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رمان رویای سیاه  -رضا زکی زاده(پوکرمن)
"سخنی با همراهان رمانسرا"
با سالم
چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی ،اقدام به انتشار رمان
های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل لطمه ی جبران ناپذیری به سایت
وارد می کنند.
کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر منافع خویش
بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و مرجع رمان های کانال های
مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان عزیز متضرر خواهید بود.
ً
ً
ایضا دسترسی راحت و آسان به رمان هستید و این
یقینا شما به دنبال رمان خوب و
امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .
برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود ،پس با دانلود مستقیم رمان
از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید .
http://romansara.org
با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.
سخن نویسنده :
رویای سیاه ،رمان عاشقانه ای است که نحوه ی آشنایی ،دوستی و مشکالت دو پسر و
دختر جوان  ۱۸و  ۱۷ساله به نام «امیرحسین» و «پریا» رو بیان میکند.
این داستان به شکلی نوشته شده که با خوندنش خیلی زود حس هم ذات پنداری با
شخصیت ها پیدا میکنید.
به جرات میتونم بگم فقط با خوندن قسمت اول این رمان خیلی زود جذبش خواهید
شد.
رویای سیاه هیچوقت چاپ قانونی نشده و نخواهد شد ولی امکان زیادی هس که از
روش کپی برداری شود.
این داستان به صورت دو دیدگاهی نوشته شده است که معموال یه قسمت از زبان
"پریا" و یه قسمتم از زبان "امیرحسین" میباشد.ش
در آخر از همه ی طرفداران این رمان نهایت تشکر رو دارم.
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به نام حق
(پریا)
داشتم از شیشه ی ماشین خانوم کشاورز (راننده سرویس) به عابرا نگاه می کردم.
پسره ی احمق سیگارشو پرت کرد سمت موش توی جوب! خنده ام گرفت از اون
مریضا بودا! رد پرتاب سیگارو که دنبال کردم به یه با ارفاق پسر خوش قیافه کوله به
پشت که توی لباس مدرسه بود رسید .داشت زیپ سوئی شرت مشکیشو می بست.
داشتم سر تا پاشو بر انداز می کردم که چراغ سبز شد و ماشین راه افتاد ،طبق معمول
نگار و صبا به هرهر و مسخره کردن عابرای بی نوا مشغول بودن.
 وای ...صبا ،جون من قیافه ی پلنگ رو ببین چه خسته اس حیوونی!صدای خنده ی جیغ جیغوی صبا بد روی اعصابم بود.
 آره ...خواسته بیشتر آرایش کنه ها ،ولی صورتش جا نداشته طفلی!بعدم خنده ی نکره و مزخرف هر دوشون ،البته اگه منم امروز کارنامه ی میان ترممو
بعد دو روز غیبت نداده بودن دستم صدامو مینداختم سرمو باهاشون عالم و آدم رو
مسخره می کردم و می خندیدم .آه بلندی کشیدم ،نمی دونستم چجوری باید نه و
هفتاد و پنج صدم ریاضیمو ماست مالی می کردم؟! معلم عقده ای دلش نیومده بود
 10بده .مامان منم که واویال! رو نمره های مدرسه ام خیلی حساسه .توی دلم داشتم
داستان سر هم می کردم واسه ی غر غرای مامانم که خانوم کشاورز ماشینو جلوی در
خونه پارک کرد ،وقتی ام داشتم پیاده می شدم با لحن عصبی گفت :فردا شش و چهل
و پنج پائین باشَ ،نه ساعت هفت.
بدون توجه بهش در و بستم و رفتم تو.
در خونه رو که باز کردم طبق معمول بوی هیچ غذایی نمی اومد .انگار نه انگار که
مامانم خونه داره .مامان در حالی که داشت موهاشو با کش جمع می کرد از اتاق
خوابش اومد بیرون؛ خیره نگاهش کردم و با طعنه بهش گفتم:
امروزم به امید خدا گشنه پلو با خورشت دل ضعفه داریم؟ کارنامه اتو گرفتی.آه کشیدم؛ از اولم می دونستم همینو میگه الکی بحث غذا رو باز کردم.
 نه نگرفتم.4
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مامان ابرو های پهن هشتیشو توی هم کشید و با لحن جدی گفت:
چیو گند زدی که کارنامتو رو نمی کنی؟! صبح مدیرتون زنگ زد گفت کارنامتو میده بهخودت!
 کسی بهم نگفت .منم نرفتم دفتر بگیرم؛ هر چی دیر تر بهتر .واال ...توش بیست و اینچیزا نیست که واسه دیدنش مشتاقی.
کوله امو روی مبل پرت کردم و به اتاقم پناه بردم ،نفس راحتی کشیدم و لباسای کوفتی
گشاد و با یه تونیک تا روی زانو عوض کردم.
رفتم تو آشپزخونه ،طبق عادت دستامو توی سینک شستم ،صدای مامانم بلند شد :هزار
بار نگفتم دستاتو اون جا نشور؟ نمی فهمی؟!
یواش گفتم :معلوم نیست تو مامان منی یا زن بابام!
و چون اصال حوصله ی قشقرق نداشتم بلند با لحن مودب گفتم :ببخشید بار آخر بود!
بعد خوردن الویه ای که باقی مونده ی شام دیشب بود ،ژست دخترای درس خون وبه
خودم گرفتم و رفتم اتاق.
خب! حاال وقت چک کردن الیکای عکس جدیدم بود!
گوشیمو از رو میز برداشتمو و خودمو پرت کردم روی تخت.
نمیدونم ساعت چند بود ولی بعد جواب دادن کامنتا و چند تا اتک و آب دادن به گل
های باغچه ی مجازیم تازه چشمام گرم شده بود که با جیغ مامان سیخ بلند شدم
نشستم!
کارناممو پیدا کرده بود! ای خدا چرا عقلم نرسید از توی کیفم در بیارمش و یه جوری
مفقوداالثرش کنم؟!
مامان داشت جیغ میزد :پاشو ببینم! مگه نگفتی کارنامتو ندادن؟! پس این چیه ذلیل
شده! به بابات نشون بدم؟
نالیدم :مامان به خدا کارنامه ی ماهانس! این که مهم نیست!
 خفه شو! باالش نوشته میان ترم! پائینشم نوشته بر روی نمره های ترم تاثیر مستقیمدارد! فلسفه منطق  !12تاریخ !15
هوار کشید :ریاضی 9/75؟!
به تته پته افتاده بودم! االن دست میذاشت روی نقطه ضعفم! باید یه فکری می کردم
به حرف اومدم :مامان! امتحان ریاضیم اون شبی بود که تو بابا دعوا کردی؟! چرا درکم
نمی کنی؟! صبحش عصبی بودم! چرا یه ذره درکم نمیکنی؟!
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چند قطره اشک چاشنی اش کردم :مامان به خدا منم آدمم جو خونه متشنجه! همه
اش دعواس! یه وعده غذا نمی پزی! خب من چیکار کنم! اصال شده بیای با هم دو
کلمه حرف بزنیم؟ بپرسی پریا مشکل کوفتیت چیه؟ چه مرگته که درس نمیخونی؟!
صورت مامان ارغوانی شده بود :زبون درازی نکن! خوشی زده زیر دلت! مشکل؟ چه
مشکلی هر غلطی که میخوای میکنی! هر چی ام که میخوای واست می خریم! از رنگ
ابرو و کاشت ناخون تا این آیفون کوفتی که هنوز دارم قسطشو
میدم! دیگه چه مرگته؟! اصال گوشیتو بده ببینم! همه اش دستته همین باعث درس
نخوندنته!
حمله کرد تا گوشیمو ازم بگیره ،منم طی حرکتی نینجا وار از اتاق هولش دادم بیرون و
در و قفل کردم!
فریاد کشید :پریا گمشو از اتاق بیرون تا نیومدم گیساتو دونه بکنم؟!
پشت در پناه گرفته بودم و می لرزیدم میدونستم اصال تهدیداش الکی نیست .تند تند
صلوات می فرستادم ،نمی دونم چرا این جور مواقع ایمانم یهو قوی میشد؟! گوشیمو
قایم کردم ،مامان با کلید یدک در اتاقمو و باز کرد ،اومد جلو مو هامو گرفت و محکم زد
توی صورتم ،اشک از چشم خانه ام فواره زد ،کسی حق زدن منو نداشت! چنگش
انداختم و موهامو از دستش آزاد کردم :فکر کردی کی هستی؟ همینه که هست! درس
نمیخونم! برو بیرون! هق زدم :برو بیرون!
تند تند هر چی دمه دستم اومد و تنم کردم ،کیفم و برداشتم ،مامان که مشخص بود از
کرده اش پشیمون شده سعی کرد جلومو بگیره ،هولش دادم و از در زدم بیرون .اشکام
امون نمی دادن ولی باید خودمو جمع و جور می کردم ،با پشت دست اشکامو پاک
کردم و بینیمو باال کشیدم ،وقتی عصبی یا خیلی ناراحت میشم عادتمه فقط راه برم!
یادمه اون روز سرم پر فکر بود ،نمیدونستم حتی دارم کجا میرم ،به خودم که اومدم
دیدم خیلی از خونه دور شدم ،باد سردی میومد هوا هم ابر شده بود ،دعا دعا می کردم
بارون نگیره ،طبق معمول دعام به ثانیه نرسیده مستجاب شد و با صدای رعد و برق
آسمون شروع به باریدن کرد ،مثل موش آب کشیده دنبال یه سوراخ واسه سر پناه می
گشتم ،چشمم به یه کافه ی دنج افتاد و بهش پناه بردم .خودمو توی صندلی اولین
میز دو نفره ای که نزدیک در بود جا کردم!
(پریا)
6

Romansara.org

رمانسرا

رویای سیاه – کتابخانه مجازی رمانسرا

بوی نفرت انگیز قهوه همه جا رو پر کرده بود ،کافه چی که پسر بیست و سه چهار ساله
ی الغر اندام و قد بلندی بود برای سفارش سر میزم حاضر شد ،سرمو بلند کردم :چای!
 همین؟! امر دیگه ای ندارین؟با این که حالم حسابی گرفته بود نتونستم مانع شکموییم بشم:
خوشمزه ترین کیکتون بجز شکالتی چیه؟!پسرک لبخند مکش مرگ مایی زد :کیک بلوط! فکر کنم به سلیقتونم بخوره!
با اخمم چشمای خندونشو هدف گرفتم:
چای و کیک بلوط.چشم دلخوری گفت و رفت .دست توی کیفم کردم تا گوشیمو بردارم ،یادم افتاد
گوشیمو نیاوردم ،نمیدونستم غصه ی دعوای مامانو بخورم یا استرس اینو داشته باشم
که گوشیمو پیدا میکنه! نا خودآگاه شونه هامو باال انداختم ،انگار اعصابم کشش غصه و
ناراحتی دیگه ای رو نداشت .با دیدن سینی حاوی چای کیکی به سمت میزم میومد
احساس خوشایندی بهم دست داد ،کیک خوش رنگ بلوط روی میزم جا گرفت،
چشمامو بستم اولین تیکشو که توی دهنم گذاشتم تا مزه اشو بهتر بفهمم ،صدای
شکستن فنجونم باعث شد چشمامو باز کنم ،قشنگ معلوم بود امروز روز منه! به پسری
که کنار میزم واستاده بود نگاه کردم چهره اش آشنا بود خونم به جوش اومده بود :مگه
کوری آقا؟! عاشقی؟
چیزی توی ذهنم شکل گرفت ،همون پسره که می خواست با سیگارش موش توی
جوب و بسوزونه بود .شک ام راجع به مریض بودنش به یقین تبدیل شد.
(امیرحسین)
قدمامو با سنگ فرش ولی عصر هماهنگ می کردم! طبق معمول از مدرسه تنها برمی
گشتم؛ یه کام طوالنی از سیگار مارلبروم گرفتم و سیگارمو پرت کردم سمت موش توی
جوب! یه سوز بگی نگی گدا کشی میومد زیپ سوئی شرتمو کشیدم باال! دود سیگارمو
آروم از بینیم دادم بیرون! روز خسته کننده ای داشتم و دیگه نای راه رفتنم نمونده بود.
کنار خیابون ایستادم تا سوار تاکسی بشم .یه پراید سفید رنگ کنارم نگه داشت ،زود
سوارش شدم .توی راه به غر غر های راننده ی تاکسی به کسی که کنارش نشسته بود
گوش میدادم محو تحلیل های سیاسی راننده بودم که رسیدم سر خیابونمون .پیاده
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شدم و رفتم به سمت مغازه ی عباس آقا :سالم آقا عباس یه بسته از اون آدامس موزیا
بده.
آقا عباس یه نگاه مرموز به من انداخت و با بینیش آروم بو کشید و گفت:
 پسر خوب بیا ،ولی فک نکن ما نمیدونیم.+آقا عباس من نوکرتم
بسته ی آدامس رو باز کردم و یکیشو انداختم دهنم .سر کوچه که رسیدم اسپری رو از
کیفم در آوردم و به اندازه ی کافی زدم تا بوی سیگار رو از بین ببره .وارد خونه که شدم
بابام که یه معلم بازنشسته ی بیکار بود مثه همیشه هم داشت روزنامه میخوند و
مامانم هم تو کانال های آشپزی تلگرام می چرخید ،البته تاثیری روی آشپزیش
نداشت ،هنوزم همون قرمه سبزیایی رو می پخت که تو پختنش تبحر خاصی داشت.
بهشون سالم دادم و رفتم تو اتاقم .امسال سال کنکورم بود و خونوادم بیشتر از همیشه
رو رفتارای من حساس بودن .من درسم خوب بود ولی زیاد نمیخوندم یعنی در واقع
حوصلم نمی کشید .فقط تو اتاق وقت تلف می کردم تا پدر و مادرم ازم راضی باشند.
خسته روی تختم دراز کشیدم و چشامو بستم .تازه داشت خوابم میبرد که صدای اس
ام اس گوشیم خوابو از سرم پروند! علی بود که با متن فینگیلیش نوشته بود:
امیر حسین امروز ساعت  6بیا کافی شاپ افرا ،بروبچ هم میان! امیر بیا ها حتما!با این که خیلی دلم میخواست بالشمو ب*غ*ل کنم و تا یک سال دیگه بخوابم ولی
دلم از این چاردیواری نه متری گرفته بود! از روی تخت خواب بلند شدم و رفتم سر میز
تحریرم یکم با کتاب دیفرانسیل ور رفتم تا ساعت  4و نیم شد .بلند شدم شلوار سیاه
لی رو از کمدم بیرون آوردم و با یه لباس یقه دار سیاه ستش کردم .عاشق رنگ سیاه
بودم! از گوشیم گرفته تا دستبند کوچیکی که خریده بودم همه سیاه بود! انگار یه ارتباط
خاص و همیشگی ای بین من و این رنگ بود.
از اتاقم اومدم بیرون.
+مامان من میرم
کجا امیرحسین؟میرم از دوستم جزوه بگیرم.+باشه عزیزم زود بیا.
مجبور بودم دروغ بگم؛ چون اگه می گفتم میرم کافی شاپ ،هزار تا حرف می گفت که
تهش می رسید به کنکور دادن من .زدم از خونه بیرون .هندزفری مشکیمو از کوله
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پشتیم در آوردم و آهنگ های علی سورنا رو ( )playکردم .فاصله ی خونمون تا کافی
شاپ افرا زیاد نبود واسه همینم پیاده راه افتادم .تو راه از دستفروش کنار خیابون  4نخ
مارلبرو گرفتم و بالفاصله یکیشو روشن کردم .خیلی وقت نبود سیگاری شده بودم و
روزی  4 3نخ پنهونی می کشیدم .اگه مامانم می فهمید من سیگار می کشم بیچاره
سکته می کرد! اون به زور با ا*ل*ک*ل خوردن داداش بزرگم کنار میومد ،دیگه اگه می
فهمید پسر کوچولوی زرنگش که همه ازش تعریف میکنن سیگار میکشه نابود میشد،
به همین خاطر من ازش پنهون می کردم .همینجور با آهنگ علی سورنا لبخونی می
کردم که یهو بارون شدیدی گرفت .سیگارم زیر بارون زود خاموش شد ،خودمم بدجوری
خیس شدم ولی اصال عین خیالمم نبود! انگار بارون الزم بود تا فکرای عجیب و غریبی
که داشتم می کردمو بشوره ببره .به کافه که رسیدم رفتم رو مبل های چهار نفره
همیشگیمون که با دوستام اونجا می نشستیم ،نشستم.
گارسون اومد باال سرم:
آقا چیزی میل دارید؟
+نه...فقط یه زیر سیگار ی اگه امکانش هست لطف کنین!
چشم حتماسیگارم رو می کشیدم و متفکرانه به در ورودی کافی شاپ نگاه می کردم که چجوری
مردم از ترس خیس شدن تند تند واردش میشن .یه دختر با مو ها فر بلند که آب
ازشون می چکید در رو با عصبانیت باز کرد و وارد شد .بیچاره دختره مثه موش آب
کشیده شده بود؛ زود رو اولین میزی که پیدا کرد نشست .قیافه اش خیلی با نمک
بود ،آرایشی رو صورتش نداشت ،اخماشم حسابی توی هم بود .نمیدونم به گارسون
بیچاره چی گفت که طرف این همه ناراحت شد! داشتم دختره رو مو شکافی می کردم
که یهو نگاهم به ساعت بزرگ روی دیوار افتاد .ساعت  6شده بود و دوستام هنوز
نیومده بودن ،گوشیم رو از جیبم در آوردم تا بهشون زنگ بزنم که دیدم علی خان اس
ام اس زده:
امیر حسین برنامه لغوه! بچه ها کار داشتن...
لعنت بهت علی! باید اینو همین االن می گفتی؟ اعصابم خورد شد ،سیگارمو محکم تو
زیر سیگاری خاموش کردم و بلند شدم تا برگردم خونه .اونقد عصبی شده بودم که
نفهمیدم چطور شد دستم به چایی همون دختر عصبیه بانمک خورد و افتاد شکست.
مگه کوری آقا؟ عاشقی؟9
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+ب...ببخشید حواسم نبود؛ االن جبران میکن.
اینو گفتم و رفتم از گارسون یه چایی درخواست کردم.
(پریا)
خیره نگاش کردم ،ست مشکی زیبا و مرتبی پوشیده بود ،خیلی کوتاه و مودبانه گفت:
راستش ...من قرار بود امروز با دوستام باشم ولی برنامشون کنسل شده ،منم حدودا یه
ساعت وقت دارم اگه مزاحمتون نیستم میتونم بهتون ملحق شم؟
از لحنش خیلی خوشم اومد ،لبخند نصفه نیمه ای زدم:
آره...آره البته بشین لطفا.
روی صندلی رو به روم نشست ،کافه چی چای رو روی میز گذاشت ،تعارف کردم:
شما میل ندارین؟
نه ممنون ...به چایی عالقه ای ندارم!بعد نوشیدن جرعه ای از فنجون داغم لب باز کردم:
من امروز ظهر شما رو توی ولیعصر دیدم.
لبخند مرموزی زد و گفت:
واقعا؟آره .داشتی با سیگارت اون موشه رو می سوزوندی.با خنده ی کوتاهی دندونای ردیف و سفیدشو برام به نمایش گذاشت:
پس جز خدا کس دیگه ام هست که ناظر بر اعمالم باشه.
اتفاقی بود؛ چی می گن بهش؟ دست سرنوشت و این داستانا.پوزخندی زد!
چرا برنامتون کنسل شد؟+نمیدونم خودمم بی خبرم! تو چرا با عالم و آدم دعوا داری؟!
نگاهم نسبت بهش رنگی تازه ای گرفت ،نمی دونستم میشه بهش اعتماد کرد یا نه!
شبیه آدمای خاله زنک نبود ،ولی کور از خدا چی می خواست؟! دو چشم بینا ،منم دو
تا گوش مفت پیدا کرده بودم واسه ی درد و دل .مکث تقریبا تاثیرگذاری کردم:
مشکالی همیشگی و روتین دیگه!+این یعنی نمیخوای بگی؟
بگم؟ میتونم بهت اعتماد کنم؟10
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+تو طول تاریخ کسی بوده که به این سوال جواب منفی داده باشه؟
اخم کردم ،پسره ی جذاب حاضر جواب.
گفتم:
با مامانم سر نمره هام دعوام شده .کتکم زد منم از خونه زدم بیرون.+عجب! چه کوتاه و رک!
قصه ی طوالنی تری ام بلدم ازش بسازم ولی عادتمه رک و کوتاه بگم.+رک بودن همیشه خوب نیست دختر خانوم.
اسم من پریاس نه دختر خانوم.+منم امیرم؛ امیر حسین پریا خانوم
ناخودآگاه بغض کردم :خوشبختم!
یکمی نگرانی توی چشماش ریخت :چی شد؟
اشکام سرازیر شدن :تو خونه خیلی اذیتم میکنن! بعد توقع دارن از همه لحاظ عالی
باشم.
یعنی چی؟!با دستمال اشک امو پاک کردم :دارم دیوونه میشم! خسته ام از این همه استرس!
درس خون نیستی! بعد میخوای بهت سخت نگیرن؟!دماغمو باال کشیدم :منظورم این نیست .مشکل فقط نمره نیست .من از همه لحاظ
آزادی ندارم ،اونا حتی درس خوندن رو هم برام سخت میکنن؛ من دلم میخواست
موزیسین بشم .دلم میخواست برم هنرستان .ولی اجازه ندادن؛ اونا دوس دارن علوم
س*ی*ا*س*ی بخونم .جا پای عموم بذارم ,من از این کار متنفرم.
افسار حرفامو داده بودم دست دلم و تند تند پشت هم حرف میزدم و گالیه می کردم
از زمین و زمان .حتی از همسر دوم بابامم گفت؛ اونم فقط نگام می کرد .بعد تموم
شدن حرفام نفس عمیقی کشیدم :میدونستی خیلی شنونده ی خوبی هستی؟
سیگار بهم تعارف کرد ،سرمو به عالمت منفی تکون دادم ،با فندک زیپو استیلش به
آرومی سیگارش را روشن کرد و گفت :تو ام چونه ی محکمی داری!
یعنی مختو خوردم؟نه منظورم این نبود .ولی خب دختری دیگه!یعنی دخترا پر حرفن؟
پوزخند بامزه ای زد :نه.
11
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به ساعت روی دیوار نگاه کردم نزدیکای هفت بود ،دلم نمی خواست بر گردم خونه ولی
مجبور بودم ،نگاهم کرد :دیرت شده؟!
آره ...یعنی نه .نمیدونم! ولی باید برگردم.باشه!بلند شد ،رفت صورت حساب و پرداخت کرد و اومد .منم توی این فاصله سر و وضعمو
مرتب کردم ،بلند شدم :ممنون از اینکه به حرفام گوش دادی.
شونشو باال انداخت :خواهش می کنم کاری نکردم که.
در هر صورت ممنون حسابی سبک شدم.باهام دست داد ،یه خداحافظ کوتاهم گفت و از در رفت بیرون .منم کیفمو برداشتم ،از
در کافه که اومدم بیرون بارونم بند اومده بود ،ولی سوز سردی زیر پوستم خزید .کنار
خیابون ایستادم و تاکسی گرفتم .وارد خونمون که شدم صدای دعوای مامان با
مخاطب پشت تلفن که قطعا بابا بود؛ میومد .توی راه همه اش توی دلم دعا دعا کردم
که مثل فیلمای خارجی وقتی برگشتم خونه مامانم ب*غ*لم کنه و بگه :اوه ...دخترم!
خوش حالم که برگشتی معذرت میخوام که ناراحتت کرد.
ولی مطمئن بودم که عمرا این اتفاق نمی افته و بازم داستانمون جنگی میشه .در خونه
رو که باز کردم موج گرمایی گونه های یخ زده ام رو ل*م*س کرد ،صدای مامان اومد:
گوشی گوشی! شاهزاده خانومتون تشریف آوردن!
آروم با حالت تسلیم و صلح سالم کردم .مامان گوشی حتی ذره ای نرم نشد ،گوشی و
قطع کرد ،اومد جلو :کجا تشریف داشتی؟!
سرمو پائین انداختم :یکم راه رفتم و فکر کردم.
خسته بودم ،دلم یه دعوای جدید نمیخواست برای همین فکر حاضر جوابی و تند
خویی رو از سرم بیرون کردم ،ظاهر مامان هم نشون می داد که یکم نرم شده ولی
هنوز اخم پررنگی روی صورتش بود :چرا هر چی زنگ زدم گوشیتو جواب ندادی نصف
عمر شدم!
مامان جان دیدی که چه عجله ای حاضر شدم نبردم گوشیمو.آره منم که باور کردم ،تو اونو یه لحظه ام از خودت جدا نمی کنی!دندونامو روی هم فشار دادم ،کیفمو روی میز گذاشتم و رفتم گوشیمو از توی اتاقم
آوردم :ایناهاش! نبرده بودم!
12
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به خدا نمره های ترمت کم باشن! یا بخوای یه بار دیگه از این کارا بکنی و منو حرصبدی من میدونم با تو! فهمیدی یا نه؟!
آروم گفتم :فهمیدم مامان!
برو سر درست! حاالم کوتاه اومدم فکر نکن از سر تقصیرت گذشتم.کیفمو برداشتم رفتم توی اتاقم درو آروم بستم ،لباسامو عوض کردم و روی تخت ولو
شدم .فکر کردم شب که بابا میاد باید به اونم جواب پس بدم .از شانس خوبم اون
شب بابا اصال خونه نیومد؛ صبح ساعت شش و نیم از جام پریدم ،طبق معمول خواب
مونده بودم ،همینطور که داشتم سریع حاضر می شدم توی دلم غر زدم :آخه کی این
وقت صبح میره مدرسه ،سگ و تیزی بزنی توی این سرما و تاریکی از خونه بیرون
نمیاد .پله ها رو دو تا یکی اومدم پائین و باالخره ساعت پنج دقیقه به هفت سوار
سرویس شدم ،طبق معمول شنیدم :چرا انقدر دیر میای آخه؟!
منم طبق عادت هر روز جواب دادم :خواب موندم! ولی از فردا زود تر میام!
و لبخند موزیانه ای روی لبام نقاشی کردم .اون روز اصال روز خوبی نبود؛ پام طبق
معمول به دفتر باز شد و به خاطر ناخن و ابرو هام برای بار هزارم تحقیر شدم آخرم
بحث رسید به درس نخوندن و نمره های درخشانم ولی باالخره به لطف تموم شدن
زنگ تفریح منم از شر موعظه های مدیرمون خالص شدم .راننده ی سرویس هم کار
براش پیش اومد نیومد ،منم ترجیح دادم تا خونه یه قدمی بزنم تا شاید حالم بهتر شه.
سرمو انداخته بودم پائین و تند تند ،بدون توجه به هیچ بنی بشر مثل آمبوالنسی که
مریض بد حال داشت راه می رفتم و از آدما سبقت می گرفتم که محکم از پشت
خوردم به یه پسر .از بی حواسی خودم حسابی حرصم گرفته بود ،سرمو آوردم باال که
عذر خواهی کنم که برای بار دوم دیدمش!
(امیرحسین)
قبل از دختره از کافی شاپ بیرون اومدم .سوز خیلی سردی میومد .کالهمو که مامان
واسم بافته بود و از کیفم در آوردم و سرم گذاشتم .امروز روز خیلی عجیبی بود .انگار
همه چی دست به دست هم داده بود تا من با اون دختر که نمیدونم اسمش پریناز
بود پریا بود چی بود آشنا شم .ولی به سرنوشت اعتقاد نداشتم و به این باور داشتم که
ما خودمون آیندمونو رقم میزنیم .نمیدونم چرا ولی اصال تو فاز رابطه با جنس مخالف
نبودم؛ یادم میاد آخرین باری که با یه دختر ناشناس همنشین شده بودم کنار علی اینا
13
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بود .اونم به زور منو برد به جمعشون چون تو کافی شاپ نشسته بودم و کتاب اثر
مرکب رو میخوندم .شاید دلیلش این بود که فک نمی کردم شاهزاده ی رویاهای من
تو یه جمع با هر پسری زود دختر خاله بشه و باهاش ل*ا*س بزنه! شاهزاده ی
رویاهای من خیلی خاص تر از این حرفا بود .شاهزاده ی رویاهای من ،مطمئن بودم یه
روزی میاد و عقل و هوشم رو از سرم میبره و اونوقته که من از غرق شدن تو دریای
عشق هیچ باکی نخواهم داشت .بذار دریا منو تا هر کجا که دلش میخواد ببره ،چون
مطمئنم دست تو دست شاهزاده ام به ساحل خواهیم رسید؛ و با هم در اون ساحل به
آرامش ابدی خواهیم رسید .بییب! صدای بوق کر کننده ی ماشین رو که شنیدم یهو به
خودم اومدم؛ اونقدر غرق فکر شده بودم که حتی نمیدونستم دارم چیکار میکنم! شروع
کردم به شمردن قدم هام!  ...4 ،3 ،2 ،1احساس می کردم با این کار از شر افکار مریضم
رهایی پیدا میکنم؛ و تا حدودی کار ساز هم بود .به پارک اطراف خونمون رسیدم.
آخرین سیگاری که برام باقی مونده بود رو روشن کردم .دستام از شدت سرما سرخ شده
بود و توان نگه داشتن سیگار رو نداشتن .نگام به ساعت افتاد؛ دیرم شده بود! کام ها
رو سریع و عمیق تر گرفتم تا این که آخرین نفس های سیگارم رو زیر پام قطع کردم و
راه افتادم .به کوچه که رسیدم یکی از آدامس موزیایی که صبح از عباس آقا گرفته بودم
تو دهنم انداختم و بعد کمی جویدن دورش انداختم .دوباره اسپری و روی خودم خالی
کردم و وارد خونه شدم.
مامان سالم! بابا کجاس؟علیک سالم دیر کردی! رفته واسه خونه خرت و پرت بخره...ااا جزوه ای تو دستتنمی بینم؟!
تو کیفم گذاشتم؛ راستی واسه شام چی داریم؟از غذای نهار کمی مونده اونو گرم کن بخور؛با بینیش آروم بو کشید و گفت:
امیر حسین! از این اسپری ات کم بزن ،بوی سیگار میده! میدونی که من به بوی عطر
حساسیت دارم.
چشم مامان...چشم.بدون این که شام بخورم رفتم اتاقم .داداشم هم هنوز نیومده بود و من دلیلشو خیلی
خوب میدونستم! ولی تو خونه هواشو داشتم .خیلی خسته شده بودم .دلم میخواست
مثل اصحاب کهف یه صد سالی به خواب برم و استراحت کنم! ولی آقای یوسفی قرار
14
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بود فردا امتحان دیفرانسیل بگیره .مجبوری یه نیم ساعت به جزوه نگاه کردم و بعد
چراغارو خاموش کردم و خوابیدم .صبح ساعت  6از خواب بیدار شدم و زود دوش
گرفتم .بابام مثه همیشه از شب برام پول تو جیبی گذاشته بود اونو برداشتم و آماده
شدم تا برم به سمت مدرسه .از در که بیرون اومدم مثه بیشتر روزها ماشین آقای
صفری ،همسایه ی روبه روییمون ،روشن نمیشد!
امیرحسین جان! سالم ،میشه یه دستی به این لگن بندازی؟سالم ...آره حتمابعد طی چندین متر ماشین با ناز روشن شد .آقای صفری به نشانه ی تشکر دستشو از
ماشین بیرون آورد .دلم براش میسوخت .بیچاره تازه از زنش طالق گرفته و مجبور بود
خیلی زیاد کار کنه تا بتونه مهریه ی دو سکه ای هر ماهشو بده .سر خیابان سوار
تاکسی شدم و به سمت مدرسه رفتم .طبق معمول  6ساعت حوصله سر بر رو گذروندم
تا این که زنگ مدرسه به صدا در اومد .داشتم از کالس بیرون میرفتم که آقای علی
نژاد ،معاون پروریشیمون ،جلوم رو گرفت
امیرحسین جان خوبی؟ تو المپیاد فیزیکی هفته ی قبل تو صف در موردش بحثکردم شرکت میکنی؟
ممنون آقا ...ولی ...نهدوباره فکر کن به نظر منچشمدستشو رو شونه هام گذاشت و گفت برو ،موفق باشی .از مدرسه بیرون اومدم .هوا
نسبت به دیروز خیلی بهتر بود و دلم خواست پیاده روی کنم .هندزفری و ( mp3
)playerدر آوردم و شروع کردم به آهنگ گوش دادن و همزمان تحلیل کردن زندگی
عامیانه ی مردم تو ذهن خودم که یهو یکی از پشت محکم خورد بهم! برگشتم تا عذر
خواهی طرف مقابل رو بشنوم که خشکم زد! همون دختره ی با نمک عصبی بود .ولی
امروز به نظر عصبی ترم میومد! به سرنوشت تا حدودی اعتقاد پیدا کردم .داشتم بر و
بر نگاهش می کردم که یه لبخند ملیحی زد و گفت سالم آقا امیرحسین!
(پریا)
نمیدونم چرا دیدمش نیشم نا خود آگاه شل شد! گفتم :سالم آقا امیر حسین.
15
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نگام کرد ،مثل دیروز بی تفاوت و آروم :میگن تا سه نشه بازی نشه! دفعه ی سوم کجا
و چجوریه خدا میدونه.
شبیه آدمای خرافاتی به نظر نمیاین.چون نیستم.دلم می خواست حرصمو سرش خالی کنم ،توی دلم اداشو در آوردم (چون نیستم)
حیف لبخندی که بهش زدم .بی لیاقت ،دوباره اخم کردم و گفتم :باشه! ببخشید که
خوردم بهتون؛ روز خوش آقا.
معلوم بود خنده اش گرفته از کارم ولی زود خنده اشو جمع کرد :ببین ببین ناراحت
شدا .اگه دوست داری چون مسیرمون فک کنم یکیه قدم بزنیم.
مشکلی نیست! قدم بزنی.امروزم اخمویی! باز چی شده؟!راه افتادیم! گفتم :به خاطر ظاهرم تو دفتر حالمو گرفتن.
ای بابا! تو چقدر مصیبت داری دختر .فکر کنم جلد دوم مصائب دوشیزه رو باید اززندگی تو بنویسن.
لبخندی زدم :چی بگم ...زندگیه دیگه!
 آره خب زندگیه! مسیرت کجاس؟!امروز زبون باز کرده بود .بازم نیشم شل شد ولی زود جمعش کردم :خونمون بهشتیه!
عه! پس حتما هم مسیریم.سرمو تکون دادم و سعی کردم با وقار به نظر بیام ،اونم دیگه حرفی نزد ،نا خود آگاه
شروع به بر انداز کردن ظاهرش کردم ،به نظر اصال درس خون نمیومد ،از اونا ام بود که
کلی دختر بازی کرده و حرفه ای بود ،از رفتار و برخوردای دختر کشش معلوم بود .فک
زاویه دارش حسابی اونو شبیه مدال کرده بود اما قد خیلی بلندی ام نداشت که مدل
بشه ،اما در کل یه سادگی خاصی توی چشماش بود .برگشت نگام کرد :چرا به من زل
زدی!
نه ..نه ..کجا من به تو زل زد!چرا داشتی نگام می کردی.نه داشتم مغازه های اون سمتو نگاه می کردم!پوزخندی زد :باشه؛ گفتی سال چندمی؟!
سومم! تو چی؟16
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منم امسال سال کنکورمهآروم سیگارشو در آورد و روشن کرد:
ببخشید اگه دود اذیتتون میکنه ،چون عادتمه تو راه برگشت باید یه نخ بکشم!نه من اصال مشکلی ندارم ...راحت باشینپک های آرومی از سیگارش می گرفت و قیافش خشن ولی دوس داشتنی میشد.
آقا امیر حسین میتونم یه سوال بپرسم؟آره بفرماییدتو هم مثل من مشکالتی داری تو زندگیت؟خب معلومه که آره! ولی ببینید پریا خانوم ،همه مثه شما نمیتونن حرف دلشونو بهبقیه بگن
یعنی من پر رو ام؟ در ضمن به بقیه نگفتملبخند با نمکی زد:
نه منظورمو اشتباه نگیرید...شما منو یعنی میشناختید؟نه...آره ...یعنی نه .ولی خو با شما احساس راحتی کردم.با جواباش داشت دیوونم می کرد ،دلم میخواست بگیرم زیرم دونه دونه موهاشو از
ریشه بکنم ولی از یه طرفم دلم نمیود موهای سیاه براقشو اذیت کنم .نزدیکای پارک
طرف خونه بودیم که به سختی دلمو به دریا زدم :چیزه ...میخواستم یه چیزی بهت
بگم؛ البته نمیخوام راجع بهم فکر بد کنیا! من فقط چون آدم خوبی هستی و احساس
میکنم سنگ صبور خیلی خوبی ام هستی دارم اینو میگم .من فقط ...ببین فقط فکر بد
نکنیا .من از اون دخترا نیستم .یکم فقط ظاهرم غلط اندازه!
گیج نگاهم کرد ،اصال نفهمید دارم چی میگم! خودمم راستش خیلی متوجه جمله بندی
ای که کردم نبودم فقط قصدم این بود که بگم دختر خوبیم .با این که می دونستم
پیشنهادم خیلی زشته و مجبور بودم به خاطرش غرورمو بذارم زیر پام ولی خب شاید
دیگه نمی دیدمش .تنها کسی بود که بهم نگاه بدی نداشت و چشماش بدنمو مو
شکافی نمی کرد ،یکم مکث کرد فکر کنم متوجه شد که چی میخوام بهش بگم اما اصال
به روی خودش نیاورد ،گفت :جانم بگو.
لبخند رو که روی لباش جا داد دلم حسابی قرص و گرم شد ،با درنگ گفتم :راستش...
میخواستم شماره تو بهم بدی تا وقتی اگه بازم دلم خواست با کسی درد و دل کنم یکی
باشه که حرفامو بدون قضاوت گوش کنه.
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بدون اینکه چیزی بگه یه تیکه کاغذ از توی کوله اش در آورد و شمارشو نوشت و گرفت
سمتم ،گفتم :مرسی ...فقط راجع بهم فکر بد نکن.
لبخندی زد و آروم گفت :خونه ی شما دقیقا کجاس؟
اون سوپرمارکتو می بینی؟ کوچه ی روبه روییشهدیدم داره میخنده
آقا امیرحسین واسه چی می خندید؟ما هم سه کوچه اینورتره خونمونتعجب کردم و زود کنترل خودمو از دست دادم :وایی چه خوب! یعنی ...یعنی
خوشحال شدم ،حاال هر چی من باید برم خونه دیرم شده.
آروم گفت :باشه ...خدافظ پریا خانوم
و رفت به طرف پارک .منم خرامان به سمت خونه به راه افتادم.
(امیرحسین)
رفتم به سمت پارک .رو نیمکت تنهای پشت درخت ها نشستم ،نیمکتی که هیشکی
روش نمینشست ولی من انگار حس اونو درک می کردم و هر از چند گاهیی واسه حل
و فصل کردن دغدغه های فکریم اونجا مینشستم .یک نخ سیگار باقی مانده از جیره ی
امروزمو از پاکت در آوردم و دودشو بین تفکرات عجیبم ،دردام و ریه هام تقسیم کردم.
عجیب بود! خیلی برام عجیب بود! پریا از من شمارمو خواست ،درست وقتی که من
میخواستم شماره ی اونو ازش بخوام .هی اسمش تو ذهنم تکرار میشد .پریا پریا پریا!
اسم قسنگی بود ،اسمش به شکل ظاهریشم میومد .تو چشم و ابرو ی سیاهش یه
جذابیت خاصی پیدا بود .خود به خود داشتم میخندیدم! دیوونه شده بودم مثه این
که حال خودمم نمیدونستم چیه .دلم میخواست چشامو ببندم و تو رویاهام پرواز کنم،
اما هر بار ...هر بار تهش با سر سقوط می کردم زمین! واسه همین خاطر از رویا پردازی
میترسیدم .نگامو به دختر و پسر اون ور پارک انداختم که دست تو دست هم داشتند
می خندیدند .واقعا فلسفه ی عشق چیست؟ مگه میشه به یه آدم عادت کرد؟ عشق
مگه وجود داره اصن؟ عشق مگه حفره های کمبود محبت ما نیس که میخوایم اونارو
پر کنیم؟ هیچکس به جز دو نفری که تو یه رابطه هستن نمیتونن بدونن که بین اونا
چی گذشته ...شاید واقعا اون دو نفر که اون ور پارک نشستن عاشق هم هستن و تا
آخر عمر با هم به خوبی و خوشی زندگی خواهند کرد ...ولی اگه غیر این باشه چی؟
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غرق افکارم شده بودم که رسیدن گرمای ته سیگار به دستم من رو دوباره به این دنیا
بازگردوند .باید میرفتم خونه ،ته سیگار رو دور انداختم و راهی خونه شدم .ساعت سه
بود.
مامان سالمسالم پسرم مدرسه چطور بود؟مثه همیشهنهار نمیخوری؟میل ندارمرفتم سمت اتاقم کیفمو گذاشتم زمین و بدون در آوردن لباس هام رو تخت ولو شدم.
نگام به تقویم افتاد 30 ،آذر! امشب شب یلدا بود .هر سال میرفتیم خونه ی مامان
بزرگم ولی امسال من یکی حالشو نداشتم ،باید بهونه ی کنکورو می گرفتم و میموندم
تو خونه .گوشیمو برداشتم و یکم شبکه های اجتماعی رو چرخیدم تا این که یه اس ام
اس از شماره ی ناشناس برام رسید.
امیر حسین! سالم ،میدونم در خواست زیادیه ،ولی میشه به همون کافه افرا بیای؟پریا بود! فک نمی کردم به همین زودی برام اس ام اس بده .اول شمارشو ذخیره کردم،
اسمش رو هم گذاشتم دیوونه .چون خیلی شبیهشون بود! برام سوال شده بود که چرا
میخواد منو ببینه ،نمی تونستم نه بگم.
جواب دادم:
آره تا نیم ساعت دیگه اونجامهندزفریمو برداشتم و جزوه هام رو از رو میز گذاشتم رو کیفم.
مامان من یه کالس فوق العاده دارم ،کاری با من نداری؟نه ...شب که میای خونه ی مامان بزرگ؟مامان به خدا درسا ریختن سرم!باشه هر طور راحتی.از خونه زدم بیرون .آروم آروم برف داشت می بارید ،از دست فروش سر خیابون دو نخ
سیگار گرفتم ،میدونستم جیره ی امروزم تموم شده ولی مغزم امروز نیکوتین بیشتری
میخواست تا اتفاقایی که افتاده رو بتونه حل کنه .هندزفزیمو در آوردم و آهنگ
ل*م*س از بهرام رو پلی کردم .اون پیانویی که تو اول آهنگ زده می شد ،یه آرامش
19
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خاصی بهم میداد "از بچگی بهم گفتن بزرگ میشی یادت میره/من کوچیک شدم و
یادم موند /و این یادم داد /واقعیت همیشه خالف گفته هاشون خواهد بود…"
رسیدم به کافه .هندزفریمو در آوردم و با چشام دنبال پریا گشتم؛ که یه صدا گفت :آقا
امیر حسین من اینجام.
درست کنار در ورودی بود ،همون میز و صندلی که بار اول کنار هم نشستیم.
سالم .ببخشید ندیدمتونسالم ...اشکال ندارهتو نگاهش یه ناراحتی و نگرانی خاصی میدیدم و از اون دختر با نمک شاد خبری نبود.
پریا خانوم؟ چیزی شده؟ خوبی؟میشه ...از این جا بریم یکم قدم بزنیم؟ دلم گرفتهآره حتمادرو براش باز کردم و اون قبل من خارج شد ،یک مسافت تقریبا زیادی رو بدون حرف
زدن طی کردم تا این که رسیدیم به یه پارک و مسیرمونو به طرف پارک تغییر دادیم.
هنوز برف میبارید و لحظه به لحظه شدیدتر میشد و ما به پیاده روی تو پارک ادامه
میدادیم.
نمیخوای بگی چی شده؟ایستاد .نتونست بغضشو نگه داره و آروم از کنار چشمای سیاهش قطره ی اشکی
چکید و یه نگاه به زمین کرد و گفت:
دعوام شده ،مامانم دیگه داره از حدش میگذره ،عقده ی دعواهاش با بابام رو میاد سرمن میریزه
بعد با صدای بلندتری که با گریه فریاد مخلوط شده بود داد زد:
گناه من چیه امیر حسین؟ من چه گناهی کردم آخه؟ تو این سن هر روز باید دعوایمامان و بابامو ببینم در حالی که اون یکی بچه ها مامان باباشون با آرامش کنار
بچشون هستن و حمایت میکنن و من بدبخت هر روز اعصابم خورد بشه! دیگه
بسمه! دیگه خسته شدم به خدا.
پریا داشت داد میزد وگریه می کرد ،نمیدونم چرا ولی دوس نداشتم ناراحتیشو ببینم!
تو یه حرکت ناگهانی خود به خود ب*غ*لش کردم!
و گفتم :آروم باش ...دوباره بخند ...بخند ...بخند
دیگه گریه نکن باشه؟
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(پریا)
خرامان به سمت خونه رفتم ،شماره ی امیرحسین تو دستم بود نگام به شمارش بود.
برگشتم از پشت نگاهش کردم .همیشه وقتی راه میرفت به دور دست ها نگاه می
کرد .انگار افکار زیادی ذهن اونو مشغول کرده بود ولی دریغ از یک کلمه به زبون
آوردنشون .گوشیمو از کیف مدرسه ام در آوردم و شمارشو سیو کردم.
رسیدم خونه
مامان سالم نهار چی پختی؟سالم...از پیتزای دیشب مونده اونو بخورمامان بسه دیگه! محض رضای خدا هم که شده یه روزم غذا بپز ببین پریا! تو یکی دیگه اعصاب منو خورد نکن! بابات صبح اومده بود باهاش اندازهی  10سال دعوا کردم پس تو یکی صداتو خفه کن و بشین غذاتو بخور!
مرسی! دیگه اشتهام کور شودرفتم اتاقم و درو محکم بستم .هر روز وضعم این بود دیگه خسته شده بودم .گوشیمو
گرفتم دستم .صدای گوشیمو کم کردم و آهنگ جوون مرگ از رستاک رو باز کردم.
درسته شاید عاشق نبودم ولی حداقل جوون مرگ که بودم! آروم از چشام دو قطره
اشک ریخت رو گوشه ی موبایلم ولی زود پاک کرد چشامو .دلم میخواست از این خونه
برم و دیگه برنگردم ،نه بابام برام بابا بود نه مامام برام مامان ولی بازم میسوختم و
میساختم .به آهنگ گوش میدادم که یهو مامانم درو محکم باز کرد
راستی امروز زنگ زدم مدرستون ،این چه نمره هایی بود ها؟ تو درس میخونی اصن؟این همه مدت تو اتاق چیکار میکنی؟
مامان واسه امروز بسمه ،دیگه کشش نده!صداتو بلند نکن!  6نمره بود گرفتی؟ این همه زحمت میکشم برات واسه هیچی؟زحمت؟ واقعا مامان به جز دعوا کردن باهام چیکار کردی؟ فقط عقده هاتو رو منخالی کردی
پریا گ ...اضافی نخور!بدون این که چیزی بگم لباسامو پوشیدم و شالمو رو سرم گذاشتم.
کجا داری میری؟جواب ندادم .درو بستم ،از پله ها میومدم پایین که مامانم داد زد:
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برو به جهنم!جلوی اشکامو نتونستم بگیرم .دلم میخواست راحت شم از دست این زندگیه لعنتی!
همه چی دست به دست هم داده بود تا روز خوب منو بد کنه .دلم میخواست بشینم با
یکی حرف بزنم و از دردم براش بگم .زنگ زدم به صبا:
مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد.زنگ زدم به مهشید .چند تا بوق خورد و مهشید گوشی رو برداشت:
الوسالم مهشید میتونی بیای کافه افرا؟پریا تو که میدونی مامانم...باشه! باشه خدافظمن! همونی که تو روزهای بدشون کنارشون بودم ولی عوضیا حاال یکیشون پیدا
نمیشد! لم دادم به درخت تو خیابون .دو تا پسر از کنارم رد شدند و گفتند:
عزیزممم! مامانت عروسکتو گرفته؟ کشتی هات غرق شده؟ الهی بمیرمبعد بلند بلند خندیدن .دیگه بهتر از این نمیشد! تو خیابون از مردم باید طعنه
میخوردم و تو خونه از مامانم! آروم آروم داشت برف میبارید و اشکای منم مثه برفا آروم
از چشام سرازیر میشد! میخواستم از کیفم دستمال ور بیارم تا اشکامو پاک کنم که نگام
به شماره ی امیرحسین افتاد که با خط میخیش رو کاغذ نوشته بود! یه لحظه خندم
گرفت .گوشیمو برداشتم و بهش اس ام اس دادم :امیر حسین! سالم ،میدونم
درخواست زیادیه ولی میشه به همون کافه افرا بیای؟
میدونستم اینم مثه بقیه بهونه میاره و میگه نمیتونم ولی حداقل آخرین شانسمو
امتحان کردم.
جواب اومد :آره تا نیم ساعت دیگه اونجام
باور نمی کردم! یه غریبه که چن روز نیس باهاش آشنا شدم بیشتر از رفیقام بهم ارزش
میده! یه لبخند زدم و به طرف کافه افرا رفتم و رو میز کنار در ورودی نشستم.
سالم خانوم چیزی میل دارین؟یه لیوان آب لطفااالن میارمچشمم به در بود که دیدم امیرحسین وارد شد .هندزفریشو از گوشاش در آورد و انگار
چشاش داشت دنبال من میگشت
22
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آقا امیر حسین من اینجامسالم ،ببخشید ندیدمتون!سالم ...اشکال ندارهانگار با نگاهش فهمید من یه چیزیم شده! با دقت نگاهم کرد و با حالت نگرانی گفت:
پریا خانوم! چیزی شده؟ خوبی؟
میشه از این جا بریم یکم قدم بزنیم؟ دلم گرفتهآره حتما!در رو برام باز کرد و از کافه بیرون رفتیم .با هم قدم زدیم .دلم میخواست هر چی که تو
دلمه بریزم بیرون ولی نمیدونستم از کجا شروع کنم تا این که رسیدم به یه پارک .به
برفا نگاه می کردم که امیرحسین گفت:
نمیخوای بگی چی شده؟دیگه نتونستم خودمو نگه دارم ،بازم اشک از چشام سرازیر شد و بلند بلند و حرفای
دلمو گفتم! اصال خودمم نمیدونستم دارم چی میگم ،انگار دلم داشت باهاش حرف
میزد! دیگه رسما تو پارک داشتم فریاد میزدم ولی حداقلش احساس می کردم خالی
شدم .برا امیر حسین دعواهامو توضیح میدادم که یه دفعه ب*غ*لم کرد! تعجب کردم.
اونم خیلی! نمیدونستم چی بگم یا چیکار کنم 10 .ثانیه طول نکشید که خودمو ازش
جدا کردم و داد زدم:
چیکار میکنی؟ تو هم حد خودتو بدونمیدونمپس چرا ب*غ*لم کردی؟ اصال فک میکنی کی هستی با این همه اعتماد به نفست؟اون لحظه حس کردم بیشتر از هر چیزی به یه ب*غ*ل کردن ساده نیاز داریبرووو بابا! تو هم پر رو شدیاینو گفتم و رومو برگردوندم تا برم که یه دفعه خشکم زد! من به امیرحسین چی گفتم؟
وای خدا ...فک کنم یکم زیادی قضیه رو بزرگ کردم! امیرحسین وقتی هیشکدوم از
دوستام نبودن منو تنها نذاشت! رومو برگردوندم .درست همون جا ایستاده بود و منو
نگاه می کرد .رفتم سمتشو گفتم:
ببخشید...امروز خیلی روز بدی داشتم .فک کنم همشو رو سر تو خالی کردمعیب نداره ،درکت میکنم ...حاال اشکاتو پاک کن و بیا زیر درخت بشینیم تا برف نیادرومون ،در ضمن پر رو ام خودتی!
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خندم گرفت! دلم میخواست محکم تر بخندم ولی بازم مشکالت نمیزاشت زیاد بخندم.
امیر حسین سیگارشو در آورد .دیگه هیچی برام مهم نبود! نه مامان نه بابا و نه درس!
گفتم :امیر حسین یه نخ از سیگارتم میشه به من بدی؟
(امیرحسین)
نمیدونم چرا ولی ب*غ*لش کردم! بوی خیلی عجیبی میداد .از اون بوها که وقتی تو
بینیت بره دیگه بیرون نمیاد و همه جا میشناسیش! پریا تو ب*غ*لم داشت گریه می
کرد و نفس نفس میزد.
آروم باش...دوباره بخند...بخند...بخند!چند ثانیه طول نکشید که خودشو از ب*غ*لم جدا کرد و با عصبانیت داد زد:
چیکار میکنی؟ حد خودتو بدونمیدونمپس چرا ب*غ*لم کردی؟ اصن فک میکنی کی هستی با این همه اعتماد به نفست؟اون لحظه حس کردم بیشتر از هر چیزی به یه ب*غ*ل کردن ساده نیاز داریبروو بابا! تو هم پر رو شدیاینو گفت و روشو برگردوند .تو دلم داشتم بهش میخندیدم .واقعا دیوونه بود .قشنگ
همه ی مشکالت زندگیشو رو من خالی کرد .ولی مهم نبود حداقل احساس خالی شدن
می کرد .چند قدم از من دور شد .نگاهش می کردم ،شالش داشت از رو سرش میفتاد،
اونقد عصبی بود که اصال براش مهم نبود .سعی می کردم فکرشو بخونم که یه دفعه
پریا قدم برنداشت .برگشت به سمت من .درست مثه بچه های  5،6ساله شده بود .با
چشای مظلومش به من نگاه کرد و گفت:
ببخشید...امروز روز خیلی بدی داشتم ،فک کنم همشو رو شما خالی کردم
عیب نداره ..حاال اشکاتو پاک کن بیا زیر درخت بشینیم تا برف نیاد رومون ،در ضمنپر روام خودتی!
معلوم بود که خنده اش گرفته ولی اصال نمیخواست به روش بیاره .زیر درخت با فاصله
ی قانونی نشستیم! هوا سرد و سرد تر میشد ،دستام از سرما یخ زده بود انگار ولی
اصال برام مهم نبود .سیگارمو در آوردم و گذاشتم گوشه ی لبم و درست وقتی که
میخواستم با فندک روشنش بکنم ،پریا گفت:
امیرحسین! یه نخ از سیگارتم میشه به من بدی؟24
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فندکو خاموش کردم و سیگارو از روی لبم برداشتم .با نگاهم بهش فهموندم که نباید
سیگار بکشه
 باشه! حاال چرا اینجور نگام میکنی مگه میخوام آدم بکشم؟ دخترا درد ندارن؟درد دنیارو هم داشته باشی ،تو حق نداری لب به سیگار بزنی!با لبخندی که رو لبش داشت آروم گفت:
به تو چه اصن! دلم میخواد! اصن تو کی باشی؟با عصبانیت بهش نگاه کردم .بعد از برفای روی زمین برداشتم و یه گلوله درست کردم
و زدم رو بازوش!
نامردددد ،چرا میزنی؟تا تو باشی و از این حرفا نزنی!امیرحسین خواهش میکنم!با این که دلم نمیخواست لبشو به سیگار بزنه ولی میدونستم از اونا نیس که سیگاری
شه.
بیا! امروز دو نخ خریده بودم ،یکیشو کشیدم؛ فقط همین موندههیجان زده شد! چشاش برق زد
میشه تو برام روشن کنی؟باشهسیگارو گذاشتم رو لبم و با فندک روشن کردم دادم بهش .پک اولو زد و دود رو داد
بیرون و با قیافه ی با نمکی گفت:
سیگار سیگار که می گفتن همین بود؟لبخندی زد .سیگارو گذاشت رو لبش و پک دوم رو گرفت .دودشو خواست بده تو که
سرفه اش گرفت
اه ...اه  ....بیا بگیرر این زهرماروسیگارو ازش گرفتم ..خندم گرفته بود
ها چیه؟ چرا میخندی؟چون تو دیوونه هستی!به نخ سیگار نگا کردم .جای رژ کالباسیش روش مونده بود .از سیگار یه کام گرفتم و به
برفا نگاه کردم
وایی امیرحسین! من خیلی دیرم شده! باید برم25
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باشه ،باشه ..میخوای بیام برسونمت...درسته ماشین ندارم ولی پاهای خوبی دارم کهباهات همراهی کنه
نه الزم نیس! بابام شاید تا االن اومده خونه! مرسی که امروز تنهام نزاشتی ...در ضمنبازم ببخشد
برو ،نگران نباش .خدافظرفت! من تنها تو پارک نشستم و به عبور مردمی که از دست سرما فرار می کردند نگاه
کردم....
(پریا)
از امیرحسین خداحافظی کردم و به سمت خونه راه افتادم .کم کم بارش برف
میخواست قطع بشه .توی پارک یه لحظه برگشتم و از پشت به امیرحسین نگا کردم.
هوووف! پسره ی خل وضع دیوونه! با چه حقی منو ب*غ*ل کرد! دلم میخواست
بگیرم تک تک موهاشو از کلش بکنم! ولی خب ..بین خودمون بمونه ،ب*غ*لش حس
گرم ترین نقطه ی کره ی زمین رو داشت! با این که نمیخواستم بیشتر از دست دادن
بهم نزدیک بشه ولی این ب*غ*ل کردنش برای چند ثانیه هم که شد کاری کرد که
تموم فکرامو فراموش کنم .وقتی هم ازش سیگار خواستم یه جوری غیرتی شد انگار من
زنشم! ولی حس میکنم خیلی آدم تو داریه و میشه بهش اعتماد کرد .ولی اصال از
خودش یه کلمه حرف نمیزنه! بلدم وقتی میخواد سیگار بکشه کام ها رو یه جوری
عمیق میگیره که هر کی نشانستش فک میکنه چند بار شکست عشقی خورده! خله
دیگه! کنار خیابون ایستادم و منتظر تاکسی موندم .یه ماشین کنارم نگه داشت ولی
تنها بود؛ ترسیدم .چند قدم اون ور تر رفتم .باالخره یه تاکسی اومد که  3نفر مسافر
داشت و سوارش شدم .به عبور ماشین ها نگاه می کردم و با خودم واکنش مامانمو
وقتی که رسیدم خونه تصویر سازی می کردم .اونشب شب یلدا بود ولی اونقد
مشکالت خونوادگیمون زیاده که حتی فکرشم نمی کردیم! واسه من بدبخت این شب
یکم بیشتر باس با مشکالتم سر و کله میزدم .دلم لک زده واسه این که یه بار بابام و
مامامو یه با خنده کنار هم ببینم .ولی زهی خیال باطل!
خانوم اینجا پیاده میشین؟آره یکم جلوتر26
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از تاکسی پیاده شدم .اصال حال خوبی نداشتم .با این که امیرحسین منو خندوند ولی
مشکالتم که حل نشده بود هنوز! نگامو به خونمون انداختم و یه آه عمیقی کشیدم.
نشستم جلو در خونمون .دلم نمیخواست برم تو! دلم نمیخواست دیگه هیچوقت تو
اون خراب شده پامو بذارم ولی مجبور بودم! آینه رو از کوله پشتیم در آوردم و آرایشمو
پاک کردم .حوصله نداشتم به خاطر اینم یه بار دیگه با مامانم دعوا کنم .پاشدم خودمو
جمع و جور کردم و درو با کیلیدم باز کردم .کفشای بابامو دم در دیدم .دستام لرزید.
حتما مامان گفته بود بیاد تا وضعیت منو بهش بگه .از ترسم نمیخواستم برم تو ولی
باید اول و آخرش رو به رو میشدم باهاشون .در ورودی رو باز کردم
سالمبابام جواب داد:
سالم و زهر مار! کدوم گوری بودی تا این وقت؟ مگه بهت نگفته بودم قبل ساعت 7همیشه باید خونه باشی؟ االن ساعت چنده ها؟
مامام از اون طرف گفت:
نمیگی ما نگرانت میشیم؟ باالخره بچمونی ،از خون و گوشت مایی هیچی نگفتم.سرمو انداختم پایین و رفتم سمت اتاقم و درو بستم .رو تختم دراز کشیدم.
چشاموبستم .اونقد خسته بودم که قبل از این که بخوام آینده ی سیاهمو رویا پردازی
کنم ،زود خوابم برد .صبح ساعت  11از خواب پا شدم .جمعه بود .مثل همیشه بابام
زود از خونه رفته بود پیش زن بابام!
چه عجب بیدار شدین!مامان لطفا گیر نده ،خسته شدماصال ما کی باشیم به شما گیر بدیم! شما شاهزاده اینچپ چپ بهش نگا کردم و صبحانمو خوردم .تا بعد از ظهر مشغول درس خوندن شدم
تا این که مهشید اس ام اس داد:
 پریا ساعت  5میریم کافه افرا میای؟(امیرحسین)
من تنها تو پارک نشستم و به عبور مردمی که از دست سرما فرار می کردند نگاه کردم.
فکرم همش پیش پریا بود .حس می کردم بیشتر از حد به مشکالت زندگیش واکنش
نشون میداد ،شاید میتونست مشکالتشو جور دیگه ای حل کنه ولی شاید اگه منم
27
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جای اون بودم ،واکنشی بدتر از این نشون میدادم .کاش من قدرت اینو داشتم که
تموم مشکالتتوحل کنم .دلم نمیومد یه بارم اون خنده هاش تبدیل به گریه شه .با این
که مدت زیادی نبود با هم آشنا شده بودیم ولی حس می کردم چند ساله می
شناختمش .پاشدم .برف کم کم داشت قطع میشد و هوا به سوی تاریکی میرفت.
گوشیم زنگ خورد ،مامانم بود.
 الوالو سالم مامان جون ،ما میریم خونه ی بابا بزرگ اینا ،همه جمعن ،تو نمیخوای بیای؟شب یلداسا
مامان نه نمیام ...درسا ریختن سرمباشه شامت حاضرهدستت درد نکنه کاری نداری؟نه خدافظدرسو بهونه کردم .امشب دلم میخواست با یکی بشینم خلوت کنم و هم صحبت بشم
و هر چی کی توی این چند روزه اتفاق افتاده رو با جزئیات براش توضیح بدم .رفیق
زیادی نداشتم .یعنی خیلیا بودنا ولی رفیق نبودن هیش کدوم! کسی جز علی به ذهنم
نرسید و فورا بهش زنگ زدم.
الوسالم داداش خوبی؟قربونت داداش تو خودت خوبی؟ما هم بد نیسیتیم ،علی امشب چه کاره ای؟هیچی بیکارمباشه شب بیا خونه ی ماخونتون خالیه؟آرهپس حله مشتی میام بترکونیمترکوندنم نه ..ولی بیارواله...فعالفعال28
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به سمت خونه قدمامو کج کردم .هندزفریمو از کیفم در آوردم و از پلی لیست گوشیم
آهنگ راه میره از نوید صدر رو باز کردم و باهاش هم خونی کردم " .راه میره میشمره
کاشیارو/راه میره میشمره الشیارو/راه میره کوله اش میخوره کمرش…" غرق آهنگ شده
بودم که فهمیدم رسیدم به سر خیابونمون .هندزفری رو از گوشم در آوردم و رفتم سمت
مغازه ی عباس آقا.
سالم عباس آقا 10 ..نخ مارلبرو بده بهمسر تا پامو با نگاش برنداز کرد و گفت:
سالم ..سیگار میخوای؟آره دیگه..بچه تو چند سالته؟ از االن سیگار میکشی؟ میدونی سیگار عامل اصلیه سرطانه؟عباس آقا سیگار عامل اصلیه سرطان نیس...کسایی که باعث میشن سیگار بکشیعامل اصلی سرطان هستن ،اگه االنم نمیخوای بدی من برم از جای دیگه ای بگیرم
نه بیا ،به من ربطی ندارهپولشو دادم و از مغازه خارج شدم .ماشینی جلوی خونمون نمیدیدم .مامانم اینا رفته
بودن .در رو با کلیدم باز کردم و رفتم تو .با همون لباسای بیرونم لم دادم رو کاناپه.
میخواستم به علی زنگ بزنم بگم کجا موندی که زنگ خونه زده شد .علی بود ولی تنها
نبود! دو تا دختر هم کنارش بودن.
علی اومد سمتم و ب*غ*لم کرد:
سالم داداشم چطوری؟با کمی تعلل گفتم:
سالم ...اینا کی هستن؟معرفی میکنم این خوشگله محدثه هس ...این یکی خوشگله هم صدف.ببخشید ولی من نمیشناسمشونآره میدونم! آوردم که آشنا شینبا دخترا سالم علیک کردم .حس می کردم از اون دخترا بودن که به هیشکی نه نمی
گفتند! اصال از این حرکت بدون خبر علی خوشم نمیاد .علی رو کشوندم اتاق و درو
بستم.
علی چرا اینارو آوردی؟آوردم تا خونتونو تمیز کنن ..خو آوردم دوره هم باشیم دیگه29
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اینو که میدونم ...خود تو میدونی از این جمعا خوشم نمیاد! من تو رو گفتم بیایاینجا باهات درد دل کنم بعد تو دو تا ...استغفراهلل ،داداش ایول داری.
داداش حاال چرا ناراحت میشی؟ تو بشین تو این اتاق یه لحظه آروم باش من برم بهدخترا بگم برنامه عوض شده و خونواده ی امیر حسین برمیگرده خونش.
رو تختم نشستم و با اشاره ی دستم گفتم:
برو ..زود برو دکشون کن برنعلی چند دقیقه رفت باهاشون حرف زد و بعد برگشت اتاق.
داداش ...مطمئنی برن؟علی من چی میگم تو چی میگی؟!باشه .من میرم برسونمشون برمیگردمباشه زود بیاعلی از اتاق خارج شد و رفت تا دخترارو برسونه .من وقتی که مطمئن شدم از خونه
بیرون رفتن ،درو باز کردم و رفتم بالکن خونه .اعصابم خورد شده بود ،علی با این که
میدونست من از این جمعا خوشم نمیاد بازم کارشو کرده بود! ولی حاال هر چی...
رفتن .یه نخ سیگار از جیبم در آوردم و با کبریت روشن کردم .به دوردستا نگاه می
کردم .بازم پریا به ذهنم اومد...خدا یعنی االن کجا میتونه باشه؟ چیکار میکنه؟ ...دلم
میخواست بهش زنگ بزنم یا اس ام اس بدم تا از حالش با خبر شم ولی از یه طرفم با
خودم می گفتم اگه این کارو بکنم پریا پیش خودش میگه این پسره هم مثل چسب
به آدم میچسبه .منصرف شدم .ته سیگارمو از بالکن به حیاط خونه ی مردم انداختم و
سیگار دوممو روشن کردم .یاد گذشته افتادم ...من همون پسری بودم که همیشه
شاگرد اول کالس میشدم و همیشه ورزش می کردم حتی تو والیبال مقام استانی هم
داشتم! ولی االن چی؟ ...یه سیگاریه داغون بودم یکی که نمی دونست کجای این
دنیای فانیه؟ نمیدونست کجا داره میره؟ چیکار میکنه؟ هدفش چیه؟ همون بچه
کوچولوی مامان که با معصومیت خاص چشاش می گفت خلبان میشه ولی االن گم
شده بود و نیاز به کسی داشت که راه رو بهش نشون بده .اما آدما درست وقتایی که
نیازشون داری تو رو فراموش میکنند .کام دیگری گرفتم .از سیگارم هم خجالت
میکشیدم که همیشه وقتی تنها بودم مزاحمش میشدم .نیاز به یه تنوع ،یه هیجان،
یه تجربه ی تازه تو زندگیم داشتم تا بتونم خودمو جمع و جور کنم .گوشیم زنگ خورد.
دیگه چی شده علی؟30
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مگه قراره چیزی بشه؟ بیا پایین بریم بام ،تو راه باهم حرف میزنیمباشه اومدمسویشرت مشکیمو از اتاق برداشتم و از خونه بیرون رفتم .علی تو ماشین پراید باباش
منتظر من بود .سوارش شدم.
نامرد عب نداره مارو جلو دو تا دختر خراب کردیعلی دیگه این بحثو باز نکن ،خود تو اخالقمو بهتر از هر کسی میدونیباشه حاال جوش نیارواسه این که اعصابم آروم تر شه صدای ضبط ماشینو بلند کردمو راه افتادیم .شبای
تهران خیلی غم انگیز بود .شایدم من این شکلی میدیدم .صدای ضبط رو کم کردم.
علی ...داداش خسته شدمحاجی غمتو نبینم ،چی شده؟هیچی ...واقعا هیچی نشده ...تو مدتی که تو رفتی دخترارو برسونی من در موردگذشته ام فکر کردم
خب؟االن اون آدمی نیستم که میخواستم بشمحاجی االن به نظرت من اون کسیم که میخواستم بشم؟سکوت رو ترجیح دادم .چراغ قرمز شد .از جیبم یه نخ سیگار در آوردم و گذاشتم گوشه
ی لبم .علی دستشو دراز کرد و سیگارو از گوشه ی لبم برداشت!
چیکار میکنی؟مگه یادت رفته تو ماشین سیگار ممنوعهآهان ...حواسم نبودبذار برسیم بام ،اونجا میکشیمسیگارو ازش گرفتم و گذاشتم تو پاکت .ساعت  11بود .گوشیمو روشن کردم .نه اس ام
اسی و نه زنگی .انگار منتظر چیزی بودم.
هوی ...رفتی تو هپروتاهان؟ ...نه ...ماشینو همینجا پارک کن پیاده بریم بقیشوماشینو پارک کرد و پیاده شدیم .سیگارو از جیبم در آوردم.
یکیم برا من روشن کن31
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سیگار علی رو روشن کردم و دادم دستش .راه افتادیم تا برسیم به جایی که کل شهر
دیده میشد .رسیدیم اونجایی که همیشه با علی میرفتیم .شهر زیر پاهام بود .اینجا که
بودم خودمو خیلی کوچیک حس می کردم .طوری که اگه نباشم هم کسی عین
خیالشم نیس.
حاال باالخره میخوای بگی چی شده یا نه؟سکوت کردم .دو کام از سیگارم گرفتم و شروع کردم به گفتن اتفاقای این چن روزه .از
لیوان شکستنم تا امروز که ب*غ*لش کردم .علی هم خوب به حرفام گوش کرد.
حاجی یه چیز میگم ولی جدیش نگیرچی؟این حس و حالی که تو داری حس و حاله یه عاشقهخندم گرفت .من و عاشقی؟ محاله ممکنه!
حاال گیریم من یه عاشقم ،چرا جدیش نگیرم؟هیچی ...تو تجربش نکردی ،حاال هر چیم بگم میگی نه اینجور نیستو هم زیاد فیلم دیدیا علی! بیا برگردیم سوار شیم بریم ،االناس که مامانم اینا بیانخونه ...رسیدیم سر کوچمون
امیرحسین شرمنده اگه ناراحت شدی امروزنه داداش ،مرسی که به حرفام گوش دادیحاال برو ،پر رو شدی مث این که بازم!خندیدم و دستمو به نشانه ی خدافظی باال آوردم .با این که بعضی وقتا خیلی دیوونه
بازی در میاورد ولی رفیق با مرام و قابل اعتمادی بود و حداقل تا اینجا که رفیق تموم
راه بوده! شیش نخ سیگاری که تو پاکت مونده بود رو ،از ترس این که مامانم پیدا کنه،
انداختم کوچه .وارد خونه شدم .پس از یه روز عجیب غریب به یه خواب عمیق نیاز
داشتم...
(پریا)
مهشید اس ام اس زد:
پریا ساعت  5میریم کافه افرا میای؟دلم میخواست برم ..خیلی خسته شده بودم
کیا میان؟32
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من ،عارف ،صبا و پرهامهمشون زوج بودن! ولی با این حال بازم میخواستم برم.
من شاید یکم دیر بیام.اوکی منتظرمگوشیمو روی میز گذاشتم .رفتم سمت پنجره .طبق معمول حال و هوای تهران مثل یه
بیمار مریضی بود که دکتر جوابش کرده بود! دیروز اومد ذهنم! امیرحسین خل نیمه
خوشتیپ احمق! منو ب*غ*لم کرد .همین کاراش بود که اونو با پسرای دیگه متفاوت
می کرد ،شاید هر کس دیگه ای بود جرات نداشت یه کلمه بگه تا منو آروم کنه ولی
اون با یه ب*غ*ل کردن منو آروم کرد .خود به خود رو لبام خنده نقش بست .خودمو
رو تخت انداختم و چشامو بستم .اونقد از درس خوندن خسته شده بودم که خوابم
برد .چشامو باز کردم .نگام که به ساعت افتاد یه جیغ محکم زدم .دیرم شده بود! مثل
جن زده ها از اتاق بیرون اومدم
پریا خل شدی؟ زهر ترک شدم!مامان حواسمو پرت نکن دیرم شده!سریع رو صورتم آب زدم .وقتی که میدویدم سمت اتاق پام پیچ خورد
اوخخ واییی پامپریا مگه میخوای بری شاهزاده ببینی که اینهمه هول شدی؟اوییی اه مامان صدا نکنلنگان لنگان وارد اتاق شدم .سریع شال سفیدمو رو سرم انداختم .وقت نداشتم موهامو
درست کنم .به همین خاطر انداختم بیرون .مانتو ی سفیدمو که خال های قرمز رنگ
کوچیکی روش داشت رو از کمد بر داشتم .واییی اینم چروک بود!
کالفه شده بودم ،پوشیدمش .شلوار کرمم رو هم زود پام کردم و رفتم که از خونه بیرون
بزنم.
ببین پریا! امروز خوب درست خوندی میذارم بریااا زود بیا ،دیگه بعدا از بیرون رفتنخبری نیست
باشه ،نگران نباش با همکالسیام هستماز خونه اومدم بیرون .هنوز پام درد می کرد و نمیتونستم به خوبی راه برم .با این حال
بازم ترجیح دادم پیاده برم چون راه زیادی نبود تا کافه افرا .نگامو به ساعت روی مچ
دستم انداختم .ساعت  6شده بود و هوا تاریک بود .مثله دیوونه ها رو بلوار وسط
33
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خیابون راه میرفتم .قشنگ حس می کردم همه به من نگاه میکنن .ولی برام مهم نبود.
حدودا بعد یه ربع به کافی شاپ رسیدم .درو که باز کردم با خیل عظیمی از مردم مواجه
شدم .جمعه ها همیشه اینجا جا واسه سوزن انداختن پیدا نمیشد .با چشام دنبال
بچه ها بودم .پیداشون کردم .روی مبل های انتهای کافی شاپ نشسته بودن .مهشید
کنار عارف و صبا کنار پرهام .نزدیکشون شدم
سالم بچه ها ،ببخشید دیر کردم...مهشید جواب داد:
سالم ،تو که همیشه دیر میکنی...عادت کردیمزر نزنا مهشید ،خواب مونده بودمبا همه سالم علیک کردم و رو یه مبل تک نفره نشستم .واقعا برام جالب بود! مگه دو
تا جفت میتونن تا این حد حال بهم زن باشن؟! مگه داریم؟ صبا می گفت پرهام من،
فالن کارو برام کرد و من فالن کارو براش کردم ،اون عارف دماغ عملیم یه جوری
خودشو گرفته بود که واال دستشویی ما اینجوری گرفته نمیشد! تو دلم ادای تک تک
شونو در میاوردم.
گارسون اومد باال سرم:
خانوم چیزی میل دارین؟دمنوش لیمو لطفاحوصلم سر رفت .رو به صبا گفتم:
منو اینجا آوردین که خودتون بگین بخندین و من نگاه کنم؟پرهام پر رو از اون طرف جواب داد:
خب تو هم با دوس پسرت میومدی!نمیدونم چرا! ولی نمیخواستم جلوشون کم بیارم و بگم من دوس پسر ندارم.
گفتم:
اگه دوس پسرمو میاوردم که اونوقت شما پسرا کال محو میشدینهمه خندیدن .گفتم:
میخندین؟مهشید جواب داد:
من که میدونم تو دوست پسر نداری!از کجا میدونی؟ زنگ بزنم بیاد؟34
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صبا جواب داد:
خیلی مشتاقم این شاهزاده ی سوار بر اسب سفید شما رو ببینم!پسرا هم گفتن آره بگو بیاد!
یه لحظه به خودم اومدم  ...پریا تو چی گفتی؟ آخه بدبخت تو دوست پسرت کجا بود
سینگل به گور؟ به آرومی گفتم:
آخه قرار بود بره باشگاه ،شاید االن نتونه بیادمهشید جواب داد:
دیدین گفتم نداره! فقط بهونه میارهمهشید با این حرفش منو به لج انداخت!
باشه ،حاال که اینجوره زنگ میزنم هر جا که هس بیاد.گوشیمو برداشتم و تو مخاطبین الکی چرخ زدم .تو ظاهر میخندیدم ولی تو دلم می
گفتم خدایا من چه غلطی کردم! یهو به (دیوونه) که امیرحسین رو با این اسم سیو
کرده بودم برخوردم! به جز این خله کسی نبود .مجبورا بهش زنگ زدم! با خودم خدا
خدا می کردم که گوشیو برنداره .سومین بوق که خورد ،امیر حسین گوشی رو برداشت.
الو؟همه ی نگاهای بچه ها به من بود که ببینن من چی میخوام بگم .منم دلو زدم به دریا
و گفتم:
الو ،سالم عشقم خوبی؟ میتونی همین االن بیای کافه افرا؟ با بچه ها جمع شدیم!توضیح میدم برات
(امیرحسین)
دست پریا تو دستام بود .داشت میخندید .از اون خنده های نمکینش که وقتی
میدیدم دلم قنج میرفت واسش .به من یه نگاهی کرد .چهره اش تغییر کرد و گفت:
امیرحسین ازت متنفرم!
یهو پریا ازم فرار کرد و تو تاریکی محو شد! گریه می کردم و داد میزدم چرا؟!
تا این که از خواب بیدار شدم! عرق کرده بودم .یه نگاهی به ساعت روی میزم انداختم،
ساعت  9و نیم بود .خوابی که دیدم دقیق یادم نمیومد ولی میدونستم در مورد پریا
بود .سر درد عجیبی داشتم .از تختم به زور بلند شدم و از اتاقم بیرون رفتم.
داداشم جلومو گرفت:
35
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به به مهندس خان به کجا چنین شتابان؟داداش بذار برم توالت سر و صورتمو بشورمنه نه نمیشه! بیا یه کشتی بگیریم اول!سر صبحی تو هم کیفت کوکه ها مث این که!اینو گفتمو به زور از کنارش رد شدم .جمعه ها سر کار نمیرفت .حتما یه دوست دختر
جدید پیدا کرده بود که این همه خوشحال بود .دست و صورتمو شستم و سر میز رفتم
تا صبحونمو بخورم که بابام هم اونجا بود
سالم باباسالم...دیشب که نیومدی ،خوب درساتو خوندی؟آرهببین امیر حسین االن توی دوران حساسی هستی! باید درساتو خوب بخونی!بابا! سر صبحی اجازه میدی صبحونمونو بخوریم یا میخوای بازم اعصابمونو خوردکنی؟
مامانم از اون طرف اومد:
محمد تو هم گیر نده بهش دیگه.صبحونمو خوردمو رفتم اتاقم .حوصله ی درس خوندن نداشتم .فقط امتحان دینی که
واسه شنبه داشتمو خوندم .بعد کامپیوترو روشن کردم تا ادامه ی سریال Breaking
 Badرو ببینم .تا ساعت  3مشغول فیلم دیدن بودم .چشمام خسته شده بود و هموز
سردرد اذیتم می کرد .از اتاق بیرون رفتم تا ناهاری چیزی بخورم که مامانم با قیافه ای
ناراحت اومد تو اتاق
مامان چی شده؟مشتشو باز کرد و یه ته سیگار بهم نشون داد
امیرحسین این ماله توعه که تو بالکن پیداش کردم؟انگار از اون شب یه ته سیگار مونده بود تو بالکن ،منم خودمو زدم کوچه علی چپ
نه ...چرا باید ماله من باشه!ببین بهم راستشو بگو!
مامان اگه مال من بود که نمیذااشتم اونجا بمونه! حتما از طبقه ی باال انداختنیه نگاهی به من کرد و گفت:
باشه36
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و از اتاقم بیرون رفت .اعصابم بدجور بهم ریخت! خوب شد حداقل یه جورایی ماس
مالیش کردم .سر درد هم از به طرف کالفه کرده بود منو .احتماال برای سیگار نکشیدنم
بود .تصمیم گرفتم برم بام تا هم بتونم سیگار بکشم و هم یکم حال و هوام عوض شه.
ست مشکیمو پوشیدم و از اتاقم بیرون رفتم.
مامان من میرم یکم شهرو بگردم پول داری بهم بدی؟تازه دیروز پول گرفته بودیا!مامان انگار یادت رفته ها! دیگه اون زمونه گذشت که میشد با چند هزار تومن همهچی رو خرید!
باشه حاال واسه من فلسفه نباف! برو از کیفم برداراز کیفش پول برداشتمو از خونه بیرون اومدم .یه بسته سیگار از دستفروش گرفتم و
سوار مترو شدم .مثل روزای کاری شلوغ نبود ولی هنوز جمعیت زیادی سوار مترو
بودند .تو ایستگاه مترو ولنجک پیاده شدم و به سمت بام رفتم .جمعه های بام خیلی
شلوغ بود .ولی من رفتم مکان همیشگیم که هیشکی اونجا نبود .سیگارو روشن کردم.
یه کام عمیق ازش گرفتم و تو دستم نگهش داشتم .خورشید داشت غروب می کرد .هوا
به طور عجیبی زیبا شده بود .آهنگ غروبا از محمد تی دی رو از گوشیم پیدا کردم و
بازش کردم.
"یکی رفت  /یکی موند /یکی درگیر گذشته/
یکیم مثه من کل حرفاش دو خط شعر /
تو روزا ،غروبا  /دل به تنهایی می بنده " ...
سر دردم کم کم از یادم رفت .هوا هم تاریک شده بود .سیگار کشیده بودم .میخواستم
برگردم که گوشیم زنگ خورد .از جیبم در آوردم دیدم پریا بود! یعنی چیکار میتونه
داشته باشه؟
جواب دادم:
الوپریا جواب داد:
الو سالم عشقم خوبی؟! میتونی همین االن بیای کافه افرا؟ با بچه ها جمع شدیم.توضیح میدم برات!
خندم گرفت.
پریا دیوونه شدی؟37
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آره عزیزم منم دلم برات تنگ شده فقط بدون پرسیدن چیزی زود بیا اینجا اوکی؟باشه ..میامبه طور عجیبی تعجب کردم! چرا به من عشقم گفت؟ چرا گفت بیام اونجا؟ خیلی
کنجکاو شدم که ببینم چی شده! از بام بیرون اومدم تا سوار تاکسی بشم و مستقیم برم
سمت کافه افرا!
(پریا)
استرس وجودمو فرا گرفته بود .یعنی امیرحسین میتونست از پس این کار بر بیاد؟
وایی امیر حسین اصال نمیدونست اصال قضیه چیه! اصال و ابدا نمیخواستم پیش اینا
خراب شم! نگا چه قربون صدقه ی هم میرن واسه هم ،اه اه!
خانوم دمنوش ماله شما بود؟بلهبفرماییدمقدار کمی از دمنوش نوشیدم .یه فکری به ذهنم اومد که برم تو دسشویی و به امیر
حسین زنگ بزنم.
بچه ها من یه لحظه برم دسشویی میاماوکیگوشیمو از رو میز برداشتم .قدمامو آروم آروم تند کردم تا به دسشویی رسیدم .درو
محکم بستم و قفل کردم .به امیرحسین زنگ زدم .گوشیشو برنمی داشت! تو دلم دو
سه تا فحش آبدار بهش دادم! البته بیچاره تقصیری نداشت ها! ولی در کل حقش بود.
استرسم زیاد تر شد .تصمیم گرفتم بهش اس ام اس بزنم و همه چیو براش توضیح
بدم اونجا .تند تند تایپ کردم و با چند تا غلط امالیی ،متنو براش فرستادم .کاش
میدید اس ام اس رو .وای اگه نمیدید و میومد اونجا منو ضایع می کرد چی؟ افکارم
قاطی پاطی شده بود .الکی به دستام کمی آب زدم و از دسشویی خارج شدم .یه خنده
ی الکی هم زدم که مثال همه چی رواله!
پریا این امیرحسین شما کجا موند؟این صبا هم خیلی پیگیر قضیه شده بود!
گفت میاد دیگه! شما چرا اینقد مشتاقین؟ اینو بگما من روش غیرتیم!واه واه کی مشتاقه؟ سوال پرسیدم فقط38
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پرهام خان از اون طرف گفت:
ببین پریا اگه نمیاد ما بریم دیگه؟نه خیر ،میاد! دوس پسر منو عالف خودتون نکردین که!یه لبخند الکی زدمو به صفحه ی گوشیم نگاه کردم .جوابی نیومده بود .ناخنامو
گذاشتم دهنم تا بخورمشون! وقتی استرس می گرفتم همیشه این کارو می کردم.
صدای باز کردن در اومد .سرمو چرخوندم ببینم امیرحسینه یا نه ،که دیدم امیر حسین
نیس ..نه نه خودشه! استرسم بیشتر تر شد! بازم ست مشکیشو پوشیده بود .ولی
موهاش امروز خیلی با نمک شده بودن .رومو طرف بچه ها برگردوندم و گفتم:
اونهاش! اومددستمو باال بردم تا امیرحسین مارو ببینه .همه ی بچه ها برگشتن تا امیرحسین رو
ببینن .رسید سر میز ما .اول با همه سالم علیک کرد بعد اومد سمت من .استرس بر
تمام وجودم حاکم شده بود .تا این که امیر حسین گفت:
سالم عشقم ،ببخشید یکم دیر اومدمنفس راحتی کشیدم! انگار اس ام اس منو دیده بود.
خواهش میکنم عزیزمبعد سرمو بردم سمت گوشش و آروم ،طوری که هیشکی نشنوه گفتم:
ببخشید جبران میکنمامیرحسین هم بهم یه نگاه کرد و خندید .قرمز شده بودم از خجالت! سابقه نداشت
اینجور بشم .امان از دست این لجبازی من که آدمو مجبور به هر کاری میکنه!
امیرحسین رو با بچه ها آشنا کردم.
صبا گفت:
خیلی بهم میایین پریا جون ایشاهلل خوشبخت شینممنون عزیزمیه نگا به امیرحسین انداختم .به زور داشت خنده ی خودشو کنترل می کرد .با ابرو هام
بهش اخم کردم .اونم زود خودشو جمع و جور کرد .مهشید گفت:
چند وقته که با هم هستین؟امیر حسین جواب داد:
یه ماهی میشه ولی برام اندازه ی یک عمر زندگی خاطرات خوب ساخته عشق خانومواو پریا چرا قبال معرفیشون نکرده بودی آقا امیرحسین رو؟39
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با شیطونی جواب دادم:
آخه نمیخواستم کسی دوس پسر منو بقاپه!بله بله!گارسون اومد باال سر امیرحسین:
آقا چیزی میل دارین؟یه لیوان آب و یه زیر سیگاری لطفاچشمیه نگا به عارف و پرهام کردم .سکوت اختیار کرده بودن ،با خنده گفتم:
شما پسرا چرا حرف نمیزنین؟ محو شدین مث این که!عارف جواب داد:
نه بابا ...نه که نمیشناسیم زیاد همو ...باید بگذره تا یخمون آب شهمهشید گفت:
نظرتون چیه جرات حقیقت بازی کنیم تا یخمون آب شه؟همه قبول کردن ...
(امیرحسین)
داشتم به این فکر می کردم که خوب شد قبل رسیدن به گوشیم یه نگا انداختم و اس
ام اس پریا رو دیدم! اگه نمیدیدم واسه پریا خیلی بد میشد .به زور داشتم خنده مو
کنترل می کردم .پریا در حدی خجالت میکشید که صورتش قرمز شده بود .اگه پریا
بهم اخم نمی کرد از خنده تلف میشدم .اون دختره که اسمش مهشید بود گفت جرات
حقیقت بازی کنیم .همه قبول کردن جز من و پریا چون یه جورایی حدس می زدیم
چی میشه!
صبا گفت:
آقا امیرحسین شما یه چیز به این پریا بگین!من خودم مخالف این بازیم ،چی بگم بهش آخهپرهام از اون طرف گفت:
نمیدونستم در این حد پایه نیستین!پریا هم از روی لجبازی گفت:
باشه بازی کنیم!40
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یه نگاهی بهش انداختم و با چشام بهش فهموندم که چرا اینکارو کردی اونم یه
لبخندی بهم زد و رو به بچه ها گفت:
کی بطری رو میچرخونه؟عارف گفت:
اول بذارین قوانینو بگم! هر نفر وقتی یه بار حقیقت گفت ،دفعه ی بعد باید جراتبگه! هر کیم که بطری رو میچرخونه اگه به خودش افتاد قبول نیس ،حاال مهشید
بچرخون!
مهشیدم قبول کرد .بطری رو چرخوند .سمت خودش افتاد .من یه جورایی استرس
گرفته بودم .بطری رو دوباره چرخوند .سمت صبا افتاد .یه نفس راحتی کشیدم!
مهشید گفت:
جرات یا حقیقت؟صبا با اعتماد به نفس خاصی گفت:
معلومه ،جرات!مهشید جواب داد:
ببین صبا پشیمونت میکنما!هر کاری دوس داری بکن.مهشید یکم فکر کرد و گفت:
 آهان ...برو با اون پسره که تنها تهه کافی شاپ نشسته سلفی بنداز!همه خندیدن و اصرار کردند که زود بره انجام بده!
صبا گفت:
خیلی نامردین!گوشیشو از کیفش برداشت به همراه مهشید رفتن سمت پسره تا مهشیدم نظارت کنه.
بعد یه دقیقه برگشتن! مهشید از خنده داشت زمینو گاز می گرفت ولی صبا ناراحت
شده بود!
پریا گفت:
چی شد؟مهشید با خنده گفت:
پسره گفت نه...من با هر دختری عکس نمیندازمهمه خندیدن!
41
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صبا با حالت عصبانی گفت:
بسه دیگه .صدا نکنین میچرخونم.چرخوند افتاد درست سمت پریا!
صبا با شیطونی گفت:
جرات یا حقیقت؟پریا با تعلل جواب داد:
حقیقت!همه ی نگاها به صبا بود که گفت:
چرا امیرحسین؟کنجکاو شدم که میخواد چه چیزی تو ذهنش برام بسازه .همه ساکت شده بودند و
منتظر جواب پریا بودند .پریا بدجور به فکر رفته بود و رو لباش یه خنده ی کوچولو
نقش بسته بود .پرهام گفت:
دختر میخوای بگی یا همینجور میخوای به خندیدنت ادامه بدی؟پریا که انگار تو باغ نبود گفت:
ها؟...آها میگم االن! چون ...چون خیلی دوسم دارهیه نگا به من انداخت و گفت:
تو روزای سختم وقتی هیشکی نبود ،اون کنارم بود .قسمت زیادش دلیل ندارهواسه این که یکم طبیعی جلوه بدم منم گفتم:
مرسی عزیزمپرهام گفت:
خب پریا بچرخون!پریا چرخوند و افتاد به عارف!
پریا با خنده گفت:
جرات یا حقیقت؟جرات!پریا زود جواب داد:
یه عکس قبل عمل بینیت رو همین االن تو اینستاگرامت آپلود کن!همه خندیدن!
عارف جواب داد:
42
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باشه! کاری نداره که!پریا جواب داد:
منم میدونم کاری نداره! ولی وقتی فالوورات ریزش کردن حالتو میپرسم!بازم همه خندیدن .عارف عکس رو آپلود کرد ،گوشی رو گذاشت رو میز تا بطری رو
بچرخونه .بطری چرخید چرخید و بازم افتاد سمت پریا!
عارف دستاشو بهم مالید و گفت:
جرات یا حقیقت؟پریا زود جواب داد:
حقیقتمهشید گفت:
عارف مثه این که یادت رفته ها! پریا یه بار حقیقتو گفت ،باید جرات بگه.عارف جواب داد:
آره آره راس میگیبعد کمی فکر رو به پریا گفت:
امیرحسینو بب*و*س.متعجب شدم .یعنی میخواست چیکار کنه!
پریا زود جواب داد:
چی؟ بین این همه آدم؟آره مگه چشه؟پریا آروم گفت:
باشهخودمو آماده کردم تا پریا بیاد سمت من! تپش قلبم تند تر شد .پریا صورتشو آوورد
کنارم .نفس های گرم و تند تندشو به خوبی حس می کردم! آروم لباشو روی گونه هام
گذاشت و ب*و*س*م کرد .بعد سرشو انداخت پایین .معلوم بود که خجالت میکشید!
یه لحظه دیدم همه به من نگاه میکنن و میخندن ،گفتم:
چیه چی شده؟صبا با خنده گفت:
جای رژش رو گونه ات مونده!میخواستم با دستم پاکش کنم که پریا گفت:
43
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امیرحسین یه لحظه صبر کن!از کیفش دستمال کاغذی بیرون آورد و رژو از گونه هام پاک کرد
مرسی!خواهش میکنم  ....خب من باید بچرخونم دیگه؟اینو که پریا گفت ،گوشی صبا زنگ خورد ،مثل این که مامانش بود
گفت:
پرهام پاشو بریم! ...بچه ها ببخشین ما باید بریم ،من دیرم شده!از اون طرف مهشید گفت:
ما هم دیگه بریم پس!وبعد رو به پریا گفت:
شما نمیاین؟من قبل از پریا جواب دادم:
نه ما فعال اینجا هستیم!با بچه ها خدافظی کردیم و اونا رفتن .من و پریا تنها موندیم!
(پریا)
دستشو کرد تو جیبش .سیگار و فندکشو در آورد .سیگار و گذاشت گوشه ی لبش و با
فندک روشنش کرد .دوستام تازه از کافه رفته بودن .از امیر حسین خجالت میکشیدم.
حس می کردم صورتم خیلی قرمز شده! سرمو پایین انداخته بودم .زیر چشمی بهش
نگاه می کردم .سکوت عجیبی بین ما بود .به سیگارش نگاه کردم ،انگاری داشت با
سیگارش مشورت می گرفت تا بیاد با من حرف بزنه! آهنگ  one last goodbyeاز
 anathemaتو کافه با صدای مالیمی پخش میشد .نگاشو سمت من گرفت .با خنده
داشت منو نگاه می کرد
پریا قیافت خیلی دیدنی شده!یه کام از سیگارش گرفت و بازم به خنده اش ادامه داد.
جوابشو دادم:
مگه ...مگه چطور شدم؟میدونستی وقتی خجالت میکشی با نمک تر میشی؟لبخند رو لبام اومد
44
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خب این حرف تو که بیشتر خجالتم داد!زوج خوبی شده بودیما!هر دوتامون بلند خندیدیم.
جواب دادم:
کاش قیافه ی عارف و پرهامو میدیدی! انگار داشتن بهمون حسودی می کردن،هووووف خوب شد پیششون ضایع نشدم
همیشه اینقدر لجبازی؟نمیدونم ..شاید ....ذات آدم که دست خودش نیست!حاال شانس آووردی قبل رسیدنم به گوشیم نگا کردم! وگرنه رو سایلنت بود!به خدا اگه منو خراب می کردی اینجا دونه دونه ی موهاتو از کله ات میکندم!خندید و گفت:
حاال که چیزی نشده ....دلیلی نداره عصبانی بشیفرضا گفتم دیگه!سیگارشو تو زیر سیگاری خاموش کرد و گفت:
میگم یواش یواش ما هم پاشیم بریم دیگه ،نظرت چیه؟آره ...منم کم کم دیرم میشهباشه پس تو برو بیرون منتظر باش من میامچشمامیرحسین حسابمونو داد و اومد بیرون دیدم تو دستاش دو تا سیب زمینی سرخ کرده
هم گرفته!
سیب زمینی دوس داری؟معلومه که آره.زود از دستاش گرفتم و تند تند شروع کردم به خوردنشون
امیرحسین گفت:
یواش خفه میشی ...نگران نباش از دستت نمیگیرم!با دهن پر جوابشو دادم:
من عاشق سیب زمینی سرخ کرده امسیب زمینی هر دوتامون که تموم شد امیرحسین شروع کرد به حرف زدن
هوا سرده نه؟45
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آره یکممیخوای تاکسی بگیرم؟نه همینجوری خوبهیه سوال خیلی وقت بود ذهنمو درگیر کرده بود ،االن وقتش بود که از امیرحسین
بپرسم.
امیرحسین تو تا حاال عاشق شدی؟زیپ سویشرتشو باال برد و گفت:
تو تا حاال عاشق شدی؟ااا امیرحسین چرا جواب سوالو با سوال میدیخب آره عاشق شدم! ولی هیچوقت به کسی که عاشق شدم جرات نکردم بگم کهعاشقشم ،اونم االن با یکی دیگه دوسته .منم از ذهنم پاکش کردم ...تو چی؟
من نه نشدم!راستی ...تو چرا امروز منو جای دوس پسرت گذاشتی؟ کسه دیگه ای نبود؟از این سمت خیابان به طرف دیگه رد شدیم
امیرحسین واقعا شخص دیگه ای جز تو نبود!خوب شد به من گفتی! خاطره شد برام ،هر وقت یادم بیوفته میخندمآره خبسر خیابون ما رسیدیم و ایستادیم
امیرحسین از اینجا به بعد دیگه باید جدا شیم!میخوای تا سر کوچتون باهات بیام؟نه ممنون ...لزومی ندارهدستمو سمتش دراز کردم و با هم خدافظی کردیم .هوووف خدا! عجیب ترین روز
زندگیم بود .ولی خاطرات خوبی ساختیم! وای بازم یادم افتاد! امیرحسین رو ب*و*س
کردم! صورتش یه بویی ما بین سیگار و یه ادکلن تلخ میداد .هنوزم ازش خجالت
میکشیدم! اونقد غرق خجالت کشیدن شده بودم که حتی یادم رفت ازش تشکر کنم!
زنگ خونمونو زدم .درو مامانم باز کرد .وارد خونه شدم.
سالم مامان جونم!سالم پریا ...دوباره ازم چی میخوای که اینجوری با محبت شدی شیطون؟هیچی به خدا46
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سمتش رفتمو ب*و*سش کردم .اگه بدترین زن دنیا هم باشه ته تهش مامان منه و
جز خوبی من چیز دیگه ای نمیخواد!
مامان شام چی داریم؟املت آماده کردمدستت درد نکنهلباسمو عوض کردم .سر و صورتمو شستم ،شاممو خوردم و به اتاقم رفتم .باید از
امیرحسین تشکر می کردم! گوشیمو برداشتمو و براش اس ام اس نوشتم:
 ممنونم واسه امروز سیگاریه خوش اخالق!دو تا اموجی قلب و خنده هم تهش گذاشتم .یه سر اینترنتو چرخیدم و رو تخت ولو
شدم تا بخوابم!.
خدایا کی این مدرسه تموم میشه؟ خسته شدم! این معلم عربیمون هم که دست از سر
ما برنمیداره! مجبوریم واسه گرفتن نمره هم که شده به شوخی های بی مزه اش از ته
دل بخندیم! زنگ آخر بود .دلم میخواست برم خونه و ورژن دوی اصحاب کهف رو اجرا
کنم! من داشتم به خوابیدن فکر می کردم ولی هنوز نوشین ،کسی که تو کالس کنارم
می نشست ،داشت برام داستان زندگیشو تعریف می کرد! منم با لبخند ،باال و پایین
کردن سرم حرفاشو تایید می کرد .معلم خودکارشو به میز زد:
علیلو و محمدی! ساکت شین و به درس گوش بدینخدایا شکرت! مرسی که منو از دست داستان های نوشین نجات دادی! با چشام به
معلم نگاه می کردم ولی فکرم صد جای دیگه بود .امیرحسین از ذهنم گذشت .یه
هفته بود که ندیده بودمش .ولی توی تلگرام هر از گاهی با هم حرف میزدیم و شوخی
می کردیم .تو کالس گوشیمو از کیفم دزدکی بیرون آوردم .وارد تلگرام شدم.
پیامامونو شروع کردم به خوندن:
به به سالم پریا خانوم ،از عشقت خبر نمیگیری؟ (اموجی خنده)امیرحسین دلت کتک میخواد؟ (اموجی عصبانی)ببخشید (اموجی خنده) وضع و اوضاعت خوبه؟آره میگذرونیم تو خوبی؟آره خداروشکرمعلم نزدیکم شد .گوشی رو زود تو کیفم قرار دادم و طبیعی جلوه دادم
علیلو این درسی رو که دادم میتونی به صورت خالصه توضیح بدی؟47

Romansara.org

رمانسرا

رویای سیاه – کتابخانه مجازی رمانسرا

خانوم ...ااا  ...اون مبتدا و خبره ...اون فعل و فاعله ...خودم نمیدونستم دارم چی میگم .همینجور داشتم بافتنی تحویل معلم میدادم که یهو
زنگ مدرسه به صدا در اومد
علیلو جان جلسه ی بعد اولین نفر از تو می پرسم!چشم خانوماز اون معلم عقده ای ها بودا .اداشو توی دلم در آوردم .بعد نفس راحتی کشیدم و
کیفمو جمع کردم تا از مدرسه بیرون برم .خانوم کشاورز طبق معمول جلوی مدرسه بود.
سوار ماشین شدم .به ساعت گوشیم یه نگاه کردم و گوشیمو از رو سایلنت در آوردم.
ترافیک کالفه کننده بود .بچه ها هم مثل همیشه با سر و صدا داشتن تیپ و ریخت
عابرا رو تجزیه تحلیل می کردند .البته خودمم جزو اونا بودما ولی امروز اونقد خسته
شده بودم که حوصله ی هیچی رو نداشتم .رسیدیم سر خیابون ما
خانوم کشاورز من همینجا پیاده میشم.باشه فردا سر وقت همینجا باش.چشمپیاده شدم .هوا کامال آفتابی و گرم بود .ولی بر خالف روزای دیگه پاک بود .وارد پیاده
رو شدم .امتحانات ترممون کم مونده بود شروع شه .من خاک بر سر هم آماده نشده
بودم! باید این چن روزو خیلی خوب درس میخوندم .تو مغزم داشتم واسه خودم
برنامه ریزی درسی می کردم که گوشیم زنگ خورد .دیوونه بود! یعنی امیرحسین! این
وقت روز چیکار میتونه داشته باشه با من؟ جواب دادم
الو امیرحسین؟الو سالم پریا خوبی؟مرسی ،تو خوبی؟ممنون ،چه خبر؟سالمتیت ،چه عجب زنگ زدی؟راسیتش باهات یه کار مهم داشتم! خیلی مهم!چه کاری؟حاال وقتی اومدی ببینمت بهت میگم ..پریا تو تلگرام یه لوکیشن برات میفرستمساعت  ۴اونجا باش اوکی؟
اوکی میام ولی میگی چرا؟48
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وقتی بیای برات توضیح میدم!امیرحسین به خدا از کنجکاوی میمیرم بگو...صبر کن دیگه عجول خانومباشه...پس گفتی ساعت ۴؟آرهباشه پس کاره دیگه ای نداری؟نه فعالفعالگوشی رو بستم .با این که قرار بود درس بخونم ولی خب وقتی در مورد یه چیزی
کنجکاو شم باید تا تهش برم! وارد خونه شدم.
سالم مامانسالم پریا ...مدرسه چطور بود دخترم؟ای بد نبودنهارت رو میزه خواستی بخورچشملباسامو عوض کردم و نهارمو خوردم .خیلی خسته بودم .گوشیمو برداشتم و روی تختم
دراز کشیدم .وای فای رو روشن کردم ولی اینترنت باال نمیومد .فهمیدم بازم حجم
اینترنت تموم شده!
از اتاقم داد زدم:
مامان تو رو خدا تو تلگرام کم فیلم و عکس دانلود کن حجممون تموم شده!هوووف! مجبور شدم یه بسته بگیرم .دیتا رو باز کردم .یه پیام از تلگرام اومده بود و
چند تا الیک و کامنت از اینستا و طبق معمول دایرکتای کالفه کننده! تلگرامو باز کردم
دیدم امیرحسین لوکیشن رو برام فرستاده .لوکیشنش اطراف بام بود .گوشیمو بستم
گذاشتم رو میز .خیلی خسته بودم ولی نباید میخوابیدم چون اگه میخوابیدم محال
ممکن بود از خواب بیدار شم .یکم رو تخت دراز کشیدم تا این که پاشدم آماده شم.
شال و مانتوی سیاهمو پوشیدم .از کمدم کیف راه راهمو همراه با عینکم برداشتم و از
اتاق بیرون اومدم.
مامان من میرم کتابخونه با دوستام درس بخونم!پریا واقعا میری کتابخونه؟49
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مامان دروغم چیه آخهباشه پس زود بیا هاچشماز خونه بیرون اومدم و سمت ایستگاه مترو رفتم .تو ایستگاه ولنجک پیاده شدم و
رفتم سمت بام .گوشیمو باز کردم تا به لوکیشنی که امیر حسین گفته بود برم .باالخره
پیداش کردم! خیلی جای خوبی بود .همه ی شهر رو به خوبی میشد دید .هوا گرم
شده بود و آفتاب به کله ام میزد .خیلی وقت بود منتظر امیرحسین بودم که بیاد تا
این که از دور دیدم میاد! وااای! چقد فرق کرده بود! یه امیرحسین دیگه شده بود!
خیلی خوشتیپ شده بود امروز .داشتم بر اندازش می کردم تا این که رسید کنارم...
(امیرحسین)
تازه رسیده بودم خونه که صدای اس ام اس گوشیم اومد .بی اعتنا بهش لباسامو
عوض کردم و رفتم آشپزخونه تا شاممو بخورم .بابام هم اونجا بود.
امیرحسین از امتحانا چه خبر؟چند روز دیگه شروع میشهخوب خوندی؟بابا تو رو خدا واسه یه بارم که شده در مورد درس و این چیزا حرف نزن!اخم کرد و مشغول خوردن ادامه ی غذاش شد .غذامو خوردم و رفتم به اتاقم تا یکم
درس بخونم .گوشیمو باز کردم .پریا اس ام اس داده بود!
"ممنونم واسه امروز سیگاریه خوش اخالق "
خنده ام گرفت .از معدود کسایی بود که با کاراش خنده ام می گرفت .هر روزی که
باهاش بودم یه اتفاق عجیب برام افتاده بود .ولی تهش همه ی این اتفاقا دست به
دست هم داد که ما به هم نزدیک تر شیم .کتاب ریاضیات گسسته رو باز کردم .ولی
اصال فکرم یه جا متمرکز نمیشد .چشام رو کتاب بود ولی وقتی به خودم اومدم دیدم
یه ساعته غرق فکر شدم و با خودم همون خط اول کتاب رو تکرار میکنم! کتابمو بستم.
هندزفری مچاله شدمو از کیفم در آوردم و به گوشیم وصل کردم تا آهنگ گوش بدم.
چشامو بستم و آروم خوابیدم .یه هفته گذشت .تو این مدت با خودم خیلی کلنجار
رفتم .فکرای عجیب و غریبی به سمت مغزم هجوم می آوردند ولی من هنوز تو مرحله
ی انکار بودم .مدرسه نرفته بودم .تو پارک نشسته بودم و فکر می کردم .مهسا یادم
50
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افتاد! همون دختری که یه سال قبل باهاش آشنا شده بودم ولی رابطمون در حد
دوست معمولی بود .فکر نمی کردم وقتی با یه پسر دیگه رابطه داشته باشه من اذیت
شم .ولی اینطور شد .من اونو از دست دادم .شاید اونم همیشه منتظر بود تا من جلو
برم ولی هیچوقت این کارو نکردم .از این قضیه به بعد همدیگرو ندیدیم .زمان همه
چیز رو حل کرد و بعد مدتی مهسا رو فراموش کردم .سیگارمو روشن کردم .ولی حاال
چی؟ پریا رو اگه کنار یه پسر دیگه ببینم ،هنوزم میتونم براش مثه یه دوست بمونم؟
اینو بار ها و بارها توی ذهنم از هر دیدگاهی تحلیلش کردم .آخر به این نتیجه رسیدم
که نباید پریارو از دست بدم .آخرین کام رو از سیگارم گرفتم و زیر پام خاموشش کردم.
بالفاصله گوشیمو برداشتم و به پریا زنگ زدم .بهش گفتم ساعت  ۴به لوکیشنی که
براش میفرستم بیاد .دستپاچه شدم! نمیدونستم حاال چیکار کنم .وقتمو از دست ندادم
و فورا به آرایشگاه رفتم تا موهامو بزنم و درست کنم .بعد آرایشگاه به خونه رفتم و
بدون این که نهار بخورم رفتم سمت کمدم .به ساعت نگاه کردم ،دیرم شده بود! بهترین
لباسی رو که داشتم پوشیدم و روی لباسام از ادکلنم زدم .حس می کردم آماده ام .ولی
استرس خاصی توی وجودم بود .از خونه بیرون زدم و رفتم سمت مترو .فکرای عجیب
دیوونم کرده بود! اگه قبول نکنه چی؟ اگه خراب کنم چی؟ اگه اصال اون از من خوشش
نیاد یا ...یا با این حرفام بره و دیگه برنگرده چی؟ رسیدم به ایستگاه .از مترو پیاده
شدم و به سرعت رفتم به طرف بام .دیرم شده بود .به سمت مکان همیشگی رفتم .از
دور پریا رو دیدم .وای خدای من ،نمیدونستم اگه ببینمش این همه استرس میگیرم!
روشو برگردوند سمتم و از دور یه لبخند بهم زد .درونم یه غوغایی شده بود .باالخره
رسیدم کنارش .دستمو دراز کردمو سالم دادم
سالم پریابه به سالم آقا امیرحسین! چه خبر؟سالمتیت ،از تو چه خبر؟من فقط کنجکاوم! خبر خاصی نیبیا بشینیم رو این تخته سنگباشه!نشستیم .کنارم بود و من تموم حرفایی که از قبل قرار بود بهش بزنم یادم رفته بود! و
هی بحثو دور می کردم تا شاید یه چیزایی یادم بیاد.
پریا میبینی شهر از اینجا چقد خوبه!51
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آره خیلی خوشگلههوا رو نگا امروز چه صافه!آره ...ولی تو منو امروز کشوندی اینجا تا در مورد آب و هوا و خوشگلی شهر باهامحرف بزنی؟
نه خببگو دیگه پس!صبر کن! بذار هوا یکم تاریک تر شه میگموااا یعنی چیصبر کن دیگه پریا!...باشه حداقل یه آهنگ باز کن گوش بدیم!چشم شما امر کنین!آهنگا رو گذاشتم رو شافل تا به طور اتفاقی پخش کنه ۶ ،۵ .تا آهنگ پخش شد .هوا
کم کم به سوی تاریکی میرفت .آهنگ نمیری از ذهنم بیرون از امو بند از گوشیم پخش
شد .با خودم گفتم دیگه وقتشه! صدای آهنگ رو کم کردم و رو به پریا گفتم
نمیری از ذهنم بیرون!خندید.
چی میگی امیرحسین؟!من تو عمرم این همه جدی نبودم ...اصال یه لحظه بلند شو!از جاهامون بلند شدیم.
بیا نزدیک تر!اومد رو به روم ،تپش قلبم تند تر شد! دلو به دریا زدم و شروع کردم به حرف زدن
ببین پریا من تو عمرم یه بار به خاطر ساکت بودنم پشیمون شدم ،نمیخوام برای باردومم این اتفاق بیفته! من واقعا بهت یه حسایی دارم!
به چشماش نگاه کردم .محال بود بتونم چشماشو برای یه لحظه هم که شده فراموش
کنم .نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و از روی پیشونیش ب*و*سش کردم!
پریا من دوست دارم!(پریا)
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گاهی وقتا باید تو زندگی یه تصمیم بگیری .تصمیمی که زندگیتو  ۱۸۰درجه تغییر
میده .تصمیمی که باعث میشه شخصیت تو شکل بگیره و پخته تر شی .یه تصمیم
کوچولو که خیلی بزرگه! دو جواب داره ولی جوابت چیه؟ آره یا نه؟ شاید نتونی حتی
فکرشم بکنی که این جواب کوتاهت چه تبعاتی خواهد داشت! آره! اما اگه نشه چی؟
اگه سرنوشت جوری که دوس نداریم زندگیمونو رقم بزنه چی؟ نه! اما وقتی رسیدم به
 ۵۰سالگی و پیر شدم و چند تا بچه دارم ولی هنوزم حسرت جواب «نه» که گفتم رو
بخورم ،اونوقت چی؟ عشق همینه! یه قماره ،با این که میدونی یه سرش باخته ،اونم از
اون باختا که وقتی میبازی دیگه هیچوقت نمیتونی از جات بلند شی ،ولی بازم
میخوای تجربه اش کنی! حس نوازش مو ،حس حسرت دوباره از دستش گرفتن،
حس از دست دادن ،حس رسیدن ،حس خوشحالی ،حس غم! عشق بزرگترین
پارادوکس دنیاس که تموم حس های دنیا رو تو خودش جا داده! با این که میدونی
 ۵۰درصد امکان داره ببازی ولی هنوزم میخوای از ته دلت حسش کنی! ما یه خدا
داریم ،یه بار زندگی میکنیم ،یه بار میمیریم و یه بار عاشق میشویم! فقط یه بار! باورت
میشه؟ هیچوقت اون یکی از ذهنمون بیرون نمیره و هممون از اون یکیا داریم! از اونا
که وقتی میخوایم در موردشون حرف بزنیم با کلمه ی «کاش» شروع میکنیم .بدجوری
غرق فکر بودم
پریا حواست کجاس؟ببخشید ...خوبی؟آره ..آره ...آخه انتظارشو نداشتمامیرحسین با حالت نگران به من نگاه می کرد .نمیدونستم چیکار کنم و چی بگم.
پریا جوابی نداری؟امیرحسین میتونم من بیشتر فکر کنم؟!انگار به گفتن این حرفم رو امیرحسین یه سطل آب یخ ریختم!
با حالت عصبانی گفت:
مگه فکر کردن الزمه؟نمیدونم ...فکرم کار نمیکنهباشه ...پس من از پیشت میرم ولی تو خوب فکر کن! چون من هیچوقت تکرارنمیکنم یه چیزو..
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امیر حسین عصبانی نشو لطفا!من باید برم ...خدافظروشو برگردوند و رفت .دنبالش رفتم ولی بهش نرسیدم .داد زدم:
امیر حسین !....ایستادم .امیرحسین بی اعتنا به من از جلوی دیدم محو شد! نگرانش شدم! هوا تاریک
بود .دلم خیلی گرفته بود .نمیدونستم خوشحال باشم یا گریه کنم! از یه طرفم نگران
امیرحسین بودم .نکنه باهاش بد رفتاری کردم؟ خیلی ناراحت رفت! ولی باید اول و
آخرش بهش یه جواب میدادم .رفتم به سمت ایستگاه مترو و سوارش شدم تا برگردم
خونه .فکرم بدجوری مشغول بود .میترسیدم ...میترسیدم به امیرحسین جواب مثبت
بدم و مامانم بفهمه شر به پا شه! ولی نمیتونستم نه هم بگم! نمیدونم چرا! ولی انگار
به حرفاش ،خنده هاش ،شوخیاش و همه چیزش و کال به بودنش عادت کرده بودم
خانوم میشه بذارین رد شم؟ها؟ ..ببخشین من خودمم پیاده میشم.رسیدم خونه ولی هنوز تو فکر و خیاالتم غرق بودم
سالم مامانسالم  ...شام رو میزه اگه خواستی بخورینه میل ندارمبه سمت اتاقم رفتم و درو قفل کردم .لباسامو عوض کردم .خسته بودم و میخواستم
بخوابم ولی فکر در مورد امیرحسین دیوونم کرده بود! نشستم رو زمین و به دیوار اتاق
لم دادم .افکارم مثل موهام قاطی پاطی بود .خاطراتمو با امیرحسین مرور کردم از روز
اول ...ما یه بار زندگی میکنیم ،شاید اگه این فرصت رو از خودم بگیرم خیلی پشیمون
میشم و شایدم اگه بهش جواب مثبت بدم ،بزرگترین اشتباه زندگیمو انجام دادم ولی با
این حال میخوام این اشتباه رو از تهه دلم حس و تجربه کنم! میخواستم به امیرحسین
زنگ بزنم که گوشیم زنگ خورد ،امیرحسین بود! جواب دادم .نفس نفس میزد
الو پریا ...پریا ...جانم؟پریا میدونی ...یه جورایی دلم برات تنگ شده! امیرحسین منم میخواستم به تو زنگ بزنم ...من میخوام با تو باشم!54
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(امیرحسین)
به پریا نگاه می کردم .اونم به زمین نگاه می کرد .انگاری داشت تو مغزش حرفای منو
سبک سنگین می کرد .توی ذهنم خودمو کنارش تصور می کردم .اگه قبول می کرد،
ازش هیچی نمی خواستم جز این که همیشه باشه! من هیچوقت به کسی که مطمئن
نباشم ک تا آخرش باهاش میتونم باهاش باشم پیشنهاد نمیدم .درستشم همینه! اگه
بهتون بگن ،یا خودتون بدونین که کسی که از تهه قلبتون دوسش دارین قراره بعد یه
مدتی از پیشتون بره ،یا بدونین که رابطتون کارساز نمیشه ،بازم اصرار میکنین که این
رابطه رو شروع کنید؟ عقل سالم میگه خیر! ولی مشکل اینجاس که اگه اینو بدونیم هم
بازم اصرار داریم تجربه اش کنیم ،دوس داشته باشیم ،دوس داشته شویم ،دعوا کنیم،
دلمون بشکنه و در نهایت با انبوهی از غم ،پشیمونی و دل شکستگی از هم جدا بشیم!
به چشماش نگاه کردم.
پریا حواست کجاس؟ببخشیدخوبی؟آره ..آره ..آخه انتظارشو نداشتم!خودمم انتظارشو نداشتم که با یه شکستن فنجان ،سرنوشت جوری زندگیمونو بنویسه
که به اینجایی برسیم که من در مقابلشایستاده باشم و بهش اعالم کنم که دوسش
دارم!
پریا جوابی نداری؟امیرحسین میتونم بیشتر فکر کنم؟اصال منتظر این جواب نبودم! من یه جواب میخواستم فقط! آره یا نه؟! مگه چیز
سختیه؟
مگه فکر کردن الزمهنمیدونم...فکرم کار نمیکنهبه هم ریختم! نمیخواستم بیشتر حرف بزنم ،حس می کردم جواب پریا منفیه و این
عصبانیم می کرد
باشه ..پس من از پیشت میرم ولی تو خوب فکر کن! چون من هیچوقت تکرار نمیکنمیه چیزو!
امیر حسین عصبانی نشو لطفا!55
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من باید برم...خدافظرومو برگردوندم و ازش دور و دورتر شدم .اسممو صدا زد ولی االن وقتش نبود که
کنارش باشم .به همین خاطر رفتم .توی ایستگاه منتظر اتوبوس بودم که گوشیم زنگ
خورد .علی بود.
سالم امیرحسین خوبی؟قربونت داداش تو خوبی؟چاکرم  ...امیرحسین امروز تو خونمون برنامه داریم میای؟چه برنامه ای؟با حمیدرضا نوشیدنی گرفتیمعلی میدونی که خوشم نمیاد ...بابا بیا دیگه! مامان بابام رفتن شبو شهرستان ،تنهایی دلمون میگیره!باشه ولیمن لب نمیزنماباشه بابا سوسول!راستی مثه دفعه ی قبل دخترهس؟ چون امروز اصال حوصلشو ندارم!نه نگران نباش داداش ...زود بیا خونه ی ماباشه ،اول باید با خونه هماهنگ کنمرواله ،فعالهوا سرد شده بود .دستمو کردم تو جیبم یه سیگار بردارم ،یه نخ مونده بود فقط.
روشنش کردم .از مخاطبین گوشیم مامانمو پیدا کردم و بهش زنگ زدم
الوسالم مامانسالم امیرحسین ،جانمامان من شبو میرم خونه ی دوستم اینا ،قراره بهش درس بدمخونه ی کی؟علی اینا دیگه ...همکالسیمنه نمیشه!مامان اگه نرم امتحانو میوفته بیچاره ..مامان خواهش میکنمفقط میری درس یادش بدی؟آره دیگه!56
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برو ولی نمیتونم رضایت باباتو تضمین کنماونو حلش میکنم بعدا ...کاری نداری؟نه ..مواظب خودت باش ...خدافظگوشیمو قطع کردم .اتوبوس رسید .سیگارمو خاموش کردمو سوارش شدم .از شیشه ی
اتوبوس به بیرون نگاه می کردم و فکر می کردم به این که کجای کارم امروز اشتباه
بوده .خیلی فکر کردم .آخر به این نتیجه رسیدم که پریا حق داشت! خب چه انتظاری
دارم من؟! که زود جوابمو بده؟ نمیشه که .رفتار منم مقابلش خیلی بد بود .باید ازش
عذرخواهی می کردم .رسیدم سر خیابون علی اینا و پیاده شدم .از سوپری محلشون یه
بسته سیگار گرفتم .رسیدم دم خونشون .زنگ درو زدم و علی بازش کرد.
بهبه سالم آقا امیرحسین!سالم علی ..چه خبر؟ حمیدرضا کجاس؟رفته از ماشین نوشیدنیارو بیاره بترکونیمآها ..اینجا میشه سیگار کشید؟آره داداش راحت باش! تا دو روز نمیان.رو کاناپه ولو شدم و یه سیگار روشن کردم .علی به سمتم اومد و اونم یه نخ برداشت و
داد زد:
به به! چه شبی شود امشب!زنگ در خونه زده شد .حمید رضا بود .تو دستش نوشیدنی ،چیپس و پفک اینا بود.
سالم داش امیرحسین!سالم حمیدرضا ..خوبی؟قربونت ،داش نیستی؟ما هم یه جور مشغولیم دیگه..علی از اون طرف گفت:
خب شام خوردین بچه ها؟حمیدرضا جواب داد:
آره من خوردممنم گفتم:
من اشتها ندارم امشب57
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علی سیگارشو تو زیرسیگاری خاموش کرد ،دود رو از بینیش داد بیرون و همزمان
گفت:
پس بریم بشینیم بزنیم ا*ل*ک*لو تو رگ! من برم لیوانارو بیارم شما هم مزه رو آمادهکنین.
علی واسه من لیوان نیارحاال میارم شاید دلت خواست..رفتیم نشستیم رو میز غذا خوری ،علی نوشیدنی رو بازکرد و برای خودش و
گفت:
 امیرحسین هر وقت خواستی بگی داستانتو ما گوشمون باهاته..حاال میگم ..بریم رو بالکن سیگار بکشیم؟بچه ها قبول کردن و رفتیم .سیگارامونو روشن کردیم .یادم افتاد که باید از پریا عذر
خواهیمی کردم .زیاد تو حس و حال خودم نبودم ..دلم میخواست صداشم بشنوم
بچه ها من یه لحظه برم اتاق ،باید به یکی زنگ بزنم...حمید گفت:
داداشمواظب باش خودتو نگیریهر دو تاشون خندیدن .وارد اتاق شدم.
شماره ی پریا رو گرفتم.
 الو پریا ..پریا!جانم؟پریا میدونی...یه جورایی دلم برات تنگ شده!امیرحسین منم میخواستم به تو زنگ بزنم...من میخوام با تو باشمدلم لرزید! خوشحال شدم ،جوری که هیچوقت نبودم! شاید بهترین لحظه ی زندگیم
رقم خورد .اما میگن که بهترین و بدترین روزای زندگیت ،باعث و بانیش یه نفره! اما
من فقط به روزای خوب فکر می کردم..
پریا...فردا میای ببینمت؟آره ...ولی کجا؟ بهت خبر میدم!(پریا)
58
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به ساعت نگاه کردم .ساعت  ۶صبح بود .تا ساعت  ۴نمیدونستم خواب بودم یا بیدار
ولی از ساعت  ۴بیدار شدم .از وقتی که دیشب تلفونو قطع کردم فکرم درگیر
امیرحسین بود .نمیدونستم خوشحال رابطه ای که شروع کردیم باشم یا فکرای بی
جای مغزمو کنترل کنم .االن وقت اونا نبود ،باید خوشحال باشم! دیشب امیرحسین
قبل خواب اس ام اس داد که صبح ساعت  ۹بیام پل طبیعت .کالفه بودم .قرار بود به
خاطر دیدن امیرحسین مدرسه رو بپیچونم .واسه خاطر همین به خانوم کشاورز اس ام
اس دادم که امروز مدرسه نمیرم .به زور از تخت خوابم بلند شدم و لباسامو پوشیدم.
نیم ساعت مشغول آرایش صورتم شدم .خدا رو شکر مامانم خواب بود وگرنه به آرایشم
گیر میداد .دو لقمه نون پنیر خوردم و از خونه بیرون اومدم .ساعت نزدیکای  ۸بود.
سوار مترو شدم تا برم سمت محل قرارمون .باورم نمیشد که واسه دیدن همون
امیرحسین استرس گرفته بودم و در عین حال هیجان زده و خوشحال بودم! چشامو
آروم بستم و با هجوم افکارم مقابله کردم .سعی کردم خودمو یه جورایی آروم کنم.
هندزفریمو در آوردم و آهنگ روزای خوب از سیامک عباسی رو باز کردم.
" شاد بودم ،شاد و سرخوش و بازیگوش  /سادگی دنیامو می گرفت در آغوش  "...یعنی
میشد بازم من شاد شم؟ یادم میاد بچه بودم ،خیلی آرزو می کردم که بزرگ شم ،ولی
حاال هم هنوز بزرگ نشدم ،پیر ولی شاید! از وقتی بابام مارو ترک کرد و رفت یه زنه
دیگه گرفت ،مامانم داغون شد ،منم روی خوشی تو زندگیم ندیدم .مترو ایستاد.
هندزفریمو از گوشم در آوردم و از ایستگاه بیرون اومدم .ساعت نزدیکای  ۹بود .رفتم
جایی که امیرحسین به من گفته بود ایستادم .هنوزم استرس رو تو وجودم حس می
کردم .دوربین جلوی گوشیمو باز کردم تا آرایشمو چک کنم .گوشی رو این ور و اون ور
می کردم و حواسم نبود .یه دفعه دیدم امیرحسین جلوم ایستاده! دستشو سمتم دراز
کرد.
سالمگوشیمو زود خاموش کردمو منم دستمو به سمتش بردم.
 سالم!خوبی؟ای بد نیستممنم خوبم فقط یکم سرگیجه دارمسرگیجه چرا؟59
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آخه دیشب ...بیخیال! بعدا میگمباشههمینجوری ایستاده بودیم و ساکت هم دیگه رو نگاه می کردیم .امیرحسین یه جور
خاصی به من زل زده بود و میخندید .خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم.
پریا؟!بله؟از کی تا حاال ما اینقدر کم حرف شدیم؟!از دیشب!هر دوتامون خندیدیم!
 ِا امیرحسین خب خجالتم نده دیگه!خندید و گفت:
باشه حاال بیا بریم یکم پیاده روی بکنیم!چشم(پریا)
شروع کردیم قدم زدن .یواشکی به امیرحسین نگاه می کردم .بازم سیاه پوشیده بود!
ولی خب کت خیلی بهش میوم!.
پریا! یه جایی رو این طرفا میشناسم غذاش خوبه ،بریم صبحونه بخوریم؟ من گشنمه!راسیتش منم گشنمه! بریم ۲۰دقیقه پیاده روی کردیم تا به یه کافه سنتی رسیدیم و تو یه آالچیق نشستیم.
امیرحسین املت سفارش داد و اومد رو به روم نشست .از جیبش یه بسته ی تازه ی
سیگارو در آورد .تو دستش داشت نایلونشو میکند که از دستش کش رفتم!
پریا چیکار میکنی؟تو حق نداری سیگار بکشی!سیگارو گذاشتم تو کیفم ،امیرحسین خندید و گفت:
مثال چرا؟ تا چند روز پیش که کنارت میکشیدم هیچی نمی گفتی؟اون موقع به من ربطی نداش ولی االن دیگه فقط متعلق به خودت نیستی!خندید! ولیمن کامال جدی بودم!
امیرحسین نخند! از این به بعد نباید سیگار بکشی ،میتونی این کارو انجام بدی؟60
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نه ...نمیتونم ...ولی چون تو خواستی مجبورم.مرسی امیرحسیناملت رو آوردند .امیرحسین کتشو در آورد و سفره ی نایلونی رو پهن کرد رو زمین.
ببین پریا! من تو غذا خوردن رفیق ،آشنا ،مامان ،عشق این چیزا نمیشناسما! گفتهباشم اگه دست نجنبونی گشنه میمونی!
خندم گرفت!
من از توام شکمو ترم!حاال می بینیم!املت رو مثه گشنه های سومالی خوردیم!
با خنده گفتم:
امیرحسین قرار بود این لحظه ها رمانتیک باشه ها! مثال تو برا من لقمه بگیری منمواسه تو!
امیرحسینم با خنده گفت:
گفتم که! من سر غذا با هیشکی شوخی ندارم!صدای خنده ی هر دوتامون بلند شد.
امیرحسین رفت حساب کرد و اومد کنارم.
خب کجا بریم پریا؟اممم ...نمیدونمپس فعال یکم قدم بزنیم تا تصمیم بگیریمباشهباورم نمیشد!
چند تا قدم برنداشته بودیم که امیرحسین به من نزدیک تر شد و دستمو گرفت
(امیرحسین)
خندیدم .ناخودآگاه بود .کنارش قدم میزدم ولی انگار قدم زدنمون یه چیزی کم داشت.
قدمامون آروم تر و با سلیقه تر شده بود .چند دقیقه ای رو بدون هیچ حرفی اما با
لبخندی مخصوص و چشمای پرذوق قدم زدیم .همین که خواستم صداش کنم پریا هم
همون لحظه گفت امیرحسین! بعد دوتایی باهم خندیدیم .گفتم:
جونم؟!61
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امیرحسین تو خیلی خوبی!برگشتم مستقیم تو چشماش نگاه کردم ،دقیقا تو عمقشون! انگار تو چشماش یه
خورشید طلوع کرده بود .آروم بود ...آروم و مظلوم تر از همیشه! شروع کرد به حرف
زدن .به لباش ،که رژ کالباسی زده بود ،خیره شدم.
امیرحسین! میدونی این چند روز بهترین روزای زندگیم بود؟ تو اون شادی رو که منچند ساله نداشتم برام آوردی.
ببین پریا ازت یه چیز میخوام فقط! تا تهش باش قول میدم یه بارم اجازه ندم غصهبخوری!
سکوت کرد اما با چشماش حرفامو تایید کرد .یه نیمکت خالی دیدم .ازش خواستم که
اونجا بشینیم .صدای ماشینایی که از زیر پل رد میشدن و عبور مردم فضا رو راحت تر
کرده بود .به پریا بهتر نگا کردم .دوس داشتم از این خنده های م*س*ت کننده یه
یادگاری داشته باشم!
(امیرحسین)
یه عکس که همیشه پیشم داشته باشمش یه عکس که تا ابد برام به عنوان یه خاطره
ی خوب بمونه! به عنوان اتفاق خوبی که تو زندگی من افتاد؛ اما همین خاطرات در
عین شیرین بودن میتونن کشنده ترین سم دنیا باشن! با این حال گوشیمو از جیب
کتم در آوردم
پریا؟جانم؟میشه ازت یه عکس بگیرم؟اول از چشاش حس کردم که راضی نیست ولی بعد چند ثانیه گفت:
اوهوم بگیربا خوشحالی دوربین گوشیمو باز کردم .دو سه تا عکس از زاویه های مختلف ازش
گرفتم و بعد سریع گوشیمو قفل کردم و گذاشتم تو جیبم.
عه امیرحسین یعنی چی اول باید من تایید کنم بعد!نمیشه ...نمیذارم!گفتم باید ببینم!خوشگل افتادی نگران نباش62
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واقعا؟!...عهه بده نگا کنم دیگه!بیاعکسا رو دونه دونه بررسی کرد و رفت سمت مخاطبینم!
امیرحسین اسم منو چی سیو کردی؟رفتگر محله!(امیرحسین)
خندید و گفت:
عههه بگو چی سیو کردی دیگه! پریا دیگهاخم کرد .اسم خودشو عوض کرد و جون جونی گذاشت!
بعد اون وقت شما اسم منو چی سیو کردین سرکار خانوم؟خندید و گفت:
تو دیوونه بودی و هستی و تا آخرشم همون دیوونه می مونی!خندیدم!
گوشیمو بهم پس داد منم تو جیب کتم گذاشتم.
نفس راحتی کشید.
چشاشو بست و لبخندی رو لباش نقش بست.
بعد چند ثانیه سرشو بلند کرد و از جاش بلند شد.
دستشو به سمتم دراز کرد و گفت:
پاشو بریم یکم به لبه پل تکیه بدیم و دور دورارو نگا کنیم.دستشو گرفتم و بلند شدم.
به سمت باالترین مقطه پل رفتیم.
بعش نگا کردم ،دیدم داره یواشکی کیفشو میگرده.
یهو دیدم فندکو سیگارمو از اون باال انداخت پایین ...دختره ی دیوونه!
با اخم بهم نگا کرد و گفت:
امیرحسین بهم قول دادیا!آره قول دادم...ولی حیف اون مارلبرو ها نبود؟!دیگه طرفشون نمیری ..خود دانی!63
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دو هفته گذشت! تو کالس هندسه تحلیلی آقای محمدی نشسته بودم .مثل همیشه
حوصله ی کالسو نداشتم .الی کتابم رو باز کردم .به عکسی که از پریا چاپ کرده بودم
خیره شدم ،آخرین بار تو پل دیده بودمش! چون درس داشت نمیتونست بیرون بیاد..
ولی تو تلگرام باهم ارتباط داشتیم ...دیتای گوشیمو باز کردم
!new massage from joon jooniنوشته بود:
امیرحسین خیلی نامردی ...خیلی!بی دلیل ترسیدم .من که کاری نکرده بودم! خواستم بهش جواب بدم که آقای محمدی
از اون ور گفت:
آقای کاشفی! اون گوشیتو بده به من!آقا دیگه نگاش نمیکنم ...ببخشید!متاسفم ...قانون قانونه!آقا فقط این دفعه رو ببخشید!شرمندم!اومد سمتم و گوشی رو از کیفم برداشت .به ما که رسید قانون قانون شد! اعصابم خیلی
به هم ریخت! خواستم کتابامو بردارم تا از کالس برم بیرون که از الی کتابم عکس پریا
افتاد زمین! از ته کالس یکی از بچه ها که اسمش پارسا بود گفت:
به به آقا امیرحسین ...مبارک باشه ،عروسیتون ما رو هم دعوت کنید.کل کالس رفت رو هوا!
لبمو از شدت حرص میگزیدم .سکوت می کردم بهتر بود! عکس رو از رو زمین برداشتم
و خواستم از کالس برم بیرون.
محمدی گفت:
آقای کاشفی کجا؟اگه اینجا بمونم یه کاری دست خودم میدم!با عصبانیت بهش نگاه کردم و بیرون رفتم! هیچی برام مهم نبود .ته تهش مستمرم رو
 10میداد! ساعت  12و نیم بود .از مدرسه بیرون اومدم .تو فکر پیام پریا بودم .یه
شوت محکم به بطری خالی آب معدنی تو پیاده رو زدم! در به در دنبال سوپر مارکت
میگشتم تا این که پیدا کردم!
یه بسته مارلبرو لطفا64
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قابلتون رو ندارهممنون-7هزار تومن میشه
پولشو دادم و بیرون اومدم .بسته رو باز کردم و یه نخ رو گوشه ی لبم گذاشتم .از جیبم
فندکمو در آوردم .یادم افتاد به پریا قول داده بودم دیگه سیگار نکشم! کارد بهم میزدن
خونم نمیومد! بسته ی سیگارو با تموم حرصم تو دستام مچاله کردم و انداختم توی
جوب .بعضی وقتا حالت اونقدر بد میشه که گریه کردنم حالت رو درست نمیکنه!
اونجاس که میخندی .حالم بد شده بود و میخندیدم! امروز اصال روز من نبود! یکی
دوهفته میشد سیگار نکشیده بودم .خیلی برام سخت بود ولی مجبور بودم! باید پای
قولم میموندم تا خودمو به پریا ثابت کنم .ثابت کنم که میتونه بهم اعتماد کنه! ثابت
کنم که قولم قوله! هفته ی دیگه هم ولنتاین بود .ولی هنوز فرصت فکر کردن به
ولنتاین رو نداشتم .همش تو فکر پیامش بودم! چرا نامرد آخه؟ نگا به ساعتم انداختم.
پریا ساعت  2از مدرسه میرسید خونه! باید میرفتم سر کوچشون تا باهاش حرف بزنم و
بپرسم چی شده! خواستم سوار تاکسی شم که دیدم تموم پولی که همرام بود رو به
سیگار دادم! کارت بانکیم هم همرام نبود! به سبزه هم آراسته شدیم! بد بیاری پشت
بدبیاری ..مشکال یکی یکی بیشتر میشدن و اعصاب منم خورد تر! باید امروز با پریا
حرف میزدم .یعنی نمیتونستم تحمل کنم یعنی اگه میخواستم بکنمم نمیشد! از مغزم
برا یه ثانیه هم بیرون نمیرفت! مجبور بودم کل راه رو پیاده برم! یعنی کافی بود یکی تو
پیاده رو بهم چپ چپ نگا کنه! به خدا می گرفتم زیرم و اونقدر میزدمش تا بمیره! یه
ساعت پیاده راه رفتم تا رسیدم .یکم راحت تر شده بودم .لم دادم به دیوار خیابون و
منتظر موندم تا سرویس پریا بیاد .بعد نیم ساعت سرویسشونو دیدم .به سرعت رفتم
سمت دیگه ی خیابون تا پریا رو ببینم .از ماشین پیاده شد .منو هنوز نمیدید! رفتم جلو
دستشو گرفتم و بردم کوچه!
خندید و گفت:
عههه سالم ...امیرحسین اینجا چیکار میکنی؟ سالم...االن میگم!اون اس ام اس چی بود فرستاده بودی؟
مگه من چیکار کردم که نامرد شدم؟!
با تعجب بهم نگا کرد و گفت:
65
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بابا هیچی دیوونه ،فقط ...حرفشو قطع کردم:
فقط چی؟!دلم برات تنگ شده بود ،خواستم سر به سرت بذارم یکم!پریا دارم جدی باهات حرف میزنم!امیرحسین بخدا هیچی نشده ،دلم برات تنگ شده بود.واقعا؟...منم فک کردم چی شده حاال!انگار شیری بودم که تو کارخونه لبنیات در عرض یه لحظه پاستوریزم کردن!
نمیدونستم خوشحال باشم که اس ام اس الکی بود یا عصبانی از این که منو حرصم
روبر نگاش می کردم گفتم:
داده! همینجوری که داشتم ِب ِ

میدونی االن دلم میخواد چیکارت کنم؟-نه ،چیکار؟!

میخوام بگیرم ب*غ*لم آبغورتو در بیارم!ادا اون بچه مظلومارو درآورد و گفت:
نه ،آخه دلت میاد ...گناه دارم!آره جون عمت!همینجوری که نفس نفس میزدم و نگاش می کردم یه قدم اومد جلو و سرشو انداخت
پایین ،خندید و گفت:
ولی خب اگه آروم ب*غ*ل کنی میشه!بدون حرف زدن دو قدم رفتم جلو سرشو گذاشتم رو شونم و آروم ب*غ*لش کردم.
انگار دنیارو بهم دادن!
دستاشو آورد دور کمرم قفل کرد و آروم گفت:
امیرحسین انگار دارن مارو می بیننا!خب ببینن!ب*غ*ل کردن کسی که دوسش داری بهترین حس دنیاس! حس مالکیت کسی که
دوسش داری ،این که یکی فقط ماله تو هستش ،فقط و فقط ماله خودت!
هر دومون یکم آروم شدیم .بعد دوهفته ی کسل کننده یه منبع انرژی پیدا کرده بودم
که واقعا محتاجش بودم .از هم جدا شدیم .سرشو آورد باال تو چشام نگا کرد .رو لباش
لبخندی نبود ولی با چشاش از ته قرنیه اش میخندید .یه لحظه لبخندش شکست!
66
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ای وای امیرحسین باید برم دیر شده!کجا؟ تازه پیدات کردم!آخه دیرم شده!باشه ولی میشه بعد از ظهر همو ببینیم؟اوم ...قرار بود با دختر داییم بیرون برم ولی با اون میام پیش تو.باشه عب نداره باهرکی میای بیا ولی فقط بیا!چشم آقا ،ساعت و مکان و برات میفرستمرواله ،خدافظچند قدم برنداشته بودم که یادم افتاد گوشیم تو مدرسه مونده
عه پریا وایسا یادم رف بگم گوشیمو گرفتن تو مدرسه ،ساعت و مکان و االن بایدمشخص کنیم
اوا چرا آخه؟حاال بعدازظهر میگم برات ،من میگم ساعت  ۴جلو تیراژه خوبه؟اوم  ...آره خوبه ..خیلی خوبه ...پس میبینمتبدو برو االن مامانت نگرانت میشه ،مواظب خودت باش چشم آقا ،توام مواظب خودت باشاز خونه خیلی وقت بود بیرون اومده بودم .از شوق اینک بیبینمش خودمو زودتر از
ساعت مقرر رسونده بودم تیراژه .یه دلشوره ی خیلی مزخرفی داشتم ...همه چیز خوب
بودا ولی نمیدونم چم بود از بیقراری نمیدونستم چیکار کنم! هی راه میرفتم و به آینه
ی کوچیک موتورایی که تو پیاده رو پارک کرده بودند نگاه می کردم و پشت سرشم یه
نگاه به ساعت مینداختم! ساعت از  4گذشته بود و هنوز از پریا خبری نبود .همینجوری
چشام به دور دورا بود که یهو یکی از پشت صدام کرد:
امیرحسین!برگشتم دیدم بانوی من با دخترداییش اومدن! رفتم پیششون سالم و احوال پرسی
کردیم و رفتیم تو پریا وسط من و دخترداییش قدم برمیداشت .دستشو محکم گرفته
بودم.
خب کجا بریم خانوما؟پریا جواب داد:
بریم فعال تو کافه بشینیم.67
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وارد کافه شدیم .یه میز چهار نفری خالی بود اونجا نشستیم .دو دقیقه نگذشته بود که
گوشی دخترداییش زنگ خورد و بیرون رفت .از این که تنها شده بودیم خوشحال بود؛
بدون این که چیزی بگیم ،با یه لبخند زل زده بودیم به هم! پریا از خجالت سرشو
مینداخت پایین و بعد دوباره نگام می کرد! پریا گفت:
چیه؟هیچی!چرا اینجوری نگام میکنی؟ مگه آدم ندیدی!راستش نه...دوهفتس ندیدم!هر دوتامون خندیدیم .همینجوری که نگاش می کردم دستاشو ،که روی میز گذاشته
بود ،گرفتم تو دستم و با انگشتاش بازی کردم.
پریا گفت:
چی سفارش میدی تو؟بذار ببینیم زهرا خانوم تموم میشه بیاد؟! اینجوری زشته ما سفارش بدیم بعد اون بیادآره راس میگی صبر میکنیم تا بیاددلم براش به طرزعجیبی میتپید! دوروبرمون کلی دخترای دیگه نشسته بودن ولی مرکز
نگاه من عمق چشای پریا بود! تو دلم قربون صدقه اش میرفتم ،ولی راستیش یکم
خجالت میکشیدم تو روش بگم! غرق فکر بودم که پریا زد رو شونم.
امیرحسین کجایی! خوبی؟ها؟...عالیم!پاشو بریم تو پاساژ بگردیم ،این زهرا نیومد!باشه..رفتیم یه دور چرخیدیم .زهرا هم تموم شد و اومد پیش ما .پریا با شوق و لبخند
خاصی گفت:
امیرحسین بریم باال شهربازی؟!تو امروز هر جا بخوای می برمت!واییی مرسیی!از پله برقیا رفتیم باال و از ورودی شهربازی کارت گرفتیم و واردش شدیم.
گفتم:
خب چی دوس دارین بازی کنیم؟68
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پریا گفت:
بریم سوار ماشین برقیا بشیم؟!زهرا جواب داد:
وای من عاشقشونم! بریم!منو پریا نشستیم تو یه ماشین و زهرا تنهایی نشست تو ماشین دیگه! زنگ خورد .برق
اومد به ماشینا و حرکت کردیم ...پریا طرف راستم نشسته بود و با دست چپش دست
راستمو محکم گرفته بود .هیچ جوری ول نمی کرد! منم با دست چپم به زور فرمونو
کنترل می کردم! هدفمونم فقط زهرا بود! هی محکم بهش میزدیم و می خندیدیم!
کلی تصادف کردیم ولی تصادفات ما کروکی و مامور راهنمایی و رانندگی نداشت.
بجاش کلی خنده ی از ته دل و عشق و حال داشت ،همراه با یه مشت خاطره ی ابدی!
وسط بازی بین اون همه شلوغی و سروصدا یه لحظه سکوتی عظیم همه دنیامو
گرفت! یه جورایی انگار زمان برام ایستاد ...پریا رو کنارم داشتم .خنده هاش بهترین
موزیک زندگیم شده بود ...اون چشم و موی سیاهش ...عقل رو از سرم میپروند!
راسیتش از شما چه پنهون ،تو دلم عروسی بود! آرامش و خوشحالی که اون لحظه
کنارش داشتم ،حاضر نبودم با کل دنیا عوض کنم .ولی یه لحظه ترسیدم اگه نباشه
چی؟ با خودم گفتم بس کن دیگه پسر ،االن که وقت این چرت و پرتا نیس! زنگ
پایان بازی منو از دنیای سکوتم بیرون آورد ،از ماشینا پیاده شدیم و رفتیم بیرون از شهر
بازی پریا از ته دلش گفت:
امیرحسین ،مرسی عزیزم خیلی خوش گذشت ،امروز یکی از بهترین روزای زندگیم بودکه هیچوقت فراموشش نمیکنم!
خواهش میکنم ،به منم خیلی خیلی خوش گذشت ...ممنون که این روزو برامونساختی ...خب االن کجا بریم؟
بریم اونجا آبمیوه بخوریم؟بله بفرماییدبا لبخندی که به لب داشتم دستی به جیبم کردم تا موجودیمو چک کنم! یا خدا! باورم
نمیشد پولم خیلی کم بود! این کارت بانکی گور به گور شده هم مثل همیشه نبود!
نمیدونستم چه خاکی به سرم بریزم! در عرض دو ثانیه عرق کردم! با کلی اضطراب و
استرس رفتیم پشت باجه که سفارش بدیم .از شانس بد من ،اون کافه ی لعنتیم پولو
اول می گرفت! دهنم قفل شده بود نمیتونستم چیزی بگم! یه فکری زد به سرم!
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خواستم زنگ بزنم به علی که اگه این طرفا باشه ،یکم پول بیاره واسم…از جلو باجه رفتم
کنار ،دست کردم تو جیبم که دیدم گوشیم نیس! یه لحظه هنگ کردم! یادم افتاد
گوشیمو مدرسه گرفتن! با یه لبخند ملیح برگشتم کنارشون پریا اومد آروم در گوشم
گفت:
امیرحسین چی شده؟ چرا پریشونی عزیزم؟هیچی عزیزم االن میام!امیرحسین اگه پول همرات نداری من حساب کنما؟!نه نه اون نیس...االن میام تو برو پیش زهرا..تف به این شانس! آخه االن وقته بدشانسی بود! حس خیلی بدی داشتم! ینی داشت
گریم می گرفت رسما! تا مرز سکته رفتم و برگشتم! حاال پریا خودش تنها بود مشکلی
نداشتم ولی خب جلو زهرا آبروم میرفت! همینجوری که داشتم فک می کردم ببینم
چیکار کنم یهو سرمو چرخوندم به سمتشون و ای کاش کور میشدم نمی دیدم ....دیدم
زهرا حساب کرد .خیلی خجالت کشیدم .واسه یه مرد خیلی افت داره که یه دختر پول
 3تا آبمیوه رو حساب کنه! فقط سه تا آبمیوه ناقابل .خودمو از درون میخوردم! شاید
واسه اونا چیز خاصی نشده بود ولی برای من اتفاق بزرگی بود .نصف شادی اون روزم
تبدیل به حرص ،خجالت و ناراحتی شده بود .از اون همه انرژی که داشتم چیزی
نموند .نمیدونستم آبمیوه رو با چه رویی بخورم .یا نمیدونستم چجوری وقت
خداحافظی تو صورتشون نگاه کنم! کاش کارت لعنتیم رو می آوردم .یا به خود پریا می
گفتم موجودیم کمه ..شاید اونموقع خودش حساب می کرد .باز بین بد و بدتر ،بد
خوبه! با خجالت و پر رویی تمام ،رفتم سر میز و کنارشون نشستم! نمیتونستم سرمو
باال بگیرم .با تمام وجودم از خدا درخواست می کردم که دهن زمین رو باز کنه تا من با
کمال میل برم توش و واسه چند سال بیرون نیام! همینجور که تو فکر بودم پریا با
خنده بهم نگا کرد .فکر کردم اونم تو دلش منو مسخره میکنه و بهم میخنده .ولی با
همون خنده ای که رو لبش داشت گفت:
امیرحسین گوشتو بیار جلو یه حرف بگم بت!بهش نزدیک شدم .لباش رو کنار گوش های من آورد .بوی ادکلنش و نفس های
گرمشو به خوبی حس می کردم که به صورتم برخورد می کردند .منتظر بودم تا حرفشو
بگه .ولی لباشو گذاشت رو صورتم و ب*و*سم کرد و گفت مرسی برای امروز! زهرا
خندید .منم بیشتر خجالت کشیدم .با خنده گفتم:
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اا پریا زشته! حداقل جلو زهرا..نه بابا این از خودمونه!صورتشو سمت زهرا چرخوند و گفت:
مگه نه؟زهرا با خنده سرشو به نشانه ی تایید تکون داد .منم دوباره خندیدم  ...برای احترام هم
که شده ،با شرمی بر جبینم کلی از پریا معذرت خواستم و از زهرا هم تشکر کردم.
همینجور که نشسته بودیم شماره مارو اعالم کردند .منم رفتم آبمیوه هارو گرفتم و
دوباره پیششون برگشتم .پریا و من موهیتو لیمو نعناع ،زهرا هم آب پرتقال سفارش
داده بود .یه نگاه به آبمیوه خودم کردم و تو دلم گفتم امیرحسین اسید میخوردی از
این بهتر بود! تو فکر بودم که پریا با قیافه ای جدی گفت:
امیرحسین سیگار نمیکشی که؟چرا میکشم ولی کنار تو نمیکشم!احساس کردم ناراحت شد .زود خندیدم و گفتم:
شوخی میکنم بابا! مگه میشه تو یه چی ازم بخوای و من انجام ندم؟اونم خندید و گفت:
مرسی که به من احترام میزاریآبمیوه هارو خوردیم .پریا و زهرا تا اونجایی خوردن که یکم تهش مونده بود و صدای
خوروخور میداد ،منم یه فکری به ذهنم زد و خواستم یکم بخندونمشون .آبمیوه اونارو
برداشتم و تو لیوان خودم ریختم .با نی همشون زدم و شروع کردم آبمیوه رو با چنان
خوروخوری خوردم که صداش کل تیراژه رو برداشته بود! اونجا هم جای با کالسی بود
و همه با تیپ شخصیت اونجا نشسته بودند .یعنی همه داشتن از تعجب فقط به ما
نگا می کردن! پریا و زهرا هم که از خنده داشتن زمینو گاز می گرفتن! گارسون هم که از
کنارمون رد میشد گفت:
میخوای یکی دیگه برات بیارم؟!نه داداش لذتش همین به خوروخورشه!اونم یه خنده ای کرد و رفت .البته تو دلم چند تا فحش آبدار دادم بهش .آخرش پریا
به زور لیوانو ازم گرفت گفت پاشین بریم دیگه دیره .با اون ترکیبی که اومده بودیم با
همونم برگشتیم .پریا وسط منو زهرا بود .ولی تنها فرقی که داشت دستمو محکمتر از
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وقت اومدن گرفته بود .امروز هر چی که بود حداقل برامون خاطره شد .من و پریا هم
به هم حس نزدیکی بیشتری پیدا کردیم .اومدیم بیرون از تیراژه ...پریا گفت:
امیرحسین مرسی واسه همه چی ،ما دیگه باید اینجا جدا شیمخواهش میکنم عزیزم ...زهرا خانوم از شمام معذرت میخوامزهرا گفت:
عه دیگه راجبش حرف نزن میخوایم کال فراموش کنیم اون قسمت رو!چشم .مواظب خودتون باشینپریا جواب داد:
توام مواظب خودت باش امیرحسینی..ازم دور شدند .ایستاده بودم و رفتنشونو تماشا می کردم .از پله های پل هوایی رفتن
باال و به طرف دیگه ی خیابون رسیدند .منم اصن نمیدونستم کجام و کجا باید برم.
یکم قدم زدم تا به خودم بیام .رو لبم یه لبخند خیلی مریضی بود .نگاهی به ساعتم
کردم و قدمامو بلندتر انداختم.
(پریا)
سه روز از اتفاقات تیراژه میگذشت و من این سه روز از فکر امیرحسین نمی تونستم
بیرون بیام .فکر اینکه االن کجاس و چیکار میکنه؟ فکر اینکه دوباره کی می بینمش! اگه
اون معلم عوضی که گوشیشو گرفته دستم میومد میدونستم باهاش چیکار کنم! ذهنم
پُ ر بود از امیرحسین ،که یهو آالرم اس ام اس گوشیم صدام کرد .وای  !...باورم نمیشد،
از خوشحالی برای پرواز آماده بودم فقط بال هام کم بود! امیرحسین بود.
سالم پریا جونم .خوبی؟سالم عزیزم .نبودم ولی االن که اس ام اس دادی خوب شدم .تو خوبی خودت؟فدات شم الهی .منم مثل تو ،تو این سه روز که اصال خبری ازت نداشتم بد بودم ولیاالن خیلی خوبم.
کجا بودی این سه روز؟ چرا یه خبر نمیدادی که فقط کجایی!بخدا همین امروز اونم به زور گوشیمو تونستم پس بگیرم .مرتیکه بیشعور نمیداد که.تو دلم گفتم بابا آقای محمدی من چشم انتظار دارم ،خدارو خوش نمیادا!
وای ،امیرحسین انقد دلم برات تنگ شده عزیزم .اگه االن پیشم بودی از ب*غ*لتپایین نمیومدم!
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الهی قربونه دل تنگت بشم من عزیزه دلم .دل منم کلی برات تنگ شده .امروز؟امروز چی؟!ببینمت دیگه عوضی!آها ،خب کامل بگو دیگه دیوونه جونم .مکان و زمان؟همین االن ،پارک الله!آقای عاشق اجازه بده اول یکم سرخاب سفیداب بمالم به صورتم خوشگل کنم خودموواسه آقامون بعد دیگه! بعدشم من اگه االن یه چادر بندازم رو سرم راه بیوفتم ،حداقل
نیم ساعت طول میکشه برسم.
اوال که شما بدون آرایشم خوشگلی ،دوما باشه ،باشه فقط زود باش .من که دیگه ازبیقراری نمیدونم چیکار کنم ،من کنار حوض اصلی منتظرتم.
چشم آقا ،زودی میامآهنگ دارم میام پیشت ماله احسان خواجه امیری رو باز کردم کنار همخونی باهاش،
آرایش صورتمو شروع کردم .تو آینه یه لحظه چشام به ناخونام افتاد .وای  ...الکام همه
نصفه پاک شده بودند! داشت گریم می گرفت .وقتم نداشتم بزنم خشک بشن؛ اما
دخترا یه ضرب المثل دارن که :دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدنه! سریع الک مشکیمو
برداشتم به همه ناخونام زدم .با تموم جونم فوت کردم تا خشکشون کنم .شونه کردن
موهام ،پوشیدنه لباسا ،شال ،کوله ،یه نگاه ریز به آینه برا تایید و ...حاال دیگه آماده
رفتن شده بودم .با قیافه ای مظلوم سمت مامانم رفتم که مشغول رصد کردن شبکه
های م*ا*ه*و*ا*ر*ه ای بود.
مامان جونم؟!با یه نگاه کارآگاهی جواب داد:
بله؟!صبا بهم زنگ زد ،گف که تنهاس و حالشم خوب نیس .ازم خواست که باهاش برم یکمقدم بزنیم .اجازه که برم؟
شما که دیگه آماده شدی حاال اجازه میخوای! برو خدا به همرات ،زودم بیا پریا.الهی قربونت برم مامانم ،چشم ،خدافظاز شوق پله هارو دوتا دوتا میپریدم.
سریع رفتم سر خیابون تا تاکسی بگیرم.
آقا دربست؟73
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کجا میری خانوم؟بلوار کشاورز ،پارک اللهبفرما بشیناز تاکسی که پیاده شدم ،چشام دنبال امیرحسین بود .وارد پارک شدم و از بین درختا و
چمنا ،روی سنگفرشا به دنبال امیرم میرفتم .مسیرو تموم کردم و رسیدم دور حوض.
وایسادم .چشامو به حرکت درآوردم .تک به تک آدمارو از نگاهم رد می کردم .پس
کجایی؟ عه دیدمش! با خودم گفتم نه بابا اونکه سیگار دستشه! دقیق تر نگاش کردم.
قفل شدم! لبخندی که از خونه تا اونجا سالم آورده بودم ،شکست .پشتش به من بود،
فیلتر سیگارشو که پرت کرد ،روشو برگردوند و منو دید .نمیخواستم ببینه .رومو
برگردوندم و راه افتادم .امیرحسین تا دید که دارم برمیگردم ،ترسید .فکر کرد که
چیشده ،دارم برمیگردم .اون نفهمید که من سیگارشو دیدم .سرمو چرخوندم ببینمش،
دیدم داره میدوه سمتم .قدمامو تندتر برداشتم .از پشت سر صدام کرد ،ولی من همه
ی توجهم به مسیری بود که باید تا آخرش میرفتم تا برسم به خونمون .رسید کنارم.
بوی سیگارشو حس می کردم ..با تعجب پرسید:
چیشده پریا؟! کجا داری میری؟به زور خودم و اشکامو نگه داشته بودم .هیچی نگفتم بهش .دستمو گرفت که نگهم
داره ولی دستمو کشیدم و به راهم ادامه دادم .نمیخواستم باهاش اینجوری رفتار کنم،
بخدا نمیخواستم بهش بی احترامی کنم .خودم دلم برا دیدنش لک زده بود ،یه صدای
تو گوشم فقط می گفت وایسا .صدای دلم بود .از خدام بود ساعتها بشینم و فقط و
فقط به چشاش خیره بشم ولی نمیتونستم .دلم ازش ناراحت شده بود نمیدونم شایدم
یکم ترک برداشته بود .تنها ازش یه قول خواسته بودم که اونو هم زیر پاش گذاشت!
رسیدم کنار خیابون .تا اونجا امیرحسین فقط دم گوشم سوال میپرسید .کم گند زده بود
به حالم ،حرصمم داشت میداد! یه تاکسی داشت میومد .نگهش داشتم و درو که باز
می کردم تا سوار شم به امیرحسین گفتم:
برگرد خونه امیرحسینسوار که شدم ،سرمو یواشکی برگردوندم و به قیافش نگاه کردم .اشکام نا خود آگاه
سرازیر شدند...
(امیر حسین)
74

Romansara.org

رمانسرا

رویای سیاه – کتابخانه مجازی رمانسرا

جواب اس ام اس های پریا رو دادم و صفحه ی گوشیمو خاموش کردم .خیلی
خوشحال بودم .از این که دوباره میتونم ببینمش .هر بار که میخواستم ببینمش شوق
عجیبی تو درونم به وجود میومد ،یه حسی که تا االن تجربه اش نکرده بودم! لباسامو
با شور و اشتیاق پوشیدم و از اتاقم بیرون اومدم .بابام طبق معمول روزنامه میخوند .تا
که دید من شال و کاله کردم برم بیرون گفت:
آقا امیرحسین کجا؟
منم با اطمینان جوابشو دادم:
بابا کالس فیزیک دارم
بابام کمی فکر کرد .با دقت از روی عینکش بهم نگاه کرد.
کمی صداشو بلند کرد و گفت:
مگه هفته ی قبل نگفتی کالس فیزیکت تموم شده؟ چرا دروغ میگی؟تازه یادم افتاد که چه دسته گلی به آب دادم! ولی من قرار بود برم پریا رو ببینم ،مهم
نبود دیگه بابام چی فکر می کرد.
اصال میرم بیرون بگردم! مگه زندانیم تو خونه؟!بابام با عصبانیت جواب داد:
مگه تو کنکور نداری چار پنج ماه دیگه؟ اونهمه پول هزینه کردیم برات ،مگه دستخودته نخونی؟!
به هم ریختم! تحمل هر حرفی رو داشتم جز سر کوفت خوردن در مورد درس! فورا
جواب بابام رو دادم:
 بابا خودت اون زمون چرا درس نخوندی؟ چرا یه کارمند شدی؟ چرا سعی میکنیچیزی که خودت نشدی من بشم؟! ها؟
 اون زمون کسی نبود به ما بگه درس بخون!منم نمیخوام بگی درس بخون! آینده ی خودمه ،زندگی خودمه.با عصبانیت در رو کوبیدم و از خانه بیرون رفتم! نفس نفس میزدم .دیگه خسته شده
بودم از این زندگی! تا کی باید تموم حرف بابام و مامام بشه درس و درس و درس؟ چرا
یکیشون نمیان بپرسن بچشون حالش چطوره؟ چرا یکیشون نمیگن بچشون شاید
کمبود محبت داشته باشه؟ چرا یکیشون با بچشون بگو بخند نمیکنه؟ بغض توی گلوم
اندازه یک وزنه ی چند هزار تنی سنگینی می کرد .بغضم رو قورت دادم و از سر خیابون
سوار یه تاکسی شدم و در تاکسی رو محکم بستم!
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آقا هر اتفاقی افتاده برات ،این در زبون بسته گناهش چیه؟به خودم اومدم.
آقا ببخشید حواسم نبود ،بلوار کشاورز ،پارک الله میرم!اونقد غرق فکر بودم که نفهمیدم چطور شد رسیدم به مقصد .از تاکسی پیاده شدم.
هنوز اعصابم آروم نشده بود .دستفروش سیگار رو کنار خیابون دیدم .بدون فکر رفتم
سمتش و ازش یه بسته سیگار و کبریت خریدم! رفتم سمت محل قرارمون با پریا و یه
نخ از بسته ی سیگار رو در آوردم .گوشه ی لبم گذاشتم و با کبریت روشنش کردم .کالفه
بودم .کام های عمیقی از سیگار می گرفتم و به آرومی دود رو از بینیم بیرون میدادم .ته
سیگارم رو انداختم زمین و به پشتم برگشتم نگاه کنم .یهو دیدم پریا در فاصله چند
قدمیم ایستاده و با تعجب منو نگاه میکنه! یادم افتاد که بهش قول داده بودم سیگار
نکشم! دستمو میخواستم بلند کنم و بگم اینجام که دیدم پریا روشو برگردوند و رفت.
سریع دویدم دنبالش تا بهش رسیدم.
پریا ...پریا؟ کجا میری؟ پریا منو نگاه میکنی؟ پریام ...چرا میری؟ چی شده به منممیگی؟
بهم جواب نداد .دستاشو محکم گرفتم .به زور دستشو از دستم جدا کرد.
پریا میشه یه لحظه به حرفام گوش کنی؟بی اعتنا به حرفام از کنار خیابون تاکسی گرفت و با بغضی که تو گلوش بود گفت:
برگرد خونه امیرحسین.سوار شد و رفت! بهتر از این نمیشد .تنها منبع آرامش و خوشحالیمم ،تنهام گذاشت
رفت .حس نیستی و پوچی تموم جسممو فرا گرفت .از این دنیای بزرگ ،بازم برام فقط
سیگار و هندزفری و تنهایی موند .هر  3تامون باهم به پارک برگشتیم! تاریک ترین
نقطه ی پارک ،اونجایی که درختا اونقدر بلند و بهم پیچیده بودن که هیچ نوری ازشون
رد نشه ،اونجا نشستم .مهم نبود نیمکتی اونجا باشه یا نه ،فقط خلوت بودنش مهم
بود .با هر ترانه ،سیگاری میسوخت .اون حتی نپرسید چرا! شاید وقتی به حرفام گوش
میداد ،بهم حق میداد .بخدا نمیخواستم سیگار آرومم کنه .آرامش اونو میخواستم ،ولی
اونقدر بی رحم نبودم که همه غمامو تو یه لحظه بندازم رو دوشش .آخه اون جنسش
لطیف بود ،دردای من روحشو به درد میاورد .اونو فقط برای زندگیم میخواستم نه
واسه غمام .خدا اونو فقط برای ستایش آفریده بود .فقط برای اینکه رو به روم بشینه و
من مدت ها بدون توجه به ساعت بهش خیره بمونم و لحظه به لحظه عاشق ترش
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شوم…غمای توی خونه رو با غمای قهر و رفتن پریا ،آشنا کردم و باهم برگشتیم خونه.
مسیر خونه اونقدر دور بود که دوس داشتم هیچوقت نرسم .به خونه که رسیدم ،همه
ی نگاهای چپ رو من بود .با حالی که داشتم ،همون سالم مریضیم که دادم ،کلی
محبت کردم .اتاقم کجایی؟! تنها سلولی که توش آزادم کجایی؟ با همه ی خستگیم
پاشدم از مهمونام پذیرایی کردم .غمامو میگم! براشون آهنگ پخش کردم و باهاشون
حرف زدم .وایسادم جلو آینه .با خودم گفتم این کیه دیگه تو اتاقه من؟ شبیه کسی که
میشناختم نبود! هوا که تاریکتر میشد ،دنیای منم به ویرونی نزدیکتر میشد .ساعت
یک شب شد ولی از پریا هیچ خبری نشد .سنگینی غما تو دلم ،دلمو به ته دره
میکشوندن .طاقتی نمونده بود .گوشیمو برداشتم ،با ترس و لرز شماره پریا رو گرفتم.
بوق اول ،بوق دوم ،بوق سوم ... ،و مشترکی که نمیخواست پاسخگو باشه .با همه ی
غمام ،رفتیم سراغ دلشوره .نمیتونستم بشینم ،نمیتونستم بخوابم ،نمیتونستم هیچ
غلطی بکنم .دلشوره ای که به جونم افتاده بود و اندام هامو آلوده کرده بود .شروع به
نوشتن تکست کردم:
پریام؟ میشه ببخشیم؟ بخدا االن دم در خونه ی مرگم .اگه نیای ،نمیدونم شاید رفتمتو خونش .به خدا یادم رفته بود! اگه دلیل قهرت فقط سیگاره..
بعد یک ساعت خیره شدن به صحفه ی خاموش گوشی ،ویبره اس ام اس از رویا پرتم
کرد تو حقیقت .دلشورم بیشتر شد .پریا بود:
امیرحسین اصال حالم خوب نیست ،میخوام بخوابم ،شب بخیراولین قطره ی اشکی که از چشام اومد پایین ،بدترم کرد .خدایا خودت کمکم کن .یه
کاری کن ببخشه منو .یه ساعتی رو با اشکام سر کردم ،نشد .آرومم نکردن این گریه
های لعنتی .براش نوشتم:
دارم میام دم در خونتون ،باید ببینمت.ثانیه ها خودشونو به دقیقه تبدیل نکرده بودن که پریا زنگ زد بهم .گوشی رو که
برداشتم بجای الو ،صدای هق هق شنیدم .دنیام سیاه شد .از گریه هاش خیلی می
ترسیدم .احساس گناه روحمو میسوزوند .بهش گفتم:
پریام؟ عزیزه دلم؟ نفسم؟ گریه نکن .جونه امیرحسین گریه نکن.اما هق هقی که داشت ،بهش اجازه ی صحبت نمیداد .با صدای آلوده به بغض گفتم:
پریا بخدا نمیتونم اشکاتو تحمل کنم .دارم میام دم در خونتون بیا پایین یه لحظهاشکاتو پاک کنم.
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امیرحسین چی میگی؟ ساعت سه شبه! همه خوابیدن ،چجوری بیام؟!پریا بخدا نمیدونم ،فقط اینو میدونم که باید بیای .همونجوری که من میام.امیرحسین نمیشه .بخدا نمیشه.یا میای دم در خونتون اشکاتو پاک کنم ،یا میای خاکای روی سنگ قبرمو پاک میکنیتا صورتمو ببینی!
امیرحسین خفه شو هیچی نگو ،فقط دیگه هیچی نگو ،فقط بیا ،امیرحسین فقط بیاپاشدم سریع یه چیزی تنم کردم ،دستگیر درارو با همه دلشوره هام ،آروم و بیصدا
میچرخوندم .مثل دزدا بی صدا از خونه بیرون زدم .پیاده نمیشد ،ماشینم که اصال
نمیشد ،تنها وسیله ای که داشتم دوچرخم بود .با همه ی جونی که برام مونده بود
رکاب میزدم .پیچیدم تو کوچشون .چراغاشون خاموش بود .بهش تکست دادم:
من جلوی خونتونم ،بیاچند دقیقه ای رو خیره به در خونشون منتظر موندم .یهو در باز شد .با چشای خیسش
اومده بود جلوی در .داشتم میمردم .بهش نگا کردم تو دلم گفتم :الهی دورت بگردم
همه ی زندگیم .با دستام صورت خوشگلشو گرفتم و چشاشو انداختم تو چشام .با
انگشتام زود اشکاشو پاک کردم .آروم براش حرف زدم :ببخشید .دیگه این کارو نمیکنم.
از جیبم بسته ی سیگارو در آوردم و جلوش مچاله کردم و انداختم دور! آروم گفتم به
خدا اگه بازم برم سمتش مرد نیستم!
برای فقط چند ثانیه دستمو محکم گرفت و زود برگشت خونه .بعد چند دقیقه بهم
تکست داد:
امیرحسینم توروخدا فقط زود برگرد خونه ،من اینجا از نگرانی میمیرم .رسیدی حتمابهم بگو .مواظب خودتم باش
تونست! اون آرومم کرد ،هیچ کار خاصی نکرد ولی آرومم کرد .جواب دادم:
 چشم عشقم .نگران نباش .من مواظبم...(پریا)
زندگی یعنی همین! همین که نمیدونی چطور شد ولی اینطور شدنا! همین دوستیای
الکی که آخرش به عشق تبدیل میشن! همین انتظار کشیدنای چند ثانیه ای برای
جواب دادن اس ام اس! همین خدا خدا کردن برای این که ببینیش! به خدا زندگی
همینه .اونایی که قدر این لحظاتو نمیدونن مطمئنا بعدا حسرتش رو میخورند  ...من
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هیچوقت به عشق معتقد نبودم .هیچوقت! اما به خودم که اومدم دیدم حتی نفس
کشیدنای نا مرتبش هم برام دغدغه ی فکری ایجاد میکنه! با این وجود که هر لحظه
ازش خبر می گرفتم ،بازم لحظاتی که کنارم نبود ناگزیر دلشوره ی عجیبی تمام مساحت
قلبم رو فرا می گرفت! عاشقش بودم و این عشق هر روز منو دیوونه تر از روز قبل می
کرد ...ساعتم به زنگ اومد و از خواب بیدار شدم! ساعت  4ظهر بود .چهار ماه میشد که
امیرحسین در کنارم بود .در طول این مدت فرود و سقوط های زیادی در رابطمون
داشتیم .مثل هر رابطه ی دیگه ای.از غیرتی شدنای الکی امیرحسین سر کامنت
گذاشتن پسرا تو اینستا گرفته تا سورپرایز شدنم تو روز ولنتاین با کادوی خرس عظیم
الجثه که سرش کلی ذوق مرگ شدم! البته سر این که کی این خرسو به من هدیه داده
کلی دروغ سر هم کردم و به مامانم تحویل دادم که بماند حاال! امروز قرار بود با
امیرحسین به کافه افرا بریم ،جایی که تموم خاطرات ما از اون جا شروع شده بود.
امیرحسین گفت هم یه مرور خاطراتی بکنیم و هم این که تصمیم مهمشو باهام در
میون بذاره! کنجکاو شده بودم و دل تو دلم نبود .تصمیم مهم؟ نکنه میخواد ازم جدا
شه؟ فکرای عجیبی به سمتم حمله ور میشدن! به همین دلیل نیم ساعت قبل تر از
ساعت قرارمون وارد کافه شدم .همش به در و دیوار نگاه می کردم تا این که
امیرحسین وارد کافه بشه .باالخره شاهزاده ی من وارد کافه شد و زود با چشاش منو
پیدا کرد! از اون موقع که شب مثل دیوونه ها اومد پیشم ،سیگارو ترک کرده بود و این
کارش بهم یه حس اطمینان خاطر بهم میداد.
با خنده ام به استقبالش رفتم:
سالم آقاییشاداب تر از همیشه جوابمو داد:
سالم عزیز دلم! خوبی؟آره خوبم ..چیه؟ کیفت کوکه؟بزرگترین اتفاق زندگیم قراره امروز اتفاق بیوفته!عه؟! نه بابا؟باش تا ببینی!(امیرحسین)
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چهار ماه از زمان آشناییمون می گذشت .به خودم که اومدم فهمیدم یه عاشق شدم.
خندیدم! من همونی بودم که سمت هیچ دختری نمیرفتم .به قول "مهندس اتریشی "
داستان "کاتیای صادق هدایت " ،به این باور دارم که اگه من برم سمت دختری ،او
عاشق چرب زبانی ،پول ،ظاهر یا چیز های بی ارزش من خواهد شد ،ولی اگه خود
دختر به سمت من بیاد او را می پرستم! پریا به سمت من نیومد بلکه جلو راه من قرار
گرفت و من او را انتخاب کردم .یه انتخاب عالی و بی نقص! دلیل ترک سیگارم! دلیل
بهتر شدن درسام! دلیل تک تک کارایی که تو زندگیم انجام میدم! همش و همش پریا
بود و بس! هر وقت که رو به روش قرار می گرفتم ،نمیتونستم واژه ای برای توصیف
حالم پیدا کنم ،قلبم به لکنت میفتاد و دستام می لرزید .باور کنید تک تک اینا اتفاق
افتاده! حتی هزاران بار قبل دیدنش حرفامو تمرین کردم ولی هر تک تک اون هزار بار
رو هم وقتی رو به روش قرار گرفتم محو دریاچه ی خندش ،دریای موهاش و اقیانوس
چشماش شدم و لب هام جرئت جدا شدن از هم رو از دست دادند و در مغزم چهار
حرفی اسمش رو ریتمه تکرار افتاده است! کاش ..کاش وقتی میخندید قدرت اینو
داشتم که دنیا رو نگه دارم! چون حاضر بودم بی بروبرگرد ،هزاران سال نوری بدون
میلیونوم ثانیه ای خسته شدن به خنده هاش با عشق زل بزنم! ولی باید تا روز ثبت
اسمش تو شناسنامه ی من صبر می کردم تا برای همیشه اون خنده هاشو تصاحب
کنم .ولی آیا میتونستم تا سن ازدواج صبر کنم؟ منی که االن فقط یه روزه ندیدمش و
دارم مثل دیوونه ها واسه خودم خیاالمو به هم میبافم! قطعا میتونستم صبر کنم تا
کنکور بدم ،برم دانشگاه ،فارغ التحصیل شم ،سربازی ،کار پیدا کنم ،خونه بخرم و ...ولی
تا آن زمان یکی مجنون تر از فرهاد میشدم! فکر کردن به گرم شدن دستای پریا با
دست یکی دیگه یا شکفتن لب های دیگری تو صورت بی دفاع پریای من یا دلخوش
شدن عشقم به بودن یه مذکر دیگه کنارش ،منو تا مرز جنون عصبیم می کرد! با صدای
آژیر پلیس از هپروت بیرون اومدم .حدودا یه ساعت بود که کتاب دستم گرفته و روی
نیمکت تنهای گوشه ی پارک نشسته و منتظر علی بودم .دو ماهی میشد که خودم رو
انداخته بودم به مضیقه تا بتونم یه کادوی درست درمون واسه پریا بگیرم .یه کادو که
هیچوقت فراموشش نکنه ...هنوز روی بیت آغازین کتاب قفل کرده بودم .سرمو که باال
گرفتم دیدم علی داره از سمت خیابون میاد .طبق معمول خندان و شاداب بود.
به به سالم آقا امیرحسین!80
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چه سالمی؟ چه علیکی؟ یه ساعته منو کاشتی اینجا! نمیدونی بعد از ظهر با پریا قراردارم و باید براش یه کادو بخرم؟!
جوش نیار حاال! با ماشین اومدم بیا بریم من آشنا دارم.باشه بریمصبر کن من یه سیگار دود کنم بعد ..تو نمیکشی؟نه!خیلی برام سخت بود! با این که مدت زیادی میشد ترک کرده بودم ولی هنوزم وقتی
بوش میخورد به مشامم دلم میخواست بشینم یه پاکت بکشم! علی سیگارشو کشید و
سوار ماشین شدیم .به جایی که علی آشنا داشت رفتیم ولی کادوی مد نظرمو
نتونستیم پیدا کنیم و همینجور تو خیابون ول میچرخیدیم .تا این که شانسی سرمو
چرخوندم به ویترین یکی از مغازه ها! یه چیزی دیدم که برق رو از کلم پروند ...یه
چیزی دیدم که برقو از کله ام پروند .چند دقیقه بدون حرف زدن فقط به ویترین مغازه
زل زدم! و بعد مدتی رو به علی گفتم:
علی تصمیممو گرفتم! بریم توچه تصمیمی؟حاال میگم برات بعد خرید!باشهاینو گفت و وارد مغازه شدیم
سالم آقا خوش اومدیدسالم مرسی...میشه به اون انگشتر تو ویترین نگاه بندازم؟کدوم؟با دست نشون دادم و گفتم:
اون وسطیه ..نه ...اونی که ظریفه ..آره خودشه!سلیقتم بد نیستا!(امیرحسین)
فروشنده انگشترو از ویترین در آورد و جلوی من و علی گذاشت .انگشتر جلو چشام
برق میزد .خیلی زیبا بود .اما بیش تر از خود انگشتر چیز های دیگه رو تو مغزم حساب
81
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و کتاب می کردم .انگشترو با احتیاط ل*م*س کردم و به فروشنده که یه جوون تقریبا
 22ساله بود گفتم:
داداش این قیمتش چنده؟اوال قابل شما رو نداره.نوکرمناقابل  700تومن.نظر علی رو پرسیدم:
داداش خوبه این؟حاجی اگه میخوای انگشتر بخری ..عالیه!یه لحظه رفتم گوشه ی مغازه و کیف پولمو در آوردم .خدارو شکر حداقل این دفعه
کارتم همرام بود! به آخرین موجودی که گرفته بودم نگاه کردم" .پونصد و خرده ای".
تمام دار و ندارم همین بود .ولی میخواستم هر جور شده این انگشتر رو برای پریا
بخرم .علی رو کشوندم یه گوشه و گفتم:
داداش  200داری دستی بهم قرض بدی؟ به خدا این انگشتر اگه برام مهم نبود...حرفمو قطع کرد و گفت:
آره داداش دارم نگران نباش!اینو گفت و از کیف پولش چهار تا تراول پنجاهیی در آورد و بهم داد .منم بالفاصله با
شوق و ذوق ،مثل بچه ای که میخواد اسباب بازی بخره ،رفتم حساب کردم و فروشنده
هم انگشترو کادو کرد و با علی از مغازه بیرون اومدیم.
علی با کنجکاوی ازم پرسید:
امیرحسین حاال چرا انگشتر گرفتی؟ به خاطر پولش نمیگما! ولی کاش یه چیز دیگهمی گرفتی...
تا حاال دیدی کسی با چیزی غیر از انگشتر خواستگاری بکنه؟علی خشکش زد و با تعجب ازم پرسید:
چی؟! خواستگاری؟!بادی به غبغب انداختم و گفتم:
آره ،میخوام باهاش ازدواج کنم! اونم هر چه زود تر!امیرحسین دیوونه شدی؟به خدا علی دیوونه شدم! یه لحظه هم بدون اون نمیتونم دووم بیارم82
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یه زهرخندی زد و گفت:
امیرحسین عشق اولته مگه نه؟آره چطور؟هیچی داداش ایشاهلل قبول میکنه و خودم ساقدوشت میشم ...ولی خونوادش چی؟ببین علی من هر کاری به خاطرش میکنم ،تا وقتی که اون منو بخواد ،هر مشکلی روبا هم حل میکنیم ،حتی میخوام همین زودیا خونوادمو جمع کنم و بریم خواستگاریش
علی کمی فکر کرد و گفت:
پس کنکور چی؟گور بابای کنکور!رسیدیم به ماشین و سوارش شدیم .با علی بیرون نهار خوردیم و باالخره سر ساعت منو
رسوند به کافه افرا .وارد کافه شدم .قلبم نامرتب میزد .با چشام دنبالش میگشتم .مثه
دیوونه ها نشسته بود رو اون میز همیشگی! رفتم سمتش و با هم احوال پرسی
کردیم .بعد سفارش دادن دو تا قهوه دستاشو گرفتم.
 امیرحسین چرا امروز بهترین اتفاق زندگیت میوفته؟پریا تو همیشه اینقد عجولی؟عه اذیت نکن ...بگو دیگه! میدونی که من خیلی کنجکاوم.تمام جرئتمو جمع کردم و از جیب سویشرتم کادومو برداشتم و گذاشتم رو به روش.
 وای دیوونه! به چه مناسبتی برام کادو گرفتی؟خواستم یکم اذیتش کنم:
 کی گفت ماله توعه؟امیرحسین میزنم لت و پارت میکنما به خدا!خندیدم و گفتم:
بازش کن ببین ،مناسبتشم میگم.با شوقی که تو چشاس موج میزد کادو رو باز کرد .اونقدر خوشش اومد که دهنش باز
مونده بود!
امیرحسین خیلی خوشگله! وای میمیرم واسه این انگشتر من!بعد زود انگشترو انداخت رو انگشتش.
دیگه وقتش بود .سرمو انداختم پایین و بدون این که نگاهش کنم گفتم:
پریا بیا نامزد شیم!83
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پریا فک کرد شوخی میکنم گفت:
برو بابا! تو هم با این شوخیات!با جدیت تمام جوابشو دادم:
پریا تو عمرم اینقدر جدی نبودم!با تعجب به من نگاه کرد و آب گلوشو قورت داد .بعد چند دقیقه سکوت باالخره
جوابمو گفت...
(پریا)
هنوز تو شوک بودم و نگاه سنگین امیرحسین رو روی خودم احساس می کردم .منتظر
جواب بود! جوابی که مسیر زندگی هر دوتامون رو تغییر بزرگی میداد و حداقل خانواده
هامون آماده ی این تغییر بزرگ نبودند .جرئه ای از قهوه ی روی میز نوشیدم .میان
شلوغیکافی شاپ ،سکوت کر کننده ای بین ما حاکم بود .دستم رو کمی باال گرفتم و به
بازتاب نور چراغ کافی شاپ از روی نگین انگشتری که امیرحسین امروز بهم هدیه داده
بود ،نگاه کردم .سعی کردم خنده ای که روی لبم نا خود آگاه پدید آمد رو مخفی کنم
اما مثل این که موفق نبودم!
چیه؟! مثل روانیا میخندی!به تو چه .دوس دارم بخندم!اینو گفتم و زبونم رو بیرون آوردم .امیرحسین هم خندید و گفت:
به خدا تو روانی شدیبه آدم پیشنهاد ازدواج میدی انتظار داری روانی ام نشه؟بازم از قهوه ام نوشیدم .امیرحسین خندید ولی جوابمو نداد و بازم با چشاش که انگار
سگ توش لونهکرده بود به من زل زد!
امیرحسین به من نگاه نکن! دارم سعی میکنم فکرامو جمع کنمامیرحسین لبخند زد و سرشو انداخت پایین.
دلم براش سوخت! حیوونی چقدرم حرف گوش کن بود! ولی خب وقتی نگام می کرد
نمیتونستم فکر کنم .تصمیم به ازدواج گرفتن مهم ترین تصمیم زندگیه هر فردی
هستش .من حاضر بودم تک تک ثانیه های عمرم رو کنار امیرحسین باشم ولی مامان
بابام راضی میشدن؟ اونم تو این سن؟ با دستام سر امیرحسینو باال آوردم و گفتم:
امیرحسین بریم؟84
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کجا؟بریم بیرون یکم قدم بزنیمباشه عزیزمامیرحسین قهوه ها رو حساب کرد و دست در دست هم از کافی شاپ بیرون اومدیم.
قدمامونو با سنگ فرش پیاده رو هماهنگ و هر دومون به یه چیز مشترک فکر می
کردیم .اوایل اردیبهشت بود و خیابونا هم بگی نگی بوی بهاری گرفته بودند .هوا کم کم
داشت به سمت تاریکی میرفت و ما هم چنان دست در دست هم خیابونارو متر می
کردیم و بدون رد و بدل کردن یک کلمه ای ،هر از چند گاهی یه لبخند ملیح تحویل هم
میدادیم .مگه هدف از زندگی غیر اینه؟ خوشحال بودن کنار یکی دیگه ،احساس
آرامش کردن ،احساس اطمینان خاطر ،احساس امنیت ،احساس خوشبختی و ...همه
ی این حس ها رو میشه فقط با گرفتن دست معشوقت یک جا از اعماق قلبت حس
کنی! من واقعا شوخی شوخی عاشق امیرحسین شده بودم و زندگی بدون اون برام
خیلی سخت بود .گاهی وقتا همه چی از یه شوخی شروع میشه ،ولی زندگی کردن
مگه خودش یه شوخی نیس؟ دیگه تصمیممو گرفتم! راهمونو سمت پارک اون طرف
خیابون کج کردیم و روی نیمکت فلزی پشت بزرگترین درخت پارک نشستیم.
دستامون از هم جدا شدند .نسیم خنک بهاری به آرامی می وزید و هوا کامال تاریک
شده بود .صدای گوشی من اومد .مامانم بود! جوابشو دادم .می گفت که زود بیام
خونه ولی دلم نمیخواست امیرحسین رو ترک کنم .صورتمو سمت امیرحسین کج
کردم.
امیرحسین؟جونم؟من تصمیممو گرفتم!جدا؟ خب بگو!سرمو انداختم پایین و گفتم:
من دیگه دوست ندارم!امیرحسین اخماش رفت تو هم و قیافه ای جدی به خودش گرفت
چرا دوسم نداری؟چون عاشقت شدم و میخوام تا وقتی که نفس میکشم باهات باشم!85
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اینو گفتم و روی نیمکت خودمو انداختم تو ب*غ*لش! هر دوتامون بی صدا ولی از ته
دل می خندیدیم! امیرحسین خودشو از ب*غ*لم جدا کرد و با دو دستاش صورتمو
گرفت و مثل دیوونه ها نگام کرد.
چیه آدم ندیدی؟دیدم ولی به خوشگلی پریام ندیدم!خندیدم! بعد امیرحسین با دستاش محکم لپام رو گرفت و فشار داد .جوریکه به
سختی بهش گفتم:
امیرحسین اذیت نکن!امیرحسینم خندید و لپامو ول کرد .بعد با دستاش سرمو نگه داشت و صورتشو به من
نزدیک کرد! چند ثانیه ای مشغول ابراز عالقه به هم بودیم که باالخره من سرمو عقب
کشیدم .حس می کردم گونه هام قرمز شده!
امیرحسین گفت:
چیه؟ خجالت کشیدی؟عوضی با این کارات خیلی وابسته ات میشم!امیرحسین خودشو نزدیکم کرد و دستش رو انداخت دور گردنم و پیشونیم رو
ب*و*سید.
قراره کل عمرمون دیگه با هم زندگی کنیم ،بایدم وابستم شی! همونجوری که منوابستتم!
با این حرفش حس آرامش به کل بدنم تزریق شد...
(امیرحسین)
کتابامو ورق میزدم .بی فایده بود! نمیتونستم حواسم رو معطوف درس کنم .همش
فکر ،فکر و بازم فکر! همین لحظه ای که من تو فکرشم اون چیکار میکنه؟ اونم تو فکر
منه؟ دو روزه که تصمیم به ازدواج گرفتیم ولی هنوز راه مشخصی برای اعالم
تصمیممون به خانواده هامون پیدا نکردیم .دیگه کالفه شده بودم! زود یا دیر خانواده
هامون میفهمیدند ،پس این صبر کردن واسه چی بود؟ کتابمو بستم و از آیینه ی قدی
گوشه ی اتاق به خودم زل زدم .ریشام زیاد شده بودن ،زیر چشم کمی به سیاهی رفته
بود و موهام هم ژولیده بود .گوشیمو از روی میز برداشتم و وایفای رو روشنکردم.
میخواستم تلگرام رو باز کنم که بابام وارد اتاق شد.
86
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داری درس میخونی یا با گوشی بازی میکنی؟تازه گوشی رو دستم گرفتم!تو گفتی و منم باور کردم!اصال درس نمیخونمبه من چه نخون،واسه من نمیخونی که واسه آینده ی خودت میخونی!با این که میدونستم تموم حرفاش از روی دلسوزیه ولیناخودآگاه عصبانی میشدم.
مخصوصا وقتی که می گفتن "واسه من نمیخونی که واسه آینده ی خودته " .منم می
گفتم خب اگه آینده ی خودمه که دیگه نگین این حرفارو بهم ،ولی بازم هر بار این حرفا
تکرار میشد! جواب بابامو ندادم .اونم با یه نگاه تاسف آمیز کتش رو از کمد برداشت و
از خونه بیرون رفت .سرمو برگردوندم به گوشی و تلگرامو باز کردم .آخرین چتم با پریا
برمی گشت به دیشب ساعت  ۳که داشتیم برای هم رویابافی می کردیم! یه رویای
خیلی زیبا! حتی اسم بچمون رو هم انتخاب کردیم! "بارون" و "آرتا"! خیلی خوشحال
بودیم یعنی برای خوشحالی هم هر کاری می کردیم .پریا به قدر ی از شخصیت و
روحیات من آگاه بود که برام سوال شده بود غیر اون کس دیگه ای میتونه با من این
همه راه بیاد؟! با دستم قسمت تایپ تلگرام رو ل*م*س و شروع کردم به نوشتن:
"سالم عشقم خوبی؟ "
دکمه ی ِسند رو ل*م*س کردم و از چت خارج شدم .برای این که حوصلم سر نره اخبار
رو چک کردم .تا این که مامانم از آشپزخونه صدا زد که نهار حاضره .بعد این که نهار رو

خوردم بالفاصله سمت گوشیم رفتم.
جوابمو داده بود:
"سالم نفسی ،ببخشید دیر جواب دادم .تازه از مدرسه برگشتم خودت خوبی؟ "
زود جوابشو تایپ کردم:
مرسی عزیزم ،پریا تصمیم نگرفتی؟تصمیم چی؟این که به خونواده هامون خبر بدیمامیرحسین به خدا نمیدونم!میگم نظرت چیه امشب هر دوتامون بگیم؟همین امشب؟آره ..چرا تردید داری؟87
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تردید ندارم ولی میترسم مامانم همه چیو خراب کنه!بیخیال ،من که امشب میگم ،تو هم سعیتو بکنچشمرو تختم درازکشیدم .گوشیم رو خاموش کردم و خودمو تو یه رویای زیبا غرق کردم.
تقریبا دو ماه دیگه باید کنکور میدادم و این روزا اصال حس وحال درس خوندن نبود.
کاش با زدن یه دکمه میشد از شر این روزای لعنتی راحت شد .ولی فکر کردن به روزای
پیش رو،امید رو توی رگ هام جریان میداد .چشامو بستم و خوابیدم .از خوابکه بیدار
شدم ساعت  ۸شب شده بود .بابام خونه اومده بود .مامانم هم مشغول رسیدن به
کارهاش بود .داداشم هم هنوز از مغازه نیومده بود .فرصت خوبی رو داشتم تا هر
چیزیکه میخواستم رو بگم .مامانم رو از آشپزخونه صدا کردم تا بیاد پیش بابام رو مبل
بشینه.
بابام هم که روزنامه میخوند ،سرشو باال گرفت و گفت:
امیرحسین باز چی شده؟ پول تموم کردی؟نه ...قضیه یه چیز دیگه است ...صبر کنین االن میگم!هی توی مغزم ترتیب جمالتی که باید می گفتم رو تغییر میدادم و هر از گاهی منصرف
میشدم ولی وقتی به پریا فکر می کردم دوباره تصمیم می گرفتم تصمیممو به خونوادم
بگم!
مامانم حوصله اش سر رفت و گفت:
امیرحسین میگی یا...حرفشو قطع کردم و گفتم:
من میخوام ازدواج کنم!(پریا)
گاهی وقتا به خاطر کسی که دوسش داری باید ریسک کنی و از خیلی چیزات بگذری
تا بتونی خودتو بهش نزدیک تر کنی .گاهی وقتا ریسکی که کردی جواب میده و گاهی
وقتا هم برعکس عمل میکنه و اون شخص رو ازت دور تر میکنه! من به عاشقی اعتقاد
نداشتم و امیرحسین عاشق شدن رو با الفبای خنده هاش بهم یاد داد و منم میخواستم
عشقمو بهش ثابت کنم .فکرم بدجوری درگیر بود .از یه طرف امیرحسین میخواست که
به خونوادم بگم همه چیو ولی از یه طرفم واکنششون رو میدونستم اونم دیگه مهم
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نبود ،چون بیشتر از هر چیزی امیرحسین برام مهم بود! اون همه کسم و همه چیزم
بود .دلم میخواست بدونه چقدر عاشقشم .از ب*غ*ل کردن تا ب*و*س کردنش رو در
عرض چند ثانیه توی مغزم مرور کردم و ناخودآگاه لبخند کوچولویی روی لب هام پدید
اومد .بهترین خاطرات زندگیمو برام رقم زده بود .وقتی که خاطراتو مرور کردم فهمیدم
دیگه وقتشه که بگم! باید به مامانم بگم که بچش عاشق شده و میخواد ازدواج کنه.
دیگه تحملشو نداشتم .تموم جرئتی که توی وجودم بود رو جمع کردم و از اتاقم بیرون
رفتم .با این که میدونستم گفتن این حرف به این سادگیا نیس ولی دیگه تحمل صبر
کردنم نداشتم .مامانم رو مبل جلوی تلویزیون نشسته بود و به ماهواره نگاه می کرد .با
چشام فاصله ی بین ابروهاش ،اندازه ی چشاش و نحوه ی قرار گیری لبش رو محاسبه
کردن تا ببینمعصبی هست یا نه! خداروشکر انگار حالش خوب بود .دیگه باید میرفتم
جلو و حرفامو می گفتم .نفس عمیقی کشیدم و با قدمای محکم به سمتش رفتم و
درست مقابلش ایستادم .استرس زیادی داشتم و با دندونام ناخونامو میجویدم.
مامانم یه نگاهی به من انداخت و گفت "چته؟"
منم بریده بریده گفتم:
چیز...میخواستم ..مامان! مامان و درد! یا حرفتو بگو یا برو کنار میخوام سریالمو ببینم!مامان من میخوام ازدواج کنم!مامانم هم خندید و گفت:
برو عمتو خر کن! میدونم اینم از اون چالش هاست که تو کاناال میذارن!مامان چالش نیس به خدا!آره آره ...فهمیدم!وقتی دیدم باور نمیکنه ،صدامو کمی بلندتر کردم و گفتم:
مامان من عاشق یه پسر شدم! اسمش امیرحسینه! میخوام باهاش ازدواج کنم ،چونتموم زندگیم شده!
مامانم با جدیت نگاهم کرد و گفت:
پریا جدی هستی تو؟آره ..اگه باور نمیکنی بیا اینم عکسش!گوشیمو در آوردم و همون عکسی که با سویشرت مشکی روی پروفایل تلگرامش
گذاشته بود رو به مامانم نشون دادم .مامانم گفت:
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 پریا تو با این پسر حرف میزنی و عاشقش شدی و میخوای باهاش ازدواجم کنی؟سرمو انداختم پایین و گفتم "بله!" مامانم هم با عصبانیت جوابمو داد :تو ُ
گ ...خوردی!
تو غلط کردی! ببینم تو چند سالته اصال که این فکرا به کله ی پوکت زده؟ تو هنوز
دهنت بو شیر میده! گوشیتو بده به من!
نمیدم!مامانم صداشو بلندتر کرد:
 پریا گفتم گوشیتو بده به من!منم نفس نفس زنان گفتم " نمیدم مامان".
مامانم به سمتم حمله ور شد و به زور گوشیمو ازم گرفت و گفت:
برو تو اتاقت!اشکام از چشام سرازیر شد و با هق هق گفتم:
مامان تو رو خدا با من اینکارو نکن! به خدا دوسش دارم!تو غلط کردی! با این وضع نمرات مدرسه ات عاشقم میشی؟ گفتم برو اتاقت وگرنه...حرفشو قطع کردم و همراهگریه و جیغ گفتم:
وگرنه چی مامان؟ من بدون اون نمیتونم زندگی کنم! وگرنه چی ها؟ منو میکشی؟ بیامنو بکش اصال!
مامانم یه سیلی محکم دم گوشم زد و گفت :برو تو اتاقت!
دیگه گریه امونمو بریده بود و به زور رفتم تو اتاقم.
مامانم زود با کلید در اتاق رو بست و منو تو اتاق زندونی کرد.
از پشت اتاق محکم داد زد:
کاری میکنم عشق و عاشقی از سرت بپره!دیگه جوابشو ندادم و نشستم و به دیوار سرد اتاقم لم دادم .هر چی حرف تو دلم
مونده بود به صورت اشک از چشام سرازیر شدند .دلم میخواست تو این شرایط صدای
امیرحسین رو بشنوم تا بهم آرامش بده ولی گوشیم رو هم گرفته بود .دلم میخواست
اصال بمیرم! حتی از بچش نپرسید چرا عاشق شدی؟! شاید بچش محبت کم داشت!
همون محبتی که امیرحسین با تموم جونش هر روز برام ارسال می کرد .دیگه بریده
بودم و بغض بدجوری گلومو گرفته بود.
(امیرحسین)
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نگاهم رو قفل ساعت دیوار روی مطب کرده بودم .با بابام به مطب مشاوره ی دکتر
شکارچی اومده بودیم .آروم و قرار نداشتم .دلم گرفته بود .دلم میخواست زار زار به حال
خودم گریهکنم ولی غرورم برام مهم تر بود .سه روز بود که ازپریا خبر نداشتم .هر چی
زنگ میزدم خاموش بود .نگرانی تو تموم وجودم رخنه کرده بود .امروزم به اصرار
خانوادم ،اومدم که با دکتر حرف بزنم؛ من نه روانی بودم نه دیوونه! فقط میخواستم با
کسیکه دلم میخواد نامزد کنم .اون روزکه با خانوادم همه چیو مطرح کردم ،خواستن با
راه حرفزدن منو منصرفکنن چون میدونم که فکر میکنن االن اگه به زور منو به کاری
مجبور کنن شاید یه بالییسر خودم بیارم! مامانم به طور واضح دلشوره داشت ولی
سعیمی کرد جلوی من مخفی کنه دلشورش رو! بابام هم نگران من بود ولی
نمیخواست با من مستقیما وارد بحث شه .من فقط میخواستم با پریا نامزد کنم ،فقط
همین! خودمم با خبر بودم که نه کار دارم نه سربازی رفتم و الزم نبود کس دیگه ای
اینارو برام تکرار کنه! تو این مقطع میخواستم که اسمش رو توی شناسنامه ام بزنم.
چون به خوبی از وضعیت خانواده ی پریا آگاه بودم .با خودم که تعارف ندارم ،خانواده
ی پریا یه خانواده ی در همه! پدرش از اوناس که پریا نمیتونه رو حرفش حرف بزنه ،با
این که یه زن دیگه گرفته ولی هنوزم حرفش سنده برای پریا! میترسیدم یه روزی بیاد
که باباش به زور اونو به اسم یکی دیگه بزنه! صدای منشی مطب دکتر منو از هپروت
بیرون آورد:
آقایکاشفی نوبت شماست!بابام کتش رو پوشید و رو به من گفت:
امیرحسین چش و گوشتو بازکن و تک تک کلمات دکتر رو آویزه ی گوشت کن! بهنشانه ی تایید حرفاش سرمو تکون دادم و بعد هر دومون وارد اتاق دکتر شدیم .یه
مرد حدودا  ۴۰ساله با موهای جوگندمی و ریش پروفسری روی صندلی چرخدار پشت
میزش نشسته بود.
بعد سالم علیک ،آقای دکتر رو به بابام گفت:
خب جناب کاشفی مشکل امیرحسین چیه؟بابام نگاهی به زمین انداخت و بعد قورت دادن آب دهنش شروع کرد به حرف زدن:
آقای دکتر! این شازده ی ما میخواد تو این سن نامزد کنه! فقط همین! من مشکلدیگه ای باهاش ندارم!
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بعد سیر تا پیاز قضیه رو به دکتر گفت .آقای دکتر نگاه متفکرانه ایکرد .اندکی بعد
سرشو سمت من چرخوند و خودکارشو دستش گرفت و گفت:
امیرحسین جان چند سالته؟هیژده رو تموم کردم و االن توی نوزدهم!دکتر شروع کرد به نوشتن و دوباره گفت:
دو ماه دیگه پس کنکور داری؟بله آقای دکتربعد سرشو سمت بابام چرخوند و گفت:
آقایکاشفیمیشه شما چند لحظه بیرونمنتظر بمونید تا من با امیرحسین تنهاییحرف بزنم؟
چشم ،حتمابابام اینو گفت و از اتاق بیرون رفت .آقای دکتر شروع کرد به گفت و گوی صمیمانه
ولی من انگار گوشم بدهکار نبود و به هیچ کدوم از حرفاش توجه نمی کردم تا این که
گفت:
 امیرحسین جان ،میدونم تا حاال بهم گوش نمیدادی! منم داشتم در مورد اخبار بیستو سی می گفتم ،تو هم با سرت حرفامو تایید می کردی! پس از حاال به بعد از دنیای
خیالیت بیرون بیا چون مثه دو تا مرد میخوام با هم حرف بزنیم! حله؟
دکتر توجهم رو کامال جلب کرد.
بله ...بله بفرمایین!دکتر گفت:
اسمش چیه؟پریا! چقدر دوسش داری؟قدریکه نمیتونی تصورشم کنی آقای دکتر!تو فکر میکنی اگه باهاش نامزد کنی ،خوشحال میشین؟معلومه!امیرحسین اینوجدیمیگم! من شبیه تو مورد های زیادی رو دیدم...حرفشو قطع کردم و گفتم:
من با همشون فرق دارم آقای دکتر!92
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دکتر خندید و گفت:
همه ی اون یکیا هم همینو می گفتن! ببین امیرحسین جان جدی میگم! فقط یه ماهاولش خوشحال هستین! وقتی بعد یه ماه خونوادش که ببینن تو نه پولی داری نه
کاری و فقط یه بچه هستی که پول تو جیبی میگیری از بابات به پریا فشار میارن!
میفهمی؟ اصال تو جریانی؟
آقای دکتر من دوسش دارم!میفهمی؟امیرحسین بعضیوقتا دوس داشتن کافی نیست! ببین بیا یه قول و قراری بهم بدیم!چه قول و قراری؟ تو کنکورتو خوب بده ،یه رشته و دانشگاه خوب قبول شو ،بعد یه کار پیدا کن کهبتونی حداقل پول تو جیبی خودتو در بیاری ،من باباتو راضی میکنم اون موقع پریا رو
برات بگیرن! میفهمی؟ برای همیشه! تو که عاشقی! منتظر بودنم کار عاشقه!
خندیدم! حرفاش واقعا منطقی به نظر میومد .توی چند ثانیه تصمیم گرفتم قضیه ی
نامزدی رو موکول کنم .جوابشو دادم:
قبول!دستتو بیار جلو! مثل مرد به هم قول میدیم!دستمو سمتش بردم و هر دومون لبخند زدیم.
حاال برو بیرون و باباتو صدا کن تا با اونمحرف بزنم.چشم.بابامو از بیرون صدا کردم و خودمم بیرون رفتم .چند دقیقه طول و عرض کوچه رو طی
کردم تا این که بابام بیرون اومد .نمیدونم دکتر چی بهش گفته بود ولی راضی به نظر
میومد! هر دومونراضیبودیم .بابام گفت:
پسر جون دیدی هر چیزی یه راه حل داره؟حاال دیگه نه سیخ میسوزه نه کباب!خندید! خداروشکر اگه چند ماه تحمل می کردم پریا برای همیشه مال من میشد!
خودمم باورم نمیشد ولی دم دکتر گرم! میخواستم به بابام بگم دستت درد نکنه که
گوشیم زنگ خورد .شماره ناشناس بود! کمی از بابام فاصله گرفتم و به گوشی جواب
دادم.
صدای آشناییاز پشت گوشی گفت " الو امیرحسین"..
بی درنگ فهمیدم پریاس! نت صداشو حفظ بودم!
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زود جوابشو دادم:
 پریا تو سه روز کجا بودی؟ نمیدونی من ...حرفمو قطع کرد و نفس نفس زنان گفت:
 امیرحسین گوش کن! گوشیمو گرفتن! فقط پس فردا میتونم بیام ببینمت! ساعت ۶کافه افرا
 آخه تو  ...الو؟ ...الو؟!گوشی رو قطع کرده بود .پریشون تر از قبل شدم .یعنی چه اتفاقی افتاده که گوشیشو
گرفتن؟
بابام از اون ور صدام کرد:
امیرحسین دِ بیا سوار ماشین شو بریم!(پریا)
نه حوصله ی خواب داشتم و نه حس غذا خوردن .خسته بودم؛ با طمع ناراحتی،
نگرانی ،نا امیدی و ترک خوردگی! حتی حق نداشتم مدرسه برم! مثه یه کوه یخ ،از
مَ جرای چشام قطره قطره آب میشدم! چند روز بود که چشام از پنجره خیره به درخت
پیر توی کوچمون شده بود .اونقدر گریه کرده بودم که به راحتی میشد توی هر قسمتی
از صورتم ردپایی از اشک رو پیدا کرد .اونقدر جیغ زده بودم که صدام گرفته بود و
اونقدر به مامانم التماس کرده بودم برای چند لحظه گوشیمو بگیرم که دیگه خسته
دل مادرم نرم نشده بود! نمیدونم عاشق شدن تاوانش چیه ولی
شده بودم ولی
ِ
سنگ ِ

این کاری که مامانم با من می کرد از عذاب جهنم برام بدتر بود! در اتاقم رو قفل می کرد

و هر از چندگاهی غذا و آب میاورد با چند تا فحش ،ناله و نفرین! و تکرار سوالش که
چی برام کم گذاشته بود! مگه هر کی عاشق میشه گناهکاره؟!
مشغول سبک سنگین کردن اوضاع بودم که یهو حالم یه لحظه بدتر شد و احساس
کردم میخوام باال بیارم .در اتاق رو محکم زدم و با صدای بلند گفتم:
مامان درو باز کن!جوابی نیومد .دوباره با صدای بلندتر گفتم:
مامان حالم خرابه درو باز کن! به خدا اگه باز نکنی خودمو از پنجره ی اتاقم پرتمیکنم پایین!
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بازم صدایی نیومد .میخواستم بازم داد و فریاد کنم که دیدم مامانم با لباس حمام و سر
خیس در اتاق رو با کلید باز کرد و گفت:
پریا چه مرگته ها؟ تازه رفته بودم حموم که صداتو شنیدم اومدم اینجا .هر چی بکشیحقته!
مامان به خدا حالم بده باید برم دسشویی! باشه گمشو برو!قدمامو تند تند برداشتم و وارد دسشویی شدم .از آینه ای که تو دسشویی قرار داده
شده بود به خودم نگاه کردم .رنگ تو رخسارم نمونده بود .امیرحسین سهله ،بابام هم
منو با این قیافه میدید ولم می کرد! آبی به سر و صورتم زدم و از دسشویی بیرون
اومدم .مامانم به حموم برگشته بود و وقتی مطمئن شدم تا چند دقیقه ی دیگه بیرون
نمیاد ،گوشی مامانم رو برداشتم و سریع شماره ی امیرحسین رو گرفتم:
.....
بوق اول به صدا در اومد .بوق دوم هم صداش اومد .از ترس این که مامانم منو ببینه،
خیلی استرس داشتم و تعداد بوق هارو میشمردم و آروم زیر لبم تکرار می کردم
"امیرحسین د بردار دیگه "تا این که در ششمین بوق گوشیو جواب داد .بهش فرصت
حرف زدن ندادم و تند تند گفتم که فردا بیاد کافه افرا و گوشی رو قطع کردم .زود از
تاریخچه ی تماس شماره ی امیرحسین رو پاک کردم .یادم افتاد به امیرحسین نگفتم
که شماره ی مامانمه و بهش زنگ نزنه .واسه همین میخواستم شماره ی امیرحسین رو
تو گوشی مامانم توی بلک لیست بندازم که شنیدم صدای آب حموم قطع شد! فورا
گوشی رو گذاشتم سر جاش و به اتاقم برگشتم .فکرای زیادی به ذهنم میومدند .مثال
فردا که میرم امیرحسینو ببینم فرار کنم باهاش! برم و دیگه برنگردم! ولی مشکل
اینجاس که من هنوز نمیدونستم فردا به چه بهونه ای از خونه بیرون برم .باید به زهرا
می گفتم تا بیاد خونه ی ما تا باهم بتونیم بیرون بریم .به همین خاطر وقتی مامانم
داشت موهاشو سشوار میکشید ،بازم دزدکی از اتاق بیرون اومدم و گوشیشو کش
رفتم .زود شماره ی زهرا رو گرفتم .هر چی منتظر شدم برنداشت .وارد اس ام اس شدم
و براش نوشتم که فردا ساعت  ۴بیاد خونه ی ما تا من باهاش بتونم بیرون برم .مدارک
جرم رو پاک کردم و خیلی سریع گوشی رو به مکان اولیه اش برگرداندم و خودمم به
اتاق برگشتم .همه چیز طبق برنامه پیش رفت .زهرا ساعت  4به خونمون اومد و از
مامانم اجازمو گرفت تا مثال باهم بریم خرید .فکر کردم مامانم دیگه خیالش ازمن
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راحت شده ولی نگو خواسته بیشتر منو عذاب بده! خیلی بهخودم رسیده بودم و
باالخره بعد چند روز خنده رو لبام نقش بسته بود .ولی این خوشحالی لحظه ای چند
دقیقه طول نکشید و دنیام جلو چشام سیاه شد! وقتی که میخواستم از خونه برم
بیرون دیدم بابام ازماشینش پیاده شد و اومد سمت من و زهرا..
سالم باباسالم کجا میرین؟بابا میریم برای زهرا خرید کنیمهمینو که گفتم یه سیلی محکم به صورتم زد .لبام جرئت حرف زدن نداشتن .اشکام
ناخودآگاه از روی صورتم جاری شدن .مردمی که ازکوچه رد میشدن منو با نگاه تحقیر
آمیزشون نگاه می کردند .بابام عصبانی بود و آروم و قرار نداشت .خواستم اشکامو پاک
کنم که محکم داد زد:
زهرا تو برو ..من با این کار دارم!تو رو خدا کاریش نداشته باشین عمو...تو دخالت نکن برو!زهرا هم ناراحت بود ولی ازمون دور شد .بابام در حیاطو بازکرد و با عصبانیت داد زد:
برو تو ببینم!پاهام می لرزیدن ولی به زور رفتم تو! بابام محکم در حیاط رو بست .سیگارشو روشن
کرد و اومد سمت من:
 مامانت دیروز بهم زنگ زد ،چه گ ...خوردی ها؟ من اینجور تربیتت کرده بودم؟ اوناز وضع نمراتت که چند روز پیش پرسیدم اینم از رویای ازدواجت؟ پسره کیه اصال؟ تو
وقت این کاراته االن؟ عوض این که بشینی درستو بخونی..
بهحرفاش اصال گوش نمیدادم انگار تو اون لحظات مرده بودم .همه چیم مرده بود!
ذهنم ،خاطرات خوبم ،روزای خوبم ،همه چیم! فقط جسمم زنده بود و به زور بین گریه
هام نفس میکشیدم .بارون شروع به باریدن کرد .بابام ولی هنوز داشت زیر بارون حرف
میزد
پریا؟ با توام؟ حواست با منه؟ ببین اون پسره کیه؟ اسمشو بگو!اشکامو پاک کردم و جوابشو دادم:
نمیگم بابا!96

Romansara.org

رمانسرا

رویای سیاه – کتابخانه مجازی رمانسرا

یه سیلی محکم تر دیگه ای هم بهم زد ،جوری که افتادم رو زمین و دستام زخمی شد!
مردم از پنجره ی خونه ها داشتن به ما نگاه می کردند .به زور خودمو بلند کردم .بابام
میخواست کمرشو در بیاره منو بزنه که با گفتن استغفراهلل و منصرف شد .با هق هق
داد زدم:
بابا چیه؟ عاشق شدم میفهمی؟ عاشق نشدی خودت؟ بابا تو رو خدا با من این کارونکن!
 بچه عشق کیلو چنده؟ زندگی منو مامانت به حد کافی واست تجربه نشده؟منم بامامانت تو  ۱۸سالگیم ازدواج کردم ولی حاال زندگیمونو ببین تو هم میخوای سرنوشتت
این شه؟ من دوست دارم که این حرفارو میگم
شما میگین منو دوست دارین ولیاگه منو دوس داشتین ازهم جدا نمی شدین! تودلم مونده یه بار مثه همه ی بچه ها با مامان و بابام برم بیرون! وقتی هیچکدوم از
شما ها نبودین اون پسره بوده! اون فرق داره!
بابا سیگارشو زیر پاش خاموش کرد و بالفاصله سیگار دیگه ای روشن کرد.
-پریا این ِشر و ِورو تحویل من نده! گوشاتو خوب باز کن ،برای بار آخر میگم ،یا اسم

پسررو میگی یا خودم پیداش میکنم و یه بالیی سرش میارم تا جرات نکنه از این گ...

اضافی بخوره و دختر منو با حرفای چرت و پرتش هوایی کنه!
 دوس داری دخترتو بدبخت کنی؟من خوشبختیتو میخوام چرا نمی فهمی؟ اگه قراره من باهاش بدبخت بشم ،بدبختی با اون برام خوشبختیه! ولی اگه اونو ازمبگیرین دیگه نمی تونین رو لبای دختروتون خنده ببینین!
تو این بین که ما داشتیم با صدای بلند جر و بحث می کردیم مامانم از باال به پایین
اومد و گفت:
 پریا به حرفای بابات گوش کن وگرنه هر روزتو مثه  ۳روز قبل میکنم ،تو باید درسبخونی!
فک میکنین با این کارایی که باهام میکنین میتونم درس بخونم؟بابام سیگار دومشو با حرص زیر پاش خاموش کرد و دستامو محکم گرفت و داد زد:
 همش تقصیر اون پسره ،االن میای با هم بریم پیش اون پسره باید برم حقشو کفدستش بذارم!
با تموم وجودم گریه و مقاومت می کردم و همزمان با گلوی پر بغضم داد میزدم:
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بابا تو رو خدا ...تو رو خدا ولم کن! باشه اصال هر چی شما بگین! دیگه اسمشم نمیارمولیکاری باهاش نداشته باشین!
بابام دستمو ول کرد و گفت:
 باید از ذهنت پاک کنی همه چیو!با هق هق فریاد زدم:
 فراموشمیکنم ولی تو رو خدا با اون کاری نداشته باشین!بابام با کنایه بهم گفت:
نگاش کن! اگه باباش می مرد اینجوری گریه نمی کرد!میدونستم که هیچوقت نمیتونم فراموشش کنم .تموم خاطرات در عرض چند ثانیه
خیس خیس
توی ذهنم مرور شد و گریه هامو شدت بخشید .هنوز بارون میبارید و
ِ

شده بودم.

رو کردم به مامانم و گفتم:
 تو رو خدا بذارین برم فقط یه بار دیگه ببینمش قول میدم دیگه هیچوقت اسمشمنیارم.
جوابی از هیچکدومشون نشنیدم .محکم تر داد زدم:
فقط یه بار!مامانم رو به بابام گفت:
 بذار بره ببیندش!بعد یه چیزی آروم تو گوش بابام گفت و قبول کردند که برم ببینمش .با سر و وضع
داغونم از خونه بیرون رفتم.
(امیرحسین)
بارون میبارید .روی همون میزی که روز اول دیده بودمش نشستم .عقربه های ساعت
از  ۶ت*ج*ا*و*زکرده بودند ولی هنوز پریا نیومده بود .از شیشه به بارون نگاه می کردم
و میخندیدم .چه هوایخوبی! قراره امروز بهش بگم که خانوادم ازدواج ما رو قبول
کردند! شوق عجیبی داشتم برای دیدنش و گفتن این حرف .اونقدر غرق فکر شده بودم
که وقتی به ساعت نگاه کردم فهمید شش و نیمه و هنوز پریا نیومده! یکم دلشوره
گرفتم .تا این که دیدم درو بازکرد و وارد کافه شد ولی وقتی دیدمش خنده از صورتم
محو شد .چشاش قرمز و لباساش خیس و ِگلی شده بود .بدون این که سالم کنم رفتم
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و خواستم ب*غ*لش کنم و بپرسم چی شده که نذاشت بهش دست بزنم! شوکه شده
بودم.
پریا چته؟ چی شده؟ این کارا چیه میکنی؟بغضشو قورت داد و گفت:
امیرحسین بشین باهات حرف دارم.هنوز از شوک خارج نشده بودم .بُهت زده بدون گفتن کلمه ی دیگه ای روی صندلی
نشستم .پریا شروع کرد به حرف زدن:
خوب گوش کن ،حرفام جدیه و اصال شوخی نیس! ببین امیرحسین ما بهم نمیخوریم!چند روزه دارم به این فکر میکنم ،من دیگه دوست ندارم...
پریا داشت حرف میزد و من فقط بهش نگاه می کردم .فشارم حس می کردم پایین
اومده و قلبم نامنظم میزد .به جز جمالت اولش دیگه هیچی از حرفاش نفهمیدم .فقط
منتظر بودم حالت صورتش تغییر کنه و بگه "دیوونه شوخی میکنم" ولی حالت
صورتش هر لحظه جدی تر میشد .گارسون اومد ازپریا سفارش گرفت و رفت ،آدمای
زیادی وارد کافه شدن ،خیلیا هم ازکافه بیرون رفتن و پریا هنوزداشت حرف میزد و من
یه کلمه ازحرفاشو نمی فهمیدم .انگار صدایی نمیومد و می تونستم صدای نفسای
خودمو بشنوم .کاش همش یه خواب بود و یکی میومد منو از این خواب لعنتی بیدارم
کنه ولی هیچی واقعی تر از دروغایی نبود که بهم تحویل میداد! اون همه خاطره و
یادگاری پس چی؟ ما که تا حاال کل دعوامون سر یه سیگار بود باید االن حرف ازجدایی
بزنیم؟ میخواستم بهش بگم چرا؟ چی شد یهو تغییر کردی؟ لعنتی من میخواستم بگم
خانوادم با ازدواجم موافقت کردن ولی تو حاال ...انگار تو یه دنیای دیگه بودم .هنوز
داشتم حرکت لب هاشو میدیدم ولی حواسم به چیزایی که می گفت نبود .تا به خودم
اومدم دیدیم انگشتری که بهش هدیه داده بودم رو در آورد و گذاشت روی میز!
فنجون قهوه رو دستم گرفتم ،از شدت لرزش دستام کمی از قهوه رو روی خودم ریختم و
برای مخفی بودن لرزش ،دستامو زیر میز قایم کردم .کاش می مردم و این روز رو نمی
دیدم .دلم میخواست گریه کنم ولی چشامو بستم تا مانع از ریخته شدن اشکام بشم.
چشامو که وا کردم دیدم پریا یه بسته سیگار روی میز گذاشت و گفت:
مهم نیست االن تو چی فکر میکنی! من دیگه نمیخوامت ،تو هم به احترامخاطراتیکه با هم داشتیم دیگه بهم زنگ نزن..
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از چند دقیقه ای که حرف زد همینو فهمیدم .در آخر جمالتش هم گفت خدافظ و
کیفشو برداشت تا بره .از دسته ی کیفش گرفتم و با بغضی که تو گلوم بود گفتم:
پریا نرو .هر کاری با من میخوای بکنی بکن اصال بمون واسه بدیایی که در حقت کردممنو عذابم بده ولی لطفا نرو! پریا اگه بری دیگه من همون آدم قبل نمیشم! با من
اینکارو نکن.
پریا بی اعتنا به حرفاییکه زدم و بدون ذره ای رحم ،محکم کیفشو از دستم کشید و
ازکافه بیرون رفت! آدما چه زود تغییر میکنن ،همونی که تا دیروز حاضر بود برای من
هر کاری ،امروز سرم بالیی آورد که بدترین دشمنم هم باهام این کارو نمی کرد .مثل
دیوونه ها زل زده بودم به عقربه ی ساعت تو کافه! عقربه ها داشتند حرکت می کردند
و من هنوز داشتم با خودم فکر می کردم که کجای کار اشتباه کردم! بسته ی سیگاری
که برام آورده بود رو بازکردم و  ۲۰نخ سیگاری که توش بود رو دونه دونه به ریه هام
وارد کردم! مغزم دیگه نمیکشید! چطور میشه دنیا اینقدر بی رحم باشه؟ تقاص یه
فنجون شکستن این بود؟ تو همون کافه ای که من یه روز فنجون پریا رو شکستم اونم
االن دل منو شکست! ولی فرقش اینه که با یه عذرخواهی شکستن فنجون رو میشه
توجیح کرد ولی شکستن دل من رو با هزار دلیل و منطق نه! دیگه نتونستم جلوی
اشکامو بگیرم و اشکام مثل زندونیا که چند ساعت بود حبسشون کرده بودم به سرعت
از صورتم سرازیر شدند .اون همه قول و قرار همش باد هوا بود؟ تا که سرمو باال آووردم
دیدم صاحب کافه اومده کنارم:
آقا؟ وقت کاری ما تموم شده ،اگه اجازه بدین ما اینجارو تمیز کنیم.به زور از جام بلند شدم و رو به صاحب کافه گفتم:
هر کی قراره اینجارو تمیز کنه بهش بگین خیلی مواظب باشه تا تیکه های دل مندستشو زخمی نکنه!
اونم خندید .فکر کرد دارم شوخی میکنم ولی مهم نبود برام .از کافه بیرون اومدم و
هنوز بارون داشت می بارید .داغون بودم! یاد حرف مشاور افتادم " گاهی وقتا دوس
داشتن کافینیست "و خنده ی تلخی زدم ...به گوشیم نگاه که کردم فهمیدم  ۱۱شبه و
چند تا میس کال از خونه دارم .قدمامو آروم آروم برمی داشتم .مردم داشتن از بارون
فراری میشدن ولی من عین خیالمم نبود .رسیدم به همون پارک که توش خاطره
داشتیم با هم .روی همون نیمکت نشستم که تصمیم به ازدواج گرفتیم .اوضاع خوبی
نداشتم .گوشیمو باز کردم و به خونه زنگ زدم و گفتم که شبو میرم خونه ی علی اینا.
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بعد خواستم از تلگرام عکسای پروفایلشو چک کنم که فهمیدم بالکم کرده! آخه نامردی
تا چه حد؟!
اعصبام خورد تر شد .به علی زنگ زدم:
علی؟! داداش به هم ریختم بدجورامیرحسین چی شده؟اونم رفتکی؟ چی میگی امیرحسین؟ کجایی؟ لوکیشن بده بیام پیشتباشه ،فقط داداش وقتی میای از ساقی یه شیشه ا*ل*ک*ل بگیرباشه آدرسو بفرست زودآدرسو براش فرستادم .بعد حدودا یه ساعت علی با ماشین اومد اونجا .سرمو پایین
انداخته بودم ،نمی دیدمش .اومد باال سرم و گفت:
امیرحسین چی شده؟ پسر چرا چشات قرمز شده؟ پاشو ببینم!از جام بلند شدم ولی حرفی نزدم .علی واسم یه سیگار روشن کرد .سعی می کرد باهام
حرف بزنه ولی من یه کلمه هم حرف نزدم .سرم داد زد:
امیرحسین تو رو خدا بگو چی شده؟کاممو از سیگار گرفتم و جوابشو دادم:
علی بیخیال اگه بگم حالم بد تر میشه .گرفتی؟آره تو ماشینه.بیا بریم ماشینباشهوارد ماشین که شدیم بالفاصله ...رو از نایلون سیاه رنگ درآوردم .بالفاصله بازش کردم
و همونجوری خالی سر کشیدم .تلخ بود،مثه حال و روزم.
امیرحسین چیکار میکنی؟ خالی سرت نکش ،مزه هم خریدم داداشبیخیالبازم شیشه رو سر کشیدم و آهنگ "حیف" رو از گوشیم باز کردم و با اون یکی دستم
سیگارو روشن کردم .بعد از نوشیدن ا*ل*ک*ل،یه کام از سیگارم می گرفتم.
علی برو بامباشه داداش101
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علی پریا می گفت دوست دارم می گفت عاشقتم می گفت همیشه کنارم باش چراحاال نارو زده به من؟ علی دارم میسوزم به خدا ،دارم آتیش میگیرم از حرص! ...تو این
زندگی ،من که سمت هیچ دختری نمی رفتم ،چرا عاشق شدم؟ چرا سمت یکی رفتم که
منو بازی بده و تهش ام به راحتی بگه ما به هم نمیخوریم؟ یعنی اون میتونه با یکی
دیگه هم همین چیزایی رو که با من تجربه کرده رو دوباره تجربه کنه؟ جاهایی بره کهما
با هم اونجارو متر کردیم؟ چجوری میتونه؟ بیاد به منم بگه! کاش منم رسم نامردی رو
بلد بودم.
داداش من خواستم بگم پریا نمی مونه ولی تو...حرفشو قطع کردم:
علی اون دوستم داشت من میدونم .اون لعنتی دوستم داشت! نمیدونم چش شدهولی به خدا ازچشاش میخوندم که دوستم داره!
امیرحسین تو دخترا رو نمیشناسی .یکی بهتر از تو پیدا کنن زود میندازنت سطلآشغال ...تو تجربه نداشتی.
سکوت کردم .با خودم می گفتم علی دروغ میگه پریا اینجور نبود ولی اگه نبود چرا
رفت؟ رسیدیم بام .رفتیم همون جای همیشگی .از ماشین پیاده شدم .سرم از
ا*ل*ک*ل*ی که خورده بودم کمی گیج میرفت .چند قدم که برداشتم یهو زمین
خوردم .علی اومد منو بلندم کرد .مثه بچه های دو ساله شروع کردم با صدای بلند گریه
کردم ولی آتیشی که تو درونم روشن بود هموز خاموش نشده بود .علی اومد
ب*غ*ل*م کرد و گفت:
داداش غمتو نبینمداداش کجای کاری ها؟ مردم دیگه مناز این حرفا نزن!گوشیمو ازجیبم برداشتم و شماره ی پریا رو گرفتم .ده بار زنگ زدم ولی برنداشت و
وقتی که می خواستم دوباره بگیرم فهمیدم منو گذاشته بلک لیست .گوشی رو محکم
کوبیدم رو زمین
امیرحسین! چیکار میکنی؟! آروم باشعلی برو اون شیشه رو ازماشین بیارباشه باشه! فقط آروم باش!102
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شیشه رو بازم سرم کشیدم .دیگه هیچی از اون شب نفهمیدم؛ صبح که از خواب پا
شدم دیدم خونه ی علی اینا هستم و سرم بدجوری درد می کرد...
(امیرحسین)
سوار ماشین اتوبوس به سمت اصفهان بود .خاطرات رو توی مغزم مرور می کردم .اون
شب که م*س*ت کرده بودم و هیچی یادم نمیومد علی می گفت میخواستی خودتو
بکشی و ازم تیغ میخواستی! می گفت مثه دیوونه ها اسمشو فریاد میزدی می گفتی
چرا رفتی پریا! حتی میخواستی بری خونشون که من جلوتو گرفتم! ولی االن  ۵ماه از
اون روزا گذشته و هنوز که هنوزه از اون روز نه خبری از پریا داشتم و نه دیده بودمش!
ولی چند بار رفته بودم اطراف خونه شون که اونجا هم ردی ازش نبود و بعد پرس و
جو فهمیدم که رفته و پیش باباش میمونه! با این که هنوز وقتی اسمش میومد قلبم
درد می گرفت ولی کمی از اون روزای اول جداییمون ،حالم بهتر بودم .زندگیم با رفتنش
داغون شده بود .در حدی داغون که قرص افسردگی مصرف می کردم و خانوادم هم که
فهمیده بودند ازش جدا شدم هر لحظه منو چک می کردند تا بالیی سر خودم نیارم! تا
اون زنده و خوشحال باشه ،من با خودم کاری ندارم و هنوزم امیدوارم که یه روز بهش
برسم .خیلی سعی کردم یه ماه قبل کنکور درس بخونم ولی وقتی کتابمو که باز می
کردم نمیتونستم حتی یه کلمه هم یاد بگیرم .یه بارم که از بین کتاب هندسه ام عکسی
که ازش تو پل طبیعت گرفته بودم رو پیدا کردم و حالم خیلی بد شد .از فرط عصبانیت
عکسشو آتیش زدم .همون کسی که باعث شده بود من سیگار نکشم حاال دلیل
محکمی بود برای این که هر روز یه بسته سیگار بکشم حتی بعضی از روزها تعداد
سیگارام از یه بسته هم ت*ج*ا*و*ز می کرد .سر جلسه ی کنکور حالم خراب شد و
حتی نتونستم تا پایان جلسه دووم بیارم ،هیچ سوالیم نزدم! البته دیگه برام مهم نبود.
بدون این که به دانشگاه برم ،واسه سربازی ثبت نام کردم تا شاید تو این دو سال همه
چیز فراموشم بشه .موهامو از ته زده بودم و االن سوار اتوبوس بودم تا برم سمت
اصفهان و خدمتمو اونجا بگذرونم .کاش میشد به قدیم برگردم و هیچوقت عاشق
نشم .همون پسری که تو مدرسه معلما سرش قسم میخوردند که سه رقمی میاره االن
میره سربازی! سخت بود برام تحمل این همه مشکل! البته عاشق شدن هم تاوان
سختی داره .به حدی سخت که باید تا آخر عمرت تاوانشو پس بدی .کاش یه روز
دوباره ببینمش و بتونم حرفایی که اون روز نتونستم جلوش بزنم رو تو روش بگم! ولی
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بعد رابطه ی خراب شده دیگه هیچی درست نمیشه ،اون میره ،تو میری ،قلبت میره،
جوونیت میره ،زندگیت میره و فقط حسرت هستش که این وسط میمونه و با چند
تیکه خاطرات خوب مبهم ،هر روز گند میزنن به حالت! این رابطه به من اینو یاد داد که
عاشق شدن کال دو حالته،یا میبازی یا فک میکنی بردی! همش چرته ،رابطه ای که
توش دروغ نباشه و خوش تموم بشه ماله قصه هاس،تا حاال چند نفرو دیدین که
عاشق هم باشن و بهم برسن؟ چند نفرو دیدین که نرسن؟ مطمئنا با اختالف زیادی
گروه دومی بیشتر ازگروه اولیه! دیگه به خودم قول دادم تا وقتی نفس میکشم عاشق
کسی جز پریا نشم و طرف هیچکسی جز اون نرم .هنوزم شب و روز تلگرامش و
اینستاگرامش رو چک می کنم تا شاید به من پیام بده ولی انگار نه انگار که یه روزی
دوسم داشت! دیگه بیخیال فکرام شدم و قرص آرامبخش رو انداختم و با حرکت
اتوبوس به خواب عمیقی رفتم.
سخن پایانی:
رویای سیاه داستان زندگی خیلیامون بود،امیدوارم که تونسته باشم حرف دلتون رو ال
به الی این داستان زده باشم! ممنونم از همتون! فصل چهارم رو هم شروع کردم
بنویسم.
پوکرمن (رضا زکی زاده)
با تشکر از :غزاله ،میالد دنیادوست ،مهدی شیرنژاد ،غزالها و همه ی دوستانی که منو
در نوشتن این رمان یاری کردند ...
پوکرمن
۲۶/۰۹/۹۵

پايان

» کتابخانه مجازی رمان سرا «
برای دانلود جدید ترین و بهترین رمان های ایرانی و خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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