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 باشنیدن فریاد پدرم از دنیای درس و کتاب خارج شدم.ب

 الاله اله اهلل،اخه مگهمگه از رو نعش من رد شه دختره ی ... ،غلط کرده - 

 یـه روز میگـه میخـوام یـه روز  ،مردم مسخره ی مان 

 میگه نمیخوام .

 صدای مادرم به گوش رسید.

 اقامحمد تورو خدا آروم باش . _

 اگه اون داداشم نتونست ادبش کنه منکه نمردم ،ابرو نزاشته .ولی کور خونده من پیرمردچی چیو اروم باشم خانم. این دختره واسه _

 خودم اینکارو میکنم.

 ولی اینبار با موجی از نگرانی شنیده شد. مامانبازهم صدای 

 شما درست میگید ولی.... ،باشه_

 ناتموم موند.،از خونه بود بابا ونه ی خروج باکوبیده شدن در که نشمامان حرف 

 .خواهر بزرگم، وارد عشق ممنوعه شد.اتفاقها بودمیکسال پیش هم شاهد این 

 توقلمرو این خونه ،هرچیزی که برخالف میل وخواسته ی بابا باشه حکم ممنوع به اون زده 

 هما تنهاواولین کسی بود که پای روی این حکم .میشه 

 .باباهم این قانون شکشنی همارو بی جواب نزاشت.روی اون خط بطالن کشیدو قانون گذاشت و 

 ز دعوای حسـابی و یـه فصـل کتـك و طـرد شـدن ، بعدا

 همیشه یاد هما اشك رو از .هما رو راهی خونه ی بخت کرد

 کهسرازیر میکنه .اشك  بخاطر دلتنگی خواهری  چشمهام
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 صـبور ! ولـی  فقط خواهر نبود ؛ دوسـت ، رفیـق ، سـنگ  

 که از نظـر پـدرم غلـط باشـه    ،حیف بخاطر یه انتخاب

 بابادور از چشـم  ماماناین رابطه قطع بشه ، البتـه منـو 

 !،مگه میشه شنیدن صدارو با دیدن،مقایسه کرد؟بااون در تماس هستیم، ولی خب

 حاالهم بعد از یك سال آرامش، خونه های  ما  

 منظورم ما و خانواده ی عموکه دیـوار بـه   "ما") میگم 

 .ندیوار هم هستیم (. دوباره شاهد دعوا ناارومی شد

 دختر عموم بعد از یکماه عقـد تصـمیم بـه جـدایی   ،مریم

 گرفته.

 چنـد بـاری اون رو    باباشوهرش پسـر دوسـت صـمیمی 

  باربهخونه ی ما دید و یه دل نه صددل عاشقش شد . چندین 

 خواستگاریش اومد ،ولی جوابی نگرفت. تا اینکه باالخره  

 چـه جـوابی! بعـداز   هم از مـریم گرفـت . اون روجواب مثبت

 که آبرو برای اون بابایك ماه از تصمیمش منصرف شد. 

 اییـه و  مخـالف صددرصـد ایـن جد ،از خانوادش مهمتربود

 خفا باهم در جنگ هستن.بقـول  تو علنی و مریم بابامدتیه که 

 ختم بخیر کنه .  روخدا آخر عاقبت این جریان مامان

 هنوز چند دقیقه نگذشته بودکهدوباره مشغول درس خوندن شدم. ،با آروم شدن سروصدای بیرون از اتاق
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 د.صدای مریم از پشت در شنیده ش وخورد اتاقچندضربه به در

 ؟هلیا بیداری - 

 )واقعا مگه با این سروصداها میشه خوابید ( 

 اره بیا تو. _

 دوباره به قصد گفتن بیاتو دهن باز کردم .در اروم باز شدو مریم قدم به اتاق گذاشت 

 .که با دیدن چهره ی اون حرفم توی دهنم ماسید،بجاش اخم به ابروم نشست ودلم ریش شد

 ش از گریه یه درجه مونده چشمها.اورده بود درد گرفتقلبم از بالی که سرخودش 

 تا بسته شدن ، هاله ی سیاه زیر چشمهاش و بینی متورمش  

 تخـت   لبه یمقابلم روی متوجه نگاه خیره ام شدو با سری پایین ،.  نحسابی قیافه ی  اون رو  تغییر داده بود

 گفت: ،کردم . بعد از این پا اون پا کردن منتظر نگاهش رنگه نگاه ترحم امیزم رو عوض کردم ونشست .

 هلیا تورو خدا تو با بابات صـحبت کـن از خرشـیطون  - 

 بیاد پایین ، بابا من به چه زبونی بگم از این پسـره خوشـم  

 نمیاد. 

 و تو  رکنارش نشستم .دستش  واز پشت میز مطالعه بلند شدم

 گفتم : بی مقدمه دستم گرفتم و

 اشتی چرا قبول کردی؟ اگه دوستش ند - 

 خوندم .ادامه دادم :چشمهاشتو روتردید برای گفتن چیزی 

 بگو ، چیزی میخوای بگی؟ حـداقل بـه یه نفـر دلیـل   - 
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 اینکاراتو بگو .

 با من من گفت : 

 میتونم بهت اعتماد کنم ؟ - 

 معلومه که  میتونی ! یادت رفت تـو بچگـی چـه آتیشـی  - 

 میسوزوندیم .چقد صـمیمی بـودیم. مـن همـون هلیـام تـو  

 خودتو از همه کنار کشیدی. 

ـنم  ،خب میدونی -   من طالق مامانمو از چشـم بابـات میبی

 کینـه ای کـه  از بابـات بـه دل گـرفتم نـا خواسـته دامـن  

 شماروهم گرفت . 

 ـروع حـاال هـم دیـر نشـده دوبـاره ش،حق داری عزیزم  - 

 میکنیم . 

 هردو لبخند زدیم. مریم دستش رو از دسـتهام خارج کـرد و  

 تـو دسـتم   رومقابلم به نشونه دوستی گرفت. مـن هم با خوشحالی  دستش 

 گرفتم و شروع به حرف زدن کرد .

 یکـی دو روزم  ،استشو بخوای یه کسـی تـو زندگیمـه ر_

 نیست، سه ساله ! اونموقه که من بله رو دادم بدجور بـاهم  

 میخواسـتم بچـزونمش  ،دعوا کرده بودیم .بچگـی کـردم 

 غافـل از اینکـه خودمـو انـداختم تـو چـاه .وقتـی فهمیـد  
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 میخواست بیاد دعوا راه بندازه جلوشو گرفتم اگه ، میومد  

 سی ندارم ، همـه  بابات منو میکشت . من از بابای خودم تر

 ترسم از بابا تی تو.ِ

 تو سکوت به حرفهـاش گـوش مـی دادم ، بـه چشـمهاش  

 خیره شده ام، با اون همه گریه هنوز جذابیتشون رو  حفظ  

  ،کرده بـودن. گفته بودم چهره اش با گریه تغییر کرده

 ولی زشت محاله  . محالـه کسـی چهـره ی زیبـای  ایـن دختـرو  

 ی درشـت  چشمهازشت ببینه حتی با گریه !   روزی

 مشکلی و مژه هـای برگشـته و بینـی کوچیـك بـا لبـای  

 برجسته . مهران حق داره ! گذشتن از همچین دختری کار  

 زیبا نفرتـی چشمهای هرکس نیست . ولی خب تو ی اون 

 پنهون بود . اون میگفت ترس ولـی چیـزی که مـن  

 رمه نه ترس ! اون همیشه پدرم رو مقصـر  میبینم نفرت از پد

  .میدونستطالق مادرش 

 بالخره بعد از فکرکردن به حرف اومدم: 

 خودت که میدونی بابام اگه مخالف چیـزی   - 

 ،باشه کسی نمیتونه نظرشو عوض کنه ، همارو ببین بیچاره 

 بابـا   ،چند دفعه تماس گرفته اسرار فقط منو مامانو ببینه
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 اصال قبول نمیکنه. میگه از وقتی حرف رو حرفم گذاشتو  

 دیگه باید هممونو فراموش  ،زن بال نسبت اون بی همه چیز شد 

 میگه من همچین دختری نـدارم.،کنه 

 :بابغض گفت.بعداز تموم شدن حرفهام هجوم اشك رو توی چشمهاش دیدم 

 حاال من چه خاکی تـو سـرم بریـزم ._

 ادامه داد:سر بلند کردو 

 احتم کن .رخـدایا منـو بکـش _

 بدرد آورد. همیشه مقاومت دربرابـر   چشمهای نم دارش قلبم رودیدن 

   هماشك دیگران سخترین کار زندگیم بود و بی اختیار من

 بغض میکردم .برای اروم کردنش  با اینکه میدونستم حرفم غیره ممکن و محاله 

 گفتم  :

 یکنم ببینم چی میشه .حاال من سعی خودمو م - 

 لبخند بی جونی زد و از جاش بلند شد وبا یه خداحافظیه  

 کوتاه از اتاق خارج شد. 

ـین دختـری زنـدگیو    حرفهاش فکرم رو  مشغول کرد .چرا بایـد همچ

 مگه ازدواج با لجو لج بازی میشه  ،آیندش رو  به بازی بگیره

ـتم برمیومـد ، ا  گه میدونسـتم  ! کاش واقعـا کـاری از دس

 باحرف من همه چی درست میشه ازجون دل برای اون مایـه  
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 میزاشتم ولی پدرم...  

 باز به دنیای درس برگشتم. یك هفتـه ی دیگـه کنکـور    آه کشیدم و 

 مب*و*سدرس رو می ،اگه اینبار قبول نشم،دارم وباخودم عهد کردم 

 تن قبول نشدن و کنار میزارم ،با این همه درس خوندن و کالس رف

تنها رشته ای که احساس میکنم به اون کشش دارم زبان .ولی نتونستم از سد قبولی بگذرمشرم آوره ،دو ساله گذشته فقط مجاز میشدم  

 ،تست زدن بـودم   مشغول.انگلیسیه

 که دوباره صدای فریاد بابا بلند شد، آخرش سربه بیابون  

 رو بستم.  از جام بلند شدم.مدادرو الی کتاب تست گذاشتم واون میزارم. بل کل قید درس رو زدم .

 با خروج از اتاق نگاهم به  

 دیدش نباشم  یافتاد .از عصبانیت صورتش رو به کبودی بـود. طوری که توبابا

 مضطرب و تند تند  درحـال هـم زدن شـربت  مامان به سمت آشپز خونه رفتم .

 کردم ولیوان از دستش گرفتم که گفت : دستم رو دراز ،بود ، نزدیکتر شدم

 این واسه باباته بروواسه خودت درست کن. - 

 گفتم : ابداری از گونه اش گرفتم  ب*و*س

 منم میخوام واسش ببرم.،میدونم  قربون اون نگرانیت برم  - 

 منکـه دیگـه حـال حـرف زدن ندارم .امروز با این عصانیتش به ،خیرببینی دختر - 

 کافی استرس به خوردم داده.اندازه ی 

 دود  ،لیوان بدسـت از اشپزخونه خارج و بسـمت پـدرحرکت کـردم . احساس کـردم 
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ـتم.    ازکله ی کم موی بابا بلند میشه .اروم سالم کردم  و روی مبل دونفره کنارش نشس

 در جواب فقط به تکون دادن سر اکتفا کرد. 

 نـدم سـردی شـربت  روبروش قرار دادم و منتظر مو رو،لیوان 

 لیوان شربت رو،و خاموش کنه. بابا که نفسش به شماره افتاده بود رآتیش خشمش

 دایره وار رویه سره نوشید .لیوان خالی رو از دستش گرفتم و همینطور که انگشتم

 روی لبه ی لیوان میکشیدم گفتم :

 خسته نباشی بابایی. - 

 سالمت باشی . -آروم جواب داد 

 حبت کنیم. میتونیم ص_

 ؟یا باز پول میخوای ؟چیه میخوای ماشینتو عوض کنی - 

 ااا بابا! مگه صحبت کردن با پـدرا فقـط جنبـه ی مـالی  - 

 ؟داره 

 لبخند زد وگفت :

 تو کی از جنبه های دیگـه   ،پدرسوخته -

 .شهصحبت کردی که این بار دوم با

 ن شرایط یعنی خود انگار شربت کارساز بود.لبخند بابا تو ای،خداروشکر

 ،معجزه! با لبخندش جریئتر شدم.  باید با سیاست وارد میشدم. شنیده بودم

 و رسیاست میخواد خونه ی ما برعکس بود! خودم هارفتار با زن
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 جابه جا کردم نزدیکتر شدم .گفتم:

 بابا من نگرانتونم.جدی  - 

 نگران چی؟ - 

 خب نمیخـواد که ،انقد خودتو حرص نده ،باباجونم - 

 نخواد. اگه خدایی نکرده تو این عصبانیت اتفاقی واستون  

 بیوفته مریم بدردتون میخوره!!! 

 گفت: .بابا نفس عمیقی کشید و سعی داشت آروم باشه

 دختر تو از آبرو چی میدونی؟! چطور بعد از یکمـاه بـرم   - 

 د  دخترمون پسـرتونو نمیخـواد حـاال اگه فقـط نـامز ،بگم

 شون رفته تو شناسنامه هـم حـاال  هابودن یه چیزی، اینا اسم

  ،آبرو به کنار ! این دختره داره راه مادرشـو پـیش میگیـره 

 اگه اینطوری پیش بـره بـدترم میشـه بایـد یکـی جلوشـو  

 بگیره یا نه!

 مهرسکوت به دهنم زد !وقتی اسم مادر مریم  بابا ی فهاحر

 اجـازه حـرف دیگه ای  ندارم. یعنیبه میون میاد 

 هابود،از این حرف تردوست داشتم به مریم کمك کنم ولی بابا سر سخت 

 ،که بخواد با دوکلمه ی من از نظرش برگرده هیچ وقت یادم نبوده 

 از حرفی که زده برگشته باشه. تحت هر شرایطی حرفش یکیه 
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 واین اخالقش کاره مارو سخت تر میکنه  .

 ،گفتم و ناامید از جام بلند شدم. میدونستم کاری ازدستم برنمیادبا اجازه ای 

 ولی خب شانس باید امتحان شه.

  

 ***** 

 بالخره تمـوم شـد . روز   ،این یه هفته هم بـا هرمکافـاتی بود

ـترس وبـی خـوابی شـب قبـل  همراه  ،امتحـان بـا کلـی اس

 سه یجلراهـی   ،دعاهای مامان و از زیر قران رد شدن 

 لبخنـد رو ی لبـهام نشسـت وتند تند ،کنکور شـدم .بادیـدن سـواالت 

 بـا   ،مشغول جواب دادن به تستها شدم. بعداز اتمام وقت معین

 رضایت کامل از جلسه خارج شـدم.

 بخاطر خوب و آسون بودن امتحان زیرلب خدارو شکر کردم .  

 مشغول صحبت بودن . زن عمو ومامان با چهره های گرفته کنار هم جوسنگین رو احساس کردم،   ،با ورود به خونـه 

 با دیدنم لبخند کم جونی زدمامان .نزدیك شدم وسالم کردم

 گفت: 

 سالم دخترم چطور بود؟ - 

 و  ازرمنکه بـا دیـدن چهره ی ماتم زده ی اونها به کـل شـادیم

 گفتم:  ،یاد برده بودم
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 خوب بود خداروشکر. - 

 کری گفت و دوباره مشغول صحبت شد . خداروش مانما

 حس کنجکاویم بدجوری تحریك شد، بسـمت  

ـتم.  کیف رو روی تخت پرتاب کردم   اتـاق رف

 به جمـع دونفرشـون   ،و بعداز عوض کردن لباسم 

 پیوستم . حرفهاشون با حضورمن نیمه تموم موند وبا این سکوت پی به 

 جکاوی و با نـاراحتی  مزاحم بون خودم بردم. با سرکوب حسه کن

 از جام بلند شدم وگفتم: 

 ببخشید مزاحم جمع خصوصیتون شدم با اجازه...! - 

 زن عمو با دیدن ناراحتی من گفت: 

 چیه عزیزم! تو که غریبه نیستی بشین.هااین حرف - 

 سراپا گوش شدم. ،سرجام نشستم و برای فهمیدن موضوع مورد بحث باذوق دوباره

 د: زن عمو ادامه دا

 حتی علی هم شنیده با مـادرش ،آره داشتم میگفتم  - 

 انگار همه کاراش زیر سراونه .  ،صحبت میکنه

ـین مـادری هـم هست که بـه   - مامان  یعنی همچ

 طالق دخترش راضی باشه ، عجب دنیایی شده! 

 از اون زن خیلی چیزا برمیاد . مریم هیچ وقت رابطـه ی  _زن عمو 
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 ، یعنی مـادرش هـیچ وقـت نذاشـت !  خوبی با من نداشت

 یکی نیست  بگه توکه اون سـر دنیـا داری خوشـیتو  

 میکنی ، بزار این دختر زندگیشو بکنه . بخـدا ، بجـون علـی  

 که میخوام دنیاش نباشه مریمو مثل دخترنداشتم دوست 

 دارم ، هرچـی میخـوام بهـش نزدیـك بشـم خـودش ازم  

 کناره میگیره ! راجب طالقش هم به آقا رضا گفـتم، ایـن  

 دختر دلش با این پسر  نیست، االن جدا بشن بهتـر از اینه

 که پس فردا بـا بچـه هـای قـدونیم قـد جـدا بشـن . ولـی  

 خودت میدونی مرغشون یپا داره. 

ـتم ،هم مـن _مامان   از کـارای آقامحمـد راضـی نیس

ـتم برنمیـاد .اگه مـریم بفهمـه عمـوش  ولی کـاری از د  س

 چکارکرده خون بپا میکنه . 

 منکه تا اون موقع فقط شنونده بودم باتعجب گفتم: 

 مگه بابا چکار کرده؟! - 

 :مامان اه کشیدوگفت

 

 بابات با آقای امینی )بابـای مهـران ( صـحبت کـرده  - 

 فته یـه  که عروسیو بندازن جلو ! مهرانم از خدا خواسته گ 

 هفته ی دیگه عروسی میگیرم. 
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 با ناراحتی گفتم: 

 مریمم بهش ،از دست بابا هما کم بود  -

 اضافه شد . مریم اگه با مهران ازدواج کنه کالهش بیوفته  

 اینجا نمیاد سراغش.

 اگه جـرات حـرف زدن داشـتم االن   ،چـی بگـم مـادر_

 بـدلم  وضعم این نبود. یکسال حسرت دیدن جگرگوشـم 

 .تو شکمشبچه ام غریبو بی کس با اون بچه ی  ،مونده

 هر بار با .انگار قرارداد نانوشته ی بین اسم هما و اشکهای مامان وجود داشت 

 اشك مامان جاری شدو من وزن عمو.اوردن یا شنیدن اسمش اشکهاش هم جاری میشدن

 بارفتن زن عمو.شروع به اروم کردن اون کردیم

 من هم بسمت اتاقم رفتم... . مریم واقعا یـه هفتـه  

 و  رانقد سنگدله که دختـر بابادیگه ازدواج میکنه؟یعنی 

  باباالبتـه تـو سـنگدلی  ؟با اشك راهی خونه شوهر کنه

 هماروهم بـاهمین اشـکها راهـی کـرد ! ولـی   ،شکی نیست

 ،وضعیت مریم خیلی فرق میکنه هما عاشق شوهرش بـود  

 اما مریم چی! نمیدونم دلیل این یك دندگی بابا چیه! چرا 

 اصرار داره با این کاراش اطرافیانشو از خودش متنفر کنه؟

 ولی همه ی این رفتارها ذره ای از عشق من به بابا کم نکرده بود،باباهر 
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ـتمه هماشتباهی هم که بکنه باز  تکیـه گاهمـه ، مـن دختـر   ،پدرمه ، پش

 هیچ وقـت بـرخالف مـیلش کـاری  ،ابا بودم عزیز کرده ب

 انجام نمیدادم.  بابا سرتاسر بدی نبود. خوبی های زیادی داشت .

 باتمام  ،فقط بلد نبود چطوری محبتش رو به بقیه نشون بده

 و مارو محدود نمیکرد. بودخشکی رفتارش ولی ازادی زیادی به ما داده 

 .فکر هما مثل خوره به جونم افتاده بود. ای درهم روی برگه میکشیدمپشت میز مطالعه نشستم .خودکار بدست خطه

 یـاد اون پسـری  افتادم که  اون شب مـریم راجـبش صـحبت کـرد ه بـود .

 اونطوری که اون گفت خیلی دوسش داره !  اگه

 بفهمه چه حالی میشه !واقعا جداشدن از کسی که دوست 

 ـق نشـدم ولـی  داری  زجـر آ ورِ !بـا اینکـه مـن عاش

 همـارو دیـده بـودم ،چقـد از فراق عشقش عـذاب میکشـید  ، 

 واقعا عشق که انقدر باعث عـذاب آدمـا میشـه ، 

 میتونه چیز خوبی باشه ! باتمام وجودم ارزو میکنم  هیچ  

 وقت عاشق نشم ، عشق واقعا ترسناکه عشقی که باعـث  

 جداییه عزیزانم از من بشه. 

  

 *** 

 تواین یه هفته به هرزبونی که بلدبودم دعا کرده بودم واز خدا خواسته بودم.نگاهم رو به ساعت انداختم

 از جابلند شدم وبرای رفتن به سالن همراه مریم .این عروسی به نحوی سرنگیره، ولی انگار نمیشه باقسمت جنگید 
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  .خودم رو اماده کردم

 میخواستم روز عروسیش هر طور شده اشتباه پدرم رو جبران کنم 

 . میدونستم از حضور زن عموبزارمبرای اون سنگ تموم  ،ومثل خواهر نداشته

 متنفره به همین دلیل از مامان ،اون هم تو موقعیتی که باید مادرش باشه ،کنارش

 و زن عمو خواهش کردم من جای اونها اون رو همراهی کنم .

 مریم   چشمهایآرایشگر با دیدن   ،ود به سالن   ارایشگاهباور

 شروع به غر زدن کرد.

 آخـه دختـر حیـف اون چشـمای قشـنگت نیسـت! ایـن  - 

 فکر   ؟بالرو سرشون آوردی ، حاال چطوری آرایشت کنم

 ی  چشمهارو کـردی !چطـوری امشـبو بـا هاون داماد بیچـار

 ؟اشك آلود تو سرکنه

 دن حرف ارایشگر از کوره در رفت گفت:مریم باشنی

 بدرك میخـوام صدسـال شبشـو سـر نکنـه ، از سرشـم  _

 زیادیم ! 

 آرایشگر از حرف مریم بهت زده شدو مریم با عصبانیت از کنار چشم های 

 از حدقه در اومده ی آرایشگر گذشت و روی صندلی مخصوص نشست .

 بی صدا مشغول   اون هم زدن حرف دیگه ای رو جایز ندونست و

 انجام کارش شد . من هم روی صندلی نشستم و شاگرد ارایشگر 
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 رایش تیره ای که با پیرهن مشکی دکلته آشروع به ارایش من کرد .

 بی توجه به تغییر زیادی ،من خانا بود .با تموم شدن آرایش هردوی ما 

 محو تماشای زیبایی مریم شدم وبا صدای ارایشگر،که کرده بودم 

 این بهت و خیرگی خارج شدم.  از

 عزیزم کمکش کن لباسشو بپوشه ._

 از جا بلند شدم وبرای پوشیدن لباس عروس به مریم کمك کردم.

 ،از اینبرگشتن به سمت ما و از پوشیدن لباس عروس مریم ،بعد

 .واقعا کلمه ی زیبا برای مریم کم بود ! منکـه بشخصـه  همه زیبایی مارو حیرت زده کرد

 وای به حاله  دامـاد . ،دوست نداشتم چشـم از اون همه زیبایی بـردارم 

 نـه اینکـه زشـت  ،همیشه به زیبایی مریم غبطـه میخـوردم 

 باشم، ولی نسبت به مریم تو رده ی دوم قـرار میگرفتم. اون  

 عسلی  چشمهایمشکی بودو من چشمهای دختری سفید با 

 من دوسالم   ،طالق گرفتو موهای خرمایی. وقتی مادرمریم 

 ولی شنیده ام مریم ،چیـزی از اون بخاطر ندارم وبود 

 شباهت زیادی به مادرش داره. مــریم تـا هشت ســالگی من یازده

 ،سالگی خودش  

 ولی کم کم با فهمیدن دستبطه ی خوبی بامن و هما داشت،را

 ـه داشتن پدرم تو طالق مادرش ازما فاصله گرفت . صدای آرایشگر ک



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 .  بیرون کشیدو از افکـارم راومدن داماد رو اعالم کرد، من

 بدون اغراق مـیگم بـا دیـدن مـریم  ،وقتی مهران واردشد 

 بخـودش   روخشـکش زد واگـه شـاگرد آرایشـگر اون 

 نمیورد به همون شکل میموند. 

 آقاداماد اینم از عروست شیرینی ماهم یادت نره. - 

 به مریم گفت:  داد وبالبخند رو مهران تکونی به خودش

 واقعا ماه واست کمه زبونم واسه بیان زیباییت قاصره! - 

 مریم بی اهمیت با لحن بدور از لطافت گفت: 

 من میرم تو ماشین. - 

 و گرفت و رمهران سریع دستشقدم دوم رو برنداشته بود که و بعد بسمت در حرکت کرد.  

 گفت: 

 پاتو تنها از در بزاری بیـرون  ،عزیزم بزار همراهیت کنم - 

 هیچ وقت جرات تنها گذاشتنتو ندارم. ،رو هوا زدنت

 بعداز رفتن مهران و مریمدست به دست هـم از آرایشـگاه خـارج شـدن . 

 گوشی رو از کیف بیرون کشیدم وبادیدن اسم.درحال تن کردن مانتوم بودم که صدای گوشیم بلند شد 

 .میکرد بدون جواب دادن اون رو دوباره توکیف گذاشتم مامان که روی صفحه خودنمای

 بادیدن ماشینم پایین ساختمون ،بااحتیاط .شالم رو روی سرم انداختم و از سالن بیرون رفتم 

 همینطور که بادست محکم نرده هارو گرفته بودم.شروع به پایین رفتن از پله ها کردم 
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 قت کفش های پاشنه بلند پام نمیکردم و مدام از کفش هایهیچ و.به پاشنه های بلند کفش لعنت میفرستادم 

 .بالخره پایین اومدن از اون پله ها که با اون پاشنها برای من حکم پل صراط داشت به انتهارسید.اسپرت استفاده میکردم

 با رسیدن به ماشین درجلو رو      

 :گفتمروی صندلی نشستم . بسمت مامان برگشتم. وبازکردم  

 سالم مامانی . - 

 یدم. مامان بالبخندنگاهم  کردو جواب داد: ب*و*س  روگونش 

 سالم خوشگله من ، یادم بنداز واست اسپند دود کنم. - 

 چی میگی مامان خوشگل ندیـدی االن میـریم میبینـی  - 

 مریم چی شده !  

 مامان درحال روشن کردن ماشین نگـاهش بخـودش تـو  

 گونش با اعتراض گفت: ی م رولبهاثر اینه افتاد با دیدن ا

 ذلیل نشی دختر ببین چه کردی . - 

 مامان تـازه میخواسـتی واسـم اسـپند دود   -باخنده گفتم 

 کنی االن اینطور ی میگی. 

 از دست تو ! خوب پاکش کن جاش نمونه زشته. - 

 از جعبه دستمال کاغذی روبروم برگـی برداشـتم و بـا  

 اك کردن اثر رژ کردم . گفتم:احتیاط شروع به پ

 بفرمـا  تموم شد.  - 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 به پشتی صندلی تکیه دادم. مامان ماشین رو به حرکت دراورد 

 ،طول مسیر  به مهران فکر میکردمتو و به سمت باغ حرکت کردیم .

 اگه مریم عاشق کسی دیگه ای نبود حتما خوشبخت میشدن  . 

 دش راحت میتونست مهران با اون شخصیت و جذابیت منحصر به فر

 به خودم اورد. رومنمامان .. صدای .تونست همولی خب  کسی از آینده خبر نداره شاید  ،مریم رو عاشق خودش کنه

 چیه تو فکری ؟! - 

 هیچی به مهران فکر میکردم ؛ پسر خوبیه ! - 

 اره ولی چه میشه کرد... خدا آخر عاقبتشونو ختم بخیـر  _

 کنه!

 با ورود به باغ با سیلی از جمعیت روبـرو شـدیم ! مهران و  

ـتن   شـدن . مهران سراز پابه اونها مریم بعد از ما رسیدن، همه مشغول تبریـك گف

 نمیشناخت وباغرور کنار این ملکه ی زیبایها قدم برمیداشت .

 ولی مریم دریغ از یه لبخند....

 طول جشن پکر یه گوشـه  تو من  

ـتم .تـا حـاال    نشسـته بـودم .حـالو حوصـله رقصـیدن نداش

 کسـل کننـده و  رنمیدونستم عروسـی بـدون رقـص چقـد

 علی  خیهایطوالنی میشه .حتی حوصله جواب دادن به شو

 رو نداشتم. همینطور که مشغول نگاه کردن به رقص بستگان 
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 نگاهم بـه پـدرم با اون لبخند  ،داماد بودم

 ش افتاد .لبهای روی  فاتحانه

 رفت سمت  هم بابا چرا اینکارو میکنی چرا ؟اینبار نگا 

 مریمی که با نفرت به پدرم نگاه میکرد. خدایا! کاری کن بتونم  

 و بــه زنــدگی مــریم  مش رآرا وو جبــران کنمرکارپــدرم

 تنهــا   روبه زور ، عروس نهمبرگـردونم . دامــاد دقــایقی او

ـتم ، گذاشــت  ، از جــام بلنــد شــدم و بســمت مریم قــدم برداشـ

 روبروش که رسـیدم بـا نگـاه غمگـین به من خیـره شـد و  

 منتظر حرفی از طرف من بود .با این پا و اون پا گفتم:

 مـریم جـان تبریـك مـیگم .از تـه دلـم واسـت آرزوی  _

 ه بساز از  خوشبختی میکنم . میدونم سخته ولی بساز دوبار

 مهمتراز همه عاشـقته !میشـه روش  ،اول ! مهران پسر خوبیه 

 هروقـت احسـاس  ،حساب کرد ، منم همه جـوره کنـارتم 

 کردی به کمکـم احتیـاج داری میتـونی رو مـن حسـاب  

ـنم  قـول   ،کنی . حاضرم همه جوره کـار پـدرمو جبـران ک

 میدم . 

 نمیدونستم برای شاد کردن اونچیزی نگفت حتی یه کلمه !ومن 

 وکاشتن لبخند روی لبش چکار باید بکنم  .بـا برگشـتن مهـران بـه اون هم
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 تبریك گفتم و واز اونجا دور شدم .نرسیده به جام پسـری  

 راهم سد کردو گفت :  ،روبه روم قرار گرفت

 !؟افتخار یه دور رقصو بمن میدی - 

 و بکـوبم  رناراحتیم دوست داشتم،منکه دلم حسابی پر بود 

 دور  اون ولی فقط با گفتن نخیـر محکـم از ،تو سرش

 شدم وسرجام نشستم و تا آخر جشن از جام تکون نخوردم .

 *** 

  

 از عروسی مریم گذشت . تو این مدت چند باری   یك ماه

 با اون تماس گرفته بودم که یـا جـواب نمیـداد یـا سـرد  

 صحبت میکرد . احساس کردم رقبتـی بـه داشتن  ارتبـاط بـا مـن  

 علی رقم مـیلم تصـمیم گـرفتم دیگـه بـا اون تمـاس  ،نداره 

 نداشته باشم .نمیخواستم برای زندگیه اون مزاحمت ایجاد کنم . 

 یــه هفتــه بعــد از ازدواج مــریم وجــدان خفتــه ی عمــو  

 ریمـو مجبـور بـه اینکـار کـردم  چـون م"بیدارشد وگفت 

 . قرار شد به  "صالح نیست تنهاش بزارم ، باید کنارش باشم 

 و داشته باشند. البتـه  ر ی اون تهران نقل مکان کنن که بیشتر هوا

 بهتر ه بگن هوای مهران نه مریم ! چـون مهـران نـازکتر از  
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 اشکی به گل به مریم نمیگفت . زن عمو چند بـار بـا چشمهای 

 و از اینکار اعالم کرده بود.اینکه چقدر رخونه ی ما اومده بود و نارضایتیش 

 به مادرم عادت کرده ولی نمیتونه حرفـی بزنـه ! عجیـب  

 بابام تو این موضـوع دخالـت نکـرد و همـه چی رو دست عموسپرد.  ،بود

 روز رفتن خانواده ی عمو واقعا روز سـختی   

 و زن عمو تو آغوش همدیگه اشـك میـریختن   مامانبود. 

 عمو و بابا هم غمگین بودن ، منم دلم گرفتـه بـود از ایـن  

 رفتن ، از رفتن تـك تـك عزیـزانم همـا ، مـریم حـاالهم 

 خانواده ی عمو .انگاراین دوخانواده نفرین شـده بـودن  

 که اینطور از هم پاشیده شدن  

 و ندیدن .جـدایی دو بـرادر  رامش واین سالهای آخر روی آر

 که از بچگی لحظه ای از هم دور نبـودن سـختتر بـود. از  

 ولـی بیشـتر غمـم از رفـتن علـی   ،رفتن عمو ناراحت بودم

 بود ! علی پسر شیطون که وجودش به خونه های ما گرما  

 میبخشید ، به حرفهاش و البته سرکوفتهاش عادت کـرده بودم . اون 

 همیشه خودش رو از من باالتر میدونست وبخاطر

 پشت کنکور موندم من رو کند ذهن خطاب میکرد . اون تـو 

 رسیدن به هدف بزرگتر کهبرای ولی  ،ســن شــونزده ســالگی دیــپلم گرفت
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 امسال  ،از نظراون قبول شدن با بهترین رتبه تو بهترین دانشگاه بود

 و صرف رشتهرل خودش وقت باارزشش از دادن کنکور امتناع کرد و بقو

 های ابکی نکرد . البتـه  

 ، شنیدم همه ی اونها  بوداین خصلت اون به خانواده مادریش رفته 

 التحصیل شدن و بهترین پست ها  غاز بهترین دانشگاهها فار

 از قاضـی و دکتـر گرفتـه تـا ریاسـت   ،رو در اختیار دارنقعیتهاو مو

  روی مهمهاولتـی! در اصـل کـل پسـتمهمترین ارگانهـای د

 کـه خونـه   ،صاحب شدن . علـی هم کـل افتخـارش این بود

 تو رگاشه.  بـا ایـن حـال دوسـتی منـو علـی  هاارجمند

 خیلی عمیق بود.  خصوصا بعد از رفتن هما من به جایگزینی  

 برای هما نیاز داشتم و اون به خواهری که کنـارش باشـه .

 اون و مریم سرد بود و باعث نزدیك شدن  رابطه ی 

 غمهـای عـالم بـه قلـبم   فتن اونعلی به من شـد و حاال بـا ر

 سرازیر شد ...

****** 

ـتم. مرحلــه ی اول   سبــا کلی اســتر  پشــت سیستم نشسـ

 مجــاز شــده بــودم و امــروز نتــایج  نهــا یی اعــالم میشدند .

 دیدن بــودم وافکار منفی از صبح ب*و*سکــادیشب مدام  درحــال 
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 دست از سرم برنمیداشتن.  اگـه بــازم  

 ولی هنوز ترس اونه بودم،شدمجازقبول نشم چی!با اینکه با رتبه ی خوبی 

 م رژه میره .چشمهادوسال تو دلم هست و قبول نشدن جلو 

 لرزش دستم  واسترس باعث اشتباه وارد کردن شماره میشدن

 درحـال هـم زدنِ آ ب قنـد ، کنـارم ایسـتاده مامان ، 

 بودگفت : 

 بیا بخور االن پس میوفتی._ 

 مانبــسختی از صــفحه ی مــانیتور کنــدمو بــه مــا رونگــاهم 

 دوختم بالبخند گفتم : 

 مامـــان انگـــار ی خـــودت بیشـــتر بهـــش احتیـــاج دار ی - 

 رنگ به روت نمونده .

 عه ای از اب قند نوشید وگفت : مامان جر

 دیشب تــا صبح  چشــم رو هــم نزاشــتم . طاقــت دیــدن _

 کلی واست نذر کردم .  ،غمتو ندارم

 ی سردترم گرفتم گفتم : ستهاو تو دری سردش ستهاد

 مـن اگه شـمارو نداشــتم چکـار میکــردم . ،قربونـت بــرم - 

 دوبــاره نگــاهمون رو بــه مــانیتور بــه ســرم زدو  ب*و*س*همامــا ن 

 دوختیم.... اه لعنتی چـرا لـود  نمیشه ،بـه  
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 صـفحه مانیتور خیره شده بـودم که صـدا ی گوشـی من رو از جـا پرونـد ، بـا دیـدن 

 چشمكاســـم علی که روی صـــفحه ی گوشـــی 

ـترسم بیشتر شد ، می دونســتم هــر ســال   زدمی   اسـ

 ولــی ،کــم کنــه  رومــثال میخــواد استرســم  قع،ن  موهمچی

 قطــع شــد .  اونصــدا ی به گوشی بی اعتنا شدم تا اینکهبیشتر اتیش  بجــونم مینــدازه. 

 صـدا ی بخاطر خیره شدن زیاد به مانیتور چشم هام در حال سوزش بودن ،بادوانگشت شروع به فشار دادن اونها کردم که 

 . زده ی مامان به گوشم رسیدهیجان 

 اومد.  ،هلیااومد - 

دیدن با.چندبار پلك زدم ونوشته واضح شد.بخاطر فشار اونها ،کمی تار میدیدم  .انگشتهام رو سریع ازروی  چشمهام برداشتم واونهارو باز کردم

 قبـول شـدید از جـا پر یدمو شـروع  به جیغ  زدن  

 بــارون کــردم ، مامــان هم بعــد از   *هب*و*سو بغــل و رکــردم .مامــان 

 از اتــاق خــارج شــد .هنــوز درحــال تخلیه ی ،کلــی تبریــك و ابراز خوشحالی

 ســریعبه سمتش شیرجه زدم و بدون نگاه کردن به اسم تماس گیرنده،هیجــانم بــودم کــه بــاز صــدا ی گوشــی بلنــد شــد .

 جواب دادم : 

 قبول شدم. ،یی قبول شدم علییی - 

 علی باخوشحالی گفت : 

 خداروشکر تبریك میگم بالخره موفق شدی ! - 

 چینی به بینیم انداختم وگفتم 
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 حاال این بالخره رو نمیشد نگی._

 نچ رو دلم سنگینی میکرد._ 

 دوســت دارم فقــط جیغ ،علــی خیییلی خوشــحالم  - 

 راســتی تهــران  ...آهان بــزنم ، هرچــی جیــغ میــزنم خــالی نیمیشــم . 

 قبول شدم همون زبان انگلیسی.  

 باخوشحالی گفت : 

 ،واقعــا خوشــحالم کــرد ی ،جــدی ؟؟ چــه خــوب - 

 بی صبرانه منتظر قدوم مبارك شما هستم . 

 میام رو سرت خراب میشم.،عجله نکن  - 

 اختیـــار دار ی دختـــر عمـــو خـــراب چیـــه شـــما رو  - 

 مون جا داری .چشمها

 خــب حــاال ، خــدا از دلــت بگــه ، قطــع کــن   _

 می خوام زنگ بزنم به هما.  

 بار تحویلت گرفتم تقصیره منه . یهلیاقت ندار ی! 

 . بت نمیاد این کارا...فعال بای منتظرم باش. 

 و بالفاصـله بـا همـا تمـاس گـرفتم. بایدمقطـع کردو رتماس

 خــواهرم رو هم تــوی این  شــاد ی سهیم کنم ... بعداز چند بوق صــدا ی خســته ی 

 هما تو گوشم پیچید .
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 سالم خواهر بیمعرفت چه عجب ! - 

 همــا جــونم االن وقــت گلــه نیســت. ،ســالم خــواهری - 

 خبر دارم واست.  

 نگرانی گفت : با

 خیره ؟؟؟ _ 

 نگران نباش !خیره، قبول شدم هما . - 

 باخوشحالی گفت : 

 خــدارو شــکر زحماتــت نتیجــه  ،عزیزم تبریــك میگم_

 داد. 

ـنم بـازم کمـه،  -   اره واقعـا خـدارو شـکر ، هرچـی شـکر ک

 تــو چطــوری بــا بــارداری !روزهای اخر خــوش میگــذره . 

 پهلوون خاله چطوره ؟؟ 

 چــه خوشــی بابــا ! بــدجور ســنگین شــدم ، دو قــدم راه  - 

 میرم نفس نفس میزنم. 

 دیگه چیـز ی نمونـده بچـه کـه بیاد همـه  ،اشـکال نـداره - 

 چی فراموش میشه .

 به همین بچــه اســت که بیاد و منم شیاره خــب !همــه دلخــو - 

 دربیاره. منو از تنها یی

http://www.roman4u.ir/


 

 
29 

 

 ان شــااهلل درســت میشه ، بابــا هــم تــا آخــر اینطــور ی - 

 نمیمونه بت قــول میــدم بالخره از کــارش پشیمون.

 ، صــدا ی 

 آه سوزناك هما پیچید و گفت :

 امیدوارم - 

 حرفی زدم که خودم هم به اون اعتقادی نداشتم .پشیمونی توی فرهنگ لغت

 تحت هر شرایطی حرفش دوتا نمیشه و باباه .محمد صولت جای ندار

 ادمیه باباطرد شدن از خانواده است.  ،مجازات کسی که حرف رو حرفش بزنه

 که  به هرچی خواسته رسیده والبته برای رسیدن به اون چیز تالش کرده.

 از تالشش برای بدست اوردناونبارها به اون جواب منفی داده ولی  مانحتی ما

 و بالخره اون رو بدست اورده .ولی خب هیچ وقت نتونسته اونطور مادرم برنداشته

 نشون بده و برخالف اون عشق اتیشین نتونست مانکه بایدو شاید عشقش رو به ما

 زندگی رمانتیکی با مامان داشته باشه.

  

 *** 

  

 بـه  ،م و قرار دادن اونا تـو چمـدون هاتـوحین جـمع کـردن لباس

ـنم تنهـای تنها می شـه .فکـر میکـردم کمانمـا  ه بـا رفت

 واسه نقل مکان  به تهران بی فایده بودباباراضی کردن  برایتالش من 
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 بارها مامــانم رو درحــال گر یه کــردن دیــده بودم وارزو میکردم کــاش می شــد 

 گذاشتمآخرین لباسم رو تو چمدون .مطالعه چرخوند شی نگاهم رو از چمدون پر لباس به سمت میزاون رو بــا خــودم میبــردم . صــدا ی گو

 وبه سمت 

 رفتم. با دیدن اسم علی روی  ،گوشی که روی میز مطالعه بود

 صفحه زیر لب گفتم  بــاز چــی میخواد این بچه ... 

 الو _. 

 صدای سرحالش شنیده شد  .

 سالم دختر عمو!! خوبی؟  - 

 سالم خوبم . تو خوبی ؟ - 

 میایی ؟  منم خوبم کی - 

 فردا عصر . - 

 نمیشه صبح بیایی؟_

 چرا؟  - 

 واقعا نمیدونی ! - 

 باید بدونم ؟ - 

 فردا چه روزیه ! - 

 ؟نمی دونم چه روزی _

 وقتـی بت  مـی گم کنـد ذهـن ناراحـت میشـی. - 
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 خب یکم فکر کن ! تو میدونی فکر کردن چیه اصال؟؟ 

 با یاداوری تولد علی با شرمندگی گفتم: .کردن شدمبی توجه به طعنه ای که زد ،مشغول فکر 

 وای علی ببخشید یادم رفته بود تولدتو ! 

 به یه شرط میبخشم . - 

 هرشرطی قبول ...! - 

 باحرص گفت : 

 هـیچ وقـت بـه پسـر نمـی گن ،آخ دختـر چقـد یـادت بـدم  - 

 ه ام  هـر شــرطی  قبــول باخنــده اضـافه کــرد حــاال مــن جنبــ

 باالسـت اگـه  بـه کسـی دیگـه بگـی ... مکثـی کـرد و ادامـه  

 داد: از دست تو بزرگ نمی شی...!  

 اووو باشه بابا شرطو بگو حاال . - 

 فـردا صـبح میایـی  کمکـم ! میخـوام جشـن بگیـرم مامـان  _

 نیست.

 زن عمو کجاست؟ - 

 می شه.غ اا مگه نمیدونی؟؟ بیمارستانه دیگه فردا فار - 

 دست مینداخت رومن  ،دست انداخت.  کاره همیشه اش بودمنواین باز ،ای بابا 

 برایمثال ،وحسابی به ریشه ام میخندید. یادم میاد عید پارسال 

 سینزده به در رفته بودیم باغ که خوش بگذرونیم اقا شوخیش گل کرد ،
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 نگاه کردبه دروغ گفت ماااار من چنان پرشی زدم وبا سرعت نوربه زیر پام 

 شروع به دویدن کردم که با کله خوردم زمین و تا یه هفته زانوها درد میکردن....

 باحرص گفتم:

 بچه پررو حاال که اینطور شد نمیام. - 

 با کادو هم میایی  . ،میایی -

 ــادو یکیونــه بابــا خــوش اشتها ! هــم کمــك هــم ک - 

 انتخاب کن . 

 هردو! دیگه چونه نزن منتظرم ... - 

 به دوطرف  رووبدون اینکه اجازه حرف زدن بده قطع کرد. باتاسف سرم 

 میز ی همونجا رو رواین بچه بزرگتر کوچیکتر حالیش نیست...گوشی  ،تکون دادم

 مطالعه گذاشتم و

 مهمانیهای ناگهانی برایبسـمت کمـد رفـتم. ازداشتن لباسهای مجلسی 

 ی مجلســـی بودم مدام درحال هاخداروشکر کردم . عاشـــق لباس

 خریداونها  برای روزهای مبـــادا بودم  ...! 

 نگــاهی بــه لباســهام انــداختم. از بــین  انبــوه ی از لباســها ی 

 انتخـاب   ،مشـکی ،قرمـز ،اویزون شـده ، سـه تـا پیـرهن یاسـی

 تـــو چمـــدون قرار دادم. بعـــد از بســـته شـــدن   کردم و

 کـه تـو  مانچمـدونم از اتـاق خـارج شـدم و بـه سـمت مـا
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ـتم . درحــال خــالل کــردن    قلمــرو همیشگیش بــود رفـ

 سیب زمینی بــود، روبــه روش پشــت میز غــذا خــوری 

 نشستم گفتم : 

 ؟احوال مامان خانم  - 

  منو ازرنگاهش،و پـاین گرفتـه بـود رمامـان درحـالی که  سرش

 می دیدزد باصدا ی گرفته گفت : 

 خوبم عزیزم. - 

 کج کردمو گفتم :  روسرم

 مامانی ببینمت ! داشتی گریه می کردی ؟ - 

 و صاف کردوگفت :رصداش ،تك سرفه ای  زد 

 گریه واسه چی !؟ - 

 با شیطنت  گفتم : 

 ــــان دروغ نگــــو مــــن بزرگــــت کــــردم . ا یییــــی مام-

 نشناسمت !؟ 

ـتم  سـربه سـرش بـزارم و از این حـالو هـوا خـارجش کنم  مطمئن بودم گریه کرده ...   می خواس

 لبخند زدو گفت : 

 از دست تو دختر ! بهتر بگی پیرم کردی. - 

 با حالت تعجب ساختگی گفتم : 
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 مـرا ...همین دیروز یهکی پیره؟مامـان مـن ع_ 

 مــنم کلــی ذوق  ،آقــایی از اون جگــرااااا جلمــو گرفــت 

ـتم بــالخره یه خواسـتگار واســم پیدا   کـردم بــاخودم گف

 براشــد . بعــدش گفــت میخــوام امشب واســه امــر خیر

 خــواهر بزرگتــون خدمت برسم ..! بفرمــا تقصـیر شماســت کســی نمیاد 

 سراغ من . 

 خندیدو گفت : 

 خدا نکشتت دختر از این حرفا نزن پیش بابات . - 

ـین  گوهریُ بدونــه . خــب  _  می زنم که  بیشــترقــدر همچـ

 چرا گریه می کردی ؟ جدی حاال مامان 

 یادهما افتادم  . -

 امو باال انداختم  ابروه

 فقط هما !؟.... - 

 ،چی میخــوا ی بشــنوی اینکــه دلــم واســت تنــگ می شــه - 

 تـو بـری تنهـا می شـم خـب اینطـور ی کـارتو سـختتر  

 می کنم. تو االن باید بفکر درسو دانشگاهت باشی .

 اصال اگه بخوای بخدا نمیرم. ،میدونم مامان -

 این حرفا چیه میزنی  تـو! امـروز نـری فـردا خونـه شـوهر  - 
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 باید بــری از االن باید خودمــو آمــاده کــنم خونــه ای کــه 

 دختر داره همینه دیگه.

 قول می دم تند تند بیام. - 

 اره تــو این راه هــی بــرو هــی بیا..... الزم نیســت خطــر  - 

 داره  .

 ن اگــه بگــم هــرروز تمــاس می گیرم میگی ای  بابــا اال 

 یهو بگو برو از دستت راحت شم . ،خرجت زیاد می شه 

 هردوخندیدیم که گفت :  

 اگ اینکارونکنی که  پوستت کندست....!  - 

 دم.یب*و*سو رگونه ش از پشت دستهام رو دور گردنش حلقه کردم ،خم شدم و .،دوقدم به سمتش برداشتماز جام بلند شدم  

 مگــه میتــونم  شــب بــدون شــنیدن صــدات ســرمو رو  - 

 بالشت بزارم .

****** 

 

 از گرد راه نرسیده علی منو بـه کـار گرفـت کـار کـه نباید 

 گفت، بیگار ی بهتره! بدجنس ... 

   بــه اتــاقرو خودمپاهای که بزور از زمین کنده میشدن بـا  ،بعـد از تمــوم شــدن کارهــا

 رسوندم. خونه ی عمو یه ساختمونه دو طبقـه بـود کـه طبقـه  

 ی دوم ،سالن کوچیك با دوتا اتاق کنار هم و سـرو یس 
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 یه اتـاقو سـالن  ،روبرو ی اتاقها قرار داشت.طبقـه اول هم   کهبهداشتی 

 ،بزرگ  که دودست مبل و میز غذاخوری دوازده نفره توش قرار داشت

 اون   تویبا آشپزخونه  و سـرو یس بهداشـتی. اتـاقی که 

 کنار اتـاق علـی تـو طبقـه ی دوم بـود. وسـایل،جاگیر شدم  

 که تخت یه نفـره و  ،مریم توی اون  چیده شده بود  یمیاتاق قد

 از چمـدون   رومیز ارایش کمـد و میزمطالعـه بـودن . حولم

 کمـد بچینم. بـه  ی تو رولباسهام،بیرون کشیدم.هنوز وقت نکرده بودم 

 سمت حمام رفتم .بعد از یه دوش حسابی دوباره راهی اتـاق 

 تخت انـداختم و از خسـتگی ی و رورشدم و بهمون شکل خودم

 ی دست علینهازیاد سرم نرسیده  به بالشت خوابم برد . با تکو 

 وصداش از خواب بیدار شدم . 

 ـه هـا االن میرسـن گرفتـی هلیا این چه وضع خوابیـدن؟؟ بچ _

 خوابیدی.

 باشنیدن حرف عل مثل بـرق از جـا پر یـدم ،نگـاهی بخـودم  

 با پرخاش گفتم:   سربلند کردم وانداختم ...خداروشکر حولم کنار نرفته.

 ؟چه وضعشه اینطوری میان تو اتاق یه دختر  - 

 نگاهی به سرتاپام انداختو باتمسخر گفت : 

 دوپـاره اسـتخونم  ،ه دختر انگار چی  هسـتیه جوری میگ - 
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 دیدن داره اخه ... 

 بچه پرو به من میگی دوپاره استخون؟؟؟_

 تو هوا گرفت وگفت :رو که دستم ،از تخت پایین اومدم وبه سمتش هجوم بردم 

 دستت بم بخوره کمربندو میکشم . - 

 از حرفش خشکم زد .این  از کی انقـد بـی حیا شـده ؟؟ از  

 ت ام استفاده کردو گفت : به

 عجب ادمیه ...پـررو بـود ، .بیرون رفتزود باش!  واز اتاق  - 

 ولی نه تا این حد !دارم واسش...  

 آماده شدنم یه ساعت طول کشـید ،پیرهن یاسی پوشیدم با ارایش  

 بی رنگی کردم و موهای ل*خ*تم کـه تـا وسـط کمـرم میرسیدباکشیدن  

 کردم وسشوار ل*خ*تتر 

 کفش ولی اینبار شیدنآزاد رو شـونه هـام ریخـتم. بعداز پو

 با پاشنه های کوتاهتر( برای راحتی خودم) از اتـاق بیـرون رفـتم . آروم و  

 یه گوشـه  اومدم وبدون جلب توجه کسی از پله ها پـایین 

 نشستم  . آهنگ با ریتم تند درحال پخش بود .عمو وزن عمـو  

 .بیرون رفته بودنبرای  راحتی جوونهـا 

 بالخره فرصـتی پیش اومـد کـه  

 خویشاوندان علی رو ببینم .همیشه فقط تعریف اونهارو 
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 وشنیده بودم.همه دختـرا و پسـرا وسـط گرم رقصیدن بودن 

 من درحال انالیز کردن مهمونها بودم .

 غول  کـه گوشـه ای نشسـته و مشـ ،نگاهم بـه پسـر ی افتـاد

 حتـی،بود. انگار تو این عالم سـیر نمیکـرد  م*ش*ر*و*بخوردن 

 و به وجد نیورده بود .نگاهم به تیپ و هیکل بی نظریشرریتم تند آهنگ اون 

 باال زده بودوباعث رو چرخید. کت اسپرت مشکلی  که استیناش 

 کنارش با پیرهن دودی .دختر ی ،خودنمایی کردن ساعت مچی بزرگ رو دستش شده بود 

 اومد ،با کشیدن دستش میخواست اون رو مجبور به همراهی

 کنه. کالفگـی از سررو ی پسر میبارید ومن انگار داشتم فیلم مهیج مدیـدیم  .

 خیره شدم  . نهابه او ،کنجکاو برای دیدن نتیجه ی تالش دختر

 دختر ناامید از اون جدا شد و من از قیافه ی کـش اومـده  ،بالخره 

 همینطور که .لبهام به خنده کش اومدنه خنده افتادم ، دختر ب

 به سمت من چرخید، ولی اوننگاه ،به پسر نگاه میکردم  پرنگبا لبخند

 کـه،بی تفـاوت نگاهش رو ازمن گرفـت. بـه ثانیه نکشـیده بـود  

 دوباره نگاهش بسمت من برگشت. بـا بهـت به من خیره شـد. از  

  .به اون خیره شدممـن هم متقـابال  تعجب کردونگاه خیره اش 

 رونگاه ش  وحالت عصبی گرفت ،رنـگ  نگاهش عوض شد  ،بعد از کمی

 از نگاه همراه با لبخند به اون از خودم خجالت کشیدم. ،ازمن برداشت .با اخمش
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ن خودم بودم، که علی از بین رقصندها بیرون ؟نکنه فکر کنه لبخندم بامنظور بود؟هنوز درحاله مالمت کردنکنه االن فکر های بدی راجب من بکنه 

 گفت : .اومد و به سمت قدم برداشت تو یه قدمی من ایستاد

 هلیا !چرا اینجا نشستی؟؟بیا  وسط یه تکونی بخودت بده . - 

 با کشیدن دستم من روباخودش همراه کرد.ومثل همیشه اجـازه صـحبت بمن نـداد  

 .. بعداز تموم شدن آهنـگ هنـوز  ، بـاهم شـروع بـه رقصـیدن کـردیم..

 وسط بودیم که پسر ی مقابل منو علی ایستاد .

 بعداز برانداز کردنم  رو به علی گفت : 

 شیطون اینو رو نکرده بودی!_

 علی بااخم گفت : 

 خفه بابا دخترعمومه . - 

 و دور شونم حلقه کردو ادامه داد : ردستش 

 البته از خواهر واسم عزیزتره. کسی نگاه چپ بهش بندازه  - 

 درمیارم . چشماشو

 نداشت! قهاازغیرتی  شدن علی خنده ام گرفت. اصال از این اخال

 پسر بالبخند نگاهم کرد گفت : 

 غلط بکنه هرکی بخواد بـه این خـانم باوقـارو ز یبـا چـپ  - 

 نگاه کنه .

 : مقابلم دراز کرد گفت  رودستش

 پسر خاله ی علی از اشنایتون خوشوقتم .،من پویاهستم  - 
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 و تودستش گذاشتم و گفتم : ردستم 

 دخترعمو علی منم همینطور .،هلیا هستم  من - 

 ش تـوهم  خمهاکشیدم. به علی نگاه کردم ا روسریع دستم

 اخمـا ی  به فکربود ، با اجازه ای گفتم از اونها جداشدم . 

 تواینطـور ندیده بـودم ، غرق ن رو. تاحاال اواینطوری کرد؟علی ادمی نیست که با کسی مشکلی داشته باشه م،چرادرهم علی بود

 افکارم بودم که بـه چیزی برخـورد کـردم و متعاقبـا صـدا ی 

 شکستن بگوشـم رسـید. بخـودم کـه اومـدم بـا د یـدن جـام 

 ون پسـرو بلند کـردم ونگـاهم بـه ارخورد شده جلو پام سرم

 افتاد. با دستپاچگی گفتم : 

 معذرت میخوام حواسم نبود . - 

 لبخندزدو گفت : 

 من باید معذرت بخوام...  - 

با نگاه اشاره ی انگشتش رو دنبال کردم وبادیدن لکه ی بزرگ روی پیرهنم اخم کردم انگار کله جام روی پیرهنم وبه  لباسم اشـاره کـرد ..!  

 ام رو باز کردم وبالبخند سریع اخمه.ریخته بود 

 دوباره نگاهش کردمو گفتم :  

 مهم نیست. - 

 بسرعت خودم رو به اتاق رسوندم.  واز اون فاصله گرفتم   

 به سمت چمدون رفتم. لباس مشکی رو از چمدون بیرون کشیدم وبا دیدن 
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 پارچه ی چروك شده اش اون رو روی تخت پرتاب کردم .نگاهی مرددبه 

 جنس پارچه ی اون اتوخور نبود و میشد تن کرد.،پیرهن قرمز انداختم 

 با اینکه رغبتی،میدونستم بااون زیادی توی چشم میشم  

 تغییر دادمو رژبیرنگم رو با قرمز  رو از تنم بیرون کشیدم وپیرهن قرمزم رو تن کردم یاسی  پیرهننداشتم ولی چاره ای جز این نداشتم . 

 بخـودم انـداختم و از اتـاق . دوباره نگاهی  

 بیرون رفتم و باز همون جای قبلی نشستم. آهنگ مالمی درحال پخش بود.

 گفت : ،ابرو باال دادو سرش رو باالوپایین کردعلی به من نزدیك شدو بادیدن تغییر لباسم  

 حاال شد! میایی تانگو برقصیم تو همیشه عاشـق تـانگو  - 

 بودی.

 باخنده گفتم : 

 ولی نه باتو . اره _

 و گفت : چین به بینیش داد  

 افتخاررقص با صاحب مجلسو داشته باشی . ،دلتم بخواد - 

 برو بابا! خیلی خودتو تحویل گرفتی.   - 

 علی  جان !!- 

 .نگاهم رو به پشت سر علی چرخوندم وبادیدن صاحب جا شکسته ناخداآگاه از جا بلند شدمعلی به سمت صدا برگشت . 

 

 گفت : بالبخندعلی  

 ببببه آرمین خان ! - 
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 گفت :بادبه غب غب انداخت .علی نگاهش رو سمت من برگردوندو بادست به آرمین اشاره کرد  

 ایشون آرمـین پسـر دایـی مـن و مـخ خانـدان و افتخـار  - 

 ارجمندا هستند!

 اون هم با لبخند نگاهم کردو گفت :  .نگاهش کردم!پس اسمش آرمینه

 قتم .خوشو - 

 منم همینطور.  - 

 علی روبه آرمین گفت : 

 ایشون دخترعمو بنده هلیا و ... - 

 مانع کامل کردن حرفش شدم، اززدن حرف

 ی کردم بخودش اومـد. چشـمك   انامربوط اون ترسیدم .تك سرفه  

 زدو ادامه داد : 

 البته نباید بگم دخترعمو ازخواهر عزیزتره . - 

 اروم نفـس راحتـی کشیدم و تودلم خداروشـکر کردم . 

 ،بعضی وقتها اختیار زبونش از دستش خارج میشه ...احساس کـردم  

 این مخ  پیشاالن همون موقعه ست و اگه کاری نمیکردم معلوم نبود 

 و سمتم دراز کردو گفت :رخاندانشون چه ابروی از من میبرد . ارمین دستش 

 به من میدی؟؟ افتخار یه دور رقص_

 گفت :  دهنم به مخالفت باز شد که علی پیش دستی کرد
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 اره اتفاقا هلیا عاشق رقصه تانگو ، پیش پـای شـما داشـت  - 

 اسرارمی کرد همراهیش کنم من حالشو ندارم اینکـارو بتـو  

 میسپارم .با تعجب به علی نگاه کردم ...عجب مارمولکیه!

 .. اینبار رو به من گفت : نه به اون رفتارش نه به این..

 خجالتو بزار کنار برو دیگه! - 

 دستش رو پشت کمرم گذاشت وعلی  ،به دست دراز شده و منتظر آرمین با تردید نگاه کردم 

ـتم  خواستهو بـه جلـو هـدا یت کـرد، ناریه قدم من    و بسـمت ردس

 . اون همراه شدمآرمین دراز کردم و با

 مون درتماس با ستهابا فاصله از هم قرار گرفتیم. طوری که فقط د 

 با هـیچ تا االن تن همدیگه بودن ،

 مرد غریبه ای انقدر از نزدیك قرار نگرفته بودم  . معذب 

 برای من سخت بود .،بودم واین نزدیکی به این مرد غریبه 

 قدم بزور تا سر شونه اش میرسید واگر کسی مارو از پشت 

 هردو،و به پایین دوخته بود م رقادر به دیدن من نمیشد ،نگاهم،ه میکرد نگا

 زیر دستم احساس میکردم واین قلبش رو فقط تپشهای  ،سکوت کرده بودیم

 شکستن سـکوت بینمون پیش قـدم   شد. ارمین برایباعث خجالت بیشتر من میشد. باالخره 

 گفت:

 اون پایین دنبال چیزی میگردین؟؟؟ - 
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 گنگی گفتم : کردم وبا سربلند

 بله؟  - 

 لبخندش بود .  ینشونه  ،شی چشمهانگاهش کردم. چین گوشه 

 بگو منم کمکت کنم .  ؟چیزی  گم کردی-

 این حرف از پایین بودن نگاهم نشات میگیره.  ،تازه متوجه منظورش شـدم

 حرفش بودم که دوباره گفت :  برایدنبال جواب 

 باید  ممنون حواستون باشم .- 

 خدایا...چـرا ا ینطـور ی حـرف میزنـه انگـار  داره تسـت  

 هوش میگیره.....خـب زیر دیپلمی حرف بزن منم متوجه شم .باهمـون شـکل  

 گفتم :

 چی؟؟- 

 و برانداز کردوگفت : ربا شیطنت سرتاپام 

 این لباس زیباهـیچ وقـت افتخـار دیدنت با ،اگه حواست جمع بـود  - 

 نصیبم نمی شد.  قرمز خیلی بت میاد. 

 یك آن گُر گرفتم . خون تمام بدنم باسـرعت نـور بـه گونـه  

ـتم االن گونـه  م روهام هجوم آورد .سر  پایین انداختم. میدونس

 نمیخواستم با دیدنم متوجه خجالتم بشه  . ،هام به رنگ لبو دراومدن

 و بیشتر کردگفت : رشیطنت صداش

http://www.roman4u.ir/


 

 
45 

 

 مخصوصا االن که رنگ پیرهنت حسابی با گونه هات همخونی  - 

 داره . 

 بلنـد نکـردم. از  م روولـی سـر ،به دندون گـرفتم رو از این تیز بینی  لبم   

  یرودستهام گرمای نگاهش درحال ذوب شـدن بـودم . کـف 

 . جـرات باال کشیدن نگاهم رو نداشتم.نشونه هاش خـیس شـد

 و رسر ی انقد بی پروا ازمن تعریف نکرده وخجالتمتااالن هیچ پ

 به  رخم نکشیده بود. تو کـل بیست سـال زنـدگیم فقـط بابـا 

 بودو علی وعمو... واقعا تجربه  نداشتم  همچین موقعه هـا ی 

 هیچ  واژه ا ی،باید چکار کنم یا چی بگم!؟  مغـز م قفـل شده بود  

 اومد .تـوش نبود... فقط یك کلمه به ذهنم 

 و قورت دادمو گفتم : راب خشك شده ی دهنم

 ممنون.  - 

 ؟فقط همین... ای خدا چرا این آهنگ تموم نمیشه  

 و از  ربالخره آهنگ تموم شد و من بسرعت خودم 

 ،به سمت اتاق رفتموبیرون کشیدم  هاشحصار دست

 با ورود به اتاق نفس عمیقی کشیدم . 

 هوای بیشتری نیاز داشتم. ،اکسیژن اتاق برای ریه هام کم بود

 به سمت تراس رفتم درتراس باز کردم ووارد شدم نفس 
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 عمیقی کشیدم.اوففف چـه جـا ی نفـس گیری

 بود .واقعا نفس کشیدن اون لحظه زیر نگاه نافذش که به  

 سخترین کار دنیا بـود.،عمق وجودم آدم رسوخ می کرد 

 نداشتم و به اجبار به کرم پودر جرات پایین رفتن با اون گونه های اناری رنگم

 متوسل شدم.... . بعـداز  

 نمیدیدم خوشحال بودم . رواتمام جشن از اینکه دیگه اون 

******** 

 ،و بـاز کـردم .اولین چیزی که به یاد اوردمرم چشمها وغلطی خوردم

 که تا آخر جشن سعی کردم   ،اون نگاه نافذ بود

 عت نگـاه انـداختم ،بـا دیدن و ازاون  پنهون کنم. به سـارخودم 

 دیرشدن رو اعالم میکردن،که  ،عقربه ها

ـنم    مثل برق از جا پریـدم و هرچـی چشـمو نگـاه بـود از ذه

 ســیاهی رفــت .یهویی چشمهام پرید.بخــاطر بلنــد شــدن  

 از اتـاق    ،و فشار میـدادمرم چشمهام نگشتهاهمینطور که با ا 

 که  یهـو به شی  برخورد ،رویس بهداشتی رفتم خارج شدم و بسمت س

 و از دست دادم. نزدیك زمین خوردنم،رکردم و تعادلم 

 بـاز   با وحشتور چشمهامبازوم توسط کسی  کشیده  ومـانع افتـادنم شـد. 

 ی شب رنـگ ، نفـسم تـو سـینههاکردم. با دیدن اون دوتا تیله 
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 .وحشت چشمهام به تعجب تبدیل شد حبس شد .

 مگـه دیشـب نرفـته بود!!  همینطور که بـازوم تـو   ؟این اینجا چکـار می کنـه 

 .کمر خمیده ام رو صاف کردمحصار دستش بود با لبخند نگاهم میکـرد ، بخـودم  اومـدم.

 زیاد کـردم. بـاز   روو از دسـتش بیروم  کشیدم و فاصـله ی بینمون ربازوم 

 و شکست وگفت : رخودش بود که سکوت 

 صبح بخیر! - 

 با دستپاچگی گفتم : 

 صبح بخیر. - 

 و که دیـد بـا دسـت بـه سـرو یس بهداشـتی اشـاره  رسـکوتم 

 کردوگفت : 

 مثل اینکه عجله داشتی . - 

 وارد سـرویس بهداشـتی شدم.از کنارش رد شدم و فرارسریع برای بله ای  گفتم و   

 رکت و حرفش فکر میکـردم . درحال شستن دستو صورتم به ح

 .از حرص پا به زمین کوبیدمخـداااا! واااای نکنه فکر کرده عجله ام بخاطر فشـاره ....  

 پشت سرهم جلوش سـوتی میدم. 

 آروم در سـرویس 

 بهداشتی رو  باز کردم.  سرم رو از الی در بیرون بردم .

 با اطمینان از نبودنش بسـمت اتـاق رفـتم .
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 و عوض کردمو به سمت پـایین حرکـت کـردم .رمها سریع  لباس

 زن عمو تو آشپز خونه بود .با عجله گفتم : 

 سالم زن عمو !کار ی ندار ی با اجازه من دارم میرم. - 

 ؟سالم عزیزم ...کجا بدون صبحونه  - 

 شده خدافظ . دیرعجله دارم االنشم خیلی  -  

 ــه گرفــت وپشــت ســرم  لقم از صبحونه ی چیده شده روی میز ،ســریع 

 اومدوگفت : 

 بیا اینو بخور تو راه ضعف نکنی  تو امانتی دختر . -  

 یدم ،بـا خـداحافظی ب*و*سو رلقمه رو از دستش گرفتم. گونه اش

 سـوار ماشـین شـدم و به سرعت،به حالـت دو وارد حیـات شـدم 

   بسمت دانشگاه حرکـت کـردم .بـه دانشـگاه کـه رسـیدم بـا

 ی ثبتنام و  هاپرسوجو بسمت آموزش رفتم ، بعداز تکمیل کـار

 گرفتن انتخاب واحد با خیال راحت بخونـه برگشـتم . بـا 

 رسید: شمصدای تعارف بگو ،سالن بهورود

 ارمین  جان باید بمـونی سـرظهر ی زشـته نهـار نخـورده از _

 خونه بزنی بیرون .

 عمه منکه تعارف ندارم با شما . - 

 زن عمو نگاهش بمن افتاد وگفت :  
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 هلیا  هم اومد. االن غذامیکشم بخـور بعـد هرجـا خواسـتی-  

 برو.  

 نزدیك شدم .آروم سالم کردم .زن عمو جواب داد : 

 سالم عزیزم به کارات رسیدی؟ - 

 بله. _

 روز اوله همه دور هم باشیم. ،زود لباستو عوض کن - 

 چشم.  - 

 و به معنـی جـواب سـالم  راد .آروم سرش نگاهم به آرمین افتـ

 بسـمت اتـاق رفـتم . بعـداز  چشمهای شیطون گرفتم و از اونورتکون داد. نگاهم 

 میزعوض کردن لباس و کشیدن دستی به سرو روم به پایین برگشتم .

 چیده  شده بودو فقط صندلی مقابل آرمین خـالی بـود دوبـاره 

 نشستم . عمو با گرمـی سـالم و  ش روبه روبه اجبار  وسالم کردم

 گفت : روبه من احوال پرس ی کرد و زن عمو 

 هلیاجـان ایشـون  -  

 یه مـدت میاد هستن،آرمین پسـر بـرادر مـن  بادست به آرمین اشاره کرد،

 مشکالت درسی علی رو رفع میکنه. 

 میخواست رو به آرمین منو معرفی کنه که علی گفت : 

 حمت نده!  مـن دیشـب بهـم معرفیشـون مامان بخودت ز - 
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 کردم.

 دیشب هلیا ازم خواست ...  :بابدجنسی نگاهم کردو ادامه داد

 گفتم : ،باز بی مزگی این پسر گل کرد، وباز هم پرشهای من وسط  حرفش  

 علی جان واسم آب میریزی؟ -  

 به اون چشم غره رفتم و ساکتش کردم   

 واسم خطو نشون میکشید .جرات  ،اب میریخت ،همینطور که  هم دست به سمت پارچ دراز کرد اون

 نداشـتم . عمـو   شه روبروم که همه ی حرکاتم رو زیر نظر داشت رونگاه کردن به اون دوتـا چشـمهای بازی  گو

 بدادم رسیدو گفت :  قعبمو

 امــروز چطــور بــود؟ دانشــگاهو راحــت پیدا  -  

 کردی ؟ 

 :سرم رو به سمت عمو که کنارم نشسته بود، چرخوندم وبالبخند همیشگیم گفتم

 

 خوب بود .پیدا  کردنش زیاد سخت نبود . - 

 :باشرمندگی گفت

 

 خیلی  سرم شلوغ بود وگرنه خودم میرسوندمت.  ؛ببخشید - 

 نمیشه که  ،این  حرفا چیه عمو خودم از پس کارای خودم برمیام_ 

 ا بشم . مزاحم شم

 :سرش رو باال پایین کردوگفت 
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 از دختر محمد نباید کمتر ازاین انتظار داشت ._

 .عمـو زودتـر بـا  همه تو سکوت شروع به خودن کردیم  .م عمیقتر شدلبخند

 تنها   بخاطراعالم خستگی  از جا بلند شدو بعداز معذرت خواهی 

 تشـکر  گذاشتن آرمین بسمت اتاق رفت ، ارمین  هـم بعـداز 

 تنهامون گذاشت و رفت .

 فکر میکردم ن هرروزه ی آرمین از امروز به بعد،تو طول نهار  به دید

 بزارم کنار اتفاق خاصی نیوفتاده که من از نگـاه کردن   رو.  باید خجـالت

 پس باید عادی برخورد کنم.علی هم بعداز اتمام غذا  ،به اون فـرار  میکنم

 رفت. سوالی ذهنم رو مشغول کرد و به زن عمو گفتم: باالبا تشکر از زن عمو به سمت 

 زن عمو آقا آرمین رشته اشون چیه؟_

 حین ظرف شستن گفت: توزن عمو 

 تو دوتا رشته درس خونده دکترای زبان انگلیسی و شیمی_

 !؟چطور ممکنه_باتعجب گفتم 

 مدرسه اشو دوتا یکی  ،ه بگیم نابغهبهتر،اون از بچگی بچه ی خیلی با هوشی بود _

 باال رفت. خیلی زود دیپلم گرفت ووارد دانشگاه شد،بیچاره االنم کلی کار سرش 

 مشغله قبول کرد کمکش کنه .همهریخته ولی عالقه ی خاصی به علی داره  وبااین 

 اهان._

 پس علی حق داره به داشتن خون ارجمنداها تو رگاش افتخار میکنه . همچین 
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 !باعث افتخارهواقعا هم ،ادمهای تو خویشاوندانش داره 

******** 

 الو  .... سالم مامانی. _

 با بی حالی گفت : 

 سالم عزیزم چطوری ؟ - 

 مامـان چیزی شـده انگـار حالـت  ،خـوبم قربونـت بـرم - 

 خوب نیست!؟ 

 چی بگم مادر دم صبح هما رو بردن زایشگاه.  _

 باخوشحالی گفتم  :

 یییی آ خ جون ، بالخره خاله شدم !!! چ - 

 هنوز زایمان نکرده بیچاره بچم داره درد میکشه  - 

 از دم صبح تا االن  ! .بادیدن عقربه ها که یازده رو نشون میدادن قلبم مچاله شد.سرم رو چرخوندم وبه ساعت دیواری نگاه کردم

 دارم از استرس و غصه میمیرم. - 

 آروم کـردنش  برای نبـود ولـی  حرف حالم بهتر از مامان اینکه بعداز شنیدن این با

 گفتم : 

 ان شااهلل درست میشه. ،غصه نخور - 

 ،از وقتی محسن زنگ زد ،آخه این بابات مگه سرعقل میاد - 

 دلم مثل سیروسرکه می جوشـه بهش مـیگم مـرد بـه تـوهم  
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 مگـه  ،میگن پدر ! دخترت رو تخت داره جون می کنه بزار برم 

 بر گرده می گه حرفم همونه . ،بچه یتیمه

 صدا ی هق هقش تو گوشم پیچید .با گریه اش بغـض کـردم  

 گفتم : .چندتا نفس عمیق کشیدم ،بغضم رو قورت دادودوباره گوشی رو روی گوشم گذاشتم. گوشی رو فاصله دادم.بسته شدو راه گلوم  

 ره .بزار با محسن تماس بگیرم ببینم االن چطو - 

 باشه عزیزم... مواظب خودت باش.  - 

 گــرفتم صــدا ی  روبالفاصــله شــماره ی محســن ،قطـع کـردم روتماس 

 گرفتش تو گوشم پیچید.

  الو_

 الو ....سالم آقا محسن  _

 خوبی ؟ ،سالم هلیاخانم - 

 هما درچه حاله ؟ ؟شما چطورین - 

 واال هنوز همونطوره ماهم منتظریم   - 

 پس هرچی شد بی خبرمون نزار  - 

 باشه ممنون از تماستون  - 

 خداحافظ  - 

 ، تو اتاق فقـط رژه میرفتم .صـدا ی  تنم از استرس شروع به لرزیدن کرد 

 استشمام هـوای  برایضعیف درس دادن آرمین  از اتاق علی  می اومـد .
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 تازه وارد تراس شدم . صدا واضحتر شد. تراس اتاقهـای 

 لی با نرده از هم جدا میشدن.باتمام وجود هـوا یمنوع 

 دم ظهرو بلعیدم .یاد چشـمها ی معصـوم همـا افتـادم که اخرین بار دوماه 

 ولی بابا حتی حاضر نشد اون رو ببینه .هما ناامید برای رفع کدورت همراه محسن اومده بود اون رو دیدم . ،بعداز ازدواج

 بارها تماس گرفته بود ولی باز هم بابا اون رو نبخشید. االن هم تـو  تو این مدت،از خونه بیرون رفت و

 تـو شـرایطی بیشتر از هر،تك و تنها هم اون،سخترین شرایط 

 . کـاش می شـد حـداقل مـن  بخاطر بی کسی هما اشکهام بی اختیار سرازیر شدنزمان به مامان نیاز داره . چرا بابا ؟ ؟چرا ؟

 ت سرهم میومدن ... پیشش باشم .اشکهام پش 

 هلیا خانم ... -  

 باصدای ارمین به سمت تراس اتاق علی برگشتم 

 چیزی شده ؟ _

 نه _ك کردم با پشت دست اشکهام رو پا

 م رو نشونه گرفت و گفت : شکهاباانگشت ا

 پس این ....  - 

 درحال اشك ریختن ببینه  رواجازه ی کامل کردن حرفش رو ندادم، نمی خواستم من

 صـدا ی گوشـی باورودبه اتاقجـازه ا ی گفتمـو سـریع وارد اتـاق شـدم.باا

 بلندشد ومن به سمتش خیز برداشتم.

 الو  - 
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 صدا ی خوشحال مامان اومد  

 الو هلیا - 

 بله مامان   -

 هما زایمان کرد . - 

 وااا ی خداروشکر خداروشکر ... -نفس راحتی کشیدم باذوق گفتم 

 قطع  کردم . به قصد خبر دادن بعداز کمی صحبت تماس 

 از پلـه هـا  ،از اتاق خارج شدم ،به زن عموسریع 

 تو آشپز خونه  که زن عمو و سرازیر شدم  

 بود 

 و بیشترکردم رباشنیدن صدای قدمهای تندمن سمتم برگشت، سـرعتم

 پرتاب کردم .باصدا ی بلندوجیغ مانند گفتم :  بغلشتو رو خودم 

 ا زاید .زن عمو زن عمو هم - 

 :از من فاصله گرفت وگفت ،زن عمو که حسابی ترسیده بود 

 دختر خدانکشتت اینطور ی خبرخوشو میدن؟ ! -  

 فقط اینطوری بلدم  ، زن عمو خیلی خوشحالم . -با هیجان  گفتم 

 تخلیه ی  برای شروع کردم به جیغ زدنو بپر بپر کردن. همیشـه 

  وهیجانم باید جیغ میزدم، دوبـاره زن عمـو رو بغـل کردم 

ـین پریدن  و همراهی میکرد . ربه ناچار من هماون ،شروع کردم به باال پـا ی
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 ازش فاصــله گــرفتم .نفــس نفــس  

 می زدوگفت : 

 خدارو شکر مبارکه خاله کوچولو!  - 

 باشنیدن حرف بیشتربه وجـد اومـدم گفتم : 

 خاله شدم ،خاله شدم  اخ جون - 

 تـو هـوا میچرخونـدم  ستهام رو د،در حـال بـاال پـا یـین پریدن  

 تکـون می دادم .چـرخ زدم  ستهام مخالف حرکـت د رووکمرم 

 نگاهم افتاد به دو جفت چشم متعجب و یهـو خشـکم زد.

 وای!  فقط همینو می تونستم بگم علی گفت : 

 و سرت سکتمون دادی .چه خبرته خونه رو گذاشتی ر - 

 ابروم رفت بکـل فرامـوش کـردم آرمـین  خونـه اسـت  .

 و درحالـه گریه دید  راالن راجب من چی فکری می کنه تازه من

 مطمنن االن به سالمت عقلم شك میکنه . هنوز همونطور  ،االنم اینطوری

 شوکه به اونها خیره شده بودم که 

 زن عمو گفت : 

 اا علی بجا تبریك گفتن  - 

 علی گفت : 

 ماکه نفهمیدیم چه خبره که بخوایم تبریـك بگیم  فقـط  - 
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 جیغ و قر دیدیم . 

 آخ  علـی!! دوسـت دارم بـا این ناخونـام چشـماتو دربیـارمو

 بعدش لباتو بهم بدوزم که بی خود باز نشه.  از حالت شوك و خشکی

   روسـرم،و حرکتی که ارمین شاهدش بود با خجالت از حرف علی  ،خارج شدم

 پایین گرفتم .صدا ی آرمین اومدگفت : 

 تبریك میگم هلیاخانم  - 

 جـایز رونگاه گذرای به اون انداختم با دیدن چشمهای خندونش مونـدن 

 و از این مخمصه نجات  ربا گفتن ممنون سریع خودم ،ندونستم

 تخـت   یرو رودادم . به حالت دو بسـمت اتـاق رفـتم. خودم 

 پرتاب  کردم. شروع به کوبیدن سرم به بالشت کردم.  

 این ته مونده  ؟چطوری یادت رفت ارمین اینجاست ،احمق  ،احمق ،احمق

 دیگه گندی موند که جلوش نزدی ؟؟اگه بازم هست ،آ برو هم برباد رفت

 . فقط خدا میدونه االن چه فکرای راجب من همه رو یهویی بزن راحتم کن

 میکنه ....بعداز کلی بار کردن ریزو درشت به خودم 

 رواز روی عسلی بقصد تمـاس بـا همـا گوشـی   

ـتم. بعـداز چنـدتا بـوق صـدا ی خسـته و   برداش

 شادش بگوشم رسید .

 الو ... سالم قربونت برم مامان خوشگله  _
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 ؟سالم عزیزم خوبی - 

 منکه عالی! تبریك می گم فسقلیه خاله چطوره ؟ - 

 اونم خوبه  - 

 الهی قربونش برم یعنی می شه یه روز ببینمش  _

 ان شااهلل  - 

 هما عکسشو واسم بفرست یادت نره  - 

 باشه حتما  - 

 صدا ی گریه پسرش اومد. گفتم:  

 فدات شم دوست دارم بیشـتر باهات صـحبت کـنم ولـی - 

 وروجکت نمیزاره راستی ،اسمش چی شد بالخره ؟ 

 عزیزمنیاسمش ما - 

 قربونش بره خاله ... مزاحمت نشم چیزی احتیاج نداری  - 

 نه عزیزم مراحمی خداحافظ.... - 

***** 

 سر خیابون خونه ی عمو از تاکسی پیاده شدم و با نگاه به راه طوالنی 

 کشیدم وزیر لب  ز سرکالفگیپفی اکه باید تا خونه ی عمو پیاده میرفتم 

 ریز و درشت بار راننده ای که بخاطر عجله داشتن از رسوندن من 

 کردم .دو روز پیش بخاطر بی توجه ،تا دم در امتناع کرده بود 
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 تعمیرگاه ی کوبونده بودم و باعث خوابیدن اون تو لماشین رو به جدو

 شدم ومجبور به رفت و امد با تاکسی شده بودم.

 که بخاطر گرمای مهر ماه بود رو با پشت ،دونه های عرق نشسته روی پیشونیم 

 حرکت  ،دست پاك کردم .همینطور که به سمت خونه ی عمو میرفتم

 پشت سرم احساس کردم .بی توجه به ماشین وبا کمی روآروم ماشینی 

 که صدای نچندان کلفت پسری به گوشم رسید: ،ترس به راهم ادامه دادم

 ؟خوشگله کجا تشریف میبریخانم _

 جواب ندادم و بدون نگاه کردن به اون به راهم ادامه دادم که باز گفت:

 خوشگله سوارشو برسونمت لپات از گرما گل انداختن_

 بازهم چیزی نگفتم

 ا؟ناز نکن بیا دیگه نکنه میخوای نرخو ببری بال_

 قدمهامو تندتر کردم 

 بیا پشیمون نمیشی بد نمیگذره_

 شنیدن این حرف ترسم بیشتر شد و به اطراف نگاه کردم ...ای خدا چرابا 

 ؟اینجا همیشه انقد خلوته

 ؟ای بابا خودت بگو شبی چند_

 زدن این حرف باعث سرعت گرفتن قدم هام شد با چنگ زدن به کولم با 

 سرعت  بدون نگاه کردن به پشت سرم شروع به دویدن کردم .با رسیدن 
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 کلیدی که روز اول از زن ،نطور که نفس نفس میزدم ودستهام از ترس درحال لرزیدن بودن به خونه ی عمو همی

 انداختن کلید تو در سخت شد.ستم،دزیاده عمو گرفته بودم رو از کیف بیرون کشیدم.بخاطر لرزش 

 صدای توقف ماشین رو شنیدم و دست کلید از دستهای سستم افتاد. بسرعت خم شدم و کلیدو از

 دستم  لرزونم به سمت ایفون رفت که نرسیده به ایفون ،اشتم با احساس نزدیك شدن اون به منزمین برد

 جیغ بلندی کشیدم و گفتم:،دستش رو شونه ام قرار گرفت. از جا پریدم 

 تورو خدا کارم نداشته باش_

 صدای متعجب ارمین به گوشم رسید

 هلیا خانم نترسین منم_

 نگاهی به اطراف انداختم وبا ندیدن،شیدم بسمت آرمین برگشتم. نفس راحتی ک

 بخاطر وارد شدن ترس و استرسلی ،ماشین با بی حا

 به در تکیه دادم.  که آرمین گفت:

 حالتون خوبه؟؟ببخسید اگه ترسوندمتون _

 و به چهره ی شرمنده ی اون دوختم و گفتم:رنگاهم

 همین ترسیده بودم.واسه ،نه ترسم از شما نیست یه مزاحم دنبالم بود ،آره خوبم _

 آرمین به اطراف نگاه کردو گفت:

 !؟ولی شما خوب بنظر نمیرسین ،منکه کسی رو ندیدم_

 اون هم احتماال رفته ،نه ممنون خوبم_
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 توی در بندازم که  رودوباره به سمت در برگشتم  ولی باوجود لرزش دستم نتونستم کلید

 دستم گرفت و درو باز کرد . ازروارمین بی حرف یه قدم نزدیکتر شدو دسته کلید 

 گذاشت و گفت: مو پشت کمرردستش

 بفرمایید تو که حسابی رنگتون پریده _

 باسر تشکر کردم و وارد شدم. هردو بی حرف مسافت درحیات تا وروی سالن رو

 کنارهم قدم برداشتیم وباورود به سالن زن عمو که باز هم تو آشپزخونه بود وبوی 

 با دیدن ورود ما باهم نگاه گنگی کرد  ،خونه رو برداشته بودخوب قرمه سبزیش کل 

 و ارمین بعداز سالم کردن گفت:

 عمه واسه هلیا خانم آب قند درست کن .احتماال فشارش افتاده_

 نگاه گنگ زن عمو نگران شد. گفت:

 چی شده؟_

 چیزی نیست خوبم_گفتم

 ولی از رنگو روتون معلومه که فشارتون افتاده_آرمین 

 ممنون فقط یکم ترسیدم نه_

 هرطور راحتی_شونه باال انداخت و بی تفاوت گفت 

 رو به زن عمو با اجازه ای گفت و به قصد اتاق علی 

 از پله ها باال رفت .

 ؟آرمین راست میگه رنگت شده عین گچ شده چی شده_زن عمو
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 منم که از سایه ی خودم میترسم ترسیدم  ،هیچی یکی مزاحمم شد_

 :نگرانتر گفت

 ؟اذیتت که نکرد_

 همچین  دویدم حتی جت به من نمیرسید چه برسه به اون ،نه زن عمو خیالت راحت_

 زن عمو به سمت کابیت رفت و با بیرون کشیدن لیوان شروع به درست کردن اب

 قند کرد. که گفتم :

 احتیاج نیست.،زن عمو خوبم _

 نزدیك اومدو با جدیت گفت:،همینطور که اب قندو هم میزد 

 خوبم راه انداختی برو یه نگاه به خودت بنداز بعد بگو خوبم  ،خوبم،بیا بخور _

 از این به بعدهم ماشینت خراب باشه با عموت میری و میایی 

 میخواستم اعتراض کنم که گفت:

 !؟خدایی نکرده اتفاقی واست بیوفته جواب پدرومادرتو چی بدم هان ،همین که گفتم. حق اعتراض نداری_

 پایین انداختم .حق با اون بود  سرم رو

 چشم هرچی شما بگید_

 پشت میز غذا خوری نشستم و شروع به جرعه جرعه نوشیدن اب قند کردم که زن عمو گفت:

 راستی عموت صبح گفت اگه فردا کالس نداری یه سر بریم کرج دوهفته است باباتو ندیده دلتنگشه_

 با خوشحالی گفتم:

 نه کالس ندارم_
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 نگاش کن تورو خدا اسم خونشون اومد چه ذوقی کرد_بالبخند گفتزن عمو 

 هردو با خندیدیم ومن خوشحال و ذوق زده از دیدن پدرو مادرم کل ترس و استرس رو از یاد بردم

****** 

 بارون کردم .اون هم من رو محکم به بغل گرفت و از روی  ب*و*س*هرو بغل و  مانبا شوق ما

 رفتم و اون  بابابه طرف ،از رفع عطش این مدت بعدمیزد . *هب*و*سدلتنگی به گونه هام 

 یدن سرم و گفتن خوش اومدی اکتفا کرد. با خودم گفتم انگار همین دیروز منو دیده ب*و*سبه 

 ،اخالقش اینطوریه چه میشه کرد.بعداز سالم و احوال پرسی  ،نه دوهفته !شونه باال انداختم

 دلم برای اتاقم تنگ شده بود به سمت اتاق رفتم. همه به سمت سالن رفتن و من که حسابی

 رفتم .اون رو از تخت  ،باورود به اتاق به سمت خرس صورتی رنگم که روی تخت لم داده بود

 زدم و گفتم: ب*و*س*هبرداشتم به بینی خوش فرمش 

 تورو باخودم میبرم قول میدمین دفعه ولی ا،دلم واست تنگ شده بود عزیزم _

 اتاق مرتب بدون ذره ای گردوغبار بود. ،اطراف اتاق چرخوندمنگاهم رو به 

 بیچاره مامان حتما همیشه اینجارو گردگیری میکنه. اینبار نگاهم به عکس دونفره ی 

 برداشتم با انگشت لبهای رومنو هما روی علسی کنار تخت افتاد. نزدیکتر شدم عکس 

 ر عید دوسال پیش شمال چقد خوش پر از خنده ی همارو لمس کردم و اه کشیدم. یادش بخی

 گذشت .همه دوره هم شاد بودیم ولی االن چی ....

 هوای اتاق به سمت پنجره رفتم. پرده رو کنار کشیدم و اون رو باز کردم. تغییربرای 

 دستم رو دراز کردم،روی تاقچه نشستم  ،شاخه های درخت انار باعث ایجاد سایه زیر پنجره شده بود
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 ی خمیده ی اون رو لمس و گفتم :وبرگی از شاخه 

 دلم برای توهم تنگ شده بود._

 نفس عمیقی کشیدم و هوای تازه رو وارد ریه هام کردم .صدای مامان که من رو 

 . از تاقچه پایین پریدم خرس و عکس رو سر جاهای خودشون گذاشتم ،به گوشم رسیدبرای نهار صدا میزد 

 شدم .همه پشت میز غذا خوری نشسته بودن کنار مامان نشستموبعد از عوض کردن لباس از اتاق خارج 

 و گفتم:

 دلم واسه دست پختت یه ذره شده بود. ،امممم چه کردی مامان_

 مامان طوری که زن عمو متوجه نشه برای من چشم و ابرو باال انداخت،متوجه منظورش شدم وادامه دادم:

 البته بگما دستپخت زن عمو یه چیزی دیگه است_

 مامان دروغ میگه  هندونست_عمو دهن باز کرد و علی زودتر گفت زن 

 کم دو بهم زنی کن_با اعتراض گفتم

 مامانت استاد من بود منکه اومدم  ،تعارف نکن عزیزم مااین حرفارو با هم نداریم _زن عمو خندید و گفت 

 چیزی بلد نبودم. 

 بودی ولی شیرینی پزیت عالی بود.درسته غذا بلد ن،شکسته نفسی میکنی فرشته جون _مامان گفت

 مامان و زن  عمو شروع به تعارف کردن وعلی زیر لب گفت:

 باز شروع شد._

 شروع به غذا خوردن کردیم. ،عمو با اخم علی رو ساکت کردو بعداز تموم شدت تعارفات

 عمو وبابا درحال صحبت راجب کارو زندگی تو تهران بودن که زن عمو گفت:
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 دیگه نمیزارم برگرده بلکه شما به هوای اون بیایین اون ور  ،گم هلیا پیش من میمونهآقا محمد بتون ب_

 از اصالت خانواده یفقائل بود و مدام در حال تعر ی اونهمیشه احترام خاصی برا ،بابا که زن عمو انتخاب خودش بود برای ازدواج با عمو

 و منش بزرگوارانه زن عمو بود. مثل همیشه گفت:

 من چقدر به این شهرو آدماش عادت دارم. ،شدنی نیست .شما که بهتر میدونیداین چیز _

 از تعلق خاطره بابا به این شهر والبته ادمهای این شهر، بابا ،بله همه خبر داشتیم

 جونش به رفقاش بند بود و دل کندن از اینجا برای اون ممکن نبود .

 یت داره خب یه وقتهای یه چیز به چیز دیگه ارجح_زن عمو گفت

 حاال شما تا صبح هم صحبت کنید خان داداش به رفتن قانع نمیشه_عمو گفت

 حق با شماست ،چی بگم واال _زن عمو

 بابا و عمو زودتر از جا بلند شدن ومامان رو به زن عمو گفت:

 ؟خوبه؟تونست خودشو با زندگی وفق بده،چه خبراز مریم _

 م حرفی بزنم میگن زن باباستاین دختر اصال سر عقل نمیاد من_زن عمو گفت

 ؟چرا مگه چی شده_مامان

 ،میریم خونش کم محلی میکنه. واال بخدا واسم سخته  ،هیچی تماس میگیریم جواب نمیده_

 سنگینه رفتن اونجا مگه ادم چقد تحمل داره،وقتی مریم با دیدنم ترش میکنه  

 ندگی لب به اعتراض باز نکرده بود ،ولی االن با شنیدن اون هیچ وقت تو این زهیچ وقت زن عمو رو اینطوری ندیده بودم.

  این حرفها از دهن اون،پی بردم که 

 مانع فهمیدن بقیه از مشکالتش شدهو سکوت ،ولی با توداری  ،زن عمو هم ممکنه مشکالتی داشته باشه
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 مثال نمیخواد زن بابا باشه شما که دست اونارو هم از پشت بستی_علی 

 رفت و من بجای اون رو به علی گفتم:زن عمو چشم غره 

 ناسالمتی مردی !، خانماپاشو بچه خجالت نمیکشی نشستی بین _

 ابرو باال انداخت گفت

 نمیخوام بحث اینجا جذاب تره_

 دونه ی زیتون از ظرف کنارم  برداشتم و به سمت علی که مقابلم بود پرتاب کردم گفتم:

 مسخره_

 علی جاخالی داد وزبون دراورد

 باز شما به جون هم افتادین_ان مام

 علی در حال بلند شدن از جا گفت:

 منکه رفتم .شما هم به بقیه غیبتتون برسین_

 با گفتن این حرف از ما دور شدو مامان و زن عمو به صحبت ادامه دادن .

 بخدا اگه بدونی مهران واسش چکار میکنه که فقط دلشو بدست بیاره ولی اون داره اتیش_زن عمو

 دلم میسوزه وقتی میبینم داره دستی دستی زندگیشو خراب میکنه .،میندازه تو زندگیش 

 ؟خب حرف حسابش چیه_مامان

 االن که دیگه داری باش  ،مگه حرف میزنه که بدونیم .یکی نیست بگه خب تو نخواستی درست_زن عمو

 از من خوشت نمیاد بیازندگی میکنی بساز ،بش میگم بیا پیشمون ما بخاطر تو اومدیم اینجا اگه 

 دیگه من چی میتونم بش بگم ،هلیا ،برمیگرده میگه واسه چی بیام وقتی از همتون بدم میاد،داداشت ،پیش بابات 
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 ؟قا رضا چی میگهآ_مامان

 بعضی وقتا که بدون من میره بش سر میزنه وقتی برمیگرده میبینم گرفته است،چی بگه _زن عمو

 زده یا کاری کرده.  این دختربدجور کینه گرفته.باخودم میگم حتما بازم حرفی 

 این کینه یکی دوروزه نیست. اگه بجا لجبازی میزاشتن با مادرش رابطه داشته باشه_مامان

 خودش که به هر حال رابطه داره ولی نباید میزاشتن این رابطه دور از چشمون باشه،بهتر بود 

 ونستیم از خودمون دفاع کنیم .میت ،که حداقل بدونیم  مادرش چی تو گوشش میخونه

 معلومه یکی داره تو گوشش میخونه،ره حق با توه  کینه ی اون طبیعی نیست ا_زن عمو

 مامان چرا مریم انقد از بابا کینه داره واقعا بابا باعث جدای مادرش شده؟_گفتم 

 مامان آه کشید و گفت: جریانش طوالنیه سر فرصت همه چیز بت میگم 

 میپرسم میگی سر فرصت  یا بوقتش  فعهمامان هر د_

 مامان با بلند شدن از جاش و جمع کردن ظرفهای روی میز باز هم سوال من رو بی جواب 

 گذاشت .همیشه کنجکاو بودم بدونم  چرا مریم پدرو مقصر 

 طالق مادرش میدونست و تو گذشته چی بوده که مامان هیچ وقت دوست نداشت راجب اون 

 ...یاداوریش اذیت میشهاز صحبت کنه و 

***** 

 امروز هوا پاییزی بود ومن طاقت موندن تو اتاق و محروم کردن خودم از این هوای

 رو به خنکی رو  نداشتم . لبتاب به بغل روی صندلی توی تراس نشسته بودم و مشغول  

 دونمره برای منترجمه ی متن بودم. متنی که استاد دو نمره برای اون در نظر گرفته بود و این 
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 حیاتی بود. صدای درس دادن ارمین از اتاق علی بخاطر باز بودن در تراس به وضوح شنیده 

 که نیمی از اون رو از کتاب و نیمی دیگه رو از نت  ترجمه ای.بودم میشد.  درحال ترجمه ی جمله اخر

 شد کش و قوصی  بالخره بعداز دوروز تموم ،گرفته بودم.  با اتمام ترجمه نفس راحتی کشیدم

 به اطراف متمایل کردم. دوباره به سمت لبتاب خم شدم در حال روبه بدنم دادم  و کمره خشك شدم

 سریع به اون چنگ زدم و ،ذخیره فایل بودم که جیغ گربه ای من رو از جا پروندو لبتام از پاهام سرخورد 

 نگاهی به صفحه انداختم باندیدن .دوباره لبتاب رو روی پاهام قرار دادمیدم.  نفس راحتی کشاون،اون رو از اصابت به زمین نجات دادم با مهار 

 فایل از فکری که تو سرم چرخ زد گلوم خشك شد .با ترس شروع به گشتن فایل کردم  .هرچی بیشتر

 لیدمنا امید باصدای بلند نا ،میگشتم ترسم بیشتر میشد و ضربان قلبم کندتر . بعداز گشتن  زیاد و پیدا نکردن

 خدایا این همه زحمت ،خواهش میکنم  ،نه ،نه خدا_

 م پراز اشك شد. که صدای علی رو ازتراس اتاقش شنیدمچشمها

 ؟چته باز چی شده_

 لبتاب از ،بدبخت شدم !داشتم فایل و سیو میکردم _با حالت ناله گفتم

 ؟ چکار کنمدستم  به کلید خورد و حذف شد حاالمش دستم سرخورد فکر کنم وقتی خواستم بگیر

 دوروز واسش زحمت کشیدم

 علی بی تفاوت شونه باال انداخت و گفت:

 باید دوباره انجام بدی ،چاره ای نیست_

 ببین نمیتونی برش گردونی ،بیا یکاری بکن  تورو خدا ،نگو،نگو _پا به زمین کوبیدم وباز با ناله گفتم

 آی کیو !وقتی سیو نکردی چیو برگردونم_
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 دن کردم .برگه هارو الی لبتاب گذاشتم و اون رو بستم. از جا بلند شدم .که ارمینباز شروع به نالی

 ؟وارد تراس شد رو به علی گفت: چی شده

 نگاهش کردم. ،با چشمهای که الیه ی از اشك توشون بود 

 همش پرید. ،هیچی دوروزه داره ترجمه میکنه_علی گفت 

 پایین انداختم. با اجازه ای گفتم و به سمت اتاق رفتم.ارمین به چشمهای نم دارم خیره شد. سرم رو 

 هنوز وارد اتاق نشده بودم که ارمین گفت:

 ببینم متنتونو_

 نزدیکتر شدم دستم رو به طرفش،بی حرف برگه هارو از الی لبتاب بیرون کشیدم  ،به سمتش چرخیدم

 برگه هارو از دستم گرفت نگاهی به متن کرد گفت :،دراز کردم 

 ؟کی میخوایدشونواسه _

 دوروزه دیگه_اروم گفتم 

 اروم سر تکون دادو در حال لوله کردن برگه ها گفت:

 فردا امادش میکنم،اوکی _

 م ازتعجب گرد شد.هنوزفکرم رو برایچشمهاکمی طول کشید تا متوجه منظورش شدم. با درك حرفش 

 زدن حرفی جمع و جور نکرده بودم که رو به علی گفت:

 درس برسیم  بریم به ادامه_

 نگاهم کرد با لبخند شیطونش ،علی وارد اتاق شد .ارمین از کنار نگاه متعجبم گذشت و تو درگاه توقف کرد

 باز شده از تعجبم به خنده کش لبهایچشمکی زدو وارد  شد .با تنها شدنم بالخره از بهت خارج شدم. 
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 و بلند کردم وگفتم :رسرم ن،اومد

 نوکرتم بخداااا،عاشقم خدا _

****** 

 دوماه از شروع کالس ها میگذشت .درس ها سنگین شده بودن و واقعا به کمك کسی احتیاج داشتم .

 کال ادم زود جوشی  ،ولی خب با بچه های کالس اونقدر صمیمی نبودم که بخوام ازاونها کمك بگیرم 

 ی توی مدرسهصمیمی نداشتم حتسته نبودم و سخت میتونستم با بقیه ارتباط برقرار کنم .هیچ دو

 تو این برهه ای اززمان بخاطر این خصلتم به مشکل ،رابطه ام با اونها در حد یه هم کالسی بود واالن

 ولی ،زود ارتباط برقرارم میکردم میتونستم از اونها کمك بگیرم  وبرخوردم. اگه دختره راحتی بودم 

 االن  تنها راه حل مشکلم گرفتن استاد خصوصی بود .

 

 دم.ززیر لب غرشدم و با صدای پسری که نیومدن استاد رو اعالم کرد به خودم اومدم. ازجام بلند 

 خب نمیخواستی بیایی زودتر میگفتی ما این همه راه نمیکوبیم اه....

 زن عمو از اتاق خارج شد .با دیدنم  ابرو باال انداخت وگفت: ،همزمان باورود به سالن

 مگه کالس نداری؟این وقت روز چرا خونه ای _

 اقا امروز قصد اومدن نداشته زورش میومده زودتر خبر بده. ،این استادا هم باما بیچارها پدرکشتگی دارن _

 خودتو ناراحت نکن عوضش امروز بخودت استراحت بده ،اشکال نداره عزیزم _

 با اجازه من برم استراحت کنم_

 ؟صبحونه خوردی_
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 مرسی ،اره صبح با عمو خوردم _

وارد اتاق شدم.اوائل آذر ماه بود وهوارو به سردی ومن رابطه ی  ،اجازه ای گفتم و به سمت طبقه باال حرکت کردم .بعداز شستن دستو صورتم با

 روی تخت،خوبی با لباسهای گرمو پشمی نداشتم. بعداز عوض کردن لباس بیرون با لباس راحتی 

ید امروز با علی صحبت میکردم شاید کسی سراغ داشته باشه خصوصی بیاد درسم بده. تو بصورت طاق باز دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. با

برای حدس زدم باید مهمون اتاق کناری ارمین باشه .ساعت معینی .شنیده شدهمین افکار بودم که  صدای سالمو احوال پرسی از اتاق علی 

وقتش آزادتر بود و میتونستم ازش کمك بگیرم .ولی هنوز از شرمندگی کاش اون ،میومد. آه کشیدم ، دنداشت .هروقت سرش خلوت بو مدناو

بسمت تراس وبراحتی دونمره رو از دست میدادم .واقعا ممنونش بودم. از جا بلند شدم ،درنیومده بودم. اگه اون نبود ،اون لطفی که بمن کرده بود 

 صدا واضحتر شد .،رفتم .بانزدیك شدن به تراس و باز کردن در 

 دیروز خیلی سربه هوا بودی ،وز باید تمام حواستو جمع کنیامر_ 

 صدای شرمنده ی علی اومد: 

 باشه ببخشید _

ولی چون خاطرت واسم عزیزه و دوست دارم ته تغاری ارجمنداهم به سروسامون برسه قبول کردم   ،ببین علی خودت میدونی چقد سرم شلوغه_

 ؟میکنم پشیمون نکن. اوکیکمکت کنم. پس حواستو جمع کن منو از کاری که 

 اوکی_

پس واقعا وقتش ،از زن عمو شنیده بودم که جز هیت مدیره دانشگاست و اونجاتدریس هم  میکنه و دوتا اموزشگاه زبان انگلیسی و فرانسه داره 

متن بمونه. ییکی هم مثل من شیش بزنه وتو یه ترجمه  ،موفق وباید براش ارزش داشته باشه .ای خدا این انصافه یکی باید انقد باهوش باشه

 دنیا مساوی تقسیم میشدو هیچ کس هیچ دردی نداشت.صدای ارمین باز شنیده شدچیز این نمیشد همه 

 بلکه بعدها هم بدردت میخوره،امروز میریم سر درس زبان .من  از رو کتاب درس نمیدم چیزای یادت میدم که نه فقط االن  ،خب_

 م گفتم :شاید چیزایی که میگه به درد منم بخوره با خود
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 با این فکر شیرجه زدم سمت میز مطالعه و با خودکار و دفتر وارد تراس شدم.

 تکیه زدم و شروع به نوشتن کردم .،که بین تراس دو اتاق بود  یاروم و بی سر و صدا به نرده 

 نمیشد .هم تم تندتر بنویسم بازاونقدر تند تند میگفت که همش جا میموندم و هرچی سعی داش

 کالفه و عصبی خودکارو به دفتر کوبیدم اه بلندی گفتم و 

 و ماساژ میدادم غر میزدم رهمونطور که مچ دستم

 عجب نفسی داره! یه بند داره فك میزنه ... خب یکم نفس بگیر المصب .

 ز نوشتن کوتاه نیومدم .یکی درمیون  بودن و غیر قابل فهم .ولی ا ،نگاهی به نکته هام انداختم

 خودکارو از روی دفتر برداشتم .دوباره گوش تیز کردم ولی چیزی شنیده نشد.دوباره گفتم:،درد دستم که بهتر شد 

 

 ؟إ پس چرا ساکت شد  _

 

 دارم نفس میگیرم  _

 

 از جا پریدم . ،با صدای ارمین که از پشت سرم اومد

 

 غلط زنان رفت و دقیقا زیر پای ارمین ایستاد .خودکار و دفتر از دستم افتاد و خودکار 

 ؟ش نگاه کنم چشمهابا چه رویی تو  دیگهخدایا بازم،بازم.... اخه من  

 ؟چرا ؟هربار وضع داره بدتر میشه. هر بار باید منو تو یه وضعی ببینه. چرا خدا 

 ه و به من خیر شد.این بار دیگه باید سر به بیابون بزارم . نگاه ارمین از خودکار به باال کشید
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 ولی زیر این نگاه نباشم . ،هیچ توضیحی برای این کارم نداشتم ،ترجیح می دادم زیراوار ده ریشتری زلزله بمیرم 

 لب به دندون گرفتم.،سرپایین انداختم واز خجالت کاری که کرده بودم 

 

 برعکس دفعه های قبل که اون  سکوت رو میشکست , منتظر بود من حرف بزنم .

 یکی به داد به من برسه . علییییی کجایی پس ... 

 بعد از اینکه از اومدن امدادهای غیبی ناامید شدم و با کلی جون کندن سرم رو بلند کردم .

 دست به سینه منتظر ایستاده بود و موشکافانه نگاهم میکرد . 

 من من کنان گفتم : س ... سالم 

 ونه سالم تکون داد و این یعنی همچنان منتظر توضیح منه .به نش روبدون اینکه نگاه ازمن بگیره سرش  

 با صدایی که لرزشش کامال مشخص بود گفتم : چیزه .. 

 نفس عمیقی کشیدم . نگاه همیشه شیطون ارمین اینبار جدی بودو یه لحظه به  یاد معلم ریاضی سال اخر افتادم . 

 نمیکردیم  .جرات حرف زدن پیدا ،همیشه اینطورنگاه میکرد و از ترس 

 

 بی اختیار گفتم : به خدا بار اولم بود  

رنگ نگاهش عوض شد و لبهاش به خنده بازشدن . رفته رفته خندش پررنگ شد و دراخر شروع به قهقه زدن کرد . من متعجب به خنده اش  و  

 این تغییر رفتار ناگهانیش نگاه میکردم.

 

 بعد از اینکه حسابی خندید گفت : تو چقدر بامزه ای دختر 

 کل خون موجود تو رگهام به صورتم هجوم اورد و گونه هام اتیش گرفتن .،احساس کردم 
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 گفت : کهرو به نگاه خندون اون دوختم منده ام نگاه شر 

 من موندم چی باعث شد این حرفو بزنی؟  _ 

 

 اعث فروکش کردن ترسم شد .ب،نرمش تو کالمش و خنده روی لبهاش 

 

 صادقانه گفتم : با دیدن شما یاد معلم ریاضیمون افتادم .

 

 و داد باال و گفت : خب چه شکلی بود ؟رابروهاش

 

 خیلی وحشتناك ! _

 

 یعنی من وحشتناکم ؟_

 کم نه ... _ 

 

وشتیپ , با شخصیت جنتلمن ... فکر نمیکنین یکم با شیطنت گفت : تا حاال کسی بهم نگفته بود وحشتناك و برعکس همه بهم میگن جذاب , خ

 درحقم بی انصافی کردین ؟ 

 و به دندون گرفتم ،رلبم 

 برای درست کردن حرفم گفتم : نه خب منظورم حرکتتون بود نه خودتون 

 

 ؟پس شماهم با اونا موافقین  _
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 با گنگی گفتم : با کدوما ؟؟؟ 

 کشیده و خندون گفت : همون جذاب و .... 

 

مشکی که همیشه شیطون چشمهایگاهش کردم ... موهای پرپشت مشکی که هربار یه حالت بهشون میداد ,صورت کشیده و پوست برنزه , ن

 بودن , بینی متناسب و لبهای تقریبا گوشتی 

 

 چیزی از اون کم نمیشد.،واقعا جذاب بود و با اون هیکلش مطمنن اگه گونی هم تن میکرد 

 

 باالخره به نتیجه رسیدین ؟  _

 

 چه نتیجه ای ؟؟؟  ...هان_

 

 ؟انگار داشتی قیافمو تجزیه و تحلیل میکردی ... کنجکاوم نتیجش رو بدونم  _

 پایین انداختم . روبخودم اومدم، شرمنده از این نگاه خیره سرم  

 

 نمیدونستم در جوابش چی باید بگم .

 اتاق باصدای تقریبا بلندی  گفت: صدای باز شدن در اتاق اومد، علی از 

 !؟علی : کجایی ارمین  

 درسته دیر ولی بازهم لحظه حیاتی بود.،بالخره گروه امداد رسید 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 خطاب به علی گفت : اینجام ... االن میام  ،همونطور که چشم تو چشمم بود

 و برداشت .ردفتر و خودکارم ،خم شد 

 نگاهی به نوشته هام انداخت و با تعجب گفت : واقعا من اینارو گفتم ؟ 

 دفترو مقابلم گرفت ،گفتم : همش عقب میفتادم .. اخه خیلی تند میگفتید 

 ولی درسهام خیلی سنگین شدن و وقتی شنیدم ،سر به زیر ادامه دادم : میدونم کارم اشتباه بود 

 بدون فکر کردن به درست یا غلط بودن کارم اینکارو کردم .،م هست به علی گفتید درس امروز واسه بعدها ه 

 سکوتش طوالنی شد برای پی بردن به دلیل این سکوت سر بلند کردم 

 با دو انگشت ماساژ دادوگفت: روپیشونیش ،حالت متفکر به خودش گرفته بود

 خبرشو بتون میدم. ،برنامه هامو جمع و جور میکنم_

 ؟خبرِ چی_با گنگی گفتم 

 میخوام کمکتون کنم. ،مگه نمیگین درساتون سنگین شده_

 ارمین مخ ؟واقعا درست شنیدم ،شنیدن شك کردم شهام به چیزی که گو 

 خاندان ارجمند میخواد به من کمك کنه ؟؟؟باورم نمیشه، هر با کارا ش منو حیرت زده میکرد..به سختی

 ازابراز ذوقم  جلوگیری کردم وبا ظاهری اروم گفتم: 

 خودم یه کاریش میکنم... ،نه مزاحم شما نمیشم_

 منتظر شنیدن تعارفات بعدی بودم که باشنیدن هرطور راحتین 

 و قدم برداشتن به سمت اتاق شوکه شدم. سریع بخودم اومدمو قبل از ورود اون به اتاق گفتم:

 خب...حاال که اسرار دارین باشه._ 
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 رفین تکون داد وگفت:و به طرباال داد لبخند زد، سرش روابروهاش 

 اوکی بت خبر میدم ...االنم برو تو هوا سرده._ 

 و با این همه ذوق و هیجان تنها گذاشت.روارد اتاق شدو من  

 برایاز خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم .منکه هیچ امیدی  

 ولی االن با وجود استادی،پاس کردن درس به این سختی نداشتم  

 مثل ارمین به قبولی با نمره ی باال یقین پیدا کردم . 

 هنوز تو شوق این اتفاق دست و پامیزدم که صدای علی از اتاق به گوشم رسید:

 ببخشید دیر شد دوستم کتابارو اورده بود دم در که چونش گرم شد..._

 ارمین گفت:

 ادامه میدیم. ،مهم نیست_

 ارو روی میز پرتاب کردم و خودم رو لبه ی تخت نشستم.ذوق زده به اتاق برگشتم . دفترو خودک 

  روولی االن اون بود که این پیشنهاد ،به ساعتی پیش فکر میکردم که ارزو داشتم از اون کمك بگیرم

 داده بود .روی تخت به شکل قبل دراز کشیدم .نفسی از سر اسودگی کشیدم. تو تموم این مدت بخاطر 

 ولی االن بخاطر راحت شدن فکر و خیالم دلم یه خواب راحت،داشتم سخت بودن درسها خواب راحت ن

 اومدو پلکهام رو روی هم انداختم.... لبهامخواست. لبخند روی 

****** 

 

 یك هفته از اون اتفاق میگذشت ومن با هر زنگ گوشی از جا میپریدم 

 .تواین انتظار کشنده دست و پامیزدم ،ولی خبری از ارمین نبود ...
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 شدن این انتظار باعث بدبینی من نسبت به ارمین شد، طوالنی

 ارمین  از اون دست ادمهایه که تحت تاثیر جو حرفی میزنن  ،باخودم فکر میکردم

 و از یاد میبرن...رو بعد اون

 ساعت دوازده از دانشگاه به خونه برگشتم .

 به سمت باال رفتم. سرم میکشوندم، همینطور که کولمرو پشتسالم کوتاهی به زن عمو کردمو  ،باورودم به سالن

 ارمین از پشت سر به گوشم رسید .باز شدن در اتاق علی رو شنیدم وبعداز اون، صدای که صدای  ،دستم رو دسته ی در اتاق بود 

 بببه هلیا خانم !چه عجب ماشمارو دیدیم._

 و به اون دوختم  .بی تفاوت سالم کوتاهی کردم رگردن چرخوندم و نگاهم 

 اتاق کردم که گفت:روباره قصد ورود به و دو

 !؟نمیخواین چیزی بگین_

 گفتم: وکامال به سمتش چرخیدم 

 چی بگم؟؟_ 

 ابرو باال انداخت وگفت: 

 !؟باور کنم یادتون  رفت_

 اممم خب..._ 

 خب؟؟_

 منتظر نگاهم کرد ومن باز هم زیر نگاه نفس گیر اون قرار گرفتم 

 بلکه تمام سیستم،و باز هم مثل هر بار نه تنها جوابی نداشتم  

http://www.roman4u.ir/


 

 
79 

 

 مخ و مخچه و هرچی اون باال بود مختل شد.از تقال کردن برای  

 و به حالت فوت بیرون دادم رزدن حرفی خسته شدم ونفس حبس شدم 

 پایین انداختم.صدای ارمین همراه موجی از خنده به گوشم رسید. رووسرم

 بعداز نهار منتظرم باشین. متوجه شدم،اوکی _

 ،ی قبلفعهبلند کردم واینبار برخالف دذوق زده سر 

 وگفتم:سرم رو چندبار باال پایین کردم پنهون کردن ذوقم نکردم .برای هیچ تالشی  

 باشه حتما!_ 

 جیغ خفه ای کشیدمهمراهه پرش با ارتفاع کم ،سریع وارد اتاق شدم.از ذوق و هیجان  

 یاداوری وصله های باعذاب وجدان گرفتم .، نهعجوالو از قضاوت   

 ،شرمنده شدمه بودم ،که تو این یه هفته به اون چسبوند 

 از اون بود که وجدان وشرم بیشترولی ذوقم 

 بتونن به اون تاثیر منفی بزارن. 

 با انرژی بسمت اشپزخونه رفتم و با صدای بلندو سرحال گفتم:

 زن عمو کمك نمیخوای؟؟_

 مشکوك نگاهم کردو گفت: 

 تازه پکر بودی چی شد تو این پنج دقیقه انقد سرحال شدی؟؟؟_

 از تیز بودن زن عمو لبخند زدم گفتم: 

 زن عمو رفتار منو زیر نظر داریااا_ 
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 لپمو کشید وگفت: 

 تابلو بودی احتیاج به زیر نظر گرفتنت نبود._

 ده باشه چی؟واقعا انقد رفتار تابلو بود؟؟اگه ارمین متوجه ش 

 اصال دوست نداشتم پی به انتظارم ببره...

 به دروغ گفتم:

 دلم واسه مامانم تنگ شده بود!_

 االن برطرف شد؟؟_با شیطنت گفت 

 زن عمو هم ارجمدیه و نمیشه براحتیفراموش کرده بودم، 

 سرش کاله گذاشت.

 اره تازه باش صحبت کردم ._ 

 عوض کردن موضوع گفتم:برای 

 کاری داری بده من انجام بدمخب اگه _

 نمیخواد عزیزم تو خسته ای ._

 (عجب وظیفه ی سنگینی هم هستبرعهده گرفتم( روبا اسرارهای زیاد وظیفه درست کردن ساالد 

 و چیدیم.روبعداز اتمام  هر دو باهم میز نهار   

 عمو بیشتر وقتها برای نهار خونه نبود .

 یم .علی گفت:با اومدن علی و ارمین مشغول خوردن شد

 آرمین حسابی بخور انرژی بگیری._
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 با دیدن نگاه منتظره ما گفت: ونگاه کردیم  علیهرسه به  

 اخه قراره کل انرژیت سر درس دادن هلیا تحلیل بره. منکه میگم خودتو اذیت نکن نتیجه اش از االن معلومه._ 

 کفرم باال اومد .واقعا کشیدنعلیاز حرف  

 حق نبود؟؟ با اعتراض دهن باز کردماین زبون از حلقوم  

 که ارمین با دیدن قیافه ی اماده به طغیانم لبخند زد و برای 

 حرف زدن پیش قدم شد. 

 ولی من برخالف تو فکر میکنم هلیا هوش باالی داره_ 

 فقط باید تالششو بیشتر کنه

 ابروهای علی از حرف ارمین باال پرید 

 ، تو دلم بخاطر سنگ رو یخ کردن علی  شروع  

 نمیخواست؟؟  ونبه تحسین ارمین کردم .این دهن گلبار 

 یکی طلبت اقا ارمین.

 علی چشم و ابرو باال انداختم . علی معترض گفت: برای

 تو معلوم هست طرف کی هستی؟_ 

 نگاهم کرد گفت: آرمین باز 

 حقیقتو گفتم!_

 یقت.قند تو دلم اب شد ازاین حق 

 زن عمو برای خاتمه دادن به این بحث گفت:
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 علی بسه دیگه !_

 علی سکوت کرد،ارمین بعداز تشکر رو به من گفت:

 یکم استراحت میکنم ساعت سه میام._ 

 باشه ای گفتم و از کنار ما بلند شدو رفت.

 گفت: ،موشکافانه نگاهم کردوهمینطور که با چنگال روی میز ضرب گرفته بود علی باز نطق باز کردو ،با رفتن ارمین

 و به منم یاد بده.رهلیا اون ورد _ 

 چی؟؟_با گنگی گفتم 

 ون از هیچ کس تعریف نمیکنه حتما یکاری کردی !ا اون وردی که واسه ارمین خوندی رو کن_

 ؟نکنه چیز خورش کردی

 برو بابا خل شدی؟؟_ 

 جدی میگم!_

 ؟مگه نه مامان_روبه زن عمو گفت

 ن گفت:دوباره رو به م

 اصال با عقل جور در نمیاد . !نچونوقت تو....ااون از من با این همه هوش و زکاوت ایراد میگیره _

 مطمئنم یه کاری کردی با این پسره!

 واسه ارمین خان شما.در ضمن نهاسه استادم میخوندم که نخونده قبولم کنه .ومن اگه ورد بلد بودم ،بیکاریا توهم_

 س مطمئن باشپ ،خودش که گفت حقیقته

 اشکال از خودته که ازت ایراد میگیره. 
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 ،تشکر از زن عمو از جام بلند شدم  اجازه ی حرف دیگه ای به علی ندادم با 

 برای  علی زبون دراوردم و

 به سمت باال رفتم .باورود به اتاق به ساعت نگاه انداختم. 

 نیم ساعت برای مرور درس وقت داشتم. به سمت میز مطالعه رفتم .با نشستن 

 پشت میز شروع به مرور جزوه ی استاد کردم .همینطور 

 که غرق درس خوندن با هدف حفظ ابرو دربرابر ارمین بودم،

 گذر  زمان رو از یاد بردم. با خوردن چند ضربه به در به  

 در باز و ارمین وارد اتاق شد،  "بفرمایید"خودم اومدم. با گفتن 

 صندلی کنارم اشاره کردم گفتم:  بهبه احترامه اون از جا بلند شدم. 

 بفرمایید بشینید._

 ارمین بعد از ورود مکث کرد، نگاه اطراف اتاق چرخوند .

 وبعد کنارم نشست . از خط عمیق بین ابروهاش، همیشگی  نبودن

 رفتارش  مشخص بودو نگاه عصبیش ثابت کننده ی اون بود. 

 جمع کردن کل حواسم برای گند نزدن کردم .توباز ترس به دلم نشست وسعی  

 پرکرد. روبوی عطر مست کنندش شامه ام ،فاصلهن بخاطر کم بود

 ؟عجیب بود چطور تااالن این بو رو احساس نکرده بودم! 

 ودن .حتی تو رقص با اون همه نزدیك ب 

 در جواب خودم گفتم شاید بخاطر هیجان واسترسی
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 همه ی برخورد من و ارمین،که داشتم حس بویاییم دچاره اختالل شده بود  

 هیچ وقت درشرایط،همزمان با هیجان یا استرس و یا ترس من  بوده 

 عادی باهم برخورد نداشتیم. فکرم درگیر این بوی مست کننده بودکه

 گه مقابلم وگفتن ارمین با گذاشتن بر 

 این سواالرو جواب بده منو ازاین افکار بیرون کشید .

 ازاین کار جاخوردم گفتم:

 ؟امتحان ؟!شما که هنوز چیزی درس ندادین_

 واسه اینکه ببینم در چه سطحی هستی._خشك گفت

 از جدیتش بیشتر جاخوردم وبرای دانشجوهاش 

 ابراز تاسف کردم که هر روز مجبور به تحمل این قیافه ی 

 از روی میز برداشتم . روهستن.برگه  ب*و*سع 

 یکی یکی و بادقت شروع به جواب دادن به سوالها کردم .

 و از روی میز برداشت و نگاهی به اون انداخت.راون هم جزوم

 بعداز اتمام ،برگه رو مقابلش گرفتم.

با استرس، شروع به تکون دادن خودکار بین دو انگشتهام کردم ،همیشه وقت صحیح کردن برگه ام استرس میگرفتم برگه رو از دستم گرفت .

 نگاه گذارای انداخت و گفت:.

 بد نیست _

 

 ،منکه برای جواب دادن کلی تالش کرده بودم 
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 انتظاره همچین حرفی نداشتم

 کلی ریزو درشت باره ارمین کردم . لمدتوو  

 بیراه گفتنت تموم شد شروع کنیم. خب اگه بدو_

 از تعجب ابروهام باال پرید 

 .بخوردهای مکرر ما باعث پی بردن به عجیب بودن اون می شد.

 .بی حرف خیره به اون بودم که گفت:

 اینطوری نگام نکن من روزی باصدتا نگاه سرو کار دارم خوندن  فکری که داره...._ 

 مکث کردوگفت:

 بگذریم_

 به درس دادن کرد .ستم برداشت و شروعخودکارو از د

 اون شروع کردومن محو اهنگ صداش شدم.

 اهنگی که گیرا بود وتن دلنشینی داشت . 

 اهنگی که به ادم ارامش میداد .

 باصداش اروم شدم حرف لحظات پیش رو پس گرفتم ،

 به دانشجوهاش غبطه خوردم کسایی

 که هرروز با این صدا سرو کار دارن . 

 م نشست و به هپروت رفتم .لبهاار لبخند روی .بی اختی

 سمتش چرخوندمهم رو با ضربه ی که ارمین به میز کوبید از جا پریدم نگا
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 وبادیدن عمیقتر شدن خط بین ابروهاش 

 وحشت به دلم چنگ انداخت.با عصبانیت گفت: 

 میشه بپرسم کجا سیر میکنی؟؟_ 

 باعث وترس و دستپاچگی دست به دست هم دادن

 بسته شدن زبونم شدن سر به زیر انداختم .دوباره محکم گفت: 

 یه ساعت دارم واسه خودم توضیح میدم؟؟من اینارو بلدمااا!_

 بسختگی از لزرش صدام جلوگیری کردم گفتم: 

 یه لحظه حواسم پرت شد._

 رم برنامه هامو باال پایین میکنمدااهان فقط یه لحظه، یه هفته است_

 االنشم دارم از وقت استراحتم میگذرم که بتونم... ،همینیه وقت پیدا کنم که بتونم واسه توو 

 بی هوا وسط حرفش پریدم و احمقانه ترین حرف از دهنم  بیرون اومد. 

 خب باتون حساب میکنم._

 گرفتمرو بعداز زدن این حرف سریع بادست جلوی دهنم 

 تو یه چشم چشمهاشدوختم .سفیدی  نگاهم رو به اونوباترس  

 به هم زدن سرخ شد. صورتش هم که قابل وصف نبود. 

 اروم نگه داشتنش داشت توباصدای که سعی 

 ولی بااین حال دوز باالی از خشم توی اون حس میشدگفت: 

 باخودت چی فکر کردی هان؟! توچی؟؟حساب میکنی؟؟واسه وقت من قیمت میزاری؟_ 
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 از عصبانیت غیر قابل انتظارش بغض به گلوم نشست .

 این سن از کسی همچین رفتاری با خودم ندیده بودم .تا 

 همه استبداد همیشه بهترین رفتارو بامن داشت . اونبا ا باباحتی 

 ارمین با این چهره ی برافروخته حتی از معلم ریاضی سال اخر هم 

 و مالمت میکردمروحشتناکتر شده بود .بخاطر بی فکری خودم

 قورت دادن بغضم داشتم. توو سعی  

 نفس عمیقی کشید و گفت:سرش رو باال گرفت ومین متوجه حاله خرابم شد ،ار

 خب ادامه میدیم، تا کجاشو متوجه شدی؟؟_ 

 سرازیر میشدن شکهامبغض درحاله خفه کردنم بود وبا خروج یه کلمه ا 

 ترجیح دادم سکوت کنم  .دوباره گفت: 

 هلیا با توام؟!_ 

 سر بلند کردم و بادیدن چهره ی عصبیش لب باز نکرده اشکهام 

 کالفه دستی به موهاش کشید وگفت:با دیدن اشکهام،خودنمایی کردن .

 حاال این اشکا واسه چیه؟؟_ 

 .با دستهام صورتم رو پوشوندم با این حرف بغضم شکشت و هق هقم بلند شد. 

 گفت:وصدای نفسهای عصبیه ارمین به گوشم رسید 

 بیخیال نه حاله من خوبه نه تو. وامروز_ 

 از جا بلند شد ،بعداز بیرون رفتن از اتاق در رو محکم به هم کوبید.
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 باخروج ارمین، سر روی میز گذاشتم شروع به هق هق کردم .

 اون همه ذوق و هیجان رو با یه حرف احمقانه از بین بردم .

 بدون فکر حرفی زدم و همه چیزو بهم ریخته ام .

 ه باز نیاد  چی؟؟مطمئنن با این حرف دیگه نمیاد!اگ

 و من حتما این واحدو میوفتم اره حتما میوفتم!

 بعداز کلی اشك ریختن از جا بلند شدم 

 و روی تخت پرتاب کردم .رو خودم 

 چهره ی عصبی اون مدام جلو چشمم بود ،

 ندیده بودم . اینطوریتواین مدت اون رو  

 گذشت ولی من چه کردم؟؟ اون بخاطر من از استراحتش

 منکه عادت به رفتارها نداشتم. ؟جواب خوبی رو با بدی دادم .چرا

 سرم رو توبالشت فرو کردم؟پس چرا با ارمین اینطوری حرف زدم   

 به گوش علی برسه .از اینمبادا که  ،و خفه کردمرو صدای هق هقم

 حرف و رفتارم شرمنده بودم . اون هم با ادمی که مدام منو با رفتار 

 و کمك هاش زیر دین خودش میبرد .مشغول محاکمه ی 

 م روهم افتادن و به خواب رفتم.چشمهاخودم بودم که 

 باز کردم. چشمهام روباشنیدن صدای زن عمو 

 هلیا جان پاشو شام بخور._
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 توی جام نشستم گفتم:

 ساعت چنده؟_

 هشت_

 متعجب گفتم:

 هشت!؟من چرا انقد زیاد خوابیدم_

 حاال پاشو شام که عمو منتظره،حتما خسته بودی _

 ببخشید. ،ممنون ولی اصال اشتها ندارم_

 نمیشه که بدون شام بمونی._

 :باالتماس گفتم

 یه امشب و معاف کنید. ،زن عمو تورو خدا باور کن اشتها ندارم_

 وقت گشنت شد بخور  غذارو میزارم تو یخچالاز  دست تو! باشه ولی هر _ 

 باشه حتما!_

 از اتاق بیرون رفت .دوباره دراز کشیدم ،حوصله چیزی یا کسی رو نداشتم.

 از شدت گریه پلکهام سنگین بودن و خداروشکر بخاطر نیمه روشن بودن 

 زن عمو متوجه متورم بودن چشمهام نشد دوباره به یاد ارمین افتادم . ،اتاق

 ه ی برافروخته ی ارمین جلو چشمهام اومدچهر 

 و به طرفین تکون دادم.رواسه دور کردن این افکار سرم

 پیچید  شمصدای اون توی گو،باکنار رفتن چهره اش 
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 ولی نه صدای پراز خشمش،صدای که کله هوش و حواسم

 رو از من گرفت و باعث این ناراحتی شد صدای که محو رسایش شدم . 

 اون ،م اومد .چشم های همیشه خندونچشمهااینبار چشمهای همیشه شیطونش مقابل 

 چین همیشگی گوشه ی چشم که نشونه خندش بود. اون حرفهای پراز ابهامش

 باید کلی به خودم زحمت بدم. یاد اولین دیدارمون افتادم  نشونکه برای فهمید

 ن خجالتم یاد ضربان اون تعریفهاش از زیبایه من با رنگ قرمزو به رخ کشید

 یاد نگرانی اون برای پریدگی رنگم  ....،قلبش زیر دستهای خیس عرقم 

 م دیدم.لبهالبخند بی اراده رو روی ،به خودم که اومدم  

 لبخندی که از فکر کردن به ارمین نشات میگیرفت 

 ومن از این لبخند روی لبم متعجب شدم. 

 یه اومده سراغم؟؟امروز چرا من اینطوری شدم ؟؟این فکرا چ

 چرا از فکر من بیرون نمیره؟؟

 و از این سردرگمی نجات داد رصدای ضربه های که به در خورد من

 بفرمایید_

 و پوشونده بود.رزن عمو باز وارد شد، هاله ای از غم صورتش

 هلیا جان!!راستش االن با عموت تماس گرفتن خبردادن_

 پسره دوست صمیمیش فوت شده باید همین االن بریم شمال 

 با تعجب گفتم:
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 این وقت شب!؟خب بزارین فردا._

 صال خوب نیست باید کنارش باشه.اعموت خیلی نارحته میگه حاله دوستش_

 باهم از اتاق بیرون رفتیم و به سمت پایین حرکت کردیم  .زن عمو برای جمع کردن 

 سمت اتاق رفت . وسایل مورد نیاز سفر به 

 به سمت عمو که لباس مشکی به تن کرده بود رفتم.عمو گفت: 

 دوسه روزی میریم شمال ،زن عمو بت گفت چی شده؟؟_

 بله واقعا متاسفم!_

 مراقب همدیگه باشین._

 چشم عمو_

 زن عمو با ساك کوچیك وار سالن شدوگفت:_ 

 بعدهم رستوران سر خیابون غذاهاش خوبو مطمئنه  وزایرهلیا جان غذا تو یخچال هست واسه فرداتون کافیه ،_

 خیالتون راحت_

 رو به علی گفت:

 دیگه سفارش نکنم بزار با خیال راحت برم._

 علی کالفه گفت:

 درس ،بادوستام تا دیروقت بیرون نمیمونم ،باشه غذا میخورم_

 هلیارو هم اذیت نمیکنم. ،میخونم 

 از اومدن سراغه منی علی به خنده افتادم، حتما قبل فهااز حر
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 حسابی به علی سفارش داده بود .از نظر زن عمو ما که درحضور دیگران 

 وای به روزی که تنها باشیم .حتما تو تنهایی تلفات خواهیم داد. ،مدام درحال کل کل بودیم

 گه تو تنهایی ارومتر بودیم و کاری به کاره همدی ،البته برخالف ذهنیتی که اونها از تنهایی مادارن 

 نداشیم. ولی زن عمو که هیچ وقت از رفتار ما در نبود بقیه خبر نداشت مدام در حال

 سفارش دادن به علی برای سربه سر نذاشتن من بود .علی با نبود بقیه وتنهابودن ما از بچه بازی دست میکشید

 میدونستم وخودعلیوبه مرد واقعی برای مراقبت از من تبدیل  میشد واین رفتار اون رو فقط من 

 افرین._زن عمو

 یدوباز سفارش کرد ورفت من و علی ب*و*سهردو رو 

 تا در خروجی اونهارو بدرقه کردیم وبعد وارد خونه شدیم.

******* 

 و از هم باز کردم .صدای نجواهای ارمین همراه تیك تاكرم پلکها 

 نشست لبهامو میشکست .لبخند بی اراده ای روی رساعت سکوت اتاقم 

 فرا گرفت واین اشتیاق  روواشتیاق شنیدن صداش کل وجودم  

 باعث بلند شدن من از تخت وپر کشیدن به سمت تراس شد .

 و نوازش کردورباد خنك پاییزی صورتم،همزمان با بازکردن درتراس 

 باعث عقب ،رعشه ی خفیفی به تنم انداخت .ولی حتی این رعشه  

 نشستن از این تصمیم نشد.

 هم گذاشتم.ی و رورمچشمها وبه نرده تیکه دادم .وارد تراس شدمباقدم بلند 
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 تبدیل به حس شنوایی کردم. ی آرمینتمام وجودم رو برای بهتر شنیدن صدا  

 و تزریق میکرد و باخودم گفتم:ربه تك تك سلول های بدنم ارامش اونصدای دل نشین

 چه خوب که امروز کالس نداشتم و تونستم روزم رو

 با این احساس قشنگ شروع کنم.ارزو کردم 

 هر صبحم با این ارامش شروع بشه. 

 تو این افکار بودم که نیروی مانع کننده  تشر زد

 و به میز محاکمه نشوند . چت شده تو؟؟ رومن

 این لبخندهای گاه وبی گاه واسه چیه؟؟ 

 یشه؟؟ظاهر م لبهاتچرا باهربار دیدن ارمین و فکر کردن به اون لبخند رو 

 توکه هیچ وقت به مرداها اهمیت نمیدادی.بخودت بیا دختر!

 واقعا دلیل این رفتاره نو ظهورم چیه؟؟؟با کالفگی 

 وارد اتاق شدم.بعداز عوض کردن لباسم نگاهی به خودم

 ،تو اینه انداختم .عجیب شده بودم امروز  

 دوست داشتم بهتر از همیشه بنظر بیام. حتی خودم هم دلیل 

 این دوست داشتن رو نمیدونستم.دست دراز شده به سمت وسایل ارایشی رو 

 بین راه متوقف کردم و از اتاق بیرون رفتم. 

 وارد اشپزخونه شدنم .به دورو بر نگاه کردم و حسرت خوردم برای روزهای 

 باز کردم،درش رو که میتونستم کنار مامان اشپزی یاد بگیرم و نگرفتم. بی هدف به سمت فریزر رفتم 
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 تصمیم گرفتم شانسم رو برای درست کردن،و با دیدن مرغ های تیکه شده 

 تو سینك گذاشتم .نمیدونم چرا امروز با وجود ارمین  از فریزر بیرون کشیدم وغذا  امتحان کنم .مرغها رو 

 دوست داشتم غذا درست کنم وبدون اینکه بخوام

 ینه و تحسینم کنه .اینکه من رو بب  ،دوست داشتم به چشم اون بیام

 موبایل به دست پشت میز غذاخوری نشستم و شروع

 به سرچ کردن طرز تهیه ی زرشك پلو کردم . 

 از  چیزی که فکر میکردم راحتتر بود.

 باهدف درست کردن زرشك پلو از جا بلند شدم. 

 ماهیتابه توبعداز گذاشتن سیب زمینی خالل شده 

 گشتم وو روشن کردن زیرش به جای قبلم  بر 

 شروع به مرور کردن نوشته ها کردم .

 با استشمام بوی سوختگی به سرعت از جا پریدم و به سمت گاز رفتم.

 ،بادیدن سیب زمینی های سوخته اولین چیزی که به ذهنم رسید 

 ،سیب زمینی های درحال دود کردن بودیپرکردن لیوان اب و ریختن رو

 د شد ومن با زدن جیغ بنفشبه بلنهیتاشعله های اتیش از مایهو که  

 به بلند شد،بودم کههیتاو پشت میز پنهون کردم.  خیره به دود و آتیشی که از مارخودم 

 به گرفتم .هیتاصدای قدمهای تند علی و ارمین از پشت سر اومد .نگاه از ما

 سر چرخوندم و با دیدن اونها سرپا ایستادم.
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 با بستن شیر اصلی گازو  سمت گاز رفت وبه سرعت به  ،ارمین با دیدن شعله های اتیش

 مارو از اتش سوزی احتمالی نجات داد . ،انداختن مایتابه داخل سینگ

 و باز کردو به سمت منو علی که بابهت نظاره گره کارهاش رشیر اب 

 و پرصدا بیرون داد. علی از بهت خارج شد. با خشم رو به من گفت:ربودیم برگشت.نفسش

 استی مارو به کشتن بدی تو که بلدی نیستی چرا...زده به سرت ،میخو_ 

 و باصدا بیرون داد و دوباره گفت:رمکث کردو نفسش

 واسه مامانم ردیف کردی. ،خیالت راحت،دیشب چه خیالت راحت _

 و پایین انداختم. از اینکه پیش ارمین اینطوری بامن رفتار کرد خجالت زده شدم .رسرم 

 معلوم نبود  ،حق من بود اگه ارمین زود دست به کار نمیشد .ولی حق با علی بود این رفتار

 چه اتفاقی میوفتاد .صدای گوشی علی این سکوت چند ثانیه ای رو شکست .

 الو_ 

 سالم_

 باشه االن میام.._

 

 رو به ارمین گفت:وقطع کرد روتماس 

 برمیگردم.امروز کاری که نداری؟؟ مو زودمیرساعت حواست بش باشه کار دستمون نده یه جا کار دارم . بی زحمت یه_ 

 نه برو_

 علی با چشم برای من خطو نشون کشیدو رفت .منکه بخاطر 

 برای فرار از نگاه کردن  ،اتفاق دیروز هنوز خجالت زده بودم  
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 به ارمین سربه زیر انداختم.ارمین نزدیکتر اومدو اروم گفت:

 تو که چیزی نشد؟؟_ 

 پایین گفتم: هباسر 

 نه_

 دنبال کردم رونگاهش  ،ه پشت دستش انداخت نگاهی ب 

 سربلند کردم و گفتم: ،،چشمم به سوختگی پشت دستش افتاد

 دستت سوخته!_ 

 چیزه مهمی نیست_

 بانگرانی گفتم: 

 !؟چطور مهم نیست_

اوج کنجکاوی من برای یادگیری ،از اشپزخونه به سمت سرویس بهداشتی رفتم . ده ساله که بودم ،اون باشم طرف بدون اینکه منتظر حرفی از  

و بزور از اون میخواستم که اشپزی کنم .مامان هم در برابر اسرارهای من کم میورد و با نظارت می ایستادم همه چیز بود. مدام پیش مامان  

مامان هم .چسبیدو سوختتابه که یه روز دستم به لبه ی ماهی،به رو هم میزدم. تو همین روزهای کنجکاوی بود هیتاگاهی محتوای داخل ما خودش،

اون درد کم شد ولی خاطره ی بدی برای من شد و دیگه هیچ وقت به سمت اشپز  .گذاشتبرای کم کردن درد سوختگی روی دستم خمیردندون 

 یادنگرفتن آشپزی تا این سن بود.با برداشتن  اشخونه نرفتم و نتیجه 

 گرفتم .گفتم: ،مقابل ارمینی که االن پشت میز غذا خوری نشسته بودرو  دوباره به اشپزخونه برگشتم .خمیردندون،خمیر دندون 

 شنیدم از سوزش سوختگی کم میکنه_

 با شیطنت گفت:

 تو باعث این درد شدی پس توهم کمش کن ._
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 و مقابلم گرفت با سر به معنی بزن اشاره کرد.کنارش نشستمردستش

 تند شدو پر کرد. ضربان قلبم بصورت بی سابقه ربازهم بوی عطرش شامه ام 

 ومن رو ازاین ریتم تند متعجب کرد .دستم از این ثپش به لرزه افتاد 

 کمی خمیر به ،ونفس کشیدن سختتر شد. بسختی از لرزش دستم جلوگیری کردم 

 تم این باخودم گفونك انگشت زدم  و دستم رو نزدیکتر بردم.بالمس پشت دستش تنم از خجالت داغ شد 

 گفتم: آرمینبهترین موقعیت برای معذرت خواهیه .درحاله اغشته کردن خمیر به پشت دست 

 واقعا نمیدونم چطوری از دهنم بیرون اومد.،بابت حرفی که دیروز زدم معذرت میخوام...اممم_ 

 سکوتش باعث باال کشیدن نگاهم شد.بانگاه خیره اش رو به رو شدم. با شیطنت گفت: 

 خب بخشیدن شرط داره._ 

 .واقعا چه شرطی اونم با نبود علی کردمباشنیدن این حرف با ترس به اون نگاه  

 . اب دهنم قورت دادم و سعی وحشت زده شدم،از فکری که تو سرم چرخ میخورد 

 کردن ترس نگاهم کردم و گفتم: پنهونتو 

 چه شرطی؟؟_

 اول بگو داشتی چی درست میکردی؟؟_ 

 

 که میخواستم  درست کنم حتی ازنظر خودم مسخره بود چه برسه به ارمین .ازگفتن غذای 

 ترس مسخره شدن به دروغ گفتم : 

 املت._

 ابروهاش به نشونه ی تعجب باال رفت وگفت: 
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 ماکه املتو باتخم مرغ درست میکنیم ولی انگار شما بامرغ_

 

 و به دندون گرفتم.وای خدا!ربه مرغ تو سینك اشاره کرد .لبم

 گذشتن حکایت منه ،به گندسر و پایین انداختم ،اب ازردستم رو شد.سرم

 زدن دربرابر ارمین عادت کرده بودم.با صداقت گفتم:  

 اره حق با شماست. میخواستم زرشك پلو درست کنمخب اممم ..._ 

 دستهاش رو بهم کوبید 

 درست کنی!باید واسم ،عالیه! از قضا خیلی دوسش دارم شرطم واسه بخشیدن اینه _

 با شرم گفتم:

 منکه بلد نیستم مطمئنن شماهم متوجه شدین !_

 بالبخند گفت:

 من کمکت میکنم_

 خب اگه شما کمك میکنید باشه_

 اوکی_

 از جا بلند شد وشروع به دستور دادن کرد. 

 و مو به مو انجام میدادم ...تارهمه ی دستوراتش

 .صندلی رها کردم  یو روراینکه کم اوردم  ،خودم 

 کاش میشد اونم بجای تکون دادن زبون از
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 هیکلش کارمیکشید فقط بلده دستور بده . 

 زیر نظر داشت  رونگاهم به اون افتاد رفتاره من

 ومطمئنن پی به افکاره من برده  بود .با زیرکی گفت:

 میدونی که حرارت بش بخوره بدتر میشهخبولی ،حیف که دستم سوخته وگرنه حتما کمکت میکردم _ 

 بهونه ی خوبیه_

 اشکال نداره دفعه ی بعد._

 ی بعدی درکار باشه. فعهاگه د_

 فقط بلخند زد.

 بعداز حاضر شدن غذا بالخره تکونی به 

 خودش دادو تو چیدن میز کمکم کرد.غذارو 

 کشیدم و مقابل اون قرار دادم ومنتظر نگاهش کردم. 

 و به دهنش دوخته بودم ،اولین لقمه رو گذاشترچشمم 

 و باال پایین کردو گفت:رنش ،چندبار سرشده 

 اممم ...واسه باره اول بد نیست_ 

 

 گفتم:  ونفس راحتی کشیدم 

 !؟شنیده ام از کسی تعریف نمیکنید.موندم دیروز چطوری پیش علی تعریمو کردی ،بازم خوبه_

 

 که دیگه علی اذیتت نکنه .،خب بزارش پای دروغه مصلحتی _
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 منکه اصال انتظاره شنیدن این حرف رو نداشتم با دلخوری گفتم: 

 واقعا الکی بود؟؟_

 داشت."اره  "خندیدو سکوت کرد واین سکوت معنی 

 حسابی تو ذوقم خورده بود .دیگه چیزی نگفتم  

 ارمین گفت: غذاهردو شروع به خوردن کردیم .بعداز اتمام

 شتی خبرم کن.کاری دا ،تا اومدن علی میرم استراحت کنم_ 

 و فرا میگرفت .ربا رفتنش احساس غم وجودمد که تشکر کردو رفت .اولین بار بو ن همو به معنی باشه تکون دادم .اورسرم 

 بدونمرو کاش میشد بیشتر کنارم میموند .بدون اینکه دلیلش 

 تا اینکه کامل از محدوده ی دیدم خارج شد. هم بدرقه اش کردم،با نگا 

 از جا بلند شدم و شروع به جمع کردن میز کردم. ،به ادامه ی غذا نداشتمبا رفتنش میلی 

 بعداز شستن ظرفها با احساس خستگی به سمت باال رفتم. با دیدن در نیمه باز اتاق علی  

 ،توان مقابله با حس کنجکاویم سخت شد. به سمت اتاق رفتم و از الی در به داخل اتاق سرك

 درحالیکه از سرما تو خودش جمع شده بود.،خوابیده بود کشیدم. ارمین روی تخت علی  

 نگاهم بسمت تراس چرخید وبا دیدن باز بودن در تراس بی توجه به درست بودن یا نبودن 

 کارم وارد اتاق شدم. با نك پا به سمت تراس رفتم و در رو بستم.

 تو خودش مچاله ترشد. از چهره ی ارومش ،ارمین تکونی خورد 

 کامال مشخص بود .با برداشتن پتو از کمد نزدیك تختعمق خوابش  

 علی شدم ،دلم سیر نگاه کردن ارمین رو میخواست بدون شرم ،بدون 
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 خجالت ومن به این خواسته اش جواب مثبت دادم .با خودم گفتم ممکنه این احساس  

 عشق نباید باشه! عشق ترس داره من دل خوشی از ،عشق باشه؟؟نه این نمیتونه عشق باشه 

 ندارم. اون باعث از هم پاشیدن خانواده ی ما شد .من نباید این اشتباه رو تکرار کنم وبازهم

 اگه  من هم دچار عشق ممنوعه بشم چی ؟نمیخوام،باعث دردسر برای خانواه ام بشم 

 من از دوری مامان دق میکنم . ،مثل هما از خانواده ام مخصوصا مامان دور بشم 

 ،که مدام تکرار میکردم بی توجه به حرفهای 

 به ارمین غرق خواب خیره شدم .به ته تهای چهره اش که

 .حس کردمدقیق شدم یه غمی توش  

 نگاهم بسمت سینه پهنش رفت و همون جا متوقف شد. سینه ی پهنی 

 که اروم باال و پایین میشد. 

 یك لحظه فقط یك لحظه غبطه خوردم به زنی که با سر

 و از یاد میبره.رخستگیشگذاشتن رو این سینه 

 دور کردم . روبه دو طرف تکون دادم و این افکار روسریع سرم

 که قاصدکی اونجا جا خوش کرده بود. ،نگاهم به یقه اش افتاد

 دراز کردم ك بی اختیار به یاد بچگی دست به سمت قاصد

 خواستن قبل از فوت کردنمیگشتم برای و تو دلم دنبال ارزویی 

 توسط دست قویه  ارمین،رسیده به قاصدك  ندستم قاصدك . 

 تخت خواندو روی من خیمه زد . یرو رومحصور شدو بایه حرکت من  
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 ی گشاد به ارمینی که یه وجب بیشتر با من فاصله نداشتچشمهابا 

 نگاه کردم. نفسم تو سینه حبس شد.،و از هرلحظه نزدیکتر بود  

 گفت:با صدای آروم ولی جدی دوخت . چشمهامو به رسرخش چشمهایخیره شدم. به اون کل سیستم بدنم از کار افتاد .شوکه  

 االن داشتی چکار میکردی؟؟_ 

 و قورت دادم و باصدای لرزون گفتم:راب دهنم 

 چیزه...._

 خمهایباعث قفل شدن مغزم شد .ا،کم  یبا اون فاصله ،نگاه مستقیم

 بم از این چرخش قلتپش. خوردتوصورتم چرخ  هشدرهمش کم کم باز شد و نگا 

 ثانیه به ثانیه شدت میگرفت.

 نفسهاش عمیقتر شدو به گردنم برخورد میکرد ،

 غریزه ی زنانه ام در حال بیدار شدن بود.هیچ صدای غیراز تپش دیوانه وار 

 نمیرسید .ریه هام پراز بوی عطرش شده بود . شمقلبم به گو

 

 .وبعد به پایین کشیده شدنگاهش دو دو زد بت شد ،ثاچشمهای نیم بازم  نگاه آرمین بعداز چرخش، روی  

 کهفاصله ی یه وجبی کم و کمتر میشد  

 قرار دادم. اونو در اختیاررعمال خودم ،م روی همپلکهابا افتادن 

 نفسهای گرمش به پوستم برخورد میکرد.مکث طوالنی شد. 

 فاصله زیاد شد .سنگینی از روی من برداشته شد 
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 شدن در اتاق شنیده شد.ومتعاقبا صدای بسته 

 و از سینه بیرون دادم .رو باز کردم. نفس حبس شدمرچشمام

 تخت شل شد وعقل از کار افتادم کم کم به کار افتاد . یبدن خشك شدم رو

 وبه عمق فاجعه پی بردم.  

 !؟وااای خدایا! چه کردم من چه کردم

 نه مقاوت نه عقب کشیدن هیچ .

 یگه تموم شدم تموم، نالیدم خدایا چم شده من اینطوری د !؟خدایا چه بالی سرم اومده 

 ؟چرا باخودم اینکارو کردم،من همچین دختری نبودم که خودم راحت دراختیار کسی بزارم  ،نبودم

 درسته تا االن با هیچ مرده غریبه ای تا این حد برخورد نداشتم ولی دلیل نمیشه که بخاطر

 وای خدا حتما دیونه شدم! ؟م .اگه اون کنار نمیکشید چی و تسلیمش کنرچندتا تپش واروم شدن خودم

 از دست دادم.  این من نیستم من این هلیارو نمیشناسم. روعقلم 

 .نزمین کشیده میشدی با بیحالی از تخت بلند شدم. پاهام رو

 .عصبی نسبت به خودم وبه اراده ی ضعیفمنقادر به تحمل وزنم نبود

 ون به اتاق رسیدم .باو بیرون میدادم .کشون کشرنفسم 

 ،سرازیر شدنشکهاماز مقاوت بیشتر اون ا،سرازیر شدن شکهامدراز کشیدن رو تخت ا 

 با بارونی شدنشون چشمهام ،سرایز شدن و شکهام از فکرهای بدی  که االن ارمین نسبت به من داره ا 

 برای مرگ غرورم سوگواری کردن.

 

******* 
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 . باتکون دست علی از خواب بیدار شدم

 آرمین کجاست رفت؟؟ ،هلیا پاشوچقدر میخوابی_

 رژه رفت. نیم  چشمهامبااین سوال اتفاق چندساعت پیش مقابل 

 و فشار دادم گفتم:رخیز شدم بادودست شقیقه هام

 ؟آره رفت. مگه قرار نبود زود برگردی_

 کارم طول کشید_

 نهارخوردی؟_

 آره بادوستام خوردم _

 برم بیرون میایی؟االن میخوام واسه شام باشون 

 نه میخوام درس بخونم_

 من رفتم،باشه هرطور راحتی _

 تا دیروقت بیرون نمون،پس زود برگرد _

 اوکی!_

 و با دریایی متالطم افکارم تنها گذاشت .حتی خوابرعلی رفت و من

 اینبارکاری از پیش نبرد .،هم که همیشه وسیله ای برای رهایی من از تشویش بود  

 ه محاکمه خودم کردمدوباره شروع ب

 اگه به حرف قلبت گوش نمیکردی وپا تو اتاق نمیزاشتی ،تقصیر تو بود 

 دیگه حق نداری بش فکر کنی! حتی ذره ای دیگه ،االن اینطوری نمیشد
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 بت اجازه نمیدم  غروروشخصیتتو به بازی بگیری ! تا اینجاشم  

 کنم. عشجمبه اندازه ی کافی گند زدی و نمیدونم چطوری این گندتو 

 خانوادتو مخصوصا عموتو با این کار بردی زیر سوال. یابرو

 دیگه بت اجازه  ،البد االن کلی داره به ریشت میخنده که چقد زود وا دادی

 نمیدم اینطوری با ابروی خانوادت بازی کنی  اجازه نمیدم،همینطور که داشتم 

 ای پیام صد،واسه خودم خط و نشون میکشیدم و خط قرمز تعیین میکردم 

 و دراز کردم و گوشی رو از رو ی عسلی برداشتم .رگوشیم بلند شد.دستم

 باز کردم. روشماره ناشناس بود. پیام 

 )فردا ساعت سه آرمین(

 شد. قلبم دوباره بیقرارو فکرم اشوب شد.رشته هام پنبه  ،باخوندن پیام

 د بکنمبه کشتن میده ،دیگه نمیدونستم چکار بای رواخرش با این کاراش من

 خاموش کنه. زیر دوش روحولم رو برداشتم و بسمت حموم رفتم .شاید سردی آب اتیشه وجودم

 تا این حد تمایل به گریه داشتم .اشکها ،اشك ریختم. عجیب بود امروز همباز 

 ازهم سبقت میگرفتن و وبین حجم زیاداب گم میشدن نواسه بیرون اومد

 ازحموم خارج شدم. و.بعداز اینکه کمی احساسه سبکی کردم  

 باید ازنو شروع کنم آرمین با این پیام میخواست بمن بفهمونه که 

 هیچ چیز تغییر نکرده پس منم باید همین کارو بکنم

******* 
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 از جیبم رووارد خونه شدم صدای گوشیم بلند شد، گوشی

 جواب دادم.و به صفحه نگاه کردمدراوردم  

 سالم زن عمو_

 سالم هلیا جان خوبی؟_

 خوبم شما چطورین؟_

 دلم همش پیش شماست  ؟ماهم خوبیم اوضاع مرتبه_

 نگران نباشین همه چی خوبه_

 بسمت اتاق میرفتم. ،همینطور که بازن عمو صحبت میکردم 

 ؟اشتم.  تا دیروقت که بیرون نیستنذمطمئن باشم ؟من تااالن این بچه رو تنها _

 نه زن عموبیچاره علی!_به دروغ گفتم 

 برمیگردیم شماهم خیلی مواظب خودتون باشیدمافردا _

 شماهم همینطور به عمو سالم برسون از طرف منم تسلیت بگو   ،چشم_

 خداحافظ،باشه عزیزم! بزرگیت _

 خداحافظ_

 بسمت تراس رووارد اتاق شدم. نگاهم به تراس افتاد. نیروی عجیبی من

 رفتم .برایمیکشوند .ولی در برابر نیرو مقاومت کردم و رو از تراس گ 

 هندزفری تو گوشم گذاشتم. ،جلوگیری از شنیدن صدای ارمین

 وبا روشن کردن اهنگ شروع به زمزمه کردن با خواننده کردم .
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 تو جیب قرار دادم  وصدای اهنگو بلندتر کردم. روو عوض کردم، گوشی رلباسم

 بسمت اشپز خونه رفتم ومشغول شستن ظرفهای صبحونه ی علی  ،همینطور که میخوندم 

 شدم. بااتمام کارم به قصد خروج از اشپزخونه رو برگردوندم وبادیدن ارمین

 پشت سرم هیین بلندی کشیدم.با گذاشتن دست روی قلبم به سینك تکیه دادم، 

 کشیدو گفت:ارمین نزدیك شدو دست به  سمتم دراز کرد. هندزفیری رواز گوشم بیرون  

 حالت خوبه؟؟_

 حالت هجومی به خودم گرفتم وگفتم:

 نزدیك بود سکته کنم،یه اهنی اوهنی  ؟چرا انقد بی سروصدا اومدین_

 بالبخند گفت:

 واال من این پشت گلوم خراش برداشت انقد سرفه کردم ولی شما _

 نشنیدن_به هندزفری اشاره کرد

 بسمت یخچال رفت گفت:

 میدیبی زحمت یه لیوان _

 دادم. بعداز خوردن اب درحال خروج گفت: وبه اوناز کابینت دراوردم  رولیوان

 صدات قشنگه پیشنهاد میدم به خوانندگی فکر کنی_

 و تنها گذاشت ورفت، روبدون اینکه اجازه جواب دادن بده من

 باز به اتیش کشید.م رو بااین حرف قلب تازه اروم شد

 ولی !بکشهگفته بودم  این میخواد منو  
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 من هلیام میتونم جلو سرکشی این احساس نوپارو بگیرم .میتونم !من دختر 

 میتونم حتما میتونم!محمد صولتم،

 سرمیز نهار سعی کردم به آرمین نگاه نکنم توسکوت مشغول خوردن 

 نهارشدیم. عجیب بود که علی هم  سربه سرم نذاشت. انگار پی به حال

 و ازرها از  پشت میز بلندشدم، هنوز پامدگرگونم برده بود. زودتر از اون 

 اشپزخونه بیرون نزاشته بودم که ارمین گفت : 

 ساعت سه یادت نره !_

 زیرلب باشه ای گفتم و بسمت اتاق رفتم چندتا نفس عمیق کشیدم .

 اره حتما میتونی دیروز هیچ اتفاقی نیوفتاد.،تو میتونی 

 :مصمم به چشمهام خیره شدم وبا تحکم گفتم.نگاه انداختم تو آینه ی میز بخودم بسمت میز ارایشی رفتم . 

رواز کش آزاد کردم موهای خرمایی ل*خ*تمدستم رو به سمت شونه دراز کردم ،بی تفاوت !پس زیاد بزرگش نکن!دیروز هیچ اتفاقی نیوفته _

 شونه هام  یشونه زدم و رو واون رو 

 از عالم قواعد انگلیسی بیرون کشید . رومن ،رها کردم وبه سراغ درس رفتم .صدای ضربه ای که به در خورد  

 بفرمایید ._ 

 اینباراز جام بلند نشدم .از نمایان شدن لرزش تنم ترسیدم. ترجیح دادم

 .دادم بودم،هیچ نتیجه ای نداشتاین همه بخودم قوت قلبم همونطوری بمونم .هر بار با دیدنش تمام تالشم دود میشد، 

 ارمین همون جای قبلی کنار نشست وبدون مقدمه شروع به درس دادن کرد.

 ومن  تمام توجهم رو  به درس دادم. به هیچ چیز غیراز درس اهمیت ندادم . 
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 سرم سنگینی میکنه.ی که احساس کردم حجم زیاد مطالب تو ،درس داد رانقد

 م کردم .ارمین گفت:چشمهاوبعد شروع به ماساژدادن پیشونیم  

 برو یه ابی به دستو صورتت بزن. دیگه چیزی نمونده._

 این خستگی ریش شد.برای نگاهم به چهره ای خسته ی اون افتاد .دلم 

 صورت به اتاق برگشتم.وولی ترجیح دادم سکوت کنم. ازجا بلند شدم به سمت سرویس بهداشتی رفتم. بعداز شستن دست 

 بروم  قلبم بدرد اومد. ارمین سرش رو روی  دستهای قالب شدش روی میز گذاشتهاز صحنه ی رو 

 .آروم جلو رفتم و همون جای قبلی نشستمبود و از نفسای ارومش معلوم بود به خواب رفته . 

و که تاساعتی پیش مانع رتمام وجود عطرش با. دستم هام  رو مشت کردم و بسختی اون هارو از لمس موهای ارمین منع کردمبه اون خیره شدم. 

 دستهام رو روی میز قلالب کردم و سرم رو روی اونها گذاشتم وبازبه ریه هام کشیدم. ،ورودش شده بودم

 میشه بگی چی از جونم میخوای ؟چرا فکرت از ذهنم بیرون نمیره   داری با من چکار میکنی؟خیره نگاهش کردم. 

 عجیب میشه؟حالتهام  ،؟چرا بادیدنت دستوپامو گم میکنم 

 گرفته؟همینطور که تودلم این  روحالتهای که دربرابرهیچ کس نداشتم ؟این احساس جدید چیه گریبانم 

 .نسواالت رو از ارمین میپرسیدم از خستگی چشمهام گرم شد پلکام رو هم افتاد

شده بود ،خیره به نگاهی که به من دوخته شده چشم باز کردم و از بین تارهای مویی که رو صورتم پخش  ،باصدای چندضربه ای که به درخورد

 بدون حرکت بهم خیره شدیم. ارمینهردو.بود ،شدم

 دراز کرد.موهای پخش شده روی صورتم رو با دو انگشت پشت گوشم گذاشت وگفت: ستش رو از زیر سرش بیرون کشید و سمت من د

 موهای قشنگی داری_

 شد. هردو سر از میز برداشتیم. هنوز درجوابش بدنبال واژه ی میگشتم که در باز

 رمین گفت:آبسرعت خارج شد،درو بست .ثانیه علی باتعجب به هردو نگاه کرد وبعداز چند 
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 علی کجا رفتی بیا_

 علی با حالتی خاص از پشت در گفت:

 اول صحنه ی جرم پاکسازی کنید .،نمیام _

 ی احمقی گفت ودوباره باصدای بلند گفت: پایین انداختم .آرمین زیر لب پسرهرو از حرف علی گر گرفتم. سرم

 لوس بازی درنیار _

 از الی در اورد تو وگفت: روعلی اروم دروباز کرد .سرش

 وضعیت سفیده؟_

 بسه دیگه!_آرمین گفت

 با اعتراض گفت:علی کامل درو باز کردو وارد شد 

 ن تو این خونستااا رعایت کنید .ویه نوجو ؟ا این چه وضعشه_

 همچنان سکوت کرده بودم .ارمین باز گفت:،و نداشتم رجرات بلند کردن سرممنکه از خجالت 

 مگی چی میخواستی یا ..._

 علی وسط حرفش پریدو گفت :

 بجان خودم یادم رفت ._

 نسبت،و خطاب قرارداد، بسختی  سر بلند کردم با دیدن نگاه عادیش رارمین من

 به حرفای علی خجالتم کمترشد.  

 لب خاصی نمونده. چند روز واسه این امتحان وقت داری؟تا اینجا کافیه مط_

 سه روز._اروم گفتم
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 باز میام یه رفع اشکال کلی قعهخب همون مو_

 علی گفت :

 اها! یادم اومد آرمین امشب باید اینجا بمونی_

 واسه چی ؟؟_

 ارمین پیشتون بمونه. امشب کنم خواب بد دیده گفت  فکردستور از باالست عمه خانم شما گفتن. باخنده اضافه کرد: _

 چند جا کار دارم میرم انجام میدم برمیگردم.،باشه _

 با یه خداحافظی کوتاه مارو تنها گذاشت و رفت .

 

 دوباره مشغول درس خوندن شدم. با توصیحات ارمین ، درس خیلی اسونتر شد.

 یو بستم و از اتاق خارج شدم .بسمت اتاق علی رفتم.  علربا احساس ضعف کتاب

 زدم. از جاپرید.سرچرخوندو گفت:وبا یه انگشت به شونش ضربه مشغول بازی کامپیوتری بود و متوجه حضورم نشد .نزدیك شدم   

 تو کی اومدی؟_

 گفت : وو سریع برگردوند سمت لبتابربعد نگاهش

 اااه اخراش بود. ببین چه کردی تقصیر توبود._

 ؟تو چی میخوری ،من گشنمه میخوام سفارش غذابدم ،ول کن اونو_

 نمیخواد .ارمین تماس گرفت گفت غذا گرفته تو راهه برو میزو بچین._

 بسمت ایفون رفتم با دیدن .که صدای آیفون بلند شددرحال چیدن میز بودم 

 دروباز کردم و دوباره بسمت اشپز خونه برگشتم. ارمین با کیسه های ،تصویر ارمین 

 نگاهش کردم.  لحظه ی قشنگی بود مثل مردای خونه وارد شد ،غذا وارد شد. سالم کرد 
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 گفتم:ومنم مثل خانم خونه منتظرایستاده بودم. از این فکر بی اختیار لبخندزدم 

 خسته نباشی  ،سالم_

باحالت کشیده جواب  ،درحال گذاشتن پرسهای غذا روی میزو به نشونه ی تعجب باال داد.رمثل استقبالی که مامان همیشه از بابا میکرد. ابروهاش

 داد:

 سالمت باشین . شماهم خسته نباشین ._ 

 علی باعجله وارد شدو گفت:.و خودم رو مشغول چیدن ظرفهاروی میز کردماین جواب ارمین  یعنی بازهم گند زدم. بروی خودم نیوردم 

 اومدی خطر از بیخ گوشم رد شد. قعهاخ چه به مو_

 چطور؟_ارمین

 نزدیك بود منو درسته قورت بده.اخه هلیا از گشنگی _

 ارمین با خنده گفت:

 منو باش .،پس این استقبال گرم واسه غذا بود _

 با اعتراض گفتم :

 اصال اینطور نیست!_

 ارمین با شیطنت گفت:

 پس چطوریه؟؟_

 .ترجیح دادم تا بیشتر گند نزدم بحث رو عوض کنموای االن چی  بگم .

 بهتره بخوریم. ،غذاسرد شد_

 ه ارمین گفت:علی ب
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 این یعنی جواب نداره._

 ب علی چشم غره رفتم 

 خب بابا _علی

 ؟یه فیلم توپ اوردم تازه از پرده سینما کشیدنش پایین پایه ای_و رو به ارمین گفت 

 ؟خوبه از کجا اوردیش _آرمین 

 دیروز دوستم بم داد._علی

 آهان دیروز_گفت زیرلبارمین 

 بود؟؟؟ خب شاید منظوری نداشته . چرا احساس کردم این حرف با منظور

 علی اجازه فکر بیشتری ندادو گفت: 

 پس هلیا بساط میوه و تخمه رو اماده کن که هیجان فیلم خیلی باالست._

 و پلی کرد .هرسه رعلی فیلم نم، با سینی چای ومیوه بسمت سالن رفتم بعداز  ملحق شد

 ولی پایی برای.قه ای به این فیلمها نداشتم حسابی حوصله ام سر رفته بودفیلم اکشن بود واز اونجایی که عالمشغول دیدن شدیم.

 .شروعشدنو صحنه ی عاشقانه اش رسیدن صحنه های اکشن فیلم به پایان  تا اینکه ،.رفتن نداشتم 

 به صحنه های مثبت هجده رسیدیم .سخت بود دیدن 

 دنبال بهونه ای برای بلند شدن از اون جمع بودم.  به.،شرم اون رو مغلوب کردباوجود سماجت قلبم برای موندن اون صحنه ها همراه دو پسر.

 با اعتراض گفت: که حسابی تو بحر فیلم رفته بودفیلم رو قطع کرد.علی  دست دراز کردو ریموت رو از کنار علی برداشت و که ارمین 

 داشتیم نگاه میکردیمااا!؟اا چرا قطع کردی _

 ارمین با جدیت گفت:
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 دیگه وقت خوابته ! بسه_

 اذیت نکن! کل فیلم منتظر این صحنه بودم._علی

 علی برو میگم._آرمین

 ی باباا_علی

 علی بخاطر احترام زیادی که به آرمین داشت دیگه بحثی نکردو فقط به

 غرزدن زیر لب اکتفاکردو از جابلند شد.

 ارمین گفت: .م بلند شدبسمت باال رفت.  من هم از جا وغر غر کنان از کنارما گذشت 

 بشین تو کجا !!! _

 ؟نمیخوای بقیه شو ببینی  _بعد با شیطنت اضافه کرد

 از این حرفش داغ شدم. لب به دندون گرفتم ، سریع بسمت باال رفتم و توراه صدای خنده ی بلند ارمین بگوش رسید...

******* 

 و  کنار گذاشتربا برگشتن عمو و زن عمو همه چی به حالت اول برگشت .علی بازیگوشی

 ندیدم. رفت وامدش مشخص نبود واحتمال میدادم وقتهای روو من آشپز خونه رو. از اون شب دیگه آرمین  

 که دانشگاه هستم اون میادو قبل از اومدن من میره.

 به فصل امتحانات نزدیك میشدیم و به هیچ چیز غیراز درس فکر نمیکردم. البته سعی میکردم 

 درس خوندن بودم که همهمه ای از پایین شنیده شده. از پشت میز بلند شدم .فکر نکنم. مشغول   

 صدای سالمواحوال پرسی بود.باخودم گفتم حتما مهمون اومده !بی تفاوت ،و باز کردمربسمت دررفتم .الی در 

 گفتم:ونگاهش کردم .سراز جزوه برداشتمدرسهام برگشتم، بعداز پنج دقیقه علی بی هوا وارد اتاق شد. سردوباره  
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 ؟تو کی میخوای یادبگیری دربزنی_

 از این سوسول بازیا خوشم نمیاد. توهم زود بیا پایین._علی

 واسه چی؟؟_

 پویا خوشم نمیاد. سعی کن زیاد باش جیك تو جیك نشی. ،خاله و دایی اومدن مامان گفت بت بگم ...اهان راستی من از این پسره_

از جابلند شدم و به .مدادم رو برای عالمت، الی جزوهگذاشتم و اون رو بستم از اتاق بیرون رفت . وره نچسبی گفتبه سمت در رفت . زیر لب پس 

 راهی سالن شدم. اروم وارد شدم وسالم کردم. زن عمو رو به مهمانها گفت :  ،بعداز عوض کردن لباسم با لباس پوشیده تر.سمت کمد رفتم

 اینم هلیا جون دختر عزیزم_

 کرد .نهاشروع به معرفی مهماوو نزدیکتر برد رمن .به طرفم  اومد احترامم از جا بلند شدن. زن عمو به   

 به یه خانم شیك وبا شخصیت اشاره کردوگفت:

 ایشون لیالجون خواهرم هستن ._

 بهم دیگه خوشوقتی گفتیم و زن عمو به خانم دوم که متین و یه چهره ی مهربون داشت اشاره کرد وگفت:

 شون زن داداشم نازی جون هستن .ای_

 خوشوقتم_رو به خانم گفتم

 زن عمو ادامه داد: والبته مادر آرمین 

 با شنیدن این حرف بی اختیار استرس گرفتم .نگاهی به وضعم انداختم خدارو شکر خوب بودم .ولی چرا

 میخواستم دربرابر مادر ارمین خوب به نظر بیام ؟خوب اومدن  به چشم اون

 یتی برای من داشت؟چه اهم  

 اینم دختر خواهر عزیزم پریا هستن. _صدای زن عمو من رو از فکر بیرون کشید  

 به پریا نگاه کردم  



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

معرفی کرد. به پویا که رسید ش روشوهر خواهروبه نظر چهره اش اشنا  بود. یه سالم خشك کردو نشست بعد زن عمو برادر که بابای ارمین بود 

 پویا گفت:

 ار اشنایی با ایشون نصیبم شده .ورو بمن گفت:قبال افتخ_

 خوشحالم دوباره میبینمت _

 مبل نشستم.یرو ولبخند زدم 

 ولی من نه اخمای علی واسم مهم بود نه نگاه مشتاق پویا..که اخم داشتنگاه هم به علی افتاد 

 نمیدونستم. روفقط دوست داشتم مقابل پدرو مادر ارمین خوب بنظر بیام و هنوز دلیل این خواستن  

 و شروع به حرف زدن کرد.روی مبل کناریم نشستپویا از جا بلند شد و 

 واقعا مشتاق دیدار شما بودم._

 به دستهام دوخته بودم گفتم:هم رونگا 

 نظر لطفتونه_

 م نرفت.چشمهاباور کنید از روزی که شمارو دیدم اصال چهره تون از جلو _

 بده قبول نکرد. نوهرچی به علی گفتم شمارتو 

 با تعجب نگاهش کردم پرویی تا این حد؟؟ گفتم:

 دلیل نمیبینم شمارمو داشته باشین._

 هلیا خانم فکر بد نکنید. واقعا نیتم خیره باور کنید ._

 .ه بودمصدای علی از اشپز خونه اومد .اصال متوجه رفتن علی نشد

 هلیا یه لحظه میایی؟؟_
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 شدم وسمت علی رفتم.با اجازه ی گفتم .از جام بلند 

 بله _

 ؟بله و... مگه نگفتم باش جیك توجیك نشو _

 بابا خودش پیله اس نمیبینی ._

 توهم که بدت نیومد._

 حق نداری اینطوری بامن صحبت کنی !_

 زن عمو وارد شد وگفت: کهو برگردوندم رروم 

 علی یه تماسی با ارمین بگیر بگو شام بیاد اینجا._

 فریاد زد. روقبلم با کوبیدن به قفسه ی سینه دلتنگیش ،باشنیدن حرف زن عمو

 چیدن میز برای و دیدم ونه حتی صداشو شنیدم  .زن عمو ریه هفته است نه اون 

 به صدا درمیاد . قعهچه موکهازمن کمك خواست.منم که همه ی حواسم به صدای زنگ بود  

 بی حواس به اون کمك میکردم.درحال خارج 

 و بوضوح احساسرنت بودم که بالخره زنگ به صدا دراومد.فروریختن قبلمکردن ظرفها از کابی

 کردم .صداش بگوشم رسید .صدای که تو این یه هفته حتی به شنیدن زمزه هاش هم راضی بودم. 

 استقبال بیرون رفت و من که دیگه توان ایستادن نداشتم ظرفها رو روی برایزن عمو  

 پرت کردم.صندلی ی و رورمیز گذاشتم و خودم

 بسمت سالندستی به سرو روم کشیدم واروم شدن چندتا نفس عمیق کشیدم .کاری که همیشه انجام میدادم.  ارومتر که شدم . برای 

 و بسمتم برگردوندوبا لبخندجواب سالم داد .همین!رصورتش،رفتم .مشغول صحبت با پویا بود. سالم کردم  
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 مشغول صحبت های گاه و بیگاه پویا خسته شده بودم. بزرگترفقط همین!دوباره سرجام نشستم. از نگاها 

 . همون دختره تو بردماشنا بودن قیافه پریاپی کنار ارمین نشست ومن تازه وبودن. پریا از جا بلند شد  

 ورسریع خودم،ی تیز بین ارمین دور نموند. باابروی باال رفته نگاهم کردچشمهاجشن بود. ناخواگاه لبخندزدم. که از 

 نگاه ازاون گرفتم. وکردم جمعوجور 

 پویارو به علی گفت:

 علی پنجشنبه داریم میریم شمال شماهم بیاین ._

 شماهم همینطور._روبه من گفت

 نه مادرس داریم وقتمونو بی خود تلف نمیکنیم._علی ابروی باال انداخت گفت 

 بی خود چیه بریم به بادی به کلمون بخوره از دودودم راحت شیم_پویا

 متاسفم! نزدیك امتحاناته نمیتونم ._گفتم

 اتفاقا قبل از امتحانات یه سفر الزمه قبول کنید. مطمن باشید پشیمون نمیشید. ارمین تو یه چیزی بگو_پویا

 موافقم میام _درعین ناباوری ارمین گفت 

 بهم کوبیدو گفت : رو ش ستهاپریا د

 عالیه!من تنها حوصله ام سرمیره _

 علی گفت: ارمین رو به منو

 شماهم قبول کنید دوروز میریمو برمیگردیم _

 مگه امکان داره  ارمین چیزی بخواد و منو علی مخالفت کنیم واقعا میشه ؟؟

 پویا که سکوت مارو دید گفت :
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 پس حله پنج شنبه صبح_

 زن عمو همه رو برای ،به کمك  زن عمو رفتم .بعداز چیده شدن میز   واز جا بلند شدم 

 پریا کنار ارمین نشست و مدام با اون شوخی میکردو سربه سرش .مهمانها از جا بلند شدن و پشت میز غذا خوری نشستنصدا زد. صرف شام 

 میزاشت. از دیدن این صحنه ها مقابلم بل کل اشتهام کور شد .با غذام بازی میکردم که پویا گفت: 

 چرا نمیخوری؟؟_

 ارمین نگاهی بمن بعد بشقاب غذا انداخت.

 میخوره شما نگران نباش._علی 

 مادرپویا که متوجه نگاهای  پسرش بمن شده بود گفت:

 چندسالته عزیزم؟_

 بیست سال. _اروم گفتم

 زنده باشی چی میخونی؟_

 زبان_

 پس هم رشته ی ارمینی_مادر ارمین 

 پریا با پوزخند گفت:

 البته یکی از رشته ها_

 چزوندش به مادر ارمین گفتم: برایمنکه حسابی از پوزخندش کفری شده بودم .

 بله تو این مدت آقا ارمین خیلی کمك کردن. واقعا نمیدونم چطوری زحماتشونو جبران کنم._

 و خنك کرد.رلبخند کمرنگی زد.احساس کردم دود از کله ی پریا بلند شد ودلمنهمبعد نگاه قدرشناسانه ای به ارمین انداختم او
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 این زحمت نیست رحمته.ین حرفا چیه گلم ا_مینمادر ار

 لبخند زدم و سکوت کردم .

 روبروی ارمین گرفت و گفت: روترك کردن. پریا جناق مرغ  روزودتر میزهابزرگتر

 بیا شرط بندی به یاد قدیما _

 یجوری میگی بیاد قدیما انگار همه رو بردی_علی 

 پریا اخمی کردودوباره رو به ارمین گفت:

 بشکن دیگه _

 نگران پریا نباش هیچ نقشی تو زندگی ارمین نداره._ علی زیر گوشم گفت

 فك نکن حواسم _یعنی ....یعنی... ادامه داد؟باتعجب نگاهش کردم منظورش چی بود 

 بت نیست دختر عمو

 فقط نگاهش کردم. علی تیز بود یا من خیلی تابلو؟؟ پریا هنوز اسرار میکرد 

 ارمین گفت: 

 نه حریف قدری نیستی از االن معلومه بازنده ای شرطبندی باتو هیچ هیجانی نداره _

 دید اسرار فایده نداره کوتاه اومد . پریا کهکنفش کرد.  خیشا

 و جمع کردیم .از اون خواهش کردم شستن ظرفارو بعهده ی من بزارو بهربکمك زن عمو میز

 روبودم که ورود ارمین هاذاشت .مشغول شستن ظرفبه سختی قبول کرد وتنهام گ هممهمونا برسه اون

 احساس کردم رو بروم ایستاد به کابینت تکیه زدو گفت: 

 خوبی؟_
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 خدایا کمکم کن فقط تلفات ندم با این لرزش دست 

 خوبم_

 نیستی؟_

 مشغولم _

 ترجیح دادم کوتاه جواب بدم تا لرزش صدام محسوس نباشه .

 درساخوب پیش میره؟_

 اره_

 نداری؟مشکلی _

 سوال میپرسه تورو خدا برو تا گند نزدم تا االن یه برخورد بی  رواای خدا این چقد

 دردسر نداشتیم باهم

 نه_

 بعداز چند لحظه مکث گفت:

 کم حرف شدی؟_

 بودم_

 خواهش میکنم برو قلبم گنجایش این همه نزدیکی بعداز یه هفته ی 

 همیشه چشمهایبرای نگاه کردن به نداره .بسختی دارم دربرابر التماس قبلم  رودوری 

 قرارم بیوفته دستم پیشت رو میشه صدای پریا اومد : چشمهای بیاگه نگاهت به مطمئنمشیطونت مقاومت میکنم . 

 ارمین اینجایی؟_
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 کشید گفت:رو نگاه خصمانه ی بمن انداخت ودست ارمین 

 بیا کارت دارم_

 کشیدم. و به ریهامراکسیژونفتن اونها،باهم خارج شدن وبار

 میزی قالب شدم روستهایدی رو سرم روروی صندلی نشستم.شیر آب رو بستم و دستکشهارو ازدستم بیرون کشیدمدستم بکار نمیرفت .

 گذاشتم. خدایا کمکم کن. من چرا اینطوری شدم کمکم کن. ارومتر شدم ،دوباره مشغول کارشدم .

 مرتب کردنحضور نداشتن تو اون جمع با دو نگاه ازار دهنده برای

 اشپزخونه رو طوالنی ترکردم.صدای خداحافظی اومد. برای بدرقه بسمت سالن رفتم. درحال خداحافظی پویا گفت:

 بی صبرانه منتظر پنجشنبه هستم _

بسمت اتاق رفتم. روی تخت دراز کشیدم  وشب بخیر گفتم همرفتن .منوفظی کردن حازدم .همه خداکم رنگی درجواب حرفش فقط لبخند 

اون فقط  برایهیچ حسی نسبت بتو نداره.  هزاحساس منفی به سراغم اومد.   دیدی حتی نسبت به حرفای پویا واکنش نشون نداد. تابلو.با

 دختری عموی علیی همینوبس !

ه نداره. مگه هرچی تالش میکنم فاید ،باعجز درجوابش گفتم: منکه عاشقش نیستم. ولی نمیدونم چرا هربارمبیبینمش هل میشم دستوپام میلرزه

 نمیبینی میخوام به اون فکر نکنم  ولی نمیشه دست خودم نیست.خدایا !کمکم کن که بشه.

********* 

 دوشم گذاشتم.از اتاق بیرون رفتم. علی درحال خروج از اتاق با دیدنم سوت بلندی کشیدو گفت:یرو روکوله ی سنگینم

 چه خبره بابا دو روزه هاااا!_

 نکن !تو کاربزرگترت دخالت _

 الزمه چند نکته رو واست روشن کنم . ،اااا،اینطوریاست.....مامان خانم_
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از کنارم جم نمیخوری. سه اگه من  ،یك همینطور که اون روز گفتم از اون پسره خوشم نمیاد پس سعی کن باش همکالم نشی .دو،احم ،احم 

 واسه کارهای ضروری می دونی که یعنی چی پیش ارمین میمونی . ممجبور شدم تنهات بزار

 گرچه نکته ی سوم نیاز به روشن کردنت نداره خوب کارتو بلدی._اضافه کرد کمی خم شد و تو یه وجبی صورتم قرار گرفت و با بدجنسی

من دنبالش ،طور که مثل بچه ها جیغ میزد   رفتم که تالفی کنم .همیناون بادو پشت سر بادرك حرفش،سریع به سمت پله ها دوید. وگفت  

 گفت: ، از پشت سر آرمین با دست به من اشاره کردو به آرمینپشت سر ارمین سنگر گرفت. واز پله  پایین رفت  "میکشمت "میدویدم و میگفتم

 این میخواد منو بکشه._

 میزدم گفتم: با دیدنش سرجام ایسادم. نفس نفس،منکه اصال متوجه اومدن ارمین نشده بودم 

 سالم_

 گفت: .که کنار آرمین بودزن عمو 

 علی چه خبرته سرصبحی خونه رو گذاشتی رو سرت._

 هلیا مامان با شماست._گفت کامل از پشت سر آرمین کنار کشید وعلی 

 نخیر! با شمام._زن عمو

 زن عمو تقصیر من بود._باخجالت  گفتم  

 رفت.به سمت آشپزخونه زن عمو سری تکون دادو 

 بعد حسابتو میرسم._بعداز رفتن زن عمو به علی گفتم 

 گفت:به بازوی آرمین چنگ زدوعلی نگاه میکرد. علی باحالت بچگونه   وارمین فقط با لبخند به کل کل من

 بابا بش بگو دعوام نکنه._

 آرمین از بابا گفتن علی به خنده افتادو گفت:

 لطفا منو با مامانت در ننداز._
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و درك کنم .بهت زده نگاهش کردم. هنوز نگاهش به علی بود .سریع قیافه ی رماسید. چند لحظه طول کشید تا بتونم حرفش لبخند روی لبام

سمت اشپز خونه رفتم. بخودم گفتم بی جنبه شوخی کرد سریع جدی  ،و تو چهره ام ببینهرو جمعوجور کردم و قبل از اینکه تاثیر حرفشروارفتم

 لت اب میکنی .میگیری  و نقلو نبات تو د

 شروع به خوردن صبحونه کردم. علی و ارمین وارد شدن. علی سریع نشست . زن عمو گفت: وزن عمو چایی ریخت

 ؟آرمین چایی یا شیر_

 ممنون عمه من صبحونه خوردم._آرمین

 نمیشه که باید یه چیزی بخوری !_زن عمو

 مقاومت فایده نداره تسلیم شو._علی 

 به اجبارمشغول خوردن شد  .زودتر از مابلند شدو گفت : .صندلی برد اون رو عقب کشید و نشستناچار دست به سمت  ارمین

 زودتر بچه ها !!االن پویا و پریا میرسن._

 وبسمت در خروجی رفت .منو علی هم بعداز کمی ازجابلند شدیم.

 ن عمو گفت:کنار در خروجی ز

 نم شنا بلدی ولی دریا با کسینرید تو دریا. اقا علی با شمام میدو ،حواستون باشه_

 شوخی نداره تنمو اینجا نلرزون. 

 ی اباشه مامان از دیشب تا االن صدبار گفتی. شماهم که ماشاهلل همیشه ی خدا رو ویبره _

 اخه مگه من بچم.؟اصال به دریا نگاهم نمیکنم خوبه ! 

 بچه تری . هم،واال  از بچه __

 میخواد منو بکشه این یکی هم اینطوریاینم از مامانای ما یکی که ،بفرما _

 زن عمو بی تفاوت به حرف علی رو بمن گفت: 
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 هلیا جان این بچه سربه هواست میسپارمش دست تو._

 باشه زن عمو خیالت راحت!_

 علی با تمسخر گفت:

 مامان به خیالت راحت گفتنای هلیا اعتمادی نیست اونسری..._

 یم دیر شدبر_وکشیدم گفتم روسط حرفش پریدم دستش 

 .یدو با کاسه ی آب منتظر ایستادب*و*سزن عموی هر دوی مارو 

در عوض پویا سالم و احوال پرسی پریا بعداز یه سالم خشك سوار ماشین ارمین شد ..با شنیدن صدای توقف ماشین از در حیات بیرون رفتیم

 سمت ماشین ارمین برد که پویا گفت :وبهکشید  رو.علی دستم گرمی کرد

 من تنها باشم !هلیا خانم شمابامن بیاین .اا پس _

 با بی میلی به علی گفت:،ی علی خمهاوبادیدن ا

 توهم بیا!_

 اینه ی مقابل نیوفته نشستم. یطوری که تصویرم تومن هم علی با اکراه سوار ماشین پویاشد.

ی حواسم به ماشین ارمین و همه .قران خونداون هم پشت سر ما آب ریخت و زیر لب .با حرکت ماشین ها برای زن عمو دست تکون دادیم 

 تنهایی اون دوتابود. اصال به اینجاش فکر نکرده بودم.

 صدای پویا اومد که گفت:.و ناخواسته اخم هام تو هم رفته بودحسابی تو ذوقم خورده بود  

 هلیا خانم چیزی احتیاج نداری؟_

 نه ممنون_

 انگار گرفته ای؟_

 صبح درس می خوند .هلیا بخواب اگه رسیدیم بیدارت میکنم. نه خسته است دیشب تا_علی گفت
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 اینکه با پویا همکالم نشم. برایفقط ینکارهابه دروغی که علی به پویا تحویل داده بود خنده ام گرفت.واقعا جای زن عمو خالی، همه ا

 باشه االن میخوابم_

یه  برای.دلم  اشتمهم گذی و روپلکهام ر.رو حفظ میکردمحترام اون احساس خوبی نسبت به پویا نداشتم ،ولی بخاطر زن عمو باید ا من هم

 سنگین کردن رفتار ارمین برای  ،بدون محاکمه و بازخواست .خواب بدون سبك،خواب بدون فکر ،خواب راحت لك زده 

 اون نسبت به خودم.  خواب راحت بدون افکار منفی که روح و قلبم روآزار میده... احساسپی بردن به 

******* 

 هلیا بیدار شو رسیدیم_علی

و مقابل ویالی نسبتا بزرگی دیدم .بعداز پیاده شدن از ماشین، کشو قوصی به بدنم دادم که ماشین ارمین پشت رباز کردم، خودم  چشمهام رو که

به ارمین رو نداشتم ،از اینکه اون رو هم سر ماشین پویا توقف کرد.پریا از ماشین پیاده شدو نگاهم به قیافه ی سرحاله اون افتاد .توان نگاه کردن 

 سرحال ببینم ترس داشتم .از پشت سر صدای پویا به گوشم رسید.

 ؟انگار خیلی خسته بودی_

 بله _ دادمسرد جواب  

 ؟شما همیشه انقدر کم حرفید_

 نه باهرکسی نمیجوشه._علی 

 ؟یعنی من هرکسیم!_

 خسته شدیم . ،ت کنی بریم تونمیخوای مارو دعو_علی مسیر بحث وتغییر داد وگفت 

 بفرمایید خواهش میکنم از این طرف._پویا باز رو بمن گفت

 .کوچیكدودست مبل و میز غذا خوری شش نفره با یه اشپز خونه  وسط شومینه و  که گوشه ی اون وارد ویال شدیم .سالن خیلی بزرگ 

 لی زود برگردید تا غذا سردو،هلیا خانم برید باال هر اتاقی دوست داشتین انتخاب کنید _پویا
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 نشده .البته شما خواب بودین علی بجای شما سفارش غذا داد. 

 واسم فرقی نمیکنه. ،مهم نیست_

و کنار رطبقه ی باال رفتم. برای  دیدن اتاقها کنجکاوی نکردم. بار رسیدن به اولین اتاق وارد شدم . کولمکولم رو تو دستم جابه جا کردم و به 

مشغول ،تخت پرتاب کردم و دراز کشیدم. با یاداوری حرف پویا از جا بلند شدم. بعداز تعویض لباس دوباره به سالن برگشتم. با اومدن همه 

 خوردن شدیم .اشتهای برای خوردن نداشتم  بیشتر با غذا بازی میکردم تا اینکه بخورم. 

 ی ؟و دوست نداررنکنه غذا ،هلیا خانم نمیخوری_پویا

 واای این باز گیر داد.بابا بزار دو دقیقه اروم باشم .حاال تا از اومدن پشیمونم نکنه ول کن نیست .

 گه اونو نمیخوری با غذای من جا بجا کن ا_ارمین

بروم نشسته  بود ارمین که رو ،قند تو دلم اب شد. حرفم رو پس گرفتم . کاش پویا زودتر حرف میزد. همینطور که تو دلم جشنو سرور ب پا بود  

 و با من جا به جا کرد. گفتم :رغذای خودش 

 نه میخورم واسم فرقی نداره _

 حکم صادر شد اعتراض وارد نیست!_

 و با قاشقم شروع به غذا خوردن کرد با تعجب گفتم :

 قاشق دهنی بود!_

 این لوس بازیا خوشم نمیاد. از_ارمین

 ت:علی از کنارش قاشق برداشت و  به دستم داد گف

 بیا بخور_

 دیگه باید اشتهات حسابی باز شده باشه _زیر گوشم ادامه داد

 بدجور_و گفتم لبخند پهنی زدم
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 این اولین اعتراف من پیش علی بود

 بماهم بگید بخندیم.،چی میگید بهم _پویا  

 خصوصیه_علی جدی گفت

 پریا که حسابی از حرکت ارمین کفری شده بود گفت:

 جمع نمیزنن اقا علی حرف خصوصیو تو_

 چیه بگو زورم اومد..._علی

 وسط حرفش پریدم  

 علی غذاتو بخور با مامانت تماس بگیر از نگرانی درش بیار_

 و هیچ جوره خراب نمیکردم .رنمیخواستم بخاطر من اوقات همه  تلخ بشه. منکه شادی این لحظم  

 . ارمین زودتر از همه پاشد گفت: که به نظرم خیلی خوش طعم بودغذایی کردم با اشتها شروع به خوردن 

 من میرم ویالی خودم استراحت میکنم._

 از حرفش جا خوردم 

 ؟یعنی اینجا نمیتونی استراحت کنی نکنه راحت نیستی ؟ا کجا_پریا  

 و در حالی که بمن نگاه میکرد گفت .تو دلم پوز خند زدم. واقعا منظورش از این کارا چیه ؟؟رحرف اخرش 

 خیلی وقته نیومده بودم.،نه میخوام یه سری به اونجا بزنم _

 اومدیم دور هم خوش باشیم. ،ولی زود برگرد،باشه _پریا

 باشه سعی میکنم._ارمین

 اینو گفت و خداحافظی کلی کردو رفت. با رفتنش  شادیه قلبم  پر کشید وپای کوبی خاموش شد. دوست داشتم همراه اون 
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 غمگین،جبور نباشم پویاوپریارو تحمل کنم. از اینکه حتی به دروغ به منوعلی تعارف نکرده بود به ویالی خودش برم و م

 و از آرمین نداشتم. راحت من و علی رو نادیده گرفت ورفت .رشدم. انتظار این رفتار

********** 

مین هنوز برنگشته بود .فقط برای سفارش شام تماس ار ،من و علی  بازارو گشتیم وباکلی خرید به ویال برگشتیم. پویا و پریا هم باهم  بودن

 گرفت . به درخواست پویا نزدیك ساحل  که فاصله زیادی با ویال نداشت سفره پهن کردیم .مثال درکنار صدای زیبای امواج دریا شام شاعرانه

 لحق شد  .پریا با کنایه گفت:تا ساحل بردیم .کمی بعد ارمین باغذا به جمع ما م روبخوریم .همه باهم بسیج شدیم و وسایل 

 امیدوارم از این غذا خوشت بیاد ._

 ممنون_منم بی توجه به کنایه ی حرفش گفتم

 پریا رو به جمع گفت:

 بعد از شام بیاین بازی_

 اخه کدوم ادم عاقلی با شکم پر بازی میکنه._علی

 ا خب همه ی بازیا که فعالیت ندارن اصال جرات و حقیقت بازی میکنیم _پریا

 اخه زیر زبون کشیدن ارمین به چه کارت میاد. منکه که نیستم ،اوووف تکراری_علی

 ؟همه باید باشن علی همیشه ساز مخالف میزنی اخه چه مشکلی با ما داری نخیر_پریا

 علی  دید کار داره به جاهای باریك میکشه گفت:

 باشه.،باشه _

 پس زودتر تموم کنید._پریا با ذوق گفت 

 شام ،دایره وار نشستیم پریا بطری نوشابه رو گذاشت وسط و چرخوند ،سمت پویا و علی افتادپویا پرسید.بعدازاتمام 

 ؟مریم بیشتر دوست داری یا هلیا_
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 علی پوز خند زد وگفت:

 همه میدونن هلیا _

 چه سوالی میشه کرد. ،باهم نداشتیممنو پریا صنمی ،چشمك زد. علی چرخوند سمت منو پریا افتاد .بنظر بازیه مسخره ای اومد و نگاهم کرد

 ؟حست نسبت به ارمین چیه_پریا

 ی گرد شده نگاهش کردم.چشمهابا .جو کمی سنگین شدو بیشتر این سنگینی رو دوشهای من بودسوال پریا همه رو متعجب کرد .

وقتی خودم هم نمیدونم بدم گشتم .چه جوابی دنبال جوابی برای این سوال می ،و به من دوخت ومنرهنوز تو بهت این سوال بودم .ارمین نگاهش 

 برخالف اشوب درونم چشم تو چشم ارمین گفتم:؟این حس چیه که گریبانمو گرفته 

 حس خوب همراه با احترام._

 .هیچ چیز از چشمهاش قابل خوندن نبودنشون نداد.العملی پریا پوزخندزد. ولی ارمین  عکس 

 چرخوندم. افتاد سمت ارمین و پریا،پریا پرسید.مت بطری دراز کردم ،نگاهم رو از آرمین گرفتم و دستم رو به س

 تا االن عاشق شدی؟_

 علی با اعتراض گفت:

 میزاری بازنده شه!فعهاخه چه اسراری داری هر د،از ارمین جوابی نمیگیری ،پریا هربار تو بازی این سوالو میپرسی _

 باید جواب بده! فعهاین د_پریا

 توش احساس کردم  .بعد رو به پریا گفت:رو شد. یه لحظه نگاهش بمن افتاد که نگاه همشگی نبود .ردی از خشم  ارمین حالت نگاهش عوض

 اره _

 از جا بلند شدو گفت: بازی بسه! میرم استراحت کنم. 

 بودیم  علی گفت:حسابی از نگاهش جا خورده بودم. نگاهی که واسم غریبه بود. ارمین هیچ وقت اینطوری نگاهم نمیکرد .همه ساکت  
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 !؟همینو میخواستی _

 بعدرو بمن گفت:

 پاشو بریم......_

**** 

م رژه میرفت .یعنی ممکنه از جواب من خوشش نیومده چشمهارو تخت مدام این پهلو اون پهلو میشدم .با هر پلك زدن اون نگاه عجیب مقابل 

ر باشه؟؟رو تخت نشستم نگاهی به ساعت انداختم. دوی نیمه شب بود .با احساس تشنگی از تخت بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم .پام به پله اخ

توسل شدم .قلبم قادر به باور تصویر رو به روی حفظ تعادلم به نرده مبرای سیاهی رفت. دنیادور سرم چرخید  چشمهامنفسم قطع شد. ،نرسیده 

م نبود. به نشونه ی اعتراض از تپش افتادو شونه هام خم شدن. پاهام به زمین چسبیدن حتی نمیتونستن یه میلیمتراز جاشون تکون چشمها

ماسم جواب داد. قلبم تیر کشیدو اشکم بخورن. اون لحظه فقط خدارو صدا کردم .خدایا کمکم کن بتونم از اینجا برم .تواین لحظه خدا به الت

نه باور نمیشه اشتباه دیدم .اره حتما ،و به اتاق رسوندم. وارد شدم تا درو بستم رو زانو افتادم. نه رچکید. نیرو به پاهام برگشت بسختی خودم 

و این نشونه ی بیداری من  ودبمطمنم دارم خواب میبینم .بصورتم دست کشیدم که حاال بخاطر اشکهام حسابی خیس شده  ،خواب دیدم

تخت انداختم ی رو روخودم .از زمین بلند شدمسنگین شد.مدام تیر میکشید.قلبم یدن هم واقعیت بود. ب*و*سبود.واقعیت بود ارمینو پریا درحال 

 و هق زدم .

******* 

زیر اب سرد  روبه سمت حموم رفتم .تنمم لبریز شد. چشمهاازخواب بیدار شدم. بایاداوری دیشب دوباره کاسه ی  چشمهامبا سوزش شدید 

و از سرم بیرون کنم .اگه واقعا به پریا عالقه داشته باشه این احساس با رقرار دادم .ولی اتیش وجودم کمتر نشد. این بار دیگه باید فکرش 

بی بخودم رسیدم .نمیخواستم من مشکل ایجاد میکنه. دیدن درعین نداشتن شکنجه ی محضه.  از حموم خارج شدم حسابرایعمیقتر شدن فقط 

 روپنهون کردن ورم  بودم که علی وارد اتاق شد .حوصله گیر دادن به اون برایم چشمهادرون داغونم به بیرونم تاثیر منفی بزاره. درحال ارایش 

 نداشتم .

 سالم صبح بخیر_

 سالم_
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 چیزی شده؟_

 نه چطور؟_

 اخه چشمات پفه_

 ؟دقیق باشهچرا باید این پسر به رفتار من انقد 

 دیشب تاصبح نخوابیدم بخاطر اونه_

 چرانخوابیدی نکنه کسی اذیتت کرده؟_

 اره خبرنداری پسر دایی عزیزت که به سرش قسمت میخوردی. 

 نه نگران نباش کسی اذیت نکرده جام عوض شده خوابم نبرد._

 تو که همه جا خوابت میبره.،اره تو گفتی منم گوش مخملی _

 حوصله ندارم. ،وای علی گیر نده_

 دیدی گفتم یه چیزی هست._

 خواهش میکنم. ،نیست علی راحتم بزار_

 باشه بریم که بچه ها منتظرن_

 کجا ؟_

 اول صبحونه بعد گشت تو شهر _

بسمت پایین برد .بدون نگاه کردن بکسی سالم  روویال میگشتم که دستم توسط علی کشیده شدو بزور من یموندن تو برای ایبه دنبال بهونه 

 کوتاهی کردم و نشستم .

 پس ارمین کجاست ؟_علی
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 نمیدونم بیدارشدم  نبود .فکر کنم رفته ویالی خودش اینجا راحت نیست._پویا 

گاه بسمت پریا چرخوندم .با ن،بالخره جرات بلند کردن سرم رو پیدا کردم !؟از شنیدن این حرف متعجب شدم. چرا بعداز اون اتفاق باید بره 

پف کرده و قیافه ی وارفته چه معنی میده ؟؟چی شده که انقد بهم  چشمهایدیدن چهره ی اون جا خوردم .اینکه به مردا دلش رسید پس اون 

 خودم دیدم . چشمهایریخته؟؟ ولی مهم نیست .دیگه نمیخوام خیال بافی کنم. مهم اون چیزیه که با 

بدون ارمین اسونتربود . گرچه خود پریا یه مقوله جداست.ولی دیدن قیافه ی درهمش یه ،خوشحال شدم. تحمل اون جو  ،از اینکه ارمین نبود

 .باشهسویی از امید به دلم تابوند. فکر میکردم االن صدای شادش کل ویالرو پر کرده 

 من حوصله بیرون رفتن ندارم .میخوام بمونم ویال _پریا

زیاد سربه سرم نزاشت .مدام برای  ،و باخودش بیرون برد و بخاطر حال خرابمربمونم عجب سفری شد .علی بزور من میتونستم همکاش میشد من

تغیر حالم شوخی میکردو جك تعریف میکرد .کلی دلقك بازی از خودش درمی اورد.  واقعا ازاون ممنون بودم،  همیشه لحظه های که به کسی 

. وقت رفتن هماهم اون بادیدن حال خرابم به من نزدیکتر شدو با حرفهاو شوخیهاش سنگینی  این غم رو اون بود شتم،برای آروم شدن نیاز دا

همچی تموم میشد . علی  ومیدیم روبرای من  سبکتر کرد.ظهر به ویال برگشتیم. دیدن ماشین ارمین لرز به تنم انداخت .کاش همون صبح اون

 و گرفت وباتعجب گفت:ردستم

 سرده؟چرادستات انقد _

 باخنده ی مصنوعی گفتم :

 معلومه دیگه هوا سرده_

 هلیاااا!_

 نگاهی عاقل اندر سفیه به من انداخت.

 علی تورو خدا _

 ؟اون رنگ پریدت چی چرا چیزی بمن نمیگی  ،دستات از سردی هواست_

 خواهش میکنم اسرار نکن!_
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 ولی بالخره باید بگی! ،باشه االن نگو_

 باشه ._ساکت کردنش گفتم  برای

 صدای سرحال پویا اومد. ،وارد ویال شدیم

 کجایین بابا مثال اومدیم مسافرت دسته جمعی هااا! زود باشین بریم_

 کجا؟_علی

 بابا پوکیدیم تو ویال بریم رستوران نهار بخوریم _

 که سرش روبه پشتی مبل تکیه داده و بانگاه دنبال ارمین گشتم . گوشه ی سالن کنار شومینه رومبل نشسته بود. درحالی

 بسته بود.علی سمت ارمین رفت.چشمهاش رو

 سالم اقای فراری _

 و باز کرد.رشچشمهاارمین 

 مابه هوای تو اومدیم .اونوقت چشممونو دور میبینی قالمون میرازی  ،بابا با معرفت_

 ارمین بجای جواب به علی رو بما گفت:

 ردیمبریم نهار بخوریم که زودتر برگ_

  .یدمو از ارمین میدزدراز قفل شدنه نگاهم با ارمین ترس داشتم.  مدام نگاهم 

شکم به یقین تبدیل شد. دیشب چه  اتفاقی افتاده که هردوشون بهم ریختن ؟؟ نکنه... از فکر اینکه اون ،با سوارشدن پریا همراه پویا 

و راصال دوست نداشتم سوار ماشین ارمین بشم. ترجیح میدادم اون پویایی نچسب وباره تنم یخ کرد.  اینبار ،دادامه پیدا کرده باشه ب*و*س*ه

بودم مطمئن تحمل کنم ولی با ارمین نباشم. به اجبار سوار شدم. چندباری سنگینی نگاه ارمین واز تو اینه احساس کردم ولی اهمیت ندادم. 

رستوران نگه داشت .همه پیاده شدیم پویا که فقط اون سرحال بود مارو  دم .دیگه هیچی مهم نیستمتوجه رفتار غیرعادیم شده ولی مهم نبود.
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فقط به  ،بسمت میز راهنمایی کرد. سفارش غذا دادیم . همه سکوت کرده بودیم. پویاهم باوجود بادیگاری مثل علی نمیتونست بامن همکالم بشه

 نگاه اکتفا کرده بود. مشغول خوردن بودیم که پویا سوتی کشیدوگفت:

 پسرا اونجا رو عجب هلویی !!! ه،واو_

و رو تحریك کنه و احساسم ربعداز زدن این حرف نگاه سمت من چرخوند. تو دلم به این همه حماقت پوزخند زدم.  مثال میخواد حسادت من

 شونم حلقه کردوگفت: و دوررنسبت به خودش بدونه عجب کاره بچگانه ای .ارمین نگاه بی تفاوت انداختو دوباره مشغول خوردن شد .علی دستش

 واسه من خوشگلترین دختر فقط هلیاست. بااینکه همه دم از خوشگلی مریم میزنن ولی حرف من همونه چین این دخترای مصنوعی _

 دیم پویا گفت:زنگاهم به بینی عمل شده ی پریا افتاد. مطئنن علی این حرف رو به عمد زده بود. نگاهش کردم بهم لبخند 

 میکنه دلباختشی هرکی ندونه فکر_

 ؟ره هستم نمیدونستی ا_علی

 مگه نه هلیا_رو بمن گفت

 اره منم عاشقتم_گفتم ولبخند زدم 

 شوخی بامزه ایه _پویا گفت

 پریا که تا االن ساکت بود گفت:

 وااای چقد حرف میزنید غذاتونو بخورید دیگه_

 اا توهم اینجایی بمرگ پویا ندیدمت_علی باتمسخر گفت

 بیحوصلگی از تمام رفتارش مشخص بود فقط ایییشی گفتو سکوت کرد.پریا که 

 ارمین گفت: .،از ماشین پیاده شدیمبه ویال که رسیدیم

 و جمع کنید  برگردیم .رزود وسایلتون_

 اصال اومدنمون اشتباه بود. اخه کی با اینا میاد مسافرت که ما دومیش باشیم._علی
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 یشتر خوش میگذره  .ب ،دفعه ی دیگه خودمون سه تایی میایم

 .حتی ندیده هم ،جاخوردگیش رو از این رفتارم احساس کردمگرفتم . از اون ارمین نگاهم کرد. بی تفاوت نگاه 

 علی رو بمن باعجله گفت:

 ؟میدونی که،هلیا االن موقعه همون نکته سومیست _

قصد وارد شدن از رامین فاصله گرفتم که صدای اون متوقفم کرد.صدای ب،وباحالت دو ازمادور شد.ماکه هنوز تو محوطه بیرون از ویال قرار داشتیم 

 ایستادو گفت:دست به جیب قدمهاش رواز پشت سرم شنیدم .جلوتراومد، روبروم 

 چیزی شده؟_

 نه! _همینطور که سرم پایین بود گفتم

 وقتی بامن حرف میزنی نگاهم کن!_

 فت:بسختگی نگاه از زمین کندم و به اون دوختم دوباره گ

 حاال بگو _

 ؟چی بگم_

 ؟چی شده ،از صبح گرفته ای_

 بعد باحالت متفکر گفت:

 نکنه پویا اذیتت کرده؟ _

 :کالفه از این سوال تکراری سر تکون دادم وگفت

 ؟چرا باید اذیتم کنه ،شما چرا گیر دادین به اون بیچاره_

 ابروهاشو داد باال گفت:
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 خوبه انگار حس داره دو طرفه میشه_

 امتحان کنم گفتم: رواینکه میدونستم ارمین احساسی نسبت  بمن نداره ولی میخواستم شانسمبا 

 خب شاید،االن که میبینم پسره بدی نیست._

 و تو موهاش فرو کرد وگفت:ربا کالفگی دستش 

 بیشتر فکر کن تصمیم عجوالنه نگیر_

 گفتم:قدم برداشتم و از کنارش رد شدم  

 نباشحواسم هست شما نگران _

 با رفتنم اجازه ی حرف دیگه ای به اون ندادم .این حرف دربرابر چیزی که دیدم واز دیشب تا االن کشیدم هیچ بود.

این دوروز فکر میکردم. به قلب شکستم. قلبی که با وجود تیکه شدنش هنوز سویی از امید داره وازارمین دفاع میکنه ت توراه برگشت به اتفاقا

جلو چشمهام رژه میرفت و این سوال توذهنم چرخ میخورد. اگه دیشب همه چی خوب پیش  ،. مدام چهره ی درهم پریا و مغلوب میکنهروعقل 

بگیرم. کاش  هو ندیدررفته پس نباید انقد گرفته باشن. بیشتر به دعوا میخوره تا رابطه ی عاشقانه .ولی  خب بازم این دلیل نمیشه چیزی که دیدم

 میشد از علی کمك گرفت .

 ؟ارمین دیشب زیادروی کردی بودی_علی 

 نه واسه اروم شدن یکم خوردم_آرمین

 ؟اهان! اوقت یکمه تو یعنی چقدر_علی

 :بالبخند چشم از جاده برداشتو روبه علی گفت

 همون زیاد شما _

 دوباره سکوت کردن. پس دیشب زیاده روی کرده بود .اختیارش هم دست خودش نبود .

 بیعیی نیست؟؟ اون حرکت تو اون وضعیت ط
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 عجیبه!_علی 

 چی ؟_ارمین

 صال از این خواهرو برادر خوشم نمیادا_علی

 گره خورد .همزمان میخواستیم عکس العمل همدیگرو نسبت به حرف علی ببینیم. توآینه نگاه من و ارمین 

 چرا؟_ارمین

امروز مثل برج زهرماره شده ،اونم که هیچ معلوم نیست امروز چش بود تا دیروز با دمش گردو میشکست  ،پویا که بویی از مردونگی نبرده_علی

 بود.

 از فرصت پیش اومده  استفاده کردم. حاال که بحث به اینجا کشید  شاید بشه به یه نحوی از ماجرای دیشب با خبر شد.

 واسش پیش اومده  خب شاید یه مشکلی ،چرا پشت سر دخترمردم  حرف میزنی_گفتم

 نمحالش خوب بود امروز دیگه نمیدو،یشب که تا اخرش اویزون ارمین بود ،دنه بابا این مشکل میدونه چیه_علی

 حتما ارمین حرفی زده خورده تو پرش_اضافه کرد  رو به ارمین بشوخی 

 اره اتفاقا دیشب غلط زیادی کرد نشوندمش سرجاش._ارمین 

 نشوندش سرجاش اره درسته. !؟ت میشنوهخدایا !گوشام درس!؟چی گفت  

و فراگرفت.  خدایا شکرت .پس ارمین ر.هیجان کل وجودماز سر گرفت و ربا شنیدن این حرف قلب شکستم جوش خوردو پایکوبیش 

ن گرفتم. نمیخواستم و پاییربه ارمین افتاد همراه با لبخند چشمك زد. سرم تو اینه نخواسته،تواسمون قلبم از شادی اتیش بازی به پاشد .نگاهم 

و به باد داد. دیگه نباید بخودم دروغ بگم! دروغ دیگه بسه !باید همین االن رستاره بارونم بیوفته .چشمکش هستیم چشمهاینگاه ارمین به 

 اعتراف کنم من هلیا صولت بالخره عاشق شدم  .....

 مست بودن چیست؟ ش*ر*ا*بمیدانی بی 

 عطرت 
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 تنت

 وجودت 

 

 مستیست.....تمامش 

********* 

زندگی به روال عادی برگشت. هوا سردترشده بود وانگار سردی اون به رفتار ما تاثیر گذاشته بود .نه من نه ارمین ،بعداز بازگشت از سفردوروزه 

دم.نرسیدنی که نشونه سراغی از هم نمیگرفتیم .حتی دیگه صدای نجواهای اون از اتاق کناری به گوش نمیرسید ومن راضی از این نرسیدن بو

کمتر به ارمین  کردم،بود.  با فشرده تر شدن درسها و شروع امتحانات سعی ،احترام به من و فصل امتحاناتم بود .نشونه ی به فکر من بودن ی

بکل غم اون به ارمین اختصاص میدادم .دیگه رو،فکر کنم. فقط ساعتی قبل از خواب به التماسای قلبم جواب مثبت میدادم و همه ی فکرم

 رو ازیاد برده بودم. مگه این قلب اجازه ی دلخوری بیشتراز محبوبش رو میداد؟؟؟ ب*و*س*ه

 از کیف خارج کردم وبعداز روشن شدن پیام باال اومد روباخروج از جلسه گوشی 

 سالم امتحانادرچه حالن ؟فردا میام واسه رفع اشکال_

 پیش بود. نباید بیشتر از این منتظرش گذاشت تایپ کردم.ب ساعت ارسال پیامش نگاه انداختم، نیم ساعت 

 ممنون منتظرتون هستم. ،سالم بد نیستن _

 ارسال کردم. سوار ماشین شدم و بسمت خونه حرکت کردم .

اون  تویبه دادن نیمی از عمرم برای قبولی با نمره ی باال ضرشمارش معکوس برای رسیدن به روز موعد شروع شده بود .روز امتحانی که حا

 بودم. امتحان حیثیتی برای حفظ ابرو در برابر علی و شرمنده نشدن مقابل ارمین .

وارد اتاق شد .بادیدنش به عمق دلتنگیم پی  درباز شدوارمینکه صدای ضربه ی در حضور ارمینو اعالم کرد. ،بسختی مشغول درس خوندن بودم

با دست اشاره به صندلی کناری واز جابلند شدم  ،، بخودم اومدمنبود هنش محروم کرداز دیدروبردم و لعنت فرستادم به این امتحانات که من 

 کردم وگفتم:
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 ،بفرماییدسالم _

 آروم جواب سالم دادو روی صندلی نشست گفت:

 خوبی؟

 بدنیستم_اه کشیدم

 چیه چیزی شده؟_

 نه فقط امیدی ندارم واسه این واحد_

 دوباره اونهارو جم کردو گفت:، میز بودی ارمین که مشغول گذاشتن برگه هارو

 خب پس من برم_

 چرا؟_کردم  نگاهشباتعجب 

 از اینکه وقتمو بی خودی هدر بدم متنفرم.،من با ناامیدا کاری ندارم .فکر کنم تا االن منو شناخته باشی _باجدیت گفت

 و به دندون گرفتم واروم گفتم:رلبم 

 خب... حاال که فکر میکنم زیادم ناامید نیستم __

 ؟چی گفتی نشنیدم_

 متوجه منظورش شدمو گفتم:

 حرفمو پس میگیرم اصال ناامید نیستم _

 لبخندزد

 حاال شدی دختر خوب _

 گرفت ،دوباره برگه هارو مقابلم گذاشت وگفت: منبالبخند نگاه از
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کافیه ده درصد دیگه هم بلد باشی نمرت عالی میشه .پس  ،اینا قسمتای اصلی کتابن که هفتاددرصد ازشون سوال میاد. اینارو خوب بخونی_

 شروع کنیم

درس دادن قابل تحسین بود. باعشق درس میداد برای اشتیاقش  ،شروع کرد به درس دادن و من متعجب از نفسی که داره .ولی بیشتراز اون

که تا  ،چه رضایتی با کلی ازموننهم او ،از بی سوادی نجات بده.بعداز سه ساعت بالخره رضایت داد روانگار که دوست داشت کل جامعه ی بشریت

 اون هم  بدون غلط.  از جا بلند شد.من هم از جا بلند شدم و گفت:،پاسخ بدم نها فردا باید به او

 فردا باز میام یه ساعتی باهات کار میکنم ببینم چه پیشرفتی کردی_

 خروج کامل از اتاق ازاینکهبا نگاه اون رو بدرقه کردم وبارتکون دادم . خداحافظی کوتاهی کردو بسمت در نیمه باز اتاق رفت .به معنی باشه س

 . اینروزها قلبم برای بیشتر دیدن ارمین حریص شده بود وباهر بار دیدن لی کردمفردا باز هم میتونستم  اون رو ببینم خوشحا

 دن دوباره ی اون رو میخواست .با شادی از دیدار دوباره ی فردا شروع به درس خوندن کردم.اون عطشش افزون تر میشدو دی

با سینی غذا وارد ن همیه سره بدون استراحت مشغول درس خوندن شدم .دربرابر اسرارهای زن عمو برای خوردن شام مقاومت کردم .اخرسر او

با  ،تیر کشیدن کمرم سر از کتاب برداشتم .به ساعت نگاه انداختمبا.شتقاومت فایده نداومجبوربه خوردن کرد .واقعا حق با علی بود،  مرشدو من 

و بستم و بسمت تخت رکتاب !؟سرم سبز شد .چطور متوجه گذر زمان نشدمی دوتا شاخ رو ،دیدن عقربه های ساعت که چهارو نشون میدادن

 رفتم و از خستگی بی هوش افتادم .

 هلیا ..هلیا..خوابی ؟_

 نشست.لبهام با شنیدن صدای دلنشین ارمین لبخند رو  ،مست خواب بودمهنوز 

 هلیا پاشو ساعت دوازده اس_

مواجه  باشنیدن این حرف از جا پریدم . ارمین باز به در ضربه زد.بسرعت بسمت در رفتم و دروباز کردم وبا ارمینی که بعد از دیدن من ریز خندید

 شدم.

 لی استرس داری؟ظهر بخیر تنبل خانم مثال تو خی_

 نمیدونم چطور خواب موندم.،ببخشید دیشب تا چهار بیدار بودم _
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 نگاهش تو صورتم چرخید.

 نشه . بعبیشتر از یه ر،صبحونه بخور بیا  ،برو یه ابی به دستو صورتت بزن ،نگا چه سرووضعی واسه خودش درس کرده_

 !؟انجام بدم بعواای این همه کارو تو یه ر_

 چونه نزن !_

 نگاهی به ساعت انداخت وادامه داد:

 وقتت از االن شروع شد_

 کنار زدموسریع روبادست ارمین 

 شستمو باحالت دو روانه پایین شدم .زن عمو با دیدنم گفت: روبسمت سرویس بهداشتی رفتم. دستو صورتم  

 پوستو استخون شدی. درس نیست که بالی جونه ،بیا بشین یه چیزی بخور_

 چشم زن عمو_

 تند شیروکیك خوردم و  به اتاق برگشتم نفس زنان رو صندلی نشستم.ارمین درحال نگاه کردن به  ازمونهای دیروز  خونسرد گفت: ،دتن

 چرا انقد عجله کردی؟؟_

 خب خودت گفتی!_

 حاال من یه چیزی گفتم تو چرا باور کردی_

 "بدجنسو نامردی اقا ارمین حالتو میگیرم منو سرکار میزاریخیلی  "ی گرد شده نگاهش کردم. نگاهش هنوز به برگه هابودچشمهابا 

 گرفت .لبخند زد و گفت: رونگاهم سر بلند کردو مچه 

 بلند بگو منم بشنوم_

 ؟چیو_حالت نگاه خصانم رو عوض کردم و با دستپاچگی گفتم
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 همون چیزی که داشتی میگفتی _

 البته تو دلت_به قلبم اشاره کردو ادامه داد

 تمچیزی نمیگف_

 چشم دوختم که گفت:رو دزدیم که متوجه دروغم نشه به جزوهای روبه  هم رونگا

 اره تو که راست میگی _

 دوباره نگاهش کردم دهنم رو برای گفتن چیزی باز کردم که گفت :

 بریم سراغ درس... ،خب بگذریم_

******** 

و به نمایش گذاشت ومن با این نشست زیبا سابقه ی درخشانی رایشدیشب تا خود سپیده برف میبارید. با نشست برف طبیعیت بیش از بیش زیب

 و تجربه میکردم. سهم هر ساله ی من از اولین برف زمستانی .رنداشتم .حتما باید زمین خوردن 

 ماشین خراب شده بود ومن برای فرار از زن عمو با نك پا از سالن خارج شدم. اصال دوست نداشتم برای رفت و امد مزاحم 

 بشم پوتهام پام کردم  و با احتیاط از خونه خارج شدم. عمو

 یزمین حسابی لیز شده بود وباوجود قدمهای که با احتیاط برمیداشتم ولی... زیر پام خالی شد وبین هواو زمین معلق شدم. امابجای سقوط رو

و رقلب به سینه بکوبه و وجود دلبرش  ،انالیز کنه روقبل از اینکه دیده ببینه و عقل موقعیت ،جای گرمو نرم وعجیب بود  مزمین سردو سخت افتاد

و بلند کردم.نگاهم به نگاه نگران ارمین افتاد .چند ثانیه رو پر کرده بود مهر تایید به این خبرمیزد. سرم رم ااعالم کنه . بوی عطری که کل شامه 

 و از اغوشش بیرون کشیدم .اروم سالم کردم بعدش تشکر.روعالرقم میلم خودم  ای به همون شکل موندیم. نگاه دزدیدم

 با نگرانی گفت:

 خوبی؟ چیزیت که نشد ؟_

 میشه چیزیم شده باشه وقتی تو اغوش تو فرود اومدم؟؟
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 نه خوبم _

 پس چرا رنگت پریده؟_

 بخاطر استرسه _

 ا نمره ی باال پاسش میکنیمن مطمنم بتو،اونی که میگی واسه تنبالست نه _اخم کردو گفت

 دلم اروم گرفت .فقط بایه جمله معجزه کرد .

 ممنون بابت دلگرمیتون _

 به ساعت مچیم نگاه کردم ده بود تا امتحان یه ساعت وقت داشتم ادامه دادم:

 بااجازه من برم _

 میرسونمت_

 نه ممنون خودم میرم_

 پس منتظرم ببینم چکار میکنی_ 

 خدافظ،باشه _

کردم .ولی اینبار بخاطر اتفاق دقایقی پیش رو ابرها راه میرفتم .اغوش گرم ارمین به من ارامش داد. با ،دوباره با احتیاط شروع به قدم برداشتن 

 کرد شدم.به راهم ادامه میدادم. به خیابون رسیدم و سوار اولین ماشینی که جلو پام ترمز  ،لبخند به لب ،استرس نهارامش به قلبم وکم شدورود 

 تموم برگه از جلسه خارج شدم .شوق  دادن نشست .از جا بلند شدم وبا تحویل  لبهام لبخند رضایت بخشی رو  ،با جواب دادن به اخرین سوال

هارو و فرا گرفته بود.از خوشحالی سرازپا نمیشناختم. دوست داشتم تا خود خونه بدوم و جیغ بزنم و هیجانم رو خالی کنم .همه ی اینروجودم 

که اون اولین کسی بود که قدم به سرزمین قلبم گذاشت و قلبم رو  بهچه خوبه که کمکم کرد وچقدرخو،مدیون وجود ارمینم ،چقدر خوبه که هست 

ز ا.با وجود ارمین  حیات ونفس کشیدن معنا پیدا کرد وزیبایه عشق رو برای قلبم نمایان کرد.از جمود نجات دادو به اون طراوت وشادابی بخشید

پا به کف ماشین میکوبیدم و  ،زودتر رسیدن بی تابی میکردمبرای .شده بوددانشگاه خارج وسوار تاکسی شدم. به نظر راه طوالنی تر از هر روز 
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انداختن به ساعت نگاه میکردم. بالخره بخونه رسیدم کرایه رو حساب کردم وبی توجه به صدای راننده برای گرفتن بقیه پول،  بعداز لحظه هر 

سریع  وارد شدم. به نبودن زن عمو اهمیت ندادم و بسمت پله ها رفتم .پله هارو دوتا یکی باال میرفتم .به پله اخر رسیده بودم که ،کلید تو در

رو بستو دست به نرده گرفتم وبخاطر هیجان وسرعتم نفس نفس میزدم. آرمین  د ،ارمین رو درحال خروج از اتاق علی دیدم همون جا توقف کردم

ز چهره ی خندونم پی به همه چیز برد. لبخند زد ولبخندش اختیار از دستم ربود.لبخند زدو قلبم فرمان به دست ابا دیدنم  ایستاد ونگاهم کرد.

 یروای  ب*و*س*هو دور گردنش حلقه کردم .رو نك پا ایستادم .رمستهادوو تو بغلش پرتاب کردم رگرفت  پاتند کردمو سمتش دویدم. خودم

هنوز دور  ستهامگونه اش کاشتم. با برخورد لبم به صورتش خشك شدم.  بخودم اومدم. عقل بکار افتاد،از کارم حسابی خجالت زده شدم. د

و باز رو دزدیدم. حلقه ی دستامرنگاهم به چهره ی شوکه اش افتاد. لب به دندون کشیدم . نگاه شرمگینم ،فاصله دادم روسرم رومگردنش بود ا

بدون حرف بسمت اتاق رفتم .به اتاق نرسیده دستم توسط ارمین کشیده شد وبه خجالت زده وشنه به زمین چسبوندم وفاصله گرفتم  .پا،کردم 

سمت اتاق روانه شدم تو شوك بودم که برای یه لحظه حس کردم افتادم تو کوره اتیش و همه وجودم اتیش گرفت .حس کردم همه خونم قل 

 گرم میکرد و قلب عاشقم رو عاشقتر.... رواص و پر از عشق گرمای اون، وجود سردمزد. یه حس ناب بود ... خ

 صدای علی که از اتاقش  اومد مارو از هم جدا کرد. 

 ؟طولش دادی یه دستشویی بوداا اون تو داری چکار میکنیر پس چرا انقد ؟ارمین چی شد_

ر از این اتفاق خجالت زده بودم .سرم رو پایین انداختم .میدونستم االن گونه ولی بیشت ،هردو بهم چشم دوخته بودیم. از حرف علی خندم گرفت

و نزدیك اورد. ولی رو باال گرفت. با لبخند نگاهم کرد. دوباره سرشرو زیر چونم گذاشتو سرمررو کردن .ارمین دستش ،ورهای اناری رنگم دستم

د ومن که مدتها تشنه ای  این اغوش بودم مثل ماهی دور مونده از اب خودم کشی ششاغوتوی و به پیشونیم چسبوند وبعد من و لبهاش راینبار 

سینه اش گذاشتم و به نوای دلنشین قبلش که از حالت  طبیعی تندتر ی و رورو دور کمرش حلقه کردم .سرم رو محکم به اون چسبوندم دستام ر

 و باتمام وجودم بلعیدم .که دوباره صدای علی بلند شد رگوش سپردم .عطرش ،میزد

 ارمین زنده ای ؟؟؟_

ارمین لبخند زد و ،چون حتما همین کارو میکردم. به اجبار از هم جدا شدیم ،تنها ارزوی اون لحظه ام خفه کردن علی بود وچه خوب که پیشم نبود 

دم. رو تخت ولو شدم. به لحظات پیش فکر کردم .مثل یه خواب بود یه رویایی از دست دا رواروم از اتاق بیرون رفت ومن یه ان تمام قوام 

ز کشیدم .خرس راتایید میکرد .روی تخت د روم کشیدم و سر بودن اونها بیداربودن منلبهاشیرین. اصال شاید واقعا خواب باشم دست رو 
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و مورد هجوم قرار داد. از کجا رونه عشقه،دوباره احساس منفی منو گفتم به نظرت اون هم عاشقم شده؟اره این اتفاق نش مرو بغل کرد تیمصور

یخ کرد شوقم از بین رفت. اگه واقعا عالقه ای تنم کل  فعهشاید فقط تحت تاثیر حرکت تو بوده  .یه د؟از رو عشق باشه  ب*و*س*همعلوم اون 

 م گرفتم. نه منستهاتو د روبه من نداشته باشه  چی؟؟ سرم

و کنترل راز رو عشق بود .نمیتونه از روی حس زود گذر باشه ارمین همچین پسری نیست .تحت هر شرایطی خودش ب*و*س*همطمنم اون 

 میکنه نمیزاره ه*و*س بش غلبه کنه... باخودم تکرار میکردم ولی به صحتش اطمینان نداشتم .

****** 

مثل خوره به جونم افتاده بودن و من رو برای این اتفاق سرزنش از اتاق خارج شدم.برای فرار از افکاری که  ،بعداز اطمینان از رفتن ارمین

 بسمت پایین رفتم. زن عمو درحال چیدن میز بود نگاهش بمن افتاد وگفت: ،میکردن

 ؟سالم خوش خبر باشی_

 سالم زن خوب بود خدارو شکر _

 خداروشکر_

 راستی زن عمو اومدم نبودی؟_

 بچه اش بد حاله  اره رفته بودم یه سر خونه همسایه بیچاره _

 اهان!_ 

 همراه زن عمو مشغول چیدن  میز شدم وباز گفتم:

 زن عمو با اجازه بعداز ظهر میرم خونمون._

 ؟حاال چه عجله ای یعنی انقد ازما خسته شدی_

 بیچاره مامان چشم براهه  ،نه این چه حرفیه_

 قعا دوریت واسم سخته اونم دوهفته بت عادت کردم .وا رحاال این همه صبر کرد دو روزم روش. میدونی چقد_
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 چشم بهم بزنی تمومه _

 چی بگم واال کاش خودشون میومدن اینجا_

 ورود عمو مانع ادامه صحبت شد. زن عمو با نگرانی گفت:

 ؟چی شده این وقت روز اینجایی _

 عمو بی مقدمه گفت:

 زود حاضر شو بریم بیمارستان_

 ؟چی شدهخدا مرگم بده _زن عمو بگونش کوبیدوگفت 

 عمو با ناراحتی گفت:

 مهران تازه تماس گرفت مثل اینکه مریم باردار بوده از پله میوفته بچش سقط میشه_

 ؟االن حالش چطوره_

 خدارو شکر خوبه _

 زن عمو با عجله بسمت اتاق رفت ،نزدیك عمو شدمو گفتم:

 نگرانشم،میشه منم بیام _

 زود حاضر شو که عجله داریم . ،اره عمو جون_

و پرصدا بیرون میدادو این نشونه ی اشفته بودن حاله درونش بود. رهرسه سوار ماشین شدیم وبسمت بیمارستان حرکت کردیم .عمو مدام نفسش

از کاش ،هنوز با این ازدواج اجباری کنار نیومده بود واالن باید درد از دست دادن جنینشو تحمل کنه  ،باخودم گفتم بیچاره مریم حتما خیلی ناراحته

 و ببینه.راز باباشم رو برگردوند و با کم محلیاش به زبون بی زبونی فهموند که نمیخواد اونحتیما نمیبرید. اون نه تنها از من 

 صدای زن عمو اومد:

 از زمین و اسمون داره واسش میباره،بمیرم واسه این دختر _
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 عمو همچنان سکوت کرده و بودوزن عمو ادامه داد:

 پیش خودمون واسه روحیه اش بهترهکاش یه مدت بیاد _

 قبول نمیکنه نمیشناسیش یه دنده اس_عمو

 اون مادر شوهرم که ماشاهلل... ،تو این شرایط نمیشه تنها بمونه_زن عمو

 مهران هواشو داره ،نگران نباش_عمو

ران روبه رو شدیم .مهرانی که با مهران چند با وارد شدن به بخش با مه ،عمو برخالف ظاهرش از زن عمو نگرانتربود، به بیمارستان که رسیدیم 

 رو چهره ی جذابش تاثیر گذاشته بود.با دیدن ما بسمتمون اومد .،ی زندگی سختیهاوقت پیش تفاوت زیادی داشت. 

 سالم _مهران

 ؟سالم حالش چطوره_عمو

 تازه اوردنش بخش_مهران

 عمورو بمن و زن عمو گفت: بریم 

رعشه به تنم افتاد .این همون دختریه که زیبایش زبان زد خاص و عام بود ،وارد اتاق شدیم. بادیدن دخترتکیده ای که رو تخت دراز کشیده بود 

 !؟باورش خیلی سخت بود .نگاهش سمت ما چرخیدرو به عمو گفت:

 برو بیرون نمیخوام ببینمت_

 مریم من..._عمو با ناراحتی گفت

 گفت:مریم با فریاد 

 برو بیرون گفتم نمیخوام ببینمت_

 مخاطب قرار داد:رواز اتاق خارج شد. مریم اینبار من  شونه های فرو افتادهو  سره پایینعمو با

 برو به بابات بگو خیالت راحت شد .بخاطر ابروش زندگی منو به باد داد_
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 و پایین انداختم. حرفی برای گفتن نداشتم .ربا شرمندگی سرم

نکنه شما فکر کردین من از پله ها افتادم. نخیر !من عمدا خودمو انداختم. واسه اینکه این بچه رو نمیخوام چون بالخره از _ادامه دادبا پوزخند 

 مهران جدا میشم.

 عرش خدا بلرزه درمیاد. فونزن این حر_زن عمو 

 مریم بلندتر فریاد زد:

 ؟یوفتاد هااان!عرشه خدا بلرزه ن ،پس چرا وقتی منو بزور بردن تو حجله_

 زن عمو سکوت کرد ومریم ادامه داد:

 دیگه نمیخوام ببینمتون تنهام بزارید. ؟معلومه حرفی واسه گفتن نداری. اصال کی به شماها گفته بیاید اینجا ؟چرا ساکت شدی_

اون روزی که مریم از عشق گفت  چه ها که نمیکنه مهازن عمو بی صدا اشك میریخت ومن طاقت موندن نداشتم از اتاق خارج شدم. عشق با اد

من میتونم دوریه آرمین یعنیمیفهمم وبا تمام وجود درك میکنم . رومن قادر به درکش نبودم ولی االن که قلبم با تمام وجود پذیرای عشق شده  اون

 با کسی دیگه زندگی کنم ؟ ،رو تحمل کنم؟میتونم باوجود عشق آرمین

****** 

باتمام مشکالتش پی بردم .بی معطلی وارد خونه شدم .مامان با دیدنم  ،خونه به عمق دلتنگیم برای این خونه با نگه داشتن ماشین روبه روی

 کشید .غوششاتو سریع به  سمتم اومدو منو 

 قربونت برم خوش اومدی_

 قربون مامان خوشگلم برم دلم واست یه ذره شده بود _

 رون اومدم گفتم:یدن گونه های برامدش  کردم از بغلش بیب*و*سشروع به 

 بابا کو؟_

 کجا باید باشه یاکار با پیش رفیقاش....._
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 بسمت مامان رفتم . مشغول درست کردن غذای مورد عالقم بود. روی صندلی نشستمو گفتم: عوض کردن لباس،دوبارهبعداز

 ؟خب مامان جان تعریف کن بدون ما خوش گذشت _

 مامان چشم غره اومد که گفتم:

 ا مگه چی گفتم _

 هنوز مادر نشدی بدونی دوری  اوالد چقد واسه پدرو مادر سخته _اه کشید و گفت

 مخصوصا واسه پدر ما!_باخنده گفتم 

 پدر شما استثاست_

 صدای بابا از پشت سراومد

 چیه باز مادرو دختر دارین غیبت منو میکنید_

 یدو گفت:ب*و*س روسرماصال متوجه اومدن بابا نشده بودم. از جا بلند شدمو با ذوق بسمتش رفتم 

 خوش اومدی_

ق بابا رو ذوقم بکل از بین رفت... چرا پدرمن باید انقدر بی احساس باشه؟ مثال من عزیزکرده ی اون بودم انتظار رفتار بهتری داشتم با اینکه اخال

یه اخالقی داره دیگه،بابا بعداز خوش اشکال نداره هرکی .ادممیشناختم ولی هر بار بادیدن رفتار سردش غمگین میشدم وباز بخودم دلداری مید

 امد گویی از اشپزخونه بیرون رفت دوباره رو صندلی پشت میزه غذاخوری چهار نفره نشستم و رو به مامان گفتم:

 راستی مامان ..._

 چیه عزیزم_

 بازن عمو تماس نداشتی_

 نه چطور_

 میخواستم ببینم مریم حالش بهتر شد_
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 نزدیك شدو گفت:کف گیر به دست  ،مامان نگران 

 مگه چش شده_

 نگران نباشین چیزی نیست ....یعنی هست.... ،چطور بگم_

 بگو دیگه جون به لب شدم_

 سقط کرد بچه اش روهیچی دیروز مریم _

 خاك به سرم_مامان به گونش کوبیدو گفت

 از عکسل العمل مامان هل شدم و گفتم:

 نه مامان  اینطوری که فکر میکنی نیست_

 رفت باکم کردن شعله ی زیر قابلمه دوباره بسمت من برگشت روبه روم نشست وگفت:به سمت گاز 

 درست حرف بزن ببینم چی شده_

 راستش اون باردار بود ولی بچه رو به عمد سقط کرد_

 !؟جدی میگی_از حد معمول گشادتر شد و گفت چشمهای مامان

 خیالت راحت شد بخاطر ابروت زندگیمو به باد دادیآره تازه کلی پیغام داد به بابا بگم که  _با ناراحتی گفتم 

 این حاالت مریم طبیعی نیست اخه کدوم زنی دلش میاد _مامان با تاسف سرش رو به دوطرف تکون داد نچ نچی کرد وگفت

 ولی االن با این ازدواج بدتر شده ،غیرطبیعی از مریم میدیدم  لتبا بچه ی خودش این کارو بکنه. من همیشه حا

 کجای رفتار مریم غیر طبیعی بود.منکه چیز بدی ازش ندیدم_ی گفتم باگنگ

 توکه همش سرت توکارخودت بود و حواست به زن عموی بیچاره نبود. میدونی تو این سالها چقد از دست مریم زجر _

 پدرش میگفت کشید.ولی حرفی نزد. میدونی چندین بار مریم سعی داشت اون رو پیش باباش خراب کنه چند بار به دروغ به
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 زنت منو زد یا با من بدرفتاری میکنه و خیلی چیزهای دیگه، ولی زن عموت  سکوت کرد و این اخالق مریم رو گذاشت پای دلتنگی واسه مادرش 

 بی چاره زن عمو..._

اون شب تا خود سحربا مامان صحبت میکردیم. اون درد دل می کرد از تنهایاش میگفت و از نبود بابا.میخواست یه شبه کله این سکوت و بی 

برای استراحت بسمت اتاق رفتم .عجب روز پر  ،جبران کنه با احساس خستگی شب بخیر گفتم و از کنار مامان بلند شدم روکسیه چند ماه 

 ولی یه روز پراز اتفاقات جورواجور...،همیشه همینطور بود .ماها بدون هیچ اتفاق و یکنواخت میگذشت ماجرایی بود. 

ولی شنیدن صداش دلگرمم میکرد. ،و نمیدیدم  ریه هفته از بازگشت من به خونه میگذشت ، هرروز دلتنگتر میشدم . دلتنگ ارمینی که حتی اگه اون

،از اینکه باید برای دیدنش یه هفته دیگه صبر میکردم دلگرم میشدمم و حضور همدیگرو احساس میکنیم از اینکه هردو زیر یه سقف نفس میکشی

  ،بعداز اون اتفاق .نه تماسی و نه حتی پیامی .انتظار بی هوده داشتم .با این رفتار،دلم  بی تابتر میشد ،ولی ... سرخورده بودم از بی اعتنایش 

و بپذیرم .عالقه نداشتن ارمین نسبت به من قابل رو به کرسی مینشوند حرفی که نمیخواستم اونرحرفش  احساس منفی بیشتر جولون میداد و

 پذیرفتن واسه قلب عاشق من نبود .

 

****** 

 نگاه کردمو گفتم: ،متعجب به مامانی که تو سالن مشغول مطالعه بود

 بخیر! صبحسالم _

 ظهربخیر_گفت  هباخند

 !؟نمیدونی تو این یماه چه پدری از ما دراومد.راستی مامان شما چه عجب دل کندین از اشپز خونه مامان همین دوهفته استااا._

نرفته زن عمو تماس گرفت واسه فردا شب دعوت کرد عروسی پسر ،. غذا زیاد مونده از دیشب ....اهان راستی تا یادم نیستبابات نهار _

 خواهرش 

 کدوم یکی پویاا؟!_

 ونم اسم پسرش چیهنمید ،نه خواهر بزرگش_
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فردا  برایباید حسابی ،میاد  ن همدیدن ارمین احتیاج  به گذروندن یه هفته نیست. حتما فردا اوبرای از خبر خوبی که شنیده ام  سرحال شدم. 

 سنگ تموم بزارم.  به سرعت به اتاق برگشتم به سمت کمد رفتم. درش رو باز کرد وبا دقت به لباسهای مجلسی که

نگاهم به پیرهن بادمجونی  بلند و نسبتا پوشیده ؟نگاه کردم .دست زیر چونه بردم وگفتم حاال کدومو بپوشم ،اونها استفاده نکرده بودم تا حاال از

.آره افتاد. سریع اون رو از کمد بیرون کشیدم و تن کردم با چرخیدن به سمت اینه قدی چسبیده به در کمد و دیدن خودم با اون لباس لبخند زدم 

 ین خیلی خوبههم

****** 

مارو به سمت میز راهنمایی کرد. بادیدن مادر ارمین ومادر پویا سالم و احوال پرسی  ومنو مامان وارد باغ شدیم .زن عمو به استقبالمون اومد

ختم وبا انگشت از روی بی ولی خبری نبود .نا امید شدم ونگاه به میز دو ،کردیم و کناراونها  نشستیم. بین جمعیت با چشم  دنبال ارمین میگشتم

  ،خوش امد گفت ومن باز به امید اومدن آرمین چشم چرخوندم نزدیك اوند وحوصلگی شروع به ضربه زدن روی میز کردم. بعداز کمی مادر داماد 

شخصیت خودش رو که بالخره نگاهم به اون افتاد و بادیدن پریا کنارش اخم کردم. باخودم گفتم چرا پریا واسه خودش ارزش قائل نمیشه و

 ؟ میکنهخورد 

 پاشو برو وسط جای تو اینجا نیست ؟هلیا چرا اینجا نشستی_عموزن 

 نه زن عمو راحتم .راستی علی کجاست؟_

 برمیگرده. فردا ،با دوستاش رفته کیش_

 حیف جاش خالیه _

وجود پریا کنار ارمین همه ی اشتیاقمو از بین برده بود ،وپویا مزید برعلت شد .به میز رسید  .اومدبست ما  با دیدنم که،از دور پوریارو دیدم 

 سمتم دراز کردو گفت: رووبااحترام به مامان سالم کرد ودستش 

 افتخار یه دور رقصو بمن میدی لیدی زیبا؟_

 استم مخالفت کنم که زن عمو گفت:میخو.میدونستم از نبود علی خوشحاله و داره از فرصت استفاده میکنه

 پاشو دختر یه تکونی بخودت بده ._
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من و .توجه نکردمبااکراه همراهیش کردم .سعی کردم به اطراف توجهی نداشته باشم. به ارمینی که تازه متوجه حضورم شدو با اخم نگاهم کرد

 فقط رو بروی هم بودیم و به تن هامون تکونه ارومی میدادیم. ،روع به رقصیدن کردیم البته نمیشد گفت رقصپویا ش

 هلیا هر بار که میبینمت از دفعه ی قبل زیباتر میشی _پویا

 لبخند زورکی زدم .

 میتونم بیشتر بات آشنا بشم_

 دلیلی واسه اشنایی بیشتر نمیبینم_

 فکر کنم تا االن متوجه شده باشی من بت عالقه دارم ؟دلیل بیشتر از دوست داشتن _

 متاسفم ...من..._

 بیشتر فکر کن ،االن جواب نده خواهش میکنم_

رو از سرم کم کنم .به  دلیل ش ی پویا فکر میکردم .به اینکه چطور شرفهابا تموم شدن اهنگ سرجام نشستم. به حروبه اجبار باشه ای گفتم 

اگه حسی داره ،چرا تو این مدت هیچ .،یعنی بخاطر رقص با پویا عصبیه؟اگه اینطوره پس حسی نسبت به من دارهی ارمین فکر میکردمخمهاا

سنگینی . سراغی از من نگرفت؟چرا حتی نیومد جلو برای سالم و احوال پرسی؟کالفه از این سوالهای بی جواب سرم رو به دو طرف،تکون دادم

غرق درافکارم بودم که متوجه بقیه ی جشن نشدم  رانقد .نگاه کردن به اون نگاه برزخی رو نداشتمنگاه اون رو احساس میکردم ولی جرات 

 هیچ اشتهای به خوردن نداشتم. هم .وقت شام 

 و دنبال خودش کشوند.رو کشیدو منرکه زن عمو دستمومن هنوز به دنبال جواب سواالتم میگشم ،جشن رو به پایان بود

 زن عمو کجا میبری منو؟!_

 مگه نمیبنی عروس میخواد گلشو پرت کنه _

 وای زن عمو! من از این چیزا خوشم نمیاد خجالت میکشم_
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معذب شدم.  از نها،رسوند .از بودن بین او،که پشت عروس ایستاده بودن هاییو  بین دختررمتقاعد کردن زن عمو بی فایده بود.کشون کشون من

و رهوا دیدم و اگه اونتومعلق  رومیخواستم برگردم که گل ،کشیدم .همینطور که تو فکر فرار بودم ببینه خجالت میتو اون جمع و راینکه ارمین من

 و باز کردم ورمستهابه سرم اصابت میکرد د  ،نمیگرفتم

 گل تو دستام جا گرفت. 

ماد رفتم .گل رو به عروس همه بطرف من برگشتن وبعد صدای دستو سوت زدن بلند شد .از خجالت درحال اب شدن بودم. به سمت عروس و دا

فاصله گرفتم . با سری پایین لپهای گل انداخته از خجالت به سمت مامان حرکت کردم .هنوز پیش مامان نرسیده  نهااز او،دادم وباتبریك گفتن 

.احتیاج به اهنگ مالیمی به افتخار عشاق جشن زده شد وبعد دستم توسط کسی کشیده شد .شدبودم که چراغهاخاموش و رقص نور روشن 

ارمین  ،پشت سر ارمین کشیده  میشدم .وسط که رسیدیموو بمن شناسوند . سرم پایین بود روقتی قلبم با بی قراریش اون ،شخص نبوداوندیدن 

 .فاصلمون از کم کمترشد.تو گوشم با تحکم گفت:کردو بخودش نزدیکتر رو دور کمرم حلقه کردو منربا خشونت دستش

 !؟ویا برقصیکی بت اجازه داد با پ_

 و زیادتر کردم خیره به چشمهای جدیش گفتم :رفاصلمون

 احتیاج به اجازه ی کسی ندارم_

 از این به بعد داری_

 با کمی عشوه ابرو باال اندختم و گفتم :

 واسه چی اونوقت_

 چون من میگم_

 شیطنت میخواست با تخسی گفتم:ولی دلم و کم کم داشتم به جواب سوالهام میرسیدم،و گرفته بود ربا اینکه شوق وجودم

 ؟و چرا من باید حرفای شما گوش بدم_

 ارومتر از قبل گفت:

 چون جشن بعدی ماله منه_
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 باگنگی نگاهش کردم این حرف ربطی داشت؟؟

 فکرمو از چشهام خوند با شیطنت گفت:

 اره ربط  داشت._

 مکث کرد ومن منتظره ادامه ی حرفش بودم

 پس جشن بعدی ماله منه گل یراست افتاد تو بغل تو. _

 مشغول انالیز کردن حرفش شدم. ،همینطور که چشم تو چشمش دوخته بودم

این باز داره تست هوش میگیره .گل افتاد تو بغل من  ،جشن بعدی ماله اون؟...یعنی ....معما حل شد ومن شك داشتم  ؟منظورش چیه؟یعنی چی 

 درك حرفش نگاه میکرد گفت: برایبه درست بودن جوابش. ارمین که با لذت به تالشم 

 درست فهمیدی خوشگل خانم_

 و از نگاهش تشخیص بدم باز هم اون چین گوشه ی چشمهاش گفت:رش چرخید .میخواستم صحت کالمشچشمهانگاهم بین  

 خب ؟_

 خب!_

 ؟کی مزاحمتون بشیم_

تو دلم چشنو سرور به پا شد .عجیب بود  .یدمدزدهم روه .نگااز اینکه  نور ،چشمهای ارمین رو  اذیت کن ،ستاره بارون شد ومن ترسیدم چشمهام

 امشب چقدر ه*و*س شیطنت کردم گفتم:

 امممم... باید فکر کنم_

 ابرو باال انداخت و گفت:

 ؟پس تو این هفته داشتی چکار میکردی_

 دلیلی نداشت راجب شما فکر کن_
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 :کردو با حالتی خاص گفتیکی از دستهاش رو از کمرم جدا کردو با انگشت لبهاش رو لمس 

 فکر میکردم دلیلشو روز اخر بت نشون داده بودم_

 به پیشونیم چسبوند و گفت :روی داغشلبهاو که دید ر،نگاهم رو به پایین کشیدم .خجالتم ب*و*س*هلب گزیدم از  یاداوری اون 

 فردا شب خدمت میرسیم .

 باتعجب سربلند کردمو گفتم:

 !؟به این زودی_

 اختو با تعجب گفت: ابروباال اند

 فکر میکردم تو بیشتر از من عجله داشته باشی !_

 و گفتم:کوبیدمسینه اش  بهاروم با مشت  

 اذیت نکن!!_

 دروغ میگم؟؟ واال پسر به این جذابی داره میاد خواستگاریت اونوقت میگی زوده نمیترسی از دستت بپره_

 نمیپره ! مطمئنمچون _با اطمینان گفتم 

 نمیدونم این اطمینان رو از کجا اورده بودم . ،رو تایید کردو منبا سر حرفم 

 اوکی؟ ،پس شد فردا شب_

آرمین بدون اعتراف  ،فقط لبخند زدم و سرپایین انداختم .اهنگ تموم شد .از هم جدا شدیم و من از خوشحالی سراز پا نمیشناختم،.باورم نمیشد

برای من از ورود به بهشت هم زیباتر  دو عاشقی به من پیشنهاد ازدواج داد واین پیشنهابه عشق یا حتی گذروندن دوره ی به اسم دوره عشق 

دیگه معنی دلتنگی رو نخواهم فهمید .وقتی زیر یه سقف  ،هرروز و هر لحظه اون رو دیدن،بود. ازدواج با ارمین یعنی کنار اون منبع آرامش بودن 

که در رو به روی افکاره منفی و آزار دهنده بست . سراسر ذوق و شوق ،خوشحال بودم نهاد پیشازاین  ربااون باشم . کنار اون باشم ومن چقد

 واز االن شروع به شمردن ثانیه های کردم که عجیب به کندی میگذشتن....،شدم برای رسیدن فردا شب 
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 هلیا بیدار شو لنگه ظهره _

 سرم کشیدمو خواب الود گفتم:رویپتو رو 

 یکم دیگه بخوابم _

 مامان پتو رو از سرم کشیدو گفت:

 ؟فردا خونه شوهر هم میخوای اینطوری تنبل بازی دربیاری_

 باذوق لبخند زدم. با چشمهای بسته،م رژه رفت.چشمهاباحرف مامان اتفاقات دیشب جلو 

 چه ذوقی کرد. ،نگاش کن اسم خونه ی شوهر اومد،خدامرگم بده _

 و تو دادم. رو تخت نشستم مامان گفت:لبهارکردمو جمع روم لبخند.دمو نگاهم به مامان افتاد پلکهارو از هم باز کر

 پاشو که کلی کارداریم. گله دیشب کاره خودشو کرد_

 باخودم گفتم:  ارمین چه زود وارد عمل شده. از عجله اش قندتو دلم اب شد .که با حرف بعدی مامان ذوقم کور شد.

صبح زود تماس گرفت وقت خواست واسه فردا شب هم امروز ،مخصوصا بعداز پیشنهاد پسرش ،چشم ازت برنداشت دیشب دیدم خاله ی علی_

 .گفت پسرش دیگه طاقت نداره میترسه از دستش بپری

 چی؟منظورت پویاست؟ اون پسره ی مضخرف_باصدای تقریبا بلندی گفتم 

 ا وا پسره به اون اقایی_

 دیگه چطوری بش بفهمونم ازش بدم میاد،به چه حقی اومده خواستگاری. خوبه دیشب بش گفتم متاسفم رو ،پرمردشوره اون اقایشو ببرن _

 ؟زشته دختر این چه طرز حرف زدنه _

 مامان میری تماس میگیری میگی هلیا قصد ازدواج نداره _
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 لگد به بخت خودت نزن بزار بیاد شاید خوشت اومد_

 حتما میگفتم ،برخورد داشتم اگه خوشم اومده بود به اندازه ی کافی باش ،نمیخوام مامان _

 خوددانی_

از اتاق بیرون رفت. به لطف پویا خان خواب بکل از سرم پرید. ازتخت بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم .تو اشپزخونه مشغول خوردن  با نچ نچ

دربرابر حرفهای مامان به اهوم اکتفا میکردم .مامان در حال که چه موقعه به صدا در میاد.بی حواس ،صبحونه بودم  وهمه ی حواسم به تلفن بود 

 شستن ظرفها گفت:

 ماشاهلل چشمم کف پاش عروس خیلی خوشگل شده بود_

 اهوم_

 هم زده .ماشاهلل با این سن کم  ،دفتر وکیلهزن عموت میگفت دختره _

 اهوم_

 خوبه از هر لحاظ بهم میان. کبوتر با کبوتر باز با باز قاضیهپسره هم که _

 منکه حسابی از حرف مامان دلخور شده بودم ومامان ندونسته به تفاوت من و ارمین اشاره کرده بود گفتم:

 مهم اینکه دو طرف به هم عالقه داشته باشن .نباید که از هر نظر به هم نزدیك باشن. ،اصال ربطی نداره_

 اینده مشکل ساز میشهتوولی بعضی وقتها تفاوتها  ،آره خب_

 هیچ مشکلی پیش نمیاد! ،اگه همدیگرو دوست داشته باشن_مصرانه گفتم

 اشتباه میکنی زندگی  یکی دوروزه نیست .ممکنه بعضی وقتا یه اتفاقاتی بیوفته این مسائل وسط کشیده ..._

 قلبم ضربان گرفت ،من رو هم از جا پروندحرف مامان با صدای زنگ تلفن نیمه تموم موند واون صدا 

 مامان در حال دراوردن دستکش از دستش به سمت تلفن رفت ومن گوش تیز کردم.

 الو _
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 سالم خسته نباشی_

 خیره_

 ضربان قلبم شدیدتر شد

 باشه. خدافظ ،باشه_

 دوباره برگشت سمت سینك وگفت:

 ؟چه خبره امروز !_

 میدادم گفتم: هوبالحنی که بسختی اون رو بی تفاوت جل

 چه خبره؟_

 خوبه هرروز عروسی نمیری وگرنه با صف خواستگارات چکار میکردیم 

 ؟مگه چی شده_

 دایی علی تماس گرفته واسه امشب اجازه گرفته  فعهاین د_

 و نمیدید ادامه داد:رگاز گرفتم. خدارو شکرمامان روش به سینك بودمن  رواز ذوق لبم 

 ،ولی عجله داشت زود قطع کرد،شون کنه هلیا قصد ازدواج نداره میخواستم به بابات بگم رد_

 نه!_بی اختیار گفتم 

 گرد شده از تعجب سمتم برگشت وگفت: چشمهایمامان با 

 چی نه ؟!_

 پایین انداختم.  روباخجالت سرم  ،منکه حسابی سوتی داده بودم 

 مامان روبروم نشست و گفت :
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 ؟چی نه ،سرتو بلند کن ببینم_

 و به مامان دوختم ابرو باال دادو گفت :ربا مظلومیت نگاهم 

 تو هم بله؟_

خدارو شکر مامان زن منطقی بود. ولی خب  ما،از عشق دلخوشی نداشیم. سابقه ی خوبی تو خانواده ی مانداشت .من شاهد نگرانی و اشك 

هماهم ،یل ارتباطی رو از هما گرفتواون رو از بیرون رفتن منع کردوسا همه یریختن مامان پابه پای هما بودم .بابا بعداز فهمیدن جریان محسن 

هم خونریزی معده کردوراهی بیمارستان شد.بابا از موضعش عقب نشینی کرد وبه این شاخرکه سه شبانه روز اعتصاب غذا کردو اشك ریخت 

 ازدواج رضایت داد .اون هم به شرط طرد شدن هما ...

 خب.. خب پسر خوبیه_گفتم 

 ؟دیگهو _

 و قورت دادم وگفتم:رولی این دلیل بر نداشتن اضطراب  موقعه اعتراف به عشق نمیشد. اب دهنم،تو منطقی بودن مامان شکی نبود 

 حس خوبی بش دارم ،چندباری تو درسام کمك کرد _

 ؟فقط حس خوب _موشکافانه گفت

 خب یکم اونورتر_

 یدو گفت:ب*و*سو رمامان لبخند زد از جاش بلند شد سمتم اومد سرم

 مبارك باشه عزیزم ..._

***** 

م عرق میکرد وبخاطر لرزش دستم خط چشمم زیگزاگ میشد.  کال از کشیدن خط چشم صرف نظر کردم .تو اینه ی ستهااز استرس مدام کف د

ولی دربرابر .بودت رو به بلندو بهم بریزه. قدم متوسط میشه گفرقدی نگاهی بخودم انداختم .خدارو شکر چربی اضافه ی نداشتم که بخواد اندامم

باال بستم و قسمت  اون روکردم .باکش مو مکوتاه بنظر میام .شونه رو از میز رو ارایشی برداشتم ،شروع به شونه زدن موها ،قد بلند ارمین

وستم تیره تر نشون رژ بی رنگ روی لبهای نه چندان برجسته زدم که پ،که گردی صورتم بیشتر مشخص بشه ،و ریختم یه طرف صورتم رجلویش
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بعداز  ،عالقه ی بیشتری به پوست تیره داشتم. صدای زنگ لرزه به تنم انداخت واسترسم رو بیشتر کرد.دوباره نگاه کلی بخودم انداختم ،بده

 مطمئن شدن از ظاهرم از اتاق خارج شدم . بادیدن خانواده ی عمو از وجود علی ترسیدم.فقط خدا کنه علی کاردستم نده.

 دراغوش کشیدو گفت:رومای شمرده به استقبال مهمانها رفتم .مادر ارمین جلو اومد. مثل همیشه با لبخند منبا قد

 نگو دل پسرمو برده بودی خوشگل خانم ،اولین باری که دیدمت به دلم نشستی_

 زیر لب تشکر کردم. بابای ارمین سمتم اومد گفت: ،و پایین انداختمرباخجالت سرم

بیرون کشیدم. بعد با عمو زن   رواروم خودم وبغلش احساس شرم کردم توید.ب*و*سو رو بغل کردو سرم رماشاهلل ومن  هللاکبر ماشاهزار اهلل و _

 عمو زن عمو سالمو احوال پرسی کردیم.

 نمیتونستم چشم از اون همه جذابیت بگیریم.ومن،خدا پس کی به ارمین میرسم. ارمین پشت سر علی بود  

 صدای علی تو گوشم پیچید : .،ومتقابال من هم به اون خیره شدمه شده بودبالبخند بمن خیر

 این کارارو بزار به وقتش  ،بسه بابا ابرو واسمون نزاشتی_

 چشمك زدو رو به ارمین گفت : ن همسلقمه ی به پهلوش زدم وچش غره رفتم .او

 حواست به خودت باشه رفیق،از این نگاها باید ترسید _

 گل مقابل گرفت وگفت:.گرفت و با برداشتم دوقدم به من نزدیك شدی ارمین چشم از عل

 قابل شمارو نداره!_

 گل رو با تشکر گرفتم که  علی دست ارمین رو کشیدو گفت:

 ولش کنی تا صبح نگه ات میداره همین جا _

.از حضور داشتن  تو اون جمع  خجالت  صندلی نسشتمی گل توی گلدون روگذاشتنبسمت اشپز خونه رفتم. با  هموباهم بسمت سالن رفتن. من

 علی وارد شد وگفت:کهخدا میکردم که مراسم تعارف چایی نداشته باشم ،خدا لممیکشیدم. تو د

 عروس !!.تو نمیخوای چایی بیاری؟_
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 مسخره نکن علی ،ا_

 زن عموگفت بت بگم چای بیاری .ولی خیلی خوشبحالت شد هاا !؟مسخره چیه_

 چطور؟_

 ما میشیاخه داری عروس _

 عجب!! حاال خوبه پشت بند اسمت ارجمند نیست وگرنه معلوم نبود دیگه چکار میکردی_

 پشت بندو جلو بند مهم نیست.،عزیزم _

 مهم اینکه خون ارجمندا تو رگامه :دستش رو چندبار به سینه اش کوبیدو ادامه داد

 بلند شدم .،ایییشی گفتمو از جام بقصد چایی ریختن 

 و دیگه چرا وایستادیبر_به علی گفتم

 نچ نچی کردو گفت:

 مثال اومدم ساق دوشت بشم کمتر خجالت بکشی ،بشکنه این پا_

سینی بدست همراه علی از اشپز خونه خارج شدیم. علی کنار ارمین نشستو من شروع به تعارف چایی کردم .به ارمین که رسیدم لبخند زدو 

چشم غره رفت ومعنی این چشم غره نیشتو ببند بود. حتما  االن داره کلی حرص  ،ه مامان افتادتشکر کرد،منم لبخند زدم. وقتی برگشتم نگاهم ب

به جمع ملحق شدم. ارمین حتی در جواب سواالت بابا سربلند نمیکرد .باباهم کلی ذوق کرده بود از  هممیخوره. سینی روی کانتر گذاشتم خودم 

 نجابت ارمین. 

راستش همینطور که میدونید امروز خدمت رسیدیم که دختر گلمونو واسه پسرمون خواستگاری  ،ر اصل مطلبخب اقا محمد بریم س_بابای آرمین

ولی ان شاهلل از این به بعد با این وصلت ،کنیم. ماسالهاس همدیگرو میشناسیم. درسته یه مدت بخاطر مشغله های زندگی بینمون فاصله افتاد 

 ش و قیچی دست شماست هرچی امر بفرمایید همون میشه.دوباره رفتو امدها بیشتر میشه .حاال ری

 :بابا دست به ریشش کشیدو گفت
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 دیگه تو این دوره زمونه حضوره بزرگترا فرمالیته اس. اصل خودشون باید ببینم نظر دخترم چیه ،خواهش میکنم  _

گرفته. فرمالیته؟!....بابا تو خودت همه کاره ای کافیه ابرو !  حتما تحت تاثیر منش بابای ارمین قرار فهااز حرف بابا شوکه شدم.  بابا و این حر

 و خوندم .ربندازی باال تا تهتش

 خب پس با اجازتون این دوتا جوون یه صحبتی باهم داشته باشن_پدر ارمین

 با اجازه ی شما اقا رضا:رو به عمو گفت بله خواهش میکنم و_

 خواهش میکنم _عمو

 رو بمن گفت: بابا

 ارمین رو راهنمایی کن ،اهلیا جان باب_

 و به ارمین نشون دادم ربا شرم از جام بلند شدمو بادست راه 

 بفرمایید از این طرف_

 ،بسمت اتاق رفتیم  ،ارمین پشت سرم حرکت کرد

 نمیشه خانمها مقدمترن:درو باز کردم وباز با احترام به اون اشاره کردم که گفت

 !کاله نزارید، خوب میدونیم اون تو چه خبرهبا این حرفها سره مارو _باخنده گفتم 

 نکنه منظورت همون غارو شکارو پیش مرگه؟_ارمین ابروباال دادو گفت

 !دقیقا:تك خنده ای زدم وگفتم

 .منکه خیلی وقته تسلیمم. باشه،تسلیم:خندیدوسرش رو به دوطرف تکون دادو گفت 

 .سره اون وارد شدممن هم پشت .اتاق شدوارد باذوق لبم رو گاز گرفتم و آرمین

 و دور اتاق چرخوندو گفت:رصندلی میز مطاله نشستو من رو لبه ی تخت. نگاهش یارمین رو 
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 اتاقت خوشگله !_

 خوش سلیقه ام دیگه_

 میدونم!_

 خودشیفته:ابرو باال دادم و لبهام رو کمی کج کردم وگفتم

 سوالی نداری؟_هردو لبخند زدیم .منتظر نگاهش کردم که گفت 

 گفتم:.میکردمی دستم بازی نگشتهاهمینطوری که داشتم با ا

 امم... خب من چیزی راجب شما نمیدونم _

 چی میخوای بدونی؟_

 همه چی_

 وگفت:آرج رو زانو گذاشتخودشو جلو کشید.

رم .زبان انگلیسی و فرانسه. ساله .دکترای رشته زبان انگلیسی و دکترای شیمی. جز هیت مدیره ی دانشگاه. دوتا اموزشگاه داآرمین ارجمند،سی 

سالیه که جدا از پدرومادرم دو،سه مطمئنن  میدونی عاشق تدریسم .یه خواهرکوچیکتراز خودم دارم که ازدواج کرده و االن خارج از کشوره ،من 

ده خوابو خوراکو ازم گرفته و زندگی میکنم .تنهاییو دوس دارم .البته مدتیه که دیگه دوسش ندارم از وقتی نگاهم به دختری به اسم هلیا افتا

 دوست دارم هرچه زودتر خانم خونم شه ومنو از تنهایی دربیاره .

 از اعماق وجودم بود .که جواب حرفاش فقط لبخند بود. لبخندی 

 خب سواله دیگه ای نداری؟_

 به نظرت کافیه؟ مثبت به شوخی گفتم: این اطالعات واسه جواب 

 از قبل گرفتم! مثبتوجواب  ،بدون ایناهم _ابروباال انداخت و گفت

 شما خیلی به خودتون مطمنید_
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 گفت: چشمهاماز جا بلند شد با یه قدم بلند به من نزدیك شد.دست دراز کردودستم روگرفت واز جابلندم کرد خیره به 

 از احساس هلیا خانم مطمئنم ! من_

 زد و گفت: ب*و*س*هرو پایین انداختم  لب به موهام چسبوند. نداشتم. سرم  روتاب گرمای نگاهش 

 خوشبختت میکنم_

 مطمئنم!_

 بریم که بقیه منتظرن_از هم فاصله گرفتیم گفت 

 شونه به شونه ی هم از اتاق خارج شدیم. پدر ارمین رو به من گفت:

 خب دختر م نظرت چیه؟؟_

 و باخجالت پایین انداختم وگفتم:رسرم 

 بگههر چی بابام _

 بابا لبخند پرغروری زد وبانگاهش منو تحسین کرد. همه کف زدن. بابای ارمین گفت:

 پس مبارکه!_

 یدن و تبریك گفتن. علی کنار گوشم گفت:ب*و*سیکی یکی بلند شدنو شروع کردن به 

 بالخره موفق شدی !!_

 ارمین با اعتراض گفت:

 ؟هی زیر گوش خانمم پچ پچ میکنی ،چه خبره امروز _

 خب بابا ....صبر کن ببینم_گفت علی 

 مثل چاله میدونیا صحبت کرد،بعد صداشو کلفت کرد و استیناشو زد باال 
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 ولم کن ببینم _اول رو به من گفت

 بعدرو به ارمین گفت:

 ببین داداش اینو میبینی _

 به من اشاره کرد

 !؟شیر فهم شد ،ابروش بیاد خودتو مرده فرض کن  خم به ،از جونمم عزیزتره. الپر قو بزرگش کردم. تااالن اینیه که روبروته_

 بیا بشین بچه ،بس کن_همه به علی خندیدم زن عمو گفت 

 ولم کنید کاریش ندارم_علی همینطور که سرجاش مینشست گفت

 گفت:و بسمت مبل هدایت کرد. مامان ارمین از کیفش جعبه دراورد به دست ارمین دادو رارمین دستشو دور شونه ام انداخت و من

 ینم واسه عروس خوشگلم ا_ 

نزدیکتر شدم. ،گردنبد خارج کرد، قفلشو باز کرد وروبروم گرفت با سر به معنی نزدیکتر شدن اشاره کرد ی اون،از تو  جعبه رو باز کردوارمین 

 و بست وازمن فاصله گرفت و گفت:رخم کردم .ارمین قفل روسرم 

 اهو کوچولو افتادی تو دام_

 و لمس کردم. گفتم :رویز کشیدم .اونا یو رورانگشتم 

 اگ صیاد تو باشی حاضرم تااخر عمرم تو دام باشم._

ی ازمایشو خرید های قبل از عروسی. با رفتن ارمینو خانوادش به مامان که میخواست برای جمع هابراین شد که  از فردا بریم سراغ کارو قرار  

 کردن ظرفهای پذیرای بلند شه گفتم :

 سته ای من جمع میکنم خ ،شما بشین_

 خیر ببینی _رو مبل نشست وگفت ،مامان که از صبح سرپابودو حسابی خسته شده بود

 برای شنیدن گفتگوی ،ظرفها بودمن همینطور که درحال رفت و امد بین آشپزخونه و سالن برای جمع کرد
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 مامان و بابا گوش تیز کردم. 

 به این میگن یه پسره نجیب ،من همیشه اونهارو تحسین میکردم .دیدی پسررو  ،با فرهنگ ،دیدی خانم چه خانواده ای بودن اصیل_بابا گفت

 م نشست و ذوق زده شدم. ولی جرات مداخله توی بحث اون هارو نداشتم.لبهااز حرف بابا لبخند رو 

 مامان با خوشحال گفت:

 نکنه مثل هما... همش ترس داشتم ،آره خدارو شکر. االن دیگه خیالم راحت شد از جانب هلیا_

 بابا وسط حرف مامان اومد وگفت:

 اسم اون دخترو اوردی نیوردها روز خوبمونو خراب نکن _

مامان سر پایین انداخت ومن برق اشك رو تو چشمهاش دیدم. اینبار از حرف بابا نارحت شدم .آخرین تیکه ظرف به اشپز خونه بردم و به سمت 

 اتاق رفتم..

****** 

نگه داشته بودم. شادی این لحظه ام قابل وصف نبود. بالخره طلسم این عشق ،م چشمهاتخت دراز کشیدم .خیره به اویزی بودم که مقابل ی رو

آویز رو شد .صدای گوشیم بلند شد. ،باهم رفتو امد نداشتن تهاشکسته شدو اینبار باعث جدایی نشد. بلکه باعث نزدیکتر  شدن خانوادهای که مد

عمیقتر شد.رو ،ارمین لبخندی که روی لبهام بود اسم بادیدن  گوشی رو برداشتم و.ام رها کردم و دستم رو به سمت عسلی دراز کردم روی سینه

 تخت نشستم .

 سالم_

 ؟ااااام، اهوی من درچه حاله سال_

 خوبم_

 همین ؟...خوبم!_

 خب چی بگم!_
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 خنده تو صداش موج میزد 

 پسریو تور کردم خوش شانسترین دختر دنیام  از اینکه همچین ،باید بگی عالیم_

 با اعتراض گفتم:

 ااا تا دو دقیقه  پیش من شکار بودم. حاال چی شد بحث تور و.... شانسو ...یه نوشابه واسه خودت باز کن اقای خود شیفته  _

 میشه واسه درسته قورت دادنتاالن که یاد ناخونك زدنم میوفتم دلم اب  ،اممم ،نوشابه وااسه چی بدون نوشابه خوشمزه تری_

و به رخم بکشه .دوباره صداش تو گوشم رنگاهم به گونه های اناری رنگم تو اینه افتاد .خدارو شکر کردم از اینکه روبروم نیست که خجالتم

 پیچید:

 مطمنم االن اون لپای خوشگلت گل انداخته!؟چی شدی عزیزم _

 همتو زمان کم .چی به این مرد بگم که حیارو قورت داده یه اب هم،اون ،تغییر کرده بود ررا انقدچ؟خدایا چراهمه چیز من واسه این مرد رو بود  

 روش. 

 هلیا کجا رفتی ؟؟_

 خیلی... ،ارمین_

 میدونم احتیاج به گفتن نیست!،عاشقمی  ،خیلی چی دوستم داری_

 ارمین اذیت نکن!،ا _

 بابدجنسی گفت:

 اینکه چیزی نیستهنوز مونده تا اذیت کردنامو ببینی _

 خیلی بی حیایی_

 عیب نداره عادت میکنی،اخه اهو کوچولوی من خجالت میکشه _

 باشرم گفتم:
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 ارمین..._

 باشه من تسلیم فردا منتظرم باش ،باشه_

 باوحشت گفتم:

 ؟واسه چی_

 ؟چیه نکنه فکر کردی میخوام ببرم اذیتت کنم فکرت؟حاال من بی حیام یااون _صدای خنده ی بلندش تو گوشم پیچید 

 واسه ازمایش اماده باش.

 اون لحظه دوست داشتم زمین دهن باز کنه و منو ببلعه. چطور این فکر بذهنم رسید باخجالت گفتم:

 باشه_

 یادت نره چیزی نخوری!_

 باشه_

 شب بخیر،فقط هم حق داری خواب منو ببینی  ،خوب بخوابی_

 شب توهم بخیر..._

زدم. خبرنداره چندماهه که کسی جرات وارد شدن به خواب و رویام نداره .شده  ب*و*س*هم بردمو لبهامکالمه رو قطع کردم،گوشی رو نزدیك 

 رومچشمهاوقت دلتنگی  فیهمالك قلبو روح من. مدام تو افکارم جولون میده و اسمش ورد زبونم شده. تصویرش پشت پلکام حکاکی شده وکا

 کنمکنم و عطشم رفع  نگاهشیه دل سیر و بزارم هم  یرو

 خیالت آرامش شبم را ربود

 نگاهت دل و دینم را 

 لبخندت هستی ام،

 آنراهم بگیر و تمام...،ماند  نفسی
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 ******* 

این وازهم باز کردم. نگاهم افتاد به دوتا گوی مشکی که عجب جادویی داشتن .واسه از دست ندادن رم،چشمهابانوازش دستی رو گونه ام 

 وبه اون دوخته بودم لبخند زدو گفت:هم رتصویرزیبا از پلك زدن امتناع کردم .همینطور که خیره نگا

 صبح بخیر!،سالم تنبل خانم _

 نیم خیز شدم گفتم: 

 صبح شماهم بخیر _

 :دست به سینه با حالت طبکار گفت

 شما راحت بگیری بخوابی اونوقت ،خودت بگو این انصافه! من تاصبح از شوق امروز چشم رو هم نزارم_

 :شونه باال انداختم وگفتم

 من در هرشرایطی میخوابم. چه غم چه شادی_

 خانمی زود حاضر شو که تااالنم کلی دیرمون شده_

 نمیگی االن مامان چی فکر میکنه هنور هیچی نشده ،راستی تو بااجازه ی کی اومدی تو اتاق من_

اومدن تو اتاق خانمم به اجازه ی کسی نیاز ندارم. دوم منکه اومدم مامان خانم داشتن میرفتن سوپر اول اینکه من واسه _ابروباالانداخت وگفت

 سرکوچه منم که میشناسی فرصت طلب زودی پریدم تو اتاق .االنم پاشو حاضر شو!

 باشه _

 منتظر نگاهش کردم 

 زود باش دیگه!_

 من لباس عوض کنم ،میشه بری بیرون_
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 :شیطنت گفتکمی با بی تفاوتی و البته 

 عوض کن. باید عادت کنی از امروز شروع میکنیم_

 :وگفتمبسمت در بردم ،و میکشیدم ربااعتراض از تخت بلند شدم. درحالی که دستش

 ارمین خیلی پررویی_

 هنوز داشت واسه موندن مقاومت میکرد که صدای بسته شدن درحیاط شنیده شد. گفت:

 شانس اوردی_

بسمت ارمینی رفتم که تو سالن منتظر نشسته بود ،مامان مشغول پذیرایی از وبعداز اماده شدن از اتاق خارج شدم  همنواز اتاق بیرون رفت .م

 بادیدنم لبخند زد گفت: ،ارمین 

 صبحت بخیر،سالم عزیزم _

 صبح شماهم بخیر  ،سالم مامان_

 دستش جابه جاکرد وگفت: یتو روارمین از جاش بلند شد. سویچ 

 با اجازتون _

 چیزی نخوردی که پسرم_

 ان شاهلل دفه ی بعد. از این به بعد زیاد مزاحم شما میشیم_

 این حرفا چیه قدمتون رو چشم . برید به امون خدا _

 فعهفکر نمیکردم دقعهاز مامان خداحافظی کردیم و از خونه خارج شدیم. بعداز سوار شدن تو ماشین ارمین  به یاد مسافرت شمال افتادم. اون مو

که از چشم ارمین دور نموند درحال بستن کمربند ،ازاین فکر لبخند رو لبام جاخوش کرد  ،بعد به عنوان نامزد ارمین سوار این ماشین میشم ی

 گفت:

 چرا نباید بخندی امروز بیرونم کردی بعدها رو چکار میکنی. ،بخند_
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 باهمون لبخند گفتم:

 بعد فکر میکنم. ،به بعدش_

******* 

ازمایش از ازمایشگاه خارج شدیم. بخاطر نخوردن صبحونه و دادن خون احساس ضعف کردم .ارمین بادیدن چهره ی رنگ پریدم بعداز دادن 

 گفت:

 چی شد هلیا ؟_

 برای نشستن کمکم کرد گفتم: ،و گرفت و به سمت ماشین بردربازوم

 فکرکنم فشارم افتاده_

 صبر کن زود برمیگردم_

باز کردم. سرم رو  چشمهام روهم گذاشتم. با صدای باز شدن در روی م رو چشمهاو به پشتی صندلی تکیه دادم. رو بستو رفت. سرمردرماشین

رم سمت ارمین چرخوندم . کنارم روی صندلی نشست.  از مشما اب میوه  بیرون کشید و مقابلم گرفت و گفت: فعال این بخور  حالت جا بیاد تا بب

 یه صبحونه ی حسابی بت بدم

 کردم، اب میوه رو از دستش گرفتم. بعداز خوردن گفت:تشکر 

 بهتر شدی؟_

 ؟ارمین انقد لوسم نکن بد عادت میشمااا! ،خوبم_

 خودم نوکرتم تااخر نازتو میکشم. یه دونه هلیا که بیشتر ندارم!_

 ازه اخم کردم و گفتم:و روشن کردو به حرکت دراورد. کنار یه جگرکی نگه داشت. با دیدن مغردرجواب فقط لبخند زدم .ماشین

 من ناشتا جگر نمیخورم_

 اونم متقابال اخم کردوگفت:
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 هرچی من میگم.،از این به بعد چیزی به میل تو نیست _

 ابروهامو باال دادم و گفتم:

 زوده واسه کشتن گربه....اصال من میخوام تجدید نظر کنم،مثل اینکه فراموش کردین هنوز خرتون ازپل نگذشته ،اقاهه _

 بسمتم خم شد .جلوتر اومدو صورتشو یه وجبی صورتم گرفت وگفت:

 جرات داری یبار دیگه بگو!_

 میخوام تجدید...._باتخسی گفتم

 کردم . اروم  فاصله گرفت و گفت: رو تجربه نزدیکتر اومد و فاصله یك وجبی از بین برد .نفسم به شماره افتاده وبرای بار دوم این احساس 

 ی؟؟داشتی چیزی میگفت_

 پی بردن به حال درونم خندیدو گفت:برای ،نفس عمیقی کشیدم،فقط نگاهش کردم. همین نگاه کافی بود

 پیاده شو_

 با احترام سالم و احوال پرسی کردن .گفتم:کنها وارد جگرکی شدیم همه کار

 ؟تو همیشه میایی اینجا _

 ومیتش باالست میبرمت جای که نمیشناسم. اونم جگر که درصد مسم ،پس چی فکر کردی_

 ؟یعنی از تهران تا اینجا واسه خوردن جگر میومدی_

 نه خانمی یه مدت اینجا کالس گرفته بودم ._

 اهان!_

 منو بسمت میز هدایت کرد بعداز دادن سفارش گفت:

 کالسات کی شروع میشه؟_

http://www.roman4u.ir/


 

 
175 

 

 تقریبا یه هفته دیگه_

 کافی کار من وقت گیر هست. نمیخوام بیشتراز این معطل شیم.شاید بتونم واست یه ماه از اساتید اجازه بگیرم .به اندازه ی _

 خب عقب میوفتم،ا _معترض گفتم

 سینه قالب کردوگفت: یرو رودستاش،به پشت صندلی تکیه داد

 االن رو بروت برگ چغندر میبینی؟ _

 هان؟_باگنگی گفتم

همه رو بات کار میکنم. البته بعداینکه بریم سرخونه  نباید نگران چیزی باشی .خودم ،خب دختر خوب وقتی همسرت مخ خاندانه ارجمند_

 زندگیمون

 با چشمای درشت شده از تعجب گفتم:

 بهتر یه مدت نامزد بمونیم.،من فکر میکنم واسه اشنایی بیشتر !؟یعنی به این زودی ازدواج کنیم _

 احتیاجی نیست. همه جوره قبولت دارم_

 گفتم:،دوباره شیطنتم گل کرد

 من ندارم._

 از این شوخیاخوشم نمیاد بدجور تالفی میکنماا !پس حواستو کم کن !_بااخم ساختگی گفت

 سکوت کردم .من که به این کار راضی بودم. پس دلیلی برای اعتراض نداشتم.

 زندگی زیر یك سقف همراه با ارمین ارزوی چند ماهه من بود.که برای زودتر رسیدن به اون لحظه هارو میشمردم. 

 بخونه هردو از ماشین پیاده شدیم گفتم:بارسیدن 

 بیاتو_

 نه دیگه خیلی کار دارم میدونی که..._
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 زد وگفت: ب*و*س*هسرمو به نشونه ی اره تکون دادم. نزدیکتر اومد به پیشونیم 

 فردا میبینمت _

 باناراحتی از اون فاصله گرفتم. با خداحافظی وارد خونه شدم.

****** 

 ارج شدیم،سوار ماشین  شدیم ارمین نفس عمیقی کشیدو گفت:باخوشحالی از  ازمایشگاه خ

 فعال یه خان گذشت. حاال بریم سراغ بعدیا. خب! اول میریم خرید حلقه وبعدش اصلیترین چیز_

 چی؟_

 چییی!!_باتعجب نگام کردوگفت

 هیچ وقت نمیتونم چیزی که تو ذهنته رو بخونم،خب شمارفتارت غیرقابل پیش بینیه _

 خودت یکم فکر کنی متوجه میشی،تیاجی به خوندن ذهن نداره هااا این اصال اح_

 باتردید نگاهش کردمو گفتم:

 لباس عروس؟_

 ا ببین احتیاج بخوندن فکر نبود،اباریکل_

 به یه لبخند اکتفا کردم که گفت: ،گفتن حرفای مامان باخودم کلنجار میرفتمبرایمنکه از صبح 

 بگو!_

 چی؟_

 همون چیزی که فکرتو مشغول کرده_ 
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اممم راستش... به مامان که گفتم قرار یه ماه دیگه بریم سرخونه زندگیمون اعتراض کرد .گفت یه ماه واسه خرید جهیزیه کمه اخه مامانم _

 جول باشههیچ وقت چیزی نخرید فکر نمیکرد دامادش انقد ع،بخاطرهمین ،همیشه دوست داشت بروز ترین وسایلو واسم بگیره 

 گفت: ،بعداز پایان حرفهام سکوت رو شکست وارمین همینطور که ساکت به حرفام گوش میداد

 ؟کی ازتو جهاز خواست_

 مگه میشه عروس بدون جهاز!_

 تونمیاری انوقت میبینی هیچ چیز نشد نداره ؟چرانشه_

 منم قبول کنم بابا اصال قبول نمیکنه_

 اوردن جهزیه نیستخونه همه چی داره نیاز به ،عزیزمن _

 خب حداقل بگو چی کم داره اونارو بیارم_

 که شب به شب باوجودت ارامش بدی وصبح به صبح بابودنت حس زندگیو بمن تزریق کنی.،خونه فقط تورو کم داره _

 نشوند. منکه هنوز تو شوق این حرف دستو پامیزدم اروم گفتم:لبهام حرفش جای برای اعتراض نزاشت ولبخند رو

 ه با مامان صحبت میکنم....باش_

 بسمت مزون لباس عروس حرکت کردیم. ارمین گفت: ،بعداز خرید حلقه 

 مثل اینکه دوستشه گفت لباسای قشنگی داره ،مامان یه جای خوب معرفی کرده_

 به شوخی گفتم:

 کارتون لنگ نمیمونه ،خوبه شما تو هر شغلی یکی دوتا دوست و اشنا دارین_

 ؟ساب تعریف بزارم یا کنایهحاال این حرف به ح_

 چشمکی زدمو گفتم:

 به حساب هرچی دوست داشتی بزار_
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 راه افتادی خانم کوچولو ،خوبه_

 عزیزم....هم نشینیه کمال _

میکردن. بعداز انتخاب یکی از لباسها همراه تر سخت  روبادیدن این همه لباس عروس ذوق زده شدم. لباسها به قدری زیبا  بودن که  انتخاب 

لبخند رضایت بخشی رولبام نشست .صدای فروشنده ،و تن کردم .نگاهی به خودم تو اینه انداختم رروشنده به اتاق پررو رفتم. بکمك اون لباسف

 اومد:

 واقعا عالیه! خیلی بتون میاد بابت این انتخاب بتون تبریك میگم._

 و بسمت ارمین رفتم .گفت: و پوشیدمرو از تنم خارج کردم. لباسمرتشکر کردمو دوباره بکمکش لباس

 چی شد خوشت نیومد؟_

 منه خوبه همینو میبر_

 ؟چرا صدا نزدی بیام ببینم ،ا_

 باید کامل سورپرایز شی ،اینطوری مزه اش میره_

 لپمو کشیدوگفت:

 شیطون، نکن این کارو یهو دیدی قید همه چیو زدمو همین االن بردمت خونه هااا_

 و باال بردمو گفتم:ردستام

 من تسلیم باشه_

 که ارمین گفت:،بسمت رستوران حرکت کردیم. تا دلی از عزا دربیاریم .بعد سفارش غذا تو سکوت بهم خیره شدیم ،بعداز حساب کردن پول 

 میدونستی چهره ی خیلی معصومی داری؟؟ادم وقتی به چشمات نگاه میکنه دلش نمیاد اذیتت کنه_

 مگه قراره اذیتم کنی؟_

 خوردوگفت:از حرفم جا 
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 نه کال میگم_

دلم واسش تنگ شده دوروزه  ،خب شاید بخاطر همین معصومیته که تااالن هیچ کس اذیتم نکرده. البته اگ علیو فاکتور بگیریم ....اخ گفتم علی_

 درگیرم باش صحبت نکردم.

 ارمین جدی گفت:

 از این به بعد اون دلت فقط باید واسه من تنگ بشه !_

 ؟اونم به علیاخه حسودی میکنی _

 به هر موجودی که دوروبرته حسودی میکنم .میخوام قلبت تمامش ماله من باشه  ،نه فقط به علی_

مردی که روز به روز عاشقترم میکرد .مردی که باوجودش اعتقادم نسبت به عشق  تغییر کرد. منی که از  برای ،سکوت کردم واقعا جواب نداشتم

با وجود ارمین برای من این عشق این احساس از فردوس ،با اومدنش هر لحظه من رو قورت بده بود ،ن ممکوعشق هیوالی دوسر ساخته بودم 

 بهشت هم زیبا تر شد ومن چیزی غیراز زیبایی این عشق نمیدیدم .با وجود این عشق لحظه هام از هر وقت شیرین تر شده بودن.

******* 

 هلیا بابا_

 بله بابا جون_

 رت دارم.یه لحظه بیا اینجا کا_

 روبروی پدرو رو مبل نشستمو گفتم:

 بفرمایید سراپاگوشم _

 همه چی مرتبه چیزی احتیاج نداری؟_

 ممنون همه چی خوبه_

 یه چیزای از مامانت شنیدم_
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 چی؟_

 شنیدم ارمین گفته جهاز نمیخواد ببری_

 بله گفت که نیاز نیست خونه کامله _

 نمیگن صولت دخترشو دست خالی فرستاد .بفکر ابروی ماهم باشین.ولی بابا جان اینطوری  نمیشه. فردا مردم _

 .ما دور شدنمردم بس نیست دوتااز دخترای خانواده بخاطر همین مردم از هم ،باز ،ابرو همباز ،باخودم گفتم

 خب من هرچی گفتم گفت نیاز نیست دیگه اسرار نکردم_

 پدرمتفکر نگاهم کردوبعداز کمی گفت:

 ی دست خالی فرستادنتاکه فکر نکنن بی رگو ریشه  ،وله جهازتو میریزم بحسابتخب پس من دوبرابرپ_

 بابا ارمین هیچ وقت همچین فکری نمیکنه_

 کلی گفتم دخترم_

 چشم هرچی شمابگین_

 بود.هیچ وقت حرف رو حرفم نمیزاری .کاش اون خواهرت هم ذره ای مثل تو ،بخاطر همین رفتارته که خیلی واسم عزیزی _لبخندزدوگفت

 گفتم: وگرفتم ستهامتو د رودستش ،از جام بلند شدم. کنارش نشستم

 شمارو خیلی دوست دارم. هممن_

 زدوگفت: ب*و*س*هبه سرم 

 هلیا همه جور پشتتم. درهرشرایطی میتونی رومن حساب کنی_

 ممنون که هستی بابا...._

****** 
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وع زندگی مشترکمون باشه. تواین مدت ارمین به کاراهای دانشگاهم رسیدگی قرار  شد یك اسفند عقد کنیم و شر،بعداز انجام همه ی کارها 

کلفتی به اسم ارمین ارجمندهم داشته باشی... منتظر تماس  پ*ا*ر*ت*یچه برسه به اینکه  ،میکرد .کال کالسهای قبل از عید تق و لق بود

همن. جرقه ی تو ذهنم زده شده .فردا مناسبه خاصیه روزه عشق. هر نگاهی گوشی انداختم که چشمم افتاد به تاریخ بیستو چهار ب ،ارمین بودم

نمیشه بی تفاوت گذشت. به بهانه ی خرید هدیه ،ولی امسال که قلبم باتمام وجود پذیرای عشق شده  ،روزی میگذشتم همچینسال بی تفاوت از 

د هدیه  برای مرد نداشتم. بی هدف از کناره مغازه ها میگذشتم راهی تهران شدم .که بعداز اون یه سری به ارمین هم بزنم .هیچ تجربه ی تو خری

پشت ویترین نقره فروشی نگاهم به اویزی به اسم اریا  افتاد. اریا تلفیقی از اول ،بگیره .همینطور که نگاه میکردم رو .تا شاید چیزی ببینم وچشمم 

 خریدم .رو باذوق وارد مغازه شدمو اویز ،اسم  ارمینو هلیا

که  کیفم از شونم کشیده شدو نقش زمین شدم .موتور سوار تو یه چشم بهم زدن ناپدید شد،  ،روج از مغازه به گردنبد خیره شده بودمبعداز خ

 و گرفت. تنم شروع به لرزیدن کرد. فروشنده ی که شاهد این اتفاق بود از مغازه بیرون زد گفت :رترس تمام وجودم

 ؟حالتون خوبه چیزیتون که نشد _

 قورت دادم. گفتم: روی اب دهنم بسخت

 خوبم _

 میخواین کمکتون کنم_

 نه ممنون_

 پله ی مغازه نشستم. گردنبدوتوجیبم گذاشتم و یبسختی از زمین بلند شدم .رو

 و گرفتم .بعداز چندتا بوق صداش توگوشم پیچیدرخدارو شکر کردم. سریع شماره ی ارمین،از اینکه گوشی تو جیبم بود 

 جانم هلیا!!_

 ارمییین_نالیدم

 نگرانی تو صداش موج زد

 چته هلیا؟_
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 ارمین کیفمو زدن ..._

 پرید وسط حرفمو گفت:

 االن کجایی؟_

 من تهرانم_

 تهران!؟دقیقا کجا؟_

 و از همون فروشنده گرفتمو به ارمین دادم .رادرس

 االن خودمو میرسونم._

و تو اغوشش انداختم. گرمای تنش حس امنیت بمن داد. رمتش دویدمو خودمبس ،بدنم لرز گرفته بود. با دیدن ارمین که از ماشین پیاد شد

 و بسمت ماشین هدایت کرد وگفت:رای به سرم زد و من ب*و*س*هو دور کمرم حلقه کرد. رشستهاد

 بگیرم بخوریی برم واست یه چیز ،صبر کن_

 و گرفتمو گفتم:رمیخواست فاصله بگیره دستش

 چیزی نمیخوام خوبم _

 باجدیت گفت:

 فشارت افتاده میگی خوبم ،رنگ بروت نمونده_

اجازه ی حرف دیگه نداد. از من دور شد .نفس عمیقی کشیدم احساسه ضعف کردم و هنوز ترس توی دلم بود.برای آروم شدنم چشمهام رو روی 

 هم گذاشتم.

 گفت:آرمین ابمیوه رو مقابلم گرفت وشد. چشمهامباعث باز شدن ،صدای باز شدن درماشین 

 ور حالت جا بیادبخ_

 با تشکر از دستش گرفتم که گفت:
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 تو اینجا چکار میکنی؟_

 دوست داشتم فردارو برای اون سورپرایز کنم. با دستپاچگی گفتم:

 ببینم وسایل مورد نیازمو داره یانه،ه ...هیچی اومدم یه سر به بازار اینجا بزنم _

 چیزه مهمی که تو کیف نداشتی؟_

 که اونم میسوزونم ،عابرمنه فقط به مقدار پولو _

 برسونمت. ،کارت تموم شدگهخوبه ا_

یا از حرفش جاخوردم. اصراری به موندنم نکرد. حالش مثل همیشه نبود .یه نوع عجله تو رفتارش حس میشد.انتظار داشتم پیشنهاد یه پیاده روی 

ندیده بودم .بااینکه  ناراحت شدم .ولی  رونزدیك به سه هفته نامزد بودیم ولی هنوز خونمون  ،بدهرو ایندمون  ینهار یاحتی سرزدن به خونه 

 نمیگذره. اره حتما همینه!ن شروع به توجیه کردن رفتارش کردم.شاید کار مهمی داره وگرنه ارمین هیچ وقت به این راحتی از باهم بودنمو

 باشه_اروم گفتم

 برمیگردم بعد خودم،پس باماشینت میرسونمت _

و تکون دادم .درطول مسیر هردوسکوت کرده بودیم .حتی صدای اهنگی نبود که سکوت بینمون رو بکشنه .ارمین رفقط به نشونه ی باشه سرم

دلخور بودم ؟چی باعث این همه سکوت شده  !؟غرق درافکارش بود ومن متعجب از این رفتارش. یعنی چی باعث این همه بهم ریختگیش شده

از هم باز چشمهام رو،بستم .با توقف ماشین چشمهام رو وو به پشت صندلی تکیه دادمرارومترم نکرده بود .سرم همیه کردن حتی توج،

 متوجه دلخوریم شدوگفت: آرمین کردم.

 خیلی کار دارم. بجبرانش فردا میام تا باهم باشیم. ،هلیا جان امروزو ببخش_

 میدونم مهم نیست ،بله_

 اخم ساختگی کردوگفت:

 باید کلی منت کشی کنم،نشد دیگه! این مهم نیست یعنی دهنم سرویسه _
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 لبخندزدم وگفتم:

 واقعا بم میاد اینکارا_

 نگاه خاصی بم انداخت وگفت:

 بدجور_

 بدجنس_

 زدوگفت: ب*و*س*ه ووگرفت رو دراز کردودستمردستش

 فردا میام باهم باشیم. اوکی هانی؟؟_

 اوکی_

 فقط اوکی؟؟_

 کشیده گفتم:بالبخند به حالت 

 اوکی دالینگ_

 حاال شد_

خداحافظی کردیم. واردخونه شدم .ارمین خوب بلد بود چطور رفع کدورت کنه. رگ خوابم دستش بودو راهه نفوذمواز بر ،ومن خوشحال بودم. از 

نگو بوی خاصی گرفته بودن واز اینکه با دلخوری ازهم جدا نشدیم. دلخوری از ارمین یعنی زهر شدن تمام لحظاتم، لحظاتی که بعداز ارمین ر

که ،واسه دیدن معشوق.غنیمت شمردن لحظات باهم بودن ،پراز انتظار  ،من بعداز ارمین پراز هیاهو شد.پراز شوق گیهسکون خارج شدن. زند

 فقط و فقط با اومدن ارمین بوجود اومد.

******* 

 جانم_

 پنج مین دیگه بیرون باش._
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 اوکی _

 بسمت مامان رفتم .مامان با دیدنم زیر لب صلوات فرستاد من هم مقابلش چرخ زدمو گفتم:سریع از اتاق خارج شدمو 

 چطوره؟_

 عالیه فدات شم !_

 یدم.سب*و*و رخندیدم و گونش

 ان شاهلل خنده همیشه رو لبات باشه_

 ممنون قربونت برم. کاری بامن نداری؟_

 نه عزیزم خوش بگذره_

 مرسی_

از خونه بیرون رفتم. درحال بستن درخونه ماشین ارمین توکوچه پیچید و بعداز کمی جلوپام ترمز کرد .ارمین از ماشین پیاده  ،بعداز خداحافظی

ازاین همه خوش پوش بودن متحیر میکرد. محوتماشای جذابیتش شده ام. ارمین  روشد وروبروم ایستاد. هر دفه ی با یه تیپ خاصی میومدو من

 میزمن شدو  درحال صاف کردن یقه ی کت اسپرتش گفت :متوجه  نگاه تحسین ا

 خوشت اومد؟_

 بخودم اومدم گفتم:

 ای بدك نیست!_

 اهان! اونوقت بخاطر این بدك نیس یه ساعته بانگاهت داشتی منو قورت میدادی_

 عمرا هیچکی هم نه من!_

 تو که راست میگی _
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سوار شد. بسمت تهران حرکت کردیم. تو راه از هر در حرف زدیم غیر  همسوارشدم. اون ندرماشین باز کرد ومن باکلی نازو چشمو ابرو باال انداخت

هردو میخواستیم دیگریو سورپرایز کنیم.  مقابل رستوران توقف کرد. درحال باز کردن کمربند بودم که ارمین سریع تر پیاده  ،از مناسبت امروز

 :شدو درو برای من باز کرد .دستشو بسمتم دراز کردو گفت

 ؟افتخار میدی دوشیزه _

 البته!_

متحیر شدم .از در ورودی تا ،پیاده شدم . هردو دوشادوش هم  وارد رستوران شدیم. از دیدن چیزی که روبروم بود ،و تودستش گذاشتم ردستم

صحنه ی ،درحال پخش بودبا اهنگ مالیمی که ویله ی شمعهای ریزو درشت بود ب*و*سمیز مورد نظر پراز گلهای رز بود. روشنایی رستوران 

رمانتیکی بوجود اورده بود. از شوق چشمام پراز اشك شد. هیچ کس غیراز گارسونها تو رستوران نبودواین نشونه ی رزرو شدن  کل رستوران  

 تجربه ی عالیی بود. قدرشناسانه به ارمین چشم دوختم که گفت: روزه عشقاولین  برایبود. واقعا 

 چطوره؟_

 میه واسه این کارعالی! واژه ی ک_

 قابل شمارو نداره_

 و بسمت میز راهنمایی کرد .صندلی روعقب کشیدو گفت:رمنوحلقه زد شونم دستشو دور 

 بفرمایید!_

 رودراوردمو مقابلش گذاشتم. بادیدن هدیه ابروهاش روبا تشکر نشستم. گارسون بعداز گرفتن سفارش ازمافاصله گرفت. از تو کیف کادوی ارمین

 وگفت:داد باال 

 شیطون ،پس توهم میخواستی سورپرایز کنی _

 دیگه ،دیگه_

 اریا... ،جعبه رو برداشت بعداز باز کردن با دیدن اویز زیر لب زمزمه کرد
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 و باال دادم.رنگاه گنگی به من انداخت. به نشونه ی نه ابروهام

 خودت باید متوجه شی مخ خاندان ارجمند ،نمیگم_

 بکشروالنم زحمت انداختنش رازشو کشف میکنم پس ا،باشه _

 _از جابلند شدم. پشت سرارمین ایستادمو گردنبدو بگردنش انداختم ودوباره  سرجام نشستم گفت

 ممنون عالیه! خب نوبتی هم که باشه نوبت کادوی منه_

سفیدو زرد بود .همینطور که خیره به  مقابلم گذاشت. جعبه رو برداشتمو اون رو باز کردم. دستبندی مخلوط از طالیوو ار کیف دراورد راونم کادوش

 زبونم قفل شدو ارمین گفت:،اون رو از دستم گرفتو به مچ دستم بست .از شوق این همه خوب بودن ارمین  ،خودش رو جلو کشید،دستبد بودم

 خوشت نیومد؟_

 خیلی قشنگه واقعا نمیدونم چطوری تشکر کنم  ،برعکس_

 ارزشت بیشتر از حرفاست اهو کوچلو...._

..***** 

 باز کنیچشمهاتو االن میتونی _

واقعا این و باز کردم. با دیدن تصویرم تو اینه حیرت زده شدم .چند لحظه به تصویر مقابل خیره شدم .چشمهاربالخره اجازه صادر شد. اروم 

 صدای ارایشگر اومد:!منم؟

 بیا کمکت کنم لباستو بپوشی تا زیبایت  کامل شه_

تن کردم. از دیدن خودم با اون لباس و ارایش ذوق زده شدم. منتظر دیدن رولباس ،که زیر لب قربون صدقم میرفتبه کمك ارایشگرو مامانم 

 واکنش ارمین نسبت به این همه تغییر بودم .صدای گوشیم بلندشد. مامان گوشی به دستم داد. بادیدن اسم ارمین لبخند زدمو جواب دادم

 جانم_

 اماده ای؟ من پایینم_
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 ده امبله اما_

باز کرد. منکه باذوق منتظر دیدن واکنش ارمین بودم با دیدن نگاهی که  ،مامان شنلمو رو شونه هام انداخت و درو برای ارمین که حاال پشت دربود

 گفت:و سمتم دراز کرد ورلبخند زورکی زد .دستش وقتی متوجه تغییر حالتم شد،لبخنداز روی لبام ناپدیدشد.،با رده های غم  نظارم میکرد

 بریم خانمی_

 دست تو دستش گذاشتم  گفتم:

 بریم_

.به هم بزورباهم از ارایشگاه خارج شدیم .حسابی تو ذوقم خورده بود .انتظار همچین رفتاری نداشتم دربرابر این همه تغییر.فقط یه لبخند اون

و رم. چقدر امروز اروم شده بود. .بالخره سکوتبکمك ارمین سوار شدم. اونم بی حرف سوار شدو بسمت اتلیه حرکت کردی  ،ماشین  رسیدیم

 شکست وگفت:

 کاش قبول میکردی فیلم بگیریم _

 بی حوصله گفتم:

 از این چیزا خوشم نمیاد_

فقط به گفتن هرطور راحتی اکتفا کردو بازهم سکوت کرد .بعدرسیدن به اتلیه و عروسك خیمه شب بازی عکاس شدن به سمت باغ حرکت 

که از کنارمون رد هایو ماشی هاافکارمون بودیم. گهگاه موتور سوارتوروزی که باید سرازپانشناسیم. هردو غرق  ،ه بودیمکردیم. چقد ساکت شد

تبریك میگفتن و ارمین فقط درجواب سرتکون میداد. رفتارمون بیشتر به ازدواج اجباری شباهت داشت تا ازدواج عاشقانه .باورود با باغ  ،میشدن

 ،و موسیقی کرکننده روبرو شدیم .مامان اسپندبه دست  جلو اومد.دور سرمون چرخوند. بعد از بریدن سر گوسفند بی زبونبا سیل عظیم جمعیت 

 رفتیم. ،بسمت اتاقی که سفره ی عقد قرار داشت

امانم ریز ریز اشك میریخت روبرومون زیرلب دعا میخوندن .مهم ،وارد اتاق شدن مامانو زن عمو و مادر ارمین  ،پدرو عمو وپدر ارمین همراه عاقد

واون لحظه جای خالی هما رو احساس کردم. واقعا دوست داشتم کنارم باشه. باشروع خطبه از اعماق وجودم ارزو کردم کاش کدورتها برطرف 

رار بگیره عاقد بعداز بشه ودوباره همه باهم باشیم .شنیده بودم دعای وقت عقد مستجاب میشه. امیدوارم این دعاهم به درگاه خدا مورد اجابت ق
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نگاهی به پدر انداختم .باچشم روی هم گذاشتن تایید کرد. ارمین هم زیر لفظی که سرویس طال بود مقابلم گرفت  ،گفتن وکیلم برای بار سوم 

 اروم گفتم :

 با اجازه ی بزرگترا بله_

ت داد. بعداز رفتن عاقد یکی یکی تبریك گفتن .علی جلو اومد صدای سوت کل بلند شد .عاقد بعداز گرفتن بله ی ارمین و کلی امضا به رفتن رضای

 رو به ارمین  گفت:

 !؟کیه خوبه گفتم حواست بش باشه ؟اینارمین هلیا کو  _

 ارمین فقط لبخند میزد. اخم کردمو گفتم:

 علی مسخره نکن!_

 نیستی حوریی حوری ،به جانم خودم تو هلیا _

 درویش کن!چشماتو  _این دفه ارمین اخم کردو گفت

 جون تو خیلی سخته _

 هلیا من همیشه منتظرت میمونم_ورو به من گفت 

 برو بچه پررو _ارمین

 اهان راستی خوب دوتایی رقیباتونو از میدون به در کردین حتی واسه جشنتونم نیومدن _علی 

 بهتر بیان چکار_ارمین خشك گفت

ق خارج شدیم وبسمت جایگاهمون تو محوطه ی باغ رفتیم .بعداز نواختن اهنگ مالیم  علی بعداز تبریك گفتن از ما جدا شد .من و ارمین از اتا

بخاطر سکوت ،همراه ارمین بسمت وسط رفتیم .شروع به رقصیدن کردیم. از ختم بخیر شدن این ماجرا خوشحال بودم ولی ته دلم دلخور بود 

دم ، دستاش دور کمرم حلقه بود و دستای من رو سینه اش. منو بخودش بخاطر نادیده گرفته شدنم .اروم تو بغل ارمین تکون میخور ،ارمین

 تو صورتم چرخیدو رنگ تحسین گرفت. رنگی که دوساعت انتظارش رو میکشم  اروم گفت:هش نزدیکتر کرد .نگاهم رو به اون دوختم. نگا
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 بت گفتم خیلی خوشگل شدی؟؟ _

 با دلخوری گفتم:

 نه نگفتی_

 خب االن میگم_

 بگو.._

 ند شیرینی زد وگفت:لبخ

 انقد خوشگل شدی که دوست ندارم حتی برای ثانیه ای پلك بزنمو این تصویرزیبارو از دست بدم._

 فقط بایه جمله .خیره شدم به اون تیله های شب رنگ تیله های که امشب برق خاصی تو شون بود . تهاشد. رفع شد .همه کورد تموم

خ خورد .راسته که می گفتن مردها تو شب عروسی سنگ تموم میزارن. امشب ارمین از هرشب نگاهم بسمت ارمین چر ،بعداز رفع کدورت

و دوچندان کرده بود.نگاهم رو سینه اش رکه انگار رو تنش دوخته بودن وجذابیت بازوهاش مشکیبهترشده بود. پیرهن شکالتی با کت و شلوار

 ،شتر شده بود .وبازهم بوی عطرش که با قفل شدن نگاهم روی سینه ی اوناز حد طبیعی بی،متوقف شد. سینه ای که حرکتش بخاطر هیجان 

ز این ارامش پلکهام رو هم افتادن اوارد ریه هام میکردم.عطرش رو بکار انداختو تو شامه ام پیچید وریه هامو پر کرد .باتمام وجود رو حس بویایم

 د .بازم هم اون نگاه بازیگوش.باز کردم ونگاهم به نگاه ارمین گره خور چشمهام رو.بعداز کمی 

 پسندیدی؟_

 چیو؟_

 جای امشبتو خوبه ؟راحته؟_

 بدجنس!_اخم کردم و گفتم

 ا خب یه ساعته داری دید میزنی باید بدونم پسند کردی یانه؟_

 چشمو ابرو باال انداختم و گفتم:
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 باید تستش کنم ،اممم خب بانگاه که نمیشه جواب داد_

 باصدا خندید وگفت:

 افتادی... هگار خطبه کاره خودشو کرد رانننه ان_

 به لبخند اکتفا کردم.

 هم نیمه تموم موند ومنو ارمین به جایگاه همون برگشتیم. فهامونحر ،با تموم شدن اهنگ

بالخره جشنی که منتظر رسیدنش بودیم به پایان رسید. منو ارمین سوار ماشین شدیم وبقیه پشت سرمون حرکت کردن نفس عمیقی کشیدم 

 ارمین گفت: 

 ؟اه حسرت بود یا شادی_

 هردو._

 شادیشو که میدونم حاال حسرتش واسه چی؟؟_

 خب امشب خیلی خوب بود. ولی یه چیز کم داشت._

 چی؟_

 دوتا عزیز_

 کیا؟_

 هما و مریم_

 مریمو که میشناسی؟_

 خواهر علی؟_

واقعا جاشون خالی بود. میدونی بابام باعث جدایی این دوتا شد. هیچ وقت موافق کارای بابام نبودم ولی چه میشه کرد. کاری غیراز غصه ،اره _

 خوردن از دست ما برنمیاد.
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 اهنگ شادی روشن کردم .ودراز کردم سمت ضبط روجواب آرمین فقط سکوت بود .برای تغییر جو دستم

 ماشینهای بابا و عمو و پدر ارمین پشت سرمون متوقف شدن. همه پیاده شدیم بابا رو به ارمین گفت:،بعداز توقف مقابل درخونه 

میره توهم پس کالهمون  ،اگه بارونی شد یا خم به ابروش بیاد چشمهاشمراقبش باشی.  چشمهاتمیخوام مثل  ،اقا ارمین این دختر نفسمه_

 مواظب امانتم باش.

 ارمین سربه زیر به حرف باباگوش میداد گفت:

 مطمن باشید! بیشتراز چشمام مواظبشم _

 به خدا میسپارمتون._

 یدو گفت.ب*و*س روو گرفته بود. بابا پیشونیمرخداحافظی بسمت بابا رفتم .بغض گلوم برای

 خیالت راحت باشه ،همیشه پشتتم_

 ممنون_

 خداحافظی کردم به مامان که رسیدم بغلم کرد و زیر گوشم گفت:تك تك باهمه 

 من تاصبح بیدارم اگه مشکلی پیش اومد خبرم کن ،امشب حواست به خودت باشه _

 باخجالت سرمو زیر انداختم وگفتم:

 باشه _

 علی جلواومد گفت:

 کسامه  واقعا واستون ارزوی خوشبختی میکنم. امشب خیلی خوشحالم چون شب وصال عزیزترین_

 از حرف علی تعجب کردم ادامه داد:

 فکر کنم تو عروسی خودمم انقد خوشحال نباشم ._
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خیالم راحت شد.سرش به جایی نخورده واقعا نگرانش شده بودم .ارمین هم باهمه خداحافظی کرد و وارد خونه ویالیمون شدیم که  فقط یکبار 

 گفت:و پرصدا بیرون دادو رو دیده بودم .ارمین نفسشراون

 واسه بردن زنمون باید از هفت خان بگذریم . ،اوووف_

 پس چی فکر کردی اقا .زنت هرکسی نیست دختر محمده صولته ._باغرور گفتم

 هردوبسمت اتاق خواب رفتیم .بخاطر استرس بدنم لرز گرفت .رو تخت نشستم ارمین کنارم نشستو گفت:

 خسته نشدی چندساعته موهات باال سرت جمعه؟_

با دوش از  روشروع به باز کردن موهام کرد.بعداز باز شدن کامل موهام، دوست داشتم خستگیم ،عقب رفت وینکه منتظر جوابی از من باشهبدون ا

 تنم بیرون کنم. بسمت ارمین چرخیدم و گفتم:

 من برم دوش بگیرم._

 از اتاق خارج شدم .ام بلند شدم وپایین تنه ی دست و پاگیر پیرهنم رو بادو دست کمی باال کشیدم ،جبا سرتایید کرد.

یکی ،اتاق مطالعه   اتاقها،برگشت. از حموم خارج شدم. خونه سه اتاقه بود ویه سالن بزرگ. یکی ازجسمم بعداز ریختن اب گرم به تنم انرژی به 

ارمین به گوشم رسید . نزدیك تر شدم صدای اروم  ،یکی هم که مخصوص مابود. وارد سالن شدم .دراتاق مطالعه نیمه باز بود،بچه ی اینده  برای

 و صدا واضحتر شد.

 باشه میدونم ...توفقط گریه نکن..قول میدم باشه فقط گریه نکن...  خداحافظ_

و اینطوری بهم ریخت .همینطور که راین وقت شب .که ارمین همو قطع کردو اه کشید. با اهش قلبم تیر کشید ،یعنی کی پشت خط بود. اونرتماس

 رق درافکارم ایستاده بودم .ارمین بسمت دربرگشت با دیدنم جاخورد. نگاهش بین منوگوشی چرخ خورد .با دستپاچگی گفت:پشت در  غ

 عزیزم دوش گرفتی؟_

 و جمعوجور کردمو گفتم:رمنکه بابت حرفهاش  غرق افکارم بودم.  خودم

 اره با کی صحبت میکردی ؟_
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 مش میکردم .داشتم ارو،هیچ کس مامان بود. دلتنگ شده بود _

 متوجه نگاه ناباورم شدوادامه داد:

 مادرا موقعه ازدواج پسراشون حساس میشن. فکر کرده ازدواج کردم فراموشش میکنم._

 خب پس چرا منو دیدی دستپاچه شدی_

 خ... خب عزیزم نمیخواستم متوجه شی فکر بد کنی نظرت راجب مامانم عوض شه._

 از اینکه به ارمین شك کرده بودم عذاب وجدان گرفتم.  بعداز شنیدن این حرف خیالم راحت شد.

 خب فردا بشون سر میزنیم _

 ارومش کردم میخوام چندروزی واسه خودمون باشیم. فقط من و تو! میرم دوش بگیرم توهم برو استراحت کن .،نه خانمی _

چرا انقد راحت از !؟سه امشب خیلی ذوق داشت پس چی شد کشیدو از کنارم گذشت. متعجب به رفتنش نگاه کردم. اینکه وا روبادوانگشت بینیم 

نشونه دوش گرفتنش بود. بعداز پوشیدن لباس و ،بسمت اتاق خواب رفتم صدای شرشر اب که از سرویس بهداشتی  اتاق میومد  ؟کنارم گذشت

اصال فکر نمیکردم همچین ادمی ؟گفتهخشك کردن موهام روی تخت دراز کشیدم .به مکالمه ی ارمینو نازی خانم فکرمیکردم. یعنی چی بش 

م . باشه که بخواد با ابغوره گرفتن شب عروسی پسرشو بهم بریزه. این یعنی اعالم جنگ از شب اول .باید خودم رو برای اتفاقات بعدی آماده کن

در کنار کسی   ،ردن به چیزی یا کسیاز جنگ و دعوا خستم میخوام آروم باشم وآروم زندگی کنم .بدون فکر ک ،ولی من زندگی پراز تنش نمیخوام

و به خواب زدم .با پایین اومد تخت ربستم وخودم چشمهام روو باز شدن درحموم  ش*ر*ا*بکه عاشقانه دوسش دارم .باقطع شدن صدای شر

ی غرورم تشر زد.نه اروم کنم ول رومتوجه نشستن ارمین شدم .دوباره اه کشید با اهش بغض به گلوم چنگ انداخت .میخواستم برگردم و اون 

 اون از تو رو برگردوند نباید شخصیتتو ببری زیر سوال .امان از دست این غرور که وقت و بی وقت زبانه میکشه ومانع انجام کارم میشه.

ست دیگه شو از زیر گردنم رد کردو د روو از پشت سراحساس می کردم .بعداز چند لحظه اون هم کنارم دراز کشید. یه دستشرسنگینی نگاه ارمین

 دو کمرم حلقه زدو منو بخودش نزدیك کرد. زیر گوشم اروم گفت:

 خوب بخوابی ،شب بخیر عزیزم_

 کردن ..... چکیدنباشنیدن این حرف سد اشکام شکست و شروع به 
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******** 

رو باز کردم .نگاهم به چهره ی خندون ارمین افتاد. باتمام دلخوری که ازاون داشتم لبخند زدم، هیچ وقت نمیخواستم  چشمهامبانوازش دستی 

 خیره بودم گفت: چشمهاشمرد من  باید همیشه پراز خنده باشه .دیدن غم اون منو غمگینتر میکنه.همینطور که به  لبهایو غمگین ببینم.راون

 صبح بخیر _

 یرصبح شماهم بخ_

 پایه ی یه مسافرت دو روزه هستی ؟_

 ماه عسل؟_

 حالت متفکر بخودش گرفت و گفت:

 ولیییی قول میدم سرفرصت برنامه هامو بچینم واسه ماه عسل اصلی ،امم نمیشه گفت ماه عسل یه مسافرت دو روزه واسه تغییر اب و هوا  _

 باشه ولی زیر قولت نزنی اااا!_

 مگه جراتشو دارم._

 بدجنس_

 بسمت سرویس بهداشتی برد . رومن.و از جا بلندم کردجا بلند شد. دستم رو کشید از 

 منم صبحونه رو اماده کنم،تا دستوصورتتو بشوری و ازاین ریخت و قیافه خارج شی _

 چشم غره به اون رفتم و وارد سرویس بهداشتی شدم.

 بعداز شتستن دستو صورت بسمت اشپزخونه رفتم ارمین بادیدنم گفت:

 ود صبونه بخوریم که واسه نهار اونجا باشیم ز_

 ؟مگه کجا میخوای بری_
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میریم شمال. ولی ماه عسل اصلی میبرمت ونیز ،خوبه دوست "ما "میخوای بری نه ،میخوایم بریم از این به بعد منو توی در کار نیست .شدیم _

 داری؟ 

 کدومو ونیزو یا شمال؟_

 هردو_

 امم ونیز اره ولی شمال نه!_

 میدونم چرا شمال نه !منم میخوام ببرمت تا خاطره ی اون سفر از ذهنت پاك شه.

 باشه ولی بی چاره علی ازت قول گرفت دفعه ی بعد باهم بریم_

 نکنه انتظار داری واسه ماه عسلمون اون لندهورم باخودمون ببریم _اخم ساختگی کردو گفت

 وای طفلی علی _باصدا خندیدم گفتم

 واال ..._

 گوشیم صحبتمون رو قطع کرد ارمین گفت:صدای 

 دیشب خیلی نگران بود ،احتماال مامانته میخواد حالتو بپرسه_

 به اتاق برگشتم گوشی از روی عسلی برداشتم وجواب دادم:

 الو_

 سالم عزیزم خوبی_

 سالم مامان خوبم شما چطورین ؟_

 نزاشتم.دیشب تاصبح چشم رو هم ؟خوبی ؟مطمئن باشم مشکلی پیش نیومد _

 تو دلم پوزخند زدم .
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 نه مامانی خیالت راحت خوبه خوبم_

 خداروشکر ،حواست به خودت باشه عزیزم مزاحمت نشم _

 این چه حرفی مامان مزاحم کدومه_

 ؟کاری نداری ،خب عزیزم _

 نه فدات شم خداحافظ_

 ومن تو چه فکر . از عجله مامان خنده ام گرفت .حتما حسابی خجالت کشیده بیچاره اون تو چه فکریه

 به اشپز خونه برگشتم  .رو صندلی مقابل ارمین نشستم .چای ریخت  روبه روم گذاشت وگفت:

 چه زود قطع کرد .فکر کردم کم کم یه ساعت طول میکشه_

 همینطور که چایمو هم میزدم گفتم :

 حالمو پرسید .مامانم بد موقعه مزاحمه عروس داماد نمیشه _

مشغول صبحونه خوردن شد.من ناخواسته با حرفم موضوع دیشب برخش کشیده بودم وبه اون فهموندم که کاره مامانت باسر فقط تایید کرد و

 اشتباه بوده .صدای ارمین سکوت بینمونو شکست وگفت:

 من میرم حاضر شم. فقط بی زحمت تو اون چمدون صدکیلویت چند تیکه لباس واسه منم بزار _

 ،بعداز کمی به یاد کولم تو اون مسافرت افتادم. بی اختیار لبخند رو لبام نشست ؟ودم فکر کردم منظورش چی بوداز جا بلند شد. باخ ،چشمك زد

 از اینکه اون موقعه  هم حواسش به همه چیزه من بود .

ایل مورد نیاز کردم و ارمین باضافه ی وس سهای خودمبعداز اتمام صبحونه ومرتب کردن اشپزخونه، بسمت اتاق رفتم.شروع به جمع کردن لبا

واونارو تو چمدون قرار دارم.بعداز بستن چمدون نوبت به خودم رسید. این اولین بار بودکه به عنوان همسر رسمی ارمین درکنارش هم قدم 

گوش  همیشه دوست داشتم درکناره اون بهترین شکل ممکن باشم. بعداز اینکه حسابی به خودم رسیدم  صدای ارمین از تو حیات به ،میشم

 رسید:
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 هلیا اماده ای؟_

 :پرده ی کرم قهوه ای رو کنار کشیدم و پنجره رو باز کردم و گفتم.به سمت پنجره رفتم 

 بی زحمت بیا چمدونو بردار. بله_

ولی اون لبخند اتاق شد. بادیدنم یه لحظه مکث کرد وخیره نگاهم کرد. لبخند زدم آرمین وارد .پنجره رو بستم و پرده رو به حالت اول برگردوندم

 و برداشت و از اتاق خارج شد.رو ازمن گرفت. چمدونربی جونی زد .نگاهش

چرا همیشه ته ؟چرا هیچ وقت واسه بهترشدنم ذوق وشوقی از خودش نشون نمیده !؟از رفتارش متعجب شدم ،چرا هردفه اینطوری میشه 

 و به من بگه .رمحرم رازش بدونه و مشکلش ورخدایا با این همه چرا تو زندگیم چکار کنم !کاش من ؟نگاهش یه غمه

 برداشتم از اتاق بیرون رفتم. ارمین سوار ماشین شده بود. من هم سوارشدم و بدون حرف به سمت شمال حرکت کردیم . روکیفم

 بود .از ماشین پیاده شدم بادیدن ویال ذوق زده شدم. نزدیك  بودن صدای امواج دریا نشون دهنده فاصله ی کمه اون با ویال ،به ویال که رسیدیم

هوا عالی بود. باتمام وجود هوای پاکو وارد ریه هام میکردم .بسمت ارمین برگشتم درحاله خارج کردن چمدون از  ،.کشو قوصی به بدنم دادم

 صندوق بود. گفت:

 چطوره؟_

 عالی مثل همیشه_

داشتم داخل ویال از بیرون قشنگتر بود .از ارمین رو شدیم همونطور که انتظارشبسمتم اومد. دست ازادشو دور شونه ام حلقه کردوباهم باوارد .ویال 

 کمتراز این نمیشه انتظار داشت.

 خب عزیزم بریم نهار بخوریم که از گشنگی هرلحظه ممکنه شمارو درسته قورت بدم ._

 بزار یه آبی به دست و صورتم بزنم _

 کنباشه عجله _گونمو کشیدو گفت

 منوران مقابل اون توقف کرد. با رسیدن به رستو
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 آرمین شونه به شونه ی هم وارد رستوران شدیم. گارسون بعداز خوش امد گویی منو رو مقابل ما قرار داد. ارمین گفت:

 چی میخوری؟_

 فرقی نمیکنه _

 خب پس غذای دریایی.. نظرت راجب ماهی چیه؟_

 خوبه،اممم _

 گارسون بعداز گرفتن سفارش از کنار ما دور شد.

 منکه حسابی از هوای اینجا غرق لذت بودم روبه ارمین گفتم:

 دو روز به نظرت کم نیست_

 ولی قول میدم دفعه ی دیگه بیشتر بمونیم .اصال کارامو ردیف میکنم بیایم اینجا زندگی کنیم.  ،حق با تو_باشرمندگی گفت

 باخنده اضافه کرد:

 خوبه؟_

 یه هفته کافیه  ،نه دیگه_

 ؟خب بعداز نهار کجا بریم _

 اگه میشه بریم ویال استراحت کنیم_

 همش دو روزه هااا !وقت واسه استراحت زیاده _

 ولی من خیلی خستم_

 اشکال نداره تحمل کن. معلوم نیست کی دوباره بیایم_

 ااا تو که تازه قول دادی_
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 خب عزیزمن قول دادم ولی روزشو که تعیین نکردم _

 کرد:با بدجنسی اضافه 

 شاید ده سال دیگه_

 خیلی بدی _

و از این ور شهر به اون ور شهرمیبرد ومن متعجب از اون همه رمدام من ،ارمین بدون درنظر گرفتن خستگی من ،هردو خندیدم. بعداز خوردن نهار

تو ویال بخوریم .از ماشین  روانرژی که داره. نزدیك غروب به ویال برگشتیم. از خستگی نای برای سرپاموندن نداشتم به اسرار من قرار شد شام 

 پیاده شدم که ارمین گفت:

 غروب دریا دیدنیه  ،نیمنیم ساعت استراحت کن بعد میایم ساحل قدم میز_

 با التماس نگاهش کردم ادامه داد:

 اینطوری نگاهم نکن !اصال ادم دلرحمی نیستم زود برو_

و از چمدون بیرون راز تنم بیرون کنم .حولم روو به اتاق رسوندم. کف پاهام دردمیکرد. تصمیم گرفتم با یه دوش خستگیمرکشون کشون خودم

هم روی رو و چشمهام و برگردوند از حموم خارج شدم .روتخت دراز کشیدم راینکه اب گرم شادابیمکشیدم . بسمت حموم رفتم.  بعداز 

 گذاشتم. درحاله چرت زدن بودم که صدای ارمین به گوشم رسید.

 وقت استراحت تمومه_

 الود گفتم: ببا چشمهای نیمه باز و خوا

 چه خبره بابا پادگانه_

 .از پادگان اونورتر زود باش تنبل خانم_
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و از یاد بردم. حق با ارمین بوداز دست دادن همچین تصویر زیبایی ربه سمت پشت ویال رفتیم. با دیدن غروب زیبای خورشید به کل خستگیم 

و طوره دیگه به رخ زمین کشید .منو ارمین رواقعا حیف بود. بعداز ناپدید شدن کامل خورشیدو نمایان شدن ماه و ستاره ها اسمون اینبار زیبایش

 اروم کنار هم قدم میزدیم. حتی دریاهم با اروم بودنش به این سکوت اسرار داشت و اونو نشکست .بعداز کمی ارمین گفت:

 همینجا بشین االن میام_

 کجا؟_

 میرم یه چیز بیارم اتیش روشن کنم ه،هوا سرد_

 تو دستش بود. با تعجب گفتم :درجوابش فقط لبخند زدم .ارمین رفتو بعداز پنج دقیقه برگشت .با دیدن گیتاری که 

 این چیه؟_

 شمارو نمیدونم،ماکه بش میگیم گیتار _

 ؟اا لوس ،میدونم گیتار اوردیش چکار_

 شمارو نمیدونم،ماکه باش اهنگ میزنیم _

 اذیت نکن!_

 جدی شد و با مهربونی گفت:

 میخوام واسه خانم خوشگلم یه آهنگ خوشگل بزنم ._

 ه ی منم باش طاقت نداره هااا !واای ارمین به فکر قلب بیچار_

 قربون اون قلبت برم من._تو اغوشش کشید وگفت رونزدیکتر شد. من 

سینه اش گذاشتم .با شنیدن صدای قلبش باخودم گفتم: نیازی به نواختن اهنگ نیست. وقتی قلبت  یو رورو دور کمرش حلقه کردم وسرمردستام

 نگشتهایسرمست میکنه  .از هم فاصله گرفتیم ارمین اتیش روشن کرد. مقابل هم نشستیم. ا زیباترین آهنگ دنیارو برای من مینوازه ومن رو

ومن تواین عشق غرق شدم ،سرمست شدم ،لبهام کش اومدن وبه این احساس قشنگ لبخند ارمین رو تارهای گیتار لغزیدنو اهنگ نواخته شد 
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د وبا اب دیدم جوونه زد ،رشد کرد وریشه های اون به اعماق قلبم نفوذکرد احساسی که بی اجازه توی زمین خشکی زده ی قلبم کاشته ش.زدم 

که حتی جدا شدن از محبوب  برای ساعتی کشنده است. با لذت به اهنگ ارمین گوش میدادم . هردو با لبخند به هم خیره شده بودیم. طوری .

 باتموم شدن اهنگ باذوق کف زدم وگفتم:

 عااالی بود حاال باید بخونی !_

 نه دیگه خوندن نمیشه_

 چرا من دوست دارم بخونی.،ا _

 نگران اون قلب کوچلوی شمام._باخنده گفت

 و سمتم دراز کرد و گفت:راز جاش بلند شد. دستش

 بزیم که هوا سرده_

 و تو دستش گذاشتمو باهم بسمت ویال رفتیم .ردستم

دلخور بودم از نادیده شدنم .ولی ترجیح دادم صبر کنم تا ارمین ،مثل شب قبل فقط در اغوش هم اروم خوابیدیم ،من بازهم خوددار بودم  همامشب

هم یرو چشمهام روو رو سینه ارمین گذاشتم وبا گوش دادن صدای قلب ارمین که حاال حکم الالی برای من  داشت رخودش پیش قدم بشه .سرم

 گذاشتم .

 و از خواب بیدار کرد .رهم صدای ارمین بود که منباز

 چقد میخوابی تو،پاشو تنبل خانم _

 افتاد که نشون دهنده ی دوش گرفتنش بود .ادامه داد: آرمینو باز کردم .نگاهم به موهای خیس و حوله ی روی گردن رچشمام

 حیف نیست ادم این وقت باارزشو با خوابیدن هدر بده_

 به شوخی گفتم:

 حیف نیست این خوابه نازو با بیدار بودن از دست بدی _
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 دوست داشتی بخواب چقدرهروقت نبودم هر ،از دست تو! زود پاشو تامن هستم خوابه زیاد نداریم_

 !؟چرا نباشی_باتعجب گفتم

 ه ...هیچی کلی گفتم._

 خب، برنامه امروز چیه؟_

 اول صبحونه بعد میریم باغمون بعدشم شهر بازی. چطوره؟_

 ؟باغمون؟کدوم باغ_

 اره باغه خوشگله منو تو _

 اهان_

 خب حاال بپر صبحونه بخوریم_

******** 

 یه پیرمردبا نمکی  جلومون ظاهر شد وبا لهجه ی شیرینی گفت:،با ورود به باغ 

 سالم اقا خوش اومدین تبریك میگم_

 رو به من گفت:

 خوبیه سالم خانم تبریك میگم بخاطر انتخابتون. اقا مرد خیلی _

 تشکر کردم که ادامه داد:

 خونه ی ماته باغه خوشحالمون میکنید تشریف بیاریند _

 نه مزاحم نمیشیم. اینجا یه گشتی میزنیم. بعد میریم بیرون نهار میخوریم _ارمین

 ناراحت میشه  ،اقا بجون دوتا دخترام نمیشه گل رخ خانم غذا درست کرده _
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 پریدم وسط حرفش وگفتم:ارمین میخواست مخالفت کنه  که 

 باشه میایم._

 پیرمرد با خوشحالی  تشکر کرد و به قصد خبر دادن به گل رخ خانمش از ما فاصله گرفت و ارمین گفت:

 چرا قبول کردی ؟_

 خب گ*ن*ا*ه داشت .ندیدی چطور اصرار میکرد._

 دوست داشتم تنها باشیم._

 وقت واسه باهم بودن زیاده._

 توجه نشدم .زیر لب  حرفی زد که م

 تخلیه ی انرژی کردم دور باغ میدویدم.برایبی تفاوت به ارمین شروع به دویدن و جیغ زدن 

دوست داشتم این خوشبختیرو فریاد بزنم و بخاطر وجود ارمین خداروشکر کنم .هزار بار شکر میکنم .بخاطر داشتن مردی که ازجون برای من  

شده بود. ومدام باخودم میگفتم  زندگی قبل از آرمین و بدون آرمین ،دلیل من برای زنده بودن وزندگی  تیهعزیزتر بود. بخاطر داشتن مردی که مد

زندگیم به اون روح داد گرما بخشید انگیزه زندگی کردن رو به من فهموند. که حتی حاضر  یچقد کسل کننده و بی روح بود .با اومدن آرمین تو

ی که آرمین هیچ نقشی تو زندگی من نداشت واین حس تو قلب من نبود.از فاصله ی دور به ارمین نگاه نیستم لحظه ای به قبل برگردم .به زمان

کشیدم و  اون رو باخودم همراه  روکردم دست به سینه به شلوغ بازیم نگاه میکرد. دوباره بسمت ارمین رفتم. تو یه قدمی اون ایستادم دستش

 رو به ارمین گفتم : با نفس نفس زدن،ایستادم و ،کردم .وقتی از دویدن خسته شدم

 من تاب میخوام واسم درست کن!_

 اینجا باغه جنگل نیستا !درختا اسیب میبینن_

 باحالت بچگانه گفتم:

 ارمین من تاب میخوام_

http://www.roman4u.ir/


 

 
205 

 

 بالبخند سرش رو به دوطرف تکون دادو گفت:

 شه بزار به مش قاسم بگم بیاد واست ببنده.خوب کارتو بلدی،با_ 

 

 ه تاب درست شدسوار شدمو به ارمین گفتم :بعداز اینک

 هلم بده!_

 اروم شروع به هل دادن کرد وگفتم :

 چیه داری بچه هل میدی محکم هل بده!_

 باال زد گفت: رواستیناش

 خوب خودتو نگه دار!_ 

 باجیغ گفتم: شروع کرد به هل دادن.اون هل میداد ومن از هیجان جیغ میزدم.  انقد میرفتم باال که حسابی ترسیده بودم

 ارمین بسسسسه...._

 نمیشه خودت خواستی_

 :گفتمباصدای که لرزش کامال توش حس میشد 

 تورو خدا نگهش داااار..._

 نچ نمیشه_

 تورو خدا نگه دار،ارمین غلط کردم _

 حاال شد._باخنده گفت 

تعادل به بازوی اون چنگ زدم. با مشت به  سینه اش وتاب ارومتر کردتا اینکه ایستاد .سرم حسابی گیج رفته بود. پایین اومدم برای حفظ 

 کوبیدم وگفتم:
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 خیلی بدجنسی _

*********** 

شون حسابی تنها شدن .قلبم به هابعداز نهار کمی استراحت کردیم وعزم رفتن کردیم. توراه بفکر  این زن و مرد بودم. که بعداز ازدواج دختر

نم چشم براهه ،از دیروز صبح که تماس گرفت دیگه خبری از اون نداشتم .از بی فکری خودم مثل گل رخ خا نهمحتما او ،سمت مامانم پرکشید

 تو کیف گذاشتم ارمین گفت: روو از کیف دراوردم. ولی با دیدن صفر بودن اتن دوباره اونرناراحت شدم گوشی

 میخوای جای تماس بگیری؟_

 آره از دیروز تا االن از مامانم خبر ندارم_

 گ شده؟دلت واسش تن_

 اهوم_

 خب فردا اگر برگشتیم یه سر میریم اونجا حاال اخم نکن زشت می شی _

 لبخند زدم.

 :درحالی که یه دستش به فرمون بود با دست دوم گونم رو کشید و گفت

 اهان! حاال شد .وقتی می خندی از ملکه زیبای ها قشنگتر میشی اماااا....وقتی اخم میکنی از فیونا هم زشتتر میشی.

 با اعتراض گفتم :

 ارمین ،ا_

 خندید وگفت:هم اون

 ؟پس هیچ وقت اخم نکن.خب حاال پایه ی بریم شهر بازی _

 با ذوق گفتم:

 من عاشق هیجانم ،اره_
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 پس بزن بریم._

رسیدن به با،بعداز رسیدن به شهربازی وسوار شدن نیمی از وسایل بازی بسمت رستوران رفتیم .منکه با جیغ کل انرژیم تخلیه شده بود  

دوباره نیرو گرفتم .با یاداوری برگشتمون غم عالم به قلبم سرازیر شد. منکه تو این دوروز خیلی به ارمین عادت ،رستوران وخوردن شام حسابی 

 دوریش حتی برای ساعتی برای من سخت بود و بابرگشتمون بخاطر مشغله ی زیاد ارمین نیمی از روز شاید هم بیشتر کنارهم ،کرده بودم

 نخواهیم بود. کاش هیچ وقت این دو روز تموم نشن .

 

 بعداز رسیدن به ویال رو به ارمین گفتم :

 بریم ساحل._

 تو برو تا من یه تماس بگیرم زود برمیگردم._

 بسمت ساحل رفتم . هماینو گفت و از من فاصله گرفت من

هام این طبیعت زیبا نگاه میکردم .بعداز کمی بادیدن ارمین که از دوربه سمتم میومد ه*و*س شیطنت کردم .کفش بهتوامتداد ساحل قدم میزدم  و

به  بعدازنزدیك شدن،به دروغ آخه بلندی گفتم وخم شدم .ارمین با دو بسمتم اومد .،رو  دراوردم وبسمت دریا رفتم .با رسیدن اب به مچ پام 

 طرفم خم شد و با نگرانی گفت:

 چی شدی هلیا؟_

و زیر اب بردمو با تمام توانم بسمت ارمین اب پرتاب کردم .پشت سرهم اب میریختم و اجازه واکنش به اون نمیدادم .فقط رسریع دستام

قبل از اینکه دستهاش رو از وقتی کامل اون رو خیس کردم  .نمیومدمرو مقابل صورتش گرفته بود ومیگفت بسه دختر.ولی من کوتاه ستهاشد

صدای قدمهای تند ارمین رو پشت سرم میشنیدم که لحظه به مان بافرار از هیجان جیغ میزدم.همزپا به فرار گذاشتم و وی صورتش برداره ،جل

 خیس وقوی ارمین دور شکمم حلقه شد وگفت: ستهایبعداز کمی د.لحظه نزدیکتر میشدن

 از دست من فرار میکنی؟ ،گرفتمت اهو کوچولو_
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خیس میکردم . صدای خنده ی ارمین فضارو پرکرده بود .وقتی  روهمزمان اون همبسمت دریا برد و شروع به ریختن اب کرد. مندستم رو  کشیدو 

ارمین برق شادی داشت.  چشمهایکم کم به لبخند تبدیل شد.  ،از اب بازی دست کشیدیم. خندهای بلند یم،کامال هردو مثل موش اب کشیده شد

 میدیدم . بهم خیره شده بودیم  از وجودهم ارامش میگرفتیم .ون ا چشمهایو تو ربرقی که باراول بود اون

 االنه که سرما بخوریم . تو،هوا سرده بریم_ارمین

 باشه_

 .وهمه ی اینها معجزه ی عشق بودبا وجود سردی هوا  احساس گرما میکردم، گرمای که بخاطر وجود ارمین کنار من بود 

 

درست کردن وارد اشپز خونه شدم.  خداروشکر از پس چایی درست کردن برمیومدم .ارمین درحال خشك کردن بعداز دوش گرفتن بقصد چایی 

 وارد اشپز خونه شد .با حوله ی روی گردنش،موهاش 

 چکار میکنی؟_

 با چایی موافقی ؟_

 عااالیه!_

 خب پس برو بشین تا بیام_

 ممنون_

 فیلم بود کنارش نشستم.بعداز ریختن چایی بسمت ارمین رفتم. مشغول دیدن  

 بفرمایید اینم چایی_

 با تشکر چای برداشت وهردو مشغول تماشای فیلم شدیم. با احساس خستگی از جا بلند شدمو گفتم:

 ببخشید من خیلی خوابم میاد _

 چشم از ال ای دی برداشت به من دوخت .
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 کجا؟ تازه سر شبه_

 باور کن خیلی خستم_

 باحالت ناراحتی گفت:

 برو منم االن میام،باشه _

 شب بخیر گفتمو بسمت اتاق رفتم .

و از هم باز کردم .متعجب از نبودن ارمین  به ساعت نگاه کردم .دو ی نیمه شب بود.از جابلند شدم و از اتاق بیرون رفتم.سالن نیمه رچشمام 

از لیوان کریسال چشم ،باشنیدن صدای قدمهام ،دستش بود  م*ش*ر*و*بروشن بود بادیدن ارمین باحالت غیر طبیعی بسمتش رفتم. لیوان 

 .برداشت و به دوخت

 ارمین چته چرا اینطوری شدی؟_

نشون دهنده ی خوردن بیش از حدش بود.  فقط نگاهم کرد دوباره جرعه ی  ،هنوز بااون فاصله داشتم ،حتی با اون فاصله هم بوی تند الکلش 

 از دستش گرفتم وگفتم: رونوشید .نزدیکتر شدم لیوان

 بسه دیگه! بریم بخوابیم_

و  دراز راز دست داد .دستم رواز جا تکون نخورد. تو اون تاریکی برق چشمهاش نشون دهنده ی هوشیاریش بود. از جا بلند شد .یه لحظه تعادلش

زد .تردیدتو نگاهش احساس میشد. بین خیره شد. نگاهش توصورتم چرخ  چشمهامکردمو بازو شو گرفتم . تو اون فاصله ی کم ارمین به 

و تو نگاهم ریختم .دلیل این تردید رپنهون کنم .تمام دلخوریم روخواستن و نخواستن، زیر لب کلمات نامفهوم میگفت .دیگه نتونستم دلخوریم

مکث کرد ...اروم با سر انگشت و نوازش کرد بارسیدن به لبام  ربلند کرد با پشت دست صورتم رودستش؟این همه دوری واسه چیه ؟چیه ارمین 

 و لمس کرد.رلبام

و برنداشته بودم که دستم رو عقب کشیدم .من گدای محبت نیستم .رو برگردوندم قدم اولرغرورم زبانه کشید خودم ،نگاهش هنوز مردد بود

تشو زیر پام انداخت ،از زمین کنده کشیده شد وبسمت ارمین برگشتم .فاصله از هیچ کمتر شد، تو گرمای وجودش درحاله ذوب شدن بودم که دس

 شدم و تواغوش ارمین به سمت اتاق رفتم....
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********* 

پیشونیش گذاشته و متفکر به یه نقطه ی نامعلوم خیره  شده و گرفته به  یرو ساعدبا بدنی کوفته از خواب بیدار شدم. نگاهم به ارمین افتاد که 

 نظر میومد .

 نطوری شده ؟تا دیشب که خوب بود چرا االن ای

 بازم گفت : چشمهایبسمتم چرخید با دیدن  مو فرا گرفت .همینطور که به ارمین خیره شده بودربا یاداوری دیشب شرم تمام وجودم

 صبح بخیر بانو ارجمند ..._

 وخیره براندازم کرد سرم رو با خجالت پایین انداختم و گفتم:

 اینطوری نگام نکن ارمین خجالت میکشم_

 ید.ب*و*سو ردور کمرم حلقه کرد .سرم ستهاش روسینه اش گذاشت و د یرو روسرم

 و مشغول کرده بپرسم  کمی فاصله گرفتم و گفتم:رو زدم به دریا وتصمیم گرفتم سوالی که ماها فکرمردلم

 ؟ارمین _

 !جانم_

 چرا انقد گرفته ای ؟چرا همیشه ته نگاهت یه غم میبینم؟_

 واقعا نگاهم غمگینه؟_با تعجب گفت

 اره من اینطوری حس میکنم_

 مخصوصا االن که همچین زنی دارم ،عزیزم احساست اشتباست دلیلی نداره غمگین باشم_

 تنم میچرخوند .گفتم:ی و رورجمله ی اخرو درحالی گفت که نگاهش

 ارمین اذیت نکن،ا _
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 حاال پاشو که باید یه صبونه ی مفصل بخوری ،خب_خندید وگفت

 زد وگفت: و از پیشونیم کناررموهام

 اذیت که نشدی؟مشکلی نداری؟_

 نه خوبم_

 میخوای فردا برگردیم تو راه اذیت نمیشی؟_

 نه ممنون خوبم_

 ای به موهام زد و بقصد رفتن به حمام از جا بلند شد ... ب*و*س*هدوباره 

 

******* 

که صدای زنگ  خونه  با آهنگ مالیم درحال پخش آمیخته شد.نگاهی به  ،روبه روی آینه درحال مرتب کردن مقنعه ام برای رفتن به دانشگاه بودم

آرمین که کلید داره وکال وقت اومدنش نیست.  از اتاق خارج ؟ساعت انداختم  نگرانی به قلبم چنگ انداخت .ساعت یك ظهر کی میتونه باشه 

سریع درو باز کردم وبا پاهای لرز گرفته از استرس وقلبی که استرسم بیشتر شد. ،و به سمت آیفون رفتم با دیدن چهره ی مضطرب زن عمو شدم

رفتم. بانزدیکتر شدن به زن ،انگار تو گلو میکوبید به سمت در سالن رفتم .درو باز کردم وبه سمت زن عمو که االن تا نیمه های حیات رسیده بود 

روی گونه ام کاشت  ب*و*س*هست روی بازوم گذاشت و عمو ودیدن صورت رنگ پریدش زبون توی دهنم قفل شد .زن عمو نزدیکتر اومد د

 وگفت:

 ؟سالم مادر خوبی دخترم_

لفظ مادرو دخترم برای زن عمو که همیشه من رو هلیا جان خطاب میکرد زنگ خطر بود .یعنی چی شده ؟به زحمت آب خشك شده دهنم رو قورت 

 دادم  گفتم :

 ؟چی شده زن عمو_

 ران نباش اومدم یه سری بت بزنمدستپاچه گفت :چیزی نیست عزیزم نگ
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 ؟زن عمو چطور بادیدن این رنگ و رو نگران نباشم و باور کنم فقط اومدین به من سر بزنیدتوروخدا بگین چی شده_با کالفگی گفتم

 بازوم رو گرفت ومن رو به سمت سالن هدایت کردوگفت:

 بیاتو مادر سوختی تو این افتاب _

 کشیدم و تو درگاه ایستادم وگفتم:کالفه تر بازو از دستش بیرون 

 جون به لب شدم زن عمو تو رو جون علی بگو چی شده_

 ؟چطور بگم _

 بگو زن عمو بگوواسه بابام اتفاقی افتاده؟_

 نه!_

 مامانم!_بابغض گفتم

 نه عزیزم نه!_

 پس کی علی؟عمو؟_

های نگران زن عمو نگاه کردم وبا حالت ترس و صدای بلند سرش رو به دوطرف تکون دادو من با گذشتن یاد آرمین از ذهنم با وحشت به چشم

 !؟آرمین_گفتم

 بخدا چیزیش نشده علی پیششه_زن عمو دستش رو به سمتم دراز کردو گفت 

باشنیدن این حرف پاهام سست شدن و تعادلم رو از دست دادم . زن عمو به بازوم چنگ زد من رو از افتادن نجات داد.کشون کشون من رو به 

 داخل بردو روی مبل نشوند. خودشم سریع به سمت آشپزخونه رفت .سیل اشکهام سرازیر شدن و با ناله گفتم:سمت 

 ؟آرمین چش شده که علی پیششه ؟چی شده زن عمو_

 زن عمو درحال هم زدن اب قند از آشپز خونه بیرون اومد و گفت:

 علی باش تماس گرفت اونم پشت فرمون بود داشت صحبت میکرد که..._
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 بریم !اگه یه لحظه دیگه اینجا بمونم میمیرم_حرف زن عمو رو نیمه تموم گذاشتم و گفتم 

کل قوامو تو پاهای بی رمقم جمع کردم و با حالت دو از سالن بیرون رفتم. زن عمو پشت سرم اومد پشت فرمون نشستم .دستهام لرز گرفته و 

 حالم گفت: نداشتم. زن عمو با دیدن روبود حتی توان چرخوندن سویچ 

 بزار خودم برونم حالت خوب نیست_

از ماشین پیاده شدم و روی صندلی کناری نشستم .زن عموپشت فرمون نشست ماشین رو از حیات خارج کرد درو با ریموت بست. پاروی گاز 

 فشرد. اشکهای بی صدام تبدیل به هق هق شده بود گفتم:

 نم داری یه چیزی رو از من مخفی میکنیمیدو،بگو  به منزن عمو تورو خدا اگه چیزی شده _

 گفت بردن از سرو سینه اش عکس بگیرن ،به خدا خوبه با علی صحبت کردم_

 !؟سروسینه_باوحشت گفتم

 خب هرکی تصادف کنه واسه اطمینان ازش عکس میگیرن دیگه ،اره عزیزم اروم باش_

خدایا  به زندگیمون ،خدایا من فقط یه هفته است ارمین رو دارم ،کن به من با مشت روی زانو میکوبیدم. خدایا رحم ،به پشتی صندلی تکیه دادم 

اگه اگه خدایی نکرده بالی سرش بیاد من میمیرم. هق هقم بلندتر شدو من تالشی برای پایین اوردن صدام نمیکردم روبه زن عمو  ،رحم کن

 گفتم :

 سریع برو سریع تورو خدا گاز بده_

 یگه سریع تراز این اونم تو خیابون به این شلوغی.میخوای مارو به کشتن بدی د_

اصال بیا خودت با علی حرف بزن مطمئن _وگفت ،سمت من گرفت گوشی رو بیرون کشیدبعداز کمی گشتن،ست تو کیف بردو چشم به خیابون ،د

 شو

پاك کردم و  روتهای لرزونم اشکهامگوشی رو از دست زن عمو قاپیدم .الیه ی اشکهام اجازه ی درست دیدن رو به من نمیدادن .باپشت دس

زد گوشی رو روی داشبرد میشماره ی علی رو گرفتم. بوقهای آزاد حکم ناقوس مرگ بود و بعد شنیدن صدای اپراتور که به افکار منفیم مهرتایید 

 م گفتم:دپرت کر
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 دیدی برنداشت._

از هق هق و استرس نای برای من نمونده بود .زن عمو از کوچه پس کوچه برای مواجه نشدن با ترافیك میرفت وبعداز یك ساعت زجر آور به 

ت بیمارستان رسیدیم .قبل از توقف کامل ماشین درو باز کردم و از ماشین پایین پریدم وبا سرعت هرچه تمام تر وارد بیمارستان  شدم .به سم

از دستش بیرون کشیدم وبه تلفن کوبیدم که  روفتم . پرستار بی توجه به دلهره و ترسم مشغول صحبت با تلفن بود. عصبی گوشی پذیرش ر

 گفت :

 چه خبرته خانم !_

 رفتارم دست خودم نبود وبا فریاد گفتم:

 نمی فهمی دارم میپرسم شخصی به اسم آرمین ارجمند تصادفیه کجا میتونم پیداش کنم_

 105تازه اوردنش بخش اتاق _که از چشم های به خون نشسته و فریادم ترسید نگاهی به پرونده ها انداخت و گفتپرستار 

بی معطلی وارد شدم نگاهم به آرمین رنگ ورو پریده  105دیدن اتاق شماره،با دو و بانگاه کردن به ش.ماره ی اتاقها از پذیرش دور شدم با 

دور گردنش حلقه کردم .با هق هق زیر  رونشسته بود.پاتند کردم و خودم رو توی بغلش پرتاب کردم .دستهامکه روی تخت با حالت نیمه  ،افتاد

 گوشش گفتم:

 خداروشکر ،خداروشکر _

 و دور کمرم حلقه کرد وگفت:ردستهاش

 چیزی نشده آروم باش،آروم باش عزیزم _

 از هق هق به سکسکه افتادم گفتم:

 چ ...چطور چ..چیزی ..ن..شده_

 :گفتروم از روی مقنعه سرم رو نوازش کردوباخنده آ

 میخوای االن واست چندتا از حرکتهای که دوست داری انجام بدم ،باور کن خوبم_
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 صدای علی به گوشم رسید:

 مامان تا کار به جاهای باریك نکشیده بهتره بریم_

 از آرمین جدا شدم و تند به علی نگاه کردم وگفتم:

 همه ی آتیشا از گوره تو بلند میشه ،دلم ازت پرهتوحرف نزن که حسابی _

چه توپ پری هم داره. آره خب حقم داری تواین دنیای بی شوهری بالخره یکی پیدا شد تورو از ترشیدگی نجات داد اونم چه کسی ،اوه اوه _علی

 اگه بالی سرش بیاد....

 اون زبون درازتو گاز بگیر_وسط حرفش پریدم وگفتم

 خوبه تا دوساعت پیش داشتی سکته میکردی _گفت زن عمو رو به علی

 تا صدای تصادف و شنید چنان پرشی کرد که_روبه من وآرمین گفت

 یادش رفت کفش بپوشه و بادنپایی رفت_به پاهای علی اشاره کردو ادامه داد 

 نگاهم  به پایین کشیده شدو آرمین با دیدن دنپایی سورمه ای علی گفت:

 من بی احتیاطی کردم کمربند نبسته بودم،که بی چاره تقصیری نداره _

 گفتم:نیش بالخره نگاه توصورت و تنش چرخوندم وبادیدن کبودی روی پیشو

 کیسه هواش خرابه ؟چندبار گفتم پشت فرمون که میشینی کمربند ببند،چندبار گفتم ببر ماشین سرویس کن _

 حق باتوئه !معذرت میخوام_به نگرانی من لبخند زد و گفت

 عمو نزدیکتر اومدوگفت:زن 

 خوبی آرمین جان_

 دید نازش خریدار داره هی داره ناز میکنه ،خوبه بابا_علی گفت

 باز با خشم به علی نگاه کردم که گفت:
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 وگرنه باید کنار هم خاکمون میکردین.نشد حاال باز خدا به من رحم کرد آرمین چیزیش  ،اوف این امروز منو میکشه_

 سینه اش گذاشت واخ خفیفی گفت با آخش باوحشت گفتم:آرمین خندید دست روی 

 ؟چی شد_

 صورت جمع شده از درد رو باز کردوگفت:

 چیزی نیست _

 درد داری؟_با نارحتی گفتم

 گفتم که چیزی نیست_آروم گفت

 درباز شدو دکتر تقریبا جوونی وارد اتاق شد از تخت فاصله گرفتم ورو به دکتر گفتم:

 ارهآقای دکتر مشکلی که ند_

 تو یکی از استخونهای دنده ا...ترك توعکس فقط _دکتر لبخند زدو گفت

 پریدم وسط حرفش و باصدای بلند گفتم:

 چی؟_

 خوب میشهنگران نباشید به مرور زمان خودبه خود  ،زیاد حاد نیست _

 ؟پس دردش چی_گفتم

 نگران نباشید با مسکن دردشو کم میکنیم_

 از وجود همچین زنی،خوش به سعادتت آرمین خان _روبه آرمین گفت 

 اوالشه بابا_علی گفت
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به علی  که امروز زیادی خودشیرین شده بودو من اصال اعصاب شوخی های بی مزه ی اون رو نداشتم چشم غره رفتم. دکتر که انگار اشنایی 

 وفشار خفیفی دادوگفت: کوچیکی با آرمین داشت نزدیك رفت دست روی شونه ی اون گذاشت

 البته با وجود همچین زنی نیاز به مسکن پیدا نمیکنی_

 البته!_آرمین با لبخند نگاهم کردوگفت

 خب با اجازتون من برم کاری داشتین من تو اتاقم هستم خبرم کنید،اومده بودم ببینم در چه حالی که خداروشکر میبینم بهتری _

ت و کمی بعداز خروج دکتر در به شدت باز شدو نازی خانم همراه اقا پرویز تو چارچوب در ظاهر شدن،نازی تشکر کردیم و اون از اتاق بیرون رف

خانم با چشمهای اشکی بسمت ارمین دویدو اون رو محکم بغل کرد که آرمین اخ تقریبا بلندی گفت نازی خانم با وحشت جدا شد، نگران به 

 ارمین نگاه کردم .نازی خانم گفت:

 ؟ربونت برمچی شد ق_

 چیزی نیست _آرمین که ازدرد اخم داشت دست روی سینه اش گذاشت وگفت 

 ؟علی با بدجنسی گفت

 چرا تازه هلیا بغلت کرد چیزی نگفتی کلك،_

 آرمین به علی چشم غره رفت و گفت:

 ؟کسی دیگه موندکه خبرش نکرده باشی_

 چرا اتفاقا پدرومادرزن عزیزت هم تو راهن_علی

 ؟رو بی خود نگران کردی نهاچرا او_ابروهای باال رفته گفتآرمین با 

 نباش. نمیشه ،جز صاحبهای اصلی مجلس حساب میشن ،خب اونها_

 وای علی زبونتو گازبگیر_نازی خانم گفت

 حاال خوبه مقصرهم خودشه و اینطوری داره بلبل زبونی میکنه_گفتم
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 دن برماوضاع خطری شد تا منو لت وپار نکر_علی رو به همه گفت

 با اجازه!_تعظیم کردوگفت

 بمون،کجا  ؟مسخره بازی درنیار_آرمین

 هلیا داره یار جمع میکنه. االنه که بریزن سرم ،به مرگ تو نمیشه_

نگاه کردم .اقا پرویز جلو رفت و با ارمین احوال پرسی  ،مینی که با هر خنده صورتش جمع میشدرهمه به حرف علی خندیدن و من با نگرانی به آ

 کرد نازی خانم که تازه متوجه اطراف شده بود روبه من گفت:

 ؟خوبی دخترم_

 بد نیستم _لبخند بی رمقی زدم و گفتم

 بیا اینجا بشین سرپا نیاست_آرمین به من گفت 

 :نازی خانم و اقا پرویز چشم وابرو اومدم وگفت حضوربه زحمت کمی روی تخت جابه جا شد وبرای من جا باز کرد،من از خجالت 

 نه راحتم_

 یهو بگید برید بیرون بهتره_علی گفت

 زبون به دهن بگیر بچه_زن عمو گفت

 به اینا باشه اینجارو میکنن مجلس عزا ،بزار راحت باشه_اقا پرویز خندید وگفت

 نازی خانم بعداز احوال پرسی بازن عمو نزدیك آرمین رفت و گفت:

 نمیگی نگران میشیم حاال من هیچ به فکر زن تازه عروست نیستی ببین رنگ به روش نمونده ؟حواست کجا بود چرا بی دقتی میکنی_

 آرمین نگاهی به من که در حال فین فین کردن بودم انداخت وگفت:

 واقعا از اینکه نگرانتون کردم معذرت میخوام _
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 ؟آخه کسی پشت فرمون باگوشی صحبت میکنه_بادلخوری گفتم 

 بی احتیاطی کردم درسته عزیزم حق داری_

ای به پیشونی اون کاشت  ب*و*س*هنازی خانم یه قدم جلوتر رفت باالی سر آرمین ایستاد. با دست کشیدن روی سرش اون رو نوازش کرد و 

 اقا پرویز گفت:

 بهتره بریم دورش خلوت شه کمی استراحت کنه_

 ورو به من  که اشتیاق به موندن کنار آرمین داشتم  اضافه کرد:

 بمون پیشش دخترمتو _

 _حتی برای لحظاتی رو نداشت گفتروعلی که توان بستن دهنش 

 هلیا یه میلیمتر هم از اینجا تکون نمیخوره ،دایی احتیاج به گفتن نیست

باحرص نگاهش کردم و لب به دندون گرفتم . از اینکه دربرابر پدرو مادر آرمین نمیتونستم حرفی بزنم بیشتر حرص میخوردم ،همه بعداز 

 ازکنارم رد شدو گفت:،خداحافظی اتاق رو ترك کردن وعلی درحال خروج 

 خوشم میاد نمیتونی حرف بزنی _

 حرصم رو خالی کردم که گفت:دست بلند کردمو از بازوی اون نشگونی گرفتم و 

 آخخخخ  غلط کردم بخدا غلط کردم_

 ه میشد که رو به آرمین گفت:دم فشرنگشتهاهنوز گوشت بازو ی اون بین ا

 آرمین داغون شدم بگو ولم کنه_

 حقته تا تو باشی سربه سر خانمم نزاری_آرمین شونه باال انداخت و گفت 

 ل کردم که گفت:بعداز خالی شدن کامل حرصم بازوی علی رو و

 مدیونه منید . یی تونوحاال خوبه اشنا ،زن و شوهر لنگه ی هم _
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 من و آرمین هر دو با یاد اوری شب تولد علی بهم نگاه کردیم و لبخند زدیم  که علی گفت:

 من برم که جای من دیگه اینجا نیست ،اه حالم بهم خورد ،اه_

. در رو پشت سر علی بستم و به سمت ارمین رفتم. روی تخت کنارش نشستم  دست توی ترك کرد رو هردو به حرف علی خندیدیم علی اتاق 

 ؟دستش گرفتم وگفتم

 ؟درد نداری_

 مقنعه رو روی سرم مرتب کرد وگفت:،دستش رو از دستم بیرون کشید _

 ؟االن دیگه نه !توخوب باشی منم خوبم، چرا انقد خودتو اذیت کردی_

 بهتر میدونی من بدون تو میمیرمکهرن عمو که گفت ازخودبی خود شدم. تو ،دست خودم نبود _

 زد. از تخت پایین اومدم گفتم: ب*و*س*هبی حرف دستم رو بلند کردو 

 بزار تخت درست کنم که بخوابی_

خیره به حرکاتم نگاه میکرد تخت رو کامل افقی کردم و بالشت رو زیر سرش مرتب کردم. بعداز اینکه پتو روی پاهاش کشیدم روبه ارمینی که 

 گفتم:

 استراحت کن عزیزم_

******** 

پدرومادرم هم برای دیدن اون به خونه ی ما اومدن و دوباره سیل نصیحتها از طرف مامان و بابا برای با احتیاط  ،بعداز مرخص شدن آرمین

آرمین یك هفته خونه ،اکتفا میکرد .با اسرارهای من  "استحق باشم "رانندگی کردن به سمت آرمین روانه شدن  وآرمین دربرابر همه حرفها به

نشین شد و من در کنار درس و دانشگاه به پرستار مهربونی تبدیل شده بودم که برای مریضش از جون مایه میزاشت .با هر آخ آرمین از جا 

شد وعادت به این همه بیکاری نداشت دوباره  میپریدم و سعی تو کم کردن دردش میکردم.  بعداز یك هفته که ارمین از خونه نشینی خسته

 کار کرد ولی با ساعات کمتر. بهشروع 
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 یك ماه ونیم از ازدواجمون می گذشت. تو این مدت همه چی عالی بود. ارمین همونی بود که انتظار میرفت یه مرد ایده ال.. هرروز که میرفت

ولی تنها نگرانی که داشتم این بود که ارمین  ،اومدن اون لحظه هارو میشمردمسرکار من خودم رو با درس و دانشگاه سرگرم میکردم و برای 

ترس از دچار  ،هیچ رقبتی به نزدیك شدن به من نشون نمیداد .تنها رابطه ی ما فقط همون شب بود واین بی رقبتی ترس به دلم انداخته بود

 مشکل شدن دراینده .

 تو این مدت همه چیز خوب و بی نقض بود تا یك هفته پیش ،ارمین یك هفته است ارمین سابق نیست .تبدیل به 

 یه هفته است بطور بی سابقه اروم شده .اشتهای،ادم دیگه ای شده. ارمینی که مدام درحال سربه سر گذاشتن و شوخی با من بود 

ه و غم نگاهش دو چندان شده واین رفتار نوظهور یه نگرانی به نگرانی های من اضافه کرده تادیر وقت بیرون از خونه میمون ،به خوردن نداره

چرا احساس میکنم یه اتفاقاتی میخواد بیوفته که خوشایند نیستن چرا ته دلم از  ؟.مدام با خودم میگم دلیل این تغییر رفتار ناگهانی آرمین چیه

همیشه بی جواب میمونه. برای چندمین بار به ساعت نگاه کردم از یکه نیمه شب گذشته  اینده ی نامعلوم ترس داره ؟؟ واین چراهای من

از این تاخیر نگرانتر میکرد. بعداز اون تصادف با هر دقیقه دیر  روبود.ارمین سابقه ی تا این اندازه دیر کردن نداشت. خاموش بودن گوشی من

اقی افتاده باشه.  ترسم لحظه به لحظه بیشتر میشد چاره ای جز خبر دادن به خونه ی عمو که مبادا بازهم اتف،کردن آرمین ترس به دلم چنگ میزد

نگران بشن بازهم صبر میکنم اگه نیومد تماس میگیرم . از نگرانی فقط  نهانداشتم. به سمت تلفن رفتم اما بین راه توقف کردم .دیر وقته ممکنه او

سترس حالت تهوع گرفتم بسمت سرویس بهداشتی رفتم و ابی به صورتم زدم که صدای ماشین تو خونه قدم میزدمو زیر لب دعا میکردم . ازا

ارمین شنیده شد .بدون خشك کردن صورت از سرویس بهداشتی خارج شدم با عجله بسمت در ورودی رفتم. نفس راحتی کشیدمو همون جا 

هره اشفته اش با دو بسمت اون رفتم .بوی تند الکل به شامم رسید به منتظر ایستادم .کلید تو در چرخید و ارمین وارد خونه شد. با دیدن ظا

 بازو شو گرفتمو گفتم: ،ی خونی رنگش نگاه کردمچشمها

 ؟این چه وضعیه واسه خودت درست کردی_

 محکم از دستم بیرون کشیدو گفت:رو با اون چشمهای به خون نشسته نگاهم کرد .بازوش

 به من دست نزن!_

نگاه از من گرفت وحین رد ،همینطور که خیره به اون  نگاه میکردم !؟چرا نباید به اون دست بزنم  !؟م.  چرا اینکارو کرد بهت زده نگاهش کرد

 گرفتم .می خواستم حرفی بزنم که با فریاد گفت: روشدن از کنارم  بخاطر نداشت تعادل سکندری خورد یه قدم به طرفش رفتم دوباره بازو ش
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 کرررری...گفتم به من دست نزن _

 ،و تا این حد اشفته میدیدم . دستهام شل شدن و بازوی ارمین رو رها کردم .ولی اینبار نگران شدمراز رفتارش خشك شدم .اولین بار بود اون

ی وبی اهمیت به آره حتما واسه کسی اتفاقی افتاده  با نگران،آرمین هیچ وقت اینطوری نبود ؟نکنه واسه کسی اتفاق بدی افتاده که انقد بهم ریخته 

 فریادش گفتم:

 واسه کسی اتفاقی افتاده؟ ؟ارمین چی شده_

 باصدای بلندتری داد زد:

 از جلو چشمام گمشو نمی خوام ببینمت _

با دیدن اشکهام خیره نگاهم کرد. تو نگاهش پشیمونی موج میزد  ،بی اختیار شروع به ریختن کردن شکهاصدای بلندش لرزه به تنم انداخت. ا 

باکوبیده شدن محکم در بهم تکونی به بدن .می حرف از کنارم گذشت و وارد اتاق مثال بچه شد .خشك شده خیره به رفتنش نگاه کردولی ب

تخت پرتاب کردم.بلند بلند ی رو رودررو بستم که مبادا صدای هق هقم به اون برسه .خودم ،خشك شده ام دادم . با هق هق  بسمت اتاق رفتم 

م. بخاطر رفتار آرمینی هیچ وقت بامن بد نبود. بخاطر رفتار آرمینی که نازکتر از گل به من نمیگفت و من به این رفتار عادت شروع به گریه کرد

آرمینی که با چشمهای بخون نشسته از من میخواست از جلوی چشمهاش گم شم این آرمین برای من  ،نداشتم .من این آرمین رو نمیشناختم

 ه میشناختم تفاوت داشت .تو خیالم شروع به مواخذه ی اون کردم.غریبه بودو با آرمینی ک

همه نگرانی من؟ این بود جواب این همه محبت من ؟گم شم !از جلو چشمهات گم شم تویی که همیشه بدون من لب به غذا  وناین بود جواب ا

آرمین ؟توی که بدون من چشم رو هم نمیزاشتی ،پس چی شده که االن دست بت نزنم چی شده که از جلو چشمهات گم شم چی شده  ،نمیزدی

 ؟چرا اینکارا رو میکنی چرا این همه بینمون جدایی انداختی 

غروری گذاشتم یوکت سردو سفت خوابیده .پا رویاد ارمینی افتادم که االن تو اون اتاق رو م،بعداز کلی هق زدن و محاکمه کردن رفتاره بده اون  

مانع  رفتنم میشد. از جا بلند شدم به سمت کمد دیواری رفتم  .یه بالشت پتو از کمد بیرون کشیدم و از اتاق  سفت به پاهام چسبیده بودوکه

از من رو از خودش برونه چی؟ نفس خارج شدم وبسمت اتاق رفتم . پشت در مکث کردم وبرای رفتن مردد بودم اگه بیدار باشه چی ؟اگه ب

ب عمیقی کشیدم و آروم در اتاق رو باز کردم. با ورود به اتاق ارمینو دراز کشیده رو موکت دیدم از حالت نفس کشیدنش معلوم بود که تو خوا

 عمیق فرو رفته .نزدیکتر شدم بالشت 
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 زیر سرش گذاشتم و پتو روی اون کشیدم و اروم از اتاق خارج شدم.

**** 

م وحشت زده شدم ،اثری از سفیدی چشمهام نبودوالیه ی قرمز سفیدی ه انگاهی به خودم تو اینه انداختم. از دیدن چشمهای پف کرد

و پوشونده بود. از روی میز آرایشی کرم پودر برداشتم و با اون  شروع به کم کردن پف کردم  ولی تاثیر چندانی نداشت .از بیرون اتاق رچشمهام

 صداهای شنیده میشد که نشون دهنده ی بیداری ارمین بود .اصال دوست نداشتم با اون مواجه بشم  نمیدونستم االن اون چه حالی داره ،بازهم

ه دور موندن من از خودش داره؟ولی من دیگه رفتاره دیشب رو تکرار نمیکنم .دیشب از نگرانی اختیار رفتارم رو نداشتم و با نزدیك شدن اصرار ب

ق بیرون به آرمین با وجود پس زدنم غرورم رو جریحه دار کردم. اما امروز محاله بزارم این اتفاق بیوفته  .اماده رفتن به دانشگاه شدم و از اتا

رفتم نیم نگاهی به طرف آشپزخونه ی اپن انداختم  .ارمین برخالف دیشب ظاهر مرتبی داشت .تو اشپز خونه مشغول چیدن میز صبحونه بود با 

 گفت:وشنیدن صدای قدمهام سربلند کرد. از آشپزخونه خارج شد رو به روم  ایستاد لبخند زد 

 سالم صبح بخیر _

 مش رو دادمو بسمت در رفتم . که باز صداش رو شنیدمبدون نگاه کردن به اون خشك جواب سال

 کجا؟بیا صبحونه بخور_

 اشتها ندارم_

 با باز کردن در و خروج از سالن فرصت حرف دیگه ای به اون ندادم .

 ،های پف کردهبخاطر گریه ی زیادسردرد عجیبی گرفته بودم. حوصله ی هیچی نداشتم چه برسه به درسو کالس ،از نگاهای مستقیم با اون چشم 

ه و به دیگران دوری میکردم و حوصله نگاهای کنجکاو بقیه روهم نداشتم . بسختی اون چند ساعت رو گذروندم و به خونه برگشتم.  باورود به خون

 دیدن ماشین آرمین توحیات تعجب کردم .این وقت روز هیچ وقت خونه نبود.

ع غذا تعجبم بیشتر شد. ولی به روی خود نیوردم باخودم گفتم: حاال این یعنی چی؟منت وارد سالن شدم بادیدن میز چیده شده اونم با چند نو

 کشی به این میگن؟

 ارمین که حسابی شیك کرده بود با دیدنم باز لبخند زدو گفت:
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 سالم خانمی خسته نباشی_

 باز هم خشك جواب دادم

 لباستو عوض کن بیا نهار_

 نمی خوام اشتها ندارم_

جدی وبی تفاوت به آرمین راهم رو به سمت اتاق کج کردم .صدای قدمهای تند ارمین از پشت سرشنیده شدو ،زودتر از من تو  با همون قیافه ی

 چهارچوب در ظاهر شد. از رفتنم به اتاق جلوگیری کرد 

 هلیا خواهش میکنم صبحونه هم که نخوردی_

 بدون نگاه کردن به اون گفتم: 

 تو دانشگاه یه چیزی خوردم_

 وغ نگو! ضعف تو صورتت داد میزنهدر_

 بادست اون رو کنار ردم ولی قدم از قدم برنداشت وگفتم:

 برو کنار گفتم که اشتها ندارم!_

 خواهش میکنم ،هلیا با من قهر باش ولی با شکمت نه_

 چیزی نگفتم دوباره گفت:

 باشه؟؟_

رورم میگفت این همون ادمیه که دیشب تورو روند ولی باز توان مقابله با اینبار به اون نگاه کردم و به چشمهای ملتمسش خیره شدم. با اینکه غ

 چشمهای مظلوم شده ی امروزرو نداشتم .

کشیدم  .چشمهام هنوز کمی پف م دستی به سرورو ،سرم رو بنشونه باشه تکون دادم، از در کنار رفتم .وارد اتاق شدم و بعداز عوض کردن لباس

هون نمیشد .دروغ چرا باتموم ناراحتی خوشم اومد .از این منت کشی خوشم اومد.ولی نمیخواستم زود ببخشم که داشت و هیچ جوره پف اونها پن
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 روحساب کار دستش بیاد. داد زدن سر دختر محمد صولت الکی که نیست. از اتاق خارج شدم.  بسمت میز رفتم ارمین از جاش بلند شد. صندلی 

 نگاه ازاون میدزدیدم بشقابم رو  برداشت غذا کشید وگفت:برای من عقب کشید بدون تشکر نشستم. 

 اول غذا میخوریم بعد صحبت میکنیم. ،می دونم از دستم ناراحتی_

 بشقاب پر رو مقابلم گذاشت وبدون حرف شروع به خوردن غذا کردیم. بعداز اتمام با گفتن ممنون زودتر از جا بلند شدم که گفت: 

 قرار شد صحبت کنیم_

 برم درس بخونممی خوام _

 خسته نشدی انقد درس خوندی؟_

 این کتابا تنها مونس من تو این خونه_

 ؟االن این تیکه بود_

 اسمشو هرچی دوست داری بزار_

 هرچی بگی حق داری_

 روبه روم نشست..و نشونداز جا بلند شد چند قدم به سمتم اومد. دستم رو گرفت و  منو بسمت مبل هدایت کرد

 هفته خیلی درگیر بودم متاسفمتو این یه _گفت

 همین.._ابرو باال انداختم 

 معذرت میخوام ،دیشب تند رفتم حالم خوب نبود _

 یعنی توضیح بیشتری میخوام ،منتظر نگاهش کردم

 بهم قفل کرد وگفت: روو بیرون داد دستهاشراین پا اون پا کرد. نفسش
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د یعنی . ..بازهم مکث کرد....ببین فقط اینو بدون که من قبال یه چیزی میخواستم ولی خب چطور بگم... مکث کرد.....اممم دیشب یه اتفاقی افتا_

داغون ،عصبی بودم  ،واسه نپذیرفتن خیلی تالش کردم ولی نشد...کالفه بودم ،اما یه جورایی مجبورم که بپذیرمش  ،یه مدتیه که اونو نمیخوام

 ی کردم  .متاسفم قول میدم تکرار نشه واسه اروم شدنم خوردم .نفهمیدم چطور زیاده رو ،بودم

 ؟اون چیزی که میخواستی چی بود_

 بزودی میفهمی ،بیشتر از این از من توضیح نخواه_سرش رو پایین انداخت وگفت

 از جا بلند شدو کنارم نشست . دستش رو دور کمرم حلقه کرد و سرم رو روی سینه اش گذاشت وگفت: 

 من همیشه تو رو مهربون دیدم تو مایه ی ارامش منی با من بد نباش. اشتباه کردم دیگه تکرار نمیشه .عادت ندارم تورو اینطوری ببینم ._

با اینکه حرفهاش کنکجاویم رو تحریك کرده بود ولی دیگه اصرار به فهمیدنش نکردم .اروم شده بودم دوست نداشتم بیشتر از این اون رو 

 نه ، ابراز پشیمونی کنه سر افکنده باشه،مرد من باید همیشه تو اوج باشه حتی دربرابر من !اذیت کنم. دوست نداشتم بیشتراز این خواهش ک

چشمهام رو لمس کرد .سرش رو  پفهکمرم برداشت وآروم با سرانگشت  دورنگاهش کردم . دستش رو از ،سرم رو  از سینه اش برداشتم 

 ت لبخند زدم وگفت:به پشت پلکهام زد. کمی که فاصله گرف ب*و*س*هنزدیکتر اوردو 

 حاال شد. این همون هلیاییه که  میشناسم .خب امروز به جبران این یه هفته که واست کم گذاشتم میخوام درخدمت خانواده باشم _

 از جا بلند شدو دست به سینه مقابلم ایستاد .

 امر بفرمایید سراپا گوشم_

 ؟مشغول فکر کردن شدم. واقعا از ارمین چی میخواستم  

درد دل کنیم  من اینارو ،بخندیم ،شوخی کنیم ،من خود ارمینو میخوام. اینکه کنارم باشه مثل قبل باشه به من توجه کنه. بیشتر صحبت کنیم 

 میخوام نه کاری که واسم انجام میده ...

 خب من منتظرم _ارمین گفت

 همین  ،ارمین من...من فقط تورو میخوام_
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کشید .دستهام رو دور کمرش حلقه کردم وخودم رو محکم به اون فشار  ششاغوتومن رو از جابلند کرد و منو لبخند زد. خم شد دستم رو گرفت 

 دادم وگفتم:

من بدون تو میمیرم آرمین، همین چند ساعتی که از هم دوریمو بزور تحمل میکنم .تو این یه هفته داغون شدم تحمل  بی توجهی از طرف تورو _

واقعا داره منو از پا میندازه فکر میکردم اگه ازدواج کنیم قلبم ارومتر میشه ولی بی تاب تر شد ...من کاری که  ،شده ندارم عشق تو با من عجین

 زنده میشم تو شدی همه کسه من ...میفهمی همه کس... ،واسم انجام میدیو نمیخوام. من فقط خوده خودتو میخوام. وقتی میبینمت جون میگیرم

 ید و اه کشید زیر گوشم گفت :ب*و*سر کرد و منو بیشتر بخودش فشار داد سرمو دستاشو دور کمرم محکمت

 متاسفم... فقط همینو میتونم بگم منو ببخش..._

ه وقت خواب مثل ماهی دور مونده از اب،  بی تاب اغوش ارمین بودم. تو اغوشش خزیدم ..با اینکه فقط یه شب کنارم نخوابیده بود ولی من تشن 

 تشنه ی اون گرما و باال پایین شدن سینه اش زیر سرم .دوباره صدای اهش بلند شد گفتم:،ای اون الالی بودم 

 ارمین نمیخوای چیزی بگی؟_

 ل نوازش موهام گفت:درحا

 راجب چی؟_

 اون چیزی که رو قلبت سنگینی میکنه _

 چیزی نیست_

 منو محرم نمیدونی؟_

 چیزه گفتنی نیست که بخوام بگم _

 داری داغون میشی اگه با من حرف بزنی سبکتر میشی_

 این داغون شدن حقه منه ..._

 چرا ؟_
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 بالخره میفهمی عجله نکن_

 ق تو بدونه هیچ وقت نمیخوام بفهمم...اگه چیزیه که داغون شدنو ح_

 نمیخوام .... روسکوت کرد ...وسکوتش اشوب درونمو بیشتر کرد. خدایا من داغون شدن ارمین 

 غم نگاهت از چیست؟

 بگو!

 قسمت کن با من این غم را 

 منی که عاشقانه میپرستم تورا 

 قسمت کن با من 

 با عشق بی منت 

 به دوش میکشم خستگی هات را 

***** 

 گفت واسه شام بریم اونجا ،هلیا مامان تماس گرفت_

 باشه_

 پس کم کم حاضر شو_

 حاال کو تا شام_

 خب زشته وقت شام برسیم .زودتر بریم منم چند وقته مامانو بابا رو درست و حسابی ندیدم _

 باشه االن_

 بی حوصله تلویزیون رو خاموش کردم و برای اماده شدن به سمت اتاق رفتم .
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ه یه هفته از اون اتفاق گذشت. همه چی مثل سابق برگشته بود. آرمین باز هم تبدیل به اون مرد مهربون شده بود . ولی من دو سه روزی بود ک 

خیلی بی حوصله شده بودم.  فضای خونه برای من  سنگین شده بود  .خونه ای که همیشه عاشقش بودم وبا عشق به کاراش رسیدگی میکردم. 

به بهانه های مختلف با فاصله از اون میخوابیدم و با حسرت به اغوشش نگاه میکردم. ها ا حتی بوی تن ارمین من رو اذیت میکرد.  شببعضی وقت

 ومیل شدید به خواب داشتم .... مو دوست نداشتم . احساس کسلی میکردراین تغییر حالتم 

کشیدم وتن کردم. برخالف همیشه زیاد به خودم نرسیدم. بعداز اماده شدن هر بیرون  رواولین چیزی که به چشمم خورد،درکمدرو که باز کردم 

 دو سوار ماشین شدیم ارمین درحال روشن کردن ماشین نگاهی  بمن انداخت و گفت:

 هلیا چیزی شده؟_

 نگاهش کردم و گفتم : ،سرچرخوندم

 نه چطور؟_

 چند روزیه سرحال نیستی _

 نه خوبم_

 مطمئن؟_

 اره مطمئن!_

 خسته شدی بگو زودتر برمیگردیماگه _

 باشه_

ارمین ماشین رو به حرکت در اورد. سرم رو به پشتی صندلی تیکه دادم و چشمهام رو روی هم گذاشتم. خونه ی پدری آرمین فاصله زیادی با 

با سرعت شروع به رانندگی  خونه ی ما نداشت واین مدت چندباری به خونه ی اونها رفته بودم. آرمین اهنگ اروم رو پخش کرد و مثل همیشه

ونی بود آقا کرد .بعداز نیم ساعت به خونه ی پدر ارمین رسیدیم .با ورود به خونه پدرو مادر ارمین به استقبال ما اومدن. نازی خانم واقعا زنه مهرب

وبرخالف خیلیا هیچ دخالتی تو زندگیه ما ندیده بودم .همیشه با خوشرویی ازما استقبال میکردن هاپرویز هم همینطور، تو این مدت چیز بدی از اون

ولی با چند ،ش بین ما مشکل ایجاد کنه هانمیکردن .منکه بعداز کار نازی خانم تو شب عروسی حسابی ازاون  ترس داشتم که نکنه با کار
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تعویض لباسم به سمت اتاق رای ببه خواست مادر ارمین ،برخوردی که بعدها با اون داشتم واقعا از این فکر خجالت زده شده ام ،بعداز کمی 

 سابق ارمین رفتم. بعداز عوض کردن لباس  به جمعشون ملحق شدم .کنار ارمین نشستم ارمین سیب پوست کنده شده رو مقابلم گرفت و گفت:

 بفرمایید_

 با تشکر سیب رو از دستش گرفتم نازی خانم گفت:

 ارمین به باباش رفته  این زن دوستی،الحق اگه گفتن پسر کو ندارد نشان از پدر _

 بابای ارمین گفت:

 تازه خیلی هم واسه شما کم گذاشتیم ،خانم لیاقت شما خیلی بیشتر از این حرفاست_

ون همه بالبخند بهم نگاه کردن ومن به این عشق غبطه خوردم .بعداز این همه سال هنوزهم عاشقانه به هم نگاه میکردن. یاد مامان افتادم که با ا

زن تو هر سنی به محبت و توجه میکنه،انمی از این محبت محروم بود.واسه مامانم ناراحت شدم که همیشه اخالق خشك بابا رو تحمل زیبایی و خ

رو درحاله صحبت میدیدم . کاش بابا کمی فقط کمی هاولی بابا همیشه غرق کار بود .هیچ وقت کنار مامان نبود .خیلی کم اون ،شوهرش نیاز داره

مین بود. اونوقت من دیگه هیچ نگرانی برای تنهایی مامان نداشتم.  ارمین و اقا پرویز شروع به زدن حرفهای معمولی کردن و نازی مثل بابای آر

خانم سراغ مامان رو گرفت و حاله اون رو پرسید .منم سراغ آیدا خواهر آرمین رو گرفتم که بخاطر باردار بودن نتونست توی جشن عروسی ما 

ولی احساسه خوبی نسبت به اون داشتم و همیشه جویای احوال  ،ه اون رو ندیده بودم وفقط چند بار با اون صحبت کرده بودمگرچ ،شرکت کنه

 اون بودم .

صرف شام از جا بلند شدیم. پشت میز نشستیم ارمین شروع به  براینازی خانم برای سر زدن به کاره خدمتکارا از جا بلند شد و بعد از کمی  

برای من کرد .با اینکه شکل غذاها  خوب و میز با سلیقه چیده شده بود .ولی با استشمام بوی غذا بی اختیار اخم کردم. از بوی غذا  کشیدن غذا

 حالم بد شد ولی سعی کردم به روی خود نیارم اما این اخم از دید نازی خانم  که مقابلم نشسته بود دور نموند مشکوك نگاهم کرد بی مقدمه

 گفت:

 ا بارداری؟هلی_
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هل شده بودم  نمیدونستم چه  ،منو ارمین هردو از این سوال شوکه شدیم ، متعجب بهم نگاه کردیم. ارمین نگاه به دهنم دوخت ومنتظر جوابم شد

باید جوابی بدم باخودم فکر کردم اخرین تاریخ کی بود ؟؟؟دقیق یادم نیست ولی هر چی بود قبل از ازدواج بود. پس از یه ماه بیشتر شده. فردا 

 برم ازمایش بدمو مطمئن بشم درسته فقط یکبار باهم بودیم ولی یه بارم یه باره.

 نگاه کردم دوست نداشتم به این چشمای مشتاق  امید بی خود بدم گفتم:به نازی خانم وآقا پرویز  

 نه!_

 مطمنئی؟_

 بله مطمنئم!_

 

همه مردا بچه دوست ؟ارمین نفس راحتی کشید،از این حرکت جاخوردم....یعنی چی ؟یعنی بچه دوست نداره ؟مگه همچین چیزی امکان داره 

 ولی بازهم شروع به توجیه کردم .،با اینکه از حرکتش ناراحت شده بودم ؟دارن مگه میشه آرمین دوست نداشته باشه 

هنوز خیلی زوده ما اصال امادگیشو نداریم .من هنوز راه ورسم زندگی رو یاد نگرفتم. این بچه هم بخواد بیاد از درسم عقب میوفتم.  ،خب حق داره

سه یه بچه بربیام. آرمین هم اینو میدونه و نمیخواد من اذیت شم ....اره همینه از همه چی عقب میوفتم .من هنوز خودم بچه ام چطور میتونم از پ

حسی که که باردار بودنم رو تایید میکرد .من عاشق ارمینم و بیشتر از اون عاشق  بچه ای ،یه حسه ناب  ،...اما من ته دلم شاد بود .یه حسه خاص

 که پدرش ارمین باشه موجودی از وجوده منو ارمین .

از صرف شام به بهانه ی خستگی زودتر به خونه برگشتیم. تو راه  به فکر فردا بودم . برای یاداوری اخرین تاریخ، نگاهی به تقویم گوشی بعد

از و ردختره ی احمق حواست کجا بود .اخه مگه میشه تولد ارمین ،پس فردا تولد ارمینه ،انداختم که با دیدن تاریخ امروز همه چیزاز ذهنم پرید .وای

آرمین بود ،تنها مرد زندگی من  ،اولین تولد رو فراموش کنی.  پس فردا سالروز زمینی شدن عشقم ،با اون همه ادعای عاشقی ؟ فراموش کنی

 ومن اون رو از یاد برده بودم .به سمت ارمین برگشتم.

روشن کنه .گذره زمانی که ،برای من رو زمان که همه چیزافکارش بود .به این رفتار عادت کرده بودم وفقط خودم رو سپرده بودم به گذره  توغرق 

نمیدونستم چی رو برای من رقم زده .شروع برنامه ریزی برای گرفتن تولد دو نفره کردم. دوباره به سمت آرمین برگشتم وخیره نگاهش کردم. 

 اینار برخالف هر بار عجله ای برای رسیدن نداشت . انگار توی این عالم نبود. آروم و بی حرف چشم به خیابون دوخته بود و رانندگی میکرد و
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 فقط امشب! بدوش بکش این غم را 

  ،وچه زیباست

 که بدانی صبح نزدیك است

 باره شانه هایت سبك میشود ،صبحی که

 بامن و موجودی از وجودت....

******* 

 ببخشید خانم جوابش کی اماده میشه؟؟_

 

 میتونید بعدازظهر تشریف بیارید _

اینبار به سمت بازار برای  خرید   ،مایشگاه خارج شدم.  سوار ماشین شدم و بسمت شیرینی سرا حرکت کردم. بعداز سفارش کیك تولداز از

هدیه ی تولد رفتم. دیشب بعد از کلی فکر کردن تصمیم به خرید کروات گرفتم  ، کارم اسونتر شده بود. چندتا مغازه رو گشتم بعداز خرید  

یقه ی ارمین نزدیك بود به خونه برگشتم. با دیدن ماشین ارمین تو حیات متعجب و کمی نگران شدم. پا تند کردم وارد خونه کروات که به سل

 شدم .آرمین ریموت بدست مشغول باال پایین کردن کانالها بود. با دیدنم لبخند زد ابرو باال دادم وگفتم:

 آرمین این موقعه روز واسه چی خونه ای؟_

 بلند شدو نزدیکم اومد وگفت: از روی مبل

 می خوام امروز پیش تو باشم. بد؟_

 !؟مشکوك میزنیااا راستشو بگو_باخنده گفتم

 تا االن از من دروغ شنیدی؟_

 اممم... نه!_
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 فقط نگاهت کنم ،خب االنم دوست دارم بمونم خونه_

 ن دکمه های مانتو گفتم :ددرحال باز کر

 همون روزی دو ساعت کافیه.اونوقت زیادیت میشه دلتو میزنم _

 :باتاکید گفت

 هیچ وقت دلمو نمیزنی !_

 

سورپرایز کنم یه جورایی از باردار بودنم اطمینان داشتم.دوست داشتم این  رولبخند زدم. خوشحال بودم. میخواستم روز تولد ارمین  حسابی اون

 ،ازخبر رو به آرمین بدم  و بگم با این اتفاق هیچ مشکلی ندارم برعکسبهترین ،خبرو تو یه مناسبت خوب به اون بدم . تو بهترین روز زندگیم 

 این اتفاق خیلی هم راضی هستم. وجود اون بچه پایه های زندگیمون رو از اینی که هست محکمتر میکنه.

 :ارمین گفت

 من برم دوش بگیرم_

 ،برای اشپزیه .تو این مدت یا ارمین خونه نبود یا وقتی بودو تکون دادم و اون بسمت حمام رفت. با خودم فکر کردم این بهترین فرصت رسرم

 اجازه درست کردن چیزی رو  بمن نمیداد. بسمت اشپز خونه رفتم. تصمیم گرفتم از غذاهای اسون شروع کنم. چند باری که کنار مامان ایستاده

 یه چیزهای یاد گرفته بودم .ماکارانی رو از کابینت بیرون کشیدم.،بودم 

که با خوردن دسته ی داغ دیگ به دستم،اون رو رها کردم.دیگ به زمین افتادو صدای بلند اصابت  ،ش کردن ،دیگ از روی گاز برداشتموقت ابک

شپز خونه اون به زمین تو خونه پیچید. محتویاتش بیرون ریخت وکمی از اب اون به پام پاشید.ارمین که تازه از حموم بیرون اومده بود با دو وارد ا

 با نگرانی گفت:شدو 

 چی شد ؟_

 لبمو گاز گرفتمو با خجالت گفتم:

 میخواستم غذا درست کنم_
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 ارمین به کف اشپز خونه نگاه کردکه بخارازاون بلند میشد. سر بلند کردو گفت:

 تو که چیزیت نشد؟_

 نه! یکم انگشت پام میسوزه_

 م نگاه کرد با اخم گفت :تو یه قدمی من ایستاد خم  شد به پا ،با احتیاط وارد آشپز خونه شد

 این یکمه! ببین  انگشتت چه تاولی زده._

 و از زمین بلند کرد و بسمت سالن برد .هنوز تو آغوش اون بودم که گفت:ربدون اینکه اجازه حرفی به من بده با یه حرکت من

 بریم دکتر!_

 نمیخواد یکم روش یخ بزار خوب میشه_

 ابروباال دادو گفت:

 خمیر دندون...یخ...،میگم تو طب سنتی میخوندی بهتراز زبان نبود _

 از یاداوری اون روز که باز هم خرابکاری کرده بودم با صدا خندیدم و گفتم:

 امممم اما نه !من هیچ وقت رشتمو تغییر نمیدم. به عشق تو دارم ادامه میدم ،شاید یه روزی رشتمو عوض کردم  ،فکر بدی نیست_

 ین زدو گفت:لبخند غمگ

 من باتو چکار کنم دختر_

 به حالتی که توش بودم اشاره کردم وگفتم:

 هیچی همینطوری خوبه_

و روش گذاشت رو از زمین برداشت .یخرمنو رو مبل گذاشت به اشپز خونه رفت و با کیسه ی پراز یخ برگشت .مقابلم روی زمین زانو زد. پام

 وگفت:
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 ؟خیلی درد داره_

 دیگه نه!_

 چند بار بت بگم...اخه _

 پریدم وسط حرفش وگفتم:

 سریه قبل همشو خودت گفتی ،ولی دوست داشتم دسپختمو بخوری  ،میدونم_

 اخه مگه تو بلدی یه جوری میگه دستپخت انگار اشپزه ماهریه !_

 با تخسی گفتم :

 اگه تو بزاری ،ی میشمزمطمئن باش یه رو_

 اون هم به همون شکل گفت :

 اون موقعه نمیرسه قبلش خودتو به کشتن میدی چون به،نمیزارم _

 با لجبازی گفتم :

 یه روز بت ثابت میکنم که میتونم بشم_

 کوتاه اومد وگفت:

 باشه هرچی تو بگی..._

با آروم شدن درد پام و آب شدن یخ های توی کیسه آرمین از جا بلند شد .برای سفارش غذا به سمت تلفن رفت .از اونجای که غذاهای مورد 

 احتیاجی به پرسیدن غذای درخواستیه من نداشت. ،عالقه ام رو از بر بود

 بسمت اشپزخونه رفت.  ،بعداز سفارش غذا برای تمیز کردن گندی که زده بودم

 

 ارمین رو کاناپه نشست به پاش اشاره کردو گفت: ،بعد ازاتمام نهار هردو به سالن برگشتیم  
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 بیا اینجا بشین ._

غرق درافکارش بود. به ،و نوازش میکرد رغول دیدن فیلم شدیم. ولی ارمین اصال حواسش به فیلم نبود .همینطور که موهامرو پاش نشستم. مش 

 ساعت نگاه انداختم .وقت گرفتن جواب  ازمایش بود گفتم:

 نمیخوای استراحت کنی؟_

 :ارمین که غرق فکر بود گفت

 هوم؟_

 میگم نمیخوای استراحت کنی؟_

 ؟نیستم خسته_

 تا من یه سر برم بیرونو برگردم به چرت بزن._

 ولی زود برگرد! ،باشه_

 فقط نیم ساعت ._

 اوکی_

بسمت ازمایشگاه حرکت کردم  .تا رسیدن دل تو دلم نبود .مدام  وسوار ماشین شدم ،یدم.به سمت اتاق رفتم .بعداز حاضر شدنب*و*سو رگونش

اون ثمره ی عشق ماست. با  ،خواسته باشه چه ناخواسته. مهم اینکه اون بچه ی منو ارمینهحاال چه ،زیر لب خدا خدا میکردم .من عاشق بچه ام 

با قدمهای لرزون وارد آزمایشگاه شدم. بعداز دادن شماره ی آزمایش  روی صندلیهای فلزی  ،جای پارك دنرسیدن به آزمایشگاه و پیدا کر

 کردن استرسم با مشت های آروم به زانو میکوبیدم. آزمایشگاه منتظر نشستم .مدام آب دهنم خشك میشدو برای کم

 با شنیدن اسمم  از جا بلند شدم 

 هلیا صولت_

 بله_
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 رك باشه خانم شما باردارینمبا_

و گرفتم. ربستم. نفس عمیقی کشیدم  و از ته دلم خدارو شکر کردم .برگه جواب ازمایش چشمهام رواز شنیدن این حرف گل از گلم شکفت. 

از ازمایشگاه خارج شدم .دوست داشتم  تا خونه پرواز کنم واین خبرو به ارمین بگم ولی باید تا فردا صبر میکردم دست رو شکمم بعداز تشکر  

ت کشیدم و زیر لب گفتم: خدایا بخاطر این نعمت شکر ....باورود به خونه با سکوت مطلق مواجه شدم واین نشونه خواب بودن ارمین بود. به سم

 وآروم وارد شدم.دم ه نیمه باز رو کامل باز کراتاق رفتم  در

 به سمت اون رفتم. کمی خم شدم دستمو به بازوش کشیدمو گفتم:،بادیدن ارمین که غرق خواب بود  

 اهای اقاهه قرارمون یه چرت بوداا_

های مانتو برای خارج کردن اون از تنم سمت دکمه ،و باز کردبا دیدنم  لبخند زد واز جاش بلند شد.از اون فاصله گرفتم. بارفتن دستم رچشماش

 گفت :

 بریم بیرون ،نمیخواد عوض کنی_ 

 منکه خیلی سرحال بودم با خنده گفتم: 

 به کجا چنین شتابان؟_

 به جز این سراسرایم ،به هران کجا که باشد_

 دوباره با خنده گفتم:

 به شکوفه ها به باران برسان سالم مارا ،شتیسفرت بخیر اما! تو و دوستی خدارا چو از این کویر وحشت به سالمتی گذ_

 خب حاال بریم خوش بگذرونیم واین کویر وحشتو از یاد ببریم..... _

 باشه_

 انگشتت بهتره_

 اره خوبه_
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 و فراموش کرده بودم. تو این لحظه به هیچ چیز فکر نمیکردم غیراز ارمین و اون جنینه دوماهه .راصال به کل دردش

بسمت رستوران رفتیم ،ر و خرید کردن هرچی که فقط نگاهم به اون میوفتاد و نشنیده گرفتن اعتراض من از طرف ارمین بعداز گشتن تو بازا

و احساس رخسته به خونه برگشتیم .تو طول راه نگاهای گاهو بی گاه پراز غم ارمین.که ه*و*س بچه کوچلوی خوشگلمون بود.بعداز خوردن شام 

از رسیدن وقت فهمیدن چیزی ارمین راجبش ،از موندن ارمین تو خونه دلم شور زد  ،خندهای پراز غم دلم شور زد از این،می کردم. دلم شور زد 

شکمم کشیدم. با وجود این بچه همه چی درست ی رو روبه دو طرف تکون دادم. دستم رودور کردن این افکار سرمبرای  ،میگفت دلم شور زد 

ای پدرش میشه من مطمنم ،به ارمین نگاه کردم .فقط همین امشب این غمو تحمل کن از فردا منو این میشه. این بچه باعث از بین رفتن غم ه

 بت هدیه میکنیم. روجنین شادی

با رسیدن به خونه یه راست به سمت حمام رفتم وخستگیو از تنم بیرون کردم .حوله به تن مشغول سشوار کشیدن موهام بودم که ارمین وارد 

سشوارو از دستم گرفتو خودش شروع به خشك کردن موهام کرد .تو اینه به اون نگاه کردم. اروم انگشتاشو ،ف نزدیك شد اتاق شد. بدون حر

دور گردنش حلقه کردم و  روو از زمین بلندکرد .دستامربایه حرکت من،رو زیرورو میکرد. بعداز شونه زدن موهام نهابین انبوه موهام فرو میکرد واو

 اهش تغییر کردو به لبخند م خیره شد وگفت:لبخند زدم. رنگ نگ

 ؟بت گفته بودم خنده ات خیلی قشنگه_

 و تو کاسه چرخوندمو گفتم:رچشمام

 امم... یادم نمیاد گفته باشی_

 خب االن میگم ....خنده ات انقد قشنگه !_

 با ناز خندیدم که گفت:

 نکن دختر کار دستت می دماا_

 گفتم: توگوششآروم و پشت گوشم گذاشتمورموهام

 مثال چه کاری..._

 و بمن تزریق کرد و زیر گوشم زمزه کرد :عاشقتم هلیا.....رها ارامشو خوشبختی ب*و*س*هو بسمت تخت برد وبا تك تك ربی حرف من
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 سرم رو سینه ی پهنش بودو دستش دور کمرم حلقه ،گفتم: 

 بچه چی دوست داری؟ ،ارمین_

 بدون فکر کردن گفت:

 پسر_

 و به سمت اویز گردنبد بردم و لمسش کردم.راروم دستم

 هلیا از زندگی با من راضی هستی ؟_

 اره خیلی!_

 بنظرت من ادم خوبیم ؟_

 واژه ی خوب واست کمه تو از عالی هم عالی تری!_

 قول میدی تا تهش نظرت راجب من همین باشه؟_

 !؟معلومه این حرفا چیه_

 و بو کشیدو گفت:ریدوموهامب*و*سو رسرم

 همیشه یادت بمونه ،ارمدوستت د_

******** 

 م بسته بود گفتم:چشمهابا صدای زنگ تلفن ثابت خونه از خواب بیدار شدم .همینطور که 

 ارمین لطفا گوشیو بردار_

 ن،ادو دیدم .نگاهم به ساعت افتاد با دیدن عقربه ها ی ساعت که یازده رو نشون میدرباز کردم و جای خالیه ارمینچشمهام رو صدای نشنیدم. 

با بدن کوفته از تخت پایین اومدم. از اتاق ؟خواب از سرم پرید. نیم خیز شدم وای من ساعت نه کالس داشتم. چرا ارمین از خواب بیدارم نکرد 
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ی خارج شدم و بسمت تلفن رفتم  .نرسیده به گوشی صدا قطع شد .بی تفاوت  شونه باال انداختم وبه سمت حموم رفتم. بعداز خروج بازهم صدا

 تلفن بلند شد. پاتند کردم به سمت گوشی رفتم و جواب دادم.

 الو_

 خانم هلیا صولت؟ ،سالم_

 خودم هستم،بله _

 ارمین ارجمند هستم نمن کامرانی وکیل همسرتو ،ببخشید مزاحم شدم_

 ابروهام رو باال دادم وگفتم:

 وکیل؟_

 بله_

 بانگرانی گفتم:

 ؟چیزی شده واسه آرمین اتفاقی افتاده_

 خانم نگران نباشید. ایشون حالشون خوبه شما واسه چندتا امضا باید تشریف بیارید دفترمن نه_

 باتعجب گفتم:

 امضا ؟چه امضای؟_

 متوجه همه چی میشید. نخودتو،لطفا به ادرسی که میگم تشریف بیارید _

که حرفی از وکیل و امضا نزده بود پس این چی گوشیش خاموش بود .دیشب  کهو قطع کردم .با ارمین تماس گرفتم ربعداز گرفتن ادرس تماس

میگفت ؟؟واقعا گیج شده بودم گوشی بی سیم رو سرجاش گذاشتم و به طرف اتاق برای  عوض کردن لباس رفتم .دلشوره ای عجیبی گرفته 

سوار  ،حاضر شدن باکمی دستپاچگی بعداز؟چرا آرمین چیزی به من نگفته بود ؟بودم .مدام به حرف وکیل فکر میکرد. یعنی چه امضاهای باید بزنم
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با ارمین تماس گرفتم ولی بازهم خاموش بودواین خاموش بودن گیج ترم میکردم هم ماشین شدم و  به ادرسی که داده بود رفتم. تو طول راه باز

. 

 بعداز کلی معطلی و تو ترافیك موندن به دفتر کامرانی رسیدم. وارد دفتر شدم به منشی گفتم: ،بالخره

 م صولت هستمسال_

 بله بفرمایید منتظرتون هستن:منشی نگاهش رواز مانیتور گرفت با دیدنم لبخند زدوگفت

 رفتم.،زیرلب تشکر کردم وبه سمت دری که به اون اشاره کرده بود 

ساله رو به رو شدم. به نفس عمیق کشیدم .چند ضربه به در زدم با شنیدن بفرمایید وارد شدم. با ورودم با مرد حدودا چل ،پشت در مکث کردم 

 احترامم از جا بلند شد به مبل اشاره کرد.

 سالم خانم صولت بفرمایید._

 جواب سالم اون رو دادم و روی مبل نشستم .اون هم از پشت میزش بلند شدو

 نه. تك سرفه ای زد وگفت:و از این گیجی و بی خبری خارج میکرمقابلم نشست .منتظر نگاهم رو به دهنش دوختم .که چه زمانی باز میشه و من

 اماده شنیدن حرفای من هستید؟ ،خانم صولت_

 با گنگی گفتم:

 ؟م...مگه چی شده که باید امادگی داشته باشم _

 ؟نمیدونم چطور بگم_

 لطفا بدون مقدمه چینی حرفتونو بزنید. واسه ارمین اتفاقی افتاده؟_

 کرد نه خانم منکه بتون گفتم اون حالش خوبه ،راستش ....مکث_

 خواهش میکنم زودتر بگید  چی شده _

 و بهم گره زد وکمی خودش رو به جلو کشید وگفت:ردستهاش
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 قای ارجمند وکالت تام اختیار به من داده که وقتی نیست به کاراش رسیدگی کنمو شمارو از بالتکلیفی دربیارما_

 عنی چی؟ درك حرفای اون برای من  سخت بود وکالت تام ال*خ*تیار؟بالتکلیفی من؟ی

 ارمین جای نرفته منم تکلیفم روشنه نیازی به حضور شما نیست ،حتما اشتباه شده_

 دوباره به پشتی مبل تکیه داد وگفت:

 ولی االن دیگه نیستن صبح امروز از کشور خارج شد،بله ایشون تا دیشب بودن _

میشد. سرم دوران گرفتو گلوم خشك شد. با صدای که از ته خشکم زد.  مردمك چشمم روی اون بی حرکت موند. صداش مثل پتك به سرم وارد 

 چاه درمی اومد گفتم :

 حتما شما اشتباه میکنید،امکان نداره  ؟چ...چی ؟خارج شد_

به شما داد و مهریه رو به حسابتون واریز کرد .ودیگه اینکه  روحق طالق .شدنخیر خانم اشتباهی درکار نیست .ایشون امروز صبح از کشور خارج_

 اون خونه رو به نام شمازد .فقط چندتا امضا باید بزنید

 تو سرم میچرخید  فهاشهاج و واج نگاهش کردم. شوکه شده بودم .حتی قدرت پلك زدن هم نداشتم .حر

یشب بهترین شب زندگی من بود. امروز تولدشه میخوام بش بگم داره پدر د؟مهریه......حق طالق....خارج...چرا ماکه مشکلی باهم نداشتیم 

و میدیدم. هیچ صدای از اون به گوشم نمیرسید .سرم پراز تشویش بود پراز سروصدا تصویر وکیل رفقط لب زدنش ومیشه .نگاهم به وکیل بود

 ون تصویر مقابلم هم از بین رفت و از هوش رفتم.مقابل چشمم درو دورتر میشد .خودم رو معلق تو هوا احساس کردم .بعداز کمی ا

برای من که االن ،و به اطراف چرخوندم وباز اون مرد چل ساله رو از هم باز کردم. نگاهم،پلکهامرباحس خیسی که به صورتم پاشیده شد 

ی اختیار روی گونه هام سرازیرشدن م بشکهاا ومنفورترین ادم بود جلو دیدم ظاهر شد .دوباره حرفهاش تو گوشم پیچید. به اون خیره شدم

دستم رو به سمت منشی که  لیوان بدست روبه روم ایستاده  ،حفظ تعادلم  برای.بسختی و بکمك دسته ی مبل از جا بلند شدم .سرم گیج رفت 

 دراز کردم .به بازوش چنگ زدم. صدای نفرت انگیز وکیل دوباره به گوشم رسید. ،بود

 یخواید برید؟خانم با این حالتون کجا م_

 سر چرخوندم و تندنگاهش کردم وگفتم:
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 میخوام برم سراغ ارمین!_

 و با ناراحتی پایین انداخت وگفت:رسرش

 از کشور خارج شد ،منکه به شما گفتم_

 میدونه من بدون اون میمیرم اون...،دروغه !مطمنم دروغه! ارمین  هیچ وقت اینکارو با من نمیکنه  ،زیر لب زمزمه کردم

و ببینم و بمن بگه اینکارا همش یه شوخیه. ردوباره اشکام سرازیر شدن ومن هیچ تالشی برای پنهون کردنشون نکردم. فقط دوست داشت ارمین

و گرفتم .بازهم اون صدای رباز شمارشموبایلم رو از کیف بیرون کشیدم واهمیت ندادم. ،بسمت در رفتم وبه کامرانی که از رفتن منصرفم میکرد

، بزحمت پله هارو پایین اومدم و از دفتر خارج شدم. رمقی توی پاهام نمونده بود. کنار یه درخت ایستادم واز اون به عنوان تکیه گاه  لعنتی

فرو ریختم .با زانو به زمین افتادم اشکهام به هق هق تبدیل "استعفا  "وگرفتم که باشنیدن کلمهراستفاده کردم. اینبار شماره ی دانشگاه 

باورش برای  ،خدایاااا ! چطور باور کنم؟مگه من چکار کرده بودم که با من اینکارو کردی که حتی لیاقت یه خداحافظی نداشتم  ؟ین چرااااشد.ارم

اون برای من کشندست.  ازلحظه ای دوری ومن سخته .منی که غیراز خوبی چیزی از آرمین ندیدم. منی که تا این حد به اون عادت کرده بودم 

 خدایا دورغه !خواهش میکنم  یکی به من بگه دورغه. شاید دارم خواب میبینم. !؟وری این رفتن رو باور کنماالن چط

جنین دوماهم اعالم حضور کردو با یادآوری اون هق هقم بلندتر شد .خدایااا چه کنم !با این بچه چه کنم ،زیر دلم تیر کشید ومن آخ خفیفی گفتم 

 خداااا !

نگاهم میکردن و رد میشدن بی تفاوت بودم. باچنگ زدن به تنه ی نچندان کلفت درخت از جا بلند شدم وبا قدمهای سست به مردمی که باتعجب 

خودم رو به ماشین رسوندم. باتموم ضعفی که داشتم بسختی خودم رو به خونه رسوندم باورود به خونه بازم هم با ارمین تماس  ،

عصبی شدم وگوشی رو  به دیوار کوبوندم .خودم رو کاناپه رها کردم واز  ،باشنیدن اون صدای لعنتی نمیخواستم رفتنش رو باور کنم ولیگرفتم.

 و باز کردم وبا تاریکی مطلق مواجه شدم. صدا زدمرمچشمهارو هم افتادن .چشمهام ضعف وگریه ی زیاد 

 ارمین....کجایی هنوز نیومدی؟_

 اکو شد. مهریه ...طالق ...خارججوابی نشنیدم و بجای اون صدای کامرانی تو گوشم  

 م رون شدن. صدای زنگ خونه من از جا پروند با ذوق گفتم:شکهابغض به گلوم چنگ انداخت و ا
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 میدونستم همش یه شوخیه_

سیدن به در ربابدن سستم قوت گرفت. از جا بلند شدم وبه سمت در دویدم. ولی بین راه با یاداوری اینکه ارمین کلید داره سرعتم کم  و کمترشد  

 اون رو باز کردم با دیدن پیك موتوری که گفت:،

 خانم کیکی که سفارش کرده بودین _

.بدون جواب درو بهم کوبیدموبا شونه های فرود اومده و درحالی که پاهام دبه یاد دیروز افتادم .فاصله خوشبختی تا بد بختی من فقط یك شب بو

 ه شدم. اینبار صدای تلفن بلند شد .با اکراه به سمت گوشی رفتمو برداشتموارد خون ،رو روی سرامیك  کف حیات میکشیدم

 الو_

 نگرانتون بودم  ؟خانم صولت کامرانی هستم حالتون خوبه_

 دادزدمبا بغض و نفرت 

 چی از جونم میخوای؟_

 ولی این مراحل باید طی بشه بنام کردن خونه و طالقتون.. ،میدونم حاله روحیتون خوب نیست_

 فریاد زدم و فریادم تو خونه ی سوت وکور ونیمه روش پیچیدعصبی  

 اقا هی طالق طالق نکن .من طالق نمیگیرم. اون خونه و مهریه کوفتیو هم نمیخوام _

 متوجه منظورتون نمیشم_

 دیگه اینجا تماس نگیرید،تا وقتی ارمین برنگرده  ودلیل کارشو نگه من طالق نمیگیرم پس _

و رها کردم. اینبار هق نزدم زار زدم  از این بالی رمحکم تو جاش کوبیدم . به دیوار تکیه دادم و سر خوردم و باز بغضمو رتماس قطع کردم گوشی

بی  "بزودی میفهمی"که یهو به جون زندگیم افتار زار زدم .از این اتفاقی که دلیلش رو نمیدونستم زار زدم.یاد حرفهای  اون شب آرمین افتادم 

و نفهمیدم .کاش حداقل دلیل رفتنت رو میگفتی و من رو تو این بی خبری زجر آور نمیزاشتی. چرا با من اینکارو کردی چرااااا من که چیزی انصاف

 ؟به کدوم گ*ن*ا*ه کدوم خطا ؟
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******* 

ه موندن فایده نداره اگه قرار رو باز کردم. ولی خونه سکوت بود و سکوت. ناامید از جا بلند شدم. دیگ چشمهامباز هم به امید بودن ارمین تو خونه 

توش ریختم. به وسایلی که روز اخر خریده بودیم نگاه کردم.  رو نامرتب از کمد بیرون کشیدم و لباسم روبود برگرده تااالن برگشته بود. چمدون

ارایشی گذاشتم. مردد به میز ی و از کیف بیرون کشیدم و رورگوشه ی اتاق دست نخورده بودن باز بشون دست نزدم. جعبه ی کادوی تولدش

حلقه ام نگاه کردم روزی که وارد انگشتم شد فکر میکردم بهشت رو به من هدیه دادن ولی االن بعداز دوماه نمیدونم  واقعا بهشت بود یا 

 .؟چشمهام رو بستم و اون رو از انگشتم بیرون کشیدم و باالی جعبه ی کادو گذاشتمجهنم

منتظر بمونم. منتظر ارمینی که بی  همحتی به پشت سرم نگاه نکردم .میترسدم پشیمونم بشم و برگردم و بازچمدون بدست از خونه خارج شدم.  

 .دخداحافظی ترکم کر

به خونه ی بابا که رسیدم مامان با دیدن وضع ظاهریمو چمدونم بهت زده شد. نگاهش پر از سوال بودولی زبونش جرات پرسیدن نداشت.  

تو اغوشش خالی کردم. فقط زار میزدم نه بخاطر اون جنین ،نه بخاطر ترك  روا کردم ،بسمتش دویدم و همه ی غمهامچمدون رو توی درگاه  ره

نم کردنم، نه بخاطر زندگی ازدست رفتم  ،فقط بخاطر دلتنگی ، دلتنگی مردی که از جونم عزیزتر بود .از این به بعد چطوری بدون اون زندگی ک

 ن داره؟؟؟اصال زندگی بدون ارمین امکا

 از اغوش مامان بیرون اومدم. با چشمای نم دار نگاهم کرد بالخره زبونش چرخید 

 چی شده؟_

 و به دو طرف تکون دادمو گفتم:رسرم

 هیچی نمیدونم. ،نمی دونم_

 یه حرفی بزن االن میمیرم از نگرانی. ؟یعنی چی_

 ارمین رفت._

 مامان باتعجب و چشمهای از حدقه در اومده گفت:

 ؟کجارفت؟چییی_
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 دیروز از کشور خارج شد. نمیدونم به کدوم گ*ن*ا*ه اینطوری منو از خودش روند_

 دوباره هق هقم بلند شد.

 اروم باش عزیزم. اروم باش_

 زار زدم 

 مامان من بدون ارمین میمیرم...._

 مامان بعداز اروم کردنم همینطور که خودشم اشك میریخت اب قند مقابلم گرفت وگفت: 

 بخور االن پس بیوفتی بیا _

 بزور جرعه ی بم داد و دوباره گفت:

 ؟شما که مشکلی باهم نداشتین؟حاال درست حرف بزن ببینم چی شده _

 چی بگم وقتی خودمم نمیدنم چی شده_

 ....احساس ضعف می کردم .از بی غذای واز گریه زیاد سرم تیر میکشید. بی هدف از جا بلند شدم که سرم گیج رفت چشمام سیاهی 

 پر از اشك باال سرم دیدم .با دیدن سرم متوجه بودنم تو بیمارستان شدم مامان گفت: چشمهایمامان با  ،که از هم باز کردم چشمهام رو 

 هلیا اینا چی میگن تو واقعا بارداری تو این شرایط ؟؟_

که مانع نگه داشتنش بشه .من به هیچ عنوان از این بچه  فقط به مامان نگاه کردم. چی باید به اون میگفتم ترس داشتم از گفتن حقیقت، گفتنی

 نمیگذرم چه ارمین باشه چه نباشه!

 نه مامان حتما اشتباه شده !_

 امیدوارم همینطور باشه که میگی_

 

 و باور نکرد رمطمن بودم مامان حرفم
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اونکه پسره خوبی بود .عموت به سرش قسم میخورد.  ،کنهاگه بابات بفهمه خون به پا میکنه. اخه مگه میشه ادم بدون دلیل زن و زندگیشو ول _

 ؟بابات یه ارمین میگفت صدتا ارمین از بغلش میزد بیرون اخه چرا 

 سرش رو باال گرفت وادامه داد:

 اون تو غربتو این گوشه ی بیمارستان. ؟خدایا چرا باید سهم دخترای من از زندگی باید این باشه_

 برد باال و گفت: روش کشید. هق هقش اجازه ادامه ی حرفش رو نداد ارومتر که شد دستاشو به اتیرحرفهای مامان قلبم 

 خدایا ازت میخوام جوری اونو..._

 مقابل دهن مامان گرفتم. روباتمام ضعفم نیم خیز شدمو دستم 

 نفرینش نکن. ،نه مامان خواهش میکنم_

 با اخم گفت:

 ی چه بالی سرت بیاره که از قلبت بیرونش کنی دیگه میخوا ؟دختره ی خیره سر هنوز دوسش داری_

 مامان_با اعتراض گفتم

 ببینم االن حرفی واسه گفتن داره؟ ،باید بریم پیش مامانش اونی که همش پسرم پسرم میکرد_

 هیچ تقصیری ندارن. از هیچی خبر ندارن  اون به وکیلش سپرده...مکث کردم...واسه کارای طالقنها او،نه مامان _

 اشکام سرازیر شدن . بازکلمه ی طالق باگفتن 

 اون اصال حالش خوب نیست ؟حاال به بابات چی بگیم_

 با نگرانی گفتم:

 چی شده ؟_

 یه ماه پیش سکته رو رد کرد دکتر گفت هیجان اصال واسش خوب نیست_

 پس چرا چیزی به من نگفتین؟_
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 نمیخواستم ناراحتت کنم_

 و نمیخشم .راگه من مسبب بدتر شده حاله بابا بشم هیچ وقت خودم ؟واای خدا با این اوضاع اگه بابا یه اتفاقی واسش بیوفته من چکار کنم 

 بعداز مرخص شدن به خونه برگشتیم بادیدن ماشین بابا،مامان گفت:

 فعال چیزی نگو من کم کم بش میگم. _

 انی گفت:وارد خونه شدیم .بابا با دیدنم با نگر

 چی شده؟ هلیا تو اینجا چکار میکنی؟_

 مامان با دستپاچگی بجا من گفت:

 یکم ضعف داشت بردمش بیمارستان ،هیچی_

 ؟راستشو بگو هلیا چی شده ،این قیافه بیشتراز یه ضعف سادس_

 باور کن اقا محمد چیزی نی..._

 بابا حرفشو قطع کرد و وبا عصبانیت گفت:

 منو خر فرض نکن..._

 و پایین انداختمو اشك ریختم.رمامان هل کردو من سرم

 ؟چرا تنهاست ؟اصال شوهرش کجاست ،صبر کن ببینم_بابا

 ؟چی بگم_مامان ناله کرد

 ؟یعنی چی ،چی بگم حرف بزن ببینم چی شده_بابا فریاد زد

 ارمین رفت ...هلیا رو طالق داد یعنی نداد ولش کردو رفت_

 چیییی؟_
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 پروند صدای بابا مارو از جا 

 چی گفتی ولش کرد دختر منو؟محمدصولت ؟غلط کرده !روزگارشو سیاه میکنم. فکر کرده شهره هرته دوماه عشقو حال بعدشم بای بای_

 صورت بابا از عصبابیت رو به کبودی بود. رگ پیشونیش متورم شدو شقیقه هاش ضربان گرفتن صداش بیش از حد باال

 نفسهایو به سینه اش گرفت و خم شد وبعد نقش زمین شد. منو مامان بسمتش دویدیم، رتوقف کرد .دستش بود. درحاله خروج از خونه تو درگاه

 بابا خس خس میکرد مامان ترسیده بود مدام به گونه اش میکوبید وبا گریه گفت:

 هلیا زنگ بزن اورژانش.... ،خدامرگم بده_

****** 

هنوز تو مراقبت های ویژه بود. کاره مامان نشستن پشت در اتاقو گریه کردن و دعا خوندن  دو هفته از سکته بابا گذشت. حالش فرقی نکرده بود.

شرمنده بود. ومن مدام تو راه خونه و بیمارستان بودم. عمو وزن عمو هر روز سرمیزدن و پدرو مادر ارمین چندباری اومده بودن و از کاره پسرشون 

 ه.بودن. هیچ کس از ارمین خبری نداشت که کجارفت

 به بیمارستان که رسیدم به سمت مامان رفتم .

 مامان االن از پا میوفتی برو استراحت کن من هستم._

 تو که حالت از من بدتر به خودت نگاه انداختی شدی پوستو استخون  ؟کجا برم_

به اجباره اون بچه ی تو شکمم که واسه زنده  هماون ،مامان راست میگفت تو این مدت شده بودم مرده ی متحرك .غذام در حد یه وعده بود 

دستو پا میزد. چشمه ی اشکم خشك نمیشد. از طرفی رفتن ارمین و از این طرف هم بیماری بابا که مقصرش من بودم .یه انتخاب غلط  موندن

اصال با این اوضاع میمونه یا  ،باید بزرگ شهزندگی همه رو  تحت تاثیر قرار داد .بابا گوشه بیمارستان ،من بالتکلیف و این بچه معلوم نبود چطور

استراحت راهی نماز خونه کردم . همون جای که مامان نشسته بود نشستم سرم رو به دیوار تکیه دادم خیره  برای روبالخره بعداز اسرار مامان؟نه

ه چراهای زندگیم فکر میکردم که بی جواب شدم. اینروزها زیاد خیره میشدم بی هیچ فکری فقط به یه نقطه نامعلوم زل میزدم .گاهی هم ب

با وضعی که و به طرف صاحب صدا برگردوند.عمو رو ازفاصله ی نه چندان دور دیدم.رنگاه خیرمن موندن.صدای قدمهای که به سمت من میومد

 اشفته به من نزدیك میشد تو فاصله یه قدیم ایستاد و گفت :
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 سالم دخترم چطوری؟_

 د شدم وگفتم:به احترام عمو از جا بلن

 بدنیستم،سالم _

 و از من میدزدید و درك رفتار امروزش برای من  سخت بود.رعمو نگاهش

 حاال بابا چطوره؟_

 فرقی نکرده_

 کاش تو مامانت برید خونه من میمونم_

 اگه میتونید مامانو راضی کنید دوهفته است استراحت نکرده ..._

موند. عمو دست تو جیب کتش کرد و گوشی رو بیرون کشید .نگاهی به صفحه ی گوشی انداخت صدای گوشی عمو بلند شدو حرفم نیمه تموم 

 اخمی کردو جواب داد:

 الو_

..... 

 ؟باز چی شده_

..... 

 دختره ی احمق_

.... 

 ؟حاالمن چطور سربلند کنم جلو دوستو اشنا_

.... 
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 بش بگو من دیگه دختری به این اسم ندارم دیگه رو من حساب نکنه!_

 المه رو قطع کرد گفتم:مک

 چی شده عمو ؟_

 نگاهی محزون گفت: باسرش رو به دوطرف تکون دادو 

 نپرس دخترم_

 ؟نگرانم کردی واسه مریم اتفاقی افتاده _

 نفسش رو باصدا بیرون دادو گفت:

ره منه احمق عرضه نداشتم درست از وقتی بابات افتاد گوشه بیمارستان درخواست طالق داد. دو روز پیش جدا شد. کسی هم نیس جلوشو بگی_

 تربیتش کنم. افسار پاره کرده خون اون بیچاره رو هم کرده تو شیشه که تا گفت طالق اونم قبول کرد .

 ؟که زدین جایی نداره کجا بره  فهایشما اسرار داشین حاال که جدا شده با حر ،خب عمو اونکه از اول نمیخواست_

 مامانه....استغفراهللپیش اون ،امروز رفت خارج از کشور_

 بزور به خونه برد .رواحساس کردم عمو همه ماجرارو بمن نگفت .بعداز خداحافظی به سمت مامان رفتو اون

 دکتر از اتاق بابا خارج شد از جا بلند شدم  بسرعت بسمت اون  رفتم و گفتم:

 اقای دکتر حالش چطوره؟ _

 خدارو شکر بهوش اومده فردا میفرستیمش بخش._

بود.این بهترین خبری بود که تو این مدت میتونستم بشنوم.  غریبهم نشست. لبخندی که دوهفته با لبهام لبهانفس راحتی کشیدم و لبخند روی  

شنیدی. خدایا یعنی رو و بی جواب نزاشتی .خدایا شکرت که صدامرو بمن برگردوندی. خدایا شکرت که دعاهامرخدایا شکرت که بابام

 برگشتن ارمین امید داشت .مگه این قلب میتونست ناامید بشه؟ برایو هم برگردونی ؟؟هنوز ته دلم رآرمین  میشه میشه...



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

چشمهام بعداز شنیدن این خبر دلم هوای تازه خواست. هوای برای نفس کشیدن بسمت محوطه ی بیرون  بیمارستان رفتم رو صندلی نشستم و 

 ب بهاری قرار دادم .بستم. سرمو باال گرفتم وصورت مقابل افتا رو

 به آسمان نیل گون با بغض مینگرم 

 وتورا از خدایت طلب میکنم 

 توی که بی وداع از کنار گذشتی

 وبا خاطرهایت رهایم کردی

 یه نفس بدون بغض بدون اشك و اه به شکمم دست کشیدم .با جنینه دو ماهو نیمه  شروع به صحبت کردم . ،دلم نفس کشیدن میخواست

ی تو این مدت خیلی اذیت شدی .میدونم بت سخت گذشت ولی بخاطر توهم که شده باید سرپا باشم .محکم باشم کوه باشم  ولی ببخش مامان

که  کنییه قولی بده تو هم باید کمکم کنی وزیاد اذیتم نکنی. تو باید قوی بشی که بتونی از من مراقبت کنی جای باباتو واسم پر کنی انقدر پرش 

یدنشو نکنه .اگه بابات رفت ومن رو نخواست منم نباید اون رو بخوام .ولی تو که بهتر میدونی نمیتونم اون رو نخوام تو د ه*و*سدیگه قلبم 

 چشمهام رو باز کردم وعلی رو باال سرم دیدم.،کمکم میکنی اره؟ باتو میتونم مگه نه؟ با حس سایه ی که رو ی صورتم افتاد 

 سالم_

 با لحنی پر از کنایه گفتم :

 سالم اینورا؟_

ی من از علی دلخور بودم تو این دوهفته هیچ سراغی از ما نگرفته بود.علی که توهمه لحظات زندگی چه غم چه شادی کنارم بود .اینبار واقعا برا

مطمئنم این سراغ کم گذاشته بود و انگار هلیای وجود نداره و انگاره اتفاق به این بزرگی نیوفتاده ولی خب ته ته های دلم میگم شاید که نه 

و ازدواج ما میدونست با  ییاشناصلیه دلیل موجهی داره. دلیلی مثل شرمنده بودن ،علی که همیشه خودش رو عامل ا ،نگرفتن از کسی مثل علی

یتونستم این این اتفاق بدجور شرمنده بود واز نگاهش قابل فهمیدن بود ولی من ،منی که به بودن اون کنارم مخصوصا تو غمهام عادت داشتم نم

 نبودش رو بپذرم. حتی با وجود دلیل موجه اون .

 خوبی؟_
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 از احوال پرسی شما_

 هلیا باور کن من..._

 به نشونه ی سکوت باال بردم وگفتم: کف دستم رو مقابل صورتش گرفتم 

 هیچی نگو پرم ،پرم از ببخشید ،معذرت میخوام ،شرمنده،پرم میفهمی..._

 وره؟حق داری... مکث کرد عمو چط_

 خدارو شکر بهتره_

 تو چی بهتری؟_

 اهوم _

 راستش مریم داشت میرفت اینو داد گفت بت برسونم_این پا اون پا کردوگفت

 چیه؟_

 بخون میفهمی کاری با من نداری ؟_

 نه بسالمت ._

بی تفاوت به این چراها  نامه رو  ؟بود چرا رفتار عمو و علی امروز غیر طبیعی؟با حالت دو ازمن فاصله گرفت. چرا برای رفتن این همه عجله داشت

 باز کردم و شروع به خوندن کردم.

یه قصه ی واقعی نه مثل قصه های دوران بچگی که تهش میفهمیدیم همش دروغ بود .این قصه واقعیه ،)سالم هلیا...میخوام واست یه قصه بگم 

عروسك بازی پربود از گریه ،التماس ،تهمت ،نفرت و غرور ،دلتنگی. واقعیه...میخوام از پنج سالگی خودم بگم. پنچ سالگی بچه ای که بجای 

میخوام از زجه های مامانم بگم واسه بخشیده شدن اونم نه از طرف شوهرش از طرف بابات ،بابای مغرورو مستبدت که بخاطر غرورش از 

با مادرش .از گریه های پشت گوشی با شنیدن صدای حرفش کوتاه نیومد حتی بخاطر یه بچه پنج ساله .میخوام از یواشکی حرف زدن بچه بگم 

 مادرش میخوام از مانع رفتن اون بچه با مادرش بگم .
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شد که تونستم درستو از غلط تشخیص بدم. وقتی بیشتر شد که حقیقتو از مادرم شنیدم. تهمتهای که بابات به مادرم  شروعنفرتم وقتی ازبابات 

که من به دروغ شدم دختر زن بدکاره. وقتی بیشتر شد که فرق بین خودمو شمارو دیدم. وقتی من تو تب زده رو فهمیدم. نفرتم وقتی بیشتر شد 

 میسوختم کسی نبود به دادم برسه وشما اگه خار به پاتون میرفتم مادرتون زمینو زمان بهم میدوخت .از بابات متنفر شدم که واس

سیندرال و سفید برفی نفرت داشتم واز اونم متنفر شدم .هیچ وقت نتونستم وجودش تحمل کنم م زن بابا اورد واسه منی که همیشه از زن بابای 

باید بمونه و ارتباطمو بامامانم حفظ کردمو هردو قسم خوردیم روزی بخاطر این جدای از بابات انتقام بگیریم .بابا ت نباید اینطوری از این دنیا بره 

باید زندگی یکی از دختراش نابومد میشد و قرعه به نام عزیز کردش افتاد.از این به بعدشو خوب  ،ی مادرمذره ذره نابود بشه. بخاطر نابودی زندگ

میدونی کی بخون !روزی که اومدم راز دلم گفتم یادته از یه مجنون صحبت کردم مجنونی که واسه بدست اوردنم حاضر بود هر کاری بکنه .

 .واسه همین من بت میگم .حتی حدس رو بزنی بود؟حدس بزن،شاید هیچ وقت نتونی بفهمی یا

یله تو از بابات انتقام بگیریم که بابات ب*و*سکسی نبود غیر ارمین. اره ارمین همون عشق تو!! اون با نقشه ی منو مادر وارد زندگی تو شد که 

ابروشو ببرم هم زندگی دخترشو نابود کنم  بفهمه نابود کردن زندگی دونفر یعنی چی. واسه اجرای نقشم مجبور بودم با مهران عقد کنم که هم

ن همینطور ابروی مادرو برد وزندگیشو نابود کرد .من از تو و از سادگیت متنفرم که نفرت چشمای ارمینو نادیده گرفتیو عاشقش شدی البته ای

رسیدیم و من هم به مامانم رسیدم هم به بالخره به وصال هم عشقم سادگیت کارو مارو خیلی جلوتر انداخت.االن که این نامه رو میخونی من و 

 عشقم.  االن منو مادرم بعداز هجده سال اروم گرفتیم. امیدوارم تو هم با این قضیه کنار بیایی چون تو هیچ گ*ن*ا*هی نداری غیر از دختر

 محمد صولت بودن ....امیدوارم هیچ وقت دیگه همدیگرو نبینیم(

حمل حجم سنگین حرفهای زده شده نبود، تمام لحظه های دیدارمنو ارمین جلو چشم مثل یه فیلم ظاهر ضعیفم قادر به تجسم بعداز اتمام نامه 

 شدوبعد دنیا با اون عضمتش دوره سرم چرخ خورد واز هوش رفتم.

  

 

ای نم دارش رو چشمهام رو باز کردم و  خودم رو روی تخت بیمارستان دیدم .مامان چشمهای بازم رودیدو نزدیکتر شد.نگاهم چرخیدو چشمه

زبونم ،دیدم.  لبهاش از هم باز شدن ولی هیچ صدای بگوشم نمیرسید .تو سرم پراز همهمه بود پراز تشویش وسرصدا میخواستم .حرف بزنم 

نگاهای پراز خشم ارمین تو دیدار اول ،نزدیك شدن بی دلیل اون به من  ن،میمومد چشمهامنامه بود جلو  یسنگین شده بود حرفهای که تو
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چنگ زد و خفه کرد  ولی ،،کمك های که به من کرد. همه وهمه فقط نقشه ای برای رسیدن به من بود ومن  همه اونهارو ندیدم .بغض گلمو گرفت 

و نجات بده چشمه ی اشکم بشکل غیر طبیعی خشك شده بود. فقط خیره به مامانم بودم .مامان با دو از اتاق راشکی نچکید. که از این خفگی من

سرنگی تزریق کردو ،شد. بعداز کمی با دکتر برگشت باهم حرف میزدن ولی من متوجه نمیشدم. دکتر رو به پرستا چیزی گفت واون تو سرم خاج 

 .نچشمام رو هم افتاد

 ورق میزنم دفتر خاطراتم را

 برگه ای با لبخند

 برگه ای با حسرت

 برگه ای با نفرت

 ....ن اشکبارموگذر میکند، خاطره ی تلخ رفتنت مقابل دیدگا

 

سه روز گذشت .حالم بهترشده بود .صداها واضح شده بود.ولی هنوز حرف زدن برای من سخت بود و گریه سختتر .دکتر شوك عصبی رو  

هنوز چطور ها نباید هیجان زده بشم هم برای من بد بود هم جنینه دوماو نیمه که معلوم نبود با همه این اتفاق ،تشخیص داده بود و تاکید کرد

زندست وداره رشد میکنه  ، مامان هم با فهمیدن موضوع اوضاعش بهتراز من نبود ولی مجبور بود تو شرایطی که هم من هم بابا حاله مساعدی 

نداشتیم قوی باشه .باید یکی باشه که بتونه تمام این سختی هارو بدوش بکشه واین مسئولیت مثل همیشه روی شونه های نحیف مامان افتاده 

 نمیدونست چطور باید این خبر رو به اون بده . ،کهبیماری شوهر ود. مامانی که نگران دختر ترك شده اش بودبو

 روز چهارم دکتر اجازه ی مرخص شدن داد. مامان دنبال کارهای ترخیصم بود که یه تصمیم انی گرفتم .تصمیم گرفتم  برم شیراز پیش هما و با

به بازی گرفت وبخاطر  عشقش چشمش رو روی   روارمین بگیرم. ارمینی که با زندگیم بازی کرد .احساسمو از رپنهون کردن این بچه انتقامم

 همه ی خوبیهای من بست. بعداز فهمیدن حقیقت  نمیتونستم بازهم کنار بابا بمونم. این حق من نبود منی که همیشه مخالف کارهای بابا بودم

ز پرستار برگه و خودکار گرفتم واسه مامان نوشتم  ،نوشتم که میدونم با این کارم به اون ظلم میکنم نباید تاوان گ*ن*ا*ه اون رو  پس میدام .ا

و به ادما بدست بیارم .شاید بتونم رولی دیگه نمیتونم تو این شهر بمونم. میخوام از این شهرو ادماش دور بشم تا شاید بتونم اعتماد از بین رفتم

و  برداشتمو بسمت رو عوض کردم و بسمت خونه رفتم چمدون باز نشدمردوباره داشته باشم شاید. لباسماز نو بسازم شاید بتونم شروعی 
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فرودگاه حرکت کردم .تو این بد شانسی چند وقته بالخره شانس بمن رو کرد بلیط گیرم اومد انگار این شهر هم دیگه تمایل به موندن من 

 نداشت ومیخواست که من رو از اینجا دور کنه....

****** 

 مامان،مامان_

 بله عزیزم چرا گریه میکنی؟_

 مامان مانی اذیتم میکنه_

 مگه چکار کرده؟_

 دوچرخه رو بزور ازم میگیره میگه بابام واست خریده میگه بگو بابات واست بگیره_

همیشه کمبود محبت پدرو احساس  و چرکی تر میکنه. اریارو به اتیش میکشونه و زخمشرقلبمهم بعد از این همه سال باز هاشنیدن این حرف 

 میکرد وهمیشه به بهانه های مختلف از باباش میپرسید که چرا دوستاش پدر دارن و اون نداره و باباش کجاست و چه شکلیه...

 مامانی خب باهم بازی کنید .اصالبده  به مانی خودم یه خوشگلشو واست میخرم _

 ماله منه عمو واسم خریده،نمیخوام _

 تو بگو؟،ن باید چکار کنم خب من اال_

 برو دوچرخه رو از مانی بگیر_

 من دخالت نمیکنم این مشکل شماست باید خودتون حلش کنید_

 ا مامان_

 دوباره شروع به گریه کرد 

 ؟ت ناراحتم میکنیشکهامرد گریه نمیکنه چرا با ا ،اریا چند بار گفتم_

 اصال من دیگه دوستت ندارم_
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 کردم و گفتم: نزدیك اون شدم ،بغلش .روزانوهاش گذاشت باز گریه کردرو زمین نشست و سرش رو 

 مامان به این خوبی منکه اینقد دوستت دارم  ،دلت میاد_

 داشتی طرف منو میگرفتی اصال من دوست ندارم پیش مانی باشم همیشه زور میگه  گهدروغ میگی اصالنم دوستم نداری. ا_

که از ست ن برای هم دلتنگ میشن ولی وقتی پیش هم باشن تو سرو کله ی هم میزنن واریا ازمن میخواهمیشه اینطور بوده از هم که دور باش 

برای من باز کردن ومنو تو بدترین شرایط کمك کردن ،تا تونستم رو ساله پیش صاحبهای  اون اغوش گرمشون  چهاراین خونه بریم خونه ی که 

به اموزشگاه  بعداز گذروندن چهارترم دانشگاه، من روسرپا باشم واز نو شروع کنم. هما باکلی دوندگی تونست از دانشگاه انتقالی بگیره و محسن 

.ولی سرگرم کردم که فکرم به سمت چیزاهای که روحمو ازار میده و جسممو از پا میندازه  سوق پیدا نکنه  درسو با کارو رمعرفی کرد.انقدر خودم

 مگه میشه با وجود اریایی که سیب نصف شده ی پدرش بود این فکرو قلب لعنتی بسمت اون پرواز نکنه؟؟؟

 ***** 

و اریا مثل همیشه صبح زود از خواب بیدار شدم .خودم رو اماده ی رفتن به آموزشگاه کردم. مسئولیت بردن اریا به مهد با هما بود .هر روز مانی 

 ه رو اماده کردم و سراغ اریا رفتم.روبه مهد میبرد،صبحون

 پهلونه من پاشو مهدت دیر شد  ،اریا عزیزم_

 مامانی یکم بخوابم _

 نمیشه خاله منتظره االن میره تو هم جا میمونی _

ه میکردم .،دوباره به با شنیدن این حرف مثل برق از جا پرید ومن لبخند پیروزمندانه ای زدم .چند وقتیه از این حربه برای بیدار کردن آریا استفاد

سمت آشپز خونه رفتم  ،شیرجوش رو از گاز برداشتم . تو حین ریختن شیر تو لیوان مخصوص آریا ،اریا همراه کوله باب اسفنچیش وارد آشپز 

مت یخچال رو مقابل اون گذاشتم .بس شیرخونه شد .بعد از گفتن صبح بخیر کوله رو روی زمین به صندلی تکیه داد وخودش پشت میز نشست 

 برای اماده کردن تغذیه اون رفتم که گفت:

 مامان واسه مای فرند هم بزار_

 ابروهام رو باال دادم وگفتم:
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 کم کم دارم به این فرندت حسودی میکنمااا !_

 درحال لقمه گرفتن گفت:

 مامان مگه همیشه نمیگی حسودی کار زشتیه_

 و اون قلب کوچیکت جا واسه من نمیمونهاین فرندو دوست داری دیگه ت رآره خب ولی شما انقد_

 قلبم بزرگه جا واسه دونفر هست ،نگران نباش مامان_

وی لبخند زدم و همراه با سبد میوه از یخچال فاصله گرفتم. دریخچال و بستم و روبروی اریا پشت میز نشستم درحالی که میوه و کیك و شیرموزت

 مشما میزاشتم گفتم:

 ار میاد مهد؟این فرندت چرا هفته ی دوب_

 شیر رو برای خنك کردن توی تعلبکی ریخت و فوت کردو گفت:

 نمیدونم_

 چرا هردفه میرم مهد نمیبینمش؟_

 وقتی میایی اون نیست خب_

 چرا هردفه دعوتمون رو رد میکنه؟ _

 نمیدونم من بش میگم میگه نمیتونم_

 خب امروز یه شماره تماس ازش بگیر من با مامانش صحبت کنم_

 میخوای بش بگیچی _

 هیچی میخوام ازش تشکر کنم که باعث شد تو دیگه از مهد بدت نیاد_

 همین!_
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اقا اریا که همیشه از مهد متنفر بود االن عاشق مهد شده .میخوام با مامانش دعوتش کنم. شاید مامانش قبول  ،اره خب کم چیزی نیست که_

 نمیکنه بیاد .

 مگه باید از مامانش اجازه بگیره؟_

 ه مگه شما واسه رفتن جای از من اجازه نمیگیرین ؟ار_

 آره ولی ...._

صدای تلفن حرفهامون رو نیمه تموم گذاشت ومن جواب نداده میدونستم هماست که دم در منتظره آریاست. از جابلند شدم و مشما رو توی کیف 

وباره برای جمع کردن میز به سمت آشپزخونه برگشتم .آریا پسره تو آریا جا دادم وکیف رو روی شونه های آریا گذاشتم. بعداز خداحافظی با اریا د

برای من تعریف نمیکرد.هیچ وقت دلیل نفرتش رو از مهد نفهمیدم ولی مدت کوتاهیه بخاطر  ،داری بود و هیچ وقت از اتفاقاتی که تو مهد میوفتاد

 تهای اون به مهد میره اشتیاق زیادی برای رفتن به مهد داره .رفاقت با به قول اون مای فرند نفرتش از مهد از بین رفته و مخصوصا وق

 به سمت خونه حرکت کردم . چند روزی بود که کالسهای دانشگاهبعداز سرو کله زدن با بچه های کالس و خسته از 

این اتفاقها زیاد برای من ماشین شانسی بلندبا شیشه های دودی وقت برگشت از آموزشگاه تا سرکوچه من رو تعقیب میکرد .تو این مدت از 

ویاخواستگاریهای که تو دانشگاه از من میشد. ولی با فهمیدن متاهل بودن من همه چیز تموم میشد .اما اینبار بیشتراز یه حمت افتاده بود. مزا

مزاحمت ساده بود ومن رو حسابی کالفه کرده بود. ترس بخاطر تهتمت از طرف همسایه ها به دلم انداخته بود برای همین امروز تصمیم گرفته 

رو نگاه کردم .پشت سرم بودو تالش من برای دیدن صاحب به روبا اون یه سره کنم. همینطور که میروندم به ایینه رو بودم هرطور شده کارم 

با کمی فاصله نگه هم ماشین بی فایده بود.اینبار برخالف هر روز که تا سر کوچه میومد وارد کوچه شد .به خونه که رسیدم توقف کردم اون 

موهای بیرون زده از مقنعه رو مرتب کردم و با توپی پر و قدمهای محکم  ،ن قابل تحمل نبود. از ماشین پیاده شدمداشت. دیگه این کارش برای م

 به سراغ اون رفتم . به ماشین که رسیدم با دو انگشت به شیشه ی ماشین زدم وگفتم:

 ببخشید میشه یه لحظه پیاده شین_

 جواب نداد

 یخوای ؟باشمام بیا بیرون ببینم چی از جونم م_
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_..... 

 ؟فتینشما کارو زندگی ندارین هرروز دنبالم راه میو ،پروی هم حدی داره_

 بازهم جوابی نشنیدم 

باتاسف سرم رو به دو طرف تکون دادم واز ماشین فاصله گرفتم .خدا به داد مردم ملت برسه دارن روانی میشن . پشت در خونه ایستادم و 

دیدن اون سرچرخوندم نگاهم از پای که از  برایاختم تو در که صدای باز شدن در ماشین به گوشم رسید.کلیدرو از کیفم بیرون کشیدم و اند

نفس تو سینه ام حبس شد. مغزم از فرمان دادن ایساد و انگار ،ماشین بیرون زده شده به باال کشیده شدو بادیدن شخص پیاده شده از ماشین 

یا بازهم اون  ؟ن هم  سخت شد چه برسه به حرکت کردن .واقعا میتونم تصویر مقابلم رو باور کنمکه زمان هم متوقف شد. خشکم زد حتی پلك زد

 مثل تمام خوابهای من تو این سالها .باورش من سخت بود. ؟رو خواب بدونم

این واقعا ارمین یا بازهم توهمه  نمیتونستم باور کنم،فقط به نزدیك شدن اون نگاه میکردم ،نه امکان نداره  !؟ارمین!! بعداز این همه سال اینجا

 ؟؟تو  یه قدمی من ایستاد ومن هنوز مات اون بودم بدون ذره ای حرکت .بعداز کمی 

ن بالخره شامه ام بکار افتاد. بوی عطرش به مشامم رسید. ولی اون عطر سابق  نبود. بوی سرد عطرش لرز به تنم انداخت و مغزم شروع به فرما

ها از تپش افتاده بود شروع به تپیدن کرد .تپشهای محکمو نا منظم. تمام بدنم ضربان گرفت .صداش تو خلوت کوچه دادن کرد و قلبی که سال

 پیچید.

 هلیا...._

از وجود  فقط همین کافی بود که واقعی بودنه اون رو بفهمم .ولی  تو اون لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسید آریا بود . وای خدا اریا!ارمین نباید

باخبر بشه نباید. یاد آریاو ترس از فهمیدن ارمین بدن من رو از شوك خارج کرد.به بدن خشك شدم تکونی دادم ونگاه ناباورم رو از ارمین  اون

و بین دستام گرفتم، ربعداز بستن در با زانو به زمین افتادم .سرم ،گرفتم .بسرعت به سمت در چرخیدم وبرای فرار وارد خونه شدم .دروبستم

ای عجیب تمام تنم رو گرفته بود. احساس سرما میکردم دندونم بهم برخورد میکردن .اشکهام شروع به ریختن کردن .حس کردم از  رعشه

و به سمتم اومد مقابلم زانو  شدسرمای تنم اشکهام نرسیده به پایین منجمد میشدن.صدای هق هقم بلند شد و هما سراسیمه ازدر سالن خارج 

 زد وگفت:

 شده چرا اینجا نشستی ؟هلیا چی _
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 و به هما دوختم و نالیدم:رنگاه پراز اشکم

 هماااا_

 هما با نگرانی گفت:

 چی شده رنگ به روت نمونده ؟_

 هما...._

 بگو جون به لب شدم!_

 ارمین .._سکسه وار گفتم 

 ارمین چی ؟_

 برگشته_

 باتعجب گفت:

 ؟چیییی ؟برگشته؟کی بت گفت_

 گفتم: منکه که هق میزدم بریده بریده

 ك ...کسی ...ب...م نگفت ...خو ...دم. دیدمش_

 و از زمین بلند کرد وبسمت ساختمون برد .ربه بازوم چنگ زد من

 بیا بشین ببینم چی میگی _

 :گفتممبل نشوند بسمت اشپزخونه رفت. سریع با اب قند برگشت.ی و رورمن

 اریا کجاست؟_

 اب قندو داد دستمو گفت:
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 سوپری سرکوچهبا محسن و مانی رفتن _

کشیدم. بدنم هنوز لرز داشت ،مثل سابق تحمل استرس نداشتم. بعداز اون ضربه های که خوردم با کوچکترین استرس از پا  راحتینفس 

 میوفتادم با دستهای لرزون  اب قندو سر کشیدم. هما کنارم نشست و گفت:

 بهتر شدی؟ _

 و به نشونه اره تکون دادم رسرم

 ؟بزن ببینم چی شد. اون از کجا میدونه تو اینجاییخب حاال درست حرف _

 صحبت نکردم. تا دیدمش از ترس اینکه مبادا اریا بیادبیرون پریدم تو حیات.من ...من میترسن نکنه بازم بیادو اریارو ببینه من.... شنمیدونم. با_

 و بغل گرفت وگفت:رو بم نداد. هما منرهق هق اجازه ی ادامه حرفم

 یزم ان شاهلل همچین اتفاقی نمیوفتهنگران نباش عز_

 ؟اگه ارمین بفهمه اون پسرشه حتما اونو از من میگیره میدونم!حاال چکار کنم ؟چطور نگران نباشم_

ی زندگی سختیهاخواهرمن باید با اون مقابله کنی تو دیگه اون دختر بچه ی ضعیف نیستی که  راحت از ترس حرف میزنی .تو االن یه مادری که _

 و بشونی رشفهایه زنه محکم ساخته. تو باید حر از تو

 ؟یا انتقام از بابا کدومو ؟جریانش عشقش با مریم یا بازی دادن من؟چیو بشنوم _

 و با بغضو فریاد میگفتم وهما سعی داشت ارومم کنه رمفهاحر

 خب عزیزم من، دیر یا زود این اتفاق میوفتاد توهم اینو میدونستی ..._

 گفت:مکث کرد با تردید 

 شما هنوز زنو شوهرید؟شاید...شاید واسه کارای طالق اومده  خب_

طالق اومده؟یعنی اسم من تو شناسنامه ی اون  انقد سنگینی میکنه برایاصال به این چیز فکر نکرده بودم .شاید حق با هما باشه .یعنی واقعا  

 یعنی با پاك شدن اسمم خوشبختیشون کامل میشه؟؟
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 برو استراحت کن،عزیزم فعال به چیزی فکر نکن حالت خوب نیست _

 چکار کنم هما فکرم به جای نمیرسه؟_

 باش مقابله کن!_

 سخته_

 اره سخته ولی تو میتونی من مطئنم! بدتر از این رو هم پشت سر گذاشتی این که چیزی نیست _

 اوهوم_

 فتم. طبقه ی مجزای منو اریا که محسن برای راحتی ما ساخته بود.بعداز صحبت با هما کمی بهتر شدم و بسمت طبقه ی باال ر

مدام روی تخت این پهلو اون پهلو میشدم. بعداز دیدن ارمین آروم و قرار نداشتم. خیره به آریا ی بودم که تخت کوچیکش با کمی فاصله از 

و ذهنم چرخ میخورد اگه برای طالق برگشته باشه چی؟اگه تخت من قرار داشت.  نگرانی خواب رو از چشمهام  فراری داده بود .این سوال ت

کینه ها ش رو سر بچه ی  هاوبفهمه بچه داره چی؟اگه آریا رو بگیره چی؟من هیچ وقت نمیزارم آریا با مریم زندگی کنه واینبار مریم بخواد عقده 

گرفتم و دوباره چشمهام پراشك شد و روی رو تختی من خالی کنه .از حجم زیاد فکر سرم سنگین شد و روتخت نشستم .سرم رو تو دستهام 

قلبم یاسی رنگ چکید .خدایا چکار کنم خدا !تازه آرامش به زندگیم برگشته بود .تازه یکم اروم شده بودم . خدایا اون موقعه ها که از دلتنگی 

ته؟ چرا برگشته ؟اشکهام رو پاك کردم و دوباره درحال ترکیدن بود و زار میزدم و التماست میکردم که  برگرده برنگشت االن برای چی برگش

 دراز کشیدم. تو خودم مچاله شدم و پلکهام رو بهم فشار دادم تا شاید خواب به چشمهام بیادو  آروم تر بشم.

***** 

ی حوصلگی یا شایدم که دستم بی اراده بسمت لوازم ارایشی رفت .وسایلی که سالها بخاطر ب ،درحاله حاضر شدن برای رفتن به اموزشگاه بودم

محافظت خودم از نگاهای مردهای هیزی که فقط بهانه ای برای نزدیك شدن به زنهای تنها میخواستن ،ترك شدن .بین راه دست دراز شدم رو 

از زندگیش  طالق و محو کامل منبرای متوقف کردم و به چشمهای متورمم از گریه خیره شدم  .من نباید تو ظاهرم تغییر ایجاد کنم اگر ارمین 

 اومده نباید تغییری توی من احساس کنه .

 مثل همیشه با ظاهری ساده ومرتب از خونه بیرون رفتم .
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بعداز اتمام کالس و خروج از اموزشگاه ناخوداگاه به اطراف نگاه چرخوندم. با ندیدن ماشین ارمین سرخورده شدم ولی سریع به خودم نهیب 

 زدم .

فراموش کردنش زحمت کشیدی برای سال ؟چهارو از قلبت بکشی بیرونرچه بالیی سرت بیاره تا این عشق لعنتیدیگه میخوای  ؟هنوزهم احمقی

طالق اومده باشه چی ؟از اینی که هستی داغون تر میشی. این برای.اگه واقعا ؟تا با یه بار دیدن اون احساس کهنه سرباز بزنه و از اوار بیاد بیرون 

له کنی. نباید به خودت امید بی خود بدی اون ولت کردو بامریم خوشخبت زندگی کرد  روو کوچیك کنی غرورترودتدیگه بت اجازه نمیدم خ فعهد

بودم  وقتی به خودم اومدم خودم رو روبه روی خونه دیدم. بی  توجه به اطراف  افکاربرگشتن نداره. تو راه مدام تو این برای .دلیلی غیر طالق 

 ونه رفتم .ازماشین پیاده شدم و بسمت خ

 هلیا...._

کاش میشد  .پیدا کنممن  از این همه سقوط و تپش نجات تا  ؟بوضوح سقوط قلبم رو احساس کردم .خدایا چرا این قلب نافرمان از کار نمیوفته

کم هم م تو ریهام بازمیکشید روحتی اگه تمام اکسیژن ،که این همه بی تابی نکنه .نفس عمیقی کشیدم ،بندازم دور وو از سینه بکشم بیرون راون

 بودو هنوز احساس خفگی میکردم  .

 بی توجه به ارمین وبا تنی که به شدت لرز گرفته بود به راهم ادامه دادم. صدای قدمهای تنداون بگوشم رسید .

 فقط یه لحظه ... ،هلیا خواهش میکنم_

ه سمت کلیدرو از کیفم بیرون کشیدم واون رو محکم تو دستم فشار دادم. تا شاید لرز دستم از بین بره  .کلید تو در انداختم ودستم کشیده شد .ب

 رو نداشتم و نگاهم رو دزدیدم .اون ارمین برگشتم ولی جرات نگاه کردن به 

 میخوام بات حرف بزنم _

 چیزی نگفتم.

 اد بزن فش بده فقط سکوت نکنهرچی دوست داری بگو. د_

و گم کردم .خدایا هر لحظه ممکنه اریا بیاد بیرون .خدایا به دادم برس نزار اریاو ارمین رصدای بازی اریا و مانی از تو حیات شنیده شد .دستوپام 

 باهم رو به رو شن خدایا!
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و پیدا رتو دهنم نمیچرخید. ذهنم بهم ریخته بود. تو این اشوب کلمات گفتن چیزی برایو از اینجا دورش کنم .زبونم رباید ارمین،باید یه کاری کنم 

 درچرخوندم که گفت: یتو روبرای فراربی حرف  دوباره بسمت در برگشتم .کلید .منمیکرد

 پشیمونم باورم کن ،اگه فرصت بدی واست توضیح میدم  ،هلیا اونطوری که فکر میکنی نیست. من اشتباه کردم_

حرفهای  ،ی اون فهابخاطر ترس از فرار دوباره ی من سریع حرف زده بود. منکه اون لحظه فقط به فکر آریاو به فکر دور کردن ارمین بودم .حر 

هیچ تاثیری به من نزاشت بدون اینکه بسمت ارمین برگردم درو باز کردم و با  ،حرفهای از ببخشش و پشیمونی ،که سالها منتظر اونها بودم 

 ایی که پشت در بود رو به رو شدم. هنوز تو شوك دیدن آریا بودم که اری

 مامان گفتن اریا بکل منو فرو ریخت .

 مامان بب..._

حرف اریا نیمه تموم موند. نگاهش به پشت سرم چرخید یه دفعه ذوق زده شد .با قدمهای سریع از کنارم رد شدو خودش رو تو اغوش ارمین 

و از زمین جدا کرد. اریا ریدن ارمین کردو ارمین اونب*و*ساریا شروع به  ؟وکه شدم .خدایا چه اتفاقی داره میوفتهپرتاب کرد. از این حرکت ش

 گفت: رو به منو خالی کرد همینطور که تو بغل ارمین بود ربعداز اینکه هیجانش

 مامان این مای فرنده_

 روبه ارمین گفت:

 شما اینجا چکار میکنید؟_

 نم و به مادرت بگم تو چه پسره خوبی هستیاومدم تورو ببی_ارمین

 اخ جون پس بریم باهم بازی کنیم._

پس اینجا چه خبره  ؟شون نبودم... اینا چی بهم میگن )مای فرند(یعنی چی ؟مگه اون یه بچه نبود ؟مگه همکالس آریا نبودفهاقادر به درك حر 

ی که ارمین ب*و*سمیبینم. کاا هب*و*سیبینم .اره همینه من همیشه از این کام ب*و*س.ارمین که از وجود اریا خبر نداشت .نکنه باز من دارم کا

االناس که از خواب بپرم میدونم .خیره به اونها بودم که حرف  هب*و*سست .آره کااب*و*س*هیکی از همون کا هماریارو از من گرفته. حتما این

تصویر رو به روم تارو تارتر میشد. سرم گیج میرفت دهنمو برای گفتن و میدیدم. هیچ صدای به گوشم نمیرسید. رمیزدن و من فقط حرکت لباشون
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تارهای صوتیم بهم چسبیده بودن و هیچ صدای از  ،و گرفته و فشار میدهرولی چی میخواستم بگم حس کردم بختك راه گلوم ،چیزی باز کردم

 م .حنجرم بیرون نمیومد. یه دفه تصویر تار سیاه شد زیر پام خالی شدو از هوش رفت

بازم چشمهای نگران مامان.ولی نه این مامان نیست هماست که شباهت  ،بازم محیط نفرت انگیز بیمارستان ،چشمهامو باز کردم بازهم سرم 

 زیادی به مامان داره .دست رو شکمم کشیدم وبا احساس جای خالی جنین تو شکمم وحشت زده نیم خیز شدم وگفتم:

 اومده؟ چه بالیی سرش،بچم مامان بچه ام _

 اریا حالش خوبه،چته عزیزم نگران نباش _

 باگنگی به هما نگاه کردم.

 اریا؟؟؟_

 ی هما نگرانتر شد گفت:چشمها

 اره اریا .._

 بابا چطور اجازه داد بیایی ؟ ؟هما تو اینجا چکار میکنی_

 ،که دکتر وارد شد، نزدیك اومد وگفت:هما با نگرانی به سمت در رفت. هنوز گیجه، بودنه هما اینجا و نگران بچه ی توشکمم بودم 

 چی شده دخترم؟_

 با ناله گفتم :

 تورو خدا بگین چه اتفاقی واسه بچم افتاده سقط شده؟؟؟ _

 دکتر هنوز لب باز نکرده هما از در وارد شدو روبه هما گفتم :

 هما مامان کو تازه اینجا بود؟؟

 هما اشك ریخت و دکتر به پرستار گفت 

 ریق کن .یه ارام بخش تز_
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 روبه هما گفت:

االن اروم میشه دوباره ،شوکه عصبیه بخاطر ضربه های سختی که بش وارد شده  ،خانم صولت نگران نباشید همینطور که بیرون هم گفتم

 برمیگرده به حالت اولش 

 پرستار سرنگی تو سرم فرو کردو مایعی وارد سرم شد وبعد پلکام سنگین و سنگین تر شد 

 .نافتادتاروی هم 

******** 

 آرمین

صندلی نشستم و سرم رو به دیوار تکیه دادم .از وقتی دعوای آریا با بچه های مهدرو دیده بودم وبه رخ  یرو توی بیمارستان،پشت  اتاق هلیا

ه کشیدن بی پدری اون ،دیگه تحمل مخفی کردن خودم رو نداشتم. دیگه تنبیه کردن و ترس از مقابله کردن با هلیا بس بود .اینبار تصمیم گرفت

پشت ماشین اون توقف کردم جرات پیاده شدن نداشتم .فرمون رو توی دستهای عرق کردم فشار میدادم تا از بودم. با اون مقابله کنم .ولی وقتی 

سال پیش که تمام رفتارهاش برای من قابل پیش بینی بود .نگاهم رو به  چهاراضطرابم کم کنه. نمیتونستم رفتار هلیارو پیش بینی کنم ،برخالف 

شین پیاده شد وبا قدمهای محکم به من نزدیك میشد و هر قدم اون تبش قلبم رو تند تر میکردو اضطرابم رو ماشین هلیا دوخته بودم و اون از ما

ه بیشتر .هنوز دستهام به فرمون بود که هلیا نزدیك شدو به شیشه ضربه زد .ولی من توان بیرون اومدن نداشتم ناامید که شد ،از ماشین فاصل

فتم باید تمومش کنم باید خودم رو نشون بدم اگه االن اینکارو نکنم دیگه هیچ وقت نمیتونم .چندتا نفس گرفت، نفسم رو باصدا بیرون دادم وگ

عمیق کشیدم. دستم به سمت دسته ی در رفت و اون رو باز کردم. نگاه هلیا به سمتم چرید و با دیدنم رنگ از صورتش پرید. دستهام رو مشت 

سال دوباره این چشمها به من  خیره شدن. تو فاصله  چهار. ولی از درون درحاله نابودی بودم. بعدازکردم و به ظاهر خودم رو محکم نشون دادم

یه قدمیش که ایستادم به خودش تکونی دادو من هم جرات حرف زدن پیدا کردم. ولی هنوز چیزی نگفته با یه حرکت سریع وارد خونه شد،و من 

 این هق هق زجرآورباهق هق هلیا به گوشم رسید.کالفه  پیشونی به در بسته چسبوندم ،که صدای 

خیلی بیشتر از اون چیزی بود که فکرش رو میکردم.تحمل شنیدن گریه های اون رو نداشتم سریع از در  ،فهمیدم زخمی که به قلب اون زده بودم 

انیت سرم روچندبار به فرمون کوبیدم فاصله گرفتم به سمت ماشین رفتم و سوار شدم. درو محکم بستم ،وبعداز نشستن پشت فرمون با عصب

 ،ره.کاش میتونستم خودم رو از صحنه ی روزگار محو کنم  ولی نمیتونستم. باید برمیگشتم .دیگه مخفی شدن فایده نداره .آریا به من احتیاج دا
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ی اگر خودش رو محکم و قوی جلوه بده هلیا با تموم تغییری که تو این سالها کرده بود و من شاهده اون بودم هنوزهم به من احتیاج داره. حت

بشدت باز شدو همابه سرعت  بیرون اومد .بی توجه به من به سمت پرستار رفت . از اون اتاق،بازهم یه زن شکنندست .تو این افکار بودم که در 

 هما رفتم روبه روی اون ایستادم وگفتم:خواست دکتررو پیج کنه ،صدای پرستار تو کل بیمارستان پیچیدو من با نگرانی از جا بلند شدم . به سمت 

 چی شده ؟_

 بااخم نگاهم کردو با تندی گفت:

 چی میخواستی بشه ؟چی میخوای از جون خواهرم ؟دست از سرش بردار راحتش بزار ،بزار زندگیشو بکنه_

 میگی چی شده یانه؟_با کالفگی دست توی موهام بردم و گفتم

اون موقعه که ولش کردی و رفتی دیگه هیچ چیز هلیا به تو مربوط نیست ،االن برو تا دوباره تورو ندیده و نه نمیگم چون به تو مربوط نیست، از _

 حالش از اینی که هست بدتر نشده.

سکوت کردم. نگاهم به دکتر افتاده که با قدمهای تند نزدیك میشد .هردو به سرعت به سمت دکتر رفتیم وهما  ،دربرابر حرف حقی که زده بود

 تر گفت:زود

 ساله پیشچهارچیزی یادش نمیاد برگشته به ،آقای دکتر هلیا نمیدونم چش شده _

 دکتر سری به دوطرف تکون دادوگفت:

 احتماال شوك عصبیه _

 ؟چقد طول میکشه حالش خوب بشه_گفتم

 دکتر نگاهی به من انداخت وگفت:

 ؟شما چه نسبتی با اون دارین_

من اون ادمیم که این بالهارو سراون دختر بیچاره  ،گفتم من همسرشم ومقصر تمام این اتفاقاتمواقعا چی می ،نمیدونستم چی باید بگم

 اروم گفتم:،سرم رو پایین انداختم واورده
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 همسرش هستم._

 گفت:.سنگینی نگاه خاصه دکترو احساس کردمصدای پوزخند هما به گوشم رسیدو 

بش وارد شده، خانم هلیا صولت مدتی زیر نظرمن  بود ومن تاکید کرده بودم فشار  حالش زود خوب میشه. بخاطر فشاریه که ،نگران نباشید_

 عصبی رو از زندگیش محو کنه ولی انگار به حرف من گوش نداده.

 راهش رو به سمت اتاق کج کرد .وارد اتاق شدو هما روبه روم ایستادو با عصبانیت  وگفت: حرف،دکتر بعداز گفتن این 

 ی دیگه اینطوری بات رفتار نمیکنم .فعه د ،رو با زبون خوش بت میگم از خواهر من فاصله بگیراقای همسر، اینبار _

 نگاه تحقیر آمیزی به من انداخت و وارد اتاق شد.

از نداشتم .پاهام به زمین چسبیده بودن. میترسیدم، ازاینکه هلیا دوباره من رو ببینه و مثل ساعتی پیش که  به اتاق رومن جرات واردشدن  

سقوطش جلوگیری کردم واون  رو با صورت رنگ پریده تو بغلم گرفتم .حالش بازهم بد بشه. با قدمهای سنگین خودم رو به اتاق هلیا رسوندم 

ازی وباز برای هزارمین بار به خودم لعنت فرستادم.که چرا وارد این ب  ،.از پشت در به مکالمه دکتر و هما گوش دادم و حاله پریشون هلیارو دیدم

با زندگی من عجین شده بود .تحمل دیدن حال خراب هلیا برای من سخت بود، بسختی به بدنم تکونی دادم واز اونجا فاصله  ،شدم .این چرا

بچه  گرفتم .حق باهما بود من باید از اون فاصله بگیرم، تمام بدبختی های اون دختر زیر سر منه ،من که با تمام ادعا بازیچه ی دسته یه دختر

 .منهاین تنهایی حقه منه این زندگی نفرین شده حقه  ،شدم .این جدایی از پسرو همسرم حقه منه

******* 

م رو باز کردم. سر چرخوندم همارو کنارم دیدم.  سرش رو روی  دستهای قالب شده اش روی تخت ،چشمهام پلکهابا تابش نور افتاب به پشت 

اینجا چکار میکنم  ؟به بدن خشك شدم روی تخت تکونی دادم و هما با تکون  من سر بلند کرد  گذاشته بود. نگاهم رو به اطراف چرخوندم من

 گفت:

 هلیا عزیزم خوبی؟_

 سرم سنگین بود شقیقه هامو فشار دادم.  گفتم:

 اریا کجاست؟_
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 هما نفس راحتی کشیدو گفت:

 فرستادمش مهد ،توچطوری بهتری؟؟دیروز رو یادت میاد؟_

 با گنگی گفتم: 

 دیروز؟؟من اینجا چکار میکنم ؟_

 ارمین تورو رسوند بیمارستان.. ،دیروز جلو در از هوش رفتی_

 آروم گرفته ام وارد شده بود ،افتادم و گفتم : گیهبعداز شنیدن حرف هما اتفاق دیروز جلو چشمهام رژه رفت  .یاد بدبختی تازه ای که به زند

 ارمین االن کجاست؟_

ه حق نداره بیاد سراغت. ولی اون ول کن نبود. تا اینکه دکتر گفت فشاره عصبیه اونم طاقت نداشت ببینه این بالها بیرونش کردم. گفتم دیگ_

 بخاطر اونه که سرت اومده رفت.

 با بغض گفتم:

 اریا اونو میشناسه ارمین همون مای فرند ،هما _

 بشناسن همو چیزی تغییر نکرده ،اره دیروز فهمیدم بیچاره بچه خیلی ترسیده بود .تو هم نگران نباش_

این همه زحمت واسه پنهون کردنش دود شد. حاال این بکنار اگه ارمین اونو از من بگیره چی ،هما چی می گی اونا همو میشناسن اریا عاشقشه _

 ؟

 مطئمن باش اینکارو نمیکنه،ارمینی که من دیدم حسابی سرش به سنگ خورده _

 بلده نقش بازی کنه اون خوب ،هما تو اونو نمیشناسی _

 بهتره استراحت کنی. ،فعال به هیچی فکر نکن! دکتر گفته هیجان و استرس اصال واست خوب نیست_

سراغم میاد .به هما سفارش کرد که لتها اجازه مرخص شدن داد.ولی گفت با کوچیکترین فشار عصبی دوباره اون حا ،دکتر بعداز چك کردن 

 اطرافیانم مراقب رفتارشون باشن.
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قبول کرده  همکامال بدست اوردم .تو این مدت خبری از ارمین نبود .انگار اون رودو هفته از مرخص شدنم گذشت ومن سالمتی جسمی و روحیم 

 ،دیگه برگشتن ما به هم محاله وتقدیر باهم بودن رو  برای مارقم نزده .هما بیشتر از هروقت هوام رو  داشت و مدام به اریا گوشزد میکرد ،بود

استم باهم حرفی از ارمین به میون نیاره. ولی من باز هم به فکر فرار بودم فرار از حقیقت،حقیقت پدر بودن ارمین ،پدر اریا بودن ،هیچ جوره نمیخو

دفعه واقعا  ارتباط داشته باشن. از عشق اریا به ارمین میترسیدم،از اینکه انتخاب اریا ارمین باشه میترسیدم،از تنهاشدن دوباره میترسیدم، این

 میمیرم.

مانی و اریا رو درحاله دوچرخه سواری تو حیات تقریبا بزرگ خونه   ،خونه برگشتم با ورورد به حیات فشردگی درسهای دانشگاه ،بهخسته از کارو  

 رو با دست متوقف کردم  گفتم: دوچرخهبستم و به سمت آریا رفتم.  ودیدم .نگاهم به دوچرخه اریا افتاد. در

 ین دوچرخه رو از کجا اوردی؟ اریا ا_

 باخوشحالی گفت:

 مای فرند واسم خریده _

 باشنیدن این حرف از کوره دررفتم و بی اختیار فریاد زدم:

 ؟یعنی من نمیتونم واست بگیرم ؟مگه ما گدایم ؟فردت غلط کرده ،تو با چه حقی با غریبه ها حرف میزنی _

ت حرف زدن نداشت .اولین بار بود انقد من رو عصبی میدید .هما از ساختمون بیرون اومد وبا اریا متعجب وبا بغض به واکنشم نگاه کرد .جرا

 قدمهای تند به من نزدیك شدوگفت 

 چه خبرته هلیا چکار بچه داری؟_

 نگاه عصبیم رو از آریایه بغض کرده گرفتم وبه هما دوختم وگفتم:

 ولی کور خونده . ،بچه رو بکشونه طرف خودش هااقا واسش دوچرخه خریده. می خواد با این کار ،نمیبینی_

 اریا که حسابی بغض کرده بود از دوچرخه پیاده شدو اون رو روی زمین انداخت وبادو  وارد ساختمون شد .هما رو به مانی گفت :

 شماهم برو تو._

 مانی باگفتن چشم از ما دور شد.
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 بعداز رفتن مانی هما رو بمن گفت:

  ؟داره سرش داد میزنی یگ*ن*ا*هبیچاره اریا چه _

 واسه اینکه نباید از هرکسی هدیه قبول کنه،من اینطوری تربیتش کردم؟_

 اون هرکسی نیست!_

 و پایین تر اوردوادامه داد:رصداش

دیدم دعوا کردم و خواستم از تو فاصله بگیره چون تورو با اون حال ش درسته من اون روز با ؟اون پدرشه تا کی میخوای به خودت دروغ بگی_

 ولی باید قبول کنیم اون پدرشه و آریا به اون نیاز داره ،رفتارم دست خودم نبود 

 اریا فقط پسره منه نه هیچ کسه دیگه !الزم باشه ازاین جا میبرمش میرم جای که دست کسی بش نرسه_

نگرانی باید با سیاست پیش بری تو که تو بازم فرار؟این کارت فقط پاك کردن صورت مسئله اس .تو باید باش رو به رو بشی بدون ترس و _ 

ولی اگه بخوای اونو سر لج بندازی فقط خودت ضرر میبینی اگه از راه ،این کار استادی. اون روزم بت گفتم ارمین سرش حسابی به سنگ خورده 

 قانونی واردشه پشت گوشتو دیدی اریارو هم میبینی.

 اینکارو با من بکنه؟؟؟ارومترشدم وگفتم: از حرف هما تنم لرزید. واقعا امکان داره ارمین 

 ولی من نمیخوام اریارو از دست بدم _

از دست نمیدی اگه حرف گوش بدی .مردا اگه سر لج بیوفتن وحشتناکترین موجودات رو زمین میشن تو باید از راهش وارد شی. باید بزاری _

 همو ببینن

 اگه اریا بش وابسته بشه چی؟ ،می ترسم_

 متاسفانه وابسته شده  ،ترسیدن دیرهدیگه واسه _

 اگه اونو انتخاب کنه چی؟_
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دوباره  اریا همچین کاری نمیکنه خیالت راحت. تو فقط با کارات ارمینو سرلج ننداز. االنم برو از دله اون بچه درار توهم ابی به دستوصورتت بزن_

 بدحال نشی که حوصله بیمارستان ندارم.

 نشوند .لبهام رو  کم رنگیندو با خنده گفت ولبخرحرف اخرش

 :دستم رو دوره شونه هاش حلقه کردم وگفتم

 میدونی که خیلی مدیونتم.،خواهری من اگه تورو نداشتم چکار میکردم _

 اشت.این حرفا چیه دیونه! این منم که ارامش االنمو مدیون توام. اگه تو نمیومدی پیشم بابا هیچ وقت از حرفش کوتاه نیومدو پا تو خونم نمیز_

 ولی بابا پی به اشتباهش راجب ارمینو ظلمش به محسن برد. بخاطر همین پاپیش گذاشت _

 باخنده گفت:

 به هرحال همش بخاطر عزیز کردش بود دیگه _

 کم حسودی کن اجی بزرگه _

 هردو خندیدیم باهم وارد ساختمون شدیم. ولی خندهای من حکایت خنده های غم انگیزتر از گریه است ...

خونه شدم وبسمت اریا رفتم. که یه گوشه کز کرده بود.بادیدنم رو برگردوند. نزدیکتر شدم تو فاصله ی یه قدمی اون روی زمین نشستم و  وارد

 گفتم:

 اممم.... من شنیدم بچه ها قهر میکنن تو اینجا بچه میبینی اریا؟_

 جواب نداد.

 باحالت گریه ساختگی گفتم:

 اریا با من قهری؟؟_

 و گرفتم و صورتش رو برگردوندم وگفتم:ر.دستم رو سمتش دراز کردم چونه شجواب نداد 

 باشه من اشتباه کردم. معذرت میخوام. نباید سرت داد میزدم خواهش میکنم اشتی کن دیگه_
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 باتخسی گفت:

 به یه شرط_

 هر شرطی قبول_

 بعداز ظهر منو ببر شهر بازی_

 فقط همین! چشششم اینکه چیزی نیست._

 هست.نه بازم _

 خب بگو!_

 اونکارو نکن. ،اونجا هم هرچی من میگم هی نگو اینکارو بکن_

 اینم چشم. حاال اشتی؟_

 های اون ارومم میکردن... ب*و*س*هکردم وهمیشه  ب*و*س*هباز کردم و اریا پریدتو بغلم و صورتش رو غرقه  رودستام

  

 رفتن به شهربازی سوار ماشین شدیم. شروع به استارت زدن کردم ولی روشن نمیشد اریا گفت: برای

 ؟پس چی شد_

 نمیدونم چرا روشن نمیشه _

 اینم که همیشه خرابه، مامان ول کن. بریم سرخیابون ماشین بگیریم_

 وت ماشین ها نسبت به ما، اریا که خیلی عجول بود گفت:د شدن بی تفاراز ماشین پیاده شدیم و بسمت خیابون رفتیم. با رسیدن به خیابون و 

 ؟مامان چرا نمی ایستن اینا_

 عجله نکن االن یکی پیدا میشه._
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 دیگه دیر شد. ؟پس کی_پابه زمین کوبیدوگفت

 گفتم که مامانی عجله نکن._

 همینطور که مشغول صحبت با اریا بودم ماشین جلو پامون ترمز کردنگاهم رو از آریا گرفتم.

 سر بلند کردم، با دیدن ماشین ارمین شوکه شدم. اریا با دیدن ارمین با ذوق گفت:

 مای فرند _

 ارمین پیاده شدو نزدیکتر اومد.

 سالم_

 نگاهم به صورته ته ریش زده و نامرتب ارمین  افتاد. که نشون دهنده ی وضع اشفته ی درونش بود .اریا گفت:

 ماشینا نمی ایستن.سالم. چه خوب که شمارو دیدیم این _

 فتین؟کجا میر_

 شهر بازی_باشادی گفت

 سوارشین میرسونمتون._

 بالخره به حرف اومدم. بدون حتی نیم نگاهی گفتم:

 نه خودمون میریم_

 یه ساعته اینجایم ،اا مامان ماشین نیست دیگه_اریا با اعتراض گفت

 باجدیت گفتم:

 اریا چندبار گفتم رو حرف من حرف نزن._

 ما قول دادین امروز هرچی من بگم.مامان ش_
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به سمت ماشین آرمین رفت،آرمین درو برای اون باز کرد ودوالشدو اریارو از زمین بااین حرف عمال دهنم بسته شد. اریا منتظر اجازه ی من نشدو

 منم بااکراه سوار شدم .اریا گفت: .بلندکردو اون رو روی صندلی جلو ماشین گذاشت

 بگاز رفیق!_

  ؟این چه طرز حرف زدنه_فتمبا اخم گ

 ببخشید._

 ارمین تو اینه نگاهم کردو اروم گفت:

 بزار بچه راحت باشه_

پوزخند زدم با تمسخر نگاهش کردم. دو روزه اومده میخواد بشه پدره نمونه ،ارمین که طاقت این نگاه رو نداشت نگاه ازمن گرفت و ماشین  

 سکوت گذشت .و ارمین سکوت شکست.گفت:روشن کرد و بسمت شهربازی رفتیم.لحظاتی با 

 اوضاع مهد چطوره؟_

 خوبه_

 ؟دیگه کسی اذیتت نمیکنه_

 نه!_

پس دلیل نفرتش از مهد همین بود .که االن به لطف پدر نمونه اش این  ؟چرا من نمیدونستم؟باخودم گفتم مگه بچه ها اریارو اذیت میکردن  

 نفرت از بین رفت .

 افیه به من بگی خودم درسش میکنماگ بچه ها باز اذیت کردن ک_

 باشه. ولی کسی دیگه جرات نداره اذیت کنه .شما خیلی قوین همه از شما میترسن کاش بابای منم شکل شما بود._

 مگه بابات چه شکلیه؟ _

 و گرفتم .ارمین با این سواال میخوای به چی برسی؟؟ربازهم  عصبی شدم بسختی جلو پرخاشم
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 نمیدونم من ندیدمش._

 چرا؟_

 مامانم میگه وقتی بچه بودم، رفته پیش خدا._

 نگاه منو ارمین تو اینه بهم گره خورد .

 یعنی دیگه برنمیگرده ؟_

 نمیدونم._

 دوست داری برگرده؟_

 اره خیلی ،همه دوستام بابا دارن، حتی مانی هم داره فقط من ندارم._

و شروع رارزش داشت؟ که االن اینطوری شرمنده زنو بچه ات بشی. چرا این بازی رارمین سکوت کرد. نگاهش پراز شرم بود .واقعا رفتن انقد 

با  کردی؟ چرا باز برگشتی؟ االن واقعا خوشبختی؟موهای سفید کنار شقیقه ات اینو نشون نمیده .کمر خمیده ات خوشبختی تورو ثابت نمیکنه. چرا

 ماو خودت این کارو کردی؟ واقعا این جدایی حقه مابود ؟؟؟

 من باخدا دوستم میخوای بگم باباتو برگردونه؟_ین گفتارم

 واقعا میشه برگرده؟_اریا با ذوق گفت

 ارمین دوباره نگاهم کردوگفت:

 اگه تو بخوای میشه_

و جبران کنه ومیتونه بهترین رچقدراحت از برگشت حرف میزد .فکر کرده میتونه این همه سختی،طرف صحبتش من بودم .واقعا مسخره است 

سال سن زنه پنجاه ساله ساخت،اون همه هیجان اون همه عشق به زندگی اون همه چهاری عمرمو بمن برگردونه. اون از من با بیستو سالها

 بگیرم و گفتم: روشادابی رو با کارش نابود کرد. االن راحت میگه اگه بخوای میشه دیگه نتونستم جلو عصبانیتم

 ده !با احساس بچه بازی نکن! قول چیزه محالو ن_
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 اگه تو بخوای نیستهیچ چی محال _

 بس کن دیگه  االنشم  زیادی پاتو از گلیمت درازتر کردی .نگه دار پیاده میشیم._

 باشه ..باشه دیگه چیزی نمیگم ارومتر بچه ترسید._

 به اریای ترسیده نگاه کردم گفت:

 مامان من کاره بدی کردم؟_

 نفسم رو فوت کردم و به خودم مسلط شدم گفتم:

 کاری نکردی ،نه عزیزم_

 رو به ارمین گفت:

 که خریدی منو دعوا کرد گفت از غریبه ها چیزی نگیرمای حتما شما کاره بدی کردی که مامان عصبانی شد. ظهر هم بخاطر دوچرخه _

 ارمین با شنیدن کلمه ی غریبه از زبون اریا غم تو چشماش نشست اروم گفت:

 ناراحت کردم.اره کاره خیلی بدی کردم ومامانتو _

 خب ازش معذرت خواهی کن. مامان خیلی مهربونه زود میبخشه_

 انگار که باخودش حرف میزد گفت: ،ارمین زیر لب

 جای واسه بخشش نزاشتم. دیگه واسه من مهربون نیست _

وقتش نیست کم نیار این  وبه سمت خیابون چرخوندم .برای مهار بغضم به مانتوم چنگ زدم .هلیا االنراز صدای غمگینش بغض کردم .سرم

بت داد و  رونابود کرد. همونی که با بچه ی تو شکم ترکت کرد .همونی که قول خوشبختی روهمش یه بازیه مثل سابق. این همون ارمینه که زندگیت

 عمل نکرد .این همون ادمه هیچ تغییر نکرده .
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بازهم ترسیدم از این عشق و وابستگی و کمبود محبت اریا ترسیدم  به شهر بازی رسیدیم . اریا با اصرار ارمین رو باما،همراه کرد. من

اریا به پدر نیاز داره،آریا فقط و فقط به من احتیاج دار .به حرفای هما فکر کردم اگه ارمین سر لج بیوفته اگه اریا اونو  ،.نمیخواستم قبول کنم

 انتخاب کنه ...خدایا چکار کنم؟؟؟

به بازی اریا نگاه میکردیم .اریا هم گهگاهی باذوق برای ما دست تکون میداد. باز هم ارمین سکوت بینمون رو  هردو روی نیم کت نشسته بودیم و

 شکست و گفت:

هلیا....تواین مدت من داغون شدم. بادیدن حال روحیت تو بیمارستان هزار بار شکستم .به خودم لعنت فرستادم ،چرا وارد این بازی شدم. _

یشه از زندگیت برم بیرون ولی...نتونستم سخت بود جدایی از شما واسم سخته، جدایی دو عزیزی که به هیچ فروختم تصمیم گرفتم واسه هم

 واسم کشندست. 

 مکث کرد نفسش باحالت فوت بیرون کرد وادامه داد:

ون به هردومون نیاز داره .هرطور که بگی ولی االن دیگه فقط منو تو نیستیم .باید به فکر اریاهم باشیم .ا ،ادم پستیم درست،ادم نامردیم درست_

 فقط یه فرصت دیگه بده باور کن تو این مدت..... ،هرجوری که بخوای جبران میکنم

 حتی اگه بد بوده باشه .گفتم: ،و قطع کردم. دوست نداشتم از زندگیش بامریم بشنومرحرفش

 اب کردی، خودت خواستی ،چیزی واست کم نزاشته بودم تو...تو...خواهش میکنم ادامه نده .نمی خوام چیزی بشنوم .خودت این راهو انتخ_

 و نمیخواستم. نمیخواستم ارمین ضعفم رو ببینه.رو بست .اگه یه کلمه دیگه میگفتم اشکهام خودنمایی میکردن ومن اینربغض راهه گلوم

 ین بارداری از شب اخر نبود.امطمئنم درسته هرچی تو میگی حق داری...ولی هلیا چرا؟ فقط چرا نگفتی بارداری؟ من _

 تند نگاش کردم وگفتم:

دندون رو اون جگرت میزاشتی و نمیرفتی پی عشق و حالت میفهمیدی.من احمق از همه جا بی خبر میخواستم این خبر ،فقط یه روز،اگه یه روز _

 خوشو تو روز تولدت بت بگم

 و به دو طرف تکون داد وگفت:ربا حسرت سرش

 یموندم دیگه نمیتونستم برم ،نمیتونستم چشممو رو همه ی خوبیات ببندم .ولی نمیخواستم بت اسیبی برسه اگه یه روز بیشتر م_
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 این حرفا اصل کارتو توجیه نمیکنه._

 می دونم ولی من فقط فرصت میخوام واسه دوباره ساختن _

 پراز خواهش و التماسش نگاه کردم وبا سنگدلی تمام گفتم: چشمهایبه  

 دیگه جای واسه بخشش نزاشتی. ،فرصتات سوخت شدنمتاسفم همه _

 بازم فکر کن ،االن جواب نده _

 متاسفم! ،جوابه من همونه_

 و بیرون داد دستشو توموهاش فرو کردو چنگ زد وگفت:رکالفه نفس

 ؟تو بگو چکار کنم که ببخشی چکار کنم که دوباره دوستم داشته باشی_

 ؟بکشی بیرون شاید ببخشم ولی دوست داشتن......فك نمیکنی توقعه زیادیههیچی همین که پاتو از زندگی منو پسرم _

نه نیست چون تنها بازنده ی این بازی من بودم. من همه چیمو از دست دادم از بهشت رونده شدم بهشتی که واسه موندن _اینبارباخشم گفت

 شدم ولی نمیخواستم برم .توش به هرطنابی چنگ زدم ولی نشد که نشد .درسته من با نقشه وارد زندگیت 

مکث کرد ...مریم تردیدمو دید منو باتو تهدید کرد فهمیده بود تو نقطه ی ضعف منی ،وقتی پای تو وسط کشیده شد کم اوردم نمیخواستم تو 

 اسیب ببینی عقب کشیدم پارو قلبم گذاشتم .

 پوزخند زدم گفتم:

 ولی من چیز دیگه ای شنیدم_

 دروغه. منو مریم ...هرچی غیراز این شنیدی _

قطع کرد .هردو نگاه از هم گرفتیم وبا دیدن آریا روی زمین، به سمت اون دویدیم. ارمین زودتر از من رسید و از روصدای اخ اریا حرف ارمین 

 زمین بلندش کرد با نگرانی گفت:

 نترس االن میبرمت بیمارستان. ؟چیزیت شده_
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 داشت نگاه کردم گفتم: به زانوی اریا که خراش جزئی با کمی خون 

 یه خراش جزئی که این حرفارو نداره .؟چرا لوس میکنی بچه رو _

 مگه نه اریا؟_روبه اریاگفتم

 با این حرف شیرش کردم. که گفت:

 اره خوبم .منو بزار زمین من همیشه میوفتم._

 گفت :رو به منارمین اریارو روی نیمکت گذاشت و

 ونی کنمپس میرم یه چیزی بیارم زخمشو ضدعف_

 بعداز گفتن این حرف از ما دور شد و به سمت خروجی شهر بازی رفت . 

 سربلند کرد  وگفت:،کرد ی اونبعداز کمی با وسایل ضد عفونی برگشت. مقابل اریا زانو زد با احتیاط شروع به ضدعفونی زانو

 درد نداری؟_

 نه خوبم_

 بدم. بریم یه شام خوشمزه بت ،پسره شجاعی هستیرحاال که انقد_

 پس مامان چی؟_

 :بدون نگاه کردن گفت

 گه دوست داشته باشه میتونه بیاد ا_

 منم نمیام،اگه مامان نیاد _

 و فراموش نمیکنه ارمین خندیدو زیر لب گفت:رافرین به این تربیت .تحت هرشرایطی مامانش ،از حرف اریا ذوق کردم. قربون دهنت

 پدر سوخته مامانی هم هست ._
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م از این لبخند پر از حسرت شد .حسرته از بین رفتن این زندگی ، زندگیی که میتونست خوب باشه ....اریا چشمها ونشست لبهام یرد لبخند رو 

 روبه من گفت:

 مامانی میایی؟_

 هملزومی نداره بازنمیبینم . روبین دوراهی مونده بودم. خب فقط همین امشبه از فردا دیگه ارمین ؟و ندادم .چی باید میگفتم .برم یا نرمرجوابش

 ببینم . اریا دوباره گفت:  رواون

 امروز هرچی من بگم  ،بیا دیگه تو قول دادی_

 باشه_اروم گفتم 

 به هم کوبیدنو باهم گفتم: رواریا و ارمین با خوشحالی مشتاشون

 اوکی_

 وارد رستوران شدیم که ارمین به اریا گفت :

 چی دوست داری؟_

 پیتزا_اریا بی معطلی گفت

ارمینو اریا هردو همزمان شروع به جدا کردن فلفل دلمه ای از پیتزا کردن .اریا همیشه فلفالی  ،بعداز اینکه گارسون پیتزاهارو مقابل ما قرار داد 

 پیتزاش رو به پیتزای من اضافه میکرد، به هردوی اونها نگاه کردم.  اریا درحالی

 مین افتادو گفت:نگاهش به اری من،پیتزا یرو میزاشت روهاکه فلفل 

 اا شماهم فلفل نمیخورین ؟_

 نه!_

 بزارین تو ظرف مامان_

 ارمین نگاهم کردو به اریا گفتم:
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 نه مامانی زیاد شد._

 ولی شما که خیلی دوست داشتین_

 وبه اریا گفت:منگوشه ی ظرفش رو برداشت و گذاشت تو ظرف  فلفلهایبه اریا چشم غره رفتم. ارمین خندیدو  

 بعد میگیم پیتزا مخصوصا مامانت بزنن پر فلفل خوبه؟از این به _

 پس بگین مخصوص ما بزنن بدون فلفل خوبه ؟_اریا گفت

 به دست ارمین زدو هر دو گفتن: روو باال بردو اریا دست کوچیکشرارمین دستش

 وری گود_

ترس با وجودم عجین شده، از هر  هاترس لرزید، اینروزهردو خندیدن و شروع به خوردن پیتزا کردن. من باز هم برای چندمین بار دلم لرزید، از 

یا اومده حرکت ترس به جونم میوفتاد. خدایا اگه اون بار تونستم دووم بیارم، فقط و فقط به عشق اریا بود ولی االن اگه ارمین فقط واسه گرفتن ار

 بالی سرخودم میارم .یه  ،دیگه قول نمیدم بتونم دووم بیارم،همه ی حرفاشو کاراش نقشه باشه  هموباز

صندلی رو عقب کشیدم از جابلند شدم .به سمت سرویس بهداشتی رفتم ابی به ،از هجوم افکار منفی اشتهام بسته شد. غذارو کنار گذاشتم 

 صورتم زدم و دوباره برگشتم ارمین نگاهم کردو گفت:

 چیزی شده؟؟_

 نه!_

 رنگت پریده_

 خوبم_

 برایدست تو میسپارم ناامیدم نکن .مطمنم تو بهترین هارو  روغول خوردن پیتزا بود خیره شدم .خدایا همه چیبا نگرانی به اریا که بی خیال مش 

 بندهات میخوای .ارمین گفت:

 اون چیزی که بش فکر میکنی هیچ وقت اتفاق نمیوفته ،نگران نباش_
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 با تعجب ابروهام رو باال دادم. لبخند زد وگفت:

 و از هرچیزی واسم راحتترهیادت که نرفته خوندن فکر ت_

هم که سختی های زندگی منو پخته کرده باشه .با کنایه چقدراره انگار یادم رفته بود که من دربرابرش هنوز همون دختر ساده و کوچولوم ،هر  

 گفتم:

 نه یادم نرفته ...که باهمین سادگی گول توو اون دخترعمومو خوردم وخودمو بازیچه ی دست شما کردم._

از خوردن دست کشید از جابلند شدوبه سمت سرویس  همسکوت کرد. حرفی هم برای گفتن نداشت. اونوازمن گرفت هش رو ارحتی نگابا ن 

 این نیشارو تحمل کنی . ،به تنت بمالی روتازه اولشه اگه میخوای منو ببینی باید پی همه چی،مونده اقا ارمین  هابهداشتی رفت .حاال حاال

 از خستگی به خواب رفته بود .ارمین گفت: تو راه برگشت اریا 

 خیلی  ،شب خوبی بود_

 جوابی ندادم

 داشته باشیمها از این شب همامیدوارم باز_

 بازهم سکوت کردم

اگه از وابسته شدن اریا میترسی قول میدم تا نخوای دیگه سراغش نمیرم ...فقط...شماره ی من همونه من منتظرم ،تا هروقت بگی منتظر _

 میمونم.

 جوابم همونه ._

 بالتماس گفت:

 هلیا تو که اینطوری نبودی..._

 با عصبانیت گفتم:

 پراز بغض .خوب نگاه کن.،پراز کینه ،اره نبودم این هلیایی که االن روبه روته نتیجه ی کارهای خودته خوب نگام کن. خوشت میاد پراز نفرت _
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 متاسفم_

 هم منو فراموش کن هم.....اریاتاسف تو به دردم نمیخوره . فقط خواهش میکنم _

من و ارمین از ،پایین گرفتم. با این همه ادعا هنوزهم تحمل دیدن غم اون رو نداشتم .ولی این بهترین تصمیمه اره  م رونگاهش پراز غم شد. سر

لی نمیتونم اجازه بدم بیشتراز این به ارمین اول هم  ماله هم نبودیم االنم حتی باوجود اریا نمیتونیم کناره هم باشیم میدونم درحق اریا ظلم میکنم و

 وابسته بشه وبعدهاا مجبور شه یکی از مارو انتخاب کنه.

******** 

نه به اریا سرمیزد نه سرراه من سبز میشد .اما اریا دیگه اون پسر ،یك ماه از اون شب گذشت. ارمین اینبار سرقولش موند خبری ازاون نبود 

اشتهای به خوردن داشت ونه حوصله ی چیزی .دوباره از مهد نفرت پیداکرده بود با مانی همبازی نمیشدو زیاد شیطون خوش سرزبون نبود. نه 

نگران کرده بود .از هردری برای بهتر شدن حالش رفتم ولی هیچ نتیجه ای نگرفتم .بااینکه  روبامن هم کالم نمیشد. این رفتارهای جدیدش من

 وز به تصمیمم پافشاری میکردم.و میدونستم ولی هنردلیل این رفتار

 نمیتونستم بزارم ،هیچ جوره قلبم به ارتباط اون دوتا راضی نمیشد.

ماشین رو متوقف کردم. از ماشین پیاده شدم و بسمت  ،و بغل کردهرزمین نشسته و زانوهاشی رودم در ،باپیچیدن تو کوچه ودیدن اریایی  که  

 اون رفتم. مقابل اون زانو زدم وگفتم:

 م مامانم چرا اینجا نشستی ؟سال_

 هیچی همینطوری_

 مانی کو چرا تنهایی؟_

 تا فردا هم برنمیگردن. ،مگه یادت رفت دارن اماده میشن برن خونه بابابزرگش_

 خب بیا بریم تو_

 نمیخوام حوصله ی خونه رو ندارم_

 می خوای بریم شهر بازی؟_
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 نه!_

 بازی کنیپس فقط اینبار اجازه میدم تو کوچه با دوچرخه _

 با بغض گفت:

 نمیخوام ،اصال اون دوچرخه رو دوست ندارم_

 چرا تو که خیلی دوسش داشتی؟_

 اونم دیگه دوست ندارم ،چون مای فرند خریده_

 اون دیگه چرا؟_

 چون منو فراموش کرده بم قول داد بیاد پیشم ولی دروغ گفت. دیگه دوسش ندارم_

 و با صدا بیرون دادم .اشکال نداره دوروز دلتنگی میکنه بعد یادش میره.رشد.  نفسماینو گفت از جابلند شدوبادو وارد خونه 

باصدای ناله های اریا از خواب بیدارشدم. از جا بلند شدم بعداز روشن کردن چراغ به سمت اریا رفتم .موهاو پیشونیش خیس عرق بودن .دست  

و گم کردم،  سریع لباس عوض کردم ،اریا  به بغل باعجله از پله ها پایین رفتم. رتنش وحشت کردم دستوپام غیهرو پیشونی و تنش گذاشتم از دا

خدا از درحیات بیرون رفتم ،سوار ماشین که دم در پارك بود، شدم و بسمت بیمارستان روندم. بازهم تنم از استرس لرز گرفته بود. زیر لب خدا 

 میکردم بتونم بسالمت اریارو به بیمارستان برسونم.

 بعداز معاینه گفت: دکتر

 واسه اطمینان از نداشتن عفونت تو بدنش ازمایش مینویسم.،باال رفته  رعجیبه که تبش یهو انقد_

و بستری کرد،کنار تخت اریا نشستم. سرم رو روی  تخت گذاشتم .با اینکه حاله خودم هم بهتراز اریا نبود ولی در برابر اسرار دکتر برای راون 

.همینطور که سرم رو تخت اریا بود اشك میریختم. از این بدبختیه که گریبانم روگرفته و تصمیم به ول کردن نداره  ارامبخش مقاومت کردم

به .خدایا یه راهی جلو پام بزار. میدونم، این تب یهویش واسه چیه. نمیدونم با این بچه ی که ندونسته اینطوری عاشق پدرش شده و از دوریش 

 صدامو میشنویی؟؟ ،. خدایا خسته شدم از پا افتادماین حال افتاده چکار کنم
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 اریا تو طول شب چندین بار از خواب میپرید. صبح بازم صدای ناله هاش  بلند شد.

 نه نه نمیخوام ..._

د . نمیتونستم  ذره تحملم ته کشیدو غرورم عقب نشست. چاره ای جز بودن ارمین نداشتم اگه قرار به از یاد بردن بود تااالن حتما اتفاق افتاده بو 

رو ذره اب شدنه اریارو ببینمو بازم به حفظ غرورم اسرار داشته باشم. گوشی رواز کیفم بیرون کشیدم و برای منصرف نشدن از تصمیمم ،انگشتم 

تر بشه. بعداز یه سال حتی نگاهش هم نکرده بودم .شاید اگه اریا بیدار شه وارمین باال سرش ببینه ارومچهارسریع روی شماره ای کشیدم که 

 بوق صدای شاد ارمین تو گوشم پیچید.

 ؟هلیا جااان _

 بدون سالم گفتم

 بیا بیمارستان._

 صداش نگران شد.گفت:

 ؟چی؟بیمارستان ؟چی شده_

 اریا حالش بده_

 کدوم بیمارستان؟_

رو تو جیبهای مانتو گذاشتم ،وتوراهرو مشغول قدم گفتم و مکالمه رو قطع کردم. از جابلند شدم واز اتاق بیرون رفتم .دستهام  رواسم بیمارستان 

نباید بیشتر از این از محبت پدر محرومش کنم .هرقدرم که باباش ادم بدی  ،زدن شدم .اره کاره درستی کردم بخاطر اریا اون به پدر احتیاج داره

اطر تصمیم محکوم کرد چه جوابی دارم؟پس این تصمیم پدرشه. االن اریا بچه اس و چیزی نمیدونه ولی اگه بزرگتر شدو منو بخ همباشه ولی باز

 درسته.

و اروم میکردم و به خودم دلداری میدادم که کمتر اذیت بشم ،که حقیقته وابستگی و احتیاج آریا به ارمین کمتر من رو آزار بده رقلبمفها با این حر

 آرمین روبا چهره ی نگران از دور دیدموال کشیدم .همینطور که قدم میزدم نگاهم رو از سرامیك کف بیمارستان گرفتم و به با

 ارمین با دیدن من  بسرعت به سمتم اومد،گفت:
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 اریا چش شده؟_

 ازمایش گرفتن ببین شاید بدنش عفونت داره  ،تبش خیلی باالست. دکتراهرکار میکنن پایین نمیاد_

 چهره اش نگرانتر شدو گفت:

 سابقه داشته؟_

 وگفتم :سرم رو به دو طرف تکون دادم 

 نه اولین باره _

 االن خوابیده؟_

 اوهوم_

 و از پیشونیش کنار زدوگفت:رید. موهاشب*و*سشدواون رو  خم و گرفت رباهم وارد اتاق شدیم. ارمین نزدیك تخت اریا رفت و دستش

 ؟اینطوری شدیاریا ...اریا....چی شدی؟، تو که میگفتی من قویم مثل اسپایدرمن، مثل سوپر من، پس چی شد چرا االن _

 و باز کرد با دیدن ارمین رو برگردوند با بی حالی گفت:راریا اروم چشماش

 دوستت ندارم ،چرا اومدی من بات قهرم_

 بامن قهری؟؟مگه کسی با فرندش قهرمیکنه ؟_

 تو دیگه دیگه مای فرند نیستی ._

 اگه  فرند نیستم پس چیم؟_

 هیچی نیستی دوستت ندارم._

 سر آریا دست میکشید،گفت: ارمین همینطورکه رو

 االنم حاضرم جبران کنم هرچی بگی واست انجام میدم. ،ببخشید میدونم بد قولی کردم_
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 هیچی نمیخوام._

 پس من برم؟؟؟_

 اریا جواب ندادو ارمین دوباره گفت:

 برم؟؟رفتمااا_

 آرمین دستش رو از سر اریا عقب کشید وکمر راست کرد،

 اریا سریع برگشت وگفت:

 نه!_

 رمین خندید گفت:ا

 حاال شد ._

 ید رو به من بالبخند گفت:ب*و*سدوباره خم شدو پیشونیش رو 

 فکر کنم تبش یکمی پایین اومده._

 اره باید پایین بیاد وقتی دوای دردش کنارشه ...

 کنار تخت اریا نشست و گفت:

 خب ،که گفتی من دیگه فرند تو نیستم اره؟؟؟_

 :اریا با خجالت گفت

 ودم یه چیزی گفتم.نه ناراحت ب_

 نه دیگه تو گفتی منم قبول کردم._

 پس االن چیه منی؟_
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 اممم.....مکث کرد و ادامه داد :_

 دوست داری بابات باشم _

 چشمای اریا برق زدو قلب من از این برق لرزید اریا با تردید گفت:

 میشه؟_

 ارمین رو به من گفت :

 مامانش، میشه؟ _

جوابی برای اون چشمهای مشتاق و منتظر نداشتم. از این چشمهارو برگردوندم وبی حرف از اتاق خارج شدم و با هردو به من خیره شدن ومن 

 سکوت جوابم رو داده بودم .

 باسرنوشت نمیشه جنگید. میشه؟؟

ه این نسبت رونفی کنم ،این و به هرسمت میکشونه مگه میشرکه داره من ،به پدرش عالقه داره،این بازی روزگار نیست راریایی که ندونسته انقد

 خون، این رابطه ی پدرو پسری .

چیه ؟؟نمیدونم از خوشحالی اریا خوشحال باشم یه واسه خودم نارحت باشم منی که اریارو تمامو کمال برای خودم میخوام  مناحساسه االن 

نمیخوام قبول کنم هنوز اون رو .ودم رو راست باشممنی که هنوز تکلیفم با خودم معلوم نیست ونمیتونم راجب احساسم نسبت به آرمین با خ.

 .دوست دارم ،هنوز بش نیاز دارم ،زخمی که آرمین به قلبم زد انقدر عمیق بود که حتی جرات فکر کردن به بخشیدن اون رو هم ندارم

******** 

مسئولیت بردن مهد با اون شدو یه شب درمیون  بودم، ه.از روزی که به ارمین اجازه ی دیدن اریارو داد دادن اخرین امتحان به خونه برگشتمبعداز

 ولی رابطه ی من با اون هیچ تغییری نکرده بود .قبول ارتباط اون با اریا دلیل برای بخشیدن اون از طرف من نبود. ،باهم بیرون میرفتن

افل شده بودم. بعداز ورود به خونه یه راست به هما چند روزی گرفته بود. تواین چندوقت بخاطر مشکالتی که برای من بوجود اومد بود ازاون غ

تاب طبقه ی پایین رفتم با ورودم همارو دیدم، که تو سالن مشغول خوندن کتاب بود. باچند قدم بلند خودم رو به اون رسوندم و کنارش نشستم .ک

 رو بست سرش رو به سمت من چرخوند لبخند زد   وگفتم:
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 سالم خواهری._

 خره تموم شد.سالم عزیزم خوبی؟ بال_

 فوقاره راحت شدم ،البته تا _

 ان شاهلل_

 هماجونم چیزی شده؟_

 نه چطور؟_

 چند روزیه گرفته ای._

 نه چیزی نیست._

 من نامحرمم؟_

 این حرفا چیه دیونه._

 خب بگو؟_

 راستش چطوری بگم....مکث کرد_

 راحت باش حرفتو بزن_

 از کارمندای با سابقه خواستن برن اونجا. ،ی دیگه تاسیس کرده اصفهانراستش کارخونه ای که محسن توش کار میکنه یه شعبه _

 و خوندم. پس نگران من بود، وبخاطر من این همه مدت گرفته بود .رتا ته حرفش

 حاال که درست تموم شد خیاله منم راحت شد، توهم میتونی همراه ما بیایی._

 نه عزیزم نمیام همین جا میمونم ._

 تکو تنها اصال حرفشو نزن.می مونی مگه میشه _
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 خواهرمن تا کی باید اویزون شما باشم خدارو شکر از پس خودم برمیام .شایدم بعداز تموم شدن ترم شاگردام برگردم کرج._

 کن اونجا هم کلی اموزشگاه هست. به محسن میگم واست کار پیدا کنه تسویهبا اموزشگاه _

 هما خواهش میکنم بیشتراز این اسرار نکن_

 :مهاش رو ریز کردو گفتچش

 بخاطر ارمینه؟؟_

 تو این مدت سرجمع نیم ساعتم ندیدمش.،این چه حرفیه _

 دلتو به بودنش خوش کردی.،خب همون دیگه _

 اون ارمینی که من دیدم بخاطر پسرش تا کره ی مریخم میره چه برسه به اصفهان. پس به ارمین ربطش نده_

 ش؟فقط پسر_ابروباال دادو با شیطنت گفت 

 فقط پسرش!_منم با تاکید گفتم

 لبخند زد وگفت: 

 رفتن بازم فکراتو کن ،دلم به تنها موندنت رضا نیست. قعهتا مو_

 باشه _

بسمت باال رفتم .تو این چند سال خیلی به اونها  عادت کرده بودم  از جابلند شدم،از سالن خارج شدم ویدم وب*و*سو رنزدیکتر شدم ،گونش 

برای من رقم زده که باید بمونم  رو.شنیدن این خبر باعث کنده شدن قلبم از جاش شد.  بازهم باید نظاره گره رفتن عزیزانم باشم. چرا تقدیر این

دت همیشگی برای اروم شدنم به سمت حموم رفتم .زیر اب کمی اشك ریختم قلبم از این رفتنها سنگین شده بود. به عا؟و با خاطرها زندگی کنم 

تخت انداختم  یو رورانجام دادن نداشتم. بسمت اتاق رفتم و حوله به تن خودم برایسبکتر که شدم، بیرون اومدم .امروز اریا با ارمین بود کاری 

 هم گذاشتم.ی و روروچشمام

 اهش کردم که گفت:با تکون دست اریا از خواب بیدار شدم نگ
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 سالم مامانی_

 رو تخت نشستم وگفتم:

 سالم قربونت برم_

 چرا اینطوری خوابیدی؟_

 هیچی خسته بودم. تو چطوری مارو نمیبینی خوشحالی؟_

 شماقبول نمیکنی با ما  بیایی._

 عزیزم منکه بیکار نیستم._

 یعنی بابا بیکاره ؟_

 و زود پذیرفت .رپدربودن ارمین ،ود .ولی اریا زود پذیرفتهنوز شنیدن بابا از دهن اریا برای من  غریبه ب

 ؟نمیدونم ...خب تعریف کن_

 چیو؟_

 چکارا میکنید این روزا؟_

 هیچی._

ی   همیشه جوابش به سواالتم همین بود. هیچ وقت اتفاقاتی که بیرون از خونه میوفتاد رو برای من تعریف نمیکرد. همیشه دوست داشتم مثل بقیه

 و هم درست نمیداد .رولی نه تنها تعریف نمیکرد حتی جواب سواالتم ،که انجام میدههایاز کار ،مهد بگهبچه هااز 

 یعنی خوش نمیگذره؟_

 خوش میگذره._

 چطوری خب تعریف کن._

 حاال شما میرید سرکار من میپرسم چکارا میکنی؟،اا مامان چقد سوال میپرسی _
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نداره درصورتی که من باید جوابگوی  روکردنش کشیدم .حتی حوصله جواب دادن به سواالت من اینهم جواب این همه سختیی که برای بزرگ

 باشم .اون تمام سواالت عجیب و غریب 

 باشه پس برو با اون بابات خوش بگذرون ._

 مامان داری حسودی میکنی؟_

 عمرا،حسودی واسه چی؟_

 چون ما باهمیم وشما نمیبریم._

 من خودم نمیخوام که بیام._

 پس چرا حسودی میکنی؟_

 اا بسه، هی حسودی، حسودی راه انداختی بدو لباس عوض کن بیا شام بخوریم._

 نمیخوام خوردم._

 پس بپر تو حموم که کمرتو یه کیسه ی حسابی بکشم._

****** 

 آرمین

سال صدها بار اون روز رو مرور کردم و از  چهاراین  توبه بازی آریا نگاه میکردم ،ویاداون روز نفرین شده افتادم.روزی که وارد این بازی شدم و

اشتباهی که کردم آه میکشم.عصبانی از خبری که مامان از عمه شنیده بود با مریم تماس گرفتم و برای نیم ساعت دیگه تو کافی شاپ همیشگی 

اینجا رفت و امد  رنزدیك اومد لبخند زد. انقدبا اون قرار گذاشتم .قبل از اون به کافی شاپ رسیدم .پشت میزه روبه روی در نشستم که گارسون 

 میکردیم که همه مارو شناخته بودن .گارسون گفت :

 همون همیشگی؟_

http://www.roman4u.ir/


 

 
295 

 

میز ی عصبی فقط سرتکون دادم و چشم به دردوختم . از تاخیر مریم  کالفه نفسم رو با صدا بیرون میدادم و به ساعت نگاه میکردم .باانگشت رو

بعداز ربع ساعت در باز شدو مریم وارد شد .بادیدن چهره اش نگاه عصبیم رنگ ترحم گرفت ..هرچی نزدیکتر میشد ضرب گرفته بودم که بالخره 

تغییرات چهره اش بیشتر خودنمایی میکردن .به میز نزدیك شد برخالف همیشه که از جا بلند میشدم و صندلی رو برای اون عقب میکشیدم 

رو دراز کردو صندلی رو عقب کشید، متوجه تغییر رفتارم شده بود. نشست و آروم سالم کرد و با اینبار فقط به اون نگاه میکردم.دستش ،

 چشمهای متورم و بخون نشسته به من خیره شد. رنگ پریده به نظر میرسید ،چشم رو حاله نزار اون بستم و با عصبانیت گفتم:

 میشه بپرسم جریان خبری که شنیدم چیه؟_

 فت:اشك تو چشمهاش جمع شدوگ

 بخدا مجبور شدم ._

مجبور شدی؟باور کنم؟چندبار بت گفتم بزار رابطمون رو علنی کنیم،بزار بیام خواستگاری،در جواب چی گفتی ؟امادگی شو _پوزخند زدم گفتم

 ندارم ،از ازدواجی که به طالق بکشه و ثمره اش بچه ای مثل خودم باشه میترسم ،االن انتظار داری حرفتو باور کنم

 دستش تیکه تیکه میکردو اشك میریخت که گفتم:ی رو تو دستمال

 یه حرفی بزن._

 چی بگم ؟وقتی هرچی بگم باور نداری_

 میز قالب کردم و خودم رو جلو کشیدم وگفتم:یم رو روستهانفس عمیق کشیدم تا عصبانیتم رو کمتر کنم. د

 بگو ،میخوام بشنوم_

 با فین فین گفت:

م . اون عموم که بت گفته بودم ،عموی که تمام بدبختیای من زیر سره اونه ،اون من رو مجبور به این کار کرد بخدا تقصیر من نبود. مجبور شد_

.پسره شریکش عاشقم شده بود و عمو ترسید که اگه جواب منفی بدم شراکتشون بهم بخوره و ورشکسته بشه .واسه همین انقد تو گوش بابا 

تم نباشه. منم مونده بودم تنها، زندگی واسم از قبل هم جهنم تر شده بود بخاطر ترسی هم که از عمو که کسی پش اون رو متقاعدکرد ،خوند تا 

 داشتم جرات مخالفت نداشتم .
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و دوست نداشتم االن که اون ناموس کس دیگه ای  مرو جلو تر اورد و روی دستهای قالب شدم گذاشت .سریع دستم رو عقب کشید ستشد

 داشته باشم،از حرکتم جا خورد وملتمس نگاهم کرد وگفت: حتی ذره ای تماس با اون

 باورم نداری؟_

آرمین تورو خدا اینکارو با من نکن بخدا جدا _ولی هنوز عصبانی بودم و چیزی نگفتم.باز گفت ،با اینکه حرفهاش کمی من رو تحت تاثیر قرار داد 

 میشم ،به هر قیمتی که شده.

 یه نه گفتن نداشتی، چطور میخوای جدا شی؟ توکه جرات_دوباره پوزخند زدم وگفتم

 جدا میشم ،اگه نتونستم بخدا خودمو میکشم_

 

 خودت میفهمی چی داری میگی؟_با خشم گفتم

 آره میفهمم.مرگ بهتر از زندگی با کسیه که دوستش ندارم ._

 دیگه حق حرف زدن از مرگو نداری._

 ای کسی مهم نیست حق حرف زدن دارمدارم وقتی کسی پشتم نیست،کسی کمکم نمیکنه ،وجودم بر_

 دوباره با حرفهاش حس ترحم من رو بیدار کرد نگاه پر ترحمم رو که دید گفت:

 ؟اینطوری نگام نکن دوست ندارم.مکث کردو ادامه داد:ارمین کمکم میکنی_

 فکر نمیکنی واسه کمك خواستن از من دیره ؟تازه یادت اومد آرمینی هم وجود داره؟_با کنایه گفتم

 با عصابیت ادامه دادم:باید قبل از اینکه زن اون مردیکه میشدی از من کمك میخواستی ،خودتم خوب میدونستی همه جوره کنارت بودم.

 هنوزهم دیر نشده خواهش میکنم._

 چطوری میخوای جدا شی وقتی اون کفتاره پیر انقد سرسخته؟انتظار نداری که اونو زیر کنم؟_
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نایه با اون صحبت میکردم .هیچ وقت من رو به این شکل ندیده بود .همیشه حامی اون بودم .وقتهای که همراه عمه به عصبانی بودم و با نیش وک

خونه ی ما میومد ،غم چشمهاش رو میدیدم، وقتی وارد خلوتم شد از مشکالتش گفت،از سختی های که کشیده ،ساعتها مقابلم مینشست و اشك 

کهای اون قلبم لرزید کم کم عاشقش شدم،از ظلمی که به اون شده بود ناراحت شدم و دوست داشتم اون رو از میریخت .قلبم لرزید ،با دیدن اش

و  اون مرد انسان نما نجات بدم . تصمیم گرفته بودم تمام سختیهاش رو جبران کنم اما با فهمیدن عقد اون همه رحم د دلسوزی از قلبم پرکشید

ودم نبود خیلی از دستش عصبانی بودم .از اون عصبانی بودم که چرا قبل از عقد چیزی به من نگفته بود شدم یکی مثل همونها ،رفتارم دست خ

 .دوباره شروع به اشك ریختن کرد و من با دیدن مرواریدهای که از چشمهاش پایین میومدن دلم نرم شد وگفتم:

 چرا قبل از عقد چیزی به من نگفتی؟_

 ر رفته بودی خارج از کشور،وهیچ شماره تماسی از تو نداشتم.چطور میگفتم وقتی تو واسه سمینا_

 منکه چند بار بات تماس گرفته بودم._ابرو باال دادم وگفتم

 خب...بابا فهمید من با مامان صحبت میکنم گوشیمو گرفت و شمارت حفظم نبود._با من من گفت

 حاال برنامه ات چیه؟_کالفه نفسم رو فوت کردم وگفتم

 باالتماس نگاهم کردوگفت:دوباره 

 به کمکت احتیاج دارم،خواهش میکنم._

 چه کمکی؟_

 ببین من ...من خیلی فکر کردم ،فقط یه راه دارم واسه جدایی._

 چه راهی؟_

 تنها راه حلم فقط یه نفره._

 کی؟_

 دستپاچه شروع به بازی کردن با گوشه ی روسریش شدو گفتم:
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 بگو_

 فقط همونه،به هم ببین تنهار راه رسیدن من و تو _

 مریم بگو._با تحکم گفتم

 حاضری....حاضری برای بدست اوردنم هرکاری بکنی؟_با تردید نگاهم کردو گفت

 آره_بدون فکر کردن گفتم

 اون لحظه فقط و فقط به بدست اوردن مریم فکر میکردم،ولی با شنیدن پیشنهادش جا خوردم گفت:

 ازدواج کنی.تنها راه من دختر عمومه،تو باید با اون _

ه طالق شوکه به اون نگاه کردم از بهتم استفاده کردو ادامه داد:ببین تو اگه با اون ازدواج کنی وبعداز مدته کوتاهی اونو طالق بدی عمو درگیر

طالق دخترش میشه و من راحت میتونم جدا شم .تاوقتی عمو پشت مهران باشه و توگوشش بخونه من نمیتونم جدا بشم ،تازه اگه دخترش 

 بگیره دیگه حرفی نمیتونه بزنه. فقط تو باید طوری وانمود کنی که دختر عموم طالق میخواد.

 صبر کن ببینم،تواز من میخوای با زندگی کسی دیگه بازی کنم؟واقعا از نظره تو من همچین ادمیم؟_وسط حرفش پریدم گفتم

 خواهش میکنم آرمین!_

 به پشت صندلی تکیه دادم ،وگفتم

 شدنی نیست ،یه راه حل دیگه بگو.نه ،این _

 آرمین_با ناله گفت

 ی داره ؟به اون فکر کردی که زندگیش نابود میشه؟گ*ن*ا*هقش بدم ،خودت بگو ،اون دختر چه آخه چطور من با اون ازدواج کنم ،بعد طال_

 خب...خب میشه ازدواجت سوری باشه بدون هیچ رابطه ای._

 رابطه داشته باشم وقتی قصد نابود کردن زندگیشو داشته باشم.نه دیگه بیام باش هم _پوزخند زدم وگفتم

 یعنی قبول میکنی؟_باشادی گفت 
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 نه.نمیشه_

 با عصبانیت صندلی رو عقب کشید و از جا بلند شدوگفت:

کردم ،اصال پس  حرفهای که میزدی همش دروغ بود.دوستت دارم ،عاشقتم، میخوام خوشبختت کنم ،همیشه کنارتم،هه منه احمق باش باور _

 من برا کی مهمم که برای تو باشم؟

به کیفش که روی میز بود چنگ زد و بسرعت از کافی شاپ بیرون رفت.خیلی عصبانی بودو ترسیدم بالی سر خودش بیاره از جا بلند شدم با 

اره اون رد میشدن و فشهای رکیکی به حالت دو پشت سر اون رفتم .حدسم درست بود .وسط خیابون ایستاده بودو ماشینها با بوقهای ممتد از کن

اون میدادن .بادیدن کامیون که به سرعت به سمت اون میومد سریع دویدم و اون رو از وسط خیابون کشیدم و سیلی محکمی به گوشش زدم  

 وگفتم:

 احمق داشتی چکار میکردی؟_

 رو لبه ی جدول نشست و شروع به هق هق کردوگفت:

 خانوادم و مخصوصا خودم راحت شم ،از این زندگی نکبتی راحت شم ،دست از سرم بردار.میخوام بمیرم،از دست تو و _

 این راهش نیست،کاری که میخوای با اون دختر بکنی منصفانه نیست،منطقی فکر کن._مقابلش زانو زدم وگفتم

مادرش یعنی چی؟میدونی تا صبح تو تب لرزیدن  منطق؟هه ،تو اصال میدونی اونها چه بالیی سرم اوردن ؟تو اصال میدونی جدا کردن یه بچه از_

 یعنی چی؟میدونی از دلتنگی زار زدن یعنی چی؟

 فریادمیزدو اشك میریخت، و مشت به سینه ام میکوبید.قلبم از هق هقش درد گرفته بود،حرفی در جواب اون نداشتم ،ادامه داد:

 ی ؟همه ی عشقت تا این حد بود؟مگه من چی ازت خواستم ؟یعنی حاضر نیستی یه قدم بخاطر من بردار

 حدااقل بزار فکر کنم._سرم رو پایین انداختم وگفتم

 دوباره با التماس گفت:

 فقط دوماه ، بدون رابطه،بعدش هردو طالق میگیریم و میریم پیش مامانم ،باهم زندگی میکنیم .قول میدم دیگه واسه ازدواج بهونه نیارم._
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 االن فکرم به جای نمیرسه .فردابت خبر میدم..._به چشمهای ملتمسش نگاه کردم وگفتم

شب تا صبح فقط تو خیابون قدم میزدم .فکر میکردم . واقعا تصمیمه درستیه؟برای خوشبختی خودم، یه نفر دیگه رو بدبخت کنم؟صدای هق هق 

ی کنه؟این همه زجر حقه اون دختر مریم تو گوشم  پیچید و چشمهای بارونیش تو چشمم اومد.یعنی مریم حقه این رو نداره خوشبخت زندگ

 بود؟صدای مریم تو گوشم اکو شد.فقط دوماه بعدشم هردو باهم میریم.

 بابا،بابا_

 باصدای اریا از افکار بیرون اومدم وبه زمان حال برگشتم.گفتم:

 جونم بابا._

 با دست به یه سمت اشاره کردوگفت:

 از اون بستنی ها میخوام که دست اون پسره._

 ه اشاره کرده بود نگاه کردم و از جا بلند شدم دست کوچیکه اریارو گرفتم و گفتم:به جای ک

 باشه ،تو جون بخواه_

 باخوشحالی لبخند زد و هردو به سمت بستنی فروشی رفتیم.

 

***** 

هماو محسن اصرار کردن  قلبم مچاله تر میشد. تو این مدت هرچی ،هما درحال جمع کردن وسایل خونه بودو هروسیله ای که تو کارتون میرفت

به یه حامی نیاز داشتم. ولی االن که ،پناه اوردم یه دختره نابلد بودم با یه بچه ی تو شکم  به اونهاهمراه اونهابرم قبول نکرده بودم .اون موقه که 

مزاحمت برای دیگران نیست .محسن وهما  و یاد گرفتم دیگه از پس خودم برمیام و نیازی به ایجادرراه و چاه زندگی هماریا از ابو گل دراومده من

برای زن تنها ناچار قبول کردن که بعداز پیدا کردن خونه ی ،اسرار داشتن تو همین خونه بمونیم ولی بخاطر ویالیی بودنو نداشتن امنیت 

 اپارتمانی که امنیت بیشتری داره از این خونه بریم  .
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تن از خونه رو نداشتم. از صبح چشمه ی اشکم خشك نشده بود .عصر دلگیره جمعه  بارفتن بالخره روز موعود رسیدو اون روز جرات بیرون رف 

م رو پاك کردم و اب به صورتم زدم  و از خونه بیرون رفتم. بادیدن وسایل چیده شده تو کامیون شکهاهما دلگیرتر شده بود .از جابلند شدم ا

هردو تو بغل هم اشك میرختیم واین دومین بار بود  .نم بی اختیار سرازیر شدشکهادو ادوباره بغض به گلوم چنگ زد. هما بادیدنم به سمتم اوم

داشتیم .از بغل هما بیرون اومدم .نگاهم به  روکه از هم جدا میشدیم. اولین بار وقتی بود که هما از خانواده طرد شد وامروز باز هم همین احساس 

 اه میکرد بکل فراموش کرده بودم که قرار بود امروز اریارو به شهر بازی ببره .ارمین افتاد که با ناراحتی به اشك ریختن من نگ

 یدو گفت:ب*و*سو رمحسن به سمتم اومد بغلم کرد سرم

 مواظب خودت باش ،خواهرزن کوچولو_

 ،دوختم اوناز بغلش بیرون اومدم و نگاه اشکیم رو به 

 همینطور که فین فین میکردم،گفتم:

 زیاد همارو تنها نزار،شماهم مواظب خودتون باشید _

 چشم_خندید دستش روگذاشت رو چشمش وباحالت کشیده گفت

 نگاهم رو بسمت مانی که کنار آریا بود چرخوندم رو زانو نشستم اون رو بغل گرفتم وگفتم:

 خاله جون تند تند مجبورشون کن بیان اینجا_

 باشه خاله کارمو خوب بلدم _

 ی اشکی به سمت ارمین رفت .اشکهاشو با لبه روسری پاك کرد وگفت:چشمهایدمش ،هما با ب*و*س 

 حساب اون موقعه هارو بات نکردم تسویههنوز ،گرچه دله خوشی ازت ندارم ولی حواست بشون باشه اشك خواهرمو دراوردی بامن طرفی _

 آرمین با سرپایین گفت:

 حساب شمارو با جون و دل میپذیرم تسویهاگه خواهرتون منو قابل بدونه _ 
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وارمین هما تو این مدت بارها با ارمین برخورد داشت وارمین انقد متانت به خرج داده بود که هما نظر مثبتی نسبت به اون پیدا کرده بود .محسن  

 دست دادنو خداخافظی کردن اریا بسمت مانی رفت وگفت:

 میشه  با اینکه خیلی اذیتم کردی ولی دلم واست تنگ_

 من اذیت نکردم تو بچه ننه ای_

هردو خندیدنو همدیگرو بغل کردن و....خداحافظی کردن و پشت سر کامیون سوار ماشین شدن و رفتن.هما  صورتش رو برگردونده بودو از 

ن .درحالی که اشك میرختم شیشه ی عقب به ما نگاه میکرد. تا اینکه ماشین پیچیدو از دیدما خارج شد.هما رفت و اشکهام دوباره سرازیر شد

نداشتم. بی حاله از پله رووارد خونه شدم، اریا و ارمین پشت سرم وارد شدن.  امروز حال و حوصله گیر دادن به ارمین که بی اجازه وارد شده بود

هق هق کردم. دست روتخت گذاشتم شروع به  روزمین نشستم سرمی ها باال رفتم. بعداز ورود به خونه یه راست به سمت اتاق رفتم رو

 و نوازش کردو با بغض گفت:رکوچولوی اریا موهام

 منم گریه میکنمااا ،مامانی تورو خدا گریه نکن_ 

و رمیخواستم اروم باشم ولی نمیتونستم سخت بود .چند ساله پیش که همارفت یك هفته گریه میکردم و اخرش کارم به بیمارستان کشید .سرم

بیرون میداد رو به اریا  روو تو جیبیش فرو کرده و مدام با کالفگی نفسشراد که به چارچوب در تکیه داده بود دستاشبلند کردم نگاهم به ارمین افت

 گفتم:

 فدات شم گریه چرا،مگه نمیخواستی بری شهر بازی برو_

 نمیرم، تاوقتی شما گریه کنی نمیرم .عمو گفت مواظبت باشم_

 برو عزیزم نگران من نباش_

 ارمین گفت:

 و صورتتو بشور حاضر شو باهم بریم. تنهایی حالتو بدتر میکنهپاش_

 نمیخوام خونه راحتترم_

 هلیا لج نکن نمیتونم با این حالت تنهات بزارمو برم_
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فهمید. و رتنهام گذاشتی و رفتی ؟؟حاله اون موقه ی من چندین برابر بدتر از االن بود ....معنی پوزخندم قعهمیون گریه پوز خند زدم .چطور اون مو

 و متوجه نشه؟؟؟ سرشو پایین انداخت.رمگه میشه ارمین معنی نگاهای من

 اریا گفت:

 بابا راست میگه شماهم با ما بیا ،حاال که کار نداری_

 اریا گفتم شما برید نمیام_

 اریا با بدجنسی گفت:

 مامان اگه قبول نکنی اونوقت من از صالح خودم استفاده میکنم _

 بین راه گرفتم وگفتم: روکه بسمت پهلوهام میومدن ستهاید

 اریا اذیت نکن_

 سرش رو چرخوند و روبه ارمین گفت:،ازاد کنه ستهاش رو اریا هرچی تقال کرد نتونست د

 بابا چرا وایسادی بیا کمك _

 ارمین رو به من گفت:

 دستور الزم االجراست ،متاسفم _

با یه دست باال  ستهام روبیرون کشید. د ستهاماریارو از د ستهایتکیه از چاچوب برداشت وبادو قدم بلند خودش رو به ما رسوند .دوال شدو د 

از دست ارمین ازاد کنم. دستهای که سالها به  ستهام روسرم نگه داشت واریا به جون پهلوهام افتاد .من فقط جیغ میزدمو سعی میکردم د

 ن نیاز داشتم وآرزوی بودنشون رو میکردم.به اریا گفتم:بودنشو

 بسه بدجنس ولم کن_

 اریا مصر گفت:

 بگو میام تا ولت کنم_



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 نمیام . ،نمیام_مقاومت کردم وگفتم

ه زن مادرها دوست دارن از قالب مادر بودن خارج شن وب هاو برای این پدرو پسر لوس کنم .بعضی وقترچقدر امروز دوست داشتم بیشتر خودم

 تبدیل شن .زنی که ناز کنه ونازش خریدار داشته باشه .انقدر دربرابر قلقکهای اریا مقاومت کردم تا اینکه ارمین گفت:

 اریا بیا کنار تا منم شانسمو امتحان کنم._

 باشنیدن این حرف سریع گفتم:

 باشه میام._

 که به سمت سرویس بهداشتی برای شستن صورت  میرفتم .گفتم: مینطورهو ازاد کردو اریا هورا کشید .منم از جا بلند شدم و رارمین دستام

 نامردا ..._

و بیرون رساله پیش .بهترین مانتومچهاربعداز شستن دستو صورت به سمت کمد رفتم. اینبار تصمیم گرفتم  مثل سابق باشم .همون هلیای 

 و به بهترین شکل ارایش کردم واز اتاق خارج شدم وگفتم:رکشیدمو خودم

 من امادم_

 و به این شکل ندیده بود با ذوق گفت:راریا وارمین هردو بمن خیره شدن، اریا که تا االن من

 وای مامان چقدر خوشگل شدی_

 یدمو هر سه باهم بیرون رفتیم.ب*و*س روولی ارمین اخم کرد ومن بی تفاوت به اخمش بسمت اریا رفتم خم شدم ، گونش 

******* 

 مخوبی عزیز ،سالم هماجان_

 سرم شلوغ بود نرسیدم تماس بگیرمر انقد ،سالم خوبی هلیا بخدا شرمنده_ 

 ؟خوبی جاگیر شدی ،دشمنت فدات شم_
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 فقط جای تو خیلی خالیه  ،اره اینجا همه چی خوبه_

 فدای تو ،عادت میکنی _

 باشوخی ادامه دادم:

 از دلتنگیم دق نکرده باشی قعهالبته اگه تا اون مو_

 چکار میکنی؟ ؟بچه پرو جون به جونت کنن عوض نمیشی.......خب چه خبرا_ 

 هیچی مثل همیشه با این تفاوت که سرم خلوتتره_ 

 اریا چطوره خوبه؟_ 

 اره اون حسابی سرگرمه_ 

 ارمین چی؟_

 هیچی فقط وقت بردنو اوردن اریا میبینمش_ 

 خب به کجاها رسیدین؟_

 مگه قرار بود به جایی برسیم_ 

 خودِ خودتی،برو بابا اونی که فکر میکنی منم _ 

 ؟راستی اخر هفته سه رو تعطیله نمیری کرج،جدی میگم هما هنوز تصمیمم عوض نشده_

 

 خوبه کمتر بحثو عوض کن _باخنده گفت

 خب حاال،نگفتی میری یانه؟_ 

 شاید تونستیم ،بزار ببینم کارامونمو ردیف میکنیم _

 ر هم باشیمدوست دارم دو ،سعی خودتو بکن_
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 چشم ،باشه_

 مزاحمت نشم_

 مراحمی عزیزم_

 خداحافظ_

 خداحافظ_

هما این روزها کاری برای انجام دادن نداشتم و بیکاری برای من از سم هم کشنده تر بود .عادت به این بیکاری نداشتم.بیکاری که بخاطر رفتن  

  که اون هم ،گرفته بود .فقط اموزشگاه روو تموم شدن درسم گریبانم

 و از پا میندازه ،این فکر  هیچ وقت نباید ازاد باشه.رباشم. این بی کاری منفوقفقط نیمی از وقتم رو پر میکرد  باید به فکر 

احساس ضعف کردم. قبل از ورود به اشپزخونه  ،دستی به سرو روی خونه کشیدم. بعداز تمیز کردن ،از جا بلند شدم.بودتااخر هفته دوروز مونده  

 و روشن کردم. سکوت خونه رو دوست نداشتم .ردرست کردن شام دستگاه پخش برای

شتم ، وارد اشپزخونه شدم و شروع به درست کردن کتلت که غذای مورد عالقه اریا بودکردم . بعداز چیدن میز با اینکه از شام خوردن اریا خبر دا

خالصی از بوی   براینداشت. نگاهی به ساعت انداختم نزدیك اومدنش بود .بازهم منتظر اومدنش شدم .خوردن کتلت بدون اریا لذتی برای من 

ی و رورمشغول سشوار کشیدن موهام بودم که زنگ خونه به صدا دراومد .موهام،روغن که به تنم چسبیده بود به سمت حموم رفتم .بعداز خروج 

 تو.باز کردم اریا زودتر اومد وشونه هام رها کردم و بسمت خروجی رفتم.  در

 سالم مامانی _

 بدون نگاه کردن به ارمین که پشت سر اریا بود گفتم:

 سالم عزیزم_

 ؟اممم مامانی چه بوی راه انداختی کتلت درست کردی_

 احساس میکردم  روهمینطور که با اریا صحبت میکردم سنگینی نگاه ارمین
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 اره مگه شام نخوردی ؟_

 نه!_

 چرا ؟_

 دوست داشتم با شما بخورم_

 ن پسره نازم پس بدو که شام حاضرهقربو_

 اریا رو به ارمین گفت:

 یکبار امتحان کنی مشتری میشی. ،شما نماین ؟؟دستپخت مامام حرف نداره_

 اینبار به ارمین نگاه کردم .منتظر نگاهم میکردو منتظر تعارف بود به ناچار گفتم: 

 بفرمایید شام امادست_

 ه سمت اشپزخونه اشاره کردم گفتم: بفرمایید.وارد خونه شدیم. رو به ارمین با دست ب 

لیل این خیرگی دباسر تشکر کرد . هرسه پشت میز نشستیم .اهنگ هنوز درحاله پخش بود وارمین خیره به میزی شد، که با سلیقه چیده شده بود

 خوب میدونستم .اریابا ذوق شروع به خوردن کردوبه ارمین گفت: رو

 مامانه من اشپزه ماهریه.،اره بخور بابا اشپزی مامان حرف ند_

 ارمین خیره به من با ابروهای باال رفته گفت: 

 اشپز ماهر!!!_

 اره مامان همیشه میگه _

 گفت :بدون چشم برداشتن از من ارمین 

 چی میگه؟؟؟_

 میگه با کسی شرطبندی کرده بود که یه روزی یه اشپز ماهر میشه_
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 باکی؟؟_

 نمیدونم _

 ورو به من گفت :

 ؟مامان با کی بود راستی_

 با خودم فکر کردم جواب اریارو چی بدم .زیر نگاه منتظر ارمین روبه اریا گفتم: 

 اریا وقت غذا نباید زیاد صحبت کنی چند بار بگم_

 و به کل ازیاد برد گفت:راریا که سوالش

 چشم، ببخشید_

 

 اریا زودتر ازما  تموم کردوبا تشکر از اشپز خونه بیرون رفت .

 گفت:ارمین 

 چرا جواب بچه رو ندادی؟_

 شروع به خوندن کرد. "اغوش"قبل از جوابم ترانه  

 تاگرم اغوشت شدم چه زود فراموشت شدم 

 تقصیر تو نبود خودم باری روی دوشت شدم  

 کاشکی دلت بهم میگفت نقشه ی قلبمو داره

 باشنیدن ترانه نگاه ارمین رنگ غم گرفت وبه این غم دامن زدم

 ؟؟؟ نمیخواستم پدرشو پیشش خراب کنم چی میگفتم_ 
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 هرکی زود رفت و شکست یه روز یه جا کم میاره یه روز یجا کم میاره

 اره من خیلی زود کم اوردم. _م نداشت زیر لب زمزه کردفهاحر برایارمین جوابی  

 موندنو سوختن و ساختن همه یادگاره عشق انتقام از تو گرفتن کار من نیست کاره عشق

 و قطع کردم وگفتم:رو تحمل کنم برای تغییرش با ریموت اهنگرنستم سنگینی جو بینموننتو 

 پس فردا قراره بریم کرج_

 واسه چی؟_

 سوال جواب کنه؟؟؟؟ روابروهام از این سوال باال پرید. واقعا حق داشت من

 اینطوری نگاهم نکن .کسی که چیزی رو اطالع میده باید انتظار سوال هم داشته باشه_ 

 اطالع ندادم که دلیل رفتنو بگم .فقط گفتم که بیخودی نیایی دنبال اریا_

 با کنایه اضافه کردم:

 اهان راستی تا جای که یادمه به وقتت خیلی اهمیت میدادی چی شده این چند وقته داری به بطالت میگذرونی_

 

اختیار زبون نیش هاشدو زبونم به این غم دامن میزد .واقعا این روزقلبو زبونم اینهمه باهم درتضاد باشن قلبم واسه غمش ،غمگین می،عجیب بود 

 دارم باخودم نبود .

 اروم گفت:

 واسه اینکه با ارزشتراز شما کسیو ندارم که وقتمو صرفش کنم_

 قلبم لرزید ولی نگاهم همچنان خشك  بودو سرد گفتم: 
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 گفتم که بدونی و نیایی  ،به هرحال_

 ن با یه بچه تو خونه  تنها بموننونمیشه یه زن جو،کاش همون جا میموندین خیالم راحتتره _ 

  

 :وادامه دادفقط نگاش کردم 

  

نکنه خدایی نکرده اتفاقی واستون بیوفته .االنم که کل محل میدونن تو تنهایی، کافی  ،از وقتی هما رفته دلم ارومو قرار نداره .شبا خوابم نمیبره_

 ؟یکی ناتو از اب دربیاد کالت پس معرکه است ،میدونی که چی میگم

 باشون باشم.اره میدونم ولی فعال نمیتونم .هنوز دوماه دیگه تو اون اموزشگاه کار دارم دوسال واسه شاگردام زحمت کشیدم میخوام تا اخرش _ 

 به چه قیمتی؟_ 

 به هرقیمتی!_ 

  

 با لج بازی هم واسه خودت دردسر درست میکنی هم اریا_

 تو نگران نباش ما از پس خودمون برمیایم_ 

 و بیرون داد گفت:ربا عصبانیت نفسش 

 ممنون عالی بود. من دیگه برم_

 ش بستم و گفتم:چشمهاروی التماس چشم . ای بیشتر موندنبرو اعالم میکرد و نگاهش به موندن التماس ،التماس رزبونش رفتن 

 خوش اومدی._

 این عشقِ زیاد داره انتقام میگیره اختیار کارام باخودم نبود . ،رفت و دلم از این رفتن گرفت. رفتو دلم از خودم گرفت. ولی واقعا دست خودم نبود 

****** 
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باز نشسته کرد.خونه  روبابا بعد از اون اتفاق شکسته شد. کرکو پرش ریخت خودشید .ب*و*سو محکم تو بغل گرفت و بابا اریارو رمامان من

کم کردن عذاب وجدانش همیشه  برای هممیخوندم .من چشمهاشبخاطر بالیی که سرم اومد نبخشید واینو از  رونشین شد .هیچ وقت خودش

 ون بروز نمیدادم .زندگیم چیزی پیشش سختیهایشادو خوشبخت نشون میدادم .هیچ وقت از   روخودم

 بعداز فاصله گرفتن از مامان به سمت بابا رفتم اون رودراغوش گرفتم.

 دوری ودلتنگی،خیلی دلتنگ پدرو مادر بودم. ،برایماه وقت زیادی بودپنج

 مامان درحالی که اریا رو بغل گرفته بود گفت:

 بشین مادر خسته ی راهی _

 رو مبل نشستمو گفتم:

 رفع شد.راستی مامان از هما خبری داری؟با دیدن شما خستگیم _

پیش پای شما تماس گرفت. بعداز ظهر پرواز دارن شب اینجان ان شاهلل .کاش میشد بیشتر میموندین سه روز بعداز این همه وقت  ،اره مادر_

 بی انصافیه.

 همین سه روزم غنیمته  ،خب چکار کنم مامان_

 اونجا که چی تکوتنها.زودتر کاراتو جمعوجور کن برگرد .موندی _

 میام اینجا فوقاره منم میخوام همین کارو بکنم. ولی هنوز تو اموزشگاه کار دارم .واسه _

 یاد علی افتادم. زن عمو دیشب تماس گرفت. قراره دوشب دیگه واسه فارق التحصیلی علی جشن بگیره  فوق،راستی گفتی  _

 کسی نفهمید.،من درس خوندمو تموم کردم  این علی پیر شدو زن عمو هنوز لوسش میکنه. واال_

 مامان با بدجنسی گفت :

 اون فارق التحصیل از بهتررشته تو بهترین دانشگاست .دارندگی و برازندگی ؟خودتو با اون مقایسه میکنی_

 ؟اااِ مامان مطمنی شما مامان منی نکنه سره راهیم_با اعتراض گفتم
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 ه سمت اشپزخونه میرفت گفت:مامان اریا رو زمین گذاشت و درحالی که ب

 از دست تو دختر!_

 ساکت بود با رفتن مامان گفت: قعهبابا که تااون مو

 چطوری دخترم همه چی رو به راهه؟ _

 همه چی خوبه خداروشکر ،بله بابا _

نیم ساعت حسابی روش باز  زیر لب خدارو شکری گفت. اریا هنوز غریبی می کرد. همیشه همینطور بود. اول که میومد غریبی میکرد و بعداز 

انرژیم تحلیل رفت .گرچه اون عادت به حرف زدن نداشت، ولی  ،میشد.  کل راه برای قانع کردنش واسه نیوردن اسم ارمین پیش بابا ومامان 

 کافی بود حرفی بزنه تا باباو مامان متوجه همه چی بشن .

 مان بلند شد.اغوش گرفتیم وصدای معترض ماتوبا رسیدن هما هردو همدیگرو  

 منم هستماااا_

 هما ازمن فاصله گرفتو گفت:

 شما تاجه سری_

 اغوش گرفت. محسن با بابا سالمو احوال پرسی کردو بستم اومدتوو رو اون

 جات خیلی خالیه،بدجور بت عادت کردیم  ،سالم خواهر زن گرام_

 دوری شماهم واسم سخته_

بخند زدم، از سر رضایت لبخند زدم، از این دورهمی که من باعثش بودم لبخند زدم و یاد روز هما بسمت بابا رفت و اون روبه بغل گرفت و من ل

 آشتی بابا با هما افتادم.

ز پنج ماه از رفتن آرمین گذشت. پنج ماه از فهمیدن حقیقت تلخ زندگیم گذشت .پنج ماه از تیکه تیکه شدن قلبم گذشت. پنج ماه از دل کندن ا

خاطرهای تلخ و شیرین داشتم گذشت.متعجب از زنده موندنم با این همه اتفاقات دست روی قلبم  ،ن میلیونها خاطر داشتم شهر و دیاری که از او
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میزارم میگم: تو چطور هنوز میتپی وقتی من حتی توان نفس کشیدن ندارم . بچه ی هفت ماهه ام با غلت خوردن اعالم وجود میکنه و جواب 

وجود این بچه ی کوچیکیه که روز به روز داره رشدمیکنه .میخواد پا به دنیا بزاره واون رو  ،نها دلیل تپیدن این قلبسوالم رو میده. آره درسته ت

برای من بهشت کنه .دنیایی که پدرش ناجوان مردانه اون روبرای من، تبدیل به جهنم کرد .به سختی وباهن هن از جابلند شدم. به سمت کمد 

برای من کمی  ،اون رو به تن کردم. ظاهر شدن با این شکمی که جدیدا بزرگیش بیشتر از هفت ماه بود ،نتوی پانچورفتم و با بیرون کشیدن ما

خجالت داشت .گرچه باز هم برآمدگی اون مشخص بود .شال روی سرم انداختم واز اتاق بیرون رفتم. هما آماده توی سالن مشغول شماره گیری 

 بخند زد وگفت:برای تاکسی سرویس بود .بادیدنم ل

 بشین دارم زنگ میزنم تاکسی._

 باسر باشه ای گفتم و روی نزدیکترین مبل به من نشستم. هما بعداز دادن اشتراك تماس رو قطع کردوگفتم:

 میگه سونو،میرم  دفعهنشد هر  ،من نمیدونم دلیل این همه سونو چیه_

 نزدیك اومدوگفت:،هما گوشی بی سیم رو توی جاش گذاشت 

 خانم کم طاقت، فکر کردی مادر شدن الکیه تازه اولشه _

 شماهنوز نرفتین ؟پدرم دراومد تا خوابوندمش .زودتر برید تا بیدار نشده_محسن از اتاق خارج شدو وگفت

 منتظره تاکسی سرویسم تا بیاد ،آقای من _هماگفت

 د!چه زود اوم_صدای زنگ خونه نگاه هرسه ی مارو به سمت در کشوندو هما گفت

 من میرم .توهم اروم اروم بیا_وروبه من گفت

کیفش رو از روی مبل برداشت وبا محسن خداحافظی کرد.از سالن بیرون رفت. خونه ی هما خونه ی ویالیی تقریبا کوچیکی بود. خونه ی صدو ده 

از جا بلند شدم. از ،اعلی وگرفتن دسته ی مبل که بعداز اومدن من یکی از اتاقها به من اختصاص داده شد.با گفتن ی،متری یه سالن ودوتا اتاق 

محسن خداحافظی کردم وبه سمت در سالن رفتم .با گذاشتن پا توی حیات هما رو خشك شده مقابل در نیمه باز حیات دیدم .قادر به دیدن 

 پاتند کردم و نزدیك هما رفتم وگفتم: ،شخص روبه روی هما نبودم. باتموم سنگینی

 چی شده هم..._
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ن اشخاص روبه روی هما حرفم نیمه تموم موند. بهت زده به بابا ومامان خیره شدم .باورش سخت بود .توتمام این مدت مامان با تماسهای بادید

مکررش خواهش کرده بود که برگردم ومیگفت دکتر مسافرت و هیجان رو برای پدرت  ممنوع کرده.  ولی من باور نکرده ام .حرفهای مامان رو 

از اینکه بابا قصد اومدن به شیراز رو داره .فکر میکردم همه ی اون حرفها برای برگردوندن من بودن ولی االن با دیدن چشمهای باور نکردم 

ی اون رو  بارونی مامان و نگاه شرمنده ی بابا باورم شد. با این نگاه بابا غریبه بودم. بابا شکسته تر از قبل شده بودو توان نگاه کردن به چهره

بابا دست دورش ،م. نگاهم رو به پایین دوختم .هما بالخره از شوك خارج شدوخودش رو توی بغل بابا پرتاب کرد.شروع به هق هق کردنداشت

 مامان به سمت من اومد. با احتیاط من رو به بغل گرفت وگفت: وحلقه کرد

 بون اون قدوباالت برم. من فدات بشمقر_

 خدانکنه_زمزمه وار گفتم

 بیرون اومدم و مرددبه بابایی نگاه کردم که هما به بغل، چشم به من دوخته بود. مامان آروم گفت:از بغل مامان 

 بیشترازاین منتظرش نزار ،برو مادر_

اشکهام سرازیر شدن و قدم به جلو گذاشتم .بابا دست از کمر هما برداشت ومن رو تو اغوشش گرفت .من وهما رو توی آغوشش جا داد. تو 

ا هق هقم بلند شد. بابا این همه راه با اون حال بدش اومده بود. پا روی غرورش گذاشت وقدم تو خونه ای گذاشته که صاحبهاش آغوش امن باب

رو به بدترین شکل از خودش رونده بود .بابا بخاطر من پاروی غرورش گذاشت .غرور، برای شخصی مثل پدرمن خیلی ارزش داشت واین کار 

 من نداشت؟ارزش بخشیدن شدن از طرف 

کار بابا ارزش بخشیدن داشت. حتی اگر اشتباه اون باعث بی  ،حتی اگر اشتباه اون باعث از بین رفتن تمام آرزوها وامیدهای من برای زندگی باشه

و مامان کار اون ارزش بخشیدن داشت .محسن با شنیدن صدای گریه ی ما سراسیمه به حیات اومد .با دیدن بابا ،بچه ی تو شکم من بود یپدر

اومد. حالش کم از ما نشد. من وهما از بابا فاصله گرفتیم و محسن و بابا روبه روی هم قرار گرفتن.بعد از کمی محسن تکونی خورد وبه سمت بابا 

 زدوگفت: ب*و*س*هبابا به دست اون لفت خم شد و عالرقم مخا

 نوکرتم بخدا _

وشش کشید .من و هما و مامان هر سه اشك میریختیم و محسن زیر گوش بابا خوش آمد بابا سرفروداومده ی محسن رو بلند کردو اون رو تو آغ

 میگفت وتشکر میکرد.
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هرچهار نفر تو سالن نشسته بودیم و فقط صدای فین فین ما سکوت رو میشکست .جو سنگین باصدای گریه مانی و حضور اون بهتر شد .هما 

کمی از اونها فاصله و.بابا دستهاش رو برای گرفتن اون باز کرد. هما مانی رو تو دستهای بابا جاداد بعداز اروم کردن مانی اون رو به سمت بابا برد 

روی مبل جابه یدن مانی یازده ماهه کردو مانی بادستهای کوچیکش دست روی ریشهای سفید بابا میکشید.مامان ب*و*سگرفت. بابا شروع به 

 گفت:رفت ونزدیکتر .جا شد 

 سرو که دیگه طاقت ندارمبده ببینم این گل پ_

یدن و چلوندن مانی کردو قربون صدقه ی اون ب*و*سی آخر رو روی گونه ی مانی کاشت واون رو به مامان داد.مامان شروع به  هب*و*سبابا 

 به سمت آشپز خونه رفتن .مامان رو به من گفت: ییرفت. هما و محسن که کمی دستپاچه بودن برای پذیرا

 میرفیتن، آره مادر؟انگار داشتین جای _

 داشتیم میرفتیم سونو_سربه زیر انداختم وگفتم

 میشناختم؟مامان مرددو آروم پرسید: ،بابای همیشه مقتدرم چقدر آروم شده بود ومن این بابارو نمیشناختم،صدای آه بابا بلند شد

 جنسیتش چیه؟_

 پسر_به همون شکل وبدون بلند کردن سرم گفتم

ی اون پسرداده بود.عجیب بود حکمت خدا ،حکمتی که هادرعوض خدا به هردو دختر،ولی قسمت نبود که پسردار بشه  باباهمیشه عاشق پسر بود.

 از اون بی خبر بودیم.

که پراز تشویش بود. شب آرومی کنار مامان و هما داشتیم. باباو محسن تو سالن خوابیده بودن و من و مامان وهما تو اتاق من، کنار  ،برخالف روز

دراز کشیده بودیم .ولی خواب به چشم هیچ کدوم از ما نمیومد. نمیدونم شاید حاله بابا و محسن هم همین باشه و خواب از چشمهاشون هم 

حرفی برای گفتن نداشیم. هر سه کناره هم غرق فکربودیم .من به نگاه شرمنده ی بابا فکر  ،فراری شده .برخالف تصور ما از دورهم جمع شدن

و باز کردو هردوی رگذاشتیم .مامان دستهاش ،دلتنگی تو این مدت.منو هما همزمان سر رو شونه ی مامان که وسط ما خوابیده بودمیکردم و به 

کمی فاصله داشتم .تا اینکه مامان نفسه عمیقی کشیدو این سکوتی که ،مارو تو آغوش گرفت. هما به مامان چسبیدو من بخاطر شکم برآمده ام 

 بود رو شکست.زیادی طوالنی شده 
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 اوئل ازدواج بخاطر بچه دارنشدنم خیلی اذیت شدم .خداروشکر شماها به من نرفتین_

 منو هما با تعجب به هم نگاه کردیم .هیچ کدوم از این موضوع خبر نداشتیم . مامان ادامه داد:

 خونه ی پدری من و خونه ی پدری باباتون و..._

داشت .سربلند کردم و به چشمهای نم دارش نگاه کردم .میدونستم حرفی که میخواد بزنه به من مربوط مکث کرد. انگار برای گفتن چیزی تردید 

 میشه. پس اجازه ی ادامه ی حرفش رو دادم گفتم:

 خب_

 دوباره نفس عمیقی کشیده و ادامه داد:

 کث کوتاه ...مریم تویه کوچه بود .خونه پدرمن با خونه ی پدربزرگتون ،پدر باباتون با خونه ی پدری دلربا همون مادر ....م_

بچه ی تو شکمم رو بی تاب .ولی من باید گوش میدادم. تا تهش به هر قیمتی. باید میفهمیدم  وشنیدن اسم مریم نفسم رو تو سینه حبس کرد

دگی من رو به هم ریخته ...نفسم دلیل اصلیش چی بود.این حق من بود که بدونم چی تو گذشته اتفاق افتاده که زن،این بالی که به جون من افتاد 

 رو رها کردم و مامان ادامه داد:

ر دلربا از من دوسال کوچیکتر بود .زیاد با اون دم خور نبودم .در حد یه همسایه بااون سالم علیك داشتم .تو مدرسه دوکالس از من پایین ت_

آرزو میکردن نیم نگاه به اونها بندازه .ولی اون دختره خیلی مغرور و بود.دلبربا مثل اسمش واقعا دلربا بود. همه ی پسرهای محل دوستش داشتن و

کمی خود خواه بود .تا اینکه یه روز تو مدرسه پیچید که دلربا عاشق محمده صولت شده .تنها پسری که به هیچ دختری اهمیت نمیداد. من با 

کنجکاوی  هذشت  و پچ پچ های به گوشم رسید .با اینکه دختردلربا عاشق همچین پسره اخموی شده .مدتی گ،فهمیدن این موضوع گفتم چطور

 نبودم. اما موضوع واسم جالب شده بود .پای حرفهای بچه های مدرسه نشستم واون روز فهمیدم که دلربا که از خودش خیلی مطمئن بوده بازبون

اون رو سنگ رو یخ کرده.  من از این اتفاق  هممحمد به محمد فهمونده که به اون عالقه داره. ،بی زبونی ومثال جوری که غرورش خورد نشه

 تعجب کردم. چطور محمد دست رد به سینه دختری مثل دلربا زده ،توهمون روزای که بحث محمدو دلربا داغ بود ودلربا حسابی از محمد کینه به

محمدو خونه ی ما دیدم .با دیدنم لبخند زد و سرتاپامو مادر کهدل گرفته بودوامان از نفرتی که بعداز عشق بوجود بیاد. یه روز از مدرسه برگشتم 

نیدن نگاه کرد.  از این نگاه نگران شدم .وقتی از خونه ی ما رفت. مامانم سراغم اومدو گفت مادرمحمد تورو واسه محمده خواستگاری کرده. از ش

و کمی خشن بود تصور کنم. من دختر یکی یه دونه  پسری که همیشه اخم داشت،این حرف وحشت کردم. اصال نمیتونستم خودم رو کنار محمد 
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ش جدا لبهابودم که مامانم باهزار نذر نیاز منو از خدا گرفته بود و شدم عزیز پدرومادرش که نازکتر از گل به من نمیگفتن. پدرم لبخند از 

 نمیشد.حاال چطور میتونستم اون ادمو تحمل کنم.

کوتاه نیومدن. بازهم اومدن ومن باز جواب منفی دادم. ولی یه شب بی خبر دره خونمون زده شد و ها اون اما .بدهبه مامان گفتم که جواب من منفی 

ها بین همسایه صمیمیت زیاد بود. واسه رفت و امد احتیاج به برنامه ی قبلی و خبر دادن واین حرفا موقعهمحمدو مادرش وارد خونه شدن .اون 

سریع پریدم تو اتاق و دروبستم .دربرابر اسرارهای مامان برای بیرون اومدن مقاومت کردم. تو اتاق موندم. یه ساعتی  ،نبود .وقتی محمدو دیدم

 انقد وحشت کرده بودم که خداخواست خودمو خیس نکردم . قعهکه گذشت دراتاقم زده شدو محمد با یااهلل وارد اتاق شد. باورتون نمیشه اون مو

 ن ادامه داد:هرسه لبخند زدیم وماما

که اولین بار بود اونو میدیدم  شفهمیده بود که ازش وحشت کردم .با دیدن لبخند همبه محمد که نگاه کردم لبخند مهربونی به من زد .انگار اون

 ؟آرومتر شدم .محمد  رو زمین نشست، بی مقدمه  گفت :میتونم دلیل جواب منفیتو بدونم

 لربا نداشتم. صادقانه به محمدی که اخم نداشت گفتم :خب دلربا دوستت داره من دلیلی غیراز ترس از اون و البته د

 ؟خنده ی قشنگه اون بردم. خیره به اون بودم که گفت :فقط بخاطر دلربا  بهاینبار عمیق خندید ومن پی 

هیچ وقت به دلربا فکر نمیکنم ،وهم ازدواج نکنم بزار بت بگم من حتی اگه بات ،و پایین انداختم ،که ادامه داد:اگه واقعا بخاطره اونهربا خجالت سرم

 من فقط تورو میخوام و به هیچ کسه دیگه نمیتونم فکر کنم  ،ولی با مالکهای من فرق میکنه ،.نکه دختر بدی باشه نه

شدم ومحمد بدون شنیدن ابراز عشق برای دختره چشم وگوش بسته ای مثل من ،مثل افتاده تو کوره ی اتیش بود. از خجالت سرخ و سفید می

تو خودت بهتر میدونی بابام که مرد من شدم نون آور خونه از خوشیم  ،مهدیس من توزندگیم از خیلی چیزا گذشتم_توجه به خجالتم ادامه داد 

 سینه ام نزن . فقط بخاطر رفاه مادرو برادرم. ولی حاال میخوام به حرف دلم گوش بدم. قلبم تورو میخواد دست رد به،از عالیقم گذشتم  ،گذشتم

هرچی بود .باعث شدمن جواب مثبت بدم. خبر که همه جا پخش شد، نگاهای  ،محبت بود ،نمیدونم دل سوزی بود ،بعداز شنیدن حرفهای محمد

بگیره  روبودکه از نظر زیبایی خیلی از اون پایین تر ،کینه دوز دلربا رو به خودم میدیدم .براش سخت بود محمد اونو پس بزنه وبا دختره مثل من 

رش .هرزگاهی تو مدرسه از کنارم که رد میشد تیکه میپروند و میگفت لیاقت محمد دختری مثله توه .ولی خب من به اون حق میدادم. کم نبود غرو

. ولی پیش همه خورد شده بود. همه جا پخش شد محمد بخاطر مهدیس دلربا رو نخواست ،ازدواج که کردیم تا یه سال اول زندگیمون خوب بود

من غیراز اون شب دیگه حرفی از عشق و دوست داشتن از باباتون نشنیدم . محمد بلد نبود چطوری محبت کنه و فکر میکرد همه چی باپول حل 
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میشه. بجای حرفهای عاشقانه  هرچی میخواستم واسم محیا میکرد .منم با این اخالقش ساخته بودم تااینکه کم کم زمزهای بچه دار شدن از 

مادر محمد بلند شد. که من افتاب لب بومم و دلم میخواد نوه هامو ببینم . ولی خب با اینکه ما خیلی قبلتر بچه میخواستیم و نشده طرف 

فتیم. دکترا تقریبا از من ناامید شده میگرحرفهای مادر محمد نگرانمون کردو پامونو به دکتر باز کرد. هرچی بیشتر میرفتیم دکتر کمتر نتیجه .بود

دن .سه سال گذشت ومن نتونستم باردار بشم .مادر محمد به من بی محلی میکرد واز اینکه منو برای محمد گرفته بود اظهار پشیمونی میکرد. بو

واج هنوز ازد،حرفهاش به قلبم آتیش میزد .تو این گیرو دار رضا گفت میخواد ازدواج کنه و به دلربا عالقه داره .دلربا باوجود خواستگارهای زیادش 

نکرده بود. من انتظارداشتم محمد مخالفت کنه ولی اون حرفی نزد .چون محمد اگه مخالفت میکرد رضا هیچ وقت حرف رو حرفش نمیزد ،یه 

جورای زندگیشو مدیون محمد میدونست.وبعدها فهمیدم که محمد از عالقه ی رضا به دلربا خیلی وقته پیش خبر داشته. وقتی دلربا به 

جواب مثبت داد خیلی تعجب کردم .فکر میکردم حداقل بخاطر محمد جواب منفی بده ولی اون جواب مثبت داد. با ازدواج دلربا و خواستگاری رضا 

دلربا مدام گوشه و کنایه میزد وباردار نشدنمو به رخم میکشید.بیشتر آتیش به جون زندگیم  مینداخت .اما وضع زندگیم وقتی  بدتر شد که ،رضا 

عداز ازدواج باردار شد .اون شد گل سرسبد و با تحقیر نگاهم میکرد. مدام به من پوزخند میزد .مادر محمد هم این نازایو چوب کرده دلربا دوماه ب

کم کردم. محمد با اینکه بچه خیلی دوست داشت ولی حرفی نمیزد. چون میدونست ها بود میکوبید به سرم.  دیگه تحمل نکردم  رفتو امدمو با اون

رحمت خدا شامل من شد.خدا جواب دعاها و نذرو نیازهامو داد وباردار شدم. اون  ،ه ی کافی فشار روی من هست .بعداز دنیا اومدن مریمبه انداز

سراز پا نمیشناختم محمدهم خیلی خوشحال بود .مادرش دوباره با من  خوب شده بود .زندگیم با وجود هما به آرامش رسیدو بعداز یه سال  قعهمو

 فهمیدم باردارم با وجود کوچیك بودن هما بازهم خدارو شکر کردم .زندگی ما به ثبات رسید .اما زندگی رضا بهم ریخته بود. دلربا اصال تودوباره 

خودش دست به کار شد و  ،قیدو بند زندگیش نبود. مدام پی خوش گذرونی خودش بود. محمد که رضارو به هم ریخته دید نتونست تحمل کنه

چندین بار بش فرصت  ،لربا دراورد. وقتی فهمید داره به رضا خ*ی*ا*ن*ت میکنه جوش اورد اما بخاطر دخترشون بش فرصت دادسراز کاره د

ولی بخاطر ابرو و با اینکه به دلبرا خیلی عالقه داشت ،داد. اما اون دست از کاراش برداشت. محمد به رضا گفت باید از اون جدا شی  رضاهم 

ولی محمدهمه کار کرد تا مریم پیش دلربا نباشه. ازاینکه مریم  ،، از دلربا جدا شد.با اینکه مریم تا هفت سال حق دلربا بودزمین نزدن حرف محمد

ارتباطش رو با اون حفظ کرد .تمام این سالها  ،بشه یکی مثل اون ترسیده بود.ولی اون خیلی رو مریم نفوذ داشت با اینکه به خارج از کشور رفت

سرما خالی کنه.  ،چی تو گوش این دختر خونده که این طوری اونو به جون ما انداخت و بالخره تونست کینه ی چندین ساله اشو روخدا میدونه 

میدونستم اون محمدو دوست داره بازم زنش شدم .سرمحمد از اینکه غرورش خورد کرد. بخاطر اینکه بقول خودش زندگیشو  ،چونسرمن 

 خراب کردو دخترشو ازش گرفت. در واقع این خودش بود که زندگیشو خراب کرد نه محمد .
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پس هلیا کو .هرچی سعی کردم چیزی بش  ،هما ،هلیا مدام میپرسیدمدام میگفت  ،مامان آه کشید و ادامه داد: باباتون از اون سکته که بهوش اومد

 نگم نشد. وقتی ماجرارو فهمید دوباره تا مرز سکته رفت و خدا فقط به مارحم کرد .فقط دیدن شما بود که اون رو سرپا نگه داشت .

 اما پشیمونه ببخشش ،بابات درحق تو بد کرد_رو به هما گفت

اون جرات طلب  ،اشتباهاتی تو زندگیش کرده اما شمارو خیلی دوست داره،شاید ببخشش  ،ته به توهم بد کردناخواس_اینبار رو به من گفت

 یعنی بلد نیست .من بجای اون از شما معذرت میخوام.  ،بخشش نداره

هما سراز شونه ی مامان ؟رصدای گریه هما بلند شد .اما من فقط به یه نقطه خیره شدم و فکر کردم. کینه تاکجا ؟تا نابودی زندگی چند نف

 برداشت وگفت:

 من خیلی به اون بد کردم ،بابا باید منو ببخشه نه من_

تو چی ؟بیشترین ضربه رو تو خوردی. ولی نباید بازنده باشی. این شکست میتونه برای تو شروعی دوباره باشه. تو _مامان رو به من کردوگفت

 بازهم ازدواج کنی و زندگی خوبی داشته باشی خوشگلی خیلیا آرزوی تورو دارن. میتونی ،جوونی

واقعا سنگین بود .مگه میشه دوباره ازدواج کنم؟  ،هیچ کدوم از حرفهای امشب مامان  قلبم رو بدرد نیورد و بی تاب نکرد. اما شنیدن این حرف

چه میدونه تا پای  ،میدونه از دلتنگی این پنج ماه چه میدونه از گریه های شبونم ،چه ،اون چه میدونه از قلبی که هنوز به اون نامروت عشق داره

 اما این دستها حتی توان گرفتن خودکارو نداشتن برای امضا .،محضر رفتن برای طالق 

رو سرازیر شکم که هیچ مردی نمیتونه جای اون رو تو قلب من بگیره .حرف اخر مامان ا ،خوب بودرونه از ارمینی که تو این مدت کم انقدمیدچه 

 .مامان با دیدن اشکم سکوت کردو آه کشید. کرد

******* 

 

جمع کرده بود .همراه ارایش مالیم با پیرهن بلند، استین حلقه ای پشت به خودم تو اینه خیره شدم. موهام رو  ،بعداز تموم شدن کاره ارایشگر

اومدن ما مصادف شد.روحیه ام به  این تغییر واین که باال ی اون سنگ دوزی بود واز زیر سینه حریر مشکی  واقعا چه خوب که جشن علی با 
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به نگاهای وشادی نیاز داشت. منکه مدتها قید جشن و شادی زده بودم ،اینبار دوست داشتم بدون فکر کردن به کسی یا چیزی شاد باشم 

 این شادی نشه.ها دووم بیارم و باعث ازبین رفتن هاطرافیان بی تفاوت باشم. فقط دعا میکنم که بتونم زیر اون نگا

به سمت خونه ی عمو حرکت کردیم. بابا و محسن همراه بچه ها زودتر رفته بودن.از صبح دلشوره ای عجیبی  ،بعداز اماده شدن مامان و هما

یدونستم چه داشتم .هیچ کس غیراز ما و خانواده ی عمو خبر از وجود اریا نداشت. از واکنش پدرو مادرارمین نسبت به اریا ترس داشتم. واقعا نم

 جوابی برای این پنهان کاری بدم .

غیر قابل ،ها فرار کرده بودم هباورود به خونه ی عمو،همه ی خاطره ها به سمتم هجوم اوردن ،تحمل اون خونه برای منکه سالها از این خاطر

رفتن ،تموم شدن،نباید بیشتر از این فکرم مشب نباید به چیزی فکر میکردم. اون روزها دیگه ابستم و بخودم مسلط شدم . روتحمل بود چشمهام

 و بغل کردوگفت:راونها بودیم اومدن .زن عمو بسمتم اومدو محکم من مهمونهایرو درگیرشون کنم .عمو و زن عمو وعلی به استقبال ما که اولین 

 خوش اومدی عزیزم ،دلم واست یه ذره شده بود بی معرفت _

 از اون فاصله گرفتم وگفتم:

 حرفو زن عمو،همیشه به فکر شما بودمنگین این _

 بله از سیل پیاماو تماسات مشخصه _

 علی و عمو بعداز سالم کردن با بقیه نزدیکم شدن. عمو با لبخندگفت:

 به خونت خوش اومدی دخترم_

 متقابال لبخند زدم

 ممنون عمو_

 نه بابا انگار شیراز بت ساخته از حالت نی قلیونی خارج شدی_علی گفت

 :کردم و گفتمنچی نچی 

 تو هنوز ادم نشدی؟_
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 علی با حالت زنونه گفت:

 نگو این حرفو جلو بچه ،اِ وا _

 به اریا اشاره کردو اریا با تخسی گفت:

 نخیرم. من اصال بچه نیستم_

 اوه یادم رفت خونه صولتا تو رگاشه.یه صولت اصیله،اوه _علی

 با کنایه وشوخی گفتم:

 ه همه به خانواده مادری میکشن بله دیگه جدیدا همه چی برعکس شد_

 

 وبه خودش اشاره کردم 

به سمت من اومدن ،گلوم خشك شد. با دیدنم وتنم به لرزه افتاد ،با شنیدن سالم و احوال پرسی به سمت در برگشتم. با دیدن پدرو مادر ارمین

ست داشتم .حتی با کار آرمین ذره ای از محبتم نسبت به اونها سابق اونهارو دومثل رفتم، هنوز هم  هامتقابال برای ادای احترام به سمت اون هم.من

 کم نشده بود.

 اینه رسمش؟،سالم قربونت برم کجایی تو عروس خوشگلم _نازی خانم من رو تو بغل گرفت و گفت 

روی بازوم گذاشت و  دست ،و پایین انداختم و فقط سالم کردم پدر ارمین جلو اومدرشنیدن عروس سرم ،باخودم رو از بغلش بیرون کشیدم 

 گفت:

 سالم دخترم خوبی ؟_

 به همون شکل گفتم:

 سالم ممنونم_
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کاری بود. دیگه پنهونبرای تموم کردن این  قعهبه اریا نگاه کردم که پشت سرم ایستاده بودو اونها متوجه حضورش نشده بودن .االن بهترین مو

 رو جلو فرستادم و بی مقدمه گفتم:ونبا یه حرکت ،ادست اریا رو گرفتم و.ارهخبر د ن کاری نداشتم وقتی آرمین از وجود اریاپنهودلیلی به این 

 اریابه پدربزرگ ومادر بزرگت سالم کن_

 

ش جمع شد .بعداز کمی از بهت چشمهاپدرو مادر ارمین بهت زده به منو اریا نگاه میکردن .درك حرفم برای اونها سخت بود .نازی خانم اشك تو 

ید .اشك میریخت و ب*و*سو بغل کرد وراریا زانو زد وبه اریا خیره شد.با دستهای لرزون به صورت آریا دست کشید و بعد اونخارج شد.مقابل 

 روید. با شرم سرمب*و*سبغل کردو  رواون رو بو میکرد،آریا متعجب به حرکت نازی خانم بی حرکت ایستاده بود.بعداز اون پدر ارمین هم اون

 به سمت من چرخوند و گفت: هش روقد راست کرد، نگا واز اریا فاصله گرفت  پایین انداختم. آقا پرویز

 اونی که باید شرمنده باشه مایم نه تو؟چرا سرتو پایین گرفتی _

 با بغض گفتم:

 تورو خدا بیشتر از این شرمندم نکنید_

 نازی خانم در حال پاك کردن اشکهاش گفت:

 م بدتر.منم اگه جای تو بودم همین کارو میکردم شاید_

 کاری شد.این پنهونواقعا ممنون بودم از این همه درك و این باعث پشیمونیم از 

 

و نمیدونستن. نازی خانم یه لحظه اریارو ریکی یکی میومدنو من معذب تر میشدم.همه از جدایی منو ارمین باخبر بودن ولی دلیل جدایی مهمونها

ز طریق اریا رفع کنه .مامانو هما بازن عمو مشغول صحبت بودن ومن یه گوشه ایستاده بودم. انگار که میخواست دلتنگی ارمین رو ا،رها نمیکرد 

ی برای فرار از سنگینی نگاهها ،از اون چیزی که فکر میکردم سختتر بود .حضور توجمعی که هنوز برای فهمیدن دلیل جدایی من و آرمین کنجکاو

پریا وارد شدن. پریا با دیدن من پوزخند مسخره ای زد و باعث بهم ریختن اعصاب من  خواهرِ زن عمو همراه پویاو.واقعا سخت بودمیکردن 

 شد.پویا نزدیك شد وگفت:

http://www.roman4u.ir/


 

 
323 

 

 ببببه سالم ببین کی اینجاست ؟؟_

 بی تفاوت به حرفش فقط سالم کردم. که باز گفت: 

 اگه منو قبول میکردی االن به این وضع نمیوفتادی .،ببین چه بالیی سرخودت اوردی _

 :زیر گوشم ادامه دادیکتر اومد ونزد

 رسته نامزد دارم ولی صیغه رو واسه این موقه ها گذاشتن. توهم که دیگه مشکلی نداری ،دالبته هنوزم دیر نشده_

و رو مشت کردم  ودندونامربا حقارت نگاهش کردم ،دستم کرد خودم رو عقب کشیدو. خوردن نفسش به گوشم حالم رو بدوسرتاپامو برانداز کرد. 

ولی حرفی نزدم .فقط ازاون دور شدم. کنار مامانو هما ایستادم که سخت مشغول صحبت راجب کاره جدیدمحسن و شرایط بهتر  ،بهم سایدم

با شنیدن حرفهای هما مشغول کردم، االن دلیل نفرت  رونامربوط یه احمق بهم بزنم.خودم  فهایو بخاطر حرربودن.نمیخواستم این شادی،اونها 

 پویا فهمیدم بیچاره حق داشت .از  روعلی

برای من سختره شد. پوزخندهای پریا، نگاه هیز پویا وپچ پچ های بقیه حسابی ،اومده بودن و تحمل اون جو با نگاهای جور واجورمهمونها همه ی 

با ورود اخرین مهمان ،قوام رو به کل از و کالفه و عصبی کرده بود. برای فرار، درحال رفتن به باال بودم که نرسیده به پله دره سالن باز شدو رمن

از بغل نازی خانم  نازی خانم با دیدن آرمین دستهاش شل شدو آریا که حسابی کالفه شده بود،دست دادم. روی نزدیکترین صندلی ولو شدم،

 با صدای بلند گفت:،و به سمت ارمین دوید پریدپایین 

 سالم بابایی_

 تالشم برای طبیعی رفتار کردن بی فایده بود.،دن و بعد نگاهها سمت من چرخیدهمه با تعجب به اریاو آرمین نگاه کر

 آرمین خم شدو آریا رو از زمین بلند کرد وگفت:

 بدون من خوش میگذره؟ ،سالااام_

 آریا سرش رو خاروند وگفت:

 نه اصال_
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نداشتم .واقعا باخودش چی فکر  رویدن تحقیر شدنشو بستم. تحمل درمچشمهاارمین اریا به بغل به جمع نزدیك شد. سرم رو پایین گرفتم و 

کرده که باز پاشو تو این خونه گذاشته ،چرا اومدی آرمین ،چرا؟دوست داری تحقیر بشی؟جلو این همه چشم دوست داری بت توهین بشه؟به چه 

 نداره؟ روجراتی اومدی تو جمعی که هیچ کس چشم دیدنت

 شد .سرم رو بلند کردوبهت زده شدم از واکنش عادی بقیه نسبت به ارمین. مهامچششنیدن سالم و احوال پرسی باعث باز شدن 

 ارمین یکی یکی بهمه سالم کردو تو این بین فقط پدرو مادرش بودن که خشك رفتار کردن .؟اینجا چه خبره ؟؟؟چه اتفاقی داره میوفته 

ومد .هنوز توان بلند شدن نداشتم. تو یه قدمی من ایستاد.سربلند کردم با قدمهای مطمئن ،بسمتم ا ،ارمین تو جمع نگاه چرخوندو بعداز دیدن من

 و به اون دوختم گفت:ر،نگاه پراز سوالم

 سالم، مشتاق دیدار_

دست به کروات کشیدو ،و دیدربرای من اشنا بود. ارمین نگاه متفکرم رنگاهم به پایین کشیده شد و رو یقه اش ثابت موند، و این کروات چقد

 گفت:

 سلیقه ای!!خوش _

همین حرف کافی بود تا یاد هدیه تولدش بیوفتم ،هدیه ای که هیچ وقت تقدیم نشدو هیچ وقت باز نشد.نگاهم متعجب شدو اون بی تفاوت از 

 کنارنگاه متعجبم گذشت.

نیومد. پس االن چی شده همه  هنوز همون جا تو افکارم غوطه ور بودم. واقعا عجیب بود برخورد بابا وعمو ،عمو که هیچ وقت با کار مریم کنار

چرا کسی من رو از این سردرگمی درنمیاره ؟چرا کسی من رو نمیبینه که این گوشه دارم جون میدم؟تواین افکار بودم که  ؟راحت اونو قبول کردن

 آهنگ آروم پخش شد.

 دست به دست هم وسط رفتن. پویا درکمال وقاحت جلو اومد گفت:هاجوون

 دی بانوی زیبا...افتخار یه دور رقص می_

از جابلند شدم و برای فرار از جو که با اومدن ارمین بدترهم شد به  "نه "نگاهم به اخمای درهم ارمین افتاد ودست مشت شده اش .با گفتن

،من میتونم با  گیره بردم که بین راه توقف کرد.دست برای باز کردن در به سمت  روسمت باال رفتم. بی اختیار به سمت اتاق سابقم رفتم .دستم
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و اون همه خاطره که اینجا داشتم بازهم برم تو اتاق؟سخته ولی میتونم. به دست خشك شدم حرکت دادم و تردیدرو کنار گذاشتم. درو باز کردم 

ام بود  هب*و*س*تاقی که چهارماه پذیرای من بود .چهارماه شاهد غمو شادی من بود. شاهد عاشق شدنم بود. شاهد اولین اوارد اتاق شدم .

بعدش خندهای که  "اولین بارم بود بخدا"تو گوشم پیچید.  ه ساده ای.نگاهم به تراس افتاد و من بی اراده به سمتش کشیده شدم .صدای دختر

 ی ارمین از روی پیروزی بود.پیروزیه نزدیکتر شدن به هدف.قعههای اون موهاز روی شادی نبود .خند

شنیده شد .وارد اتاق ،و نداشت .سنگین شد .از این دنیایی بیرحم، از ارمین ،از خودم سنگین شد ،صدای باز شدن دراتاق رقلبم توان این همه درد

 با ارمین روبه شدم .گفتم: وشدم

 تو اینجا چکار میکنی؟؟؟_

تالش واسه رسیدن به اهداف  ولی از زاویه ی  ،یاد خاطرهامون افتاده همدور اتاق چرخوند. میدونستم اون روبی توجه به حرفم نگاهش

 شومش...باحرص گفتم:

 میبینی._

 :و ادامه دادم دستم رو بلند کردم وبه دورتا دور اتاق اشاره کردم

 اینجا همون جاییه که تو به خواسته ات رسیدی و منو عاشق خودت کردی _

 با فریاد ادامه دادم:

 نگام کن واز نتیجه ی کارت لذت ببر_

 ین اینجام ،واسه جبرانمن واسه هم_اروم گفت 

 سرازیر شدن شکهامبلندتر فریاد زدم وا

 به زن بی ش....،غربتمو کدوم ؟؟یا نگاه مردای هیز ،اوارگیمو ،بدبختیمو  ؟چیو میخوای جبران کنی_

سال چی چهارازنیمه تموم موند.دلیل این نزدیکی بعد فمبایه قدم بلند نزدیك شد. فاصله رو از بین برد و مهر سکوت به دهنم زد و حر

 بود؟جلوگیری از گفتن حقیقت؟تحمل نداشتن حرف حق شنیدن؟

 با این کار میتونستم گذشته رو فراموش کنم و اروم بشم ؟؟محاله...
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ت نباید این اجازه رو به اون بدم .دستهام اینبار  بجای گردشدن دور گردنش، برای پس زدنش روی سینه اش قرار گرفتن .باخودم گفتم االن وق

صورتش رو نشونه رفت .ارمین ناباور بمن نگاه  ،م ریختمو هلش دادم و دستم اخ ،که دستم بی اختیار به شدتستهاو تو درختن نیست .قدرتمبا

گرفتم واز کاری که کردم پشیمون شدم. چرا اینکارو  ستهامو تو درتخت ولو شدم .سرمیرفتنش ،روباکرد .عقب گرد کردو از اتاق خارج شد.

 کردم چرا؟؟؟

 از بین رفت .علی گفت: چشمهامو بلند کردم. با دیدن علی شوق رسرم،سریع دوباره کسی وارد اتاق شد.به خیال اینکه ارمینه

 منتظر کسی بودی؟؟_

 :گفتمو تکون دادم.رفقط به نشونه ی نه سرم

 اینجا چه خبره علی چرا..._

 علی کنارم نشست و دستم رو تو دستش گرفت وگفت:

 ی حق هم داری ،راستش...مکث کردمیدونم تعجب کرد_

 چی بگو..._

 راستش همه ی ما میدونستیم ارمین اومده سراغِ تو_

 چی؟؟ میدونستین ؟؟_باتعجب گفتم 

ازشون بعد اومد سراغ باباو عمو .کلی ازشون عذر خواهی کرد .،میخواست از راه درست وارد شه .قبل از اینکه بیاد سراغ تو  فعهاره. ارمین این د_

 اجازه خواست که از نو شروع کنید.

 واقعا مسخره اس. ،باباوعمو هم تا گفت قبول کردن_ 

 خب به این راحتیا که قبول نکردن. ارمین چندبار اومد رفت اخرم یه سیلی از بابات خورد تا اجازشو گرفت._

 چییی؟؟بابا به ارمین سیلی زد؟؟_
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ن میخرم ،راستشو بخوای درسته مریم خواهرمنه ولی هیچ وقت حس خواهروبرادری بین ما ارمینم گفت بخاطر هلیا بیشتر از اینارو بجو ،اره_

 نبود.من هیچ وقت بخاطر دروغی که گفت اونو نمیخشم 

 چه دروغی؟_باگنگی گفتم

 ارمین گفت که اون هیچ وقت بامریم نرفته بود _

 باتعجب گفتم:

 نرفته بود ؟؟؟پس اون حرفای تو نامه _

فقط اینو میتونم بگم که دروغ بوده .بهتر بقیه ی حرفارو از خودِ ارمین بشنویی وتصمیمتو واسه ادامه ی زندگی بگیری ولی اینو اره نرفته بود ._

 بدون ارمین همه چیشو سر هیچ و پوچ از دست داد،حتی پدرومادرش ،اونا گفتن وقتی بخشیده میشی که با هلیا بیایی

 ؟پس چرا کسی چیزی بمن نگفت_

 خودت بدون دخالت کسی تصمیمتو بگیری ،اگه به منه که میگم اول حسابی اذیتش کن بعد ببخش که حساب کار دستش بیاد میخواستن_

 خب دیگه من برم نباید مهمانی بدون میزبان بمونه...._خندیدو ادامه داد  

تم بشنوم .شادی بعداز مدتها وارد قلبم شد .خبر نرفتن خبری بود که میتونس ینو با افکار درهمم تنها گذاشت .این بهترراز اتاق بیرون رفت و من 

از طرفی از سیلی خوردن ارمین .،قلبی که تو تمام این سالها، ازفکر باهم بودن اونها درد میکشیدزنده کرد پژمرده ام روقلب  ،ارمین با مریم

 کار بابا رو تکرار کردم. همناراحت شدم و من باز

***** 

ت یه هفته از برگشت به شیراز گذشت وخبری از ارمین نبود .حتی برای بردن اریا به مهد هم نمیومد .عجیب بود که اریا سراغی از اون نمیگرف

ولی ،وحرفی نمیزد.من هم سعی میکردم به اون فکر نکنم .بودن و نبودن اون نباید برای من مهم باشه با اینکه حرفهای علی ارومترم کرده بود 

بودم. میخواستم هرچه زودتر  بهامنوز از ارمین دلگیر بودم وهنوز تصمیمی برای بخشیدن اون نگرفته بودم .کنار کتابخونه مشغول جابجایی کتاه

 بودم به اریای که درحال تخلیه ی انرژیش بود گفتم: بهادرسم رو شروع کنم. همینطور که مشغول چیدن کتا فوقبرای ازمون 

 وفتیاریا بشین االن می_
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 لجوجانه گفت:

 نمیوفتم من اسپایدرمنم_

 نپر از اون باال، تازه شام خوردی حالت بد میشهرانقد_

 بی توجه به من از روی مبال پرید 

 با داد گفتم:

 اریا بشین دیگه _

 

بل اصابت کردو  نقش زیر پاش خالی شدوسرش به دسته ی م ،ولی اون باالی دسته ی مبل رفت و قبل از اینکه من برای گرفتش حرکتی بکنم

زمین شد .جیغ بلندی کشیدم و سراسیمه خودم رو به اون رسوندم .که اریارو بی هوش روی زمین دیدم. با دیدن تن بی جونش شروع به گریه 

 کردم، به بصورتش ضربه زدم و گفتم :

 ؟اریا،اریا چی شدی مامان_

لی االن وقت ضعف نیست هر طور شده باید اون رو ودوباره از ترس و استرس لرز گرفتم . بی حال کنار اون افتادم. ،وقتی حرکتی از اون ندیدم 

سوندم .باتمام ضعفم از جا بلند شدم وبه سمت اتاق رفتم. تو اون مسافت کم چند بار سکندری خوردم ولی ، سریع به شال و بربه بیمارستان 

با عجله از پله ها پایین رفتم .دستهای  وردم که صدای گوشیم بلند شد.بی تفاوت به گوشی اریارو بغل کردممانتوم چنگ زدم .اونهارو تن ک

سر بخوره .به در که رسیدم یه دستم رو از کمر اریا برداشتم وبه سمت در دراز کردم.درو  هاضعیفم رو محکم دورش پیچونده بودم که مبادا از اون

 ارمین رو به رو شدم .بادیدن اریای بی هوش تو بغلم گفت: با چهره ی نگرانوکه باز کردم 

 چی شده؟؟_

 همینطور که هق میزدم با ناله گفتم:

 ارمین بچمون..._

 زود سوارشو_گفت 
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عصبیش  نفسهایصدای  ،اریا به بغل سوارشدم ،ارمین با سرعت میروند. من هق میزدمهم و زدو به سرعت بسمت ماشین رفت. منراین حرف 

 به صورت رنگ پریده اریا نگاه کردم گفتم: .نقم تو اتاقك ماشین گم میشدبین هق ه

 رو خدا چشماتو باز کن تواریا مامانی عزیزم چشماتو باز کن. _

 هق هق میزدم .زیر لب خدا خدا میکردم ،ارمین عصبی بخاطر ترافیك بوق میزد و مشت به فرمون میکوبید .  

و از دست دادم، رتو یه چشم به هم زدن خوابیده رو برانکارد از جلو چشم ما دور شد. بادور شدن اریا قوامبالخره به بیمارستان رسیدیم و اریا  

به سمت صندلی برد. وو از زمین بلند کرد ردور شونم حلقه کرد ومن روو نداشتن و با زانو به زمین افتادم .ارمین خم شدو دستشرپاهام تحمل وزنم

 صندلی نشسته بودیم ،با بغض گفتم: یهردو رو

 اگه بالی سر بچه ام بیاد من میمیرم .من بدون اریا نمیتونم زندگی کنم من...._

 و قطع کردرحرفم

 اریا خوب میشه مطمنم چیزیش نیست ؟چیه میزنی فها،این حرهشش_

ه ها نیاز داشتم. به یه تکیه گاه به اینکه بعضی اون لحظه به این شون رشونش گذاشت .چقدی و روراشکهام دوباره روون شدن. ارمین سرم 

ارمین اشك میرختم و ی بگم نمیتونم. کم اوردم. از این تنهایی خسته شدم. از تنها بدوش کشیدن مشکالت خسته شدم. بی صدا رو شونه هاوقت

 اون اروم پشت دستم رو نوازش میکرد.بی حرف سعی داشت من رو اروم کنه .

 .از جا بلند شدیم  وبا دو به سمتش رفتیمدکتر از اتاق خارج شد

 ارمین زودتر پرسید :

 حالش چطوره؟؟_

 نگاهی به هردوی ماکردوگفت: ،دکتر بالبخند

 نگران نباشید ،فقط پاش ضرب دیده_

 پس چرا بی هوش شده؟_گفتم
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 که خیاله ماراحت باشه ولی واسه اطمینان تا فردا اینجا باشه ،بخاطر ضربه ای که به سرش وارد شده .کم کم بهوش میاد_

 هردو نفس راحتی کشیدیم ،ودکتر ازما دور شد . 

زد،حرف دکتر ارومترم کرده بود  ب*و*س*هم گرفتم ارمین باال سراون ایستاده بود.به پیشونیش ستهاو تو درکنار تخت اریا نشستم و دستش 

 نم .ولی هنوز کمی لرز داشتم .اما سعی کردم در برابر ارمین ضعفم رو پنهون ک

  

 دوباره به قالب خودم برگشتم رو به ارمین گفتم: 

 ممنون که اومدی،میتونی بری_

 ی دلخورش افتاد که گفت:چشمهاو بلند کردم و نگاهم به رجوابی نشنیدم .سرم

 امشب میمونم _

 من هستم ،احتیاجی نیست_

 ارمین محکمو جدی گفت:

 اون خونه تکوتنهامن میمونم چون نسبت به شما مسئولم .توهم نمیری تو _

 از صدای محکمو جدیش ترسیدم ادامه داد:

 همین االن میری وسایلتو جمع میکنی میریم خونه من،دیگه صالح نیست تنها باشید_

 نه..._با اعتراض گفتم

 و قطع کردوگفت:رحرفم

 دیگه چه بالی باید سرتون بیاد که سر عقل بیایی؟_

 با سرتقی گفتم:

 راجبش صحبت میکنیماالن وقتش نیست .فردا _
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 و بیرون داد واز اتاق بیرون رفت.ربا عصبانیت نفسش

و به رفتن راضی کنم .زندگی دوباره با رولی نمیتونستم خودم،به اون میدادم  روینبار حقابا این اتفاقی که افتاد دیگه محاله بزاره تنها بمونیم .

دوباره وارد اتاق شد .باز همون جای قبلی باال سر اریا ایستاد  ،ن نیم ساعت بعدارمین برای من سخت بود،کناراون بودن واسم کشنده بود. ارمی

 ومن هنوز کنار تخت اون نشسته بودم که ارمین گفت:

 با دکتر اریا صحبت کردم .فردا مرخصه. شماهم باید بیاید خونه ی من_

 بدون نگاه کردن به اون زیر لب گفتم:

 به فکر احساس بچه نیست ،فته سراغی از اریا نگرفتهنمردیمو معنی نگرانیو فهمیدیم ،یه ه_

 شنیدمااا؟_

 اینبار سر بلند کردم و نگاهش کردم

 بلند گفتم که بشنویی_

 همون که برم مهد کافیه،واسه دیدن پسرم دلیلی نداره برم خونه _

 نزدیکتر اومد. خم شد وتوفاصله ی یه وجبی صورتم گفت:

 بچه باشم نه خود بچهولی انگار باید نگران احساس مادر _

 مثال اقا قهر کرده.،و گرفت ،ولی خودم رو نباختم،چشم غره رفتمو رو برگردونم. پس تو این مدت میرفت مهد دیدن اریا ربدجور مچم

 فت وگفت:که ارمین از پشت سر دسته کلیدی مقابلم گر،کشیدم بیرون  روباز کردم و بطری اب رواز جا بلند شدم وبه سمت یخچال رفتم .دریخچال

 امشبم اونجا بمون اپارتمانیه امنه  ،برو وسایلتو جمع کن ببر خونه_

 میخواستم اعتراض کنم که گفت: ،بازبه سمتش چرخیدم 

حق اعتراض نداری. نگران غرور و شخصیتت هم نباش با این چیزا خورد نمیشه.  تا زمانی که اینجایی خونه من میمونی بعدهم میری خونه _

 چیزی هم نباش بابات ،نگران 
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 و نگاه کردوگفت:رسرتاپام

 گرچه چیزی واسه نگرانی نداری_

 و نشنیده گرفتم. عمال زن بودنم رو به رخم کشید .ولی چاره ای جز قبول کردن نداشتم کلید گرفتمو گفتم:رحرف اخرش 

 اوکی فقط بخاطر اریا_

 خندیدو گفت :

 اره فقط اریا..._

******** 

 آرمین

روشن خونه ی هلیا ،توی ماشین پارك شده تو کوچه ،نشسته بودم.برای من سخت بود تنها گذاشتن اونها ،با این همه ناامنی خیره به  چراغ 

از یه .بارفتن هما آروم قرار نداشتم و هلیا با سرسختی هاش من رو مجبور به این کارکرده بود.برای من سخت بود تنها گذاشتن اونها منی که غیر

 اونهارو تنها نگذاشته بودم و بعداز فهمیدن جاومکان اونها کارو زندگیم رو به این شهر اوردم تا دورادور مراقب اونها باشم. سال اول هیچ وقت

 چهارساله پیش

 

اینروزا نمیدونم ،از کی اینطوری شدم .نمیدونم از کی قلبم با دیدن هلیا تپش میگیره ،نمیدونم از کی با دیدن اون هیجان زده میشم ،فقط میدونم 

کمتر به مریم فکر میکنم ،یکی درمیون جواب تماس هاشو میدم وبیشتر دوست دارم تمام فکرو ذکرم مختص هلیا باشه .با فکر کردن به اون 

م داروم میشم.با دیدن گونه های سرخ از خجالتش بی اختیار خنده رو لبام میاد.خنده ای که از وقتی مریم رو شناختم با اون غریبه شدم .باخو

میگم مگه عاشق مریم نبودی ؟پس این توجهت به هلیا برای چیه؟اگر عاشق مریم بودم پس احساسم به هلیا فقط عذاب وجدانه ولی ...این 

احساسم نسبت به مریم چی بود ؟بین دو احساس درگیرم خدایا کمکم کن .من همیشه دوست  ،بیشتراز یه عذاب وجدانه ،پس اگر عشق باشه

ای مریم باشم،کسی که اون رو از تمامه سختی ها نجات بده وقتی به اون نگاه میکردم بادیدن غمش ،قلبم ازدرد مچاله میشد داشتم یه حامی بر

رو که  .ولی بادیدن هلیا قلبم تپش میگیره ،بی قرار میشه ،اسرار به دیدن بیشتر اون داره،هیچ وقت این حالتهارو با دیدن مریم نداشتم ،چشمهام
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تصویر هلیا با اون خنده ی قشنگش پشت پلکام ظاهر میشه ،برق نگاه هلیا با نگاه مریم نسبت به من زمین تا آسمون فرق رو هم میزارم 

 میکنه.خنده های هلیا نگاهای عاشقانه اش همه و همه به من حس زندگی میده .حس بودن خواستن،من رو از انجماد درمیاره. دوست دارم اون رو

 نه فقط برای یه مدت کوتاه.،باشم  برای همیشه کنارم داشته

تواتاق استراحت اساتید بودم که گوشیم تو جیبم لرزید .میلی به جواب دادن نداشتم ومیدونستم کی پشت خطه ،این پنجمین تماس مریم بود و 

انگشتم رو ره مریم اخم کردم ومن دیگه نمیتونستم اون رو بی جواب بزارم.بااکراه دست تو جیبم کردم و گوشی رو بیرون کشیدم. با دیدن شما

 .روی گوشی کشیدم

 بله_

 ؟معلوم هست کدوم گوری هستی_

گوشی رو ازگوشم فاصله دادم. پوزخنده بی صدای زدم ،مریم مدتیه با احساس کردن دودل شدنم ،کم کم داره روی اصلیش رو  ،از صدای بلندش

 نشون میده و دارم پی به حماقتم میبرم.

 ؟گاه،کاری داشتیکجا باید باشم ؟دانش_

 تا نیم ساعته دیگه کافی شاپ باش_

 نمیتونم کالس دارم_

 اون روی سگ منو باال نیار ،میدونی سگ بشم هیچی حالیم نیست_با عصانیت گفت

م برای رسیدن به خواستش به هر دری میزنه. ولی من با بی تفاوتی و پشت گوش انداختن حرفهاش غیرمستقی،مدتیه با حس کردن دودل شدنم 

 به اون فهموندم قصد جدایی از هلیا رو ندارم.

 مریم گفتم که کار دارم_با کالفگی گفتم

 ببین ،به نفعته که بیایی ،چون اگه نیایی همین االن با هلیا تماس میگیرم و همه چیو بش میگم ،دیگه تحملم تموم شده _

 مطمن بودم که اینکارو میکنه و حرفهاش برای ترسوندن من نیستن 

 تا نیم ساعته دیگه اونجام ،باشه_میلی گفتم با بی
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،کتم رواز پشت صندلی برداشتم واز اتاق بیرون رفتم .از عصبانیت  متماس رو قطع کردم و با عصبانیت نفس رو بیرون دادم .از جا بلند شد

ی شاپ که مدتها پا توی اون ،سالمهای دانشجوهارو بی جواب میزاشم .بسرعت به سمت پارکینگ رفتم و سوار ماشین شدم وبه سمت کاف

 نزاشته بودم رفتم.

نگاه چرخوندم و مریم رو تو دنجترین جای کافی شاپ  مماشین رو پارك کردم ودزدگیرش رو فعال کردم .به سمت کافی شاپ رفتم ،باورود

 رسیدم ایستادم،وسالم کردمبه میز که  ،سرتکون دادم و به سمت مریم رفتم ،به احترام از جا بلند شدن و سالم کردنرکنهادیدم. کا

 با دست به صندلی اشاره کردوگفت:

 بشین لولو نیستم ،نترس_

بی حرف صندلی رو عقب کشیدم  و نشستم.به چهره اش دقیق شدم ،با اینکه سعی داشت ارامشش رو حفظ کنه ولی از حرکت عصبی دستش 

عصبانیت طبیعی نیست و بهتر به روان  قعهموها گفته بودم این حالتمیتونستم دوز باالی عصبانیتش رو تشخیص بدم .قبالچند باری به اون 

بدتر شدن حالش بود .با نگاه بی ینشونه  ،شناس مراجعه کنه ولی اون عصبی تر میشد میگفت من دیونه نیستم .ولی االن لرزش بیشتر دستش

 تفاوت گفتم:

 بگو میشنوم_

 کی جدا میشی؟_پوزخند زد و بی مقدمه گفت

 باال دادم .ولی چیزی نگفتم ،عصبی مشت به میز کوبیدوگفت:ابروهامو 

 جوابه منو بده .چند وقته هی میگم تو سوالمو بی جواب میزاری_

 جوابی ندارم که بدم_

 درست حرف بزن ؟یعنی چی_

 گارسون سینی به دست نزدیك میز شدو گفت:

 این دفه سفارش نگرفتم ،میدونستم همون همیشگی_
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م. گارسون فنجونهای قهوه رو مقابل ما گذاشت وبعداز تعظیم فاصله گرفت .مریم تا دور شدن اون درحال جویدن لبش اینبار من پوزخند زد

 بود.با رفتن گارسون گفت:

 بگو_

 رو به میز تکیه دادم وگفتم:م فنجون قهوه رو از روبه روم کنار زدم و دستها

جه شدی .من نسبت به طالق دودل شدم ،البته دودل که نه من مطمئنم ،نمیخوام جدا ببین مریم ،بزار حرفام رو راحت بزنم ، میدونم توهم متو_

شم من زن و زندگیمو دوست دارم،توهم سعی کن دیدت رو نسبت به شوهرت عوض کنی. اون تورو خیلی دوست داره چطور میتونی چشمتو رو 

 همه این خوبی ها ببندی؟

فس عمیق کشید وبعداز کمی که به خودش مسلط شد .چشمهاشو باز کرد وبه نگاهش رنگه چشمهاشو بست و دندونهاشو بهم سایید .چندتا ن

 التماس داد.گفت:

 ارمین من،من تورو دوست دارم_

 دستش رو به سمت دستم دراز کردکه نرسیده ،دستم رو عقب کشیدم وگفتم:

 متاسفم_

 نمیارمبه اون همه قول و قرار پشت پا میزنی؟میدونی من تو این زندگی دووم _ 

 سعی کن با شوهرت بسازی ،زندگیتو خراب نکن_

 ولی سعی داشت خودش رو کنترل کنه وگفت:،دوباره عصبی شد

 بخدا اگه هلیارو طالق ندی خودمو میکشم_

 این حرفهاو تهدیدهارو بزار کنار ،تموم کن این مسخره بازیو_سرم رو به دوطرف تکون دادم وگفتم

 ه این حرفهارو از من نداشت .گفت:از تعجب چشمهاش گرد شدن .انتظار

 حاال دیگه مرگ و زندگی من برات مهم نیست ،زندگیت همش شده هلیا_



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 متاسفم مریم_

اختم با شدت از جا بلند شدو صندلی با صدای بلندی به زمین خورد .نگاه ها همه به سمته ما چرخید و من شرمنده از کار مریم سرم رو پایین اند

بین دندونهای کلید ز روی ما احساس میکردم .مریم خم شدو صورتش رو تو یه وجبی صورتم گرفت وارو های کنجکاو .ولی هنوز سنگینی نگا

 شده گفت:

نه اصال چرا خودم،تا فردا بت مهلت میدم  فکراتو بکنی ،اگه باز جوابمو ندادی وپشت گوش انداختی  مطمئن باش منم آروم نمیشینم،میدونی  _

 م هرکاری میکنم که برای رسیدن به هدف

خیره به نگاه عصیبش بودم وترجیح دادم سکوت کنم .سکوت کنم به این همه نفرت و کینه.سرش رو فاصله دادو صاف ایستاد .بعداز تحویل 

پس بهتر شاید بخواد به هلیا همه چیزو بگه، ،دادن پوزخند کیفش رو از میز برداشت و به سمت در خروجی رفت .معلوم نیست باز میخواد چکارکنه

نیست خودم زودتر بگم؟ولی اگه هلیا ترکم کرد چی؟نه امکان نداره اون قلب مهربون و بخشنده ای داره شاید یه مدت دلخور بشه ولی ترکم 

 نمیکنه.

ی داشت هم گذاشته بودم .سرم رو به پشت مبل تکیه داده بودم ،صدای بلند تلویزیون حسابیرو روخسته از فکر زیادو تنش دوروز پیش چشمهام

و ریزرو مخم رژه میرفت. مهلتی که مریم گفته بود تموم شد و من باز هم به تهدیدش بی تفاوت بودم .تواین دوروز باخودم کلنجار رفتم که همه چ

شمهام ولی سختتر از چیزی بود که فکر میکردم.از سردرد اخم به پیشونیم نشسته بود وکم شدن صدای تلویزیون باعث باز شدن چ،به هلیا بگم 

شد.نگاه به هلیای سینی بدست و پیرهن صورتی عروسکی به تن ،همراه لبخند ملیح افتاد .خیره نگاهش کردم .من واقعا میتونم از هلیا 

 بگذرم؟سکوتم رو که دید گفت:

 خسته نباشی آقای اخمو_

م رو باز کردم ولبخند زدم،هلیا خم شد و چایی خمها.ا و از یاد ببرمرتا تمام خستگی هام ،دیدن اون قیافه ی پراز آرامش و این لبخند کافی بود

 سینی رو روی میز گذاشت گفت:وو برداشت رتعارف کرد. دستم رو دراز کردم و چای لیوانی مخصوص خودم رو برداشتم ،اون هم چایش

 امروز نزدیك بود بی هلیا بشی._

 چی؟_ابروباال دادم وگفتم
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 ،میخواستم از خیابون رد شم یه ماشین از فرعی باسرعت پیچید .نزدیك بود زیرم کنههیچی بابا ،ماشینمو پارك کردم _

 باخنده اضافه کرد:به قصد کشتهاااا

 وحشت زده نگاهش کردم وگفتم:

 چیزیت که نشد؟_

 نه خداروشکر. لحظه ی آخر یه مردی دستمو کشید. منکه از ترس وسط خیابون خشکم زده بود_

 پشت گوشش گذاشتم وگفتم:ش رو از موهای آزاد نفس راحتی کشیدم .تیکه ای

 از این به بعد بیشتر حواستو جمع کن ،خداروشکر_

 شونه باال انداخت و گفت :

 بمون بر میخوره،من حواسم بود خیابون خلوت بود .این نمیدونم یهو از کجا ظاهر شد.بعد وقتی چیزی میگن _

 چطور؟_

 راننده زن بود._

 زن؟_

 آره_

ذهنم چرخ میخورد وحشت داشتم .نه امکان نداره کاره خودش باشه،اون شاید کینه ای باشه ولی نه تا این حد .،میخواستم بپرسم از چیزی که تو 

و دیده بود که میشناخت .با عصبانیت از جام بلند شدم .باید مطمئن بشم کاره خودشه راگه اون ،قیافه اشو دیدی ولی سوال احمقانه ای بود

کنم ،بیشتر از این نمیتونم سکوت کنم .مخصوصا وقتی پای هلیا وسط باشه. به سمت اتاق رفتم و گوشی رو از روی عسلی  یانه؟نمیتونم سکوت

 برداشتم و به سمت در خروجی رفتم که هلیا گفت:

 چی شده؟کجا داری میری؟_

 االن برمیگردم_



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

گرفتم .ولی  رورك روبه روی خونه شدم .عصبی بودم  و سریع شمارشاز درحیات بیرون زدم و وارد پا ،بی تفاوت به لباسهای راحتی که تنم بود

و گرفتم . بوقهای پشت سر هم اعصابم رو از چیزی که هست بیشتر بهم میریختن که رجواب نداد کم کم داشتم مطمئن میشدم .دوباره شمارش

 بالخره جواب داد:

 چیه؟_

 کاره تو بود؟_

 ماین بار اون اروم بود وچیزی نگفت که غرید

 گفتم کاره تو بود؟_

 گفته بودم که آروم نمیشینم ،دیدم حیف جوونی و خوشگلی من بره زیر خاك .ولی چرا نزارم هلیا تا اخر عمرویلچر نشین بشه_

 لعنتی ،دست از سر من و زندگیم بردار .تورو نمیخوام نمیفهمی،لعنتی ،لعنتی _فریاد زدم

 میخوام از زندگی هلیا بری بیرون .درضمن اینبارو شانس اوردم ولی دفه های دیگه نمیدونم.منهم عاشق چشم و ابروت نشدم .فقط _پوزخند زد

روربه روم کوبیدم،دوالشدم وسرم رو بین  درختقهقه زدو تماس رو قطع کرد.با عصبانیت و خشم نفرت فریاد بلندی کشیدم و گوشی رو به 

 بلند گفتم: م گرفتم و به موهام چند زدم ،دوباره سرم بلند کردمستهاد

 خداااا!خدایا کمکم کن_

نشستم. چکار کنم خدایا چکار کنم ؟نمیتونم از زندگی هلیا برم بیرون و نمیتونم بزارم بالی سرش بیاد ،پس چکار کنم ؟من چهار زانو روی زمین 

کردم .اون هیچ وقت من رو دوست رو از این دوراهی نجات بده ،داغونم خدا داغون. با این حرف مریم به چیزی که شك داشتم ایمان پیدا 

 نداشت و از من فقط برای رسیدن به هدفش استفاده میکرد.

من رو از افکار بیرون کشید .با وحشت از ماشین پیاده شدم وگوشی رو از جیبم بیرون کشیدم .سریع ،صدای جیغ هلیا که از خونشون اومد

 ،قدمهای تندش رو از پشت در شنیدم.با نگرانی دستم رو به زنگ بردم که نرسیدهو گرفتم ،ولی جواب نداد .به سمت در رفتم که صدای رشمارش

 :گفتمدر باز شد. هلیا رو با چشمهای اشکی و اریا به بغل دیدم ،با دیدن اریا به اون شکل قلبم از جا کنده شد و

 چی شده؟_
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 هلیا نالید 

 آرمین بچمون_

 و پدر بچه ی خودش خطاب میکرد... بچمون؟بچمون؟واین اولین بار بود که هلیا به من ر

******** 

 و تو در انداختم.رکه دو خیابون باالتر از اموزشگاه بود کاره سختی نبود. کلید،پیدا کردن خونه ی ارمین 

بود ..پوزخند رو  کجا بزارم .دراتاق اولو باز کردم اتاق با تخت دونفره روبعداز ورود به خونه مشغول وارسی اتاقها شدم .نمیدونستم باید وسایلم

باخودم گفتم باید وسایلمو اینجا بزارم .بادیدن اتاق سوم خشکم زد .فکر همه ،م نسشت. سراغ اتاق دوم رفتم. اتاق کوچیکتر باتخت یه نفره لبها

.شاید هم از عشق من جارو از قبل کرده بود. چقدر از خودش مطمئن بود که برای اریا هم اتاق پراز اسباب بازی و وسایل بچگونه گذاشته بود 

 مطمئن بود .برهر حال مهم اینکه به خواستش رسید.

 وسایل اریارو تو اتاقش گذاشتم و به سمت اتاق دومی رفتم. که صدای گوشیم بلند شد. به صفحه ی گوشی نگاه کردم ارمین بود جواب دادم

 

 الو _

 سالم.....رسیدی؟؟_

 اره_

 راحت پیدا کردی؟_

 اره_

 تنهایی نمیترسی؟_

 .نه _
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 کالفه شده. هردو سکوت کردیم .که باز گفت: منیه کلمه ای  بهایاحساس کردم بی دلیل میخواد مکالمه رو طول بده ولی با جوا

 از خونه خوشت اومد؟_ 

 واسه دوماه بد نیست_

 شکستم رواین بار اون سکوت کردومن سکوت 

 اریا چطوره؟_

 بهوش اومد ،خوبه _

 پس گوشی بده باش صحبت کنم_

 بیدپاش درد میکرد مسکن زدن خوا_

 دوباره سکوت

 خب کاری نداری؟_

 اروم گفت:

 هلیا_

 و از جا کندو بغض تو گلوم نشوند،بهمون شکل گفتم:رهلیا گفتنش قلبم

 هوم_ 

 میتونی از اتاق بزرگه استفاده کنی _

 باشه ،خداحافظ_

 مواظب خودت باش_

 باشه_
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تو کمد چیدم. احساس ضعف کردم ولی بی تفاوت به این گشنگی به سمت حمام رفتم .از بودن تو خونه ی ارمین  روم سهامکالمه قطع شد. لبا 

معذب بودم. نمیدونستم چکار کنم .بعداز حموم سراغ اشپزخونه رفتم و یخچال و کابیت وارسی کردم .باید برای اریا چیزی درست میکردم ولی 

 نهار درست کنم .با این فکر بسمت اتاق رفتم .ود بیدارشم خستگی مانعم شد. تصمیم گرفتم صبح زو

نمیتونستم روی بالشتی که به ارمین تعلق .قلبم سنگین شد و دگرگون کرد.رحالم،شامه ام پراز بوی ارمین شد  ،بالشت گذاشتمی و که رورسرم

 .داره بخوابم

کمی مکث کردم، مردد به بالشت نگاه میکردم که  .بیاه شبو بام راه خواهش میکنم همین ی،درحال بلند شدن قلبم به التماس افتاد،فقط امشب 

و به ریه هام رتوش فرو کردم. باتمام وجود بوی ارمین روبالشت گذاشتم و صورتم یرو رودوباره سرم.ر قلبم کوتاه اومدمصرابالخره در برابر ا

 رامش به سراغم اومد وپلکام رو هم افتادن.آفرستادم.

**** 

رو به رو شدم. بی اختیار نزدیکتر شدم . به صورت خسته اش ،تخت اریا گذاشته و به خواب رفته  بود یو رو ربا ارمین که سرش،باورود به اتاق اریا 

 خیره شدم .ناارومی تو صورتش بیداد می کرد .چرا سهم ارمین از این دنیا همش غمو ناارومیه؟؟؟

اون لحظه دوست داشتم همه  ر.چقد چشم به گردنبد با اویز اریا که هنوز تو گردنش بودافتادیش شد.بادیدن موهای سفید رو شقیه اش قلبم ر

مگه میتونم اون همه سختی رو فراموش کنم؟مگه میتونم لحظه ی دنیا اومدن ولی مگه این غرور لعنتی میزاره. ،و ببخشمرچی رو کنار بزارم و اون

مگه میشه .وان نفس کشیدن نداشتم واون روز بیشترین زمان نیاز من به ارمین بود، تا من رو اروم کنه آریارو فراموش کنم؟ لحظه ای که از درد ت

زرگ نگاه ترحم امیز بقیه رو تحمل کنم که مدام میپرسیدن چرا تنهایی پس بابای بچه ات کو؟مگه میتونستم تب های اریا رو فراموش کنم ؟تنها ب

 مگه میشه گریه های شبونم رو فراموش کنم ؟.م احساس تنهایی میکردم ولی باز ه. کردنش، هرچند که هما بود

 االن اومدی واسه چی؟اومدی چی رو جبران کنی ؟گذشته رو ؟واقعا میشه؟

 

 با دستپاچگی یه قدم عقب تر رفتم وگفتم:.نگاهش به من افتادش بازشدو چشمهاهمینطور که به ارمین خیره شده بودم 

 م ..میخواستم بیدارت کنم_
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 سالم صبح بخیر_

 ببخشید سالم..._

 مو رو هم گذاشتمچشمهاخواب نبودم خستم بود _

 یعنی کل دیشبو نخوابیدی؟_

 من چندین شبه خواب ندارم...._

 نگاهش کردم ادامه داد:

 به این شب بیداریا عادت دارم، وقتی شب تا صبح کیشیك خونه تورو میدم_

جابلند  ازپس واسه همین دیشب پشت دربود حتما صدای جیغمو شنیده بود.!؟از حرفش چشمام گرد شد .تاصبح دم در خونه ما کیشك میده  

 شدو گفت:

 و انجام بدم رمن برم کارای ترخیص _

 :موهاش رو با انگشتام شونه زدم وگفتمباز کردو من بسمتش رفتم . چشمهاش روواز اتاق خارج شد. اریا  

 سالم پسر نازم خوبی قربونت برم؟_ 

 یکم پام درد میکنه،سالم مامانی _

 فدات شم دکتر گفت زودی خوب میشی،سرت درد نمیکنه؟_

 نه خوبم _

 خب حاال پاشو صبحونه تو بخور تا بابایی برگرده_

 نمیخوام _

 اذیت نکن مامانم بخور دیگه._
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 میخوام برم خونه._

 خونه...تا بخوری باباهم اومده میریم _

 ر بالخره موفق شدم دوتا لقمه تو دهنش بزارمصراباکلی ا

 

 ،با رسیدن به خونه ی ارمین وظهر شده بود .ارمین اریارو بغل کردو باهم از بیمارستان بیرون رفتیم ،ی ترخیص انجام شد هاتا کار 

 

 اریا با متعجب گفت:  شدنوارد 

 

 چرا اومدیم اینجا؟ _

 اینجا زندگی میکنیداز این به بعد _ارمین گفت

 اریا با ذوق رو به من گفت:

 مامانی واقعا اینجا زندگی میکنیم؟_

 یعنی اونجا بد بود که انقد خوشحال شدی؟_

 نه خب دوست داشتم پیش هر دوی شما باشم _

 ازاین به بعد پیش هردوی مایی_ارمین

 دوماه فقط تاالبته تا _رو به ارمین گفتم

 درگوشم گفت: ارمین با خنده  نزدیکتر شدو

 البته اگه مثل اون دوماه خواهری،برادری واسه اریا نیاد_
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و باال دادو رم خط و نشون کشیدم. حیف که اریا اینجابودو نمیتونستم چیزی بگم .ابروهاشچشمهاو گاز گرفتم وبارباحرص لبم،و فاصله دادم رسرم

 ازاین حرص خوردنم لذت برد .

 بردم وگفتم: ،مین بودو سمت اریا که هنوز بغل اررمستهاد

 اریا جان بیا بریم حمومت بدم_

 اِ مامان نمیخوام_

 یعنی چی نمیخوام محیط بیمارستان الودس باید حموم کنی_

 مامان من هنوز مریضمااا_

 ولی بااخم گفتم: ،از این بهانه اش خندم گرفت 

 نخیر! شما از منم سالمتری _

رفتم. بعداز بیرون اومدن حسابی خشکش کردم که باز سرما نخوره وکار دستمون بده .بعداز خروج اریا رو از بغل ارمین گرفتم وبه سمت حمام 

 ،دماریا،ارمین به سمت حمام رفتو من تو این فاصله میز نهارو چیدم. اریا رو گذاشتم رو صندلی پشت میز غذاخوری و مشغول غذا دادن به اون ش

 که ارمین وارد اشپز خونه شدوگفت:

 عجب بوی منو دعوت نمیکنید ،امممم_ 

 :درحاله لقمه گرفتن واسه آریا بدون نگاه کردن به ارمین گفتم

 

 تو خونه ی خودت احتیاج به دعوت نداری ،این مایم پرروی کردیم._

 از حرفم دلخور شدوگفت: 

 خودت بهتر میدونی اینجاخونه ی شماهم هست ،هلیا این حرفا چیه_

 :ش گفتمسرم رو چرخوندم و خیره به چشمها
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 ولی خونه ی من نه! ،این خونه شاید خونه ی اریا باشه_

 پس هست،تاوقتی اسمت تو شناسنامه ی منه _

 اونم بزودی خط میخوره_

 یا وسط بحثمون اومدو گفت:از حرفم جاخورد لب باز کرد که ار

 با بشین نهار بخور دیگهبااووو چقد بحث میکنید._

 ؟این چه طرز حرف زدنه ؟میدونی یانه ،خیلی بد شدیاریا خان جدیدا شما _با اخم گفتم

 همش تقصیر توِ انقد پرروش کردی_روبه ارمین گفتم

 ارمین با ناراحتی گفت:

 پشیمون شدم .کال اشتهام کور شد._

 رو به اریا گفتم:.چه با ذوق اومده بود ،عذاب وجدان گرفتم.بیچاره گرسنه اش بود .با رفتنشواز اشپزخونه بیرون رفت . 

 برو بابا رو صدا کن_

 اریا شونه هاشو داد باالو گفت: 

 پس شما هم باید معذرت خواهی کنی،شما ناراحتش کردین _

 معذرت خواهی نمیکردم میرفتم زیر سوال ،اریا باز گفت: گهو تو منگنه گذاشته بود. اراین حرفی بود که همیشه من به اریا میگفتم  واینبار اون من 

 پاشو دیگه_

 چندتا نفس عمیق کشیدم و ضربه به در وارد کردم. مکث کردم،دراتاق پشت غره از جابلند شدم .با چشم 

 بیاتو _

 با این پاواون پا گفتم: .رو تخت پشت به در دراز کشیده بود دروباز کردم و تو چهار چوب در ایستادم.
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 بیا نهار بخور_

 نمیخوام. خستم میخوام بخوابم_

 اریا منتظره پاشو_

 وگونه اشو نزدیکتر اورد. بادو انگشت به گونه اش زدوگفت: ،خم شدتخت بلند شد. نزدیك اومدو به سمت من چرخید ،ازد زغلط 

 تا راضی شم ب*و*ساول _

  

 چه خوش اشتهااا_و باالدادم .گفتمرابروهام وو عقب کشیدمرسرم

 خونه شد. پشت میز نشستیم اریا گفت:رفتم. اون هم باخنده پشت سرم وارد اشپزو به سمت اشپز خونه واز اتاق بیرون  

 اشتی کردین؟_ 

 قهر نبودیم_ارمین

 پس چرا رفتی؟_

 غذاتو بخور_گفتم

 باتخسی گفت:

 منکه دارم میخورم _

 با نگاه ساکتش کردم. برای ارمین غذا کشیدم که گفت:

 ؟این همه رو کی درست کردی_

 صبح زود_

 افرین کدبانو شدی_
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 صدقه ی سری شماست_

 :باز چشمهاش رو باز کردوگفت.چشمهاش رو محکم بست و نفسش رو با حالت فوت بیرون داد 

 ؟هلیا نمیخوای این زخمه زبوناتو تموم کنی _

 نه !_

 پس همه رو یهو بگو راحتم کن_

 اریا گفت:

 مامان االن بابا باز قهر میکنه شما باید دوباره نازشو بکشی_

 :محکم و با اخم رو به آریا گفتم

 ما دخالت نکن!ش_

 گفت:مچ دستم رو گرفتمیخواستم از جام بلند شم که ارمین .قاشق تو دستم رو به بشقاب کوبیدم این بار من عصبانی شده بودم. 

 بعد هرچی خواستی بگو. ،باشه،فعال غذامونو بخوریم_

 م که گفت:یعنی اگه میگفت کوفتمونو بخوریم بهتر بود .واقعا کوفت شده بود. با غذام بازی میکرد 

 بخور بازی نکن_ 

  

 و گذاشتم تو سینك که اریا گفت:رچندتا لقمه خوردمو از جابلند شدم. بشقابم

 مامان پام درد میکنه منو ببر اتاقم_

 باشه عزیزم_

 اریا رو بغل کردم و از اشپزخونه بیرون رفتم. 

*** 
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ولی هنوز لنگ لنگان راه میرفت .تواین سه روز مهد نمیرفت و  ،شده بودسه روز اومدنمون به خونه ی ارمین گذشت .پای ضرب دیده ی اریا بهتر 

هنوز سر از کارش در نیورده بودم،زیادهم نمیدونم . روی که من اموزشگاه بودم ارمین کناره اون میموند وبا اومدنم اون میرفت،ولی کجاشقتهاو

 .رو داشت واین رو وقت بیرون رفتن از خونه تو چشمهاش میخوندمولی اون انتظاره سوال کردن من . برای رفت و امدش کنجکاوی نمیکردم

ارمین وارد خونه شد .ارمین واسه نزدیك شدن به من هرکاری میکرد ولی هنوز روی خوش از من ندیده بود  که مشغول درست کردن شام بودم 

 ریا بادیدن ارمین لنگ لنگان به سمتش رفت وگفت:ا.

 سالم بابایی خسته نباشی_ 

 سالم عزیزم خوبی شما؟_

  

 :باورود به آشپز خونه گفتبسمت اشپزخونه اومد.ید و از زمین بلند کردوب*و*سخم شد اون رو 

 سالم خانمی خسته نباشی_

 :پشت به گاز دادم وبه سمت اون چرخیدم وگفتم 

 

 سالمت باشی_

غافلگیر کرد .این امروز چش شده؟؟اریا اجازه ی فکرکردن  و با این حرکترمن ،به پیشونیم زد ب*و*س*هاریارو زمین گذاشت نزدیکتر اومد و

 نداد وگفت:

 مامان منم_

 :سرم به پایین متمایل شد ،به اریا نگاه کردم وگفتم 

 چی توهم؟_

 متب*و*سمنم ب_
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 ید که ارمین باخنده گفت:ب*و*سو رشدم و اون هم پیشونیم دم،خم زلبخند  

 ی پیشش انجام ندمحواسم باشه کاره دیگه ا ،عجب حسودیه پدرسوخته_

 ؟مثال چکاره دیگه ای_اریا گفت 

شونه باال انداختم و همینطور که بسمت اجاق گاز همباعجز نگاهم کرد وبا نگاه از من کمك خواست .من  ،ارمین از این سوال سرگردون شد 

 گفتم: میچرخیدم

 خودت جواب بده توجیهش کن!_

التش اون با سوا.پشت سرش راه افتاد اریابچه ی به این باهوشی .ارمین به سمت سالن رفتو همنباید پیش بچه زد. اون روهنوز نمیدونه هر حرفی 

 ز این کالفگی لذت بردم .حقش بود تا اون باشه سربه سرمن نزاره .اکرد . روکالفه

از این مخمصه نجات  روشام ارمینرو از تو اشپزخونه میشنیدم. اریا هیچ جوره قانع نمیشد ومن با اعالم حاضر بودن نهاصدای سوال و جواب او

 دادم .هردو دوباره وارد اشپز خونه شدن که ارمین اروم لب زد.

 یکی طلبت_

 م نشست. هرسه مشغول خوردن شدیم که اریا گفت:ی لبهالبخند محوی رو

 دیگه خوب شدم .تو خونه هم حوصله ام سر میره؟بابا فردا منو میبری مهد_ 

 مطمئنی خوب شدی میتونی بری؟؟_

 اره مطمئنم_

 باشه _

بعداز ریختن چای برای من و آرمین  .طبق عادت همیشگی و با به یاد داشتن عالقه آرمین به خوردن چای لیوانی ،چایی دم کردمبعد از شام  

رو دادم و روی آرمین بادیدم لبخند زد وتشکر کرد ،بدون لبخند با سر جواب تشکرش .وریختن شیر برای آریا، سینی بدست به سمت سالن رفتم 

همین که فیلم به صحنه ی مثبت هیجده رسید ارمین .بودیممشغول دیدن فیلم بی حرف و البته تنش آروم .مبل کناری با فاصله از اون نشستم 

 و عوض کردو رو به اریا گفت:رسریع کانال ریموت رو از میز برداشت و 
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 شما نمیخوای بخوابی؟_ 

 :گفتاریا جرعه ی اخر شیرش رو نوشید و 

 نه میخوام فیلم ببینم_

 پاشو وقت خوابه_

 منکه میدونم االن چکار میکنن. ولی کاره شما زشته میخواین من برم که خودتون ببینید_

 ارمین با اخم گفت:

 اریا اتاقت!_

 و به سمت اتاق رفت.، شب بخیر گفت از جا بلند شد لیوان خالی رو روی میز گذاشت واریا با نارضایتی 

 ه من گفت:ارمین روب

 ؟میخوای بقیشو ببینی_

علی جای اریابود .ولی نه خبری از خجالت و سرخ شدن من بودو نه خندهای  قعهساله پیش برای من زنده شد. اون مو چهاربا این حرف خاطره ی 

 ه سمت اتاق رفتم .ها افتاده. بی حرف  از جام بلند شدمو ب قعهیاد اون موهم ارمین ،بجاش هردو لبخند تلخ زدید. میدونستم اون

 .دلم هوای گریه دارهدلم میگرفت .عجیب امشب ،با یاداوری گذشته دلم گرفت .هربار از یاداوری سادگی خودم 

سرازیر شکهام مونده ی بوی ارمین که روی بالشت مونده بودو باتمام وجودم بلعیدم واسرم رو روی بالشت گذاشتم ،ته .روی تخت دراز کشیدم 

 تا قلب بی تابم  اروم بگیره .شك ریختم اشدن .

خوردن مسکن از اتاق خارج شدم .سالن نیمه روشن بود و به خیال خواب بودن ارمین به سمت برایاشك ریختم تا اینکه سردرد گرفتم.  رانقد

احساس کردم تو این لحظه واقعا  هم، غرق درافکارش بود .منم*ش*ر*و*باشپزخونه رفتم . بین راه نگاهم به ارمین افتاد که مشغول خوردن 

 به خوردن نیاز دارم .نزدیکتر شدم و کنار ارمین نشستم .ارمین که تازه متوجه حضورم شد گفت:

 چرا نخوابیدی؟_

http://www.roman4u.ir/


 

 
351 

 

 خوابم نمیبره_

 از دستش گرفتمو خوردم. از حرکتم جاخورد .گفتم: نیمه پر رو پیك  

 این رفیق سالهای سخته منه ،اینطوری نگام نکن_

 مقابلش گرفتم گفتم:خالی روپیك  

 بریز_

 ریخت و سر کشیدم ،بازم تکرار کردم بازم سر کشیدم،چندین بار خوردم .نجواگونه گفت:

 بسه دیگه زیاده روی نکن_

 نترس ظرفیتم باالست بریز_

 

خیره به پیك تو  ،.اروم و گذاشت .زبونم شل شده بودرخودم کردم .کم کم تاثیرش برایبه ریختن شروعنریخت . بطریو از دستش کشیدم .

 گفتم:دستم

 توهم با من موافقی؟_ 

 راجب چی؟_

 اینکه من احمقم_

 چیزی نگفت

 چرا جواب نمیدی چون واقعا احمقم نه؟؟_

 نه!_

 نگاهش کردم ،نگاهامون قفل شد به هم خیر شدیم که
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دستش رو به سمت صورتم دراز کرد ،میخواست اشکمهام رو پاك .نگاهش از دیدن اشکهام رنگ غم گرفت اشکهام دوباره خودنمایی کردن. 

 با بغض گفتم:سرش رو پایین انداخت، .دستش رو مشت کردو از صورتم فاصله داد.کنه ،سرم رو عقب کشیدم 

 ولی من احمقم،احمقم،احمقم که با اون همه بالیی که سرم اوردی بازم االن کنارتم _

،آرمین توان نگاه کردن به من وباره خوردم وتاثیرش بیشترو بیشتر میشدهام رو با پشت دست پاك کردم،دسرم رو به دو طرف تکون دادم و اشک

 ادامه دادم: رو با اون حال نداشت

 من احقم که با اون همه سختیهای که کشیدم  هنوزم....هنوزم..._

پیك و به قصد خوردن باال بردم که  .بطری رو از دستم کشید .،دستم رو به سمت بطری دراز کردم وریختم سکوت کردم میخواستم باز بخورم  

 گفت:باخواهش  .ریختو پیك از دستم روی میز افتاد.مچ دستم رو گرفت و مانع خودنم شد

 هنوزم چی بگو هلیا..._

تگیهای که تو این تموم دلن ،و از دستش بیرون کشیدمو شروع به ضربه زدن به سینه اش کردم .میخواستم تموم زجرهای که کشیدمردستم

 با این ضربه ها ی بی جون تالفی کنم که گفت: روچندسال کشیدم 

 بزن ،هرقدر که میخوای بزن ولی حرف بزن بگو هلیا خواهش میکنم._

اون لحظه از شدت غم و سنگبن شدن قلبم فقط میخواستم  خوردم .دست از زدنش کشیدم و پیك چپه شده رو از میز برداشتم ،باز ریختم و 

 .گفتم: روم بشم ولی حتی با این همه خوردن اروم نشده بودما

 یعنی تو نمیدونی؟؟_

 نمیدونم هیچی نمیدونم میخوام تو بگی_

جواب وو بسمتش کشوند رش به صورتم میخورد و گرمم شده بود. نگاهم از چشمهای غمگینش به پایین سرخورد ومتوقف شد. نیروی مننفسها

 لرزش تنش رو به وضوح احساس کردم. ،ا تمام بی حالیدادم. ب ب*و*س*هبا  روُسوالش 

و کشید که رو کنترل میکرد .باز هم برای خودم ریختم که دستمرلو داد. بسختی خودش روعقب کشید ولی نگاه تب دارش حس درونش روخودش 

ی داغم نفسهاخیس میکرد و  دش رو پیرهن سفی شکهاما .پهنش نشستسرم صاف رو سینه ی   ،مانع خوردنم بشه ومنی که کنترل نداشتم باز
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ی ارمین به سمت اتاق رفتم. توان ستهاهوا احساس کردم و رو دتوو معلق رکه یهو خودم.نبه سینه ی که بشدت باال پایین میشد برخورد میکرد

 نداشتم یا بهتره بگم به این اتفاق رقبت داشتم.ومت مقا

****** 

برای بادیدن ده و نیم از جا پریدم. واای من چرا انقد زیاد خوابیدم.بسرعت  ،.نگاهم به ساعت افتادبا سردرد و خشکی گلو از خواب بیدار شدم 

رژه رفت چشمهام وضعم متعجب شدم .بعداز کمی اتفاقات دیشب جلو  با دیدناز تخت پایین اومدم که نگاهم بخودم افتاد ورفتن به اموزشگاه 

 دیگه بدتر از این نمیشه .روبین دستهام گرفتم،سرم !؟یشب چکار کردم من چکار کردم .دوباره روتخت ولو شدم .واااای خداااا ! د

 غرورم فریاد کشید چرااا هلیا چرا ؟؟؟

از جابلند شدم کالفه و عصبی شده بودم. این اتفاق نباید میوفتاد .؟تو چرا باش خوردی که از خودبی خود بشی  ؟به خودم گفتم احمق چه کردی

همش تقصیر خودش بود .من تو حاله خودم نبودم .ولی،تقصیر من نبود...ولی.رو قدم میزدم و ریزو درشت بار خودم میکردم  وبی هدف طول اتاق

وسعی داشتم اشتباه رو گردن اون بندازم تا غرورم گول میزنم ولی راضی به قبول کردن اشتباهم نبودم رواونکه بود.بااینکه میدونستم دارم خودم 

به .ول به اینکه اشتباه از طرف اون بود ،خشمم نسبت به خودم کمتر شدو نسبت به اون بیشتر،باید تکلیم رو بااون روشن کنمبا قب.رو حفظ کنم

سمت در بسته ی اتاق رفتم و گوشم رو به اون چسبوندم،هیچ وقت صبح ها خونه نبودم که بدونم آرمین همچین موقعه های خونه هست یانه 

 .؟گوش هام رو تیز کردم 

م رفتم. با خروج از حموم صدای از اتاق ارمین حموو به سمت ،از اتاق خارج شدم برداشتم  حولم رو.بسمت کمد رفتم دای از بیرون نمیومد ص

ارمین از پشت رو شکمم ستهایبه سمت اتاقم رفتم که نرسیده به اتاق د هنوز امادگی دیدن اون رو نداشتم ،با قدمهای اروم وبی سروصداشنیدم .

 :وزیر گوشم گفتشد حلقه

 صبح بخیر خانمی._ 

حالت تهاجمی به خودم گرفتم .از نگاه کردن به اون خجالت میکشیدم ولی ،سعی کردم خجالت رو بزارم کنار،نفس عمیقی کشیدم .خشکم زد  

 :گفتمبه سمتش برگشتم . عصبانیتو از اغوشش بیرون کشیدم و بارخودممحکم،.

 کردی؟ن کارو وتو...تو با جراتی ا_
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 ارمین متعجب گفت:

 چی می گی هلیا باز چت شده؟_

 بازم چم شده؟؟یعنی تو نمیدونی؟؟_

 بلند داد زدم

 به چه حقی دیشب نزدیکم شدی ؟_

 و نمیکردمونکارهلیا دیشب خودت به من اجازه دادی وگرنه من هیچ وقت ا_

 وسراون خالی کنمراختیار زبونم دست خودم نبودوفقط میخواستم عصبانیتم 

 من دیشب تو حاله خودم بودم؟؟؟هان !تو حاله خودم بودم ؟؟یعنی یه ذره هم از خودت اراده نداری؟؟؟واقعا نمیفهمی یا خودتو زدی به نفهمی _ 

 شد ولی حرفی نزد که ادامه دادم: منقبضنیت  فکش عصبااز 

 باور کنم؟؟؟ ،یعنی فرق بین ادم مست و هوشیارو نمیدونی_ 

 ی نشده!اروم باش االنم چیز_ 

 فریادم تو کل خونه پیچید 

دیگه حق نداری به من نزدیك بشی ...وای بحالت ....وای بحالت اگه حتی سرِ انگشتت به طور اتفاقی ؟چیزی نشده! دیگه چی میخواستی بشه _

 به تنم بخوره.

ههه صبح بخیر خانمی چی فکر کرده با خودش رو محکم بهم کوبیدم .تنم از عصبانیت میلرزید .دبسرعت از کنارش رد شدم و وارد اتاق شدم . 

 .اینکه دیشب تو عالم مستی یه غلطی کردم یعنی همه چی تمومه ،کور خوندی آقا ارمین ،حاال حاالها باید بکشی.

من رج شه .بزاره بره یه بادی به کله اش بخوره از این توهم خاپورخند زدم صدای بسته شدن در که نشونه ی بیرون رفتن ارمین بودشنیده شد.

 !اون رو ببخشم ؟هرگز
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حفظ خودش دستو پامیزد.بین دو احساس درگیر بودم. احساسهای که بشدت باهم مقابله برایولی اینها حرف دل من نبود حرف غرورم بود که 

 نابودی همدیگه داشتن . تومیکردن وسعی 

تم .بعداز خوردن صبحونه یاد اموزشگاه افتادم.با اموزشگاه رفع  گرسنگی به سمت اشپزخونه رف برایبا احساس ضعف از اتاق بیرون رفتمو 

تماس رو قطع کردم و همون جا روی کاناپه نشستم ،به همه .که با شنیدن حرف مدیر تعجب کردم تماس گرفتمو بخاطر غیبتم عذرخواهی کردم .

 .پیشونیم رو با دوانگشت ماساژدادم وصدای مدیر تو گوشم پیچید. جا فکر کرده

 ن تماس گرفتن گفتن نمیاین همسرتو_

آرمین معنی .چیزی که هیچ وقت راجبش با کسی صحبت نکرده بودم. توصداش تعجب موج میزد و کنجکاو بود راجب مسائل خصوصی من بدونه

 اینکارها چیه ؟با نشون دادن خودت به همه میخوای من رو تو عمل انجام شده قرار بدی؟

 

 وارمین باهم وارد شدن اریا با انرژی به سمتم اومد گفت: مشغول درست کردن نهار بودم که اریا

 سالم مامانی_

 :یدم وگفتمب*و*ساز گاز فاصله گرفتم خم شدم دوال شدم ، اون رو 

 

 سالم عزیزم ،پات بهتره_

 اره _

به من انداخت و سالم زیرلبی  نیم نگاهی.کمر راست کردم و از توی اشپز خونه ،نگاهم به آرمین افتاد که برخالف هردفعه وارد آشپز خونه نشد 

 خدارو شکر اریا حواسش به این رفتارِ ما نبود . .کرد،منم با تکون سر جواب دادم وصورتم رو برگردوندم

 درحاله چیدن میز نهار بودم که اریا وارد اشپزخونه شدگفت: 

 مامان گشنمه_

 ست بشین واست بکشمدنهار اما_
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 پس بابا چی؟_

 برو صداش کن!_

 صداش نمیکنی؟چرا شما _

 بدو پسره خوب برو باباتو صدا کن.،همینطوری _بی تفاوت گفتم  

 صدازدو گفت: روبلندارمین  پشت میز نشست و از آشپزخونه 

 بابا... مامان میگه بیا نهار!_

 .وحسابی از این کارش عصبی شدم باحرص نگاهش کردم .،ااااخخخخ بچه ی سرتق 

خیلی  فهامپشت میز نشست ،برای خودش غذا کشید.از اخمی که داشت معلوم بود  حررو عقب کشیدوصندلی ارمین بدون نیم نگاه واردشد.

 .بی تفاوت شونه باال انداختم مهم نیست واسش گرون تموم شده  .

 هرسه تو سکوت مشغول خوردن شدیم که اریا گفت:

 مامان حالت بده_

 چی؟؟_باتعجب گفتم

 نزاشت. گفت حالت بده ،خودش واسم صبحونه درست کرد.امروز صبح میخواستم بیدارت کنم بابا 

 به ارمین نگاه کردم بی تفاوت مشغول خوردن بود که اریا دوباره گفت: 

 مامان چی شده بودی؟_

 هیچی عزیزم سرم درد میکرد!_

 ؟االن خوبی_

 اره خوبم!_
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اشپزخونه بیرون رفت ومن درحال جمع کردن میز به فکر رفتار  ارمین بدون توجه و حتی تشکر از جا بلند شد.اریا هم بعداز تموم کردن غذاش از 

رفتاری که از وقتی برگشته بود بااون غریبه بودم. ارمین بعداز  .حتی اگه تظاهر کنم مهم نیست ولی فکرم رو مشغول کرده بودسرد ارمین بودم.

برای من قابل تحمل نبود. فکر میکردم باز هم این خودشه که خوب بود ودربرابر رفتارهای تندم گذشت کرده بود که این رفتار  ربرگشتش انقد

 ولی با سردی رفتارش خط بطالن به افکارم کشید..،معذرت خواهی پیش قدم میشه برای 

**** 

 روز بیرون از خونه بود. قعهخوابیده بودو ارمین مثل همیشه این مو ،اریا خسته از فعالیت زیاد

دم کردن چایی میرفتم  برایو برداشتم و همینطور که بسمت اشپزخونه ره یاد هما افتادم. گوشی بی سیممشغول جمعوجور کردن خونه بودم ک  

 همارو گرفتم. یشماره 

 الو._ 

 سالم خانم بی معرفت .رفتی حاجی حاجی مکه ._

 سالم هلیا جان خوبی فدات شم باور کن..._

 وسط حرفش گفتم:

 ؟این چند روز ده دقیقه وقت نداشتیهیچ عذرو بهونه ای قبول نیست. یعنی تو _

 راست میگی عزیزم حق داری .خب گلگیو بزار کنار تو چطوری اریا چطوره؟؟_

 ماخوبیم ...شماچه خبرا؟_

 هیچی مثل همیشه مشغول سروکله زدن با مانیومحسن. تو چکار میکنی باتنهایی؟_

 اون خونه نیستیم. چند روزیه یه جا دیگه ایم.اممم ...راستش راجب این موضوع میخواستم صحبت کنم...ما دیگه تو _

 یعنی چی چرا؟کجاین؟_

 یه اتفاقی واسه اریا افتا...._
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 :و با نگرانی گفتپریدوسط حرفم 

 چییی؟؟اریا چی شده؟؟؟_

 هیچی نگران نباش ._

 بگو جون به لب شدم._

 چندروز پیش اریا افتاد پاش ضربه دید..._

 االن حالش چطوره؟؟اذیت که نیست؟؟_

 هما جان میزاری حرف بزنم یانه؟_

 اره اره بگو._

 خدارو شکر بهتره._

 :نفس راحتی کشیدوگفت

 

 خداروشکر ...حاال چرا ازاون خونه رفتین._

 مکث کردم وقتی این اتفاق افتاد ارمین..._

 آرمین چی؟_

 دیگه صالح نیست تنها باشم.... اومدیم پیش خودش گفت...اممم_ 

 جیغ بنفشی کشید

 ؟یعنی بخشیدیش؟چیییی؟؟؟پیش  ارمین _

 نه هنوز._
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 پس چی؟_

 تا وقتی برگردم کرج اینجام تا یکی دوماه._

 با شیطنت گفت:

 ؟اونوقت این اقا ارمین مغز خر خورده بزاره تو از خونش بری _

 خب چیزی بینمون نیست فقط هم خونه ایم ._

 و به دندون گرفتم راز دروغی که گفتم لبم

 ی نداشتت منکه تورو میشناسم. اره جون عمه_

 جدی میگم هما._

بعدش  ،ببین هلیا جان من قصد دخالت تو زندگیتو ندارم .ولی وقتی اجازه دادی اریاو ارمین همدیگرو ببین پس ته دلت به برگشت راضی بودی_

 ده نشهیعنی هست ولی نه اونقدری که بخشی،اونطوری که من شنیدم ارمین زیادم تو این ماجرا مقصرنیست 

 باخنده گفتم:

 مثال قصد دخالت نداشتی._

 بیاو خوبی کن...دارم راهنمایت میکنم._

 میدونم شوخی کردم .بزار ببینم سرنوشت مارو به کجا میرسونه._

 کر کن.بی خود سرنوشتو قاطی این ماجرا نکن. این گره فقط به دست تو باز میشه اریا هم حق داره یه زندگی عادی داشته باشه به اونم ف_

 اره راست میگی ولی االن نه._

 خوددانی عزیزم زندگی خودته._

 خب مزاحمت نشم کاری نداری؟_

 خداحافظ ب*و*سنه عزیزم اریا رو ب_
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دراز کشیدم.به روی تخت بسمت اتاق رفتمو  بعداز دم کردن چایی،میز غذا خوری گذاشتم. احساس خستگی کردم. روی قطع کردمو گوشی رو  

 میکردم که چشمهام گرم شدو به خواب رفتم.حرفای هما فکر 

 با تکون دست و صدای اریا از خواب بیدار شدم.

 مامان مامان چقد میخوابی._

 :با اخم نگاهش کردم وگفتم.چشمهام رو باز کردم _

 ز دست تو! اگه گذاشتی یکم بخوابما_

 بیدارشدم خواب بودی بابا اومد بازم خواب بودی ؟مامان یکم چیه_

 نگاه کردم وگفتم: به ساعت 

 همش یه ساعت بودااا_

 مامان دارم از گشنگی میمیرم._

 از جابلند شدم وگفتم: 

 باشه االن شام اماده میکنم_

 

و باال ربه سمت اشپزخونه رفتیم ارمین روبروی تلویزیون نشسته بود و بی هدف کانال .از جا بلند شدم و دست به دست اریا از اتاق خارج شدیم

 باورود به اشپزخونه به اریا گفتم: پایین میکرد

 به بابا بگو چایی نمیخواد._

 نمیخوام تو بگو._

 لوس بازی در نیار اریا._

 قهرین؟؟_
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 نه!_

 تابلوه قهرین._

 گفتم نه!_

 مامان االن دوتا کار زشت کردی._

 چه کارای؟_

 ؟هم قهرکردین هم دروغ گفتین ،مگه همیشه نمیگفتی قهرو دروغ کار زشتیه_

 .میگفتمراست میگفت ومن نمیدونستم به این قیافه ی حق به جانب چی باید اریا  

 خب ماقهر نیستیم فقط از هم ناراحتیم. ،اممم_

 صدای گوشی اجازه ی حرف دیگه ای به اریا ندادو من بااینکه هیچ وقت گوشی خونه رو برنمیداشتم برای فرار از سوالهای اریا گوشی برداشتم

 ریف دخترونه تو گوشم بهت زده شدم.که با پیچیدن صدای ظ،

 سالم استاد جونم..._ 

از دستم گرفت و بعداز الو گفتن رو ،گوشی گرفتم که تازه وارد اشپزخونه شده بود مینیگوشی رو مقابل ار بدون نگاه کردن، ،قبل از زدن حرفی

و مشغول ربی تفاوت رو برگردوندمو خودمآشوب درونم ،نیم نگاهی به اون انداختم وبرخالف باشنیدن صدای دختر نگاهش به سمت من چرخید.

،رو برگردوندم وبه رفتنش نگاه کردم ،به سمت اتاق رفت و درو بست اماده کردن شام کردم. ارمین گوشی به دست از اشپزخونه بیرون رفت 

افکار منفیم از  آرمین،این حرکت ،بابابستن در، برای مسلط شدن به خودم محکم چشمهام رو بهم فشار دادم ونفسم رو بیرون دادم ولی.

بتو پشت کردو رفت. االن چه انتظاری داری  ،.اره خب انقد کم محلی کردی که ازت زده شد .اونم کی ارمینی که با اون همه خوبیسرگرفته شدن

پس بهتر نیست ،ه میاره خونه حاال هم اگه داره تحملت میکنه فقط و فقط بخاطر اریاست .همین امروز فرداست که دست یکی دیگه رو میگیر؟

 ؟خودت احترام خودتو حفظ کنی و از این خونه بری بیرون

 و گرفت .ریکی وارد زندگی ارمین شده بغض گلم  همبا فکر اینکه باز

 ه بود.و مشغول اماده کردن شام کرده بودم ولی همه ی حواسم به اتاقو مکالمه ارمین واون دختر بود که زیادی طول کشیدربااینکه خودم 
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منو اریا شروع به خوردن کردیم که ارمین وارد شد. با دست موهای اریا رو بهم ریخت وسربه سرش گذاشت.  از این سرحالی پوزخنده زدم. 

 شروع به خوردن کرد . بشقابش رو برداشت و برای خودش غذا کشیدوارمین پشت میزنشست. بدون توجه به من 

 حفظ ظاهر غذا خوردم .فکرم درگیر اون صدای ظریف بود که عشوه هم داشت. برایولی  ،با اینکه اشتهام کامال کور شده بود

 صدای اریا اومد؟یعنی بازهم میخواد من رو ترك کنه؟چرا ارمین هربار به خودش اجازه میده به یه نحوی منو خورد کنه ؟یعنی کی بود  

 یه ساعت دارم صدات میکنم. ،مامان حواست کجاست_ 

 :گفتمکار غوطه ور بودم که اصال صدای اریا رو نشنیدم.تو اف رانقد 

 ببخشید حواسم نبود ...بفرما عزیزم کارتو بگو._ 

 اب میریزی بی زحمت._

 ؟پارچ اب رو از کنارم برداشتم و لیوان رو پر اب کردم ویعنی ارمین نمیتونست یکم دستشو دراز کنه واسش اب بریزه ،فقط اب میخواد  ،همین 

 گفت:لیوان رو برداشتو روبروی آرمین گذاشت گذاشتم.  اریا مقابل اریا 

 بفرما بابا._

دوباره مشغول خوردن شدم که ارمین نگاه از اونها گرفتم و ابروهام از این همه پرروی ارمین باال رفت .این دفعه شمشیرو بدجور از رو بسته .

 گفت:

 اریا جان نمکو میدی._

 نمك پیشه مامانه._

 نشنیده گرفتم و به غذا خوردنم ادامه دادم .به من چه بزار غذا شو بی نمك بخوره. روحرفشون  

 محکم به میز کوبیدو گفت: روارمین از جا بلند شدو از کابینت نمکدون برداشت که اریا قاشقش 

 صال دیگه نمیخورم.،ابه شماهم میگن پدرو مادر ،اَاَه شورشو دراوردین _
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اریا پشت به من وارد اتاق شدم ،اشپزخونه بیرون رفت. با تاسف به ارمین نگاه کردم. پشت سر اریا رفتم . د وازپشت میز بلند شاینو گفت از 

 گفتم:نزدیك تخت اریا رفتم و رو زانو نشستم ،سرش رو نوازش کردموبعداز من وارد اتاق شد. هم تخت دراز کشید ،ارمین ی رو

 پاشو غذاتو بخور مگه گشنه ات نبود؟_

 م سیر شدم.نمیخوا_

 تو که چیزی نخوردی؟_

 گفتم نمیخوام االن شماهم تنهام بزارین._

 اریا پاشو نیایی ماهم از اینجا بیرون نمیریم._ارمین

 نمیام شماهم برید بیرون نمیخوام ببینمتون._

 اریا باپدرت درست صحبت کن._جدی گفتم

 تخت نشست. گفت:ی روبه سمت ما برگشت و اریا 

به من بگین اینکارو بکن اونکارو نکن خودتونو نمیبینید.دروغ میگید،باهم دعوا میکنید،قهر میکنید...این کارا واسه من بد شماهم فقط بلدین _

 واسه شما خوب.

به تربیت اریا حساس  راریا نبود .منی که انقدپیشحواسم به رفتارم  بود،هردوسکوت کردیم حرف حق جواب نداشت. از وقتی ارمین برگشته  

 ناخواسته رفتاری انجام دادم که نباید. ،بودم

 ارمین گفت:

 خب االن دقیقا مشکله تو چیه؟؟_

 :آریا دستهاش روی سینه قالب کردوگفت

 باید اشتی کنید._

 ماکه قهر نیستیم_
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 شماهم مثل مامان داری دروغ میگی .،بفرما _

 ماقهریم االن اشتی میکنیم قبوله؟؟ ،باشه تو راست میگی_

 اره قبوله._

 گرفت وگفت:روبه روم و رارمین دستش

 اتش بس!_

 :ستم رو تو دستش گذاشتم وگفتمد

 باشه._

 زد ولی نگاهش هنوز دلخور بود. فشار خفیفی به دستم وارد کرد ،لبخند

 بلند شد وگفت:. با ذوق دستهاش رو به هم کوبیداریا 

 حاال شد. بریم که خیلی گشنمه._

 

گوشی ارمین باز زنگ خورد.با نگاه به صحفه ی گوشی از جابلند شدو به سمت اتاق رفت  ،وارد سالن شدمبعداز جمع وجور کردن اشپز خونه تا 

اروم کردن خودم به سمت  برایبا دیدن این حرکت از عصانیت گرگرفتم .مثل گرمای انبار کاهی که درحال اتیش سوزی باشه. بدون معطلی 

 شببا ندیدن ارمین تو سالن خشمم بیشتر شد. وز گرمای وجودم کم نشد .بیرون اومدمو زیر دوش اب سرد گرفتم ولی ارحمام رفتم. خودم

کالفه .از عصبانیت نفسهام تند تند شده بودبالشت گذاشتم. یرو روسرم،باموهای که اب ازاون میچکید  .وارد اتاق شدمبخیری به اریا گفتم و 

بعداز کلی فکر کردن و بدوبی راه گفتن به خودمو ارمین وصاحب اون ه زدم وبودم ،عصبی بودم،برای خالی کردن خشمم، به باشت چندتا ضرب

 صدای عشوه گره به خواب رفتم.

توخواب احساس میکردم دارم از گرما اتیش میگیرم. تنم خیس عرق بود .سرم خیلی سنگین شده بود. بی اختیار ناله میکردم وحرفای میزدم که 

 .،چشمهام روی هم افتادنو باالی سرم دیدم و دوباره رحظه چشم های سنگینم نیمه باز شد و ارمین و متوجه نمیشدم.  یه لرخودمم معنیشون
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مین باحرکتم از جا اراز تعجب گرد شد. ،چشمهام،بادیدن ارمین که کنارم خوابیده بود چشمهامرو باز کردمغلط زدمو به یه چیزی اصابت کردم . 

 وگفت: ،دستش رو روی پیشونیم گذاشتپرید

 الت بهتره؟ح_

 دستشو پس زدمو گفتم:

 تو اینجا چکار میکنی؟_

 ارمین رو لبه تخت نشست گفت:

 این بجای تشکرته دیگه..._

 تشکر؟؟؟_ابرو باال انداختم وگفتم

 دیشب تا خود صبح داشتم پاشویت میکردم که تبت پایین بیاد،البته ناگفته نماید این طب سنتیو از تو یاد گرفتماهوم،_

 حرف اخرو باخنده گفت 

 مگه تب کرده بودم؟_بی توجه به شوخی اون جدی گفتم 

 دیگه هرچی فشارِ یك و دو بود از سرم پرید،که صدای ناله هاتو شنیدم ،اره بدجور .دیشب داشتم میرفت گالب به روت دست به اب _ 

 شوخیش گرفته اول صبحی 

 :لب گفتم  زیرنگاهم به ساعت افتاد انگاری اوله صبحم نبود ، 

 .وای اموزشگاه_

 نگران نباش اوکیش کردم_حرفم رو شنید وگفت 

 :گفتماریا افتادم یاد

 نمیخوای بری دنبال اریا ؟_

 نه با همونی که رفت برمیگرده _
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 باتعجب گفتم:

 با کی فرستادیش؟؟_

 با اژانس ،نگران نباش مطمئنه._

 دوباره دست به پیشونیم گذاشت گفت: 

 خدارو شکر پایین اومده ،راستی چرا موهاتو خشك نکرده بودی خیسِ خیس بود_ 

 حوصله نداشتم_

 صدام میکردی من خشك میکردم_

 :بی اختیارو با فراموش کردم موقعیتم با دلخوری گفتم

 شما باگوشیتون مشغول بودین_

 و بادو انگشت کشیدو گفت:رش از حرفم برق زد. بینمچشمها 

 حسودم که شدی._ 

 ابرو باال انداختم وگفتم: 

 

 فکر کن یه درصد من به دخترای اویزون حسودی کنم _

 سرشو باال پایین کردوگفت: 

 بله کامال مشخصه._ 

 اون دختر..._ادادمه داد

 پریدم وسط حرفش 
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 واسم مهم نیست._ 

 چون مهم نیست میخوام بگم._ 

دختر استادم. کال اخالقش ،تدریس میکنم.اون هم دانشجومه هم  ی اینجاگاههااز دانشدوتا تو چندسال اون دختر یکی از دانشجوهامه .من 

گفتم با کله  بشاینطوریه باهمه زود میجوشه واسش هم مهم نیست طرف مقابلش کیه. چندتا مشکل درسی داشت تماس گرفت که منم دیشب 

 فه کرد:ولی لطفا دیگه خونه ام تماس نگیر ...باخنده اضا ،احترامی که به پدرت دارم

اونوقت ،گفتم یه خانم کوچولوی حساس دارم دلم نمیاد ناراحتش کنم که بعداز ناراحتی بخواد باخودش لج کنه و باموهای خیس بخوابه  بش_

 مریض بشه .

 نه انگار که اون دختر شوخ طبعیه شما رو فعال کرده ._

 ؟بعد میگه حسود نیستم.حاال خانم خانما ابهام برطرف شد؟_خندیدو گفت 

 منکه حرفی نزدم._

 رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون._

 کمی،ارمینبعداز .ومن لبخند زدم ،ته دلم خوشحال شدم،از اینکه اون چیزی نبود که فکر میکردمبا این حرف از جا بلند شدو از اتاق بیرون رفت  

 گفت:.ه هم زدن اون با قاشق وخنك کردنش ،کردو شروع بو بلند کرد رسینی به دست وارد شد. دوباره همون جا نشست. کاسه ی سوپ

 اینم سوپ ارمین پز واسه خانم خوشگلِ بد اخالق._

 و پراز سوپ کردو گفت:رقاشق 

 آآآ_

 :سرم رو عقب کشیدم وگفتم

 مگه بچه ام خودم میخورم.،ااِ ارمین نکن _

 بله شما واسه من همیشه اهو کوچلویی_
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 ذره از سوپ رو شلوارش ریخت و گفت : ز دستش بگیرم که یهرو امیخواستم قاشق  

 آخ ببین چکار کردی؟_ 

دستمال مچاله شده رو توی سوپ ریخته شده رو پاك کرد. آرمین برگ دستمالی، از جعبه ی روی عسلی بیرون کشیدو.لبم رو به دندون گرفتم  

 پر کرد. رودوباره قاشق سینی گذاشت و

 زود باش دهنتو باز کن._ 

شروع به غذا دادن به من کرد. بعداز تموم شدن سوپ دهنم  ،مثل پدری که به دخترش غذا میده همو باز کردم. اون رزی دهنماینبار بدون لج با 

 برگشت و منتظر نگاهم کرد .با من من گفتم:،گرفتم مچ دست ازادش رو که سینی بدست از جا بلند شد،و با دستمال پاك کرد. ر

 اتفاق اون شب تقصیر تو نبود. ،عصبانی بودم یه چیزی گفتم ،ز معذرت میخوامحرفای اون روبابت ،بابت ....اممم،_ 

کمی تو اون حالت موند وبعد .چشمهام، از این حس قشنگ روهم افتادن زد. ب*و*س*هبه پیشونیم  خم شدو صورتش رو نزدیك اوردلبخند زد. 

 ،احساس کردم االن دیگه وقت خاتمه دادن به این بازیه ،بخاطر اریالبخند زدم، .چشمهام رو باز کردم .ازمن فاصله گرفت و از اتاق خارج شد

سال  چهارباید از نو شروع کنیم.دوست داشتم همراه اریا برگردیم به خونه ی خودمون. خونه ای عاشقش بودم خونه ای که  ،بخاطر عشقمون

االن وقت بخشیدنه وقت ساختن ،من عاشق .،بسهیه کردو تنبرتنبیه کسی دنیاهم بخاطر اشتباهش اون ،سپردمش دست علی. دیگه تنبیه بسه

حتی اگه تالشم رو بکنم بازهم موفق نمیشم اون رو فراموش کنم ،این عشق باعث چشم پوشی ازاشتباه .آرمینم ونمیتونم این عشق رو انکار کنم 

مدن اریا رو اعالم کرد .بسختی از جا بلند صدای زنگ خونه او.اون میشه،حتی اگه اشتباهش باعث از دست رفتن بهترین سالهای عمرم باشه

متوقف کرد.اریا  روز اتاق بیرون رفتم. ارمین درو باز کردو اریا با دیدنم به سمتم دوید که ارمین بین راه اون هنوز سرم کمی دوران داشت ،ا شدم .

 معترض گفت:

 میخوام برم بغل مامان._ 

 نه نمیشه مامانت حالش خوب نیست._

 گفت: اریا مظلومانه

 مش.ب*و*سحداقل بزار ب_
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 نمیشه._

 چرا؟؟_

 اینبار ارمین مظلومانه گفت:

 چون من حسودیم میشه._

 ش.ب*و*سخب شماهم ب_

 مش.ب*و*سمامانت نمیزاره من ب_

 من واست اجازه میگیرم._

 اجازه نمیده._

 خودم راضیش میکنم.،ناراحت نباش _

 فت:اریا رو به من که تو سکوت به حرفاشون گوش میدادم کردو گ 

 ؟ت کنهب*و*سمامانی اجازه میدی بابا _

 بخاطر تو اجازه میدم._گفتملبخند دندون نمایی زدم و 

 اریا پیروزمندانه بسمت ارمین برگشت و گفت: 

 دیدی راضیش کردم._

 رو به ارمین گفت:از من فاصله گرفت و ید.ب*و*سمنو  دست دور گردنم انداختواریارو زانو نشستم،.اریا نزدیکم اومد

 بابایی بیا._

 گفت: به من نگاه کردارمین با زیرکی 

 من میزارمش یه وقت دیگه._
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 اریا با تخسی گفت:

 مثال کیی؟؟_

 ارمین مثل اریا گفت:

 مثال وقتی شما نباشین._

 اریا بااخم گفت:

 کنید. ب*و*ساصال شما حق ندارین وقتی من نیستم مامانمو  ؟چرا من نباشم_

 ارمین رو به من گفت: 

 اقا باال سرم پیدا کردیم.بفرما _

 :با اعتراض گفتم

 ؟این حرفا چیه به بچه میزنی_

 واسه اینکه اگه راستشو نگم  با سواالتش مخمو میخوره._ 

 گفت:رو به آرمین گرفتو  رواریا دستم 

 اصال تقصیر منه راضیش کردم،اصال اول مامانه من بود._

 نه دیگه اقا پسر اینجارو اشتباه کردی اول زنه من بود._ارمین 

 اریابا مظلومیت روبه من گفت: 

 ؟مامان مگه نه اول مامانه من بودی_

 اره عزیزم اول مامانه تو بودم_ 

 اِ چرا به بچه دروغ میگی_ارمین 
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 ارمین اذیت نکن بچمو_ 

 گفت:اریا همینطور که منو به سمت اتاق میکشوند به ارمین  

 اصال تو دیگه بابام نیستی دیگه دوستت ندارم._

 اریا وارد اتاق شدومن تو درگاه مکث کردم. رو به سمت ارمین که با لذت به ما نگاه میکردم برگردوندم .لبخند زد واروم گفت: 

 خودم درستش میکنم._

******* 

 این روزا احساس میکنم خوشبختی نم نم داره بمن رو میاره...

منو ارمین خوب شده بود. دیگه از بحث و قهرو نیش و کنایه های من خبری نبود .همه از برگشتن مابهم باخبر شده بودن ومادر ارمین رابطه ی 

 فقط گفتن خودت صالح خودتو بهتر میدونی.بابا ومامان،کلی از من بخاطر بخشیدن پسرش تشکر کرد.علی از این برگشت ابراز خوشحالی کرد.

برای تردید که هنوز یکی نشده بودن. من منتظر حرکتی از ارمین بودم واون نگاهش پراز تردیدبود. ،ی مونده اتاقهامون بودولی تنها چیزباق

 خواستن ،برای خواستن چیزی که ممکنه زود باشه .

دراخر ارمین تسلیم شدو گفت  ،و باخودشون بیرون ببرنرجمعه بودو عاشق صبح های جمعه بودم. اریا و ارمین با کلی اسرار بازم نتونستن من 

 "جمعه ها روز تعطیلی کامله توِ،پس حق ورود به اشپز خونه رو نداری ،از این به بعد"

تا شاید کاری برای انجام دادن پیدا کنم که گوشی خونه به صدا دراومد .بدون توجه به شماره جواب  ،تنها بودم و بی هدف تو خونه چرخ میزدم 

 دادم.

 الو_الو...._

 ی نشنیدم بی تفاوت قطع کردم. هنوز دوقدم برنداشته بودم که باز گوشی زنگ خورد.صدا

 الو....الو_

 الو هلیا...._
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لرز به چهار ستون بدنم انداخت .خدایا من تازه روی ارامشو دیدم این باز چی میخواد از جون من، با صدای لرزون  که به گوشم رسید،صدای   

 گفتم:

 بله_

 وقت سراغی از من نگیریاااا سالم بی معرفت یه_

 واقعا به صحت عقلش شك کردم. فقط گفتم:!؟این دیگه چجور ادمیه  

 سالم_

 خوبی ...چه خبرا؟_

 خوبم شکر_

 تو که میدونی من از مقدمه چینی بدم میاد یه چیزای شنیدم تماس گرفتم مطمئنشم _

 چی؟_

 تو و ارمین به هم برگشتین؟_

 اره_

ولی خب بالخره حکایت گوشت و ،تو یا احمقی یا خودتو زدی به حماقت .درسته من دل خوشی از تو و بابات ندارم ،اخه من چی بگم به تو دختر _

 استخونه دیگه.

 خب منظور؟_

زم میخوای غرورت تو ندیدی اون سری چطور تورو از زندگیش پرت کرد بیرون با ؟واقعا غرور نداری ؟تو چرا واسه خودت شخصیت نمیزاری_

 خورد شه؟

 :از عصبانیت و حرص به پیرهنم چنگ زدم و اون رو توی دستم مچاله کردم ،سعی کردم اروم باشم وگفتم 

 دیگه این اتفاق نمیوفته._
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 :خنده ی بلندی کردوگفت 

کسی که زمین و زمانو بهم دوخت تا به من برسه .باور کن من از اینکه برگشتین  !؟واقعا باور کردی ارمین عاشقت شده ،تو دیگه چقد ساده ای_

ولی دیروز که تماس گرفت ازم خواست دوباره شروع کنیم دیگه نتونستم تحمل کنمو  بود،خیلی خوشحال شدم.چون همه چی بین ما تموم شده 

 با وجود پسرش هیچ مشکلی نداریم .دیگه چیزی نگم.بمن گفت 

 زمین افتادم .پسرش !یعنی چی اریا ...اون میخواد اریارو از من بگیره؟؟ یرو ن ون این حرف پاهام سست شدبا شنید 

 ؟الو...الو...هلیا کجایی_ 

 نداشت. با بی حالی گفتم: روحتی توان نگه داشتن گوشیستم و قورت دادم .دراب دهنم 

 هستم بگو!_

ر گفت که دیگه نمیتونم بچه دارشم دلیل جدایی منو ارمین هم همین بود. نمیخواستم به پای خب تو که جریان سقط بچمو میدونی بعداز اون دکت_

 من بسوزه.

 ولی اون هیچ وقت باتو جایی نرفته._ 

 زد وگفت: اینبار قهقه 

 پس حسابی خرت کرده.؟توهم این دروغارو باور کردی_

نمیتونم حرفاشو باور  ؟حرفای مریم واقعا راسته؟یعنی زخم تازه التیام پیداکردم سرباز کرد .خدایا چرا من نباید روی ارامشو ببینم ،ش فهاباحر 

 کنم من به ارمین اعتماد دارم.

 ساله پیش نداشتی؟ دیدی چطوری به اعتمادت خ*ی*ا*ن*ت کرد .چهاریه چیزی تو وجودم فریاد زد 

 مطمئنم. نه این بار فرق میکنه

 هلیا صدامو میشنویی؟؟_

 اره._
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ری کااینو میگم مواظب پسرت باش دیگه از من گفتن بود. خوددانی. فقطهلیا باور کن من بخاطر تو گفتم نمیخوام ولی اون دست بردار نیست._

 ؟نداری عزیزم

فقط یه درصد ،یه درصد گه اولی،لی ...وادم .گوش مید اونبدون جواب دادن ،مکالمه رو قطع کردم. اصال از اولش هم نباید به مضخرفات  

اگه اریارو نداشته باشم خودمو میکشم .جهنم که از این ،نمیتونم  ،اگه ارمین اریارو ازم بگیره وااای خدایا نه نمیتونم  ؟حرفاش راست باشه چی

 هست؟؟؟،زندگی بدتر نیست 

 میتونه ببینه دارم راحت زندگی میکنم.میخواد اتیش به زندگیم بندازه .ن ،ولی نه مریم از من بدش میاد

سره سنگین شده ام از فکررو بین دوتا دستهام گرفتم و خدارو صدا باز دواحساس شروع به نبرد کردن و من این بین درحال نابود شدن بودم .

 .کردم

گرچه آروم بودن تو این شرایط سخترین  .م،سعی کردم خودم رو آروم جلوه بددر و ورود اریاو ارمین سریع از جا بلند شدم ی یا چرخش کلید تو

 اریا به سمت من دویدو گفت:.کاره دنیا بود

 سالم مامانی خیلی خوش گذشت حیف که شما نبودین._

 لبخند زورکی زدمو گفتم:

 همین که تو خوش باشی کافیه._

 گذاشت وبه سمتم اومد.روی کانتر ارمین پرسهای غذارو  

 سالم خانمی خوب استراحت کردی؟_ 

 سالم اره._ 

سمت اشپزخونه رفتم .اریا تو سرویس بهداشتی مشغول شستن دستو صورتش به.بخاطر ترس از پی بردن به حالم سریع نگاهم رو  دزدیدم 

 دور شکمم حلقه کردو گفت:ستهاش رو سرم وارد اشپزخونه شد. د پشتبود. ارمین از این تنهایی استفاده کرد.

 چیزی شده عزیزم؟_ 
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 نه چطور ؟_

 مثل همیشه نیستی._

 :باز برای عادی جلو دادن با صدای سرحال گفتم. خدارو شکر نمیتونست قیافه ی درهمم رو ببینه.چشمهام رو روی هم گذاشتم 

 نه خوبم ._

 محکمتر کرد. گفتم:ستهاش رو میخواستم از اغوشش بیام بیرون که حلقه ی د 

 ولم کن یه چیزی بت میگه هاا. ،االن اریا میاد_ 

 غلط کرده پدرسوخته واسم شاخ شده._

 اون بچه است سربه سرش نزار._ 

 پاش بیوفته من بچه ترم._ 

 

 صدای دلخوره اریا از پشت اومد. 

 مامان..._

 اریا نگاه طلبکارانه ای به ارمین انداخت و رو به من با تخسی گفت:وبه سمت آریا برگشتیم ،سریع از هم جدا شدیم  

 گشنمه._

 یکشم.باشه االن م_ 

  

 همینطوری که رو صندلی مینشست غرغر میکرد.از وقتی

 ،اریا هم حساس تر شده بود ومدام رفتارو حرکات مارو زیر نظر داشت. گهگاهی با ارمین میزدن به تیپ هم بود،رابطه ی من و ارمین بهتر شده 

 و درمیورد.اریا زیر لب گفت:رارمین از این حسادت اریا لذت میبرد و بیشتر حرصش
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 نه این کاراشون. ،نه به اون قهرو دعوا_

 ارمین گفت:

 ؟شما زیر لب چی میگی_ 

 :نگاهش کردو گفتاریا با تخسی 

 هیچی شما بکارتون برسین ._ 

 .امو نداد. ارمین با نگاه به صفحه سریع از اشپزخونه به سمت اتاق رفت .دلشوره ی عجیبی گرفته رصدای گوشی ارمین اجازه ی ادامه ی بحث 

م گرفتم .دیگه از صدا کردن خدا خسته شدم .این ستهابین د رو صندلی انداختم .سرمی و رورتم قلبم دوباره تند شد و پاهام سست .خودمری

 حرکت ارمین یعنی تایید حرفای مریم وگرنه دلیل نداره واسه صحبت کردن از کناره ما بره .

 نه! من تا با گوشهای خودم حرفاشونو نشنوم باورم نمیکنم. 

 به دو طرف تکون دادم .اریا گفت:،دور کردنشون  برایبه شدت رو از سنگینی این افکار کالفه شدم .سرم 

 چی شده مامانی؟_ 

 هیچی. _

 نه. بالبخند نگاهم کردوگفت:کظاهرش رو حفظ ارمین دوباره به ما ملحق شد .با اینکه حالت طبیعی نداشت ولی سعی داشت  

 هلیا!_

 بله._

 ؟رنگت پریده  ه،چی شد_

 نه خوبم ._

من بی توجه به  ،به خوردن غذا کردیم .تو طول نهار ارمین سربه سر اریا میزاشت و باهم میخندین شروع.باشك نگاهم کرد، ولی حرفی نزد 

 :از جا پریدم که گفت احساس کردم .شونه ام ی و رورافکارم بودم که دست ارمینتو خندهای اونها غرق 

http://www.roman4u.ir/


 

 
377 

 

 دیدی یه چیزیت هست؟؟_ 

 از کوره در رفتم وگفتم: 

 دست از سرم بردار میگم چیزیم نیست._ 

 بابهت نگاهم کردوگفت: 

 ؟هلیا چرا یهو عصبانی شدی_ 

 جابلند شدم .گفتم: صندلی رو عقب کشیدم و 

 هیچی._

 به طرفش برگشتم.گفتم:.توقف کردمرچوب اتاق به سمت اتاق رفتم. ارمین پشت سرم اومد .تو چها 

 خواهش میکنم. ،میخوام تنها باشم_ 

 

چرا حرفای کسی که دشمنیش با تو عیانه رو باور  ؟و به نشونه ی باشه تکون داد و من وارد خلوتگاهم شدم .باخودم گفتم تو چت شدهرسرش

؟خب جواب ندادن گوشی پیش تو دلیلی به راست بودن گرفته رو خراب کنیمیخوای زندگی تازه سرو سامون ؟کردی ومیخوای اوقاتتو تلخ کنی 

 . سعی کن آروم باشی و اون حرفهارو فراموش کنی.حرفهای مریم نمیشه 

 وارد اتاق شد نزدیك اومد وگفت: اریا.باز شدن در اتاق من رو از افکارم بیرون کشید 

 ؟مامانی چی شدی چرا غذا نخوردی_

 

ایستاده درگرفتم وبو کردم .ارمین تو چهار چوب  بغلم تو اریا رومحکم  ؟دلم ریش شد. یعنی من میتونم دوریشو تحمل کنم به اریا نگاه کردم و

 .نه ارمین نمیتونه بد باشه ،نمیتونهنگاهش کردم. لبخند زدو این لبخند به من ارامش تزریق کرد .،بود. همینطور که اریارو بغل کرده بودم 

 از من فاصله گرفت و ارمین گفت:"مامان خفه ام کردی "اریا با گفتن لبخند کمرنگی زدم. 
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 اروم شدی؟؟_

 اوهوم ._

اون االن قدر زندگیش رو میدونه و اون رو از .ارمین یبار اشتباه کرد دیگه اون اشتباه رو تکرار نمیکنه.یدو باور کنم نباری مریمفهامن نباید حر 

 افکار منفی بستم . برویرو د وارومتر شدم  فهابا این حر.دست نمیده

که صدای گوشی ارمین دوباره به صدا دراومد.من که به این تماسا حساس شده ،اریا و ارمین مشغول مچ انداختن بودنو من درحال خوندن درس  

برای اروم شدن دود شد  با تکرار اون حرکت ،تمام تالشمو از کتاب بلند کردم .ارمین دوباره به طرف اتاق رفت و درو بست .رسریع سرم ،بودم

که با شنیدن صدای ارمین دنیا رو سرم  گوشم رو به در نزدیك کردم،ز جابلند شدمو پشت در ایستادم.ا.هرطور شده باید بفهمم کی پشت خطه.

 .آوار شد

 مریم ...مریم ازت خواهش میکنم...._ 

 مامان..._ 

 صدای اریا مانع شنیدن بقیه ی مکالمه شد.

هرچی خودمو گول زدم بسه، ارمین بازهم منو به بازی گرفت و من بااون ،پس حرفای مریم واقعا راست بود .دیگه کافیه  ،تمومهدیگه همه چی 

باید هرچی وقت ضعف نشون دادن و عزا گرفتن برای له شدن غرور نیست ،همه ادعا بازهم بازی خوردم .ولی االن وقت ماتم گرفتن نیست .

 دور کنم .قبل از اینکه دیر بشه.سریعتر بچمو از این ادم 

****** 

چمدون میزاشتم .نمیدونستم کجا برم که دست ارمین به اریا نرسه ی توسهام رو لبا،اریا و ارمین خوابیده بودن و من همینطور که اشك میریختم 

 .خدایا راهی جلو پام بزار چوب ختم دیگه پر شده .به اریا چی بگم خدایااا !

 نداشتم. ارمین خیره به چمدون گفت:عکس العملی من فرصت هیچ ود. ارمین بالفاصله وارد شدچند ضربه به در خور

 جای میخوای بری؟؟_ 

 حرفی نزدم جلوتر اومدو باز گفت: 
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 جریان این اشکهاو چمدون چیه؟؟_ 

 و گرفت گفت:ردوست نداشتم بدونه از همه چی خبر دارم. بازوم هنوز به حفظ غرورم اسرار داشتم،حرفی نزدم .هم باز 

 جریان چیه هلیا؟_ 

 با عصبانیت گفتم: که مبادا صدام اریارو از خواب بیدار کنه ،و پایین نگه داشته بودمردرحالی که صدام  

 

 به من دست نزن ._

 کشیدو گفت:از دستم  روشدم .که ارمین پیرهنسهام وباره مشغول جمع کردن لبادو از دستش بیرون کشیدم واز اون فاصله گرفتم .ربازوم 

 درست حرف بزن ببینم باز چی شده؟_

 باحرص گفتم:

برم جایی که تو رو نبینم .حالم از ادمای خائن بهم میخوره.تویی که یه جو رحمو میخوام از خودت بپرس ،فکر کنم تو بهتر بدونی. ؟باز چی شده_ 

 مروت تو وجودت نیست  .

 محکمتر گفتم:

باید از اولم میفهمیدم همش بخاطر  ،اره زندگیمو ازم بگیری .من احمق باور کردم سرت به سنگ خوردهازت متنفرم ...متنفرم. نمیزارم دوب_ 

 اریاست ،اومدی ببریشو بری تا خوشبختیه تو مریم جونت کامل شه.

 بهت زده گفت: 

 این مزخرفات چیه میگی؟_

اونم ،ها لطفی که بت میکنم اینه که به پسرت نمیگم که گرگ صفتی منم فردا از این جا میرم که از شرتو خالص شم .ولی تن،متاسفانه حقیقته _ 

 نه بخاطر تو بخاطر خود اریا...

 عقب کشیدم و گفتم:خودم روشونم گذاشت. محکم ی و روردستش ،دوباره نزدیکتر اومد 
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 دست کثیفتو به من نزن .حالم ازت بهم میخوره برو بیرون._ 

 

 تا حرف نزنم نمیرم ._

 یه بالیی سرخودم میارم .جون آریا ،به اگه نری _ 

 :محکم گفت

 باید حرفامو بشنویی.،گفتم نمیرم _

قبل از اینکه آرمین بتونه حرکتی کنه و .به دیوار کوبوندمو رسریع به سمتش رفتم .باحرص اون ،به سمت علسی چرخوندم .بادیدن لیوانرو نگاهم 

 گذاشتم .همینطور که تنم از عصبانیت لرز گرفته بود گفتم:گردنم ی تیکه از شیشه رو برداشتم و رومانعم بشه،یه 

 همین االن خودمو میکشم .دیگه حرفی باتو ندارم. فقط از زندگی من برو بیرون.بخدا،اگه نری _ 

 :گفت.دستی که فقط یه تکون کوچیکی میخواست، تا شیشه رو وارد گردنم کنه.نگاهش به دست لرزونم بود   

 اروم باش ...اما تو بمون. این منم که باید برم. قرار بود تا دوماه اینجا بمونی .من میرم که تو راحت باشی.باشه...باشه میرم تو _

دستم میسوخت ولی دربرابر سوزش قلبم دردش ناچیز ،از اتاق بیرون رفت. من بادست خونی رو تخت افتادم ،عقب گرد کردوبا گفتن این حرف  

 بود .یه لحظه ترس به دلم افتاد .

 جمع کردن لباسارو نیمه کاره ول کردم وبسرعت به اتاق اریا رفتم .؟االن که ارمین میدونه من همه چیو فهمیدم نکنه شبونه اریارو ببره 

 نیمه باز کردو خواب الود گفت:چشمهاش رو و بغل کردم اریا رو کنارش خوابیدم .اون دادمتختش جا  یو رورخودم

 ؟مامان اینجا چکار میکنی_ 

 هایی میترسم اومدم پیشت بخوابم.تن_ 

**** 
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که حرفی راجب ارمین نزنم .به مهد که رسیدم ،صبح خودم اریارو به مهد بردم و دربرابر سوالهای ریزو درشت اریا بسختی مقاومت کردم 

ی وسایل دوباره به خونه برگشتم. جمع کردن بقیه براینده . رو برگشت به هیچ کس اجازه ی بردنش قعهتاکید کردم که مو،باتحویل اون به مربی 

 باورود به خونه با ارمینه چمدون به دست روبه رو شدم. بی تفاوت از کنارش گذشتم که گفت:

 ؟میشه قبل از رفتن صحبت کنیم_ 

 بی توجه به حرفش گفتم:

 تو باید اینجا بمونی احضاریه دادگاه اینجا میاد._ 

 حداقل بزار حرفامو بزنم.هلیا خواهش میکنم حاال که تصمیمتو گرفتی _ 

 :نگاه مرددم رو دیدم وباز گفت .که مردد شدماینبار نگاهش کردم .نمیدونم تو نگاهش چی بود 

 خواهش میکنم _

 :گفت.روی مبل نشستم و اون چمدون رو وسط سالن رها کردو رو بروم نشستقبول کردم.   

بگم. ولی انگار قسمت  ،م. تصمیم داشتم بعداز بخشیده شدن کامل از طرف تونمیخوام این حرفارو بزنم که به خیال خودت بازم گولت بزن_ 

 نیست ما باهم باشیم .هرچی هم تالش کنم بازم یه جای کار میلنگه بزار از اولش بگم.

فقط .منبود اون اولین دختری بود که پا تو خلوتم گذاشت .من اهل عشق و عاشقی.یعنی فکر میکردم عاشقشم دروغ نمیگم عاشق مریم بودم.

که خودم بودمو کارو درس.تا اینکه مریم هر بار با عمه میومد انقد اومدو رفت تا کم کم یخمو اب کرد .از سختیایی که کشیده گفت از ظلمهای 

و میده ،دوست داشتم به اون کمك کنم تصمیم گرفتم واسش شاهزاده ای باشم که اونو از دست ادم دیو صفت نجات  کمپدرت بش کرده .کم 

اومد وگفت پدرت اونو  مریمتا اینکه یه روزتجربه ای تو عاشقی نداشتم و فکر میکردم این احساسی که به مریم دارم عشقه ، .اونو شاد ببینم

،از من خواست کمکش کنم که جدا شه منم هم برای احساس خودم هم برای خوده مریم که از این بدبختی نجات پیدا کنه مجبور به ازدواج کرده 

اون روز با تمام .ولی وقتی مریم پیشتهاد تورو داد هیچ جوره نمیتونستم خودم رو قانع کنم که با زندگی کس دیگه بازی کنم  .ول کردمقب

هر روز اسرار و خواهش اما من با اینکه دودل بودم ولی مقاومت .ولی اون دست بردار نبود.التماسهاش و تهدید به خودکشی بازهم قبول نکردم 

ا اینکه تورو توی جشن علی دیدم ،وقتی اون خنده ی رولباتو دیدم، یاد چشمهای اشکی مریم افتادم واون روز از این تفاوت بین تو و اون ت.کردم 
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عصبانی شدم وبا خودم گفتم چرا دختر مردی که این همه به مریم ظلم کرده باید شادو سرحال باشه ومریم انقد غمگین، که حتی اجازه ی 

اون لحظه عقلم از کار افتادواحساسم افسارو بدست گرفت .از پدرت کینه گرفتم اون عشقم رو از من گرفته بود . رش رو ندارهصحبت با ماد

وارد زندگیت شدم .اولش تمام فکرم عاشق کردن تو بالخره تصمیمم رو گرفتم و .خفه میکردم  "خب بش دست نمیزنم"وجدانم رو هم با حرف .

 خوبیاتتو کارمو خیلی راحت کردی کم کم بادیدن  کهبود.

خفه میکردم. ولی تو خیلی بهتراز این چیزی بودی که وجدانم بخواد خفه بشه .تاازدواج تصمیم همون بود ولی اون ز اونووجدانم بیدار شد .اما با

واستم و شب بات گذروندم .ولی صبحش خودمو شب بعداز مدتها حس کردم که شادم ومیتونم شاد زندگی کنم .اون شب باتمام وجودم تورو خ

 سرزنش کردم که چرا این اتفاق افتاد.

کم کم مریم تو زندگیم کم رنگ شدو تو جاش گرفتی. تو بمن ارامش میدادی دوست داشتنو مهربونیو یادم دادی درصورتی که مریم همش از 

 .من عشق واقعی رو باتو تجربه کردم نفرت میگفت از کینه از انتقام.

 روز به روز عالقه ام وابستگیم به تو بیشتر میشدو مریمو اینو حس کرده بود. چندبار با تهدید به خودشی میخواست کارشو پیش ببره ولی بی

همه وارد این ماجرا شده بودی من نمیخواستم اسیبی بت برسه.  گ*ن*ا*هونموقه بود که کم اوردم. تو بی تفاوتی منو که دید باتو تهدیدم کرد .ا

تنها چیزی که به ذهنم رسید محافظت تو بود،برای اسیب نرسیدن به تو،مثل یه احمق آسونترین .گن من عقل کلم ولی تو عشق عقلم کار نکرد می

به مریم گفتم از زندگی هلیا میرم بیرون ولی پاتو زندگی باتو  . همه چیز یهوی شدو نمیتونستم فکرم رو جمع و جور کنم.راهو انتخاب کردم 

ب رم. اونم بی تفاوت گفت که فقط از زندگی هلیا برو بیرون واونجا بود که فهمیدم این وسط فقط طعمه بودم برای نابودی دونفر .دلیل انتخانمیزا

عمه بود اون با من تیری با دونشون زد .هم از پدرت انتقام گرفت و هم خانواده ی عمه رو از چشم ن من از طرف مریم و مادرش فقط نابود کرد

حق طالق رو به تو دادم واین تصمیم رو به عهده ی تو گذاشتم ،که . اون اسرار داشت طالقت بدم ولی من جرات اینکارو نداشتمه انداخت .هم

وقتی رفتم اون موقه بود که تونستم درست فکر .چند بار خواستم همه چیز بگم ولی جرات نداشتم .بعداز فهمیدن همه چی خودت انتخاب کنی 

هر لحظه ممکن بود بتو آسیبی برسه .شویش و نگرانی، تا وقتی پیش تو بودم بخاطر تهدیدهای مریم نمیتونستم درست فکر کنم کنم بدون ت

ولی . ولی اونجا آروم بودم تصمیم گرفتم برگردم و باتو بریم جای که دست کسی به ما نرسه. واین ترس اجازه ی درست فکر کردن به من نمیداد

.نمیتونستم از کسی کمك بگیرم حتی علی. یکسال جلو خونتون کیشیك میدادم. تا اینکه تورو بچه دی نمیدونستم کجا رفتیوقتی برگشتم تو نبو

من تو بازی مریم  .این همه خوبی حقه من نبود.واینبار باید خودم رو تنبیه میکردم به بغل دیدم اون روز هزار بار شکستم. از خودم متنفر شدم 

دوست داشتم یه  .باز میخواستم برم میخواستم خودم رو گم وگور کنم .ثیفی شده بودم و لیاقتت بیشتر از ادمی مثل من بودتبدیل به یه ادمه ک
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باخودم گفتم بدترین چیز برای یه مرد اینکه خانوادش .جوری به خودم ضربه بزنم که این خشم نسبت به خودم یکم اروم بگیره ولی تنونستم 

بدترین چیز اینه ببینی کسی به ناموست نظر داره وتو فقط .ه اونا نزدیك بشه ،بدترین چیز اینه پسرت تورو نشناسه جلو چشمش باشن ونتونه ب

سال دورادور مراقب تو اریا بودم .تا اینکه  سه تا شیراز دنبال تو اومدم و  .به بدترین شکل خودم رو تنبیه کردم.نگاه کنی ونتونی حرفی بزنی 

نمیخواستم شما تو این تنبیه شریك باشین  .ولی بخاطرخودم جلو نیومدم ،جلو اومدنم فقط و فقط بخاطر آریا بود وتودکاسه ی صبرم لبریز ش

اول سراغ پدرتو عمو رفتم حاال راضی کردن اونا بماند که خودش کلی مکافات داشت. مرحله دوم اریا بود که  .متاسفانه به بودن من نیاز داشین .

دیرو راضی به دیدن اریا اونم هفته ی دوبار زیر نظر خودشون کردم. اریا که بمن وابسته شد وارد سخترین مرحله ی زندگیم باکلی اسرار و پول م

بی دلیل وحرفای مسخره که من  ،که راضی کردن تو بود شدم .که بقیه رو خودت میدونی ...االنم یه دوسه روزی هست مریم مدام تماس میگیره

 دم.اصال به اون اهمیت ندا

 دوباره ادامه داد: .فهایی که شنیدم ،بودمسکوت کرد از جا بلند شد ومن بفکر حر 

وقتی خودم از هم جداشیم. که خودتو از شر ادمی به اسم ارمین خالص کنی. که االن تصمیم با خودته ،طالق میخوای باشه .هر وقت بگی میام _

 از خودم متنفرم نمیتونم انتظاری از تو داشته باشم

 و پایین انداخت و گفت:رسرش

 قدر تورو بدونه چون لیاقت تو خیلی بیشتر ازاین هاست .،کسی که بعداز من وارد زندگیت بشه امیدوارم،امیدوارم ...._

از کنارم .قدم به سمت چمدون برادشت و اون رو به دست گرفتقورت دادنش کردم. ارمین  تواین بغض لعنتی باز به گلوم چنگ زد ومن سعی  

تا .فتیمت ،هیچ تالشی برای نگه داشتنش نکردم.نرسیده به در گوشی خونه به صدا دراومدم. ارمین ایستاد ولی هیچ کدوم به سمت تلفن نرگذش

 اینکه رو پیغام گیر رفتو صدای عصبیه مریم تو فضای خونه پیچید.

اموش میکنی میتونی از من فرار کنی ...فکر کردی میزارم دختر ارمین ...ارمین میدونم االن هلیا خونه نیست گوشی  بردار. فکر کردی گوشیتو خ_ 

 اون کفتار پیر خوشبخت زندگی کنه.

تا وقتی من نفس میکشم نمیزارم شما روی خوشبختیو ببینید... برنمیداری نه؟؟ فکر کردی به همین راحتی عقب میکشم حاال هی التماسو 

 خواهش کن من دست از سرتون برنمیدارم .
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من میخواست ارامشو ازهم ش همش دروغ بود .بازفهاسرم وارد شد. پس حربه ی مریم پکتی بود که فهاارتباط قطع شد وحر ،تاه اومدبالخره کو 

چرا پشیمون شدم .از اینکه کورکورانه تصمیم گرفتم. فهامی به ارمین زده ام. از حرفابگیره. بازم دست از کینه و انتقام برنداشته .وای من چه حر

 .ریم ؟چرا من دیشب اون رفتارو کردم؟اگه میزاشتم دیشب حرفهاشو بزنه االن هیچ کدوم از این اتفاقها نمیوفتاد من اینطو

ببینم .بابغض  روو به سمت دربرد. احساس کردم اگه االن مانع رفتنش نشم دیگه هیچ وقت نمیتونم اون رارمین زیر لب خداحافظی کردو دستش 

 و صدای لرزون گفتم:

 .ارمین.._ 

 گفتم:با بغضو دور شکمش حلقه کردم ورولی برنگشت .از جا بلند شدمو به سمتش دویدم. از پشت دستام،در بی حرکت موند دسته یدستش رو

 نروو،خواهش میکنم نرو._ 

  

 بازم حرکتی نکرد. ادامه دادم:

 من یبار طعم رفتنتو چشیدم خیلی تلخه نزار دوباره بچشم ،...نرو_ 

 غضم شکست .بدون نگاه کردن به اون شروع به زدن ضربه به سینه اش کردم وگفتم:به سمتم برگشتو ب 

دفاع نباید وایسی و از خودت دفاع کنی .باید از زندگیمو ،؟هرچی هم که بگمچراهااان؟؟چرا با من اینکارو میکنی؟ ،اصال کی بت اجازه داد بری_ 

 میکردی از عشقمون دفاع میکردی، تو...

و به باال کشیدم .بادیدن اشکهای رمشت شدم رو سینه ای ارمین تر شدن و من نگاهم  هایف دیگه ای بمن نداد. دستهق هق اجازه ی حر 

پاك کردم که با سرانگشت  روو بارونی میدیدم .اشکاشرو به سمت گونه های ترش کشیدم. این اولین بار بود که چشمهای مردمرارمین دستم

زد .من همه احساسی که بش داشتم و دارم احساسی که با این همه اتفاقها ذره ای  ب*و*س*هبه کف دستم  ،سرش رو کج کردوو گرفتردستم

 تو صدام و چشمام ریختم وگفتم: رونسبت بش کم نشد. بلکه با وجود اریا بیشترم هم شد

 عاشقتم ارمین._ 
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وتو سینه اش گذاشتم و تپش دیوانه وار قلبش رو گوش دادم سرم رو روی .دستهامون رو دور کمر هم حلقه کردیم و محکم دراغوش کشید.رمن 

 زیر گوشم زمزمه کرد: مگرمای این عشق ذوب شد

 عاشقتم هلیای من._ 

 وعشق ما از سرمای سخت زمستون گذشت و قدم به بهار گذاشت. 

  

 پایان

 امیدوارم از خوندن این رمان لذت برده باشید

 95بهار
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