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کمی در باره رمان فوریو بدانید :
رمان فور یو با هدف تولید و عرضه محصوالت تلفن همراه بنیان نهاده شده است.
رمان فور یو تالش دارد گامی هر چند ناچیز در مس یر اعتالی فرهنگ کتابخوانی
غنی کشورمان بردارد.
ش ا یان ذکر اس ت وبس ا یت رمان فور یو بدون هیچ کمک مالی یا حما یت و
پ شتیبانی از سوی ادارات  ،سازمان ها و مو س سات دیگر در زمینه تولید محتوای
محصوالت فرهنگی و اجتماعی بر روی تلفن همراه مشغول به فعالیت می باشد.
آدرس وبسایت رمان فور یو :

wWw.Roman4u.ir

کانال تلگرام @Roman4u :

نام رمان  :رو یا بیدار می شود
نویسنده  :ام_دات_کا_اچ کاربر رمان فوریو
طراحی و صفحه آرایی :رمان فوریو
آدرس سایت wWw.Roman4u.iR :
کانال تلگرام @Roman4u :

تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

رویا بیدار می شود
ام_دات_کا_اچ

تهیه شده در:
وب سایت رمان فوریو

رویا بیدار می شود
باسمه تعالی
مقدمه  :به دلیل ا صرار شما عزیزان همراه،من ت صمیم گرفتم جلد سوم رو هم
بنویسممففق امیدوارم این جلد سموم به جلد اهارم نه!مه..فففمودم که ح
می کنم بین اون همه امیررایا بی!ممتر اه همه حد داشممتفدر مورد شممما نمی
دونم.میلیها گفتن آمه ارا رویا این همه تاوان پ داد؟این ن!ممون میده شممما
ر مان رو موب نخو ندینفاون ا گه موب می مو ندین می فهم یدین رو یا
همچین هم بی تقصیر نبودفیه ایزی بگم؛وقتی که پرستوها در طلوع مورشید
کوچ می کنند رو نوشممتم به هیع عنوان انداهه ی نوشممتن این جلد سمموم ل ت
ن
نبردمفرمان گاهی ع !د اه پ !ت منجر می هند و تاوان منجر هدن شه ستن
غرور اسممت و ب و رویا بیدار می شممود،همه هاده ی خهن مودم بودن و اون
اولین رمان منت !ر شده ام بودن،بی نهایت دو ست !ون دارمففففمب یه مالصه
بگم؛تا اونجا موندیم که رو یا اه هندان برگ!مممت و تصمممیم گرفت اه همه
مع رت بخواد و طلب بخ!ممش کنهفبه ظاهر که همه مواه!ممش رو مبنی بر
بخ!ممیدن،قبول کردن،ولی اصممل قچممیه ایز دیگه ای بودفففبرای همین رویا
فریب مورد؛در واقع بقیه هم می مواسممتن اه رویا انتقام بگیرنفبعده هم که
رویا به اص مرار موده برگ!ممت همدانفففاونجا داار یه حمله عصممبی شممد و
ففففف
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گاهی فهر می کنیم همه ایز تمام شممد.همه ایز به میر و موشممی به نفع ما
شمممده اسمممت.فاما نباید فراموه کرد،مدا تقدیر را هر طور که بخواد رقم می
هندفمعجزه ی قدرتش را جدی بگیریمف
به نام او
تقدیم به مود رویمما-*__*
دوان دوان در را باه کرد و با م م گفت:امیرففففبیچاره شدیمففف
امیر سره را اه الی انبوه پوشه ها بیرون ک!ید و گفت:ای شده؟
تارا دسمممت روی سممینه اه که بی وقفه باال و پایین می شمممد گ اشمممت و
گفت:رویافففبه هوه اومده.
*تارا*
امیرفففای کار کنیم؟امیر ریله

به ت خت ته یه داد و با بی م یالی گ فت:ای هار کنیم؟می گیم

ببرنش این مراکز مراقبت اه بیمارهای روانی.
با کالفگی گفتم:دیگه دیوونه نیست؛می فهمی؟
امیر حرصی شد:دو ماه پیش گفتن رفته کمافحاال هم به هوه اومدهفکی گفته
که هنوه هم دیوونه نیست و سالمه؟؟
دستهای یخ کرده ام رو روی لپم گ اشتم و گفتم:حتی اگه دیوونه هم باشه،دیگه
نمی هارم ببرنش تیمارستان.میارمش مونهفپیش مودم.
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امیر بلند شد و با کالفگی گفت:ببین تارا،تو که نمی موای یه دیوونه رو برداری
ب یاری تو این مو نه.؟فمثال می موای این روانی رو ک نار یزدان و سممپهر ن گه
داری؟عقلت کجاست دمتر؟؟بزار بره جایی که بهش تعلد داره.
بلند شدم و توی صورت امیر براق شدم:ع اب وجدان دارم امیرففمامان و بابا
هر شمممب میان موابمفهمش می گن تو باع و بانی بدبختی رو یایی.فبخدا
دیگه دارم دیوونه می!م امیرفمن کم ع اب نه!یدمفیه جایی باالمره کم میارمف
امیر شممونه هام رو گرفت و گفت:اگه رویا رو بیاری پیش مودت،ع ابت کم
می!ه؟
نمی دونمففنمی دونم.ففق اینو میدونم کهفففحقش نبود.امیر به تنگ نا اف تادفهیع و قت سممر بحثی که به رو یا متم می شمممد ت فاهم
نداشممتیم:یعنی ای تارا؟حقش نبود؟کم ع ابمون داد؟یادته اقدر شممهسممته
شدی؟عروسیش دعوتت نهرد،هفتم شوهرت رد ن!ده عروسی گرفتنفتو رو اه
هندگی اشون ح ف کردنفمن ای؟من رو داغون کرد رویافهنمو گرفت،شادابی
جوونیمو،بچه امو.فمن و تو دو تا همم مورده ایم اه حماقت های رو یافتاوان
حماقت های رویا رو من و تو پ دادیم.
رو به رویش ایسممتادم و گفتم:من و تو که مدا نیسممتیمفارا فهر کردیم حد اینو
داریم که اه رو یا انتقام بگیریم؟اون باال سممری موده می دونسمممت ایهار
کنه..ففمن و تو حماقت کردیم امیررایا.
با امم و رگه های قرمز قاطی شممده توی ماکسممتری ا!ممم هاه نگاهم کرد و
بعد با حرص به سمممت تخت رفتفپتو رو روی سممره ک!ممید و به بحثمون
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ماتمه دادفففمی دونستم دیگه سرسنگین می!هفهمی!ه همینطور بود؛سر بحثی
که به رویا مربوط می شممد کفره باال می اومدففحقم داشممت؛روهی که با هم
تصمممیم گرفتیم اه رو یا انتقام بگیریم،من مصمممم تر اه اون بودمفجایی که
امیررایا کنار می ک!ممید من سممر پا بودمفاما حاال این من بودم که پ!ممیمون
بودمفاصممال اه همون روهی که مبر دیوونگی رویا به گوشممم مورد،پ!ممیمون
شدمفاهارده ماه با جون کندن گ روندمفمن مواهرم رو دوست داشتمفهر اند
مگه اون با من ایهار کرده بود؟بالفرض که عروسممیش دعوت نهرده بود و
تحقیرم کرده بود ،اینها دلیل های کافی بودن که من بخوام هندگی رویا رو اهه
بگیرم؟به سمت تخت رفتم و بال!م رو برداشتمفام!ب اصال نمی تونستم کنار
امیر با شم.فهمین که موا ستم اه در مارج شم صدای امیر به گو شم مورد:اه
هنهایی که تا تقی به توقی می موره جاشون رو عوض می کنن،متنفرمف
مسممیر رف ته رو برگ!ممتم و گفتم:امیر،عزیزم.کمی منطقی باه.فمن و تو که
انتقاممون رو گرفتیم.فحاال بیا به رویا کمک کنیمفمواهرمه امیرفمی فهمی؟اگه
مواهر مودت بود اینجوری می کردی؟؟
امیر روی تخت نیم میز شد و گفت:تارا،هندگی آروممون رو ههرمار نهنففردا
که بیاریمش،بدبختی جدیدی رو اضمممافه کردیم به بدبختی هامونفاون دمتر
روانیهففردا پ فردا که اومد ااقو گ اشت رو شاهرگ سپهر اونوقت می فهمی
من ای گفتم.
ابروهایم رو باال فرستادم:حاال مواهر من شد ااقو کش؟
پوهمندی هد:دکتر رادمنش هنوه یه کلیه دارهف
-من و تو در این مورد به تفاهم نمی رسیمف
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امیر لعنتی ای هیر لب گفت:تارافففآمره؟
می موام رویا رو بیارم پیش مودم؛مواهرم رو.امیر دراه ک!ید:اصال پ فردا پگاه اینا و بقیه نمی گن ارا رویا رو آوردین؟
امم کردم:کسی حد نداره به مواهرم توهین کنهف
امیر د ستش را جلویم تهان داد به معنی فاهت ایه؟:.حالت موشه؟موقعی که
داشتیم نق!ه انتقام می ک!یدیم مواهرم مواهرم نمی کردی،االن یهویی شدی
کاسه ی داغ تر اه آه؟
با ناراحتی و حرص اه اینهه امیر دسمممت روی نقطه ضممعفم گ اشممته بود
گفتم:اون موقع اشممتباه کردمفاالن که فهمیدم میخوام جبران کنمفتو هم باید
کمهم کنی امیر،اگه دوستم داری.
امیر ابروهای بلند م!هی اه رو در هم ک!ید و گفت:آمرین هربه ی مانماف
بال!ی رو که بغلم گرفته بودم روی تخت اندامتم و گفتم:مرسی امیر.
فق امیدوارم پ!یمون ن!یفکناره دراه ک!یدم:آدم هیع وقت اه یه کار درست پ!یمون نمی!هف
بالش دیگه ای رو روی سره گ اشت و گفت:بخواب.
و اون مسته بود سریع موابش گرفتفاما من بیدار موندمفبه این فهر کردم که
واقعا کار درسممتی می کنم؟گیب بودم آمه وقتی هم که مواسممتم اه رویا انتقام
بگیرم معتقد بودم کار درسممتی می کنمفاما در مورد این یهی تصمممیمم یه فرق
اساسی وجود داشتفاه درستی تصمیمم مطمئن بودم اما اه میزان سختی عمل
کردنش نه.فمخصوصا وقتی امیر پ!تم رو مالی می کردفاصوال آدم مودسامته
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ای بودم اما می دون ستم وقتی امیررایا حمایتم نهنه توی ت صمیمم س ست می
شم و ممهنه جا بزنمفاما درست برعه ،اگه کار ا شتباهی با شه و امیر حامی
ام باشممه تحت هر شممرایطی عملی اه می کنم تصمممیمم رو.فآهی ک!ممیدم و
ا !مام رو ب ستم که اهره ی شرقی رویا جلوی ا !مم نقش ب ست؛موهای
بلنده،ا!ممم های م!ممهی اه،اممش،لبخنده،حرصممش،غروره،همه
ایزه جلوم نقش بسممت و همه اشممون به یه آه عمید منتهی شممدفففآهی که
جگرم رو سوهوند؛من اشتباه کرده بودم.
***
ا!ممم هایش آرام آرام باه شممدفباهوی امیر رو سممفت اسممبیدمفح می کردم
وقتی من رو ببینه سممرم رو بگیره و بهوبه به دیوار.فامیر آروم توی گوشممم همزمه
کرد:تارافففآروم باهف
م!ممهی ا!ممم هاه که توی نگاه آبی ام ثابت شممد،قلبم ریخت.فمی تونسممتم
اعتراف کنم که اقدر دلم براه تنگ شممده بودفففبه انداهه ی  8سممال دل تنگ
مواهرم بودمفففهفت سال یا شاید بی!تر.فمواهری که اونو به هیع و پوچ بامته
بودمف با دیدن نگاه گنگش رو به دکتر گفتم:ای شده؟
دکتر به رویا دقید شد و گفت:سالم مانمفففموبی؟
رویا نگاه م !هی اه رو اهم گرفت و به دکتر دومتفآروم،با صدایی که انگار
متعلد به رویای سخت و محهم نبود گفت:شما کی هستین؟؟
امیر بی میال رو به من گفت:مثل اینهه آلزایمر گرفته.
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لبم رو گزیدم اه حرصفاین امیر اصال درک نمی کرد نگران مواهرمم؟؟فباهوه
رو ول کردم و به دکتر نزد یک شمممدم و در همون حین گفتم:ای شمممده
دکتر؟؟حالش موبممه؟ارا ایزی یاده نیست؟
دکتر به جای جواب دادن به سوال من رو به رویا گفت:اسمت رو می دونی؟
رویا گنگ تر نگاهمون کرد و گفت:منففففاسم من ایه؟
دکتر به سمت امیر برگ!ت و گفت:می!ه باهاتون حرف بزنم؟
امیر البته ای گفت و مواسممت به همراه دکتر اه اتاق مارج ب!ممه که گفتم:ای
شد دکتر؟؟
دکتر نگاه سطحی به من کرد و گفت:فعال که ایزی یاده نیستف
امیر نی!خندی هد و با گفتن الحمد لله رفتففبه سمت رویا برگ!تم که اشهی
اه گوشه ی ا!مم اهید و کناره ن!ستم و محهم بغلش کردمفففصدایی اه
درونم گفت:اون همان که رویا اومده بود پی!ممت،نبخ!ممیدیش.بغلش نگرفتی.
اون مواست تو رو بب*و*سه که هدی تو گوششفآهی عمید ک!یدم و محهم
تر گرفتمشف
ایزی شده؟من کی ام؟تو کی هستی؟اصال اینجا کجاست؟؟به ا!م های اشهی اون نگاه کردم و گفتم:منو ببخش.
***
مامانفففدو اهار تا اند تا می!ه؟در حالیهه به سمت اتاق رویا می رفتم گفتم:ه!ت تا مامانف
یزدان ول کن نبود:دو سه تا اند تا می!ه؟
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به قدم هام سرعت بخ!یدم:شش تاف
یزدان دوباره گفت:سه اهارتا ای؟
در ا تاق رو یا رو باه کردمفوقتی دیدم نیسممتش،نگران ت مام ا تاق رو هیر و رو
کردمفففاه اون طرف یزدان مدام گوشممه ی بلوهم رو می ک!ممید و مثل یه ضممب
صوت تهرار می کرد:سه اهار تا اند تا می!ه؟
نگران شمممدمفاه اون ور یزدان هم کالفه ام می کردفبا حرص نگاهش کردم و
سره داد ک!یدم:ولم کن یزدان.
سریع اه اتاق مارج شدم و اه پله پایین رفتم و رو به گلناه که دا شت گردگیری
می کرد گفتم:رویا کجاست؟
گلناه به سمتم ارمید و گفت:من نمی دونم مانمف
َ
اهی گفتم و اه مونه مارج شممدمفنهنه بره بیرون؟؟وای.وای.فسممریع به سمممت
حیاط رفتم و پ!ممت حیاط رو گ!ممتم که نبودهفنگران و مچممطرب مواسممتم
لباس بپوشممم و برم بیرون بگردم س مراغش که با دیدن یه قد بلند صممورتی نف
عمیقی ک !یدمفبه سمتش رفتم و باهوه رو ک !یدمفبه سمتم برگ !ت و من با
دیدن ا!ممم های پر آب و دماغ قرمزه همه ایز دسمممت گیرم شمممدفبغلش
گرفتم؛فهر می کردم باه هم اه دسممتش دادم.فبلند تر هد هیر گریه که اهه جدا
شدم و گفتم:رویا عزیزم ای شده؟
روی صندلی سنگی ن!ست و گفت:من کی ام؟ارا ایزی نمی گین؟ح می
کنم من به اینجا تعلد ندارمف
کناره ن!ستم و گفتم:نه این فهر رو نهنف
سره رو بلند کرد و نگاهم کرد:پ بگوفمن کی ام؟

wWw.Roman4u.iR

12

نف عمیقی ک!یدم و گفتم:تو رویایی؛مواهر من.
رو یا با بغض بلند تر گفت:اینو بار ها گفتیفففولی هر بار همین رو.من گیب
گیجمفففمن فق می دونم رویامف
نفسممی ک!ممیدم و با مهربونی گفتم:تو مواهر منیفعزیز منیفرویای منیفای
می موای بدونی آمه؟
اشهش رو پاک کرد و گفت:هر ای بپرسم جواب می دی؟
به ن!ونه ی تایید ا!مهام رو بستم و باه کردم و گفتم:بپرس.
من اند سالمه؟اینایی که اینجان کی ان؟شونه اه رو نواهه کردم و گفتم:اون مردی که اینجا ست،امیررایا ستفشوهر
منه.دو تا بچه ی باهیگوشی هم که اینجان،سپهر و یزدانن؛بزرگه یزدان،کوایهه
سپهر.فپسرای مننفتو هم مواهر منی و همسن منیفهمین.
حاال که آروم شممده بود،با آرامش ولی هیجان پرسممید:من مواهر توام؟پ ارا
شبیهت نیستم؟
شممونه ای باال اندامتم و با تلخندی گفتم:نمی دونمفففدیگه ای می موای
بدونی؟همین که هیچی نمی دونی میلی مو بهفمی تونی یه دن یای دی گه رو
داشته باشی.
من تنهامفمیلی تنهافهر ایزی می بینم رو نمی فهممفدارم دیوونه می!مفموهای بلنده رو پ !ت گو شش فر ستادم و گفتم:تنها نی ستیفمن ه ستم،امیر
هسمممت،سممپهر،یزدان.فما همه دوسمممت داریمفتاهه تو فق اند روهه اومدی
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اینجافیه کم که بگ ره بهتر می !هفآروم آروم همه ایز یادت میاد.هر سوالی هم
داشتی اهم بپرسفحاال هم پاشو که من رو سهته دادیففهر کردم رفتی.
تلخندی هد:برم؟من که جایی رو بلد نیستمف
دستش رو گرفتم و به سمت سامتمون مونه حرکت کردیمفهمین که مواستیم
اه پله ها باال بریم امیر رو دیدم که میلی عصبی با فک منقبض شده و ابروهای
به هم پیع مورده دا شت نگاهم می کردفرویا با دیدن اهره ی وح !ی شده ی
امیر کمی به من اسبید و گفت:من کار بدی کردم؟
لبخند هولی هدم:نه بابافففیه کم گرم!ممه صممورتش قرمز شممدهففنگران نباهفتو
برو تو اتاقتفمودمم االن میامف
اونو که راهی اتاق کردم امیر با حرص باهوم رو گرفت؛البته محهم نهفمهربون
تر اه این حرفا بود:یه هفته اس انگار نه انگار که ما هم هسممتیمفهمش به فهر
اون دمتره یففففارا بچه رو دعوا می کنی دیگه؟من که گفتم اینو نباید بیاریم
اینجاف
باهوم رو اه دستش بیرون ک!یدم و گفتم:آروم باه امیرفای شده مگه؟؟مب
اونم مواهرمه،حد دارهفارا شرایطش رو درک نمی کنی؟
بهم نزدیک تر شد و توی صورتم غرید:من هم شوهرتمفیزدان و سپهر هم بچه
هاتنفما هم یه حقی داریمفففاون دمتره هم هیچیش نیسممتفالحمدلله راسممت
راست راه میره و واسه موده راحتهفکسی هم که اه گل ناهک تر بهش نمیگهف
م!هل تو ایه امیر؟حرف آمرت رو اول بگو.امیر پوهمندی هد:قرارمون رو یادت نرهفقرار نبود که رو یا ب!مممه همه ی فهر و
خکرت.فقرارمون این بود که فق توی این مونه باشمممه نه اینهه دور همه ی ما
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م به !ی به ماطر ک سی که من ترجیح می دادم بمیره یا مودم بمیرم و دیگه
ا!مم توی ا!مش نیوفته.
بدون اینهه منتظر جواب باشه وارد اتاق یزدان شدفکالفه روی همین ن!ستمفمن
ایهار باید می کردم؟این امیر ا صال حوا سش نبود که همین رویا بود که ما رو
بهم رسوند؟این همون رویایی بود که ما بخاطر انتقام اهه مصمم شدیم کنار
هم باشیمففف
"آرتمن یه مهمونی کوایک گرفته بودفمن هم یزدان رو توی مونه گ ا شته بودم
و مودم اومده بودمفداشتم میوه می موردم و به این فهر میهردم که کارن بی!تر
شبیه آرتمنه یا پگاه که ح چور ک سی رو ح کردمفبرگ !تم و با دیدن امیررایا
تعجب کردمفموا ستم ایزی بگم که مامان صدام کرد و مجبور شدم برم ببینم
ای میگهفففرفتم پیش مامان و پرسیدم:ایزی شده مادری؟
مامان امم شممیرینی کرد و گفت:اه این پسممر سمموسممولیه موشممم نمی آد.دور و
وره نباشی هاف
منده ام گرفته بودفمامان من رو با یه دمتر  17سمماله اشممتباه گرفته بودفبا لبخند
گفتم:ارا مامان؟پسر بدیه؟
مامان که انگار جدی جدی باوره شده بود،من هفده سالمه ن صیحت گرانه
گفت:م!ممهوکهفپگاه میگه هنش دمرده به نظرم با نق!ممه ی قبلی داره میاد مغزت
رو شست و شو بدهفیه جوریهفوقتی نگاه آدم میهنه آدم با موده میگه اه آدم
موب و مهربونی ولی اینا کارشون اینهفمتظاهرن و ففف
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مامان اصوال آدم شناس موبی نبودفتمام برداشت هاه رو اه قیافه ی آدما می
کرد و اه بیخ،اه آدم های تیر یپ جوان م ثل امیررا یا بده می او مدفبین
جوون ها،فق آرتمن رو قبول داشمممت اونم اون میلی بهش احترام می
خاشت؛مودشیرینی محض.فلبخند آرومی هدم و گفتم:مامان نگران نباه.
مود دانی.ب*و* سیدمش و برگ !تم سر جاهفهمین که ن ! ستم،امیر بح رو شروع
کرد:اه مواهرتون مبر دارین؟
اه این سمموال یهویی کمی تع جب کردمفا ما مب آروم به مودم مسممل
شدم:بلهفاطور مگه؟
نی!خندی هد و گفت:می دونین کجاست؟
با اینهه می دونسممتم هندانه ولی نمی دونسممتم درسممته که بهش بگم یا نهفولی
حسممی بهم می گفت موده جواب سمموالش رو میدونه فق می مواد مقدمه
بچینهفبرای همین یه تای ابروم رو باال دادم و گفتم:بله می دونمف
نمی دونم من رو می شممناسممی یا نه.فمن دو سممالی دوسممت پسممر مواهرتبودمفمیلی هم دوستش داشتم ولی اون رفت.
می دونستمفبا نگاهم اهه مواستم ادامه بده و اون هم ادامه داد:من اند وقتیه
همسرم رو اه دست دادمفدر واقع مواهر شما باع شد اه دستش بدمف
ابروهام رو توی هم ک!یدم و گفتم:مواهر من؟اه ربطی به مواهر من داره؟
اه این حالت تدافعی من یه کم تعجب کرد و گفت:آروم تارا مانمف
تاهه فهمیدم کجامفففلبم رو گزیدم که گفت:می!مممه بیای توی حیاط تا بهت
توضیح بدم؟
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با سر تایید کردمفمیلی کنجهاو شده بودمفبه مامان نگاه کردم که حواسش نبود
و داشممت با مادر آرتمن حرف می هدفاه فرصممت اسممتفاده کردم و بلند شممدم و
همراه امیررایا اه مونه مارج شممدیمفپسممر بلندی بود و قیافه ی موبی داشممتف
وقتی نگاهش می کردم یاد رویا می افتادم؛یادم نمیره شبی که اومد و درباره ی
امیررایا رسممتم پور حرف هد.فاون موقع وقتی گفت می موام دوره بزنم باور
نهردم و من و مینا و شممیوا و بقیه کلی باهاه دعوا کردیم ولی اون مرغش یه پا
داشت و می گفت:می موام انتقام بگیرمفو شاید فق من بودم که فهمیدم رویا
برای اثبات قدرتش،هر کاری می کنهفاونم بخاطر آرینی بود که ولش کردفوقتی
آرین ولش کرد،میلی شه سته شدفففبعد اون همی !ه دنبال این بود به بقیه ی
بچه ها و کال هر کی که اه دوستیش با آرین مبر داشت،ن!ون بده که قویه و اه
دوری آرین ناراحت نیسمممتف ولی من که می دونسممتم اقدر بهش وابسممته
بوده..فمی دونسممتم وقتی گردنب ندی که آرین بهش داده بود رو دور ا ندا مت
اقدر گریه کرد.فدقیقا اه همونجا بود که رو یا شمممد یه آدم دیگهفففاگه آرینی
جلوه قرار نمی گر فت همون رو یای مهربون باقی می مو ندفففاین هه می
موا ست موده رو به موده ثابت کنه به غرور دایمی اه دامن هد و م صمم
انتقام گالره و ترانه(دوستای رویا که توی جلد اول رویا بخاطر
شد تا اه امیررایا ن

اونا تصمممیم گرفت اه امیررایا انتقام بگیرهورو بگیرهفو واقعا کسممی نفهمید که

رو یا بخاطر روحیه ی انتقام جوی موده اه امیررایا یه انتقام بخاطر یه دلیل
واهی گرفت؟ففف
-تارافففتارا مانمف
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اه فهر بیرون اومدم و به ا!ممم های ک!مم یده ی ماکسممتری امیررایا نگاه
کردمفتوی اعچممای صممورتش،موهاه رو اه همه بی!ممتر می پسممندیدمفمیلی
موه حالت بودنفبه امیررایا گفتم:یا رسمممی باه یا دوسممتانهفتلهید مودت
رو م!خص کنف
پوف آرومی ک!ممید و گفت:بزار صمممیمی باشممیمفببین تارا،مواهر عزیزت یه
دروغ بزرگ رو به هن من گفت و باع شد هن من سهته کنهفهندگیم رو اه بیخ
اه هم پاشوندف
د ستم رو به ن !انه ی حیرت جلوی دهنم گرفتم و با ا !مهای در شت شده
گفتم:نه،امهان نداره.
پوهم ندی هد:میلی هم ام هان دارهفاه اون مواهر تو هر ایزی انت ظار
میرهفشنیدم که تو هم اهه کینه به دل داری.
اه اینهه اینو می دونسمممت میلی تعجب کردمفیهو با امم گفتم:آرتمن یا پگاه
ایزی بهت گفتن؟
مواستم برم که باهوم رو ک!ید و گفت:صبر کنف
با ا!م به دستش اشاره کردم و گفتم:دستت رو بردارف
دستش رو برداشت ولی رو به روم ایستاد تا امهان حرکت رو اهم بگیرهفمصمم
ادامه داد:مهم نیسممت که من اینو اه کجا می دونم تارافمهم اینه که تو،واقعا اه
رویا کینه به دل داریفدلیلش رو هم دوتامون می دونیمف
اممی کردم:منظور؟فهر نمی کنم این به تو ربطی داشته باشه.
امیررایا دستهاه رو توی هم گره هد و گفت:تو ارا انقدر تهاجمی صحبت می
کنی؟دعوا که نداریمف
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عمید ک!مم یدم و این بار با لحن آروم تری

گفتم:منظور؟فهر نمی کنم به تو ربطی دا شته با شه که من اه مواهرم کینه دارم
یا نه.
مواستم برم که صداه میخهوبم کرد:تو نمی موای انتقام بگیری؟اون مگه تو
رو تحقیر نهرد؟درسمممت ب عد اه مرگ شمموهرت اهدواج نهرد؟تو رو جلوی
پدرومادرت نیسممت و نابود نهرد؟مگه حد مواهریش رو به جا آورد؟به جاه
تنهات گ اشت و تو رو اه مانواده ح ف کرد،می دونی که توی مواستگاریش
تو حچور نداشتی.
سختی ها و هجرهایی که ک!یدم جلوی ا!مم تداعی شدن و حرف های امیر
باع

شدن سر جام بمونم و به صدای توام با حرص و کینه ی امیررایا گوه

بدمف"
با د یدن رو یا اه فهر بیرون او مدمفرو به روم هانو هده بود و با ناراحتی
گفت:دعوات کرد؟
لبخ ندی اه مهری که ان گار برای اولین بار اه رو یا می د یدم گفتم:نگران
نباهفایز ماصی نگفتف
باه بغلش گرفتمفدست مودم نبود؛هدم هیر گریهفرویا انگار تاهه متولد شده بود
و من تاهه مواهردار شمممده بودمفمن مواهره بودم،مواهره.مواهری که
دو ست دا شتم وقتی توی مرا سم سوگ شوهرم همه ه ستن،این رویا با شه که
آرومم کنهفدوسممت داشممتم اون بود وقتی آرتمن من رو تحقیر می کرد؛دوسممت
دا شتم بوده و اه من دفاع می کرد.ف دو ست دا شتم اون شبی که اومدم دم در
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مونه اشممون،مواسممتگاری رویا نباشممه و موده بیاد در رو به روم باه کنه و
جلوی آرتمن می و مجالت ن!ممم.فآه،رویای عزیز.کاه مواهری می کردی
برامففکاه مواهری می کردم برات.
رویا متعجب گفت:گریه می کنی؟
فق محهم گرفته بودمش و موهاه رو بو می ک!ممیدمفرویا اه من سممالها دور
بود؛قدر هفت سال؛دو هزار و پونصد و پنجاه و پنب روه و شاید بی!تر.فففرویا
اه من میلی دور بودفگونه اه رو ب*و*سممیدم و با مودم همزمه کردم:اینبار
قدرت رو می دونمفاینبار نمی خارم ایزی تو رو اه من جدا کنهف
*رویا*
به پسر کواولوی توی یه وسیله ی معلد که یزدان به!ون می گفت تاب ن!سته
بود نگاه کردمفرو به یزدان،پسر ا!م آبی،گفتم:این کیه یزدان؟
یزدان با شوق گفت:این سپهرهفداداه منهفدیدی اقدر موشگله؟
میلی دلم می مواسمممت بغلش کنم ولی اه اون مرد قد بل ند عصمم بانی می
تر سیدمفمم شدم که کواولو یا همون سپهر با منده د ست هاه رو توی هوا
تهون دادفرنگ ا !م هاه با رنگ ا !م های یزدان فرق می کردفرو به یزدان
گفتم:ا!م های سپهر اه رنگیه؟
یزدان و سیله ی مهعبی سفید رنگی که موده بهش می گفت تبلت رو اه هیر
تختش بیرون ک!ید و گفت:ماکستریهف
با مودم همزمه کردم:ماکستریفففماکستری.
پرسیدم:یزدان،ا!م ها من اه رنگیه؟
تبلتش رو روشن کرد و نگاهم کرد و گفت:م!هیف
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همزمه کردم:من م!هیفسپهر ماکستریفیزدان آبیف
با هیجان گفتم:رنگ ا!م های مامانت هم آبیه؟
متعجب اه این همه خوق و شمموق من گفت:آرهفاقدر فسممفر سمموهوندی اینو
بفهمی؟
متعجب گفتم:فسفر؟
نگاهم کرد و گفت:تو هم که هیچی نمی دونی.هیچی باباففف
سریع گفتم:من بابات هستم مگه؟من رویامف
تبلت رو توی پی!ونیش کوبید و با حرص گفت:هیچی رویافهیچی.
سری تهون دادم و به سپهر نگاه کردمفنتونستم مودم رو کنترل کنم برای همین
گونه ی نرم و گوشممتیش رو ب*و*سممیدمف شممنیده بودم که تارا به امیررایا گفته
بود:گونه ی سپهر رو نباید ب*و*س کنی.
شهم سپهر رو قلقلک دادم که مندیدفمودمم مندیدمفدوباره و سوسه شدم و
گونه اه رو ب*و*سیدمفرو به یزدان گفتم:یزدان من آدم موبی ام؟
یزدان در حالیهه با هیجان همراه تبلت موده رو به اپ و راسممت تهون می
داد گفت:آره،فق میلی سوال می پرسی و بلد نیستی ضرب حل کنی.
رو به یزدان گفتم:م!د.م!د هات رو من می نویسمف
آرهففیو هو.و با هیجان به تبلت میره شدفکاه می شد من هم بفهمم اون سفیدرنگ اه
ماصیتی داره که یزدان انقدر باهاه موه می گ رونهفتارا بهم گفته بود اسمم
رویاست،رویا آرمانفقبال دندونپزشک بودم و میلی هم کارم موب بودهف میگه
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االن حدود سی و دو سالمهفدر مورد امالقمم گفت که میلی مهربون و موه
امالقمفولی نمی دونم ارا امیررایا همون لحظه گفت:انقدر مهربونی که ااقو
کش بودی قبالف و با امم تارا مواجه شممدفففتهمینه مانم ااقو ن!ممونم داده بودف
یه وسممیله ی میلی تیز که اگه روی لبه ی تیت تیغی اه دسممت به!ممی،یه ایز
قرمز رنگ میزنه بیرون،تهمینه مانم می گفت:وای مون.فو بعد با یه دسممتمال
جلوی وای مونم رو گرفتفنمی دونم باالمره ااقو کش بودم یا دندونپزشک؟
یزدان میگه:دندون پز شها آدمای بدی ه ستن که فق دو ست دارن بچه ها رو
ناراحت کننفمثال بابا دندون پزشههف
و من ترجیح می دم ااقو کش باشمممفآمه دوسممت ندارم مثل اون مرد قد بلند
عصممبانی باشمممفاه اینهه همانی مثل اون بچه ها رو ناراحت می کردم،میلی
ناراحتمفیزدان میگه:وقتی می موان دندون هات رو نگاه کنن امم می کنن و
اگه ببینن مسممواک نمی هنی دعوات می کننفتاهه اه آب نبات هم بدشممون می
آدفو من آرهومه آب نبات ببینمفیادم باشه به تارا بگم برام بخرهفبه سر تا سر اتاق
یزدان نگاه کردمف شاید مفهوم میلی ها شون،اینهه ای ان و اه جوری کار می
کنن رو نفهمم و این میلی ناراحتم می کنهفبلند شدم و رو به روی آینه ی کمد
یزدان وایستادمفففشبیه آدم های بد بودمفنمی دونم ارا ولی وقتی به مودم نگاه
می کردم فهر می کردم میلی بدمففف
یزدان آدم بدا اه جورین؟یزدان در حالیهه باهی می کرد گفت:آدم بدا موب نیستنفمهربون نیستن،برای
ب چه ها موراکی نمی مرن،تب لت رو که توی دسمممت من می بینن دعوا می
کنن،با بچه ها باهی نمی کنن و م !د ها رو نمی نوی سنفآدم بدا دندونپزشهن

wWw.Roman4u.iR

22

و معلمنفمعلم ها هی درس می دن و ا گه امت حان کم بگیری به با بای
دندونپزشهت می گن و بعدشمففففوای وای.فففتاهه آبنبات هم نمی مرن و هی
امم می کننففاوممم مثل مامان اون شممیر دوسممت ندارم دعوا می کنن و نمی
خاره با بچه ها توی کواه باهی کنمف
توی آینه به مودم نگاه دیگه ای اندامتم؛تارا می گفت مهربونم،وقتی تبلت
دست یزدان دیدم دعواه نهردم،باهاه هم مارپله باهی کردم تاهه م!د هاه
رو هم نوشممتمفدندونپزشممک هم که نیسممتم اون به نظرم ااقو ک!مممفبه نظرم
امیررایا آدم بده بودفاون هی امم میهنه و دندونپزشممک هم هسممتفففق آب
نبات نمی مرمففف
رو به یزدان گفتم :ااقو ک!ا آدمای موبی ان؟
نگاهم کرد و با هیجان به سمتم اومد و گفت:اوووه.فانقدر مفننففف شجاعن و
قویفمی تونن اه مودشممون مراقبت کنن و اه هر ای و هر کی هم موشمم!ممون
نیاد می ک!نش.
و یه ایز ماک ستری که میلی شبیه ااقو بود رو توی شهمم کرد ولی این بار
مون نیومدفبه شممهمم نگاه کردم که یزدان بلند مندیدفبلند گفت:نترس مون
نمی آد.
و ب عد محهم موده رو توی بغلم ا ندا مت و گ فت:میلی دیوو نه ای
رویافففموشم می آد.
سپهر با هیجان دستهاه رو تهون داد و ناغه ناغه کردفففگونه ی یزدان رو ک!یدم
که گفت:میای بریم بیرون؟

رو یا بیدار می شود

23

متعجب گفتم:بیرون؟
یزدان سره رو به ن!ونه ی تایید تهون داد و گفت:هود میریم و میایمف
من هیع جا رو بلد نیستمفمندید:من بلدمففهود میریم و میایمف
سریع گفتم:تارا دعوامون می کنهف
با بیخیالی گفت:نه نترسفقبل مامان میایمف
مودمم موشممم می او مد بیرون مو نه رو ببینمفپ

به سمم مت ا تاقم راه

افتادمفحرف تارا یادم اومد:اه مونه بیرون نروفبیرون پر اه آدم های بدهفو من با
مودم گفتم من که ااقوک!مفقوی ام و اه هر کی هم موشم نیومد می ک!مش.
مودم رو اینجوری قانع کردمفکمدم رو باه کردم و به معدود لباسممهام نگاه
کردمفهمه موشگل بودنفیه مانتوی گ!اد سبز پوشیدم و یه شلوار م!هی رو اه
الی شمملوارهام بیرون ک!ممیدمفموهای بلندم رو که تارا برام بافته بودم رو یه کم
مرتب کردمفدیده بودم که وقتی تارا می مواد بره بیرون اه جوری لباس می
پو شهفیه پاراه ی دراه تیره رو بیرون ک !یدمفا سم رنگش رو بلد نبودم و یزدان
هم نبود که اهه بپرسمممفاون رو روی موهام اندامتم و به مودم توی آینه نگاه
کردمففموشممگل شممده بودم؟؟اه اتاق بیرون رفتم که یزدان رو حاضممر و آماده
روی اولین پله دیدمفد ستی توی موهای هرده( شما عفو کنین رویا هنوه رنگ
طالیی رو یاد نگرفته.وک!یدم و گفتم:بریم؟
همراه یزدان قایمهی جوری که کسممی نبینه اه مونه بیرون رفتیمفبا دیدن بیرون
یه لبخند بزرگ هدمفح

می کردم وارد یه دنیای دیگه شمممدمفمونه ی های
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بزرگی رو به روم بودن و کنارمون ها یه عالمه ما شین مثل ما شین ا سباب باهی
های یزدان؛البته بزرگتر.رو به یزدان گفتم:حاال بریم کجا؟
یزدان دستم رو ک!ید و گفت:بریم پارکف
پارک؟در حالیهه تند تند دستم رو می ک!ید گفت:یعنی این رو هم نمی دونی؟
سری به ن !ونه ی نفی تهون دادم که یزدان ندیدفجلوی یهی اه همون ا سباب
باهی های بزرگ متحرک وایستادیمفماشین هرد رنگی اه کنارمون رد شد که من
گفتم:ای کار کنیم حاال؟
هیچیفسوار می!یم میریم پارکفدستتو بگیر باالفدستم رو گرفتم باال که گفت:حاال تهون تهونش بدهف
تهونش دادم که یه ماشممین هرد رنگ با راننده ی سممیبیلو جلوی پامون ترمز
َ
کردفیزدان با حرص کودکانه گفت:اه ارا پیهان؟
و من ا صال منظوره رو نفهمیدمفیزدان یه دکمه ی سفید رنگ رو ف !ار داد و
ک!ید که در باه شد و ن!ستفمن هم به تبعیت ن!ستمفآقای راننده متعجب به
من و یزدان نگاه کرد و گفت:ارا سوار شدین؟
نمی دونستم جوابش رو ای بدمفیزدان به دادم رسید:مب شما موندین ما هم
سوار شدیم دیگهف
مرد با امم گفت:من ماشینم رو پارک کردمفپیاده شید ببینمف
یزدان به ا!م های گنگ و منتظر من نگاه کرد و گفت:پیاده شوف
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نمی فهمیدم ارا سوار شدیم که پیاده شیم؟مواستم پیاده شم ولی نمی دونستم
باید ایهار کنمففففمرد هم منتظر بود و یزدان مثل اینهه فراموه کرده بود من
هیچی بلد نیستمفمرد ت!ر هد:عروس مانم پیاده نمی شی؟
یزدان به سمتم مم شد و یه د ستگیره رو ک !ید و در باه شدفآمی !ی گفتم و
سریع پیاده شدمفففیزدان هم بد کرده بیرون اومدفرو به یزدان گفتم:ای شد؟
یزدان پهر گفت:هیچی باباففف
ارا به من می گی بابا؟من رویامفیزدان به حرص پاشممو روی همین کوبید:منظورمفففببین این بابا با اون بابا فرق
می کنهف
سریع و شگفت هده گفتم:اه فرقی؟
یزدان به من من افتاد:اوممممفففول کن اصال باباففبیا بریم رویاف
این بار سممموار یه ماشمممین میلی بزرگ و بل ند شمممدیمفیزدان می گ فت
اتوب*و*سفمیلی شمملوغ بودفمن هم که با ا!ممم های متعجب به جمعیت
نگاه می کردمفهمه اشممون برام گنگ بودنفنمی فهمیدم ارا اینهمه با هم فرق
دارن؟ یه صممفت م!ممترک که داشممتن این بود؛به جز من و یزدان،همه مسممته و
کالفه بودنفانگار ا صال دو ست ندارن سوار اتوب*و*س شنفبه هر کدوم که
نگاه می کردم،با امم و نار ضایتی نگاهم می کردنف شاید دو ست ندا شتن که
نگاه!ممون کنمفمیلی هم امم و تخم موب نبود،یزدان می گفت آدم بدا،امم
می کننفففحرصممم می گرفت که ایزی نمی فهممفففمثال مانمی که روی
صندلی ن ! سته بود با آه و ناله اه مادر شوهر حرف می هد و من واقعا دلم می
مواست برم و مادرشوهر رو دعوا کنم؛مانمه رو میلی اخیت می کردفففاه اون
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طرف،یزدان د ست من رو محهم گرفته بود و ول نمی کردفنزدیک پنجره سر پا
وایسممتاده بودم و مدام تصممویر بیرون رو که تند تند اه جلوی ا!مممم عبور می
کرد نگاه می کردمفیه سوال یهویی اه خهنم رد شد که پرسیدم:یزدان رویا یعنی
ای؟
یزدان فهری کرد و گ فت:نمی دونممممفففیعنی می دون ما ولی نمی دونم
اطور به تو بگمف
یه مانمی که روی صندلی ن!سته بود و یه کاغ بزرگ با نوشته های ریز دستش
بود گفت:یعنی مواب شیرین و کوتاه.
صممداهایی توی س مرم پیچید:می دونی رویا یعنی ای؟یعنی مواب شممیرین و
کوتاهفتو برای من فق مثل یه مواب بودیفففوقتی بیدار شمممدم،نبودت.وقتی
مودم رو شممنامتم تو رفته بودیفففتو،واسمممه من مثل یه رویا دسمممت نیافتنی
شممدیفففتوفففرویافففموابفففدسممت نیافتنیفففهمه توی سممرم می ارمیدن و
گوه هام رو گرفتمف سرم به دوران افتاده بود و صدایی که انگار میلی آشنا بود
اه گوشممم بیرون نمی رفتففمانم با دیدن وضممعیت من گفت:مانمففایزی
شده؟
یزدان سریع گفت نه و رو به مودم گفت:رویا موبی؟
سری به ن!ونه ی موبم تهون دادمفاما موب نبودمفففاشهی اه گوشه ی ا!مم
اهیدفارا ایزی یادم نمیاد؟ ارا هیچی نمی فهمم؟مسممته ام اه اینهه هر
ایزی رو باید بپرسممم و هر بار یزدان و تارا کالفه جوابم رو بدن و امیررایا هیر
لبی یه احمقی نثارم کنهفاحمد؟من حتی نمی دونم احمد یعنی ای.ففهمراه
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یزدان اه اتوب*و*س پر اه آدم بیرون اومدیمفمن که ایزی نمی دونسممتم،حتی
کاغ های رنگی ای که یزدان به راننده اتوب*و*س داد رو هم نمی دونستم ای
بودن؟.
اینم پارک.با دیدن یه ف چای بزرگ سبز،همه ی ناراحتی هام پر ک !یدندفیه ف چایی که یه
باد منک می مورد توی صورتم و موهام رو اه هیر شال بیرون می ک!یدففانگار
وارد یه دنیای موب شده بودم که توه مودم رو می شنامتمفففا !م هام رو
ب ستم و عمید نف ک !یدمفففعالی بودفففیزدان د ستم رو ک !ید و همراه هم به
سمت وسایل باهی رفتیمفبا دیدن وسیله ای به اسم تاب لبخند هدمفنمی دونم
ارا اما ح موبی بهش دا شتمف سوار شدم و به یزدان نگاه کردم تا ببینم اون
اه جوری تاب رو حرکت میدهفپام رو به همین هدم و تهون موردمففح می
کردم بعچممی اه آدم بزرگا،همسممن مودم،میلی بد بهم نگاه می کنن ولی نمی
دونسممتم ارا و برام هم مهم نبودفمهم این بود که من اون لحظه یادم نبود که
هیچی یادم نی ستفبرام هیچی مهم نبود و شاد شاد بودمففففتوی سرو صدای
بچه ها گم شدم و مندیدم؛عمید.فانقدر با تاب باال رفتم که ح کردم میتونم
بپرم و برم باالفففیزدان سوار بقیه ی و سیله ها شد ولی من فق تاب باهی می
کردمفتا اینهه یه مانم مسممن اومد و اهم مواسممت که پیاده شممم تا بچه ی اون
سمموار شممه و من هم با کمال میل قبول کردمفوقتی یزدان موب باهی کرد و من
هم ح سابی ل ت بردم،با صدای قار و قور شهممون سمت یه جایی به ا سم
مغاهه رفتیمفمن یه ایپ برداشممتم؛قبال تارا بهم داده بود و می دونسممتم اقدر
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موشمممزه ان و من دوسممت دارمفیزدان هم مثل من یه ایپ برداشممتفیهو یاد
آب نبات افتادم و بی حواس بلند گفتم:یزدان آب نبات.
مرد صاحب مغاهه میلی بد نگاهم کرد؛جوری که مجالت ک!یدمفولی یزدان
مندید و با برداشتن یه ایز کواولو که سره یه توپ داشت و پایینش یه دسته
به مریدمون پایان دادفباه هم همون کاغ رنگی ها رو به سمممت فروشممنده
گرفت و بعد اه مغاهه بیرون رفتیمفروی یهی اه نیمهت ها ن ! ستیم و م !غول
موردن شدیمفمن ایپش رو نخوردم؛دلم میخواست آبنبات رو بخورم و بفهمم
ایه؟.فیزدان گفت:داره شمممب می!مممه کم کمففموراکی هامون رو که موردیم
بریمف
اه یزدان مواسممتم یادم بده اطور آب نبات رو باید بخورم.یزدان روک!ممش رو
جدا کرد و یادم داد اه جوری بخورمشفمیلی شممیرین بود؛شممیرین و
مو شمزهفم !غول آب نبات مهیدن بودم که یه د سته پ سر که من رو یاد مرد قد
بلند عصممبانی هندگی ام می اندامت متنوقد شممدمفیهی اه اونا نگاهم کرد و
گفت:آمی عموفففآب نبات می موری؟
با سر تایید کردم که یهی اشون گفت:اه موشگلم هستف
می دونسممتم که موشممگلی صممفت موبیه و اه اینهه کسممی به موشممگلی من
اعتراف کرده بود لبخندی هدم و با خوقی که نمی دونم اه کجا به این شمممدت
پیداه شده بود گفتم:مرسی.
پسممره جلو تر اومد که یهو ترسممیدمفیزدان هم به من اسممبیدففپسممره مندید و
دوستاه هم همینطورفجلوتر اومد و من بی!تر ترسیدمفانگار یادم رفته بود من
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ااقوک!م و نباید بترسم.فپسره دستش رو جلو آورد و دستم رو گرفت که بی!تر
ترسیدم و گفتم:لطفا دستمو ول کنف
مندیدن و من قبض روح شممدمففپارک ملوت بود و من هم نمی دونسممتم باید
ایهار کنم..ففموا ستم جیت به !م که م !تی توی صورت پ سره مورده شد و
پسممره به اون سمممت پرتاب شممدفبا دیدن امیررایا انگار بهترین آب نبات دنیا رو
بهم دادنفیزدان هورای آرومی ک!ممیدفپس مرا با دیدن امیررایا فرار کردنفمن بلند
شدم تا اه امیررایا،مردی که انگار اونقدرها هم بد نبود،ت !هر کنم که با سیلی
محهمی که توی گونه ام هده شد حرف توی دهنم موندفبا ا!مهای قرمز شده
اه بلند سرم فریاد ک!ید:به اه حقی اه مونه اومدی بیرون؟
وای مون اه بینیم روی د ستم اهیدفکاه تهمینه مانم اینجا بود ویه د ستمال
به دسممتم می داد،اون وای مون روی آب نباتم اهیدفسممرم فریاد بلندتری
ک!ید که دو متر پریدم:من فق می شناسمت رویاففففق من .من می دونم اه
عوضممی ای هسممتی که تا اومدی بیرون فوری اند تا (ففففوتر اه مودت دورت
جمع شدنف
نمی دونستم ای میگه ولی مب گریه ام گرفتفهلی بهم داد و به سمت یزدان
رفتفففبدون حرف دست یزدان رو محهم ک!ید و من رو هم با نگاهش مطیع
راه رفتن کردفاشممههام رو پاک نمی کردم و صممفحه ی دیدم تار و تار تر می
شدفففف
آب نبات اه دستم افتاد و ایپ یزدان نصفه نیمه روی نیمهت باقی موند.
***
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میلی عصبانی تر اه همی!ه بودفهر اقدر تارا سعی می کرد آرومش کنه فایده
ای ندا شت:این دمتره ی بی شعور به اه حقی اه مونه هده بیرون؟موده که
هیع،بره به درک،یزدان رو برای ای برده؟من گفتم این دمتره مدای دردسره تو
گوه ندادی تاراففففمن باید توی پارک پیداشممون کنم؟اونم وقتی اند تا الوات
دور شون رو گرفتن؟؟اگه من دیر می ر سیدم می دونی ای می شد؟؟لعنت به
این دمتره ی بی!عور .لعنت.
حرفی نداشممتم بزنمفیزدان هم که رفته بود توی اتاقش و نبودهفمن هم نمی
تونستم تنهایی اه مودم دفاع کنمفحرفی نداشتم و اه امیررایا هم می ترسیدمف
تارا با مالیمت گفت:هر ای که با شه امیررایافتو حد ندا شتی بزنیشفنگاه کن
گونه اه کبود شدهف
امیررایا با حرص گلدون رو روی همین کوبید که من هین ک!ممیدم:به درک که
کبود شدهففبه درک.فحقش بودفباهم می هنمش.فانقدر می هنمش تا بمیرهففف
تارا هم برای اولین بار با عصمم بان یت گ فت:این دمتری که می بینی،مواهر
م نه.فعزیز منهفتنها باهمونده اه مانوادمهفتو حد نداری هر جور ع!ممقت می
ک!ه باهاه رفتار کنی امیررایافرویا مواهر منه و تو باید احترامش رو نگه داری
امیررایافمی فهمی؟باید.
امیر به سمممت تارا رفتفمن ترسممیدمفنهنه بزنتش؟فاما تارا با شممجاعت و
سممماجت به امیر نگاه می کردفانگار می دونسمممت که امیر اونو نمی هنهفامیر
انگ !ت ا شاره اه رو به سمت تارا گرفت و گفت:با شه حرفی نی ست تاراف من
میرم تا مودت و مواهرت با آرامش مطلد کنار هم باشینف
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تارا انگ!ممتش رو گرفت و گفت:عزیزم تو که اینطوری نبودی امیرفمواهش می
کنم اهتفمی دونم این بار رویا اشممتباه کرده،با اینهه من مطمئنم تقصممیر یزدان
بودهفمن ضمممانت می کنم دیگه م!ممهلی پیش نیاد.قول می دم امیرففمواهش
می کنم آروم باهفمحض رضای مدا.جون تارا کوتاه بیاف
امیر پوف کالفه ای ک!ید و گفت:آمرینففف
تارا قبل اه اون ادامه داد:هربه ی مانوماف
موه به حال تارافامیررایا حتما دوسممتش داشمممت که نزدهفاونوقت من رو
هدفاون اه من بده می آدفآمه واسممه ای؟؟؟ففمگه من ایهار کردم که مودم
نمی دونم؟من انقدر اه امیررایا می ترسممیدم که جرات نمی کردم دو ثانیه توی
ا!م هاه هل بزنمففدست مودم نبود،میلی می ترسیدم اههففف
گونه ی اپم می سومت؛میلی.
*امیررایا*
روی مبل ن!ممسممته بودم و رویا رو که تارا سممعی می کرد یخ رو روی لپش بزاره
آنالیز می کردمفاعصممابم م مطی می شممد وقتی نگاهش می کردمفوقتی به
لباه نگاه می کردم و با مودم می گفتم من اند بار لبهاه رو ب*و*سممیده
ام..ففوقتی به موهای بلنده نگاه می کردم و با مودم می گفتم من ا ند بار
سممرم رو الی مو هاه فرو بردم و نف

عمید ک!مم یدمففا ند بار مو هاشممو

ب*و*سمم یدمففمن مری که مو های باف ته شمممده اه رو توی ا تاقم ن گه می
ن
دا شتم(همونی که توی ما شین،موقع مداحافظی برید.ووقتی به لپ قرمز شده
اه ن گاه می کردم که من ا ند بار ب*و*سمم یدمشففف به هیهلش،ا نداهه ی
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موهای سرم بغلش گرفته بودمففففهمه ای رویا رو می دون ستم و این اع صابم
رو م مطی می کردفففاهه متنفر می شدمفففاه این دمتره ی نهبتی متنفرمف
امیررایاففبه سمت تارا برگ!تم و گفتم:ایه؟
به رویا اشمماره کرد و با لب مونی و هزار تا ایما و اشمماره گفت:اهه مع رت
بخواه.
هه.همینم مو نده ب یام اه رو یا م ع رت مواهی کنم.مو به فق

یه سممیلی

هدمش؛سممیلی که میلی سمممال بود توی دلم مونده بودفمگه اون وقتی من رو
فریب داد،وقتی هن و بچه ام و هندگی ام رو گرفت،مع رت مواسممت که حاال
ً
من بخاطر یه سیلی ای که اساسا می دونستم حق!ه مع رت بخوام؟.ف
رویا با ا !م های در شت شده به من و تارا نگاه می کردفتارایی که با اون همه
ادا و اطوار شممبیه میمونای توی باغ وحش شممده بودففا!ممم های رویا انگار
متعلد به رویا نبودن،دیگه اون م!ممم و غرور و انتقام جویی توی ا!ممم هاه
نبودن،حاال توی ا !م هاه فق گنگی و سادگی بود؛مودم اینو می دون ستم
ولی نمی مواسممتم باور کنم.فنمی مواسممتم تحت هیع شمرایطی دوباره با رویا
مهربون باشمف
تارا مسممته اه بی توجهی من آهی ک!ممید و دسممت مواهر عزیزه رو گرفت و
رفتن شممام بخورنفیزدان هم که نمی دونم اه ترس ای،ولی قایم شممده بود یه
گو شه ایفففرو به گلناه گفتم که سپهر رو برام بیاره و اونم با گفتن ا !م آقا اه
پله ها باال ک!ممیدفخهنم پر ک!ممید سمممت دیدار مودم و تارا توی مونه ی
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آرتمنفهمانی که می مواسممتم مزه ی دهن تارا رو بفهمم،بدونم که میخواد اه
مواهره انتقام بگیره یا نه؟.ف
"به ا!م هام نگاه کرد و با شک پرسید:ای می موای بگی؟
لبخند آرومی هدم و گفتم:فهر کنم مودت فهمیده باشیف
د
گفت:رک حرف بزنفاصمموال اه آدم هایی که طفره میرن موشممم
اممی کرد و
نمی آد.
سری تهون دادم و گفتم:باشه.هر جور راحتیفطفره نمی رمففف
مهثی کردمفبه ا!م های آبی اه میره شدم و تیر آمر رو به هدف هدم:تو نمی
موای اه مواهرت انتقام بگیری؟نمی موای تالفی کنی؟تو که بهتر اه من می
دونی اقدر اخیتت کردف
با مه طوالنی به جلوی پاه میره شدفمی دون ستم که قبول می کنه؛ شک
ندا شتمفمن برای برگ !تن رویا یه نق !ه ی ا سا سی دا شتمفنق !ه ای که فق و
فق با کمک دمتری به اسممم تارا حل می شممدفففو من همون وقت که نق!ممه
ک !یدم،روی همهاری تارا ح ساب باه کردمفاون میدون ستم این دمتر،حتما
کمهم می کنهفففبه هر حال اونم مواهر رویا بود و دو مواهر مطمئنا شممبیه هم
بودن؛دو تاشممون انتقام جو،هر اند یهی اه انتقام گرفت و حاال نوبت تارا بود
که انتقام بگیرهف.
سره رو کم کم باال آوردفبدون لبخند یا اممی کوتاه گفت:فهر می کنم بهت
می گمفتا کی همدانی؟
دستهام رو توی هم گره هدم و گفتم:هر وقت تو جواب بدی.
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اه پایین تا باال نگاهم کرد و بعد با لبخند کجی گفت:میلی هبون باهی،حرفمو
فراموه نهن.
و تارا رفتففتوی همون نگاه اول اه اینهه با اون همه دردی که به قول آرتمن
ک!یده بود باه هم محهم بود موشم اومدفکامال م!خص بود مواهر رویاست
با این تفاوت که رویا یه عوضی تمام عیار بود و تاراففففنه".
با صدای ناغه گفتن سپهر اه فهر بیرون اومدمفاه گلناه گرفتمش و گونه اه رو
ب*و*سممیدمفسممپهر بچه ای بود که مدا بعد اه سممی و دو سممال عمر به من
دادهفبچه ای که اه مون مودم بود و شممبیه مودم بودفبچه ای که برام عزیز
بودفففگاهی،فق گاهی خهنم سمممت آرا می رفتفاینهه اگه آرا می موند،حتما
االن یه بچه ی شش هفت ساله دا شتمفاما اگه آرا می موند،دیگه مبری اه تارا
نبودفدیگه من هرگز طعم آرام!ممی که اه نگاه تارا سممماطع می شمممد رو می
فهمیدم.فگاهی می موندم اه اینهه تارا،رویا یا آرا رو،کدوم!ونو ،بی!تر دوست
داشتم؟ و همش یه صدایی همزمه وار می گفت:تاراففتارا.
درسممته،تارا اولین کسممی نبود که دوسممتش داشممتم،ولی آمرین کسممی بود که
عاشممقانه بهش دل بسممتمفآرا و رویا دو تا شممخصممیت ح ف شممده بودن اما
تارا،محهم و اسممتوار،سممر جاه مونده بود؛توی قلبمفففهر اند گاهی توی
بعچی مسایل به تفاهم نمی رسیدیم اما،تارا رگ مواب من رو بلد بود؛با هبون
ارم و نرم و دو تا ع!مموه و عزیزم به آسممونی آب موردن مرم می کردففاما توی
هر ای که کوتاه اومدم،توی فراموه کردن غلطهایی که رو یا کرد،کوتاه نمی
اومدمفمن هنوه هم معتقد بودم که رویا باید به درک واصل شه تا تاوان کارهاه
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رو پ بدهفدلم باهاه صمماف نمی شممد و نخواهد شممد؛هر اقدر هم تارا اهم
مواهش می کرد.
سپهر،ثمره ی اهدواج موفد مودم و تارا رو ب*و*سیدمفمن و تارا دو تا شهست
مورده و همم مورده بودیم که مودمون،آره مودمون،برای همم های همدیگه
مرهم شممدیمفمودمون،مودمون رو التیام دادیمفمن دسممت روی همم های تارا
گم اشممممتممم و اون دسممممت روی همممم هممای مممن.و ایممنممجمموری امممثممال
رویا،آرا،ساالرمان(همسر اول تاراو،همه اشون،به دست فراموشی سپرده شدن
و موند:من،تارا،سپهر و یزدان.
و ما موشبخت بودیم؛حتی با حچور غیر قابل اغماض رویا.
شب که سرم رو روی بالش گ ا شتم،تارا سریع گفت:امیر،یه ثانیه نخواب یه
ایزی بگمف
الی ا!م اپم رو باه کردم و گفتم:ایه؟
نگران گفت:رویا اصرار داره گ شته اه رو بفهمهف
همونطور مست مواب گفتم:مب بفهمه.
هد توی باهوم:امیر با توامفدرست جواب بدهف
توی جام،جا به جا شدم و گفتم:درست جواب میدمف
مب؟ممیاهه ی بلند باالیی ک !یدم:مب به جمالتفمب بهش حقیقت رو بگو،بگو
که یه عوضی بوده که هندگی هر کی اه موده موشبخت تر بوده رو حروم می
کردهف
تارا با حرص گفت:اممممممممممیر.
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ا !م هام رو باه کردم و با امم گفتم:امیر و ههرمار تارا.فمی مواد بدونه؟مب
بهش بگو.هر ای دو ست داری بگوفتو وقتی مودت می دبری و می دوهی ای
رو میای اه من می پرسی؟حاضرم قسم بخورم که همه ی تصمیمت رو گرفتی
فق االن اینجایی با دو تا عزیزم من رو مر کنی و آمره بگی:من هیچی اه
شوهرم پنهون نمی کنمف
تارا با ناراحتی نگاهم کرد و برای دومین بار توی هندگی م!ممترکمون هد هیر
گریهفبار اول بخاطر مرگ مامانش بود؛مامانی که سرطان گرفت و دمردفبه ا!م
های پرآ بش ن گاه کردمفاه ا ی ن هه اشممم هش رو درآورده بودم ،ج گرم
سومت:منفففمن بخدا نمی موام تو رو ناراحت کنم امیرفمن فق می موام به
مواهرم کمک کنمففمن.
و بعد با هقی که هد حرفش نیمه کاره موندفجلو رفتم و همه ی هندگیم رو به
آغوه ک !یدمفتارا عزیزترین شخص هندگی من بود؛حتی اه سپهر هم بی !تر
دوستش داشتمفمنتها وقتی بح به رویا می ک!ید حتی مودم رو هم فراموه
می کردم اه برسه به عزیزترین شخص هندگیمفو من تمام عقده های این اند
وقته رو جوری مالی کردم که اشک تارا هم در بیاد.
تق صیر مودته تارافاه وقتی رویا اومده،همش تو مودتی و بی !تر وقت روه روبا مواهرت موه و بش می کنیفان قدر با هاه حرف می هنی که دی گه نه
حوصله ی منو داری نه یزدان و سپهر رو.فاه وقتی رویا اومده ،مودت بگو،اند
بار به یزدان و من و گلناه و تهمینه مانم و حتی سممپهر پریدی؟.فتو من رو اه
شرکت ک!وندی،با اینهه کلی کار داشتم،من رو ک!وندی تا ببینم مواهر عزیز

رو یا بیدار می شود

37

تر اه جانت کجا گ ا شته رفته.ف درکت نمی کنم تارافمیلی دو ست دارم ولی در
این مورد درکت نمی کنمفاون اه دمتر قوی و مهربونی مثل تو این بی انصافی
ها در حد من و یزدان و سپهر،که مانوادتیم،واقعا غیر قابل قبولهف
تارا موده رو بی!ممتر تو بغلم جا داد و با همون هد هد گفت:منفففمن مب
نمی دونم امیرفمن گیجمف هیچی رو نمی دونمفولی بدون ،به ارواح ماک
مامان و بابام میلی دوست دارم امیرفبخداوندی مدا تو همه ی هندگی منیف
و ب عد دو باره هد ه یر گر یهفاشممم ه هاه رو پاک کردم و گو نه اه رو
ب*و* سیدمفاون اه م ستگی حال و حو صله ی مودمم ندا شتم ا !م هام
بسته شد و به مواب رفتم؛فردا باید می رفتم شرکتف
*تارا*
دو سمممه ه ف ته ای بود که ا م یر مو نه ن بودفر ف ته بود ت هرانف همسمممر
برادره،اهورا،برگ!ممته بودفهنی که ادعا می کرد اه اون همه ارثی که به امیررایا
رسیده سهم دارهفو امیر متوجه شده بود هیع و صیتی مبنی بر اینهه امیر وارث
همه ایزه وجود ندارهففو طبد قانون ن صد ارث،و شاید کمی بی !تر،به پ سر
اول تعلد دارهف
اهورا هم که مرده بود و برای همین اون سممهم االرث به همسممره تعلد می
گرفتفهمسری که من نمی دونم بعد این همه سال اه کجا پیداه شده بودف
البته اهورا باهیگر بود و بارها مبر اهدواجش با یه دمتر منت!ممر شممده بودفحتی
اگه توی اینترنت هم می هدی،عه دمتره و موده باال می اومدفف
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پدر امیر بارها گفته بود که اهورا سممهمی اه ارث نداره اما نمی فهمم ارا همین
ً
گفته اه رو کتبا ننوشممته بودفو امیر پیگیر شممده بود اما فایده ای نداشممت اون
حد با همسر اهورا بود و امیر هیع کاری نمی تونست بهنهف
و آمر هم مجبور شممده بود شممرکت اصمملی پدره رو،که کلی باهاه هحمت
ک !یده بود رو به هم سر اهورا دو د ستی تحویل بده و برای موده همین ها و
سامتمون های مسهونی یا تجاری باقی بمونهف
هر اقدر امیر ناراحت بود،من موشحال بودمفمگه ما می مواستیم با اون همه
پول ایهار کنیم؟بهتر که همین ها براه موندفففآمه قبال وقت ندا شت سره
رو بخارونه ولی حاال بهتر می !دفتمام دل م !غولی اه می شد شرکتی که اه
طرف ساالر مان به من ارث رسیده بودفاینطوری موفد تر هم می شدف
اگر اه امیر،به گفته ی موده،اه ریی شممرکت بودن متنفر بود و تمام آرهوه
این بود که به عنوان یه دندونپزشک توی جامعه حچور پیدا کنهف
بارها به امیر گفتم که بهتر ا صال اینطوری بی !تر به من و یزدان و سپهر هم می
ر سی ولی توی گو شش فرو نمی رفتفپای اون شرکت میلی هحمت ک !یده
بود و میلی هوره دا شت که اون شرکت رو بدون هیع ا !م دا شتی باید به
همسر اهورا بدهف
وکیلش می گفت می شد سهمی توی شرکت دا شت ولی امیر موده ترجیح
داد به!ه کنار و به جاه همین ها رو بردارهف
من و رویا هم رفتیم پیش روان !ناس و دکتر مغز و اع صابفدو تا شون میگفتن
که رویا حافظه اه حتما بر می گرده به شرط اینهه ما کمهش کنیمف
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موده میلی به برگ!تن به گ شته اصرار داشت ولی من نه.فدلم نمی مواست
با برگ !تن به گ شته ها،تمام مو شی ای که می تونه به د ست بیاره رو ضایع
کنهف
به نظر من دور بودن اه اون گ شممته ی نهبتی به نفعش بودفمن با ن!ممون دادن
عه

ها و آلبوم ها سممعی کردم کمهش کنم و رویا انقدر به اون عه

ها و

فیلم ها میره شد تا تونست مامان و بابا رو،البته تا حدود کمی،بخاطر بیارهف
ً
جد یدا به عه امیررا یا که ن گاه می کرد سممره درد می گر فت و جیت
میه!ممیدفنمی دونسممتم ای رو داره بخاطر میاره ولی اینو می دونسممتم که
باالمره،به همین هودیا،همه ایز یاده میاد و اونوقت نمی دونم این به نفع من
مواهد بود یا نه؟.
ولی من این رویا رو بی!تر دوست داشتمفرویایی که با یزدان و سپهر باهی می
کرد،می مندید ،سوالهای میلی ساده می پرسید،با یزدان آتیش می سوهوند و
غیره و غیرهفدلم به هیع وجه نمی موا ست رویا گ شته رو به یاد بیارهفگ شته
ً
ای که من اهه متنفر بودم و ح می کردم رویا هم ایچاف
ولی یه ایزیففففراتر اه عه مامان و بابا ایزی ن !ونش ندادمفنمی موا ستم
ایزی رو بخاطر بیارهفشاید اگه امیر اینو می دونست باهام ساعت ها دعوا می
کرد و سممعی می کرد قانعم کنه که با ح ف گ شممته ی رویا رویا آدم موبی
نمی!هف
ولی من می دونستم که می!هفدوست نداشتم ایزی اه گ شته ها بفهمه و برای
همین هر ایزی که به گ شممته مربوط می شممد رو برداشممتمفففولی مب مود
امیررایا یه برگ برنده به گ شته بودف
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امیر رو که نمی تونستم بردارم و ببرم توی هفتاد تا سوراخ سنبه قایم کنمف
کاه می تونستم یه نورد توی گوه رویا بخونم تا هیع وقت،هیع وقت گ شته

رو بخاطر نیارهف
***

امیر برگ!تفکالفه مسته ناراحتفمن رویا رو توی اتاقش نگه داشتم تا ا!م
امیر بهش نیوفته وگرنه می دونسممتم یه دعوای اسمماسممی راه می انداهه و ممهنه
تمام حرصش رو سر رویا مالی کنهف
به محض اینهه ماشممین رو پارک کرد رفتم پایینفبا دیدنش ح کردم کلی پیر
شدهفانگار موهای ماک ستری کنار شقیقه اه سفید سفید شده بودنففح
کردم شهسته شدهفولی نمی فهمیدم ارا آمه؟یعنی پول انقدر مهم بود که امیر
بخاطره موده رو پیر می کرد؟ما که م !هلی اه و ضع مالی ندا شتیمفففپ
ارا اینجوری می کرد؟ارا واقعا؟به سمتش دویدم و باهوهاه رو توی د ستام
گرفتم:امیرففف
مم شد و سره رو روی شونه ام گ ا شتفد ستم رو روی کمره گ ا شتم و
گفتم:امیرفففای شده عزیزم؟
امیر هل هد توی ا!م هام و گفت:می دونی کی وارث اون همه پول شده؟
کی؟با حرص ا!ممم بسممت و گفت:یه هن ف*ا*ح*ه*هففففیه هنی که نمی!ممه تو
صورتش تد کنی اه برسه به اینهه صاحب مال و اموالمون ب !هفآخ که اهورا
مادرهادی احمد و بی مصرف بود.ف
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دو باره سممره ر و روی شممونه ام گ اشمممت و با آه گفت:دارم آتیش می گیرم
تارافحاصممل تمام هحمتهای من و بابام به یه عوضممی حروم هاده ی مفت مور
تعلد گرفتفففاهورا اهت منتفرمف
و سممره رو بی!ممتر توی گودی شممونه ام فرو کردفآه مدای من.فدسممتم رو روی
شونه هاه گ اشتم و گفتم :امیر عزیزم فراموشش کنفف
محهم من رو به موده ف!ممرد و توی موهام نف عمید ک!ممید و من نمی
فهمیدم ارا اینقدر داغونه.درسته تمام هحمتهاه به دست یه دمتر حاال به قول
امیر ف*ا*ح*ه*ه افتاده بودففولی باه هم دلیل نمی شممد بعد اه یک ماه امیر
انقدر داغون باشهف
اون قدم تا گردنش بی!ممتر نمی رسمم ید،ت مام دلتنگی هام رو در قا لب یه
ب*و*سمممه ی آروم روی گردنش پ یاده کردمفاون هم مت قابال پی!ممونی ام رو
ب*و*سید و گفت:میلی مسته ام تاراف
دسممتی توی موهاه ک!ممیدم و گفتم:تارا فدات شمممه انقدر مودت رو اخیت
نهنفمی دونی االن اند روهه مونه نیومدی؟آمه ارا انقدر مودت رو اخیت
می کنی؟اگه برای آ سایش من و یزدان و سپهره مواهش می کنم ب کنفففتو
نباید انقدر مودت رو ع اب بدی امیرف
امیر دستم رو گرفت و ب*و*سید و گفت:اگه نبودی،تا حاال ده بار مرده بودمف
ناالن لب هدم:اممممممممممممیر.
صدای جیت بابا گفتن یزدان ما رو اه فهر بیرون ک !یدفامیر سریع اهم جدا شد
و یزدان رو،مردونه،به آغوه ک !یدفمو شحال بودم که مهر امیر انقدر عمید و
قوی بود که یزدان رو به سمت موده ج ب کرده بود؛
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در حالیهه یزدان می دونست باباه دمرده اما امیر رو به عنوان پدر پ یرفته بود و
امیر هم همونطور که به سممپهر محبت می کرد به یزدان هم محبت می کرد و
من شیفته ی امالق امیر بودمف
حد با رویا بود؛امیر مهره ی مار داره(در جلد اول،گاهی ع !د اه پ !ت منجر
می هندو
و من ح کردم کسممی اه پ!ممت پنجره به این جمع صمممیمی نگاه می کنه و
اشک ریزان همزمه می کنه:من جایی بین این موشحالی ها ندارمف
و من قلبم شه ست اما نمی تون ستم کاری کنمفامیر به انداهه ی کافی کالفه و
عصممبانی بود و دیدن رویا،مانند گل به سممبزه بود(گل بود به سممبزه نیز آراسممته
شدوففف
درکش می کردم ا ما کاری هم نمی تونسممتم بهنمف مدای من.من ارا ان قدر
بیچاره بودم.
*رویا*
ح می کردم دیگه حافظه ام بر نمی گردهفففشش ماه گ شته بود و من هیچی
رو بخاطر نمی آوردمفیه حسی می گفت دارم پیچونده می شم و تارا نمی مواد
حقیقت رو بهم بگهفح می کردم تارا فق یه ایزایی میگه که من توی مودم
گم شمفففو گم هم شدم.فیزدان کالس سوم بود و اه اپ به راست و اه راست
به اپ که می رفت ضممرب  8در  9رو تهرار می کرد و بعچممی او قات با
تارا،بخاطر تبلت دعوا می کردنفو آمره هم حرف امیررایا برو داشتفمن هم
اه امیررایا حسمماب می بردمفوقتی امم می کرد اهه می ترسممیدمفففهر وقت
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نگاهش می کردم صداهایی توی گو شم می پیچید:دو ست دارم رویاففففترکم
نهنففففب هت بگم بمون می مونی؟ففف با بام یه مهمونی گرف ته تو هم
میای؟فففواقعا منو دوسمممت داری؟ففففارا میری؟ففففارا برگ!ممتی که انتقام
بگیری؟ففففاهت متنفرمففتو یه عوضی هستیفففف
و هزار تا ایز دیگه که هیع نتیجه ای اهشممون نمی گرفتمفانتظار داشممتم قبال
مردی من رو دو ست دا شته که صداه شبیه امیررایا بوده با شه ولی هر بار که
اینو اه تارا می پرسیدم می گفت:نه.پرسیدم بچه داشتم؟شوهر داشتم؟و هر بار
جوابم نه بود.و من اقدر دلم می مواست یه پسر ناه مثل یزدان یا سپهر بانمک
داشتمفففف
آه..ففتارا میلی مهربون بود کنارم بود،دوسممتم داشممت،حداقل اه امیررایا بهتر
باهام رفتار می کرد ولی مبفففتنها بودم و گیب.فح می کردم توی اون مونه
یه آدم اضافه امف
هر اقدر هم که می گ شممت کمتر ایزی رو به یاد می آوردم و تمام تالشممم
برای کنار اومدن با شمرایطم به پوچ می رسممیدفنمی شممد کاریش هم کردفففمن
هندگی ام رو بامته بودم وباید اه اول می سامتمفففولی نمی تونستمففح می
کردم روه به روه که می گ ره ضممعید تر می شممم و این قبال توی وجود من
نبودهففففح می کنم نباید اه امیررایا بترسمم و بدتر باید توی ا!مم هاه هل
بزنم و بگم:تو حد نداری به من بد نگاه کنیف
بدتر اه اون فریاد به!م:من ااقو کش نیستمممففففف
تارا بهم گف ته بود که ااقو کش ها آدم های مو بی نیسممت ند و من یک
دندونپزشهمف
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شممش ماه بود که یه تصممویر مبهم اه یه مرد ا!ممم م!ممهی توی خهنم می
ارمیدفیه مردی که همی!ممه مثل امیررایا با امم توی خهنم می اومدفمردی که
انگار حتی بی!ممتر اه امیررایا اهم بده می اومدفففولی نمی دونسممتم ارا توی
خهنم امیررایا همی!ممه با یه لبخند ج اب و مهربون،که همی!ممه تحویل تارا می
داد،ثبت شممده بود و نمی تونسممتم به هیع وجه من الوجوه مودم رو به بد بودن
امیر قانع کنمففففنمی دونم.شاید بد نبودف
قبل تر ها تارا همی!ه مونه بود ولی حاال هر روه صبح با امیررایا میرفت بیرون
و تا شب برنمی گ !تف شب هم با م ستگی می رفت بخوابهف صبح ها هم که
یزدان مونه نبود و تمام دلخوشی من به سپهرکواولو بودف من به سپهر رنگ ها
رو یاد داده بودم و بابت این به مودم افتخار می کردم.
***
آب مورده بودمفداشممتم پاوراین پاوراین وارد اتاقم می شممدم که صممدایی
مجبورم کرد پ!ت در فال گوه وایستمفف
 تارافدی!مممب پ گاه و آرتمن بهم هنگ هدنفففگفتن برای تعطیالت ع ید م یاناینجاف
هممممممممیفففامیر من اه ماکی کنم توی سرم؟ارا مگه ایه؟می موان بیان و برن دیگهفیعنی انقدر سخته اه دو نفر میزبانیکردن؟
َ
اه ای می گی واسه مودت امیر؟نمی فهمی یا مودت رو هدی به نفهمی؟-تو فهر کن نمی فهممففف
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آروم تر،بچه ها موابنفاالن نگران بچه هایی یا مواهر گلت؟فهر کن مواهر گلمفمن ای کار کنم آمه؟مگه ای شده تارا؟نمی فهمی؟رویا اگه آرتمن و پگاه رو ببینهففففنهنه ب!ممناسممدشممون؟اگه همهایففف

َ
صدا انقدر آروم شد که ن !نیدمفآرتمن؟پگاه؟اونا دیگه کی بودن؟اه ارا انقدر

آروم حرف می هنن؟یه کم بلندتر آمه.منم می موام ب !نومفولی دیگه صدایی
اهشون بلند ن!د و من مجبور شدم برم به سمت اتاقمف
تا وقتی موابم بگیره مدام قیافه ی آرتمن و پگاه رو توی خهنم تصور کردمف
(شاید این پستها کمی کوتاه باشنفلطفا ببخ!ینو
*تارا*
اه صممبح اسممترس داشممتم و مدام اهشممرق مونه به غرب مونه نقل مهان می
کردمفمی تر سیدمفنمی دونم اه دل !وره ای بود که دامن گیرم شده بودفنگران
بودم و داشتم می مردمف
امیر هم رفته بود تا ماشینش رو ببره کارواهفگلناه و تهمینه مانم و سمانه مدام
بی وقفه مونه رو تمیز می کردن و دمتر جدیدی به اسممم شممهیال م!ممغول غ ا
پختن بودف
یه سر به رویا هدمفاه حموم بیرون اومده بود و با لباس بلند سفیدی که پوشیده
بود شبیه فرشته ها شده بودفموهای بلند م !هی اه رو گلناه اتو کرده بود و با
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تل سفیدی به هیبایی اون همه مرمن موی م!هی دامن هده شده بودفگونه اه
رو ب*و*سیدم که اونم متوجه ی نگرانی غیر عادی ام شدففف
بهش میره شدمففح می کردم این ا!م های ناب م!هی دارن دور تر و دور
تر می شنفانقدر دور که دیگه نمی تونم ببینم !ونفآهی ک !یدم و نگاه م !هی
درشتش رو توی نگاهم گرفتمفآه رویا عزیزمفففمن واقعا دوست دارمف
کمک یزدان کردم تا لباسش رو بپوشهفففموهاه رو شونه هدم و پی!ونی اه رو
ب*و*سممیدمفیزدانی که مان هاده بود؛حاصممل ع!ممد من و سمماالرمان و وقتی
اولین بار امیررایا رو دیده بود بهش گفته بود:بی تربیت.
ا !م های آبی اه رو ب*و* سیدم و با پر سیدن:ه !ت نه تا اند تا می !ه؟ و
گرفتن جواب سریع 72:اه اتاقش بیرون رفتمففف
سپهر رو هم گلناه آماده کرده بودففق کمی موهاه رو دست ک!یدم و به ماما
گفتنش گوه دادمفپسری که حاصل ع!د من و امیر بودفسپهر عزیز بود؛شبیه
پدره بود و با شیرین کاری هاه همه رو می مندوندف پسرمففپسرهایمففف
مودم هم ل باس بل ند فیروهه ای رنگی تن هدمفمو هام رو شممو نه هدم و باه
گ اشممتم!ممونفبه عه امیر توی قاب بزرگ در کنار مودم نگاه کردم و لب
هدم:تو بهترین ماجرای هندگی منیفففف
امیری که ع!ممقم بهش اه انتقام به رویا حاصممل شممده بودفامیری که دوسممتش
داشممتم؛بخاطر مهره،عالقه اه ،محهم بودنش،اینهه برای پسممرم پدری می
کرد،این هه موب بود،این هه امیر فوق ال عاده بود.ففامیر ه مه ی ه ندگی من
بودففففامیر،امیر(پادشاهوقلبم بود.
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دست روی اال گونه اه توی عه ک!یدم و اه اتاق بیرون رفتمف
دسممت رویا رو که روی اولین پله بود گرفتم و سممپهر به بغل و یزدان به کنارم اه
پ له ها پایین او مدمفهر قدم که بر م یداشممتم لرهی ه مه ی بدنم رو می
گرفتفجوری که انگار تیهه ای اه جونم داره اه بدنم مارج می!هفففف
به آمرین پله رسیدیم و من دست رویا رو محهم تر ف!ردمفففای می مواست
ب!ممه رو نمی دونسممتم اما عاقبتش رو حدس می هدمففدر باه شممد و من مات
اهره های اصلی هندگی رویا شدمفففففو جرات نهردم به سمت رویا برگردم و
اهره ی اونو ببینمف
آه.
*ارمیا*
با اینهه هیاد موافد نبودم اما قبول کردم که دسممته جمعی،با افرادی که هیاد
اهشممون موشممم نمی او مد،بریم ه مدانفا گه رضمموان می فهم ید ای می
گم،مسمملما می گفت:کسممی منتت رو نه!ممیده که بیایفو همون بهتر که
ن!ممنیدفففبه سمممتش برگ!ممتمفاه وقتی الی یا همون آرمیتای اند ماهه مرده
بود،کمی شممهسممته تر شممده بودف وقتی که دمتر  7ماهمون بخاطر دلیلی کامال
نام !خص مردفانقدر اتفاقی که من و رضوان مونده بودیم ای شد؟ ...رضوان
که مدام،اون روها،می گفت که بخاطر اینه که اه رویا انتقام گرفتیمفولی به نظر
من هیع ربطی نداشتفما اصال هم اه رویا انتقام نگرفتیمفمن اگه می مواستم
د
اه رویا انتقام بگیرم که کن فیهون می کردم و هندگی اه رو به باد می دادمف
رضوان به آرومی صدای ضب رو کم کرد و گفت:اصال درست نیست که بدون
دعوت دارین میرین مونه ی مردمففف
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نگاهش کردم و گفتم:من که گفتم نریمفففتو اصرار کردیف
مسته بودمفو با همین یه جمله به تمام پرسمم!ممهایی که داشممتم پایان دادفففاه وقتی آرمیتا یا
الی مرده بود،من بخاطر عوض کردن روحیه ی رضمموان به یه شممهر حوالی
رو ستا شون نقل مهان کردم تا ر ضوان کمتر پژمرده با شه و هر وقت موا ست
ببرمش روستاشونفدرسته اه نظر موقعیت مالی و فرهنگی مثل یه شهست بود
ولی به آرامش رضمموان می اره یدففبهترین ات فاق هندگیم رفتن به روسمم تا و
شممنامتن درون رضمموان،فرشممته ی عزیزم بود.فشمماید اگه فرمنده بانو اهم نمی
مواست که رضوان رو ببرم روستا،هیع وقت عاشقش نمی شدم و به یه موجود
عوضی به اسم رویا دل می بستم و هندگیمو به باد می دادمففف
به آوه نگاه کردمفففآوشی که بزرگ شده بود و من مدام نگران وضع تحصیلی
اه بودمففمب،مسمملما امهانات درسممی توی پایتخت ده هزار برابر بهتر اه
امهانات یه شممهر کوایک بودفولی مب،تقدیر این بوده حتما و شمماید به قول
فرمنده بانو(مادربزرگ رضوانوحتما حهمتی داشتهف
و من ت مام ماطرات بد و مو بم رو،مطبم رو ،مانم سمممتوده(من!مممی
اهو،سینا،روناک،تینایی که اهه متنفر بودم،رامین،طهورا،رویا،همه و همه رو
همونجا جا گ ا شتم و به لر ستان رفتمفهمه رو توی همون پایتخت گ ا شتم و
فرار کردم اه همه اشونففاه واقعیت هایی که بین!ون داشتن رضوان اه همه بهتر
بودففف

رو یا بیدار می شود

49

و من تمام موقعیتهای علمی و شممغلی رو بخاطر رضمموان توی همون تهران جا
گ اشتمففف
اصراری نیست ارمیافففاگه دوست داری برگردیمفمندیدم:حاال؟االن که نزدیهیای همدانیم؟
سره رو به شی!ه تهیه داد و گفت:میلی وقته ندیدیم!ونف
جوابی ندادم که گفت:اونا هم میلی وقته ما رو ندیدنفما اه همه دور شدیمف
باه داشمممت می ر فت رو مود دپ.فاعصمممابم رو م مطی می کرد در این
مواردفبدم میومد می ن!ممسممت غمبرک می گرفت و هی می گفت که ارا من
دمترم رو اه د ست دادم؟.ففالبته گاهی اوقات اونجوری می شدو لی وقتی می
شد دیگه به جنون می رسید و کل اون روه نباید طرفش می رفتیففف
االن فق آرهو می کردم اه اون روها نبا شه که ا صال دو ست ندا شتم روهی که
می تونه موب باشممه رو مراب کنه با این کاراه.من بخاطر رضمموان تن به این
سفر مسخره داده بودم.وگرنه من دلم نمی مواست تد هم توی صورت امیررایا
و آرتمن بنداهمفنهه میلی موشم اهشون می اومد؟؟
رضوان اشک هاه رو پاک کرد و گفت:می هنی کنار یه آب بزنم به صورتم؟
وایسا یه کم جلوترفکنار هدم که پیاده شمدفآبی به صمورتش هد و منم اند تا آب پرتقال گرفتمفآوه
رو هم بیدار کردم که ر ضوان برگ !تف سوار ما شین شدیم و دوباره به سمت
همدان به راه افتادیمف
شنیده بودم که رویا دیوونه شده بود و امیر می گفت امهان موب شدن حالش
صفره و من اساسی اه شنیدن این مبر موشحال شدمففاون تاوان کاراه رو
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پ داد.فاه اون همه موقعیت موب و ویژه ایزی جز دیوونگی و جنون باقی
نموندفرویا دیوانه بودففف
و حاال فق لقبش رو یدک می ک!مم یدففرو یا با ید بدتر اه ای نا رو هم می
دیدففمیلی موه به حالش شد که فق دیوونه شدفحقش بود که انقدر ع اب
به!ه تا هر روه،هر روه مدا آرهوی مرگ کنهف
رضوان آهی ک!ید:ارمیافففبرگردیم تهران؟
با شنیدن اون مبر ،سریع ما شین رو گوشه ای پارک کردمفبه سمتش برگ!تم و
ناباور گفتم:ای میگی رضوان؟
با هد گفت:منففمی دونم که بخاطر من اه تهران اومدیفمی دونم که کارت
رو دوست داشتی و حاال مجبوری توی یه درمونگاه کوایک کار کنیففمیدونم
که اصال اه اینجا موشت نمیادففبرگردیم ارمیاففنمی موام ع ابت بدمف
با دیدن صممورت و ا!ممم های سممرمش آهی اه ته ته ته دلم ک!مم یدم و
گفتم:رضوان.
نه برگردیم ارمیافاصال همین حاال برگرد تا من ایزهامو جمع کنم و برگردیمفجواب دادم:الهم نیست رضوان.
ارا ارا الهمهفبرگردیم تو اینجا راحت نیستیفمنم دیگه راحت نیستمفبرای آروم کردنش به باشه ای اکتفا کردم و به سمت همدان روندمفنمی دونستم
کی می مواد کنار بیاد و ارا وقتی یهو یاد الی می افته تمام روه رو ههر مار
موده میهنهفاه شخ صیت مهربون و صاف و بی میالش ایزی باقی نمونده
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بود جز ضعد و استرس.ولی باه هم من بی نهایت دوستش داشتم؛هر جوری
باشه.
*سامان*
می دونستی آرشیدا صدای گاو اه جوریه؟آرشیدا مندید و با لحن بچگونه اه گفت:نهفففتو بگو اه جوریه.؟
مثال می موا ست وادارم کنه ما ما کنمفنگاهی به اهره ی مون سرد روژان کردم
و گفتم:شبیه صدای مامانت.
روژان هد توی باهوم و گفت:جلوی بچه ایزی بهت نمی گماف
من و آرشمم یدا غش غش م ند یدیمف مب به همین ایزای سممماده دلخوه
بودیمفروژان کرم ضممدآفتابش رو بیرون ک!ممید و م!ممغول کرم مالیدن شممدفاه
اون جایی که ه ندگی ما برمب نای کرم ریزی بود،هدم روی ترمز که موده و
صورت کرمیش به شی !ه ا سبیدن و باه من و آر شیدا غش غش مندیدیمفبه
انتقام روژان فهر نهردمفدر یک حرکت سممریع السممیر دسممت کرمیش رو توی
صممورتم مالیدفولی من باه هدم هیر منده تا حرص روژان درآدفنگاهی به روژان
کردم و گفتم:مرسی که انقدر به فهر منیفولی می تون ستی با مالیمت بی !تری
به صورتم کرم ضدآفتاب بزنیفالبته نترسیا(،با ا!مکومن برنزه امم ق!نگه.
روژان دهنش رو کب کرد و گفت:هر هر هر.
می دونم که داری می ترکیفآرهو بر جوانان عیب نیست.آرشیدا سریع هد کانال شعر و شاعری:یه گل دارم ق!نگه
هیبا و رنگارنگه
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با بیلچه ای که داشتم
اونو تو باغچه کاشتم
هر روه بهش آب دادم
سایه و آفتاب دادم
حاال بزرگ و هیباست
تنها گل تو دنیمممممممممممماس.
مواستم برای بچه ام دست بزنم که روژان جیت هد:پ!ت فرمونی بی شعور.
ادای مودشو درآوردم:جلوی بچه ایزی بهت نمی گماف
طبد آمرین حرکت مانوما برای تخلیه ی حرصممش،ای!ممی تحویلم دادففففو
متاسممفانه ما مردها هنوه جواب کوبنده و دندون شممهنی برای این ایش پیدا
نهرده ایمفروژان با دستمال شی!ه ی جلوی ماشین رو که کرمی شده بود پاک
می کرد و منم در حال تاله برای سممب قت گرفتن اه جوو نای جلوم بودم و
آرشممیدا هم مثل عمو فردوس مدام ویز ویز می کرد و برای هزارمین بار الفبای
فارسی رو می گفتف
آ مثل آهوفففب مثل بی شعورفففروژان آروم گفت:نگاه کن تو بی ادبش کردیف
بلند گفتم:دمتره ی بی ادب.بگو ب مثل بز.
 آ مثل آهوفففب مثل بزففپ مثل پدرفففت مثل تابفففث مثل ثریافففج مثلجوجهفففچ مثل المنگ.
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به من میگی المنگ این

بچه هم یاد گرفته.
روی فرمون ضرب گرفته بودم:مب المنگی دیگهفیعنی د ست و پا الفتی تر
اه تو،مود تویی.
باه یه قیافه ی پوکر فی گرفت و گفت:موشمزه.

َ
آرشیدا هم مثل ضب صوت ادامه می داد:ح مثل حولهففخ مثل مرف
روژان بی وقفه غر می هد:یعنی یه کلمه ی موب این بچه بلد نیسممت.تقصممیر
تویه سامان،اصال ادب نداری.
اه ربطی داره؟مر یه حیوونه،داره ا سم حیوون رو میگهفبعد شم بچه کال هرای اطرافش هیاد باشه رو میگه.
روژان جیغی ک!ید که آرشیدا بیچاره سی دی اه مش پیدا کرد و استپ شد و
منم گرمیدم:من مممممممممممممرم؟
نه گلمفمن مرمفارا می هنی؟دوباره ضب صوت روشن شد(استعاره اه آرشیداو:د مثل دیوارففخ مثل خلیلفففر
مثل روباهففه مثل هنبورففژ مثل ژالهف
سریع گفتم:ژ مثل ژیلت.
روژان باه بلند گفت:ژیلت؟سممامان این ایزا ایه یاد بچه می دی؟خلیل یعنی
ای؟
سخت نگیر روژانیفآرشیدا انگ!ت به دهن گفت:ژیلت ایه؟
میلی جدی گفتم:ایزی که مردم باهاه مودشونو صفا میدنف
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روژان طا قت نیوورد و م ند یدفولی آرشمم یدا نفهم ید و ادا مه داد:س م ثل
سنگفففه مثل شونهففص مثل صابونفف ض مثلفففمثلفففمثل ای؟
ن
روژان داشت مثل اسهال فهر می کرد ولی من سریع گفتم:مثل مرض.
ض مثل مرضففط مثل طوطیففظ مثل ظرفففع مثل عابرفففغ مثل باغفففمثل فندقففق مثل قاشدففک مثل کبوترف
آروم به روژان گفتم:این همه کلمه ی مفید و آموهنده با ک،ارا کبوتر رو یاده
دادی؟
روژان یه تای ابروه رو داد باال و گفت:شممرمنده همه که مثل شممما عقل کل
ت!رید ندارنفبعچی ها امثال ما مخ!ون فق به کبوتر قد داد.
پ عجب هن مغز فندقی بهم اندامتنفروژان تهدید وارانه گفت:یه بار دیگه بگی بهم هن اندامتن،مودت می دونیف
باه ضممب صمموت ادامه داد:گ مثل گلففل مثل المپفففم مثل مامانففن مثل
نونفففو مثل وح!یف
عین مامانت.ببند سامانفآرشیدا بلند بلند:ه مثل هلوفف
روژان آروم با غرور گفت:عین من.
آرشیدا با جیت:ی مثل یرقان.تمووووووم.
روژان سریع جبهه گرفت:یرقان یعنی ای که یاد بچه دادی؟
-نه هلوی تو موب بود که یاده دادی.
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روژان مواست ایزی بگه که آرشیدا م م کرد و من سریع کنار هدمفطبد
معمول بخاطر هیجان هیاد نفسش گرفته بودف
روژان سریع اسپری رو جلوی دهن آرشیدا گرفت؛مدا لعنتت کنه رویافیه روه
موه تو هندگی ات نبینی که این بچه ی بیچاره رو هابراه کردی.فهر اقدر هم
تاوان پ بدی،کافی نیست.باید به درک واصل شی.
پوفی ک!یدم و به راهمون ادامه دادیم ولی اینبار بدون منده در سهوتفآرشیدا
موابیده بودفتمام دلخوشی هندگی من و روژان به آرشیدا بودفتمام هندگیمون،اه
بیخ،به نف آرشممیدا بند بود و اه اون بدتر نف آرشممیدا به یه اسممپری آبی
رنگ.فففآهی ک!یدمف
این یه سمممال هیع وقت کاری که رو یا کرد رو فراموه نهردم و هر بار نف
آرشممیدا گرفته شممد،نفرینش کردم و اه مدا مواسممتم یه روه موب تو هندگیش
نبینهفففدرسممته روژان می گفت تاوان پ داده ولی من توی کتم نمی رفتفبه
نظرم هیع رقمه تاوان ا شتباهش رو پ نداده بودفروژان که با این مو ضوع کنار
اومده بود و شخ صی به ا سم رویا رو ا سا سی اه یاد برده بود ولی من نه.نمی
تونستمفیعنی اگه می مواستم هم نمی تونستمفففف
*آرتمن*
پگاه محهم در رو بست و گفت:می دونستی اه این پیرهنت بدم میاد؟
نگاهی به تی شرت یاسی رنگم کردم و گفتم:ا!ه؟
دوره های الت باهی اه باه شروع شد:اش نیست،ابرویه.شبیه پلنگ صورتی
شدی.
-اوال تا اونجا که من می دونم این یاسیه نه صورتی.
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پگاه ابروه رو داد باال:یاسی و صورتی دو تاشون صورتی انف
تا اونجایی که من یادم می اومد این کوررنگی ها بی!ممتر توی آقایون رایب بود و
من گاهی گیب می شممدم که پگاه واقعا کیه؟.ففانگار که جای من و اون عوض
شده بود.فبی میال شدم و کارن رو که م!غول باهی با تبلت بود نگاه کردمفاین
بچه هم دیگه شوره رو درآورده بودفحجمی که اون برای دانلود باهی مصرف
می کرد من برای دیدن فیلم های مستهجن مصرف نمی کردمف
پگاه شممروع کرد:ببین آرتمن،فق دو روه بمونیماففففمن اه سممه روه دیگه باید
برگردم اون شیفتمف
مب بابا توامفهر ای می !ه تو شیفت داریفکال من هر برنامه ای میچینم توَ
اد همون روه شیفتی.
پگاه امم کرد:منظور؟
واضح بود منظورمفبرو بابایی نثارم کرد و ضب رو رو شن کرد و صداه رو تا ته هیاد کردفففو من
واقعا اه شممنیدن آهنگ با ولوم باال متنفر بودم ولی مب توی گوه بعچممی ها
فرو نمی رفتف
اونقدر که پگاه م !غول کاره بود،من نبودمفدر سته،منم توی شرکت کار می
کردم ولی من دیگه انقدر مسممایل کاری رو با مسممایل شممخصممی هندگیم قاطی
نمی کردمففاگه پگاه شغل شرید دندونپزشهی اه رو ا ستارت نمی هد،کارن
معتاد باهی پو و اه می دونم این مسخره ها نمی شدفففولی مب اون پگاه بود
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و نمی فهمید که گاهی اوقات باید بخاطر دیگران اه مودت بزنی و این اساسی
ترین امالقی بود که من باهاه م!هل داشتمفففو تغییر ناپ یر بود.ف
پگاه دوست داشت حرف حرف موده باشه و منم مجبور بودم قبول کنم،مثال
اینبار من کلی اصممرار کردم با هواپیما بریم ولی مرغ پگاه یه پا داشمممت و می
گفت حتما ماشین.ففمب کاری!م نمی شد کردففف
به شممخصممه نمونه ی بسممیار موبی برای یک مرد هن خلیل بودم.فبی!ممتره هم
بخاطر عالقه ی شمممدیدم بود که کوتاه می اومدم ولی پگاه بخاطر امالق و
ً
شخصیتش عمرا اگه کوتاه می اومدف.
یه ح عجیبی نسممبت به رفتن به مونه امیر داشممتم،انگار که قراره با یه ایز
ً
جدید مواجه ب!مممفیه ایزی که عمرا اگه فهره رو هم بهنمففو مهم نبود؛مهم
این بود که حواسم رو جمع کنم تا مثل دو ماه پیش با یه تریلی تصادف نهنم و
ماشین عزیزم رو به فنا ندمف
من اه هندگیم را ضی امففبا وجود کلنجارها ،سختی ها،تلخی ها،عدم تفاهم با
پگاه،ولی باه هم راضی ام.
هندگی معنی تلخ و شیرینی هاست.
هندگی شروع یک بودن ناب است.
هندگی را هندگی کنیم..
*امیررایا*
تارافففتارافففتاراففف
رویافففرویافففرویاففف
ع!دفففع!دفففع!دففف
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تنفرفففتنفرفففتنفرففف
هر اقدر به تارا عالقه دا شتم،در ست به همون میزان اه مواهر عزیزه متنفر
بودمفمواهری که مثل یه نابود گر هندگی ام رو نابود کردف
تارا همی!ممه می گفت:اگه رویا هندگیت رو نابود نمی کرد تو به فهر انتقام نمی
افتادی و اه اون بدتر من سر راهت قرار نمی گرفتم.فف
اون منو نابود کرد؛هندگیمو،جوونیمو همه ایزمو.و برام مهم نبود که اگه رو یا
هندگیمو مراب می کرد شممماید هیع وقت تارا رو نمی دیدمفحرف های تارا به
ه یع ع نوا ن اه ت ن فرم به رو یا کم ن می کردفرو یا یه موجود ا هر ی م نی
بود،اهریمنی.فففو یه موجود اهریمنی مسلما قابل دوست داشتن نبودف
فق تارا،یزدان،سممپهر.فاینا همه ی معنی هندگی من بودنفدرسممته که فهر انتقام
گرفتن اه رویا من رو به تارا رسوند ولیفففباهم متنفرم.
"من و تارا وقتی فهمیدیم که رویا،حاال که اه هندان برگ !ته،میر سره متحول
شممده و می مواد اه ما طلب بخ!ممش کنه،نق!ممه امون رو عوض کردیمفنق!ممه
ک!مم یدیم فریبش بدیم،ت ظاهر کنیم،دروغ بگیم،تحقیر کنیم؛درسمممت عین
موده.فو موفد هم شمممدیم.تحقیر کردیم،فر یب دادیم،تظاهر کردیم و دروغ
گفتیمف و در آمر نابود کردیمفدل من اسمماسممی منک شممد ولی تارا نه.فبعد اه
شنیدن دیوونگی رویا ع اب وجدان گرفتف
من و تارا درست وقتی که به بهانه ی انتقام اه رویا مدام با هم قرار می خاشتیم و
همدیگه رو می دیدیم تاهه فهمیدیم هنوه هم قلب هامون هنده ان و فرصمممت
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عاشد شدن دارنفآمه تارا شهست مورده اه سوی ع!د ساالر مان و من هم
شهست مورده اه سوی آرا بودمف
من و تارا ح کردیم که دو تا مون به دو تا ایز نیاه داریم که توی وجود اون
یهیهفف
من یه آرامش محض می مواستم و یه هندگی شاد و شیرین و آروم.
تارا یه پ!ممتوانه و تهیه گاه می مواسممت برای محافظت اه یزدان و پایان دادن به
تنهایی هاه.
من و تارا دو تامون تن ها بودیم و برای ه مدی گه ه مه ک شمممدیمفه مه ک ن
همدیگه شدیم،ع !د ورهیدیم و بر مبنای یه انتقام دروغین،مودمون رو به هم
رسوندیمف
وقتی به هم رسیدیم،کمی اه انتقام گرفتن سست شدیم ولی عقب نه!یدیم و
تصمیممون رو با بقیه در میون گ اشتیمفففاینجوری بود که ما به هم رسیدیم و
من تمام موشی های عمرم رو مدیون لبخند شیرین تارا بودم".
تو را می سپارم به سراب آستان هممی بی مرهم
همانجا که سهوت توام با درد است
طبیب همم های ارکین را با نمک می بندد
حهیم الهل را دوای دردها می داند
ضعید دست به دامان قوی می گردد
نحید تحفه ی روه ببری می گردد
من مواهم رفت هین دیار ای عزیز
به دنبال حهیمی و طبیبی قوی ای وداع مواهم گفت.
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من به دیار دیگه ای سفر کردم و تارا رو پیدا کردمفففف
*رویا*
وقتی در باه شد،موجی اه ابهام و ترس به سمتم سراهیر شدف با دیدن اون همه
آدم انگار بهم الهام شد:رویا حقیقت تو میون ا!م های این آدماس.
اولین نفر،یه مانم قد بلند،با موهای م!ممهی و ا!ممم های درشممت وح!ممی
م !هی بودفته اهره اه من رو یاد ت صویر مودم توی آینه می اندامتفیه غم
توی نگاهش بود انگارفف(پگاه معتمدیو
دومین نفر،یه آقای تقریبا هم تیپ امیررا یا،با موهای م!ممهی و ا!ممم های
م!هی بودفامم هاه من رو یاد یه صدای پر ناه و ع!وه می اندامت(همانیهه
توی شممرکت به عنوان آوی!ممن سممپهرداد کار می کردوففنمی دونم ارا(.آرتمن
احت!امو
سومین نفر،یه آقای باه هم قد بلند،موهای قهوه ای،ا !م های قهوه ای تیره و
نی!ممخند ک ایی بودفبا یه حرص شممعله ور توی ا!ممم هاه و شمماید تعجب
نگاهم می کردففف(سامان ملهیو
اهارمین نفر یه مانم نسممبتا کوتاه و الغر بود،با موهای فرفری طالیی و ا!ممم
های معمولی قهوه ایففف یه بی تفاوتی محض توی نگاهش بود و ژسممتش یه
ژست بی تفاوت(.روژان صفاییو
پنجمین نفر امیررایا بود که کنار در با یه پوهمند و نفرت نگاهم می کردففهمون
مرد قد بل ند عصمم بانی با ن گاه ماکسممتریفففهمون مردی که بهم گ فت
ااقوکش.گفت عوضی .و هد.
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ش!مین نفر تارا بود که نمی دونم کی دستم رو ول کرده بود و با ناراحتی باهوی
امیررایا رو گرفته بود و ایزی می گفت که نمی شممنیدمففففق می دونسممتم
نگرانه همین.
هفتمین نفر،یه مانم الغر با صممورتی نسممبتا روشممن بود که موهاه رو نمی
دونستم اه رنگه اون هیر روسری قهوه ای پنهان شده بودنفا!مهای سبزه
برق می هدن،شاید اه نفرت و شاید اه غم.نمی دونم(رضوان احمدیو
ه !تمین نفر،آمرین نفر،یه مرد بود با ا !م های م !هیفففتا نگاهش کردم به
لرهه افتادمفتمام رویا آرمان انگار توی ا !مهای م !هی براقش حهاکی شده
بودففانگار لب هاه اه هم باه شمممدن و داسممتان من رو اه اول اول تعرید
کردنففمن اونو شنامتم؛اون ارمیا رادمنش بود.
من همه رو شنامتمفف
من مودمو شنامتمففف
من.
من.
من.
من.
من.
همه ایزو بیاد آوردم.
***
تارا اهم می مواسممت بمونمفالتماسممم می کردفگریه می کردفاهم می مواسممت
کناره بمونم و تنهاه نزارم ولی برام مهم نبودففهمینی که به تمنا افتاده بود
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مواهری بود که ه!ت ماه تمام من رو اه مودم دور کرده بود و مدام اه هویت
ا صلی ام دورم می کردفمواهری بود که با د شمنم،امیررایا ر ستم پور د سی سه
ایده بود برای نابودی من.فاین تارا،مواهر نبود.
مواهش می کنم رویافففاهت مواهش می کنم بمون.بلند گفتم:امهان ندارهففمن اینجا نمی مونمفمن باید برم اه اینجا..من دیگه یه
لحظه هم کنار تو نمی مونمف
فریاد امیررایا بلند شد:به درکفتارا ارا مودت رو برای این عوضی کوایک می
کنی؟به درک بری که دیگه برنگردی.
پوهمندی هدم:فعال که من هیع اصراری برای موندن ندارمفهمممممممسر عزیز
تویه که اصرار داره من باشمف
امیر مندید؛هی ستیریک:فهر کردی کی ه ستی رویا؟این تارای بدبخت اه ب
مهربونه میگه بمونی وگرنه برو به جهنم.دیدی که،بقیه تا قیافه ی نحسمممت رو
دیدن رفتنفشنیدی رادمنش ای گفت؟گفت عوضی ها سگ جونن.حتی مود
مدا هم حوصله نداره جون انین بی مصرفهایی رو بگیره
و من هم جوابش رو با یه سممیلی محهم،به قدر تمام تلخی ها و سممختهایی که
ک!ممیدم،دادمفبلند تر اه مود امیررایا داد هدم:رادمنش هم یهیه عین تو.شممما دو
تا،دو تا احمد (فففوهستین که ارهه هنده موندن ندارینف اه همتون متنفرمف
امیررایا مواسمممت بیاد جلو و بزنه توی صممورتم که تارا جلوه رو گرفتفداد
هدم:ولش کنفهار شممده بزار بیاد جلوففهر کردی االن نمی تونم اه مودم دفاع
کنم؟
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امیر با م!مممی که داشممت شممی!ممه های مونه رو می شممهوند گفت:برو به
جهنم.گم!و اه این مونه بیرون تا نه!تمت.
معلومه که میرمففهر کردی یه لحظه هم توی این مراب شده می مونم؟با امم به یزدان و سپهر نگاه کردمفاین اند وقته اقدر دو ست !ون دا شتم ولی
حاالفففانگار دلم میخوا ست ا !م های ماک ستری سپهر رو اه جا دربیارم و
بزنم محهم توی گوه یزدان؛ به جای کتهی که با باه به من هد ب خاطر
حماقت بچه اه.
تارا رو با تنه کنار هدم و هدم تخت سممینه ی امیررایا و گفتم:امیدوارم ا!مممم به
ا!ت نیوفتهففف
مواسممتم جمله ی آمرم رو ادامه بدم که تارا مثل اسمممب به باهوم آویزون
شمممد:مواهش می کنم اهت بمون رو یاف مب به من و امیر هم حد بده که
مواستیم اهت انتقام بگیریمفاین تو بودی که اول این باهی رو به راه اندامتی.
باهوم رو بیرون ک!ممیدمفپوهمندی هدم:باشمممه،باهی رو من به راهش اندامتم
مودمم تمومش می کنمفمن اه شما انتقام گرفتم و شما هم اه من،پ ق!نگ
بی حساب شدیمفمدافظ.
و اه اون همدان لعنتی بیرون هدمفبا اشممک،منده،دیوونگی ممتد.اه هندگی پر
ماجرایی داشممتمففف ولی ناامید نمی شمممفهنوه وقت دارم تا کلی رویا و آرمان
برای مودم ب ساهم ولی تنها.فهمه رفته بودنفهمه ک سایی که همه ی ک سم بودن
رفته بودن.و من باه هم تنهایی سرنوشتم رو رقم مواهم هد.
هه،هندگی پر اه فراه و ن!ممیب.ولی مهم این بود که آمره هم،من برنده ی این
باهی شدم.فمهم اینه که دیگه به ک سی مدیون نیستم،دیگه من هر ا شتباهی هم
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که کردم تاوان!ممو پ

دادم،پ

فراموشمم!ممون می کنمفففدی گه احسممماس

گ*ن*ا*ههار بودن هم نمی کنمففف
فق حید،هیچهدوم!ون ارهه مع رت مواستن نداشتن.ففف
با مودم یه ع هدی بسممتم،حتی ا گه بزرگترین اشممت باه دن یا رو هم مرت هب
شمممدم،هرگز غرورم رو هیر پا نزارمفمودم رو ن!ممهونم،هانو نزنم،مودمو مرد
نهنم اون این آدما ارهشمم!ممو ندارنفمن دیگه هانو نمی هنم،دیگه غرورم رو
باهیچه قرار نمی دم،دیگه عاشد نمی!م،دیگهفففاون رویا نمی شمف
عوض می کنم همه ی هندگیم و دوباره اه اول،می !م رویا آرمانفدیگه حماقت
نمی کنم،دیگه انتقام نمی گیرم،دیگه کاری به کار کسی ندارم،دیگه عاشد نمی
شمممفففمی موام یه آدم باشممم با قلب تومالی.می موام بی احسمماس باشممم و
گاهی به مسخره بودن هندگیم بخندمفففف
روی گ شمم ته ام،اشممت با هاتم،مواهرم،دوسمممت پسممرم،شمموهرم،عال قه
ام،انتقامم،هویتم،هندان رفتنم،بهترین دوستام،هووم،دیوونه باهی هام،شیطنت
هام،روی همه م می ک!م و فق شخصیتم رو نجات می دمفففف درست مثل
همانی که فراموشی گرفته بودم و تصمیم داشتم یه آدم جدید باشمفففف
احساس متنفر اه جن م کر و مواهر و دوست و رفید و مرد و نامرد
یه آدم بی
ن

می شم.

دیگه نمی موام رویای کسی باشمففففمی موام متعلد به مودم باشم،فق برای
مودم.
***
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فرنوه تویی؟ففشرمنده نتونستم بیام مهمونیفبخدا اه دست این رهیتا دیوونهشدمفاه وقتی که رویا رفته موده رو توی مونه حب کردهففبعداه کلی گ!تن
و اینا فهمید رویا رفته بوده همدان ولی هر ای گ!ممت پیداه نهردفففموده
رو بدبخت کرده دودسممتیفهر ای بهش می گم رویا رفته و شمماید دلش نخواد
پیش ما برگرده توی کتش نمیرهفمی گه من آدم بی معرفتیم که مواهرم رو تن ها
گ اشتم و من در حقش مواهری نهردمفففمگه گوه میده حرفمو؟میگم شاید
یه روهی اومد،میگه من باید همینجور بمونم تا وقتی بیاد.فا!مهاه پد کرده
اه ب

گر یه می ک نه.دی گه داره اعصمممابم رو به هم میریزهف مب رو یا ما رو

گ اشممت رفت،ای کار کنیم آمه؟نمی!ممه که هندگی رو ههرمار مودمون کنیم
که.فالوفففالو ای شد فرنوه؟می!نوی صدامو؟
با هد هد و بغض همونجا لب جدول ن ! ستمفففکارت تلفن هنوه توی د ستم
بودفرهیتا بخاطر من مودشممو داغون کرده بود؟آمه ارا؟ارا اون باید این همه
مرام و معرفت دا شته با شه؟و من ارا باید بی معرفت با شم؟ارا ک سی که اه
مونم نبود،مواهر واقعیم نبود،ان قدر موب بود؟ارا؟ارا رهی تا تو ان قدر برای
من موب بودی؟ کاه کمی بد بود.فق کمی .کاه بی معرفت بود و من رو
فراموه کرده بودف
سممرم رو توی دسممتهام گرفتم و گ اشممتم اشممک هام هر اقدر دوسممت دارن
ببارنفحاال به هر دلیلی.
موب شد آهیتا طبد امالق همی!گی اه نمی پرسید ببخ !ید شما؟موده
برای موده برداشت می کرد حتما فالنیه.
***
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در باه شدفموهای قهوه ای شلخته اه رو صورتش افتاده بودنففففنگاه سبز آبی
اه رو کم کم باال آورد و با ناباوری لب هد:روفففرویاففف
جلو رفتم و با نگاهی که اه اشک تار شده بود گفتم:تو بهترین مواهر دنیایی.
پایان.
ساعت  10:15شب-ه!تم آخرماه سال هزار و سیصد و نود و پنب.
نمی دونم ای بگم،واقعا االن هیچی نمی تونم بگم جز اینهه پای رمان واقعا
تمام سممعی مو کردم و مودم واقعا اه نوشممتنش موشممحالمففنمی دونم با جلد
سمموم بهتر شمممد یا نه ولی مهم این بود که من با شممخصممیتی به اسممم رویا
آرمان،قلمم رو هنده کردمففبا ت!هر اه همراهی شما عزیزانف
گرگ وح!ی-ام دات کا اچ
با تشکر از ام_دات_کا_اچ عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا

