی نگاهم می کرد .
سینم احساس سنگینی می کردم و پ لکام دوباره روی هم بسته من هنوزم روی 

 شد .
صدای مامانم به گوشم می رسید که انگار داشت قرآن میخوند ، سرم حسابی  

شمام رو باز کردم ، اولش همه جا تار بود اما وقتی  سختی چ درد می کرد و به 
دوباره چشوومام رو باز و بسووته کردم، دیدم مامان و بابام کنارم وایسووادن و وقتی 

ساده و یه لحظه فکر کردم سرم رو چرخوندم دی دم یه نفرم روبه روی پنجره وای
 روهامه اما وقتی روو رو برگردوند دیدم دانیال .

 وای خدا رو شکر باالخره بهوو اومد مسعود برو به پرستار بگو .-
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 نه خاله من میرم .-
دانیال از اتاق رفت بیرون و ماکس اکسوویژن رو از رو صووورتم برداشووتم دیگه 

 ونستم نفس بکشم .راحت تر میت
شه آخه چرا افتادی تو آب اونجا - رویا جان خوبی عزیزم؟ الهی مامان فدای ب

 چیکار می کردی ؟ 
 خانوم حاال وقت این سواالست ؟-

 رویا خوبی بابا؟ 
ل خندی زدم و گفتم خوبم اما صدام از ته چاه میومد انگار و گرفته بود ، همون 

 ومدن داخل . موقع دکتر با یه پرستار و دانیال ا
 خب رویا خانوم ب ینم لب استخر چیکار می کردی که افتادی تو آب ؟ -دکتر 

 دهن باز کردم و به سختی گفتم لیز خوردم.
 خب االن تو تنفس مشکلی داری ؟ -
 نه خوبه فقط سرم خیلی درد میکنه .-
سرتم میگیرم - شه اما برای اطمینان یه عکس از  سر درد فکر میکنم ط یعی با

 خداروشکر همه ی آب از ریه و معدتون خارج شده . 
دکتر از اتاق خارج شد و بعد از اینکه عکس از سرم گرفتن دکتر گفت مشکلی 
شدم ، فقط نمیدونستم که دانیال چرا همراهمونه و حوصله ام  ندارم و مرخ  

 نداشتم که االن بپرسم و حرفی بزنم.
مانم رفت ما مک  به ک یال رسوووندمون خونه و  خت دان تاقم و روی ت خل ا م دا

 خوابیدم .
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 مامان...-
 جانم ...-
 چرا دانیال همراهمون بود؟-
وقتی می خواسووتیم برگردیم ماشووین بابا پنچر شووده بود و السووتیک زاپاسووم -

نداشتیم، می خواستیم تاکسی بگیریم اما دنیال اصرار کرد که می رسونتمون و 
سریع پرید توآب و تا اومدم داخل دیدم که افتادی تو آب و خدار شکر دانیال  و

یه کم از آب رو تونسوووت از تو ریه های خارج کنه و بعدو سووریع بردیمت 
 بیمارستان، خالصه اگه نیومده بود معلوم ن ود چه بالیی سری میومد دخترم .

پس من روهام رو به جای دانیال می دیدم، روهام... روهام... هر چی میکشوم 
میومد که نفرینش کنم با وجود همه ی بدیایی که بخاطر اون بود و بازم دلم ن

در حقم کرده بود ،دلیلشم فقط عشق مزخرفی بود که هنوزم تو قل م بود و با یاد 
 آوریش دوباره ب ضم گرفت.

 رویا عزیزم میخوای ل اسای رو عوض کنی؟-
 نه مامان حالش رو ندارم .-

رو گرفت تو مامانم اومد کنارم نشووسووت و پیشووونیم رو ب*و*سووید و دسووتم 
 دستش، همون موقع اشکم در اومد و دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.

 رویا چرا گریه می کنی مامان دردی بخوره تو سرم .-
شدی گرفت و رفتم تو آ وو مامانم و اونم موهام رو نوازو می  شتر  گریم بی

 کرد.
 رویا جونم بگو چته عزیزم ؟ چرا اینطوری شدی تو آخه؟-
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ما  مه چیز رو براو تعریف کنم و تو ب لش زار بزنم ا دلم می خواسوووت ه
 نمیتونستم بگم و فقط آروم گریه می کردم تا اینکه خوابم برد .

ص ح با خوردن نفسای گرم مامانم به صورتم از خواب بیدار شدم و تا یه تکون 
 خوردم مامانمم بیدار شد .

 ل خندی زدم و گفتم ص ح بخیر .
 زیزم بهتری ؟ص ح بخیر ع-
 آره مامان حالم خوبه. -
 خداروشکر . ولی رویا...-
 جانم مامان...-
 یه چیزی ازی بپرسم راستش رو میگی؟-
 آره مامانم بپرس .-
 دیشب واقعا لب استخر لیز خوردی؟-
سریع - سه همین  شق بارونم وا آره مامان بخدا لیز خوردم تو که میدونی من عا

 یز خورد و افتادم تو آب .رفتم تو حیاط و یه دفه پام ل
خیله خب تابسووتون دیگه حتما باید بری کالس شوونا صوود بار بهت گفتم و -

گوو ندادی حاال پاشووو بریم پایین صوو حانه بخوری یکم جون بگیری به پری 
 گفتم واسه تو سوپ درست کنه   .

 با اینکه دلم چیزی نمی خواست اما ل خندی زدم و از سرجام بلند شدم .
شتم ، بابامم بعد از ا شتها ندا صال ا سریع میز رو چید و ا ینکه رفتیم پایین پری 

 همون موقع  اومد سر میز.
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 به دختر گلم بهتری عزیزم ؟-
 آره باباجون خوبم .-
 خب خداروشکر .-

سوور میز فقط یکم سوووپ ریختم که بخورم و چیزه دیگه ای از گلوم پایین نمی 
 رفت.

صدا در او مد و خالم و دانیال اومدن داخل و حداقل همون موقع زنگ خونه به 
 باعث شدن من از خوردن زوریه سوپ فرار کنم .

شده بودم - سابی نگرانت  وای خاله جون وقتی دانیال گفت چه اتفاقی افتاده ح
 دیگه نتونستم ص ر کنم به دانیال گفتم بیارتم ، حاال بهتری خاله جون ؟ 

 دین دلم براتون تنگ شده بود .آره خاله خوبم مرسی ، اتفاقا خوب شد اوم-
 منم عزیزم حاال خداروشکر که برگشتی اصفهان .-

سته بودیم تو پذیرایی و خاله و مامانم همینطور حرف  ش ساعت تموم فقط ن یه 
 می زدن و پدرمم رفت شرکت .

دانیال همش یه جوری نگاهم می کرد و انگار می خواسووت بهم یه چیزی بگه 
 نم و خاله نمی تونست حرفی بزنه . ولی فکر کنم با وجود ماما

دیگه سوورم گیج می رفت و از خاله عذر خواهی کردم و سووریع رفتم تو اتاقم و 
 روی تخت نشستم .

شد که تو همون حالت بودم که تقه ای  بازم فقط رفتم تو فکر ، پنج دقیقه ای می
به در خورد و فکر کردم مامانمه و گفتم بیا داخل اما دنیال تو چهار چوب در 

 ظاهر شد .
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 کاری داشتی؟ -
خوبم . مامانم گفت دیشب نجاتم -نه اومدم ب ینم حال دختر خالم چطوره ؟ -

 دادی  ازی ممنونم .
 تی به قیافش نگاه کردم دیدم داره با تعجب نگاهم می کنه.وق
 چیه دانیال چرا اینطوری نگاه می کنی؟ -
 هیچی فقط رفتاری باهام خیلی ت ییر کرده .-
 خب بهتر شده با بدتر ؟-
 خیلی بهتر .-
 خب ق ال از روی بچگی اونطوری رفتار می کردم االن دیگه خیلی فرق داره.- 

 ن بزرگ شده .عجب پس دختر خالمو-
 آره دیگه ...-
 ال ته شاید عاشق ام شده ؟-

 وقتی این حرف رو زد یه لحظه تعجب کردم و گفتم چی؟! 
خب راسووتش وقتی دیشووب از آب آوردمت بیرون همش اسووم یه نفر رو می -

 گفتی و بعد دوباره از حال رفتی .
 چه اسمی ؟-
 به من نگاه می کردی و میگفتی روهام یادی نیست ؟ -

مونده بودم چی بهش بگم و فکم منق و شووود یه لحظه اما سووریع خودم رو 
 عادی گرفتم و گفتم

 وا روهام دیگه کیه ؟ حتما اشت اه شنیدی بابا من که یادم نیست .-
 مطم نی یعنی تو کسی به اسم روهام نمیشناسی ؟ -
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 دیگه بیش از حد داشت فوضولی می کرد ، اخمام رو کشیدم تو هم و گفتم
سم ال ته  نخیر- شنا سی نمی شاهنامه فرود من هیچ روهامی به جز روهام توی 

 اگه میشناختمم خیلی ب خشیدا ولی به شما ربطی نداشت .
خیله خب خیله خب نزن حاال دوباره شوودی همون رویای سووابقا ، رویا من -

قهد بدی ندارم فقط نگران شده بودم اگه مشکلی هست بگو شاید بتونم بهت 
 کمک کنم .

 دانیال ممنون مشکلی نیست واقعا .نه -
 خیله خب باشه بیشتر از این مزاحمت نمیشم استراحت کن .-
 فقط سرم رو تکون دادم و دانیال از اتاق رفت بیرون . 

شم اما برام مهم  سم روهامم گفته با صال یادم نمیومد که ا هر چی فکر کردم ا
 ن ود که دانیال بهم شک کرده و بازم گرفتم خوابیدم .

 
یه هفته ای می شد که ترم جدیدم توی دانشگاه اصفهان شروع شده بود و بازم 
باعث شووده بود که سوورم گرم باشووه ، اما من دیگه اون رویای سووابق ن ودم، 
سوورخوو، شوواد و شوونگول ، فقط یاد گرفته بودم جلوی بقیه نقش بازی کنم و 

به ولی درونم چیزه دیگه ای بود ، دردی  که آروم نمی تظاهر کنم که حالم خو
 گرفت و فراموو نمی شد .

سوواعت پنج عهوور بعد از اینکه کالسووم تموم شوود مدل همیشووه یه راسووت می 
 خواستم برم خونه که دیدم میتی داره زنگ می زنه.

 سالم میتی .-
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 سالم . تو ن اید یه زنگ بزنی به من ب ینی کجام ؟ -
 مگه امروز دانشگاه نیومده بودی؟ -
 نخیر . -
 مروز ندیدمت ها فکر کردم کالس نداشتی . من گفتم ا-
 خیله خب باشه باالخره یه زنگ می زدی بد ن ود  .-
 ب ینم حاال چه مرگت بوده عشقم که نیومده بودی ؟-
 توام با این احوال پرسیدنت ، ص ح یکم حالت تهو داشتم ولی االن بهترم .-
 عجب . ب ینم نکنه خ ریه ؟ -
 چه خ ری ؟ -
 دیگه .  وا خنگول نی نی-
 چی ؟ رویا خفه شو نی نی کجا بوده .-
 وا خب مگه چیه شاید نی نی داریا. -
 رویا چری نگو تروخدا . نکنه باشه ؟!-
 خخخ از من می پرسی ؟ خب یه تست بزن . -
 هان؟ راست میگیا ولی تست ندارم -

 که .
 رویا خره پاشو بیا اینجا تستم بخر آفرین.

 ای بابا مگه من بیکارم .-
ه پس ،خداییش تو خونه چیکار داری ؟ تقهوویر خودته اسووترس انداختی به ن-

 جونم حاال خودتم باید درستش کنی منتظرتما فعال.
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گه  ماس رو قطع کرد و دی که زرتی زد ت مدم بگم من نمیتونم برم بخرم  او
 مج وری رفتم داروخونه .

د؟ وم می شووقتی وارد شوودم یه پیرزن و یه پسوورم بودن حاال کار پیرزنه مگه تم
منم هی این پا اون پا می کردم و پسووره ام همینطور بهم نگاه می کرد و معلوم 

 بود که رفته تو نخم .
شما بفرمایید انگار عجله دارید و رفت  سره گفت  شد پ وقتی کار پیرزنه تموم 

 عقب .
 می خواستم بگم نه که فروشنده ام گفت بفرمایید خانوم . 

م تست بده و سرم رو که برگردوندم دیدم پسره حاال مگه المهب روم میشد بگ
هنوز داره با ل خند ژکوند نگاهم میکنه، ای بمیری با اون ل خندی، میتی خدا 

 نگم چیکار کنه یکی دیگه میخواد ننه بشه من باید تست بخرم . 
 دیدم فروشنده هنوز داره نگاهم و میکنه و منتظر که من بگم چی میخوام.

شنده رفت یه   ستم ، فرو ست بارداری میخوا شتم و گفتم یه ت دیگه چاره ای ندا
سره وا رفته داره نگاهم  شتم دیدم پ ساب کردم برگ ست آورد و پولش رو که ح ت
می کنه بدبخت ،ایندفه من بهش ل خند ژکوند زدم و سوریع از م ازه زدم بیرون 

 و با تاکسی رفتم خونه میتی .
 و مج ور شدم برم این تست رو بگیرم .سالم بیشور به خاطر ت-
 سالم . خب حاال انگار چیکار کرده .-
 بیا بگیر برو ب ین خاک برسر شدی یا نه؟-
 وا رویا چرا خاک برسر ؟-
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 آخه بچه چیه بابا حوصله داریا .-
 وا دلتم بخواد خاله میشی که .-
 حاال هنوز زوده واسه خاله شدن .-
 ب ینم چه خ ره.بی ذوق . خیله خب من برم -
 باشه برو .-

میتی که رفت منم رفتم داخل آشپزخونش و یه لیوان آب ریختم خوردم.  دوباره 
 رفتم داخل پذیرایی و نشستم تا اینکه یه ربی ام گذشت .

 میترا پس چه  لطی میکنی تو ؟-
 رویا ... -
 هان ؟ چیشده بیا بیرون ب ینم .-
 رویااا...-
 مرضو رویا، حامله ای؟-
 ه انگاری ...آر-

اولش تعجب کردم یعنی میتی من می خواست مامان بشه وای خدا باورم نمی 
 شد ، حسابی خوشحال شده بودم و با ذوق گفتم 

 میتی یعنی من خاله می شم ؟-
 دیدم قیافه میترا قرمز شده و یهو زد زیر خنده .-
 نه خاله نمیشی دروغ گفتم .-

 م گذاشته بود.همون وقت سرجام وا رفتم بیشعور سرکار
 میتی خیلی پستی واقعا .-
 خب چته حاال تو که میگفتی زوده و این حرفا.-
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 خب آره زوده اصال ولی یدفعا ذوق کردم . -
 آخی حاال ناراحت ن او ایشالله بعدا خخخ-
 کوفت ...-
 
 خب بشین برای یه چیزی بیارم بخوری. ب ینم ناهار خوردی اصال؟-
 آره تو یونی خوردم . -
 حاال گشنت نیست ؟برای  ذا بیارم ؟ -
 نه بابا من سر موقعشم به زور میخورم .-
 معلومه ... رویا یه نگاه به خودی کردی تو آینه ؟ -
 خب آره نگاه کردم که چی حاال ؟-
 دختر داری میشی مدل سومالیا زیر چشمای گود رفته و صورتتم ال ر شده .-
 ول کن بابا من همیشه ال ر بودم .-
بازی می کنی اما معلومه رو- یا زر الکی نزن. میدونم فقط جلوی همه نقش 

 تو دلت چیزه دیگه ای میگذره، حداقل یکم باهام حرف بزن خالی بشی .
 بیخیال میترا ارزو حرف زدنم نداره .-
 راستی بابای خونه تهران رو فروخت دیگه آره ؟ -
ه ولی انگاری ن وده آره فروختش خیلی میترسوویدم که روهام هنوز اونجا باشوو-

 ،حتما رفته یه خونه ی دیگه .
 نه برگشته اصفهان .-
 چی؟! براچی برگشته؟ کی برگشته؟ -
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 نگاه کن، چقدر مشتاقی درموردو بدونی.-
 نخیر فقط کنجکاو شدم اصال نگو .-
خیله خب حاال . آرو گفت که همه ی کار رو انتقال داده اصفهان و خودشم -

 برگشته .
شنیدم ک ست که برم ب ینمش اما عقلم بهم وقتی  صفهان دلم می خوا ه برگشته ا

باهام چیکار  یادآوری می کرد که روهام  همچین اجازه ای رو نمی داد و بهم 
کرده و سووعی می کردم که خواسووته ی قل م رو سوورکوب کنم و این فقط باعث 

 میشد از درون بیشتر بسوزم .
 رویا کجا رفتی ؟-
 هان؟  همینجام .-
 لومه . رویا بهم بگو چی تو دلت میگذره ؟آره مع-

شده  شک جمع  شمام ا سرا م و دوباره توی چ دوباره ب و لعنتی اومده بود 
میترا چی بگم ؟ دارم دیونه میشووم از روهام متنفرم ازو متنفرم امیدوارم -بود. 

 دیگه هیچوقت ن ینمش فقط همین ...
 ولی رویا تو مطم نی که همه چیز فقط یه بازی بوده؟-
 پس چی؟ با گوشای خودم شنیدم حرفاشو.-
ولی آرو می گفت روهامم حالش تعریفی نداره، بعضی وقتا خیلی عه یه و -

داد و بیداد راه میندازه بعضووی وقتام فقط تو خودشووه، تازه انگار به زور پدرو 
 میره سرکار و همش می خواد زود برگرده خونه .

شوووه اون کاری باهام کرد که هه برام مهم نیسوووت میتی هرجوری میخواد با-
سید منو تو  شت منو ب*و* سی بهم ندا ست اون با اینکه هیچ ح شیدنی نی بخ
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ستت دارم رو به دروغ به زبون میورد  شید و هر لحظه جمله ی پاک دو آ وو ک
 و گند میزد به عشق ، امیدوارم خدا حقش رو بزاره کف دستش .

 چی بگم رویا نمیدونم واال . -
 حرف زدن درباره ی این موضوع نتیجه ای نداره . بیخیال میترا -

یه دو سوواعتی پیش میترا بودم و بعدو دوباره با تاکسووی برگشووتم خونه، میتی 
خیلی اصرار کرد که شب بمونم اما اصال حوصله نداشتم حتی حوصله خودم 

 رو هم نداشتم و فقط میخواستم زودتر برسم خونه و روی تختم بخوابم .
 وارد خونه شدم و دیدم مامان بابام جلوی تی وی نشستن .

 به سالم مامان بابای خودم .-
 سالم عشق بابا خوو اومدی.-
 سالم دخترم ب ینم میترا حالش خوب شده بود ؟ -
 آره مامان چیزیش ن ود اصال .-
 خیله خب برو ل اسای رو عوض کن میخوایم شام بخوریم .-

تم باال و ل اسام رو عوض کردم ، اگه دست خودم سرم رو تکون دادم و سریع رف
بود اصال چیزی نمیخواستم اما مدل همیشه رفتم سر میز و به زور چندتا قاشق 

 خوردم.
هندز فیریم تو گوشووم بود و رو تختم خوابیده بودم که دیدم یهو مامانم جلوم 

 ظاهر شد ، آهنگ رو قطع کردم و گفتم کاری داری مامان ؟!
 مدم بگم که پس فردا ترتیب یه مهمونی رو دادم .آره رویا او-
 چی ؟ مهمونی به چه مناس ت؟-
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وا رویا همیشووه با فامیالی بابای مهمونیه دوره ای داریم پس فردا ام مهمونیه -
 ماست.

 وای مامان ...-
یا دیگه هیچ بهونه ای نداریم چند وقته همش از جمع فرار - کوفت و مامان رو

تو خودتی و حرفی ام نمی زنی معلومه تو چته کی  می کنی ،کم خوراک شدی،
 دست بر می داری ؟

شده بود ، هر کاری ام می کردم  شک جمع  شماو ا صداو می لرزید و تو چ
سریع از جام  ستم حالم رو از مامانم پنهان کنم اون میفهمید،  آخرو نمی تون

 بلند شدم و ب لش کردم .
ه  لط کردم پس فردا حتما خیله خب مامانم چرا حاال ناراحت میشووی باشوو-

 مهمونیه خیلی خوبی میشه.
 اگه میخوای ناراحت ن اشم پس دیگه با خودی اینطوری نکن.-
 باشه مامان بخدا چیزی نیست تو الکی شلو ش کردی ولی چشم . -
 خیله خب من برم بخوابم دیگه سرم درد می کنه .-
 باشه مامانم برو شب بخیر.-

نم از اتاق رفت بیرون و حاال باید بخاطر پیشووونیش رو ب*و*سوویدم و ماما
نگ  خت و آه یدم رو ت باره خواب مل می کردم ، دو مانم اون مهمونی رو تح ما

 تنهاشدم آشوان رو بارها و بارها گوو دادم .
 رفتو تنها شدم تو ش ا با خودم 》

 دلهره دارمو از خودم بیخودم
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 اونکه دیر اومدو زود به قل م نشست
 من رو شکسترفتو با رفتنش قل ه 

 هر جا میری برو ول نکن دستمو انگاری قسمته فاصله از هستمو
 نذار باور کنم رفتنت حقمه نذار دور شم از خدا از خودم از همه

 دستمو ول نکن که زمین میخورم
 تو بری از همه آدما می رم

 تو خودی خوب میدونی که آرامشی
 باید با من بمونی با هر خواهشی

سه کناری بودن رو همه تو که دل بردیو  ستم من که وا سرده و خ رفتی من که اف
 چشمایه خیسمو بستم

 دلهره دارمو از خودم بیخودم رفتو تنها شدم تو ش ا با خودم
 《رفتو با رفتنش قل ه من رو شکست اونکه دیر اومدو زود به قل م نشست

 
ندارم  ص ح با صدای  ر  ر مامانم از خواب بیدار شدم ،  یه امروزم که کالس

 و میشه تا لنگ ظهر بگیرم بخوابم مامان نمی ذاره .
 رویا پاشو دیگه ، یادی که نرفته مهمونی داریم امروز بلند شو .-

به زور از روی  ما  ندارم ا خدا من حوصوولش رو  وایییی مهمونی مزخرف ای 
شویی و کارم رو که انجام دادم  ست سمت د ست رفتم  شدم و یه را تخت بلند 

 اومدم بیرون. 
 مامانی مگه چیکار داریم که منو از االن بیدار کردی؟ -
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 انگار یادی رفته ها همین خود جنابعالی دو روز وقت میخوای تا آماده بشی . -
آره مامانم راسوووت می گفت یادو بخیر ق ال چقدر این مهمونیا رو دوسوووت 
داشووتم و چقدر واسووش به خودم می رسوویدم اما االن ذره ای عالقه و حوصووله 

 ت بهش نداشتم .نس 
برو پایین صوو حانه بخور بعدم بیا ل اسووت رو انتخاب کن ،آرایشووگرم ظهر -

 میادو .
نمیتونسووتم چیزی بگم امروز باید کامال به حرفای مادر گرام گوو می دادم و 
ط ق دسووتور رفتم پایین یه چیزی خوردم و رفتم تو اتاقم که ب ینم چی دارم که 

 بپوشم اصال؟
ه ل اس ساده انتخاب کنم اما مطم ن بودم مامانم نمیذاره و اولش می خواستم ی

واسووه همین یه ل اس مجلسووی مشووکی انتخاب کردم که  باال تنش تنگ بود و 
 پایین دن الش گشاد میشد و جنسش چرم و براق بود .

همین ل اس رو از تو کمدم کشوویدم بیرون و مامانمم همون موقع اومد داخل 
 اتاق .

 ی؟ خب چی انتخاب کرد-
 این یکی ل اس رو.-
 مدلش قشنگه ولی رویا آخه مشکی بپوشی؟ یه رنگ شاد بپوو .-
 مامانی مدلش قشنگه خیلی بهم میاد همینو بپوشم دیگه ؟-
 خیله خب باشه .-
 چه عجب زود ل اس انتخاب کردی . -

 ل خندی زدم و شونه هام رو انداختم باال.
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 نه. خب من برم پایین ب ینم همه چیز مرت ه یا 
 مامان راستی میگم میشه به میتی اینام بگم بیان ؟ -
 باشه مشکلی نیست بگو بیان .-

بعد از اینکه مامانم رفت سووریع زنگ زدم به سووه تاییشووون ، الناز و مهتاب که 
که  گه ای بود  گفت  که جای دی با این با مرام  یان و فقط میتی  ند ب گفتن نمیتون

 میادو.
سید که چیکار کنه و منم  شگر اومد و ازم پر ظهر بعد از اینکه ناهار خوردم آرای
شتم و فقط  صال حوصله این چیزا رو ندا ست بکن ، ا گفتم هر کاری دلت خوا

 می خواستم که زودتر تموم بشه .
نداختم ، موهام رو فر  به خودم ا یه  نگاه  نه  وقتی کارو تموم شووود رفتم تو آی

شت کرده بود و بر سایه های در شیده بود با  شنگی ک شم ق شمم خط چ ای آرای
صفایی پیدا کرده بود.   شکی و رژ لب قرمز ، بعد چند وقت قیافم یه  سفید و م
نگاهی به سوواعت انداختم ،هفت شووب بود و دیگه موقعش بود که ل اسوومم 
بپوشم چون صدای مهمونا از پایین به گوشم می رسید، بعد از اینکه ل اسم رو 

یع رفتم پایین و همون موقع نگاه همه رو روی خودم حس کردم . پوشوویدم سوور
موسوویقی مالیمی در حال پخش بود و بعضوویا روی م ل نشووسووته بودن و باهم 
شد  ، بین همه  شون پذیرایی می  ساده بودن و از ضیا هم وای حرف میزدن و بع
تابی خوردم و سالم و احوال پرسی کردم و سعی می کردم که مدل همیشه شاد 

پر انرژی باشووم اما آخرو دلم می خواسووت این مهمونیه کوفتی زودتر تموم و 
 بشه .
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یل حرف بزنم ،  فام با دخترای  مده بود و من مج ور بودم  میتی هنوز نیو
نمیتونستم از دستشون فرار کنم کال نمیدونم چرا دخترای فامیل انقدر رو مخم 

شون کال سودی می کردن با اینکه هیچوقت برا شتم و بودن و بهم ح س نمی ذا
شم همه فقط من رو می دید اما هیچ کدومشون  سرم تو الک خودم بود بازم چ

 برام اهمیت نداشتن .
ست همه خال  کردم و رفتم توی حیاط ، تازه انگار می   به زور خودم رو از د

 تونستم نفس بکشم و جلوی در وایساده بودم تا میترا بیادو .
همونطور که تو حال و هوای خودم بودم دیدم گفته بود که یکم دیر می رسووه  و 

 دانیالم اومده کنارم وایساده.
 
 هوا سرده چرا اومدی اینجا؟ سردی نیست؟ -
 چرا سرده ولی سرما رو به اون داخل ترجیح می دم .-
 آره واقعا منم همینطور اگه به زور مامان ن ود نمیومدم.-
 دقیقا ، منم مامانم زورم کرد. -
 می دونی چی اذیتم می کنه ؟بیشتر از همه -
 بزار حدس بزنم دخترا آره ؟ -
 آفرین دختر خاله ی باهوو خودم . -
 بی شوهریه دیگه ...-
 فقط بی شوهری ؟ حاال نمی گه پسر خالم خوشگل و خوشتیپه ها ...  -

 خنده ای کردم و گفتم 
 خیله خب باشه خوشگل و خوشتیپ بودنتم یه دلیالی دیگش .-
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 خواهشی کنم ق ول می کنی؟رویا ازی یه -
 اول بگو ب ینم چیه؟-
 میشه دستت رو دور دستم حلقه کنی که بقیه دخترا نیان سرا م؟ خواهش .-
ست هم  - شدی حاال خانوادمون میدونند منظوری نداریم اگه د وا دانیال خول 

 رو بگیریم ولی بقیه فامیل چی میگن ؟
تا حاال برای مهم شوووده که بقیه چی م- یگند ؟! خواهش میکنم یه تو از کی 

 بیست دقیقه ام باشه کفایت میکنه .
اولین باری بود که دانیال یه خواهشووی ازم می کرد و با دیدن قیافه مظلومش -

ستش  ستم رو حلقه کردم دور د ستش رو آورد جلو و منم د خندم گرفته بود و د
شد که ه سرعت جلوی خونه ترمز کرد و باعث  شین با  م که همون موقع یه ما

 من و هم دانیال به بیرون نگاه کنیم .
 تا نگاه به ماشین انداختم فهمیدم که مال روهامه اما واقعا یعنی خودو بود ؟!

شد و دیدم  صندلی عقب پیاده  شین که میترا از  شده بودم به ما همینطور خیره 
روهام داره شیشه ماشین رو می کشه پایین که سریع چشمم رو دوختم به دانیال 

 کاری که تو ذهنم بود رو انجام می دادم. و باید
 دانیال منم یه خواهشی ازی دارم همین االن سریع پیشونیم رو بب*و*س .-
 چی ؟ شوخیت گرفته؟-
 دانیال کامال جدی ام زود باو .-
 رویا اگه کسی ب ینه دیگه واقعا بد میشه.-
 پس زود باو دانیال پیشونیم رو بب*و*س.-
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 رویا...-
با دستم  گوشه کت دانیال رو گرفتم و به خودم نزدیک ترو کردم و روبه روو 
شونیم رو  شد و پی شین روهام بود و دانیالم نزدیک  شتم دقیقا به ما سادم ،  پ وای
ب*و*سید و وقتی صدای کشیده شدن الستیکای ماشین رو روی زمین شنیدم 

تعجب نگاهمون می سووریع خودم رو از دانیال جدا کردم ، میترا ام داشووت با 
 کرد و اومد طرفم .

 دانیال باید برای توضیح بدم .-
خودم فهمیدم رویا انقدر خنگ نیستم اون مردی که توی ماشین بود حتما آقا -

 روهام بود آره؟
 با تعجب نگاهش کردم اما جای تعج ی ام نداشت چون دانیال آدم تیزی بود.

 آره خودو بود .-
 رویا ... -میترا 

 ه لحظه ص ر کن ب ین دانیال...میترا ی-
هیچی نگو رویا نگران ن او دخالتی نمیکنم و قرار نیسووت به کسووی چیزی -

 بگم االنم دوستت منتظرته من برم داخل .
تو معلومه چه  لطی می کنی؟ واسه -رویا معلوم هست چه  لطی می کنی؟ -

 چی با اون عوضی اومدی هان ؟
 دلیل داشت که باهاو اومدم .-
 یلی هان ؟ چه دلیلی میترا ؟ چه دل-

جفتمون عهوو انی شووده بودیم و صوودامون یکم بلند بود اما بخاطر موسوویقی 
 کسی نمیشنید و میترا با عه انیت گفت :
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 دلیلش ... دلیلش این بود که ...  -
یه لحظه  کت شووود و  منتظر بودم که بگه اما حرفش رو انگاری خورد و سوووا

 چشماو رو بست .
 بگو دیگه چرا ساکت شدی .-
هیچی فقط آرو کار داشووت نتونسووت بیاد دن الم، واسووه همین روهام رو -

 فرستاده بود .
 ولی رویا دیونه شدی چرا دانیال پیشونیت رو ب*و*سید ؟! 

فقط می خواسووتم روهام ب ینه و فکر کنه با یکی دیگه رابطه دارم، به هر حال -
 نم موقعیت خوبی بود که کارم رو بکنم  .شاید میفهمید با ماهان نیستم، اال

 دیونه ای تو رویا دیونه ای چی بگم بهت آخه .-
 واسه چی دیونم خیلیم کار درستی کردم میترا.-
 اصال ام کاری درست ن ود .-
 واسه چی کارم درست ن ود طرف روهام رو می گیری؟-
 چری نگو رویا، ب ینم ماهان هنوز زنگ می زنه ؟ -
یه بار زنگ زد ولی مدل همیشووه جواب ندادم باید خطم رو عوض آره امروزم -

 کنم.
 یه وقت یه کاری نکنه بد بشه؟-
 نه بابا هیچ  لطی نمیتونه بکنه .-
 خیله خب پس بیا بریم داخل .-
 باشه بریم .-
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تا آخر مهمونی از کنار میترا تکون نخوردم و هر کسی ام میومد طرفم یه جوری 
شم داد می زد که دکش می کردم ، قلب  شده بود و تو گو لعنتیم دوباره بی قرار 

چرا اینکارو کردی اما اگه زمان برمی گشت بازم اون کارو تکرار می کردم چون 
 درستش همین بود.

باالخره مهمونی ام به پایان رسووید و آرشووم اومد دن ال میترا و رفتند ، دانیالم تا 
یدونم دلیل مد نم گه طرفم نیو فت آخر مهمونی دی که گ ما همین  ش چی بود ا

 دخالتی نمیکنه برام کافی بود و بقیش اهمیتی نداشت .
بازم فقط من بودم و خاطره های دوباره زنده شده ، یه قلب پر درد تر و  اشکایی 

 که تمومی نداشتن .
 

جلوی در دانشگاه  وایساده بودم و منتظر بودم که میترا بیادو چون گفته بود که 
کالس میترا یه رب دیگه تموم میشوود و منم همون موقع بدجور  کارم داره، ولی

دلم ضعف می رفت و واسه ی همین رفتم سمت سوپری و  یه کیک شکالتی 
و آبمیوه خریدم و درحالی که داشووتم می خوردم برگشووتم سوومت دانشووگاه که 
شکی مدل باال داره کنارم حرکت میکنه ، ترسیدم و فکر کردم  شین م دیدم یه ما

وباره ماهان باشه، ماشین یکم جلو تر از من وایساد و می خواستم سریع نکنه د
از کنار ماشین رد بشم که یه مرد با کت و شلور مشکی و عینک دودی از عقب 

 ماشین پیاده شد و راهم رو سد کرد .
 برو کنار بذار برم .-
 سالم خانوم شاهین آقای آریامنش خواستن که شما رو ب ریم پیششون .-
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ت آقای آریامنش یه لحظه تعجب کردم ، یعنی واقعا خود روهام بود که تا گف
 فرستاده بود دن ال من ؟ چقدر پررو .

نه اصووال بگو دیگه - یاد،  ید ب با یامنش بگو اگه کاری داره خودو  قای آر به آ
یه جی ی میکشووم که کل  هیچوقت مزاحم من نشوووه االنم بکش کنار وگرنه 

 خیابون بریزن اینجا. 
 ه ای نداشت و کشید کنار . مرده چار

 حتما پی امتون رو میرسونم خانوم شاهین.-
 با عه انیت سرم رو تکون دادم و اونم سوار ماشین شد و رفت . 

ست  ستم بود دلم می خوا شده بود و اگه روهام جلوی د هابم دوباره دا ون  اع
 تیکه تیکش کنم، پسره ی پررو ازو متفرم ، متفر.

 کجایی ؟ رویا معلومه تو -میترا
 رفتم خیر سرم یه چیزی بخرم بخورم اما بازم کوفتم شد . -
 چرا رنگت پریده و صدای میلرزه مگه چی شده؟ -
 بازم اون روهام عوضی...-
 روهام؟ مگه چیکار کرده ؟ -
همین االن یه ماشووین جلوم رو گرفت و یه مرد ازو اومد بیرون و گفت آقای -

 آریامنش گفته شما رو ب ریم پیشش. 
 وا چه چیزا ؟ روهام ؟!-
 آره اعهابم رو خورد کرد .-
 آخه رویا یکم فکر کن روهام همچین کاری بکنه؟ شاید از طرف ماهان بوده.-
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به درک دیگه  نمی خوام فکرو رو بکنم بیخیال . - یدونم جفتشووون برند  نم
 خب بگو ب ینم چیکار داشتی که گفتی منتظر بمونم ؟

رشووه می خواسووتم کمکم کنی باهم بریم خرید راسووتش آخر این هفته تولد آ-
 ولی بیخیالش تو برو خونه اگه حالت خوب نیست.

 نه اتفاقا اینطوری سرم گرمه .-
 خیله خب پس بزن بریم که خیلی کار داریم .-

همینطور دن ال میترا راه افتاده بودم و تو خرید وسایلی که می خواست کمکش 
چشماو می دیدم یاد خودم میوفتادم که می کردم و وقتی ذوق و شوق رو توی 

با چه ذوقی سریع برای روهام تولد گرفتم، اون شب یه شب عالی بود اما حیف 
 که همش دروغ بود . 

 میتی هر چی می خواستی خریدی ؟ -
 آره دیگه خریدم مرسی کمک کردی. -
 خواهش. گفتی کی تولدشه؟-
 ید بیای کمکم ها .چهاشن ه، رویا تو از ص حش که آرو میره بیرون با-
 ازص ح ؟! اونوقت میتی مگه آرو عهر برنمی گرده خونه؟-
 چرا ولی با روهام هماهنگ کردم اونروز شرکت نگهش داره . -
 چی ؟! ب ینم روهامم میادو؟  -
 نه بابا دعوتش کردم ولی خودو گفت که نمیاد نگران ن او.-
 بهتر اگه میومد که من شرمندی میشدم ،چون عمرا پامو می ذاشتم اونجا .-
 خیله خب حاال که اصال نمیادو .-
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خیالم راحت شوووده بود که روهام به مهمونی نمیادو و بعد از اینکه از میترا 
 خدافظی کردم تاکسی گرفتم و رفتم سمت خونه.

 خونه ی میتول ، اولشص ح چهارشن ه که بیدار شدم سریع آماده شدم و رفتم 
خداروشووکر  ما  ید دونفری تمیز کنیم ا با به اون بزرگی رو  نه  فکر کردم خو
خدمتکار گرفته بود و ما فقط با یه عالمه شووعمای بزرگ و کوچیک و بادکنک و 
ریسووه های کوچیک خونه رو تزئین کردیم و بعد از اینکه ناهارم با میترا خوردم 

 برگشتم خونه و گرفتم خوابیدم .
 

نزدیک ساعت پنج از خواب بیدار شدم و سریع رفتم حمام و یه دوو آب سرد 
 گرفتم  که سر حال بیام .

ستینای بلند و  شتم ، آ شکی که دیدم رو بردا رفتم جلوی کمدم و اولین ل اس م
 گیپور داشت که روی ل اس سنگای نقره ای هم بود .

 ود .هم قرار گرفته ب ل اس بلند و تنگی بود و دور کمرمم یه حریر مشکی بلند
می خواستم آرایش نکنم چون حوصله نداشتم اما نمی شد با این قیافه بی روح 

 برم میترا میکشتم .
مدل همیشه خط چشم مشکی کشیدم و زیر چشمم یکم سایه ی مشکی زدم با 

 ریمل  و  رژ لب مای .
ار ماشین شدم وبه بابام گفته بودم که بیاد دن الم و تا بهم زنگ زد رفتم پایین و س

 و بعد از یه رب جلوی در خونه ی میترا بودم.
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وارد خونه که شدم حس خیلی خوبی بهم دست داد چون نور خونه زیاد ن ود و 
سه های رنگی و بادکنکا  شمع گوشه گوشه ی خونه با ری شن بودن اون همه  رو

 خیلی خوشگل شده بود .
شووده بود که فضووا بیش از  یه نفرم داشووت با پیانو آهنگ مالیمی میزد و باعث 

 حد آرامش بخش باشه .
 اصال حواسم به نگاه بقیه رو خودم ن ود که  مهتاب و الناز اومدن پیشم . 

 به سالم رویایی چطوری ؟ -مهتاب 
 سلوم رویای خودم چه خوشگل شدی آش ال . -الناز 

 سالم و کوفت با جفتتونم ها چرا مهمونی خونه ما رو نیومدین ؟ -
وا خب رویا من که گفتم صوواف همون روزی که من فقط میتونم با تیام  -الناز 

 برم بیرون توام زنگ زدی .
خب منه بدبخت سووینگلم با خانواده بیرون شووهر بودم چطوری پا  -مهتاب

 میشدم میومدم؟!
اومدم یه چیزی بهشووون بگم که همون موقع میترا و آرو دسووت تو دسووت هم 

 اومدن پیشمون و با هر دو تا شون دست دادم و سالم کردم .
 خیلی خوو اومدین رویا خانوم. -
 ممنون. تولدتون رو ت ریک میگم آقا  -

 آرو همه چیز به لطف میترا خیلی قشنگ شده .
شما ه- شکر می خیلی ممنون . میترا گفت که  شیدین بابت اونم ت م زحمت ک

 کنم. 
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شت که باید - شوق دا شتر کار ها رو خود میترا انجام داد انقد ذوق و  نه بابا بی
 می دیدین. 

 میترا خنده ای کرد و گفت: 
مه خیلی ذوق داشووتم اولین - خب معلو مه چیز رو بگی  ید ه با حاال  یا  رو

 تولدشه که با همیم .
شقونه به میترا  شت عا سریع یه چیزی گفت آرو دا شش  نگاه می کرد و در گو

 که میترا ل خندی زد و سرو رو انداخت پایین .
 در گوشی نداشتیما آقا آرو .-الناز

 آرو ل خندی زد و گفت : 
ید ، ما - پذیرایی کن امیدوارم امشوووب بهتون خوو بگذره ، از خودتون حتما 

 بریم به بقیه هم برسیم با اجازه .
م و میترا خم شد و درگوشم گفت خیلی خوشگل شدی فقط سرم رو تکون داد

 توله و سریع همراه آرو رفت .
 بچه ها کادو هاتون رو کجا گذاشتین؟ -

 اون میزه که کنار اکواریومه . -مهتاب
 حاال چی خریدی ؟  -الناز 

 واال چیزی به جز ساعت به مخم نرسید دیگه .-
طراف رو نگاه می کردم رفتم سوومت میز که اون طرف سووالن بود و همینطورم ا

باره  ب ینم روهام هسوووت یا نه ،اما همونطور که میترا گفته بود نیومده بود و دو
 برگشتم پیش النازو مهتاب .
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مدل همه ی مهمونیای دیگه یا با یه آهنگ مالیم دونفره می ر*ق*صوویدن یا 
آهنگ شووواد می ذاشووتن و همه می ریختن وسووط ، الناز و مهتابم  می رفتن 

صن شادی بقیه بودم تا اینکه آهنگ  بر*ق* شتم و نظاره گر  صله ندا اما من حو
 قطع شد و همه کشیدن کنار .

میترا و آرو بین همه وایسووادن و کیکم توسووط یکی از خدمتکارا روی یه میز  
سط پیانو زده می  شد و جلوی آرو قرار گرفت ، آهنگ تولد تو چرخدار آورده 

ن که آرو خندو گرفته بود و بعد از شد و همه باهاو آهنگ تولد رو میخوند
اینکه ب*و*سووه ای به گونه ی میترا زد شوومع رو فوی کرد و همه براو دسووت 

 زدن.
 

خیلی ممنون از همتون که امشب برای تولدم تشریف آوردین ،امیدوارم  -آرو
 که بهتون خوو گذشته باشه و منم بتونم تو شادیاتون ج ران کنم . 

ه ی همه ی زحمتایی که کشیده تا این جشن رو برام از همسر عزیزم میترا واس 
 بگیره ممنونم .

امشوووب یه خاطره خیلی خوب برام می شوووه اما میخوام حاال که داداو گلم  
شده این خاطره رو برام بهتر کنه و برامون یه آهنگ  ضافه  روهامم به جمعمون ا

 روهام .بخونه چون خودم یکی از طرفدارای صدای گرمشم ،به افتخار داداشم 
وقتی گفت روهام ضووربان قل م رفت رو هزار و همینطور اطراف رو نگاه می 
سرم رو نگاه کردم دیدم آخر پذیرایی به  شت  ست و وقتی پ کردم که ب ینم کجا
سووتون تیکه داده و داره بهم نگاه می کنه، همون موقع توی دلم خالی شووود و 

شم ست می زدن و با چ شون دن ال روهام سریع نگاهم رو ازو گرفتم، همه د
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ضی  سمتش  و روهام خان باالخره انگار را شتن تا اینکه  خود آرو رفت  میگ
 شد و رفت سمت پیانو و روی صندلیش نشست.

سکوی مطلق بود ، پیانو دقیقا روبه روم   ست نمی زد و همه جا  سی د دیگه ک
شت  شده بود به من و دا ستم ب ینم ، بازم خیره  صوری روهام رو می تون بود و 
مدل ق ال بهم نگاه می کرد، همونطور عاشووقانه و جذاب ، قل م بی قرار تر از 
همیشووه شووده بود و هر چی می خواسووتم  نگاهم رو ازو بگیرم بازم چشوومم 
روی اون میخ می شد، اصال اختیاری رو خودم نداشتم، کالفه دستی تو موهام 

شد، بازم  صدای پیانو مانع رفتنم  ستم برم که  شیدم و می خوا س  ک تم می خوا
برم که این ار صوودای روهام باعث شوود که برگردم به سوومتش و با تموم وجود 

 گوو بدم .
 عکست رو روی دیوار می کشم ، سیگار پشت سیگار می کشم.》

 اون چشمای نابت خیره س به من ، حال و روزمو ب ین و بخند.
 یه لیوان چنتا قر  حال من خوب نی نپرس

 درددیگه خسته ام از این همه 
 ترکای دلم ، ب ضمو  وری می دم

 بعد اینهمه درد شدم یه مرد.
 گریه نمی کنم ، توبخند

 دیگه ب و نمی کنم ، توبخند
 نگران من ن او، توبخند برام ، توبخند

 تنها موندم برای ، توبخند
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 من مرد این ش ام ، توبخند
 نگران من ن او، توبخند برام توبخند

 خاطرهمن ازی دارم یه چاردیواری 
 لعنتی چطور از یادم بره خاطری

 یادمه چشامو میگرفتی تا بگم
 اسمتو آ وو تو می کردی مال من

 نیستی و میکشم عکستو گل من
 گریه نمی کنم، توبخند

 دیگه ب و نمی کنم، توبخند
 نگران من ن او تو بخند برام ، توبخند

 تنها موندم برای ، توبخند
 من مرد این ش ام ،توبخند

 ن او ،توبخند برام، نگران من
 《توبخند.

چشومام شوده بود پر از اشوک و دسوت الناز رو محکم گرفته بودم تو دسوتم و 
انگار نمی تونستم نفس بکشم ، همه واسه ی روهام دست می زدن و اون بازم 
با همون حالت ق ل نگاهم می کرد ، لعنتی هنوزم نقشووش رو داشووت خوب 

 م میوردم .بازی می کرد و من احمق داشتم جلوو ک
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دلم می خواسووت از اونجا بزنم بیرون اما اینطوری فقط ضووعفم رو نشووون می 
دادم ، سوورم رو برگردوندم و اشووکای تو چشوومم رو بادسووت پاک کردم و برای 

 اینکه خودم رو کنترل کنم ناخونام رو محکم فشار دادم توی دستام .
م و ل خند می هر چی نفری و خشم  بود رو ریختم توی چشمام و بهش زل زد 

زدم حاال که می خواسوووت بخندم ، روهام با دیدنم فقط ل خند تلخی زد و از 
شت یه  شت می رفت که دیدم میترا دن الش رفت و دا شد و دا شت پیانو بلند  پ

 چیزایی براو می گفت .
شده بودم به  صدام می کرد ،اما بهش توجهی نکردم و فقط خیره  شت  الناز دا

یه دفعه روهام یه ل خند اومد رو ل او و میترا ام با ل خند  میترا و روهام که دیدم
 ازو فاصله گرفت و دوباره رفت پیش آرو .

معلون بود که روهام می خواسووت بره اما با حرف میترا انگار منهوورف شوود و 
 دوباره تکیه داد به همون ستون .

 
 اوی رویا کجایی ؟ با توام .-
 بله چی میگی؟ -
 الحق که هر کی ب ینتت می فهمه هنوز عاشقشی .-
 الناز ترو خدا چری نگو .-

 خب راست می گه دیگه حقیقت رو ق ول کن رویا . -مهتاب 
ضی... - سه دیگه هیچی نگید از اون عو شما دو تا میخواین برید رو مخ منا ب

 کافیه... کافیه.
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 خیله خب رویا آروم باو . -
 ی زنید بعد میگید آروم باو . ولم کن الناز حرفاتون رو م-
 باشه رویا  لط کردیم آروم باو تروخدا ،بخاطر میترا . -

می خواستم برم اما واسه ی اینکه امشب نزنم تو خوشیه میترا سرجام وایسادم 
 ،هرچند بعدا با میترا تهویه حساب می کردم چون گفته بود روهام نمیادو. 

سرو سلف  شامم  ش ول خوردن دیگه آخرای مهمونی بود و  یس بود و همه م
شدن اما من به کل اشتها نداشتم و حتی وقتی به  ذاها نگاه می کردم حالم بد 
میشد و فقط واسه اینکه مش ول باشم یکم ساالد ریختم تو بشقاب و گوشه ای 

 وایسادم که دیدم میترا باالخره داره میاد طرفم . 
 رویا چطوری؟ -
 الن چیزی بهت نمیگم ولی بعدا...بنظری باید چطور باشم میترا، ا-
 رویا یه لحظه هیچی نگو تروخدا فقط برو اتاق باال . -
 چی برم باال چیکار؟!-
 رویا سوال نپرس برو دیگه .-
 وا خب بگو واسه چی باید برم؟ -
 برو دیگه رویا یه نفر از اول مهمونی اون باال منتظرته .-

حرف زدن با آرو بود ، پس نگاهی به اطرف انداختم و دیدم روهام مشوو ول 
 کی باال منتظرمه ؟!

 میترا خب بگو کیه ؟ -
 وای رویا دیونم نکن بیا برو دیگه .-
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میترا دسووتم رو گرفت و منو کشوووند سوومت پله ها ،فقط با تعجب نگاهش می 
 کردم و باالخره از پله ها رفتم باال و پشت در وایسادم.

 قعا راست گفته.نمیدونستم میترا داره سرکارم میذاره یا وا
شیدمش و داخل  سرد د و به طرف پایین ک ستگیره ی  شتم رو د ستم رو گذا د

 شدم.
ند مهربون روی  با همون ل خ به روم  که رو  هام بود  پدر رو باورم نمیشووود ، 

 صندلی نشسته بود . 
 سالم ... شما ؟.. اینجا؟! -
 سالم دخترم ، پس منو میشناسی ، بیا بشین .-

شتم و یکم  سترس دا سمش ا شنا سوتی دادم ن اید می فهمید می  وای عجب 
 ترسیده بودم .

شت   ساده بودن که پ شکی وای شلوار م شت اندام با کت و  کنارو دوتا مرد در
شده بود و وقتی خوب دقت  سته  شون یه نفر دیگه ام بود که انگار دهنش ب سر

 دانشگاه جلوم رو گرفت . کردم دیدم یکی از اون مردا همونیه که اونروز نزدیک
 دخترم نمیخوای بشینی به چی فکر میکنی ؟-

 ل خند زورکی زدم و رفتم رو م لی که روبه روی پدر روهام بود نشستم . 
 راستس من یکم گیج شدم می شه بگید اینجا چه خ ره ؟ -
خب راسووتش رویا جان باید بگم که من از همه چی با خ رم ، می خواسووتم -

ستم دخالتی نکنم ا ستم می ره و برای همین دیگه نتون سم داره از د ما دیدم عرو
 تحمل کنم .
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 هنوز گیج و گنگ داشتم نگاهش می کردم که ادامه داد 
شه و هر کاری کرد - شته بودم که مواظب روهام با من یه نفر رو توی تهران گذا

 بهم گزارو بده که فهمیدم خونه به توام فروخته شوووده و با وجود تو می دیدم
شه ، اونموقع بود  سه هر روز بهتر و بهتر می  شایی که از روهام بهم می ر گزار
که فهمیدم باالخره یه نفر واقعا نشووسووته تو قلب پسوورم و تونسووته آدمش کنه و 

 حسابی خوشحال بودم از اینکه تو عروس من میشی .
اقای فهر روز منتظر بودم که روهام بیاد بهم بگه تو رو میخواد اما فهمیدم که ات 

دیگه ای افتاده و خودم وارد عمل شدم و اونروز آدم فرستادم دن الت که ب ینمت 
 اما انگار فکر کردی از طرف روهامه و واسه همین نیومدی . 

باورم نمی شوود که تموم مدی پدر روهام همه چی رو می دونسووته و دورا دور 
باید حرفام رو بهش می زدم و می گفتم که دیگه مارو زیر نظر داشووته اما منم 

 امکان نداره رابطه من و روهام درست بشه.
 
آقای آریا منش راستش االن خیلی تعجب کردم و انتظارو رو اصال نداشتم، -

 اما منم باید حرفام رو بزنم . 
پسر شما با من فقط بازی کرد اون هیچ حسی بهم نداشته و نداره ، شما شاید 

 از خیلی چیزا خ ر نداشته باشید.
چه حرفایی چرا د- با  چه کسووی  مه چیز خ ر دارم ، می دونم  خترم من از ه

بینتون رو بهم زده ،روهام واقعا دوسووتت داره و این چند وقت خودم هر روز 
 شاهد حال خرابش بودم.
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میخواسووتم دهن بازکنم و حرف بزنم که پدر روهام رو به همون دوتا مرد کرد و 
سوی که پشوت سورشوون بود رو سورو رو تکون داد ، یکی از اونا هم همون ک

 انداخت رو زمین.
ست و دهن  شد این ماهان بود که جلوی پاهای من روی زمین با د باورم نمی 

 بسته افتاده بود .
هان از درد  ما ید و  که روی دهنش بود رو محکم کشوو یکی از مردا چسوو ی 
صووورتش جمع شوود و من هر لحظه عالمت سووواالیی بیشووتری تو سوورم جمع 

 میشد .
 و حرفایی که باید می زدی رو بزن . زود با-

 ماهان نگاهی به پدر روهام انداخت و سرو رو تکون داد و رو به من کرد. 
یا من در مورد همه چیز واقعیت رو بهت نگفتم ، آره روهام اوالی -ماهان رو

داستان واقعا می خواست بازیت بده اما بعدو عاشقت شد و به منم گفت که 
ه باشم اما من بخاطر اینکه تو رو بکشونم طرف خودم دیگه کاری باهای نداشت

 و روهام رو خورد کنم بهت اون درو ا روگفتم . 
ید از  که می شوون خاطر حرفایی  جب گرد شوووده بود و قل م ب مام از تع چشوو

 خوشحالی تند تند می زد اما بازم نمی تونستم به این راحتی باور کنم .
صدای روهام رو- شید ولی من خودم  شما  خیلی ب خ شنیدم از کجا بدونم که 

 ماهان رو مج ور به زدن این حرفا نکرده باشید ؟
باره صووودای - خب می دونسووتم به این راحتی ق ول نمی کنی دخترم االنم دو

 روهام رو می شنوی که حرفای دیگه ای می زنه.
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بایل از توی جی ش در آورد و  نگاهی به یکی از اون مردا انداخت و اونم یه مو
 من ، وقتی نگاه کردم دیدم یه فایل صوتیه و پلی کردمش. داد دست

 سالم روهام خان چطوری؟ دیگه یادی از ما نمیکنی .-
 سالم تو چطوری؟ دیگه اینجا تو شرکت سرم شلو ه یکم .-
 منم خوبم . اهان فقط با شرکت مش ولی یا رویا ام هست ؟-
 ماهان باید یه چیزی رو بهت بگم .-
 بگو خب.-
گه - مه چیز رو فراموو من دی مه چیز ت ییر کرده میفهمی ؟ ه جب ه نظرم را

 کن.
عجب! پس بگو این رویا دلت رو برده من تازه می خواسوتم وارد بشوم و همه -

 چیز رو بهش بگم تا مدل بقیه از این دخترم خال  بشی.
 نه ماهان تو هیچ حرفی نمیزنی افتاد؟- 

 باشه . فردا تو مهمونی می بینمت پس. -
 مهمونی ؟ کدوم-
مهمونیه پارسوووا دیگه . فهمید اومدم تهران من رو هم دعوی کرد مگه بهت -

 خ ر نداده؟
 اهان چرا یادم ن ود -
 میای دیگه بقیه بچه های تهرانم هستن از من سرا ت رو میگرفتن. -
 من حوصلشون رو ندارم نمیام.-
 باشه هر جور راحتی کاری باری؟-
 نه خدافظ.-
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 خدافظ .-
گه باور کردم که عشووق روهام بهم واقعی بوده و شووادی رو با تک تک این ار دی

 سلوالم حس می کردم و نیشم تا آخرو باز شده بود .
سریع می رفتم پیش روهام باید می  ستم جلوی خودم رو بگیرم ، باید  نمی تون

 رفتم و به این جدایی پایان می دادم . 
شتم می رفتم بیر شدم و دا ر ون که تازه یادم افتاد از پدسریع از روی م ل بلند 

 روهام تشکر نکردم و وقتی برگشتم سمتش دیدم داره بهم ل خند می زنه.
 وای ب خشید هول شدم ، آقای آریا منش از تون خیلی ممنونم .-
خواهش می کنم دخترم نمی خواسووتم عروس به این خوبی رو از دسووت بدم -

 ودمی .از این به بعد بهم بگو پدر تو دیگه مدل دختر خ
 یکم خجالت کشیدم ، ل خندی زدم و گفتم ازتون ممنونم پدر .

 
 خیله خب پس سریع برو پیش پسرم که می دونم اونم بی قراره به قول شاعر :-

 به عشق اندر ص وری خام کاری ست 
 بنای عاشقی بر بی قراری ست .

له ها رو پل خندی زدم و بعد از اینکه دوباره تشووکر کردم از اتاق رفتم بیرون و 
دونه دونه با اون کفشای پاشنه بلند سریع طی کردم و رسیدم پایین . اطرافم رو 
 نگاه سر سری انداختم اما روهام رو نمی دیدم سریع رفتم پیش مهتاب و الناز.

 بچه ها شما روهام رو ندیدین ؟-
 چی ؟ روهام ؟!! -
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 آره روهام، ندیدینش؟-
 نه واال حواسمون ن ود .-

نذاشووتم حرف دیگه ای بزنند و بازم هراسووون اطرافم رو نگاه می کردم و رفتم 
سوومت میترا و آرو و ازشووون که پرسوویدم  آرو گفت روهام همین االن رفته 

 بیرون .
سریع مانتو و شالم رو پوشیدم و بازم دوان دوان به بیرون رفتم و در رو باز کردم 

. 
تر از خونه تکیه داده به ماشووینش و  رفتم تو کوچه که دیدم روهام یکم اونطرف

 داشت سیگار می کشید و پشتش به من بود . 
سریع  با  شد که  شینش می  سوار ما شت  سیگارو رو انداخت رو زمین و دا
صدای بلند اسمش رو فریاد زدم و باعث شد روهام تو همون حالت با چشمای 

 متعجب خشکش بزنه .
 نفسی نداشتم . بازم دویدم سمتش و وقتی بهش رسیدم دیگه

 دستم رو گذاشتم روی زانوم و خم شدم و به سرفه افتادم.
 رویا حالت خوبه ؟ -

دستش رو گذاشته بود روشونم و داشت نگران نگاهم می کرد صاف وایسادم و 
شت با  شیدم حالم جا اومد و روهام هنوز دا بعد از اینکه چند تا نفس عمیق ک

 تعجب نگاهم می کرد .
 روهام...آره خوبم ب ین -
نه رویا یه لحظه هیچی نگو بذار من یه حرفایی رو بزنم بعد هر چی خواستی -

 بگو. 
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ب ین ماهان همه ی واقعیت رو بهت نگفته بود اون جفتمون رو فریب داده  ،این 
رو به کمک پدرم فهمیدم و میترا هم بهم گفت که همه ی حرفای تو دروغ بوده 

ه برسونمش تا بتونم دوباره ب ینمت که اتفاق ، اون ش م از میترا خواهش کردم که
 دیگه ای افتاد.

 روهام اونشب اون کسی که پیشونیم رو ب*و*سید ...-
یا میترا امشوووب بهم گفت که واقعی ن وده ، اما االن تو حرفم رو - می دونم رو

 درباره ی ماهان باور ...
 دستم رو گذاشتم رو ل او .

 همه چیز رو برام تعریف کرد . هیس ... باور کردم ... پدری االن -
 پدرم ؟ مگه اینجاست ؟!-
آره ط قه ی باال بود و همه چیز رو برام تعریف کرد، حتی خود ماهان رو هم -

 آورده بود. 
 از دست پدرم آخرو همه چیز رو به روو خودو درست کرد .-
 پدری خیلی آدم مهربونیه حداقل باعث شد زودتر همه چیز درست بشه . -
 ...رویا -
 جانم ؟-
 باالخره امتحان عشقمون به پایان رسید مگه نه ؟ -

ل خندی زدم و در حالی که اشک شوق تو چشمام جمع شده بود سرم رو تکون 
 دادم .

 پس بیا اینجا که دلم خیلی برای تنگ شده بود .-
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سووریع رفتم تو ب لش و دسووتام رو محکم دور کمرو حلقله کردم و روهامم 
 د و پیشونیم رو ب*و*سید .محکم منو گرفته بو

 خیلی دوست دارم روهام.-
 نه به اندازه ی من . عاشقتم رویا دیگه نمی خوام هیچوقت از دستت بدم .-
 هیچوقت عشقم ، دیگه هیچوقت جدایی توی عشق ما معنایی نداره.-
 

باالخره رسیدم جلوی خونه ی الناز و  زنگ که زدم بالفاصله در باز شد و داخل 
 شدم.

بعد ازاینکه به مامانش سووالم کردم سووریع رفتم باال و تا وارد اتاقش شوودم  سوه 
 تاییشون بهم سالم کردند .

 خب پس سه تاییتون اومدین . -
 آره چرا انقدر دیر رسیدی؟ یه ساعته منتظرتیم .-الناز 

 آخه به بهونه ی این که می خواستم  بیام  اینجا یه ساعتی روهامم دیدم .-
 پس بگو چه خ ر بوده .  آها -مهتاب 

 ب ینم پس این روهام کی میخواد تشریف بیاره خواستگاری ؟-میترا 
واال حرفش شووده ولی زمانش رو نگفته نمی دونم دیگه ، ولی خب اینطوری -

 بهتره بازم بیشتر هم رو میشناسیم.
چی چیو هم رو می شووناسوویم؟ خداوکیلی تا یه چیزه دیگه ای نشووده  -مهتاب

 کنید ، از میتی یاد بگیر یکم. سریع ازدواج
نازم که - به حال خودی بکن هنوز سووینگلی ال یه فکری  خب حاال ، تو برو 

 نامزد کرد با تیام فقط تو موندی. 
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 اتفاقا می خواستم امروز بهتون بگم که من دیگه سینگل نیستم . -
 چی ؟؟! زود باو بگو ب ینم کیه ؟ -
 وای بچه ها بگم که باورتون نمیشه .- 

 ای الل نشی مهتاب بگو کیه دیگه. -الناز
 اشکاااان . -

 اشکاااان ؟!  -هرسه 
 مهتاب دوست روهام رو میگی دیگه؟ -
 آره رویایی همون که شهر بازی ام دیدیمش. -
 چه طوری ؟ کجا دوست شدین ؟-
چند روز پیش بود به سوووه تاییتون زنگ زدم گفتم بیاین بریم بیرون اما سوووه -

 آقاهاتون تشریف داشتینا ...تاییتون با 
 خب بقیش ...-
شه باهم می رفتیم  - شما که همی شدم رفتم پارک جلوی خونه  خودم تنهایی پا 

 تا یکم دلم باز بشه، حاال صاف اشکانم همون شب تو پارک بود . 
 خب بعدو ؟ -
وای رویا بذار میگم ، بعدو دیگه هی من به اشکی نگاه می کردم هی اون به -

نکه خودو اومد جلو گفت سووالم شووما دوسووت رویا خانومید و این من تا ای
 حرفا ...
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شمارتون رو  دیگه بعد از اینکه یکم چری و پری گفتیم خودو گفت می تونم 
شب زنگ  شکی ام همون  شماره رو دادم ا سته  شم منم که از خدا خوا شته با دا

 زد .
 خب بعدو .-
یا پی - نداره ،دیگه این چند روزم  یا بعد  یا زنگ می زنیم وا رو ام میدیم بهم 

 یعنی هنوز داریم آشنا می شیم.
 عجب . پس توام اومدی قاطی ما .-
 آره دیگه ...-

 حاال چطور پسریه خوشت اومده؟ -میترا
 آره میتی تا االن که خیلی خوب بوده . -
 خب پس پاشید بریم بیرون که مهتاب واسه رل زدنش باید شیرینی بده . -
 کدومتون شیرینی دادین که من بدم ؟ شیرینی بدم ؟ -
خب مهتاب جونم تو خودی میگفتی رل بزنی شوویرینی می دی یادی رفت؟ -

 پاشو بریم بهونه نیار . 
 خیله خب مفت خورا پاشید بریم کافی شاپ هر چی خواستین مهمون من .-

 ایول دم آبجی خودم گرم بزن بریم.-الناز 
ریع اپ برگشتم خونه و  یه دوو گرفتم و سبعد از اینکه با بچه ها رفتیم کافی ش

 رفتم سراغ گوشیم ،ساعت نه شب بود و دیگه باید یه خ ری از روهام می شد .
روی تخت دراز کشوویدم و یه سوواعت تموم فقط به گوشوویم ور میرفتم و دیگه 
داشووتم نگران می شوودم و می خواسووتم خودم زنگ بزنم که همون موقع میتی 

 زنگ زد.
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 پاشو بیا پارک . الو رویا سریع-
 چی؟ بیام پارک ؟-
 آره زود باو بیا .-
شه - سرما هیچ خری پا نمی  شب تازه تو این  ساعت ده  شدی  وا میتی خول 

 االن بره پارک .
 خره تو پاشو بیا آرشم هست بیا دیگه -

 رویا...
 آخه من بیام چیکار دیگه ؟! با عشقت خوو باو .-
 شو بیا ،یکم برفم داره میاد ها .وای رویا آدم رو دیونه میکنی ،تو پا-
 واقعا پس چرا من ندیدم ؟ خیله خب حاال میام فعال .-

سریع پاشدم و رفتم جلو کمدم و شلوار مشکی و پالتو قرمزم رو پوشیدم و کال 
 و شال قرمز و مشکیم رو هم انداختم .

 از پله ها سریع رفتم پایین که دیدم مامان بابام تو پذیرایی نشستن .
 
 به دخترم شال و کاله کردی کجا این موقع شب ؟ به-
چیزه مامان، میتی بهم زنگ زد گفت با آرو اومدن پارک همینجا ، منم میرم -

 پیششون و زود میام .
 وا خب تو کجا بری بذار تنها باشند اونا.-
 مامان خود میترا بهم زنگ زد .-
 خیله خب دخترم برو مواظب خودی باو.-
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 باشه بابایی مرسی ،پس فعال .-
سووریع از خونه زدم بیرون و خیره شوودم به آسوومون ،دونه های ریز برف روی 

 صورتم می شستن و این واقعا حس خوبی بهم می داد . 
 دوباره راه افتادم و از خیابون رد شدم که اتفاقا خیلی ام خلوی بود .

جهم ی پارک که گردم بود تورسیدم به پارک و یکم جلو تر که رفتم سر در میله ا 
رو به خودو جلب کرد چون با گالی رز قرمز و ریسووه های چراغ تزئین شووده 

 بود .
 عجب، شهر داری تازگیا چه کارایی میکنه ها . 

یکم جلو تر که رفتم دیدم انگار پام رفت رو یه چیزی و تا روی زمین رو نگاه 
 شدن . کردم دیدم چند تا گل رز پشت سر هم روی زمین چیده

تعجب کرده بودم و چیزی به مخم نمی رسووید که چرا این گل ها روی زمین 
چیده شوودن ، اطرافم رو نگاه کردم اما انگار خ ری از میتی اینا ن ود و با خودم 
گفتم که  حتما مدل همیشه نزدیکه پیسته و گل ها هم در کمال تعجب انگار به 

گل ها رو از روی زمین طرف پیسووت چیده شووده بودن و منم خم می شوودم و 
برمی داشتم ، دیگه نزدیک پیست بودم و وقتی گل بعدی رو برداشتم تا سرم رو 

 بلند کردم ،چشمم افتاد به پیست و همه ی گل ها از دستم افتاد .
شنگ  ست نگاه می کردم ، این ق شتم به پی شده دا شمای گرد  با دهن باز و چ

 ترین چیزی بود که توی تموم عمرم میدیدم .
دور تا دور پیسووت با ریسووه های چراغ به رنگ بنفش که عاشووقش بودم  تزئین 
ساده بود و دور روهام  یه قلب با پایه های  ست وای سط پی شده بود ، روهامم و
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تقری ا بلندی که روشووون گل رز سووفید بود شووکل گرفته بود و بین همه ی پایه 
 های گل تور سفید رنگی وصل شده بود با ریسه های بنفش .

شت بهم ل خند می زد ،  شده بود و روهامم دا شم تا آخر باز  شوق زیادی نی از 
 جلوتر رفتم و روبه روو توی اون قلب وایسادم .

 هنوز بهم ل خند می زدیم و توی چشمای هم خیره شده بودیم . 
 روهام ... این کارا واسه ی چیه؟! -
 خوشت اومد ؟-
 معلومه که آره ،خیلی قشنگ شده .-
ولین بار همینجا دیدمت عشووقم و اینجا یکی از دالیلی که باعث شوود  رویا ا -

 من و تو با هم آشنا بشیم و توی جاده ی عشق بیوفتیم.
شقمون  شون دادی و با خودی تجربش کردم ، ع شق واقعی رو ن رویا تو بهم ع
هر روز بزرگ و بزرگ تر شوود و امتحانشووم پس داد و ت دیل شوود به یه عشووق با 

 هر روز بخاطرو خدا رو شکر می کنم .  ارزو ،عشقی که
حرفایی می زد که باعث میشد تو دلم خالی بشه و قل م تند تر از همیشه بزنه ، 

 اومدم دهنم رو باز کنم و حرفی بزنم که روهام  خم شد و جلوی من زانو زد.
شه که هر - شب برفی با ستم حتما یه  شقم اما می خوا شد ع شید که دیر  ب خ

 د امشب بیوفتی .وقت برف اومد یا
داشتم همونطور با تعجب نگاهش می کردم که از توی کت جی ش یه جع ه در 

 اورد و درو رو باز کرد .
 با من ازدواج می کنی رویا ؟ -
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شده  شمام جمع  شوق تو چ شک  شه و ا ست ازجاو کنده ب قل م دیگه می خوا
خره باالبود و از تعجب دستم روی صورتم بود و می خندیدم، باورم نمیشد که 

ما فکرو رو هم نمی کردم  که منتظرو بودم ا ظه ای  یده ،لح ظه رسوو این لح
 روهام اینطوری  افلگیرم بکنه .

شماو   سترس رو از توی چ شد ا شت با ل خند نگاهم می کرد و می روهام دا
 خوند.

 ل خندی زدم و تند تند سرم رو تکون دادم و گفتم 
 آره عشقم .-

شد و د ستم روهام ل خندو پررنگ تر  ستم رو گرفت و حلقه رو انداخت تو د
،باورم نمیشوود و همینطور به حلقه ی توی دسووتم خیره شووده بودم یه حلقه با 

 نگین درخشان که حسابی روی دستم خودنمایی می کرد.
 

دسووت تو دسووت هم با روهام از تاالر  اومدیم بیرون و سوووار ماشووین شوودیم . 
 بست و خودشم سوار شد . ل اسم رو که جمع کردم روهام در رو برام 

جلوی همه ی ماشووینا راه افتادیم و صوودای آهنگ رو تا ته بلند کردم و همه ی 
 ماشینا هم بوق می زدن .

باورم نمیشوود که این عروس کشووونی برای عروسووی خودمه و روهامم تند تند  
شادی رو با تموم  شد خندم بگیره و  سرجاو قر میداد که باعث می بوق میزد یا 

 احساس کنم . وجودم 
 خیلی دوست دارم عشقم ، خانومم ، نفسم ، همه چیزم  ...-

 خنده ای کردم و گفتم 
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 منم دوست دارم روهامی .-
همون موقع ماشین آرو اومد کنار مون و میترا رفت صندلی عقب و دستش رو 
از پنجره آورد بیرون و دسووت هم رو گرفتیم ،همونطور که ق ال واسووه عروسووی 

 کردیم .  میتی اینکارو
باالخره رسیدیم جلوی در خونمون و پیاده شدیم ، بعضی از مهمونا همراهمون 
 اومدن داخل تا خونه رو ب ین و و قتی همه رفتن مامانم و بابام اومدن پیشمون .

ست تو امیدوارم که کنار هم - سپاریم د شب دیگه دخترمون رو می  سرم از ام پ
 خوش خت بشید.

 خیلی ممنونم مامان.-
 انم اشک تو چشماو جمع شده بود و محکم ب لم کرد. مام

 مامان نکن این کارا رو دیگه منم گریم می گیره . -
 باشه دخترم خیلی دوست دارم .- 

 منم همینطور .-
ست تو، امیدوارم تکیه گاه محکمی براو - روهام خان این دختر یکی یدونم د

 باشی همونطور که من بودم. 
 شین . حتما پدر شکی نداشته با-

باره جفتشووون رو ب ل کردم ازمون خدافظی کردن و رفتن . پدر  بعد ازاینکه دو
شمون و هر دومون رو ب ل کرد و رفت ،همون موقع روی م لی  روهامم اومد پی

 که پشت سرم بود نشستم و نفس راحتی کشیدم  .
 اخیش ... باالخره تموم شد ... روهام امروز بهترین روز زندگیم بود.-
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 ل خندی شیطونی زد و گفت :روهام 
 هنوز تموم نشده عشقم چون قراره بهترین شب زندگیمونم بشه .- 

با این حرفش ضووربان قل م تند تر شوود و از خجالت سوورم رو انداختم پایین و 
 ل خندی زدم، اما از روی م ل سریع بلند شدم و می خواستم برم سمت اتاق .

شر این تاج وتور- سته  وای زودتر برم باال از  شم دیگه خ سرم خال  ب روی 
 شدم .

سایلش به رنگ  شدم که و سالن باال رفتم و وارد اتاقمون  شه ی  از پله های گو
 قرمز و مشکی بود .

شروع کردم به باز کردن گیره های  ستم و  ش صندلیش ن رفتم جلوی آینه و روی 
 توی سوورم که دیدم روهامم وارد اتاق شوود و من بازم مشوو ول باز کردن گیره ها

 بودم ، تمومم نمیشدن المه ا که.
توی آینه دیدم که روهام داره کتش رو در میاره و بعد از اینکه کرواتش رو باز  

 کرد دونه دونه دکمه های پیرهنش رو هم باز کرد و ل اسشم در آورد.
من خنگم تو آینه همینطور خیره شوووده بودم به هیکلش و آب دهنم رو قوری  

گاه کردم دیدم داره می خنده و انگار متوجه شوووده بود دادم و وقتی به روهام ن
 داشتم دیدو می زدم .

 بذار کمکت کنم عشقم .-
شده بود و  اومد نزدیکم و با حوصله گیره ها رو باز کرد و موهام دیگه کامل باز 

 تور و تاج رو از روی سرم برداشت و گذاشت روی میز .
 خب دیگه از دستشون راحت شدی .-
 .ممنون عشقم -
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شدم و روبه روو  صندلی بلند  ستم حاال باید چیکار بکنم  و از روی  نمیدون
 وایسادم ، روهام دستش رو آورد باال و صورتم رو نوازو کرد.

وقتی نرمی  ل او رو روی ل ام حس کردم چشمام رو بستم و همراهش شدم ،  
 روهام یه دفه ب لم کرد و خوابودندم روی تخت و روم خیمه زد . 

از هم کام می گرفتیم تا اینکه روهام کم کم پایین تر رفت و گردنم و الله آروم 
ی گوشووم رو می ب*و*سووید ، حسووابی بدنم داغ کرده بود و دیگه از خودم بی 

 خود شده بودم . 
اونشب عشقمون به یه عشق کامل ت دیل شد و یه شب فوق العاده رو با کسی 
که واقعا دوستش داشتم تجربه کردم ، عشقی که به سختی به این مرحله رسید 

 و باالخره کامل شد .
 
 -پنج سال بعد-

بعد از اینکه سووه نفری سوور میز شووام رو خوردیم ظرفا رو جمع کردم و داشووتم 
رادوین اومد و دوباره ازم بستنی خواست، نمیدونم به  میذاشتم توی ماشین که

سریع رفت پیش  ستنی میخوره و وقتی بهش ندادم  کی رفته این بچه که انقدر ب
 روهام که جلوی تی وی نشسته بود .

 بابایی ، مامان دیگه بهم بستنی نمیده .-
 خب مامانش بهش بستنی بده .-
 ه .نخیر امروز دو بار بستنی خورده دیگه کافی-
 بابایی..؟-
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 ب خشید بابا دیگه رو حرف مامانی نمیشه حرف زد . -
 رادوین بدو بریم دستشویی . -
 مگه پوشک نیستم مامان؟ -
 نه نیستی .-
 وایی بابایی االن می پاشه .-

به من  وقتی این حرف رو زد هم من هم روهام زدیم زیر خنده ،زبون درازیش 
 رفته بود و شیطون بودنش به روهام .

 بعد از دستشویی بردمش تو اتاقش و سریع خوابش برد .
ستاو  ستم برم که روهامم اومد داخل و د ساده بودم و می خوا کنار تختش وای

 رو دور کمر حلقه کرد .
 امشب چه زود خوابش برد .-
 آره خسته شده بود .-
 پس بیا ماام بریم بخوابیم که دلم برای خیلی تنگ شده. -

 ب لم کرد و بردم داخل اتاق خودمون .ل خندی زدم  و روهام 
انداختم روی تخت و خودشم اومد کنارم خوابید و رفتم تو ب لش و ب*و*سه  

 ای به ل او زدم .
 خیلی دوست دارم رویا ، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو .-
 منم دوست دارم روهامی ، دیونه ی خودمی . -
اوج دیونگی باهای همراه میشم صد در صد ،خودم رو میزنم به دیونگی و تا -

 عشقم .
 امشب خیلی ادبی و عاشقانه حرف -
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 میزنیا.
آبی چشمانت ، کهکشانی ناشناخته است که من در پیچ و تاب این کهکشان -

 سفر خود را تا بی نهایت آ از می کنم .
 این چشمای همیشه منو دیونه می کنه رویا.

 پس حاال که حسابی زدی تو حرفای ادبی هر چی گفتم کاملش کن .-
 خدا بذر این عشق رو به ما هدیه کرد.

 و ما این بذر رو توی دالمون کاشتیم .-
 و با هم  دیگه این بذر رو به یه درخت تنومند ت دیل کردیم .-
سادی دیگران،  - شه های محکم، که حتی با وزو باد های ح یه درخت با ری

 م پا بر جا موند .بازه
 و ثمره ی این درخت ، میوه ای شیرین به اسم رادوین شد . -
و رویای گاومیش داستانی شد در دفتر عشق که حتی عشق هم برای همیشه  -

 آن را به خاطر خواهد داشت . 
 

 -پایان-                                    
 -نگارناجی-      

 

  بازی رمانبابت نوشتن این  عزیز ینگار ناج با تشکر از 


