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هـدف:
ی
ز
نوشت داستانم این بود که مخاطبم با خوندن داستان،
عاشق نویسندگ ام ،قصدم از
مشکالت و غم و غصه ها ش رو فراموش کنه و عاشقانه های پاک رو نشون بدم.

خـالصـه
ی
بگنیم که سال ها فرد دیگری را در آن
گایه اوقات زندگ مجبورمون یم کنه در موقعیت قرار ر
قرار دادیم.
همه ر ز
چن از آن بهار رشوع شد...
مگر یم شود بهار باشد و دل عاشق نشود!
ز
شیطون که صاحب رشکت تبلیغان بزرگیه ،بنابر مشکالن مجبور میشه نصف
دخن زیبا و
سهام رو به رقیب سابقش که پرسی فوق العاده جذاب و شوخ طبع بفروشه.
گن آینده
رقابت این دو نفر در گذشته باعث شده کل کل های زیادی داشته باشن که گریبان ر
شون هم میشه...

مـقـدمه:
"امـشب دیگر برای تو یم نـویسم...
آری تـو ،باز هم تـو ،فقط تـو! برای تو که یآن ترین یآن ها هست!
کالمم تلخ است ...روزگار و قلمم تلخ تر...
شنین شد .اصال تو یک معمای
هر چه نوشتم ،مشق درد بود اما نوبت به تو که رسید ،ر
ز
داشتت مثل عشـق ،مثل درخـت.
شن زیت! ناشناخته و دوست
همیشه تازه و ر
پس خوشا به حال من که باز امشب از تو و برای تو یم نویسم .اما نیم دانم از کجا رشوع
کنم؛ زیرا تو آنقدر خون که ن تعارف ،یم ترسم ر ز
چنی را فراموش کنم .پس ین تکلف از یک
ی
ی
ز
جان آغاز یم کنم و دلم را در حضور تو یم تکانم که بدان تنها تو در آنجا مستاجری و تنها تو
ی
زیر قول نامه اش را امضا کرده ای.
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در حقیقت قول نامه جدیدی است که بعد از چندین سال تنها در یک نسخه نوشتم و آن را
بدان ،ز
مهر کردم و به تو سندم تا ز
زمان این قول نامه باطل یم شود که از نظر قانون مالکش
ر
مرده باشد و اال آن دنیا هم باز به تو دل اجاره یم دهم".
******
با دقت به لباس های توی کمدم نگاه کردم ،امروز ر ز
اولت روز رشاکت من و کوهیار بود؛ قصد
داشتم خییل شیک و برازنده به نظر برسم .یه کمدم داشتم که از کل پاساژهای شهر بیشن
لباس توش بود؛ از همه رنگ و مدل مانتو ،شال ،روشی ،ییک از ییک خوش رنگ تر و خوش
دوخت تر .هر لبایس دم دستم اومد پرو کردم؛ دیگه خییل خییل داشتم وسواس به خرج یم
دادم ،از اون ور هم نیم خواستم دیر کنم .یه مانتو سفید  -ز
کاربت با کیف و کفش هم رنگش
با یه شال سفید انتخاب کردم ،موهای بلند و لختم  -که تا ر ز
پایت کمرم بود و هایالیت های
ی
خوش رنیک داشت -رو با کش باالی شم بستم .یه آرایش ملیح کردم ،با زدن عطر فرانسوی
کارم کامل شد .برای آخرین بار به آینه ی قدی توی اتاقم نگاه کردم ،هیچ نقیص تو چهره و
تیپم ندیدم.
زیبان ام؛ اندام کشیده و قدی بلند دارم با پوست سفید ،چشم
تعریف از خود نباشه دخن ی
هان قهوه ای ،مژه های بلند و تاب خورده که جذابیت زیادی به چشم هام بخشیده .در کل
ی
زیبان برای هر دخنی موهبت الیه محسوب یم شد.
اجزای صورتم متناسب بود و این ی
بعد از مراسم معارفه ،رشکت به طور رسیم ر ز
بت من و کوهیار مشنک شد .حاال کوهیار گ
بود؟ یه رقیب موذی که در ادامه بیشن ازش یم گم ،سوییچ و کیفم رو برداشتم و به سمت
رشکت راه افتادم.
ز
درخشان داره .از ماشینم
معروف که سابقه کاری باال و
رشکت ما یک آژانس تبلیغان بزرگ و
ِ
بگم که ر ز
چنی رو از قلم ننداخته باشم؛ یه شاتوی سفید رنگ داشتم که ر ز
عت جت باهاش یم
روندم ،اون رو توی پارکینگ پارک کردم و از پله ها باال رفتم .به تابلوی رشکت نگاه کردم،
تنهان رییس نبودم.
حس ی
غریت بهم دست داد؛ از امروز دیگه من به ی
وارد سالن شدم به همه قسمت های رشکت نگاه کردم ،محیط کاری ما بر خالف ر
اکن شغل
ها یه محیط کامال شاد با کیل امکانات تفرییح بود .کال لم یم دادی ،فکر یم کردی ،تبلیغ یم
ساخت؛ البته این ها تا وقت بود که مغزت کار یم کرد و ارور نیم زد .به دیوارهای خوش
نقش و رنگ ،به اتاق مدیریت ،به اتاق فکر که از همه جای رشکت شادتر و پر انرژی تر بود و
کلید خییل از ایده های تبلیغان اون جا زده یم شد ،اتاق امور مایل ،اتاق کنفرانس ،نماز خونه
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و ...به همه جا نگاه کردم .کال رشکتم واقعا شیک و قشنگ بود؛ حت عکس خودت رو کف
شامیک های صیقلیش یم دیدی .با لب هان آویزون به ر ز
من ر
منش که دم در ورودی بود نگاه
ی
کردم ،ر
رز
غمگت و لب های لرزونم بهم زل زده بود.
منش به خاطر نگاه
چهره اش رو ر ز
آنالن کردم ،قد متوسط با قیافه ای معمویل داشت .مگه لزویم داره همیشه
ر
منش ها خوشگل و بلوند و لوند باشن؟ این خانم فامیلیش سپایه بود .با احنام از جاش
ز
سنگیت
بلند شد؛ یه لیست از کارهای اون روز رو بهم نشون داد ،ازش تشکر کردم و با غم
که روی سینم بود به اتاقم رفتم.
ی
بزرگ داشتم ،امان که دیگه مال خودم تنها نبود .وسط سالن یه ر ز
من
چه اتاق دلباز و
کنفرانس قطور قرار داشت که ر ز
منهای من و رشیکم رو بهم چسبونده بود ،یه کتابخونه
سمت چپ بود که توش پر تندیس و لوح و تقدیر نامه وجود داشت و این ز
یعت موفقیت
باالی رشکت.
بگذریم ،خالصه هر دو مدیر عامل تصمیم داشتیم توی یه اتاق مشنک کار کنیم که حواسم
باشه دست از پا خطا نکنه.
ز
غلیظ مثل دیوونه ها گفتم:
با آه
تنهان ریاست کردنم ،خداحافظ اتاق مستقل و...
_خداحافظ روزهای مدیریت ،روزهای ی
هنوز خداحافظیم تموم نشده بود که صدای خر مگس معرکه ز
یعت کوهیار رو شنیدم ،با
ر
منش داشت حرف یم زد .مثل برق گرفته ها رو صندلیم نشستم ،رشوع کردم الیک تایپ
کردن که ...صدای در زدن اومد جواب ندادم .دوباره منتظر در زدنش بودم که مثل رچ وارد
ز
طوالن کرد.
شد یه مکث
(چیه آدم ندیدی؟)
دید ین فایده ست تک شفه ای کرد تا متوجه اومدنش شم .با شنیدن صدای شفه اش انگار
تو عالم دیگه ای باشم شم رو باال آوردم؛ نگاهم تو چشم هاش افتاد ،لبخند موذی کنج
لبش نشسته بود.
با شیطنت گفت :سالم عرض شد ،ش ــریک!
ً
عمدا رشیک رو کش دار گفت.
قیافه متعجب به خود گرفتم و با ین اهمیت گفتم:
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 ِا ...توی ــی؟! کـی اومدی متوجه نشدم؟پوزخندی به حالت تمسخر زد که ز
یعت خودن (.خودشه)
شی تکون داد و گفت :معلومه ...شما همیشه این جوری کار یم ز
کت؟
با قیافه ای در هم گفتم :ایرادی داره؟
اشاره ای به لپ تاپ جلوی دستم کرد.
کوهیار :تو رشکت شما با سیستم خاموش تایپ یم ز ز
کت؟
بگنه خوشحال بود.
روز اول گند زدم ،بد جور ضایع شدم؛ چون تونسته بود مچم رو ر
پررون گفت :حاال اول صبیح زیاد خودت رو خسته نکن ،یم خوای تایپت رو بزار
دوباره با
ی
واسه آخر وقت.
ً
عمدا یم خواست عصبیم کنه ویل کور خونده بود خونرسدیم رو حفظ کردم.
گفتم :باالخره رشیکم شدی؟
پوزخندی زد و گفت:
البته! افتخار رشاکت با بنده باالخره نصیبت شد؛ وقت نشد بهت یتنیک بگم ،آفرین! با
خوب رشییک شمایه گذاری کردی.
(خدای اعتماد بنفس بود) با طعنه گفتم:
 تو خوابت هم نیم دیدی تو رشکت معروفم شمایه گذاری زکت ،هر رچ باشه سهام رشکت
معروف و کار کردن با یک رشیک فوق العاده موفق ]به خودم اشاره کردم[ کم سعادن
نیست.
ی
به تمسخر و لودگ گفت:
خون رشاکت بنده با شما اینه که دیگه پروژه هام رو رو هوا نیم
 بر منکرش لعنت! تنها یز
زن.
باز داشت تیکه یم انداخت ،در جوابش با همون لحن به ظاهر خونرسد گفتم:
 البته شما که تو پروژه قاپیدن استادین ،بنده غلط بکنم بتونم به گرد پاتون برسم.ز
حرف که زدم به حالت غیظ گفت:
ین خیال
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 رزگون نداشتم ویل از بس ش پا موندم خسته شدم،
اولت روز کاری ازت انتظار خوش آمد ی
اجازه هست بشینم بعد به سوال هات جواب بدم؟
یعت بفرما؛ نگاه اعن ز
اض به ر ز
با دست اشاره ای به ر ز
منش کردم ،ز
منهامون کرد ،به رو نیاوردم.
کیف چرم و براقش رو روی ر ز
من گذاشت؛ یه شلوار ر ز
اسنت شمه ای تنش بود،
جت با کت ر
زیر کتش هم یه ن رشت سفید پوشیده بود .قد بلند و چهار شونه بود از این هیکل عضله ای
ها؛ فکر کنم قدش  ۱۹۰بود ،موهان پر پشت و مشیک و چشم هان ی ز
سن رنگ با پوست
ی
ی ی
گندیم؛در کل چهره مردونه قشنیک داشت.
ز
"جذاب
گفت
هان که بهشون یم
از حق نگذریم هم خوش تیپ بود هم خوش قیافه ،از اون ی
ِ
خفن" .این قدر که تیپ و ظاهرش رو داشتم دید یم زدم متوجه نگاهش به خودم نشدم
وقت چشمم بهش افتاد ،لبخند مرموزی زد و با اعتماد بنفس گفت :مریس!
ر
پرسش گفتم :مریس رچ؟
با لحن
تحست بر ر ز
رز
انگنه تون!
کوهیار :مریس از نگاه
و با صدای بلند و قهقهه خندید .حالم از این همه اعتماد بنفسش به هم خورد ،بچه پررو!
هان که آدم دلش یم خواست ییک ازشون رو داشته باشه؛
ویل با این حال تیکه ای بود از اون ی
البته خییل هم باهوش بود از چشم هام همه رچ رو خوند.
کوهیار :من دیگه با اجازه کارم رو رشوع کنم.
تو دلم گفتم:
(اجازه ی ما هم دست شماست رشیک خوشتیپ).
هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که خییل جدی گفت:
ً
 مثال فکر کردی من باورم شد که متوجه اومدنم نشدی؟روی مخم ِیل ِیل یم کرد ،دندون هام رو روی هم فشار دادم و تو دلم گفتم:
( به شیطون لعنت! اصال چرا به شیطون؟! به اون چیستای ین شعور لعنت! اگه اون پول
سهامش رو نیم خواست مجبور نبودم رشیک این مرد موذی و از خود ر ز
اض بشم).
عصت و کالفه سیستمم رو روشن کردم،دوست نداشتم باهاش چشم تو چشم بشم .بعد از
ی
ی
ر
مرگ پدرم سهام شکت به من و خواهرم چیستا که از من بزرگن بود و ایران زندگ نیم کرد
رسید؛ رشکت رو من یم چرخوندم و سود هر ماهه اش رو به حساب خواهرم یم فرستادم.
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فروخت سهام نبود هیچ وقت ز
ز
حارص نیم شدم رشکتم رو
اگه ارصار و پا فشاری چیستا برای
پنن با هم
نصف کنم و تن به رشاکت بدم؛ اون هم رشاکت با گ؟ با یه رقیب که مثل کارد و ر
بودیم.
ز
فروخت سهام به کوهیار فقط یه دلیل داشت ،اون هم موفقیت توی کارش بود؛ چون با
هوش و ذکاون که ازش شاغ داشتم یم تونستم خییل از قردادهای بزرگ رشکت های تجاری
ز
رو مال خودم کنم .از این لحاظ کارم تض ر ز
پشیمون توش نبود؛ ویل از
مت شده بود و هیچ
نظر ز
روان یم بایست خییل از ر ز
چنها رو تحمل یم کردم.
تنهان کفایت نیم کرد؛ حت اتاقم هم دیگه برای
تنهان رئیس نبودم و امضام به ی
من دیگه به ی
خودم تنها نبود ،اینا ر ز
هان بود که از دست داده بودم به جاش یه اتاق مشنک ،رشییک ش
چن ی
سخت ،سهایم نصفه و نیمه و ...بدست آورده بودم .از افکارم داشتم ز
روان یم شدم سیع
کردم همه ی افکار ز
منف رو از خودم دور کنم و دوباره شگرم کار کردن شدم ،چند تا طرح از
نهان من بودن رو برریس کردم.
بچه ها که منتظر تایید ی
متوجه گذشت زمان نشدم که با صدای ر
منش به خودم اومدم.
ر
نباشت! وقته ناهار ،ر
رز
ترسیف نمیارید؟
منش :خانم پارسا ،خسته
ی
خستیک گفتم :مریس ،تو هم خسته ر
نبایس! االن میام.
با
نگاهم به ر ز
من کوهیار افتاد ،اصال نفهمیدم گ رفته بود .شونه ای باال انداختم و به سمت
ز
غلیظ کردم ،در
دستشون رفتم ،اومدم از در برم ربنون با هم سینه به سینه شدیم؛ اخم
ی
ز
.
اولت روز کار
جواب لبخند ملییح تحویل گرفتم خودش رو کنار کشید تا رد شم؛ چون ر
کردنش توی رشکت بود همه جا رو نیم شناخت.
 غذا خوردین؟شش رو به حالت نه تکون داد.
 پس از این طرف.پشت شم راه افتاد .اتاق غذا خوری کارکنان با ما جدا بود ،از این لحاظ که غذا به عهده ی
خودشون بود؛ یه اتاق بزرگ که همه امکانات الزم درش بود ،گاز،مایکروویو ،یخچال و...
رز
تحست نگاهش یم کردن.
کارمندهای خانم چشمشون به کوهیار بود و با
(اینا از گ تا حاال اینقد پررو شدن که من نفهمیدم؟)
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زیر چشیم حواسم به عکس العملش بود ،شش رو زیر گرفته بود و به کش محل نیم
غن از این هم نباید انتظار داشت ،هر رچ نباشه اون هم رئیس رشکت به
ذاشت؛ البته به ر
حساب یم اومد .بعد از رصف غذا نیم ساعت وقت اسناحت بود تو این فاصله با
ز
شسنگیت یه کم راجب رشکت و کار و بار توضیح دادم ،اون هم شد و ین تفاوت گوش یم
کرد یا شایدم تظاهر به گوش دادن یم کرد بعد از توضیحات الزم ش کارمون برگشتیم .از
ر
منش خواست تمام سوابق رشکت رو بیاره ،معلوم بود تو کارش حرفه ایه .یه برگه دستش
بود ،هر از گایه یه ر ز
چنی توش یم نوشت .من هم شگرم کارهام شدم که دوباره ر
منش در زد
و داخل اومد.
ر
رز
نباشت ،با من کاری ندارین؟
منش :خانم مهندس! خسته
رز
نباشت ،برای فردا قراری ندارم؟
 شما هم خستهر
نخن هیچ قراری ندارید.
منش :سالمت باشید ،ر
وقت یم خواست از اتاق بره انگار ر ز
چنی یادش اومده باشه رو به کوهیار گفت:
ر
منش :آقای دانا! معذرت یم خوام شما با بنده امری ندارید؟
از ادبش خوشم اومد ،هر رچ نباشه ر
منش من بود .احساس کردم یه کم جا خورده ،لبخندی
زد و گفت:
کوهیار :نه کاری ندارم برو بسالمت.
وظیفه خودم دونستم توضیح بدم:
 یه کم زمان یم بره که بهتون عادت ز زکت.
هییح معلوم نبود حت نگاهم هم نکرد.
از ظاهرش ر
کوهیار :به هر حال زمان همه ر ز
چن رو درست یم کنه.
ز
خداحافظ از رشکت ربنون زدم .یه ساعت توی ترافیک بودم وقت
بدون خسته نباشید و
نان نداشتم؛ لباس هام رو عوض کردم ،یه تاپ و شلوارک پوشیدم .یآن
رسیدم خونه دیگه ی
به ش و صورتم زدم بعد به ر ز
هییح آماده نداشتم .دو تا تخم مرغ نیمرو کردم،
آشنخونه رفتم ر
ظرفش رو شستم و زیر کنی رو روشن کردم .هنوز از کاری که کرده بودم مردد بودم،
احساسم یم گفت:
(خودم رو تو دردش انداختم).
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تو فکر و خیال بودم که با صدای سوت کنی از جام بلند شدم ،یه چای دم کردم؛ چند
رز
سنگت شد .توی تخت خوابم رفتم ،اینقدر
ساعت تلویزیون تماشا کردم ،کم کم چشم هام
خسته بودم که نیم دونم گ صبح شد.
حسان کمر باریکم رو
نجن مانندی داشت و
صبح مانتو مشیک رنگم رو پوشیدم که کمربند ز ر
ی
ر
محرس عایل شدم.
نشون یم داد .با شلوار و شال مشیک ،کیف و کفش کرم ،با یه آرایش
نیم ساعت  -سه ربیع ،تو راه بودم .وقت رسیدم ر
منش به احنامم بلند شد؛ سالم کرد ،اومد
حرف بزنه مجال ندادم شم رو زیر انداختم و به اتاقم رفتم .وقت در رو باز کردم دیدم
کوهیار رو صندلیش لم داده ،پاهاش هم روی ر ز
خنه شدم.
من انداخته؛ با تعجب بهش ر
پان بهم انداخت و خییل جدی
پشت صندلیش به من بود ،به سمتم چرخید بعد نگاه ش تا ی
گفت:
 بهت یاد ندادن در زبزن؟
ز
بست در نشون دادم.
از عصبانیت لب هام رو گاز گرفتم ،حرصم رو با محکم
اومدم جواب بدم مانع شد و گفت:
 فعال تا به اتاق مشنکمون عادت زگنم.
کت ،بهت خرده نیم ر
یه خرده ولوم صدام رو کننل کردم و با عصبانیت گفتم:
 این چه طرز نشستنه؟!کوهیار :فکر نیمکنم نشستنم جز خودم ،به کش هم ربط داشته باشه.
(نیومده چه احساس راحت یم کرد).
ً
 احیانا رشکت رو با خونه ی خالت اشتباه نگرفت؟ بهت یاد ندادن وقت کنار یه خانومکت ادب رو رعایت ز
محنم کار یم ز
کت؟
ون باال انداخت؛ تا چند ثانیه چشم تو چشم نگاهم کرد ،من هم شسختانه نگاهش کردم
ابر ی
حت پلک هم نزدم .وقت دید ین فایده ست و نتونسته روم رو کم کنه گفت:
 خونه خالم نیست و رشکت خودمه ،در مورد محنم بودنت که...چشم غره ای کردم ،خندید وگفت:
 -یم خوای با هم یه معامله کنیم؟
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جواب ندادم.
کوهیار :زبون نداری؟ اشکال نداره! پس هر وقت یاد گرفت در ز
بزن من هم مدل نشستنم رو
تاخن داشت ،نیم
درست یم کنم ،این از این؛ االن هم ،این چه وقت اومدنه؟ نیم ساعت ر
ساعت هم شپا موندی و با چشم هات داری قورتم میدی.
عصت ربنون دادم ،روم رو اون ور کردم خواستم هر رچ از دهنم در میاد بارش کنم
نفسم رو ی
که با لحن بامزه ای گفت:
ز
کوهیار:
شوچ کردم ،بابا یه خرده جنبه داشته باش؛ اصال تو رئیش! هر وقت دلت یم
خواد بیا ،هر وقت دلت یم خواد نیا.
با خودکار توی دستش روی کاغذ خم شد و گفت :یم خوای امروز برات مرخیص رد کنم؟
ز
و بعد غش غش خندید .خندم رو قورت دادم ،با اکره روی ر ز
منم نشستم؛ ین هیچ حرف
مشغول کار کردن شدیم .نیم ساعت گذشت ر
گویس تلفن رو برداشتم.
چان بیارن.
 خانم سپایه! ین زحمت بگو برام یه یکوهیار :قربون دستت بگو دو تا بیارن.
شاکیانه نگاهش کردم.
کوهیار :خب گلوم خشک شد!
باز ر ز
چنی نگفتم.
کوهیار :دلت میاد تو بخوری من نگاهت کنم؟
چشم ازش برداشتم و گفتم :دو تا چای با کیک.
بعد هم ر
گویس رو ش جاش گذاشتم.
کوهیار :دستت درد نکنه.
تو نگاهش یه جور تشکر بود.
خییل جدی گفتم :قابل نداشت.
با صدای تقه ی در رشیک جان به در اشاره کرد و گفت:
 رزبگن ،اول در یم زنن ،وقت اجازه دادن میان تو.
ببت! یاد ر
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پاهاش رو از روی ر ز
رز
بفرمایت تو.
من برداشت و گفت:
آبدارچ رشکت با یه ز
رز
ر
نباشت
سیت چای و دو بشقاب کیک اومد تو ،یه خسته
عمو رجب
گفت و رفت ،با بسته شدن در گفتم:
 لزویم نیم بینم برای اومدن به اتاقم در بزنم.با طعنه گفت:
کوهیار :اتاقت؟! اون مال وقت بود که بنده رو به روت ننشسته بودم ،فکر کنم االن فقط
اتاق خوابت مال خودت باشه رئیس کوچولو.
خوب تونسته بود عصبیم کنه؛ ویل دلم نیم خواست بفهمه از درون داشتم منفجر یم
شدم ،با لبخند تصنیع گفتم:
گنیح،
 من اگه یم دونستم با خرید نصف سهام رشکتم از خوشحایل تو پوست خودت نیم یشک نکن کل سهام رو به نامت یم زدم؛ آقای مهندس باهوش! نه ...نه ...باهوش نبودی ،یه
رز
چن دیگه بودی؛ زیرک؟ نه اون که اصال بهت نیم خوره ،دانا؟ اون هم نبود ،آهان! یادم
اومد ،نادان! جناب مهندس نادان!
حت یه ذره هم عصبانیت توی چهره ش نیومد بر عکس خنده ش هم گرفته بود ،با تمسخر
گفت:
کوهیار :سهام رشکتم نه و سهام رشکتمون ،شکار خانم بیتا پارسا! این هم مثل در زدن تمرین
بگنی.
کن یاد ر
خن نداشت با بد کش در افتاده راستش خودم هم بدم نیم اومد.
قصد داشت کل کل کنه ،ی
چ یان رو خوردم بعدش تو اتاق فکر کارکنان رفتم ،با وارد شدنم همه ی همهمه و ش و صداها
خوابید.
حوصله ی خودم هم نداشتم فقط یم خواستم به کارشون نظارت کنم ،ناسالمت رئیس
بودم؛ باید نشون یم دادم حواسم به همه رچ هست .تا وقت ناهار اونجا بودم بعد به اتاق
غذا خوری رفتم ،کوهیار هنوز نیومده بود .دیروز قبل غذا خوردن دیدم بدون اینکه یه ذره از
غذاش رو تست کنه نمک رو تو بشقابش خایل کرد ،کال زیاد از نمکدون استفاده یم کرد؛
چشم هام برف زد ،ش نمکدون رو شل کردم و مشغول خوردن شدم که اومد و گفت:
 -ای شــریــک ین معرفت! یم ذاشت من هم بیام بعد رشوع یم کردی.
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نگاهم رو ین تفاوت ازش گرفتم ،هر چند براش مهم نبود به روش بخندی یا نه .با اشتیاق به
غذا نگاه کرد و گفت:
کوهیار :بــه بـه! چه رنگ و بون ،چه روغن سیایه ،من برا قرمه ی ز
سنی جون میدم؛ چقد هم
ی
گشنمه.
نمک تو بشقابش خایل شد ،چه ضد حایل خورد؟! پوزخندی زدم ،با چشم های ی ز
سنش بهم
خنه شد؛ فکر کنم فهمید کار من بوده ،برای رد اتهام گفتم:
ر
 یم خواین از خورشت من بخورین ،اتفاقه دیگه پیش میاد.زیر لب غرید :تو اگه مرام داشت که...
چنی گفت که درست نفهمیدم رچ بلغور کرد ،از ش ر ز
یه ر ز
من بلند شد و رفت.
طفیل چقدر گشنه ش بود با دیدن قرمه ی ز
سنی چشم هاش چه برف زد؛ تا اون باشه حد
خودش رو بدونه .از لذت کاری که کردم با ولع خوردم .ین خیال نیم ساعت وقت اسناحتم
شدم و دوباره به اتاقم برگشتم .اونجا نبود ،یه صندیل کنار صندلیم کشیدم پاهام رو روش
انداختم که ر ز
عت یابو وارد شد.
(حاال خوبه یم خواست به من در زدن یاد بدی).
یه ز
سیت دستش بود ،نگایه به پاهام کرد و گفت:
کوهیار :بد نگذره.
اهمیت ندادم ،یه ظرف کتلت با گوجه و خیارشور و چند تا تیکه نون توی سینیش بود.
بدون اینکه ازش سوایل کنم گفت:
کوهیار :دست بچه ها درد نکنه تا رفتم تو سالن غذاخوری هر گ یه ر ز
چنی تعارف کرد ،چه
رز
ومعرفتت درست بر عکس رئیس شون.
بچه های با مرام
خییل جدی و خشک گفتم :ازت ر ز
چنی پرسیدم توضیح میدی؟
کم نیاورد و گفت :توضیح نبود ،متلکت بود.
دوست داشتم حرصش بدم گفتم :کتلتم خوبه ویل به پای قرمه ی ز
سنی نیم رسه.
موفق شدم با ین رمف به غذاش نگاه کرد و گفت :یم ذاری یه ذره غذا کوفت کنیم؟ حاال یه
از اون خورشت مامان پز حرف بزن.
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 کوفت کن ،نوش جونت.اشاره ای به لقمه ش کرد و گفت :تو کوفت نیم ز
کت؟ البته تو کوفت کردی ،مال تو هم
کوفتت شه.
از ز
گنم زدم زیر خنده.
حارص جوابیش خوشم اومد ،نتونستم جلوی خندم رو ب ر
زیر لب گفت:
کوهیار :رو آب مرده شور خونه بخندی.
 رزچنی گفت؟
کوهیار :گفتم نمردیم خندت هم دیدیم.
 نه! قبلش یه ر زچن دیگه گفت؟
کوهیار :گفتم عجب کتلت شده!
 آره ،جون عمه ت! من هم ر زهمت رو شنیدم.
از ظهر هوس کتلت کرده بودم ،مال خودم که خوب شد؛ وقت غذام رو خوردم نیم دونستم
ی
ز
حوصلیک چکار کنم ر
طوالن ،صدای شاد مرجان تو
گویس رو گرفتم بعد از چند بوق
از ین
گوشم پیچید.
خون عزیزم؟
مرجان :الو! سالم ،بیتا جونم! ی
 سالم مرجان پلنگه ،خوبم قربونت برم.مرجان :عشقم! چه عجب یاد رفیق گرمابه و گلستانت کردی؟ افتاب از کدوم طرف در
اومده؟
ز
خن نداری؟
 مثل همیشه چه یم دونم؟ تو هم سوال جغراف یم پریس از کپل یی
مرجان :ارغوان رو یم گ؟ دیروز پیشم بود،حالت رو از من یم پرسید.
کجان؟چند وقته
ی
نیست؟
با دلخوری گفتم :تو که یم ز
دون من چقدر گرفتارم.
با لحن دلجویانه ای گفت :به خدا من از تو گرفتارترم.
رز
غمگت شد.
یهو لحنش
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چنی شده؟ نیما ر ز
 مرجان ر زچنیش شده؟
مرجان :اوقات هم رو تلخ نکنیم ،ولش کن ین خیال.
 بگو دلم شور افتاد!خن گذشت ،االن هم
مرجان :راستش نیما یه تصادف کوچولو کرده اما خدا رو شکر به ر
حالش خوبه.
 من االن باید بفهمم؟ این قدر غریبه شدم؟خن بد بدم .حالش خوبه نگران نباش ،خدا رو شکر
مرجان :ناراحت نشو ،بخدا نیم خواستم ی
خن گذشت.
به ر
 حاال کجاست؟ آسیب دیده؟مرجان :پاش از چند جا شکسته ،مجبور شد ر ز
پالتت بزاره.
ی
 تو به این یم گ یه تصادف کوچولو؟ خییل متاسف شدم ،به خدا تو شوکم! ویل همیشهآدم باید خدا رو شکر کنه که یم تونست ر ز
چن بدتری پیش بیاد.
آیه کشید و گفت :آره! خدا رو هزار مرتبه شکر که زندست ،نیم ز
دون چقدر ترسیده بودم.
این ها رو گفت و رشوع کرد به گریه کردن ،یه ذره دلداریش دادم که آروم شد.
گفتم  :فکر نکن چون گریه کردی پنهون کاریت یادم یم ره ،من چه جوری روم یم شه تو روی
نیما نگاه کنم؟
خن نداری وگرنه به معرفتت شک نداره.
مرجان :نیما یم دونه ی
یه کم دیگه هم حرف زدیم ،قرار گذاشتم فردا برم عیادتش؛ ر
گویس رو قطع کردم و تو فکر
دبنستان باهم بودیم ،به
رفتم .مرجان و ارغوان دوستای صمییم من بودن که از دوران ر
ز
داشت،
خودمون یم گفتیم مثلث برمودا؛ مرجان و شوهرش نیما خییل هم دیگر رو دوست
ز
ستودن بود ،االن هم خدا
برای رسیدن به هم خییل سخت کشیده بودند .عشق شون به هم
رو شکر با همدیگه خییل خوشبخت بودند.
فیلمنداری
بلند شدم و به تخت خوابم رفتم ،یادم افتاد فردا توی یه باغ خارج از شهر
ی
ر
خویس ازش نداشتم اما باالخره اون هم به اندازه
خن ندادم؛ هر چند دل
داشتیم و به کوهیار ی
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خندارش یم کردم .با این تصمیم ر
گویس رو برداشتم و
من توی رشکت سهیم بود ،باید ی
شمارش رو گرفتم.
یه بوق ...دو بوق ...سه بوق ...چهار بوق ...نزدیک بود قطع کنم که با صدای دورگه و
خواب آلود گفت:
کوهیار :الو؟ مردم آزار این چه وقت زنگ زدنه؟ تو خونه ی شما ساعت پیدا نیم شه؟
ی
ً
اصال یادم رفته بود به ساعت نگاه کنم با رشمندگ گفتم:
 ببخشید! مثل اینکه خواب بودین ،بد موقع زنگ زدم؟!سن ر
هیچ صدان نشنیدم ،فکر کردم قطع شده به صفحه ی ز
گویس نگاه کردم ،نه! وصل بود.
ی
دوباره گفتم :الو؟ صدای من رو دارین؟
کوهیار :شما؟
 مهندس پارسا هستم.کوهیار :اون کدوم خریه؟!
ز
ز
گفت نداشتم نوار خایل
کارد یم زدی خونم در نیم اومد ،مرتیکه ین ادب .هیچ حرف برای
شده بودم.
تون؟! ببخش ،شماره رو نگاه نکردم ،معذرت یم
انگار تازه به خودش اومد و گفتِ :ا شـریـ ــک ی
خوام.
با عذر خواهیش یه کم آروم شدم ،توهینش رو به حساب خواب بودنش گذاشتم.
 فکر نیم کردم خواب ر زباشت.
کوهیار :یه کم خسته بودم زود خوابیدم.
رز
خواستت بیاین آدرس رو بفرستم؟
فیلمنداری داریم؛ اگه
 قرض از مزاحمت ،فردای
چنی نگفت ،فکر کنم ر
بازم ر ز
گویس به دست خوابش گرفته بود.
 بیدارین؟صدای خنده ش اومد.
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کوهیار :نه! واقعا فکر یم کنم دارم خواب یم بینم.
خون نداشتم؛ حق داشت باور
منظورش رو فهمیدم ،تو این چند روز اصال باهاش برخورد ی
خنش کنم .خودم رو جمع و جور کردم و
شت زنگ زدم برای فیلم برداری با ی
نکنه نصفه ی
برای اینکه خیاالن نشه با جدیت گفتم:
رز
سهیمت ،وظیفه خودم دونستم اطالع
 در هر صورت شما هم به اندازه ی بنده تو رشکتبدم.
رز
بفرستت فردا خودم رو یم رسونم.
خییل مودب گفت :شما لطف کردین ،آدرس رو
بخن.
 پس من آدرس رو براتون یم فرستم ،شبتون ربا خنده گفت :شبت قشنگ ،شـریـک کوچولو!
فیلمنداری رو فرستادم؛ به ساعت نگاه کردم،
کجای من کوچولو بود نیم دونم .آدرس محل
ی
یک نیمه شب بود .تازه با پررون گفتم "فکر نیم کردم خواب ر
بایس" ،جغد هم این وقت
ی
شب خوابه فقط منم که بیدارم و فردا هم هزارتا کار نکرده دارم.
دستشون چشم هام بسته بود ،چند بار به در و
صبح به زور از خواب بیدار شدم تا دم
ی
دیوار خوردم؛ به زور آب شد خواب رو از ش پروندم .دندون هام رو مسواک زدم اگه
اسنت
صبحونه یم خوردم دیرم یم شد .یه مانتوی صورن مالیم با شلوار یآن و کفش ر
حسان
پوشیدم؛ یه کم کرم پودر زدم ،ریملم رو برداشتم چند بار روی مژه هام کشیدم که
ی
مشیک و پرتر نشونشون داد با یه خط چشم نازک و یه مداد مشیک تو چشم هام خییل
قشنگ شدم.
رژ لب صورتیم رو چند بار روی لب هام کشیدم ،چه جیگری شدم! یه دوش با شیشه ی
شن کاکائو برداشتم که ضعف نکنم ،هوا تاریک روشن بود که
عطرم گرفتم .از تو یخچال ر
رایه جاده شدم.
ی
آهنگ سایم بییک و با ولوم زیاد گوش دادم.
"دلت با من هماهنگه /نگاه تو تو چشمامه
تنت با من یم رقصه/همون حش که یم خوامه
تو این دنیا واسه شب هام /جز آغوشت پنایه نیست
جان نیست
با این حایل که من دارم/جز اینجا دیگه ی
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همینجا با تو یم مونم /ر ز
همت جا که هوا خوبه
گنه /دلم واسه تو یم کوبه
نفس تو سینه یم ر
خون حق بده عاشق شم
من یه دیوونم وقتشه عاقل شم /تو ته ی
هییح نیم فهمم فقط یم خوام ر
بایس"
عمرم رو گشتم تا تو پیدا ریس /ر
ً
این آهنگ رو خییل دوست داشتم تا وقت رسیدم همش رو ریپیت بود؛ کال عادتم بود تا شور
یه ر ز
چنی رو از ین نمیک در نیم آوردم ول کن ماجرا نبودم.
رز
ماشت که پیاده شدم از هوای خنک و مطبوع ریه هام حال کرد ،صدای چهچه پرنده ها
از
ز
فیلمنداری رو
سنه بود ،از دور گروه
ی
توی باغ پیچیده بود؛ تا چشم کار یم کرد درخت و گل و ی
دیدم .رفتم جلو با همشون با روی باز سالم و احوال پریس کردم ،اون ها هم همه شحال
بودن؛ هوای ربنون واقعا روحیه ی همه رو تازه کرده بود .دنبال کوهیار یم گشتم ،فکر کردم
هنوز نرسیده که از پشت ش گفت:
کوهیار :دنبال من یم گردی؟
تیت زده بود؛ یه شلوار ر ز
جت یآن پاش بود با ن رشت سفید که
به سمت صدا برگشتم .چه ر
حسان بازوهای برجسته ش رو نشون یم داد ،روی ن رشتش هم یه ژیله مشیک پوشیده بود
ی
که واقعا جذاب شده بود.
حاال که این همه ش حال بودم دوست نداشتم تو ذوقش بزنم با لبخند گفتم:
بخن.
 سالم ،صبح ررز
خون ازم
احساس کردم یه ذره تعجب تو صورتش اومد شاید انتظار
همچت برخورد ی
رون گفت:
نداشت ،با گشاده ی
بخن ،صبحونه خوردی؟
کوهیار :صبح شما هم ر
 نه ،وقت نشد.اشاره ای به آالچیق کرد و گفت :برامون صبحونه آماده کردن.
به سمت آالچیق قدم برداشتیم ،چه عطری زده بود! از استشمامش لذت بردم.
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شن ،کره و آب پرتقال بود؛ مکمل زیبان ر ز
من هم یه گلدون خییل
پنن ،ر
ش م ر زن چند مدل مربا ،ر
ی
قشنگ گذاشته بودن که از گلهای تازه و خوشبو پر بود .با دیدن اون همه صبحونه ی
خوشمزه شون احساس ضعف کردم.
ً
چنی رو ر ز
تقریبا دیگه ر ز
من باف نمونده بود؛ آب پرتقال رو
نیم دونم چقدر زمان گذشت ویل
برداشتم که چشمم به نگاه متعجبش افتاد ،یه ذره هول شدم .لیوان رو از دستم گرفت و با
شیطنت گفت:
شن و چای و آب پرتقال؟! االن معده ت به هم یم ریزه ،اسهال یم ریس!
کوهیار :ر
از راحت حرف زدنش خندم گرفت ،گفتم:
 البد پیش خودت گفت این چند وقته ر زچنی نخورده؟!
ز
گون نداشتم؛ الاقل یه تعارف،
به تأیید حرفم شش رو خم کرد ،دیگه تا این حد انتظار رک ی
ز
درویع ر ز
چنی یمگفت.
ز
سنگیت نیم کنه ،مگه شما
 به خاطر سبیک آب و هواست؛ آدم هر رچ یم خوره احساسهم حس نکردی؟
کوهیار :مگه ر ز
چنی هم موند که بخورم؟
شونه ای باال انداختم و گفتم:
 دستات رو که نگرفته بودم یم خوردی.یه لبخند با نمک زد و گفت:
کوهیار :نوش جونت ،من تو خونه صبحونه زده بودم؛ وگرنه حریفم نیم شدی.
بلند شد در همون حال هم ادامه داد:
کوهیار :من برم برا نظارت ،نمیای؟
فیلمنداری رفتیم ،پالن های گرفته شده رو نگاه
باشه ای گفتم و بلند شدم .دوباره با هم ش
ی
کردیم؛ خییل عایل شده بودن ،محیط اونجا برای فیلم و عکس برداری حرف نداشت.
داشتم فکر یم کردم؛ اگه یه رقیب جاش رو عوض کنه و جای رقابت بشه همکاری ،چقدر
قضیه فرق یم کنه!
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به روزی فکر کردم که کوهیار پروژه م رو ازم گرفته بود ...اون روز چه قشقرف راه انداختم؟
شش داد یم زدم که به چه حف کار من رو با یه مبلغ ر ز
پایت تر مال خودت کردی؟ من چقدر
ر
آتیش بودم ،اون چقدر خونرسد! با خنده و تمسخر برگشت گفت:
ز
ز
نداشت .کار حرفه ای ،آدم حرفهای
همخوان
کوهیار :کار ضعیف و مبلغ باالی قرارداد با هم
یم خواد.
عصت بودم ،تالفیش رو موقیع پس داد که یه کار خییل بزرگ رو از
ش حرفش چند هفته
ی
چنگش گرفتم .با چند روز زودتر تحویل دادن پروژه ،تونستم کل قراردادش رو مال خودم
ز
دیدن بود و در جوابش فقط گفتم:
کنم .وقت فهمید رقیبش من بودم قیافش
 کار حرفه ای ،آدم حرفهای یم خواد.خون از چشم هاش در یم اومد؛ حاال اون روز کجا ،امروز کجا؟ بعد از چند ساعت ،کار
فیلمنداری تموم شد .کوهیار تو کل مدت ،دستاش رو توی جیبش کرده بود و با دقت
ی
نظارت یم کرد؛ از همه تشکر کردیم .هر گ یه جا رفت؛ وقت ناهار شد ،با اون صبحونه ای
که تو رگ زده بودم حت جای یه لقمه نداشتم.
ی
بدون اطالع قبیل از زیر درخت ها رد شدم ،حیفم اومد گشت تو باغ نزنم .هر رچ از قشنیک
اونجا بگم کم گفتم ،هر نقطه ش یه رنگ داشت؛ بوی عطر گل ها و چمن های خیس
خورده ،بهم حس طراوت و نشاط یم داد .از هر گوشه ای یه عکس ز
سلف از خودم گرفتم.
(چقدر خودشیفته م؟)
خییل راه رفته بودم؛ به چشمه ای که اونجا بود رسیدم ،دست بردم یه قلوپ آب خوردم
بعد به درخت تنومندی که اونجا بود تکیه م رو دادم .هندزفری رو درآوردم مشغول گوش
دادن به موزیک شدم ،متوجه گذر زمان نشدم وقت به ساعت نگاه کردم شیش عرص بود.
اصال باورم نیم شد که چند ساعت تمام اونجام.
ی
بلند شدم برم اما قبل ز
رفت دوست داشتم وسط چشمه ،روی تکه سنیک که اونجا بود برم؛
پاچه هام رو باال زدم ،آروم آروم خودم رو رسوندم .چند دقیقه ای هم اونجا بودم؛ عزم ز
رفت
کردم ،اومدم ربنم بیام این ور چشمه که یهو پام ر ز
لن خورد و با ش افتادم تو آب .از شما به
ز
کندن شد خودم رو ربنون کشیدم.
خودم لرزیدم؛ احساس درد بدی تو پام پیچید ،با هرجون
تازه متوجه گرمای خون شدم ،متاسفانه پای راستم شکاف خییل بدی خرد.

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
سیع کردم بلند شم؛ چند قدم رفتم که ر ز
زمت خوردم و احساس ضعف کردم .نتونستم مانع
گریه م شم ،اشک هام شازیر شدن؛ مجبور بودم به یه نفر زنگ بزنم به کمکم بیاد ،اون
لحظه جز کوهیار هیچ کش به ذهنم نرسید.
کجان؟!
عصت گفت :معلوم هست
شماره ش رو گرفتم ،با لحن خییل
ی
ی
با صدای لرزون گفتم :یم شه بیای ته باغ؛ کنار چشمه م ،فکر کنم پام شکسته.
عصبانیتش از ر ز
بت رفت ،فکر کنم دلش برام سوخت؛ لحنش نگران شد گفت :کوهیار :گریه
نکن ،آروم باش! دارم میام.
یه ربــع  -بیست دقیقه ای شد که اومد ،چشم هاش رو بهم دوخت و گفت:
خن نیم دی یم خوای کجا بری؟
کوهیار :ور پریده اینجا رو چه جوری پیدا کردی؟! چرا یه ی
حال جواب دادن به دری وری هاش رو نداشتم .نگاهش به پام افتاد ،به حالت افسوس شی
تکون داد و گفت:
کوهیار :حیف این پای بلوری نبود ،زدی زخم و ناکارش کردی؟!
دست به پام زد ،از دردش آخم بلند شد؛ جوری نگاه یم کرد انگار دکنی ر ز
چنی باشه .به
طعنه گفتم:
ز ی
چرون ،بیک پام شکسته یا نه؟
 آقای دکن! یم شه به جای چشمخندید و گفت:
کوهیار :ن تربیت! چشم چرون چیه؟ مگه نیم ز
دون دکن محرمه ،تو تخصص من نیست
ی
ً
ویل فکر کنم این پا برات پا بشو نیست .احتماال باید قطع شه؛ کاش به جاش زبونت قطع یم
بمنه مهربون یم
شد! خییل اخالقت خوب بود ،چالق هم شدی .یم گن "هرگ یم خواد ر
قبل مردنت بگو چت شده؟ راست ،وصیت
شه" صبیح چقدر مهربون شده بودی ،حاال ِ
رز
چنی نداری؟
این ها رو خییل با نمک و شیطون یم گفت ،به زور جلوی خندم رو گرفته بودم؛ عوضش
شاکیانه گفتم:
 کور که نیست ،یم زبیت چم شده.
ز
شیطون به لباس های خیسم که به تنم چسبیده بود کرد و گفت:
نگاه
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کوهیار :از شواهد پیداست آب زتت کردی؟
حیف! ش حال نبودم تا حقش رو بزارم کف دستش ،مرتیکه ی پررو! اخمام رو تو هم کردم
و گفتم:
 چقد حرف یم ززن ،مردم از درد.
اومدم بلند شم دوباره نزدیک بود با ش بخورم ر ز
زمت.
ز
عرییص زد و گفت:
لبخند
کوهیار :با این وضعت نیم ز
تون راه بیای ،یم خوای بغلت کنم؟
دلم یم خواست خفش کنم با حرص گفتم:
 همینم مونده بیام بغل تو.خندید ،ز
عوض معلوم نبود چرا دلش یم خواست حرصم بده .نیم دونستم چکار کنم؛ ین
حرکت مونده بودم.
ز
بمون؟!
کوهیار :یم خوای تا فردا هم این جا
شونه ای باال انداختم ،دستش رو سمتم دراز کرد و گفت:
کوهیار :شاعر یم فرماید "ای که دستت یم رسد کاری بکن /پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار.
خنش کردم
(شاعر غلط کرد با تو! حاال بهنه دیگه لوس بازی درنیارم ،انگار خودم نبودم ی
برای کمک بیاد).
چاره ای نداشتم ،دست شدم رو تو دست های گرمش گذاشتم با تعجب گفت:
کوهیار :دستت چقدر شده! االن شما یم خوری.
ژیله ی تنش رو دراورد روی شونه هام انداخت .چون ماشینش یه سانتافه شایس بود سوار
شدنم سخت شد؛ اخم هام تو هم رفت ،فهمید و بلند خندید.
کوهیار :خودت هم شایس بلندی! حاال چه جوری یم خوای سوار ریس؟
(ای خدا خفت کنه که فقط بلدی بخندی).
باالخره هر جوری شده سوار شدم ،اون هم خونرسد و شیک فقط به سوار شدنم یم
خندید .وقت رسیدیم به جز مهشید و رشوین همه ی بچه های گروه رفته بودند؛ وقت من
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رو تو اون حال دیدن با نگر زان پیشم اومدن ،براشون توضیح دادم ر ز
چنی مهیم نیست تا
خیالشون راحت شه.
کوهیار :من خانم مهندس رو یم برم بیمارستان شاید کارش یه کم طول بکشه.
رز
ماشت اومدی؟
بعد رو به رشوین ادامه داد :شما با
رشوین به مهشید اشاره کرد؛ مثل اینکه با هم اومدن .با وضعیت که برام پیش اومده بود
نیم تونستم پشت رل بشینم ،ازش خواستم زحمت بردن ماشینم رو بکشه؛ اون هم قبول
کرد .دیگه وقت رو تلف نکردیم و با شعت به سمت بیمارستان حرکت کرد؛ خدا روشکر!
فقط یه کوچولو پام مو برداشته بود اما زخمش هشت تا بخیه خورد.
رز
ماشت نشستم ضبط رو روشن کردم روی
کوهیار هزینه ی بیمارستان رو پرداخت کرد ،تا تو
یه آهنگ خییل قشنگ بود؛ اون هم خییل راحت و ریلکس رشوع کرد با آهنگ خوندن.
ً
ز
دلنشیت داشت اما دلم یم خواست فقط به صدای خواننده ی اصیل
انصافا صدای گرم و
گوش بدم نه رشیک.
ولوم رو زیاد کردم که صداش رو خفه کنه ،فهمید خوش ندارم صداش رو بشنوم با نگاه
گذر یان ولوم رو کم کرد .منتظر بودم یه کم بگذره دوباره صدا رو زیاد کردم ،با اخم بدی دوباره
صدا رو کم کرد و به جاش خودش بلندتر از قبل خوند .چه اعتماد به ز
سقف! انگار کنرست
خون بهش زدم ،دوباره صدا رو تا آخر
اون اومده بودم؛ وقت به اوج آهنگ رسید ضد حال ی
بلند کردم.
ز
عوض نذاشت دستم رو بردارم ،یه دونه پشت دستم زد و گفت:
رز
ماشت خودت شدی هر کاری
کوهیار :دخنه ی لجباز! این کارها چیه؟ هر وقت سوار
دوست داشت بکن.
ز
خون گفتم:
هان
از حرفش خییل بهم برخورد ،با چشم ی
 بزن کنار ،یم خوام پیاده شم.کوهیار :مگه سوار تاکش شدی؟
اومدم در رو باز کنم ،دکمه ی قفل رو زد.
با خنده گفت :کار بردش برا بچه های شتق و حرف گوش نکنه.
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ز
حرف نزدم ،تو دلم تهدیدش یم کردم.
تکیه م رو به شیشه دادم و دیگه هیچ
(به موقعش جوابت رو یم میدم).
چند تا فحش و ز
ناشا هم گفتم که جگرم خنک شد ،یه ذره آروم شدم که گوشیش زنگ
صدان کش دار گفت:
خورد؛ انگشتش رو به عالمت هیس جلوی دهنش گذاشت بعد با
ی
کوهیار :ال ـ ــو! ســالم عشقــم ...قربونت برم عزیـ ــزم ...خدا نکنه.
(اه ...اه ...اه ...حالم بهم خورد ،مرد گنده چه عشوه ای یم اومد).
بگنم بیام به شام
با خنده گفت :امشب؟ نه عشقم نیم تونم ...تو جاده م ،تا برسم یه دوش ر
نیم رسم...
صدان لوس مانند گفت :الیه فدات شم! ناراحـت نشو ،قول میدم فردا
دوباره خندید و با
ی
بیام.
یه دفعه سیستم حرف زدنش عوض شد ،انگار بهش برخورده باشه :آره ...آره ....عزیزم این
چه سوالیه یم پریس؟ معلومه که تنهام ...گفتم که کش پیشم نیس.
دلنی یم کرد؛ چون از دستش
خن داشتم زن نداره ،احتمال یم دادم برا دوست دخنش ی
ی
ز
ناراحت بودم و منتظر تالف بودم بهنین موقعیت بود بهش بفهمونم "یه من ماست چقدر
کره داره".
ً
صدان نازک گفتم:
یه دفعه چشمم به کنار جاده افتاد ،یه نفر آلوچه یم فروخت؛ عمدا با
ی
 کوهی ــار جان ،عزی ــزم! برام آلوچه یم خری؟قیافش دیدن داشت؛ چند تا شاخ رو شش در اومد ،از تعجب نزدیک بود چشم هاش از
کاسه دراد .به مخاطب پشت خط گفت:
کوهیار :من زنگ یم زنم.
ر
گویس رو قطع کرد ،انتظار داشتم بزنه لهم کنه؛ تا چند ثانیه بر و بر بهم نگاه کرد ،خداییش
عصت که نشد ،هیچ ...به زور سیع کرد خنده ش رو
خوش قیافه بود .برخالف تصورم اصال
ی
ی
قورت بده ،بعد با لحن خییل قشنیک گفت:
کوهیار :جـ ــان کوهیار! چرا برات نخرم عزی ــزم؟!
کپ کردم ،این دیگه گ بود؟! چشم هام چهار تا شدن ،زبونم بند اومد.
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ی
لبهاش رو تر کرد و گفت :حسود خانم! نیم گ شاید دارم با خانومم حرف یم زنم ،این چه
کاری بود کردی؟
جذان زدم ،تو دلم عرویس بود گفتم:
لبخند
ی
 پس فاتحه خودت رو بخون ،حسود هم خودن.جان که کرم داشتم یه جور مضحکانه نگاهش کردم
به قیافه ی جذابش نگاه کردم؛ اما از اون ی
که ز
یعت عددی نیست بعد پوزخندی زدم و گفتم:
ً
 مثال یم خوام به تو حسودی کنم؟ من فقط خواستم به اون ساده لوچ که باهات حرفی
یم زد ،بفهمونم تنها نیست و مثل سگ داری دروغ یم گ!
ی
با غرور به خودم اشاره کردم و گفتم :من!! به این ابهت کنارت نشستم ،یم گ تنهام؟
ر
دلکش کرد و گفت  :به خیالت پروندیش رفت؟ ننس! خدا بنده
بلتد بلند زد زیر خنده ،نگاه
هاش رو تنها نیم زاره؛ این نباشه ییک دیگه.
هان که دل به امثال تو یم
از حرفش چندشم شد با کنایه گفتم :پس زنت نبود ،بیچاره اون ی
بندن.
دنده رو عوض کرد و خییل خونرسد و ریلکس گفت:
کت ،نیم ز
کوهیار :مثال وانمود یم ز
دون من زن ندارم؟ تو که تا اومدم تو رشکت ،همش
مردهان نیستم که با دل یه دخن بازی کنم؛
چشمت به انگشتم بود؛ در ضمن ،من از اون
ی
االن هم محض برطرف شدن کنجکاویت ،با مامانم حرف یم زدم.
شالم رو مرتب کردم و با ین اهمیت گفتم:
 بله ،مادرتون بودن! گویا برای شام ازتون دعوت یم کردن ،آخه آدم تو یه خونه باشه و شامدعوتش ز ز
کت؟!
ابرون باال انداخت و گفت :چقدر هم با دقت به همه رچ گوش دادی! ازم دعوت کرد چون
ی
ی
ی
من با خونوادم زندگ نیم کنم ،مثل خودت جدا زندگ یم کنم.
سیع کردم نشون ندم از پروییش بهم برخورده:
ی
زندگ کردنم رو یم ز
دون پس من رو با خودت
 شما که آمار من رو دارین ،البد دلیل جدامقایسه نکن.
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ی
با چنان اعتماد بنفس و زرنیک گفت:
کوهیار :بله که یم دونم! خدا پدر و مادرت رو بیامرزه ،چیستا خانوم هم براتون نگه داره؛ از
ز
گفت "یم خوای خونه بخری ،قبلش برو از همسایه ت تحقیق کن" .درضمن ،جدا
قدیم
ی
زندگ کردن من...
داشت توضیح یم داد که گوشیش زنگ خورد ،به حالت که دروغش رو باور نکردم با متلک
گفتم:
 جواب بده! مادر رو پشت خط منتظر نذار.ر
گویس رو روی حالت اسپیکر زد ،یه خانوم از اون ور خط گفت :کوهیار ...پرسم ...تو که
گفت تنهان؟ باور کن نیم ز
دون چقدر خوشحالم باالخره ییک پیدا شد که...
ی
ر
گویس رو از حالت پخش درآورد و خییل محنمانه گفت :مامانم من شما رو دیدم ،مفصل
توضیح میدم ...باشه ...چشم ...چشم ...مراقبم ...خدانگهدار.
ز
حرف نزدم .در خونم م ر ز
اشت رو
یه کم ضایع شدم ،بیچاره دروغ نگفت؛ دیگه تا رسیدیم هیچ
نگه داشت ،چند تا تراول تا نخورده از تو کیفم درآوردم؛ وقت تشکر کردن بود یه ذره مودب
شدم بعد گفتم:
 آقای مهندس! امروز خییل به زحمت افتادین؛ تا یادم نرفته این هم هزینه بیمارستان.نگاه مسخره ای به اسکناس ها کرد و گفت :تا حاال که خوب کوهیار جان! عزیزم! یم گفت،
رچ شد مهندس شدم؟
ز
بگن ،دیر وقته یم خوام
 حاال پرو نشو! خودت یم دون چرا اون کار رو کردم؛ این ها رو هم ربرم.
اشاره ای به کیفم کرد.
گنه؟ تا یه هفته که بخیه هات رو باز
کوهیار :بنداز تو قلکت ،آدم از رشیکش پول یم ر
نکردی ،نیم خواد بیای؛ برات مرخیص بدون حقوق رد یم کنم تا تو ر
بایس یادت بمونه
ی
مردگ ز
نزن.
خودت رو به موش
ی
بعد با اعناض ساختیک گفت :بزار دو روز از اومدنم بگذره بعد ازم کار بکش.
پشت چشیم نازک کردم و گفتم:
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ز ی
مییک کار ،هر گ ندونه فکر یم کنه بیل یم ز
زن؛ همش چند تا دونه امضای
همچت
ر
کوچولوا...
ِ
ً
تنهان قراره خییل کار بکنه ،کم نیاورد و گفت:
این رو مخصوصا گفتم که فکر نکنه دست ی
کوهیار :اگه تو کارت فقط امضا زدنه ،خودم به جات صد تا دونه امضا یم زنم؛ اصال همون
بهن خونه ر ز
نشت شدی.
تنهان رییش کردنت لذت یبنی که تا چشم
 پررو خان! این یه هفته که نیستم سیع کن از یبهم ز
بزن برگشتم.
خندید ،اومدم در رو وا کنم قبلش با نگاه قدرشنایس گفتم :به هر حال دستت درد نکنه
اسباب زحمت شدم.
گردنش رو کج کرد و نمیک گفت :حاال که ارصار یم ز
کت ،خواهش یم کنم.
پرسه ی شیطون! کم کم از اخالقش خوشم یم اومد؛ با لبخندی که از شیطنت های کوهیار
ز
خداحافظ کردیم .از ذوق یک هفته مرخیص ر ز
اولت کاری که
روی ل*ب هام نشسته بود
سن
کردم گوشیم رو سایلنت کردم تا کش مزاحم خوابم نشه و بعد از مدت ها بتونم یه دل ر
بخوابم.
دستشون ،نگایه
آفتاب تا وسط اتاق پاش رو کشیده بود که بیدارشدم؛ لنگون لنگون رفتم
ی
ز َ َ
گفت "اه اه چه زپف" یآن به ش و صورتم زدم ،هنوز لباسهای
به قیافه م توی آینه کردم .با
دیروزی تنم بودن .یه تاپ و شلوارک پوشیدم و ر
گویس رو چک کردم ،بیست تماس ین پاسخ
ی
از مرجان .تازه یادم افتاد دیشب قرار بوده برم به عیادت نیما ،با رشمندگ و خجالت شماره
مرجان رو گرفتم.
 الو! سالم ،مرجان جونم.مرجان :مرجان جون و زهرمار! تو زنده ای؟ چه عجب! باالخره ر
گویس رو چک کردی؛ از
دیشب تا حاال مردم از نگر زان ،چرا گوشیت رو جواب نیم دی؟ نیم ز
دون آدم دلش هزار راه
منه؟ تو که بد قول نبودی...
ر
رز
همت جوری یه بند حرف یم زد ،اومدم تو حرفش و گفتم:
 عزیزم گوشیم سایلنت بود ،ببخش قربونت برم! دیشب بد قویل کردم نتونستم بیام.دیدم هنوز قهره ،مجبور شدم جریان رو براش بگم؛ خوشبختانه لحنش یه کم مهربون شد.
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بمنم ،فدای شت عزیزم! پس بیخود دیشب دلم شور نزد ،ر ز
همت که تلفنم رو
مرجان :الیه ر
جواب ندادی گفتم خدای نکرده اتفاف برات پیش اومده...
بعد یه دفعه جدی گفت:
ببت من تحمل ندارم ز
مرجان :ر ز
تلفت حرف بزنم ،دارم میام اونجا.
ازش خواستم با وضعیت نیما ،ین خیال اومدنش بشه که نتونستم؛ البته مادر نیما اونجا بود.
با قطع کردن تلفن تونستم چند لقمه صبحونه بخورم و دست به ش و گوشم بکشم که با
صدای آیفون به خودم اومدم .مرجان عزیز و خوشگل با گلدون بزرگ و یه سبد گنده پشت
در ز
احوالنیس گریم کردیم.
حارص شد ،سالم و
ر
بساط توی دستش رو توی ر ز
آشنخونه گذاشت ،چقدر دلم براش تنگ شده بود.
 چه خوشگل شدی بال گرفته!محکم تو بغلش فشارم داد ،اون قدر که دردم اومد.
 مرجان! استخوونام شیکست،چرا این قدر زورت زیاد شده؟!مرجان :از بس نیما رو باال و ر ز
پایت کردم.
یه صندیل برام کشید ،ظرف های غذا رو از توی سبد در آورد؛ چند تا کمپوت هم توش بود،
ییک رو برام باز کرد یه قاشق آورد که تو دهنم بزاره.
با تعجب گفتم:
 مرجان! لوسم نکن ،خودم یم خورم؛ فکر کردی من هم نیمام؟خندید و گفت :آره ،به خدا! تو این مدت این قدر به زور بهش خروندم؛ یه لحظه فکر کردم
نیمان.
تو هم
ی
یه عالمه غذا با خودش آورده بود ،نگایه به ظرف ها کردم و گفتم:
ً
مثال مهمون ز
مت؟
 خجالتم دادی ،این چه زحمتمرجان :حرف زیادی نزن ،دست پخت مادر شوهرمه دلم نیومد تو هم نخوری.
 دست مادر شوهرت درد نکنه! حاال چرا انقدر زیاد آوردی؟صن کن ،خودت یم فهیم.
مرجان :ی
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ش از حرفش درنیاوردم؛ به گل های خوشگیل که آورده بود نگاه کردم و گفتم:
ی
 چه گلدون قشنیک آوردی!مرجان :خوشت اومد؟ قابل نداره؛ حاال این ها رو ول کن ،پات چطوره؟ درد مرد نداری؟
 خوبم بابا ،گندش نکن.همت بخیه ها ر ز
(حاال خوبه ش ر ز
عت نر خر گریه یم کردم).
اخیم ریزی کرد و گفت :اگه مهم نبود که دکن بهت اسناحت نیم داد.
یه کم از حال نیما پرسیدم ،کیم درد دل کردیم که دوباره آیفون زنگ خورد.
تو دلم گفتم:
ز
(یعت گ یمتونه باشه؟ من که منتظر کش نبودم).
مرجان رفت در رو باز کنه ،آخرین دونه ی آلبالو رو خوردم که ییک از پشت ش چشم هام رو
گرفت؛ از دست های تپلش فهمیدم ارغوانه ،اون قدر ذوق کردم که نگو! خواستم بلند شم
بغلش کنم که مانع شد.
دست هاش رو دور گردنم حلقه کرده بود و با عشق و عالقه و البته یه ذره ر ز
هنی بوسم یم
کرد.
 لپ هام رو آب کردی ،این ها صاحب داره؛ نیم زدون مال مردم خوردن نداره؟
ارغوان :الیه قربون خودت و لپات برم! حاال کو تا صاحبش پیدا شه.
بعد با شیطنت گفت :اصال تو چقدر خوش خیایل؛ اگه قرار بود بیاد تا حاال اومده بود.
تان زدیم زیر خنده؛ ارغوان قد کوتایه داشت با هیکل تپل مپل ،صورت گرد و قشنگ،
سه ی
دبنستان تو نخ پرسا بود
پوست سفید رنگ ،خییل زیبا و بانمک بود .بهش یمگفتیم کپل! از ر
و سوژه دست گرمیش هم ازدواج بود.
با دیدنشون اشک شوق توی چشم هام جمع شد ،مرجان که حالم رو فهمید گفت:
 قربونت برم چرا چشم هات اشیک شد؟ی
 بچه ها! از دیدنتون خییل خوشحالم ،چه سوپرایز قشنیک کردین! اگه یم دونستم به بهونهعیادتم هم رو یم بینیم زودتر چالق یم شدم.
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ارغوان :عزیزم! ما که مشکیل نداشتیم ،کم کاری از خودت بود.
شن زیت که خودش آورده بود رو باز کرد و ییک تو دهنش گذاشت؛ چشم
بازم خندیدیم ،جعبه ر
هاش رو بست ،معلوم بود که با تمام وجود داره لذت یم بره .وقت به قیافه های متعجب ما
نگاه کرد باغیظ گفت:
ارغوان :چیه؟ آدم ندیدین؟!
مرجان :کارد بخوره به اون شیکم گنده ت! این ها رو بزار برا بعد ناهار ،ر ز
همت جوری یم
خوری که روز به روز چاق تر یم ریس.
با اخم و تخم گفت:
گن دادی؟ حاال ناهار رچ هست؟
ارغوان :باز به چاف من ر
مرجان :مگه تو ناهار نخوردی و اومدی؟
ارغوان :وقت زنگ زدی گفت این عفریته چالق شده ،ش ناهار بودم؛ اشتهام کور شد ،االن
هم گشنمه.
 عفریته ی چالق عمه جونته!ً
ارغوان :تو از کجا یم ز
ویلچر.
دون؟!
رو
هم
االن
شد،
چالق
پیش
ماه
یه
گم
ر
بز
عمه
اتفاقا
ِ
غش غش خندید.
ز
گنی).
(خدا خفه ت کنه ارغوان که همه رچ رو به
شوچ و مسخره یم ر
ز
شوچ و خنده غذامون رو خوردیم .مرجان که تموم مدت چشمش به پرخوری ارغوان بود
با
گفت:
مرجان :حیف! نریمان ر ز
اض به ازدواج نیم شه.
بعد به حالت که انگار بچه گول یم زنه گفت:
بگنی نریمان رو ر ز
اض کنم که تو رو بهش بندازم.
مرجان :ارغوان قول میدم اگه رژیم ر
نریمان داداش مرجان بود ،یه پرس خوش اخالق و خوش چهره که تنها دلیل را زض به ازدواج
نشدنش رو فقط من یم دونستم؛ یه لحظه از اینکه کش رو کنار نریمان حس کنم احساس
حسادت کردم ،ناخودآگاه اخم هام توهم رفت .وقت چهره ش رو توی ذهنم مجسم کردم،
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لبخندی روی صورتم نشست که باعث شد همه ی اون احساس از ر ز
بت بره .ارغوان تا اسم
نریمان رو شنید گل از گلش شکفت.
ارغوان :اون وقت تو یم ریس خواهر شوهر من؟
ز
گفت "آب در
بغلش کرد و گفت :الیه قربون خودت و داداش خوش تیپت بشم! از قدیم
ز
دبنستان تا حاال من دنبال نیمه ی
کوزه و ما تشنه لبان یم گردیم" .نامرد! تو نیم دون از ر
گمشده م هستم ،چرا زودتر نگفت؟ از بس هر شب با یه قیافه تجسمش کردم دیگه قیافه
ش یادم نمیاد.
نگایه به باال کرد و گفت:
ارغوان :خدایا شکرت! باالخره صدام رو شنیدی.
بعد با اعناض به مرجان توپید:
رز
سنگت نیماس!
تقصن پا قدم
 اصال همشر
مرجان :به اون بیچاره چه ربظ داره؟
ارغوان :قرارنبود تو بری عشق و حال ز
کت ،ما تنها بمونیم.
مرجان :مگه من و نیما جلوتون رو گرفتیم؟!
ً
ارغوان :ر ز
اصال خدا دید ،زد پس گردنش چالق شد.
همت که گفتم ،حرف نباشه؛
ز
تالف حرف ارغوان گفت:
مرجان برای
 مرض دارم تویه چش سفید رو به داداش گلم بندازم.ارغوان :برو بابا ،من با نریمان هم کنار بیام با تو ییک کنار بیا نیستم؛ این همه خواستگار،
داداش تو نباشه ییک دیگه.
مرجان :تو اگه خواستگار داشت که با همون اویل تا حاال شیش تا شیکم زاییده بودی.
ارغوان دست به شکمش کشید و گفت:
ز
بابان شون تنگ
ارغوان :الیه قربون توله های تپل مپلیم بشم! آچ عزیزم چقدر دلشون برا ی
شده!
مرجان زد توی شش و گفت :تو هیچ حیا نداری؟ خجالت بکش.
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ارغوان موهاش رو با عشوه تکون داد و گفت:
 حرف از توله شد یادم افتاد؛ راست توله موله ،تو رایه مورایه ر زچنی نداری؟
مرجان یه تای ابروش رو باال داد و گفت:
خنی نیست ،یم خوام عروسیتون قر بدم نه بشینم یه
 تا عرویس شما رو نبینم از بچه یگوشه نگاه کنم.
عصت ربنون داد و گفت:
ارغوان نفسش رو
ی
 اگه به خیال عرویس ما موندی ،وقت رو از دست نده ر زهمت امشب برو ما رو خاله کن؛
خیالت تخت ما عرویس بچه های تو رو یم بینیم و این شوهر کورشده ی ما هنوز پیداش
نشده.
شن زیت خورد و با خنده گفت:
مرده بودیم ازخنده ،یه ر
ارغوان :خدا به پاهای شکسته تون برکت بده!
بعد نگاه معنا داری به مرجان کرد و گفت :ببینیم هفته ی دیگه کجاییم؟
مرجان :کور ریس ،اون روز رو ز
نبیت! نوبت هم باشه نوبت تویه.
ین خیال مرجان شد و رو به من گفت:
تنهان نیم تریس؟ حیف! تویه ببو اهل این
 بیتا! تو توی این خونه ی به این درندشت ،یرز
چنها نیست ،من اگه موقعیت تو رو داشتم که...
دیگه دنبال بقیه حرفش رو نگرفت.
تنهان
کپل،حیف! مهمونیم ،رفیقیم ،وگرنه بهت یم گفتم ببو کیه؛ دیگه بعد از چند سال ی
ی
زندگ کردن به رشایطتم عادت کردم.
ارغوان :من که یم دونم بازم یم خواست چند تا از کلمات گوهر بارت رو نثار عمه بیچاره و
ز
شن زیت بیار.
چان درست کن با ر
علیلم بکت ،حاال بیا بریم تو هال کارت دارم؛ مرجان تو هم یه ی
با هم تو هال رفتیم ،ارغوان یه چشمک زد و گفت:
 خوب تعریف کن با گ رفته بودی باغ ،پشت درخت ها؟با کوسن زدم تو شش.
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 زهرمار بچه پررو! گ گفته؟ اصال کدوم باغ؟اشاره به مرجان کرد.
(آخ! بنگ مرجان که آلو تو دهنت خیس نیم خوره).
فیلمنداری رفتیم دیگه.
 برایی
چشم هاش رو ریز کرد و گفت :اون رو که یم دونم با گ رفته بودی؟
بگنه ،بدم نیم اومد ش به شش بذارم؛ نگایه به ر ز
آشنخونه
کپل یم خواست از من اعناف ر
چان درست یم کرد بعد برگشتم به قیافه ی کنجکاو ارغوان نگاه کردم
کردم ،مرجان داشت ی
و گفتم:
 قول یم دی ر زبت خودمون باشه؟
گنی ،شی ــع شش رو تکون داد؛ یه ذره خودم رو روی
مثل بچه ای شیطون که ازش قول یم ر
مبل جا به جا کردم ،با صدای آرویم طوری که مرجان نشنوه گفتم:
 باالخره شاهزاده ی سوار بر اسبم رو پیدا کردم.چشم هاش از شادی برق زد ،با آب و تاب گفتم :دیروز تو باغ داشتیم قدم یم زدیم ،گل
یمگفتیم و گل یم شنیدیم؛ ارغوان نیم ز
دون چه هیکیل داشت ،از قیافه ش نگم برات؛ چه
قیافه ای! باید یم دیدی ،نشنیدی یم گن "شنیدن گ َبود مانند دیدن".
شش رو با تایید حرف هم تکون یم داد.
با اعناض گفتم :هیس بزار بگم.
ز
شیطون گفت :ر ز
چنی نگفتم.
با
باغیظ گفتم :اصال نمیگم.
شی ــع معذرت خوایه کرد ،پشت چشیم نازک کردم و گفتم:
ز
داشت رو حس
 وقت باهاش حرف یم زدم یه حایل شدم ،از توی نگاهش گرمای دوستکردم؛ نیم ز
دون چقدر رمانتیک و با احساس بود! وقت تو تب عشق به چشم هاش زل زده
بودم ،پام ر ز
لن خورد و با ش افتادم تو بغلش .وقت خون از پام ربنون زد دیگه امان نداد ،من
رو تو یه حرکت با یه دستش رو شونه ش انداخت و سوار اسبش کرد و تا بیمارستان گاز داد و
رفت.
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به اینجاش که رسیدم ،زدم زیر خنده؛ ارغوان که تا اون لحظه فکر یمکرد موضوع ش کاری
نیست از تو رویاها در اومد با اون وزن سنگینش خودش رو با حرص انداخت روم .دستاش
رو دور گردنم فشار داد و گفت:
 تازه به جاهای خوبش رسیدم؛ خفه ت یم کنم ،من رو شکار یم زاری؟!داد زدم:
 مرجان! بیا من رو از دست این کپل نجات بده.مرجان با ز
شن زیت اومد و با خنده گفت :کپل! بیا ر ز
ببت برات رچ
سیت و یه ظرف کوچیک ر
آوردم.
شن زیت! فقط ر ز
همت یه ذره بشقاب
شن زیت من رو ول کرد و گفت :آخ جون ر
ارغوان با دیدن ر
کوچولو؟ مگه شما نیم خورین؟!
ً
اتفاقا ما یم خوریم ،تو نگاه یم ز
مرجان برای سوزوندن دلش گفت:
کت؛ مگه قرار نیست رژیم
بگنی؟!
ر
ی
ساختیک گفت :یه بار خواست یه کاری ز
بکت ،این نیما بیچاره از دستت
ارغوان با اخم و تخم
رچ یم کشه.
تو ر ز
شن زیت برگشت و رشوع به خوردن کرد.
آشنخانه رفت و با کارتن ر
مرجان :یم خوای خونت رو گردن ما بندازی؟ االن یم ترگ!
ارغوان :چرا الیک جو یم دی؟ چهار تا دونه بیشنه؟ نصفش هم که تو بشقاب چپوندی.
شن زیت رو با حرص تو دهنم چپوند ،کل صورتم خامه مایل شد.
دید مجاب نشده یه ر
شن زیت رو خوردم ،صورتم رو پاک
از دستش گرفتم ،چقدر خوشمزه بود! طفیل حق داشت .ر
کردم و گفتم:
گن نده ،ول کن بچه رو! بذار راحت باشه بعد رو به ارغوان گفتم:
 مرجان ر عزیزم هر رچ دوست داری بخور.از حرفم خوشحال شد ،انگشت شصتش رو روبه مرجان نشون داد.
مرجان با ن اعتنان گفت :به جهنم! بخور تا ر ز
عت بادکنک بنگ.
ی
ی
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مثل بچه ها به هم پریده بودن ،ارغوان برای حرض کردن مرجان گفت:
 مرجان! نیما رو با مامانش تنها گذاشت؟ بیچاره االن درنبودت داره گوش نیما رو پر یم کنه.مرجان :این حقه ها دیگه قدییم شده ،مادر شوهر من ماهه.
ً
جان حت یه زنگ هم بهت
ارغوان :اصال مادر شوهر ماه وجود داره؟! االن چند ساعته این ی
خون نیست.
نزده ،این نشونه ی ی
قیافه ی مرجان یه ذره تو هم رفت؛ ارغوان دید نقشه ش داره اثر یم کنه ادامه داد:
 االن مادر فوالد زره ش داره تو گوش نیما یم گه چه لزویم داره زن ،شوهر علیل و مریضشز
گشت با رفیق
رو ول کنه بره رن یلیل تللیش؟ اگه چند تا بچه پس یم انداخت ،االن بجای
های مجردش داشت بچه هاش رو تر و خشک یم کرد؛ مگه دوره ما هم از این حرف ها
بود؟
حرس ر
معت داره زن با دوست های مجردش ر
دوباره با تاکید گفت :اصال چه ز
ونرس کنه از راه
بدر شه...
نگایه به من کرد یه چشمک زد و گفت:
گنه و
ارغوان :حاال اگه از من یم شنوی اگه امشب رفت خونه دیدی نیما زیاد تحویلت نیم ر
ش دردش رو بهونه یم کنه ،بدون داره به حرف های مامانش فکر یم کنه.
جاهان خییل خییل ساده بود گفت :کدوم فکر؟!
مرجان که واقعا یه
ی
ز
ارغوان مارموز گفتِ :ا ...حواست کجاست؟ ر ز
انداخت دیگه.
همت بچه پس
ً
اصال آمادگیش رو ندارم.
مرجان با حالت بغض گفت :غلط کرده! من
ارغوان با بدجنش و شیطنت دندون هاش رو ربنون انداخت و گفت:
ی
شب و مایه ش چند تا دونه بوس و ناز و نوازش...
 آمادگ نیم خواد که ،همش یه ِی
ً
مرجان که واقعا ش کار گذاشته شده بود ،با سادگ تمام گفت :مگه با اون پاش میشه؟!
من و ارغوان نگاه معنا داری به هم کردیم که من گفتم :مگه یم خواد باهاش کاری بکنه؟
رز
همت حرفم باعث شد صدای خنده مون مثل بمب تو سالن بپیچه ،اونقدر خندیدیم که
اشک از چشم هامون شازیر شد .یه ذره که از شدت خنده م کم شد دوباره گفتم :مگه تو
ز
شیطون نکردین!؟
این دو هفته با پاش
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ارغوان از خنده روی ر ز
زمت پخش شد ،خودم که دیگه هیچ نفش برام نمونده بود .مرجان که
چان ها
فهمید ش کار بوده و هر رچ ارغوان گفته ش به شش گذاشته بود ،نامردی نکرد و ی
رو روی ش و صورت مون ریخت .خودش هم خنده ش گرفته بود.
منحرف جفتتون کنم.
مرجان  :خاک بر ش
ِ
از زور خنده به شفه افتادیم .اون روز بچه ها تا عرص پیشم بودن و همش یم گفتیم و یم
خندیدم ،از دیدن دوباره شون کیل حال و هوام عوض شد؛ چقدر خوبه آدم چند تا دوست
حسان داشته باشه.
درست و
ی
تو این چند روز کارم شده بود از صبح تا شب دانلود کردن فیلم و اون ها رو تماشا کردند.
********

بعد از یه هفته برای باز کردن بخیه هام از خونه ربنون اومدم .کارم نیم ساعت بیشن طول
نکشید ،پام رو روی پدال گاز گذاشتم و با شعت به سمت رشکت راه افتادم.
ر
منش با دیدنم کیل ذوق کرد بعد از احوال پریس توی اتاقم رفتم ،دیدم کوهیار اونجا نیست؛
زیاد کنجکاویم طول نکشید که خانم سپایه وارد اتاق شد یه کم مضطرب بود و این پا و اون
پا یم کرد ،نیم تونست حرف بزنه به کمکش اومدم و...
ز
نیست؟
 مهندس دانابه تته پته افتاده بود ،داشت عصبیم یم کرد.
 رزچنی شده؟!
آب دهنش رو قورت داد و گفت:
ر
فیلمنداری ز
رفت.
منش :آقای مهندس امروز نمیان رشکت ،با اکیپ خودشون
ی
ز
حرف که شنیدم فکم منقبض شد.
از
ی
با شاسیمیک گفت:
ر
منش :من فکر یم کردم شما در جریان ر ز
باشت!
از اطالعات نصفه و نیمه ش داشتم کالفه یم شدم؛ انگار فهمید ،مثل آدم رشوع به توضیح
دادن کرد:
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ر
فیلمنداری رو با گروه
منش :آقای مهندس دانا ،چند نفر رو استخدام کردن و همه کارهای
ی
جدیدش انجام یم ده.
با عصبانیت گفتم :پس تو اینجا چکار یم ز
کت؟ من ،رییس تو هستم یا نه؟ این ها رو باید بعد
از یک هفته بشنوم؟
با حرست گفتم:
ً
ً
فعال برو ربنون بعدا به حسابت یم رسم.
منه!
 حیف اون حقوف که هر ماه به حسابت ربیچاره با گریه از اتاق ربنون رفت ،حوصله ی ش و کله زدن با وجدانم و کاری که کرده بودم
رو نداشتم .اون لحظه اگه کوهیار پیشم بود با ر
آتیش که داشتم جزغاله ش یم کردم؛ مرتیکه
ی احمق! فکر کرده بودم حاال که رشیکش شدم آدم شده .فقط یک هفته نبودم برای
رشکت من آدم استخدام کرده ،مگه من چغندر بودم؟ باید من رو در جریان یم ذاشت.
پشت بند تموم فکرهام کار کوهیار بود؛ هیچ توجییه برام قابل قبول نبود ،حالم به اندازه
خن از
ای خراب بود که نیم تونستم درست فکر کنم .خودم رو مقرص یم دونستم که ین ی
همه جا شم رو مثل کبک زیر برف کرده بودم .کارد یم زدی ،خونم درنیم اومد؛ فقط داشتم
تو دلم تهدیدش یم کردم باید نشونش یم دادم اینجا رییس کیه.
شم رو ر ز
عصت داد زدم :کش تو
صدان
بت دست هام گرفته بودم که صدای در زدن اومد با
ی
ی
نیاد!
ین اعتنا به حرفم در باز شد؛ شم رو باال اوردم که هر رچ از دهنم در میاد بارش کنم که با
ز
عصبان بودم که حوصله خودم هم
دیدن نریمان حرفم ماسید .به قدری به هم ریخته و
نداشتم ،با لحن جدی گفتم :تو چرا دم در موندی؟
نریمان با لبخند محوی گفت :راستش یم ترسم!
ز
رز
شوچ کوچیک باعث شد هر دومون ین اختیار بخندیم ،دوباره گفت:
همت
نریمان :چه دادی یم زدی! این بیچاره رو چرا به گریه انداخت؟
ز
عصبان ای نبودم؛ مرده شور خودم و حالم رو یبنه ،ز
بعیص وقت ها این حالتم رو
کال آدم
دوست نداشتم.
ز
مهربون گفت :نریمان :تقدیم به
جسارت جلو آومدن پیدا کرد ،با دسته گیل که دستش بود با
خنی بود.
شما! دیشب پیش مرجان بودم ،گفت که پاتون آسیب دیده؛ دیر اومدنم از ین ی

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
ی
ازش تشکر کردم؛ یهو چشمم به صندیل خایل کوهیار افتاد ،نفش از روی آسودگ کشیدم.
ز
خن نداشت .نریمان رد نگاهم رو دنبال کرد و با یه
کش از
فروخت سهام و رشیک جدیدم ی
خرده تعجب گفت:
 این ر زمن و صندیل دفعه ی قبیل که اومدم...
ز
حرف که گفتنش برام خییل سخت بود رو خییل راحت زدم:
وسط حرفش پریدم ،اون لحظه
 بله! دفعه قبل اینجا نبود؛ چون اون موقع سهام رشکتم رو نفروخته بودم ،مال رشیکجدیدمه.
ز
ی
حالچ یمکرد و منتظر توضیح بیشن بود،
انگار داشت حرف که زده بودم رو تو ذهنش
مجبور نبودم توضیح بدم ویل بدون هیچ ر
مکت گفتم:
 چیستا پول سهامش رو یم خواست.خنه نگاهم کرد ،اشاره به صندیل کردم و گفتم:
ر
 رزبشت!
ر
گویس رو برداشتم و پرسیدم :رچ یم خوری بگم بیارن؟
خییل شد گفت :مییل ندارم.
جوان که شنیدم گفتم :دوتا نسکافه با کیک بیار تو اتاقم.
بدون اعتنا به
ی
ز
خفیف توش بود گفت:
صدان که لرزش
انگار که احساس خطر کرده باشه ،با
ی
نریمان :رشیک جدیدت کیه؟
 چه اهمیت داره؟ترس از چهره اش کامال مشهود بود ،گفت:
نریمان :بیتا اگه مشکل مایل داشت ،چرا رو من حساب نکردی؟
دلیل ترسش رو یم دونستم ،دلم یم خواست ش به شش بزارم برای ر ز
همت گفتم:
 پیش خودت فکر کردی رشیک جدیدم کیه؟ ننس! یه مرد شکم گنده ی مسن ،کچل ،حالبه هم زنه.
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حال بدی داشت ،بارها بهم گفته بود "ترس از دست دادنت ،آزارم میده" .حاال نیم دونم،
رشیک جدید چه دخیل به از دست دادن من داشت؟ اصال مگه من عاشق نریمان بودم یا
قرار بود عاشق کوهیار بشم؟ حت تصورش هم خنده دار بود؛ من و کوهیار!
با ین رحیم گفتم:
 من که همیشه یم گم تا عاشق نشم ازدواج نیم کنم ،تو چرا ترسیدی؟ باالخره تا آخر عمرمجرد نیم مونم ،دیر یا زود...
امان نداد حرف بزنم ،با دلخوری گفت:
نریمان :بیتا! چرا هیچ وقت نخواست بهم فرصت بدی؟ مگه ایراد من چیه؟
 نخواستم بهت فرصت بدم چون به حرف دلم گوش دادم ،ر زببت نریمان! تو از هر نظر ین
ز
مهربون ،ش به رایه ،خوش تیپ و قیافه ای شاید هر دخنی آرزوی تو رو داشته
نقیص،
باشه ویل من نیم تونم اون حش که تو بهم داری رو داشته باشم ،من رو بیشن از این...
گنه؟ من فقط یم خوام تو
نریمان :باز هم حرف های تکراری ،مگه من دلم پیش کش جز تو ر
رو داشته باشم.
بعد با سماجت ادامه داد :پنج ساله که عاشقت هستم؛ اگه تا آخرعمر هم منتظر دوست
داشتنت بمونم ،این انتظار رو به جون و دل یم کشم ویل خواهش یم کنم یه فرصت بهم
بده.
من با خودخوایه تمام فقط یم خواستم نریمان عاشقم باشه؛ تو این پنج سال که از عشقش
خن داشتم حت یک بار هم نخواستم بهش فرصت بدم.
به خودم ی
 نریمان! من رو بیشن از این خجالت زده نکن ،برو رن زندگیت.با ناراحت از جاش بلند شد و گفت:
خون نیومدم...
 فکر کنم موقع یرفت دم در ،برگشت و مصمم گفت:
نریمان :ویل من از تالشم دست برنیم دارم.
بازهم اون حس غرور کاذب بهم دست داد؛ کش که مدام از عالقه ش بهت بگه و توهر بار
پسش ز
بزن.
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ز
خون براش کشیده بودم .فردا
اون روز تا صبح به تالف کار کوهیار فکر کردم ،نقشه های ی
صبح به امید همون نقشه ها بود که با ذوق و شوق از خواب پا شدم؛ یه آرایش خییل
اسنت به قول ارغوان پرس کش زدم .تو
است بستم و یه تیپ ر
قشنگ کردم ،موهام رو دم ی
آینه به خودم نگاه کردم ،مهر تایید باعث شد لبخندی تو صورتم بیاد؛ از همیشه زودتر
رفتم ،ماشینم رو یه جان که تو دید نباشه پارک کردم .چون خییل زود رفته بودم هنوز ر
منش
ی
و خییل های دیگه نیومده بودن ،سوزن رو از تو کیفم در آوردم که نقشه م رو عمیل کنم.
سوزن رو تو صندیل کوهیارجا سازی کردم .یه کم اسنس داشتم؛ روی صندلیم نشستم ،از
تو سیستم به فایل استخدایم نگاه کردم .اسم پنج نفر رو دیدم که چهارتاشون مدرک باال و
ز
درخشان داشتند؛ تا اینجا که مشکیل نبود ویل یه نفر که مدرکش دیپلم بود و هیچ
سابقه
سابقه ی کاری نداشت برام جای تعجب داشت! اسمش رو نگاه کردم که یادم بمونه "آیدا
افشان  ۱۸ساله ازتهران" .بد جور فکرم رو به خودش مشغول کرده بود ،چرا باید کوهیار یه
دخن کم سن و سال با مدرک تحصییل ر ز
پایت رو استخدام کنه؟
االن که پیداش بشه .دل تو دلم نیست قیافه ش رو
به ساعتم نگاه کردم هشت و نیم بودِ ،
ببینم ،تو فکر بودم که در باز شد .رشیک همیشه خوش تیپ در آستانه در ظاهر شد ،یه کم
ی
از دیدنم جا خورد) تا من رو دید با انرژی که تو این مدت ازش دیده بودم و با لحن قشنیک
گفت:
کوهیار :به ...به! ر ز
ببت گ اومده! سالم رشیک ،چطوری؟
باید بعد از یک هفته بر ز
گشت خودم رو عادی نشون یم دادم که به نقشه م شک نکنه ،با
لبخند پت و ز
پهت گفتم:
 سالم ،ممنون ،چطوری با زحمت های ما؟کوهیار :خواهش یم کنم ،چه زحمت؟
ز
شوچ گفت :خوب شد اومدی؛ اصال حوصله ی کارمندهای لوست رو نداشتم،
بعد به
ز
ز
گفت ما رییس خودمون رو یم خوایم ،لوس های نن!!
همش یم
حیف! باید فیلم بازی یم کردم وگرنه خفه ش یم کردم.
 تو این یه هفته رشکت چطور بود؟کوهیار :زیر سایه ی رییس جدید ،در امن وامان بود .چکار کردی با این ننه مرده ها؟ تا گفتم
که یه هفته نمیای انگار عرویس شون بود ،حاال گ بخیه هات رو کشیدی؟
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تاثن نقشه م بود یا کاری که قرار بود انجام بدم که از حرف هاش ناراحت نیم
نیم دونم ر
شدم.
 دیروز.کوهیار :حیف شد! اگه بیمه بدنه داشت ،االن پولش رو یم گرفت و یم زدی به یه زخیم...
ز
حرف که زده گفت:
و غش غش خندید ،آخر ش برای رفع و رجوع
کوهیار :قبل از هر ر ز
چن باید به مریض روحیه داد.
 حاال خوب که شدم ،دارم برات!کوهیارِ :ا ...همش یم گفتم نکنه زرصبه ای ر ز
چنی به شت خورده مهربون شدی که االن دیگه
ز
مطمت شدم همون رشییک.
اومد سمت ر ز
منم و یه عروسک خییل زشت که تازه چشمم بهش افتاده بود رو برداشت و
گفت:
 این عروسک رو این یه هفته که نبودی به جات گذاشتم ،هر وقت دلم برات تنگ یم شدبهش نگاه یم کردم.
 این عروسک زشت منم؟ زشت عمته!! مگه تو دلت برا من هم تنگ میشه؟خندید و گفت :رشیکیم دیگه.
ز
تالف پررو بازیش رو در بیارم .رفت سمت ر ز
منش و خودش رو
فقط منتظر نشستنش بودم که
روی صندیل چرخدارش انداخت؛ یه دفعه رنگش ر ز
عت لبو قرمز شد ،چشم هاش مظلوم شد.
ز
ریخت تو اتاقمون...
تا اومد به خودش بیاد ،چنان دادی زد که کل بچه ها
با ناراحت ظاهری باالی شش رفتم و با دل نگر زان در حالیکه به زور جلوی خنده م رو گرفته
بودم گفتم:
 خدا مرگم بده ر زچنیتون شد؟
با ابروهای گره خورده چنان با اخم نگاهم کرد که احساس یم کردم االن از پشت شم ربنون
یم زنه.
روم رو ازش گرفتم و به کارکن ها گفتم:
 -شما اینجا چکار یم کنید؟ لطفا ،برین ربنون!
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ز
گفت :نگران حال آقای مهندسیم!
با اعناض
نباشت ،ر ز
رز
رز
بفرمایت ربنون.
چنی نیست! قولنج گردن شون بود ،شماها
 نگرانهمه رو ازاتاق ربنون کردم ،جرات چشم تو چشم شدن باهاش رو نداشتم؛ رایه که رفته
ی
ز
مهربون ساختیک سمتش
بودم دیگه برگشت توش نبود ،نباید اجازه یم دادم بهم شک کنه .با
صدان که خودم هم به زور یم شنیدم گفتم :کاری از دست من ساخته ست؟
چرخیدم و با
ی
بگنم؛ سوزن هنوز تو
با خشم از روی صندیل بلند شد ،دیگه نیم شد جلوی خنده م رو ر
پشت ش بود ،زدم زیر خنده...
سوزن رو تو دستش گرفت و مثل بازجو ها پرسید :تو از گ تو اتاف؟
هر کش جای اون بود به من شک یم کرد ،با خونرسدی و مالیمت گفتم:
 چند دقیقه ای میشه.دوباره پوآرو شد و گفت :بجز تو گ تو این اتاقه؟
با اخم گفتم :چیه؟ یه باره بگو کار تویه ،خودت رو خالص کن .بعد از یه هفته برگشتم که تو
صندلیت سوزن بزارم؟ مگه ز
غرض با هم داریم؟
این ها رو چقدر دلسوزانه و با ناراحت یم گفتم.
اخمش رو وا کرد و گفت :وای به حال کش که این کار رو با من کرده! جواب کارش رو بد
پس میده.
شونه ای باال انداختم و گفتم :من هم جای تو بودم ،ر ز
همت کار رو یم کردم.
با پلیدی از کنارش رد شدم .وقت یاد قیافه ش یم افتادم که ر ز
عت آفتاب پرست ها رنگ
عوض یم کرد ،دلم غش یم رفت .هنوز صدای دادش توی گوشم بود ،خرس گنده با این
جثه چه دادی یم زد .زیر چشیم نگاهش کردم ،بیچاره یه وری روی صندلیش افتاده بود.
لبخند رپنوز مندانه ای روی لب هام نشست که با قیافه ی درهم کوهیار ،تو چهره م ماسید
با غیظ گفت:
کوهیار :به رچ یم خندی؟
پررون تمام گفتم :به تو!
با
ی
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حاال که باهام بد حرف یم زد لزویم نیم دیدم خندم رو قورت بدم ،بلند بلند خندیدم و
آچ بمنم برات! دردت اومد؟ نیم ز
گفتم :ز
ز
بشیت؟
تون درست
ر
از عصبانیت داشت منفجر یم شد ،نفسش رو حرض ربنون داد و گفت :بخند ،به موقعش
گریه ت رو درمیارم.
قشنگ باورش شده بود کار منه؛ هر رچ کتمان یم کردم تو شش نیم رفت.
ً
طلبکارانه گفتم :من رو تهدید یم ز
خنش بده!
کت؟ اصال کار هر گ بود ،دمش گرم؛ خدا ر
امروز چقدر خندیدم.
عصت دست به موهای خوش حالتش کشید ،برق نفرت و انتقام تو چشم هاش موج یم زد.
ی
دلم خنک شد؛ از دیروز چقدر حرص الیک خوردم ،پوستم داشت چروک یم شد .دیگه بیشن
ز
عصت بود.
از این درست نبود بهونه دستش بدم؛ به اندازه ی کاف
ی
آمریکان رو ببینم" .هدفون
هیچ کاری نداشتم که شگرم بشم ،با خودم گفتم"برم ادامه فیلم
ی
رو تو گوشم زدم ،صداش هم تا آخر بلند کردم .به قسمت های جالب و حسایس رسیدم؛
این فیلم به حدی برام جذاب بود که هر قسمتش تموم یم شد پشت بندش یه قسمت دیگه
نگاه یم کردم .یه سکانس صحنه دار بود ،فیلم زبان اصیل این ر ز
چنها رو هم داره دیگه! چون
تو اوج فیلم بودم ،متوجه موقعیتم نبودم؛ یه لحظه احساس کردم سایه ای پشت شمه!
ز
تکون به خودم بدم که
فکر کردم خیاالن شدم ،اهمیت ندادم .گردنم درد گرفت ،برگشتم
کوهیار رو پشت شم دیدم!!
ی
از خجالت تا بناگوش شخ شدم ،احساس گر گرفتیک یم کردم .شی ــع صفحه لپ تاپ رو
بستم ،دوست داشتم ر ز
زمت دهن باز یم کرد ومن رو تو خودش یم بلعید .عرق رشم رو صورتم
نشست ،تا اون لحظه ین حرکت بودم.
هدفون رو از تو گوشم دراورد ،شی به افسوس تکون داد و گفت:
کوهیار :بهن این ها رو با صدای کم گوش ز
کت.
ِ
ز
هدفون رو روی ر ز
حرف از اتاق ربنون رفت.
من پرت کرد و بدون هیچ
تو دلم به خودم فحش یم دادم ،کاش! یه ذره زودتر متوجه ش یم شدم .فقط حرص یم
رون توی صورتش یم خواستم نگاه کنم؟
خوردم؛ اصال نفهمیدم از گ پشت شم بود .با چه ی
از دست خودم شایک بودم و خودم رو شزنش یم کردم ،دلم یم خواست شم رو به دیوار
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بکوبم .وقت یاد اون صحنه یم افتم مخم سوت یم کشه؛ پیش خودش در موردم رچ فکر یم
دیدن؟!
کرد .وای خدا مرگم بده! آخه رشکت جای فیلم
ِ
تایم ناهار بود؛ خییل ضعف داشتم ویل خجالت یم کشیدم با کوهیار روبه رو بشم ،ین خیال
غذا خوردن شدم .صدای در زدن اومد ،از فکر اینکه کوهیار باشه تو صندلیم جمع شدم و
به زور یه "بفرمایید" گفتم.
هیچ وقت از دیدن عمو رجب اینقدر خوشحال نشده بودم ،نفس راحت کشیدم .با یه ز
سیت
غذا اومد تو ،بهم لبخند زد و گفت :خانوم مهندس! بهنین؟
ز
(یعت این قدر تابلو هستم؟)
ی
با گنیک گفتم :خوبم ،چطور مگه؟!
عمو رجب :ش درد تون رو گفتم؛ آقای مهندس عرض کردن چون شتون درد یم کنه ،غذا رو
بیارم تو اتاق.
ً
ش از کارهای کوهیار در نیم ارم؛ معلوم نبود چه مدلیه .به هر حال دستش درد نکنه ،واقعا
گرسنه بودم؛ عذاب وجدان داشتم ،من با اون چه رفتاری کردم اون با من چه رفتاری!
خوشبختانه اون روز تا پایان تایم کاری کوهیار تو اتاق برنگشت؛ هر چند همش اسنس
دیدنش رو داشتم.
ز
مهربون که سیع یم کردم رفتار زشتم رو
فردا صبح خانم سپایه با خجالت بهم سالم کرد ،با
جنان کنم ،لبخندی نثارش کردم .چه ین غل و غش ذوق کرد ،یه لحظه دلم به حال
ی
کارمندهام سوخت؛ رچ یم کشن از دستم؟!
بخاطر دیروز پشت در دلهره داشتم؛ در رو باز کردم ،نفس راحت کشیدم .هرچند یم
دونستم این راحت زود گذره .رفتم که روی صندیل بشینم ،با ش خوردم ر ز
زمت؛ تا به خودم
اومدم ،کوهیار باالی شم بود .تو چشم هاش برق انتقام دیروز بود ،با حیله گری گفت:
ز
بمنم برات! دردت اومد؟
آچ ...ر
جنان کرد! از بدن درد نیم تونستم بلند شم ،دستش رو سمتم آورد و گفت:
کارم رو ی
بزارکمکت کنم.
با حرص زیر دستش زدم ،بلند بلند خندید .به زور بلند شدم؛ تا خواستم که بشینم ،دوباره
پام ر ز
لن خورد .تو بغلش افتادم! از بوی عطرش یه حایل شدم .شش رو زیر گوشم آورد ،هرم
نفسش توی صورتم خورد؛ با صدای آرویم گفت :گفتم کار هر گ باشه ،ین جواب نیم زارم.
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با نفرت خودم رو از بغلش کشیدم .با خنده ای که از شمست یم کرد ،رفت درست رو به
روم جای همیشگیش نشست؛ پاهاش رو روی ر ز
من انداخت و دستاش هم پشت شش گره
زد .انگار هیچ کاری نداشت ،با خنده بهم زل زده بود.
ز
خییل کالفه بودم ،انتظار تالف داشتم ویل نه به این شعت .همه ی بدنم درد یم کرد؛ فکر
کنم روغن ز
چرچ ر ز
چنی ریخته بود .دلم نیم خواست ضعفم رو بفهمه ،نفس یم کشیدم ویل
ی
با این حال احساس خفیک یم کردم .وقت چشمم به قیافه ی خندونش یم افتاد ،دندون هام
رو روی هم فشار یم دادم .به خودم دلداری یم دادم؛ "باالخره بازی اشکنک داره
ششکستنک داره ،نوبت من هم یم رسه ،بخند! فردا من هم یم خندم" .از زور درد نیم
هان! اگه به دهن
تونستم جا به جا بشم ،تو دلم فقط نفرینش یم کردم؛ اون هم چه نفرین ی
گربه سیاهه که من باشم ،یم بود تا خونه سالم نیمرسید .مرتیکه ین عقل! پیش خودش فکر
بالن شم یم اومد؟ هنوز دو روز نیم شد بخیه هام رو
نکرده بود با این کار خطرناک شاید ی
باز کردم .برای اینکه بیشن حرص نخورم پرونده ها رو باز کردم ،مشغول کار شدم حت یه بار
هم نگاهش نکردم .
مثل دیروز باز هم برای ناهار نرفتم؛ دیگه حت عمو رجب هم غذام رو نیاورد ،هر چند جای
یه لقمه نداشتم .عرص کوهیار زودتر از من رفت ،دم در که بود برگشت با نگاه موذیش
خندید و گفت:
کوهیار :خواست بری مواظب شامیک ها باش ،دوباره کله پا ر
نش.
و بلند بلند خندید.
*****
چند روز از اون ماجرا یم گذشت ،از صبح زیر دلم درد یم کرد .طبق معمول جلوتر از کوهیار
ز
مامان زده بود! یه ر ز
جت
رسیدم؛ تا وارد اتاق شد ،بعد از چند روز نگاهم بهش افتاد .چه تیپ
یآن با رپناهن تنگ چسبون مشیک پوشیده بود ،صورتش رو سه تیغه کرده بود و یه حالت
جدیدی به موهاش داده بود که باز هم مثل همیشه بهش یم اومد .لبخندی زد وگفت:
رشیک چطوری؟
ر
ون نداشت.
باز نیومده داشت حرصیم یم کرد ،جواب ندادم؛ هر چند انتظار جواب و خوش ی
ییک -دو ساعت گذشت ،بدجوری دلم درد یم کرد؛ دستم رو روی شکمم گذاشتم ،از درد دور
خودم پیچیدم .دوست داشتم داد بزنم تا خودم رو تخلیه کنم ،ر ز
اولت بار بود این حالت برام
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ز
نشست؟! دیگه نتونستم
پیش یم اومد و کش تو اتاقم بود .چقدر سخت بود معذب و کز
طاقت بیارم ،شم رو روی ر ز
من گذاشتم که با صدای کوهیار به خودم اومدم.
ر
خون؟
کوهیار :شیک! ی
باز گفت ر
"شیک" ،با حرص گفتم :میشه اینقدر رشیک رشیک ز
نکت؟
خون؟
کوهیار :منظورت اینه که اسمت رو صدا کنم؟ باشه ،بیتا! ی
شم رو بلند کردم؛ انگار متوجه حالم شد ،به رصاحت نگر زان رو تو چشم هاش دیدم .از روی
رز
من بلند شد و اومد طرفم.
کوهیار :چرا رنگ به رو نداری؟!
ز
مهربون گفت :ر ز
چنیت شده؟
داشت گریه ام یم گرفت ،با
الیک گفتم:
 شم درد یم کنه.یه ذره خنده رو لب هاش اومد ،احساس کردم به زور جلوی خنده ش رو گرفته.
گفتم :خنده داره؟!
گنه ،دستت رو رو شکمت یم زاری؟
با شیطنت گفت :تو هر وقت شت درد یم ر
ز
ین خیال درویع که گفتم بودم ،سوییچ رو سمتش گرفتم و گفتم :میشه کیف رو برام بیاری؟
ز
بدون هیچ حرف سوییچ رو گرفت و رفت؛ وقت برگشت نگاهش دوباره شیطون شد ،کیفم
رو جلوم گرفت:
کوهیار :من برم یه لیوان آب بیارم.
بچه پررو تو کیفم رو نگاه کرده بود و پد بهداشتیم رو دیده بود؛ فهمید چرا حالم خرابه .یه
ُ
قرص مسکن درآوردم ،لیوان آب رو بهم داد؛ چه آب شدی آورده بود .با خوردن یه قلپ،
دردی تو دلم پیچید؛ ز
آچ گفتم که کوهیار نیشش باز شد ،با خنده گفت :االن شت خوب
میشه.
با اخم گفتم :من گفتم کیفم رو بیار ،نگفتم محتویات توش رو هم نگاه کن.
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ییک از اون خنده قشنگ هاش رو تحویلم داد ،خودم هم تو دلم داشتم بهش یم خندیدم.
ز
نیم ساعت گذشت ،کم کم مسکن جواب داد؛ حالم خوب شد.
تکون به خودم دادم،
نگاهمون بهم گره خورد؛ وقت معصوم نگاهم یم کرد ،ازش خوشم یم اومد .انگار یم خواست
رز
چنی بگه ،شم رو تکون دادم:
ی
 رزچنی یم خوای بیک؟
کوهیار :یمخواستم ربنسم شت بهن شد؟
شم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم ،لبخندی زد .یه نفر در زد ویل منتظر بفرما نشد؛ یه
برون وارد شد .در حالیکه شش تو یه
دخن جوون با اندام متوسط ،صورت بانمک و تو دل ی
برگه بود گفت :کوهیار!
جان! از تعجب چشم هام گرد شدن! نگاهم به کوهیار افتاد که با اخم به اون دخن نگاه یم
کرد؛ تک شفه ای کرد ،اون دخن که قیافه ش برام نا آشنا بود ش بلند کرد .بالفاصله
لبخندش محو شد ،شش رو به سمتم چرخوند و دستپاچه سالم و معذرت خوایه کرد .به
سمت کوهیار رفت ،برگه رو بهش داد و گفت :آقای مهندس! این همون طرحیه که ازم
خواسته بودین.
برگه رو ازش گرفت ،نگاه ششی و گذرا کرد؛ برگه رو بهش داد و با لحن آمرانه ای گفت:
کوهیار :اون ر ز
چنی که یم خواستم نشده ،بیشن روش کار کن .از این به بعد هم تا اجازه
ندادم وارد نیم ریس.
ز
مطمت شدم "آیدا افشانه" یه ذره ناراحت تو چهره ش اومدَ ،چشیم
دخن جوون که دیگه
گفت و با معذرت خوایه رفت.
کت بیشن از این نباید انتظار داشته ر
با کنایه گفتم :وقت بچه مدرسه ای استخدام ز
بایس!
جان که باهوش بود ،شی ــع حالت چهره ش رو عوض کرد.
از حرفم جا خورد ویل از اون ی
کوهیار :پس در جریان استخدام هست؟!
خن باشه؟
با پوزخند گفتم :مگه میشه یه رییس از رشکت خودش ین ی
(زدم تو برجکش) .
یه تای ابروش رو باال داد و گفت :فکر نیم کردم ال به الی فیلم نگاه کردن هاتون از کارهای
خن داشته ر ز
باشت.
دیگه هم ی
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استاد ضد حال زدن بود.
با لج گفتم :مگه شما فیلم نگاه نیمکنید؟
با خنده گفت :بله! من هم نگاه یم کنم ،البته فقط فیلم های مجوز دار.
بحث رو عوض کردم:
 چرا من رو در جریان نذاشت؟خییل خونرسد گفت :لزویم ندیدم بگم ،حق خودم یم دونم رشکتم رو با افراد کارآمد و الیق
بچرخونم.
با پوزخند گفتم :منظورت از افراد کارآمد! ر ز
همت بچه مدرسه ای است که اومد و رفت؟
کنجکاو بودم ،حاال که بحث رو پیش کشیدم یم خواستم دلیل استخدام این دخن رو هم
بفهمم .به جای جواب دادن به یه لبخند اکتفا کرد ،خییل راحت و ریلکس صندلیش رو تکون
یم داد.
از خونرسدیش حرصم یم گرفت ،با صدای نیمه بلندی گفتم:
 به جای اون لبخند ژکوندت! جواب سوالم رو بده؟کوهیار :آدم که رییسش رو سوال جواب نیم کنه!
َ
ز
بدون اینجا رشکت
عصت کردم و گفتم :چه رییش؟ توهم ورت داشته ،بد نیست
خنده ی
ی
منه ،رییس هم منم! تو حق نداشت ش خود کش رو استخدام ز
کت.
کوهیار :فکر کنم بیشن تو رو توهم گرفته؛ رییش و رشکتت ،مال وقت بود که بنده رو به
روت ننشسته بودم.
با ین منطف تمام گفتم :اون فقط رو کاغذ ،نه من با این قضیه کنار اومدم نه کارمندهام.
باتمسخر گفت :شما چقدرعقده ریاست دارید؟ به جاش چند تا کار مفید رو کن.
خون جلوی چشم هام رو گرفته بود ،ش رشکت و اعتبارش تعصب داشتم.
 کار مفید شهرت رشکته ،واضح نیست.ز
بستت هم شد شهرت؟!
کوهیار :چهارتا تبلیغ چیبس و پفک و
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قشنگ بلد بود با اعصاب آدم بازی کنه ،دلم نیم خواست برنده این جنگ بشه؛ به سخت
خونرسدیم رو به دست آوردم و گفتم:
 تو که این ها رو یم دونست ،پس چرا تا فهمیدی سهام رو برای فروش گذاشتم با شاومدی؟
ی
دستش رو روی چونه اش گذاشت و با لودگ گفت:
کوهیار :من با ش اومدم تو چرا فروخت؟
جوان براش نداشتم سکوتم رو که دید گفت:
ی
 یم زدون چرا ز
حارص شدم رشیکت بشم؟!
سوایل نگاهش کردم که گفت :چون قلکم رو شکسته بودم ،نیم دونستم با پولش چکارکنم.
ز
عصبان کردن من بود ،کم نیاوردم و گفتم:
تمام تالشش برای
زیاد ،عیدی هات رو جمع کردی؟ االن هم دیر نیست،
 خوش بحالت چقدر پول های قلک ِمال بد بیخ ریش صاحبش .سهام رو بفروش ،خریدارم.
کوهیار :عیدی هام رو جمع نکردم ،مشق هام رو خوب نوشتم! اگه قرار بود بخری از اول
نیم فروخت.
 اون یه مشکل مایل بود که براش عجله کردم.خودت ،بهن با این مسئله کنار بیای؛ دوس ندارم با یه جوجه
کوهیار :اون دیگه مشکله
ِ
رییس دم خور شم.
از روی صندلیش بلند شد و رفت .صفحه لب تاپ رو بهم کوبیدم ،نیم دونم چرا ما دوتا
ز
گرون در یک من از جام پریدم ،چند تا
بلد نبودیم مثل آدم حرف بزنیم؟ با صدای بست ر
برگه رو محکم روی ر ز
منم کوبید و گفت:
کوهیار :این ها رو امضا کن ،رییس کوچولو!
تاثن دوران
تا من بخوام عکس العمل نشون بدم دوباره رفت .نفسم رو با حرص ربنون دادم ،ر
مزخرف عادت ماهانه م بود؛ خییل اعصابم ضعیف شده بود .رفته ،نرفته برگشت ،یه لیوان
رشبت بهم تعارف کرد.
کوهیار :بخور فشارت رو تنظیم یم کنه.
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خدایا! این ر
برس دیگه چه مدیل بود ،انگار نه انگار.
زیر لب گفتم :به شیطون لعنت!
شم رو باال آوردم ،نیم دونم چرا اون لحظه ملتمسانه گفتم :میشه...
ازحالتم بدم اومد ،ادامه ی حرفم رو خوردم.
کوهیار :میشه رچ؟ چرا حرفت رو یم خوری؟
ی
درماندگ گفتم :میشه یه هفته کاری به کارم نداشته ر
بایس؟
با
دوباره رنگ نگاهش شیطون شد ،در حالیکه لبخند محوی گوشه ی ل*بش بود گفت :
باشه! ویل تا یه هفته که ش دردت خوب شد.
مگه میشه از دست این آدم حرص نخورد! با تمام حرض که داشتم گفتم :خدا خفت کنه
کوهیار! به اندازه یک سال از دستت حرص خوردم.
ز
گفت.
غش غش خندید و با ذوق گفت :باالخره اسمم رو آوردی! رچ بود این رشیک رشیک
ذوق و شوقش رو که دیدم با حالت گریه گفتم :خدایا! من چه گنایه به درگاهت مرتکب
شدم که این رو رشیکم کردی؟
کوهیار :دیوونه! این که ثواب کارهاته.
بیتا :برو ربنون!
منم ،ناهار یم بینمت.
کوهیار:باشه ر
ش ناهار اینقدر ز
شوچ کرد و خندوندم که همه رچ از یادم رفت .فرداش حالم بهن بود ،یه
آهنگ گذاشتم صداش هم تا آخر زیاد کردم .کوهیار رو تو پارکینگ دیدم ،با صدای آهنگ
رز
ماشت رو کشیدم؛ یه
بیس دار سیستمم شش رو تکون یم داد .از کنارش که رد شدم دست
دور پلیش زدم ،زیادی تو فیلم بودم.
رز
ماشت رو قفل کردم .کوهیار به ماشینش
با آرامش و طمانینه کیفم رو برداشتم با ریموت
تکیه داده بود و با لبخند نگاهم یم کرد ،خواستم ین اعتنا از کنارش رد بشم که گفت :به...
بیتا شوماخر!
خنده م گرفت ،باز داشت لجم رو دریم اورد .شی به عالمت سالم تکون دادم ،بر خالف
صدان رسا و دلفریب گفت:
من با
ی
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کوهیار :علیک سالم! چطوری شوماخر؟
 میشه آدم تو رو ببینه و خوب باشه؟کوهیار :حیف! قول دادم این یه هفته که شت درد یم کنه اذیتت نکنم.
کیفم رو محکم زدم تو بازوش ،دست به بازوش کشید و گفت:
رز
سنگت شده؟
 چند تا از اون دیروزی ها رو تو کیفت گذاشت که اینقدر اون ها زوزن ندارن ،پاره آجر توش گذاشتم برا آدم های فضول.
هر دو خندیدیم .من هم یه ر ز
چنیم شده؛ نه به دعوای دیروزم ،نه به خند ه های امروز.
ز
همنشیت دیگه!
کمال
دستش رو به عالمت بفرما نشون داد؛ تا دم در با هم رفتیم .وقت به در ورودی رسیدیم،
نگاهم به دکمه های تا نصفه باز لباسش افتاد .با شیطنت دست بردم دو طرف رپنهنش رو
به هم چسبوندم و گفتم:
 خوبیت نداره ،ما تو رشکت دخن مجرد زیاد داریم.جلوتر ازش راه افتادم ،پشت شم صدای خنده ی بلند و مردونه ش رو شنیدم .با شحایل
روی ر ز
منم نشستم؛ وقت اومد تو چند تا از دکمه هاش رو بسته بود ،دیدم ش پا مونده.
گفتم :چرا نیم ز
شیت؟
کوهیار :االن یم فهیم.
داد زد:
 عمو رجب! عمو رجب! بیا.عمو رجب شاسیمه اومد تو و گفت :نصف عمر شدم ،فکر کردم خدان نکرده ر ز
چنیتون
ی
شده.
کوهیار با آرامش گفت :ننس! ر ز
چنی نشده .عمو رجب! رو صندیل یم ز
شیت؟
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تازه دو هزاریم افتاد؛ زدم زیر خنده ،نگاه معناداری بهم کرد .بیچاره عمو رجب قیافه ش شکل
عالمت تعجب شده بود ،بدون اعناض روی صندیل نشست و گفت:
عمو رجب :آقای مهندس! ر ز
چنی شده؟
چنی شده؟ اگه از این صندیل ر ز
کت یه ر ز
کوهیار :شما چرا همش فکر یم ز
اض هست ،بگم ییک
بیارن تو آبدارخانه.
عمو رجب گل از گلش شکفت و گفت :بنده نوازی یم کنید ،دستتون درد نکنه من از صندیل
خودم ر ز
اضام.
کوهیار :تو رو دروایش ر
نبایس ،تعارف نکن .اگه چشمت رو گرفته که بدم یبنی.
ز
مهربون زد و گفت :ش شما و خانم مهندس سالمت.
عمو رجب لبخند
کوهیار صورتش رو بوسید و گفت :خب خیالم راحت شد .حاال که به صندیل خودت ر ز
اض
چان وردار بیار.
هست ،ین زحمت برو دو تا ی
ز
گفت "آی به روی چشم" از اتاق رفت.
با
از خنده داشتم ریسه یم رفتم ،شش رو به عالمت تاسف تکون داد و گفت:
کوهیار :آدم رو به چه دروغ هان وادار یم ز
کت.
ی
 با خیال راحت ر زبشت ،اون حقه دیگه قدییم شده.
خودش رو روی صندیل انداخت و گفت :پس خیالم راحت باشه دیگه شاغ اون گزینه نیم
ری؟
 خیالت راحت.کوهیار :نیم ز
دون اون روز رچ به شم اومد ،مثل آب کش سوراخ سوراخ شدم .خدا از باعث
و بانیش نگذره!

 تو هم نذاشت یه روز ازش بگذره؛ یه لنگ پام کردی .ویل کار تو نامردی بود ،مال من فقطیه سوزن کوچولو بود!
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کوهیار :برای تو یه سوزن کوچولو بود ،موندم چطور اون قدر دقیق تنظیمش کرده بودی؟
 مرد گنده! چه دادی یم زدی.فقط شونه هاش رو یم دیدم که از شدت خنده تکون یم خورد.
 خوب دیگه زیادی بهت رو دادم ،به کارت برس.عمو رجب اومد چان ها رو روی ر ز
منمون گذاشت و رفت.
ی
کوهیار :باشه رییس! من کارم رو یم کنم فقط من چند امضا ازت خواستم ،رچ شد؟
 چون مثل آدم ازم خواهش نکردی حت بهشون نگاه هم نکردم.کوهیار :پس االن خواهش یم کنم ،یه نگاه بکن و با اون دست های مبارکت یه امضا پا شون
بزن.
 حاال که خواهش یم زکت ،اول یه نگاه یم ندازم اگه مورد قبولم بود ،امضا یم کنم.
ی
با اخم ساختیک نگاهم کرد ،پوشه های جلوی دستم رو باز کردم؛ چند تا طرح بودن که بعد
از خوندن موشکافانه جز به جزش اون ها رو امضا کردم.
شم به کار و بارم گرم بود که کوهیار گفت:
 نمیای بریم ناهار؟شست دست هام برای ناهار ز
ز
حارص
آدم که شگرمه واقعا متوجه گذشت زمان نمیشه .بعد از
شدم؛ با دیدن غذا که خورشت بادمجون بود ،اخم هام تو هم رفت.
کوهیار :چرا قیافه ت این شکیل شد؟!
با چندش به بادمجون اشاره کردم ،خنده ش گرفته بود.
کوهیار :خب بادمجونش رو نخور.
 نمیشه ،مزه بادمجون به خورد غذا رفته.با اشتها بادمجون رو تو بشقابش گذاشت ،با یه لقمه رایه دهنش کرد و رشوع کرد به ملچ
ملوچ که دهن من رو آب بندازه؛ واقعا هم دهنم آب افتاد .قاشقش رو سمتم آورد و گفت:
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 یه بار امتحان کن ،قول یم دم ر زچنیت نشه.
از قیافه ی زشت بادمجون و تصوری که ازش داشتم عف زدم ،فکر کردم شاید حالش بهم
هییح نیم تونست اشتهاش رو کور کنه.
بخوره اما انگار نه انگار .به نظرم ر
فکری به ذهنم رسید؛ از جام بلند شدم و گفتم :چقدر خوبه آدم رییس باشه.
به خانم سپایه سفارش یه پرس کوبیده دادم؛ تو این فاصله کوتاه تو اتاقم رفتم ،نگایه به
آینه کردم و رژ لب کمرنگم رو پر رنگ کردم .از بیکاری باالی ش ر ز
من کوهیار رفتم؛ چه خوش
خط هم هست! مردمک چشم هام گشاد شدند؛ آدرس یه کارخونه خارج شهر رو نوشته
بود که ساعت و روز فردا رو اتفاقا ذکر کرده بود.
تو کار ما ز
بعیص وقت ها قرارهای کاری با خود مدیر عامل ها بود؛ احتمال دادم ،ش خود یه
کارهان یم کرد .از رو نوشته ش با ر
گویس عکس گرفتم که غذام رسید .چقدر هم که ماشاال
ی
خوش اشتهاست؛ داشت غذای دست نخورده من رو یم خورد .رو به روش نشستم ،به لب
هام نگاه گذران کرد؛ بچه پررو ر ز
تن بود.
ی
با خوشحایل نگایه به پرس کوبیده م کردم ،با چنگال یه تیکه ازش ور داشتم.
کوهیار :دهنت آب افتاد نتونست تحمل ز
کت.
یه تیکه از گوشت رو گرفتم طرفش و گفتم :به این میگن غذا ،چیه اون بادمجون.
دهنش رو باز کرد که خودم لقمه رو نوش جان کردم ،خندیدم.
 ضایع شدی؟کوهیار :هه هه! خندیدم.
 بیکار ر زنشت ،یه لیوان نوشابه برام بریز.
کوهیار :امر دیگه؟
با یه حرکت قشنگ لیوان رو برام پر کرد.
نیم دونم چرا شش رو کج کرده بود و یه جور خاض نگاهم یم کرد.
کوهیار :بفرما بیتا خانم!
من بذاره ،شایک نگاهم کرد؛ لیوان رو یه ذره محکم روی ر ز
اشاره کردم روی ر ز
من گذاشت که
باعث شد چند قطره ازش بریزه.
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کارت رو درست انجام بده.
 ِکوهیار با خنده گفت :بچه پررو!
جان قرار فردا ذکر
بعد از غذا آمار قرارهای فردا رو چک کردم؛ حدسم درست بود ،تو هیچ ی
نشده بود .تو اتاق فکر بچه ها رفتم ،کیل با ایده هاشون خندیدم؛ واقعا کار با حایل داشتیم.
تصمیم گرفتم فردا برای تعقیب کوهیار ،کارآگایه بازی در بیارم.
اون شب بعد از مدت ها چیستا زنگ زد؛ زنگ زدنش یه جور یان برای رفع کدورت بود .ش
جریان فروش سهام ،خییل از دستش شکار بودم ویل وقت از ر ز
خن داد براش
بنینس جدیدش ی
کیل خوشحال شدم؛ باالخره یه خواهر که بیشن نداشتم .راجب رشیک جدیدم و کیل از اینور
و اونور باهم حرف زدیم؛ وقت ر
گویس رو قطع کردم ،احساس کردم چقدر دلم براش تنگ
ز
الوصف زودی خوابیدم چون فردا باید یم رفتم ش
شده و دوستش دارم .با خوشحایل زائد
همون آدریس که کوهیار نوشته بود.
فردا یه مانتو شمه ای با ر ز
حسان
جت روشن و کیف ،کفش و شال یایس پوشیدم .استایلم
ی
خفن شده بود؛ یه طرف موهام رو یه فر بزرگ دادم و با یه نیمچه آرایش خییل قشنگ
شدم .آخرین کار ،زدن ادکلن بود که دست خودم نبود به جای چند پیف یه دوش عطر
گرفتم؛ عجب بوی عطری پیچید!
تاخن داشته باشه .ساعت قرار
خنی نشد ،خییل کم پیش یم اومد ر
ساعت نه شد؛ از کوهیار ی
دوازده ظهر بود پس لزویم نیم دیدم که نیاد .برای ش ر
کش از بچه ها تو اتاق رشوین که
کارگردان ز
هنی و خییل قدییم تر بود رفتم .امشب فوتبال ال کالسیکو بود ،کیل برای هم
خن شدم که
کوری خوندیم .آمار استخدایم های کوهیار رو ازش گرفتم ،عالوه بر اون با ی
منن و ز
ز
ز
ازسنگیت کارشون گله دارند .ازش
بعیص های دیگه هم
بعیص از بچه ها زیر یآن ر
هان کارشون سبک تره تا مسئولیت
خواستم اسمشون رو در بیاره ،ببینم چه قسمت ی
بینشون رو باالنس کنم .چشمم به ساعت بود؛ ده شد ،بلند شدم و از ر
منش سوال کردم که
گفت:
ر
منش :آقای مهندس تازه رسیده.
ز
گفت "بفرمایید" وارد
دوست داشتم نشون بدم من هم تازه رسیدم .تقه ای به در زدم ،با
شدم .تقریبا پشتش به در بود ،صندلیش رو برگردوند.
 -سالم.
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کوهیار :سالم بیتا خانوم؟ یتنیک یم گم.
با تعجب گفتم :رچ رو؟!
کوهیار :اینکه باالخره در زدن رو یاد گرفت.
 واقعا در زدم؟! متوجه در زدنم نشدم وگرنه این افتخار رو بهت نیم دادم.آروم آروم از نوک پا ،ش تا پام رو نگاه کرد بعد نگاهش تو چشم هام ثابت موند.
کوهیار:خوشتیپ شدی؟
خوشتیت همیشگیم نشدی؟!
با اعتماد به نفس گفتم :یه کم دیر متوجه
ر
ز
شوچ بزاره ویل خییل
با شخصیت که ازش یم شناختم ،انتظار داشتم حرفم رو به حساب
جدی گفت:
کوهیار :هم متوجه خوش تیپیت شدم ،هم خوشگلیت.
از تعریفش خوشحال شدم ،ازش تشکر کردم و گفتم :ر ز
همت جوری هم دیر کردم؛ ش پا هم
ی
موندم .چکار میشه کرد؟ ترافیک همیشیک تهر ِان.
گن نکرده!
یه تای ابروش رو باال داد و گفت :ویل بوی عطرتون توی ترافیک ر
چه زود لو رفتم ،احساسم مثل یه بادکنک بود که بادش خایل شده باشه.
ز
کوهیار :حاال نیم خواد خجالت ر
تالف دیر اومدن من رو ز
بکت باید بگم
بکش؛ اگه یم خوای
دیشب مهمون داشتم خواب موندم.
ز
بدون هیچ حرف رفتم ش جام نشستم که رشوین اومد؛ به کوهیار سالم کرد ،اسایم رو بهم
هان باید تفکیک بشن.
داد .با یه نگایه ششی متوجه شدم که چه قسمت ی
رشوین :امشب بچه ها برای دیدن فوتبال مهمون ز ز
مت ،شما نمیای؟
بارسان جماعت فوتبال نگاه نیم کنم.
 من بای
رز
بگنه و تو بحث مون رشکت کنه.
همت حرفم باعث شد کوهیار خنده ش ر
ز
بارسان داشته باشن.
هست کارکن های
کوهیار :اصال لزویم نداره یه رشکت که مدیراش رئایل
ی
از ذوق رئایل بودن کوهیار گفتم :ایول! تو هم رئایل؟ دمت گرم ،اصال یم خوای از این به بعد
حقوق هر گ بارساییه کم کنیم به حقوق رئایل ها اضافه کنیم؟
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رشوین معنض گفت :اینم از اون اخالق های رئایل دیگه.
کوهیار :آره! موافقم .تو هم اعناض نکن؛ برو دعا کن امشب ببازین ،وگرنه از فردا باید
دنبال کار بگردی.
رشوین :بابا دست از ش این رئال وردارین ،رچ داره این تیمتون؟
ز
قهرمان تو لیگ اروپا به دست
کوهیار :دیگه رچ یم خوای داشته باشه؟! هر وقت  ۱۳تا
اوردید ،اون وقت بیا کل کل کن.
رشوین :حاال امشب که باختید ،ببینم بازم کوری یم خونید.
 بردن که رو شاخشه؛ تازه شماها باید افتخار کنید حت در برابر ما بازنده بشید.با ر ز
همت کوری ها و خنده ها یه کم رشوین پیش مون بود و در نهایت با تهدیدهای ما گفت:
آقا من پاشم برم تا کارم رو از دست ندادم.
بعد از ز
رفت رشوین ،من و کوهیار حرفامون حول و حوش فوتبال شد .به ساعتش نگاه کرد،
بلند شد و دم در رفت .تو ذهنم داشتم نقشه یم کشیدم چه جوری تعقیبش کنم؛ قبل از
دستگنه در بره برگشت و گفت:
اینکه دستش سمت
ر
کوهیار :چون طرفدار یه تیمیم و من هم دخن فوتبایل خییل دوست دارم ،اون دخن فوتبایل
هم امروز خییل شیک کرده؛ بدم نمیاد ،ر ز
اولت قرارداد مشنکمون رو با هم باشیم.
یه لحظه به گوش هام اطمینان نکردم ،بدون هیچ عکس العمیل ش جام نشسته بودم.
کوهیار :نیم خوای بیای؟
تازه فهمیدم ر ز
بود ،راستش تو دلم خییل خوشحال شدم .دیروز که
چنی که شنیدم درست ِ
کارهان بکنه ،من رو باش چقدر نقشه
آدرس رو دیدم فکر یم کردم یم خواد ش خود یه
ی
رز
ماشت کوهیار رفتیم ،دم یه رستوران خییل شیک ترمز کرد؛ با تعجب گفتم:
کشیدم .با
 اینجا قرار مالقاته؟!کوهیار :اگه دوست نداری ،کنسل کنم بریم یه جای دیگه؟
طلبکارانه نگاهش کردم ،خندید و گفت:
کوهیار :یم دونم انتظار یه جای دیگه رو داشت اما چکار کنم ،مرامم اجازه نداد رشیکم رو
بپیچونم.
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رز
همت که نقشه ش رو عمیل نکرده بود خوشحالم یم کرد .ین خیال کاری که قرار بود بکنه
شدم؛ به طرف یه ر ز
من که از قبل رزرو شده بود رفتیم ،یه صندیل برام کشید و خودش هم رو
به روم نشست .نگایه به دور و برم کردم.
 شما همیشه قرارهای کاریتون رو این جور جاها یم زارین؟کوهیار :همه ی قرارهای کاری که نه...
شی تکون داد و گفت :یه شی قرارهای کاری مهم با آدم های خاص ،خب خانوم کنجکاو!
ز
بدون؟
دیگه رچ یم خوای
 چرا آدرس اون کارخونه خارج از شهر رو نوشته بودی؟کوهیار :چون یم خواستم رشیکم رو امتحان کنم.
 حاال رچ فهمیدی؟کوهیار :اینکه حواسش به همه رچ هست و نمیشه دورش زد.
پر مدعا گفتم :نزاییده کش که بخواد من رو دور بزنه.
ز
کوهیار:
مطمئت؟
این رو راست یم گفت چون اگه ازم دعوت نیم کرد ،معلوم نبود با موش و گربه بازی ش از
کجا در بیارم.
ی
 این زرنیک رو بزار به حساب شناخت کیم که ازت دارم.کوهیار :میشه ربنسم این شناخت کمت در چه حد و حدودیه؟
 در حد اینکه یم دونم استاد حرص در زپررون...
موذن ،خونرسدی،
اوردن،
ی
ی
از خنده تو جاش ولو شده بود ،دستش رو به نشانه ی تسلیم باال آورد و گفت :قربون
دهنت! ر ز
همت یه ذره شناخت واسه هفت پشتم بسه.
به ساعتم نگاه کردم و گفتم :این آدم خاص شما یه کم بد قول نیست؟
کوهیار :دیگه االن هاست که پیداش بشه.
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در ر ز
همت حال دستش رو بلند کرد؛ چون پشتم به در بود نیم دیدم این آدم مهم کیه و چه
شکلیه؟ زیاد کنجکاویم طول نکشید؛ با بلند شدن کوهیار و هم زمان من ،شم رو به سمتش
چرخوندم.
یه خانوم با موهای بلوند ،صورن با کیل جراچ و ژل ،چشم های آن رنگ که احتماال ز ز
لن
ی
بود ،قدی بلند البته نه به بلندی قد خودم ،پوست که به زور کرم پودر به رنگ برنزه دراومده
بود ،یه مانتو جلو باز که زیرش یه تاپ کوتاه پوشیده بود و کل اندامش توش پیدا بود ،یه
سگ پا کوتاه خییل قشنگ هم بغلش گرفته بود.
ی
با دیدن کوهیار لبخند پر رنیک روی صورتش نقش بست ،با عشوه دستش رو دراز کرد و
گفت:
 -سالم ،دیر که نکردم؟

کوهیار:سالم ،اختیار دارید .ما هم خییل وقت نیست که اومدیم.
ز
معرف یم کنم ،رشیک بنده خانم مهندس بیتا پارسا.
به من اشاره کرد و گفت:
لبخندش محو شد ،با نگاه شد و ین روچ دستش رو دراز کرد .پشت چشیم نازک کرد و
گفت:
 بنده هم بهار خرسند هستم.ً
عصت شدم،
به یک لبخند خشک اکتفا کردم ،از برخوردش خییل بدم اومد؛ تقریبا یه ذره
ی
راستش نه از برخوردش خوشم اومد و نه اصال انتظار داشتم قرار مالقات با یه خانوم باشه؛
برای ر ز
همت یه ذره جا خوردم .با تعارف کوهیار روی صندیل هامون نشستیم؛ یک آن چشمم
به بهار افتاد ،با نگاه یخ زده ش روش رو ازم گرفت .من با اون همه غرور احساس حقارت
کردم.
رو به کوهیار گفت :کوهیار جان! فکر یم کردم تنها ر
بایس.
حدس یم زدم چرا تو ذوقش خورده؛ پس مزاحم قرار دونفره ش شدم .دلم یم خواست یه
حقنانه ش رو بدم که دفعه دیگه جرات نکنه کش رو بد نگاه کنه.
جوری جواب نگاه شد و ر
یم خواستم یه ضد حال خوب بزنم که تا آخر عمر یادش نره؛ مثال من بیتا بودم! بدون
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اینکه به کارم فکر کنم و مهلت بدم کوهیار جواب بده ،تو چشم های کوهیار عاشقانه نگاه
کردم و با ناز و کرشمه گفتم:
 کوهیار جان!! از من خواهش کردن تنهاشون نزارم ،من هم دلم نیومد دعوتش رو رد کنم.هر رچ نباشه یه کوهیار که بیشن نداریم.
کوهیار از حرفم به حدی شوکه شد که یه عالمه عالمت سوال رو تو چشم هاش یم دیدم؛
یه جوری نگاهم کرد انگار تو چشم هام دنبال یه ر ز
چنی یم گشت .فقط تو دلم دعا یم کردم
جواب کارم رو جوری نده که ضایع بشم ،کم کم رنگ نگاهش شیطون شد؛ لبخندی رو لب
هاش نشست ،دست هام رو که روی ر ز
من گره خورده بودم تو دست هاش گرفت و با لحن
ز
مهربون گفت:
کوهیار :مریس عشقم که تنهام نذاشت.
آمن به هم وصل شد؛ پیش چه استادی فیلم بازی یم کردم .کرم از من بود و
انگار برق چند ر
این تن من بود که یم خارید ،سیع یم کردم دست هام رو از تو دست هاش جدا کنم ویل
مانعم یم شد .بهار رو کارد یم زدی ،خونش در نیم اومد اما تمام سعیش رو کرد که خونرسد
باشه .لب هاش رو جمع کرد و گفت:
بهار :چقد هم به هم یم ایید.
دلم یم خواست بیشن حرصش بدم گفتم:
گت ،هر گ ما رو با هم یم بینه ر ز
نیستت که این رو یم ر ز
رز
همت رو میگه.
 فقط شمااز چهره کوهیار واقعا معلوم بود به زور سیع یم کنه مانع خنده ش بشه ،در جواب حرف من
گفت:
کوهیار :عشقم! بزن به تخته چشمون نزنن.
زیر لب طوری که فقط خودش بفهمه گفتم:
 اگه دست های صاحب مرده م رو ول زکت ،یم زنم به تخته.
ی
صدای سگ بهار بلند شد ،انصافا سگش از خودش قشنگ تر بود گفتم :چه سگ قشنیک!
اسمش چیه؟
دست به شش کشید ،به زحمت لبخند تصنیع زد وگفت :ممول؟
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 اسمش هم مثل خودش قشنگه.شست دست هاش ر ز
ز
ز
من رو
سنگیت جو رو گرفته بود .بهار دووم نیاورد و به بهونه
سکوت
ترک کرد؛ تا اون لحظه دست هام تو دست کوهیار که داشت با عشق نگاهم یم کرد و یم
خندید بود ،با حرص دست هام رو کشیدم و گفتم :
 فرصت طلب! یه ساعته دارم اشاره یم کنم دست هام رو ول کن ،انگار با تو نیستم.کوهیارِ :ا ...عشقم! چرا یهو بد اخالق شدی؟
 عشقم و زهر مار! خیال ورت نداره ،یم خواستم به این بهار خانوم که انگار به کلفت ونوکرش نگاه یم کرد ضد حال بزنم.
شونه ای باال انداخت و گفت :من شبیه ممولم؟
از مقایسه ش خندم گرفت ،تا خنده م رو دید پررو شد و گفت:
کوهیار :از نظر من هیچ ایرادی نداره یه دخن از یه پرس خوشش بیاد و بهش ابراز عالقه
کنه.
 ین شعور! چه ابراز عالقه ای؟ من مثل خواهرتم...با مقایسه ش با بهار ،ادامه دادم:
 آخه حیف تو نیست این پلنگ بهت آویزون بشه؟غش غش خندید و گفت :مریس که تاییدم یم ز
کت ویل من خواهر نیم خوام ،عشق یم خوام.
در ضمن من از هر رچ حیوون درنده ست بدم میاد ویل به جاش عاشق جوجه هام.
ً
ز
پشیمون گفتم:
اگه یه در صد به عاقبت کارم فکر یم کردم ،عمرا انجامش یم دادم .با
انگن بود ویل به جون خودم ،اون ر ز
 قبول دارم کارم وهم بر ر زچنی که تو ذهن مریضه تویه
نیست.
ز
پیشون من ر ز
تابلویه حسودیت
چنی نوشته؟
دستش رو روی سینش گره زد و گفت :روی
ِ
شد.
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پوز خندی زدم و گفتم :به رچ حسودیم شد؟ ر ز
ببت بچه پررو! من از تو که هیچ ،تا حاال از
هیچ پرسی خوشم نیومده....
بهار رو دیدم که داشت یم اومد ،بحث رو قطع کردم .نزدیک تر که شد سیع یم کرد روش رو
بگنه ویل من چشم های قرمز شده ش رو دیدم .کوهیار به گارسون اشاره کرد بیاد؛ با
ازمون ر
اومدن گارسون و دادن منو کوهیار گفت :عشقم رچ میل داری؟
بهار دیگه دووم نیاورد با شتاب گفت :ببخشید ،من برام یه کار مهم پیش اومده باید برم.
لبخند رپنوزمندانه ای زدم ،خوب ش جاش نشوندمش .کوهیار از حرفش به گریم استقبال
کرد؛ انگار واقعا دنبال بهانه برای دک کردنش یم گشت و اینبهنین بهانه بود.
کوهیار :خواهش یم کنم ،اصال مشکیل نیست.
ی
ز
خداحافظ شدی رفت.
بدون حرف اضافه ای بلند شد ،با غم بزرگ به کوهیار نگاه کرد و با
نیم دونم چرا ویل از اینکه فهمیدم ر ز
چنی بینشون نیست ،خوشحال شدم .داشتم منو رو زیر
و رو یم کردم که کوهیار گفت:
 عشقم اجازه بده من غذا رو سفارش بدم.چند مدل غذا و مخلفات سفارش داد ،با ز
رفت گارسون گفتم :دیگه بهار خانومتون رفت ،نیم
خواد فیلم بازی ز
کت.
کوهیارِ :ا...عشقم! فیلم بازی کردن چیه؟
 دوباره رشوع نکن.کوهیار :مگه من رشوع کردم؟
 من رشوع کردم ،دلیلش هم گفتم.کوهیار :پشت گوش های من هم مخملیه!

از روی صندیل بلند شدم و گفتم :حاال که قرارداد بهم خورد لزویم نیم بینم اینجا باشم.
کوهیار :بمون غذا سفارش دادم.
 -خودت بخور.
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ز
هییح
کوهیار :مثل بچه ها قهر نکن ،یم دونم دخن شیطون هست و پشت شیطنتت ر
نیست؛ داشتم ش به شت یم زاشتم.
به غذا اشاره کرد که همزمان از راه رسید.
کوهیار :ر ز
بشت غذامون رو خوردیم یم ریم.
با توجیه حرف هاش با اکراه ش جام نشستم.
کوهیار :مثل بچه ها قهر هم یم کنه.
خنده ش رو دیدم گفتم :میشه قضیه این بهار خانوم رو بدونم؟
کوهیار :برای تبلیغ اومده بود که به لطف شما...
با اخم من ادامه ی حرفش رو چرخوند.
کوهیار :و البته خودم گذاشت و رفت.
من هم دقیقا دنبال بهانه رفتنش بودم ویل روم نیم شد ربنسم .با کنجکاوی نگاهش کردم،
خندید و گفت:
کوهیار :چشم هات یه ر ز
چن دیگه یم پرسه.
خندیدم؛ واقعا فامیلیش برازنده ش بود .یه کم از غذامون که خوردیم گفت:
ز
مهمون که مال ییک از دوست های مشنکمون بود باهم آشنا شدیم ،اولش به بهانه
 تو یهساخت و این جور ر ز
رز
ز
چنها بهم نزدیک یم شد ویل کم کم فهمیدم یه خیاالن تو
بنینس و تبلیغ
ششه که من اهلش نبودم .راستش برای ر ز
همت هم از حرفت استقبال کردم چون هر کاری یم
ز
کردم که از خودم دورش کنم دست بردار نبود؛ از طرف هم به خاطر دوست مشنکمون تو
رو دروایست بودم.
ز
شوچ گفتم :پس فرشته نجاتت شدم؟ ویل قبل از اومدنش یه ر ز
چن دیگه یم گفت؟!
به
کوهیار :رچ؟
 قرارهای مهم و مهمون های خاص؟!خییل جدی گفت :از کجا یم ز
دون منظورم از مهمون های خاص گ بوده؟
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ز
حرف غذامون رو خوردیم و به رشکت رفتیم.
خون داشتم؛ بدون هیچ
دو هزاریم افتاد .حال ی
عرص یه خرده خرید داشتم ،رو به کوهیار که شش تو صفحه مانیتور بود گفتم :من امروز یه
ذره زودتر برم؟
گنی؟
کوهیار :خودت رییش اجازه یم ر
 یم دونم رییسم ،جهت اطالع گفتم.ی
فیلمنداری آخر
کوهیار :پس من هم جهت اطالع بگم که فردا باید برای هماهنیک کارهای
ی
هفته برم شمال و یه هفته ای نیستم.
منی؟
تنهان ر
 -ی

ی
کوهیار:آره چون این کارها خییل دوندگ داره و خسته کننده ست ،نیم خوام خسته ت کنم؛
تو بمون رشکت ،آخر هفته با اکیپ منتظرتم.

هم به خاطر کار و هم درکش تشکر کردم؛ نیم دونم چرا بابت یه هفته نبودنش یهو دلم
گرفت.
جلوی یه فروشگاه خییل بزرگ ترمز کردم؛ بدون اینکه حواسم باشه به رچ دست یم برم ،هر
رچ تو قفسه یم دیدم تو سبد چرخدارم یم نداختم.آخر موقع حساب شم از ز
مبلیع که
متصدی گفت سوت کشید؛ یه انعام به کارگری که اونجا بود دادم ،همه ی خریدهام رو تو
رز
ماشت گذاشت.
وقت رسیدم خونه با یه عالمه پالستیک تو دست هام ،چند بار پله ها را باال و ر ز
پایت کردم.
ز
نان نداشتم.
غذان شد ،دیگه ی
شاید چند ساعت از وقتم مشغول شست و بسته بندی مواد ی
ین خیال شام خوردن با یه قابلمه پاپ کورن جلوی تلویزیون نشستم ،ده دقیقه تا رشوع
فوتبال مونده بود؛ به آگیه های رشکت های رقیب نگاه کردم .
ً
چقد فرق ر ز
بت کارهامون وجود داشت! نه که از کار خودمون تعریف کنم ،نه! اما واقعا هر
کاری رو با هر بودجه و ز
مبلیع قبول نیم کردیم؛ ر ز
قون به
همت هم باعث شده بود ،کارنامه ی ی
خاطر تبلیغان که یمساختیم به دست بیاریم و مثل آگیه های دیگه جیب پر کن و تکراری و
ین محتوا نبود.
فوتبال رشوع شد ،من هم که فوتبایل و دو آتیشه؛ ولوم زیاد کردم ،سوت بازی به صدا
ز
داشت ویل حیف که گل نیم
دراومد .هنوز بازی رشوع نشده بود ،چند تا موقعیت خطرناک
کورن!
شد .اسنس بازی به حدی بود که یادم رفت تو دستم پاپ
ِ
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نیمه اول بدون گل تموم شد ،آی بدم میاد از فوتبال بدون گل! لطف فوتبال به گل زدشه.
ر
جنان شد .وقت گل زدیم ،چنان دادی زدم که اگه
هرچ نیمه اول حرص خوردم ،نیمه دوم ی
ز
ز
خواست .با خوشحایل حاصل از برد
آپارتمان بود ،فردا کل همسایه ها عذرم رو یم
خونه م
بازی ،گرفتم خوابیدم.
فرداش برام عجیب بود؛ بدون این که برام مهم باشه رچ یم خوام تنم کنم ،یه دست لباس
پوشیدم .وارد رشکت شدم ،چشمم به جای خایل کوهیار افتاد یه حایل شدم؛ تو این مدت به
ز
شوچ ها و کل کل کردن هامون عادت کرده بودم.
عرص زودتر از همیشه رشکت رو تعطیل کردم؛ قرار بود برم عیادت نیما ،ش راه هم یه دسته
شن زیت گرفتم .با دیدن مرجان و نیما کیل خوشحال شدم ،کنارشون
گل بزرگ با یه جعبه ر
خییل بهم خوش گذشت .همش یم گفتیم و یم خندیدیم ،وقت گفتم آخر هفته قراره برم
شمال ،نیما گفت:
نیما :پس قرار بزاریم تعطیالت آخر هفته همه دور هم جمع شیم.
خون بود؛ هم به کارم یم رسیدم هم تفری ــح یم کردم .جزئیات دورهیم رو واسه
برنامه ی ی
خودشون گذاشتم ،دیر وقت بود که از خونه شون زدم ربنون .تو این چند روز چند بار با
کوهیار در مورد کار حرف زده بودم؛ کل هفته برای برنامه ریزی و بدو بدوی پرژوه ی شمال
گذشت ،یه اکیپ بزرگ از تیم پروژه زودتر از من رایه شدند.
*********
کهربان پوشیدم،
باالخره آخر هفته رسید .چمدونم رو از قبل بسته بودم؛ یه مانتوی زرد
ی
ی
خییل بهم یم اومد .به قول گوگوش که تو ترانه ش میگه "بهنین رنیک که دیدم رنگ زرد
کهربان"؛ شال با کفش مشیک ،دلم یم خواست با همیشه متفاوت باشم .موهای لختم رو
ی
فر کردم؛ یه آرایش خییل قشنگ روی چشم هام با رژ یلت صورن و یه خرده رژگونه .تو آینه
خودم رو دیدم ،با دیدن موهای فرفریم چه ذوف کردم.
با اسم خدا رایه جاده شدم؛ مرجان ،نیما و ارغوان جلوتر از من رایه شدن .یه حال خوب
مسن جاده لذت یبنم این بار دوست
داشتم ،برعکس همیشه که دوست داشتم بیشن از ر
رز
سنگت و اعصاب
داشتم جاده زودتر کوتاه بشه .بخاطر تعطیالت آخر هفته ،ترافیک خییل
ی
خرد ز
فیلمنداری رسیدم ،طبق معمول
کت بود؛ بعد از چند ساعت رانندگ باالخره به محل
ی
فیلمنداری بود.
گروه مستقر در حال
ی
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ز
شلویع پیچیده بود؛ چشم هام فقط دنبال کوهیار یم گشت ،ر
هرچ چشم
چه ش و صدا و
چشم کردم نتونستم ببینمش .وقت نا امید شدم از رشوین شاغش رو گرفتم ،مثل اینکه یه
کاری براش پیش اومده بود گفت:
رشوین :نیم ساعته بر یم گرده.
پیش خودم گفتم:
( ز
یعت چه کاری براش پیش اومده؟! مگه کارش ر ز
فیلمنداری نیست؟!)
همت
ی
تنهان نشستم و به تییم که مشغول کار
تو ذوقم خورد؛ زیر یه سایه بون به دور از همه تو ی
بود ،نگاه کردم .لوکیشن کار خییل قشنگ و شیک بود؛ چند نفر خانوم و آقای بازیگر با گریم
تو صحنه بودند که رشوین دیالوگ ها رو بهشون یم گفت ،چند تا پهباد هم بودند که اون ها
هوان بودند.
هم در حال ضبط تصاویر ی
ی
گوشم رن آهنیک که صداش کل محوطه رو ور داشته بود رفت.
"جانم باش ،نوش دارو بعد مرگ فایده نداره ،جانم باش /رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم
باش
جانم باش داد از دل!
صن من رفته دگر بر باد ،از دل!
بس قرارت شدم ،ای فریاد از دل! /ی
داد از دل...داد از دل!...
غن از تو؛ کش را رننستم
دیوانه و دیوانه و مستم /ر
دل دست تو و مست تو و دیوانه تو
حنانم!
وابسته به جانم /از عشقت ر
عشقت
تو ساغر
ر
بال و پر عشف
دیوانه و دیوانه و دیوانه و مستم
حنانم
از عشقت ر
یک گوشه ی پیدا نشده؛ توی بهشت!
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رسوای زمانه ام...افتاده به جانم...
ُ
شنین زبانم
ک
ش ر
عشق تو ئه عاشق ِ
دلتنگ توام یار...درچنگ توام یار
مجنون قسم خورده ی دلتنگ توام یار
ِ
آرامش ز
جان..عاشق تر ازآنم که بگویم
که ز
بدان...ای یار جانم باش"
رز
ماشت کوهیار رو دیدم؛ خییل از هم فاصله داشتیم و بهم
شاید نیم ساعت بیشن نشد که
ماشت که پیاده شد به سمت ییک از بچه ها رفت ،یه ر ز
ز
رز
گفت
هان به هم
معلوم نبودیم .از
چن ی
و هم زمان انگار من رو بهش نشون داد؛ شش رو سمتم چرخوند و آروم آروم به طرفم اومد.
عجیت که تا حاال احساس نکرده
با نزدیک شدن و دیدنش ،زرصبان قلبم شدت گرفت؛ حس
ی
بودم.
تو فاصله ای که داشت به سمتم یم اومد به تیپش نگاه کردم؛ یه شلوار و کت ر ز
جت یآن با
ِ
ز
کتون ساق بلند سفید که با لباس زیر کتش ست کرده بود ،عینک دودی خییل خوش فریم
ً
هم به چشم هاش زده بود .مثل همیشه جذاب و تو دل برو؛ انصافا هیچ جوره نیمشد
جذابیتش رو انکار کرد.
از دور با شیطنت گفت :جــونم! چه جوجه ی زرد و خوشگیل اومده.
واقعا با رنگ مانتوم ین شباهت با جوجه ها نشده بودم .به احنامش از جا بلند شدم.
بشت! نیم خواد پا ریس ،به خدا من ر ز
با لحن با مزه ای گفت :تو رو خدا ر ز
اض نیستم!
ز
مهربون روونه ی ل*ب هاش کرد که ین اختیار من هم ازش تبعیت کردم .عینکش رو
لبخند
پان بهم انداخت.
درآورد ،نگاه ش تا ی
کوهیار :چطوری ،جوجه فرفری؟!
 اول سالم.یه تای ابروش رو داد باال و گفت :به روی ماهتون!
چت اون وقت؟
 -دوم ،اگه من جوجه م ،تو ر
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کوهیار :من هم یه گربه ی گرسنه م که یه هفته ست دلش برا جوجه ش تنگ شده.
ایهام جمله ش رو نفهمیدم ،هر دومون خندیدیم .واقعا اون هم با چشم های ی ز
سنش ین
شباهت به گربه ها نبود ،ش جامون نشستیم.
کوهیار :گ اومدی؟ ماشینت رو ندیدم؟
 نیم ساعت یم شه.کوهیار :پس خسته ی رایه.
ی
 بیشن از خستیک کالفه ی ترافیکم.کوهیار :نیم دونم این شمال رچ داره؟ تا دو روز تعطییل یم شه ،ملت یم ریزن اینجا!
بیتا :همون ر ز
چنی رو داره که خودمون هم به خاطرش چند کیلومن پا شدیم اومدیم.
تغین عقیده داد و گفت:آره وهللا! عشقه ،این آب و هوا.
ر
فیلمنداری نظارت یم کردم واقعا زحمت و کیفیت
توی این نیم ساعت که داشتم به کار
ی
غافلگنانه گفتم:
یهون و
ر
کارش دستم اومده بود ،خییل ی
 کوهیار! ازت خییل ممنونم.کوهیار :چرا اون وقت؟
ی
ی
 چون من تا حاال تمام این کارها و هماهنیک ها رو یه نفره انجام دادم ،یم دونم کیل دوندگداره و چقدر خسته کننده ست.
تازه دلیل تشکرم رو فهمید ،دستش رو به عالمت تعظیم روی سینه ش گذاشت و گفت:
کوهیار :ما چاکریم.
در جوابش با لحن لویط واری گفتم :ما مخلصیم.
چشم هاش خمار شد با لحن آرویم گفت :شما تاج شی!
ی
حرفش رو با لحن خییل قشنیک گفت که باعث شد یادم بره دارم زل زل تو چشماش نگاه
یمکنم؛ وقت به خودم اومد که دیگه دیر شده بود ،یه چشمک زد.
کوهیار :نیم دونستم اینقد دلت برام تنگ شده!
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دروغ نبود ،دلم براش تنگ شده بود اما گفتنش درست نبود؛ بهنین کار دنیا اون لحظه انکار
بود.
ی
 چرا چرت و پرت یم گ؟ یه ذره فکرم مشغول بود ،نفهمیدم دارم نگاهت یم کنم.کوهیار :من گوشم این حرف ها رو نیم شنوه ،راستش رو بگو؛ واقعا دلت برام تنگ نشده
بود؟
سکوتم رو که دید خودش پیش قدم شد.
کوهیار :ویل من خییل دلم برای رشیکم تنگ شده بود.
ی
دستم رو الی موهای فرفریم کردم ،ته دلم غنج رفت؛ یهو یاد قضیه پارگ پام و یه هفته
نرفتنم افتادم ،با دلخوری گفتم:
 به همون عروسک زشتت نگاه یم کردی ،دل تنگیت بر طرف یم شد!خنده ی از ته دیل کرد و گفت :هنوز یادته؟!
 چرا یادم نباشه؟ آلزایمر که نگرفتم!ً
کوهیار :اون رو ول کن جریانش رو بعدا برات تعریف یم کنم ،نگفت دلت تنگ شده یا نه؟
گوشیش زنگ خورد؛ ین اهمیت به زنگ موبایلش ،منتظر جواب من بود.
 رگویس رو جواب بده.
نیح کرد و گفت :اول تو بگو!
ر
 لج نکن! جواب بده دیگه.ر
هان که من یم شنیدم...
دستش رو روی صفحه ی لمش گویس گذاشت؛ حرف ی
کوهیار :سالم ...خوبم ...نیم دونم ...یه خرده بگردی پیدا یم ز
کت(...با خنده) هر رچ باشه
یم خورم ...نظر من رو یم خوای ...یه جوجه کباب مشت ...باشه ...به محض تموم شدن
فیلمنداری میام ...قربونت ...فداتم ...یم بینمت...خداحافظ.
ی
زن!
نیم دونم چرا؟ ویل احساس کردم مخاطبش یه ِ
توا؟
کوهیار :خب! جواب دادم ،حاال نوبت ِ
ی
بر خالف حس دل تنیک که براش داشتم گفتم:
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 چرا باید دلم تنگ بشه! یه هفته نبودی عشق کردم.رز
ماشت جا گذاشتم برم بیارم.
بلند شدم و گفتم :من گوشیم رو تو
رز
ماشت و گشتم موبایلم رو ندیدم.
هر رچ تو
رز
ماشت جا مونده باشه؟
کوهیار :این همون موباییل نیست که قرار بود تو
 ِا ...رو ر زمن بود؟ چطور ندیدم؟!
کوهیار :چون یم خواست طفره بری؛ ین خیال ،لوکیشن چطوره؟
واقعا عایل شده بود ،قبل از جوابم صدای زنگ ر
گویس بلند شد .مرجان بود! اون لحظه یه
جنان زنگ کوهیار بگم:
کریم تو وجودم وول خورد که باعث شد به ی
 الو!مرجان :الو! سالم.
 سالم عشقم!مرجان :عزیزم! گ میای؟
 قربونت برم عزیز دلم! من هم دلم خییل تنگ شده.مرجان :من رچ یم گم ،تو رچ جواب یم دی! یم گم گ میای؟!
الیک خندیدم و ادامه دادم:
 میام عشقم ،چند ساعت دیگه پیشتم.مرجان :پس آدرس رو برات یم فرستم.
 مگه یم شه کنار تو باشم و بهم خوش نگذره؟!ی
مرجان :چرا چرت و پرت یم گ؟
با عشوه و ناز دوباره گفتم:
فیلمنداری تموم بشه بیام پیشت.
 دل تو دلم نیستی
مرجان :نکنه داری یه غلط هان یم ز
کت؟
ی
 -شک ندارم ییک از بهنین شمال های عمرم یم شه.
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مرجان که حرصش دراومده بود گفت :آدرس رو برات مسیج یم کنم.
و بعد قطع کرد.
 قربونت برم! من هم یم بوسمت.یه بوس گنده براش فرستادم .با اینکه قطع کرده بودم ویل مثل عاشق ها به صفحه ی سیاه
ر
گویس زل زده بودم؛ انگار واقعا با عشق نداشتم حرف یم زدم .به کوهیار نگاه کردم گفتم:
 رچ پرسیدی؟رشوین :آقای دانا؟ چند لحظه ر
ترسیف یم آرید؟
ز
ز
سنگیت کار وقت نشد با هم حرف
فیلمنداری به خاطر
بدون هیچ حرف رفت .دیگه تا آخر
ی
رز
ماشت
فیلمنداری رو ترک کرد من بودم ،سوار
بزنیم .کار که تموم شد آخرین نفری که محل
ی
ی
انندگ کردم و از محوطه دور شدم .احساس کردم ماشینم ر ز
منون نیست؛ با
شدم؛ یه کم ر
صدای آالرم متوجه پنچر شدن الستیکم شدم .پیاده شدم و نگایه با افسوس و حرص به
الستیک کردم.
 گندت بزنن ،االن چه وقت خراب شدنه!رز
بگنم .یه شایس با شعت زیادی
تکیه م رو به
ماشت دادم و تو فکر رفتم که حاال از گ کمک ر
از کنارم رد شد؛ یه کم که رفت ،دنده عقب گرفت و آروم به سمتم اومد .درست جلوی پام
ترمز کرد ،شیشه رو ر ز
پایت داد.
کوهیار :ر ز
چنی شده؟
با دیدنش خییل خوشحال شدم.
 الستیکم پنچر شده؛ بلد نیستم زاپاس بندازم ،یه کمک یم دی؟کوهیار :رشمنده من عجله دارم ،بگو عشقت بیاد کمک.
اصال انتظار این حرف رو نداشتم ،هاج و واج نگاهش کردم.
رز
ماشت رو گرفت و تو گرد و خایک که به راه انداخت محو شد .چون دروغم رو باور کرده
گاز
ُ
رز
ماشت جلوم ترمز
بود ،لبخندی پرس ک رش روی ل*ب هام اومد؛ با همون لبخند خوشگل یه
ز
کرد ،شیشه سمت من رو ر ز
هن چشم چرون گفت:
پایت داد .یه ر ِ
 -لیدی! کاری از دستم بر میاد؟!
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 گمشو بابا! چه ین ادب؟منی یا جور دیگه ای حالیت کنم؟
 ردید یآن ازم گرم نمیشه گذاشت و رفت .خوشبختانه آدم خوب کم نیست؛ ییک از مردهای
خون کارم رو راه انداخت ،کیل ازش تشکر کردم .رایه آدریس که
گل روزگار با برخورد خییل ی
مرجان فرستاده بود شدم؛ هوا تاریک بود که رسیدم ،نریمان به استقبالم اومد.
نریمان :سالم ،بیتای نازنینم!
 سالم ،از گ تا حاال؟!نریمان :از پنج سال پیش تا االن.
ز
شوچ
خون بهم دست داد ویل به رو نیاوردم ،پشت چشیم نازک کردم و به لحن
حس ی
گفتم:
 بیکار نمون ،چمدونم رو بیار باال.نریمان :تو جون بخواه.
ز
شوچ وارد خونه شدیم؛ با قیافه های آشنای مرجان ،ارغوان ،نیما ،و شیدا خواهر نیما که
با
چند سایل از ما کوچیکن بود و زیاد ازش خوشمون نیم اومد؛ مواجه شدم .با همه جز نیما
روبویس کردم ،روی مبل نشستم و به خونه ی خییل قشنگ که خییل با سلیقه چیدمان شده
بود نگاه کردم.
ی
خونه ی دوبلکس بزرگ بود که چند تا اتاق داشت؛ تو هالش چند دست مبل و راحت بود،
ز
تزییت
اثاث خونه با رنگ سایه روشن دیوارها و پرده ها ست شده .قاب عکس ها و وسایل
خییل شیک و گرون قیمت تو خونه بود ،معلوم بود صاحب خونه آدم خوش سلیقه ایه.
ارغوان زیر گوشم گفت :خونه رو ول کن ،صاحب خونه رو بچسب! نیم ز
دون چه تیکه ای!
 ِا ...پس تیکه ایه!! کجاست؟ نیم بینمش؟!بگنه.
ارغوان :االن هاست که پیداش بشه ،رفت یه دوش ر
 مشتاق دیدنش شدم.ارغوان :زیاد مشتاق نشو ،رو نیم ده.
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ز
مطمئت به من هم رو نیم ده؟
مرجان :چه موی فر بهت میاد!
ارغوان :من هم یم خواستم بگم؛ با رنگ مانتوت شبیه جوجه تخس ها شدی که تازه از تخم
در اومدن.
همه زدیم زیر خنده؛ نیما رو کاناپه پاش رو دراز کرده بود ،یه عصا هم کنارش.
 تو چطوری؟ بهنی؟رز
ماشت اذیت شدم.
نیما :خدا رو شکر! بهنم ،فقط یه کم تو
بمنه!
شیدا :خواهرت ر
مرجان زیر لب گفت :الیه ر ز
آمت!
شیدا چپ چپ نگایه به مرجان کرد و گفت :ر ز
چنی گفت مرجان جون؟بلند بگو ما هم
بشنویم.
ارغوان :فرمودن ،خدا نکنه! من که یه من دورترم شنیدم ،شما چطور نشنیدی؟!
آشنان مرجان و نیما ازش
خنده م گرفته بود؛ همه تو جمع خودی بودند جز شیدا که از اول
ی
خوشمون نیم اومد ،نیم دونم چرا همسفر مون شده بود؟ دوباره گفت:
شیدا :داداشم رو چشم زدن!
نریمان :گ بیکاره بیاد این رو چشم بزنه.
خوشم اومد خوب ضایعش کرد ،همه خندیدیم .بلند شدم و گفتم:
 با اجازه تون من برم لباس هام رو عوض کنم.مرجان :چمدونت رو یبن باال؛ قرار خانوم ها باال باشن ،آقایون ر ز
پایت.
ِ
با چمدونم از پله ها باال رفتم؛ طبقه ی باال با اینکه کوچیک بود اما انصافا دنج و شیک بود.
دو تا اتاق رو به روی هم بودن با یه در که احتمال دادم شویس بهداشت باشه ،دقیق نیم
دونستم کدوم اتاق برای منه .وقت وسایل ارغوان رو دیدم ،چمدونم رو اونجا گذاشتم؛
بیچاره مرجان! باید با شیدا ش یم کرد.
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یه کم رو تخت دراز کشیدم؛ هم خسته بودم هم گرسنه .لباس هام رو تو کمد آویزون کردم،
رز
شومن بلند قرمز و مشیک با یه شال پوشیدم.
یه
دروغ چرا با تعریف های ارغوان مشتاق بودم صاحب خونه که دوست نیما بود رو ببینم .از
پله ها شازیر شدم ،تو ر ز
آشنخونه رفتم تا بهشون کمک کنم .مرجان با یه ز
سیت گوجه که به
سیخ کشیده بود گفت:
مرجان :ین زحمت ،این ها رو به نریمان بده.
غذا جوجه کباب بود؛ یهو یاد کوهیار افتادم که صبح پشت تلفن سفارش جوجه یم داد،
لبخندی به لبم اومد .تو حیاط رفتم؛ در ورودی هال که به حیاط ختم یم شد یه راهروی
ز
کاذن شده بود .دور تا
بزرگ و پهن بود که با نرده های آهت فرفورژه سفید ،حالت یه دیوار ی
دور نرده ها هم گل های پیچک باال اومده بود.
ز
سیت رو دست نریمان دادم.
زیبان حیاط چشمم رو گرفت؛ محو تماشای حیاط که چه
ی
ی
بزرگ که صندیل های ز
آهت که اون ها هم مدل فر
عرض کنم جنگل شدم .یه گوشه ،آالچیق
ی
فورژه بود ،وجود داشت؛ یه گوشه ی دیگه هم تاب بزرگ بود .تا چشم کار یم کرد درخت و
گل های خوشبو وجود داشت ،بوی عطر یاس تو فضا پیچیده بود که با نسیم بهاری حال
آدم رو خوب یم کرد.
با اینکه شب بود ویل به وضوح منظره ی قشنگ و چشم نوازش مشهود بود.
نریمان :مثل اینکه از اینجا خییل خوشت اومده؟
 آره ،خییل قشنگه!ی
نریمان :به قشنیک خودت نمیشه.
 زبون نریز!نریمان :واقعیته.
 مثل اینکه آب و هوای شمال زبونت رو باز کرده.نریمان :نیم دونم چرا هر جوری باهام حرف یم ز
زن ،نیم تونم از دستت ناراحت بشم؟!
 واقعا نیم زدون؟ چون آدم نیست.
نریمان :آره وهللا! اگه آدم بودم که...
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 که ...عاشق من نیم شدی؟یه جوری نگاهم کرد؛ انگار داشت به تابلوی ر
نقایس نگاه یم کرد و همون جور کباب ها رو باد
یم زد.
 -هوی! حواست کجاست؟ کباب ها رو جزغاله کردی.

نریمان :مگه تو برای آدم حواس یم ذاری؟
 پس من برم ر زخنی از غذا نیست.
من رو بچینم که اگه اینجا بمونم ی
قبل از رفتنم گفت:
نریمان :بیتا! از اینکه این چند روز قر ِار با تو زیر یه سقف باشم خییل خوشحالم.
بدون این که جوابش و بدم راه افتادم ،از پشت ش صدام کرد.
نریمان :بیتا!
 بله!نریمان :خییل دوست دارم.
ی
با اخم ساختیک چشم غره ای کردم که خندید ،شم رو زیر انداختم و با پیچ موهام بازی
خون داشتم .از
کردم .کیه که از عشق پاک یه نفر به خودش خوشحال نشه؟ من هم حال ی
راهرو که رد شدم ،به یه ر ز
چن سخت خوردم؛ احساس کردم دیوار بود .شم رو باال آوردم،
صدان که از ته جاه در یم
آمن به هم وصل شد .با
هاج و واج دهنم وا موند؛ انگار برق چند ر
ی
اومد گفتم:
 تو اینجا چیکار یم زکت؟!
کوهیار :مثل اینکه اینجا خونه منه ،من باید این رو از تو ربنسم؟
پس دوست نیما و همون صاحب خونه ی تیکه ای که ارغوان یم گفت کوهیار بود.
 واقعا نیم دونستم اینجا خونه شماست.کوهیار :من هم نیم دونستم قراره ر ز
منبان رشیکم و عشق رشیکم باشم.
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کنایه حرفش رو فهمیدم .بدون شک حرف های نریمان رو شنیده بود و فکر یم کرد ،تلفن
صبح که در واقع مرجان بود و من وانمود یم کردم عشقم باشه ،کش جز نریمان نیست .اون
ز
حرف به ذهنم نرسید؛ انگار دهنم رو بسته بودن .وقت سکوت من رو دید گفت:
لحظه هیچ
کوهیار :امیدوارم بهنین شمال زندگیتون باشه.
با حالت طعنه به حرف های پشت تلفنم اشاره یم کرد ،خودش رو از جلوی در کنار کشید.
عجیت داشتم ،نیم دونم چرا؟! از اینکه ش کار گذاشته بودمش خوشحال بودم .تو
حال
ی
ً
ز
رز
پشیمون یم کردم؛ اصال دوست نداشتم
آشنخونه رفتم ،کم کم از کاری که کردم احساس
کوهیار فکر کنه من و نریمان عاشق همیم.
ارغوان :صاحبخونه رو دیدی؟
 نه ،ندیدم!ارغوان :اومد تو حیاط ،چطور ندیدی؟
ز
حرف که شنیدم ،بشقاب ها رو ازش گرفتم .رفتم تو هال و مشغول چیدن ر ز
من
ین اهمیت به
شدم.
نیما :بیتا!
با صدای نیما برگشتم ،به کوهیار که بغلش وایساده بود اشاره کرد.
نیما :صاحبخونه و دوست عزیزم ،کوهیار خان!
رو به من...
نیما :ایشون هم بیتا خانوم! دوست صمییم مرجان که البته یه جور یان همکار همدیگه هم به
حساب میاین.
آشنان تون خوشبختم ،خییل خوش اومدین.
کوهیار دستشو دراز کرد و گفت :خییل از
ی
آشنان تون خوشبختم.
 خییل ممنون ،بنده هم ازی
خوشبختانه با اینکه دوست نیما بود ویل ر ز
آشنان و البته رشاکتمون نگفته بود .هر
چنی از
ی
کدوم ش جامون نشستیم که چشمم به ارغوان که چشم و ابرو یم اومد ،افتاد .بدون اینکه
متوجه بشم ،ر ز
بت نریمان و کوهیار نشسته بودم.
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نریمان :بشقابت رو بده برات بکشم.
بشقاب پر شده رو ازش گرفتم ،یه تیکه از گوشت رو تو دهنم گذاشتم؛ احساس کردم ین
ز
برداشت نمکدون دراز کردم .همزمان با من دست کوهیار به سمت
نمک ،دستم رو برای
ِ
نمکدون اومد ،لمس دستش رو خییل کوتاه حس کردم .دستم رو برداشتم ،به غذاش نمک
ً
زد؛ منتظر بودم نمکدون رو ش جاش بزاره ویل عمدا نمکدون رو گوشه ی سمت راست
خودش گذاشت .یه ذره عصبیم کرد.
نریمان :چطوره؟ کباب خوب شده؟
به تنها ر ز
چنی که فکر نیم کردم ،غذا بود! الیک تشکر کردم.
یه لقمه تو دهنم گذاشتم که مرجان گفت:
مرجان :راست بیتا! صبح اون چرت و پرت ها رچ بود پشت ر
گویس یم گفت؟!
از هول لو رفتنم غذا جست تو گلوم ،به شفه افتادم؛ نزدیک بود خفه شم که نریمان یه
لیوان آب دستم داد .نیما رو به مرجان پرسید:
نیما :عزیزم ،جریان چیه؟!
مرجان با آب و تاب گفت:
 صبیح زنگ زدم که آدرس ویال رو بدم ،یم گم گ میای؟ یم گه من هم دلم تنگ شده ،کالهر رچ من یم گفتم ،یه ر ز
چن دیگه جواب یم داد .دوباره پرسیدم گ میای؟ یم گه مگه یم شه
کنار تو باشم و بهم خوش نگذره.
بماند که چقدر خندیدن و مسخره کردن.
ارغوان:شیطون! راستش رو بگو گ پیشت بود؟
مرجان :تازه داشت یادم یم رفت ،این هم گفت"شک ندارم ییک از بهنین شمال های عمرم
میشه".
ی
پوزخند کوهیار رو شنیدم؛ واقعا دیگه حنام پیشش رنیک نداشت ،هر کلیک یم زدم شی ــع لو
یم رفتم .کاردم یم زدی خونم در نیم اومد؛ همشون به جز کوهیار که قاشق و چنگال رو تو
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داشت یم خندیدن .کپل که یه ذره یم خندید قرمز یم شد ،نزدیک بود
بشقابش گذاشته بود،
بنکه .با حرص گفتم:
 همه تون رو آب بخندین.از اینکه من حرص یم خوردم بیشن خنده شون یم گرفت.
ارغوان :عزیزم! قول یم دیم تمام تالشمون رو بکنیم "ییک از بهنین شمال های عمرت بشه".
ز
تالف کردن ندارم!
 زهر مار! خودتون رو مسخره کنید ،حیف خسته م حوصلهبسن
نریمان :چرا خسته ای؟ حاال که رشیک داری این قدر خودت رو خسته نکن ،کارها رو ر
به اون.
فقط ر ز
همت رو کم داشتم که به لطف نریمان زد تو خال.
ز
حرف که شنیده بودن قیافه هاشون دیدن داشت ،از تعجب چشم هاشون چهار تا شد.
از
دلم یم خواست اون لحظه نریمان رو خفه کنم.
مرجان :رچ؟!
ارغوان :رشیک گ؟! رشیک رچ؟! نریمان رچ یم گه؟
نریمان :مگه بیتا بهتون نگفته بود؟!
ی
مرجان :درست حرف بزن ،بفهمیم رچ یم گ؟
خن دارین بیتا سهام چیستا رو فروخته!
نریمان :من فکر یم کردم ی
ارغوان چشاش رو ریز کرد و رو به نریمان گفت :اون وقت چرا به تو گفته؟!
نریمان :به من هم نگفته بود؛ اون شی که رفتم رشکت برای عیادت ،ر ز
من و صندیل رشیکش
رو تو اتاق دیدم.
ارغوان :چشمم روشن! ز
یعت اون شی که چالق شدی و ما اومدیم بهت ش
زدیم ،رشیک داشت و بهمون نگفت؟ دستت درد نکنه دیگه ،ما غریبه شدیم ؟
نیما :حاال این رشیکت گ هست؟
ارغوان :ربنس این بخت برگشته کیه؟
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بر و ِبر نگاهشون یم کردم ،هیچ توضییح نداشتم که بدم.
مرجان :زبون نداری ،خب جواب بده!؟
ز
مهمون نده که ما رو با رشیکش
ارغوان :جنس جلب این رو من یم شناسم ،احتماال خواسته
آشنا نکرده.
گن کرده بودم.
مثل بازپرس ها ییک ییک سوال یم پرسیدن ،تو محارصه شون ر
مرجان :تو یه اتاق هم کار یم کنید؟ احتماال باید خییل خوب باشه که هم سهام رو بهش
فروخت و هم تو اتاقت راهش دادی.
پنحال بهم زدنه".
نریمان :نه بابا! بیتا یم گفت "یه
کچل ر ِ
ِ
یه لحظه به کوهیار نگاه کردم که خنده ش رو به زور کننل یم کرد.
ارغوان :رچ؟! کچل رپن؟ خاک تو شت ز ز
کت! مردم رشیک دارن ،تو هم رشیک گرفت؟
ِ
مرجان خطاب به نریمان :تو رشیکش رو ندیدی؟
نریمان :اون روز که من رفتم ،اونجا نبود.
 یم زارید دو لقمه غذا کوفت کنم؟ اصال رشکت خودمه ،خودم اینجور صالح دیدم.ارغوان :قربون خودت و رشیکت بشم! خودت رو ناراحت نکن.
با این حرف صدای خنده ی کوهیار هم بلند شد.
بگنم همتون
ارغوان :بزار برسم تهران ،یه پارن به مناسبت ماهگرد رشاکت این رپنی و بیتا ر
رو باهاش آشنا یم کنم؛ بیتا! پولداره؟
 کپل! الزم نکرده؛ شما غذات رو بخور ،خودم چالق نیستم .اگه یم خواستم تا حاال با همآشناتون یم کردم.
ارغوان :اتفاقا ،خییل هم الزمه؛ خدا رو چه دیدی؟ شاید این ر ز
پنویل همون عشف باشه که
ر
منتظریس.
چند ساله
یه لحظه شخ و سفید شدم ،همه زدن زیر خنده.
شیدا :کدوم عشق؟
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نیما :بیتا ییک از رشط های ازدواجش عاشق شدنه؛ ز
یعت تا عاشق نشه ازدواج نیم کنه .تا
حاال هر رچ خواستگار داشته به این بهونه رد کرده.
رز
ریختت!
 شماها امروز چتون شده؟ همه ی پته ی من رو روی آبشیدا :جالبه! ز
یعت تو هنوز عاشق نشدی؟
 نه عزیزم ،عاشق نشدم.چند لقمه غذا خوردم که ارغوان با کنجکاوی گفت:
ارغوان :امروز رشیکت باهات بود؟
در جواب حرفش ،به حالت متلک به کوهیار گفتم:
 آره ،اتفاقا وسط جاده الستیکم پنچر شد؛ ازش کمک خواستم ،گازش رو گرفت و رفت.خنده ی ریز کوهیار رو شنیدم که سکوتش رو شکست و گفت:
کوهیار :مگه نیم گید ز
توانان نداشته ،وگرنه کمکتون یم کرد.
ست ازشون گذشته؟ خب البد
ی
ی
خندم گرفت .اون شب چون همیک خسته بودیم زود خوابیدیم.
صبح با شیطنت های ارغوان از خواب بیدار شدم؛ ین شعور! حرکات مثبت  ۱۸انجام یمداد.
 تو داری چه غلظ یم زکت؟!
خندید و گفت :دیشب خسته بودی ،مالحظه تو کردم؛ از امشب خودت رو واسه شوهر
جونت آماده کن.
با پام از روی تخت پرتش کردم و گفتم :تو یم خوای شوهرم ر
بش؟ اگه صد سال ین شوهر
بمونم ،دیوونم زن تو شم!
زمت با خنده بلند شد و گفت :من هم توا ر
از روی ر ز
گنم ،آدم شوهرش رو از رو
وحش رو نیم ر
ِ
تخت پرت یم کنه؟
به حرف هاش گوش ندادم ،رفتم دستشون ش و صورتم رو شستم .از پله ها که ر ز
پایت
ی
ر
اومدم ،کوهیار رو دم در ورودی دیدم؛ یه دست لباس ورزیس پوشیده بود .با لبخند شش
رو به عالمت سالم یه ذره خم کرد ،من هم در جواب شی تکون دادم؛ چون تو جمع وانمود
کرده بودیم هم رو نیم شناسیم ،نیم خواستم کش راجبم فکری بکنه.
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جلوتر از اون به ر ز
شوچ و
آشنخونه رفتم و بعد از چند دقیقه کوهیار هم پشت شم اومد ،با
خون بود؛ همه تو خونه اش
خنده صبحونه مون رو خوردیم .کوهیار واقعا صاحب خونه ی ی
احساس راحت یم کردیم ،با همه صمییم شده بود و باهاشون یم گفت و یم خندید.
بعد از تموم شدن صبحونه مرجان گفت :من یه برنامه ریزی کردم.
هیچ کس رننسید "چه برنامه ریزی".
مرجان :بادمجون که واکس نزدم؟ با شماها بودم!
نیما :اختیار داری عزیزم! بفرمایید چه برنامه ریزی؟
آشنخونه ر ز
مرجان :قرار نیست این چند روز فقط من تو ر ز
بنم و بقیه بخورن!
من که اخالقش رو یم شناختم و یم دونستم قصدش چیه ،با اعناض گفتم:
 چند روز اومدم اسناحت کنم ،حاال نیم شه من خشکه حساب کنم؟مرجان :اعناض نباشه؛ دستپخت تو از همون بهنه.
ر ً
اکنا یا شور یم
ارغوان خندید و گفت :من هم کال چند تا غذا بیشن بلد نیستم درست کنم که
شن یا ین نمک.
شیدا با عشوه گفت :شام امشب با من ،چند مدل غذا یم پزم ،همتون کیف کنید.
انگشت شصتم به ارغوان نشون دادم؛ البته از دید کوهیار غافل نمود.
نیما:دست خواهر گلم درد نکنه! مطمئنم مثل همیشه عایل میشه.
مرجان :خوب تکلیف شام مشخص شد ،ر ز
بت ما سه نفر گ فردا شام یم پزه؟
کوهیار :اجازه! من یه ر ز
چنی بگم؟
مرجان :بله ،بفرمایید!
کوهیار :از قرار معلوم ناهار رو باید ز
حارصی بخوریم؟!
 آفرین به نگاه ر زتن ر ز
بت شما!
بگن ،یه برنامه ریزی ساده غذان بلد نیست ز
بکت.
بعد هم رو مرجان گفتم :یاد ر
ی
شنه مالیدی؟
ارغوان :مرجان! ش ناهار رو ر
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مرجان :من رو باش که خواستم یه ذره به شماها اسناحت بدم.
نریمان :این خواهر منه ،بیشن از شماها یم شناسمش تا ناهار رو گردن ما مردها نندازه ول
کن ماجرا نیست.
مرجان :آفرین به داداش باهوشم!
اعناض کوهیار و نیما بلند شد ،مرجان اعتنا نکرد؛ یه کاغذ و خودکار آورد و اسم های
هممون رو نوشت!
مرجان :طبق قرعه ر
کش معلوم میشه؛ به ترتیب اسم آقایون دراومد ناهار ،خانمها شام.
هر گ یه برگه دستش گرفت البته ما فقط قصدمون مسخره بازی بود.
ی
نیما برگه رو باز کرد ،اسم خوش بود با حالت بغض ساختیک گفت:
نیما :مرجان ،خدا بگم چیکارت نکنه! من با پای شکسته م چه جوری یم خوام غذا ر ز
بنم؟
مرجان :عزیزم خودم کمکت یم کنم.
ارغوان ،اسم نریمان رو درآورد.
ز
شوچ گفت :ارغوان داشتیم؟
نریمان به
نوبت من شد؛ برگه رو باز کردم ،اسم کوهیار رو که دیدم لبخندی رو ل*ب هام نشست.
ارغوان تو بازوم زد و گفت:
ز
بخون!
 یه اسم یم خوایبرگه رو رو به جمع گرفتم و اسم کوهیار رو نشون دادم.
کوهیار :من؟ یه ر ز
چنی یادم رفت بگم.
همه با کنجکاوی نگاهش کردیم.
کوهیار :من یادم رفت بگم؛ مامانم اجازه نمیده به وسایل خطرناک دست بزنم.
همه مون خندیدیم .نریمان ،اسم مرجان رو درآورد؛ شیدا ،اسم ارغوان و برگه ی آخر هم
جالت شد.
خییل جالب بود ،برگه ی اسم من تو دست کوهیار بود! واقعا تصادف ی
مرجان :یه برنامه ریزی دیگه هم دارم.
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همه با اعناض بهش توپیدیم.
غذان بدیم که این جوری
مرجان :چتونه؟ خونرسدی خودتون رو حفظ کنید؛ باید منوی ی
غذاهامون تکراری نیم شن.
شام؟
شیدا پوزخندی زد و گفت :مگه بفرمایید ِ
نریمان که بیشن قصدش دفاع از مرجان بود و یم خواست یه جور یان به شیدا جواب بده
بگن.
گفت :آفرین به خواهر باهوشم ،نیما! یاد ر
نیما دستش رو دور گردن مرجان انداخت ،نگایه عاشقانه به مرجان کرد و گفت :خانوم
باهوش و خوشگل خودمه دیگه.
ارغوان :ین زحمت یه کم مالحظه ی جمع رو بکنید؛ این ورتون کیل آدم مجرد نشسته.
با حرفش همه مون خندیدیم.
ز
رز
بنویست.
شوچ بسه ،اسم غذاهاتون رو
مرجان :خب
کوهیار :یه سوسیس تخم مرغ واسه من بنویسید.
نیما :آقا قبول نیست ،از رو دست من تقلب کردی.
نریمان :ر ز
چنی که زیاده ،غذا با تخم مرغ! تو بنویس املت ،من هم تخم مرغ با تن مایه.
 زیعت سه روز تخم مرغ بخوریم؟ مگه مرغیم؟
ارغوان :قراره مرغ بشیم.
و از خودش صدای مرغ درآورد.
اینقدر برای ر ز
تعیت اسم غذا مسخره بازی درآوردیم که ین خیال اسم غذا شدیم و قرار شد هر
گ هر رچ بلده ر ز
بنه.
من تندی از روی صندیل بلند شدم و گفتم :از این به بعد آخرین نفری که از روی ر ز
من پا شه،
ظرف ها رو اون یم شوره.
در عرض چند ثانیه همه ی آدم های اون جمع پخش و پال شدند؛ فقط نیما با وضعیت پاش
تو ر ز
آشنخونه نشسته بود .مثل بمب صدای خنده مون پیچید؛ مرجان که از خنده اشک از
چشم هاش در اومده بود با لحن با مزه ای گفت :بیچاره نیما!
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شیدا که ظاهرا بهش برخورد گفت :من جور داداشم رو یم کشم.
همه ی ظرف ها رو شیدا شست .من ،ارغوانو مرجان تو ر ز
آشنخونه نشستیم و فقط به ظرف
ز
شست شیدا نگاه یم کردیم .من خییل کنجکاو بودم از دوست نیما و کوهیار بدونم ویل
حضور شیدا معذبم کرده بود؛ انگار مرجان متوجه شده باشه ،یه لیوان آب دست شیدا داد
و گفت:
 قربون دستت! وقت قرص های نیماس."نخود سیاه جواب داد" پرسیدم :این رو چرا با خودتون آوردین؟
مرجان با حالت رنجوری جواب داد :دست رو دلم نزار؛ ر ز
همت که فهمید قراره بیایم شمال ین
تعارف با ساکش رایه شد.
ارغوان :ول کنید بابا ،مرجان! نیما این تیکه رو از کجا پیدا کرده؟
دستاش رو رو به آسمون باال برد و گفت :خدایا ،شکرت! رچ خلق کردی؟!
 چشم چرون! چشمت صاحب خونه رو گرفته؟ارغوان :قربونت زن خوشگلم بشم! حسودیت شد؟ من به جز تو چشمم هیچیک رو نیم
بینه.
 گمشو! چاخان نگو.ز
هست؛ خییل پرس
یه کم ش به ش هم گذاشتیم که مرجان گفت :خییل ساله با هم رفیق
خوب و آقاییه.
رز
چن دیگه ای نگفت؛ با اینکه خییل کنجکاو بودم از کوهیار بیشن بدونم ویل برای این که
فکری نکن ر ز
چنی رننسیدم .ارغوان تا فهمید رفاقت نیما و کوهیار به خییل سال پیش بریم
عصت ربنون داد ،شی به حالت افسوس تکون داد و با دستش به خودش
گرده؛ نفسش رو ی
و من اشاره کرد.
مرجان که گنگ و منگ نگاهش یم کرد پرسید:
 بیتا! این چه مرگشه؟ چرا یه ایما و اشاره میاد؟تقصن منه که بیشن از اینا ازت انتظار دارم.
ارغوان:
ر
ی
ً
مرجان :واقعا نیم فهمم رچ یم گ.
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 حکایت آب درکوزه رو شنیدی؟مرجان تازه دو هزاریش افتاد؛ دلجویانه دست به ش ارغوان کشید.
مرجان :قربونت برم! پس من نریمان رو واسه رچ آوردم؟
پس مرجان قصدش جدی بود و خیال داشت ارغوان رو به نریمان نزدیک کنه.
ز
شوچ گذاشت.
ارغوان حرفش رو به حساب
ارغوان :من خودم شوهر مردمم! بعدش هم مگه مغز خر خوردم ،بیتام رو ول کنم؟
از روی ر ز
من بلند شد،اومد دستش رو دور گردنم انداخت.
ارغوان :خانوم به این خوشگیل .عشقم! از امشب قول یم دم کاری کنم که بهنین شمال
عمرت بشه.
از تو بغلم جداش کردم و رو به مرجان که یم خندید گفتم:
 مرجان! جون من ،آخه حیف من نیست زن این بشم؟!ارغوان :قربونت برم! مگه من رچ کم دارم؟
جذاب خفنا یم خوام ،از این
بیتا :تو رچ داری؟! من یه مرد چهارشونه ی قد بلند از این
ِ
خوش تیپ ها که تو بغلش جا بشم؛ نه تو.
با چندش یه نگاه بهش انداختم .
 این همه مدت نموندم ییک مثل تو نصیبم بشه.بوسه ی وحشیانه ای کرد و گفت:
ارغوان :عزیزم! به هیکل گرد و تپلم نگاه نکن ،دلم از صد تای این مردهای خفن و خوشتیپ
گرمنه؛ بذار امشب برسه بهت نشون یم دم.
بیچاره مرجان به شفه افتاده بود ،لیوان آن که روی ر ز
من جلوی دستش بود رو محکم روی
ی
رز
من کوبیدم و به حالت شاکیانه ای گفتم:
ی
بزرگ رو نیم ز
 زبیت؟! واقعا عقلت قد نمیده این وقتا باید آب بخوری!
یعت لیوان به این
یاد بهونه ی نیما ش غذا ن ز
پخت افتادم.
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ز
شیطون کردن هاتون ،با پای شکسته
 راست یادم اومد؛ تو و نیما وقت هایز
پخت این همه بهونه رچ بود نیما دراورد؟!
ش مشکیل ندارید؟ ش یه غذا
ارغوان :آره وهللا! خجالت نیم کشید؟ مگه یه نیمرو درست کردن چه فشاری به پاش
میاره؟
مرجان :بچه ها زشته ،این حرف ها چیه یم ر ز
زنت؟
یه اهم و اهوم یم کرد و چشم و ابرو یم اومد.
 چیه؟ چرا یه چشم و ابرو میای؟شم رو به سمت که مرجان اشاره یم کرد ،برگردوندم؛ وقت کوهیار رو پشت شم دیدم ،چند
بار رنگم اومد و رفت.
هییح نشنیدم .اومده بودم ب رنسم ،داریم یم ریم یه
کوهیار :ببخشید ،خانوما! فکر کنید که ر
گشت بزنیم؛ شماها هم میاین؟ که فکر کنم با این تفاسن دیگه ز
منتف شد.
ر
مرجان و ارغوان از زور خجالت ششون رو زیر انداخته بودن ،تو دلم خودم رو لعنت کردم؛
کال تا سون نیمدادم ،روزم شب نیم شد .با رشیم که تو صدام اومد گفتم:
 خییل ممنون! اگه اجازه بدین ما عرصی یم ایم.کوهیار :باشه! هر جور میلتونه.
با یه لبخند مرموز از ر ز
آشنخونه رفت ،نفس راحت کشیدم.
توا؟ یه ساعته دارم چشم و ابرو میام ،چرا نیم
مرجان با غیظ رو به من گفت :همش
ر
تقصن ِ
گنی؟
ر
تقصن منه یا این کپل که نقش شوهر نداشتم و بازی یم کنه؟
ر
ارغوان :مرجان! این خوشتیپ از گ پشت در بود؟
ز
بدون کدوم حرفاتون رو شنید؟ مگه کل حرفاتون چرت
مرجان :چه فرف یم کنه ،یم خوای
و پرت نبود؟
ارغوان :حاال تو بگو از گ متوجه ش شدی؟
مرجان:از وقت که داشت برای امشب تون برنامه یم ریخت.
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یه نگاه به همدیگه کردیم و زدیم زیر خنده.
مرجان :خوب شد شیدا اینجا نبود و گر...
عت ز
هنوز حرفش تموم نشد که شیدا ر ز
جت که بهش سوزن زدی پیداش شد.
شیدا :چرا خوب شد من نبودم؟
هییح عزیزم! تو چرا باهاشون نرفت؟
مرجان :ر
شیدا :نیما اجازه نداد.
ز
گرفت بلند شدم ،با اینکه
دم نیما گرم! من هم که با شیدا حال نیم کردم به بهونه ی دوش
خون برای دوش گرفتنم شد .یه ربــع حمومم طول کشید؛ آب
اولش بهونه بود ویل فرصت ی
موهام رو خشک کردم ،دوباره لخت و ابریشیم شدن .حوصله ی تو حموم لباس پوشیدن
رو نداشتم ،داد زدم:
 ارغوان!!ارغوان :چه خنته؟ چرا داد یم ز
زن؟
ی
بیتا :گ خونه ست؟ مردا بر ز
گشت؟
خن مرگت!
ارغوان :نه ،ی
حوله رو دور خودم پیچیدم و تندی توی اتاق خواب رفتم؛ ارغوان تا من رو دید لب و ز
دهت
تر کرد.
ارغوان :جون!
بیتا :روتو بکن اون ور ،یم خوام لباس تنم کنم.
اهمیت نداد؛ لباس هام رو دستم گرفتم که برم ربنون ،چشم هاش رو گرفت.
ارغوان :ر ز
بشت ش جات ،نگاه نیم کنم.
حوله رو که باز کردم ،دستش رو برداشت؛ چشم هاش از ر ز
هنی گشاد شد.
ارغوان :جون! چه  !full HDعجب جیگری شدی! نصیب هر گ شدی ،کوفتش ر
بش! تو
گن ز
کت!
گلوش ر
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حوله رو به سمتش پرت کردم ،شی ــع لباسم رو پوشیدم تا بیشن نگاه نکنه .سشوار رو
برداشتم ،موهام رو خشک کنم که ازدستم گرفت و موهام رو برام خشک کرد؛ یه آرایش
مخترص کردیم.
ز
صدای مردها رو شنیدیم که برگشته بودن .ر ز
ماکارون خییل
اولت ناهار با نیما بود؛ یه
من خوشگیل چیده بود! از هر مدل مخلفان روی ر ز
خوشمزه با کمک مرجان پخته بود .چه ر ز
من
چیده بود .بعد از غذای خوشمزه اش ییک ییک تشکر کردن هامون رشوع شد.
نریمان :داماد! دستت درد نکنه.
ز
شیدا :داداش خییل خوشمزه شد؛ ر ز
بمون.
اض نبودم با وضعیت پات چند ساعت ش پا
نیما :نوش جونتون عزیزم! با دست هام پختم ،چه ربظ به پام داره؟
رز
همت که اسم پا اومد ،پوزخند کوهیار رو شنیدم؛ نتونستم مانع خنده م بشم.
ز
شوچ گفت :پای من خنده داره؟
نیما به حالت
ز
دایع شده!
خن نداشت ،پای شکسته اش چه سوژه ی
بیچاره ی
 به پای شما نیم خندیدم؛ دستت درد نکنه! غذات عایل شد .ماشاال با این پاتون غذاتوناین شد ،اگه سالم بودین رچ یم شد؟
نیما :نوش جونت! اتفاقا از وقت که پام شکسته خییل جنب و جوشم بیشن شده.
بگن!
ارغوان زیر لب گفت :خییل...مرجان تحویل ر
به زور خنده م رو قورت دادم؛ با لحن جدی مخلوط با شیطنت گفتم:
ً
اتفاقا من هم صبح ر ز
همت رو به مرجان گفتم؛ طفیل خییل نگران پاتون بود! همش یم گفت
یه موقع سختش نشه.
کوهیار که واقعا معلوم بود دنبال بهونه یم گرده اونجا رو ترک کنه ،بلند شد.
کوهیار :نیما ،دستت درد نکنه! عایل بود.
تو یه جهش ز
آن ر ز
خن برداشتم و پشت ش کوهیار راه افتادم و گفتم :آخری ظرف ها رو یم
شوره.
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ی
خون برای خنده ی کوهیار شد .عرص قرار شد همیک بریم لب ساحل،
حرکت من بهونه ی ی
تو این فاصله یه چرت کوچولو واقعا شحالم اورد .لباس هام رو پوشیدم و رژ لبم رو تجدید
ز
شوچ گفت:
کردم ،ارغوان به حالت که خودش رو مالک و شوهرم خطاب یم کرد به
 پاک کن اون لب های صاحب مردت رو! ارغوان! باز که داری زر یم ززن.
ی
غنن یم شم؟ پاک یم ز
کت یا برات پاک کنم.
ارغوان :نیم گ من ر
 ارغوانم!ارغوان :جان دلم!
بیتا :ببند.
ارغوان :با شوهرت درست حرف بزن ،تو این اوضاع ین شوهری یم زارم یم رم.
بازوش رو جلو آورد با خنده دستش رو گرفتم و از پله ها ر ز
پایت رفتیم.
شیدا چون قرار بود شام برامون چند مدل غذا ر ز
بنه نیومد .تو حیاط کنار ماشینم وایساده
ماشت من" مسیج نریمان بود .شم رو از تو ر
رز
گویس باال
بودم که یه پیام برام اومد"بیا تو
آوردم و به قیافه ی خندونش نگاه کردم ،تو دلم پوزخندی زدم و گفتم:
(به ر ز
همت خیال باش).
نیما :ارغوان! تو با نریمانبیا؛ بیتا! شما هم با کوهیار.
یه دفعه چهره ی خندون و مهربون نریمان برگشت ،شاید اون لحظه نیما رو بهش یم دادن
خفه اش یم کرد؛ دندون هاش رو از عصبانیت روی هم فشار داد.
 حاال شما دوتا یم خواین زن و شوهری تنها ر زباشت ،من و ارغوان رو چرا از هم سوا یم کنید؟
من هم که خودم ماش ر ز
ت دارم ،چرا با کش بیام؟
مرجان :یم ترسم باز پنچر ر
بش ،کش کمکت نکنه!
 هه ...هه ...هه ...خدا نکشتت بامزه!مرجان :خب دیگه سوار شید ،دیرمون شد.
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راستش بدم نیم اومد کنار کوهیار باشم و اتفاقات پیش اومده رو ازش ربنسم ،به طرفش راه
رز
ماشت نریمان شد .باز شیطون تو جلدم رفت؛ یم
افتادم؛ ارغوان هم بدون تعارف سوار
خن داشتم ،چقدر روم
دونستم نریمان چقدر انتظار یم کشه باهام تنها باشه و از اون ورهم ی
تعصب داره .دلم خواست یه ذره ش به شش بزارم ،رو به کوهیاری که خییل شیک و پیک و
رز
ماشت داده بود با لحن کش دار گفتم:
جذاب تکیه اش رو به
 اجازه هست من پشت رل بشینم؟ز
ین هیچ حرف سوییچ رو تو هوا تکون داد و رفت روی صندیل بغل راننده نشست .از چشم
های نریمان فقط آتیش یم بارید؛ شاید یک درصد انتظار این حرکت رو ازم نداشت .اون
هم از ز
مت که همیشه حد و حدودم رو با جنس مخالفم حفظ یم کردم ویل این بار بر خالف
همیشگیم ،خودم داشتم به یه نفر نزدیک یم شدم که واقعا دروغ نگم ،رفتار اون یه نفر
جذب کننده بود.
ماشت که نشان از ز
رز
رفت نریمان یم داد تا حدودی هممون رو
صدای جیغ مانند الستیک های
شوکه کرد ،نیما پشت شش راه افتاد؛ من هم پشت فرمون نشستم .خونرسدی کوهیار واقعا
آرامش بخش بود؛ انگار نه انگار ر ز
چنی شده ،یه کم مکث کردم تا حرکت نریمان رو هضم
کنم.
کوهیار :حرکت کن دیگه!
ز
رز
غلیظ مهمون
ماشت نریمان نزدیک شدم ،اخم
پام رو روی پدال گذاشتم و راه افتادم .به
چهره اش شده بود؛ حت رفتارش یه جور یان ارغوان رو معذب کرده بود .از حرکت نریمان که
ً
در واقع خودم باعثش شدم ،بدم اومد؛ مخصوصا سبقت گرفتم تا نبینمش .هم از اون و هم
رز
سنگت بود که احساس یم کردی توی تهران پشت
از نیما جلو زدم .تو جاده ترافیک به حدی
گن کردی.
چراغ قرمز ر
خوان؟
کوهیار :بیتا! تو شب ها پیش این کپل یم
ی
 آره ،چطور مگه؟کوهیار :حواست باشه ،بد خطرناکه.
به شیطنت های صبح مون اشاره یم کرد.
کنیت ین خطره! دیدی که کنار نریمان چقدر معذب نشسته بود.
 -ی
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کوهیار :ین خود از دوستت طرفداری نکن ،خودت از اون بدتری.
خندیدیم ،دوباره گفت:
 ویل خوشم اومد!شی به حالت سوایل تکون دادم.
کوهیار :از آپشن های مرد مورد عالقه ت ،از اون مرد چار شونه ی جذاب و خفن.
تو دلم خندم گرفته بود.
با خنده گفت :اگه دور و برت رو خوب نگاه ز
کت ،اون مرد خوش تیپ و جذاب رو پیدا یم
ز
کت.
زیاد،
منظورش رو فهمیدم ویل گفتم :آره ،قبول دارم! بزار برسیم دم ساحل اونجا ازشون ِ
حتما نشونت یم دم.
در حایل که از تعجب تا حدودی چشم هاش گرد شده بود ویل سیع کرد تعجبش رو پنهون
کنه با خنده گفت:
کوهیارِ :ا...؟! پس دم ساحل نشونم یم دی؟!
زدیم زیر خنده .خییل کنجکاو بودم از زبون کوهیار دوست ر ز
بت خودش و نیما رو بدونم و
کجکاوتر برای این که دیشب تو ویالش وقت من رو دید برخالف شوگ که از دیدنش بهم
وارد شد ،اون اصال از دیدن من تعجب نکرد .گفتم :
 کوهیار!کوهیار :جانم!
 تو یم دونست من قراره بیام اینجا؟موشکافانه نگاهم کرد و گفت :خودت رچ فکر یم ز
کت؟
پس حدسم درست بود.
فیلمنداری ر ز
چنی نگفت؟
 چرا شی
کوهیار :چون دوست داشتم وقت یهون من رو یم ز
بیت عکس العملت رو ببینم.
ی
خندید و گفت :اون لحظه واقعا قیافه ت دیدن داشت.
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 پس چرا نیما ر زچنی نیم دونست؟!
کوهیار :تو من رو با نیما یه جور یم ز
دون؟
ی
زرنیک بود ،توش شیک نیست فقط یه ر ز
گن کرده بود؛
در این که آدم
چنی بدجور تو دلم ر
ژست طلبکارانه ای گرفتم و با دلخوری گفتم:
 چرا تو جاده تنهام گذاشت و رفت؟ابرون باال انداخت و گفت :ین خود طلبکار نباش؛ کش که قراره طلبکار باشه ،منم نه تو.
ی
 اون وقت چرا؟ آقای طلبکار!کوهیار :من کجام کچل و حال بهم زنه؟
از ته دلم خندیدم و گفتم :اون روزی که این حرف رو زدم ،انتظار نداشتم تو موقعیت که
کنارت نشستم دروغم لو بره.
کوهیار :دخن شیطون! دیگه از این به بعد رشیکت رو ش کار نزار.
نیم دونستم داره از رچ حرف یم زنه!
 من گ تو رو ش کار گذاشتم؟کوهیار :وقت که با مرجان خانوم حرف یم زدی و وانمود یم ...
نذاشتم ادامه ی حرفش رو بزنه خندم گرفت.
 پس ش کار رفت؟ی
کوهیار :یه سئوال یم پرسم راستش رو یم گ؟
شم به حالت مثبت تکون دادم.
کوهیار :قصدت از اون تلفن رچ بود؟
شیطون شم رو تکون دادم و گفتم :مثال خواستم بگم من هم یه نفر رو دارم که عاشق و
منتظرمه.
یه جوری مهربون و قشنگ نگاهم کرد که زیر اون همه مهربونیه نگاهش تاب نیاوردم.
کوهیار :این هم که گفت تا حاال اصال عاشق نشدی ،راست بود یا نه شکاری بود؟
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 نه دیگه اون جدی بود.با مکث کوتایه گفت :ویل سیع کن عاشق ر
بش.
رز
دومت باری بود که این
از حرفش یه جوری شدم؛ یه لحظه صدای قلبم چند برابر شد .این
ً
ز
مسن دوختم و دیگه تا ساحل حرف نزدیم .با اینکه تقریبا
حالت برام پیش یم اومد ،چشم به ر
دیشت که از نریمان شنیده
از همه رچ حرف زدیم؛ ویل برام جالب بود ،اصال به حرف های
ی
بود اشاره نکرد.
وقت رسیدیم ،جلوتر از من پیاده شد .در ماش ر ز
ت رو باز کردم؛ باد وحشتنایک وزید ،احساس
کردم یه ر ز
چنی تو چشمم رفت .دیدم تارشد ،با انگشتم سیع کردم اون ریس رو دربیارم.
کوهیار :بزار کمکت کنم؟
همت ر ز
تو ر ز
حت اون ریس رو در آوردم.
 مریس ،درش آوردم.خنه شد؛ یه جوری که از شدت گرمای نگاهش احساس کردم تمام
یه دفعه تو چشم هام ر
تنم گر گرفت.
رز
الخالقت...ال حول وال قوه اال بلله عیل العظیم
عرن خوند :فتبارک هللا احسن
زیر لب به ی
فالگنها توی صورتم فوت کرد.
و مثل رمال و
ر
اون لحظه حس پرنده ای که توی آسون ها سبک بال پر یم زد رو داشتم ،لبخندی به پت و
ی
پهنیه ارغوان روی صورتم نشست .خییل ها بهم گفته بودن که چشمای قشنیک داری؛ ویل
به شدن که کوهیار واکنش نشون داد نبود.
یه شیطنت تو چشم هاش موج زد و یه لبخندی که معلوم بود قراره به خنده تبدیل بشه.
 چیه؟!مرد جذاب و
کوهیار :گفت برسیم دم ساحل نشونت یم دم ،خودم از توچشم هات همون ِ
خفن رو دیدم.
من رو باش ،فکر کردم برای من چشم زخم یم خونه .با این که ضد حال بدی خوردم ویل از
ز
شوچ و شیطنتش خییل خندیدم؛ وقت خندم بند اومد ،فقط تونستم انگشتم رو به نشونه
رز
ماشت نیما و نریمان از راه رسید.
ی تهدید تکون بدم که
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 :ز
تالف این کارت رو درمیارم.
زیر گوشش گفتم
خندید و گفت :باشه ،منتظرم.
رز
ماشت هاشون پیاده شدن و یه جور یان مشکوک بهمون نگاه کردن؛ البته نریمان هنوز
بقیه از
اخماش تو هم بود ویل اعتنا نکردم.
رز
ماشت طرف رو صاحب شدی.
ارغوان :خوب
مرجان :سبقت هم گرفت که کش ر ز
چنی نبینه؟
رز
خواستت رچ ببینید؟
 مثال یممرجان :دخنها! اگه زرنگ ر ز
باشت ،بعد از شمال دوتا عرویس افتادیم.
ارغوان :برو بابا ،با اون داداش قراضه ات! نزدیک بود به کشتنم بده؛ یه جوری یم گه اگه
زرنگ باشید دوتا عرویس افتادیم انگار ما تو کف شوهریم.
مرجان ابروهاش رو درهم کشید و گفت :نیم دونم یهو چش شد! نریمان از این اخالق ها
نداشت.
ز
مطمت شدم ،قصد مرجان برای ارغوان جدیه .یم موند من و کوهیار که از قبل با هم
دیگه
آشنا بودیم و در واقع نزدیک شدن مون از روی رشاکت بود و مرجان تو این قضیه دخالت
نداشت .هر کدوم یه ر ز
چنی تو دستمون گرفته بودیم؛ با زیر انداز ،سبد مسافرن ،فالکس
ز
نشست پیدا کردیم.
جان برای
چای و کیل خورایک به سخت ی
ز
رز
ماشت ها ،جیغ و خنده بیشن از صدای
دم ساحل غلغله و شلویع موج یم زد ،صدای نوار
دریا شنیده یم شد؛ همه جور ر
قرسی با هر سن و سایل اومده بودن .بیشن آدم های اون جا یا
ز
گرفت و بازی یم کردن.
در حال آب زتت کردن بودن یا توی شن ها آفتاب یم
تا نزدییک های شب رو اونجا بودیم ،همه ر ز
چن خییل خوب و خوش بود البته اگه از اخم و
عجیت بهم وارد شد؛ یه
بگنیم .با دیدن غروب خورشید یه حال
تخم های نریمان فاکتور ر
ی
شنین در ر ز
خن یم
عت حال دلهره آور! دلهره ای که از تموم شدن آدم و اومدن مرگ ی
حال ر
داد.
فکر چند مدل غذا اشتهام رو تحریک کرد؛ شی ــع لباس هام رو عوض کردم .شام رو تو حیاط
زیر آالچیق قرار بود شو کنیم .از پله ها ر ز
پایت اومدم و یه راست به حیاط رفتم؛ هر رچ به
بقیه نزدیک تر یم شدم ،مرموز تر نگاهم یم کردن .وقت ش ر ز
من رسیدم از دیدن غذاها جا
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منزا قاسیم،کشک بادمجون،نازخاتون) که تو همشون هم
خوردم؛ چند مدل غذای شمایل( ر
بادمجون بود ،به حدی تو ذوقم خورد که یادم رفت بشینم.
شیدا :بیتا! چرا نیم ز
شیت؟
طفیل کیل براشون زحمت کشیده بود؛ زشت یم شد اگه ر ز
چنی یم گفتم ،با لبخند کج و کوله
ً
ای رو به روی کوهیار نشستم .عمدا ظرف کشک بادمجون رو جلوم آورد و گفت :ظرفتون
رو بدین تا براتون بکشم.
رز
ماشت گفته بودم خییل گشنمه .دلم یم خواست،
خن داشت چقدر از بادمجون متنفرم و تو
ی
خرخره ش رو بجوم که دیگه این جوری مسخره م نکنه؛ چشم غره ای بهش رفتم ویل از رو
نرفت و یه ظرف دیگه برداشت.
کوهیار :ناز خاتونش حرف نداره ،با لب و لوچه ی آدم حرف یم زنه.
ز
تعریف که کوهیار از غذاش داشت ،کرد.
یه لحظه قند تو دل شیدا آب شد و تشکری بابت
 خییل ممنون! شما لطف یم کنید اون ساالد و به من بدین؟شیدا :مگه غذا نیم خوری؟
ارغوان :عزیزم! بیتا به بادمجون ویار داره.
صدای خنده بلند شد ،محکم به پهلوش زدم.
ارغوان:چرا یم ز
زن؟ خب عزیزم کاهو بخور.
 مگه بزم.سن که هیچ نیم
باز دوباره خندیدن ،مجبوری خودم رو با ظرف ساالدم شگرم کردم ویل ر
شدم بلکه ضعفم بیشن یم شد .نگایه به کوهیار کردم که با اشتها یم خورد ،هم زمان به
نریمان که فقط با غذا بازی یم کرد و ارغوان که داشت یم ترکید.
دستم رو دور شونه ی ارغوان انداختم؛ فهمید قصدم چیه ،شونه ای باال انداخت و گفت:
دارم غذا یم خورم.
 ارغوان جونم! پاشو گشنمه.اعتنا نکرد ،دیدم احنام بهش نیومده به حالت آمرانه گفتم:
 -میگم پاشو ربن دو تا تخم مرغ نیمرو کن ،بگو چشم.
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قاشق و چنگال و با حرص تو بشقابش کوبید و با اعناض گفت:
ارغوان :مگه اینجا رشکت خراب شدته؟ من هم خانم منشیتم؟
رجت تا خانوم سپایه.
 بیشن شبیه عمو یبمت که منفجر یم شه ،صدای خنده شون پیچید.
مثل ی
کوهیار :برم از ربنون یه ر ز
چنی براتون بیارم؟
از خدام بود با هم بریم ربنون تا بیشن نریمان رو که با اون اخم هاش داشت چپ چپ به
کوهیار نگاه یم کرد ،رو بچزونم.
 دستتون درد نکنه ،االن ارغوان یه ر زچنی برام دست و پا یم کنه.
ارغوان توپید و گفت :حاال یم منی اگه یه بار بادمجون بخوری؟ تو مگه نیم ز
دون ،من اگه
ر
از ش غذا بلند شم اشتهام کور یم شه؟
 از گ تا حاال این جوری شدی؟ مگه ر زچنی هم جلو دار اشتهای تو یم شه؟ پاشو برو دیگه،
گشنمه!
شن زیت خامه ای.
انگار با دیوار حرف یم زدم ،زیر گوشش گفتم :ش یک کیلو ر
نیح کرد و گفت :کمه.
ر
خنش رو ز
ببیت.
 دو کیلو ررون باال انداخت.
اب ی
شن زیت رو داره دیگه؟
 دوتا نیمرو ارزش دو کیلو رفکری کرد و بلند شد رفت .چشم دیدن غذا خوردن کوهیار رو نداشتم؛ ییک از موهام رو
کندم و توی غذای جلو دستم انداختم .منتظر بودم نگاهم کنه؛ وقت شش رو بلند کرد،
موی دراز و چرب و چییل شده رو نشونش دادم .وقت عق زدنش رو دیدم ،دلم خنک شد؛
خودم هم از موی خودم حالم بهم خورد چه برسه به اون.
به هیچ کدوم از غذاها دیگه دست نزد و رفت شاغ ساالد .از این که فهمیدم رچ اشتهاش رو
کور یم کنه ،احساس خوشایندی داشتم؛ یم تونستم تو رشکت کیل ازش استفاده کنم.
ارغوان با یه بشقاب نیمرو اومد ،دو -سه لقمه خوردم .دلم برای کوهیار و کاری که باهاش
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سن نشده؛ یه لقمه براش گرفتم و
خن داشتم و معلوم بود هنوز ر
کردم سوخت ،از اشتهاش ی
از زیر ر ز
من آروم پام رو روی پنجه اش گذاشتم.
شش رو بلند کرد؛ به لقمه غذا اشاره کردم و از زیر ر ز
من لقمه رو بهش دادم .نیمرو رو توی
دهنش گذاشت؛ چشم هاش رو بست و طوری شش رو تکون یم داد و با لذت یم خورد
کباب برگ یا گوشت بوقلمون یم خورد.
انگار داشت ِ
خنده ام گرفت ،یه لقمه خوردم که یه تماس کوچیک به پام خورد .اشاره کرد که هنوز گشنه
شه ،یه لقمه ی بزرگن گرفتم و به همون شیوه به دستش دادم .شیطون! این دفعه ول کن
دستم نبود.
غذا که تموم شد کوهیارخطاب به من ویل طوری که شیدا فکر کنه با اونه گفت :دستتون
درد نکنه! ییک از بهنین غذاهای عمرم بود.
و یه چشمک به من زد ،حاال بماند که شیدا چشم هاش چه برف یم زد.
بعد از غذا کلکم یادم رفت که کوهیار گفت :امشب قراره گ ظرف ها رو بشوره؟
شی ــع دستم رو کشیدم و گفتم :طبق معمول آخری ظرف ها رو اون یم شوره.
ز
شست ظرف ها گردن من
خون شد که حواسم باشه،
در واقع حرف کوهیار یادآوری ی
ز
شست ظرفها به نریمان افتاد ،با ین احسایس ش جاش نشسته بود و اصال
نیوفته .این دفعه
به خنده های ما توجه نیم کرد .بعد از شام چهار برگ بازی کردیم؛ شیدا و کوهیار ،من و
نیما.
شیدا زیاد وارد نبود و باعث یم شد پشت ش هم ببازن ،کوهیار اول محنمانه بهش تذکر
داد؛ ویل وقت خنده های من و نیما از باخت های رن در رن و عصبانیت کوهیار زیادتر یم
شد ،صدای تذکر دادنش به شیدا باالتر یم رفت حت از نیما هم خجالت نیم کشید .شیدا،
که کم گند به بازیشون نزده بود ،به بهونه ی خواب بلند شد و رفت؛ مرجان و ارغوان هم
ز
رفت.
نریمان پکر و عبوس اومد یه گوشه نشست .کوهیار ورق های توی دستش رو خییل قشنگ
بر یم داد ،چشمم به دست هاش مونده بود.
 یم شه به من هم یاد بدین؟کوهیار :بله ،چرا که نیم شه؟
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با چند بار نشون دادن و تمرین کردن یاد گرفتم ،نریمان که دیگه تحمل از دور نگاه کردن به
ما دو تا رو نداشت اومد و گفت :من هم بازی.
نیما :ر ز
بشت به جای شیدا تو بازی کن.
نریمان :از اول تک حاکم کنید.
چون یار مقابل کوهیار یم شد ،نیم خواست با اون هم بازی بشه .کوهیار هم ر ز
تن بود و
ابرون باال انداخت و ییک ییک ورق ها رو جلوی هر کدوممون انداخت .از قرار
شی ــع فهمید،
ی
معلوم به زرصر نریمان تموم شد؛ من بلند شدم و رو به روی کوهیار نشستم ،حرص نریمان
بیشن شد.
باالن که تو دستمون یم افتاد از رقیب
به لطف ایما و اشاره های من و کوهیار و ورق های ی
بهن بازی یم کردیم .خییل زود اشاره ام رو یم گرفت فقط یه جا هر رچ به اشاره ی ورق دل
به قلبم کوبیدم که دل بازی کنه ،نگرفت؛ البته از دید نریمان جا نموند ویل به روم نیاورد.
با برد ما بازی تموم شد ،تو این فاصله رفتم یه چان دم کنم؛ لیوان ها رو تو ز
سیت چیدم که با
ی
صدای نریمان ش جام میخ کوب شدم.
نریمان :بیتا! تو چرا امروز رفتارت این جور شده؟!
از عرص تا حاال پکر بود و ناراحت و دلیلش هم کامال واضح بود.
رز
ز
ماشت...
گفت من تو
بیتا :نیما و مرجان
ی
مانع حرفم شد و گفت :اون به کنار ،ش شام رو رچ یم گ؟ یا موقع ورق بازی؟
با ز
سیت چای ین اعتنا از کنارش اومدم رد شم که سد راهم شد ،چند قدم به عقب رفتم.
نریمان:دارم باهات حرف یم زنم.
صداش از عصبانیت دورگه شده بود ،تو این همه سال فقط یه بار نریمان رو تو این حال
دیده بودم؛ اون هم دفعه ای بود که یه نفر برام مزاحمت ایجاد کرده بود و از نریمان
هان آهسته به سمتم اومد ،تو چشم هام نگاه کرد و
خواستم از ش راهم دورش کنه .با قدم ی
گفت:
نریمان :چرا با این مرتیکه این قدر زود صمییم شدی؟
 -مجبور نیستم جواب بدم.
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سیع یم کرد با آرامش حرف بزنه ویل نیم تونست.
نریمان :این آدم رو یم شنایس؟
 دوست نیماس.نریمان :دوست نیما!
با پوزخند ادامه داد :چه آشنای نزدییک! احساس نیم ز
آشنان،
کت این صمیمیت برای یه روز
ی
خییل بیش از حد زیادیه؟
من وانمود کرده بودم کوهیار رو نیم شناسم و در واقع فقط دیشب باهاش آشنا شدم ،نیم
دونم نریمان چه ر ز
چنی دیده بود که فکر یم کرد صمیمیت ما بیش از حد هست؟
بیتا :چه صمیمیت؟ من فقط تو ماشینش سوار شدم و بخاطر بردن تو بازی ،یه چند باری
نگاهش کردم که اشار...
ی
نریمان با کالفیک گفت :فقط تو ماشینش سوار نشدی! کیل باهاش گفت و خندیدی ،ش شام
هم براش لقمه گرفت.
جا خوردم ،فکر کردم کش متوجه م نشده؛ خون خونم رو یم خورد .نریمان چون عاشقم
بود حق نداشت من و کوهیار رو قضاوت کنه.
 نریمان ،حرف دهنت رو بفهم! ین خود تهمت نزن که این وصله ها به من نیم چسبه.براش لقمه گرفتم چو...
تو حرفم یم اومد و اصال نیم ذاشت از خودم دفاع کنم.
پوزخند ز
تلیح زد و گفت :ز
مت که پنج ساله عاشقتم ،هنوز این جوری نگاهم نکردی و باهام
گرم نگرفت!
 مجبور نیستم به اراجیفت گوش بدم ،تو هم حق نداری به من تهمت زبزن!
گفت "خدا کنه تهمت باشه" ز
ز
سیت چای رو ازم گرفت و رفت .امیدوار بودم روزی بیاد که
با
ر
هان که زده پشیمون بشه .روحیه ام رو
بفمهه من و کوهیار شیک هم هستیم و از حرف ی
تغین اخالق نریمان رو یم فهمیدم؛ من واقعا تا حاال با هیچ مردی به
بهم ریخته بود ،دلیل ر
اندازه ی کوهیار گرم نگرفته بودم.

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
چون یم دونستم که آدم عاشق حسوده ،حرف های نریمان رو به حساب دوست داشتنش
یم ذاشتم؛ ویل با این حال هیچ دلییل نداشت فکر کنه کوهیار آدم بدیه یا به من نظر داره.
دیگه تو حیاط برنگشتم.
خوان کالفه شدم .به
هر رچ تو جام از این دنده به اون دنده یم شدم ،خوابم نیم برد؛ از ین
ی
ساعت ر
گویس ام نگایه کردم؛ ساعت دو و نیم بعد از نیمه شب رو نشون یم داد .نور صفحه
ی موبایلم رو توی صورت ارغوان انداختم ،مثل خرس خوابیده بود؛ خوش به حالش تو هر
رشایظ نه از خوابش یم گذشت نه از شکمش.
چند بار پلک هام رو روی هم فشار دادم تا خوابم یبنه؛ اما ین فایده بود .شالم رو از روی پا
تخت برداشتم ،تصمیم گرفتم برم تو حیاط  .همه جا تارییک محض بود ،از نرده ی پله ها
کمک گرفتم که نیفتم.
دستگنه ی در هال رو چرخوندم که یه وقت کش با صداش بیدار نشه.
آروم و با احتیاط
ر
سایه ی درخت ها به شکل های ترسنایک روی ر ز
زمت افتاده بود؛ یه لحظه ترسیدم ،خواستم
برگردم اما به خودم آرامش خاطر دادم .با اینکه بهار بود اما برگ های زرد ر ز
پاینی هنوز پای
درخت ها بودند؛ روشون که پا یم ذاشت ،صدای خش خش مانندی ایجاد یم کردند.
روی تاب نشستم و پاهام رو روی ر ز
زمت کشیدم تا تکون بخوره ،خییل تاریک و خوفناک بود؛
جوری که چشم ،چشم رو نیم دید .همه جا توی اون شب و سکوت خفته بود ،احساس یم
جان که تاب تکون یم خورد من هم باهاش تکون
کردم این تارییک داره من رو یم بلعونه! تا ی
یم خوردم.
شاید ده دیقه ای گذشت و باز توی فکرهام غوطه ور شدم؛ یه جور یان به نریمان حق یم
تغین رفتار
دادم ،رفتار صمییم و گرم من با کوهیار در حد
آشنان یک روزه نبود و قطعا ر
ی
رز
همچت موقعیت با یه مرد غریبه ندیده بود .از
نریمان بخاطر این بود که تا حاال من رو توی
حق نگذریم ،رفتارم خییل شک بر ر ز
انگن بود.
صدان مثل ناله ،بعد
صدان توجه م رو جلب کرد؛
توی فکر و خیال هام غرق بودم که یه
ی
ی
شکست برگ ها .اولش اهمیت ندادم و احتمال دادم گربه ای ،ر ز
ز
چنی باشه؛ یهو صدا
صدای
نزدیک و نزدیک تر شد ،انگار کش روی برگ ها پا یم ذاشت .ترس ورم داشت ،صدا زدم:
 کش اونجاست؟اون؛ قوت قلب گرفتم،
هیچ
صدان نشنیدم؛ کوهیار و شیطنت هاش باعث شد فکر کنم ِ
ی
شجاعانه گفتم:
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تون؟ کارت خییل ین مزه ست ،اگه فکر کردی ترسیدم کور خوندی.
 کوهیار! یبا این حرفم صدای برگ ها قطع شد؛ انگار هر گ بود یه جا ثابت موند .یه دفعه صدای گربه
اومد؛ نیش خندی به افکارم که ین خود به کوهیار شک کرده بود ،زدم .اومدم برم که صدای
خنده ی یه بچه تو حیاط زیر اون همه درخت پیچید ،یه حالت اکو مانندی ایجاد کرد.
صدان که از شدت ترس نا مفهوم شده بود گفتم:
آب دهنم رو با ترس قورت دادم ،دوباره با
ی
ک ...ک ...کش ...او ...نج ...اس؟
یهو تاب که روش ین حرکت نشسته بودم ،رشوع به تکون خوردن کرد؛ این دیگه نه خیاالت
بود نه کوهیار .قلبم ر ز
عت گنجشگ یم زد ،دوباره تاب از حرکت ایستاد؛ نزدیک بود از ترس
سکته کنم.
صدان گنگ و دور با ناله گفت :بیتا؟
ی
تمام تنم یخ بست .تو اون تارییک دو تا چشم دیدم و سایه ای که محو شد؛ تا دوباره اومدم
بلند شم تاب به حرکت در اومد و هم زمان صدای ر ر
زنجن فرسوده ،ترسم رو ده
قن مانند ر
برابر کرد .دهنم رو وا کردم تا جیغ بزنم که کش از پشت ش دهنم رو گرفت؛ اجازه ی نفس
زدن نیم داد ،جرات ش بر گردوندن نداشتم.
زورم به دست که جلوی دهنم رو گرفته بود ،نیم رسید؛ تمام توانم رو جمع کردم و با دندون
هام گازش گرفتم ،اون قدر محکم که حس کردم گوشت دست اون شخص رو کندم .یه دفعه
دستش شل شد و از جلوی دهنم دستش رو برداشت؛ تو یه ثانیه به خودم تردید ندادم ،با
شعت تمام فرار کردم .اینقدر دوییدم که نفسم به شماره افتاد.
تا خود ساختمون رو نیم دونم چطور دوییدم.؛ در هال رو محکم باز کردم و خودم رو توی
خونه انداختم ،تکیه م رو به پشت در دادم تا نفسم برگرده .پشت در نفس راحت کشیدم؛
نیم دونم چرا اون لحظه فکر این که شاید این اتفاق و صداها کار کوهیار بوده باشه یه
نست به قلب پر زرصبانم هدیه داد.
آرامش ی
با خودم گفتم:
ز
(تالف کارش رو برای فردا پس یم دم).
با این خیال لبخند زشت روونه ی چهره ی ترسیده و رنگ پریده م شد ،ییک -دو تا پله رو باال
نرفته بودم که با صدای در اتاق خواب و سایه ای روی شامیک های سفید کف هال ش
ُ
برگردوندم؛ با دیدن صاحب اون سایه ش جام کپ کردم.
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رنگم ر ز
عت گچ دیوار سفید شد؛ از خشک شدن دهنم احساس بدی بهم دست داد .قیافه ی
خواب آلود و موهای ژولیده و بهم ریخته ی کوهیار نشون یم داد که اون کش که با خیال
ز
شوچ هاش آرامش گرفتم ،تو خواب عمیق بوده؛ پس اون آدم و ناله ها و اون صداها...
جان؟
داشتم پس یم افتادم که کوهیار گفت :بیتا؟ چرا این ی
روی پله ها نشستم و نا امیدانه براش همه رچ رو تعریف کردم ،مثل همیشه رشوع کرد به
ز
شوچ کردن.
کوهیار :بابا خیاالن شدی! جن کجا بوده؟
پر از التماس نگاهش کردم تا شاید حرف هام رو باور کنه دوباره گفت:
کوهیار :دستش رو گاز گرفت؟ تو دیگه گ هست؟ من رو با جن خونه مون در ننداز ،فردا
پس فردا که تو بری میاد ش وقت من.
ز
رز
شوچ یم کرد ،با اطمینان یم خواستم یه جور یان قانعش کنم که
همت جوری پشت ش هم
توهم نبوده و هر رچ دیدم راست بوده.
کوهیار :ما یه جن داشتیم عاشق دخنهای خوشگل یم شد ،چند باری هم دخنهای فامیل
رو با خودش برد.
گیج نگاهش کردم ،این بار تو چهره اش یه غم بزرگ نشست.
کوهیار :بیتا! خدا رو شکر! که تو رو با خودش ینند.
ز
این کوهیار همون کوهیاری که همه ر ز
شوچ یم گرفت نبود! یه غم تا عمق چشم
چن رو به
هاش نشست .نگایه به چهره ی پر از یاسم کرد؛ نیم دونم یهو چش شد ،اومد من رو توی
بغلش کشید .بدون این که پسش بزنم ،شم رو روی سینه ش گذاشتم؛ با صدای زرصبان
قلبش صدای قلب من هم چند برابر شد .دست به موهام کشید و گفت :ننس من کنارتم.
مطمت شدم که یه ر ز
ز
چنی توی این باغ بوده و کوهیار نیم تونه حقیقت رو کتمان کنه.
دیگه
نیم دونم از ترسم بود یا ر ز
چنی دیگه ای ویل هر رچ که بود ،نیم خواستم از بغلش جداشم.
کم کم داشتم آروم یم شدم که صدای نریمان دوباره ترس رو مهمون قلبم کرد؛ چشم هاش
به خون نشسته بود ،با داد و فریاد گفت :تو ،تو بغل این مرد چیکار یم ز
کت؟
کوهیار :بیتا فقط ترسیده بود من یم خواستم آرومش کنم.
نریمان زهر خندی زد و گفت :که گفت تهمت یم زنم؟
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یه لحظه به رد دندون هام روی دستش نگاه کردم ،همزمان هم من هم کوهیار و هم نریمان
به دستش نگاه کردیم.
مطمت شدم تهمت نزدم و یه ر ز
چنی ر ز
ز
بت شما دو تا
نریمان :وقت تو حیاط گفت کوهیار! دیگه
هست؛ االن هم که تو ر
بغلش ،دیگه رچ رو یم خوای ببینم؟
ز
عصبان بود؛ من رو از بغل کوهیار جدا کرد و دست هاش رو
به سمتم اومد ،خییل داغون و
دور گلوم زد .صدای جیغم کل خونه رو برداشت؛ یهو با صدای خودم از خواب بیدار شدم.
تمام پیشونیم عرق شد نشسته بود؛ به دور و برم نگاه کردم ،ارغوان کنارم معصومانه
خوابیده بود .خونه توی سایه ی نور مهتاب نشسته بود .با یاد آوری کابوسم ،خدا رو شکر
کردم که همه ر ز
چن خواب بود.
پتو رو کنار زدم و از پله ها ر ز
پایت رفتم؛ بر خالف توی خوابم که همه جا تاریک بود ،نور
مهتاب کل خونه رو روشن کرده بود .تو ر ز
آشنخونه رفتم ،کوهیار رو دیدم که شش تو یخچال
صدان آرویم طوری که یه وقت ننسه گفتم:
بود .با
ی
 ین زحمت یه لیوان آب بهم یم دی؟ابرون باال
شش رو از توی یخچال در آورد؛ نگایه از ش تا نوک پاهام کرد ،با تعجب
ی
انداخت! شاید دلیل نگاه تعجب آلودش ،بیداریم تو این وقت شب یا رنگ رخسارم بود؛ با
ز
تعریف نداره.
این که به آیینه نگاه نکرده بودم ویل یم دونستم رنگم
یه لیوان آب دستم داد .خییل تشنه بودم؛ لیوان رو یه نفس ش کشیدم ،باز هم تشنگیم بر
طرف نشد.
 یم شه یه لیوان دیگه هم بریزین؟شی به نشانه ی موافقت خم کرد.
سناب شده باشه ،تشنگیم از ر ز
بت رفت .ین اعتنا به نگاه
با خوردن لیوان دوم مثل کویری که ر
های متعجبش روی صندیل نشستم؛ یه کم نگاهش شبیه به احمق ها شده بود ،دوباره
برگشت کله ش رو توی یخچال داد.
 تو چرا بیداری؟کوهیار :چون خوابم نمیاد ،تو هم خوابت ینند؟
 -نه من خواب بودم .کابوس خییل بدی دیدم ،بیدار شدم.
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عجیت شده بود ،پرسیدم :چرا تا نصفه تو یخچایل؟!
یه جور
ی
گفت :گرسنمه!
ز
بشیت؟!
بهش گفتم :نیم خوای
انگار منتظر تعارف بود ،ین حرف نشست و شش رو زیر انداخت؛ باز هم حرکتش برام گیج
شت یه جوری شده بود.
کننده بود ،نصفه ی
خوان دیدی؟
 نیم خوای ربنیس چهی
با ش خم کردن جواب مثبت داد .خوابم رو براش تعریف کردم البته با یه شی سانسور؛
وقت حرفم تموم شد ،ش بلند کرد .یه لبخند با نمیک روی صورت متعجبش نشست ،با لحن
با مزه ای گفت:
 نریمان ،یم خواست خفت کنه؟! آره؟کوهیار :من چکار کردم؟
 رزعت بز نگاهم کردی.
ز
خنده ی نیمه بلندی ش داد و گفت :بزار فردا بیدار بشه .تالف یم کنم برات ،یم خواست
من رو ین رشیک کنه؟
ز
رز
همچت دستش رو گاز گرفتم که نگو و نه رننس.
 خودم تالف کردم،کوهیار :خوب کردی ،حقش بود .بچه پررو! یار من نشد.
 خوب یادم انداخت؛ تو چرا هر اشاره ای کردم گرفت فقط یه بار هر رچ به قلبم کوبیدم دلبیای ،نگرفت؟ نزدیک بود قلبم از کار بیفته!
ز
داشت یم
قلب دشمنت از کار بیفته! اون هم گرفتم اما چون چهار تا چشم
کوهیارِ :
پاییدنم ،کاری نیم شد کرد.
با یاد آوری رفتار و حرف های چند ساعت پیش نریمان ،با لب و لوچه ای آویزون شده
گفتم:
 -ویل اون چهار تا چشم مچ من رو چند باری گرفت و به روم نیاورد.
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کوهیار :بجاش من خوب حالش رو گرفتم.
با ذوق و شوق گفتم :گ؟!
از ذوق کردن من خندش گرفت و گفت :وقت تک حاکم کردم ،در اصل تو و نریمان یار هم
پررون کرد ،من هم برگه ها رو عوض کردم.
شدین؛ چون
ی
بیتا:شیطون! نفهمیدم گ برگه ها رو عوض کردی.
چان بیاری دیگه
به خودش اشاره کرد و گفت :ورق باز حرفه ای کنارت نشسته ،تو چرا رفت ی
برنگشت؟!
الیک گفتم :خوابم اومد؛ االن هم دیر وقته ،برم تا کش ندیده.
تا در ر ز
آشن خونه رفتم که گفت:
کوهیار :بیتا! اون موی در ِاز توی غذا ،مال تو بود؟
جان که کوهیار نشسته بود ،برگشتم .اومدم حاشا کنم ،اشاره ای به موهای
به پشت شم ی
بلندم که تا ر ز
هان که تو تنم بودن؛ یه
پایت کمرم ریخته بود ،کرد .نگاهم ش خورد به لباس ی
تاپ چسبناک و یه شورتک ر ز
اندام سفیدم توش پیدا بود و بدجوری چشم نوازی
جت که کل ِ
یم کرد.
عرق رشم رو صورتم نشست؛ نیم ساعت کنارش نشسته بودم و تازه دلیل اون همه تعجب و
نگاه عاقل اندر سفیه اش رو فهمیده بودم .با خجالت به کوهیار چشم دوختم ،فقط تونستم
بگم:
 من واقعا متوجه ش و وضعم نشدم؛ وقت اون کابوس رو دیدم ،اومدم ر زپایت .خییل ترسیده
بودم ،نفهمیدم رچ تنمه!
ز
ز
چاشت شیطنت آغشته بود گفت :قربون اون جن تو خوابت برم که تو
مهربون که با
با لحن
شت چشم ما رو به وجناتت روشن کنه!
رو بیدار کرد تا نصف ی
شت بمونم و باهاش کلکل کنم .نیم دونم چه
صالح نبود با اون ش و وضع لباسم ،نصف ی
جوری تا توی اتاق و دوییدم .صبح طبق معمول دیرتر از همه بیدار شدم .با روی باز به همه
سالم کردم.
خن!
 -صبح همه تون به ر
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نریمان با حالت که ندامت توی چشم هاش پیدا بود ،نگاهم کرد؛ طوری که بقیه نفهمن،
اشاره کردم به جز تو! حت با اون حال غمگینش خنده اش گرفت .اومدم بشینم که نیما
گفت:
نیما :بیتا! ن زحمت کوهیار رو صدا یم ز
کت؟
ی
 چرا من برم؟نیما :ده بار تا حاال صداش زدم ،بیدار نشد؛ اشکال نداره خودم یم رم .با کمک عصاش اومد
بلند شه ،دلم براش سوخت.
 نیم خواد پا ریس ،خودم یم رم.بگن ،اگه احتیاج شد ازش استفاده کن.
نیما یه لیوان آب دستم داد و با خنده گفت :ر
به عکس العمل نریمان نگاه نکردم و برام مهم نبود یم خواد رچ فکر کنه .اول چند تقه به در
جوان نشنیدم؛ در اتاق رو باز کردم تا خرخره لحاف رو روی شش کشیده بود.
زدم،
ی
 کوهیار! ...کوهیار! ...پاشو ،لنگه ظهره؛ یم شنوی؟انگار به خواب آخرت رفته بود؛ لبه ی تختش نشستم و چند بار دیگه صداش کردم ،جواب
نداد .لحاف رو از روی صورتش کشیدم.
خوان؟
 پاشو دیگه! چقد یمی
انگار توی خواب حرف یم زد ،گوش هام رو ر ز
تن کردم.
کوهیار :بیا ...بیا ...کجا یم ری؟...یم گم ننس،کاریت ندارم
خوان یم بینه!
و یه یم خندید؛ ین شعور! معلوم نبود چه
ی
ز
خویشت داری کردم؛ ارغوان که نبود،
دوست داشتم داد بزنم ،یه من از خواب ربنه ویل
کوهیار بود! یواش دم موهام رو زیر سوراخ دماغش کشیدم؛ دست به صورتش کشید،
قلقکش گرفت .خنده م رو کننل کردم ،ییک -دو بار دیگ هم ر ز
همت کار رو تکرار کردم .دیدم
ین فایده است ،داد زدم:
 کوهیار!!تا اومدم از لبه تخت بلند شم ،مچ دستم رو گرفت.
کوهیار:کجا مردم آزار؟! چرا داد یم ز
زن؟
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 مچم رو ول کن ،دردم اومد.مچم رو ول کرد ،تند و ر ز
تن از روی تختش بلند شدم و چند قدم عقب رفتم .حرض لحافش
ر
ورزیس تنش بود با باال تنه
رو از رو خودش کشید و لبه ی تختش نشست؛ یه شلوار گرمکن
ی بدون لباس ،چشم هاش رو ریز کرد تا تصویرم رو واضح تر ببینه.
دست به موهای ژولیده اش کشید؛ تازه چشمم به اندام ورزیده اش افتاد ،گره خورده و
ی
خوش استایل .معلوم بود اهل ورزش کردنه ،واقعا بدن قشنیک داشت.
اشاره ای به بغلش کرد وگفت :بیا تو!
باز یه آتوی جدید دستش دادم ،برای این که کم نیارم گفتم:
 مریس! دم در خوبه.بعد با حالت طلبکارانه ای گفتم :تو چرا لباس تنت نیست؟!
خندید و گفت :مگه من دیشب تو رو اون مدیل دیدم ،اعن ز
اض کردم.
 من جن زده شدم ،تو هم جن زده شدی؟خن نداشتم
کوهیار :نه ،من برعکس حوری زده شدم؛ بعدش هم دیشب که خوابیدم ی
فرداش مهمون ش زده دارم که با چادر بخوابم.
پررون تمام
دیدم ین ربط نیم گه ،این من بودم که ش زده توی اتاق خوابش اومده بودم .با
ی
گفتم:
 مثل این که مزاحم دیدن ادامه ی خواب هیجان ر زانگنت شدم؟
کوهیار :تو از کجا یم ز
دون خواب من هیجان ر ز
انگن بوده؟!
 متاسفانه تصویرش رو نداشتم فقط صداش رو داشتم؛ ویل از صداش معلوم بود از اونخواب ها بود.
و شم رو رو به عقب دادم.
خندید و شیطون گفتِ :ا...؟ از اون خواب ها بود!
از حرفم پشیمون شدم.
دوباره گفت :چاخان نگو! من عادت ندارم تو خواب حرف بزنم.
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 پس البد من بودم ،یم خندیدم و طرف رو التماس یم کردم؛ ویل فکر کنم بهت پا نیم داد؟انگار یه ر ز
هان یادش اومد ،تندی زیر بالش رو نگاه کرد و گفت :کجاست؟ رچ کارش
چن ی
کردی؟ نکنه خفش کردی؟
بگنه ،زیر تخت هم یه نگاه بنداز شاید اونجا باشه!
 فکر نکنم زیر بالش جا رگنه!
کوهیار :نه فکر نکنم ،دمبش زیر تخت جا نیم ر
خنده م گرفت :مگه جنه؟!
اون هم خندید و گفت :نه جن ها که به خواب شما میان؛ من از دیشب با تصویری که ازت
دیدم تا صبح پلک روی هم نذاشتم ،ر ز
همت پیش پای خودت چشم هام گرم شد که یه پری
بگنمش
دریان خییل قشنگ اومد کنارم نشست و با دمبش صورتم رو ناز یم کرد .تا اومدم ر
ی
فرار کرد...
بعد خییل جدی ادامه داد :برگرد ببینم تو دم نداری؟!
تازه فهمیدم بیدار بوده و من رو شکار گذاشته ،توپیدم بهش و گفتم:
کت؟ بیداری و خودت رو به خواب یم ز
 من رو مسخره یم ززن؟
لیوان آب رو توی ش و صورتش خایل کردم ،نیم ر ز
بگنتم که از اتاقش در رفتم .پشت
خن شد ر
در ریز ریز خندیدم ،خنده م که تموم شد پیش بقیه رفتم.
ارغوان نگایه به لیوان خایل تو دستم کرد و گفت :آب رو روش خایل کردی؟
همه به ل*ب هام چشم دوخته بودن ،بیشن از همه نریمان منتظر جواب من بود گفتم:
 نه بابا ،تشنه م بود خودم آب رو خوردم .مگه دیوونه ام ش به ش پرس مردم بزارم.نریمان بلند شد رفت .لیوان چاییم رو پر کردم و نشستم ،یه قاشق عسل تو دهنم گذاشتم.
کوهیار اومد ،با همه خوش و بش کرد و بشاش بود .ارغوان تندی بلند شد ،پاش به لبه ی
رز
گن کرد.
من ر
 چته هویل؟مثل بچه ی پنچ ساله ذوق زده گفت :آخرین نفر ظرف ها رو اون یم شوره.
 -الیه! خدا نکشتت.
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توا.
مرجان :بشور! تا حالت جا بیاد .فقط خوردی و خوابیدی ،دیگه نوبت ِ
هر گ یه سمت رفت .من موندم و کوهیار؛ بنابر عادت نیم ر ز
خن شدم که من هم برم ،کوهیار
با لحن با مزه ای گفت:
بشت دخنم! ر ز
 رزبشت عزیزم! صبحونت رو بخور خودم همه ی ظرف ها رو یم شورم.
ز
مطمت باشم؟
خندید و گفت :همه ی این آتیش ها رو تو درست کردی.
رز
ظرفشون بود ،من هم این بامبول ها رو راه نیم انداختم.
ماشت
 اگه یهی
کوهیار :ایشاال دفعه ی بعد.
چان رو پر کنه ،احساس
نریمان مثل اجل معلق اومد و خلوتمون رو بهم زد .رفت لیوان ی
کردم چای بهونه ست و فقط اومده ناظر من باشه تا یه موقع دست از پا خطا نکنم؛ هر
چند کوهیار چاییش رو برداشت و رفت.
نریمان با یه لیوان چای اومد و رو به روم نشست؛ اخم کرده ،شم رو زیر انداخته بودم.
با یه خرده مکث گفت :بیتا! بابت دیشب ازت معذرت یم خوام.
سکوت کردم و هیچ عکس العمیل نشون ندادم.
ز
طوالن تری گفت :دیشب یه خرده زیاده روی کردم.
دوباره با مکث
ر
صدان که تمام سعیم رو کردم کننلش کنم گفتم :یه خرده؟
این رو که گفت ،آتیش شدم؛ با ی ی
تو به اون همه تهمت و قضاوت یم گ یه خرده؟
ز
پشیمون و ندامت چند باری معذرت خوایه کرد ،من هم ناز یم کردم.
با اظهار
نریمان :دیشب تا صبح خوابم نگرفت و همش فکر کردم.
 مثل اینکه دیشب همه خواب زده شدن!نریمان :رچ؟
هییح بابا؟
 رتو دلم گفتم:
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(اگه دیشب من رو با اون تاپ و شورتک پیش کوهیار یم دید ،رچ یم گفت).
نریمان :بیتا! از دستم دلخوری؟
 حرف های دیشبت با یه معذرت خوایه درست نیم شن.ی
نریمان :تاوانش رو هر جور بیک پس یم دم؟
 اول ازت یم خوام رفتارت رو درست زکت؛ عالوه بر حرف های دیشبت ،رفتارت با این پرسه
(کوهیار)خییل بچه گونه و زشت بود.
نریمان :کدوم رفتار؟
کیح اداشو در آوردم و گفتم :تک حاکم کنید ،ز
یعت رچ باهاش بازی نکردی؟ خوبه
با دهن ی
ز
بدون ما االن تو خونه ی اون مهمونیم و رو شش خراب شدیم ،نه اون.
ی
با کالفیک گفت :دست خودم نیست ،نیم تونم کش رو کنارت ببینم؛ تو هم بهم یه کم حق
بده.
 رشوع نکن ،نیم خوای دوباره از اول برات بگم؛ یم زدون که من هیچ قول و قراری باهات
نذاشتم.
نریمان :تو چرا یه فرصت بهم نیم دی؟ از کجا یم ز
دون من همون آدیم نیستم که قراره
عاشقش ر
بش؟
اصال دوس نداشتم بحث کنم گفتم :من اصال دوست ندارم تو این چند روز تعطییل و بهار
به این قشن ییک اعصاب خودم رو خراب کنم ،دیگه هم نیم خواد کننل نا محسوس من ر
بایس؛
فعال هم برای تاوان کار دیشبت ،ظرف ها رو عیل الحساب یم شوری تا بعد.
بلند شدم که برم قبل از ز
رفت دست براش تکون دادم و گفتم :بای بای نریمان! ظرف ها رو
تمن بشور ،یه ناهار خوشمزه هم ر ز
رز
بن؛ آفرین پرس خوب!
خون بود ،من هم آدیم نبودم که
طفیل کیل ذوق کرد که بخشیدمش؛ نریمان واقعا پرس ی
بحث رو کش بدم .رفتم تو هال همه رو کاناپه نشسته بودن و من رو نگاه یم کردن.
 چرا این جوری نگاهم یم کنید؟مرجان :ظرف ها رو شست؟
بیتا :نه! مگه قرار نبود آخری ظرف ها رو بشوره؟ ظرف ها دست نریمان رو یم بوسه.
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مرجان :باز هم نریمان! بیچاره ظرف های دیشب هم اون شست.
 تازه ناهار هم قراره ر زبنه.
مرجان تو هال با صدای بلند گفت :نریمان! از غذاهای دیشب کیل مونده ،ر ز
چنی نیم خواد
درست ز
کت.
با اعناض گفتم :ز
یعت رچ که از غذاهای دیشب کیل مونده،پس من رچ بخورم؟!
مرجان با خون شدی و آرامش گفت :ز
بگنی از داداش ساده ی من استفاده ابزاری
یعت یاد ر
ز
نکت ،االن هم باز تخم مرغ یم خوری تا حالت جا بیاد.
همه خندیدن که نیما گفت:
 بزار بچه چهار تا دونه ظرف بشوره ،هیچیش نیم شه .این داداش تو این قدر من رو اذیتکرده که اینا پیشش به حساب نمیان.
مرجان با اعناض و جانب داری از نریمان گفت :تو هنوز قضیه ی خواستگاری رو فراموش
نکردی؟!
نیما به اعناض مرجان اهمیت نداد ،رو به کوهیار کرد و گفت:این برادر خانومم ،باالی
بیست بار من رو آورد و برد!
کوهیار خودش رو تو مبل یه خرده جابه جا کرد و گفتِ :ا..؟نگفته بودی!؟
تو این فاصله نریمان اومد که از حق خودش دفاع کنه.
حالچ.
ی
نریمان :باالی بیست بار کشوندمت که ببینم چند مرده
ز
مهربون به مرجان کرد و دوباره گفت :هر رچ باشه یه خواهر که بیشن نداریم،
نگایه با
بسنمش.
دست هر کش نیم شد ر
گنت
شیدا با کینه گفت :چوب خدا صدا نداره! موقیع یم فهیم که یه برادر زن مثل خودت ر
بیفته و صد بار بیاره و یبنتت.
ارغوان :از کجا معلوم طرف برادر داشته باشه؟
گنت بیفته که ذله ت کنه .این قد برات سوسه بیاد که حال نیما
شیدا :دیگه بدتر ،یه دخن ر
رو بفهیم.
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اون لحظه واقعا قیافه و کل کل هاشون با حال بود ،خنده ی بلندی از ش ر
خویس زدم.
نیما نگایه قدر شناسانه بهم کرد و رو به کوهیار گفت :این بیتا خییل به گردن من حق داره،
جنان کنم.
فقط یم خوام عروسیش واسش ی
جنان ز
کت ،بیتا خودش شوهر داره.
ارغوان :الزم نکرده واسه عروسیش ی
همه خندیدیم
با تواضع گفتم :این که تونستم مخ نریمان رو تیلیت کنم و دو دل عاشق رو به هم برسونم
لطف خدا بود.
ی
گن داد به نریمان و گفت :فقط منتظر اون روزم که عاشق ر
بش و بیک یم خوام
نیما دوباره ر
برم خواستگاری.
مرجان :داداش من این قدر خوبه که دست رو هر دخنی بزاره ،با ش قبول یم کنه.
گن کرده منم و پنج ساله
بازم خندم گرفت؛ نیم دونست اون دخنی که دل نریمان پیشش ر
داره انتظار یم کشه دلم رو به دست بیاره.
غن اینه؟
مرجان با دلخوری گفت :تو چرا همش یم خندی ،مگه دروغ یم گم؟ ر
خودم رو جمع و جور کردم و گفتم :نه! عزیزم مطمئنم نریمان رو هر دخنی دست بزاره ،با
ش قبول یم کنه؛ ز
شن زیت نیم رسه.
یعت اصال کار به خواستگاری و گل و ر
نریمان جوری مظلومانه نگاهم کرد که نزدیک بود از خنده پس بیفتم.
شیدا :وهللا خییل از دخنها هم بودن که واسه داداشم یم مردن و اون ها هم ز
حارص بودند،
بدون خواستگاری زن نیما بشن؛ ویل حیف چشمش تو رو گرفت.
ز
پشیمون؟
مرجان که داغ کرده بود و داشت جوش یم آورد گفت :نیما تو
نیما :عزیزم! اگه پشیمون بودم که دفعه ی اول نه دوم یم رفتم و پشت شم هم نگاه نیم
کردم.
با این حرف آتیش مرجان کم شد و دوباره جانب داری از نریمان رشوع شد.
مرجان :اون دخنی که زن نریمان بشه ،خوشبخت ترین دخن دنیا میشه.
ارغوان به حالت مسخره مانندی گفت :نکنه زن داداشت سیندرال باشه.
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شیدا :داداش من...
دیدم کار داره به جاهای باریک یم کشه ،مانع حرف شیدا شدم.
 اینقدر که شماها داداش! داداش! یم کنید ،نیم ر زگت من هم دلم داداش یم خواد؟
نیما :پس من رچ ام؟
 خواستم جو رو عوض کنم وگرنه من که همیشه گفتم هم تو هم نریمان داداش های ر زمنت.
نریمان شی به افسوس تکون داد ،این دفعه خنده ام رو قورت دادم.
ارغوان :خوش به حالت! این وسط دو تا داداش کاسب شدی.
نریمان رو به کوهیار :من بابت دیشب ازتون عذر یم خوام.
ی
کوهیار که آدم زرنیک بود لبخندی زد و گفت :ین خیال بازی دیگه.
بود.
بقیه هم کنجکاو نشدن قضیه ی معذرت خوایه رچ ِ
 برو دیگه ظرف هات رو بشور؛ به حرف مرجان هم گوش نده ،یه ر زچن خوشمزه درست
کن.
مرجان :نریمان! خر ر
نش!
 ین ادب! آدم با داداشش این جوری حرف یم زنه؟نریمان :مرجان! ین انصافیه ،دیشب هم بیتا نیمرو خورد.
شن زیت من رو گ میدی؟
ارغوان :یادم انداخت؛ دو کیلو ر
 هر وقت تو بخوای.ارغوان :ر ز
همت االن.
نریمان :مگه ناهار امروز با من نیس؟
برای تایید حرفش ش تکون دادیم.
ی
ز
پخت بلد نیستم ،همیک مهمون من بریم ربنون.
نریمان :خب من هم که غذا
ارغوان :آخ جون!
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ی
کوهیار چون صاحبخونه بود و همیک مهمون اون بودیم ،اول قبول نکرد که به حساب
نریمان باشه اما با ارصار زیاد قبول کرد.
مرجان :یه برنامه ری...
چنان اعناض کردیم که دیگه صداش در نیومد.
ارغوان :من دیشب همش فکر کردم تو این همه برنامه رو چطوری یم ریزی که اسم خودت
رو تو لیست قرعه ر
کش ننوشته بودی؟
مرجان :ناهار و شام اول رو گ پخت؟
نیما :بچه ها! بحث نکنید ،بریم ز
حارص شیم.
رفت ز
نریمان رفت ظرف ها رو بشوره و بقیه هم ز
حارص شن ،من موندم و کوهیار که گفت:
چکار کردی که این بنده خدا رو به معذرت خوایه انداخت؟
شی تکون دادم و گفتم :یه رشیک که بیشن نداریم ،کش حق نداره باهاش بد تا کنه.
با مشت به سینه ش کوبید و گفت :درد و بالی رشیکم بخوره تو فرق ش نریمان که این قدر
هوام رو داره.
ریز ریز خندیدیم ،همزمان هم خمیازه ای کشیدم.
کوهیار :نه تو دیشب خوب خوابیدی ،نه من.
بیتا :تو چرا خوابت نگرفت؟
کوهیار با خنده گفت :حکمت خدا بود؛ من بیدار بمونم تا یه دخن خوشگل موشگل رو اون
وقت شب ،اون جوری شکار کنم.
دوباره با شیطنت گفت :هر کاری یم کنم از جلوی چشم هام کنار نیم ری.
کوسن رو حرض تو صورتش پرت کردم و رفتم.
ی
حسان شیک و پیک کرده
طبق معمول ما خانوم ها دیرتر از آقایون آماده شدیم .همیک
ی
ابرون به نشانه ی تاییدم باال انداخت؛ بهش لبخند زدم ،از
بودیم .کوهیار با دیدن من
ی
کنارش رد شدم و به ماشینم رسیدم.
رز
ارغوان :ر ز
ماشت نریمان ننداخته.
بشت تا باز مرجان یه برنامه ریزی جدید نکرده و من رو تو
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 عزیزم! نریمان رو دوس نداری؟ یم خوای بگم کوهیار بیاد؟ارغوان :نه عزیزم! کوهیار که فقط چشمش تو رو یم بینه ،چکار من داره؟
بگنه؟
 اون گ به من نگاه کرد که بخواد چشمش من رو رارغوان :وهللا هر موقع من نگاهش کردم ،داشت تو رو نگاه یمکرد.
حرف ارغوان رو جدی نگرفتم ،سوییچ رو پیچوندم و گازش رو گرفتم .جلوی یه رستوران
ی
ز
شلویع بود ،تو یه لژ خانوادگ نشستیم.
توقف کردیم؛ جای خییل قشنگ و
نیما :بچه ها! ر
گویس شما هم ز
آنت نداره؟
مرجان :گ یم خواد بهت زنگ بزنه؟ مگه من کنارت نیستم؟
نیما :آره واقعا! اگه صد سال بمونم ،جز تو کش بهم زنگ نیم زنه.
شیدا به طعنه گفت :ییک که شب و روز بهت زنگ یم زد االن کنارت نشسته وگرنه موبایلت
از صدا نیم افتاد.
بعیص ها شب و روز ر
مرجان :عزیزم! مهم اینه که به عشقم رسیدم ،نه این که مثل ز
گویس از
خنی نشه.
دستم نیفته و هیچ ی
خنی نشده ،خودم خواستم؛ وگرنه تو که هر روز تو خونه ی ما پالیس ،نیم
شیدا :این که ی
ز
بیت چقد خواستگار میاد و یم ره؟
رز
خواستت
حسان حالش بد شده بود گفت :دخنها! شما
خندمون گرفته بود .مرجان که
ی
ازدواج ر ز
کنت ،کش رو انتخاب کنید که تک فرزند باشه .بازم خدا رو شکر که جاری ندارم!
نیما با لحن محنمانه ای گفت :مرجان عزیزم! یه کم رعایت کن ،شیدا! شما هم بسه.
ارغوان :مرجان! تو نگران نباش ،بیتا صد تا خواهر شوهر داشته باشه از پس همشون بر
میاد.
 این رو موافقم؛ یه جوری ادب شون یم کنم که حظ کنید ،کاری یم کنم جرات نداشتهباشن پاشون رو جلوم دراز ز ز
کت.
نیما :پس همون کش رو انتخاب کن که مرجان گفت.
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ارغوان :تو دل بچه رو خایل ر ز
نکنت؛ بزار هر گ اومد قبول کنه ،شاید اصال خواهر شوهرش پا
نداشته باشه.
کوهیار :پا نداشته باشه ،زبون که داره؟
 از پس زبونشم بر میام.همه زدیم زیر خنده.
نیما :بچه ها! من یه پیشنهاد بدم؟ ویل رای با جمع هستش.
همه با ش موافقت خودمون رو اعالم کردیم.
نیما :بخاطر پس فردا که تعطییل ها تموم یم شه؛ جاده شدیدا ترافییک یم شه ،ر
اکنمون هم
ش کاریم .اگه یه روز زود تر برگردیم ،یم تونیم یه روز رو بیشن اسناحت کنیم و راحت تر بر
گردیم ش کارمون.
ز
پیچون! خب برو ش اصل مطلب دیگه.
نریمان :چقد یم
موافقت فردا حرکت کنیم؛ باز هم من تابع نظر جمعم ،رچ یم ر ز
رز
گت؟
نیما :یم گم اگه
کوهیار :بهتون بد گذشته؟
هییح واست نداشتیم.
نیما :اختیار داری! ما که به جز زحمت ر
با این حرف نیما همه از دم رشوع کردیم به تعریف و تمجید و البته تشکر .با اعالم رای
ی
جمع ،قرار شد فردا صبح همیک رایه خونه هامون بشیم .تا شب ربنون بودیم ،واقعا بهمون
ی
خوش گذشت؛ شب از شدت خستیک هر کدوم به اتاق مون بر گشتیم .بر خالف بقیه که ین
هوش و ین حال شده بودن ،من خوابم نیم برد .با روشن شدن صفحه موبایلم روی گوشیم
پریدم.
پیام کوهیار بود که پرسیده بود :بیداری؟
من هم در جواب گفتم :بعله! بیدار و هوشیارم.
کوهیار :رشیک هوشیار! خوابم نیم بره ،میای تو حیاط؟
انگار از خدا خواسته باشم ،شی ــع شالم رو پوشیدم و محتاطانه رفتم تو حیاط؛ پشت در
هال بود .تو اون تارییک با دیدنش جا خوردم؛ دستم رو روی قلبم گذاشتم ،خنده اش گرفته
بود.
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 چرا اینجا وایسادی؟دیشت لباس نپوشیدی؟
با حالت شیطنت گفت :تو چرا مثل
ی
 یادم باشه برسم رشکت ر زاولت کاری که کنم اتاقمون رو از هم سوا کنم.
کوهیار :چرا مثل زن و شوهرهان که تا از هم قهر یم ز ز
کت شی ــع تخت خواب شون رو سوا
ی
کت ،رفتار یم ز
یم ز ز
کت؟
باالن داری! این ها رو از تجربه زن و شوهری یاد گرفت یا تخت خواب؟
 معلومه تجربه ی یغش غش خندید و گفت :اصال به قیافه ی من یم خوره از این کارها بکنم؟
 وهللا به قیافه ت یم خوره از اون هفت خط ها ربایس.
بازم خندید و گفت :تو هم واردی ها!
ی
منم ها؟
،
بیک
 بخوای دری وریر
دستاش رو به نشونه ی تسلیم باال برد و گفت :یم خوای بریم رو تاب بشینیم؟
با هم به سمت قسمت که تاب اونجا بود راه افتادیم.
کوهیار :بیتا! جدی تو در مورد من این طور فکر یم ز
کت؟
 گ گفته من در مورد تو فکر یم کنم؟با خنده گفت :جدی پرسیدم؟
با جدیت گفتم :ر ز
همت که تا حاال ش و کله ش توی رشکت پیدا نشده ،جای تعجب داره.
پوکر نگاهم کرد و گفت :حاال از کجا یم ز
دون تو رشکت نباشه؟
ز
برداشت وایسادم و نگاهش کردم ،حالتش عوض شد؛ یه جوری اغوا کننده نگاهم کرد
از قدم
که حس کردم دارم مسخ یم شم.
شت من رو کشوندی این جا که راجب حست به کارمندت
برای فرار از این حال گفتم :نصف ی
حرف ز
بزن؟
قهقهه خندید و گفت :تا رییس رشکت مونده ،چرا با کارمندم آخه؟
 -این دفعه واقعا یم رم!

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
کوهیار :باشه! خواستم بیای باهات درد و دل کنم ،بگم خییل دلم گرفته.
گنه؟
 مگه تو هم دلت یم رکوهیار :من آدم نیستم؟
روی تاب نشستیم.
 زآچ رشیکم دلش گرفته! حاال چرا؟
کوهیار :این چند روز بهتون وابسته شدم؛ البته االن که دارم فکر یم کنم ،یم بینم که گور
بابای اون ها! بیشن به تو وابسته شدم.
 مگه من رو تو رشکت نیم زبیت؟
با حالت شیطنت گفت :تو رشکت که اون جوری نیم بینمت.
 پاشم برم !!ی
کوهیار :باشه بابا ،چه ن جنبه شدی! یم گم یه ر ز
چنی ربنسم ،راستش رو یم گ؟
ی
 تا رچ باشه ،حاال تو ربنس!کوهیار :تو واقعا تا حاال هیچ گ تو زندگیت نبوده؟
تان بودن که به این نتیجه رسیدم با هم تفاهم نداریم ،باهاشون کات کردم.
 یه یس  -چهل یتو رچ؟
تان بودن؛ به این نتیجه رسیدم چون با همشون به تفاهم
کوهیار :من هم یه یس -چهل ی
رسیدم ،باید کات کنم.
 معلومه شت شلوغه!کوهیار :از کجام معلومه؟
تو دلم گفتم:
ز
شیطون تنها یم مونه).
جذان و
( آخه پرس به این
ی
 نیم دونم ،حسم میگه.ی
ز
شیطون عجیبه که تا حاال تنها مونده!
کوهیار :من هم حسم میگه دخن به این قشنیک و
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در جوابش ر ز
چنی نداشتم بگم ،به یه لبخند اکتفا کردم .اومدم یه حرف بزنم ،روم رو سمتش
دادم و گفتم :کوهیار!
کوهیار :جان کوهیار!
خنه شد ،زبونم بند اومد .با نگاه و انعکاس صداش ،ی
موچ از
هان خمار بهم ر
با چشم ی
ز
تشویش و نگران به شاغم اومد؛ یه جوری جادون و سحر ر ز
انگن نگاهم یم کرد که با همیشه
ی
فرق داشت .نگایه که تا اعماق قلبم رو لرزوند.
هییح.
دستپاچه گفتم :ر
کوهیار :بیتا! یم ز
دون این پاک موندن و نجابت ارزشش ،به کل دنیا برابری یم کنه.
تو اون شب بهاری زیر نور مهتاب با کوهیاری که ین نهایت جذاب بود و نیم شد منکر
جذابیت و اخالق خوبش شد ،من داشتم با حرف ها و نگاه های متفاوت و گرمش مسخ یم
شدم و نیم دونستم اسم این حالت چیه؟!
ز
نریمان
این آدیم که با رشاکت توی زندگیم اومده بود؛ یه جوری من رو یم شناخت که حت
که ادعای پنج سال عاشق بودن من رو داشت ،نتونسته بود به اندازه ی اون من رو
بشناسه.
*****
یک ماه ازمسافرت شمال مثل برق و باد گذشت .اوایل رتن ماه بودیم و در کش و قوس
حسان شمون شلوغ بود ،کوهیار برای تحویل آگیه های آماده شده به
تبلیغات تابستون؛
ی
صدا و سیما رفته بود و من هم تو واحد طراچ بودم.
اولت بار به ش ر
برای ر ز
کش استخدایم های کوهیار یم رفتم ،هر چند دورا دور روی کارهاشون
نظارت داشتم .باالی ش آیدا افشان رفتم؛ همون دخن کم سن و سایل که هیچ گونه سابقه
ی کاری نداشت و شاید تنها دلییل که کوهیار اون رو تو بخش طراچ گذاشته بود ،دیپلم
گرافیکش بود .مشغول طراچ بود و خییل هم اسنس داشت؛ برای اون طرح خییل ضعیف
عمل یم کرد .مداد رو ازش گرفتم ،براش یه نمونه کشیدم و ازش خواستم طرح تکمیل شده
رو تا آخر تایم کاری تحویلم بده.
به اتاقم برگشتم .برگه ی مرخیص خانم سپایه روی ر ز
منم بود؛ ازش خواستم بیاد تو اتاقم،
بعد از چند دقیقه اومد .منتظر موافقت من بود ،برگه ش رو امضا کردم و گفتم:

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
 خب خانم سپایه! من با در خواست مرخصیتون مخالفت ندارم؛ ویل در خصوصجایگزین کردنتون مشکل دارم .شما کش رو برای جایگزین شدنتون در نظر دارین؟
ز
معرف کنم.
سپایه با خوشحایل گفت :اگه اجازه بدین من ییک از دوست هام رو
 دوستتون سابقه ی کاری دارن؟سپایه شی به حالت زنف تکون داد :نه ،متاسفانه!
ی
ز
معرف شون ز
کت؟ شما خودت بهن یم
حسان یم خوای
با آرامش ساختیک گفتم :رو چه
ی
ز
رز
قوانت و ضوابظ داره.
دون ،کار کردن تو رشکت چه
سپایه که سیع کرد حرفش رو توجیه کنه گفت :جسارت نکردم فقط قصدم جایگزین کردن
یه نفر بود.
ین اهمیت گفتم :بگذریم ،حاال چند روز مرخیص یم خوای؟
سپایه :یک ماه شاید هم بیشن.
با اینکه برگه رو امضا کردم ویل با تعجب گفتم :یک ماه! یم شه ربنسم چرا؟!
رز
غمگت :مادرم یم خواد قلبش رو عمل کنه.
سپایه با لحن
بعد از ابراز همدردی بلند شد و رفت.
تو فکر جایگزین کردنش بودم که آیدا افشان وارد اتاقم شد؛ طرح کشیده رو بهم داد .با
وسواس خاض بهش نگاه کردم ،ازش خواستم بشینه.
رز
سنگت نیست؟
 خانوم افشان! بنظرتون بخش طراچ برای شما یه خردهجوان نداد ،دوباره به برگش نگاه کردم.
متوجه منظورم شد ویل
ی
رز
نباشت.
 من یم خوام تو بخش طراچپررون گفت :ویل آقای دانا من رو استخدام کردن و ایشون تشخیص دادن تو اون بخش
با
ی
کار کنم.
ز
گستاچ و پرروییش حالم بهم خورد ،رییس مآبانه گفتم :ویل من تشخیص یم دم از فردا
از
کنت ،االن هم به ر
شما به جای خانم سپایه کار ر ز
منش یم گم یه کم رات بندازه؛ در صورت
رز
بمونت یا نه.
گنم اینجا
نشون دادن لیاقت کاری تون تصمیم یم ر
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ی
یکدندگ گفت :ویل من اصال دوست ندارم ر
منش بشم و باید به اطالع آقای
آیدا افشان با
دانا برسونم.
با خون شدی گفتم :من از شما نظر نخواستم ،در ضمن آقای دانا چیکاره ی شماست؟
آیدا :رییسمه.
با کنجکاوی گفتم :فقط ر ز
همت؟
مردد گفت :بعله.
با لحن محکیم گفتم :این رشکت رو من و آقای دانا به اتفاق هم اداره یمکنیم .محض اطالع
تون این رشکت دو تا رییس داره و اصال خوبیت نداره یه کارمند جز با تصمیم رییسش
مخالفت کنه.
ر
گویس رو برداشتم و از خانم سپایه خواستم چم و خم کار رو یادش بده .فردا صبح به جای
ر
ز
ز
گذاشت با
نداشت تجربه کاری ،بدون احنام
منش نشسته بود؛ نیم دونم از غرورش بود یا
اخم رو صندلیش لم داده بود .گفتم:
نگفت از فردا که ر
ز
منش یم ریس باید وقت رییست وارد شد
 خانم افشان! خانم سپایه بهتونبه احنامش بلند ریس؟
انگار زورش کرده باشن بلند شد.
 آفرین! االن هم ربن یه نسکافه بیار تو اتاقم.با صدان که از عصبانیت دو رگه شده بود گفت :مگه آقای دانا ر
ترسیف نیارن!
ی
من قشنگ بلد بودم امثال این کارمند تای پررو و زبون دراز رو ش جاشون بنشونم.
 نشنیدم!آیدا افشان یه کم آروم تر گفت :منتظر اومدن آقای دانا هستم.
ز
گفت "کیک هم کنار نسکافه م باشه" ین اهمیت از کنارش رد و وارد اتاقم شدم .از این
با
ز
گرفت احنام و
اخالق ها نداشتم ویل اصال دوست نداشتم یه کارمند جز بدون در نظر
ضوابط رفتار کنه ،به ر ز
همت خاطر قصدم فقط تنبیه کردنش بود.
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کوهیار مثل همیشه شاد و یقناق اومد ،هنوز ننشسته بود که آیدا ز
سیت به دست اومد .اون
لحظه منتظر عکس العمل کوهیار بودم .نگایه پرسش گر به من کرد؛ آیدا که بد جوری
اخمش تو هم رفته بود به کوهیار سالم کرد.
کوهیار :علیک سالم! عمو رجب طوری شون شده؟!
منظورش واضح بود :نه ،چطور مگه؟
با کنایه گفت :پس چرا خانوم افشان کار ایشون رو انجام یم دن؟!
نسکافه رو روی ر ز
منم گذاشت ،اومد حرف بزنه که گفتم:
تونت ر
 خانم افشان! شما یم ر زترسیف یبنین.
با ز
رفت آیدا با لحن ین تفاون گفتم :ایشون از امروز جایگزین خانم سپایه شدن.
کوهیار با لحن نه چندان مقبویل گفت :جایگزین ر
ر
آبدارچ؟
منش شدن یا
 این کار بخاطر تنبیه شون بود.ابرون باال انداخت و شی تکون داد بعد گفت:
ی
کوهیار :خانم سپایه کجا ز
رفت؟
ز
گرفت.
 یک ماه مرخیصبا جدیت گفت :هر چه شی ــع تر یه نفر رو جایگزین سپایه کن تا خانم افشان برگرده ش
جاش.
 ویل من فعال به جز خانم افشان گزینه ی دیگه ای ندارم.ن اهمیت به نظر من گفت :خانم افشان تو ر
بخش که براش در نظر گرفتم بر یم گرده!
ی
مصمم تر از قبل گفتم :اما نظر من این نیس!
ی
با کالفه گ پرسید :یم شه ربنسم چرا؟
ز
نیست حت
 من از کارمندهای پررو و زبون دراز خوشم نمیاد ،ایشون هم در حد تیم طراچالیق ر
منش شدن تو رشکت به این مهیم نیس.
کوهیار :اگه نیم ز
گشت ر
تون یه نفر رو جایگزین ز
کت ،خودم تا بر ز
منش یه نفر رو استخدام
کنم؟
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انگار قصدمون کم نیاوردن بود ،گفتم :اگه نیاز یم دیدم خودم این کار رو یم کردم.
نفسش رو ربنون داد و گفت :این حرفت االن چه ز
معت میده؟
رز
سنگت طراچ نیم خوره ،هر چند
 به نظر من این دخن کم سن و سال به درد کار تو بخشفکر یم کنم به درد ر
منش شدن هم نیم خوره.
ر
گویس رو گرفت و خواست آیدا بیاد توی اتاق؛ تو فکر بودم که یم
بدون توجه به حرف هام
خواد چکار کنه که آیدا اومد.
کوهیار :خانم افشان! شما با ر
منش شدن مشکیل نداری؟
آیدا :آقای دانا! تو شان من نیست بشینم از صبح تا شب فقط تلفن جواب بدم ،لطفا اگه
یم شه من برگردم ش ر
بخش که کار یم کردم.
شبیه استیکر تعجب شده بودم؛ این دخن گ بود که با اعتماد بنفس داشت از شان و
جایگاهش پر مدعا و مغرور حرف یم زد.
زدم تو برجکش و گفتم :خانم افشان! تو شان رشکتم نیست که شما با دیپلم تون کنار یه
شی کارمند با مدرک فوق لیسانس کار کنید.
ی
ز
داشت.
آیدا :این رو شما یم گ ،آقای دانا تشخیص دیگه ای
هم من هم افشان منتظر تصمیم کوهیار بودیم ،هر چند خییل بچه گانه بود اما بیشن من
منتظر تایید یا شاید طرفداری کوهیار بودم.
کوهیار :خانم افشان! من ازتون خواهش یم کنم تا پیدا شدن ر
منش جدید شما این
بگنین.
مسئولیت رو به عهده ر
آیدا :من این کار رو فقط به خاطر شما قبول یم کنم.
چه منت ش رشکت و کوهیار یم ذاشت ؛انگار اگه اون نباشه کار و بارمون لنگ یم مونه.
ز
ز
ز
گرفت.
داشت تصمیم یم
گرفت حق ریاست من ،کوهیار و آیدا
برام جالب بود بدون در نظر
کوهیار خییل مودبانه گفت  :خییل ممنون! االن هم یم ر ز
تونت برگردین ش کارتون.
آیدا خوشحال و ر ز
اض اول جوری نگاهم کرد که انگار توی مسابقه دو نفره مون اون برنده
شده باشه بعد از اتاق ربنون رفت.
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ز
عصبان تر از همیشه بودم ،اصال انتظار نداشتم کوهیار به خاطر یه کارمند جز این همه
انعطاف نشون بده.
با طعنه گفتم :به به! چه رییس و کارمند با هم خوب کنار میان ،یم شه بفر ر ز
مایت من این جا
چکاره ام!؟
کوهیار  :شما تاج ش بنده ای!
ز
شوچ و شیطنت کوهیار اصال به چشمم نیم اومد.
اون لحظه
پوزخندی زدم و گفتم :این کارت رو ین جواب نیم زارم .حاال که هر گ هر گ شد ،من هم
رشکت رو هر جوری دلم بخواد یم چرخونم.
ز
نگرفت حق مدیریت من ،باعث شد تصمیم های
شاید برخورد کوهیار با آیدا با در نظر
بگنم.
عجوالنه و ین منطف ر
با تهدید آخرم خندش گرفت و سیع در آروم کردنم داشت؛ با حالت دلجویانه ای گفت:
کوهیار :از خانم با کماالن مثل شما بعیده بخواد یه کارمند رو به زور جایگزین کس دیگه ای
جان ازش داشته باشه.
کنه و عالوه بر اون خواسته های نا به ی
با دلخوری گفتم :کدوم خواسته ی نا به جا؟

نابجان نیست؟
خندید و گفت :نسکافه آوردن خواسته
ی
ز
گرفت حق مدیر به کارمند میدون دادن ،خواسته ی
با ناراحت که داشتم گفتم :بدون در نظر
نا به جاییه.
ی
ز
مهربون و آرامش گفت :وقت اون مدیر بدون هماهنیک قبیل هر کاری دلش یم خواد یم
با
کنه ،چه جوری انتظار داره من هم باهاش هماهنگ باشم؟
توجیه رفتارش تو َکتم نیم رفت به ر ز
همت خاطر گفتم :مشکل از مدیریت شماست که زیادی
دموکراتید.
ر
باهویس بود گفت :من ،چه خانم افشان چه هر کارمند دیگه ای ،به همه
جان که آدم
از اون ی
شون حق انتخاب یم دم و همه رو با یه چشم یم بینم.
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استدالل و دالیلش توی باورم نیم چرخید باز هم گفتم :ویل خانم افشان زیادی پشتش به
حمایت شما گرمه.
خندید و گفت :من همه ی خانم ها رو حمایت یم کنم؛ حاال خانم افشان چون کم سن و
سال تره و تجربه نداره یه خرده بیشن.
پوزخند معنا داری زدم :ویل من این جوری فکر نیم کنم.
شناز؛
به حرفم اهمیت نداد و فقط گفت :فردا صبح بچه های تیم فیلم برداری قر ِار برن ر
زیاد هیچ کدوم نیم تونیم بریم ،یم خوام قبل از ز
رفت یه جلسه
چون این جا کار خییل ِ
توجییه بزارم که دوباره کاری پیش نیاد .لطفا فردا زود بیا!
فردا بر خالف میل کوهیار قصد داشتم دیرتر از همیشه برم .ساعت نه تازه از خواب بیدار
شدم؛ بدون هیچ گونه عجله ای با آرامش و طمانینه نگایه به قیافه ی خواب آلود و موهای
در هم پیچیدم کردم ،طوری با خون شدی بر خورد یم کردم که انگار اصال قرار نیست مثل
حسان جا باز کرده.
همیشه برم رشکت و وقتم
ی
زیر کنی رو روشن کردم؛ تو این فاصله به بقیه ی کارهام رسیدم .صبحونه م رو مثل روزهای
جمعه که ن دغدغه ز
رفت به رشکت بودم با آرامش خوردم .ین اهمیت به زنگ ممتد موبایل و
ی
تلفن خونه ،روی نون تستم کره یم مالیدم.
جان که
یه مانتو یآن خوش دوخت و شلوار از توی کمد در آوردم؛ ریملم رو برداشتم و تا ی
حوصله ام اجازه داد به مژه هام کشیدم ،شاغ بقیه ی آرایشم رفتم .موهام رو جمع کردم و
فقط یه ذره از جلوشون رو آزادانه از زیر شال رها کردم.
با موبایل ،کیف و سوییچ از خونه زدم ربنون .لبخندی زینت بخش روونه ل*ب هام کردم .تو
رز
ماشت نشستم ،خدا رو شکر اصال ترافیک نبود! باز هم ین خیال زنگ موبایلم ،صدای
رز
ماشت رو زیاد کردم؛ از هیجان ولوم باال گازش رو گرفته بودم  .یه ربــع تا رشکت مونده
ضبط
بود که ماشینم ز ز
بنین تموم کرد ،این دیگه نوبر بود.
رز
ماشت های در حال
بگنم و به
گن کرده بودم .از تصور این که یه پیت دستم ر
وسط خیابون ر
ز
عبور برای دادن ز
بنین دست باال کنم ،خنده م گرفت .برای یه تاکش دست بلند کردم ،نیم
رز
ماشت رو محکم بستم و سوار تاکش شدم؛ تاکش
دونم اون لحظه حواسم کجا بود که در
ز
داغون که راننده ین اعصاب و نسبتا درشت با سن میانه ای داشت.
درب و
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بهش مستقیم رو نشون دادم ،بعد از یه ربــع دم رشکت توقف کرد .اومدم پیاده شم یادم
رز
ماشت رو بدون اینکه حواسم باشه بسته بودم و سوییچ ،موبایل و
افتاد که ای دل غافل در
کیف پولم رو توش جا گذاشتم .تا این ها رو توی ذهنم هضم کردم چند ثانیه ای طول
کشید ،راننده با اخم مبلغ کرایه رو گفت.
ز
طوالن
وقت حرف و عکس العمیل ازم نشنید ،کله ش رو به سمت عقب داد .سکوت نسبتا
و لبخندهای ژکوندم رو که دید دوباره گفت:
راننده :عرض کردم کرایه تون ...یم شه! نیم خوای حساب ز
کت؟
به قول ر
ز
نداشت کرایه حرف بزنم.
منش مغرورم" آیدا افشان" اصال در شان من نیست که از
ی
رز
ماشت که جلوش ترمز
لبخند مزخرفم رو از چهره م حذف کردم و با دستپاچیک گفتم :اون
رز
ماشت من بود که متاسفانه تمام کیف...
کردی من سوار شدم،
ی
راننده تاکش که انگار ادامه ی حرفم رو خونده بود گفت :یم خوای بیک کرایه نداری؟ خانوم
من امثال تو رو خوب یم شناسم.
ز
عصت
از حرف که یم خواست بزنه حالم به هم خورد و خییل ناراحت شدم ،با لحن تند و ی
گفتم :آقا مواظب حرف زدنت باش! چند لحظه ر
ترسیف داشته باش تا کرایه ت رو بیارم.
رز
ماشت
راننده با لحن زننده ای گفت :از کجا معلوم برگردی؟ من از شب تا صبح پشت این
با هزارتا مثل تو و امثال تو ش و کله یم زنم ،یم خوای کرایه من رو دور ز
بزن؟ من این حقه ها
رو فوت آبم.
تحمل وقاحت و حرف های ین ادبانه ش رو نداشتم ،محکم و قاطع گفتم :دو برابر کرایه ت
بگن و برو.
رو یم دم؛ اگه پنج دقیقه رفتنم طول کشید بیا باال سه برابر کرایه ت رو ر
انگار از شنیدن مبلغ دو برابر شده و معامله م خوشحال شده باشه گفت :جهنم و زرصر! برو؛
ویل پنج دقیقه بیشن شد میام باال!!
( تهدیدت تو حلقم)
رز
ماشت قراضه ش رو باز کردم و طوری که بشنوه با طعنه به خودش و ماشینش گفتم:
در
خالیق هر چه الیق!
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ز
خواست برن اردو؛ کیل دم و دستگاه فیلم
و از پله ها باال رفتم .کارمندهای رشکت انگار یم
برداری تو سالن ریخته بود و چپ و راست به هم سالم یم کردن .ر
منش جدید جوری که
انگار اون رییس باشه من ر
منش بلند شد و گفت:
آیدا:
کجان شما؟ چرا جواب تلفنت رو نیم دی؟
ی
ز
مثل ساعت ز
شت پنج دقیقه زمانم در حال ز
رفت بود ،وقت کاف برای ش و کله زدن با افشان
اولت ر ز
رو نداشتم؛ وارد اتاقم شدم .اخم های درهم کوهیار و چشم های ی ز
سنش ر ز
چنی بود که
دیدم.
عصت مانندی گفت :چرا جواب تلفنت رو نیم دی؟
با لحن
ی
( اینم که مثل ر
منش حرف یم زد!)
حسان جذابش کرده بود ،سیع یم کردم یه جوری
ین اهمیت به اخم های در هم رفته اش که
ی
ازش بخوام کرایه تاکش رو بهم قرض بده .اون لحظه انگار جریم رو مرتکب شده باشم ،هر
کاری یم کردم حرفم توی دهنم نیم چرخید .با سئوال بعدی کوهیار به خودم اومدم.
کوهیار :چرا جواب نیم دی؟
زمانم داشت یم گذشت و معلوم نبود راننده بد زبون و بد اخالق بخواد بیاد باال و رچ بگه.
ز
گن کرده بودم ،با انگشن توی
از خجالت حرف که قرار بود بگم و رشایط سخت که توش ر
دستم ور یم رفتم و تقریبا هر دفعه صد و هشتاد درجه یم چرخوندمش .
رز
ماشت مانع رشم و حیا و خجالتم شدم و با صدای خفه ای گفتم:
این دفعه با بوق
 ماشینم وسط خیابون خاموش کرد.کوهیار :به خاطر ر ز
همت دیر کردی؟ اشکال نداره ،پیش میاد دیگه.
مثل بچه ای که خطان ازش ش زده باشه شم رو ر ز
پایت انداختم و گفتم :من با تاکش اومدم
ی
کرایه ش رو نداشتم بدم ،یم شه تا فردا یه خرده پول بهم قرض بدی؟
خنده ی بلند و مردونه ای کرد و گفت :خب این رو زودتر یم گفت.
سن با شلوار ر ز
جت هم رنگش پوشیده بود
از جاش بلند شد اومد سمتم؛ یه ن رشت شمه ای ر
ر
خویس بهم داد .چند تا تراول با
که واقعا برازنده ش بود ،نزدیکم که شد بوی عطرش حال
ز
تومت از توی کیف پولش در آورد ،از رو هوا پول ها رو گرفتم و با تشکر
چند تا اسکناس ده
آرویم از در ربنون رفتم.
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پشت در باز هم صدای خنده اش رو شنیدم ،تو دلم گفتم" :جذاب لعنت!"
به طرف راننده ای که داشت به ارتفاع ساختمون نگاه یم کرد ،رفتم .مبلغ دو برابر بیشن از
پررون رشوع به
کرایه اش رو با ین احنایم بهش دادم ،چشم هاش از شادی برف زد و با
ی
شمردن اسکناس ها کرد و گفت :ببخشید! اون حرف ها رو زدم(اشاره ای به پول ها کرد) در
ضمن قابل شما رو نداشت.

حالم از حرف های ین ارزشش بهم خورد گفتمِ :من بعد به خاطر چندرغاز مال دنیا همه رو
با هم ییک نکن!
بعد هم با نگاه ن ر
ز
نیست
ارزیس به ش تا پاش ادامه دادم :اون قدر هم پول ها رو نشمر کم که
ی
زیاد هم هست! اگه هم یم خوای بیشن بشن بزارشون جلوی آینه.
رز
ز
ماشت شد و رفت.
گفت :با اجازتون سوار
متلکم رو به روی خودش نیاورد و با
ن اهمیت به افشان که با تلفن حرف یم زد وارد اتاق شدم ،بقیه پول ها رو روی ر ز
منش
ی
گذاشتم.
ز
شوچ گفت :بقیه شو بده قاقا یل یل بخر.
با لحن
ش به زیر انداخته گفتم :فردا قرضم رو پس یم دم.
ی
ز
رز
مهربون نگاهم کرد ،خندید گفت :بیتا! خییل باحایل!
همچت یم گ قرض ،انگار چند
با
تومنه! من و تو از این حرف ها داریم؟
مثل خنگ ها باالی شش مونده بودم و نگاهش یم کردم.
با لحن دوستانه ای گفت :چون خییل زود اومدی یم ز
ز
بشیت کنارم و به کار کردنم نگاه
تون
ز
کت.
ز
شیطون نگاهش کردم و گفتم  :خب
دقیقا حرفش متلک به دیر اومدنم داشت با یه ذره ی
خواب موندم دیگه.
طوری نگاهم کرد ،احساس کردم قلبم یه لحظه از کار افتاد با اون نگاه داغش گفت :برو به
کارت برس ،با اون چشم های قشنگت هم اون جوری نگاهم نکن و دروغ نگو! کش که
خواب مونده باشه این جوری خوشگل موشگل نیم کنه و نمیاد شکار؛ بعد هم نگایه گذرا و
شیطون به ل*ب هام کرد و گفت االن هم برو تا...
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ز
بقیه حرفش رو نزد .احساس کردم حرفش و نگاهش یه جور یان خطرناکه! ین هیچ حرف ش
جام نشستم .تا نزدیک شب اون قدر توی اتاق رفت و آمد بود که وقت ش خاروندن و
حرف زدن نداشتیم.

بعد از یک روز کاری سخت مانیتور رو خاموش کردم ،بدنم رو با یه نرمش مالیم تا حدودی
از خشیک در آوردم؛ تو سالن رشکت کوهیار با یه لبخند مرموز خسته نباشید گفت و رفت.
ز
گفت "این امروز
شنین و دلفریبش مونده بودم ،شونه ای باال انداختم و با
در
تفسن تبسم ر
ر
ز
ر
چنیش شده" با فاصله ی کیم بعد از اون از شکت خارج شدم.
یه ر
رز
ماشت به پارکینگ رفتم؛ این قدر خسته بودم که تصمیم
طبق روال هر روزم برای بردن
رز
ماشت آه از نهادم بلند شد؛
مسن خونه م رو گاز بدم .با دیدن جای خایل
داشتم با شعت تا ر
به خاطر حواس پرتیم به خودم بد و ربناه گفتم .از شانس بدم همه ی کارکنان رفته بودن که
اونجان بیشن شد که
مسنی که ماشینم اونجا بود یم رسوندن .حرصم از
الاقل من رو تا ر
ی
هان رو که از کوهیار گرفته بودم رو پس دادم.
همه ی پول ی
عنن شد که یه مقدار پول و کارت بانیک برای این جور وقت ها توی رشکت
امروز برام درس ی
بزارم .تیپ ظاهریم با روزهای قبلیم فرق داشت؛ در نبود کیفم ،دست از پا دراز تر ،حس
مسن رو گز
آدیم که برهنه باشه رو داشتم .ر
هییح به ذهنم نیم رسید؛ مجبور بودم پیاده ر
کنم ،همون جور که فحش و ز
ناشا بار خودم یم کردم از پارکینگ ربنون اومدم که آقای
جذاب و همیشه خوش تیپ رو کنار ماشینش دیدم .هنوز همون لبخند دلربا روی لب هاش
بود که تازه دلیلش رو یم فهمیدم.
جت فحش نامویس هم ز
با خنده گفت :یه دو ر ز
بزن تنگ بقیه فحش هات کلکسیونت تکمیل
یم شه.
به جای خجالت کشیدن از حرف های رکیک و زننده م کیل از حرفش خندیدم؛ طوری که
ز
مهربون بهم چشم دوخته بود ،این
اشک تو چشم هام جمع شده بود .موقع خندیدنم با
رز
ماشت ،نه نگفتم و از خدا
نگاهش آدم رو دیوونه یم کرد .به پیشنهادش برای رسوندنم تا
خواسته سوار شدم.
دیگه با اون جیب خایل ناز کردن و ادا درآوردن ن ز
رز
سنگت تو
معت بود .توی خیابون ترافیک
ی
ذوق یم زد؛ ز
ز
داشت که با بوق زدن ،اعصاب خسته ت رو خسته تر
بعیص ها اون قدر عجله
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یم کردن .غرق تماشای ترافیک ،ما ر ز
شت های لوکس ،بوی دود سیگار و صدای باالی ضبط
شده بودم.
عجیب میون همه ی این ها تنها ر ز
چنی که فکر من رو به خودش جذب کرده بود ،رفتار توام
ی
با آرامش کوهیار بود؛ تابع مقررات ،ر ز
بت خطوط رانندگ یم کرد نه از بوق استفاده یم کرد و
نه به فحش های بقیه اهمیت یم داد .بیش تر که دقت یم کردم رفتارش توی کار کردن هم
رز
همت طور بود ،با همون آرامش و مالیمت رفتار یم کرد.
ز
خیابون که ماشینم رو چند ساعت قبل توش پارک کرده
باالخره بعد از سه ربــع ترافیک ،به
ماشت های رنگارنگ ،قطار وار پارک کرده بودن .از ر ز
رز
بت شون
مسن
بودم ،رسیدیم .کل اون ر
ی
رز
ماشت خودم یم گشتیم ،احساس کالفیک یم کردم؛ انگار ماشینم آب شده و
داشتیم شاغ
توی ر ز
مسن رو گشتم اما باز هم ندیدم که ندیدم!
زمت رفته بود .یه بار دیگه برای اطمینان کل ر
ز
مطمت بودم توی همون خیابون اتومبیلم رو پارک کردم.
اون قدر حواسم جمع بود که
ز
گرفت به سوپری که
کوهیار که حال پریشونم رو یم دید ،به آرامش دعوتم کرد و برای اطالع
گن شقت خودروم بود ،کم کم حالم داشت بد یم شد؛
اونجا بود رفت .تمام حجم فکرهام در ر
ی
هر لحظه به اضطراب و دلهره م اضافه تر یم شد .تو این میون ضعف و گرسنیک حالم رو
بدتر یم کرد؛ ساعتم ده رو نشون یم داد.
رز
غمگت و ناراحت برگشت؛ البته اون زمان کم ،برای من
بعد از پنج دقیقه کوهیار با صورن
بیشن از یک ساعت طول کشید! چهره ی کوهیار گویای همه ی ماجرا بود.
شک نداشتم که اتومبیلم رو دزدیده بودن! ته مونده ی امیدم رو به ل*ب های کوهیار
دوخته بودم تا شاید بر خالف تصوراتم حرف بزنه .با دلداری و امیدواری های که داد،
رز
ماشت بشم و برای
حقیقت برام گویا شد؛ با ناراحت نفس عمیف کشیدم ،ازم خواست سوار
شکایت به کالننی محل بریم.
ی
رز
مسن ز
تنهان
به
فردا
از
بود
ار
ر
ق
که
هان
دوندگ
ماشت به فکر
رفت به کالننی بیش تر از
توی ر
ی
ی
ز
ز
یم رفتم بودم؛ از بانک ز
سوخت سیم کارت و ...باورم
سوخت کارت های بانیک تا
رفت برای
شده بود که دیگه ماشینم پیدا نیم شه و اگه پیدا بشه احتماال باید بدنه ی لخت شدش رو
پیدا یم کردم.
ز
گفت "رسیدیم" از عالم خیال درم آورد ،با
توی افکار در هم و برهمم بودم که کوهیار با
تعجب گفتم :این جا که کالننی نیس؟
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ز
رز
مطمت باش توی این شهر
ماشت رو بزن هم ین خیال شکایت کردن شو؛
کوهیار :هم قید
بزرگ حاال حاال ها ماشینت پیدا نیم شه اگه هم پیدا بشه مگه اسکلتش رو تحویلت بدن،
حاال باز هم خود ز
دان.
حرف هاش منطف بود ،موافق حرف هاش بودم و باهاش هم عقیده بودم .تا اومدم همه
رچ رو جمع بندی کنم و نظرم رو اعالم کنم ،صدای خنده ش پیچید! با حالت گیج نگاهش
کردم ،کم کم ماجرای واقیع رو تعریف کرد و گفت:
رز
 ش به هوا!اهنمان
ماشت رو زیر تابلوی توقف ممنوع پارک کردی! سوپری محل گفت ر
ی
ی
صن ز
کت.
رانندگ زحمت بردن ماشینت رو کشیده ،االن هم تا فردا باید ی
ی
کالفیک جاش رو به خوشحایل داد گفتم :مقرص ز ز
بنین ماشینم بود
خیالم راحت شد .اسنس و
که زیر تابلوی توقف ممنوع خاموش کرد وگرنه تابلوی به اون گنده ای رو یم دیدم.
این ها رو داشتم مثل سگ دروغ یم گفتم چون اصال چشمم تابلو رو ندیده بود .یادم افتاد
تموم مدت کوهیار من رو ش کار گذاشته بود و طوری واقیع وانمود یم کرد که یه ذره شک
هم به دلم راه نداده بودم ،با اخم بهش توپیدم.
 خوشت میاد آدم رو شکار بزاری؟حرصم بیشن شد؛ داشت عکس العملم رو مسخره یم کرد و ادام رو در یم آورد ،از لجم یه
ز
شوچ گفت:
دونه محکم تو بازوش زدم .اصال دردش نگرفت و به حالت
 جوجه! االن این همه ی زورت بود.محکم تر از دفعه ی قبیل یه مشت دیگه روونه ی بازوی سفتش کردم ،دستم درد گرفت ویل
اون اصال ر ز
عت خیالش نبود.
گن آوردی!
خندید و گفت :کیسه بکس ر
خودم هم خنده م گرفت.
با آب و تاب گفت :نیم ساعت تو ماشینم نشسته بودی و با خودت حرف یم زدی  ،کم کم
اگه ادامه داشت احتماال دیوونه یم شدی!
ز
شوچ یم گفت :جیگرم رو کباب کردی! یم خواستم
از حرص خوردنم حرف یم زد و به
رز
ماشت خودم رو بهت بدم.

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
خییل با مزه تعریف یم کرد ،من هم تموم مدت حرف زدنش داشتم یم خندیدم .تو خنده
هام متوجه ی نگاه پر ز
خنه اش به خودم شدم؛ اون لحظه دست و پام رو گم کردم تو
معت و ر
دلم اضطراب و دلهره ایجاد شد! نیم دونم این نگاه رچ داشت که هر موقع این جوری یم
شد ،زیرش تاب نیم آوردم.
حس یم کردم دمای بدنم هر لحظه باالتر و باالتر یم ره؛ انگار حالم رو فهمیده باشه نگاهش
رز
ماشت سمت من رو برام باز کرد و خییل
رو دزدید .ین هیچ حرف دیگه ای پیاده شد و در
مودبانه و ر ز
متت ازم خواست پیاده شم.
چشمم به تابلوی بزرگ رستوران افتاد؛ ضعفم بیشن شد ،گرسنه تر از اون بودم که دعوت
یهون و ن مقدمه اش رو رد کنم .به اتفاق هم وارد رستوران که جای ر ز
تمن و شییک بود شدیم.
ی ی
ز
من قطور و
طراچ داخیل رستوران با نور چراغ های هالوژن چشم نواز و آرام بخش بود؛ یه ر
گفت ،روی ر ز
ز
من انواع
بزرگ بدو در ورودی سالن بود که به اصالح بهش "سلف شویس" یم
و اقسام دش ،سوپ ،ر
تریس ،ماست ،ژله و ...بود.
مثل نخورده ها به چهره های شاد بقیه که در حال غذا خوردن بودن چشم دوخته بودم و به
حالشون غبطه یم خوردم .بوی غذاها مستم کرده بود؛ ر ز
چنی نمونده بود از ضعف به خودم
ز
ز
انداخت نبود.
بپیچم ،از شلویع و ازدحادم جای سوزن
طلبکارانه به کوهیار نگاه کردم و گفتم :االن من باید با این ضعفم منتظر خایل شدن ر ز
من
بمونم!؟
ن هوا دستم رو گرفت و من رو به قسمت پشت سالن رستوران که ر ز
آشنخونه بود ،برد .از
ی
ز
یهون دستم حس کردم ،جریان برف با ولتاژ باال از بدنم عبور کرد!
گرفت ی
دستم رو تندی از دستش کشیدم ،زیر لب غریدم :چرا دستم رو گرفت؟
ین خیال کاری که کرده بود ،ییک از اون خنده قشنگ هاش تحویلم داد.
دوباره پرسیدم :چرا من رو آوردی این جا؟
جواب نداد و به جاش دکمه ی اف اف رو فشار داد .صدای ییک از کارگرها پیچید از سالم و
آشنان دارن ،دکمه رو فشار داد.
احوال پریس گرمشون پیدا بود از قبل
ی
مات و مبهوت شده بودم و نیم دونستم چرا ما االن اون جاییم! با وارد شدن به ر ز
آشنخونه
همه ر ز
چن از یادم رفت و به جای همه ی سوال های توی ذهنم بوی خوش غذا ،صدای دیگ
مرداهان که لباس مخصوص به تن
قابلمه ها و بخاری که ازشون بلند یم شد ،قیافه ی زن و
ی
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داشت و ز
بعیص هاشون کاله ر ز
ز
آشنی رو ششون بود که باعث شده بود خییل با مزه به نظر
بیان؛تموم فضای ذهنم رو پر کرد.
آشنخونه یه سالن خییل بزرگ بود که از کف تا سقف با ر
رز
کایس های سفید کاور شده بود ،یه
پیشخون بزرگ تا انتهای سالن بود و هر کش تو بخش خودش در حال کار کردن بود .چند تا
خانوم جوون با سبد های بزرگ که پر بود از گوجه ،کاهو ،کلم ،خیار و ...در حال ساالد
درست کردن بودن.
کوهیار جلوتر از من رفته بود و به همه شون سالم و احوال پریس یم کرد .میون چهره های
خسته شون با من هم با لبخند سالم یم کردن .باالی پیشخون با یه میله ی ز
آهت قابلمه و
ی
مالقه های بزرگ و کوچیک استیل مانند نصب شده بود ،یه قسمت منقل بزرگ که توی
ز
گفت ،قرار داشت؛ یه هواکش هم
دیوار کنده بودن و به اصطالح بهش "منقل دیواری" یم
باالی منقل بود و یه کارگری که مسئول اون بخش بود و تند تند سیخ های کباب رو عوض
یم کرد تا نسوزن.
یه مرد نسبتا مسن با شکم گنده که داشت از دیگ برنج بشقاب های مستطییل و سفید رو
پر یم کرد بعد به خانویم که دستکش دستش بود و با دست روی هر پلو زعفرون یم ریخت
یم داد .ازم دعوت کردن روی صندیل کنار پیش خوان بشینم ،من تا حاال رستوران های
زیادی رفته بودم اما تجربه ی از نزدیک غذا پ ز
خت شون رو نداشتم.
خییل ذوق زده بودم؛ اون قدری که یادم رفته بود کوهیار اون جا نیست ،مثل بچه ای که
باباش رو گم کرده باشه دلهره گرفتم .از ییک از کارکنان اون جا شاغش رو گرفتم که با یه مرد
جوون که موهای پر پشت و جو گندیم با یه صورت نسبتا قشنگ که ته ریش داشت
برگشت؛ یه مرد قد بلند و ورزیده با ش وضع خییل شیک.
دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت :سالم خییل خوش اومدین خانوم ،من حسامم صاحب
رستوران.
درسته خییل شیک و خوش تیپ بود اما با این اوصاف به پای کوهیار نیم رسید ،انصافا
کوهیار یه ر ز
چن دیگه بود .اصال نیم دونم چرا من داشتم اون رو با کوهیار مقایسه یم کردم!
ز
من هم بهش دست دادم و خودم رو معرف کردم .با دیدن صورت مهربون کوهیار خوشحال
ی
آشنان وارد یم شه احساس غریبیک یم کنه شدم،
شدم؛ یهو مثل بچه ای که وقت جای نا
ی
برای ر ز
همت به کوهیار پناه بردم و گفتم:
ز
بمون و تنهام نزاری؟
 -میشه کنارم
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بهم لبخند زد و کنارم نشست .حسام از کارگرهاش خواست برامون پیش غذا بیارن.
رز
بعد از اون حسام گفت:
بگنیم؟ بعدش هر گ کارش بهن بود و
موافقت بریم کوبیده سیخ ر
بگنه.
زودتر تموم کرد یه جایزه هم ر
پیشنهادش به حدی برام جالب و هیجان ر ز
انگن بود که بدون معطیل دست هام رو شستم و
پشت ر ز
من آماده شدم.
ز
نایلون دست مون کردیم؛ چند تا سیخ و سه تا ظرف مایه
هر سه نفر مون دستکش های
کبان جلومون بود ،با سوت داور کارمون رو رشوع کردیم .بقیه هم دست از کار
گوشت ی
ز
کشیده بودن و به ما نگاه یم کردن و به شوچ هان که ر ز
بت کوهیار رو حسام رد و بدل یم شد
ی
یم خندیدن.
خون بود ،چون هر دفعه که گوشت و یم خواست
از قرار معلوم حسام فقط رستوران دار ی
به سیخ بکشه از سیخ یم افتاد و بهونه اش رو به مایه گوشت ربط یم داد که خوب نشده.
ز
تعریف نداشت و از کارگرها یم خواست ،بهش تقلب برسونن.
کوهیار هم کارش
ز
گرفت ،سیخ ها رو به حالت
نه حسام نه کوهیار یآن ازشون گرم نشد و ین خیال سیخ
حسان شگرم کرده بودن .بعد از
شمشن با فاصله به بدن هم دیگه یم زدن و بقیه رو
ر
ی
حسان برام سوت یم زدن ،از قیافه ی کارگرها
شمشن بازیشون نوبت تشویق کردن من شد؛
ر
ی
پیدا بود بهشون داره خوش یم گذره.
با این که تا حاال اصال پیش نیومده بود گوشت رو به سیخ بکشم اما بعد از تالش های زیاد
یه سیخ کباب کج و کوله تحویل داور دادم که انصافا قیافه ش خییل خنده دار شده بود.
ز
طوالن و نگاه کردن به سیخ شش رو به
حسان تو نقشش فرو رفته بود ،با مکث
داور که
ی
چپ و راست تکون یم داد .اسنس گرفته بودم؛ انگار بازی واقیع بود ،با نظر داور نمره ی
قبویل رو گرفتم.
هیجان زده دست هام رو باال بردم و صدای ذوق زده ای از خودم در آوردم که باعث خنده
ی همه شد .اون لحظه کوهیار زیر لب یه قربون صدقه ی ریزی اومد که نگفته حرفش رو
قورت داد؛ با این که دقیق نفهمیدم رچ گفت ویل حس خوشایندی درونم به وجود اومد،
نگاهش که کردم روش رو ازم گرفت.
داور سیخ کبابم رو توی منقل گذاشت ،خییل برام لذت بخش بود؛ قرار بود همون رو برای
شامم بخورم.
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منامون نشستیم .برامون از هر مدل غذا آوردن ،خورشت قرمه ی ز
سه نفرمون پشت ر ز
سنی،
قیمه ،کوبیده ،جوجه و ...با کیل مخلفات خوشمزه ،بیشن از همه اون یه سیخ کوبیده که
حاصل دسننج خودم بود بهم چسبید .غذامون رو تو ز
شوچ و خنده خوردیم .من بدون
ز
ز
سنگیت نگاه کوهیار رو به خودم
شوچ هاشون یم خندیدم و هر از گایه
حرف زدن فقط به
حس یم کردم.
نیم تونستم ین تفاوت رفتار کنم اما دلییل برای اون نگاه ها توی ذهنم نداشتم .بعد از رصف
ز
شست ظرف ها بود و ییک از کارگراهای اون بخش قد خییل خییل کوتایه داشت.
شام نوبت
کوهیار بهم اشاره کرد که به نحوه ی کار کردنش نگاه کنم.
مرد کوتاه قد چکمه هاش رو پاش کرد و با آواز مخصوصش با دستکش و اسکاچ یم خواست
ی
یه دییک که سه برابر خودش بود رو بشوره .با کمک ییک دیگه از کارگرها که قدش شاید از دو
من یه خرده کمن بود ،به داخل قابلمه رفت و کامال ناپدید شد و فقط با صدای آهنگ
خوندنش که مثل آمپیل توی قابلمه پیچیده بود ،معلوم یم شد کش داخل قابلمه ست.
از دیدن این صحنه ی بامزه نزدیک بود از شدت خنده از حال ین حال بشم ،داشتم از خنده
یم مردم.
ز
نشست تو شمال چه قشقرف به پا کردی.
کوهیار زیر گوشم گفت :ش چهار تا دونه ظرف
بگن.
توا ،یاد ر
نگاه کن نصف ِ
دستم رو روی دلم گرفته بودم و یم خندیدم .بعد از اون نوبت دش بود؛ اصال جای یه ذره
حسان مهمون نوازی یم کرد ،ییک دو قاشق رتنامسو
خوردن نداشتم اما با ارصار حسام که
ی
خوردم.
حسان بازی و جایزه رو جدی گرفته بود گفت:
بعد از خوردن دش ،حسام که
ی
 برای تولدتون تو ر زهمت رستوران یه کیک مخمیل مهمون من.
ر
رز
ز
غمگت
دلخویس نداشتم تمام تالشم رو کردم که لحن تشکر کردنم
گرفت
من که از تولد
ز
ز
نباشه ،شم رو ر ز
نبیت.
پایت انداختم که اشک هام رو
ز
گرفت رو دوست ندارم.
 خییل ممنونم؛ اما من اصال تولدانگار هر دوشون متوجه حال خرابم شدن و دیگه ر ز
ز
نگفت.
چنی
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ساعت دوازده شد که از همه ی عوامل اون جا بخصوص حسام تشکر کردیم و اومدیم
مسن خونه کوهیار از خودش و حسام یم گفت ،موقع گوش دادن به حرف هاش
ربنون .تو ر
رز
ماشت جا موندن.
یادم افتاد که کلیدهای خونه م تو
ز
کوهیار انگار حرف زده و منتظر تایید من بود ،گفت :موافف؟
ز
عصبان گفتم :کلیدهای خونه رو تو ماشینم جا گذاشتم.
ین اهمیت به حرفش کالفه و
درصد کیم احتمال دادم که یه کلید یدگ تو رشکت داشته باشم .احساس کردم االن کوهیار
گن منه و حسان هم خسته بود ،یه ر ز
چنی از ش ناراحت بهم بگه؛ ویل بر
چون از ش شب در ر
ی
ی
ر
خالف تصورم بدون کوچکنین اخم و رنجودگ تو حالت چهره ش ،پیچید و به سمت شکت
راه افتاد.
کوهیار  :اگه کلیدها تو رشکت نباشن ،امشب یم خوای کجا بری؟
تمام فامیل های من خارج بودن و من به جز چند تا دوست کش رو نداشتم؛ اون لحظه
حس غربت ر ز
نشت ها رو درک یم کردم ،شی ــع فکری به شم زد و امیدوارانه گفتم :تو رشکت
یم مونم.
با نگاه شیطون و شوخش گفت :مگه من مرده باشم بزارم رشیکم تو رشکت بمونه؛ خونه ی
ی
من به اون بزرگ ،جا واسه هر دومون هست .نیم ذارم بهت بد بگذره بعد هم من اون قدر
مهمون نوازم که نگو.
ز
اون قدر اخالقش دستم اومده بود که ز
شوچ تلف کنم ویل با این
معت حرفش رو فقط یه
ز
شوچ هاش با من نکنه.
حساب با یه تنبیه ریز حالیش کردم که دفعه ی دیگه از این
کوهیار :چشم.
تو فاصله ای که رفت تو رشکت همش نذر و نیاز یم کردم که کلیدهام اون جا باشن ،فکر
ز
جان اون هم تو اون وقت شب دلهره به جونم انداخته بود.
رفت به ی
ز
گذشت؛ شاید یه شب یلدا برام گذشت که کوهیار اومد،
عجیب این لحظه ها به کندی یم
این دفعه مراعات حالم رو کرد و ش به شم نذاشت .کلیدها رو تو هوا نشونم داد ،اون
کلیدها برام حکم جایزه اسکار داشت؛ چنان ذوق زده بودم و دست از پا نیم شناختم که رو
به کوهیار با غلظت فراوون گفتم:
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 عاشقتم!ز
بعد از حرف که زدم ،چند ثانیه ای نگاهمون در هم گره خورد و بعد هر دو ین اختیار زدیم زیر
ز
رز
حرف نزدیم.
مسن خونه دیگه هیچ کدوم
خنده .سوار
ماشت شد و تا ر
ساعت یک و نیم شب بود که دم در خونه م نگه داشت ،قصد داشتم بابت همه ر ز
چن ازش
تشکر کنم اما انگشتش رو به نشونه ی هیس جلوی ل*ب هام گذاشت .رفتارش برام خییل
آشون به پا شده بود.
عجیب بود ،نیم تونم اعناف نکنم که درونم چه
ی
کوهیار :تا یم ری خونه ،این جا یم مونم تا خیالم راحت شه.
تا موقیع که وارد خونه شدم ،دم درموند؛ وقت چراغ های خونه رو روشن کردم از توی
پنجره ی اتاق خواب براش دست تکون دادم ،با چشم های خسته و خواب آلود برام دست
تکون داد و رفت.
اون شب تا صبح خوابم ینند .من بعد از مرگ پدرم خییل تنها شده بودم و حس این که کش
بعد از اون بهم امنیت بده یا برام دلواپس باشه رو خییل وقت بود که دیگه نداشتم .اون
ز
شب با اون حرکت کوهیار و حرف که زد حس ش رن زیت درونم به وجود اومد .چند بار همه ی
شب خاطره ر ز
انگن رو توی ذهنم مرور کردم؛ هر بار به کوهیار و نگاه های گرمش فکر یم
کردم ،نفسم توی سینه م حبس یم شد.
ز
موندن توی ذهنم
اون شب حواس پرن و گیج بازی های من باعث شد یه شب به یاد
ز
شوچ هاش ،حت
نقش ببنده .دروغ چرا! صادقانه یم گم ،فکر کوهیار ،نگاهاش ،اخالقش،
صداش از جلوی چشم هام و ذهنم کنار نیم رفت .اصال حت اگه یم خواستم بهش فکر
نکنم ،نیم تونستم مانع افکارم بشم؛ چون هیچ ر
تالیس برای مهار کردن فکرش نیم کردم .با
این خیال خوش خواب رو به خودم حروم کردم؛ فقط یم خواستم به کوهیار فکر کنم ،به
ز
مطمت نبودم اسمش عشقه یا نه!
این حس که
رز
سنگت شدن ،تو خواب صدای مزاحم زنگ خونه م یم
دم دم های صبح شد که چشم هام
ز
اومد؛ صدا اصال قطع نیم شد ،با طوالن تر شدن صدا یهو چشم هام باز شد .فهمیدم
خواب نیستم و توی بیداری زنگ آیفون مثل خروس ین محل صدا یم ده.
هان بسته و خواب آلود بدون نگاه کردن به تصویر توی آیفون دکمه رو زدم .به
با چشم ی
مسن داخل ساختمون که
دیوار دم در تکیه داده بودم تا هر گ بود فاصله ی در حیاط تا ر
هفت هشتا پله بود رو باال بیاد .هنوز چشم هام بسته بودن و داشتم پشت در چرت یم زدم؛
اول صدای پا بعد هم یه صدای آشنا توی گوشم پیچید ،چشم های خواب آلودم رو ریز
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صاحب صدا رو واضح تر ببینم .یهو با دیدنش تمام تنم یخ بست ،انگار
کردم تا تصویر
ِ
فشارم افتاده باشه.
با صدان که از شدت خواب دورگه شده بود گفتم :تو این جا چیکار یم ز
کت؟!
ی
نفس عمیف کشید و گفت :یم ز
دون چند ساعته پشت در خونه م و دارم زنگ یم زنم ،فکر
بالن شت اومده.
کردم ی
هنوز هاج و واج از شوگ که با دیدنش بهم وارد شده بود مونده بودم .انگار متوجه نگاه های
پرسش گرانه م شد چون با خنده توضیح داد:
 نیم خوای بری ماشینت رو بیاری؟کم کم داشتم از خواب بیدار یم شدم و یم فهمیدم چرا تو این وقت صبح به خونه م اومده.
لبخند کج و کوله زدم ،دوباره گفت:
رز
ماشت منتظرم تا آماده ریس.
 من توی
خمیازه ای کشیدم ،چنیک توی موهام زدم و گفتم :نمیای تو؟
با عجله گفت :مریس.
ی
کامال از گنیک در نیومده بودم گفتم :آماده شدنم طول یم کشه ،بعد هم صبحونه نخوردم؛
بیا تو تا آماده شم.
ز
گفت تعارف اومد نیومد داره ،زمان زیادی از تعارف کردنم نگذشته بود که تو دلم
از قدیم
خودم رو لعنت کردم.
ز
انگار پیش خودش داشت یه ر ز
رز
طوالن گفت:
سنگت یم کرد ،با مکث نسبتا
چنی رو سبک
حاال که ارصار یم ز
کت ،باشه.
زل زده بودم بهش که دوباره گفت :نیم خوای از جلوی در کنار بری؟
تازه به ژست خنده دارم نگاه کردم که در خونه رو مثل شوهرم تو بغل گرفته بودم؛ خنده ی
مسخره ای کردم و از جلوی در کنار رفتم ،به داخل خونه اومد.
با نگاه اجمایل تو خونه بعد دو سوت گفت :چه خونه ی قشنگ و با سلیقه ای داری!
ین حرف پشت شش راه افتاده بودم؛ برگشت به سمت که من بودم و یه جوری بر اندازم
کرد ،رنگ نگاهش شیطون شد .احساسم بهم یم گفت باز یه سون تازه دادم.
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مانع خنده اش شد و گفت :من هیچ عجله ای ندارم؛ تا تو یم ری آماده ریس ،من هم یم رم
صبحونه ات رو آماده یم کنم.
این مرد جذاب و خوش تیپ از دیشب من رو دیوونه ی خودش کرده بود ،االن هم اومده
بود تا دیوونه ترم کنه .ریلکس و راحت انگار خونه ی خودش باشه رفت توی ر ز
آشنخونه.
ی
ترجیح دادم عادی رفتار کنم .یآن به ش و صورتم زدم ،دیگه کامال از خواب آلودگ در اومده
بودم .از ش و صدای کوهیار که با تق و توق به ظرفها یم زد خنده ام گرفت.
به اتاق خوابم رفتم تا آماده شم وقت از آینه قدی بلند و طرح سیلورم به خودم نگاه کردم،
رنگ از چهره م رفت؛ تازه دلیل لبخند کوهیار رو فهمیدم .پس حدسم در مورد حس سون
جدیدم درست بود؛ به لباس های تنم نگاه کردم که یه تاپ و شلوار صورن پوشیده بودم.
نفهمیدم چه جوری تند و ر ز
تن مثل فشنگ مانتو و شلوارم رو با یه شال شم کردم.
ز
ترس این که اگه کوهیار در ر ز
داغون
حت لباس عوض کردن توی اتاقم یم اومد یه حال بد و
تنهان بدون سایه ی پدر و مادرم
بهم داد .یه دفعه به خاطر موقعیت که مجبور بودم به ی
ی
زندگ کنم و بلد نبودن تو این موقعیت به ترسم غلبه کنم ،بغض گلوم رو فشار داد .تازه
ز
داشتم به عاقبت تعارف که کرده بودم فکر یم کردم .از دست خودم حرصم گرفت؛ از ش و
لبایس که تنم بود و من رو اون جوری دیده بود هم حرض تریم شدم.
با این که اون توی شمال من رو با ش و وضیع بدتر از االن دیده بود اما نیم تونستم اون
شب رو با امروز مقایسه کنم؛ اون شب من میون کیل آدم بودم اما حاال زیر یه سقف به جز
من و اون هیچکس نبود ،گر چه کوهیار رشیکم بود اما تا حاال تو ر ز
گن
چنت موقعیت با هم ر
نکرده بودیم.
حت تو عالم رشاکت تو یه اتاق میون تعداد زیادی کارمند دلییل برای فکرهای بدی که االن
آشنان هیچ شناخت دیگه
مثل خوره به جونم افتاده بود نیم دیدم .من به جز کار و چند ماه
ی
ای ازش نداشتم .با خودم و افکارم گالویز شده بودم ،اصال من چرا باید به کوهیار اطمینان
مرد و غریزه جنش داره.
یم کردم؟ مگر ر
غن از این بود که اون هم یه ِ
ز
گرفت بود ،با
داشتم از فکرهای بدم باال یم آوردم؛ انگار اتاق خوابم جای بدتری برای پناه
ز
مزخرف تو ر ز
آشنخونه رفتم .با ورود من در حایل که داشت قوری رو روی
حس بد و حال
بخار کنی یم ذاشت به من که منقلب شده بودم و ترس تو چهره م کامال مشهود بود نگاه
ز
داشت یم لرزیدن .حرکات
کرد؛ حت ترسم به حدی رسیده بود که دست هام ین اختیار
عجیبم از نگاه ر ز
تن کوهیار پنهان نموند ،چشم هاش رو ش داد روی دست های لرزونم .نیم
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ز
حرف که یم زد با ر ز
چنی که تو ذهنش بود ،ییک نبود .گفت :چه
دونم چرا ویل حسم یم گفت
رنگ مانتوت بهت میاد.
فلش بک زدم به لباس های قبیل که به تنم بودن ،حس نا خوشایندی به حال مضطربم
اضافه شد .کوهیار انگار یم خواست من رو از این وضعیت نجات بده ،روی ییک از صندیل
ها نشست و گفت:
 چرا ش پا موندی؟ داره دیر یم شه ،صبحونه ت رو بخور تا بریم.بدون اینکه از جام تکون بخورم با صدای خفه ای گفتم :یم شه از این جا بری؟
جا خورد ،اصال انتظار حرف رک و بدون مقدمه م رو نداشت؛ اون هم در حایل که برای
اومدن تو خونه م خودم دعوتش کرده بودم.
خنه شد .نیم دونم چقدر زمان
رنگ نگاهش عوض شد ،تو چشم هام با نگایه نیمه
عصت ر
ی
گذشت که با صدای بلندش به خودم اومدم.
کوهیار :تو در مورد من رچ فکر کردی؟
ز
رز
تنهان من و اون،
خون های دیشبش ،مهربون های همیشگیش ،ی
طنت صدای عصبانیش ،ی
هان که داشتم ،همه جلوی چشمم اومد؛ بغض کردم و گفتم :من در موردت هیچ
خط قرمز ی
فکری نکردم فقط یم خوام از اینجا بری.
سنگیت نگاهش بیشن از ز
ز
بغیص که توی گلوم بود داشت خفه م یم کرد.
ر
از جاش بلند شد آروم و آهسته اومد نزدیکم؛ شم رو ر ز
خون
پایت انداختم ،شمم یم شد با ی
هان که در حقم کرده تو چشم هاش نگاه کنم .با دست چونه م رو باال آورد ،با نفسش به
ی
صدان آروم و شمرده گفت:
صورت سییل یم زد .نگاه کالفه ش رو بهم دوخت با
ی
 فکر یم کردم به اندازه ای که من تو رو یم شناسم تو هم من رو بشنایس؛ اما حیف! یهدرصد هم سیع نکردی بشناسیم .بیتا! از حرفت ناراحت نشدم ،از فکری که راجبم کردی
داغون شدم.
رز
توهت به شخصیتم بود و هیچ وقت از یادم
عصت ربنون داد و گفت :این رفتارت
نفسش رو ی
نیم ره و باعث یم شه از این به بعد طور دیگه ای باهات رفتار کنم.
هان بود که همیشه توشون شیطنت
سخت ترین کار دنیا اون لحظه نگاه کردن به چشم ی
ز
شیطون که پر کشیده و جاش رو ناراحت و کینه گرفته بود و شاید غرورش رو
دیده بودم؛
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هم با حرفم شکسته بودم .اشک تو چشم هام جمع شد ،تاب نیاوردم شم رو ر ز
پایت انداختم.
چونه م رو ول کرد ،تصویر شامیک های براق کف ر ز
آشنخونه توی اشک هام تار شده بود .با
ز
بست صدای محکم در یه من از جا پریدم؛ کوهیار رفت! من موندم و بوی عطرش ،زل
بهم
ز
زده به ر ز
من صبحونه ای که با مهربون برام آماده کرده بود.
با صدای زنگ به امید این که کوهیار پشت در باشه مثل جت از جام پریدم؛ با دیدن قیافه
ی نریمان پشت آیفون ،امیدم مثل کشت به گل نشسته شد .اول خواستم در رو باز نکنم تا
برگرده؛ اما با این احتمال که ممکنه بخواد بره رشکت بعد هم کوهیار رو ببینه ،شی ــع کیفم
رو برداشتم و به صورت دو از پله ها ر ز
پایت رفتم.
پشت فرمون نشسته بود یه ذره حرکت کرد تا من رو از تو آینه دید ،زد رو ترمز و دنده عقب
گرفت و به سمتم اومد؛ شیشه ی سمت من رو ر ز
پایت داد.
کجان تو؟ نزدیک بود از ترس سکته کنم!
نریمان :سالم،
ی
رز
ماشت شدم .از رفتارم که تا حدودی عجله ای شده بود تعجب کرد؛
معطل نکردم و سوار
تو آینه به قیافه م نگاه کردم ،چشم هام هنوز قرمز بود.
نریمان :حالت خوبه؟!
هم دلیل اومدنش رو یم دونستم و هم جواب سوایل که خییل محنمانه یم خواست دلیل
چشم های قرمزم رو بفهمه.
 آره ،خوبم یه کم شم درد یم کنه.اظهار نگر زان کرد و گفت :راست تو نیم خوای ربنیس چرا اول صبیح اومدم در خونه ات؟!
تو دلم داشتم به این فکر یم کردم که کوهیار هم یم گفت "نگرانم شده"؛ نگر زان اون کجا و
نگر زان نریمان کجا؟
ین اهمیت گفتم :چون تلفنم رو جواب ندادم؛ بعد هم زنگ زدی رشکت ،اونجا هم بهت
ز
گفت هنوز نیومده ،تو هم اومدی این جا .اگه باز هم در رو باز نیم کردم دوباره بر یم گشت
رشکت.
فهمید از دنده ی چپ بیدار شدم.
گفت :توپت پره ها!
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شم رو به سمتش چرخوندم ،به چهره ش که خدان ر ز
چنی از جذابیت کم نداشت نگاه کردم؛
ی
بیت مناسب ،ته ر
چشم و ابرو مشیک ،ل*ب و ز
ریش که قشنگ ترش یم کرد ،قد و اندام
خوب اما اصال به چشمم نیم اومد.
 نریمان یه کار برام یم زکت؟
بدون این که خواسته م رو بشنوه ،خایل از کوچکنین ر
مکت قبول کرد.
ازش خواستم من رو برسونه رشکت بعد هم بره ماشینم رو از پارکینگ در بیاره ،با ش قبول
ز
مهربون سوییچ رو بهم داد و گفت :شب میام در خونه
کرد .وقت رسیدیم دم در رشکت با
رز
گنم.
ماشت رو ازت یم ر
این جور وقت ها به خاطر چند سال صبوری که منتظر بود تو دلم راهش بدم از خودم
رز
ماشت رو برام گذاشت و رفت.
خجالت یم کشیدم.
تو رشکت که کیل رفت و آمد بود اما من هیچ کدوم رو نیم دیدم و فقط یم خواستم برم و از
دل کوهیار در بیارم .پشت در اتاقمون دلشوره داشتم ،قشنگ مثل دانش آموز تنبیل شده
بودم که یم خواست دریس رو که از بر نبود و به معلمش پس بده .با ورودم به اتاق دیدم
شش رو تو دست هاش گرفته ،با دیدنش تو اون حال حرف زدن برام سخت شدِ .من ِمن
کردم اما دیدم فقط دارم تالش الیک یم کنم ،هول شدم و ین مقدمه گفتم :کوهیار من بابت
امرو...
عصت تو حرفم اومد و گفت :خانم پارسا! خوش ندارم از این به بعد جز کار حرف
تند و ی
ز
دیگه ای بینمون باشه که اون هم من ر ز
تعیت یم کنم چه جوری باشه ،از این بعد هر حرف با
من داشت قبلش به ر
منش یم یگ تا به من بگه و متقابال من هم ر ز
همت طور حرفم رو به
عرضتون یم رسونم.
با اسم فامییل خطاب کردنم یه خط مرزی ر ز
بت صمیمیتمون ایجاد یم کرد؛ عالوه بر اون
جان که حت دوست نداشت صدام رو بشنوه .نیم دونم چرا
داشت اعالم انزجار یم کرد ،تا ی
احساس کردم اگه حرف هام رو بشنوه حق رو بهم یم ده ،تالش آخرم رو کردم و گفتم:
 من رفتارم رو نیم خوام توجیه کنم؛ اما به خاطر موقعیتم و رشایط تنهاییم یه لحظه...شش رو که تا اون لحظه توی دست هاش گرفته بود رو باال آورد ،شد و یخ زده نگاهم کرد.
اون لحظه زبونم نچرخید انگار الل شده بودم.
کوهیار :فکر کردی چون تو خونه ت راهم دادی من هم میام و...
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نفسم از ادامه ی حرفش گرفت.
پوزخند ز
تلیح زد و گفت :تو واقعا تا این اندازه من رو پست تصور کردی؟!
 پست تصورت نکردم؛ ویل مرد که هست.کوهیار :بعله ،اون قدر مرد هستم که بدونم وقت یه نفر میون این همه آدم به تو اعتماد
کرده بهش نامردی و کثیف بازی نشون ندم.
ی
از حرفاش که بوی مردونیک یم داد جون گرفتم و گفتم:
 تو که این ها رو یم زدون ،باید بهم حق بدی.
مکث کوتایه کرد و گفت :چرا من هیچ کدوم از ز
شوچ و رفتارهای تو رو بد تلف نیم کنم؟
 خب چون یم شناسیم.خنده ای ز
تلیح کرد و گفت :آفرین! دقیقا چون یم شناسمت؛ من هم امروز ر ز
همت انتظار رو
ازت داشتم.
هییح نداشتم بگم ،پشت همه ی حرف
تازه داشتم یم فهمیدم گ رو از خودم ناراحت کردم؛ ر
هام سکوت مثل دژی محکم من رو تو خودش پناه داده بود.
کوهیار :من از این به بعد تو اتاق دیگه ای کار یم کنم.
بگنه .خودم رو از
از جاش بلند شد؛ جلوی در یه جور خاض نگاهم کرد ،نزدیک بود گریه م ر
جلوی در کشیدم.
حالم به حدی بد بود که نیم تونم بیان کنم .بعد از چند ماه دوباره تو اتاقم تنها شدم،
درست مثل قبل از رشاکتم با کوهیار .چند ساعت گذشت ،تو اتاق تاریک خودم رو حبس
کرده بودم؛ مثل کش که عزیزی رو از دست داده باشه ،به صندیل کوهیار زل زده بودم حت
برای ناهار از اتاق ربنون نرفتم .شب شد که افشان اومد تو اتاق ،با جیغ خفیفش به خودم
اومدم.
آیدا در حایل که دستش رو روی سینه ش زده بود گفت :شما هنوز نرفت؟!
هییح برام ز
معت نداشت ،فقط با ش اشاره کردم بره ربنون و در رو ببنده .نیم ساعت تو اون
ر
حال بودم؛ صدای کوهیار رو شنیدم ،از تو الک تنهان در اومدم .داشت با ر
منش حرف یم
ی
زد:
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کوهیار :چرا تا این وقت شب هنوز نرفت؟
آیدا :منتظر بابام بودم بیاد شاغم؛ مثل این که کاری براش پیش اومد نیم تونه بیاد.
تنهان بری ،خودم یم رسونمت.
کوهیار :دیر وقته نیم خواد ی
بدون کوچکنین نگایه به من ،به آیدا گفت :به خانم پارسا ر ز
بگت ،فردا باید ساعت نه تو
رشکت نهال باشه.
آیدا با تعجب به من و کوهیار نگاه کرد .باز هم سکوت رو به حرف زدن ترجیح دادم ،از
رز
ماشت کوهیار در حایل که آیدا هم کنارش بود با
مسن برگشت،
رشکت ربنون اومدم؛ تو ر
شعت ازم سبقت گرفت .اون شب که شب یلدای من بود ،برام به سخت گذشت.
گن ر ز
تنرهای تبلیغان رشکت نهال بودیم .بعد از اون خسته و
تا ظهر با اکیپ
فیلمنداری در ر
ی
کوفته برگشتیم رشکت ،تایم ناهار بود .تو اتاق غذا خوری رفتم .کوهیار اونجا بود طبق ادب
اومدم سالم کنم که با نگاه شدش ،سالمم توی دهنم خشک شد .اومدم بشینم که پرس
ی
غذاش رو برداشت و از اتاق رفت .خییل بهم برخورد؛ اصال گشنیک از یادم رفت ،بدون دست
زدن به غذا برگشتم تو اتاقم و تصمیم گرفتم تا وقت که قهر ر
ترسیف داره برای غذا خوردن
اونجا نرم.
تو این وسط فقط آیدا بود هر دفعه با چند تا پیغوم کاری از طرف کوهیار یم اومد و یم
ز
نشست ،فکرهای
رفت .شب که برگشتم خونه دیدم ارغوان و مرجان دم در خونه روی پله
رز
ماشت پیاده شدم ،مثل این که مادرشون رو دیده باشن بغلم
بد تو شم هجوم آورد؛ تا از
کردن.
کنت؟ ر ز
با دلواپش گفتم :شماها این وقت شب این جا چیکار یم ر ز
چنی شده؟!
ارغوان :ننس! قهر کردیم.
مرجان :تو خونه ت واسمون جا هست؟
خیالم راحت شد ،از حرکات لوس شون خندهم گرفت.
باز ،بیاین تو ...بیاین تو.
 قربون قهروهای خودم برم! در خونه ی من همیشه به روتون ِز
تعریف
در رو براشون باز کردم ،هنوز نیم دونستم رچ پیش اومده ویل حال هر دوشون
نداشت .لباس هام رو عوض کردم و اومدم کنارشون نشستم ،خواستم خودشون ش حرف
رو باز ز ز
کت؛ هر دو سکوت کرده بودن ،وقت که دیدم ین فایده ست گفتم:
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 هیچ کدومتون نیم خواین حرف ر زبزنت؟
مرجان آیه کشید و گفت :من و نیما ش شیدا زدیم به تیپ و تاپ هم .دعوامون خییل باال
گرفت ،بعد هم اومدم اینجا.
شخصیت نیما یه آدم منطف و آروم بود ،خییل کم پیش یم اومد دعوا کنه؛ اصال بگم تا حاال
ز
عصبان شدنش رو ندیدم ،دروغ نگفته بودم .با تصور قیافه ی نیما تو اون حالت خنده م
گرفت.
 خب ارغوان تو تعریف کن؟عنن النسا حرفم شده.
ارغوان :من هم با ی
عننالنسا خطابش یم کرد.
هان که ازش بدش یم اومد ی
نسا خواهرش بود ،وقت ی
 چه جالب! هممون قهر کردیم.ارغوان :تو با گ؟
 من هم با رشیکم قهر کردم؛ البته اون با من قهر کرده.زپرن حال بهم زن هم قهر یم کنه؟ عکسش رو بده جنازش رو
ارغوان :غلط کرده! اون
ِ
بگن.
تحویل ر
 ِا ...این جوری در موردش حرف نزن؛ ناراحت یم شم ،مقرص من بودم.تعصت! حاال ش رچ حرفتون شده؟
مرجان :چه
ی
ارغوان :حاال واسه حرف زدن وقت زیاده ،شام رچ داری؟
هییح مانع اشتهات نیم شه.
مرجان به ارغوان پرید و گفت :خدا خفه ت کنه که ر
ارغوان :دست خودم نیس ،وقت ناراحتم اشتهام دو برابر میشه.
من هم ظهر غذا نخورده بودم ،معدهم داشت سوراخ یم شد .ر
گویس رو گرفتم و گفتم:
 بچه ها رچ یم خورین؟مرجان :من که اصال اشتها ندارم.
ز
بهن ،از ظهر دلم هوس
ارغوان :من هم که یم شنایس هر رچ باشه یم خورم؛ ویل پینا باشه ِ
کرده.
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ز
پین یان بعد از ده دقیقه اومد ،شاممون رو یم خوردیم که ارغوان گفت :بیتا! خوش به حالت
ی
کت ،نیم ز
زندگ یم ز
دون از دست این همه آدم که قربون شون برم یه لشکرن چه
تنهان
ی
زجری یم کشم.
ز
داشت و هر گ به یه ساز یم
ارغوان چهارتا خواهر و برادر داشت که همشون یه سلیقه
رقصید.
ز
داشت یه خونواده ی شلوغ اون هم با برادر وخواهرهای مایه که تو داری،
 ناشکری نکن،دون چه نعمتیه .یم ز
نیم ز
دون من چقدر به شماها حسادت یم کنم! قدر خونوادت رو
بت هر خواهر و برادری دعوا کردن ر ز
بدون ،ر ز
چن طبیعیه.
ی
ارغوان :برو بابا ،تو به این ها مییک نعمت؟
ی
تنهان زندگ یم کنه به این ها یم گه نعمت.
مرجان :چون خودش ی
 تو چرا ازش طرفداری یم زکت؟
مرجان :چون من هم به حال تو غبطه یم خورم! خودت رییس خودن نه شوهری نه آقا باال
شی.
 شماها زده به شتون .حال من غبطه داره؟ مرده شور من رو ،حال من رو یبنه! تک و تنها،ی
تو یه خونه ی دراندشت ،بدون یه هم زبون که باهاش حرف ز
بزن ،زندگ نکردین که به حال
من غبطه یم خورین! وقت یه مامان نداری که وقت خسته و کوفته میای تو خونه بغلت
ی
کنه ،خونه بوی غذا بده ،با بابات بیک و بخندی ،با خواهرت بری ربنون ،شب ها راحت ش
هییح ننیس .وقت یه نفر میاد خونه ت ،از رو ترس نیم...
رو بالش بزاری و از ر
بغض کردم ،دیگه نتونستم حرف بزنم.
مرجان :الیه قربونت برم!
ارغوان :خدا من رو خفه کنه که تو رو ناراحت کردم ،غلط کردم.
ز
گرفت و دلداریم یم دادن و به خودشون بد
ین اختیار اشک هام جاری شدن ،اومدن تو بغلم
ز
ز
گفت ،یه ذره آروم شدم .ارغوان یه شوچ یم کرد که بخندونم.
و ربناه یم
مرجان :عزیزم ما قصد ناراحت کردنت رو نداشتیم؛ حاال ما که پدر و مادر باالی شمونه چه
گیل به ششون زدیم.
ی
هان داره.
مزیت
چه
کردن
زندگ
تنهان
ی
ارغوان :این نیم دونه ی
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ی
مرجان با غیظ گفت :باز یم خوای چرت و پرت بیک.
ی
ارغوان خندید و گفت :نه یم خوام یه ذره از زاویه دیگه ای به تنها زندگ کردن نگاه کنه .مثال
همه ته دیگا رو خودش تنهان یم خوره ،وای ته دیگ سیب ز
زمیت (آب دهنش و قورت داد)،
ی
دستشون نیم مونه ،دیر بیاد خونه غذاش
کننل تلویزیون دست خودشه ،تو صف حموم
ی
شت بابات بیدار نیم شه کولر رو خاموش کنه.
رو نیم خورن ،از همه مهم تر نصف ی
باز اسم بابا اومد زدم زیر گریه.
ارغوان :عزیزم ...این قدر سینگیل بهت فشار آورده؟
دوست نداشتم با گریه هام حالشون رو خراب کنم،خودم رو کننل کردم بعد اشک هام رو
پاک کردم و گفتم:
غنت مگه تو شوهر من نیست ،من کجام سینگله؟!
 آخه ین رارغوان :الیک نگو که یم دونم عاشق رشیکت شدی ،دیگه من رو نیم خوای .حاال نگفت ش
رچ حرفتون شده؟
 مسئله ی کاری پیش اومد.مرجان :برا مسئله ی کاری ناراحت؟ گور باباش خودش بیاد از دلت در بیاره.
 خییل مرد خوبیه ،این جوری نگو.ارغوان :به جان خودم بیتا مشکوک یم زنه! نکنه عاشقش شدی؟
ی
 رچ مییک بابا! با اون قهری که کرده دیگه نگاهم نیم کنه چه برسه عاشقم بشه .همیشهبهم یم گفت "بیتا" االن بهم یم گه "خانم پارسا"؛ تازه با خودم هم حرف نیم زنه ،به ر
منش
یم گه اون به من یم گه.
مرجان :ز
ست ازش گذشته ولش کن .من تجربه م از شما بیشنه؛ به مردها نباید زیاد رو داد،
بهش اهمیت نده پررو میشه.
برای این که زیادی مشکوک شده بودن گفتم :چه اهمیت! جای بابام رو داره ،من بخاطر اون
ناراحتم.
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ارغوان :پاشو برو یه ر ز
چن وردار بیار بخوریم ،اگه هم زیاد ناراحت خودم فردا بیام رشکت؛ هم
رشیکت رو ببینم هم دست تون رو بندازم گردن همدیگه صورت هم رو ماچ ر ز
کنت ،از دل هم
در بیارین.
ی
مرجان :تو زرنیک برو از دل نسا در بیار.
رغوان به مسخره گفت :چیه حسودیت شد؟ اگه یم خوای بیام وساطتت تو و نیما رو هم
بکنم.
تان زدیم زیر خنده ،ارغوان پرید گونه م رو بوسید و رفت یه آهنگ شاد گذاشت و
سه ی
خودش هم باهاش رقصید.بعد از مراسم رقصیدن ارغوان ،به پیشنهادش جاهامون رو کف
هال پهن کردیم .ارغوان ر ز
بت من و مرجان دراز کشیده بود و از جن تعریف یم کرد.
ارغوان استاد شگرم کردن بود؛ تو تارییک مطلق جوری تعریف یم کرد که صدای من و مرجان
باال نیم اومد ،تو حس بودیم که صدای افتادن یه ر ز
تان چنان جیغ زدیم که
چنی اومد .سه ی
نزدیک بود از ترس سکته کنیم .همدیگر رو بغل کرده بودیم؛ بعد از پنج دیقه به خودم
جرات دادم برم منبع صدا رو پیدا کنم .چراغا رو روشن کردم ،مرجان و ارغوان تا خرخره رفته
بودن زیر لحاف هاشون.
کجان؟ نیما غلط کردم.
مرجان :نیما
ی
ارغوان داد یم زد و یم گفت :من مامانم رو یم خوام.
ی
باشت دفعه ی دیگه قهر ر ز
 تا شما ر زتنهان زندگ کردن نکنه.
نکنت و دلتون هوای ی
با روشن شدن چراغ ،متوجه شدم چند تا متکا از توی کمد دیواری افتاده بودن.
وقت فهمیدیم واسه چه ر ز
چن مسخره ای جیغ کشیدیم ،یه ساعت به خودمون خندیدیم.
ر
خامویس زدم؛ ارغوان چنان به من چسبیده بود که نزدیک بود خفه م کنه.
دوباره
 ارغوان اگه یم تریس یم زتون بری مرجان رو بغل ز
کت.

ارغوان :از رو ترس بغلت نکردم که ،بعدش هم مرجان جنس دست دومه.
مرجان :زهرمار! من دست دومم ،تو دست چندیم؟
ارغوان :من آکبندم.
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زدیم زیر خنده ،تا نزدیک صبح فقط تعریف یم کردیم و یم خندیدیم .فرداش به زور پا
شدیم .مرجان و ارغوان رفاقت به خاطر من که یم خواستم برم رشکت بیدار شده بودن تا
باهم صبحونه بخوریم.
دستشون اومد ربنون و گفت :بچه ها من از دیشب تا حاال حالت تهوع دارم،
ارغوان از
ی
راستش رو ر ز
بگت این بچه رو کدوم تون تو دامنم انداخته؟
ی
مرجان :عالئم حاملیک یه روزه معلوم نیم کنه ،برو فکر کن کار گ بوده بعد بیا گردن من و بیتا
بنداز.
ارغوان :من گوشم نیم شنوه ،نکنه دیشب که خواب بودم من رو با نیما اشتباه گرفت؟
 من تا صبح بیدار بودم مرجان کاری باهات نداشت.ارغوان خوشحال شد و گفت :خدایا شکرت که از مرجان نیس! همیشه دعا یم کردم بابای
خون واسه بچه م پیدا بشه.
ی
من رو تو بغل گرفت و گفت :پرسم بابات پیدا شد.
مرجان :از کجا یم ز
دون از من نیست؟
ارغوان :خدا به دور! مگه یم شه از هر دوتون باشه؟ االن من ناموس کدوم تونم؟!
ز
بدون از کدوممونه؟
توا ین ناموس از ناموس حرف نزن ،تو باید
 ِارغوان :از مرجان که یآن گرم نیم شه ویل بیشن من به تو مشکوکم .خدا کنه از تو باشه چون
شن
تو پولداری از پس هزینه های بچه بر میای ویل اگه از مرجان باشه شاید فقط پوشک و ر
خشکش رو ر ز
تامت یم کنه.
رز
همت طور که یم گفت ما هم یم خندیدم و صبحونه مون رو یم خوردیم.
ارغوان :بیتا! پرسمون رو بفرست پیش خاله چیستا ،الاقل اون جا تو غربت نیست.
 رشمنده من از اول گفته بودم بچه نیم خوام.ارغوان :عزیزم تو من رو بخواه ،گور بابای بچه .این رو یم ندازم ،کم کم که خر شدی یه ر ز
جت
بچه یم ندازم دور ورت که وقت ش خاروندن نداشته ر
بایس.
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دست رو دلمون گذاشته بودیم و بهش یم خندیدیم .با این که اصال ازشون دل نیم کندم ویل
باید به رشکت یم رفتم .رفتم لباس هام رو تنم کنم که مرجان و ارغوان هم اومدن.
ارغوان گفت :بیتا! بیا یه تیپ مشت بزن دهن رشیکت رو شویس کن.
 چه کاریه؟ من که همیشه ش و وضعم خوبه.مرجان :این دفعه فرق یم کنه.
خدا به داد برسه؛ با این قیافه هاشون معلوم بود یه نقشه های تو مخ شونه .هر رچ لباس تو
کمد داشتم در آورده بودن ،هم چنان که اون دونفر برام لباس انتخاب یم کردن من هم
داشتم آرایش یم کردم.
گن شده بودم ،از همیشه بیشن آرایش کردم .اومدم رژ لب بزنم ،مرجان از دستم
جو ر
گرفتش و رژ لب قرمز رو بهم داد.
مرجان :با لباس هات ست کن.
هان که برام آماده کردن نگاه کردم ،با تعجب گفتم :نه!!
برگشتم به لباس ی
ارغوان :حرف نباشه ،باید این ها رو ر
بپویس.
رتنیپ ش تا پا قرمز ر
آتیش باید یم پوشیدم .هر کاری کردم که پشیمون شون کنم ،نتونستم.
این رنگ رو خودم خییل دوس داشتم ویل برای محیط رشکت اصال مناسب نبود .به زور
لباس ها رو تنم کردن؛ واقعا یه ر ز
چنی شده بودم که نگو ،مخصوصا با رژ لبم .تا دم در بدرقه
م کردن.
رز
ماشت خودم رو دیدم ،روم نمیشه بگم خییل د ...شده بودم .همزمان که
چند بار تو آینه ی
رز
ماشت کوهیار پیچید جلوم .جلوتر ازش
خواستم ماشینم رو توی پارکینگ پارک کنم،
رز
ماشت پیاده بشه.
باشعت حرکت کردم ،گذاشتم از
رز
ماشت رو قفل کرد ،ین اعتنا
وقت پیاده شد ،من هم پیاده شدم .پشتش به من بود؛ با ریموت
از کنارم رد شد .عمدا یه کم تند تر رفتم ،صدای کفش های قرمز پاشنه دارم یم پیچید؛ از
کنارش رد شدم ،خواه یا ناخواه باید نگاهم یم کرد .قدم هام رو کم کردم و عشوه هام رو زیاد
تر؛ قشنگ یم تونم بگم ،تعجب رو از تو چشم هاش دیدم.
یه لحظه ش جاش بدون حرکت موند ،ترجیح دادم نمونم و برم .وارد رشکت شدم ،همه از
دم یه جوری نگاهم یم کردن؛ خداییش لباس هام مناسب ش کار اومدن نبود.
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عمدا کنار ر ز
من ر
منش موندم؛ تا کوهیار اومد الیک گفتم:
 خانم افشان! امروز قرار کاری نداریم؟ز
خواست ،من هم بهشون وقت دادم.
افشان :آقای دوست وقت مالقات یم
ز
غلیظ بهم نگاه یم کرد ،من هم وانمود یم کردم برام اهمیت نداره؛ با لب و
کوهیار با اخم
لوچه ی آویزون گفتم :چه حیف شد!
افشان :یم خوای کنسل کنم؟
اون لحظه اسم آقای کیان تو ذهنم اومد ،کیان رو هم من یم شناختم هم کوهیار؛ یه مرد
رز
هن و فوق العاده عیاش بود ،یه کارخونه دار پولدار که چند بار برای ساخت تبلیغات به
رشکتم اومده بود.
 من امروز با آقای کیان قرار دارم ،به آقای دانا ر زبگت مالقات با دوست با ایشون.
کوهیار :به خانم پارسا ر ز
بگت هر قرار کاری داخل رشکت تنظیم یم شه ،نه ربنون.
با طعنه به افشان گفتم :پیک وچ! بهش بگو ایشون ترجیح دادن قرار توی رستوران ربنون
از رشکت باشه.
تغین جبهه داد و گفت:
خنده اش گرفته بود ویل شی ــع ر
 مانیع نیست .خانم افشان! قرار با آقای دوست رو بزار برا یه روز دیگه ،امروز یم ریم باکیان مالقات داشته باشیم.
فکر این جاش رو نکرده بودم ،رنگم اومد و رفت؛ انگار دستم رو خوند و فهمید الیک گفتم.
ز
شیطون به اتاقش رفت و پشت شش گفت :ر ز
اخم هاش از ر ز
بگت یه
بت رفت ،با خنده ی
قهوه برام بیارن.
تا ظهر نیم دونستم چکار کنم که آیدا اومد و گفت :آقای دانا یم گن ر
ترسیف نمیارین ،کیان
منتظره.
چه جدی گرفته بود ،گفتم :ر ز
بگت قرار کنسل شد! شما هم غذای من رو بیار تو اتاقم.
با نگاه مغرورش رفت .وقت برگشت دست خایل اومد و با افتخار گفت :آقای دانا اجازه
ندادن غذاتون رو بیارم.
تو دلم گفتم( :دارم برات کوهیار).
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ز
بعد هم افشان و فرستادم رفت .گذاشتم ناهارش رو بخوره تا تالف کنم ،تو سالن با اون
لباس های قشنگم جلوی چشم هاش رژه یم رفتم .غذاش که تموم شد و اومد ربنون،
سوییچم رو تو هوا تکون دادم و گفتم:
 افشان! من یم رم ربنون ناهار بخورم .بعد هم مهمون عزیز کرده دارم ،دیگه بر نیم گردم.بگت ر
کوهیار :خانم افشان! به خانم پارسا ر ز
ترسیف بیاره توی اتاقم.
آخیش جیگرم خنک شد؛ پس ترجیح داد حرف بزنه ،ناز کردم و گفتم:
 افشان! به آقای دانا ر زبگت هر کاری داره بزاره برای بعد ،من االن گشنمه.
نموندم که حرف بزنه و با خوشحایل از پله ها شازیر شدم .ش خوش و خوشحال از عکس
العمل کوهیار رفتم که ماشینم رو در بیارم .پشت فرمون نشستم ،سوییچ رو پیچوندم که ین
رز
ماشت پیاده شد .تو بهت به
هوا سوار شد؛ هاج و واج نگاهش کردم ،سوییچ رو قاپید و از
ش یم بردم؛ انتظار هر ر ز
چنی رو داشتم به جز این حرکت ،پشت شش راه افتادم و با
اعناض گفتم - :سوییچم رو بده.
خونرسد و راحت از کاری که کرده بود ،گذاشت و رفت .از رفتارش خوشم اومد؛ دلم نیم
خواست بد حرف بزنم ،نیم دونم چرا ته دلم خوشحال بودم.
تا وارد اتاقم شدم آیدا غذام رو آورد ،فهمیدم نیم خواد با اون لباس هام برم ربنون .ذوق
بگن.
کردم و گفتم :از آقای دانا سوییچم رو پس ر
بعدم فکری کردم و گفتم :نیم خواد ولش کن.
عرص به بهونه ی کرایه تاکش که ازش گرفته بودم ،بدون در زدن وارد اتاقش شدم؛ طبق
معمول پاهاش رو روی ر ز
من انداخته بود .نیم نگایه کرد ،منتظر حرف زدن من بود.
سوییچ رو توی دستش یم چرخوند .نیم خواستم به آیدا بگم بیاد ،پول ها رو درآوردم روی
رز
منش گذاشتم و روی برگه ی جلوی دستش نوشتم.
 مریس ،بابت زقرض که بهم دادی.
ز
طوالن کرد بعد خودکار رو ازم گرفت و نوشت :دفعه ی دیگه این لباس ها رو نیم
مکث
ر
پویس ،عرویس که نیومدی؟
شن زیت ایجاد شد.
خییل تو دلم حس خوب و ر
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نوشتم :به تو چه! تو رو سننه! با کیان قرار داشتم که کنسل شد.
نگایه به برگه کرد ،یه نگاه هم به من؛ پاهاش رو از رو ر ز
من برداشت ،سوییچ رو جلوی صورتم
آورد.
بگنم که دستش رو کشید ،دوباره رو برگه نوشت :کیان شیش ماهه خارجه.
اومدم ر
خنه شد؛ لبخند رپنوز مندانه ای رو ل*ب
با نگاه کردن به برگه یه لحظه نگاهمون به هم ر
هاش نشست ،از این که لو رفته بودم خوشحال بود.
حرض سوییچ رو ازش گرفتم و رفتم .خنده ی بلندی کرد و گفتِ :ا...؟ پول هات هم که
گوشه نداره.

نیم دونم چه حکمت تو کار خدا بود تا هر وقت یه دروغ یم گفتم شی ــع بر مالش یم کرد .در
ز
الوصف داشتم ،از تعصبش تو
حایل که دستم پیش کوهیار رو شده بود اما خوشحایل زائد
پوست خودم نیم گنجیدم .ش راه کیل خورایک و میوه خریدم و به خونه رفتم ،صدای دوپس
دوپس موزیک تا چهارتا خیابون اون طرف تر هم یم اومد.
در رو باز کردم .هنوز متوجه اومدنم نشده بودن ،لم داده بودن روی کاناپه و ششون توی
ر
گویس بود .ین ش و صدا وسایل توی دستم رو پشت در گذاشتم .شاید نیم ساعت توی اتاق
ز
ز
گفت:
داشت به هم یم
خوابم بودم که صدای موزیک قطع شد،
ارغوان :پا شیم بریم یه رچ درست کنیم؛ االن بیتا بیاد شام ز
حارص نباشه ،خونه رو روی
شمون خراب یم کنه.
گن آورده؟  ...ارغوان! به نظرت امروز با رشیکش چیکار کرد؟ آشت کردن؟
مرجان :ین کس ر
ارغوان :ن کس و کار به گ یم گن؟! از دیشب تا حاال یه زنگدهم بهمون نزدن ز ز
ببیت مردیم یا
ی
هان که تنش کرد ،آشت که هیچ ،عقدش هم کرده.
نه! بعد هم با اون لباس ی
مرجان :یه زنگ بزنم بینم چکار کرد؟
ارغوان :خودش میاد تعریف یم کنه ،تو یه زنگ بزن بگو داره میاد دو تا از کارمندهای خوش
تیپش هم با خودش ورداره بیاره.
مرجان :چرا دوتا؟
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ارغوان با خنده گفت :اگه تو هم یم خوای بگم سه تا بیاره؟
مرجان :نه قربون دستت ،تو بیشن احتیاج داری! فقط بگو برا تو عمو رجب رو بیاره ،خییل
بهم میاین.
دوتان زدن زیر خنده .از رو تخت آروم و ین ش و صدا بلند شدم؛ رفته بودن تو
بعد
ی
ز
رز
آشنخونه ،صداشون از اونجا یم اومد .در رو بهم کوبیدم که فکر ز
کت تازه از راه رسیدم،
سالم و احوال پریس کردیم.
نگایه معناداری به گاز و به خودشون کردم ،هول شده بودن با عجله در کابینتا رو باز و بسته
غذان در یم آوردن.
یم کردن و از توشون مواد ی
نباشت ،یم شه ر ز
رز
بگت از صبح تا حاال چه غلظ کردین که هنوز
به طعنه گفتم :خسته
شامتون ز
حارص نیست؟!
ارغوان :عشقم! شگرم بچه ت بودم.
مرجان :تو تا یه چرت ز
بزن غذا رو آماده کردیم ،رچ میل داری؟
با این حرف شی ــع ،ش وقت یخچال رفت .به ارغوان نگاه کردم ،که دست و پاش رو گم کرده
بود.
 تو چطوری کپل؟ز
شیطون کرد که امونم رو برید ،رشمنده
ارغوان :ماشاال از صبح تا حاال این بچه این قدر
نذاشت شام ر ز
بنم .کاش به حرفت گوش یم دادم بچه دار نیم شدیم!
پایت تر بیاد به ر ز
انتظار داشتم بوی غذا شون تا سه کوچه ر ز
همت خاطر با غیظ و اخم گفتم:
رز
نگفتت ،پرسیدم تا حاال کدوم گوری بودین که غذاتون آماده نیس؟
ارغوان با شنین ز
زبون سیع کرد دلم و بدست بیاره.
ر
ز
سیسمون انتخاب یم کردیم.
 داشتیم واسه بچهبا داد گفتم :من خسته و کوفته از ش کار اومدم ،تازه خانوم ها یادشون افتاده شام ر ز
بنن.
ارغوان :عزیزم داد نزن واسه بچمون بده!
مرجان :دست و دلمون به کار نیم رفت؛ حالمون خراب بود ،داشتیم واسه بد بختیامون
گریه یم کردیم.
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 با آهنگ سایس مانکن گریه یم کردین؟!ارغوان :آره! اونجا که یم گفت آقامون جنتلمنه جنتلمنه ،مرجان یاد نیما یم افتاد خون گریه
یم کرد.
بعد با تعجب گفت :تو گ اومدی؟!
 از وقت که واسه من عرویس گرفته بودین.ز
نداشت بخندن.
این ها رو به حدی با اخم و عصبانیت یم گفتم که جرات
مرجان :ارغوان! آقاتون خسته از ش کار اومده؛ به جای حرف زدن پاشو براش یه تشت آب
ی
و گالب ز
حارص کن ،پاهاش رو توش کنه خستیک از تنش در بیاد.
ارغوان :تو مگه واسه نیما هم از این کارها یم ز
کت؟!
بگنم؛ تا خنده م رو دیدم ،اونا هم زدن زیر خنده.
نتونستم جلوی خنده م رو ر
ارغوان شی ــع بول گرفت و گفت :عشقم واسه بچه پوشک گرفت؟
 برا ویار مامان بچه خرید کردم.اشاره کردم پشت درن بره بیارشون .بعد از اومدنش ،نگایه به خورایک ها کرد شش رو به
حالت تاسف تکون داد و گفت:
غنتم
 خدا من رو مرگ بده که دستم خالیه مجبورم بزارم بری ش کار؛ اگه دستم پر بود که رنیم ذاشت زنم تا این وقت شب ربنون از خونه کار کنه.
مرجان :عزیزم! غصه نخور واسه بچه زرصر داره.
ارغوان :مرجان! من االن شوهرشم ،بچه کدوم خریه؟!
به حرف هاشون اهمیت ندادم و به حالت دستوری گفتم :تا یه ساعت دیگه شام ز
حارص
نباشه ،اون روی سگم باال میادا.
رفتم لباس هام روعوض کردم و برگشتم.
ارغوان شی ــع برام یه صندیل کشید خودش هم کنارم نشست.
 -تو چرا نشست؟!

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
ارغوان :عشقم دکن بهم اسناحت مطلق داده!
فهمید اوضاع پسه ،رفت از تو یخچال وسایل ساالد رو آورد؛ یه دونه یم خورد یه دونه
پوست یم کند.
ارغوان :کار و بار چه جوری بود؟ از اون رییس عوضیت وام نگرفت؟ االن که داریم سه نفر
یم شیم ،خرج مون زیاد شده.
ز
سنگیت نگاهش کردم.
با ش
آب دهنش رو قورت داد و گفت :یم خوای بچه رو بندازم؟ دکن یم گفت "زایمان طبییع
شارین ز
واست خطر داره ،باید ز
کت ".تو هم که دست و بالت خالیه.
مرجان :مرده شور بنتت! یه بار ز
زن یه بار مردی ،پیش کدوم دکن رفت؟
ی
ارغوان :چیه؟ تو هم رابطه ی ما دوتا رو دیدی که با بچه گرم تر شده ،یم خوای بچه دار
ریس .شیطون دلت هوای بچه کرده!
مرجان :فعال که بابای بچه ات نه خودت رو یم خواد نه بچه ت رو.
میون کلکل هاشون اومدم و گفتم :دلش بچه نیم خواد ،دلش هوای بابای بچه رو کرده.
ارغوان آیه کشید و گفت :بابای بچه که االن با جاست فرندهاش شگرم رل زدنه ،به یاد
مرجان نیس.
مرجان حرصش در اومده بود ،گفت :خدا ازت نگذره! اگه تو نبودی من االن ش خونه و
زندگیم بودم.
دوهزاریم افتاد که ارغوان یه گندی زده که مرجان این جور گفت ،ازشون ماجرا رو پرسیدم.
ارغوان :من دیروز صبح که از خونه قهر کردم چون یم دونستم تو خونه نیست اول رفتم
ز
گرفت،
پیش مرجان ،دیدم اونجا خوش نیم گذره؛ مرجان و نیما هم یه دل یم دادن قلوه یم
انداختم شون به جون هم دیگه! بعد هم نیما جول و پالس مرجان رو جمع کرد از خونه
انداختش ربنون.
خودش و من خنده مون گرفته بود ،مرجان با ناراحت بهش فحش یم داد.
مرجان :خفه شو ز
عوض ،نیما گ من رو از خونه ربنون کرد؟ من خودم اومدم.
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تازه داشتم به این فکر یم کردم که چرا دیشب با دیدن شون با هم تعجب نکرده بودم ،با
قیافه ای متفکر گفتم:
 مرجان تو واقعا ارغوان رو نیم شنایس که با حرف هاش ش کارت گذاشته؟تو فکر رفت ،ارغوان ریز ریز خندید و گفت:
ی
 برو به جونم دعا کن ،زندگتون رو از یکنواخت درآوردم؛ بعد از آشت کنون که رابطه تون بارز
فهمت چه کمیک بهتون کردم.
هم گرم تر شد ،یم
خن دارن
نه من اهمیت دادم رچ میگه نه مرجان .دل نگران بودم که خونواده ی ارغوان ازش ی
یا نه ،پرسیدم:
جان؟
 ارغوان خونوادت یخن دارن این ی
با ن خیایل و مسخره بازی گفت :از بس که زیادیم دو -سه شب یه بار ششماری یم ز ز
کت،
ی
هنوز ششماری نکردن بفهمن خونه نیستم.
ز
خن دارن اومدم این جا.
فهمید اصال
شوچ نیم کنم مثل آدم گفت :ی
من هم خیالم راحت شد .یه کم مرجان رو دلداری دادم که به خودش اومد .دوباره فاز رییس
بدون گرفتم و گفتم:
 این دفعه رو یم بخشم به رشط این که تکرار ر زنکنت.
دوباره گفتم :شماها امروز چیکار کردین؟
ارغوان :تو که رفت پشت شت گرفتیم خوابیدیم؛ بعد هم بلند شدیم چند تا تخم مرغ نیمرو
کردیم .تو تعریف کن؛ با اون رتنیپ قشنگت ،رشیکت دهنش آب نیفتاد؟
اگه جریان رو یم گفتم ول کن ماجرا نیم شدن ،به ر ز
همت خاطر سیع کردم ین تفاوت بگم که
جنان ز ز
ز
کت .شب تا
"امروز رشیکم نیومده" .هر چند ارصار
داشت فردا با لباس های بدتری ی
صبح پارن گرفته بودیم و یم خندیدیم؛ اصال دوست نداشتم از پیشم برن.
خوان دوشب پیش ،مثل جنازه افتاده بودم .نیم خواستم برم
فردا خسته و مرده از کم
ی
رشکت؛ نیم دونم ساعت چند بود ،پشت شهم موبایلم زنگ یم خورد .با غرغرای ارغوان که
یم گفت "اون ن صاحاب رو خفه کن" ،با صدان خواب آلود ر
گویس رو جواب دادم.
ی
ی
 -الو!
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ز
رز
گرفت.
کجایت؟ آقای دانا از صبح تا حاال ده بار شاغتون رو
افشان :سالم،
با خمیازه گفتم :ر ز
بگت نمیام ،هر کاری داره بزاره برای بعد.
انگار رو اسپیکر بود ،صدای کوهیار اومد که گفت :بگو از بازریس اومدن ،شی ــع خودش رو
برسونه.
انگار برق از شم گذشت؛ ز
یعت رچ پیش اومده بود؟ نتونستم ین تفاوت برخورد کنم و کارها
رو بندازم رو ش کوهیار و بگم "به من چه" ،شی ــع گفتم:
 دارم میام.نیم ساعت نشد که به رشکت رسیدم .خوشبختانه مرجان و ارغوان خواب بودن و نرسیدن
مثل دیروز نقشه های پلیدشون رو عمیل ز ز
کت.
گنی داده؟!
با دیدن قیافه ی آیدا که مثل ننه مرده ها شده بود ،با تعجب گفتم :بازریس ر
هان آویزون و لحن شدی گفت :اصال بازریس نیومده...
با ل*ب ی
بعد هم گفت :آقای دانا تو اتاقش منتظرتونه.
نگایه به اتاق کوهیار کردم؛ دلم یم خواست جفت پا برم تو صورتش ،پس بازریس رو بهونه
کرده بود تا من رو بکشونه رشکت .با صدای بلند که بشنوه گفتم:
 افشان! به رییست بگو هر گ با من کار داره بیاد تو اتاقم.نموندم که حرف اضافه ای بشنوم ،از نیومدن بازریس خیالم راحت شده بود .هنوز کمبود
خواب داشتم ،شم رو روی ر ز
من گذاشتم و چشم هام رو بستم که در اتاقم باز شد؛ حدس
تغین حالت دادن تو همون ژست گفتم:
خن" باید باشه ،بدون ر
زدم آیدا "قاصد خوش ی
 افشان! به دانای کل بگو از این به بعد هر کاری با من داره ،خودش بیاد بگه نه تو روبفرسته؛ مرتیکه ی لوس خجالت هم نیم کشه ،قهر یم کنه! بعد هم اونجا نمون ،برو یه
قهوه برام بیار.
کوهیار :امر دیگه ای؟
(جونم رییس کم آورد! سوژه با پای خودش برگشت به اتاق سابقش).
تیت که زده بود
خودم رو نباختم ،شم رو بلند کردم .پروردگارا رچ خلق کردی! چشم هام به ر
خشک شد؛ یه رپنهن خاکسنی ،دکمه های تا نصفه باز،شلوار ر ز
جت رتنه با کفش های
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حسان مامان شده بود .نتونستم عکس العمل نشون
شیک ،صورت سه تیغه ،موها ژل زده،
ی
ندم؛ یه سوت کش داری زدم ،از اون ها که پرسها به دخنها یم زنن.
خن یم دادی داری میای یه گاوی ،گوسفندی ر ز
زمت یم زدم .خوش تیپ
به متلک گفتم :ی
کردی ،به سالمت جان قراره ر
ترسیف یبنی؟
ی
لبخند محوی روی صورتش نشست و گفت:من هر جور فکر یم کنم یم بینم نیم تونم
باهات قهر بمونم.
خوشحال شدم و با زبون درازی گفتم :پس اومدی منت ر
کش؟
شونه ای باال انداخت و گفت :یه رشیک که بیشن نداریم ،منتش هم یم کشیم.
تو دلم گفتم:
ر
(شیکت قربونت بره که این قدر تو مایه! آخ اون لحظه دوست داشتم یم پریدم دو تا ماچ
آبدار ازش یم گرفتم).
 آشت خشک و خایل که نمیشه.کوهیار :لب تر کن.
الیک گفتم :اون قدر خسته م که فقط یه هفته مرخیص حالم رو جا میاره.
ی
حرفم رو خییل جدی گرفت وگفت :یه هفته ر
نبایس؟! بعد دلتنیک من رچ میشه؟
غن مجاز بیشن بود؛ انگار گیج و منگ
بعد هم طوری نگاهم کرد که اثرش از صدتا نوشیدنیه ر
بودم ،تنم گر گرفت و الل شدم.
گوشیم زنگ خورد ،مرجان بود .بعد از سالم و احوال پریس های رایج گفت:
 نیما اومده شاغم.غنن بودن بهم دست داد وگفتم:
من هم حس ر
نمنی تا بیام حساب نیما رو کف دستش بزارم ،غلط کرده دخن مثل دسته گلمونون رو
 ردعوا کرده.
نیما :سالم عرض شد.
ی
هول شدم؛ انتظار نداشتم رو پخش باشه ،با دستپاچیک گفتم:
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خون؟
 ِا ...نیما یصدای خنده ی کوهیار بلند شد؛ انگشتم رو به عالمت هیس رو ل*ب هام گذاشتم که
ز
خن
نخنده .با یه کم
شوچ و خوش و بش با نیما ،مرجان هم ش خونه و زندگیش برگشت؛ ی
داد که ارغوان هم یم بره خونشون تا آشتیش بده.
ر
گویس رو قطع کردم ،کوهیار گفت :مثل اینکه پا قدمم سبک بود،
اومد نشست ش جای قبلیش بعد خندید و گفت :دلم برای اتاقم و ر ز
منم تنگ شده بود.
باز شیطون رفت تو جلدم و گفتم :فکر نیم کردم از اون ها ر
بایس که تا قهر یم ز ز
کت شی ــع
تخت خوابشون رو عوض ز ز
کت.
ز
ز
شوچ نسنجیده کوهیار از خنده پوکید ،بیچاره من! از حرف که زدم از خجالت آب
با این
شدم .ترجیح دادیم دیگه حرف نزنیم ،فقط گایه زیر چشیم حواسم بود که مهربون نگاهم
یم کرد.
چه حال عجیبیه ،وقت کنار کش ر
ز
مطمت شدم به کوهیار
بایس که دلت پیشش آرومه .دیگه
رز
سنگت بود ،شک نداشتم
ین حس نیستم؛ تو این مدت کم حرف نزدن و قهرش برام خییل
شنین رو با تمام وجودم تو درونم راه داده بودم.
دوسش دارم و این حس ر
ز
خدافظ کردیم؛ همه رفته بودن ،فقط افشان مونده بود که داشت تایپ
شب شد که با هم
رز
ماشت شدم ،یادم اومد که باید به کوهیار قرار فردا رو ر ز
گوشد کنم؛ از پله ها
یم کرد .سوار
باال رفتم ،در بسته بود ویل صدای کوهیار و آیدا یم اومد.
کوهیار :زودتر سپایه برگرده ،بری ش کارت؛ اصال خوش ندارم تا این وقت شب ربنون
ر
بایس.
آیدا با دلخوری گفت :چرا دیشب نیومدی؟
کوهیار :عزیزم گفتم که مهمون داشتم.
ز
شت بود؟
آیدا :مهمونت از من مهم تر بود؟ اصال یم دون دیشب چه ی
کوهیار :مگه یم شه ندونم.
بعد هم انگار یه ر ز
چنی بهش داد؛ یه صدای خش خش مانندی اومد ،بعد از اون هم صدای
ذوق زده ی آیدا که گفت:
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 کوهیار عاشقتم! تو از کجا یم دونست؟ خییل قشنگه.کوهیار :اگه دیگه آشت کردی ،بریم دیر وقته.
آیدا :من که هنوز آشت نکردم...
بعد خندید و گفت :مگه یه شام دعوتم ز
کت تا از دلم در بیاد.
کوهیار :یه شام که ر ز
خن هم بده بگو امشب خونه نمیای.
چنی نیس؛ یه ی
بعد هم صدای بوسه اومد .انگار گیج بودم ،تنم یخ بسته بود! اصال نیم تونستم ر ز
هان رو
چن ی
که شنیدم باور کنم .ذهنم جای هیچ شیک براش پیش نیومد ،همه رچ گویا بود؛ آیدا و
کوهیار با هم بودن .شیک که از روز اول در مورد استخدام آیدا داشتم ،پشتش این حقیقت
بود!
گن نبود که با شنیدن این
حالم بیشن از خودم ،از اون دو نفر به هم یم خورد؛ کاش دلم ر
حرف ها هیچ عکس العمیل نشون ندهم .داغون شده بودم! من تا چند ساعت قبل داشتم
به عشق کوهیار اعناف یم کردم ،حت احساسم بهم یم گفت این حسم یه طرفه نیست.
ز
شوچ
هزار سوال ین جواب تو شم هجوم آورد؛ اگه کوهیار با آیدا بود پس چرا نگاهش،
هاش ،رفتارش با من یه جور دیگه بود؟
از حدیس که زدم ،شم گیج یم رفت .با صدای آیدا که گفت کارم تموم شد ،شی ــع اون جا رو
رز
ماشت شدم .اصال دوست نداشتم تو روشون نگاه کنم .نفهمیدم چه
ترک کردم و سوار
جوری تا خونه رسیدم! با اون حال بدم از نبودن مرجان و ارغوان خییل خوشحال شدم؛
چون معلوم نبود با این حال درب و داغونم یم تونستم پیششون حفظ ظاهر کنم یا نه! تو
دلم آشوب به پا شده بود.
حالم بد خراب بود؛ با خودم و احساسم تعارف نداشتم ،من واقعا بیشن از ر ز
چنی که فکرش
رو یم کردم به کوهیار دل داده بودم و تازه امشب عمق دوست داشتنم رو فهمیده بودم.
ز
آیدان
مطمت حرف بزنم .بد موقیع فهمیدم
شاید اگه آیدا نبود ،من نیم تونستم تا این حد
ی
ی
توی زندگ کوهیار وجود داره؛ کاش زودتر یم فهمیدم تا افسار دلم از دستم در نیم رفت.
نیم تونم بگم حس تنفر به کوهیار داشتم؛ چون هیچ ابراز عشف بهم نکرده بود ،تنها حرکات
هییح! شاید چون در عاشف ر
نایس بودم و هیچ تجربه ای ازش نداشتم،
و رفتارش بود ،دیگه ر
رفتار و توجه کوهیار رو عشق تلف یم کردم.
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ز
نبست ،باید عاشق کش بشم که خییل شبیه
یه کم از خودم لجم گرفت که بعد از عمری دل
به ایده آلمه و دلش پیش من نیست.
اون شب خییل راحت تونستم حال نریمان رو بعد از پنج سال بفهمم .درد داشت کش رو
دوست داشته ر
بایس و دوستت نداشته باشه ،کش که کنارش از شادی چشم هات برق بزنه
ز
ز
قلت که
گفت "برای
و دلش برای یه نفر دیگه بتپه .واقعا درست
زیست دو قلب الزم است ،ی
قلت که دوستش بدارند"؛ نه قلب من و نه قلب نریمان.
دوست دارد و ی
ز
درست مثل اعناف که به عاشق بودنم کرده بودم ،از احساسم پشیمون شدم .من باید از اول
حدس یم زدم آیدا یه کارمند معمویل نیست؛ هم از استخدامش و هم از پشتوانه ای که به
کوهیار داشت.
االن که فکر یم کنم ،یادم میاد؛ کوهیار تو شمال گفته بود که طرفش توی رشکته ،من اون
ز
شوچ و هم به حساب این که شاید با خودم باشه گرفته
موقع حرفش رو هم به حساب
بودم .من از اول برام مثل روز روشن بود که کوهیار دور ورش باید پر باشه از دخنهای
رز
سنگت نیم تپید.
رنگارنگ؛ اما اون موقع قلبم مثل امشب از این فکرم
با کیل فکر مزخرف ترجیح دادم ،دور خودم و احساسم حصار بکشم و عشق یه طرفم رو
توی دلم شکوب کنم .یه ذره از تصمییم که گرفتم آروم شدم .نبودن یه عشق تو زندگیم،
رز
چنی بود که تا قبل از عشقم به کوهیار همیشه باهام بود؛ پس االن هم یم تونستم ،همه
رچ رو به عقب برگردونم و فکر کنم اصال عاشق نیستم.
ز
شوچ ها و
فردا تو رشکت تصمیم داشتم یه جور دیگه ای رفتار کنم؛ کمرنگ تر از همیشه،
گن کارم
گن خودش کرده بود رو به حساب دیگه ای گذاشتم و فقط در ر
هان که من رو در ر
نگاه ی
شدم .تنها یه تالش موند و اون هم این بود که بفهمم ،آیدا کیه؟
با دیدنش پشت ر ز
اق توی دست های ظریفش افتاد.
من ،چشمم به دستبند بر ِ
ی
ین پرده گفتم :چه دستبند گرون و قشنیک؟
لبخندی روونه ی صورت با نمک و تو دل بروش کرد و گفت :هدیه ی تولدمه.
بیشن یم خواستم حرف از زبونش بکشم ،دوباره گفتم :مبارکه! معلومه کش که این هدیه
رو بهت داده ،باید براش خییل مهم ر
بایس.
جوابش حکم آب پایک بود که روی دست کش بریزی!
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با افتخار گفت :مریس ،عشقم بهم کادو داده.
پس کوهیار عشق آیدا بود؛ یه لحظه قلبم تو سینه ام نیم تپید ،یه ذره امیدم هم نا امید
شد .به اتاقم برنگشتم ،راهم رو کج کردم و توی اتاق فکر کارمندهام رفتم .طراچ خاص
اونجا مثل اتاقک های کوچیک و توده ای شکل بود؛ یه محیط آرام بخش! طوری که چند
ساعت ن ش و صدا بدون این که کش متوجه حضورت بشه ،یم تونست اونجا ر
بایس.
ی
تنهان من فقط تا تایم ناهار بود که باید با کوهیار روبه رو یم شدم .بر خالف میل قلبیم
ی
اصال به چشم هاش نگاه نکردم ،ین حرف غذام رو خوردم و تو اتاقمون برگشتم .باز هم به
کوهیار نگاه نکردم و خودم رو مشغول کار کردم؛ سخت بود ،خییل سخت! سخن وقت
رفتنمون بود که با صدای کوهیار به خودم اومدم.
مثل همیشه مهربون گفت :حواسم بهت هستا! االن شش ساعته نگاهت یه ثانیه هم رو من
نیفتاده.
تو دلم حرست نشست؛ کش که حواسش به منه ،عشق یه نفر دیگه بود! با یه لبخند
ز
نداشت های نریمان
تصنیع اتاق رو ترک کردم .انگار داشتم تاوان پس یم دادم؛ تاوان دوست
ی
مسن زندگ من از دیشب تا به امروز کیل فرق کرده بود ،من دیروز عاشق بودم و امروز
رو! ر
سیع یم کردم فارغ باشم.
ی
زندگ و بازی هاش واقعا عجیبه! گ فکرش رو یم کرد من عاشق بشم ،اون هم عاشق
ز
پنن بودیم .حال غمگینم رو سیع داشتم با مشغول کردن
کوهیاری که یه زمان مثل کارد و ر
ذهنم پر کنم؛ بیشن با تلفن حرف یم زدم ،فیلم یم دیدم اما حریف افکارم نیم شدم.
صدان که شنیده بودم اما نیم خواستم به خودم بقبولونم رابطه ی
جالب اینجا بود ،حت با
ی
بدی پشت ارتباط کوهیار و آیداس.
همه ی هفته معمویل و عادی گذشت ،کل هفته کار بود؛ تنها تفاوتش احساس من بود که با
ز
سخت داشتم باهاش کلنجار یم رفتم .ر ز
مهمون مرجان و
چنی که متفاوت تر از همیشه بود،
نیما بود که به مناسبت آشت کنونشون تدارک دیده بودن.
ز
مهمون تا پاره وقت بیشن کار نکردم ،از اونجا یک راست به آرایشگاه رفتم.
یه روز قبل از
خون شد تا هم از یک نواخت در بیام و هم تنویع ایجاد کنم .قصد داشتم رنگ
بهونه ی ی
موهام رو چند درجه روشن تر کنم .بلندی شون رو دوست داشتم ،یه مدل جدید انتخاب
تغینی تو سایزشون نداشت.
کردم که زیاد ر
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بعد از چند ساعت کارم که تموم شد ،خودم رو توی آینه دیدم دلم از دیدن خودم غش
کسان که اونجا بودن ازم تعریف یم کردن.
رفت؛ خییل بهم یم اومد ،مدام آرایشگر و
ی
دستمزدش رو حساب کردم و رایه خونه شدم .وقتم آزاد بود ،اندازه یک هفته غذا پختم و
ز
مهمون رسید؛ یه آرایش مات و مالیم کردم .طرف های هفت و نیم -هشت
فریز کردم .شب
بود که رسیدم خونه ی مرجان و نیما.
ز
ز
داشتت ،نریمان که
ارغوان دوست
داشتت مون اونجا بودن،
همه ی جمع کوچیک و دوست
ِ
تغینم خییل
این روزها بدجور همدردش شده بودم .کیل انرژی از دم در بهم تزریق شد؛ از ر
استقبال شد ،من هم متقابال خییل خوشحال شدم .برای تعویض لباسم به ییک از اتاق ها
رفتم ،یه رپنهن مشیک گیپور که باالی زانوم بود با یه ساپورت هم رنگش تنم کردم ،موهام رو
با ین قیدی روی شونه هام رها کردم.
از آینه ی ر ز
من آرایش خودم رو نگاه کردم؛ هنوز ربنون نیومده بودم که صدای زنگ آیفون
اومد و بعد از چند ثانیه صدای باز شدن در ،انتظار اومدن یه مهمون دیگه رو نداشتم .با
شن زیت
شنیدن صدای گرم کوهیار ،ناخود آگاه لبخندی روی صورتم نشست .درونم حال ر
ز
مهمون امشب کوهیار هم دعوت باشه.
بوجود اومد ،واقعا نیم دونستم قراره توی
یه کم موندم تا صدای تپش قلبم عادی بشه .نفس عمیف کشیدم و از اتاق ربنون اومدم،
همه نشسته بودن .با صدای سالمم کوهیار شش رو سمتم چرخوند ،به نشونه ی ادب از
تحست تو چشم هاش ر ز
رز
چنی
جاش بلند شد؛ بعد از چند روز نگاهمون بهم تالف کرد ،جز
پیدا نبود.
مودبانه بهم دست داد ،احساس کردم یه ذره بیشن دستم رو توی دستش گرفت و با احوال
ز
ز
طوالن یم شد و این
طوالن سیع یم کرد بیشن نگاهم کنه .نگاهمون داشت بهم
پریس های
برای حال عاشق من اصال خوب نبود؛ ازش تشکر کردم ،یه گوشه نشستم و با یه لیوان
رشبت از خودم پذیر یان کردم.
چشمم به ارغوان افتاد که داشت تو بشقابش میوه یم ذاشت ،آروم طوری که فقط خودش
بشنوه گفتم :حال پرست چطوره؟
پشت چشیم نازک کرد و گفت :تازه بعد از یه هفته یاد بچت افتادی؟! فقط یم خواست من
رو با یه بچه ول ز
کت و بفرستیم خونه ی بابام؟
خندم رو قورت دادم که نیما گفت:
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حسان ازت تعریف یم کرد و یم گفت خییل
 بیتا! دستت درد نکنه ،این چند روز مرجانی
سنگ تموم گذاشت و بهش خوش گذشته.
ارغوان مهلت نداد ،میون حرفم اومد و با لحن با مزه ای گفت:
شام خانوم رو دیر آماده کردیم ،چنان شمون
 رچ رچ رو بهمون خوش گذشت؟ یه شب ِهوار کشید که من و مرجان دو ساعت تمام گریه کردیم.
همه زدن زیر خنده.
مرجان :خوبه بهت خوش نگذشته بود به زور بردیمت خونتون ،اگه بهت خوش یم گذشت
گ یم رفت؟!
ارغوان :وهللا دوست داشتم بمونم؛ تازه بعد از دو روز خونه نبودن ،بابام رو که دیدم رو به
مامانم کرد و گفت "خانوم ما این هم داشتیم؟"
هممون خندمون گرفت.
 حاال جدی بهتون خوش گذشته بود؟ شما که جفتتون مثل ابر بهار گریه یم کردین.ارغوان چشم هاش رو ریز کرد و گفت :من گریه یم کردم یا تو؟ مرجان! تو تعریف کن.
پشت حرفشون بودم و یم دونستم یم خوان رچ بگن.
مرجان :اون گ بود خون گریه یم کرد و یم گفت رشیکم باهام قهر کرده؟
ارغوان با مزه تر ادام رو درآورد و گفت :تا االن رشیکم بهم یم گفت "بیتا" االن بهم یم گه
"خانم پارسا".
صدای پوکیدن خنده از جمع اومد ،از خجالت دوست داشتم محو یم شدم ویل تو این حال
با کوهیار رو به رو نشم.
زیبان کنج لب هاش نشسته بود گفت :رشیکت باید خییل ین
کوهیار در حایل که لبخند ی
خون مثل شما رو ندونه!
معرفت باشه که قدر همکار ی
از دهنم پرید و گفتم :نه اتفاقا رشیکم واقعا خوبه.
خون از خودتونه.
شیطون جواب داد :ی
بعدم یه چشمک زد .با دلم دعوام شد و به خودم نهیب زدم و گفتم:
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(بسه!)
بحث رو عوض کردم و گفتم :مرجان! کمک نیم خوای؟
پخت نداشتم گفتم یه ر ز
ز
هان از ربنون
مرجان :مریس عزیزم! کاری ندارم که ،حوصله ی غذا
چن ی
بیارن.
بهنین موقعیت بود؛ به خاطر برچسب تنبیل که بهم خورده بود ،از خودم دفاع کنم.
 اسم من بد در رفته ها؛ من در حایل که تمام وقت ش کارم ،دیروز قد یه هفته غذا پختم وفریز کردم .بعد جنابعایل مهمون دعوت یم ز
کت ،غذا سفارش میدی؛ میشه ربنسم تا حاال
چیکار کردی؟
(با خاک یکسانش کردیم!)
از شمال حرف به میون اومد و خاطره بازی .ش شام کیل مرجان رو دست انداختیم که خییل
به زحمت افتاده وغذاش واقعا خوشمزه شده؛ نریمان ورق ها رو آورد تا بازی کنیم ،من
گفتم :اول من و تو یه دست بازی کنیم ویل رشط بندی کنیم؟
شش رو با نشونه مثبت تکون داد و گفت :ش رچ؟
 ش کارت بانکیت ،زاون که از همه تپل تره.
مرجان :نریمان تو هم ش ماشینش رشط بندی کن.
رز
نریمان:
ماشت خودم رو چکار کنم؟
بعد یه خرده فکر کرد و گفت :ش یه شام دو نفره.
صدای اوه اوه گفتناشون بلند شد؛ برای رفع و رجوع حرف نریمان گفتم :چیه؟ آدم با
نمنه؟
داداشش یه شام ربنون ر
دهنشون بسته شد .از روی کاناپه بلند شدیم و رفتیم روی ر ز
من ناهار خوری نشستیم ،بقیه
هم ش جاشون نگاهمون یم کردن.
کارت رو روی ر ز
من گذاشت؛ یه استعالم از حسابش گرفت ،بعد از اومدن مسیج موبایلش رو
نشونم داد .با یه حساب پر َپر و پیمون به میدون اومده بود.
ابرون باال انداختم و گفتم :سیع کن یبنی که اگه ببازی حسابت خایل شده.
ی
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نیما با خنده گفت :بیتا! مبلغ رو بلند اعالم کن؛ من بهش رو زدم گفت پول نداره ،ببینم
راست گفته یا من رو پیچونده.
ز
شوچ حرفش رو گفته ،خندیدیم.
چون یم دونستیم به
بازی رو رشوع کردیم .همه ی زورش رو یم زد که یبنه؛ تنها دلیل بردنش یه شام دونفره بود
نه حساب بانکیش.
ز
ز
ز
من بازنده باید به قولم وفا یم کردم.
"خواست
گفت
از قدیم
ِ
توانست"؛ نریمان بازی رو برد و ِ
با خوشحایل گفت :خب بیتا خانم شام رو گ پس یم دی؟
 فردا شب.مرسور از بردن از روی ر ز
من بلند شد و رفت روی کاناپه بغل دست نیما نشست.
ز
یادش رفت کارت رو برداره ،از فرصت استفاده کردم و خالف ماشینم رو به حسابش
فرستادم .صدای  smsبانکش اومد؛ موبایلش ازش دور بود ،اشاره کردم گوشیش رو چک
کنه .البته کوهیار زودتر از نریمان اشاره م رو گرفت ،احساس کردم اخیم روی چهره ش
نشست.
وقت مسیج رو باز کرد ،نتونست عکس العمل نشون نده با تعجب گفت :بیتا! این چه کاری
بود کردی؟ راستش همون اول از رشطت تعجب کردم.
نیما با لیوان چای توی دستش گفت :یم ر ز
گت رچ شده؟
ین اهمیت گفتم :نریمان زحمت کشید ماشینم رو که توی پارکینگ بود ،درآورد بعد هم
ز
ماشت رو تقبل کرد؛ چون هیچ رقمه ز
رز
بگنه ،من هم با این
خالف
حارص نشد پولش رو پس ر
کلک خواستم بدهیم رو صاف کنم.
ارغوان کنجکاوانه پرسید :حاال خالفیش چقدر بود؟
نریمان جواب نداد .ر
پررون ازش گرفت .با دیدن مبلغ ،سون کشید و گفت:
گویس رو با
ی
ببخشیدا ویل پول کیم هم نیس که یم خواست مفت مفت ازش بگذری.
بقیه رو کنجکاو کرد بفهمن خالفیم چقدر بوده؛ وقت فهمیدن ،کیل به خاطر شعت زیاد و
به خطر اند ز
اخت جون خودم شزنشم کردن .بعد از بازی چهار نفره که من و ارغوان توش
ی
ز
مهمون رو ترک کردم .حوصله نداشتم برم
نبودیم ،خستیک رو بهونه کردم و زودتر از بقیه
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ر
ز
فرویس که خییل معروف و شلوغ بود .اونجا پر
بستت
خونه؛ گازش رو گرفتم و رفتم یه مغازه
بود از دخن و پرسهای جوون.
تو محوطه ی بن ز
ون مغازه یه صندیل برای خودم کشیدم ،بعد از چند دقیقه سفارشم رسید.
ر
مشغول خوردن شدم که یه پرس جوون اومد و اجازه خواست کنارم بشینه .نگاه گذر یان بهش
تنهان؟
کردم ،قیافش بدک نبود .اشاره ای به صندیل روبه روم کرد و گفت :ی
احساس کردم یه سایه باالی شم نشست که گفت:
 نه تنها نیس! صاحبش اومد.داشتم شاخ در یم آوردم .پرسه که هم هول شده بود و هم یه ذره ترسیده بود ،دستاش رو
باال برد و گفت :آقا من معذرت ،من رشمنده م ،فکر کردم خانوم تنهان.
هان که از دیدنشون فرار یم کردم ،روبه روم
بعد هم راهش رو گرفت و رفت .همون چشم ی
وایساده بود و خودش رو صاحب من خطاب یم کرد.
گنی؟
ین تعارف روی صندیل کنارم نشست و گفت :خوشگل شدی که تحویل نیم ر
از عکس العملش خییل خوشم اومده بود؛ به زور نیشم رو بسته بودم ،شایک گفتم :من رو
تعقیب یم ز
کت؟!
ن اهمیت به اعناضم قاشق رو ازم گرفت و خییل راحت با ز
دهت من بقیه بستنیم رو خورد.
ی
از چشم هام که چهار تا شده بود ،خنده اش گرفت و گفت:
 این جوری مزه ش بیشنه.ی
خن
رفتارش رو نیم تونستم درست
حالچ کنم؛ برخالف میل قلبیم و هم یه جور یان برای با ی
بگنم ،به ر ز
همت خاطر گفتم:
شدن از حسش به خودم ،یم خواستم اعناف ازش ر
 مریس که مثل یه داداش هوام رو داری.دوست نداشتم جواب حرکاتش رو به حساب برادری بزارم و اون هم اعناف کنه من رو به
چشم خواهری یم بینه .چپ چپ نگاهم کرد؛ سیع کرد عصبانیتش رو ز
مخف کنه ،نفسش
رو حرض ربنون داد و گفت:
نریمان نه من.
 داداشتِ
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خوشحال شدم ،خییل خوشحال! جوابش مطابق قلبم بود؛ عقلم یم گفت برو ،دلم مانع یم
بگنم ،کیفم رو برداشتم و گفتم:
شد .برام سخت بود کنارش باشم و بخوام آیدا رو ندید ر
بخن رشیک!
شب ر
تا سپیده ی صبح تو جام غلتیدم و فکر کردم که با این حس چکار کنم؟ شکوب فایده
نداشت؛ اگه کوهیار من رو یم خواست ،آیدا رچ بود این وسط؟ اصال من رو برای رچ یم
خواست آیدا رو برای رچ؟ اگه آیدا نبود ،من به کوهیار یم تونستم نه بگم یا نه؟
"کافیست مهری در دل انسان بیفتد /تا هم از نان و هم از ایمان بیفتد
ی
من تازه یم فهمم چه اندوه بزرگ است /وقت ملخ در حاصل دهقان بیفتد
دندان عقل است عشق و درد ناگهان است /درمان ندارد تا که این دندان بیفتد
ز
زنجن زلفش /باید کلید از دست زندان بان بیفتد"
امید
رست نیست از ر
ز
نبست ،عاشق کش
باید یه کاری برای دل خودم یم کردم؛ من آدیم نبودم بعد از یه عمر دل
بشم که براش نفر سوم باشم .یا باید ین خیال دل بستنم یم شدم یا باید آیدا رو ندید یم
گرفتم.
حسان زدم .تو رشکت جلسه داشتیم،
فردای اون روز چون شام با نریمان قرار داشتم یه تیپ
ی
تو اتاق کنفرانس جمع شده بودیم؛ آیدا در حایل که یه شی بروشور دستش بود ،به هر نفر
یه برگه یم داد.
خنه اش به آیدا
ییک از کارمندهای بخش طراچ که آقای اعتمادی فامیلیش بود ،با نگاهای ر
جلب توجه یم کرد؛ بالفاصله نگاهم رو به کوهیار دادم ،با اخم عمیف به اعتمادی نگاه یم
کرد.
اعتمادی با لحن خییل صمییم به آیدا گفت :خانم افشان! این چند وقته که جایگزین سپایه
شدین ،راندمان کارم خییل ر ز
پایت اومده .کاش زودتر برگردین!
کوهیار رو کارد یم زدی خونش در نیم اومد ،در حایل که حفظ ظاهر یم کرد گفت :آقای
اعتمادی باال و ر ز
پایت اومدن راندمان کاری شما چه ربظ به خانم افشان داره؟
ز
الپوشون حرفش داشت گفت :خانم
اعتمادی که دست و پاش رو گم کرده بود ،سیع در
افشان با سن کمشون تو بخش طراچ عایل کار یم ز ز
کت ،طوری که من سابقه دار با طرح
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هاشون تشویق یم شدم و ر ز
انگنه یم گرفتم؛ به ر ز
همت خاطر عرض کردم که ای کاش زودتر
برگردن.
کوهیار :ویل من پیشنهاد یم کنم سیع کنید راندمان کاری تون رو مختص به بودن یا نبودن یه
نفر ر ز
نکنت.
غنت کوهیار برای آیدا به مذاقم خوش نیومد ،سیع کردم خونرسد باشم و بقیه رو
تعصب و ر
به بحث اصیل دعوت کنم.
پروژه ی جدید برای یه خواننده ی جوون بود که این روزها تو عالم شهرت اسیم در آورده
بود؛ کارهای اولیه تو بخش های دیگه ی رشکت انجام شده بود و برای گزارش و برنامه ریزی
نهان با من و کوهیار ،جمع شده بودن.
ی
فیلمنداری کلیپ شون تو کیش باشه و با بودجه ای که
رشوین :آقای آرمان ،پیشنهاد دادن
ی
در نظر گرفته امکانش هست.
آیدا ذوق زده گفت :یم شه من هم بیام؟
بدم نیم اومد ضایعش کنم؛ در ر ز
عت حال که چشمم به عکس العمل کوهیار بود ،پوزخندی
کت از شناسنامه ت با یه رضایت نامه از
زدم و گفتم :چرا نیم شه ،شما دو قطعه عکس ،یه ر
والدینت بیار تا یبنیمت.
ی
همه ی جمع زدن زیر خنده؛ اخم کمرنیک روی چهره ی کوهیار نشست ،بعد هم آیدا با
ناراحت از اتاق رفت.
ن اهمیت به ز
رفت آیدا جلسه رو ادامه دادم .یک ساعت جلسه مون طول کشید و دوباره
ی
همه ش کارمون برگشتیم و مشغول شدیم .با زنگ تلفنم سکوت اتاق شکست.
 الو ...سالم.ارغوان :سالم ،بیتا! مرجان بهت زنگ نزده؟
 نه ،ر زچنی شده؟
ارغوان :جان بیتا! قول یم دی ر ز
بت خودمون بمونه.
عصت یم کرد.
هان که یم گفت حالم رو ی
داشت دلواپسم یم کرد .لحظه به لحظه ی حرف ی
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فقط تونستم شنونده باشم و بگم :غلط کرده! چیکاره ی منه؟ اصال به اون چه ارتبایط
داره؟
یه کم دیگه هم حرف زد و ازم قول گرفت که ر ز
چنی پیش بقیه لو ندم.
با قطع کردن تلفن کوهیار متوجه ی حال خرابم شد ،با حالت دوستانه ای گفت :ر ز
چنی
شده؟ کش ناراحتت کرده؟
گفت ر ز
ز
"چن مهیم نیست" اون هم
هان رو که شنیده بودم بهش بگم با
نیم تونستم حرف ی
دیگه سوایل رننسید.
دلم یم خواست نریمان اون لحظه پیشم باشه و هر رچ از دهنم در میاد ،بارش کنم .از قرار
شایم که باهاش گذاشته بودم ،پشیمون شدم .چند بار ر
گویس رو ورداشتم که بهش زنگ بزنم
و قرار رو کنسل کنم اما چون به ارغوان قول داده بودم ر
گویس رو ش جاش گذاشتم .تا شب
خودخوری یم کردم؛ موقع ز
خنی که آیدا بهم داد ،انگار نفسم تندتر شد.
رفت با ی
مضطرب به کوهیار نگاه کردم که به آیدا گفت :بگو چند لحظه منتظر بمونه.
ر
خون نیم دیدم تا
نریمان اومده بود شکت؛ با حرف های ارغوان ،اصال امروز رو فرصت ی
نریمان با کوهیار روبه رو شه .کیفم رو برداشتم ،زودتر برم که کوهیار جلوتر از من سمت در
رفت.
با تعجب گفتم :یم خوای نریمان ببینت؟!
عصت و کالفه بود ،گفت :اول تا آخر که باید بفهمن من و تو رشیکیم؛ زشته نرم یه
چهره ش
ی
چاق سالیم باهاش بکنم.
حس کردم عمدا یم خواد با نریمان روبه رو شه.
 احوال پریس رو که دیشب با هم کردین.ز
معرف کنم و بگم من رشیکتم.
انگار داشت لج یم کرد گفت :دیشب پیش نیومد خودم رو
پیدا بود از نریمان خوشش نمیاد.
 دنبال یه وقت مناسبم تا به همه بگم رشیکیم.با سماجت گفت :وقتش االنه.
اومد در رو باز کنه که دستش رو گرفتم و گفتم :کوهیار! خواهش یم کنم.
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نگایه به دست های قفل شدش کرد ،خجالت زده دستش رو ول کردم.
ی
کوهیار :میشه بیک چرا؟
 نیم تونم بگم.دوباره گفت :به ز
تلفت که بهت شد مربوطه؟
ش تکون دادم ،ین خیال نیم شد و توضیح یم خواست؛ قول دادم فردا همه رچ رو بهش
ر
رون با نریمان شد.
بگم ،با این شط ین خیال رو به ی
دستگنه ی در برداشت ،انگشتش رو تو هوا نشون داد و گفت:
دستش رو از روی
ر
ز
 فقط ر زهمت یه بار رو محض خاطرت که برام عزیزه ،تو اتاق موندم.
مطمت باش دفعه ی
بعدی در کار نیست.
هوان بشم ،اومدم برم دستم رو به
خاطر من براش عزیز بود؟! نیم خواستم با حرف هاش ی
نریم گرفت؛ تو چشم هام مهربون نگاه کرد ،هیچ عصبانیت تو چشم هاش نبود و انگار
داشت نصیحتم یم کرد گفت:
 دخن خوب! دفعه ی دیگه خواست با داداشت بری ربنون برو؛ اما این جوری خودت روخوشگل نکن ،مگه نیم ز
دون دل و دین طرف رو بردی؟ تو به چشم برادری یم بینیش ،اون
که تو رو به چشم خواهری نیم بینه.
حالم رو نیم تونم بیان کنم؛ از شمال تا امروز با این که کوهیار یم دونست نریمان به من
عالقه داره اما هیچ عکس العمیل نشون نداده بود .حس کردم روی شم دوتا شاخ گنده در
اومده ،با کیل عالمت سوال بهش زل زده بودم .دستم رو ول کرد ،از جلوی در خودش رو
کنار کشید تا رد شم؛ انگار توی ابرها بودم ،از حرفش یا بهن بگم نصیحتش اصال بهم بر
نخورد و یه جور یان خوشحال بودم.
اومدم ربنون؛ نریمان تو سالن بود ،همه رفته بودن و فقط آیدا مونده بود .به سخت سیع
کردم عادی رفتار کنم و به روی نریمان لبخند بزنم.
 قرار نبود بیای شاغم.نریمانِ :کیفش به این که سوپرایز ر
بش.
ِ
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خیال داشتم امشب آب پایک رو بریزم رو دستش و از درد عشق یک طرفه ای که من رو چند
گن خودش کرده بود ،نجاتش بدم؛ خییل با برخورد خوب و دوستانه اما با حرف های
روز در ر
ارغوان تو دلم گفتم:
(کیف بخوره تو شت).
ِ
رو به آیدا گفتم :خانم افشان! دیر وقته ،ما شما رو یم رسونیم.
اعتنان کردم .وقت که دید ین فایده ست و نیم
اجازه مخالفت ندادم و به اما و اگرهاش ین
ی
تونه من رو از ش خودش وا کنه ،کیفش رو برداشت و باهامون رایه شد.
انداخت ر ز
ز
بت کوهیار و
حسان کار نیم کرد ،مثال با یه شب فاصله
اون لحظه عقلم درست و
ی
آیدا ،یم خوام رچ رو ثابت کنم؛ مگه با هم نبودن؟
مسن خونه شون تا رشکت یه ساعت فاصله داشت؛ ین اهمیت
با این حس حالم خراب شد .ر
به قیافه ی درهم نریمان که آیدا خلوتش رو خراب کرده بود ،سیع کردم یه ذره از حالت
رییس بودن در بیام و با آیدا صمییم تر رفتار کنم.
ز
ز
شوچ صبح ازش عذر خوایه
مهربون لبخند زدم و بابت
شم رو به سمتش چرخوندم ،با
کردم .اون هم خندید و ر ز
چنی نگفت.
دوباره نگایه به دستبندش کردم و گفتم :خییل دوسش داری؟
خجالت کشید ،شش رو ر ز
پایت انداخت و گفت :دیوونه وار دوسش دارم.
 اونم دیوونه وار تو رو دوس داره؟آیدا :میگه از من هم بیشن عاشقمه.
حس کردم دارن تو دلم چنگ یم ندازن .اصال باور نیم کردم ،به خودم گفتم( :امکان نداره
ی
کوهیار تو رو به این اندازه که مییک دوس داشته باشه!)
حالم داغون شد ،سکوت کردم و چشمم رو به خیابون دوختم تا به آدریس که گفته بود
رسیدیم .نگایه به ظاهر خونه ی لوکس شون کردم؛ پس غرورش بیخود نبود که ر
منش بودن
رو در شان خودش نیم دونست.
ازمون تشکر کرد و رفت ،نریمان با گالیه گفت :بیتا! مگه تو مسئول رفت و آمد کارمندهان؟
شت یه دخن تنها رو رسوندن کار زیادیه؟
 -نصف ی
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نریمان :ین خیال! کجا بریم؟
جان که شکممون رو پر کنیم.
بیتا :چه فرف یم کنه؟ یه ی
دنبال این یم گشتم که چه جوری حرف رو به دیشب بکشونم تا شک نکنه از ر ز
خن
چنی ی
ز
مهمون اشاره کردم.
دارم .یه کم از این ور و اون ور گفتم بعد به
 دیشب بعد زرفت من ،زیاد بازی کردین؟
نریمان :نه ،به اون پرسه تلفن کردن بلند شد رفت.
ی
خون دستم اومد ،گفتم :کوهیار رو یم گ؟ خییل پرسه خوبیه.
بهونه ی ی
اسنیس لبش رو گزید و گفت :تو هم که ازش بدت نمیاد.
از درون داشتم منفجر یم شدم ،تمام تالشم رو به کار گرفتم تا عادی جلوه کنم.
 مبارک صاحبش بشه.پوزخند ز
رز
آستت باال بزنن.
تلیح زد و گفت :مرجان و نیما یم خوان برات
سکوت کردم ،وقیحانه گفت :حدس یم ز
زن دوماد کیه؟
تحمل وقاحتش رو نداشتم ،وقیح تر از خودش گفتم:بعله ،دستشون درد نکنه .پرس به این
آقان ،خییل هم راضیم.
ر
خوشتیت ،به این ی
یه جوری نگاهم کرد که احساس کردم اگه ادامه بدم ،یم زنه دهنم رو پر خون یم کنه.
صدان که از عصبانیت دو رگه شده بود ،تو گوشم داد زد و گفت :مگه من مرده باشم،
با
ی
بزارم تو زن ییک دیگه ریس.
پاش رو روی پدال گاز گذاشت و صدای جیغ الستیک ها بلند شد ،با شعت حرکت یم کرد
ز
انگار جنون گرفته بود .از حرف که زدم ،پشیمون نبودم؛ چون نریمان با وجود کوهیار
ممکن جونم رو از دست بدم ،از
اخالقش هزار درجه عوض شده بود .حس یم کردم هر آن
ِ
رز
ماشت ها با شعت سبقت یم گرفت.قلبم توی دهنم اومده بود.
البالی
فقط شنیدم گفت :نیم تریس؟
از این که جواب ز
منف دادم ،بیشن شایک شد .داشتم باال یم آوردم؛ چشم هام رو بسته بودم
که ر ز
رز
ماشت
چنی نبینم .جز صدای وحشتناک ترمز ،بعد هم کوبیدن شم به شیشه ی جلوی
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چن داغ مثل خون ر ز
و جاری شدن یه ر ز
چنی یادم نمیاد؛ انگار که چشم هام تار شدن و ین
هوش شدم.
چشم باز کردم ،خودم رو تو یه اتاق سفید که یه یخچال کوچیک و یه صندیل کنار تختم بود
دیدم .ش درد بدی داشتم ،از بوی الکل حالم بهم یم خورد .صدای ظریف یه زن توی بلندگو
پیچیده بود و مدام اسم یه نفر رو پیج یم کرد ،تو یه دستم آنژیوکت وصل بود و تو شم یه
عالمه باند و چسب زخم!
یه پرستار باالی شم اومد ،لبخند زد و گفت :خانوم خوشگلمونم به سالمت چشم هاش رو
وا کرده ،خییل نامزدت رو نگران کرده بودی.
بالن شم اومده؟ این جا چکار یم کنم؟
گنگ ازش پرسیدم :چه ی
پرستار :شما دیشب تصادف کردین ،متاسفانه شتون چند تا بخیه خورده؛ ویل خدا رو شکر!
آسیب جدی به شتون وارد نشده.
با اسم تصادف ،اتفاق دیشب مثل یه فیلم از جلوی چشم هام رد شد؛ بالفاصله یاد نریمان
افتادم ،دلم شور زد!
با نگر زان و ترس پرسیدم :حال راننده ای که با من بود چطوره؟!
فکر این که شاید بالن شش اومده باشه ،ن اختیار اشک هام رو جاری کرد؛ من ر ز
اض
ی
ی
نبودم خاری تو پای دشمن بره ،چه برسه به نریمان .اصال نیم تونستم اتفاق دیشب رو به
حساب بد بودنش بزارم؛ حت بیشن از نریمان خودم رو مقرص یم دونستم که با حرف هام
باعث شده بودم حال خودش رو نفهمه.
هان براش یم ریزه! حالش خوبه عزیزم ،فکر کنم خییل همدیگر رو دوس
پرستار :چه اشک ی
دارین؛ دیشب نزدیک بود بیمارستان رو بهم بریزه.
نگاهش رو از روم برداشت با خوشحایل گفت :آقا ،چشمتون روشن! نامزدتون به هوش
اومد.
پشتم به در بود ،نیم دیدم با گ حرف یم زنه؛ شم رو به سمت که پرستار نگاه یم کرد
چرخوندم ،با دیدن نریمان که سالم بود یه ذره جون گرفتم.
شی به نشانه ی تشکر تکون داد ،پرستار هم در جواب لبخندی زد و تنهامون گذاشت.
قیافه ش داغون و به هم ریخته بود ،روم رو ازش گرفتم که اشک هام رو نبینه؛ نامردی بود
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ز
بالن
خون هاش رو نادیده ر
بگنم ،از دستش دلخور نبودم و راض نبودم ی
به خاطر یه دیشب ی
شش بیاد.
خییل خوب درکش یم کردم؛ چون اون همیشه من رو عشق خودش تصور یم کرد و تالش یم
کرد دلم رو به دست بیاره و من هیچ وقت نه از عشق حرف زده بودم نه نریمان سایه ی یه
رقیب رو باالی شش حس کرده بود؛ اگه با حرف های دیشبم کاری نیم کردم که حال
خودش رو نفهمه ،االن روی تخت بیمارستان نبودم.
ز
پشیمون از چشم هاش یم بارید ،دستش رو آورد جلو که اشک هام رو
باالی شم وایساد؛
پاک کنه .شی ــع شم رو دادم عقب که باعث شد از درد صدای ناله م بلند شه.
رون تو چشم هات نگاه کنم ،اصال نیم دونم دیشب چم
با حال زار گفت :نیم دونم با چه ی
بالن شت یم اومد تا آخر عمر خودم رو نیم بخشیدم.
شده بود! اگه ی
صداش لرزید و ادامه ی حرفش رو نداد.
 اگه مرده بودم رچ؟نریمان :یه دقیقه زنده نیم موندم.
دلم به حال و روزش درد گرفت ،گنایه توی عاشق شدنش نداشتم؛ اما تصمیم گرفتم حرف
هان رو که قبل از زنگ زدن ارغوان آماده کرده بودم رو خواهرانه بهش بگم.
ی
ز
بمون؟ به خدا من دلم نمیاد با این حال و روز
 تا گ یم خوای منتظر دوست داشتنمببینمت .نریمان! ازت خواهش یم کنم دور من و دوست داشتنم رو خط بکش؛ سیع کن به
زندگیت بدون من و با یه عشق جدید ادامه بدی.
ملتمسانه گفتم :ازت خواهش یم کنم من رو فراموش کن! من به جز حس برادرانه نیم تونم
حس دیگه ای بهت داشته باشم ،باید با این کنار بیای که دیر یا زود من ازدواج یم کنم.
غمگت گفت:مگه عشقت یه روزه اومده که یه روزه ازم یم خوای فراموشت کنم .یم ز
رز
دون
چرا هر بار مرجان ازت یم خواست باهام حرف ز
بزن تا با ازدواجش موافقت کنم من نه یم
گفتم؟
سوایل نگاهش کردم.
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نریمان :چون با هر بار نه گفتنم ،مرجان دوباره وادارت یم کرد بیای و باهام حرف ز
بزن.
ز
بمون ،بیشن عاشقت
خون برام شده بود تا من بیشن نگاهت کنم ،بیشن کنارم
بهونه ی ی
بشم.
مکث کرد بعد گفت :فکر کردی تا حاال نخواستم فراموشت کنم؛ هر رچ تالش کردم ین
فایده بود ،هر وقت یم خوام تو ذهنم تو رو کنار یه نفر دیگه تجسم کنم نفسم باال نمیاد.
با ابراز احساسات پاکش ،از خودم بدم یم اومد.
رنجیده گفت :تو ز
زمان حال من رو یم فهیم که عاشق یه نفر ر
بش و اون یه نفرم عاشقت
نباشه که اون هم محاله کش پیدا بشه که تو رو دوست نداشته باشه.
تحمل حرفاش رو نداشتم ،درد رو از تک تک حرف هاش یم شد حس کرد.
کالفه گفتم :ادامه نده! من یم تونم برم خونه؟
منم کارهای ترخیصت رو انجام بدم.
نریمان :ر
تا کارهای ترخیص رو انجام داد ،نیم ساعت گذشت؛ از دیشب که ین هوش شده بودم ،کیل
عکس و نوار مغز از شم گرفته بودن و خدا رو شکر مشکل مهیم برام پیش نیومده بود.
با یه کیسه پر از قرص و دارو برگشت .از رو تخت بلند شدم؛ چشم هام یه کم سیایه یم
رفت ،دستم رو گرفت که نیفتم .از تماس دستم گرمای دستش رو حس کردم؛ درست من رو
ز
ماشیت که دیشب باهاش
یاد روزی انداخت که کوهیار ین هوا دستم رو گرفت .تو همون
تصادف کردم ،سوار شدیم .چشم هام رو به روی همه رچ بستم ،تا خونه نه من حرف زدم
نه نریمان.
دم در خونه نگه داشت ،ازم خواست دیشب رو فراموش کنم و ببخشمش؛ من هم ازش
خواستم به کش ر ز
ز
گفت "خواهر و برادری این حرف ها رو نداره" حد و
چنی نگه و باز هم با
مرزم رو باهاش یادآوری کردم که زودتر من رو از قلبش ربنون کنه؛ چون امروز بهم ثابت شد
الیق عشق نریمان نیستم.
فکرهان مغشوش و آشفته وارد خونه شدم؛ کیسه
کلیدم رو توی قفل در چرخوندم ،با
ی
داروها به همراه کیفم رو روی اپن گذاشتم .از خودم چندشم یم اومد؛ بوی بیمارستان گرفته
بودم و به خاطر وضعیت بخیه هام نیم تونستم حموم کنم .گرمای خونه آزار دهنده بود؛
در و پنجره رو باز کردم ،کولر رو روشن کردم تا هوای مطبویع جایگزین بوی مونده ی خونه
شد.
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پییح شده که باید از این به بعد هر روز
به قیافه م نگاه کردم؛ رنگ و رویه رفته ،کله ی باند ر
خن نداره؛ دیشب سالم از رشکت زدم
باندش رو عوض یم کردم .آدم از فردای خودش ی
ربنون ،االن باید تا اطالع ثانوی خونه ر ز
نشت یم شدم.
ز
غلیظ کشیدم ،لباس های ر ز
تمن و مرتبم رو ورداشتم؛ نتونستم وضیعتم رو تحمل کنم
آه
رفتم حموم و فقط تن و بدنم رو شستم .تو حموم مدام صدای زنگ موبایلم اومد و یم
دونستم به جز رشکت کس دیگه ای نیست .با آرامش و طمامینه خودم رو خشک کردم،
لباس هام رو تنم کردم .خییل گرسنه م بود ،به ساعت نگاه کردم که دوازده رو نشون یم داد.
گوشیم رو چک کردم؛ کیل تماس و پیام از رشکت و از کوهیار اومده بود ،ز
مت پیام ها رو باز
کردم همه نوشته بود "جواب بده".
خن بدین من چند
به کوهیار زنگ نزدم ،در عوض به عشقش زنگ زدم و گفتم :به آقای دانا ی
روز نمیام رشکت.
ی
بهونه ی نیومدنم رو به حساب خستیک گذاشتم ،دوست نداشتم کش بدونه تصادف کردم.
ی
قسم خوردم حاال که آیدا تو زندگ کوهیار وجود داره فراموشش کنم .من تو قلب نریمان
بودم و ایمان داشتم با تمام وجود فقط من رو یم پرسته و با این حال هیچ ر
تالیس نیم کردم
عاشقش باشم؛ پس لزویم نیم دیدم حت اگر کوهیار من رو بخواد ویل آیدا رو مثل خییل از
جوونای امروزی فقط جهت تفری ــح و فان داشته باشه ،بهش فکر کنم.
تان.
باور من خوب یا بد این بود که به قول معروف "خدا ییک یار ییک"؛ نه یار چند تا چند ی
غذاهای پخته و آماده شده رو از توی فریز در آوردم .همه ی افکار بدم دوباره دور شم
هجوم آوردن؛ روحیه م خراب شد و اشتهام کور شد ،ین خیال غذا خوردن شدم .از تو کیسه
ی داروها یه قرص مسکن در آوردم ،با یه لیوان آب روونه ی معده ی خالیم کردم.
حالم خییل خراب بود؛ زدم زیر گریه به حال خودم ،تنهاییم ،اتفاقات دیشب ،نریمان ،دروغ
تاثن گریه کردنم بود یا اثر آرام
چرا حت به خاطر کوهیار! بعدش آروم شدم ،نیم دونم شاید ر
رز
تسکت پیدا کرد .رو تختم دراز کشیدم تا خوابم گرفت .تو خواب و بیداری
بخش که حالم
ز
بودم ،حس کردم یه نفر با دستش صورتم رو با مالیمت نوازش یم کنه؛ تکون به خودم دادم
روی بخیه های شم افتادم ،صدای آخم بلند شد.
چشم هام رو باز کردم ،از دیدن کوهیار نزدیک بود چشم هام از کاسه بیفته .اجازه نداد
حرف بزنم با مالیمت گفت:
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 ننس ...ننس! مجبور شدم ین اجازه بیام تو خونت؛ هر رچ موبایلت رو گرفتم جوابندادی ،اومدم در خونه هر رچ زنگ زدم باز هم جواب ندادی .مجبور شدم بیام تو ،باور کن
بالن شت اومده.
نگرانت شدم ،فکر کردم ی
عصت شدم و گفتم :کلیدهای من رو از کجا آوردی؟
ی
کوهیار :فکر کنم یدگ شون تو رشکت باشه.
چپ چپ نگاهش کردم که گفت :ببخشید مجبور شدم!
 دفعه ی دیگه یادم باشه کلیدها رو اونجا نزارم.رز
غمگت و گرفته ش شدم که با ناراحت نگاهم یم کرد.
متوجه قیافه ی
ی
کوهیار :این چه وضیع بیتا؟ نیم خوای بیک چت شده؟
ز
گرفت ازم دستم
از حالت دراز کشیده بلند شدم ،تندی یه متکا پشتم گذاشت و بدون اجازه
رو گرفت و کمکم کرد تا تکیه م رو به تخت بدم .مات حرکاتش شده بودم ،دوباره لبه ی
تختم نشست؛ یه کم جم و جور نشستم ،اون قدر قیافه ش درهم کشیده بود که نتونستم به
گن بدم .دوباره پرسید:
این جا بودنش ر
ی
کوهیار :نیم خوای ر ز
چنی بیک؟
 رزچن مهیم نیس تصادف کردم.
ی
مییک ر ز
چن مهیم نیست؟ با نریمان بودی دیگه؟
کوهیار :به این
نیم خواستم انگشت اتهام روش باشه گفتم :خودم پشت فرمون بودم.
ی
عجیب نگاهم کرد ،طاقت نیاوردم و چشم ازش گرفتم که با حالت که اسمش رو زرنیک یم
ز
پیچون؟
دونست گفت :گ رو یم
عصت شدم هم بخاطر آیدا هم دل خودم ،حالم رو نفهمیدم و داد زدم:
ی
ی
زرنیک و همه رچ رو یم ز
دون؟
 چیه فکر کردی فقط خودتکوهیار :منظورت چیه؟
نیم خواستم فکر کنه حسودیم شده یا عاشق سینه چاکش؛ درسته عاشقش بودم اما با
وجود آیدا دورش خط کشیده بودم
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خن دادم یه مدت یم خوام
وانمود کردم ین تفاوتم بعد گفتم :من که به معشوقه تون ی
ز
نگفت؟
اسناحت کنم؛ بهتون
اولش چشم هاش گرد شدن بعدش کم کم نیشش باز شد و چشم هاش از شیطنت برق زد و
گفت :معشوقه؟!
انتظار حاشا کردن داشتم و گفتم :خودم همه رچ رو یم دونم؛ در ضمن خییل هم سلیقه
ی
تون خوبه ،دستبند خییل قشنیک براش خریدی.
ابرون باال انداخت و گفت :یم ز
دون آیدا کیه منه؟
ی
نفسم تند تند یم زد ،نزدیک بود قلبم از سینه م بزنه ربنون.
کوهیار :تو فکر کردی آیدا...
حرفش رو قطع کرد و از ته دل زد زیر خنده.
 چرا یم خندی؟!خودش بهم گفت دیوونه وار عاشق ر زهمت.
تا یم خواست حرف بزنه باز یم زد زیر خنده ،داشتم کننل اعصابم رو از دست یم دادم.
رز
سنگت شده بود به خاطر
یه کم جدی شد و گفت :همه ی این مدت که رفتارت باهام ش
آیدا بود؟!
گرفت بود؛ یه ذره مشکوک حرف یم زدم ،شک یم کرد .به ر ز
ز
همت خاطر قیافه ای
استاد مچ
حق به جانب گرفتم و گفتم:
 تو فکر کردی برای من مهمه رییس و رمنش با هم باشن؛ من از همون روز اول به استخدام
آیدا خانومتون شک کرده بودم ،فقط به رو نیم آوردم.
کوهیار :یم خوای بگم آیدا کیه؟ دیوونه آیدا خواهرمه!
ز
ز
درویع توشه یا نه.
هاج و واج از حرف که شنیده بودم به چشم هاش نگاه کردم که ببینم
یاد فامییل شون افتادم و گفتم :بله دیگه ،دروغ از این تابلوتر پیدا نکردی؟ حداقل یم گفت
فامیلمه.
ز
درویع نگفتم.
کوهیار:
 -اگه خواهرته چرا فامییل تون ییک نیست؟
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کوهیار :مثال نیم شه خواهر و برادر دو تا فامییل داشته باشن؟
انگار واقعا داشت راست یم گفت؛ فکر که یم کردم به شم بیشن فشار یم اومد ،از فسفر
سوزوندن نجاتم داد و گفت:
کوهیار :من و آیدا از مادر ییک ،از پدر سواییم.
دیگه نه سوایل پرسیدم نه تو حرفش اومدم ،رشوع کرد به توضیح دادن:
کوهیار :من تو سن کم پدرم رو از دست دادم ،بعدش مامانم چون یه خرده ش و گوشش یم
جنبید مجبور شدیم شوهرش بدیم بعد هم که با بابای آیدا ازدواج کرد.
هر دومون از شوخیش زدیم زیر خنده .یه خرده از رابطه شون حرف زد ،از پدر آیدا که مثل
یه بابای واقیع ازش حمایت کرده و مثل بچه ی خودش دوسش داره.
خدا من رو ببخشه! چه فکرهای بدی در مورد آیدا و کوهیار کرده بودم؛ حت یه هزارم درصد
فکر نیم کردم این دو نفر خواهر و برادر باشن ،احساسم دوباره به کوهیار اوج گرفت .از ته
دل خوشحال بودم؛ همه ی حال بدم رو فراموش کردم و به این فکر یم کردم چقدر بیخود و
ین جهت خودم رو آزار داده بودم.
ساعت نه شب بود و هر دو مون گرسنه؛ کوهیار چند ساعت تو خواب باالی شم بود،
دیگه هیچ تریس از تنها شدن باهاش نداشتم .یم خواست بره که ازش خواستم شام بمونه و
اون هم از خدا خواسته قبول کرد.
به اتفاق هم وارد ر ز
آشنخونه شدیم .اومدم غذاها رو گرم کنم ،اجازه نداد من کار کنم؛ برام یه
صندیل کشید ،به قول خودش من مریض بودم و احتیاج به مراقبت داشتم .روی صندیل
نشستم و به حرکاتش نگاه کردم؛ در قابلمه خورشت رو باز کرد ،با دیدن قرمه ی ز
سنی به به و
ز
شوچ گفتم:
چه چه گفتنش رشوع شد .زیر گاز و روشن کرد ،به
 یم زدون ر ز
اولت روزی که اومدی رشکت ،اون نمکدون رو من تو ظرف خورشتت خایل کردم؟
خندید و گفت :آره یم دونم؛ چون جز تو کش از من بدش نیم اومد.
بعد هم شیطون نگاهم کرد و گفت :االن که دیگه بدت نمیاد؟
دنبال ر ز
چنی بود که گفتنش برام سخت بود ،زدم به جاده خایک و گفتم:
 تو عالم رقابت آره ،ازت بدم یم اومد ویل تو عالم رشاکت نه ،واقعا از جون و دل برا رشکتمایه یم زاری.
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با موذی گری نگاه کرد و گفت :تو که یم ز
دون منظورم این نبود.
خودم رو زدم به کوچه ی عیل چپ و گفتم :کوهیار! چرا نخواست کش بفهمه آیدا
خواهرته؟
در ر ز
حت هم زدن خورشت گفت :من مشکیل ندارم؛ اما آیدا دوست نداره کش بفهمه خواهر
ز
خون ندیده و دوست هاش اذیتش کردن.
و برادر تت نیستیم ،ش این قضیه برخورد های ی
یه کم راجب اخالق آیدا حرف زد که دخن خییل حساسیه و چند بار به خاطر فامییل شون
مجبور شده به دوست هاش توضیح بده و دوست هاش این قضیه رو سوژه کردن ،اون هم
چون بچه س خییل اذیت شده و یه دلیل دیگه ش هم این بوده که نخواسته تو رشکت کش
بگنه و از این حرف ها.
به خاطر کوهیار تحویلش ر
خندید و گفت :چند تاشون مثل تو فکر کردن من دوست پرسشم ،آیدا داره بلوف یم زنه ویل
هیچ کدوم مثل تو سون ندادن.
ز
گنه .از تو یخچال بطری نوشابه
سون من که تارییح بود! هنوز هم یادش یم افتم خندم یم ر
رو در آورد و گفت:
کوهیار :حاال تو چند وقت بود شک کرده بودی من و آیدا معشوقه ایم؟
از حرفش ریسه رفت؛ قشنگ یم خندید حت اگه خنده ت هم نیم اومد با خنده هاش یم
خندیدی.
 همون شب که تو رشکت تنها بودین؛ من اومدم باال که قرار فردا رو بهت یادآوری کنم،صداتون رو شنیدم .راست سلیقه ت حرف نداره؛ اون دستبندی که کادو بهش دادی ،خییل
قشنگه.
خییل جدی گفتم :تو که این قدر دوستش داری چرا تولدش نرفت؟ مهمونت از اون مهم تر
بود؟
کوهیار :من براش دستبند نگرفتم که! اون شب هم اصال مهمون نداشتم ،کش اون جا بود
که دوست نداشتم ببینمش.
ز
هان زدم اما چون خودش حرف نزد
خییل کنجکاو بودم بدونم ،اون یه نفر گ بوده .یه حدس ی
من هم ر ز
چنی رننسیدم.
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از استخدامش گفت که فقط برای شگرم شدن اومده و اصال نیم خواد حقوف دریافت کنه؛
چون نه پولش احتیاج داره و نه براش مهمه.
من غذا رو چیده بود ،نگایه به ر ز
تو این فاصله ر ز
من کرد که کم و کرسی نداره بعدش نشست.
مثل تسنا یه قاشق از قرمه ی ز
ابرون باال داد و
سنی رو توی دهنش گذاشت؛ یه کم مکث کرد،
ی
گفت:
 نه ،خوشم اومد .واقعا دست پختت عالیه ،حرف نداره.ز
گفت نوش جونت رشوع به خوردن غذامون کردیم.
بابت تعریفش خییل خوشحال شدم .با
واقعا خوشمزه شده بود ،ییک دو لقمه خوردم که گفت:
کوهیار :من قول دیشبت رو یادم نرفته؛ قرار بود همه رچ رو برام تعریف ز
کت البته به اضافه
ی تصادف.
نیم دونستم باید رچ یم گفتم که ین خیال بشه؛ یه کم وقت یم خواستم تا جمله هام رو کنار
هم بچینم که ر ز
چنی رو یه دفعه لو ندم .به ر ز
همت خاطر گفتم:
 غذامون رو بخوریم بعد از شام یم گم.اون هم قبول کرد .در مورد بخیه هام سوال کرد که خودمم درست نیم دونستم شم چند تا
بخیه خورده .معلوم بود خییل ناراحته و مدام با افسوس بهم نگاه یم کرد و یم گفت :خدا
بهت رحم کرده.
کیل بابت غذا و خوشمزه شدنش ازم تعریف کرد.
 یه غذای فریز شده که این حرف ها رو نداره.ز
شست گفت :من هر وقت یم خوام تو خونم ظرف بشورم ،یاد شمال یم افتم که
ش ظرف
گنه.
چه جوری قرص در یم رفت؛ کیل خنده م یم ر
تنهان هم
قشنگ و با حوصله ظرف ها رو یم شست ،معلوم بود خونه داری بلده؛ چون ی
ی
زندگ یم کرد .زیر کنی رو روشن کردم ،دیگه برای حرف زدن آماده بودم؛ قصد داشتم یه
توضیح مخترص در مورد دیشب و نریمان بگم .کوهیار ش و پا گوش شده بود که ارغوان ین
موقع زنگ زد.
 الو ...سالم.ارغوان :سالم عزیزم ،خونه ای؟
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 آره!ارغوان :باشه ،کاری نداری؟
ز
ر
خدافظ قطع کرد.
گویس رو ین
زنگ خونه امان نداد حرکتش رو تجزیه و تحلیل کنم ،تازه فهمیدم ارغوان چرا پرسید خونم!
دست هام یخ کرده بود ،به کوهیار نگاه کردم که خییل عادی گفت :نیم خوای در رو باز
ز
کت؟!
حسان نیم تونستم فکر کنم ،پشت ش هم زنگ یم زد؛ هیچ رایه نبود کوهیار رو
درست و
ی
از خونه ربنون کنم که با ارغوان روبه رو نشه.
با همون خونرسدی ذان و همیشگیش گفت :در رو باز کن دیگه.
از آرامشش لجم گرفته بود.
 تو رو چیکار کنم؟یه فکری به شم زد و تندی گفتم :بیا برو تو اتاق خواب تا من دست به شش کنم بره.
ریلکس گفت :رچ رچ رو برم تو اتاق خواب ،اگه شب یم خواست بمونه رچ؟
برعکس من که نزدیک بود پس بیفتم؛ ین خیال نشسته بود تو جاش و تکون نیم خورد.
بازوشو گرفتم و حرض گفتم :پاشو دیگه! نیم ز
بیت زنگ خونه رو سوزوند؛ نیم ساعت برو
قائم شو تا دکش کنم.
از طرح پیشنهادم چپ چپ نگاهم کرد ،یم خواست بمونه و یم گفت:
ز
گفت رشاکتمون قضیه رو فیصله یم دیم.
کوهیار :فوقش با
خن نداشت ارغوان چه موجود مشکوکیه و اگه بفهمه من و کوهیار تنهاییم .رچ ازش در
ی
میاره؟
چون شب قبلش گفته بود از این به بعد هر گ بیاد قائم نیم شه ،هر رچ ارصار یم کردم ین
فایده بود.
راه آخرم فقط این بود که گفتم :جون من برو.
ی
چنیک تو موهاش زد ،باالخره بلند شد و گفت :حیف قسمم دادی وگرنه تکون نیم خوردم!
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نفس راحت کشیدم .رایه اتاق خواب پدر و مادرم شد؛ اون جا خط قرمز من بود ،کش رو
ز
مطمت بودم جای امنیه.
توش راه نیم دادم و
ز
طوالن در رو برای ارغوان باز کردم؛ تا من رو دید چنان جیغ کشید که فکر
بعد از زنگ های
کنم صداش تا دو خونه اون ورتر رفت.
ارغوان :این چه قیافه ایه؟! رچ به شت اومده؟ نریمان بوده؟
به آرامش دعوتش کردم و گفتم :ر ز
رز
ماشت خودم این
چن مهیم نیست یه خراش ساده س و تو
اتفاق برام افتاده.
یه کم تو بغلم گرفت و مثل بچه ها نازم کرد ،دوباره مسخره بازی هاش گل کرد.
بمنی من رو ن شوهر ز
کت ،بعدش من پرسمون رو یتیم بزرگ کنم؟ الیه
ارغوان :یم خواست ر
ی
ی
نبیت! چرا آخه مثل آدم رانندگ نیم ز
خن ز
کت؟
ر
من تو فکر موندن یا ز
رفت ارغوان بودم که لباس هاش رو کند و معلوم شد اومده بمونه.
ز
ر
هان که من اصال
شوع کرد به تعریف کردن از تمام اتفاقات بعد از مهمون اون شب ،حرف ی
نیم خواستم کوهیار اون ها رو بفهمه.
رز
هان که من دوست نداشتم کوهیار بدونه؛ ییک عکس العمل نریمان بود که قاطعانه گفته
چن ی
بود از کوهیار بدش میاد و دفعه ی دیگه نباید تو جمعمون دعوت بشه و دیگری قضیه ی
رز
آستت باال زدن برای من و کوهیار بود که به گفته ی ارغوان ،نریمان گفته بود این مرتیکه در
حد من نیست و بیتا لب تر کنه هزار تا بهن از اون براش هست و کش حق نداره به فکر پر
تنهان من باشه.
کردن ی
تا این جا همه ر ز
چن از زبون ارغوان برای کوهیار مشخص شد .این وسط من هر رچ تو حرف
ارغوان یم اومدم که کمن ریز به ریز حرف های نریمان رو تعریف کنه ،ین خودی بود و یه
جور یان ارغوان از عصبانیت نریمان شوکه شده بود.
جوری که انگار مسئله ی ر ز
فنیک اتم حل یم کرد گفت :به نظر من یا نریمان از این پرسه بدش
میاد یا از تو خوشش میاد.
از لو ز
آمن چسبوندم و گفتم:
رفت حس نریمان بهم ،ر
 نریمان من رو مثل مرجان یم دونه و اصال دوس نداره کش من رو به زور به کش تحمیلخن خواهیه
کنه ،تازه به نظرم خییل هم کارش منطقیه؛ مرجان و نیما درسته کارشون از ش ر
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اما من گفتم تا عاشق نشم ازدواج نیم کنم ،بعد هم اون پرسه دور و برش پر از دخنهای
خوشگل و رنگارنگه؛ من رو برا رچ بخواد؟
ز
ز
عصبان نشو! وهللا این ها صاحب دارن،
شوچ کشوند و گفت :عزیزم
ناراحت من رو به پای
ز
نیست که معلوم نیس االن صاحبامون تو بغل کدوم دخنن.
مثل من و تو
با پیام کوهیار که نوشته بود "بگو یم خوام امشب برم کیش" خییل جدی قضیه ی رفتنم رو
بت بد و بدتر؛ ز
به ارغوان گفتم و جای هیچ شیک براش نذاشتم .ر ز
رفت ارغوان و نموندن
کوهیار بود.
شت از خونه م نیم فرستادم بره؛ چه کنم که
اگه مجبور نبودم هیچ وقت مهمونم رو نصف ی
چاره ای نداشتم .کیل بابت رفتنش ازش عذر خوایه کردم و گفتم بر ز
گشتت بیاد چند روز
بگنه.
پیشم بمونه ،خالصه ماه تر از این حرف ها بود که به دل ر
قبل از رفتنش گفت :حاال تو تصادف مقرص گ بود؟ مثل این فیلم ها ین هوش نشدی؟
بمنه کیل حوری خوشگل موشگل یم
نرفت تو کما؟ راست یه سوال یم گن اون دنیا هر گ ر
بینه؟ خب حوری ها که برا مرداس؛ پس تکلیف ما دخنای پاک و طیب و طاهر چیه؟
از ر ز
هان که بهشون فکر یم کرد خندم گرفت ،گفتم :خودم مقرص بودم ،عزیزم .سعادت
چن ی
هم نداشتم برم اون دنیا ،ر ز
هان که پرسیدی رو از نزدیک ببینم؛ بعدش هم گ گفته تو
چن ی
پایک؟
ز
شوچ گفتم :ییک تو پایک ییک هوای تهرون.
به
ز
زبون در آورد و گفت :بیتا! مهمون داشت؟
یه ذره رنگم پرید ،شم رو به حالت نه تکون دادم؛ دوباره گفت :بوی یه عطر مردونه میاد.
چشمیک زد و گفت :شیطون! کجا قائمش کردی؟ برو بیارش برا هر ظدومون.
تغین جبهه دادم و در کمال خونرسدی گفتم :برو بگرد ،پیداش کردی وردار برا خودت.
ر
از جاش بلند شد ،قلبم ر ز
عت گنجشک یم زد؛ همه جا رو گشت ،سمت اتاق خواب پدر و
مادرم رفت .خودم رو برای امکان هر ر ز
چنی آماده کردم.
ز
گالن مال این حرف ها نیست؛ حاال اگه من بودم یه حرف ،در ضمن
توا ببو ی
برگشت و گفتِ :
من اصال عطر مردونه و زنونه رو از هم تشخیص نیم دم .داشتم ش به شت یم ذاشتم ،من
به جز بوی قرمه ی ز
بون حس نیم کنم.
سنی هیچ ی
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نفسم برگشت ،سبک شدم .تو این فاصله آژانس رسید ،کیل ازم خواست مواظب خودم
باشم بعد صورتم رو بوسید و رفت.
با ز
رفت ارغوان گفتم :رشیک بیا ربنون.
رون با عکس العمل کوهیار آماده کردم؛ استکان چای رو پر کردم و تو
خودم رو برای رویا ی
هال رفتم .ین صدا نشسته و تو فکر غرق بود؛ عصبانیت تو چهره اش نیم دیدم ،فقط کالفه
بود و با دستش پیشونیش رو ماساژ داد .نگاه ر ز
تن بینانه ش رو به سمتم داد؛ برای فرار از
نگاهش خم شدم و از روی ر ز
من استکان چاییم رو ورداشتم.
نفسش رو ربنون داد و گفت :اگه امشب رفیقت این جا نبود تو باز همه ی این حرف ها رو
ین کم و کاست بهم یم گفت؟
بدون کوچکنین تردیدی هیچ کدوم از اون حرف ها رو نیم گفتم؛ از سکوتم همه رچ رو
فهمید.
کوهیار :بیتا! خواهش یم کنم بدون کم و کرس تصادف رو تعریف کن؟
دلم نیم اومد این جوری ازم خواهش کنه؛ دل به دریا زدم و گفتم :نریمان پنج ساله عاشق
منه و تو این پنج سال همش منتظره تا یه فرصت بهش بدم و بتونه دلم رو بدست بیاره؛
االن با اومدن تو فکر یم کنه من...
چه جوری یم تونستم بگم نریمان فکر یم کنه من عاشقت شدم و اگه ازم بخوای ...زبونم
قفل شد و کوهیار ادامه ی حرف هام رو گرفت.
بگنم؟ پیش خودش حس یم کنه حق داره
با زیرگ گفت :فکر یم کنه من اومدم تو رو ازش ر
تنهان در بیای،
برای همیشه مالک عشق یه طرفش باشه و تو هم هیچ وقت حق نداری از ی
بمنه ویل مال کش جز خودش نباشه؟
اال با خودش؟ بعد هم پاش رو گذاشت رو گاز که بیتا ر
تا مغز استخونت رو یم خوند؛ فقط یم خواست از زبون خودم واقعیت رو بشنوه .شنونده
شده بودم ،اون یم گفت و من به عمق شب تصادف فکر یم کردم.
دیشت فکر کنم.
حرف هاش رو با آرامش یم زد و این باعث شده بود من به نریمان
ی
ز
داشت اینه که تا حاال باید خییل ها به جرم عشق یه طرفه هالک یم
کوهیار :اگه دوست
شدن! نریمان از من بدش میاد چون حس کرده من تو رو دوست دارم.
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انگار دست هام یخ بست؛ وقت جمله ی آخر رو ازش شنیدم ،پس حس بود واقعیت
نداشت! چرا احساسم بهم دروغ یم گفت؟ بغضم گرفت ،ن خیال ینند ر ز
بت عقل و دلم شدم
ی
که به هم پریده بودن .عقلم یم گفت "حرفت رو قورت بده" ،دلم یم گفت "حس دوست
ی
داشتنت رو لو بده"؛ با منطق قلبم پیش رفتم و با درموندگ به چشم هاش زل زدم و گفتم:
 اگه تو یه نفر رو دوست داشته ربایس که وقت نگاهش یم ز
کت عشق رو توی چشم هاش
ز
ببیت ،قلبت با دیدنش تندتر بزنه ،در کنارش آروم ر
ز
بدون اون یه نفر دوست نداره
بایس؛ اما
چکار یم ز
کت؟
شاید اگه حالت عادی داشتم هیچ وقت به حرف دلم گوش نیم دادم؛ اما امشب دل عاشقم
برام تصمیم یم گرفت ،چشم هام رو به ل*ب هاش دوخته بودم.
چشم هاش خندید و گفت :این ها همه حس عاشق شدنه؛ رشیک! باالخره عاشق شدی؟
چه جوری یم تونستم بگم آره؛ قلبم عاشق شده ،احساسم بهت وابسته شده.
شم رو ر ز
پایت انداختم ،بغضم رو قورت دادم و تو دلم گفتم:
(عاشق تویه ز
عوض شدم که انگار خیاالت ورم داشته).
احساس شکست بهم دست داده بود .اومد کنارم نشست؛ چونه م رو با دستش باال آورد،
بهش که نگاه کردم توی چشم های ی ز
سنش غرق شدم.
با صدای گرمش گفت :احساس آدم هیچ وقت بهش دروغ نیم گه؛ اگه حس کردی یه نفر
رز
همت حس رو بهت داره ،بدون اون هم دوست داره.
خن نداشت ،حرست خوردم و تو دلم گفتم:
این که از حال دل من ی
(حس من که بهم دروغ گفته).
تنهان های های به حال خودم گریه کنم .چونه م رو ول کرد
دوس داشتم بشینم یه گوشه و ی
و ین حرف کنارم نشست؛ اجازه یم داد تا من عاشق ،بوی عطرش رو حس کنم و به حال
کش که تو قلبشه غبطه بخورم .با تمام وجود دوست داشتم من به جای اون یه نفر باشم.
چنی یم گفت؛ ر ز
تو سکوت شب و حرست غرق شده بودم ،نه من حرف یم زدم نه اون ر ز
چنی
نگذشت که سکوت شکسته شد و با صدای مردونه و انعکاس حرفش ،روح مرده م رو دوباره
به جسمم برگردوند وقت گفت:
کوهیار :رشیک! رشیک آرزوم یم ریس؟
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ی
ر
پرسش تکون دادم.
حالت گنیک داشتم شم رو به حالت
درخواستش رو واضح تر گفت :با من ازدواج یم ز
کت؟
ر
خویس ها مال من شد؛ اشک شوق
اولش تو حالت شوک ،بهت زده شدم! بعدش انگار تموم
تو چشم هام حلقه بست ،تمام وجودم رو شادی و عشق پر کرده بود .لبخندی رضایت
بخش جاش رو به حالت غم و حرست چند دقیقه ی قبلم داد؛ ش تا پا عشق شده بودم ،به
ز
مهربون از صورتش دور نیم شد .هول شده بودم ،نیم دونستم باید
کوهیار نگاه کردم که
رچ بگم.
چند ثانیه ی قبل همه ر ز
چن مبهم و تاریک بود؛ من داشتم به حال کش که تو قلب کوهیار
بود غبطه یم خوردم اما االن دیگه فهمیده بودم اون یه نفر خودمم.
ز
داشت و
غرق شور و شوق بودم؛ ش از پا نیم شناختم ،همه ی وجودم مملو از دوست
دوست داشته شدن شده بود .ترس و هیجان هم بود ،حت دلهره هم داشتم! احساسم
بهش کم نبود؛ انگار خواب بودم و تازه داشتم چشم هام رو باز یم کردم .به خودم اومدم،
ر
دلکش زد،
متوجه ابراز عشق و تقاضای ازدواجش شدم .به چشم هاش نگاه کردم؛ لبخند
تمام دنیا رو تو چشم هاش یم دیدم .دلم لرزید ،ر ز
بگنمش.
چنی نمونده بود که تو آغوشم ر
موهام رو با انگشتم به پشت گوشم رایه کردم و ر ز
اولت سوایل که توی ذهنم جوالن یم داد رو
پرسیدم:
 چرا یم خوای با من ازدواج زکت؟
ز
مثل همیشه با آر ر
تکون تو جاش خورد و گفت:
امش که من رو عاشقش کرده بود،
 چون ر زهان داری که من رو مجذوب خودش کرده .اگه یادت مونده باشه تو شمال هم
چن ی
بهت گفته بودم نجابتت به کل دنیا یم ارزه .من جاهای زیادی باهات بودم ،یم دیدم مرکز
توجه ها رو به خودت جلب یم ز
مرزهان
کت اما ین اعتنا از کنار همه شون رد یم ریس .حد و
ی
کت برای من خییل قشنگن ،پا به پای مردا کار یم ز
که رعایت یم ز
کت؛ از مستقل بودنت
خوشم میاد چون از پس خودت برمیای ،متیک به کش نیست .بیشن از همه آدم یم تونه
راحت بهت اعتماد کنه ،خاطرش ازت گرم باشه و دستش رو بزاره زیر شش.
ز
هان که
معت حرف آخرش رو نفهمیدم و شاید هم یه ر
تعبن واضیح ازش نداشتم .از تعریف ی
به حق گفته بود ،کیل به خودم یم بالیدم و بابت شون ممنون تربیت درستم شدم.
تقریبا به سوال من جواب داده بود ،گفت:
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 یم تونم ربنسم دلیل این که یم خواست عاشق ربش چیه؟
از فعیل که استفاده یم کرد کامال پیدا بود ،احساسم رو به خودش فهمیده؛ یه کم خجالت
ز
گرفت ازش بلند شدم ،وقت برگشتم
کشیدم .هم به بهانه ی عوض کردن چای هم فاصله
چای رو بهش تعارف کردم و رفتم روی مبل تک نفره نشستم .جواب سوالش توی اتاف بود
که چند ساعت پیش اونجا بود! توی عشق جاودان و ابدی پدرم به مادرم.
مثل بچه ها نشده بودم ،دست و پام نیم لرزید و یم تونستم حرف بزنم.
ی
با مکث مخترصی گفتم :به عکس های خونوادگ مون نگاه کردی؟ برات سوال پیش نیومد،
چرا من با مامانم حت یه عکس هم ندارم؟
یه خرده از چاییم رو خوردم و تو فکر فرو رفتم .مشتاقانه منتظر شنیدن حرف هام بود؛
حرف هان که قرار بود برای ر ز
اولت بار بهش بگم .به خییل سال پیش پا گذاشتم.
ی
ی
 مامانم ش به دنیا اومدن من از دنیا رفت .تنها ر زچنی که من از بچیک حرستش رو کشیدم،
داشت مادرم بود! حت یک دقیقه نتونستم بفهمم چه حش داره مامان داشته ر
ز
بایس،
آرزوی
ز
ز
الالن برات بخونه ،نازت کنه ،موهات رو شونه کنه ،تو کیف
بغلش کت ،صداش بزن ،ی
مدرسه ت خورایک بزاره ،وقت تب یم ز
کت باالی شت باشه ،باهاش پارک بری و هزار تا
حرست دیگه...

آیه کشیدم و گفتم :کوهیار! برای یه دخن خییل سخته حرف های دخنونه ش رو به باباش
بگه .وقت همه ی بچه ها با مامان هاشون یم اومدن مدرسه ،من اون شب تا صبح گریه یم
کردم .این وقت ها فقط مامان بزرگم بود که آرومم یم کرد؛ البته تا قبل از این که بفهمم
ی
مامان بزرگم نیست؛ چون تا چند سالیک فکر یم کردم اون مامانمه .بعدش که مامان بزرگم
ی
مرد ،بابام چیستا رو پیش عموم که کانادا زندگ یم کرد فرستاد.
ی
زندگ یم ز ز
بعد از ز
کت ،ازمون
رفت چیستا ،دیگه تنهای تنها شده بودیم؛ تمام فامیل من کانادا
ی
ز
خواست که بریم پیششون زندگ کنیم اما بابام به خاطر مزار مامانم تا آخر عمرش از ایران
یم
نرفت .مزاری که تمام دلخوشیش از عشقش شده بود ،یه عشق عجیب که مرگم حریفش
ی
تنهان زندگ کردن اون هم با یه
نشد! عشق پدرم به حدی زیاد بود که با تمام سخت های ی
دخن کوچیک کنار اومده بود؛ ویل نیم خواست یه نفر رو جای مادرم بیاره .شباهت زیاد من
هان بابام تو صورتم غرق بشه؛ من اون وقت ها عذاب
به مامانم باعث شده بود ،یه وقت ی
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یم کشیدم چون خودم رو مقرص مرگ مادرم یم دونستم .این عذاب رو چیستا به جون من
انداخته بود؛ یم گفت "اگه تو نبودی االن مامان نفس یم کشید ،ما تنها نبودیم".
ش کوچیک ترین ر ز
چنی دعوام یم کرد که فقط بگه تو مامانم رو ازم گرفت؛ تحمل این حرف
ها تو ز
ست که من بودم ،خییل سخت بود .من تا چند روز با خودمم قهر یم کردم؛ درو رو
خودم یم بستم و فقط با عکس مامانم حرف یم زدم.
همه ی این ها رو گفتم تا به جواب سوالت برسم؛ من از عشق ر ز
چنی حالیم نبود ،هر وقت
از بابام یم پرسیدم چقدر مامان رو دوست داشت یم گفت "باید عاشق ر
بش که حال بابا رو
بفهیم" .بعد یم خندید و ادامه یم داد "آرزومه وقت دخن کوچیکم عاشق بشه ،بیاد دست
بگنه و بگه بابا من عاشق شدم؛ بعد من اون قدر دومادم رو اذیت کنم که بفهمه
اون پرس رو ر
برای عشق باید تاوان داد" .اون وقت ها باز هم نیم فهمیدم رچ یم گه ،بغلم یم کرد و یم
گفت "بزار عاشق ر
بش ،اون وقت خودت یم فهیم این عشق که آدم رو به زانو در میاره
چیه".
خییل تالش کردم بغضم نشکنه و گریه نکنم؛ اما بارون اشک هام رشوع به باریدن کرد .گریه
م که بند اومد از کوهیار معذرت خوایه کردم که باعث شدم حالش خراب بشه .چهره ش
کامال تو هم رفته بود و ناراحت و مغموم شده بود؛ اما با حرف هاش سیع یم کرد آرومم
کنه.
کوهیار :حس و حالت رو خوب یم فهمم؛ چون من هم مثل تو خاطره ای از بابام ندارم.
ز
شوچ کرد که فقط حال و هوام رو عوض کنه ،از اون دلداری ها یم داد که من رو یاد
یه کم
بابای خودم یم نداخت .حرف های ما تو اون شب تموم نشدن ،من ازش خواستم بهم یه کم
ی
ز
داشت
زمان بده .حرف یه عمر زندگ مشنک با کیل مسئولیت بود؛ باید یم دیدم دوست
کافیه یا نه.
خییل راحت و منطف قبول کرد و گفت :فقط قالب بندمون نکن.
شب از نیمه گذشته بود ،با اعالم دیر وقته ،بلند شد .قرار شد فردا برای عوض کردن
پانسمانم بیاد .تا دم در بدرقه اش کردم ،وقت یم خواست بره گفت:
اولت نفری هستم که عاشقش شدی ،همیشه ر ز
کوهیار :بیتا! من خییل خوشحالم ر ز
اولت ها تو
خاطر آدم یم مونن.
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قافله رو زود باخته بودم و نیم شد منکر احساسم بشم؛ من هم خوشحال بودم به کش
عالقمند شدم که با تمام وجود دوسش دارم .دستش رو به عالمت خداحافظ به پیشونیش
جان پناه بردم که مملو از بوی عطر کوهیار شده بود.
دنیان از فکر و اوهام به ی
زد و رفت .با ی
اون شب خییل دوست داشتم پدرم زنده بود و باهاش مشورت یم کردم و یم گفتم اون روزی
که منتظر عاشق شدن دخنت بودی رسید؛ حت دلتنگ مادری بودم که هیچ وقت
شنوشت اجازه نداد بوی عطر تنش رو حس کنم.
با خودم گفتم( :اگر زنده بودن از انتخابم حمایت یم کردن؟)
تاثن خواب ظهرم باعث شده بود مثل جغد بیدار بمونم و به آینده فکر کنم .ترس از آینده
ر
تمام وجودم رو گرفته بود! باور داشتم کوهیار آدم خوبیه؛ ویل برای شناخت یه آدم صد
سال هم عمر کمیه ،چه برسه به چند ماه رشاکت.
ز
مهربون
با تعریف ه یان که کوهیار از پدر آیدا گفته بود ،حس یم کردم باید مرد فوق العاده
باشه .آیدا رو که دیده بودم فقط مادرش یم موند که جز اسمش که کت بود ر ز
چنی دیگه ای
ازش نیم دونستم؛ بیشن از همه دلم یم خواست اون رو ببینم.
تنها ر ز
چنی که مثل خوره به جونم افتاده بود ،گذشته ی کوهیار بود؛ همون حش که بهم یم
گفت "با دخنهای زیادی بوده" ،باید حتما ازش یم پرسیدم.
خوان و فکر و خیال باعث شده بود مثل کالف ش در گم بشم؛ خوابم نیم اومد الیک تو
ین
ی
جام غلت یم خوردم .نیم دونم ساعت چند یم بود؛ ین خیال خواب ،از روی تخت بلند
شدم و تمام چراغ های سالن رو روشن کردم .یه دفن و خودکار برداشتم و تمام سوال های
توی ذهنم رو روش نوشتم .با طوماری از سوال های جورواجور که روی کاغذ آورده بودم،
یه ذره خاطرم آروم شد .به ساعت نگاه کردم ،تیک تاکش روی مخم بود.
ر
گویس رو ورداشتم ،شماره ی چیستا رو گرفتم که در مورد انتخابم باهاش هم فکری کنم؛
ی
واقعا مشاور خون برام بود .با توجه به اختالف ز
زمان محل زندگ هامون ،باید االن ش کارش
ی
یم بود.
ز
داشت تنها خواهرم ذوق کرد .درسته توی عالم
تا صدای قشنگش توی گوشم پیچید ،دلم از
ی
بچیک خییل اذیتم یم کرد ویل با بزرگ شدن و فاصله گر ز
فت ازهم ،جفت مون برای همدیگه
خییل ارزشمند بودیم .از صمیم قلب دوسش داشتم و یه تار موش رو به دنیا نیم دادم و
بابت داشتنش خدا رو شکر یم کردم؛ تنها کش بود که داشتم ،از یه پوست و خون و تار و
پود بودیم.
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بعد از سالم و احوال پریس های گرم از عمو و زن عمو و فک و فامیل پرسیدن ،ش اصل
مطلب رفتم.
صدام رو صاف کردم و گفتم :چیستا ،من عاشق شدم.
واکنش چیستا ،یه ذره سکوت بعد یه جیغ شدید بود.
خنه؟
از جیغ زدنش خندم گرفت و گفتم :چه ی
با ذوف که توی صداش پیدا بود ،بلند گفت :خی ــیل خوشحالم ،باالخره خواهر کوچیکه دلش
گن یه نفر شد؟ حاال اون خوشبخت کیه؟
ر
با افتخار گفتم :عاشق رشیکم شدم ،ازم خواستگاری کرده منتظر جوابمه.
چیستا :همون که سهام من رو خرید؟ قراره شوهر خواهرم بشه؟
هم از شوهر خطاب کردن کوهیار یه جوری شدم هم از خوشحایل ین اندازه ی چیستا که
باعث شد خود به خود حال دلم زیر و رو بشه .حرف هامون گل انداخت؛ اون قدر پرسید و
ازم حرف کشید که جلوتر از کوهیار بله رو ازم گرفت .راجب سوال هام گفتم ،تا حدودی
براش خنده دار بود و به نظر اون به من ربظ نداشت؛ گذشته ی کوهیار رچ بوده و چند تا
دوس دخن داشته ،یم گفت:
 فکر نکن چون خودت ر زاولت باره عاشق شدی ،اون هم باید مثل تو باشه .رفتار اون هر رچ
که بوده مال قبل از آشنان با تو بوده .ر ز
چنی که از این به بعد به تو ربط داره؛ ییک عالقه و
ی
دوست داشتنش هست و ییک رفتارش بعد از ازدواج.
تا حدودی مجاب شدم .باورم نیم شد قضیه ازدواجم داشت جدی یم شد؛ ازش خواستم
زودتر به ایران بیاد ،با کمال میل قبول کرد و قرار شد قبل از خواستگاری رسیم بیاد.
خوشحال و ذوق زده ر
بگنم بخوابم .عشق
گویس رو قطع کردم ،تونستم با خاطری راحت ر
خون
بالن که به شم آورده بود ،بهونه ی ی
کوهیار کاری کرده بود کمن به نریمان فکر کنم .با ی
خن
باخن شدن از ی
داشتم که برای دوست داشتنش دل نسوزونم و به عکس العملش بعد از ی
ازدواجم اهمیت ندم؛ ر ز
گن کرده بود.
چنی که قبل از کوهیار خییل فکرم رو در ر
طرف های ساعت هفت و نیم بود که برای تعویض پانسمانم ،لباس پوشیده و آماده منتظر
رسیدن کوهیار بودم.لیست سوال ها که قرار بود ربنسم رو توی دستم گرفته بودم؛ زیاد
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ماشت پیاده شد؛ یه ن رشت خییل قشنگ با شلوار ی ز
رز
سن کتان
معطل نشدم که اومد .از
رز
ز
تیت لذت بردم.
داشت
پوشیده بود ،از
همچت مرد خوش ر
پر انرژی و شاد گفت :ب ـ ــه ،سالم علیکم رمبو خانوم!
پییح دور شم ین شباهت به رمبو نشده بودم.
با باند ر
ین اختیار لبخند رو ل*ب هام اومد .با احنام خییل زیاد در رو برام باز کرد تا سوار بشم و
خودش اومد پشت رل نشست .یه آهنگ شاد گذاشته بود و تاکید داشت خوب بهش گوش
کنم.
"چسبیده دستام تو دستات آرامش برگشته پیشم با حرفات
همه رو یادم رفت قلبمو دادم رفت بدون ترس
چرخیده دنیا به کارم عطر تو هیچ وقت نذاشتش من بخوابم
درمون بگو که یم ز
ز
مون تا نفس هست
مثل یه
تنهان عادت نده
همیشه با من باشعشق تو ر
تاثن داشت منو به ی
رو دلم رد پا هیچیک نمیاد جات یه دنیا خوشبخت بات اومده.
همت که ر
رز
بایس بام آروم یم شه دنیام
مسئله ساده است تو عشق ز
مت
دل تو دلم نیستش حسمو فهمیدش چشات نمیذارن دل ز
بکت
وای از دوست داشتنت از تو و بوی تنت
عطرت پیچیده شد ین هوس یم خواستمت
خوبه آرامش ین انتهات کم نمیذارم برات
احساسم طوفانیه عشقمون طوالنیه
مکثت ین فایده ست انتظار واسه چیه
جات تو قلب منه یادت نره گ برات عاشق تره"
با تموم شدن موزیک نگاه مهربونش رو بهم دوخت و برای ر ز
اولت بار گفت:
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 بیتا! خییل دوستت دارم.رنگت ز
زیباترین جمله ای بود که توی عمرم یم شنیدم ،قند توی دلم آب شد .ر ز
کمان از رنگ
شدم ،تاالپ تولوپ قلبم بلند شد.
از رنگ و روی رفتم خندید و شیطون گفت :دوست داشتنم جواب نداشت؟
به روی خودم نیاوردم ،سمج شده بود و یم گفت :جان کوهیار دوستم داری؟
ز
چاشت شیطنت و پتانسیل
جونش برام عزیز بود؛ من هم از ته قلبم دوسش داشتم ،با
ز
شیطون که توی وجودم بود روشیم رو جلوی صورتم گرفتم و گفتم:
 با اجازه بزرگنها ،بل ـ ــه!چه ذوف کرد؛ اون قدر بوق زد که انگار عروس یم برد .من هم از اون بدتر کردم ،پشت ش
هم سوت یم زدم.
از سوت کشیدنم ریسه رفت و گفت :شیطون! اینا رو چه جوری بلدی؟ به من هم یاد یم
دی؟
فوت و فنش رو بهش یاد دادم ،بعدش جفتمون از حرکاتمون از ته دل خندیدم.
از جلوی بیمارستان رد شد با تعجب گفتم :کجا یم ری؟!
کوهیار :خونه ی من.
بعد خییل جدی گفت :باید قبل از جواب دادنت یه شی ر ز
چنها رو ز
ببیت.
ی
بهش اعتماد کامل پیدا کرده بودم ،االن هم که دیگه بحث زندگ مشنک بود و کارش برام
ی
منطف بود .راستش بدم نیم اومد ،بدونم کجا زندگ یم کنه ،از گ عاشقم شده و بقیه ی
سوال هام رو ربنسم.
روپان یم زنن نداره؟
باز کرم درونم وول خورد و گفتم :خونتون از اون مرغ عشق ها که
ی
شنینش که تموم شد گفت :نه عزیزم خونه ی من از
از خنده نزدیک بود بنکه ،خنده های ر
ز
شوچ کنم؛ اون رچ بود
توا نداره ،بعد هم دیشب حال نداشتم
این ها که تو ذهن منحرف ِ
به دوستت گفت؟ برو بگرد پیداش کن؛ اگه دیدی وردار یبن مال خودت! مگه من جایزه ی
سک سکم؟ بعدش هم من اون وسط امنیت نداشتم! فکر کنم یه بچه هم ییک تون داشت،
نه؟ تو هم باباش بودی؟
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ز
نشیت با کوهیار واقعا لذت بخش بود؛ وقت که کنارش بودم
غش غش خندیدیم ،هم
رز
ماشت پیاده
ویالن نگه داشت؛ از
حساب زمان از دستم در یم رفت .جلوی یه خونه ی
ی
شدیم ،در حیاط رو باز کرد .دستش رو به حالت بفرمایید نشون داد و گفت:
کوهیار :یم ز
دون تو ر ز
اولت دخنی هست که ازش دعوت کردم بیاد خونه م.
 پس معلوم شد بقیه خودشون اومدن.چپ چپ نگاهم کرد و گفت :چرا تو همش فکر یم ز
کت من با دخنهای زیادی بودم.
ز
گن
ترجیح دادم در این مورد مفصل حرف بزنم؛ با
گفت به اون "جاش هم یم رسیم" رن ر
حرفم نشد .چشم نوازی حیاط و صدای دعوای گنجیشک ها روی شاخه ی درخت ها
ی
توجه م رو جلب کرد؛ تو یه دید همه جا قشنگ بود ،برام حس تازگ داشت .تو خونه ی
کش پا یم ذاشتم که قرار بود به قول خودش رشیک آرزوهاش بشم.
آمدگون یم کرد .مثل یه بازرس موشکافانه محو نگاه کردن شده بودم;
پشت شهم خوش
ی
برعکس خونه ی خودم که با تمام بزرگ بودنش فقط یه بالکن داشت ،خونه ی اون یه
حیاط بزرگ و خییل قشنگ داشت .دور تا دورش گل ،درخت و ی ز
سنه بود حت البه الی
سنه بود .ر ز
سنگ فرش ها هم ی ز
چنی که من رو خییل ذوق زده کرده بود ،آالچیق شیشه ای
ی
وسط حیاط بود؛ میون درخت ها پناهگاه خییل قشنیک به وجود آورده بود.
از حیاط رد شدیم و به ساختمون اصیل که دو طبقه بود رسیدیم .کلید رو توی قفل در
چرخوند ،اول من وارد شدم .همون طور که از ظاهر ساختمون پیدا بود خونه ش دوبلکس
هان به شکل مارپیچ قرار داشت ،پارکت های مشیک کف
بود؛ رو به روی درب ورودی پله ی
سالن بازتاب نور چراغ ها رو توی خودش منعکس کرده بود.
بیت من هم برم یه لیوان رشبت بیارم تا گلوت رو تازه ز
کوهیار :تا شما خونه رو یم ز
کت.
لبخندی که حایک از تشکر بود روونه ی صورتم کردم و دوباره محو خونه شدم .طراچ ین
خنه کننده بود؛ تمام وسایل خونه یک دست سفید و مشیک
نظن و چشم نواز اون جا واقعا ر
ر
ی
بود ،ته سالن یه سینمای خانیک قرار داشت ،یه ر ز
من ناهار خوری  ١٢نفره وسط سالن بود با
دو دست کاناپه باال و ر ز
پایت سالن و یه شومینه ی شیشه ای هم وسط سالن بود.
ی
چشمم به قاب عکس خانوادگ شون افتاد .تو ییک از عکس ها یه خانوم و آقا بودن؛ از چهره
ز
مهربون داشت ،چشم و ابرو
ی زیبای زن متوجه شدم باید مادر کوهیار باشه .قیافه ی
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مشیک ،گونه های بر جسته ،ز
بیت خوش فرم با قدی متوسط و اندام الغر؛ بیش تر که
نگاهش کردم ،متوجه شباهت آیدا به مادرش شدم.
مرد کنارش که حدس زدم بابای آیدا باشه ،از اون مردان بود که حت گذشت زمان ر ز
چنی از
ی
موهان پرپشت و یک دست سفید ،قد بلند و هیکیل.
جذابیتش کم نکرده بود.
ی
با صدای کوهیار چشم از تماشا کردن برداشتم ،با یه ز
سیت که دو لیوان رشبت توش بود از
رز
آشنخونه اومد .ازم دعوت کرد روی کاناپه بشینم .ز
سیت رو به سمتم گرفت؛ یه لیوان
برداشتم ،خودش هم ییک برداشت و گفت:
کوهیار :خونه چطوره؟
ی
ز
آپارتمان زندگ یم
نظنه؛ اما نیم دونم چرا همش فکر یم کردم که توی خونه ی
 واقعا ین رز
کت.
ز
شوچ و لبخندی توی حالت چهره ش گفت:
رشبتش رو هم زد ،بدون کوچک ترین
ز
خن! چه
کوهیار :متعلق به شماست ،یه مدت کم خونه ی آپارتمان داشتم .یادش به ر
خن دار شدن یم خوام از اون جا پا شم یه ساعت تو بغلم
خون بودیم؛ وقت ی
همسایه های ی
گریه کردن.
یه ذره از رشبتش رو خورد و ادامه داد :روزی یه نفر برام غذا یم آورد اصال بهم اجازه ر ز
آشنی
کردن نیم دادن تموم کابینت هام از ظرف های غذاشون پر بود.
ز
پشیمون از گذشته ش با جنس مخالف حرف یم زد؛ گذشته
خییل شیک بدون کوچکنین
ای که من ین نهایت روش حساسیت داشتم .انتظار نداشتم مثل من باشه؛ اما تا این حد هم
انتظار نداشتم بخواد ز
علت از گذشته ش اون هم با حرست حرف بزنه.
اعتنان کنم ،شی ــع جبهه گرفتم و گفتم:
نتونستم ین
ی
رز
خون رو از دست نیم
 که تو بغلت گریه کردن؟! من جای تو بودمهمچت همسایه های ی
دادم.
اون لحظه خونرسدی و لبخندش مثل کشیدن ناخن رو تخته سیاه برام یم موند .تند رفتم و
گفتم:
ی
 رشیک زندگ من باید کش باشه که مثل خودم باشه.رز
هستت؟
خییل ریلکس گفت :یم شه بفرمایید خودتون چه جوری
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جدی گفتم :خط قرمزهان دارم که اجازه نیم دم کش الیک توش پا بزاره ،ر ز
هان که فقط
چن ی
ی
برای یه نفر نگه شون داشتم .نگاه نکن با تو گفتم و خندیدم و شبه شت گذاشتم؛ من شاید
ز
شیطون کنم که بیشن اون وقت ها با تو بوده نه با کش اما جز
گایه وقت ها یه خرده
هییح پشتش نبوده.
شیطنت ر
لیوان رشبتش رو تا آخر خورد و گفت :جز شیطنت یه عالقه ای هم بوده ،االن از اون عالقه
ز
پشیمون؟
از ز
گفت حس عالقه م به خودش بدم اومد.
 هم پشیمونم ،هم از این که االن اینجام دارم اذیت یم شم.بدون هیچ ارصاری برای موندنم گفت :خب رشبتت رو بخور تا بریم.
به لیوان دم نزدم و گفتم :نیازی نیست تو من رو یبنی خودم یم رم.
کیفم رو با ناراحت برداشتم و بلند شدم.
ز
بشیت مثل
فهمید تهدید تو خایل نکردم ،خواهش گونه گفت :یم شه بچه بازی در نیاری و
دو تا آدم عاقل و بالغ حرف بزنیم!
ی
روم رو ازش گرفتم و گفتم :بچه بازی در کار نیست ،من نیم تونم با کش زندگ کنم که با
مردهان به هم یم خوره که
حرست از گذشته ی پر رفت و آمدش یاد کنه؛ در ضمن حالم از
ی
ز
هست اما دنبال دخن آفتاب و مهتاب ندیده یم گردن.
اهل همه رچ
تصمیمم رو گرفته بودم ،نه حرف های چیستا اون لحظه توی ذهنم بود نه دوست داشتنم
برام مهم بود .برای مهار حسم مصمم چند قدم برداشتم که کوهیار گفت:
 من هم حالم از اون مردها به هم یم خوره.جان که نشسته بود چرخوندم و با خشم گفتم :تو دیگه چرا؟ مگه تو هم ییک از
شم رو به ی
اون ها نیست؟
ی
پاش رو روی اون ییک پاش انداخت و گفت :من تا خودم زندگ سالیم نداشته باشم ،دنبال
رشیک سالیم نیم گردم.
عصت گفتم:
ش در نیم آوردم رچ یم گه؛ حرف هاش دو پهلو بود .با حالت نیمه
ی
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 تو که تا االن داشت از بغل همسایه هات و دوران خوشتون حرف یم زدی ،حاال از سالمبودن رابطه دم یم ز
زن؟!
کوهیار :اون ها مال دوران مجردیه؛ اگه ازدواج کنم همه ر ز
چن رو کنار یم ذارم.
ی
منطق خییل از مردهای روزگارمون ر ز
همت بود که سیم خاردار دور گذشته ی رشیک زندگ
شون باشه و کش جز خودشون مالک روح و تن زن آینده شون نباشه؛ اما خودشون مجاز
ز
هست .برای این که صدام باال نره خییل تالش یم کردم.
به رد کردن هر چراغ قرمزی
ی
حرض گفتم :دوران مجردی زندگ سالیم داشت که دنبال رشیک سالیم هست؟ تو قبول یم
کت زنت تو عالم مجردی هر کاری بکنه؛ اما وقت ازدواج کرد دور همه ر ز
ز
چن رو خط بکشه؟
عصت شدم که با ین خیایل گفت :مرد با زن فرق یم کنه.
از حرفش بیشن ی
ن پرده داشتم از دخنهان دفاع یم کردم که خییل از مردها با ر ز
همت باور حق شون رو پایمال
ی
ی
یم کردن.
غریدم و گفتم :چرا مرد با زن فرق داره؟ چون اسمش نیازه؟ اگه نیازه ،مرد نیاز داره ویل زن
نیاز نداره؟
متعجب گفت :این حرف ها از تو بعیده؛ اگه طرز فکرت اینه ،چرا رفتارت یه ر ز
چن دیگه
ست؟
ز
داشت
نظرش رو قبول داشتم ،من خالف هنجارهای خودم حرف یم زدم .به نظر من رابطه
ز
دونست
مردهان متنفر بودم که این حق رو برای خودشون طبییع یم
یه جور نیاز بود اما از
ی
ز
دونست.
ویل برای جنس مخالف اون رو یه جور ننگ یم
ناخن انگشتم رو یه ثانیه به خاطر اسنس و عصبانیت روی دندون هام فشار دادم و گفتم:
 چون تو این رابطه ها زن آسیب پذیره نه مرد؛ چون یه عده از زن استفاده ابزاری یم ز زکت؛
چون یه عده نامرد سواستفاده گر ازشون...
حرف زدن برام سخت شد؛ بیش از اون ر ز
چنی که فکر یم کردم حالم خراب شده بود ،شم
مثل نبض یم زد.
ز
بشیت و یه کم ین پرده حرف بزنم؟
با لحن مالییم گفت :اجازه دارم ازت بخوام
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از کوره در رفته بودم؛ باورش سخت بود فکر کنم کوهیار ییک از همون آدماست که خالف
هنجارهای من رفتار یم کنه ،اهمیت به خواسته اش ندادم .بهش پریدم و با ناراحت گفتم:
مردهان شدم که منطق شون کشکیه ،که
 خییل از خودم بدم میاد که عاشق ییک از همونی
همه ر ز
چن برای خودشون عادیه و با ازدواج یم خوان متعهد بشن .تو هم لطفا دنبال کش
خن دار شد اذیت نشه!
بگرد که مثل خودت باشه؛ که اگه از گذشته ت ی
با بغض تا نزدیک در رفتم .دنبالم اومد قبل از باز کردن در دستم رو گرفت و گفت:
ز
کوهیار :تا ر ز
پارتمان داشتم نه با
چنی رو به چشم خودت ندیدی باور نکن! من نه خونه ی آ
دخنی بودم؛ مگه دم در بهت نگفتم ر ز
اولت دخنی هست که تو خونه م اومدی.
زورم نیم رسید دستم رو از توی دستش سوا کنم ،از چشم هام آتیش یم بارید .با لحن تندی
گفتم:
 با گوش هام رچ؟ با گوش هام هم شنیدم ،باور نکنم؟این من بودم که از خاطرات مجردیببت من سیع کردم هر گذشته ای که داشته ر
دم یم زدم؟ ر ز
بایس رو فراموش کنم اما حاال با
شنیدن منطقت حالم ازت بهم یم خوره.
دستم رو به نریم ر
فرسد و به آرامش دعوتم کرد و گفت :آروم باش! یه کم ش به شت
گذاشتم.
همیشه که ش به شم یم ذاشت از چهره اش یم فهمیدم؛ اما این دفعه قیافه اش جدی بود.
از شدت عصبانیت دست هام یم لرزید قاطعانه گفتم :باور نیم کنم.
نگایه به دست هام کرد و ملتمسانه گفت :به گ برات قسم بخورم من تو هیچ رابطه ای
هان که زدم برای این بود که بفهمم تو انتخابت اشتباه نکردم و باهام هم
نبودم و تمام حرف ی
عقیده ای.
ش تکون دادم و گفتم :کدوم عقیده؟
رشوع به توضیح دادن کرد؛ کم کم آرامشم رو به دست آوردم.
موهام رو از روی پیشونیم کنار زد و گفت :من گذشته ی یه نفر برام خییل مهمه ،قصدم این
بود بفهمم تو هم رو این قضیه چقدر حساسیت داری؛ ش ر ز
همت موضوع اون حرف ها رو به
ز
شوچ پیش کشیدم که ذهنیت تو رو بفهمم.
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ز
گفت نبود ،حرف هاش رو باورم کردم .طوفان رفته بود و کشت به ساحل رسیده
اهل دروغ
هان که فکر
بود ،نفسم رو با خیال راحت رها کردم .خدا رو شکر کردم که کوهیار از اون آدم ی
یم کردم نیست؛ اما بازم احساسم یم گفت تا حاال باید عاشق شده باشه .برام مهم بود
ی
رز
چندمت دخن توی زندگ شم.
بدونم
فهمید دلم آروم شده ،خندید دستم رو ول کرد و گفت:
 آخه من کجا یه دیوونه ی شیطون مثل تو رو پیدا کنم؟ بعد هم امشب کیل برات تدارکدیدم ،دلت یم یاد بزاری بری؟
ی
به چشم هاش که نگاه کردم صداقت و یکرنیک رو یم دیدم .ترجیح دادم قید تمام سوال هام
رو بزنم و فقط ر ز
همت یه سوال رو ربنسم.
رز
چندمت عشق توی زندگیتم؟
لبخند ین رمف زدم و گفتم :من
ز
داشت.
نگاهش فقط یه رنگ داشت عشق و دوست
دلم زیر و رو شد وقت با صداقت گفت :به جون خودت! ر ز
اولت عشق و آخرین عشقیم.
یه بار دیگه دنیا مال من شد؛ وقت فهمیدم ر ز
اولت کش که عاشقش شدم مثل خودم فقط یه
نفر تا حاال ساکن قلبش شده .با این اعناف عشقش برام مقدس شد .ما دو تا ،زرصبان
ز
قلبمون برای ر ز
داشت یم تپید .دو نفر که عشق اول رو تجربه
اولت بار واسه عشق و دوست
یم کردیم ،حال همدیگر رو خوب درک یم کردیم؛ چون عشق اول هیچ وقت فراموش نیم
شه .ر ز
چنی که تو شعر و قصه ها نوشته بودن و من تا قبلش فقط گوش هام در مورد شنیده
بودن و چشم هام در موردش خونده بود.
ز
خندیدم و گفتم:
مطمئت عشق آخرتم؟
ابرون باال انداخت و گفت :مطمئنم چون از تو بهن پیدا نیم شه.
ی
بعد هم گفت :بیا یم خوام یه ر ز
چنی رو بهت نشون بدم.
تابلون که
دستم رو کشید ،با هم به سمت ییک از اتاق ها رفتیم در رو باز کرد و گفت :بهنین
ی
کشیدم تقدیم به شما.
مات و مبهوت به تابلون نگاه کردم که عکس خودم رو روی بوم ر
نقایس ،کشیده بود .از
ی
ی
دیدنش ذوق کردم؛ خییل حس قشنیک بود یه نفر عاشقانه و با احساس با دست های
ز
هنمندش چهره ت رو طراچ کنه.
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کلمات تو توصیف حالم ناتوان شدن ،اشک هام به پهنای صورتم ر ز
پایت یم اومد .دوست
ز
داشت
بگنمش و با احساسم ازش تشکر کنم .با تمام وجود خدا رو بابت
داشتم تو آغوشم ر
کوهیار و عاشق شدنش شکر کردم!
با دستش اشک هام رو پاک کرد؛ شم رو برای لحظه ی کوتایه روی سینه ش گرفت ،گرمای
دوست داشتنش با هرم تنم ییک شده بود .دلم یم خواست زمان تو اون ساعت توقف کنه و
برای همیشه تو اون آغوش خیمه بزنم.
جوان که چشم هات بهم دادن و نیم خوای به زبون بیاری؟
زیر گوشم نجوا کنان گفت :اون
ی
صدان که خودمم به زور یم شنیدم به آرویم گفتم :یم شه یه بار دیگه در خواستت رو
با
ی
ی
بیک؟!
صداش رسا و واضح بود عشق توصداش موج یم زد:
کوهیار :آره عشقم چرا نیم شه.
با دستش کمرم رو نوازش کرد و گفت :رشیک سقفم ،رشیک قلبم ،رشیک زندگیم ،رشیک
آرزوم یم ریس؟
مست عشق بودم؛ عاشق کش شده بودم که عاشقانه دوستش داشتم .از دلم اجازه گرفتم!
شم رو از توی سینه ش جدا نکردم؛ به صدای قلبش گوش دادم ،یه دقیقه هم به انتخابم
شک نکردم و بله رو گفتم.
شاد و مرسور از بله گفتنم صدای خنده ش تو سالن پیچید.
محکم تو سینه ی مردونه ش فشارم داد و گفت :عاشقتم.
زیر لب گفتم :من هم عاشقتم.
به آرویم از آغوشش جدا شدم؛ از هیجان و شادی تو پوست خودم نیم گنجیدم .احساس
هییح جز عشق فکر نیم کردم ،من دیگه قرار
یم کردم دنیا با عشق کوهیار واقعا قشنگه؛ به ر
ی
بود رشیک زندگ کش بشم که قبلش رشیک کاریم شده بود .تو خونه ای یم خواستم پا بزارم
که صاحبش مالک قلبم شده بود؛ کش که با عشقش رنگ دنیام رو عوض کرده بود .یه
کتاب از احساسم تو اون لحظه یم تونستم بنویسم.
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به کوهیار نگاه کردم که از خوشحایل حال خودش رو نیم فهمید؛ نگاهش خمار شده بود ،یه
جور خاض نگاهم یم کرد .خوشحایل از ش و صورتش یم بارید ،این وقت ها که این جوری
نگاهم یم کرد از خجالت تا بناگوش شخ یم شدم.
ز
دستشون یم خواستم برم .کیفم رو ازم گرفت ،روپوش و روشی
شست صورتم به
به بهونه
ی
دستشون رفتم؛ تو
رو درآوردم .همه ی وسایلم رو دستش دادم که آویزون کنه .به سمت
ی
آینه خودم رو نگاه کردم ،لبخندی از ش رضایت زدم و صورتم رو شستم و ربنون اومدم.
از تو اتاق خواب صداش اومد که گفت :بیا این جا یم خوام باند دور شت رو عوض کنم!
وارد اتاق خوابش شدم .لبه ی تخت نشسته بود ،یه ز
سیت هم کنارش بود و داشت
پالستیک باندها رو باز یم کرد .شش ر ز
پایت بود وقت متوجه اومدنم شد ،شش رو باال آورد.
مهربون بهم لبخند زد ،جواب لبخندش رو دادم که گفت :بیا ر ز
بشت عزیزم!
ز
نشست با دقت به همه جا نگاه کردم ،درست باالی اتاق یه دیوار بزرگ تمام شیشه
قبل از
ای قرار داشت که به کل حیاط دید داشت؛ واقعا منظره ی چشم نوازی بود .تخت دو نفره
ی
سمت چپ پنجره قرار داشت که رو تخت بنفش خوش رنیک روش بود ،کنار تختم دوتا پا
تخت قرار داشت که دو تا چراغ خواب روشون بود.
چون از پوشش تمام آینه استفاده شده
یه کمد دیواری روبه روی پنجره بود که به جای درب ی
بود.
شیطون شدم و گفتم :من زنت بشم دیگه این اتاق خواب مال منه؟
نگایه عاقل اندر سفیهانه بارم کرد و گفت :مال خودت تنهاست یا مال هر دومون؟
از حرفش یه ذره خجالت کشیدم؛ از حرکتم خندش گرفته بود ،ین حرف کنارش نشستم.
نیشش باز شد و نگایه شیطون گفت:
کوهیار :چرا رنگ عوض کردی؟ نکنه انتظار داری اتاق هامون دو تا باشن؟
خودش داشت رشوع یم کرد؛ ین خیال خجالت شدم ،یه طره از موهام رو توی دستم گرفتم
و گفتم:
کت ،تخت خوابت رو سوا یم ز
 برا وقت هان که قهر یم زکت گفتم .تو هم که سابقه ی قهر
ی
کردن داری.
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همت االن اتمام حجت کنم ،خواست قهر ز
انگشت تهدیدم رو نشون دادم و گفتم :از ر ز
کت تو
باید اتاقت رو عوض ز
کت.
ییک از خنده قشنگ هاش رو تحویلم داد بعد شم رو به سمت خودش داد و به آرویم باند
دور شم رو باز کرد .از تو آینه کمد دیواری عکس العملش رو یم دیدم؛ چهره ش تو هم رفته
بود و با غصه به بخیه هام نگاه یم کرد .شم رو به سمت آینه چرخوندم که ببینم چه جوری
شدم؛ از دیدن شم تو اون وضعیت دلم ریش شد ،خییل صحنه ی بدی بود یه ردیف
درشت بخیه تو شم بود.
حالت ضعف بهم دست داد ،آب دهنم رو قورت دادم و گفتم :کوهیار! ضعف دارم.
با حالت عجله بلند شد و رفت یه ر ز
چنی برام بیاره .بیشن که خودم رو نگاه یم کردم ،از
نریمان بدم یم اومد .موهام رو با دست روی بخیه هام انداختم؛ دوست نداشتم تو اون
حالت خودم رو ببینم .پکر و ناراحت شده بودم حت به آینه هم نگاه نکردم .کوهیار با یه
بشقاب که توش کیک خامه ای و شکالت بود برگشت .یه تیکه کوچیک از شکالت رو توی
دهنم گذاشتم.
ازم پرسید :بهن شدی؟
شم رو تکون دادم .کنارم نشست ،از شدت ناراحت با پاش به ر ز
زمت زرصب یم زد .یه لحظه به
یاد حال چند لحظه قبلمون افتادم؛ ناراحتیم رو کنار گذاشتم و به کوهیار گفتم:
هییح اجازه ندیم حالمون رو خراب کنه.
 بیا امروز به ربا دیدن لبخند من عصبانیش محو شد ،پلک هاش رو روی هم پا ر ز
یت آورد و باشه ی محکم
گفت .موهام رو با دستش کنار زد ،یه لحظه با ذوق توشون دست کشید و گفت :موهات
مثل ابریشمه ،خییل قشنگن.
ز
شوچ گفتم :فکر کن هر شب ییک شون تو شامت باشه ،باز هم قشنگن؟
به
قییح حرف یم زنه.
چپ چپ نگاهم کرد و گفت :اون موقع ر
ی
ز
شوچ بود ،من هم مثل دخن بچه ها گفتم :دلت میاد موهای به این قشنیک رو
تهدیدش
قییح ز
کت؟
ر
اخم با مزه ای کرد و گفت :تو هم دلت میاد من گشنه بخوابم؟
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یه نه ،شیطون گفتم .دیگه حرف نزدم تا کارش رو تموم کرد .یه باند ر ز
تمن و جمع و جور
پییح بیمارستان کرد؛ خودم رو نگاه کردم ،االن خییل بهن شده بودم.
جایگزین باند ر
به اتفاق هم وارد ر ز
آشن خونه شدیم .به سمت اجاق گاز رفت ،من هم هر جا یم رفت دنبالش
بودم .زیر گاز رو روشن و نگایه به چشم های کنجکاوم کرد؛ در قابلمه رو باز کرد ،با دیدن
حنت زیاد گفتم:
قابلمه غذاها چشم هام از شدت تعجب گرد شدن و با ر
 ن ــه!!! نگو این ها رو تو یم خوای ر زبنی.
یه جوری نگاهم که هزار معنا داشت؛ پررنگ ترین معناش این بود که من رو دست کم
گرفت؟ شام باقایل پلو با ماهیچه قرار بود ر ز
بنه؛ اون هم بدون کمک من .گفت :فقط ر ز
بشت و
تماشا کن.
بعد ازم پرسید :چای ،قهوه ،نسکافه؟
هیچ کدوم رو ترجیح ندادم .مثل خانوم های خونه دار یه سبد میوه از تو یخچال درآورد با
یه زیر دست کنارم گذاشت بعد هم وسایل ساالد رو درآورد .حرکاتش برام خییل خنده دار
بود؛ عمرا اگه فکر یم کردم کوهیار بلد باشه ر ز
آشنی کنه!
ز
چاشت گوشت رو برداشته بود و به قاعده و اندازه اضافه کرد ،کارش که تموم شد
ادویه و
ر
پرسش گفت :چرا این جور نگاهم یم ز
کت؟
روبه روم نشست و با حالت
ز
گنمت.
با
چاشت شوخ طبیع گفتم :کوهیار! به خدا یم ر
گنی؟
شایک اخم ریزی کرد گفت :تو من رو یم ر
از با نمک شدن قیافه ش خوشم اومد ،دلم یم خواست یه کم ش به شش بزارم گفتم:
 خانوم به این خون کجا گن میاد؛ از هر انگشتش یه زهن یم ریزه ،اون از ر
نقایس کشیدنش،
ر
ی
ز
آشنیش.
اون از ظرف شستنش ،این هم از ر
خنده ش رو قایم کرد اما شیطنت پشتش رو نتونست محو کنه ،با لحن با مزه ای گفت :یم
خوای برات حامله هم بشم؟
از خنده ین حال شدم .اون قدر خندیدم که اشک از چشم هام شازیر شد.
پررون گفتم :عشقم! من هر رچ که از تو باشه رو دوست دارم.
با
ی
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ین شعور خودش اصال نیم خندید و فقط با یه لبخند جذاب به من نگاه یم کرد .خنده م رو
به زور کننل کردم ،اشکام رو پاک کردم و دوباره گفتم:
ببت خواست حامله ر
بش ،از ر ز
 رزهمت االن بگم حواست جمع باشه؛ من فعال بچه مچه نیم
ی
خوام ،فردا نیای بیک از دستم در رفت.
ش تکون داد و گفتِ :ا...؟ که از دستم در نره؟
این دفعه دیگه در برابر خنده هاش مقاومت نتونست بکنه ،صدای خنده ش بلند شد .شم
رو روی ر ز
من گذاشتم ،نزدیک بود از حال برم .به شفه افتاده بود ،یه لیوان آب خورد و گفت:
کوهیار :کاش تو اون تصادف یه ذره به خودت یم اومدی و زبون به دهن یم گرفت!
شم رو باال آوردم ،ترجیح دادم اول یه دونه گیالس بخورم.
چشم هام رو ریز کردم و گفتم :یم خوای بگم نریمان امشب بیاد یه کاری کنه به جای شم
زبونم چند تا بخیه بخوره؟
اخم عمیف کرد و گفت :نریمان دیگه تعطیل!
تو فکر فرو رفت و گفت :راستش دلم براش یم سوزه؛ اگه بفهمه من و تو قراره باهم ازدواج
کنیم ،خییل اذیت یم شه.
آدم مهربون و منطف بود .من هم سو استفاده کردم؛ شم رو شیطون تکون دادم ،از حالتم
مشکوک نگاهم کرد و با ش گفت :چته؟
ی
با ناراحت ساختیک گفتم :اگه این جوریه یم خوای یه شب زن تو باشم یه شب زن نریمان؟
چشم غره ای کرد و چند تا فحش بارم کرد و گفت :دیگه از این حرف ها نشنوم!
خنده ی من و که دید فهمید از رو نرفتم ،لیوان آب رو روم خایل کرد .یه نگاه به لباس خیسم
کردم یه نگاهم به کوهیار؛ دو نفرمون آدم های با جنبه بودیم ،ین اختیار باهم خندیدیم.
ساالد رو درست کردم .تو این میون که هم من هم کوهیار مشغول کار کردن بودیم ،از
آیندمون هم حرف یم زدیم.
آشنان خونواده
بعد از باز کردن بخیه هام ،قرار شد با خونواده ش آشنا بشم .وقت حرف از
ی
ش به میون اومد دلهره گرفتم .یادم افتاد موبایلم رو از توی کیفم درنیاورم ،بلند شدم و رفتم
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گوشیم و آوردم .کاغذ سوال هام رو از تو کیفم درآوردم که پرت کنم .به ر ز
آشنخونه که رفتم
تازه متوجه ی بوی عطر غذا شدم ،باز زبون به دهن نگرفتم و گفتم:
ز
بمون تو خونه ،کارهای خونه رو ز
بکت؟
 کوهیار! یم خوای ازدواج کردیم من برم شکار تووقت دو تا کاکل زری به دنیا آوردی اون وقت برگردی.
در قابلمه رو بست ،مارموز نگاهم کرد و گفت :مثل این که خییل دلت بچه یم خواد؟
ل*بم رو گاز گرفتم و تو دلم گفتم :بخور تا یم ز
تون.
خجالت زده از کنارش رد شدم که کاغذ رو تو سطل زباله بندازم ،نگایه به دستم کرد و
پرسید:
کوهیار :اون چیه تو دستت؟
ز
دهان که ین موقع باز بشه! یه
وقت راجبش گفتم ،برگه رو از توی دستم قاپید .لعنت بر
هان توی برگه بودن که به شدت مورد دار بودن و باز نوشته بودمشون .روی صندیل
سوال ی
بگنمش نتونستم .وقت به برگه نگاه کرد؛ یه جوری نگاهم کرد
نشست .هر کاری کردم ازش ر
تغین رنگ من کم یم آورد.
که آفتاب پرست اون موقع در برابر ر
به پشت دستش زد و گفت :چشمم روشن گ رو یم خوام رشیک زندگیم کنم!
ز
شوچ کرد و یم گفت :سوال شماره ی فالن چند نمره داره؟ این باید همه ی
پشت شهم
موارد رو بهش اضافه یم کردی ،سوال به این سخت دو نمره داره...
و رز
همت طوربه بقیه ی سوال های منحرفم واکنش نشون یم داد .تا شام فقط خنده بود؛
ز
انصافا غذان پخته بود که من با این همه سابقه ی ر ز
ز
گفت
آشنی در برابرش حرف برای
ی
نداشتم.
با لب و لوچه ی آدم حرف یم زد؛ همه ر ز
چنش به اندازه بود ،برنجش یه بند انگشت قد
کشیده بود .ش شام اون قدر تعارف کرد و پشت شهم تو بشقابم کشید که نزدیک بود
خفه شم .بعد از شام گفت که با خانواده ش حرف زده و برای ازدواجش هیچ مانیع نیست،
ز
مهربون مامانش گفت و از روزی که برای ر ز
اولت بار عاشقم شده.
از
جالب بود اون روز من و کوهیار با بهار خرسند قرار مالقات داشتیم .در مورد اومدن چیستا
حرف زدم که خییل استقبال کرد و ابراز عالقه کرد که دلش یم خواد زودتر با چیستا آشنا

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
شه .من که به اجازه ی کش احتیاج نداشتم ،فقط یم موند احنام به خواهر بزرگم و یه شی
رسم و رسومات.
تا رسیم شدن ازدواج ترجیح دادیم یه صیغه ی محرمیت ر ز
بت مون خونده بشه .کوهیار خییل
جدی رو این موضوع تاکید داشت که کش از دوست هام تا رسیم شدن مراسم ر ز
چنی
نفهمه؛ دلیل تصمیمش عکس العمل نریمان بود و یم گفت نیم خوام برات مشکیل پیش
بیاره.
ییک از بهنین شب های زندگیم اون شب شد؛ با برنامه ریزی برای آینده شبمون رو به پایان
رسوندیم .ساعت از نیمه گذشته بود که من رو به خونه م رسوند.
یک هفته به شعت نور گذشت باالخره اون روزی که قرار بود بخیه هام رو باز کنم رسید .تو
ی
ز
قشنیک غرق بودم ،عجیب این روزهای خوش برای گذ ز
داشت و از هم
شت عجله
روزهای
ر
ز
گرفت .دنیام اون قدر زیبا شده بود که آسمون خاکسنی شهرم رو یآن یم دیدم؛
پیش یم
عشف توی زندگیم پا گذاشته بود که دنیای یک نواخت و روزمره م رو پر از رنگ کرده بود.
ی
عجیت بهش پیدا کرده بودم .کل روز رو انتظار
از تمام دنیا بیشن دوستش داشتم و وابستیک
ی
ر
خویس ها و خنده هام فکر شام
یم کشیدم که برای عوض کردن پانسمانم بیاد .میون تمام
شب خونواده ی کوهیار ،ترس و دلهره ی عذاب آوری روونه ی قلبم یم کرد!
پنج شنبه ِ
ز
پریشون به بر ز
نست رو با این
برای مهار اسنس و
گشت چیستا فکر یم کردم که یه ذره آرامش ی
ز
داشت برام به حساب
جورهان مثل حایم و پناهگاه
افکار نصیب قلبم یم کردم؛ اومدنش یه
ی
ز
روزهان که بیشن از
طوالن قرار بود به ایران بیاد و تو این
یم اومد .چیستا بعد از ماهای
ی
همیشه بهش احتیاج داشتم ،تنهام نذاره .دل تو دلم نبود که زودتر خواهرم رو ببینم .برای
رز
خن
باخن شدن از ساعت پروازش بهش زنگ زدم ،صداش
غمگت و ناراحت بود؛ وقت بهم ی
ی
ز
داد ممنوع الخروجه ،انگار آب یخ رو ی شم ریخت.
دلرسد ،ناراحت و ین صدا فقط به حرف های اون ور خط گوش یم دادم.
خن بودم ،نیم تونم بیام؛ تا روال عادی
چیستا :به خاطر پرونده ی مالیان که از وجودش ین ی
پرونده و رفع اتهام بگذره یه مدت اومدنم به تعویق یم افته...
و توضیح بیشن داد .بعد از تموم شدن حرفش وقت صدای محزونم رو شنید که ابراز
ز
غمگیت من خییل خودش رو شزنش کرد و بهم دلداری داد و گفت:
ناراحت کردم ،از
ز
مهمون رو کنسل نکن ،چشم رو هم بذاری مشکلم حل یم شه و بر یم گردم و...
چیستا:
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بعد از پایان مکالمات مون ر
گویس رو ش جاش گذاشتم ،خییل ناراحت شدم؛ من روی
تنهان به اون خونه برم؛
حمایت چیستا حساب ویژه باز کرده بودم .اصال دلم نیم خواست ی
آدمان آشنا بشم .تنها
چون هیچ برخوردی باهاشون نداشتم و نیم دونستم قراره با چه
ی
نقطه ی قوتم ،چیستا بود که قرار بود بیاد و همراهیم بکنه که اون هم نشد.
باز هم فکرهای عجیب و غریب شاغم اومدن؛ تنها بودنم به خودی خود باعث شده بود
اضطرابم بیشن بشه .با ناراحت و ین حایل به تخت خوابم برگشتم .بعد از چند ساعت
خوابیدن تصمیم گرفتم منتظر کوهیار نشم و برای باز کردن بخیه هام خودم رایه بیمارستان
بشم.
شال و کاله کردم و راه افتادم ،یه ساعت نشده کارم تموم شد .مستقیم به خونه اومدم و یه
راست زیر دوش حموم رفتم؛ اون قدر زیر دوش آب گرم موندم که تموم اسنس و ناراحت
ز
خون عایدم شد .خودم رو به ین خیایل زدم و گفتم :هر چه
هام از ربت رفت ،یه سبیک خییل ی
بادا باد.
ز
شگرف به شاغم اومد.
مسخره و پوچ زیر لب گفتم :چه روحیه ای
موهام رو خشک کردم ،کرم بدنم رو زدم و تصمیم گرفتم برم رشکت و کوهیار رو سوپرایز
گنه باالی شم
کنم .ساعت نزدیک های دوازده بود؛ یه آرایش مخترص کردم و موهام رو با ر
جمع کردم .تو این یه هفته به خاطر باند شم موهام همش باز بود ،االن از جمع کردن شون
رز
ماشت کرایه کردم و به سمت رشکت
پییح یه
لذت یم بردم .با ظاهری متفاوت ،بدون باند ر
راه افتادم.
رز
ماشت پیاده
ساعت حول و حوش یک بود که رسیدم ،کرایه ی آژانس رو حساب کردم و از
شدم .از دم در که خواستم وارد بشم یهو با مامان کوهیار چشم تو چشم شدم .نزدیک بود
پس بیوفتم ،با لکنت سالم کردم!
اخم هاش تو هم رفته و ناراحت بود ،دست و پام رو گم کردم؛ فکر کردم دلیل اخم هاش
ز
چشمان ترس آلود نگاهش کردم و منتظر بودم جواب
دیدن منه و از من خوشش نمیاد .با
سالمم رو نده و به جاش چند تا بد و ربناه بارم کنه .من از حرف های کوهیار و دیدن
عصت.
عکسش ،انتظار یه مامان مهربون و خوش اخالق داشتم نه یه خانوم اخمو و ی
کالفه بهم نگاه کرد و گفت :سالم! شما تو این رشکت کار یم ر ز
کنت؟
در حایل که زیاد متوجه نبودم رچ یم گه ،شی به نشانه ی مثبت تکون دادم.
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رز
شناست؟
که گفت :شما خانم پارسا رو یم
از طرح سوالش نفس راحت کشیدم؛ چون مشخص شد راجبم یم دونه اما چهره مو ندیده
که داره از خودم راجبه خودم سوال یم پرسه .حس کردم برای تحقیق اومده ،هنوز تو شوک
دیدن یه دفعه یش بودم .تصمیم گرفتم یه جوری ابراز کنم که مثال من بیتا نیستم؛ تا هم به
ی
درونیاتش رن یبنم و هم دلیل کالفیک و اخمش رو متوجه بشم.
لبخند ن ز
جون زدم و گفتم :ایشون رییسمه! چطور مگه؟
ی
گره ابروهاش رو باز کرد؛ دستش رو بهم دراز کرد ،من هم بهش دست دادم که دوباره گفت:
من مادر کوهیار هستم!
آشنان
با اشتیاق گفتم :جدی؟ چه مادر خوشگیل آقای دانا دارن؛ من هم سپهری هستم ،از
ی
تون خوشوقتم.
تو دلم به خودم گفتم :تو روحت! سپهری رو از کجا درآوردی؟
زیاد طول نکشید که به طرز موز ماری فهمیدم برای دیدنم اومده؛ البته دیدن بیتا پارسا ،نه
ز
مهمون رسیم ببینه و
سپهری! مادر شوهر آینده م با نا امیدی اومده بود عروسش رو قبل از
بفهمه با گ قراره مالقات داره.
در مورد رییسم یم پرسید؛ نه از خودم یم تونستم تعریف کنم ،نه از اون ور هم یم شد بد
رییسم رو بگم .اولش نشون دادم که من یه کارمند معمولیم و اگه ز
زمان بفهمن از من تحقیق
کرده به زرصرم تموم یم شه ،در واقع نشون دادم از ز
گفت واقعیت یم ترسم.
وقت حرف زد ،حساب کار دستم اومد؛ تو این چند دقیقه فهمیدم ،مامان کوهیار با حرف
های دخنش که آیدا و البته کوهیار ترجیح داده بیاد رشکت و من رو از نزدیک ببینه چون
اون دوتا پلید بهش گفته بودن که من یه دخن زشت و بد اخالقم و اصال نیم شه از کنارم رد
شد.
همینم باعث اخم و نگرانیش شده بود؛ چون حرف هاشون رو باور نکرده بود ،ترجیح داده
بود برای دیدنم به رشکت بیاد .وقت من رو نیم بینه از کش ر ز
چنی نیم پرسه ،جز من که
االن خانم سپهری به حساب یم اومدم.
برام قسم خورد اگه این وصلت جور بشه ،ر ز
چنی از حرف هام رو به کش نیم گه تا مبادا
عروس آینده و پرسش از رشکت اخراجم ز ز
کت.
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من هم نامردی نکردم؛ اون قدر بد بیتا رو گفتم که فقط بفهمم مادر کوهیار به عالقه ی
پرسش تا چه حد احنام یم زاره و با تموم بدی های بیتا ،سنگ اندازی یم کنه یا نه .شاید هر
ز
مهربون که پشت بد طینتیم قایم کرده بودم،
آدم عاقیل جای من بود این کار رو نیم کرد .با
هر رچ که در خودم وجود نداشت رو به خودم لقب دادم.
گفتم :چرا مانع ازدواج پرستون نیم ر ز
خون ،حیفه شوهر خانم مهندس به
شت؟ پرس به این ی
این بد اخالف بشه ،فعال که ر ز
چنی نشده یم ر ز
بگنین.
تونت جلوی ازدواجش رو ر
تو دلش آشوب بود اما دستم رو فشار داد و گفت :چون به انتخاب پرسم احنام یم زارم؛
حت اگه عروسم زشت ترین و بد اخالق ترین دخن شهر هم باشه اما چون دل پرسم رو برده،
باز هم ر ز
چنی نیم گم.
یه جوری با حرست بهم نگاه کرد که احساس کردم تو دلش یم گه کوهیار چشم هات کور!
خون رو ندیدی .بعد هم خییل در مورد اخالق خوشم ازم تعریف کرد.
بودن دخن به این ی
(شیطون رو هم درس یم دادم!)
چهره اش با لبخندی که زد مهربون شد ،همون موقع مهرش به دلم نشست .دست به بازوم
ز
خداحافظ کرد و رفت .دوست داشتم اون لحظه کوهیار و آیدا رو با هم خفه یم
کشید ازم
ز
خواست من رو به مادرشون نشون بدن ,هر چند خودم از اون ها
کردم که با این اوصاف یم
بدتر بودم.
یه کم بیشن اون جا موندم و لفتش دادم تا مامان کوهیار بره .تصمیم گرفتم ر ز
چنی رو لو ندم
جورهان من هم توی بازی شون وارد شدم.
و نشون بدم اصال مامانش رو ندیدم و یه
ی
بعد از غیبت یک هفته ای وارد رشکت شدم ،چقدر استقبال ازم شد .راه به راه سالم و
احوال پریس کردم ،دهنم کف کرد .عمو رجب رو که دیگه نگو؛ انگار دخن خودش رو دیده
باشه ،به اون اندازه خوشحال و شزنده بود.
یه نگاه به آیدا کردم که لبخند به لب یه جور دیگه ای نگاهم یم کرد ،از اون نگاه ها که مثال
یم دونم قراره به زودی زن داداشم ر
بش.
تو دلم گفتم :دارم برات ،که من شمرم؟!
ابرون باال دادم و گفتم :چطوری؟ دستبند قشنگ!
ی
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نگایه به دستبندش کرد ،همون لحظه دو سه درجه رنگش کم و زیاد شد و لبخند کج و کوله
ای زد.
ز
داشت که خجالت نداره.
خندیدم و گفتم :دوست
پایت داد و گفت :یم شه ر ز
شش رو ر ز
بت خودمون باشه؟
ز
ز
مطمت باش.
گفت :آره عزیزم،
به حالت صمیمیت و عالقه
نامردی بلد نبودم؛ ویل حس کردم از ر ز
همت االن یم تونم با این آتو کاری کنم که مثل شیدا
نشه.
بیچاره از حرفم جون گرفت ،تو دلم خندیدم و گفتم :آخه کوهیار ،داداش به این مایه!
بفهمه کش رو دوس داری چکارت داره.
صدان
اون جا نموندم و به طرف اتاقم راه افتادم که زودتر کوهیار رو ببینم .اول در زدم؛
ی
نشنیدم ،شم رو از الی در داخل دادم .پشت صندلیش به در بود ،با دیدن سیم هندزفری،
فهمیدم متوجه ی در زدنم نشده.
آروم جلو رفتم ،دست هام رو جلوی چشم هاش گذاشتم؛ تا دست هام رو لمس کرد با
گناش گفت :عشق جانم اومده؟!
صدای ر
از حرفش لبخند مهمون ل*ب هام شد .عاشق نحوه ی برخوردش بودم .جوری گرم برخورد
یم کرد که از گریم استقبالش ل*ب هات که هیچ ،چشم هات هم یم خندیدن.
دست هام رو از جلوی چشماش برداشت .بیش از حد به هم نزدیک شده بودیم؛ طوری که
نفسش به صورتم یم خورد ،نیم تونم بگم یه جوری نشدم! اعناف یم کنم یه حس خوب و
تازه بود .دست هام رو از تو دست هاش آزاد کردم و رفتم روی یه صندیل با فاصله ی
نزدیک بهش نشستم .هندزفری رو از توی گوشش در آورد و به پیشونیم با لبخند نگاه کرد.
کوهیار :مگه قرار نبود باهم برای باز کردن بخیه هات بریم؟
با حالت تشکر گفتم :کوهیار! خییل ازت ممنونم؛ این مدت خییل بهت زحمت دادم .امروز
صن کنم،
بیکار بودم رفتم بخیه هام رو باز کردم بعد هم نتونستم تا بعد از ظهر برای دیدنت ی
اومدم ببینمت تا حالم یه کم بهن بشه.
چشم هاش خمار شد و گفت :ز
یعت با دیدن من حالت خوب یم شه؟
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تو چشم های ی ز
سنش نگاه کردم و گفتم :آره دیگه ،شنیدی شاعر یم گه "دیدنت حال مرا یه
جور دیگر یم کند"
در جواب ،مرصع بعد رو خوند" :حال یک دیوانه را دیوانه بهن یم کند"
بعد گفت :شاعر یه جای دیگه هم میگه "با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد" بیتا خانم!.
قربون عشقم برم که منت شم گذاشته و اومده دیدنم!
نزدیک بود ذوق مرگ بشم ،نیشم تا بناگوش باز شد و گفتم:
 من رو با حرف های قشنگت بیشن از این دیوونه نکن.کوهیار :از این به بعد روزی ییک از ر ز
همت حرف ها رو بهت یم گم.
کیفم رو باز کردم و یه شکالت بهش تعارف کردم و گفتم:
 تو این مدت کش شاغ من رو نگرفت؟ کش به دیدنم نیومد؟شکالت رو از روکشش جدا کرد و گفت :چرا اتفاقا ییک اومده بود تو رو برای پرسش یم
خواست ،از من تحقیق یم کرد.
خودم رو نباختم و گفتم :جدی؟تو رچ گفت؟
ل*ب هاش رو تر کرد و گفت :بهش گفتم یه زرنگ تر از شما ورش داشت برد.
اخم الیک کردم و گفتم :چرا؟ خب یم ذاشت یم اومد جلو؛ شاید ییک از اون خوش تیپ خفن
ها بود ،نتونستم نه بگم.

گن نکنه! چند تا چند تا
مچ دستم رو آروم پیچوند و گفت :خییل خوش
اشتهان ،تو گلوت ر
ی
یم خوای؟ من برات کمم؟
گنه.
قاه قاه خندیدم و گفتم :تو که ییک یه دونه ی قلبیم ،کش جات رو نیم ر
موهام رو از روی شال بهم ریخت و گفت :از این حرف ها بهم نزن که جنبه ش رو ندارم.
با پیش اومدن حرف ازدواجمون ،شیطون تر شده بود .بحث رو عوض کردم و گفتم :چیستا
ممنوع الخروجه.
ساکت مونده بود ،در کمال ناباوری گفت :چیستای شما هم؟
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با تعجب گفتم :ز
یعت رچ؟!
کوهیار :اختالس کرده؟ از این به بعد به اون هم یم گن چ پ! تو کانادا هم که هست ،ای
داد و بیداد.
بیتا :ین مزه! منظورم اینه که من فردا تک و تنها خونه تون نمیام.
اخماش رو تو هم کرد و گفت :ز
یعت چیستا نباشه ،خواستگاری نیم شه؟
جدی گفتم :خواستگاری تو خونه ی دخنه ،نه پرس؛ مگه من یم خوام بیام خواستگاری تو؟
ز
آشنان داره.
مهمون فقط جنبه ی
بعد هم تو که گفت
ی
ز
صندلیم رو نزدیک خودش کشید .یه جوری نگاهم یم کرد انگار از حرف که قرار بود بزنه دو
به شکه ،با ش بهش اطمینان دادم که از حرفش ناراحت نیم شم و حرفش رو به زبون بیاره.
ز
ز
مهربون گفت :ر ز
مهمون تو خونه ی ما برگزار بشه
ببت عزیزم! من به خاطر خودت گفتم
با
که اگه اون جا خونواده م رو پسندیدی که خطبه ی محرمیت خونده یم شه ،اگه هم نه که
هییح.
دیگه ر
دلم شکست وقت این حرف رو شنیدم ،میون حرف هاش اومدم و گفتم :مگه مالک
خون داری ،حاال شاید اون ها من
توا؟ من که مطمئنم خونواده ی ی
انتخاب من ،خانواده ی ِ
رو قبول نداشته باشن که این حسابش یه ر ز
چن دیگه س.
ناراحت شدم ،شم رو ر ز
پایت انداختم.
نفس عمیف کشید و گفت :خییل خودت رو دست کم گرفت ،تو رچ کم داری؟ خونواده ی
من از خداشون هم باشه یه دخن نجیب مثل تو عروسشون بشه.
ز
مهمون فردا شب تو خونه ی ما برای این بود
سکوت کوتایه کرد و گفت :یه دلیل دیگه ی
که...
حرفش رو نصفه زد ،شم رو باال آوردم و گفتم :که من تنهام؟
زهرخندی زدم و گفتم :که هیچ کش رو ندارم که من رو ازشون خواستگاری کنید؟
اشک هام روی گونه هام ش خورد .اون لحظه تجسم حرف کوهیار کاری کرد که جای خایل
پدر و مادرم رو بیشن از همیشه حس کنم و در نبود چیستا ین کسیم صد برابر بیشن اذیتم
کنه .قطره های اشکم روی مانتوی اطلش رنگم یم ریخت .تاب دیدن اشک هام رو نداشت،
با دستش اشک هام رو پاک کرد و گفت:
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کوهیار :قربون اون چشم های قشنگت برم! به جون خودت قصدم ناراحت کردنت نبود.
مگه من هم مثل خودت نیستم؛ اگه تو یه خواهر زتت داری من به جاش یه مادر دارم ،درسته
آیدا خواهرمه اما خودت که بهن یم ز
دون ما دو تا نسبتمون رو با هم ز
علت نکردیم.
ز
توا خواستگاری من که
به شوچ سیع داشت خنده رو جایگزین گریه هام کنه ،گفت :حق با ِ
نیم این ،فردا شب ما برای خواستگاری به خونه ت یم ایم.
به غم چشم هاش نگاه کردم ،برای بهن شدن حالش لبخند رو زینت چهره م کردم .موبایلش
رو برداشت و با کشیدن انگشتش روی صفحه ی لمس روی شماره ای موند .ر
گویس رو روی
حالت پخش گذاشت؛ با صدای الو ز
گفت مادرش خواستگاری فردا شب رو بهش اعالم کرد،
در کمال آرامش مادرش قبول کرد.
ر
گویس رو قطع کرد و گفت :دیگه؟
خوشحال گفتم :دیگه این که من باید برای فردا خرید کنم و هزار تا کار دیگه .خواستم بلند
شم برم که به حالت امری گفت:
کوهیار :با هم یم ریم.
رز
ماشت پیاده شدم،
از خدا خواسته باشه ای گفتم.عرص با هم به ییک از مراکز خرید رفتیم .از
کوهیار رفت ماشینش رو توی محوطه ی پارکینگ پاساژ بذاره .از طال و جواهرات گرفته تا
لباس ،رستوران ،شهر بازی ،همه و همه توی اون مرکز خرید وجود داشت.
ر
فرویس و ساعت بود؛ به شم زد تا کوهیار نیومده ،به عنوان ر ز
اولت کادو یه
طبقه ی اول طال
ز
ر
ز
خن برداشتم و به سمت مغازه ی ساعت فرویس رفتم؛
ساعت براش بخرم .تو یه تصمیم آن ر
چون نیم خواستم کوهیار سوپرایزم رو ببینه ،شی ــع یه ساعت چند زمانه ی رولکس براش
اولت خرید توی زندگیم بود که کمنین تایم ز
خریدم .شاید ر ز
زمان رو به خودش اختصاص داده
بود.

جان که ساعت برند و مارک داری بود و قیمت زیادی بابتش پرداخت کرده بودم،
از اون ی
شک نداشتم باب سلیقه ی کوهیار هست .پول ساعت رو با کارت بانکیم حساب کردم،
جعبه ی ساعت رو توی کیفم گذاشتم و از مغازه ربنون اومدم.
نظن بود؛ برق ر ز
نگت
از پشت وینین به طال و جواهرات نگاه کردم .ست حلقه شون ین ر
هاشون چشم نوازی یم کرد ،غرق دیدن شون شدم.
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کوهیار :موافف حلقه بخریم؟
با شنیدن صداش برگشتم با دو دیل گفتم :زود نیست؟
خییل جدی گفت :نه.
با حالت سوایل گفتم :بعد که حلقه دست کردیم ،اگه کش دید رچ یم گیم؟ اگه یادت باشه،
خودت گفت کش تا مراسم رسیم ر ز
چنی نفهمه؟
گنی!
کوهیار :چاره ش اینه یه چند ساعت حلقه توی دستت نباشه ،سخت یم ر
ز
شلویع بود ،ر
اکنا زوج های جوون اومده
اشاره کرد بریم حلقه های دیگه رو ببینیم .پاساژ
بودن.
یه حلقه ی ست خییل قشنگ دیدم ،به کوهیار نشون دادم و گفتم :چطوره؟
به عالمت تایید شش رو خم کرد .وارد مغازه شدیم؛ ز
سیت حلقه ها رو برامون آورد ،حلقه
ی زنونه ش یه برلیان مستطییل شکل بود که سه ردیف ر ز
نگت برجسته داشت .توی انگشتم
امتحانش کردم؛ ر ز
نگت هاش زیر اون همه نور یم درخشید ،حلقه رو به کوهیار نشون دادم.
ز
حرف نیم زد فقط با عشق نگاهم یم کرد.
برق خوشحایل از نگاهش پیدا بود ،هیچ
 نیم خوای حلقه ت رو امتحان زکت؟
نگاهش روم قفل شده بود؛ انگار یه جای دیگه ای بود .حلقه رو دستش کرد؛ باورم نیم شد،
به زودی قرار بود این حلقه ها برای همیشه توی دست هامون باشن .ذوق زده به انگشن
توی دستم نگاه یم کردم .خییل دلم یم خواست اون لحظه شادیم رو با ارغوان و مرجان
قسمت یم کردم .مدام قیافه هاشون جلوی چشمم بود و اون روزی رو تصور یم کردم که از
خن یم شدن.
ازدواج من و کوهیار با ی
از فروشنده خواستم اسم مون رو توی حلقه هامون با قلم مخصوصش حک کنه .حلقه ها
ر
ون بهمون یتنیک
رو به شاگردش داد که کار حک کردن رو انجام بده و بعد هم با خوش ی
گفت .کوهیار یه گردنبند نشونم داد و سلیقه م رو راجبش پرسید ،حدس زدم برای آیداس.
زنجن از طرف شاخه و یه طرف دیگه ش از
طرح گردنبد یه شاخه گل رز قرمز بود که یه ش ر
قسمت گل به هم وصل یم شد و به حالت افف روی گردن یم افتاد که خییل هم قشنگ
بود.
خون ،نظر من و چرا یم پریس؟
گفتم :سلیقه ی خودت به این ی
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گفت :چون یم دونم سلیقه ی تو حرف نداره که من رو پسند کردی.
فروشنده از شوخیش خندید ،با یه لبخند دندون نما گفتم:
 ای بد جنس!خندید ،طالفروش گردنبند رو تو جعبه ش گذاشت .زمان زیادی طول نکشید که حلقه
هامون رو بهمون داد .کوهیار به اسم حک شده م تو حلقه ش نگاه کرد و با نگایه مجنون
وار گفت:
 یم نویسند بیتا ،یم خوانمش عشق!خون داشت کنار کوهیار بودن ،هر آن با حرف هاش قلبت
مات بهش زل زدم؛ خییل حس ی
ی
رو به تپیدن در یم آورد .خوشحال بودم از این که قرار بود با کش که دوسش دارم یه زندگ
ی
پر از عشق رو رشوع کنم .برای هر دومون لحظه های ناب و قشنیک بوجود اومده بود ،از
عشقش دلم قرص بود.
با ارصار خییل زیاد پول حلقه ی کوهیار رو حساب کردم و گفتم :این یه رسمه.
حریف سماجتم نشد .اون هم پول حلقه و گردنبد رو حساب کرد و به طبقه ی دوم رفتیم.
تو همون مغازه هم لباس زنونه بود ،هم لباس مردونه .یه کت و شلوار شمه ای با رپنهن
سفید و یه کروات برای کوهیار انتخاب کردم.
بهم لبخند زد و گفت :برم پرو کنم ایشاال که نا امیدت نیم کنم.
 شک ندارم خوش تیپ.نیشش باز شد .برای پرو به اتاق مخصوص رفت ،من هم به لباس های زنونه نگاه کردم؛ یه
لباس شب شمه ای چشمم رو گرفت .یقه ش کامال باز بود؛ مدلش از کمر چسبیده از ر ز
پایت
رز
آستت هاش ریسه مانند بود و روی بازوهات یم افتاد.
گشاد یم شد،
از فروشنده خواستم برای پرو ،از رگال درش بیاره .لباس رو جدا کرد و بهم داد .با صدای
کوهیار که گفت "چطورم؟" ش چرخوندم تو اون کت و شلوار معرکه شده بود ،نزدیک بود
قد بلند و هیکل ورزیده اش به وضوح
از ذوق ین نهایت بغلش کنم؛ واقعا بهش یم اومدِ .
توش پیدا بود ،شبیه ز
خارچ خوش استایل شده بود.
ی
هن پیشه های
انگشت سبابه و شصتم رو بهم چسبوندم و گفتم :فول نایس ،فول نایس.
از اون نگاه های مهربون بهم کرد و گفت :سلیقه ی شماست.
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به لباس توی دستم نگاه کرد و گفت :پرو نکرده یم دونم عایل یم ریس.
به رنگ لباس اشاره کردم و گفتم :یم خوام با هم ست کنیم.
ابرون باال داد و گفت :خییل خوبه.
ی
دوباره برای عوض کردن لباسش به اتاق برگشت.
من هم به قسمت پرو زنونه رفتم؛ لباس جدیدم رو پوشیدم ،از دیدن خودم حظ کردم.
خییل تو تنم قشنگ شده بود ،چند باری از هر زاویه ای خودم رو نگاه کردم .ریسه هاش
خییل قشنگ رو بازوهام ریخته بود و برق یم زد ،خودم رو برای فردا شب تصور یم کردم.
تن لباسم رو درآوردم و ربنون اومدم .کوهیار کنار ر ز
تند و ر ز
من فروشنده وایساده بود ،من هم
کنارش رفتم .لباس رو روی ر ز
من گذاشتم ،قبل از اومدنم حساب کرده بود.
با تعجب گفتم :از کجا یم دونست من این لباس رو پسند یم کنم؟!
به یه لبخند اکتفا کرد ،من هم دیگه ر ز
چنی نگفتم .پاکت های خرید رو توی دستش گرفت و
از مغازه ربنون اومدیم ،شونه به شونه ی هم راه یم رفتیم .دخنهای جوون خییل بهمون
نگاه یم کردن؛ البته بیشن به کوهیار ،هر رچ باشه کم خوش تیپ و خوش قیافه نبود.
ز
شوچ گفتم :کوهیار! خییل نگاهت یم ز ز
غنن یم شم.
به
کت ،االن ر
بر خالف من با تحکم گفت :من فقط چشمم یه نفر رو یم بینه که از همه ی دخنها قشنگ
تره.
باد خنیک از دلم رد شد.
به ز ز
بگن من رو ،االن یم افتم.
طن گفتم :ر
بازوش رو جلو آورد ،من هم بدم نیومد؛ بازوش رو گرفتم ،یه نگاه معنادار به هم کردیم بعد
هر دو لبخند زدیم و راه افتادیم .از چند تا مغازه دیگه هم دیدن کردیم و آخر ش برای رصف
شام به رستوران رفتیم.
بابت لبایس که برام خریده بود ازش تشکر کردم ،شی به حالت تعظیم فرود آورد .طاقت
نیاوردم سوپرایزم رو لو ندم ،جعبه ی ساعت رو از توی کیفم درآوردم و جلوش گذاشتم.
خنه شد بعد گفت :بیتای ین همتای من
خییل جا خورد ،در جعبه رو باز کرد و به چشم هام ر
چه کرده.
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با حرف هاش قشنگ داشت دیوونه م یم کرد ،تو پوست خودم نیم گنجیدم وقت این جمله
ی زیبا رو بهم گفت .معلوم بود ازش خوشش اومده ،بالفاصله ساعت خودش رو درآورد و
کادون من رو جایگزینش کرد و گفت:
ساعت
ی
کوهیار :دیگه از االن به بعد این ساعت من یم شه.
کیل ازم تشکر کرد و پرسید :گ این رو خریدی من نفهمیدم؟
رز
ماشت بودی.
 وقت مشغول پارک کردنکوهیار :پس ر ز
اولت کادو رو تو خریدی.
جعبه ی گردنبد رو در آورد و گفت :این هم ر ز
اولت کادوی من.
تعجبم رو نتونستم پنهون کنم :برا منه؟! من فکر کردم برای آیداس.
گردنبد رو جلوی چشم هام گرفتم و با کلمات تشکر ر ز
آمن ازش تشکر کردم.
کوهیار :این که در برابر تو ر ز
چنی نیست ،بعدش هم آیدا عشقش براش بخره.
اذعان کردم ر ز
چنی نیم دونم و گفتم :عشق آیدا؟ مگه آیدا...
گنه.
به ساعت توی دستش نگاه کرد و گفت :فکر کن من ندونم آیدا دلش ر
ز
هان باشه که
پیش خودم گفته بودم ،کوهیار هم آدم رتنیه و هم بهش نیم خوره از اون آدم ی
گن ین خود بده .از همون لحظه ای که گردنبد رو نشونم داد ،دلم یم خواست برای من
ر
ی
باشه؛ خییل رز قشنیک بود و دوستش داشتم .شام مون رو خوردیم و من رو به خونه م
رسوند و رفت.
****
طرف های صبح بود که آیفون زنگ خورد؛ نزدیک بود قلبم از دهنم در بیاد! منتظر کش
نبودم ،تندی از روی تخت بلند شدم؛ وقت چیستا رو پشت آیفون دیدم ،انگار دنیا رو بهم
دادن .باورم نیم شد چیستا اومده باشه ،با ذوق و شوق از پله ها ر ز
پایت رفتم؛ وقت چیستا رو
با چمدون های توی دستش دیدم از خوشحایل نزدیک بود بال در بیارم .ش از پا نیم
شناختم ،شاید ده بار همدیگر رو توی آغوش گرفتیم و صورت هم رو غرق بوسه کردیم؛
اشک شوق از چشم هامون شازیر شده بود.
ی
الخروچ؟!
ی
قد چند ماه دل تنیک به صورت قشنگش نگاه کردم و گفتم :تو که گفت ممنوع
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اشک هاش رو پاک کرد و گفت :یم خواستم سوپرایزت کنم ،فکر کردی من خواهر ییک یه
رز
همچت روز مهیم تنها یم زارم؟
دونه م رو تو یه
ل*ب هام رو جمع کردم و گفتم :چیستا! اگه تو رو نداشتم چکار یم کردم؟
بوسه ای روی گونه ام کاشت و گفت :دورت بگردم ،عروس قشنگه!
ییک از چمدون هاش رو برداشتم و با هم به داخل خونه رفتیم .از نو دوباره همو بغل کردیم،
با صدای بغض آلودی گفتم:
 خییل خوشحالم که اومدی.دست هام رو فشار داد و گفت :قربونت برم عزیزم! برم یه یآن به ش و صورتم بزنم بعد هم
بیام برام تعریف کن این دوماد خوش بخت کیه که تونسته دلت رو یبنه.
با نیش باز گفتم :ز
ببیت عاشقش یم ریس.
چیستا :من خودم ییک رو پیدا کردم که لنگه نداره.
ز
داشت رو
از تعجب زیاد وا رفتم؛ چیستا بعد از شکست عشف که خورده بود ،دور دوست
خط کشیده بود.
خندید و گفت :عکسش رو نشونت یم دم ،ببینم کوهیار خوش تیپ تره یا عشق من .جیغ
ز
خفیف کشیدم ،بغلش کردم و بهش یتنیک گفتم.
خوشحالیم تکمیل شده بود پرسیدم :اسمش چیه؟
چیستا :دیوید ،انگلیسیه.
خارچ ردیف کردی؛ ویل فکر نکن چون خارجیه از کوهیار بهنه.
ی
 اوه ...اوه !...عشقچیستا :کوهیار حدی نداره در برابر دیوید.
از ر ز
همت االن داشتیم پز عشق هامون رو به هم دیگه یم دادیم ،از بچه بازی ها و کل کل
ز
طوالن بود ،یم دونستم خسته س؛ خواستم براش غذا
هامون زدیم زیر خنده .تایم پروازش
گرم کنم که گفت گرسنه نیست .روپوش و شالش رو درآورد؛ با دقت نگاهش کردم ،هیچ
تغینی نکرده بود؛ هنوز همون چیستای قشنگ و مهربون بود.
ر
با چشم های درشت و تیله ای رنگ ،ابروهای کشیده و منظم ،ز
بیت کوچک و ش باال ،ل*ب
هان متوسط نه قلوه ای نه باریک .بر خالف رنگ پوست و قد و اندام من ،چیستا ی ز
سنه بود
ی
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و قد متوسظ داشت؛ با اندام ظریف و موهای مشیک که تا ش شونه هاش بود ،یه خواهر
خوشگل و موفق.
به سمت دستشون رفت .من هم به ر ز
آشنخونه رفتم ،زیر کنی رو روشن کردم .دیگه خاطرم
ی
از خواستگاری امشب آسوده شده بود ،هیچ اسنس و اضطر یان نداشتم .موهام رو با کلیپس
جمع کردم و رفتم تو هال ،منتظر بودم تا چیستا بیاد .با صورن نمناک برگشت ،به هم
لبخند زدیم.
ی
نگاهش رو ازم گرفت و به خونه چشم دوخت ،ز
معت نگاهش همه دلتنیک و مرور خاطرات
هان که بر یم گشت تا چند لحظه ی اول خونه
بود .حالش رو خوب یم فهمیدم؛ وقت ی
ی
ز
بابان که با
آزارش یم داد .خونه ای که یه زمون خونواده ی شادی توش زندگ یمکرد؛ ی
بودنش خونه رنگ صفا و صمیمیت یم داد و تمام تالشش رو یم کرد تا جای خایل مامان
حس نشه ،یه دوست ،یه یار ،یه پدر که مثل کوه بود.
رز
جان
صورت
غمگت چیستا روی من هم اثر کرده بود؛ به گوشه گوشه ی خونه نگاه کردم ،ی
که همیشه بابای مهربونم یمنشست و با عینک مطالعه ش کتاب یم خوند و من رو گل
دخنش خطاب یمکرد .چقدر جاش خایل بود! تو مرور خاطرات خوش گذشته اشک های
داغم روی گونه هام هجوم آورد.
تو دلم گفتم :بابای مهربونم جات خییل خالیه.
ی
دلتنیک اذیتم یمکرد ،به ر ز
شون
ظرف
سینک
تو
و
گشتم
بر
خونه
آشن
تحمل این همه حجم از
ی
صورتم رو شستم.
چیستا از پشت ش صدام زد و گفت :خب عروس خانم تعریف کن!
سیع کرد با حرف هاش غم و ناراحت هر دومون رو از ر ز
بت یبنه .من هم تو این موقعیت ها
ی
خوب بلد بودم دلتنیک و اشک هام رو از یاد یبنم و جاش رو به لبخند و خنده های تصنیع
بدم.
لبخند به لب گفتم :چیستا نیم ز
دون چقدر ماهه!
چیستا :عکسش رو نشونم یم دی یا یم زاری امشب که رفتیم خونه شون خودش رو از
نزدیک ببینم؟
ز
دست و پا شکسته گفتم:
مهمون خونه ی اون ها رو کنسل کردم ،اون ها امشب قراره برای
خواستگاری بیان.
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تنهان چه جوری مراسم
شاکیانه نگاهم کرد و گفت :اگه من نیم اومدم یم خواست دست ی
ز
بچرخون؟
به این مهیم رو
شی تکون دادم و گفتم:نیم دونم! فکر کردم تو خونه ی خودمون راحت ترم .االن هم که
دیگه تو اومدی ،ین خیال!
دلسوزانه گفت :حاال بهت الیک اسنس ندم.
بعد هم گفت :عکسش رو بهم نشون بده ،ببینم به هم میاین یا نه؟!
شونه هام رو باال انداختم و گفتم :ازش عکس ندارم ،امشب یم بینیش.
از اون نگاه های چپ چ رت بهم کرد و گفت :من ازتون انتظار خواهر زاده داشتم ،نیم
دونستم ازش عکس هم نداری.
شی ــع از جاش بلند شد و رفت گوشیش رو آورد و عکس دیوید رو بهم نشون داد .قاعدتا یه
ی
ز
گرفت نداشت.
حسان خوش تیپ بود و جای ایراد
انگلیش چشم رنیک ،بور و قد بلند که
ی
گوشیش رو بهش دادم ،پشت چشیم نازک کردم بعد ادای حسودها رو در آوردم و گفتم:
ی
 من مرد بور دوست ندارم؛ اما چون کوهیار چشم رنگیه ،نیم گم مرد چشم رنیک بده.خندمون گرفته بود؛ صبحونمون رو خوردیم و مفصل در جریان همه ر ز
چن گذاشتمش ،اون
هم درمورد دیوید حرف زد .برای شب یم خواستیم انرژی داشته باشیم و کسل نباشیم .شم
رو بالش نرسیده خوابم گرفت .ساعت نه بود که شحال و یقناق بیدار شدم ،یه روز متفاوت
که با همه ی روزهای زندگیم فرق یم کرد؛ فقط چند ساعت مونده بود تا عشق به رسمیت
توی دلم حک بشه.
موهام رو شونه کردم ،گوشیم رو برداشتم و در اتاق رو بستم تا چیستا از ش و صدام بیدار
نشه .به طلعت خانم زنگ زدم تا برای نظافت به خونه م بیاد .خوشبختانه تکنولوژی کاری
کرده بود که آنالین تمام خرید هام رو انجام بدم و وقت کم نیارم.
شن زیت ،سفارش دادم .هیچ کاری نداشتم؛ فقط یم
از طریق یه اپ چند مدل میوه ،گل و ر
موند آوردن ماشینم که بعد از شب تصادف یه هفته ای توی پارکینگ رشکت جا خوش کرده
بود .ساعت ده طلعت خانوم اومد بعد از خوش و بش مشغول کار کردن شد .طلعت خانم
رو از خییل وقت پیش یم شناختم؛ یه زن چاق و کوتاه قد بود که هر از گایه برای نظافت
خونه ازش کمک یم خواستم.
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سندم .به آژانس
نیم ساعت بعد هم خریدهام رسیدند ،همه ی کارها رو به طلعت خانم ر
رز
ماشت به سمت رشکتم رفتم .این بار به دیدن کوهیار نرفتم ،هر
زنگ زدم ،یه ربــع بعد با یه
چند دلم براش له له یم زد .برای دیدار پدر و مادرم به بهشت زهرا رفتم؛ کنار مزارشون
نشستم ،یه کم باهاشون درد و دل کردم.
توی دلم آه کشیدم و گفتم :کاش امشب پیشم بودین و یم دیدین دارم با کش که عاشقش
شدم ،محرم یم شم.
با گریه های ین امونم یه کم سبک شدم بعد از اون رایه خونه شدم .چیستا بیدار شده بود؛
تا چشم های قرمزم رو دید فهمید کجا رفتم ،بغلم کرد و گفت:
 اگه یم گفت من هم باهات یم اومدم .االن هم وقت شادی کردنه ،برو لباس هات روعوض کن و بیا که تا شب کیل کار داریم.
باشه ی آرویم گفتم ،لباس هام رو رفتم عوض کردم و برگشتم .یه آهنگ شاد گذاشت که با
صدای موزیک کیل انرژی مثبت روونه ی دلم کرد .طلعت خانم همه جای خونه رو برق
انداخته بود ،چیستا هم داشت گل ها رو توی گلدون یم چید.ساعت شیش عرص بود که
تموم کارهامون رو انجام داده بودیم.
یه دوش گرفتم؛ آب موهام رو خشک کردم ،حوله ش تاپاییم رو تنم کردم و به اتاق چیستا
رفتم .چمدونش رو باز کرده بود و روی تختش نشسته بود.
سوغان هام رو بهم داد و گفت :برای امشب رچ یم خوای ر
بپویس؟ چند مدل لباس برات
گرفتم ،نیم دونم ازشون خوشت بیاد یا نه؟
بابت سوغان ها ازش تشکر کردم و گفتم :من دیروز با کوهیار خرید کردم.
بلند شدم و رفتم لباسم رو آوردم ،نگایه بهش کرد و گفت:
 امشب قراره محرم ر زبشت؟
 اوهوم.ز
شیطان زد و گفت :تو این لباس ببینتت که یه لقمه ت یم کنه.
لبخند
یه تای ابروم رو باال دادم و گفتم :نه دیگه ،خواهر بزرگه اجازه نیم ده تا شب عرویس با
کوهیار تنها بشم؛ بهشون یم گه ما از اون خونواده هاش نیستم که اجازه بدیم دخن و پرس با
هم باشن.
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با لحن مسخره ای گفت :یم خوای بگم تا شب حجله حق ندارین هم دیگر رو ر ز
ببینت؟
با دست های یخ زده م دست های گرم چیستا رو گرفتم و گفتم:
 چیستا! درسته خییل دوستش دارم؛ اما دروغ چرا ،به این ها که فکر یم کنم نفسم باالنمیاد .من تا االن به چشم همکار دیدمش ،یه دفعه چه جوری یم خوام...
حرفم رو نصفه نیمه گذاشت و با خنده گفت :بیتا ،خییل احمف! ز
یعت شما هیچ ارتبایط
رز
نداشتت؟
چشم غره ای کردم و گفتم :تو خواهرت رو نیم شنایس؟
دست هاش رو ول کردم ،ترجیح داد بحث نکنه از توی چمدونش چند تا پاکت در آورد؛
برای ارغوان و مرجان هم سوغان آورده بود.
ز
گفت وقت فهمیدن قراره با رشیکت ازدواج
چیستا :خییل دلم براشون تنگ شده ،اون ها رچ
ز
کت؟
خن دارن نه یم دونن رشیکم کیه.
با ین تفاون گفتم :اونا نه از ازدواجم ی
با چشم های گرد شده به دهنم چشم دوخت و گفت :رچ؟!
نفسم رو ربنون دادم و گفتم :قضیه ش مفصله؛ اما ر ز
همت رو بگم که تا رسیم نشدن
ازدواجم ،قرار نیس کش ر ز
چنی بفهمه .چیستا! فقط بدون که نریمان تا شک کرد من به
کوهیار عالقه دارم قایط کرد و این هم دستمزدش.
شم رو بهش نشون دادم و راجبه تصادف حرف زدم؛ نزدیک بود از عصبانیت کله م رو بکنه.
چیستا :این همه مدت من باهات حرف زدم ،الم تا کام از تصادفت حرف نزدی! نریمان غلط
کرده به خودش اجازه داده...

نگن .دلیلش رو
میون حرفش اومدم و گفتم :الیه قربونت برم! فاز خواهر بزرگ ها رو ر
خواست بفهیم که فهمیدی؛ ین خیال دیگه ،شک ندارم نریمان از کرده ی خودش پیشمونه.
ز
خنی ازش نیست.
االن هم معلوم نیس ش به کدوم بیابون زده که تو این مدت هیچ ی
وقت تصمیم کوهیار رو گفتم ،گفت :بهنین تصمیم رو اون گرفته ،به خدا عاقیل کرده! ر ز
همت
بالن شت یم خواد بیاره؟
هم درسته؛ معلوم نیس بفهمه ازدواج کردی ،چه ی
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دیگه ر ز
چنی از نریمان قرار شد نگیم و حالمون رو خراب نکنیم ،شاممون رو خوردیم و رفتم تا
آماده شم .خواهر عزیزم موهام رو با سشوار خشک کرد و خودش هم رفت تا آماده شه .یه
است بستم بعد هم لباسم رو تنم کردم و گردنبد کوهیار رو
آرایش الیت کردم ،موهام رو دم ی
به گردنم آویزون کردم.
چیستا رو از توی آینه دیدم به سمتش برگشتم و گفتم :چطورم؟
بغلم کرد و گفت :مثل فرشته ها شدی.
چن رو چک کردم؛ گلدون های خوش بو روی ر ز
برای آخرین بار همه ر ز
من پذیر یان ،سبد میوه،
شن زیت ،بشقاب و ...هیچ کم و کرسی نبود.
ظرف ر
باالخره خواستگاری رشوع شد؛ روی تختم نشسته بودم ،نیم دونم ساعت چند بود! اون
قدر اسنس و اضطراب داشتم که به ذهنم نیم رسید به ساعت روی پا تخت نگاه کنم .با
صدای زنگ خونه ،دست هام رشوع به لرزیدن کرد .چیستا باالی شم اومد ،یه لحظه به
لباسش نگاه کردم؛ یه تاپ آن با یه شلوار ر ز
جت و یه کفش ده سانت پاش کرده بود.
ی
دستم رو گرفت و گفت :چرا این جا نشست؟! نیم ز
بیت پشت درن؟ ِد پاشو دیگه!
یه بسم هللا گفتم و با پاهای لرزون بلند شدم .طلعت خانم آیفون رو برداشت و تعارف
شون کرد بیان داخل .کنار چیستا وایساده بودم و به دیوار تکیه داده بودم تا نیفتم .همش
خودم رو شزنش یم کردم و یم گفتم:
 ای کاش اون حرف ها رو به مامان کوهیار نیم زدم که االن این حال بدم اذیتم نیم کرد،کاش هیچ ذهنیت ازم نداشت!
گون یم کرد .هنوز از پله ها باال نیومده
چیستا دم در ورودی مونده بود و راه به راه خوشامد ی
بودن ،نتونستم اون جا بمونم؛ شی ــع به اتاقم برگشتم و در رو هم پشت شم بستم .با ورود
خن
بگنه؛ چون حت به کوهیار هم ی
مادر کوهیار حدس یمزدم که چیستا رو با من اشتباه ر
نداده بودم چیستا برگشته.
اون لحظه با تموم اسنسم خنده م رو به زور قورت دادم ،تصور یم کردم مامان کوهیار وقت
چیستا رو دیده کالهش رو هوا انداخته و کیف کرده که چه عرویس نصیبش شده و خیالش
ز
درویع بیش نبوده.
هان که در مورد من شنیده
راحت شده که تموم حرف ی

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
صدای پدر آیدا رو شنیدم بعد هم صدای آیدا و عشق خودم که با دیدن چیستا سالم و
ز
احوال پریس محنمانه ای کرد .چیستا خودش رو معرف کرد و نذاشت یه کم مامان کوهیار
ز
ز
نشست.
گفت ،تصور یم کردم روی کاناپه
ش کار بمونه .با بفرمایید
ز
طوالن گذشت ،خواهر عزیزم با اعتماد به نفس مجلس رو با آقای افشان دست گرفته
زمان
بود .صدای طلعت خانم رو شنیدم که مشغول پذیر یان کردن بود.
مامان کوهیار گفت :نیم خواین عروس خانم رو صدا ر ز
کنت!؟
چیستا خنده ای نیم صدا کرد و گفت :بله حتما ،بیتا جان! عزیزم ر
ترسیف نمیاری؟
دستگنه ی در
آب دهنم رو قورت دادم و بلند شدم .دوباره گرم صحبت کردن شدن ،آروم
ر
رو چرخوندم .حس یم کردم فشارم افتاده ،با کفش های پاشنه بلندم قدم برداشتم؛ زیر اون
همه نور با لباس بلندم یم درخشیدم .اول چشمم به کوهیار افتاد; انگار تا حاال اصال من رو
ندیده ،جوری نگاهم یم کرد که دلم غش یم رفت.
مثل همیشه جذاب بود ،با اون کت و شلوار دوست نداشتم ازش چشم بردارم .یه لبخند
رز
تحست نگاهم یم کرد .همون طور که
ژکوند زدم بعد هم چشمم به آقای افشان افتاد که با
توی عکس دیده بودم ،مرد هیکیل و چهار شونه ای بود .با نگاه مالیمش معلوم بود ازم
صدان نسبتا آروم سالم کردم؛ مامان کوهیار پشتش به من بود ،وقت
خوشش اومده .با
ی
شش رو بر گردوند با بهت و ناباوری تا چند ثانیه فقط نگاهم کرد؛ البته اون چند ثانیه برای
من به اندازه ی یه قرن گذشت ،انگار راه تنفسم مسدود شده بود و به سخت نفس یم
کشیدم.
بیتان؟
بلند شد و گفت :تو ی
تو دلم گفتم :خود نا کس شم.
حنت زده ش چشم دوختم و گفتم:
به مظلومانه ترین شکل ممکن به چشم های ر
ز
 ببخشید ...من اون روز دم رشکت یه کم ش به ش تون گذاشتم و خودم رو سپهری معرفکردم.
انتظار داشتم بزنه زیر گوشم و بگه "این چه غلظ بود که کردی" .شم رو ر ز
پایت انداختم،
عرق شد روی پیشونیم نشست .یهو محکم تو بغلش کشیدم و گفت:
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 همیشه آرزو داشتم یه عروس مثل تو نصیبم بشه .از همون لحظه که دیدمت ،دوستداشتم تو بیتا ر
بایس.
ز
طوالن از بغلش
اون قدر محکم تو بغل گرفته بودم که نزدیک بود خفه بشم ،بعد از مکث
اکن ...هزار ماشاال!
جدام کرد و گفت :هزار هللا ی
اشک گوشه ی چشمش رو پاک کرد و گفت :بیا ر ز
بشت قربونت برم!
رز
بخشت؟
دیگه فهمیدم خطر از بیخ گوشم رد شده به آرویم گفتم :من رو یم
مامان کوهیار:آره عزیزم ،با این شیطنت که ازت دیدم دیگه شک ندارم که کوهیار یه شیطون
تر از خودش رو پیدا کرده .از روز اول هم من به این دو نفر شک داشتم.
بقیه گیج و مات بهمون نگاه یم کردن.
چیستا :نیم خواین ر ز
بگت رچ شده؟
به سمت آقای افشان رفتم ،بهش دست دادم .لبخند زد و خطاب به کوهیار گفت:
 کوهیار! واقعا یه تیکه ماه پیدا کردی ،بهت ت ینیک یم گم.ازش تشکر کردم و کنار چیستا نشستم .ش به زیر انداخته بودم و با انگشت هام بازی یم
ز
شوچ تعریف کرد و بقیه از حرفش یم خندیدن.
کردم .مامان کوهیار قضیه ی دیروز رو با
رز
اولت باری بود که اسنس کاری باهام کرده بود که حرف زدن برام سخت بشه و فقط به
عنوان یه شنونده عمل کنم.
پدر و مادر کوهیار و چیستا در مورد همه رچ حرف یم زدن؛ از مسائل خاورمیانه ،آب و هوا،
مهاجرت ،گروه پنج به عالوه ی یک و ...تا به اصل مطلب رسیدن .پدر آیدا در مورد کوهیار
و اخالق خوبش حرف یم زد و یم گفت:
 درست مثل پرس واقیع خودم دوستش دارم و به داشتنش افتخار یمکنم.ز
کوهیار سکوت کرده بود و مثل من هیچ حرف نیم زد ،شاید حرف زدن برای اون هم سخت
شده بود!
ز
طوالن یه بار دیگه نظر قطیع
در مورد عرف و سنت حرف زدن ،خالصه بعد از حرف های
مون رو در مورد ازدواج پرسیدن ،با موافقت دو طرف مون طلعت خانم به جای من چای رو
آورد .همه از این وصلت ر ز
اض و خوشحال بودیم .نوبت به خوندن صیغه ی محرمیت و
حلقه دست کردن رسید ،صدای تاالپ تولوپ قلبم بلند شد.
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چیستا آروم گفت :بیتا! حلقه رو کجا گذاشت؟
به بهونه ی نشون دادن حلقه از جمع معذرت خوایه کردم و به اتاقم رفتم ،از توی کیفم
ز
نیشگون گرفت و گفت:
حلقه رو در آوردم .چیستا از بازوم
 آدم عاقل بد خودش رو یم گه؟! این ر زچنها رچ بود که بار خودت کرده بودی؟
گنه؟! در مورد اون بعدا مفصل
دست به بازوم کشیدم و گفتم :آدم عروس رو نیشگون یم ر
توضیح یم دم؛ حاال که کوهیار رو دیدی نظرت در موردش چیه؟

تغین داد و گفت :نه خوشم اومد ،حرف نداره .بیتا! من از این ها یم
حالت چهره ش رو ر
خوام ،ایر زان یه ر ز
چن دیگه ست!
ریز ریز خندیدم و گفتم :از این ها فقط یه دونه برا نمونه بود که من ورش داشتم بردمش ،تو
که تا دیروز یم گفت کوهیار در برابر دیوید حدی نداره ،االن ایر زان یم خوای؟
ین صدا خندیدیم.
چیستا :خییل خب حاال بریم.
وارد سالن شدیم؛ چیستا جاش رو به کوهیار داد ،من و کوهیار کنار هم نشستیم.
کوهیار :چه خوشگل شدی تو!
با لبخند پت و ز
پهت گفتم :مریس!
جالب این جا بود که توی این چند ساعت یه جوری با هم گرم گرفته بودیم انگار سالیان
سال هر دو خانواده هم رو یم شناسیم.
به چهره های بشاش جمع نگاه یم کردم که کوهیار زیر گوشم گفت :چرا نگفت مامانم رو
دیدی؟ خانم سپهری؟ حاال دارم برات.
زیر لب گفتم :االن پشیمون یم شم ،یم گم یم خوام درس بخونم.
آروم طوری که فقط خودم بشنوم گفت :پس ما بریم دورامون رو بزنیم بعد بیایم.
ی
با تهدید ساختیک گفتم :کاری نکن به غالیم قبولت نکنم!
خنده ش رو جمع کرد و گفت :بزار این صیغه رو بخونن ،نشونت یم دم.
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تا ز ز
رز
دوربت رو آماده کردن گفتم :کوهیار! تو اصال از من رننسیدی توقعت از شوهر
لنهای
آینده ت چیه؟
ش تکون داد و گفت :االن بگو یم شنوم.
انگشت های دستم رو نشون دادم و گفتم:
 اول بلد باشه موهام رو ببافه ،دوم برام پاستیل بخره ،سوم برام الک بزنه.بگنم؟
از خنده ریسه رفت و گفت :مگه یم خوام بچه ر
دیگه تم جدی به خودمون گرفتیم که آقای افشان خطبه ی محرمیت رو ر ز
بت من و کوهیار
جاری کرد و گفت:
 نامزدی تون از ر زهمت االن رشوع شد.
طلعت خانم چه کیل کشید و آیدا هم چه سون زد .حیف خودم عروس بودم وگرنه شورش
رو در یم آوردم؛ چند تا سوت آبدار یم زدم ،حالش رو یبنن.
چیستا بلند شد و رفت یه آهنگ شاد گذاشت .با این که تعدادمون کم بود اما حلقه هامون
رو میون اون همه ش و صدا دست هم کردیم.
آیدا با اون موهای کوتاهش گفت :عروس دوماد رو ببوس یاال.
تو دلم با همون ریتم گفتم :خفه شو آیدا.
در حایل که ز ز
رز
دوربت ها رو تو دهن مون کرده بودن ،ارصار کردن باید هم رو ببوسیم.
لن
کوهیار فقط یه بوسه ی کوچیک از پیشونیم گرفت .بعد با یه ژست خفن در حایل که حلقه
ز
رز
گرفت.
دوربت نشون دادیم ،ازمون عکس
هامون رو به
حاال بماند که هزار رنگ شدم و حت خییل روم نیم شد به کوهیار نگاه کنم و بقیه چقدر از
رشم و حیای من خنده شون گرفته بود .مامان کوهیار بلند شد و یه شویس گرون قیمت
چشمگنی بود که با دیدنش ذوق زده بغلش کردم و
بهم هدیه داد؛ شویس عیون و خییل
ر
اشک هام ر ز
پایت اومدن.
ز
بدون از این به بعد مامان صدام ز
کت ،خییل
اون هم اشک هاش روونه شد و گفت :اگه قابل
خوشحالم یم شم.
ز
داشت مامان برام آرزو بود با بغض گفتم :چشم ،مامان کت!
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صورتم رو بوسید و گفت :مامان کت قربونت بره ،عروسکم.
خییل احساسان شده بود ،کوهیار رو بغل کرد و گفت :جای بابات خییل خالیه.
من که اشکم دم مشکم بود ،وقت این حرف رو شنیدم هر رچ تالش کرده بودم که دیگه گریه
نکنم نتونستم .کوهیار مامانش رو بوسید و با قربون صدقه ز
رفت براش آرومش کرد ،یه کم
که آروم شد به سمت شوهرش رفت .بعد کوهیار روش رو سمت من داد؛ چون ش و صدا
خییل زیاد بود کش نفهمید کوهیار رچ گفت که میون گریه هام صدای خنده م در اومد.
یواش گفت :مرد اونه که رژ ل*ب عشقش رو پاک کنه نه ریملش رو ر ز
پایت بیاره.
بحث کل کل شد ،من هم در جوابش گفتم :زن هم اونه که عشقش رو مارک داره.
ل*بش رو گاز گرفت و گفت :تو هم واردیا! یادم نبود ر ر
پنامه م رو با خودم بیارم.
تاثن خودش رو بزاره بعد از این
چشم غره ای کردم و گفتم :دیگه شیطون نشو ،بزار خطبه ر
حرف ها بزن.
چشم شاش رو ریز کرد و گفت :چرا؟ همرس جانم شدی دیگه .تازه یه لباس هندی هم برای
تو یم خوام بخرم که از این به بعد هر وقت اومدی خونه م ،اول یه ساعت پشت درخت ها
هندی بازی دربیاریم.
از حرفش غش غش خندیدم .هنوز باورم نیم شد فاصله ی ر ز
بت من و کوهیار تا این حد بهم
نزدیک شده باشه .اون شب کیل عکس خاطره ر ز
انگن گرفتیم .من دیگه یه خونواده ی
کوچیک اما شاد پیدا کرده بودم و به عشقم رسیده بودم.
رفت مهمون ها ر ز
بعد از ز
همت که در رو بستم اون قدر سوت کشیدم که نگو ،بعد هم صدای
آهنگ رو تا ولوم آخر بلند و رشوع به رقصیدن کردم .اون قدر قر دادم و با خواننده همرایه
کردم که عرق از ش تا پام جاری شد و خواننده از رو رفت.
تعجت از رفتارم نیم کرد فقط یم
خن از حرکات و دیوونه بازی هام داشت ،هیچ
چیستا که ی
ی
خندید و با ر
ز
انداخت رو در
گویس فیلم یم گرفت .تالفیه اون همه گریه و اسنس و ش به زیر
آوردم .آخه من رو چه به گریه؟ شوهر تور کردم چه شوهری! چه عشف!
با آهنگ یم خوندم و داد یم زدم :کوهیار عاشقتم.
رز
دوربت تعظییم کردم ،یه لیوان آب برداشتم و نفش تازه کردم.
در آخر برای
به حلقه ی توی دستم نگاه کردم و گفتم :نمردیم و ماهم از سینگیل در اومدیم.
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چیستا گردنش رو به سمت چپ و راست داد و گفت :بیتا! فیلم رو برای کوهیار فرستادم.
همچت کاری کرده ،ر
رز
گویس رو ازش گرفتم.
باورم نیم شد
 چرا با آبروی من بازی یم زکت؟ خب االن فکر یم کنه من شوهر ندیدم ،برای نریمان هم یم
فرستادی.
به سمت ر ز
آشنخونه رفت و گفت :بزار بفهمه چه زن دیوونه ای نصیبش شده.
 ایش ،دلش هم بخواد.ی
عکس العمل کوهیار :جونم چه عروس ز
خفت! چه رقص قشنیک! حیف اون جا نیستم
بخورمت ،من هم عاشقتم.
ر
بگن.
گویس رو به چیستا دادم و گفتم :بیا تحویل ر
نگایه به صفحه ی ر
گویس کرد و گفت :دوماد که از عروس دیوونه تره.
لباسم رو کندم و توی رختخواب رفتم ،چیستا کنارم خزید و گفت :من هم یم خوام امشب
پیش تو بخوابم.
شت فکر ز
نکت من دیویدم ،کار دستم بدی.
 فقط نصف یغش غش خندید و گفت :تو هم فکر ز
نکت من کوهیارم.
توا ...قربونش برم! چه جوری یم خوام با تو اشتباه
 ماشاله جثه ی شوهر جونم دو برابر ِبگنمش؟
ر
چیستا :االن شب جمعه س باید بغل کوهیار ر
بایس نه خواهرت ،جای زن کجاست؟
 بغل آقاش! فعال آقاش تا بعد از ازدواج تو کف یم مونه.رویاهان دیدم ،ییک از ییک قشنگ تر .صبح با تکون های چیستا از رویاهام جدا
تا صبح چه
ی
شدم.
خوان؟ عروس که این قدر نیم خوابه؛ مگه قرار نیست خونه ی
چیستا :پاشو چقدر یم
ی
آقای افشان بریم.
صدان خواب آلود گفتم :وا ،چه حرف ها ،مگه عروس آدم نیست؟ فعال زوده؛ االن کت
با
ی
جون بغل خرسو خوابیده و داره بابت مهمون دعوت کردنش به خودش فحش یم ده.
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لحاف رو کنار زد و گفت :کوهیار تو هال منتظره.
مریضه صبح جمعه ای خوابش رو ول کنه بیاد من رو ببینه؟
 کوهیارِ
ز
چیستا :باور نیم ز
بیکیت تنت ببینتت و یه فی زـیص هم
کت؟ االن صداش یم کنم ،بیاد با این
نصیبش بشه.
بعد هم بلند ،بلند گفت :کوهیـار؟ این عروست باور نیم کنه اومدی.
هنوز چشم هام بسته بودن.
ی
_ آدم با یه قبلت عروس یم شه! اگه راست یم گ ،چرا کوهیار جواب نیم ده؟ هان؟
کوشش؟ دروغ گـو !
لحاف رو روی خودم و کشیدم و گفتم :انگار داره با بیتای دو ساله حرف یم زنه!
با آرامش و خنده گفت :این خودت ،اینم شوهرت! من رفتم.
ز
بست در اومد .انگار جدی جدی رفت! چند دقیقه نشد که دوباره برگشت و
صدای به هم
کنارم دراز کشید .خندیدم و گفتم :رچ شد؟ پشیمون شدی؟ .قربونت برم ،صبح جمعه ای
خروسم تا لنگ ظهر خوابه ،چه برسه به ز
مت که دیشب عروس شدم.
به سمتش چرخیدم و گفتم :بچه رو که یم خوای گول بز زن ،یه ر ز
چنی دیگه بگو تا باور بکنه.
االن کوهیار جونم بالشتش رو به یاد من تو بغل گرفته .توام بیا تا من به یاد کوهیار یه نیم
ساعت بغلت کنم ،فقط زیاد دست درازی نکن که صاحب پیدا کردم!
ز
چشمان بسته و خواب آلود یم گفتم .خودم رو تو بغلش انداختم و گفتم :جـون!
اینا رو با
بخورمت با نون!
ز
مطمت نباش کوهیار گ تو بغلشه!
_صاحبت قربونت بره ،زیاد
چشم هام رو به آرویم باز کردم .آب دهنم رو با صدا قورت دادم .دو تا چشم ی ز
سن و شیطون
با لبخند بهم نگاه یم کرد! لبم رو زیر دندون گرفتم و گفتم :غلط کردم شوهر کردم! تو گ
اومدی؟!
کوهیار :مگه دیشب قرار نشد فردا بیام شاغتون که بیاین خونمون؟ یادت رفت؟
با تهدید گفتم :چیستا مگه دستم بهت نرسه! چیستا کجاست؟
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کوهیار :چیستا با آیدا رفت.
چشم هام رو بستم و با التماس گفتم :یم شه چشم هات رو ببندی تا من برم ربنون؟
کوهیار :عزیزم ،عجله نکن تا نیم ساعت وقت هست.
بگنم که
احساس کردم قلبم االن از سینه ام ربنون یم زنه .یه کم وول خوردم تا ازش فاصله ر
اسن شدم .از بوی عطرش داشتم مست یم شدم .شم رو توی بازوهاش
تو حصار بازوهاش ر
کرده بودم تا چهره اش رو نبینم .احساس یم کردم با این کار ،خجالتم کمن یم شه.
بیتا :تو رو خـدا برو ربنون!
بلند شد و گفت :تا صبحونت رو ز
حارص یم کنم ،شی ــع آماده شو !
ز
ز
بست در که اومد ،پوف نفسم رو ربنون دادم .خدا رو شکر شعورش از چیستا بیشن
صدای
بود .دستم رو روی قلبم گذاشتم؛ چه تند تند یم زد! به خیال این که رفته ،یه ذره ریلکس
شدم .لحاف رو کنار زدم و دیدم کنار در تکیه داده و با لبخند جذاب و دلفریبش ،شتا پام رو
داره دید یم زنه!
دندون هام رو روی هم ر
فرسدم و گفتم :ای تو روحـت! تو هنوز این جـایـی؟!
زیبان رو ول کنم و برم ربنون؟
کوهیار :مرض دارم منظره ی به این ی
کلیپسم رو حرض سمتش پرت کردم که شش رو دزدید .لحاف رو دور خودم پیچ دادم و از
کنارش رد شدم .چشم غره ای کردم و گفتم :دارم بـرات!
دستشون ،شم رو ربنون آوردم و گفتم :چشم چـرون! از توی کمدم ،یه
قهقهه زد .از توی
ی
دست لباس برام بیار!
کوهیار :ز
همت ها که ز
عوض مگه زنم نشدی؟ ر ز
تنت چه مشکیل دارن؟
ای خـدا اینم شوخیش گرفته بود! چند بار تهدیدش کردم که یه تاپ و شلوار برام آورد .روح
پر فتوحم رو غرق الطاف گوهر بارش کردم .هنوز بیست و چهار ساعت از محرم شدنمون
هان ازم شنید! گاف پشت گاف!
نگذشته بود که با چه ش و شکیل منو دید و چه حرف ی
درسته به هم محرم شده بودیم و هیچ ایرادی نداشت ،اما خجالت یم کشیدم تو روش نگاه
کنم! یه کم به خودم دلداری دادم تا از رشم و حیام کم شه اما ین فایده بود.
دستشون که بودم ،حرف های خودم رو داشت با لحن با نمیک به روم یم آورد!
تو
ی
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کت؟ خودم چ و ز
کوهیار :عشقـم تا منو داری چرا چیستا رو بغل یم ز
حارصم؛ نمردم که!
صدای خنده ی بامزه ش یم اومد که گفت :جـون! بخورمت با نـون! چه ر ز
چن یان هم بلده و رو
نیم کنه.
هم خندم گرفته بود و هم حرصم در اومده بود .اما بیشن شدت حرص خوردنم قالب شده
بود .لباس هام رو روی جا حوله ای آویزون کردم .اون قدر اون جا موندم و به خودم بد و
ربناه نثار کردم که دیگه خسته شدم .مسواکم رو برداشتم و چنان محکم روی دندون هام
کشیدم که ر ز
چنی نمونده بود کف از گوش هام در بیاد!
لحاف پشت در رو برداشتم و خرامان خرامان به اتاقم برگشتم.
ین ش و صدا
ِ
کوهیار :بیا صبحونه ت رو بخور عروس خجالت!
شن زیت خامه ای و چای رو پاتخت گذاشته بود .همه رو یه لقمه کردم .لحاف رو
یه بشقاب ر
به صورت مییل منی روی تخت کشیدم .موهای ژولیده ام رو خواستم با کلیپس جمع کنم
که ندیدمش.
کوهیار :تو دست منه!
با قیافه ای خندون اومد و گفت :یاال یـاال!
ی
بیتا :تو صبح جمعه ای خونه و زندگ نداری پا شدی اومدی این جا؟!
ی
کوهیار:
تون! بعدم ،اومدم بهت شاباش بدم؛ چه
چه عروس بد اخالف! خونه و زندگ من ی
ی
خوان که نیم رفتم.
رقص قشنیک دیشب کردی .اگه یم دونستم این مدیل یم
ی
انگشتم رو به حالت تهدید توی هوا تکون دادم و گفتم :هر رچ دیدی رو از ذهنت پاک یم
ز
کت! فهمیدی؟
پوزخندی زد و گفت :توی ذهنم حکت کردم ،برم خونه یم خوام رو بوم نقاشیت رو بکشم.
رز توی تایتانیک من بودم! هر رچ چپ چپ نگاهش یم کردم ،از رو نیم رفت.
خوان؟
کوهیار :یم گم تو هر شب این مدیل یم
ی
بگنم.
اعتنا نکردم .رفتم کلیپسم رو ازش ر
ز
هن چشم چـرون! بده به من اون کلیپس رو!
بیتا :ر ِ
بگنم که تو یه حرکت دور خودش گره پیچم کرد!
دستم رو دراز کردم که کلیپسم رو ازش ر
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بیتا :ولم کـن!
شش رو نزدیک گوشم آورد و گفت :من ر ز
هنم؟ به حلقه ی توی دستت یه نگاه بنداز!
دیشب برای بابای خدا بیامرزم محرم شدی؟
ماشاال دو برابر من بود! هر رچ برای آزادی تقال کردم ،ین فایده بود.
پایت! اون فقط یه خطبه بود که بتونیم با هم حرف بزنیم ،نه ر ز
_کرکره رو بده ر ز
چن دیگه
شن فهم شد؟!
ای ...دفعه دیگه بیای توی رختخواب من ،نیومدی هـآ ..ر
با اون ییک دست آزادش ،دستش رو دور گردنم حلقه کرد.
_به نفعت نیست زبون درازی ز
کت!
نمان گفتم :آدم تازه عروسش رو خفه یم کنه؟
این دفعه با مظلوم ی
کوهیار :آهان! خوبه ...زور به درد یم خوره! پس فهمیدی نسبتم باهات چیه؟
شم رو به عالمت مثبت ،ر ز
پایت آوردم .با شیطنت که توی لحن صداش موج یم زد گفت:
آدم صبح بعد از شوهر دار شدنش ،از عشقش چه جوری پذیر یان یم کنه؟
مثل گربه ی چکمه پوش که یه دفعه ای مظلوم نگاه یم کرد ،مظلومانه بهش زل زدم و
التمایس گفتم :یم شه ولم کنـی؟
ابرون باال انداخت .یم دونستم ازم رچ یم خواد .صورتم رو رو به عقب دادم.
ی
همت مدیل یم ز
کوهیار :تا فردا ر ز
مون ها!
زنجن پاره ز ز
کت ،تموم زورم رو جمع کردم که خودم رو آزاد کنم؛
پهلوونان که یم خوان
مثل
ر
ی
نتونستم!
بیتا :االن دور دوره توا نوبت منم یم شه!
کوهیار :دو نیمه بازی کن.
عمرا اگه کم یم آوردم گفتم :بچرخ تا بچرخیم آخر خودت خسته یم ریس ولم یم ز
کت.
گوشیم زنگ خورد انگار دنیا رو بهم دادن.
بیتا :چیستاس ،برم جواب بدم؟
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ر
جان که
اصال اهمیت نداد .گویس نفله شد از بس بوق خورد ترجیح داد دستبند کرده تا ی
موبایلم بود با خودش یبنم اما ولم نکنه.
ر
گویس و روی اسپیکر زد.
بیتا :جانم!
ارغوان :جونت باال بیاد.
کجان تو؟
ی
نیش خندی زدم و گفتم :بغل آقامم.
ین صدا گفت :آقات فدات بشه.
ارغوان :ز
عوض من و با یه بچه ول کردی رفت با ییک دیگه! چند شبه همش خواب یم بینم
بهم خیانت کردی .درسته؟
خن نداری دیشب شوهر کردم رفت.
بیتا :ی
غش غش خندید و گفت :نکنه با رشیک کچلت شوهر کردی؟
بیتا :ای تو روح هر رچ رشیکه ،اسمش رو نیار که...
با این حرفم مچ دستم رو پیچ داد صدای آخم بلند شد.
ارغوان ز
چنی پروند که خود کوهیار نزدیک بود از خنده بنکه شی ــع ر
عوض یه ر ز
گویس رو قطع
کرد و گفت
ز
منحرف ،این رچ بود گفت!
_ وای چه دوستای
دستام درد گرفته بود تصمیم گرفتم از دور لج بیفتم و تن به خواسته ش بدم.
کوهیار :این که به درد عمه م یم خوره.
چشمام رو بستم و صورتم رو نزدیک صورتش بردم ،جواب حرکتم رو ناغافل داد یهو خشکم
زد ،درجه ی تبم روی هزار رفت.
انگار متوجه ی حالتم شد دستم رو آروم ول کرد .مثل خطاکاری شده بودم که جرم بهش
ثابت شده باشه
موهام رو جلوی چشمام گرفتم .خنده ش گرفته بود.
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کوهیار :تو که یم خواست با ر ز
همت لباس ها بگردی چرا یه ساعت من و توی کمدت
فرستادی؟
کاشیک اون لحظه مرگم نازل یم شد اما تو اون حالت خودم رو نیم دیدم از بس جوش
خورده بودم یادم رفته بود لباس هام رو تنم کنم.
کوهیار :یه اعناف بکنم! راستش من اون شب که توی شمال با اون لباس هادیدمت
عاشقت شدم.
خنده ام گرفت :گم شو برو ربنون!
کوهیار :باشه عشقم ،یم رم ربنون هر کاری یم خوای بکن.
پریدم ش کمدم و یه لحظه رو از دست ندادم لباس هام رو تنم کردم.
کوهیار :به دوستت زنگ بزن یه کاره پا نشه بیاد این جا!
به موقع ر ز
گوشد کرد شماره ی ارغوان رو گرفتم یه کم دیگه م چرت و پرت گفت و خودش رو
دعوت کرد که منم گفتم فردا با مرجان بیاد.
بیتا :یم خوام سوپرایزتون کنم زود بیاین.
تند و ر ز
تن آرایش کردم که دوباره شوهر جان برگشت.
ی
کوهیار :یم خوای بیک نامزد کردیم؟
شونه رو گرفتم که موهام رو شونه بزنم.
بیتا :نه بابا ،اومدن چیستا رو یم خوام بگم.
شونه رو ازم گرفت و موهام رو شونه کرد.
ی
کوهیار:چه موهای قشنیک ،یم گم دیشب گفت خواسته هات از شوهرت چیه ...من بلد
گنم .تازه الک زدنم
نیستم موهات رو ببافم چکار کنم؟ روزی نیم ساعت وقت بذارم یاد یم ر
بلد نیستم.
بیتا :روزی نیم ساعت یم خوای رو ش من تمرین ز
کت؟
کوهیار :نه با دخن همسایه حرف زدم قرار شد  ۱۰جلسه ای هم الک زدن یادم بده هم مو
ز
بافت رو.
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بیتا :جلسه ای چند باهات حساب کرده؟
خم شد که شونه رو روی ر ز
من بزاره یه بوسه ای کرد و گفت :جلسه ای چند تا از اینا.
رز
رز
ماشت و از تو پارکینگ در میارم.
ماشت رو برداشت و گفت :تا تو میای من
سووییچ
چند تا برگ از دستمال کاغذی رو بهش دادم و گفتم :اون رنگ ها رو از رو لبت پاک کن بعد
برو.
دستمال رو گرفت یه نگایه تو آینه ی کرد.
کوهیار :تجربه نداریم دیگه ...بیست و چهار ساعت زدی که پاک نیم شه.
من نیم فهمم با وجود یه موجود پررو مثل کوهیار چرا باید خجالت یم کشیدم .همون
لحظه قید رشم و حیا رو زدم و درسته قورتش دادم.
کوهیار :قربونت برم منم ر ز
همت بیتا رو یم خوام ...آدم از شوهرش خجالت یم کشه؟! ...رژ
لبت رو با خودت بیار نیازت یم شه!
ز
داشت این همه پیش نرفته
نیشم رو به هزار بد بخت بسته نگه داشتم .مردم سه تا بچه
بودن که من تو یه ساعت ر
پیرسفت کرده بودم.
با خنده ی بلندی از پیشم رفت .شیشه ی عطر رو روی خودم خایل کردم ،یه دست لباس
توی کیفم گذاشتم و رایه شدم.
رز
ماشت پیاده شد و بغل سمت راننده نشست.
از
رز
اولت باری بود که توی ماشینم یم نشست .کیفم رو روی صندیل عقب گذاشتم و آتیش
کردم.
پشت ش هم آهنگ ها رو عوض یم کرد یه دفعه خاطره ی ر ز
اولت پروژه ی مشنک مون که
رز
ماشت کوهیار بیام برام تدایع شد.
مسن برگشت رو با
توی باغ پام پیچ خورد و مجبور شدم ر
درست موقیع که داشت آهنگ رو عوض یم کرد یه دونه محکم پشت دستش زدم.
بر و بر نگاهم کرد.
بیتا :ر ز
اولت باری که سوار ماشینت شدم یادته؟ این و پیشم طلب داشت.
کوهیار :ز
آچ هنوز تو دلته؟ منم یه ر ز
چنی یادم افتاد ،دیشب مامان یم گفت دیدی گفتم تو
با رشیکت ازدواج یم ز
کت آخرم همون شد.
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بیتا :جدی؟ اون که اصال منو ندیده بود!
کوهیار :همون موقع که مامان زنگ زد توام شیطونیت گل کرد و گفت کوهیار جان برام
آلوچه یم خری؟

عینک دودی ام رو زدم و گفتم :چه کار یان من یم کردم.
کوهیار :نه که االن نیم ز
کت خانم سپهری.
بیتا :یادم ننداز که برای تو و آیدام دارم من آکله روام؟ من شمرم!؟ فعال تعریفت رو بکن تا
بعد!
خندید و گفت :اون حرفا رو آیدا قبل از این که بدونه من بهت عالقه دارم به مامان
زده...بگذریم همون موقع مامان گفت کوهیار نیم ز
دون چقدر خوشحالم که..
دنبال حرفش رو گرفتم و گفتم :که از رو پخش درش آوردی.
کوهیار :آره ،ادامه ی حرفش این بود که باالخره عاشق شدی.
گون نیست اما
با این که برام قسم خورده بود با هیچ دخنی نبوده و یم دونستم آدم دروغ ی
هم چنان باورش برام سخت بود به ر ز
همت خاطر خییل دوستانه با لحن مالییم گفتم.
_کوهیار! یه ر ز
چنی ازت ربنسم ناراحت نیم ریس؟
شش رو به حالت ز
منف تکون داد.
لبخند زدم و گفتم :اگه اون روز تو خونت من زیادی عکس العمل نشون نیم دادم احتمال
داشت گذشته ات رو برام تعریف ز
کت؟ من بعدش خییل فکر کردم به این نتیجه رسیدم
چنی کیم نیست و نیم شه به خاطر گذشته ی یه نفر قید همه رچ رو ز
داشت ر ز
ز
بزن.
دوست
مطمت باش اگه تو با همه ی دخنای شهر رابطه داشته ر
ز
بایس دیگه اهمیت نیم دم و از این
به بعدت برام مهمه! حاال راستش و بگو با هیچیک نبودی؟
گنیه؟
دست تو موهاش کشید و گفت :این مدل اعناف ر
بیتا :نه به خدا فقط باورش سخته ،خب تو یه مرد خوش تیپ و خوش قیافه ای با وضعیت
ی
مایل خوب و خونه و زندگ و همه رچ تموم مطمئنم خییل ها از خداشونه باهات باشن .حاال
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ز
نداشت و نه نیم تونم باور کنم
عاشق نشدی و باور یم کنم؛ چون دست دل آدمه اما رابطه
به قول خودت تو یه مردی و ین نیاز نیست دیگه تا تهشو بخون.
بدون این که بهش بر بخوره گفت :قبول دارم باورش سخته .من یه مردم که ین نیاز که هیچ،
پر از نیازم!
تا حاال خییل از دخنا بودن که همه رقمه پایه بودن اما من نه گفتم فقط به یه دلیل که یه
داستان تلخ از گذشتم پشتشه شاید اگه اون گذشته نبود منم به نیازهام پشت نیم کردم.
از ین پرده حرف زدنش خوشم اومد خییل کنجکاو شدم از این گذشته ش در بیارم.
_برام تعریف یم ز
کت؟
کوهیار  :اگه جنبه ی شنیدنش رو داشته ر
بایس یه شب همه شو برات تعریف یم کنم.
ز
حرف نزدم که گفت.
دیگه
ز
غمگیت گوش یم دی؟
کوهیار :چه آهنگ های
آیدان.
تصادف ...اون موقع که فکر یم کردم تو با
بیتا :اینا مال قبل از شب
ِ
ی
رز
غمگت بودن که اگه هیچ غیم هم نداشت با گوش دادن بهشون خون
آهنگ ها به حدی
گریه یم کردی.
یه خرده مکث کرد و گفت :ز
یعت این قدر دوستم داری؟
پشت چراغ قرمز موندم ،بهش نگاه کردم و گفتم.
_بیشن از هر ر ز
چنی که فکر ز
کت حت بیشن از خودم دوستت دارم.
دستم و گرفت و یه بوسه آرویم کرد و گفت :کاش چند سال زودتر باهات آشنا یم شدم.
ی
گن کرده...چرا به بابای آیدا خرسو یم گ؟ چرا بهش
بیتا :کوهیار! یه چند تا سوال ذهنم و در ر
ی
بابا نیم گ و این که این خرسو خان فقط مامان تو زنش بوده یا یه زن دیگه م داشته؟
رز
غمگت شد و گفت :قبال یم گفتم اما االن خییل وقته دیگه اسمش رو صدا یم زنم ...یه زن
دیگه داشته که طالقش داده.
یه جوری شدم وقت یهو ناراحت شد.
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_ ببخش اگه ناراحتت کردم از اون بچه نداره؟
لبخند ز
تلیح زد و گفت :مهم نیست ،چرا یه دخن داره.
ی
با تعجب گفتم :چرا تا حاال نگفت؟ چند سالشه؟ پیش خودش زندگ نیم کنه؟!
ی
کوهیار :ارزش حرف زدن نداره ۲۵ .سالشه .یه مدت با ما زندگ یم کرد بعد پیش مادرش
برگشت.
چنان یم رفت که منتظر بودم خودش برام تعریف کنه .چراغ ی ز
ز
سن شد
ذهنم به سمت یه ر ی
حرکت کردم و گفتم.
بیتا :این همون آدیم نیست که شب تولد آیدا به خاطرش نرفت؟
کوهیار :بیتای دانا شدی.
با خنده گفتم :همرس آقای دانا شدم دیگه.
کوهیار :قربون همرسم برم آره همونه.
رز
بگنم؟
یه
ماشت بد جور ازم سبقت گرفت به کوهیار نگاه کردم و گفتم :پایه ای حالشو ر
کوهیار :االن که من باهاتم کش نیم تونه برات شاخ و شونه بکشه؛ ویل در کل ش به ش یه
ز
خون نداره.
مرد گذاشت آخر و عاقبت ی
تاخنی توشه بیان جلو تو چشمشون خایل یم کنم.
اسنی ر
بیتا :اون داشبورد رو وا کن کیل ر
تاخنی رو تو چشم خایل نیم ز ز
کت.
اسنی ر
کوهیار :ر
ز
گاف دادم هر دومون از خنده پوکیدم.
تازه فهمیدم چه
بیتا :من نیم دونم چرا همش سون یم دم.
کوهیار :سون هات قشنگن اما هیچ کدوم به پای امروز توی تخت خوابت نیم رسن.
دوباره شخ و سفید شدم و گفتم :من فکر یم کردم چیستا ش به شم یم ذاره ،نیم دونستم
راست یم گه.
ابرون کج کرد و گفت :اشکال نداره  ۵هیچ جلو افتادم.
ی
بیتا :بر عکس تو دروازه موندی.
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ز
شوچ کردیم تا به خونه شون رسیدیم .از دم در مامان کت و خرسو خان به استقبال
یه کم
مون اومدن و به گریم باهام برخورد کردن .خرسو خان تو بغل کشیدم.
وارد خونه شدیم و به سمت چیستا و آیدا رفتم.
چیستا لبخند معنا داری زد و گفت :نه ماه دیگه صداش در نیاد.
بیتا :مگه زود پزه!
آیدا :ای جانم من عمه یم شم.
چیستا :عمه ر
بش که همه ی فحشا رو تو یم خوری.
تان زدیم زیر خنده.
سه ی
مامان کت :قربونت برم رشبتت رو بخور و هوا گرمه برو لباست عوض کن.
رشبتم رو خوردم بلند شدم و گفتم :کدوم اتاق برم؟

اهنمان کن.
مامان کت رو به کوهیار گفت :عزیزم عروسم رو ر
ی
ز
مدرن بود اما هیچ احسایس بهش
با کوهیار به سمت اتاقش رفتیم .خونه ی خییل شیک و
نداشتم؛ چون خونه ی واقیع پدر کوهیار نبود .بقیه ش گرم صحبت شدن.

جلوی چشم اون همه آدم نیم شد کوهیار رو توی اتاق راه ندم.
بگن نگاهم نکن!
بهش گفتم :جلوی چشمات رو ر

با خنده ای که دندون های سفیدش رو نمایان کرد گفت
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_ من که صبح  ۶بعدی دیدمت ...یه ساعت دم در تو بغل خرسو بودی ر ز
چنی نگفتم به من
که شوهرتم یم ریس نا محرم یم شم.

بیتا :باشه ،االن میام بغلت یم کنم تا از دلت در بیاد .االن چشمات و ببند!

کوهیار :غالف کن!

ین اهمیت به حرفم روی تختش دراز کشید پشتم و بهش کردم و مانتوم رو درآوردم
خوشبختانه موهام اون قدر بلند بود که تمام قد کمرم رو یم پوشوند.

مدل لباسم از پشت کمر تا گردن زیپ یم خورد .لباسم رو تنم کردم و گفتم :زیپم رو یم
بندی؟

کوهیار :آره عشقم.

بغل تخت نشستم موهام رو کنار زد خون به جیگرم کرد تا زیپ رو باال کشید.
با زنگ آقای آرمان خلق مون تنگ شد قرار بود بعد از مساعد شدن حالم با هم بریم کیش؛
اما با اومدن چیستا نیم شد من برم.
از اتاق اومدیم ربنون .کوهیار به آیدا گفت برای فردا شب برای خودش و چند تا از بچه های
رشکت بلیط رزرو کنه.

خن همه یه جوری شدن.
با این ی
کوهیار با خرسو خان مشغول شطرنج بازی کردن شدن.
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ما چهار تا خانوم هم توی ر ز
آشنخونه به کت جون کمک یم کردیم.
البته همه ی کارها از قبل ردیف شده بودن با تعجب گفتم.
تنهان رو به راه کردین؟
شما گ همه ی این کارها رو دست ی
مامان کت خوشحال گفت :دیشب از ذوق و شوق خوابم نگرفت بزور خودم رو تا کله ی
سحر تو رختخواب نگه داشتم بعدشم پا شدم و اومدم ش وقت غذاها.

بیتا :خییل اسباب زحمت شدیم.

مامان کت :چه زحمت! یه دونه عروس نصیبم شده که هر رچ براش بکنم بازم کمه ،نیم
ز
ز
گرفت کوهیار هم این که یه دخن زیبا و
دون چقدر خوشحالم ،هم به خاطر ش و سامون
نجیب و با اصالت عروسم شده.

چیستا :شما لطف دارین.

بگنه اما این
مامان کت :نه لطف نیست واقعیته ...من چندین ساله دارم به کوهیار یم گم زن ر
ر
برس تو گوشش نیم رفت وقت بهم گفت یم خواد ازدواج کنه اولش به گوشام اطمینان نیم
کردم.

بیتا :حت اگه من اون آدیم بودم که در موردش ازم پرسیدین بازم این قدر خوشحال بودین؟

مامان کت :نه واله فقط به خاطر کوهیار قبولش یم کردم.

همه از حرفش خندیدیم.
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آیدا با ور ز
رفت با دکمه ی رپنهنش گفت :من رچ صدات کنم بگم زن داداش یا اسمت رو
بگم؟
بیتا :عزیزم! همون اسمم رو صدا ز
بزن راحت ترم.

خندید و گفت :باشه بیتا جون ،من پاشم یه نسکافه با کیک برات بیارم؛ آخه شما خییل به
نسکافه های دست من عالقه دارین.
شوخیش با مزه بود منم گفتم :اون مال وقت بود فکر یم کردم ر
منش رشکت نه خواهر
رشیکم؛ اگه از اول یم گفت خواهر کوهیاری منم ش به شت نیم ذاشتم.
چیستا با تعجب گفت :ز
یعت نیم دونست کوهیار و آیدا خواهر برادرن؟!

نگاهم رو به آیدا دوختم و گفتم :نه آیدا جون دوست نداره کش نسبتش رو با کوهیار
بدونه.

جان پیش رفتیم که چیستا آیدا رو مجاب کرد با افتخار به این
ش حرف باز شد و تا اون ی
رابطه اعناف کنه و خجالت و غرور رو بزاره کنار و از عکس العمل کش واهمه نداشته
باشه .اون قدر قشنگ حرف زد که مامان کت محو حرفاش شده بود .تو کنفرانس آیدا و
چیستا غرق شده بودم که خرسو خان صدام زد.
خرسو خان :عروس خانوم! بیا ر ز
ببت شوهرت رو چه جوری کیش و مات کردم.
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کوهیار :من تو فکر ز
رفت کیش بودم که کیش و ماتم کردی.

مامان کت :الیه قربونش برم دلش نمیاد بدون بیتا بره فکرش پیشش خانومش مونده.
ز
تالف یم کنه.
چیستا چشمیک زد و گفت :امشب بیتا براش

تان شون غش غش خندیدن.
سه ی
منم که عروس خجالت بودم و تو این حرف ها قرمز یم شدم با یه ز
سیت چای پیش کوهیار و
خرسو خان رفتم .ز
سیت چای رو به خرسو خان تعارف کردم.
ز
عرییص گفت  :این چای خوردن داره.
با لبخند

بیتا :نوش جونتون.

کنار کوهیار نشستم یه جوری با غصه نگاهم یم کرد که دلم ریش شد .دست به کمرم کشید.
ی
زندگ یم ز ز
تنهان
ا
ر
چ
تو
کت
خرسو خان :خب دخنم! مثل این که همه ی فک و فامیلت اونور
ی
ایران موندی؟
ی
ی
نگاهم رو از کوهیار گرفتم :چون من با پدرم زندگ یم کردم و پدرم یه وابستیک شدید به کشور
خودش داشت وقت بابا رفت چیستا خییل ارصار کرد منم برم اون ور؛ اما من غربت رو دوس
ندارم و خودم رو متعلق به این جا یم دونم در واقع یه درخت رو نیم شه از ریشه اش سوا
کرد ...و یه ر ز
جان که هم زبون هام توش نباشن رو دوس ندارم.
چن دیگه این که من ی
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یه قلپ از چان اش رو خورد :خدا پدرتون رو بیامرزه ،اما با شمایه ای که داری یم ز
تون اون
ی
ز
ور کیل این شمایه رو چند برابر کت.

متبسم و مصمم گفتم :من تا یم تونم به مملکت خودم خدمت کنم چرا شمایه ام رو یبنم
اون ش دنیا؟ چرا منافع ام رو در خدمت هم نوع های خودم نزارم؟ یم ر ز
دونت االن تو رشکت
کت و پول در میارن؟ چند نفر از بیکاری نجات پیدا کردن؟ اگه ر ز
ما چند نفر دارن کار یم ز ز
همت
تجارت کوچیک ما نبود این جوونا احتمال داشت از بیکاری و ین پویل ش از چه کار یان در
بیارن؟ یم ر ز
دونت چند نفر با کارشنایس ارشد و دکنا بیکارن؟ من ترجیح یم دم پولم چند برابر
نگنه ،از به وجود نیومدن
نشه ؛ اما جوون مملکتم بیکار نباشه ،از بیکاری سیگار دستش ر
زمینه ی ازدواجش دنبال فساد نره.

اونان
خرسو خان که تو فکر رفته بود گفت :کاشیک همه مثل شما فکر یم کردن؛ این جوری ی
ز
گشت و شمایه شون رو برای کشور خودشون خرج یم کردن دیگه هیچ
که اون ورن بر یم
تحصیل کرده ای از بیکاری دنبال مسافر ر
کش و شغل های دیگه ای نیم رفت.

با حرست گفتم :ای کاش!من خییل ها رو دیدم که به خاطر فرار از فکر و خیال و این که
فرداشون رچ قراره پیش میاد شاغ خییل ر ز
چنا ز
رفت که فقط از فکر کردن در امان باشن یه
جان نرسیده امیدش پرپر یم شه و وقت امیدش
جوون وقت بدونه هر رُچ درس خونده به ی
رز
هرویت و شیشه پناه یم بره که فقط فکر و خیال نکنه ،فکر
پرپر بشه اون وقت به گل و
کردین اینان که دنبال این ر ز
چنا ز
رفت از اول ین سواد و معتاد بودن نه ،خییل هاشون با این
ی
ر
ز
امید درس خوندن ،کنکور شکت کردن و دانشگاه رفت ،دو شیفته کار کردن که بعد از چند
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بگنن و برای خودشون کش بشن؛ اما وقت درس شون تموم
سال مزد درس خوندن شون رو ر
ز
نشست زحمت شون رسید که اشتغال نبود اون وقت رچ؟ بازم به هزار در
شد و نوبت به بار
پوچ و تلف شدن و هزار فکر و خیال...
بسته زدن ته همه این ها شد احساس ر
با اعالم این که غذا ز
حارصه بحث مون رو نیمه کاره رها کردیم.
خرسو خان از ش ر ز
من بلند شد و گفت :از این که وارد خونواده مون شدی خییل خوشحالم،
ادامه ی بحث مون بمونه بعد از ناهار!
در جواب لبخندی زدم ،من و کوهیار تنها موندیم.

یه نگاه بهش کردم و گفتم :اینا رچ بود من گفتم! تسمه تایم پاره کردم.

کوهیار :ننس بوکسورت یم کنم!
خدان خییل قشنگ حرف زدی ....دست شو دور کمرم
ی
انداخته بود با ناراحت گفت :بیتا!

_جانم !

کوهیار :من چه جوری یم خوام یه هفته نبینمت!؟

چهره ی شادش رو غم و غصه گرفته بود تمام فکرش پیش فردا شب و یه هفته دوری مونده
بود.

بیتا :تا فردا کیل زمان هست اصال شاید من و چیستام باهات اومدیم.
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البته این حرفم فقط جهت عوض کردن روحیه اش بود نه ر ز
چن دیگه ای خودشم فهمید اما
رز
چنی نگفت.
دستشو گرفتم و با هم به سمت ر ز
من ناهار خوری رفتیم.
مامان کت چه کرده بود ،چند نوع پلو ،مایه ،مرغ،گوشت ،چند نوع دش ،سوپ ،ساالد و...

ییک از ییک خوشمزه تر ،بعد از رصف غذا ادامه ی بحث مون رو پیش گرفتیم بعدم با کت
جون خییل حرف زدم و خییل با هم اخت شدیم.
ز
گنم کرد.
شب با ارصارشون موندیم .بعد از شام و خداحافظ کردن چیستا غافل ر
سوار ماشینم شد و گفت:
_فردا کوهیار مسافره امشب برو پیشش تنهاش نذار!

بیتا :عزیزم من دوست ندارم تو رو تنها بزارم.
چیستا :منم دوست ندارم معذبم ز
کت! برو قربونت برم ...تا فردا شبم حق نداری بیای!

بیتا :فردا ارغوان و مرجان دعوت کردم.

چیستا :چه بهن من غذا رو آماده یم کنم توام با کوهیار بیا!

بیتا :با کوهیار!؟
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چیستا :نه به عنوان شوهرت به عنوان رشیکت...یم گم بگو مرجانم با نیما بیاد این جوری یه
ز
ناگهان اومدن رشکت یا پیش هم دیدنتون یم گن رشیک ر ز
همت...حاال با کوهیارم
وقت
مشورت بکن! االنم بهتون خوش بگذره برو که خییل خوابم میاد.
بیتا :اما...
حرفم رو تو دهنم قطع کرد و آمرانه و با تهدید گفت.
بخدا اگه امشب نری فردا شب با کوهیار یم فرستمت کیش!
ز
شوچ نداشت این گفت و رفت.
اصال
ماشت کوهیار شدم اولش فکر یم کرد قراره تا خونه م برسونتم به ر ز
رز
همت خاطر به
سوار
سمت خونه فرمون رو کج کرد که گفتم.

بیتا :مهمون نیم خوای؟

چشماش رو تنگ کرد و گفت :تو امشب یم خوای بیای پیش من؟ قدمت ش چشم ،پس
بزن بریم.
رز
غمگت کنه.
تمام سیع ام رو کردم که حال و هواش رو عوض کنم و نذارم فکر فردا حالش رو
ز
ماشیت که بوق نداره نیم ره عروس بیاره.
گفتم:

دستش رو روی بوق گذاشت و انگاری عروس واقیع سوار کرده بود .شاد و شنگول شده بود،
به قول خودش امشب رو نیم خواست حیف کنه
رز
ماشت پیاده شدم با کلیدهای توی دستم جلوتر از اون در
با ریموت در خونه رو باز کرد از
ساختمون رو باز کردم.
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رز
دومت بار وارد خونش یم شدم با این فرق که االن به عنوان همرسش یم اومدم.
برای

کلیدا رو اومدم روی جا کلیدی بزارم که از پشت شم گفت

کوهیار :زاپاس شون رو دارم ،بزارشون تو کیفت! این جا دیگه خونه ی تو هم هس.
بدون این که منتظر جوان از من باشه به سمت ر ز
آشنخونه رفت و با صدای نیمه بلندی
ی
گفت :ر ز
چنی یم خوری؟
بیتا :یه لیوان آب اگه زحمت نیم شه.

لیوان آب رو ش کشیدم که گفت :لباست رو عوض کن و بیا بخوابیم.

آب پرید تو گلوم و دستپاچه گفتم :من خوابم نمیاد.

از لبخند شیطانیش فهمیدم چرا با سکوت داره بهم نگاه یم کنه.

بیتا :کوهیار بیا امشب تا صبح فقط حرف بزنیم! عروس که نیم خوابه.

خنده ای بلندی ش داد و گفت :عروس یم خوابه فقط یه کم دیرتر از همیشه...بدو عشقم
برو لباست رو عوض کن! با همینا که نیم خوای تا صبح ش ز
کت؟!
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واقعا لباس توی تنم با اون زیپش اذیتم یم کرد شونه مو باال دادم و گفتم

_من که لبایس همرام نیس.
لبش رو با زبون تر کرد و گفت :نیازی نیس لباس ر
بپویس.

چپ چپ نگاهش کردم که گفت :امشب ییک از لباس های منو بپوش.
خون بود رفت تا مسواک بزنه .منم در اتاق خواب و بستم و ییک از ن رشت هاش
پیشنهاد ی
رو تنم کردم نگایه از توی آینه به خودم کردم یه کم گشاد بود اما اندازه ام یم شد.
چراغ های هال رو خاموش کرد و پشت شم اومد.

حس یم کردم قلبم داره تقال یم کنه از سینه ام بزنه ربنون
رنگم ر ز
عت گچ دیوار شده بود.
به بهونه ای مسواک زدن از اتاق زدم ربنون .مسواک استفاده نشده اون جا بود یه کم موندم
جان که باید یم بودم.
که با صدای کوهیار دوباره برگشتم ش ی
داشت پرده ی شتا شی رو یم کشید آروم و ین صدا تو تخت نشستم.
رز
سنگت شده بود برای فرار از این حالت حرف چیستا رو پیش کشیدم.
نفسم
_کوهیار! چیستا یم گفت قضیه ی رشاکت مون رو بیشن از این کش ندیم .فردا که مرجان و
ی
ارغوان قراره بیان به نیمام بگیم بیاد تو رچ یم گ؟
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یه کم فکر کرد و گفت :ر ز
بگت نریمانم بیاد! بیشن از بقیه اون میاد رشکت ...بهنه تا دیر نشده
و رشاکت مون لو نرفته همه فعال این قضیه رو بفهمن.

بیتا :پس من به مرجان پیام بدم.
ر
گویس و گرفتم و برای فردا شب به مرجان پیام دادم که با نیما و نریمان بیاد.
منتظر جوابش نشدم ر
گویس رو سایلنت کردم.

چراغ اتاق رو خاموش کرد تو تارییک مطلق ین حرکت و ساکن تو جام نشسته بودم.
دیشب چه فکر یان کردم االن تو چه رشایظ قرار گرفته بودم.
ز
مت که قصد داشتم حاال حاال با کوهیار تنها نشم درست یه شب بعد از محرمیت تو یه
تخت قرار بود باهاش بخوابم.

کلیپس موهام رو باز کردم ،کم کم چشمام به تارییک عادت کرد که نور مهتاب اتاق رو از تارییک
در آورد و یم شد کوهیار رو دید.
بر عکس من خییل ریلکس داشت دکمه های رپنهنش رو باز یم کرد.
بخوان؟
با اعناض گفتم :یم خوای ین لباس
ی
کهن یم زنم تابستون و
خندید و اومد تو تخت دراز کشید و گفت :من با لباس بخوابم ر
همت مدیل یم خوابم ،تو تا صبح یم خوای شب زنده داری ز
زمستونم ر ز
کت؟
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لحاف رو کنار زدم جمع و جور دراز کشیدم و گفتم :از این خط جلوتر نمیای!

دستم رو کشید و تو بغل خودش کشوندم.
کوهیار :یم خوای سنگر بزن ،عروس خانم زیادی حرف یم ز
زن.

از تماس باهاش ترس نداشتم فقط خجالت یم کشیدم.

به چشماش زل زدم و گفتم ۶ :ساعت دیگه باید بریم ش کار من خوابم میاد.
ز
چشمام رو بستم که آروم دستش رو میون موهام برد و گفت:
خن نداری فردا
حست شدی؟ ی
تعطیله...مثل این که تقویم نگاه نیم ز
کت.
رز
همت و کم داشتیم ،دوست داشتم بدون خجالت و دلهره توی آغوشش خیمه بزنم اما نیم
تونستم برام سخت بود.
به فکر یه هفته نبودش افتادم تو سکوت گم شدم.

از نوازش دستش توی موهام دروغ چرا غرق لذت شدم.
کوهیار :یم ز
دون وقت یم خواستم چشمات رو رو بوم ر
نقایس بکشم چقدر زمان برد؟

نگاهم رو به قرص صورتش قفل کردم ،موهام رو پشت گوشم زد و ادامه داد.
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گنات رو ،رو بوم ر
نقایس پیاده کنم ،هر روز که
کوهیار :یه هفته زمان برد تا تونستم چشمای ر
چشمان
بهت نگاه یم کردم یم دیدم این چشمای دیوونه کننده کشیدنش واقعا سخته،
ی
چشمان که
جادون که با حصار مژه های تاب خورده و بلندت دلم رو با خودش برده بود،
ی
ی
معصومیت توش دل آدم رو به زانو در یم آورد.
زیبان محسور کننده ،تو ذهنم بودی و هر ثانیه جلوی چشمام
بهم لبخند زد و گفت :یه ی
بودی اما هر بار که قلمو رو توی دستم یم گرفتم حس یم کردم هیچ تصویری ازت تو ذهنم
نیست.
دوست داشتم زودتر این تابلو تموم شه و هر وقت دلم برات تنگ یم شه بیام به تابلوت
نگاه کنم.

با حرف های قشنگش آروم شدم و شم رو روی سینه ی داغ و محکمش گذاشتم.

کوهیار :اون شب توی ویال وقت صدای نریمان رو شنیدم فکر کردم تلفن صبح مال نریمان
بوده و واقعا تو نریمان رو دوست داری ،وقت ش شام نیما به خواهرش گفت که تا حاال
عاشق نشدی انگار خدا همه ر ز
چن رو دوباره از نو بهم داد.

یه کم مکث کرد و گفت :من بعد از ماجرای دخن خرسو که اون جوری برام پاپوش دوخته
بگنم به ر ز
همت خاطر سیع
بود چشم رو هر دخنی بسته بودم اما تو رو نیم تونستم ندید ر
کردم تابع احساسم نشم و بفهمم گ هست.

لپم رو با دست کشید و گفت :چند شب تا صبح در خونت بودم ،ین رفت و آمد ترین خونه
ای بودی که شاغ داشتم .اصال از موقعیتت سو استفاده نیم کردی ،شت تو الک خودت
بود فقط کارت شده بود اومدن به رشکت و ز
رفت از رشکت...
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ز
مطمت شدم ظاهر و
تو رشکتم که فقط کل کردنت با من بود و به کش کاری نداشت وقت
باطنت یکیه دلم و باختم و گفتم این همون آدمیه که یم شه بهش تکیه داد.

اینا رو که یم گفت اشک شوق روی گونه هام شازیر شده بود و تمام سینه اش رو خیس
کرده بودم.

شم رو بوسید و گفت :خییل از خدا ممنونم که تو رو ش راهم قرار داد.

صدان که از شدت گریه خش دار شده بود گفتم:کوهیار خییل دوست دارم.
با
ی
اون قدر صورتم رو غرق بوسه کرد که دستم رو به نشونه ی تسلیم باال بردم.
ی
خوشبخت چه رنیک بود؟ وقت عاشقانه یه نفر تو گوشت از عشق برات یم خوند؟ یا وقت
که تو آغوش کش بودی که با تمام دنیا عوضش نیم کردی؟ من که اون لحظه احساس یم
کردم خدا تمام خوشبخت دنیا رو بهم داده.

کوهیار :یم خوای داستان دخن خرسو رو برات تعریف کنم؟

نیم خواستم مجبورش کنم گفتم :اگه دوست داری.
تو فکر رفت ،انگار داشت تو یه گذشته ی تلخ قدم یم زد ،آروم آروم و شمرده رشوع کرد.
کوهیار :دخن خرسو یه دخن صاف و صادق و ین ریا بود وقت به خونه ی پدرش اومد سیع
جان یم خواست بره
کردم براش مثل یه برادر واقیع باشم تو درس هاش کمکش یم کردم ی
باهاش بودم ،هر وقت بهم احتیاج داشت کنارش بودم ،نیم ذاشتم آب تو دلش تکون
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هییح براش دری ــغ نیم کردم ،ساعت ها باهام درد و دل یم کرد ،حت مادرم باهاش
بخوره ،از ر
رز
عت یه مادر واقیع رفتار یم کرد حت خودش یم گفت از مادر خودم بهن بهم یم رسه و درکم
یم کنه ،ر ز
بت من و آیدا فرف نیم ذاره و این حرفها...همه رچ خییل خوب بود.

خرسو از رفتارم با دخنش خوشش یم اومد ،به زبون نیم آورد اما از نگاهش پیدا بود ،من
واقعا دخنش رو مثل خواهر خودم قبول داشتم.
تا این که کم کم فهمیدم اون به چشم برادر بهم نگاه نیم کنه.حت فکر کردن به رویا به جز
احساس خواهری برام مثل خیانت به خرسو بود ،اولش با لحن مالییم بهش ر ز
گوشد کردم
دور احساساتش خط بکشه من احساسات رویا رو به حساب سن و سالش گذاشتم و بهش
گفتم از رفتارم بدتلف نکنه و بذاره به عنوان یه حایم همیشه کنارش باشم اما اون به حدی
از حرفم بدش اومد و داد و بیداد کرد که نگو و رننس.
بلد نبودم خیانت در امانت کنم بلد نبودم پشت به اعتماد خرسو خان بکنم من از اول تا اون
موقع به چشم یه بابای واقیع به خرسو نگاه یم کردم وقت رویا گفت دوستت دارم بازم بهش
آیدان من هیچ وقت از اعتمادی که بابات بهم کرده نا امیدش نیم کنم
گفتم تو برام مثل
ی
ی
درسته تو خواهر واقیع من نیست اما ما کیل روز و ماه و سال رو کنار هم زندگ کردیم ،مثل
ز
شوچ کردم و ...
یه برادر بهت نگاه کردم ،باهات
گوشش حرف های منو نیم شنید ازم خواست با باباش حرف بزنم و ازش خواستگاریش
کنم ،یم گفت کافیه فقط یه بار منو به چشم یه رویای دیگه ز
ببیت اون وقت همه رچ تمومه.
ز
شوچ شم قشنگ نیست و اگه من چشم رو
از حرفش قهقهه خندیدم و گفتم این حرف
حسم بذارم اما بابات هزار تا خیال بد یم کنه اون قدر گفتم و آسمون ریسمون آوردم که ین
خیال بشه و بذاره من به عنوان یه برادر کنارش باشم اما رویا پاهاش و تو یه کفش کرده بود
و گوشش بدهکار نبود ،دیگه نیم دونستم رچ بگم احساس کردم اگه تهدیدش کنم بگم از این
خونه میذارم یم رم پا پس یم کشه.
"حت حس این که یه نفر تو گذشته عاشق کوهیار بوده قلبم رو به سخت کوبیدن در آورده
بود ش پا گوش بودم که ادامه ی داستان رو بدونم".
کوهیار :با این حرف از التهاب افتاد و همه رچ مثل قبل شد دیگه برای ز
رفت به مدرسه نیم
رسوندمش ،سیع یم کردم از خودم دورش کنم.
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رویا روز به روز رنگ عوض یم کرد و حرکات و رفتارش عوض یم شد تو خونه یه لباس های
ناجوری یم پوشید که نیم شد نگاهش کرد همش هم به خاطر تحریک کردن من بود یه شب
پای ماهواره خوابم برده بود یه دفعه دیدم یه نفر تو صورتم دست یم کشه وقت چشم باز
کردم دیدم با یه لباس لخت کنارم نشسته.

سکوت کرد و صورتش رو ازم گرفت،دوباره تو گذشته رفت.
کوهیار :بیتا ،مخم سوت کشید وقت تو اون حالت دیدمش! نیم دونستم باید رچ بگم
شت صالح نبود باهاش حرف بزنم ممکن بود هر لحظه کش بیدار بشه و ما رو ببینه
نصف ی
ز
و هزار تا فکر بکنه بدون این که حرف بزنم به اتاقم برگشتم ،تا صبح هزار تا فکر کردم و که
فردا بشه و من به رویا رچ بگم فردا صبح که بیدار شدم دیدم رویا با همون لباس ها روی
کاناپه تا صبح خوابیده خرسو وقت منو دید خودش رو جلوی رویا انداخت تا من دخنش رو
با اون وضعیت نبینم یم فهمیدم با تمام اعتمادی که بهم داره اما بازم من پرس زن شم و
دخنش نامحرمم به حساب میاد.
به ر ز
آشنخونه رفتم و ازشون فاصله گرفتم تا رویا از خواب بیدار شد وقت ازش پرسید چرا این
جا خوابیدی گفت :دیشب با کوهیار فیلم نگاه یم کردیم که ر ز
همت جا خوابم گرفت.
اون لحظه خرسو یه جوری نگاهم یم کرد که دوست داشتم ر ز
زمت دهن وا یم کرد و منو تو
هییح نگفت اما با نگاهش انگار
خودش فرو یم برد تازه فهمیدم رویا چه خیاالن داره ،خرسو ر
داشت شالقم یم زد.
اون موقع بازم نیم دونستم باید چکار کنم روم نیم شد به مامانم ر ز
چنی بگم فقط رفتم ش
گنی یا خرابت یم کنم! پوزخندی زدم و گفتم :هر
وقت رویا که با ین قیدی گفت یا منو یم ر
کاری دلت یم خواد بکن!
پیش خودم گفتم چکار یم خواد بکنه من که کاری به کارش ندارم و تو دامش نیم افتم اونم
بچه ست و کم کم عشقم از شش یم افته و از این حرف ها.
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حرفاش رو به حساب تهدید تو خایل گذاشتم اما با این حال از محیط خونه فاصله گرفتم و
فقط برای خوابیدن یم اومدم.

یه شب قرار بود همه مون بریم شمال اما من به خاطر رویا نرفتم.
حاال که یم دونستم رویا اون جا نیست با خیال راحت هر روز به خونه موندم.

هییح ،فردا شب یه کم ربنون بودم و دیر وقت اومدم خونه ،یه
هییح به ر
یه شب گذشت و ر
راست رفتم توی اتاقم.
هنوز چشمام گرم نشده بودن که دیدم یه نفر داره خودش رو توی بغلم جا یم ده.
چشمام رو که باز کردم خواب از شم پرید! مات به رویا چشم دوختم که لخت مادر زاد با
وقیح ترین حالت ممکن زل زده به چشمام.
عصت محکم روی هم
اینا رو که گفت اون قدر بهم فشار اومد که پلک هام رو به حالت
ی
فشار دادم.
کوهیار ،متوجه ی حالم شد گفت :یم خوای ادامه ندم؟
بیتا :نه نه ،گوشم با توا.
کوهیار :اون قدر الکل خورده بود که مست مست شده بود و از بوی الکلش چندشم یم
پیغمن بودم اما اعتماد خرسو و نون و نمیک که
شد ،اون لحظه نیم گم من آدم پایک ام یا بچه
ی
ازش خورده بودم ،مامانم ،آیدا ،حت آبروی رویا اونا جلوی چشمم بود که شیطون تو جلدم
نرفت ،هر رچ باشه من یه پرس جوون بودم و اونم یه دخن با اون وضعیت و یه خونه ای که
هیچ کس توش نبود ،شش داد زدم و هر رچ از دهنم در اومد بارش کردم.
رشوع کرد به گریه کردن و این که من تو رو دوست دارم و هر کاری یم کنم نیم تونم
فراموشت کنم و از این حرفا.

گفتم :دست از شم بردار من به بابای تو نارو نیم زنم بابات با اعتماد به من گذاشته توی
ی
این خونه با هم زندگ کنیم ...از من هر رچ تالش برای متقاعد کردنش اما تو گوشش نیم
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رفت که نیم رفت...میون این حرف ها بودم که اصال نفهمیدم رچ شد که خرسو باالی
شمون ظاهر شد.
خرسو چشماش به خون نشسته بود درک یم کردم چه لحظه ی سختیه اما نیم تونستم
نمان به خرسو یم گه کوهیار بال
سکوت کنم دهنم وا نشده بود که دیدم رویا داره با مظلوم ی
شم آورده.

"یه لحظه حس کردم خون به مغزم نیم رسه وا داده بودم اصال باور نیم کردم یه نفر تا این
حد وقیح و کثیف باشه".

تا چند دقیقه حرف نزد بعدش نفش کشید و گفت :دیگه خودت حدس بزن رچ شد ،من
پرس زن خرسو بودم و رویا دخن واقعیش دخنی که من تا قبل از این که بدونم بهم عالقه
داره به اسمش قسم یم خوردم ،یه دخن نجیب و پاک .رشمم یم شد به خرسو نگاه کنم شم
رو ر ز
پایت انداخته بودم که یه سییل محکم تو گوشم خوابوند حت ش بلند نکردم تو چشماش
نگاه کنم با صدای فریادش از خونه ش ربنونم کرد و هر رچ که الیقش نبودم و نثارم کرد.
ز
پوف صدا دار کشید.
"شش رو نزدیک موهام برد و
با حرف های کوهیار به گذشته ش رفته بودم هیچ وقت فکر نیم کردم گذشته ی کوهیار این
بوده باشه"
با صدان خفه گفتم :سیع نکردی از خودت دفاع ز
کت؟
ی
کوهیار :خییل سیع کردم اما اصال امون نداد حرف بزنم.

بیتا :بعدش رچ شد؟
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کوهیار :تا صبح توی خیابون بودم و فکر یم کردم چه جوری خودم رو نجات بدم اون موقع
رز
غمگت انگار غم دنیا رو
جان رو نداشتم که برم...دل شکسته و
این خونه دست مستاجر بود ی
خن به گوش مامانم رسید و از
سینه ی من بود تا صبح تو خیابونا قدم یم زدم فردا صبح ی
پشت تلفن اون قدر گریه کرد و حرف بارم کرد که اونم مجال نداد حرف بزنم.
با تعجب گفتم :حت مامانت هم نذاشت حرف ز
بزن؟!
زهر خندی زد و گفت :حت مامانم هم گول رویا رو خورده بود ،صبح پیش حسام رفتم و
سن تا پیاز براش تعریف کردم حسام ،هفت خط روزگار نبود اما مثل منم نبود یه
ماجرا رو از ر
ماه پیش حسام موندم که با یه نقشه دروغ رویا لو رفت و من یتنئه شدم.
"به این جا که رسید ساکت شد و گفت".
_یم خوای ادامه اش رو بشنوی؟

ش تکون دادم.

کوهیار :حسام پشت ش رویا یم افته و یم فهمه رویا یه آدم متظاهره که با مردای زیادی
بوده و گندای زیادی باال آورده و عالقه ش به من دروغ بوده و فقط دنبال یه نفر یم گشته
که خراب کاری هاش رو گردن اون بندازه ،حسام از یه نفر که باهاش هم خوابه یم خواد یه
بگنه ،طرف مثل آب خوردن این کار رو یم
خون ر
مدرک ازش رو کنه و در ازای مدرکش پول ی
کنه و مدرکش رو برای خرسو یم فرسته.

"خون خونم رو یم خورد ازش سوال کردم" :اون موقع تو یتنئه شدی؟
تلخ نگاهم کرد و گفت :نه ،من یتنئه نشدم تا وقت که خرسو مچ دخنش رو با یه نفر دیگه
گنه بعد اون قدر یم زنتش که رویا به همه رچ اعناف یم کنه...بعدش نوش دارو بعد از
یم ر
مرگ سهراب.
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ز
طوالن کرد و ادامه داد :بعد از اون من از هر رچ جنس مخالفه بدم یم اومد ،تو
سکوت
ی
ز
سنگیت خورده
سن ۲۳سالیک از کش که مظهر پایک و نجابت یم شناختم زرصبه ی خییل
ز
خواست برگردم ین فایده بود...
بودم ،بعد از رو شدن واقعیت هر رچ خرسو و مامان ازم
غرورم رو شکسته بودن بهم تهمت زده بودن ...جای سییل خرسو خییل زود خوب شد اما
هنوزم که هنوزه جاش رو قلبم درد یم کنه ...اونا روحم رو شکنجه داده بودن ،از خونه
ربنونم کرده بود ...من خرسو رو مثل پدر نداشتم یم دیدم اما بعدش به خاطر همه ی سال
هان که ش سفره اش بودم عذاب یم کشیدم.
ی
بع د از چند ماه مستاجر خونه رو خایل کرد ،خدا رو شکر این خونه و یه حقوق از بابای خدا
بیامرزم داشتم که دستم به خرسو دراز نباشه و محتاج حمایتش نشم.

دردهان که کوهیار کشیده بود داشتم زجر یم کشیدم ین صدا گریه یم کردم و گوش یم
"از
ی
دادم".
ی
زندگ کردن برام سخت بود ،نه خونه داری بلد بودم ،نه ر ز
آشنی ،هر
تنهان
کوهیار :اولش ی
رچ مامانم زنگ یم زد جواب نیم دادم اون ز
عوض منو از مامانم که تنها کسم بود گرفته بود،
ش درگم و ین اعصاب شده بودم اون قدر خودم رو حبس کرده بودم که رنگ مرده گرفته
بودم ،دو ترم درس و دانشگاه رو ول کردم و غم ها و ناراحت هام رو توی تابلوهای نقاشیم
رز
تسکت یم دادم.
یم کشیدم و خودم رو این جوری
باالخره به خودم اومدم و گفتم چرا من باید تاوان کار نکرده ام رو پس بدم! با کمک حسام به
خودم اومدم و اون قدر قوی شدم که همه رو بخشیدم و نذاشتم گذشته قلبم رو رتنه کنه.
اما دیگه به خرسو بابا نگفتم و به خونه ش بر نگشتم بعد از اون ماجرا رویا پیش مادرش
برگشت .اینم همون گذشته ای که قرار بود برات تعریف کنم.
"حرفاش که تموم شد خودم رو توی آغوشش جا دادم و گفتم".
ی
بیتا :تو چه دردی کشیدی ،چه جوری این همه تهمت رو تحمل کردی؟ چه قلب بزرگ داری
که همه رو بخشیدی ،به داشتنت افتخار یم کنم.
اشک هام رو پاک کرد و صورتم رو بوسید و گفت :دورت بگردم دیگه گریه نکن عزیز دلم.
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چشمام رو بستم و توی آغوش کش که با تمام وجود یم پرستیدمش غرق شدم.
ی
مهتان قشنیک بود ،درست مثل همون شب آخری که توی شمال ،کنار کوهیار ،زیر
چه شب
ی
نور زیبای مهتاب بودم.
قشنگ یادمه نگاهش مسخ و اغواگر شده بود.
اون شب ،عشق توی دلم جوونه زده بود ،یه ر ز
چنی توی قلبم به وجود اومده بود که اون
خن نداشتم عاشق شده بودم.
موقع درست نیم دونستم چیه و ی
حالم مثل کش که جادو شده باشه ،بود.
طلسم عشق شده بودم از شادی با دنیا کل یم نداختم هیچ ر ز
چن رو با اون ثانیه ها عوض نیم
کردم.
پلک های سنگینم نیم ذاشت به احساسم گوش کنم و حالم رو بیشن توصیف کنم.

صدای کوهیار رو یم شنیدم که اسمم رو صدا یم زد اما اون قدر هوشیار نبودم که جواب
بدم.

با تب گرم و بوسه های داغش روی گونه هام به خواب رفتم یه خواب که با تموم خواب
های زندگیم فرق یم کرد یه آغوش گرم ،کنار یه مرد محکم و قوی ،مهربون و با احساس،
کش که تا ابد صاحبخونه ی شش دونگ قلبم شده بود،
یه نفر که فقط چشمام اون رو یم دید و قلبم تنها به عشق اون یم تپید ،یه عشق خالص و
ناب که همه ی جسم و روحم مال اون شده بود.
خییل زودتر از ز
اون که فکرش و یم کردم کنارش تو آرامش قرار گرفته بودم و تمام حس های
ز
بت رفته بود و هیچ ر ز
منف م از ر ز
چنی نیم تونست مانع لذت بردنم بشه ،مست مست تسلیم
خواب شدم.
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بنا به عادت سحر ر ز
خنی هر روزم صبح الطلوع بیدار شدم .هنوز زود بود به اتاق جدید
عادت کنم ،یه کم منگ بودم.

دور و برم رو نگاه کردم یه کم زمان برد تا از حالت خواب در اومدم.
کم کم یادم اومد کجام ،توی سینه ی کش که عاشق عطر تنش بودم.
اون قدر معصومانه خواب بود که دوست نداشتم یه لحظه ازش چشم بر دارم.

دستش رو آروم از روی کمرم برداشتم که بیدار نشه.
بهنین صبحونه ی عمرم رو یم خواستم براش آماده کنم.

آب خنیک به ش و صورتم زدم و توی ر ز
آشنخونه رفتم.
زیر کنی رو روشن کردم و بساط صبحونه رو روی ر ز
من چیدم.
به حیاط رفتم چه هوای مطبویع بود ،درست مثل حال دلم ،از روی شاخه ها چند تا گل
چیدم تا مکمل زیبان ر ز
من صبحونه ام بشه.
ی
چند بار ر
نایس بازی در آوردم و خار توی دستم رفت.
انگشتم رو زیر دندونام فشار دادم تا خونش بند بیاد.
با گل های معطر و تازه به ر ز
آشنخونه رفتم.
هنوز آب کنی جوش نزده بود گل ها رو توی گلدون چیدم.
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روی صندیل نشستم که آب جوش بزنه با خودم حرف های دیشب کوهیار رو مرور یم
کردم.

تازه یم فهمیدم چرا کوهیار از نجابت من با افتخار حرف یم زد ،چرا اون شب که ازم
خواستگاری کرد گفت کش هستم که میون هزار نفر آدم با اطمینان کامل دست شو بابتم
زیر شش بذاره ،تازه یم فهمیدم چرا این همه رو گذشته ی یه نفر تاکید داشت.
تازه یم فهمیدم اون روز که بهش گفتم از خونه ی من بره ربنون چرا بعدش اون همه به هم
ریخت ،من ندونسته چقدر عذابش داده بودم و نا غافل ش زخمش رو باز کرده بودم؛ اگر
چه اون روز یه بار دیگه براش تکرار شد اما بازم با قلب بزرگش دو سه روز بیشن نتونست
باهام قهر بمونه و خودش برای آشت پا پیش گذاشت.

زیر کنی رو کم کردم و توی اتاق خواب برگشتم ،موبایلم رو ور داشتم و به جواب مرجان
نگاه کردم که اوگ رو داده بود.

لبه ی تخت کنار کوهیار نشستم و آروم صداش کردم.

بیتا :کوهیار!

کوهیار :هوم.
بیتا :عزیزم نیم خوای پا ریس؟

خواب آلود چشماش رو تا نصفه باز کرد و با التماس گفت:
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_فقط نیم ساعت بیا تو بغلم!

هان که خودم بچه بودم و برای یه کم
از التماس کردنش خندم گرفت درست مثل وقت ی
خوابیدن بابام رو التماس یم کردم ،شده بود.

_برو اون ور تا بیام.

با خوشحایل لحاف رو کنار کشید ،یه ذره اون ور تر رفت و برام جا باز کرد ،شم روی بازوش
گذاشتم ،چه جای گرم و نریم ،یه جای دنج و معرکه.

موهام رو بو کرد و گفت :بهشت تو بغلمه پا شم که رچ بشه.

بیتا :گفت فقط نیم ساعت.
ز
جون گفت و دوباره چشماش رو بست و خوابید .این صحنه ی قشنگ رو با
باشه ای ین
رز
دوربت موبایلم ثبت کردم.
تو دنیای مجازی گشت زدم که نیم ساعت تموم شد.
پرده رو کنار زدم به منظره ی ی ز
سن توی حیاط نگاه کردم خییل این خونه و اتاق خواب رو
دوست داشتم.

یه پیمانه ی ش پر چای توی قوری ریختم ،نون ها روی توی تسن گرم کردم که کوهیار اومد
و با صورت شسته و به لبخند نشسته گفت.
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بخن!
کوهیار :صبح زیباترین ملکه ی دنیا ر

بخن ز
رز
حرصت عشق!
بفرمایت صبحونه با طعم عشق ،دیشب
مرسور گفتم :صبح شمام ر
خوب خوابیدی؟

کوهیار :تا صبح فقط تو رو یم دیدم که مثل فرشته ها خوابیده بودی دم دمای صبح
شنین ترین خواب دنیا بود.
خوابیدم که برام ر

آلبالون رنگ پر کردم و روبه روش
حسش درست مثل خود من بود ،استکان ها رو از چای
ی
نشستم.
من نگاه کرد انگار چه کار ز
قدر شناسانه به ر ز
شاچ کرده بودم با محبت ین نهایت تشکر کرد.
کوهیار :تو این لباس چقدر با مزه شدی.

نگایه به لباسم کردم ،یه لبخند زدم و صبحونه ی دو نفره مون رو خوردیم ،چه مزه ای داد.
بابت فردا و پروژه ی آرمان حرف پیش اومد کیل از وقت مون پر شد و بعدش تلفن و
ی
هماهنیک پشت ش هم ،منم بیکار ننشسته بودم هر رچ باشه رشیک هم بودیم یه قسمت
ی
هماهنیک ها رو دستم گرفته بودم.

این تماس و قطع یم کردم اون ییک رو یم گرفتم ،نفسم بند اومد ،من تو خونه ،کوهیار تو
حیاط ،تلفن ها که تموم شدن نوبت ناهار بود دوباره به ر ز
آشنخونه برگشتم.
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در فریزر رو باز کردم ،قفسه ها تا لبالب پر بود از گوشت و مرغ ،نیم دونستم رچ ر ز
بنم.
بنی؟ این جوری زحمتت یم شه ،یه ر ز
کوهیار :یم خوای خودت غذا ر ز
چنی از ربنون سفارش
یم دم.
بیتا :دلت میاد دست پخت منو رد ز
کت؟
بش بعدم من که قرمه ی ز
کوهیار :دلم نمیاد اذیت ر
سنی شما رو خوردم یم دونم از دست
پختت نیم شه گذشت.
تعظییم کردم و گفتم :به پای باقایل پلوی شما که نیم رسه ،ش پا نمون ر ز
بشت رو صندیل که
دو سوته یه غذای عایل برات ر ز
بنم! حاال رچ یم خوری؟
ز
کوهیار :نوش جونت عزیزم ،حاال که ارصار یم ز
ماکارون یم خورم.
کت

تکیه اش رو از دیوار برداشت و اومد روی صندیل سفید ر ز
آشنخونه نشست.

منم از قفسه ی فریزر یه بسته گوشت در آوردم تا یخش باز شه ،قابلمه رو پر آب کردم تا
جوش بزنه ،تابه رو برداشتم و توشو پر روغن کردم ،پیاز رو اضافه و شخ کردم.
ز
ماکارون راحت تر مگه داشتیم بیست دقیقه نشده تموم شد.
از
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خنه شده
کوهیار تمام مدت دستش رو زیر چونه اش زده بود با نگاه های مهربونش بهم ر
بود.
ی
هر لحظه دور شدنش نزدیک تر یم شد و نرفته دل تنیک داشت هر دو مون رو یم گرفت.

مواد ساالد رو شستم و از توی کابینت ظرف ساالد رو در آوردم اگر چه زیاد نیم دونستم
وسایلش کجاست اما با ییک دو بار آدرس پرسیدن همه رو دقیق از بر کردم.

با سبد خیار و گوجه و کاهو ،پهلوی کوهیار نشستم و گفتم.

بیتا :مواد الزم :یک عدد عشق جهت روحیه دادن و خوشمزه تر شدن ساالد.

دستش رو از زیر چونه اش ور داشت و گفت :واجب شد بخورمت!
ز
چاشت بوس و مخلفات و یک عدد موی دراز با
نزدیکم اومد که گفتم :بزار ادامه شو بگم با
کرک و پشم.
ز
شیطون برق یم زد.
چشماش از
ز
چاشت رو اضافه کنم؟
کوهیار :االن

بیتا :نه االن باید مو رو اضافه کنم.
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شم رو روی سینه اش چسبوند و با غم گفت :نرفته دلم برات تنگ شده.
سگرمه هام تو هم رفت :قربون دلت برم تا چشم به هم ز
بزن یه هفته تموم شده ،من اشکم
گنه.
دم مشکمه االن باز گریه ام یم ر

ز
چاشت رو
صورتم رو بوسید و گفت :باشه ،پس تا اشک از چشمای قشنگت شازیر نشده
اضافه کنم.

بیتا :آفرین به شوهر ییک یه دونه ام.
نیش خندی زد و گفت :مگه قراره چند تا شوهر داشته ر
بایس؟!

خنده ی پلیدی کردم ،یه دونه گوجه ورداشتم ،همون جور که مشغول پوست کردن بودم
گفتم.

بیتا :اگه یم شد یه چهار پنج تا شوهر یم کردم که ...

موهام رو تو دستاش گرفت ،شم رو نزدیک صورتش کشید و گفت :باز خوش اشتها شدی؟
مگه قرار نبود دیگه از این حرفا ز
نزن؟!
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دردم گرفت اما ر ز
چنی نگفتم.
بیتا :خب نیم ذاری ادامه ی حرفم رو بزنم یم خوام بیان غالیم تو رو ز ز
بکت.

تنهان درد بیارن و بیان کارهات رو
کوهیار :پس منم یه چهار پنج تا زن اختیار کنم تا تو رو از ی
انجام بدن ،تو که نه ظرف یم شوری ،نه بچه داری یم ز
کت ،نه چای شب خواستگاری رو
آوردی ،این جوری اونا میان غالیم تو رو یم ز ز
کت ،خوبه؟

فکر کرد من االن کم میارم گفتم :اون وقت من یم شم سوگویل؟
از پرون ام کم آورد و ر ز
همت جوری زوم کرده بود رو چشمام که خندمون در اومد.
ی
موهام رو ول کرد یه خرده صندیل رو کشیدم اون ورتر که دیگه نتونه کاری کنه.

تون اون ادات و در میاره ،کوهیار! هیکلت ورزشیه یا از این پودر و قرصاست؟
بیتا :آرنولد ی

باالن
چپ چپ نگاهم کرد و گفت :تو هنوز همه ی اتاق های این خونه رو ندیدی ،اون اتاق ی
ر
برای خودش یه باشگاه س؛ چون وقت باشگاه ز
ورزیس تو اتاق
رفت ندارم یه عالمه وسیله ی
دارم ،روزی ییک دو ساعت تو خونه ورزش یم کنم.
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"انگشت الیکم رو نشونش دادم".
ز
اکارون خوشش اومد و بهش چسبید که نگو.
اون قدر از م
رفت بود حلقه هامون رو در آوردیم که کش ر ز
کم کم وقت ز
چنی نفهمه.
کوهیار چمدونش رو بست.

دلم خییل گرفته بود اگه پیشم نبود یم زدم زیر گریه اما خودم رو به زور نگه داشتم .حال
مون اصال خوب نبود ،تحمل اون فضا برام سخت بود.

چمدونش رو بست و گفت :بریم؟
ز
حرف شی تکون دادم و از روی تخت بلند شدم.
ین هیچ
ز
خداحافظ
با هم راه افتادیم که دستم رو گرفت ،بغلم کرد و گفت :اون جا که نیم تونم ازت
ز
کنم بذار ر ز
خداحافظ مون رو بکنیم.
همت جا

لبخند کج و کوله ای زدم ،پکر و ناراحت تا چند دقیقه تو بغلش جا خوش کردم .با تمام
سناب کردم.
وجود از گرمای وجودش خودم رو ر
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دست هم و گرفتیم و از خونه ربنون اومدیم ،صورتش رو چک کردم و با خنده ی کوچییک
گفتم.

_ باز مارک دار شدی ،پاک کن اون رنگ ها رو!

تو آینه خودش رو دید ،با یه خنده حال مون بهن شد.
رز
ماشت یه آهنگ شاد گذاشت که خلق مون باز شد.
تو

درست تون که تونست منو درست ز
کت
ی
دیگه هیچیک تو دلم به جز تو زن به جز تو زن

نخوان
بخوان
تو قلبیم عشق من شدی خودت
ی
ی
میان
میان به من ی
عشق من فقط خودت به من ی
خود ماه انقدر ماه زن که تو انقدر مایه دیگه هیچ وقت با هیچیک نمیشه
ی
میمنم من ین تو توی قلبیم تو ییک چقدر میتونه زندگ شه
ر
ی
زندگ جونم من بدون تو یه لحظم نمیتونم
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قبل تو یادم نمیادش نمیدونم
تو منم ر ز
عت خودت کردی که دیوونم که دیوونم
ی
زندگ جونم من بدون تو یه لحظه م نمیتونم

قبل تو یادم نمیادش نمیدونم
تو منم ر ز
عت خودت کردی که دیوونم که دیوونم

دیدم که میگم بعد تو کش هم قد تو
جا وا نکردش تو دلم

اینو راحت بگم قفلم رو حسا ین که من با دلم بهت دارم بهت دارم
هیچیک برام مثل تو زن
جان نره چقدم بهنه این جوری حال هر دومون
تو که باعث شدی چشمامون هیچ ی
دوست دارم تو رو دوست دارم
تو رو ِ
ی
زندگ جونم من بدون تو یه لحظه م نمیتونم

قبل تو یادم نمیادش نمیدونم

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
تو منم ر ز
عت خودت کردی که دیوونم که دیوونم
ی
زندگ جونم من بدون تو یه لحظه م نمیتونم
قبل تو یادم نمیادش نمیتونم
تو منم ر ز
عت خودت کردی که دیوونم که دیوونه م.
در خونه م نگه داشت و قرار شد اون یه کم دیر تر بیاد تا مهمون ها برسن.
تنهان کیل تدارک دیده بود بغلش کردم.
چیستای عزیزم دست ی
ز
مهمون به گردنت افتاد.
بیتا :ببخش عزیز دلم که زحمت

چیستا :ول کن اینا رو تعریف کن دیشب چه جوری بود؟ یخت آب شد؟ کوهیار کجا رفت؟

یه ناخونک به غذا زدم و گفتم :کوهیار گفت یه کم دیر تر میاد ،خییل خوب بود ،خییل
تعریف کردیم.
چیستا :جای تعریف هاتون روی گردنت پیداست.
ی
پررون ام گفتم :اینو یم گ این که پشه نیش م زده.
یه ذره خجالتم نکشیدم تازه با
ی
غش غش خندیدیم.گفتم :برم یه کم کرم پودر بمالم که جاش معلوم نشه و لباس هام رو
عوض کنم و بیام.
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با ییک از لباس هان که چیستا برام سوغان آورده بود خوش تیپ کردم به ر ز
آشنخونه برگشتم
ی
تا یه کم کمک کنم.
ی
رز
ماشت گوش دادیم رو گذاشتم و باهاش خوندم.
همون آهنیک رو که تو
این قدر بدم میاد خواننده از من بهن یم خونه .ر ز
اولت نفر زنگ خونه رو به صدا در آورد.
چیستا ،سوپرایز اول بود که تو ر ز
آشنخونه مونده بود.
ارغوان و مرجان و نیما با هم اومده بودن.
دکمه رو زدم و خودم رفتم تو اتاق که اول چیستا رو ز ز
ببیت.
ارغوان :هوی ز
کجان بچه ت و برات آوردم!؟
عوض ین ناموس،
ی
در اتاق رو باز کردم و گفتم :باز گ در طویله رو باز گذاشت این اومد ربنون.

مرجان و ارغوان چلوندنم ،اون قدر لپ های من و تو این مدت بوس کرده بودن که دیگه
هییح ازشون نمونده بود.
ر
ی
ز
نشست .
لباس هاشون رو کندن که نیما م پشت ششون اومد و همیک روی کاناپه
یه کم گذشت که ارغوان پرسید :سوپرایزت چیه؟ رشیک کچلت رو دعوت کردی؟
بیتا :امشب براتون دو تا سوپرایز دارم ،فعال ر ز
اولت سوپرایزم رو لو یم دم.
مشتاق بهم چشم دوخته بودن که چیستا از پشت ش سالم کرد.
چشماشون چهار تا شد وقت چیستا رو دیدن.
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ز
گن شده بودن،
خییل از دیدن ناگهان چیستا غافل ر
به گریم تمام با هم دیدار تازه کردن ،ین خیال من شده بودن و مخاطب شون چیستا شده
تان بدون نفس تازه کردن فقط حرف یم زدن.
بود ،سه ی
من و نیما بیکار نشسته بودیم و الیک فقط جهت پر کردن وقت مون کانال ماهواره رو نگاه یم
کردیم.

به ساعت نگاه کردم که نه رو نشون یم داد ،هنوز نه نریمان اومده بود نه کوهیار.

نیما ،انگاری تو جمع مون یه کم معذب بود.

تنهان تو جمع زنونه خسته شدین؟ راست نریمان چرا دیر کرد؟
گفتم :ی
معذن ،نریمان مثل این که یه
لبخندی روونه ی چهره اش شد و گفت :نه اختیار دارین ،چه
ی
ز
خن دارش کرد گفت سیع یم کنه خودش رو برسونه.
مدته تهران نیس .مرجان ،برای مهمون ی
غن قابل حدس زدن نبود ،ز
یعت کامال قابل حدس بود؛ چون نریمان امکان نداشت بعد از اون
ر
ی
تصادف ش و کله اش پیدا نشه یا حداقل زنیک نزنه.

با صدای اف اف از روی مبل جابه جا شدم ،مهمون بعدی کوهیار بود.
دکمه رو نزدم و برای استقبالش از پله ها ر ز
پایت رفتم.
غنن ها رو در آوردم و گفتم :تا این وقت شب کجا بودی؟ خوش ندارم مرد زن دار تا
ادای ر
گنم به رشط این که تکرار نشه.
این وقت شب خونه نیاد .این دفعه رو ندید یم ر
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کجیک نگاهم کرد و گفت :باز که تو نور باال زدی!

دلنی گفتم  :تو رو که یم بینم رد یم دم.
با ی
رز
ماشت پیاده شد با دیدن کوهیار اخم
داشتیم یم خندیدیم که هم زمان نریمان از راه رسید از
ی
پررنیک روی پیشونیش نشست.

حت سیع نکرد حفظ ظاهر کنه به شدی دستش رو توی دست کوهیار گذاشت ،با منم
سالیم نه چندان صمییم کرد و نگایه شزنش گر نثارم کرد از اونا که انگار خطا کار نگاه یم
کنه.
رز
بفرمایت تو!
از رفتارش دست و پام رو گم کردم و دستپاچه گفتم :چرا دم در موندین
جلوتر ازشون از پله ها باال رفتم.

دل تو دلم نبود ،دلهره و تشویش به جونم افتاده بود و راه نفسم رو مسدود کرده بود ،نیم
دونم باید چه جوری رشاکت مون رو بعد از چند ماه پنهون کاری لو یم دادم ،اونم بعد از
ر
واکنش که نریمان به اومدن کوهیار نشون داده بود.

همزمان همه از جاشون بلند شدن ،با دیدن کوهیار ،نگاه جمع رومون قفل شد.

بدون شک اگه اون شب نریمان اون حرف ها رو نیم زد قیافه ی هیچ کدوم از دیدن کوهیار
متعجب و گنگ نیم شد.
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بهت جمع رو چیستا شکست که گفت :خییل خوش اومدین؟ بیتا! چرا مهمون ها رو دم در
رز
بفرمایت تو!
نگه داشت!

جلوتر از ما کوهیار ،پیش قدم شد و با چهره ای بشاش به بقیه دست داد.

نریمان ،زیر گوشم طوری که فقط خودم شنیدم گفت :این مرتیکه رو چرا دعوت کردی؟! با
من لج یم ز
کت؟!

زیر لب غریدم و گفتم :هنوز جای بخیه هام ...ال اال هللا اال...
به شیطون لعنت فرستادم و کنار ارغوان رفتم ،گوشت دستم رو پیچوند و گفت:

_تو شماره ای این خوشتیپ رو از کجا آوردی؟ چرا نگفت اونم دعوته؟!
بدون این که ر ز
چنی بگم نگایه به دست قرمزم کردم،
از شدت درد اخمام توهم رفت که البته از نگاه نافذ کوهیار دور نموند.

با اتمام احوال پریس نریمان ،همه رو مبل نشستیم ،نیما ،دست رو شونه ی کوهیار زد و
گفت :

_چطوری رفیق قدییم؟

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
بعدم با نگایه تشکر ر ز
خون کردی کوهیار رو دعوت کردی.
آمن رو کرد به من و گفت :چه کار ی
از لج نریمان عاشقانه به کوهیار زل زدم و گفتم  :در واقع سوپرایز دومم کوهیار بود که لطف
کردن و دعوتم رو رد نکردن.
ز
فروتت ازم تشکر کرد و حرص نریمان رو درآورد.
کوهیار با
سنگت نریمان رایه ر ز
آشنخونه شدم و با یه ز
رز
سیت رشبت برگشتم.
از زیر نگاه های
اول به نریمان تعارف کردم ،با خشم به کوهیار چشم دوخته بود.
با لحن شدی گفت :ممنون ،میل ندارم.
ر
دلکش خوشحال و شاد ز
سیت رو به طرف کوهیار بردم.
تو دلم گفتم :به درک و با لبخند
سیت رو روی ر ز
یه لیوان برداشت ،ز
من گذاشتم و نشستم.
کوهیار رو به چیستا گفت :شما باید خواهر بیتا ر ز
باشت؟

چیستا که وانمود کرده بود کوهیار رو نیم شناسه با لبخندی خجالت زده گفت :ببخشید من
ز
معرف کنم .بله من چیستا خواهر بزرگ بیتا هستم.
یادم رفت خودم رو
رز
نیستت اما رنگ
کوهیار یه نگاه عمیق به من کرد و گفت :با این که اصال به هم شبیه
نگاهتون ییک یه.
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عصت ش رو با تکون دادن
"حرکات نریمان زیر نظرم بود ،خون از چشماش یم بارید ،تیک
ی
سوییچ ش کننل یم کرد".

چیستا کله شو به نشانه ی تایید تکون داد و گفت :بله ما خواهرا ،اصال شبیه نیستیم در
رز
رز
رز
واقع شما ر ز
داشتت ،معلومه آدم
تعبنی
هستت که از رنگ نگاه مون
اولت نفری
همچت ر
رز
هستت.
دانان
ی
داناس ،شاید
در جوابش تک خنده ای کرد و گفت :شما لطف دارین در واقع فامییل بنده م ِ
به این خاطر باشه.
ز
شوچ همه به جز نریمان خندیدن.
با این
"کوهیار ز
عوض قشنگ داشت رو مخش راه یم رفت".
ِ
از جام بلند شدم و به سمت ر ز
آشنخونه رفتم.
جنان پایه
نیما :خب کوهیار ،اون شب که بازی رو نصفه نیمه گذاشت و رفت ،امشب برای ی
ای؟

کوهیار :بازی بمونه برا یه شب دیگه؛ چون من چند ساعت دیگه پرواز دارم.
باز دلم از ز
رفت کوهیار گرفت ،آیه کشیدم ،ظرف ها رو از تو کابینت در آوردم که بقیه هم
اومدن و جمع رو مردونه کردن.
مرجان دیس برنج رو پر کرد و ارغوان مرغ ها رو تو ظرف چید.
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هر از گایه هم یه ریچارد بار م یم کردن.

ارغوان :ین خود نیس چند شبه همش خواب یم بینم بهم خیانت کردی ،بزار این مهمونا برن
کار فاشیست ،کاری کنم اسم خودتم یادت بره.
به حسابت یم رسم .خیانت ِ
بیتا :ییک سیفونو بکشه این بره ر ز
پایت.
ز
تنه ی محکیم بهم زد و با دلخوری به چیستا گفت :ر ز
اومدن ام
ببت خواهرت رچ بهم یم گه
بهم گفت گاو.

مرجان :حقته.

"نزدیک بود ارغوان ،مرجان رو له کنه ،مردیم از خنده".
من شام ز
بفرمایت ش ر ز
رز
رز
حارصه.
من و خییل قشنگ چیدیم ،اعالم کردم
نیما :چیستا! اومدنت یه دفعه ای شد؟

چیستا مکث کرد و گفت :در واقع اومدم که تکلیف بیتا رو مشخص کنم.
رنگم اومد و رفت حس کردم یم خواد ن خیال راز داری بشه و همه ر ز
چن رو لو بده.
ی
رز
عت متهم ها چشمشون به من مونده بود که چیستا خییل جدی گفت:
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_با بیتا عهد بستم یا ازدواج یم کنه و این جا یم مونه یا یم برمش پیش خودم.

صدان در نیم اومد .نگاه نریمان با هراس
صدا از دیوار در یم اومد اما از اون جمع هیچ
ی
آغشته شده بود.
ی
ارغوان سکوت و شکست و به لودگ گفت :آدم زن شوهردار رو شوهر یم ده؟ مگه من مردم
ی
که دنبال شوهر برا این وامونده یم گردین نیم گ االن خون به پا یم کنم.

توا کالغ ادای عقاب ها رو در آوردی!
نیش خندی زدم و گفتم :باز ِ

دلگن گفت :چیستا! ر ز
ببت خواهرت باز منو برد زیر رادیکال.
ارغوان اخم آلود و ر
چیستا به زور خنده شو نگه داشت و گفت :قربونت برم ،ناراحت نشو ،نیم دونستم بیتا زن
توا ،پس خیالم راحت شد ایشاال به پای هم رپن ر ز
شت .این دفعه دیگه با دل آروم و راحت بر
ِ
یم گردم.
"نگایه به کوهیار کردم لبخند معنا داری بهم زدیم".
ارغوان :ز
یعت بیتا موندنیه؟

چیستا با خنده گفت :آره عزیزم ،ش به ش تون گذاشتم اگه من حریف بیتا یم شدم که االن
این جا نبود.
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شام مون رو خوردیم ،مرجان خواست ر ز
من رو جمع کنه که مانع شدم ،تصمیمم رو گرفتم و
گفتم :قبل از این که ر ز
من و جمع ر ز
کنت نوبت افشای حقیقت رسیده!
کنجکاو همه ی نگاه ها جمع من شد.
یه کم دلهره داشتم ،دل و به دریا زدم و رشوع کردم به حرف زدن.
بیتا :بچه ها! شماها برای من مثل یه خونواده این ،دوستان با ر
رز
هستت که چند ساله
ارزیس
رز
تنهان
کنارتونم و بهتون عشق یم ورزم ،تو غم و شادی تنهام
نذاشتت ،با وجود شما احساس ی
نکردم ،همیشه بودین و من و رشمنده ی خودتون کردین ،وقت این رسیده تا یه حقیقت رو
بر مال کنم.
ز
قبلش خواهش یم کنم قضاوت ر ز
شوچ که واقعا نیم
نکنت و همه رچ رو بزارین به حساب
دونستم قراره به این جا ختم بشه.
ز
ز
شوچ با
شوچ رشوع شد،
خنه شون نگاه کردم و ادامه دادم :همه رچ از یه
به چشم های ر
نریمان.

نریمان ،صاف نشست و ین حرف فقط ،تمام گوش ،شنوده شد.
حسان
یه کم مکث کردم و گفتم :اون روز وقت نریمان اومد رشکت ،من از دست رشیکم
ی
شیکار بودم و عصبانیتم رو ،ش خانم سپایه خایل کردم.
رو به نریمان گفتم :یادته؟

اوهویم گفت و با ش حرفم رو تایید کرد.
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صدا از هیچ گ در نیم اومد ،رو به چیستا ادامه دادم :وقت گفت سهامت رو یم خوای من
واقعا بهم ریختم؛ چون اصال دلم نیم خواست رشکتم مون رو با یه نفر قسمت کنم و کش
رو رشیک خودم کنم اما چاره ای نداشتم.
میون اون همه خریدار ،من سهام و به کش فروختم که یم دونستم با رشاکت باهاش سود
زیادی روونه ی رشکت یم شه.
این کش که رشیکمه ،قبلش یه رقیب بود ...یه رقیب ،به معنای واقیع ،کش که تو گذشته با
پنن بودیم ،چند باری پروژه های هم دیگر رو از هم قاپیده بودیم و کیل زرصر
هم مثل کارد و ر
بهم زده بودیم.
ارغوان میون حرفم اومد ،با لحن جدی گفت :اون رشیک کچلت از این کارهام کرده؟!

معنان زدم و گفتم :راستش من اصال قصد پنهون کاری نداشتم و نیم دونستم قراره
لبخند ین
ی
ته ماجرا رچ پیش بیاد .همش دنبال یه فرصت خوب یم گشتم تا رشیکم رو باهاتون آشنا
کنم.
ی
مرجان :جونم باال اومد خب بگو رچ یم خوای بیک؟

نیما ،لیوان آبش رو پر کرد و گفت :یم گفت امشب اونم یم اومد تا باهاش آشنا بشیم.

نگاهم رو به کوهیار دادم که با آرامشش داشت آشوب درونم رو شکوب یم کرد.

کچل رپن حال به هم زن...
بیتا :کش که سهام چیستا رو خرید ،اون مرد
ِ
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شم رو ر ز
پایت انداختم و گفتم :قبل از این که بگم رشیکم کیه ،من از همتون معذرت یم خوام
که ش کارتون گذاشتم.

ش بلند کردم و به کوهیار گفتم :بیشن از همه از شما معذرت یم خوام .من واقعا نیم
هستت و قراره تو شمال ر ز
منبان مون ر ز
رز
بشت و از این به بعد
دونستم شما با نیما رفیق صمییم
تو دور همیا کنارمون ر
بایس.

نیما :چه ربظ به کوهیار داره؟

سکوت کردم ،تو عمق نگاه شون گره خوردم ،ارغوان جدی شده بود و چشم به دهنم بسته
بود ،نیما منتظر جواب سوالش ،مرجان ابرو در هم کشیده و متفکر ،تو نگاه نریمان غرق
شدم که چشماش رو بست و شش رو به صندیل چسبوند وقت کوهیار گفت.
کوهیار :رشیک بیتا منم.

گییح به منو و کوهیار نگاه یم کردن ،شاید باور حرف مون براشون سخت بود،
با حالت ی
ز
نداشت دو نفرمون پنهون کاری کنیم .آب دهنم رو قورت دادم.
شاید اصال انتظار
کالفه شده بودم ،دوست داشتم یه نفر یه ر ز
چنی بگه تا این سکوت شکسته بشه ،حال
نریمان خییل خراب بود انگار فهمیده بود کوهیار منو مال خودش کرده.
چشماش رو باز کرد و با شزنش نگاهم کرد.
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صنش یلنیز شد ،سکوت رو شکست و با طعنه گفت :پنهون کاری ییک از خصلت های بیتا
ی
ر
ز
س ،چه معت داشت قضیه رو این همه کش بدین؟! از روزی که من اومدم شکتت تا االن
چند ماه گذشته ،بعد از اون موقع چرا نگفت؟ رچ و یم خواست ثابت ز
کت؟
_ من...
حرفم رو چیستا قطع کرد ،مصمم و کوبنده گفت :بیتا ،ییک از خصلت هاش پنهون کاریه
قبول دارم ،گایه این پنهون کاری خوبه گایه بد ،مثال ز
مت که خواهرشم باید بیام ایران و
بفهمم خواهرم تصادف کرده و تو شش کیل بخیه به یادگار مونده.
ز
گفت :تو تصادف کردی؟
مرجان و نیما با هم
بیتا :ر ز
چن مهیم نبود.
بعدم چیستا یه نگاه بدی به نریمان کرد که دیگه صدای نریمان قطع شد.
نیما ،دستش رو روی گردن کوهیار قالب کرد و گفت :خییل خوشحالم که رشیک بیتا شدی،
کاش زودتر یم گفت اما االنم هیچ دلخوری نیس ،به هر دوتون یتنیک یم گم.

خندید و بعدشم مرجان و ارغوان سکوت شون شکست.

ارغوان دوباره شوخ شد و گفت  :بیتا! اسید لینی چنده؟
ز
مهمون از خجالتش در میایم ...منم به نوبه ی خودم یتنیک
مرجان :ولش کن ،بزار برای بعد
یم گم و ایشاال تو رشاکت به پای هم رپن ر ز
شت.
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ی
بگت ز
مندگ گفتم :خالصه من از همتون یه بار دیگه معذرت یم خوام و هر جور ر ز
حارصم
با رش
تاوانش رو پس بدم.

چیستا به کوهیار :پس شما سهام منو خریدین ،منم بهتون یتنیک یم گم ،االن که دیگه با هم
رز
نیستت؟
پنن
کارد و ر
کوهیار با خنده گفت :باعث افتخار بنده س که مالک سهام شما شدم ،واال خواهر شما
کاری کرده که دیگه جرات ندارم رو حرفش حرف بزنم.
ز
شیطون کرده؟!
چیستا خندید و گفت :وا! رچ کار کرده ،نکنه باز

بالهان که شم آوردی رو
کوهیار یه نگاه مهربون بهم کرد و گفت :اجازه هست چند تا از
ی
براشون تعریف کنم؟
یه بفرمایید گفتم که کوهیار رشوع کرد.

نریمان کم مونده بود با نگاهش دارم بزنه دیگه طاقتش طاق شده بود از ش ر ز
من بلند شد و
رفت روی کاناپه نشست.

شش رو میون دستاش گرفته بود ،پیدا بود داره سیع یم کنه مراعات جمع رو نگه داره که ین
حرف نشسته بود.
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ز
شوچ های کوهیار گوش یم دادن ،از روزی تعریف یم کرد که تو صندلیش سوزن کار
بقیه به
گذاشتم ،با آب و تاب تعریف یم کرد ،یه جوری پیاز داغش رو زیاد یم کرد که خودمم خنده
ز
داشت هر و کر یم خندیدن.
م گرفته بود ،اونام
ز
ییک ییک ظرف ها رو توی ر ز
آشنخونه بردم و گفتم :تو ام بگو تالف کارت رو چه جوری پس
دادی!

دستم رو به کمر زدم و گفتم :این آقا نذاشت یه روز از کاری که کردم بگذره ،کله پام کرد،
جوری که تا یک هفته از بدن درد نیم تونستم تو جام تکون بخورم.
رز
ماشت از روت رد یم شدم.
ارغوان :من اگه جاش بودم که با
بیتا :االن یه ر ز
چنی بهت میگما! خنده بسه ،ر ز
پاشت بیاین ظرف ها رو بشورین!

تمام
کار و بار مون رو دست جمیع انجام دادیم ،با ی بساط چای و میوه ،دور هم نشستیم ِ ،
مدت ،نریمان ،الم تا کام حرف نیم زد و خستیک ش رو بهونه کرده بود که کش کاری به کارش
نداشته باشه و ازش حرف نکشه.
ز
وقت ز
خداحافظ کرد ،کار رو بهونه کردم ،تا دم در بدرقه اش
رفت کوهیار رسید از همه
کردم ،بغض گلوم رو گرفته بود ،در حیاط رو بهم آوردم ،مانع ترکیدن بغض گلوم شدم،
صدام رو کننل کردم و گفتم :مراقب خودت باش.

اشاره ای به سایه ی پشت در کرد و با لحن رسیم گفت :من شما رو تو همه ی جریان کار
قرار یم دم و بابت امشب و پذیر یان تون ،خییل خییل ممنونم.
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خن نسبتا شد گفتیم ،مجبوری در رو بستم ،نریمان پشت شم بود.
یه شب ر
ز
خداحافظ شدی! بغلش یم کردی ،یه روبویس که ایرادی
پوزخندی زد و گفت :چه
نداره...پس اون همه صمیمیت تون کجا رفت؟! ش کارم که انگاری خییل با هم قایط این،
ز
شوچ و خنده توی شمالم یه روزه نبود!
پس اون همه
کت اما منو نیم ز
ز
خن ز
بقیه رو تونست خر ز
تون ،از روز
کت و همه رچ رو به
شوچ ختم به ر
اول حرکاتت مشکوک بود ،از روز اول این ز
عوض نگاهش دنبالت بود ،سوپرایز بعدی تون
چیه؟ بگو از ر ز
همت حاال خودمون رو آماده کنیم؟

دستش،توی جیبش بود ،مثل قهوه ی تلخ شده بود ،این نریمان رو حت به عنوان یه دوستم
ز
مهربون تو نگاهش بود نه صمیمیت تو صداش،
نیم خواستم چه برسه به عنوان برادر ،نه
ی
موچ از غرور و تعصب روی مهربونیش پا گذاشته بود .تعصب پوچ و ین منطق برای
احساس یه طرفه اش.
به طعنه گفتم:فکر یم کردم بعد از یه مدت گم و گور شدن ،آدم یم ریس و بر یم گردی ،نگو
وقیح تر شدی!

راهم رو کشیدم که از جلوش رد بشم بازومو محکم گرفت و به سمت دیوار کشوندم،
دستش رو سد راهم کرد و اون ییک دست آزادش رو ،باالی شم خیمه زد ،مانع کوچکنین
حرکتم شده بود.

اضطراب بدی گرفتم ،دو تا چشم مشیک با نقاب نفرت و خشم زل زده بود تو چشمام،
صورتش رو نزدیک صورتم آورد ،ترس داشت خفه ام یم کرد با تهدید گفتم :کاری ز
کت
آبروت رو یم برم!
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موهام رو از قاب صورتم کنار زد و گفت :من بایک ندارم ،بیشن از اینه به همه بگم پنج ساله
باخن کنم...
دارم ناز نگاهت رو یم خرم ،بیشن از اینه بگم عاشقتم و همه رو از حسم بهت ی
آره ،یه مدت رفتم که فراموشت ویل تا دیدمت دوباره همه رچ از یادم رفت و بیشن از قبل
عاشقت شدم...اینو بفهم من بیشن از هر کش دوست دارم! آدم و دیوونه یم ز
کت بعد
انتظار داری خودش رو کننل کنه؟!
ز
داشت رو از بر نبودم ،کاش پشت پا یم
آبرون کردن رو ،کاش حرمت نگه
"کاش بلد بودم ین
ی
زدم به احنام چند سال دوست ،اما بلد نبودم".
ی
صدان خفه گفتم :چه دیوونیک؟! مگه من کاری کردم؟
با
ی
نریمان :کاری نکردی؟! یه نفر رو آوردی کنار خودت و بهش اجازه دادی باهات نفس بکشه،
ز
شوچ کنه و
چند ساعت تمام نگاهش روت قفل بشه ،صدای خنده هات رو بشنوه ،باهات
کل بندازه ،از کجا معلوم عاشقت نشده؟! من ز
عوض دروغات و باور کردم و اجازه دادم اون
ن همه ر ز
چن هر روز به جای من چشمای قشنگت رو ببینه ،اجازه دادم هر روز با هم ر ز
باشت،
ی
جای من اون کنارت باشه! خودم مقرصم که به حرفات اعتماد داشتم ،اگه اون شب تصادف
یم اومدم تو اتاق کارت و اون ز
عوض رو کنارت یم دید...

"تحمل نداشتم کش با کوهیار بد حرف بزنه لبم رو به شدت گزیدم و گفتم :بفهم داری چه
غلظ یم ز
کت!
انگشتش رو روی لبام کشید و گفت :چشم رشیکت دنبالته ویل من نیم ذارم ...من تو رو به
هیچ کس نیم دم ،اصال کش حق نداره دستش بهت برسه! تو تا آخر عمر یا تنها یم ز
مون یا
مال من یم ریس!
ز
"همون حرف که کوهیار گفته بود ،صدای من و نریمان میون صدای آهنگ و قهقهه
باالن ها گم شده بود"
خندیدن ی
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کت واسه من خط و نشون یم ر
داغ کرده بودم با عصبانیت گفتم :تو بیخود یم ز
کش! اصال تو
گ هست؟ حاال که این جوره از ش لج توام که شده حت اگه کوهیار منو نخواد زنش یم شم
حاال یم ز
بیت!

عضالت فکش منقبض شده بود ،رگ گردنش ربنون زده بود ،خییل ازش ترسیده بودم!
یه دفعه صداها تو گوشم چند برابر شد ،برق از شم پرید با سییل محکم و دردنایک که به
صورتم زد ،انگار تازیانه خورده بودم.
رز
سنگت بود که اشک هام
از درون یم لرزیدم هم از ترس هم از خشم ،جای دستش اون قدر
ن اختیار ر ز
پایت اومدن ،گریم اشک روی گونه هام داشت عذابم یم داد .دوست نداشتم تو
ی
اون حالت ضعیف ببینتم.
ز
سنگیت خورده
صورن که تا دیشب همش غرق نوازش و بوسه شده بود االن چنان سییل
بود که شوری اشک داشت دردش رو بیشن یم کرد.
ی
من برای ز
رفت کوهیار بغض کرده بودم این اشک ها باید از ش دلتنیک یم بودن نه
شم رو باال نگه داشتم تا سدی بشه برای نم نم بارون روی گونه هام که سیل بدی پشت
شش بود.
اشک هان که اگه ر
تالیس برای مهارشون نیم کردم به دریا طعنه یم زدن.
ی
ز
داشت کوهیار و پنهون کردنش بیشن زجرم یم داد .کاش اون
ین کش داشت عذابم یم داد،
سن گریه یم کردم.
لحظه کوهیار پیشم بود و ش روی شونه هاش یم ذاشتم و یه دل ر

نریمان ،بعد از هر بار آوردن اسم کوهیار باید یه کاری یم کرد تا دلش آروم بشه هر کاری با
حقن جلوه نکنم.
هر منطق و ین عقیل ،از خدا خواستم کمکم کنه و ضعیف و ر
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اشک هام بند اومدن اما بد جوری کینه جاشو گرفت با حقارت و نفرت به کش که دیگه
رز
پشنی برام ارزش نداشت نگاه کردم و گفتم :جواب کارت رو پس یم دی ،هم سییل امشب و
هم اون شب تصادف رو! من چه دل پایک داشتم که بخشیدمت.

"تازه به خودش اومده بود و فهمیده بود دست روی گ بلند کرده ،نادم و حال ندار.

دیگه برام وجود نداشت فقط به چشم یه آدم جنون گرفته بهش نگاه یم کردم که تو
رویان که هیچ امیدی توش نبود".
احساسات ربناهه اش غرق شده بود ،تو ی
دستام رو گرفت و ملتمس گفت :غلط کردم ،گه خوردم ،حال خودم رو نفهمیدم ،کاش
دستام قلم یم شد! تو رو خدا بزن! بزن ،هر رچ یم خوای بزن!

صدان دورگه گفتم :به چه جریم زدی؟ به جرم دوس
با نفرت دستام رو جدا کردم و با
ی
خطان از من ش زده؟ ...یا نه ،چون ین کس و کارم
نداشتنت؟ یا به جرم عاشق نشدنت؟
ی
زدی؟ اسم خودت رو مرد گذاشت؟

ی
هیچ وقت فکر نیم کردم نریمان بخواد روم دست بلند کنه .روی پله ها نشست ،چنیک توی
رز
غمگت گفت :تو عاشق نشدی بفهیم وقت کش رو دوست
موهای سیاهش زد ،کالفه و
داری که هیچ وقت بهت نگاه نیم کنه ز
یعت رچ ،کش که فقط منتظری یه روز بیاد که به
ی
کت و منتظر ر
بایس تو دلش جا باز ز
زندگ ز
کت اما
چشمش بیای ،یه نفر که فقط به عشق اون
بگنه ،تو ر
ز
بایس ساکت
ببیت دست دست یه غریبه میاد و یم خواد تنها دلیل زندگیت رو ازت ر
شیت؟ تو ر
یم ز
گنم وقت حس
بگنن!؟ من جنون یم ر
بایس دست دست نفست رو یم دی ازت ر
یم کنم تو مال یه نفر دیگه یم ریس ،عقلم رو از دست یم دم وقت نگاه کش دنبالته ،من ز
جان
غن من چشمش دنبالته.
یم شم وقت بدونم یه نفر به ر
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اون لحظه یه آن این حرف به ذهنم رسید که گفتم :من فقط یم خواستم امتحانت کنم
ببینم بعد از اون تصادف آدم شدی یا نه که اسم کوهیار رو آوردم ،عمدا داشتم رو مخت یم
بالن که تو تصادف به شم آوردی بازم خشم و جنونت رو تکرار یم
رفتم ببینم بعد از اون ی
ز
کت یا نه که بازم بهم ثابت شد هر کاری ازت بر میاد.

"حرفام رو باور کرده بود یا نه نیم دونم ،دستش رو مشت کرد و محکم به دیوار کوبید،
ز
پشیمون دیگه سودی نداشت ،حت دیگه دلم نرم نشد "

معنان نداره دست که به ناحف رو من بلند
دندون قروچه ای کردم و گفتم :این کارت دیگه
ی
شد قلمم بشه دیگه ارزش نداره ،فقط از جلو چشمام گم شو! اینم بدون دستای من در برابر
دستای تو اون قدر جون ندارن که جواب سییل که بهم زدی رو بهت پس بدم اما به موقعش
گنی ،االنم برم یه قرص ضد تهوع خوب بخورم که با دیدن حرکاتت بد
طلبت رو پس یم ر
جوری دارم باال میارم.
ز
ز
داشت سوغان هاشون رو یم
چشمان به خون نشسته پله ها رو ییک دو تا کردم ،بچه ها
"با
دستشون رفتم.
دیدن و متوجه ی اومدن من نشدن ،یکراست به
ی
شست آرایشم یه کم موندم تا قرمزی صورت سییل خوردم و حال خرابم از ر ز
ز
بت بره،
به بهونه
هنوزم جای سییل ش درد یم کرد.
خییل دلم یم خواست یم تونستم گریه کنم تا آروم بشم اما حضور مهمون ها این امکان رو
ازم گرفته بود.

با لبخندی مزخرف تنها جهت حفظ ظاهر ربنون اومدم ،تازه متوجه ی حضور من شدن ".
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ارغوان بازرسانه روم زوم کرد و گفت :چشمات چرا قرمزه؟! گریه کردی؟

از اون خنده الکیا کردم و گفتم :چه گریه ای! صورتم رو شستم صابون تو چشمم رفت.
چنی شده ،در جوابش به عالمت ر ز
چیستا با چشماش پرسید ر ز
چنی نیست شم رو باال دادم،
یه دروغ.

نیما بلند شد و رو به مرجان گفت :عزیزم بریم؟

مرجان ،نگایه به ما سه نفر کرد هم دوست داشت بمونه هم دوست داشت بره ،اون شب
اصال دوست نداشتم مرجان بمونه.

ارغوان :چرا قیافه ات شبیه غروب جمعه س ،من شوهر داشته باشم تنهاش میذارم و میام
ز
بمون پیش این آفتابه!؟
پیش شماها ،خب پاشو با شوهرت برو! یم خوای

ز
نذاشت؟!
نیم نگایه به نیش بازش کردم و گفتم :ساعت نه شد چرا تو رو دم در
مثل وحشیا موهام رو میون دستای تپلش گرفت و گفت :نشونت یم دم ز
یعت من آشغالم؟

مرجان از شدت خنده به خودش پیچید رو به ارغوان گفت :از عرص تا حاال چند بار ته دیگ
شدی باز از رو نیم ری!؟
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ارغوان با لحن خنده داری گفت :نه از رو نرفتم ،تو چرا این قدر دور خودت پیچیدی انگار
جاده چالویس.

چیستا و نیما از خنده ین حال شدن.
موهام رو آروم ول کرد یه بشقاب کیک و میوه بهش تعارف کردم.

چشماش برف زد و گفت :لذن که در خوردن هست در انتقام نیست ،فعال دونه بپاش تا
پنهون کاری هات رو فراموش کنم و کاریت نداشته باشم.
مرجان از جمع مون دل کند و رایه خونش شد ،با صدای زنگ موبایلم به اسم قشنگ
کوهیار نگاه کردم.
ز
بارون کردن ،صدام خفه شده بود،
تا صداش پیچید چونه ام لرزید و اشک هام چشمام رو
فقط صدای کوهیار یم اومد که با سالم خش دارم متوجه ی حال داغونم شده بود.
کوهیار :قربون اون اشکات برم ،داری گریه یم ز
کت؟
رز
چنی نگفتم فقط دوست داشتم صداش رو بشنوم ،هنوز سوار هواپیما نشده بود دلم براش
پر یم کشید .کاش یم تونستم دردم رو براش بگم ،بگم جای نوازش هات بد جوری سییل
خورده! بگم یه نامرد با دست سنگینش جای بوسه هات رو پر کرد!

صدای پیج کردن از فرودگاه  ،ههمهه ها و ش و صدای مسافرها یم اومد ،ین اهمیت ترین
ز
صداهای عالم اون لحظه اونا بودن که ر ز
نداخت.
بت صدای محبوب ترین کسم پارازیت یم
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با صبوری برام وقت گذاشته بود و با کلمات محبت ر ز
آمنش بدون این که جواب احساساتش
رز
تسکت یم داد .دلم یم خواست زمان به عقب
رو بشنوه داشت مرحمم یم شد و حالم رو
برگرده و دیشب بیاد یا امشب رو یم تونستم پاک کنم.
کوهیار :بیتا...بیتا ...بیتای ن همتا...عشقم ....قربونت برم ....یه ر ز
چنی بگو دلم ریش شد!
ی
حالت خوب نیس؟

هر بار که صدام یم کرد و با التماس حرف یم زد ،بند بند استخونم رتن یم کشید.
بیتا :خوبم ،خوبم .تو که ر
بایس حال من که هیچ حال جهانم خوبه.

خندید و مکث کرد :نریمان که اذیتت نکرد؟ ر ز
چنی بهت گفت؟
"کاش ر ز
چنی یم گفت اما جای بوسه هات رو آتیش نیم زد"
چنی نگفت یه کم شایک شد که اونم تو که هست هیچ ر
بیتا  :نه ،ر ز
ارزیس برام نداره.

"یه کم از اون دروغ های سفید گفتم تا مسافرم دل نگران رایه نشه و فکرش پیش من نمونه،
یه کمم اون منو آروم کرد"

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
ر
گویس و قطع کردم و تو فکر رفتم ،هنوز سخت بود هضم کردن نریمان و کارش ،به هق هق
افتادم روی ر ز
زمت نشستم و پاهام رو با دستام بغل کردم ،با صدای بلند زدم زیر گریه.
ارغوان و چیستا هراسیمه توی اتاق اومدن .چیستا شم رو روی سینه اش گذاشت فکر یم
ی
کرد از ش دلتنیک برای کوهیار دارم گریه یم کنم.
ارغوان با ناراحت گفت :بیتا! چت شده عزیزم؟ چرا گریه یم ز
کت؟! نریمان بهت حرف زد؟
حواسم بود تا تو رفت اومد پشت شت ،مرجان و نیما این جا بودن ر ز
چنی رننسیدم ،یم دونم
الیک گفت صابون تو چشمم رفته ،گریه کردی؟

تنهان این همه ناراحت و غم و تحمل کنم
ر
هییح نگفتم بازم الل شدم ،انگار مجبور بودم به ی
و رو کارهای نریمان شپوش بذارم.
ز
ابروهان گره
چیستا با حرف که از ارغوان شنید تندی شم رو از سینه اش جدا کرد و با
ی
خورده ،جوری تو چشمام نگاه کرد که جرات پنهون کردن نداشتم.

ارغوان روی زانوهاش نشست و گفت :از ش شب تا کوهیار رو دید اخماش تو هم رفت ،
ز
مهمون شده بود.
وقت رفت بدرقه ی رشیکت حالش درست مثل بعد از اون شب

چیستا با تندی گفت :حرف بزن! بیتا!
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به چشم های نگران جفت شون نگاه کردم دیگه تحمل راز نگه داری نداشتم ین خیال همه
رز
سنگت شده بود.
رچ شدم ،سینه ام از حرف نزدن و درد و دل نکردن
منم یه آدم بودم احتیاج داشتم یه کم درد و دل کنم یه کم از دردام بگم تا راحت شم.

منطق نداشتم ،با شدت گریه گفتم :آره نریمان بهم حرف زد .خییل هم بد حرف زد اصال
نفهمیدم رچ شد تا اسم کوهیار رو آوردم یه سییل خوابوند زیر گوشم که جاش هنوزم درد یم
کنه.
"اون قدر گریه کردم که به نفس نفس افتادم ،دردونه ای بابات ر
بایس ،عزیزترین کس عشقت
بایس بعد یه نفر به خودش اجازه بده مخالف میلش حرف ز
ر
بزن با سییل مهمونت کنه".
برق از ش جفت شون پریده بود ،ارغوان تندی رفت تو ر ز
آشنخونه و یه لیوان آب برام آورد.

با خوردن آب راه تنفسم باز شد ،منتظر بودن حالم ش جاش بیاد ،تو این میون بیکار نمونده
بودن با حال بدی سیع یم کردن آرومم ز ز
کت.
یه چند دقیقه ای گذشت تا خوب شدم.

گن آورده!
ارغوان یه لبخند تلخ زد و گفت :دستش بشکنه! به چه حف زد ،ین کس ر
ز
عصبان ندیده بودم اونم ین خیال راز داری شده بود و گفت:
چیستا رو تا اون روز این قدر
این که ر ز
چنی نیست بخیه های شش رو ندیدی.

ارغوان مات و مبهوت گفت :اون تصادفم کار نریمان بود؟!
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پلک هام و تکون دادم.

ارغوان :چرا؟! مگه کوهیار رچ توا که نریمان هر وقت اسمش میاد قایط یم کنه!

آیه از سوز دل کشیدم و گفتم :چون نریمان  ۵ساله عاشق منه قبال همش منتظر بود تا منم
عاشقش بشم االن که کوهیار اومده دیوونه شده و تهدیدم یم کنه که حق ندارم به جز
خودش با کش ازدواج کنم اون شی که تصادف کردیم....
"همه ی اون شب و تا امشب تعریف کردم"
سبک شدم و ادامه دادم :امشبم که فهمید کوهیار رشیکمه قایط کرد و باز رشوع کرد به
تهدید کردنم و به کوهیار لقب بد دادن منم گفتم تو چکاره ی ز
بگنی از
مت که برام تصمیم ر
لج توام که شده حت اگه اون منو نخواد زنش یم شم بعدم جوابش شد این سییل که خوردم.

بگنه و هر
ارغوان از تعجب وا داده بود ،چیستا خود خوری یم کرد یم خواست شماره شو ر
رچ از دهنش در میاد بارش کنه اما مانع شدم.
احساس کردم وقت اون رسیده ارغوان نامزدی من و کوهیار رو بفهمه لزویم نداشت از اون
قائم کنم االن دیگه با وجود نریمان یم فهمید چرا پنهون کاری کردم.
خییل برام ناراحت شده بود و با دستش جای سییل اون ز
عوض رو ناز یم کرد.
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دستاش و گرفتم و بوسیدم به صورت ن نقص ش نگاه کردم و گفتم :ارغوان! یه ر ز
چنی بهت
ی
یم گم اما ر ز
بت خودمون بمونه؟
جان درز نیم کنه.
قول داد که ی
دوست داشتم عکس العملش رو توی ذهنم ثبت کنم به چیستا نگاه کردم که لبخندی زد
بعد به چشمای قشنگ ارغوان زل زدم و گفتم :من با کوهیار نامزد کردم.

ز
خنه شد وقت فهمید هیچ درویع در کار نیست اشک شوق از چشماش شازیر
با تعجب بهم ر
شد بغلم کرد ،اون قدر بوسیدم و بهم یتنیک گفت که نگو...

حالمون دگرگون شده بود با وجود دوست مایه مثل ارغوان غم باید جل و پالسش رو جمع
یم کرد.

چیستا،عکس ها و فیلم های اون شب خواستگاری و نامزدی رو نشونش داد.

صدای شادی و خنده ش پیچیده بود از ته دل برام خوشحال بود.
به عکس ها نگاه کرد و گفت :بیتا تو عاشق رشیک کچل و حال بهم زنت شده بودی؟ منم از
ر
خویس تون رو خراب نکنه خییل براتون
هییح
این رشیک ها یم خوام ،خییل بهم میاین ایشاال ر
خوشحالم .ماشاال شوهر داری گردنش رو یتن نیم زنه ،ناراحت رچ هست؟
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بازم اومد و محکم تر از قبل بغلم کرد ش خوش شده بودیم ،چیستا در مورد خودش و دیوید
حرف یم زد برای چیستام کیل خوشحایل کرد.

ارغوان انگشت تهدید شو نشون مون داد و گفت  :حق تونه با پیف پاف بیوفتم به جونتون!
خواهرای مرموز!

خییل تو اون حال و هوا بودیم و در مورد اتفاقات گذشته تعریف کردیم ،قرار شد من دیگه با
نریمان یه جور دیگه ای رفتار کنم.
سه تان تو تخت خواب رفتیم ،ارغوان خودش رو ر ز
بت من و چیستا جا داد.
ی
دستش رو دور گردنم انداخت و گفت :من امشب کوهیار بشم یا دیوید؟
"زدیم زیر خنده"

بیتا :عزیزم هیچیک شوهر جون خودم نمیشه.

ارغوان :دخنم دخنای قدیم چه شوهر شوهری یم کنه بگم نریمان بیاد اون سمت صورتت
ز
زمون بابای بچه ی من بودی.
رو هم یادگاری بزاره ،نو که اومد به بازار شدیم دیگه یه
"داشتم یم ترکیدم از خنده"
ز
تکون خورد و صداش رو صاف کرد و با ریتم آهنگ شمایع زاده گفت :از طرف کوهیار برای
بیتا ،من برات یار میشم یار وفادار میشم دل و دلدار میشم غم داری غمخوار میشم با تو
تبدار میشم با تو بیمار میشم با تو چشمامو یم بندم با تو بیدار میشم.
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غش غش داشتیم یم خندیدیم تو تارییک برق چشماش پیدا بود تو گوشم گفت :دیشب
پیشش بودی؟ تا کجا پیش رفت؟ کارای نامویس که نکردی؟

از خنده روده بر شدم .منو ول کرد رفت تو فاز غم و ادا در آوردن ،انگشت شصت ش رو به
حالت میکروفن گرفت ،این دفعه برای مجرد موندن خودش آهنگ ر ز
معت رو خوند.
چنت ن کس شدن در باورم نیست همه ز
ز
ز
رفت کش
ارغوان :همه رفت کش دور و ورم نیست ر ی
کجان؟ بیا منم بردار یبن
با ما نموندش کش خط دل ما رو نخوندش...ای گور به گور شده
ی
فقط من ین شوهر موندم.

"من و چیستا از خنده ین حال شده بودیم".
ارغوان بدون این که یه ذره بخنده گفت :یه روز دور و ورم دو تا رفیق بود منو امروز ر ز
ببت
تنهای تنها ...ز
عوض قربونت برم بیا دیگه...
چیستا رو بغل کرد و گفت :هر رچ چاقو تو ر ز
آشنخونه دارین از جلو دست من بردارین تا از ین
ر
خودکش نکردم.
شوهری

ر
خودکش ز
کت چاقوها رو
چیستا به زور شدت خنده شو کم کرد و گفت :حیف تو نیس
گذاشتم برای نریمان.
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ارغوان :زدی تو زاویه...جوون..دیوید کاپر فیلد و عشق است دیگه با بیتا کاری ندارم یم خوام
گنی یبنیم اون ور.
بیام تو رو تور کنم ببینم برام اقامت یم ر
چیستا ین چاره داشت یم مرد ،روم و اون ور دادم که موهام و مثل سم اسب گرفت.
ارغوان :خوش به حال کوهیار با این موهای بلند بیتا یم تونه هر وقت باهاش دعواش شد و
شب باهاش قهر کرد و یه من باهاش فاصله داشت موهاش رو بکشه و دیگه واسه بغل
کردنش تا اون ش تخت نره.

نزدیک بود از خنده سکته کنم.
یه دفعه المپ هال روشن شد چنان جیغ کشیدیم نزدیک بود پس بیوفتیم.
فهمیدم المپ اتصایل کرده اما ر ز
چنی نگفتم.
ارغوان کله شو زیر لحاف کرده بود و با صدای ترس آلود گفت :نریمان اومده ش همه مون
رو یبنه ،بخدا من کاری نکردم ،با من کاری نداشته باش خودم بیتا رو عقدت یم کنم.
دست از دلم گرفتم و یم خندیدم بهم ر
ترس زد و گفت :به جای خندیدن برو ببینم گ تو هاله.

یه کم جدی شدم و گفتم :ارغوان یه ر ز
چنی میگما اما ننیس یه موقع.
کله شو از زیر لحاف در آورد و سفت بغلم کرد ،شش رو به حالت قول تکون داد.
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هان که من خییل غصه دارم و ناراحتم روح بابا و مامان میاد تو خونه.
با جدیت گفتم :وقت ی

آب دهنش رو با صدا قورت داد و گفت :ز
یعت المپ و بابا و مامانت روشن کردن.
ی
رفت زیر پتو و گفت :مگه اون دنیا کار و زندگ ندارن! ای تو روح پدر و مادرت!

من و چیستا از زیر پتو به جونش افتادیم که گفت :چتونه؟ یم خواستم بگم تو روح شون
صلوات.
شت رشوع کرد به صلوات فرستادن.
بعد با صدای بلند نصف ی
چقدر خندیدیم و مسخره کردیم.

سه نصف شب بود که ارغوان بیدارم کرد چشمام دو دو یم زدن با حرص گفتم :چه مرگته؟

با عجز و التماس گفت :تشنمه ،یه لیوان آب برام بیار!

بیتا :خودت چرا نیم ری؟
ارغوان :یم ترسم روح ننه بابات تو هال خفتم ز ز
کت منم با خودشون یبنن اون دنیا.
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با حالت گریه گفتم :ارغوان! یم خوای از این گنده تر ریس؟!

لحاف و رو شم انداختم ،دید یآن ازم گرم نیم شه گفت :جون کوهیار پاشو!
ز
عوض بد قسمم داد مجبور شدم بلند شم و برم برا زن زن ارغوان یه لیوان آب بیارم ،واقعا
ترسیده بود یا دل از جای گرم و نرمش نیم کند رو نیم دونستم.

خن داده بود رسیده ،باهاش تصویری ارتباط گرفتم.
بعد به پیام کوهیار نگاه کردم که ی

تو هتل بود و طاق باال دراز کشیده بود :عزیزم! رچ شده تا این وقت شب بیداری!؟ من که به
تنهان
یاد تو جورابام رو زیر شم گذاشتم یه بالشم بغل کردم بازم خوابم نیم بره ،دیگه ی
خوابیدن نیم چسبه.

بیتا :به جای بالش و جورابات االن یه عکس یم فرستم اونو بغل کن!

عکس صبح مون رو براش فرستادم.
کیل متعجب شد و بعدش خوشحال شد ،یه نیم ساعت حرف زدیم ،دیگه هر رچ تالش
کردم خوابم ینند.

صبح با کسیل آماده شدم ،خییل وقت بود ش کار نرفته بودم ،با وجود نبود کوهیار واقعا روز
کسل کننده ای بود.
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بعد از کار با چیستا و ارغوان برای شام قرار داشتیم  ،ساعت  ۸بود که ارغوان با کیل آرایش
اومد ،تا دیدمش فکم چسبید به لپ تاپم.

روی پاشنه ی پا چرخید و گفت :چطوری تا به تا؟

بیتا :خوبم ارغو بغو! این همه آرایش چیه انگار یم خوای بری عرویس؟!
ش جای کوهیار نشست ،ر
شن قهوه با کیک!
گویس رو گرفت و گفت :لطفا سه تا ر
ز
بیتا :مگه اومدی کاف شاپ؟ چیستا کجاست!؟
گویس رو قطع کرد و گفت :االنمیاد ...ز
ر
عوض! خوب شوهری تور کردی ،از صبح تا شب تو
یه اتاق رو به روش بودی و براش عشوه اومدی و کرم یم ریخت تا تونست دلش رو یبنی.
بیتا :چرند نگو.
همت ر ز
در ر ز
حت صدای چیستام اومد که با آیدا خوش و بش یم کرد.
ارغوان ،آدامس گنده ی توی دهنش رو ترکوند و گفت :سپایه رو اخراج کردی؟ اینو
آوردی!؟
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بیتا :نه مادرش مریض بود یه مدت نمیاد این ر
منش جدیدم خواهر کوهیار ،مگه دیشب تو
فیلم و عکسا ندیدیش؟!

صندلیش رو چرخوند و گفت :توجه نکردم ،این که صداش زدن افشان مگه فامییل کوهیار
دانا نیس.

بیتا :مامانش دو تا شوهر کرده!
همت کارا رو یم ز ز
ارغوان :ر ز
کت که نیمه ی گمشده ی من سهم ییک دیگه یم شه.
چیستا اومد که ارغوان با آهنگ گفت :بازم چیستا جون اومد آفتاب لب بوم اومد.

چیستا یه لبخند زد ،یه کمم منو تحویل گرفت و اومد نشست که ارغوان روشو داد سمت
من و گفت :بنظرت این نیمه ی گم شده ی من کدوم بدبختیه!؟

بیتا :هنوز بدنیا نیومده.
ز
بمون؟ پاشو بریم دیگه!
ارغوان :هرهر هر ،تا گ یم خوای این جا

بیتا :یه کم اون آرایشت رو کم کن آبرو بر ،تا بریم!
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ی
آینه ی تو کیفش رو درآورد خودش رو نگاه کرد و گفت :آرایش به این قشنیک ،چکار به کار
من داری ...کجاش بده؟

بیتا :تا ش کوچه خط چشم کشیدی ،دو تا رژ لبم قورت دادی ،پشت چشمتم که آسفالت
کردی.
ز
چشمام رو ریز کردم و گفتم :ببینم از رژ لب من زدی؟!
همون که از همه بیشن دوسش
دارم!؟

چیستا پوزخندی بدی زد و گفت :تازه یم خواست قن ز
گون کنه من نذاشتم.
ر
ارغوان از همون جا یه خودکار بهم پرت کرد و گفت :منو ضایع یم ز
کت بذار نریمان بیاد بگم
لهت کنه ،خسیس رژ لب ندیده.

شم رو دزدیدم ،بعد گفت :من مجرد موندم که شما خواهرای مرموز مسخره ام
رز
کنت؟چیستا که اینننشنال بوی فرند داره ،خانومم که  ۵ساله نریمان مادر مرده رو مجنون
خودش کرده تازه بهش محلم نمیده ...بعدشم یه رشیک تور کرده چه رشییک ،باهاش نامزدم
کرده ،حاال چشم ندارین من یه ریزه به خودم برسم شاید یه ی
فرچ شد و نیمه ی گمشده ام
رو پیدا کردم.

دستاشو رو به آسمون باال برد و با صدای بلند گفت :خدایا امروز برام یه نشونه از نیمه ی
گمشده ام بفرست ،دمت گرم بعدا با هم حساب یم کنیم.
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سیت سفارشات اومد ،ز
حت عمو رجب با ز
همت ر ز
در ر ز
پیح زدیم زیر خنده ،مش رجب بیچاره،
مات خنده هامون شده بود.

ارغوان :خدایا ین خیال دمت گرم ،نیم خوام ،نیم خوام ،االن که فکر یم کنم یم بینم خودم
به این کامیل ،نیمه یم خوام چیکار.
مش رجب با چیستا احوال پریس خییل صمییم کرد سفارش های خانوم رو روی ر ز
منامون
یهون خندیدن مون یه جوری بود ،قانعش کردم که به اون نخندیدم،
گذاشت ،هنوز از
ی
خوشحال شد و لبخند زنون رفت.
پشت شش رشوین اومد ،ارغوان یه نگایه به من و چیستا کرد و رو به آسمون دوباره گفت.
تاخن کار ز
کت ،چرا این و زودتر یم نفرستادی ...بعدم با زبون درازی به
_ خدایا نیم شد با ر
رشوین گفت :چطوری کارمند!
رشوین مثل خنگ ها به ارغوان نگاه کرد و شی تکون داد.
بیتا :رشوین جان ،بیا تو این رد داده ،کارت رو بگو؟
رشوین با لبخند مصنویع گفت :چشم ،خانم مهندس این پروژه ها تا فردا باید تایید بشن.
یه نگایه به برگه ها انداختم ،کار رشوین یه ساعت زمان یم برد ،چیستا و ارغوان بعد از
ز
نوشیدن شون رایه شدن تا منم بعد از کار ،خودم رو بهشون برسونم.
خوردن
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به آدریس که برام فرستادن با اسنپ رایه شدم ماشینم رو برده بودن و چاره ای نداشتم.

تازه فهمیدم آدرس رستوان حسام بود ،وارد که شدم چیستا دست برام تکون داد ،اول رفتم
که دستام رو بشورم.

تغین رنگ داده بود
اومدنم طول کشید وقت اومدم دیدم ارغوان داره به چیستا که از خنده ر
با چشم غره نگاه یم کنه.

شی تکون دادم و گفتم :رچ شده؟!
چیستا :یه نفر اومد این جا و با ارغوان حرفش شد یه چ ر زنی بهش گفت که ...دوباره زد زیر
خنده.
ارغوان ،سس رو توی ساالدش خایل کرد ،از عصبانیت مثل گوجه قرمز شده بود :ز
عوض
قیافه ش شبیه آینه بغل پراید یم مونه اون وقت به من یم گه ر ز
دریان که تو
اولت نهنگ ی
تون.
خشیک دیدم ی
با صدای بلند چنان خندیدم که همه ی نگاه ها سمتم چرخید :چرا آخه؟ مگه چکار کردی؟!

ارغوان :آشغال تو پارکینگ جا پارکش رو گرفتم اونم بهم پرید و منم چند تا دری وری بهش
گفتم.

چیستا :مرده اونجام بهش گفت شبیه شامپو داروگر قدییم ای.
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با این مسخره بازیا و حرص خوردنای ارغوان شام مون رو خوردیم ،چیستا با دیوید تماس
گرفته بود و من و ارغوان باهاش حرف یم زدیم.
کیل برای مرجان عکس فرستادیم که دلش بسوزه بعدم یه کم خیابون گردی کردیم و رایه
خونه شدیم.
ز
نشست دیده بود که هر بار یم اومد ارصار داشت
صفان تو کف هال
نیم دونم ارغوان چه
ی
ز
بشینیم کف ر ز
نشیت یم کردیم.
زمت ،با کیل چیپس و پفک و میوه و تنقالت شب
هم تخمه یم شکوندیم هم آهنگ گوش یم دادیم و هم به خزعبالت ارغوان گوش یم دادیم.

یه مشت تخمه رو نیم دونم چه جوری شکوند و گفت :چیستا! بیا یه فکری برا نریمان
بکنیم که دیگه جلو این ین پدر و مادر سنگ نندازه.
جلدی پریدم و خفتش رو گرفتم :ن پدر و مادر فحشه یم ز
دون؟!
ی
داد زد :نریمان ،بیا منو از دست این خیانت کار نجات بده ،یقه مو ول کن تا زنگ نزدم بهش
و همه رچ رو لو ندادم.

اینم سوژه پیدا کرده بود ،چیستا که فقط کارش شده بود خندیدن.

ارغوان :خفتم رو ول کن وگرنه یم گم نامزد داری تا بیاد از روت رد شه!

یقه شو ول کردم ،دست به جای چروک شده ی روی یقه ش کشید.
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چیستا چهار زانو نشست یه متکا بغلش گرفت و گفت :خب پیشنهادت چیه؟

ارغوان :تو ماشینش مواد مخدر بذاریم.

آمن سوزوند با این پیشنهادش ،چپ چپ نگاهش کردیم ،لباش رو جمع کرد.
ر
بیتا :لباتو غنچه نکن غنچه خجالت یم کشه.

ارغوان :یم خوای یه شب دعوتش کن یه لباس قرمزم بپوش بعدش یه کم باهاش رل بزن
خنیه ،یه دفعه اومد جلو از زیر موهات یه چاقو وردار بکن تو شیکمش.
فکر کنه ی
"بر و بر نگاهش کردیم از رو که نیم رفت".
ز
نوشیدن ش قرص خواب بریز بعد که ین هوش شد ترتیبش
ارغوان :یم خوای دعوتش کن تو
رو بده.
چیستا پوکید از خنده و در جوابش گفت :اون کارا رو مردا یم ز ز
کت خنگه.
ز
بشکت زد و گفت :یافتم ماشینش رو دست کاری یم کنیم بره تا دره.

دیگه از حرفاش به ستوه اومدم و گفتم :خدایا چه ارصاری داشت این و خلق کردی!
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اومدم برم که دستم رو گرفت و مانع شد بعدم گفت :بهنین کار اینه مرجان و به عنوان
بگنیم.
گروگان ر
خییل خندیدم ،ن خیال ز
رفت شدم و به نقشه های ارغوان گوش یم دادم.
ی
یه خیار گاز زدم ،ارغوان به فکر رفت تندی گفت :مثل فیلم هندیا کوهیار رو نریمان رو بنداز
به جون هم هر گ اون ییک رو کشت زنش بشو.

هان که یم ریزی بده بمالم به خیارم.
بیتا :یه کم از اون نمک ی
چیستا خمیازه ای کشید و گفت :بحث و بذاریم برای فردا .باید یه فکر اسایس بکنیم که این
نریمان کوتاه بیا نیس.
دو نفرشون بلند شدن و ز
رفت من موندم کیل ظرف نشسته و خونه ای که از زیر پوست
تخمه معلوم نبود.

سه شب بود که کارهای خونه رو انجام دادم و تونستم چند ساعت بخوابم این چند روز
ز
طوالن هالک بودم.
برای یه خواب
ی
دیگه رشکت برام رنگ و لعاب همیشیک رو نداشت هم به خاطر اسناحت بعد از تصادفم
هم نبودن کوهیار،که پر رنگ ترینش نبودن عشقم بود.
حسان خایل بود کال اموراتم به سخت یم گذشت به
نیم دونستم ش به ش گ بذارم،جاش
ی
زور چند ساعت کاری رو کشتم و رایه خونه شدنم ارغوان پیشوازم اومد و خنده کنون
گفت :گروگان با پای خودش اومده.
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اومدن مرجان خوشحالم کرد بحث اون سوای نریمان بود ،لباس هام و کندم و دادم که
آویزون کنه بعدم با لحن آمرانه گفتم.
بیتا :ربن یه لیوان رشبت ،آب خنیک دستم بده از صبح تا حاال دارم واسه یه لقمه نون سگ دو
یم زنم!

ارغوان :ای به چشم همرس زحمت کش م.
چقدر این ر
برس رو من دوست داشتم ،وجود ارغوان باعث شده بود با خیال راحت برم ش
ز
شیطون هاش کاری یم کرد
تنهان چیستا نمونه ،بودن ارغوان کنار چیستا و
کار و فکرم پیش ی
که از منم بیشن بهش خوش بگذره اصال خاصیت ارغوان ر ز
همت بود.

با کیل انرژی کنارشون رفتم انگار چند ساله که همدیگر رو ندیده باشیم صورت همو تف مایل
کردیم.

شام و بخور بخور و خنده تا ش شب به منوال روزهای عادی گذشت بعد از اون ارغوان با
فال قهوه شگرم مون کرده بود .فنجون هامون رو برعکس کردیم.
ارغوان :از چیستا رشوع کنیم؟

"شهامون رو موافق تکون دادیم"

با آب و تاب گفت :یه عشق یم بینم تو زندگیت که زبون نفهمهِ ..ا...بخشید زبون شما رو
نیم فهمه.
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چیستا :از تو فال پیداس زبونش با من فرق یم کنه؟!

الیک چند تا خط نشونش داد و ادامه داد :خوش تیپ و بور که خییل هم دوست داره...چند
تا چمدون تو قهوه ات یم بینم که معلوم یم کنه بزودی مسافری ،یه عرویس هم تو فالته.

مرجان انگار بال درآورده باشه شاد گفت :عرویس خودشه؟!

ابرون باال انداخت و گفت :نه
ارغوان کله شو تو فنجون کرد و محسوس به قهوه نگاه کرد،
ی
عروس قد بلند تره و دوماد پر رنگ تره احتماال...

مرجان با جیغ گفت :احتماال عرویس بیتا س.

خوب بلد بود مرجان و ش کار بذاره من و چیستا که یم دونستیم تمام اخبار خودمون رو داره
تحویل مون یم ده چندان عکس العمل خاض نداشتیم.

گنم اگه تو فالش عرویس بود معلوم یم شه عروس
ارغوان :بعید نیس! االن فال بیتا رو یم ر
خودشه.

بعد از فال چیستا ،فنجون مرجان رو گرفت و گفت :یه بچه تو فالت یم بینم.

شیطون نگاهش کرد و گفت :بگو ببینم چند وقتشه؟
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خنی نیس.
مرجان هول و دست پاشکسته گفت :فعال ی
خنی نیس چرا رنگت پرید؟
ارغوان :اگه ی

یه آن رنگ مرجان شخ و سفید شده بود ،منو چیستا ش به شش گذاشتیم که لو داد
تصمیم گرفته بزاره بچه دار شه خییل براش خوشحال شدیم.

بیتا :آخ جون قراره خاله شیم.

هان آویزون گفت :خدایا فقط با من لج کردی! تو فال چیستام که پیداس بیتا
ارغوان با لب ی
یم خواد عروس شه ،مرجانم که قراره مامان شه ،پس من رچ؟

مرجان :پرس خودم و بهت یم دم.

ریز ریز داشتیم به حرکات با نمکشون یم خندیدم.

مرجان :قربونت برم عزیزم من هنوز ش حرفم هستم نریمان ...
یم خواست بگه دارم نریمان رو ر ز
اض یم کنم که تو رو بهش بندازم که ارغوان دادش در اومد
و گفت :مگه جونمو از ش راه برداشتم که بیام زن نریمان شم داداش تو مفتم بدی زنش نیم
شم.
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مرجان،پشت چشیم نازک کرد و گفت :دلتم بخواد داداش من طالست.

ارغوان :آفتابه اگر از طالست جاش تو خالست...االنم با من ییک به دونه نکن تا فالتو بگم!

مرجان :ین ادب!
چن ریزه ر ز
تو فنجونش غرق شد و گفت :یه ر ز
کوچولوا...یه بچه که...
منه یم بینم خییل
ِ
مرجان ذوق زده گفت :دخنه یا پرس؟
ارغوان چپ چپ نگاهش کرد و گفت :یم ذاری حرفم و بزنم؟ مگه اومدی سونوگر زاف؟!

مرجان :ایش خوب ادامه ش!؟

ارغوان :قیافه ش شبیه شیداست اخالق ش کپ نریمان.

"من و چیستا زدیم زیر خنده".

اییت...حاال که این جوریه قید بچه دار شدن رو یم
مرجان با حالت چندش مانندی گفت :ر
زنم بچه ای که شبیه شیدا باشه نگاه کردن داره...حاال خوب نگاه کن شاید اشتباه یم ز
کت؟!
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ارغوان :نه،درسته ،فال های من رد خور ندارن  ،قلمه ی نریمان و شیداس...یه دماغ داره
کپ شیدا با چند تا عمل بازم ین ریخته ابروهاش شبیه موکته ،اخالقش که افتضاح دست
بزن داره ر ز
عت داییش.
ی
مرجان :خدا نکنه ،چرا چرت یم گ مگه نریمان دست به زن داره!
رز
همچت آدیم باشه،اون شب تو چند
اگه اون شب نبود منم هیچ وقت فکر نیم کردم نریمان
ثانیه برام تدایع شد،کم کم بغض داشت خفه م یم کرد ،حالت انزجار داشتم ،شی ــع ابروهام
در هم شدن و حال درونم آشوب شد ،نتونستم تو جمع شون بمونم به بهونه ی تلفن زدن
بلند شدم و اومدم تو تختم دراز کشیدم.

هر رچ ارغوان اومد و معذرت خوایه کرد که برگردم اما دیگه نتونستم وانمود کنم حالم
خوبه و پیش مرجان شاد و شنگول باشم ازش خواستم چراغا رو خاموش کنه و بره ربنون،
دیگه تو جمع شون نرفتم و گرفتم خوابیدم.
فیلمنداری داشتیم .کل
صبح ،شال و کاله کردم و رفتم ش کار ،برای فردا خارج از تهران
ی
روزمون برای اون پروژه برنامه ریزی کردیم تا شب شد.

کلید رو تو قفل در چرخوندم ،مشامم از بوی خوش غذا پر شد همش کار چیستا بود وگرنه
از ارغوان و مرجان یآن گرم نیم شد عاشق این وقتا بودم که خسته از ش کار یم اومدم و بوی
ی
غذا یم پیچید و دیگه دغدغه ی ر ز
آشنی نداشتم .چه خوب یم شد اگه چیستا با من زندگ یم
کرد.

با صدای بلند گفتم :سالم ،اهل خونه من اومدم.

چیستا :خوش اومدی عزیزم!
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ارغوان با یه تاپ و شلوارک صورن پیشوازم اومد.

شبیه ترکیب پلنگ صورن و خرس مهربون شده بود با خنده گفتم :چطوری خلس صورن؟

خون داره.
با صدای آرویم گفت :خوبم ،مرجان ی
خنای ی
ابرون باال دادم ،به ر ز
رز
غمگت بود.
آشنخونه رفتم .مرجان خییل
ی
خنای خو...
رو به ارغوان گفتم :تو که گفت ی
یعت ر ز
شی ــع حرفم رو قطع کرد لبش رو زیر دندونش گرفت که ز
چنی نگو.
چیستا :ما فردا تصمیم گرفتیم بریم درکه تو کار و بارت چیه؟ یم ز
تون بیای؟

بطری آب رو از تو یخچال در آوردم و روی صندیل نشستم.

فیلمنداری دارم وگرنه یم اومدم.
بیتا :من فردا خارج شهر
ی

خن دم در رچ بوده که یه
سکوت جمع رو گرفت داشتم به ارغوان چشم و ابرو یم اومدم که ی
دفعه ز
پیح زد زیر خنده.

مرجان :درد! تو باز خندیدی؟!
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بیتا :مرجان ،عزیزم! تو چرا قیافت شبیه تراکنش ناموفق شده!؟

چیستا :به خاطر نریمان ناراحته.

یه لحظه وا دادم حت با تمام کینه ای که ازش داشتم ر ز
اض نبودم اتفاف براش بیوفته ،دلم
لرزید از قیافه م متوجه ی درونم شد و ین درنگ گفت.
چیستا :نگران نباش! دستش شکسته.

ارغوان مثل زیر نویس گفت :این قسمت کلید اشار.

خن دادم یم گه کاش جفت
مرجان با غیظ به ارغوان اشاره کرد و گفت :به این احمق ی
دستش یم شکست! جای عقل و معرفت فقط به عرض ش اضافه یم شه ،نیم دونم جای
مخ تو شش چیه؟!
ز
چرن های اضافه س! خودت و ناراحت نکن ،عادتشه از این حرفا یم
منم به شوچ گفتم :ی
زنه ،حاال چرا دستش شکسته؟

مرجان :نیم دونم از بس مرموز و تو داره آدم نیم فهمه چکار یم کنه اصال تازگیا خییل خسته
عصت شده نیم شه باهاش حرف زد.
و ی
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بیتا :با کش دعوا نکرده؟!
شونه شو تکون داد و گفت :فکر نکنم خودت که بهن یم ز
دون اهل دعوا نیس.

تو دلم پوزخندی به افکار مرجان زدم .یه کم حرف زدیم ،شام مون رو خوردیم .مرجان ،شب
ی
نموند و قرار شد فردا صبح زود بیاد؛ چون فردا همیک زود باید بیدار یم شدیم ش شب
خوابیدیم،
صبح خییل عجله داشتم بهشون گفتم :امکان داره جان که یم رم گوشیم ز
آنت نداشته باشه
ی
یه وقت نگران من ر ز
نشت شایدم نیام.
خن دادم که اونم نگران نشه.
به کوهیار ی
رز
ماشت و کجا یم بری؟!
سوییچ و برداشتم و تندی رفتم دم در که در ارغوان گفت :سوییچ
رز
ماشت ندارن ین خیال همه رچ شدم و گفتم با اسنپ یم
اصال به این فکر نکرده بودم که اونا
رم.

سوییچ رو تو هوا براش تکون دادم چند تا بوس برام فرستاد.
ر
رز
ماشت در خونه ترمز کرد و یه نفر از توش
بگنم که هم زمان یه
گویس و گرفتم که اسنپ ر
پیاده شد با صدای مرجان ش بلند کردم.
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با دیدن نریمان نا خودآگاه اخم هام تو هم رفت ،رومو ازش گرفتم و یه لبخند مصنویع به
مرجان زدم.

مرجان :چرا دم در موندی؟

از دهنم پرید و گفتم :منتظر ماشینم.

مرجان:با نریمان برو!

اون لحظه دلم یم خواست خودم رو از سقف آویزون کنم .چند تا بهونه ی الیک آوردم.
رز
ماشت برسه.
بیتا :مزاحم نیم شم االنه که
خنه شد و گفت :اصال نیم خوای حالش و ربنیس؟ ر ز
ببت
با
ابروهان در هم و اخمو بهم ر
ی
گرفت چه ز
ز
رز
معت داره ،برو یه کمم باهاش
ماشت
دستش تا کجا تو گچه ،بعدم تا نریمان هس
حرف بزن با من که حرف نیم زنه!
ز
فیلمنداری داره
گرفت بهونه های من به نریمان گفت :بیتا امروز خارج شهر
بدون در نظر
ی
ماشینش رو برای ماها گذاشته تو یم رسونیش؟

کور از خدا رچ یم خواد ،نریمان از خدا خواسته موافقت کرد.
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نیم شد یه دفعه ی یه ر ز
چنی پیش مرجان لو بدم از اون ورم من با نریمان تو کل این سال ها
اون قدر عیاق بودم که خییل جاها با هم رفته بودیم و این مزاحم شدن و بهونه آوردن ها یه
رز
چن تازه بود که پیش مرجان یم گفتم و حق داشت حرفم براش مضحک باشه.
گن کرده بودم با خودم گفتم بیشن از اینه تا ش خیابون سوار شم وقت از دید
تو اون رشایط ر
مرجان محو شدیم پیاده شم.

با این فکر سوار شدم ،آبرو داری کردم در بودن مرجان یه سالم و احوال پریس خییل خوب و
مجلش با نریمان کردم ،اونم خییل شد جواب داد تو دلم گفتم :من دیگه گ م!

با دور شدن از پیچ کوچه تمام اون شب جلو چشمم یادآوری شد از درون داشتم منفجر یم
شدم عصبانیتم اون قدر شدید بود که حال خودم رو نیم فهمیدم با صدای بلند گفتم :بزن
کنار یم خوام پیاده شم!
ز
هیچ حرف نزد ،راهش روگرفته بود و یم رفت ،نیم خواستم تو روش نگاه کنم فقط به
خیابون خلوت نگاه یم کردم و منتظر بودم یه گوشه پیاده م کنه.

دستگنه در رفت که فهمید و دکمه ی قفل رو زد.
دستم به سمت
ر

آمنم بد جور چسبیده بود.
مخم داشت سوت یم کشید ر
ز
با ل ز
پشیمون توش کامال مشهود بود گفت :من بابت همه رچ ازت معذرت یم خوام،
حت که
اجازه بده باهات حرف بزنم!
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با طعنه گفتم :چه مدل خون پیدا کردی هر کاری دلت یم خواد یم ز
کت بعد با یه معذرت
ی
خوایه ش و ته قضیه رو بند میاری منم خرم که هر بار به امید تکرار نکردن یم بخشمت.
ز
مهربون گذشت! قفل و بزن یم خوام پیاده شم!
پوزخندی زدم و گفتم :دیگه بخشش و

شعتش رو زیاد کرد و گازش رو گرفت باز داشت خر یم شد.

با لحن خییل زننده ای گفتم :هوی ،حیوون! کری؟ نیم شنوی!

یهون اش اون قدر
پاشو محکم روی ترمز گذاشت صدای کشیدن الستیک ها در اثر ترمز ی
گوشخراش بود که تا چند ثانیه گوشهام رو اذیت یم کرد شتاب زده دست رو کشید از حرکت
غافلگنانه اش یه آن محو دو تا چشم که شبیه تیله های مشیک و براق بودن شدم تو همون
ر
ی
یه آن غم چشماش و دل رنجودگ ش رو دیدم.

اونم مات من شده بود ،تو تمام عمر دوست مون هیچ وقت این جوری باهاش حرف نزده
بودم ،انتظار این الفاظ رو از من نداشت یه لحظه تو خاطرات خوش گذشته مون پرواز
کردم ،تو خنده ها و حمایت هاش ،تو روزای سخت که کنارم بود و تنهام نیم ذاشت ،رشمم
شد بهش لقب حیوون دادم.
زهر خند ز
تلیح زد و گفت :حیوون!؟ ...حیوون از من بهنه ،کش که دست رو تو بلند کنه از
حیوونم پست تره.
یعت به جون خودت قسم خوردم ،یم ز
آیه کشید و گفت :دیگه اذیتت نیم کنم ز
دون که
توا ...باور کن از این به بعد به خودم اجازه نیم دم حت
سخت ترین قسم دنیا برا من جون ِ
بهت بد هم نگاه بکنم ،االنم بدون یه کلمه حرف زدن یم رسونمت ش صحنه و یم رم.
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تاثن قرار گرفتم ،اون قدر آزرده خاطر و
خاصیت دل من بود یا لحن حرف زدن هاش تحت ر
رنجیده بود که از درون داشتم منقلب یم شدم ،یه دفعه نظرم برای پیاده شدن برگشت،
بدون کوچکنین اعن ز
اض آدرس و بهش دادم.
رز
غمگت برای یه ثانیه روی لبهاش اومد و دوباره حالتش داغون شد.
یه لبخند
آروم آروم رشوع به حرکت کردن کرد تا اون لحظه به دستش نگاه نکرده بودم همون دست
که رو من بلند کرده بود ،تو گچ بود ،شک نداشتم شکستنش کار خودش بود .احتماال یم
خواسته عذاب وجدانش رو کم کنه.
شم رو به شیشه تکیه دادم ،به آهنگ غ ز
مگیت که در حال پخش بود گوش یم کردم.
عشق درده خیلیا رو دیوونه کرده
اسنت کنه روزایه خوشت برنمیگرده
وقت ر

شاه عاشق مثه برده
همیشه معشوق ِ
جان گم کرده
همیشه عاشق قلبه شو یه ی
افتادم به پای اون که نمیخوادم
وقت همه دنیاتو رویات شه یه آدم

بفهیم ای کاش که هنوز هست تو یادم
به خاطر عمری که من پای تو دادم

چندتا خط حرف دارم باهاتو چندتا خط درد و دل
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از وقت تنها کردی منو تو خیابونا ول

ییک رو ترجیح دادی به من غرور من شکست
وای تو چه دریس دادی به من عشق بدترین تجربه ست

آزارم میده دیل که از آدما ترسیده
اعتمادش رو داره به آدما از دست میده
ز
ساخت
ای وای چه روزگاری برام
ز
باخت
ای وای افتادم که رو دوره

ای داد کشت غمه دوری منو
از حالم رچ برات بگمو

خنی
ای داد از غمه ین ی
وای از تو دیگه نیست اثری
فیلمنداری ین حساب ترافیک دو ساعت و نیم فاصله بود حوصله ی سکوت خفه
تا محل
ی
ی
مسن رو فقط حرف
کننده اون جا رو نداشتم اگه همیشیک مون بود حکایت فرق یم کرد کل ر
یم زدیم و یم خندیدیم.
ر
رنجش توش نشست.
یه لحظه متوجه ی چهره اش شدم که در اثر درد دستش
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با ز
لحت نه چندان گرم و صمییم گفتم :اگه دستت اذیت یم کنه ،یم خوای من پشت رل
بشینم؟
هنوز ازم خجالت یم کشید نگایه از ش رشمساری بهم کرد و گفت :نه ،ممنون .یم تونم
برونم.

من آدم کینه ای نبودم حرف های اون شبم از ش عصبانیت بود ،نه این که ندونم کینه
چیه ،دچارش یم شدم اما خییل زود از دلم یم رفت.

چشمام و برای چند لحظه روی هم بستم ،تموم روزهای سخت که نریمان کنارم بود رو توی
ذهنم مجسم کردم.
روزهان که پدرم تنها همدم و پشتیبانم برای همیشه تنهام گذاشت و رفت.
اون
ی
روزهای ز
تلیح که با اومدن شون احساس یم کردم دنیا روی شم آوار شد.

من مونده بودم و هزار تا غم و غصه با دنیای سیایه که به آسمون شب طعنه یم زد اون
وقت ها نریمان پا به پای تمام درد و غم و غصه هام کنارم بود.

یهون تنها
عالوه بر مصیبت که به شم نازل شده بود یه ترس دلهره آور و شدیدی هم از ی
شدنم به بقیه ی درد هام اضافه شده بود.
بعد از ز
رفت چیستا و فامیل ها ،مرجان و ارغوان تا چند روز کنارم بودن اما اونام مثل من
ی
دخن بودن و از من بیشن یم ترسیدن و بعد از چند روز ش خونه ها و زندگ شون بر ز
گشت
ی
تنهان و هزار تا خاطره و خونه ای بزرگ که به هر نقطه ش نگاه یم
بعدش من و موندن و ی
کردم خاطره بود حت از سایه ی خودم یم ترسیدم.
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تو ر ز
پاین بود که پدرم برای همیشه قلبش از تپش افتاد و تنهام گذاشت اون موقع ها برگ
ریزون بود از صدای خش خش افتادن برگ درخت هراس داشتم.

دیگه نیم تونستم شم رو راحت روی بالش بذارم اون قدر رعب و وحشت داشتم که خدا
خن داشت.
فقط از حالم ی
ز
خواست به خونه شون برم و یه مدت اون جا بمونم اما من قبول نکردم
مرجان و نریمان
وقت پیشنهاد دادن که یه مدت بیان و پیشم بمونن از خدا خواسته قبول کردم.

خوان و ترس تونستم
نریمان که اومد مرد خونه ی من شد اون شب بعد از چند روز ین
ی
راحت شم رو روی بالش بذارم.
ز
مهربون و حوصله هر لحظه کنارم بود و با گوش جان به درد و دل هام گوش یم کرد.
اون با
تلخ غم گرفته رو تحمل یم کرد ساعت ها باهام حرف یم زد و تو
اون قدر صبور بود که من ِ
گوشم یم خوند و دلداریم یم داد که کم کم تونستم با غم نبودن بابام کنار بیام.

اون کش بود که تو سخت به دادم رسید و جایگاه خودش رو پیشم خییل با ارزش کرده بود،
شبهان که تو تب یم سوختم تا صبح باالی
هر روز ش خاک یم بردم که داغم کمن بشه ،تو
ی
شم بود.
اونا جلو چشمم بودن که رشمم شد بهش لقب حیوون دادم با یادآوری شون تصمیم گرفتم
به کینه پشت کنم و سییل که خوردم رو فراموش کنم.
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ابرای سیاه از دلم کنار ز
رفت و دوباره آسمون یآن شد ،چشمام و باز کردم و سینه ام رو از
کینه خایل کردم.

صداش زدم ،بهش لبخند زدم که دلش قرص شه و بتونه خجالت رو کنار بذاره و حرف بزنه.

بیتا :نریمان! من هیچ کینه ای ازت به دل ندارم هر رچ که اون شب از دهنم در اومد از ش
ر
جنان نکردم .هنوز یادم نرفته یه مدت
خون هات و ی
ناراحت بود تو برام خییل با ارزیس هنوز ی
مرد خونه م بودی ،ببخش بهت فحش دادم!

خون؟
اشک توی چشمای سیاهش جمع شد ،نفس عمیف کشید و گفت :تو چرا این قدر ی
رز
سنگت و با غم ادا کرد که دلم گرفت.
به حدی جمله شو
خون که منم خوبم.
بیتا :چون تو ی
تلخ نگاهم کرد و گفت :تو دیگه گ هست؟ هر گ جای تو بود تف م تو صورتم نیم نداخت
االن داری از خون هام حرف یم ز
زن؟ اصال مگه من آدمم که خوب باشم؟!
ی
بازوشو فشار دادم و گفتم :تو یه آدیم که از خوبم خوب تری.

یه گوشه توقف کرد ،مثل مجسمه ساکت و ین حرکت بهم زل زد ،در جواب تشکر از حرف
هام دستم رو گرفت و یه بوسه کوچیک کرد.
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ز
رز
مهربون های تو رو ندارم.
کارهان
صدان بغض دار گفت :من ارزش
غمگت و
با لبخندی
ی
ی
ز
نیست...من روت دست بلند کردم.
کردم که هیچ وقت قابل بخشش

انگشت های تو دست گچ گرفته اش رو گرفتم و گفتم :ارزش داری ...اون و من باید
تشخیص بدم ...بابا بخشیدمت ول کن دیگه! اصال برای این که باور ز
کت بخشیدمت یم
خوای یه دونه دیگه ز
بزن بیخ گوشم؛ فقط جون خودت یه نمه آروم تر بزن که دستت خییل
سنگینه.

روشو به سمت خیابون دوخت و گفت :دستم و قلم کردم اما هنوزم عذاب وجدانم کم
نشده.
ز
شوچ گفتم :یم خوای بدم ارغوان با اون دستای سنگینش یه دونه بزنه که عذاب
به
وجدانت کم بشه؟

عصت و خودخواه کرده وگرنه من آدم
نا امید گفت :بیتا ،حساب دوست داشتنته که منو ی
حال بهم ز
زن نیستم.
رز
ماشت پیاده شد و رفت روی سکوی بغل خیابون نشست .ترجیح دادم تنهاش بذارم که یه
از
کم با خودش خلوت کنه.
ی
وقت برگشت یه کم بهن شده بود ،پشت رل نشست و رانندگ کرد.
یهو بدون مقدمه گفت :کاش هیچ وقت بهت نیم گفتم تو برام مثل مرجان یم ز
مون! کاش
وقت مرجان و نیما رو با هم دیدم تو وانمود نیم کردی نیما دوست پرسته تا من بهت نیم
ز
مرجان و من برادر
گفتم فکر نکن چون مرجان خواهرمه روتو تعصب ندارم تو هم برام مثل
توام به حساب میام.
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صورتش از اندوه خاکسنی شده بود با صدان بغض دار گفت :نیم ز
دون چه دردی یم کشم
ی
همش منتظرم یه روز بیاد که دلت باهام ییک بشه انتظار یم کشم امروز که از خواب بیدار
شدی خدا یه معجزه کنه و مهرم رو به دلت بندازه...

اون شب که روت دست بلند کردم بعدش اونقدر دستم رو به در و دیوار کوبیدم که عاقبت
ش این شد ،من الیک از کوره در رفتم...تو اختیار رشکتت رو داری و دلت خواسته سهامت رو
ر
بفرویس ...من حق دخالت نداشتم .اون شب بیش از حد تو رو اذیت کردم...
به اون آدم
ر
نیاز به این همه حساسیت نبود حت اگه اونم عاشقت بشه تو دوستش نداشته بایس تازه یم
بت من و اون یه نفر رو انتخاب ز
شه ییک مثل من ...اما اگه خواست ر ز
کت اینم در نظر داشته
باش که من پنج سال قبل تر از اون انتظار کشیدم.

باز داشت خودش رو گول یم داد ،بیچاره خ ین نداشت عشق کوهیار تو دلم حک شده.
تحمل عذاب کشیدنش رو نداشتم باید یه ر ز
چنی یم گفتم ،حال خرابش رو نادیده گرفتم و
گفتم :اگه اون و انتخاب کنم چیکار یم ز
کت؟

خون نداشت اما قسم خورده بود مدارا کنه دست به گردنش کشید
هنوز به کوهیار حس ی
مشخص بود خییل داره تالش یم کنه جوابم رو با مالیمت بده  :با کش کاری ندارم فقط
خودم یم مونم و نفش که دیگه بعد از تو مفتم نیم ارزه.
یعت رچ؟! اگه من نباشم تو خودت و یم ر
کش؟! ز
متعجب و برآشفته گفتم :ز
یعت تو این قدر
ز
ضعیف؟! خب این حرفت ز
یعت این که من تا آخر عمر باید تنها بمونم.
ز
منم رن خودم و توهم با کش که دوستش داری
پوف کشید و گفت :نه تنها نمون من ر
زندگیت و بکن...اگه عاشق بودی یم فهمیدی دوری از کش که دوستش داری چقدر سخته،
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کت ز
سخته فکر ز
اون رو که یم پرست مال یه نفر دیگه بشه و تو دیگه حت حق م نداری
کت یا نگاهش ز
بهش فکر ز
کت ...بیتا ،برای یه مرد خییل سخته حس کنه دخن رویاهاش
عروس یه مرد دیگه یم شه و اون مرد...

تبدار نگاهم کرد و گفت :من با خیالت نفس یم کشم حت با اینکه یم دونم دوستم نداری اما
ز
مهمون پیشیم و یم تونم یه
جاهان کنارت هستم خوشم...وقت توی یه
به امید این که یه
ی
سن نگاهت کنم زنده ام ...من به امید تو بیدار یم شم و با فکرت یم خوابم ...حاال
دل ر
حساب کن وقت فکر کنم کنار یه نفر دیگه ای که صدای نفس کشیدنت رو یم شنوه،
ی
صدای خنده هات رو میشنوه اون موقع زندگ کردن برام ارزش داره!

مرجان که تو روم
تو غم غرق شد و گفت :کاش هیچ وقت بهت نیم گفتم ارزش تو برام مثل
ِ
حساب برادرانه باز نیم کردی! ای کاش اون موقع دهنم رو گل یم گرفتم و نیم گفتم درسته
عت برادر بدون ...همون موقع بدترین حرف و زدم و یه دیوار ر ز
برادرت نیستم اما تو منو ر ز
بت
احسایس کشیدم که شاید یم تونست یه ز
زمان بهم عالقمند بشه.

لبخند دردنایک زد و گفت :ر ز
اولت بار که دیدمت چله تابستون بود من تازه از ربنون اومده
بودم و از گرما داشتم کالفه یم شدم ،اومدم تو ر ز
آشنخونه که آب بخورم تو رو دیدم که از
غافلگنش ز
کت.
پشت ش چشمای مرجان و گرفته بودی که
ر

یه لباس حریر یآن پوشیده بودی و موهات و روی شونه هات رها کرده بودی خم شدی که
بگنی موهات مثل آبشار ش خورد و صورتت رو پوشوند.
چشمای مرجان و ر
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وقت متوجه من شدی با انگشتت موهات رو از قاب صورتت کنار زدی ،با اون دو تا چشم
حنون داشت نگاه
درشت و قهوه ای رنگت که با مژه های بلند صد برابر قشنگ تر شده بود ر
خنه شدیم.
یم کردی .هر دومون تا چند ثانیه ین حرکت بهم ر
خن نداشت من تو خونه ام و من از دیدن یه دخن خییل خوشگل که تا
حنون از این که ی
تو ر
قبلش فقط از مرجان تعریفت رو شنیده بودم ...اون موقع نیم دونستم اون دو تا چشم یم
خواد کاری با دلم بکنه که اختیارشو از دستش ب ینه.
نیم دونستم قراره تو با دلم کاری ز
کت که چند سال فقط برای به دست آوردنت به خدا
التماس کنم ...حت نیم دونستم بعد از تو دیگه هیچ دخنی به چشمم نمیاد ...وقت
دستپاچه بهم سالم کردی من برای راحت بودنت تنهاتون گذاشتم وقت رفت مرجان اومد و
گفت :اسمش بیتاس ،همکالسیمه ،همون که گفتم خییل خوشگله این قدر شیطونه که حد
و حساب نداره .منم شونه باال انداختم و گفتم البد با کیل پرس دوسته ،مرجان گفت نه اتفاقا
اصال اهل این ر ز
چنا نیست .کیل کشته و مرده داره اما به هیشیک محل نیم ده.
اون موقع عاشقت نشدم اما بعدش دیگه نفهمیدم گ عاشقت شدم و گ اختیار دلم رو از
دست دادم.

"برای ر ز
اولت بار بود که حرف هاش رو یم شنیدم ،دلم خییل براش یم سوخت ،من باید
چطور حالیش یم کردم که من مال یه نفر دیگه شدم و دخن رویاهاش به زودی عروس یه
بالن
مرد دیگه یم شه و اون مرد تونسته صدای خنده ها و نفس هاش رو بشنوه؛ اگه نریمان ی
ش خودش یم آورد هیچ وقت خودم رو نیم بخشیدم".
افکار ز
منف مثل ابر سیایه ذهن مغشوش م رو پر کرد .برای چند ثانیه به نبودن نریمان فکر
کردم قلبم یخ بست.
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ی
ز
داشت متقابلم در نبود کوهیار قلبم از شدت دلتنیک به
من با عمر کم عاشقیم و دوست
ستوه اومده بود اونم در رشایظ که هر شب باهاش حرف یم زدم و ابراز عشق یم شنیدم.
ی
با فکر کردن به درد و رنج های نریمان حالت خفیک برام بوجود اومده بود.
دیر یا زود رابطه ی من و کوهیار ز
علت یم شد یا به زبون خودم یا یه جور دیگه ای...

حرفم رو نسنجیده و ین فکر رایه زبونم کردم و گفتم :قول یم دم اگه یه نفر و بیاری تو
زندگیت من دیگه به چشمت نیام!
ی
دلگن نگاهم کرد :رچ یم گ؟! لباس منو بو کن!
ین قرار و ین تاب از جاده چشم گرفت و ر
رز
ببت ...این همون عطری که تو برام گرفت چون کادوی توا اون قدر برام با ارزشه که هر جا یم
رم ازش یم زنم کیل شیشه دیگه م گرفتم که تموم نشه ...این فقط یه نمونه شه...من از
توا دم یم زنم اون وقت تو ازم رچ یم خوای!؟
رویای هر شبم که رسیدن به ِ
خن ازدواج م پایان عمر نریمان بشه ،کلمه روی
من نیم خواستم در حایل عروس بشم که ی
کلمه چیدم و حرف رو حرف گذاشتم تا آخر گفتم:
ی
_ مگه نیم گ جون من سخت ترین قسم زندگیته؟ پس تو رو به جون خودم قسم یم دم
دیگه از مردن دم نزن!...من اگه ازدواجم کنم باز رابطه مون باهم برقراره.

بغض تو گلوش سفت شده بود :انگار قراره بری و داری قبل از رفتنت ذهنم رو آماده یم
ز
گنه یه نفر شده؟!
کت؟! راستش و بگو دلت ر
سکوتم عالمت رضا بود اما تو این حال ترجیح دادم سکوت نکنم و به جاش کتمان کنم.
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معت این حرفات ز
نریمان :پس ز
یعت رچ؟
خنان یه و یم خوای بزودی ازدواج ز
ز
کت
یم خوای بگم ر
تعبنم از حرفات چیه؟یعت یه ی ی
زیباترین عروس دنیا ر
بش ،بعدش یه مامان...
ز
ز
گفت اگه چرت نبود که تو االن مال
گفت دل به دل راه داره چرت
مکث کرد و گفت:هر رچ
من بودی.

"انگار به بن بست رسیده بود هر چه این سال ها صبوری پیشه کرده بود اما حاال دیگه خییل
خییل کم آورده بود و نیم خواست بعد از عمری چشم انتظاری و تحمل خودش رو در حال
سقوط ببینه .یم خواستم قوت قلب بهش بدم؛ مثل یه خواهر که با برادرش صمییم یم شه
رز
آستت باال بزنه"
و یم خواد براش
خون چرا نیم خوای یه مدت بشناسیش؟ بخدا اون از من خییل بهنه.
_ارغوان به این ی

با خنده ی هیسنییک جواب داد :اون شش با دمش بازی یم کنه تو کجا اون کجا؟! من فقط
عاشق توام نه کش دیگه.
بیتا:خب مشکلت همینه که مقایسه یم ز
کت .تو از من یه قدیسه تو ذهنت ساخت بخدا من
ز
اون که فکر یم ز
کت نیستم ...به یه بیتای بد فکر کن یا یه بیتای معمویل.
نفس عمیف کشید تا بتونه آروم باشه و من و از لحن حرفاش رنجیده نکنه :تو یم ز
تون
ی
کت؟ به جای اون شب و روز کنار من ر
عاشق یه نفر ر
زندگ ز
بایس؟
بایس اما با من
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هر صبح چشمات و پیش من باز ز
کت؟ عشقم و عزیزم و قربونت برم رو از زبون من بشنوی؟
هر چند آرزومه اون روز بیاد اما تو حت بدون عشق ز
حارصی نیست بهم فکر ز
کت ...اگه
تونست منم یم تونم.
با التماس گفت :یم خوای برا یه مدت کم با یه خطبه کنارم ر
بایس!؟ قول یم دم تحت فشار
نذارمت اگه امتحان کردی و حست بهم عوض نشد برای همیشه از زندگیت یم رم!

خن نداشت
خن داشت از یه دخن نامزد دار خواستگاری یم کرد ،حت ی
نریمان از همه رچ ین ی
ِ
ی
ز
ز
ز
همه ی حرف هاش فرضیه نیست و واقعیته زندگ مت ،نیم دونست عشق اومده و بدجور
ر
آغویس با کوهیار
جای پای خودش رو تو زندگیم سفت کرده .من فقط با وجود یه شب هم
ز
حارص نبودم بقیه ی صبح هام رو بدون اون از خواب بیدار شم ...حت برای چند ثانیه اون و
جای کوهیار فرض کردن برام حکم خیانت داشت اصال امکان نداشت بخوام عشق کوهیار
رو به کش بدم.

نفسم با تجسم حرفاش تنگ شده بود اما مراعات کردم و با لطافت گفتم:خواهش یم کنم
ادامه نده! من با این حسان که االن کنارتم یم خوام تا همیشه م باشم نه ر ز
چن دیگه ای...
ی
برای دلداریش گفتم :تا آخر عمر بیخ ریشتم...ناراحت نباش! گ عقل خودش و از دست یم
بگنه .خیالت راحت من تا دومادی تو رو نبینم عروس نیم شم ،تو حریف مرجان
ده بیاد منو ر
گنم که من انگشت کوچیک شم به حساب
شدی اما حریف من نیم ریس .یه دخن برات یم ر
نیام .دیگه م جون من بحث و تموم کنیم! توام یه ذره بخند دلم گرفت!
دلش از حرفم گرفت اما بازم صبوری پیش گرفت و رومو ر ز
زمت ننداخت با لبخندی که به
ز
تلیح بدهکار بود گفت :چه معامله ای .منم یه شوهر توپ برات جور یم کنم خوبه؟
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ز
تنهان و ین صحبت در میاری.
فاز شوچ گرفتم و گفتم :قربون دهنت منم از ی
غم زده گفت :بیتا ،خواهش یم کنم تنهام نذار! بری دق یم کنم!

جان نیم رم.
اشک هام داشت در یم اومد اما محکم گفتم :تا دومادت نکنم ی
نریمان :کنار تو یک دم بودنش م خوشه ،پس رویای امروزم رو از دست ندم شاید به
دومادی نرسیدم.

به دست شکستش رحم نکردم و با شدت انگشت هاشو فشار دادم که دادش در اومد.
رز
ماشت پیاده یم شم.
بدجور درد داشت اما با این حال تهدیدش کردم بخواد ادامه بده از
بیتا :بخدا از مردن دم ز
بزن برای همیشه با چیستا یم رم که دیگه حت سایه م ز
نبیت!

خییل جدی و با تحکم گفتم چشمش یه کم ترسید.
چنی نیم گم...گرسنه نیست ر ز
دست شو باال برد و گفت :تسلیم ...بابا تسلیم...دیگه ر ز
؟چنی
نیم خوری؟
لجوجانه گفتم :خییل گرسنه ام اما ر ز
چنی نیم خورم.
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ز
شوچ کرد که از دلم
عصت ام یه کم
هر رچ ارصار کرد یه جا بمونه قبول نکردم .دید خییل
ی
در بیاره و بخندونم.

جان که پرونده بودم تا نیمه های شب کارم طول یم
به محل
ی
فیلمنداری رسیدیم از اون ی
غنتش قبول نکرد که من و تنها بذاره و بره.
غنت ر
کشه نریمان خوش ر
یز
شسنی بود با صدای آب دلم هوس آب زتت کرد؛ چون وسط هفته
جای خوش آب و هوا و
بود جمعیت زیادی اون جا نبودن.

پیمان یم کردیم تا به
تا لوکیشن حدود دویست منی پیاده روی داشت و باید یه کم کوه
ی
محل اصیل یم رسیدیم.

قربون رتنیپ خودم برم که با کفش پاشنه بلند اومده بودم کوهنوردی ...تکون یم خوردی
باالن خطرناک
سنگ ریزه زیر پات در یم رفت .یه ریزه ین احتیایط باعث یم شد از اون ش ی
معلق ز
بزن.

نریمان دستش و دراز کرد ،یه نگاه به کفش هام کرد و گفت:
قربونت برم .قد خودت به این بلندی نیازی به پوشیدن این کفشا داری؟ اونم این جا؟!

دستش و گرفتم :عجله داشتم تندی اومدم ربنون حواسم نبود رچ پوشیدم االنم که شما این
جان و با این یه دست سالمت هوامو داری که ر ز
چنیم نشه.
ی
خندید :اون که به روی چشم.

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
مسن و رد کردیم ،تو هوای کوهیار غرق شده بودم توی خندهاش ،نگاه مهربون و
با احتیاط ر
ی
ی
پر عشقش ،شیطنت هاش ،یه دلتنیک عجیب و پررنگ ...دلتنیک که یارم نبود و مجبوری باید
تحمل یم کردم.

آیه کشیدم که گفت :چه آیه!
ی
خندیدم و ر ز
چنی نگفتم .چند تار از موهام روی صورتم چسبیده بود یه حالت کالفیک برام به
وجود آورده بود.

خنه شد زیر نگاه سوزانش تنم گر گرفت خوب
نریمان ،یه دفعه ثابت موند و روی صورتم ر
ز
داشتت پنهونه ...با نوک
یم فهمیدم این نگاه ها چقدر عاشقانه ست و تهش چه دوست
انگشتش موهام رو به پشت گوشم رایه کرد.
بهش لبخند زدم ،پر رنگ تر ازمن جوابم لبخندم رو داد ر ز
چنی به زبون نیاورد اما هزار بار ابراز
عشق و از توی چشماش خوندم.

کنار تیم رفتیم .نریمان چند باری تو پروژه های مختلف باهام اومده بود و همه بچه ها رو یم
شناخت یه چاق سالمت با همه کردیم.
ی
ر
غذان آماده شده بود و یه
شوین یار همیشیک م اومد و گزارش کار داد .صحنه برای یه برند ی
تم قدییم داشت .بازیگر ها باید لباس محیل یم پوشیدن.
فیلمنداری یه ایوون ش پوشیده بود که کل محوطه شو با فرش های اصیل و
صحنه ی
ی
قدییم پوشونده بودن.
چند تا دیگ رو آتیش بار گذاشته بودن که از شدت گرما رنگ سیاه و جزغاله به خودشون
گرفته بودن.
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فیلمنداری،صدا ،بازیگر و همه و همه در حال تمرین بودن.
تیم
ی
رشوین :لوکیشن دوم ،طبقه ی باالست اون جا رو یه نگاه بنداز اگه ایرادی داره زودتر رفع و
رجوع کنیم!

نریمان تو محوطه نشست و یه لیوان چای براش آوردن خیالم از بابتش راحت شد اول یه
ش به مهشید گریمورمون زدم.
مثل همیشه خوشگل و شیک داشت صورت خانوم ها رو گریم یم کرد.
مهشید :سالم بر خانم مهندس خوشگل! بیا ر ز
بشت یه کم گریمت کنم.
حسان خوشگلم کرد یه کمم با بازیگر های صحنه
منم سالم کردم .با یه کرم پودر و رنگ
ی
حرف زدم و به محل لوکیشن دوم رفتم.
ی
ز
طوالن باید باال یم رفتم شاید حدود پنجاه شصت تا پله ی سنیک
از پله های بلند و خییل
کش دار بودن که هر رچ باال یم رفت تموم نیم شدن.

با فاصله گرفتنم صدای اکیپ کم تر و کم تر یم شد.
وقت رسیدم به چشم انداز نگاه کردم واقعا ارزش این همه باال اومدن رو داشت.
یز
شسنی بود ،دست طبیعت
یه کم تو بالکن موندم تا نفس تازه کنم .هر جا رو نگاه یم کردم
شمال رو از پشت بسته بود ریه هام و از هوای سبک و مطبوع پر کردم و به داخل ساختمون
رفتم.
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ی
یه دید مخترص به همه جا زدم .چند تا پنجره ی کوچیک با شیشه های رنیک ،چند تا متکا و
ی
فرش ،یه دو سه دست تخت ...تنها ر ز
چنی که تو چشم قشنگ بود سادگ اون جا و تاللو نور
ی
ی
خورشیدی بود که تو شیشه های رنیک بازتاب قشنیک به وجود آورده بود.
ُ
جز من کش باال نبود راهم و گرفتم که پیش بقیه برم و چند تا ارد بدم.
اومدم از در برم با یه نفر بدجور سینه به سینه شدم .شم ر ز
پایت بود از کفشاش رشوع کردم.
ر
خوش ینیک ،چه رپن ز
اووف چه کفش هان ،چه شلوار ر ز
هت ،چه عینک دودی تو جیب
جت
ی
رپنهنش بود..بیشن اووف چه عطری...خاک بر ش من ین حیا و چشم چرون..همون طور
بالن شم
فرمون و گرفتم و باال اومدم ...از اینام تو گروه بود و ی
خن نداشتم ...نکنه تنهام ی
بیاره! آب دهنم و قورت دادم.

شم رو باال آوردم ...وای خدایا...باورم نیم شه...این که کوهیار خودم بود که با نگاه مخمیل
و مهربونش داشت نگاهم یم کرد جیغ کشیدم و با ذوق و شوق ین حد و حرص دستام و دور
ی
گردنش انداختم و خودم تو آغوشش جا دادم اونم حصار دلتنیک شو با محکم گرفتنم نشون
داد.

بیتا :کفن کویه خودم اومده...قربونش برم.

لقت که بهش دادم غش غش خندید و گفت :کفن کویه جلدت شده دیگه طاقت دوریت
از ی
رو نیاورد و دیشب گروه ول کرد و اومد.

محکم فشارش دادم و گفتم :خوش اومدی همه ی کسم.

کوهیار :جونور چه زوری پیدا کرده!
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تا قبل از دیدنش چقدر دلم برای خنده هاش لک زده بود.
ی
مثل کنه بهش چسبیده بودم .قد تمام دلتنیک که داشتم مست آغوشش شدم نیم خواستم
رهاش کنم .شم رو روی سینه اش گذاشتم و با تمام وجود عطر شو استشمام یم
کردم.هنوزم باورم نیم شد کوهیار اومدهباشه.

با صدای قشنگش تو گوشم گفت :دورت بگردم...دار و ندارم ،خییل دلم برات تنگ شده
بود!

مثل ندیده ها چقدر قدر ماچش کردم و ماچ متقابل گرفتم .چقدر بوسه هاش یم چسبید.
ی
سناب شدم دوباره نگاهش کردم وای من یم مردم برای این عشق و این
یه کم که از دلتنیک ر
آدم.

بیتا :چرا نگفت اومدی که با خودت بیام؟!

ذخنه ت میای؟
نیشش باز بود و گفت :نیم دونستم با نیمکت ر
یه نیشگون تو بازوش گرفتم :ای بدجنس ،من جات و به هیچکس نیم دم.
غنن یم شدم و از ر ز
همت پله ها یم نداختمت
غن از اینه که االن ر
کوهیار :اگه یم دونستم ر
رز
پایت!
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ز
دلنانه نگاهم کرد و گفت :از ر ز
اومدن
همت باال حواسم بهت بود
چپ چپ نگاهش کردم که ی
دست تو دست نریمان بودی و داشت مخش و یم زدی!

جدی شدم و گفتم :حالش خوب نیس یه کم مراعات کن! امروز زیاد به من توجه نکن همه
رچ و بعدا برات تعریف یم کنم.
ی
کوهیار :هر چند سخته اما چون شما یم گ چشم .دستش رچ شده؟

نیم دونستم باید رچ یم گفتم یهو گفتم :دعوا کرده!
تعبن بدی نداشته باشه و اال و بال ازم نخواد ر ز
همت
اون قدر روم شناخت داشت که از حرکتم ر
االن همه رچ و براش تعریف کنم.
نگایه به صورتش کردم که خندید و گفت :دیگه حرفه ای شدم االن رنگ ها رو پاک یم کنم.

یه بوسه ی وحشیانه از لپش کندم و گفتم :حال همه رو با هم پاک کن!
دلم با صدای خنده هاش یم ریخت .خوشحال و شاد از پله ها ر ز
پایت رفتم و ازش خواستم
بالفاصله بعد از من نیاد تا نریمان فکری نکنه.
پیش نریمان رفتم با فاصله ی ده دقیقه ای کوهیار اومد و طوری باهامون حرف زد که خییل
حالت رسیم داشت بعد از اون پیش گروه رفت و ما رو تنها گذاشت.
یه کم در مورد اومدنش ازم پرسید که وانمود کردم ر ز
پیگن نشد.
چنی نیم دونم اونم دیگه ر
موقع ناهار من پیش نریمان بودم و روبه روی کوهیار ،غذا زرشک پلو با مرغ بود به خاطر
دست نریمان خودم گوشت و براش تیکه تیکه یم کردم تا با یه دست راحت بتونه غذا
بخوره.
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هر بار که چشمم به کوهیار یم افتاد که عکس العملش رو ببینم روشو ازم یم گرفت .برای یه
مرد سخت بود بدونه کش رو که دوست داره عشق یه نفر دیگه م هس و االنم به جای این
که من پیش خودش باشم به اون یه نفر نزدیک شده بودم .حالش و یم فهمیدم و بهش حق
یم دادم ناراحت باشه.

بعد از ظهر بود که ترجیح دادم تا شب نمونم و من و نریمان با هم بریم.
ز
خداحافظ گرفتیم و رایه شدیم.
این شد که از جمع
تا خونه رو بکوب اومدم نزدیک بود دل و روده ی نریمان و در بیارم.
کلید و تو قفل در چرخوندنم و وارد خونه ای شدم که هیچ کس توش نبود.
هنوز لباس هام و نکندم که کوهیار زنگ خونه رو به صدا در آورد و گفت :عشقم! بریم
خونه ی خودمون!
رز
ماشت شدم.
سن پیشش باشم بدون اما و اگر سوار
از خدام بود یه دل ر
ی
موسم دلتنیک من تموم شده بود اما هنوز عطش م پا برجا بود درست مثل تشنه ای که
سناب نشده باشه نیاز داشتم از عشقش یلنیز بشم.
ر
روزهای دوریش به شم خییل کند و سخت گذشت .وقت م پیشش بودم گذر زمان مثل برق
و باد یم بود این وسط دوست داشتم زمان توقف کنه و تو هوای بودن با اون بمونه .دلم
نیم خواست وقت کنارشم به ر ز
چن دیگه ای فکر کنم.
ی
باصدای کوهیار از افکارم جدا شدم :تو چرا با اون شعت رانندگ کردی؟! یم خوای من
بمونم تو خماریت؟

خنده ام گرفته بود :خسته بودم یم خواستم زودتر برسم.
ی
ُ
کوهیار :جان من چند تا ارد دادن خستیک م داره؟!
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ُ
ردهان که من یم دم فیل م از پا در میاره ،در ضمن
بیتا :برای همونام کیل انرژی رصف کردم .ا
ی
ز
رییش گف ز
گفت.
ت کارمندی

کوهیار :آهان فقط تو رییش دیگه؟ پس من چکاره ام؟

بیتا :شما عالوه بر این که شاه قلبیم رییسمم هست.

نگاهش دلم رو زیر و رو کرد و گفت :چکار با دلم کردی که تو این چند روز دوری خمارت
بودم؟

بیتا :من فدای تو و دلت بشم .واال منم بند بند وجودم خمارت بود.
دستم و محکم ر
خن عشقم؟ من نبودم بهت خوش
فرسد و گفت :خدا نکنه عزیز دلم! چه ی
گذشت؟
ی
ی
بیتا :نه به جان تو ،تو که نبودی روزا خورشید گرفتیک بود شب ها ماه گرفتیک !

کوهیار :زبون نریز...تا یادم نرفته اول باید کتک هات و بخوری تا حسابت باهام صاف بشه!
فکر کردی این جا نیستم؟! بعدم چشمم و دور دیدی رفت با نریمان!

بیتا :نریمان که نوکرته قربونت برم .حاال در اون مورد با هم درست یم کنیم .تو چرا نیومدی
خونه ی من؟ این جا و اون جا داره؟

کوهیار :اون ور امتیازش بیشنه.
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بیتا :وا مگه ر ز
زمت فوتباله؟!
کوهیار :نه ر ز
زمت فوتبال نیس یم خوام یبنمت اون ور سیاه و کبودت چیستام نیس که به
دادت برسه!

بیتا :منو تهدید نکن! من دفاع شخیص کار کردم .بعدم من کتک خورم اصال ملس نیس.

شیطون گفت :اتفاقا خییل م ملسه ،اما دلم نمیاد از گل نازک تر بهت بگم کبودت یم کنم اما
یه جور دیگه ای.
بیتا :شیطو زن نکن هنوز جای قبلیه خوب نشده.
از ته گلو خندید و گفت :تو که نیم ز
دون چه مزه ای داد ...به نظر من عشق و باید چلوند
انداخت رو بند رخت.
غن عادی
شبیه پسته ی خندون شدم .کوهیار کش بود که وقت پیشش بودم زرصبان قلبم ر
هوان که داشت خرسند بود.
یم زد ،چشمام یم خندید و دلم از حال و ی
ش راه یه خرده میوه و تنقالت خرید .یه کم در مورد اومدنم با نریمان گفتم اونم فقط گوش
یم داد و قرار شد مفصل شب در موردش حرف بزنم.
به خونه رسیدیم خریدها رو تو ر ز
آشنخونه گذاشتیم.
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مانتو و شالم رو در آوردم ز
چیت به دماغم دادم و گفتم:کوهیار! بازم لباس با خودم نیاوردم.

کوهیار :عزیزم چرا شبیه بغض یا کریم شدی؟ بیا بریم تو اتاق خواب!

بیتا :که باز لباس های تو رو بپوشم؟

یه چمدون بزرگ نشون داد و گفت :نه .یه چند دست لباس برات آوردم اما نیم دونم ازشون
خوشت بیاد یا نه.

با ذوق در چمدون و باز کردم چه لباس های قشنگ و نازی ،شاید قد چند ماه عوض و بدل
کردن بودن .دونه دونه نگاه شون کردم .هم رنگ هاشون خییل شاد و قشنگ بودن هم مدل
هاشون.

بیتا :مریس عشقم خییل قشنگن! واقعا سلیقه ت حرف نداره.
کوهیار :این جوریکه قبول نیس باید همه رو ر
بپویس تو تنت ببینم بعد نظر بدم قشنگن یا
نه!

بیتا :مگه کت واکه!؟

یه تاپ دکلته و با شورتک قرمز رنگ برداشت و گفت :به نظرم این خییل بهت میاد.
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شیطون رو چه لبایس م دست گذاشته بود .دوست داشتم یه دوش یم گرفتم بعد لباس ها
رو یم پوشیدم .همون طور که بقیه ی لباس ها رو نگاه یم کردم کوهیار گفت:
_یم ز
دون االن رچ یم چسبه؟

بیتا :یه دوش آب گرم؟

کوهیار :هم اون هم این که از باال خودت و بندازی تو استخر.
بیتا :آی گفت از صبح دلم هوس آب زتت کرده.

دستش و سمتم دراز کرد تعجب وار نگاهش کردم .ین حرف دستش و گرفتم و از اتاق ربنون
اومدیم.
وقت در یه اتاق و باز کرد که توش یه استخر بزرگ بود کیل ذوق کردم .مجال ندادم ر ز
چنی
بگه با لباس های تو تنم از باال خودم و تو آب انداختم.
گردنش و کج کرد و گفت :یم ز
دون از چیت خوشم میاد؟
ز
مهربون م؟ از
تو آب ثابت موندم و گفتم :حدس زدنش سخته .از اخالق خوبم؟ از
خوشگیل م؟

کوهیار :نه از اعتماد به نفست.
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بیتا :کمپوت اعتماد بنفس خوردم.

نظن بود کیل
از ته دل خندیدیم .لباس هاشو کند و اومد تو استخر یه شنای معرکه و ین ر
ز
گذرون رفتم یه دوش
ریلکس کردم .بعد از نیم ساعت تو ش و کول همدیگه زدن و خوش
گرفتم.

حوله رو دور خودم پیچیدم از قدیم االیام یم مردم اما تو حموم لباس تنم نیم کردم.
آب موهام و گرفتم و لباس جدیدامو پوشیدم .پیش کوهیار که تو ر ز
آشنخونه داشت ش و
صدا یم کرد رفتم.
پایت آورد .یه ز
چشماش و از پشت گرفتم دستام و آروم ر ز
چرچ زدم و گفتم :چطورم؟
چشماش به یه باره گرد شدن ،ابروشو باال داد ،پیدا بود خوشش اومده ،با ز
لحت بانمک و
ز
خواستت گفت.
خییل

_برو خانوم ،من خودم نامزد دارم.
انگشتم سبابه م رو نشون دادم و گفتم :حاال نیم شه یه بار نامزدت رو دور ز
بزن؟
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من فقط یه ریزه شیطنت یم کردم غافل از این که داشتم چراغ ی ز
سن نشون یم دادم.
گردنش رو خاروند .بعد یه بار دیگه براندازم کرد نگاهش روی شونه هام ثابت موند لباش و
تر کرد .چشماش از شیطنت برق یم زد.
کوهیار :ر ز
ببت خودت دلت یم خوادا.
نزدیکم اومد ،من یه قدم عقب یم رفتم اون یه قدم جلو یم اومد .دستام و جلوی صورتم
تقالن وجود
اسنش شدم هیچ
رون نبود که چسبیدم به دیوار و ر
ی
خیمه زدم دیگه راه در ی
نداشت.

ستن و مردونه اش کوبیدم ،اومدم به عقب هلش بدم اما زورم نیم چربید.
به سینه ی ی
حلقه ی دستاش و دور کمرم انداخت .نرم نرم حد فاصله مون رو تنگ کرد شش رو نزدیک
گردنم آورد با نفس های گرم و سوزانش تمام تنم مور مور شد .داشتم از خود ین خود یم
شدم که تو یه حرکت مثل یه جسم سبک از ر ز
زمت بلندم کرد.
ی
عشقش تو خون م قایط شده بود.
تسخنش شده بودم .تمام خال زندگ م رو برام پر کرده
ر
بود .با جون و دل یم پرستیدمش .شم تو گردنش قائم کرده بودم و یه جور یان رشمم یم شد
مستقیم تو چشماش نگاه کنم.

تو گوشم گفت:بیداری؟ گرسنه ات نیس؟

بیتا :آره بیدارم و خییل م گرسنه مه!
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ز
چاشت دار بخوریم که از ظهر تا حاال مردم
کوهیار :پس پاشو بریم یه دونه از اون شام های
ی
از گرسنیک.

سن نشدم.
بیتا :منم ظهر اصال ر
کوهیار :شما که مشغول غذا دادن به بچه تون بودین!

بیتا :این جور نگو خب طفیل با یه دست چه جوری غذا یم خورد.

با اخم و تخم گفت :منم با دیدن جنابعایل که کنارش بودی اشتهام کور شد.
از دیدن قیافه ش خنده م گرفته بود :الیه ...تو چرا قیافه ت شبیه زبن تسلیت شد؟! به
حسان برات آماده یم کنم و خودمم ظرف ها رو یم شورم.
جاش االن یه شام درست و
ی
"خندید و یه بچه پررو نثارم کرد".
بیتا :اینم جواب تیکه ی بغض یا کریمت بود.
کوهیار :پاشو پاشو ،دخن خوب!
خنده کنان دست تو دست هم رفتیم و با همکاری یه شام خوشمزه پختیم و نوش جان
کردیم.

تاثن بودم که اشک تو
بعد از شام همه ی حرف های نریمان رو بهش گفتم اون قدر تحت ر
چشمام جمع شده بود .شم رو روی پاهاش گذاشت.
کوهیار آدیم بود که حرف زدن باهاش آرومت یم کرد با تمام هوش و حواس ش تا پاگوش
گنی از حرفات باهات هم فکری یم کرد.
یم شد و بدون جبهه ر
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صدان آروم گفت :عزیز من آخرش که رچ؟ نریمان باید با این موضوع کنار بیاد که تو
با تن
ی
به هیچ وجه مال اون نیم ریس حت اگه من نباشم یا جز من کش رو تو زندگیت نیاری.
با این که یم دونم تمام وجودت مال منه اما امروز وقت کنارش بودی از نگاه کردن بهتون
داشتم خفه یم شدم من یه مردم نیم تونم تحمل کنم عشقم کنار یه نفره که فقط با بودنش
ر
کناریس بهت اصال ین حس
یم خواد با احساس پاکش بهش کمک کنه .اون برعکس تو ،وقت
ز
خنت نیس و کامال عشق و ازت تمنا یم کنه ،اینم بگم کاری که تو با مهربون یم ز
و ر
کت از نظر
نریمان یه جور عشق ورزیدنه.
اون یم خواد به تو نزدیک شه؛ چون دنبال یه فرصته که بدستت بیاره و با هر بار دیدنت
عشقش شکوب که هیچ نیم شه بیشنم به اوج یم رسه.
ی
بالن ش خودش میاره! من حت
ش در گم گفتم :یم گ من چکار کنم؟ نسبت مون رو بفهمه ی
گفتم منو فراموش کنه به ارغوان فکر کنه.
ز
شوچ گفت :اون که با گیتار سه تار یم زنه.
به حالت
بیتا :نریمان م یم گفت شش با دمش بازی یم کنه .جدا از ز
شوچ چکار کنم؟

کوهیار :بگم چرا نریمان نیم تونه فراموشت کنه؛ چون تو برای نریمان مثل این شعری.

تو ،نه دوری تا انتظارت کشم
و نه نزدییک ،تا ديدارت كنم
نه از آن ز
مت،
ِ
گند
تا قلبم آرام ر
و نه محروم از توام تا فراموشت کنم

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
تو در میانهی همه ر ز
چنی.
شعر کوهیار گویای همه ر ز
غنمستقیم طوری که ناراحت نشم یم خواست رفتارم
چن بود ازم ر
تغین بدم .تو فکر رفته بودم و بدنبال یه راه یم گشتم با حرف های امروز نریمان خییل
رو ر
کارم سخت شده بود .تهش به کجا ختم یم شد خدا یم دونست.

کوهیار :بیتا!

بیتا :جانم.
ز
شت که
موهام رو از روی شونه هام کنار زد تکون خوردم به روش لبخند زدم :نریمان اون ی
رفتم کیش چیا بهت گفت که حالت اون همه بد بود؟

ین تفاوتگفتم :مگه همون شب بهت نگفتم ،دیگه چرا یم پریس؟!
کوهیار :چون احساس یم کنم یه ر ز
چنی رو ازم پنهون کردی.
مطمت باش ر ز
ز
چنی رو ازت پنهون نکردم.
بیتا :نه
ی
ز
غن این صورت...
کوهیار :امیدوارم
همیت که یم گ باشه چون در ر
حرفش و قطع کردم تهدیدم نیم کرد خییل م لحنش دوستانه بود اما من یه ذره تند گفتم:
ز
یعت رچ؟!.مثال رچ رو یم خواستم ازت پنهون کنم؟!
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ی
کوهیار :حس یم کنم یه ر ز
چنی شده که ازم قائم کردی ،اون شب گریه های تو از ش دلتنیک
نبود به نریمان ربط داشت.
ست جیمم یم ز
بیتا :از طرز حرف زدنت اصال خوشم نمیاد داری ر ز
کت.
ز
رتنیپ ناراحت برداشتم و هیچ حرف نیم زدم .با نوازش دستش الی موهام و حرف های
قشنگ و پر محبتش خییل زود از دلم در آورد.

کوهیار :موافف آخر هفته بریم شمال؟

بیتا :اتفاقا از وقت چیستا اومده فقط یه بار شام رفتیم ربنون اونم رستوران حسام بود.
ز
مهمون اون جا مونده و داره جور منو یم کشه تا چیستا تنها
همش ش کارم ارغوان م از شب
نباشه.

کوهیار :دستش درد نکنه ،منم بیشن به خاطر چیستا گفتم .اسم حسام و آوردی یادش
افتادم ،به اونم یم گم بیاد! اهل مسافرته خوش یم گذره.

بیتا :چه خوب ،ترکیب هامون کیا باشن؟

کوهیار :جز نریمان و شیدا همه ی قبلیا باشن.
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بیتا :نریمان بفهمه من هستم خودش با ش میاد .راست اینم بگم ارغوان قضیه ی نامزدی
مون رو فهمید.

کوهیار :چطور فهمید؟

بیتا :بعد از کار نریمان...

نزدیک بود از دهنم در بره که شی ــع جمعش کردم ،ارغوان حالل زاده اسمش اومد شماره ش
رو صفحه ی موبایلم افتاد .دستم به سمت ر
گویس رفت و ین هوا رو حالت پخش زدم.
بیتا:جانم ارغو بغو!

خون؟
ارغوان :سالم همرس سابق و خیانت کارم ،ی
خن؟ بدون من تفری ــح بهتون خوش گذشت؟ چیستا خوبه؟
بیتا :عایل ،چه ی
ارغوان :چیستا رو کارد ز
بزن خونش در نمیاد ،نشسته داره زهرماری یم خوره .از دستت بد
جور عصبیه.

دلشوره به جونم افتاد شم رو از روی پاهای کوهیار برداشتم .اصال سیع نکردم آروم باشم.
بیتا:چرا؟ ر ز
چنی شده ؟
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ارغوان :چراشو از خودت ربنس!
مرجان جون به جون شده از صبح که با هم بودیم الل
ِ
ز
مون گرفته بود االن که داشت یم رفت آمار داد که صبیح تو با نریمان ش کارت رفت
چیستام تا شنید خواست زنگ بزنه هر رچ از دهنش در میاد نثارت کنه من نذاشتم.
ی
خواستم از حالت پخش درش بیارم و ر
گویس و بدم دست ارغوان که ر ز
چنی لو نده اما زرنیک
کوهیار مانع شد و موبایل و ازم گرفت تا ارغوان یه بار دیگه راز منو لو بده .بدجور رنگم رفت
قشنگ پیدا بود ترسیدم.
ارغوان :تو خجالت نیم ر
کش بعد از اون شب که نریمان با اون دست سنگینش خوابوند بیخ
گوشت سوار ماشینش شدی؟!

با ترس به کوهیاری که همیشه تو آرامش و خونرسدی دیده بودمش چشم دوختم .وا رفته
بود با تعجب بهم زل زد ،یه آن از شوک در اومد به شعت صورتش از عصبانیت رنگ
باخت و چشماش به خون نشست.
رز
سنگت بود که نفسم تنگ شد .آدم وقت کش رو همیشه خوب یم
نگاهش اون قدر روم
خون یه جور دیگه ای ببینتش ،اونم کش مثل کوهیار که برای من
بینه انتظار نداره خارج از ی
ز
مهربون بود .من به اون فیس کوهیار عادت نداشتم.
مظهر آرامش و
دست و پا شکسته یه ر ز
چن یان رو به ارغوان یم گفتم اما روی صحبتم با کوهیار بود که داشت
عصت روی پیشونیش یم مالید.
کف دستش و به حالت
ی
تالش کردم بتونم با کلمان که روی هم یم چینم کوهیار رو قانع کنم حساب پنهون کاریم رچ
بوده.
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_ اون شب رو مخ نریمان رفتم که اون جوری شد بعدم به خاطر سییل که زد دستش و از
چند جا شکوند.
تالشم برای توجیه ،به حدی پیش کوهیار مزخرف بود که با اخمش و ز
شچ چشمای آتیش
گرفته ش نطق م کور شد .ر
گویس توی دستش از شدت عرق دستاش خیس شده بود خییل
داشت حرص یم خورد.
ارغوان :بابا بسه دیگه تو چرا به این ر
برس رو یم دی؟دستش و شکونده که شکونده ،رو
مخش راه رفت که رفت ،غلط کرد روت دست بلند کرد! یادت رفت اون شب رچ به شت
اومد داشت از زور گریه پس یم افتادی .چرا بهش نیم یگ نامزد کردم خودت و راحت ز
کت؟!
به خدا آخرش با این کارهات بالن شت میاد ،ر ز
ببت من گ گفتم.
ی
از ترس کوهیار با لکنت گفتم :برام قسم خورد از این به بعد دیگه حت بدم نگاهم نکنه.
ز
بمون.
ارغوان :تو چقدر ساده ای! البد توام قسم خودی تا آخر عمرت ین شوهر ور دلش
حرف های من هیچ کمیک برای عوض شدن جو نیم کرد فقط مثل یه احمق در برابر کوهیار
بالن شم میاد بازم دست از حمایت نریمان بر نیم داره .لب م رو
جلوه یم دادم که هر ی
گوشه ی دندونم فشار دادم تا اسنسم کم شه.

برای خاتمه ی بحث گفتم :باشه باشه ،تو چیستا رو آروم کن ،من فردا میام همه رچ و بهش
شبخن.
یم گم .فعال
ر
بخن.
ارغوان :من سیع مو یم کنم اما تو رو خدا توام به خودت بیا! شب ر
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ر
گویس و روی کاناپه پرت کرد .از عصبانیت کوهیار کپ کرده بودم ،طاقت نگاه کردم بهش و
ز
نداشتم .خییل بیشن از اون ر ز
عصبان بود.
چنی که فکرشو یم کردم
برای چند ثانیه شش و توی دستاش گرفت .چشماش و بست دوباره شش رو باال آورد با
رز
خشمگت و پر از اعناض شد یه جوری که وقت لب باز
حرص تو موهاش چنگ زد صداش
کرد از لحنش دلم شکست.

کوهیار :که دعوا کرده؟! که قول داده بد نگاهت نکنه؟! اون پست فطرت چیکارته که روت
دست بلند یم کنه؟ چرا الیق زدن یم بینتت؟! چرا ازت یم پرسم پنهون کاری یم ز
کت بهت بر
یم خوره؟! چرا با این همه خطا که ازش یم ز
بیت باز هوا خوا ریس؟!

خنه
من من کنان اومدم به تمام چراهاش جواب بدم و طبق معمول دفاع کنم که تو چشمام ر
شد از دیدن برق نگاه خاموش و شدش الل شدم .اشک تو چشمام حلقه زد.

با کنایه گفت :االن یم فهمم چرا نیم تونه فراموشت کنه ،چرا منتظر مونده یه روزی زنش
ر
بش! چرا بعد از اون تصادف به خودش اجازه داده دستش جلف بشه؛ چون هر کاری یم
ز
مهربون های جنابعایل
کنه در قلب رئوفت به روش بازه؛ چون امید داره آخرش به خاطر
عشقش رو ین جواب نذاری ...چرا به جای تنبیه ازش یم گذری و اونم هر بار یه فیلم جدید
برات بازی یم کنه؟
زرصبان قلبم به حدی تند یم زد که حس یم کردم تمام بدنم از شدت اضطراب در حال از پا
در اومدنه .نیم دونستم چه جوری باید این آتیش و خاموش یم کردم با این رفتار کوهیار خو
نگرفته بودم.

سوال یم پرسید اما منتظر جواب نبود اصال نیم خواست بهم حق بده ،شعله های
عصبانیتش هر لحظه بیشن فوران یم کرد.
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من خر گفتم یه مدت
کوهیار :حسابشو یم ذارم کف دستش باید بفهمه ین صاحب نیست ِ ...
رز
چنی نگم که به دل عاشقش احنام بذارم ...آقا میدون و خایل دیده خانوم و تنها ،روش
دست بلند یم کنه.

ز
سنگیت مرتکب شده با غضب به روم نشونه گرفته بود.
انگشتش رو مثل متهیم که جنایت
_اصال مقرص خودن که بعد از تصادف باز بهش رو دادی که پاشو از گلیمش بیشن کشید.
خوشت میاد یه نفر مثل سگ یم شه؟! خوشت میاد...

از حرص و جوش گر گر عرق روی پیشونیش یم نشست به نفس نفس افتاده بود .دستش و
مشت کرده بود و به رونش یم کوبید.
_ من خاک بر ش اومدم از تو محافظت کنم نامزدی مون رو پنهون کردم که تا موقع ز
علت
عنت نگرفت و به
بالن شت نیاره .خانم بعد از اون همه بخیه تو شش باز درس ی
شدن ی
جای دوری ازش رفته تو کار بخشیدن.

تنم داشت یم لرزید ،از شدت اضطراب و دلشوره حالت تهوع بهم دست داده بود ،ین توجه
به حال بدم منو مقرص صد در صد یم دونست.
موچ از خشم گفت :تو چطور یم ز
صداش رو تو شش انداخت و با ی
تون با کش که روت
دست بلند یم کنه این همه انعطاف نشون بدی؟ چطور سوار ماشینش یم ریس و دست تو
دست باهاش قدم بر یم داری؟ تازه از منم یم خوای مراعات حال خرابش و
شیت براش لقمه سوا یم ز
بکنم؟...نزدیکت نیام تا آقا بهش برنخوره ...کنارش یم ز
کت؟!!
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عجیت داشتم با این حال یم خواستم آرومش کنم دستای لرزون و ظریفم رو روی
حال
ی
بازوش گذاشتم ،صدا از گلوم در نیم اومد تا ر ز
چنی بگم! نگاه شدی بهم کرد نفس شو ربنون
داد روشو ازم گرفت و با ز
لحت که احساس کردم قندیل بستم بهم گفت:
_برو اونور! امشب حالم خرابه نیم خوام ر ز
چن بدی بهت بگم!!

سمبل آرامش و خونرسدی یکباره به کویه از آتشفشان تبدیل شده بود مثل عروسک ین
ز
جون خشکم زده بود .ین روح و مرده بهش زل زدم .دست یخ زدمو برداشتم هزار تا حرست
تو دلم نشست و هزار بار خودم رو لعنت کردم که مسبب ناراحت ش شده بودم.

یه یم گفتم کاش ارغوان زنگ نیم زد! کاش امشب من این جا نبودم! کاش همه رچ دروغ بود
و بازم کوهیار مهربون نگاهم یم کرد.

اشک هام داشت ش یم خورد که گونه هام رو بسوزونه اما نذاشتم .هق هق ام رو تو گلوم
ز
جون از پیشش بلند شدم و خودم تو اتاق انداختم در و بستم و روی
خفه کردم با پاهای ین
دریان از اشک راه افتاد.
تخت افتادم .دیگه امتناع نکردم بغض خفه کنندم شکست و ی
ز
خفیف رتن یم کشید .صدای گریه مو با بالش خفه کردم .هزار
رگ های بدنم مثل ارتعاشات
بار تا صبح از این دنده به اون دنده شدم و هر بار خودم رو نهیب یم زدم که گریه نکنم اما ین
ز
نداشت .اون خونه برام غریبه شده بود دلم نیم خواست
فایده بود انگار این اشک ها تمویم
توش باشم .منتظر فردا بودم که بیاد و دیگه بهش بر نگردم.

بگنم تا همه رچ مثل چند
یه ذره امید داشتم که کوهیار در اتاق رو باز کنه و بیاد تو آغوش ر
ی
ساعت پیش بشه و بازم تو اون خونه احساس غریبیک نکنم اما نیومد.
ز
مهربون ش عادت کرده بودم؛ چون
تا صبح تنها و دلشکسته فقط گریه یم کردم؛ چون به
ز
توفان ببینم.
برام سخت بود چشم های همیشه شیطونش رو
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برام سخت بود یه آدم منطف و آروم رو تو اون حال ببینم .خییل عذاب یم کشیدم اون روز
خوب رو توی ذهنم با حال االنم مقایسه کنم .بالشم از گریه خیس خیس بود ،قلبم درد یم
ز
مهربون کردن بشم؟! چرا کوهیار درک نکرد من به خاطر غرور
کرد ،چرا من باید متهم به
مردونه ش پنهون کاری کردم؟!
پارت ۱۰۰
ز
ظار
"از قدیم گفت :پایان شب سیه سپید است ".بعد از هر شب سیایه صبیح سپید در انت ِ
که سپید موندن یا سیاه شدنش دست تقدیر بود یا خود آدم رو نیم دونستم.
چشمام و بزور باز کردم .نیم دونم ساعت چند بود اما خورشید لنگ درازشو تو اتاق کشیده
بود و لبخند زنان داشت به من بد دماغ اوقات تلخ پوزخند یم زد.
ِ
با سایه کوهیار که در آستانه ی در افتاد شی ــع چشمام و بستم ،وانمود کردم خوابم ،تمام
تالشم رو به کار گرفتم پلک هام یه موقع رننن و بفهمه الیک خودم و به خواب زدم.

روی تخت نشست و آروم آروم صورتم رو با ش انگشتاش نوازش کرد هر چند هیچ حش
نداشتم.
گرمای نفسش روی گونه خورد .اومده بود منت ر
کش لجم گرفت چرا دیشب که تمام قد به
حضورش احتیاج داشتم نبود.

سن کردم.
ییک دو بار صدام زد ،دلم داشت منقلب یم شد اما غرورم رو ر
کوهیار :من که یم دونم خودت و بخواب زدی اما عیب نداره.
از روی تخت بلند شد با صدای بسته شدن در عکس العمل نشون ندادم .حس کردم عمدا
در و بسته تا اگه خودم و به خواب زدم دستم رو رو کنه اما زرنگ تر از اینا بودم یه ز
زمان
کالغ رو به جای قناری یم فروختم.
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تقریبا چند دقیقه ای گذشت که صدای رش رش آب از توی حموم اومد .اطمینان پیدا کردم
این جا نیست جلدی تو جام نشستم.

دلم نیم خواست باهاش چشم تو چشم بشم مثل جت مانتوم رو ورداشتم دنبال شلوارم
گشتم که یادم افتاد دیروز با لباس و شلوار تو آب پریده بودم و بعدش توی حموم آویزونش
کردم.
توی چمدون ،سوغان هام رو یه نگاه کردم دری ــغ از یه شلوار بن ز
ون از حرص همه رو پخش
ر
رز
زمت کردم.
انگار بازار هند بود اتاق پر شد از رنگ های شاد و قشنگ از آینه نگایه به قیافه م کردم
چشمام از زور گریه خییل نافرم و بد پف کرده بودن.
شونه رو برداشتم طوری موهام و با حرص شونه کردم انگار داشتم طناب یم کشیدم .با کش
همه رو مثل سامور یان ها باالی شم جمع کردم .بد که نشدم برعکس خیلیم قشنگ شدم.
ش و لباسم رو چک کردم لبایس که برام خریده بود بیش از اندازه بهم یم اومد تو دلم گفتم:
کوفتت بشم کوهیار.

صورتم رو شستم و مسواک زدم از قیافه م بدم اومد با کمک وسایل آرایش پف چشمام و
محو کردم حاال شکل ر ز
آدمناد شدم.
از غصه ش یه رژ لب قرمز زدم که وقت از حموم ربنون اومد با اون شکل از جلوی چشماش
برم تا کفریش کنم ،بعدم یه آرایش غلیظ و فک خرد کن کردم.

به جای صبحونه چند قلپ آب خوردم یاد حرف ارغوان افتادم که گفت لذن که در خوردن
سن شدم باید انرژی داشته
هست در انتقام نیست یه کیک گنده رو با ولع خوردم .آخیش ر
باشم.
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پشت اخالق مهربونم یه لج بود که خدا نکنه رو دورش یم افتادم با خودم گفتم حاال که
مهربون بودنم همه رو دلزده کرده نشون تون یم دم!
یاد دیشب غصه دارم کرد خییل شب سخت بود راحت بگم یه ر ز
ز
داشت
چن یان برای من حرمت
درسته من و کوهیار هنوز به صورت رسیم زن و شوهر نبودیم اما محرم هم که بودیم اون
حرمت ها ز
یعت یه جفت تو هر رشایط تلخ و سخت کنار هم باشن و جاشون و از هم جدا
زز
نکت.
شنین ترین روزای عمرمون تا صبح با اون حال
انتظار نداشتم بعد از چند روز نامزدی تو ر
خراب و داغون تنهام بذاره.
چقدر دلم ،دیشب حضور گرمش رو یم خواست .چقدر منتظر اومدنش بودم هر چند ازم
دلخور بود اما یم تونست بدون در آغوش گرفتم ،بدون کلمه ای حرف زدن حت به حالت
قهر ،بیاد تو تختش ،اون ،سمت رشق بخوابه من سمت غرب اما باشه تا دلم به بودنش
قرص بشه.

بشقاب کیک و برداشتم و مصمم گفتم:باید از خونه ش برم .راه چاره این بود برم پشت در
بگنم.
حموم و شلوارم رو ر
با خشونت در و بهم کوبیدم و داد زدم :اون شلوار منو بده یم خوام برم!

با خنده گفت :ای شیطون به بهونه ی شلوار یم خوای بیای حموم.
دستش و ربنون آورد و گفت :بیا تو عزیزم!
دستم فوری عقب کشیدم ،در و بستم :چرت نگو من دیگه ز
حارص نیستم ریختتم ببینم!

قهقهه زد زیر خنده :چرا عشقم؟
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با حرص گفتم :عشقت مرد!
کوهیار :ز
آچ جوون بود طفلک ،حیف شد.نور به یقنش بباره.

یه بار دیگه با مشت به در کوبیدم و چند تا فحش بارش کردم انگار مگس داشت ویز ویز یم
کرد .بلند بلند یم خندید.
بیتا:به من یم خندی؟!
کوهیار :نه دارم سنگ پا یم زنم قلقلکم میاد.
شن آب و باز کرد چقدر
خودمم داشت خنده ام یم گرفت .وقت خنده هاش تموم شد ر
ز
طوالن بود انگار حموم دومادی آقا بود خیال نداشت ربنون بیاد.
حمومش
بگنم با چند بار دم و باز دم یه ذره آروم شدم.
نفسم رو ربنون دادم تا یه ذره آرامش ر
بعد از اندی زمان صدای آب قطع شد فهمیدم یم خواد ربنون بیاد از جلوی در فاصله
گرفتم ،به دیوار تکیه دادم و طلبکارانه منتظرش بودم.
تاپان ربنون اومد ،قطرات آب روی صورت اصالح شدش مثل شبنم
با حوله ی سفید و ش ی
نشسته بود .شش و کج کرد و از روی کاله موهاشو خشک یم کرد.

نگاه موز ماری بهم کرد ،لبخندی کنج لبش نشست و گفت :چه مادمازل قرمز و خوشگیل !
چرا نیومدی حموم!؟

اخم بدی تحویلش دادم سوت زنان تو اتاق خواب رفت منم تندی رفتم تو حموم آه از
نهادم بلند شد شلوارم رو تو وان انداخته بود.
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با صدای فریادم که به خاطر موقعیت فضای حموم حالت اکو گرفته بود داد زنان گفتم:
ز
عوض ،این چه غلظ بود کردی!

جوان نشنیدم ،شلوار نازنینم رو برداشتم و اومدم تو هال آب چکه چکه ازش یم چکید
هیچ
ی
و روی پارکت های مشیک رنگ یم افتاد.
رز
لباسشون انداختمش تا خشک شه.
ماشت
تو
ی
رفتم ش وقتش ،انگار نه انگار کل اتاق و بهم ریخته بودم ین خیال جلوی آینه مونده بود ،یه
رکان با یه شلوارک شمه ای پوشیده بود که خییل م بهش یم اومد ز
گون ام یم پوشید بازم
ی
خوشتیپ بود.
در حال ژل زدن به موهای ر ز
تمن و نمناکش بود .خداییش کیف یم کردم مال خودم بود اما
چند تا دری وری به خودم گفتم و دیشب و توذهنم آوردم مغرورانه تو چهار چوب در
موندم گفتم :کری! نشنیدی رچ گفتم!؟

کک شم از حرفام نیم گزید در کمال خونرسدی داشت موهاشو حالت یم داد .با نگاه تایید
گرانه ای از آینه چشم برداشت دست برد حوله شو برداشت و به سمت من اومد حوله رو
روی شونه ام انداخت.
کوهیار :این و بنداز رو بند رخت!
نزدیک بود کله شو بکنم.
انگار ر ز
چن نجش تو دستم بود با یه انگشت حوله رو گرفتم و روی ر ز
زمت انداختم بعدم با
جفت پا روش رفتم.
ی
همون کوهیار همیشیک شده بود ذره ای عصبانیت و حرص تو چهره ی قشنگش نیم دیدم
مهربون و لبخند زنون نگاهم یم کرد .ابرومو تو هم کشیدم که اون جوری با لبخند نگام نکنه.
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خنه شد و نمیک مانند گفت :آرایش پا تخت کردی؟ تا
اخم با مزه ای کرد تو اجزای صورتم ر
ش اتوبان همت م که خط چشم کشیدی.
چونه مو سمت چپ چرخوند و گفت :ببینم بقیه شو تو صفحه ی بعد نکشیدی.

با تبعیت از خونرسدیش زدم زیر دستش و گفتم :من خودم اینا رو به مردم یم گم بعدم به تو
چه؟ برا تو که آرایش نکردم ،خوشت نمیاد نگاه نکن! ..فکر کردی شلوارم رو تو آب
ز
نمنم؟ ر ز
ببت گفته باشم برم دیگه بر نیم گردما!
بخیسون دیگه ر
مظلومانه گفت :مگه دلت میاد؟!

پلک هام باز و بسته کردم و گله مند گفتم :تو دلت اومد دیشب اون مدیل باهام حرف زدی؟
چرا تا صبح با اون حال خراب تنها گذاشت؟!
ز
بارون در حال باریدن بوجود اومد شم و ر ز
پایت گرفتم
بغض م گرفت ،چونه م لرزید و شی ــع
که گریه مو نبینه اما اشکم ش خورد و روی ر ز
زمت افتاد.
کوهیار :دیشب الزم داشت به خودت بیای.
اینو گفت و ن اعتنا از کنارم رد شد و در حایل که به سمت ر ز
آشنخونه یم رفت گفت :پنج
ی
ز
دقیقه وقت داری اتاق و مرتب کت.

دلم شکست ،مثل مجسمه خشکم زد ،چرا اشک من براش مهم نبود؟ انتظار داشتم نذاره
بگنم و مثل همیشه مهربون باشه! چرا سیع نکرد از دلم در بیاره؟
بغضم بشکنه و تو بغل ر
من دیشب چه زجری کشیدم اون  ...چرا دل من دم به ثانیه یم شکست؟ اصال نیم فهمیدم
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اعتنان از کنارم رد شد؟! خییل ناراحت شدم چون؛ غرورم رو زیر پا گذاشتم و بهش
چرا با ین
ی
گله کردم که درکم کنه و نازم رو بخره اما به جاش ین اعتنام کرد؛ چون فکر یم کردم بعد از
اون شب سخت به خودش اومده باید بابت لحن حرفاش ازم معذرت خوایه کنه به غرورم
بر خورده بود و از درون داشتم یم سوختم.
اشکم نیومده خشک شد ،یه ر
آتیش به جونم افتاد که دلیلش م ر ز
اعتنان
همت چراها و ین
ی
غن قابل باور و در حد
کوهیار بود بهانه ای شد که حال خودم و نفهمم و با عصبانیت ر
رز
همچت نوکری داشت!؟
فاجعه از کوره در برم و پرخاشگرانه بگم :باباتم

هنوز دو سه قدم برنداشته بود که از حرفم ش جاش متوقف شد ،یهو خشکش زد ،به سمتم
خنه شد ،هول شدم.
برگشت .شاید یس ثانیه به صورتم ر
بهم گفته بود هیچ وقت تو هیچ رشایظ اسم پدرشو نیارم و هر دومون خط قرمزا رو زیر پا
نذاریم.

اونم مثل من بابا نداشت ،درست مثل خودم که هیچ خاطره ای از مامانم نداشتم اون هیچ
ذهنیت از پدرش نداشت و تنها با خاطرات اندگ که از زبون مادرش شنیده بود کل دوران
ی
بچگیش رو باهاش زندگ کرده بود و همون خاطرات براش خییل عزیز بودن.

کسان که مثل ماها تو سن کم پدر یا مادرشون رو از دست داده بودن خوب یم
این درک و
ی
فهمیدن.
ز
مت که با درد ین مادری بزرگ شده بودم خوب حس یم کردم بد خطاب کردن کش که
خون
روحش تو این دنیا نیست چقدر سخته و دردناکه ،خوب یم فهمیدم کش نباید ر
غن از ی
ی
زندگ مون ر ز
چنی به زبون یم آورد.
از بهنین آدم های
حت گذشت سال های سال مانیع نشده بود که یاد و خاطره شون کهنه بشه اونا سفر کرده
هان بودن که خییل زیاد برامون قابل احنام و مقدس بودن و اگه بهشون ین حرمت یم شد
ی
ز
زمت و زمان و بهم یم دوختیم.
ر
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ی
وقت اون حرف و پروندم تازه متوجه ی حالتش شدم که از رنجودگ در اومده بود و از زور
بیتان که با رنج نبودن عزیزی بزرگ
عصبانیت قرمز شده بود .شاید هیچ وقت فکر نیم کرد ی
شده بخواد به روح پدرش ین احنایم کنه.
نزدیکم هجوم آورد قلبم از چهره ی بر آشفته ش داشت از جا یم کند صد درجه با دیشب
فرق یم کرد حت جنس عصبانیت دیشبش با حال االنش قابل قیاس نبود .بد جور هتک
حرمت کرده بودم اونم با لحن زننده و داد مانندی.
ز
دو تا تیله ی ی ز
خون و دندون های قفل شده روبه روم ایستاد خون به قلبم
سن با رگه های
پمپاژ نیم شد از دیدن چهره ی خوفناکش هول کرده بودم دهنم قفل شده بود به سخت
بزاق درونش رو قورت دادم زبونم نیم چرخید ازش معذرت خوایه کنم به خودم حق نیم
دادم این جوری حرف بزنم.
ز
رز
خشمگت نگاهم یم کرد .چند قدم عقب رفتم و به
توفان و
سینه به سینه ام شده بود و
دیوار تکیه دادم.
ر
ترس زده گفت :یه بار دیگه بگو رچ گفت؟!!

پاهام داشت یم لرزید اگه تکیه م به دیوار نبود شک نداشتم نیم تونستم رو پاهام بایستم.
هییح نیم گم دستش باال رفت تا یه بار دیگه طعم سییل خوردن رو از عزیز ترین
وقت دید ر
کسم بچشم ،بعد از نریمان این بار نوبت کوهیار بود .کش که پشت و پناهم شده بود و به
نوازش هاش عادت کرده بودم.
سنی باشه در برابر دست های سنگینش .من از
رعب زده دستم و حائل صورتم قرار دادم تا ر
کوهیار انتظار خوب بودن داشتم تحمل یه اخم یا یه نگاه تندی رو از جانبش نداشتم.
یه بار دیگه اشک هام شازیر شدن خودم و آماده کردم تا سییل بدتر از سییل نریمان بخورم.
چشمام و بسته بودم و منتظر بودم برق از صورتم عبور کنه.
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در کمال ناباوری آروم و نرم دستم رو از جلوی صورت وحشت زده ام ر ز
پایت آورد نگاهش
لطیف شده بود هیچ حالت عصبانیت نداشت ،انگار اصال اتفاف تو چند ثانیه پیش رخ نداده
بود بازم کوهیار من شده بود.
کوهیار :اون آشغال وقت زد ،رشمش از این چشمای قشنگ که ترس توشون موج یم زد
نشد؟!
تو بغلش قفلم کرد ،نتونستم به اون شعت همه رچ رو فراموش کنم .فشار و اسنس خییل
بدی بهم وارد شده بود زدم زیر گریه و با هق هق گفتم :ببخشید از دهنم پرید نیم خواستم
ناراحتت کنم.
ی
گزندگ توش نبود گفت :فکر کردی اگه مثل اون ز
تو گوشم با ز
عوض رو
لحت که هیچ تندی و
مخم راه بری روت دست بلند یم کنم!؟...نیم دونم چطور دلش اومد وقت ادعای عاشف
یم کنه به صورت مثل ماهت سییل زد...حرفت بهونه ای شد تا برات فیلم بازی کنم من
اصال از حرفت ناراحت نشدم؛ چون حساب تو با همه سواست .فقط خواستم نشونت بدم
هر چند یه نفر رو از خودت ناراحت ز
کت ،رو مخش راه بری چون دوستت داره حق نداره به
خودش اجازه بده هر کاری دلش خواست بکنه ،من دلم نمیاد از گل نازک تر بهت بگم تو
تمام عشق و زندگییم ...دیشبم به خاطر لحن بدی که باهات حرف زدم تا صبح پلک رو هم
نذاشتم....یم دونم دلت رو شکوندم یم دونم ازم انتظار نداشت تنهات بذارم اما ازت یم
خوام درکم ز
کت ،بفهیم گوشه چشمت رو به دنیا نیم دم وقت فهمیدم اون حیوون بهت
عصت یم شن.
سییل زده از حالم ین خود شدم وگرنه تو که اخالق منو یم شنایس خییل کم
ی
حرف هاش و آغوشش مثل مسکن قوی برام شد .کامال قانع شدم خواستم بابت حساب
صدان گرفته گفتم :توام درکم کن که چرا
پنهون کاری م توجیه ش کنم لب باز کردم و با
ی
غنتت
پنهون کاری کردم؛ چون اگه یم فهمیدی چکار کرده ازش نیم گذشت؛ چون یه مردی ر
قبول نیم کرد کارش رو ین جواب بذاری .نیم خوام ازش دفاع کنم اما اولش نیم خواست
بزنه وقت در موردت بد حرف زد خون جلوی چشمام و گرفت و خالف میلش حرف زدم که
ر
آتیش شد و زد ،هم اون شب که بهم سییل زد داشتم ازت طرفداری یم کردم هم شب
تصادف.
حس کردم جا خورد ،صورتم رو با دستاش قاب گرفت ،مهربون و احسایس نگاهم کرد ر ز
اولت
باری بود یم دیدم اشک توی چشماش حلقه زده.
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چرا من تاب نگاه کردن به ناراحت این آدم و نداشتم به بهونه ی ندیدن چشمای نمناکش
شم رو نزدیک قلبش بردم .سکوت کردم و به ریتم قلبش گوش دادم.
سن بال شدی؟
با
صدان ارتعاش دار و پر احساس گفت :درد و بالت تو شم به خاطر من ر
ی
دورت بگردم ،دیگه هر گ هر رچ به من گفت حق نداری خودت و ناراحت ز
کت...الیه من
بالن شت نیاد.
ر
بمنم که به خاطرم ی
یه خدا نکنه زیر لب گفتم تازه اشک هام بند اومده بود که دوباره گریه م در اومد ،من
کوهیار رو با جون دل دوست داشتم ،هیچ کش حق نداشت راجع بهش بد حرف بزنه،
جاهان
اسن منطقش شدم ،راست یم گفت من یه
میون گریه هام به حرفاش فکر کردم بازم ر
ی
بیش از حد مهربون یم شدم شاید با تمام احنایم که برای نریمان قائل بودم بعد از اون
تصادف باید یه کم تنبیه ش یم کردم و ساده از کنار خطاش نیم گذشتم تا گناهش و دوباره
تکرار نکنه.
دلجون یم کرد.
تیکه های قلب شکستم مرمت شده بود با این حال بازم ازم
ی
کوهیار :هم بابت دیشب هم االن که ترسوندمت ازت معذرت یم خوام! دیشب خییل داغ
ز
داشت برا
کردم؛ نیاز بود به خودت بیای باید یم فهمیدی همیشه مهربون بودن و گذشت
همه کس به درد نیم خوره .باید یم فهمیدی ز
بعیص آدما لیاقت چند بار بخشیده شدن
ندارن.
ز
اینا رو گفت و دیگه هیچ حرف نزد اجازه داد میون بوی تنش و گرمای عشقش به حرف
هاش فکر کنم.
امروز یه بار دیگه خاطره ی تلخ سییل خوردنم از نریمان برام زنده شد ،درسته بخشیده
بودمش و هیچ کینه ای ازش نداشتم اما با تمام دوست داشتنم به کوهیار اگه کوهیار به
صورتم سییل یم زد هیچ وقت اون و از ته قلبم نیم تونستم ببخشم؛ چون اخالق خوب و
حساب عشق عمیق ش بود که اون و از همه ی آدمای دور و برم برام متمایزتر کرده بود.
دیشب بدون حضورش بالشم رو خیس گریه کرده بودم االن تو آغوشش.
یه دستش رو دور گردنم حلقه زده بود و با اون ییک دستش به حالت نوازش کمرم رو ناز یم
کرد با حرکت ش یه آرامش از جنس عشق بهم یم داد.
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بگنم اما شم رو از توی سینه ش جدا کردم هنوز روم
هر چند دلم نیم خواست ازش فاصله ر
نیم شد به خاطر ین احنایم که به باباش کرده بودم نگاهش کنم .عذاب وجدان داشتم.
خجالت زده کف ر ز
زمت رو که به خاطر وجود مروارید اشک هام تصویرش ناهموار جلوه یم
کرد چشم دوختم.
رز
توهت م ببخشید!
بیتا :کوهیار ،بابت
کوهیار:قربونت برم ،گفتم از دستت ناراحت نیستم.
ز
پیشون مو بوسید ،مثل بچه ها دستم و گرفت و برد صورتم رو شست.
چند باری به ش و بدنم آب ریخت تا خنده رو لبهام آورد.
ز
شن زیت امروز و آشت کنون مون تموم شد.
تمام تلیح دیشب با ر
وقت دست تو دست به ر ز
آشنخونه رفتیم روی صندیل نشوندم بهم لبخند زد دلم لرزید
ز
عصبان یم ریس ،حاال از تو رد شدم غول
لبخندی زدم و گفتم :خودمونیم تو هم عجیب
مرحله ی آخر رو چکار کنم؟
کوهیار :غول اصیل که من بودم بعدم من غلط بکنم دیگه تکرار کنم عوضش پیش چیستا
برات ریش گرو یم ذارم که این بار و به خاطر من کاریت نداشته باشه.
خنده کنان گفتم :تو که صفر کیلومن کردی ریش ت کجا بود!؟
با موس موس کردن صورتش رو جلوی لبهام آورد و گفت :این صورت صفر کیلومن شده
جای بوسیدن داره ها.
انگار من بدم میومد ،صورتش رو محکم بوسیدم .چه ز
کیف داشت بودن در کنارش ،مزه ی
بوسیدن و طعم عشق ورزیدنش.
با اون کیک گنده ای که تو رگ زده بودم ،عجیب بازم اشتها برا خوردن داشتم.
رز
من و جمع کردم یه دستمالم روش کشیدم .ظرف ها رو شستم و دوباره ش جام نشستم.
سن یم کردیم .با انگشت هام بازی یم کردم و از
ین حرف شده بودیم هر دو تو یه عالم دیگه ر
این خیال در یم اومدم یم رفتم شاغ یه خیال دیگه ،میون افکارم غرق غرق بودم.
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یه لحظه ش بلند کردم که متوجه ی کوهیار شدم روی صندلیش به حالت لم داده محو
هان یم کرد که دست و پاتو گم یم کردی و صورتت تا بناگوش
تماشام شده بود از اون نگاه ی
شخ یم شد.
ی
دستپاچیک و ز
شچ روی گونه هام گفتم.
با
_چیه ،چرا اون جوری نگام یم ز
کت؟!

کوهیار :چه جوری نگا یم کنم؟

بیتا :طوری که انگار آدم قحطه.

جذان روی صورت مهربونش نشست از همونا که آدم و از خودش ین
لبخند عاشق کش و
ی
خود یم کرد از اونا که دلت یم خواست پا ریس و از شدت بوسیدن خفه ش ز
کت ،تو بغل
ر
وحش بازی دربیاری و موهاشو بهم بریزی .کالفه ش ز
بگنیش و مچاله ش ز
کت ،صدای
کت،
ر
دادش و در بیاری بعدم
کیل طرح رژ لب روش جا بذاری.
با فرمانش از تو ر ز
آشنخونه رفتیم تو سالن رو کاناپه نشستیم .هنوز منتظر جواب سوالم
بودم.

پاش و روی اون ییک پاش انداخت بهم اشاره کرد شم و بذارم رو سینه ش خودم و لوس کردم
عاشق این مرز بهم متصل شده بودم.
و لش شدم تو بغلش دستاش و دورم چفت کرد ،من
ِ
خوان خمار شده بود این جوری که نگاهم یم کرد برای بوسیدنش بیشن
چشماش از زور ین
ی
حریص یم شدم.
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کوهیار :یم ز
دون تو چه حش بهم یم دیدی.

ازم سوال نیم پرسید عاشقانه نگاهم یم کرد منم از رخش چشم بر نیم داشتم.

کوهیار :حس چهار فصل ...شوخ و شنگول بودنت و حس طراوتت ،درست مثل بهاره،
شیطون که زمستون و از پا درآورده
بهاری که توش عاشقت شدم .برا من بهار سمبل یه دخن
ِ
و یه تنه حریف تابستون شده.

تنت با نگاهت هر دو مثل ظهر تابستون گرم و سوزانن ..چشمات حکومت تو دلم به پا کرده
ز
که بیای و ز
بان داری.
خنه یم شه گر یم ر
ببیت ،آدم وقت بهت ر
گنه ،یه چشمای آهن ی
پاین یم شه وقتان که تو خودت یم ری همون جوری که ر ز
رز
پاین آدم افرسده و ین حال یم کنه
ی
وقت تو خودت یم ری منم اون جور یم شم.

بارونان که ین صدا و آروم یه شب
گنه مثل بارون زمستون یم باری از اون
وقت گریه ات یم ر
ی
تا صبح یم بارن و ازشون غافلیم تازه وقت از خواب بیدار یم شیم از پشت پنجره یم بینیم
همه جا خیسه.
چشماش و ریز کرد و گفت :یم ز
دون من تو رو هزار وعده دوست دارم؛ چون جنس دوست
ز
ناب ،تاری ــخ گذشته و بنجول نیست .سمت چپ سینه ات یه قلب داری
داشت ت اصل و ِ
ز
مهربون ت من و توش جا دادی.
به وسعت دریا ،یآن و زالل که با
ی
ازت ممنونم که اجازه دادی تو زندگ ت باشم و از این به بعد صبح ها رو کنارت بیدار شم و
شب و با بوی عطر موهات بخوابم ...به جون خودت! وقت کناریم حس یم کنم خوشبخت
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بهشت روی زمینم شدی به قول موالنا :خوشا به
ترین مرد دنیام ،حس یم کنم وعده ی
ِ
بخت بلندم که در کناریم.
ی
چه وصف قشنیک ازم کرد از خوشحایل نزدیک بود بال در بیارم از شادی تو پوست خودم
نیم گنجیدم ،آدم باید به این همه احساس رچ یم گفت؟ من چهار فصل بودم ...وعده ی
بهشتش بودم؟ من بخت بلندش بودم؟

تعبنهای زیباش و یم دادم.
قبل از احسایس شدن و جاری شدن اشک هام باید جواب ر
بیتا :منم به خودم یم بالم که تو قلب مردی جا گرفتم که شونه هاش برام کافیه تا پناهم
توا.
بشه ،نیم نگاهش بس مه که کل روزم و بتونم شب کنم ،امن ترین جای جهانم آغوش ِ
دنیان  .شک ندارم منم خوشبخت ترین زن جهانم...مگه
اصال باالترین دوز ترامادول ی
ی
همت نیس که تو سینه ی مردی ر
خوشبخت ر ز
بایس که فقط یه زن ملکه ی زندگ شه.
" بدون شک هر ز
زن درون سینه ی یه مرد محکم و قوی باشه خوشبخت ترین زن
دنیاست".

برای ادامه ی بیان احساسم زبونم قارص شد به پهنای صورت اشک هام جاری شد ،این گریه
و اشک ها ،اشک شادی بودن ،هیچ غم و ناراحت نبود ،فاقد کننل کردن شون بودم.

تاثن قرار گرفته بود این و از برق چشماش فهمیدم :دورت بگردم دخن با
خییل تحت ر
احساس! هر رچ خوبیه درونت جمع شده که من و خوب یم ز
بیت ...دیگه نبینم بارون
ز
بشیت! موندم این همه اشک از کجا میاری؟!
زمستون

جادون زد و با پشت دست گریه هام رو پاک کرد.
لبخندی
ی
با صدای مردونه و نگاه شنینش که ز
تلیح قهوه رو از ر ز
بت یم برد از بدو عاشقش شدنش
ر
گفت ،شور و حایل که به قلب ش هدیه داده بودم.
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با شنیدن حس عاشف ش ،خودم و ین اندازه خوشبخت یم دونستم.
سخن
هزاران بار از فرط شادی لب هام آذین بندی شد ،دلم افسار گریخته و شیدا بود
ِ
خوان دهنش نیمه باز شد ،شش و خم کرد و خمیازه شو میون
عشق که تموم شد از زور ین
ی
خوان!
سینه م جا داد و با صدای بلند گفت :آی مردم از ین
ی
خنده م گرفته بود :خب برو بخواب!
کوهیار :یم ز
دون چند روزه برا یه خواب دو نفره هالکم.

بعد از پروازش فقط تونسته بود ییک دو ساعت بخوابه برای این که منم سوپرایز کنه بکوب
فیلمنداری بیاد دیشبم که اوضاع مون اون جوری
پشت فرمون نشسته بود تا ش صحنه ی
ی
قاراشمیش شد.

دلم نمیومد اذیتش کنم اما یه ریزه باید تنبیه ش یم کردم اخیم کردم که اصال شباهت با اخم
نداشت.

گنی ،جورابات و زیر شت یم ذاری
تنهان یم
خوان یه بالش بغل یم ر
ی
بیتا :شما االن یم ری ی
که دفعه ی دیگه یادت بمونه تا تف به توف خورد جات و سوا ز
نکت!
قیافه ش دیدن داشت با اعناض گفت :گربه رو دم حجله یم ر
کش! مگه من دیشب پلک رو
ز
حرف!
هم گذاشتم که جام و سوا کرده باشم؟ اگه یم خوابیدم
پشت چشیم نازک کردم و عشوه مانند گفتم :ر ز
همت که گفتم .االنم تو خوابت میاد ،من که
خوابم نمیاد ،خوابمم بیاد این همه اتاق ،یم رم اون جا یم خوابم.

شیطون نگاهم کرد :میای یا جور دیگه ای یبنمت!!
نگن! گ بریم شمال؟
یه فرصت ازش گرفتم و گفتم :فعال ترمز کن ،سبقت ر
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کوهیار :فردا ،فقط خودمون جلوتر بریم ،شما ترکیب هات و ر ز
بچت تا منم حسام و ردیف
کنم.
خن داد،
با این حرف دستاشو آزاد کرد پا شدم رفتم گوشیا مون رو آوردم کوهیار به حسام ی
منتظر بودم قطع کنه بعد من زنگ بزنم.
از دیشب ر
گویس م رو کاناپه خاموش شده بود .روشنش کردم این همه تماس از رشکت و
مرجان و نریمان.
ابرو باال انداخته گفتم :یم گم چرا نطقش باال نمیاد! ر ز
ببت چند تماس داشتم.
خن دادم نمیای.
کوهیار :کیا بودن؟ من به آیدا ی
بعد از جنجال دیشب اسم نریمان رو نیاوردم که حساس نشه.
بیتا :هم رشکت هم مرجان.

اول تصویری با چیستا تماس گرفتم .انتظار داشتم از دماغش آتیش در بیاد ،با اون حرف
نکت باهاش حرف ز
ز
عصبان باشه و جرات ز
بزن بعدم از
دیشت قیافه ش بهم ریخته و
های
ی
ز
پشت ز
لن قصد جونم رو بکنه البته من که ازش نیم ترسیدم.

ی
ایموچ متعجب
برخالف میلم صدای بزن و بکوب گوشم و کر کرد شاد و شحال بود .مثل
چشمام گشاد شدن.

بیتا :خوش یم گذره؟!
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زز
رز
دوربت رو سمت ارغوان چرخوند که داشت یم رقصید و ادای مرحوم جمیله رو در یم
لن
آورد یه لحظه تو اون حال بامزه ارغوان و دیدم پوکیدم از خنده.

از بس قر داده بود عرق ازش یم چکید دست تکون داد و نفس زنون گفت :خونه رو برات
ردیف کردم دیگه کاریت نداره ننس پاشو بیا ! بعد با چشمان متعجب ر ز
هنش گفت:
ی ی
جوووون ....ز
کجان با اون لباس قشنگت؟!! نیم گ االن یم خورنت.
عوض
ی
ز
منم ز ز
رز
دوربت م رو به سمت کوهیار چرخوندم اولش خواست حرف رو که زده ماست مایل
لن
کنه که بحث و عوض کردم.
مودبانه با کوهیار سالم و خوش و بش کرد.

پوشش مودب بودنش چند ثانیه طول نکشید که گفت :ما فکر یم کردیم خانم خسته و
ترسیف داره ،نگو رفته نامزد بازی! تو که گفت شوهر جونت کیش ر
کوفته ش کار ر
ترسیف
داره!؟
اون که پیشته یه ز
منتظر جواب من نبود خطاب به کوهیار گفت :ز
زمان عشق من بود ،عمرم
بود که مفت مفت ازم گرفتیش ،خودمونیم خدا رو خوش میاد!؟
کوهیار خنده ش گرفته بود :به جاش ز
جنان کنم.
حارصم ی
جنان فقط یه راه داری اونم پیدا کردن یه
انگار کوهیار داداش باباشه ریلکس گفت :برا ی
شوهر خوبه.

پیگن یم شم.
کوهیار :حتما ر
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ارغوان شادی کنان گفت :بیتا! از طرف من یه ماچ گنده ،رو حساب خواهر برادری از روی
ماه شوهرت بکن...الیه درد و بالش بخوره تو فرق شت که با اون همه پرس خوش تیپ تو
رشکتت یه موردم برام پیدا نکردی.
بعد از تموم شدن مسخره بازی هاش ،ماجرای ز
رفت به شمال و گفتم.
چون این مدت کیل از خونه دور بود چوب خطش پر شده بود و به اجازه ی مجدد نیاز
بگنه از طرف ما اوکیه .مگه شما
داشت اما شی ــع گفت :مشکیل نیس یم گم چیستا اجازه مو ر
نمنین؟ خب توام دیگه خونه نیا برات چند دست لباس و وسایل شخیص
جلوتر از ما ر
میاریم.
خن نداره بحث دیشب و پیش نکشیدن منم ر ز
چنی
چون فکر یم کردن کوهیار از ر
هییح ی
نگفتم.
ر
گویس و قطع کردم کوهیار با خنده گفت :یادم نبود اول باید تو رو از اون خواستگاری یم
کردم.
ز
شت که فهمید نامزد شدیم اومد
بیتا :ماهه بخدا ،نیم دون این مدت چقدر ما رو خندوند ...ی
پیشم یم گفت یم خوام جای خایل کوهیار رو برات پر کنم.
ز
شوچ هاش و تعریف یم کردم چقدر از حرف هام خنده ش گرفته بود.
شماره ی مرجان و گرفتم با اون دیگه تصویری تماس نگرفتم اما رو حالت پخش زده بودم که
کوهیار م صدامون رو بشنوه.

مرجان :سالم عزیزم! کج یان دخن؟ موبایلت خاموش بود کیل زنگ زدم.
کجان؟ زنگ زدم برنامه
بیتا :سالم ،ببخش قربونت برم ،متوجه خاموش شدنش نشدم ،تو ی
بچینم بریم شمال این مدت که چیستا اینجاس یم خوام یه کم بهش خوش بگذره ،نیما اوگ
یه؟!
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خنش یم کنم .ویالی رشیکت
مرجان :خونه ی مامان اینام ،چه خوب ،آره که یم تونه ،االن ی
دیگه؟
بیتا :آره همون جا ،عزیزم یا خونه ی ز
مت یا خونه ی مامان اینا ،این چه وضعشه؟ این جوری
یم خوای مامان ریس! خب بمون پیش شوهرت شاید به یه نتیجه ای رسیدین ،یم ترسم یه
وقت من زودتر از تو مامان شم.
کوهیار یه نگاه شیطنت ر ز
انگن و معناداری بهم کرد به زور خودش و گرفته بود که خنده ش
نگنه.
ر
مرجان غش غش خندید و گفت :ر
گویس رو حالت اسپیکر بود نریمان همه ی حرفات و شنید
.

از دست این اسپیکرها ،اسم نریمان که اومد اخمای آقا تو هم رفت.
ز
خداحافظ گرفتم .تازه یادم افتاد باید یم
برنامه ی فردا رو با مرجان ردیف کردم و ازش
پرسیدم چرا بهم زنگ زده بود ،نه اون یادش بود ربنسه نه من .سیع کردم بهش فکر نکنم.
احتمال دادم نریمان دوباره زنگ بزنه و بخواد باهامون بیاد شمال ،موبایل م و سایلنت کردم.

یه کم فس فس کردم که اخم های کوهیار رو باز کنم از گزینه ی لوس بازی استفاده کردم
دستش و گرفتم و گفتم :یم ز
دون به رچ فکر کردم؟

"اخمو کله شو سوایل تکون داد".

بیتا :به این فکر کردم دخنم و بدم نریمان که دیگه بابای بچه م با اخمش دلم و ریش نکنه.
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ضایع شدم هیچ عکس العمیل نشون نداد ،شم و ر ز
پایت انداختم که یهو خنده شو مهار کرد
وقت صدای خنده شو شنیدم قند تو دلم آب شد.

کوهیار :قربون مامان شیطونش! پس پاشیم بریم بچه بسازیم.

از کولش آویزون شدم :زهر مار و بچه بسازیم!

کوهیار :عزیزم دنبال موزت یم گردی.

بیتا :مگه من میمون م؟! نذار روده هات و بند رخت کنما!!
از خنده دست کشید ،جدی شد و گفت :اون ز
عوض ام میاد؟!
از دیشب نفرت بدی به نریمان پیدا کرده بود تا قبل ش با منطق سیع یم کرد برا سال های
عاشف ش و شخصیت ش احنام قائل بشه ،یه جور یان دل براش یم سوزوند اما حاال
وضعیت صد درجه عوض شده بود.
خنی نشده ،دلم شور افتاد با التماس گفتم :مرگ من اگه اومد به خاطر مرجان
هنوز ر
هییح ی
ز
چنی پیش نیاد ،باشه؟!
و نیما ر
ز
پوف صدا دار کرد :قسمم نده!
کالفه و بهم ریخته شد،
بیتا :جان من ،بذار همه رچ با خون و ر
خویس پیش بره! به خدا نریمان دیگه برا من تهدید
ی
نیس.
یه کم زبون ریختم و قربون صدقه ش رفتم که تونستم ر ز
اض ش کنم در صورت دیدن نریمان
به اعصاب خودش مسلط باشه؛ چون دیشب گفته بود حق شو کف دستش یم ذاره و خییل
غنت ش بر خورده بود که روم دست بلند کرده .یم دونستم کوهیار آدم با مالحظه ای
به ر
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یه و اگه ر ز
چنی از اون ماجرا نیم فهمید هیچ وقت بد نریمان رو نیم خواست ،روحیات
کوهیار طوری بود که اهل دعوا و کتک کاری نبود.
بلند شد دستش رو به کمرش زد با اخم و تخم با انگشت تهدیدش گفت :فکر نکن پشت
گوشام مخمیل یه ،خر شدم این یک بار و محض قسیم که بهم دادی نادیده گرفتم اما به
خدای احد و واحد از این به بعد بخواد بد نگاهت کنه ازش نیم گذرم!...االن م برو وسایل
مون رو جمع کن تا زودتر راه بیوفتیم!
داشتم فکر یم کردم نیمچه عصبانیت چقدر جذاب ش یم کنه .به جای ناراحت نیش م باز
شد.
عقت؟!
کوهیار :با خودت چند چند ی
ز
عصبان یم ریس خییل جذاب تر یم ریس.
بیتا :یم دونست وقت
خنده ش گرفت به سمت در رفت :من دارم رچ یم گم تو به رچ فکر یم ز
کت..برم به این
درخت های ین زبون یه یآن بدم و بیام.
ز
داشتت من ،خیالم راحت شد یم موند نریمان که فکر نیم کردم بد از قسیم که
مرد دوست
خطان ازش ش بزنه.
خورده بود دیگه
ی
تا کوهیار ازم دور شد موبایل م رو چک کردم خدا رو شکر نریمان زنگ نزده بود به سمت
بازار شام رفتم و گفتم:

_پیش به سوی اتاق بهم ریخته.

لباس های پخش و پال شده رو جمع کردم تو کمد چیدم مثل بچه ها چه ذوف کردم لباس
وقتان چه ذوق های الیک یم کردم ،ین
هام و اون تو دیدم انگار کل خونه به نامم شده منم یه
ی
جنون .افاده ها طبق طبق .مدیونید اگه فکر
جنبه! خوبه خودم یه کمد دارم به چه شکوه و ی
کنید دارم پز یم دم.
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ز
بست چمدون با توجه به شغل مون که بیشن در حال سفر بودیم برام مثل آب خوردن بود
تمام واجبات ملکه ی ذهنم بود امکان نداشت ر ز
چنی رو از قلم جا بندازم از شارژر و حوله،
مسواک و...
ی
چند دست لباس بن ز
ون و خونیک با سلیقه ی خودم برای کوهیار ورداشتم عالوه بر اون یه
ر
تاپ و شلوار برا امشب م تو یه چمدون مشنک گذاشتم تا فردا که لباس های خودم و برام
میارن تو مانتو و شلوار نباشم.
ز
کتون سفید آجری ست شلوارش و یه ن رشت مغز پسته ای از تو کمد در
شلوار آجری با
آوردم تا برا االن بپوشه.
تیپ خودم که همون دیروزیا بود و گزینه ی دیگه ای نداشتم مانتوی ی ز
سن ز
لجت م که باالی
رونم بود با شلوار سفیدم رو تن کردم.

جلوی آینه وایسادم موهای مدل سامور یان م رو که وسط کله م بودن و باز کردم که زیر
روشی جلوه ی بدی نداشته باشه تو حال پریشون کردن زلف هام بودم که کوهیار اومد.

با طنازی گفت :زلف بر باد مده تا ندیه بر بادم .گیسو پریشون! موهات و چند وقته کوتاه
نکردی!؟
ی
با دور سوم کش و بستم  :از بچیک؛ آخه بابام موهام و خییل دوست داشت نیم ذاشت
ز
داشت ش هیچ وقت به بلندی شون دست
قییح سمت شون بره منم رو حساب دوست
ر
نیم زدم.

کوهیار :روحش شاد بشه ،منم خییل موهات و دوست دارم.
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لبخند زدم :منم خییل شما رو دوست دارم.
به حالت تشکر کاله از ش برداشت و تعظییم کرد.
اشاره ای به لباس های رو تخت کردم ابرو باال داد و گفت :چه ترکیب ست شییک ،خوشم
اومد.

حسان بهش یم اومد شیک و پیک کرده شیشه عطر رو برداشت چند پیف به نبض و
ی
گردنش زد.
من آرایش رو باز کرد کیل جعبه ی ساعت توش بود اما ز
کشوی ر ز
اون که کادوی من بود و
دستش کرد.
کوهیار :فعال که به جای حلقه ،ساعت و دستم کردم.
بیتا :منم به جاش رز گل م رو از گردن م در نمیارم.
ی
هییح هم نیستیم.
اخم کمرنیک کرد :بسایط داریم ما ،نیم دونم تا گ مجبوریم وانمود کنیم ر
چمدون رو برداشت و رفت منم از ز
مخف کردن این قضیه اصال ر ز
اض نبودم بعد از محرمیت
مون فقط یه روز تونسته بودیم حلقه هامون رو دست کنیم همش م به خاطر وجود نریمان
ز
وشون کردن بودیم.
بود که مجبور به الپ
ز
پنهون عشق بازی کنم! کاش حرف
کاش منطق نریمان آزار دهنده نبود! کاش مجبور نبودم
های دیروزش رو نیم شنیدم!

اوقات م رو نخواستم تلخ کنم اما ین اختیار آیه کشیدم و به آینه چشم دوختم.
از بس امروز آب غوره گرفته بودم هیچ اثری از اون همه آرا و ویرای صبیح تو صورتم دیده
نیم شد حوصله ی تجدید نداشتم با یه نگاه اجمایل تشخیص دادم رنگ پوست روشن م
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نیازی به کرم پودر و پن کک نداره ،رژ قرمز و جیغ م رو برداشتم و چند دور روی لبهام
مالوندم یه مداد چشم مشیک م تو چشمام کشیدم با همینام خییل عایل شدم.

کوهیار دوباره به حالت عجله برگشت بدون این که نگام کنه سمت پاتخت رفت و گفت:
جاهان کارت بانیک عمل نیم کنه.
داشت یادم یم رفت یه
ی
یه مقدار پول برداشت و مشغول شمردن شد .یهو از دیدن شلوارم زدم زیر خنده.

کوهیار :چیه خوش تیپ با خودت یم خندی؟!

خن شد؛ چون دیشب تصمیم گرفته بودم برم و دیگه بر نگردم.
بیتا :امروز این
شلوار سبب ر
ِ
کوهیار :مگه من ...یم ذاشتم ...ر ز
همت جور که داشت جمله شو مهربون ادا یم کرد و پول یم
شمرد ش بلند کرد به حالت متعجب چشماش رو به لب هام دوخت.

کوهیار :فرش قرمز یم خوای بری؟ پاک کن تا یه جور دیگه ای برات پاک نکردم!
خنده ی بلندی ش دادم و گفتم :از تهدیدت خون دماغ شدم ،شما شکرک یم ز
زن اگه
بخوای پاک ز
کت.

جیت ش
خنده شو خورد با طمامینه در کشو رو بست ،یه مقدار از پوال رو تو کیف ی
گذاشت ،یه مقدار زیادتری رو به سمتم گرفت و گفت.
_اینا رو بذار تو کیفت تا بگم گ شکرک یم زنه.
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به این بهونه قصد داشت مثال بهم پول بده اونم به ز
مت که از بابامم پول نیم گرفتم کال از
وقت یادم میاد استقالل مایل داشتم و به آدمای زیر دستم حقوق یم دادم تو این زمینه خییل
غرور داشتم پوال رو ازش نگرفتم.

شنه مالوندن دارم یم خوای ش بچه گول بمایل؟
شال م رو ش کردم :عزیزم ،بنده دکنای ر
خودم پول دارم.
ز
ز
مستثت نبود
شوچ یم کشوند این بارم از این قائده
اخالق ش جوری بود که همه رچ رو به
ز
شیطون کرد و گفت :چقدر داری؟ دست یه کم بهم قرض یم دی؟
خنده ی
ز
رز
شوچ کردیم  :گ پس یم دی؟
همت و سوژه ی
کله شو به حالت مسخره خاروند و گفت :سیع یم کنم ش ماه پس بدم .یا نه از حقوق م کم
کن.

بیتا :یه کار دیگه یم کنم ،یم خوای خرد خرد کم کنم بهت فشار نیاد؟!

کوهیار :آی قربون رئیس م برم ،پاشم بیام دست بویس.
پررون جلوی لب هاش گرفتم .نیشخندی زد ،تو یه حرکت جفت
دستم و مثل ملکه ها با
ی
دستام و گرفت و سمت خودش کشوندم بعدم کاری کرد که کوچک ترین اثری از اون همه رژ
لب رو لب هام باف نموند .شایک یه مشت محکم به شکم ش زدم.
خنده ی معروف ش رو کرد :با زبون خوش گفتم پاک کن گوش نکردی ،چقد خوشمزه بود...
فکر کنم آخرش من و به درد خوردن شب یم کشیا.

بیتا :مرض داری نخور؟
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کوهیار :آدم سیب شخ ببینه و گاز نزنه.

کیف م برداشت خواستم مانع بشم که با زبون نرم ش اون قدر زبون بازی کرد که من دیگه
ز
وظایف در اقبالت دارم ،ناراحت یم شم و از این حرفا که اجازه زر زدن بهم
همرست شدم،
نداد عالوه بر اون همه پول که تو کیف م تپوند یه کارت بانیک م بهم داد ،جای هیچ اعن ز
اض
برام نذاشت.
به سمت ر ز
شن گاز و بستم همه جا رو چک کردم خیالم که تخت شد درا رو
آشنخونه رفتم ر
قفل کردم.
رز
ماشت و از تو حیاط در آورد و دم در منتظرم بود چه بوی خاک نم خورده ای
کوهیار
پیچیده بود یه حال خییل خوب و مطلوب بهم دست داد.
ی
از پشت فرمون بلند شد تا من رانندگ کنم سمت شاگرد نشست.

کوهیار :فقط شوماخر بازی در نیار! تا یه کم بخوابم.
رز
همچت
آفتان رو زدم و گفتم :آی به چشم ،کاری یم کنم آب تو دلت تکون نخوره،
عینک
ی
گهواره ای یم رونم که وقت رسیدیم ویال تو خواب ناز بغل ت کنم بذارمت تو جات که تا
صبح از خواب پا ر
نش.
اونم عینک ش رو زد و گفت :ببینیم گ گ و بغل یم کنه.
ز
مسن فاصله نگرفته بودم که سکون حکم فرما شد ش چرخوندم
یه کم
شوچ کردیم زیاد از ر
دیدم مظلومانه خوابیده...الیه قربون ش برم صندیل رو به سمت عقب خوابونده بود و
خوان تسلیم شده بود.
دست به سینه بعد از دو روز ین
ی
برای این که بیدار نشه و منم حوصله م ش نره هنذرفری رو رایه گوشام کردم.سیع کردم
ی
مثل آدم آروم رانندگ کنم که حاال حاال ها بیدار نشه.
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رویان داشتم شی قبل به عنوان مهمون و رشیک چند روزی با کیل
وصف حال خییل
ی
خاطرات خوب تو اون ویال بودم.
یه جوران یم شه گفت تو ر ز
همت شمال بود که عاشق کوهیار شدم.
ی
حاال امروز بعد از گذشت چند ماه در حایل دوباره داریم به اون جا یم ریم که به هم محرم
شدیم و دالمون به هم پیوند داده شده .حس خوبم به زیبان و ش ی ز
سنی شمال بود تو جاده
ی
ی زیبا و پر پیچ و خم چالوس با شعت مجاز حرکت کردم دکمه ی ساندروف رو زدم تا از
هوای ر ز
ذخنه کنیم از بس
تمن استنشاق کنم .حیف نیم شد یه کم از این هوا تو شش ها مون ر
دود و دم تهرون به خورد ریه هامون رفته بود کالفه شده بودیم!

این میون زنگ های نریمان داشت حالم رو خراب یم کرد یه جا پارک کردم تا ببینم رچ یم
خواد بگه.

سیع کردم آروم باشم انگشتم و روی صفحه ی لمس موبایلم کشیدم :بله نریمان!

خون؟ از دیشب تا حاال چرا جواب نیم دی؟
نریمان :سالم! ی
بیتا :سالم! بد نیستم ،کیل کار دارم دستم بنده.
همت ر ز
در ر ز
حت یه نفر داد زد کلوچه ی الهیجان بدم .ای گندت بزنن شانس ،جای هیچ گونه
ز
پیچوندن نبود تا کوهیار بیدار نشده باید قطع یم کردم.

بیتا :نریمان کارت رو بگو باید قطع کنم؟!

تعجب از تو صداش حس یم شد :شمایل؟ مگه قرار نبود فردا برین؟
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یه دروغ تحویلش دادم :آره شمالم ،یه سکانس این جا داشتیم برا ر ز
همت من زودتر اومدم اگه
جواب سوالت رو گرفت من دیگه قطع کنم.

یه کم دست دست کرد قشنگ تابلو بود نیم تونست حرف دلش رو ربنسه :دیشب رفت؟
مرجان یم گفت دیشب خونه نبودی؟

ای تو روحت مرجان :نه امروز راه افتادم ،دیروزم اومدم خونه ،بچه ها نبودن حوصله م ش
رفت منم شام رفتم ربنون تا دیر وقت خونه نیومدم.

چند تا دری وری بار خودم کردم که چرا جواب تلفن ش رو دادم کارام داشت بیخ پیدا یم کرد
نیم دونستم آخرش رچ یم شه .قضیه رو ماست مایل کردم تماس و قطع کردم عاقبت سییل
نریمان کاری کرده بود که به خاطر به وجود نیومدن حساسیت کوهیار کم کم داشتم پنهون
کاری یم کردم.

خن داشت این دروغ ها رو از ش ناچاری یم گفتم .غروب شد که به ویال
خدا خودش ی
رسیدیم و کوهیار همچنان خواب بود.

دم در نگه داشتم نگهبان ویال که مرد مسن و کوتاه قدی بود باالفاصله در رو برام باز کرد
شی قبیل ندیده بودم ش؛ چون شناخت ازش نداشتم کوهیار رو بیدار کردم.
تکون آرویم به بازوش دادم :عشقم! یم خوای بغلت کنم؟

اطرافش رو نگاه کرد کش و قویس به خودش داد.عینک ش رو ورداشت و با تعجب گفت.

_ من چند ساعته خوابم؟ واقعا نفهمیدم گ رسیدیم!
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مسن رو خواب بودی.
بیتا :آره عزیزم! تقریبا کل ر
ی
مسن رو نتونسته
تنهان رانندگ کردن م و این که کل ر
قدر شناسانه نگام کرد ،بابت دست ی
باهام حرف بزنه هم ازم تشکر کرد هم معذرت خوایه.
رز
ماشت پیاده شدیم مثل این که کوهیار با نگهبان اون جا هماهنگ کرده بود؛ چون
از تو
ز
ز
خودش و خانوم ش که زن جوون و بیش از حد چاق بود کل خونه رو برای مهمون برق
انداخته بودن.

گون کردن البته یه جوری به من نگاه یم کردن که کوهیار شی ــع به من
با دیدن مون خوشامد ی
ز
معرف کرد.
و عنوان همرسش
زن و شوهر ین حلقه بودیم! با خوشحایل و صمیمیت و لهجه محیل خییل قشنگ شون
ز
گفت و برامون آرزوی خوشبخت کردن.
بهمون یتنیک
گذاشت و ز
ز
رفت.
یه کم پیش مون موندن و ازمون با رشبت پذیر یان کردن بعد تنهامون
همه رچ آماده و محیا بود حت یخچال م تا خرخره پر بود شب غذا نخورده و خورده ر ز
من و
جمع کردیم شمون به بالش نرسیده خواب مون گرفت فردا صبح ر ز
منبان کیل مهمون بودیم.
شت صدای پا یم شنیدم ترس داشت خفه م یم کرد فکر دزد یا ر ز
چن دیگه ای تو شم
نصف ی
خن داشت احتماال اومده بود ببینه شب و
نبود تنها خیال نریمان بود که از شمال بودن م ی
من کجا یم گذرونم پیش کوهیارم یا نه!

ش جام نشستم اولش نیم دونستم باید به کوهیار بگم یا نه اما یه آن بدون هیچ عقل و
منطف این فکر به ذهنم رسید که بیدارش کنم.

تند تند تکونش دادم :کوهیار! کوهیار!

صدان به شدت دورگه گفت :چیه عزیزم؟
تو خواب عمیق بود با
ی
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صدان از ربنون میاد من خییل یم ترسم.
بیتا :یه
ی
ی
سیک ،گربه ای ،ر ز
بگن بخواب!
کوهیار :البد صدای
چنی یه ،ننس ر
بیتا :صدای پای یه آدمه فکر کنم نریمان باشه.

حت تو تارییک شب گشاد شدن مردمک چشمش رو تونستم ببینم شتاب زده لحاف رو از رو
خودش کشید.

کوهیار :اون این جا چکار یم کنه؟!!
رز
ماشت تو خواب بودی خییل زنگ زد منم جواب دادم فهمید اومدم
با ترس گفتم :وقت تو
شمال اما گفتم برا یه سکانس اومدم االن م اومده ببینه من با توام یا نه.
ز
عصبان و پرخاشگرانه به سمت در هجوم برد.

کوهیار :تا این حد پررو شده به خودش حق داده بیاد این جا که ببینه شب و کجا یم
ز
گذرون! من شوهرتم یا اون؟! دیگه مراعات کردن بسه حق شو یم ذارم کف دستش!
کاش زبونم رو گل یم گرفتم ر ز
چنی نیم گفتم فکرم به هیچ جا بند نبود در حایل که قلبم از
دهنم داشت در یم اومد پشت شش راه افتادم که اگه اتفاق بدی پیش اومد مانع بشم.
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سایه ی سیایه پشت در بود سایه ی یه مرد قد بلند ،پاهام سست شد بازوی کوهیار رو
گرفتم و بهش تکیه دادم با رعب و وحشت التماسش کردم در رو باز نکنه اما گوشش بدهکار
نبود.

کوهیار :مگه من از این مرتیکه یم ترسم! بزار بفهمه زن م شدی.

این و گفت و در و باز کرد نریمان روبه روی هر دومون با اسلحه ای به سمت کوهیار قد الم
کرده بود.

چشماش به خون نشسته بود موج انتقام تو نگاهش بود با نفرت به دستام که بازوی کوهیار
رو محکم گرفته بودم زل زد ،مهلت نداد حرف بزنم اسلحه رو به سمت کوهیار نشونه
گرفت ،زبونم بند اومد ،قلبم از حرکت افتاد تمام تنم یخ بست وقت صدای شلیک گلوله
ی
زندگ م سیاه و تار شد گیج و منگ شدم باورم نیم شد کوهیار من با جسم خونز
پیچید تمام
روی ر ز
زمت افتاده باشه.
اون ز
عوض قلب مهربونش رو نشونه گرفت ،با زانو روی پیکرش افتادم تنش داغ داغ بود اما
کوهیار من دیگه نفس نیم کشید چشمای شیطونش باز نیم شد هنوز عروس نشده باید
رخت سیاه تن یم کردم .روزای عاشف م فقط چند روز طول کشید.
ی
تنها سهمم از زندگ یه عشق بود که نیومده پر کشید و رفت.
ز
خون شده بود
نه امکان نداشت کوهیار منو تنها بذاره جسم ین جونش رو تکون دادم دستام
با گریه گفتم :کوهیار! کوهیار! پاشو! پاشو عزیز دلم! پاشو همه کسم! منو تنها نذار من
منم پاشو درد و بالت به شم. ..تو رو خدا چشمای قشنگت و وا کن! رفیق نیمه
بدون تو یم ر
کت! قول دادی همیشه کنارم ر
راه نشو! قول دادی خوشبختم ز
بایس! پس رچ شد؟
اشک هام تو خونش قایط شده بود دیگه کوهیاری وجود نداشت تا با دستاش اشک هام و
بگنتم و آرومم کنه دخن چهار فصل ش رو تنها گذاشت نه نه من باور نیم
پاک کنه تو بغل ر
کنم.
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صدان که گوش آسمون رو کر یم کرد از ته دل فریاد زدم عرش خدا رو لرزوندم انگار خدام
با
ی
ز
ریخت .اونام
دلش برام لرزید آسمون رشوع به باریدن کرد اونام برای کوهیار من اشک یم
اومده بودن پا به پای دل داغدار و شکسته ی من گریه ز ز
کت.

هق هق یم زدم :مگه کوهیار مرده!!کوهیار من نفس یم کشه .خدایا نه...خدایا این پایان
سهم من نیست.

چشمام و باز کردم دیدم همه رچ یه کابوس خییل وحشتناک بوده هوا روشن بود کوهیار
سن بوسیدمش با این کار آرامش بهم
کنارم تو خواب ناز بود آروم تو بغل گرفتمش و ر
برگشت.
تو جام نشستم خدا رو شکر کردم که همه رچ دروغ بوده نفس عمیف کشیدم طعم دهنم
تلخ شده بود از تو پارچ که از دیشب رو پا تخت بود یه لیوان آب ریختم لیوان و یه نفس ش
شن گرم شده بود حالم بهم خورد به ساعت نگاه کردم که  ۹:۳۰رو نشون یم
کشیدم مثل ر
هییح نکرده بودم.
داد کیل کار داشتم هنوز ر
بیتا :کوهیار! کوهیار! عشقم پاشو!

هر رچ تکونش دادم و صداش زدم انگار با اون نبودم دم موهام رو زیر سوراخ دماغش
کشیدم دماغش رو خاروند و با صدای خواب آلود گفت:
دریان!
_ نکن پری ی
خاطره شی قبیل رو برام یادآوری کرد که ر ز
همت بال رو شش در آوردم نیشخندی زدم :االن
اراذل یم رسن پاشو دیگه!

کوهیار :زوده حاال ،مگه یم خوان بیان کله پزی؟
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دریان با یه پارچ آب
بیتا :کجا زوده؟ لنگ ظهره ،من رفتم تا ده بشمار اومدی! نیومدی پری ی
بیدارت یم کنه ها!
دلم خواست یه کم ش به شش بذارم لیوان و برداشتم ییک دو قطره رو صورتش پاچیدم
ز
تکون به خودش داد.
نوچه ای کرد و

کوهیار :بیتا ،پاشم لهت یم کنما!!
بیتا :وای کمرم رگ به رگ شد .چقدر گرخیدم .حاال که این جوریه پا یم ریس یا همش و روت
خایل کنم؟!

شش رو زیر بالش قائم کرد اول از رو تخت بلند شدم که دسنیس بهم نداشته باشه.
کت؟ انگار من سوسک م آب و باالی شش گرفتم تا تو ر
منو له یم ز
بگنی دیگه منو
بایس یاد ر
نکت و درست حرف ز
تهدید ز
بزن ،آب رو روش خایل کردم.
یه من از جاش پرید تا به خودش اومد به حالت دو صحنه رو ترک کردم و به ر ز
آشنخونه پناه
بردم صندیل رو به عنوان پناهگاه جلوی خودم گرفتم قیافه ش دیدن داشت آب ازش یم
چکید نزدیک م اومد قبل از این که کاری کنه التمایس گفتم.

بیتا :جون من کارم نداشته باش!
ی
دستشون رفت منم یه تخم مرغ ته دییک خوشمزه
دست به موهاش کشید و به سمت
ی
پنن رو روی ر ز
من چیدم تا اومد به حالت اخم کرده انگار
درست کردم ظرف مربا و عسل و ر
بدهکار شم سینه به سینه م شد.
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جان که یادم میاد شوهر من اخمو
دست به کمر زدم و شایک گفتم :این چه قیافه ایه؟! تا ی
نبود.
چاقوی کره خوری رو به نشونه ی تهدید باال آورد :بار آخرت باشه از این کارا یم ز
کت!

شمشنتو! انگار من یم ترسم.
بیتا :غالف کن
ر
یهو ین هوا بغل ش کردم و قربون صدقه ش رفتم.
کوهیار :رچ شد؟!

بیتا :دیشب خواب دیدم زبونم الل مردی.

نمنم .حاال چطور مردم؟
جان ر
کوهیار :ننس من تا حلوای تو رو نخورم ی
هالک احساساتش شدم دیشب نزدیک بود تو خواب فلج شم اون چقدر عاطفه به خرج
داد.
حرض از بغل ش جدا شدم و یه صندیل برای خودم کشیدم.
عصبان م هییح نیم گم شنین ز
ز
زبون ش گل کرد.
اونم کنارم نشست دید
ر
ر
کوهیار :ر ز
شت با اون لباس های خوشگل موشگل پیدات شد وقت
همت جا بود که نصف ی
نگات کردم گفتم این رشیک منه؟ عجب جیگریه! بعدش گفتم خدایا این چه ر
آتیش بود به
سندم.
جونم انداخت خودم و دستت ر
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زدم زیر خنده و همه رچ یادم رفت:کوهیار،خواب مو یادته که برات تعریف کردم؟

جن؟
دستش و زیر چونه ش گذاشت :همون ِ
بیتا :آره ،راستش یه قسمت ش رو سانسور کرده بودم ،وقت خییل ترسیدم تو شم رو روی
سینه ت گذاشت که نریمان اومد و گفت :که تهمت یم زدم؟! از ش شب تا حاال مشکوک
بودی االن م که تو بغل ریس دیگه رچ و یم خوای ثابت ز
کت.

کوهیار :مگه چه تهمت زده بود؟!

بیتا :یادته ش ورق بازی رفتم چای بیارم دیگه برنگشتم؟ نریمان از رفتارم با تو شایک اومد و
رز
ز
ماشت
گفت سوار
گفت :این پرسه رو یم شنایس؟ منم گفتم دوست نیماس ،مرجان و نیمام
ش شم به خاطر بازی م یه چند باری به هم ایما و اشاره دادیم ،اونم گفت :فقط سوار
رز
ماشت ش نشدی کیل باهاش گفت و خندیدی ش شامم براش لقمه گرفت به نظرت
آشنان خییل زیادیه نیس.
صمیمیت تون در حد یه روز
ی
آخرش م گفت :ز
رز
همچت نگام نکردی و باهام گرم نگرفت.
مت که پنج ساله عاشقتم هنوز
تغینی تو حالت چهره ش گوش یم داد :چون عاشقه حت زودتر از
گنی یا ر
بدون جبهه ر
خودت متوجه ی احساس ت شده بود.
دیگه ر ز
گن تلفن دیروز بود باید یه جوری قضیه رو به کوهیار یم گفتم
چنی نگفتیم فکرم در ر
ز
مطمت بودم نریمان به شمال بودن م اشاره یم کنه لو
یم ترسیدم نگم وضع بدتر شه؛ چون
منم ،بعدم کاری نکرده بودم که بخوام پنهون کنم.
ر
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کوهیار :کجان؟ چرا ر ز
چنی نیم خوری؟
ی
الیک قاشق و تو ظرف مربا معلق یم زدم قاشق و ش جاش گذاشتم.

_کوهیار!

کوهیار :جان کوهیار!
ی
بیتا :یه ر ز
همیشیک ر
بش؟
چنی یم خوام بگم اما قول یم دی همون کوهیار
ی
وقتان که تو بچه گ قول یم دادیم جلو آورد.
انگشت کوچیکه ش رو مثل
ی
بیتا :قول دادیا! دیروز یه چند باری نریمان زنگ زد منم جواب دادم یهو فهمید اومدم شمال
م ز
یعت گفتم ش یه سکانس م.

روی صندیل جابه جا شد :این قد به خودت فشار آوردی دودت ازت بلند شد.
من یم خوام یه ر ز
ز
داشت مون رو نشون
چنی بگم تو این مدت به جای پنهون کاری ،دوست
بدیم درسته دیگه مثل سابق براش احنام قائل نیستم اما دلم نمیاد ش بهم رسیدن مون
بالن ش خودش بیاره ،نرم نرم بذار متوجه ی عالقه مون بشه تا خودش پا پس بکشه این
ی
جوری که اون هر روز تو رو تنها یم بینه بیشن امیدوار یم شه و دل کندن براش سخت تر یم
شه ما دیر یا زود همه رچ رو باید بگیم پس منطف ش اینه بفهمه ییک تو زندگیته.
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یم دونستم تا این حد فهمیده و با شعور از برخوردش خییل خوشحال شدم همه ر ز
چن رو
ِ
قشنگ درک یم کرد اون م قصد داشت تو صلح و صفا به همه رچ غائله بده از شدت
خوشحایل یه ماچ گنده ازش کردم.

بیتا :مریس آجیل مشکل گشا.

پنن رو جلوی خودم گذاشتم تا دیل از عزا دربیارم.
ظرف عسل و ر
کوهیار :ناهار رچ ر ز
بنیم؟
ی
بیتا :هر رچ تو بیک!

لیوان چای و برداشت :چه اشتهات باز شد!؟

"فکر نیم کرد جواب حرفش این باشه چای و ش کشید".

بیتا :فکر کنم بلقیس داره میاد.

گن کرد و به شفه افتاد تندی بلند شدم و چند تا پشت ش زدم تا حالش بهن
چای تو گلوش ر
شد.

بیتا :خدا خفه ت نکنه بلقیس کیه؟
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بیتا :دخنمون دیگه.

لبخندی دلربا و فریبنده گوشه ی لبش نشست شش رو نزدیک گوشم آورد.

خون باش تا کار دستت ندادم.
کوهیار :دخن ی
بیتا :من خودم مردم و حامله یم کنم.

کله شو وج کرد :چه جوری اونوقت؟
بیتا :ریست شدم ن خیال! به جای سوال پاشو ظرف ها رو بشور تا منم ر ز
من و جمع کنم.
ی
کوهیار :بچه پرروییا!
بیتا :اون و که یم دونم ...کوهیار ز
جون؟ برای ناهار جوجه کباب بزنیم؟

با خنده گفت :بلقیس دلش هوا کرده؟

بیتا :نه مامان بلقیس فقط پیشنهاد داد برام فرف نیم کنه رچ بخورم.

کوهیار :پس مامان بلقیس ،جوجه رو بذار برا شام؛ چون تو این آفتاب بخوای جوجه کباب
ز
کت کتلت یم ریس.
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بیتا :خب برا ناهار قرمه ی ز
سنی یم پزم که خییل دوست داری...راست کوهیار! تو به حسام در
مورد خودمون ر ز
چنی گفت؟
شت که با هم رفتیم رستوران ش هنوز ندیدم ش اما همون
کوهیار :باورت یم شه از اون ی
شب بهش گفتم عشق م و پیدا کردم.

بیتا :الیه من فدات بشم.

کوهیار :خدا نکنه.
ر
گویس ش زنگ خورد به دنبال جواب دادنش بلند شد رفت منم ر ز
من و جمع کردم ظرف ها
رو تو سینک گذاشتم که اومد.
رز
ماشت حسام خراب شده باید برم عقبش.
کوهیار :بیتا!
رز
برسونت!
اسکاچ و تو سینک انداختم :فقط قبل از اومدن مهمونا سیع کن خودتون رو
کوهیار :باشه عشقم فقط ر ز
چنه...من چمدونم رو میذارم تو اون اتاق دم دری که پنجره ش
تو حیاط باز یم شه.

شونه ای باال انداختم؛ چون دلیل کارش رو نفهمیدم
لباس پوشید و رفت منم که دست تنها شدم برای این که حوصله م ش نره یه آهنگ
گذاشتم و مشغول کار کردن شدم بعد از چند ساعت کارهام تموم شدن هم برنج م دم

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
حسان خوشمزه شده بود هم ساالدها رو آماده
کشیده بود هم خورشت م جا افتاده بود و
ی
کرده بودم دیگه کاری نمونده بود.
بلند شدم یه دست به ش و صورتم کشیدم موهامو شالف بستم و به عنوان ر ز
منبان منتظر
مهمون ها شدم.
ساعت  ۱ظهر بود هنوز چیستا و ارغوان نیومده بودن تا لباس هام رو عوض کنم ،یه تاپ و
شلوارک خییل باز تنم بود که نیم شد با اونا پیش مهمونا ظاهر شد یط تمایس که باهاشون
ز
همون که از
گرفته بودم تا نیم ساعت دیگه یم رسیدن مجبوری مانتو و شال م رو پوشیدم
فیلمنداری تو تنم بود فقط خدا خدا یم کردم چیستا و ارغوان تا قبل از اومدن نریمان
روز
ی
اینا برسن که بیش تر از این گند کارم باال نیاد.

امکان نداشت نریمان متوجه ی سون م نشه فکرشم براش خنده دار بود که از روز
فیلمنداری تا به امروز فقط یه مانتوی تکرای تن م باشه بعدم با همون یه دست لباس اومده
ی
ز
باشم مسافرت اصال باور نکردن بود از اسنس داشتم یم مردم تو خونه راه یم رفتم و لبم رو
رز
ماشت نریمان وارد حیاط شد به
زیر دندون یم گرفتم چشمم به عقربه های ساعت بود که
استقبالش رفتم یه لباس ساده ی آن با شلوار ز
خدان خییل بهش یم
کاربت پوشیده بود که
ی
ی
ز
چنی نگفت براش جای
اومد راستش از همون بدو ورود نگاهش به لباس هام موند اما ر
تعجب داشت ز
مت که بندرت پیش میومد تو لباس تکراری باشم چرا هنوز تو اون تیپ قبیل
م ،اینا شاید برای خییل ها عادی باشن اما برای من ر ز
غن عادی بود.
چن ر
رز
چنی طول نکشید که مرجان و نیمام رسیدن دیگه جای حرف زدنش نبود با هم دیدار تازه
کردیم چمدون هاشون رو از صندوق عقب درآوردن و رایه ویال شدیم براشون رشبت پرتقال
تگری ریختم.

نیما :کوهیار کو؟
سیت رو روی ر ز
ز
من گذاشتم و نشستم :حسام و یم شنایس؟ همون که رستوران داره؟
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نیما :نه متاسفانه رفیق مشنک مون نیس.
ماشت ر ز
رز
همت حسام خراب شد کوهیار رفت کمکش االناس که برسه.
بیتا:
مرجان :تو گ اومدی؟ چیستا و ارغوان کجان؟

سیع کردم عادی جلوه بدم لبخندی زدم :به نریمان گفتم دیروز من و کوهیار برای یه پروژه
زودتر اومدیم چیستا و ارغوان م تو راهن.

جان به نریمان نگاه کردم :دستت چطوره؟
رومو از مرجان گرفتم که دیگه رننسه از گ این ی
نریمان :بهنه ممنون.
جان؟!
کنجکاوانه مرجان بهم چشم دوخته بود :تو از دیروز این ی
نمان زدم :نه عزیزم من تو ویالی کوهیار چکار دارم...چند ساعت یم شه که
لبخند دندون ی
اومدم.
ز
رز
ماشت خودم به استقبال چیستا و
خاطر نریمان از حرف که شنید راحت شد با صدای بوق
ارغوان رفتم.
همون دم در ر
گویس و دست شون دادم که مثال من برای پروژه ی کاری اومدم و یه وقت
توپوق نزنن هر چند نزدیک بود چیستا خفه م کنه.
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تا با هم سالم و علیک کردن من تندی چمدونم رو برداشتم و از پله ها باال رفتم ارغوان م
رز
آستت های
بعد از چند دقیقه پشت شم اومد یه شلوار بنفش پوشیدم با یه لباس سفید که
حریری داشت موهام رو ارغوان برام بافت.
ارغوان :کوهیار کو؟ دیگه جمع مون همیناس؟
بیتا :نه حسام دوست شم هس...صاحب همون راستورانه س که چند شب پیش رفتیم
رز
ماشت خراب شد رفت کمکش.
کوهیار؟ چرا زودتر نگفت؟!
خفن دوست
ارغوان :صاحب اون رستوران
ِ
ِ
بیتا :پیش نیومد دیگه.
از پله ها ر ز
پایت نرفته بودیم که صدای حسام و کوهیار اومد.

تا صدای کوهیار رو شنیدم دوست داشتم برخوردش رو با نریمان ببینم اومدم تندی برم که
ارغوان دستم رو محکم کشید و چونه مو سمت خودش داد.
ارغوان:هوی کجا؟ چرا اینقدر هویل شوهر ندیده؟! خوبه چند روز همش پیش ر ز
همت! ..تیپ
ِ
م چطوره؟
بیتا :خودتم یم بینم بزار شوهر ز
کت.

ارغوان :الیه قربونش برم...بیتا! به نظرت االن کجاست؟
ز
طوالن به ش تا پاش کردم یه دست سفید پوشیده بود به شکل خییل
جوابش رو ندادم نگاه
مضحیک خنده دار شده بود نتونستم نخندم.
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با خنده ی بلندی گفتم :این چیه؟! شبیه کیسه ی آرد شدی!

نیشگون محکیم ازم گرفت که جاش مثل نیش زنبور قرمز شد عصبانیت م رو کننل کردم که
رز
چنی نگم گوشت دستم و مالش دادم تا یه کم دردش کمن شد این بار یه لباس قرمز پوشید
این ییک دیگه نوبر بود خییل تنگ و چسبناک بود روی تخت نشستم احساس کردم پرو
لباسش حاال حاالها زمان یم بره.
ز
چرچ زد و گفت :االن چطورم؟

بیتا :فقط یه ساسون احتیاج داره که فیت هیکلت بشه.

ین منطق بهش برخورد از حرص به طرفم اومد بدون این که بنسم بر و بر نگاهش کردم که
گفت :بچه مون شوهر کرده دیگه خوبیت نداره کتکش بزنیم.

بیتا :برو بابا هر گ ندونه فکر یم کنه کتک خورمون من بودم.

کف اتاق نشست چمدونش رو به هم ریخت ،برای این که اذیتش کنم هر رچ یم پوشید یه
انگ بهش یم چسبوندم.
حسان قایط کرده بود نیم دونست رچ بپوشه به کمکش رفتم یه
ی
نامن وان شده بود شنگول و
لباس یایس با شلوار سفید انتخاب کردم که خییل بهش یم اومد ی
خوشحال یه قر به افتخار تیپ قشنگ ش زد.
دستم و گرفت و از پله ها ر ز
پایت رفتیم چشمم به چیستا افتاد که از فیگور اخم و تخم در
اومده بود یه لبخند کنج لباش نشسته بود و زیر گوش مرجان داشت حرف یم زد.
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همزمان نگاه من و نریمان به هم گره خورد لباس هاش و عوض کرده بود و لباس راحت تنش
بود و یه جور یان نیم دونم چرا کالفه به نظر یم رسید با صدای پاهای من و ارغوان حسام و
کوهیار از روی کاناپه بلند شدن حسام یه شلوار قهوه ای با ن رشت مشیک تنش بود اول
ی
ز
پیشون
خنده رو لب هاش بود اما تا ارغوان رو دید چشماش و تنگ کرد و اخم کمرنیک روی
ش نشست خییل تعجب کردم.

ارغوان با صدای آروم و حالت چندش مانندی قیافه شو یه جوری کرد و گفت :این تفلون
کوهیار!؟
نچسب دوست
ِ
دستش و فشار دادم که ر ز
مهتان نیمه سوز شدی؟
چنی نگه :هیس !...چرا شکل
ی
رومو از ارغوان گرفتم نزدیک حسام و بقیه شدیم یه لبخند جذاب به همرس جان زدم که با
گناش یه جوری به لباس و موهای بافته م نگاه یم کرد که نزدیک بود ربنم یه ماچ از
نگاه ر
ز
رون به حسام دست دادم
لپش بکنم خویشت داری کردم چشم از کوهیار گرفتم و با گشاده ی
خییل گرم احوال پریس کردیم.
رز
خوبت شما!
حسام :به به ،بیتا خانم برنده!
خنده ی مصلحت کردم :مریس.
ز
معرف کردم.
اشاره به ارغوان کردم و اون و

چیستا رو به ارغوان گفت :ما قبال با حسام خان آشنا شدیم.
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ر
پرسش تکون دادم که چیستا با خنده گفت :اون شب که رفتیم رستوران قبل از این
شم رو
که تو بیای من و ارغوان یه جور یان با ایشون آشنا شدیم.
ز
رز
ماشت چند تا
همون نیست که اون شب ش جا پارک
ارغوان ابرو در هم کشیده گفت :شما
دری وری نثارم کردی؟!
چیستا :ارغوان من شاهدم تو اول رشوع کردیا.

تازه داشتم یم فهمیدم رچ به چیه سکوت کرده بودم و شنونده شده بودم.
حسام از حمایت چیستا خوشش اومد خنده شو جمع کرد :بله ،همونم که بهم ر ز
گفتت شبیه
آینه بغل پراید یم مونم.

ارغوان پشت چشیم نازک کرد :چه خوب یادتونه ،البد خاطرتون هس به منم چیا
ی
گفتت ر ز
گفتت؟!...منم همونم که بهم ر ز
رز
دریان هستم که روی خشیک زندگ یم کنم
اولت نهنگ ی
و شبیه شامپو داروگرای قدییم ام.

یهو کل جمع از خنده رفت رو هوا پس اون آدم که سلب خنده ی ما شده بود در واقع حسام
خودمون بود.
رز
گرفتت اگه م یم دونستم دوست بیتا
حسام :من معذرت یم خوام اما جواب حرف تون رو
ز
رز
حرف نیم زدم و جا پارک و بهتون یم دادم.
هستت به احنام ایشون
خانوم
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ارغوان با اکراه دست بهش داد و با پرون گفت :در هر صورت بنده م از ر ز
چن یان که گفتم
ی
ز
هستت عمرا پام و اون جا نیم
پشیمون نیستم و اگر یم دونستم شما صاحب رستوران
ر
ذاشتم.
ی
حسام بدون این که ر ز
چنی بگه اخم کمرنیک کرد و نشست خنده م گرفته بود نیم دونستم رچ
بگم ارغوان روشو داد سمت کوهیار که چند دقیقه ای به احنام ش ش پا مونده بود ،دست
شو به نشونه ی سالم دراز کرد.
رز
خوبت شما؟
ارغوانِ :ا ...سالم رشیک دوستم! ببخشید حواسم پرت شد،
کوهیار :ممنون رفیق رشیکم...خییل خوش اومدی.

خون دوست تون ین گ رفته.
ارغوان :مریس ،خودتون به این ی
این و گفت و رو مبل لم داد حسام یه نگاه چپ چپ بهش کرد که به روی خودش نیاورد
دیگه وقت ناهار بود همه گرسنه و خسته بودن.
ی
بیتا :منم برم ر ز
من و بچینم تا از گرسنیک پس نیفتادین.
خواست بیان کمک گفت :شماها خسته ی ر ر ز
ز
اهت
با این حرفم کوهیار به مرجان و چیستا که
من به بیتا کمک یم دم.

چیستا :پس منم برم لباس هام و عوض کنم و بیام.

قبل از این که بره پرسیدم :شماها چرا این قدر دیر اومدین؟
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ز
خوردن بود یه ترمز زد.
جان که
چیستا :خدا نکنه فرمون دست ارغوان بیوفته هر ی
حسام پوزخند معنا داری زد.
ز
خوردن ترمز کردم یا فیلم و
ارغوان نزدیک بود خفه ش کنه ابروشو باال داد و گفتِ :ا ...برا
ز
گرفت برا دیوید خان تون؟!
عکس

چیستا :آره این و راست یم گه اون قدر برا دیوید عکس و فیلم فرستادم که عاشق ایران شده
دفعه ی بعد حتما با خودم میارمش.
این و گفت و از پله ها باال رفت من و کوهیار با هم به ر ز
آشنخونه رفتیم.
کوهیار :دیوید کیه؟

بیتا :بوی فرندشه شایدم باجناق انگلیش ت بشه.
رز
ز
ماشت یم شه نه باجناق فامیل ،چه خوب انگلیش یه نه
گفت نه ژیان
کوهیار :از قدیم
زبونش رو یم فهمم نه سال به دوازده ماه یم بینمش.
بگنیش.
بیتا :بدجنس ،خوبه یه دونه خواهر بیشن ندارم که باید رو ش ر
ش اما باجناق نه دیگه.
کوهیار :خواهر خانوم که تاج ِ
خندمون گرفته بود ،در قابلمه ی خورشت رو باز کرد شش رو به حالت تمجید تکون داد
بوی عطرش مدهوشش کرده بود یه وجب روغن سیاه روش نشسته بود از اون مدلها بود که
آدم و از خود ین خود یم کرد.
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کوهیار :به به ،چه کار کردی .این غذا من و دیوونه یم کنه.
ز
برنج رو توی دیس ریختم و با زعفرون ر ز
چاشت نداره فکر نکنم خوشمزه
تزیت کردم :این غذا
باشه.
ز
چاشت شو دم در اضافه نکردم ،یادت رفت؟!
کوهیار :مگه

تنهان شستم اونم یادم نرفت.
بیتا :یه کوه ظرف م ی
خنده ی بلندی کرد و گفت :کاش به حسام یم گفتم اون کارگرشم با خودش یم آورد تا ظرفا
رو بشوره.
رز
آستت منو جمع کن تو دست و بالمه!
بیتا :شما لطف کن فعال
ز
رز
پیشون م رو با انگشتش پشت گوشم فرستاد و یه
آستت لباسم رو ییک دو تا زد موی روی
نگاه گرم و عاشقونه بهم کرد از اونا که از خود ین خود یم شدی.
این صحنه از دید نریمان که اومده بود یه لیوان آب بخوره پنهون نموند .یه نگاه به من و یه
نگاه به کوهیار کرد ماهام خییل ریلکس داشتیم کارمون رو انجام یم دادیم نفس عمیف کشید
بیشن از این نتونست تحمل کنه لیوان آب رو با خودش برداشت و رفت خالصه اگه قسم
نریمان نبود شک نداشتم باز یه ر ز
چنی یم گفت کوهیار ظرف های ساالد رو برداشت و از
من شیک مهمونا برای شو غذا ز
آشنخونه رفت با آماده شدن یه ر ز
رز
حارص شدن.
من ز
پایت و ش ر ز
چیستا با یه تاپ آن و شلوار خاکسنی و موهای باز اومد ر ز
حارص شد من
ی
ناخواسته و خییل اتفاف پیش کوهیار و درست روبروی نریمان قرار گرفته بودم تو یه نگاه
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حسادت تو چشمای مشیک ش موج زد کوهیار بشقابم رو گرفت و برام برنج کشید با چشیدن
خورشت تعریف و تمجیدها شازیر شدن.
نظنه ز
رز
همچت قرمه ای نخوردم.
مت که رستوران دارم تا به حال یه
حسام :وای ین ر
کوهیار :دست پخت بیتا حرف نداره.

بیتا :نوش جونتون ،ویل به پای دست پخت خودت نیم رسه.
چیستاِ :ا...کوهیار ر ز
آشنی بلده؟!
بیتا :باورت نیم شه یه شب شام دعوتم کرده بود یه باقایل پلو با ماهیچه پخته بود هنوزم که
هنوز مزه ش زیر زبونمه.
بیچاره اشتهای نریمان کور شد لیوان و توی دستش فشار داد.

چیستا یه چشمک زد و گفت :پس خوش به حال خانومش.
گفتت ر ز
نیستت راست یم ر ز
رز
مرجان :چه جالب من فکر یم کردم اون شی ر ز
گفتت
آشنی بلد
قسمت م نشد دست پخت شما رو بخوریم.
رز
همچت م قابل تعریف نیس.
کوهیار :بیتا لطف داره وگرنه دست پخت من
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ی
نرصت ...حاال اینا رو ول ر ز
کنت ،بیتا خانم! راز خوشمزگ قرمه تون
حسام :وال کوهیار مسن
ِ
چیه؟!
ز
هان که اضافه یم کنه.
کوهیار :رازش تو چاشت ی
ز
چاشت ها رو به منم بدین تو رستوران م اضافه کنم.
حسام :ین زحمت اون
من و کوهیار نگاه معناداری بهم کردیم و با صدای بلند زدیم زیر خنده.
بیتا :نه کوهیار ز
ز
چاشت خاض نداره.
شوچ یم کنه اصال
ز
رز
چاشت بدم.
همت م مونده بود به حسام
ارغوان که از بدو دیدن حسام اخمالو شده بود با اعناض گفت :چقدر حرف یم ر ز
زنت یه
قرمه ی ز
سنی معمویل این همه تعریف نداره.
تعمن شدی ،دوست نداری نخور عزیزم.
بیتا :تو چرا شبیه جاده ی در دست ر
همه زدن زیر خنده ،ارغوان و نخوردن از همه م بیشن خورد و بهونه رو به گرسنه بودن ش
ی
نسبت داد نه خوشمزگ غذا.
کوهیار به ساعتش نگاه کرد و گفت :نیم ساعت دیگه فوتباله.
حسام :االن فوتبال و اعالم کردی یا پز ساعتت رو دادی ،مواظبش باش چشمم بد جور
گرفتتش.
کوهیار :ساعت ،کادوی بیتاس.
حسام :خوش به حالت چه رشییک داری.
ایهام جمله شو متوجه شدم دیگه ر ز
چنی نگفت و شگرم غذا خوردن شد ای تو روحت
گن کنه به یه
کوهیار مرجان و نریمان یه جوری نگاهم کردن که نزدیک بود غذا تو گلوم ر
رز
سنگت شون فرار کنم.
لبخند اکتفا کردم و شم رو تو بشقابم خم کردم تا از زیر نگاه
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قصد کوهیار نشون دادن عالقه مون بود و نریمان باید تو این سفر از این عالقه ی دو طرفه
خن دار یم شد.
ی
جنک ها
ساعت دو نیمه شب بود تنها
جن ر
صداهان که به گوش یم رسید صدای باد کولر و ر
ی
ز
شکست و به
بود که انگاری ضیافت گرفته بودن ،عاشق صداشون بودم سکوت شب و یم
ی
ر
خامویس زده بودن هر رچ تو جام غلت
فکر یم بردنت .بچه ها از ش شب به خاطر خستیک
ز
تکون به خودم دادم که ارغوان گفت.
یم خوردم و تالش یم کردم خوابم نیم برد

_توام خوابت نمیاد؟! بریم تو حیاط هوا خوری؟

بیتا :آره ،موافقم.
بشمار سه رپنهن م رو پوشیدم و با کمک نور ر
گویس جلوی راهمون رو روشن کردیم و از پله
ها ر ز
پایت رفتیم همزمان مرجان از اتاق نیما ربنون اومد ،آهسته در رو بهم آورد که صدا در
بلند نشه ارغوان نور رو توی صورتش انداخت دستش و جلوی چشماش گرفت که نور
اذیتش نکنه بد موقیع مچش رو گرفتیم من و ارغوان یه نگاه بهم کردیم نتونستیم جلوی
بگنیم با صدای بلند زدیم زیر خنده.
خندمون رو ر
خنتونه همه رو بیدار کردین؟!
مرجان :هیس! چه ی
شت اومدی
بیتا :به مرجان پلنگه ،پلنگه چشم قشنگه! بال ،فکر کردی همه خوابن نصف ی
ز
ز
شت م؟
شیطون؟ نیم دون ما خفاشای ی
ی
ارغوان :پس بگو چرا یه یم گ زنونه مردونه ش کنیم که همه خوابیدن بری به خلوت
ز
همایون.
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پوکیدیم از خنده این بار جلوی دهن مون رو گرفتیم که صدامون نپیچه.

مرجان :منحرفا! اومدم آب بخورم یه دقیقه م گفتم بیام نیما رو ببینم کارش داشتم ،خلوت
چیه؟! چرا بیخود حرف در میارین؟

ارغوان :ماهام گوشامون در ِاز! ساعت دو نصف شب یادت افتاد کارش داری؟ یم ذاشت برا
صبح دیگه.

بحث کردن باهامون اضافه کاری بود از کنارمون اومد رد شه که ارغوان راهش رو سد کرد.

ارغوان :رمز شب و بگو تا بذارم بری؟

مرجان :آبرومو بردین ،خدا ازتون نگذره!

زیر دست ارغوان زد و از پله ها باال رفت ما که فقط یم خندیدیم.
بیتا :خجالتم خوب ر ز
شنین نامزدی شوهر مثل دسته
بگنه تو دوره ی ر
چنیه یه کم از من یاد ر
شت اومده ...استغفرهللا.
ی
گلم رو تنها گذاشتم بعد مرجان بعد از چند سال
مزدوچ نصفه ی
ارغوان :الیک از خودت تعریف نکن تو رو هم خدا یم شناسه ،بذار صبح شه به حساب
خودش و نیما جونش یم رسیم.
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تا دم در رفتیم یه نگاه به اتاق کوهیار انداختم مسخره بازی م گل کرد در تو بغل گرفتم و
ز
شوچ و ادا و اطوار در یم آوردم.

ارغوان :حاال نوبت نامزد بازی توا...بیتا! تو برو تا منم بیام!

بیتا :کجا؟!
رز
رز
پاورچت سمت کاناپه رفت منم سمت در ورودی که به حیاط ختم یم
پاورچت
جواب نداد
خواب منتظر موندم که ارغوان اومد و تو
شد موندم از پنجره ی اتاق نگاه کردم دیدم کوهیار
ِ
دستش سه نخ سیگار بود.

ارغوان :بریم تا کش ندیده.

بیتا :اینا چیه؟

خوشبون
ارغوان :بیسگوئیت ن! خنگه سیگار دیگه ،مال این یارو نچسب س ،خییل سیگار
ی
یم کشه ،از عرص تا حاال چشمم دنبال شونه.
بیتا :خوب شدی گفت فکر کردم کاکائوا...خجالت نیم ر
کش سیگار مردم و یم دزدی !؟
ِ
هان از قدیم
وقتان
دستمو کشید و دنبال خودش برد ما یه
شیطونیان یم کردیم یه سابقه ی
ی
ی
داشتیم.

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
حصنی
ین خیایل یط کردم و به یاد دوران گذشته رفتیم سیگار دود کنیم رو صندیل های
ر
نشستیم که یادش افتاد فندک نیاورده هر رچ التماس و خواهش کرد که من برم اما بهونه
آوردم و نرفتم با غیظ پا شد رفت.

وسط های راه هر رچ صداش کردم نشنید مجبور شدم سوت بزنم.

دستاش و محکم تو شش کوبید و اشاره کرد یواش! به زبون ایما و اشاره گفتم یه بطری آب
بیاره.
ز
خوردن م با خودش آورده بود
با اون هیکل چاق و کوتاهش دوان دوان رفت وقت اومد کیل
ز
بستت رو وا کردم چند قاشق خوردم.
ظرف
یه سیگار روشن کرد و چند پک زد کل دودش رو تو صورتم داد.

ارغوان :عجب سیگاریه!
ز
بستت رو ش دادم جلوش ،یه نخ سیگار روشن کردم واقعا خوشبو بود این بار نوبت من بود
پک عمیف زدم صورتم رو نزدیکش آوردم کل دود رو تو هیکلش خایل کردم تا با من از این
کارها نکنه.

ارغوان سیگار خودش رو زیر پا له کرد و شاسیمه گفت :بیتا! کوهیار داره میاد.

تندی سیگار رو خاموش کردم .برگشتم و پشت شم رو نگاه کردم دیدم غش غش داره یم
خنده.
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بیتا :زهر مار! کوهیار کجا بود؟ سیگار رو کوفتم کردی.
ش سیگار سویم که ن استفاده رو ر ز
من بود هجوم بردیم اما با یه فکر اومدیم رشط بندی
ی
کردیم .بطری آبمیوه رو نشونه گرفتیم قرار شد هر گ زودتر بطری رو زد سیگار مال اون
باشه.

گنی کردیم هدف خییل دور بود هیچ کدوممون موفق نیم شدیم حاال
سه چهار بار نشونه ر
منم یه سیگار دیگه میارم.
که ین فایده بود ارغوان ین خیال شد و گفت من ر
این رو گفت و رفت ،اومدنش طول کشید پامو مثل مدل کوهیار که تو رشکت پاهاشو روی
من مینداخت روی ر ز
رز
من انداختم لم دادم تو جای گرم و راحتم سیگار دومم رو روشن کردم.
دو سه پک زدم که صدای پا اومد.

خن مرگت سیگارم تموم شد االن اومدی؟
بیتا :ی
کوهیار :بیتا قد بلنده؟ چطوری معتاد؟!
وای خدا ارغوان نبود ،این گ بیدار شد؟! آب دهنم رو قورت دادم.

بیتا :یا وجیها عندهللا!

شم رو سمت صدا چرخوندم دود سیگار تو هوا اوج گرفته بود کوهیار پشت شم مونده بود
هیچ جای حاشا ز
کردن نبود.
دنیان باید بهت شک یم کردم.
کوهیار :همون روز که گفت بهنین ترامادول ی
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خاکسن سیگار نزدیک بود دستم رو بسوزونه با تعجب گفتم :از کجا فهمیدی من اینجام؟ تو
که خواب بودی؟
سیگار رو از دستم گرفت و خاموش کرد.
کوهیار :از اون سوت زدنت ،االن پاشو یبنم ببندمت به تخت تا قبل از ازدواج ترکت بدم.
اعناف کن دیگه چیا یم ر
کش؟
بیتا :درد دوری تو خمارم کرده بود وگرنه من و چه به سیگار کشیدن.
با خنده دستم رو گرفت و به سمت خونه برد.
بیتا :ارغوان کو؟

کوهیار :رفیق نابابت لوت داد و رفت برای شمام دارم بذار بریم تهرون یبنمت کمپ.
دنیان من کنارت باشم
بیتا :سیگارم شد اعتیاد؟! بعدم فایده نداره؛ چون تو بهنین مخدر ی
همیشه ی خدا نئشه م.
کوهیار :تو هم بهنین عشق دنیان فقط حیف زدی تو کار اعتیاد! ر ز
ست ها رو تلفظ کن
ی
ببینم؟
بیتا :ریس تا دوشت دارم.
گنم رشیک خمارم!
کوهیار :فردا یه کیت یم خرم ازت تست یم ر
ز
خریدن بود.
دستش و دور کمرم انداخت منم شم و روی شونه ش گذاشتم چقدر این حال
مسن دنیا بشه.
مسن کوتاه تموم بشه دلم یم خواست ین انتهاترین ر
دلم نیم خواست این ر
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وقت با اون بودم لبم یم خندید و مدهوش یم شدم .نگاهش گرمم یم کردم صداش آرامشم
مسن و آروم یم رفتیم تا
غن قابل وصف بخشیده بود عمدا ر
یم شد اومدنش به دنیام یه شور ر
دیرتر برسیم.
دم اتاقش وقت دل کندن بود با حالت که واقعا برام سخت بود یه جوری نگاهش کردم که
شبخن عشقم.
موقعیت رو درک کنه زیر گوشش آروم گفتم:
ر
بخن نیم شه .همه م که خوابن
شت که عشقت کنارت نباشه ر
با التماس گفت :جان من نرو! ی
گ یم دونه تو پیش ز
مت.

بیتا :قسمم نده دلم ریش شد .اصال گور بابای همه رچ ،باشه یم مونم.

موهام رو بهم ریخت و گفت :عاشقتم.

یهون بیدار نشه خر تو خر شه.
ریسک نکردم خودم رو تو اتاق انداختم که کش ی
امشب هوس کرده بودم دو نفره تا صبح حرف بزنیم پیشنهاد دادم و گفتم.

بیتا :مچ بندازیم اگه تو بردی بخوابیم اگه من بردم بیدار بمونیم حرف بزنیم!؟ این همه شب
و خوابیدیم رچ شد؟ یه شب بیدار بمونم عشق کنیم؟
کوهیار :پیشنهادت خوبه اما جوجه تو حریف من یم ریس؟

بیتا :من و این جوری نگاه نکن منم یه دوره ی حرفه ای ورزش یم کردم شمام یه کم زنونه
بازی ز
کت حریفت یم شم.
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ر
کوهیارِ :ا...؟اتفاقا به هیکلت یم خوره اهل ورزش ر
بایس اما ر ز
ورزیس
چنی لو ندادی .حاال چه
انجام یم دادی؟

بیتا :هنوز مونده تا منو بشنایس .والیبال و حرفه ای دنبال کردم.

کوهیار :پس فردا تور بزنیم بازی کنیم.

بیتا :رچ از این بهن.
ز
انداخت
رپنهنش رو در آورد و اومد رو تخت دراز کشید منم دمر دراز کشیدم آماده مچ
شدیم به جای دستش انگشت ش رو جلو آورد از ر ز
همت االن من و دست کم گرفته بود.
خدان یم دونستم زورم بهش نیم چربه اما براش نقشه داشتم.
ی
ز
باخت شدم شم رو نزدیک صورتش
دست تو دست ،فیس تو فیس آماده ی ینند ،نزدیک
ز
ناگهان دستش و به ر ز
حنت کارم
بردم با یه بوسه ی داغ و
زمت کوبیدم و خاکش کردم از ر
مونده بود انگار چه کار شاخ کرده بودم بلند شدم شجام نشستم از خوشحایل تو پوست
خودم نیم گنجیدم رقص ریز و عشوه مانندی اومدم موهام هر بار ش یم خورد و تو قاب
دلنی یم کردم.
صورتم یم افتاد داشتم بدجوری براش ی

به گریم نگام یم کرد و لبخند یم زد چشماش برق یم زد دستام و گرفت و منو تو آغوش
جان که پاتوق من شده بود.
مردونه ش کشوند ی
بیان و ازت بگذره
لب هاشو رو نزدیک گوشم برد و گفت :مردی که از این عشوه ها پیشش ی
مرد نیست.
نرم نرم و ریز ریز نفس ش رایه گوشم شد لمس گرمای بدنش تو فاصله ی چند سانت آدم و
سندم اون شب یه شب
به جنون یم کشوند بدون این که مقاومت کنم خودم رو بهش ر
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ی
عاشقانه و زیبا شد حس یم کردم همه ی رنگ های زندگ م جور بود و همه ی سازهام
ی
کوک ،هیچ ساز ناکوگ تو زندگ م وجود نداشت کاش هیچ ساعت وجود نداشت زمان ثابت
یم موند تا خوشبخت مون از جاش تکون نخوره.
صبح وقت ز
خوان گیج
رفت بود تلو تلو خوران قبل از بیدار شدن بقیه رایه اتاقم شدم از ین
ی
یم زدم تا لنگ ظهر هر گ اومد باالی شم بیدارم کنه اعتنا نیم کردم باالخره ساعت یک و
نیم شد که برای ناهار بیدار شدم نریمان رو کاناپه به دور از جمع تنها نشسته بود سالم گریم
کردم لبخند شدی زد شونه ای باال انداختم و ش ر ز
من رفتم مثل این که کوهیار هم تا لنگ
ظهر خواب بود چون هر دومون صبحونه و ناهارمون ییک شد.
ارغوان بلند شد وگفت :به به خانم مهندس سحر ر ز
خن! منور کردی ،تو رو خدا بیا این جا
رز
بشت؟
بیتا:
خودشن زیت نکن دارم برات ،منو لو یم دی؟
ر
چشمم به مرجان افتاد نیشم تا بناگوش باز شد.
ز
بمون!
بیتا :چطوری فیلن شکن؟ یم گم چقدر خوبه شب رو بیدار

ارغوان با پوزخند گفت :از امشب شیفت چیستاس من و بیتا یه کارای دیگه داریم.

بیتا :چیستا اگه بلد باشه شیفت بده که...
ارغوان ته حرفم رو خوند نزدیک بود از خنده ر ز
بگنه .گفت :امشب اتاقا عوض یم
من و گاز ر
شه تو یم ری پیش خواهرت مرجان میاد پیش من.
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نیما یه لقمه برای مرجان گرفت و گفت :از این شب زنده داریا رچ عایدتون یم شه؟
ی
پیدا بود ر ز
قشنیک داره آدمان که بیدارن درک یم ز ز
کت مگه نه
چنی نیم دونه :کال شب یه رازای
ی
ارغوان؟

شت دستمون رو
ارغوان :جاتون خایل دیشب من و بیتا چه
صفان کردیم فقط حیف آخر ی
ی
شد.

خنا نیس.
کوهیار خندید و گفت :امشب دیگه از اون ی
چیستا :به مام یم ر ز
گت رچ شده؟
من و ارغوان نگاه کنایه ر ز
آمنی به مرجان کردیم که اخیم تحویل گرفتیم زدیم زیر خنده دیگه
چنی نگفتم چشمم به ر ز
رز
من ناهار مزخرف زوم شد.
حاال ناهار رچ بود؟ ارغوان که سایل یه بار ر ز
آشنی یم کرد امروز کدبانو شده بود ،یه کوکو
سیب ز
زمیت پخته بود که میل م رو شکوب کرد.

بیتا :این چیه؟

ارغوان :کوفت کن! خدا رم شکر کن! یه زنبیل نون داشتیم منم گفتم بیات نشن کوکو پختم.

بیتا :که کوفت کنم؟! پس تو هم دستت بشکنه.
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کیح کرد و گفت.
همه زدن زیر خنده .ارغوان دهن ی
_اگه یم دونستم این جواب زحمت مه بادمجون شخ یم کردم تا لب ز
نزن.

کوهیار :من آخر نفهمیدم مشکلت با بادمجون چیه؟

بیتا :بعد از ناهار یادم بنداز بگم!
رز
سنگت بخورم.
مجبوری ییک دو لقمه زدم مزه ش خوب بود اما دوست داشتم یه ناهار
ارغوان با لبخند مرموزی گفت :دیشب مرجان شیفت بود تو چرا تا لنگ ظهر خواب
بودی؟!

عمدا یم پرسید که منم مثل مرجان خجالت زده کنه اما من پررو تر از این حرف ها بودم،
رنگ مرجان چند بار کم و زیاد شد خندمو قورت دادم.

پررون گفتم :خودت که شاهد بودی تا صبح خواب به چشمم نیومد شمام زیاد به من
با
ی
رنن ،رفیق نیمه راه ،که دیدی یهو روت اسیک رفتم.
ارغوان با تیکه گفت :خاطرات شمال محاله یاد تو و مرجان بره.

بیتا :نذار با گوشتت کل رستوران حسام و قیمه بدم.
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صدای خنده ی جمع رو هوا رفت.

حسام :گوشتش تلخه مشنیام یم پرن.

ارغوان دندون قروچه ای کرد و گفت :گوشت من تلخه کندوی عسل!؟ شما با اون اخالق
گندت نگران مشنیاتونم هست؟

حسام :ما مشنیای خاص خودمون رو داریم هر کش رو مشنی نیم دونیم.

هییح نیم گم وگرنه...
ارغوان :به احنام جمع ر
چیستا میون کالم ارغوان اومد که بحث و عوض کنه.
_ واال دیشب منم بیدار بودم صدای خنده های تو و بیتا میومد حاال نیم دونم چه ر
آتیش
سوزوندید.

ارغوان به زور خودش رو گرفته بود نخنده سوایل به چیستا نگاه کرد و گفت :شما مدل بیدار
بودنتون چه جوریه؟ ما مدل آتیش سوزوندن مون طوریه که کش با دودش بیدار نیم شه.

کوهیار :فقط من بودم که داشتم از دودش خفه یم شدم.

ارغوان :من آخر نفهمیدم شما چه جوری بیدار شدی؟
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کوهیار :اول این که دو نصف شب بوی عطر بیتا پیچیده بود دومم این که صدای سوت
زدنش یم اومد.

حسام :آخر از بوی عطرش بیدار شدی یا صدای سوتش؟
گنم پیداش
کوهیار :وال من هر وقت تو رشکت بیتا رو گم یم کنم دنبال بوی عطرش رو یم ر
یم کنم.

چیستا :کال بیتا عطر رو قورت یم ده.
شوچ و تیکه ز
ز
پرون ناهار رو خوردیم.
با

کوهیار :حاال حکایت بادمجون رو بگو؟
با آب و تاب گفتم :اول یه مارمولک خال خایل چندش و تصور ر ز
کنت.
ز
تکون به خودش داد انگار واقعا مارمولک دیده باشه.
چیستا
بیتا :بعد با اون دم دراز و زشتش فکر ز
کت تو روغن داره شخ یم شه .حاال قضاوت با
خودتون این غذا خوردن داره؟

مرجان با حالت عق زدن بلند شد و گفت :خدا خفه ت کنه من از امروز به بعد دیگه
بادمجون لب نیم زنم.
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ارغوان :من که حالم بهم نخورد پس امشب به افتخار مرجان شام مارمولک شخ شده
داریم .االنم پاشدی ین زحمت ظرفا رو بشور تا ماهام یه بازی بکنیم.
مرجان :دیگه رچ ؟ امری نداری؟

بالن گرفتش اون شی نیما پاش
ارغوان :نه ،اما دقت کردین هر وقت میایم شمال ییک یه ی
شکسته بود این شی دست نریمان خدا رحم کنه دفعه ی بعد نوبت کیه؟
ز
کاف بال شم اومده .برا خودم جانباز ۷۰درصدم.
بیتا :من که به اندازه ی
خن نداری.
ارغوان :تو مفقود االثری خودت ی
مرجان :ایشاال که بعدی ارغوان باشه!

گن دادی!؟
ارغوان غضبناک گفت :شیدا نیست بهش ربنی به من ر
رز
بکشت.
بیتا :شما دو نفر چرا شبیه اون ور خیابون شدین! خجالت
یه کمم خجالت نکشیدن ر ز
من و جمع کردیم و رفتیم تو حیاط مشغول بازی شدیم.
ز
بستت با آب تگری یم چسبید امر و نیه نکردم و رفتم تا به
بعد از بازی تو این هوا فقط
همه یه حال اسایس بدم.

نریمان که تو جمع مون نیومده بود هنوز شجاش نشسته بود با اومدن من ش چرخوند و
ی
خییل یهون و ن مقدمه گفت :بیتا! یه ر ز
چنی ربنسم راستش رو یم گ؟
ی ی
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شجام متوقف شدم حدس زدن این که یم خواد رچ ربنسه برام سخت نبود.
ش خم کردم و گفتم :آره ،ربنس؟
ز
میلیون یم دی؟
کوهیار :چرا به رشیکت کادوی
ز
میلیون گرفتم.
با ین تفاون گفتم :چون کادوی
انتظار نداشت جوابش این باشه نگاه گذران کرد با پاش به ر ز
زمت زرصب زد نا آروم شده بود
ی
اما هنوز ش قسمش بود ین حرمت و بد اخیم نیم کرد.
حسان؟!
نریمان :رو چه
ی
با انگشت های دستم ور رفتم سیع کردم خونرسد باشم و با لحن خوب و محنمانه ای
جواب بدم البته یه جور یان جواب بدم که تقریبا حساب کار دستش بیاد.
حسان که دوست داری بذار.
بیتا :نیم دونم ،رو هر
ی
دستشو روی شش گرفت نفس عمیف کشید و گفت :تو اون روز که اومدی شمال شب رو
این جا گذروندی؟ یم دونم الیک گفت این جا نبودم.
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این و که گفت یه لحظه جا خوردم تو حالت صورتم ر ز
چن یان رو لو دادم انگار رازم رو فهمیده
باشه خوف کردم با سکوتم جو سخت پیش اومد.

از روی مبل پا شد صدای کفش هاش روی شامیک های صیقیل بلند شد قلبم تند تند یم زد
تمام قد روبه روم وایساد شم رو زیر انداختم چند لحظه ای مکث کرد بعد دستم رو آروم
کشید و تو اتاقش برد دلیل کارش رو نفهمیدم فقط اون لحظه خدا رو شکر کردم کوهیار اون
جا نیست که ما رو ببینه بهم گفت رو تخت بشینم.

متعجب و منگ نگاهش کردم تو چشماش یه حالت نامفهمویم بود.
ی
ر
:
بگنی پیدا یم ریس
رو
عطرت
بوی
گه
یم
است
ر
یکت
ش
گفت
کالفیک
زیاد منتظر نذاشتم با
ر
دیشب تا صبح بوی عطرت مست م کرده بود حاشا نکن یم دونم این جا بودی اما رو
حساب اعتمادی که بهت دارم نیم تونم راجع بهت فکر بد کنم پس خودت بگو چرا به
رشیکت اعتماد کردی شب و باهاش تو یه خونه بودی؟

این بار شوک بدتری بهم وارد شد باورم نیم شد دستم رو شده باشه .الل و گنگ شده بودم
چنی به ذهنم نیم رسید اگه ر ز
هیچ ر ز
چنی یم گفتم که در حد جنبه ی نریمان نبود ممکن بود
کاری دست خودش بده که یه عمر خودم رو به خاطرش نبخشم اگه اون جا یم موندم
کوهیار ش یم رسید بازم یه ر ز
چن بدتر پیش یم اومد ترجیح دادم هر چه شی ــع تر اون جا رو
ترک کنم بلند شدم به سمت در رفتم.
ز
لرزون گفتم :اون جوری که فکر یم ز
کت
لحظه ی آخر بدون این که نگاهش کنم با صدای
نیست.

نریمان :پس چیه؟  ...دوستش داری؟
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نگاهم رو به سمتش چرخوندم تمام حواسم رو جمعش کردم ،حرف زدن در مورد عالقه ی
ز
شکست یه مرد و اون لحظه دیدم اگه یم
من اون قدر براش سخت بود که برای چند ثانیه
گفتم آره نریمان...

اخم کردم و گفتم :مزخرف نگو! فقط نه در مورد من فکر بد کن نه کوهیار که جفت مون
اهل ر ز
چنی نیستیم.

هنوز از در ربنون نرفتم که دستم رو گرفت و ملتسمانه با حالت که قلبم رو به درد آورد
گفت :تو رو خدا اگه فقط یه رشیک نیست بهم بگو؟!

مردد بودم رچ بگم ،خودم رو از پنهون کاری نجات بدم تا بتونم آزادانه عاشف کنم یا نه
اجازه بدم نریمان کم کم با همه رچ کنار بیاد زمان برام نیم گذشت با چشماش التماس یم کرد
منف بدم دل تو دلم نبود انگار به بن بست رسیده بودم .افکار ز
که جواب ز
منف مثل ابری
ز
سنگیت یم کرد .ر ز
بت بد و خوب رش و
باالی شم رژه یم رفت تحمل راز داری توی سینه ام
گن افتاده بودم
خن ر
ر
چیستا :بیتا!
کجان؟
ی
با صدای خواهرم همه ی ابرها پودر شد شاید چیستا اون لحظه فرشته ی نجات نریمان شد
تندی از اتاق ربنون اومدم و در پشت شم بستم رنگ به رو نداشتم.
چیستا با دیدنم آتیش به جونش افتاد و گفت باز نریمان...؟!
بیتا :به مرگ بابا ر ز
چنی نگفت بیا بریم ربنون!
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مناست پیش نیومد باهات حرف بزنم رچ شد؟! جواب یم دی یا
چیستا :از اون شب وقت
ی
برم از خودش ربنسم؟
ز
بیتا :کوهیار همه رچ رو فهمید اون به اندازه ی کاف تنبیه م کرد االنم همه رچ و به مرگ بابا
بهت یم گم اما حاال نه کاری کن نه ر ز
چنی بگو!
با اعصان خرد از خونه ربنون زد ،قسمم رو باور کرد که دیگه ر ز
چنی رننسید و راحتم گذاشت،
ی
برای این که جمع شک نکنه چرا رفتم و دست خایل برگشتم شی ــع و فرز با تق تق و ش و
ز
بستت و لیوان آب رو برداشتم و به حیاط رفتم.
صدای زیاد ظرف های
ز
بستت رو به عهده ی مرجان گذاشتم چیستا عینکش رو زده بود و با انگشتاش به
تقسیم
عصت روی ر ز
من زرصب یم زد از دست من شکار بود با حرفای نریمان به عالم دیگه
حالت
ی
گن افتاده
رفته بودم به عاقبت افشای واقعیت که فکر یم کردم تنم یخ یم بست تو منجالب ر
بودم نیم دونستم تابع عقلم بشم یا قلبم .غم چهره ی نریمان آتیشم یم زد حالت التماس
کردنش یادم یم افتاد عذابم یم کشیدم.

بدون این که به بست لب بزنم فقط با قاشق توشو هم یم زدم کامل آب شده بود وقت ش
بلند کردم کوهیار میخ م شده بود چشماشو ریز کرد و سوایل ش تکون داد اظهار کردم ر ز
چنی
نیس یم دونستم زیادی تابلو کردم و تو ر ز
اولت موقعیت یم خواد دلیل ذهن مشغویل م رو
نریمان پس باید مراقب یم بودم.
بفهمه کامال واضح بهم گفته بود منتظر جرقه ای از طرف
ِ
نیما تور والیبال رو بست بعد از چند ساعت نریمان از الک تنهاییش ربنون اومد ین حوصله
تو جمع مون نشست بیشن حواسش رن رفتار من و کوهیار بود.
جان قد نیم
تو عمق غم ش که یم رفتم دلم براش یم سوخت چاره ای نداشتم عقل م به ی
داد من آرزوی محایل بودم که هیچ وقت برای نریمان بر آورده نیم شدم دل خوش کردن به
جان بند نبود نیم دونستم براش چه کاری کنم
من ین فایده ترین کار دنیا بود واقعا دستم به ی
ر
دلخویس های پوچ و ین ش و ته ش شه.
که کمن عذاب بکشه و ین خیال
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از فکرهام کالفه شده بودم بیشن از این حوصله نداشتم بلند شدم و به سمت تور والیبال
رفتم تا خودم رو مشغول کنم.

کوهیار از پشت ش گفت :بیتا! رچ شده؟! با ما نیست؟!

کیح
برگشتم جوابش رو بدم که با مرجان چشم تو چشم شدم بهم چشمیک زد لبخند ی
تحویلش دادم از کنارمون که رد شد حسام بهمون ملحق شد.
حسام :به به رشکای عزیز! شنیدین یم گن رشیک اگه خوب بود خدا برا خودش یه رشیک یم
رز
خوبت تعجب یم کنم! چطور با
ساخت؟ ویل من شما دو نفر رو یم بینم که این قدر با هم
هم کنار میاین؟!

اهپیمان شده بود هر بار ییک رد یم شد این بار ارغوان در حال رد شدن یه تیکه پروند و
مثل ر
ی
گفت :دو کلمه م از مادر عروس بشنویم.

حسام :این گنده بک با من بود؟

با حرف حسام ارغوان برگشت و روی پاشنه ی پا چرخید و گفت :گنده بک منم؟ با من
درست حرف بزن! نذار پنجاه و شیش دندونت رو تو حلقت بریزم.

گنه بد جوری ترسیدم ...تو قدت به من یم رسه بخوای تو
حسام :وای تو رو خدا ییک منو ب ر
دهنم ز
بزن؟ مگه نردبوم زیر پات بذاری.

ارغوان :شده داربست بزنم این کار رو یم کنم!
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ز
میون کردم و گفتم:
بگنم پا در
اینام دم به ثانیه بهم یم پریدن مونده بودم طرف کدوم و ر
ارغوان! باز رشوع کردی؟ کوتاه بیا!

مثال به احنام من کوتاه اومد قبل این که بره اخم بدی کرد و توپ رو محکم تو سینه ی
حسام کوبید تا داغ دلش آروم بشه.
حسام که بدجوری ر
آتیش شد یه ببخشید گفت و دنبال ارغوان راه افتاد من و کوهیار پشت
خن کنیم.
ششون رفتیم تا غائله رو ختم به ر
دست ارغوان رو گرفتم و ازش خواستم ر ز
چنی نگه.
ارغوان :آدم قحط بود اینم دعوت کردین؟

بیتا :هیس! مگه مهمون منه؟ دو روز اومدیم خوش باشیم ین خیال.
ارغوان :مرتیکه ی ین ادب شبیه گالی قایل یم مونه.
تیت الیک بهش انگ نچسبون!
بیتا :مرد به این خوش ر
آروم تو گوشم گفت :این قدر طرفداری این شن رو نکن نذار بگم نریمان بیاد لهت کنه!
بیتا :جرات داری اسم نریمان رو بیار ر ز
ببت سالم یم ذارمت!
ارغوان داد زد و گفت :نریمان!
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همه شها به سمت نریمان چرخید نریمان کله شو تکون داد.

خون؟
ارغوان ریز ریز خندید و گفت :ر
هییح خواستم ببینم ی
جواب حرفش این بود که شش رو به حالت تاسف براش تکون بده.

توا خروس فاز عقاب گرفت؟ بعد بازی به حسابت یم رسم.
بیتا :باز ِ
ارغوان :از این به بعد با نریمان باهات حرف یم زنم.
دور هم دایره وار قرار گرفتیم ش یار ر
کش کوهیار با صدای بلند گفت :من و رشیکم شما
همه.
ی
ارغوان :خییل زرنیک بیتا خودش یه تیمه...بیتا با ما هر گ و یم خوای یبن.
مرجان :بهن نیس گروه خانوما و آقایون سوا باشن!؟

نیما :با این حساب شما یه یار بیشن دارین.
میانگت قدی شما رم حساب ر ز
رز
کنت دیگه.
ارغوان:
حسام :این جوری نیم شه بیاین یار ر
کش .من و کوهیار و بیتا خانم.
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ارغوان :زرصر ر ز
تون بندازیم رو هوا یم
نکنت یه وقت یه نگاه به هیکل خودتون بندازین هر ر
گنینش.
ر
حسام پوزخندی زد و گفت :شمام یه کم کمن بخور الغر ر
بش به طولت اضافه یم شه.

ارغوان چشم غره ای کرد و گفت :به تو چه!

بگنی.
چرن بیشن بخور تا وزن ر
حسام :وال به من چه اصال آب و ی
بگنم با خنده گفتم :این جوری بیشن دنبه یم شه که.
نتونستم جلوی دهنم رو ر
دست منو فشار دهد و گفت :تو حرف نزن رفیق فاب ...بعدم من هر رچ باشم شبیه اسب
لوک خوش شانس نیستم.
حسام:اسب لوک خوش شانس بدون بهن تا شبیه دشمن پلنگ صورن ر
بایس.

خییل با مزه بهم پریده بودن جرات خندیدن نداشتیم مرجان روشو کرد اون ور که ارغوان
خنده شو نبینه.

بیتا :مرجان! تو چرا شبیه ژله شدی؟ راحت بخند ارغوان کاریت نداره.
رز
بلرزونت خجالت
ارغوان مثل گوجه قرمز شده بود :المصب اون شونه هاتون رو راحت
رز
نکشت دهن به دهن شدن با آدم ین چاک و دهن همینه دیگه.
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این و که گفت همه جز چیستا راحت خندیدن.

وینه ای؟
بیتا :چیستا! تو چرا رو ی
چیستا خنده شو صدار دار مهار کرد بعد از چند ثانیه گفت :ببخشید.
ی
ارغوان :بخشش از بزرگانه خدا ببخشه این آقا که فکر نکنم بدونه بزرگ چند بخشه.
نیما :علف زیر پامون ی ز
سن شد یم خواین بهم ربنین ین خیال بازی شیم؟!
ارغوان :نه تموم شد ر
بحت نداریم بازی رو رشوع یم کنیم.

خارچ مونم بدین.
بیتا :آقا یار ی

ارغوان :دیگه خوش اشتها بازی رو بذار کنار .چیستا با ما!

قبول کردیم توپ و گرفتم رو به کوهیار حرکت رو که برای یاد گرفتش ماه ها تمرین کردم رو
به نمایش گذاشتم.

مثل بازیکن های سابقه دار توپ و روی یه انگشتم یم چرخوندم حرکت خییل خفن و سخت
بود.

حسان کار بلدی.
کوهیار :معلومه
ی
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بیتا :بزار بازی رشوع شه اون وقت تعریفاتون شازیر یم شه.
شن کنیم؟
ارغوان :خب سعید معروف! خط یا ر
بازی به نفع ما رشوع شد هنوز استارت رو نزدیم که حسام از قصد توپ و محکم تو صورت
ارغوان کوبوند.

دماغش پر خون شد صورت شاد و مثل ماهش از هم پاشید خییل ناراحت شدم کنار ارغوان
ز
عصبان شدم با دستمال سیع کردم جلوی
رفتم انگار این بال ش خودم اومده باشه خییل
بگنم اشک تو چشماش جمع شده بود طاقت ناراحت ش رو نداشتم رو به
خون دماغش رو ر
حسام کردم اونم با دیدن خون حالش بد شد خواستم بهش حرف بزنم اما حرفم از زور
عصبانیت تو دهنم ماسید همه خییل ناراحت شده بودیم و سیع یم کردیم ارغوان رو آروم
کنیم.
با دستمال خون ز
بیت ش بند اومد یه کم حالش بهن شد اما مثل گلوله ی آتیش شده بود یه
دفعه هر رچ از دهنش در اومد نثار حسام کرد و به حالت قهر بازی رو ول کرد و رفت
خواستیم دنبالش بریم که به هیچ کدوممون اجازه نداد بیایم.
با ز
تاثنی نداشت.
رفت ارغوان حسام از جمع معذرت خوایه کرد اما کارش تو توجیه رفتارش ر
مرجان و نیمام کنار نریمان ز
رفت کوهیار که از همه به حسام نزدیک تر بود یه کم شزنشش
کرد حسام قول داد از دل ارغوان در بیاره به طرف ساختمون رفت.
من و کوهیار و چیستا تو ر ز
زمت تنها مونده بودیم که چیستا بدون مقدمه رشوع به غر زدن
کرد.
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چیستا :خب بیتا خانم! نریمان چیکارت داشت؟

بگنه.
هاج و واج ،مات چیستا شده بودم لزویم نداشت بخواد پیش کوهیار ازم اعناف ر
کوهیار تا اسم نریمان رو شنید بر آشفته شد نگاه بدی بهم کرد.

کوهیار :باز رچ شده؟

راستش درسته چیستا خواهرم بود اما خییل بهم برخورد پیش اون با این مدل زننده نگاهم یم
کرد و باز خواستم یم کرد.
ش رز
همت منم مدل جواب دادنم خییل تند و نا مالیم شد.
بیتا :از خودت ربنس مگه قرارمون این نبود نریمان نرم نرم قضیه رو بفهمه.
کالفه و بهم ریخته داغ کرد و گفت :باز نریمان دخالت کرد؟!
چیستا که آتیش زیر ر ز
هنم شده بود گفت :آره ،تو اتاق معلوم نبود رچ بهش گفت رنگ به رو
نداشت ازش پرسیدم یم گه کوهیار تو جریانه.
نیم دونم چرا چیستا مالحظه ی هیچ ر ز
چنی رو نیم کرد از این اخالق ها نداشت انگار منتظر
غنت یه
بود یه
آشون به پا بشه ش حرکاتش خون به مغزم نیم رسید نیم دونست داره با ر
ی
مرد بازی یم کنه.

بیتا :دروغ نگفتم کوهیار تو جریانه.
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کوهیار شش رو کج کرد و گفت :آره دروغ نگفته منم تو جریانم منتیه اتفاف ر
گویس رو
اسپیکر بود که ارغوان لوش داد وگرنه قصد لو دادن نداشت.

اخم آلود نگاهم کرد و گفت :االنم حواس م بود رفت تو خونه و برگشت زیر و رو شدی باز
رچ بهت گفت؟ پاشو از گلیم ش بیشن دراز کرد؟ تعریف یم ز
کت یا برم از خودش ربنسم؟!
کنت ر ز
بیتا :ای بابا چرا شلوغ ش یم ر ز
چنی نشده.
ی
از جوابم شایک شد با تهدید به نریمان اشاره کرد و گفت :یم گ یا برم از خودش ربنسم؟! به
قرآن این دفعه حساب مهمون بودن و نیما و همه ر ز
چن رو زیر پا یم ذارم.
ز
شوچ نداشت ربناهه یم رفتم بد جور بهونه دستش یم دادم به نفع
خییل ترسیده بودم
هیچیک نبود داستان این جوری تموم شه یا شایدم رشوع شه نیم دونم.
ز
کاف بود تا یه مصیبت به بار بیاره.
کوهیار مثل انبار باروت شده بود یه شعله ی کم سو
ی
کار سخت بود به اعصابم مسلط بشم اما عاقالنه رفتار کردم با آرامش ساختیک گفتم:
نریمان فهمید من و تو اون شب تنها تو ویال بودیم.

با ین خیایل شونه ای باال داد و گفت :بهن.
ز
عصبان شدم توپیدم و گفتم :ز
یعت رچ بهن؟! اون که
ین خیایل ش مثل سوهان روحم شد
نیم دونه من و تو رچ همیم به فکر منم باش دوست ندارم راجب م فکرهای بد کنه.
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گره ابروهاش بد جوری تو هم رفت سنگ ریزه ی جلو پاش رو شوت کرد و با حالت تهدید
گفت :یم خوای جلوی جمع به همه بگم رچ همیم راحت ش کنم؟! یا نه یم خوای از این به
بعد با اجازه ی اون باهات قرار مدار بذارم.

منی؟ قرارمون رچ بود؟! چند بار یادت
نفس م رو حرض ربنون دادم :چرا از کوره در ر
بندازم؟!
مرجان از فاصله ی زیاد داد زد و گفت :ر ز
چنی شده؟ شماها چرا نمیاین؟!
خوشبختانه صدامون رو نیم شنیدن ر ز
همت م باعث شده بود راحت حرفامون رو بزنیم.
صن ر ز
کنت االن میایم ...روشو سمت ما داد و گفت :شما دو نفر تا گ یم
چیستا :چند دقیقه ی
خوای به این وضع ادامه بدین؟
کوهیار دستش رو تو جیبش کرد و گفت :نیم دونم از خواهرتون ربن ر ز
ست!
چیستا با کنایه گفت :به بیتا باشه که کال ین خیال تو یم شه اما نیم ذاره این وسط دل نریمان
بشکنه.

از حرف های چیستا کپ کردم مثل دشمن باهام رفتار یم کرد کم کم داشتم به نقطه ی ذوب
منسیدم رو مخم رژه یم رفت مثال بزرگن من بود باید آروممون یم کرد نه به جون هم یم
ر
نداختمون.

هییح برام مهم نبود انتظار نداشتم بخواد مشکالتم رو چند
صدامو تو گلوم انداختم دیگه ر
برابر کنه.
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بیتا :چیستا؟ معلومه رچ داری یم یگ؟ این جوری که تو حرف یم ز
زن فقط مشکل الی
مشکل یم تر رایس .طوری حرف ر ز
من زن انگار من دلداده ی نریمانم؟ من فقط دلم نیم خواد
کش این وسط اتفاف براش بیفته.
ز
نریمان؟ این جوری نیم شه باید حرف
چیستا :من مشکل یم تراشم؟ من گفتم دلداده ی
بزنیم.
ز
بیتا :حرف نداریم فقط محض یادآوری بگم اون روز یان که بابا رفت جنابعایل مثل مهمون
همت نریمان بود که جای خایل تو رو پر کرد ر ز
اومدی و رفت ر ز
همت مرجان بود که نذاشت آب
تو دلم تکون بخوره اینا بودن که به هر ساز من رقصیدن با اخالق گندم مدارا کردن تا خوب
شدم حاال ز
اور بخوام پا رو همه رچ بذارم و بخوام عشق م رو جار بزنم؟! من فقط یه کم
ش ِ
زمان یم خوام تا مثل آدم همه رچ و درست کنم.

چیستا با شنیدن حرفای تازه ای که مثل عقده تو سینه ام جمع شده بود جا خورده بود لبش
رو از ناراحت یم گزید هیچ وقت پیش نیومده بود بخوام از اون روزا گله کنم.

با عصبانیت شدید به کوهیار که از درد و دلم بهم ریخته بود گفتم :ازت انتظار نداشتم به
این زودی زیر قولت ز
بزن.

بغض م گرفت رومو از هر دوشون گرفتم چند قدم نرفته بودم.

که چیستا گفت :بمون حرفای منم گوش کن!
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بیتا :گفتنیا رو گفتم شنیدنیا رو هم شنیدم با این آقام یه قرار مداری گذاشتیم که االن مثل
این که یادش رفته .بعدم چیستا خانم مگه من قسم نخوردم همه رچ و مو به مو برات
صن نکردی تا به وقتش همه رچ رو بهت بگم؟! االن م به خاک بابا تو و
توضیح میدم چرا ی
ی
کوهیار بخواین ن مالحظه گ ر ز
کنت اون کاری رو یم کنم که نباید.
ی
این و گفتم از کنارشون به سمت ساختمون راه افتادم .حسام تا من و دید لب باز کرد حرف
بزنه اما اخم و عصبانیتم باعث شد سکوت کنه.
ارغوان طاق باز تو سالن دراز کشیده بود یه دستمال جلوی ز
بیت ش گرفته بود و به سقف
خنه شده بود از پله ها باال رفتم که گفت.
ر
_اشناک رایگان یک ساله ی رستوران ش رو بهم پیشنهاد داد.

خدایا گاو آفریدی!؟ جوابش رو ندادم و به راهم ادامه دادم اون همه ناراحت و فحش و دری
وری کجا رفت چقدر زود از یادش رفت .خودم رو روی تخت انداختم اون قدر تو اون حالت
موندم که خسته شدم ،کشوی پا تخت رو باز کردم یه توپ تنیس توش بود توپ رو برداشتم
خون شده بود من و دیوار همبازی شده بودیم هر بار یم فرستادم
و به دیوار کوبیدم شگریم ی
ز
شکست
اون جواب یم داد آخر ش از حرص توپ و محکم به دیوار کوبوندم حاصلش شد
لیوان ته گرد شیشه ای که روی ر ز
ز
شکست ش کش نیومد ببینه
من آرایش بود حت از صدای
خنه،
چه ی
ین اهمیت به شیشه های ریز شده فقط نگاه شون کردم اون قدر به ذره های لیوان چشم
دوختم که خوابم گرفت.

شت چشم باز کردم ارغوان اون جا نبود راستش اصال برام مهم نبود
مطابق دیشب باز نصف ی
ی
کجاست اون روز کال تو حالت خواب بودم و ین خواب شدن م کامال طبییع بود از گرسنیک
پایت ز
حالت ضعف داشتم اما قصد ر ز
رفت نداشتم لحاف رو دور خودم پیچیدم چاره ای جز
خواب نداشتم تالش کردم با فشار دادن پلک هام خواب رو دوباره مهمون چشمام کنم اما ین
ز
جنیت دور
فایده بود با این که تابستون بود اما از شمای کولر گازی منجمد یم شدی مثل
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ی
خودم جمع شدم ضعف و گرسنیک ین حالم کرده بود نیم ذاشت تمرکز کنم .ش کیف ارغوان
رفتم اغلب یه ر ز
چنی توش داشت اما از شانس بدم شپش توش معلق یم زد .کیف ش رو مثل
چن ن ر
ز
ارزیس یه گوشه پرت کردم.
ر ی
ی
ز
نشیت قشنیک راه انداخته بودن همه جز نریمان تو حیاط
کنار پنجره رفتم .به به! چه شب
در حال ورق بازی و قلیون کشیدن بودن از دیدن اون صحنه دلم به درد اومد جای خایل م
اصال حس نیم شد.
با حرص و ر
جویس که خوردم اسید ترش و بد مزه ی معده م رایه دهنم شد و دردش رو
مستقیما به پشت کتف م یم زد از کنار پنجره فاصله گرفتم تا نبینمشون ،سیعکردم ین خیال
شم و ذهنم رو مشغول کنم از طریق ر
گویس موبایلم خودم رو شگرم فیلم دیدن کردم هر
هییح ازش حالیم نشد فقط یم دونم آخرای فیلم باتری م تموم شد بدون این که شارژر
چند ر
رو بهش وصل کنم رو تخت ارغوان پرتش کردم.
حالم خییل بد بود انگار برای هیچ کدوم از اون آدم ها وجود نداشتم حت یه نفر نیومد
ربنسه زنده ام یا مرده .شایدم وقت خواب بودم اومده بودن اما نه ،رو دور لج بودم ش ر ز
همت
دلم یم خواست ز
منف فکر کنم و به خودم بقبولونم حت تو خوابم کش برای شام باالی شم
نیومده که بیدارم کنه.
بلند شدم برم یه ذره آب بخورم تا این اسید لعنت رو شکوب کنم یه دفعه ر ز
تنی شیشه ی
شکسته تا مغز استخون پام رفت از خون داغ و شدیدی که مثل فواره ربنون یم زد ضعف م
هزار برابر شد با آخ شدیدی روی زانوهام نشستم و با صدای بلند زدم زیر گریه .خواستم
تیکه ی بلند و پیکاری شکل شیشه رو از پام جدا کنم اما جرات نکردم با حال زار تالش کردم
بلند شم که حالت تهوع بهم دست داد و جلوی چشمام سیایه رفت.
دستگنه ی در رو
ر
محکم گرفتم و به دیوار تکیه دادم چراغ رو روشن کردم باورم نیم شد این همه خون کف
اتاق ریخته باشه.

گرون
با سییل از اشک لنگ لنگون دو سه قدم از اتاق ربنون رفتم که با تمام وزنم محکم ر
صدا دار روی ر ز
زمت افتادم.
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چاره ای نداشتم جز صدا زدن نریمان .چند باری آهسته صداش زدم که جوابم رو داد.

بد از ضعف دارم ین حال یم
چقدر اون لحظه خوشحال شدم با گریه گفتم :نریمان! حالم ِ
شم.

صدای پاش رو شنیدم که تند تند حرکت کرد و ثانیه ی بعد از پله ها باال اومد تصویر نگران
و بهت زده ش رو از الی چشمام تار یم دیدم خییل زود به خودش اومد کمک کرد به حالت
نشسته بشینم هنوز شیشه تو پام بود و همه رچ براش واضح بود لیوان آب رو با دستای
خودش نزدیک دهنم آورد یه قلپ خوردم یه ذره جون گرفتم .روکش شکالت رو باز کرد و به
زور رایه دهنم کرد.

شن بود جاش رتن یم کشید .تمام
وقت یه کم حالم بهن شد شیشه رو در آورد انگار گلوله ی ی
عضالت صورتم جمع شده بود.
اصال خون بند نیم اومد بلند شد یه جعبه دستمال کاغذی از تو اتاق آورد برگه های دستمال
مگه جلودار این همه خون بود به ثانیه نیم شد که خون قرمز و داغ رنگ سفید دستمال رو
عوض یم کرد.

حسان با یه دست سالم ش کمک کنه داغ کرده بود.
نریمان از این که نیم تونست درست و
ی
نریمان :بخیه الزمه ،شکاف عمیف خورده برم مرجان رو صدا بزنم بیاد لباس هات رو تنت
کنه بریم بیمارستان.

بیتا :نیاز نیس ،بزار به ضیافت شون برسن .زخمم خودش جوش یم خوره.
عمیق ،کجاش جوش یم خوره!؟ بدتر عفونت یم کنه.
نریمان :یم گم
ِ
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با لجاجت و ش سخت گفتم :نریمان! شلوغ نکن ر ز
چنی م نیس!

فهمید ناراحتم ارصار الیک نکرد رفت باندهای دست خودش رو آورد و جلوی خون رو
گرفتیم.

کمک کرد بتونم بلند شم شونه مو به خودش تکیه داد تعادل پیدا کردم هر چند با دست
ی
ز
خون م کل لباس ش رو رنیک کردم به اتاقم برگشتم.
های
تو آستانه ی در قرار گرفتم قبل از بر ز
گشت تو سلول م گفتم :ممنون ،ببخش از خواب
بیدارت کردم.
ز
محزون زد و گفت :برم برات غذا گرم کنم گرسنه ته ،شامم که نخوردی!
لبخند
ز
پیشون خیس م کشیدم و گفتم :دستت درد نکنه فقط یم خوام بخوابم .مریس که
دست به
کمک کردی.

از تشکرم پوزخندی زد این پا و اون پا کرد تا حرف بزنه اما روی خوش نشون ندادم چند بار
دیگه برای بیمارستان و غذا و کار و بار ارصار کرد همه ی خواهش هاش با نه مواجه شد وقت
شبخنی گفت و رفت.
دید ین حوصله م و قصد حرف زدن ندارم
ر
در اتاق رو قفل کردم که حت ارغوان برای خواب نتونه برگرده .نیم ساعت نشده صداشون
ز
ز
شوچ یم کردن.
داشت
اومد که خندون

تو اون صداها خنده ی کوهیار مثل مته رو مخ م بود نور چراغ ها رو روشن کردن صدای
پاهاشون از پله ها نزدیک تر شد یهو صدای جیغ مرجان بلند شد.
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ارغوان :زهرمار ،ترسوندیم رچ شد؟

بعد ارغوان با حالت ترسیده گفت :یا خدا ،این خون چیه؟!!

چیستا :وای بیتا...

دستگنه ی در هجوم آوردن و مرتب صدام یم زدن خوشبختانه قفل بود و نیازی
به سمت
ر
نبود چشم تو چشم شون بشم تازه یاد من افتاده بودن.

چیستا :بیتا! حالت خوبه؟! در و چرا قفل کردی؟

گروپ گروپ به در ین صاحاب یم زدن خونرسد نشسته بودم و با آرامش نفس یم کشیدم.
کیف یم کردم جواب شون رو نیم دادم.

صدای نگران کوهیار خان اومد.

کوهیار :رچ شده؟
چیستا :نیم دونم این همه خون رو ر ز
زمت ریخته .یه دفعه بغض ش گرفت و زد زیر گریه.
دلم یه جوری منقلب شد خودمم اشک هام داشت شازیر یم شد اما با دست پاک شون
کردم.

خون؟ وا کن در رو!
کوهیار :بیتا! ی
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به ر ز
همت خیال باش تا االن خوش گذر زان کردی تازه یادت افتاده منم آدمم.
چیستا با حالت عجز گفت :خواهش یم کنم بشکون در رو.
پییح ش کردیم اما هر کاری کردم ر ز
اض
نریمان :کف پاش بد جوری شکاف دیده موقت باند ر
نشد بیاد بیمارستان.

کوهیار با لحن نه چندان دوستانه ای گفت :یم شه بیشن توضیح بدی ،ش رچ پاش شکاف
دیده؟
نریمان :یه شیشه ی درشت تو پاش بود .منم ر ز
همت رو یم دونم.
مرجان :کل رپنهن توام که خونیه!!
ز
خون ش رو گرفته بودم که با کمک من تونست رو پاش بند بشه.
نریمان :چون دست

چیستا با اعناض گفت :اه ...این همه خون ازش رفته شاید ین هوش شده باشه .بشکن این
ین صاحاب رو!
این که گفت داد زدم وگفتم :فعال نمردم کش م حق نداره بیاد تو ،االنم برین الال ر ز
کنت که از
ز
ز
گذرون خسته این.
نشیت و خوش
شب
کوهیار :وا ز
نکت یم شکنم در رو!
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جواب ندادم ،حسام و نیمام به جمع شون پیوستند و هر کدوم جویای ماجرا شدن.

مرجان :بیتا! عزیز دلم ،وا کن! قول یم دم فقط من بیام تو.

با توپ پر گفتم :مرجان! حالم خوبه االنم راحتم بذارین .نریمان گنده ش یم کنه یه ذره بیشن
شکاف ندیده که تا صبح جوش یم خوره.
ی
نریمان :من گنده ش کردم؟! به اون یم گ یه ذره! دروغ یم گه ضعف م کرده نزدیک بود از
حال بره اما نیم ذاشت ر ز
چنی براش بیارم.
ارغوان :بیتا! جان مادرت در رو وا کن.

هییح نیم گفت همه
قسم مامانم رو که داد بهم ریختم اشک تو چشم جمع شد هیچیک ر
منتظر عکس العمل من بودن بغض م رو با آب دهن قورت دادم بدجوری بهم ریختم.

ش قسم سخت بلند شدم و کلید رو تو قفل در چرخوندم.
زمت شیشه س .مراقب ر ز
پشت م رو به همه کردم و زیر لب گفتم :کف ر ز
باشت.
ی
دستم رو الی موهام بردم و نفش از ش کالفیک کشیدم.

چیستا خودش رو تو بغلم انداخت سیع نکردم جواب احساساتش رو بدم .خشک و شد
ساکن مونده بودم.
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کوهیار پشت ش چیستا قرار گرفت به اونم نگاه نکردم تنها کفش های صندلش رو یم دیدم.

آروم از تو آغوشش جدام کرد شم رو با دستاش باال گرفت تا نگاهش کنم اما باز رومو ازش
گرفتم .بقیه م مونده بودن از الی در ما رو نگاه یم کردن.

چیستا :ببخشید باهات بد حرف زدم اما به خاک مامان و بابا فقط ش دلواپش بود.
اگه سکوت یم کردم ممکن بود پیش جمع یه ر ز
چنی از دهنش در بره.
خنه بودم به شدی گفتم :بعدا حرف یم زنیم،
همونطور که به ترک های نداشته ی دیوار ر
االنم دیدی خوبم ،تنهام بذار!

مکث کرد و از در ربنون رفت بقیه م حالیشون شد حت برای چیستام حوصله ندارم از
ز
گرفت.
جلوی در فاصله

فقط کوهیار خان مونده بود که از جاش تکون نیم خورد با لحن آمرانه گفتم :شمام لطف
کن برو ربنون یم خوام بخوابم!
مثل چالق ها با یه پای سالم تا نزدیک تخت رفتم ریلکس به همه گفت :من قلق بیتا رو یم
دونم باهاش حرف یم زنم تا آرومش یم کنم راستش هم از دست من هم چیستا عصبانیه.

این رو که گفت ارغوان هم همکاری الزم رو باهاش کرد.

ارغوان :آره این جور بهنه ماهام بریم بخوابیم.
مرجان بریم.
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ز
گفت.
شبخنی
نیما و حسام
ر
شبخن دیگه .چرا اون جوری نگاهم یم ز
کت؟
ارغوان :نریمان تو چرا اون جا موندی؟
ر
نریمان :ببخشید چه مدیل نگاهت کنم؟

ارغوان :فعال این جا رو خلوت کن فردا مدل نگاه کردن رو بهت آموزش یم دم.

مرجان :برو عزیزم با این دهن به دهن نشو.

شبخن.
نریمان:
ر
وقت همه ز
رفت در اتاق رو بست.
کوهیار نزدیکم اومد کنارم نشست پشتم رو بهش کردم بوی عطرش مشامم رو پر کرد.
موهام رو کنار زد گردنم رو بوسید و رشوع به چابلویس و چرب ز
زبون کرد.

کوهیار :بیتا خانم! عشقم! قربونت برم...
ز
عصبان بودم گر گر عرق یم کردم خودم رو عقب کشیدم اجازه
از دستش تا ش حد انفجار
ندادم بیشن حرف بزنه.

بیتا :حالم ازت بهم یم خوره.

کوهیار :آدم به شوهر ییک یه دونه ش از این حرف ها یم زنه؟
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با طعنه گفتم :آدم به عشق ش هر رچ دلش یم خواد یم گه؟! زیر قول و قرارش یم زنه؟!
ز
نشیت ش
بعدم انگار نه انگار وجود داره برا خودش یم گه و یم خنده و تفری ــح یم کنه .شب
به راست و گور بابای عشقش دیگه.

کوهیار :به جان خودت شام نبودی به غذا لب نزدم بعدم حسام و نیما زیاد ارصار کردن
باهاشون چند دست بازی کردم .هر رچ باشه من ر ز
منبانم نیم شه تو الک خودم باشم
ز
احساس معذن یم ز ز
عصبان
کت .زیر قول و قرارم نزدم فکر کردم حرف ین ربظ بهت زده
ی
شدم.
بیتا :نیاز نیس خودت رو توجیه ز
کت ،بد از چشمم افتادی االنم ناراحت شام نخوردنت ،منت
شم نذار یم خوای بگم برات غذا بیارن که گله غذا نخوردن رو ز
نکت!؟

کوهیار :آره پیشنهاد خوبیه.
پا شد رفت ارغوان رو صدا زد و دوباره اومد.

شم رو تو دستام گرفتم و گفتم :کر که نیست ،نشنیدی گفتم برو ربنون؟! چرا موندی؟ یم
خوام بخوابم!
کوهیار :دروغ نگو! از صبح تا حاال کال چهار ساعت بیدار نبودی.
ت نشست دستام رو از روی شم ر ز
چهار زانو روی زم ر ز
پایت آورد با حرص دستام رو ازش سوا
کردم.

منه عذاب وجدان
کوهیار :با من هر جور دلت یم خواد حرف بزن اما چیستا دو روز دیگه ر
گنتت.
یم ر
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عجیب آروم بود ر ز
همت بیشن داغم یم کرد پوست لبم رو زیر دندون گرفتم.
بیتا :به تو چه ،عذاب وجدان م به خودم ربط داره .مثال خواهر بزرگمه اگر حرف های اون
نبود منم االن حالم مزخرف نبود.
ببت دخن خوب! چیستا بعد ز
نفس عمیف کشید و گفت :ر ز
رفت ت گفت ش این که چند روز
دیگه یم خوام برم دلواپس بیتام نیم تونم ببینم دست دست داره ش مهربون بازیاش آینده ی
خودش رو خراب یم کنه یم خوام وقت رفتم فکرم این جا نباشه.
ز
این رو گفت یه نگاه به پام کرد ر ز
تکون به خودم دادم که
همت که دستش نزدیک باند رفت
دخالت نکنه پام و گرفت تا نتونم مقاومت نکنم.

در حد نیم نگاه بعد از چند ساعت اتفاف چشمم بهش افتاد اخم کردم که شش رو با اون
نیش بازش ر ز
پایت انداخت و رشوع کرد ش باند رو باز کرد.
ز
مرییص؟ چکار یم ز
کت؟!
بیتا:

کوهیار :یم خوام ببینم زخمت عمیقه یا نه!

جان که یم دونم دکن نبودی ،بازم نیازه بگم به تو ربظ نداره؟!
بیتا :تا ی
پام رو نگاه کرد و با لحن خنده داری گفت :وای این که زخم پلنگه...این ز
رز
همچت یم
عوض
گه شکاف ش عمیقه انگار چاه نفته .یم رفت بیمارستانم برات بخیه نیم زدن.
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دوباره باند رو بست .ش ز
لفظ که برای نریمان به کار برد دلخور شدم هر رچ باشه نریمان از
کوهیار خوشش نیم اومد فقط محض این که کنار من باشه ین خیال غرورش شده و این
همه نفرت رو تحمل یم کرد و به خونه ی رقیب ش اومده بود.
بیتا :درست حرف بزن ز
عوض ز
یعت رچ؟

خنه شد که ارغوان در زد.
چونه م رو گرفت و زل زل تو چشمام ر
دستش رو ر ز
بفرمان گفت.
پایت آورد و
ی
ارغوان با یه ز
سیت غذای گرم شده اومد بوی کباب تابه ای مدهوشم کرد نزدیک بود آب از
لب و لوچه م ر ز
پایت بره.
غذاها رو کنارم گذاشت بعدم موهام رو بهم ریخت و گفت :فکر کردم خود ز
زن کردی.

با غیظ گفتم :گم شو برو ربنون!
سن شدم هنوز یادم نرفته اون شب گفت
مسخره گفت :منم این جا نیم مونم از جون خودم ر
وقت ناراحت روح ننه بابات میاد پیشت .یم خوای بیان منو با خودشون یبنن.
کوهیار با صدای بلند زد زیر خنده خودمم خنده مو جمع کردم.
ارغوان تا دید تونسته حالم رو بهن کنه پرید گونه مو بوسید به کوهیار گفت :بخدا یه شب
شت چراغ هاشون روشن شد گفت روح بابا و مامانمه اومده بهم ش
خونه شون بودم نصف ی
بزنه تا صبح تو جام لرزیدم آخه کش که با روح در ارتباط باشه آدمه.
کوهیار :قربونش برم فرشته ش.

بیتا :فرشته کیه؟
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هر دوشون زدن زیر خنده ارغوان :حالش خوبه دیگه ،دردت بخوره تو ش این یارو نچسبه.

حسان چلوندین.
کوهیار :این رفیق مارم که
ی
ارغوان با خوشحایل گفت :آره ،حقشه ،بیتا تو ر ز
بگنم!؟
چنی نیم خوای ازش ر
کوهیار :غذاهای رشکت م برا ما رایگان ز
کت دستتو یم بوسیم!

ارغوان :فعال تا داغه یم چسبم .بعدم ما خودمون دست بوسیم.
منین ربنون بعد معامله ر ز
کنت.
بیتا :هر دوتون ر
ارغوان :خفه شو! بابا آشت کن توام دیگه ،این چیستا ی مادر مرده داره گریه یم کنه مثال
رز
بدویت ،کوهیار پاشو صورتش رو ببوس!
خواهر بزرگه اونه.
کوهیار :آی به چشم.
صورتم رو بوسید منم فقط چپ چپ نگاهش یم کردم.
ارغوان :توام صورتش رو ماچ کن!
پشت چشیم نازک کردم که گفت :جون خودش اگه دوستش داری ماچش کن.
داشت ش شم ر ز
ز
همت االن شم که از دستش ناراحت بودم اما دلم
مگه یم شد منکر دوست
حرفان رو که زده بودم از ته دلم نبود با یه کم ناز و
کنارش پر یم کشید و هیچ کدوم از
ی
کرشمه صورتش رو بوسیدم.
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ارغوان چیستا رم آورد ازش کیل معذرت خوایه کردم همون شب با اونم آشت کردیم دیگه
دل ها با هم صاف شدن بعد مرجان م اومد شام مون رو خوردیم کوهیار رفت و ما چهار تا
رشوع کردیم تعریف و ز
گن داده بود که کوهیار رو دوست دارم یا نه.
شوچ .مرجان بد جوری ر
سکوت کردم و خندیدم اونم خندید و دیگه پا پیچ نشد .کم کم سه نفرشون خوابیدن منم ین
بالن ش ارغوان بیارم که تا عمر داره یادش نره.
خواب بودم و بیکار تصمیم گرفتم ی
لحاف سفید رو دور خودم پیچوندم باالی شش رفتم صدام رو عوض کردم و تکون تکونش
دادم وقت چشم باز کرد تو اون تارییک مطلق یه آدم کفن پیچ شده رو دید دو سه تا سکته
کرد چنان ز
جییع کشید که ستون های خونه رشوع به لرزیدن کردن.
آشنخونه برم که آب بیارم با طال قایط کنم فشارشون ر ز
تند تند خواستم به سمت ر ز
منون شه
البته حال ارغوان بیشن اوژانش بود تا اون دو تا که ارغوان بالش رو روی دهنم گذاشت تا
وقت نزدیک بود نفس م قطع شه آزادم نکرد .یه خرده نفس گرفتم حاال چرا خنده ی من بند
نیم اومد خدا یم دونست .حیف یه نوار قرآن کم داشتم تا فضا رو بیشن معنوی یم کردم به
احتمال خییل زیاد دیگه به هوش نیم اومدن.

مرجان دست به شکمش کشید و الیک گفت :خدا خفه ت کنه بچه م سقط شد.
رز
ترسویت! همتون نزدیک بود عروج کنید ،پا شم برم براتون آب بیارم حالتون
بیتا :چقدر شما
جا بیاد.

ارغوان :برو تا زخیم ت نکردم! دیگه م حق نداری برگردی!

بیتا :االن شکل مخروبه ت یم کنم با من درست حرف بزن!
ز
چیستا که هیچ حرف نیم زد و پوکر فیس شده بود پروند و گفت :کوروش آسوده بخواب
من جای تو حواسم هست.
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از قیافه ی خواهرم و حرفش پوکیدم از خنده خالصه فکر کنم یه کم اتصایل کرده بود بلند
شدم انگار نه انگار پام زخم بود ز
رز
یوست بولت دوییدم از پله ها
یعت اصال یادم رفته بود مثل
پایت رفتم دیدم بقیه م بیدار شدن و با اون چهره های خواب آلود نگام یم ز ز
رز
کت.
نیما خمیازه ای کشید و گفت :رچ شده!؟

هییح ارغوان خواب بد دیده؟
لبخند مضحیک زدم :ر
کوهیار که ین رپنهن تو در قرار گرفته بود با اون چشمای خمارش گفت :ارغوان خواب بد
دیده بقیه چرا جیغ زدن؟!

غنت ورداشته بود و یه جوری بد به کوهیار نگاه یم کرد که چرا با
نریمان رتنیپ تعصب و ر
اون پوشش جلو من ظاهر شده.

قبل از این که جوابش رو بدم مرجان اومد نه گذاشت و نه برداشت گفت :خجالت نیم
کشه ،دخن مردم رو به سکته داد.

نیما :عزیزم صدای جیغ توام اومد؟

کوهیار تا مرجان رو دید رفت رپنهنش رو پوشید و برگشت .اینجا دیگه نریمان از رفتار
کوهیار یه جوری شد بهن بگم تقریبا گیج بود که چرا پیش من راحت بود اما تا مرجان رو
دید...
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مرجان شاکیانه ماجرا رو تعریف کرد صدای خنده فضا رو پر کرد خوشم اومد هیچیک
شزنش م نکرد.

بگنه.
نریمان که از ارغوان پر بود گفت :حق شه بچه پررو یه کم زبون به دهن ر
مرجان چشم غره ای کرد که نریمان ساکت بشه.
ز
انیشت سیخ شده بود .تا دیدنش همه زدیم زیر
چیستا و ارغوان ش رسیدن موهای کپل مثل
خنده.

ارغوان :مگه دستم بهت نرسه زنده زنده آتیش ت یم زنم!
بیتا :تو ششه رو برعکس منی بعد چطور یم خوای منو آتیش ز
بزن؟!
ر

انگار بمب منفجر شد حاال نخند گ بخند ارغوان آتیش گرفته بود نزدیک م اومد فکر کنم رم
کرده بود.

بگنه.
بیتا :یا صاحب وحشت! ییک این کدو تنبل و ر
از الی دندونای ر
فرسده ش گفت :منهدم ت یم کنم.

پشت کوهیار قائم شدم رپنهن ش رو سفت چسبونده بودم ارغوان که یم اومد جلو کوهیار
رو سینه به سینه ش یم کردم خالصه که جز صدای خنده ر ز
چنی نیم شنیدم.
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ی
ارغوان :اگه راست یم گ از پشت رشیکت بیا ربنون تا درستت کنم.
با ز
لحت که دست کم گرفتمش گفتم :باز قدقد کردی!
ارغوان :خبه خبه چند ساعت پیش به زور آشت کردی االن رپنهن ش رو ول نیم ز
کت؟
بیتا :محض اطالع بگم ما گوشت هم و بخوریم استخون هم و نیم شکونیم.
نریمان مثل اسپند روی آتیش شده بود.

ارغوان :خوش به حال تون باشه.
کوهیار :لطفا ما رو چشم ر ز
نزنت عرصی م چشم حسام کاری کرد دلخوری پیش بیاد.
چون راه پله.
دم چیستا گرم زد به نرده های ی
ارغوان هر ر
تالیس یم کرد که دستش بهم برسه نیم شد ز
یعت کوهیار نیم ذاشت اسکورت
خون برام شده بود وقت خسته شد نفش تازه کرد احساس کردم ین خیال شده شم و از
ی
الی دستای کوهیار ربنون دادم دیدم عضالت صورت ش از عصبانیت منقبض شده اما
حس م یم گفت دیگه کاری باهام نداره.

یواش از پشت سنگرم کنار کشیدم که سالنه سالنه جامو عوض کنم یهو ناغافل چنگ زد تو
موهام از درد کله مو سفت گرفتم.

کوهیارِ :اِ ...اِ ...ا! موهاش و کندی؟
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کله م تا زاویه ی  ۱۸۰درجه چرخید.
بیتا :تا جفتک نندازه آدم نیم شه من آخرش از دستش این ین صاحاب ها رو کوتاه یم کنم.
با وساطت کوهیار ول م کرد بقیه م که کال بیننده بودن و الیو تماشا یم کردن یه عالمه مو تو
دستای کثیف ش بود قاتل ز
جان.

تازه انگشتش رو تهدید وار تکون داد و گفت :به حرمت این همه آدم کارت نداشتم ،برا من
ی
روح شگردان یم ریس؟! ...قبض روح شدم نیم گ یم مردم خونم گردنت رو یم گرفت؟ خدا
یبنت زیر ر ز
زمت!

کنار چیستا روی پله ها نشستم :خفه شو ،به درک که یم مردی .با این قیافه ی مسخره ش
دستشون شده.
شبیه شیلنگ
ی
منه.
نیما با مزه بازیش گل کرد و گفت :آره از اونا که پر فشار از دستت در ر
نریمان خطاب به ارغوان گفت :کال خوشم میاد خوب ضایع یم ریس.

ارغوان چشماش رو تنگ کرد و گفت :تو حرف نزن بذار اون یه دستت سالم بمونه.
ز
میکت؟
نریمان :مثال حرف بزنم چکار
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ز
سنگیت نگاش رو من بیچاره بود انگار جرم مرتکب شدم اما روی حرفش با ارغوان وقت
رز
ماشت اومد کال سایلنت شدیم تازه فهمیدیم حسام ربنون بوده.
صدای
نیما با تعجب گفت :حسام این جا نبوده؟! گ رفت که ما نفهمیدیم؟!
ارغوان :ایش ...تفلون ترین آدم روی ر ز
زمت اومد.

خوبه ش قهر خانم یه سال بهش اشناک رایگان داده بود بازم براش طاقچه باال یم ذاشت
منم طرفدار حسام شدم.
بیتا :درد و بالش بخوره تو فرق شت .کم بهت اشانتیون داد؟
ارغوان :حاال که این جوریه درد و بالی رشیکت م بخوره تو فرق شت .الیه آم ر ز
ت.
ز
فروتت گفت :این چه حرفیه ،خدا نکنه.
کوهیار با

دلنانه ای تقدیم ش کردم که حسام با یه قابلمه ی بزرگ
خدا هم بکنه اشکایل نداره لبخند ی
اومد با تعجب بر و بر بهمون چشم دوخت.

حسام :چرا شماها همتون بیدارین؟!

شت جفتک انداخت همه رو بیدار کرد.
ارغوان :چون یه خری نصف ی
بیتا :ملیجک معلوم الحال ،درست حرف بزن!
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ارغوان :نذار با یتن بزنم دو نصف ت کنم!
بیتا :شکر نخور.
حسام که از کلکل منو ارغوان یه ر ز
چن یان عایدش شد اما باز با این حال حایل ش کردن حکایت
بیدار بودن مون چیه اون م کم نخندید تازه برامون کله پاچه با نون داغ آورده بود.
عرص که هوا خنک بود آماده شدیم بریم لب دریا بعدم یم خواستیم شام رو ربنون باشیم.
شخان زده بودم.
رتنیپ
ی
تو حیاط ارغوان گفت :به به چیستا و بیستا!!

بیتا :به به ماده پلنگ؟
ز
رز
عصبان شد و گفت :نذار به نریمان لوت بدم.
توهت گذاشت
حرفم رو به حساب
نیم دونم حواس ش بود یا نه اما نریمان شنید و خییل مشکوک پرسید :رچ و لو بدی؟

حرص م در اومد نزدیک بود ناخن های دستم رو بشکونم اون قدر که فشارشون دادم دردم
گرفت .نریمان آدم نفهیم نبود فقط مجبور بود خودش رو گول بزنه تا به شک و شبهات ش
پشت کنه ارغوان م بدون مالحظه داشت آتو دستش یم داد.

چیستا دست به بازوم کشید فهمید خییل ناراحت م رو به نریمان گفت :رچ و یم خواد لو
بده؟ ش به ش هم یم ذارن.
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یه نگاه به جمع کردم کش حواس ش رن من نبود به تندی گفتم :ارغوان خییل خری بازم
خییل خری اصال حالت سویم وجود نداره بازم خییل خری.

نریمان با حالت خییل جدی گفت :این و تازه فهمیدی؟!
ارغوان :نریمان جدیدا خییل ن احنایم یم ز
کت!
ی
اصال اهمیت به اعناض ش نکرد انگار پشه ویز ویز یم کرد سوییچ رو تو قفل در چرخوند اما
پشت فرمون نشست.
ش حرکات ارغوان خییل ناراحت شدم ز
بعیص وقت ها زیادی شورش رو در یم آورد از
اعتمادی که بهش کردم داشتم کم کم پشیمون یم شدم ازشون فاصله گرفتم و به طرف
رز
ماشت خودم رفتم دست به سینه بهش تکیه دادم.
کوهیار نزدیک م اومد مهربون گفت :خانم شخان ،یاد درن افتادم ،ناراحت ،ر ز
چنی شده؟
ی
ی
بودنش حالم رو خوب یم کرد بهش لبخند زدم البته زیاد شبیه لبخند نبود.
ز
حرف یم زنه.
هییح ارغوان مراقب دهن ش نیس همه
بیتا :ر
رز
کوهیار :ولش کن! بیا ر ز
ماشت خودم.
بشت تو
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حسام پیش مون اومد با صدای بلند به جمع پیشنهاد داد.
رز
رز
ماشت نریم ...هان؟
ماشت بیایم هوا رو آلوده کنیم دو
_یم گم چکاریه هر کدوم با یه
ِ
رز
ماشت کوهیار شد چیستا ش
نیما پیشنهادش رو با کمال میل قبول کرد خالصه حسام سوار
رز
ماشت نشست.
این که من راحت در حضور نریمان پیش کوهیار باشم اون م رفت تو
کوهیار :بیتا ،توام سوار شو!

نریمان جلو اومد قاطعانه گفت :بیتا با من میاد.
دو تا شاخ گنده تو شم ی ز
سن شد اون قدر جا خوردم که یه آن رنگ م پرید نگاهم رو به
کوهیار دوختم چپ چپ به نریمان زل زده بود از رش به پا شدن یم ترسیدم ش ر ز
همت بدون
فکر بیشن چون هول شدم گفتم :چه فرف یم کنه گ با گ بیاد من با نریمان میام اون جا
همو یم بینیم.

کار و بدتر کردم نریمان پوزخندی به کوهیار زد و گفت :بریم سوار شیم.

انگار تو ینند تن به تن کوهیار رو شکست داده ،یه دنیا گله تو چشمای محبوبم دیدم تاب
ی
نیم آوردم بهش نگاه کنم با دستپاچیک اومدم کارم رو توجیه کنم که سوار شد رفت.

از کنار ارغوان رد شدم تقریبا قصد داشت رد دلخوری کنه گفت :راننده ی شاتو کدوم
خریه؟
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پان که آخرین بار پشت فرمون ش نشسته بود.
بدون این که نگاهش کنم گفتم :اون چهار ی
رز
ماشت بریم؟!
مرجان :بیا سوار شو این قدر چرت و پرت نگو...نریمان مگه قرار نبود دو
ِ
رز
ماشت بریم نیم شه؟!
نریمان :سه
ِ
این رو گفت و پشت فرمون نشست جلوتر از همه گازش و گرفت و رایه شد.
ر
گویس و گرفتم یه مسیج برای توجیه کارم با این مضمون نوشتم.
عشقم ،به جان خودت منظوری نداشتم فقط گفتم ر ز
چنی پیش نیاد ببخش.

منتظر جواب ش بودم اما ین فایده بود به خودم دلداری دادم شاید نشنیده وگرنه جواب یم
داد.
با ر
گویس ور یم رفتم تمام حواس م پیش کوهیار بود که نریمان رشته ی افکارم رو پاره کرد:
این مردک فکر یم کنه چون رشیکته همه کارتم هس!
باز پررو بازیاش گل کرد به خودش اجازه داد به کوهیار ر ز
خون بود که یه
توهت کنه فرصت ی
رز
چن یان بهش یم گفتم و نرم نرم حالیش یم کردم منم به رشیکم ین حس نیستم زیاد تو ذهنم
حساب شده کلمات رو کنار هم نچیده بودم تعجیل نکردم و گفتم  :چرا ازش بدت میاد؟
دنده رو عوض کرد یه نگاه پوچ کرد و گفت :واقعا نیم ز
دون!؟
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واضح ترین سوال دنیا بود اما چون یم خواستم یه ر ز
چن یان رو روشن کنم واجب بود دوباره
این سوال و جواب تکراری رو بشنوم تا به این بهونه ش حرف رو باز کنم باالخره که باید یم
فهمید پس االن بهنین وقت که باید تو جریان قرار یم گرفت.

بیتا :نه ،نیم دونم.
رز
ماشت های پشت شش کرد و
ناخن انگشت ش رو زیر دندوناش برد یه نیم نگاه از تو آینه به
گفت :ش این که چشم ش دنبالته.

مگه یم شد انتظار دیگه ای داشت درست همون جواب ،اما بازم قایط کردم؛چون خودش
ز
ریخت اعصاب و روانم دستم رو چند باری دور زان به
رو مالک من یم دونست قبل از بهم
ز
پیشون م مالیدم تا آرامش م رو حفظ کنم به جاده ی ش ی ز
سن و شلوغ چشم دوختم با جرات
گفتم:
ز
یعت کش حق نداره چشمش دنبال من باشه؛ چون تو زودتر از همه زنبیل ت رو تو نوبت
ز
مطمئت چشم من دنبال اون نیس؟
گذاشت...اصال از کجا

انگار با پتک تو شش کوبیدم این بار نوبت جا خوردن و شوکه شدن اون بود دیگه حاشا نیم
کردم خییل راحت داشتم تمایل خودم رو به کوهیار رقیب برنده ش نشون یم دادم.
از شدت شوگ که بهش وارد شد سبقت بدی گرفت طوری که تکون شدیدی خوردم و تو
صندیل م جابه جا شدم.

لب شو با دندون گزید یه ثانیه چشماش رو روی هم فشار داد سیع کرد خونرسد باشه و بد
ز
دهت نکنه  :دیروز که پرسیدم دوستش داری چرا منکر شدی و گفت مزخرف نگو؟!...اصال
خوب شد بحث ش پیش اومد همش منتظر یه فرصت بودم که باهات تنها شم ...هیچ
ز
َ
بالن
کارتم ،یم دونم اما برام سواله چرا تو خونه ی یه مرد مجرد تنها یم مون؟ نیم تریس ی
شت بیاره؟
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بخدا اون لحظه دلم یم خواست با دستام خفه ش کنم نزدیک بود ین خیال راز داری شم و
ز
مجرد اگه یم پرسید زنش کجاست بگم من زن شم اما حیف فعال وقتش
مطمئت
بگم از کجا
ِ
نبود کم کم باید یم فهمید.
جمله ی آخرش بدجور بهم ریخته و کالفه م کرد پاهام و اسنیس تکون دادم ولوم صدام
دست خودم نبود یهو تن ش خییل باال رفت شاید یه دلیل ش چشمای مغموم کوهیار بود
که از ذهن م کنار نیم رفت شایدم دلیل دیگه ش این بود که یم خواستم بهش بفهمونم
کوهیار بازنده ی این ینند نیست و خوشحال نباشه.
با ولوم پنجاه به باال گفتم :چون بهش اعتماد دارم؛ چون اجازه نداد تو مسافر خونه یا هتل
بمونم ؛ چون صالح خودم رو بهن از هر گ یم فهمم؛ چون این آدم همه جوره مورد
شن فهم شدی یه جا بمون پیاده شم.
تاییدمه...اگه ر
رز
ماشت نشون داد که نزدیک بود گوشهام و کر کنه ،خوب یم فهمیدم
اعناض ش رو با بوق
دست و بالش بسته س نیم تونه کاری کنه نا سالمت یه لشکر آدم پشت شمون بود.
دستش و با حرص به فرمون کوبوند نفس عمیف کشید :یم دونم صالح خودت رو بیشن از
آتیش ت یم ز
هر کش یم ز
دون اما اعتماد کافیه؟ مثال پنبه و ر
دون که ...االن م داریم یم
رسیم دیگه.
آمنی گفت :دلت یم خواد پیش اون ر
با لحن طعنه ر ز
بایس!؟
مخم از این همه وقاحت ش سوت یم کشید.
شش داد زدم و گفتم :به تو چه که دلم یم خواد پیش گ باشم؟!
آچ ناراحت ش کردی ...قلق تم که دست شه ،توام قلق اون و یم ز
با متلک گفت :ز
دون پس
ننس از دلش در میاری.

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور

رو مخم یل یل یم کرد دیگه به حرفاش اعتنا نکردم که شیشه ی سمت خودش رو ر ز
پایت داد
یه خرده هوای گرم تو اومد.

با این که نیم فهمیدم یم خواد چکار کنه اما بدم نیم اومد به سیم آخر بزنم خودم و به
خاطر همه ر ز
چن راحت کنم به شیطون لعنت کردم داشت تند یم رفت که یادآوری کردم و
گفتم :نریمان قسم خوردی یادت که نرفته؟!
خنده ی هیسنییک کرد پاش و روی پدال گاز گذاشت شعت رو بیشن کرد از ترس به صندیل
م چسبیدم.
ی
با شعت باالی  ۱۸۰رانندگ یم کرد تصویر جاده مثل خط باریک شده بود بدجور ترس رو
به تک تک سلول های تنم انداخته بود ر
گویس م تند تند زنگ یم خورد حت تو اون حال
انتظار زنگ کوهیار و داشتم اما چیستا بود برام مثل روز روشن بود باز نیم تونه پیش حسام
بگنه یه چ ر زنان یم گه که وضع و بدتر یم کنه ش ر ز
همت جواب
و کوهیار جلوی زبون ش رو ر
ی
ندادم.
خون نداشت روی تموم تنش حت با وجود شمای کولر عرق نشسته بود گیج
نریمان حال ی
تر شدم وقت با اون شعت باال راهو کج کرد از یه ربناهه رفت که کش دنبال مون نیاد دست
تعبن شه مثل بید به خودم یم
و پام سست شد فکر کنم وقت ش رسیده بود خواب بدم ر
چن نیم تونست جلو دار کوهیار باشه چشمام و بستم تا جز سیایه ر ز
لرزیدم دیگه هیچ ر ز
چنی
پایت یم کشیدم تا به هیچ ر ز
نبینم .کاش یم شد کرکره ی ذهنم رو مثل چشمام ر ز
چن و هیچ کس
فکر نکنه!
ی
به خودم دلداری دادم مگه مفرح ترین کار دنیا رانندگ با شعت باال نیست مگه بیشن اوقات
جاده ی جلوی چشمم مثل نخ بادبادک نیم شه پس از رچ یم ترسم من که برای باال ز
رفت
همت شعت روندم و ر ز
آدرنالت خونم هزار بار با ر ز
رز
عت خیالم نبوده.
خوب یم فهمیدم با فکرهام ن خودم مثل بچه ها دارم خودم و گول یم زنم ترس م از ر ز
چنای
ی
ر
خون براش ندیده بودم.
دیگه بود از ته کشیدن داستان تازه شوع شده که خواب ی
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هییح اما نیم شد فقط حرست خوردم
دوست داشتم نه جاده برام مهم باشه نه خودم نه ر
که چه ساده لوحانه قسم نریمان رو باور کردم اون که راحت تر از آب خوردن به سیم آخر
رز
ماشت کوهیار جلومون یم پیچید منو پیاده
یم زد با تصور به این که اگه تو ربناهه نیم رفت
یم کرد بعد هر رچ از دهنش در میومد بارش یم کرد دلم و خایل یم کرد باز تصور کردم اگه
دنبال مون بیاد با هم دست به یقه شن وضعیت بیخ پیدا کنه رچ یم شه؟! بغض گلوم رو
فشار داد راه تنفس م کیپ شده بود.
اون وقت نیما ،مرجان ،سال ها دوست مون رچ یم شد حت به حسام با اون دوست کوتاه
مدتش فکر کردم ،اگه یم فهمید دخن مورد عالقه ی رفیق شیش ش کنار مرد دلباخته شه
مردی که یه جور یان جنون گرفته رچ راجب م فکر یم کرد منم مثل رویا قضاوت یم شدم؟!
نیم گفت اگه کوهیار و دوست داره پس چرا  ....اصال شاید به خودش اجازه نیم داد منو با
خن داشت یم دونست با هر
خن نداشت از کوهیار که ی
اون مقایسه کنه هر رچ باشه از من ی
دخنی نخواسته باشه.

نیم دونستم قراره کجا بره با این که یم ترسیدم اما خودم رو پیشش ترسو جلوه ندادم ازش
دار چون؛ قصد نداشتم نشون بدم کم آوردم.
نخواستم نگه ِ
تو دلم خودم و بدجور شزنش یم کردم محکمه ای به راه انداخته بودم تو دادگاه یه طرفه
هم مجرم ردیف اول بودم هم ز
ز
سنگیت برای خودم بریدم مقرص صد در
قاض چه حکم
صد ...اگه سوار نیم شدم به حرف کوهیار گوش یم دادم االن تو این ربناهه منتظر شنوشت
مجهول م نبودم.

اون لحظه چقدر حرست گذشته رو خوردم چقدر دلم یم خواست توان برگردوندن عقربه
های ساعت و داشتم اگه یم تونستم زمان و درست ش همون تاییم که دل پری از نریمان
شت که بهم سییل زد بهش گفتم :دیگه هیچ وقت حت از نزدییک م
داشتم یم کشوندم همون ی
رد نشه...اون موقع کینه م شنی بود حرف های بعد از بخشش رو نشنیده بودم دلم ز
آهت
بود به این اندازه ترس از برمال شدن حقیقت نداشتم.
ی
زندگ یم کردم تا ز
زمان که کارت دعوت عرویس م رو بهش یم دادن!
کاش با همون کینه
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ترسون نبودم از رگ گردن ربنون زده و صدای کلفت شده نیم ترسیدم از شعت باالم
آدم
ی
آبرون و تعطیل شدن سال ها رفاقت و دوست بود.
نیم ترسیدم تنها نقطه ضعف م ین
ی
از خدا خواستم کمک م کنه تا کشت طوفان زده به سالمت به ساحل برسه .زیر لب چند تا
دعا به زبونم اومد اونا رو که خوندم چشمام و وا کردم.

بالن شم اومد بدون برخالف همیشه
ین مقدمه این حرفا به ذهنم رسید :نریمان ،اگه ی
نبخشیدمت؛ چون باز بهم ثابت کردی پای هییح نیم ز
مون .تنها شعار دادی که قسم جونم
ر
ی
باالترین قسم زندگ ته...
ز
"ش ر ز
اطمینان جلوی کوهیار و چیستا موندم".
همت قسم با چه
انگار نرم شد انگار آب روی آتیش ریختم یه دفعه پاش و از روی پدال برداشت دست و کشید
خنه شد.
یه گوشه ثابت موند تو چشمام برای چند ثانیه با یه دنیا غم ر
بمنمم به قسمم پشت نیم کنم مگه ندیدی همش چشمم به جاده بود تا نگاه
نریمان :من ر
بدم روت نیفته؟!
ش درد و دلش باز شد :االن م یم خوام که خودم و توجیه کنم آدم هر چه قدر تو دار باشه
سقوط الیک به خودش قوت قلب نیم
هر چه قدر صبور باشه وقت یم بینه در حال
ِ
ده...وقت یم بینه دخن مورد عالقه ش با یه مرد مجردی که تو ر ز
همت شمال لعنت باهاش
آشنا شدم تک و تنها بلند یم شه به بهونه ی کار میاد دیگه نیم تونه درست رفتار
کنه...خوب یم دونم کار بهونه بود ...از شمال اومدن متنفرم تنها به هوای تو پا شدم اومدم
تو هواش خفه یم شم؛ چون وقت خواستم فراموشت کنم به ر ز
همت جا پناه آوردم اما به هر
نقطه ای که ازش نگاه یم کردم دوباره تصویر تو رو یم دیدم مثل دیوونه ها هر شب پا یم
شدم یم اومدم پشت درای بسته ی ویال تا تو ذهنم مجسم ت کنم خودت رو صدای خنده
ز
سوزن به
گن افتادم دارم یم بینم ،عشق م ش
هاتو رنگ نگاهتو ...تو وضعیت بدی ر
احساسم توجه نیم کنه ،تو ر
آتیش بدی دارم یم سوزم .یادته شی قبیل ر ز
همت جا بهت گفتم
رز
نزدیکت اما حاشا کردی؟!
این آدم نگاهش دنبالته با این که نیم دونستم تا چه حد بهم
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شمشن تو گوشتم
اگه ناخن هام شیشه بودن شک نداشتم دستام و هزار تیکه یم کردن مثل
ر
فرو یم بردم داشتم به سخت تالش یم کردم روح مرده م و زنده نگه دارم تا باز مغلوب
احساسم نشه تا باز به خاطر دل نشکوندن به پنهون کاریش ادامه نده.

با لرزش خفیف صدام دل به دریا زدم ین خیال همه رچ شدم گفتم :حاشا یم کنم چون از
عزیز ،نه
حرفات یم ترسم؛ چون خاطرت محض همون حش که همیشه بهت داشتم برام
ِ
چن دیگه ای حاشا یم کنم تا وقت منم مثال مرجان دوست داشته ر
رز
بایس نه به اون اندازه اما
بر وزن همون احساس خواهر برادری تون...
اسنشون کنم مثل جاده
ین موقع اشک های سوزان م شازیر شدن قدرت نداشتم تو زندون ر
گن کرده بودم.
ی یه طرفه شدم تو گل ر
سیع کردم به خودم مسلط باشم نیم شد سکوت کنم باید رایه که رفته بودم و نصف نیمه
رها نیم کردم با سییل از گریه و ماتم دست به گریبان ش شدم انگار فقط ر ز
همت یه چاره رو
دارم.
 :مگه همون روزی که از احساس ت بهم گفت ردت نکردم بهت نگفتم من محالم ،نا ممکن
ام ،ممنوعه ام پس چرا راهتو پس نکشیدی!؟ چرا امید داشت یه روزی بیاد عاشقت
خون که با هم داشتیم
بشم؟!...نریمان! تو رو خدا التماس ت یم کنم نذار تموم خاطرات ی
نیست و نابود شه التماس ت یم کنم دور احساس م حصار نکش قلبت و سیاه نکن بذار منم
عاشف و تجربه کنم با کش که دوستش دارم کوچه ها رو باال و ر ز
پایت کنم .سیع نکن جلوی
بگنی بخدا پنج ساله الیک پای من موندی اگه قرار بود دلبسته ت بشم تو این
اتفاقات و ر
مدت یم شدم بخدا هیچ معجزه ای در کار نیست توام اگه عاشق ر
بایس به دوست داشتنم
احنام یم ذاری ...با هقهق زدم زیر گریه.

مات و مبهوت به حرفام گوش کرد انگار تصویرش نفس نیم کشید چشمای مثل شب
سیاهش میخ م شده بود حت پلک م نیم زد یم دونست دارم رازم و بر مال یم کنم فهمیده
خن یان تو دل دخن رویاهاشه وقت چشماش از ش نا امیدی پر اشک شد جراتم ته
بود یه ی
کشید به خودش اومد ،شاید این جمله تو ذهنش تدایع شد مرد که گریه نیم کنه شش و
روی فرمون گذاشت تا اشکاش و نبینم اما مثل شمع آب شدنش رو دیدم.
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صم و البکم شدم انگار ن دست و پاترین آدم روی ر ز
زمت بودم دیگه خون به مغزم نیم رسید
ی
باور نیم کردم چطور تو خودم اون همه شجاعت دیدم که لب به اعناف باز کردم چطور
اون حرف ها رایه دهنم شد میون کویه از تعجب متوجه دستام شدم اون قدر یم لرزیدن
وینه ی موبایل ،ر
گویس از دستم ش خورد کف
که توان کننل کردن شون رو نداشتم با ی
رز
ماشت افتاد.
ز
صدان به
درن یم پیچید جز اون هیچ
ی
صدای زنگ ش مثل ناقوس مرگ بود طوالن و رن ر
گوش نیم رسید با از نفس افتادن ش دیگه حت صدای تاالپ تلوپ قلبم رو نیم شنیدم
کش که پشت خط بود دست بردار نبود برای بار چندم صدای زنگ لعنت ش بلند شد.
رز
سنگت یه مرد رو نبینم قلبم
شش رو از روی فرمون بلند کرد روشو ازم گرفت تا اشک های
تو قفسه ی سینه ام به سخت یم کوبید با صدای خش دار گفت :چرا جواب نیم دی؟
بدون تردید هر گ بود بد نگران م شده بود هنوز ین حرکت تو جام نشسته بودم حت جواب
خنه
سوال ش رو ندادم اصال تو این دنیا نبودم که بخوام لب بزنم با این که به روبه روم ر
بودم اما نیم دونم چه تصویری جلوم بود.
از صدای ممتد ر
رز
ماشت برداشت عمیق به اسم
گویس به ستوه اومد خم شد موبایل و از کف
ز
طوالن شد به صفحه ش زل زد .پر از سوال
مخاطب چشم دوخت ثانیه ها مثل سال
نگاهش کردم مگه اسم گ بود؟! چرا تو اوج گرما مثل یخ زمستون شد؟! مگه گ پشت خط
بود؟
وقت نگاش و از روی صفحه کند شش رو بلند کرد بهت زده به چشمای گریون م با هزار
خنه شد.
معنای نامفهوم ر
ذخنه شده دارم تا وقت مخاطب مورد عالقه
متعجب و گنگ شدم یادم نبود یه اسم خاص ر
م و دیدم تازه متوجه شدم اسم کوهیار رو به انگلیش  my loveسیو کردم ،همون عشف که
ز
همون که جرات پیدا کرده بودم بهش اعناف کنم
بعد از سال ها تو قلبم مالک شده بود
پرده ها کنار ز
رفت اما تو وجود نریمان اون شهامت الزم رو نیم دیدم تو ظلمت چشماش
رعب و وحشت نشست دستای اونم مثل من رشوع به لرزیدن کرد خواستم بگم چیستاس
که ذهنم رو خوند جلوتر از دروغ بزرگ م ر
گویس و رو حالت پخش زد تا به معماش جواب
بده .وقت صدای کوهیار بلند شد نفس م به شماره افتاد.
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ترتیت به افکار دادم اومدم
نریمان چهره ی شما زده ش رو به صورت م دوخته بود .نظم و ی
بگم ولوم ضبط باال بود زنگ و نشنیدم یا بگم راه و گم کردیم یه ربــع دیگه اون جاییم اما دیر
عمل کردم شعت کوهیار باالتر از من بود.
با آر ر
امش که پیدا بود قبل از طوفانه گفت :حافظه ت که ضعیف نشده؟ یادته بهت رچ
گفتم؟! فکر کردی همش زر مفت یم زنم؟ دیگه وقت ش رسیده این رابطه ی ز
مخف فاش
شه ...این مرتیکه نفهم به چه حف با جون تو بازی یم کنه؟ موقع ش شده ر ز
چنی که نباید
صن کن یا دعا کن سالم به مقصد نرسم.
بشه پیش بیاد !...فقط ی
صدای قطع شدن تماس و بازتاب ش توی گوش م ی
موچ از تشویش و دل نگر زان به شاغم
آورد مثل کالف شدرگم بدجور گره خوده بودم گره کوری که ش و تهش پیدا نبود فقط برای
گییح در
باز شدن ش باید کالف رو یم بریدم ذهن م خایل از حرف شده بود .نریمان هنوز از ی
نیومده بود.

دست به مژه های خیس م کشیدم آب دهن م رو قورت دادم چاره ای نبود باید تماشاگر
پایان این قصه یم شدم؟ نه باید کاری یم کردم اما چه کاری؟!

از بهت در اومد تلخندی زد و گفت :ارغوان رچ و یم خواست لو بده؟ این یارو رچ یم
گفت؟! گ و تهدید یم کرد من یا تو؟ نکنه باالخره عاشق شدی؟ ببینم دلتو دادی رفت؟
شنین ترش اینه حس ت یه طرفه نباشه .آرزوی
ین ،ر
باالخره تجربه کردی عشق چقدر ر
شن ِ
محایل که هیچ وقت برا من ممکن نشد...
هییح نیم گفتم ز
یعت تو حایل نبودم بتونم حرف بزنم.
ر
نریمان :جواب بده! سکوتت عالمت رضاست؟
ز
شست خودم کم اسنس نداشتم حرف های
شم رو میون بازوم بردم انگار تو دلم رخت یم
نریمان بدترم یم کرد کاش میشد دهنش رو با چسب بست.
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آیه کشید :پس این همه سال بیخودی یم جنگیدم؟ چرا هیچ وقت نشد به چشمای من
کت ز
نگاه ز
غن تو هیچیک توشون نیس؟
ببیت ر

عصت ش یم کرد دلش یم خواست فقط شنونده نباشم حداقل ش
ین اهمیت جلوه دادن م
ی
تکون بدم اما خارج از اراده ام بود.
رویارون این دو که نفر یم کردم نبض م به زور یم زد حرف زدن پیشکش.
به
ی
ی
صورتم رو از جاده گرفت با حالت دیوونیک و مست گفت :اول تو ابراز عشق کردی یا اون؟
تکلیف من رچ یم شه؟ عشق خاک خورده ام؟ قصه ام به ش رسید؟ کالغه شدم؟ وقت
ر
کناریس قلبت یم لرزه؟ شده از پیشت نرفته دلت براش تنگ بشه ؟ها...چرا جواب نیم
دی؟! الل شدی؟

مثل دیوونه ها الیک بلند بلند خندید از بودن در کنارش تو اون حال و هوا یم ترسیدم خندش
که بند اومد باز رشوع کرد حاال که فهمیده بود بازنده س یم خواست حرف ها و عقده های
تلنبار شده ش رو تا قبل اومدن کوهیار بگه.

نریمان :تموم لحظه های عمر پنج ساله ی عاشق شدن م رو به تو فکر کردم اما یه ثانیه ام
به چشمت نیومدم که نیومدم حاال یه نفر نیومده چکار کرد که تونست دلت رو یبنه؟!
الیل؟! ِد حرف بزن لعنت! مگه نیم شنوی؟!
گستاخ و ر
وحش شده بود نیم فهمید رچ از دهن ش در میاد مشت گره شدش رو به
داشپورت کوبید صداش و مهار کرد چشماش به حدی وحشتناک بود نیم شد نگاهش کرد
رز
ماشت و روشن کرد به شعت برق روند.
پرده ها کنار ز
رفت گر چه نه تایید کرده بودم نه تکذیب اما فهمیده بود بازنده ی قصه س و
دخن رویاهاش عاشق مرد دیگه ای شده.

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
تهدید کرد و گفت :مگه تو خواب ز
ببیت بذارم دستش بهت برسه!
با پوزخند گفت :این همه التماس و گریه و زاری ت واسه این آدم بود؟!
ی
گن رانندگ یم کرد.
روندنش مثل فیلم مسابقه ی مرگ شده بود با شعت نفس ر
با یه نگاه آزار دهنده که روح م رو زخیم کرد گفت :نکنه باهاش رابطه داری؟! اصال از کجا
معلوم تو اون تخت که بوی عطرت پیچیده بود تنها بودی ...توام پات به این رابطه ها باز
سندی ه*ر*ز*ه شدی؟
شد؟! خودت و دستش ر

پررون و وقاحت حدی داشت این دیگه مرزها رو رد کرده بود تحمل م ته
برق از شم پرید
ی
غن قابل باور چنان سییل محکیم بهش زدم که گوشش کر شد اما ذره ای
کشید با نفرن ر
آروم نشدم خون خونم رو یم خورد جوش یم زدم.
ش نچروخند به نفرت توی چشمام نگاه کنه قفل زبون باز شد.
ی
بیتا :چاک دهنت و وا کردی هر گیه به زبونت یم رسه یم گ،یم فهیم این وصله ها رو به گ
ز
چسبون؟! ...
یم
آدم ین ظرفیت؟ خسته نشدی از این عالقه ی یه طرفه ات؟ خسته نشدی از این لجاجت؟
حسان عاشق یه ه*ر*ز*ه*
من ه*ر*ز*ه*ام ؟! ین رشف...اگه این جوری ام رو چه
ی
شدی؟
ی
احساس خفیک به شاغم اومد گره روشی م رو باز کردم تا بتونم نفس بکشم گردنم رو لمس
کردم راه مسدود شده ی تنفس م مثل غده شده بود .هیچیک تو این جاده ی لعنت نبود ازش
بخوام کمک م کنه من و از رش این حیوون نجات بده.

با غیظ دست به جای سییل که نوش جان کرده بود کشید :پس این یارو از چه رابطه ای
حرف یم زد؟
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بیتا :خفه شو ،اگه جرات داشت یم موندی تا خودش بیاد حالیت کنه نه مثل ترسوها فرار
ز
کت صدات و برا من که زن م تو گلوت بندازی؟ نشون دادی فقط برا یه زن بلدی شاخ و
ر
بزدل ترسو!
شونه بکش! ِ
با حرفام داغش کردم ترمز کرد جیغ الستیک ها بلند شد از شدت گرد و غبار جلو رو نیم
دیدم.
ز
طوفان تو چشماش راه افتاده بود بر عکس اون
گردنم رو با حرص به سمت خودش کشید
عصت تر بشه .نیم دونم اما با اون آرامش کاذب شجاع شدم
خودم و خونرسد نشون دادم تا
ی
دیگه نیم ترسیدم یه جان خونده بودم منتظر هر رچ ر
بایس شت میاد ،چه خوب چه بد پس
ی
ی
وقت ش رسیده بود ننسم .باالتر از سیایه که رنیک نبود.

گردنم و از دست کثیف ش خالص کردم با انزجار نگاهم و ازش گرفتم دلم یم خواست
وجود نداشته باشه .حال بهم زن ترین آدم دنیا شده بود .اون قدر ین ارزش که عق م یم
گرفت کنارش نشسته بودم.

از رو نیم رفت با داد و فریاد گفت :من ترسوام؟ من فرار کردم؟ من فقط یم خوام داغ رو
دلت بذارم بفهیم چند ساله رچ کشیدم .وقت با زبون خوش نرم نیم ریس پس به زور حالیت
یم کنم!

بیتا :گه زیادی نخور! مگه هر گ هر کیه؟
ی
نریمان :نشونت یم دم عجله نکن! وقت از باکرگ در اومدی اون وقت به دست و پام یم
افت عقدت کنم .خودت منت یم ر
کش.
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هجوم بردم به گلوش چنگ انداختم این آدم چقدر وقیح و آشغال بود من نیم دونستم.
جنون گرفته بودم نیم ذاشتم نفس ش باال بیاد حت اگه قاتل یم شدم برام مهم نبود تنها یم
خواستم نیست و نابود بشه .اون همه زور و هیچ وقت تو خودم نیم دیدم.
بیتا :آشغال ز
عوض ،زالو صفت ،آدم زن شوهر دار رو عقد نیم کنه .من نه ه*ر*ز*ه ام نه
ِ
ین صاحب ،کوهیارم شوهرمه ،محرممه.
پارت ۱۲۵
از فرق ش تا نوک انگشت هام یخ زده بود انگار به زور رو آسفالت کشیده شدم و گوشت
تنم رو کنده بودن چشمام و محکم روی هم فشار دادم فهمیدم بختک به جونم افتاده
دوباره جون گرفتم .چقدر خوب بود که همه ر ز
چن ای بد تو خواب رخ بیفته.
رز
بخوان بایدم
سنگت ت قد یه سحری باشه بعد با شکم پر
وقت فاصله ی شام و صبحونه ی
ی
کابوس ز
ببیت کم کم خون به مغزم رسید سیایه ها تموم شدن خوشحال شدم که همه ی اون
فشارها و تنش ها دروغ بوده تو جام نشستم چند نفس عمیق کشیدم لب هام خشک شده
بود خییل تشنه ام بود یه نگاه به اون سه نفر کردم هر کدوم یه مدل خوابیده بودن من و
چیستا تو تخت بودیم مرجان و ارغوان رو ر ز
زمت ،اگه در باز بود ارغوان از بس تکون خورده
بود تا تو حیاط یم رفت .هنوز برای بیدار شدن زود بود اما دیگه به هیچ وجه دلم نیم
خواست بخوابم تو این چند شب دو تا کابوس خییل وحشتناک دیده بودم که واسه هفت
پشت م بس بود.
سندم.
آیه کشیدم ،تو دلم گفتم :خدایا همه رچ و دست خودت ر
ی
زندگ م رو با خیال بد و اسنس و ز
مخف کاری
خییل بد بود که مجبور بودم بهنین دوره ی
بگذروندم االن که خاطرم از دروغ بودن اون اتفاق ها راحت شده بود با فکر باز به کابوس م
فکر کردم متوجه ی ایرادهاش شدم ،خندم گرفت البته نیم شد اسم ش رو ایراد گذاشت
رز
اون لحظه فقط ر ز
ماشت چه جوری یم
همت به ذهنم رسید آخه میون اون همه ترافیک و
شد با شعت باالی  ۱۸۰سبقت گرفت من گ اسم کوهیار  my loveسیو کرده بودم .اصال
ر
گویس م از دیشب خاموش شده بود .ارغوان خانم یادش رفته بود برام شارژر بیاره مجبور
بگنم چون؛ فقط مدل موبایل های من و اون ییک بود و به هر
بودم شارژر نریمان رو ر
شارژری نیم خورد.
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هان پاش و بیشن از
یاد حرف های تو خواب ش افتادم باز حال م بد شد درسته یه وقت ی
گلیم ش دراز یم کرد اما هیچ وقت ین رشم و وقیح و گستاخ نبود اگه یم بود که این همه سال
یم فهمیدم و بهش اعتماد نیم کردم طفیل نه نگاهش ر ز
هن بود نه از این رش و ورها یم گفت تو
ز
گفت م نبود.
خط زور و دری وری

کذان م فکر نکنم.
 Stopکردم که دیگه به خواب شوم و ی
ی
واسه رفع تشنیک م تا خرخره تو یخچال رفتم بطری آب و یه نفس شکشیدم.
ز
بستون بهم چشمک یم زد پنج شیش تا آلو برداشتم حیف
میوهای خوش رنگ و لعاب تا
نیم شد هسته هاشون رو قورت داد که مجبور نباشم ش برگردونم ،مثل بمب هسته ها رو
تو سینک پرت کردم تو حالت طبییع اگه کش این کار و تو خونم انجام یم داد نابودش یم
کردم حاال خودم داشتم به طرز فجییح میوه یم خوردم.

حسان عیش م نوش شد رضایت دادم .اینم بگم قبل ش هسته ها رو جمع کردم .به
وقت
ی
رز
ماشت ها هیچیک نبود
حیاط رفتم همه جا رو بازرسانه نگاه کردم از الی درختا گرفته تا تو
همه خواب بودن از پنجره موقعیت کوهیار و دید زدم پشت ش به منظره ی زیبای حیاط
بود هدفون م تو گوشش بود خون اتاق پنجره دار ر ز
همت بود پریدم تو اتاق بالفاصله پرده رو
ی
کشیدم که کش نبینه خودم تو تخت ش انداختم از پشت بغل ش کردم.

وقت ش چرخوند چنان ذوف کرد که دلم غش رفت انگار گ و دیده هدفون و درآورد نگایه
به پرده ی کشیده کرد دوزاریش افتاد چه جوری اومدم.
ز
داشتت ،یه دونه محبوب و
کوهیار :به به عزیز دل ،مایه ی آرامش! همرس جان دوست
رشیک قلبم ،خوش اومدی ،صفا آوردی ،حاال فهمیدی چرا اتاقم و عوض کردم؟

بیتا :قربونت برم ییک یه دونه ام ،بهنین کار و کردی البته خر نیستم یه دلیل دیگه ش این بود
نریمان بفهمه پیشت بودم.
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باهویس دیگه ،وای بیتا نیم ز
ر
دون چقدر دلم برات شده بود .خوب کردی اومدی.
کوهیار:
انگشتاشو الی انگشتام گذاشت رشوع کرد بوسه های داغ و گرم ش رو ریز ریز روی گونه ها
خون بود درست مثل رفع عطش یم موند .مگه یم شد آدم کنار
و گردن م کاشت چه حال ی
بهشت ش باشه و حال دلش بد باشه.

بیتا :کوهیار!

_جانم؟
بیتا :نیم ز
دون چه کابوس وحشتنایک دیدم این قدر ترسیده بودم که نگو و رننس.
کوهیار :وقت مردم و بن ز
سون بایدم خواب بد ز
خوان دیدی ،باز خواب دیدی
ببیت .حاال چه
ی
من مردم؟!
مو به مو و جز به جز تعریف نکردم اما عمق ترس و اضطرابم رو فهمید .این ر
استثنان
برس
ی
سنده بود ،وقت تموم شد.
بود ،قشنگ گوش جان به حرفام ر
با گله ی فراوون گفت :چرا یه خواب درست درمون نیم ز
بیت که قهرمان داستان من باشم؟!
همش آدم ضعیفه منم! نا سالمت شخصیت اصلیه منم نه ز
ایت که ازش بدم میاد.
ببت که از دلم در بیاد ...یا خواب یم ز
امشب برا دل منم شده یه خواب خوب ر ز
بیت مردم یا
عت بز نگاه یم کنم .چرا خواب نیم ز
خواب یم ز
رز
بیت جلو چشمم یم دزدنت منم ر ز
ماشت
بیت با
این یارو رو زیر یم کنم یا دهن مهن شو پر خون کردم؟!
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غش غش از حرفاش خندیدم به حدی بانمک حرف یم زد نیم شد صامت موند.

کوهیار :قربون خنده هات برم.

گنم میام.
یه کم پیش هم بودیم که گفتم :من برم تا کش بیدار نشده ،بعدم یه دوش یم ر

قبل این که مجال پیدا کنه بخواد ارصار کنه بیشن بمون م صدای حسام اومد نزدیک بود
بالن شم یم اومد که تا آخر عمر نامزد بازی
جامپ کنم اگه در و باز یم کرد نفله یم شدم کال ی
یادم بره.

دستپاچه گفتم :کوهیار ،کجا برم؟ نذار بیاد تو!

کوهیار :آروم باش! تا نگم که نمیاد تو.

ون خودم و
نیم تونستم آروم باشم این بار از تو پنجره بدون این که نگاه کنم ببینم گ ربن ِ
نجات دادم .کوهیار از نحوه ی در ز
رفت م نزدیک بود از خنده ین حال بشه یه یم گفت
جان ت نشکنه.
مواظب باش ی
ر
بخن گفت بعد
ون صبح ر
خوشبختانه سالم به مقصد رسیدم جفت حسام رد شدم با خوش ی
با لبخند مرموزی پرسید :کوهیار تو اتاق شه؟
چپ چپ نگاهش کردم مثال بهم برخورده آمار کوهیار و از من پرسیده :مگه من پیش کوهیار
بودم؟ به نظرتون از کجا باید بدونم .در اتاق از این طرفه منم از تو حیاط دارم میام .چشم
ز
برزچ که ندارم.
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حسام :بله حق با شماست .ببخشید!
دستگنه ی در رو چرخوند و رفت نذاشتم شک کنه پیش کوهیار بودم به موقع
خدا ببخشه،
ر
قرس در رفتم اگه در ر ز
دستگنمون یم کرد تا آخر عمر روم نیم شد نگاهش
حت ارتکاب جرم
ر
کنم.

خندم گرفته بود مرد گنده رو چه جوری از رو بردم نریمان از تو اتاق ربنون اومد سالم ،صبح
ز
جوون ش رحم کرد.
بخنی گفت .نزدیک بود بازی بازی خفه ش کنم خدا به
ر
بیتا :سالم ،نریمان شارژرت رو یم دی؟

ش تکون داد مگه جرات داشت نده تو صدم ثانیه شارژر و آورد تشکر کردم و رفتم.
مثل تسبیح سیم و یم چرخوندم ش وقت چمدون رفتم حوله رو برداشتم که به سمت
حموم راه بیفتم.

ارغوان با چشم های نیمه باز گفت :کجا؟

شمشن بازی.
منم
ر
منه؟ ر
بیتا :آدم با حوله کجا ر
منی وزنه برداری.
ارغوان :خوب شد گفت فکر کردم ر
ی
منه پرتاپ دیسک.
مرجان با ین حایل و خوابالودگ گفت :ر
منه شطرنج با مانع.
چیستا از اون بدتر جواب داد :نه ر
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منم پرش با اسب.
بیتا :نه ر
منی زور خونه .راست جنازه غسل میت م بکن!
ارغوان :شایدم ر
مرجان :بیتا ،خدا بگم چکارت نکنه دیشب کاری کردی همش خواب بد ببینم.

عاشق شون بودم تو خواب جواب همدیگر رو یم دادن بیشن عاشق ژست ارغوان شدم
خن
موهاش و جلو چشماش ریخت تا نور مزاحم دیدن ادامه ی خواب ش نشه بعد گفت :ر
باشه ،منم خواب بد دیدم ،مال من این جوری بود که دستام و بسته بودین جلو چشمم
ز
بستت یم خورین .من فقط نگاه تون یم کردم و حرص یم خوردم.
کیک و

بیتا :فکر کردم با دستای بسته بهت بمب وصل کردن.

چیستا و مرجان خنده ای ش دادن.

تاثن کله پاچه بود فکر بد به دلتون راه ندین.
بیتا:منم کابوس دیدم ویل ر
ز
خوردن بخوره.
ارغوان :خواب زن چپه گ جرات داره دست و بال منو ببنده جلوم

از دست این کپل از تو وسایل م برس م رو در آوردم دوباره گفت :بیتا ،یارانه رو گ یم دن!؟

حرفش باعث شد از زور خنده پس بیوفتیم.
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ز
رز
گرفت کجاش خنده داره؟!
موهاش و کنار زد چشماش و بزور باز کرد :
مفرحت ین درد ،یارانه
شکل خرس خوابالو شده بود .دلم یم خواست لپاش و بکشم.

بیتا :نیم دونم ،چرا برات مهم شده؟!

خمیازه ی کشداری کشید :به یاس مون پول دست دادم گفت یارانه پس ت یم دم.

چیستا و مرجان دل از خواب نیم کندن فقط لب یم زدن ،نشون یم دادن بیدارن اما حس
بلند شدن ندارن.

مرجان :گدا ،چقدی بهش دادی؟!

گنه؟!
چیستا :آدم به خواهرش پول بده پس یم ر
ارغوان :شماها پولدارین نه من ،دو ماهه  ۱۷۵۵۰۰بدهکاره.

بگنی؟
چیستا :حساب  ۵۰۰تومن م داری! روت یم شه پس ر
ارغوان :چرا روم نشه .تازه باهاش یط کردم اگه یه روز این ور و اون ور شه روزی ۱۰۰۰۰
تومن بیشن حساب کنم.
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مرجان :من پونصد رو یم دم.
ارغوان :ور شکست ر
نش!
بگنم شماهام ر ز
پاشت دیگه!
بیتا :من یم رم دوش ر
ارغوان :اومدی ش در خونه برات زبن یم زنیم .چند بار اعالم یم ز
کت خب برو دیگه! نکنه
دلت یم خواد ییک باهات بیاد.
بیتا :تو اگه تونست بیدار ریس بیا تا حالتو جا بیارم فعال الال کن ادامه ی خوابت و ر ز
ببت شاید
این دفعه با دستای بسته جلو چشمت چلو کباب جلو خوردن ،خرس گنده.

کیح کرد لحاف و رو شش کشید کولر و خاموش کردم که دادش بلند شد.
دهن ی
ارغوان :هوی! ادای باباها رو در نیار .روشن ش کن!

چیستا :بذار خاموش باشه یخ کردم.
ارغوان :مگه من مردم بذارم یخ ز
کت ،بیا زیر پتو پیش خودم تا گرم ت کنم.
مرجان :چیستا با ایر زان حال نیم کنه.

ارغوان با خنده گفت :تو امتحان کردی؟
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بیتا :زهر مار! با خواهرم درست حرف ر ز
بزنت!
ارغوان :واسه من خواهر خواهر نکن .من خودم دو تا خواهر دارم مثل تو پز نمیدم.

وا مگه من پز دادم این م کم داره موبایل رو زدم شارژ شه .اوه این همه تماس از آیدا رچ بود
چرا به کوهیار زنگ نزده بود!؟ رشکت م که تعطیل بود ز
یعت خواهر شوهر کوچولوم چکارم
داشت ،بیام ربنون بهش زنگ یم زنم.
آب و باز کردم نیم ساعت زیر آب ولرم بودم بعد شاغ نظافت رفتم تو موهام دست یم
کشیدم ازشون مشت مشت مو در یم اومد حاصل کار ارغوان چشم سفید بود.
با تن و ز
بدن سبک ربنون اومدم فقط چیستا تو اتاق بود موهام و برام سشوار کشید یه
شلوار گشاد پوشیدم رنگ ش ی ز
سن فسفری بود جنس سبک و نریم داشت از بس توشون
ز
مطمت ریس هنوز تو پاته،
راحت بودی باید برای اطمینان چند باری خودت و چک یم کردی
یا نه .با یه لباس خییل خوشگل ،خودم و از تو آینه نگاه کردم کیف کردم.
ز
شوچ گله کرد چرا من و با خودتون ینندین ،دلم سوخت.
به آیدا زنگ زدم اول به حالت
بگنم اما بهونه آورد
بعد گفت :به کوهیار زنگ زدم گفتم کنکور قبول شدم یم خوام جشن ر
ز
که نیم تونه بیاد راستش جشن بهونه س یم خوام تو رو با فامیل هامون آشنا کنم ،راض ش
یم ز
کت؟
ز
مهمون باشه بدم نیم اومد این آفت و ببینم ش
حدس زدم ش جریان رویا نیم خواست تو
همت از طرف خودم بهش قول دادم حتما ر ز
رز
اض ش کنم اون م کیل خوشحال شد.
چشمام از کاسه در اومدن وقت ارغوان تو ر ز
ز
دوتان
داشت
آشنخونه کنار حسام نشسته بود
ی
نیمرو یم زدن.
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تعجت که اصال سیع نکردم پنهونش کنم گفتم :تو باز داری خندق ت رو پر یم ز
کت!؟
با
ی
خداییش معده ت ریست نیم شه این همه یم خوری؟!

با طمامینه به لقمه ش نمک پاشید و گفت :مگه معده ی من مثل شماها کرم آسکاریس داره
هر رچ یم خورین پس نیم ده .بعدشم گرسنه مه.
رز
بفرمایت!
حسام اشاره ای به ظرف نیمرو کرد:
بیتا :مریس ،نوش جونتون...ارغوان!

(کله ای تکون داد) با تابه ی نچسب نیمرو زدن م خوشمزه س نه؟!
متلک م رو گرفت ز
پیح زد زیر خنده.

بیتا :کال ش ساف سالمت.
با صدای کوهیار تو هال اومدم وقت ر
گویس و قطع کرد گفت :مثل اینکه بچه ها صحنه ی
فیلمنداری رو جمع نکردن .برم یه ش بزنم.
ی
ای کلک به بهونه ی کار نکرده یم خواست خلوت کنیم منم رتنیپ رشاکت برداشتم یه کم
فیلم بازی کردم که چرا بچه ها کم کاری کردن و از این حرف ها اون آرتیست م ،فیلم بازی یم
ز
داشت
خن
کرد که نیم دونه و...منم قاطعانه گفتم باهات میام چیستا و ارغوان از حقه مون ی
خنده شون گرفته بود.
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رز
بیوفتت،
حاال کوهیار یه ارصار یم کرد خودم کارها رو ردیف یم کنم شما نیم خواد تو زحمت
من قبول نیم کردم.
چه زوج ز
هنمندی بودیم ما .خالصه حریف م نشد دیگه ارصاری برای زدن رای م نکرد شی ــع
رفتم دو سوته آماده شدم شارژر و آوردم پس بدم که مرجان گفت نریمان رفته ربنون.

حت تا اون موقع متوجه ی نبودش نشدم یه کم مشکوک یم زد ویل ین خیال کاراگاه بازی
شدم با لبخندهای گشاد دوستان گرایم به خودمون نگاه کردیم جالب این جا بود به طور
ز
خییل تصادف من و کوهیار سفید یآن ست کرده بودیم من مانتوی سفید با شال همرنگش
آستت ش آن بود ،شلوارهای ر ز
رز
اسنت های
کوهیار رپنهن سفید که تودوزی یقه و
جت یآن با ر
ی
سفید.

نگاه معناداری بهم کردیم از تعجب خنده مون گرفت بقیه م تو کف تیپ مون مونده بودن.
ی
نیما :رشکا ،چه ست قشنیک کردین.

بیتا :به جان خودم کامال اتفاف بود.
حسام :این ز
یعت سلیقه تون خییل بهم نزدیکه.
هرگ یه ر ز
چنی گفت ما هم فروتن شده بودیم ش به زیر انداخته تو دل مون حرف هاشون
رو تایید یم کردیم.
کنت ،بذارین من یه ر ز
ارغوان :خب دیگه اینا رو ول ر ز
چنی بگم!
(تو دلم گفتم زرتو بزن)...یم خوام به بزرگنین آرزوم اعناف کنم.
یه کم لوس بازی درآورد بعد گفت :همیشه دلم یم خواست پرس یم شدم بعد یم اومدم بیتا
رو یم گرفتم از بس بهش عالقه دارم.
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همه هم صدا خندیدیم.
ز
حاال حاالها در خدمت شون بودیم به دیوار کنار کوهیار تکیه دادم:
مطمئت منم قبول یم
کردم؟!
ارغوان :جرات داشت قبول ز
نکت .اسید یم ریختم تو صورتت کش نگات نکنه.

بیتا:اندازه دهنت حرف بزن!

ارغوان:
خدان زن م نیم شدی؟
ی
(ابرون باال انداختم)...دلتم بخواد.
ی
نیست اون موقع باید لشکر ر
ز
کش یم کردی.
مرجان :خاطرخواه های بیتا کم
اوه چه بازار گریم برام یم کرد اگه جرات داشت که پیش نریمان از این حرف ها یم زد.
ز
دونست من بیشن خاطر خواه شم پا پس یم کشیدن.
ارغوان :همه یم

حسام :ایشاال بیتا خانم با هر گ ازدواج کنه خوشبخت بشه .شمام بزودی جفت تون رو پیدا
رز
کنت.
ایشاالن تو دلم گفتم ،با لبخندی ملییح ازش تشکر کردم.
چه
ی
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ارغوان :نه دیگه برا من امیدی نیس ،یم گن دخن که رسید به بیست باید به حالش گریست.
مارموز آب زیر کاه".
"خدا تو رو یم شناسه
ِ
چیستا :اون ورژن قدییم ش بود االن یم گن دخن که رسید به یس...

دستاشو باال برد و خوشحال گفت :الیه هزار مرتبه شکر فعال چند سایل به یس بدهکارم.

نیما :من که دلم برا یه عرویس لک زده.

ارغوان با حالت طلبکارانه ای گفت :بیخود! روت میشه دلت لک بزنه؟ همش از پا قدیم
رز
توا .خدا کنه شوهر بیتا پا قدمش مثل تو نباشه.
سنگت ِ
نیما از خودش دفاع کرد اگه تا فردا یم موندیم حرف هاشون تمویم نداشت از بس ش پا
موندم خسته شدم.

رو به کوهیار گفتم :بریم دیگه!

ارغوان :بمون یه کم اختالط کنیم! ویل خودمونیم جفت ین شعور من االن معلوم نیس مخ
کدوم دخنی و داره تیلیت یم کنه.

خنده هامون مثل مهار شلیک گلوله هر از گایه بلند یم شد اراجیف ارغوان ته نیم کشید به
ز
خداحافظ یه دست براش تکون دادم که باز دهنش و وا کرد و گفت.
نشونه ی
ارغوان :بیتا! یم ز
دون تو اگه ازدواج ز
کت ما خونه خراب یم شیم؟ دیگه پاتوف نداریم لنگر
بندازیم یا وقت قهر کنیم اون جا بریم.
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بیتا :من اگه ازدواج کنم تو رم با خودم یم برم .دیگه؟!
ز
گرفت ش رو ببینم.
چیستا :خدا کنه تا قبل این که برگردم ش و سامون
ز
دونست من بیچاره ش و سامون گرفتم فکر یم کردن خواهرم
مثل آش وا رفتم بقیه که نیم
ی
کوهیار ،انگار تو مزایده یم
با
ش
سخن
روی
ان
ر
جو
یه
و
گرده
یم
ام
ر
ب
زندگ
دنبال رشیک
ی
ِ
ذاشتم چیستا از این حرف ها نیم زد نیم دونم چش بود کاش یه کم پیش حسام آبروداری یم
کرد و برام کالس یم ذاشت با مدیل که اون حرف یم زد حسام بیشن فکر یم کرد به در یم گه
تا دیوار بشنوه.

مرجان دست به پای چیستا کشید به حالت دلداری گفت :درک ت یم کنم منم برا نریمان
رز
همت حس و دارم.
ارغوان :ییک م برا من نگران شه! اما خدا خودش آخر یه کاری یم کنه چوپون منم پیدا شه.

بیتا :وا مگه گوسفندی دنبال چوپونت یم گردی!؟

ارغوان :نه عزیزم ،بره ام.
بیتا :نه عزیزم تو به هیکلت یم خوره هفت هیچ به گاو بدهکار ر
بایس.
قهقهه زدن زیر خنده.
ارغوان نیم ر ز
رز
ماشت از روش رد شم.
خن شد و گفت :شیطونه یم گه بزنم با
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بیتا :ر ز
بشت بابا شیطونه غلط کرد با تو ،فعال ببند!! بعدم تا یادم نرفته بگم کوهیار یه سور
حسان باید بده.
ی
ش در نیم آورد رچ یم گم سوایل نگاهم کرد.
بیتا :خواهرت کنکور قبول شده صداش م در نمیاری؟!

شادی و یتنیکات فراوون بلند شد.
خن داد؟
کوهیار :اون که به روی چشم اما گ بهت ی
بیتا :خود آیدا.

حسام با تعجب وافر گفت :کوهیار ،واقعا آیدا این قدر بزرگ شده یم خواد بره دانشگاه؟!
آقا خوش به سعادت هر گ خواهر داره.
ز
بگنی بعد روزی هزار بار سجده ی شکر به جا میاری که
ارغوان :دایع حالیت نیس بذار زن ر
ی
خواهر نداری و یم گ خوش به سعادتم.
مرجان :ویل خوش به سعادت خانوم ت که خواهر شوهر نداره .بعدم خوش به اقبال بلند
شوهرای این دو تا خواهر که برادر شوهر ندارن.
خوبه مرجان داداش داشت خودش م یه وقت خواهر شوهر یم شد .بسایط داشتیم ما هر
ز
داشت خواهر برادر نعمت بود.
گ از یه بعد به قضیه نگاه یم کرد بخدا
بیتا :ویل به نظر من هر گ شوهرش و دوست داره خواهر شوهرش م دوست داره مگه نه
مرجان؟
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با این حرفم داغ نیما رو تازه کردم که آرزو به دلش مونده بود مرجان و شیدا رابطه شون با
هم خوب باشه و این قدر بهم رننن.
مرجان که فهمید حرفم تیکه بود کوسن و با حالت غیظ و اعناض سمت م پرت کرد با خنده
ز
خداحافظ کردیم.
ی بقیه
رز
ماشت شدیم راه افتادیم به سمت که کوهیار اصال لو
مذاکرات رو نصفه نیمه گذاشتیم سوار
نداد قراره کجا باشه راستش حت ش سوزن یا قد یه ارزن برام مهم نبود ربنسم کجا یم خوایم
بریم؛ ر ز
همت که کنارش بودم خودش یه عالیم داشت مهم نبود کجای دنیا قراره بریم وقت
همه جای ر ز
زمت با اون بهشت یم شد.
غن قابل
خون داشتم که توصیف ش تو یه خط و سطر نیم گنجید یه دنیای ر
اون قدر حال ی
وصف داشت پر از شور و حرارت و هیجان مثل پرواز تو آسمونا یم موند هنوز قلبم مثل
روزای اول عاشق شدنم تند تند تو سینه ام یم کوبید درجه ی حرارتم باال و ر ز
پایت یم شد تنها
دلیل و باعث و ز
بان ش یه نفر بود که با جون و دل دوستش داشتم یه عشق ،یه دنیا ز
معت،
ی
یه زندگ...تو هر زاویه ای نگاهش یم کردم دلم یم لرزید با تمام عالقه م یم پرستیدمش ،عطر
روی گردنش از خود ین خودم یم کرد صدای زرصبان قلبش آرومم یم کرد نگاهش به لب هام
ی
لبخند یم بخشید از لمس دستاش رو تنم خورشید سوزان یم شدم با هرم نفس هاش زندگ
م تو جریان یم افتاد این ها ز
ز
دیگشنی جدیدم هک شده بود.
معان بودن که تو

ین حرف شده بودم تنها به ندای قلبم گوش یم دادم ین تعارف با حس وحال م خلوت کرده
گهگهان با لبخند های محسور کنندش بهم نگاه یم کرد مدهوش یم شدم.
بودم.
ی
مسن راه حدس زدم قراره لب ساحل بریم و به صدای دریا گوش بدیم از سوپرایزش ین
از ر
نهایت ذوق زده شدم چه خوب شد با اون ترفند دروغ و الیک تونست یه دونفره ی خاص
ترتیب بده در واقع فقط با کلک و دوز و دغل یم شد کل اون قشون و دو دره کرد.

کنار جاده غرفه های ترشیجات بودن از ترشک و آلوچه و لواشک گرفته تا کیل هله هوله ی
خوشمزه با رنگ و مزه های جور باجور از دیدن شون دهنم پر آب شد.
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بدون این که ر ز
رز
ماشت پیاده شد از هر مدل و مزه اندازه ی یه ایل خرید کرد مثل
چنی بگم از
خودم بود دستش به کم نیم رفت .یه ظرف آلوچه جلو روم گرفت که تست کنم یه ناخونک
کوچولو زدم واقعا طعم ش عایل بود چشمام و بستم با تمام وجود از مزه ش لذت بردم.
عجیت زیر و رو
وقت بهش نگاه کردم دیدم مجنون وار رو قاب صورتم زوم کرده دلم به طرز
ی
شد به زبون نیاوردم اما هزار بار قربون صدقه ش رفتم لبخند زد بدون این که ر ز
چنی بگه
روشو ازم گرفت به روندنش ادامه داد.

یه بار دیگه با چشم های درشت و عاشقش حس م تازه شد روحم به پرواز در اومد ،تو جاده
یز
شسن شمال با عطر عاشف ش و پا نشاط شدم.
ی پر پیچ و خم و
با گوش جان به موسیف ین کالم و زیبا گوش دادم چقدر این جاده ی تکراری برام تازه و نو
مسن یم اومدم؛ دلیل ش فقط اومدن یه عشق
شده بود انگار بار اول م بود که به این ر
ی
ز
سندن قلبم به تنها دلیل زندگ م بود که با دنیا عوض ش نیم کردم.
دوست
داشتت و ر
رز
ماشت پیاده نشده بودیم که
جلو در یه ویال که مال ییک از دوستاش بود نگه داشت هنوز از
صدای دریا اومد.
از این بهن مگه یم شد ساحل اختصاض ،من ،کوهیار یه جهان عشق و عالقه.
رو به ساحل توقف کرد در و برام باز کرد مثل ملکه ها دستم و گرفت آروم پیاده شدم از
نظن و سوپرایزش خودم تو بغل ش انداختم.
ذوق منظره ی ین ر
بیتا :وای کوهیار این جا خییل قشنگه ،مریس که منو آوردی...عاشقتم.

کوهیار :قربونت برم ،منم عاشقتم.
قصد نداشتیم داخل ساختمون بریم به یه نقطه وسط شن ها اشاره کرد گفت :ر ز
همت جا
بمون تکون م نخور!
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رز
ماشت شد.
حنون نگاهش کردم که سوار
مات زده و ر
بیتا :یم خوای زیرم ز
کت؟

خنده ی مخمیل کرد و گفت :نه عشقم ،یم خوام دورت بگردم.

شاید حدود ده بار دورم چرخید کارش نمره نداشت خییل قشنگ بود نزدیک بود بال در بیارم
هر دوری که یم زد قلبم منقلب یم شد صدای ساحل  ،شن های داغ ،یار عزیز تر از جونم
نگنش خدایا مریس بابت
که به قول خودش داشت دورم یم گشت .تو دلم گفتم خدایا ازم ر
عشف که بهم دادی.
رز
ماشت پیاده شد.
اشک تو چشمام حلقه بست دور آخر و زد از
تو سینه ام کوبیدم داد زدم اون قدر بلند که گوش آسمون و کر کردم :منم دروت بگردم ،منم
ی
خییل خییل دوستت دارم .تو عزیزترین کس زندگ یم .از نفس بهم نزدیک تری.

نظنم.
تعظییم کرد مثل خودم با صدای بلند گفت :منم خییل دوستت دارم همرس ین ر
دست تو دست شونه به شونه راه افتادیم جای پامون روی شن ها یم موند از اون جا
ی
گذشتیم رو صخره ی سنیک نشستیم.
حلقه ی دور کمرم رو تنگ کرد به خودش چسبوندم شم و روی شونه اش گذاشتم مثل دو تا
نگنم کیل عکس
دلداده مست عطر هم و دریای ین پایان شدیم .نتونستم تو اون حال عکس ر
دونفره گرفتیم بعدش تو سکوت به دریا چشم دوختیم این حال و ز
هییح
حارص نبودم با ر
عوض کنم.
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هان که با ین رحیم تمام به پیکر
به این فکر یم کردم شاید ساحل ،عاشق موج هاست موج ی
شوریده ش یم زدن ر ز
بگنه پا پس یم
همت که ساحل یم خواست موج ها رو تو آغوش ر
ی
عمر که عاشق صخره های پرغرور و با صالبت سنیک
کشیدن .فکر یم کردم موج هام یه ِ
بودن که ذره ای بهش توجه نیم کرد صخره ام شاید عاشق و دلداده ی دریا بود.
ی
نور خورشید و از الی انگشتام رد کردم بازی قشنیک بود ،نسیم مالییم یم وزید باد موهام و
وادار به رقصیدن کرد.
دوست داشتم تا شب اون جا بمونم تا ستاره ها رو از تو آسمون با دست بچینم.
ز
بگنم اما به رشیط که قبل ش عقدمون رو رسیم کنیم.
اوگ مهمون رو تونستم ازش ر
تاثن حرف چیستا کار خودش و کرد خودمونیم کوهیارم کم هوای چیستا رو نداشت فقط با
ر
یه اشاره ی کوچیک کاری کرد به خاطر این که دل خواهرم و شاد کنه سور و سات عقد و
زودتر راه بندازه که به قول چیستا بتونه با خیال راحت برگرده وگرنه قرار نبود با این عجله
عقد کنیم جای نه آوردن نداشتم اول تا آخر باید عقدمون رسیم یم شد حت ازخدامم بود
اسمم زودتر تو شناسنامه ش برای همیشه مهر و موم بشه .حت برای خودمم خییل هیجان
داشتم کم ر ز
چنی نبود قرار بود زیباترین اسم دنیا تو شناسنامه ی منم حک شه.

گر چه مشکل م همچنان با نریمان پا برجا بود اما اگه باز عاشف شو بهونه یم کردم و یم
گفتم تلکلیف اون رچ یم شه شک نداشتم اوقات مون از شکالت تلخ م تلخ تر یم شد منم
ز
که ش کیف بودم اصال دلم نیم خواست هیچ ر ز
پیشون عشق م بیاره.
چنی اخم روی
ی
امروز آخرین روز مسافرت مون بود چند ساعت دیگه بازم کار و آلودگ تهرون به پیشوازمون
یم اومد فعال فقط قصد داشتم تو عشق و حال دو نفره مون باشم از روی صخره ر ز
پایت
اومدیم صدای دریا یه آرامش مطلوب به روح م یم بخشید کوهیار خم شد با سوییچ اسم
ز
شست و محو شدن شون ،این کار قشنگ
هامون رو روی شن های نرم ساحل نوشت قبل از
هم تو ر
ذخنه شد هم تا ابد تو ذهن هامون جا خوش کرد.
گویس هامون ر

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
همه ر ز
یهون زیبا و دلنواز تر
چن خییل
رویان و خاص بود کیل انرژی و الو که با بوسیدن های ی
ی
یم شد.
سندم ز ز
رز
دوربت مقابل م بود یهو نگاهم تو دل
لن
دستامو باز کردم خودم و به دست باد ر
درخت تنومندی رفت یه لحظه حس کردم یه سایه ی آشنا دیدم چشمامو تنگ کردم که
مطمت شم اما ر ز
ز
چنی ندیدم چند بار دیگه م برای اطمینان صد در صد به اون نقطه چشم
دوختم بازم ر ز
چنی نبود.

ویل امکان نداشت اون سایه توهم و خیال باشه ،به کوهیار نگفتم خودم و گول زدم شاید
خطای دید بوده نه اون تصوری که تو شم بود.

چند تا صدف برداشتم به گوشم چسبوندم نیم دونم چه حکایت داشت که صدای دریا رو
تو خودشون جمع یم کردن.
رز
دیگه باید یم رفتیم داشت دیر یم شد قبل ز
ماشت تکیه
رفت ظرف قییص رو برداشتم به
دادم این جوری بهم نیم چسبید هر رچ قدم رو روی پنجه هام یم نداختم که بتونم رو
ماشت بشیم چون شایس بود نیم شد کوهیار با یه حرکت از ر ز
رز
زمت بلندم کرد نشوندم همون
جان که یم باید.
ی
به شیشه لم دادم پاهامو دراز کردم انگار خونه ی خالم بود قاشق قاشق قییص روونه ی
دهن م یم کردم.

کوهیار و به کل فراموش کرده بودم وقت یادش افتادم دیدم دستاشو تو جیب ش کرده چپ
چپ با اخم با خییل بانمیک نگاهم یم کنه :یه تعارف نزنیا!
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با تعجب و خنده گفتم :با قاشق ز
دهت!؟
ز
بستت خوردم؟ االن که دیگه
کوهیار :زگ ،یادت نمیاد هنوز هیچ رچ م نبودی با قاشقت
مال خودم شدی وصله ی جونیم.

ذوق زده گفتم :با کمال افتخار مال شمام دار و ندارم.

" با یادآوردی اون خاطره لبخند رو لب هام نشست".
ز
ر
ز
فرویس سایه ت باالی شم افتاد
بستت
مهمون نیما اینا تو همون
بیتا:قشنگ یادمه شب بعد
تنهان گفت نه تنها نیس صاحب ش منم .بچه پررو ،تو کجا اون
به اون پرسه که ازم پرسید ی
موقع صاحب من بودی؟!

نیت ،نیت شو که داشتم.
کوهیار :اصل ِ
بیتا :قربونت برم که بدجور عشقتو تو دلم تزریق کردی .اصال آلوده ت شدم نافرم ،خودت
خن نداری.
ی
خنه شد صدای خنده م بد بلند شد :چیه؟ چرا
گناش بهم ر
خییل خوشگل و شایک با چشمای ر
نگاه نگاه یم ز
کت؟

کوهیار :از ترامادول و سیگار و مواد مخدر رفت تو کار تزریق؟!

بیتا :آخه عزیز دلم خودت بگو میشه عاشقت بود و بهت اعتیاد نداشت؟

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور

کله شو تکون تکون داد و گفت :ر ز
دلنی یم کنه .االن یم خورمتا!
ببت چه جوری ی

قاشق و طرف دهنش گرفتم اول یه کم ش به شش گذاشتم بعد دیگه دلم سوخت مثل آدم
تعارف کردم خدان ش نیم دونستم با ز
دهت هم خوردن این همه مزه یم ده من که خییل بهم
ی
چسبید .عکس هامون رو که گرفته بودیم ش خوش م که شده بودیم دیگه کاری نداشتیم اما
همچنان از جام تکون نیم خوردم.
کوهیار :نمیای ر ز
پایت بریم؟!
ز
مطمت شدم دوست داشتنش
واقعا دل نیم کندم یه جوری به ش و پاش نگاه کردم که باز
حد و مرز نداره از ته دل عاشق ش بودم.

خنا نیس ،نمیای پهلوم یه
بیتا :آخه خییل حال میده که فقط من و توییم ،بریم ویال از این ی
کم بیشن کنارم ر
بایس؟
ز
میکت برای
کوهیار:میام اما قبل ش بگم این جوری که با این چشمای قشنگت نگاهم
بوسیدنت حریص تر یم شما.
بهونه دستش دادم جوری بوسم یم کرد انگار قرار بود تموم شم .روم و ر ز
زمت ننداخت اومد
کنارم شش رو روی پاهام گذاشت خییل حال باحایل بود .دستامون رو تو هم قالب کردیم
همیشه اون موهای منو نوازش یم کرد االن برعکس شده بود.

کوهیار :بیتا!
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بیتا :جان دلم!
خن داری جوری دوستت دارم که اگه گناه نباشه فقط تو رو یم پرستم؟
کوهیار :ی
ی
بیتا :پس بذار منم از قول فروغ احساس م و بهت گم که یم گه ...زندگ گر هزار باره بود بار
ی
دیگر تو...بار دیگر تو .کوهیار! نیم ز
دون بدون تو زندگ م هیچ و پوچ بود اما حاال که اومدی
قرن...خییل خوشحالم که تو رو دارم.
اون قدر بهت وابسته شدم که بدون تو یه ثانیه برام یه ِ
بالن که
دستم و بوسید در جواب گفت :از فروغ گفت منم از موالنا یم گم که درست همون ی
ش موالنای بیچاره آوردن تو هم شم آوردی.
الن شت آوردم؟ موالنا رچ یم گه؟
بیتا :چه ب ی
کوهیار :یم گه :محو چشمان تو بودم که به دام افتادم.
رز
ماشت نریمان گشتم هیچ اثری ازش نبود با فکر این
نیم ساعت سه ربــع بعد رسیدیم .دنبال
که خیاالت کنار ساحل و اون سایه واقعیت بوده عرق شدی روی پیکرم نشست بازم از
نگر زان و دلهره ام پیش کوهیار دم نزدم و تو خودم ریختم.
برای تدارک ناهار همه ی خانوم ها تو ر ز
آشنخونه جمع شده بودیم نه فکرم ،نه روحم پیش
هیچ کدوم از حرف ها و ز
شوچ هاشون نبود گایه برای این که شک نکن الیک با خنده
هاشون یم خندیدم و با ش حرف هاشون رو تایید یم کردم مردها هم روی کاناپه لم داده
بودن از دنیای کسب و کار تعریف یم کردن ش ناهار هیچ مییل به خوردن نداشتم دو سه
لقمه بزور رایه دهنم کردم معده م غذاها رو پس یم زد با یه لیوان دوغ ش و ته خوردن م رو
بند آوردم.
رز
خنی از نریمان نشد
من و تو سکوت جمع کردیم چند ساعت دیگه م گذشت همچنان ی
دلشوره ی بدی به شاغ م اومد تو دلم آشوب بود عقربه های ساعت رو یم پاییدم انگار
ز
گرفت.
دنبال شون کرده بودن تند تند از هم سبقت یم
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توانان مهار کردن ذهنم رو از فکرهای مزاحم و آزار دهنده
آیه های یاس تو گوشم یم پیچید
ی
نداشتم با ین رغبت به اتاق م رفتم وسایل م رو جمع و جور کردم یه کم اون جا بودم که
خن داد حسام یم خواد بره
ارغوان اومد ی
پایت شدم قبل ز
برای بدرقه ش رایه طبقه ی ر ز
رفت ش همه ی جمع رو برای دیدارهای دوباره
به رستوران ش دعوت کرد با صدای شاد و صورت بشاش از پیدا کردن دوست های جدید
ز
هان که با ارغوان
ابراز رضایت و خوشحایل کرد این م اضافه کنم بابت شوچ ها و شیطنت ی
هان که
کرده بود ازش مودبانه عذرخوایه کرد .ارغوان هم به تبعیت از اون معذرت خوایه ی
الحق بدهکار بود و پس داد.
ز
خداحافظ کرد و رفت کوهیارم پشت شش اعالم کرد برای تسویه حساب با نگهبان
حسام
ویال حضوری باید به دیدن شون بره و زود بر یم گرده.
ز
گرفت اما جواب
دوباره تو سالن جمع شدیم نیما و مرجان دم به ثانیه شماره ی نریمان رو یم
نیم داد هر دوشون خییل شایک بودن.
با زنگ تلفن مرجان همه ی گوش ها ر ز
خن خییل بد بهش
تن شدن اما نریمان نبود به جاش یه ی
دادن که حال همه رو گرفت.

خون نداره اشک
مامانش با گریه و زاری ی
خن داد که خواهرش سکته کرده و وضعیت خییل ی
های ین وقفه ی مرجان راه افتاد دلم یه حال بدی شد چیستا کنارش نشست و دلداریش داد
ز
جوون شوهرش رو از دست میده از اون به
خاله ش یه زن جا افتاده و مهربون بود که تو
ی
خون بود از ته
و
باصفا
زن
خییل
بودمش
دیده
باری
چند
کنه
یم
زندگ
بعد با تنها دخنش
ی
دل براش دعا کردم حالش خوب بشه وخطری تهدیدش نکنه.
رز
ماشت به خودم اومدم نیما بلند شد با طعنه و کنایه
یه گوشه کز کرده بودم که با بوق ممتد
گفت :چه عجب آقا باالخره پیداش شد.

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور

ز
نشست نداشت اونم بلند شد از چهره ی تو هم رفته ش
پشت پنجره رفت مرجان م تحمل
پیدا بود قصد داره عصبانیت و ناراحت ش رو ش نریمان خایل کنه.

نیما هنوز از پنجره فاصله نگرفته بود که بریده بریده و هولناک گفت :نر...یما...ن.

به وحشت افتادم دلم یه ذره امید نداشت به طور واضح و شفاف گواه بد یم داد ذهنم با
صدای داد و فریاد نریمان خشک شد .چهار ستون بدنم با هر فریادی که یم زد یم لرزید
چشمان که ترس توشون
روی اندامم نتونستم قد الم کنم به سخت از روی مبل بلند شدم با
ی
کامال مشهود بود نگاه ین تابم رو به چیستا و ارغوان دوختم .اونام رعب زده شده بودن همه
ش پا مونده بودیم.
وقت نریمان م*س*ت و پاتیل ،تلو تلو خوران وارد خونه شد رنگ م مثل برگ های ر ز
پاینی
زرد شد .کالغ آخر داستان به خونه ش رسید .خراب و له و داغون اومده بود تا از قصه ی
عاشف ش بگه .اون اصال تو نخ م*ش*رو*ب و این ر ز
چنها نبود .دیگه شک م به ر ز
یقت تبدیل
شد که اون سایه ی پشت درخت خودش بود حال دیوونه ش بیانگر همه رچ بود دیگه
تعبن یم شد.
خواب های پریشون م داشت ر
ز
نیشگون از خودم گرفتم ببینم باز هم کابوس یم بینم اما نه تو خواب نبودم ،بیدار و هوشیار
بودم .بختک م به جونم نیفتاده بود.
مرجان با دیدن حال و روز خراب نریمان جیغ دلخر رایس کشید دستاش و جلوی دهنش گرفت
با گریه گفت :نریمان...این چه حالیه؟!

ین اهمیت به مرجان کشون کشون سمت م اومد با چشمای مست ش به دلم چنگ زد
رز
گیوتت رو گردنم گذاشته بودن.
شونه ی چیستا رو گرفتم که زیر لب گفت :ننس عزیزم.
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از بوش چندش م شد خودم و به عقب کشیدم.

نریمان :چیه عروس خانوم؟! چرا یم تریس؟ آقا دوماد کجاست؟!

اسن شدم حس پرنده ی تو قفس داشتم ،پر از سوال شدن.
حنت و بهت مرجان و نیما ر
تو ر
خییل یم ترسیدم ،هیچ وقت خودم و برای این روز آماده نکرده بودم دلم شونه های امن و
مردونه ی کوهیار و یم خواست.

مرجان :نریمان! این حرف ها چیه؟ عروس و دوماد کیه؟

رو پاهاش تعادل نداشت دو سه قدم رفت گیج یم زد نزدیک بود بیفته نیما بازوشو محکم
کشید و به زور یه گوشه نشوندش.

بلند بلند خنده های هیسنییک از خودش نشون داد.
ی
مثل ر ز
ز
سوخت بود دونه های غم رو دلم نشست ،پر از خفیک شدم.
هنم در حال
ز
طوالن ش بند اومد حت مرجان م جرات نداشت بهش نزدیک شه.
خنده های
رز
بشینت باهاتون حرف دارم ارغوان! چیستا! مرجان!
نریمان :چرا ش پا موندین همتون بیاین
اسم منو که خواست به زبون بیاره نگاهش تا چند ثانیه با حرست روم نشست یهو زد زیر
گریه.

قلب م از جاش کنده شد مرجان طاقت دیدن اشک هاش و نداشت ترس رو ول کرد نزدیک
ش شد دست شو تو دستاش گرفت.
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ز
ز
ریخت
ریسمان قطور گلوم و فشار یم داد اشک هام منتظر ربنون
بغض خفه کننده ای مثل
بودن .رازم زنده به گور نشد ،مثل خورشیدی که هیچ موقع پشت ابر نیم مونه باالخره
ابرهای سیاه کنار ز
رفت بعد از سال ها نریمان لب به اعناف باز کرده بود کاری که تو عالم
هوشیاری نیم تونست انجام بده.

گوشه ای دور از بقیه نشستم که مجبور نباشم با کش چشم تو چشم شم ایمان داشتم بعد
رز
سنگت نیما و مرجان نیم تونم طاقت بیارم.
از بر مال شدن حقیقت کتمان شده زیر نگاه
ز
شکست بغض نریمان
پاهام و بغل م کردم شم و روشون گذاشتم چشمام بستم به صدای
گوش یم دادم.

نیما :نریمان ،آروم باش!

نریمان :چطور آروم باشم وقت دخن رویاهام دستش تو دست یه مرد دیگه س ...وقت
شش رو شونه های یه نفر جز منه...

مرجان شوک زده گفت :عزیز دلم ،تو حالت خوب نیس تو اصال تا حاال عاشق نشدی که!!

نریمان با درد تلنبار شده ای که تو سینه اش بود با گریه ای که حت دل سنگ و آب یم کرد
خن نداری؟! من بیچاره پنج
گفت :من عاشق نشدم؟! تو چه خواهری هست از دل برادرت ی
ساله عاشق یه نفر شدم که یه ثانیه عاشق م نشد .نیما ،هر رچ اذیتت کردم شم اومدم خدا
جوری تاوانت رو ازم گرفت که خییل وقته شب و روزم پیدا نیس ...همیشه فکر یم کردم
وقت اون و دست تو دست با ییک ببینم نفس م باال نمیاد اما امروز که دیدمش نفس م تموم
بالن بود شم آوردی...دیگه خسته شدم از بس تو
نشد ،تازه زنده ام نمردم .خدایا این چه ی
مسن آب و برعکس شنا کردم.از بس تو بن بست بودم.
هواش پرسه زدم از بس ر
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"آرزو یم کردم زنده نباشم ،قلب م یاری م نیم کرد .کند کند یم زد .مغزم داشت پوسیده یم
شد"
مرجان :دردت تو شم از رچ حرف یم ز
زن پنج ساله عاشق گ شدی؟! گ از خود ین خودت
کرده؟
ز
صداش قلبم رو به در یم آورد از بس ضجه زده بود پر از خش و ناصاف بود :مرجان تا حاال
دون اون کیه؟ نه نیم ز
دون چرا؟ چون دوستم نداشت یم ز
اون نذاشت بهت بگم یم ز
دون،
بذار بهت بگم چقدر بدبخت م  ...عاشق ییک شدم که تا حاال زیر هیچ با ز
رون باهاش نرفتم
هیچ عکس مشنگ باهاش ندارم اما تمام روزهام و با خیالش شب یم کردم .هر جا یم رم
باهامه حاال که رفته بعد از اون یم خوام با خیال گ شب ها رو صبح کنم؟ نیما یه ر ز
چنی بگو
چرا ر ز
گنم خییل وقته دارم خودم و گول یم زنم
عت مجسمه زل زدی بهم؟!...دارم آتیش یم ر
خییل وقته حس کردم رفته ...بهش گفته بودم اگه عروس ییک دیگه شه خودم و یم کشم اما
دلش به حال م نسوخت .نیما! چرا من لعنت نتونستم دلش رو مال خودم کنم...همش یم
گنم میارم نشون تون یم دم یم گم این همون دخنی یه که
گفتم یه روز میاد دست شو یم ر
خواب و از من گرفته.

مرجان با هق هق گفت :اون دخن کیه؟ خودم دست شو تو دستت یم ذارم.

با لکنت گفت :ن..یم ...شه...اون عروس یه نفر دیگه شد...بیتا! ..بیتا!
کجان!؟ بیا بگو
ی
داری عروس یم ریس...بیا بگو عاشق شدی .بیا بگو دیگه مال من نیم ریس.

سد پشت اشک هام شکست مثل ابر بهار زار زار گریه یم کردم دلم به حال ش یم سوخت
تحمل رنج کشیدن ش برام ر ز
عت جون دادن بود یه بار دیگه حس کردم ین کس تر از من نیس
حال م ر ز
عت روزی که بابام و از دست داده بودم شد همون اندازه احساس ین پنایه و
شکست کردم.
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تاخن زیادی مثل رعد و برق شد از بهت در اومده بود :تو عاشق بیتا
صدای مرجان با ر
بودی؟! بیتا! این رچ یم گه؟ چرا حرف نیم ز
زن؟! چیستا،ارغوان! شما یه ر ز
چنی ر ز
بگت نریمان
راست یم گه؟

چیستا با مکث کوتایه لب باز کرد شمرده شمرده گفت:آره حرف های نریمان درسته ،اما
ی
بیتا گنایه نداره تنها یم خواسته به زندگ ش ش و سامون بده با کوهیار نامزد کرده.

چیستا وقت به حرف های نریمان صحه گذاشت نریمان از ته دل زار زد.

مرجان با صدای تق تق کفش های پاشنه بلندش به سمتم اومد بازومو وحشیانه تو چنگ
ز
تکون به خودم ندادم وقت دید
گرفت سیع کرد تکون م بده تا ش بلند کنم اما کوچیک ترین
حریف م نیم شه تلخندی زد سایه شو از باال شم برداشت و رفت :باورم نیم شه این همه
گن بوده
سال مثل غریبه باهام رفتار شده باورم نیم شه این همه مدت نریمان دلش پیش تو ر
و لب نزدی ،من چه خوش خیال بودم فکر یم کردم مثل یه خونواده ایم این همه مدت
رز
داشتت برام فیلم بازی یم کردین؟ چیستا وقت خواهرت ش و سامون گرفته چرا ادا در میاری
تنهان و آینده ریس؟ مگه بیتا نامزد نکرده؟! من و خر کردین؟ وای خدا نریمان پنج
که نگران ی
ساله عاشق شده من تازه دارم یم فهمم ،ارغوان تو هم یم دونست و الم تا کام حرف نزدی...
ِد حرف بزن چرا ساکت؟
نریمان:مرجان ،هر رچ التماس ش کردم ،هر رچ پیش خدا دعا کردم برآورده نشد.

مرجان داد زد و گفت :بیتا! پاشو بیا تو چشمام نگاه کن؟ مگه نریمان چه ایرادی داره ،چرا
کت پا نیم ریس بیای حرف ز
پنج سال بازی ش دادی؟ با توام چرا شت و بلند نیم ز
بزن؟
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رز
ز
گفت نداشتم اما به همه ی مقدسات قسم من هیچ کش و بازی نداده بودم
"چنی برای
صدام باال نیم اومد از خودم دفاع کنم مرجان با سکوتم به سیم آخر زد هر رچ از دهنش در
ز
شکست شیشه یم اومد نیما قصد داشت آرومش کنه اما مرجان از
اومد بارم کرد صدای
کوره در رفته بود اصال کش نیم تونست ساکت ش کنه گریه های نریمان دیوونه ش کرده
صنش یلنیز شده بود".
بود ی
دستامو روی گوش هام فشار دادم تا ر ز
چنی نشنوم .من مستوجب این همه شزنش و مالمت
ز
نبودم گنایه تو عاشق شدن نریمان نداشتم لزویم نیم دیدم وقت هیچ امیدی نبود چرایع تو
قلبش روشن کنم .حمایت چیستا و ارغوان نتونست دهن مرجان و ببنده.

خودم و بدبخت ترین آدم دنیا حس یم کردم تو گردباد تک و تنها به دام افتاده بودم .صاعقه
و مرداب و قایق به گل نشسته شدم .اشک هام بند نیم اومدن که دست نوازش گر روی
جسم شدم نشست آشناترین چشمای دنیا روبه روم بود وقت کوهیار و دیدم انگار دنیا رو
بهم دادن.
ز
غمگیت زد و گفت :بیتا هیچ گنایه نداره فقط
با غیم که دلیل ش گریه های من بود لبخند
عاشق شده.

دستم و گرفت با نگاهش دلم قرص شد بهم قوت قلب داد دیگه احساس ین پنایه نداشتم
خورشیدم اومده بود که ظلمت شب سیاه و برام از پا در بیاره .شم و به سینه ش چسبوند.
رر
اکسنن بهم وصل شد .اون
با تکیه بهش از زیر آوار ربنون اومدم نفس راحت کشیدم تازه
جواب گوی حرف های ین منطق مرجان شد.

از الک خودم در اومدم اما هم چنان لزویم نیم دیدم توضیح بدم.گایه وقت ها نیازی نیس
کت نه زانوی غم بغل ز
به کش که درکت نیم کنه توضیح بدی ،نه باید گریه ز
کت.
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رخ تو رخ اون جماعت وایسادم دستام دیگه هیچ ر
لرزیس نداشت یه کوه پشت م بود که فقط
سایه ش برای دل گریم بس بود.
خن ندارین یه کم به جای شزنش کردن ،خودتون و جای بیتا بذارین،
کوهیار :شما از ر
هییح ی
ست چرا پنهون کاری کرده بعد ندامت ش ر ز
اول ازش ربن ر ز
کنت .یم خواین من بهتون بگم چرا
صداش و در نیاورده؟

نیما ش به زیر انداخته بود مرجان با پشت دست اشک هاش و پاک یم کرد نریمان از بس
خورده بود چشماش باز نیم شد نیما از دست دست کردن خسته شد نریمان رو رایه حموم
کرد این وقت ها آب شد حال و بهن یم کرد وقت از کنارم رد شد یقه ی کوهیار رو با ین
ز
جون گرفت .کوهیار تندی دست شو از رو یقه ش برداشت با نگاه منفوری اون قدر بهش
توا لعنت ازم گرفتیش.
چشم دوخت که نیما به سمت حموم بردش داشت میگفتِ :
ارغوان و چیستا ین حرف یه گوشه نشسته بودن .منتظر حرف های منطف کوهیار بودن.
کوهیار :مرجان خانم ،چه انتظاری از بیتا دارین وقت خودش هنوز از احساس عاشق شدن
ز
گنه بعد با دور هزار
ش
مطمت نیس برادر شما فقط با اسیم که از من میاره جنون یم ر
ی
رانندگ یم کنه تا مثال دخن رویاهاش مال هیچیک نشه اون و تو بیمارستان یم ندازه.

مرجان با نگاه پر تعجب ش گفت :تصادف ،کار نریمان بوده!؟

کردن بیش از حده ...یه سمت کله ش پر
کوهیار :اوهوم ...این خانم گناه ش فقط نجابت
ِ
بخیه شد اما صداش و در نیاورد؛ چون نریمان مثل برادر براش ارزش داشت به جاش
بخشید و به همه گفت تصادف کار خودم بوده حت به منم ر ز
چنی نگفت خییل اتفاف
فهمیدم .مرجان خانم! منم تو این پنهون کاری مقرصم؛ چون وقت دیدم جون بیتا تو خطره
بالن تهدیدش کنه گفتم نامزدی مون رو به کش
نخواستم تا وقت برای همیشه کنار خودمه ی
نگه تا به وقت ش ...بعدش که خواستیم بگیم دیدیم برادرتون نیم تونه با نبودن بیتا کنار
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بالن ش خودش بیاره بیتام حرمت سال ها رفاقت و دوست تون رو نگه
بیاد ترسیدیم ی
کنت فیلم بازی کردیم؟! فکر یم ر ز
داشت .فکر یم ر ز
کنت برا ما راحت بود وانمود کنیم جز
رشاکت و کار ر ز
چن دیگه ای ر ز
بت مون نیس؟ بیتا کار خالف رشع نکرده ،ما فقط به خاطر
نریمان یه روز تونستیم حلقه هامون و دست کنیم.

حرف های کوهیار مرجان و قانع نکرد منطق ش پر کشیده بود جانب داری از نریمان کورش
کرده بود نگاهش با نفرت رو جفت مون بود.

مرجان :چه منت م شم یم ذارین ،حال و روز برادر من و ببینید به قول خودش پنج سال
زودتر از شما عاشق شده ،رواست ،این همه سال درد بکشه؟ بعدم نریمان آزارش به یه
مورچه م نیم رسه از کجا معلوم اون اتفاق فقط یه تصادف ناخواسته بوده؟
کوهیار پوزخند زد و گفت  :دستش رچ؟ اونم ناخواسته بود؟! اصال یم ز
دون چرا دستش
ز
شکسته؟ ...پوف کشید و گفت :به خدای احد و واحد ییک لنگ قسم جون بیتا بودم ییک
حرمت سال ها رفاقت م با نیما که کار برادرتون رو ین جواب گذاشتم.
نتونست حرف بزنه حالش بد شد جوش یم زد وقت یاد اون اتفاق یم افتاد هنوزم براش
سخت بود از اون سییل حرف بزنه.
ز
مهمون وقت نریمان فهمید بیتا و کوهیار
چیستا حرف کوهیار و ادامه داد :همون شب
رشیک همن  ،چنان سییل بهش زد که اشک های خواهرم تا آخر عمر از ذهن م پاک نیم
شه .توقع داری بزور عاشق شه یا تا ابد دلبسته ی هیچیک نشه؟ بخدا خییل ین منطف...
ز
عصبان شد به ر ز
آشنخونه رفت تا آب بخوره.
چیستا
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کوهیار :برادر شما به خاطر عذاب وجدانش دست خودش و شکوند بازم بیتا به جای تنبیه
کردن یه بار دیگه بخشیدش .حت درگنی ز
لفظ اون روز که ر ز
بت ما سه نفر پیش اومد به
ر
خاطر نریمان شما بود جرم بیتا فقط خانیم کردن شه .اون هیچ وقت به نریمان وعده و
وعید نداد از روز اول گفت من هیچ وقت جز احساس خواهر برادری نیم تونم حس دیگه
ای بهت داشته باشم .اون بود که انتظار معجزه داشت.
رز
ماشت کن
مرجان چشماش و بست با اعناض گفت :بس کنید دیگه! نیما! نریمان رو سوار
نیم خوام این جا بمونم.

اعصان خراب به
"حالم از این برخورد بد و سکوت خودم بهم خورد حت ارغوان هم با
ی
مرجان توپید ،پوزخندی به احنایم که این همه سال برای دوست و رفاقت باهاش گذاشته
بودم زدم .گایه وقت ها لمس یم ریس از بس که با نا حف بهت فشار میاد بهنین دوای درد ین
درمون یم تونه ین خیایل باشه.
ز
خداحافظ در و تو هم کوبید
مرجان بلند شد با خشم بهم زل زد دلم از نگاهش شکست ین
هییح برام مهم نبود به ییک از اتاق ها رفتم درم پشت شم بستم طاق باال تو
و رفت .دیگه ر
تخت دراز کشیدم.
نیما خجالت زده از رفتار مرجان از کوهیار و چیستا عذر خوایه کرد.
نریمان یه ر ز
چن یان یم گفت که مفهوم نبود.
ماشت های روشن شون اومد ،ساعت بعد از ز
رز
رفت اونا چیستا ارغوان
چند دقیقه بعد صدای
هم ز
رفت.
داشت ش ز
ز
کوهیار کنارم اومده بود ر ز
یعت آرامش  ،سبکبال شده بودم مثل کش
همت بودن و
رز
سنگت روی شونه هاش برداشته باشن ،خاطرم از نریمان راحت بود یم دونست م
که یه بار
جادون ش بهم دلداری داد
بالن ش خودش بیاره .کوهیار با حرف های
ی
تنهاش نیم ذارن که ی
روح م خییل آروم شد اما ش درد بدی داشتم شقیقه هام رتن یم کشیدن دیگه اشیک برای
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ز
ریخت نداشتم دیر یا زود باید حقیقت بر مال یم شد گر چه از مرجان انتظار نداشتم منو
مقرص بدونه .آخرین نفر ما بودیم که به سمت تهران راه افتادیم یه مسکن قوی خوردم همه
مسن و خواب بودم.
ی ر
ی
ز
با ز
خداحافظ نکرده دلتنیک
رفت ارغوان ،برا تنها نبودن چیستا از کوهیار جدا شدم هنوز
عجیت به استقبال م اومد.
ی
صدان که خودمم به زور یم شنیدم سالم آرویم کردم و به
کلید رو تو قفل در چرخوندم با
ی
سمت اتاقم ر ز
خن برداشتم.
شام نخورده چراغ و خاموش کردم تا بکپم اما وقت قرار نیست شب یلدای ب ز
رزچ ت سحر
شه هر رچ از این شونه به اون شونه از این دنده به اون دنده از این ش تخت به اون ش
گنم شده بود.
تخت غلت بخوری فایده نداره یه کوه غم و غصه با شزنش گریبان ر
ر
ز
نداشت با تمام زور و
هان بودن که قصد خروج از گلوم و
حاصل لشکر کش شون بغض ی
توان چنگ یم زدن تا خفه ام ز ز
کت.

نیمه های شب بود که بلند شدم یه لیوان آب خوردم بعد تو بالکن نشستم به شهر خاموش
شده و آدم هاش فکر یم کردم یه جور یان قصد داشتم خیال م رو گمراه کنم تا به اوهام سیم
پشت کنم اما شگردم فقط برای چند دقیقه دوام داشت باز افکار مغشوش مثل تار عنکبوت
ذهن م رو محارصه کرد .انگار تو میدون ینند بودم به خودم یم پریدم نیم خواستم اون روز
ز
نداشت راهشون رو از آسمون غم
شوم و دوباره یادآوری کنم اما نیم شد ابرهای سیاه قصد
کت .خییل زود تسلیم اندیشه های مسموم م شدم دیگه ر
زده ام کج ز ز
تالیس برای جنگیدم
نکردم به جاش بغض م شکست زدم زیر گریه .چه خوش خیال بودم گمان یم کردم دیگه
اشیک ندارم.
دلم خییل برای خودم و حال و روز بد نریمان یم سوخت حرف های مرجان تو سینه ام
ز
سنگیت یم کردن نگاه بدش مثل خنجر قلبم رو زخیم کرده بود بعد از سال ها دوست و
همیشه خوب بودن تو ذوق م خورده بود اونا جنس رفاقت شون ناب بود بوی نا نیم داد
هیچ وقت دلم نیم خواست ز
پایان برای صمیمیت مون باشه.
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گر چه گریه یم کردم ویل هنوز مونده بود تا بتونم آروم شم با روشن شدن چراغ ر ز
آشنخونه
اشکام و پاک کردم که چیستا اونا رو نبینه.
اونم خاطر آرویم نداشت با یه فنجون قهوه اومد کنارم نشست.

فنجون و تو دست گرفتم دنبال بهونه ای برای باز کردن ش درد و دل یم گشتم ،بهونه نیاز
خن داشت.
نبود وقت بهن از خودم از حالم ی
پر از غم گفتم :چیستا ،حال نریمان خوب یم شه؟

لبخند شدی گوشه ی لبش نشست دست مهربون روی زانوم کشید و گفت :آره عزیزم،
خوب یم شه فقط یه کم زمان الزم داره تا با همه رچ کنار بیاد.
زهر خندی زد :من تجربه شو دارم اوایل حت از دست خدام شایک یم ریس ،تو هوای پر از
رر
اکسنن نفست باال نیم آد حس یم ز
کت داری خفه یم ریس ،شب و روزت یم شه فکر کردن به
غن مشنک.
خاطرات مشنک و ر

حلقه ی دستاش و دور فنجونش کشید حرف زدن براش سخت بود اما به خاطر آروم کردن
تنهان و خیال با خودت ساخته بودی،
من خودش و عذاب یم داد :حت خاطران که تو ی
ز
بستت خوردن ،حرف زدن،
جاهان که هیچ وقت با هم نبودی ،مثل قدم زدن تو خیابون،
ی
ی
...
گنه که تو آسمون به این بزرگ حت یه
خندیدن ،برف بازی کردن و خییل غصه ات یم ر
زمت و زمان فحش یم دی ،از هر رچ آدمه بدت میاد .سیع یم ز
ستاره م سهم ت نشد ،به ر ز
کت
خودتو به ن خیایل ز
کت اما یم ز
کت که راحت فراموشش ز
بزن به بدی هاش فکر یم ز
بیت ین
ی
ر
ز
فایده س .صد باره و هزار باره تالش یم کت .خییل سخت جون یم دی اما باز زنده یم یس...
باالخره خدا کمک یم کنه از جهنم سیاه خالص یم ریس.خواهر دل پاک من ،نریمان راه و
ز
داشت دو قلب الزمه ،نیم دونست اگه
رسم عاشف رو بلد نبود نیم دونست واسه دوست
گن نباشه هیچ معجزه ای در کار نیس.
طرفت دلش ر
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ز
مطمت بود یم دونستم
چونه ام لرزید وقت غصه هاشو شنیدم اما خاطرم از وضعیت االنش
با دیوید خوشبخت رو حس یم کنه و اون روزهای سختش تموم شدن .حال نریمان غصه
دارم یم کرد که هنوز هیچ رایه رو یط نکرده بود.
شم رو ر ز
گنه یاد اشک هاش یم افتم ،وقت فکر
پایت انداختم و گفتم :چیستا ،دلم آتیش یم ر
یم کنم لب ساحل شاهد رفتار و حرف های من و کوهیار بوده چه حایل داشته قلبم از جاش
کنده یم شه.

چیستا :خودت و شزنش نکن قسمت بوده نریمان از این طریق قید عاشق بودن و بزنه اما
نفهمیدم چه جوری فهمید با کوهیار نامزدی ،اون که پیش تون نیومده بود ،ویل انگار از همه
خن داشت چون ازت سوال م رننسید اما بهت گفت عروس خانم؟!
رچ ی
بیتا :احتماال وقت کوهیار ابراز عشق منو جواب داد شنیده یه جا با صدای خییل بلند بهم
نظنم.
گفت منم خییل دوستت دارم همرس ین ر
سیمت :چه ز
رز
رفت
"کاش نریمان یم فهمید خاطرش چقدر برام مهمه! کاش یم فهمید به قول
هان که یم ارزد به ماندن های پوشایل".
ی
ز
خن ندارم نیم دونم وقت از م*س*ت*ی
بیتا :هر دومون زیر سقف آسمون م اما از حالش ی
دربیاد رچ میشه یا از این به بعد چه جوری یم خواد با نبودن م کنار بیاد .چیستا ،خییل
عذاب وجدان دارم یاد عجز و التماس کردنش یم افتم انگار با پتک تو شم یم کوبن.

دوباره بغضم ترکید تو دل گفتم :نریمان ،ببخش اگه نتونستم هیچ وقت عاشق ت بشم!
ببخش اگه با دیر عاشق شدن م کار دل کندن و برات سخت کردم اگه زودتر عاشق یم شدم
گنم نیم شد.
عمر و خیال ت این همه سال در ر
چیستا شونه مو تکون داد یه کم آرومم کرد دوباره رشوع کردم.
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نفسم رو با درد ربنون دادم و گفتم  :چیستا ،براش آرزو یم کنم بهنین عشق نصیب ش شه
ی
تسخن کنه که وقت نکنه به عقب برگرده و منو
کش بیاد تو زندگ ش که روح ش و جوری
ر
به یاد بیاره .اون لیاقت بهنین ها رو داره نگاهش اون قدر محجوب بود که هیچ وقت از
عالقه ی شدیدش سوء استفاده نکرد همیشه صبور بود و منتظر اما من ،رو سیاهش شدم.
دوست م با مرجان ته کشید.
چیستا متاثر شد اما بهم قوت قلب داد و گفت :قربونت برم درست یم شه خودت و اذیت
نکن .بهت قول یم دم خییل زود مرجان بر یم گرده حت دوست تون محکم تر از قبل یم شه.
امروز شوک خییل بدی بهش وارد شد بعدش که فکر کردم دیدم حق با اونه یه جور یان ازت
انتظار نداشت پنج سال عالقه ی برادرش رو ازش پنهون ز
کت .شاید اگه زودتر بهش یم گفت
یم تونست از این باتالق درش بیاره...پاشو بریم بخوابیم که فردام روز خداس .
بلند شدم خطاب به نریمان تو دلم گفتم :برو آنجا که تو را منتظرند.
این و زیر لب زمزمه کردم و به استقبال فردا رفتم.

چند روز به سخت و خواهش خییل زیاد از کوهیار وقت گرفتم که بتونم خودم و بسازم .نه
ز
هان یه کار یان یم
شکار یم رفتم نه ربنون از خونه حت مهمون آیدام نرفتم ،تنها یه وقت ی
کردم اونم یه تکون کوچولو به خودم یم دادم طول و عرض ساختمون و گز یم کردم.
ظاهرم طوری شده بود که چند هیچ به مرده شور عقب بودم چیستا که یم دید حال و
من ز
احوال ر ز
ون ندارم با اخالق م مدارا میکرد .حساب تاری ــخ و ایام هفته از دستم در اومده
بود.
رو به روی آینه به ظاهرم چشم دوختم موهای تو هم رفته ،اخمو ،با یه لباس راحت گشاد،
ی
عصت ،دلتنگ بهانه ی زندگ م بودم که با دوری
روحیه ای آشفته و ین قرار ،پرخاشگر و ی
ازش بیشن داغون یم شدم و تو آتیش یم سوختم.
ساعت  ۶.٧عرص بود چیستا شال و کاله کرده بود یم خواست با چند تا از دوستای ایر زان ش
ربنون بره .تو آستانه ی در ظاهر شد به ش و وضع مرتب ش نگاه کردم از خودم بیشن
چندش م شد.

لبخند کج و کوله ی به زحمت رایه چهره ی یخ زده م کردم.
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در عوض یه لبخند گرم تحویل گرفتم.

چیستا :نمیای بریم ربنون برا روحیه ت خوبه؟
بیتا :جواب مو که یم ز
دون چیه.

چیستا :باشه .اما این راه و رسم عاشف کردن نیست آدم عزیزترین کس ش رو منتظر نیم
منه سوپرایزش یم کنه یا اونو دعوت
بگنه .عوضش پا میشه یا ر
ذاره به جاش زانوی غم بغل ر
یم کنه .یم ز
دون از شمال تا حاال هنوز همو ندیدین ،بعد ادعاتم یم شه خییل دوستش داری.
این رایه که با تنهان و تو الک ز
رفت پیش گرفت تهش بن بسته.
ی
کیل نصیحت م کرد و تو گوش م خوند بیجاره فقط التماس م نکرد.
بیتا :یم دونم .فکر یم ز
کت دلم براش لک نزده اما دست خودم نیس حال و حوصله ی هیچ
کاری و ندارم حت رشمنده ی تو شدم اصال ازت مهمون نوازی نکردم.

لبخندش شیک تر و گرمن شد :این چه حرفیه عزیز دلم ،مگه من مهمونم! اگه یم خوای
رشمنده م ر
کت جان چیستا پاشو ز
نبایس و خوشحالم ز
حارص شو با هم بریم ربنون قول یم دم
دوستام ش حال ت بیارن.

کوهیار.
بیتا :کش که منو ش حال میاره
ِ
چیستا :بهن پس پاشو برسونمت پیش کوهیار خان ت .پاشو جان من پاشو.
اون قدر مظلوم قسم م داد که واقعا دلم آب شد.
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ببت چه جوری قسم میده .باشه میام .یه خواهر که بیشن ندارم دلم نمیاد روشو ر ز
بیتا :ر ز
زمت
بندازم .فقط آماده شدنم خییل طول میکشه.

چیستا :تا هر وقت بخوای منتظر یم شم.
طفیل چقدر خوشحال شد ز
بعیص وقت ها چقدر خوبه یه نفر بیاد با یه جک از جا کندت
لعان به چهره ام دادم بعد از چند روز دست به موهام کشیدم دوباره رنگ
کنه .رنگ و ی
رز
آدمناد گرفتم.
خن ندادم میام .قصد داشتم سوپرایزش کنم .یاد
کلیدای خونه ی کوهیار و برداشتم بهش ی
رز
غمگت بود.
صدای خسته ی دیشب ش افتادم قلبم به زانو دراومد خییل

وقت رسیدیم چیستا چند دقیقه ای از خونه ی آینده ام دیدن کرد خییل خوشش اومد وقت
تابلوی طراچ رو دید برق شادی تو چشماش نشست.

چند باری به تخته زد و گفت :بخدا حظ یم کنم یم بینم مردی عاشق خواهرم شده که تمام
قد دوستش داره .معلومه واقعا عاشقته ...ن تعارف یم گم زیباترین ر ز
چنی که خونه تون رو
ی
صد برابر قشنگ تر کرده ر ز
تابلوا.
همت
ِ
خییل ذوق زدم کرد لبخند کشداری زدم که عرض ش تا بناگوش م رفت.
هر رچ تعارف کردم بیشن بمونه اما ین فایده بود؛ چون گفت حت اگه قراری ام نداشتم
مزاحم خلوت دونفره تون نیم شدم .صورتم رو بوسید و رفت.

مانتوم و روشی مو در آوردم از تو کمد یه تاپ زرد برداشتم با شلواری که پام بود لباس هام
و تعویض کردم چشمم به لباس های مرتب کوهیار افتاد .لبخندی زدم با هر کدوم شون کیل
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روزهان افتادم که خوشتیپ یم اومد رشکت و من تو کف یم ذاشت.
خاطره داشتم یاد
ی
کشوی پاتخت رو باز کردم حلقه ی کوهیار اونجا نبود احتمال صد در صد تو دستش بود با
ذوق کودکانه ای حلقه مو پوشیدم دیگه لزویم نداشت پنهونش کنم دلم خییل براش تنگ
شده بود تو انگشتم یم درخشید.
ش وقت یخچال رفتم تا شام ر ز
رز
ماشت اومد مثل جت شی ــع در ورودی رو قفل
بنم که صدای
کردم که یه وقت سوپرایزم خراب شه بفهمه اومدم چراغ ها رو خاموش کردم مانتو و کیف م
رو یه گوشه گذاشتم همه ی این کارها یه دقیقه م طول نکشید جلدی از پله ها باال رفتم
ر
گویس مو سایلنت کردم دیگه هیچ رقمه امکان نداشت بفهمه این جام.

صدای چرخوندن کلید تو قفل در ،روشن شدن چراغ های سالن ،پرت شدن سوییچ روی
رز
من.
و در آخر صدای مزاحم تلویزیون ،چه فوتبال بد موقیع بود.
یه کم فکر کردم چه کار کنم که این سوپرایز آبیک و لوس نشه تلنگری به ذهنم زد پیام دادم.

سالم عزیزم ،تو خونه تنهام میای پیشم!؟

فک م به سقف چسبید وقت خییل کوتاه مفید و مخترص نوشت .نه ،مهمون دارم.
خوبه تو خونش بودم وگرنه دروغ ش باورم میشد اماچرا از ش خودش بازم کرد؟ چرا حت
آمنم باال زد تصمیم گرفتم همون جوری که ین
جواب سالمم نداد؟ خییل تو ذوق م خورد ر
خان اومده نه ز
خن اومدم ن خنم برگردم اصال انگار نه ز
خان رفته.
ی
ی
ی
بگنه یا به یه بهونه ای از خونه ربنون بره .ر ز
همت م شد با
منتظر شدم شاید بخواد دوش ر
بسته ن ولوم تلویزیون زنگ موبایل ش اومد.
بعد از چند بوق صدای قشنگ ش پیچید دلم یه جوری شد.
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عروس عروسکت ،اونم
کوهیار:جانم مامان؟ خوبم قربونت برم ...عروسک ت!؟ آهان
ِ
خوبه ..بیام اون جا!؟ شامتون رچ هس؟ جان من؟ باشه یه کم دیگه راه یم افتم.
ز
مهمون مادرش رو رد
اون لحظه دلم از هزار جا شکست .چه جوری منو پیچوند اما دعوت
ز
تنهان کردن م رو تالف کنه .
نکرد .احتماال قصد داشت رفتار شدم با چهار روز دور بودن و ی
یه به خودم دلداری یم دادم ناراحت نشم بهش حق بدم از دستم دلخور باشه اما نیم شد.
خییل سیع کردم خودم و قانع کنم که باعث و ز
بان رفتار شدش کار و بار مسخره ی خودم
بوده باز نیم تونستم .به خودم یم قبولوندم ن خیال غرور و ادا و اطوارم شم برم ر ز
پایت یه
ی
سن نگاهش کنم بگم چقدر دلم براش تنگ شده اما کار نشدی بود .هر رچ به خودم
دل ر
نهیب زدم این غرور کذب و لعنت رو ول کن انگار ر ز
یاست به گوش خر خوندن بود.
ریخت بود .ر ز
ز
چنی
پر و بالم شکسته شد حس دیوار مخروبه ای داشتم که هر آن در حال فرو
از اون همه شور و شوق نمونده بود.
ز
داشت .مدام پوزخند یم زدن و به سخره یم گرفتننم .بهم
افکار مزاحم دست از شم بر نیم
ی
ز
گفت دیدی چه جوری از دیدنت خوشحال شد ،چه سوپرایز قشنیک شد ،حالت جا
یم
اومد؟ بهن شدی!؟
بهشون توپیدم ،زیر لب مثل دیوونه ها گفتم :همه تون خفه ر ز
شت نیم خوام صداتون و
بشنوم!

منم
با خودم گفتم من که کلید دارم وقت کوهیار رفت یه چند ساعت بیشن یم مونم بعد ر
اون که از این جا بودنم ر ز
چنی نیم فهمه الاقل پیش چیستام آبروم نیم ره نیم پرسه رچ شد
نرفته برگشت .اما مهم نبود فوق ش چند ساعت تو خیابون پرسه ر ز
منم خونه بعدم
مننم بعد ر
یه دروغ میبافم تحویل ش یم دم که شک نکنه.
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چقدر تو دلم کوهیار و تهدید کردم .براش خط و نشون یم کشیدم یم گفتم جواب این کارت
ز
و بد پس یم دم حاال یم ز
پیچون! که مهمون داری! دارم برات...درستت یم
بیت!...منو یم
کنم!
رز
عت آب در حال جوشیدن غل یم خوردم به خودم بد و ربناه یم گفتم خییل احساس
حماقت یم کردم بدجور از اومدن م پشیمون شده بودم.

دوباره صدای تلوزیون بلند شد مثل این که خیال داشت کل فوتبال و ببینه بد بره .چاره ای
صن یم کردم .
نبود باید تا رفتنش ی
روی تخت دراز کشیدم چشمام و بستم که فوتبال کوفت تموم بشه بعد گورم و گم کنم برم.
لب م زیر دندون گرفتم کل رژم و قورت دادم.

یهو ییک از پشت بغل م کرد یه لحظه خواستم جیغ بزنم بخدا اون لحظه فکرم کار نیم کرد
که جز من و کوهیار کش تو خونه نیست؛ چون ولوم تلویزیون اون قدر باال بود که حت
صدای پاشو نشنیده بودم بفهمه داره میاد .قلبم داشت ر ز
عت گنجشک یم زد.
ز
فرسیح
کوهیار :این قربون ش بریم که اومده سوپرایزم کنه نیم دونه بوی عطرش از هفت
پیچیده .نیم دونه من چقدر دلم براش لک زده.

خن داشت این جام ش به شم یم ذاشت الیک گفته بود
با این حرف خلع سالح شدم پس ی
مهمون داره چقدر حرص های ین خود خوردم و خیال بد به دلم راه دادم.
ی
تو بغلش مچاله ام کرد هر دومون حایل دلتنیک زیادی داشتیم .از کنار هم تکون نیم خوردیم.
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ز
گنش بودم با دیدنش از ر ز
بت رفت انگار رو یخ زمستون
تازه حال مزخرف که چند روزی در ر
آتیش روشن ز
کت اون جور حرارت گرفتم تو دلم گفتم کاش زودتر این حصار و از خودم دور
شنین
یم کردم .روحیه م به
آسان عایل شد گل از گلم شکفته شد .از عسل هم ر
طرز معجزه ی
ی
تر شدم .بعد از رفع دلتنیک حلقه هامون رو بهم نشون دادیم خودمون به ذوق کردن مون یم
خندیدم.

بیتا :کوهیار چرا به مامانت گفت شام میای!؟ یم خوای بری منو تنها بذاری!؟

کوهیار :راستش زنگ مامانم ش کاری بود .دیشب اونجا بودم خییل حالت و یم پرسید
همش یم گفت دلم برا عروسک ین ریختم یه ریزه شده.
بیتا :عـ ـ ــزیزم منم دلم براش یه ذره شده .بعدم محض اطالع تون بگم عروسک ین ریخت
ر
منش ته.

صدای خنده های مخمیل ش پیچید نیم دونست خنده هاش چه جنگ نریم با دلم ایجاد یم
کنه.

گنم خودم و خر یم کنم که با
کوهیار :چون خانم سپایه برگشته این بار حرفت و نشنیده یم ر
اون بودی نه با خواهرم.
یادم نبود نباید چراغ قرمز و رد کنم یه معذرت خوایه اجمایل کردم شاد و شخوش ر ز
پایت
رفتیم .دستم و گرفت تا به آالچیق شیشه ای که تو دل درخت ها بود بریم .وسط حیاط
توقف کرد یه کم دست دست کرد نیم دونم چرا مردد بود .گره ای روی ابروهاش رفت.
بیتا :مگه من نباشم بذارم اون گره ها باز نشده بمونن دیگه از پس باز کردن شون بر میام.
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غمگت :جان کوهیار بهم قول یم دی ناراحت ر
رز
نش؟
خندید اما
کیل عالمت سوال و تعجب دور شم چرخید نیم تونستم غم تو چشماش و ببینم ین فکر
گفتم :آره .قول یم دم.

مثل بچه ها ذوق کرد و خوشحال گفت :پس چشماتو ببند تا نگفتم باز نکن.

گوش به فرمان قبول کردم دل تو دلم نبود بفهمم رچ پشت سوپرایزشه که یه جور یان از کاری
که کرده مردد بود.

بازومو گرفت مواظب بود نیوفتم یواش یواش قدم بر یم داشتیم
کوهیاز :ر ز
همت جا ثابت بمون وقت آهنگ تموم شدچشماتو وا کن.
ی
چه آهنگ قشنیک بود اما دلم یم خواست زودتر تموم شه بفهمم چه جوری یم خواد
رز
چندمت روز
غافلگنم کنه .ذهنم از تاری ــخ خایل شده بود حت درست نیم دونستم امروز
ر
هفته س .از یه طرف مناسبت های ما درازاشون به سال نیم شد هر رچ که بود احتماال
ماهگردی ر ز
چنی بود.

رز
شبان...نگاهمون ین بهونه قفله رو
هوان عشقت کنارته
همچت ی
عجب احسایس و عجب ی
گنه کنارت فقط باش ر ز
همت لحظه چقدر دلم
دنیان و عجب
هم عجب
خدان  ...نفسام یم ر
ی
ی
یم خوادت فقط باش
ز
منه خودت آمارمو داری یم
گل دوست
نگنه که این مغروره دیوونه یم یم ر
داشتت م دلت ر
ز
بگنه.
دون نیم ذارم کش جاتو ر
توا دیوونه رو گ تنها یم ذاره
تنهان واسم قد یه
ی
تو ی
دنیان ِ
گنه کنارت
تا هر وقت که بخوای ادامه یم دم باهات رننس تا گ باهاتم تا نداره...نفسام یم ر
فقط باش ر ز
همت لحظه چقدر دلم یم خوادت فقط باش
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گل دوست داشتنیم دلت نگنه که این مغروره دیوونه یم منه...خودت آمارمو داری یم ز
دون
ر
ر
بگنه.
نمیذارم کش جاتو ر
کم کم داشتم بابت حافظه ی مایه گونه ام از خودم خجالت یم کشیدم آب یم بردم بهن از
ز
بگنه ناراحت نشم مگه
این بود اما لزویم نداشت کوهیار بابت یه جشن
گرفت ازم قول ر
ز
خنی از مراسم نیس قراره با یه آدم روبه رو شم! من که
جشن
گرفت ناراحت داشت؟! نکنه ی
ز
دشمت نداشتم.
با کش خصومت یا
ترمز افکارم رو کشیدم فسفر زیادی نداشتم که بسوزونم هنوز دستام و از جلوی چشمم
ی
رز
پایت نیاوردم زرنیک کردم تا پیش پیش فرامو ریس مو توجیه کنم.
ی
با رشمندگ گفتم :کوهیار ،من حت نیم دونم امروز چند شنبه س .میشه زیاد منتظرم
ی
خنه؟
نذاری؟ یم گ چه ی
ز
گن یم کرد گفت :امروز روزی که ...تو
تاخنی نسبتا طوالن که گذشت زمان رو نفس ر
با ر
جمله ش دوباره مردد شد.

بیتا :که...

تا قبل پیشمون شدن مصمم شد .ادامه ی حرفش رو شمرده شمرده بیان کرد :که زیباترین
فرشته ی دنیا بدنیا اومد.
ز
تارییح باشه که شنوشت
کپ کردم برق چند فاز از بدنم رد شد باورم نیم شد امروز همون
پر زور با ن رحیم تمام به کامم زهر ر ز
آگت کرده بود یه آن درجه ی تبم به زیر صفر رسید قلبم
ی
برای چند ثانیه از حرکت ایستاد.
کوهیار :نیم خوای چشمات و وا ز
کت؟!
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مثل ربات حرف گوش کن دستام و ر ز
پایت آوردم تا چند دقیقه بدون این که بتونم لب هام و
تکون بدم با اندویه بزرگ محو تماشا شدم چشمام از دیدن یه عالمه شمع روشن که رو
زمت بود برق زد آالچیق شیشه ای این بار با کیل گل و تدارکات مخصوص تولد ر ز
رز
تزیت شده
بود که واقعا خییل شیک و زیبا بودن درست روبه روی چشمام کیک تولدم بود از یادآوری
خنه شدم روحم از اون جا پر کشید فقط
واژه ی منفور تولد توی ذهنم ناباورانه به کوهیار ر
جسمم موند.
همیشه فکر یم کردم بزرگنین دروغ دنیا تظاهر آدمان که روز تولدشون رو فراموش یم ز ز
کت.
ی
حت ز
مت که از این روز شوم و نحس نفرت داشتم هر وقت تقویم تازه ای دستم یم رسید
رز
اولت کاری که یم کردم این بود روز تولدم رو چک کنم.
رز
غمگت و منتظر
داشتم خفه یم شدم نیم دونستم باید چکار کنم نه تاب دیدن چشمای
ی
ز
گرفت تو روزی که طلوع من مصادف با غروب همیشیک مادرم
کوهیار و داشتم نه دل جشن
بود.
ز
خنات ش مزار مادرم یم
من هر سال این موقع رخت سیاه
نمادیت به تن یم کردم با گل و ر
ی
رفتم اما حاال تنها مرد زندگ م که خاطرش برام خییل عزیز بود ازم قول گرفته بود دل چرگ
نشم.
قسم جونش رو خورده بودم هتک حرمت کردن ،دل سنگ یم خواست نه دل شیشه ای
من.
ز
سنگیت که قلبم رو چنگ یم زد باید بخاطر کوهیار این زخم ناسور و مداوا یم
برخالف درد
کردم باید آلزایمر یم گرفتم که تاری ــخ تولد من رو سنگ مزار مادرم حک شده نیست.
ز
سنگیت کرده بودم شکل مجسمه ها مات و ساکن از جام جم نیم خوردم حت
چه سکوت
پلکم نیم زدم با باورهام تو ینند تن به تن بودم شاید وقتش رسیده بود قبول کنم دست تقدیر

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور
مادرم رو ازم گرفت نه نحش پا قدمم .شاید باید باور یم کردم شنوشت برای من و مادرم
جدان رو رقم زد نه تولدم.
ی
امروز در حایل سالگرد مامان مهربونم بود که یه عشق به دنیام پا گذاشته بود.
شت بود بیشن از همیشه دلتنگ مادری بودم که خییل ر ز
شنه
چنا بهم داد از ر
امشب عجیب ی
زیبان ین حد و حرصش فرشته ی واقیع اون بود که از جونش گذشت تا
ی جونش گرفته تا ی
من زنده بمونم و نفس بکشم .باز حرست خوردم که چرا من فقط از مادرم چند تا عکس
الالن بخونه اسمم رو
داشتم که چرا صداش و نشنیده بودم
صدان که آرزوم بود تو گوشم ی
ی
ی
دستان بودم که داغ نوازش کردن شون
دلتنگ
حت
اومد
درد
به
دلتنیک
به زبون بیاره .دلم از
ی
به دلم موند.

کوهیار :ناراحت شد...

میون حرفش اومدم تو چشم های رنجورش که غرق شدم قلبم هالک شد برای تصمیمم
باید به خییل ر ز
دلگن نشه .باید زخم قدییم م رو بخیه یم زدم؛
چنا پشت یم کردم که عشقم ر
چون باالترین مرهم دنیا کنارم بود.
رز
غمگت دیدنش رو نداشتم به خاطر کوهیار باید این دو تاری ــخ به هم
از این بیشن تحمل
متصل شده از هم جدا یم شدن.
روی همه ی باورهام خاک پاشیدم لبخند زدم تابع لبخندم شد دستای شدم و گرفت تو بغل
ز
بافتت گرمم شد تو امن ترین چهار چوب مردونه حبس م کرد.
کشیدم مثل پوشیدن لباس
یه صدای جادون تو گوشم پیچید :امروز زیباترین فرشته ی دنیا که مثل ز
معت اسمش ین
ی
نظنه بدنیا اومد که من هر بار نگاهت یم کنم پیش خودم یم گم خدا واسه این
مانند و ین ر
ز
زمت بمون منو دیوونه ی خودت ز
بهت بال نداد تا رو ر ز
کت .امروز بهنین همرس دنیا ،اومد که
با زیباترین رنگش که تون ر ز
زمت قشنگ شه بیتای من تـولــدت مـبارک.
ی

www.novelfor.ir

رشیک آرزویم باش | زهرا تیموری کاربر رمان فور

از حرف های قشنگ ش تو پوست م نیم گنجیدم با ش و پا شوق و شادی ازش جدا شدم
ر
خوشنگ تو چشماش
اشک گونه هام رو نمناک کرد خییل زود سد شون شد به تیله های
نگاه کردم.

مرسور گفتم :یم خوای من بگم زیباترین رنگ دنیا چه رنگیه؟

گناش منتظر جوابم شد.
با نگاه ر
سن چشمای عشق منه که تو ر ز
بیتا :قشنگنین رنگ ،رنگ ی ز
پاین و زمستون همیشه بهار و
توشون یم ز
بیت.

این جاش و سانسور یم کنم ،بعد از بوس مایل فراوون گفت :چند نفر منتظرن بیان تو جشن
ت البته اگه شما اجازه ی ورود بدی؟
جمع ما غریبه نداشت جز چیستا و ارغوان کش نبودن درصد کیم احتمال دادم شاید به
خن داد وقت ر
خونواده ش گفته باشه .با اجازه ورودم ر
گویس و قطع
گویس و گرفت به چیستا ی
کرد.
دستامو دور گردنش حلقه زدم :دیشب خونه ی مامان کت بودی بابت نیومدن مون تو
جشن آیدا رچ گفت!؟ ازم ناراحت نشدن؟

کوهیار :نه .گفتم حالت خوب نبود نتونست بیای.
ز
بیتا:
نگفت چرا حالش خوب نبود؟
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هر وقت چشماش شیطون یم شد یم دونستم یه کاری کرده بهش سلقمه زدم به جای نیش
باز زودتر بگه رچ گفته که احیانا دروغ مون دو تا نشه.

گنن نیم شه از مرز چند
هییح گفتم از اون
کوهیار :ر
دردان هس که مایه یه بار یم ر
ی
کیلومنی شون رد شد از اونا گرفته حت منم جرات نداشتم نزدیک ش شم.
یه دونه محکم تو پهلوش زدم کثافت درست ر ز
همت بهونه رو آورده بود انگار بهونه قحط بود.
هر و کر یم خندید :تازه مامان یم گفت بخدا این قدر خوشحال شدم عروس م نیومد.
با تعجب گفتم :وا؟ ز
یعت رچ؟!

کوهیار :گفت از بس فامیالی خرسو حسودن ترسیدم عروس مو چشم بزنن.
ز
تکون به خودم دادم تا قبل اومدن
چقدر خودم و براش لوس کردم بعد از نیم ساعت یه
مهمونا کیک و نگاه کنم چقدر قشنگ بود عکسمم روش بود.

کوهیار :فقط تو تقسیم کردن حواسم باشه کدوم قسمت به گ برسه.
مگه یم شه منظورش و نفهمید خندمو پنهون کردم در عوض بابت تدارک خییل ازش تشکر
کردم .همه جا بوی گل یم داد مثل این که کوهیار و چیستا دست شون تو یه کاسه بود.

با زنگ خونه کوهیار رفت در و باز کنه به ظاهرم نگاه کردم خوب و مقبول بود.
پشت م به در ورودی بود که صدای ارغوان اومد بعد چشمامو گرفت ییک نبود بگه شل مغز
غافلگن شم.
وقت صداتو شنیدم چه جوری یم خوام
ر
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بیتا :آخه دو زاری که ادای تراول در میاری نیم ز
دون وقت صدای نحس و نکره تو شنیدم
گنی؟!
دیگه نیم تونم سوپرایز شم چرا الیک جلو چشمام و یم ر
ارغوان :خاک بر ش ین ادبت کنم یه سال بزرگن شدی یه سال خر تر.
دستاشو بیشن فشار داد طوری که مردمک چشمام درد گرفت.

بیتا :ارغوان باز سنت و صنعت و با هم کشیدی؟

ارغوان :به جان تو آخرین خالف م همون یه نخ سیگاری بود که با هم تو شمال کشیدیم
هنوز موقعیت پیدا نکردم.
بیتا :نیم خوای دستات و ر ز
پایت بیاری؟
ارغوان :مگه من چشماتو گرفتم.

چقدر ین مزه انکار یم کرد نیم دونم چرا فقط صدای ارغوان یم اومد پس کوهیار و چیستا
چرا ساکت بودن قرار شد دستاشو لمس نکنم حدس بزنم کیه .مثل اینکه واقعا ارغوان نبود.
تون؟ که با دوستای ایر زان ت قرار داشت؟!
بیتا :چیستا ی
چیستا :نه من نیستم .دروغ نگفتم مگه ارغوان خارجیه.
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انگار نیم دونست منظورم چیه.

تون؟
بیتا :آیدا ی
چیستا :بازم نه.

ارغوان :بدو زودتر حدس بزن دهنم آب افتاد کیک شو نگاه جـ ــون گ یم خوره این لبا رو.

منحرف ...داشتم حدس یم زدم دستای کیه ،رابطه ی مرجان که باهام شکر آب شده بود به
مغزم فشار آوردم .فقط یه نفر یم موند.

شمان؟
بیتا :مامان کت
ی
همه ساکت شدن هورا پس درست حدس زدم دستاشو آروم آروم ر ز
پایت آورد ذوق داشتم یم
خواستم بعد یه مدت ببینمش چرخیدم که با روی خوش باهاش دیدار تازه کنم که چشمام
چهار تا شدن پاهام لرزیدن .چشمام و باز و بسته کردم ببینم درست دارم یم بینم.

مرجان :حدس زدن اسمم این قدر برات سخت شده؟!

چشماش پر از اشک شد خودش و تو بغلم انداخت منم دیگه نتونستم جلو دار اشک هام
شم زدم زیر گریه انگار خدا یم خواست همه رقمه این تاری ــخ و برام قشنگ کنه چند دقیقه ی
ز
طوالن تو بغل هم گریه کردیم نشون داد با اومدنش منو بخشیده .اون قدر گریه کردیم که
داد ارغوان بلند شد.
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ارغوان :لعنتیا مثال تولده بسه دیگه مردین این قدر گریه کردین.
چیستا :بخدا دل نگاه کردن ندارم بس ر ز
کنت!
ارغوان :مرجان و برات کادو آوردم تا هر تیکه شو بندازی تو سطل آشغال.

نیم شد نخندید با خنده از تو بغل هم دراومدیم یه گوشه ین حرف نشستیم.
مرجان دستمال و جلوی ز
بیت ش گرفت شش و زیر انداخت رشمش یم شد مستقیم تو
چشمام نگاه کنه دل تو دلم نبود حال نریمان ربنسم اما بعد از اون ماجرا برام سخت بود
بخوام آزادانه اسمش و رایه زبونم کنم.
رفت پیش آقایون تنهامون گذاش ز
ارغوان و چیستا به بهونه ز
ت.
ی
مرجان به حلقه م نگاه کرد از خجالت تا بناگوش شخ شدم لبخند قشنیک زد.

هان که سال ها تو
به شمع های روشن زل زدم که نگاهم رو به مرجان ندوزم تا بتونم حرف ی
دلم مونده بود و به زبون بیارم اگه تو چشمام نگاه یم کردم اراده ام سلب یم شد.

بیتا :مرجان من خییل ازت معذرت یم خوام که...
حرفم رو تو دهنم نگه داشت :نیاز نیس عذر خوایه ز
کت من از تو معذرت یم خوام که بهت
تهمت زدم الیک قضاوتت کردم به سال ها دوست مون پشت کردم .همه رچ و یم
دونم...زودتر باید یم اومدم اما بابت دیر اومدن م دلیل داشتم ییک ش این بود تو مصیبت
بودیم.
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وا رفتم با ناراحت گفتم :خاله ت فوت شد!؟
ز
گفت حالش خرابه در واقع فوت کرده بود منتیه چون
مرجان :آره همون روز که زنگ زدن
ز
خن بدن .وقت حال بد شهرزاد و دیدم که برای
یهون بهمون ی
تو مسافرت بودیم نیم خواست ی
همیشه تنها شد فقط تو جلوی چشمام بودی .گریه هاش مثل وقت بود که بابای خدا
بیامرزت و از دست دادی .دیشب تازه با نریمان خلوت کردم از همه رچ گفت ...گفت بیتا
همیشه بهم گفته بود دور احساس ت خط بکش بذار منم برات ر ز
عت مرجان باشم .گفت
بهش گفت هیچ امیدی نیس الیک دلخوش نکن.
مثل مرغ پر کنده وقت اسم نریمان اومد بال بال یم زدم با لکنت گفتم :حالش چطوره؟
خوبه؟
خوب خوب که نه اما خوب میشه.
نفس شو با اندوه زیادی ربنون داد:
ِ

بغض کردم و به حرف های مرجان گوش دادم.

گن یان ضعیف منه ،نه کس
مرجان :دیشب حساب کار دستم اومد تازه فهمیدم مشکل از ر
دیگه .بهم گفت :تو چرا بیتا رو مقرص دونست وقت برای ازدواج هزار نفر و بهم پیشنهاد
دادی اما یه بار اسم اونو نیاوردی .بهش گفتم چون تو این همه سال رفتارت جوری بود که
ایمان داشتم مثل برادر واقیع ریس .بیتا هم طوری جواب رفتارت رو داد که واقعا هیچ وقت
فکر نیم کردم عالقه ای در میون باشه .واسم از مجازان که برای ابراز عالقه ش در نظر
گرفت حرف زد مثل این که چند ماه تمام باهاش حرفم نزدی.
بیتا :آره .وقت فهمیدم حس خییل بدی داشتم چون از همون اول بهم گفته بود من ر ز
عت
برادرتم منم از خدا خواسته همیشه گرم و راحت کنارش بودم اما...
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حیف این شب قشنگو با حرف هامون خراب
مرجان :یم دونم درک یم کنم االنم
ِ
ر
ببخش هم نریمان و...
کنیم...فقط امیدوارم هم منو

بیتا :این حرفو نزن .به رفاقت مون قسم ،نامزدیم و ش این پنهون کردم که نریمان هیچ رقمه
ز
گفت نامزدیم لحظه شماری
آمادگیشو نداشت اصال تو رشایظ نبود بفهمه به خاک بابا برا
یم کردم دل تو دل تو دلم نبود زودتر بهت بگم تا تو خوشحالیم سهیم ریس.

مرجان :قسم نخور عزیزم همه رچ و یم دونم.

خن نداشت همون
بیتا :فکر نکن ما تو یه تیم بودیم توغریبه مون بودی ارغوان م مثل تو ی
شب بعد از ز
گفت رشاکت من و کوهیار وقت نریمان اون سییل...

از دهنم در رفت بعدش ساکت شدم که مرجان یواش گفت :بخاطر این که روت دست بلند
کرد خییل ازت خجالت یم کشم ببخش که تو این مدت خییل اذیت شدی تو آدم فیلم بازی
ز
شیطون هان یم ز
کت که همش شوخیه.
کردن نیست و نبودی فقط گهگداری یه
ی
ز
گفت این حرف ها براش خییل سخت بود برای مهار رشایط روحیش دسته ی کیفش و چنان
جر یم داد که هر لحظه نزدیک بود پاره شه.
دلم یم خواست مثل همیشه باشه ش ر ز
همت لبخندی زدم که بهش دلگریم بدم :مرجان ،من
هیچ دلخوری از کش ندارم نریمان و بخشیدم چون خاطرش برام عزیزه چون دلیل سییل
زدنش برا این بود که دل دیدن منو با کس دیگه ای نداشت وگرنه به قول خودت آزارش به
هیچیک نیم رسه االن م فقط از خدا یم خوام حالش خوب شه و زودتر عشق واقیع شو پیدا
کنه .چیستا اعتقاد داشت اگه زودتر بهت یم گفتم کار به اینجا نیم رسید میتونست از تو
منجالب نجاتش بدی.
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با اطمینان گفت :شک نداشتم اگه یم دونستمم هیچ فرف به حالش نیم کرد بزور که نیم
تونستم از تو ذهن و قلبش بکشمت ربنون .منم اگه یه ذره ر ز
تن بودم یم فهمیدم نریمان از ش
ز
داشت که نیم خواد کوهیار نزدیک ت شه اما من فکر یم کردم ش
حسادت و دوست
ِ
احساس خواهر برادری روت تعصب داره .یم خواد کاری که با نیما کرد ش کوهیار م در بیاره.
وگرنه من و نیما از همون اول که شما دو نفر و کنار هم دیدیم از خدامون بود مال هم ر ز
شت
االن م از ته دل برات خوشحالم واقعا ارزش داشت به پای تصمیم ت موندی ،عاشق شدی
بعد با عشق بله رو گفت .صبح یه ش اومدم رشکت که از هر دوتون معذرت خوایه کنم
راستش خییل از کوهیار خجالت کشیدم اما اونم دلش قد خودت مهربون و بزرگه بهم گفت
همه رچ و فراموش کنم حال تو رو پرسیدم گفت چند روزه هالک دیدنته اما خودتو تو خونه
ز
تعریف نداره منم گفتم امشب تولدشه هر چند خودش میدونست و
حبس کردی و حالت
ز
برات برنامه داشت بهش گفتم اگه تونست کاری ز
ز
بشکت میام اون
نگرفت شو
کت طلسم تولد
جا سوپرایزش یم کنم.

بلند شد اومد کنارم نشست صورتم رو بوسید و با خوشحایل گفت :اول تولدت مبارک دوم
عروس شدنت دعا یم کنم عشق تون پایدار باشه.

دل کوچیکم باز دووم نیاورد چشمام تر شدن ازش تشکر کردم و گفتم :قول بده مراقب
نریمان ر
بایس!

مرجان :باشه عزیزم .فعال با دردی که داره همدرد شهرزاد و مامان شده .قصد داریم یه مدت
تنهان اذیت ش نکنه.
نذاریم شهرزاد بره دورشو پر کردیم تا ی
دلم به حال شهرزاد یم سوخت ر ز
عت تجربه ی تلخ شو کسب کرده بودم باید دوره ای مالل
سنی یم کرد.
آوری و بدی رو ر
مرجان :نریمان االن دیگه یم دونه حت تو خوابم مال اون نیم ریس راحن ین خیال دوست
داشتنت میشه.
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ز
مطمئت؟!
با شک و تردید گفتم:
ی
مرجان :شک ندارم خودش گفت من اهلش نیستم با خیال یه زن شوهر دار زندگ کنم اون
همیشه تو قلبمه اما نه مثل سابق براش آرزو یم کنم خوشبخت شه.
یه قطره اشک از چشمم چکید :منم ر ز
همت و براش از خدا یم خوام.
حرفامون به درازا کشید حوصله ی بقیه رو ش بردیم صداشون زدیم که اومدن با نیما احوال
پریس کردم وقت خواستم شمع ها رو فوت کنم اول برا نریمان آرزو کردم.
چشمام و بستم و از ته دل دعا براش کردم بعد به شمع های روشن روی کیک نگاه کردم و
فوتشون کردم.

ارغوان :دعا یم کردی یه شوهر چشم چرون و عوضیم نصیب من شه!
ی
ز
همه زدیم زیر خنده اون شب فارغ از ز
ماندن برام
تلیح های اولش واقعا شب قشنیک و بیاد
شد .بعد از سال ها تونستم خودمو به فر ر
امویس بزنم و دیگه حس گناه نداشته باشم .اون
شب مادرم به خوابم اومد اون قدر نزدیک م بود که فکر یم کردم بیدارم .اومده بود تا تمام
الالن یم خوند بوشو استشمام
حرست هامو ی
جنان کنه شمو بغل کرده بود نازم یم کرد برام ی
ز
داشت چقدر خوبه وقت بیدار شدم انگار خوابم نفس یم
یم کردم .حس یم کردم مامان
کشید.

گن کارهای عقدمون بودیم دیگه رشعا و عرفا و قانونا مال هم شدیم گرچه قصد
چند روز در ر
ر
هان برامون در نظر گرفت که واقعا
داشتیم هیچ مراسیم ر
نگنیم اما تیم شکت یه کلیپ ی
نظن بساط عقدمون چیده شد با
ارزش دار و قشنگ بودن کنار یه رود تو یه مزرعه ی ین ر
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رز
لوکیشت دنیا میون کیل هلهله و
لباس حریر سفید و تاج و گل شکل ماه شده بودم تو بهنین
بزن و بکوب عقدمون برگزار شد .خنده از لب هامون نیم افتاد غرق شادی بودم واقعا حس
ی
قشنیک داشت.
****
آدم اگه عاشق بشه نه ر ز
گنه دو نفری رو
دلگنه نه زمستون شده .دست عشق شو یم ر
پاین ر
برگ های زرد ر ز
ز
شکست شون لذت یم برن .زمستون که
پاین پا یم ذارن از صدای خش خش
بیت حیاط سفید پوش شده شال و کاله یم ز
کت یم ز
یم شه یهو چشم باز یم ز
کت دو نفری بعد
ز
برف قشنگ یم سازی.
کیل برف بازی و تو ش کول هم زدن یه آدم
ی
شب ها خستیک هات و میاری با یه استکان چای داغ که بخار ازش بلند میشه کنار شومینه
شیت از پشت پنجره به بارون نگاه یم ز
یم ز
کت بعد تو بغل هم لش یم ریس خود به خود
خستگیت دره.

خون زیادی پیش افتاد .برای تعطیالت ژانویه به کانادا رفتیم
تو این چند ماه اتفاق های خییل ی
اونجا کوهیار با فامیل هام آشنا شد تو شب کریسمس دیوید با یه حلقه ،در برابر چیستا
عاشقانه زانو زد و ازش تقاضای ازدواج کرد .حس م قابل بیان نبود واقعا خوشحال بودم.
ی
ز
مهمون و مسافرت های دیگه م رفتیم روز به روز عالقه و وابستیک مون
وقت برگشتیم خییل
ز
بهم زیادتر یم شد یه کیف یم داد صبح تو بغل هم بیدار یم شدیم با هم یم رفتیم ش کار.

من باالخره تونستم با رویا روبه رو شم وقت ما رو دید نیم تونست منکر حسادتش شه
ز
مهمون هان که ر ز
بت فامیل ها رد و بدل یم
هنوزم کوهیار و دوست داشت البته این مدت با
ی
ز
نیست این و از نگاه های دنباله دار و پر حرست شون یم
شد فهمیدم مریدهای کوهیار کم
ی
فهمیدم دروغ چرا با این که یم دونستم تنها زن زندگ کوهیار منم اما دلم نیم خواست چشم
کش روش زوم باشه.
****
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بهار شده بود چند روز مونده به عرویس رسما خونم شبیه پادگان شده بود همه ی فامیل
دان و عمو با دخن و پرس
لطف کرده بودن برای عرویس خودشون رو رسونده بودن از عمه و ی
ز
انداخت نبود چه شب های باحایل بود تا صبح پارن و بزن
و نوه هاشون .تو خونه جا سوزن
هان مسخره فقط برای فان از بس یم
هان با آرایش ی
و بکوب .اونم چه پارن و لباس ی
خندیدم فکمون از خنده جر یم خورد.
وقت م من و کوهیار یم اومدیم دم در بسایط داشتیم .دخن و پرسا یه ساعت دم در یم زدن
ز
ریخت و کل یم کشیدن تازه بعد از یه ساعت ش پا موندن
و یم رقصیدن شمون پول یم
بهمون اجازه وارد شدن یم دادن.
ز
خواست به دیوید عرویس ایرانیا رو نشون بدن البته کیل پیاز داغ ماجرا رو زیاد کردن .منم
یم
این قدر به این دوماد بیچاره فحش یاد دادم و از کارم لذت بردم که نگو و رننس وقت با لهجه
ی قشنگش فحش ت میداد کیف یم کردی.
ر
خامویس یم زدیم اما کو خواب .بخدا برا یه خواب
شب که یم شد مثال به قصد خوابیدن
درست درمون هالک بودم .همه ی بزرگن ها تو اتاق یم خوابیدن بقیه م تو سالن.

***
باز موسم خواب شد همه ی ر ز
من و مبل ها رو جمع کردیم که طایفه بتونن راحت بخوابن
البته بگم که تا نزدیکیای سحر رختخواب پهن کردمون طول یم کشید .قطار قطار جفت هم
ر
خامویس یم گفتیم و یم خندیدیم و مسخره بازی در یم آوردیم.
دراز کشیدیم .تو
رز
نوشت خواهرش که جفتش دراز کشیده بود :عمو
فریماه(دخن عمو بزرگه) خطاب به
چشت رفت تو پام.
رز
مردیم از خنده.
وینه رفته بود یه وول یم خورد.
نوشت از خنده نزدیک بود بیهوش شه رو ی
ِ
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بگنه تا کرانه ی رود باخنی رفت.
بیتا :ییک این و ر
دوباره بمب خنده شون بلند شد.

مثال فردا عروسیم بود تو هالم برام جا پهن کرده بودن چقدر تحویلم گرفته بودن با اعناض
گفتم :.من شوهرمو یم خوام چرا چند روزه نیم ذارین برم پیشش!؟

شن مامان شو خورده بودم بچه ی باحایل
بهنام پرس عموم یه سال از من بزرگن بود یه مدت ر
بود اما خییل هم ش به ش هم یم ذاشتیم.
اون جواب داد :پتیاره ،خجالت نیم ر
کش شوهر شوهر یم ز
کت؟ قدیما یارو شیش تا شکم یم
زایید باز روش یم شد بگه شوهر یم گفت اون .بعد تو هنوز عرویس نکرده یم خوای شب و
بایس مگه نیم ز
با شوهرت تنها ر
دون تو فامیل ما دخن تا شب عرویس حق نداره دوماد و
ببینه.

بیتا :عمو تو گ زبون باز کردی.

یهو جمع رفت رو هوا.

بهنام :حیف فردا عروسیته وگرنه...

بگنه بچه ،برا منم حیف حیف نکن.
بیتا :کالج و ر
رز
بخوابت فردا هزار تا کار داریم.
عمو جالل:
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آرمان اون ییک پرس عمو :فردا چه کاری داری یه کم قر دادنم شد کار؟

عمو جالل :مثال من عموی عروسم.

بهنام :خب منم پرس عموی عروسم اما فردا عروس خانم بیشن از همه کار داره.

اون وسط فکر کنم یه بمب ترکید نه صدای خنده.

بیتا :نذار دیوارت کنم روت شعار بنویسن.

چیستا :ولش کن عزیزم .الیه قربون خواهرم بشم که فردا شکل ماه یم شه.
بهنام :شکل مهتان م نمیشه الیک دلتون و خوش ر ز
نکنت.
ی
باز کر کر خنده.
میون کل کل کردن مون خواب مون گرفت صبح عیل الطلوع با صدای ر ز
طنت دلنواز یه پرنده
بیدار شدم صداش گوش هامو نوازش کرد ین اختیار لبخند زینت بخش لبهام شد .خییل
خوشحال بودم امروز یم خواستم عروس شم لباس عروس تنم کنم کش و قویس به خودم
بخن عروس قشنگه.
دان پرویز گفت :بـ ــه ب ـ ــه خورشید خانم طلوع کرد .صبح ر
دادم که ی
بخن.
لبخند به لب گفتم :صبح شمام ر
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دان خییل خوشگل و جوونم گفت :پاشو عروس خانم کیل کار داری.
زن ی
بخش.
عمه شهال به افتخارم یه کل کشید چقدر خوشحالم کرد اصال این صدای کل انرژی
ِ
با ذوق زیادی از جام پا شدم .نذاشتم بقیه م بخوابن مثل پادگان باال ششون رفتم لحاف و
از روشون کشیدم چند تا قد قد کردن اعتنا نکردم تا دور شدم دوباره خوابیدن دیدم ین فایده
س صدای سیستم صون رو که رو یه آهنگ شیش و هشت بود تا آخر بلند کردم.

بهنام با فریاد گفت :شوهر این نیومد حرکاتش و ببینه پشیمون شه.

بیتا :خروس که اینقد نیم خوابه پاشو تا شکل اعالمیه ت نکردم .آرمان! پاشو تو هم.

آرمان :فقط نیم ساعت.
ی
ز
رز
بمون .گفتم که نیک نگفت.
نوشت ،چیستا،
دستشون
بیتا :نیم ساعت دیگه باید تو صف
ی
مارال ،فریماه ،دیوید...

دستشون
اسم تک تک شون و آوردم با قیافه های آویزون بلند شدن قبل از صف کشیدن
ی
خودم اول از همه افتتاح ش کردم.
بعدش اومدم ربنون آماده شدم تا کوهیار بیاد شاغم بریم آرایشگاه .به همه ی سحر ر ز
خنان
بخن گفتم .یه سفره باال بلند انداختیم.
با روی خوش صبح ر
بهنام :آقا من از ر ز
همت تریبون اعالم میکنم امشب من فامیل دومادم هیچ کدوم از شماها رم
نیم شناسم.
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عمه شهال :چرا اون وقت!؟

بهنام :روم نیم شه بگم با این عروس ین ریخت نسبت دارم.
"حیف مرده شور که قرار بود اینو بشوره".

بیتا :عمو چند بار گفتم بچه با خودتون نیارین تو دست پان!

خوب ضایع ش کردم همه هم صدا زدن زیر خنده.
ز
دمپان
شوچ گفت :نذار با
بهنام قاشق چای خوری شو به حالت تهدید تو هوا نشون داد به
ی
ابری بزنم تو دهنت!

بیتا :باز زر زر کردی ،عمه پستونک شو بهش بده.

بازم از ضایع کردنش زدن زیر خنده.

دان :قربونت برم صبحونتو بخور بهش اهمیت نده.
زن ی
یه چشم گفتم و مشغول شدم .چون ازدواج پدر و مادرم فامییل بود ش ر ز
همت فامیل هامون
مشنک بودن بخاطر ر ز
همت صمیمیت توشون موج مکزییک یم زد.
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بهنام :تو چقدر یم خوری یم ترسم لباس عروس تنت نره.

بیتا :سوسک فاضالبم یم ترسه.

بقیه دست از دلشون گرفته بودن یم خندیدن.

شن دادی؟
بهنام :مامان چرا به این ر
زن عمو :چرا االن یادت افتاد؟

بهنام :خب من میگرفتمش زبونشو کوتاه یم کردم .کوهیار از پس این بر نمیاد.

از جمع معذرت خوایه کردم کارتون باز نشده ی خامه رو به سمت ش پرتاب کردم ششو
دزدید و خنده ی بلندی ش داد.

بیتا :تو یقنت کلنگ بزنن .یم گم شوهرم بیاد لهت کنه .من صد سال ین شوهر بمونم به تو
نگاه یم کردم.

باز زدن زیر خنده بساط شادی شون به پا بود .جفت عمو جالل نشسته بودم مدام برام
لقمه میگرفت.
گنین خودتونم یه ر ز
چنی بخورین.
بیتا :عمو جون همش که برا من لقمه یم ر
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عمو :نوش جونت دخن عزیزم.
مارال دخن عمه م گفت :بخور امشب باید جون داشته ر
بایس.
با ریز ریز خندیدن بقیه از خجالت آب شدم یه دونه محکم تو بازوش زدم که آیفون زنگ
خورد با اومدن کوهیار از جام بلند شدم از تو هوا چند تا بوس براشون فرستادم.

بهنام :من که جا خایل دادم.

خارچ بلغور کرد.
برا اون انگشت شصت مو نشون دادم که چند تا ی
چیستا و دیوید بلند شدن تا بدرقه ام ز ز
کت.

کوهیار دم در مونده بود تا دیوید و دید گفت :های ژیان.

دیوید :وات؟
ی
ساختیک گفت :بیتا یه ر ز
چنی به شوهرت بگو.
چیستا با اعناض
ز
شوچ کنه.
بیتا :ولش کن بزار با باجناقش
ز
داشتت م نگاه کردم دست براشون تکون دادم.
یه بار دیگه برگشتم به فامیل های دوست
از پشت ش شنیدم بهنام گفت :آقا نیم ر ز
دونت من چقدر نذر و نیاز کردم تا خدا یه شوهر
براش جور کرد .یم ر ز
دونت چند سال رو دستمون مونده بود.
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نکن و منکر روحت و صیقل بدن .من رو دستتون موندم؟ مگه شب
برگشتم و گفتم :ر
نبینمت!
بعد برا بیشن سوختنش گفتم :آقا این و با خودتون نیارین اصال عرویس خودمه دلم نمیاد
توش باشه.
صدای خندشون بلند شد صورت چیستا رو بوسیدم براش بای بای کردم و از پله ها ر ز
پایت
رفتم.

کوهیار صورت صاف و صوفشو جلو آورد و گفت :بوس من کو؟

گونشو بوسیدم و گفتم :این ملعونا از هم جدامون کردن .این قد دلم برات تنگ شده بود.

کوهیار :قربونت برم از امشب دیگه هیچیک نیم تونه از هم جدامون کنه.
ر
رز
محرس بود با آهنگ یم خوندم
ماشت شدیم صدای آهنگ و زیاد کردم عروس مثل من
سوار
و قر یم دادم این آهنگ و خییل دوست داشتم حالم و ر ز
منون یم کرد.

چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم شکوفه ریز اومدم اما عزیز اومدم
دلگن نکن گفته بودی زود بیا لحظه موعود بیا
آخه گفته بودی دیر نکن عاشقو ر
شنین منم اون یار با ناز واسه عاشق دلتنگ دلم خونه دلباز
منم اون یار ر
شنین منم اون یار با ناز واسه عاشق دلتنگ دلم خونه دلباز
منم اون یار ر
گفت بیا ین قرار انگار که اومد بهار گفت بیا شزده انگار که عید اومده
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بذار مهتابو رپنهن کنم چشمتو روشن کنم سکه دیدار بشم عیدی واسه یار بشم
شنین منم اون یار با ناز واسه عاشق دلتنگ دلم خونه دلباز دلم خونه دلباز دلم
منم اون یار ر
خونه دلباز
شنینتم کنار بالینتم میخوام قصه خواهش بگم شعر نوازش بگم حاال زلفالمو در
من خواب ر
هم بریز خوابمو برهم بریز نگو دیر شد و شور و تاب رفت عاشق خسته خواب رفت
شنین
شنین منم اون یار با ناز واسه عاشق دلتنگ دلم خونه دلباز منم اون یار ر
منم اون یار ر
منم اون یار با ناز واسه عاشق دلتنگ دلم خونه دلباز

وقت آهنگ تموم شدم قر دادن منم تموم شد کوهیار فقط یم خندید و قربون صدقم یم
رفت.

جان که...
کوهیار:شیطون ،کاری نکن ین خیال عرویس شم یبنمت یه ی
ز
ز
خداحافظ کیل صورتشو تف
مسن سالن آرایشگاه رو یط کردیم قبل از
با
شوچ و خنده ر
مایل کردم بعد اجازه مرخیص دادم.
رز
دوربت روشن و
بگنه .با
از رشکت یه
فیلمندار اومده بود تا از تموم جزییات مراسم فیلم ر
ی
صدای دست و کل کشیدن عروس خانم وارد سالن شد.

مهشید :رییس عاشق پیشه مون اومد.

خندیدم به همه سالم کردم بعد رفتم لباس هامو درآوردم روی صندیل مخصوص نشستم.
خدان کارش حرف
تو سالن آرایشگاه مهشید ،گریمور رشکت مون یم خواستم آرایش کنم
ی
نداشت.
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بدون وقت تلف کردن رفتیم برا میکاپ .عاشق انرژی مون بودم با آهنگ یم خوندیم .بقیه م
قر یم دادن .کال آرایشم ،رو سلیقه ی جفت مون یم چرخید.
ر
حسان
محرس شده بود نه که از خودم تعریف کنم اما
حاصل کارش حرف نداشت واقعا
ی
چهرم زیبا شد.
پام و انداخته بودم پشت پام بابت همه رچ ر ز
عت خیالمم نبود وقت رشکت تبلیغان داشته
ر
ز
داشت مثل آب خوردن یم مونه از این لحاظ هیچ اسنیس
بایس تدارک ین عیب و نقص
نداشتم .مثل روز برام روشن بود همه رچ عایل و فوق العاده یم شه.
دوربت های فوق ر
رز
پیرسفته ،از چند روز قبل کلیپ مخصوص روز عرویس ساخته بودیم تو
با
بهنین صحنه ها ،عکایس ،لباس ،گریم حرفه ای با ژست های معرکه کلیپ های خفن
ساختیم.

بعد از چند ساعت کارم تموم شد تو آینه خودم و دیدم شینیون موهام معرکه شده بود با یه
تاج قشنگ ،شکل ملکه ها شدم .لباس عروس سفیدم رو تنم کردم مدل ش از قسمت سینه
تا کمر تنگ و چسبان بود از قسمت دامن گشاد یم شد .قسمت دنباله دارش با پروانه های
ز
ظریف ر ز
تزیت شده بود که واقعا لباسم رو خییل از بقیه لباس عروس ها
ساتن به شکل خییل
ز
داشتت کرده بود .مهشید و غرق احساس و تشکر کردم فکر نیم کردم تا این
متمایز و دوست
حد قشنگم کنه دیگه نوبت م که باشه نوبت عکایس و آتلیه ز
رفت با کوهیار بود.

خن داد پشت در .برای دیدنش ثانیه شماری
مثل همیشه آن تایم اومد وقت ییک از بچه ها ی
یم کردم قلبم از سدت هیجان از سینم ربنون یم زد .تاالپ تولوپش رو یم شنیدم .دلم یم
خواست زودتر عکس العملش رو در قالب عروس شدنم ببینم.
منتظر و ین قرارش بودم وقت تو اون کت و شلوار و ژیله ی طویس رنگ وارد شد چشمم به
اکن گفتم .موهاشو خییل قشنگن از همیشه حالت داده بود
اندام زیبا جذابش موند هزار هللا ی
تیت خوشتیپ یم دیدمش اما با کت و شلوار دامادی شکل ماه کامل
با اینکه همیشه تو هر ر
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ز
شده بود .تا چند دقیقه بدون هیچ حرف مات هم شده بودیم چشمای هر دومون از
خوشحایل برق یم زد لبهامون یم خندید ین نهایت به چشم هم زیبا شده بودیم.
با هر قدیم که به سمتم یم اومد قلبم تند تند یم زد با نگاه ملتهب ش داغ شدم دم گوشم
گفت :شکل الهه ها شدی.
با نیش باز گفتم :من آخر نفهمیدم این فرشته و الهه ر ز
کت.
خنده ی مهربون و نازش نوازشم کرد .پلک نیم زد فقط نگاهم یم کرد .شادی ازمون شیز یم
شد با بوسه ش وسط پیشونیم از زیر قرآن رد شدیم .دستشو گرفتم از سالن ربنون اومدیم
ماشت ر ز
رز
تزیت شده شدیم اونجام کیل شخوش بودیم .یه چند ساعت کارمون تو
بعد سوار
آتلیه طول کشید دیگه عرویس و این سور و سات مخصوص.
میون کیل آدم شیک پوش با هلهله و ساز و بزن و بکوب و صدای دست زدن از روی فرش
قرمز با کیل ر
ترسیفات رد شدیم چند تا بچه ی خوشگل دنباله ی لباسم رو گرفته بودن که از
اون وروجک های شیطون و بازیگوش تو کار تبلیغات استفاده یم کردیم با اون لباس های
حسان با نمک و تو دل برو و مامان شده بودن.
خوشگل
ی
وقت وارد سالن شدیم تو یه آن به همه ی مهمونا نگاه کردم زیر لب جواب یتنیک هاشون و
خوشون تمام گفتم روی سن که جایگاه عروس و دوماد بود نشستیم .ز
با ر
بعیص ها خییل
ی
شاد بودن ز
بعیص هام انگار شوهرشون و ازشون گرفته بودم .اون عفریته م نیومده بود.
مامان کت و آیدا کنارمون اومدن .مامان از خوشحایل رو پاهاش بند نبود با لباس اطلش
رنگش ،جذابیت و زیباییش چند برابر شده بود .آیدام با اینکه آرایش زیادی روی چهرش
ز
نشدن بود .یه دوست خون ر ز
بت مون به وجود اومده بود
زیبان ش انکار
ی
پیاده نکرده بود اما ی
که واقعا کمن از چیستا دوستش نداشتم با قبول شدنش تو کنکور و مشغویل تو درس و
حنت همکارای رشکت خواهر بودنش با
دانشگاه دیگه رشکت نیم اومد .امروز میون بهت و ر
کوهیار لو رفت.
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تحست بر ر ز
رز
انگنش نزدیک بود احساساتیم کنه اما به همه
مامان کت با حرف های ملموس و
خنی از گریه نیس مادرانه بغلم کرد رفتارش نشون یم داد مثل دخن
قول داده بودم امروز ی
ز
خون ها و مهربون هاش یه جایگاه واال تو قلبم باز کرده
خودش دوستم داره .این مدت با ی
بود.
به سخت ازم جدا شد .به ش و پای کوهیار چشم دوخت مادر و پرس تا چند لحظه ی
ز
رفت .خوب یم دونستم ر ز
طوالن بهم نگاه کردن بعد با چشمای شوق آلود تو بغل هم ز
اولت
ی
فرشته ی زندگ یه مرد مادرشه کوهیار از جون و دل این زن و دوست داشت
نزدیک بود از دین این صحنه اشک هام شایز شن اما دوباره به خودم ر
ترس زدم احساسان
نشو.
با اعناض آیدا از هم سوا شدن بعد از اون نوبت سوپرایز شد با اعالم دی یچ دخن و پرسای
فامیل با جیغ و رقص وارد سالن شدن.
نوشت با رپنهن های یکدست مشیک .بهنام ،آرمان ،دیوید ،ر ز
رز
آبتت با
چیستا ،مارال ،فریماه،
خن داشته باشه ساقدوش مون شده بودن
لباس سفید و کراوات مشیک بدون اینکه روحمم ی
از هیجان زبونم بند اومد با یه آهنگ خییل قشنگ رقص زیبا و هماهنگ شون رو به معرض
ز
گذاشت به حدی ین عیب و نقص و زیبا یم رقصیدن که چشمای همه ی حضار مات و
اجرا
مبهوت شون شده بود.
خنه شم خدا یم دونه
دلم یم خواست بدون لحظه ای پلک زدن یا مژه بهم آوردن بهشون ر
چقدر تو دلم قربون صدقشون رفتم.
خاطرشون برام خییل عزیز بود از اون ش دنیا اومده بودن تا تو شادیم سهیم شن این مدت
ز
تنهان به نبود
مثل پروانه دورم یم چرخیدن نیم ذاشت یه دقیقه با خودم خلوت کنم که تو ی
ز
داشت شون غرق شور و شادی شدم.
پدر و مادرم فکر کنم از

با تموم شدن آهنگ و رقص اونا صدای دست زدن مهمونا بلند شد چند تا بوس خوشگل تو
هوا براشون فرستادم بهنام شیطون بوسم رو از رو هوا گرفت ر ز
عت خیار بهش نمک زد و رایه
ِ
لبهاش کرد.
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غنن یم ز ز
کوهیار :ر ز
کت .شیطونه یم گه پا شم برم...
ببت این کاناداییا چه جوری آدم و ر
دستشو گرفتم و گفتم :ر ز
بشت عشقم بچه زدن نداره.
بعدش از خنده روده بر شدیم در آخر تعظییم کردن و اومدن دورمون حلقه زدن.

حسان جیگر شده بود دندون های ردیفش تو خندش
بهنام با لباس های مارک دارش
ی
خودنمان کرد ششو دم گوشم آورد جوری که کوهیار بشنوه گفت :شما اون دخن ین ریخته
ی
ی فامیل ما رو ندیدی؟! قرار بود امشب اون عروس شه مثل اینکه فقط تو بیمارستانای
ایران نیس که بچه ها رو عوض یم کن تو آرایشگاهاشونم عروس زشتا رو جابه جا یم کن!

بیتا :اتفاقا دیدمش داشت روحتو مورد عنایت قرار میداد.

کوهیار :عزیزم اگه ناراحتت یم کنه یم خوای کاری کنم تا کانادا با اتوبوس رایه شه.
تو قهقهه خندیدنا یهو ارغوان و مرجان پیداشون شد چه ز
جییع کشیدن.

بعدم جفت شون استخونام و خرد کردن از بس که تو بغل شون له و مچاله شدم .به جفت
ز
گفت.
مون یتنیک
ارغوان :یتنیک یم گم دوماد خوش قدم.
کوهیار :مریس ایشاال عرویس خودتون.
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ذوق مرگ شد .مرجان تو اون لباس بلند و بنفشش با شکم چند ماهه و برآمدش یم درخشید
گنن صورت شون مثل فرشته معصوم یم شه.
نیم دونم چرا تا بع زیص ها شکل مامانا رو یم ر
خن بارداری شو شنیدم به حدی خوشحال شدم انگار خواهر خودم یم خواست مامان
وقت ی
شه لحظه شماری یم کردم زودتر خاله ی بچه ی بهنین دوست دنیا شم.

بیتا :حال دخنمون چطوره!؟

از خجالت شخ و سفید شد نگاهشو ازمون دزدید و آروم گفت :اونم خوبه.

ارغوان :بچه ای که به شیدا بکشه حالش پرسیدن داره.

مهار خندمو بزور کننل کردم فقط به یه لبخند ساده بسنده کردم که نیمام و حسامم
اومدن .نیما کنار مرجان وایساد.
ارغوان :زوج های قدییم مون دیگه کهنه شدن ر ز
عت دو گل پالسیده یم مونن.
اعتنان به حرف ارغوان نذاشت در عوض کیل ما دو تا رو تحویل گرفت.
نیما
ی
نیما :چه عروس و دوماد خوشگیل ایشاال به پای هم رپن ر ز
شت .البته عروس خوشگل تره.
تشکر کردیم که ارغوان با جفت پا اومد وسط :االن دقیقا منظورت کدوم عروسه؟ الزمه
شفاف سازی ز
کت.
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نیما :مگه جز بیتا عروس خوشگیل م وجود داره.
ز
یعت کامیون از روش رد یم شد از این بهن بود.

ارغوان :مرجان شوهرت رچ یم زنه جدیدا زبونش زیاد یم جنبه؟

میگنه.
حسام :عشقم ،احتماال از موتوری جنس
ر
بله درست شنیدین ارغوان باالخره جفت خودشو پیدا کرد .درست همون روزی که به رشکتم
اومده بود و خالصانه دعا یم کرد خدایا یه نشونه از شوهرم بفرست خدا حسام و بهش
نشون داده بود .اینا رو خودش بهمون یم گفت البته اشناک یه ساله ی رستوران حسامم
کاری کرد که عاشق همدیگه شن هر چند ارغوان زیر بار عاشق شدنش نیم رفت یم گفت
فقط به خاطر رستورانش قبول کردم.
چیستای بیچاره این مدت فقط کارش ترجمه کردن شده بود.صورتش از بس فک زده بود
خارچ داشته ر
بایس همینه دیگه.
مثل لبو به قرمزی یم زد وقت شوهر ی

نیما با تیکه گفت :یم گم کوهیار خوش بحال خودم باجناق ندارم.
مرجان :حاال حس منو درک یم ز
ز
داشت ر ز
ز
داشت یم مونه.
عت خواهر شوهر
کت باجناق
کوهیار :میونه ی من و با جناقمو بهم ر ز
نزنت خدا رو شکر رابطه م با ژیانم خوبه .مگه نه
دیوید؟
از ز
شوچ و لحن با نمک ش زدیم زیر خنده.
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دیدن بود یهو صدای آشنای نریمان باعث شد چشمام برق بزنن
قیافه ی بور و جذاب دیوید
یه ذره راهو براش باز کردن که خییل شیک پوش اومد خطاب به نیما گفت.

نریمان :باجناق نداری اما به جاش یه برادر خانوم داری که از صد تا با جناقم برات بدتره.

صدای شلیک خنده مون مهار شد یه لبخند محو کنج لبش نشسته بود .وقت برای چند
ثانیه ی کوتاه بهم نگاه کرد
ر
درخش یتنیک یم گم.
گفت :خییل خوشگل شدی مثل ستاره یم
بعد نریمان کوهیار و مردونه تو آغوش گرفت و زیر گوشش گفت :قول بده خواهرمو
خوشبخت ز
کت.

یه لحظه خواستم ین خیال همه رچ شم زیر قسمم بزنم تا چشمه ی اشکم رها شه اما قولم
یادم بود با دست صورتمو باد زدم که مانع طغیان سیل توی چشمام شم.

مرجان طاقت نداشت اونجا بمونه و اون صحنه رو ببینه ازمون فاصله گرفت.

شهرزاد دخن زیبا و ین نهایت معصویم که تو دل نریمان جاز باز کرده بود و همرس رسیم ش
شده بود صمیمانه بهمون یتنیک گفت منم برای هر دوشون آرزوی خوشبخت کردم.

حدود دوماه پیش نریمان یه شب ش زده در حایل به خونم بود اومد که کوهیارم اونجا بود
اولش هم از خجالت نیم تونستم تو چشماش نگاه کنم هم دل دیدنش رو نداشتم .بماند تا
ز
زمان که فهمیدم حکمت اومدنش چیه زمان قد یه قرن به شم گذشت.
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طوالن لب باز کرد و راز اومدنش پرده برداشت انگار شوک بهم وارد شد
نریمان بعد از مکث
وقت گفت :روزی که تو رو از دست دادم فکر کردم دنیا به آخر رسیده به بن بست رسیده
ز
تعریف نداشت فقط به
بودم .اون موقع م تازه خاله رو از دست داده بودیم حالم اصال
مردن فکر یم کردم اما دل داغدار شدن دوباره ی مامان و نداشتم.
تنهان شهرزاد باعث شده بود یه مدت ط ز
والن مهمون مون بشه اولش تو رو تو چشمای اون
ی
یم دیدم .انگار تاری ــخ داشت دوباره تکرار یم شد یه دخن که مثل تو تنها شده بود از ین قراری
شب و روزش با هم ییک شده بود منم که حالم نذار بود با ارصار و خواهش مامان یه شب
رفتم پیشش که مثال بهش دلداری بدم بگم تو تنها نیست ما رو داری ،همه ی ما تا هر وقت
که بخوای کنارتیم اما دیدم تو تب داره یم سوزه .از زور گریه چشماش باز نیم شد اومدم
لب باز کنم بگم تا همیشه ر ز
عت برادر کنارتم که نیم دونم چرا یهو زبونم قفل شد و دیگه
نچرخید .اون شب من پرستار شهرزاد شدم خوب بلد بودم کاری کنم تا غصه هاشو فراموش
کنه تو این کار تبحر داشتم همون کار یان رو کردم که تو دوران داغدار شدن تو کردم .اولش
ی
بهش حس ترحم داشتم اما بعد از دو ماه که ش خونه و زندگیش برگشت احساس کالفیک یم
عجیت دارم یه مدت ین خیال
کردم نیم دونستم چرا به اون اتاف که توش بود کشش
ی
احساسم شدم مثال تازه به خودم قول داده بودم دیگه عاشق نشم و برده ی قلبم نشم غافل
خن نداشتم بعدش م از مامان خواستم تا دیر نشده و از
از این که عاشق شده بودم و خودم ی
دستم نرفته ازش خواستگاری کنه دیگه هر رچ باشه زخم خورده بودم نیم خواستم با دست
دست کردن الیک انتظار بکشم.
وقت اینا رو شنیدم چنان ز
جییع کشیدم که کوهیار هول شده بود اونم وقت به خودش اومد
حالش خییل خوب شد.
دعان نداشتم که برآورده نشده باشه .هیچ میوه ی کایل تو باغ آرزوهام وجود
دیگه هیچ ی
ز
ز
نداشت .خدا تمام لطف و مهربون شو نثارم کرده بود .نریمان با یه مهمون ساده ش خونه و
زندگیش رفت .حاال بعد از چند ماه تو جشن عرویس من اومده بود....

دیگه از مراسم عروسیم هر رچ یادمه همه شادی و خنده بود با رقص دونفره ای مون یه
شب خاطره ر ز
انگن و کامل شد رمانتیک ترین قسمتش اونجا بود که رو شونه اش ش گذاشته
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داشت یم گفت نگاه عاشقش روم قفل شده بود .نبض با
بودم و تو گوشم از دوست
نگاهاش م یه باال و ر ز
پایت یم شد هر بار که بهم لبخند یم زد خدا رو تو خنده هاش یم دیدم.
ز
رز
ماشت هاشون پشت شمون
مسن راه با
شب به نیمه رسید از همه خداحافظ کردیم تو ر
بودن گوشم از صدای بوق و جیغ زدن شون کر شد یهو کوهیار همه ی اون آدما رو قال
گذاشت.
رز
ماشت پیاده شم تو دستاش تا خونه بغل م کرد.
وقت خواستم از
ی
ز
سمفون قشنیک شد همه ی نت های موسیف سازشون خوش بود .منو روی کاناپه
چه
نشوند.
ر
رز
خوشنگ
آستت ش رو باز کرد رفت و با دو تا قهوه ی
کت شو درآورد دکمه های ش
برگشت .اومد کنارم نشست یه کم عشق بازی کردیم قهوه ها رو خوردیم به اتاق مون رفتیم.
شنین به شاغم اومد.
لباس عروسم رو برام کند یه ترس و دلهره ی ر

ز
حرف بزنم تو تخت دراز کشیدم از بس قر داده بودم پاهام درد یم کرد.
آروم بدون اینکه
دست به پاهام کشیدم.

متوجه ی حالم شد کنارم دراز کشید و گفت :یم خوای ماساژت بدم؟

شمو تکون دادم انصافا جوری ماساژم داد که تن خستم سالم شد نگاهم و زیر انداختم.
غنن
کوهیار :خب عروس خانم امشب این همه تو بغل این و اون رقصیدی ،نگفت شوهرم ر
میشه؟!

به حدی جمله شو جدی گفت که یه لحظه جا خوردم ش بلند کردم بلکه با نگاهش بفهمم
دلخوریش واقعیه یا نه.
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پوکر شده بود .هاج و واج مونده بودم رچ بگم که تاب نداشت زیاد ش کارم بذاره چه جریمه
ی
ی قشنیک برام در نظر گرفت.
کوهیار :تا تو بغلم نیای هیچ رقمه رضایت نیم دم.

جدان برای هم خییل
دوباره چشماش شیطون شد و نگاهش آشنا تو بغلش خزیدم.چند روز
ی
تشنه مون کرده بود اول با اون تسویه حساب کردیم.
ستن و مردونه ش قفلم کرد که حت هوام ر ز
بت مون نبود.
اون قدر تو حصار سینه ی ی
ز
گفت از زبونش مثل
بودن در کنارش دلچسب بود من اونو بدنیا نیم دادم دوستت دارم
ز
بارون شده بود که بند نیم اومد.
بوسه هاش رو تنم یم رقصیدن بلد بود نرم نرم کنارت باشه تا ترس ت بریزه وقت کامل ترسم
ی
سندم و به دنیای زنونیک پا گذاشتم.
ریخت خودمو دستش ر
با مهری که با بوسیدنش روی پیشونیم زد تن درد آلود و کوفتم از ر ز
بت رفت.
خییل شاد و خوشحال بود؛ دلیل ش حش بود که بهش یه دنیا غرور داده بود.

شمو نزدیک سینه ش برد بار دیگه تو عطرش گیج شدم .من این مرد و حت با مردنم نیم
خواستم از دست بدم .هزار بار خدا رو شکر یم کنم به پای عاشق شدنم موندم.
ز
لنیز از شادی گفت :وای بیتا ...نیم ز
بدون تنها مردی هست که روح
دون چه لذن داره وقت
ی
ز
و جسم یه دخن و لمس یم کت .خییل دوستت دارم.
بیتا :کوهیار.
:جان کوهیار.
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بیتا :گ فکرشو یم کرد قراره عاشق رقیبم شم ر ز
اولت بار وقت دیدمت حت به ذهنمم خطور
نیم کرد اون قدر عاشقت شم که قلبم رو به زانو درمیاری .نیم دونستم تو همون مردی
هست که دلیل نفس کشیدنم یم ریس منم خییل دوستت دارم.
ی
ستاره ستاره بوسه از هم چیدیم بعد از زور خستیک تو بغل هم بیهوش شدیم چه خواب
ی
شنین تر بود بهنین خواب زندگیم شد هر وقت چشم
قشنیک شد حت طعم ش از عسلم ر
باز یم کرد یم دیدم کنارمه سفت تر تو آغوشش یم چسبیدم.
ی
زندگ ز
کت واقعا حس قشنگیه حت با تمام تکرار
لذن باالتر از این نیست که در کنار عشقت
ی
و روزمرگ ها.
ی
جنه ی مخترصیست
سهراب یم گه :زندگ ر
مثل یک فنجان چای
و کنارش عشق است مثل یک حبه ی قند...
ی
زندگ را با عشق نوش جان باید کرد...
پایان.

سخن نویسنده:
خ ــدای ــا هیـچ عشـف رو ین وصال نذار...
ز
طوالن یار و مشوقم بودین ین نهایت
از شما همه ی همراهان عزیزم که تو این مدت
ممنونم .مریس از دلگریم و بودنتون امیدوارم از خوندن رمانم تونسته باشم خنده رو رو
لبهاتون بیارم و نهایت لذت و برده ر ز
هان که بهتون
باشت بابت تمام کم و کاست ها و شوک ی
وارد کردم عذر یم خوام .خییل دوستتون دارم.مریس که بودین.

پـایـان  ١٢مـهـ ـ ــر ٩٨
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