
 

 بمون کنارم
 یباسمه تعال

 
شیرینای  - صه نخور دخترم زندگي همه همین باال پایینارو داره ..همه تلخ و غ

زیادی رو تو زندگی می چشننن...شنناید همه اینا حخمت خدا یا حتی امتحان 
 باشه !

 
تم راسننتم می دونین ومو..هرو ت که می خوام دیگه بی خیال همه گ شنن -

شننممهمون و ت بدتربه یادشننون می افتم زندگي بدون پدرو مادرم خیلی برام 
 وحشت ناکه

 
سرش را زیر انداخت وزهره خانم که تحت تاثیر حرفاي آن دختر  رار گرفته بود 

 آهی کشید وگفت:
 
کاش هیچ جووني مث تو این جوري سختي نبینه مببین وزیزم باورکن که منو  -

یا مي  ندگیتو مه ید ز مارو.. فر بدون و خانواده  ند این  کنیم فقط خودتو فرز
پدرومادرتم هرچندکه هرکاري هم بخنیم نمي تونیم جاي اونارو برات پرکنیم 

. 
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خانم این دختر ما دختر صبوریه .مي دونه چه جوري ازپس زندگي گ شتم  -
 بربیاد مگه نه دخترم ؟

 
 لبخندی درجواب مرد زد وباآرامم گفت:

 
 دگي جدیدوموباگ شته وخاطراتم  اطي نخنم.سعي مي کنم زن -
 

درهمین حین صننداي باز وبسننته شنندن درپارکیني وماشننیني که خاموش مي 
شدبه گوش رسید.او که کنجخاو شده بود وضوي دیگر از ازخانواده ي دادفر را 
سرجواني که مادرش را به نام  صداي پ سدمنگاهم را میخخوب در کرد . شنا ب

بیرون از سننناختمان بودکنجخاوی را دروجودش  مي خواند درحالي که هنوز
شدت داد.درباز شد ومتعا ب آن پسرجوان با دي بلند واندامي کشیده وچهره 

 اي که درنگاه اول ج اب بود وارد سالن شد:
 
 مامان ....مامان؟....مامان جون... -
 

سرش رابه  سرش لب به دندان گرفته بودوومو فرید  صدای بلندپ زهره خانم از 
تخان مي داد.پسرجوان درحالي که اصال حواسم به افراد نبود سرش را  طرفین

 درگوشی همراهم کرد و با خودش حرف مي زد:
 
 مرض بگیري احسان...معلوم نیس رفته دستشوي یا اتاق فخر...بردار خب! -
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 ولیک سالم -
 

ِارمیا سننرش را باال کرد وبه پدرش چشننم دوخت.بعد چشننمانم به گردش 
با دید ناآشنننا بود  یافه اش حالت تعجب به درآمد و ن او که برایم دختري 
 خودش گرفت.

 
سالم باباجون...ببخشیدمن حواسم نبود ...یعني اصال نفهمیدم شما مهمون  -

 دارین
 

 وروبه مهمانشان سري تخان داد:
 
 سالم -
 

صحبت مي کرد به  صداي آ اي دادفر که با ارمیا  دختربا لبخند جواب اورا داد.
 :گوش رسید

 
 نمي خواي بدوني این مهمون وزیزمون کیه ؟ -
 

  بل ازاین که ارمیا جواب بدهدمادرش به او گفت:
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 مادرجون چرا وایسادي وسط سالن بیا بشین خسته مي شي -
 

ارمیا روي مبلي کنارمادرش جاي گرفت وهمانطور که سننرش روی گوشننی 
 همراهم بودگفت :

 
 بفرمایین پدرگوشم میدم -
 

ااز روی گوشننی اش باال نخرد..آ ای دادفر بانگاهی چچ چچ وبازهم سننرش ر
 به پسرش سعی کرد حرصم را کنترل کند وگفت :

 
ستن دروا ع یه  - شب مهمون ماه خب ارمیا جان این خانومی که می بینی مام

 دوست  دیمیه..آ ای خرسند رویادته !؟!
 

 ارمیا بدون اینخه سرش را ازروی گوشی اش باال کند گفت :
 
 ..بله درسته .. بله -
 

شده اش اما  شم کنترل  شید وباخ شم ک سی پرازخ سخوت کرد ونف آ ادی دادفر
 صدایی جدی گفت :

 



  8 

 

جایی ب ه ؟!! من دارم می گم آ ای  - له وچی !؟!! اصننال معلوم هس ک ب
خرسننندرو یادته ؟ ..تومی پری وسننط حرفم می گی بله بله درسننته ؟!!! خب 

 ب ارکناردیگه !دود ه آروم بشین اون ماس ماسخو هم 
 

سرش وجلوی مهمان  صبانیت آ ای دادفر و این که آن رفتاررا باپ دختربادیدن و
داشننت سننرش را زیر انداخت ...ارمیا زیرچشننمی نگاهی به مادرش کردوبا 
باصننندایی که به و ننو   حرص گوشننی اش را کناری روی مبل پرت کرد و

 خشمگین اما کنترل شده بود گفت :
 
 یم ..االن گوشم کامال باشماس!بفرمایید .اینم گوش -
 

 زهره خانم مادرش فوری گفت :
 
 خب فرید اگه ب م کارداره ب اربره به کارش برسه ..و ت هس بعدا! -
 

 آ ای دادفر باجدیت گفت :
 
نه خانم کارکجابوده ؟ این که بیسنننت وچهارسننناوته روز رو نیم سننناوتم  -

 اینجاس نشسته ب اربشینه دیگه
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 وآ اي دادفرباصدایی به نسبت آرام شده ادامه داد: زهره خانم سخوت کرد
 
ستاي  - سندیخي از دو شمیم ِدختر آ اي خر سمم  این خانومي که مي بیني ا

 دیمي من که متاسفانه یک سال  بل ازدستم دادیم.اگه یادت باشه باهم رفتیم 
براي خاک سننراري پدرو مادرش.حیا اون زن ومرد که زیر خاک برن اما ومر 

که این بین درمردن ورفتن آدمیزاد  با این حسننناب  یاد یخي میره  نه یخي م همی
حخمتي وجودداره که ماهمه ازش غافلیم...بگ ریم چیزي که مي خوام به تو 
وخواهرت بگم اینه که باید با این دختر مث خواهرتون رفتارکنین چون  راره به 

زندگي مدت چهارسننالي که شننمیم اینجا درس میخونه با ما وتوي این خونه 
 کنه.

 
ارمیا با دهاني باز حرفهاي پدرش را مي شنننید.باورش نمي شنندپدرش به این 
راحتي دسنت یک دختر غریبه را گرفته بود وبه آن خانه آورده بودتا چندسنال با 
سخت گیر بود حاال به راحتي به  شه درهمه چیز  آنها زندگي کند.پدري که همی

ساس شت.اح شت انگار نمي  زندگي با یک دختر غریبه ر ایت دا خوبي ندا
توانست با آن  ضیه کنار بیاید...آخر این چه بازی بود دیگر؟!! یک دختر غریبه 
باید به مدت چهارسننال درخانه شننان می بود! آن هم دختری که نه تنها نمی 
شناختم ..بلخه تابه حال حتی ریخت و یافه اش را هم ندیده بود..چطور یک 

وآن ها راحت باشننند؟!! مگرمی شنند ؟!! زندگی دخترغریبه با آنها زندگی کند 
خانودگی یعنی راحتی افراد..یعنی اوتماد و صننمیمیت ! حال با آن دخترغریبه 
اوتمادی مگروجود داشت ؟!! مگر می شد به این راحتی یک نفررا درخانه شان 
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شه با وجود  جایگزین کنندو آب ازآب تخان نخورد! چطور پدرش که حتی همی
فت می کرد حاال این دخترک غریبه وناشننناس را وضننوی یک خدمتخارمخال

ازخانواده می دانسننت ! دختردوسننت پدرش بود که بود..دلیلی نداشننت برای 
بودنم درکنارجمع خانوادگیشننان..مگر او خودش کس وکاری نداشننته که به 

 غریبه ای دیگر پناه آورده بود!
 
 اهممم..اهممم.. -
 

ی کرد تاارمیارا ازحالت مات خود صنندای پدرش بود که هاهرا سننینه صنناف م
 خارج کند..ارمیا کمی درجای خود جابه جا شد وبعد ازمخثی گفت :

 
ندارم ولي میگم این خانم ا وامي  - که حرفي  باجون من  با اممم...می دونین 

آشنایي چیزي اینجا نداشتن که بااونا زندگي کنن؟ نمي گم مخالفما ولي شاید 
ش شما همه ي اززندگي کردن باما را ي نبا سخت بگ ره !  شون  شاید برا ن 

 اینارو درنظرگرفتین؟
 

مه  یک مزاحم را براي ه که حخم  گار  یا دا  شننند ان نان ارم شننمیم ازسننخ
 داشت.آ اي دادفرچشم غره اي به پسرش رفت وگفت:
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شته  - شه یا ندا شته با شمیم خودش را یه که اومده اینجام بعدم تهران ا وام دا
شه فر ي نداره چون پد شو با ست دختر ستان ازم خوا رش مو ع مرگم تو بیمار

تنها ن ارم من بخوام یا نخوام باید به وصننیت دوسننتم ومل کنم با اینخه حتي 
 یک سال دیرشده اما ماهي رو هرو ت ازآب بگیري تازه اس!

 
 خب پس به سالمتي بااجازه -
 

بازهم ازاین که پسننرش مثل همیشنننه بی خیال ازهمه چیز وهمه  آ ای دادفر 
 اتفا ات می گ شت گفت :

 
 کجا میري پسر ؟مگه شام نمي خوري؟-
 
 تواتا م هستم صدام کنین -
 

شمیم نگاهم را تا دراتاق ارمیا وواردشدن او دنبالم فرستاد.احساس مي کرد 
این پسننر جوان با اوسننرناسننازگاري داردوبه دالیلي که خودش نمي دانسننت با 

ت مي کرد یابه پدرش گوش مي اوساز مخالفت مي زد.درحیني که ارمیا صحب
کرد حتي نیم نگاهي هم به شننمیم نمي انداخت.نمي دانسننت دلیل این همه 
بداخال ي یا مخالا بودن چیست اما با خودش مسئله را حل کردکه گ رزمان 

 همه سواالتم را جواب مي دهد.د ایقی بعد میز شام چیده شد.
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ش ساکت را درنظر دا ت م بالبخند ملیحی روبه زهره خانم مرتب آن دخترآرام و
 او که فقط به غ ای روبرویم خیره بود گفت :

 
 شمیم جون چرا نمي خوري ؟یخ کردا -
 
 چشم..شما شروع کنین منم مي خورم -
 

شمیم که کامال احترام ونزاکت را بلد بود  سین برانگیز به  زهره خانم نگاهی تح
شوهرش نگاهی معنادار انداخت..آ ای داد شمیم کرد وبعد هم به  فر که کامال 

را می شننناخت وبااخال یات او آشنننا بود لبخندی مطمئن زد ومشنناول غ ا 
خوردن شد..شمیم هم متقابل همراه باآن ها  اشقي از غ ارا به دهانم برد. .با 
خوردن همان یک  اشننی یک آن به نظرش رسننید مزه این غ ا مانند غ اهاي 

با تمام وجود  احسننناس غریبي کرد بوي مادرش بود.یک لحظه دلم گرفت و
مادرش را کامال نزدیک حس مي کرد.اشک چشمان زیبایم را پرکرده بود.براي 
این که کسي از حال او خبردارنشود سرش را روي بشقاب غ ا گرفت اما همان 

 لحظه باصداي ارمیا مجبور شدسرش را باال بگیرد.
 
 خانم خرسند شما خواهر منو مي شناسین ؟ -
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دي وپیروزي درچشمان ج اب پسر خوانده مي شد.انگار نگاهم کرد برق شا
هاي  تار ته وحواسننم جمع رف جه داشنن به شننمیم تو دراین بین فقط او
اوبوده..انگاراز صنند می خواسننت با این سننوالم دسننت شننمیم را رو کرده 
باشنند.چشننمان شننمیم از اشننک برق مي زد اما براي این که دراین لجاجت با 

چندبار تند تند پلک زد واشننک هایم را جمع  ارمیا پیروز شننود وخود را نبازد
 وجور کرد...نه نمی خواست کم بیاورد..با لبخندي ملیح گفت:

 
 ِا راستم..نه نمي شناسمشون اما ومو فرید وخسشوبرام نشون دادن -
 
 آهان... -
 

و به او پوزخندي تمسننخرآمیز زدوسننرش راتخان داد ...شننمیم از رفتارهاي آن 
خودش مي گفت:چه دلیلي داره با من مخالفه ؟یعني پسننر سننردرنمي آورد با 

انقد مزاحمشننونم ؟خدایاد یقا بگومن باید االن چیخارکنم؟من گفتم زندگیم 
سیم بیام  ست تو!یعنی االن تورا ی به این حقارت من ؟ باید به خاطر بي ک د
بشننینم خونه غریبه ها نیم وکنایه هاشننونوتحمل کنم.؟!خدایا مگه تو خوبي 

 نمي خواي؟ چراگ اشتي سرنوشتم به اینجا برسه ؟....بنده هاتو 
 

خودش متوجه نبود که چندد یقه اسننت به بي دلیل محو تماشنناي ارمیا شننده 
با  باال کرد و یا سننرش را  که ارم گامي  ند.فقط هن وفخرهاي جورواجور مي ک
نگاهم او را غافلگیر کرد شمیم خجالت زده سرش را زیرانداخت.ارمیا  اشی 
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ت کمی به شمیم خیره شد وبازهم پوزخند زد وبه شام خوردنم وچنگال به دس
مشنناول شنند..اما شننمیم ! پنهانی لب به دندان گرفت وسننرش را تاآخرین حد 
حت بود....خیلی زود دسنننت  نارا به شننندت  کار خود  خت ...از  ندا پایین ا

 ازغ ایم کشید:
 
 دستتون دردنخنه ومو فرید زهره خانم اززحماتتون ممنون -
 

هرباني جوابم رادادند اما ارمیا بدون حرف زدن ازسرمیز بلندشد وبه هردوبا م
اتا م رفت.بعد ازمدتي بیرون آمد ودرحالي که سوییچ ماشینم را دردستانم 
تخان مي داد بدون خداحافظی با شننمیم وفقط با گفتن کلمه خداحافخ خانه 

که غرور دخترک جوان را خم د هایی بود  قارت ار می راترک کرد.واین اولین ح
 کرد ...

 
 
 
 
 

 کسي دراتا م را مي کوبید.
 
 بفرمایین -
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 دراتا ی که چندشب را درآن گ رانده بود بازشد وزهره خانم واردشد :

 
 وصربخیردخترم -
 
 سالم زن ومو ممنون وصرشما هم بخیر -
 

شدن !  صمیمی  شاید خیلی زود بود برای  شد.. زهره خانم انگارکمی متعجب 
ما شننمیم بود دیگر!  مه "زن ا ید...خودش هم ازکل هانم می پر یک هو ازد

 ومو"خوشم می آمد ...اما امیدواربود زهره خانم به بدنگیرد!
 
 آماده اي وزیزم ؟ -
 

بادیدن لبخند زهره خانم ..اوهم باخیالی راحت لبخند زد..نه انگار زهره خانم 
 هم مانند آ افرید بی غل وغم بود!با خوشحالی گفت :

 
 آماده رفتن شین من میام بیرونبله تاشما هم  -
 
 خیلي خب پس تا یخي دودیقه دیگه بیا بیرون ارمیاهم ا ومده -
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با شنننیدن نام ارمیا یخه خورد.درآن چندروزي که زندگي جدیدش رادرخانه ي 
آ اي دادفر آغازکرده بود حتي براي لحظه اي کوتاه ارمیا را ندیده بود.همیشنننه 

ها به خانه نمي آمد متعجب بود که چرا بیرون ازخانه بود وگاهي هم شنننب 
شمیم همه او اتم  شتند.درآن مدت  پدرومادرش مخالفتي با رفت وآمد او ندا
را به تنهایي سرکرده بود وکسي را براي صحبت وهمراهي خودنداشت.آرزو مي 
با  ند دوسننتي خوبي  تا بتوا ند خانواده را ببی که خیلي زود المیرادختراین  کرد 

زهارا به امید این که المیرابه خانه مي آید وتنهاییم ازبین مي اوبر رارکند.او رو
شمال که  شت وآن روز آخر هفته روزي بود که المیرا از سر مي گ ا شت  رود پ

 خانه ی مادربزرگم آن جا بود برمي گشت.
 

نه بود.شننمیم  به جزآ اي دادفرکه درکارخا ند  نال بود به ترمی ماده رفتن  مه آ ه
م فت وهمز تا م بیرون ر بادیدن ازا مد.هردو تاق خود بیرون آ یا هم ازا ان ارم

گاهم  خث کردولی خیلي زودترن یاکمی م ند ارم جب شننند مدیگرمتع ه
رابرگرفت.شمیم باخود فخر می کرد اوحتی منتظر سالم هم نیست ! چه برسدبه 
سننالم کردن !باکمی این پا وآن پا خود را مجبور کرد تا به آرامي سننالم دهد 

ب بماند راهم را گرفت وازجلوي چشننمان ارمیا به وبدون این که منتظر جوا
سننروت رد شنند.وارد حیا  شنند وکنارزهره خانم منتظرایسننتاد.ارمیا هم طبی 
به شننمیم نگاهي  بدون این که  به دور وبرش بیرون آمد و همیشنننه بی خیال 
بیندازد ازجلوي او رد شد وسوار ماشین شد وآن را بیرون برد.شمیم وزهره خانم 

درماشین را بست و.. همان لحظه بوي وطر سرد مردانه اي  سوارشدند.شمیم
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سلیقه اش بروخس  شید. .نه  شین حس کردآرام دماغم را باال ک ضاي ما رادرف
رفتارش خوب بود..باخود فخرمی کرد..وطرش اصال به او نمی آمد..!تارسیدن 

 به مخان مورد نظرشان ارمیا ومادرش یک ریزصحبت مي کردند:
 
مي اومدي ماسنننه تا زن چه جوري با اون وسنننایالي آخه پسننرخوب تو ن -

 المیراباید برمي گشتیم تازه راننده هم که نداشتیم
 
چرا بهانه میاري مامان جون ؟ماشنناالله خودت یه پا راننده اي .وسننایالي  -

المیرا هم همون جور که خودش برده همون جورم برمي گردوند فقط این وسط 
 من ازکارم بي کارشدم

 
 اومدي دیگه مراستم کاراي تو هم کارنیس همون بهتر که نرفتي حاال که -
 

شننمیم نگاهي به آینه که چشننمان ارمیا و پیشنناني بلند وسننفیدش رابه نمایم 
شحال  صبانیت وحرص خوردن او را دید وخو شته بود کرد وپوزخند زد.و گ ا
بازی  تاحدودي خط خطی می شننند...اگر  بداخالق  که غرور این پسننر  بود 

 د..شمیم  صدش را کرده بود که فقط وفقط ببرد!لجبازی بو
 

و تی وارد ترمینال شدند..زهره خانم وشمیم زودترازارمیا برای پیدا کردن المیرا 
به سننمت اتوب*و*سننهای شننمال راه افتادند..ارمیاهم کمی بعدازپارک کردن 
ماشننینم بافاصننله ازآن ها راه افتاد...شننمیم که اصننال نمی دانسننت المیرا چه 
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ت کمی هیجانی شده بود ومرتب به دنبال زهره خانم ازاین ور به آن ور شخلیس
می رفت... همان مو ع زهره خانم ایسنتاد وبا خوشنحالی به اتوب*و*سنی که 

 افراد ازآن پیاده می شدند نگاه کرد...
 
 امممم...زن ومو..المیرا رو پیداکردین ؟ -
 

درحال دست تخان زهره خانم با دست به جلو ویک دختری که دراتوب*و*س 
 دادن بود اشاره کرد وگفت :

 
 آره ببینم..داره میاد پایین .. -
 

به چشننمم  نده رو  گاه کرد...درنظر اول دختری شننناد وخ به او ن شننمیم 
خورد...نمی توانسنننت  یافه اش را به خوبی ازآن دور تجزیه وتحلیل کند اما 

ه خانم جلو ازهمان فاصننله می توانسننت خوش رویی اورا حدس بزند...با زهر
تر رفتند والمیرا بانگاه اول به شمیم وخیلی زودترازاین که به کسی سالم کند یا 

 مادرش راتحویل بگیرد روبه شمیم وبا ذوق گفت :
 
 واي وزیزم تو شمیم هستي ؟ -
 
 سالم بله .. من شمیمم .. ازدیدنت خوشحالم -
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 دي جلمرسننی ..خیلي دوسننت داشننتم ببینمت ازبس بابام تعرف کرد زو -

 وپالسمو جمع کردمو اومدم
 
 وموفرید به من لطا داره -
 
 خیلي خب حاالم بقیه حرفاتونو ب ارین براخونه من کاردارم -
 

شت حتی  شمیم برنگ سرشمیم به گوشم خورد.  شت  صداي ارمیا بود که ازپ
 نگاهم کند..اما المیرا درجواب برادرش گفت:

 
 سالمت کو بداخالق؟! -
 
شرزی بزرگ کوچیختری یادت بده کاش به مامان بز - شترازآپ رگ یاد می دادم بی
! 

 
 باشه حاالتوحرص نخورگلي جون ... -
 

 المیرا شخلخی برای برادرش درآورد وباشمیم ریزخندیدند...
 

 بازهم نگاه چچ ارمیا....
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گام  مادرش و هم  بال برادر و  به دن ید  ند یال مي خ که بی خ حالي  المیرا در

 دگاه رفت.شمیم آرام گفت :باشمیم به بیرون ازفرو
 
 چرا انقد وصباني شد؟ -
 
رو اسم گلي حساسیت داره. ازکوچیخي و تي مي خواستم بهم محبت کنم  -

شد که باهام  هر مي کرد. مي  صباني مي  صداش مي کردم انقد و ارمي گلي 
 گفت و تي بهم مي گي گلي حس مي کنم با ننه بزرگا اشتباهم گرفتی !

 
زد زیر خنده .همان لحظه توجه زهره خانم وارمیا را به  شننمیم با صننداي بلند

 خود جلب کرد که با تعجب برگشتند وبه وقب نگاه کردند.زهره خانم گفت:
 
به ازهمین اآلن گرم گرفتین..المیرا مادر اگه تو لباي این دختر رو به خنده  - خو

 بازکني
 

م ني وسننایلسنناوتی بعد خانه برگشننتندوبعد ازاتمام کارهاي المیراوجایگزی
 ماوسرحال وارد اتاق شمیم شد.

 
 داري چیخارمیخني؟حوصلت سرنرفته ؟!! -
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شت زمان  - شه ها..هی ی ازگ  ستم با ستمه نمي بیني؟من تا رمان د نه رمان د

 رو نمی فهمم!
 
 رمان ؟منم مث تو خیلي دوس دارم حاال چي هس؟ -
 
 جان شیفته خوندیم تاحاال؟! -
 
 بودم .نویسندش کیه؟نه حتی اسمشو هم نشنیدخ  -
 
رمن ُرالن ...خیلی جالبه..البته به نظرمن توی انتخاب رمان سننلیقه ها مث  -

 اثر انگشت ها باهم متفاوتن..هرکسی یه نوع رمانی دوست داره..
 
اوهوم ..منم رمانای هیجانی پلیسننی خیلی دوس دارم...اگه به ا ننافه یه کم  -

ازرمانای تاریخی ...یعنی آدم یه  وشقی هم باشه که دیگه محشرره ..وای امان
 خطشو هم نمی تونه تحمل کنه...

 
 شمیم خندید وگفت :

 
خب این نظرتوئه...خیلیا بروخس تونمی تونن رمانای هیجانی وواشننقانه رو  -

 تحمل کنن!
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 المیرا بانگاهی به کتاب شمیم گفت :

 
باایر - یاس ولی  لمشننون  خارجی خیلی کمتراز ایران نای  ما یه ؟ ر انی خارج

شم میادا اما نمی دونم چرا  شتاد درجه فرق داره..من ازخارجخیا خو صدو ه ها
 با رمان ایرانی خیلی بهتر رابطه بر رارمی کنم !

 
خب فخرمی کنم اون به خاطر وطن دوسننتیته ..چون ایرانی هسننتی مسننلما  -

 بازبون خودمون بهتررابطه بر رارمی کنیم..
 

سننید که باصنندای بلند ازبیرون می همان مو ع صنندای زهره خانم به گوش ر
 گفت:

 
 المیرا مادرپاشو بیا مرا ب برنج باش..من برم گالرو آب بدم وبیام .. -
 

 المیرا با صدای بلند جواب داد :
 
 باشه مامان شما برو االن منو شمیم میایم .. -
 

 وروبه شمیم گفت :
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 پاشو بریم کدبانو بودنمونو نشونشون بدیم ... -
 

 و کتابم را کناری گ اشت وباهم بیرون رفتند...شمیم خندید 
 
 المیرا جونم می خوای من برنج رو آب بخشم ؟ -
 
 نه ممنون خودم مي تونم -
 
 حاال ب ار منم کمک کنم.. سختته ها -
 
 باشه ولي دوتایيمآشرزکه دوتا بشه چي بشه ! -
 

ست سته د ست مي کرد والمیرا که ناخوا از  شمیم مانند زن هاي ماهر غ ا در
 کارکشیده بود به کارهاي هریا وآشرزي اورا نگاه مي کرد.

 
 کلک تو هم خوب همه فن حریفیا میه پا خانومي براخودت! -
 

 شمیم گفت :
 
 مسخره می کنی ؟! -
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 نه جدي شمیم تو خیلي بیشتر ازسن وسالت تو خونه داري ماهري -
 
هنراشو رو من خب سن وسال نیس...فقط ...یه مامان خانوم داشتم که همه  -

 پیاده کرده
 
 آخی...چه مامان خوبی..! خدا رحمتشون کنه .. -
 
 از خوبي گ شته بود اون یه فرشته بود -
 

ازیادآوري خاطرات مادرش وگ شننته ي خود چشننمایم از اشننک مملو شننده 
بود.سننرش را زیر انداخت وبه آرامي شننروع به کار کرد تا سننرگرمي او را از یاد 

صه اوبیرون سعی کرد  مادرش وغ شده بود  برد.المیرا هم که متوجه ناراحتی او
 باحرف زدن اورا ازفخر وناراحتی بیرون بیاورد ...

 
 راستي شمیم شنیدم تو هم امسال دانشگاه مي ري؟ -
 
 آره چطور؟ -
 
 منم هم سال توئم دیگه!ترم اولمه -
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 جدی می گی ؟!!خب رشتت چیه ؟ -
 
 حقوق -
 
  م !باورم نمی شه !منم که حقو -
 
 آره...خیلی خوبه..خدارو شخر -
 
 خب پس ازامروز باهم برنامه ریزی می کنیم چطوره ؟! -
 
 نمیشه که ... -
 
چرا نشننه واحدامونو باهم مي گیریم ...شنناید فقط توپیم نیازا یه کم باهم  -

 فرق داشته باشیم !
 
 نه آخه می دونی ..ارمیا ... -
 

 شمیم به میان حرف اوآمد وگفت :
 
 میا چي ؟ار -
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 اون خیلي حساسه -
 
منظورتو نمي فهمم ..خب مگه مامی خوایم چیخارکنیم ! همه داداشننا غیرتی  -

 ان..اما دلیل نمیشه خواهرشون دانشگاه نره ..
 
 نه نه ..می دونی ...خب راستم... نارحت نشیا... اون .. -
 

 المیرا حرفم را  طع کرد...وشمیم گفت :
 
 حرفتو بزن وزیزم -
 
ستم ناراحت ان - گارارمیا باتو ده یعني چیزي نگفته ها ولي مامان وبابا ازد

شنندن بعدشننم ازرفتاراش فهمیدن.. .به خدا نمي دونم چرا این جوري شننده 
اصننال اخال م انقد گند نبود .ازصننبح که اومدم خونه ازرفتاراش کالفه شنندم 

 چه برسه به تو که مي خواي توخونه ما چندسال اینو تحمل کني ...!
 

 شمیم لبخندی تلخ زد وباآرامم گفت :
 
 ویب نداره خودتو ناراحت نخن من همه اینارو مي دونستم -



 27 بمون کنارم

 
 المیرا باتعجب گفت :

 
 مي دونستي ؟ -
 

 شمیم با همان لبخندش گفت :
 
رفتاراش تابلوئه..شنننب اولی که تونبودی به ومو می گفت :شننمیم خانوم  -

ون بی زبونی داشننت بهم می فهموند ا وامی چیزی ندارن برن خونه اونا! با زب
 مخالفه !

 
 
 
 
 
 دیوانه ! ببین من جای اون ازت مع رت می خوام ! -
 
یا مثال حرف زدش  - کاري نخرده که نارحت بشننم فقط ازطرز نگاه کردنم 

 درمورد من یه چیزایي دستگیرم شده که ..
 

 حرفم را ادامه نداد والمیرا گفت :
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 که مخالا توئه !نه ؟ -
 

 چیزی نگفت والمیرا گفت : شمیم
 
نه شننمیم این جوریام فخرنخن ..ب ار برات تو ننیح بدم.اون با همه همین  -

رفتارو داره یعني االن یک ساله که ارمیا با همه دووا داره باورت نمي شه شمیمم 
درطول یک سننال گ شننته اون توي هر ماهم با دوسننتاش یه دوواي حسننابي 

ُوقده زدن داره تا وصباني مي شه ازکوره درمي داشته دست بزن پیدا کرده انگار
ره ومیزنه طرف رو لت وپار مي کنه.اینا همم به کنار اون با پدرم هم به سردي 
ناهمم  با هم حرف مي زنن ای با احترام  گاه نخن جلو تو  نه .ن برخورد مي ک
شم آ ا ارمیا مي ذاره مي  شتن بعد شه این دوتا هر روز خدارو با هم دووا دا نمای

مامانمه  ره له  تا یخي دوماه نمیاد خونه.تنها کسنني که ارمیا براش احترام  ائ
شی مادرمه .هیچ و ت باهاش بد حرف نمي زنه .این جوري که با  شم وا .دادا
مامان درد ودل مي کنه با هیچ کس نیس حتي با من اما خب چون بابا ومامان 

ورم اینه که که کمتر پیم ارمیا هسننتن اون همیشننه درداشننو به منم میگه. منظ
 رفتاراي ارمیارو به دل نگیر

 
باش ببینم هم  - به دل بگیرم مطمئن  که بخوام  یدم  ند بدي  تار  من ازش رف

 چیزي نمي گم ...مگراینخه خودش بخواد..!



 29 بمون کنارم

 
آره بابا..خیلی هم مظلوم نشننین تو..ولی خداییم خیلي خوشننحالم کردي -

ه فخرمي کنم خیلي و ته شننمیم .روز اول آشننناییمونه اما توانقد زود جوشنني ک
 مي شناسمت

 
شننمیم لبخندزد. به المیراچشننم دوخت .. یافه اش حاالبرای تجزیه وتحلیل 
نزدیک بود..شننمیم د ت کرد..اصننال شننبیه ارمیا نبود..دروا ع المیرا به پدرش 
شت مدماغی به  شیده ودر شخی وک شم وابرویی م صورتی بلندو چ رفته بود وبا

وموهایی به رني مشننخی...لبهایم هم نسننبت کوچک ..پوسننتی معمولی 
شخیص داد  شد ت شباهنتم به آ ای دادفررا می  سته بود..د یقا  سط وبرج متو
..اما ارمیا به جز رني چشننمها وموهایم که معلوم نبود ازچه کسننی به ار  
گرفته ! همه اجزای صننورتم به مادرش رفته بود! بایادآوری ارمیا بازهم مازش 

چه دلیلی داشننت رفتارهای ارمیا به این حدی که المیرا درکند وکاوافتاد...یعنی 
شاول کرده بود را  سوالي که ذهنم را م شیده بود!دهان را بازکردتا  می گفت ک
بررسد.چیزی که مثل خوره مازش را سوراخ می کرد...ودلیلم را نمی دانست 
شرزخانه ایستاده  شنید که درچارچوب درآ صداي آ اي دادفر را  !تا دهان بازکرد 

 بود وبه آن دو سالم مي کرد.المیرابا شوق گفت :
 
 سالم باباجون خسته نباشي -
 
 سالم ختر بابا چطوري خوبي ؟گشت وگ ارت تموم شد؟ -
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 المیرا که درآ* *و*ش پدرش جاي گرفته بود خندید:

 
صفه  - شت ن شمیم ن ا شت اما  آره جاتون خیلي خالي چون خیلي خوش گ 

 نیمه تموم شد...
 

 خندید ورو به شمیم که به احترام سالم کرد جواب داد وگفت:آ اي دادفر
 
 خوبي دخترم ؟ -
 
 به لطا شما وموجون -
 

 المیرا به پدرش همراه با لبخندي شیطان گفت:
 
 باباجون بو بخم ازاون بوهاي خوب میادا -
 

 آ اي دادفر که باحالتي طنز ماننددما  خودرا باال مي کشید گفت:
 
سالمي احتماال ازطرفاي آره آره به گمونم  - شمیم توکه  سوخته اس! بوي دما  

 المیراس
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 المیراجیغ کوتاهي کشید:

 
 بابا نداشتیما! -
 

* * * 
 
 
 

شمیم  شت.درطي آن دوهفته  شمیم درخانه آ ا فرید مي گ  دوهفته از زندگي 
والمیرا باهم روابطي صننمیمي وگرم بر رارکرده بودند به طوري که شننب ها هم 

ودرکنارهم مي خوابیدند. شمیم ازاین که خانواده اي جدید پیدا  دراتاق یخدیگر
شحال  ست آورد خو کرده بود تا بتواند نیازها ومحبت هایم را درآن میحیط بد
شخر مي کرد.اما چیزي که اورا ناراحت  بود وخدارا به خاطر این لطا بزرگم 

اي مي کرد رفتارهاي سننرد ارمیا با او بود.شننمیم دوسننت داشننت ارمیا به ج
برادرش درکنارش باشنند تااینخه یک ریز با اخم سننخوتم اورا ناراحت کند! اما 
صحبت را با اوبازکند ارمیا اورا به راحتي  سر  ست  هرگاه که به طریقي مي خوا
سر مارور را  شخارا رفتارهاي  دونقیض آن پ شمیم آ سر خود بازمي کرد. از

رهایم ادامه دهد تشننخیص مي داداما باخودش فخر مي کرد اگرارمیا به رفتا
 حتما حی اورا کا دستم خواهد گ اشت وباالخره هم شمیم ساکت نماند...
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درطول آن مدت المیراوشننمیم براي دانشننگاه ثبت نام کردند .المیرا بروخس 
بدن تخبربودکه همیشنننه لبهاي زیبایم  برادربزرگم دختري خوش مشننرب و

ند  مان ید هم  خانم وآ افر نده مزین کرده بود.زهره  بت را راخ یت مح ها المیران
شتند آنها  شي بي دریغ نمي گ ا شمیم تمام کردند واورا ازهر ن*و*ا*ز* درحی 
شان  ستند ورفتاري متفاوت با رفتارهاي فرزندان شمیم را دختر دوم خود مي دان
با اونداشتند.شمیم بي نهایت به این خانواده دل بسته بود .انگار تازه خوشبختي 

رمي داشننت ونزدیک مي شنند ....اما اگر....آن اش  دم  دم بسننوي او گام ب
 روز...

 
سی خانه آ ای  شاند.چون ک شمیم را ازاتاق خود بیرون ک صداي زني اف اف 
دادفر نبود مجبور بود خودش جواب دهد..اف اف را برداشننت وبا کمی مخث 

 گفت :
 
 بله؟ -
 
 بازکن -
 

شا صویر ارمیا را دید.دکمه راف سي دي اف اف ت صفحه ال  رداد.دلم ازداخل 
می خواسننت زود فرار کند ازاو وبه داخل اتا م برود... دم برداشننت ..نباید 
بازهم رفتارهای زشننت آن پسننررا می دید...اما باهمان یک  دم سننرجایم 
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صال ازچه می  ستاد..!نه برای چه برود ؟!! مگراو چه کرده بود که فرار کند ؟!ا ای
تخان هم نخورد.ارمیا بعد ترسننید ؟!مگراوکه بود؟!! محخم ایسننتاد وازجایم 

ستاده بود..باخودفخرمی کرد این  شمیم هنوز آنجا ای شد. سالن  ازد ایقي وارد 
پسر بیشترازاین حرفها پررو ست !همان مو ع ارمیا درست روبرویم  رار گرفته 
بود ...بادیدن ارمیا سننرش راباال کرد اما دردادن سننالم پیم دسننتي نخرد .این 

کرد تا حقیرشننود فقط!ارمیا که نگاه شننمیم را دید اما باردیگر نه !اشننتباه نمی 
 سالمي ازاو نشنید با تمسخر ابرویي باال انداخت :

 
 گربه خوردتم؟ -
 

 شمیم که منظور اورا ازسالم نخردن فهمیده بودم مانند اوجدی گفت :
 
 نه.. گاهي الزمه بي جا صحبت نخنه -
 
 لقمان هم ادب رو ازتو یاد گرفت؟ -
 
 هاي  دیمي کهنه مي شن! پندواندرز -
 
پدرومادرچي ؟اوناهم یادت ندادن؟آهان نه !درسننته نداري .ولي با اونا که  -

 بزرگ شدي شاید...
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شمیم به شدت وصباني شد.ارمیا پدرومادر اورا موردتوهین  رارداد وشایدهم 
مسننخره مي کرد !نگ اشننت حرفم را ادامه دهد..باخشننم به چشننمان او زل 

رمیا هم سنناکت شنند وشننمیم باجدیتی که تابه حال درخود زد..به طوری که ا
 سرا  نداشت تقریبا بلند بلند حرف مي زد:

 
سخره کردن  - شه حرمت مهموناتونو این جوري نگه مي دارین ؟با م شما همی

یادنگرفتم  یت  مادرم ترب پدرو گه از بادشننون ؟من ا جد وآ به  نداختن  خه ا وتی
ه چي؟لقمان ازتو یادگرفت یا درسننتمشننما که ادواتون میشننه تربیت حالیتون

سخره مي کني  شون ازاین دنیا کوتاهه م ست ازمن ؟ازتو که دوتا ُمرده رو هم که د
 یا ازمن که درسالم دادن به جنعاب والي کوتاهي کردم ؟

 
 ارمیا که ازدست او حرصم گرفته بود براي این که گوش شمیم را بری اندگفت:

 
سربار ومفت خور این خونه باشه من  می دونی چیه ؟!تاو تي که اون مهمون -

 هی ی حالیم نیس !
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وراهم را گرفت وازهمان راهي که آمده بود بازگشننت وبیرون رفت.باصنندای 
بهم خوردن محخم وباصدای درسالن شمیم ازترس باالپرید .همان مو ع اولین 
شاند  شد واورا تا مرز جنون مي ک شمیم وارد ساس  سم ح  ربه را به رو  وج

باالخره حرف دلم را زده بود واین چیزي بود که شننمیم هیچ و ت نمي ارمیا 
خواسننت ازدهان کسنني بشنننود همین جمله کوتا کافي بودتا رو  حسنناس 
صداي  شه وارد کند.حاال به و و   شمیم را که دختري تنها بودرا خد ولطیا 
ستاده  سالن ای سط  شنید.هنوز مات ومبهوت و زني غریبي رادرگوش خود مي 

به  نده بود و فه درگلویم ریشنننه دوا یا فخر مي کرد.باضنني خ هاي ارم حرف
بود.دسننت برروي حنجره اش گ اشننت وآن را فشننارداد.اما انگارخالي شنندن 
خالي بود  نه  خا فت. جایي دیگر نشنننات مي گر وازبین رفتن این باض از
واوتنها...اشننخهایم روان شنند .باصننداي بلند  ننجه زد وبي کسنني وغربیي 

 انه اش رساند....خودرا به گوش معبود یگ
 

****** 
 
ِا شننمیم چرارومبل خوابیدی ؟چرا اینجا؟پاشننو وزیزم پاشننو برو تواتا ت  -

 بخواب...
 

شمیم که ازصداي المیرا جاخورده بود ازروي زمین بلند شد وروبه همه سالم 
شیدی راه اتا م را  شده بود براي همین باگفتن ببخ شک  شک هایم خ کرد.ا

متعجب خانواده دادفر ردشنند.اصننال نفهمید پیم گرفت وازجلوي چشننمان 
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بدون  یداری و تا م را طی کرد ! درخواب وب تاا فت سنننالن  چطور مسنننا
نداشنننت دلم مي خواسنننت  له هیچ چیز وهیچ کس را  درک!دروا ع حوصنن
روزمرگم فرامي رسننید وخیلي راحت به آ* *و*ش پدرومادرش دردیار ابدي 

ها نبوده ونخواهد بود. مي پیوسننت اما سننرنوشننت انسننان ها همیشننه به کام آن
سانها ر م مي  ست  لم زن ماهرهمه ي ان شت او به د سرنو شمیم...  درمورد 
سرنوشتم  ست مي کرد تا  سرنوشت خود درخوا خورد واو مایوسانه از لم زن 
شمیم گ اشته  شاداب  سد.حرفهاي ارمیا تاثیر بدي درروحیه  را روبه پایان بنوی

انه احساس خوشبختي مي کرد حاال بود واوکه درروزهاي اول زندگیم درآن خ
سربار این  سربار خانوده دادفربلخه  سرخودخواه نه تنها خود را  با کنایه ي آن پ
شد  ست بخ سرش مي زد بي خبر ازآن خانواده د دنیا وزندگي مي دید.گاهي به 
وآن جا را ترک کند وبه جایي برود که ورب ني انداخت.اما و تي به وا بت بي 

سرمیز فرجام آن کار مي ا شب  شید ذهنم را ازتمام افخار پاک مي کرد.آن  ندی
شننام حا ننر نشنند ودرجواب المیرا که پیاپي ولت رفتارهاي اورا مي پرسننید 
سردرد را بهانه کرد.ترجیح دادزودتربخوابد تاازهرچقدرو اب های دنیا وافخار 

 مسموم بود خارج شود.
 
 
 

******* 
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 لي گشت بزنیم خیليپاشو پاشو پاشو ....پاشو باهم بریم لی -
 
-............... 
 
 ِا شمیم با توئما بلندشو دیگه وجب تنبلي هستیا -
 
- ............ 
 
 مي خواي ارمیا گلي رو صدا کنم بیادبیدارت کنه انقدخوش اخال ه! -
 
-............ 
 
 واي شمیم بیدارشو دیگه....چقد می خوابی ؟ -
 

شید باموهاي ژولیده شمیم درحالي که خمیازه کنان پتورااز سرش مي ک روي 
صله  سالم کرد.بالفا سته همراه با لبخند  شمهاي ب ست وباچ ش روي تخت ن
المیرا باصداي بلند شروع به خندیدن کرد.شمیم که تعجب کرده بود چشمانم 
را بازکرد وبا اخم به المیرا نگاه کرد .المیرا انگشت اشاره اش رابرروي سرشمیم 

 خندید.باصدای خواب آلودی روبه المیراگفت :گرفته بود وازته دل مي 
 
 چته اول صبحي ؟ رص خنده خوردي؟ -



  38 

 

 
 پاشویه نگاه به این کله  شني بنداز توروخدا... -
 

شاخ درنیاورده چون هنوز  شود  شید تا مطمئن  سرش ک ست روي  شمیم باد
 المیراته مانده اي ازخنده را برلب داشت.المیرا گفت :

 
 چیز خوشخل ترازشاخ پاشوبروجلو آینهنه بابا شاخ نیس یه  -
 

وبازهم خندید...شمیم که کنجخاو شده بود بداند چه شخلي شده است جلوي 
شده  سیخ  ستاد اما یک لحظه انقدر یخه خورد که خودش هم ازموهاي  آینه ای

 روي سرش به خنده افتاد وروبه المیرا گفت :
 
 میگم چرااینااینجوري شده؟ -
 
 فتي آرایشگاه!حتما دیشب توخواب ر -
 

 شمیم پقي زد زیرخنده.
 

***** 
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 سالم صبح بخیر -
 

شمیم ودخترش  شیردا  راجلوي  زهره خانم با مهرباني جوابم راداد ودو لیوان 
 گ اشت وباآنهامشاول صحبت شد.شمیم گفت:

 
 پس وموکجاس؟ -
 

 المیرا زودتراز مادرش گفت :
 
صبحا زودترازهمه مي ره یه ذره زحمت به خ - شومي بابا  ودت بده زودتربیدار 

 بینیم
 

 شمیم روبه زهره خانم باشرمندگی گفت :
 
 ببخشیدزن ومو امروز روزآخرمهم دیگه زودبیدارمي شم -
 
نه دخترم المیرا شننوخي مي کنه. این خودش و تي مي خوابه دنیارو آب ببره  -

 اینو خواب مي بره حاال مظلوم گیرآورده تیخه میندازه
 

ها شمیم والمیرا براي آماده شدن به اتاق هایشان رفتند.به بعدازجمع آوري هرف
پیشنننهادالمیرا  راربود تاههر به ماازه ها سننربزنند وکیا وکفم ولباس جدید 
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شت دراتاق المیرا به اواطالع داد درحیا   شد وپ شمیم زودترآماده  تهیه کنند.
 منتظراوسننت وازسننالن خارج شنند.ارمیا در حیا  مشنناول ور رفتن به ماشننین
شد لبخندموزیانه اي  سالن خارج مي  شمیم که از سي بلندخودبود.بادیدن  شا

 برلب زد.شمیم بی توجه به او مشاول تماشای باغ ه ی حیا  شد ...
 

* * * 
 
 چیو داري نگاه مي کني ؟بیا بریم روده هام چسبید به شخمم -
 
 تو برو من میام ..یخی دود یقه دیگه میام -
 

 المیرا با حرص گفت:
 
 امان وبابا ناراحت مي شن شمیمم -
 

 شمیم همانطور که به بیرون خیره بود گفت :
 
 گفتم که میام ولي یه کم دیرتر برو دیگه -
 
 آخه چیه پشت اون پنجره دوساوت زل دي بهم؟ -
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 داداش گلیت ! -
 

 المیرا بلندخندید:
 
 حاال چرا انقد نگاش مي کني ؟کلک نخنه دلتودادي  ر م؟ -
 
 ي ام داداشت تحفه س!آره نه خیل -
 

 المیرا سوتی زد وگفت :
 
 اگه بدوني چقد خاطرخواه داره -
 

شمیم اخمی کرد وسرش رابازهم به سمت پنجره چرخاند.. المیراکه ازکارهای 
 اوسردرنمی آورد بیرون رفت...

 
باره بیرون را نگاه کرد.موزیانه لبخندزد وازاتا م بیرون رفت .وارد  شننمیم دو

لب اسننتخر ایسننتاده بود .با یک پایم تقریبا روی آب های حیا  شنند .ارمیا
شمیم  شده بود.... شفاف آن خم  شید وتقریبا وبه داخل آب هاي  ستخر می ک ا
شده بود انداخت ودردل  شناور صویرش درآب  نگاهم را به  د بلندارمیا که ت
نقشنننه ها کشننید.ارمیاغرق افخار خود بود وشننمیم ازاین بابت خوشننحال 
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آرام ازپله هاي ایوان سننرازیر شنند. دم برمي داشننت وبه او که  بود.با دم هایي
متوجه اطراف نبود نزدیک میشنند.باالخره به پشننت سننرش رسننید ...لبخندی 

 مرموز زد و با صدای بلند گفت :
 
 آ ای دادفر -
 
 
 
 
 

ستخربود  ارمیا با ترس ...تخانی خورد وتعادل آن یک پایم را هم که روی لبه ا
ست داد ویک ه شمیم خیلي را ازد شد. ستخررها  و مانند پري درهوا به داخل ا

خونسرد ولبخندزنان دور استخررا طي کرد وبه ارمیا که درآب مشت ولگد مي 
به او بدوبیراه مي گفت نگاه کرد. لبخندي تمسننخر آمیز به ارمیازد  انداخت و

 وگفت :
 

 = فقط اومده بودم برا شام صداتون کنم !
 

یا و وصننبانیتم بیندازد راهي سنننالن شننند.ارمیا و بدون اینخه نگاهی به ارم
 وصباني درآب مشت مي اندخت وبلند بلند طوری که شمیم بشنود گفت :
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 حسابتو مي رسم ..حاالدیگه تویه ذره ب ه برامن دم درآوردي ؟ -
 

شاول  سرش م شدوباو رخواهي کوتاهي ازآ اي دادفر وهم سالن  شمیم وارد 
 هم خوردن درحیا  خانه به گوش رسید.شام خوردن شد. د ایقي بعد صداي ب

 
 ارمیابود رفت؟ -
 

 المیرا گفت:
 
 آره بابا جون  راربود امشب با دوستاش برن خونم -
 

 خانم دادفرگفت:
 
 ولي اون که شام نخورد! ب م خورش بادمجون خیلي دوس داره -
 

 المیرا بازهم جواب داد:
 
سنه نمي مون - شه گر ستا ه اآلن اونا میرن بهترین مامان جون اون که و تي بادو

 غ ا رو مي خورن
 



  44 

 

فاخودش بود  مه ي این حر بب ه که مسنن شننمیم دردل ل*ذ*ت می برد.چرا
یا را سننرجایم  حدي ارم تا وخودش را تشننویی می کرد.. چون فخرمي کرد

 نشانده است.
 

* * * 
 

شت.ازحرفي که  سعي درآرام کردن خود دا ضطرب  ستاني لرزان وحالتي م با د
بیاورد مطمئن بود اما بازهم ترس همیشننگي وجودش را  مي خواسننت به زبان

 مملوکرده بود.
 
 پس چرا ساکتي ؟ -
 
 ببخشیداالن مي گم -
 
 منتظرم -
 

شمیم با نگاهي دزدکي به آ اي دادفر که با مهرباني وآرامم همیشگي به اونگاه 
 مي کرد آرام شد.بالبهایي لرزان شروع به صحبت کرد:

 
 راستم وموجون من ... -
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 خث کرد ودوباره به اونگاه کرد.آ ای دادفر بالبخند همیشگی اش گفت :م
 
 ادامه بده دخترم -
 
ید  - با نه یعني ...  که مي خوام  بول کنین  یه خواهم دارم  ومو من ازتون 

 حتما بول کنین
 
 تودستور بده وزیزم -
 
صمیم  - ستم من ازروزی که اومدم تهران یه ت شرمندم نخنین .را اختیاردارین 
سته گ شم..می دونین خب در صمم ترمی  رفتم که روز به روز برای انجامم م

که شننما به من لطا کردین وتوی خونه خودتون بهم جادادین ..ازاون مهم تر 
منو کنارخانواده خودتون  بول کردین وبین منو دخترتون فر ی نمی ذارین..این 

واست ازشما یه درخ بهترین محبتیه که ازیه نفرآدم می تونه بدست بیاره..اما من
 دارم که اگه  بولم کنین..لطفتونو برای من به اتمام رسوندین !

 
شروع  سي تازه کرد وبه وموفریدش نگاه کرد تاازنگاه اوآرامم بگیرد.دوباره  نف

 کرد:
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ومو من مي خوام کارکنم تا م*س*تقل باشم تا الا ل بتونم خرج تحصیالتمو  -
شما خیلي به من لطا د شه که من خرج بدم .وموجون  ارین امااین دلیل نمي 

چهارسننال تحصننیالتمو رو دوش شننما ب ارم .شننما دوتا ب ه بزرگ دارین که 
هردوتا شننون به نوبه خودشننون پول کمي واسننه زندگیشننون نمي خوان منم که 
حاال اومدم شنندم  وزباال وز.راسننتم من اگه مي تونسننتم یه خونه مي خریدم 

باشننم اما خب مجردي ودختربودن من به تانخوام مزاحم شننما وخانوادتون 
شخر مي کنم چون پس  سخت کرده .حاالم خدارو  صیت پدرم کارمو والوه و

 اندازیخسال دانشگامو وخرجي کافي براخودم دارم اما برابعدم مي خوام ....
 

 آ اي دادفر سخن شمیم را  طع کرد:
 
ت ه رو  پدراین چه حرفاییه مي زني شننمیم؟توبا المیرا هیچ فر ي نداري .ب -

  سم به اندازه اون برام وزیزي
 
مي دونم ومو جون ولي من این طوري راحت ترم .خواهم مي کنم شننما  -

هم موافقت کنین من کارکنم تا براي بعده ها اگه محتاج پول شدم نخوام دستمو 
جلوي کسي درازکنم.من می خوام سرمایه پدرمو برای آینده ام نگه دارم وخرج 

ارم . به هرکاري هم اگه مناسبم باشه را ي هستم فقط دلم مي االنمو خودم در
شمام مي خوام که ...که  ستم از سم.اممم...را خواد خودم روي پاي خودم وای
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ندروزه تهرانو  پاکنین ؟خودم چ کاري دسنننت و یه  ...وموجون میشنننه برام 
 باالوپایین کردم اما موفی نشدم.

 
د درصننورت آن مرد نگاه وسننرش رازیر انداخت ...وا عا دیگررویم نمی شنن

به  باب زحمتم را فراهم آورده بود!آ اي دادفر دسننتي  حد اسنن ند..بیم از ک
صننورتم که ته ریشنني زبرآن را پوشننانده بود کشننید .سننخوتم شننمیم را مي 
آزرد.ازشنندت ا ننطراب تندتندبا انگشننت هاي دسننتم بازي مي کرد وهرآن 

 نگاهم را به سمت آ اي دادفر مي کشاند.
 
 ومو -
 

 دادفر سرش را باالکرد وبعدازنگاهي طوالني گفت:آ اي 
 
 نمي تونم باهاش کناربیام .تومی دونی که مسئولیتت به من سررده شده -
 
 ولي ... -
 
گوش کن شننمیم این که بخواي کارکني دسننت من نیس.مخالفتي هم ندارم  -

که من  خانواده حی داري ازپولي  یه ونوان وضننوي ازاین  ما من مي گم  ا
مي ذارم اسننتفاده کني .توبراي من وخانوادم  ابل احترامي وهیچ  دراختیارت

 کس حی اوتراض به این که تو ازپول من اسفاده مي کني رو نداره
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شما خیلي خوبین ومو خیلي محبت دارین اما ...من بازم روي حرفم هستم  -

 به خاطر راحتي منم که شده  بول کنین
 
شننه من سننعی می کنم ولي توهم ازدسننت شننماب ه ها...چي بگم آخه ...با -

 سعی نظرت برگرده .
 

 شمیم خوشحال ازجایم بلند شد وگفت :
 
منوهمیشه مدیون خودتون می کنین ..شمام نظرتون برگرده وکمخم کنین بسه  -
! 

 
وراه افتاد تابیرون برود.. اما ایستاد و براي یک لحظه برگشت وبه آ ا فرید چشم 

 دوخت:
 
 یه چیز دیگه بگم؟ -
 
 گو دخترمب -
 
  ول مي دین برام کارپیداکنین ؟ -
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 گفتم  ول نمي دم ولي سعي مي کنم -
 
 مرسي ومو خیلي دوستون دارم -
 

 وخواست خارج شود امابازهم ایستاد..آ ای دادفر گفت :
 
 دیگه چیه ؟ -
 

 شمیم گفت :
 
 بازممنون بابت کاری که می خواین پیدا کنین .. -
 

دادفر ازشننیطنت اوخنده اش گرفت وشننمیم وباشننیطنت وریزخندید ..آ ای 
 ازاتاق خارج شددرحالي که ازخوشحالي درپوست خود نمي گنجید ....

 
* * * 

 
 
 
 بیادخترم ازاین طرف -
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 وموجون صبرکنین من نمي دونم کجاداریم مي ریم ؟ -
 
 تودنبالم بیا پشیمون نمي شي -
 

ای دفر خیلی سریع برتقریبا یک هفته از درخواست شمیم می گ شت وآ ای دا
شننمیم کار پیدا کرده بود...و تی که شننمیم این خبر را شنننید در وا ع تا چند 
به این  یدا کردن ؟! آن هم درتهران ؟!  نده بود...کار پ ما سننناوت هنوز مبهوت 
سروت ؟!!! از وجایب بود!اما خب ومو فرید بود دیگر...حتما کاری را که پیدا 

 می کرد کار بود !
 

ه ازپله هاي سنناختمان باال مي رفتند شننمیم اطرافم را به خوبي همین طور ک
ید.درودیواري مشننخي رني داخل را مزین کرده بود.سننقا هاي آن  مي کاو
باچراغهاومهتابي هاي کوچک اماپرنوروزیبا تزیین شنننده بود.شننمیم وآ اي 
سبتا بزرگ  سالني ن سوم رفتندوبعدازآن به داخل  سور به طبقه  سان دادفراول با آ

 د شدند.وار
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 بیا داخل چراایستادي؟ -
 

شننمیم متعجب درحالي که نمي دانسننت به چه دلیل آنجاآمده اسننت به داخل 
 آمد.همه جارا با د ت وکنجخاوي ازنظر گ راند.آ ای دادفرگفت :

 
این جایه شرکت ساختمان سازیه که تو به ونوان منشي استخدام این شرکت  -

صا  شدي محقوق خوبي میدن فقط باید کارتو صو خیلي د یی انجام بدي مخ
به  یه اخم  بداخالق داره که اگه  یه رئیس  باشنني چون این جا  و ت شننناس 
زیردسننتاش بندازه همه حسنناب کاردسننتشننون میاد اینو گفتم که بعدا معترض 

 نشي
 

شمیم که غافلگیرشده با دهاني بازبه آ اي دادفرنگاه مي کرد.بعدازچندثانیه که 
 :لبخندوموفریدش را دیدگفت

 
 ومو شما کامال منو غافلگیرکردین ... وموبه این زودی... -
 
 کاري نخردم وزیزم به  ولم ومل کردم -
 



  52 

 

سالم  - صت  ش صدو ولی ومو حاال من با این رئیس اخموئه چیخارکنم؟حتما
سننن داره که ازاین سننبیل کلفتاوچاق مانخناس که یه چماق مي گیره دسننتشننو 

 باالسرت وامیسته !
 

 مي خندید وشمیم  یافه رئیسم را تجسم مي کرد.آ ا فرید آرام 
 
 حاال چیخارکنم ومو؟ -
 
 هی ي دیگه برو پیم رئیس اخموت مي دونه  راره منشي جدیدبیاد -
 
 مگه شما مي شناسینم؟ -
 
 اوه ...چه جورم... -
 

 وبه سمت در رفت ...شمیم زود گفت:
 
 کجاومو؟ -
 
 برم دیگه..کارمن تموم شد -
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 شمیم نالید:
 
 ومو! -
 
توکه دیگه به من احتیاج نداری دختر..فقط باید بری به رییس خبربدی همین  -
! 

 
 ولی من دوس ندارم تنها باشم ! نرید ومو -
 
کارخونه دیرشنند دخترم ...یادبگیرهمیشننه روپای خودت تخیه کنی...گاهی  -

همه کس واینمیسننتن تا توتخیه تو بهشننون بدی... هیچ و ت معتمدترازخودت 
 ودت نیس...برای خ

 
 آخه ... یعنی من تنهابرم؟-
 
 نه ب ارزني بزنم بقال سرکوچمونم بیاد! -
 
 می دونین ...من مي ترسم ...یعني دلشوره دارم ... -
 
 برو دخترگلم..یه مصاحبه کوچولوئه...تو حتما استخدامی ! خدافخ -
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 شمیم به ناچار گفت :
 
 خدافخ -
 

ت همه کارکنان شننرکت خیره خیره کمي مخث کرد وبعدبا دلشننوره  دم برداشنن
سروگردنم  شی تخانی به  شی هماهني کرد...من نگاهم مي کردند .اول با من

 داد وبا صدایی که نازک می کردگفت:
 
 باید منتظرباشین ...بفرمایین بشینین ... -
 

شننمیم بی حوصننله نفسننم را فوت کردو روی مبلی نشننسننت ...همه در رفت 
ما خب آرامشی هم درآن دیده نمی شد..یک وآمد بودند.شرکت شلوغی نبود ا

دسننت مبل چرم سننفید متضنناد بارني دیوارهای شننرکت وسننرامیک های 
کامروبروی میزام دی اف منشننی بود برای ارباب رجوع ها...شننمیم خوب 
شرکت بی دروپیخری نبود..به هاهرش می خورد که  شد گفت  د ت کرد..می 

 س م اتاق بازبینی..وچایخانه بودازآن معتبرهایم باشنند...درطبقه اول اتاق ریی
شت ازفو ولی می  ست چه چیزهایی وجود دارد ودا ودرطبقه دوم که نمی دان
خاوی  ج ن ک به  منشنننی  لوی آن  ج کرد  می  ن ئت  جر که  یا  ح ید!  ترک
شخی وآن راه پله های پیچ پیچ که آدم  صله اش ازدیدن درودیوارم برردازد...حو

ای هم نداشننت منتظرشنند تا بعد ازآن باالوپایین می شنند سننررفته بود...چاره 
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جایم  یت کرد...از هدا تاق رییس  به ا با اکراه اورا  وت ممنشننی  ازنیم سنننا
تا خوابم  ید  به آن کشنن فت...دسننتی  ندشننند...اوه...کمرش درد گر بل
دربرود...وا عا روی آن تک مبل مثل چوب خشننک شننده بود... به اتاق رئیس 

 ید:نزدیک شد.تقه اي به درزد.بعد ازلحظاتی صدایی شن
 
 بفرمایین -
 

دردرا بازکرد وداخل شنند.اتا ي بزرگ وروشننن درپیم روداشننت که اول ازهمه 
پنجره ا ي به اندازه پهناي دیوار که شننهر را به نمایم مي گ اشننت مورد توجه 
تاق  به دورش وسننط ا ندلي  یادي صنن عداد ز با ت بود.میزي از ام دي اف 

تمان هاي بزرگ  رارداشننت.یک کتابخانه ي کوچک وچند اب وخس ازسنناخ
ومرتفع درکناردرنصب شده بود.درراس اتاق وروي صندلي مشخي که پشت آن 
سخوت  شمیم که  سته بود. ش شت فرد مورد نظرن شمیم وروبه پنجره  راردا به 

 «:خودرا طوالني دیدلب گشود
 
 سالم -
 

 بعدازسخوتي نسبتا طوالني صداي آشنایي دریافت کرد:
 
 بشین -
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ش شنا بود...اما  صدارا کجا صدایم آ میم هرچقدر د ت کرد نمی فهمید آن 
 شنیده است ...به آرامی گفت:

 
 ببخشید کجابشینم ؟ -
 
 روسرمن ! -
 

صننداي بلند او برسننرش خراب شنند.شننمیم با تعجب به او که هنوز رویم را 
 برنگردانده بود نگاه کرد...

 
 سخوت................

 
اما نه تااین حد! اگردر روز اول  باخود فخرکرد...به بداخال ی اش فخرکرده بود

ستور می  شری د کاراین بود...خدابه داد روزهای دیگرکه باید کال از هم نین ب
 گرفت !باصدایی آرام ترگفت :

 
 من سرپا راحتم -
 

 بازهم سخوت................
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 دیگر وا عا حوصله اش سررفته بود...سعی کرد حرصم را پنهان کند وگفت :
 
 یشه خواهم کنم برگردین این طرف شمارو زیارت کنیم ؟!و رمی خوام م -
 
 تو حرفتو بزن -
 

سرش را به طرفین تخان داد...حوصله کل کل کردن با او را نداشت ..چه معنی 
 داشت رییس انقدر ترسو با شد ! گفت :

 
 خب من نمی دونم االن د یقا باید چیخارکنم...! -
 

 بازهم صدای جدی اورا شنید که :
 
 برای استخدام نیومدی؟!مگه  -
 
بله برای اسننتخدام اومدم...بایخی ازآشننناهامون به نام آ ای دادفر...فک می  -

 کنم  بال هماهني شده !
 
 اگه فک می کنی باپارتی بازی استخدامی مدراشتباه محضی ! -
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صنندایم چقدر آشنننابود برای شننمیم ! هرچند ازهمین االن ازاو متنفرشننده 
 داشت اورا ببیند.. بوداما...به شدت دوست

 
ولی من هم نین فخری نخردم ! منم دلم نمی خواد درحی کسنننای دیگه که  -

 ممخنه بهترازمن وشایسته ترازمن هستن هلم بشه...
 

ید...پوزخند صننندا دار..یاشننناید هم یک خنده  صننندای پوزخندش را شننن
 ازسرمسخره کردن! کفرش باال آمد...دیگر شورش را درآورده بود...

 
 یشه حخم سرباربودنت برا همه هلمه ! بقیه چیزا که دیگه َفِبها!تو هم -
 

شنایم را  صدای آ صفت!  شارداد...مردک بی  لب هایم را محخم روی هم ف
نه ! انگارخیلی هم دراین شننرکت  یه وتحلیل می کرد... داشنننت کم کم تجز
غریب نبود! اگرمی ایسننتاد واو همین طور به وراجی هایم ادامه می داد هلم 

..باهمان حرصننم  بل از این که او هر حرف دیگه ای بزند به سننمتم بود.
حرکت کرد وباچند دم تمام طول اتاق را پیمود وبایک حرکت سننریع روبروي 

 او ایستاد..................
 

 ناگهان ........
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 خدای من ...!دهانم بازمانده بود....
 

شمان شت ...چ شرکت کزایی نمی گ ا م را لحظه ای کاش می مرد وپا به آن 
روی هم فشار داد...نباید خودش را می باخت...چشمانم را بازکردوبه اوکه با 

 لبخندي خاص ومارور اورا ازنظرمي گ راند نگاه مي کرد.
 
 چطوري لقمان؟!!!! -
 

ید...اما حرفم را  دهانم را باز کرد تا هرچه ازدهانم بیرون می آید به او بگو
 نگاه کرد.ادامه داد: هنوز نزده خورد و با حرص به او

 
 ادب داشته باشین لطفا -
 
دلم میخواد اینجوري حرف مي زنم زوره؟من رئیسم تومنشي.حرفومن میزنم  -

 ؟ okاطاوتو تو مي کني 
 
 بااجازه -
 
کجا؟!!!!!! باش باهم کارکنیم پیشننرفت مي کني.شنناید یه روز جامون ووض  -

 شد....!
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محخم بهم کوبید ...اصننال هم به نگاه بی توجه فقط ازاتاق بیرون رفت ودررا 
 طلبخار منشی جوان توجهی نخرد.....

 
 
 

* * * 
 
 ومو خواهم مي کنم -
 
شم ماین ازتو که مي  - شته با شی دا اي بابا اون ازارمیا که مي گه نمي خوام من

 گي نمي رم شماها چتونه؟
 
 هی يمفقط آبمون تویه جوي نمیره -
 
 کار دیگه خبري ازکار نیسا گفته باشم . شمیم جان یادت باشه نري سراین -
 
 ومو؟؟؟ -
 
صوص  - شخیص مي دم بخ سرمنه خوب وبدتو من ت شرکته پ ومونداره اونجا 

که دانشننگاتوهم باید بري .گاهي و تا شننرکتا الخي مرخصنني نمي دن .من 
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شرکتایی  صالحتو میخوام که میگم برو اونجا.مطمئن باش نمی ذارم بری توی 
پد تا ادم بی  یا هیچ که صننند یا  یا شننرکت ارم کار می کنن... مادر توش  رو 

 جا...خودم با تموم وجود خرجتومیدم ...
 
 ولی آخه رئیس شرکت شما که........ -
 

 حرفم را خورد وسخوت کرد...
 
 توچیخار به اون داري توازمن اجازه بگیرهمه چیز دست منه -
 
 ولی آخه... -
 

 آ ای دادفر زودتر گفت :
 
ه اسم کارو نیار.خیلی هم بهتر...من خیالم راحت تره..بشین خود داني .دیگ -

 ب* *ل دست المیرا محخم درستوبخون .شب بخیر وزیزم ...
 
 
 

* * * 
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 المیرا تو مطمئني ومو گفت برم شرکت؟این ارمیا منومي خوره ها! -
 
اوال که مطمئنم دوما درباره داداش من درسننت صننحبت کن داداش به اون  -

 گلي ...
 

خان می شننمیم  ند ت ند ت هایم را ت پا ته بود و بل نشننسنن وصننبی روی م
داد...ازا طراب گوشه ی انگشت اشاره را می جوید ...صدای المیرا نگاهم 

 را به طرف خود کشید :
 
ست  - شو برو این ریی شت بی زبونو یه لقمه کردی که...پا نخن ..نخن اون انگ

 ازتاخیر کارمندا حسابي توپم پره ها...
 
 به من چه! -
 
 توهم کارمندشي دیگه -
 
 هه.......تو فخرشم حتما... -
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من نمی دونم والله تومی خوای چیخارکنی؟!! اومدی آماده شنندی نشننسننتی  -
مث برج زهرمار روبرومن نازمی کنی؟اگه می خواسننتی نری خب دردت چیه 

 که آماده شدی؟!!
 

 شمیم نگاه حرصی اش را به المیرا دوخت وگفت :
 
ما نه کارشننرکت دادشننت! ازیه طرفم ومو گ اشننتتم الی من کارمی خوام ا -

کارکنی! منم دلم نمی  گه نمی ذارم جز شننرکت ارمیاجایی دیگه  منگنه..می 
باشننم این چندسنننال خرجمو بده..درکل موندم چه غلطی  خواد زیردین ومو

 بخنم !
 
بده تاراهنماییت کنم ..ببینم بین  - خب اول یه سننوال می پرسننم جواب منو

ن شرکت و تنفرت از زیردین بودن...به نظرت کدومم بیشترغرورت تنفرت ازاو
 خورد میشه ؟!

 
شمیم با تعجب به المیرا نگاه کرد...درفخرفرو رفت...سوالم وا عا جالب بود! 
خودش هم نمی دانسنت جوابم چیسنت...فخرکرد خب اگر زیردین ومویم 

مل کردن آن رییس وآن شننرکت مزخرف بود! ال که بهترازتح ند  ما ا ل می 
دیگرنمی خواست هرروز سرکوفت بخورد...اما اگر وموهم خرجم را می داد 
یدتری  جد های  فت  باسننرکو یا  بازهم ارم بازی دیگربود..!آن و ت  یک  باز 
فت حتی  کارمی کرد وحقوق می گر حاال اگرخودش  له می کرد!  غرورش را 
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 باوجود تحمل آن رییس گنددما  ولی الا ل خورد شدن غرورش ازسر لجبازی
 می شد نه ازسر زیردین بودن ویاسرباربودن !

 
 ازجایم فوری بلندشد...المیرا باتعجب گفت :

 
 چته تو؟!! جوگیر! مثال داشتم مشاوره می دادما... -
 

 شمیم روبروی آینه ایستاد وچادرش راروی سرش انداخت وگفت :
 
اهه نه ..! اگه غرورم به خاطرهرچیزی جز زیردین بودن خورد بشننه بهترین ر -

 برامن...
 

 وبرگشت روبه المیرا وگفت :
 
 ممنون به خاطرکمخت..خدافخ... -
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وازاتاق بیرون رفت...حتی منتظرجواب المیرا هم نشنند...باخود فخرکرد چقدر 
سوال  صاب گ راند وحاال بایک  شوش او صبح را به بدبختی وفخر وم شب تا

که زندگی اش را المیرا مخم روشننن شنند! وا عا کشننا بزرگی بود برای اویی 
 باید خودش می چرخاند...

 
* * * 

 
 
 
 
 
 سالم خانم ببخشید -
 

منشي ازپشت کامریوتر سرش را بیرون آورد وبه شمیم نگاه کرد...شمیم لبخند 
زد ...خداراشخر کرد که آن دختر متخبر وازخود را ی جوان  بل نبود...منشی 

 گفت :
 
 بفرمایین؟کاري دارین؟ -
 
 آ اي دادفر فرستادهِا..راستم..منو  -
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 رئیس؟ -
 
 نه منظورم پدرشونه -
 
 آها نخنه شما منشي جدیدهستین؟ -
 

 شمیم خوشحال لبخندزد وگفت :
 
 بله درسته -
 

 زن باخوش رویی گفت :
 
 بفرمایین بشینین تا به رئیس خبربدم. -
 
 نه نه -
 

 زن متعجب به  یافه دیدنی شمیم زل زد وگفت :
 
 نه ؟!چرا؟ -
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 شون مي گمخودم به -
 
 ولي من باید ازشون خدافظي کنم ... -
 
خب امروز رو بي خیال شین .مي دونین چیه ؟مي ترسم رئیس مخالفت کنه  -

شده  رارش بدم اینجوري نمي  !من به این کا رنیازدارم مي خوام تو ومل انجام 
 تونه روحرف پدرش حرف بزنه

 
 یسو نمی شناسی...ولی دخترم اگه بفهمن منو مواخ ه می کنن..شما ری -
 

 شمیم فوری به میان حرف زن پرید وگفت :
 
 من اونو بهترازشمامی شناسم ! -
 

 زن بازهم تعجب کرد وشمیم گفت :
 
شون  - شون اومدم..ولی انگار ای ستم دیگه..ازطرف پدر شون ه شناها خب ازآ

شون خبربدین  شون حرف می زنن..براهمین نمی خوام به زیادی رو حرف پدر
 پرتم کنه بیرون..من به این کارنیازم دارم !تابااردنگی 
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صاف بازم من نمی تونم این کارو کنم..رییس اینجا  - شرمنده وزیزم .بااین او
 ایشونن !

 
 شمیم نفسم را فوت کرد وگفت :

 
 خیلی خب..اگه خود آ ای دادفربزرگ خواستن چی !؟ -
 

آ ای  منشننی سننخوت کرد...شننمیم با ذوق ازسننخوت او اسننتفاده کرد وشننماره
 دادفررا گرفت...

 
 الو سالم وموجون .. -
 
 شمیم تویی !؟!سالم دختر..مگه تواالن نباید سرکارباشی! -
 
 هستم هستم ومو...منتها یه مشخلی به وجود اومده -
 
 چه مشخلی ؟!بازم ارمیا.. -
 

 شمیم فوری به میان حرف اوپرید وگفت :
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شون  بول ندارن که منوبی - شی ای سرکارب ارن..می  نه نه ! فقط من صدا  سرو
شون  ستتونو به شما خودتون خوا ستم  خوان حتما به رییس خبربدن..من خوا

 تو یح بدین تا انع شن...
 
 وجب..خیلی خب گوشیو بده بهم ببینم... -
 

 شمیم باخوشحالی گفت :
 
 چشم گوشی..ازمن خداحافخ.. -
 

 وگوشی را به دست منشی داد...
 
خ - نون  م م لو سنننالم آ ا...... تم..... خواهم ا یاری هسننن له  ب بم..... و

شون مواخ ه کردن چی  سته.....پس اگه ای میخنم......بله بفرمایین ......بله در
یادم می مونه.......بله چشننم  ؟!......آهان بله ......ممنون ازتون......بله آ ا 

 ......نه خداحاظ شما.....
 

 گوشی را به سمت شمیم گرفت وگفت :
 
 بفرمایین ... -
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 عد ازکمی سخوت درچشمان شمیم که بی  راربود زل زد وگفت :ب
 
خدا به دادمون برسننه ...هرچند می ترسننم ولی به پشننتیبانه آ ا چیزی نمی  -

گم...شننما بیا جای من بشننین ...من دیگه برم پس فردا که اومدم به رئیس مي 
 گم
 

 شمیم خوشحال نفس راحتی کشید وگفت :
 

 = ممنون لطا کردین وا عا
 
خواهم می کنم ..چیزی برا خوردن الزم داشننتی به مم کریم توآشننرزخونه  -

 بسرر...راستی اینم شماره گوشیم اگه کاری داشتی راهنماییت می کنم...
 

 شمم شماره را گرفت وگفت :
 
حتما تماس می گیرم..من دیرلم کامیروتردارم اما به تجربه شننما نمی رسننه  -

 تو یح بدین؟ که..!راستي میشه یه کم درباره کارم
 

بعدازاین که خانم یاري شننمیم را تاحدي باکارش آشنننا کرد به اوگفت حتما به 
ید تاد یی ارمیا اورا با وهایفم آشننناکند..چون تنها حرفهای خانم  ارمیا بگو
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وت جمع کرد  عد ازنیم سنننا یاری هم وسنننایلم را ب خانم  یاری مالک نبود!
ست ونفس  ش شت میز ن شمیم پ شید.ژست.خداحافظي کرد ورفت. ی ومیقي ک

کامریوتری را  های  یل  فا مام  ندید...ت با خود ریزریزخ نه گرفت و منشننی گرا
بازوبسته می کرد وچک می کرد تا بداند چی به چیست ! کشوهای میز ووسال 
هایشنننان را  جا ید زد... هارا د باب رجوع  به ار های مربو   مدارک وفرم  و

شد...باکارمندهاوکارکنا شد..خود را معرفیطبقه پایین وباال  � �ازبر شنا  آ
کرد وباخوش رویی رفتارکرد...حتی توانسننت حس کنخاوی خودرا ار ننا کند 
وطبقه باال راهم به خوبی دید بزند!بعداز یک سنناوت تقریبا فهمیده بود چی به 
با  چیسنننت انگار! روی صننندلی چرخ دارش نشننسنننت ...حتی اگررورش 

 بود تا زیردین بود وخردحرفهاولجبازی ارمیا خورد می شنند بهتربود..آری بهتر
شت.با خود برنامه ریزی می  شمانم را براي لحظه اي روي هم گ ا شدن !چ

 کرد:
 
این طوری که بوش میاد باید نصا روز رواینجا باشم نصفشو توکالس.بعدم  -

که برم خونه وسه ساوت بخوابم وبقیه رو درس بخونم..به به چه برنامه اي!نمي 
 یاتموم مي شم؟؟؟ دونم تهم هی ي برام مي مونه

 
 ازفخرش لبخند روي لبهایم نشست.

 
 بدنگ ره -
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مثل فنر ازجا پرید .صداي ارمیا بود.درست روبروي اودست به سینه وبااخمي 

 بزرگ وشایدوصباني شمیم رانگاه مي کرد.
 
 سالم -
 

 ارمیا بی توجه به سالم شمیم خیلی جدی گفت :
 
 خانم یاري کوش؟انداختیم بیرون؟ -
 
یاري رفتن گفتن که چندروز دیگه که بازم اومدن مازتون و رخواهي  خانم -

 مي کنه
 
 خانم خوبي بود حیا........ -
 

ارمیا بقیه حرفم را ادامه نداد.اما شننمیم ادامه آن را دردل گفت:ح حیا من 
 جاشوگرفتم!(
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شرایط و وابط آنجارابا  شنا کرد...تمام  شمیم را با کارش آ ارمیاخیلی جدی 
جزییات تو یح داد...بدون این که حتی لحظه ای به صورت شمیم نگاه  تمام

بیندازد...اخمایم درهم وصنندایم جدی وخشننک !شننمیم بیشننتر ازاینخه 
یادبگیرد ترسیده بودو تند تند سرتخان می داد...می شد گفت یک ساوت وپنج 
د یقه وبیست وسه ثانیه میخریز ارمیا صحبت کرد وهمه ی جنبه های کارشمیم 
شمیم  را تو یح داد...وبعد هم بدون هیچ حرف دیگری به داخل اتا م رفت.
ست  صبرایوب را می خوا سر  سم را بیرون داد...کارکردن با آن پ سختی نف به 
صا  ورت داده و از  ست ...چرا و ست که ه ...با خود فخر می کرد...رییس ه

به همه ار  پدرش را طلب کار است ؟ بی حوصله درهمان حال برگشت و رو
اتاق دربسننته ارمیاشننخلخی بازبانم آورد.به حسنناب خود بااین کار ارمیا را 
مسننخره مي کرد وراحت مي شنندالا ل ...دلم ازآن همه غرور وج به خنک 

 می شد ...
 

 اما........
 

همان مو ع دراتاق ارمیا بازشننند واوبیرون آمد.انگاربازهم کاری برایم پیم 
فوری بیرون پرید ...ولی...بادیدن شمیم آمده بود چون بایک پرونده به دست و

با آن زبان وشخلک ب ه گانه !ازتعجب برجا میخخوب شد.شمیم که چندلحظه 
هان بردوسننرش را  بان خودرا درد نده بود آرام ز ما مان صننورت  به ه ازترس 
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سزاوار بدترین فحم  زیرانداخت. لبم به شدت می زد...به شدت خودش را 
 دش را تنبیه کند...!هامی دانست ودرفخربود حتما خو

 
 سخوت.........سخوت.........سخوت........ ......

 
سرش  سخوت که زیادی خفقان آوربود کمي  شد بعد ازآن  صداي ارمیا باوث 

 را باال بیاورد:
 
 وا عا بعضي کارمندا زود لیا تشونو نشون مي دن -
 

رد بوراه افتادوبه اتاق دیگري رفت.شننمیم دسننت خود را به سننوي ران پایم 
 ونیشگوني ازخود گرفت...باید خود را ادب می کرد....زیرلب گفت :

 
 خاک برسرت شمیم !دختره جلا... -
 

* * * 
 

 خسته ازچندساوت کار کردن وتایچ کردن به خانه رسید.زني خانه را زد.
 
 بله؟ -
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 شمیم بی حال گفت :

 
 بازکن -
 
 شما؟!! -
 
 المیراتوروخدا اذیت نخن ....خیلی خستم -
 
 آخی...بمیرم کوه کندی فرهاد! -
 
به خدا این داداش گلت ازبس ازم کارکشیده روز اولي مث جنازه شدم بازمي  -

 کني درو؟
 

 درباصدای تیخی بازشد والمیرا گفت :
 
 بیا وزیزم بازشد؟ -
 
 آره مرسي -
 

 ازدر خانه واردشد.بعداز این که حیا  را طي کرد واردسالن شد که....



  76 

 

 
 .........پخخخخخخخخخخخخ -
 

باال نمی  ظه  یک لح فت...نفسننم  باترس جیای زد وروی  لبم را گر
ندید  باشنننادی می خ که ریز و به المیرا  ند...رو ته ک یک بود سننخ مد...نزد آ

 باتشرگفت :
 
 دردم  لبم افتاد دیوونه این چه و ع سالم کردنه؟ -
 
 چته ؟خیلي داغوني؟ -
 
ر کشننید. َاي نامرد! همه رفتن امروز یه غلطي کردم ارمیا تا آخر و ت ازم کا -

 اما نمي ذاشت من برم دیگه گریم گرفته بود به خدا
 
 چیخار کردي مگه ؟ -
 

 شمیم همه ي ماجرا را براي المیرا تعریا کرد.المیرابلندبلند مي خندید.
 
 دیوونه تو که به شیطون گفتي برو هستم جات! -
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 برج زهرمار!خب داداش جونت این جوري رفتار نخنه ..اه اه وین  -
 
 ِا...بازتو به همه زندگي من حرف زشت زدي؟ -
 
 بمیربابا !همه زندگي من! -
 

 وادایی رو به المیرا درآورد...المیرا گفت :
 
بیا..همین اداهارو برا داداشننم میای که روت اخم وتخم می کنه! وگرنه من  -

سخا ساتوووض کن تا برات ن شو برو لبا سم ..!پا شنا شخلمو می  ه فداداش خو
 وکیک بیارم خستگیت در ره..

 
سخافه  شمیم ازاتاق خود بیرون آمد .المیرا هم با کیک ولیوانی ن چندد یقه بعد 

 وارد سالن شد....
 
 بیا بخور -
 
 مرسي ومو اینا کجان ؟ -
 
 رفتن بیرون گشت زدن .. -
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 ِا نا الها...تنها تنها ؟ -
 
 آره دیگه ماهم امشب مي ریم -
 
 ما؟؟؟ -
 
 وارمیامن وتو  -
 
دور منوخط بخم لطفا...کم مونده با ارمیا جونت برم بیرون که اونم شننما  -

 ب ار تو دامن ما!
 
 چرا خب؟! -
 
 اصال حوصله بیرونو ندارم -
 
 مي دونم به خاطر ارمیا نمي خواي بیاي .افاده نیا -
 
 حاال هرچي -
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شت بزنیم  - شب مي خواییم گ شه که ارمیا نیاد ما تا نیمه هاي  سنمی اب توح
 کن دوتا دختر تنهایي.....

 
 شمیم به میان حرف اوآمد:

 
 من که گفتم نمیام...گیرالخی هم نده خوش بگ ره... -
 

سمت اتا م راه  شت وبه  شت وتخه کیخي رادردهانم گ ا سخافه اش را بردا ن
 افتاد.المیراگفت:

 
 کجامیري؟ هر نخن نازنازي -
 
یه خاکي به سننرم بریزم یانه؟اندازه   هر کیلوچنده ؟دارم میرم ببینم مي تونم -

 پرونده هاي یه سال بایگاني داده تایچ کنم
 

 المیرا درحالي که مي خندید گفت:
 
 المیرا به فداش .تا امشب تموم کن من بدون تو نمیرم -
 

* * * 
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المیرا درحالي که جلوي آینه  دي آویزشننده درراهرو شننالم را مرتب مي کرد 
 داد زد:

 
 اش دیگه ُمردي؟شمیم زود ب -
 

 صداي شمیم را ازداخل اتاق شنید:
 
 اومدم اومدم...من آماده ام.. -
 
 زودي بیا این رئیست اوصاب معصاب نداره ها -
 

 شمیم ازاتا م بیرون آمد.
 
 خیله خب حاال -
 

المیرا به طرف اوبرگشننت تا جوابم را بدهداما با دهان باز سننرتاپاي شننمیم را 
م اما فوق العاده ج اب شنننده بود...لباس های نگاه کردکه باحجاب زیبای

 شیک اما باحجب وحیا! سوت بلندي کشید:
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 اینو ببین ...هلوبررتوگلو... -
 

شمیم لبخندی زد وباهم ازخانه بیرون رفتند.سوار ماشین ارمیا شدند.ماشین با 
 تک گاز ارمیا مانند پرنده ازجا کنده شد...

 
 المیرا رو به ارمیا گفت:

 
 داشي پلیس ُملیس دنبالته؟میگم دا -
 

ارمیا خونسننرد خواهرش را نگاه کرد ودنده را جابه جا کرد.المیرا که سننروت را 
 بیشتر دید ازحرص گفت:

 
 وای خدایا باز این جوگیر شد .... -
 

ارمیا که ازلجبازي خواهرش هم خنده اش گرفته بود بازهم دنده را بیشننتر کرد 
شرد.المیرا خ سباندوآب وپدال گازرا محخم ترف شین چ صندلي ما ودش را به 

 دهانم را  ورت داد وگفت :
 
 شمیم جونتو محخم ب سب که داریم میرم ب* *ل دست اروا  وممون ! -
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سرد وغیر ابل پیم بینی به  سخوتی  شمیم ریزخندید والمیرا روبه برادرش که 
 ا افه یک  یافه خونسرد داشت گفت :

 
ن دختر بی اره که دسننت ما امانته رحم ارمیاجون حاال ما دوتا هی ي به او -

 کن
 

 ارمیا ازآینه نگاهي به شمیم انداخت وگفت:
 
 اون خودش یه پا شیطونه االنم داره کیا مي کنه مگه نه خانم خرسند؟ -
 

شننمیم نگاهي به چشننمهاي خاکسننتري  اب شننده درآینه انداخت وچیزي 
 نگفت.المیراگفت:

 
یا چرا داري - مث توخل نیس...ارم خدا.. االن  هی خي  ویراژمیري ؟...وای 

 مي خوریم به این ماشینه...بازدیشب کبري یازده نگاه کردي؟
 

های  جدل  حث و ب بود.. لب  جا ید...  ند خ مي  هم آرام  باز یم  م شننن
 خواهروبرادر...کاش اوهم یک برادر داشت..یک حامی !

 
* * * 
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 پیاده شو شمیم -
 

دطبقه را پیم رو شننمیم نگاهي به بیرون ازماشننین انداخت.سنناختماني چن
 داشت.تاالروحدت....!

 
 .با خود فخرکرد:مگه  رارنبود بریم پارک؟

 
 هنوز متعجب بیرون را نگاه مي کرد که صداي المیرا راشنید:

 
 توکه هنوز تو ماشین نشستي پیاده شو دیگه -
 
ساختمان  - سمت  سه نفربه  شد وارمیا دکمه ریموت را زد.هر شین پیاده  ازما

 ع المیرا وشننمیم به دنبال گامهاي بلند ارمیا تند تند راه راه حرکت کردند.دروا
مي رفتند.شمیم که هنوز پاسخ سوال هاي خود را نگرفته بود آرام نزدیک گوش 

 المیرا به گفت:
 
 کجاداریم میریم؟ -
 

 المیرا نگاهي کوتاه به او انداخت ولبخند زد وگفت:
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 بیا مي فهمي -
 

ن ها مي رفت.چندپسننرجوان وتعداد اندکي به ارمیا نگاه کرد .خالف جهت آ
دختردور او را گرفته بودند و به همراهم راه مي رفتند.شننمیم بازهم باتعجب 

 بازوی المیرا راکه بی خیال راه می رفت فشرد وگفت :
 
 المیرا پس داداش گلت کجا رفت؟ -
 
 رفت پي کارش -
 
 مااینجا چیخارمي کنیم ؟ -
 
 م بشین تاچند د ه دیگه همه چیزرو میفهميآپولو هوامي کنیم ! بیا بری -
 

به اینور واونور می  خاوشنننده بودهی سننرش را  به شننندت کنج که  شننمیم 
صندلی های  رمز  رار  ِسن تاالر روی  شدند ونزدیک  چرخاند....باالخره وارد 

 گرفتند...
 
جا  - ن ی قدا ن چرا ا مع شننندن ؟اه  ج جا ن ی چی ا برا ما  ین آد یرا ا م ل ِا ا

 نیگا...واه واه...دخترپسره؟سروو عاشونو 
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 شمیم دو د ه آروم بگیر توروخدا... -
 

 شمیم بی توجه گفت :
 
 می گم نخنه بردت کله داداش گلتو زیرآب کردن هان !؟! -
 

 وریز ریز خندید وارمیا باحرص گفت :
 
 زبونتو ماربزنه ایشالله..! درست حرف بزن ! روبروتو یه دیدبزن -
 
 یگر مازیگره !؟!تئاتره ؟نخنه ارمیا که رفت باز -
 
 نه -
 
 پس اون سن برار صیدن منه؟ -
 
 مي فهمي -
 
 المیرا بلند مي شم تا مي خوري مي زنمتا -
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سلقمه اي به پهلوي او زد تا  سته بود  شمیم خ سوال وجواب هاي  المیرا که از
سننناکت شننود.چندد یقه بعد که جمعیت سنننالن را پرکرده بود وهمه برروي 

ن دوخته بودندچرا  ها یخي یخي خاموش شنند صننندلي هاچشننم به روي سنن
وتاریخي وسخوت همه جارا فراگرفت.پرده مخمل و رمزرني روي سن کم کم 
شد .و تي پرده کامال ازحرکت  شن مي  شد وچرا  ها کم کم نور آن رو بازمي 
شخي  ستاد همه چیز مورد دید بود.درگوشه اي ازسن یک ارگ روي پایه اي م ای

آن بلندگوها ومیخروفون ها جاي داده شده بودند.شمیم  رارگرفته بودودراطراف 
شت  سري جوان پ با بهت به همه چیز نگاه مي کرد.درجایگاهي بلندترازسخو پ
شد  شروع  شت.آهني مالیمي  سیقي  راردا سازهاي مو سایل وانواع  تعداي و
وبه دنبال آن به ترتیب آهني سازها وارد صحنه شدندوپس ازتعظیم کوتاهي به 

خود رفتند.بعدازآن آهني ریتم تندتري گرفت .درهمین مو ع  سننمت جایگاه
سن ودودهایي که ازروي آن بلند مي  سفید روي  سیاه و خواننده ازبین نورهاي 
ستاده بودند وازمیان جمعیت  سرها ای شد جلوي مردم تعظیم کرد.همه دختروپ
شمیم با دهاني باز نظاره گر  سوت وکا زدن به گوش مي رسید. صداي جیغ و

چیز بود .المیرا بالبخندگشنادي ازروي صنندلي بلند شنده بود وبه تبعیت همه 
 ازهمه خواننده مورد نظررا تشویی مي کرد.
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 پاشو ببینم الهي  ربون  دوباالش ..... -
 

به روي سنننن چشنننم  ندشننند و ندلي بل جب ازروي صننن با تع شنننمیم 
 دوخت.چشمهایم ازدیدن خواننده جوان چهارتا شد:

 
 .این که ارمیائه؟ال...المیرا این .. -
 
 صبح بخیر -
 
 مگه ارمیا خوانندس؟ -
 
شتر برا  - شه .کم اجرا داره بی سالي می نه اونجوریا که تو فخرمی کنی... یه چند

 دل خودش مي خونه
 

همه با اشاره دست ارمیا نشستن وسخوت همه جارا فراگرفت.به نظرمي رسید 
ش شد وارمیا پ شروع  صدخواندن دارد.آهني  سط که خواننده   ت میخروفون و

سهایم را ووض کرده بود  سرتاپاي اورا ازنظرگ راند.لبا شمیم از ستاد. سن ای
.پیراهني اندامي وتني به رني سفید با شلوارکتان مشخی وکتی مخمل واندامی 
اسررت مشخی به تن داشت ویقه هاي پیراهنم رابازگ اشته بود.نگاه شمیم به 

ل رني دردسننت دیگرش روي دسننتهاي ارمیا کشننیده شنند. سنناوتي اسننتی
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بود.موهایم را همیشنننه به سننمت باال حالت مي داد.و تي ارمیا اولین بیت 
 شعرش را خواند صداي سوت وکا زدن همه جارافراگرفت.

 
 
 
1. 
 

 تو رو دوس دارم
 

I love u 
 
 
 

 مث حس نجیب خاک غریب
 
 
 

the way I love the innocent sense of being in a strange lan 
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 و دوس دارمتو ر
 
 
 

I love u 
 

 مث وطر شخوفه های سیب
 

the way I love the scent of apple blooms 
 
 
 

 تورو دوس دارم وجیب
 
 
 

I love you strangely 
 
 
 

 تورو دوس دارم زیاد
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I love u in abundance 

 
 
 

 پس چطور دلت میاد
 

So how could u? 
 

 تنهام ب اری منو؟؟؟
 

leave me alone? 
 
 
 
 و رو دوس دارمت

 
I love u 
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 مث لحظه ی خواب ستاره ها
 

the way I love the moment stars go to sleep, 
 
 
 

 تو رو دوس دارم
 

I love u 
 
 
 

 تورو دوس دارم وجیب
 

I love u strangely 
 
 
 

 تورو دوس دارم زیاد
 

I love u in abundance 
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 چطور پس دلت میاد
 

so how could u 
 

 م ب اری ؟؟منوتنها
 

leave me alone? 
 
 
 
 
 

 توی آخرین وداع
 

In the last farewell 
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 و تی دورم از همه
 

When I am away from all 
 
 
 

 چه صبورم ای خدا
 
 
 

Oh how patient I am G-dا 
 
 
 

 دیگه و ت رفتنه
 

it is now time to go 
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 تورو می سررم به خاک

 
I leave you with the earth 

 
 تورو می سررم به وشی

 
I leave you with the love I have for u 

 
 
 

 برو با ستاره ها
 

Go with the stars 
 
 
 

 تورو دوس دارم
 

 مث حس دوباره ی تولدت
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 تو رو دوس دارم
 

I love you as I love 
 
 
 

 مث خواب خوب ب گی
 
 
 

the good sleep of an infant, 
 
 
 

 دگیب* *لت میگیرم و میرم به سا
 
 
 

I take you in my arms and walk away so easy 
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 تو رو دوس دارم

 
I love you 

 
 
 

 مث دلتنگی های و ت سفر
 

as much as I love missing you when its time to go, 
 

 تورو دوس دارم
 

I love you, 
 
 
 

 مث حس لطیا و ت سحر
 

 دیگه و ت رفتنه
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it is now time to go 
 

 سررم به خاک تورو می
 
 
 

I leave you with the earth [ I burry you] 
 
 
 

 تورو می سررم به وشی
 

I leave you with the love I have for u 
 

 بروبا ستاره ها
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Go with the stars 
 

 تورو دوس دارم
 

I love you 
 
 
 

 مث حس دوباره ی تولدت
 

the way I love the feeling of you being born again, 
 
 
 

 تو رو دوس دارم
 

I love you 
 
 
 

 و تی می گ ری همیشه از خودت
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When you always sacrifice yourself 

 
 
 
 
 

صورت ارمیا زیرنور افخن  شیدن ها درهم آمیخته بود... صداي آهني وجیغ ک
هاي آنجا زیبا تر به نظرمي رسننید وشننمیم ازبین همه فقط چشننمهاي پرازغم 

 ...ارمیا را مي دید....
 

I love you as I love 
 

 تو رو دوس دارم
 

 خواب خوب ب گیمث
 

the good sleep of an infant, 
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 ب* *لت میگیرم و میرم به سادگی
 

I take you in my arms and walk away so easy 
 
 
 
 
 

 تو رو دوس دارم
 

I love you 
 
 
 

 دلتنگی های و ت سفرمث
 

as much as I love missing you when its time to go, 
 
 
 

 تورو دوس دارم
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I love you, 

 
 
 

 مث حس لطیا و ت سحر
 

like the way I love the soft sense of dawn, 
 
 
 

Like a child I will 
 

 مث حس کودکي
 

 تورو ب* *لت میگیرمو
 

I take you in my arms and 
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 این دل غریبمو
 

this lonely heart of mine I will 
 
 
 
 تو می سررم به خاک با
 

burry along with you 
 
 
 

 توی آخرین وداع
 

 و تي دورم از همه
 

 چه صبورم ای خدا
 
 
 

how patient I am oh G-d, 
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 دیگه و ت رفتنه
 

it is time to go after all 
 
 
 

 تورو می سررم به خاک
 

I leaveyou to the earth 
 
 
 

 تورو می سررم به وشی
 

I leave you with the love I have for you 
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 برو با ستاره ها
 

Go with the stars…… 
 
 
 

هاي دختروپسننرها  باره صنننداي کا زدن وتشننویی  مام شننند ودو ني ت آه
شویی کند.هنوز  ست بزند واورا ت شمیم دگرگون ترازآن بود که بتواند د شد. بلند
نگاهم روي چشمهاي خاکستري ارمیا بودکه مو ع خواندن صورتم را مزین 
شد واورا آزارمي داد: غم ؟؟چرا غم  سوالي مرتب درذهنم تخرارمي  کرده بود.

 ؟؟
 

شال  شت میخروفون بیرون آمد وروبروي همه  بعداز چنداجراي دیگر ارمیا ازپ
با تخان  مشننخي رني تزیینی که دور گردنم خود انداخته بودرا بیرون آورد و

ستارانم ابراز وال ه کرد.نیم شویی هاي دو شاگران به دور دادن آن به ت ي ازتما
 اوجمع شدند.صداي المیرا هم نتوانست نگاه شمیم را از ارمیا جداکند...

 
 ِا...چرا گریه کردي ؟نخنه تو هم واشقي؟؟؟ -
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شننمیم متعجب چشننم ازارمیا گرفت ودسننت به گونه هاي خود کشننید.خیس 
 اشک بودبا خود گفت :یعني چي ؟من کي گریه کردم خودم نفهمیدم !

 
 با خنده گفت:المیرا 

 
 بابا تو دیگه دست مجنون مارو ازپشت بستي .پاشو بریم پیشم -
 

شید وبه جلو حرکت  ست اورا ک شد د شمیم با وبدون این که منتظر جوابي از
کرد.شننمیم تا روبروي ارمیا رفت اما جلوتر حرکت نخرد ودسننتم را ازدسننت 

 المیرا بیرون کشید.
 
 من همین جا وایمیستم -
 
 چرا؟ -
 
 ام شلوغه .مي خوام ازدور نگاه کنمنمی -
 
 حقا که تو هم وین رئیست یه دنده اي ! -
 

 شمیم فقط پوزخند زد..در دل گفت :نمی ذارم همه جا رئیس من باشه!
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فل  تاده بود   یت گیراف یان جمع که درم یا  گاه ارم گاهم درن مان حین ن دره
اوتراف می  شد.اوهرچند دلخوشی ازآن پسرمارور وباج به نداشت ! اما..باید

کرد چشننمان ارمیا زیباترین نقاشنني ازطرف خداوند اسنننت .هنوز نگاهم 
میخخوب چشننمان ارمیا بود که ارمیا زودتر ازاو نگاهم را برگرفت ومشنناول 
حرف زدن با بقیه شنند.تا و تي که ارمیا ازسنناختمان بیرون مي رفت وسننوار 

سمت آ شد جمعیت همراه او راه مي رفتند.دختري به  شین مي  نها مي دوید ما
وتند تندودرحالی که نفس نفس مي زد ارمیارا صنندامي کرد وخودش را ازبین 
همه به او رسنناندم یک هو دریک حرکت دسننتانم را به گردن ارمیا آویز کرد 
وصورتم رامحخم ب*و*سید.صداي سوت کشیدن ها باالرفت.شمیم با بهت 

شمانم را به همه آنها نگاه مي کرد.........دنیای او کجا دنیای د یگران کجا؟چ
محخم روی هم فشننرد........بی شننرم ترین صننحنه ها ازنظرش این بود...به 
شه مارور  شد! اوهمی خودش افتخارمی کرد..نه او غرورش هیچ گاه خرد نمی 
پابرجا بود...شننخسننته وخرد شنننده آن دخترغریبه ای بود که خودش را به  و

! آن هم صننندای  نامحرمی می آویخت وفقط وفقط برای یک صننندای حرام
 موسیقی...آری شمیم هنوز مارور تر بود!

 
* * * 
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سروت  سریع ازبین همه به  شدند وارمیا باتک گازي  شین  سوار ما سه نفري 
به راه  دور شننند.سننناوتی بعد به پارک جمشننیدیه رسننیدند.پیاده شننندند و
افتادند.بعداز مدتي  دم زدن روي نیمختي نشننسننتند ودور وبر را تماشننا مي 

سهایم را ووض کردند. شمي نگاهي به ارمیا انداخت .تیچ ولبا شمیم زیرچ
کرده بود.باارمیاي یک سنناوت  بل زمین تا آسننمان تفاوت داشننت.دوسننت 

 نداشت سخوت بینشان ادامه داشته باشد آرام با المیرا حرف زد:
 
 
 
 
 
 المیرا -
 
 هوم .. -
 
 ارمیا چندسالشه که انقد پیشرفت کرده ؟ -
 
مه اما صننداش خیلي تو دل بروئه جوونا هم خیلي بیسننت وسننه.سنننم ک -

 صداشو مي پسندن برا همین پیشرفت کرد
 
 آره  شني مي خونه -
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 جدي گفتي؟ -
 
 حاال انقد داد بزن تا بفهمه .صداش  شنگه خودش که نیس -
 

 المیرا اخم کرده به شمیم نگاه می کرد...وگفت :
 
 خبرنداری ازخواهاناش... -
 

ي آن ها را  طع کرد.شننمیم به سننمت چرم که ارمیا صننداي ارمیا گفت وگو
نشسته بود نگاه کرد.کمي آن طرف تراز ارمیا پیرزني تنها روي چمن ها نشسته 

 بود که ارمیا با اوکل کل مي کرد:
 
 مادرجون پاشو بیا بزنم پاشو خب تعارف نخن... -
 

 پیرزن با چشم غره اي به ارمیا سرتاپایم را نگاه کرد وگفت:
 
بي تربیت حرف زدنتم وین لباسنننات وموهات !وجب دوره زمونه اي پ ه  -

 شده ها ..
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 خب خوبه ب ارم وز وزي شه هی خي طرفم نیاد موس بخشم؟ -
 

 المیرا بازوي ارمیا را کشید:
 
 ارمیا زشته جاي مامان بزرگمونه -
 
 اینارو ول کني ازصدتا دختر هم .... -
 

 وروبه پیرزن ادامه داد:با دیدن  یافه درهم شمیم حرفم را برید 
 
 مادرجون من و رمي خوام منو ببخم -
 

 پیرزن لبخندي پیروزمندانه زد:
 
 دیدي منت کشي کردي؟ -
 

 چشمان ارمیا چهارتا شد روبه المیرا وشمیم گفت:
 
 ببین من دیگه کاریم نداشتما ِکرم ازخود وجوزشه -
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شد وهمان طورکه ازجلوي  شمیم ردمي پیرزن که تنها بود ازجایم بلند  المیراو
 شد زیرلب چیزي گفت ورفت.ارمیا باخنده سرش را تخان دادوالمیراباتشرگفت:

 
 خب چرااین موهاتواینجوري مدل مي دي که مردم گیربدن بهت؟ -
 
 به مردم چه؟ تازه من ساده زدم  یافمو نشناسن! -
 

 شمیم لبخندزدوفخرکرد تازه این ساده اش است! خدابه داد مدلم برسد!
 
 خندش ازدیدارمیا پنهان نماند.ارمیا با خنده مرموزی گفت :لب
 
 آهاببین خانم خرسند هم وین من خوشم میاد لبخنداي ژکوند مي زنه-
 

 شمیم چیزی نگفت وبا المیرا بلندشدند ودرحین راه رفتن المیراگفت:
 
 پاشو بیا یه کم  دم بزنیم کمرمون خشک شد... -
 

* * * 
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 خوام شماها مي خورین ؟من بستني  یفي مي  -
 

 المیرانگاهي به شمیم کردوگفت:
 
 توچي مي خوري برات بخره ؟ -
 
 همون  یفي -
 

 المیراروبه برادرش گفت:
 
 پاشوبرو مااینجا مي شینیم -
 

 ارمیا رفت وبا بستني وچندبسته چیرس وپفک برگشت.المیرا با تعجب گفت:
 
 این همه خوراکیوکي بخوره ؟ -
 
 به دلتون نزنین همم مال خودمهخودم...صابون  -
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 کاردبخوره اون شخمت ..می ترکی که.. -
 

درسننت یک سنناوت بعد ارمیا کیسننه هاي جلویم راکنار زد وهمانطور که با 
 موبایلم بازي مي کردگفت:

 
 ِالي ...یخیو پیداکن این خوراکیارو بهم بده پوالم حیا ومیل شد. -
 
 کی بود مي گفت همشو خودم مي خورم؟! -
 
بابا من به فخر شننخم این خانم خرسننند بودم ترسننیدم کم بگیرم سننهم منم  -

 بخوره
 

 شمیم چشم غره ای رفت وبازهم چیزی نگفت ...ارمیا گفت :
 
 ِا ِا المیرا اونجارو ..مشتریشو پیداکردم -
 
 کوکجا؟ -
 

قه  ندد ی به سننمتي حرکت کرد وچ هد  بد که جواب المیرا را بدون این  یا ارم
 ت دخترکي چهار پنج را دردست داشت کنارالمیرا نشست.بعددرحالي که دس
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 ومو جون پفک مي خواي ؟ -
 
 اوهوم -
 
 اول بگو اسمت چیه ؟ -
 

 المیرا سرش رانزدیک گوش برادرش کرد وگفت:
 
 این ب ه رو ازکجا آوردي ؟نمي گي پدرومادرش دنبالم مي گردن ؟ -
 

 ارمیا بي خیال سرتخان داد ورو به دخترک گفت:
 
 ا نگفتي اسمت چیه ومو؟آه -
 
 گفتم اسمم نازگل -
 
 ِا چه جالب اسم منم ارمیا گل ! -
 

ست دختر داد  سته ي خوراکي را به د شمیم والمیرا پقي زدند زیر خنده.ارمیا ب
 واورا بلند کرد:
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حاال برو پیم مامان بابات ...ببین اونجا نشننسننتن رو اون نیم کت سننبزه  -

 دیدیشون؟
 
 باي آره ملسي ومو باي -
 
 باي باي مفت خور -
 

بازهم این شمیم والمیرا بودند که مرتب می خندیدند.نیمه هاي شب بود که به 
خانه رفتند.ارمیا مشننمیم والمیرا را به خانه ي آ ا فرید رسنناند وبه خانه خود 
رفت.شمیم روي تخت دراز کشیدوبا یاد لحظه هاي چندساوت  بل لبخند به 

صال باور نمی ک شوخی لب آورد ..ا شد..یامثال  سری هم با رد ارمیاهم نین پ
وخنده را ازبر باشد.!اصال نمی توانست آن رییس اخمو ووصا  ورت داده اش 
ضاد برخورده بود  سه کند..فوق العاده به ت شب مقای شوخ ام شاد و سر  را بااین پ

 وحسی دوگانه داشت....
 

* * * 
 

ایستاده بود ومقنعه اش را المیرا دراتاق را باز کرد وداخل شد.شمیم جلوي آینه 
 درست مي کرد.
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 شمیم زود باش دیرت میشه ها.مامانم صبحونه رو دست نزده تاتوبخوري -
 
 برو جمعم کن من نمي خورم -
 
 چرا؟هنوز و ت داریا -
 
 هنوز آماده نشدم -
 
شیدنت ..آدم که چادرمی  - شدنت نه به چادرپو سواس  برو تو هم نه به این وا

خواد به زیرچادرش وسننواس به خرج بده! یه چیز بخم به  پوشننه که دیگه نمی
 تنت بیابابا

 
مگه چادریها دل ندارن ؟در ننمن شننیک پوشننی هیچ ربطی به چادرنداره  -

 ...محدودیت نیس که باهم مقایسشون می کنی !
 

 المیرا با دهان بازگفت:
 
 باشه بابا...چه زبونی ام میریزه ...بیا صبحونتو بخور -
 

* * * 
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شننرکت شنند.به نگهبان سننالم کوتاهي دادوازپله ها باال رفت.به دفترکارکه وارد 

 رسید کمي مخث کرد و بل ازوارد شدن سرش رابه طرف باال گرفت وگفت:
 
گ رون ...من نوکرتم اوس کریم فقط من ببرم  - به خیر ب یا خودت  خدا

 خب؟... بول کن دیگه .... شمیم فدای اون چشماي بادومیت ......
 

 ت سرش نگ اشت ادامه دهد.صداي پش
 
 دم صبحي  ربون چشاي بادومي کي مي ري؟ -
 

به سروت به پشت سرش نگاه کرد .ارمیابا لبخندي که سعي درپنهان کردن آن 
ست دیگرش  شلوارش بود ودرد ستم درجیب  شت به اونگاه مي کرد.یک د دا

 کیا سامسونت  رارداشت.
 
 سالم ... -
 

 اد وگفت :ارمیا سری به نشانه جواب تخان د
 
 جواب منو ندادی! -
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 ببخشید نمی دونستم شما این جایین ... -
 

شننمیم سننخوت کرد ومثل همیشننه سننرش را زیر انداخت....ارمیالحظه اي به 
چشمانم خیره شد وبعد بدون هیچ کالم دیگري وارددفترش شد.شمیم هنوز 

 :باحیرت به دري که ارمیاازداخل شده بود مي نگریست.آرام به خود گفت
 
 چم شد؟!-
 

سننري تخان دادوبي خیال وارد شنند وبعد ازسننالم واحوال پرسننی صننمیمی با 
کارکنان پشت میز کارش  رارگرفت.بالفاصله تلفن روي میز زني خورد.گوشي 

 رابرداشت.
 
 شرکت ساختمان سازي دادفربفرمایید؟ -
 
 هه ....باهوش اون تلفن دفترمنه ! -
 

به اشننتباهم پي برد.آه ازنهادش شننمیم نگاهي به تلفن هاي روي میز کر د و
برخواسننت ...تلفن سننفید ازاتاق ارمیا بود وتلفن مشننخي مخصننوص ارباب 
رجوع بود.لحظه ای چشننمانم را ازخشننم روی هم فشننارداد وسننعی کرد کم 

 نیاورد :
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 خب ...می خواستم امتحان کنم ! -
 

 صداي  هقهه ارمیا ازگوشي تلفن واتا م به گوش شمیم رسید.
 
 خدا ؟! میگم یه کم ایده به خرج بدي بدنیسا...تورو -
 

شمیم تماس را  طع کرد وبازهم  سخوت  بازهم بدون هیچ حرف دیگری درپی 
 شمیم حرص خورد ...

 
 د ایقی بعد :

 
 شرکت ساختمان سازي دادفر بفرمایین ؟ -
 

 صداي زنانه اي درگوشي پی ید:
 
 ببخشید مي خواستم بامهندس دادفرصحبت کنم -
 

 فت :شمیم گ
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 شما؟ -
 
 اون به خودم مربوطه -
 

شمیم کمی مخث کرد ..اگر به خودش بود که گوشی را روی دستگاه می کوبید 
 وخالص ! اما نفس ومیقم را بیرون داد وگفت :

 
 خانم من منشي ایشونم باید بهشون بگم کي زني زده ؟ -
 
 اگه تو منشي ش هستي من .... -
 

 حرفم رانیمه رهاکردوگفت:
 
 باش وصل کن به اتا م تاوصباني نشدم...زود -
 
 ایشون االن جلسه دارن خانوم..بعدازجلسه تماس بگیرین .. -
 

 صدای وصبانی دختربه گوش رسید :
 
ببینم تومنشننی جدیدشننی ؟!! کاری نخن بگم همین اول راهی شننوتت کنن  -

 بیرونا!
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شم را کنترل کرد...نه . - د اول .نبایشمیم باتعجب ابرویی باال انداخت وآرام

کاری آتو دسننت آن رییس وصننا  ورت داده اش می داد ! فعال کنترل اوصنناب 
ازهمه چیز مهم تربود..به خصوص که باید با این طور موارد ها انس می گرفت 

 ووادت می کرد...!
 
 الو ...الو .. -
 
 
 
 
 

 باآرامم وادب خاصی گفت :
 
تونن االن صحبت کنن خانوم من یک بار گفتم که ایشون جلسه دارن و نمی  -

شماره تلفن  شی یا  شماره گو ..!می تونین اگه کارتون  روریه به رییس بگین 
 م*س*تقیم اتا شونو بهتون بدن تا تواین موا ع با مشخل روبرو نشین ...

 
وگوشنني را سننرجایم گ اشننت و پوزخندی روبه تلفن زد وبی خیال مشنناول 

 کارش شد ...که ..
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ني  بارز ندمین  مه تلفن براي چ کارش ادا به  جه  ما شننمیم بي تو خورد ا

صبح  شت می رفت اما توجه نمی کرد ..باخود می گفت اگر تا  سرش دا داد...
شد اوگوشی را برنمی دارد که  شته با صرار برای زني خوردن این گوشی دا هم ا

 نمی دارد ! شرکت وکار که جای این مسخره بازی هانبود!
 

تازه ازجلسنننه مرخص با چندنفر ازهمخاران  همان مو ع ارمیا که  شنننده بود 
ند بیرون  بت می کرد که صننح حالی  بازرسنننان طرا  در ندسننین و ومه
آمدند...شمیم بالفاصله ازجایم بلند شد...ارمیادرهمان حال باشنیدن صدای 
شیدی  سان ببخ شد روبه یخی ازمهند گوش خراش تلفنی که جواب داده نمی 

 ته بود وایسننتاده بود! بیگفت وبه شننمیم نگاه کرد..شننمیم سننرش را زیر انداخ
 خیال و بی توجه !

 
ارمیا ازخشننم دندان هایم را روی هم فشننرد وبایک  دم جلو رفت وزیرلب 

 وباتندی وصدایی که پایین بود اما وصبی روبه شمیم گفت :
 
 احیانا سمعختو زدی ؟!! کشت خودشو طرف! -
 

 شمیم بي خیال گفت:
 
 مزاحمه جواب ندین .. -
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هي به اوکرد وبعد ازمخثی که ناشننی ازوصننبی بودنم بود ارمیا باحرص نگا

 خودش گوشي رابرداشت.
 
 بله بفرمایین؟ -
 

 شمیم صدایم را آرام کرد ورو به ارمیا گفت:
 
 شرکت ساختمان سازي دادفر رویادتون رفت ! -
 

 ارمیا چشم غره اي به اورفت وبه مخالمه اش ادامه داد:
 
.آره خوبم................تو برا چی زني زدی سالم ...............آره خودمم.. -

اینجا؟! ..صنندبارگفتم شننرکت جای این حرفا نیس!..........کارداشننتم سننرم 
خیلي شلوغه ..............خراب شده دادم تعمیر کنه.............نه باورکن یادم 
گه بهت  گه ؟............کیو می گی ؟!!....چی گفت م رفت ...چي شنننده م

...خب حاال بعد میام بهت تو ننیح می دم ناراحت نباش ...ببین من ؟!!؟.....
عدتو نننیح مي  ظه گوش کن ..............ب یه لح ندارم االن ..... و ت 
دم................. ننبننول بنناشننننه  ننبننول ..............چننرا داد منني زننني 

 حاال؟.................الو ...الو...
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شننمیم نگاه کرد...شننمیم که گوشنني را محخم سننرجایم کوبید وباخشننم به 

نشننسننته بودم کمی خودش را روی صننندلی جابه جا کرد ومشنناول نوشننتن 
چیزهایی برروی کاغ  شد...هنوز هم نگاه خیره ی ارمیا را حس می کرد...بوی 

 جني می آمد......
 

هنوز به افخارش سروسامان نداده بود که دست چچ ارمیا محخم برروی کاغ  
..شننمیم با ترس سننرش را باال کرد وآب دهانم را روبروی شننمیم فرود آمد.

شرکت  سید ارمیا آبرویم راجلوی همه آن آدمهای حا ردر  ورت داد..می تر
ببرد! اما انگار هیچ کس حواسننم به ارمیا وشننمیم نبود....ارمیا با چشننمان به 

 خون نشسته گفت :
 
 براچي به من نگفتي؟ - -
 

 گفت :شمیم طلبخارانه به چشمان اوزل زدوبااخم 
 
 چی رو ؟! -
 
شه  - ستی ...یادت با خودتو به اون راه نزن ...من می دونم تو چه مارمولخی ه

هرکی رو دور بزنی منو نمی تونی ! .در ننمن همه ي تلفنایي که مي خوان به 
 اتا م وصل شن رو بهم خبر مي دي فهمیدي؟
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ند روی  با شننمیم لحظه ای مخث کرد...کاش می توانسنننت یک چک بخوا

 سه تیاه ی مردانه اش!...اما مثل همیشه سربه زیر گفت :صورت 
 
 چشم ... -
 

ارمیا باهمان وصننبانیت پیم دیگر افراد حا ننر درسننالن رفت ودرجمع آن ها 
  رارگرفت ...

 
* * * 

 
شرکت ارمیا همان طور که درشرکت  شدن  سین وتقریبا خالی  بعدازرفتن مهند

ار توصننیه هایی بلند بلند را تاب می خورد وبرروی کارها نظارت می کرد هرب
هم به کارکنان می داد...شننمیم زیرچشننمی اورا می پایید اما درهاهر به تایچ 

 مشاول بود! ارمیا ازجلوی آب دارخانه رد شد وروبه آبدارچی گفت :
 
 مم کریم یه  هوه بیاراتا م لطفا -
 
 رو ِچشم آ ا -
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یقا چشم غره اش را روی ارمیا وارد اتا م شد وشمیم  بل از ورودش به اتاق د 
 خود دید!

 
ارمیا کت رسننمی اش را درآورد وبه چوب لباسننی آویز کرد...خودش راروی 
صننندلی ولو کرد ونفس ومیقی کشننید تا خسننتگی چندسنناوته جلسننه هایم 
که  گ اشنننت  ظه آرامم روی هم  یک لح مانم را برای  بیرون برود...چشنن

.زیرلب لعنت می بالفاصننله تلفن زني خورد.چشننمانم به سننروت بازشنند..
صدایی بم  شت وبااخم و شي رابردا شی بود!گو شت گو ستاد به هرکس که پ فر

 گفت :
 
 بله ؟ -
 

 صدای شمیم بود:
 
 آ اي دادفر مهندس محمدي ازشرکت ومراني سروش تشریا آوردن -
 

 ارمیابی اوتنا گفت :
 
 بازیگر خوبي ام هستي! -
 
 فرستمشون داخل؟خیر مهندس ایشون براي امضاي  رار داد اومدن ب -
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 ارمیا که انگار باور نمی کرد کسی از مهندسین به شرکت آمده باشد گفت :

 
ببین یه بار دیگه رو اوصننابم راه بری .. ید همه چیو می زنم وپرتت می کنم  -

 بیرون !
 

شننمیم که خنده اش گرفته بود به زور خودش راجدي نشننان داد وتماس را طع 
باد مي فرسننتمم داخل حاال اگه زیر شننلواریم کرد.با خود گفت :حهرچه بادا 

 پاش باشه ها باشه به من چه!؟(
 
 بفرمایین داخل مهندس منتظرتونند -
 
 ممنون خانم -
 

 وبه سمت اتاق ارمیا رفت.شمیم زود ازسرجایم بلندشد وگفت:
 
 اجازه بدین من درو بازکنم -
 

پایم را درهم  فل کرده بود وروي میز کارش گ اشننته ارمیا که آن لحظه هردو
 بودبا صداي درگفت:
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 بیا تو... -
 
 آ اي دادفر مهندس پشت درهستن -
 

 دررا باز کرد ومهندس را داخل فرستاد وبعد خودش....
 

سرفه ي  شروع به  سم به محمدي نبود  صال حوا بادیدن ارمیا درآن حالت که ا
پایین آورد  پاهایم راازروی میز  به سننروت  ومدي کرد.ارمیا متوجه شننند و

 ودش رامرتب کردوایستاد.وخ
 
 س... سالم مهندس...ِا... ببخشید ....بفرمایین بفرمایین بشینین ...-
 
 سالم مهندس..نخنه بی مو ع مزاحم شدم ؟!! -
 

 ارمیا به طعنه وپوزخند محمدی توجه نخرد وگفت :
 
 این چه حرفیه آ ای محمدی ..خواهم می کنم بفرمایین .. -
 

دلی به صننورت رسننمی وبالبخند زورکی وخودش هم پشننت میزش روی صننن
شاهده می کرد !مهندس  صحنه هارام ستی این  شمیم باخنده زیرپو ست ! ش ن
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محمدي با تعجب روي مبل مشخي رني چرم نشست وساکت به شمیم نگاه 
کرد که هنوز ایستاده بود. ارمیا با چشم غره به اواشاره کرد که بیرون برود.شمیم 

 بودکه صداي ارمیا اورا ازحرکت بازداشت: پوزخندي زد ودرحال بیرون رفتن
 
 خانم خرسند به مم کریم بگین دوتانسخافه بیاره -
 
 چشم -
 

ازاتاق بیرون رفت وبه سمت آب دار خانه راه افتاد.سفارش ارمیارابه مم کریم 
 گفت .براي خودش چاي ریخت وپشت میز کارش برگشت.

 
 سالم و ر مي خوام مهندس توي اتا شونن؟ -
 

 ور که نگاهم به صفحه کامریوتربود جواب داد:همانط
 
 بله کاري دارین؟ -
 
 باید ببینمشون -
 
 بفرمایین بشینین مهمون دارن -
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 بله -
 

سنناوتي بعد دراتاق ارمیا باز شنند ومهندس محمدي وارمیا همانطور که باهم 
حافظي کرد  خدا مدي  ندس مح ند.مه مد تاق بیرون آ ند ازا بت مي کرد صننح

 ورفت.
 
 فیی ؟دیر به دیر به ماسرمي زني ؟چطوري ر -
 

صداي ارمیا بود که نگاه شمیم را به طرف خود کشاند.ارمیا با مشت به بازوي 
پسننرجوان زد واورا به داخل اتا م برد.همان مو ع تلفن روي میز کارش زني 

 خورد.گوشي رابرداشت .المیرا با خنده گفت :
 
فک می کنه زني زده به  اوه اوه هم چین میگه بفرمایین که طرف پشننت خط -

 رییس جمهور آمریخا!
 
 المیرا ببند... -
 

 بقیه حرفم را ادامه نداد وگفت :
 
 به خدا حوصله تویخی رو ندارم تواین هیرو ویر! -
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 المیرا هنوز هم می خندید....شمیم گفت:

 
 زني زدي اینارو بگي و هروهر بخندی ؟ -
 
 نه زني زدم ازکار بي کارت کنم -
 
 ا داري تو!  طع کن من مث توبیخارنیستم !خیلي لط -
 
 ارمیا کجاس ؟ -
 
 کجا مي خواي باشه تو اتا م! -
 
 چي شده ُ ل ُ ل مي کني؟انقد جوش نخور...دنیا دو روزه وزیزم ... -
 

 تمام جریان صبح را براي المیراتعریا کرد.المیرا بي خیال گفت:
 
صال توایران ما یه پ - یم سرپیداکن که دختر توزندگاین که طبیعیه وزیز من ..ا

نباشننه !...نه جون من اصننال هم ین پسننري وجود داره ؟والله نیس ..خدابده 
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برکت همشننون صنناحب دارن !اندازه ي موهاي سننرشننون که نه اندازه موهاي 
 دماغشون دختر ازسروریختشون مي ره باال .این داداش ماکه دیگه ....

 
 ادامه حرفم رانداد وگفت :

 
 خیال اصالهی ی ..بی  -
 

 شمیم کنجخاوپرسید:
 
 چرا حرفتو تاآخر نمي زني ؟ -
 
 ولم کن ... -
 
 یا یه حرفی رو نزن یا تا آخرشو بگو... -
 
 المیرا جوابی نداد وشمیم گفت :-
 
ببینم اصننال چرا این داداشننت دروین تعطیلی مخم وبه ا ننافه  ورت دادن  -

ج مي زنه .آدم دلم وصا همم غمگینه ؟مثال و تي مي خونه غم توچشاش مو
مي سوزه اما و تي بااین واون رفتارمي کنه همم شاده مي گه مي خنده مسخره 

 مي کنه بااین که هیچ و ت غم تو چشاش پنهون نیس...
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 چندلحظه اي سخوت بر راشد تااین که المیرا لب بازکرد:

 
خب...می دونی اون خیلي سختي کشیده . اون با سن کمم خیلي ...خیلي  -

 واشی شد ...زودم شخست...زود 
 

صداي تلفن اتاق ارمیا باوث شد حرفم را با المیرا  طع کند.. به اجبار وسریع 
 باالمیرا خداحافظي کرد وگوشی رابرداشت :

 
 بله ؟ -
 
 خانم خرسند نقشه هاي پروژه گیتارو بیارین اتاق من -
 
 بله ..االن میارم . -
 

ویل گرفتن نقشننه ها به طرف به سننمت دفتر مهندس احمدي رفت وبعداز تح
اتاق ارمیا رفت .تقه اي به در زد وبعداز بفرمایین گفتن او واردشنند.جلو رفت 
صا آن  صو ست کاراورام مخ شه هارا جلوي ارمیا  رار داد اما چون مي خوا ونق
ها را محخم روي میز  ند نقشنننه  ها واخالق صننبحم را جبران ک ید  هد ت
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ست ارمیا که ازرفتارمن سان دو شي رفیقم حیرت کرده بود لبخندي کوبید.اح
 برروي لب آورد .ارمیا بااخم گفت:

 
 خانم شما مي تونید برید -
 
 خونه ؟ -
 
 نه خانم خرسند منظورم سرکارتون بود -
 
 خب ...میشه برم خونه ؟نیم ساوت بیشتربه آخر کارنمونده -
 
 نیم ساوت رومي مونین بعدتشریا مي برین ...بفرمایین -
 

 ا باز کرد تا حرف بزند که ارمیابازهم سریع گفت:احسان دهانم ر
 
 خانم خرسند بریدسرکارتون لطفا -
 

وبه دنبال آن نگاه جدی وچشننم غره ای به شننمیم رفت که ازنگاه احسننان دور 
 نماند...
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سان که از  شت که ...اح صد خروج ازاتاق را دا سخوت کرده بود ...و  شمیم 
 :رفتار ولجبازي شمیم خوشم آمده بود گفت

 
به وهده مي گیرم شننمام  ول بدین دفعه دیگه بدون  - خانم من تضننمینتونو

 معطلي منو بفرسین داخل
 

 شمیم لبخندپهنی زد:
 
 جدی ؟! ...خیلي ممنون -
 

 راه درخروجي راگرفت تابرود اما  بل ازاین که ازدربیرون برود برگشت وگفت:
 
 راستي ......خسته ام نباشین -
 

ریز خندید...فوری جل وپالسم را جمع کرد وازشرکت  دراتاق را بهم زد وریز
به خرید های وقب مانده اش می رسننید ...باخود می گفت  بیرون زد.باید 
:باداباد! می خواست دوستم تضمین منو نخنه ..اگه هم خواست بازم برام اخم 

 وتخم کنه می گم برو از رفیقت بررس!
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ود بانگاه وا ل اندر سننفیهی ارمیا که ازرفتار خودسننرانه ي احسننان وصننباني ب
 گفت:

 
 این چه غلطي بود کردي االن؟ -
 

 احسان لبخند زد وسری به نشانه بی خیال تخان داد...ارمیا گفت :
 
 تعارف نخن بلندشو بیا جاي من بشین توروخدا! -
 
 اتفا ا ه*و*س کردم بازم ...اصالاومدم منوهم تودست وبالت راه بدی! -
 

 ارمیا باحرص گفت :
 
ی دونی بااین دسته گلي که توبه آب دادي من باید تایه ماه ازاین ور واون ور م -

 دنبال این دختره پررو بیفتم که زود بیاد سرکار
 
بي خي بابا ..بی اره معلوم بود چقدر ازت کشننیده نوش جون می کنه ! ولی  -

 ازش خوشم اومده خوب حالتو مي گیره ها
 
 ندارم پاشو احسان...پاشو جمع کن حوصلتو -
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* * * 
 
 ِالي مامان بابات رفتن -
 
 
 
 
 
خب به سننالمت .بیا کنار دختر.توهمم باید وایسنني کنارپنجره دیدبزني  -

 ؟مگه خودت ناموس نداري؟
 

شمیم بالشي را ازکنارمیزتحریربرداشت وبه سمت المیراپرت کرد.المیرابادست 
د کشننی بالم راگرفت وشننخلخي براي شننمیم درآورد...شننمیم روی تخت دراز

 وگفت :
 
 المیرا بیا بخوابیم دیرو ته ها... -
 
 سرکارکجایي؟ساوت دهه! -
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خب دیره دیگه نیس؟ماکه کار درست وحسابی نداریم انجام بدیم ..بخوابیم  -
 الا ل کسرخواب نیاریم !

 
 نه تازه سرشبه التاس -
 
 پس بیداربمون -
 

 دایم را بلند کرد:وبه دنبال این حرف بلندشد وچرا  راخاموش کرد.المیرا ص
 
 شمیم دیوونه روشنم کن مي ترسم -
 

 شمیم با لبخند مرموزی گفت :
 
یه دخترخوب  - مث  تاق ترسننو! اگه  تاده توا تاب اف حاال توهم ! نور مه خب 

 ساکت باشی  ول می دم یه چیزای خوبی برات بخونم که زود خوابت ببره ..
 

 المیرا با تعجب گفت :
 
 چی ؟! -
 

 شمیم گفت :
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 توبگیر بخواب فقط گوش کن.. -
 

به دنبال آن درهمان تاریخی کیفم را ازکنار کنسننول گوشننه اتاق برداشننت  و
وگوشه تخت نشست وکتابی را ازدرون کیفم بیروت آورد...کتاب را بازکرد وبا 
صدای هریفم خواند...المیرا روی تختم دراز کشید وچشمانم را بست ..! 

 ه های شمیم فخرکند:این طور بهتر می توانست به خواند
 
 سعی کن بهترین های خود را به دنیا ببخم حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد... -
 

همیشنننه بدان مردم اغلب بی انصننناف, بی منطی و خود محورند,ولی آنان را 
 ببخم .

 
شتن انگیزه های پنهان متهم می کنند,ولی  شی تو را به دا شه مهربان با اگر همی

 مهربان باش
 

باشننی دوسننتان دروغین ودشننمنان حقیقی خواهی یافت,ولی موفی واگر موفی 
 باش وبازهم سعی ات را بخن که
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ستخار  شریا و در شی فریبت می دهند,ولی بازهم  ستخار با شریا و در اگر 
 باش .

 
آن ه را در طول سننالیان سننال بنا نهاده ای شنناید یک شننبه ویران کنند,ولی تو 

 سازنده باش وهمیشه ازتو بساز.
 

سانی به شادمانی و آرامشت حسادت می کنند , ولی توهم نان شادمان اگر ک
 باش .

 
 آنها نیخی های درونت را فراموش می کنند.ولی تو نیخوکار باش .

 
 بهترین های خود را به دنیا ببخم حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.

 
ست نه میان ست همواره میان "تو و خداوند" ا  و در نهایت می بینی هر آن ه ه

 تو و مردم!
 

شمیم سخوت کرد...گوش کرد..چیزهایی می شنید...انگارصداهایی نامفهوم 
شمیم دیگر نمی  شم را تیزکرد..المیرا که دید  شم می خورد..باد ت گو به گو

 خواند چشمانم را بازکردو با تعجب گفت :
 
 چی شد پس ؟! توزودترخوابت برد؟! -
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 شمیم بی توجه گفت :

 
 ه صدا ..صدا میادالمیرا گوش کن ..ی -
 
 صداي چي ؟ -
 
 گوش کن ...گیتاره ..وین صدای گیتار! -
 
 ارمیاس بابا! و تي دلم میگیره انقدمي خونه که خوابم ببره -
 
 چرا ؟! -
 
 چراشو خودش می دونه والله ! -
 
 هیس ....ب ارگوش کنیم .. -
 

المیرا چیزی نگفت وشننمیم سننعی کرد خوب گوش بدهد..اما انگار صننداها 
طع و وصننل می شنند ..! شنندیدا دوسننت داشننت بداند ارمیا چطور گیتار می  

 زند..یک جور کنجخاوی خاص درونم  لقلخم می داد...روبه المیرا گفت :
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 میگم بریم پایین ؟ -
 
 ول کن حوصله داری؟! بفهمه مااونجاییم  اتي مي کنه -
 
 خب یه جوري مي ریم مارو نبینه -
 

اصرار های شمیم شود به ناچار بول کرد..!هردو المیرا که نمی توانست حریا 
آرام آرام وپاورچین ازاتاق بیرون آمدند وهرکدام روي پله اي نشننسننتند وازباال 

شاکردند.کنارپنج سالن ارمیاراتما ستا� �درآن تاریخي  سته بود ود ش ن ه ن
صورت اورا نمي دید اما  شمیم  مردانه اش راروي تارهاي گیتارحرکت مي داد.

پنجره برروي موهاي زیباي ارمیا تابیده بود دلم رالرزاند.صننداي نوري که از
 گیراي ارمیا فضاي خانه ي بزرگ آ اي دادفر رافراگرفته بود:

 
 زبونم الل نخنه واشی شدي چي شده باز داري بد تامي کني

 
 بگو چي شده وزیزم که داري پیم والم منو رسوا میخني
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 ماي من زل بزنهچرا چشمات دیگه حرفي نداره که توي چش
 

 زبونم الل نخنه حقیقته وشی من مي خواد ازت دل بخنه
 
 
 

 زبونم الل نخنه یخي داره جاي من رو توي  لبت مي گیره
 

 نگونه توخوب مي دوني وزیزم نباشي ازغصه وشقت مي میره
 
 
 

 الا ل بگو چرا مي خواي بري به خدا هر چي بگي میشم همون
 

 قط به همون خدا نگو پیشم نمونهرچي مي خواي بگو به وشی من ف
 
 
 

 زبونم الل نخنه یخي داره توي  لبت جاي من رو مي گیره
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 نگونه توخوب مي دوني وزیزم نباشي ازغصه وشقت مي میره
 

آهني تمام شد ودستان ارمیا ازروي تارهاي گیتار بازایستاد.المیرا باترس دست 
ید برود دستم راکششمیم راگرفت واورا باال کشاند.شمیم که دوست نداشت 

 اما آهسته حرف مي زد:
 
 مي خوام برم پیشم -
 

 چشمهاي المیراچهارتا شد:
 
 چي ؟! -
 
 همون که شنیدي ...کاریم که ندارم .. -
 
 مي خواي بري پیم اون چه غلطي کني؟ -
 
 مي خوام بگم بازم بخونه همین ! -
 
لت مي کنه تو مي دوني اون االن چه حالیه ؟بدبخت بري اونجا سننخه ي پو -

 اون االن هی ي نمي فهمه
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 جهنم ..من..مي ...رم -
 

شمیم به زورازپله ها  شوداما شمیم رامحخم گرفت تامانع رفتنم  ست  المیراد
سننرازیرشنند والمیرا که نزدیک پرت شنندن بود دسننت اورا ول کرد ونرده ها را 

 گرفت تاسقو  نخند.زیر لب به شمیم بدوبیراه گفت:
 
 احمی دیوونه -
 

ولرزدرهمان باالي پله ها تماشاگربود.ازا طراب تند تند ناخن هایم را  باترس
به نزدیخي ارمیا رسننید پشنننت  تا  ید .شننمیم بي خیال راه مي رفت  مي جو
ست زدن .ارمیا باتعجب  شروع کرد به د ستاد.لحظه اي بعد  سراو رارگرفت وای
بادیدن  یافه ي خندان شننمیم خشننمم رافرو خورد.اما  به وقب برگشنننت و

 صداي گرفته وخم داري گفت:با
 
 بروتواتا ت ... -
 
 واگه نرم ؟ -
 
 گفتم برو -
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 میشه ازتون درخواست یه آهني دیگه رو داشته باشم ؟! -
 
 نه -
 
 خواهم مي کنم -
 

ارمیا با تعجب وحرص به جسننارت آن دختر م نگاهی به چشننمان معصننومم 
 انداخت وگفت :

 
 نمیشه ..برو تواتا ت لطفا -
 
 ؟شما تاهمین االن داشتین آهني می زدین خب..چراآخه  -
 

ارمیا کالفه ووصننباني دسننتي میان موهایم کشننید وباصنندایي که وصننبانیت 
 درآن موج مي زد گفت:

 
چون االن دیگه دوسننت ندارم آهني بزنم چون داري وصننبانیم مي کني بیا  -

 برو...
 

 شمیم ساکت وبا اصرار همان جا ایستاده بود ...
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سید  ارمیا آن نان شمیم ناخوداگاه ازآن همه ج به تر شمیم کرد که  نگاهي به 
شاید او ازرو برود.بادیدن پارچ  شد.اما بي خیال نگاهم کردتا وته دلم خالي 
هایم  لب  طان روي  ندي شنننی مانم برق زدولبخ آب روي میز چشننن
شت...ارمیا نگاهم را از او گرفت  ستم را دراز کرد وپارچ را بردا ست.د ش ن

ا گیتارش مشاول شد ...شمیم پوزخند زد ..حتما ف.پارچ رابلند ..به ور رفتن ب
کرد وازسنرتاپاي ارمیا فروریخت.المیرا که ازباال این صنحنه را مي دید ازترس 
دسننتانم راروي دهانم گخر می کرد شننمیم می خواهد آب بخورد ! لیوان 

میا ا ارراازروی میز کنارسالن برداشت وپر کرد...هنوز به ارمیا نگاه می کرد..ام
در حال وفضای خودش بود...شمیم جلو رفت..ارمیا پشت سرش بود...شمیم 

 جروه ای از آب داخل لیوان را خورد وگفت :
 
ستم ... عا  - صال خوب نیس که یه رییس جلو زیرد می دونی رییس ...ا

خودشو نشون بده...گاهی سخشتن زیادی هم خوب نیس..گاهی باید نشخنی 
سی...! یه ستی می  تا به اوج بر شخ سیله یه تنه تنومند وبدون هیچ  درخت به و

سه ...ولی اگه یه و تی ..یخی بیاد ویه تبر فقط با یه  ربه به  سمون بر تونه به آ
تنه اش بزنه ..خب ! اون دیگه هیچ و ت باالنمی ره ...منه زیر دسنت رییسنم ! 
 دوست ندارم رییس مارور وازخود را یم خودشو بشخنه ! سعی کن یه درخت

 تنومند باشی و ربه های تبر رو زمین لهت نخنه !
 



 147 بمون کنارم

ارمیا سنناکت گوش می داد...شننمیم و تی دید اوهیچ واکنشننی نشننان نمی 
ستم بود  سردی لیوان آبی که در د ستاد..وباخون دهد..جلورفت...روبرویم ای
را برروی سر اوریخت ...آب ها ازسرو صورت ارمیا چخه می کرد وشمیم بی 

سرد لیوا شدت حیرت خیال و خون ستم را از ستاده بود! المیرا د ست ای ن به د
شد.ارمیا که ازاین رفتارشمیم به  شارداد تافقط جیغ نخ وترس روی دهان خود ف
شدت وصباني شده بود درحالي که سروصورتم خیس وآب چخیده شده بود 
دندانهایم را محخم روي هم فشارداد تا فریاد بخشد که صداي خونسرد شمیم 

 را شنید:
 
 فقط محض بیدارشدنت بود...یه کم ازخواب غفلت بیا بیرون....! -
 

ارمیا پوزخندی مسننخره برروی لب آورد .جلوآمد وباخشننم یقه لباس شننمیم 
ساس خفگي مي کرد ...ازترس زبانم  شمیم اح شید واورا کمي باال آورد. راک
شد  شان باوث مي  صورت هردوی سبیده بود.نزدیک بودن  سقا دهانم چ به 

شمیم در سي که  شود .مانند این که ازدوگوي طو سي ارمیا خیره  شمان طو چ
رني آتم زبانه مي کشننید.تحمل غم پنهان چشننمهایم را که باخشننم آمیخته 

 بود رانداشت .نمی دانست چرا! اما نداشت ..چشمانم رابست که ...........
 

 صداي فریاد ارمیا برسرش هوارشد !
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ننم !  دیگه نمي خوام ببینمت فهمیدي؟نمي خوام - ن ن ن ن ن ن ن ن ن ریختتو...ببی
 ازجلو چشمام دور شو...

 
دستانم را شل کرد وشمیم رابه کناري هل داد.شمیم چشمانم را بازکرد .ارمیا 
رفته بود ...چشننمانم شننروع به سننوختن کرد..اما نریخت...اشننخی نریخت 
که  حالی اش می کرد  ید  با ند!  ما به او می فه ید  با که بریزد...! ونخواسنننت 

سبم است ! نباید می گ اشت به خاطر یک دختر بشخند!..هرچند غرورش منا
 دلم شخسته بود ..!

 
ضی که برروی تارهای گیتار می  ستهای پرنب سي ...غم پنهان ...د شمان طو چ
نشست ..صورت مردانه..خشم همیشگی....چیزهایی بود که تند تند درذهنم 

ده سننینما تخرار مي شنند...چشننمان ارمیا وتصننویر صننورت زیبایم مانند پر
 ازجلوي چشمانم رد مي شدند.........

 
* * * 

 
 چشمانم را باز کرد .المیراوارد اتاق شد.

 
 بیداري؟ -
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شمیم چشمانم را کمی با دودست مالید...باصدایی دورگه وخواب آلود گفت 
: 

 
 آره ساوت چنده ؟ -
 
 بخواب تازه یه ربع به ههره! -
 

 شمیم ازجا پرید.
 
 ای وای شرکت دیرشد ..چرا بیدارم نخردي؟چي ؟یه ربع به ههر؟ -
 

وازروی تخت پایین پرید ومانتواش را به تن کشید ...درحال بستن دکمه هایم 
یا حسنننابی تنبیهم می کرد! هنوز ازاین  ما ارم باخود غرغر می کرد..حت بودو 

 فخرها خالص نشده بود که متوجه نگاه المیرا که به رویم ثابت بود شد ...
 

 ه کمرزده وطلب کارانه نگاهم کرد.شمیم گفت:المیرا دست ب
 
 چته ؟ -
 
 که مي خواي بري شرکت ؟ -
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 خب آره -
 
 به سالمت -
 
 تو هم مخت تاب برداشته ها! -
 

ازروي تخت بلند شنندوبرس روي میز آرایم رابرداشننت .جلوي آینه ایسننتادو 
موهایم راشننانه زد...اولین برس...دومین ..سننومین برس ...یخدفعه دسننتم 

 زحرکت ایستاد....صداها درون سرش فریاد می زدند :ا
 

ح....زبونم الل نخنه واشننی شنندي...من دلم نمی خواد رییس مارور وازخود 
را ننیم خودشننو بشننخنه!..ازخواب غفلت بیدارشننو..نمي خوام ریختتو ببینم 

 ...دورشو...ازجلو چشام دورشو......(
 

به ال با حالتي که بیشننترشننبیه گریه کردن  میرا میرا نگاه کرد....البرگشنننت و
 باپوزخند گفت :

 
 هان؟..حاال دوزاریت گرفت آره؟توچقد مخي آخه! -
 
 حاال چیخارکنم؟ -
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هی ي دیگه ازبیسننت متریشننم رد نشننو...آدم و تی خربزه می خوره پا لرز  -

 وسرماخودگیشم می شینه !
 

 شمیم با یافه ای گرفته گفت :
 
 یعني اخراج؟ -
 
اصننال تودفترش جاخودش بشننین ! حرفا می زنیا ! و تی نه پس ! پاشننو برو  -

دیشننب بهت می گفتم بدبخت نرو..این اخال م االن نرمال نیسننت..صنندا 
 کلفت کردی گفتی میرم میرم ! باید فخراالنتم می کردی!

 
شننمیم با حالتی زار روی تخت وار رفت ... تقریبا درحال اغما بود ...المیرا که 

خنده اش را از یافه جالب شننمیم جمع کند هم دلم سننوخت وهم نتوانسننت 
 گفت:

 
 پاشو جمع کن دیوونه شوخي کردم ! -
 

 شمیم سرش راباال کرد وبا تعجب گفت:
 
 شوخی کردی ؟ مرض داري مگه ؟ -
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 المیرا خندید:

 
 یه هم چین چیزي -
 
 یعني اخراجم نخرده ؟پس چراصبح بیدارم نخردي برم شرکت ؟ -
 
 اگه امروز مي رفتي حتما اخراج مي شدي! اخراجت نخرده اما فک کنم -
 
 چرا؟ -
 
 خب هنوز وصبانیه تا مي دیدت پرتت مي کردبیرون ! -
 
 یعني اگه فردا برم اخراجم نمي کنه؟ -
 
- 
 

 المیرا با حرص فقط نگاهم می کرد...شمیم زیر لب با خود زمزمه کرد:
 
 اگه ازکاربي کار بشم ؟چه غلطي کردم دیشب! -
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 ..خودت کردی که لعنت برخودت باد!همون دیگه . -
 
 چرا دیشب انقد وصباني بود؟ -
 
 خب اون مربو  به شخستشه..بی اره داداشی... -
 

 شمیم که درفخر فرو رفته بود...کمی مخث کرد وبعد روبه المیرا گفت :
 
 چندو ته ؟ -
 

 المیرا هم کنارشمیم روی تخت نشست وگفت :
 
 ه خداحدودا یخساله ...امونشو بریده ب -
 
 چرااینجور ي شد؟ -
 
بی خیال کنجخاوی.اگه بفهمه سررو تنم نمی مونه دیگه ! خواستي ازخودس  -

 بررس انقدم  شني جواب مي ده !
 
 مي ترسي برم جاربزنم ؟ -
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 نه ..باورکن  سم خوردم ..من پیم اون خیلي خوش  ولم -
 
ش - شعرتخراري مي خونه ؟مگه خودش  شت انقد  عر نمي میگم چرا این دادا

 گه ؟
 
شعر مي  - شاور بود کار مي کرد اون براش  ستاش که  نه ولي  بال با یخي ازدو

شعر مي  سفارش مي کرد واون  شی ارمیا ..ارمیا  گفت ..فقط وفقط هم براي و
ساخت ..ازو تي اون دختر احمی ..منظورم وشقشه مثال ! ..زد تو ذو شو ودفتر 

چي شننعرواین چیزا بود برگشننت شننعراشننو جلوش پاره کرد ..ارمیا دیگه ازهر
..اصال دیگه طرف اینجور چیزا نمي ره .. سم خورده دیگه هیچ و ت احساسي 
شد...ازاون و ت به بعدم  سم به بازي گرفته  سا شه ..حقم داره اون همه اح نبا
به اصننرار احسننان دوسننتم بود که موسننیقي رو کنار ن اشننت وگرنه اون مي 

 ن همه هنوزم واشقشه ...خواست ازهمه چیز دست بخشه ...باای
 

شننمیم ازشنندت ناراحتي لب زیرینم را گاز گرفت.باورش نمی شنند رییس 
 خودخواهم انقدر زجرکشیده باشد وانقدر واشی !به زور لبخند زد .

 
 نگران نباش ... ایشالله همه چي درست مي شه -
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 امیدوارم ..کاش بشه ..توکل به خدا... -
 
 پاشو بریم من گشنمه -
 
 ی دیدی !به کل یادم رفت صبحونه نخوردی! پاشو بریم ...ای وا -
 

* * * 
 
 ِالي ...المیرا... -
 
 هان؟چیه ؟! -
 
 بیا ببین -
 
 بازرفتي دم پنجره بیا کنارزشته بابا!ک لم کردی بسخه گفتم وگوش ندادی! -
 
 برو بینم حیا  شما هم زشت وخوشخل داره ؟ -
 
 پس چی و داری بر وبر دید می زنی تو؟! -
 
 مهندس... -
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 وبا لبخند چشم وابرویی برای المیرا آورد ...المیرا بی خیال گفت :

 
 همون! گفتم یه چیزي هس نگو گلي دم دره -
 
 ماشین جدیدخریده ها -
 
 کارشه دوسه ماهي یه بارووض مي کنه.چه رنگي هس حاال ؟ -
 
 مشخي ...سلیقشم خوبه ناکس ! -
 
 مانباشه حاال بیا کنار بریم پیم ما -
 
 توبرو من میام -
 
بیا بدبخت اخراجت کرده مي خواي پشننت پنجره هم ببیندت ازخونه پرتت  -

 کنه بیرون ؟بیا بریم
 

شدند  شرزخانه  شید وارد آ ستم را می ک شمیم به ناچار با المیرا که به زور د
.هردوبه کمک زهره خانم رفتند.همزمان ارمیاهم واردآشننرزخانه شنند وبه همه 



 157 بمون کنارم

شاند تابرایم سالم داد.مادر سر میز ناهار ن ش باخوش رویي جواب داد واورا 
 غ ابخشد.ارمیا روبه مادرش گفت :

 
 مامان پس بابا کجاس؟ -
 
 حمامم گفت شما ناهاربخورین من دورمیام -
 

 ارمیا آهسته نزدیک گوش خواهرش گفت:
 
 المیرا پاشو برو سروگوش آب بده ببین تنهاس؟ -
 

 نفهمی گفت :المیرا ابرو درهم کشید وبا 
 
 کي ؟ -
 
 بابارومیگم وقل کل ! -
 

 المیراپقي زد زیرخنده:
 
 خاک توسرت ارمیا ...بي حیا! -
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سرتخان  شنیده بود لب به دندان گرفت وروبه المیرا شمیم که حرفهاي آن دورا
 داد. باصدای زهره خانم مجبور شد سرش را ب رخاند:

 
 شمیم جون لطا کن دو  رو بریز توپارچ -
 
 چشم -
 

شمیم ازجایم بلند شد وبه کاری که زهره خانم گفته بود مشاول شد..ارمیا را 
شی همراهم بود ...! این ارمیا  شاول بازی با گو شمی پایید..بی خیال م زیرچ

 کجا وآن ارمیای شب  بل کجا!
 
 المیرا مادر اون بشقابارو بیار غ اروبخشم -
 

 المیرا اوتراض کنان گفت :
 
 مک نخنه؟تحفه س نشسته مارو دید مي زنه؟مامان چرا ارمیا ک -
 

 ارمیا بااخم گفت:
 
 المیرا کتک مي خواي ؟ -
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 توخفه!به جااین ماس ماسک بازیات پاشو یه تخون به این تن لشت بده ! -
 

ارمیا چشمانم را درشت کرد تا جواب المیرا را بدهد اما زهره خانم که ازبحث 
 وجدل بین ب ه هایم نارا ي بود گفت:

 
صال  - شینین ناهارتونو بخورین ..ا سرههري کلمو خوردین ..برید ب سه دیگه  ب

 خودم همه کارامو می کنم ..کمک نخواستم !
 

 شمیم نزدیک زهره خانم رفت وگفت :
 
 من کمختون می کنم زن ومو.. -
 

زهره خانم بالبخند مهربانی نگاهی به شننمیم کرد وروبه المیرا وارمیا سننری به 
 اد.نشانه حسرت تخان د

 
هرچهار نفرسرمیز نشستندومشاول غ اخوردن شدند.شمیم هرلحظه اي یک 
بارنگاهي به ارمیا مي کرد وسننرش راپایین مي انداخت.دلم مي خواسنننت 
زودتر غ ا ي ارمیاتمام شننود.باخیال راحت لیوان خودرا برداشننت ونوشننابه را 

به  اشقی سرکشید.زهره خانم والمیراهم آرام آرام غ امي خوردند..شمیم  اشی 
قدم می  فت :اه چ باخود می گ هانی زیر نظرگرفت..!  یا می خورد را پن که ارم
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شقی  سرش را زیرانداخت و ا سه بابا دوغتو بخورو خالص !.... خوره گامبو! ب
ید اما این بار دیگر به ارمیا نگاه نمی  ازغ ارا درهانم گ اشننت وبه آرامی جو

پیاپي ارمیا راشنننید.باالخره کرد که...همان لحظه ...صننداي سننرفه هاي بلند و
صورتم اشک  سرخی  سرفه مي کرد واز  غ ایم راتمام کرده بود!ارمیا تند تند 

 چشمانم را پرکرده بود.دربین سرفه هایم به سختي گفت :
 
 آب.. .آ..ب آتي...آتیم ....گرفتم ! -
 

شید.زهره  سرک ست برادرش داد.ارمیا تاته آن را سریع لیواني ازآب را به د المیرا 
 خانم گفت:

 
 چت شد مادر؟ -
 

 ارمیا وصبی وباچشمها وپوستی که به  رمزی می زد گفت :
 
 این دو  زهرماری رو کي درست کرده بود؟ -
 
 من درست کردم ! -
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مامان جون این وامونده که وین زهرمار مي مونه .چندتا  اشننی فلفل ریختي  -
 توش ؟

 
 زهره خانم باتعجب گفت :

 
 نمک ریختم توش چطور فلفل دراومد؟خدامرگم بده من که  -
 

 المیراگفت:
 
خب حاال چیزي که شنننده ...این ارمیا هم زیادي شننلو  مي کنه غ اتونو  -

 بخورین!
 

 ارمیا بانگاهی طلب کارروبه المیرا گفت :
 
 ِا...؟ شلوغم می کنم ..اگه مردی یه  لوپشو خودت بخور! -
 

 زهره خانم باوساطت گفت :
 
 نخنیا! از نوشابه بخورین ...به خدا باز شروع  -
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شننمیم بي خیال به خوردنم ادامه می داد وهمین رفتارش باوث شننند ارمیا 
باشننک به او نگاه کند.المیرا هم روی  یافه اش لبخندی بود که نشننان ازتایید 
شننک ارمیا می داد! ارمیابازهم به شننمیم که بی خیال غ ا می خورد خیره شنند 

باپاشنننه ي یخي ولبهایم را روی هم فشنننار داد. ..همان مو ع هم اززیر میز 
شمیم درحال غ اخوردن  شمیم کوبید. شتان پاي  ازپاهایم محخم برروي انگ
برنج توي گلویم پریدو سننرفه هایم شننروع شنند.زهره خانم متعجب به آنها 

 چشم دوخته بودو المیرا به کارهاي آن دومي خندید...
 
 ای وای ..چی شد شمیم ؟!! مادرچت شد !؟! -
 

شمیم ازشدت سرفه حتی نمی توانست صحبت کند وارمیااین بار با خونسردی 
 غ ا می خورد..زهره خانم لیوانی آب را پرکرد وفوری به دست شمیم داد:

 
 بیا شمیم جون بیا آب بخورگلوت صاف شه... -
 
 ممنون -
 

شیدوروبه ارمیا  شید..زهره خانم نفس راحتی ک سرک لیوان را گرفت وآب را تاته 
 :گفت 
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 ارمیا توکه دیگه خوبي ؟ -
 
 بله مامان جون بهتر ازاین نمیشم! -
 

 نگاهي به شمیم کرد وخندید.شمیم زیر لب غرغر می کرد...
 

 لحظاتی بعد ارمیا ازجایم بلند شد وگفت:
 
 مامان دستت دردنخنه -
 
 نوش جونت وزیرم ...ارمیا بازکجا میري؟ -
 
 همین جام فعال م وصر بیرون کاردارم -
 
 لمیرا سریع گفت:ا

 
 گلي جون ما فردا کالس داریم میاي ببریمون؟ -
 
 المیرا داري رو اوصابم راه میریا هی یم نمي گم بازتخرارمي کنه ! -
 
 ببخشید ببخشید دیگه نمي گم میاي صبح ببریمون ؟ -
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 نه .همین کم مونده دیگه سرویس ب ه مردسه ایا بشم ! -
 

 المیرا اخم کرد وگفت :
 
 ... بدجنس -
 

ارمیا بدون توجه به المیرا ازآشرزخانه بیرون رفت.شمیم به  یافه پخر المیرا نگاه 
 کرد وهمانطور که هرفهارا جمع مي کرد گفت:

 
ناراحت نشو خوشخلم واحدسرویسارو ساختن برااین روزا ..پاشو بیا کمخم  -

 هرف آبخم کن
 

شمیم مالمیراومادرش رابیرون ف ستندو  ش ستاد تا خودشباکمک هم هرفهارا   ر
براي آنها چاي بریزد.لحظاتی بعد سننینی چای را که به نظر خودش حسننابی 
شرزخانه بیرون رفت  ست گرفت وازآ شده بود را به د خوش رني وخوش وطر 

 ..زهره خانم بادیدن او که پیم می آمدگفت :
 
 زحمت کشیدي دخترم -
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 زحمتي نیس زهره خانم وهیفمه ! -
 

 ارمیا خندید:
 
 ب اومدي...اینوخو -
 

زهره خانم به ارمیا چشننم وابرو باال دادوشننمیم بازهم سنناکت ماند...روبروی 
 زهره خانم خم شد وتعارف کرد:

 
 بفرمایین -
 

 زهره خانم والمیرا یک فنجان برداشتند وزهره خانم گفت :
 
 مرسي شمیم جون بیا بشین پیم من -
 

 شمیم گفت :
 
 چشم -
 

 وروبه ارمیا گفت :
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 نمي خوایین؟= شما چاي 
 
 کي گفته نمي خوام ؟چرا بیاري مي خورم -
 

 زهره خانم گفت:
 
 ارمیا؟تو کي چاي خور شدي مانمي دونستیم ؟ -
 
شده که به  - ساوتي ن ستخدام کردم  شرکت این مم کریمو ا از روزي که توي 

 جاي نسخافه برام چاي نیورده باشه چلمون کرده به خدا
 

 بود نگاه کرد وگفت:زهره خانم به شمیم که ایستاده 
 
 دخترم چرا همین جور واستادي وسط سالن برو چاي شو بده بیا بشین -
 

شننمیم به سننمت ارمیا  دم برداشننت وراه افتاد...ارمیا با لبخند وخیره خیره 
وموزیانه به  دم هاي او چشننم دوخته بود .. دم هایم را آهسننته وزیرلب مي 

 شمرد:
 
 یگه ...آها ...سه ..حاالیک .....دو .......دو....بیا د -
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وهمان مو ع شننمیم بین زمین وآسننمان معلی شنند وبعدهم با کمر محخم به 
زمین خورد.صننداي خنده ارمیا بلند شنند.زهره خانم وارمیا بانگراني به سننمت 
شمیم رفتند واورا بلند کردند.شمیم چشمانم را ازشدت درد کمرش روی هم 

 می فشرد وزهره خانم با دسراچگی گفت :
 
 شمیم جون ؟! کجات درد می کنه وزیزم ؟!چیزیت نشد ؟ -
 

 المیرابا اخم رو به برادرش گفت:
 
 کارتوبود نه؟ -
 
 به من چه ؟رو زمین صاف صاف داره راه میره خودش کوره -
 
 ارمیا خجالت بخم -
 
 ای بابا ماماجان به من چه ربط داره! -
 

شته بود وبه کمک المیرا ستم را روي کمرش گ ا ومادرش ازجایم  شمیم د
بلند شنندوروي مبلي  رارگرفت.ارمیا هنوز ته مانده اي ازخنده رابرلب داشننت 

 .شمیم چچ چچ نگاهم مي کرد واو پیروزمندانه مي خندید.
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 اي واي مامان بیا ببین رو سرامیخا روغن ریخته -
 
 روغن کجا بوده المیرا؟وسط سالن پ یرایي! -
 

 ایي که فقط خودش بشنود گفت:المیرا به برادرش چشم دوخت وبا صد
 
 پسره َالدني خجالتم نمي کشه -
 

* * * 
 

 یک ماه بعد ...
 

 د یقه17:05وصر جمعه .ساوت 
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تاق پدرش بیرون آمد ودررا محخم بهم کوبید.بدون اینخه  ارمیا وصننباني ازا
 چیزي بگوید ازسالن خارج شد.

 
 مامان این چم بود؟ -
 

 یرانگاه کند خیره به دراتاق گفت:زهره خانم بدون این که به الم
 
 نمي دونم والله -
 

ید چشننم  تاق ا افر به درا ند و نداخت نا داربهم ا گاهي مع المیرا وشننمیم ن
 دوختند.المیرا با اشاره به شمیم گفت:

 
 توبرو -
 

 شمیم متعجب ناخن اشاره اش راروبه خودش گرفت وآهسته گفت:
 
 من ؟! -
 

ب ید کرد ومرتب  تای له  که المیرابي حوصنن به اشننناره مي کرد  ا چشننم وابرو
شد واززهره خانم و رخواهي کرد وبه طرف  شمیم باتردید ازجایم بلند  برود.
اتاق آ افرید رفت .هنوز هم نمي دانسننت مي خواهد چه بگوید...درزد و وارد 
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صندلي تخیه داده  شتي  سرش را به پ سته بود . ش شت میزش ن شد .آ اي دادفر پ
 بود وچشمانم بسته بود.

 
 ومو -
 

 چشمانم رابازکرد وبه شمیم نگاه کرد.لبخند زد وگفت:
 
 بیا بشین دخترم -
 
 ببخشید اگه بدمو ع مزاحم شدم -
 
 مراحمي وموجون -
 

شمیم روي مبل تخي روبروي آ افرید نشست وساکت به اوچشم دوخت...با 
تاق وموفریدش آمد؟! مگر حرفهای  به ا خود فخر می کرد...اصننال برای چه 

ید انقدر جلوی آ ای دادفر خجالت المیرا چق با که حاال  در ارزش داشنننت 
 بخشد بدون اینخه بتواند حرفی بزند...

 
 شمیم جان ؟! -
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 بله وموجون؟ -
 
 کاري داشتي ؟ -
 
 بله ..نه یعني می دونین ... -
 

صل ازحرف زدن  شمیم م*س*تا ساکت ومتعجب به اونگاه مي کرد . آ ا فرید 
 ساکت شد وسرش رازیرانداخت.

 
 چرا هول کردي ؟ -
 
 ِن...نمي دونم ..هول نخردم ! -
 
 اگه چیزي هس که مي خواي بگي بگو راحت حرفتوبزن -
 
 نه نه .....یعنی هستا ولي المیرا ..ومو المیرا گفت که ..گفت که ... -
 

 ساکت شد وبه آ ا فرید چشم دوخت .آ اي دادفر خندید وگفت :
 
 امان ازدست این المیراي فو ول -
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 یم لب به دندان گرفت ...وآ ای دادفرگفت :شم
 
اون همیشننه کنجخاوه.االنم که بزرگ شننده دسننت ازفو ننولیاش برنمي داره  -

ازب گي دوست داشت سرازکار همه دربیاره .حتما حاالم تورو فرستاده بفهمي 
 بین ومن ارمیاچه بحثي بوده درسته؟

 
 ه داد:شمیم خجالت زده سرش را زیر انداخت .آ اي دادفر ادام

 
 ولي این دفعه رو خوب کاري کرده چون من باتو یه کارواجب دارم -
 
 چه کاري؟ -
 
 گوش مي کني؟ -
 

صبرشروع  شانه مثبت تخان داد...و آ ای دادفر با حوصله و سرش را به ن شمیم 
 کرد:

 
خیله خب ببین شمیم خانم این روزا ارمیا توي شرکت به یه مشخلي برخورده  -

فقط به دست خودش حل مي شه اما اون به هیچ صراطي که این مشخل فقط و
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م*س*تقیم نیس اصننال نمي خواد بفهمه چه مو عیتي براشننرکت پیم اومده و 
 فقط حرف خودشو مي زنه

 
ند.شننمیم  تاثیرحرفم را درصننورت شننمیم ببی تا  کت شننند  ید سنننا آ ا فر
شاید  شت ؟! .. شمیم دا درفخرفرورفته بود...حرفهای آ ای دادفر چه ربطی به 
برای اخراج او ازشننرکت بود...یا شننایدهم شننرکتشننان کال برشننخسننت شننده 

 بود...صدای آ ای دادفر نگ اشت به افخارش دامنه دهد:
 
 شمیم حواست کجاس؟ -
 
 همین جا... بفرمایین شما -
 
 من ازارمیا خواستم ازدواج کنه ولي اون انگار مازخر خورده ! -
 

 ای دادفر بازهم گفت:شمیم باسردگمي به آ افرید چشم دوخت...آ 
 
ب ار وا ح تو یح بدم .شرکت ارمیا  راره بایه شرکت ترکیه اي  رار داد ببنده  -

سونه هم  شرکت رو به مو عیت خیلي خوبي مي ر شه  سته  .این  راردادم اگه ب
سود خوبي داره هم اینخه مهندساي مجربي برامون مي فرستن . رار براین شده 

س شرکتا توي ترکیه همدیگرو مال ات کنن.حاالم که مو ع انجام  رارداد رئی اي 
 ارمیا مي خواد بره فقط مونده یه مشخل...
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 چه مشخلي ؟ -
 
 راستم مشخل اینه ارمیا مجرده ... -
 
 منظورتونو نمی فهمم !-
 
شخل  - صحبت کنم ..م ستم باتو  مي دونم دخترم مي دونم .براهمین مي خوا

 باشه حتما!ارمیا مجرد بودنشه ! یعنی باید متاهل 
 

 شمیم ابروهایم را درهم کشیدوگفت :
 
 چه ربطی به معامله و رار داد داره ومو؟! -
 
شرو  برمتاهل بودن طرف  رارداده ! یعنی اون  - خب یه جورایی این معامله م

شرکت ها به خاطر یه سری مسائل امنیتی فرد مجرد روبرای انجام  رار داد وارد 
 یا ورود الممنوع هست !کشورشون نمی کنن..دروا ع ارم

 
 شمیم گفت :
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 چه مسائلی مثال ؟!! من هیچ و ت هم ین چیزی ندیده بودم ! -
 
ساخت پروژه های  - شون یا  شرکت ها صی  شخ سائلی مث اطالوات  خب م

مهم و موفقیت هاشون که باید به صورت مخفی بمونه ! اینا امنیتی هستن !بنابه 
دواج کنه ممخنه پایبند مسننائل خانوادگی بعضننی از اوتقادات اونا اگه یه مرد از

ومسننائل م هبی بشننه وازیه مرد متاهل کمتر خطر ایجاد می کنه..! حتی این 
 ضننیه هم بین مردم همین ایران ماهم هس! میان زن براپسننرشننون می گیرن که 
به شننخل  فقط وفقط اون پسننر وقل بیاد! اوناهم یه هم نین فخری رو دارن و

این شننرکتی که  راره باما  رار داد ببنده بین المللیه م  انونی درش آوردن..چون 
 این  وانین سخت ومزخرف رو هم برا سني انداختن پیم پای بقیه گ اشته !

 
سخنان تازه وجالب بود  شنیدن این  سخت درفخر فرورفته بود . برایم  شمیم 

 ...صدای ومو فریدش نگ اشت به افخارش ادامه دهد:
 
تاري من مي خوام ...ببین دخ - بدم مخ هت  هاد ب یه پیشننن ترم فقط مي خوام 

 هرجوربخواي جواب بدي..
 

 شمیم با کنجخاوی گفت :
 
 هرکمخی ازدستم بربیاد براتون انجام می دم ... -
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ارمیا که کله شننقه ولی تو خوب گوش کن ودرموردش فخر کن...من دوس  -
می ی زیادی می کنه..دارم ارمیا این  رار داد رو ببنده ...بااین  رار داد شرکت تر 

 تونه برا خود ارمیا هم سود زیادی داشته باشه
 
 ومو میشه بگین من این وسط چیخاره ام ؟! -
 
سال نابود کرده ...من  - شو طی دو شی ...اون زندگی شوق اون با تو فقط باید م

 تو رو بهترین فرد برا برگردوندن امید ارمیا می دونم...
 
؟!می دونین که اون خیلی ام وال ه ای به  خب ...خب مثال باید چیخارکنم -

 دیدن من نداره !
 
ببین دخترم .ارمیا فک می کنه برای انجام این  رار داد باید حتما ازدواج کنه  -

نداریم ...یعنی اون  جه  بول  به هیچ و ما  ته رو  که اون درنظر گرف .ولی فردی 
 مجبوره که زیربار یه ازدواج اجباری بره ...

 
 ی رو که خودش درنظر گرفته  بول ندارید؟!چرا اون کس -
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دلیلم بمونه برا بعد ازجواب تو ...واما حرف من ...من می خوام که ...ببین  -
یعنی فردی که من درنظر گرفتم برا ارمیا ...تویی شمیم جان ...فقط...می دونم 

 تو خوش بختم می کنی ونجاتم می دی!
 

ي مانند پتخي سنننگین روي سننرش را درون دسننتهایم گرفت .....انگارچیز
شد ..ارمیا ..ازدواج با او..؟!!! هه ! جالب بود  شد.باورش نمي  سرش خورده با
وا عا جالب بود! ارمیا واشی بود!یه واشی وفادار ..یه زخم خورده ...یاشایدهم 

 یه انتقام گیرنده...
 

ه بسرش راتند تند به طرفین تخان مي داد.آ اي دادفرنگران ازجایم بلند وشد و
 سمتم آمد:

 
 شمیم حالت خوبه ؟شمیم جان ؟می خوای برات آب  ندبیارم ؟! -
 

 شمیم به سختی گفت :
 
 نه ...نه ومو -
 
چی شننندیهو ؟! من اجبارت نخردم به موال ...فقط پیشنننهاده ..تومی تونی  -

 فخرکنی!مثل همه خواستگاریا و ت داری!
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 برم... برم اتا ممی دونم...می دونم وموجون ..ب ارین ..ب ارین ..-
 

به کمک آ اي دادفر بلند شنند وبیرون رفت.زهره خانم والمیرا بادیدن حال او به 
شمیم با کمک المیرا به اتاق خودش رفت وروي تخت  شمیم دویدند. سمت 
سنگیني  سنگین روي بدنم  سرش مانند وزنه اي  شید.هنوز گیج بود و دراز ک

 مي کرد .صداي المیراراشنید که مي گفت :
 
 میگم این اتاق باباي ما تونل وحشته هرکي میره داخلم دپرس میادبیرون ؟ -
 
 برو بیرون ب ار کله مرگمو ب رام ... -
 
 چی شدی تو آخه ؟! -
 
 خواهم مي کنم المیرا م برو تنهام ب ار -
 
 نمي گي ؟ -
 
-............ 
 

 المیرا و تی جوابی ازشمیم نشنیدشانه ای باال انداخت وگفت :
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 ه نگو ...فقط خداکنه این خوابه تاثیر داشته باشهباش -
 

* * * 
 

 آ افریدازسرمیز صبحانه بلند شد.
 
 خدافخ خانم مشمیم جان خدافخ -
 
 ومو؟ -
 

 آ ای دادفر کیا سامسونتم را به دست گرفت وبرگشت :
 
 جانم ؟ -
 
 یه لحظه صبر کنین باهاتون کاردارم -
 
 بیا باشه پس تامن ماشینوبیرون مي برم تو -
 
 چشم -
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 زهره خانم روبه شمیم گفت:
 
 اتفا ي افتاده دخترم ؟ -
 
 نه زن ومو مي خوام درباره شرکت باومو صحبت کنم . -
 

 زهره خانم لبخند زدوگفت :
 
 ترسیدم مشخلي برات پیم اومده باشه-
 

 شمیم هم به تبعیت ازلبخند زد وگفت :
 
 فخچیزي نیس.نگران نباشین .بااجازه من رفتم .خدا -
 
 به سالمت وزیزم -
 
 المیرا خدا فخ -
 

 المیرا که تازه ازدستشویي بیرون آمده بود گفت:
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 داری می ری؟پس دانشگاه چي؟ -
 
 تااون مو ع میام -
 
 خب یهو نمي رفتي ... بازاخراجت نخنه ؟! -
 

 شمیم آهسته به طوري که فقط المیرابشنودگفت :
 
 هرکی حریا اون نباشه من هستم ...! -
 
المیرا خداحافظی کرد...ازحیا  بیرون رفت وسوار ماشین شد.آ ای دادفر با  با

 نگاهی خواستنی به رو به اوگفت :
 
 مي ري شرکت دیگه ؟! -
 
 بااجازتون -
 
 پس تواین مسیر که مي رسونمت حرفامونو مي زنیم -
 
 هرجور شما بخوایین -
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 آ ای دادفر گفت :
 
 مي شنوم -
 
 ..خب یه جورای ...فخرامو کردممي دونین چیه ومو..من  -
 

 آ ا فرید باچشماني گشاد به شمیم نگاه کرد:
 
 یک شبه ؟یعني ارمیا ارزش یک هفته فک کردنم نداشت؟ -
 
 زود  ضاوت نخنین .من گفتم فخرامو کردم نگفتم که جوابم چیه -
 
 پس چي مي خواي بگي ؟ -
 
تر بدونم ..یعني نظر اگه ...من بخوام بااون ازدواج کنم ..من مي خوام بیشنن -

 خودشو..منظورمو مي فهمین ؟
 
 کامال -
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یه چیز دیگه ممیشه بگین چرا شما بااین که ارمیا باازدواج بامن مخالفه ازمن  -
 خواستگاري کردین ؟

 
هاد ازدواج  - باتو چیزي نگفتم دروا ع فقط پیشننن به اون درمورد ازدواج  من 

استم اول نظر تورو بدونم بعد به بایخي رو بهم دادم اونم مخالفت کرد مي خو
 اون خبربدم

 
 شمیم باتعجب گفت :

 
 اگه اون نخواد چي؟ -
 

 وآ ای دادفر خونسرد پاسخ داد:
 
 مي خواد -
 
 ازکجا مطمئنین شما؟ -
 
 چي مي خواي بدوني شمیم ؟اصل حرفتو بگو! -
 
 اون واشقه ومو ! -
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هم چیزی نگفت آ ای دادفر ابرویی باال انداخت وکمی سننخوت کرد..شننمیم 
 ..منتظربود خود ومویم سرحرف را بازکند.

 
 المیرا بهت گفته ؟ -
 

 نگاهم رابه ومویم دوخت وسرش را پایین انداخت وگفت :
 
 بیشتر خود ارمیا -
 
 چطور؟ -
 
 رفتاراش نوع شعراو خوندنم میه کمي ام راهنمایي المیرا -
 
 خوبه ...خوبه -
 
 گه !پس بااین حساب جواب من معلومه دی -
 
که زود  - نه این  نه دیگه نشننند!  رارمون این نبود..تومی خواسننتی فخرکنی ! 

شی وچرت وپرتایي که ازاون دوتا  ضاوت کنی!..در من بهت بگمارو این و  
 برادر خواهر فهمیدي حساب بازنخن اینا وشی نیس خامیه جونیه بي وقلیه
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نه.ارمیا ترم می کمن فخرامو کردم مفک می کنم هرچی بیشتر فک کنم بدبین  -

 خودش روز به روز به بدبینی های آدم افزایم می ده !
 
زود تصمیم گرفتي دخترم ..هنوز تارفتن ارمیا چندماه و ت داري .نمي خوام  -

 اجبارت کنم بااون ازدواج کني ولي اون انقدم که تو فک مي کني بد نیس!
 
 وموجون من جوابم مثبته شما مي گین چندماه و ت داري ؟ -
 

آ اي دادفر بادهاني باز به او خیره شد...پایم را روی ترمز زد وماشین را کناری 
 نگه داشت وروبه شمیم برگشت :

 
 یک شبه که جواب مثبت نمي دن !شمیم من نمی خوام تو ... -
 

 شمیم به میان حرف آ ای دادفر آمد:
 
 بدونم . من جواب می دم ومو...اما  بلم باید درمورد ارمیا خیلی چیزا رو -
 
صال من  - سخره بازیه درآوردي ؟ا شمیم جان این چه م صمیم بگیر  ست ت در

غلط کردم به تو گفتم .نمي خوام باوث بدبختیت بشننم .اگه فردا پس فردا یه 
 چیزي شد نمیاي بگي ومو تواین نون رو توکاسه من گ اشتي ؟
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کاري خب نه دیگه و تي خودم بخوام وخودم زود جواب بدم دیگه به شننما  -

 ندارم که .
 
 دلیل وجلت چیه ؟ -
 
 فک کنین ....فک کنین ..که ..که .. -
 

شمیم سخوت کرد وآ ای دادفر با کنجخاوی چشمهایم را روی صورت دختر 
 جوان می چرخاند...

 
 فک کنم چی ؟! -
 
 فک کنین ...خب...دوسم دارم ! -
 

از  کمی آ افریدآهي کشننید ودیگر چیزي نگفت...البته  یافه اش هم دسننته
شمیم  شت ...دروا ع باور نمی کرد  شده ندا شاید غافلگیر  آدمهای متعجب یا 
شده  شد به ارمیا وال ه مند  به این زودی ودراین چندماهی به خانه آنها آمده با
باشد..چیزی نگفت وفقط ساکت ماشین را به حرکت درآورد ..هردو درخلسه 

 خود فرورفته بودند...
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 شمومومن دیگه پیاده مي  -
 

 آ ا فرید جلوی شرکت ماشین را نگه داشت وبا لبخند روبه شمیم گفت :
 
 برو وزیرم ... -
 

 مخثی کردوباخنده شیطنت آمیزی ا افه کرد:
 
 وروس گلم ! -
 

 شمیم که سرخ می زد سرش را زیرانداخت وپیاده شد:
 
 خدافخ... -
 

اخل ماشین د هنوز دوم  دم نرفته بود که برگشت وهمانطور که سرش را ازپنجره
 «:می کرد گفت 

 
 ا...ِ راستي من امروز ارمیا رو توجریان مي ذارم -
 

 آ ا فرید چشمانم را درشت کرد وگفت :
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 چي چی رو توجریان می ذاریم!صبرکن بینم... -
 
 نگران نباشین خوب خواستگاري مي کنم -
 
 شمیم ؟ -
 
 خدا فخ وموجون ... -
 

 رکت مي شد نگاه مي کرد زیرلب گفت:آ اي دادفر باحیرت به او که وارد ش
 
 خدایا خودت به خیر بگ رون... -
 

شننمیم طبی همیشننه با لبخند وسننالم های بلند باالبه بقیه کارکنان وارد شنند 
وپشت میز کارش  رارگرفت .کیفم راکنارش گ اشت .رایانه را روشن کرد وبه 

 دراتاق ارمیا چشم دوخت.باخود حرف می زد :
 
مي کردي تویه روز ازاین ُاوجوبه خواسننتگاري کني؟ شننمیم فخرشننو هم  -

همین جوري مي خواد ازخونه وشرکت بیرونم کنه خواستگاري کنم چي میشه 
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؟خدایا بازم تو ...هوامو داشننته باش که دارم حدس می زنم امروز بدجور هوا 
 پسه!

 
ازروي صننندلیم بلند شنند وبه طرف آبدارخانه رفت .به مم کریم سننالم داد 

رفتن دوفنجان  هوه به اتاق ارمیا رفت.باخود فخر می کرد که همین اول وبعدازگ
صبحی  ال  ضیه را بخند بهتراست تاو تی که شرکت شلو  شود وارمیا بازهم 

 بیم ازپیم وصارا  ورت دهد!
 
 سالم رئیس -
 

ارمیا سرش را ازروی پرونده زیر دستم باال آورد..بادیدن شمیم وطرز صحبت 
 ویی باال انداخت وبا نیم ه لبخندی گفت :کردنم باتعجب ابر

 
 آفتاب ازکدوم سمت دراومده ؟رئیس؟ -
 
 و رمی خوام شما هیچ و ت جواب سالم کسی رو هم دادین ؟ -
 

 ارمیا بی توجه به سوال شمیم نگاهی به سینی در دست شمیم کرد وگفت :
 
 چاي برا من آوردي؟-
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 شده بود خونسرد گفت :شمیم که ازبرخورد همیشگی او دیگر پوست کلفت 
 
 نه براخودم ... -
 

 ارمیا زد زیرخنده وگفت :
 
 جدي ؟پس چرادوتاس اونو ت؟ -
 
 خوردن دوتا لیوان چای همزمان ازنظرشما ویب بزرگی محسوب میشه ؟ -
 
تاق من بخوري ؟خب  - بدونم چرا آوردي تو ا ها مي خوام  که نیس منت ویب 

 سرجات مي نشستي دیگه !
 

ین حرف خود زد ریز ریز خندید ...وشننمیم که حسننابي وصننباني ارمیا بعد ازا
 شده بود براي کنترل خشم خود دستانم رامشت کرد .

 
  هوه هاراجلوي او گ اشت وگفت :

 
 بفرمایین ...هردوتا  هوه مال شما... -
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 ارمیا باهمان ته خنده روی صورتم گفت:
 

 دآبدارچي مي شي!مگه نگفتي چاي؟ همیشه ازاین کاراکن .خوشم میا --
 
گرصبر کني ز وره حلوا سازي ...به مرور زمان ممخنه خیلی چیزا ووض شه  -
! 

 
 وراه افتاد وبه طرف دررفت ..

 
به  های  هوه را برای خوردن  جان  که یخی ازفن حالی  ندی زد ودر یا پوزخ ارم

 دهانم نزدیک می کرد گفت :
 
 حاال چیخار داشتي ؟ -
 

 ته بود تا ازاتاق خارج شود برگشت وگفت:شمیم که دستگیره ي دررا گرف
 
 درمورد ازدواج شما -
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ارمیا درهمان حال که  هوه اش رامي خورد باشنننیدن این حرف به شنندت به 

 سرفه افتاد.شمیم پوزخند زدوگفت:
 
 تازه اسمشوآوردم جناب رییس! -
 

 ارمیا چچ چچ به او نگاه کرد وشمیم گفت :
 
 پس با اجازه ..... -
 

 ه کنان گفت :ارمیا سرف
 
 صبر...کن... ببینم -
 

 شمیم به سمت اوبرگشت وگفت :
 
 بله ؟! -
 

 ارمیا  لوپی دیگراز هوه خورد وگلویم را صاف کرد وگفت :
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 اون دررو ببند بیا تودرست حرف بزن ببینم چي مي گي -
 

 شمیم با حس پیروزی داخل آمد وروی صندلی  رار گرفت وگفت :
 
نه ادا خوب گوش کنین چي مي گ - که من می خوام بگم  م ...مو ننووی 

واطفار داره ونه ناز اومدن ...پس لطا کنین منطقی برخورد کنین ...دوراه داره 
 یا میشه یا نمیشه !...

 
ارمیابا تعجب به او چشننم دوخته بود توي ومرش هم چنین دختري را بااین 

 روحیات واخالق ندیده بود...
 

 ادامه داد:شمیم بازهم با خونسردی حرفم را 
 
سته واحتیاج به یه حامي  - شخ شما درحال ور شرکت  مو وع ازاین  راره که 

داره که اونور آب تشننریا دارن .جنعاب والي هم که به ونوان رئیس باید برید 
مه  باتونو خواهر وه با ید وخودتونو  ید بر با ندین ..خالصنننه  جا و رارداد بب اون

یعني همه این دم ودسننتگاه  روازنابودي نجات بدین وگرنه هی ي دیگه همم
شین مي تونین برید  شمائه اگه متاهل با شم ازدواج  شرط شه ..حاال  ها تموم می

 اونور..اگه هم نباشین که...
 

 ارمیا بی حوصله گفت :
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 باهوش همه اینارو که مي دونستم ! -
 

 شمیم باتعجب گفت :
 
ن ر متیِا؟خب ویب نداره بقیه شننو گوش کنین..پدرشننماهم براتون یه دخت -

 باو ار و...
 

 ارمیا دستم را داخل موهایم فرو کرد وبازهم بی حوصله گفت :
 
 خب؟!!!! -
 
 امممم...چیزه ..خب این دختر رو باباتون پیداکرده وازش خواستگاري کرده -
 

 صداي فریاد ارمیا بلند شد:
 
 خواستگاري کرده ؟بدون خبر دادن به من؟ -
 
 تر هم  بول کردهخب...بله... تازه خبرندارین دخ -
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 ارمیا وصبی ترشد و گفت :
 
 یعنی چی ؟!! -
 
شرکت  - خب من نمی دونم یعنی چی ! ولی می دونم اون درحال حا رتوی 

 وجود داره !
 

صدای فریاد ارمیا باوث شد ازجا بررد..دستم را روی  لبم گ اشت وتا ترم 
  لب وترسم را کم کند..ارمیا مرتب داد وبید اد می کرد:

 
ن مسننخره بازیا چیه پدرم درآورده ؟خب می تونسننت باخودم حرف بزنه ای -

جب  نه ! من حی دارم را که هی خودش برام می دوزه وتنم می ک ..یعنی چی 
زندگی خودم تصننمیم بگیرم ! این شننرکت ومال واموال که دلیل بدبختی من 

 توزندگی نمیشه ..!
 

سرش را فقط زیرانداخته بود وگوش ا می کرد...ارمی شمیم چیزی نمی گفت و
وصننبی دسننتم را پیم برد وبسننته فلزی سننیگارش را ازکنارمیزش برداشننت 
شته  ست گرفت ..ودرحالی که آن را روی لب گ ا سیگاری را ازداخل آن به د و

 بود وبا فندگ  صد روشن کردنم داشت روبه شمیم گفت :
 
 برو ردش کن که اصال حوصلشو ندارم ... -
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 نمیشه آخه... -
 

 به سیگار زد وبی حوصله گفت :شمیم پخی 
 
 دیگه چرا؟ -
 

 شمیم آرام وباکمی ترس ازداد وفریادها وخشم غیر ابل پیم بینی ارمیا گفت :
 
 آخه اینجا کارمي کنه ! -
 

 ارمیا باچشماني ازحد ه درآمده گفت:
 
 ازکارمنداي شرکت؟ -
 

 شمیم بازهم به آرامی جواب داد:
 
 درسته -
 

 گفت : ارمیا برحسب حدسیات خودم



 197 بمون کنارم

 
 خانم یزداني ؟ -
 
 نه -
 
 خانم احمدي؟ -
 
 نه -
 
 حسیني چی ؟ -
 
 نه بابا اون که سنم دوبرابر شمائه ! -
 
 سارمي خودشه آره ؟ -
 
 نه اون خودش جدیدا داره نامزد می کنه -
 
 دیگه مجرد نداریم... -
 

شلام را  شمیم لب گزید! دروا ع بااین حرف ارمیا باخود می گفت حخم یک 
رشننرکت ندارد! ارمیادرفخرفرورفته بود ...نمی فهمید پدرش چه کسننی را هم د
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شمیم داشت  شمیم را می آزرد... سخوتم  برای ازدواج با اودرنظر گرفته بود ؟ 
با خود به این نتیجه می رسننید که بهتر اسننت اورا تنها بگ ارد..که اگر احیانا 

قتا ازواکنم های فهمید که مو نوع ازچه  رار اسنت او درآن اتاق نباشند! حقی
 ناگهانی ارمیا به شدت می ترسید ! دمی پیم گ اشت وگفت :

 
 ببخشید رییس من دیگه ... -
 

ارمیا باشتاب نگاهي غضب آلود به شمیم کرد.شمیم یک  دم وقب رفت ! دیر 
شنننده بود! دیر به نتجه رسننیده بود انگار! ارمیا آن نان باوصننبانیت ازروي 

صندلي یک شد که  شمیم که مو عیت رابد دید  صندلیم بلند  متر دورتررفت.
سریع خودش  سروت دررا درپیم گرفت که فرارکند...اما همان مو ع ! ارمیا با

 رابه اورساند وراه رابراو سد کرد:
 
 کجا؟تازه داریم نتیجه مي گیریم -
 

 شمیم با ترس ولرز آب دهانم را  ورت داد:
 
 دیگه ...خب دیگه حرفام تموم شد ... -
 
 گه .نگفتی دختره کیه ؟!نه دی -
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 شمیم شانه ای باال انداخت وگفت :

 
 دختر پدرش!به من مربو  نیس! -
 

 ارمیا دادزد:
 
 جواب منو بده دختره کیه ؟ -
 

 شمیم ازجا پرید وبا من ومن گفت :
 
پدرتون  - نارو از باید همه ای با...رییس چرا داد می زنین حاال ؟! شننما  با ای 

 اصال غلط کرد جواب مثبت داد بررسین ! بی اره اون دختر
 

 ارمیا پوزخند زد وبانگاهی طلب کارگفت :
 
 اینو باید به خودش بگی -
 
 چشم ...امری دیگه ای نیس؟! کلی کاررو سرمون ریخته ها! -
 
 کجا مگه من مي ذارم ؟ -
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 شمیم دست به سینه ایستاد وچشم درچشم ارمیا گفت :

 
 دیگه چیه ؟ -
 

یره به شننمیم انداخت..نگاهی ومیی به چشننمان ارمیا خیلی جدی نگاهی خ
شمیم جوری که شمیم سرش را زیر انداخت..وهرآن خودش را درمعرض یک 

 کتک مفصل می دید ! ازارمیا بعید نبود! صدایم را شنید که می گفت :
 
شننمیم اگه نگي براچي جواب مثبت دادي خداشنناهده بالیي سننرت میارم  -

 مرغاي آسمون به حالت زاربزنن
 
 شما فک کنین برا پولم ... -
 

 ارمیا یه میان حرف او پرید وگفت :
 
 پولم؟ مطمئني بابام بهت مي ده ؟زیادی دندون تیزنخن! -
 

 شمیم خونسرد شانه ای باال انداخت وگفت :
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 اون به خودم مربوطه -
 

 ارمیا کالفه دندان هایم را روی هم فشاردادوبعد ازمخثی گفت :
 
 برو بیرون -
 

 خندی زد وگفت:شمیم پوز
 
 خودم همون اول می خواستم همین کارو کنم ...... -
 

* * * 
 
 من نمیرم -
 
صال  بل  - شاهده ! ا صالحتو می خوام خدا به حرفاي من اوتماد نداري؟من 

شماها به درد هم می خورین..تو  شرکت فخرکنم به این فخرکردم که  ازاینخه به 
 ازتنهایی درمیای واون از بی وقلی!

 
 دونم .به حرفاتون که اوتماد دارم ..به خدادارم ولي..می  -
 
 ولي چي ؟ -



  202 

 

 
 اون منونمي خواد..اصال باهام  ده ...ازم متنفره ... -
 
 به همین دلیل مي خوام بري ! اگه دوست داشت که همه چیز حل بود! -
 
 برم که اذیتم کنه ؟! -
 
خوای زنم شننی  من جواب دادنتو به خودت واگ ار کردم ..ولی االن که می -

 نه !اگه دوسم داري تاآخرشو برو...مگه غیرازاینم هس؟!
 

 شمیم خجالت زده سرش رازیر انداخت.وگفت:
 
 نمیشه هیچ و ت نمیشه ... -
 
 اگه توبخواي میشه ... -
 
اون واشی یخي دیگه س.همین جوري ام باوقد کرنمون مخالفه چه برسه به  -

 این که بخوام باهاش زندگي کنم
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که ازشننرایط  راردادم هس.اون مجبوره ... صننیاه واین چرتارو  بول  وقد -
 ندارن ..اسم توشناسنامه ای مهمه !را ي کردنم هم بامن

 
 مي ترسم ومو..خیلی ام می ترسم ! -
 
 خدا با همه اس وزیزم -
 

* * * 
 
 بااجازه ي بزرگترا وومو وزن ومو بله ... -
 

اما هرچه بود هردو طرف را را ی فقط یک هفته گ شت ...شایدهم ده روز ...
به این ازدواج سننوری کرد...! ازدواجی اجباری وبدون وشننی ...یا ازدواجی با 

 وشی یک طرفه یک دختر....
 

باال  کل ودسنننت زدن دفترازدواج را پرکرده بود.شننمیم سننرش را  صنننداي 
کرد...باورش نمی شنند...کاش خواب بود ...چشننمانم را چند بار بازو بسننته 

ست کرد...با شده ا شد ومی دید که زندگی اش نابود  شد...بیدارمی  ید بیدارمی
 یا ........
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شمیم خوشحال  سیدند. شمیم راب*و* صورت  المیراوزهره خانم جلو آمدند و
ازآنها تشننخرکرد وهدیه هایشنننان راگرفت .ارمیا باصننورتي اخمو ونارحت 

ه ي جعبکنارشننمیم نشننسننته بود.بعدازامضنناکردن دفاترواسننناد ازدواج آ افرید
حلقه اي رابه سننمت ارمیا گرفت تاآن رابه دسننت همسننرش بیندازد اما اوبي 
سرش  شدت باض کرده بود  شمیم که به  ضر ازدواج راترک کرد . صله مح حو
رازیر انداخت وبا دامن لباسننم بازي مي کرد.زهره خانم حلقه راازشننوهرش 

 گرفت ودردست وروسم کردونزدیک گوش اوگفت:
 
  شنگم ..شمیم خانم ..ببینمت سرتوباال کن خوشخلم مبارکت باشه وروس -
 

با ناراحتي خودش رادرآ* *و*ش زهره خانم رها  شننمیم سننرش راباال کرد و
 کرد.زهره خانم با آرامم خاصی گفت :

 
 توکل کن ...فقط ازش بخواه ..آرومت مي کنه -
 

* * * 
 
 اوه.....ازنفس افتادم .ارمیا.. -
 
 هان ؟ -
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 ببری من نمي تونم بیارمممیشه این ساک رو  -
 
 به من چه؟! -
 

ساختمان باال رفت.ارمیا  ساک راروي زمین کوبید وازپله هاي  شمیم باحرص 
پایین  ها  له  ید واورا ازپ بازویم راکشنن باال رفتن بود. حال  یال در بي خ

 کشید.ارمیاگفت:
 
 هوي...وحشي...چته ؟ -
 
 اکموببرو تی یخی ازت خواهم می کنه جوابم این نیس ...بیا س -
 
 ولم کن َکنه..نمي خوام مگه نوکرتم ؟! -
 

بازور دستم راازدست شمیم بیرون کشید ودوباره باال رفت.شمیم بادرماندگي 
به سمت ساک خود رفت وپله پله آن راباال کشید.درراه مرتب با خود غرغر می 
کرد.به درخانه ارمیا رسننید چون بادسننتانم سننناکم را می کشننید بایخي 

راجلوهل داد ووارد شنند.سننالني تقریبا بزرگ وزیبایي راپیم رو ازپاهایم در
سفید وبراق بود و روي آن هارا بایک  الی ه  سرامیک هاي  شت .کا آن از دا
شت وروبروي ان یک  شومینه اي  راردا سالن  شانده بودند.درآخر  شم پو ابری
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تک صننندلي چوبي.ازدیگر وسننایل خانه دودسننت مبل بود وپرده هایي حریر 
شرزهانه اي کوچک ویاالن  شت وآ ست  راردا شخي .دواتاق درسمت را هاي م

باتمام وسننایل الزم درسننمت چچ سننالن بود.هنوز محو آن خانه بود که ارمیا 
 ازیک اتاق بیرون آمد.

 
 اتاق تو اینه -
 

 به اشاره دست ارمیا به طرف اتا م رفت وگفت :
 
 باشه -
 

م مام وسنننایلم رادرک تاق رفت.ت به ا باسنني سننناکم رابرداشنننت و جا ل دو
جاداد.نگاهي به دور وبر اتاق انداخت و بعدبیرون رفت.ارمیا نبود.به آشرزخانه 
رفت وبعدازکمي گشننتن درکابینت ها ویخ ال شننروع به غ ادرسننت کردن 
باید می پخت برای  کرد.هنوز هی ی نشنننده شنننده بود یک خانم خونه ! که 

ندگی می کرد  ها خودش ! وز با خودش ! می خورد فقط خودش وتن فقط 
 خودش!

 
تاآخر شننب که ارمیا به خانه برگشننت شننمیم خودش راباتلفن زدن به المیرا 
ودیدن فیلم هاي تلوزیون وگوش دادن آهنگهاي لچ تاپ او سرگرم کرد.ساوت 
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نزدیک دوازده بود که برق ها را خاموش کرد وبه سمت اتاق ارمیا رفت.خودش 
به زیر پتوخزید. بدون هیچ ترسننی ازنبودن او راروي تخت دونفره او رها کردو

وبا دل وجرئتی که نمی دانسننت منشنناش ازچیسننت چشننمانم را روی هم 
 گ اشت.با خودش درحالی که خوابالود بود زمزمه کرد:

 
 ارمیا خان هرکي دیر برسه باید رو زمین بخوابه .... -
 

نیمه هاي شنننب بود که ارمیا به خانه بازگشنننت . بادیدن چراغهاي خاموش 
 زیرلب گفت:

 
 دختره بي وقل -
 

وارد اتا م شد ودررابست.شمیم ازسروصداي اوبیدارشدو چشمانم رابه زور 
باز کرد .درتاریخي ارمیا رادید که پیراهنم راووض مي کند..وضننالت مرانه 
شد  شت.ارمیا به تخت نزدیک  شمانم راروي هم گ ا اش ...!..لب گزید وچ

خود جمع کند که یک دفعه وروي آن خوابید.دسننتم را دراز کرد تاپتورا روي 
کمرشننمیم دردسننتانم  رارگرفت.شننمیم که ازترس نفس بند آمده بود خودش 

 رابه خواب زد.ارمیا که متوجه او شده بود آهسته گفت:
 
 چمشاتو بازکن -
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 شمیم هم چنان به بسته بودن چشمانم اصرار می ورزید.ارمیا تخرارکرد:
 
 گفتم چمشاتو بازکن -
 

د و صننندبازکردن چشننمهایم رانداشنننت.صنننداي اما شننمیم مقاومت کر
 بلندووصباني ارمیا راشنید:

 
 با تو ام! -
 

با ترس چشننمانم رابازکرد ومانند ب ه اي که مي ترسنند مي لرزید.ارمیا که 
 متوجه لرزیدن اوشده بود گفت:

 
 چته ؟ -
 

 شمیم سعی کرد الا ل درصدایم هیچ تاییری احساس نشود وگفت :
 
 هی ي -
 

زد ...حتی درآن تاریخی برق چشننمان مارورش به خوبی پیدا  ارمیا پوزخند
 بود...آن پوزخند کنارلبم که همیشه شمیم را می آزرد.ارمیا گفت :
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 ترسیدي؟ -
 

 شمیم بازهم مقاوم وبا صدای بلندتری گفت :
 
 نه ... -
 

 ارمیا با خونسردی ولبخندی مرموز که گوشه لبم بود گفت :
 
 ...آهان ...خوبه خیلی خوبه  -
 

 شمیم حرفم رابرید :
 
 من فک کردم شب نمیاي خونه! -
 
مدم  - گه او باره من ؟!! مثال فخر هم کردی من ا هان ..پس فخرم می کنی در آ

 وتورو تواین اتاق دیدم مث چی پرتت می کنم بیرون !؟!
 

 شمیم با جسارتی که درخورد سرا  نداشت گفت :
 
 چی میشه تو بری بیرون ؟! -
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 د وبعد با صدایی که کم کم آرام می شد گفت :ارمیا مخثی کر

 
 اصال چرا من برم بیرون ؟! دوتایی هستیم هوم ؟ -
 

شمیم به و و   شم دوخت... شمیم چ شیطنت درتاریخی به  وبا نگاهی پراز
می توانسننت لبخند شننیطانی اوراببیند و ننربان  لب خود را بشنننود ...فقط با 

 صدایی که ازته چاه بیرون می آمد گفت:
 
 توهیچ غلطي نمي توني بخني .. -
 

 ارمیا خندید ..آرام وگفت :
 
 اینو تو تعیین مي ني ؟ -
 

 شمیم باجسارت به چشمان اوخیره شد ومحخم گفت :
 
 نه... اینو وشقت تعیین مي کنه! تو جز وشقت کسي رو نمي بیني -
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ارمیا ساکت شد.شمیم پوزخند زد ...ارمیا پتویم را برداشت وبا وصبانیت از 
اتاق بیرون رفت ...دررامحخم بهم کوفت وشننمیم که دسننتم را خوانده بود 

 دردلم به خود آفرین گفت...
 

* * * 
 

با صداي زني ساوت بیدار شد.دستم را روي شاسي ساوت گ اشت ودوباره 
به خواب رفت......صننداي بهم خوردن درخانه اورا ازخواب پراند.انگار ارمیا 

 8:15ند شدوبه ساوت نگاه کردمرفته بود...باسروت ازجایم بل
 
 واي دیرم شد... -
 

صبحانه لباس  شت وبدون خوردن  س صورتم را  ست و شد.د شویي  ست وارد د
هایم راپوشننید.تند تند کارهایم را انجام مي دادوگاهي هم خودش رالعنت 
مي کرد.چادرش را روي سننر انداخت وفقط رژلب کمرنگي روي لب هایم 

خوردن پیدا کندبه آشننرزخانه رفت .تخه کیخي کشننید.براي این که چیزي براي 
صبحانه روي  شت تافقط ته دلم را بگیرد .با دیدن هرفهاي کثیا  دردهان گ ا

 سینک هرفشویي زیر لب غر زد:
 
فلج مي شدي واسه منم صبحونه مي ذاشتي؟خنجر بخوره اون شخم گندت  -
!!! 
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 بی حوصله با خود تخرارکرد:

 
 چي مي گم سرصبحي دیر شد -
 
زخانه خارج شد وتا سرچهارراه رابا  دم هاي بلند وسریع طي کرد.هرماشینی ا

که می رسید دست بلند می کرد..بدون هیچ فخر سوئی یا ترسی...فقط فخرش 
 یک جا کارمی کرد ! زود برسد...

 
 کجا مي رید خانوم ؟ -
 

 به راننده میانسال چشم دوخت وباخیال تقریبا راحتی گفت :
 
 ....دربست دانشگاهِ  -
 
 بیا باال ... -
 

یدن نمی  های تهران زود رسنن بان  یا خدا مي کرد زود برسننند....خ خدا 
شننناخت...اما ا ننطراب ودلهره را چرا...!نزدیک چهارراه دانشننگاهشنننان 

 بود...شمیم فوری گفت:



 213 بمون کنارم

 
 مرسي آ ا بفرمایین -
 

 پول را نزدیک راننده گرفت وراننده گفت :
 
  ابل نداره آبجي -
 
 ممنون -
 

سروت می دوید...با آن چادر بلند ویک کیا حاوی ازم شد...با  شین پیاده  ا
جزوه وکتاب...دویدنم دیدنی بود...!باالخره رسننید و وارد دانشننگاه شنند.دوا 
مي کرد که اسنتاد نیامده باشند وگرنه مجبور مي شند دوسناوت کامل را بیخار 

به نان طول راهرو را طي کردو فت و دم ز باال ر ها  له  ند.ازپ گ را کالس  ب
رسننید.همان طور که پیم بیني کرده بود درکالس بسننته بود واسننتاد سننرکالس 

 بود.خسته ازآن همه وجله روي زمین وا رفت...
 
 خانم -
 

تاده  یم ایسننن باال کرد.پسنننرجوان وخوش چهره اي جلوي رو سنننرش را
به سننروت خودش را جمع کرد  بود.هرچقدر فخرکرد اورا نمی شننناخت... 

 وایستاد.
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 بله ؟! -
 

 جوان با لبخندی خاص گفت :
 
 شما هم دیر رسیدین ؟ -
 

 شمیم نگاهی به در اتاق بسته کرد وگفت :
 
 بله متاسفانه ...شمام ازاین کالسین ؟ -
 
 بله متاسفانه! استاد رویتي بخشم تو کارش نیس! -
 

یده  ند های رویتی  حال اورا درکالس  به  تا تاه ...چرا  ما کو گاهم کرد...ا ن
 گفت : بود؟!!!وکوتاه هم

 
 بله مي دونم -
 
 حاال  صددارین برگردین ؟ -
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 شمیم که نمی دانست چخارکندخسته ازسوالهای آن جوان گفت :
 
 نمي دونم چیخارکنم -
 

 صداي مردي سخن هردویشان را طع کرد.
 
 ب ه ها چراایستادین دم کالس؟ -
 
 سالم استاد رویتي ... -
 

 فت :شمیم هم سالم کرد.استاد رویتي جواب داد وگ
 
 دیر اومدین ؟ -
 

 پسر زودتر ازشمیم جواب داد:
 
 بله شانس کم ! -
 

 استاد رویتی با خوش رویی روبه هردوی آنها خندید وگفت :
 
 بیایین درستم مي کنم -
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 لب هاي پسرجوان که نامم امید بود به خنده بازشد.

 
فرق  یخدا خیرتون بده اسننتاد تاباشننه ازاین پارتی ها!شننما با برادرتون خیل -

 دارینا!
 
 کریمي یه روز وا ل باش لطفا! -
 

ستاده  شان ای سر شت  صمیمی آن دو نگاه می کرد وپ شمیم متعجب به رابطه 
 بود...

 
هردوبه دنبال اسننتاد وارد کالس شنندند وبا پادرمیاني برادر اسننتادشننان اجازه 
سرالمیرارا انتخاب کرد  شت  صندلي پ شمیم  شدن درکالس رایافتند. حا ر

شست اما درهمه مدت چشمهاي متعجب ویا شاید بدبین المیرا که وروي آن ن
هرباربه پشت سرش برمي گشت روي او بود...شاید از زن برادرش تو ع چنین 
کاري رانداشنت ...کالس به اتمام رسنید واسنتاد به همه خسنته نباشنید گفت 
.ب ه ها کم کم کالس راخالي مي کردند.شننمیم وسننایلم راجمع مي کرد که 

مانند زلزله بر روي سنرش هوارشند.شنمیم از شندت تنه ای که المیرا با  المیرا
 وجله به او زده بود وصباني گفت:
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 هویي...تمام شدم دیوانهم چته !؟ -
 

 المیرا بازوهاي اورا گرفت وگفت :
 
 بگوبینم . -
 

 شمیم بی حوصله گفت :
 
 چیو؟ -
 
 دردو مر و کوفتو زهرومارو  ضیه رو مي گم دیگه -
 
 م  ضیه ؟کدو -
 

المیرا با چشمانی گشاد شده اشاره ای به صندلی که کریمی ده د یقه  بل روی 
 آن نشسته بود کردوگفت :

 
 پسره کي بود؟براچي باهم اومدین؟ -
 

 شمیم با نگاه وا ل اندرسفیهی گفت :
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 باهوش همخالسیم ! -
 
شو- ست شک باهم همخاری می کنین ! را ساخت مو  ِا؟ من فک کردم تو پروژه 

 بگو ول مي دم به ارمیا چیزي نگم
 
به پیربه پیامبر اونم دیر به کالس رسیده بود داداش استاد رویتي اومد  امن  -

 ماشد
 
 بگو به جون ارمیا -
 

 شمیم با تعجب گفت :
 
چه دلیلي داره درو  بگم .من مث داداش گل شننما نیسننتم که صنند وبیسننتا  -

 بودن کنم دختردور وبرم داشته باشم وادواي پاستوریزه
 

 المیرا بی توجه کنار شمیم نشست وگفت :
 
 راستي چه خبر؟خوب پیم میره ؟ -
 

 شمیم پوزخند زدوگفت :
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 والیه واشقمه ..اگه بدونی چقدر خوش بختم ! -
 

 المیرا بلند خندیدوگفت:
 
دلشننم بخواد تیخه اي به خدا پاشننو بریم خونمون...مامانم ببینتت کلی ذوق  -

 می کنه
 

 وق گفت :شمیم با ذ
 
 جون من ؟یعنی االن پاگشاکنونه ؟! -
 

 المیرا خندید :
 
  دمت روچشم ... -
 

* * * 
 
 مامان مامان مهمون نمي خواي ؟ -
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 صدای زهره خانم ازداخل آشرزخانه می آمد که می گفت :
 
  دمم روچشم کیه ؟ -
 
 یه دخترخانم -
 
 دوستته ؟ -
 
 ه بخوره تو سر من بیا ببین کیوآوردممامان جون شمابیابیرون. اون آشرزخون -
 

 شمیم چشم غره اي به المیرارفت:
 
 مردشور اون حرف زدنت! -
 

زهره خانم ازآشننرزخانه بیرون آمد وبا دیدن وروسننم خوشننحال به سننوي او 
 رفت.شمیم به احترام ازروي مبل بلندشد:
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 سالم زن ومو -
 
 دسرمي بریدمسالم وزیزم..فدای  دمت... خبر مي کردي جلوت گوسفن -
 
 شمالطفتونو درحی من تموم کردین -
 

 از آ* *و*ش مادرشوهر ش بیرون آمد و زهره خانم گفت :
 
 لطا چیه ..توافتخارمایی -
 

 وروبه شمیم که هنوز به احترام ایستاده بود گفت :
 

 = بشین دخترم بشین ...
 
 ممنون -
 

 همه نشستند وزهره خانم گفت :
 
 رت کوش؟خوبي ؟خوش مي گ ره ؟شوه -
 
 به لطا شما.ارمیا طبی همیشه شرکته -
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 زهره خانم با تعجب گفت :

 
 روز اولی پاشده رفته شرکت ؟! -
 

 المیرا به جای شمیم گفت :
 
ها  - نا وروس دوماد وا عی بودن ! بی اره  یا ! مگه ای مامان جون حرفا می زن

 ..انگار وروسک خیمه شب بازی شدن!
 

میرا زد وشننمیم با باض سننرش را زیر انداخت زهره خانم چشننم غره ای به ال
 ...زهره خانم روبه شمیم گفت :

 
 زني بزن ههر بیاد اینجا باهم غ ا بخوریم -
 

 شمیم گفت :
 
 اون روزا نمي یاد خونه -
 

 زهره خانم متعجب به شمیم چشم دوخته بود.
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 نمیاد ؟!یعني چي ؟ بال که خوب بلد بود ناهارو ازشننرکت جیم بزنه ..حاال -

 نوبت زنم که شده دم درآورده ؟پسره چي فک کرده ؟نخنه شباهم ...
 

 شمیم به میان حرفم آمد وگفت:
 
 نه شبامیاد ولي بعضي مو ع ها بعد ازشام -
 
 اي خدا ازدست این ب ه!ببین چه جوري داره با زندگي یه دختر بازي مي کنه -
 
سه کار باهم وقد کرد - شرایط زن ومو خودتونو ناراحت نخنین ماوا یم منم که 

 اونو خوب مي دونستم خودم انتخاب کردم
 
 نه این باید ادم شه دیگه داره زیاده روي مي کنه -
 
خواهم مي کنم کاری بهم نداشته باشین..دلم نمی خواد فک کنه من دارم  -

 پتشو پیم شما رو آب می ریزم !
 
 آخه دختر خوب.... -
 
 دواج کنه بهم حی بدینمن مشخلي ندارم اون مجبور شده بامن از -
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 توهم مجبور شدي! -
 
هاد داد من خودم  بول  - به من پیشننن نه خودتون خوب مي دونین ومو فقط 

 کردم
 
ایشالله هرجا که هستي خوش بخت باشي ...تو برا من به اندازه المیرا ارزش  -

 داری ...
 

 شمیم لبخند زد ...
 

 صداي المیرا بلندشد:
 
 داره تنبک مي زنه ! مامان به جون خودت شخمم -
 

 زهره خانم با تعجب به المیرا نگاه کرد وگفت :
 
 وا؟! -
 

 شمیم ریز ریز مي خندید والمیرا گفت :
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 مامان گشنمه خب غ ارو بخم دیگه -
 
 بیا شمیم جون اون ازپسرم اینم ازدخترم !خدایا شخرت .... -
 

* * * 
 
 
 

باحرص پتوراازرو یدارکرد. ید صنننداي بیرون اوراازخواب ب ي سننرش کشنن
وبیشننترکوش کرد.صنننداي گیتارارمیاهمه ي خانه رافراگرفته بود.چشننمانم 

 رابست وپلخهایم رافشارداد.باخود می گفت :
 
 بخواب لعنتي بخواب من بایدخوابم ببره -
 

یي  ما ن خود مم او برروي آرا مز طي  ر خ ند ن ما یا م باي ار ی صنننداي ز
ست.پشتم را ب ش سرجایم ن ست و تخت  ه تاجمیخرد.باغرغرکردن ازجابرخوا

تخیه داد وکمي به آهني گوش دادوبعدسننرش راروي زانوي هاي تاشننده اش 
گ اشننت.سننخوت خانه اورابه خودآورد وبازهم  صنندخوابیدن کردکه دوباره 

 صداي گیتاربلندشد.زیرلب غرغر می کرد":
 



  226 

 

 مگه مي ذاره ماکله مرگمونوب اریم! -
 

ش صمیم گرفت بیرون برودوارمیارادرحال گیتارزدن تما رسي اکند.بااین حال تت
سراغم آمده بود.هنوز رفتاردفعه ي  بل ارمیاراازیادنبرده بود. حاال که  مبهم به 
به  نداشنننت .دلم را آب ازسننرش گ شننته بود دیگر یک وجب ودو وجب 
دریازدوآرام دررابازکرد.حاال که آب ازسننرش گ شننته بود دیگر یک وجب ودو 

شد..پاورچین سیقي زیادتر صداي مو شت ! شت  وجب ندا پاورچین  دم بردا
ودرتاریخي سنننالن چهره ي ارمیارازیرنور آباژور نگاه کرد. ارمیامثل همیشنننه 
هنگام گیتارزدن چشمانم رابسته بود.جلوتررفت وروي مبل کنارارمیا درجایي 
که زیاددیده نشود  رارگرفت.شاید ارمیاباچشمان بسته کسي رادرذهن خود مي 

چشماني بازکسي راروبرویم مي دید که دید که واشقانه مي پرستیدوشمیم با
 واشقانه دوستم داشت.

 
شیني که گل زدي تویي  ستي .....اون ما ش شم ن دارم یه مردو مي بینم تویي پی

 که توش نشستي
 

شتباه  ستي.................... ............ من ا شاتوب خودم دیدم دیدي منوچراچ
 نمي کنم مطمئنم توهستي
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دستات تودست اونه ........من به کي دل بسته بودم  شاید دارم خواب مي بینم
 لعنت به این زمونه

 
دسننت اونو نگیر اون دوسننت نداره ....................................... تاسننیر 

 بشه ازت مي ره تنهات مي ذاره
 

سیر  ست نداره ........................................ تا  ست اونو نگیر اون دو د
 میره تنهات مي ذارهبشه ازت 

 
 �پیم خودت نگفتي که من یه و ت بمیرم..................................... 

 دل سادمو ازکي بایدبگیرم �
 

اون مردزندگي نیس واسه ه*و*س مي خوادت ...اون لحظه اي که مي خواییم 
 نمي رسه به دادت

 
نداره...................... ............... دسنننت اونو نگیر اون اون دوسنننت 

 تاسیربشه ازت میره تنهات مي ذاره
 

نداره.....................................  دسنننت اونو نگیر اون اون دوسنننت 
 تاسیربشه ازت میره تنهات مي ذاره
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شرزخانه رفت وبادوچاي که از بل ازخواب دم  شمیم به آ انتهاي آهني بود که 
شت.ارم شمانم کرده بود براي خودوارمیا بازگ شید وچ ست ازگیتارزدن ک یا د

صورتم کم کم منقبض  شمیم رادید .اجزاي  صورت  رااز کرد.درهمان نورکم 
 مي شد ووصبانیتم رانشان مي داد.شمیم با لبخند چاي را به طرف اوگرفت:

 
 خیلي خوب بود بخور تاگلوت تازه شه -
 

 ارمیا نگاهي طلب کارانه به اوانداخت وپوزخندزد:
 
 ه داري!آلزایمرم ک -
 

 شمیم منظورش رانفهمید وارمیا ادامه داد:
 
 من چاي دوست ندارم! -
 

شننمیم روي مبل وارفت.ارمیا بااوصننابي خراب ازجایم بلند شنندوبا لحني 
 جدي گفت:
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 دوس ندارم مو ع خلوتم یه غریبه مزاحمم بشه اینوخوب توگوشات فرو کن -
 

شده بود ...ارمیا به ح سته همانطور مبهوت به او خیره  ش مام رفته بود اوهنوز ن
بود..غریبه ....غریبه .غریبه ........اسننمي که مرتب درذهنم صنندا مي کرد 

 .شمیم یک غریبه بود؟
 

ناه  تا م پ میز را مرتب کرد وهمان طور که هنوز درفخر حرفهای ارمیا بودبه ا
نیمه شب را نشان 1:45برد.روي تخت خزید وبه ساوت دیواري نگاه انداخت:

شت مي داد. چرا  راخاموش کرد وکلید آباژور را زد.چشنمانم راروي هم گ ا
............. 

 
 بازتو اینجا خوابیدي ؟پاشو بروتواتا ت -
 

هایم راروي هم مي  گارخواب پلخ ما ان ند.ا جه ک به اوتو به زور توانسنننت 
انداخت.ارمیا با سننشننوار موهایم راخشننک مي کرد.شننمیم بي توجه بازهم 

 :خوابیدوبا لجبازي گفت
 
 توبرو...من جام همین جاس... -
 

 صداي داد ارمیا بلندشد. لبم کنده شد....چشمانم بی اختیار بازشد :
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 پاشو برو بیرون تاپرتت نخردم پایین -
 

شننمیم سننخوت کرده بود .به یاد حرفهاي المیرا افتادحو تي ارمیا آهني مي زنه 
 یعني  اتیه کسي جرئت نداره بهم نزدیک شه (

 
 فریاد ارمیا توي اتاق پی ید. بازهم صداي

 
 مي ري بیرون یانه ؟ -
 

اوکه هم ترسیده بود وهم  صد برگشت را نداشت به سختی روی تخت نشست 
 وگفت :

 
 من نمی رم اونجا! -
 

 ارمیا با صدایی که بوی تهدید می داد گفت :
 
ببین ! مث ب ه آدم پامیشننی می ری بیرون ! وگرنه مجبوری تاصننبح روزمین  -

 پتو وبالم سرروزمین ب اری! بدون
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 شمیم سرش رازیر انداخت واهسته گفت :
 
 اخه من اون جا مي ترسم ... -
 
بدبخت من اون  لمبه پوالرو مي  - باي  با که مي ترسنني؟و تي از به من چه 

 گرفتي باید فخر اینجاشم مي کردي پاشو برو
 

شننمیم غمگین به اوچشننم دوخت وازروي تخت ارمیا بلند شنندو به سننمت 
شمیم  شاره کرد که برود. شمیم ا ستم به  دررفت.ارمیا زودتر دررا بازکرد وبا د
بیرون رفت وارمیا محخم دراتاق را بهم کوبید.صننداي آن باوث ریختن اشننک 
هاي شننمیم برروی گونه هایم شنند.به اتاق سننردي که ازآن انزجارداشننت 

روي  اپاگ اشت .ازروي ناچار روي تخت دراز کشید وبراي غلبه برترسم پتور
سننرش کشننید.هنوز باض مانده درگلویم ازبین نرفته بود.اشننک ریخت وبا 

 خداي خودش دردودل کرد:
 
خدایا خودت خوب مي دوني چقدر دوسننم دارم مخودت خوب مي دوني  -

به این  که وال م منومجبور من هیچ پولي ازومو نگرفتم خودت مي دوني 
 ...م به تو..نفس کشیدنم باتو.ازدواج کرد ..خدایا باتو...همه چیزم باتو...توکل

 
 انقدرآرام زمزمه می کرد که خوابم ببرد:
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 الهي وربي من لي غیرک ... -
 

* * * 
 

با  دم هایي سننریع گام برمي داشننت تابه ایسننتگاه برسنند.هرازگاهي یخباربه 
سید ومنتظراتوب*و*س به خیابان  ستگاه ر ساوت م ي اش نگاه مي کرد.به ای

شنندند چشننم دوخت.هواابري بود وآسننمان شننهر وماشننین هایي که رد مي 
 پرازابرهاي سیاه شده بود.

 
 سالم -
 

به پشننت سننرش نگاه کرد.دختري تقریبا هم سننن وسننال خود روي صننندلي 
 ایستگاه نشسته بود.لبخندزدوجوابم راداد:

 
 سالم -
 

 دختر گفت :
 
 منتظر اتوب*و*سي؟! -
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 شمیم نگاهی به خیابان کرد وبعد به دختر وگفت :
 
 آره انگار دیر میاد -
 
 نه صبر کن االناس که پیداش شه -
 

 شمیم بازهم به خیابان نگاه کرد وگفت :
 
 باشه -
 

 دختر دوباره سوال کرد:
 
 دانشجویي؟چراانقد سرک مي کشي ؟بیا بشین خسته میشی -
 

شننمیم بی توجه به آن دختربه خیابان خیره ماند! مات ومبهوت ! احسنناس کرد 
شد.......حال تهوع گرفته بود ...انگار که دنیاي پیم  تمام دنیا برسرش خراب 

مه مي  با خودش حرف مي زد وزمز ید. ید مي د یاه وسنننف یم را سننن رو
کرد..........دیوانه وار سننرش راتخان داد......ازاین طرف به آن طرف مي رفت 
.....اصننال کجا مي خواسننت برود ؟چرا همه چي با دیدن آن تصننویر ازیادش 

شخي رني بود... رفت ؟...... شد....... م شیني که رد  شین ........ما ...آن ما
نداشنننت ........خودش بود....آن  ما خودش بود ...شنننک  یا بود.حت ....ارم
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دختر........آن دخترچه ؟......دختري که جلوي ماشننینم نشننسننته بود...مي 
بازهم خندید... ارمیا؟!.اوهم می خندید ! مانند آن دختر می خندید ! ..نه نباید 

 اشک بریزد ..اما.مثل همیشه گریه کردم گریه کرد وگریه کرد...........
 
 خانم چت شد؟اي واي..بیا اینجا بشین حالت خوب شه -
 

باکمک دختر غریبه روي نیم کت نشننسننت .دختر درکیفم راباز کرد وازداخل 
به آن دختربطري  به طرف شننمیم گرفت .بي توجه  آن بطري آبي بیرون آورد و

 رد وبلند شدوبه راه افتاد.راپس 
 
 خانم ...خانم حالت خوب شد؟..نري اون ور تر پس بیفتي ؟ -
 

تر رادرسنننر  خ یا وآن د م نده ي ار خ یر  نوز تصنننو ه فت .... مي ر قط  ف
داشت...تارسیدن به شرکت خودش را با باد و باران یخي کرد انگار آسمان هم 

واو بي تاب  دم برمي براي اومي بارید.......باد وباران به صننورتم مي خورد 
داشننت.همیشننه ازمادرش یاد گرفته بود که باران رحمت الهي اسننت وهنگام 
آمدن باران خداوند درخواسننت بنده هایم رااجابت مي کند..سننرش را روبه 
آسننمان بلند کرد..دانه هاي درشننت وسننبک باران بروي صننورتم فرود مي 

ارحم الراحمین .....یا ارحم  آمدند...آرزو کرد.......آرزویي ازته دل..........یا
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ست که حتما خداي مهربانم جواب  الراحمین ....هفت بار تخرار کرد مي دان
 مي دهد.

 
شم  - شم ! نخ شه ؟!!که دیگه زجر نخ شه ......خدایا ...مي  خدایا..یعني مي 

 خدا...خدا.........
 

ست  شرکت بادیدن اود شد.ازلباس هایم آب مي چخید.نگهبان  شرکت  وارد 
پاي که  و ید.اورا مطمئن کرد  حالم رامي پرسنن تب  خود راگم کرده بود ومر

حالم خوب اسنننت وازپله ها باال رفت.درحالي که ازسننرما مي لرزید وارد 
شنند.همان مو ع خانم سننارمي ازاتا م بیرون امد.بادیدن شننمیم به سننمتم 

 دوید.
 
 خانم خرسند حالتون خوبه ؟چي شده ؟چرا این ریختي شدي؟ -
 
 فقط زیر بارون خیس شدمچیزي نیس  -
 
 مگه پیاده اومدي؟راهت دوره ؟ -
 
 آره ماشین گیرم نیومد -
 
 بیا بریم اتاق من .بخاري هس لباسات خشک شه -
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 نه ..رئیس ببینه جنجال راه مي ندازه -
 
رئیس نیس رفته بیرون .گفت یه سنناوت دیگه برمي گردم تازه اگه هم باشننه  -

 وني بااین لباس کار کني کهنمي تونه چیزي بگه .توکه نمي ت
 

سارمي  هوه اي دا  به  ستاد.خانم  سارمي رفت وکنار بخاري ای به همراه خانم 
 اتاق آورد وجلویم گ اشت.

 
 بخور گرم شي -
 

 شمیم لبخند زد وگفت :
 
 ممنون -
 
 خواهم مي کنم .راستي چرا این چندروزه نیومدي شرکت؟ -
 
 ني میاد؟دانشگاه دارم ...به جاي من خانم یزدا -
 
 آره ..یعني تو هم درس مي خوني هم کار مي کني؟ -
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 بله -
 
 سخت نیس؟ -
 
 نه خیليم باید وادت کنم دیگه -
 
 
 
 
 
 پدرومادرت مخالفت نمي کنن؟ -
 
 ومرشونو دادن به شما -
 
 آخي ...ببخشید توروخدا نمي دونستم متاسفم -
 
 ویب نداره خودتونو ناراحت نخنین -
 
 کنی؟تنها زندگی می  -
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شید پیم خود گفت:  م این»شمیم در حالی که یک  لوپ از  هوه اش را می نو
 «امروز بند کرده به ما!!!

 
 نه خونه وموم هستم -
 
 ایشاالله خوشبخت شی -
 
 مرسی -
 

از اتاق بیرون آمد و همزمان ارمیا وارد شننرکت شنندم لحظه ای نگاه ها در هم 
م را برگرفت و در حالی که به سمت  فل شد ... ارمیامانند همیشه زودتر نگاه

 اتا م می رفت رو به شمیم گفت:
 
 آدما هر چی پرروتر باشن بی شخصیت ترن! -
 

با صدای بلند و محخم بسته شدن در اتاق تازه به خود آمد که به او سالم نخرده 
استم با خودش فخر کرد ارمیاشوهرش است و هر چقدر هم از همدیگرمتنفر 

سالم  شند وهیفه  ست.با خودش زمزمه کرد: با شمیم ا شه با  عه دف»کردن همی
سالم کنم که دود از کلت  شم و  صد ه رفتن ازت آویز  دیگه هم ین با  ربون 

 !«بزنه بیرون ... 
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شین او بود چهره اش در هم  صبح و دختری که در ما صحنه ی  اما با یادآوری 

روی  کوبید. رفت. در حالی که باز وصبانی شده بود کیفم را محخم روی میز
شم دوخت باخودش می  صفحه ی خاموش کامریوتر چ ست و به  ش صندلی ن

مرتیخه آشنناال ه*ر*ز*ه! من پرروئم یا تو؟ هنوز دو روز از وقدمون »گفت : 
مشاول کارش شد و سعی کرد با کارکردن و سرگرمی « نگ شته رفته پی الواتی!

 خود همه ی اتفاق ها را از یاد ببرد...
 
 سالم -
 

ا باال کرد. احسننان با لبخندی زیبا رو به رویم ایسننتاده بود.ازجابلند سننرش ر
 شدوبا خوش رویی گفت :

 
 سالم آ ا احسا ... ای وای ببخشید خوبین آ ای مهدوی؟ -
 
 خواهم می کنم بله من خوبم با دوست جون ما چیخار می کنین؟ -
 

 و بعد سرش را نزدیختر آورد و آرام گفت:
 
 ن؟هنوز اذیتم می کنی -
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 شمیم لبخند زد:
 
 اگه خدا کمک کنه بله از افتخارات بنده اس -
 

صدای بلند او ارمیا از اتاق خود  صدای بلند خندید به طوری که از  سان با  اح
 بیرون آمد. با تعجب و کمی خشم به آنها نگاه می کرد:

 
 به به آ ا احسان خوش می گ ره؟ -
 
 سالم رفیی به لطا شما بد نیس -
 

یروزمندی به ارمیا نگاه کرد . ارمیا دوستم را به داخل اتا م فرستاد شمیم با پ
 و رو به شمیم با نگاهی غضب آلود گفت:

 
 دفعه دیگه از این غلطا به سرت بزنه با من طرفی -
 

شماره خانه آ ای  شت و  شد. تلفن را بردا شمیم پوزخند زد و ارمیا وارد اتا م 
 بعد از چند بوق صدای المیرا را شنید:دادفر یا همان پدرشوهرش را گرفت ... 

 
 بله؟!!!! -
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 بال -
 

 المیرا باصدای خواب آلودی گفت :
 
 میمیری سالم بدی؟! -
 
 چیه اول صبحی می خوای بزنیم؟ -
 

 المیرا خمیازه ای بلند باال کشید وهمانطور گفت :
 
 خوابم میاد -
 
که نمی خوابن! - پای تلفن  له مرگتو می ذاشننتی  زن ومو  خب می رفتی ک

 کجاس؟
 
همین جام اون بیدارم کرده این یه روزو کالس نداشننتیما در اتا مو از جا کند  -

 از بس داد زد
 

 شمیم خندید: دستشو جای من بب*و*س
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 المیرا باحرص گفت :
 
 هان چته؟ بی کاری؟ -
 
 آره به خدا اینم شرکته داداش تو داره؟ دارم صبح تا شب مگس می کشم -
 
 م شرکتشي!بدبخت حشره ک -
 
 سرورشم! -
 

 المیرا پخی زد زیر خنده: بر منخرش لعنت! چه خبرا؟
 
 او اع والیه طبی همیشه دیشب درگیری داشتیم -
 
 چرا؟بازچی شده ؟ -
 
 خب گیتار زد -
 
 توهم که باز رفتی دم دستم؟ -
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 خب نمی تونم خودمو کنترل کنم چیخار کنم؟ -
 
 یا کن ببینم.آخر کار دست خودت می دی دیوانه !تعر -
 

 شمیم از اول تا آخر شب  بل و گیتار زدن ارمیا را تعریا کرد و در آخر گفت:
 
 میگم این داداشت آدم آهنی نبوده احیانا ؟ -
 
 شمیم ! مواهب حرف زدنت باش ها! ناسالمتی اون االن شوهرتوهم هس! -
 

 شمیم پوزخندی زد وگفت :
 
ن همه سوخت تو وشقم یه  طره می دونی گریه نمی کنه؟! اصال این بشرای -

 اشک ماتوچشمم ندیدیم که ندیدیم !
 

 المیرا خندید...شمیم با اخم گفت :
 
 خنده داشت ؟!بدبخت داداشت روانیه !می خندی ؟ -
 
 مگه مرد گریه می کنه َاه َاه -
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منظورم و تی تو حسه و چه می دونم این آهنگای چرت روپرت رو می زنه و  -
 می خونه

 
 رمیا هیچ و ت گریه نخرده...خب ...ا -
 

شمیم تعجب کرد.شایدم باورنمی کرد! چشمانم از تعجب به اندازه سه گردو 
 گرد شده بود ...روبه المیرا گفت :

 
 جان ؟! -
 
جدی می گم شننمیم..اون هیچ و ت نمی ذاره ..یاشنننایدم وادت کرده که  -

 چشماش اشخی تولید نخنه ! باالخره هرکسی یه خصلتی داره
 
 روب ه ما خودمون شترمرغو رني می کنیم به جا ناری می فروشیم!ب -
 
ستثنا هیچ و ت اشخم درنمیادم  - باورکن تا حاال گریه نخرده یعنی جز موارد ا

 سنگه
 
 پس دیگه مطمئن شدم شوهری که به ماانداختین آدم آهنیه -
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 خیرشو ببینی ایشالله -
 

شد وبازهم مو وع دختر شین را تعریا  شمیم بایادآوری اوغمگین  داخل ما
 کرد. المیرا باور نمی کرد و بعد هم ناراحت و پی در پی به ارمیا لعنت فرستاد.

 
 ولی شمیم میگم اشتباه دیدیا! -
 
 آره دیگه من فقط کورم که داداش شما پاستوریزه باشه -
 

 المیرا سخوت کرده بود. حرفی برای گفتن نداشت.شمیم گفت :
 
 ُمردی؟ -
 
 یگم شمیم دختره چه ریختی بود؟نه هستمم م -
 
سی من  - سواله تو می پر شاه  اجار! اینم  شبیه ومم دختر وباس میرزا داماد 

تو اون لحظه چه می دونسننتم باید چه ِگلی به سننرم بگیرم تو میگی یاروچه 
 شخلی بود؟ اصال من تو این دنیا سیر نمی کردم داشتم می مردم از ...

 
اد. باض راه گلویم را بسننته بود. فقط خدا می شننمیم بقیه حرفم را ادامه ند

 دانست چه حالی داشت.
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 ِالی می خوام  طع کنم کاری نداری؟ -
 
 نه گوش کن شمیم شاید اون دختر خالم بوده ها! -
 

 شمیم احساس کرد گوش هایم تیزشد..گفت :
 
 کی بوده؟ -
 

شد شیمان  سخوت کرده از حرفی که از دهنم بیرون پریده بود پ شالمیرا  میم .
 باحرص گفت:

 
 المیرا؟ -
 
- ..... 
 
 حرف بزن...کی بوده؟ چرا دختر خالت ؟ -
 

 المیرا با صدای گرفته ای گفت :
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 وشقم خب... -
 

ستگاه کوبید. نفس نفس می زد اما  شی را روی د شمیم بدون خداحافظی گو
سینه  سه ی  ستم را روی  ف شتر تنگی نفس می گرفت. د هر لحظه انگارکه بی

شت سمت اش گ ا ستانم را  سم را بریده بود. د . چیزی از درون گلویم نف
شار دارد مام بدنم یخ ت« لعنتی لعنتی بیا بیرون بیا بیرون»گلویم برد و آن را ف

کرده بود. حرف های المیرا را از یاد نمی برد. ... شنناید دختر خالم بوده ...... 
شه .... اون شق شی ارمیا .... اون خیلی و ته وا شقم ....و گریه نمی کنه ...  و

 هیچ و ت اشخم در نمیاد ....
 

شت  سریع  دم برمی دا شرکت بیرون زد.  سم خبر دهد از  بدون آن که به رئی
نمی دانست کجا می رود اما فقط می خواست برود ...  دم بزند .... دور شود 
شی؟ ....  شی ... و .... دور دور دور از همه از دنیا از نامردی از بی وفایی از و

 الم بهم می خورد ازهرچه وشی بود وواشقی .... از ....از.... ارمیا ...ح
 
 هوی یاروواشقی یا بدهخار؟! -
 

شین خود از ورض خیابان به او  شدن با ما صدای راننده ای بود که در حال رد
شید. چه آرزوهایی  سط خیابان خودش را کنار ک شدار می داد.  دم زنان از و ه

شه آین شت .... همی صور که ندا ده و ازدواج خودش را جدا از همه ی زوج ها ت
یه ی خودش... اما .... با  می کرد ازدواجی زیبا با وشننی و خانه ای با جهیز
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ضور پدر و مادرش .... چقدر روزگار به او بد کرده بود که در ورض یخی دو  ح
سننال همه چیز را از زندگی شننمیم خالی کرده بود ... حتی ... حتی محبت ... 

شتاب حرکت محبت  شوهرش. از پله بر ی خود را به پایین رساند .... مردم با 
می کردند گاهی کسننی به دیگری تنه می زد .... همه با سننروت ... چرا انقدر 
شان  شه منتظر شتند که همی سی را در خانه دا شاید همه ی اون مردم ک وجله؟ 

جایی ایستاد و است ... اما شمیم .... وارد مترو شد.... جای نشستن نبود ... 
میله ی فلزی را گرفت ... هنوز ماموم در فخر تصننویری که صننبح دیده بود 
سروت مترو ... مانند ثانیه ای وبور کردن مترو از  اطراف را از نظر می گ راند. 
یک محل ... به بیرون نگاه نخرد ... هرو ت بیرون را دید می زد سرش گیج می 

له دارد ... با شتاب می رود ... جسم بی رفت ... حتی  طار هم مانند مردم وج
ستاده اند  سی را در انتظار دارد ... مردمی که منتظر ای جان!....  طار مترو هم ک

 تا سوار آن شوند .... انگار فقط شمیم تنها و بی کس بود ...!
 

چیزی به دسننتم خورد. یک لحظه از برخورد آن جسننم ترسننید و کمی از جا 
ید ... اطرافم را نگا به پر کار چه کسننی بود؟ ... چشننمم  تا بفهمد  ه کرد 

ویل ری افتاد که پسننرکی کوچک روی آن نشننسننته بود. از چهره ی او دلم 
سوخت. پسر کوچک از دو پا و دستها و وضالت صورتم دارای وقب افتادگی 
بود به طوری که حتی  ادر به حرف زدن نبود ... لبخندی به شمیم زد ... که دل 

لبخندش به اندازه ی هزاران حرف وشاید هزاران شخر خداوند  شمیم لرزید ....
 بود ...
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 ببخشید خانم ب م هواسم نبود ماشینشو پرت کردم دستتون چیزی نشد؟ -
 

به زنی که باالی سر او ایستاده بود نگاه کرد و با باضی که حاال حتم داشت او 
 را خفه می کند لبخندی تلخ زد و گفت:

 
 براتون میارممنه چیزی نشد االن  -
 
 ممنون -
 

شید و به  شین را از زیر پای جمعیت بیرون ک شمیم چند  دم آن ورتر رفت و ما
 دست پسر داد. پسرک باز لبخند زد و بازهم لبخند شخر ...

 
شاد بود با وجود آن و عیت و  حتی هنگام ایستادن  طار و خروج آنها آن ب ه 

.. شخر خدایی که اراده کرده آن حالت جسمانی خوشحال بود ... یعنی شخر .
بود او را این چنین بیافریند ... وارد خیابان شد ... آسمان را نگاه کرد ..تیره تیره 
ساوت  بل  سی رني اما خبری از باران چند  سیاه و طو بود ... پر از لخه های 
نبود ... شننروع به  دم زدن کرد و باز فخر پسننرک ذهنم را پر کرد ... سننرش را 

... انگار همیشننه حتی از کودکی خدا را در آسننمان می دید ... لبخند باال کرد 
 زد:
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حخدایا و تی اون ب ه با اون و عیت شخرت می کنه و به همه ی دنیا و نعمت 
صدباره بهتر از  سجده کنم چون زندگی من  هات لبخند می زنه من باید تو رو 

باش ... مث ... مث ام بازم همیشنننه همراهم  یا  که بودی و اونه ... خدا روز 
ناشننخریمو دیدی و برام درس وبرت دادی غلط کردم خدایا ... شننخرت ... 

 هرچی حخمت توئه شخر ...(
 

* * * 
 

شت.فخر روژان .... حرف  ستهایم گ ا سرش را روی د ست و  ش روی تخت ن
های او .... بی رحمی هایم .... هیچ کدام از ذهنم بیرون می رفت. از یک 

اج داشنت و ارمیا این خبر را شننیده بود در حال مرگ ماه پیم که او  صندازدو
صور نمی کرد ... اما حاال .... نزدیک  بود ... حتی ازدواج او را در خواب هم ت
نامزدی او.... روژان ... دختر خاله ای که با همه ی دخترها برایم فرق داشننت 

تا مرز  .... خودش هم نمی دانست چه فر ی اما ... انقد فرق داشت که ارمیا را
صال  شد ؟.... ا شی  شلو  بود .... از کی وا شانده بود .... ذهنم  شقی ک وا
چطور دخترخاله اش وشننقم شنند ... چندسننالگی .... چرا؟ ... چرا حاال از 
شمیم ....  شیمیم در خانه ی او بود ...  ستم می داد؟ ... چرا به جای روژان  د

وی هم فشننرد. ازش شننمیم ..اسننمم را تخرارکرد..دندان هایم را با حرص ر
شت ....اما روژان ... دلم هوای  متنفر بود ... چرا؟! ... او که گ*ن*ا*هی ندا
ند روز پیم  که چ که از آن مردی دیگر بود ... مردی  او را کرده بود ... او 
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دستهایم در دست وشی ارمیا بود ... دستان روژان به جای دستان ارمیا دستان 
ارمیا باض کرده بود ... باید این باض را می مردی غریبه را لمس می کرد ... 

شننخسننت از چه راهی؟ ... دیوانه وار سننرش را تخان داد تا افخارش از ذهنم 
بیرون برود ... نگاهم به گیتار افتاد ... فخر خوبی بود ... گیتار همیشه آرامم 
ست رفته اش می  شی از د شه یاد روژان و و می کرداما غمگین! ... با گیتار همی

اد ... باز هم سننرش را به گردش درآورد ... شنناید به دنبال چیزی دیگر ... افت
سنناک مشننخی رني ... به سننویم خیز برداشننت ... آن را از گوشننه ی اتاق 
برداشت و لباس های تخواندویم را بیرون کشید ... ورزش بهترین چیزی بود 

ند د یاد می برد ... در ورض چ مه را از  با آن سننرگرم می شننند و ه قه که   ی
سایل را  ست و و سهایم را ووض کرد ... کمربند را محخم دور کمر خود ب لبا
به بی فخری  تاق ریخت ... جای خوبی برای ورزش و تخواندو نبود اما  کا ا
اش می ارزید ....چهارتوتامی کا اتاق انداخت و بعد ازکمی گرم کردن خود 

 شروع به حرکات رزمی کرد ...
 

خت و در را باز کرد. وارد خانه شنند ... هاهراکسننی شننمیم کلید را در  فل اندا
نبودم تعجب کرد ... ارمیا تا آن مو ع نیامده بود؟ وارد اتا م شنند وسننایلم را 
سهایم را بیرون  شی از کالس درسم لبا ستگی نا شت و با خ روی زمین گ ا
آورد. از اتاق بیرون آمد و وارد آشننرزخانه شننند. سننیبی از درون هرف داخل 

سمت اتاق خواب ارمیا راه افتاد. یخ ال بردا شت و گاز زد و در همان حال به 
در اتاق را باز کرد و گازی دیگر به سننیب زد اما با دیدن ارمیا در حال ورزش 
کردن با همان سننیب نصننفه گاز زده روی دهانم مات ماند ... ارمیا که متوجه 
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شیدو باهمان حرک ست از ورزش نخ شده بود با دیدن  یافه اش د ات محخم او 
 رزمی که می زد گفت :

 
 ولیک سالم ! -
 

شننمیم سننیب را از روی دندانهایم برداشننت و اخم کرد. بعد از کمی مخث 
 گفت:

 
 منم می خوام... -
 

 ارمیا با تعجب نگاهم کرد شمیم که تعجب او را دید فوری گفت:
 
 منم تخواندو ... به منم یاد بده -
 

یم نگاه کرد ..با حرف او نتوانسننت خنده ارمیا که به  یافه ی مانند ب ه ی شننم
 اش را کنترل کند و بلند زد زیر خنده. شمیم اخم کرده بود:

 
 جوک تعریا کردم ؟! -
 

 ارمیا در میان خنده هایم گفت:
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آخه ب ه تو اگه بخوای تخواندو یاد بگیری با یه پاکات که بزنم تو مخت می  -

 خوابی رو زمین!
 

 کمرش گرفت وگردنم را جلو کشید وگفت :شمیم بالجبازی دستم را به 
 
 من می خوابم رو زمین؟ تو یاد بده  ول می دم من تو رو آسفالتت کنم ! -
 

 ارمیا بازهم خندید ودرمیان خنده هایم گفت :
 
 اوتمادبنفس! -
 

 شمیم پوزخندی زد وگفت :
 
 بگو خودمم بلد نیسم دارم ُپز می دم -
 

 ارمیا باز خندید.شمیم گفت :
 
 د میدی یاخودم برم کالس روتو کم کنم ؟یا -
 
 شر  داره -
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 شمیم یک تای ابرویم را باال داد وگفت :

 
 باج هم که می گیری؟ -
 
 هرچی می خوای فخر کن! بگم؟ -
 

 شمیم شانه ای باال انداخت وگفت :
 
 بگو -
 
سوخته  - شور یا  ست می کنیم اونم اگه کم نمک یا شب غ ا در هر روز و هر 

 خته واین چیزاباشه من تو تخواندو جبران می کنمیا زیادی نر
 
 واسه شیخم مبارک شما؟ -
 
نه پس واسننه شننیخم یه ذره ای شننما؟!توکه گنجشننخم پا غ ا خوردنت برنده  -

 میشه !
 
 اصال نمی خوام به دردسرش نمی ارزه و ت ندارم -
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 ارمیا شانه ای باال انداخت وگفت :

 
 شر  بود هر جور میلته -
 

سر شمیم از ا شت  شت و کانال ها را پ تاق بیرون رفت و کنترل تلوزیون را بردا
 هم ووض می کرد. چند لحظه بعد ارمیا کنارش نشسته بود...

 
باحرص بلند شد و پریز تلوزیون را از برق کشید و روی مبل نشست. شمیم با 

 وصبانیت او را نگاه می کرد:
 
 پاشو روشنم کنبراچی خاموشم کردی؟مثال داشتم فیلم می دیدم ! -
 

 ارمیا درحالی که کتابی را ورق می زد بی خیال گفت:
 
 می دونی چیه اصال برق نیسم غ ا درست می کنی یانه ؟ -
 

 شمیم محخم گفت :
 
 نه ... -
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 ارمیا سرش را ازروی کتاب بلند کرد وپوزخندی تمسخرآمیززدوگفت :
 
 مهم نیس. مث همیشه غ ا سفارش می دم! -
 

 اال آمده بود دستانم را مشت کرد وگفت :شمیم که حرصم ب
 
 منتظر نظرجناب العالی بودم....! -
 

 ارمیا بازهم سرش را درکتابم کرد وگفت :
 
شرکت که نمی یای اگه هم میای نصفه نیمه ول می کنی میریم خونه هم که  -

ست و چهار مترم که زبون داری  صدوبی ستیم غ ا هم که درست نمی کنیم  نی
 چی بگم؟آخه من به تو 

 
 
 

شمیم  شمیم لبهایم را باز با اخم جمع کرد ... ارمیا بداخالق بود!الا ل برای 
بداخالق بود ... از جایم بلند شد و وارد آشرزخانه شد.همان که جوابم نمی 
شدهرچند  ست کردن  شاول غ ا در داد بس بود برای تمام حرفهای خوبم! م
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 ن و یابه ارمیا نینداخت. بویبرخالف میلم بود! دیگر حتی نگاهی هم به بیرو
 غ ا همه خانه را پر کرده بود. صدای ارمیا را شنید که از بیرون می گفت:

 
 سوزوندی غ ا رو که...خونه رو بو گرفت! -
 

ست همه حرفهای ارمیا از  ست لبم را می جوید. خودش می دان از حرص پو
 روی لجبازی است. اما چرا لج بازی؟!

 
ی داده یانه ! اما ازتلفن زدنم هایم که یک ریز نمی دانسننت او سننفارش چیز

انگار حرف می زد می شنند فهمید که حتما به فخرشننخمم هم بوده ! خورش 
ست تزیین  شید و میز را تا حدی که توان سنجان با برنج زوفرانی را در هرف ک ف
تا دلم  یاورد. غ ا را جلوی او بخورد  کرد. می خواسنننت حرص ارمیا را در ب

یز نشست و با اشتها  اشی را برداشت و اولین  اشی برنج را خنک شود. سر م
به سننمت دهانم برد امالحظه ای مخث کرد...به  اشننقی که داشننت می آمد 
شت  شم دوخت...روغنی وزوفرانی..یک تخه گو ودردهانم  رارمی گرفت چ
سنه ای با دیدن آن غ ای  سلمادل هر گر شده ! م کوچک با برنج وبادمجان له 

می شد! اشی را سرجایم گ اشت. یک هوتمام اشتهایم کور  چرب وتازه آب
شد و حاالخانه هم پر از  سفارش غ ا نداده با شایدهم  سنه بود. شد .ارمیا گر
ست گریه کند ... با خودش زمزمه می  شمیم بود ... دلم می خوا وطر غ ای 

 کرد:
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فت واون گرسنه بیرون نشسته بعد من می خوام اینجا برا حرص اون اینا رو ک -
 کنم؟!!!!

 
 
 
 
 

سر میز  کفگیر را برداشت و بشقاب دیگری را کشید و روبروی خود گ اشت. 
نشست و با صدای بلند ارمیا را به نام خواند. ارمیا وارد آشرزخانه شد و بعد از 

 دیدن میز غ ا با تعجب نگاهی به شمیم انداخت و باشیطنتی ب گانه گفت:
 
 اینا راستخیه؟ -
 

 شمیم خندید.
 
 نه پالستیخه برا خوشخلی چیدم دل تو بسوزه...! بشین -
 

ارمیا دوباره نگاهم کرد. لبخند زد و در حالی که آسننتین های لباسننم را باال 
شمیم نگاهم می کرد چهره اش با لبخند چقدر زیبا  ست.  ش سر میز ن می زد 
می شد ... چقدر و تی می خندید چال گونه هایم را دوست داشت ... چقدر 
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ان خاکستری ارمیا را می پرستید ... ای کاش .... صدای ارمیا رشته برق چشم
 افخارش را پاره کرد:

 
شاهده می فرمایین که این طور  - صورت مبارک من م شرز چیزی توی  خانوم آ

 زل زدی بهم؟
 

شننمیم سننرش را زیر انداخت . ارمیا هنوز غ ایم را دسننت نزده بود. شننمیم 
 پرسید:

 
 ؟پس چرا غ اتو نمی خوری -
 
 خب !...با هم شروع کنیم -
 

با هم شننروع به غ ا خوردن کردند  شننمیم لبخندش را به زور کنترل کرد...و
.ارمیا اولین  اشننی غ ا را که  ورت داد با همان لبخندو چال گونه ای که دل 

 شمیم را می لرزاند گفت:
 
 یادم باشه برات لباس تخواندو بخرم الزمت می شه! -
 

* * * 
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ار دست ملیسا نشست. ملیسا زودتر سالم داد.شمیم جوابم روی صندلی کن
 را داد وگفت :

 
 سالم مالمیرا نیومده هنوز؟ -
 

 ملیساگفت :
 
 ندیدمم که.حاال چیخارش داری؟ کالس ومومی ها رو دوس نداره -
 
 غلط می کنه اگه نیاد حسابشو می رسم -
 
 چرا؟ -
 

 شمیم با لبخندو شیطنت گفت :
 
 ریم کافی شاپ ول داده با هم ب -
 
 نه بابا بد نگ ره!  رار َمدار تو کاره؟ -
 
 آره -
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 ملیسا تقریبا جیغ زدو گفت :

 
 هننننه ... با کی؟ -
 
 با شاه اسماویل خان ! خوشخله نه ؟ -
 

 ملیسا لبهایم را جمع کرد و با اخم گفت:
 
 مسخره -
 

 شمیم گفت :
 
 ه باشنمگه همه مث تو ان روزی با صدو بیست نفر  رار داشت -
 

 با صدای المیرا صحبتشان را  طع کردند.
 
 به به رفقای بیخار جامعه. حال و احواالت چطوره؟ -
 

 ملیسا گفت:
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 درست حرف بزن خانوم روان شناس! -
 

 المیرا خندید. شمیم با شیطنت گفت:
 
 چیه ملیسا باز کدومشون چشمتو گرفته؟ -
 

 ملیسا با دهانی باز به او خیره شد.
 
 هان ؟؟؟ -
 

 المیرا چشمخی به شمیم زد.
 

 شمیم ادامه داد:
 
وزیزم م اون شلوار زغالیه که تیشرت طوسی پوشیده نیس؟ اون یخی مو سیخ  -

 سیخی چی؟ سمیعی که فخر نخنمم هان ؟؟؟
 

 ملیسا با تندی و کمی دلخوری گفت:
 
 نامردا سرکارم گ اشتین؟ به خدا من کسی رو تور نخردم! -
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 شده بود نگاهی خیره به شمیم انداخت و گفت: المیرا که کمی مشخوک

 
 ولی فخر کنم شمیم خانم تور کرده -
 

شمیم اول فخر کرد منظور المیرا از تور کردن ارمیا باشد اما و تی رد نگاه المیرا 
را گرفت چشمم به همان پسر جوانی که چند روز  بل با او به کالس آمده بود 

شمیم افتاد. کریمی یا همان امید خیره خی شمیم نگاه می کرد. و تی نگاه  ره به 
شمیم هم به زورکی و با کمی  سر تخان داد.  سالم  شانه  را بروی خود دید به ن
لبخند جواب داد. برگشننت رو به ملیسننا و المیرا که با چشننمان مشننخوک و 
شد. دهانم را باز کرد تا به او تو یح دهد اما با آمدن  صبانی المیرا مواجه  و

 د. تا آخر کالس المیرا نگاهم نمی کرد....استاد منصرف ش
 
 
 
 ِد َهه ... چقدر تند راه میری ب ار منم بهت برسم -
 
 جهنم می خوام نرسی -
 
 المیرا چرا اینجوری می کنی؟ بابا به جون ارمیا من با اون پسره ... -
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 المیرا کالمم را  طع کرد:
 
 خفه شو اسم ارمیا رو هم نیار -
 
 اور نخردی الا ل کافی شاپ رو بهم نزنچرا آخه؟ تو که ب -
 
 ومرا با توی آشاال بیام -
 
 المیرا؟؟؟!!! -
 
 دردمبرو حوصلتو ندارم -
 

 شمیم ناامیدانه گفت :
 
 برم؟ -
 
 آره -
 
 المیرا؟ -
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 برو شمیم برو حوصله ندارم جیغ میخشما -
 
 الا ل تا سر خیابون با هم بریم..! اصال حرف هم باهام نزن خب ؟! -
 
 میرا بدون هیچ حرف دیگری از او فاصله گرفت و رفت ...ال
 

شننمیم هنوز در شننوک حرفهایم به رفتن او می نگریسننت .مگر چه کار بدی 
 انجام داده بود ؟....

 
شه به آبدارخانه رفت و با  شرکت رسید. اول طبی همی ساوت بعد به  تقریبا نیم 

شد .... بدون این حتی سالم کند. با  یک لیوان  هوه وارد اتاق ارمیا  در بزند یا 
سر تخان داد  شمیم با لبخند  سرش را باال گرفت.  شدن در ارمیا  سته  صدای ب

 ...ارمیا گفت :
 
 خجالت نمی کشی این جوری میای تو اتاق؟ -
 

 شمیم باز سر تخان داد به معنی حنه(....
 
 به سالمتی مخ که نداشتی زبونت چی شد؟ -
 

 ید.شمیم ریز ریز و بدون صدا می خند



  266 

 

 
 چرا انقد دیر اومدی؟ مگه دانشگات دو تمام نمی شد؟ -
 

 شمیم اخم کرد ... ارمیا با حرص نگاهم می کرد ...
 
 چته؟خب اون زبون شصت متریتو بازکن ببینم چی می گی! -
 

شت. ارمیابا  شخمم گ ا ستم را روی  سنه بود. بدون حرف زدن د شمیم گر
منظور شمیم را چیز دیگری گرفته چشمانی تقریبا از حد ه درآمد نگاهم کرد. 

بود ... شننمیم برای اذیت کردنم لبخند زد ... ارمیا با خشننم به سننمتم خیز 
 برداشت ... شمیم فرار کرد ...

 
 صبر کن ببینم چه غلطی کردی هان؟ -
 

 شمیم ایستاد ... حرف ارمیا برایم گران تمام شده بود ...
 
 به تو مربو  نیس -
 

 ارمیا گفت :
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 ! خوشحال شدم فک کردم زبونتو بریدن !چه وجب -
 

شمیم بی توجه به او به سمت در حرکت کرد. ارمیا با خشم شانه اش را گرفت 
 و به وقب برگرداند ... شمیم گفت:

 
 هو .... مگه دنده ماشین جابه جا می کنی؟ -
 

 ارمیا جدی گفت :
 
 خیلی ... -
 

 حرفم را نصفه رها کرد و از شمیم پرسید:
 
 ی دستتو رو شخمت گ اشتی؟واسه چ -
 

شنمیم پخی زد زیر خنده و با همان حالت که ارمیا را بیشنتر وصنبانی می کرد 
 گفت:

 
 ب ه اس البته هنوز باد هواس آخه من امروز خیلی ... -
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صورتم حس کرد حرفم را  سوزشی که روی یک طرف  صدای وحشتناک و 
ی گوشم وني وني در دهانم نیمه کاره گ اشت. هنوز صدای سیلی ارمیا تو

می کرد ... ارمیا محخم چانه ی شمیم را در دست گرفت ... شمیم به چشمان 
شمانم  شد ... حتی مو عی که چ ستری او نگاه کرد ... آه از نهادش بلند  خاک

 از خشم به خون می زد هم دیوانه کننده بود ...
 
 امروز کدوم گوری بودی؟ -
 
 دانشگاه -
 

 از جا کند.صدای فریاد ارمیا  لبم را 
 
 درو  نگو -
 

 شمیم آهسته گفت: ارمیا این جا شرکته
 
تو نمی خواد به من بگی خودم می دونمم برا همینم داد می کشننم اصننال می  -

 خوام همه بفهمن
 
 ِا؟ پس از فردا همه جا همه چیو جار می م تازه حلقمو هم دستم می کنم -
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 تو بی جا می کنی!کجا بودی از صبح تا حاال؟ -
 

شمیم فقط س رش به دوران افتاد ... چرا ارمیا منظورش را بد درک کرده بود ... 
شمیم نگاه می کرد؟درحالی که خودش با  شمی به  سنه بود.. ارمیا به چه چ گر
دخترهای مختلا رابطه داشننت شننمیم را مواخ ه می کرد؟؟؟ چشننمه اشننک 
شننمیم شننروع به جوشننیدن کرد هنوز دلم می خواسننت از خودش دفاع کند 
دهانم را باز کرد اما باض مثل توده ای سنگین راه گلویم را بسته بود ... آب 

 دهان خشک شده اش را  ورت داد و به سختی رو به ارمیا گفت:
 
سنمه ...  - ستم بگم که..که... خب گر ستم بگم ... می خوا من فقط می خوا

ست کرده بودمو  ستم غ ایی که خودم ... خودم در ستم ... می خوا ... می خوا
 با ...... هم بخوریم ... به خدا .... به خدا من ... ارمیا ... من .... نیستم..

 
اشننخهایم جاری شنند دسننتگیره در را گرفت و در را باز کرد و فوری از اتاق 
صدا گریه کرد. دلم می  شدت اما بی  ست و با  ش شت میزش ن بیرون رفت. پ

اگه می خوای با »می گفت خواسننت به خانه برود اما یادش آمد که ارمیا به او 
سر کار نیا صفه نیمه ول کنی بری دیگه  شرکت که هر روز ن تا  «این و ع بیای 

سخ می داد و تلفن های  سید و حتی تلفن های ارمیا را پا آخر و ت به کارش ر
دیگر را به اتا م وصنننل می کرد اما به سننردی با او حرف می زد ... بدترین 

شنید شوهرش  شوهری که خودش پاک و حرف را توی ومرش از  ه بود آن هم 
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بدون خ*ی*ا*ن*ت نبود ... ارمیا هیچ و ت به اندازه آن روز شننمیم را سننرد و 
خشنک ندیده بود ... انگار آن دختر شنوخی و خنده را در رگهایم تزریی کرده 

 بودند ... اما آن روز نه ...!
 

ه به د یق بدون این که به رئیسننم خبر دهد از شننرکت بیرون رفت ... فقط ده
شرکت خداحافظی کرد و در پیاده رو  اتمام و ت کاری مانده بود ... از نگهبان 
سردش بود ... لبه های  شت ...  شروع به  دم زدن کرد ... نیاز به فخر کردن دا
پالتویم را به هم نزدیک کرد و دکمه های آن را بسننت و دسننتانم را در جیب 

 هایم فرو برد ...
 
 خانم؟ -
 

از کنارش می آمد ... بدون آن که به ماشننینی که کنارش آرام صنندای پسننری 
 حرکت می کرد نگاهی بیندازد سریع تر حرکت می کرد و  دم برمی داشت.

 
 خانوم صبرکنین! -
 

 شمیم تند تند راه می رفت وبدون نگاه کردن گفت :
 
 برو آ ا برو مزاحم نشو -
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 مخانوم یه لحظه وایسین تو رو خدا. من مزاحم نیست -
 

صدایم  سد. آن جوان هنوز  ستگاه بر شمیم بی توجه فقط راه می رفت تا به ای
 می کرد.

 
 خانم خرسند خواهم می کنم -
 

سرجایم میخ شد. برگشت و پشت سرش را نگاه کرد.یک ماشین سفیدرني!! 
شرمندگی کرد ... به  ساس  ست ارمیا ... اح سان دو شنا بود ... اح راننده اش آ

 کمی سرش را خم کرد تا احسان را ببیند.سمت در ماشین رفت و 
 
 سالم آ ای مهدوی ببخشید.سوءتفاهم شد -
 
 خواهم می کنم خانم حی میدم بهتون. -
 

 شمیم سخوت کرد ... احسان بالفاصله گفت:
 
 سوارشین برسونمتون هوا سرده -
 
 نه مزاحم نمیشم می رم ایستگاه -
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 ن سخت گیر میادنه خانوم چه مزاحمتی سوارشین این مو ع ماشی -
 

شنمیم این پا و آن پا می کرد ... می ترسنید ارمیا او را با احسنان ببیند آن و ت 
 و عیت از این هم که بود بدتر می شد. صدای احسان را شنید:

 
 خانوم خرسند چیزی شد؟ -
 

 شمیم لبخند زورکی زد و گفت: نه نه ...
 

س شین اح ضای ما صندلی وقب را جامی گرفت. ف شد  سوار  ان گرم بود و و 
شننمیم را در خلسننه فرو رفته بود. آهني مالیمی از پخم ماشننین به گوش می 
ساس خوبی  سخوت اح شمیم از این  ساکت و آرام ...  رسید. جو بدی بود ... 

 نداشت ... باالخره احسان سخوت را شخست.
 
 خب چه خبر خانوم خرسند؟ خوش میگ ره -
 
 سالمتی بله بد نیس می گ رونیم -
 
 شگاه می رین؟دان -
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 بله ترم اولم -
 
 با المیرا خانوم همخالسین؟ -
 

 شمیم با تعجب گفت: شما المیرارو می شناسین؟
 
 خب یه چند باری خونشون رفتم دیدمشون -
 
 آهان ... بله با هم هستیم -
 
 دختر خیلی خوبین -
 

 شمیم با لبخند و کمی مشخوک به او نگاه کرد. گفت:
 
 بله دختر خیلی خوبیه -
 
 راستی شما و المیرا خانوم هفته دیگه همراه ارمیا نمیایین؟ -
 
 کجا؟ -
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ارمیا نگفته بهتون؟ هفته بعد خونه یخی از رفقای مشننترکمون مهمونیه  راره  -
 ارمیا بخونه. شما هم بیایین.

 
 شمیم بهت زده به او نگاه می کرد ... بعد از کمی مخث گفت:

 
 یادم منم درس دارمممنون فخر نخنم المیرا بتونه ب -
 
 چرا؟ خوش میگ ره. ارمیا تو این جور مجلسا سني تموم می اره -
 

 بازهم شمیم متعجب شد اما خودش را کنترل کرد و گفت:
 
 ببینم چی می شهم ممنون از لطفتون من دیگه همین جا پیاده می شم -
 
 ب ارید تا دم خونه ببرمتون هوا سرده -
 
 ت دادمنه مرسی تا همین جا هم زحم -
 

 احسان ماشین را نگه داشت و گفت:
 
 خواهم می کنم چه زحمتی ... سالم برسونین خدمت خانواده -
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شوهرش  شمیم تا دم خانه پدر شد.  سان دور  شین اح شد و کمی بعد ما پیاده 

 رفت اما ایستاد:
 
خدا بگم چیخارت نخنه احسننان !حاال من باید باز ماشننین بگیرم برگردم دم  -

 یهو مث وجل جلو آدم هاهر میشی که چی ! خونه!آخه بگو
 

تا سننرکوچه در حالی که  دم برمی داشنننت  نه آ ا فرید کرد و  به خا نگاهی 
 موبایلم را درآورد و شماره آژانسی را گرفت...

 
وارد خانه شدم کلیدهای برق را زد ... همه جا روشن شد ... به سوی اتا م به 

ا  صد رفتن داشت ذهنم را مشاول کرده راه افتاد ... هنوز فخر مهمانی که ارمی
 بود...

 
ست نخورده با ی مانده بود را ازیخ ال بیرون آورد ودرون  غ اهایی که هنوز د
ماکرویو گ اشننت ودکمه را زد. حوصننله غ اخوردن نداشننت اما از گرسنننگی 
سد  ست انقدر به خودش بر بدجورهالک بود ... میز را چید ... دلم نمی خوا

سننی درونم می گفت: حاز حرص او هم که شنند میز را بهتر و ... اما انگار ک
 بهتر ب ین ...(
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شت. روی آن را  صورتی رني را از توی یخ ال بیرون آورد و روی میز گ ا ژله 
 با چند توت فرنگی تزیین کرد. نوشابه و دلستر را هم درون پارچ ریخت ...

 
بعدازههر را به یاد  صدای درخانه آمد ... شمیم اخم کرد ... دوباره صحنه های

 آورد ... با خودش فخر کرد:
 
 باید بی خیال شم اگه اینطوری پیم برم دیوونم می کنه -
 

در کابینت را باز کرد و بشننقاب ها را بیرون آوردم برگشننت تا آنها را روی میز 
ستاد. تگاهی به دور  شخی رني روی میز بهت زده ای ساک م ب یند اما با دیدن 

بود! بشقاب ها را روی کابینت گ اشت و جلورفت..نگاهی وبرش کرد...کسی ن
به ساک انداخت وبا اکراه در ساک را باز کرد .با دیدن لباس های تخواندو دلم 
می خواسننت از خوشننحالی فریاد بخشنند اما تنها به لبخندی بسنننده کرد و در 
کیا را بست و روی زمین گ اشت. باز اخمهایم را در هم کشید. صدای آرام 

 یا را شنید:ارم
 
 ِا ... -
 

صدایم به گوش  سی نبود. خنده اش گرفته بود  سرش... اما ک شت  شت پ برگ
 می رسید اما خودش نبود.
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 ارمیا؟ -
 
 اصرار نخن اصال نمیام -
 
 کجایی تو؟ -
 
 پشت دیوار -
 
 اونجا چیخار می کنی؟ بیا تو -
 
 جدی می گی ؟! -
 
 من هیچ و ت باتوشوخی ندارم ! -
 

 آشرزخانه آمد و با شاخه گلی که در دستم بود با لبخند گفت: ارمیا داخل
 
 حاال من یه چیز پروندم؟ احواالت خانوم آشرز؟؟؟ -
 

 شمیم با ناراحتی به او نگاه کرد...ارمیا با لبخندی نادر وکمرني..گفت :
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 ِا ...؟ خب برات هدیه گرفتم دیگهم بخند.. ببین انقد لباسا  شنگه ! -
 

 اندرسفیهی به اوکرد وگفت: شمیم نگاه وا ل
 
 زحمت کشیدی خسته نباشی -
 
 انقده بدم میاد از دخترای ناز نازی! -
 
شمانم را گرد کرد. ارمیا ریز ریز می خندید  - شمیم با تندی نگاهم کردوچ

... 
 

شمیم نگاهی به گل مریم سفیدی که در دستان او بود انداخت خنده اش گرفته 
 به آدم نرفته بود! بود ارمیا منت کشی کردنم هم

 
 واسه منه؟ -
 

 ارمیا نگاهی به گل در دستان خود انداخت و گل را پشت سر خود برد و گفت:
 
نخیر... می خوای مث اون لباسا نامردی کنی بازم برام اخم وتخم راه بندازی  -
 ؟
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شننمیم نگاهی به  یافه ی ب ه مانند ارمیا انداخت دیوانه همین رفتارهایم بود 

تلخ مانند  هوه ترک! و گاهی انقد شننیرین که مانند ب ه ها بود ...  گاهی تلخ
لبخند زدم ارمیا هم با لبخند او شاد شد و گل را از پشت سرش بیرون آورد و به 
شاخه گل  شمیم گرفت ... ارمیا با  شد ... انقد نزدیک که نفس هاي  او نزدیک 

 روی همان  سمتی که سیلی زده بود کشید و گفت:
 
 دونی که من و تی وصبانی میشم کنترلمو از دست می دم نه ؟! تو می -
 

شمیم در حال مرگ بود ... یعنی این همان ارمیای ههر  شد.  شمیم خیره  وبه 
ست  شتاددرجه فرق کرده بود... چقدر آن لحظات را دو صد و ه بود؟رفتارش 
داشت ... دلم می خواست زمان ایست کند اما ... چقدر چال گونه هایم را 

 ست داشت ...دو
 

گل را از دسننتم گرفت و لبخند زد ..درحالی که احسنناس می کرد رني گونه 
 هایم مانند دوگل رز  رمز رني شده است لبخندی نیمه جان زد وگفت:

 
 بشین داشتم غ ا می کشیدم -
 
 واسه منم می خواستی بخشی؟ -
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هم  شننمیم خندید و ابرو باال داد.ارمیا بااخمی هاهری که درپشننت آن هنوز
 لبخندش را حفخ کرده بود گفت ؟

 
 ِا ... چرا؟ -
 
با دسننت گلی که ههر آب دادی واسننت غ ا هم بخشننم؟ نه توروخدا می  -

 خوای بیام دهنتم ب ارم؟
 
  ربون دستت ... -
 
 نامرد -
 

ارمیا سننخوت کرد ... به کابینت ها تخیه کرده بود و شننمیم را نگاه می کرد... 
شاول ب سرش را شمیم چند د یقه ای م سخوت او تعجب کرد و بعد  ود که از 

 روبه ارمیا گفت :« چرا اخمهایم در هم بود؟»باال گرفت و به او نگاه کرد 
 
 چرا نمی شینی غ ا کشیدم -
 

ارمیا سرش را باال کرد و به شمیم چشم دوخت. شمیم ازبرخورد چشمهایشان 
ده اورا ج اب با یخدیگر دلم ریخت ! بعضی موا ع غم چشمان ارمیا فوق العا
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می کرد!شمیم می دید لب هایم آهسته بهم می خورد اما صدایم در نمی آید 
 ... شمیم بازهم د ت کرد...

 
 ارمیا سرش را زیر انداخته بودم شمیم فقط شنید که او آهسته گفت:

 
 به مرگ خودم من نامرد نیستم... -
 

شده بود؟او شمیم مات نگاهم کرد ... فقط به خاطر همین یک کلمه ناراحت 
فقط  صد شوخی داشت! چرا ارمیا حرفهای شمیم را همیشه بروخس درک می 

 کرد؟؟؟
 
 ارمیا -
 

 ارمیا نگاهم نخرد همان طور که سرش را زیر انداخته بود آرام گفت:
 
صبانی  - شرکت... می دونی آدم و تی و شمیم من ... من ... بعدازههر ... تو 

... می دونی منم که گیر میدم به همه  میشننه اینارو میگه ... خب تو شننیطونی
 چی ... توشرکت ... یعنی ... شمیم...

 
شننمیم متعجب به او چشننم دوخته بود. هیچ کدام از حرفهایم رادرسنننت 

 نفهمیده بود. ارمیا نفسم را بیرون فرستاد و گفت:
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 فخر من راجب تو احمقانه بود ... -
 

سرش را زیر  شید. با لبخند به او که  شم دوخت. در شمیم آه ک انداخته بود چ
 دل  ربان صد ه  د و باالیم می رفت.

 
 
 
 
 
ارمیا امشب خودتو کشتی تا اومدی یه حرف بزنی بابا آب میوه گیری بهتر از  -

 تو جواب پس میده بیا بشین یه چیزی بخوریم
 

 ارمیا سرش را باال کرد و چشم در چشم هم لبخندزدند....
 

کمتر صحبت می کرد ... در وا ع اصال حرف  مشاول غ اخوردن بودند. ارمیا
نمی زد ... شمیم این و عیت را دوست نداشت ... همیشه از شام خوردن در 

 سخوت محض بدش می آمد ...
 
 راستي کی بهم یاد میدی؟ -
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ارمیا بدون اینخه به شننمیم نگاه کند ...درحالی که مشنناول سنناالد خوردن با 

 چنگال دردستم بود گفت :
 
 چیو؟ -
 
 تخواندو دیگه -
 
 آها ... نمی دونم ... شاید هیچ و ت -
 

 شمیم گفت:
 
 چرا خب؟ پس لباساشو برا مهمونی بهم گرفتی ؟! -
 
 اگه واردش شدی باید بری آزموناشو بدیام باید کمربنداتو رد کنی -
 

 شمیم لحظه ای مخث کرد وفخری کرد وگفت :
 
 سخته؟ -
 
 نه خیلی -
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 شمیم خوشحال گفت :

 
 پس حله دیگهخب  -
 
 آخه تو کی و ت داری که بخوای به این چیزا برسی -
 
 دارم واسه همه چی و ت دارم -
 
 
 

* * * 
 
 
 
 دست از سرم بردار -
 
 یه لحظه گوش کن -
 
 نمی خوام ازت متنفرم ازت بدم می آید -
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سره یه  - شتم که منو به اون پ ست دارمم من چی کم دا آخه چرا؟ روژانم من دو

تی نمی تونه دماغشو باال بخشه فروختی؟ من خیلی بیشتر از اون تو ال با که ح
 رو می خوام خیلی بیشتر از اون خوشبختت می کنم. روژ ...

 
 روژان بدون توجه به حرفهای ارمیا میان کالمم آمد و حرف ارمیا را  طع کرد:

 
 دهنتو ببند وو ننی. اون پسننره یه ال با یه تار موش به صنند تا به درد نخوری -

مث تو می ارزهم خیال می کنی نمی دونم چه کثافت کاری هایی که نمی کنی؟ 
چه جاهای کثیفی که تا نیمه شننب توش جولون نمی دی؟ تو اون مهمونی ها 
که صد تا سي و گربه ریختن توش؟ فک می کنی مث ننه باباتم که سرمو مث 

و آشنناالکبک زیر برف بخنم و از هی ی خبر نداشننته باشننمم نه آ ا همه توی 
شننناختن همه فامیل فهمیدن چه گل کاری هایی می کنیم اونو ت با این حرفا 
من بیام با تو ازدواج کنم که بشننم تا باال سننر برا ننه بابام؟؟ مطمئن باش اگه 

 مجبور باشم با یه پیرمرد ازدواج کنم می کنم ولی زن تو نمی شم ...
 
که تا دسنننت چچ و  من به درنخورم؟من کثافت کاری می کنم ؟ من؟ من -

راسننتمو شننناختم تو دور و برم بودیم توکه همیشننه جلو چشننمم بودیم تو منو 
واشننی کردیم همون جوری هم به الواتی کشننوندیم کثافت من به خاطر تو 
سزا گرفتمم به خاطر توی لعنتی هر غلطی که بگی کردم  بابامو به باد فحم و نا

ل و جهاز تو خودم خریدم تا فقط بدسننتت بیارمم واسننت خونه گرفتم. وسننای
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خودم چیدمم واسننه خاطر تو مث سنني شننب و روز درس خوندم تا لیسننانس 
بگیرم و بتونم شرکت رو اداره کنم .واسه تو خوندم نوشتم واسه تو می مردم ... 
اما توچی؟ همه رو سوزوندی هرچی امید داشتمو به باد دادیم از روزی که منو 

ودم ومث همه پسننرای دیگه برات یه پس زدی و فهمیدم فقط یه سننرگرمی ب
سیگار زدم ... از همین دو تا همه  سباب بازی بودم م لب به م*ش*ر*و*ب و  ا
چی شروع شد همه اون به درد نخوریایی که تو االن بهم می گی به خاطر توی 

... 
 

بقیه حرفم را ادامه نداد. با مشتم محخم  ربه ای به دیوار زد. ازشدت دردی 
ستم پی ی صدایم هم درنیامد..حتی که درد د لبم را محخم گازگرفت...اما 

صابم ازهمه  ستم را مجرو  کرده بود هم توجه نخرد...او شی که د به آن خرا
 چیز مجرو  تربود! ... روژان پوزخند زد و گفت:

 
با این کارات نه حاال نه هیچ و ت دیگه منو بدسننت نمی یاری یخی دو ماه  -

 دیگه وروسی منو شهرامه .
 
 ازهم لبخندی تمسخرآمیز زد وگفت :وب
 
 منتظرتم ... -
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شد.  شد و از پارک خارج  شد از او دور  و بدون این که منتظر جوابی از ارمیا با
پایین کشننید و  به  به دیوار تخیه داد و در همان حال آرام آرام خودش را  ارمیا 

دم ن  نشست. دستانم را درون موهایم فرو برد و به راهی که روژان دیگر در آ
برنمی داشت چشم دوخت...آب دهانم را  ورت داد...باضی مردانه گلویم 
صال  شده بود..نمی فهمید...ا صره کرده بود...! باغم به روبرویم خیره  را محا

 روژان را دیگر نمی فهمید!روز به روز پی یده ترمی شد وبد  لی تر...
 

سم بی حوصله موبایلم را درآورد تا به احسان زني بزند...ام ا نگاهم روی ا
شي اش ثابت ماند ... دکمه تماس را زد ... بعد از چند  شابه درگو شابانام نو نیو

 بوق صدای نیوشا در گوشی پی ید:
 
 به به ارمیا خوشگله پارسال دوست امسال آشنا؟ -
 
 لطا کن زبون به دهن بگیرکه اصالحوصله ندارم -
 
 سالمت کو؟ -
 

 وگفت:بی حوصله دستم را درون موهایم کرد
 
 داری؟ -
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 آره اما به تو نمی دم -
 
 جهنم -
 

سوم  شاال کرد اما دفعه  شا باز زني زدم ارمیا چندبار ا و تماس را  طع کرد. نیو
 جواب داد:

 
 بنال؟ -
 
وایننننی ... وین دخترشونزده ساله ها ناز می کنهمپسره گنده ! پا شو بیا بسا   -

 پهنه بیا تا جمعم نخردن
 
 کیا اونجائن؟ -
 
 هنگامه و سامیم امیرم تا یه ربع دیگه میاد -
 
 حوصلشونو ندارم برام جدا ب ار میام می گیرم -
 

شینم  سمت ما شا حرف دیگری بزند  طع کرد. به  بدون این که اجازه دهد نیو
راه افتاد ... سننوار شنند و ولنجک را که خانه نیوشننا در آن جا  رار داشننت را در 
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شید که با آن سام آوری که می رفت وآن  پیم گرفت....طولی نخ سر سروت 
شد و همانطور که  ستاد...فوری پیاده  شا ای صاب خرابم روبروی خانه نیو او

 آجیر فل ماشینم را می زد دستم را روی زني خانه فشرد...
 
 کیه ؟! -
 

صنندای دختری بود که بلند وازتوی حیا  خانه به گوشننم رسننید..ارمیا فوری 
 گفت :

 
 بگین مهندسه اومده -
 

شتباه گفته بود!؟چندماه بود که صد سم رمز را ا شک کرد...نخند ا شنید... ایی ن
دیگرطرف نیوشا وخانه اش وآن پاتوق های همیشگی شان نیامده بود...دروا ع 
شا زني می  صال و ت نخرده بود! باخود گفت اگر دررا بازنخردند بازهم به نیو ا

 زند...!
 

به دنبال آن چند ثانیه بعد او درهمین فخرها بود که درباصنندای تقی بازشنند و
 بیرون آمد:

 
 سالم -
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بااکراه  فه پرازآرایم وجلا همیشننگی او وآن موهای رني کرده  یا به   یا  ارم
 نگاهی انداخت وگفت :

 
 ولیک مآوردی؟ پس کو؟ -
 
 چقدر وجله داری حاال؟ بیا تو با هم ... -
 

 ارمیا حرفم را  طع کرد:
 
 رخفه نیوشا حوصله ندارم برو بیا -
 
 هوَشه ... رم کردی مگه ؟ -
 
 میاری یا برم از یخی دیگه بگیرم؟ -
 
 خیله خب حاال چه زود وصبانی میشه !نمی یای تو؟ -
 
 نه -
 
 جهنم وایسا برات بیارم -
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نیوشننا به داخل خانه رفت و چند د یقه بعد با یک بسننته بیرون آمد.ارمیا فوری 

 گفت :
 
 چیه؟ -
 
 تمودکا و ِجین همینا رو داش -
 
 خسته نباشی اینا که تا ده تا شیشه ام اثر نمی کنه -
 

 نیوشا چشمانم را درشت کرد وگفت :
 
 مگه می خوای خودتو بخشی ؟رحم کن به اون معدت بابا! -
 
 می خوام هی ی نفهمم حالم خیلی خرابه... -
 

 نیوشا دست به سینه ایستاد وبااخم گفت :
 
 ندارم...خداروشخرهم که ندارم ! -
 

 یا بی حوصله گفت :ارم
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 بده به من -
 

 نیوشا کیسه راوقب کشید وبا چشم وابرو آمدن گفت :
 
 هو ... پولو رد کن بیاد.. -
 

ارمیا دسننتم را در جیب وقب شننلوار جینم کرد و کیا پول مشننخی اش را 
 درآورد. مقداری پول به سمت نیوشا گرفت. وگفت :

 
 بسه ؟! -
 

 ل را گرفت.نیوشا نگاهی به دور و برکرد و پو
 
 آخر کار دستم میدی ... زود بزن به چاک -
 

ارمیا پوزخند زد و سوار ماشین شد. طوری حرکت کرد که تا چند د یقه صدای 
 جیغ الستیک ها در گوش نیوشا می پی ید...
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الخی در خیابان ها چرخ می خورد خودش هم نمی دانسننت کجا می رود؟؟؟ 
لوت بود... شنناید هم گهگاهی چند سنناوت ازنه شننب گ شننته بود و آزادراه خ

ماشننین از آنجا وبور می کردند ... ماشننین را کنار کشننید... به اطرافم چشننم 
دوخت ... سیاه سیاه ... مثل  لب روژان ... مثل چشمهای بی احساسم ... یا 
شایدم مثل روزگار ارمیا ... شیشه جین را برداشت تا پیاده شود اما نگاهی به آن 

کرد روی صندلیم جین اثر نمی کرد برایم حتی با زیاده روی  کرد و بعد پرتم
کردن ... !ودکا را تا ته سننرکشننید ...  لوپ  لوپ ... چشننمهایم را بسننت ... 
گلویم می سننوخت کم کم چیزی مثل سننرب راه گلویم را می بسنننت... 
باض؟ نفرت؟ کینه؟ ... خوابم گرفته بود ... تقریبا همه جا را تار می دید ... 

فت ... کجا؟ ... روژان را می خواسنننت ... باز هم نام او ... دختری که می ر
همه ی زندگیم را در طی چند سال بر باد داده بود ... شهرام ... ر یبم بود ... 
وشقم را دزدیده بود ... دستانم راهم ... دستان روژان در دست شهرام ... بی 

ور بود ... ماشننینم نبود؟ اختیار می خندید ... گاهی هم  هقهه ... اطرافم ن
... او کجا بود؟ ... باز هم روژان ... روژان ... روژان ... فریاد زد ... فریاد زد ... 
چرا گریه نمی کرد ... اشننک ... اشننک ... چرا هیچ و ت پلک هایم خیس 
نمی شد؟؟؟ ... پلک هایم خسته شدند ... خوابم می آمد ... نیاز به آرامم 

 مرگ ...داشت ... یا شایدهم 
 
 
 

* * * 
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صدای زني در خواب را از چشمانم پراند ... به ساوت نگاه کرد ... دو وسی 
ست ... اما چرا انقدر دیر؟...  شته ا شب ... مطمئن بود ارمیا برگ د یقه ی نیمه 
به سروت در را باز کرد ... ارمیا سالنه سالنه و با دست و پایی شل که به دیوار 

 ه شد.کشیده می شد وارد خان
 

شمان ارمیا خمار بود؟ حتی  شمیم متعجب به  یافه ی او نگاه می کرد. چرا چ
 نگاهی هم به شمیم هم نینداخت ... سالم شمیم را هم پاسخ نگفت.

 
 ارمیا ... چ ... چرا... -
 

صدای فریاد ارمیا دلم را فروریخت ... ارمیا با خنده نگاهم کرد و با دستانی 
 فت و بلند بلند می گفت:شل مانند او را نشانه گر

 
 روژ ... روژا ... ان...ن ... تو ... خی ...خی...خیننننننننننلی ...کثیفی -
 

شمیم نگاهم می کرد ... بوی الخل را به خوبی فهمیده بود ... رفتارهای ارمیا 
 ... اشک چشمانم را پرکرده بود...
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 ارمیا آروم باش چرا داد میزنی؟ -
 
 خفه شو -
 

 یاد کشید و می خندید ...و باز هم فر
 

ست ...  ست و بلند بلند گری سمت اتا م رفت و در را ب شمیم گریه کنان به 
 تحمل دیدن ارمیا را در آن و ع نداشت

 
شمیم زني می زد ... دردل با خدایم « ... روژان» سمی که مرتب در گوش  ا

با خودش چیخ»حرف می زد  یا ارمیا داره  یا این دختر دیگه کیه؟ خدا ار خدا
 ......«می کنه 

 
 هی هی گریه اش با صدای  هقهه ی ارمیا در هم آمیخته بود ...

 
با نوری که از پنجره اتا م بر روی صورتم تابیده می شد چشمانم را باز کرد 
... کمی دور و برش را نگاه کرد تا اتفا ات شب گ شته و زمان خودش را به یاد 

م انداخت ... هشننت وسننی وپنج آورد ... باز هم باض ... نگاهی به سنناوت
 د یقه ...
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از جا پرید ... شننرکت نرفته بود... حتما ارمیا تنبیهم می کرد. از اتاق بیرون 
شویی می رفت ... امایک  ست سمت د شید به  آمد و در حالی که خمیازه می ک
لحظه بادیدن تصننویر کنارش... مات ایسننتاد ... ارمیا روی کاناپه با همان 

وابم برده بود ... چرا شننرکت نرفته بود؟ شننمیم در جواب لباسننهای بیرون خ
صبح »سوال های خود گفت:  شبم تو ع داری  شني دی حتما با اون و ع  

 «ولی الطلوع هم سرکار باشه؟
 

شد  شد ... مجبور  صدا زد ... چندبار ... اما بیدار نمی  سمتم رفت و او را  به 
ه ی ارمیا خالی کرد ... لیوان آب را از روی میز برداشننت و روی صننورت و یق

ارمیا وحشت زده از خواب پرید و با دیدن  یافه خندان شمیم و لیوان در دست 
 او به تندی نگاهم کرد و گفت:

 
 مریضی مگه ؟! -
 
 نه به اندازه توم پاشو برو رئیس خواب موندی! -
 

ارمیا با دیدن سنناوت مانند فنر از جا پرید و به سننمت دسننتشننویی هجوم برد. 
 زودتر خودش را رساند وگفت :شمیم 

 
 ِاِا ... تقلب نخن من می خواستم برم -
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 جون شمیم دیرم شده -
 

 شمیم دست به کمر وطلب کارگفت :
 
 مگه من دیرم نشده؟ -
 
 بابا من دو د ه ای میامم تو تا بیای بیرون من کلیه هام از جا دراومده -
 
 نخیرم مگه می خوام چیخار کنم؟ -
 
 م اما من می رم ...تو رو نمی دون -
 

 شمیم حرفم را  طع کردوگفت :
 
 ارمیا ! بی ادب -
 

 ارمیا م*س*تاصل گفت :
 
 خب چی کنم پس؟ -
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 شمیم ازجلوی در دستشویی کنار رفت وگفت :
 
 بیا برو... -
 

هر دو د ایقی بعد سوار ماشین شدند ... برای دفعه اول شمیم با ارمیا به شرکت 
ساندوی ی شمیم  ست ارمیا داده بود که در  می رفت ...  از پنیر و گردو را به د

حین رانندگی از آن می خورد ... ارمیا با سننروت رانندگی می کرد ... شننمیم 
یدن  ورت می داد ... در یک آن  بدون جو ند و  ند ت لقمه های در دهانم را ت
ارمیا پا روی ترمز زد ... صدای الستیک های ماشین و ... صدایی که از بیرون 

 د:شنی
 
 هو ... مرتیخه .جلوتو به پا! -
 

 شمیم متعجب به ارمیا نگاه کرد وگفت :
 
 چرا ترمز زدی؟  لبم از کار افتاد به جون تو -
 

 ارمیا با  یافه ای درهم وجدی گفت :
 
 دیشب ... -
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 شمیم با کنجخاوی گفت :

 
 دیشب چی؟ -
 

 ارمیا تند تند و تقریبا وصبانی حرف می زد:
 
ش - شد؟  شب چی  شتم هان؟ دی شو بگو اومدم خونه چه و عی دا ست میم را

سنناوت چند بود؟ تو بیدار بودی؟ آره بیدار بودی؟ اومدی درو برام بازکردی یا 
ست بگو  شمیم را شب با ... با ... توکه ...  شمیم من دی خودم اومدم تو خونه؟ 

 توروخدا...
 

 ده بود ...نمی توانست درست حرفهایم را ادا کند اما شمیم منظورش را فهمی
 آهسته در حالی که سرش را زیر انداخته بود گفت:

 
آره من درو باز کردم اما انقد حالت خراب بود که فقط ... فقط روژان خانومی  -

 می دیدی ... چی .. چیزی نشد ...
 

سم را مانند آه بیرون فرستاد  شمی نگاهم می کرد نف ارمیا در حالی که زیرچ
... 
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 حال می یام خونه جلوم نباش فهمیدی؟شمیم هر و ت با این  -
 

سرش می چرخد ... با حالتی که رنجم در  ساس می کرد دنیا دور  شمیم اح
 آن مشهود بود گفت:

 
 تو این کارارو نخن خب! -
 
شدخودت جواب پس  - شی ویه و ت چیزي  همین که من گفتم ! اگه جلوم با

 می دی گرفتی؟
 

 ... شایدهم آتم گرفته بود ... سرش شمیم سرخ شده بود ... گر گرفته بود و یا
 را زیر انداخته بود و اما جواب نمی داد ...

 
 صدای فریاد ارمیا در گوشهایم پی ید:

 
 فهمیدی یا نه؟ -
 

از ترس می لرزید ... در حالی که اشننخهای جمع شننده درچشننمم را برای 
هم  شفروریختن مهار می کرد سننرش را به نشننانه تایید پایین و باال آورد. خود
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شک همراهیم می کنند؟ ... درهمه  شه باض و گریه و ا ست چرا همی نمی دان
 حال!!!

 
 
 

* * * 
 
 
 
 محخم محخم کار کن این چه و عشه! -
 
 دیگه محخم تر از این نمی تونم بزنم -
 
سوهان  - ستاتو محخم بخم جلو. مگه رو خار راه میری محخم هان  شمیم د

 بزن ببینم
 

 اآن حد که می توانست جلو کشید وگفت :شمیم با اخم دستانم را ت
 
 ِا ... دلتم بخواد! -
 
 بزن می شمرم -
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شننمیم با تمام توانایی که درخود سننرا  داشننت حرکت رزمی اش را انجام داد 

 وگفت :
 
 خوبه؟ این دفعه دیگه تمام تالشمو کردما -
 

 یارمیا در حالی که حرکات رزمی شمیم را نگاه می کرد مرتب با صدای بلند م
 شمرد.بعد ازآن گفت:

 
 خیلی خب بسه فرم دو رو برو ببینم -
 

شننمیم که حسننابی نفس کم آورده بود دسننتی به کمرش گرفت وروی توتامی 
 های روی زمین وارفت وگفت :

 
 وای نه خسته شدم -
 

 ارمیا بی توجه درحالی که باالی سرش ایستاده بود گفت :
 
 پاشو ببینم ...زودباش می شمرم -
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ل  بول نمی کرد اما بااجبارهای سرسخت ارمیا شروع به زدن حرکات شمیم او
کرد ... ارمیا در حالی که نگاهم می کرد سرش را طرفین تخان دادنچ نچ کنان 

 گفت :
 
 بشین دراز نشست بزن..اصال خوب کارنمی کنی ..! -
 

 شمیم با اوتراض گفت :
 
 ِا ... چراخب؟ -
 
زدم..گوش نمی دی چی می گم ....بزن انگارنه انگار سننه سنناوت برات فرم  -

 بیست تازود باش..
 

 شمیم با حالتی زار وکامال ازحال رفته گفت :
 
 ارمیا -
 

 اما ارمیا سرسختانه وباابروهایی درهم کشیده وکامال جدی گفت :
 
 سي تا -
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 شمیم لبهایم را روی هم فشرد وپاروی زمین کوبید وگفت :
 
 توروخدا -
 
 زنم تو شخمتا زود باششمیم چهل تا میت می -
 
 اصال نمی خوام ... -
 
 وایسا ببینم دختره پررو کجا میری؟ -
 

 شمیم سمت اتا م رفت وگفت:
 
 میرم لباسامو ووض کنم اصال یعنی چی استاد انقد بداخالق باشه ؟ -
 

شمیم در حالی  سالن برد.  شید و او را به  ارمیا به دنبالم رفت و بازویم را ک
 دست او رها شود گفت: که تالش می کرد از

 
 ولم کن زور که نیس نمی خوام. -
 
 زود باش دستاتو بزن پشت سرت شخمتو محخم بگیر بیست تا میت.. -
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 نمی خوام می ترسم -
 
 بشین صدتا درازنشست -
 

با اول*ذ*ت می برد می  بازی  که ازلج یا ید ... و ارم شننمیم جیغ کشنن
لم گ اشننت و با چند  ننربه خندیدوسننرتخان می داد ... و در آخر هم به دنبا

 میت روی شخم شمیم خواباند ...
 
خب حاال فقط مونده درازنشت بشینم شمیم اگه نزنی به جون خودم با میت  -

 خوردت می کنم
 

 شمیم با خواهم گفت :
 
 ده تا باشه؟ -
 

 ارمیا بازهم سرسخت گفت :
 
 نخیرپنجاه تا -
 

 شمیم بازهم بلند نالید:
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 ارمیا ؟ -
 
 ..تخواندو کارشدن انقد تنبل بازی نداره...بزن ببینم ... بزن شمیم -
 

 شمیم روی تاتومی ها دراز کشید و تند تند دراز نشست زد ...ارمیا می شمرد:
 
 .... پاشو 50....  49... 48...  47 -
 

شمیم بلند شد و تند تند در حالی که شخم و پاهایم را ماساژ می داد زیر لب 
 غرمی زد...

 
مت اتا م رفت تا لباسننهایم را ووض کند و شننمیم هم بعد از ارمیا به سنن

تعویض لباسهایم مشاول غ اکشیدن شد. ارمیا وارد آشرزخانه شد و بعد از 
شستن دستهایم در چیدن میز به شمیم کمک می کرد. سبزی و ماست را در 
شمیم با دهانی باز به کارهایم نگاه می کرد. از کی ارمیا کمک  شید.  هرف ک

وخودش خبرنداشت؟؟؟ ارمیا که متوجه نگاه های خیره ی شمیم شده  می کرد
 بود سرش را باال کرد و به او نگاه کرد:

 
 خوشخل ندیدی؟ -
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 زشتارو ندیدم اونم زشتی که کار کنه -
 

 ارمیا ریز خندید وگفت :
 
 بهم نمیاد دلسوزی کنم؟ -
 
 نه تنها نمیاد دلسوز هم نیستی! -
 
 ختی منو!اختیار داری هنوز نشنا -
 

ست از غ ا  شمیم خیلی زود د سته اما  ش سر میز ن شمیم پوزخند زد. هر دو 
 خوردن کشید و بلند شد. ارمیا نگاهم کرد:

 
 چرا نخوردی پس ؟ -
 
 دیگه نمی خوام من رفتم بخوابم زحمت جمع کردن میزو خودت بخم -
 

خی یو بیرون رفت. وارد اتا م شد روی تخت دراز کشید ... خیلی خسته بود 
دوساوت ورزش کردن او را به اندازه یخی دو روز بی حال کرده بود. چشمانم 

 را روی هم گ اشت ... انگار بیهوش شد و خواب را در آ* *و*ش کشید...
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شم هایم را باز کرد ... اما هنوز در خواب و بیداری  شب بود ... چ نیمه های 

ده بود... احسناس بود ... نمی فهمید سناوت چند اسنت؟ زمان را فراموش کر
درد می کرد ... به سننختی از جایم بلند شنند ... تمام تنم درد می کرد. روی 
زمین ایسننتاد اما همان لحظه از درد پاهایم جیغ کوتاهی کشننید ... لنگان 
انگان از اتاق بیرون رفت تا به دنبال مسننخن در آشننرزخانه برود ...  دم برمی 

هی ه های ران و بازویم درد می کرد داشننت اما از سننرما می لرزید و تمام ما
... انگار تمام بدنم گرفته باشنند ... خم شنند تا کشننوی میز را بیرون بخشنندم 

 کمرش به شدت تیر کشید ...
 
 آی ... آخ ... -
 

گریه اش گرفته بودم حتی نمی توانسننت  رص پیدا کند ... در همان حال که از 
خود می مالید ... مردد بود درد می نالید و گریه می کرد دسننتم را روی کمر 

ند ... هیچ و ت  یدار ک یا را ب ید ارم یده بود... می ترسنن مانم را بر ما درد ا ا
رفتارش  ابل پیم بینی نبود ... باز هم درد به سننراغم آمد ... ناچار در اتاق 
ارمیا را آرام باز کرد و به سمت تختم رفت ... ارمیا یک ساود دستم را روی 

ده بود و به خواب ومیی فرو رفته بود ... شمیم صدای نفس پیشانی خود  رار دا
ید. دلم نمی آمد او را اذیت کند و از خواب بیرون  های ومیی او را می شننن
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بخشاند ... ولی باز هم مجبور شد .جلو رفت ودستم را آرام روی بازوی ارمیا 
  رار داد.

 
 ارمیا ... ارمیا ... -
 

 واب بود.ارمیا کمی تخان خورد اما باز هم خ
 
 ارمیا بیدار شو ... ارمیا توروخدا -
 

داشننت گریه می کرد از صنندای گریه های اوم ارمیا با وحشننت از خواب بیدار 
 شد...درحالی که نفس نفس می زد گفت :

 
 چته شمیم؟ چرا گریه می کنی؟ -
 

شک  شت فقط ا صحبت کردن ندا شدت گرفته بودم توان  شمیم که گریه اش 
شانه هایم را گرفت و تخان دادم شمیم از درد جیغ کشید می ریخت ... ارمیا 
 ارمیا متعجب گفت:

 
 خب چه مرگته؟ -
 
 َد ... درد دارم ... ارمیا ... همه .... همه تنم درد می کنه ماهی ه هام گرفته -
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ارمیا نفسننم را فوت کرد. دسننتم را میان موهایم فروکرده بود ... نگاهی به 

 انداخت و گفت:شمیم که هنوز اشک می ریخت 
 
 آخنه مگه نگفتم لباس گرم بروش مگه ماهی ه ها تو ماساژ ندادی؟ -
 
 چرا ... اما ... ُاتا... اتا م سرد بود منم خواب بودم ... نفهمیدم -
 
 بسه حاالم کر شدم بسخه فین فین کردی -
 

شننمیم تو ع این حرفها را در آن مو ع از ارمیا نداشننت. بدون حرف از جایم 
پایین آمد ......  بلند شننند به سننروت از تخت  تاق بیرون رفت. ارمیا  و از ا

تیشننرتم را پوشننید و وارد اتاق شننمیم شنند ... باز هم شننمیم روی تخت دراز 
سرد بود و او  شدت  شده بود! اتاق به  شرمنده  شیده بود . ارمیا از کار خود  ک

دت میم به ششمیم را به زور در آن اتاق فرستاده بود. لب به دندان گرفت ... ش
 سرماخورده بود ... آن هم فقط به خاطرکارهای نابجای ارمیا!!!

 
صدا بزند و یا او را متوجه  شمیم را  شمیم رفت و بدون این که  سمت تخت  به 
خود کند دریک حرکت او رامانند پر روی دسننتان خود  رار داد و از اتاق بیرون 

شمیم متعجب به او نگاه می کرد. توان حرف زدن شایدهم  رفت.  شت و یا  ندا
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سد  ست از او برر ست الا ل می توان منو کجا »باور نمی کرد ... دلم می خوا
طا ت نیاورد ... وطر تن ارمیا ... سننینه ی پهن و مردانه اش که « ... می بری؟

درست سر شمیم روی آن  رار داشت ... و صدای  لبی که گرومچ گرومچ آن 
شده شنید ... بی تاب  شمیم می  ست ... کاش  را فقط  شمانم را ب بود ... چ

هیچ و ت از آن خواب شننیرین بیرون نیاید. ارمیا او را داخل اتاق برد و روی 
شوفاژ اتاق را  شید و  شمیم باال ک تخت خود خواباند. پتوی گلبافت را تا گردن 

 زیاد کرد. شمیم باالخره سخوت خود را شخست:
 
 پس خودت کجا می خوابی؟ -
 
 جا برا من هس تو غصه منو نخور -
 

بل بود ... هنوز هم  قه   ند د ی تاق بیرون رفت. شننمیم هنوز در فخر چ و از ا
باورش سننخت بود ... اتا م گرم شننده بود ... در وا ع انقدر گرم شننده بود که 
سه ی آب  شمیم نگاهم کردم کی شد ...  خوابم گرفته بود ... ارمیا وارد اتاق 

زدیک شد و در نزدیک شمیم نشست. جوشی در دستان ارمیا  رار . به تخت ن
شمیم  رار می داد و  شخم  سه را هر چند لحظه روی ران پا و  پتو را کنار زد و کی
برمی داشت. شمیم در دل خدا را به خاطر این که لباس پوشیده تنم بود شخر 
کرد. ارمیا کیسننه را روی بازوی شننمیم  رار داد طوری که صنندای آخ شننمیم 

 انداخت و گفت:درآمد. نگاهی به شمیم 
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 کجای بازوت درد می کنه؟ -
 

سه را روی همان  شان داد. ارمیا کی شاره ن شت را با ا سمتی که درد دا شمیم  
 سمت گ اشت و آرام آرام بازوی شمیم را ماساژ می داد. شمیم نگاهم کردم 

 «.اختیار داری هنوز نشننناختی منو»حرف ارمیا را  بول داشننت که می گفت 
س شده بود تا ارمیا وا عا دل شب از خواب خود بی خیال  وز و مهربان بود. نیمه 

شاید  شاید ...  شد! آرزو می کرد کاش جای روژان بود آن مو ع  شمیم درد نخ
شد ... اما  شمیم درد نخ صبح هم به خاطر او بیدار می ماند تا فقط  ... ارمیا تا 

قدر در چشمان مثل همیشه ... خیال خام بود ... متوجه نگاه ارمیا نشده بودم چ
ارمیا خیره شننده بود که حاال ارمیا هم اینطور نگاهم می کرد؟ برق چشننمان 
ارمیا در تاریخی شننب  لب شننمیم را می لرزاند ... شننمیم نگاهم را از نگاه 
خیره او برگرفت ... اگر اتاق تاریک نبود  طعا ارمیا سننرخی صننورت شننمیم را 

ست می دید ... باید یک چیزی می گفت ... ارمیا  ساژ دادن د هنوز در حال ما
شمیم حرفی بزند. ارمیا کنار رفت انگار که  شمیم بود ...  بل از این که  و پای 

 حرف دل شمیم را خوانده باشد یا از خجالت او متوجه شده باشد.
 
 هنوز درد داری؟ -
 
 نه خیلی مولي کمرم خوب شد ممنون کیسه آب جوشه خیلی خوب بود -
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 ارمیا با طعنه گفت:
 
 فقط کیسه آب جوشه؟ ناخونام اندازه بیل با  کنی کارکرد! -
 

 شمیم خندید.اما آرام ...
 
 ممنون -
 
  ابل نداره گوگولیم من دیگه برم -
 

و از جایم بلند شد تا از اتاق بیرون برود اما  بل از باز کردن در شمیم صدایم 
 زدم ارمیا به سمت او برگشت وگفت :

 
 چیه؟ باز درد گرفت ؟! -
 

 شمیم لبخند زد و گفت:
 
 می خواستم بگم ...شب بخیر -
 

 ارمیا لبخندی نیمه جون زد وچشمخی کوچک زد وگفت :
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 شب خوش -
 

و از اتاق بیرون رفت. شننمیم دراز کشننید ... خواب از چشننمم پریده بود ... 
اصننال با اتفاق هایی که آن شننب افتاده بود خواب به چشننمم نمی آمد ... به 

د ... ماه در آسمان نقره ای رني می درخشید ... ستاره ... وجود پنجره نگاه کر
 نداشت ... آسمان صاف و بدون لخه ... مانند وشی صاف و بی ریای شمیم!

 
نفهمیده بود کی خوابم برد تنها با صدای ساوت دیواری که ساوت نه صبح را 

ه و باوالم می کرد بیدار شنند. با دیدن سنناوت با سننروت از اتاق بیرون رفت 
سننمت دسننتشننویی خیز برداشننت. در همان حال که رد می شنند ارمیا را روی 
ست. ارمیا نگاهم  شسته ا شای تلویزیون بی خیال ن کاناپه دید که مشاول تما

 می کرد و آرام می خندید و سر تخان می داد. شمیم متعجب ایستاد وگفت :
 
 چرا نرفتی شرکت؟ -
 
 ولیک سالم صبح جمعه تو هم بخیر -
 

 لبخند خود را به زور  ورت داد و سعی کرد کمتر بخندد و با شوق گفت: شمیم
 
 وای چه خوب امروز جمعه اس! حوصله شرکتو ندارما -
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 ارمیا ابرویی باال داد وگفت :

 
ِا ... ؟ خیلی خب از حاال به بعد اخراج م منشی  حطه تورو استخدام کردم؟  -

نه خوشننتیری....تازه تعطیل که نه خوشننخلی نه ناز و وشننوه میایم نه پولداری 
 میشه خوشحال میشه !

 
 شمیم از جا دررفت:

 
جهنم بشین تا برات منشی میمون بیاد حاال بیای خودتو جلوم تیخه تیخه کنیا  -

 نمیام شرکت!
 

 ارمیا که از حرص دادن شمیم خوشم آمده بود با خنده کم نمی آورد:
 
نداز ب - یه دار  الی ب به ِهه ... بشننین تو خونه  بافم آخه کی این دوره زمونه 

 دیرلمی ها کار می ده
 
من دیرلمی ام؟ من دارم دانشگامو پاس می کنم باهوش یه کم به وقلت فشار  -

 بیاری بد نیس
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این دو سه ماه اولو می گی دانشگاه؟ تو که هنوز ترم اولو پاس نخردی دیرلمی  -
 هستی دیگه

 
 به حالت  هر بلند شد و گفت:شمیم که فخر می کرد حسابی کم آورده بود 

 
اصال هستم که هستم اونایی که باید منو بخوان می خوان به جناب والی هم  -

 هیچ ربطی نداره بشین سني روژان جونتو به سینه بزن ...
 

شد م آن نان  شمانم درشت  سم روژان ارمیا چ شمیم و در وا ع ا با این حرف 
 :پناه برد و در را محخم بهم کوبید شمیم را نگاه کرد که شمیم از ترس به اتا م

 
بی شننعور معلوم نیسننت چه مرگشننه نه به مهربونی دیشننبم نه به گندی  -

 امروزش ! َاه
 

شمیم از اتاق بیرون برود؛ ارمیا از خانه بیرون رفته  شد  صدای در خانه باوث 
بودم خوشننحال به سننمت آشننرزخانه پرکشننیدم اول برای خودش میز صننبحانه 

ه ساوت کرد هنوز تا ههر یک ساوت با ی مانده بودم صبحانه راچیدم نگاهی ب
را کم خورد چون چیزی به ههر نمانده بود و سننعی کرد غ ایی برزد که و ت 
شت  سایلم را در خانه ندا زیادی نبرد. اما هر غ ایی که به ذهنم می آمد یا و

شر سی د یقه. بی خیال از آ ساوت را دید زد یازده و انه زخیا خوب نبود. باز هم 
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شبخه های مختلا را ووض  شن کرد همانطور که  بیرون آمد و تلویزیون را رو
می کرد فخر کرد که برای تنبیه ارمیا امروز را غ ا درسننت نمی کند و راحت به 
سنه بود اما  ساوتی بعدبه طرف حمام رفت . گر شای برنامه اش پرداخت.  تما

 اشتباه است ... زیر دوشمعتقد بود  بل از حمام رفتن غ ا خوردن و شخم سیر 
آب گرم تمام اوضننای بدنم را که شننب  بل درد داشننتند راماسنناژ داد. چقدر 
حالم بهتر شده بود. ارمیا برخالف فخر شمیم خوب برخورد کرده بود... یک 
آن دلم برای ارمیا تني شد ... از حمام بیرون آمد ... خودش هم نمی دانست 

کرد فوری دست روی آن گ اشت چه مرگم شده است ... شخمم صدا می 
 تا صدای  ارو ورش کمتر شود ... کاش غ ا درست کرده بود!

 
سفیدرني را با یک  سمت اتا م می رفت که روی میز ناهارخوری نایلونی  به 
نوشابه کنارش دید. به سمت غ اها پرکشید. حتی وارد اتا م هم نشد همانجا 

دل  ربان صنند ه ارمیا می نشننسننت و با ولع شننروع به خوردن پیتزا کرد. در 
رفت.هر و ت شننمیم از ته دل چیزی می خواسننت ارمیا آن را برآورده می کرد 
... انگار با هم تله پاتی داشننتند یا ... دل به دل راه دارد ... از شننب  بل تا آن 
شخر  شمیم خدا را  شمیم را خوانده بود ... پس ...  مو ع دوبار ارمیا حرف دل 

وار شده بود ... شاید هم امیدی پوچ ... صدای ارمیا را از کرد ... در وا ع امید
 پشت سر شنید که خواب آلود خمیازه می کشید گفت:

 
 آروم آروم حاالم همم مال خودت! -
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شمیم ناراحتی خود را فراموش کرده بود. چقدر ارمیا را می پرستید با سرفه ای 
 کوتاه رو به سوی او لبخند زد ...

 
* * * 

 
 بیرون آورد برای المیرا پیامک زد: گوشی اش را

 
شده ها ... نمی خوای  - سالم ... اِلی خانمی  هری؟ به خدا دلم برات یه ذره 

یه سننر بهم بزنی؟ پاشننو بیا به جون المیرا برات تو ننیح می دم م من که جز تو 
 کسی رو ندارم دارم؟؟؟

 
 
 
 
 

شد ... پانزده د یقه بع شت و منتظر  ستم گ ا شی را کنار د اب د المیرا جوگو
 داد:
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سننالم ...  هر مال ب ه هاس اما از دسننتت ناراحتم ... منم دلم برات تني  -
شننده ولي امشننب نمی تونم بیام ومه م اینا خونمون مهموننم تو دانشننگاه می 

 بینمت ...
 

شننمیم پیامخی دوسننتانه برای المیرا انتخاب کرد کنارش شننخلخی را که گل 
ارسننال کرد ...وبعدهم بی نتیجه از اتاق بیرون  تقدیم می کرد گ اشننت و آن را

رفت ... ارمیا را جلوی آینه  دی دید ... موهای ژل خورده اش را درسننت می 
ستین کوتاه کاله دارتقریبا  شرت آبی تیره و آ کرد ... به تیرم نگاه کرد ... یک تی
چسننبم بایک شننلوار جین مشننخی ... چقدر این رني ها به او می آمد ... بی 

 یار گفت:اخت
 
 منم بیام؟ -
 

 ارمیا متعجب از توی آینه نگاهم کرد.
 
 بیای؟ حتما همراه من؟ -
 
 خب آره دیگه حوصلم سر رفته -
 

 ارمیا جوابی نداد. شمیم گفت:
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 مگه کجا میری؟ خب ب ار منم بیام دیگه -
 
 میرم سر  بر ... الله اکبرم برو بشین انقد رو مخم راه نرو -
 
 !می خوام بیام خب -
 

 ارمیا بازهم به لجبازی ب گانه شمیم نگاهی کرد وزیرلب گفت :
 
 الاله اال الله .. -
 

شمیم که اصال دلم نمی خواست درخانه وتنها بماند ومنتظرآمدن ارمیا شود 
 گفت :

 
 مزاحمت نمی شم فقط هرجا رفتی همرات باشم خب؟ -
 
 هه ... تو همیشه مزاحم هستي چه بخوای چه نخوای -
 

رباز هم ارمیا کنایه زد ... و باز هم دل شنمیم را سنوزاند ...اما شنمیم ... این با
سر  حتی از جایم بلند شند ... حتی به اتا م هم نرفت ... همانجا ماند و... 
به زیر و طبی همیشه آرام درخود فرو رفت... ارمیا نگاهم کرد ... اما بی خیال 
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شمیم باضم را  ورت داد...  از خانه بیرون رفت و در را محخم بهم کوبید ...
 صدای حرکت چرخ ماشین ارمیا شدت اشخهایم را روان کرد ...

 
 
 

شارد ...  ست چرا انقدر پدال گاز را محخم می ف سروت می راند ... نمی دان با 
که از  هایم را  نار نمی رفت ... حرف تصننویر شننمیم از جلوی چشننمم ک

فرستاد ... همیشه باید  سرتنهایی بود ... دلم می سوخت ... به خودش لعنت
آن دختر یتیم را می آزرد ... چه نفعی می برد ؟شنناید وقده ی همه ی کارها و 
شت  شین را گوشه ای نگه دا شمیم خالی می کرد ... ما سر  رفتارهای روژان را 
... دسننتم را طبی وادت همیشننه درون موهایم کرد ... پر از ژل و تافت ... 

م روی فرمان ماشین کوبید ...دستم را اوصابم بهم ریخت و با مشت محخ
ستم را  شید..د شین بیرون ک ستمال کاغ ی ازجعبه جلوی ما جلو برد ویک د
پاک کرد. اسننتارت زد و به سننمت خانه دور زد ... باید شننمیم را با خود همراه 

 می کرد ...
 

شمیم نبود ... حتما در یخی از اتاق ها بود ...باوجله اول در  شد ...  وارد خانه 
سمت اتاق خودش رفت و بدون اینخه در ا شمیم را باز کرد ... اما نبود. به  تاق 

شید  شمیم زد و پتو را روی خود ک بزند آن را باز کرد ... در یک آن با جیای که 
ارمیانگاه خشک شده اش را از اوگرفت و در را بست ... شمیم دستم را روی 



  322 

 

شت ... مانند تلمبه باال و پایین می زد صدای  لبم گ ا شید   ... نفس آرامی ک
 ارمیا از توی سالن آمد:

 
 زود آماده شو تو ماشین منتظرتم -
 

ستین بلند را  سهایم رفتم بلوزی آ سمت کمد لبا شد و به  از روی تخت بلند 
انتخاب کرد و روی لباس خود پوشننید. نباید این چنین لباسننهایی را در خانه 

یا را حرص دهد ... کارهایم را ارمیا می پوشننید ... و ت تلا می کرد تا ارم
طول می داد ... ارمیا در ماشین وصبانی شده بود و دستم را مرتب روی بوق 
شد ...  شین  سوار ما شمیم آرایم کمرنگی کرد و بیرون رفت ...  شرد ...  می ف
اما ... صننندلی وقب ... ارمیا حرکت کرد ... طوری که صنندای  یت السننتیک 

 د ... ارمیا همیشه اینطور رانندگی می کرد!!!های ماشین در گوش شمیم پی ی
 

دلم می خواسننت بداندکجا می رود؟! با د ت خیابانها را دید می زد ... ارمیا 
سی حرف  شت و موبایل خود را درآورد.انگارکه با ک گوشه ای از خیابان نگه دا

 می زد:
 
 الو ... ببین  طع نخن ... یه لحظه خواهم می کنم ... -
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شت خط چه فردی شمیم با دهان ی باز نظاره گر بود. ارمیا التماس می کرد؟ پ
 بود؟؟ چه دختری؟؟ ........

 
 باز هم صدای ارمیا که داد می زد:

 
احمی من به خاطر تو در به در شننندم ... الو ... چرا حرف نمی زنی؟ به  رآن 
یاد؟  لت رحم ب خار کنم د ماسنننت کنمم چی قدر الت خه چ دیوونم کردیم آ

بخشننم؟ آخه من اگه بمیرم که اون مرتیخه آشنناال تو رو صنناحب ......خودمو 
 می شه ... روژ ... روژان ...  طع نخن دیوونه ... الو ...

 
گوشی در دستم را روی داشبورد ماشین پرت کرد و زیر لب غر می زد. شمیم 
پوست لبهایم را می جوید ... باز ماشین را روشن کرد و حرکت کرد ... شمیم 

و سننر در نمی آورد ... کجا می رفت ؟؟؟... وارد کوچه ای تقریبا از کارهای ا
بزرگ و پر از ماشین ها و ساختمان های جدید شد ...گوشی اش را برداشت تا 
شماره اش را بگیرد اما پشیمان شد ... از ماشین پیاده شد و به طرف خانه خاله 

شین نگاهم می کرد از فخری شمیم از داخل ما که به ذهنم  اش راه افتاد ... 
آمده مطمئن نبود ... اما فرصت فخر کردن به آن را هم نداشت ..بالفاصله پیاده 
صبانی  ساند ... ارمیا و شد و با  دم هایی بلند و تند خودش را به جلو خانه ر

 نگاهم کرد ... صدایی که از اف اف آمد فرصت اوتراض به او نداد:
 
 بله؟؟ -



  324 

 

 
تا جواب باز کرد  هانم را  یا د هان  ارم هد .شننمیم فوري دسننتم راروي د د

ارمیاگرفت..ارمیا ابروهایم را درهم کشننید و تالش می کرد تا حرف بزند .... 
 اما شمیم انگشتم را روی نوک بینی اش گ اشت و گفت:

 
 هیس ... -
 

 صدای اف اف آمد:
 
 بله؟؟ -
 

 شمیم گفت :
 
 ببخشید این جا منزل روژان خانم؟ روژان صابری؟ -
 
 شما؟ -
 
 من؟؟ من دوستشونم -
 
 اسمتون؟ -
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سته  ستم را بردارد ... آه شاره کرد د شمیم درمانده به ارمیا نگاه کرد ... ارمیا ا

 دستم را روی لبهای ارمیا برداشت ...
 

ستان روژان را گفت.  سم یخی از دو شمیم کرد و ا سرش را نزدیک گوش  ارمیا 
 شمیم سریع گفت:

 
 دم در من ارماان هستمببخشید به روژان جون بگین بیاد  -
 
 شمایین ارماان خانم؟ خوب هستین؟ مامان و بابا خوبن؟ -
 
 ممنون سالم دارن خدمتتون ممخنه روژانو بفرستین پایین -
 
 شما بفرمایین داخل؟ -
 
 نه وجله دارم مرسی -
 
 سالم برسونین االن صداش می کنم خدافخ -
 
 سالمت باشین ممنون خدافخ -
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 اصدای آهسته ای گفت:شمیم رو به ارمیا ب
 
 من میرم تو ماشین وایسا االن میاد -
 

ارمیا لبخند زد ... لبخندی که از صنند حرف و تشننخر برای شننمیم بهتر بود ... 
نمی دانسننت چرا آن کار را کرد ولی کمک به ارمیا را وا عا می خواسننت ... یا 

خودش  شایدم دوست داشت روژان را از نزدیک ببیند ... شاید هم می خواست
صیات دختری که دل ارمیا را  صو ست خ سه کند ... دلم می خوا را با او مقای
دزیده بود را بداند ... نگاهم را میخ در خانه کرد ... چند د یقه بعد در خانه 
باز شد و دختری با پالتوی سفید بیرون آمد .موهایی رني کرده وچشم وابرویی 

شت...ا شیطانی ...ازهمان دور آرایم زننده اش در شیده به حالت  بروهایی ک
پیدا بود... خیره خیره نگاهم می کرد ...  یافه اش را بررسننی می کرد ... چیز 
شمیم زیباتر بود ... هنوز  شاید هم  شت ...  صورتم ندا شمیم در  زیادتری از 

 ی شنید:هم به سرتاپای وشی شوهرش نگاه می کرد ... صدای هردویشان را م
 
برا چی اومدی اینجا؟ من که گفتم نمی خوام ببینمت ... اصننال اون دختره  -

پایین هان؟ دوسنننت دخترت بود آره؟ کجاس پس؟ چرا  کی بود منو کشننید 
  ایمم کردی؟ من که می دونم چه دست گالیی به آب می دی!
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سر من - ست از  ر بردا روژان یه لحظه به منم اجازه بده حرف بزنم ... بابا تو د
من میرم پشت سرمم نگاه نمی کنم. به خدا از فخر تو شب و روز ندارم .لعنتی 
تو که می دونسننتی واشننقتم چرا خواسننتگارتو جواب دادی .چرا داری زجرم 

 میدی؟ چی کم داشتم؟
 
خفه شننو ارمیا ... حالم ازت بهم می خوره تو همه چی کم داری همه چیز!  -

مزد دارم و تو هنوز پاتو کنار نخشننیدی! بعد من دسننت از سننر تو بردارم؟ من نا
صال چرا ولم نمی کنی هان؟ برو بمیر ازت بدم  سرت بردارم؟؟ ا ست از  من د
میاد تو کثیفی ... خالفی ... همه می شننناسنننت ... نمی خوام زنت شننم نمی 

 خوام ...
 
هرچی تو بگی می شنننم ... هر چی تو بخوای ... روژان ...من ...من  -

 ؟چیخارکنم آخه
 
درد و روژان ... اسم منو به اون زبون کثیفت نیار... گمشو برو حوصله جر و  -

 بحث با تو الدنگو ندارم گمشو تا جیغ نخشیدم و آبروتو نبردم
 
 روژان یه لحظه ... -
 

 روژان فریاد زد: گمشو گمشو....
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 به داخل خانه رفت و در را هم بر روی ارمیا بست. شمیم گریه می کرد ...وا عا
گریه می کرد برای شوهرش! دلم برای دل واشی ارمیا می سوخت ... زیر لب 
به روژان فحم می داد ... ارمیا به دیوار تخیه داده بود وهمانطورکه سننرش را به 
وقب برده بود روبه پایین کشیده شد ونشست ... شمیم با اشک  ربان صد ه 

رفته  ارد ... تصمیم گی او می رفت ... تصمیم گرفته بود هیچ و ت تنهایم نگ
بود وشننی ارمیا را رام کند ... تصننمیم گرفته بود ارمیا را خوشننحال کند ... 
به سننمتم رفت...نزدیخم  یار  یاده شننند وبی اخت بازکرد...پ دسننتگیره دررا 
شند..ارمیا درآن حال وهوا نبود انگار...چشنمانم خیره به جایی بود وخودش 

اشننک های حلقه زده درچشننمانم جای دیگر..شننمیم روبرویم زانو زد...با 
..به چشننمان واشننی وبی رمی شننوهرش نگاه کرد...دسننتم را جلو برد..آرام 
شت..ارمیا انگار که ازیک خواب ومیی پریده  ست ارمیا گ ا ستم را روی د د

 باشد باال پرید وبه اونگاه کرد...شمیم دست ارمیا را فشاری وارد کرد وگفت :
 
 برا تونیس...پاشو بریم...اینجا جای خوبی  -
 

شمیم هم  شد... شید وازجا بلند شمیم بیرون ک ست  ستم را محخم ازد ارمیاد
 که حال اورا درک می کرد به دنبال او راه افتاد..
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ارمیا سوار شد و گاز ماشین را گرفت ... با سروت می راند ... تلفن همراهم 
صندلی کنارش  شماره را نگاه کرد و آن را روی  صله  پرت زني خوردم بی حو

 کرد ... باز هم زني و زني و زني ... ناچار جواب دادم پدرش بود:
 
 بله؟ -
 
- ..................... 
 
 حوصله ندارم باشه فردا می یام -
 
- ............. 
 
 منم گفتم حوصله ندارم ! -
 
- .......... 
 
 داد نزن منم بلدم صدامو مث تو به رخ بخشم -
 
- .......... 
 
 برو بابا -
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و تماس را  طع کرد ... ماشین را دور زد و به سمت خانه ی پدرش حرکت کرد. 
سیده  ست ... به خانه ی آ ا فرید ر شمیم در آن لحظات فقط ناباورانه می نگری
سر ارمیا راه می رفت. بعد از زني  شت  شمیم پ شدند.  بودند .... هر دو پیاده 

سی خانه آنها نبودم انگار مهمان شدندم ک سالن زدن داخل  ها رفته بودندم از در 
که وارد شدند همه شمیم را تحویل گرفتند و زهره خانم با گریه زاری و دلتنگی 
ست مادرش  سید .... ارمیا د ارمیا را در آ* *و*ش گرفته بود و او را می ب*و*
شمیم و المیرا بحث می کردند  سید و با احترام او را از خود دور کردم  را ب*و*

 میا سخن هردویشان را  طع کرد:که صدای فریاد ار
 
دلم می خواد میرم دم خونم ممن دختره رو دوست دارم خودتم می دونستی  -

سیم ووزاش  شه حتی مو ع ب ه آوردنم مورو و می دونی تا هر و ت هم که ب
 دست ... از ... َسنننننِر ... شنننن ... َبننننننر .... ِنمیننننننننن... دارم

 
ی حیام تو چه جوری جرات می کنی جلو این طفل معصوم دهنتو ببند پسره ب -

از یه دختر دیگه حرف می زنی؟ ب ه بی وقل ب سننب به زندگیتم ول کن این 
با کی می  نه اون دخترکه معلوم نیس کی رو می خوادم  ته  یاروم این زن باز ب ه 
خواد ازدواج کنه و کی رو نمی خواد. آخه این دختر چی نداره که اون وو ننی 

چی برات کم گ اشتم که داری این جوری آبرومو تو درو همسایه و مردم  داره؟
می بری؟ چقد از دسننت تو خون دل بخورمم بابا به پیر به پیامبر جوابت کردن 
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دختره نمی خوادت. باباش زني زده تا تونسننته فحم بارم کردهم آخه من چی 
ی تو نصا شب بگم به توم اون دختر مبه  ول خودش نامزد داره صاحب داره بعد

میری اونو با کلک از خونه بیرون می کشننی که چی هان؟ که چی؟ با این کارا 
 چی درست می شه ارمیا؟

 
من هرکاری دلم بخواد می کنم به تو و مردم و دروهمسنننایه هم هیچ ربطی  -

پای آبروی تو  تا  تا آخر خطم میرم ... حتی  نداره ... دختره رو دوسنننت دارم 
و تی یه حرف می زنم پاش وای میسننتمم من اونو مال !خودتم خوب می دونی 

خودم می کنمم این دختره هم ارزونی خودت من نمی خواسننتمم و نمی 
صال اون کارم نمی خوام  سه کار گرفتمم که از حاال به بعد ا خواممم فقط وا
.نه اون کارو شننرکتو می خوام نه این دختره رو که بسننتی بیخ ریم منم من ... 

 و می خوام ...فقط ... روژان
 

ید ...گوش شننمیم را  یا خواب نه ارم که روی صننورت مردا صننندای سننیلی 
آزرد...شمیم زودتر نگاهم راباآزردگی برگرفت... ارمیا دستم را روی  سمت 

 سیلی خورده گ اشت و با پوزخندی رو به پدرش گفت:
 
 یادت باشه هنوز با هم حساب داریم من باهات تسویه حساب می کنم -
 

توجه به گریه ها و ناله های زهره خانم از خانه بیرون رفت. زهره خانم و بدون 
با دیدن آن و ننعیت بین پدر و فرزندو اشننخهای جاری شننمیم بیهوش شنندم 
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شت می رفت و زهره خانم بیهوش بود!  ست چخار کندم ارمیا دا شمیم نمی دان
نمی  فوری از المیرا و پدرشننوهرش و رخواهی کرد و از خانه بیرون پرید ...

ست در خانه آ ا فرید بماندم او به خودش  ول داده بود حتی اگر ارمیا او را  خوا
شمیم در جلو را باز  شن بود که  شین رو پس می زد باید کمخم می کرد ... ما
کرد و سوار شدم ارمیا با خشم نگاهم کردم سرش را با حرص به طرفین تخان 

 داد و گفت:
 
 پیاده شو -
 
 
 
 
 

سرش را  شمیم در حالی که شد . شته با صاب خودرا دا سعی می کرد کنترل او
 تخان داد.ارمیاباجدیت گفت :« نه»به نشانه 

 
 پیاده شو تا خودم پرتت نخردم بیرون -
 
 نمی خوام -
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 صدای فریاد ارمیا بلند شد:
 
 گفتم برو پایین -
 

 شمیم با صدای آرامی گفت :
 
 ارمیا -
 
 خی دیگه ولم کن به خداچته؟ تو دیگه از کجا پیدات شد؟ تو ی -
 
کمخت می کنم به روژان برسننیم برا همین خونه ومو فرید نموندم کمخت  -

 می کنم ..درهرصورت !
 

ارمیا نگاهم کرد .انگارشننمیم جدی بودم نگاهی معصننومانه و صننادق مارمیا 
بدون شننک باور کرد. به روی خود نیاورد وتنها با حرکت کردن و فشننردن پدال 

شین ر ایت سرری گاز ما سخوت لحظات بدي بین هر دو  م را اوالم کرد. در 
شد تا به خانه بازگشتند ... ارمیا تند تند و بدون توجه به شمیم پله ها را باال می 
رفت و بعد هم با کلید در را باز کرد و آن را پشت سرش بست ... بدون این که 

شمیم از باض نفر شت در ایستاده بود فخر کند ...  شمیم که پ شبه  ت اما ت دا
همیشه همراه با اشخهایم لحظات زندگیم را ابری می ساختند ... سعی کرد 
باض را محخم پایین کندم دستم را روی زني فشردم چند لحظه بعد ارمیا در 
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را با بی حوصننلگی باز کرد و با دیدن شننمیم تازه یاد اشننتباهم افتاد ... ماتم 
و ارمیا بدون این که حرفی بزند  برده بود اما چیزی بروز نداد. شننمیم وارد شنند

در را بست و وارد اتاق شدم تمام لحظات آن شب را در ذهن می گ راندم حرف 
های روژانم نفرتم ... حرف های پدرش ... سننیلی او ... و در آخر هم وشننی 
شت می ترکید ... باز هم مازش در  سرش دا شت ...  نافرجامی که به روژان دا

م روزگار با او بد تا کرده بود مثل همیشننه و همیشننه! حال انفجار بود ... باز ه
کی زندگیم رو به روال وادی پیم می رفت ؟ همیشننه جز بدبخت ها یا کم 
شت طعم خوشبختی را  شانس ها بوده ... حتی با تمام ثروت و امخاناتی که دا
ن شننیده بود ... او طعم خوشننبختی را فقط در زندگی با روژان می دید .روژان 

که هر روز و هرشب درخواب و بیداری همراهم بود ... دیوانه باریخی  ...نامی
از ادکلن های روی میزش را برداشت و به دیوار کوبیدم ادکلن با صدای خشنی 
شخست و همه ی شیشه ها و محتوی آن روی زمین ریخت ... شمیم از صدای 

ساندم در را  سید و خود را به آنجا ر ستن چیزی در اتاق ارمیا تر ز فوری باشخ
کردم ارمیا روي تخت نشننسننته بود و سننرش را درون دسننتهایم گرفته بود ... 
شننمیم می ترسننید حرف بزندم بدون گفتن چیزی به دنبال جارو از اتاق بیرون 
رفتم تقریبا نیم ساوتی طول کشید تا این که توانست برترسم غلبه کند ...اما 

ید؟ ارمیا شیشه ی حاوی و تی جارو بدست وارد شد ماتم بردمخدیا چه می د
شمایم را  شک چ شیدم لب به دندان گرفتم ا سر می ک م*ش*ر*و*ب را تا ته 
باز هم لبم را از  ما  پر کرده بودم طعم شننور و گرم خون لبم را حس کرد ا
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حرص دندان می گرفت ... ارمیا که او را مات و مبهوت جلوی در اتاق دیدم با 
 خشم رو به او برگشت:

 
 ه وایسادی؟ برو بیرونچیه وین مجسم -
 

شننمیم با لبهایی لرزان وچشننمان پراشننخم به او خیره شننده بود...ارمیا بازهم 
 گفت:

 
 برو بیرون -
 
 چرا اینارو می خوری؟ برات  رر داره تو هنوز ... -
 

 صدای فریاد ارمیا سخنم را  طع کرد:
 
 خفه می شی یا خفت کنم؟ -
 
ی با دسننتای خودت خودتو تو تو باید خودتو اصننال  کنی می فهمی؟ دار -

 منجالب می کشی
 

 ارمیا از جایم بلند شد و در حالی که آرام آرام به او نزدیک می شد گفت:
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جدینننننننننننننی ؟شما تشخیص می دین؟ من دارم خودمو تو منجالب  -
 می ندازم؟

 
شننمیم از نگاه او ترسننیدم نگاهم نگاه افراد وادی یا همان ارمیای همیشننگی 

شمیم نبود . ستری بود ... خمارخمار ... جوری که  سرخ وخاک شمانم  .. چ
تاق بیرون می رفت ... خودش  بال  ید از ا با یاد آورد ...  حرف های المیرا را ب
گفته بود ...گفته بود در این چنین موا ع جلوی او هاهر نشننود ... حتی ارمیا 

شمیم توجه نخرده شمیم بیاید اما ...  سر  ست بالیی   بود ... حاال هم نمی خوا
باید فرار می کرد ... خیلی سننریع ... در یک آن در اتاق را باز کرد و  دم اول را 
سینه  شد ... نفس در  شیده  ست او ک شدت جلو رفت که ... پیراهنم به د با 
اش حبس شننند ... ارمیا به او نزدیک شننند و محخم بازوهایم را گرفت ... 

حال فت ... او در  هایم چیز دیگری می گ خود نبود ... شننمیم آب  چشننم
دهانم را  ورت داد و از خدا کمک خواست ... زیر لب آیه می خواند ... نمی 
دانست چه ... فقط می خواند ...انگار معجزه شد ... توسط همان آیه  رآنی که 
نمی دانست چیست ... فخری ذهنم را پر کرد ... خوشحال شد ... ارمیا او را 

م در همان مو ع نزدیک شنندن به او با یک به سننمت خود کشننید ... و شننمی
تاد  یا روی زمین اف که ارم به زدم طوری  یا  ننر به شننخم ارم پا  حرکت 
..انگارآموزش های خود ارمیا به کارش آمده بود....نایسننتاد تا  یافه پر ازدرد 
ارمیا را ببیند... .... بی توجه به سمت اتا م پر کشیدم در را  فل کرد و تا صبح 

 ریه کرد و گریه کرد.....گریه کردم گ
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* * * 
 
 
 

دانشننگاهم دیر شننده بود ... تند تند لقمه های صننبحانه را در دهانم می 
شت. از بس تند تند می جوید و  ورت می داد معده اش درد گرفته بود ...  گ ا
شید ... همه ی غ اهای در دهانم راحت تر فرو  سرک شت و  شیر را بردا لیوان 

کشید ... داشت خفه می شد ... پنج د یقه دیگر تا شروع رفتند ... نفس راحتی 
کالس مانده بود و او تاآن مو ع خواب مانده بود! به خودش و ارمیا و همه ی 
باوث و بانیم بدوبیراه می گفت ... ارمیا هنوز هم خواب بود ... شننرکتم دیر 

م او را ه شننده بود اما این بار شننمیم او را بیدار نخرده بود ...  صنند بیدار کردن
شد ... باید جزای م*ش*ر*و*ب خوردنم را می داد ...  شت باید تنبیه می  ندا
از آشرزخانه بیرون آمد و به سمت در رفت ... برگشت و چشمانم را میخخوب 
شین را از روی ُاپن  سوییچ ما شت ...  سمت آن خیز بردا روی ُاپن کرد ... به 

 ه ارمیا!رسیدن به دانشگاه ... و یا تنبی  اپید و بیرون پرید ... بهترین راه برای زود
 

ماشننین را از پارکیني بیرون آورد و با سننروت به سننمت دانشننگاه می راند ... 
شد. مثل  سید و همراه ب ه ها وارد کالس  سم ر سرمو ع به کال شبختانه  خو
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شوهرش  ست.نزدیک گوش خواهرش  ش سا و المیرا ن ست ملی شه کنار د همی
 گفت :

 
 المیرا چه خبر؟ -
 

 المیرا نگاهی به او که نفس نفس می زد انداخت وبا اخم گفت :
 
 ولیک سالم...تو نفس صاف کن اول بعد فو ولی کن ... -
 

 شمیم با لبخند نفس ومیقی کشید والمیرا گفت :
 
 آها...جونت دربیاد ایشالله...خب از ارمیا چه خبر؟ دیشب چی شد؟ -
 

 شمیم اخم هایم رادرهم کشید وگفت :
 
 ... خیلی -
 

 حرفم را خورد والمیرا گفت :
 
 پ بنال پ! -
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 چیه؟ نمی شناسی وزیز کردتونو؟ -
 
 درست حرف بزن ببینم چی می گی ... -
 

 شمیم به استادی که وارد کالس می شد نگاه کرد وگفت :
 
 باشه بعد ازکالس تعریا می کنم برات -
 

ا این که گرفتند ت تا آخر کالس کمی کمی پچ پچ کردند و مورد ت کر استاد  رار
 و ت کالسی تمام شد و وارد محوطه دانشگاه شدند ...

 
 ملیسا گفت:

 
 َاه ساوت ده کالس چی داریم؟ شمیم میای تو؟ -
 
 المیرا گفت : -
 
 اوه اوه ...استاد کرمیم آره چرا نیادخب! استاد خوشخله! -
 

 ملیسا بااکراه گفت :
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 واییننننی ... من می خوام برم... -
 

 ا بازهم گفت :المیر
 
نرو بدبخت می ندازتتا...توکه همم کالسا اونو جیم می زنی باهات لج می  -

 کنه
 
 جهنم حوصله اخالق مزخرفشو ندارم... شما می مونین ؟! -
 

 المیرا با لبخند شادی گفت:
 
 
 
 می دونی وزیزم ما که مث تو سرمون شلو  نیس! آره می مونیم -
 
 باشه من میرم خدافخ... -
 
 ه سالمتب -
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 المیرا نفسم را بیرون فرستاد و رو به شمیم خندید:
 
الک الخی از دسننتم راحت شنندیم اگه می موند نمی ذاشننت دوکلمه با هم  -

 حرف بزنیم خب حاال بگو
 

شمیم به طور خالصه همه چیز را تعریا می کرد و گاهی هم ارمیا را بدوبیراه 
و گاهی دلسننوزانه نگاهم  می گفت. المیرا گاهی بی خیال سننر تخان می داد

می کرد. در آخر هم نتیجه گرفتند که شننمیم نباید دسنننت از زندگی با ارمیا 
بخشنند و یا به نووی نباید دسننت از ارمیا بردارد! با هم به کالس اسننتاد کرمی 

 رفتند ...
 
 سالم خانم خرسند -
 

! میشننمیم سننرش را باال کرد و به فرد موردنظر نگاه کرد.جا خورد. باز هم کری
 به زور جواب داد:

 
 سالم .... آ ای کریمی -
 
 خوبین شما؟ -
 

 شمیم سرش را زیرانداخت وگفت :
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 ممنون -
 
ببخشننید  صنندم مزاحمت نبود جزوه ها تونو آوردم لطا کردین بهم  رض  -

 دادین وا عا ممنونم
 
 خواهم می کنم کاری نخردم -
 

 کریمی جزوه هایم را داد و گفت:
 
 باشینبا اجازه موفی  -
 

ورفت...در همه ی لحظات گفت و گوی بین آن دو المیرا طلبخارانه به او نگاه 
 می کرد. شمیم توپید به او:

 
 هان چیه؟ دووات میاد بیا خودتو خالی کن خب -
 

 المیرابا همان حالت گفت :
 
 تو آخر آدم بشو نیستی نه؟ -



 343 بمون کنارم

 
 ببخشید برا فرشته بودنم باید از شما اجازه می گرفتم؟ -
 
شننمیم تو وا عا فک می کنی پشننت گوشننام مخملیه یا خودمو به نفهمی می  -

 زنم؟
 
 هردوش کال هم نفهمی هم مخمل -
 

 المیرا با حرص نیشگونی از بازوی او گرفت. شمیم جیغ کوتاهی کشید:
 
 بمیری ایشااللهم المصب ناخن که نیس وین بیل با  کنی شخم می زنه!!! -
 

 المیرا اخم کرد:
 
 رو خدا یه کم به فخر من باش دارم می ترکم از ... شمیم تو -
 

 شمیم حرفم را  طع کرد:
 
 از فو ولی! به فخرتم وزیزمم تو همه فخر و ذکر منی! -
 
 شمیم! -
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لت  - یا نه خ لت خ*ی*ا*ن*ت می کنم؟  به داداش گ فک کردی دارم  یه؟  چ

ن راحت وزیزم . من فقط در حد یه همخالسننی با این یارو حرف می زنمم او
روزم که تو کالس رویتی رو نیومدی جزوه ازم گرفت حاالم وین ب ه آدم آورد 
تا اینو می بینی تحریک می شننی می پری به من؟ نرفتم از  پس دادم چیه هی 

 گردنم آویزون شم که اینجوری می کنی!!!
 
 نه به خدا تعارف نخن بیا برو دو تا ... -
 

 شمیم به میان حرفم آمد وزود گفت :
 
 نمی یا بریم خونه ما؟ ماشین دارما؟ خفه! -
 

 المیرا ابرویی باال انداخت وگفت :
 
 ماشین؟ به به جدید خریده برات؟ -
 

 شمیم خندید: تو خوابم ببینم ایشااللهم ماشین خودشو دزدیدم
 

 دهان المیرا به اندازه سه متر بازماند:
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 درو  میگی؟ -
 
 شه بعداز کالس بیا بریم یه دور بزنیم تا باورت -
 

ساوت از یازده گ شته بود که کالسشان به اتمام رسید...شمیم راه افتاد و المیرا 
سوار  شگاه پارک کرده بود. هر دو  شت دان شین را در کوچه ی پ به دنبالم. ما

 شدند و شمیم پشت فرمان نشست.المیرا گفت :
 
 شمیم اگه بفهمه می کشتت! -
 
 تمدیشب حسابشو رسیدم دیگه زهر چشم ازش گرف -
 
 بروب ه من داداشمو می شناسم -
 
 فعال سخوت لطفا...می خوام سیستم رو روشن کنم -
 

صدایم را  شمیم  شد.  شن  شین رو شار داد و پخم ما ستم را روی دکمه ف د
 زیاد کردم المیرا گوشهایم را گرفت.شمیم خوشحال گفت:

 
 ایول بابا ارمیا هم ِانریخه گوش می ده!!! -
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 و که از شوهرت چل تری!کم کن اونو دیوونه ت -
 
 تازه فهمیدی؟؟ -
 

 وخندیدوگفت :
 
 محخم بشین بریم فضا... -
 

سروت می رفت و  شتر حرص دادن او با  شمیم برای بی شید و  المیرا جیغ می ک
می خندید....می شنند گفت روز خوبی را گ رانده بودند... در آخر هم او را به 

شرکت رفت. با تعجب دی ساند و خودش به  شرکت نیامده و خانه ر د ارمیا به 
ست.  ش شت میز کارش ن سر حرف خود بود! بی خیال پ این یعنی ارمیا هنوز 
خوشحال بود الا ل پدرشوهرش در این موا ع به جای ارمیا به شرکت می آمد 
... ارمیا هم باالخره از خر شننیطون پایین می آمد ... این نظر شننمیم بود ... 

... سنناوت را نگاه کرد:یازده وچهل موبایلم پشننت سننر هم زني می خورد 
د یقه را نشننان می داد ... احتماال ارمیا تازه از خواب برخاسننته بود و به خاطر 
نبودن ماشننینم به شننمیم زني می زد ... وگرنه شننمیم مطمئن بود ارمیا حتي 
شماره موبایل او را هم ندارد ... چه برسد به این که به او زني بزند !!! ... دلم 

س شیرین مانند  لقلخم می خوا سی  ت تلفن همراهم را خاموش کند اما ح
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می داد که جواب ارمیا را بدهد ... یا شاید هم الزم بود از پشت تلفن وصبانیت 
 ارمیا را تحمل کند تا در خانه کمتر شاهد داد و فریادهایم باشد ...

 
 بله؟ -
 
 ماشینو کجا بردی؟ -
 
 ولیک سالم -
 
 را چی بردی؟ کجا بردیم؟جواب منو بده ماشینو ب -
 
 هر جا که الزم داشتم -
 
 با اجازه کی؟ -
 
 اجازه الزم نبود مال شوهرمه -
 

 صدای فریاد ارمیا! باز هم فریاد های همیشگی ... گوشهایم تیر کشید!
 
 دهنتو ببند!!! وای به حالت تا یه ربع دیگه خونه نباشی وای به حالت شمیم! -
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شمی سرش را درون و تماس را  طع کرد ...  شه ای پرت کرد و  شی را گو م گو
شه  شه دووا و همی ضاد! هم شه ت شت ... چه زندگی تلخی! همی ستهایم گ ا د

 بدشانسی یا بدبختی!
 

تصمیم گرفت تا ارمیا را به شرکت نخشانده به خانه نرود ... ارمیا باید به سرکار 
شود سید ... زیر لب آیه ای خواند تا آرام  شت ... می تر ... از جا بلند  برمی گ

شنند و به اتاق پدرشننوهرش رفت ... نزدیخی های ههر موبایلم باز هم زني 
خورد ... به سننمت آن رفت ....ده تماس بی پاسننخ از ارمیا! وخس ارمیا روی 
صفحه گوشی روشن و خاموش می شد ... بی حوصله گوشی را خاموش کرد 

خواند ... از جایم و به کارش مشنناول شنند ... خانم احمدی او را به اتا م 
بلند شد و با پرونده ی ساختمان های منطقه دو به اتاق خانم احمدی رفت ... 
شنید ... با د ت گوش داد ... دلم  صدایی  در حال تو یح دادن به او بود که 
شت  شخیص داده بود ... امخان ندا صدا را خوب ت ریخت ... خودش بود ... 

سننوال خانم احمدی توجه کند به سننمت اشننتباه کرده باشنند ... بدون اینخه به 
پنجره خیز برداشننت .فوری آن را باز کرد و به پایین چشننم دوخت ... درسننت 
ماشننین را برده بود ... هیچ کس جز او  یا  حدس زده بود ... خودش بود ارم
شینم  ستیک های ما صدای  یت ال شمیم فقط از  اینطور رانندگی نمی کرد ... 

... چقدر از دست خودش حرص می خورد ...  رانندگی او را تشخیص می داد
سوییچ ندارد؟؟؟ ... چقدر  شینی فقط یک  چرا به این فخر نخرده بود که هر ما
گاه می کرد  به او ن با اخم  که  مدی  خانم اح یا کم آورده بود! از  حت از ارم را
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و رخواهی کوتاهی کرد و بیرون آمد ... به دفتر پدرشننوهرش رفت و بعد از 
سب اجازه و م ست گرفت و بدون ک شد ... درب سمت خانه روان  صی به  رخ

معطلی بیسننت د یقه بعد خانه بود ... اما ... ارمیا؟... ارمیا کجا بود؟ ... باز 
هم رفته بود؟ کجا؟ خدا می دانست ... شمیم دیر رسیده بود ... تصمیم داشت 

فت ... جلوی ارمیا بایستد ... می خواست همراه او برود ... هر جا که او می ر
 اما ... باز هم کم آورده بود ...

 
 
 

* * * 
 
 
 

دو روز از آن ماجرا می گ شننت و شننمیم چشننم به راه ارمیا بود ... ارمیا از آن 
شم  شمیم نگران و ناراحت چ شته بود ... و حاال روز به بعد دیگر به خانه بازنگ

خانواده به در دوخته بود ... شنننب ها را با ترس و لرز می گ راند ... حتی به 
شننوهرش هم اطالع نداده بود ... نمی خواسننت آنها از اختالف های بین او و 
ارمیا باخبر شوند ... در دانشگاه هم المیرا چندبار او را سوال پیچ کرد اما و تی 
جواب های سننرباالی شننمیم را می شنننید خودش را به بی خیالی می زد ... 

... یا به  ول المیرا از او  کریمی هم مثل همیشنننه دور و بر شننمیم می پلخید
آویزان بود ... شمیم حوصله هیچ کدامشان را نداشت حتی دروس دانشخده را 
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شمیم به اندازه  شی  ... دلم فقط هوای ارمیا را کرده بود ... دو روز برای دل وا
دو سنننال بود ... دو روز را در نگرانی و اسننترس گ رانده بود و هزاران فخر در 

بود.کجاسننت؟ چرا نمی یاد؟ با کی رفته؟ چرا رفته؟ ... روژان مورد ارمیا کرده 
... همه ی دردهای زندگیم نشات گرفته از این اسم بود ... ازش متنفر بود ... 
اگر روژان با ارمیا ازدواج کرده بودم االن شننمیم هم با این او نناع و احوال در 

شاید احسان از  خانه ارمیا معطل و یا شاید مسخره نبود! فخری به ذهنم آمدم
او خبر داشته باشدم باید به او زني میزد ... احتمال می داد ارمیا همراه او باشد 
... اما اگر احسننان هم بی خبر باشنند چه؟ چرا ارمیا موبایلم را خاموش کرده 
سعی می کرد تمام  بود؟ یعنی چه اتفا ی برایم افتاده بود؟ گریه اش گرفت ... 

یاد ارمیا او را نگران می کرد ... دلتنگم بود بدبینی ها را از خود دور  کند اما 
... به احسان تلفن کردم احسان هم از ارمیا خبری نداشتم احسان نگران ارمیا 
شد و شمیم را هم نگران تر کرد ...  ول داد به دنبال ارمیابگردد و تا می تواند به 

ه می کرد ... هر جایی که فخر می کند او رفته باشنند سننر بزند ... شننمیم گری
احسنننان او را دلداری می داد ... بی حوصننله تماس را  طع کرد ... ازخدای 
خودش کمک می خواسننت ... یا شنناید هم ارمیا را می خواسننت! سننرش به 
سردرد امانم را  شود.  شید تا کمی آرام  شدت درد می کرد. روی کاناپه دراز ک

مسننخن را در دهان بریده بود از جایم بلند شنند از کابینت آشننرزخانه  رص 
شید  شت آن خورد و دوباره روی کاناپه دراز ک شت ...  لوپ  لوپ آب را پ گ ا

 ... به ثانیه نخشید چشمهایم بسته شدند ...
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سی را از خود می راند  شید و ک شنا بود ... جیغ می زد ... جیغ می ک صدای آ
شنا ... چرا فریاد می صدای آ صدای زنانه ...  صدا ...  سر و زد؟؟  ... چقدر 

کسی التماس می کرد؟ ... توروخدا ... التماس می کرد ... صدای زنانه ... باز 
هم فریاد می زد و گریه می کرد: دسننت از سننرم بردار ... بوی بدی در دهانم 
پی ید ... بوی تلخ ...... بوی سننیگار .. سننردش بود ... چقدر می لرزید... 

چرا انقدر سننروصنندا بود ... چقدر تنها بود ... چراکسننی کمخم نمی کرد ... 
 چراانقدر دوروبرش شلو  بود ... ارمیا کجاست؟ ...

 
ست همه جا را ببیندم  از خواب پرید... همه جا تاریک بود ... درست نمی توان
شد و  ستم از جایم بلند  شب ا شخیص می داد نیمه  ساوت را نمی دید اما ت

هره ی ... از آینه به چبه سمت دستشویی راه افتاد تا دست و صورتم را بشوید 
خودش نگاه می کردم از پس چشمان سیاهم غریبی را تشخیص داد ... تنهای 
شید ... چندین بار و  صورتم پا شک هایم جوشیدباز هم آب به  تنها بود ... ا
چندین بار ... نباید خودش را ببازد ... او را می خواسننت و پ یرفته نمی شنند 

حی را به او داد .... باید مبارزه می کرد  درست و عیت ارمیا را داشت ... پس
... او و ارمیا باید همدیگر را پیدا می کردند ... هر دو به همدیگر نیاز داشننتند 
... ای کاش ارمیا تمنای شننمیم را می فهمید ..... .صنندای چرخم کلید ... 
صویر خودش  شده به ت شمانی گرد  شنیده بود ... با چ ست  دلم لرزید ... در

ست می دید ... در آینه  شد ... مثل برق گرفته ها از در بیرون پرید ... در خیره 
سیده به او زانو زد  شمیم نر شته بود ... اما باز هم انگارکه...  او ارمیا بود ... برگ
... ارمیا با خودش چخار می کرد ؟؟؟ هنوز دورو برش را درسننت نمی فهمید 
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هجوم برد ... صندای وی  که ارمیا با تنه ای محخم به او به سنمت دسنتشنویی
شتر کرد ... انقدر زیاده روی کرده بود که او  شمیم را بی شک های  زدن هایم ا
را به این و عیت کشانده بود ... چرا ارمیادست از این کارهایم برنمی داشت 

 ... یعنی او کجا بوده ؟ این مو ع شب ...
 
 
 
 
 

می خورد ... دسننت از دسننتشننویی بیرون آمدم نمی توانسننت راه برودمتلو تلو 
هایم را به دیوارگرفت ... شمیم سمتم دوید ... زیر ب* *ل هایم را گرفت 
و او را به اتا م بردم هر چند  دمي که برمی داشتند شمیم سرش رامي چرخاند 
ستری  شم های خاک شم مي دوخت. چ سروگردن بلندتر بود چ و به او که یک 

مد .. گار خوابم می آ مار بود ... ان بایم خ مام صننورتم  رمز بودم زی . ت
موهایم آشفته و لبهایم آویزان! تمام لباسهایم بوی سیگار و م*ش*ر*و*ب 
می داد ... حالم بد شننده بود ... بی اختیار اشننک می ریخت ... حتی نمی 

 فهمید چخار باید بخند؟؟
 

او را روی تخت خواباند و از درون کمد لباسننهایمم یک دسننت لباس راحتی 
شرت ارمیارا بیرون آوردم بیرون آوردم بر ست ... تی شمانم را ب ای لحظه ای چ
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می خواست تیشرتم را تنم کند ... همان مو ع چشمان ارمیا نیمه باز شدم با 
برق خاکستری نگاهم میخخوب صورت شمیم شده بودمشمیم چشمانم را 
جایم  هانم را  ورت داد واز  ید فس فس می کردمفقط آب د با باز نخرد... ن

حسناس می کرد گرمم شنده یا شنایدم در تب می سنوخت! بدون بلندشند. ا
اینخه معطل کند م لباسهای کثیا ارمیا را جمع کرد و برق اتاق را خاموش کرد 
و بیرون پرید! نفس نفس می زد انگار کوه درازی را پیموده باشنند ... هنوز هم 

شویی ریخت و به طرف اتا م راه افتادم س سها را درون لبا یاز ن گرمم بودم لبا
مبهمی به خواب داشتم خوابی که چند روز از چشمانم دور بودم آن هم فقط 
به خاطر ارمیا ... باز هم به یاد او افتاد ... تمام دلتنگی هایم با دیدن  یافه او 
رفع شننده بودم دسننتم را باالآوردم همان دسننتی که روی بازوی ارمیا گ اشننته 

شای سوزدم یا  ستم می  ساس می کرد د د هم گر گرفته بود؟ چرا انقد بودم اح
شتم انگار که گلوله ای آتم روی  صورتم گ ا ستم را روی  گرمم بود؟! د
صورتم گ اشته باشد! به سمت دستشویی خیز برداشت دستم را تند تند زیر 
سرد  ساییدم باید  شده آن را زیر آب می  ستم با هر چیزی که  ش سرد می  آب 

دم اید تب می کرد ... گریم گرفته بومی شد باید دستم را سرد سرد می کرد نب
هنوزهم احساس می کرد دستم مانند کوره دا  استم بی نتیجه از دستشویی 
ید و زجه هایم را درون  تا م رفتم روی تختم دراز کشنن به ا مد و  بیرون آ

 بالم خفه کرد!
 

سرش را  شمانم را باز کند  ست چ شر آب می آمد! دلم نمی خوا شر صدای 
 ره به خواب رفت ....زیر پتو برد و دوبا
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 شمیم ... شمیم پاشوببینم -
 

سننرش را از زیر پتو بیرون آورد و به کنارش نگاه کرد. ارمیا با حوله ی حمام 
 موهایم را خشک می کرد.شمیم به زور وخواب آلود گفت :

 
 چیه؟ چرا بیدارم کردی؟ -
 
 چقد می خوابی؟ یه نیگا به ساوت بنداز! -
 

شت؟؟؟ اما یک آن از جا شمیم حرص می خورد. ارم یا به خواب او چخار دا
شده  شرکت ارمیا او را بیدار کرده بود دیگر!چرا متوجه ن پرید ... حتما به خاطر 
بود امروز باید به شرکت برود؟؟! ساوت را دید زدم ارمیا به مو ع بیدارش کرده 
شد.  شرزخانه  ست و وارد آ ش صورتم را  ست و  شت. د بودم هنوز و ت دا

را روشننن کرد و پنیر و کره و خامه و وسننل را همه با هم بیرون آورد.  زیرکتری
روی میز را چید. در حال چای ریختن بود که ارمیا وارد شد و سر میز نشست. 
صبحانه نمی خورد؟  شمیم  شمیم با تعجب به او نگاه کرد! او که هیچ و ت با 

 صدای ارمیا بود که با خواهم حرف می گفت:
 
 نه بریزبرا منم یه دو -
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 شمیم گفت :

 
 خودت دست و پا داری پاشو بیا بریز -
 

 ارمیا اخم کرد وگفت :
 
 چیه اول صبحی دووا داری ؟ -
 
 نه فقط نوکرت نیستم -
 
 ِا ... ؟ پس چی هستی؟ -
 

شمیم با خشم نگاهم کرد. ارمیا می خندید ... نگاهم به لبها و چال گونه ی 
و م*س*تی داغون بود؟ چرا امروز می  زیبایم افتادم او که تا دیشننب از وشننی

خندد؟ چرا اتفا ات چند روز گ شته را به روی خودش نمی آورد؟! ارمیا بیشتر 
شننب ها را با شننمیم درگیری داشننت ... اما ... چرا می خندید؟! انگار که هیچ 

 اتفا ی نیفتاده باشد یا همه چیز رو به راه باشد!
 

ز خردشدن غرورش خوشم نمی آمد شاید به روی خودش نمی آورد یا شاید ا
شاید هم وا عا یادش نمی آمد چه اتفا اتی  شی می زد ...  و خودش را به فرامو
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صا که او را  صو صم گرفته بود مخ شمیم که وا عا از خنده ی او حر افتاده!؟! 
ستم  شدته مانده چای لیوانی در د ستم بدون اینخه متوجه با نوکر خود می دان

طرف ارمیا پاشید م تمام حرصم خالی شد! ارمیا فریادی را جلو برد و آن را به 
زد و یک هو ازجایم باال پریدم گوشننه ی شننلوارش را به دسننت گرفته بود و به 

 شمیم بد و بیراه می گفت:
 
ننننی درد بی درمون بگیری شلیل  - ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ اوووفننننننن... ... سوختم ... آِی

 پای بلوریمو چیخار کردی؟!که هر چی می کشم از دست توئه ... نیگا دست و 
 

شمیم از حرفهای او می خندید و بی خیال به کابینت آشرزخانه تخیه داده بود و 
ستید. همه ی  شت وچقدر او را می پر ستم دا شا می کردم چقدر دو او را تما
حرکات و رفتارش را دوسننت داشننت! واشننقانه نگاهم می کردم با وجود همه 

هایم  مه پس زدن  هایم ه هایم بداخال ی  ها و نیم زدن  یه  نا مه ی ک ه
جوری خودش را در  لب شننمیم جا کرده بود که پاک شنندن یادش از  لب او 
محال بود محال! انقدر غرق او شننده بود که متوجه نشنند ارمیا چخار می کند؟ 
فقط مو عی زمان خود را تشننخیص داد که ارمیا تمام صننورتم را با مربا یخی 

 و رو به شمیم گفت:کرده بود. با شیطنت می خندید 
 
 ماسک زیبایی برات زدم برو ببین تو آینه بدو دختر خوب بدو... -
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شمیم به سمتم دوید و جیغ می کشید. ارمیا فوری فرار کرد و وارد اتاق شد و 
در را محخم بسننت. شننمیم هر کار می کرد نمی توانسننت در اتاق را باز کندم 

م چقدر دستهای ارمیا  وی بود. هر ارمیا پشت آن ایستاده بود و در باز نمی شد
 چقدر زود زد بی فایده بود.

 
می کشمت ارمیام وای به حالت دستم بهت برسه خفت می کنم اون موهاتو  -

دونه دونه آتیم می زنمم اون خط ریشننناتو کبریت می کشننمم تازه اون دما  
  لمیتو هم می زنم کج می کنم حاال ببین!

 
صدای خنده ی بلند ارمی شمیم زیرلب غرغر می کرد. باز هم  ا از اتاق آمد ... 

به سننمت اتا م رفت ..درآینه به  یافه ی خودش خیره شنند ...هم خنده اش 
گرفته بود هم حرص می خورد...با دسننتمال صننورتم را تمیز کرد وبعدهم 
سم به  شرکت رفت. مو ع کار همه حوا شد و به  ست ...در آن ثانیه آماده  ش

شب بود یعنی ارمی شده باید به مهمانی  شمیم هر طور  ا می رفت؟! چرا نرود! 
شد ... اما  سرش فریاد می ک آن مهمانی می رفت! ارمیا  بول می کند؟ باز هم 
شد  شتر مطلع می  ست. باید از زندگی او بی سرش می دان شرایط هم او باید از 
نمی توانست نسبت به کارهای ارمیا بی خیال باشد ارمیا از خودش هم مهمتر 

نم به جان او بسننته بود پس باید به او کمک کند حتی به  یمت خرد بود! جا
شدن غرورش! تمام روزهایی که بدون ارمیا در شرکت می گ شت برای شمیم 
ست  شت میز ریا شه وادت به دیدن او در پ شتم همی سال هایی گ  به اندازه 
شت. از  شت اما آن روزها ناامید از زندگی و حتی کارش بدون ارمیا می گ  دا
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پدرشوهرش خداحافظی کرد و مشتاق به سمت خانه راه افتاد. وارد خانه شد و 
سهایم را ووض کند هنوز  سمت اتا م رفت تا لبا ستم ارمیا نبودم به  در را ب
شنیدم به طرف دراتاق چرخید و  صدایی از اتاق ارمیا  شده بود که  وارد اتا م ن

 بیشتر گوش کرد. صدای گوشی همراه!
 

را کشید که یک لحظه احساس کرد دستگیره کنده شدم وارد طوری دستگیره در 
صدا از درون  شت.  شی همه جا را می گ صدای گو شد و به دنبال  اتاق ارمیا 
سهای ارمیا را زیرورو  سهای ارمیا بودم در کمدش را باز کرد و تمام لبا کمد لبا
کردم فقط دوا دوا می کرد صدای گوشی  طع نشود وگرنه موفی نمی شد آن را 
پیدا کندم خدا را هم شننخر می کرد که طرف پشنننت خط ول نمی کرد وگرنه 
ست آورد. باالخره از ویبره ی گوشی همراه که  شمیم تلفن را بد شت  امخان ندا
داخل جیب تیشننرت ارمیا بود آن را پیدا کردم نمی خواسننت جواب دهد اما 
 حس فو ولی یا کنجخاوی همیشگی اش  لقلخم می داد دکمه را زدو چیزی

 نگفت فقط گوش داد ... صدای شخصی پشت خط آمد.
 
 بترکی پسر! ... جون کندم پشت خط کجایی ارمیا جان؟ ... -
 

شدت  شتم گریه اش گرفته بودم از  شت. باض دا ستم را روی گلویم گ ا د
ناراحتی لب پایینم را می جوید اما هم نان ساکت بودم صدای دختر باز هم 

 تخرار شد:
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صدات  الو؟؟؟ ... داری - سه  سم ادا می یای؟ جون هانی حرف بزن دلم وا وا

 لک زده  ربونت برم...
 

خت و روی زمین ولو شننند.  ندا خت ا ماس را  طع کرد و گوشننی را روی ت ت
اشننخایم روان شنند و کم کم تبدیل به زجه های بلند می شنند تمام خانه را 

 صدای گریه کردن شمیم فراگرفته بود مرتب تخرار می کرد:
 
 ... نامرد وو ی ... خیلی پستی ارمیا ... کثافت... نامرد نامرد ...نامرد  -
 

صدای گوشی همراه به گوشم می خوردم پشت سر هم زني می خورد. شمیم 
بد و بیراه می  مان  به زمین و ز یه می کرد و  یه می کردم گر جه فقط گر بی تو

 گفت..............................
 

مه ی اشخهایم خشک شد فقط کناري نمی دانست چه مدت گ شت که چش
نشسته بود و به دیوار سفید و بی رو  مقابلم زل زده بودم هزاران هزار ناامیدی 
فخرش را پر کرده بود ... موبایل ارمیا هم دیگر زني نمی خوردم دسننت برد به 
طرف آن و گوشی را در دست گرفت. تمام محتوای گوشی را می گشت از پیام 

س هایمم هر لحظه حالم بدتر می شننند و گاهی هم از ها تا زني ها و وخ
 تعجب با دست به دهانم می کوفت.
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ای وای ای وای این ِاسما چیه اینجا؟ اینا کی ان دیگه؟ سیسیم نوشابهم خاله  -
 سوسخهم ابرو تیایم بیل با  کنیم دلقک زشته .........

 
ک نزدیک پنجاه اسننم وجیب و غریب در لیسننت مخاطبان بودم شننمیم شنن

شماره های آنها را  ستند اما برای امتحان چند تا از  شت همه ی آنها دختر ه ندا
در گوشننی خود زد تا به و تم از حدس خود مطمئن شننودم چیزی به مازش 
رسیدم فوری آن را وملی کردم به دنبال شماره خود می گشت حتم داشت اسم 

ره ببیند .بعد خود را در همان لیسننت پنجاه نفره با یخی از همان القاب مسننخ
مد و درون  یدا نخردم از آن لیسنننت بیرون آ ازمدتی گشننتن شننماره خود را پ
مخاطب های خصوصی وارد شدم چند اسم هم آنجا مشاهده می شدم باالخره 
شننماره خود و المیرا و مادرشننوهرش را پیدا کرد. و تی به اسننم خود نگاه کرد 

شمیم را با نام "گوگول شماره  شماره خنده اش گرفت ارمیا  ی" ذخیره کرده بود و 
خواهرش را با نام "الی " و نام مادرش را با ونوان "همه هسننتیم "انتخاب کرده 
شده بود نگاه کردم حرصم  شماره خود ذخیره  سی که روی  شمیم به وخ بود. 
گرفته بود ومی خندیدم وخس او وخس یک دختر ب ه ی کوچک بود که مرتب 

خان م بانم را بیرون می آورد و ت یک وخس از ز ی داد ... برای المیرا هم 
شتن در موبایل  شت. بعد از کمی گ سی ندا شته بود و مادرش وخ خودش گ ا
ارمیا و خواندن پیام های واشننقانه و مزخرف دخترها گوشننی را سننرجایم 

 گ اشت.
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اما ای کاش یادش بود که تماس های دختر غریبه را که چند لحظه  بل زني 
 می زد را پاک کند ...

 
 
 

* * * 
 
 
 

سمت اتا م رفت.  ست و به  کلید را داخل در انداخت و آن را باز کرد. در را ب
 صدای پشت سرش او را متو ا نمود:

 
 سالم -
 

 برگشت و به شمیم نگاه کرد. بی حوصله گفت:
 
 سالم -
 

 و باز حرکت کرد تا به اتا م برود که:
 
 ارمیا؟ -
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 ایستاد و با حرص گفت:

 
 چیه؟ -
 

 ی ترسیده بود با من من گفت:شمیم که کم
 
 هین ... هی ی ... -
 

نگاه غضنبناک ارمیا را روی خود حس کرد و بعد از آن صندای بهم خوردن در 
اتا م. تا شب باید هر جور می شد او را را ی می کرد ولی چطور؟! سردرگم 
صحبت کند ...  به دور خودش می چرخید ... بهتر بود مو ع ناهارخوردن با او 

قدر م ند ... چ مل ک خاطر رفتن مجبور بود هر چیزی را تح ید ولی ب ی ترسنن
مشنناول آشننرزی اش شنندم ارمیا از اتا م بیرون آمد و به سننمت در می رفتم 

 یعنی باز هم می خواست برود؟!
 

 شمیم بیرون رفت و  بل از این که او از در خارج شود صدایم زد:
 
 کجا می ری ارمیا ؟ -
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 م هایم را می پوشید گفت :ارمیا درحالی که پالتو وکف
 
 یه کار کوچیک دارم برمی گردم -
 
 برا ناهار نمیایی؟ -
 
 گفتم یه کار کوچیک دارم برمی گردم -
 
 ِا ... ِاممم ... می گم چیزه ... -
 
 چی شده ؟ -
 
 می خواستم ...خب.. ارمیا داری برمی گردی خب؟ .. -
 

رش تمام شده بود گفت سخوت کرد وبه ارمیا چشم دوخت..ارمیا انگار که صب
: 

 
 خب ؟! -
 
 میشه برام کاکائو شخالتی بخری؟! -
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ارمیا با تعجب به او نگاه کرد.خدایا این دختر وا عا ب ه بود! شننمیم از نگاه او 
 خجالت کشید و سرش را زیر انداخت...

 
 هنوز هم ارمیا با همان حالت نگاهم می کرد....

 
 
 
 
 

خانه بیرون رفت ...شننمیم اخمی کرد وبه آرام خندید و بدون گفتن چیزی از 
جب ومسننخره اش فخر  گاه متع یا ون به ارم فت...سننعی کرد  نه ر خا آشننرز

 نخند...میز ناهار را چید .غ ا را می کشید که ارمیا بازگشت.شمیم گفت :
 
 ارمیا بیا غ ا کشیدم -
 

شمیم با  ست.  ش سر میز ن ستهایم  ستن د ش شد و بعد از  شرزخانه  ارمیا وارد آ
 فت:اخم گ

 
 دستت درد نخنه ممنون -
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ارمیا متعجب به او نگاه کرد و بعد با یادآوری حرف او با دسننتم به پیشننانی 
 خود کوفت:

 
آخ آخ یادم رفت مدیدم داشننتم برمی گشننتم هی می گفتم یه چیزی یادم رفته  -

 ها...
 

 شمیم سر میز نشست و برای خودش برنج کشید.
 
 ریمبگو از  صد نگرفتم تعارف که ندا -
 
 ای بابا به کسی  سم بخورم یادم رفت -
 
 پس حاال که نخریدی به جاش یه چیزی بگم  بول می کنی؟ -
 
 تو اول بگو چیهم شاید بخوای من خودمو بندازم تو چاه باید  بول کنم؟ -
 
 نه بد نیس تو  بول کن  ول می دم بد نباشه -
 
 نچ  بول نمی کنم -
 
 ارمیا -
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 ورنم ادامه می داد...شمیم با حرص گفت :ارمیا بی خیال به غ ا خ

 
بمون تو خماریم خودت خواسنتیا فردا برات دردسنر شند نگی تقصنیر توئه  -

 شمیم خودت  ول ندادی
 
 ال اله االالله... باشه بابا اگه خوب بود  بول می کنم -
 
 نه دیگه باید همین االن  بول کنی اگه خوب بود و این چیزا نداریم -
 
 ه پاشو تا می خوره با میت بخوبشا!شیطونه میگ -
 

شننمیم اخم کرده نگاهم کردم ارمیا با نگاهی به صننورت او که مانند ب ه ها 
 لبهایم را جمع کرده بود خندید و گفت:

 
 خیلی خوب  بوله هر چی بگی  بوله -
 

شمیم خوشحال شروع کرد به دست زدن. ارمیا دستم را زیر چانه اش مشت 
 دادن به او نگاه می کرد: کرده بود و با سر تخان
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 حاالمیگی چی می خوای یا نه؟ -
 

 و اشقی را به دهانم نزدیک کرد تا غ ارابخورد...شمیم گفت :
 
 می خوام امشب باهات بیام مهمونی منه یعنی تولد دوستت -
 

به  با شنننیدن این حرف غ ا در گلویم گیر کرد و  ارمیا در حال خوردن غ ا 
 اچه گفت :سرفه افتاد ...شمیم دستر

 
 آب بیارم برات؟ -
 

ست او داد.  سریع یک لیوان آب ریخت و به د شمیم  سرش را تخان داد.  ارمیا 
 بعد از این که ارمیاآب را تاته لیوان خورد. آرام شد وخیلی جدی گفت:

 
 تو مهمونی دوست منو از کجا خبردار شدی؟ -
 
 کالغا خبر می رسونن -
 
 م بیایکالغا اشتباه کردن !من نمی ذار -
 
 ولی  ول دادی تو -
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شب می رم مهمونی  - صال کی اومده به توگفته من ام من غلط کردم  ول دادم ا

 هان؟
 
 زیر  ولت نزن تا بگم -
 
 نه تو بگو نه من می ذارم -
 

و بدون خوردن غ ا از سننر میز بلند شنند و به اتا م رفت. شننمیم حرص می 
ست. وارد  ش شد و روی تخت دراز خورد. میز را جمع کرد و هرفها را  اتا م 

 کشید ... خیلی زود خواب به چشمانم راه یافت....
 

با صدای پیامک موبایلم از جا پرید. ساوت را نگاه کرد ... نزدیک دو ساوت 
ید کریمی برایم شننعر  باز کرد ام یام را  له پ ته بود ... بی حوصنن به خواب رف

 اتاق را باز کرد و به سمتفرستاده بودم موبایل را روی تخت پرت کرد و آرام در 
شر آب توجهم را جلب کردم ارمیا حمام بودم به  شر صدای  اتاق ارمیا رفتم 
سهایم را نگاه کردم نمی  شد. کمد لبا شدن  شاول آماده  شت وم اتا م بازگ
دانست کدام را انتخاب کند بهتر می دید از تیچ اسرورت استفاده کندم مانتوی 

ار جین آبی رني را انتخاب کرد و آنها را سننفید وبلندو چاک دارش را با شننلو
پوشیدم موهایم به حالت دم اسبی تا آنجا که می توانست باال برد و با یک گل 
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سر زیبا بست و رها کرد. جلوی آینه نشست و کمی آرایم کرد نه غلیخ نه کمم 
طوری که صورتم را زیباتر و معصوم نشان می داد. صدای در اتاق ارمیا آمدم 

هم به بیرون سرک کشیدم ارمیا آماده شده و لباس پوشیده جلوی آینه  شمیم باز
شید و  شخی برا م را پو شمیم چادرم شه خودش را مرتب می کردم  طبی همی
کفم های نوئم را به پا کرد و از اتاق بیرون رفتم ارمیا هنوز هم جلوی آینه 

 ایستاده بود.شمیم با لبخند مخصوص ولحنی شیطانی گفت :
 
 آماده شدم. خب منم -
 

ارمیا با وصبانیت به وقب نگاه کرد شمیم به زور لبخندش رانگه داشت وارمیا 
 با ابروهایی گره شده گفت :

 
 شمیم باز پیچ شدی؟ من گفتم نمی برمت رفتی آماده شدی؟ -
 
خب چرا؟ ببین این همه و ت گ اشننتم آماده شننم تازه اون دفعه ام که می  -

تازه مگه من خواسننتی بری پیم روژان نمی خ واسننتی ببریم ولی من اومدم 
کاریت داشننتم؟ تازه کمختم کردمم االنم کارت ندارم تازه کمختم می کنم تازه 

... 
 

 ارمیا کالفه گفت: انقدر تازه تازه نخن ای بابا!
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شمی نگاهی به او انداخت  سرش را زیر انداختم ارمیا زیرچ شمیم ناراحت 
 وسری تخان داد وگفت :

 
 اال..حیا که و ت بحث کردن ندارم .بیا بریمخیلی خب ح -
 

شمیم با سروصدا شروع کرد به دست زدن که با نگاه وصبانی ارمیا روبرو شدم 
 دستانم را پایین آورد و آرام گفت:

 
 ببخشید -
 

ارمیا سری تخان داد و با هم از خانه خارج شدندم به اصرار شمیم ارمیا را ی 
 شد تا او رانندگی کند.

 
 آروم بروشمیم  -
 
 نخیرم تو بودی آروم می رفتی؟ رانندگیم خیلی ام خوبه -
 
 ب ه چرا انقد لجبازی می کنی؟ میگم آروم برو بگو چشم -
 
 نمی گم چشمم حاال تو رانندگی منو ببین بعد بگو آروم برو -
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 تا رسیدن آنها به مقصد ارمیا یخریزت کر می داد. از ماشین پیاده شدند. -
 

د تا به سنناختمان موردنظر رسننیدندم شننمیم سننرش را باال کرد و به راه افتادن
 ساختمان چند طبقه را دید زد:

 
 میگم این دوستت از این پولداراشه ؟ -
 
 آره چطور؟ -
 
 هی ی از ساختمون خونم همه چی معلوم شد... -
 

شدن درم اول  سیدندم بعد از باز سور به خانه مورد نظر ر سان شدند و با آ وارد 
عد شمیم داخل شد و به دور و بر نگاه انداختم بوی م*ش*ر*و*ب و ارمیا و ب

گاه  شمیم ناخودآ ضای خانه را فراگرفته بودم  سیگار با تاریخی و دود همه ی ف
 بازوی ارمیا را گرفت و به او چسبید.

 
 ارمیا این جا چه خبره؟ -
 

 تارمیا با لبخندی که انگار می دانست شمیم این واکنم را نشان می دهد گف
: 
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 به این زودی پشیمون شدی؟ -
 
 فخر نمی کردم هم چین جایی باشه !نگفتی میای پارتی! -
 
 تو این دوره زمونه مهمونیا همه همینن -
 

شننمیم نگاهم را از روبرو وچرا  های رنگارني وتاریخی ها گرفت وبه ارمیا 
 دوخت.گفت :

 
 من نمیام -
 
 یعنی چی؟ پس می خوای تا آخر بشینی دم در؟! -
 
 نه می رم تو ماشین منتظرت می مونم -
 
و تی بهت میگم نباید بیایی برا همین چیزاس فقط بلدی گیربدی به آدم. بیا  -

 بریم
 

 شمیم بازوی ارمیا راگرفت وگفت :
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 ارمی تو رو خدا .من می ترسم -
 
گوش کن چی می گم شننمیمم از این جا به بعد ما دوتا جدا می شننیمم یعنی  -

شنایی نباید بفهمن م ا با همیم بعد تو به ونوان یه دختر غریبه میای پیم من و آ
 می دی. بقیه شوکه دیگه خودت می دونی

 
 نه بقیه شو نمی دونم -
 

 ارمیا کالفه گفت :
 
 شمیم! -
 

 شمیم طلب کارانه گفت :
 
 خب نمی دونم .من که مث دخترای دورو برت نیستم -
 
نخور. اصننال هر جا رفتم دنبالم باش بابا گیره بده بهم. بشننین کنارم تخونم  -

 خب؟!
 
 آره آره دیگه فهمیدم -
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 خیلی خب من زودتر می رم یه چند د یقه وایسا بعد بیا پیم من بشین -
 

 ارمیا خواست  دم بردارد که شمیم گفت :
 
 نه.. نه نرو -
 

بازوی ارمیا را محخم گرفت و با ترس به چشننمانم خیره شنند. ارمیا او را به 
 ک کرد و نزدیک گوشم گفت:خود نزدی

 
گه  - عه دی که دف مت  جای تو نیس .فقط برا این آورد جا  خودت می دونی این

گیرنديم پس تا آخرشننو بیا از هی ی هم نترس .نمی ذارم دسننت کسننی بهت 
 برسه..

 
و بعد کمی او را از خوددور کرد و بازویم را از دسننت شننمیم بیرون کشننید و 

 گفت:
 
 .زیاد منتظرم ن ارخیالت راحت..هواتودارم -
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و به داخل حرکت کرد و در ورض یک ثانیه در تاریخی محو شنندم شننمیم با 
صیدند نگاه می کرد. با خود زمزمه می  سالن می ر  پاهای لرزان به آنها که در 
کرد:حای احسان...ای احسان .. بگوواسه چی الخی ِکرم این مهمونیو انداختی 

 میا کجا رفت؟!(به جون من؟! حاالخودش کجاس؟خدایا ار
 

آرام آرام  دم برداشننتمجالب بود ...اوبود دختری با چادر مشننخی وحجابی 
کامل دربین هزاران زن ودختر بی بیند وباری که دروسننط سننالن به پایخوبی 
چه می  بار می دانسنننت  ند این  بازهم زیرلب آیه می خوا ند... مشنناول بود

شیطان الرجیم ...تخرا شمانم را می خواند...اووذ وبا الله من ال ر می کرد وچ
شایدهم  سم به او نبود...مانند  یامت ... ست وبازمی کرد...هیچ کس حوا ب
شاندم  بدتر...گاهی بوی الخل به دماغم می خورد و او را تا حالت تهوع می ک
از شنندت دودهای زیاد چیزی دیده نمی شنند فقط می رفت گاهی هم ر ص 

و شنمیم را بیشنتر متعجب می  نورها روی چهره ها و لباس های زنان می رفت
شمهایم بهتر می دیدندم به دنبال ارمیا  کرد. کم کم به تاریخی وادت کرد و چ
افراد روی مبل ها را دید زد باالخره او را پیدا کرد و به سننمتم رفت. ارمیا با 
شمیم را  سته بود گرم گرفته بود و بلند می خندید. هنوز  ش دختری که کنارش ن

شمیم ب شمیم بود و ارمیا ندیده بودم  شتم به  اض کرده به او نگاه کردمدختر پ
شمیم  شمیم افتاد.  سرش را چرخاند و نگاهم به  روبروی او...دریک لحظه 
زبانم باز نمی شد فقط با باض و چشمانی به اشک نشسته به او زل زده بود... 

شمی شاید به این فخر می کرد که چرا  شم به چادر او زل زده بود...  مارمیا باخ
چادرش را بیرون نیاورده است ؟!...شمیم با باض همیشه مقابله می کرد...مثل 
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آنشننب وهرشننب... ورتم می داد وبه خدای خود توکل می کرد...نگ اشننت 
سمت اولین درخروجی  شود ...فقط با  دم های لرزانم به  شک هایم روان  ا

شت ...! ارمیا بالف سرایت می کرد  دم بردا صله با دیدکه نور از آن به داخل  ن ا
رفتن شننمیم بدون توجه به ناز وکرشننمه های دختر کنارش ازجا برخاسننت وبه 
دنبال شمیم روان شد...شمیم تندتر می رفت ...فقط به  صد خروج...به  صد 

 فرار...آزادی ..رهایی!!!!
 

شننمیم و تی فهمید ارمیا به دنبالم اسننت ... دمهایم را تند ترکرد...بیرون از 
پراز درخت بود با یک استخر بزرگ وپر ازآب...چند دختر و ساختمان حیاطی 

پسننر کنار درخت ها وچند نفر هم کنار اسننتخر دورهمدیگر جمع شننده بودند 
وصنندای  هقهشننان به گوش می رسننید...شننمیم بی توجه از میان نگاه های 
شاید همه ی آنها به این فخر می  شد  سران رد می  متعجب ومبهوت دختران وپ

ند...آن م بان ...واین کرد مه تجمالت...آن دختر وپسننران میز مانی ...آن ه ه
 دختر...چادرش ...چادری مشخی وحجابم...درمیان آنها چه می کرد؟....

 
 همان مو ع ...ناگهان ...شمیم ...

 
بازویم کشننیده شنند...با تمام توانی که داشننت سننعی کرد جیغ نخشنند ...اما 

شد گفت شد...می  تقریبا ناله ای خفیا  صدای درون گلویم هم خاموش ن
خار پیم رویم  با خشننمی آشنن یا  ند...چهره ی ارم کرد و سننرش را برگردا
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پیشنننانی اش ورق کرده  به  رمزی می زد و یت  بان بود...رنگم ازوصننن
بود...همانطور که دندانهایم را روی هم می سنایید صندایم به گوش شنمیم 

 رسیدکه می گفت :
 
 برگرد تو .... -
 

هد جواب دهد صنندای یخی از دخترهای دور وبرکه  بل ازاینخه شننمیم بخوا
 مات آن دو شده بودند به گوش رسید:

 
 ارمیا می شناسیم؟! -
 

 ارمیا بدون اینخه حتی نگاهی به آن دختر بینداز خیره به چشمان شمیم گفت:
 
 خودت انتخاب کردی...خودتم تا آخرش می مونی ! -
 

نوز حتی صنندایی ازگلویم شننمیم با باض دهانم را بازکرد تا حرف بزند...ه
خارج نشننده بود که  هقهه ی خنده ی چند دختر وپسننر بلند شنند ...هردو به 

 سمت گروه آنها نگاه کردند...یخی ازدخترها با تمسخرگفت :
 
 ارمیا جان میگم چادر چاق چوالم جدیدا پارتی می رن ما نمی دونستیم ؟! -
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 ون هراس وجدی گفت :ارمیا بدون اینخه بفهمد چه می گوید با صدایی بد
 
تو یخی به جای حرف زدن برو یه چیز بخم به این تن وا موندت الا ل چربی  -

 َمربیات  ایع نشه !
 

 صدای جیغ دختر بلند شد که با اشک به پسر کناری اش نگاه کرد وگفت :
 
 اشخان !...ببین چی می گه ! -
 

 ی گفت :پسر نگاهی به ارمیا ونگاهی به دختر کرد وبا صدای متمسخر
 
حاال  - تا یه ازسننرشنننب  یا چ باز یا...این مسننخره  گه ارم گه دی راس می 

درآوردی...؟! این دختره رو ازکدوم حوزه ولمیه کم رفتی واسنننه مهمونی ؟! 
 همه چیو بهم ریخته ! می دونی ب ه ها چی پشت سرت میگن ؟!

 
 ارمیا با پوزخندی رو به اشخان گفت :

 
شو - سه خود ن بزنن...می دونی چیه ؟! یه تار گندیده هر چی که نمی خوان وا

ی دما  هم ین دختری می ارزه به صنندتا تن لشننی که دور وبر توئن ! خب ؟! 
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دلم می خواد می یارمم تو یه هم ین مجلسننی .می خوام ببینم کی جرئت 
 داره یه نگاه چچ بهم بنداره...!

 
هوت به ارمیا دیگر همه ی افراد حا ر درحیا  به دور آنها جمع شده بودند ومب

نان بود  ته ی تمام جوا وسننخنانم گوش می دادند...معموال ارمیا سننردسنن
شم ...با آن  شتند...اما این بار...با آن دختر...با آن پو ودرهرمهمانی  بولم دا

 حرفهای ارمیا...می خواستند اوتراض کنند هم سیلی محخمی می خوردند !
 

یا دیگر حرفی نزد وهرکدام از افراد کم کم  ند ارم از دور او متفر ه می شننند
...ارمیا بدون نگاه کردن به بقیه وحرفها وکنایه های مسننخره شننان به صننورت 
معصوم شمیم زل زده بود .شمیم بعد از کمی سخوت سرش را که پایین بود را 
فقط یک درجه باال آورد...همان یک درجه کافی بود تا چشمهایشان درهم  فل 

س ستراچه  شمیم د صدای آرامی شود...ودوباره  رش را پایین بیندازد...ارمیا با 
 گفت :

 
 ببین چه جنجالی راه انداختی ! -
 
 من نمی دونستم  راره مهمونیت پارتی باشه ! -
 
 چی پس ؟! فک کردی میام تو مجلس وزا گیتار می زنم ؟!!!! -
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 اگه خودت بهم می گفتی این و ع مهموناتونه ...ومرا پامی ذاشتم . -
 

را درون موهایم فرو کرد ونفسننم را ومیی فوت کرد...با پایم ارمیا دسننتم 
روی زمین  نرب گرفته بود وبه آبی آب های درون اسنتخر خیره بود...شنمیم 

 صدایم را شنید که می گفت :
 

= این دفعه آوردمت که دفعه دیگه گیرندی مث جوجه های دنبال مامانشننون 
 سننرت می کنی احترام می دنبالم راه بیفتی ! فقط شننانس آوردی به مشننخی که

 ذارم وگرنه ...
 

شد.هر دو از جمع کناره  ساکت  شمیم انداخت و صورت پراز ترس  نگاهی به 
گیری کرده و جایی دور از همه ایسننتاده بودند. شننمیم به ارمیا نگاه کردم دلم 
ریخت.چرا ارمیا اینطور نگاهم می کردم چشننمانم خمار بود و باز هم در 

شخی شمان م شب چ شمیم با کمی اخم  تاریخی  شانه گرفته بودم  شمیم را ن
جا خوش کرده بود  بانم  ند برروی ل تازه لبخ که  به او  هایم را جمع کرد و  لب

 نگاه کرد.
 
 چرا این جوری نگام می کنی؟ -
 
 چه جوری نگات می کنم؟! -
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 دهنتو باز کن -
 
 می خوای شخالت ب اری دهنم؟! -
 
 ارمیا ... -
 
 دهنمو بو کنی نخوردم خب حاال ... نمی خواد -
 
 درو  نگو پس چرا خمار می زنی؟! -
 
 خوابم میاد -
 
 درو  می گی دهنتوباز کن -
 
به سننالمتی تو فقط تو می خوام  - مانم نخوردم .وزیزم امشننبو  ما به جون 

 ننوشم!!!!!!
 

 و خندید و شمیم را نگاه کرد.شمیم گفت :
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 پس کی می خوای بخونی؟ -
 
 و ت گل نی -
 

 اه افتادکه از کنارش برود که ارمیا بازویم را کشید و گفت:شمیم ر
 
 کجا خانم شجاع؟! مث این که یادت نیس کجایی؟! -
 

سمت باغ ه  شید و به  ستم را ک شد د شمیم با بدون این که منتظر جوابی از 
 تاریک ساختمان حرکت کرد.شمیم گفت :

 
 کجا میری؟ -
 
 بیا کارت دارم -
 

را با خود می برد از البه الی درختان باغ ه رد می ارمیا همان طور که شننمیم 
 شد. کنار درختی ایستاد و گفت:

 
 ببین شمیم می تونی  الب بگیری من از این درخت برم باال؟! -
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 چیخار به این درخت داری؟! -
 
 تو  الب بگیر کاری به بقیم نداشته باش -
 
ار که کارت لني اصننال مگه میمونی خدای نخرده ؟ خب یه نردبون بردار بی -

نباشهم تازه این دستای بدبخت منم از زار و زوار نمی افته تازه ... تو هم سالم و 
سننالمت می ری باال و می یای پایین تازه اونجوری منم می تونم بیام باال تازه 

... 
 

 ارمیا چچ چچ نگاهم مي کرد. شمیم با من من گفت:
 
 اوممم...چیه خب؟ -
 

 هم می کرد....شمیم زود گفت :ارمیا هنوز همانطور نگا
 
 باشه ولی من  الب نمی گیرما -
 
 ِا یعنی چی؟ پس من  الب می گیرم تو برو باال -
 
 نه صبر کن ... -
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 ارمیا نگ اشت ادامه دهد و گفت:

 
 شمیم زود باش و ت نداریم -
 

شمیم در حالی که غر غر می کرد یخی از پاهایم را در دستان  الب شده ارمیا 
 و باال رفت.گ اشت 

 
 وای وای محخم وایسا دارم می افتم -
 

 ارمیا گفت :
 
 نمی افتی ترسوم کیفو بیار پایین -
 
 کیا چیه دیگه؟ -
 
 کیا پولم اونجاسم دستتو دراز کنی پیداش می کنی زود باش -
 
نمی تونسننتی پایین تو ننیح بدی؟ آخه جا  حط بود مارو آویز این درخت  -

 کردی؟!



 385 بمون کنارم

 
 ی فهمن مااینجاییم . پیداش کردی؟انقد حرف نزن م -
 
یه کم دیگه مونده دارم می بینمم صننبرکن ... آها برداشننتمم ... وای این  -

 چیه؟
 

با دیدن سننوسننک روی دسننتم جیغ کوتاهی کشننید و بی حواس خودش را به 
ست داد و روی زمین افتاد و به  وقب هل داد و همان مو ع ارمیا تعادلم را از د

 آن افتاد.همراه آن شمیم روی 
 
 آیننننننی مردم.... کمرم خورد شد. ارمیا؟.. کجایی؟ -
 
 ارمیا و کوفت .ناخنتو از چشمم بخم بیرون کور شدم ... اوفنننننننننننن -
 

شمیم متعجب به صورت ارمیا نگاه کردم سرخ شده بود در یخی از چشمانم 
 پر اشک بود.

 
 حواسم نبود چیزیت نشد؟! -
 
 روم بلند کنی فخر کنم هی یم نشده باشه!اگه وزن  شنگتو از  -
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باز هم به خودش نگاه کرد که هنوز روی ارمیا بودم فوری بلند شنند و ایسننتاد و 
سننرش را زیر انداخت. ارمیا از جا بلند شنند و لباسننهایم را از خاک تخاند. 

 شمیم را نگاه کرد که از خجالت سرخ شده بود.ارمیا گفت :
 
 کیفو بده من -
 

 ست پاچه به دستانم نگاه کرد که چیزی در آنها نبود.شمیم د
 
 نمی دونم کجا افتاد! -
 

له لورده  با فریاد زد: چی؟ نمی دونی کجا افتاد؟! پس این همه منو  ارمیا تقری
 کردی رفتی اون باال براچی ؟!

 
ستم  - سیدمم و تی افتادم پایین کیا از د ستم منم تر سخه افتاد رو د سو خب 

 پرت شد
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یا ن خت...نمی دانسنننت ارم ندا گاهی ا به دور وبرش ن فسننم را فوت کرد و
چخارکند..ازطرفی هم کیا پولم پربود ازتمام مدرک های مهم !روبه شننمیم 

 گفت :
 
یا... دم از دم  - جات تخون نمی خور یداش کنم...از تا من پ جا  وایسنننا این

 برداری می ریزن دورت! می فهمی چی می گم ؟
 

 «:اتخان داد وگفتشمیم به نشانه تایید سرش ر
 
 باشه فقط زود بیا... -
 

شمیم منتظر با یخی از پاهایم روی زمین  رب گرفته بود. هنوز  ارمیا رفت و 
نمی دانست کیا پول ارمیا در این درخت چیخار می کردم باید حتما از او می 
پرسیدم همانطور در فخر با پایم به زمین  ربه می زد که صدایی شنید با فخر 

سر غریبه ...فقط این که  سرش را باال کرد...... با دیدن پ ست  شته ا ارمیا بازگ
 آب دهانم را  ورت داد.

 
 خلوت کردی خانومی؟! افتخار می دی کنارت باشم؟ -
 
 مزاحم نشین لطفا -
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 مزاحم چیه  ربونت برم می خوام از کنار هم بودن ل*ذ*ت ببریم -
 
 خفه شو -
 

شت لحظه سر غریبه که حال وادی ندا شدم  پ شمیم نزدیختر می  به لحظه به 
شننمیم از ترس فقط وقب وقب می رفت و با چشننمانم به دنبال ارمیا می 
گشننت پس او کجا رفته بود؟! انقد وقب وقب رفت که به درخت برخورد کرد 
و به آن چسننبیدم انگار که کمی می لرزید ....پسننر با لحن زشننتی که خنده 

 مضحخم رابه نمایم می گ اشت گفت :
 
چته خوشننخلم؟! گریه نخن کاری باهات ندارم...من خانومای چادری رو  -

 خیلی دوس دارم !
 
 برو توروخدا برو -
 
 اگه برم که تو خوشخله رو یخی دیگه ... -
 

هنوز حرف پسر تمام نشده بود که با مشتی که به فخم برخورد کرد دهانم پر 
ه آنها را نگاه می کرد از خون شد. ارمیا وحشیانه او را می زد. شمیم وحشت زد

 .ارمیا ازکجا پیدایم شد ؟!!! پسر غریبه مرتب التماس می کرد:
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ارمیا خان به جون مادرم اشننتباه گرفتم ... بابا نزن کشننتیم ... اخ ... تو رو به  -

 هر کی
 

 می پرستی نزن ... نامرد میگم غلط کردم ... نزن دیوونه ... آخ
 

او را به  ننرب کتک گرفته بودم شننمیم به ارمیا بدون توجه به التماس هایم 
 سمتم رفت و بازوی ارمیا را گرفت و او را کنار کشید.

 
 ولم کن کشتیم دیگهم به خدا میمیره خونم می افته گردنت -
 

 ارمیا با دیدن چشمان معصوم و اشخبار شمیم پسر را ول کرد و گفت:
 
 بی شرفم برو فقط دوا کن گ ارم به گ ارت نیفته .. -
 

س شمیم هنوز پ شان از آنها دور کردم  شان ک ر با تنی زار وفروافتاده خودش را ک
 گریه می کرد و می لرزیدم ارمیا نگاهم کرد و لبخند زد.

 
 ببینم تو این همه اشخو از کجا می یاری آخه؟! -
 

 شمیم تندتند دماغشو باالمي کشیدو گفت:
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ما ولی - مدن سننراغمم گفتم من می ترسنن یدی آخر او یا د هام  ارم باز تو تن

 گ اشتیم بریم ارمی توروخدا بریم.
 

شمیم در  شردم  شید و به خود ف شد و آرام او را در آ* *و*ش ک ارمیا نزدیخم 
شده بودم گرم ترین آ* *و*شم آ* *و*ش ارمیا  میان بازوهای مردانه ارمیا گم 
شم بود و  صدای ارمیا درگو شک ریتم گرفته بود.  بودم  لبم مانند  لب گنج

 ایم را روی صورتم حس می کرد:نفس ه
 
 دیگه تنهات نمی ذارم فقط یخم دیگه صبر کن باهم برمی گردیم -
 

ند..همانجا...درهمان جای  شننمیم چیزی نگفت...دلم می خواسنننت بما
هان برایم  طه ج که امن ترین نق جب دیگر  ندو جب درچ ندو امن...آن چ

سی جرئت نگاه کردن به ر شه بود ک شمیم را هم بود...آنجایی که اگر همی وی 
نداشننت...ارمیا دسننتم را زیرچادرشننمیم برد وآرام موهای بلندش را که روی 

 کمرش را بود برای تسخین حالم ن*و*ا*ز*ش کرد....
 

یا  خت...ارم یاچشننم دو به صننورت ارم باال کرد ورو  شننمیم سننرش را 
خت..چشننم درچشننم بهم خیره  ندا پایین نی ندزد..شننمیم سننرش را  لبخ
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شم نگرفتند..این بارهیچ  ماندند...درچندثانیه بود مهم نبود! مهم این بود که چ
 کدام ازهم چشم نگرفتند!

 
 شمیم لب بازکردوباصدایی که ازهیجان زیادی می لرزید گفت :

 
 کیفتو پیدا کردی؟! -
 

 ارمیا خندید و گفت:
 
 اگه پیداش نمی کردم که برنمی گشتم -
 

شمیم در همه حال به ارم شتندم  سایه با هم به داخل برگ سبیده بود و مانند  یا چ
سط  شمیم را گرفت و به و ست  شید و د همه جا دنبالم بود. ارمیا کتم را پو

 جمعیت رفت.همانطور که تند تند از میانشان رد می شدند ارمیا گفت :
 
 اینا اگه بفهمن نخونده برگشتم سرمو می برن -
 
 وایسا ببینم ... ارمیا انقد تند تند راه نرو نفسم برید -
 
 بسخه تنبلی... آدم جوون که غرنمی زنه ! -
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 واسه چی کیفتو گ اشته بودی باال درخت؟ -
 
 اومدی؟ کجا موندی پس؟ -
 
 آره آره دارم میام جواب منو بده -
 
 هی ی ولم کن -
 

از خانه خارج شنندند وهمانطور که ارمیا درخانه را محخم بهم کوبید شننمیم 
 جلوتر راه افتاد وگفت :

 
 بگو کلی مث چی جون کندم امشب کمخم کردمجهنم منو  -
 

 ارمیا زهرخندی زد وگفت:
 
 مگه من خواستم خودت سریشی! -
 

 شمیم ایستاد وسرش را کمی کج کرد و رو به ارمیا گفت :
 
 ارمی -
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شم  شه وین ب ه ها خواهم می کردند چ صوم اوکه همی شمان مع ارمیا به چ

 دوخت وگفت :
 
 چیه؟! -
 
 بدونم !بگو...دلم می خواد  -
 

مان  ها..ه مان  خاطر ه به  فت ...وفقط  ها گر گاهم را ازآن چشننم یا ن ارم
 معصومت ها گفت :

 
هی ی مچند و ت پیم اومدیم اینجا جمع شنندیم همه زهرماری زدنم منم  -

چون مدارکم همرام بود دیدم گیر دادن بهم که حتما باید بنوشم رفتم اول کیفمو 
اون باال و بعدش همراهیشننون کردم اگه مدارکو هر چی تراول بود رو گ اشننتم 
 اینا رو ول کنی از صد تا دزد هم بدترن

 
شمیم سوار ماشین شد و ناراحت وساکت به جلو چشم دوخت. ارمیا ماشین 

 را روشن کرد و حرکت کرد. بانگاهی به  یافه درهم شمیم گفت:
 
 چت شد باز؟! -
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 شمیم سرش رابه سمت پنجره چرخاند وگفت :
 
 یسچیزیم ن -
 
 آها پس اون گره ها تو ابرو و پیشونی منه؟ -
 

شننمیم جوابی نداد...ارمیا بازهم به اونگاه کرد...هنوز سننرش رامخالا ارمیا 
 چرخانده بود..ارمیا بی اختیارصدایم می زد:

 
 شمیم... -
 

شمیم بدون اینخه نگاهی به ارمیا بیندازد درحالی که از پنجره بیرون را نگاه می 
 کردگفت:

 
 و خیلی زیاده روی می کنیت -
 

 ارمیا دنده را جابه جا کرد وپوزخند زد:
 
 می دونم .همم هم به خاطر بدبختیه -
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 شمیم گفت:
 
 منظورت از بدبختی روژان که نیس؟! -
 
 د یقا منظورم همین بود -
 
سه به  - شیدنت هم  رر داره چه بر سیگار ک به خاطر اون کمترش کن حتی 

 و فقط اسمت ورزشخاره!این چیزام می دونی چیه ت
 
آدم باید واسه هرکاریم هدف داشته باشه .من واسه زندگیم هم هدف ندارم  -

 اگه یه انگیزه تو زندگیم داشتم حتما ترکم می کردم
 

* * * 
 
 
 
 نخیرم سوختی سوختی تقلب نخن -
 
ستت به  - صال د سته رو بروم داره درو  میگه. ا ش شن ن ِا ِا ... ببین تو روز رو

 خورد؟! دست من
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ستت خورد تازه انقدمحخم  - ستم به د شن مدوما د اوال که اون دزدیه تو روز رو
 زدم که دا  کردي

 
 ارمیابازهم جواب داد:

 
 درو  نگو ب هم و تی میگم نمیام بازی برا همین چیزاس -
 
ستی کباب نون ببر بازی کنی چون  - شنیدم نمی خوا ستو باید از ب ه  حرف را

 می ترسیدی!
 

 گفت :ارمیا 
 
 اصال بیا از اول مایندفعه من می زنم -
 

 شمیم با لحنی پیروز گفت :
 
 هه... اگه گ اشتم بزن ! -
 

ارمیا دستانم را باز کرد و شمیم دستهای خود را روی آنها گ اشت و شروع به 
بازی کردند دفعه سننوم ارمیا با  ننربه ای محخم روی دسننت چچ شننمیم زد 
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ت ارمیا خیز برداشننت وارمیا تا خطررا .شننمیم جیغ بلندی کشننید و به سننم
ازجانب او حس کرد ازجا پرید وشننروع به دویدن کرد وشننمیم هم به دنبال او 
دور سننالن خانه ! ارمیا می خندید چون شننمیم اصننال نمی توانسننت انقدر که 
شمیم هم که از  شود و صندلی رد  خودش برر برر می کند ازروی مبل ها ومیز و

ود روی یک ریز تهدیدمی کرد. صنندای زني در خنده ی او حرصننم گرفته ب
آنها را از جني و دووا و خنده بازداشننتم ارمیا در را باز کرد و با کمال تعجب 
مادرش و  به  عد هم  گاه کرد و ب پدرش ن به  یدم  خانواده اش را پشنننت در د
خواهرشم نمی دانست باید در برابر آنها چه حرکتی کند شمیم را می دید که با 

مک به او اشنناره می کند که پدرش را بر یرد. ارمیا چاره ای جز لبخند و چشنن
این نداشننت لبخند زد و در آ* *و*ش پدرش فرو رفتم همه به داخل رفتند و 
شننمیم خانواده شننوهرش را در آ* *و*ش کشننید. ارمیا و پدرش روی مبل 
شمیم  شدند.  شرزخانه  شمیم و المیرا و مادرش به همراه هم وارد آ ستند. ش ن

سا شویی ریخت. در حال چای  سینک هرف شن کرد و میوه ها را داخل  ز را رو
 شستن بود که صدای مادر شوهرش را شنید:

 
 زحمت نخم وزیزم بیا بشینم اومدیم فقط تو و ارمیا رو ببینیم -
 
 زحمتی نیس مادرجون االن می یام -
 
  ربونت برم دخترم -
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 را ببیند:صدای المیرا باوث شد به وقب برگردد و مادر شوهرش 
 
 مامان ! چرا گریه می کنی؟ -
 

 شمیم به سمت مادر شوهرش برگشت و گفت:
 
 وای مادرجون! من چیزی گفتم که شما ناراحت شدین؟ -
 

 زهره خانم اشخهایم را با دست پاک کرد و لبخند زد:
 
نه  ربون شننخل ماهت نه وزیزم تو یه کاری کردی که من از شننادی اشننک  -

 بریزم
 

 ه او خیره مانده بود زهره خانم ادامه داد:شمیم مبهوت ب
 
امشب که داشتیم از پله ها می اومدیم باالم صدای خنده ی ارمیا تا بیست تا  -

ته دل از  کوچه اون ورتر می رفتم می دونی چند ماه بود حتی یه خنده ی از 
ارمیا ندیده بودم؟! می دونی چقد غصه می خورد و خودشو تو غم و مشخالتم 

کرد؟امشننب انگار دنیا رو بهم دادنم صنندای خندش برام مث زندگیهم فرو می 
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شنگمم دختر خوبم ایناهمم به خاطر توئه به خاطر وجود توئهم ارمیا  وروس  
 هیچ و ت این طوری شاد نبود ...

 
نه مادرجون من کاری نخردم. ارمیا برخالف غرورش یا شننایدم اون جدیتم  -

قد منو می درووض و تی خوب د ت کنی خیلی خوش  تا ان گاهی و  اخال ه 
خندونه که از دستم وصبانی می شم اون خیلی روحیه ش خوبه ایشاالله هر 
چی هم غم توی دل شنما و بقیه هس تمام شنهم حاالم برید توسنالن پیم بقیه 

 ممنم االن چای مي یارم براتون
 

که توی دلم بود لبخند زدم  با غم بزرگی  تاد و  مادرشننوهرش را بیرون فرسنن
بخندی که از هزاران غم بدتر بود. آن شب المیرا انقدر سر به سر آنها گ اشت ل

که مهمانی برای همه خوش گ شت.  رار بر این شده بود که ارمیا از صبح روز 
بعد به سرکار برود. صدای زني موبایل ارمیا باوث شد لحظه اي سخوت همه 

رفت تا  به سمت اتا مجا را فرابگیرد. از جایم بلند شد و با گفتن ببخشیدی 
جواب دهد. نگاه شنمیم تا مو عی که در اتاق را مي بسنت روی صنورت ارمیا 

 بود. صدای المیرا او را از حال خودش بیرون کشید:
 
شننیدم با شنوهرتون می رین مهمونی؟! اونم چی؟! تنها تنها! بالگرفته بروزم  -

 نمی دی؟!
 
 تو از کجا فهمیدی؟! -
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 ننکالغا دوستای خوب م -
 

 چه کال  خوبی! پسر خوبی هم اتفا ا
 
 
 
 
 

 رني از صورت المیرا پرید.
 
 چرا چرت و پرت می گی؟ می خوای از مهمونی حرف نزنی خب نزن -
 
نه ممن که مشننخلی ندارم همیشننه همه چیو بهت می گم ولی مث اینخه تو  -

 یهویی فشارت افتاد چون رنگت پریده
 

شت و صورتم گ ا ستم را روی  شمیم با دیدن  المیرا د شمیم نگاه کرد.  به 
  یافه او خندید وگفت:

 
 آخی بی اره احسان چه زن نازنازی می خواد گیرش بیاد! -
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صدای آنها  سرو شتم  سمتم خیز بردا شمیم به  شنیدن این حرف  المیرا با 
باوث شد آ ای دادفر و همسرش با تعجب به آنها نگاه کنند. با ت کری که زهره 

شروع به پ یرایی پدر و خانم به المیرا د شت و  شمیم بردا سر  ست از  اد او د
نده بودم آ ای دادفر زیر  ما یا خیره  تاق ارم به در ا مادرش کرد. شننمیم نگران 
ساوت بعد ارمیا  سر تخان داد. حدود نیم  سردرگم  شمی نگاهی به او کرد و  چ

. تاز اتاق بیرون آمدم  یافه اش پخر بود اما لبخندی اجباری بر روی لب داشنن
شمیم و المیرا و زهره خانم برای تدارک شام به آشرزخانه رفتند و مدتی بعد هم 
شید که خانواده ی دادفر وزم رفتن کرد و  شدند. طولی نخ شام حا ر  سر میز 
ارمیا و شمیم آنها را تا بیرون از خانه بدر ه کردند. هر دو به داخل خانه برگشتند 

 ه شمیم گوشهایم را گرفت وگفت :و ارمیا در را محخم بهم کوبید طوری ک
 
 ای وای !دووات میاد؟! چرا اینجوری درو بهم میزنی نصفه شب مردم خوابن -
 
 دلم می خواد حرفیه؟! -
 

 شمیم که به شدت ازرفتار ارمیا تعجب کرده بود گفت :
 
 چرا داد می زنی حاال؟ فقط گفتم درو آروم ببند -
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ندم .دلم می خو - بدونم نمی خوام درو آروم بب اد داد بزنم اصننال می خوام 
فو ننولم کیه؟! میخوام بدونم برا چی بقیه تو کارام فو ننولی می کنن برا چی 

 خودشونو وسط می ندازن!
 

 شمیم با دهانی باز به او نگاه می کرد ...ارمیا ادامه می داد:
 
درسننته آوردمت تو خونه و شننرکتم !درسننته که وقد منی ولی این معنیم این  -

هر غلطی دلت بخواد بخنی خب؟! اگه هم بخوای من اجازه نمیدم تو نیس که 
شرکته اکی؟! الخی برا  سود  سمت  فقط یه مزاحم چند ماهه ای که فقط و فقط ا
خودت حسننناب باز نخن که زن منی و هرکاری بخوای می تونی بخنی  بل از 

 اینخه سبزشی خودم می چینمت ...!
 

 شمیم به میان حرفم آمد:
 
 ا دووا راه انداختی؟! چته تو آخه؟!ارمیا چر -
 
چمه؟! آره چمه؟! از توی فو ننول باید بررسننم که توی اتاق من همه غلطي  -

می کنی دسننت به وسننایلم می زنی تو اتا م می خوابی تو لباسننام می گردی 
موبایلمو جواب می دی دیگه می خوای چیخار کنی؟! برا چی جواب دختره رو 
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صال برا چی به موبا ست زدی هان؟ مگه تو چیخاره ای ته پیازی دادی؟ ا یلم د
 یا سرپیاز؟!

 
شمیم کالفه سرش را تخان داد .ارمیا هنوز هم وصبانی حرف می زدم دستانم 

 را روی سرش گ اشت و چشمانم را بست. با تمام توانم داد زد:
 
سات نمی گردمم اون  - ستم من توی اتا ت نمی گردمم توی لبا من فو ول نی

شنیدم و بعد هم پیداش کردم فک  روز موبایلت شو  صدا خودش زني خورد 
 می کردم خونه ای!

 
چشننمانم را باز کرد و به ارمیا نگاه کرد. دیگر داد نمی کشننید. هر دو سنناکت 

 بودند نگاهی به طوسی چشمانم انداخت وگفت:
 
من نمی خواسننتم جواب بدم اون خیلی زني می زد اصننال حرف نزدم اون  -

 خودش حرف
 

منم  طع کردم باور کن تند تند زني می زد چیخار می تونسننتم بخنم؟!  می زد.
 آخرشم انقد جواب ندادم که ول کرد فقط همین!
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راه اتا م را پیم گرفت و رفت.درراروی خود  فل کردو خودش را روی تختم 
پرت کرد و تا می توانسنننت پلخهایم را فشنننار داد تا گریه نخند ... گریه اش 

 نگیرد ...
 

* ***** * 
 
 ملیساملیسا صبرکن ببینم -
 

 ملیسا ایستاد و به شمیم که تند تند راه می رفت تا به او برسد نگاه کرد:
 
 چته تو؟ -
 
 تو چته؟ انگار پشت هجده چرخ نشستهم چرا انقد گاز می دی؟! -
 

 ملیسا گفت :
 
 کار دارم امشب مهمونی داریم -
 

 شمیم نگاهی به دور وبر کرد وگفت :
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 نی المیرا کجا رفت؟!نمی دو -
 
 مگه ندیدیم؟! -
 
 بعد کالس رفتم نمازخونه حاال که اومدم گ اشته رفته بی معرفت -
 
 با یه پسره رفت فخر کنم داداشم بود -
 

 چشمان شمیم گرد شد:
 
 با پسر؟! ماشین داشت؟ چی بود؟ رنگم چه رنگی بود؟! -
 
نه  سفید بود پتو بود نه ِا تو هم ... یخی یخی بررس ... چه می دونم فخر کنم -

 پتو پارس بود آره سفیدهم بود
 

شمیم وارفت !از ملیسا خداحافظی کرد و به سمت در دانشگاه رفت باخود می 
 گفت : ححاال من اینمو ع غروب چه خاکی به سرم کنم؟(

 
 پیامخی کوتاه برای ارمیا فرستاد که به دنبالم بیاید...اما ...

 
 زهی خیال باطل !!!
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 ست که او هیچ و ت نمی آید...راه افتاد...می دان

 
توی افخارش غرق شده بود که ماشینی جلوی پایم ترمز زد . به راننده آن نگاه 

ای وای باز این کریمی جلو ما سننبز شنند نمی دونم «:حکرد باخود زمزمه کرد
 کاروزندگی نداره همم وین میي میي میادجلوما!(

 
 با لبخند رو به شمیم گفت: کریمی شیشه ی ماشین را پایین داد و

 
 خانم خرسند بفرمایین برسونمتون -
 

 شمیم سرش را پایین گرفت وازپنجره روبه اوگفت :
 
 مرسی مزاحم نمی شم -
 
 ماشین نیس خوب نیس این مو ع تنها باشین بفرمایین -
 
 نه ممنون آ ای کریمی میان دنبالم -
 
 مطمئنین؟ -
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 بت کردمبله همین االن تلفنی باهاشون صح -
 
 پس من برم مشخلی نیس؟! -
 
 نه.بازم ممنون خدافخ -
 

بایلم را بیرون آوردم نمی خواسنننت به ارمیا  بعد از رفتن کریمی راه افتاد و مو
ید دیگر!!! پس فوری  نداده یعنی نمی آ یامخم را جواب  ندمو تی پ ني بز ز

 شماره المیرا را گرفت:
 
 دستگاه مشترک مورد خاموش می باشد -
 

 ازآن صدای هیا زنی آمد که به زبان انگلیسی چیزهایی رامی گفت...وبعد 
 

به  تاریخی و سننخوت همه جا را فراگرفته بودم  کالفه دور و برش را نگاه کرد 
پشت سرش برگشت ماشینی را از دور می دید که به طرف او می آمد خوشحال 

یدن عد با داز این که می تواند از آن ماشننین کمک بگیرد ایسننتاد اما لحظاتی ب
شخص مورد نظر  صدای  شین به او رسید و  شین آن به راهم ادامه داد. ما سرن

 را که پسری غریبه بود می شنید:
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 خانومی کجا میری نصفه شبی؟! -
 
 
 
- ........... 
 

 به راهم ادامه داد و دم هایم را تند ترکرد...
 
 بیا سوارشو وزیزم ناز نخن -
 
- ................. 
 

شت با ترس  سریع تر  دم بردا شین بیندازد  بدون اینخه حتی نگاهی به فرد وما
 ...اما بازهم صدارا می شنید :

 
 ِا ِا ... بی ادب نباش دیگه جواب بده ... ! -
 
- ............. 
 

 شمیم فقط می رفت وآن ماشین به آرامی کنارش...راننده خندید وگفت :
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 بیا باال خودم را یت می کنم ... -
 
- ............. 
 
 خوب پول می دما؟! -
 

دیگرمی دویدم ازترس می دوید...احساس پشیمانی می کرد که چرا با کریمی 
ید و نفس نفس می زد....صننندای بوق های ممتد ماشننین را  نرفته بود می دو
شنننید اما نایسننتاد...فقط به راهم باتمام توان ادامه داد ودوید...باید با تمام 

شد دور  شین به توانم هم می  شتند وباما شد...حتی اگر دنبالم می گ ا می 
 زیرش می گرفتند بهترازاین بود که اورا تنها بگیرند!

 
لحظاتی پس ازدویدن احسنناس می کرد دیگر ماشننینی کنارش نمی آمد بلخه 
شنیدمحدس زد حتما راننده  سرش می  شت  صی دیگر را پ شخ صدای دویدن 

صد گرفتن اورا دارد! از ترس شده و  شید و از خدا کمک خواست  پیاده  جیغ ک
شت در همان حین پایم به  انقدر دویده بود که زانوهایم توان جلوتر رفتن ندا
شد و  سننگی گیر کرد و محخم به زمین خوردم با دادی که زد گریه اش بیشنتر 
ست خودش را تخان دهد انگار  شود .نمی توان تالش کرد تا از روی زمین بلند 

دم شخص پشت سرش به او نزدیک و نزدیک تر می که به زمین وصل شده باش
شد و شمیم بیشتر می ترسیدم پسر در تاریخی شب جلو آمد و کنار او نشستم 
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شت و  شیدن و م شروع به جیغ ک شت  شمیم  الب تهی کرد و با گریه و و ح
 ننربه زدن به آن فرد کرد ناگهانی دسننتهایم در هوا گرفته شننند. دیگر نمی 

ست آنها را حرکت د سته بود را باز کرد و نگاهی به توان شمهایم راکه ب هدم چ
شخص ... با دیدن  شتان  وی آن فرد بود کرد و بعد هم به آن  ستم که در انگ د
صورت سفید و پیشانی بلند و چشمان طوسی ...خدای من ! باضم شخسته 

 شد و با گریه او را صدا زد:
 
 ارمی ... ارمیا ... -
 

مهایم را باز کرد و چندین بار پلک زدم در آ* *و*ش او از حال رفت. چشنن
به او لبخند می زدم  با نگاهی ومیی  یا  یا را نزدیک خود دید ارم صننورت ارم
ساس امنیت می کردم  شدم چقدر اح شد هنوز در آ* *و*ش او با باورش نمی 
سرش را روی  ستانم را دور گردن ارمیا گره کرد و  شد د بدون این که متوجه با

ت کجاست فقط می خواست کنار ارمیا باشد تا ابد  لبم گ اشت. نمی دانس
... باز هم چشننمهایم بسننته شنندند ... خوشننحال بود که باز هم ارمیا حرف 

 دلم را خوانده بود ... حتی از راه دور ...
 

** ** ** 
 
 شمیم ... تنبل پاشو من صبحونه می خوام -
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ساوت رومیزی اش نگاه کرد.  شمهایم را به زور باز کرد و به  سرش چ باز هم 

 را زیر پتو کرد و خوابید. صدای ارمیا نگ اشت راحت بخوابد:
 
 خیلی خب مث اینخه خودت دوس داریم پا نمی شی نه؟! -
 

به سننمتم رفت و شننروع به  لقلک کردن او کردم شننمیم از حرص جیغ می 
 کشید و می خندید:

 
ی داری؟ اون چیه ارمیا ... ارمیا نخن ... ِا ... خوابم می یاد ... وای چه زور -

 دستت؟ ... آخ جون کاکائو شخالتی ....
 

* * * 
 

بی حوصله کنترل را برداشت و تلوزیون را روشن کرد. مشاول دیدن فیلم مورد 
 وال ه اش بود که ارمیا وارد خانه شد.

 
 ولیک سالم شمیم خانوم -
 

 شمیم که تازه متوجه او شده بود گفت:
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 ین با دوستان خوش گ شت؟!ِا تو اومدی؟! سالم خسته نباش -
 
 نه بابا چه خوش گ شتنی -
 

 شمیم ابرویی باال انداخت وگفت :
 
 شمشک و بدگ رونی؟! -
 
 تا یارت نباشه آره -
 

 «:شمیم لبخند تلخی زد و گفت
 
 ایشاالله با اونم می ری -
 

شود  شمانم هویدا ن شمیم برای این که غم درون چ ارمیا ومیی نگاهم کردم 
شنند و به درون آشننرزخانه پناه برد که صنندای ارمیا را از بیرون از جایم بلند 

 شنید:
 
 ناهار چی خوردی؟! -
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 نون پنیر و سبزی -
 

 صدای خنده ی ارمیا را شنید:
 
 مگه  حطی اومده دختر؟! هی صبح می گم ب ار برات غ ا بگیرم می گی نه -
 
 ا گیرت اوال اگه می خواسننتم  بول می کردم دوما اون مو ع صننبح اصننال غ -

 نمی اومد سوما تنهایی مزه نمی داد
 

 صدای ارمیا را کنار گوشم شنید و سه متر از جا پرید:
 
 تو روخدا؟ تنهایی مزه نداره؟! بدون من ناهار نمی خوری گوگولی؟! -
 

 شمیم که ازنزدیخی او لبم به ترم افتاده بود آب دهانم را  ورت داد وگفت:
 
 ؟! زهرم آب شد!تو چرا این جوری میری و میای -
 
 جواب منو ندادی -
 

 شمیم بی توجه گفت :
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 چون تو خیلی خیال بافی! من شام درست نخردما -
 
 جون شمیم؟! -
 
 جون ارمیادروغم چیه ! -
 
 ِا؟! چی کنیم پس؟ آها ... -
 
 ارمیا باز ایده مسخره نده ها -
 
ا م شننیطونه میگه با یه ما واشننی برو تو صننورتشننام تو شننام درسننت نخردی -

 بدهخار شدیم؟!
 
 من که نوکرت نیستم .حوصله هم نداشتم تازه فردا هم آزمون دارم -
 
 فردا کی آزمون داری؟ هی ی تمرین کردی؟ شمیم ردشی با میت خوردت -
 

 می کنما
 

 شمیم با نگاه وا ل اندر سفیهی به او نگاه کرد وگفت:
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 معلوم میشه ! -
 

 : ارمیا که انگارچیزی کشا کرده باشد گفت
 
 میگم شمیم یه پیشنهاد! بیا امشب با هم شام درست کنیم -
 

 شمیم خنده ای کرد وگفت :
 
چه حال خجسته ای داري توم من می گم حوصله ندارم می گی شام درست  -

 کنیم؟
 
 من حوصلت می یارم پاشو پاشو زود باش یک دوسه میک دوسه -
 

شبه طرف شمیم رفت و دستم را گرفت و کشان کشان به آش میم رزخانه برد. 
بهانه می آورد وارمیا مانع رفتن او می شنند تا بهانه می آورد و می خواسننت از 
آشننرزخانه فرار کند ارمیا با کا گیر او را به تهدید می گرفت و بر می گرداند. 
سرش  سفیدی را روی  شیده بودند و ارمیا کاله بزرگ  شرزها را پو هر دو لباس آ

رش را تخان می داد .شننمیم ناخوداگاه از خنده گ اشننته بود که هر دفعه که سنن
سیقی  صدای مو شن کرده بود و  سالن را رو سه می رفت. ارمیا پخم توی  ری

 شاد خانه را فراگرفته بود.
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شمیم با خنده وشوخي درست کردن غ ا را به ارمیا یاد می داد اما هر دفعه ای 

 وامی داشت.که حواسم نبود ارمیا خراب کاری می کرد و او را به خنده 
 

شرزخونه بیرون  ست کردن با هم از آ ساوت کمک کردن و غ ا در بعد از چند 
آمدند. شمیم به سمت اتا م رفت تالباسهایی که بوی غ ا گرفته بود را ووض 
کند. و تی از اتا م بیرون آمد ارمیا نبود و صدای موزیک شاد همه ی سالن را 

م را شننانه می زد آرام آرام حرکت فراگرفته بود. در حالی که جلوی آینه موهای
می کرد و به نرمی می ر صننید. غرق آهني و تصننویر خودش در آینه بود که 
ست می زد  شت. ارمیا د سمتم برگ صدای کا زدن ارمیا او را از جا پراند. به 

 و می خندید:
 
 نه بابا ترشی نخوری یه چیز می شی! -
 
اینجا واسنتادی ِبر و ِبر منو بودم منتها چشنم بصنیرت می خواد ... تو از کی  -

 نگاه می کنی؟
 

شم  شم درچ شمیم گرفت وچ صورت  صورتم را نزدیک  شد و ارمیا نزدیک 
 اوگفت :
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اوال که اون زبون بیسننت وچهار متری تو رو یه  ی ی بیسننت وچهارکیلویی  -
 حریفه دوما از هر و ت که وایسم مزنمه نگاش می کنم ویب داره؟

 
 قط سود شرکتم نه زن تو!آره ویب داره چون من ف -
 

شمیم !  شمان  شد واما خیره درچ سید...محو محو ارمیایک لحظه لبخندش ما
ست اورا محخم وازحرص می گرفت ومی  شمیم آمد و همانطورکه د سمت  به 

 فشرد با مرموزی گفت:
 
 می بینم که حافظتم خوب کار می کنه گوگولی -
 

 د.از دست او بیرون کشی و اورا به وسط سالن کشید. شمیم وصبانی دستم را
 
 ول کن ببینم چیخار می کنی؟! -
 

ارمیا بی توجه دوباره دسننت او را محخم تر گرفت و با خود برد. وسننط سننالن 
ایسننتاد و او را مجبور کرد بایسننتد. شننمیم وصننبانی به او چشننم دوخته بود. با 

 حالتی مسخره گفت:
 
 حالت خوبه تو؟! -
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 شروع کن -
 
 چیو؟! -
 
 بر ص -
 
 چینننننننننننننی؟! -
 

 ارمیا خیلی خونسردگفت :
 
جا تمرین کن  - حاال این نه برا خودت تمرین کردی  مه جلوی آی میگم این ه

 زودباش!
 

 شمیم دستی درهوا تخان داد وگفت :
 

 و بی حوصله راه افتاد تا به اتا م برود....صدای حرصی ارمیا را شنید :
 
 من بلدنیستم -
 

 ارمیا فوری گفت :وراه افتاد که برود ...
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 وایسا ببینم ...وایسا -
 

شمیم هیچ و ت حریا  شید و او را به جای اول برگرداند....و اما  ستم را ک د
 زور ارمیا نمی شد !

 
 ارمیا تو امروز یه چیزیت می شه ها باز چیز میز زدی مازت از کار افتاده؟! -
 
 ط می خوام ر صتو ببینمنخیننننننرم نه چیز میز زدم نه مازم از کار افتاده فق -
 
 دلیلم؟! -
 
شلني تخته انداختن که  - شو بعد از دیدن می گم انقد بحث نخن دو د ه  دلیل

 انقد ادا اطوار نداره!
 

شمیم مجبور شد به خواسته ارمیا ومل کند.ارمیاآهنگی با ریتم مناسب رابرای 
شروع کرد. در همه مدت ارمیا خیره نگ شمیم آرام آرام  شت و اهم شمیم گ ا

می کردم زیر نگاه های او آب می شنند و گاهی او ات تعادلم را از دسننت می 
 داد نگاه ارمیا توانم را بریده بود....اما بازهم خیره ...دست برنمی داشت...
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بعد از چند د یقه ر صیدن کنار ارمیا ایستاد. ارمیا بازهم با دست زدن و لبخند 
 گفت :

 
 والی بود فقط تو مال منی! -
 

شم شنید؟! ارمیا با دیدن چ شد. چه می  شت  سه گردو در شمیم به اندازه  ان 
  یافه ی او مخنده اش بیشتر شد و گفت:

 
 منظورم این بود که تو مهمونیا فقط تو می تونی با من هماهني بر صی -
 
 ببخشید او نو ت شما همه اینا رو تو این چند دیقه فهمیدید!؟؟؟ -
 
 ین کنی خیلی ام حرفه ای میشی !تو خیلی نرمی اگه با هام تمر -
 

 ارمیا آهني را ووض کرد و موزیک انگلیسی را گ اشت وگفت :
 
 بیا جلو باید تمرین کنیم. -
 

 شمیم باتعجب گفت :
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 حاال؟! چه وجله ایه؟! -
 
 دورم هس ..تایاد بگیری خودش کلیهم برا مهمونی بعدی باید باشی! -
 
 اصال نمی خوام -
 
شنننه بابا اون مهمونی ها نیس الا ل برا جشننن وروسننی باز کجا رفتی؟! با -

 همدیگه که هستیم!
 

چیزی در دل شمیم شخست. صدای ریزه ریزه شدن  لبم را می شنید. به زور 
 دهان باز کرد:

 
 ینن...یعنی ..روژان را ی شد باهات ...اممم باهات وروسی کنه ؟! -
 
 را یم می کنم را ی نشه چیخار کنه؟؟؟ -
 
 ؟!پس نامزدش -
 
 هیچ غلطی نمی تونه بخنه روژان همیشه مال منه -
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باضننم را کنارزدو به سننمت ارمیا رفت.شننمیم همانطور که حرکاتم را با  -
 ارمیا هماهني می کرد ...

 
شمیم ازاین همه هماهنگی خندید و ارمیا به او یاد می داد و هر بار هم حرکات 

ود.ارمیا نگاهم رابه چشننمان را به خوبی تخرار می کرد. ارمیا بهترین اسننتاد ب
 شمیم که ازنگاه طوسی ارمیا دزدیده می شد کرد وگفت :

 
 این جوری پیم بره تا یه هفته دیگه تمومه -
 

 شمیم با ذوق گفت :
 
 جون ارمیا؟ -
 
 جون شمیم -
 

* * * 
 
 هوینننی.... -
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المیرا سه متر از جا پرید. با خشم به سمت شمیم برگشت. ب ه های دانشگاه 
 اهشان متوجه آن دو شده بود.المیرا با حرص روبه اوگفت :نگ
 
هوی و درد هوی و مرض هوی و زهر حالل این چه طرز صننندا کردنه مگه  -

 اال  سوار شدی؟!
 
بازکن بابا. نمی دونم این احسنننان بدبخت چه جوری می خواد  - اون اخماتو

 تحملت کنه!
 

 م صورتی می زد:و باز هم خندید. المیرا گر گرفته بود و گونه های
 
 شمیم با تو هی اسم این پسرو آوردیم بلند می شم دکورتو پایین می یارما -
 

 شمیم خنده اش بیشتر شد. المیراگفت:
 
 ببند اون بی صاحاب رو سرصبحی بو دستشویی ومومی می ده ! -
 

سینه به او نگاه  ست به  صدای بلند خندید...المیرا با اخم ود شمیم با زهم با 
ست خودش را کنترل کند....المیرا می کرد.. شمیم انقدر خندید تاباالخره توان .

 گفت:
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 مگه نمي خواستی با ملیسا بری خرید؟! -
 
می بینی که باز نیومده. معلوم نیس با کدوم ننه  مری  رار داشننته ماروکاشننته  -

 اینجا پاشو بریم
 

 المیرا درحالی که به پشت سر شمیم نگاه می کرد با ترس گفت :
 
 باز این کریمی اومد شمیم در رو در رو که بدبخت شدیم -
 

شدند و در پیاده  شخده خارج  با هم  بل از اینخه امید کریمی آنها را ببیند از دان
 رو مشاول  دم زدن شدند.شمیم گفت :

 
 میاي بریم شرکت؟ -
 

 المیرا گفت :
 
 مگه نمي خواستي بري خرید تو؟ -
 
 که ملیساهم همرامونهحاال دیگه نه.باشه برا یه روز -
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 منظورت این بود که من سلیقه ندارم دیگه؟ -
 

 شمیم  ربه ای آرام باانگشتم به سرالمیرا زد وگفت :
 
 خراب اون آي کیوتم -
 

شت واورا نگاه کرد.به خیابان خیره  سمتم برگ شمیم به  المیرا جواب نمي داد.
 شده بود ودهانم بازبود...شمیم با تعجب وکمی تمسخر گفت :

 
چته زل زدي به اون آسننفالتا ؟به جون الي آسننفاته ها صننورت احسننان که  -

 اینجوري نیس!
 

به راه رفتن  به سننروت شننروع  ید و نام احسنننان ازجا پر یدن  با شننن المیرا 
 کرد....شمیم گفت :

 
 کجا رو کردی ؟! خدا منو تورو ازرو زمین برداره راحت شیم! -
 

 با اخم وسربه زیر گفت :المیرا همانطور که تند تند راه می رفت 
 
 شمیم انقدحرف نزن زودباش بیا فقط بیا -
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تویخي خفه ...وین جن زده ها وایمیسننته خیابونو نگاه مي کنه بعدم وین فنر  -
 درمیره معلوم هس چته؟

 
 بیا بهت مي گم -
 

که درهمان مو ع  بال المیرا راه مي رفت وغرغر مي کرد  به دن ند  ند ت شننمیم ت
درحالي که بوق مي زد آنها را صنندامي کرد.هردو به طرف  ماشننیني درخیابان

شمیم موزیانه  سان رني ازرویم پریدو شتند.المیرابا دیدن اح سفیدبرگ پتوی 
 مي خندید.شمیم زیرلب طوری که المیرا بشنود گفت ؟:

 
 مارو باش چه ُخلیم...فک کردیم خانم جن زده شده نگو وشی زده شده ! -
 

 ه پهلوي او زد.صداي احسان آمد:المیرا با حرص سقلمه اي ب
 
 خانما بفرمایین سوارشین -
 

 شمیم زد زیرخنده ونزدیک گوش المیرا گفت:
 
منظورش ازخانما تویي وزیزم .این که من مي بینم اینجوري زوم کرده روتم  -

 محاله منودیده باشه!
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 المیرا اوتراض کنان چشم غره ای به شمیم رفت وشمیم رو به احسان گفت:

 
 الم آ اي مهدوي خوب هستین؟س -
 
سالم خانم خرسند مممنون اگه ماشین ندارین بفرمایین باال .المیرا خانم که  -

 اصال مارو  ابل نمي دونن
 

 شمیم بازوي المیرا را کشید وبه سمت ماشین برد والمیرا با حرص گفت :
 
 شمیم کجا میري ؟ وایسادیوونه ... -
 

لمیرا می گ اشت باهم سوار شدند واحسان اما با اجبارهای شمیم که بردوش ا
 ماشین را به حرکت درآورد.

 
 خونه مي رید؟ -
 

 المیرااخم کرده نشسته بودوجواب نمي داد.شمیم لب بازکردوگفت:
 
 بله مرسي -
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 خواهم مي کنم -
 

 احسان بازهم گفت:
 
 شمیم خانم مي تونم یه سوالي بررسم ؟ -
 
 بفرمایین ؟ -
 
 خوب مثال یه کافي شاپي چیزي باهاتون حرف دارم میشه من برم یه جاي -
 

 شمیم متعجب مي خواست جواب دهدکه المیرا فوري گفت:
 
 نخیر نمیشه -
 

شمیم دراین بین مانده  سخوت کرد. سان ازآینه نگاهي خیره به اوانداخت و اح
 بود چه بگوید.باالخره دل را به دریا زد وگفت :

 
 درمورد چیه؟آ ا احسان میشه بفرمایین حرفاتون  -
 

 احسان بازهم ازآینه نگاهي به شمیم کرد وگفت:
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 درمورد من والمیرا -
 

 المیرا جیغ کشید:
 
 احسننننننننننان........... -
 
 جانم -
 

 المیراباباضی دخترانه گفت وصدایی لرزان گفت :
 
 تو خیلي ...احسان تو خیلي ...خیلي ... -
 
ذاري  ال  ضیه رو بخنم هردوتا خیلي چي وزیزم ؟بگوراحت باش.چرا نمي  -

 مون یه نفس بخشیم .آخه ازکي مي ترسي تو؟
 

سرش را زیرانداخت وآرام  شمیم باخنده نظاره گر گفت وگوي آن دوبود.المیرا 
 گفت:

 
 ارمیا -
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 احسان کالفه سري تخان دادوگفت:
 
قدازش مي  - که ان گه مي خواییم جرم کنیم  یا چي؟براچي مي ترسنني؟م ارم

اسننتگاري که انقدترس نداره.من خودم باارمیا حرف مي زنم اگه ترسنني یه خو
 را ي هم نباشه مي دونم چه جوري را یم کنم  بوله؟

 
 شمیم با خودش فخر مي کردومي خندید:مث اینخه این وسط فقط ما ا افیم !

 
 صداي المیرا را شنیدکه با خجالت گفت:

 
 باشه -
 

 شمیم بي هوا شروع کردبه دست زدن :
 
 که مبارکهمبار -
 

 المیرا اخم کرده بود واحسان مي خندید.احسان گفت :
 
شننمیم خانم فک مي کردم شننما با شنننیدن این حرفامون الا ل یه واکنشنني  -

 نشون بدین مث اینخه خیلي براتون وادي بود؟
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نه واکنشوکه ایشالله تو وروسي نشون مي دیم ولي این حرفاي شما راستم  -

 ما با هم رابطه دارین...درو  نگم من مي دونستم ش
 
 جدي؟؟؟ازکجا فهمیدین ؟ماکه خیلي تابلوبازي درنیاوردیم؟ -
 
 شما نه اما این خواهري که ب* *ل دست مانشسته خداي سوتي دادنه -
 

سان  شروع کرد به خندیدن .المیرا هم لبخند مي زد.اح صداي بلند  سان با اح
 گفت:

 
 همه چي حله خب مث اینخه دیگه الزم نیس بریم کافي شاپ -
 

 المیرا گفت:
 
 خسیس!!! -
 
من غلط بخنم خسننیس باشننم .وزیزم این جیب بدبخت ما همه دسننت تو  -

 اصال االن دور مي زنم بریم رستوران
 

 شمیم به میان حرف او آمد:
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 آ ا احسان لطا کنین منو پیاده کنین شما باهم تنها باشین بهتره -
 

ونزدیک ایسنتگاه اتوب*و*س هرچقدرآن دو اصنرارکردند شنمیم را ني نشند
 پیاده شد.می خواست برود که صدای احسان را شنید:

 
 شمیم خانم -
 

 به احسان نگاه کردوگفت:
 
 بله؟ -
 
 پس را ي کردن ارمیا با شما -
 

 چشمانم گشاد شد وگفت :
 
 با من؟؟؟ -
 
 اگه لطا کنین !هیچ کس مث زن یه مرد رو مردا تسلط نداره -
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ن که نمي دونست من زن ارمیام ؟؟؟ المیرا !المیرای سه با خود فخر می کرد:ای
 ساله !

 
 و روبه احسان گفت :

 
 چي بگم والله...سعي امو مي کنم -
 
 ممنون جبران مي کنم .خدافخ شما -
 

 المیرا جلو سوار شد واحسان گاز ماشین را گرفت ....
 
 
 
 
 

ود... دراتاق خدارا شننخر که منشننی ارمیا برای آب خوردن به آبدارخانه رفته ب
ارمیا را با شننتاب باز کرد... بدون اینخه حتي نگاهي به جلو بیندازد تند تند 

 حرف مي زد ونخ هاي روي جعبه شیریني را بازمي کرد:
 
سخت  - ستاده چقد  شدم نمي دوني که این ا شدم  بول  واي واي ارمیا  بول 

گ یه  تازه ... بازم ازرو نمي رفتم  به طرف زدم  را  ود امبویم بگرفت صننندتا تی
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ازدرخونه تو نمي رفتم یه مشننت که بهم مي زد پهن مي شنندم رو زمین تا مي 
 اومدم بلند شم اون خوابم برده بود تازه ....

 
صنننداي سننرفه ارمیا اورامجبور کرد تاسننرش را باال کند ...آه ازنهادش بلند 
شد...خدایا چه می بیند...وسط اتاق...بین مسئولین شرکت ها!!! وسط جلسه 

 ه می کرد؟چ
 

به ارمیا نگاه کرد با اخمي بزرگ روي پیشانیم درحال چشم غره رفتن به شمیم 
بود.احسان نگاهي به شمیم وبعدهم نگاهي به ارمیا مي انداخت وریز ریز مي 
خندیدوسرتخان مي داد.بقیه افراد درجلسه هم با تعجب به شمیم چشم دوخته 

 ن انداخت وگفت:بودند.سرش را تاآخرین حدي که ممخن بودپایی
 
 ِا...ِا...و رمي خوام -
 

جعبه شننیریني را روي میز گ اشننت وبیرون پرید.خودش هم ازآبروریزي که 
کرده بود پشننیمان بود.خدامي دانسننت ارمیا چه بلوایي به راه مي اندازد...باید 
ست وبه کارهایم  ش شت میزش ن شد.پ سابي مي  منتظریک جني ودوواي ح

ق ارمیا بازشنند وهمه بیرون مي آمدند .خانم مشنناول شنند.سنناوتي بعد دراتا
 احمدي زودتر خودرا به شمیم رساند وباصدایي آرام خندیدوگفت:
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خدانخشدت دخترخیلي بامزه اي مهندس مهدوي داشت ازخنده منفجر مي  -
 شد و تي رفتي بیرون همه خودشو نو خالي کردن وسیر خندیدن

 
 شمیم با اشتیاق گوش می داد وگفت :

 
 رمي...چیزه یعني جون من راس میگي؟جون ا -
 
 دروغم چیه ازخودشون بررس ولي فک کنم مهندس دادفر توپم خیلي پره -
 

ستاد تا همه افراد ازشرکت بیرون  شمیم منتظر ای خانم احمدي به اتا م رفت و
 بروند.مردي جوان به طرف میز شمیم آمد ودرحالي که لبخند میزد گفت:

 
-hi… 
 
 سالم -
 

 hiلبخندزد وگفت: شمیم به زور
 
-what's your name lady? 
 
 اسم شما چیه خانم ؟-
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شننمیم بااکراه مخثی کرد وبه آن مرد غریبه ای که منتظرجواب دادن بود چشننم 

 دوخت...نمی دانست چرا یک هو سرا  اوآمده بود واسمم را می پرسید ؟!!
 

 باصدای آرامی جواب داد:
 
- Shamim 
 
- shi…shi...shimim… 
 

 م خنده اش را  ورت داد وگفت :شمی
 
- no no s.h.a.m.i.m 
 
-ok ok s.h.a.m.i.m … oh shamim!!!…you,re very beutifull 
 
شما خیلي زیایینارمیا با دیدن آن مردجوان ابرو  - شمیم ...واي  سته  سته در در

 درهم کشید وبه احسان گفت:
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شمیم چي بهم مي این مرتیخه داره چه غلطي مي کنه احسان ؟ گیر داده ب - ه 
 گه؟

 
 هان ؟ غیرتت فعال شد؟تا دوروز پیم که روژان روژان مي کردي؟ -
 

 ارمیا که انگارشدیدا وصبی بود گفت :
 
 میشه لطا کني دهنتو ببندي ؟ -
 
 نه نمیشه -
 
 برو ردش کن مرتیخه داره با چشاش ...بیا برو تا نرفتم سراغم ! -
 

 احسان گفت :
 
ه دست به اون شازده فخلي بزني کار شرکت تمومه خودت خوب مي دوني اگ -

 پس لطا کن اوصاب خودتوکنترل کن!
 

 وبه سمت مرد جوان رفت وبازوي اورا کشید:
 
 خب دیگه زیادیت شده دوست وزیز...دید زدن ناموس مردمم حد داره -
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شمیم خندش گرفته بود.مردجوان با دیدن خنده ي شمیم خندید.ارمیابا خشم 

سویم خیز  شم به  سان جلویم را گرفت وت کرداد.ارمیا با چ شت که اح بردا
شمیم ازترس  الب تهي کرد ارمیا مو ع  شمیم فهماند که ازآنجا برود. وابرو به 
صداي مرد  سمت آبدارخانه مي رفت که  صبانیت هیچ کس حریفم نبود.به  و

 جوان را شنید:
 
- oh.. lady shamim you are going?why??? 
 
 مي رید؟چرا؟؟؟ واي شمیم خانم -
 

مات  خارجي کل بازهم مرد  ما  که برود ا فت  جه راهم را گر شننمیم بي تو
 انگلیسي را تند تند به زبان مي آورد :

 
Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a life time Bette 

Davis.- 
 
 ل*ذ*ت وشی لحظه ای طول می کشد اما غم ورنج آن یک ومر.... -
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حظه اي برگشننت وبه جمله اي که او گفته بود اندیشننید.مرد هنوز هم با غمی ل
شمیم نگاهي به ارمیا انداخت مانند  اتل ها به  شمیم نگاه می کرد  شخار به  آ
ستد ومرد را باهرترفندی  شاره کردکه نای شمیم ا سان به  آن مردنگاه مي کرد. اح

ارخانه رفت.صداي ارمیا که بود ازسالن اصلی بیرون برد... شمیم به داخل آبد
را شنید که اورا صدا مي زد.چایی که ذره ذره مزه می کرد را نصفه نیمه رها کرد 

 وبیرون رفت.
 
 بله؟ -
 

شمیم  سمت  شینم را به  ارمیا با  یافه ای درهم وابروهایی گره خورده کلید ما
 گرفت وگفت :

 
 بیا سوییچ ماشینو بگیر بروخونه -
 
 
 
 
 

 درشت شده گفت : شمیم باتعجب وچشمانی
 
 برا چی ؟! -
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 براچی نداره بیا برو خونه دیگه هم پاتو تو این شرکت ن ار -
 
 خب آخه چرا؟ -
 

 ارمیا صدایم را کمی باالبرد وگفت :
 
چرا؟ندیدي مرتیخه رو ؟ندیدي داشننت  ورتت مي داد؟بازم تو ننیح بدم یا  -

 فهمیدي ؟
 

 احسان به میان حرف او آمدوگفت:
 
 تین بابا!صلوات بفرس -
 

 وروبه ارمیاگفت :
 
این چیزا که طبیعیهم آخه داداش چرا خون کثیا خودتو آلوده مي کني ؟این  -

 همه خانم اینجا کار مي کنن شماهمه رو ول کردی گیر دادي به شمیم خانم ؟
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شننمیم به احسننان نگاه کرد وخنده اش را  ورت داد.ارمیا با حرص به احسننان 
 نگاه کرد:

 
مي گي این وسننط؟ من میگم اینجا جاي کار کردن شننمیم نیس تودیگه چي  -

 تو میگي طبیعیه ؟
 
 اي بابا تا حاال که دوماه منشیت بوده جاش بوده حاال چي شده دیگه نیس؟ -
 
ببینم تو وکیل وصنني زن مني ؟تو رو سننننه؟اون خودش زبون داره ازخودش  -

 دفاع مي کنه
 
ستیم کمک کرد - صال غلط کردم ما رفتیم والله ازرو برادري بود.خوا شیم ا ه با

 به زندگیمون برسیم خدافخم شمیم خانم خدافخ
 

شننمیم جوابم را دادواحسننان رفت.ارمیا سننوییچ را به طرف شننمیم گرفت 
 وگفت:

 
 بگیر -
 

 شمیم سرش را به نشانه منفی تخان داد وبااخم گفت :
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 من نمیرم -
 
 انقد لجبازي نخن بگیربگیر شمیم از صبح تا حاال داري رو مخم را میري  -
 
 نمي خوام من به این کار نیاز دارم اصال میرم به ومومي گم ! -
 
جدینننننننننننننننننننننننننننننننننی؟؟؟بدو ني ني بدو به وموت بگو منو کتک  -

بزنه...منوازبابام مي ترسوني ؟هیچ کس نمي تونه روحرف من حرف بزنه چون 
 تو زن مني وهرچي من مي گم انجام مي دي

 
 ب گانه ای گفت :شمیم با لجبازی 

 
 نخیرم....... -
 

 ارمیا فوری وخیلی جدی به میان حرفم پرید وگفت:
 
 حرف نباشه .شمیم به جون خودم نری خودم دست به کارمی شما! -
 

 شمیم می خواست بگوید : مثال اگر دست به کارشدی چه کاری می کنی ؟!
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ست فعال حرفی نزند!همان لجبازی ها بس بودبرای صال  دان زجرارمیا...!  اما 
خود شمیم هم حوصله بیشترکم دادن این  ضیه را نداشت. سوییچ را گرفت 

 وپالتویم را پوشید وکیفم را برداشت وگفت:
 
 ایشالله بزنم ماشین خوشخلتو داغون کنم دلم خنک شه -
 

 ارمیا با صداي بلند خندید:
 
 فداسرت . چیزي که زیاده ماشین -
 

**** ** 
 

ز تعویض لباسهایمم روي تخت ارمیا دراز کشید وخیلی وارد خانه شد وبعدا
 زودخوابم برد.....

 
 شمیم شمیم پاشو ببینم ... -
 

 پتو را روي سرش کشیدوپشتم را به ارمیا کرد.صدای ارمیا را می شنید :
 
 مي خوام شام بخورما نمیاي ؟.. -
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 شمیم خواب آلود گفت:
 
 ولم کن خوابم میاد -
 
 شام خوردي ؟ -
 
 نه -
 
 پاشوپس..ِا پاشو دیگه منم گشنمه ...شمیم  لقلک مي دما پاشو -
 

 به زور چشمانم را باز کردوبه ارمیا نگاه کرد.ارمیا مي خندید:
 
سیب  - صورتت مث  شاتو پاک کن که  الا ل و تي مي خواي بخوابي این آرای

 زمیني سوخته نشه!
 

 شمیم بي حوصله گفت:
 
 اشتم .ارمیا خوابم میادخسته بودم دیگه حال این یخي رو ند -
 

 ارمیا دستم را کشید واورا ازروي تخت بلندکرد:
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 پاشو ببینم ...خوابالو! -
 

شرزخانه رفت.ارمیا غ ا  صورتم به آ ستن  ش شمیم بعد از  باهم بیرون رفتند و
شمیم گفت  شمیم بازهم خندید...ارمیا با تعجب به او نگاه کرد که  شید. مي ک

: 
 
 کدبانو شده نه بابا رییس هم یه پا -
 
 آره دیگه اینا اثراته زن داریه اونم زن خوابالو! -
 

ید وهردو سننرمیز  ند نا خ یا بی اوت فت وارم بااخم چشننم غره ای ر شننمیم 
 نشستند.شمیم بعداز کمی مخث وبا خود کلنجاررفتن گفت :

 
 یه چیز بگم؟ -
 
 تاچي باشه -
 
 من ...بیام شرکت؟ -
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لم را درون بشنقاب گ اشنت وبه ارمیا دسنت ازخوردن کشنید و اشنی چنگا
 شمیم نگاه کرد:

 
 یه حرف رو چند با رباید بهت بزنم ...نهم نهم نه. -
 
 آخه من ...ارمیا اگه کار نداشته باشم ... -
 

 حرفم را ادامه نداد.ارمیا گفت:
 
 هرچي پول بخواي خودم بهت مي دم -
 

 شمیم سرش را زیر انداخت وگفت :
 
 ابام وچیزاي دیگه هم هسدانشگام چي ؟تازه خرج کت -
 
سه  - سو کتاباتم باهم مي ریم مي خریم هردو شگاتو خودم مي دم لبا خرج دان

روزي ام یه خرجي واسننه خودت مي ذارم .هرچي ام کم داشننتي به خودم مي 
 گي شمیم نبینم بري به بابا چیزي بگي ها؟

 
  رار بود خودم خرجیمو بدم .بعدا من نمیتونم بهت پس بدم -
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 سرش را نزدیک صورت شمیم برد وبا نگاه مرموزش آرام گفت :ارمیا 

 
 بعدا یعنی کی ؟؟ -
 

 شمیم کمی سرش را وقب برد وآب دهانم را  ورت داد وگفت :
 
 و تي ازاینجارفتم دیگه -
 

 ارمیا ابرو باال انداخت وچشم درچشم او گفت:
 
 آهان...خیلي خسته شدي؟تحمل کردنم سخته ؟ -
 
 ن نبود فقط مي خوام بهت بدهخار نباشمنه ... منظورم ای -
 

سخوت بینشان بر رارشد  سرش را وقب برد...کمی  سم را فوت کرد و ارمیا نف
سربه زیر با  شمیم هم  شید ... وارمیا با پنجه هایم به درون موهای خود می ک
 ریشه های شال خود بازی می کرد...صدای ارمیا را که شنید سرش را باال کرد:

 
و ت به من بدهخار نیسننتي . فک کن االن به ونوان شننوهر شننمیم تو هیچ  -

 وبعدا به ونوان برادربهت پول دادم دیگه انقد کلید نخن توروخدا
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 شمیم به  یافه پخر ارمیا نگاهی کرد وبا شک گفت :

 
 یعني... را ي هستي؟ -
 

 ارمیا لبخندی محو زد وگفت :
 
 ازته دل را یم -
 

کوتاه ازشننمیم کرد وبیرون رفت .شننمیم  ارمیا بعد از اتمام غ ایم تشننخری
هرفهاي روي میزرا جمع مي کرد که چیزي جلوي چشننمانم  رار گرفت به 
شروع کرد به باال وپایین  ست ارمیا  شخالت د شت وبا دیدن جعبه  وقب برگ

 پریدن :
 
 وایننننننننننی کاکائو شخالتي ممنون ارمیا -
 

.باران شنندیدي شننروع به سنناوتي بعد هردوبراي خواب به اتا هایشننان رفتند
باریدن کرده بود ورودوبرق آن اتاق کوچک شننمیم راروشننن وخاموش مي 
رکرد.سننرش را زیر پتو کرد وزیرلب آیه مي خواند تا برترسننم غلبه کند .اما 
صننداي وحشننتناک بادي که شننیشننه هاي پنجره را مي لرزاند اورا ازجاپراند.به 
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آب روحم را آرامم مي  سننمت پنجره رفت وآن را بازکرد ...صننداي شننرشننر
شد  بخشنید اما تاریخي خیابان وصنداي گربه اي که زیر پنجره اش بود باوث 
ید  که می کوب ندد.دسننتم را روی  لبم  تاهي بخشننند وپنجره را بب جیغ کو
گ اشننت ونفس نفس زدن هایم را کنترل کرد...نگاهی به دور وبر واتا ی که 

م سرش را چرخاند..دریک ازنور رود وبرق روشن وخاموش می شد کرد وبازه
شاخه ی درخت های بیرون برروی دیوار  شتناک  سایه ی وح طرف دیگر اتاق 
شمیم به  صحنه ی خوفناکی را دراتاق  سایه  افتاده بود وبا هربار تخان خوردن 
وجود می آورد...شمیم آب دهانم را  ورت داد وفوری به سمت دراتا م رفت 

ند د ند ت ید .ت تاق بیرون پر باترس ازا یا خواب و ید...ارم یا را مي کوب تاق ارم را
 آلود دراتاق را بازکرد ودرحالی که چشمانم نیمه باز بود گفت :

 
 چته نصفه شبي دراتا مو ازجا کندي..درکه  فل نیس درمي زني ! -
 

 شمیم با ترس ولرز سعي کرد جلولرزش صدایم را بگیردوگفت :
 
 من بیام تو اتا ت -
 

 اندازه گردو درشت درشت شد وگفت : چشمان خواب آلود ارمیا به
 
 چنننننننی ؟ -
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 شمیم نگاهم را ازنگاه متعجب ارمیا دزدید وسرش را زیر انداخت وگفت :
 
 تواتاق تو بخوابم ؟ -
 

ارمیا با دهاني باز به او نگاه مي کرد..شننمیم که طا تم را ازدسنننت داده بود 
 باترسی ب گانه گفت:

 
 وحشتناکه وین ...وین اتاق اروا  ! من مي ترسم ارمیا اتا م خیلي -
 

 ارمیا که خنده اش گرفته بود ازچارچوب درکناررفت وگفت:
 
 بیا توخانم شجاع -
 

شننمیم داخل شنندوفوري خودش را روي تخت ارمیا انداخت وپتویم را روي 
شنید .حدس میزد  صدایي ن شید.منتظربود تا ارمیا دوواراه بیندازد اما  سرش ک

مد یده  چون او خوابم مي آ ته وروي زمین خواب گ شنن حث کردن  ازجروب
.پتوراازروي سننرش کنارکشننیدوسننرش را برگرداند که ناگهاني صننورت ارمیارا 
روبرویم دید چشننمهایم بسننته بود اماشننمیم یک هو ازترس جیغ کوتاهي 

 کشید ووقب تررفت ..ارمیا سه متر ازجاپرید وبا حرص گفت :
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 ذاري کله مرگمونو ب اریم ! چته خب؟....چرانمی ذاری نصفه شبي نمي -
 

 شمیم لبم را گاز گرفت وگفت :
 
یدي براهمین  - فک کردم روزمین خواب خب چیز شننند...یعني  ید ... ببخشنن

 برگشتم دیدمت ترسیدم !
 

 ارمیا بی حوصله گفت :
 
 جیغ وگریه هات تمام شد؟! -
 
 نه ... -
 

 ارمیا چچ چچ نگاهم کرد...شمیم با ترس گفت :
 
 ..نه یعنی آره. -
 

سعي  ست ...هرچقدر شمانم را ب شمیم هم چ ارمیا چیزی نگفت وخوابید...
مي کردخوابم نمي برد. لبم مثل  لب گنجشننک مي زد .دسننتانم یخ کرده 
بود...باورش نمیشنند ارمیا دووانخرده باشنند وکنارش خوابیده اسننت ...وطرتن 
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 دربهارمیا را حس مي کرد...باتمام وجودش وطراورا به ریه هایم کشنید...چق
 او نزدیک بودواما چقدردور.............

 
 همان مو ع صدای ارمیا راشنید:

 
 چقدرتخون مي خوري ؟بخواب دیگه -
 

 به طرف اوبرگشت وگفت:
 
 ارمیا -
 
 
 
 
 

ساودش را  شه خوابیدنم یک  سته بودوطبی همی شمانم ب ارمیا همانطورکه چ
 روی پیشانی اش گ اشته بود گفت:

 
 هوم؟! -
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 شمیم گفت :
 
 توخوابت میاد؟ -
 
 اگه تو ب اري! -
 
 خب خواب ازسرم پرید چیخارکنم ؟! -
 

 ارمیا بی حال گفت :
 
 مي دوني ساوت چنده؟ -
 
 
 

شننمیم به سنناوت دراتاق که درتاریخی وقربه هایم را تشننخیص نمی داد نگاه 
 کرد وگفت :

 
 نه -
 
 دوونیم -
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 شمیم گفت :
 
 خب اگه خوابت نمیاد من یه چیز بگم؟ -
 
 میا چشمانم را بازکردوگفت :ار
 
 چي ؟ -
 
 طوالنیه گوش میدي؟ -
 

 ارمیا بازهم چشمانم را بست وگفت :
 
 بگو -
 

شمیم بلندشد وروي تخت نشست .ارمیاساود دست راستم راروی پیشانی 
سفید ارمیا ته  سینه  سته بود .بازوهاي مردانه و شمهایم ب شته بود وچ اش گ ا

باسننهاي خودش انداخت:تاپ  رمزرني دلم را  لقلک مي داد.نگاهي به ل
بندي وشلوارک سفید در دل به خود می گفت :چه دل شیري دارم من دیگه!این 

 چه و عیه پاشدم راه افتادم تواتاق این؟
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 ارمیا باهمان چشمان بسته وصدای خواب آلودش گفت:
 
 چي مي خواستي بگي ؟ -
 
گه من خواهر - یا ا خب ببین چیزه ...ارم یه االن مي گم ... عد  ت بودم ب

خواسننتگار خوب بهم مي یومد که ازهمه نظرتامینه  بول مي کردي منو شننوهر 
 بدي؟

 
 ارمیا بازهم باهمان حالت گفت :

 
 تودانشگاه کسي بهت چیزي گفته ؟ -
 
 اول جواب منو بده -
 
 اوال که فعال زنمي دوما اگه من داداشت باشم ومرا تورو شوهر بدم ! -
 

 گفت : شمیم باصدای کشیده ای
 
 چرا؟ -
 

 ارمیا لبخندی زد وگفت :



  456 

 

 
 خب مي دونم اون شوهر بدبخت مي خواد ازدست تو چي بخشه -
 

 شمیم با لجبازی واخم گفت :
 
 دلشم بخواد ... -
 
آهان پس مي خواسننتي همینو بهم بگي نه ؟ازدواج کني ؟حاال اون هرکول  -

 کي هس؟
 
 درست حرف بزن اون هرکولي که مي گي احسانه -
 
شت ی شمی که دا شتی وخ شمیم ازدر شد!  شمان خواب آلود ارمیا باز ک آن چ

سید...آب دهانم را  ورت  ستری آن ها راه پیدامی کرد تر کم کم به درون خاک
داد که ارمیا ازجا پرید...شننمیم کمی خودش را وقب کشننید ..ارمیا آن نان 

شمیم ازترس باز کمي وقب تررفت. ارمیا ه شمیم انداخت که  ن مانگاهي به 
شمیم  صورت  سیلي محخمي روی  ست چرم رابلندکردو  مو ع همان مو ع د

 خواباند.
 
 این واسه اینخه توواحسان غلط مي کنین -
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 بادست دیگرش سیلي نه چندان محخم دوم را به صورت اوزدوگفت:

 
 اینم واسه اینخه بفهمي تو هنوزصاحب داري . -
 

شک هایم روان  سیلی هامی شمیم باض کرده به اونگاه کرد وا شد...جای 
سننوخت...دسننتم را روی صننورتم گ اشننت وخودش بی حرف و بی صنندا 
اشک ریخت.ارمیا سیگاري آتم زد وتوي اتاق کالفه  دم مي زد.هرچندد یقه 
روی تخت مي نشننسننت ودسننتانم راازسننرگرداني داخل موهایم فرومي 
شدت  شید که  سید.فریادي ک شمیم به گوش مي ر صداي آرام گریه کردن  برد.

 اشک هاي شمیم رابیشتر کرد....
 
 خفه شودیگه -
 

شمیم سعی کرد صدایي که باگریه آمیخته بود وباهی هقم رابه گوش ارمیا می 
رسننید را کنترل کند اما انگارنمی شنند...بدجور دلم را سننوزانده بود...وهمین 
صبی  صدای ارمیا بازهم و شد... صورتم حس می  شتراز درد روی  مو وع بی

 به گوش رسید:
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هت  - گه دسنننت اون احسنننان جونتم ب که دی فت کنم  مي خواي خودم خ
نرسننه؟راس راس مي شننینه جلوم میگه مي خوام بایارو ازدواج کنم !زنم زناي 

 باحیاي دیروز
 

 شمیم با صدای تو دماغی وگرفته بریده بریده گفت :
 
ا با المیرا از..دواج کنه ..نه ..نه با من .اون…با …احسننان  راره با …احسننان  -

 ازم خواسته بودن...که تورو را ي کنم ..اماتو..
 

شده  شک ریخت...ارمیا بابهت به دیوارروبرویم خیره  سرش رازیر پتوکردوا
شد.چقدربه خاطر  ستگار المیرا با سان خوا شد اح بود .هنوز هم باورش نمي 
سان والمیرا  شمیم را بهم ریخته بود .زیرلب اح صاب خودش و این مو وع او

دکه باوث سننیلي خوردن بي دلیل شننمیم شننده بودند.ته مانده را لعنت مي کر
سیگارش را درسطل آشاال انداخت وبه شمیم که هنوزبیدار بود نگاه کرد.روي 

 تخت خزید وبه سمت او رفت .
 
 شمیم ... -
 
- ............. 
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 مي دونم بیداري برگرد این طرف -
 
-.............. 
 
 اد؟راس گفتي احسان المیرا رومي خو -
 
-.............. 
 
 مگه نمي خواستي منو را ي کني ؟ -
 
-............. 
 
باورکن مي خواسننتم برم احسنننانو  - بدنخنم  تا من فخر  چرازودتر نمي گي 

 باماشین زیر بگیرم
 
- ........... 
 
 چراحرف نمي زني حاال؟ هري ؟شمیم؟ -
 
- ........... 
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 جون ارمیا یه لحظه روتو این ورکن -
 
- .......... 
 
 برات شخالت مي خرما -
 
- ........... 
 
 خب مع رت مي خوام خوبه ؟برگرد ببینم -
 

پتورا ازروي سننرشننمیم کنار کشننید واورا به زور به طرف خود برگرداندشننمیم 
 خودش را کنارمي کشید کشیدواخم کرد:

 
 ولم کن ...میگم ولم کن ارمیا ...بروکنار.. -
 

ن ثانیه اورا درحلقه دسننتان خود  رارداد. ننربان ارمیا دسننتانم را کشننید ودرآ
  لب شمیم باال گرفته بود وگونه هایم دا  مي زد.ارمیا با صدایی آرام گفت :

 
 ولت نمي کنم مي خوام ببینم مي توني فرارکني ؟ -
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 معلومه که مي تونم -
 

 ارمیا خندید وگفت :
 
 برو ...نه برو دیگه... -
 

وانسننت خودش را ازدسننت ارمیا نجات شننمیم هرچقدردسننت وپا زد نمي ت
ست  شاید مي خوا شت وبه ارمیا نگاه کرد. ست ازتالش بردا دهد.بي نتیجه د
به خود  ید واورا بیشننتر ند یا خ هایم را غن ه کرد.ارم لب  ند  نازک کمي 

 فشرد.........
 

* * * 
 
 
 

سید.المیرا باوجله ازاین طرف  سان به گوش مي ر شین اح صداي بوق ممتدما
خا فت ووسنننایلم را جمع مي کرد.شننمیم دسنننت به آن طرف  نه مي ر

 المیراراگرفت واورا به دنبال خودکشید:
 
دیوانه اون شننوهربدبختت هزارکاروبدبختي داره بعدتو واسننه یه نگین دندون  -

 داري این خونه رو بهم مي ریزي؟
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 دستموول کن شمیم اگه نگین دندونه پیدانشه اصال نمیام -
 
رو امشننب ن اري موهات مي ریزه یا  یافت کج مي  ببینم این نگین دندونه -

شوهرت فک کرد خونه  ستگاریتم همین غلطارو کردي که مادر سه خوا شه ؟وا
 نیستي دیگه!

 
المیرا بازهم بی توجه ازاین طرف به آن طرف می رفت و می گشننت ....شننمیم 

 لبهایم را روی هم فشار داد وگفت:
 
 هرمو ع بیل دندونت پیداشد بیا! جهنم من بااحسان مي رم آرایشگاه توهم -
 

وبدون شنننیدن جواب المیراازمادرشننوهرش وبقیه ا وام که درسننالن پ یرایي 
بودندخداحافظي کردوازخانه خارج شنند.هنوز سننوارماشننین نشننده بود که 
سان روبه المیرا  شد.اح شین  سوارما ساند و المیرادوان دوان خودش را به اور

 گفت:
 
 د اومدي؟هنوز و ت داریما!چه وجب !وزیزم چراانقد زو -
 
 خب پیدانمي شد دیگه تازه حاالم که اومدم ازخیرش گ شتم -
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شد اما المیراد ایقي  شمیم زودترپیاده  شگاه موردنظربرد. سان آنها را به آرای اح
شمیم  صوص بردند و شمیم به داخل رفت.المیرارا به داخل اتا ک مخ دورتراز

 روي صندلي مشتري هاي ومومي نشست.
 
 نیون چه مدلي دوس داري؟شی -
 

 صداي یخي ازآرایشگرها بود که ازشمیم سوال مي کرد.شمیم گفت:
 
 نمي دونم هرجور شني تره فقط مي خوام موهام بازباشه -
 
 آرایم هم داري؟ -
 
 آره -
 
 خیلی خب برو لباستو بروش بیاتاآرایشت کنم -
 

.صننداي تاسنناوت پنج وصننر شننمیم آماده جلوي آینه خودش رانگاه مي کرد
 آرایشگررا شنید که مي گفت:
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تواگه وروس بشي حرف نداري فقط بیا زیردست خودم ممي دونم این چشم  -
 وابرو رو چه جوري کار کنم

 
 نگاهم را به آینه دوخت ...رو به صورت خود پوزخند زد وبا خود گفت :

 
سرخونه بختم! تازه  - سي نگرفته رفتم  شخي آخه ؟من ورو سي ؟چه ک چه ورو

 ه تاچندماهه دیگه هم طالق بگیرم ..! رار
 
 
 
 
 

شي تني  ساتن با تن پو شخي  بازهم نگاهي به خودش درآینه انداخت.لباس م
باالتنه اي دکلته که ازکمر به بعد کلوش مي شنند.آرایم دودي نقره اي که به  و
صننورت گرد وسننفید شننمیم خورده بود زیبایي خاصنني را به او بخشننیده 

ش سنم بی ساس مي کرد  صداي بود.اح ست. شده ا شده یا به  ولي خانم تر تر 
 جیغ المیرانگ اشت به افخارش ادامه دهد:

 
 واي ...شمیم خودتي ؟چي شدي تو؟ امشب داداشمو دق ندي تو! -
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یواش تر تابلو آبرومون رفت ...چقد ملوس شنندي الي جون الهي احسننان  -
شده ب ار یه  سي  کل برات  ربون اون  دوباالت ...واي واي دخترمون چه ورو

 بخشم
 

وشننروع کرد به کل کشننیدن ...وجالب این بود که خود المیرا هم اورا همراهی 
 می کرد وآرایشگرها می خندیدند!

 
احسان پشت درآرایشگاه منتظربود.المیرا شنل به دست ازآرایشگاه بیرون رفت 
شنل وتورالمیرارا  سان جلوي فیلم بردار سته گلم را تقدیم کرد.اح سان د واح

سرش شمیم هم به دنبال آنها  روي  ساختمان پایین رفتند. انداخت وازپله هاي 
 راه افتاد.المیرا روبه شمیم گفت :

 
 شمیم بیا با ما بریم -
 
 دیگه چي ؟همراه وروس دوماد نرفته بودم که اونم امشب تو ب ارتو کاسه ما -
 
 مرض ..چي میشه مگه؟ -
 

 شمیم با خنده گفت :
 
 راه ...هی ي مي ترسم همون نیمه  -
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 المیرا حرفم را بریدوگفت:

 
 خیلی بی ادبیا! -
 
 اکي اکي وزیرم برو خوش باش ارمیا میاددنبالم -
 
 بهم خبردادي ؟مطمئني میاد؟ -
 
 آره مبرید دیگه آ ا احسان گازماشینو بگیر این خانمت انقدحرف نزنه -
 

شننگاه ایاحسننان والمیرارفتندوشننمیم منتظرارمیا ایسننتاد.کالفه کناردرورودي آر
بایلم رادرآورد تا به ارمیا   دم مي زدوهرچندیک بارسنناوتم را دیدمي زد.مو
زني بزند امابعدپشیمان شد وشماره آژانس را گرفت.د ایقي بعد ماشین آژانس 
رسید وشمیم با وجله سوار شد .هنوز دررا بهم نزده بود که شخصي دستم را 

خوشننحال به طرف ماشننینم کشننید واورا به بیرون ماشننین آورد.با دیدن ارمیا 
رفت.ارمیا کرایه را حسنناب کرد وسننوار ماشننین شنندوگازش را گرفت.صننداي 
یا مي  یاد ارم ماشننین شننمیم رااذیت مي کرد وازسننروت ز خل  یک دا موز
ترسننید.نگاهي به اوکرد.تازه به لباسننهایم د ت کرد.کت وشننلوار مشننخي 

را  دشوپیراهن سفیدوکراواتي مشخي ودودي .ست ساوت وحلقه ی طالسفی
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با بود  قدراو زی تاه کرده بود.چ مدل دارکو هایم را ته بود ومو به دسنننت آویخ
شمیم بلندي مته هاي  سته بود  ش صله وبا همان نیم رخي که ارمیا ن ازهمان فا

 مشخي اش رامي دید...کمی این پا وآن پا کرد تا توانست دهانم را بازکند:
 
 ارمیا -
 

 ارمیا نگاهي کوتاه به و انداخت وگفت:
 
 هوم -
 
می دونی خیلي خوش تیچ شدي ...؟امشب همه رو تور مي کنیا...باالخص  -

 ...روژان خانمو!!!!!
 

 ارمیا نگاهم کردوچیزي نگفت.شمیم بازهم گفت :
 
 چته تو؟آدم تووقد خواهرش برج زهر مارمیشه؟ -
 
- ........ 
 
 ارمیا -
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 چیه؟ -
 
 خب چته؟چیزي شده؟ -
 
 نه -
 

 نند ب ه ها گفت :شمیم سرش را کج کرد وما
 
 جون شمیم ؟ -
 

ماشننین راکم  وت  عد سننر فت.کمی ب گاهم کرد وچیزي نگ بازهم ن یا  ارم
 کردوکناري ایستاد.شمیم با تعجب گفت :

 
 چراوایسادي؟ -
 

ارمیا دستم را باال بردوچرا  سقفي ماشین راروشن کرد...هردوچشم درچشم 
میا وچشننمهاي شنندند...طوسنني نگاه ارمیا ومشننخي نگاه شننمیم ...نگاه ار

 شمیم...نگاه طوسي اوو لب هاي سرخ شمیم ...
 

 شمیم با خجالت سرش را زیر انداخت وباصدای آرامی گفت :
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 چرا اینجوري نگام مي کني؟ -
 
 چه جوري نگات مي کنم؟ -
 
 اینجوري دیگه -
 
شمااینجوري نگات مي  - شني  شوهرتم بااین آرایم وموهاي   و تي من که 

 نده آژانم اصال بهت نگاه نندازه؟اونم یه دخترتنها؟کنم متو ع داري ران
 
 یعنی این همه زهرمارشدنت به خاطراین بود؟ خب ازاول مي گفتي -
 

 ارمیا جدی وباصدای بلندتری گفت :
 
 واسه داشتي باآژانس مي رفتي؟ -
 
 خب واسه این که شوهرم نیومد دنبالم ! -
 

 ارمیابااخم نگاهم کردوشمیم زدزیرخنده:
 
 بخنددیگه وقدالمیرا جونته بخند ارمیابخنددیگهخب  -
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 ارمیابه زور لبخندش راکنترل کردوسرش رانزدیک شمیم کرد وگفت :

 
 بیاجلوببینم -
 
 براچي بیام جلو؟ -
 
 میگم سرتوبیارجلو -
 

شننمیم کمي به طرف ارمیا خم شنند.ارمیاسننرش رانزدیک گردن وریان اوبرد 
 وبوکشید.

 
 این چه وطریه زدي؟ -
 
 ارمیاحالت خوبه؟ وا -
 
خه  - ماشننین اون مرتی باهمین وطرتیزمي خواسننتي تو بده ... جواب منو

 بشیني؟اینخه بوش تاده فرصخ اون ورترمي ره!
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چي مي گي تو؟دوسنناوته وایسننادي داري ازوطر من ایراد مي گیري برو دیر  -
 شد

 
شین را به حرکت درآورد ودرراه هیچ کدام هیچ حرفي نزدند.نزدیک   درارمیا ما

ستم را  شد.ارمیا د شین پیاده  شمیم فوري ازما ورودي تاالرارمیا تو ا کرد و
 روي بوق گ اشت وشمیم برگشت وبه اونگاه کرد:

 
 چیه ؟ -
 

 ارمیا سرش را ازپنجره ماشین بیرون آورد وگفت :
 
 کجاراه افتادي بااین و عت مي ري؟صبرکن ماشینو پارک کنم باهم مي ریم -
 

 به ارمیا انداخت وبا خود فخرکرد:شمیم نگاهی پرازحرص 
 
این دیگه داره زیادي شور مي زنه ها نه به اون بي نمخي بي نمخي  بلم نه به  -

 این شوري حاالش...معلوم نیس چیز خورش کردن انقد پیچ شده به ما
 

باهم وارد تاالروروسنني شنندند ودر سننمت در ورودي زنان مارمیا ازشننمیم 
 که اورا صدازد: جداشد.هنوز چند دم نرفته بود
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 ارمیا -
 

 ارمیا برگشت ونگاهم کرد.شمیم گفت:
 
 بیا کارت دارم -
 

 ارمیا نزدیک اوآمد ومنتظر ایستاد.شمیم گفت :
 
 یه چیز بگم  بول مي کني ؟ -
 
 چي ؟ -
 
 چیزه ...ارمیا ... نزنیا -
 
 من کي تورو زدم ؟ -
 
 کردم ِا دروغگوتاحاال سه تا سیلي ازدستاي جنبعالي نوش جون -
 
 شمیم وایسادي جلو دري که همه مي ان ومي رن اینارو بگي ؟ -
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 نه ...خب مي ترسم وصباني شي دیگه -
 
 نمي شم بگو -
 
 میاي تو زنونه ... -
 

 ارمیا سریع حرفم رابرید:
 
 اصال -
 
که هی ي  - یاي ولي اینجوري  ب ارحرفمو بزنم ...مي دونم واسنننه چي نم

 درست نمیشه
 
 نهگفتم نه یعني  -
 
 جون شمیم ؟ -
 

 ارمیا سخوت کرده بود.شمیم گفت :
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این همه با هم تمرین کردیم که واسه وقدالمیرا بر صیم حاال تو جازدي ؟اگه  -
یا وجلوش  نیاي روژان فک مي کنه خیلي زرنگه وزندگیتوریخته بهم .ولي توب

 راحت بر ص شادي کن تا اون حرصم دراد
 
 الش مي کني؟ببینم توواسه چي این وسط انقدت -
 

شم ارمیا دوخت وآب دهانم را که  شم درچ شد...چ ساکت  شمیم یک هو 
 دروا ع همان باضم بودرا پایین داد وباصدای آرام تری گفت :

 
واسه اینخه  ول دادم کمک کنم بهم برسي اگه هم نرسیدي جلوش شخست  -

نخوري .ارمیا من دخترارو مي شنناسنم کافیه فردمورد نظرشنونو نعیا ببینن 
 دیگه بند مي کنن وتا اونوبدبخت نخن دست برنمي دارن

 
 ارمیابانگاه ریزشده ای گفت :

 
 آهان .تجربه داري ؟ -
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 نهم ولي دختر که هستم بسه ! خب من دیگه برم ...منتظرما... -
 

وسعی کرد همین نگاه خیره ارمیارا که روی سرتاپایم چرخ می خورد را نادیده 
 که بازهم ارمیا صدایم زد : بگیرد..وراه افتاد برود

 
 شمیم -
 

 برگشت روبه او :
 
 بله -
 
 دنباله لباستو جمع کن نخوري زمین -
 

لبخند زدودست تخان داد.وارد  سمت زنانه شد.ارمیا ایستاد وتا رفتن شمیم به 
شوهرش به اغوش  شمیم بادیدن مادر شد. داخل اورا نگاه کرد وبعدوارد مردانه 

عدا فت .ب یک گ فت وتبر مد اور تاق بیرون آ تاق پرو شننند .و تي ازا زآن وارد ا
چشمهاي زیادي را برروي خود مي دید...شاید هیچ کس اورا به ونوان وروس 
خانواده نمي شناخت واو این را دوست نداشت.شالم راروي شانه هاي وریان 
یک  ها تبر به آن فت و ماد ر گاه وروس ودا جای مت  به سنن خت و ندا خود ا

ش سان ازجایم بلند  سري گفت.اح شال ورو شمیم خوشحال  د وبیرون رفت.
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به وسننط جمعي که مي ر صننیدند رفت.درحین  با المیرا  اش رابرداشنننت و
یدا  خه روژان را پ تا این به گردش درآورد  ها  مانم را دربین زن یدن چشنن ر صنن
کرد.بالباسي زننده وآرایشي غلیخ بقیه راتماشا مي کردمزني میان سال هم کنار 

به نسننبت سنناده وصننورت بدون آرایشنني داشننت  اونشننسننته بود که لباسننهایي
مازشننباهت او به مادرشننوهرش حدس زد که آن هم باید خواه*ر*ز*هره خانم 
باشد.چشمهایم راگرداند وبازهم به روژان نگاه کرد همان مو ع چشم درچشم 
شمیم نگاهم را  صي اورا نگاه مي کرد . شدند روژان با کنجخاوي خا یخدیگر 

 شد...برگرفت وباملیسا سرگرم 
 

شم دوخته بود.لحظاتي بعد  شمیم منتظر به در ورودي چ مو ع خواندن خطبه 
پدرشوهرش وارد شدوپشت سرآن  امت بلند ارمیا نمایان شد.شمیم با دیدن 
او لبخند زد ونگاهم کرد .همه دنیایم همه پناهم همه زندگي ووشننقم 

که ازآن دریک اسننم خالصننه شننده بود:ارمیا ...هنوز نگاهم رابرنگرفته بود 
طرف سننفره وقد ارمیا اورا دید.بالبخند کوچخي چشننمخي به شننمیم زد ودل 
شیدن  شروع کرد به کل ک شمیم  شد و سم وقد تمام  شمیم رازیروروکرد.مرا

 کرددرهمان حین صدایي پشت سرش شنید:
 
 جیرجیرک گلوت پاره نشد انقد جیغ کشیدي؟ -
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شت وارمیا را دید.باخنده وهیجانی که در خود پنهان می کرد گفت به وقب برگ
: 

 
توکه تادودیقه پیم جلوم بودي ؟ولی حاال که اومدي توزنونه برات شننخالت  -

 مي خرم !
 

 ارمیا بلندخندید وگفت :
 
 مگه من مث توشخموئم ؟ -
 
 نیستي ؟خب پس روژانو برات مي خرم ! -
 

 یافه ارمیا درهم رفت واخم بزرگی روی پیشانی وابروهایم نقم بست.شمیم 
 : گفت

 
 ارمیا مجون هرکي دوس داري بازشروع نخنا -
 

 ارمیا بی توجه گفت :
 
 به ارکستر سفارش کردم بالفاصله آهني فرانسویه رو ب اره -
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 وا عا؟یعنی تومي خواي بر صیم ؟ -
 
 دروغم چیه ...فقط باید احسانو بیرون کنم دوربین ِفیلم بردارو هم بدزدم ! -
 
 چرا؟ -
 
 ري احسان دانس دادنتو بااین لباس باحجاب ببینه ؟!چراو...نخنه دوس دا -
 

آهني شننروع شنند وهردو روي سننن رفتند...همه چراغها خاموش بودوفقط 
نورسننفیدي روي ارمیا وشننمیم بود.ارمیا دسننتانم رادورکمرشننمیم حلقه کرد 
ست دیگرش را به پهلوي ارمیا  شت ود شانه او گ ا ستم را روي  شمیم یک د و

شم شروع کردند.چ صداي گرفت و هاي همه خیره حرکات آن دونفر بود گاهي 
دسننت زدن وتشننویی بقیه به گوش مي رسننید.شننمیم به طور ماهرانه کمرش را 
شمان ارمیا زل زد وگفت  درستان ارمیا چرخ مي داد . با لبخندی مرموزی درچ

: 
 
 ارمیا روژان داره مي ترکه -
 

 ارمیا هم مانند اوچشم درچشمم بی خیال گفت :
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 همیدي اون و ت؟اینجا که همه چي تاریخهازکجا ف -
 

 شمیم ابرویی باال انداخت وگفت :
 
 حس ششم! -
 

 ارمیا خندید.
 

شان  ستقبال خانم ها را ن سوت وکا زدن ها بود که ا صداي  بعد ازاتمام آهني 
شوق چندین  میداد. همان مو ع زهره خانم والمیرابه کنار آن دو آمدند .المیرا از

 رش را ب*و*سید.بار برادر و زن براد
 
الهي من  ربون  دوباالي دوتاتون ..چقد خوشخل ر صیدین واي خدا جونم  -

 چقدم بهم میاین...دلم خنک شدمتا چشم بعضیا دراد ازجا ایشالله !!!
 

 صداي اوتراض زهره خانم بلندشد:
 
 المیرا... -
 

 وروبه شمیم با لبخند گفت :
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 ي خودم چادروروسیتو بدوزمالهي تو جشن وروسیت جبران کنم مادر.اله -
 

یا  تاثیر حرفم راروي ارم تا  خت  ندا یا ا به ارم گاهي دزدکي  بال آن ن به دن و
ببیند.ارمیا باابروهایي گره خورده بدون گفتن هیچ حرفي بیرون رفت.سنناوتي 
بعد مردم  صد رفتن کردند .شمیم براي پاک کردن آرایشم به دنبال ساختمان 

با پر هداشننتي مي گشنننت . خل سننرویس ب یدا کرد وفوري دا س وجوآن را پ
 شد............

 
دهانم بازماند.....چشننمانم سننوخت ....حتي توان پلک زدن هم نداشننت 
...چراداشننت کم کم زانوهایم سننسننت مي شنند؟انگارکه آتم گرفته باشنند 
مگرمم بود ......نتوانسننت دیگرحرکت کند.....هنوز ارمیا و روژان اورا ندیده 

به یا پشننتم  ند.ارم یا  بود ته بود.ارم شننمیم بود وروژان هم جلوي او  رارگرف
دودستم رابه دیوارتخیه داده بود و روژان را محاصره کرده بود.صدایشان را مي 

 شنید.صداي فریاد هاي ارمیا وگستاخي روژان:
 
ثافت  - که توي ک خارکنم  ید چی با گه  بازي مي کني ؟من دی قد لج خه چرا ان آ

 را ي شي هان ؟
 
یا این تن لشننتو بده کنار من برمم به خدا جیغ مي زنم آبروتو مي برو کنار ارم -

 برم همه مي دونن من نامزد دارمم براتو بد میشه برو کنار
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شمیم را  سمت درآمد...حاال هر دو  ستانم ارمیا را به کناري هل داد وبه  وبا د
که با بهت آنهارانگاه مي کرد دیدند.روژان با خشننم نگاهي به شننمیم انداخت 

 فت:وگ
 
 آخننی ...وشوه هات افا ه نخرد کوچولو! -
 

شننمیم راکنار زد ورفت.شننمیم سننعی کرد خودش را کنترل کند و بدون اینخه 
ساختمان پایین رفت وخودش  حتي نگاهي به ارمیا بیندازد آرام آرام ازپله ها ي 
شین  سوار ما صبرکرد تاارمیا آمد وبدون هیچ حرفي  ساند. شین ارمیا ر را به ما

رمیا باسننروت به سننمت خانه مي راند وحتي ازوروس وداماد هم شننندند.ا
ند...!  نه شنننان هم همراهی نخرد خا تا هارا  ند.حتی آن حافظي نخرده بود خدا
بالفاصننله بعداز این که ارمیا پا روي ترمز زد شننمیم پیاده شننند ووارد خانه 
سرش  سنجاق  سهاش را ووض کرد وگیرها و شد وتند تند لبا شد.وارد اتا م 

ایم کند وکناري پرت کرد.خودش هم نمي دانسننت چه مرگم شننده راازموه
خت مي کنم ؟مگراونبودکه مي  یا مي گفت کم به ارم که  اسنننت ..مگراونبود 
شده بود ؟چرا با دیدن آن دو  صباني  سد؟پس چرا و ست ارمیا به روژان بر خوا
بازهم  لبم مي شننخسنننت ؟چرا مرتب حجم بزرگی اشنننک می آمدند که 

 د واو جلویشان را می گرفت ؟ازچشمانم فرو بریزن
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ازاتاق بیرون زد وبه سمت دستشویي رفت.آرایشم را شست وبیرون آمد.ارمیا 
صدا دراتا م را بازکردوبدون توجه به  سرو شدت وپر شمیم به  توي اتا م بود 
 او پتویم را ازروي تخت برداشت .هنوزبیرون نرفته بود که صداي ارمیاراشنید:

 
شده؟با - شه ؟چرا  هر تویخي دیگه چت  شخلم حل  ستي م با مگه نمي خوا

 کردي دیگه ؟
 

 شمیم برگشت رو به او گفت :
 
 تو ع داري بیام جلوت ُکردي بر صم ؟ -
 
 خب چي شده مگه ؟ -
 

 شمیم با حرص لبهایم راروی هم فشارداد...وگفت:
 
هی ي نشننده نه چیزي که نشننده .فقط کم مونده بود روژان خانم بهم تیخه  -

 اونم انداخت !نندازه که 
 
هو...حاال انگار چي بهم گفته .ببینم این وسط تقصیرمن چیه؟براچي بامن  -

 تلخي مي کني ؟
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 شمیم گفت :

 
مي مردي یه کم صننبرکني بعد بري باهاش صننحبت کني ؟حتما باید توجای  -

 ومومي گیرش مي نداختي ؟
 
شون چه جوري رفتارکرد؟اون حتي حا  -  رنیسمگه ندیدي اون دفعه دم خون

 منو ببینه
 

 شمیم پوزخند زدوگفت :
 
 بهتر اصال حی داره ! -
 

ارمیا ازجا پرید...شمیم با تر س یک  دم به وقب برداشت ...اما ارمیا درست 
شمیم گرفت  صورت  سرش را جلو  شم هایم راریز کرد و ستاد وچ جلویم ای

 وگفت :
 
نم ؟نی - ن ن ن ن ن ن ز شما هم آهان! پس حی داره ؟ببخشین میشه دلیلتونو بدون

 دخترین !
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شمیم کمی ترسید...شاید هم ازکمی یک پله آن ور تر!فقط سعی کرد خونسرد 
 باشد... چشم درچشم او صدایم راآرام کردوگفت:

 
طایي مي  - چه غل خه معلوم نیس  کاره ای...برای این مه  خه تو ه برای این

حاال فهمیدي  خت کردي!  بدب تا دخترو  ند حاال چ تا نه  خدامي دو کني..فقط 
 براچي به روژان حی...

 
هنوز حرفم تمام نشننده بود که سننیلي محخمي به صننورتم خورد.حس کرد 
سنگین ارمیا مازش را جابه جا کرد  ستان  شد ! د صورتم بی حس  یک طرف 
شمیم بدهد بدون اینخه فریاد بزند  صت اوتار ی به  و بل از اینخه بخواهد فر

 گفت:
 
خه و تي مي خواي  - هارمي براي این عد اینم چ یه ب حرف بزني اول بفهم چ

 دهنتوبازکن ..حاالم بروبیرون ...
 

تا م  خل ا فت ودا یک  طره اشنننک بیرون ر بدون معطلي وحتي  شننمیم 
شد.سالنه سالنه حرکت کرد وجلوي آینه نشست .به تصویر خودش درآینه زل 
باهم  گاه مي کرد .آن دو جا ن به هر ید  باهم مي د یا وروژان را زد هنوزهم ارم

خودش راا نننافي مي دید.انگار باید ازاول هم حرف پدرشننوهرش بودندو او
سهم اونبود اگرهم به روژان نمي  را بول نمي کرد وبه خانه ارمیا نمي آمد.ارمیا 
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رسید ازآن شمیم نبود چون واشی او نبود...به حرفهاي خودش فخرکرد به ارمیا 
تید مي پرسحی مي داد که ناراحت شود چطور توانسته بود کسي را که واشقانه 

همه کاره بنامد؟آن هم شوهرش که نفسهایم به نفسهاي او بند بود...سرش را 
درون دست هایم گرفت وچشمهایم را بست .چقدرازحرف خودش پشیمان 
شننده بود کاش مي شنند زمان رابه وقب برگرداند ...باید ازاو و رخواهي مي 

صف ست !گوشي موبایلم زني مي خورد .به  اه حه آن نگکرد.اما کاش می توان
کرد ملیسنا بود حتمابازهم مي خواسنت اورا ازر ص دونفره اش با ارمیا سنوال 
پیچ کند .موبایل را خاموش کرد وآن را به کناري پرت کرد. حوصننله هیچ کس 

 وهیچ چیز را نداشت !
 

* * * 
 

باسننرفه ودردگلوی شنندیدي که ازصننبح تحمل مي کرد به زور خودش را به 
اکند .سرخورده ازپیدا نخردن سرما خوردگی خودش کیفم رساند تا  رص پید

ست به او زني  راروي کاناپه انداخت ...کاش ارمیا با اوحرف مي زد تا مي توان
بزند...کاش بود تا اورابه دکترمی برد!...چهارروز مي گ شننت وارمیا هنوز هم 
گ اشنننت  مانم راروي هم  ناراحتي خود را فراموش نخرده بود...چشننن

بود .انگارصداي ارمیا را مي شنید. درخواب وبیداري سیر مي .........خواب ن
 کرد ...امااورا نمي دید.

 
 شمیم شمیم چرا افتادي روزمین ؟ -
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 چشمهایم رابه زور باز کرد.ارمیا را نگران باالي سرخود دید....ارمیا گفت :

 
 چی شده شمیم ؟چراانقد رنگت پریده ؟ -
 

 به زور دهان باز کرد وگفت :
 
 بده ارمیا حالم -
 

 ارمیا سریع گفت :
 
 پاشو بریم دکتر -
 
 نه الزم نیس ...خوب می شم -
 
 یعنی چی خوب می شی ؟!حالت بده پاشو ببینم -
 
 نمي خواد فقط... -
 
 فقط چي ؟ -
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 با دوسه تا سرما خوردگی خوب میشم ... -
 

 اما ارمیا حرف خودش را می زد... انع شدنی نبود هیچ و ت ! وگفت :
 
 شو می گم...پا -
 

خت  یدنم هم سنن باس پوشنن ند شننند ...حتی ل جایم بل یا از مک ارم با ک
بدبختی بود  باهر  مام تنس سنننگینی می کرد!. خت وت بود...درتب می سننو
پالتویم را پوشید ومقنعه اش را به سرش کشید...ناتوان روی تخت نشست که 

درآن صنندای دررا شنننید ...ارمیا چندلحظه بعد درراباز کرد وبادیدن شننمیم 
 و ع سریع به سمتم آمد ...کنارش نشست ونگران گفت :

 
 
 
 
 
 شمیم...؟ چرا این جوری شدی یه دفه ؟ -
 

شمیم بی رمی به او نگاه کرد وحتی نتوانست جوابم را بدهد...ارمیا نزدیخم 
 شد و با یک حرکت اورا روی دستان خود گرفت وازاتاق بیرون رفت ...
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** ** ** ** 

 
 صبح روز بعد ...

 
شننمیم را تازه به خانه آورده بود...شننب تا صننبح را دراتاق شننمیم وروی یک 
صندلی به خواب رفته بود...خواب که نه ! دروا ع بیدارباشی که هریک ساوت 
ده د یقه اش خواب بود...ناله های شننمیم نمی گ اشننت راحت بخوابد وبی 

ش سرما خوردگی  شد...هرچقدرفخر می کرد نمی فهمید دلیل   میم چهخیال با
ند می زد وفخر می کرد  عدهم درجواب خودش پوزخ به فخر «:بود ؟! ب کی 

 شمیم بوده که بفهمد چطور سرما خورده است ؟!
 

خسته وکوفته با تنی زار به آشرزخانه رفت وبا لیواني آب باالي سرشمیم برگشت 
به اتاق خود برد.روي تخت خواباند و رص را به  .اورااز روی کاناپه بلند کرد و

 خوردش داد.شمیم با صدای گرفته ای گفت :
 
 مرسي -
 
 کاري نخردم که تشخرمي کني. شمیم نخواب تا من بیام -
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 چرا؟ -
 
 نخواب دود ه اي میام نخوابیا -
 

وبدون اینخه منتظرجوابي ازشننمیم باشنند بیرون رفت.درد شننمیم کمي آرام تر 
ش شد با یک ب سوپ دا  که شده بود. ...لحظاتی بعد....ارمیا وارد اتاق  قاب 

 دردستانم بود.روي تخت کنار شمیم نشست وگفت:
 
 ببین ازبس تنبلي باید تو تخت خواب بهت غ ابدم ... -
 
 اینا چیه ارمیا؟واي واي ببرش کنار حالم بدمیشه ! -
 
نا که واسنننه من نیس  - یعني چي ببرش کنار؟ این همه زحمت کشننیدم ! ای

 براتوخوبه بیا بخورانقدم نازونوزنخن
 
 نمي خوام -
 
 ازحاال بعد می خوای چون من به خوردت مي دم -
 
 ارمیا اذیت نخن دیگه -
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من حرف سننرم نمیشننه! دوسنناوت رفتم وسننیله خریدم غ ا درسننت کردم  -
 براومم؟یااینو مي خوري یابا میت مي یاد همونجایي که کارسازه

 
ه کرد بشننمیم لحظه ای مخث کرد وبه حرف ارمیا فخر کرد...بعد بلند شننروع 

خندیدن وهمان مو ع که دهانم را باز کرد ارمیا  اشننقی ازسننوپ را به دهانم 
 گ اشت .شمیم اخم کرد وبه زور سوپ را  ورت داد.ارمیا گفت :

 
 آها آفرین .تا آخرشو مي خوري تاامشب برات شخالت خوش مزه بخرم -
 

شمیم دراز  شمیم داد . سوپ را ارمیا به زور به خورد  شی  شید تتا آخرین  ا ا ک
 بازهم بخوابد ارمیا لباسهایم راووض کردوخودش هم کنارشمیم دراز کشید

 
شمیم دردل ازخوشحالی درکنار اوبودن لبخند زد وبا بوي وطر مردانه ي او بي 

 هوش شد....
 

* * * 
 

تخاني به خودش داد وبه طوري که ارمیا ازتخان های تخت ازخواب بیدارنشودم 
شید بل ست.هواابري بود واتاق خواب تاریک کمي خودش را باال ک ش شدون ند 

صورت  ست.به  ش ساوت را به خوبي ببیند. کنارارمیا ن ست  مي زد .نمي توان
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شید  شت وچقدر ازاو دور بود.آرام نفس مي ک ستم دا زیباي او زل زد.چقدردو
وسننینه ي مردانه اش باال وپایین مي رفت.دسننتانم را جلو برد وروي مته هاي 

شید شخي اش ک سفید  بلند وم صورتم  شید . ستانم روي پرمي ک انگار که د
صورتم ران*و*ا*ز*ش کرد  ستم  شت د شت .با پ شي هم ندا بود وهیچ ته ری
.ارمیا باچشمان بسته سرش را تخان داد.ازترس اینخه بیدارشود فوري دستم را 
سمت موهاي  ستم را به  ست د شد اوهنوز خواب ا شید.و تي مطمئن  کنار ک

جه هایم را داخل آنها فرو کرد انگار که شننیطنم گل مشننخي وکوتاه اوبرد وپن
کرده باشنند.ل*ذ*ت می برد ازاین کار خود...موهایم را ن*و*ا*ز*ش مي کرد 
شد. ربان  لبم باال گرفت  ست دیگري گرفته  ستم باد که یک لحظه مچ د

 .ارمیا چشمانم را بازکرده بود وبي صدا مي خندید:
 
 م تو گرفتم ! -
 
 مگه دزدي کردم ؟ -
 

 ارمیا چشمان خواب آلود وخمارش را بازکرد وگفت :
 
 ازدزدي ام بدتر تو حیا نمي کني به موهاي پسرمردم چني مي زني ؟ -
 
 اون پسرمردم واسه بقیه پسرمردمه واسه من شوهره ! -
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 آها همون همه کاره اي که اون شب گفتین شوهر شمائه دیگه ؟ -
 
 اوه هنوز یادت نرفته؟ چقد کینه اي تو -
 

 ارمیا گفت :
 
 شما جاي من بودین یادتون مي رفت؟ -
 
 خب توهم من که و رخواهي کردم تو هم که معلومه هنوزآشتي نخردي ؟ -
 
شم که اینو  - ساوت ناز خانمو بخ سه  شتي نخرده بودم که نمي یومدم  من اگه آ

 کوفت کن اونو کوفت کن
 

 شمیم بی توجه حرفی راکه سر زبانم بود را زد :
 
 ا ماجراتو با روژان برام تعریا مي کني ؟ارمی -
 

ارمیا یک هو نگاهی اخم آلود به شننمیم کرد وبعد سنناکت به سننقا چشننم 
 دوخت وچیزي نگفت.شمیم که فخرمی کرد او ناراحت شده گفت :
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یه زن رو  - یه کمم سننهم  گه  باشننم ...ا خب ... ول مي دم راز دارخوبي 
 از دارم!توزندگیت داشته باشم به همون اندازه هم ر

 
 ارمیا گفت:

 
 توبه ماجراي من چیخار داري؟ -
 
 
 
 
 
 ببخشیدا..توتاحاال حس فو ولیت  لمبه شده ؟ -
 

 صداي خنده ي ارمیا باال رفت:
 
 چرامي خندي؟ -
 

 ارمیادرمیان لبخندش گفت :
 
 اگه حوصله داري گوش کني می گم ! -
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 داد: ارمیا شروع به تعریا زندگیم کرد وشمیم کنارش نشست وگوش
 

که ازش  مه چیومي خواسننتم هرچیزي  من ازکوچیخي خیلي پرتو ع بودم ه
خوشم مي اومد باید برام فراهم مي شد وگرنه دنیارو روسرم خراب مي کردم تا 
والم ب گي بود ولي و تي  مه تو  نا ه یاد.ای که مي خواسننتم گیرم ب اوني 

شدم .مامانو خیلي اذی شد جري تر شدم ویه چیزایي حالیم  دم ت مي کربزرگتر
ست  سر در سه معلما درد سرو کول ب ه ها باال مي رفتم وا سه از همم تو مدر
مي کردم و هرهر بهشننون مي خندیدم براهمینم توي شننم روز هفته اي که 
مدرسه بودم پنج روزش مامان تو دفتربود ومن گوشم دست مدیر مدرسه چرخ 

قد اذیت مي کردم فقط اینو خوب مي که  مي خورد.نمي دونم چرا ان یدم  فهم
شینم به  ساکت ب ستم یه جا  شم میاد .نمي تون صدابودن خو شلوغي وپرسرو از
 ول باباحتما باید کرممو مي ریختم . این اذیت کردناي من ادامه داشنننت تا 
سروکله  شدمو هنوزم همون ب ه ي تخس بودم.کم کم  و تي که وارد دبیرستان 

گرفتم مي اومد خونمون  روژان به خونمون پیدا شنند .با المیرا زیادي گرم مي
وتا چند روز مي موند اونم به بهانه اینخه با روژان درس بخونه.منم که مي دیدم 
سوسک  شه  شی این دوتا زیادي با هم خوشن مي زدم تو پرشون. یه بار رفتم یه 
جمع کردم ازباال پشت بوم ریختم روسرشون .اونام که تو حیا  نشسته بودن با 

تشون تاتونستن خودشونو زدن.با این که روژان رو دیدن سوسخها رو سرو صور
که وین  له هم  خا ما بود. ما اون هنوزهم مرتب خونه  خیلي اذیت مي کردم ا
کار  به  ها سننرم  جا نمي ره.من اون مو ع  جا مي ره ک یالم نبود دخترش ک خ
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خودم گرم بود حوصله سروکله زدن با روژان رو نداشتم یا کالس کاراته بودم یا 
شتم اذیت سم به  دا مي کردم یا درس مي خوندم.اما روژان اون مو ع فقط حوا

تا م  نه اي مي اومد توي ا به هربها به دیقه  من بود کارامو زیر نظرداشنننت دم 
..باورت میشه هرچي بین منواون شروع شد به خاطرکاراي اون بود؟بي خودي 
شوخي مي کرد مي خندید.  سم هدیه مي خرید  سرو کولم باال مي رفتم وا از
خب من توي سننن وسننال بلو  بودم این چیزا هنوز برام جا نیفتاده بود.من اون 
مو ع حتي یه دوسننت دختر خشننک وخالي هم نداشننتم. ولي روژان کارش به 
جایي کشیده بود که بابام بد نگاهم مي کرد مالمیرادیگه چشم دیدنشونداشت 

با المیرا هیچ ف یا  نداره روژان براارم یب  مانم مي گفت و ما ما  ما ا نداره..ا ر ي 
غافل ازاینخه اگه یه کم به این دخترایراد مي گرفتن یا حدا ل پاشننو ازخونمون 
مي بریدن باوث این همه بدبختي کشیدن من نمي شد.کم کم به روژان وادت 
کردم باید هرروز مي دیدمم هرروزمي اومد تو اتا م وگرنه خودم راه مدرسننه 

سننال ازم کوچیختربود تو درسنناش وخونشننونو مي گرفتم ومي رفتم دنبالم.دو
کمخم مي کردم باهم مي رفتیم بیرون مي گشننتیم مي خندیدیم وخوش مي 
گ روندیم.بابام سننرم دادوبیداد مي کرد مي گفت دارم زیاده روي مي کنم مي 
ِست کن .چیزي که من توجه  ستو جمع در شین برا کنخورت بخون حوا گفت ب

ها بود که بابا باهام سننرناسننازگاري نمي کردم حرفاي بابام بود.ازهمون مو ع 
برداشت .فقط وفقط به خاطر یه دختر...هنوز به هجده سال نرسیده بودم دیرلم 
شي همه رو رد مي کردم. وارد یه دوره جدید  شاگرد خرخون بودم و جه گرفتم 
شنننده بودم فک مي کردم روژان فقط براي منه ومن براي روژان .فک مي کردم 

قدر دوسننتم داره بار رفتم دم  اون ان یه  که هیچ و ت ازدسننتم نمي دم .
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سرغریبه  شین یه پ سوار ما شون دنبالم اما اون منو ندید زودهم رفت  ستان دبیر
شد..برام گرون تمام شده بود .فرداش رفتم یقشو گرفتم وتاتونستم باهاش دووا 
کردم.چقدرساده بودم که گریه هاشو باورکردم !برام نازمي کرد اشک مي ریخت 

یل گ شننتم  ودل جا مي آورد هرجوري بود توجیهم کرد واز گ*ن*ا*هم  بي 
.ب ه بودم نمي فهمیدم بیخودی توجیهم کرده وهررفتاري با من داره با صنندتا 
سر بود ولي من توي  صدتا پ سردیگه مث منم داره!روژان از همون دبیرستان با پ

اند که مدبیرستان همه وشی وزندگیم اون بود.کنخور دادم اما رتبم خوب نشد ب
چقدر بابا دوواکرد فقط مي دونم این مادرم بود که تونست را یم کنه من برم 
دانشگاه آزاد.توي دانشگاه هم برخالف دوستام طرف دختر دیگه اي نمي رفتم 
هم چنان روژان رو دوست داشتم .واسم ووده ووید مي داد که زن آیندمه ..مي 

عد یارم براب کار کنم وپول درب یال خوشنني گفت درس بخونم  چه خ هه  مون..
داشتم منم همشو باورکردم.مث سي جون کندم ودرس خوندم .مي دوني من 
سام خیلي  شگاه در سانس گرفتم ؟تو دان سالگیم لی سالگیم ویک  ست  توي بی
خوب بودازهجده سالگی وارددانشگاه شدمو سرسه سال تموم شدم! .واحدامو 

ر ترامو بگیرم ولي من به فخزیاد مي گرفتم وزود رد مي کردم .بابا مي گفت دک
چیزاي دیگه بودم ..مثال مي خواستم براآیندم پول جمع کنم .بایخي ازب ه هاي 
دانشگامون شرکت زدیم همین احسان شد شریخم ولي سهم من بیشتربوداینه 
که تا چندماه تونسننتم پیشننرفت زیادي بخنم .خوب پول درمي اوردم سننهم 

.ازیه طرفم با احسننان وب ه هاي احسننان رو خریدم و شننرکت مال خودم شنند
دانشننگاه زدیم تو کارموسننیقي ..حتي فخرشننم نمي کردم یه روز خواننده بشننم 
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سط روژان ازم دور  شروع کردم وپله پله اومدم باال ...این و سازي  ...ازآهني 
ودور تر شنند تا این که یه روز خیلي راحت جلوم دفتر شننعراموپاره کرد وگفت 

مت...روزگار برام ندگیمو داغون کرد .خیلي  نمي خوا مه ز ته بود ه ن اشنن
التماسم کردم خیلي زیاد و تي به التماسام وگریه هاي مادرم فک مي کنم تنم 
مي لرزه .نمي تونسننتم دسننت ازسننرش بردارم .مامان فقط گریه مي کردم بابا 
جنجال راه مي نداختم این وسط روژان شده بود همدمم !با اون حرف مي زدم 

یاش پابه پام موند وکمخم کرد.اگه اون مو ع ها روژان نبود حتما با همه مهربون
مي ذاشننتم وازخونه مي رفتم .البته رفتم ولي نه این که فرار کنم ماین خونه رو 
گرفتم و م*س*تقل شدم .بماندکه مادرم چقدر زجر کشید وپدرم چقدر به پاي 

سم تم طرفم پمن پیر شد.روژان دیوونم کرده بود شب وروز نداشتم. تا مي رف
مي زد .یه ه*و*س بودم یه حس ب گي که براش تموم شننده بود.و تي دوسننتام 
حالمو مي دیدن مثال مي خواسننتن کمخم کنن مي گفتن بنوش تا یادت بره این 
هت مي ده  حالي ب یه  یه نخ روبخم  تا فراموشننم کني .این   رص رو بزن 

م مث خودشننون ....!.انقد شنننب وروز توي این خونه جولون دادن که منو ه
به  نامرد نبود.ب ه خو کردن .تو همشننون احسنننان جداازهمه بود هیچ و ت 
ومثبت بین ما احسنننان بود.اون مث من خودشننو اسننیرم*ش*ر*و*ب واین 
مزخرفات نخرد اما من تااالن به ه*ر*ز*هرماري بوده لب زدم مخوردم منوشیدم! 

این که روژان رو تو همه مهمونیاي کثیا رفتم باهمه  شننری جولون دادم براي 
شمیم بهت حی مي دم فک کني من به درنخورم  شد... شد که ن فراموش کنم ن
ستم  سي رو بي آبرو نخردم انقدر بي غیرت نی سم مي خورم هیچ و ت ک !ولي  
سید  که.....روژان همه غلطي کرد باهرکي خواسنت گشنت بعدنوبت من که ر
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شه زن ی شاالي .اگه  راربا شام وگفت :تویه آ شمزل زد توچ شم مي   ه پیرمرد ب
ولي زن توي کثیا نمي شم.نمي دونست وامل همه ي بدبختیای من خودشه 

 ...تاحاالم هرو ت ببینتم همون آشه وهمون کاسه .هفته دیگه هم نامزدیشه .
 

می دانی...زخمي برپهلویم مانده اسنننت ..روزگار نمک مي پاشننند ومن پیچ 
 صم .............وتاب مي خورم وهمه گمان مي کنند که من مي ر 

 
شمیم بازهم مانند ب ه ها لب هایم  شم دوخت . شمیم چ شد وبه  ساکت 
راجمع کرده بود واشنک مي ریخت.ارمیا لبخندزد واورا به سنمت خود کشنید 

 واشخهایم را پاک کرد:
 
 تودیگه چرا اشک مي ریزي ؟موندم چراهرچي میشه اشخت توآسینته ! -
 
سنننگي ؟یه کم براش گریه مي کردي خب خیلي دلم سننوخت..توچرا انقد  -

 شاید رام مي شد
 
به جون شننمیم به غیرازب گیم دیگه یاد ندارم اشننک ریخته باشننم اصننال  -

 چشماي من نا صه فک کنم اشک تولید نمي کنه
 

 شمیم خندید وگفت :
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 مي خواي برم باهاش حرف بزنم ؟ -
 

 ارمیاباتعجب گفت :
 
 کي ؟روژان ؟ -
 
 ون!پ نه پ  صاب سرکوچخم -
 

 وباخودش چوزخند زدوگفت :
 
شقم دارم تالش می  - شوهرم به و ببین کارمن به کجارسیده که برای رسیدن 

 کنم !
 

 صدای ارمیارا شنید که می گفت :
 
 که چي بهم بگي؟ -
 

 شمیم گفت :
 
 تو کاري به اون نداشته باش مي خواي کمخت کنم یانه ؟ -
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 نه..یعنی ...خب نمي دونم -
 

 م را درهم کشید وگفت :شمیم ابروهای
 
 یعني چي؟ -
 
 اون نامزد داره هفته دیگه هم مراسم نامزدیشه هی ي درست نمیشه! -
 
 توکه خیلي امید داشتي چي شدي یه دفه ؟ -
 
 فک کنم داره یه بال مالهایي سرم مي یاد! -
 
 چه بالیي؟ -
 
 نمی دونم ...خودمم نمی دونم ! -
 

 شمیم خندید وگفت :
 
 وخمیه ! اصال مي دوني چیه دلیل همه بدبختیات فقط یه چیزه شدیدا حالت -
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 ارمیا کنجخاونگاهم کرد وگفت :

 
 چي ؟ -
 
 اینخه نماز نمي خوني وخدا تو زندگیت نیس! -
 

 ارمیا لبخند تلخي زد وگفت:
 
 تو ع داري با این همه گندکاري برم بشینم سرسجاده ؟ -
 
افیه امتحان کني نمي دوني چه ماهي رو هر و ت ازآب بگیري تازه اس...ک -

حسننیه ! وشننی وا عی رومی تونی باخدا درک کنی... ...اصننال اگه درکم کنیا 
 روژان و دنیاو همه این کثافتاي دورتو خط مي زني ..

 
 ارمیا سخوت کرده بود.شمیم گفت :

 
من گفتم که حتما امتحان کني ...اجبارت نمي کنم!خودت انتخاب کن...  -

شد دیگه نخون ...چاي مي ولي امتحانم هم   رر نداره اگه زندگیت ووض ن
 خوري برات بیارم؟
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 ارمیا لبخندزد وگفت:
 
 االن مي خواستم بگم -
 
 پس بزن  دش -
 

دستم راجلوبرد وارمیا محخم دستم را به دست شمیم کوفت.شمیم دستم 
 را چندبارتخان دادوگفت:

 
 ونه المصب!آخ چي بود این ؟دست که نیس وین بیل تراکتورمي م -
 

* * * 
 
 بیا دو دیقه بشین باورکن خوشخل مي شي -
 
 دست بردارشمیم من دارم آتیم مي گیرم تو مي گي بیا موهاتو مدل بدم؟ -
 
خب چیه مگه ؟مي خوام خوشخل ترشي تازشم و تي اونجوري خوش تیچ  -

 وخوشخل ازدر بري تو اشخشم درمي یاري به خدا
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 ولم کن توهم -
 
 ني ولت کنم دربري؟مگه کم تمبو -
 

 ارمیاچچ چچ نگاهم کردوشمیم ناچارسرش را خواراند.وگفت:
 
 تا موهاتو مدل ندم ول نمي کنم! -
 

 ارمیا ازجایم بلندشد شمیم به سمتم پرش کرد وبازویم را کشید وگفت :
 
 بیا ببینم کجا درمي ري؟ -
 
 دیگه داري اون رومو باال میاریا شمیم! دستمو ول کن تا ... -
 
 تا چي ؟ دستتو ول نخنم چي مي شه هان؟ -
 

ارمیا دسننتم را ازدسننت شننمیم بیرون کشننید واورا محخم روي تخت هل داد 
 وگفت :

 
 این مي شه که مي بیني ! -
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شننمیم ازترس دسننتم راروي  لبم گ اشننت .مي خواسننت ازروي تخت 
بلندشودکه ارمیا بازهم هلم داد وبه اونزدیک شد.انقدرنزدیک که روي او خم 
سینه اش راحس مي کرد..هر دو خیره بهم مانده  شدن  شمیم باال وپایین  شدو 
بودند بازهم ارمیا نگاهم را روي تک تک اجزاي صننورت او مي گرداند ازاین 
سرش رابه  شم ..از لب هایم به گونه وازگونه هایم به گردن ..  شم به آن چ چ

ساس کرد گر گرفته شمیم اح شید. شمیم برد وکمی بو ک س سمت گردن  ت! ا
...هرم گرماي نفس ارمیا را روي گردنم حس مي کرد. به صننورتم رسننید 

 وبازهم چشمها درهم  فل شدند..ارمیا باجدیت واخم گفت :
 
 بازم که زیادي وطر زدي! -
 

 شمیم بی حوصله نفس ومیقی کشید وگفت :
 
 ارمیا خواهم می کنم بازگیرنده ها! -
 

 : اما ارمیا طبی همیشه حرفم یخی بود وگفت
 
 یا مي ري لباستو ووض مي کني یا نمي ذارم بیاي ! -
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شننمیم بي توجه مي خواسننت که ارمیا را کناربزند وبلند شننود که ارمیا دسننت 
 هایم رامحخم گرفت وگفت:

 
 کجا ؟ -
 
 
 
 
 
 برو کنار ارمیا دیر شد من هنوز آرایم نخردم -
 
وجی وجی کني  اوال ًکه این دفعه دیگه نمي ذارم مث وروسنني المیرا خودتو -

سوما  شي ! شب مهموني اینامختلطه حی نداري لباس بي حجاب برو !دوما ام
لباسننتوهم مي ري ووض مي کني چون بوي وطرت تیزه .تمام خونمونو بوي 

 وطرتو گرفته ...
 
چقد شننلوغم مي کني تو؟ من یه چیخه زدم زیر گلوم !تازه لباسننمم خوبه  -

 اسم نامزدي بشینم.نمي تونم که با کت وشلوار بیام تو مر
 
 این لباستو مي گي خوبه ؟این که وین لباس انساناي اولیه س. هی ي نداره ! -
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 شمیم خنده اش را  ورت داد وگفت :
 
 ارمیا -
 
گوش کن شننمیم .توهرجا مي ري چادر مي پوشنني حجابتو هم روایت مي  -

باش..نمي خوام  هاهم همون جوری  ها ومجلس  کني. پس توي وروسنني 
سننه صنندتا مرد دیگه درسننت کني خوب هم مي دوني که ازاین لباس خودتو وا

ِمباسنناي بي خود هیچ خوشننم نمیاد. اذیتم کني اذیتت مي کنم! حاالم پاشننو 
 برووو م کن وطرتو هم کمتر کن !

 
ارمیا کناررفت وشمیم بادلخوري به اتا م رفت وبعدازآماده شدن جلوي ارمیا 

 فت :که تلوزیون تماشا مي کرد  رارگرفت وگ
 
 بریم من آماده ام -
 

 ارمیا نگاهم کرد وبا دیدن لباسم گفت:
 
 آها آفرین حاال شد .بیا جلو ببینم -
 

 شمیم باهمان اخم های  بل گفت :
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 دیگه چیه ؟ -
 

 ارمیا گفت :
 
 بیا جلوگفتم -
 

شننمیم جلو رفت وارمیا درآن ثانیه دسننتم راکشننید واورادرآ* *و*ش گرفت 
 .خیلي جدي گفت:

 
 که رفتي تجدید وطر کردي ؟شمیم پامي شم تا مي خوري مي زنمتا؟ باز -
 

شننمیم دهانم راباز کرد تا هرچي مي تواند بار ارمیا کند ولي بادیدن خنده ي 
 ارمیا سخوت کردوارمیا گفت:

 
 شوخي کردم بابا نزدیک بود بترکي ! -
 

 شمیم باحرص گفت :
 
 داری تو!؟توهم که همم مي خواي بزني ! هنری بهترازاین ن -
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 ارمیا سرش رانزدیک کرد وگردن شمیم راب*و*سید وگفت:
 
 اینم براو رخواهي .دفعه آخرمه -
 

شمان ارمیا که خیره به خودش بود  شت کرد...درچ ستم را محخم م شمیم د
هانم را  ورت داد...ب*و*سنننه اش کم از آتم گرفتنم  گاه کرد وآب د ن

 دی خود رانشان دهد وگفت:نبود!...باصدایی که می لرزید سعی کرد خونسر
 
 بگو جون شمیم -
 
 جون ارمیا دیگه دستمو روت بلند نمي کنم ! -
 
 َمرده و ولم -
 

 ارمیا بالبخند چشمخی زد وگفت :
 
 مرده و ولم ! -
 

ارمیا کتم را پوشید وکراواتم را برداشت تا جلوي آینه آن را درست کند شمیم 
 گفت:
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 من واست گره بزنم ؟ -
 

 کرد وگفت : ارمیا نگاهم
 
 موهامو که ن اشتم دست بزني بیا کراواتمودرست کن خوشحال شي ! -
 

شننمیم لبخند زنان جلو آمدوکراوات را گرفت وآن را با مهارت بسنننت .کت 
 ارمیارامرتب کرد وبالبخند گفت :

 
 یه شادوماد شدي ارمي جون ! -
 
 آره شادومادي که مي خواد بره نامزدیه وشقم -
 

به اوچشننم دوخت وارمیا هم خیره به او غمگین...انگارهر  شننمیم اول غمگین
 دو به یک چیز فخرمی کردند! چقدر روژان نامرد است !

 
 شمیم گفت :

 
دیگه بي خیالم شو... هرچي  سمته آدمه همون مي شه چه معلوم شاید یه  -

 روز بهم رسیدي!
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ن وارمیا بامخثی بلند چشننمانم را ازروی صننورت شننمیم برداشننت وباهم بیر

 رفتند...
 

خیلي زود به مراسننم مورد نظر رسننیدند.ارمیا ازبدو ورود حالم دگرگون بود 
وشنمیم مرتب اورا دلداري مي داد.روژان باچشنمهایي گشناد به آن دونگاه مي 
کرد باورش هم نمي شنند که ارمیا به نامزدي اش بیاید.نگاهم را روي شننمیم 

به گار ازآن دخترغری نداشنننت ان بت کرد حس خوبي  بدش مي  ثا یل  بي دل
آمد.شننمیم نگاهي کوتاه به روژان انداخت و تي دید که اوآن ها رازیرنظر گرفته 

 است از صدارمیا رامي خنداند ویا به او مي گفت که باصداي بلندبخندد.
 
 ارمیا زودباش دیگه -
 
 خندم نمیاد آخه چه جوري تو این مو عیت بخندم ؟ -
 
ي یا بیفتم روسننروکلت  لقلخت بدم تواالن فخر غرور خودت باش مي خند -
 ؟
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ید وزیر چشننمي روژان رادرنظر  ند ند خ باصنننداي بل یا مان مو ع ارم ه
به شننمیم  یا رو نامزدش گرم گرفت.ارم با ند و گرفت.ازحرص رویم رابرگردا

 گفت :
 
 شمیم یه بسته شخالت پیم من داري -
 

 کمي بعد المیراوزهره خانم وآ ا فرید وارد مجلس شنندند وبه سننمت وروس
وداماد رفتند وتبرک گفتند.بادیدن ارمیا وشننمیم به سننمت آنها آمدند .هردوبه 
شوهر  شمیم با پدر شمیم  رارگرفت. سریع کنار شدند.المیرا  احترام ازجابلند

 ومادرشوهرش احوال پرسي کرد ونشست.
 
 واي شمیم ! -
 

 شمیم نگاهی به  یافه دخترانه وزیباشده المیرا کرد وگفت :
 
 مي زني ؟چه مرگته داد  -
 

 المیرا که انگارازچیزی ذوق بسیاری داشت گفت :
 
 خب باورم نمیشه! تازه سروصداهم خیلي زیاده باید داد بزنم حتما! -
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 شمیم گفت:
 
 چیو باورت نمیشه ؟ -
 
 اینخه ارمیا اومده اینجا -
 
شیدم که  - شو ک صد م رفتم وناز سخه  ربون  شد ب شخلت فخم پاره   ربون 

 ي نگاش نخن داره ازحرص مي ترکهرا ي شه . اینجور
 

 المیرا نگاهی به برادرش کرد وبااخمی مصنووی گفت :
 
 این که چیزیم نیس نگاش کن نیشاشو سه متر بازکرده ! -
 
 مي خواد زور دخترخالتونو دراره -
 

 المیرا ناباورگفت :
 
 برو بینم ایني که من مي بینم اصال وین خیالشم نیس ...شمیم.. -
 
 دنزن بابا پرده گوشم جابه جاشد!هان ؟!دا -
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 المیرا بی توجه وباذوق وصا نشدنی دستانم را بهم کوفت وگفت :

 
 شمیم ارمیا دوِست داره ! -
 

 شمیم پوزخندی زد وگفت :
 
 آره مي خره برام! -
 
با تو اگه  - بل ازازدواجم  تا  فک کن اون  باش تورو خدا .ببین  یه کم جدي 

شد. گریه نمي کردا ولي تایه هفته او اع روژان رو مي دید مي مرد وزند ه مي 
واسننه ما نمي ذاشننت .همم تو خودش بود. داد مي زد دووا مي کرد .همشننم 
شده  سم اون رو زبونم بود چه برسه به این که ب اره روژان نامزد کنه تازه بلند  ا

 اومده ایجا!!! حاال که تو پیششي ....واي خداجونم ...
 

 *ل کرد وشمیم گفت :المیرا شمیم را محخم ب* 
 
 آي اِلي له شدم -
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شی خودت کردي مي دوني اگه مامان بفهمه  - شمو وا شم که دادا من فدات ب
ازخوشننحالي غم مي کنه ؟همین االنم و تي ارمیا رودیدداشننت شنناخ درمي 

 آورد ...
 

 شمیم به زور خودش را ازالمیرا جدا کرد وگفت :
 
 نایي که گفتي چرته .انقد واسه خودت نباف به خدا...همه ای -
 
 بابا نمي بیني صدوهشتاددرجه با بل فرق کرده ؟ -
 
فرق کرده که کرده .واشننی من که نشننده م وگرنه مریضننه هي جلو من روژان  -

 روژان کنه؟
 
 شاید مي خواد مطمئن شه توهم دوسم داري یانه ؟ -
 
وانه ! آخي ...چقد توسننناده اي المیرا.وشننی که به این زودی ازبین نمیره دی -

 راستي احسان چرانیومد؟
 
نه امشنننب برو  - نا من میگم دوسنننت داره مي گي  حث رو ووض نخ ببین ب

 تواتا م کنارش بخواب !
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 شمیم خنده ای کرد وگفت :

 
 کجاي کاري تو؟ -
 

 المیرا باچشماني گرد شده به اوخیره شد:
 
 نخنه ....شمیم ..... -
 
بین بروپیم مامانت .واي واي المیراب ببینم اصال اینا به تو چه ب ه پررو پاشو -

 خالت داره میاد طرفمون
 

شدن به آنها بود  سرش کرد که خاله اش درحال نزدیک  شت  المیرا نگاهی به پ
 وگفت :

 
 خب بیاد کِلت که نمي زنه انقد مي ترسي! -
 

 شمیم بااسترس گفت :
 
 حاالمي خواي بگي من کي ام ؟اصال دووت دارم ؟ -
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 ت :المیرا خونسرد گف
 
 مي گم زن داداشمه ..ایول چه باحاله اون مو ع  یافشو تماشا کني ! -
 
 جدي که نمي گي ؟ -
 
شه ؟نه وزیزم خالم اینا مي دونن تو  - من کي جدي بودم که حاالدفعه دومم با

 با ما زندگي مي کني
 
 باشما نه با گل پسرتون! -
 

 المیرا باخنده ومیقی گفت :
 
 خدابرات نگهم داره -
 
 لهي آمینا -
 

سیدوبه خانواده دادفرخوش آمد  شان ر همان مو ع خواه*ر*ز*هره خانم به کنار
شمي مي دید که  شمیم زیرچ سید ودرآ* *و*ش گرفت . گفت.ارمیا راب*و*
بدون هیچ  خواهر زهره خانم نزدیک گوش ارمیا پچ پچ مي کند وارمیا غگین و
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ه اوچه چیزي ب حرفي سرش راپایین انداخته بود.چقدردلم مي خواست بداند
 ارمیا گفت که لبهاي خندان اورا به غمي آشخارتبدیل کرد.

 
کمي بعداحسننان به جمع آنها پیوسننت والمیرا فوري خودش را به اورسنناند 
وکنارش نسننشننت.شننمیم به جمع وسننط سننالن نگاه کرد بیشننترجوان ها مي 
شده بودم ردنگاهم  صیدند.نگاهم رابه ارمیا دوخت ..انگاربه جایي خیره  ر 
رادنبال کرد .روژان ونامزدش درحال ب*و*سننه دادن بودند.بازهم نگاهم رابه 
ارمیا دوخت ...صننورتم ازخشننم سننرخ شننده بود.حال اورا درک مي کرد مي 
دانست که امشب بدترین شب زندگي شوهرش است.خودش رابه جاي ارمیا 
گ اشت. ازتصورش هم مو برتنم سیخ مي شد اوحتي نمي توانست صحبت 

یا رابادختري دیگر ببیند چه برسنند که روزي درمجلس وروسنني اش کردن ارم
 شرکت کند!ازجایم بلند شد وبه سمت ارمیا رفت.دستم را گرفت وگفت:

 
 ارمیا بریم توحیا  یه گشت بزنیم؟ -
 

 ارمیا بدون اینخه نگاهي به او بیندازد هنوزهمانطورخیره به روژان گفت:
 
 نه -
 

 شمیم گفت :
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 من تنها برم ؟ -
 
 برو -
 

 شمیم بازهم گفت :
 
پاشننو ارمیا. دوسنناوت به چي زل زدي ؟پاشننو بیا انقداون آشنناالونگاه نخن  -

 خوشحال مي شه
 

 ارمیا باچشمهایي پرازغم به او نگاه کرد.شمیم دستم رافشرد وگفت:
 
مي دونم حالت بده ..بیا بریم بیرون بهترشنني ..اگه اینجابمونی برا تو ننرر  -

اون االن دنبال همینه که تو ازحسننادت غیرت بترکی..پس  میشننه وبرا اون نفع!
ثابت کن که اونی که فخرمی کنه نیس! توهمون ارمیای مارور  بارفتنت بهم 

 وجدی هستی..همون رییس  بلی!
 

ارمیا لحظه ای خیره به شننمیم مانده بود...درفخر حرف هایم...این که چقدر 
سر ز سندد تا این پ صالبتم را می پ شب رشمیم رییس با سته ی ام شخ ا! ار و

ندشننند وهردو بیرون  ندازد بل نامزدش بی به روژان و گاهی  که دیگرن بدون این 
 رفتند.شمیم جایی را پیدا کرد وارمیارا دنبال خود کشاندوگفت :
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 بیابشین اینجا -
 

 ارمیا ساکت کنارشمیم روي تاب دونفره جاي گرفت.
 
 ارمیا -
 

 ت :تي تاب تخیه داده بود.شمیم گفارمیا چشمهایم رابسته بود وسرش رابه پش
 
 حالت بهترنشد؟ -
 
- ............ 
 
 آخه این خالت چي بهت گفت انقدداغون شدي ؟ -
 
- ........... 
 
چراغماتومي ریزي توخودت؟خب حرف بزن گریه کن اصال داد بزن ... این  -

 طوری دق می کنی ..آدم تاو تی یه باض وغم رو تو دلم نگه داره مث یه کوه
 هم که باشه فرو می ریزه...غم وغصه کوه روازپا درمیاره..!
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- .......... 
 
شیدنات به  - شي همه این زجر ک سبک مي  شک بریز باورکن  گریه کن ارمیا .ا

 خاطرگریه نخردنته
 
- .......... 
 
یا من داره گریم مي گیره توچه جوري اشننخت  - هام حرف نمي زني ؟ارم با

 نمیاد؟
 
- .......... 
 

تان سردارمیا رادرون دست هاي گرم خودگرفت .ارمیا باتماس دستهاي گرم دس
شمیم بودکرد  ستان  ستانم که درد شمانم راباز گرد ...نگاهی به د شمیم چ
ونگاهی به چشمان شمیم...شمیم فقط سرش را زیر انداخت...ارمیا به آسمان 

 خیره شد وگفت:
 
 شمیم -
 
 بله ؟! -
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 من خیلي بدبختم نه ؟ -
 
 ! نه -
 
 پس چراوشقم روازم گرفتن؟ -
 

 شمیم نفس ومیقی کشید وگفت :
 
 شایدحخمت بوده ..به صالحت نبوده...خدا دوست داشته ! -
 
 که من بدبخت شم؟ -
 
 داري کفرمي گي .توکل کن به خدا هرچي اون بخواد همون میشه ! -
 
خیلي سننخته اونیو که شننب وروزتوبه یادش طي کردي بایخي دیگه مدسننت  -

 ست یخي دیگه ببیني..شمیم دارم له می شم..چه جوري تحمل کنم ؟تود
 

شننمیم دسننت ارمیا رامحخم ترفشننردوباپشننت یخي ازدسننتانم صننورت 
 اوران*و*ا*ز*ش کرد:
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 صبرشو خدا بهت مي ده آرامشو هم اون هدیه مي کنه کافیه ازش بخواي ! -
 

 فت:ارمیا برگشت وبه اوزل زد شمیم زود دستم راکنارکشید وارمیا گ
 
 چرا چشمات خیسه ؟! -
 

 شمیم دسراچه دستی به صورتم کشید وگفت :
 
 چشمای من ؟! نه!...نه بابا... -
 

 ارمیا لبخندی تلخ زد وگفت :
 
 آره بابا! من زجر می کشم وتو اشخاشو می ریزی! این  صه وفاداریه ! -
 

شمان  شت باچشمانم چ شمیم یک لحظه ماند...خیره به چشمان ارمیا که دا
 یم را  ورت می داد...شمیم سرخ شد وسرش را زیرانداخت وگفت :شم

 
 می خوای بریم خونه که زجر نخشی ؟! -
 

 ارمیا بی توجه گفت :
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 شمیم ... -
 

 شمیم سرش را باال کرد وفوری گفت :
 
 جانن...بله ؟! -
 

لبم را گاز گرفت...داشت می گفت :جانم؟!! به ارمیا ؟!! چطور رابطه لجبازی 
 ه اینجا کشید حاال؟!! ...هایشان ب

 
 ارمیا به دستم که هنوز دردست شمیم بود نگاه کرد ولبخند زد وگفت :

 
 شمیم ... -
 

 شمیم سرش را باال کرد..ارمیا گفت :
 
 می ترسی دیگه جواب بدی؟! -
 

 شمیم چیزی نگفت وارمیا با آه ومیقی گفت :
 
 پاشو بریم دیگه حوصله اینجاروندارم... -



  524 

 

 
وبراي خداحافظي وتبریک به سننمت وروس وداماد رفتند.روژان داخل رفتند 

بادهاني باز به ارمیا که به طرف اومي آمد نگاه کرد.شننمیم دسننتم رادربازوي 
 اوحلقه کرده بود وهردوباخنده روبروي وروس وداماد  رارگرفتند.ارمیا گفت:

 
 تبریک مي گم شننهرام جان مبارک باشننه. روژان خانم ایشننالله به پاي هم -

 پیرشین
 

 شهرام زودتر گفت:
 
  ربونت داداش ایشالله یه روز نوبت تو -
 
 ممنون..خب ببخشین ماکم کم زحمت روکم کنیم -
 

شمیم وارمیا متوجه آن  صوص ولحني خاص که دراین بین  روژان بانگاهي مخ
 شدند گفت:

 
 چراانقدزود ؟بمونین حاالم تازه سرشبه -
 
 ره باید برسونمم خونهنه دیگه مرسي .شمیم فردا کالس دا -



 525 بمون کنارم

 
 شهرام باارمیا دست داد وگفت :

 
 دوست داشتم بیشتردرخدمتتون بودیم. روژان جون ازشما زیاد تعریا کرده -
 

نداخت  نداخت روژان سننرش رازیر ا به روژان ا باتعجب نگاهي کوتاه  یا  ارم
 .ارمیاگفت:

 
 ایشون به من همیشه لطا داشتن ..ازایشون به ما رسیده ! -
 

سرش راباال کرد شمیم  شارداد .روژان  سته بازوي ارمیارا ف شویی آه شانه ت به ن
شخاربه ارمیا نگاه کرد.ارمیا بانگاهي پیروزمند ازاوونامزدش وهم  شمي آ وباخ
چنین با پدرومادرخودوخواهرش خداحافظي کردو باشننمیم بیرون رفت.بیرون 

 ساختمان شمیم تندتند دست مي زد وگفت:
 
 آفرین آفرین...واي ارمیاگل کاشتي  -
 

دستانم رادور گردن ارمیا حلقه کرد وازشوق ب*و*سه اي برگونه ي اوزد.ارمیا 
 ایستاد ودستم را روی جای ب*و*سه اوگ اشت...شمیم گفت :

 
 چرا ایستادی؟! -
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ارمیابایک مخث وبدون گفتن چیزی راه افتاد وسوار ماشین شدند..شمیم ازاین 
سردرنیاورد..نمی سئله رااین طور  رفتارش چیزی  ست هم بفهمد! باخود م خوا

حل می کرد که امشننب ارمیا حالم اصننال مسنناود نیسننت !.ارمیا بروخس 
همیشنننه بدون سننروت رانندگي مي کرد.پخم ماشننین راروشننن کرد وهر 

 دودرسخوتی و اب آور فرو رفته بودند :
 

 شبه ازدواجشه اي دل وزاداري کن من دارم مي ترکم خدا خودت کاري کن
 
ه جلوچشننم همه نگیره ب*و*سننه ازلبم فخرآبروي من باش آبرو داري کن ک

..... 
 
 
 

 یادم نمي ره اي خدا تموم حرفاش دست یخي دیگه رو گرفت تودستاش......
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 چشماي اونم مثل من ازگریه خیسه اما خودم خوب مي دونم ازشو ه اشخاش
 
 
 

 .تم ............مبارکم باشه خدا ازاون گ شتم ب ارخیال کنه ازش آسون گ ش
 

 را ي شده به مرگ من مي خوام بمیرم دست کشیدم اززندگیم ازجون گ شتم
 
 
 

 یادم نمي ره اي خدا تموم حرفاش دست یخي دیگه رو گرفت تودستاش......
 

 چشماي اونم مثل من ازگریه خیسه اما خودم خوب مي دونم ازشو ه اشخاش
 
 
 

 واشی خوش باور دلداده بودمچي فخر مي کردم وچي شد چه ساده بودم یه 
 

 خیال مي کردم که هنوزم برام میمیري نمي دونستم ازچشات افتاده بودم ....
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به ارمیا که درحال خودش نبود نگاه کرد .دلم مي خواسنننت روژان  شننمیم 
سته  شخ شی کردن  لب  سته بود ووا شخ تقاص کارش راپس دهد ارمیا  لبم 

 آسان نبود...
 

نه  خا به  یدن  عداز رسنن قل کرد وچراغم ب تا م راف یا درا باس ارم وتعویض 
 راخاموش.شمیم درمي زد وازاومي خواست دررابازکند:

 
باز نري  - بازکن ...... بازکن .........خواهم می کنم درو یا درو یا...ارم ارم

زهرماري بخوري حالت بدترشننه ها......بازکن این وامونده رو........ب اربیام 
شي. سخن بدمت آروم  .......چراجواب نمي دي ؟......ارمیا حالت یه  رص م

یاري من جواب  یه بالیي سننرخودت ب یه و ت  گه  بازکن ا به ؟.......درو  خو
 ومورو چي بدم !

 
 صداي فریاد ارمیا آمد:

 
 برو حوصلتو ندارم ..فقط برو... -
 

چیزي دردلم شننخسننت...مي دانسننت که دلم تابه حال به دسننت ارمیا ریزه 
 ریزه شده ...
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 برم ؟من  -
 

 بااشک درچشمانم آهي کشید وآرام گفت :
 
 باشه هرجور تو بخواي -
 

* * * 
 

باگریه خودش راروي تخت انداخت وطبی وادت همشننگي اش سننرش رازیر 
پتوکرد.صداي دیگران را ازبیرون مي شنید.چقدردلم مي خواست فریاد بخشد 

ااوحرف ه بمفریاد بزند وباضننم رابیرون کند..یک هفته بود ..یک هفته بود ک
که  گ شنننت آن روزهایي را قدرزود  بازهم دووام  هر وکدورت...چ نمي زد ..
به  باارمیا گ رانده بود ..همه ي زندگي چندماهه اش همه وشننی وامیدش رو
اتمام بود .هنوز باورنداشت...یعني به این زودي باید مي رفت؟باید ارمیارا تنها 

د؟یعني ارمیابازهم مي گ اشننت ؟بعدازاوچه دختري وروس آن خانه مي شنن
که دوسنننت دارد؟چطور مي توانسنننت همه آن  ازدواج مي کرد؟باآن دختري 
خاطرات تلخ وشننیرین وشننقم راکناربگ ارد ؟انگارهمین دیروز بود که ومو 

 فریدش به اوگفت فقط چندماه و ت داري...
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ست بازهم  شد.مي دان شنید که به اتا م نزدیک مي  صي را شخ صداي پاي 
خ باز شننند وکمي المیرابراي کنج تاق  به خواب زد .درا ید.خودش را اوي مي ا

صداش پایي که به تخت نزدیک مي  شد.حتما اوداخل اتاق بود. سته  بعدهم ب
شمهایم  شد.چ شیده  سرش آرام ک شنید.همان مو ع پتو ازروي  شد را مي 
رابازنخرد احسنناس مي کرد آن شننخص به اونزدیک شننده اسننت ..بوي وطري 

ر مردانه ي ارمیا.چقدردلم به آن آ* *و*ش امن راحس کرد..وطر آشنننا ..وط
وگرم تني شده بود .باضم راکنترل کرد وبازهم چشمهایم رابازنخرد.صداي 

 اورا نزدیک گوشم شنید:
 
 مي دونم بیداري چشماتو بازکن -
 

به دنبال این حرف دسننتم رانزدیک برد وروي گونه هاي پرازاشنننک شننمیم 
 :کشید.موبرتن شمیم سیخ شد.ارمیا گفت

 
 بي معرفت اینه رسمم؟من دارم مي رم بعد توگرفتي خوابیدي؟ -
 
-............ 
 
 مي خواي  هربموني ؟من برم ؟ -
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-......... 
 
 شمیم.. -
 
-........... 
 
یاد این جوري راهیم  - تا دوهفته دیگه نمیام دلت م بدون خدافظي برم ؟من 

 کني؟
 
-........... 
 
شب باهات بدحرف - شیدي ایندفعه ام  مي دونم اون  شه بخ زدم ....توکه همی

ببخم....شننمیم خانوم ..جواب نمي دي؟توکه درکم مي کردي ؟خب خودت 
 می دونی حالم بدبود نفهمیدم چي گفتم ...بیا آشتي ..جون ارمیا آشتي کن ..

 
- ........... 
 
 چقد نازمي کني ؟مي رم برنمي گردم انو ت دلت مي سوزه ها... -
 
-........... 
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 همسرمن ؟...همسر من شرم سرمن ....! -
 

شنمیم چشنمهایم رابازکرد وبااخم به چشنم دوخت.ارمیا خندید.دسنتهایم 
 رادرون موهاي شمیم کرد وآنهارا بهم ریخت.

 
 باالخره جوش کردي؟ -
 
 نخن ارمیا ...بروکنارببینم ..بروکنارحوصله ندارم -
 

 ارمیا به اونزدیک شدودرگوشم آرام گفت :
 
 حوصلت مي یارم وزیزم خودم -
 

 شمیم خودش راازدست اوکنارکشید وگفت :
 
 الزم نخرده برو پروازت دیرنشه ! -
 
 تاآشتي نخني که من نمیرم -
 
 جهنم -
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 ارمیا بازور اورا به خود نزدیک کرد وگفت :

 
 ِا...توکه بی ادب نبودی ! بد اخالق نبودي ! -
 

 شمیم سرش را به حالت  هر چرخاند وگفت :
 
 ازحاال به بعد مي شم -
 
سان بدبخت رو بیرون معطل کردم  - ساوته مامان وبابا واون المیراواح ببین دو

 فقط واسه نازکشي خانوم
 

 شمیم با همان لحن  بلی گفت :
 
 مگه من گفتم بیاي ؟ -
 

 ارمیا بانگاهی خندان گفت :
 
 آره خبرنداري؟ -
 
 ي ولم کن دل درد گرفتمارمیا نخن ..واي واي  لقلک نده ..توروخدا ..ارم -
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 ارمیا دست از لقلک کردن اوبرداشت .وگفت:

 
 دیگه خندیدي ! -
 

 شمیم بالجبازی گفت :
 
 ولي نبخشیدم ! -
 
 ای بابا! چقدر تونانازی آخه ! -
 

 شمیم ساکت وغمگین به چشمهاي شوهرش خیره شد.ارمیا گفت:
 
 چته شمیم ؟ دیوونم کردي به  رآن ! -
 

.خودش رادرآ* *و*ش ارمیا رهاکرد وباصداي آرامی شمیم باضم راشخست 
شروع به گریه کرد.ارمیا محخم اورا به خود فشرد وپنجه هایم رادرون موهاي 
اوفرو کرد وشننروع به ن*و*ا*ز*ش موهایم کرد .شننمیم درمیان گریه هایم 

 گفت :
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 ارمیا -
 

 صدای ارمیا راازکنارگوشم شنیدکه آرام گفت :
 
 جونم -
 

 کرد وگفت :شمیم هی هقی 
 
  ول بده زود بیاي -
 
  ول مي دم وزیزم  ول  ول -
 
 جون شمیم ؟ -
 
باید یه  والیی  - جون شننمیم بالفاصننله بعدتمام شننندن کارام میام .توهم 

 بدي..اگه گریه نخنی می گم..
 

شننمیم اشننخهایم راپاک کرد وسننرش راکه روي سننینه ارمیابود به سننمت باال 
 گرفت تااوراببیند.گفت :

 
 وبگ -
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تواین مدتي که من نیسننتم به هیچ وجه خونه نمي ري ..همین جا کنارالمیرا  -

ومامانم اینا بمون ..شنمیم فقط بشننوم یه شنب تنها خونه باشني میام دندوناتو 
خرد مي کنم .. برات یه مقدارپول گ اشنتم توکیفت ..اگه بازم خواسنتي کارت 

سابم بردار.... در من باز شه وطرخالي بانخموهم بهت مي دم ازح شی نرو یه 
جابروش تو  مه  چادرتو ه کارمتنفرم!... کن رو خودت بزن بیرون من ازاین 
مهموني هام لباس باحجاب بروش ..بازنري مث دفعه  بل بااین المیرا خله یه 

 تیخه آشاال بگیري تنت کنیا... !
 

 شمیم به میان حرفم آمد:
 
ش مي کنه. مهموني حاال انگار مي خواد دوسننال بره که این جوري سننفار -

 کجابود؟تازشم تواینارو نمي گفتي هم خودم روایت مي کردم
 
 آره جون ومم !دیدم یه ماه پیشت رو -
 

 شمیم یک هو خوی ب گانه اش را گرفت وباشوق گفت:
 
 ارمیا برام چي میاري؟ -
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 ارمیا خندید ونوک دما  شمیم را بادست فشاری وارد کرد وگفت :
 
 ودت بگورو که نیس ب مون! خ -
 

 شمیم چشمانم را ازذوق درشت کرد وباخنده گفت :
 
 شخالت -
 
مي ترکي! چقد شننخالت برات بخرم ب ه ..فخر جیب من نیسننتي فخر اون  -

 دندوناي بدبخت باش!
 
 خب آخه می دونی...اونجا شخالتاش فرق داره ! -
 
 باشه اونم واست مي خرم دیگه چي ؟ -
 
 دیگه ....چیز... -
 

شمان ارمیا که غم را درسوسوی آنها می خواند کرد وزیرلب باغم نگاهی ب ه چ
 وآرام وباباضی پراز اشک گفت :

 
 دلم برات تني میشه -
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ارمیابالخندي غمگین به چشمانم خیره شد. سرش رانزدیک کرد وچشمانم 
شمان  شمانم را ازچ صورت او گرداند.همانطور که خیره ی چ را روي اجزاي 

نم را دور کمر شننمیم حلقه کرد وشننمیم را شننمیم نمی گرفت آرام دسننتا
شرد...برای یک آرامم طوالنی ...هردو آرام نفس  دربرگرفت ومحخم به خود ف

 می کشیدند ...واما بون هیچ حرفی حرفها بادل رد وبدل می شد!
 

* * * 
 

امتحاناتم شروع شده بود واو باهمه ي دلتنگي هایم درسهایم را مي خواند 
شت.دوري ارمیا اورا اذیت مي کرد وامتحاناتم را به خوب سر مي گ ا شت  ي پ

به این مو ننوع پي برده  ودراین بین جز المیرا آ اي دادفر وهمسننرش هم 
بودند.شب هارا تاصبح گریه مي کرد وصبح ها باچشماني پا کرده درجلسه 
امتحان حا نر مي شند.از رفتن ارمیا چندروز مي گ شنت واو هنوز نه تنها به 

ادش هم زنگي نزده بود.بیشننتراو ات هنگام درس خواندن شننمیم حتي به خانو
حواسم پرت مي شد وبه تلفن خیره مي شد.درآن چند روز همه ي خاطراتم 
شد که  سخت با شد دوري ارمیا برایم انقد  را با اودوره کرده بود.باورش نمي 
پدرشننوهر  لداري مي داد و ند.المیرا اورا د به درسننم تمرکز ک ند  حتي نتوا

خودشان را به بي خیالي مي زدند تا شمیم کمتر نگران باشد اما ومادرشوهرش 
ساس غریبي مي کرد انگار که به آ* *و*ش  شب ها اح شه بي تاب بود. او همی
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همیشننگي ارمیا وادت کرده باشنند. چیزي را گم کرده بود که تا بدسننتم نمي 
آورد آرام نمي گرفت.دلم هواي خانه ي شوهرش کرده بود .حتي درخانه آ اي 

سجاده براي ارمیا د سر ساس راحتي نمي کرد.هنگام نماز خواندن بر ادفرهم اح
وسننالمتي اش دوا مي کرد وازخدا مي خواسننت که همه جا مواهب او باشنند 

................ 
 
 شمیم کجا جا موندي بدو بدبخت شدیم -
 
 اومدم اومدم -
 

 به سمت سالن امتحانات مي دویدند والمیرا غرغر مي کرد.
 
نمي نشستي تا ساوت سه نصفه شب جزوه خوندن االن تو سالن بودیم! اگه  -

 حاال اگه درو بسته باشن چه خاکي به سرت بریزم ؟
 

 شمیم که هنوز سرش روی جزوه اش بود گفت :
 
 منو میگي ؟ -
 

 المیرا باحرص گفت :
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نه ومه بابامو مي گم ..بسه پخوندی اون جزوه روکه..نیگا کن توروخدا..وین  -
 ره خورده هاشده بسخه ور م زده!خمرا

 
 من مي خواستم درس بخونم توجوش می زنی ؟! -
 

شدن بود که هردو به طرفم حمله  سیدند .آ اي رویتي درحال وارد  سالن ر به 
بردند وبه همراه او وارد شنندند.المیرانفس زنان روي صننندلي اش نشننسننت 

 وبرگشت روبه شمیم که چند صندلي ازاو دورتر بود وگفت :
 
یا رو  - نه دا  ارم ید وگر به دادت رسنن بازاین رویتي  خدارو شننخر کن  برو 

 روجیگرت مي کاشتم
 

شاره  شم وابرو به او شمیم با چ شجو به حرفاي المیرا گوش مي دادند. چند دان
داد که صدایم راپایین بیاورد .ور ه ها پخم شد ودانشجو ها امتحان را شروع 

ساوت کردند.المیرا زودتر برگه خود را تحویل  شمیم هم نیم  داد وبیرون رفت.
بعد بیرون آمد.المیرا نبود حدس زد رفته باشنند اوهیچ و ت صننبر وحوصننله 
نداشت .چادرش راروي سر انداخت وبه طرف درخروجي  دم برداشت .هنوز 

 ازدانشگاه خارج نشده بود که صداي کریمي امد:
 
 خانم خرسند....خانم خرسند... -
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 به سمت اوبرگشت.

 
 بله -
 
 سالم -
 
 سالم -
 

 کریمی بالبخندی پهن گفت :
 
 خوبین شما؟ -
 

 شمیم خونسرد گفت :
 
 ممنون .امرتون؟ -
 
 راستم غرض ازمزاحمت...می دونین ..چطور بگم ... -
 
 آ اي کریمي من کاردارم اگه امري هس بفرمایین اگه هم نیس من برم -
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 کریمی دستراچه گفت :
 
 ي باهاتون داشتمگفتم که .خب...راستم یه صحبت -
 
 بفرمایین -
 
 اینجا نمي شه -
 

 شمیم ابروهایم را درهم کشیدوگفت :
 
 یعني چي اینجا نمي شه -
 
 خانم خرسند جاي ومومیه !حراست میاد گیر میده بهمون -
 

 شمیم سردترگفت :
 
 مگه چیخار دارین ؟ -
 
 درسي نیس! حاال میایین بریم یه جایي من حرفامو بزنم یانه ؟ -
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 م محخم ایستاد وگفت :شمی
 
 نه ...تانگین درمورد چیه نمیام -
 
 اي بابا...چقد سخت مي گیرین. شما حساب کنین درمورد خواهرم -
 
 خواهرتون ؟به من چه ربطي داره ؟ -
 

کریمي دسننتم را به صننورتم کشننید ونفسننم را فوت کرد.به نظر مي رسننید 
 کرد گفت : وصباني شده است.بالحني که سعي درکنترل خشونت آن مي

 
مایین خواهم می کنم  - مه چیو بگم. بفر مایین من  ول مي دم ه ما بفر شنن

 ..دودیقه حرف زدن که این همه سوال کردن نداره
 

مجبور شد به دنبال اوراه بیفتد .باهم به کافي شاپي که درنزدیخي دانشگاهشان 
 بود رفتند.سرمیز نشست وامید زودتر منو را باز کرد وگفت :

 
 دارین ؟ چي میل -
 

 شمیم باابروهایی درهم کشیده گفت :
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 من چیزي نمي خورم برا خودتون سفارش بدین -
 

 امید لبخندی زد وگفت :
 
 ولي من گشنمه تا بریم خونه دیگه دیر شده همین جا ناهاربخوریم؟ -
 
آ اي کریمي مسننلما شننما منو نیوردین اینجا که این سننواالرو بررسننین پس  -

 رو بگین !لطا کنین اصل مطلب 
 
 چشم هر چي شما بخوایین -
 

بازهم  امید گارسننون را صننندا کرد وسننفارش راگفت.به شننمیم نگاه کرد و
 لبخندکوچخي زد.شمیم که وصباني شده بود گفت:

 
 میشه بگین مو وع خواهرتون به من چه ربطي داره؟ -
 

 امید خونسرد گفت :
 
 هیچ ربطي نداره -
 



 545 بمون کنارم

 به نظرمی رسید گفت : شمیم باتعجب وچشمانی گشاد که وصبی
 
 نداره ؟ پس چرا گفتین درباره خواهرمه -
 
 راستم ...و رمي خوام ..درو  گفتم ! -
 
 ببخشین اونو ت چه دلیلي داشت درو  بگین ؟ -
 
اگه اون درو  رونمي گفتم االن شما اینجا نبودین . بول دارین اگه درو  نمي  -

 گفتم همرام نمي یومدین؟
 

سریع به شمیم با اخم وبدن گ شد که برود.امید  فتن هیچ حرفي ازجایم بلند 
 سمتم رفت وجلوی اورا گرفت.

 
خانم خرسننند...خانم خرسننند صننبرکنین یه لحظه ...باورکنین من  صنند  -

نداشننتم شننمارو گول بزنم چون مي دونسننتم مث دختراي دیگه به راحتي  بول 
 نمي کنین اون حرف رو زدم

 
 خوام برمبرید کنارآ ا ..برید کنارمي  -
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به حرفام گوش کنین بعد هرجا خواسننتین برین خودم مي  - یه د یقه  شننما 
 رسونمتون

 
 الزم نخرده برو کنار آ ا ..داد مي زنم همه رو خبر مي کنما بروکنارلطفا! -
 
ستون کنم چي ؟بازم  - شدین ..اگه التما صباني  مگه من چي گفتم که انقدر و

 گوش نمي دین ؟
 

فرو کم کرد. یاد ارمیا والتماس هایم به روژان یک دفعه همه ي خشننمم 
پابه پاي او غصنننه خورد وغم هایم را شننریک بود .حاال کجا  افتاد.چقدر 
سري بیرون آمده  بودچقدر دلم هواي اورا کرده بود.اگر ارمیا مي فهمید که با پ
مي  بر کاش  بود... بازهم  کاش  مي داد؟ کنشننني نشنننان  چه وا اسنننت 

ضم را ورت دادو  شت......با ست ومنتظر گوش گ ش شت .ن سمت میز برگ به 
که الزم مي دانسنننت براي او حرف زد  یاتي  مه ي زندگي وجزی ید ازه کرد.ام
ودرآخر هم ازروز اول دانشننگاه تا آن روزي که باهم برخورد داشننتند وبقیه ي 
مالي اش  یت  ند.و ننع تاوال ه اش را ابراز ک به جز تعریا کرد  روزها راجز 

گ به جز درس ودانشنن کارمي بدنبود و اازه ي پوشننناکي داشنننت ودرآن  اه م
شده بود. مي فهمیدکریمي به اوتوجه  شمیم درهمه حال مبهوت به اوخیره  کرد.
مي کند اما هیچ و ت فخرش را هم نمي کرد که ازش خواستگاري کند! به  یافه 
اش چشم دوخت .او حرف مي زد وشمیم درذهنم صورت امید را با صورت 



 547 بمون کنارم

ا صورتي سفید وپیشاني بلند داشت اما صورت امید ارمیا مقایسه مي کرد.ارمی
سننبزه وکشننیده بود.مته هاي ارمیا بلند ومشننخي بود وامید انگار هیچ مته اي 
شت.ارمیا و تي مي خندید دوچال زیبا روي گونه هایم مي افتاد ولي امید  ندا
سمت باال بود اماموهاي  شخي وبه  شت.موهاي ارمیا م هیچ چال گونه اي ندا

یي وبلند .تیچ ارمیا همیشننه اسننررت ودروین حال مردانه بود وتیچ امید خرما
 امید زننده وبا لباسهایي متفاوت........

 
 خانم خرسند متوجه حرفام هستین ؟حالتون خوبه؟ -
 

 ازحالت مات بودن بیرون آمد وتخاني به خودش داد وگفت :
 
 من حالم خوبه بله متوجه شدم -
 
 پس رو حرفام فخر مي کنین ؟ -
 
 نه -
 

 اجزاي صورت امید ازآن همه صراحت کالم شمیم آویزان شد:
 
 چرا؟ -
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 شمیم گفت :
 
 چون شما ازمن هی ي نمي دونین -
 
 خب ...خب کم کم مي فهمم . -
 

 شمیم بانگاه وا ل اندرسفیهی گفت :
 
 آها اونو ت شما حا ري یه دختر وقد کرده رو بگیري ؟ -
 

موم به او نگاه مي کرد.انگار باورش امیدوا ننح روي صننندلي وا رفت.نامفه
 نشده بود با تته پته گفت :

 
نه مي خواین  - نه.. نخ قد کره؟شنننوخي مي کنین؟نخ ي...یعني چي و

 منوازسرتومن باز کنین ؟ شما که نمي خوایین بگین .....
 
ببینین آ اي کریمي من هنوزم وقد کرده یه پسننردیي هسننتم .ولي احتماال تا  -

اراي طال مون انجام شننه ..ماهردومون به خاطر کارباهم یخي دوهفته دیگه ک
ازدواج کردیم .حاالم که دیگه اون کارداره سننودش رو مي شنننه ازدواج ماهم 
مهلتم تمامه..من خواسننتم اینارو بگم که شننما فک نخنین همه چي رو مي 



 549 بمون کنارم

دونین وبه این آسوني مشخالت حل مي شه ..فک مي کنم بهتره یه دختر خیلي 
پیدا کنین. خدارو شخر براشماهم که زیاده ...ایشالله شماهم خوش بهتر ازمن 

 بخت شین بااجازه .......
 

کیا پولم رادرآورد ومقداري پول داخل بشننقاب گ اشننت وبیرون زد.امید 
 هنوزهم به دیوار خیره ومبهوت مانده بود........

 
** ** ** 

 
 المیرا دررا باز کرد وباچشم غره گفت :

 
 چه  برستوني بودن ؟مي دوني ساوت چنده؟ خانم تا حاال -
 

 شمیم خسته وبی رمی گفت :
 
 برو کنار بیام تو میگم بهت -
 
 اول بگو -
 
 توروخدا گیرنده خیلي خستم -
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المیرا کنا ررفت وشمیم وارد خانه شد.اول به آشرزخانه رفت وبه مادرشوهرش 
م را لباسننهایسننالم وخسننته نباشننید گفت.وبعدهمراه المیرا به اتاق رفتندتا 

 تعویض کند.المیرا روبروي اونشست وگفت:
 
 خب ؟ -
 

 شمیم گفت :
 
 چي خب ؟ -
 
 خودتو به اون راه نزنا کجا بودي تاحاال؟ -
 

 شمیم بانگاه طلب کاری به اوگفت :
 
 اصال توچرا منو گ اشتي اومدي ؟مي مردي یه کم صبرکني ؟ -
 
کمه ...تازه مامانم زني زد اون امتحانایي که تو مي دي صننبر ایوبم به پاش  -

 واجب بود بیام خونه !
 

 شمیم کنجخاو گفت :
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 براچي واجب ؟ -
 

 المیرا با لبخند مخصوصی ابروهایم را باال وپایین کرد وگفت :
 
 یه خبر دست اول دارم اگه بشنوي دلت مث من خنک مي شه -
 
 چي ؟ -
 

 المیرا گفت :
 
 بگو درمورد کي ؟ -
 

 شمیم زودگفت :
 
 یا ؟ارم -
 
 نه  ربونت برم وشی ارمیا -
 

ته دلم خالي شنند.بازهم  ننربانم باال گرفته بود.با ننطراب به المیرا نگاه 
 کردوبا صدایي که مي لرزید گفت:
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 خب؟ -
 
 مي دوني نامزدیشو بهم زده ؟ -
 

 شمیم باتعجب گفت :
 
 روژان؟چرا؟اون که یه ماهم نیس نامزد کرده بود -
 
 که پسره زیاد گیر نده همین دیگه زود بهم زده -
 
 خب چرا؟مگه شوهر کردن ملباس ووض کردنه؟ -
 
نمي دونم والله ..منم خبر ندارم واسه چي بهم زده ..مامان واسه همین زني  -

 زد بهم گفت ارمیا مي خواد زني بزنه زود بیا خونه
 

 باشنیدن نام او اشک چشمانم را پرکرد آهسته گفت :
 
 زني زده ؟جون من راست بگو حالم خوبه؟بگو به خدا..ِالي ارمیا  -
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 المیرا سرشمیم رادرآ* *و*ش گرفت وگفت :
 
شم خوب بوده .تازه  - شقت برم آره وزیزم زني زده حال الهي من  ربون دل وا

 گفته به سوگلیمم سالم برسونین یه ماچ خوشخلم به جا من ازلراش بگیرین
 

 وگفت :شمیم درمیان گریه مشتی حواله بازوی المیرا کرد 
 
 بسه دیگه توهم -
 
به جون احسنننان اگه درو  بگم .مامان مي گفت تو هرصننندتا کلمه اي که  -

حرف مي زد نود ونه تاش شننمیم بود.چیخار مي کنه ؟کجاس؟چي مي پوشننه 
؟چي مي خوره ؟چرا نیسننتم؟چراکوفت چرا درد...خالصننه حسننابي مامانو 

 سوال پیچ کرده
 
 درو  نگو المیرا... -
 
 گم به جون احسان ها!درو  مي گم ؟پاشو برو ازخود مامان بررسدارم مي  -
 
ستم زني زده ؟اون که مي دونه  - شته و تي من نی نمي خواد ..مي گم چرا گ ا

 من صبحا امتحان دارم
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ازسر برمن بدونه؟اون االن اصال حواسم به این چیزا نیس مطمئن باش اگه  -
 می گرفت مي دونست مي ذاشت یه و ت که توهم باشي تماس

 
 آره توفقط امید پوچ بده ...دیگه چیا گفته ؟ -
 
دیگه........آها واي شننمیم همینو مي خواسننتم بگم ..روژان ......مي دوني  -

چي شده ؟..نامزدي رو زده بهم که باز برگرده باارمیا...زني زده بهم تا تونسته 
ن و دوس داشته چونازاومده وگریه کرده .تازه گفته پشیمون شده و ازاولم ارمیا ر

باباش مخالفت کرده ارمیا روهي رد مي کرده و باشننهرام نامزد کرده. حاالم به 
یاد  تا برگرده ب نه  ته منتظرش مي مو یا گف به ارم نامزدي رو بهم زده .. زور 
خواسننتگاریم ..واي شننمیم فک کن اون دختره که ارمیا رو تامرز جنون برد 

شمیم  ست وپاش افتاده ........ شد...اي واي مامان حاالبه د شمیم چت  ؟..
 مامان شمیم غم کرد......خاک برسرم .........شمیم ...

 
مد.المیرا  به هوش آ یده مي شننند  پاشنن که روي صننورتم  هاي آبي  با  طره 
ستاده بودند.بي رمی به آنها  سرش ای شوهرش نگران باالي  شوهر ومادر وپدر

ست ذهنم را متمرکز کند هنوزهم  ست چرا نگاهي انداخت.نمي توان نمي دان
 بي هوش شده بود.آ اي دادفر به حرف آمد:

 
 خوبي دخترم ؟ -
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شمیم  شمان وناراحت کنار شانه تایید تخان داد.المیرا با  یافه اي پ سرش را به ن

 نشسته بود.زهره خانم دست شمیم را دردست گرفت وگفت :
 
شم وزیزم از اولم نب - شتباه کرد اون حرفارو بهت زد تو ببخ د به این ایالمیرا ا

 فو ول مي گفتم
 

کم کم همه حرفهاي المیرارا به یاد آورد.باض کرده به المیرا نگاهي انداخت 
ید واورا ب* *ل  به سننمتم پر نده ي او با دیدن خ ند زد.المیرا  به زور لبخ و

 گرفت:
 
فداي زن داداش خوبم بشننم من .من غلط کردم تورو نارحت کردم ..روژان  -

 ي گندیده ي تورو به صدتا مث روژان نمي دهکیلو چنده؟ ارمیا یه مو
 

 شمیم نزدیک گوش المیراطوري که فقط اوبشنود گفت:
 
 آره دیدنم توخواب  شنگه! -
 

سرش  شمیم رابیاورد. سخوت کرد وبا پدرومادرش بیرون رفت تاغ اي  المیرا 
راروي زانوهاي تاخورده اش گ اشننت وازته دل ارمیارا صنندا زد .مي دانسننت 
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وي بااو تله پاتي دارد .نمي فهمید چرا اما خوب مي دانسننت که همیشننه به نو
 ازهرجاي دنیا هم باشد بازهم صدایم را مي شنود...

 
 
 
 
 

 تموم دلخوشي من بیا وآتیشم نزن دارم به تو فخر مي کنم یه سر به تنهاییم بزن
 

 هی خي نگرفته جاتو دل به کسي نبستم بعد رفتن تو چه بي صدا شخستم
 

 رگرد بي تو خیلي تنهام انتظاري توي رگ هامبرگرد ...ب
 

 برگرد لحظه هام توهستي بي تو داغون میشه دنیام
 

 برگرد بي تو خیلي تنهام انتظاري توي رگ هام
 

 برگرد لحظه هام توهستي بي تو داغون میشه دنیام
 

 المیرابا سیني غ اداخل شد.بادیدن شمیم درآن حالت گفت:
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راش ..پاشننو جمع کن ببینم .نمرده که اونجوري اوو...چه آهنگیم گ اشننته ب -

 وزا گرفتي! تازه اگه هم ُمرد به مامان بابا میگم یه خوشخل ترشو برات بیارن
 

 شمیم به طرف المیرا یورش برد.:
 
زبون واموندتو ببر ..چه جوري دلت مي یاد پشننت سننر برادر جوونت که راه  -

 دوره این حرفارو بزني؟
 
 ا بگم ...نزن دیگه نزن نزن ت -
 

 شمیم سرجایم برگشت والمیرا گفت :
 
شه ؟ارمیا بل ازین که توبخواییم همه زندگي من بوده  - سرت نمی شوخي  تو

 وهس
 

 شمیم ساکت به زمین چشم دوخته بود.المیرا ن ی کرد وگفت:
 
بازرفت توفاز واشننقي !پاشننو بیا غ اتو بخور یخ کرد.یه هفته دیگه میاد تورو  -

 ره ببره دیگه برنگردینمي دیم دستم بردا
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 شمیم دردل به خود پوزخند زد وجواب المیرا راداد:
 

 آره یه هفته دیگه روژانو مي دین دستم اونابه سالمت منم به آوارگي
 

 وروبه المیرا گفت :
 
 مگه من فلجم رفتي غ ابرام آوردي خب میومدم سرمیزدیگه ! -
 

 المیرا گفت :
 
 حال نازنازي ! فلج شرف داره به تو...دختره بي -
 

بازهم یادارمیا.المیرا خواهرش بود چقدرشننبیه او حرف مي زد.باحالی غمگین 
 گفت :

 
 المیرا -
 
 چیه باز ؟ -
 
 مي میري بگي جونم ؟ -
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 آخي ارمیا نیس نمي توني نازکني؟ -
 

 شمیم بایاد ارمیا لبخند تلخی زد وگفت :
 
 همم بهم مي گفت نازنازي -
 
وبیا بارکن ..من غلط کردم مث ارمیا حرف زدم ...گریه حاال خر بیار نخود ل -

 زاري راه نندازدیگه!
 

به اش  به غ اخوردن کرد.المیرا نوشنننا بدون حرف شننروع  شننمیم غمگین و
 راسرکشید وگفت:

 
 راستي نگفتي صبح بعدامتحان کجا رفتي؟ -
 

 شمیم که ازیادآوری صبح بی حوصله ترمی شد گفت :
 
 ولم کن تعریا کردني نیس -
 
 مي گي یاجون ارمیارو سم بخورم ؟ -
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 شمیم چچ چچ نگاهم کرد.والمیراخندیدوگفت:
 
 خوب نقطه  عفي ازت گرفتم نه؟ -
 

 شمیم بااخم گفت :
 
 باکریمي بودم -
 

 المیرابا شنیدن نام کریمي دست ازو اخوردن کشید بلندگفت:
 
سره پ غلط کردي باکریمي بودي ..بي شعور چشم ارمیارو دور دیدي؟بازاین -

 کلید کرد توهی ي بهم نگفتي؟
 
 فقط یه خواستگاري ساده بود ردش کردم -
 

 المیرا چشمهایم را گشاد کرد وناباورگفت :
 
 خواستگاري؟؟؟درو  میگي ؟مرتیخه بي شرف آخه باچه رویي... -
 

 شمیم حرفم رابرید وگفت:
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قد  - که من شننوهر دارم بی اره. نمي دوني چ کا دسننتشننو بو نخرده بود 
 میدواربود و تي فهمید کچ کرد!ا

 
بی اره ارمیا که دسننت ازسننرزن وقدیشننم بر نمي دارن داداش ماهم شننانس  -

 نداره
 
 همه رو بهم ندوز ارمیا همه ي بدبختیاش زیر سر خودشه -
 
 آهان اون و ت شما باهاش هم دردي کردي آره ؟ -
 
سم مي زد ولي اگه خودش زود - ست هم دردي به خاطر روژان بود که پ تر د

ستون  سم نمي کرد االن به جاي من روژان ورو شید انقدرالتما ازروژان مي ک
 بود

 
 المیرا به شمیم خیره شدوگفت:

 
بدم نمي گیا ...شاید االن ارمیا برگشت روژان رو مدیون توئه...اگه توکمخم  -

 نمي کردي اون االن چي به سرش اومده بود؟
 

 اد:المیراسخوتی کوتاه کرد و بازهم ادامه د
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 حاال وا عا جواب کریمي رو دادي تموم شد؟ -
 

 شمیم خندید وگفت :
 
 آره زنم شدم تموم شد. -
 

صحبتم ادامه دهد.با المیرا نگاهي بهم  شت به  شي اش نگ ا صداي زني گو
 انداختند واوبه طرف موبایلم رفت.

 
 المیرا.. شماره غریبه س! -
 
 خب بردار ببین کیه -
 
 مزاحم باشه چي؟ -
 

 را گوشي شمیم را گرفت وشماره راخواند.المی
 
 بده ببینم .این که ازخارجه ...دوصفر داره ....واي واي شمیم شمیم ارمیائه! -
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شید وآن را خاموش کرد.المیرا اوتراض  ستم ک شي را ازد صله گو شمیم بالفا
 کنان گفت :

 
شم کردي دیوانه؟مگه تونبودي که بال بال مي زدي اون زني بزنه -  چرا خامو
 ؟
 
 حاال دیگه نه ... -
 
 چرا؟ -
 
 المیرا برو بیرون حوصله ندارم -
 

صال  صبانیت وبدون گفتن هیچ حرفي بیرون رفت ودررابهم کوفت.ا المیرابا و
 شمیم را نمی فهمید...

 
* * * 

 
 
 
 خانم خانم یه فال بخر -
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به پسننرکوچخي که روبرویم ایسننتاده بود نگاه انداخت.ب ه لبخند زد وچال 
سرش گونه ا ش را به نمایم گ اشنت.شنمیم کنارش زانو زد ودسنتم را روي 

 کشید وگفت :
 
 اسمت چیه ؟ -
 
 ورشیا -
 

 شمیم دردل گفت :
 
 اسمم هم مهم وزن اسم ارمیائه -
 

 وروبه پسرک که منتظر فال خریدن شمیم ایستاده بود گفت :
 
 فاالت همم چند؟ -
 

 پسرکوچک خوشحال گفت :
 
 همشو مي خري؟ -
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 فقط یه شر  دارهآره  -
 
 چي ؟ -
 
 یه بار دیگه بخندي -
 

شمیم راتا مرز دیوانگي  سرکوچک خنده اي ازته دل کرد وباآن چال گونه اش  پ
مت  به سنن به او داد و ید وپول بیشننتري  هایم را خر فال  مه ي  ند .ه کشنننا
دانشگاهم راه افتاد.همانطور که راه مي رفت نیت کردیخي ازآنهارابیرون کشید 

 ند:وفالم راخوا
 

دلبر برفت ودلشنندگان را خبر نخرد .............................یاد حریا شننهر 
 ورفیی سفر نخرد

 
یا بخت من طریی مروت فروگ اشننت............................یاا وبه شنناهراه 

 طریقت گ رنخرد
 

خت بود در دل  بان کنم.............. چون سنن یه دلم مهر به گر گفتم مگر 
 سنگم اثرنخرد
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شننوخي مخن که مر  دل بي  رار من ...................... سننوداي دام واشننقي 
 ازسر بدرنخرد

 
هرکس که دید روي تو ب*و*سننید چشننم من ........کاري که کرد دیده ي من 

 بي نظر نخرد
 

من ایسننتاده تاکنمم جان فدا چوشننمع ......................اوخود گ ربمن 
 چونسیم سحرنخرد

 
خ حرف دلم راخوانده بود.برگه را تاکرد ومیان کتابم گ اشنننت انگارکه حاف

 وارد سالن امتحانات شد........
 

بعد ازاتمام آخرین امتحانم نفس راحتي کشننید وازجلسننه بیرون آمد.المیرا 
 منتظرش ایستاده بود.شمیم به سمتم حرکت کردوگفت :

 
 خوب دادي؟ -
 

ثبتم رااوالم کرد.شننمیم المیرا ابروهایم رادرهم کشننیده بود.باسننرجواب م
 گفت :
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 حاال چي شده اخم کردي؟باز با احسان  هر کردي؟ -
 
 نه -
 
 پس این ابروهاي پیچ پی ي چیه؟ -
 
 مرتیخه پررو -
 
 کیو میگي ؟ -
 
 کریمي -
 
 کریمي؟چي شده مگه ؟چیزي بهت گفت؟ -
 
سند بگین من بااون  - شام میگه به خانم خر ست زل زده توچ ست را اومده را

 وي که گفتین مشخلي ندارم هنوز منتظرجوابتونم !مو و
 

وادایی برای کریمی با  یافه اش درآورد وبازهم حرص خورد...شننمیم بادهاني 
باز به حرفهاي المیرا گوش مي کرد والمیرا پشت سرهم به کریمي بدو بیراه مي 

 گفت.
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 المیرا فک مي کني جدي گفته ؟یعني دستم ننداخته؟ -
 
ي؟مي خواي زنم شنني آره ؟فخراون داداش بدبخت چیه ؟خوشننحال شنند -

 مارو هم نمي کني که بعدتو باید چه غلطي بخنه
 

 شمیم ازکوره در رفت وگفت :
 
اون داداش بدبختي که مي گي تادوهفته پیم به من که مثال زنشننم مي گفت  -

حاال مي  که  خانومي  خاطر روژان  به  خاطر کي ؟ به  ب ار..فقط  هام  برو...!تن
 ون بشه. لطا کن ازاین به بعد یه کم وا ع بین باشخواد وروست

 
 راهم راگرفت وازکنار المیرا رد شد .صداي المیرارا مي شنید که مي گفت:

 
 صبرکن شمیم صبرکن االن احسان میاد دنبالمون -
 

 بي توجه به راهم ادامه داد..........
 

 گوشي اش را روشن کرد وبه امید پیامک زد:
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مي خواستم بهتون زني بزنم اما فک کردم شاید هنوزسر سالم آ اي کریمي  -
جلسه باشین. من حا رم رو پیشنهاد شما فخر کنم فقط بهم و ت بدین ممنون 

 مي شم ....شمیم
 

بالفاصله امید زني زد.گوشي را برداشت وبااو صحبت کرد.امید پدرومادرش 
س شمیم تحقیی کنندوحا ر بود به خوا اري اش تگرارا ي کرده بود که درباره 

بیاید .شننمیم ازاو مهلت خواسننت و ول داد که اورا درجریان بگ ارد.تماس را 
 طع کرد اما بازهم گوشي اش زني خورد به شماره نگاه کرد.....ته دلم خالي 
شن مي کرد اوزني مي  شي اش رارو شمیم گو شد..بازهم ارمیا ..چرا هرو ت 

وزني ....بي حوصننله  زد؟؟؟.....تماس را اشنناال کرد ....بازهم زني وزني
 مي خواست خاموش کند که پیام آمدازطرف ارمیابود:

 
 چرا ِاشاال مي کني؟ دوساوت باکي صحبت مي کردي؟ -
 

 بدون این که جواب دهد خاموش کرد وگوشي رادرکیفم پرت کرد.........
 

* * * 
 
 
 

 المیرا خوشحال ازداخل سالن دادزد :
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 .شمیم ..شمیم اومدي یانه دیرشدا... -
 

بي خیال به شننانه زدن موهایم ادامه داد.المیرا باشنندت دراتاق راباز کرد اما 
 بادیدن شمیم لب هایم آویزان شد:

 
 چرا هنوز آماده نشدي؟نیم ساوت دیگه توایرانه -
 
 به من چه ؟ -
 

 المیرا فریاد زد :
 
 شمیم .... -
 
 ه ازش جداصننداتو بیار پایین مامان بابات فک مي کنن چي شننده ...من  رار -

 شم پس الزمه ازهمین حاال همه چیو تموم کنم
 

 زهره خانم وآ اي دادفر وارد اتاق شدند.آ اي دادفر گفت:
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ید... ب ه فخرسنننتم بخن داري مي ري  - المیرا این جیغ توبود؟خونمون لرز
 خونه شوهر!

 
 بابا شمیم نمیاد فرودگاه -
 

 زهره خانم ناباوربه شمیم گفت:
 
 یم ؟راست مي گه شم -
 
 بله زن ومو -
 

 آ اي دادفر گفت:
 
نمیاد که نمیاد دلم مي خواد .. فک مي کنین اگه االن جاي ارمیا شمیم رفته  -

 بودم ارمیا مي رفت فرودگاه ؟بیایین بریم
 

پدرشننوهرش لبخند زد.چقدرخوشننحال بود که اورا درک مي  به  شننمیم رو
طلب کارانه شننمیم رانگاه  کرد.زهره خانم وآ ا فرید بیرون رفتند والمیرا هنوزم

 مي کرد.خواست دهان بازکندکه شمیم زودتر گفت:
 
 حرف زدي هم چین بااین دستم مي کوبم توفخت صدا غاز بدیا -
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به حالت  هر بیرون  المیرابا چشننماني گردشنننده لگدي به پاي شننمیم زد و
رفت.برس را روي میز گ اشننت وبه اشننخهاي خودش درآینه خیره شنند.چقدر 

به اسننتقبال ارمیا برود ولي حاال روزشننماري  کرده بود تااین لحظه برسننند و
سي  سي دیگر تقدیم مي کرد وخودش باک مو وع فرق مي کرد.او ارمیارا به ک
مده بود  یا درسنننت ازآب درآ هاي ارم گار پیم بیني  دیگر ازدواج مي کرد.ان
شننمیم باید به ونوان یک برادر روي ارمیا حسنناب مي کرد.ازجایم بلند شنند 

تا م را فل کرد وسرجایم برگشت.هرچقدر مي گ شت انتظارش بیشتر ودرا
مي شد وبي تاب تراز بل بود .ازرفتن آنها یک ساوت مي گ شت وهیچ خبري 
نبود.دلم لک زده بود براي شنننیدن صنندایم براي خندیدن واخم هایم براي 

 زگوگولي گفتن هایم وبراي چال گونه هاي زیبایم....اگر ارمیا بفهمد فردا رو
شمیم باید باور مي  شان مي داد؟یعني  شي ن ست چه واکن ستگاري زنم ا خوا
کرد ارمیا را ازدست داده ؟یعني فردا باید به جاي ارمیا به شخصي دیگر جواب 
شی یک باربه  شی کند؟و ست مثل ارمیا اورا وا مثبت مي داد؟امید هم مي توان

 وجود مي اید وبراي همیشه مي ماند............
 

ه المیرا گل به دست درکنارهمسرش به مسافران خیره شده بود تا ارمیا درفرودگا
را پیدا کند.بادیدن موهاي براق ومشننخي برادرش اورا شننناخت وشننروع به باال 
ستم را براي او تخان داد. آ ا فرید وزهره  شه د شی شت  وپایین پریدن کرد وازپ

سنناکهایم را خانم هم ازروي صننندلي بلند شنندند ومنتظر ارمیا شنندند.ارمیا 
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شان  سان زودتر خود سمت خانواده اش راه افتاد.المیرا واح تحویل گرفت وبه 
را به او رساندند.همه ي افراد خانواده با اوروب*و*سي کردند وازاو دهر موردي 
سرک مي  شت دربین افراد  سي مي گ سوال مي کردند اما ارمیا انگارکه دنبال ک

 کشید.احسان گفت:
 
 ادي داداش بیا بریم دیگهارمیا جون چرا وایس -
 

 ارمیا نگاهي به احسان والمیرا کرد وباالخره حرفم رازد :
 
 اتفا ي براشمیم افتاده ؟ -
 

 احسان والمیرا ساکت ماندند که آ اي دادفر به حرف آمد:
 
 نه پسرم .خانومت صحیح وسالم توخونه س ...بیا بریم اونجا ببینم -
 

درخروجي راه افتادند.ارمیا آهسننته  بااین حرف همه تایید کردند وبه سننمت
 ازخواهرش پرسید:

 
 چرا شمیم نیومد فرودگاه ؟ -
 

 المیرا شانه ای باال انداخت وگفت :



  574 

 

 
 بهتره ازخودش بررسي -
 

** ** ** 
 

صداي بهم خوردن درخانه  لبم را لرزاند.ارمیا برگشت .......به سمت پنجره 
خره ارمیا ازماشننین پیاده شنند رفت وطوري که دیده نشننود پرده را کنارزد.باال

سب بایک  سفید چ شلوار کتان  شا کند.یک  ست خوب اورا تما شمیم توان و
پیراهن اندامی مردانه آبی روشننن که آسننتین هایم را تاآرنج های برجسننته و 
ورزشننی اش باال زده بود .مثل همیشننه خوش تیچ!چقدر دلم مي خواسننت 

ت نامزدي اش را بهم پیم اوبرود .کاش روژان برنمي گشنننت .کاش هیچ و 
 نمي زد ....

 
صنندایشننان را ازداخل سننالن مي شنننید .گریه هایم تمومي نداشننت .نمي 
توانست تحمل کند نزدیک سه هفته ازاودور بود وحاال که آمده بود باید ازپشت 
دیوار صنندایم رامي شنننید.دسننتگیره ي دراتا م باالو پایین شنند.دسننتهایم 

 ریخت.........راروي گوشهایم گ اشت وآهسته اشک 
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 صداي المیرا وصباني ازپشت دربه گوشم خورد:
 
 این کارا چیه شمیم ؟این چه مسخره بازیه درآوردي ؟پاشو بیا بیرون -
 

 آرام به طوري که المیرا بشنود گفت:
 
 ولم کن ...برو بگو خوابیده -
 

صد ه رفتن زهره خان صداي  ربان  شنید المیرا رفته بود.فقط  صدایي ن  مدیگر 
وشننوخي هاي احسننان رامي شنننید.حتي صننداي ارمیا هم نبود.کم کم خواب 

 چشمانم را پرکرد وپلک هایم بسته شدند.............
 

شمیم براي شام هم بیرون نیامده بود.ارمیا ساکت به حرف هاي بقیه گوش مي 
سان  سرش نگران تالش مي کردند تا اورا به حرف آورند. اح داد وآ ا فرید وهم

ام خداحافظي کرد ورفت .ارمیا به اتا م رفت ودررا روي خود  فل بعد ازشنن
 کرد.......

 
 المیرا بازهم پشت دراتاق شمیم رفت ودر زد:
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 شمیم ..شمیم بیداري؟ -
 
 آره چي کار داري؟ -
 
 درو بازکن ارمیا رفته اتا م -
 

 شمیم مخثی کرد وبالجبازی گفت :
 
 نمي خوام -
 

 المیرا باحرص گفت :
 
 توآشرزخونه بخوابم ؟بازکن ارمیا نیس پس من -
 

سیلی  ست  ستم را بلند کرد وخوا شد.همان مو ع د دررا بازکرد والمیرا داخل 
 محخمی را درگوش اوبخواباند که...

 
 دستم درهوا معلی ماند ونفس ومیقی کشید ودستم راپایین آورد وگفت :
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چه غلطی می کنی - هت بفهمونم داری  ندداری دلم می خواد ب ! هرچ
 ولی...بازم دلم نمیاد !

 
 شمیم ساکت ماند.المیرا ادامه داد:

 
شمیم چراحالیت نیس  - شده ؟ مي دوني چه حالي داره؟مي دوني چقد الغر 

 اون داره داغون می شه ! به خاطرخودش بیا برو پیشم
 

 شمیم ازکوره در رفت ووصبی گفت :
 
نتو م باش زبرم پیشننم بگم چي ؟بگم فردا خواسننتگاري منه لطا کن توه -

 شوهر بده خوبه ؟
 

 المیرا هم با لحنی که دست کم ازشمیم نداشت گفت :
 
 همم تقصیر خودته ..چرا  بول کردي ؟توکه مي دونستي دوست داره -
 
شی روژانه حاالم که داره به آرزوش  - ست داره !اون وا ست داره دو انقد نگو دو

 مي رسه نمي خوام سربارش باشم تو اینو مي فهمي ؟
 
 لمیرا درهمان حال آرام زد زیر گریه ودرمیان اشک هایم گفت:ا



  578 

 

 
داري اشتباه مي کني. به خدا اشتباه مي کني شمیم اون مي خوادت خیلي ام  -

مي خوادت ..مي دوني چقد برات سننوغاتي آورده ؟به کي  سننمت بدم انقد 
 تاذیتم نخني. بابا اون به اندازه کافي زجر کشیده بسشه دیگه. شمیم التماس

 مي کنم فقط برو ببیندت. من حالشو دیدم داره داغون میشه !
 

شننمیم بدون گفتن هیچ حرفي ازاتاق بیرون رفت .خودش هم داغون بود.دیگر 
نمی توانسنت تحمل کند...خودش هم ازدوری اوپرپر می زد..خودش هم آدم 
بود...سننني نبود که بتواند آن دوری را تحمل کند..حتی اگر ارمیا هم دوسننت 

اشننت شننمیم را ببیند اما شننمیم باید می دیدش!...باپاهایي لرزان به سننمت ند
اتا م رفت ودر زد.چندثانیه بعد دراتاق باز شنند وشننمیم صننورتم راازنزدیک 
باموهایی  نه آ ای دادفر وارمیا  نده بودند.درتاریخی خا ما دید.هردو خیره بهم 

شمانی که ا شمیم با غم وچ سته وبی رمی ..و شمانی خ شک درآن ژولیده وچ
پایین نینداخت...صننندای  حلقه زده بود وبرای پنهان کردنم سننرش راحتی 
خودش را شنننید که آرام سننالم کرد وارمیا هم به آرامی اوجواب داد وازجلوی 
سرش راباال کرد وبانگاهی به ارمیا مخث کرد...انگار  شمیم  دراتاق کناررفت..

شمیم وارد اتاش  ست که  ست..می خوا شود...اویی که ارمیا خودش می خوا ب
 بالبا خشننم وفریاد محخم می گفت :ازاتاق من برو بیرون ! شننمیم وارد اتا م 
ست.مانده بود چه بگوید هیچ و ت فخر نمي کرد درهم نین  شد وارمیا درراب

 مو عیتي با ارمیا  راربگیرد.ارمیا زود ترسخوت را شخست :
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 چه استقبال گرمي ! -
 

ازد به سننمت کمدلباسننهایم رفت ودرآن را بدون این که به شننمیم نگاهي بیند
 باز کرد.پیراهنم را درآورد وهمانطور که آن را تعویض مي کرد حرف مي زد:

 
دیگه واسه چي اومدي ؟مي موندي فردا همدیگرو مي دیدیم دیگه آخر شبي  -

 هم خودتو بي خواب کردي هم منو
 
 میرمنمي خواستم بیام المیرا گیر داد حاالم اگه نارا ي هستي  -
 

ستی  ستگیره درگرفت تا آن را بازکند ...د ستم را به د شمیم د ارمیا جوابي نداد.
شت..به او نگاه کرد...ارمیا دریک  ستم را محخم گرفت...برگ سر د شت  ازپ
به چشننمانم چشننم  سنننانتی متری اش ایسننتاده بود...سننرش راباال کرد و

 امی گفت :دوخت...ارمیا همانطور که دست اورامحخم گرفته بود باصدای آر
 
 چقدر بی رحم شدی شمیم ! -
 

 شمیم سرش را پایین انداخت و ارمیا بازهم گفت :
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ستقبالم ..الا ل توخونه یه نگاه بهم می  = فک می کردم اگه توفرودگاه نیومدی ا
 ندازی!

 
شننمیم لبم را محخم گاز گرفت...دلم آتم گرفت..! ارمیا چه می دانسننت 

ست همه شد ؟!!چه می دان ست..چه  اوچه می ک شان ا این کارهابرای هردوتای
می دانست شمیم برای راحتی هردویشان این کارهارامی کند!... ارمیا لبخندی 

 تلخ زد وگفت :
 
 چرا رو میگیری..سرتوباالکن.اگه دوس نداری بمونی...خب برو.. -
 

 شمیم سرش راباال کرد وبه اونگاه کرد..ارمیا گفت :
 
 ون بازم اجبارپشت سرت باشه...هیچ و ت نمی خوام مث ازدواجم -
 

ولبخند زد ودسنننت شننمیم را ول کرد...شننمیم دسننتم شنننل شننند وکنار 
تاده  به زیر ایسنن یا وهنوز سننر ما وقب نرفت...هنوز نزدیک ارم  رارگرفت...ا
ستم را نزدیک آورد وچانه  شک می ریخت...ارمیا د بود...فقط کمی ..کمی ا

 اورا باال آورد وگفت :
 
 دووا نخردم گریه می کنی؟!! من که دیگه باهات -
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شده بود..الغرتر ازدفعه  بلی که دیده بودش  صورتم نگاه کرد..الغر شمیم به 

 شده بود..صورتم وارفته بود انگار...ارمیا بالبخند غمگینی گفت :
 
 مگه نمی خواستی بری ؟! -
 

شننمیم بدون هیچ جوابی لب گزید وچشننمانم را بسنننت...اشنننک هایم 
ند یا لبخ خت...ارم مانم  ری به او چشنن بازکرد...شننمیم  تانم را  زد ودسنن

رابازکرد...دلم ریخت... باشننوق به سننمت او پرکشننید وآرام درآ* *و*شننم 
شمیم لبخند  شم چیزی گفت و شرد ...ونزدیک گو خزید . ارمیا اورا به خود ف

 زد...
 

** ** ** 
 
 شمیم .....بیدار نمیشی..؟ صبحونه حا ره ها..تنبل خانوم.. -
 

هایم را حس مي صنننداي خودش  یا ..ن*و*ا*ز*ش دسننت بود..صنننداي ارم
کرد...حتي بوي وطرش راهم مي فهمید .پلک هایم راازهم بازکرد.ارمیا باالي 

 سرش نشسته بود.لبخند زد وگفت :
 
 سالم... -
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 ارمیابالبخند به  یافه پا کرده وموهای آشفته شمیم نگاه کرد وگفت :

 
 سالم ...صبح بخیر -
 

 :شمیم بااخم گفت 
 

 = به چی می خندی؟!
 

 ارمیا لبخندش را  ورت داد وبانشونه به سمت موهایم گفت :
 
 پاشو شونشون کن بریم بیرون.. -
 

د ایقی بعد سرمیز صبحانه حا رشدند .المیرا وزهره خانم بادیدن آن دوباهم 
خوشننحال لبخند زدند .مو ع صننبحانه خوردن المیرا با برادرش حرف مي زد 

سر  سربه  شمیم دراین فخر وارمیا  شت ومي خندید.اما درهمه حال  او مي گ ا
ست  ستگاري بعد ازههر چه مي کند.کاش مي توان بود که ارمیا با فهمیدن خوا
زمان رابه وقب برگرداند وهمه چیز را ووض کند ..حاال که ارمیا آمده بود نمي 

 توانست ازاو دل بخند ..کاش جواب امید رانمي داد.....
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 ارمیا گفت: زهره خانم روبه
 
 ارمیا مادر  بل ازاینخه بري شرکت بیا تواتاق یه چیز بهت بگم -
 
 چیزي شده مامان ؟ -
 

شمیم مظطرب به حرفهاي آن دوگوش مي کرد.مي دانست  راراست زهره خانم 
به ارمیا چه بگوید..چقدرمي ترسننید.صنندای گرومچ گرومچ  لبم را مرتب 

شنید..ارمیا با مادرش به اتاق رفت  صبحانه مي خورد می  شمیم به المیرا که  .
چشننم دوخت ودرفخر فرو رفت.حدود نیم سنناوت مي گ شننت وهیچ خبري 
شرزخانه بیرون رفت  شمیم ازآ ازارمیا وزهره خانم نبود درست همان مو عي که 
ارمیا هم ازاتاق بیرون آمد..نگاه ها درهم گره خورد ...شمیم چیزي ارنگاه ارمیا 

نمي زد؟چرا مثل همیشنننه فریاد نمي کشننید ؟چرا  نمي فهمید ..پس چرا داد
 نگاهم به شمیم فر ي نخرده است ؟

 
 ازکنارشمیم رد شد وفقط گفت:

 
 به مو ع خودمو مي رسونم خدافخ -
 

 ورفت....زهره خانم بیرون آمد وروبه شمیم گفت:
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 چي گفت بهت؟ -
 
 هی ي گفت برا خواستگاریت خودمو مي رسونم -
 

 ع آنها ا افه شده بودگفت:المیرا که تازه به جم
 
 مامان ؟مطمئني ارمیا حالم خوب بود؟یعني به این راحتي  بول کرد؟ -
 
 نمي دونم مادر نمي دونم والله -
 

 شمیم زیرلب گفت:
 
 من مي دونم ...وشقم برگشته ........ -
 

* * * 
 

جلوي آینه ایستاده بود وتالش مي کرد که گردنبندش را ببندد.ارمیا پشت سرش 
سیگار رو شتي آن تخیه دادبودو همانطور که  سرش را به پ سته بود . ش ي تخت ن

مي کشننید اوراتماشننا کرد.شننمیم ازآینه نگاهي به اوانداخت واز بي خیالي او 
بیشننتر حرصننم گرفت.هرکاري مي کرد نمي توانسننت  فل گردنبندش را ببند 



 585 بمون کنارم

ت وآن فهنوز درگیر بود که دستهایي گرم ازپشت سرش  فل هاي گردنبند را گر
 را بست .برگشت وبه ارمیا که دریک  دمي اش ایستاده بود لبخند زد وگفت:

 
 ممنون -
 

ارمیا لبخندي غمگین زد وچشننمخي به شننمیم زد.همان مو ع صننداي زني 
 درامد هردو بهم نگاه کردند.ارمیا گفت:

 
 مث اینخه مجنونت رسید! -
 

 ارمیا ادامه داد:  لب شمیم تیر کشید........نمي توانست حرف بزند بازهم
 
 چادرتو بروش برو بیرون .مي دوني اومدن زنمو ازم بگیرن ؟!... -
 

 وپوزخندی تلخ زد وادامه داد:
 
تاحاال دیده بودي بیان خواستگاری زن آدم؟دیده بودی بیان توخونه پدرشوهر  -

 خواستگاری وروس؟!!
 

اه گلویم شمیم آب دهانم را محخم  ورت داد..تاشاید آن غده همیشگی که ر
را مسدود می کرد پایین برود..چقدر تالش مي کرد که چشمانم نبارد .سرش 
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بازهم چیزي نگفت.باورش نمي شنند ارمیا سنناکت بماند  راپایین انداخت و
 ....!ارمیا گفت :

 
فقط زود جواب نده ...خودم مي رم تحقیی می کنم.تا مطمئن نشننم خوبه یا  -

سه .من نتون ستم بهت بر شم نه نمي ذارم د شوهر خوب با ستم برات مث یه 
...خب ..من آلوده بودم.به دردنخور بودم..دسننت بزن داشننتم..زخم زبون می 
پاکی...تو باید بهتر ازمن گیرت می اومد..حاال که چندماه هم  زدم ..اماتو..تو
اسمت توشناسنامه ام بود..چندماه توخونه ام وخانوم خونه ام بودی...به خاطر 

پشننتت هسننتم...شنناید به ونوان شننوهر دیگه نه !ولي حرمت همون ازدواجم 
 خب...توفک کن به ونوان برادر...همه جاهوادارتم...

 
شنید  سخوت مي کرد ومي  شنید و سوختم مي  شنید وازدرون مي  شمیم مي 
ووشننقم را سننرکوب مي کردم مي شنننید وحضننور روژان را جدي مي گرفت 

نه یادنبرده بود هنور... های المیرا را از تازه می  ....حرف ته بود...او  ! او برگشنن
 خواست باارمیا باشد..تازه نامزدی اش را بهم زده بود...کاش او نبود...!

 
ارمیا دهان باز کرد تا بازهم اورا آتم بزند .شمیم فوري دستم راروي لبهاي او 

 گ اشت وگفت:
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سمت هم بودیم .حاال من  - سه !منو تو فقط چند ماه   سه دیگه ...توروخداب ب
م ازدواج مي کنم توهم داري ازدواج مي کني !توبه آرزوت وسود شرکت می دار

رسننی ومن به یه زندگی دیگه...همون چیزی که از اول  راربود بشننه...ن اراین 
 روزاي آخرو باخاطره بد ازهم جدا شیم

 
دستم رابرداشت وبه طرف دررفت درحال بیرون رفتن صدای ارمیارا می شنید 

 که آهسته می گفت:
 
 تو شناسنامه من فقط اسم یه نفرهس وهمیشه هم همون یه نفر مي مونه! -
 

دررابهم زد ودست هایم رامشت کرد تاازگریه هاي همیشگیم جلوگیري کند 
 .چه شب نحسي بود آن شب.

 
به سمت سالن پ یرایي رفت تاباخانواده امید آشناشود......درمیان خانواده ها 

راي ازدواج صننورت گرفت و راربراین گفت وگوهاي ازشننرایط وروس وداماد ب
شم خانواده  شمیم جواب آنهاراتاماه دیگربدهد.المیرا درهمه حال باخ شد که 
صد رفتن کردند وامید  ساوتي بعد خانواده کریمي   ست..  کریمي رامي نگری
شب خیر گفت وازاو خدافظي کرد ورفتند.المیرا  شمیم  شحال وامید وار به  خو

به شننمیم توجه که  جا بدون این  تاشنننب راآن فت  تاق برادرش ر به ا ند  ي ک
بگ راند.آ اي دادفر وزهره خانم هم کمي اورا نصننیحت کردند .تصننمیم رابه 
خودش واگ ارکردند وبه  صننر خواب شننمیم راترک کردند.چراغها راخاموش 
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شب راباید تنها مي گ راند حتي المیراهم ازاو رو برگردانده  کرد وه اتا م رفت.
قدردلم هواي یاراکرده بود...ن*و*ا*ز*ش  بود...چ وطرخوش آ* *و*ش ارم

های مهربانم...آن ن*و*ا*ز*ش هایی که به تازگی حسم کرده بود..شعرهایی 
که نزدیک گوشننم باصننندایی آرام خوانده می شننند..با آن صننندای ج اب 
شان می کرد!  س شوخی های وگاه وبی گاهم که بازهم به تازگی ح وگیرا...وآن 

ست ویه درودی ش صداي گیتار ارمیا اورا براي روي تخت ن شد. وارتاریک خیره 
 صدمین باربه گریه کشاند:

 
 هرجوري بگي میشم مفقط پیشم بمونم نگو مي خواي بري نگو دوست ندارم

 
 اشک چشممو ببینم ببین چه حالیم مي خوام سرم رو باز رو شونه هات ب ارم

 
 انگاري تموم اون روزاي خوبمون تمومه داري مي ري

 
 داري مي ري به جاي دست من دست اونو بگیرياون کیه 

 
 اوني که واشقي رو یاد من داده داره مي ره

 
 نمي دونه کسي به جاي من براش نمي میره
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 آخه کي فخرشو مي کرد یه روزي خسته شه ازم
 

 داره مي ره نمي دونه دیگه نفس نمي کشم
 

 یادش نمونده که مي گفت باهام مي مونه تاابد
 

 هاشو مي نویسه خط به خطدلم تمومه غصه 
 

 حاال سیاه شده ازاسم اون دوباره یک صفه
 

 مي میرم ازنبودنم تمومه کارم این دفه .............
 

 التماسمو ببین بیا پیشم بشین ن ار دیوونه شم نرو ن اربمیرم
 

 زل بزن توچشم من ببین دوِست دارم مث همون روزا تودست تواسیرم
 

 مي ره چه جوري بي خیالي گریه هاي من داره تاآسمون
 

  ول دادي نري بمون به پاي وشقمون نگو دوسم نداري
 

 اوني که واشقي رو یاد من داده داره مي ره
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 نمي دونه کسي به جاي من براش نمي مي ره

 
 آخه کي فخرشو مي کرد یه روزي خسته شه ازم

 
 داره مي ره نمي دونه دیگه نفس نمي کشم

 
 هام مي مونه تاابدیادش نمونده که مي گفت با

 
 دلم تمومه غصه هاشو مي نویسه خط به خط

 
 حاال سیاه شده ازاسم اون دوباره یک صفه

 
 مي میرم ازنبودنم تمومه کارم این دفه..............

 
 
 

گریه هایم شنندت گرفته بود.صننداي زیباي ارمیا همه ي وشننقم رازنده کرده 
.آرام سننرش رابه درتخیه بود.ازاتاق بیرون رفت وپشننت دراتاق ارمیا نشننسننت

 دادوصحبتهایشان راگوش داد.المیرامي گفت:
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باالت  - ارمیا ....ارمیا تو تو داري....توروخدا بسنننه ارمیا... الهي  ربون  د و

 توکه انقدر بی طا ت نبودی...بسه دیگه
 

صننداي المیرا نامفهوم مي شنننید .نمي دانسننت المیرا چه چیزي راباور نخرده 
 گوش کرد.ارمیا باصداي خم دارمي گفت: است.باد ت بیشتري

 
دارن شننمیمو ازم مي گیرن .دارن زندگیمو ازم مي دزدن اون زنم بود..نبود؟  -

سهم خودم بود مال خودم بود چرا نمي ذارن مال خودم بمونه چرا  اون که دیگه 
چه جوري برم تو اون  عد اون  سننهم خودمو هم ازم مي گیرن ؟المیرا من ب

 خونه...؟!
 

ا درآن طرف درگریه مي کرد وشننمیم درطرف دیگر...شننمیم باورش نمي المیر
شنند ارمیاآن حرف هارازده باشنند...گریه هایم مهارکردني نبود ..پس روژان 
چه؟مگر ارمیاواشی اونبود؟مگر نمي خواست به خواستگاري اوبرود؟صداي 
دلداري دادن المیرابه برادرش رامي شنننید.طا ت نداشننت بیشننتربشنننود همان 

صبح خواب  در سریده ي  هم تا مرزدیوانگي رفته بود.به پناه گاهم پناه برد وتا
 برچشمان اشک بارش راه نیافت..................

 
صبح زود با چشماني پا وخواب آلود به آشرزخانه رفت وبه زهره خانم صبح 

 بخیر گفت.مادرشوهرش با تعجب به او نگاه کردوگفت:
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 امروز این جا چه خبره ؟ -
 
 چطور؟ -
 
ازصبح هرکي میاد صبحونه بخوره چشماش اندازه یه گردو باد کرده ...شمیم  -

 جون تومي دوني چي شده؟
 

 دردل با پوزخندی تمسخرآمیزبه خودگفت :
 
 نشده فقط من دارم پسردسته گلتو دق مرگ مي کنم -
 

 وروبه مادرشوهرش گفت :
 
 من بي خوابي اومده بود سراغم مبقیه رو نمي دونم . -
 
والله این المیرا وارمیا هم صورتاشون دسته کمي ازتونداشت دوتاشونم دمغ  -

 بودن!
 
 حاال المیرا کجاست ؟ -
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 بااحسان رفت بیرون -
 
 آهان.... -
 

ست  ست بررسد ارمیا کجا صبحانه اش راتمام کرد وبیرون رفت.کاش مي توان
دفر بود را جمع ؟ ..وسننایلم را که درطی آن روزهای نبود ارمیا درخانه آ ای دا

کرد وازاتاق بیرون امد.زهره خانم سننیني به دسننت برنج پاک مي کرد.بادیدن 
 شمیم گفت:

 
 جایي مي ري وزیزم ؟ -
 
 بااجازتون خونه -
 
 خونه؟ارمیا که اینجاس بمون ناهارو هم باهم باشیم آخر شب برگردین -
 

 شمیم لبخند زد وگفت :
 
 بهتون نه دیگه تاهمین جاشم خیلي زحمت دادم -
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زحمت چیه وزیزم تو وارمیا واسننم فر ي ندارین تازه من تورو یه کم بیشننتر  -
 دوس دارم !

 
 شمیم لبخندش را حفخ کرد وسرش را زیرانداخت وگفت:

 
شما خیلي زحمت منو کشیدین..هم شما هم ومو هم المیرا..نمي دونم چه  -

شما نبودین من هیچ  ت و ت خوش بخجوري باید خوبیاتونو جبران کنم ..اگه 
 نبودم ..اما حاال با وجود شما منبود پدرومادرمو حس نمي کنم ...

 
ببینم همه رو گفتي جز اصننل کاري؟پس ارمیا چي شنند؟یعني انقد اذیتت  -

 کرده ؟ولي اون هرچي ام به زبون بگه تو لبم هی ي نیس دلم صافه صافه
 

 سرش راباال کرد وباباض گفت:
 
تاي اونو هیچ و ت فرام - تامون خیلي محب که هردو ته  وش نمي کنم ..درسنن

خب ..اون بعضننی او ات خشننمگین می شننند..ولی حی  بازي کردیم و لج
به اجبارزیربار ازدواج رفته بود...ولي باوجود همه اینا  داشنننت..واشننی بود و
خوشننحال بودم که باهم هماهني بودیم ..هیچ و ت خاطراتمو بااون فراموش 

 می خواد نشون نده ولی مهربونه ....! نمي کنم ..ارمیا بروخس هاهرش که
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به گریه افتاد.زهره خانم به طرفم آمد ودرآ* *و*شم گرفت ونزدیک گوشم 
 گفت:

 
یدي ؟مي دوني دیروز  - تاتونو زجر م که دوسننم داري چرا داري هردو تو

 توچشماش چي بود؟
 

 شمیم چیزي نگفت ومنتظر به مادرشوهرش نگاه کرد واو ادامه داد:
 
شقي که مطمئنم دیگه دیروز تو - شی جدید دیدم یه و سرم یه و شماي پ ي چ

 اشتباه نیس مطمئنم واشقه ه*و*س نیس
 

 شمیم گفت :
 
 روژان بوده...روژان که داره برمی گرده جای من ! -
 

 زهره خانم گفت :
 
روژان رو که رد کرد دخترمن! همه چیزوهم درباره تو بهم گفته ..مي دوني  -

ه خوشننخل چه زشننت هیچ و ت به زن خودشننون چیه ؟مردا هیچ زني روچ
ترجیح نمي دن...اما مث این که تو دیشننب  سننمتتونو یه جور دیگه ر م زدي 
..فرید هم مي دونسننت ارمیا زیاد حالم خوب نیس فهمیده بود داره زجر مي 
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کشننه ولي گ اشننت به اختیارخودت ..اینارو گفتم که بعدا فک نخني ماتورو 
 واج کني و دیگه تموم ...مجبور کردیم باارمیا ازد

 
شننمیم دلم ریخت..باورش نمی شنند..اصننال حرفهای زهره خانم را باورنمی 

 کرد...گفت:
 
با.روژان ازدواج  - یا..مي خواد  فک مي کردم ...ارم من من ...نمي دو...یعني 

 کنه ..مي خواستم ازسرراهم برم کنار
 

 زهره خانم دستان وروسم راگرفت وگفت:
 
وزي روژان و صدتا دختر دیگه مي خواست اما حاال فقط زنشو ارمیا اگه یه ر -

 مي خواد ..! باورکن...
 

 شمیم باباض گفت :
 
 من باید چیخار کنم زن ومو؟ -
 
 مطمئني دوسم داري؟ -
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شننمیم سننرش رازیر انداخت ولبم را گازگرفت..ازشنندت هیجان انگار که 
 شید وگفت:داشت  لبم کنده می شد.زهره خانم با خنده لچ شمیم را ک

 
 ربون وروس خجالتي خودم ...کافیه بازم برگردي پیشننم...فقط هیچ و ت  -

 تنهاش ن ار
 

 شمیم سرش را باال کرد وبالبخندی شرمگون گفت :
 
 چشم -
 
  ول مي دي زیاد اذیتم نخني ؟ -
 

 شمیم باتمام وجودش گفت :
 
  ول مي دم به جاي همه بدي هاي روژان من بهم خوبي کنم -
 
 بخت شي ایشاللهخوش  -
 

* * * 
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کلید را در فل انداخت و وارد خانه شند.دماغم راباال کشنید وتمام وطر خانه 
شد.دلم براي تک تک جاهاي  شمام کرد.هیج جایي خانه اونمي  ست ارمیارا ا
نه را گرد گیري  خا هایم را ووض کرد وکمي  باسنن ني شنننده بود.ل نه اوت خا

ازرسننتوران دودسننت غ ا کرد.حوصننله غ ا درسننت کردن نداشننت .زني زد و
سننفارش داد.به طرف حمام مي رفت که گوشنني اش زني خورد.به سننمت 
گوشننی رفت وآن رابرداشننت...وخس المیرا روی صننفحه گوشننی افتاده بود 

 ...شمیم تماس را جواب داد:
 
 الو؟ -
 

 صدای لرزان ودستراچه المیرا به گوشم رسید که گفت :
 
 شمیم کجایي ؟ -
 

 شمیم باتعجب گفت :
 
 چطور؟ -
 
 شمیم ...شمیم پاشو بیا... -
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 شمیم نگران ازلحن المیرا گفت :
 
 چي شده ؟کجابیام ؟! -
 

 المیرا باصدایی که انگار گریه می کرد گفت :
 
 راستم ...ارمیا..ارمیا .. -
 

 شمیم دلم ریخت...داد زد :
 
 ارمیا چي ؟حرف بزن ... -
 
 تصادف کرده -
 

ا ازآن طرف خط تیر کشننید.تماس را طع شننمیم آن نان جیاي کشننید که المیر
شت می آمد تا  شک دا سهایم حجوم برد ..حجم بزرگی ا سمت لبا کرد وبه 
چشننمانم را ترکند..شننمیم نمی دانسننت چخارکند..چه بروشنند...سننردگم 
ایسننتاد..بازهم تلفنم زني خورد .بي توجه مانتویم راپوشننید..بازهم زني 

 رنمي داشت .گوشی که صدایم را می شنید ..انگار دست ب
 
 چیه ؟ -
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صداي خنده ي المیرارا که شنید دستم را روی  لبم گ اشت وبا آهی ومیی 

 ازته  لبم خودش راروي مبل رها کرد وزیرلب
 

 خدارا شخرکرد...المیراباخنده گفت:
 
 فقط تست وشی شناسي بود! -
 
 مردشور توو اون تستات سني کوب کردم -
 

 المیرا باهمان ته خنده اش گفت :
 
 حقته ...شمیمی... -
 

 شمیم لبخندی زد وگفت :
 
 با زن داداشت درست حرف بزن لطفا -
 

 بازهم صداي خنده ي المیرا ...
 



 601 بمون کنارم

شمیم ازو تي مامان گفته تو برگشتي که پیشم بموني دارم ازخوشحالي مي  -
 میرم

 
 پس مزاحمت نمي شم ..براحلوا خوردن میام -
 
..به احترام داداشم هی ي نمي گم  حیا ..حیا که ارمیا خیلي مي خوادت -

... 
 

 شمیم نگاهی به ساوت کرد وگفت :
 
 خیله خب  طع کن دیگه مي خوام برم حموم -
 
 نا ال مي خواي خوشخل کني براش؟ -
 

 شمیم خونسرد گفت :
 
 فعال مي خوام زجرش بدم -
 

 المیراجیغ کشید:
 
 چي؟ -
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با - یه کم فقط نقم  ید چه خبره کر شننندم جیغ جیاو...... با نه...!  زی کرد

 حسابشو برشم ...
 

 المیرا ناباورگفت :
 
 مگه تو رحم نداري؟من مي رم بهم مي گم -
 
 ِا..جنبه داشته باش..! -
 

 المیرا بازهم گفت :
 
 دق مي کنه ها؟ -
 
 نمي ذرام به اونجاها برسه .فعال من برم کاردارم ..خدافخ -
 
 خدافخ.. -
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رمیا را روبروي تلوزیون دید.و تي فهمید سنناوتی ازحمام بیرون آمد که یخهو ا
شننمیم بیرون آمده سننرش راکج کرد وبه او نگاه کرد.نگاهی طوالنی ...شننمیم 

 زودتر گفت:
 
 سالم ... -
 

 ارمیا لبخند نمی زد...انگاربی رمی بود جواب داد:
 
 سالم ..وافیت باشه -
 
 ممون...توکي اومدي؟مگه نمي خواستي خونه بابات بموني؟ -
 
 ان گفت تواومدي خونه منم اومدممام -
 
 خب من که اومده بودم وسایالمو جمع کنم خیلي کار دارم ! -
 

وزیر چشننمي به ارمیا نگاه کرد .کنترل تلوزیون رادردسننتم محخم فشننارمي 
داد.به اتا م رفت وسننشننوار را به برق زد وموهایم را خشننک کرد.ارمیا وارد 

تماشننا مي کرد.سننشننوار را اتاق شنند وروي تخت نشننسننت ومثل همیشننه اورا 
خاموش کرد وبرس را برداشت وجلوي آینه به موهایم کشید.انگار روي سیم 
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برس مي کشننید ..موهایم درهم پی یده بود وشننانه نمي شنند..صننداي ارمیا 
 راازپشت سرش شنید:

 
 بیا اینجا -
 

 به سمتم برگشت وگفت:
 
 کاري داري ؟ -
 
 آره بیا -
 

 ا برس را ازدستم گرفت وگفت:نزدیخم شد وروي تخت نشست.ارمی
 
 برگرد -
 

 شمیم گفت :
 
 موهام شونه نمي شه درد مي گیره ...ولم کن -
 

 ارمیا یک دنده گفت :
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 من شونشون مي کنم برگرد -
 

پشننتم را به ارمیا کرد .واو دسننتهایم را درون موهاي شننمیم فرو کرد وکم کم 
شیده ساس نمي کرد ک شمیم اح شانه زد.چیزي که  شدن موهایم  موهایم را

بود.با هر دسننتي که ارمیا درموهایم فرو مي کرد هزاران بار مي مرد وزنده مي 
 شد.ارمیا انقد آرام موهایم راشانه مي کرد که شمیم خوابم گرفته بود.

 
 ارمي  لقلک نده -
 

شت ودریک حرکت اورا ب* *ل کرد .موهایم  شانه کردن بردا ست از ارمیا د
 ان مشخي شمیم خیره شد وگفت:را ازصورتم کنار زد وبه چشم

 
 مي دوني چقدر دلم برا این ارمي گفتنات تني شده بود؟ -
 

بازهم  لبم مانند سننناوت می زد  شننمیم که ازنزدیک بودن صننورت ارمیا 
 باصدای لرزانی گفت :

 
 خب اگه دوس داري همیشه اسمتو نصفه صدامي زنم -
 
 همیشه ؟ -
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دیم ... هرکي ام اوتراض داشننت مي خب آره دیگه ..تاهرو تم که ازدواج کر -

 گم به شماچه مربو ؟
 

 ارمیا خندید اما تلخ.
 
 اگه تا اون و ت ارمیایی مونده باشه -
 

 شمیم اخم هایم رادرهم کشید وگفت :
 
 یعني چي ؟مگه کجا مي خواي بري؟ -
 
 فراموش کن..ببینم تو یه آرزو  بلنا داشتیا؟ -
 

 شمیم فخری کرد وگفت :
 
 چطور؟ -
 

 یا بالبخند گفت :ارم
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 یادت مي یاد؟ مي گفتي دوس داري بري امام ر ا؟ -
 

 شمیم چشمانم بر ی زد وباشوق گفت :
 
 آره من واشی امام ر ام -
 

 ارمیا گفت :
 
 هنوزم دوس داري بري؟ -
 
 معلومه که دوس دارم ...ارمیا مي خواي ببریم؟ -
 
 دوتا بلیط گرفتم -
 

 شمیم خوشحال گفت :
 
 یم ؟سرکارم ن اشتي یعنی ؟بگو جون شم -
 
نه وزیزم سننرکار چیه! برا تو ونامزدت گرفتم ...البته هدیه اصننلی بمونه برا  -

 بعد...
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 خنده برلبهاي شمیم خشخید...بااخم گفت :
 
 نامزدم ؟ -
 

 ارمیا گفت :
 
هدیه شننوهر  - به ونوان  گه اس... ندروز دی ید ..بلیطم برا چ آره برای توو ام

ان وضو خانواده دادفر که  راره بشم برادرت! ..هدیم بمونه  بلیت...ولی به ونو
 به مو عم...

 
 شمیم خودش را ازمیان بازوهای او بیرون کشید وبااخم ودلخوری گفت :

 
 الزم نخرده اصال نه مي خواد آرزومو برآورده کني نه برام هدیه بخر -
 

د را کشیمي خواست خودش را ازآ* *و*ش ارمیا بیرون بخشد که ارمیا دستم 
 واورا بیشتر درآ* *و*ش گرفت.

 
 کجا؟ -
 

 شمیم بی حوصله گفت :
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 دست ازسرم بردار ارمیا...ب ار برم به کارام برسم... -
 

 ارمیا لبخند زد وگفت :
 
 خیله خب ...اصال تو بگو هرچي توگفتي  بوله -
 

 شمیم نگاهی به او کرد وآرام شد...بامخثی کوتاه گفت :
 
 بگم ؟جدي؟ -
 
 بگو آره -
 

 شمیم باغم خیره درچشمان ارمیا که مشتاق اورا ازنظرمی گ راند گفت :
 
 باهم بریم مشهد ..منوتو..دوتایی... -
 

 ارمیا ساکت به صورت شمیم خیره ماندوشمیم با نازگفت:
 
  ول دادي هرچی گفتم  بول کنی... -
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 ارمیا لبخند زد وهمانطور که اورا به خود می فشرد گفت :
 
 م ... زیر  ولمم نمي زنموزیز دل -
 

* * * 
 

با  ند.المیرا  ید نارالمیرا رسنن به ک ند و خدافظي کرد با آ اي دادفر وهمسننرش 
برادرش خداحافظي کرد ونوبت شننمیم رسننید.دسننتم را گرفت وکنار گوش 

 شمیم گفت:
 
 خیلي مواهب  لبم باش انقد شخسته که وصله کردنم محاله -
 

 شمیم بالبخند گفت:
 
 مولي من مي تون -
 
 حتما بااین مسخره بازیایي که درآوردي؟ -
 
 یه کم تنبیه به جایي نمي خوره .. -
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 المیرا اورا درآ* *و*ش گرفت وگفت :
 
 التماس دوا -
 

 ازخانواده شان جدا شدند وبه سمت جایگاه تحویل ساک هایشان رفتند...
 

سخوت را  شمیم  سته بودند. ش صندلي هاي هواپیما ن د ایقي بعد هردو روي 
 خست:ش
 
 ارمیا تو تاحاال مشهد رفتي؟ -
 
 آره -
 
 چندبار؟ -
 
 هفت هشت باري شده ! -
 
خوش به حالت...خیلی دوس دارم حرمی که همیشننه تو تلوزیون می دیدم  -

 رو ازنزدیک ببینم .
 

 ارمیا دست شمیم را دردست گرفت وفشرد وگفت :
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 غصه نخور ..یه کم صبر داشته باشي تو هم مي رسي -
 

گو هاي هواپیما اوالم کردند که مسنننافران کمربند ها را ببندند وت کر  ازبلند
هاي الزم رابراي فرود تخرارمي شنند.شننمیم زیر لب دوا مي خواند وخدارا به 
خاطر همه ي لطا هایم شخر مي کرد.هواپیما با تخانهایي شدید روي زمین 

شان را  ساک های شهد فرود آمد.ارمیا  ست وکمي بعد در فرودگاه م ش درسالن ن
تحویل گرفت وباتاکسنني به سننمت هتلي که از بل رزرو کرده بودند رفتند.به 
سهاي خود وارمیا را درکمد جاي  شمیم لبا سیدند وارمیا به حمام رفت و هتل ر
بایک تخت  نداخت .تمیز بود وسننناده . تا ي که درآن بودند نگاهي ا به ا داد.

شد وب شتي .ازجایم بلند  سرویس بهدا سمت پنجره رفدونفره .تلوزیون و ت ه 
یم  برو مام ر نننا درسنننت رو ني ا یي ر طال بد  م گ نار زد. ک پرده را  و
 رارداشننت.باورش نمي شنند این گنبد وبارگاه را ازنزدیک مي بیند.دسننتم را 

 روي سینه اش گ اشت وسالم داد:
 
 السالم ولیک یا ولي ابن موسي الر ا -
 

 صداي ارمیا نگ اشت به تماشاکردنم ادامه دهد:
 
 صه بخوری چرا ناراحت؟تازه اول شادیاتهنبینم غ -
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شک  شت روبه ارمیا که موهای زیبا وخیس ول*خ*تم را باحوله خ شمیم برگ

 می کرد وگفت :
 
تویخي ازآرزوهاي بزرگمو برآورده کردي ارمیا..همیشنننه این لطفتو یادم می  -

 مونه
 

ی مارمیا بالبخندی شیطان چشمخی زد وبدون این که بداند دل شمیم زیر ورو 
 شودگفت :

 
 الک الخي مارو غول چرا  جادو کردیا! -
 

 شمیم خندیدوگفت :
 
 مسخره -
 

 ارمیا گفت :
 
 زني نزدي غ ا بیارن ؟ -
 

 شمیم باشوق گفت :
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 اول بریم حرم ؟ -
 

 ارمیا دستم را روی شخمم گ اشت وگفت :
 
صدا غوربا ه مي ده که نمی تونم ازجام تخون بخورم  - به جون خودم هم ین 
! 

 
 من گشنم نیس مي رم حموم تا برمي گردم توشامتو بخور آماده شو تابریم -
 
 ِا یعني چي شام نمي خوري؟ الغر الغر فقط  د راست کرده ! -
 

 شمیم ازخنده ریسه رفته بود.ارمیا بدون اینخه حتي لبخندي بزند گفت:
 
 ِا شمیم یه سوسک روسرته -
 

وپریدن وجیغ زدن .ارمیا ریز ریزمي شمیم ازجاپرید وباترس شروع کرد به باال 
 خندید وگفت:

 
 نگاه کن توروخدا ازبس خودشو زد کبودشد .. -
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سمتم حمله کرد اما ارمیا  شته به  سرکارش گ ا شمیم که می دید ارمیا دوباره 
خیلي سننریع جا خالي داد ودررفت.چون زورش وا عا به ارمیا نمی رسننیدبي 

به حمام رفت.زیر دوش آب تم ام خاطراتم یخي یخي ازجلوي خیال شننند و
شمیم ازاین که  شت و ضور دا شمانم رژه مي رفتند...درهمه ي آنها ارمیا ح چ

 اورا اززندگیم ح ف نخرده بود خدارا شخر مي کرد......
 

ازحمام بیرون آمد .ارمیا دراتاق نبود . و ویم را گرفت ومانتو وشال سفیدش 
آرایم کند که ارمیا دررا  راپوشننید. وسننایلم رابیرون آورد ومي خواسننت کمي

 باکلید باز کرد وداخل شد.شمیم گفت:
 
درو واسه چي  فل کردي؟نمي گي شاید من یه کار روري داشته باشم باید  -

 اینجا چه غلطي بخنم ؟
 
کار  ننروري تر ازدسننتشننویي که نیسم بعدم فو م زني مي زدي ازپایین  -

 برات کلید مي آوردن ولي کارمن امنیتیه !
 

 ندید وسرتخان داد.مشاول آرایم کردن بود که ارمیا گفت:شمیم خ
 
به به..به به چي دارم مي بینم ؟حرم رفتنم آرایم کردن داره ؟شننمیم بازمیام  -

 سراغتا!
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 خب توهم ..دارم کرم مي زنم در من  ول داده بودي دست روم بلند نخني ! -
 
تا  - بازدو نه  مل کنم ..نخ که من و مل مي کني  به  ولت و دبه وطر خالي تو 

 کردي رو خودت ؟
 

 شمیم که خنده اش گرفته بود گفت:
 
 نه به جون خودت دیگه اصال وطر نمي زنم خوبه ؟ -
 
 نه بزن منتها فقط توخونه -
 

شوخي مي  شتند.درراه ارمیا انقدر سمت حرم  دم بردا ازهتل بیرون رفتند وبه 
شد.درهمه حال  شمانم جاري مي  شک درچ شمیم ازخنده ا فخر می کرد که 

قدر آن  قدر تاییرکرده بود وچ بل نیسنننت! چ یای   یا دیگر آن ارم که ارم کرد 
هواداری هایم ازشننمیم به دل شننمیم می نشننسننت...! و تی به ونوان شننوهر 
شالم را  کنارش راه می رفت...و تی به او ت کر می داد که موهای بیرون زده از

ماشننین ها می داخل بزند..و تی که دروبور ازخیابان ارمیا خودش سننمت 
ست می گرفت واورا ازخیابان رد می کرد...و تی با  شمیم را درد ستاد وکمر  ای
شمیم را  شمیم نگاه می کردند دل  سرهای جوانی که به  شم غره هایم به پ چ
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می لرزاند...چقدرشننمیم خوش بخت بود با او...با حمایت هایم..مثل کوه 
 .بودنم..استواربودنم که می توانست بهم تخیه کند..

 
و تي به درورودي حرم رسننیدند هردو ایسننتادند وسننالم دادند وهرکدام ازدر 
مخصننوص وارد شنندند.وارد صننحن انقالب شنندند ونسننیمي ازازوطر گالب 
سته گل هاي طالیي اش باال  شمیم ران*و*ا*ز*ش کرد.نگاهم راتا د صورت 
فرسننتاد.آسننمان مشننخي بود وگنبد امام ر ننا درمشننخي شننب درخشننان مي 

شک مي ریخت.هواي خنک حرم  تابید.باهر شت یک  طره ا  دمي که برمي دا
دلم رازیر ورو مي کرد .به زانران نگاه اناخت هرکسنني براي خودش مشنناول 
رازو نیاز درهواي خودش بود.به بهشننتي پاگ اشننته بود که ن یر آن را هیچ جا 

 ندیده بود.صداي ارمیا اورا ازآن حال وهوا بیرون کشید:
 
 شمیم .... -
 

 و نگاه کرد تا حرفم رابزند.ارمیا گفت:به ا
 
 مي دوني چون دفعه اولته اومدي هرچي بخواي بهت مي ده ؟ -
 

 شمیم لبخندزد وگفت :
 
 پس برا تو دوا مي کنم -
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برا من ؟!! من دیگه مهم نیسننتم...ازمن گ شنننت..براخوش بختی خودت  -

 دواکن
 

 شمیم گفت :
 
 تو دوامی کنم...ولی من آرزوم برآورده شد.برا آرزوهای  -
 

 ارمیا غمگین وباآهی ومیی به گنبد طالیی امام ر ا چشم دوخت وگفت:
 
 آرزوي من ازدستم رفت ولی اگه تو خوش بخت شي منم خوش بختم -
 

 شمیم با اشخهاي چشمانم لبخند زد وگفت:
 
 من مي خوام برم زیارت تو میاي؟ -
 
 نه من مي شینم اینجا تو برو بعد من مي رم -
 
 شه پس التماس دوابا -
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 شمیم -
 
 بله -
 
سم درارو حفخ کن ازهمون بیا  - شي ببین ازکدوم در رفتي ا مواهب باش گم ن

 بیرون .
 
 باشه مواهبم .. -
 

وارد شنند ودرلحظه اول  ننریح نقره اي رنگي که با دسننته گل هاي بزرگ روي 
سننرش تزیین شننده بود جلوي چشننمانم  رارگرفت.جلو رفت وراز ونیاز کرد 

به او سننالم داد جلو رفت وگریه کرد.فقط ذکر مي گفت وخدارا جل و رفت و
که  خدارا شننخر مي کرد  نده بود...و ما مال خودش  یا  که ارم شننخر مي کرد 
خوشننبخت بود...نمي توانسنننت جلو برود ..جمعیت زیادي دور  ننریح را 
احاطه کرده بودند.کناري ایسننتاد ونمازخواند.براي همه دوا کرد وبعد بیرون 

اول نمي دانست ارمیا درست کدام  سمت روي فرش هاي وسط صحن رفت.
نشسته است.ایستاد وکمي نگاه کرد وبعد دوباره حرکت کرد.کم کم به روبروي 
ست.اما هر چقدر  شان کرده بود ارمیا آنجا سمتي که ن سیده بود همان   گنبد ر

 مي گشت ارمیا رانمي دید...سرش را چرخاندکه .......
 



  620 

 

ه بود نمي توانسننت چشننم بگیرد.شنناید زیبا ترین لحظه ي ازتصننویري که دید
نه  تا اورا دیوا ند  مه چیز دسنننت دردسنننت هم داده بود زندگیم بود..چرا ه
مام کرده بود..مي  جا درحقم ت یک  هایم را  مه ي لطا  خدا ه ند؟ کن
صویري که روبرویم مي دید..حتي فخر هم  شوق ت شحالي از خندید...ازخو

واند.ارمیایي که شننب وروزش با مصننرف مواد نمي کرد روزي ارمیا نماز بخ
حاال جلوي  گ شنننت  گ راني مي  جالس ر ص وخوش  الخلي ودوره درم
ست وبا  ش شمیم روبه  بله درحال نماز خواندن بود.کنارش ن شمان باراني  چ
صننداي آرامی گریه کرد ...چند زن که نزدیک آنها بودند توجهشننان به شننمیم 

 ام کرده بود نزدیک گوش شمیم گفت:جلب شده بود .ارمیا که نمازش را تم
 
 ..همه دارن نگامون مي کنن چت شد یهو؟ -
 

سرش راازروي زانوهایم برداشت وبا چشمان اشک بارش نگاهی به چشمان 
زیبای ارمیا که نور چرا  های حرم درآن افتاده بود وزیباییم دوچندان شده بود 

 گفت :
 
 ارمیا تو کي نماز خون شدي؟ -
 

 گفت : ارمیا بالبخند
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 یه مدتي میشه ...ازو تی رفتم ترکیه... -
 
 ازکي ؟چرا نماز خوندي؟ -
 
خب خودت گفتي امتحان کن .منم امتحان کردم دیدم وا عا احتیاج داشننتم  -

 بهم..دیگه کنارش ن اشتم
 

 شمیم ازخوشحالی خندیدو ارمیاازجایم بلند شدتا به زیارت برود....
 

یم کمي داخل بازارها گشننت زدند.شننمیم ازحرم بیرون آمدند وبه اصننرار شننم
 ازدیدن هرچیزي ذوق مي کرد همه چیز برایم تازگي داشت.

 
 واي ارمیا ببین چه خرس خوشخلیه ..چه ترله ! -
 

 ارمیا به رفتارهای ب گانه شمیم خندید وگفت :
 
 خوشت اومد؟ -
 
 خیلي نازه -
 
 صبر کن من االن میام -
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 شمیم باتعجب گفت :

 
 س؟کجا رفتي پ -
 

ارمیا چندد یقه بعد با همان وروسخي که شمیم دوست داشت برگشت وآن را 
 به دستم داد.شمیم مانده بود چه بگوید.

 
بااین  - که برو بخرش ..آبروم میره  یاد نگفتم  یا .....من گفتم خوشننم م ارم

 توخیابون ...!
 
 فدا سرت ...مهم دل توئه ..به دیگرون ربطی نداره... -
 

نگاهم مي کرد ارمیا بالفاصله آن را برایم مي خرید.حتي  هرچیزي که شمیم
نمي گ اشننت شننمیم اوتراض کند.آخر شننب بانایلون هاي زیاد خرید به هتل 

 برگشتند.
 
شني ..آخه این همه لباس  - ست خودت گ ا ارمیا ببین چقد الخي خرج رو د

 رو من مي خوام چیخار؟یه ساک هم که ازترکیه آوردي
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 وت...نمي خوام فردا جلو پسر غریبه دست دراز کنيهمم فداي یه تارم -
 

 شمیم بااخم گفت :
 
 پسرغریبه چیه ؟باالخره شوهرم میشه ! -
 

 یخدفعه صداي فریاد ارمیا بلندشد:
 
 خیلي بي جا مي کنه شوهرت مي شه ! -
 

شننمیم باتعجب ازرفتارهای ارمیا که کامال بروخس چندسننناوت  بلم بود 
 گفت:

 
 اال؟چرا داد مي زني ح -
 

 ارمیا بی حوصله گفت :
 
 پاشو اون چراغو خاموش کن خوابم میاد -
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کاره رها کرد وچرا  را خاموش کرد وروي تخت  باسننهایم رانیمه  شننمیم ل
خزید.به سمت ارمیا برگشت .پشتم را به شمیم کرده بود.دلم گرفت .آهسته 

 گفت:
 
 اگه تقصیر منه ببخشید -
 

شه  شت ومثل همی شمیم با ارمیا به طرف اوبرگ شید . شمیم را درآ* *و*ش ک
 دهاني باز به او نگاه مي کرد وگفت :

 
 تو ...تو داري ...ارمیا داري گریه مي کني؟ -
 

 ارمیا صورت پرازاشخم راروي صورت شمیم گ اشت وگفت :
 
لعنتی...خیلي و ته به خاطر تو اشننخام مي ریزه ...ازهمون و تي که فهمیدم  -

ن و تي که فهمیدم تو همه زندگیم شدي ...خودت دلم برات تني شده ..ازهمو
خوب مي دوني فقط تو اشنخای منه ازخود را نی رو درآوردي.اشنک مني که 

 حتي برا روژان هم گریه نخردم .
 

 درمیان گریه هایم لبخندی زد وگفت :
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 باالخره جامون ووض شد وتورئیس شدي ... -
 

چشم دوخته بود.ارمیا  شمیم ساکت به اشک هاي او که درتاریخي برق مي زد
 گفت:

 
من به خاطر تو  ید همه چیو زدم .به خاطرت دیگه تو اون مهمونیاي کثیا  -

به  لب  گه  خاطر تو دی به  باهیچ دختري نبودم  خاطرتو  به  ن اشننتم  پا
م*ش*ر*و*ب نزدم ..نماز خون شننندم ....روژان رو پس زدم ...فقط به خاطر 

ن که ...داري مي ري...باورکن نمی این که تو رو داشننته باشننم ..ولي خب..اال
خواسننتم جلوی خواسننتتوبگیرم..ولی ازاون روز که فهمیدم امید می خواد ازم 

 بگیرتت..
 

صداي گرفته  شک هاي مردانه اش ریخت و با باض و ارمیا حرفم را خورد وا
 ادامه داد:

 
 خیلي مي خوامت ! -
 

ک د.سرش رانزدیشمیم لبخند زد ودستم راروي گونه هاي پرازاشک ارمیا کشی
 ارمیا کرد وباوشی نزدیک گوش اوخواند :

 
 اگه بري ازاین خونه تودلم کسي نمي مونه بعدتو مي شم یه دیوونه وزیزم
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 دلت گرفت اگه ازمن تو بمون نرو منو نشخن مدل من خودش آخه داغونه وزیزم

 
 نگوواسه همیشه تو میريم نه نگو که ازمن مي گ ري  لب من هنوزم واشقته

 
 مون نرو بي تقصیرم توبري باگریه درگیرم توبري یه گوشه مي میرم وزیزمب

 
بدون که توهمه دنیامي ودلیل اشننک چشننمامي وبدون مي خوام که دسننتاتو 

 بگیرم
 

 وشی من مي موني ..حرفامو مي دوني وشی من ..........
 

 اگه بري ازاین خونه تودلم کسي نمي مونه بعدتو مي شم یه دیوونه وزیزم
 
 ت گرفت اگه ازمن تو بمون نرو منو نشخن دل من خودش آخه داغونه وزیزمدل
 

 نگوواسه همیشه تو میري نه نگو که ازمن مي گ ري  لب من هنوزم واشقته
 

بمون نرو بي تقصننیرم توبري باگریه درگیرم توبري یه گوشنننه مي میرم وزیزم 
........ 
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فامو مي دوني وشننی من ........ نارم وشننی من مي موني ..حر ..بمون ک

............ 
 

 
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز شب یسویگ  با تشکر از  ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


