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فصل اول

 خـاطرات  تمام.پيچيد گوشم در تلفن خط سوي ازآن شهاب صداي وقتي
 دلـم  در دلـي  دو گذشـت،  چشمم جلوي از فيلمي مثل گذشته سال چند
 ظهـر  نزديـك  فـردا  خواسـت  كرد، كه گرمي احوالپرسي بعداز .كرد رخنه

 خـود  دسـت  بـا  مـن  نظر به كه زنداني!شدمي آزاد زندان از بروم، دنبالش
 پايـان  در رفـتم،  كلنجـار  خـودم  با شب تا .شد اسيرعواقبش و بود ساخته
 بگـويم،  نه نتوانستم اينكه نه .بروم دنبالش گرفتم تصميم بيهوده، تقاليي

 بعضـي  يـادآوري  بـا  كـه  بدي حس از بعد حتي سوخت؛ كمي برايش دلم
 .رفتممي دنبالش بايد كرد،مي زنده ذهنم در خاطرات

 بـا  كـه  افتادم،گردنبندي برسانم او به تا بود داده يسني كه گردنبندي ياد
 گذاشته كارم محل ميز كشوي در.شدمي خنك كمي مه دلم دادنش پس

 رفتن قبل فردا .كردممي نگاهش نداشتم كاري اتاق در كه گاهي و بودمش
 .برسانم او به تا برميدارم را گردنبند و روممي كارم محل به شهاب دنبال
 كـه  هاهمان .بريزم دور زندگيم از را مسموم آدمهاي كه بودم آموخته تازه
 و مسـموم  آدمهـاي  آن از يكـي  به تبديل  شهاب و شوندمي مآرامش مانع

 گاهي و شديم بزرگ هم با كودكي از  اينكه وجود با .بود شده ساز دردسر
 عـوض  چيز حاالهمه .شد جدا شدراهمانمي تنگ هايمانبچگي براي دلم
 شادي براي دلگرمي زمان آن .نبود هايمان بچگي شبيه چيز هيچ بود شده

 .بود بسازم، خواستممي كه زندگي براي تهديدي حاال و بود زندگي و
 .داد خبر را ديگر طلوعي و كشيد سرك پرده الي البه از خورشيد ياشعه
 دوران بـه  مربـوط  كـه  عـادتي  شـدم،  بيـدار  زود نسبتاً صبح هميشه مثل



روياي آرامش/ 6

 بـدون  مبـادا  كـرد مي بيدارم صبح شش روز هر بزرگ ومادر.بود نوجوانيم
 با را ريختم خودم براي ساز چاي از كه داغي چاي .مبرو مدرسه به صبحانه
 دادنمـي  خاصـي  يمزه .خوردم بود، مانده شيريني ظرف ته كه ايكلوچه

 بـه  مختلـف  اسانسهاي با هايي چاي.بود ديگري طور مادربزرگ چاي مزه
مـي  چـايش  بـه  بـزرگ  مـادر  كـه  دارچينـي  و هل اماطعم. بود آمده بازار

 .زد،نداشت
 هـر  روال طبـق  "مديري خانم" رسيدم، مجللم و بزرگ نرستورا به وقتي
 آمده بر كارهها پس از خوب خيلي من غيبت در .بود آنجا من از زودتر روز
 دادم او به تام اختيارات هم من .داشت خاصي خاطر تعلق رستوران به بود،
 از بعد را حرفش  پرسنلم دليل همين به.كند اداره را رستورانم نبودم در تا

.دادمي انجام را كارهايش دقيق و دلسوز .پذيرفتندمي من
:گفت ديدنم با 

! نيا ي نويد بخيرآقاي ،صبحتون سالم
 .بخير هم شما صبح !مديري خانم سالم، :

 شـنيد مـي  تعريـف  كارآمديش از وقتي .داشت تندي آرايش هميشه مثل
 گذاشـته  سـرش  بـه  سـر  باري چند .زدمي برق اششده آرايش چشمهاي

 .دارد مهرباني از پر قلبي تند نگاه اين پشت دانستممي .بودم
 مي باشه رستوران به حواستون لطفاً .گرفتارم من امروزم !مديري خانم :- 

 . باشه مرتب چيز همه خوام
 نحـو  بهتـرين  به چيز همه .نيا نويدي آقاي راحت خيالتون :مديري خانم

 .شه مي مديريت
 .كردم باز را ميز كشوي رساندم، ارمك دفتر به را خود و گذشتم كنارش از

 ماشين داشبورد راداخل جعبه.آمدم بيرون دفتر از فوراً و برداشتم را جعبه
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.افتادم براه زندان بسمت و گذاشتم

 بيـرون  نفـر  سـه  .شـد  بـاز  بلندي صداي با آهني رنگ طوسي و بزرگ در
 كـه  چشـمش  .زدمـي  را چشمش خورشيد .بود آنها از يكي شهاب .آمدند

 آغـوش  در مـرا  و آمـد  بسـمتم  نشسـت،  لبهـايش  روي افتادلبخندي منب
.گرفت

!اومدي كه ممنون :شهاب-
 .ديگه بسه بريم : من-

 اون شـدم مـي  خفه داشتم !عمران .است تازه هوا بيرون اين چقد :شهاب
.تو
.بكش عميق نفس حسابي حاال بود، الزم برات حبس اين :گفتم دلم در

 .دلخوري؟ هنوز :گفت ستهآه كشيدو عميقي نفس شهاب
.باشه كاراش به حواسش بيشتر آدم تا بيفته بايد اتفاقايي يه گاهي :من-

زني؟مي كنايه :شهاب
.نه :من

نيومد؟ ديگه كسي :شهاب
دنبالت؟ بياد كه داشتي منم جز اي ديگه كسي مگه :-

...اومدي كه ممنونم گفتم، همين واسه نه راستش :شهاب
 .بزني حرف فردا تا ميخواي كنند ولت بريم، ياب :-

 ماشـين  بطـرف  هـم  وبـا  برداشت بود همراهش كه كوچكي ساك شهاب 
 بـه  خـود،  افكـار  غـرق  من .بوديم نشسته هم كنار بعد دقيقه چند .رفتيم
.بودم دوخته چشم جاده

!!!عمران :شهاب-
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!هوم :-
...كردممي حس صورتم روي را شهاب نگاه سنگيني

 بپرسي؟ خواي مي چيزي !چيه :-
 خبـري  ازش نـاراحتم،  سـتاره  واسه :گفت و گرفت راازمن نگاهش شهاب
 داري؟
 داده رضـايت  شـنيدم  فقط باشم؟ خبرداشته ازش بايد چرا من نه :عمران
. هستن عجيبي موجودات زنها .كردم تعجب البته !بيرون بيايي
!كردي داري زن سالي ده انگار زنيمي حرف همچين :شهاب

مياري؟ كجادر از اصطالحاتو اين !!!داري زن :-
 .خنديديم هردو
 ميگه؟ چي ببينه منو بنظرت، :شهاب
 اومـدي،  خـوش  !عشـقم  عزيزم، اوه گه مي :گفتم و كردم نازك را صدايم

 .بود شده تنگ برات دلم چقد نميدوني
نمـي  رو و آري در بـودي  بلدي هم اداها اين از :گفت و زد بلندي ي قهقه

 كردي؟
 يعنـي  داده رضـايت  كـه  حـاال  خـوب  :وگفـتم  كـردم  صـاف  صـدامو 

 . داري بچه تا ،دو كن زندگي درست زندگيت به بچسب.بخشيدت
 . ...اتفاق همه اين . ...نميشه باورم هنوز :شهاب
 اطرافيانـت  چـون  بشـه،  بـاورت :گفتم داد دست بهم حرفش از بدي حس
 .دادن رو تو كارياي ندونم تاوان
 نه؟ مگه پره، ازم دلت خيلي :گفت و كشيد يترعميق نفس شهاب

 نه :من
 .گرفت شو مهريه تموم ستاره :شهاب




