
 

 من یحوا

 یباسمه تعال
 

 ویداجان بیام؟-۱
 تعلل کنان صداش اومد

 بیاعزیزم.-
 دراتاق پرو رو باز کردم و به دختر روبروم خیره شدم !

 بااون چشم های آبی دریایی نگاهی به لباِس توی تنش وبعدبهم کرد 
 خوبه به نظرت دایان؟-

 ه بیش از حد بزرگ شده بود  لب برچیدنگاهم روکه به شکم قلنبش دادم ک
 بد میشه بااین شکم؟-
نه خانوم ..اتفاقا خیلی بهت میاد قبل پرو فکر میکردم بهت نیاد اما برعکس -

 شد
 باشنیدن حرفم دستی به موهای بلندش کشیدو گفت

 موهامو که رنگ کنم بیشتر بهم میاد هووم؟-
 با چشم حرفشو تایید کردم که گفت

 
 ینو؟پس بخریم هم-
 من پسندیدم..نظر خودت ِمالکه -
 پس  بخریم.-
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رفتمو بعد حساااب کردن قیمت لباس و خریدش برای شااام به رسااتوران رفتیم 
میدونسااتم نشااسااتن روی صااندلی انیتش میکنه اما مراار بود برای اومدن به 

 رستوران مورد عالقه أش
 دایان جان  باید قرص هام رو بخورم بی زحمت آب می ریزی برام؟-
 یوان آب رو به دستش دادم و گفتمل

 بابات خونه نیست؟-
 نه امشب با مامانم اینا رفتن خونه ی الله جون برای عرض تسلیت-
 چرا تسلیت؟-
 نمی دونم مامان میگفت ،مادرشون فوت کردن -

لبخندی به نذاکت این خانومه خونه أم زدم که حتی در نبود الله خانوم اون رو 
همینبور بود و این یکی از  صاادپو ن های متبتی  شااما خباب میکرد ..باهمه

 هست که شده عزیزدل همه .
بعد خوردن  شااام به خونه برگشااتیم خریدارو رو مبل گذاشااتم می دونسااتم 
سین کنه به  شون کنه و چک کنه ، یاایراد بگیره یاتح شه یک بار دیگه پروو عادت

شتم لخت رفتم و  شرت ندا شیدم حس تی شلوارک پو شیر ت2اتاق رفتمو  االیوان 
 گرم کردم ،بله حدسم به یقین تبدیل شد خانوم داشت پیراهنشو تن میکرد 

 بااون شکم مگه مجبوری؟ زورت نیست؟-
 برگشت سمتم بالبخند گفت

 ماه و نیممه ها۳نه !نوق دارم خب.. تازشم فقط -
 

 انقدر بامزه "ها رو کشید که خندیدمو گفتم
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 بیا بشین ویدایی..شیرت سرد میشه.- 
 دایان دلم چیزی میخواد -
 چی؟-

 باهمون پیراهن طالیی خودش رو انداخت تو ب*غ*لم 
 نیازی به این لوس بازیا نیست ..حرفتو بزن.-
 اون خانومه رو دیدی که تو کفش فروشی داشت چای میخورد؟-
 خب؟-
 همراه چاییش ندیدی چیزی بخوره؟-
 نخیر عزیزم.. من ندیدم شیرینی خامه ای بخوره -

 نیشگونی از بازوم گرفت خندیدو
 لووس... خب دل نی نیم می خواد-

لبخندم کش اومدو بهش نگاه کردم...نی نیم؟؟ تو مامانشاای کوچولو؟؟ من 
باباش؟؟ میشه جز منوتو یکی دیگه هم بیادو خودشو برام لوس کنه؟؟ با چشم 

 های دریایی؟ 
ومه و خب خانومه شااکمو خداروشااکر کن من نگاه های دزدکیتو به اون خان-

 شیرینی توی دستش دیدمو یه کارتون خریدم 
 وای نه-
 وای اره-
 مررسی عزیزدل من-
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پاتند کردو با کارتون شیرینی برگشت و بعد تعارف به من دولپی با شیر خوردش 
 وکاِر بقیه أش رو هم که تاآخرشب ساخت.

 
بود .به طرف اتاق رفتم و ۹صاابپ پاشاادم ودوش گرفتم ،به ساااعت نگاه کردم 

 م روبه تخت رسوندم خود
 ویدا -

 پلکش پرید خوابش سبکه ..
 بایدمبب آقای مولوی باشیم  ۱۰خانومی پانمیشی ؟ساعت-

 چشم باز کردو آروم وسط تخت نشست 
 تادوش بگیری صبحانه رو حاضر میکنم-

 پیشونیش رو ب*و*سیدم
شتم زودتر برو - صبحونه هم خوردم برای توهم گذا ست ..دوش گرفتم  الزم نی

 تا من لباسمو بپوشم.  بخور
دقیقه ای گذشات تااین که آماده شادیمو سامت مبب دکتر مولوی حرکت 2۰

 کردیم) دکتر زنا ن و زایمان(
 ؟بعد دکتر میری خونه ی ما یا خودتون-
 اگه برات مشکل نیست و از کارت نمیوفتی میرم پیش آفرین جون-
به جای همکارم  باشااه عزیزم..به مامان آفرین بگو امشااب شاااید بیمارسااتان-

 شیفت باشم و نتونم برای شام بیام!
 چشم-

 به مبب رسیدیم .
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 طبقه ی پزشکان ۱2ساختمون
صادر ۳۰بعد دقیقه اونم با پارتی این که من از اقوام اقای مولویم اجازه ی ورود 

 شد .
سااالی میشااد از ۶ساااله ای بود با اسااتایل کامال خوب ..۵۰آقای دکتر مرد  

 یران ،با دیدنمون به احتراممون بلندشدانگلیس کوچ کرد به ا
 به به زوج سراپا لبخند ..خیلی خوش اومدید-
 ممنون خسته نباشید-
 خوبی شما مامان خانوم آینده؟-
 خوبم آقای علوی ممنون.-
خداروشااکر خب جواب آزمایش و عکس هاتون هم چند روزی میشاااه به -

من عمل ساراپایی دساتم رسایدن ..اون روز که آوردین و تحویل منشای دادید 
 داشتم خیلی واجب بود مجبور شدم برم واقعا بابت بدقولیم عذر پوزش .

یان گفت بزاریم برای روز بعدش من تعجیل و - قای دکتر دا خواهش میکنم آ
 البته کمی استرس داشتم می خواستم زودتر ببینمتون و بهتون برسونمشون.

درد ؟ ساارگیجه و بله خب.. حال و وضااع عمومی خودتون چبوره؟ فشااار؟ -
 بیحالی.؟ تنگی نفس؟ بیخوابی یا پر خوابی؟

 ویدا لبخندزد
نخیر  فقط گاهی انگار قلبم درد میگیره ستون فقراتمو یکی چنگ میزنه  و یهو -

 بی انرژی میشم برای چنددیقه ..
 دکتر سرتکون داد
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 قرصهات رو باید تغییر بدم-
 پرسیدم

 آزمایشات رو دیدید؟-
 بله -
 ؟نتیجه-
 
 بارداریت بابرنامه بوده؟ قبلش با پزشک و مشاور مشورت نکردی؟-
 نه کامال یهویی شده.-
 در خانواده بیماری قلبی،ژنتیکی ندارید؟-
 مادر بزرگ پدریم -
خب می دونید تقریبا دو %حاملگی هابا بیماری قلبی همراه هستن که سبب -

 ماران حاملگیافزایش خبر برای مادرو جنین میشااه درحالی که بساایاری از بی
خودشون رو سالمت سپری میکنند اما باارزیابی و برنامه های قبل بارداری که 
متاسفانه برای شما انجام نشده.بسیاری از عال م طبیعی حاملگی عال م قلبی 
رو تقلید میکنند:سبکی درسرو سرگیجه ،تنگی نفس و حتی سنگکوپ..وگاهی 

زادی یا بیماری دریچه  رماتیسامی برای اولین بار درحین بارداری بیماری مادر
 کشف میشه. 

 ضاااااااربه اول "بیماری قلبی
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دیگه حرفای دکتررو نمی شاانیدم یعنی میخواسااتم بشاانوم اما انگار یه دساات 
سبیده بودو فقط لب هاش تکون میخورد ،گوش  سفت گوش هام رو چ نامر ی 

 نداهام مقاومت میکرد دربرابر شنیدن حرف هایی که عجیب غریبه بود
 فقط حرف آخر دکترتوی گوشم زنگ خورد!

شن وپرهیز یا - سوب می ضی از بیماری های قلبی که حاملگی پر خبر مح بع
حتی قبع حاملگی با تشخیص متخرران قلب و عروق و زنان زایمان تجویز 

شریان ریوی  از شار  روص زمانی که ف شریان ریوی بخ شاری  شه.پرف -۶۰می

 باشه باید از حاملگی اجتناب بشهفشار شریانی سیستمیک باالتر ۷۰%
 ضااااااااااربه دوم "سقط جنیااااان

 
یدا  که و به شاااده بود  با حرف زدن غری هانم هم  هام د گار عالوه بر گوش  ان

 باصدای کمی مظبارب گفت
من دچار بیماری قلبی مادرزادیم؟ این دردهای سااتون فقرات و گاهی قلبم ، -

شخیص  سرگیجه و تنااااگی زیاد نفس بعد بارداری هم بخاطر همین بوده؟ ت
شده می خواید برای  سمی ؟ چون بی برنامه بارداری انجام  شما بیماری رماتی

 ماهم آماده شم؟۴سقط جنین 
 دکاااااتر سرتکون داد

امتر - این هرچی بزرگتر بشه  از خون شما تغذیه کنه بیماری شما وخی اون جن
 میشه و این عال می که گفاتید شدیدتر میشه ..

 ا های لرزون گفتبالب
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 یعنی می گید بچم با رشدش منو می کشه؟ -
 دکتر باچشم تایید کرد وگفت

شون فعال آمریکا - رص دیگه ای ،ای ستم برای متخ شات رو می فر من آزمای
اقامااات دارن اماتاهفته بعد طی سااافری که به اینجا دارند  آزمایشات رو هم 

 نشونشون می دم تانظر نهایای رو بدن.
 

 برگشتیم ..به خونه 
 نه من قرد رفتن به مبااب روداشتم نه ویداقرد دیدن مامان آفرین رو.

تاخونه حتی صدای نفااااس هامونم نمی یومد! انقدر هضم مبالب گفته شده 
 توسط دکتر برامون سنگین بود که انگار نمی خواستیم باور کنیم .

ه آقاای بگ من که دوست داشتم خواب باشه و وقتی بیدار میشم ویااادا بالبخند
پدر مناااو نی نی حوس کمیاب ترین میوه ی جهان رو کردیم تا براشون حتی به 

 قاااااااایمت تمام خستگی های عالم بیارم. 
اگران میشن اما  به خونه رسیدیم  تلفن خونه و گوشی رو خاموش کردم خیلیا ن

ه به درک یک  امروز فقط برای منه ..برای منه لاااه شده از حرف های  شنیااااااد
 شده ی یک ساعات پیش..

 ویااداآروم بود!
باهمااون لباس ها روی کاناپه خوابید و خودشو مچاله کرد انگار  می خواست 
ایشه  ابک بشه،نم افه کنه  تا س ایش رو تو دل کاناپه خ اترس و ناراحت تمام اس

 عزیزدلم نمیااااشه
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ا اه اتاقی که انگار از یاک ساعِت پ ایش ممنوعه نمی دونم چارااما ناخوداگاه ب
 شده بود پااااااا گذاشتم!

بادیدن تخت قرماااز و پاپیاااون های کوچیک و بزرگ روی اون ،خااارس ها و 
اار ماه خریددهامون ،خنده ها  ا اد قرمز  تمام خاطرات این چه ا ا کمد سفی
مون،شادی خانواده هامون،جشنی که بابت بارداری ویدا ترتیب دادم.. هدایای  

ام! اخ تازه داشت اونم  لمس میکردم اما حاال عزیزان م مزه خوشبختی رو زیر زب
 جاااز تلخی چیزی تو گلوم نیاااست.

ادا توی الک  اوی الک خودم  وی ا ا افته گذشت  ..بی حررف .. من ت یک ه
خودش،نه ایاااان که قهر باشیم یا نخوایم ،نه!   انقدر درگیار فاجعه ی یهویی  

وقتی برای هم صااحبتی نبود ویدان شااده توی زندگیمون بودیااااام که اصااال 
 انگاار..

سااااالم گفتنم از دل درد ناکم  شه با  مامان چندباری تماس گرفت و متل همی
 باخبارشد ..اما نگفتم ،بایاااد مبمئن میشدم .

شب که شام گرفتمو به خونه برگشتم ویدارو کنار پنجره دیدم با اومدنم ساااالم 
 داد

 سالم خانومم..-
 خساته نباشید-
 پشت اون پنجره چیزهای جالبتر از من داره؟مرسی ،-

 لبخندزد
 شاام گرفتی؟تنبلیمو ببخش-
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 حوس فسنجون کرده بودم رببی به تنبلی ناداره -
 وسایل رو روی میز گذاشتم

کمی ازدور نگاهم کردو اومد سمتم ،توی چشم های دریاییش نم اشک داشت 
 داشتنی.!محکم ب*غ*لش کردم بااوی آرامش می داد این زالِل دوست

 دلم برات تنگ شده بود-
 محکمتر به خودم فشردمش و گفتم

 بهت حق میدم عزیزم ..جذابیته دیگاااااه.-
 خنده اش گرفت و بدجنسی گفت و رفت سمت اشپزخاااونه

 به به آقای خونه..فسنجااااون .-
لباساامو عوض کردمو برگشااتم پیشااش بعد شااام با مامانش حرف زدو رفتیم تا 

ا موهااش بازی کردم می دونستم نوازش موهاش براش بهترین بخوابیم. کمی ب
 نجاااواست که گفت

 دایاااااان؟-
 جان-
 از هرراهی میرم به بن بست می رسم.-
 پس حتما راهات اشتباهه-
 می خوام نگهش دارم-
 گفتم که راهات اشتباهه-
 یعنی سقبش کنم؟-
 گاهی باید گذشت-
 اون بچمه-
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س کشیدم.. بیدار شااادم ..خوابیدم.. زندگی ساله باهات نفا2بچه ؟منی که-
 کردم

 ماهه ای که فقط تو بهش حس داری و اون حتی تورو نمیشناسه؟۴یا نبفه ی 
 داری سرجون بچت معامله می کنی؟-

 عربی گفتم
 دارم سر نگه داشتان زنم معامله می کنم.-

 لبش لرزید و اشکاااش چکید! پشتشو بهم کرد
دنش  قاتااال بچمو تداعی کاااااانه رو نمی خوام من شوهری رو که هرشب دی-

 دایان..مرگ اون مساوی مرگمه.
 از اتاق زدم بیرون و رو مبل ولو شدم .

 
امروز باید می رفتیم باااه مبب دکتر مولوی که حاال بجاااای نیش باز با کمری 
خمیده وارد شدیم..دیگه با دیدن خانوم های باردار ویدا با کنجکاوی از ویار و 

رداری یا طریقه مراارف داروها و روش خوردن و خوابیدنشااون نمی عال م با
 پرسیاد بلکه با حسرت چشم می دوخت به..

 بفرمایید آقای نجم.-
 وارد اتاق که شدم حرف هایی که  آخرین بار توسط دکتر گفته شدبرام زنده شد 

 خوش اومدید،بفرمایید لبفا ..خب ویدا جاان حالت مساعده؟-
 بعله دکاتر-
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 ت پرسیدمبیباق
 خب؟ جواب نهایای-

 لبخندزد
شروع - رمیمی که بگیرید  سرجان.. هر ت ست پ شما شروع  نهایی؟ اینجا تازه 

 شماست برای یک زندگی متفاوت .
 

 ویدا لب زد
 سااقط؟-
ویادا جان شما یک هنرمندید.. به این نتایجه رسیدم کناراومدن بااین قاضیه -

 ه دایان هام راحتترهبرای شاما که روح لبیافی دارید نسبت ب
 ویادا کالفه موهای نامرتبشو عقب زد

آقای دکتر لبفا بی حاشیه بگی،ماتو این یک هفااااته آمادگی هر چیزی رو به -
 خودمون دادیام

پس بزارید برعکس قبل بی حاشاایه ودوراز جمالت قلمبه ی پزشااکی باهم -
 حرف بزنیم

 یا سقاط ..یامرگ مادر بعد زایمان
یلی زیادی از بدن مادر میگیره و قلاب از این انرژی زیاد وضاع حمل انرژی خ

 تاب نمایاره.
ان و مسیر تکراری این روزا انگار حتی  ا ا اونه برگشتیم بازهم همون ماشی به خ

 خودمم برای خودم تکراری شده بودم.
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هفاته کم آوردم ۱دلم روزهاای بی هیاهوی قبل رو میخواست خدایا من تو این 
 مه بدم؟ پس بقیشو چبور ادا

هفته کذایی صدای ۱وقتی برگشتیم خااااااااااااونه ویدا رفت تو اتاقو بالخره بعد 
 زجه هاش به گوشم رسید.

 پشات در زاناو زدمو با هر نفس نفس زدنش نفسم رفت .
 

 تاا صبپ من بودماوناله های مامان کوچولوی بچه ی تیغ شده روی شاهرگم!
شم باز کردم شم  نمی دونم کی خوابیدم اما وقتی چ که ویدابالبخندخاص و چ
 های آبی وپیراهن گشاد گل گلیش روبروم بود 

 سالم  عزیزم...-
 سالم.. ساعااات چنده؟-
 یک... چندبار صدات زدم که تو تخاتت بخوابی بیدار نشدی. -
 دقیق نگاهش کردم 

 خوبای تو؟-
 اووف عالی..پاشو دست و صورتتاااو بشور یه چایی بریزم برات تاناهار آماده-

 میشه.
ادشدمو بعد شستن صورتم به آشپزخونه رفتم. لیوان چای  ا ا با کوفتگی تنم بلن

 روی میزرو برداشاتم که بوی سبزی غرمه  به مشامام رسید
 ناهار می گرفتم از بیرون.-
 اگاه دست پختامو دوست نداریوبرای خودت سفارش بده.-



 17 من یحوا

 
 فقط نگاهش کردم 

ای بری مباااب سرراه منم می بری به مامان آفااارین  زنگ زدم گفتم می خو-
 پیشش. دلم براش تنگ شده.

 شیاوه ی خوبی بود ..فراموشی.اما این نه به نفع من بود نه خاااودش..
 مبب نمیارم.-
 پاس باهم میریم خونتون؟-

 بود که رفتیم دیدن مامان افرین۴بعد خوردن ناهار ساعت
 ب*غ*لم کرد

 دخوش اومادید .. دلم براتون حسابی تنگ بو-
 ویدا در حال بازکردن دکمه شنلش گفت 

 
 ببخشید مامان من یک مقدارفشارم پایین بود نشد بیام دست باوس-

 مامان دساات ویدا رو گرفاتو اخمی کرد
یه- چه حرف ید خبرتو می این  با بارداری .. من  مدی.. تو  ید می یو با ؟االنم ن

شهد برگزا روالت توی م سمیناری برای مح ضا  شدو اگرفتم که خب از ق ز ر 
 من دعوت کردن بعنوان سخناااران

 ویدا خندید
ضراتی داره.متل - شتنم هم نعمت.. هم گاهی م شوهر معماااااردا بعله ..مادر

 دلتنگی و دوری!
 بجاش کلی سوغاتی آوردم تا این دوری خیلی به چشم نیاد-
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 نگاهش روبه من داد

 ؟دایان مامان میشه ساک سفید کنار مبلو بهم بادی-
 

 درو به ماامان دادم که ویدا گفت؛ساک سفی
 وای آفرین جون من که بهتاون گفتم هربار الزم به زحمات نیست .-
 زحمت؟ شما همه دارایی منید.-

سرهمی  این لبخندهاو حرف های لبیف عمرش فقط چند دقیقااااه بود،دیدن 
لیمویی و اردک برجسااته ی نوک حنایی روش اشااک شااد توی چشاام های 

 م!همسرمو بغض توی گلو
یک هفته می گذره و زندگی میگذره..ویدا می خواد بگه روال هیچ فرقی نکرده 
اام حرفهای دکتر رو فاکتور بگیره اما من قبل این که پدر  ا و اون یک هفته و تم
این جنین باشم همسره این زنم!آخ که این روزها چقدر حمل واژه ی پاادر برام 

 سنگین شده.
جویز کرده رو بخاطر قوی بودن و خبر می بیااااانم که قرص هایی که دکتر ت

سقط یا نمی خوره یادورازچشمم بسته هارو خالی میکنه تانفهمم از خوردنش 
 پرهیز میکنه ..خس خس و تنگی نفس شبانش رومیشنومودعا میکنم کرشم.

بوود که رسیدم خاونه امروز حسابی خسته کننده بود بااارام .. ۸/۵ساعاااات
ااشین مامان رو دم در اپ اود هول شدم م ارتمان دیدم وقتی رفتم تو خونه درباز ب

 و رفتم داخل که..



 19 من یحوا

 دق میکانم اگه سقباش کنم ..-
اون.. من  ا اودی رو زیر دلت ا اعم وول خوردن موج ا ا شما مادرید کشیدی ط

 نمی تونم بکشمش.
 پااس مامان فهمیده بود

شه و با نخوردن قرص هاداری روند- شدیدمی ش رو ویدا بیماریت روز به روزت
سرعت میدی. به ماااااااااها فکر کن.. به شوهرت!چرا می خوای این همه آدم 

 روبخاطر یه جنین نادیده بگیری؟
 اون جنین بچه منه .-
 

 داد زدم
 مان چیه توأم؟؟؟؟-

اش افتاد سرد  با دیدنم خودشو باخت چشمم که به لب بیرنگ و صورت ملتهب
 گفتام

ی همسرداری هم تو مرامش ولاااش کن این مادر نمونه رو.. ولی کاش کمااا-
 بود.

 هق هقش خونه رو پر کرد اخم الود خواستم برم بیرون که
 یا زهارا!ویدا نفس بکش ..-

یادم نمااایاد چبور اما رسوندیمش بیمااااااارستان..دکتر بستریش کردو گفت 
 فشار عربی و مررف نکردن داروهاش به این روزانداختش

شتم ،مامان آفرین بس بود برای روزی کاااااااااه بستری بود پام روتواتاق نذا2
 مراقبت ازش منم که بوقاااام مهم بچشه که خب همه جا باهاشه.هه
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از مبب دکتر مولوی بیرون اومدم و برگه ی سااقط رو توی جیب کتم گذاشااتم 

 اینجا ته خبه!
بود که به طرف بیمارستان روندم امروز ترخیص میشدوقتی برگه سقط ۳ساعت

گفت میرن تا آمادش کنن یه ربعی نگذشاات که رو به دکترش نشاااااااون دادم 
صاادای  شاایونش اومد تند به اتاقش رفتم تو ب*غ*ل مامان زجه می زد و به 

 پرساتار بدو بیراه میگفت، کو ویدای اروم!
 با دیدنم خودشو بیشتر به مامان چسبوند

 چه خبره ؟؟؟-
 دایان تو مجوز سقط گرفتی؟ بدون مشورت با ویدا؟-
 ز من برای نگهداشتنش مشورت خواست که من بخوام؟مامان مگه اون ا-

 نگاه تیزی به پرستار کردم
 ما میریم بیرون تا شماآماده أش کنید-

 ویدا بدتر داد زد
 گمشو بیرون ..مامان این لباس نیست کفن منه!-
 اون که تو شکمته کفنته-
 توپدری ؟کاغذ مرگ بچتو امضا کردی؟-
 کاغذ زنده بودن زنمو امضا کردم.-
 من نمی خوام این جون؛رو!-



 21 من یحوا

منم نمی خوام این بچه رو ،خودم کاشااتمش..تخم و ترکه خودمه.. خودمم -
 برش میدارم

بعداین حرف فقط جیغ بود که از گلوش خارج میشد ... حتای مامانم نتونست 
 آرومش کنه. آرام بخاااش بهش تزریق کردن..

 
م نمی کرد شااب بعد آروم شاادنش بردیمش خونه ،ساااکت بودو حتی نگاهم

 مامان بردش به اتاقو بعداومدو براش سوپ درست کرد 
 بیا برات آب پرتغال گرفتم بخور -

 رفتم به آشپزخونه و آبمیومو خوردم
 واقعا الزم بود برام.

کارت کامال اشتباه بود..بهش صدمه جبران ناپذیری زدی می دونی اگه بااون -
خبر می افتاد توهم  اسااترس و جیغ کشاایدن هاخون ریزی می کردو بچه به

 ؟برای ویدا تموم می شدی
 یجور می گید انگار مریم مقدسه و منم یهود!-
نه اون مریم مقدسااه نه تو یهود  توپدرشاای و  یقینا بچتو دوساات داری اما -

 همسرتو بیشتر می خوای اما اون مادره !
 امااون بچشو بیشتراز همسرش می خواد-
 رمیم می گیرهچون اون االن فقط داره با قلبش ت-

 نیشخندزدم
 قلب خرابش..-
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سااالته.. باید حق انتخاب بدی بهش.. اون مرااممه  پس بجای این که 2۹تو-
 کاب*و*س شی توی این مدت.. بالشت أمن شوتاباآرامش سپری شه.

 چی باآرامش  سپری شه؟ هوم؟ روزهای نزدیک شدن به مرگش؟-
 

 کالفه گفت
 ین میشه تو گوش خر!اگه اون بچهتلخی تلخ..وقتی تلخ میشی حرف هام یاس-

 سقط بشه  ویدا برای تو دیگه  ویدا بشو نیست دایان از من بشنو و پند نگیر
 بعد هم  با سینی غذا به اتاق  ویدا رفت.
 این حجم از ناچاری واقعا بی سابقست!

 
شده اتاق و  سه روز می گذره اتاق خوابم  ست.. سه رو می گذره و مامان اینجا

ه شابااااه همزبونم شادن عرساک های فندق..ویدا روزه ی تخت فندق... سا
 سکوت گرفته کم غذا و نهیفتر شده و من از بیچارگی تا مرز مرگ پیش رفتم.

 صبپ با صدای ماامان پا شدم 
 دایان جان انان گفت پاشو نمازتو بخون -
 چشام-

 بعد نماز رفتم اتااق مشترکمون که پای سجاده دیدمش فقط زل زدم بهش
 شهقبول با-
 قبول حق-

 کمی مکث کرد



 23 من یحوا

 باهاش حرف زدم -
 گفتی تمکین نمیکنم از شوهرم؟-
بدم.. من چجور مادریم که جون و ۴گفتم نمیخوام طفل - ماهمو از دسااات 

 زندگی بچمو بخاطر زندگی خودم بگیرم.؟
 جون و زندگی بچتو بخاطر جون من بگیر-

 باناباوری لب زد
 دایان!-

 دمکمای به تیله های آبیش نگاه کر
 من می شکنم ویدا!من َمردم اما نه به اندازه از دست دادنت.-

شم برای ازبین بردن تموم خارهای  سیج می اگه خارتوی پات بره خودم یک تنه ب
 دنیا ...اما االن توی المرب خودت جلومی خودت ..

 دستمو گرفت و باهمون چادر نماز سرشو گذاشت رو پام
 
 حرف بزنیم دایان،نه دعوا!-
 سقط-
 خم کردا

یعنی تو عالقه ای به وودنش نداری؟ اصاال تا حاال به جنسایتش..شاکلش.. -
 فکر کردی؟

 منم پدرشم ویدا ،بفهم .-
 بلندشدوبعداز جمع کردن جانماز لبتاب رو روشن کردو روی تخت نشست 

 میشه بیاای پیشم؟-
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 کنارش نشستم 
 ِهدفن رو به لبتاب وصل کردو گرفت سمتم

 گوش کان-
شدنی  گوش کااااردم.. صف ن ست نیافتنی.. یه نور توی ظلمت .. و یه حس د

بود!صدای قلب جگرگوشااام ..تند تااااااند میزد خیلی تند! یک لحظه دلواپس 
 گفتم

 چرا انقد تند میتپه؟ نکنه جاش سخته.هوممم؟؟ انگار داره بهش فشار میادا-
 

 خندید..متل قبل این طوفان ها توی زندگیمون و گفت.
 ت زیاده بس که تکون می خوره .نه عزیزم ..از شیبن-

 خندیادم..بااین کاه سرشاراز حسرت بودم.. بچمه... چبور ِبُبرم زندگیاشو؟
دایاااان خواست خداست..ما باید به وظیفه ی پدر و مادریمون نسبت به این -

 طفل برسیم خدا تو دلم کاشتشو به ما سپرد تا به این دنیا بیاریمش .
 و ترمیم مشترک زندگیمون آغاز شد.لبخند زد پیشونیشو ب*و*سیدم 

 
مامان که رفت داشااتم میرفتم ساامت حموم که دوتا پنجه ی کوچولودور کمرم 

 حلقه ش
 
 کجااآقا؟؟-

 صدات آراماشی داره که..



 25 من یحوا

 
 برم حماوم خانوم-
 
 من بیدار می ماونم تا بیای -
 
 باشه عزیزم.-
 

ااق رفتم  ا ا ا ان در حال خشک کردن موهام سمت ات ،عادت به بعددوش گرفت
 لباس پوشیدن نداشتام!

به تخت که رسیدم خواستم پریز برق و بزنم که با دیدن صورت خواب آلودش 
 پشیمون شدم .

 
اا عال تر ازقبل می گذشت سعی می کردم بخاطر نیارم ترمیم خبرناک  روزه
امم  ادا به چش ارای خودم ... انگار حاال بیشتراز قبل وی و آینده ی سخت  رو ب

ی به خودم برای عاااشق نداشته نسبااات بهش لعنت می فرستادم میومد..گاه
اق  ا ،اما وقتی عالقه ی زیادم روبهش می دیدم میفهمیدم همیشه که نباید عاش
بود.. سه روزه که رفتیم خونااااااااه مامان آفرین اونم به اصرار خودش مانم 

اااااوی متل قبل روزهامو طی میکنم خاااونه ،مبب، ویدا ویدا ویدا... چاقال
 آبی

وقتی این لقب روبهش میدم بالبخند فقط نگاهم میکنه ازاون نگاه ها که  نکنه 
 راحتترم.
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انگار داره تمام مانو، حرفامو، جزء جز مو ثابت میکنه برای مباداش.. لعنت به 
 این مبادا.

 
بعد مبب به ساامت خوناااااه رفتم تا چندتااز لباس هایی که ویداخواسااته 

دگرفتن لباس هابه خونه مامان آفرین رفتم یک خااااااااونه بودروبراش ببرم ،بع
 ویالیی دوبلکس با معماری مامان خانوم!

 
 درو که باز کردم ویدابه پیشوازم اومد،باپیراهن کوتاه صورتی سفیااااد

 سالم عزیزم.. خسته نباشید-
 
 سالم مامان خانوم درمونده نباشی..چبوری شما؟-
 
 که پسرش اومده عالی تر شدم  پیش آفرین جون عالی بودم..حاال -
 

 خندیدماو رفتم به مامان سالم کردم
 
 بادو دست وروتو بشورویدا حسابی گشنشه-
 
 خب شما غذاتون رومی خوردید!-
 



 27 من یحوا

شه گفتم پس تو بخور میگااااه بی دایان - گفتم بخوریم ویداگفت دایان تنها می
 کااه بهم نمی چسبه

 
 ده هستمبعله ماادر خانوم شوهر نمونه که میگن بن-

 ویدا لب زد
 کم خودتو تحویل بگیر.-
 

االن پای  ا ا اش یادآور شدم و رفتم توی س ا اد ناهار قرص های ویدا رو به بع
 لپتاب که مامان و  ویدا هم بهم اضااااافه شدن

 
دایاااان جان امروز داشاااتم با مامانم حرف می زدم میگفت جشااان آنا افتاده -

 هفته بعد
 
 بعد باشه؟؟ چارا ؟مگه قرارنبود ماهه-
آره امامادربزرگ پندار خیلااااای حالش وخیمه خانواده پندار خواهش کردن -

ادالاقل تو  ا ای اه تا خدایی نکرده اگربه عروسی نکش اه  زودتر برگزار بش هرچ
 نامزدیش باشه 

 
 عع چه بااااد..-
 
 چی چه بد؟-
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شب باید بریم.. - سمینار فردا صالپ تماس گرفت و گفت برای  امااااروز دکتر 
 لیبامونو اوکی کرده.ب

 
 وای اصال یادم رفته بود وگاارنه به آنایا مامان میگفتم-
 اشاکال نداره عزیزدلم .. اونام حق دارن. توهم برو پیششون مدتی که نیستم.-
 
 چقااادزمان میبره؟-
 
 روز۵ -

 اهاومی کردو شروع به حرف زدن بامامان کردن،منم همونجا یه چارتی زدم
 
ام۳ به کیش می گذشت این شهر واقعا خواستنی بود.. لحظه به  رووز از اومدن

صبپ  صداش دلتنگی می بارید اما امروز از  لحظه ویدا باهام  درتماس بود واز
 ! خب طبیعیاه جشن نامازدیه خواهر خانوم جانمهخبری ازش نبود

 
شور درس میخوند  شه و قراره با 22آنا خواهر کوچکتره ویدا که خارج از ک سال

همسایاااه ی خونه ی سابقشون نامزد کنه و پندار هم بره پیشش و اونجا پندار  
 باهم زندگی  کنن تا اتمام درس آنااا.

 



 29 من یحوا

 بودو بعد ناهار برای استراحت برگشتم اتاقم که گوشیم زنگ خورد۳ساعت 
 
 جانم -
 
 سالم پسرم..-
 خوبی؟ 

 
 شکار.. شما در چه حالید؟-
 
 سر داره دیگهواال چی بگم عروس خوشکل داشتنم درد -
 

 خندیدم
 چباور؟-
 
 دارم خانوماتو میبرمم آرایشگاه  برای امشب-
 
 پیشتاونه؟-
 
 آره اینجاسات میدم گوشیو بهش-
 
 ناه بزاریدروی پخش-
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 باشه...-
 
 سالم عروس آفرین خانوم-
 

 خندیدصدای خناده هاشم انگار برقی بود که بد میگرفت آدم رو!
 ؟سالم عزیزم..خسته نباشی..خوبید-
 
 قربانت.. تووفندق خوبید؟-
 
 عالی، اینجا کلی جات خالیه -
 
 قسمت نشد باشی،ان شالله عروسیشون-
 

او حس میکنم، مامان آفرینم  ات، فهمیدم !  من درداش صدا رفت.. نفسشم رف
 انگار حس کرد که گفت

 
 ما رسیدیام پسرم فعال خدانگه دارت-

متیه برای نامزدی ویدا اما ماان پشات گوشی جونم رفات عروسی؟؟ چاه حک
 هست و من نیساااتم،برای عروسی من باشمو ویادا..



 31 من یحوا

 با اعرابی خراب تنمو به رگبار آب سرد سپاردم .
 

روز ۵روز آخر با هاااار زوری بود َسرشد،حاال منم و یه شهاااار که به اناااادازه 
 ندیدماش

 از ویادا خواستم نیاد پیشوازمو بره خاونه ..فقط خودش تنها.
 رسیدم خواستم درو باز کانم که..به خاونه 

 
 آخ چشمم 

 
 ایان چه کوفتی بود؟؟-

 صدای غریبی اومد
 
 االن به دست های  اندازه فنچ من گفت کوفت؟؟-

اه هنگ کردم ،اشتباه اومدم  اره شدم یه لحظ به دختره ماسک زده ی روبروم خی
 حتما! که با دیدن ویدای خندون متعجب ترشدم

 
 خیرسالم جون دلم رسیدن ب-
 

فقط تونساااتم بگم سالم که ویدا به دختاااااارک اخمالو نگاهی کردو دستاااش 
 روانداخت دورشونه هاش

 ایشون آویساا خانوم هستن ...و ایشونم همسر جان من و بابای فندق-
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 دخترک کمی تعلل کردو سرش رو زیرانداخت و لب زد

 
 سالم-
 

 و تند گفت
 من دیارم شده خانوم بااجاازه!-
 

روز ویااادا مدام از همرحبتی و بذله ۴ود دخترک دلربایی که این پس این بااا
گویی هاش  میگفت .. کسی که شب عروسی آناا پیشخدمت اونجا بودو حاال 

 نمی دونام چبوری اما به کار توی خونه ما وپیش ویدا ختم شد . 
روز بدجاااور وابستگیمو )ویدا( به خودشااااااااااااا 2دختااارکی که توی این 

 رده.وابسااااااته ک
لبخند زدماو به گوی آبیش چشام دوختم محکم ب*غ*لش کاردم خاستگی  

 روزم پای در ریختو با وجاودش سبک شدم.۵
 

شدم و ویدای خوابیده رو بیدار کردم تا  شیم بیدار  صدای آالرم گو صبااااپ با 
قرصش رو بخوره بعدش رفتاااام  حموم ،بعد بیست دقیقااااه از حموم برگشتم 

 که..
 



 33 من یحوا

 خندید من جدی گفتما خاناوم چرا می-
 
شوهرم میگی اخمالو خان ..اون طفلی تنها کاری که نکرده - خب عزیزم توبه 

 ساااال اخِم بخدا۳تو این 
 
ببخشاایااااادا ..اما دیروز دم در بااون اخم های میرغضاابیش یکجوری گفت -

 کوفتی به دستم یک لحظه حس کردم دست نازنینم شکست!
 
 ورد به چشام همسر بنده؟خدا خفات نکنه حاال چیشد دستت خ-
 
 همیناو بگو چشم اون کجاا دست من کجاها!!بشکنی دستی که کج میره-
 
 عع لوس  شوخی میکنم-
 
واال خانوم داشتم درو بااااز می کردم بیام بیرون آقاتونم انگار داشت کلید می -

اش هل شدم  اون هل شدم خواستم با کیف بزنم تو صورت نداخت منم دیدمش
 با دسات زدم

 
 زدی!؟ -
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خناااادم گرفت و دیگه بقیه حرف هاشونو نشنیدم، توی آشپزخااااونه  که رفتم 
 ویداداشت چای می خورد با دیدنم گفت

 
 صبحات خوش جونم -
 

 روبروش نشسااتم که چشمم به دخترک افتادو بازم ماسااک !
 دستپاچااااااااه از نگاهاااااام گفت

 سالم-
 

 ویدا لبخندزد
 کی میااای خونه؟-
 
-۸ 
 
 پس اوماادی بریم خونه-
 مامانم اینا فرداشب آناشون پرواز دارن. 

 
 دخترک زیر لب گفت

 مگ غاازن!-
 



 35 من یحوا

 منو ویدا نگاهی بهم کردیم و زدیم زیر خنده
 حاال چاااااراغاز!

 
 با صدای خندماون باپشت دست زد رو دهنش که ویدا حرصی گفت

 عع آویسا-
 

 شرمنده گفات
 بااز فکرامو بلند گفتم خب-
 
بااااود که به ۸/۵الخره دل از خونه کندم و بعد یک روز کاری سنگین ساعتب

 متاری ویالیی اما دنج و دلباز 2۰۰خونه ی پدر ویدارسیدیم ،خونه ی 
 

همه خانواده با دیدنمااااون بسیج شدن برای استقبال که صدرشااااااااااااااون 
 مادرخانوم بنده پری خانوم

 
 ته نباشی پسرمباه به عزیز دل من ،خوش اومااااادید !خس-
 

 ب*و*سیدمش
 خوبیادپری خانوم؟-

 موهای  روشن پسرونه اصالح شده أش رو پشت گوش دادو خندید
 متل همیشه توپ-
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کیلویی و قد کوتاه همین روحیش بوده ۱۰۰عاشااق  دل جوونش بودم با هیکل

 که فقط می تونست دل پدرویدارو بلرزونه و همچین دختری رو تربیت کنه .
 
 من تازه دامادما.. واقعا باجناق فامیل نمیشه متل ایان که-
 

 بااین حرف پندار ب*غ*لش کردم و آهسته گفتم 
 
 مبارکه انشالله عروسی جبران کنم-
 
 فدات داداش... ویدا جای جفتتون زحمت کشید جبران کرد-
 

 ویدا خندید
 آنا گفت

 نباودی دیدن آناای خفته رو از دست دادی.. -
 

 ویدا گفت
 ه تر  شده بودی خواهریماه هستی ما-
 

 آناگونه ی ویداروسفات ب*و*سیدکه پندار متعجب پرسید



 37 من یحوا

 االن آناای خفته چی بود؟- 
 

 آناا صورتشو کج کرد
 من دیگه! ورژن جدید زیبای خفته.-
 

 روی مبل نشستمو بقیاه هم دورهم .. که ویاادا گفت
 باباجون نیست؟-
 
اونه ی معاونش انگار کار داشتن نمی د- ونم واال..گفت از بچه ها عذر رفته خ

 خواهی کن
 

شترک چون ازاون  شب های بعد اون انتخاب م شب عالی بود ،متل تمام  اون 
شب فهمیدم باید جز جزء لحظه هارو ثبت کرد چاااااااااون حادثه خبر نمیکنه 

مام این های ۳کاش ت هاوحتی اخم و َتخم  گاه  هاو ن نده  هاوخ ساااال نفس 
ا رو ضبط میکردم تااالن ا اه به لحظشو همنفسم ا ا اور تشنه نباشم که لحظ ینب

 ببلعم.
 

چاشاانی دلواپساای میشاااد .امروز  با  عالی  روزهام هرچه جلوتر می رفت 
 مااه!۳ماهه شد و تاوی گوشم زنگ خورد فقط۶ویدا

دوست داشتم یک سفر خانوادگی  به ویالی شمال بریم چاااون سه روز آینده 
 عه ..دوروزش تعبیله و روز سوم هم که میوفاته جم
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اتر  ارض کنم بگوبخند  با آویسابود ،این دخ ادادرحال گفت و گو که چه ع وی

 بلبل زبون که این روزا حسابی پررنگ شده برای همسرم.
 
 ویادا جان؟-
 
 جانم؟-
 
 میای پیشم؟-
 

 ویدا لنگان لنگان بدن کوپول شده أش رو روی مبل انداخت خندیدم
 سالم هندونه خانوم-
 

 اخم کرد
 یکار کنم فندقم تپلو هببخشیدا چ-
 
 به مامان بزرگا مادریش رفته بچم.-
 

 خندید
 بدجنسی نکنا... امیدوارم چشم هاشم به مامانم بره-



 39 من یحوا

 چرا به مامانت بره ؟به مامانش میره.-
 
 چه فرقی داره خب منم به مامان پری رفااتم دیگه-
 
ز وبچچم شکل لواشکم باشه من باید بخوامش که عاشقشم،بنظرم این سه ر-

 تعبیالت آخر هفته رو بریم شمال، دریا..جنگاااااال.
 

 خندید
 ؟عالایه..تنها-
 
 ناه با مامانت ایناو مامان آفرین -
 
 من موافقم.. به آویساهم بگم؟آخه  تنهاست-
 
 شده هاووی من جدی جّدیا-
 
 آقای شوهر حسودی بلد نبودیا!-
 
 بااین کاراوآویسا گفتنات یاد گرفتم.-
 

 خندید 
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 نمیگم بهش باشه-
 

 لبخندزدم
 حاال بگو..حریف قدر نیست که حسودیم بشه.-
 

 روزبارو بندیل بستیموبه خانواده هام اطالع دادیم 2بعد
ساعت شدهمه  شین ۸قرار ساتوما شون حرکت کنند.. مامان آفرین وآوی ازمنزل

مامامان پریشون هم توماشین خودشون و مهرشاد رفیق فابریک بنده وهمسرش 
ماه ازفرانسااه بخاطر دیدن خانوادش برگشااتن توی 2تازه بعد و دوقلوهاش که
 ماشین خودشون

 
 ویادا قرصاتو خوردی؟-
 
بله ،یک دایان داشااتیم متل ساااعت کوکی میگفت قرص خوردی حاالم این -

 آویسا شده لنگه ی تو..قرصمو بهم داد
 

 مامان آفرین گفت
 آویساجان چندسالته؟-
 
-22 



 41 من یحوا

 
میچیدن انگارکه سااااکتو کم حرف که چه  نمی دونم چراباوجودمن زبونشااو

 عرض کنم سایلنت به دنیااومده!
 
 دایان آویساشعرمیگه اونم چه شعرایی-
 
 چه خوب-
 
 وای دفترچه ی شعراشو باید بخونااااای عالیه..آویسادفترچتو بده دایان ببینه-
 

 اویسا دفترچه مشکیشاو به ویدا سپارد.
 

 یم زنگ خورد ،مهرشااد بودسه ساعاتی از حرکتمون می گذشت که گوش
 
 جانم -
 
 دایاان ما رسیدیم گوشیو میدم به نگهبان بگو -
 
 اوکای-
 

 صدای قربان علی تو گوشی پیچید
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 الو-
 
 سالم قربان علی-
 
 سالم آقای ستوده شمایید؟-
 
بله خودمااام...لبفا مهمون هام روراهنمایی کنیدداخل ویال و بهشاااااااااون -

 نجامبرسیدمن تا نیمساعت دیگه او
 
 چشم چشم -
. 

به ویالارساایدیم خانواده ویداهم اومده بودندو حسااابی درحال خوش و بش 
 بودند!

 
ساله ی مهرشاد افتاد که توی ب*غ*ل ۱بعد حال و احوال نگااهم به دوقلو های

سک  سابود مدام با ما ساوول می خوردند اونی که توی ب*غ*ل آوی هدیه و آوی
فهمیدم که متین آقاساات رفتمو از  روی صااورتش بازی می کرد از شاایبنتش

های پر  نده  که صااادای خ ب*غ*ل آویساااا گرفتمش  و پرتش کردم تو هوا 
 هیجاناش زیر پوستم رسوخ کردو محکم ب*غ*لش کردم

  



 43 من یحوا

 پساِر عمو چبوره؟؟ -
 

 دماغمو کشید
 ای شیابونه پدر سوخاته-
 

دا که وی آویساااا تند متین رو از دستم قاپید که هنگ نگهاش کردم ولی با دیدن
 با مامان پااااری

بساامتمون می یومدمتشااکر شاادم ازین کارش ویدا و مامان پری که کنارمون 
 نشستن و مامان پری گفت

 وای شیباونکا که بیدارن..فک کردم خوابیدن!-
 
نااااه پری خانوم اینا و خواب ؟حاال مبین رو بگیداین چیزابهش میادولی اون -

 یکی که اصال.
 

 ویادا گفت
 شیبون باشه... بچه باید-
 

 آویساا خندید
شاایبونم ازدسااات اینا به ناکجاآبادپناه می بره..ببین چبوری داره اون کرم  -

 بدبخاتو بااون دندون های تا به تاش میلونبونه
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چنان ریلکس این حرفوزد که اول توجهی به جز یات حرفی که زده نکردم اما 
ن داد که کل بدنم یک لحظه چنان سرامون چرخید سمت جایی که آویسا نشو

 رگ به رگ شد 
متین روی زمین نشااسااته بودو یک چیز صااورتی از دهنش اویزوون بود هدیه 

 تندی مبین رو به آویسای کامال ریلکس سپردو با داد بیداد رفت سمتش
 
 اون چیه تو دهنت آتیش پاره؟؟؟ -
 

 آویسا در حال نوازش موهای مبین گفت
 
 متل جارو برقی میمونه-
 

 د که منو آویسا همزمان گفتیمویدا خندی
 
 قرص هات!-
 

 ویدا خندشاو خوردو نگاهمون کرد،بعد اخم آلود گفت
 ببینشون... ایش.-
 



 45 من یحوا

بعد خوردن ناهار خانوم ها به اتاق مهمان و منو مهرشاد به اتاق دیگه ای رفتیمو 
 مامان پری و آقاکمیل هم متل همیشه عاشقانه یک اتاق رو مال خود کردند!

فتم خواسااتم درازبکشاام که مهرشاااد درحال تای  چیزی پشاات دوش که گر
 لبتاب گفت

 حالت چبوره؟-
 نمی دونم!-
 زندگی چبوره؟ -
 سخت-
 ویدا چبوره؟-
 نمی زاره بفهامم-
 اون خوبه دایان.. تو داغونتارازاونی-
 باید بچسبم بهشو یادم بره رفتنشو... این افتراحه:/-

 زمین مارو به بازی گرفته
 ندارمش... می ترسم از چیزی که میدونم!میدونم دیگه 

 کالفه گفت
سک هارو از بین می بره - حس مادر بودن دایان..اااا این حس تموم ترس و ری

...اون یه مادره موجودی که بهشاات سااند خورده به نامش شااماتواین چند ماه 
 عالی پیش رفتید

 عالی پیش نرفتم، با جون کندن پیش رفتم.-
ردمو زدم بیرون دلم صدای دریا رو می خواست  ، بعد این حرف تیشرتمو تن ک

 خیسی آب،  حس رسوخ شن های نرم زیر پاهام..
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شتمش و  شین بردا سا افتادم از تو ما ست نویس آوی شعرهای د یاددفترچه ی 
ستم روبروی آبی دریا و دفترچه رو باز کردم تاریخش  ش ساحل ن سمت  رفتم 

یاد بیارم الاقل االن وقتش  سااال پیش!نه من نباید به۴سااال پیش بود ..۴برای 
 نیست.

 یه صفحه رو شانسی باز کردم و خوندم
 
 عاشاقی نه این که به من نیایدها،آمد ولی زود رفت!-

 صدایی که این روزها دیگه غریبه نبود اومد
 می تونم بشینم؟-

 لب زدم
 آره-

 نشسات،بازم همون ماسک روی  صورت بیضیاش
 ضعیفش بهم رسید دقیقاه به دریا خیره بودم که صدای۵
شاد خان - صدای حرفاتون رو بامهر ساحل که  ستم بیام  خواباااام نبرد !خوا

 شنیدم..
 
 شایاددیر شود به هر دلیل ندانمای-

 شاید هماین االن که یادش درتو می وزد دارد دیار می شود
از کجا معلوم شاااید قرار خدا به بردن آنهاییاااااساات که زیادی نگرانشااان می 

 شویم..



 47 من یحوا

 
 گفتم

 
 ما سهم ما چیه؟ا-
 
 شاید نگرانی،قدر دوناستن ها،دوست داشتن ها-
 
 اون نباید بره..-
 
 اون نمیره، فقط جسمشو می بره.-
 

غرق توی حرفاش بااااودم این دخترک بیشتراز زبون تخسااااااااش می تونست 
 مسکن باشه یا ترور من این بود؟

 
 یهواز جا پرید

 ایی!ووای دریاجونم ..اصن یادم رفته بود توهم اینج-
 

و بعد این حرف رفت طرف آب خندم گرفت پس کو اون دختری که چنددقیقه 
 پیش اون حرف های فلسفی اماقشنگ رو تحویلم  داد؟

 
 از دست این دختر!
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 دوروزی ازاومدنماون می گذشت  

یدو  یک روزخر گل  یک روزجن عالی ترشاااد، یه  باوجودبق عالی بودو یدا و
 ه و مهرشاد و آویسا.بازار..شب ها هم لب ساحل تاصبپ با هدی

 خواب بودم که صدای جیغ هدیه از جا پروندم!
 
 ساسا کشتمت ورپریده.. ببین چه بالیی سر لباسم آوردی!-
 
ستی بین گل ها - ش خب به من چه خودت گفتی گالرو آب بده.. دیدم توهم ن

 خب توهم گلی دیگه مگه نه آقا مهرشاد؟
 

 صدای خنده های مهرشاد اومد
 
 یسا به چشم گل دیدتورو آب پااشی کردآره عزیزم آو-
 

فه خندمو خوردم تموم هیکلش  یا بااون ق با دیدن هدیه  تاق بیرون رفتم که  از ا
 خیس بود 

 موهاشو ازرو صورتش کنار دادو روبه مهرشاد گفت
 
 خونش حالله هرکسی که بخنده بهم-
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 منظورش من بودم که مهرشاد اخم مسخره ای کردو گفت

 
 بشنوه  به در گفت دیوار-

 منم گفتم
 
 دیوار شنید،زدم زیر خنده مهرشادم هدیه روانداخت رو کولشاو بردتو اتاق.-
 

 ویدا روی مبل کنار آویسا نشسته بود با دیدنم گفت
 
 بیادار کردید آقام رو!-
 

 آویسانگاهی به ویادا کردو گفت
 اومدیام سفر نه خواب خرس ها که-
 

 ویداخندید
 بنده و فندق به باباش گفتی خرس؟االن کامالا مستقیم جلوی -

 اهاوِم کش داری گفتو فلنگ رو بست
 نشاستم ور دل ویداو موهاش روبه بازی گرفتم

 
 خاوبید؟-
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 آره ..البته موقع خواب شیبون میشه.-
 
 ویدا درد تنگی نفاااس سرگیجه..-
 
 نادارم، جون ویدا من عالیم-
 
 مامان آفرین ایناکجان؟-
 

 لوس  گفتسرش روگذاشت رو پام و 
 
 با مامان بابا رفتن ترشی بگیرن از روستایی ها-
 

 دستمو انداختم تو موهاش 
 دایان؟-
 
 جانم؟-
- 
 
 نفره با هدیه شون بگیریم براش؟۵شبه دیگه است یک جشان2تولد آویساا-
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 پیشاونیش روبه اندازه عمق مهربونیش عمیق ب*و*سیدم

 
 باشه عزیازم-
 

 تاریخ توی دنیای منه!اما تاریخ تولدش مرادف بدترین 
 چراازماسک استفاده می کنه؟-
 میگاااااه کناررلبش سوخااااته.. دوست ناداره دیگران ببینن.-
 

به خونه که برگشتیم ویدا و هدیه سرگرم خرید کادوو کیک وسورپرایز این غریبه 
 ی آشنای این روزای خونمون بودن

ش و کمتر شبی بالشتباوجودآویسا ویدا شیبون و سرحال تر،پرحرف ترشده  
 رو خیس می بینم..این باعث خوشِی 

 
سفارش داده بود ۷ساعت سرراه کیکی رو که هدیه  شتم  بااااود که به خونه برگ

 گرفتمو به خونه رفتم آیفون رو که زدم ..
 

 نرسیده به دررخونه نگاهم افتاد به آویسا ،که  با دیدنم اومد سمتم
 
 چیشده؟؟-
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 شده میرم دارخونه بگیرم. سالم،ویادا.. اسپرِیش تموم -
 
 تنهاست؟-
 
 نه هدیاه پیششه -
 
 سمت ماشین رفتم واشاره کردم بهش 

 
 سوارشو  بریم داروخانه دیگه-
 

دقیقاه ای میشد که متل ۳۰بعد گرفتن دارو منتظرتماس ویدابانو موندم فکرکنم 
 مورچه می روندم!

 
 آقای ستوده ماشین مشکل پیدا کرده؟-
 
 ده..نخیر پام إفلیج ش-
 

 باچشم های گردنگاهم کرد
 خندم گرفت

 منظورم اینه که ،چیزه..پام خوابید!-
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 آهانی گفت و اضافه کرد

 می خواید من بشینم پشت فرمون؟-
 

 ای مگااااه یادداری کوچولو؟
 
 الزم نیسات دیگه خوب شد-

 سمت خونه راه افتادم.
 

گی و برف درکه بازشاادموجی از فشاافشااه و بادکنک های پر شااده با کاغذ رن
شااادی ازمون اسااتقبال کرد آویساااکمی با چشاام های گرد مات ایسااتادکه تو 
اه پرس شد،وقتی فهمید ماجرا چیه ی لحظه چشم  ا ا ا ا ا ب*غ*ل ویدا و هدی
سه تایی جیغ جیغ کنان  شتباه دیدم اما بعدش  شایدم من ا شد یا سرخ  هلش 

 رفتن داخل و منو مهرشادم به جمعشاون پیوستیم
 

شادی تنش ویدارو کنارآو سفیِدگ سا دیدم که ازاتاقش بیرون اوماااادن تونیک  ی
بودآخه شااکمش حسااابی قلنبه شااده بودو این باعث خجالتش می شااد، چند 

 باریم خواست بریم برای تعیین جنسیت که گفتم مایل نیستم !
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آهنگی پلی شدو هدیه شروع کرد مسخره بادی درآوردن آویسارو هم بلند کردو 
اای هم چن ا ا ان عاشقانه سالسا می ر*ق*صیدن که مهرشاد متال بااخم پا به پ

 بلند شدو دست هادیه رو گرفت و گفت
 
 ضعیفه خوبه من پیشتم اینبوری برا یکی دیگه ِغروَقمیش میای..-

 واین شدشروع ر*ق*ص دونفرشون 
 ویدا که نمی تونست تکون بخوره ،بعد کمی ر*ق*ص و شوخی هدیه گفت

 
 مهاری؟-
 
 شقممهاری و کوفت ع-
 
گوزن..اون صدای داغونت رو  بندازتوحاااااالقت یچی بخون می خوام فیلم -

 بگیرم.
 

مهرشاااد ناز کنان رفت وکنارهدیه نشااساات وشااروع کرد خوندن اونااااام چه 
 خوندنی!

 
 عشاااااااق شاخه ی نباااااااته

 سرچشمااااااه ی حیاته
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 عشق خااااااون تو رگاته
 رفااایق پا به پاتاااااااه

 بدونی همدم لحظه هاته..اگاه قدرشو 
 اگاه قدرشو بدونی همدم لحظه هاته..

 هماااه چی به نام عشاااقه
 دل مااا غالم عشاااقه

 آهنگ "جواد یسااری بود 
 مهرشاد چنان با نازو عشوه برای هدیه می خوندکه خندم گرفت

 
 مهدیه هم هی ناز میکردالحق که بهم میان 

سفنجی روآورد آوی شو بهم کوبیدو نفری یک ویدارفت و کیک باب ا ستا ساد
 ب*و*س برای همه فرستادو گفت

 
 من عاشقتونم بخدا وای خدا ببین چه نازه ....-
 

 انقدرنوق زده بود که انگار بار اوله تولد می گیره تو جاش بناااد نبود 
 هدیه کمی باچاقو ِقرداد و بعدکنارش نشست و ب*و*سیدش و گفت

 
 عزیزدلم از االن تو هم متل ویدایی برام-
 

 ویدا هم گفت
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 توهم متل هدیه ای برای من-
 
 وآویسا گفت 

 شماهم متل همید برای من -
 

 و هرسه خندیدند
 

بعد فوت کردن شاامع و بریدن کیک آویسااا نگاهشااو به ویدا دوخت و محکم 
 ب*غ*لش کرد که هدیه گفت

 هوی ساسا منم میخواما...-
 

 مهرشاد هدیه رو چلوندو گفت
 
 اینم برای توو-
 

هدیه هم نامردی نکردو انگشتشو کرد تو کیاااااااااک وفروکرد تودهن مهرشادو 
 گفت

 
 صدبار گفتم بدم میاد هی جلواین و اون منو میچلونی-
 



 57 من یحوا

 مهرشاد هنگ نگاش کرد که همه زدیم زیر خنده 
 

هدیه و آویسااا رفتن به آشااپزخونه و با چایی و کیک و شاایرینی برگشااتن و بعد 
 خوردن کیک مهرشاد گفت

 
 ویسا چند ساله شدی؟آ-
 

 نگاه سرسرکی به من کردو گفت
 سالم پرشده دیگ22-
 

 هدیاه جیغ جیغ کنون گفت
 
وای مهاری توله هات نیستن نفس راحت میکشما..حس زیستن در من ازبین -

 میرفت از بس شر شدن این دوتا
 حقم داشت بنده خدا مهرشاداخم کرد

 
 بازتو پشت سر پهلوونای من حرف زدی؟؟ -
 
 لوون پنبه هات البتاااهپه-
 



wWw.Roman4u.iR  58 

 

ساعت حرف و  شام بچه ها عزم رفتن کردندو ماهم بعد یک  شب بعد  بالخره 
 درد دل بخواب رفتیم

 
یکماه گذشاات وویدازیر نظرپزشااک تمام شاارایط بارداری رو پشاات ساار می 

 زاره...
 

ستم این  ست دادنش تمام انرژیمو می گرفت من نمی خوا شب هادلهره ی ازد
 بعداون اتفاق تو زندگیم پیدا شدوازدست بدم حجم آرامشی روکه

 
 بدترین کاره دنیاانتظاره وقتی نتونی کاری کنی وفقط منتظرباشی

از خودم بدم میومد ازناتوانیم درقبال زنااااای که مردش بودم ...گاهی بی تاب 
 میشدم و ویدابود که مردبود در قبال مرد ضعیف شده أش ..

 
انوادش اونا حق داشااتن اما ویدامی گفت راضاای نشااد به گفتن این اتفاق به خ

نمی خواد ناراحتیشااون روازاالن ببینه ..مامان آفرین و آویساااحسااابی مواظب 
 ویدابودن 

 باهم می رفتن خریدو پیاده روی 
آخرین دفعه که پیش دکتر مولوی رفتیم  پیشنهاد سقط و سرپرستی بچه ای رو 

ندقمون  یدااز ف فاع و حاضاار جوابی و د با  کاش داد کااااااه  روبروشاااد
 ویااااداانقدرلجاااوج نبود 
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 اون شب وقتی گفتم به پیشنهاددکتاار فکر کنیم گفت؛
که مراامم ترازهمه ی ماه های قبل هساات و حس می کنه که بچه حس داره و 

 تمام این وقایع و نخواسته شدن هااز طرف ما باعث ناراحتی فندق میشه!
 

 نه زیرششدوکسی نمی تونه بزگفت که این ترمیم مشترک ماخیلی وقته گرفته 
 

بودکه کارم تموم شاادوبه خونه رفتم کساای نبودقراربودبرن پیاده روی ۷ساااعت
رفتم حموم  ودوش گرفتم و یه چایی خوردم رو مبل درازکشاایدم که صااادای 

 گوشیم دراومد 
 

 بود۹چشمم خوردبه ساعت،
 الو-
 
 دایان، مامان منم-
 
تماس بگیرم گوشاای ویداهم که شااما کجایید؟؟ تازه می خواسااتم با آویسااا -

 خونست.
 
 عزیزم بیمارستانیم برسون خودتو-
 

 دلواپس  آدرس بیمارستان روپرسیدم و راه افتادم.
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سرخ به زمین  شم های  سارو روی پله هادیدم با چ سیدم آوی ستان که ر به بیمار

 چشم دوخته بودرفتم طرفشوگفتم
 
 آویساچیشده؟-
 

 باصدام تندپاشد
 
اه آبش پاره - شد، تپش قلبشم شدیده.. رحمش ضعیفه به زور بچه رو نگه کیس

 داشته ...
 

 تند تندداشت حرف میزد که گفتم
 باشه باشه االن کجاست؟-
 

راه افتادو منم پشااتش رفتم به بخش رساایدم مامان افرین رو دیدم که با دیدنم 
 اومدسمتم

 
 چه بالیی سرمون داره میاد مامان؟-
 
 عمل روامضا کن بایدبچه روبگیرن دایان وضعش وخیمه،برو برگه -
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 ؟ماه دیگه وقت دارم برای داشتنش چرااالن2چی؟؟ من به اندازه-
 

 مامان نشوندم رو صندلی و یه لیوان آب بهم دادوآروم گفت
 
شون انیت - شترجفت دایان جان حاالکه اتفاق افتاده،اینبوری اگه لفت بدیم بی

 میشن عزیزم
 

 با تندی گفتم
 
ستم !من برای دوماه مامان زناااامه بر- ضاکنم؟؟ من آماده نی گه ی مرگش روام

 دیگم آماده نبودم من هیچوقت برای از دست دادنش آماده نمی شم!
 

 دیگه دست خودم نبود صدام میرفت باالترودلم می سوخت
 

سرش پایین بودکه لب باز  سا بود. ستم حس کردم ،آوی سردی چیزی  روروی د
 کردم

 وقتی میشکنی چیکار میکنی؟-
 
 لبخند میزنم -
 



wWw.Roman4u.iR  62 

 

می خوام تمام این دلشااوره هاروباال بیارم. ..زندگی داره هرروز "کی فکرشااو -
 میکرد" تر میشه

 
اگه با دلت دوسااتش داری به دادش برس ... انتخاب سااختیه امااون داره درد -

میکشااه ..بچش دردمیکشااه ،ویداشااایدبرای درد خودش ببخشاادت امابرای 
ونی درمونش بشی و نمی شی نمیبخشدت!اون دردی که بچش میکشه وتو می ت

 مادره تواین مدت فهمیدم انقدربهش وابستست که همو حس میکنن ..
 

 آویسارفت واشکم سرازیرشد
صورتم پاک می  شباازروی  شکواین  شده ی ا شک  یادته قبااااااااااااره های خ

 کردی؟؟ وقتی می گفتم ازنبودنت رعشه میوفته به تنم؟
ستگاری کرد سخره ی دنیا یادته وقتی ازم خوا ی؟ گفتی بخاطرم تموم قانونای م

روزیرپا می زاری؟االنم زیرپابزارهرقانونی روکه نمی زاره ماباهم باشاایم ..توکه 
 می دونستی من درددارم... تو که گفتی تاآخر درمونی...آخرت اینجا بود؟

 
وقتی برگه ی سفید با خط خبی های سیاه روبروم قرار گرفت انگار دستام محو 

ودن!برگه که امضا شد گلوم تلختر اززهرشد و فقط تونستم از دکتر بخوام شده ب
ستنباط کناااام برای آخرین بار،نه !بین  ستم پیش خودم ا که ببینمش،نمی خوا

 ماآخرینی وجود نداره..
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وقتی به اون اتاااااق سفید کرم با پاااارده های سفید رسیدم یاد فیلم ها افتادم  
نی واقعا "شاااید برای شااماهم اتفاق بیفتدی حاال میفهمم توی زندگی هرانسااا

 "وجودداره!
االن،این تخت ،این حجااام دوست داشتنی اززندگیم که روش خوابیده کاش  

تامتل زیبای خفته ازخواب  میشاااد ب*و*ساااه  ای روی شااکم قلنبش بزنم 
شوقش  سه ی مع شت باب*و* صالمگه  فقط زیبای خفته حق دا شه ..ا بیدار

 ؟ ازخواب طوالنیش بیداربشه
 

شه..  شت زیر پا شته ی منه ..به سرتره اون فر صدتا زیبای خفته  این زن که از
فندقی که توی دلشاااه مقامشااو پیش خدا محکمتر میکنه پس چرا بااین همه 

 پارتی راهی برای پیش من موندنش نیست؟؟ 
 

 ب*و*سه و اشکم باهم سرخوردروی پیشونیش ..
 

شم هاش.. متل سته ی چ سمون ب بچه هامنتظرموندم ،امانه  نگاهمودوختم به آ
 ،نه من شاهزاده ام .. نه اون زیبای خفته!

 
 اون تخیل بودواینجایی که من هستم واقعیت .

 
 کورسوی امیدم که خاموش شدکنارتختش ایستادمونگاهش کردم 
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 سهم من ازاون همیشه ای که میگفتی باهام می مونی همین چندوقت بود؟-
 ؟یامن مفهوم همیشه رو بددرک کردم

 یاتو ابدیت برات خیلی کوتاهه؟
 

به این فکر میکنم که چه روزایی روازدساات دادم برای خیره شاادن به آساامون 
 چشمات..

 
چه روزایی رو از دسااات دادم برای غرق شااادن تو  که  به این فکر می کنم 

 ب*غ*لت...
 

 به این فکرمی کنم که...
 دراتااق بازشد ،چندتا پرستارواردشدند!

شدم شه..خم  سفید پس وقت شم هاش،گونه ولب  سیدم،چ شو ب*و* شونی و پی
 شدش، موهای مشکیش..

 
ارش بخوابم..  کاش می شدیک قیچی داشتم تاموهاشو بچینم تا هرشب با عب

 اما با نبودن آسمون آبی چشم هاش چه کنم؟
 چرا به حرفت گوش دادم؟؟ 

 
 چرا شنیدن صدای قلب بچم سستم کرد؟
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 چراز خودم متنفرم؟؟  
 متنفر نیستم که این انتخابو کردی؟چرابازم ازت 

 
 آقالبفا اتاق رو ترک کنیدتاهمکارامون به کارشاااون برسن،ممنون-

نگاهمو دوباره دوختم بهش خم شاادمو جایی که فندقم بود رو ب*و*ساایدم و 
 لب زدم

 بیا فندقم،درمون دردم شو بابایی.-
 
اادقرمز ورود ممنوعش ایستادم .۳ ا اتی پشت این درسفیدبانم ونم .نه می تساع

 بشینم ..نه راه برم.
 

مامان آفرین توسکوت نشسته، مامان پری که حاااااااالدست ازگالیه کردن ازم 
 برداشته تو ب*غ*ل آقاکمیل شیون میکنه وآویسا

که می دونیم آخراین  ما  به چی؟؟  ما یدواره ا که اون ام به  نه،خو قرآن می خو
 انتظاربه کجا ختم میشه.. 

 شدوچشم های سرخ مهرشادو دیدم شونم ازلمس چیزی سنگیان
ست دردش  شارش دادم.. مهم نی سفت ..ف ب*غ*لم کرد ..ب*غ*لش کردم ..
میادفقط می خوام اینبوری  کمی ازمیزان دردی که دارم روبهش منتقل کنم تا 

 درک کنه چه وضعی دارم 
 مهرشاد،داره میره.-
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 به این فکر کن که فرشته کوچولوت داره میاد.-
 بهم تبریک بگیدیاتسلیت مگه نه؟ هه..نمیدونید-
 

 باشیون آویساابسمتش برگشتم که روبروی دکترایستاده بودن..
 خودموکه به دکتررسوندم گفت

 
 اگه می خوایدمی تونیدببینیدش ..هردوشونو -
 

سبزبودتودهن ویدالوله  شیدم وبه اتاق عمل رفتم،همه جا ستریل پو تند لباس ا
 بودو کنااااار سرش ...

 
 منه؟؟ ناه... خدایاارزششو داشت؟؟ اون فندق 

 
نفساام بنداومده بودوساارم گیج می رفت پرسااتارمنوساامت تخت بردوحجم 
ستم دادانگار یه ژله تو  شده بودهمه ی زندگیم روبه د کوچولویی که االن دیگه 
 ب*غ*لم باود می ترسیدم بیفته پرستار تو پارچاااه پیچیدش حاال بهترشد ...

 
 ی خورد.. بینیماو زیرگردنش بردموبوکشیادم ..عمیق.دستاو پا میزدوهی وول م

 یادحرف اون روزویداافتادم
 



 67 من یحوا

هی وول می خوره بس که شاایبونه..آروم و قرارنداره بااین که جاشاام تنگه -
 خسته نمیشه ازدست وپا زدن

 
 لبخندزدم ..اولین امید

 
نگاهمو به چشم های بسته ی همسر نازنینم دادم ،طفااالمو به گونه ی ویااادا 

 وصل کردمو  گفتم
 
 مااسه تا باهمیم قشنگم،همایشه تااباااد.-

 اشکم چکید!
شبیه فندق بود من هنوز  به فندقم نگاه کردم صورتش سرخ و گاااارد بودواقعنم 

 جنسیت این گردالو رونمی دونساتم پرستارازم گرفتشو گفت
 کیلوإ ماشالله..می برمش قسمت نوزادان۴دختاره،وزنشم-

 ام ممکن نبود!دل کندن از ویدا بر
 اون اینجاتنهاست،دلم بادیدن وضعش آتیش گرفت.

اومدم بیرون و به این فکر کردم حتی وقت و مجال عزاداری بااارای همسرم هم 
 بهم داده نشده من بای بارای فندقم زندگی کنمو زندگی بسازم.

 
ااه از2 ا ات مشترکمون می گذره ..ازنبودن خانوم خونم..البته ۱م نفره بودن تخ

 من بازم دونفره هست با یادگارهمسرم ..با شیبونکم..  تخت
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شباهیکل تپلشوتوب*غ*لم می گیرم وبا موهای نداشتش ورمیاااااااارمو براش 
حرف میزنم از ویداازرفتاراش ازاولین دیدارماااااون وازاین که چقدردوسااتش 

 داشت
 
وآویساااوهدیاااااه پا به پام خواهری میکااااانن در حقم،همونبورکه درحق  

 ویداکردند.
 

ارای بزرگ کردن دخترم مرربودن اما هدیه ومامان آفرین  ا اوایل خانواده ویداب
باوجودآویساااانگرانیی نیسااات وخودشااون هم  که  عدشااون کردن  قا مت

 میدونستندویداچقدر بهش اعتمادداشت
 

 باصدای آویساچشم های تازه به خواب رفتماو باز کردم
 مهربونم؟؟ کپِل من که بیداره...نق ونوق نکردی تابابا بخوابه-

لبخندی زدمو به پهلوشاادم چشاامم به آویسااا خورد که لبه تخت نشااسااته 
 بودوبافندقم بازی می کرد

 صباپ بخیر-
 

 درحالی که  فندقومتل هندونه زیرب*غ*ل می زدوبسمت حموم می بردگفت
 



 69 من یحوا

صاابپ شاامام بخیر.. آفرین جون اومدن تا مااااان کار خرابیه سااوگل خانومو -
 سرمیزصبحونه تنها نباشن. ماست مالی کنم بریدپیششون

شپزخونه رفتم مامان رودیدم  صورتم به طرف آ ست و ستن د ش شدم و بعد  بلند
 که در حال صبحونه خوردن بود 

 ساالم صبپ بخیر-
 
 سالم عزیزم..-
 خوش اومدید -
ساوری - سه تاتون .دارم برای یک هفته با خانوم  سرم... اومدم دیدن  شکر پ ت

 میرم شمال..
 ن رو دیزاین کنید؟میخواید ویالشو-
 
 آره عزیزم -
 
 شماکه گفتیدآخرماه-
 
 ساوری گفت عجله داره.-
 
 باشه بهشون سالم برسونید.-

 ویدا فندق روتوقنداق پیچوندو آوردش که مامان ازش گرفت
 بیدار شدبچم؟-
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من که رفتم تواتاق بیداربودجغله خانوم ...ولی معلوم نیسااات آفتاب ازکدوم -

 صداستطرف دراومده بی سرو 
 

 مامان اخم ظاهریی کرد
 
 نوه ی من کی سروصداکاارد آخه که بهش بهتاون میزنی؟-
 
آره خب حققم داریداینوبگیدبه شااماکه می رسااه نبقش کورمیشااه ...میشااه -

گربه ی ملوس.یه جوری آرومه که خودمم شااک می کنم همون بچه ای باشااه 
بوددیگه 2طفلی که تاکه دیشب منو باباشو تا انان صبپ بیدار نگه داشت هدیه 

 گفتم بره  آخرم دلم نیومدبرم خونه موندم همینجا ..
 مامان آفرین دست های تپلشو ب*و*سید

 
شااانیدی که میگن هرکیو بیشتردوست داری بیشترآزار میدی؟مگه نه گربه ی -

 ملوسم؟
 

 آویسا نق زد
شو یآره خب این گربه ی ملوستون یادداره فقط به منو باباش چنگ بندازه ملوس-

 نگه می داره برا بقیه.



 71 من یحوا

 
که جونش روتواین های آویساااایی  فت ازحرص خوردن  ندم می گر ماه 2خ

 گذاشته بودبرای فندق
 

بعد خوردن صبحونه و یه دل سیر ب*و*سااااااااه بارون کردن دخترم مامان رو 
رسااوندم خونه،خودم رفتم  پیش همساارم و بعد ی ساااعتی دردودل به مبب 

 رفتم.
 

سایلموجمع2ساعت کردم تابرم خونه،تواین مدت ناهارمی رفتم خونه  بااااودو
یک عمربودنمی خواسااتم  یه أش هم  ثان یک  ندق حتی  چون دوری ازف
باره این  یدارو ساارساارکی ازدسااات دادم دو همونبورکه لحظه های بودن باو

 اشتباهو درقبال عزیزانام بکنم.
هم خونه چون می دونستم  بقول هدیه برای آویسا ،نگه داری از نوزاددو ماهه و 

داری اونم برای کساای که هیچ تجربه ای نداره مشااکله،بهش گفتم ناهار رواز 
 بیرون میگیرم واون طفلی هم ازخدا خواسته ردنکرد 

ساااعتی که خونه بودم وفندق رو نگه میداشااتم شااام رو 2،۳اما درقبالش وقتی
 برای شب آماده می کرد این دختر نقاب زن.

 
ه خونه رفتم دیگه این دوماه عادت کردم به بعدخریدپوشاک وشیرمادروشیشه ب

 نبودن ویدایی که بیادو باب*و*سه هاش استقبال گرمی ازم کنه..
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 صدای آویسابه گوشم رسیدخریداروروی مبل گذاشتموبه سمت صدارفتم
 

آویساااروتواتاق فندق روی زمین دیدم که فندقوفقط بایک پارچه که دورکمرش 
 ودودخترم بانوق دستوپامیزد وآویساباهاشبسته بودتوی رختخواب خوابونده ب

 بازی می کرد
 
 چشم گربه ای من کیه؟؟ هان؟ تویی پیشی ملوس؟؟-
 کپل آویساکیه؟؟ ِزرِزروِک آویساتویی قشنگم؟؟ 

شکم نداری؟؟ بزارباباجونت بیادبرای  شحالی کااااارخرابی کردی پو االن خو
 دخترم پوشاک بیاره..

 
 جلو رفتم

 
 سالم-
 
 یدسالم خسته نباش-
 

 فندق رو ب*و*سیدم 
 
 چارالخته؟-



 73 من یحوا

 
پوشاااک نداره جیش بزرگ کرده ،اگرعوضااش نمیکاااااردم انیت میشااداالنم -

 عوضش کردم که پوشاک نداره گفتم راحت باشه
 

 خندیدم وگفتم
 
ساعت جیش نمیکنی االن که پوشاک نداری برعکس 2۴شمااااااااااااا که تو-

 میکنی عزیزدل بابا
 خندیدو لپش بادافتاد که 

 
 در حال محکم کردن پارچه ی سفیدی که روی پاهای سوگل بود گفت  آویسا 

 لباساتونو عوض کنیدتامن پوشاکش میکنم.-
 

اونه رفتم و سفره  اض لباس و شستن دست و صورتم سمت  اشپزخ ا بعد تعوی
 رو روی زمااین انداختاام غذاهارو از تو نایلون منتقل کردم روش

 
این ا ابور بودیم رو زم ا اارها  بخاطر فندق مج ا ااهی اجب ا امو گ ا سفره بندازی

 چقدر شیرینه
 

ال که نه ،  ا ادق تو بغ ا سفره رو که پهن کردمو وسایل ناهاررو چیدم،آویسام فن
 بهااتره بگم زیاار ب*غ*ل اومد
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گذا شتماااش توی رختخواب کوچولوی  سفید قرمزش.. یه سر همی صورتی  

ردن خرطوم فیله تنش بود که رو شکمش عکس فیل داشت فااادقم در حال خو
 بود و هاای ملچ مولوچ میاورد که ازدهنش دراوردم

 
 خوردنی نیست کاه دختر قشناگم .. -

 آویسادرحال ریختن غذاتوی ظرفم گفت
 ماشالله بخورش حسابی فعاله ،پدر شیار خشکا رو درآورده جغله ..-
 
 گشانشه حتما که هی لباسشاو میک میزنه-
 
 اومدنتون بهش شیرشاااودادم.. ساعت ونیم قبل۱گشانه که نیست-
 
 

شیده بود که نگاهم دوباره  سا برام ک شروع کنم به غذایی کااااااااه آوی ستم  خوا
 رفاات سمت فندق کاه آویساب*غ*لش کردو گفت

 
 شماناهارتااونو بخوریدمن بهش شیرمیدم-
 
 نه تاااوبخااورمن بهش میدم.-



 75 من یحوا

 
سیرکردن فندق اونو بهم دادو خودش   شدوبعد ضی ن سارا شو خوردو آوی ناهار

 سفااره رو جمع کرد .
 

 شروع کردم به ماساژ داد 
 هیکل گردو تپلش تنهاراهی 
 که نق نمیزدواروم بودهمین 

 کار  بود ،
 

 عاشق ماساژ بود 
 

 بخراوص وقتی اویسا با 
 دستای کوچولوش ماسااااژ که نه،  

 قشنگ میچلوندش و ِکِرم   بااه 
 بدنش میزد ...

 
دنیش زل زدماااا جای خالیت  حسابی خااود نمااایی به صورت ناااازوخور

 میکنه ویدای من..
 

سمونی  شمهای ا شبیه بودو تنهاتمایزش چ فندق عجیب به منااااومامان افرین 
 وپوست متل برفش بود که ویدا برامون  یادگار گذاشته بود ..
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 میشه بیای؟؟

 میشه بازم دساااتامو بگیری؟؟
 میشه بازم بخندونیااام؟؟

 عنتااای میشه؟؟؟میشه ل
 
 ممنون خانوم-
 

 شناسنامه روبهم دادو لبخااندزد
 مبارکتون باشه-
 
اره به اصرار مامان و پری جون  براش شناسنامه گرفتم .دیدن مهر فوت   ا بالخ

تاااوی شناسنامه ی فندقم نبودن مادرش اونقدر سنگین بود که نخوام اقدام کنم 
 یشه می مونه .....اون برای من وویااادا فندق بود و همااا

 
یدای من  به خونه که رساایدم پری جون برای اسااتقبال اومد ،حاال میفهمم و
سابی این چندماهه به  حجم عظیم محبت روازکی ارث گرفته بود!این زن که ح

 گردنم حق داشات بی گالیه وشکایت..
 سالم -
 



 77 من یحوا

 سالم دایان جان خسته نباشید.-
 
 ممنون ... خوش اومدید.-
 
 ار بودبری ثبت احوال ..مبارکهآویسا گفت قر-
 
 بله شناسنامه گرفتم -
 بسالمتی انشاالله اسمش خوش یمن باشه .-
 
 ممنون-
 

روی مبل نشستیمو شناسنامه رودادم دستش که آویسابانوق ازتوی اتاق اومدو 
 دویید سمت پری جون

 وای من به فدای سرکچلش ببین شناسنامشو!-
 سوگل ستوده-

 منه سوگااالی همه ...لبخند زدم اون ساوگلی 
 
 فندق خوابه؟-
 

 آویسا پرنوق گفت
 فندق کیه؟  -
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 خندیدم وگفتم

 سوگل خوابه؟-
 

 پری خانوم خندید
آره تازه خوابیدآویسااااگفت نخوابونمش تا تو بیای امادلم نیومدطفلم هالک -

 بود!
 
 اشکالی نداره-
 

 آویسادستاشودورشانه ی پری جون حلقه کردوگفت
 
 فندقتون اسم دار شد مبارکه پری جون-
 مرسی عزیزدلم ان شاالله برای بچه ی خودت-
 

 آویسارفت تاسفره ی نااااهاررو آماده کنه و پری جون هم رفت کمکش.
 

سته بودم  شدم اونقدربهش واب شترغرق کارو فندق می شت ومن بی روزهامی گذ
ست  سادرخوا شلوغ بودازآوی که گاهی  وقت نمیکردم ناهار برم خونه  ومبب 

 کردم بیاردش تاهم ناهاررو باهم بخوریم هم دلتنگیم رفع بشه..می 



 79 من یحوا

 
تازگی هامی تونست غذاهای متنوع تری بخوره ،سوپ،بیسکاوییت و تخم مرغ 

 مااهه تجویز میشه۸.۷له کرده و چیزهایی که برای بچه ی 
 االن دیگه چهاردست و پامیره وهیکل کپلش روروی زمین می کشه

 
 ر حال حرکته یه ژله ی خوردنی ..آویسامیگه انگاریه ژله د

 
خواسااتم رورو ک بگیرم که آویسااااومامان مخالفت کردن وگفتن خبرناکه 
وحتی پزشک هم گفت درآینده ممکناااه دچار زانو درد و مشکالتی ازاین قبیل 

 بشه..
 

این یک هفته ی اخیرآب دهنش رو بیرون میده ومااادام لبهاشاااو می خوره یا 
اااارو می کنه وفشااارمیده که ازعال م دندون دساات های گردش روتوحلقش ف

ها راحتتره..چون  ندق برعکس خیلی نوزاد که فکرمیکنم برای ف نه  درآورد
خداروشکر نه تب یا عفاونت داشته نه خیلی بیقراری میکنه...وآویسا وقتی می 
بینه خیلی بهش فشااار میادولتشااو به اسااباب بازیاش می ماله باانگشااتاش 

 قراریش کم بشه..لتشاوآروم می ماله تابی
 

شاااب قراربودمهرشاااادشااون بیان خونمون، مدت طوالنیی بودکه وقت برای 
مالقات هم نداشااتیم با خریدایی که آویسااااگفت به خونه برگشااتم که قبل 

 درآوردن کلیددرخونه  بازشد
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اظه فکر کردم چقدر مادر بودن  به روح لبیف  ا ا ال بودن !یه لح ا آویساوسوگ
 این دختر میاد..

 
 خسته نباشیدسالم -
 

 وسایلوازم گرفت وفندقوبهم سپرد
 ب*و*ِس گنده رودستاش گذاشتم که شروع کردقهقه زدن  

 
 واردخونه که شدم چشمم به هدیه و مهرشادافتاد 

 
 سالم خوش اومدید..-
 

 مهرشادنگاهی به سرتاپام کرد
 علیک طبیب عزیز!-
 

 هدیه هم درحال رفتن به آشپزخونه گفت
 سالم خسته نباشی-
 
 خوش اومدید،دیرکه  نیومدم؟-
 



 81 من یحوا

 مهرشااااد نق زد
 نه واالبه یکساعت و ربااع که نمیگن دیر.-
 

شوتوب*غ*لم مچاله  سفت خود ست  فندق وازم بگیره که  خندیدم وهدیه خوا
 کرد

 
 هدیه خندید

 نگاه نگاه متل کنه چسبیده..بیابابابره لباسشو عوض کنه .-
 

که هدیه ومهرشادبازم به خنده  آویسارسیدو فندق خااااااودشو ولو کرد سمتش
 افتادن

 
 مهرشادبالحن مضحکانه ای گفت 

که نمیری - گه می ترساای  له  م خا فدای دخترلوسااش بره ..از به  آخ عمو
 ب*غ*لش؟

 
هدیه چشاام غره ای بهش رفت ومنم بعد تعویض لباس به جمعشااون اضااافه 

 شدم
 
 مبین ومتین کجان؟-
 



wWw.Roman4u.iR  82 

 

 تواتاق سوگلن..-
 
 چیکار میکنن؟-
 
زی ، اماعامیانه ترش آتیش سااوزوندنه!به ساااساااگفتم  نزاربرن گفت متالبا-

 اشکال نداره ازاالن بگم پیامدشم با خودته.
 

آویسادرحالی که شیشه ی محتوای آب سیب روتودهن فناادق میچوپوندواونم 
 ا ولع می خوردگفت

 
 خب اگه نرن تو اتاق بااسباب بازی هابازی کنن وردل منوتو بشینن چیکار؟-
 

شد،حاال دیگه کمی سرو کله ی دوقلوهاپیدا ساله 2دیگه گفتیمو خندیدیم که 
 شده بودن وبامزه تر 

ماااااتین بادیدن سااوگل دوییدساامتش که آویسااافندق وتوب*غ*لش مخفی 
 کردوگفت

 
 چته شیرجه می-

 زنی؟؟ بچم زهرش ترکید!
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 متین کج کج زل زد به آویساومبین اومد طرفم،گفتم
 
 سالم آقاخوبی؟-
 
 آلهشااالم -
 
 خوش گذشت تواتاق سوگل؟-
 
 آله عمو،اتاق شوگل خعلِی خعلی اسباب باازی داله..-
 

 جیغ آویسابه هوارفت !
 دایان بیااین هیزو جمعش کن-
 

که   عه بود که اولین دف مت این فت ساا بل هرچیزفکرم ر ما ق نمی دونم چراا
 منو"دایان خباب می کرد!

 
 بل لمیده،ایستاده بود!بهش نگاه کردم متیان باالی سرفندقی که روی م

 
 هدیه اخم کردو مهرشادخندید

 
 خب چرااخم میکنی جیگااربابادلش عخش می خوادمگه نه متین؟-
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 متین گونه ی فندق وهمونبور که زیر چشمی آویسارومیپاییدلمس کرد 
 
 اهوم..ازاون عخشایی که -

 بعددستشو گذاشت رو لبش
 
 که اینجامو بَچشبونم لودهن فندق.-
 

 فاش همه بهم نگاه کردیم و خندمونوخوردیم که هدیه گفتبااین حر
 
 الحق که تو بی چشم ورویی به باباتون رفتید!-
 

 گفتم
 چیشده عمویی؟-
 
 هیششی ساسادعوام میتونه نمیزاله فنادخ ماال من باشه -
 

 آویسابالحن بامزه ای گفت 
شت می - شودا شت شااااه؟ امااااروزانگ سباب بازیه که مال توبا فندق مگه ا

 تودهن بچه! نیومده بودم به حلقش می رسید.کرد
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 متاین  رفت ب*غ*ل مهرشادوگفت
 
او َکلدم  تودهنش که بجای - ا اش َدلدمیکنه من أنُدشتم اابایی فندخ دهن ا ب

اسباب بازیاش انگشتمو فشاربده گااااااازبگیره تا دهنش خوب شه آخه اسباب 
 بازیاش کتیف بودخب!

 
پسربچه ی زیاااادی جسورو درعین  یه لحظه همه تو سکوت نگاش کردیم این

 حال تخس رو
 

 آویسا لبخندزد
 متین می دونستی تو زیادی به سوگل ارادت داری خاله؟-
 

 همه خندیدیم که متین با گیجی گفت
 
 بابابابا إالدت حرف بدیه؟ دعوام کلد؟ -
 

 مهرشاااد ب*غ*لش کردو گفت
 زاری . نه عشاق بابا،ارادت یعنی احترام.. توبه سوگل احترام می-
 

 متاین خندید
 آلاه آلاه من إالدتم:/-
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بودکه هدیه وآویسادساااااات ازپچ ۱2بألخاااره شام صرف شدوساعت حدودا  

 پچ برداشتنوهادیه چشمکی به مهرشادزد
 

 مهرشادبه حرف اومد!
 بچه ها فرداکه هیچ،ی پس فردابریم چالوس یه َتنی به آب بزنیم؟-
 

 آویساوهدیه باهیجان گفتن
 
 یه آره..عال-
 
 من مبب مریض دارم داداش-
 
خب به منشاای بگوبرای فردادوساااعت بیشااتر بمون،بگوقرارای پس فردارو -

هرچندتارو تونساات بندازه فردابقیه روهم بگااااااااااوبندازه شاانبه ،شاانبه هم 
 بیااا خونه! ۱۰ساعت۸بجاساعت

 
 آویسااخندید

 آره عالیه ..وای دریا دوست دارم هدیه-
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 نگاهش کردمو گفتم 
 باشه-
 

بچااه ها عزم رفتن کردن آویسارو هم خواستن برسونن،دم در ایسااادمو فندق 
 به ب*غ*ل بدرقشون کردم که آویسافندق و ب*و*سیدو گفت

 
 صبپ زود میام.-
 
 کلید گرفتی؟-
 
 آره تو کیفمه-
 

تو هماااااین لحظات باااااودکه لبای کوچولوی فندق لرزیدوشااروع کرد متل 
گاهش کر نگ ن هارزارزدن اول ه که وقتی ابرب ته  جاییش دردگرف ید دم شاااا

 خودشوکشیدطرف آویسااهدیه مات گفت
 
 بیقرارتاه!-
 

این اوایل خوب میشاادوابسااتگی فندق به آویسااارودرک کردحتی اون یک روز 
ساآروم نمی  شه هم بی آوی شون  با درهفته ای که می بردش تا پیش پری جون 

 گیره !
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 آویسابایک حرکت کشیدش توبغاش  وگفت

 .هیش سوگلم این قبره هارو  حروم نکن!دق میکنما.جون دلم.-
سااوگل کمی آروم شااادوشااروع به بازی بااون ماساااک لعنتیِی روصااورت 
آویسابودکرد..این روزابدجوردلم دیدن صورتشومیخاست، انگارفندق به همین 

 ترکیب چهره ی آویسا عادت کرده بود .
 هادیه گفت

 می حوای بمون خب!-
 
اره درمیاد می ترسم بیقراری کنه هم خودش خسته نمی دونم،آخه دندونشم د-

 شه هم نزاره دایان استراحت کنه
 

چراامشااب این دختر "شاامارو درقبال من برداشااته بودومن ازین دایان گفتن 
 هاحس جدیدی رومی چشیدم؟

 
شدم و   سرگاااارم  بابچه ها خداحافظی کردیمواومدیاااام توخونه ،من بالبتاب 

ویساهم رفت تو آشپاااااازخونه نیمساعتی می فناااااادق کنارم به خواب رفت وآ
شروع کردبه گریه  ساوافتادن چیزی اومد! فندق ترسیده  صدای آوی شت که  گذ

 کردن که منم بإلجباربی توجه بهش تندرفتم تو آشپزخونه



 89 من یحوا

آویساااروزمین نشااسااته بودوسااروصااورتش با خورشاات کرفس تزیین شااده 
 ت گفتبود،بادیدنش نمیدونم چرااماخندم گرفت که با عربانی

 
 بچه هالک شدبه جای  خنده قورت دادن آرومش کنید!-
 

 فندق روب*غ*ل کردم ودوباره به آشپزخونه برگشتم
 چیشده پات درد گرفت؟-
 
باالظرف  ساارخوردازدسااتم - قه  یدخورشااتو بزارم طب قدم نرساا به! نه خو

 ..نیایدجلوتر شیشه است.
  

 دمپایی هامو پرت کردم سمتشو گفتم 
 
 وحموم من اینجاروتمیز میکنمبپوش بیابیرون بر-
 

صندلیشوشروع کردم  شتم رو بی حرف کاری که گفتموانجام داد، فندق رو گذا
 به جمع کردن شیشه خرده ها.

 
خت  گذاشااتمش روت تاقم و ندقوبردم تو ا یک ف عدتمیزکردن ساارام بااااا

 ودورشوبالشت چیدم تابازی کنه وبراش شیرگرم کنم که صدای آویسااومد 
 باله؟-
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 باس ندارمببخشیدمن ل-
 
 برات حوله ولباس می زارم روتخت-
 
 مامنون،شلوارهست  پیراهن کافیه -

  
رفتم ازبین لباسام یک پیراهن مردونه بیرون کشیدم که برام جذبتااااااربود،نمی 
یدن آویسااااروتواین  ظه دوسااات داشااتم ترااورکنم د یک لح دونم چرا

 یدم و*سپیراهن..تروراتمو پس زدم ولباساروگذاشتم روی تختموفندق وب*
شامم  شوبدم که بابویی که به م شیر ستم ب*غ*لش کنم تاببرمش بیرون و  خوا

 خورد سریع پریدم توآشپزخونه ،بعله  شیر پاااودرشد!
 

اه بادیدن دخترروبروم ا پیراهن  خونه ۴ظرفوانداختم توسینکورفتم فندقوبیارم ک
 سال پیش!۴ی قرمزمشکی نهنم پرشدازحرف های

 
 دایان -
 
 جانم؟-
 
 ای ساکتیخیل-



 91 من یحوا

 
 چی بایدبگم؟-
 

 چشماشو چپکی کردولپاشوبادانداخت 
 
 متالبگوخیلی دوسم داری!-
 

 تموم تنم چشم شده بودبرای دیدن این غریبه ی آشنا ..
 تلاخی بزاق دهنم منویادتمام خاطرات تلخ چهارسال پیش می نداخت ..

 
 نمی خواستم چشم ازش بردارم اگر می خواستمم نمی تونستم!

 اخجالت تن کرد مانتوشوب
 

 لب زدم
 ساوده-
 

 فقط نگاهم کرد 
 صدای گریه ی فندق مزاحم پروبال دادن به  افکارم شد

 
 آویسافندق وب*غ*ل گرفت وگفت
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 ببخشید..-
 بازم چشم هام سمج شده بودبرای نگاه کردن بهش 

 رفتموروی تخت کنارش نشاستم.
 
 سوده.. تو!-
 

راساات صااورتشااوکه  لبخندزد،درحالی که می خواساات سااوختگی ساامت
 کمترتودیِدمن بود بپوشونه

 
قبالهم منوبااین اسم صدا کردن،اما من سوده نیستم.حتماشباهت ظاهریمون -

 زیاده
 
تااین   به حال قهوه ای زیرگردنش زل زدم این نشااونه ی سااوده بود..تشاااابه 

 حد!کمی خودموجمع وجورکردم  که گفت
 
 میرم شیرشوبهش بدم وبخوابونمش-
 
وی تخت ولوشاادمونفس حبس شاادمومتل فنرازداخل ریه هام مسااخ شااده ر 

 بیرون دادم
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 سال پیش۴
 دستاتو بازکن -
 

 +خب؟!
 
 حاالب*غ*لم کن-
 

انگاربینیم بین چیزی گیرکرده بودباتوجه به سایه ای که روی صورتم حس کردم 
 پلک هاموازهم جداکردم..

 
که ر عدبزاق  آویزون شاااده ی دهنش  له ی آبی وب فت تی یک ج خت اول  ی

 روصورتاام:/
صورتم روپاک می کردم  سم  ستین لبا ازروخودم بلندش کردمودرحالی که با آ

 گفتم
 ِکی دندونت درمیادکه انقدرمن روگالب پاش نکنی؟-
 

 وای خدااین چه خببی بودکه کردم !! لباس مردموبه گندکشیدم
 

 کمی به سوگل بااون ل  های افتاده ی صورتیش زل زدموگفتم
 !رابکاریه تو هبه من چه خب خ-

 باااود۱۰ساعااات
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 وای باباتوبیدارنکردیم!-
 

شنیدم رفتم  سمت اتاق دایان راه افتادیم درکه زدم جوابی ن ب*غ*لش کردموبه 
 داخل، بالباس های دیشب خوابیده بود،حتما حسابی خسته بود .

 ترمیم گرفتم برم توآشپزخونه و  صبحوناه روآماده کنم بعدبیدارش کنم.  
 
 نازم بشین رو صندلیت تا ساسا بهت صبحونه بدهدختر-

سمت اتاق،این که هنوز  شن کردم و میزرو چیدم ورفتم  سازرورو خب چایی 
 خوابه!

 دایان خان،آقا دایان..-
 

 تکونی خوردوبادیدن من روی تخت نشست.
 صبپ بخیر ،خواب موندید.-
 
 ساعت چنده؟-
 
-۹ 

 بلندشدوآسه سمت توالت رفت
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 تظرم.من میزروچیدم ،من-
 سری تکون داد.

 رفتم وسوگلی روتوب*غ*ل گرفتم وشروع کردم  صبحونش روبدم
 
 به به خاوشمزست؟؟ کپل منو نگاه چبور میلونبونه.-
 

بادیدن دایان صااداهای عجیبوغریب درآوردو خودشااوکشاایدساامتش..دایان 
 ب*غ*لش کردو سفت ب*و*سیدش.

 
 سالم عزیزدل بابا-

 تو صندلیش که گفت براش چایی ریختم وسوگل روگذاشتم
 
 مهرشادزنگ زدگفت فرداصبپ حرکت میکنیم.-
 
 اهوم..-
 
 شب اومدم میبرمت خونتون وسایل مورد نیازتوبرداری-
 
 ممنون مزاحم نمیشم با آژانس میرم  و برمیگردم-
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پارک ..خیلی کم گردش - یه ساارم فندق رومی خوام ببرم  مزاحمت نیسااات 
 میبرمش.

 
دامه ..دلم برای  زری جون وخونمم تنگ شاااده دیگه حرفی نزدم..من که ازخ

 وقتیم که یه روزمیرم خونه دلم برای اینجاتنگ میشه!
 چندگانگی أمونموبریده.

 
پک  بعدرفتن دایان به اتاقش رفتم مرتبش کنم ..سااوگل هم درحال بازی باتو

 های کوچیک وبزرگی که دورشواحاطه کردن بود
 

 افتاد! چشمم به قاب عکس دونفره ی روی میز کارش
کرم  ند ل ب هن  یرا پ بی.. های آ تی وچشااام  کال های شااا مو با تری   خ د

 طالیی..ویدامیگفت عکس سومین ماه بارداریشه..
 دستی روی عکس دونفرشون کشیدموگفتم

 
 می دونم که جات خوبه دوستم-

 ..هرروزکه سوگلتومیبینم ،می ب*و*سم !به یادتوأم.
 

 رفتموشیرسوگلودادم که تلفن زنگ خورد
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 بله؟-
 
 الم آویساجان خوبی؟س-
 
 سالم پری جون ممنون..شما خوبید؟-
 
 قربان تو... سوگلم خوبه؟-
 دندونش انیتش نمیکنه؟ 

 
 نه خداروشکر ..فقط یکمی روی لته هاش سفیدشده -
 
 داره دندان هاش درمیاددیگه... براش سوپی که گفتمو درست کردی؟-
 
 آره پری جون... یه روزدرمیون براش درست میکنم.-
 
 یک روزناهاربیایداینجا دلم برای بچم تنگ شده-
 
 راستش مهرشادوهدیه به آقای دکتر-
 پیشنهادرفتن به چالوس روبرای یکی دوروزی دادن! 

 
 توهم میری؟-
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 آره بااجازتون!-
 
 ماهه چبوررفتارکنه .۸-۷فداتشم برودایان مرده چمیدونه بابچه ی-
 
 چشم..-
 
 سوگلمو بب*و*س ،سالم برسون بهشون -
 
 چشم.. نمیایداینجا؟-
 
 نه دیگه عزیزم..امشبم قراره آناشون بیان باید برم فرودگاه ..-
 
 بسالمتی.-
بعدازپری جون آقادایان تماس گرفت که ناهارخونه نمیادومابریم پیشش.. منم  

 تپل ساساروآماده کردمورفتیم سمت مبب
 

باهم  وبیشبه مبب که رسیدیم خانوم کابلی منشی آقای دکترکه این مدت کم 
صمیمی شده بودیم بعدازاحوال پرسی باهام سوگل روازم گرفت وباهم به اتاق 

 دایان رفتیم



 99 من یحوا

 
دایان بادیدن سااوگل بالبخندازمون اسااتقبال کردوازخانوم کابلی خواسااات 
به رسااتوران بده ومنم روی مبل تک نفره روبروی مبلی که  ساافارش ناهار رو

 سوگل ودایان  بودند نشستم
 
 حمت کشیدی وتااینجا اومدی!ممنون که ز-
 
 خواهش می کنم.-
 

 بانوق به لته ی تازه سفیدشده ی سوگاال نگاهی کردوگفت
 
 وای ببین داره ریشه میزنه دندونش!-
 

 خندیدم
 آره ..-
 
 الهی قربون دخترنازخودم برم..-

 این حرف دایان مرادف شد بااومدن کابلی وآوردن غذا.
 به خونه برگشتم.بعدصرف ناهاررو نیم ساعتی نشستن 

سوگل به خواب رفته روتوی تختش گذاشتمولباسامو عوض کردم... چشمم به 
 آیینه قدی روبروی درورودی افتاد!
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 پوست سفید ..ابروهای حالل ..تیله های عسلی وماسک
 آروم ماسک رواز روی صورتم پس زدم

 
 لب زدم

 کاش می دونستم یادگاروتاوان کدوم گ*ن*ا*همی..-
 

و روی جای سااوختگی کنار لبم گذاشااتم،آروم لمسااش انگشااات اشاااارم
سوختگیه  شتری به این  شته بود.. جلوتررفتمو بادقت بی کردم،انگار یه چیزی نو

 غریب خیره شدم
 

 لب زدم
 پویا!-
 

 باصدای گریه ی سوگل به طرف اتاقش پر کشیدم وب*غ*لش کردم
 
 جونم دخترکم...خواب دیدی؟یا گرسنته شیکموخانوم؟-
 

 رویاییش زل زدبهم  بااون آبی 
 خندم گرفت
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سک میزدا...همون که - ضایی دیدی؟ من همونم که ما شناختی؟آدم ف چیه ؟ن
 وقتی بابات نبود گازت میگرفت

 
 بعد این حرف لپموبادانداختم

 البته یه کوچولوها-
 

 بعدم صورت گردالی سفیدش روتودستام چلوندموبردمش سمت آشپزخونه.
 

 بودکه تلفن زنگ خورد۷ساعت
 له؟ب-
 
 سالم دایان هستم.-
 
 سالم ..خسته نباشید-
 ممنون..من یک ساعت دیگه میرسم خاونه آماده باشید.-
 
 چشم..بهتر نیست شام بخوریم بعد بریم؟ -
 
 نه اونقدرا هم گرسنه نیستم.. -
 
 باشه.-
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 بعد قبع تلفن رفتم سمت اتاق سوگل وپیراهن گل گلی
به همراه تل صااورتیش و جوراب  تابسااتونه ای که هدیه ی آفرین جون بود رو

عروسکی های کیتی انتخاب کردم و به سالن برگشتم سوگل روازتوی خروارها 
توپ بزرگ و کوچیک رنگی بیرون کشیدم وپایین مبل نشستم ونشوندمش روی 

 مبل 
 
قشنگه آویساپیراهن بپوشه ناااازبشه بابا بیادببردمون پارک..باشه قشنگ من؟ -

 گریه نکنیا..
 رو ببین!پیشی داره ها .. جوراباش

 
باخنده گوش های درازشده ی پیشِی چسبیده به جورابشوکشیدونوق زده شروع 

 به بازی باهاشون کرد که صدای بازشدن در خونه اومد
 
 عزیزدور دونه ی من کجاست؟-
 

بعدشنیدن صدای دایان چنان بااشتیاق بسمتش وول میخوردوخودشوروشکم 
 نده بگهمیکشید که باعث شددایان باخ

 
 کرم کپلم بپرب*غ*ل بابا-
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سوگل خودشو ولو کرد رو زمین و به پشت خوابید و دایان شروع کرد به قلقلک 
 دادن هیکل کپلش وصدای قهقه شون تو گوشم پیچید

 دایان بعدچلوندن فسقل خانوم نگام کردو گفت
 
 بریم خانوم؟-
 

 لبخندزدم
 ماحاضریم-

 به  سمت خونه به راه افتادیم بعدازسوارشدن توماشین  آدرس رودادم و
سااوگل هم چنان باولع به محیط بیرون از ماشااین نگاه میکردکه انگارخارج 

 ازخونه  سیاره ی دیگه ایه..طفلکمو زیادبیرون نبردیم اخه!
 به کوچمون که رسیدیم گفتم

 +همینجانگهداریدمن میرم وبرمیگردم دیگه سخته ماشین رو بیاریدتو کوچه .
 
 فیه مشکلی نیست نه این چه حر-

 چنان  باجدیت گفت که یه لحظه متعجب شدم! 
یادباال  که ب یان دادم وتعارف زدم  به دا به کوچه سااوگل رو بعدداخل شااادن 

سمت خونه راه افتادم،درروبازکردم واز حیاط کوچیک  متری ا ۴۰ونپذیرفت به 
ساارامیکای  ساافید قدیمی گذشااتم که درآلومینیومی خونه باز شاادوچهره ی 

ساااله ی متل همیشااه ساایاه پوش باصااورت گندمی و گردش ۳۰زنی  دلنشااین
 واخم ریز درانتظارم بود 
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 بهش که رسیدم  مهلت حرف واعتراض روبا  ب*و*سه هام  ازش گرفتم
 
 خوبی  اخموی آویسا؟ -
 
 زبون نریز که از دست کارات شکارم-
 
 إ...نرسیده شروع نکن به ِگالیه ازم دیگه-

 داخل خونه و خودش رو  با عروسکاسرگرم کردچشم غره ای بهم دادورفت 
 
 اومدم لباساموجمع کنم..قراره دوروز با هدیه شون بریم چالوس-

های  باس  به جمع کردن  ل تاق شااادم وشااروع کردم  عداین حرف واردا و ب
موردنیازم از داخل کمدقراضه ی بی درمون روکه جهیزیه ی انبرخانوم همسایه 

 ی خدابیامرزمون بود 
 
 فکرنکنی بایداز بزرگ ترت اجاره بگیری!یه وقت -
 
 شماکه میشناسیدشون -
 
 چون میشناسم دلیل بر سرخودشدن تو نمیشه-
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 زری جون ؟! من سرخودشدم! من که قبلش زنگ زدم اطالع دادم ..-
به - مدت  که مهم نیسااات..رفت و آ جازه ی منم  همین؟فقط اطالع دادی..ا

 خودت مربوطه دیگه نه من
 

س سمت بعدچپوندن لبا شتمش کنار درخونه و به  صورتی گذا سفید ساک  ام تو
تل همیشاااه برخالف  فت درآغوش گرفتمش، م زری رفتم از پشااات ساا

 ظاهرتلخش بوی عبر شیرینش رواستشمام کردم
 
 بخنددیگه زری جونم!شما که میدونی همه دنیامی-
 

 اخمش بازشداماهم چنان لحن جدی و مستبدش رو درقبالم حفظ کرد
 
روز بشااه  پای پیاده هم که شااده میام 2ر تماساای..بیشااترازهرروزباهام د-

 چالوس!
 
 یه جوری حرف نزنیدکه فکر کنم دختر بدیم.-
 

 و بعداین حرف  لب و لوچم  روآویزون کردم وازش دورشدم
 
آقای دکتر منوآورده تا وسایلم رو برای سفرجمع کنم ..االن میرم بهشون میگم -

 که منررف شدم
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از جاش بلندشاادو مانتوی یشاامی رنگش رو به تن کرد باشاانیدن حرفم سااریع 

وساامت درحیاط  به راه افتاد ،منم بالبخندخبیث  ساااکم رو ب*غ*ل کردم وبه 
 سمتشون رفتم

ستی کرد   شدکه زری پیش د شین پیاده  ست ازما سوگل به د دایان بادیدنمون 
 وگفت

 
ه ک سالم آقای دکترخوب هستید؟ خیلی خوش اومدید..آویسا تازه بهم گفت-

 شمارو پشت در معبل نگه داشته.. بفرمایید داخل اینبوری که بی ادبی میشه
 

 دایان بالبخند گفت
 
 ممنون خانوم..باید به کارهای دیگه هم برسیم.-
 
 زنده باشید..امیدوارم سفرتون بی خبر باشه-
 

 زری جون رو ب*و*سیدم که کنار گوشم گفت
 هدیه خانوم باهاتونه دیگه؟-
 
 بله دیگه..-
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 برو بسالمت.-

سااوگل رو درآغوش گرفتم وسااوار ماشااین شاادم بابدرقه ی زری و کاسااه آب 
 ِمالمین سفیداز کوچه وعزیزم دورشدم 

 
 خب اول بریم شام بخوریم یابریم پارک؟-
 

اد زدم به مرد خسته ای  که اجازه ی حس  اضافی بودن رو بهم نمیداد و  ا لبخن
 ماه برای نظرم ارزش قا ل بود.۷متل این

 
 برای مافرقی نمیکنه-
 
 پس بریم شام-
 

بعدرسیدن به کبابی واستشمام بوی جگرو دل وقلوه بزاق دهنم روبا ولع قورت 
 دادم و تازه متوجه شدم یک سالی میشه جگرکی نرفتم...خب باکی میرفتم؟ 

پشت میز قرمزباصندلی های قرمز طالیی نشستم وسوگل روگذاشتم روی میز 
به م یدکه دخترکم فقط حواسااش  یزقرمزرنگ بودو هی دورخودش می چرخ

 باعث خندم شد وصورت شیرینش رو ب*و*سه بارون کردم ..
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که روبروم پشااات میزنشااسااات وسااوگل  ندم روخوردم  یان خ مدن دا با او
 روکشیدسمت خودش وگفت

 
 دخترنازم اینجا کتیفه نبایدبه میز دست بزنی..-
 

ک های کم پشااات وفر  شاااده ی نرمش  تا گردنش سااوگل تلشااو ازرو مو ه 
 میرسیدکشید وشروع کرد به بازی باهاش که دایان رو بهم گفت

 
 اون خانومی که خونتون دیدم مادرتون بودن؟-
 
 سالشه.. خواهر بزرگترمه۳۰نه.. زری جون فقط-

 اخم کردوگفت
 خواهر!مجردهستن؟-
 

ندگی  کاش توی ز چه برساااه کن فت  ظار حرفی نمیر از این مردکم حرف انت
 جوابش رو دادم شخریم با اشتیاق

 
 بله مجرده..-
 
 خونوادتون کجان؟-
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 فوت شدن-
 
 چند ساله؟-
 
شم باز کردم زری  - شون بخاطر ندارم..از وقتی چ نمیدونم..من چیز زیادی از

 همه کسم بود 
 

به فکرفرو رفت وسکوت سختی کرد و ماسک کسل کنندم  روتازیرلب هدایت 
د وبساامت پارک حرکت کردم برای آسااونتر خوردن بی حرف شااام خورده شاا

 کردیم
کلی سااوگل رو تاب دادم که از دیدن بچه های کوچیک نوق میکرد وهی وول  

 میخورد  
 آخرشب هم خسته وکوفته تو ب*غ*لم به خواب رفت 

بعدخوابوندن نی نی کوچولو توی اتاق مشااترکش باباباش وعوض کردن لباس 
شتم رو تخ ساکمو گذا سوگل رفتم و سمو عوضها و پوشاکش  به اتاق   ت ولبا

 کردم ، مسواک به دست سمت دستشویی رفتم که صدای دایان اومد
 
 بیدارتون میکنم۷من میرم بخوابم صبپ ساعت-
 
 باشه شب بخیر-
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ساعت  سبدروپراز غذا و خوراکی برای توی راه کردم ویک  شپزخونه رفتم و به آ
 بعد به تخت رفتم وچشم هام گرم خواب شد

 
اماخواب با چشم هام غریبی میکنه ..دستم رواز  ساعتیه که روتخت ولو شدم2

شیدم و روش روبا ملحفه ی  شده ی کوچولوی نازم بیرون ک شت  ست م توی د
قهوه ای رنگی پوشوندم ...فکرامروزازنهن آشفتم بیرون نمیرفت که هیچ آشفته 

 ترش هم میکرد  ..
 رشدیروز از روی عمدخواستار این شدم که به بهانه ی جمع کردن وسایل سف

غایرت  که تو نهنم بود م کانی  با م که آدرس داد  جایی  ما  ببرمش خونش ا
 میکرد!اون محلاااه .. اون زن..

 خانواده ی نداشته.. 
باوصاادای ملچ و ملوچ سااوگل که ناشاای از جمع شاادن بزاق  توی دهنش بود 
سفید تازه جوونه زدش رولمس کردم که  شد لبخند به لبم آورد ودندون های  می

شدم تا اخم ریزی ر ست واونقدر خیره به گلبرگ نازم  ش صورت ماهش ن وی 
 چشم هام پذیرای خواب شد

... 
 باشنیدن صدای در توی تختم نشستم وبه ساعت نگاه کردم ..

 لعنتی خواب موندم!
سوگلی رو ب*و*سیدم و از اتاق خارج شدم کاااااااااه آویسا رو توی آشپزخونه 

 دیدم
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 سالم.. تو بیداری!؟-
 

 ربعی میشه بیدار شدم.. +صبپ بخیر ،یک 
 

شهردرانتظار  شد خروجی  ساعت معبلی بالخره به راه افتادیم و قرار  بعدیک 
 مهرشادشون بمونیم...

 با دیدن پاارادوی سفیدمهرشادکه پشت ماشینمون ایستاداز ماشین پیاده شدم
 سالم براهل دالا.. صبپ تون بخیر-
 
 سالم..-
 

 هدیه بااون تی  سفید بسمتمون اومد
 الم دایان جان ..ساسا خوابه؟س-
 نه سوگل خوابه تو ب*غ*لش نمیتونه پیاده شه.-
 
 

به طرف ماشین رفت وبعد چنددقیقه هرکسی توی ماشین خودش نشست وبه 
 مسیر پیش رومون ادامه دادیم.
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بادیدن نوق کردن وورجه وورجه های سوگل خستگیه ناشی از بیخوابی دیشب 
ساااعتی بود که تو مساایربودیم که آویسااا ۳ و رانندگی چندساااعتم فروکش کرد

 گفت
 
 اگه میشه یک گوشه نگهدارید -

 تاپوشاک سوگل رو تعویض کنم. میترسم پاهاش بسوزه ..
 

کااانار یک سوپرمارکت نگهداشتم تااتمام کار آویساکمی خوراکی خریدم وبه 
 ماشین برگشتم

 
 آبمیوه وکیک توشه بخوریدکه  وقت ناهار معلوم نیست .-
 

 کرد وپاکت روازدستم گرفت تشکر
 بعدیک ساعت به رستورانی رسیدیم ونگه داشتیم تا ناهاررو اونجا بخوریم 

دوقلوها خواب آلود سرشون روی میز  گذاشته بودند که بااومدن مامتین سریع 
 خودش رو به آویسا آویزون کردتا سوگل رو بب*و*سه که آویسا گفت

 سوگل.. هدیه پسرتو جمع کن!باز چشمش افتاد به-
 همه خندیدند ومهرشادسوگال رو ازآویسا گرفت و روبه متین گفت

 
 بابایی بیا ببین عروسکتو ..-
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 متین اخم کرد
 
 سوگل مال منه تو ِچال ب*غ*لش کردی؟-
 

شهر  سیدیم  شد وبه چالوس ر ستوران خورده  ضای عالیه ر بألخره ناهارتوی ف
 ودرفتیم و ازخسااتگیتمیزو جالبی بودبه آپارتمان مهرشااادکه کنار ساااحل ب

 زیادسریع السیر خوابم برد
 شده ۵وقتی چشم های خستم روباز کردم متوجه شدم ساعت

بی میل دل ازرختخواب کندم وبه حموم رفتم.. یک دوش آب سااردعالج تموم 
 خستگی هام بود.

ضع با  شدم تعجب زده ازاین و از حموم بیرون اومدم وبا خونه ی خالی مواجه 
  مهرشاد تماس گرفتم

 
 بله-
 کجایید شما!-
 وای دایان فراموش کردم بهت خبر بدم سریع بیا..-
 

شاد توی  سوندم که بادیدن مهر شادداده بود ر سی که مهر سریع خودموبه آدر
 درمانگاه  نفسم گرفت

 
 چیشده!؟بقیه کجان؟-
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 چته دایان؟من چمیدونم بقیه کجان!-
 یعنی چی؟پس اینجا چیکار میکنی!-
ب ساحل منم داشتم میرفتم پیششون که یهو دل پیچه خب هدیه شون رفتن ل-

 گرفتم گفتم بیام درمانگاه
 

 گیج نگاهش کردم که گفت
 
 بیابریم خاونه بچه ها منتظرن..-
 
 من خاونه بودم کسی نبود!-
 
 خب رفته بودن لب ساحل دیگه..االن برگشتن خونه-
 

ردن م باز کبی حرف دیگه ای به ساامت خونه راه افتادیم وقتی به خونه رساایدی
درورودی خونه هماناوصاادای ترکیدن بادکنک های باالی ساارمون بافشاافشااه 
وبرف شااادی همانا ..قیافم شااده بودعالمت سااوال ..امشااب تولدمه!فراموش 

 کرده بودم
گاه قفل شد روی دوتااز پررنگ ترین های این روزای زندگیم که  چشمم ناخودآ

 با پیراهن قرمز ..
 هست؟خواستنی تراز این هم مگه 
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دیگه ازاون ماسااک ساافید زننده که عضااو جداناپذیرصااورتش بودخبری نبودو 
 جاش رو چسب زخم گوشه ی لبش گرفته  که  روی سوختگی رو پوشونده بود

 
با صدای هدیه وکیک  توی دست آویساو کاله تولدی که روی موهای دخترکم 

سو ستم که  ش سه نفره ن سالن رفتم و روی مبل  توی  گلو دوقلوها بودبه طرف 
شم  شدتا تحریک ب سفیدش باعث  ست  شم خزید ،دیدن لباس قرمز وپو آغو
وگاز آرومی از پای کپلش بگیرم که بغض کاااااانه و تیله های آسمونیش خیس 

 بشن..
 مهرشادکه درحال گرفتن فیلم بود گفت

 
هی آقای پدرهمه چیزضاابط میشااه ها.. دوروز دیگه که سااوگل این حرکت -

 تن چنین پدری متأثر میشه..ناشایستت روببینه از داش
 

ستش  شکالتی به د سیدم و سوگلم رو ب*و* صورت  بغض کرده ی  خندیدم و
 دادم که شروع به بازی باهاش کرد

 
رو  ۳۰هدیه کیک کاکا ویی کوچولو رو جلوم گذاشاات ..به شاامعی که عدد

سال ها میگذره  کم کم  شمعه هر چه  شدم عمر منم متل این  شون میدادخیره  ن
 آب میشه..

 به فرشته کوچولوم چشم دوختم و لب زدم
 عمار من-
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شت بندش  سیدن وپ ساجعبه ی بزرگی از راه ر شمع هدیه وآوی بعدفوت کردن 
 مهرشاد با دوتا جعبه ی کوچیکتر

 اوو چیکار کردین!-
 هدیه خندید

 این بزرگه از طرف دخترخانومته البته باپول ساسا-
سااوگل روش ماهرانه طراحی بعدباز کردن جعبه ودیدن تابلویی که عکس من و

شااده بود لبخندم پررنگ شاادو سااوگل رو به خودم فشااردم که متوجه ی اساام 
 هامون که زیر تابلو حکاکی شده بود شدم.

 کادوی هدیه ی ساعت چرم قهوه ای و کادوی آویسا ی کت تک کرم رنگ
 
 خب پس اینا همه نقشه بود!-
 

 هدیه چ  نگاهم کردوزبونش روبیرون آورد
ردنت اینجا،کشااوندنت به اون درمانگاه توسااط آقامون.. همه نقشااه بعله آو-

 بود:/
 

شام و  لوس بازی های هدیه برای مهرشاد قرارشد بریم لب  بعدخوردن کیک ،
 ساحل



 117 من یحوا

آویساسوگل روبا پتوی  صورتی نرم و کوچولوش پیچوندوتو ب*غ*لم گذاشت 
سمش شت واقعامتل ا ساحل رفتیم هوای اردیبه سمت  برازنده  و همراه هم به 

 بود..
 هدیه وآویسا نشستن روی شن ها منو مهرشاد هم کنارشون ..

شروع کردبا  ستم دررفت و سوگل ازد متین و مبین در اب و گل بازی بودند که 
پستونکش شن ها روپخش کردن که آویسا گرفتش و درحال ب*و*سیدن لپش 

 گفت
 
 اینجا کجاست عزیزم؟ اومدیم دریاها.. آب بازی دوستداری!؟-

 ازهمون بازی هایی که تو حموم میکنیا.. 
 

سا  بردش به طرف دریاساوگل کمی به آب نگاه کرد و خودشاو تو ب*غ*ل آوی
 مچاله کرد که گفت

 
 نترس عشق آویسا.. به ابهت دریا نگاه نکن دلش زالله-
 

سالها به خواب  صداهایی که  شیدم و شنا نفس عمیقی ک شنیدن این حرف آ با
 یدارشدسپرده بودمش توی گوشم ب

 
تومتل این دریایی!اولش وقتی دیدمت ازت ترساایدم اما بعدکه توی وجودت -

 غرق شدم فهمیدم برخالف ظاهرخوف ناک دلت زالله
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 آویسابچه شدی!-
 

صاادای خنده های هدیه تو ب*غ*ل مهرشااادو دیدن آویسااادر حالیکه بااون 
صحنه ی به نظر شتم   سدا سوگل روباال پایین مینداخت دو  صورت خندون 
خودم هنری  روبرای همیشه ثبت کنم پس دوربین گوشیم روروشن کردم واین 

 صحنه رو ثبت کردم!
 

یا ی  سااراپا خیس ازآب این دریای فعال آروم  متین ومبین ،بعدهدیه هم به آو
 پیوستند 

سوگل به  سپردن  سا هم بعد شید وآوی سوگل آب میپا متین با نوق روی  پاهای 
 داد زد هدیه کمی جلوتررفت که مهرشاد

 آویساجلوترنرو خبرناکه-
 درحالی که پشتش به ما بودنیمرخش رو سمت ما برگردوند وبالبخند گفت

 
 مراقبم-
 

وقتی کمی دیگه نشااسااتیم دوقلوها بهونه گرفتند سااوگل هم معلوم بودخوابش 
 میاد که هدیه ازآب اومدبیرون ورو بهم گفت
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نه ..آویساااانگار داره سااوگل روبا بچه هامیبرم خونه،شاابه  میترساام سااردیش ک
 بهش خوش میگذره یکم دیگه موندید بیارش

 
باچشم حرفش رو تاییدکردم وبه دریای سیاه که دیگه آرامشی توش دیده نمیشد 

 نگاهی انداختم وروی شن های نرم وکمی خیس ازبرخوردآب دریا نوشتم
 

 سوگل
 

ال رو  ا ام برای ویداتنگ شده بود..اولین سال تولدم بعدتولدسوگ یگه جورددل
ای ترااورمیکردم انتظارجمع سااه نفره ای رو داشااتم ،نه حذف یکی از ضاالع 

 های متلث زندگیم!
اولین کادوی تولدم بعدآشاانایی باهام اون انگشااتر بود ..دختر جسااور روزهای 

 سخت و فشرده ی من.
 خیلی سخته برام انگارسرپایی ولی داری از تاومیمیری!

 کاش انقدر زود دیر نمیشد..
 زاین همه نبودنت کالفه میشم.گاهی ا

 
 بریم؟-
 

به دخترچشاام عساالی روبروم که با لباس خیس وصااورت و چشاامای خندون 
نظاره گرم بودخیره شاادم موهاش دراثرارتباط با آب خیس شااده بود وکج یک 
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صورتم  شی که حس کردم اخم روی  صورتش ریخته بوداما تفاوت فاح طرف 
 نشوند

 دنش!شال بازشده وخال قهوه ای کنارگر
آویسابادیدن نگاه خیرم شالش روروی موها ش مرتب کرد وگردنش روپوشوند 

 که بلند شدم و در حال تکاندِن لباسام لب زدم
 
 بریم-
 

توی راه سکوت همیشگی بینمون برپا بود ،به خااااااااونه که  رسیدیم مهرشاد 
 درحال دیدن فوتبال بود

 
 اومدید؟ بألخره دل کندی از آب!-
 

 آویسا لبخندزد
 آره...هدیه کجاست!؟-
 
 تو اتاق -
 

 به اتاق رفت ومنم بعدتعویض لباس رفتم و یه دوش گرفتم.
 به سالن رفتم وبه جمع بقیه پیوستم 
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 هدیه درحال مارتب کردن موهاش زیر شال گفت
 واای ساسا این فسقل چقدربدمی خوابه سه بارخوابید وبیدارشد.-
 ِلم داره عزیزم ...نانازم حساسه-

صش  هدیه دهنش شادبا لبخند خا شاد لم دادومهر رو کج کااااااااردوکنار مهر
 درحال ن*و*ا*ز*ش بازوش گفت

 دوقلوهاخوابیدن!؟-
 اوه آره، آب بازی خیلی خسته شون کرد.-
 حموم کردن؟ -
 آره کل هیکلشون شن وماسه بود..-
 نوق زده شدن ،آخه دفعه اوله که اجازه میدیم برن توی آب -

 ند شدو گفتهدیه خندید ویهاو درجا بل
 جمع شیدپایین ،جمع شید .-
 

مهرشاد بالبخندی که ناشی ازرفتار یهویی هدیه بود کنارش روی زمین نشست 
 که آویسادر حال نشستن روبروی مهرشاد گفت

 یواشاتر بچه خوابه!-
 
 هدیه نگاهشو بهم داد وآهسته گفت 

 بدودایان..میخوایم جرات حقیقت بازی کنیم-
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خسااتم خمار خواب بود حرفش رو زمین ننداختم وکنار  بااین که حسااابی بدن
شام  شابه ای رو که از  شدو ببری نو شاد بلند  ستم که مهر ش سان شادو آوی مهر

 مونده بود آورد و باخنده گفت
 
 از این بهتر پیدا نکردم..-
 

ستادو   شدکه بألخره ای شم ها به ببری دوخته  هدیه  ببری روچرخوند وهمه چ
 که ته ریشش رو بیشتر نمایان میکردروبه آویساگفت مهرشاد با لبخندگشادی

 
 جرأت یاحقیقات!؟-
 

 آویسا ریلکس گفت
 جرأت-

 مهرشادنگاه شیباونی به هدیه انداخت 
 
 تاهروقت که من میگم بایدتو آب بشینی -
 

آویساااشاایرین خندیدکه دندون های خرگوشاای ساافیدش مرواریدگونه بیرون 
 محو شدافتادکه باحرف بعدی مهرشاداز صورتش 
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 بایدسرت زیر آب باشه ونفستو حبس کنی!-
 

 هدیه اخم کرد
 دیوونه بازی روبزار کانار،دریا شوخی بردار نیست!-
 

 آویسابلند شد ودرحال پوشیدن مانتوش  گفت
 من مشکلی ندارم حاضرم-

 به مهرشادنگاهی کردم وتوپیدم
 
 بسه.. کار وشرط احمقانه نزارید.-
 

د وآویسااز خونه خارج شد وماهم دنبالش راه مهرشادلبخندگندش رو حفظ کر
 افتادیم.

 
یدن  باد ما ترجیپ دادم برم وزود برگردم.. ها بودن ا نه تن ها خو چه  که ب بااین 
ستاده  سرش ای شاد باالی  سته بودو مهر ش ساکه با تموم هیکلش زیرآب ن آوی
وبالبخند گشادش میشماااااااارداخم کردم وهوای سوزناک شب رو زیرپوستم 

 حس کردم
 ه جیغ زدهدی

 
 مهااارشاد بسه ..-
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 مهرشاددرحال شمردن نگاهی گذرا به من انداخت

دیگه تحماااااال روجایز ندیدم وهدیه رو کاااااانارزدم ،آویسای سنگین شده از 
 شدت خیسی رو از آب  کندم وتوپیدم

 
 دیوونه بازی تماوم..-
 

 هدیه بااخم به مهرشاد زل زد..
 میکشیدگفتآویسابالبخند میلرزید و نفس های عمیق 

 مان خوبم ..-
 

 و ا چشمااکی به هدیه ادامه داد
 دارم براآقااااتون-
 

به   بازی  مام این مسااخره  یداکرده بودم ازحال آویساااا وات نان پ که اطمی حاال 
 سمات خونه حرکت کردم وبقیه هم پشت سرم راه افتادند .

داغ رو وآویسابعد تعویض لباسش دوباره به ما پیوست و هدیه لیوان شیر کاکا  
 به طرفش گرفت

 
 خوبی ساسا!؟-
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 لبخند زد وبه مهرشادنگاهی انداخت
 آره ،خب ادامه بازی-

 هدیه خندید 
نادونیی کردتو - هامو یتیم نکنی.مرد من  چه  مت گرم..فقط امشاااب من وب د

 ببخش وبگذر:)
 آویساخندید وروی زمین زانوزد وببری روتودست گرفت ،بهمون نگاه کرد.

صورت شکیش حاال بهااااتربه  سلی وگاهی م شم های ع شتم چ شراف دا ش إ
 ..مردمک درشت چشم هاش عضو خواستنیه صورتش بود..

 
 دایان بیا دیگه منتظریم-
 

روبروی آویسانشستم !شایدم چون نمیخواستم بازمهرشاد یاآویساشرط مسخره 
 و دردسرسازی برای هم بزارن..

 
 .بباری توسط آویساچرخونده شد..خندم گرفت دختره ی تخس 

 هدیه جیغ زد
 
 وای دایان!-
 

 نگاهم به ببریی که بسمت آویسا وبعد به خودش کردم ومکث کنان گفتم
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 جرأت یاحقیقت!؟-
 

 باهمون لبخند همیشگی وآرومش گفت
 
 جرأت-
 

نه این چیزی نبودکه من میخواسااتم..انتخاب من براش حقیقت بود!چرافقط 
 جرأت رو انتخاب میکنه؟

 
 وی صورتت حذف کن یاسیگاررو امتحان کن!ماسک روبرای همیشه ازر-
 

اروم از جاش بلندشد ودر مقابل چشم هام به سمت کیفش رفت واز چیزی که 
 دیدم به تردیدم یقین پیدا کردم

 سوده  سیگااااری نبود ...
حسااااساایت پوسااات بدنش به این ماده مخدر  باال بودوتنگی نفس أمونش 

 رومیبرید .
 

 یفش حمل میکنه!اماحاالاین دختر سیگار توی ک
 

 نهنم پر کشید سمت آویسا
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 چراسیگار!؟
 

 مزرعه ای از توتون تااوی سرم آتش گرفت
 از شرطم پشیماون شدم ..

 هدیه آروم گفت
 
 امشب شما دوتاا لعنتی میخواید به کشتنش بدید!-
 

آویسااا بازم لبخندآرومش رو حفظ کردو شااروع کرد پک زدن به اون کاغذ لوله 
هر لحظه دودش بیشتر میشد،دود پشت دود ودراثر پک  شده ی سفید رنگ که

 های عمیق به ثانیه نکشیده پودرمیشد ونوبت بعدی میشد.
 

صبپ بعدخوردن صبحانه قرارشدناهاررو بریم جنگل وبعدش هم غروب بریم 
بازارو خرید ..البته این گزینه آخرپیشنهاد هدیه بود وآویساهم بخاطر سرمایی 

سوگل رواز خودش که دراثر آب بازی های د شب خورد خیلی روبه راه نبود و  ی
 دور میکرد ا مبادا مبتال بشه!

 
 دایان کباباحاضر نشد؟ متین خیلی بی طاقتی میکنه..-
 
 تاظرف ها رو آماده کنید کبابم میرسه  -
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سااوگل که ازصاابپ بخاطر نادیده گرفته شاادنش توسااط آویسااابهونه میگرفت 
 .بااجبار و گریه به خواب رفته بود.

یک تیکه چوب  ناهارروکه خوردیم رفتم تا سااوگل رو روی تابی که باطناب و
روی شااااخه ی کلفتی ازدرخت کناری نراااب کرده بودی تاب بدم که دیدم 
ست از تاب  سه میکنه د سرهم عب شت  سا درحال تاب خوردِنو بااین که پ آوی

 بازی هم نمیکشه!
صدا کردن و با نوقش دوتادندون خ سرو شروع کردبه  شیش روبه سوگل  رگو

 نمایش میذاشت..
 

 آویساکه متوجه سوگل شدتاب  رواز حرکت نگه داشت وگفت
 
 جااونم! دوستداری تاب بازی؟-

 بیاباباجون تاِبت بده ..
 

ست دیگه  شتم با د شوندم ونگهش دا ست ن سمت تاب وآروم با یک د بردمش 
 رد..کهم تابش دادم اما سوگل بی هیچ نوق وشوری فقط به رفتن آویسانگاه می

 دخترکم نمیتونست هضم کنه این دوریه یک دفعه ای رو.
 لپش روب*و*سیدم که مبین گفت

 
 عمومن میترسم..-



 129 من یحوا

 
 ازچی!-
 
 تاب..-
 
 چرا؟ تاب که ترس نداره!-
 
 من از هرچی که آدما رو میبرره تو آسمون میترسم.. -
 

 شوکااه شده ازاستدالل این بچه ی دوسال ونرفی گفتم
 
 تو خیلی باهوشی!-
 
 باهوش نه.. من مبینم-
 

باخنده موهای مشااکیش رونوازش کردم ..واقعا مبین توی همه چیز پیشااگام و 
شرازمتین  سرعت عملش بی باهوش وفهم تر بوداااا..توی راه رفتن وحرف زدنم 
بود در حالی که متین متل همه ی هم سن هاش حرف میزنه و رفتار میکنه البته 

 با کمی تخسی ..
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شنهادرفتن رو داد ساعتی ازبودنم2،۳ شادپی شت که مهر ون توی جنگل میگذ
..من ماشااین نیاوردم وهمه با ماشااین مهرشاااد اومده بودیم  وبخاطر بیحالی 

 آویساقرارشدما بریم خونه وهدیه و مهرشاد برای خریدبرن بازار 
با بالشااات  بعدرساایدن به خونه سااوگل رو روی مبل گذاشااتم ودورش رو

 سوپ گرم کردم  سنگرچیدم که جایی نره وبراش
 آویساهم رفت تا دوش بگیره ..

سفارش دادم چون یقینن بدنش نیازداره واز  سوپ جو  ستوران و  زنگ زدم به ر
 طرفی بخاطر دردگلوش  نتونست درست وحسابی  ناهار بخوره 

... 
ساوپ ساوگل رو توی ساینی گذاشاتم وبه سامت مبل رفتم ملوساکم سارش 

که دورش گذاشااته بودم که ل  تپلش روگذاشااته بود روی یکی از بالشااتایی 
 آویزون شده بودولب صورتیش لوله ،به نقبه ای خیره بود..

به جایی که زل زده بود نگاه کردم که چشاامم به آویسااا خورددر حالی که یک 
 بلوزآستین بلندزرشکی تنش بود وموهای خیسش رو توی روسری بسته بود!

 دختر نازم ..
سوگاااااااال و نگاه هاش روفهمیده بودبه اتاق  آویساهم که یقینن بی تابی های 

رفتوچند دقیقه بعدبا ماسااک روی صااورتش به ساامتمون اومدوسااینی حاوی 
 سوپ رو ازم گرفت وبا صدای گرفته گفت

 وای دخترملوسم میخواد سوپ خوشمزه بخوره!-
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باره دراثرلبخند  همین کافی بودتا قیافه ی آویزون سااوگل تغییرحالت بده ودو
 یش دیده بشه!دندون های صدف

آویساااتوب*غ*ل گرفتشااو با حوصااله وحرف زدن سااوپش رو بهش دادمنم 
 مشغول وررفتن بالبتابم شدم که آیفون زنگ خورد

 رفتم وسفارشم رواز پیک گرفتم 
.. 

 ویداعاشق سوپ جو بودبخروص از نوع پر فلفلش..
سااوپ رو تودوتا بشااقاب خالی کردم و یکی رو گذاشااتم جلوی آویسااایی که  

 در حال خوابوندن سوگل روی پاش بود که با دیدن ظرف سوپ گفت حاال
 
 این چیه؟  مگه هدیه شون نبودن!-
 
 نه پیک بود ،سفارش سوپ جودادم ،برات خوبه ..-
 

 لبخندی زد و گفت
 
 واقعا ممنون -
 

 و در حالی که شروع به خوردن میکرد آب بینیش رو باال کشید و گفت
 
 عالیه .واقعا الزمش داشتم .. طعمش -
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شقاب هارو بردم و  شروع کردم به خوردن..بعد اتمام غذا ب لبخندی زدم و منم 
شم های به خواب رفته  شون رو با چ سالن جفت شتم به  شی کردم که با برگ آبک

 مشاهده کردم 
سااوگل رو ازروی پای آویسااا گرفتم و گذاشااتم توی رختخوابش ،چشاامم به 

شده خور سافرتی مچاله  سای  توی پتوی م سرخ آوی د.. نوک بینی ول  هاش 
صورت  رف  سفید رنگ هم ن سک   سه و آبریزش بینی ،ما شدت عب بود از

 بیضیش رو پوشونده بود.. مژه های بلندش چه مرتب و پرپشته!
 بی هیچ لوازم آرایشی که نگه دارنده یا به وجود آورنده ی این جذابیت شه!

 
ع خوابشون بشه دکمه با صدای آیفون به خودم اومدم و قبل این که صداش مان

 ی اوِپن رو زدم.
 

بعدخوردن شام مخترری که دستپخت هدیه بودنیم ساعتی نشستیم ودر نبود 
آویسااای خوابیده توی اتاق انگارجمعمون واقعاخالی بود که هدیه ومهرشااادبه 

 دریا رفتن ومنم رفتم تا سوگل رو که در حال بازی با دوقلوهابود بخوابونم.
اته بو۱ساعت از ا د ..سوگل روکنار دوقلوهارو تخت خوابوندم وبه سمت گذش

 آشپزخونه رفتم که صدای ناله ای به گوشم رسید
 آویسا بود!



 133 من یحوا

به ساامت اتاقش پاتند کردم که هیکل مچاله شاادش روگوشااه ی تخت خواب 
 دیدم ..

 به سمتش رفتم ،عرق کرده بود!
 صداش زدم..کمی چشم های عسلیش رواز هم بازکرد 

 
 حالت خوبه؟-
 
 درحالی که به اجباربذاق دهنش رو قورت میدادنالید 

 
 آره..-
 
 دوربازوش روگرفتم  که داغی تنش ازروی لباس هم حس شد! 

 
 بهتره بریم دکتر-
 

 باهام همراه شد ودرحال مرتب کردن شال سرمه ایش لبه ی تخت نشست 
 
 مانتوت کجاست!؟-
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ه ساامت سااالن باچشاام گوشااه ی اتاق رو نشااونه گرفت بعد پوشاایدن مانتو ب
هدایتش کردم،از طرفی هم نبود مهرشااادو هدیه و تنها موندن بچه هااز طرفی 

 حال بدآویسا سردرگمم کرده بود 
با مهرشاااد تماس گرفتم که خاموش بود ..گوشاای هدیه هم که خونه جا مونده 

 بود 
به آویسااای ولو شااده روی مبل سااه نفره نگاهی کردم ..لرزش شااونه هاش 

 هم میشد دید..روازهمین فاصله 
 سمتش رفتم

 
 بلندشوبریم-

با چشاام های ساارخ وصااورت ملتهب از خواب و بیحالی نگاهم کردوسااوار 
 ماشین شدیم و به سمت درمانگاه راه  افتادیم..

اه فشارش روی ا ادویزیت  شدن توسط دکتر واعالم اینک ا ا بود وواقعا به ۸بع
 دارو.خیر گذشت سرم وآمپول مقوی براش تجویز کردبه عالوه ی 

 
اتی  ازوصل کردن ِسُرم میگذشت  و حاالمن کنار تخت آویسای فارغ از ۱ ساع

همه جا خوابیده نشسته و در انتظار تموم شدن سرمش بودم که زنگ گوشیم  به 
 صدا دراومد

 بله-
 دایان کجایید!؟ آویسا حالش بدشد!؟-



 135 من یحوا

 آره هدیه جان.. نگران نباش سرم وصل کرده دیگه آخراشه-
 میرم ...گوشی مهرشادخاموش بوداالن رسیدیم خونه دیدم نیستید!وای الهی ب-
 اشکالی نداره ،من فقط دلواپس تنهایی بچه ها بودم.-
 االن آویسا چبوره!؟-
 بود. 7خوابیده .. چند تاآمپول و سرم مقوی زدن بهش..فشارش رو-
 خدامرگم! آدرس بده من بیام.. -
 .نه ،الزم نیست تا نیم ساعت دیگه خونه ایم-
 
 باشه..تااومدنتون براش سوپ گوشت آماده میکنم-
 
 مرسی ،اگه سخته زنگ بزن رستوران بیارن.-
 
 ببینم اگه گوشت نبود یخچال میگم از بیرون بیارن.. -
 
 باشه ممنون.-
 
 گوشی  دستت باشااه -
 

 صدای َبِم مهرشاد تو گوشم إکو شد
 دایان-
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 جان!؟-
 
 خوبید!؟ میگم میخوای بیام!؟-
 
 ابا..چیزی نیست تا یک ساعت دیگه خونه ایم.نه ب-
 
 باشه ..منتظریم.-

بالخره ساارم نمکش به پایان رسااید نمیدونسااتم چبور بیدارش کنم کمی به 
چهره ی به خواب رفته وبیحالش چشم دوخاااتم که حاال به جای شال موهای 

 پریشون خرماییش دورش روگرفته بود آروم دست بردم سمات شالش که..
 س زدم دستم رو پ

 آویسااا ..-
 پلکش پرید 

 آویسا پاشو-
 نگام کرد،خمار بود!لبخند زدم

 بایدبریم خونه میتونی راه بیای؟-
 نگاهی به اطراف ومچ دستش کرد وآروم روی تخت نشست

 ساعت چنده؟-
2/۵- 
 



 137 من یحوا

بعدرساایدن به خونه هدیه کمک کرد تا آویسااابه تختش بره منم پاکت لیمو و 
 شتم و رو به مهرشاد گفتمآبمیوه هارو روی مبل گذا

 به هدیه بگو حتما بهش آبمیوه بده.. آب بدنش تخلیه شده از بس عرق کرد -
 باشه توبرو بخواب که فردا تاظهر راه بیفتیم.-

سلو  شید خواب به تک تک  شدم به ثانیه نک سری تکون دادم و روی کاناپه ولو 
 ل های خسته ی بدنم رسوخ کرد.

حرکت کردیم آویسااا خیلی بهتر شااده بود اما بود که به ساامت خونه ۸ساااعت
هنوزم خسااتگی وتب انیتش میکرد سااوگل رو روی توی جاش روی صااندلی 
سا بیرون بیاد  شتم و توپک رنگیش رو دادم بهش تااز فکر دوری آوی عقب گذا

 که تا حدی موفق شدم .
شیم  شاد رو گو شماره مهر شا میکرد که  ساهم در حال چرت بیرون رو تما آوی

 دظاهر ش
 
 جان-
 
دایان هدیه أم..به آویسااا بگو ویتامینش  و قرصاااش تو داشاابورده .. االن باید -

 بخوره ها.یادت نره
 
 باشه میگم..-
 
 مهرشاد میگه اولین پم  بنزین نگه دارید..-
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 اوکای-

 بعدقبع اترال رو به آویسا گفتم
 هدیه گفت داروهات رو گذاشته تو داشبورت..  وقت خوردن ویتامینته .-

سری تکون دادو پاکت داروها رو روی پاهاش گذاشت و دوتا دونه ازش بیرون 
 کشید و به همراه ببری آبی که توی دستش بود خورد

اا  ا نگاهی به سوگل انداختم در حال کلنجار رفتن با دستبند توی دستش بود ام
 وقتی فهمید فایده ای نداره بااخم کردلبای کوچولوش رو غنچه کرد ..

 پم  بنزین رسیدیم  بألخره به
سمت هدیه که کمی اون طرف تر در حال خرید  شدندو ب سا پیاده  سوگل وآوی

 از سوپر مارکتی بود رفتند..
بعدبنزین زدن  ماشااین رو بساامتشااون  هدایت کردم آویسااا که معلوم بود از 
شغول  شوند وم شین ن سقف ما سوگل رو روی  شده  ستادن توی آفتاب کالفه  ای

 بازی باهاش شد
 
 یه کجاست؟هد-
 
 متین به زور کشوکندش تو اون یکی مغازه تا براش پاستیل خرسی بگیره-
 

 مگه این مغازه ی روبرو نداره؟



 139 من یحوا

 
 داره اماایشون می فرمایند این خرسی نیست شبیه میمونه-

 خندیدم وبه مهرشادی که توی ماشین در حال صحبت با گوشی بود نگاه کردم 
طرف دیگه ی سقف آویزون بود وآویسایی برگشتم وبا جسم  تپل سوگل که از 

 که در حال دید زدن هدیه بود بدون توجه به  سوگل وموقعیتش مواجه شدم..
 

 نمیدونم با سرعتی خودم رو بهش رسوندم و مچ دست ظریفش رو گرفتم..
 

سینم حبس  سید..ی لحظه نفس توی  سر ر سا هم  که ازاون طرف باداد من آوی
ونم چبور اما بعااااااد از چلوندن سوگل متعجب شد و دلم به درد اومد ونمید

توی ب*غ*لم و کشاایدن عبر تنش توی ریه هام ساایلی نابی مهمون گونه ی 
 آویساکردم که صورتش با شدت به طرف شونه ی راستش هدایت شد..
 مهرشاد و هدیه که نظاره گر بودن سریع خودشون رو بهمون رسوندند..

 
محیط اطراف بود بدون این که بدونه  سوگل که تا االن ساکت مشغول دید زدن

ستم از  سط من که میخوا ستش تو چه اتفاقی افتاده یا کمی بخاطر گرفتم مچ د
افتادنش جلوگیری کنم حاال بادیدن این حرکت چنان بغض کرده زد زیر گریه 
و در حال باریدن اشااک از تیله های آساامونیش خودش رو به طرف آویسااای 

 ه میکشید..خشک شده  و به زمین خیره شد
 

 نمدونم چند دقیقه گذشت امامیدونم سخت گذشت 
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تااینکه مهرشاد سوویچ ماشین رو به هدیه سپرد تا آویسای مغموم رو ببره توی 
ال به ب*غ*ل بودم رو بردتوماشینو پشت  ماشین و خودش هم منی رو که سوگ

 اتومبیل نشست وحرکت کرد
 سکاوت تنها ارتباط بینمون بود!

شدت گریه توی ب*غ*لم محکم تر گرفتم وگونه های خیس از سوگِل خسته از
 اشکش رو ب*و*سیدم

 حالت خوبه!؟-
 با انگشت اشاره و شرتم چشمام رو ماساژ دادم

 نمیدونم!-
 به خیر گذشت.-
 شایدم اگه من نرسیده بودم نمیگذشت!-
 
 آویسااز جونش بیشتر به سوگل وابستست..خودتم میدونی-
 نمیدونم چیشد-
 

 لبخند زد
چه سفری شد! متال خواستیم برات تولد بگیریم..بعدشم که جرأت وحقیقت -

 ..سرماخوردگی آویسا و حاال..
 



 141 من یحوا

ساعت شاد بکوب رانندگی کرد وحتی برای ناهار هم توقف نکردیم.. بود 2مهر
 که بعد رسوندن مهرشاداومدم خونه 

و بعدازجا به جا کردن وساایل ساوگل خانوم رو دعوت به ک حمامم حساابی  
 کردم

 
صدای  ست و پا زدن و نوقش همانا..با  شتنش تووان کوچولوش هماناو د گذا
شل  شل  آب که براثر تماس مشت های کوچولوش کاه به آب میخوردبوجود 

 میومد مکرر کارش رو تکرار میکرد ..
 خستگیم با خنده وشادی فندق محو شداز جسمم..

 شیشه ودادم بهش  بعد دل کندن از حموم  براش شیرگرم کردم وریختم تو
 دخترم باولع میخورد ..

 
 گرسنت بود بابایی!؟  بازم میخوای قشنگم؟  توجون بخواه فندق من..-
 

 براش کیک له کردم تابخوره..
 بعدازاین که شکمش سیر شدبه خواب رفت..

 
 فکرم سمت آویسا پرکشید

 نگاهی به دست راستم کردم..
 پنجه ی من دوبرابر صورت دخترونش بود!

 م به قاب عکس چوبی روی میز خاطره افتاد.. چشم
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 من

 مامان
 ویدا

 نرو،کااه باتو هر چه هست میرود.
دلم برات خیلی تنگ شااده ویدا، برای مهربون خندیدنات.. صاادای آرومت، 

 برای وجااودت!
 باورش سخااته فکر کردن به این که تو نیستی..

 بیخوابی های دا مم  کالفم کرد
 رین تماس بگیرم..پاشدم تا با مامان آف

 بله؟-
 سالم مامان-
 سالم عزیزم.. تویی؟ خوبی؟ سوگل چبوره؟-
 خوبیم..شما خوبید؟-
 آره عزیزم..برگشتید؟-
 بله دوساعتی میشه..کجایید؟-
 اومدم شرکت چند تا نقشه کش قراره بیان کارشون رو ببینم..-
 مامان شب میتونی بیای پیشم؟-
 سعی میکنم..-
 بیای.. زیاد سعی کن، الزمه-



 143 من یحوا

 با مکث پرسید
 چیزی شده؟کالفه ای.-
 

 میدونستم میفهمه.. برای این زن حسابی رو شده بودم!
 
 فقط بیا-
شغوله اگرنگی - شب فکرم م صدات افکارم رو بهم میریزه دایان.. تا شویش  ت

 ماجرا چیه که توانقدرمایلی بیام دیدنات!
 
 لب زدم  در حالی که با کنترل تلویزیون کلنجار میرفتم کالفه  

 ساوده مامان ..سوده!-
 

 با صدای گریه های سوگل چشم های خفتم رو باز کردم
سوگل ی نفس زار میزنه  بردمش پارک تا هوای بازی  ساعتی میگذره و حاال دو
اونه بازهم مرادف شدبابیتابی وگریه ی  ا بیتابیش رواز بین ببره امابرگشت به خ

 دوباره ی سوگل ..
شفتگی های پی  شوندمااااش وروبروش روی کالفه ازآ درپی فندق روی مبل ن

 زمین زانو زدم وبهش خیره شدم
شتش خیس ولب های به رنگ توت  سته بودومژه های کم پ شمای آبیش روب چ

 باز کرده بود ..۴×۳فرنگیش رو 
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با دیدن نگاه خیره ی من نفس نفس زنان  دساااااات از گریه کشید ..آب بینیش 
 رو تمیز کردم 

 لبخند زدم
با عزیزدل - با یت میریزه  های خواسااتن که ازچشاام  یان هرقبره اشااکی  دا

 صدبرابرش خون گریه میکنه ها..
 

بازم فقط به لب هام که دراثرحرف زدن تکون میخوردچشاام دوخته بود،خندم 
گرفت ب*و*سه ای به  قیافه ی خوردنیش زدم که صدای آیفون مجبورم به ترک 

 این صحنه کرد .
 گل رو شستم و به استقبالش رفتیمبااومدن مامان آفرین صورت سو

 
 سالم -

 نگاهش به سوگل افتادبااخم درحال ورود به سالن ب*غ*لش کرد وگفت
 چراچشماش سرخه ؟ گریه کرده؟-
 آره.-
 چرا؟ آویسا کجاست؟-
 نیست... الکی بهونه میگیره.-
 بیقراره آویساست حتما.-
 بفرمایید..-
 



 145 من یحوا

 .بعدآوردن میوه روی مبل مجاورمامان نشستم .
 در حال بازی با سوگل بود

 خب خیر باشه؟-
 بستگی داره چی روخیربدونید-
 نپیچون دایان-
 میدونم که میدونیدراجب آویساست-
 آویسا؟ منظورت چیه؟ -
 مامان اون سوده أست ..-
 سالته هنوزم میترسی!۳۰خجالت بکش دایان -
 من ازهرچیزی که گذشته ی تعفن بارم رو یادآوری کنه میترسم.-
 سوده نیست اون-
 ویدا میدونست؟ اون دیده بودش؟ -
 دایان ویدانمیدونست..اون سوده نیست بفهم نیست.-
 اما..-
 فقط ی شباهته ..-

 سوگل روروی زمین گذاشت وکنارم نشست و دستاموگرفت
 دایان من اینجام..نمیزارم زندگیت دچار تشویش بشه -
شوی- اون  ش نبود تا اینکه توقبال هم همین روگفتی ،یادته؟  زندگی من دچار ت

 پیشنهاد رو دادی..
 
 تو االن ی پدری انقدر شکننده وحال بهم زن نشو .-
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 بعد این حرف سوگل رو ب*و*سیدو در حال رفتن به سمت در گفت

 قبل این که پابزاره تواین خونه شناسنامش دستم بود!.پس خودت رو نباز-
 

ا رو بامنشاای هماهنگ بعدرفتن مامان شااام مخترااری خوردم وقرار های فرد
 کردم که تلفن به صدادراومد،پری خانوم بود..

 
 بله؟-

 سالم عزیزم خوبی؟ سوگلکم خوبه؟ سفر خوش گذشت
 
 سالم ،جاتون خالی بود،سوگل هم خوبه-
 همیشه به خوشی ..چیکارا میکنید!؟-
 هستیم ..-
 سوگل خوابه؟-
 رکنه!نه داره با کؤسن هایی که دورش چیدم کشتی میگیره که فرا-
 

 خندید
 مگه آویسا نیست باهاش بازی کنه؟-
 نه..-
 خب بیارش پیش ما..-
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 چشم حتما -
 فردا صبپ داری میری سرکاربیارش-
 چشم ممنون-
 مزاحمت نشه دیگه..میبینمتون فردا-
 مراحمید..خداحافظ-
 شبت بخیر-

 گوشی رو سرجاش گذاشتم و سوگل روب*غ*ل کردم ..
 رابم رو تحریک کرده بود!حسابی این تنهایی چندساعته اع

 حاال قدرحضورآویسا رو میفهمم.. 
 سوگاال روتو ب*غ*لم فشردم و 

 زمزمه کردم
 من از تنهایی بیزارم.. مگه مامانت نمیدونست که رفت!-
 
با گل روی   بازی  به  تیله های آبیش رو به چشاام هام دوخت و شااروع کرد 

 پیراهنش 
 گاال به خواب رفت..ساعت ونیم گریه و بیخوابی سو۱بألخره بعد

سوگلی که  ضم نبود  شوار بودوهمینبور ۷واقعاه ماه براش  مادری کردبراش د
 برای من! 

 !!۱:۴۶باصدای زنگ آیفون نگاهی به ساعت میخ شده روی دیوار اتاق کردم
 

 پیراهنم رو تن کردم وبه طرف در رفتم ..



wWw.Roman4u.iR  148 

 

 پاتند کردم تاازصدای آیفون سوگل بیدار نشه!
 نگاه کردم ،کسی نبود! گوشی رو برداشتمبه  صفحه آیفون 

 بله!؟-
 منم..-

 دررو باز کردم و منتظراومدن فرد مورد نظر شدم ..
با دیدن دخترخسته ای که تو چهار چوب در ظاهااااااااارشداخم کمرنگی روی 

 پیشونیم نشست
 از جلوی در کناررفتم

 بیاتو-
 

دو روی ساارش پایین بود وبهم نگاه نمیکرد چشاام هاش رو دورسااالن چرخون
 مبل تک نفره ی کالباسی سفید نشست 

 روبروش نشستم وبرخالف اون با وقاحت به عسلی چشم هاش خیره شدم!
 
 این وقت شب اینجا چیکار میکنی!؟-
 بخاطر سوگل-

ساعت فهمیدم  ستگی تنم ریخت! چقدر توی همین چند صداش خ شنیدن  با 
 بودنش واجبه..

 من تنهاازپس سوگل برنمیام .
 نی ادامه داد بامکتی طوال
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 برای اتفاق صبپ متاسفم..-
 نفس خستم روپرصدابیرون فرستادم که صدای گریه ی سوگاال بلندشد 

 واای نه ..
آویسامن رونادیده گرفت وبه سمت اتاق رفت که بعدازچنددقیقه صدای کوک 

 سوگل خاموش شدوصدای آویساتوسکوت خونه پیچید 
عع جیش کردی! بزارعوضاات جونم نازگلم؟ خوابت نمیاد قشاانگ من؟ ..ع-

 کنم که بو میدی پیف پیف ..
 و صداهای گنگی که ازدهن فندق میومد   
 در حال گوش دادن به صداش چشمام گرم شد 

 
کپل خانوم رو از روتخت بلندکردم وزیرب*غ*ل زدم ودر حال ب*و*ساایدن 

 لپش گفتم
 هندونه ی من بریم آب بازی ؟-
 

وتاپش رو درآوردم وبعد تنظیم کردن آب  با نیش باز نگام میکردکااااااه شلوارک
 توی دست شورشستمش

عدت - یه ی م قدرانیت کنی؟ تخل یادمنو ان خداروخوش م خه  ندوی من آ بوگ
 زود به زود به کار میوفته ها

شاک  شو دوباره بردمش روی تخت خوابوندم وپو حااااااااوله پیچیدم دورکمر
 کردم..

 زدن  انگشت اشارم  لپش رو نوازش کردم که گردوخانوم شروع کرد به ِمک
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 گرسنته شیکمو؟مگه غذانخوردی؟برات شیر ونون گرم کنم بخوری!؟-
دورش رو با بالشت چیدم وپستونک رو دادم دهنش وتوپک های رنگارنگی که 

 عاشقشه روریختم جلوش 
سته دوباره به  شم های ب شپزخونه رفتم که با دیدن دایان رو مبل دونفره با چ به آ

 و آوردم وانداختم روش..اتاق برگشتم وپتوش ر
شیر رو توی  نان له کردم و به خورد سوگاااااالی دادم بچچم حسابی گرشنه بود 

 انگاار!
بألخره بعد نوازش بدن تپلش بخرااوص وقتی پشاات وکمرش روماساااژ میدم 

 !خوابش برد..
 ل  گوشتالوش روآروم ب*و*سیدم  دلیل شادی های این روزای من ..

خ  بارتوی این ت نارم خوابم برای اولین  باآرامش وافر از حضااورسااوگل ک ت 
بردالبته با کمی ترس ازواکنش زری جون وقتی صاابپ جای خالی من روببینه 

 ومتوجه شه دوری از سوگل من رومجبور به اومدن کرد.
 

 بااحساس صدای درچشمام رونیمه باز کردم..
 ی صورت مردونه باته ریش وچشم های بادومی خاکستری بهم زل زده بود ..

 لب هاش ازلب های منم گوشتی تره
 پروتزه هاببین مردهای مملکتمون به کجا کشیده شدناننگ برآمریکای.. 

 وااااای خاک تو سرم چرا چرت میگم! این که دایانه
 با سرعت برق روتخت نشستم و هول هولکی سالم دادم 
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 سالم صبپ بخیرخواب موندم!؟ دیرتون شد!؟  سرجاتون خوابیدم ناراحتید؟؟ -
 چراچیزی نمیگید!؟

 یکمی گنگ نگاهم کردوگفت
 من دارم میرم خداحافظ.-

تازه دوهزاریم افتادوچشاام های لوچ شاادم کت وشاالواروکیف سااامسااونتش 
 رومشاهده نمود.

 سری تکون دادم  ونگااهی به گردو خانومم کردم و دوباره دراز کشیدم ک..
 چرا آستین مانتوم انقد کوتاه شده؟!

شیدم سرم ک ستی به  سرم  د صال چیزی رو  سرم بازش کنم که دیدم ععع ا تااز
 نیست!

 با تمام توان به سمت آینه هجوم بردم ..
 !؟من چرا تیشرت تنماه

 دستی به موهای صاف شده ی پخش وَپالم کشیدم ..
 پس شال خیرندیدم کجاست!؟

ناِدم و پشاایمان ازاتفاق رخ داده به تخت رفتم وباخیالی ناراحت به خوابم ادامه 
 ادمد
 

به مبب که رساایدم خانوم کابلی روتوی اتاقم درحال مرتب کردن پرونده ها 
 دیدم 

 امروز یقیناازاون روزای پرمشغله أس!
 کتم روآویزکردم وپشت میزنشستم و مشغاول بازدیدازبیمارهاشدم..
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 بودکه خانوم کابلی وارداتاق شد۱ساعت حدود
 آقای دکترناهارمیمونید؟-
 ه!؟چندتادیگه مریض  موند-
 سه تا -

 +تموم شن میرم ..
 باشه..بااجازه-

 نمیتونستم بخاطرمشغله ی زیادم خودم رو ازدیدن فندق محروم کنم ..
حواسام پرکشایدبه صابپ وقتی خواساتم به آویساا بگم امروز ناهار خونه پری 
خانوم دعوتیم وآویساروباتیشرت زرشکی واون طرزخواب که هرکدوم ازاجزای 

 بودپاهاش مشرق و دستاش مغرب و سرش جنوب .بدنش به ی سمت رفته 
شروع کردپرحرفی کردن  لبخندی رولبم اومدوقتی دیدم باگیجی بهم نگاه کردو

. 
ساعت وقت ۱موکول کردم فقط ۴/۵بعدمعاینه اخرین مریض بقیه روبه ساعت 

 داشتم که برم خونه وبرگردم.
 قبل رفتن با خونه  تماس گرفتم

 
 بله؟-
 دبرای ناهارمیریم خونه ی پری خانوم.سالم دایانم، حاضرشی-
 من ناهاردرست کردم-
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اشااکالی نداره بزاربرای شااام آخه دیشااب تماس گرفت وبرای ناهاردعوت -
 کردمن فراموش کردم بهت بگم.

 اهوم آرومی کردو تماس روقبع کردم.
 به خونه که رسیدم آیفون روزدم تا بیان پایین..

سادر حالی که یک  شیده آوی ست دیگه أش به ثانیه نک سوگل ود ستش کیف  د
 سوگل روب*غ*ل کرده بوداومدن!

سوگل رواز ب*غ*لش گرفتم ول  نرمش رو طوالنی ب*و*سیدم وسوارماشین 
 شدیم

 سالم علیکم فندق باباش خوبه!؟ به به چه کالهی داری پدرسوخته..-
سه ی  خندیدکه دیدن دندونای مرواریدمانندش وادارم کردبه گرفتن یک ب*و*

 لپش. دیگه از
دقیقه به خونه ی پری خانوم رساایدیم وبعداحوال پرساای من در حال ۱۰بعد 

 بازی باسوگلی روی مبل نشستم تاباکمک آویسا میزرو بچینن ..
 دایان جان بفرماییدسرمیز ..-

سوگل روتو ب*غ*ل گرفت  ستم و پری خانوم  ش سرمیزن با دعوت پری خانوم 
 وشروع کرد به غذا دادن بهش..

 وبه!؟آفرین جون خ-
 

 لبخندزدم
 خداروشکرآره..-
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خوش به حالشون آدم مشغول کارباشی اصال نمیفهمه روزاش چبور میگذره -
من که از صاابپ که آقا کمیل میرن ساارکارناهارهم نمیان بخاطرمساایر طوالنی 

 شب تنهام .. ۹-۸تا
 

 باغم گفت
 آنا که نیست.. دلم به دیدن این عزیز مامان بزرگ خوشه-

 آویسا لبخند زد
بریدکالس، خیلی کالس های خوب هساات برای شااما که هم ساان هاتونم -

 هستن و دیگه وقت آزادی براتون نمیمونه..
 چه کالسی!؟-
 
روز در هفته مشااااور میاد ودرباره ی ۳خب من یک کانون میشااناساام که -

مشکالت شما و همسن هاتون حرف میزنن راهنماییتون میکنن تابتونید برنامه 
 رای وقتتون ..ریزی درست کنید ب

کالس ها وکارگاه های گلدوزی هم دارن.. شیرینی پزی هم روزهای فردهست  
ستن که وقتی به پیری  سش دوتاخانوم دکتره س مبلغش هم خیلی کمه چون  مؤ
رسیدن و با مشکالتی از جمله تنهایی روبرو شدن به فکر تاسیسش افتادن البته 

رق و غیره ی چند ساااالیه که چند ساااال اول رایگان بوداما بخاطر پول آب وب
 ماهانه هرچقدرمایلی به عنوان شهریه میپردازی.
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 پری خانوم مشتاقانه گفت
خب به من که باشااه عضااو همه ی کالس ها میشاام ..کجا هساات!؟ چه -

 ساعتی!؟
 

شق غذاش  شیدتا بتونه  به قا سرش رو جلومیک بادیدن فندق خندم گرفت هی 
ه و وقتی دید تالش بی فایده اساات و که تو دسااتای پری خانوم معلق بود برساا

شق دوخت  شده نگاه غم زده أش رو به قا سا  صحبت باآوی پری خانوم هم گرم 
 ولب پایینش رو توی دهنش کشید

بلند خندیدم که پری جون وآویسادست از حرف زدن کشیدن وبهم نگاه کردن 
سیدو پری خا شون گفتم ودخترکم بألخره  به مراددلش ر وم نمن هم ماجرارو برا

 غذاش رو با رغبت تمام و صبر بهش داد. 
 بودکه آماده شدم ۴:۱۵ساعت

 پری خانوم با دیدنم  گفت
 کجا جانم؟؟-
 باید باشم مبب پری خانوم،بابت ناهار واقعا ممنون.۴:۳۰-
 ای بابا صبر کن میوه بیارم-

 آویسا ظرف میوه رو روی میز گذاشت که گفتم
 .به آقاکمیل سالم برسونید .نه دیگه دیرمیشه دستتون دردنکنه .-
اینبوری که نمیشااه فقط یک ساااعت بودی پیشاام..من همون قدری که دلم -

 برای سوگل تنگ میشه برای توهم تنگ میشه تو عزیزمی
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سری ازثانیه  سمونی این فرشته ی زمینی نگاه کردم ودر ک بالبخند به تیله های آ
ال محو کردن اشک پیشونیااااااش رو ب*و*سیدم که با صورت گرد و تپل درح

 نقش بسته توی چشم هاش گفت
 بچه هاروهم ببری؟! ..-

 لبخند زدم 
 نه ،میمونن پیشتون -

خواسااتم برگردم و ازدر بیرون برم که آویسااا روروبروم دیدم در حالی که هلوو 
 خیار پوست کنده رو توی ظرف روبه روم گرفته بود ..

داشااتن عزیزانی که  یک لحظه دلم ازاین همه خوشااااااای به وجد اومدبرای
 حواسشون حسابی بهم هست ..

 حس االنم کجا وحس تنهایی دیشب کجا !
ندقم  هارو  خوردم و پیشاااونی ف که از میوه  ندت ند چ ندت ندزدم و ت لبخ

 روب*و*سیدم و باانرژی مضاعف به سمت مبب رفتم.
 

 که گوشیم زنگ خورد ،آفرین خانوم بود.
 بله!؟-
 سالم خوبی کجایی؟-
 توراه مبب -
 زمین چالوس روفروختم باید برای امضای آخر-

 چشمم روباانگشت شرت ماساژ دادم و گفتم
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 اوکی مامان..کی باید بیام؟-
 بنگاه باش.. ۷ساعت-
 آدرس رو بفرست..خداحافظ-
 

یک زمانی برای این إرث ومیراث به هر کرااافت کاری تن میدادم اماحاال که 
 بدست آوردمش ازداشتن واستفاده ازش بیزارم!

کاش زمان روبه عقب برمیگردوندم گاهی به این فکرمیکنم تمام مراایبت هام  
برای خببیه که مرتکب شااادم،من تا قبل اون خوشاابخت بودم !الأقل ازنظر 
خودم که بودم ..اما بعداز اون اتفاق تمام روشاانی های زندگیم روبه خاموشاای 

 رفت!
خنده ها! همون  دلم همون شور واشتیاق سال های قبل رو میخواست ،همااون

 حس های ِبکر..
 همون مهم بودن ها ..من از این جای زندگاایم واین تنهایی به شدت میترسم..
بعدمبب به آدرسی که مامان فرستاده بود رفتم ..بألخااااااره فروخته شدآخرین 

 بازمانده یک سال های قبل ..
 پولش رومی ریزم تو حسابت-

 نگاهی به عینک آفتابی مامان کردم
 
الزمش ندارم..همین که چیزی ازاون گذشااته ی کوفتی دیگه  نمونده که من -

 سوهان روحم شه کفایت میکنه
 لبخند زد
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 توهنوزم احساسی قضاوت میکنی دایان..چرا ازش رها نمیشی؟! -
به - یا خودت روزدی  عا نمیبینی؟  یدم..واق تاوان پس م مان من هنوزم دارم  ما

 ندیدن ؟
 ه تو نداشت!کدوم تاوان؟ مرگ ویدارببی ب-
 مرگ سوده چای؟ مرگ حاج صالپ؟ مرگ بلوط!؟-

 سکوت کرد ..
 خودم رو ی سرطان بدخیم ترور میکنم که هرجا باشم نحسی میارم!-
 سال گذشته چراانقدرگنداب اون زندگی رو بهم میزنی؟ ۴دایان -
 

دیگه حرف زدن باهاش بی فایده بود ازش دور شاادم وبه ساامت خونه حرکت 
 کردم.

 
سمم نمیدون ستگیی توی روح وج سیدن به خونه هرخ سی بود که ازر م چه ح

 بود انگار پشت درچال میشد !
با دیدن سوگل که روی صندلی خرسی پالستیکیش بود وآویسا هم  که  جلوش  
در حال ریز کردن گوجااه بود و باهاش حرف میزد آروم دررو بستم و بعد آویز 

 کردن کت و کیفم نظاره گر صحبتشون شدم 
 میدونی  گردویی من چندتا خواستگار داشتم؟ اووووو زیاد بودن..-

 بعدنگاهی به سوگلی که خیره به لباش بودکردو گفت
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ام ،خوبه دختری:/ حاال - ا اوی هیز شدیا! چشمتو بنداز کف زمین ببین ا ا ه
درسااااااته من تو دل برو و همه چی تمومم اما دلیل نمیشه تو از هرفرصتی برا 

 ه کنی که کپل..دید زدن من استفاد
 

 سوگل شیرین خندید
میخندی!؟ همینم مونده توی جغله بهم بخندی! برو به خودت بخند که روز -

 به روز بیشترداری بقول بابات شبیه فندق میشی گردالی خانوم
بعداین حرف زبونش رو تا ته برای سااوگل بیرون آوردکه سااوگل هم با دساات 

 هم رفتکوچولوش زبونش رولمس کرد واخم آویسا تو
 سواستفاده گر ..هرچی بزرگتر میشی  تو دل برو ترمیشی گوگااولوی ساسا-
 

 بعداین حرف محکم با همون دستای گوجه ای ل  فندق رو کشید
ستم  ساس خوشی رو که دارم  تاازد سفت ب*غ*ل کنم این اح شتم  ست دا دو

 فرار نکنه!
سوگل هم  سالم  دادم که باعث شد آویسا شال رو روی سرش محکم تر کنه و

 برام بیتاب  بشه 
 آویسا با دیدن حرکات سوگل در حال رفتن به آشپزخااونه گفت

 سالم خسته نباشید.. سوگل بال بال نزن االن بابا میگیرتت -
به ساامت فندقم رفتم وتن نرمش رو تو ب*غ*لم فشااردم ..نفس عمیقی که 

 کشیدم هاکی ازخستگیه ریخته أم بود..
 نیم رسید!بوی سبزی قرمه به  زیربی
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 در حال بازی با سوگل به آشپزخاونه سرک کشیدم
 شام چیه!؟ -

 خندید
 ناهار امروز رو دارم گرم میکنم.. سبزی قرمه أس.-

 خندیدم
 عالیااه -
 اماده است..-
 تا میز رو بچینی لباسمو عوض میکنم..-

 سوگاال رو روی میز گذاشتم و به آویسا سپردم .
 

 لفن خونه به صدادراومد!در حال خوردن شام بودیم که ت
 خواستم بلندشم که دایان مانع شدو خودش به سمت گوشی رفت

 بله!؟-
.. 
 سالم چیشده؟-
.. 
 آره ..-

... 
 باشه باشه.-

 بعد اتمام مکالمش با أخم  کمرنگی بهمون نگاه کرد 
 باید برم خونه ی پری خانوم.-
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 !اتفاقی افتاده-
 نه..شما  تنهایی نمیترسید؟-

 ماروم گفت
 سعی می کنیم نترسیم -
 

 به سمت اتاقش رفت وبعد تعویض لباسش از خونه بیرون رفت!
 من موندم وکلی حس مختلف

 ترس از تناهایی..نگرانی.. دلشوره..
بعدجمع کردن میزظرف ها رو به حال خودش گذاشااتم وسااوگل روروی پام 

 خوابوندم
 یکساعتی میگذشت که ترجیپ دادم باهدیه تماس بگیرم

 بله!؟-
 سالم خانوم -
 به به ساسا ی من چبوره!؟-
 عالی،چه خبرا؟-
 سالمتی -
 بچه ها خوبن ؟ -
شن - شه متل گندم برشته خونه رو میترکونن ..مهرشادم که میاد می آره متل همی
 تا! االنم که رفتن تو حموم به بهانه ی حموم کردن آب بازی میکنن سه تایی۳
 

 خندیدم که ادامه داد
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شما!  عروس من چبوره!؟ دلم براش  چه عجب این موقع- شب یاد ما کردی 
 پر میزنه..

 خوابه طفلکم..تنها بودم گفتم صدات رو بشنوم آروم شم عجقم -
 خندید

 اوه ساسا تو واین همه ابرازمهربونی  نسبت به من محاله!-
 حاال چرا تنهایی نانازم پس اقا دکتر کجان!؟

گ زدن گفت باید بره خونه ی بود که وسط شام  بهش زن ۸:۵نمیدونم ساعت-
 پری خانوم

 چرارفت؟ چیکارش داشتن؟ چراشمارو نبرد!؟ یعنی کسی طوریش شده!؟-
 وای هدیه من چمیدونم.. خب خودمم هزار جور سوال تو سرمه .-
 باشه عزیزم میخوای بیایم پیشت!؟ هان؟-
 برم خونه.۱۰نه  ممنون حتماتا یک ساعت دیگه میادآخه میدونه من باید -
 راستی آنا برگشته!؟-
فت مرخراایش  - ما دیروز پری جون میگ یادا چالوس ب قراربود وقتی میریم 

 روقبول نکردن..نمیدونم
ضربود - ساعت دقیق و بلیبش حا وا یعنی چی قبول نکردن!؟ تاآخرین لحظه 

 که..
 ملحفه ی گل گلی سوگل  روروش مرتب کردم ..

 نمیدونم من چیززیادی نپرسیدم..-
 فرداقراره کارم رو شروع کنمااهوم منم از -
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 وای جاادی!؟ چه عالی .. -
 آره من که خیلی اشتیاق نداشتم مهرشاااد هولم داد-
 این که خیلی عالیه وقتی خودش میگه برو سرکاربچه ها با من-
هرچقدر هم بچه ها رو بهش بسپرم بازم دلم باهاشونه ..خودشم دست کمی -

 ازتوله هاش نداره آقا
 تستی برو ببین چبوره محیط کاریش ،خوشت میاد یا نه!حاال یک مدت -
 
اهوم خب رشااته ی من عکاساای بودخیلی دوسااتش دارم یک جورایی تنوع -

تاعکاس ۳میشه برام..این آتلیه ای هم که قراره برم کارش توی شمال شهرعالیه! 
 دیگه 

 غیرمن داره که همه فوق العادن میتونم ازشون کمک بگیرم.
ین عالیه..خب دیگه من برم سااوگل روبخوابونم توتخت خداروشااکرعزیزم ا-

 ...توهم به مهرشادسالم برسون،فرداتم پراز انرژی
عشقمی تو.. میب*و*سمت.اگردایان دیر کردبهم اس بده هامن ا نرفه شب -

 بیدارم ..
 بخروص که امشب پنجشنبه هست:/

 منحرفی بهش گفتم و گوشی رو باخنده قبع کردم
 

شون که رسیدن با در باز و ماشین پندار که ناشیانه جلوی  به خونه ی آقا کمیل
 پارکینگ پارک شده بود مواجه شدم..

 عجیب بودماشینش اینجا!؟ پس خودشم هست..
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 رفتم داخل که سرو صدا میومد ..
با دیدن پری خانوم که تو ب*غ*ل مامان زار میزد و آقاکمیلی که رو مبل تک 

ندار نا و پ ظاره گره آ بااخم ن به روی هم بودن نفره  تا أفعی رو تل دو که م ی بود 
 گفتم

 اینجاچه خبره!-
پری خانوم با دیدنم هیکل ظریفش رو از ب*غ*ل مامان بیرون کشاایدو اشاااره 

 ای به آنا کرد
ندگی خودش، - تل ز به ق ته ..کمر  تل هممون بسااا به ق این دختر کمر

 شوهرش،خانوادش آبروش!
 آنا با چشم های سرخ غرید

 امزد،من شوهری ندارم!نامزد مامان ن-
و صادای سایلی که  ازطرف پندار توی صاورت اساتخونیه آنا فروداومد باعث 

 سکوت سردی شد!
شم  ستی  به مرد روبه روش چ س سرخورد روی گونه وبعد لبش..با  شک آنا  ا

 دوخت که باالخره صدای ازته چاه دراومده ی پندار به گوش رسید
 و ،فرشته ی من! سازندشه!؟داری چیکارمیکنی!؟ این چه جهنمی که ت-

شااایدبعد این حرف اشااکی نبودبرای ریختن ازچشاام پندارامامن خوب جنس 
 خودم رو میشناختم این حرف یعنی ته تمام آرزوهایی که سراب شد..

 آنا به سمت اتاقش رفت وپندار در حال خروج از خونه تقریبا عربده زد
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باشاااه بدون اول - بایک میخ میِکشاامت بعد من پندارم آنا ..اگه به باختن تو
 وصلت میکنم به دیواراتاقم  اما نمیبازمت ..

 پری خانوم آروم اشک میریخت وآقا کمیل ساکت بود ..
سبک کنیم بار غم  شک  ستیم باخروج مایه ای به نام ا کاش ما مردهاهم میتون

 هامون رو!
 روی مبل تک نفره نشستم

 چیشده!؟ چه خبره اینجا؟-
 رو پشت گوش فرستاد پری خانوم موهای بلوطیش

ماه پیش شااروع کردبه سااااز مخالف زدن ..خودش که چیزی نمیگفت 2از-
باهاش تلخی  تادیروقت ساارکار میمونه  ندار طفلی زنگ میزد ومیگفت  ماپ ا
باز  کامم زبون  تا نداره.. الم  به و خورد وخوراک  بل میخوا با رو م نه وشاا میک

 چه!نمیکنه ..اگه پندارهم چیزی بپرسه واضپ میگه به تو
 من چندباری ازش پرسیدم چته ؟ چیزی از پنداردیدی!؟

که  حاال  جه  بل ازدوا ته ق ناخ نامزدی برای شاا گه  گه نمیخوامش..می فقط می
 شناختمش دلم باهاش نیست..

 زار زد در حالی که روبه مامان آفرین میگفت
من دخترمو می شناسم دروغ میگه که نمیخوادش ،همه ی این جَلب بازیاش -

 رف دلش..فیلمه نه ح
 

سته ی مبل آروم  ضمختش روی د شتای کلفت و  سردادن انگ آقاکمیل درحال 
 گفت
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هم پندارمقرربودحرفی نمیمااوند اما من این پسر رو میشناسم %۱حتی  اگر -
 تا وقتی حق باهاش نباشه اینبوری نمیره رو دورتندکه حتی حرمت نگه نداره!

 نگاهی به من کرد 
سااتم  که حرف دلش روازرفتارش بفهمم ، ساانی ازمن گذشااته وکار بلدنی-

شماش بخونم .. به مادرش هم که  سش  رو از چ سا ستم که اح مادرش هم نی
 روی خوش نشون نداده..

 برو ببین چی توسرشه که پابه سوزوندن این وصلت بسته!
کالفگی توی لحنش حالم رو منقلب کرد.. به مامان که بی صااداساارش پایین 

 بود نگه کردم و گفتم
آقاکمیل من فردا میام وباهاش حرف میزنم..شااماهم سااربه ساارش  چشاام-

 نزاریدهرچی بیشتر باهاش کلنجار بریداونم لجوج و بی پرواتر میشه.
سوندن مامان  شه،بعدر ساعت دیگه هم موندم تاکمی پری خانوم آروم ترب یک 

 آفرین سمت خونه روندم..اما نهنم هنوز هم درگیر اتفاق چندلحظه پیش بود!
 مشتاق زندگی باپندار بود!  آنا که

اون دخترتحراایل کرده ایه..شااایدکمی تخس اما این رفتاروتراامیم ناگهانی 
یل  قاکم یده..ازدسااات پرورده ی پری جون و آ یل ازش بع کامال بی دل و
یداسااات برای همینه که هیچ توجیهی برای تراامیم و کار  بعیده..آنافتوکپی و

 امشبش ندارم!
 ود..ب۱۱به خونه رسیدم ساعت حدودأ

 چراغ ها همه روشن بودحتی چراغ ها والم  ها وآباژور تزیینی!
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 خندم گرفت حتماخانوم ترسیده که این طوری خونه رو چراغونی کرده!
 تو سالن که خبری ازشون نیست..

 با دوتا جسم ظریف ومچاله شده توی رختخواب سفید طالییم مواجه شدم .. 
 بازم یک  منظره ی جالب دیگه :( 

شیمو  شیم گو سمت گالری گو شیدم و این لحظه رو ق شلوارم بیرون ک ازجیب 
 نخیره کردم..

خواستم صداش کنم تابیدارشه وببرمش خونش اماخب واقعاهم خودم خسته 
 و خمارخواب بودم هم اون و سوگل .

سه نفره  سبزی قرمه  روی مبل  سالن برگشتم وباحس گرسنگی بعد خوردن  به 
 دراز کشیدم!

 یشه که آویسا اینجاست و روی تخت مشترک من و ..این هشتمین شبی م
 

 فرداشب بعدخروج ازمبب بی معبلی به خونه ی آقاکمیل رفتم ..
 بادیدنم گل از گل پری خانوم شکفت.. 

 سالم به روی ماهت خوش اومدی عزیزم..خسته نباشید-
 ممنون.. -
 بشین برات ی چای شیرینی بیارم..پس سوگل کجاست!؟-
 دم اینجا اونا خونه أن..من بعد مبب اوم-
 زنگ بزن شام بیان .-
 مامنون نمیدونن اینجام..اومدم آنا رو ببینم.-
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پری خانوم کالفه به  در بسااته ی اتاق  آنا نگاهی انداخت ودر حال رفتن به 
 آشپزخاونه لب زد

 برم چای بیارم برات-
 بعاادخوردن چای  به لیموِی بی نقص پری خانم گفتم

 بدید میخوام ببینمش؟میشه بهش اطالع -
 باشهحتما.. ازدیشب تابه االن  پاشو بیرون ازاتاق نذاشته-

 کمی ُتن صداش روپایین آورد 
خداروشااکرکه پندارانقد عاقل هساات که به خانوادش چیزی درباره ی این -

 موضوع نگفته وگرنه  چه جوابی داشتیم بدیم بهشون!
فت وچند تقه به درساافید بلندشاادم که همزمان بامن قیام کردو بساامت اتاق ر

 روبه روش زد
 آناجان دایان خان اومدن  دیدنت ..-

وارداتاق که شدم با چشم دنبالش گشتم..سمت راست اتاق کنار پنجره  نشسته 
بود وموهای مشااکیش آزاد ونامرتب روی شااونه هاش ریخته شااده بود ..اندام 

 کشیده و الغرش رو توب*غ*ل جمع کرده بود!
 

 ر توعالمای عجیب غریب!چشمش به درودیوا
 روی تخت سفید مشکیش نشستم..نگاه مخترری بهم انداخت.

باشاااه ودلیلی برای - باتو  نمیدونم چی توساارت میگذره ..اما بدون اگه حق 
 ردکردن احساس پندار داری متل برادر پشتتم
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 پس یک لبفی کن اسمش روازشناسنامم محو کن.-
 ای ترمیمت داشته باشیگفتم برادرم اما وقتی که دلیل منبقی بر-
 منبق من برای شماهاغریبه است ..-
 برام بگوآنا..بگو آشناشه برام!-

 کالفه آستین بلندبلوزمردونش روبه بازی گرفت
 نمیخوامش-
نزدیک یک ساااله روز و شاابتون باهم میگذره اون وقت یک روزی ازخواب -

 ی!؟پامیشی و بدون جر وبحث یا دعوا واتفاق خاصی میفهمی که نمیخوا
اگه پنداراین  عکس العمل روانجام میداد درقبالت واکنشت چی بود!؟ میگفت 

 نمیخوامت با یک لبخندژکوند بدرقش میکردی!؟
سریه  سر خوردرو گونه أش .. شنش  سی های آبی رو شده توعد شک حلقه  ا

 پاکش کرد
که میخواد بکنه برام مهم نیسااات فقط من نمیخوام دیگه ازش - بره هرغلبی 

 ه اندازه سرسوزنی تو زندگیم باشه.رددی حتی ب
آناتو برخالف سن کم آدم عاقلی هستی و خوبم میدونی پندار با این بادا نمی -

 لرزه ..
اس بجای این که انقدرخودت و اون و خانوادت روخسته کنی بشین ودوراز  ا پ
جنجال و بچه بازی باهاش ازمشااکل ودالیلت حرف بزن اون حق داره بدونه 

 و گرفتی ..میفهمی!چرااین ترمیم ر
 

 ازروی تخت بلند شدم وبسمت دررفتم



wWw.Roman4u.iR  170 

 

نمیگم بخاطرخانوادت ..اما بخاطراحترام و احساااساای که ی روزی به این -
 مردداشتی ..بخاطراین یکسال نفس به نفسش دادن،خوب فکر کن آنا.

سماااااااات خونه رفتم بین راه کمی خوراکی  بعدخداحافظی از پری خانوم  به 
 گرفتم ..ومخلفات براس فندق 

ترجیپ دادم  بجای کلیداززنگ اسااتفاده کنم ..در که باز شاااددوتا صااورت 
 گرِدرنگی جلوی چشمم اومد!

 ل  های سرخ و لب رنگ لبو..
 نگاااهی به سراپاشون کردم

 ببخشید،اشتباه اومدم انگار! -
 آویسابا نیش باز شده نگاه مشتاقش روبه سوگل آبرنگی دادو گفت

باکمی تغییر  گردواین حرفی که میگم- بابایی که دخترش رو روازم پندبگیرا.. 
 چهره و مالیدن ماتیک به لب ولوچه أش نشناسه جاش روپله هاست

 خندیدم ،ای دختره ی تخس ..
 و فندق فقط باهمون صورت رنگی رنگی به خنده هامون میخندید!

 دست های پراز پاکت خریدروباال گرفتم و گفتم
ک و خوراکی خریده باشه بازم جاش روپله حتی اگه کلی پفک ولواشک ترش-

 هاست؟
 با دیدن پاکت ها بازم روبه سوگل گفت

 کپلم یادم رفت این رواضافه کنم که هیچوقت بابایی روپشت در نگه ندار
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بعداین حرف باخنده فندق روتو ب*غ*لم گذاشاات وپاکت هارو ازم گرفت و 
 وارد خااونه شدیم..

 زدشون شام رو نوش جان کردیم.و بعدشستن صورت بقول آویساماتیک 
 

 بعدخوردن شام آویساقرد رفتان کرد 
 صبر کن میرسونیمت-
 نه نه الزم نیست سوگل رومیخوابونم و  آژانس میگیرم.-

 بی توجه به تعارفش گفتم..
تالباس سوگل رو بپوشی منم ماشین رو از پارکینگ بیرون میارم..سوگل روهم -

 اومدیم میخوابونم 
 آروم  سمت خونه ی آویسا روندم..بعد اومدنشون 

 نمیدونم چرا امادلم زبونم رو به گفتم این حرف واداشت
 آنا میخواد از پندار جداشه-

 از گوشه ی چشم حواسم بهش بود ،
اول نگاه دقیقی بهم کرد ..شاااید براش سااوال بودکه این موضااوع رو باهاش 

 سااال فقط راجب درمیون گذاشااتم !مایی که مکالمه هامون توی این تقریبایک
 سوگل بود وبس!

 بهش حق میدادم..
 لبخند محوی زدودرحال نوازش کمرفندقی که با شوق  نظاره گر بیرون بودگفت

 میدونم-
 نگاه متعجبم رو کوتاه به صورت آرومش دادم..
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 ادامه داد
یدگفتن - که دیراومدید خونه پری خانوم تماس گرفتن..گفتم نیساات امشاااب 

ید و رفتیدمالقات له  اونجای نا باآه و  ناخانوم وخبرسااوگل روگرفتن ودرادامه  آ
 منوازماجرا باخبر کردن..

 امیدوارم حرف های امشبم رو ازاین گوش نشنوه و ازاون گوش در کنه-
آنا هم ساان منه اماخب با موقعیت اجتماعی متفاوت، به نظرم شااایدچیزی -

باعث این انتخابش شده،هرچی که هست دوست نداشتن نیست ..بخروص 
که پندار عشااق اولشااه.."آدم هیچوقت نمیگذره از عشااق اولش حتی اگر یک 
باشاااه "  بقول زری جون بعضاای آدم هابهم محکومن هرچقدرهم هم  طرفه 

 رونخوان امادالشون بهم پیوند خورده.
 جمله ی آخرش تو گوشم إکااو شد!

 بهتره با نامزدش صحبت کنید-
 سری تکاون دادم که گفت

 اریدپیاده میشم.ممنون سرکوچه نگه د-
 تازه متوجه شدم که رسیدیم

 چقدر این مسیرطوالنی کوتاه شده بود!
 سوگل رومحکم ب*و*سیدو ازم خداحافظی کرد.

 
هفته ای میگذشاات ومن برخالف درخواساات های پری خانوم  هنوزبه دیدن ۱

ست روبرامون  شای آنااااانرفته بودم..بایدخودش روپیدا میکردودلیل این رفتارنا
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شن میکر سال باهاش زندگی کرده فقط رو دنه اینکه خودخواهانه ازمردی که یک
 بخاطر افکار خودش بگذره ..

 پندارهم حق داشت بدونه چرا ردشده !
 گوشی مبب به صدادراومد

 بله؟-
 آقای دکترخانمی قرددارن مالقاتتون کنن میگن آشنان..-
 فامیلیشون؟ -
 خواهر خانومتونن-
 بفرستش تو -

ااتوی مانتوی لیمویی رنگش توی  بعد چنددقیقه صورت رنگ پریده وبیحال آن
 چوب در ظاهر شد۴
 سالم خوش اومدی -

 دعوت به نشستنش کردم وکنارش نشستم.
 ممنون خسته نباشی-
 خوبی؟-
 آره .. سوگل خوبه؟-
 فکر میکردم بیای دیدنش-
 نمیخواستم بااین روحیه بیام ..اصال فکر نکنم منوبشناسه!-

ف و حرف های خاله زنکی بهش امیدواهی بدم  درحالی خب نخواستم با تعار
 ماهگی دیدو بس..2که آخرین بارفندق رو توی

 خانم کابلی که آب پرتقال هامون رو آورد آنا روتعارف به نوشیدن کردم..
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 خب بعدیک هفته منتظرشنیدن حرفای مهمتریم!-
 با قاشق باریک محتوای آبمیوش رو زیرو رو کرد 

 اد..مامانم که فقط میگه آبرو!بابا که طرفم نمی-
 زی  کیف سفیدطالییش رو باز کرد ویک پاکت سفیدروی میز گذاشت

 زحمت دادگاه ووکیل باتو..-
 فقط زودتربه این کاب*و*س پایان بده.

نگاهموازپاکت ساافیدرنگ روی میزبرداشااتم و به چشاامای آبی فیروزه ایش 
 دوختم 

ثابت - ما برادریم رو وقتی  یادت گفتم برادرم ..ا باتوإ...  بدونم حق  میکنم که 
 که هست؟

 موهای مشکیش رو  زیر شال ُسر داد
سی - روصیه چراک سئله خ شروع نکاااان..این م خواهش میکنم دایان دوباره 

 نمیفهمه!
 خروصی؟ چه طورخروصی که حتی پندار هم خبری ازش نداره؟!-
ساات اون فقط میخوادمنونگه داره شاانیدی که چی گفت؟ مرده وزندم مهم نی-

اگه مال اون نباشاام نمیخوادمال کس دیگه ای هم باشاام ..اون فکرمیکنه رکب 
 خورده ..فکرمیکنه اطرافیانش به ریشش میخندن .

 اون مریضه!
 
 این عکس العمل هرمردی توموقعیت پنداره..-
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 پس این هم عکس العمل  هردختری تو موقعیت منه-
 باپندارحرف  زدی؟-
 اگربدونه آتیشم میزنه ..-

 حرف زدن بلدنیست یک زورگوإ که عاصی میشم ازکلنجاررفتن باهاش.. اون
 بزارمنم فرصتمو برای حرف زدن باهاش امتحان کنم-
 فرصتتو برای راضی کردنش به طالق امتحان کن.. -
 دیرنشده آنامیشه همه چیزرو برگردوناد -
 هیچوقت دیرنیست فقط بعضی وقتا دیگه ارزشش رو نداره!-

 سته ای تحویلم داد.بلندشد و لبخندخ
 اگه االن بخوام برم دیدن سوگل خونست؟-
 آره ..به آویسامیگم داری میری دیدنشون.-

 بعااادبدرقه ی آنا شماره ی خونه روگرفتم
 صااادای شیبون خانوم پرستاراومد

 بله؟-
 سالم -
 سالم خسته نباشید..-
 ممنون..خونه اید؟ آنا داره میاددیدن سوگل-
 ه خوب.بله خونه ایم...چ-
 برای شام نگهش دار..-
 چشم-

 لبخند زدم..
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 بی بال" 
 چیزی الزم داشتی پیام بده موقع اومدن تهیه کنم-
 چشم ..حتما.-
 فعال خداحافظ.-

شااب که به خونه رفتم برخالف قبل آویسااا رو بی فندق دیدم بالبخندجالبی 
 گفت

 سالم.. خسته نباشید-
 ممنون...-

یافتم! تو ب*غ*ل آنا لم داده بودو با قاب ساارخابی براق گوشاایش دخترکم رو
 بازی میکرد.
 صداش زدم

 با شنیدن صدام بسرعت برگشت..
اودکوچولوی  بی زبون  با یک  ا آخ خداقربون خلقتت چی آفریدی ؟ این موج

 نگاه تمام فرسودگی های روحیمو ازبین میبره
 آنابه احترامم ایستاد

 فندق روب*غ*ل کردمو بوییدم..
آرامش تزریق شااده توی ساالول هام منو واداربه کشاایدن نفس اوممممم ! ورود

 عمیقی  کرد
 کنار آنانشستم..

 خسته نباشی-
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 ممانون... فسقل من خوبه؟-
 شیرین خندید

 خاله جون به باباجون بگورفتیم تاب بازی -
 خاله جون" ؟کمای غریبه بوداین واژه برای گوش های من وچشم های فندق .

 نده ی جوِن خواهرش..آناآسون  گذشت ازباقی مو
 

 آویسا در حال حمل سینی حاوی چای روبه آنا گفت
به کی میدید؟لبفا کامال بی طرف داوری کنید،خاله جون - خب حاالحق رو

 بازی تعبیل
 آنا نرم خندید..متل ویدا!

 خب فعال که انگاربه نفع توإ-
 آویسابهمون چای  وشیرینی تعارف کرد و روبه رومون نشست

 باجونش باورکرد حاال اگه با-
بعداین حرف  به صاورت بامزه ای عدسای چشامهاش روتوی حدقه چرخوند 

 وبه من اشاره کرد 
 داریددرباره ی من حرف میزنید؟! اونم جلوی خودم!-

 لحنم رو کمی شوخ طبعانه کردم
و آنایی که بارژ صورتی براق وموهای بافته شده هیچ شباهتی به دخترک آشفته 

چندساااعت پیش توی مبب نداشاات درپاسااخ به حرفم با موهای  پریشااوِن 
 گفاات 

 بله آقای داماد ..دقیقاهمینبوره، البته با کمی تغییر!-



wWw.Roman4u.iR  178 

 

 خب ؟-
 از وقتی اومدم دخترخانومت برای آویسا دست و پانذاشته!-

شم های خودم دیدم موقع  شه..اما وقتی باچ شده با شیبون  شدانقدر  باورم نمی
وقتی سوپ تموم شدبه نشانه اعتراض کاسه غذاخوردن سوپ روباولع خورداما 

هیویساااابهش سااوپ  عه دوم ک پایین ..دف قاشااقش روازروی میز پرت کرد و 
دادوسبای غذا که سیر شدسوپ روبا ِکیف وخنده به لباساش مالید..وقتی هم 
آویسا بردش وُلختش کرد تا لباسش رو تعویض کنه دست وپاهاش رو منقبض 

ست و پا میزد تا لباس ت شد و کرد و د شیم حاال بماند که پیروز میدون  نش  نپو
 ساعت آزادانه جلوی ما بااون شکم تپلش أرِز اندام کرد..۱

با خنده موهای نرم گلبرگم رونوازش کردم  که بادیدن صااورت خندونم شااروع 
 کرد به دست زدن 

 آره بابایی؟! تو شیبونی!؟ آخه دخترمن به این آرومی ..-
سااا گفت هروقت تو بیای خانوم زیراجاق ساارهمین شاارط گذاشااتیم ..آوی-

شیبنتش رو خاموش میکنه ومیشه ّبره ی مظلوم امامن باورم نشدتااین که االن 
 رؤیت کردم..

 آویساباآرامش چاییش رونوشید وگفت
 خااب ببین نیم ساعته ازتو ب*غ*ل باباییش تکاون نخورده!-

ره ازب*غ*لم باین گردوهمونیه که یک ساعت پیش تو پاااارک دست وپا میزدتا
 بیرون و سبزه َسق بزنه 

 خندیدم و ل  فندق روپرسرو صداب*و*سیدم
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 خب دخترم آینده نگره ازاالن گیاه خوار شده ..مگه نه بابایی!؟-
 آویسا باچشم های گردنگاهم کرد وآنا خندید.

 
شام روآماده کنندمن هم بعدتعویض  سا گرفت تا میز  شدو به کمک آوی آنا بلند

 حال بازی با فندق  گفتملباس هااام در
 تا ظرف بچینید .۴یک مهمون دیگه هم توراهه -

آویساااآروم گفت باشااه وآنا ا صااورتی گنگ باالتنه أش رواز توی آشااپزخونه 
 درمعرض دید گذاشت

 خب پس من برم ..اگه میدونستم مهمون داریدنمیموندم!-
 این چه حرفیه؟ غریبه که نیستی..-
 

نم بالشاتک ساوگل روروی پام گذاشاتم و مساکوت برگشات به آشاپزخونه وم
 مشغول تاب دادنش شدم.

 خوابوندمش روی تخت  که صدای آویسا اومدکه کناردرایستاده بود 
 مهمونتون اومدن فکر میکنم ..دررو براشون باز کردم.-

 نگاهش کردم ..لبخندداشت.
 به لب هاش باچشم اشاره کرده،پرسیدم

 این یعنی کارم درسته؟-
ه..نیت که خیرباشااه درساات و غلبش پرساایدن نداره چون نیت عمل مهم-

با نیت پاک هرکاربه ظاهرغلبی هم درسااته ..حاالآنامیخواداین  معلومه که 
 کاررو نادرست ببینه خب ببینه
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 دستی بین موهام کشیدم وباهم به سالن برگشتیم.
 آنادرحال پوشیدن شال ومانتوش بود و آویساهم کنارش ..

 دررو باز کردم.
 روبه روم ظاهرشد.. قامتش

 صورت سفیدش به کبودی میزد..
موهای همیشااه مدل روزش شاالخته و بلندتراز آخرین دیدارمون بود ،بااینکه 

 وقت زیادی نگذشته بود !
 یک تیشرت خاکستری وشلوارجین .

 ازاون تی  مدرن به قول مامان آفرین خارجکیش هم خبری نبود!
گ یه هم ازش  ثان یک  یه درد درده ..حتی اگر  ثان یک  باشاااه همون  ته  ذشاا

 آثارمخربش رو بجامیزاره..هم درباطن وهم در ظاهر .
لبخندزدم به صااورت نقاب خورده ازلبخند بیحالش ودساات مردونه ای بهش 

 دادم
 خوش اومدی-

 لبخند کجااای زد
 ممنون .-

 باهم همقدم شدیم ..
 نگاهم به نگاه آناگره خورد..

ن نگاهش روازم گرفت وکیفش رو دختر آشاافته حال ظهربرگشااته بود! غمگی
 روی شونش انداخت وخواست به طرف دربره که گفتم
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اگاااار برای مهمان من و من حرمت قا ل نیسااتی بایدبرای ساافره ای که توی -
 خونم پهن شده باشی.

 ایسااتاد!
 لبهاش لرزید

قبره ی شفافی لبهاش روتر کرد و پشتبندش قبرات شفاف بیشتر شدو کمکم 
زمین نشااساات وصااورت رنگ گچ شااده أش روبین دسات  هق هق کنان روی

 هاش پوشوند.
 پندار خواست بره طرفش که مانع شدم وبا چشم ازآویساخواهش کردم..

ب*غ*لش کردو نجواکنان کنارگوشااش روی مبل نشااوندش وبراش لیوان آبی 
 آورد.

 حاالانگارهم اون هم جو بینمون آروم تر بود..
 !امیدوارم باعث بدخوابیه فندق نشیم

 
واینجافقااااااط پنداربود که داشت ازفرصت ایجاااااااد شده برای ثبت جز به 

 جزإصورت یارش نهایت استفاده رو میکرد..
 آنا غرید

 +نگاه  کتیفتو ازروم بردار..
گه نگفتم  بب حرف نزدیم؟ م ماامروز توی م گه  هان؟! م جاسااات؟!  چرااین

 طالق!؟ مگه نگفتی برادری!؟ پس چراخنجر زدی!؟
 . چرا همه باهام بدشدین انگارکه من شیبانمواون فرشته!من نمیخوامش.
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خداداری میبینی عذاب میکشاام میبینی درد دارم میبینی دارم تو این لجن زاری 
 که بنده أت برام درست کرده غرق میشم بازم ساکتی؟ بازم حرف نمیزنی!

 آویسا دستش رو گرفت
 آناجان آروم باش عزیزم دستت یخه!-

ازی باتوپ گرد سبز رنگ سوگل برای دزدیدن نگاهش از آنا پندارکالفه درحال ب
 گفت

 کاش میتونستم بفهمم این حس تنفرت نسبت بهم ازِکی و کجاشروع شد!؟-
 آناایستاد هجوم بردبه طرف پنداروزانو زد روبه روش!

سااردی نگاه آبیش ناامیدم کرد ازاتمام خوشاااایندی که برای این دیدارانتظار 
 داشتم.

 
پنداررو کشاایدتا مجبوربه خیره شاادن توی چشاام های فیروزه  با شاادت یقه ی

 ایش بشه.
 میخوای بدونی!؟یادت نمیادآقای پدر!؟-

 خودم رونیدونم اماانگارهمین چندکلمه کار خودش رودرحق پندارکرد 
بی تو سااارمن وخودت و - ماق کردیش ومیکو نا...چراچ هت آ نت ب لع

 زندگیمون!؟ چرا نمیگذری ازش!؟
که حق اون بود..چون   چرانمیگذرم؟چون- قاتلش داره ازهوایی تنفس میکنه 

 ازم طلب بخشش نکرده!اصالنمیخوادبپذیره گ*ن*ا*هش رو.
 اگربپذیره ..اگربخشش بخواد میبخشی؟-
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 دست های  مشت شده ی ظریفش ازدور یقه ی پندارشل شدو سر خورد 
 جیغ  زد 

 داد کشید
 ناله کرد

 آه کشید 
   

م نبود ..االن این دخترمهم بودبرای اولین باریک دیگااااااه بیدارشدن سوگل مه
 انسان رو انقدرشکسته میدیدم!

 آویسابسمت اتاق سوگل پاتندکرد ومن به سمت دختِربچه شده ی روبه روم.
فت گرفتمش ...زار زد... و َمردش فقط  ب*غ*لش کردم ..تقال کرد ..سااا

 تماشاگر بود .
 انگاربرای اون هم دیدن این صحنه تازگی داشت!

سش داری وحالش خوب نیست  حالش رومیفهمم اونجاکه میبینی اونی که دو
 کاری هم از دستت بر نمیادتا خوب شه بدترین عذاب دنیاست.

 کنترلش برام سخت بود ..
یدا ..نه  به رونشاااده بودم ..نه مامان نه و من ا به حال باچنین صااحنه ای رو

 ،سوده.
 شد!میلرزیدوحتی سردی بدنش ازروی لباس هم حس می

 پندارببرفمون اومدکمی باچشم های سرخ خیره شدبهش..
 لب زد 

 آنا نکن اینبوری-
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 گفتم
 بزارش رومبل من یچیزی بیارم .. فشارش میزان بشه.-

شارسنج به طرفش رفتم و  شپزخونه رفتم وبا لیوان آب قند و آبمیوه وف به طرف آ
انتوش م مبه پنداری که لبه ی مبل در حال ب*و*سیدن دست معشوقش بودگفت

 رو از تنش دربیاره .
 

 بعدمتعادل شدن حال آنا تنهاشون گذاشتم و به اتاقم رفتم..
 آویساروی  تخت درحال پوشاک کردن فندق بود

 با دیدن ثمره ی زندگیم لبخندزدم و لبه ی تخت نشستم!
 شمابیداری خانوم گل!؟  -

 آویسا خندید
 خدابه دادتون برسه  تاخروس خون بیداره!-
 نشه دیرت -
 بعدرفتن مهمونا میرم.-

به که میمونه ... چون معلوم نیسااات امشاااب چه  به انتخابش لبخندزدم ..خو
 پایانی داشته باشه!

 
 کماارم رو صاف کردم و گردنم رو ماساژ دادم..گرفتگیه لعنتی.
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آویسا سوگال رو تو ب*غ*ل کشید و لبه ی تخاات نشست و بالشتم رو مرتب 
 کرد و گفت

 
 بدنتون استراحت بدید..من میرم پیششون.+یکاامی به 

 
 از خدا خواسته قبول کردم و اونها اتاق رو ترک کردند.

 
 اون شب به خیرگذشت آویساتا فردای اون روزپیش آنای بی رمق موند!

نمیخواسااتم خانوادش شاااهدحال زارش باشاان اما پندار یکی دو ساااعت بعد 
 رفت ..بی حرف!

رر کیه؟ ستم چی به چیه؟مق سومی درکاره؟پای بچه ای نمیدون شخص  صال  ا
 وسبه!؟ 

 دوست نداشتم تاخودشون نخواستن چیزی بپارسم.
 این مسئله کامال شخری بود..

 ماهی میگذشت ومن دورادورازطریق پری خانوم از  وضع آنا مبلع میشدم..۱
یک هفته پیش پندار باهام تماس گرفت و میل به دیدارداشاات که متاساافانه 

 اجازه رونداد.مشغله کاریم این 
 امشب به خونه دعوتش کردم 

به هرجایی ترجیپ میدم چون به نظرم محیط بیرون فقط برای بگو  من خونه رو
شکالت  یا  سا ل وم شه ..نه حرف زدن راجب م ساختن خاطرات خو بخند و 

 درد و دل ها!
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به آویسااااکه اطالع دادم گفت ترجیپ میده تنهامون بزارن و به خونه ی هدیه 
 برن..

 م ممنون از این انتخاب تا خونه ی مهرشاد رسوندمشون .من
 

شده بود روخوردم ودر ۹/۵ساعت  شته  رری روکه برام گذا شام مخت بود که 
 حال مبالعه ی پرونده ی یکی ازبیمارهام بودم که صدای آیفون بلندشد.

 خودش بود.. متل قبل بااین تفاوت که حاال سرافکندگی هم بهش اضافه شد .
و کمی سکوت بهش آب زرشک محشری که آویسا وهدیه زحمت بعد نشستن 

 تهیه أش رو کشیده بودند تعارف کردم..
 یک نفس َسرکشید و بعد نفس عمیقی گفت؛

بعد مرگ ویدا حسااابی بدخلق و غیرقابل تحمل شااده بود.. اصااال بهم توجه -
 نمیکرد ..انگار فقط خودش بود و خودش ..نه تنهامن هیچکس رو نمیدید!

ال رو دادم امااون همه اساسأ تو حتی به ش پیشنهاداومدن به ایران و دیدن سوگ
 و سوگل رومسبب ازدست دادن ویدا میدونست..

سید که پری خانوم تماس  شم میر صدای حرف و خنده هاش به گو فقط وقتی 
 میگرفت ..

 نمیتونست با اون ناسازگارباشه چون میدونست وضع روحی اونها هم وخیمه..
 یتت میکنه ببرمت پیششون قبول نکرد..گفتم دوری ان

 من بودم و خودم ..سکوت و تنهایی ..بودن اما نبودن آنا ..سخت بود!
 این خیلی مضخرفه که تنها باشی حتی وقتی عشقت پیشته.
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 ماه راهم رو عوض کردم..کار به کارش نداشتم ..2کم کم بعد
یدادم...حساااابی زندگ یت نم تاد و منم بهش اهم یمون  دچار ازکار و درس اف

 تزلزل شد.. 
 کم کم دعوا و مشاجره و بی حرمتاای.. مست کردن منو گریه و زاری آنا

اه فهمیدیم کاراز کار گذشته ۱نفهمیدم چیشد!صال کی!؟  اما  ا ماه و نیمه بود ک
 و مهمون ناخونده ای تو دل آناست..

 د.وعوض شد..با طراوت و خوش رو شد! انگار جونش دوباره به تنش برگشته ب 
باهام ساعت هاحرف میزد وحاال من جای اون مسکااااااوت بودم! نمیتونستم 

 بپذیرم..
...کم ساان وسااال بودنمون هیچ ماهنوزبه هیچ جانرساایده بودیم ...من هدف  

 های زیادی داشتم تمام برنامه ریزیام!
 اون می گفت مست بودم ...میگفت اونم ناراضی نبود و حاال .. 

وبیچاره وار هرشااب کنارگوشااش باخواهش وتمنا ماه میگذشاات ومن کالفه ۳
 ازش میخواستم تا رضایت به سقط بده..

ماهه؟؟ مگه چیه ۳امااون یکدنده شد..گفت ترکم میکنه! برای کی!؟برای جنین
شد!؟ اونم ندیده.. وقتی االن بخاطرش ازم میگذره پس  سته  که انقدر بهش واب

 اگه میومد ..
 

عا یداهم  یدمش ..و های سااکوت کرد،میفهم ندقش بود..اون ازحس  شااق ف
سودی میکردم به موجودکوچولویی که  شی ح مبهمش میگفت ومن بجای خو

 همسرم رودر عرض چندماه انقد شیفته ی خودش کرده.
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 بألخره خوره ی افتاده به جونم کارخودش رو کرد ..-

 توغذاش محلول سقبی که یکی ازدوستام معرفی کرد رو ریختم!
 موهاش رو چنگ زد 

م جلوی چشااممه !زجه هاش..ناله هاش.. وقتی اون جنین روصاادا میزد هنوز
به جون کن وجون بچم رو  خدا میگفت جون  به  ید!وقتی  مک می طلب وازم ک

 پس بده.
 تموم شد!  

 من ندونسته جون دوتاشونو گرفتم..
وقتی بهوش اومدواززبون  پرساتار شانید  که بچه ساقط شاده وموادی که توی 

 ه ...نوشیدنیی بوده باعتش
 میتونستم ازچشماش تنفر رونسبت بهم حس کنم!

 ساکت شد وسرش روبه عقب بردو به مبل تکیه داد...
 کمی درسکوت موندیم.

وقتی دکتراگفتن یاویدا یاسااوگل ..گفتم ویدا،امااون گفت سااوگل!شااکسااتم -
..اون به فکر بچش بودنه من.. اما بعدمدتی به انتخابش احترام گذاشااتم چون 

شدتمدیدش کرد.. توی خنده هاش رو ستم حتی اگرمدتش کم بود و نمی میخوا
 مدت بارداری لبخندازلبش محونمیشد!

 شبااز رویاهاش با بچه می گفت ،لبم خنده بودودلم اشک..
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یدونم تونسااتم ازخودم راضاای نگهش دارم وآخرین آرزوش  که م ماهمین  ا
 روبرآورده کنم کافی بود ..

 تیکه ای از وجود ویدارو.. حاال خوشحالم که هم ویدارو دارم هم
من تونیستم..من نمیتونستم تحمل کنم  ندیده شدنم رواز چشم آنا..نتونستم -

 حسودی نکنم به یک جنین!
 من خیلی ضعیفم یک نامرد که به بچش رحم نکرد.

مدتی ازش دوری کن - به نظرم   ما من نمیتونم ازطرف اون حرف بزنم ا
 ..اگردوست داشته باشه میبخشدت بزاردنیایی رو که توتوش نیستی حس کنه

 اگردنیای جدیدش روانتخاب کردچی!-
جازه ی - جدا کردی وا که ای ازوجودش روازش  ندار..تو تی بده پ بهش حق 

انتخاب روازش دزدیدی اگربه همین منوال بری آنایی نمیمونه برات..حتی اگر 
سا شق و بذله گوی  شه آرزوی اون دختر عا سنامت با شنا سمش تو  ق ببه اجبارا

 روبه دلت میزاره!
 دنیام بهم میریزه وقتی توچشام نگاه میکنه ومیگه نمیخوادم-
 زمان بده .. به جفتتون.-

 سرش رو به نشانه ی تاییدحرفم تکون دادو آروم آروم بلندشد وایستاد
 ممنون ازت..-
 بیشتر بمون-
 تنهایی رو ترجیپ میدم.-

 تاپشت دربدرقش کردم  
 باماشین اومدی!؟-
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 له ی رانندگی ندارم.نه حوص-
 من میخوام برم بیرون سرراه میرسونمت .-
 اهوم ممنون..-
 

 بعدرسوندن  پنداربسمت خونه ی مهرشاد روندم وباهاش تماس گرفتم
 جان ؟-
 سالم ..بیزحمت به  بچه هابگو بیان پایین منتظرم.-
 مردحسابی بیا باال دیگه ..-
 خیلی خستم ،به هدیه هم سالم برسون.-
 .شبت بخیر.باشه .-

چنددقیقه ی کوتاه برام چندساااعت گذشاات تا درباز شاادوفندق وآویساااتوی 
 ماشین کانارم نشستند!

 به صورت غرق درخواب خرگوش کوچولوم نگاه کردم ..
 کاش بیدار بودی انرژِی بابا.

 سالم-
 سالم خوابیده؟-
 آره ...بازی بادوقلوهاحسابی خستش کرد.-

 ه نیمرخم داد کمی مکث کرد ونگاه کوتاهش رو ب
 گفتگوتون مؤثر بود!؟-

 لبخندزدم
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 آره خیلی خوب بود.-
 خداروشکر-
 شام براتون گذاشتم خوردید؟-
 بله ممنون حسابی مزه داد.-
 نوش جان-

ندم  خت خوابو نه  توده ی نرمم روروی ت به خو ندنش وبرگشااات  عدرسااو ب
وبعدتعویض لباس هاش بی معبلی خودم روبه یک دوش آبگرم  دعوت کردم 

 وبا خیال آسوده کنار حجمی ازآرامش )سوگل( به خواب رفتم. 
 

شت آنا بعداون تا ۳  سخ ۱هفته ازدیدارآخرم باپندار میگذ هفته به تماس هام پا
نمیداد تااین که یک شااب به دیدنش رفتم و خیالش رو راحت کردم که مدتی 
پنداررو نمیبینه وخواسااتم این مدت به جای روشاان کردن آتش زیرخاکسااتر 

 عی کنه آتش بس بده ودلش رو با پندار صاف کنه.س
پندارهم برای این که خانوادش متوجه ی اتفاقی پیش آمده بینشااون نشاان از 

 حضورش توی شهر چیزی نگفته و به هتل رفته.
 نفره روگذاشتیم با آنا،هدیه و مهرشاد..۵امشب قراره یک شام 

دون های گوشاای همراهم زنگ خورد وترااویر صااورت گردفندق بااون دن
خرگوشای و پاپیون زرد بزرگ روی موهای نرم وکم پشاتش روی صافحه ظاهر 

 شد 
 بله؟-
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سااالم خسااته نباشااید خواسااتم بگم آنا جون اومدن اینجا دیگه الزم نیساات -
 بریدخونش دنبالش.

 دقیقه دیگه میرسام خونه .۱۰إ باشه من تازه راه افتادم -
 منتظریم.-

 سیدم ..بعد خریدشیرخشک وپوشاک به خونه ر
 آنا درحال شیشه دادن به سوگلی بود

 سالم اینجایی!؟-
 لبخند زد

سااالم خسااته نباشااید..آره صاابپ دیدم مامان نیساات تنهام خونه اومدم پیش -
 آویسا.

 خوش اومدی ..-
 ل  باد کرده براثر خوردن آبمیوه ی سوگل رو ب*و*سیدم و

 نگاهی به اطراف کردم و درآخر به سمت اتاقم رفتم
 اونجا ..آویسا داره لباس میپوشه... نه نرو-
 

سمت جایی که  صدای نوق زده آناراغبم کردبه  کماااای این پا اون پا کردم که 
 نگاه میکرد برگردم..

واای آویساااجان عالیه تو تنت! کاش برای خودمم میگرفتما ..اون ساافیدش -
 بهت نمیومد.
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ت بودکو عه اول  باسااای ..دف ل کا تاه  کو توی  ن ما کردم  گاه  ن اه به آویساااا
میپوشیدوبرآمدگی بدنش رو نشون میداد! نگاهم رو از روش برداشتم..آنا !کار 

 خودِش، این پوشش موافق سلیقه ی اونه..
 

 جواب سالم آویسا رودادم که آنا دستش رو کشید و گفت
 امروز رفتیم بازار این مانتو هدیه من به آویساست ..خوبه نه!؟-

 آره ..آماده شید-لب زدم 
و یگ شاالوار جین و تیشاارت زرشااکی که  یک خط افقی به رنگ  به اتاق رفتم

 سفید  سمت چپش بودرو انتخاب کردم..
 بعدنیم ساعت به رستوران موردنظر رسیدیم..جای دنجی بودبا دیزاین سنتی 

آنا که کم وبیش ا هدیه شون آشنایی داشت درحال حرف زدن باهاشون بود که 
 مهرشادرو به همه گفت

ستون ر- شمال بچه هاتاب سیده ها! یگ برنامه ی توپ بچینیم بریم تنی به آب 
 بزنیم..

 آره اتفاقادختر عمه ی منم ازترکیه اومده تنهاست اون روهم میبریم.-
 

 رو به آویساگفت
 توهم باید بیایا..-

 آویسادر حال لغزوندن حلقه ی نازک توی انگشتش نگاهم کرد 
 لبخندزدم

 حتما میاد-
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 عالیه..-
ون توی رستوران متوجه سکااااااوت وبی حوصلگی آویسا طول مدت حضورم 

شدم! بعد  رستوران  آناپیشنهادبستنی داد درحال سوارشدن توی ماشین بودیم 
 که آویسا گفت

 بااجازتون من دیگه میرم..-
هدیه متعجب به من نگاه کردوآروم ساامت آویسااارفت وچیزی زمزمه کردکه 

 آویسا در جواب کالفه گفت
 ..نه نه توزحمت نکش-

 نگاهم رو ازشون گرفتم وروبه آنا گفتم
 آناجان بامهرشادشون برو من آویسا رو رسوندم میام پیشتون-

 آنا بالبخندسوگل رو فشردوگفت
 باشه پس سوگل پیشم بمونه.-
 باشه-

 آویسا لب زد
 خودم میرم ..-

 هدیه گونش رو ب*و*سیدو درحال ُهل دادنش به سمت ماشین گفت
 تعارف رد وبدل میکنی! فرداصبپ منتظرما. واای مگه غریبه أس که-

سوارشد وراه افتادیم خسته وکالفه بود  ..شایدآدم شناس خوبی نبودم اماآویسا 
هرآدمی نبود کافی بودلب پایینش رو به دندون بگیره تا بفهمم میگِرنش شااروع 
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شبی که  سترس داره متل  شکنه ا شدت می شت هاش رو به  شده..یا وقتی انگ
 ل اومد!ویدا رفت وسوگ

 گوشی همراهش زنگ خورد..
 آروم وبی حوصله از توی کیف مشکیش بیرون کشیدش 

 بله!؟-
... 
 توراه خونم-

... 
 چای؟؟ آخه چرا؟؟ گوشی رو بده بهش..زری گوشی رو بده بهش.-

شی رو بهش  ری بود که قراربود زری گو شخ سکوت کرد!حتمادرانتظار  کمی 
 بده.

اره کارتم روداره... آدرسی نداریدازش؟! سالم.. خب چرابهم خبر ندادید؟شم-
خب من چه غلبی بکنم االن؟؟ آخه چرا! من میرسونم خودمو توروخداازشون 

 مهلت بگیرید..توروخدا.
 گوشی رو قبع کرد و صورتش رو بین دست هاش گرفت و زار زد!

 ماشین رو کنارخیابون پارک کردم..
 

 کمی توی سکوت من وگریه ی اون گذشت ..
 واست گریه کنه.. صدای گریه أش منو یادگذشته مینداخت! دلم نمیخ

 فکر نمیکردم انقدرضعیف باشه که زود جلوی من وابده !
 آویسا-
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 باراول بود!
 اما برام لذت داشت به دهنم مزه داد:/

 نفس عمیقی کشیدو سرش رو پایین انداخت ..
 ی لحظه یادفیلم ها افتادم خب االن باید بهش دستمال تعارف کنم!

 خندم گرفت که باعث شد با چشم های گرد و سرخ نگاهم کنه!
 دستمالی از کیفش بیرون کشید وصورتش رو پاک کرد 

 میشه بریم بیمارستان؟-
 اولین بار بوددر خواستی میکرد ازم!میتونست تعارف کنه وخودش بره..

 سر تکون دادم
 مشکلی هسات؟-
 نه..یعنی حل میشه-
 بهم بگو شایدبتونم کاری کنم.-
 نه..خودم میتونم.-

 سرتق
 به سمت بیمارستانی که اسم بردروندم،تِه شهربود.

 دقیقه که رسیدیم با عجله خداحافظی کااردورفت !۱۰بعد
 براش بوق زدم..

 برگشت و نگام کرد
 شیشه ماشین رو پایین کشیدم.

 بزار ماشین رو پارک کنم باهم بریم-
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 منتظر تعارفش نشدم وسریع یک گوشه پارک کردم..
 کنارش که ایستادم درحال وررفتن با موبایلش گفت

 زحمت نکشید برید شما.-
 زحمت نیست.-

واردبخش ارژانس وبعد ورودی آی ساای یو شاادیم که مردمیان سااالی روکنار 
 خواهر آویسادیدم..

 انگار مشاجره میکردن که با دیدن آویسا ساکت شدند.
 سالم چیشده؟ خبری نشد ازش؟-

 زری بلند شدو نالید 
 گفتم ادم درستی نیست چراسپردی بهش؟-
 قسم خوردتاشب میاره-
 هنااوزشب نشده؟؟االن دوماهه آویسا چرا خودتو گول میزنی!-

 آویسا رو به مردگافت
اقای علوی با هاشااون حرف زدید؟ بگید اگه یک ثانیه هم ازدسااتگاه جداش -

 کنن جون میده چه برسه..
 به جا شد مرددستی به سر کچلش کشیدو روی صندلی جا

چی بگم اخه؟ من از صابپ ساپردم اون بی وجدان رو پیدا کنن اما آب شاده -
 رفته تو زمین!

 زری خانوم عربی گفت
 لعنتیه بی همه چیزو میکشم-

 آویسا به دیوار تکیه زد



wWw.Roman4u.iR  198 

 

 پیداش میکنم..-
 رو به اون مرد کرد ودر حال بلندشدن گفت

ه بر کنن،بگو راضاای ببگیدمن تاصاابپ پول میارم ..بگیداگه وجدان دارن صاا-
 یتیم شدنم نشن.

 زری با دیدنم بلندشد
 سالم ببخشید اقای دکترمتوجه حضورتون نشدم-
 اشکالی نداره-

 آویسا بسمت بیرون پاتند کرد
 خدایا بخیر کن.-

 لب زدم
 میرم دنبالش .-
 

 نره بین انداختم توی حیاط بیمارستان که بی فایده بود واردخیابون شدم ..
 کوتاه کالباسیش شناختمش! ازروی مانتوی

باز کنارش ایسااتاده  با نیش  دقیق که دیدم متوجه ی موتورسااوار جوونی که 
 وبراندازش میکرد شدم.

 بسمتش رفتم ..انگار پاهام ازبدنم جدا شده بودو بدنم رو با خودش میکشید!
 یه مشت خوابوندم زیر چونه أشو نعره زدم

 کجارودید میزنی!؟ هاان ؟-
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زدن دساات برداشاات و با تِت ِپته چشاام های ریزش رو بهم متعجب  از دید
 دوخت

 چته ! چی میگی؟-
 یقه ی شل شده ی پیراهنش رو کشیدم 

 خفه شوعوضی فکر کردی چون تنهاست بی کس و کاره منم ازش سودببرم!؟-
 مردجوونی سعی درکنارکشیدنم داشت که داد زدم

 ..ولم کن تابفهمه دزدناموس مردم شدن چه عواقبی داره-
 پسره شیرشده غرید

 هوی یارودری وری نگو -
 به آویسا اشاره کرد

 این خودش دلش میخوادکه..-
شادش   شتی حواله ی دهن گ صبر نکردم چرت و پرت گفتنش رو ادامه بده م

 کردم و هلش دادم ..از موتورکه افتاد پایین روش خیمه زده شروع کردم به زدنش
 در حال جدا کردنمون بودن نفردیگه ای۳،۴حاالعالوه براون جاوون 

صاادای آویسااا هم گهگاهی به گوشاام میرسااید امااونقدرعراابی بودم که 
 نمیدیدمش

نه تیتیش - ظاهرم ژیگول میز ته ُمفنگی فکرکردی چون  باد جد و آ این " 
 مامانیم؟؟ من صدتای تورو میکنم تو ُهُلفدونی ..گ...و..ه میخوری کفتار.

 دایاان- 
 برگشتم به قبل "

 روزی که صدام کردی بعدش دیگه چیزی نشنیدم!ازاون -



wWw.Roman4u.iR  200 

 

 
 لبم سوخت!

 خب مشت اول روخوردم..
شتم  شین رفتم ،چندنفری هم پ ساااامت ما شیدم وبه  شتم کنارک اما دیگه ناندا

 اومدن و در حال نریحتم بدرقم کردند..
 کنار ماشین دیدمش!

 ازاین مانتو متنفرم..
 ازاین رنگ..

 ازاین مدل و مارک
 هم چسبیده بود و نوک دماغش لبو شده.مژه های خیسش ب

 أخم کردم
 شالش روطوری سفت کرد که یاد معاون دبیرستان دخترونه افتادم.

 هنوزم لبم میسوخت ومزه ی گندخون توی دهنم بود 
 بهش اشاره کردم وسوار ماشین شدیم.

 تنبیهت باشه برای بعدخانومه تخس امشب به اندازه کافی ناراحتی داری.
 

 وکمی جلوتر نگه داشتم ..حرکت کردم 
آبی ازسااوپر مارکت خریدم وصااورتم رو شااسااتم ..کمی از آب رو به وجودم 

 تزریق کردم ..
 کاش فندقم بود! 
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 انرژِی من..
 بود..۱۱داخل ماشین نشستم ساعت

 خب ماجراچیه؟پول میخوای برای چی؟ کی تو بیمارستانه؟ تفره نرو-
 تعارف تیکه پاره کردن ندارم. اونقدرجدی وعربی غریدم که بفهمه حوصله ی

 انگشت های ظریفش رو توی هم گره زدو مرتب نشست.
 بابام مریضه،سرطان ریه..-

به یکی از  که برای عملش داشااتیم رو قرض دادم  ماپولی  مل شاااه ا ید ع با
 همکارای سابقم که توی بهزیستیه..

له خه خواهرزادش کر وال فت برای خواهرزاده ی کوچولوش الزم داره ..آ  گ
 گفت خوب میشه اگه عمل شه

 ماه دیگه بدستش میرسه ..2گفت تقاضای وام داده اما 
 ماه شدو اون آب شد رفت توی زمین!2قبول کردم اما

 نیست ..کارش روهم ول کرده!
 تلفنش خاموشه 

 قراربوددیشب پول رو بریزه توحساِب اقای علوی اما..
 میندازن بیرون.اگه پول نباشه بابامواز همون بیمارستان دوهزاریم 

 آدرس دیگه ای ازش نداری؟ یامدرکی که پولت رو بشه برگردوند؟-
نه ..فقط یک بار وقتی داشاات باتلفن حرف میزد شاانیدم که گفت کوچه ی -

 رحیمی روبه روی آژانس همراه
 بلدی؟-
 اره ..-
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 ماشین رو روشن کردم.
 پس بریم ببینیم خدا چی میخواد.-
 سوگل .. من خودم میرم شما برید پیش-
 به هدیه میگم مراقبش باشه تموم شدم میرم دنبالش.-

ماجراهم  برام  مااین  ندق و خواب و خوراکش بودم ا بااینکه خودمم دلواپس ف
 مهم بود.

 به سمت جایی که آویساگفت رفتیم اما خونه خالی بود!
 برگشتیم به بیمارستان 

 اونجا..به یکی از همکارام میسپرم منتقلش کنین به بیمارستان -
 نه نه ...ماتو خرج همین جا موندیم-
 ازت اجازه نخواستم ..دستوری گفتم-

 لب زد
 خودخواه-
خت میکنم مّنتی هم نیسااات درعوضااش - باش من پردا خارجش ن نگران م

 ماهیانه مبلغی  از حقوقت َکسر میکنم
 

 م*ا*چ بزرگ ازاون لپش کنم؟؟ ۱واای خداجونم اجازه است 
 آخه تو چقدرماهی!

 خداشکرت باباعمل شه دیگه هیچ آرزویی تودنیام ندارم.. وای
 قدرشناسانه ترین لحن روبرای تشکرازش بکار بردم
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 واقعاممنون..فرشته ی نجاتم شدید.-
 کیلوییش رو تکون داد!2فقط اون سر
 ایش گستاخ

 حرکت کرد ،خب داره میره بیمارستان ..
 و پول جورشااده کلیزری وقتی فهمیدقراره منتقل شااه به بیمارسااتان بهتری 

 ازدایان تشکر کرد.
البته دایان نگفت هزینه هاروتقبل میکنه و گفت که شایان پیدا شده و یک تومن 

 رو پس داده..
 ازش ممنونم ،قهرمان امشب!

 قرارشدتاظهرفردا بابا رو ببرن بیمارستان جدیدوزری رووفرستادم خونه ..
ستم زودتر بره پ سوگل بودم، از دایان خوا شش وخودمم با هدیه تماس نگران  ی

 گرفتم
 سالم -
 سالم عزیزم خوبی چیشد؟-
 حل شد هدیه جان..سوگل خوابه؟-
 نه کلی گریه کرد!االنم مهرشاد بردش تو پارکینگ تابش بده..-
 واای الهی نباشم چیزی خورده؟-
 اووف آره ماشالله دهنش شیشه شیره چشماش اشک!-

 در حال گریه هم میخوره
 خندیدم

 از مهرشادم عذر بخواهببخشید -
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 لوس نشو..دایان زنگ زدکه توراهه.بابات چبوره؟-
 واال بدنیست زیر دستگاهه..فردا  میبریمش  یک بیمارستان دیگه.-
عالیه اونجا بهش رساایدگی نمیشااه که.. شااماره کارت بده یک مقدار پول ته -

 کارتم هست بریزم برات
 نه ممنون پول جور شد..-
.اوال که غلط کردی پول الزمی بهم نمیگی که امشب خب حاال تعارف نکن.-

ته  جدوآباد پولدار وقتی میگم  به لبف  یدونی  فاقی بفهمم..دومم خودتم م ات
 میلیون.۱۰حسابم ی مقدارهست یعنی بیشتر از 

 خندیدم..مهربون!
 گاهی بعضی حرف هاو آدم ها بدجور حس شیرینی میدن..

 
 +مرسی هدیه واقعا ممنون ..

 
 زیزم حاال فردا میام بیمارستان فداتشام ع-
 

 +نه از کارت نزن
 
 شروع میشه فوقش مرخری میگیرم!۴کارم که از ساعت-
 

 +باشه میبینمت.سالم برسون
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 شماره کارتو بفرست..بابای.-
 

فرداصبپ زری جون اومدپیش بابا و ازم خواست تاانتقالش به بیمارستان جدید 
اونه برم تاهم غذابخورم هم استراحت کنم اما من ممناعت کردم وخواب  به خ

ساعته از  مردعزیز  شیرکیک رو ترجیپ دادم به دوری چند  توی نمازخااااونه و
 زندگیم!

چشم هااااااای خستم تازه گرم شده بود که لرزش چیزی کنار پهلوم خوابم رو 
 دزدید..

 گوشی همراه مزاحم!
 بله زری جون؟-
 بیاآقای دکتراومدن..-
 باشه باشه-

 رسوندم .. خاودم رو به بخش
زری جون  درحال حرف زدن کناردایان  نشااسااته بود که حضااورم منجربه 

 سکوتشون شد!
سوگل لب  سمتم چرخااااوندمأیوس ازغیبت  سالم کردم ،دایان نگاهش رو ب

 گزیدم.. دلم براش حسابی تنگ شده بود 
شدن  صورت بخواب رفته أش خونه رو ترک کنم وقبل باز  عادت کردم بادیدن 

 اییش بیام خونه. تیله های دری
 سالم -
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 خوبید؟ پس سوگل کجاست؟-
 لبخند زد

 اروم بلند شد وبسمتم اومد!
شده أت - ضورمن لبخندبه لبت اومدامانگو دنبال نیمه گم فکر کردم بخاطر ح

 بودی !
 خجالت زده لب زدم

 دلم تنگش شده ..-
 اهوم اونم تو ماشین منتظره تاتوروببینه و دلتنگیش رفع بشه-

 شد نیشاام شل
 آوردینش؟-
 آره توماشین توحیاط بیمارستانه.. سپردم نگهبان مواظبشه زودتربرو لبفا.-

 سوویچ روبسمتم گرفت روهوا زدم و بسمتش رفتم..
 از بیرون سرم رو به شیشه چسبوندمو صورت غرق خوابش رودیدم..

 متل همیشه وقتی میخوابیدلب پایینش رو داخب دهنش میکشید.
 نش بود..تاپ و شلوارسفید ت
 بابای خوش سلیقه !

 حتماگشنشه گردو خانوم
نگهبان چ  چ  نگام کرد اما وقتی باسااوویچ دررو باز کردم خیالش جمع 

 شد که دزد نیستم ورفت پی کارش
 آروم ب*غ*لش کردم وپیاده شدم..
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 هوای داخل ماشین گرم و هوای بیمارستان کتیف بود!
ل ساایر بانگاهم خوردمش یک ربعی ملوسااک تو ب*غ*لم خواب بودو یک د 

 که صدای زری جون اومد
 کنار تخت بابا بود که بسمت آمبوالنس میبردنش.

صااورت الغرو رنگ پریدش ازهمین فاصااله هم قابل مشاااهده بود..ته ریش 
 سفید شده أش!

 آویسا من باآمبوالنس میرم کارا رواقای دکترانجام دادن-
 باشه برو منم میام..-
 دایان شدم..اومد اما انگاااررنگش پریده بود!آمبوالنس که رفت منتظر 

 ببرفمون اومدوخیره نگام کرد..
 دست وپام رو گم کردم چیشده!

 کالفگی از تک تک اجزای صورتش پیدابود..
 لب زد

 بریم-
 سوارشدم توراه هم ساکت بود..

 استرس گرفتم !
 چرااینجوری شده؟نکنه چیزی دیده؟ زری جون چیزی گفته!

 نداره.. شاید مریضه وحال
رسیدیااام بیمارستان خواستم پیاده شااام که در حال بازی با فرمون ماشین لب 

 باز کرد
 بابات ..-
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 اووف چراحرفتو میخوری!
 خیره زل زدم بهش تا بگه

بابات وضااع عمومیه خوبی نداره..به ر یس بیمارسااتان سااپردم مواظبشااه -
 واحتماال فرداعمل میشه..

انون مامانم همیشه میگفت پدخ- انه..باید به مم وب پدران خوبی تربیت میک
 پدرتون بابت تربیتون بالید! 

 چانان تند وتیز نگاهم کرد که از ترس زبونم رو گاازگرفتم ..چه مرگته آخه؟
 سوگل رو ب*و*سیدم وپیاده شدم ..

 خداحافظ-
 فقط نگاهش کردم حتی خداحافظی هم نکردم..

 روز بی استرس ..بی دغدغه ..۵روز گذشت..۵ 
 ارستان به بهترین نحواز بابا پذیرایی کردو عمل خوب پیش رفت.بیم

 زری جون یک روزدر میون میومداما من هرروز وساعت کنارتختش بودم..
 اما دورازهمه ی این خوشی ها نیمه ی دیگه ی وجاودم دلتنگی رو داد میزد!

از وقتی بابا منتقل شااددایان رفت ودیگه نیومده..فقط قبل عمل تماس گرفت 
 گفت که پول رو به حساب بیمارستان ریخته و شماره کارتم روخواست!و

روزه حتی صاادای گردالو خانوم رو ۵نمیدونم این کارش رو بزارم ساارچی؟  
 نشنیدم ..

 خب چرامن تماس نگیرم؟
 روز درگیرش کرده!۵حتما کارداشته دیگه..اما چه کاریه که 
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 نه زنگ نزنم سنگینترم .
 
 وزبابای نازم به حرف اومده وحالش خیلی بهتره ..روزه دیگه هم گذشت امر2

 باری بادست پر به دیدنمون اومده 2،۳هدیه 
 خداروشکر،اماهنوزم خبری ازأَبر قهرمان نیست!

 پیشونیه چروکیده ی بابارو ب*و*سیدم.. 
فردامیریم خونه عزیزدل من ..راحت میشاای از هرچی تخت وساارم وهرچی -

 که مربوط به بیمارستانه..
 م کردبا  چشمای خاکستریشنگاه

 جانم پدری؟ گشنته؟-
 ابروهاش روبه نشانه ی نه باال داد.

 دوباره محکم تراز قبل پیشونیش رو ب*و*سیدم..
 احساس آرامش میکنم فقط با تو" 

شب زری جون اومد..خستگی ازسرو کااااااااولش میریخت امااصراربه بودن 
 پیش بابا داشت.

 از روی خستگی و کار زیاد نیست!چشم هاش اونقدری سرخ بودکه بفهمم 
 زری جون؟-
 جان-

 مهربون شد!
 چرا چشمات قرمزه؟ چیشده؟ گریه کردی؟-

 نگاهم کردو محکم گونم روبه صورت ملتهبش وصل کرد!
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 آویسا؟-
 بله-
ماخواهریم مگه نه؟ من بزرگترتم تاحاال از من کاراشااتباهی دیدی که پیامد -

 بدی برات داشته باشه؟
 نه -
 تونمیخوام حتی اندازه ی سر سوزنی !بدون غم-
 منم همینبور-
 امشب..-
 امشب چی!-
 روهمه دردات خط کشیدم.. -
 چبوری!؟-
میفهمی..خودش میگه،فقط بدون من ازین دنیافقط خوشاایتو میخوام وبراش -

 هرکاری میکنم .
 

 تنهاام گذاشت..
 گوشیم زنگ خورد 

 آنا بود!
 بله-
 آویسا خودتی؟-
 سالم خودمم جان؟-
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 کجایی ؟-
 صدایی اومد!این صدای گریه های سوگل بود..

 توخیابون ..اون صدای سوگِل؟-
شه - شیش خامو ست کجا رفته که گو صبپ دایان آوردتش اینجامعلوم نی آره از

 روزه مبب نرفته.۳وهیچ دستریی بهش ندارم ..منشی هم که میگفت 
 
 کجایی بیام؟-
سمت خونه ی دایان کلیددارم الاقل- سوگل  دارم میرم  سیله ی  چندا لباس وو

 رو بیارم.
 دربست گرفتم بسمت خونه دایان ..

 وقتی رسیدم آنارو درحال پیاده شدن از پژوی زرشکیش دیدم..
 سوگل هم انگارتووب*غ*لش خواب بود!

 بسمتشون رفتم
 سالم-

 آنابا صورت رنگ پریده گفت
 وای آویسااومدی..-

 مجبورشدم .ببخشیدتوروخدا میدونستم بابات بیماره اما 
 ؟اشکال نداره ..خوابه- 

 استامینوفن خوابید:/آره با-
 اشاره به ساختمون کرد 

 میری لباس وپوشاک وچندتاازاسباب بازیاش رو بیاری؟-
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 میترسم حرکت کنم بیداربشه..
 باشه دایان نیست!-
 نه واالاگه بودجواب تلفنامو میداددیگه..-
 کلیدروخودش بهت داد؟-
 ه بود..نه  ویدابهم داد-

 به سمت آپارتمان رفتم واردخونه شدم..
 دلم چقدرتنگ این چهار دیواری بود!

 دمپایی پاکردم وچشم چرخوندم ..
سته روی میز ناهارخوری  ش ضافه ی ظروف ن چندتا لباس رومبل هاولو بودبه ا

.. 
حوصله ی دیدزدن بیشتررو نداشتم پاتند کردم سمت اتاق سوگل وچنددست 

 وساک دستیش ریختم ..لباس و عروسکش روت
 خواستم برم  که دلم منَعم کرد!

قدم برداشااتم به ساامت اتاقی که چندشاابی با سااوگلی مهمون تخت خوابش 
 شدم..

درنیمه باز روُهل دادم اینجابرعکس کل خونه روشاان بود! حتی درحد همون 
 چراغ خواب..

 درتراس بازبود!
 یرو رو کرد.ببرفش رفتم..هیکل مچاله شده  گوشه ی تراس دلم رو ز

 موهای ژولیده وته ریش هرچند کمش ..



 213 من یحوا

 چشم هاش بسته بود وانگار نفس نمیکشید!
 باترس به طرفش خیز برداشتم وکنارش چمبره زدم..

 دایان خان-
 بلندترصداش زدم

 دایاااان-
 لرزید!حاال ازنزدیک میتونستم خشکی و تَرک خورده شده ی  لبهاش رو ببینم..

 د!نفس عمیقی کشید..داغ بو
 نگاهش که بهم افتاداول فقط به چشمام و کم کم به کل بدنم چشم دوخت..

 انگشت اشارش روی گونه أم نشست
 کمی عقب کشیدم شایدمست باشه!اما نه هیچ اثری از الکل نیست.

 
 به کنارش اشاره کرد

 بیا اینجا -
 خوف زده نگاش کردم 

 داد زد
 بیااینجا -
 رفتم وکنارش زانوزدم  

 د بهم!نمیدونم چی میخواست که پیدا نمیکرد..فقط خیره بو
 دستم داغ شد!

 دست بزرگش که  دستم رواحاطه کرد برعکس دستش تموم تنم یخ بست..
 ترسیدم از ادامه ی این حرکت
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 گذاشتش رو سینش..
 رو قلبش!

 بگوتورواصال ول نمیکنم..-
 بگوهیچ جانمیرم سوده..

 دستم روول کرد 
شته توفقط بگو ..اگه ممنوعه با- ستم دا ست، توفقط دو شه..دیگه برام مهم نی

 باش.
 گلوم خشک شداز شدت استرس ،کاش شخص سومی بودتواین آشفته بازار..

 خدایاخودت  شاهدو ناظرمای.
 زیر بازوش روگرفتم وبه زور بلندش کردم..

 زیرلب باخودش حرف میزد!
 داغی تنش رو حس میکردم..

 وروی تخت خوابوندمش.
 ندشده بودگیج بودم نفسام ت

 به آنا خبربدم؟برای دایان بد نمیشه؟اگه جلوی آناهم این حرفارو بزنه چی؟
 مغزم فرمان داد..هدیه!

 پاتند کردم به طرف تلفن 
 به ثانیه نکشیده جواب داد

 جان عزیزم؟-
 زار زدم
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 هدیه-
 آویسا؟ چیه ؟داری گریه میکنی!-
 بیا توروخدا،بیا خونه ی دایان..-
 قبع کن اومدم.-

به آناگفتم دایان تماس گرفته و گفته براش کاری پیش اومدواتاق رفت م پایین و
عمل بودتوراه خونست..بألخره رضایت به رفتن داد و منم بعدخوابوندن سوگل 
تو اتاق خودش آرامبخشاای به دایان خوروندم و کمی سااالن رومرتب کردم که 

 هدیه رسید
 فتبا دیدنش پریدم توب*غ*لش که حراسون نگام کرد وگ

 ساسا؟ خوبی؟ دایان وسوگل خوبن؟ چیشده؟-
شت پیش آنااونم - شه از ظهرسوگل روگذا ست چ شده ..معلوم نی دایان دیوونه 

دیدتاشااب خبری ازش نیساات وسااوگل بیتابی میکنه بهم زنگ زداومدم دیدم 
 دایان تو اتاقشه ..

 هدیه ِنشاوندم رو مبل
 وراهه..هی دخترخب توچراخودتو باختی! به مهرشادزنگ زدم ت-

 برام ی لیوان آب آوردوخودش به اتاق دایان رفت وچنددقیقه بعد بیرون اومد.
 هزیون میگه..تب داره انگار،براش قرص میبرم.-

شت جز به جزإماجرا رو براش تعریف کردم  ضور هدیه میگذ ساعتی ازح یک 
 درآخر گافت ۹در۶که باچشم های اندازه ی توپ ودهن 

 جایی نخورده ؟اصالسوده کیه! یا اکترامامزاده ها سرش به-
 سوده؟ توگوشم زنگ خورد..
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 نمیدونم ,اولین بارکه بدون ماسک منودید گفت سوده ..-
 پس تو اونو یادسوده میندازی!؟-

به اتاق سااوگل رفتم ..ای جان دخترم باچشاام های بازنگاهم  اهومی گفتم و
 میکرد بادیدنم لپای نازش روبادانداخت و بعد لبخندزد..

 کردمب*غ*لش 
 نازنین من خوبه؟ انیت شدی عشقم؟نبینم اشکاتوها-

 لباس وپوشاکاش روعوض کردم وبه سالن برگشتم ..
 حاا مهرشادهم به جمع اضافه شده بود 

 مهرشادبه نظرت ببریمش دکتربهتر نیست؟ -
 نه خوب میشه یکمی الکل مررف کرده ..-

 چی!پس چرا من نفهمیدم! 
 *و*سیدمهرشادسوگل روتو ب*غ*ل گرفت وب

 چندروزیه حالش گرفته أست..نمیدونم چه مرگشه!-
 هدیه لب باز کرد

 کاش ویدابود-
حرف دلم روزد ..اون بهترازهمه مردش رو میشااناخت دلم براش تنگ شااده  

 ..بایادش بغض کردم اون همیشه تو دلمون هست ولی تو زندگیمون نیست:/ 
ش صرار من هدیه ومهر صبپ بودکه به ا اد به خونه رفتن ومن دیگه نزدیک انان 

 موندم و استرس افتاده به جونم ازاین اوضاع.
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به سااوگل شاایرکیک دادم وسااعی کردم بخوابونمش دخترکوچولوی نازم کلی 
 گرسنه بود..

 بعدخوندن نمازصبپ سرسجاده به خواب رفتم!
 باحس سنگینی چیزی روی بدن خستم پلک هام رو باز کردم..

 دنم  دایان باا سرم بود وپتویی روی ب
 با ترس وهیجان ناشی ازاتفاق دیشب بلندشدم که سریع گفت

 نترس منم..-
 رنگ پریدگی توی صورتش نبود وانگار بهتر شده ..

 خاوبید؟-
 نگاه خجالت زده ای بهم کرد

 آره عذر میخوام برای جریانات دیشب-
 لبخندزدم..

 خجالتم بلدی!
 بلندشدم ودرحال جمع کردن پتو وسجاده گفتم

 وصورتتونو بشوریدصبحانه رو آماده میکنمتا دست -
 لبخند زد

 بایدبه فکر ناهارباشیم خانوم-
 مات ایستادم!

 لبخند..شوخی؟ اونم بامن!
 نیمرویی تهیه کردم وبا ریحان تزیین دادمش

 میزروکه چیدم به طرف اتاق سوگل رفتم
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 دخترک نازنینم خواب بودمعلومه دیروز خیلی بهش سخت گذشت..
 س گرفتمبازری جون تما

 بله-
 سالم خواهری خوبی؟ بابا چبوره؟-
 سالم خوبه تا ظهرمیبریمش توکجایی؟-
 اومدم خونه ی آقای دکتر..تایکساعت دیگه خودمومیرسونم-
 الزم نیست آقای علوی هستن، بنده خدا اومده ازصبپ..-

 توهروقت کارات تموم شدبیا.
 باشه عزیزم یک دنیا ممنون.-
 

 ت شد ..صدای نق نق سوگل توب*غ*ل دایان میومدخب خیالم ازباباخان راح
 نگاهشون کردم.

شدش  صورت خواب آلو ولبهای غنچه  شم های پوف کرده ، سوگل بااون چ
 درحال چرت بود 

 ب*غ*لش کردم وبعد شستن صورت متل ماهش پشت میز نشستیم
 عزیز من شیربخوره ..به به-

شر شدوبا هیجان  ستاره بارون  شم هاش  شه روکه دید چ وع به خوردن کرد شی
 منم چای ولرم شدم روسر کشیدم.

 بابات چبوره؟-
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دوسااتداشااتم بگم اگه مهم بوداین یک هفته خبرش رومیگرفتی امادوسااات 
 نداشتم به روش بیارم غیبت یک هفتگیش رو

 خوبه..ظهرترخیص میشه.-
 نمیری پیشش؟-
 زری وآقای علوی هستن.-
 نگران مایی؟-

 نگاهش کردم ..حرف روعوض کرد.
 خونم بعدمیرم مبب۴برومن امروز تا-
 خب میتونید به کارتون برسیدمن سوگل رو باخودم میبرم..-

 آرومتر گفتم
 اینبوری خیالمم راحتتره.-

 سرتکون دادوروبه سوگل گفت
 بابایی سیرشدی؟ قندعسل من ..-

ست کردم  شو میزروجمع کردم پلو مرغی برای ناهاردر سوگل رودادم ب*غ*ل
 نه زدیم بیرون وزحمت رسوندنماون رودایان کشید.بود که ازخو۱وساعت

 داشتیم بسمت خونه میرفتیم که گفتم
 میدون...نه نه برید-
 چرا!-
 خونه ی بابام اونجاست-

 نگاهش تیره ومتعجب شد!کالفه گفت
 بابات از کی دچارسرطان شده؟-
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 ساله فهمیدیم..۳،۴نمیدونم ما-
 تنگی نفس ..بزاق خونی ومتورم شدن سینه ..

 چرادچارش شد؟-
نوع ماده شیمیایی داره که ۴۰۰مررف زیاد سیگاروالکل..دودسیگار بیش از-

 بعضی مستقیم وبعضی دراثرترکیب بامواددیگه سرطان زا میشن.
 دیرمتوجه شدید؟ -
اهوم اگه زودترمیفهمیدیم وسااعت بیماریش به اینجا نمیکشااید..دیگه پرتو -

 درمانی هم جواب نمیده. 
 متاسفم-

 قیقتر بهش دادم وقتی تابلوی بهزیستی رودیدرنگش پرید!آدرس رود
 اینجا کجاست ؟-
با - مه وفقط ۵با خب وضاااعش وخی نه .. ندگی میک جا ز له این ساااا

 پرستارمخروصش آقای علوی ازپسش برمیاد .
 خب پرستارش روبیاریدخونه-
 هزینش زیاده ازطرفی بابابه اینجا ودوست هاش عادت کرده..-

 ب*و*سیدوگفتپیاده شدم ...سوگل رو 
 بعدمبب میام دنبالش.-

 سرتکون دادم و بالبخندازش دورشدم.
 

 با فکرقاطی به سمت مبب روندم..
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انگارمغزم خشک شده،نمیدونم چی داره میشه فقط میدونم هرطوری که شده 
 میخوام  به مقرودم برسم.

 موبایلم زنگ خورد..
 مهرشادبود

 بله؟-
 سالم دکتر خان-
 علیک خوبی؟-
 ا ..حال واحوال؟قربان شم-
 خداروشکرخوب-
 دیشب زده بودباالها-

 خندیدم
 زنگ زدی چرت بگی قبع کنم-
پررویی بخداها ..دختره داشت متل بید سایلنت میرفت چیکار کردی  باهاش -
 ؟
 خفه میشی یا..-
باشاه باا عرابی خواساتم بدونم حالت بهتره که بااین اخالق ساگی مبمئن -

 شدم.
 دیشب که گاف ندادم؟-
ساااله رفتارنکن ساان ۱۰ه زود رساایدیم..توهم انقدرمتل پساار بچه های ن-

 دایناسوررو داریا .
 شّرت کم..-
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 گاله أت صاف-
بعدرفتن به مبب روزم روپرانرژی  ترازاین یک هفته شااروع کردم  احسااااس 
ساابکی وافری تو وجودکرخت شاادم حس میکردم،انتخابی که کردم باعث این 

با فکربه آینده ونحساایه این آزادی فکری و روحیه! اماته دل م زیرو رومیشاااد 
 انتخاب هرچند شوم..اما نظردلم برخالف عقلمه..

 پس دریچه ی عقل صادقم روِچفت میزنم.
 رونشون میدادسریع لباسم رو پوشیدم وازاتاق بیرون زدم ۹ساعت 

 خانم کابلی درحال یادداشت چیزی بود
 دارید میرید؟-
 بله اصال متوجه گذر زمان نشدم!-
 .۸متاسفم وگرنه خبرتون میکردم رأس ساعت-

 اشکالی نداره ای به ریشش میبندم و بسمت ماشین میرم.
 خب نمیدونم کجا بایدبرم خونه ی آویسا یا آسایشگاه!

 با فکربه اون مکان دلم آشوب میشه وگلوم تلخ..
 تلفنم زنگ میخوره

 حالل زاده أست
 بله-
 سالم -
 سالم آویسا جان-
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ست قیا سمش که یک جااااان "به دلم میخوا شنیدن ا شده أش روبعد  فه ی لبو
 تنگش بستم ببینم.

 مکث کرد وبا ِمن ِمن گفت
 دیرکردید ..من..مانگران شدیم.-

 خندیدم
 بیمارزیادداشتم .. -
 باشه منتظریم-

 نمیخواستم همین چندجمله ی کوتاه پایان مکالممون  باشه
 خب کجابیام؟ -
 اومدیم خونه..-
 م بیزحمت سوگل رو آماده کناوهوم..من توراه-

 چشم آرومی میگه وقبع میکنه.
 

بایلش که دقیقه بعدجلوی در 2،۳وقتی ساارکوچه رساایدم تک انداختم به مو
 ظاهرشدند ..ازماشین پیاده شدم و بسمتشون رفتم 

فندقکم توملحفه ی ساابزش پیچیده شااده بودوبا تیله های آبیش وق زده نظارم 
 میکرد.

 تش گرفتم کیف دستی سوگل رواز دس
 سالم خسته نباشید-
 سالمت باشی..انیت نکرد؟-
 نه..سوپش روخورد،بیزحمت شیرقبل خوابش روگرم کنیدبخوره.-
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 باشه ممنون..بابات چبوربودامروز.-
 خداروشکرالبته باعمل فقط مرگش به تعویق افتاد -

 نم اشک گوشه ی عسلی چشماش نشست.
 !پس فرصت بیشتری درکنارش بودن  بدست میاری-
سال ۱۰سال دیگه میمونه بازم برام غمه چون میدونم بعد۱۰حتی اگه بهم بگن -

 دیگه نیست ..
 من نمیخوام برای عمروباهاش بودن زمان تعیین شه

ست..بااین تفاوت که زمانش روفقط - شده أ شخص وتععین  مرگ همااااون م
 خدامیدونه

 .تو که به تقدیراعتقاد داری؟
 م دست خودم نیستنه ،چون نمیخوام فکر کنم زندگی-

 ب*و*سه ای به گوشه ی لب سوگل زدو سپردش بهم
 شبتااون بخیر-

 سرتکون دادم وبه سمت خونه حرکت کردم.
          *       *        *      *     

 هدیه جان دوستان بجای ماا..-
الف نیاهاساسا ماسفرمونو بخاطرخانوم عقب انداختیم گفتیم بابات بهترشه -

 ونوقت زشت نیست جواب رد میدی؟بتونی بیای ا
 چانان جدی گفت که خجل شدم

 دلم برای بابا وزری میسوخت خب ..  
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 چندروزه؟-
 روزی بیشترنمیمونیم۳،۴-
 هدیه من..-
 دایانو میفرستم دنبالت .۸فردارأس -
 نه نگوبهش...قبلش میرم آسایشگاه دیدن بابا بعدمیرم پیششون..-
 باشه جغله ..بای-

 تق قبع کرد!
گاهی به زری جوِن غرق درخواب کردم..ازاون شب وتوی بیمارستان رفتارش ن 

 نسبت بهم نرمتر شده!
 کاش میتونستم باخودم ببرمش اونم به تفریپ نیازداره..

 
خب درباره رفتن به سفر قبل خواب با زری حااارف زدم برخالف  همیشه فقط 

 گفت
 تومیخوای بری خودتم ترمیم بگیر..-

کردم و یک دوش گرفتم ..سااعت روبرای صابپ تنظیم سااک لباساام روجمع 
 کردم میخواستم قبل رفتن برم پیش بابا وازش خداحافظی کنم.

صدای تیک تیک آالرم گوشیم باعث شد پلک از هم باز کنم وبلندشم ..زری 
 جون نبود!

 حتمارفته سرکارجدیدش..
 ت..اسصبحونه نخورده لباس پوشیدم ..خب بهترینش همون مانتوی إهدایی آن
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سبیده به پرده ی در  شیدم وبیرون رفتم،به کاغذ چ سرم ک شکی روروی  شال م
 ورودی سالن نگاه کردم.

 خط زری بود!
سایل  ساعت یکباربهم پیام بده که کجایی ..و شه ..هردو سترس با "تلفنت درد

 بهداشتیتو بردارتاریخش نزدیکه!
ک مدچیزی  ندشاااد.. سااریع رفتم و ازتو ک هادم بل نه.. آه ا ن ه زری جون اوف 

 یادآورش شده رو برداشتم  وبه سمت آسایشگاه حرکت کردم.
باباخواب بودبه تختش که رساایدم ازصاادای پام چشاام های خاکسااتریش رو 

 بازکرد 
 لبخندزدم وپیشونی چروک ونرمش رو ب*و*سیدم

 سالم آقای من ..صبپ بخیر..خوبی؟-
 سال فقط نگاه خیره أش بود.۴بازم جوابم متل تمام این

 اجونم بااجازتون  میخوام برم شمال ..اومدم خداحافظی.باب-
 لپم روبه صورتش رسوندم که ته ریشش گونه ی نرمم رو قلقلک داد

 دلم ضعف رفت برای بوی صورتش
 زودبرمیگردم..قرصاتونو بخوریدتاآقای علوی غرش روسرم نزنه دیگه-

 بلندشدم وملحفه رو روی بدنش تنظیم کردم و آماده رفتن شدم.
 رندارید حاجی؟ باسوغاتی های اصیل شمال برمیگردم پیشت.کا-

 از آسایشگاه که بیرون اومدم درکمال تعجب صدای آنا روشنیدم!
 خودش بوداون سمت خیابون توی ماشین دایان!
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 نگاهشون کردم که دست تکون داد ودایان رو به طرفم فرستاد 
 سالم -
 سالم خانوم گوشیت همراهت نیست!-
 هست-

 فتن ساک و رفتن به سمت ماشین ادامه میدهدر حال گر
 زنگ زدیم جواب ندادی هدیه گفت اومدی اینجا-
 پیشتون باشم۸ببخشید باعث زحمت شدم آخه هدیه گفت رأس -
 آره من نیم ساعتی زودرفتم دنبال آنا بعدش خواستم بیام دنبالت.-
 

بیده ابعدسالم واحوال پرسی باآناکه صندلی جلوروانتخاب کرده بودسوگل خو
 رواز ب*غ*لش بیرون کشیدم وبسمت خروجی شهررفتیم

 آویساچند سالته؟ -
-22 
 اووو پس هم سن هستیم!-
 بله -

 صدای تلفن دایان مجبور به سکوتمون کرد
 بله؟کجایی؟ آهان ..باشه ..-

 آنا پرسشی نگاهش کردکه گفت
 واسه ناهارتوی ساری  همدیگه رو میبینیم فعال بایدحرکت کنیم-

 ی گذشت ومنو آنا گرم حرف زدن بودیم..ساعت۵،۶
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ستاخ تربود ..اما  سته کمی گ آنادخترخوبی بودمنو یادویدامی انداخت البته در
صدای  سبت به بقیه أدا میکرد ومالیمت  آرامش ..احترامی که توی حرف زدن ن

 ظریف وچهره ی دلنشینش خواستنیش میکرد.
یدن بت پرساات نه ازین  نه دل بک که نتو ندار حق داشااات  که پ یان  تل دا ی ..م

 نمیتونست دل ببره!
 آهی کشیدم وسوگل روبه بازی گرفتم

شروع   شیدم.. تازگیاعادت بد خوردن لب پایینش رو موهای نرمااااش روبو ک
 کرده بود وهی بایدبهش متذکرمیشدیم که انجامش نده ..

اخم کردم وآروم انگشاات اشااارم روزیر لبش گذاشااتم وبیرون کشاایدم که در 
 خم نگاه خیره ای بهم کرد ودوباره لبش رو مکید!کمال تعجب باا

 حواسم به دایان بودکه متال درحال حرف زدن باآناحواسش بهمون بود 
 چند بارمکررکارم روتکرار کردم وسوگل هم مّررتر لبش روتو دهن بردومکید..

 إوا جغله منو سرکارگذاشتی!-
ست اصاال بزاردوروز دیگه لب ولوچه أت کج بشاه  هیشاکی نگات نک نه رود

 بابات باد کنی من دلم خنک شه ..
 آنا خندیدوگفت

 عادت بدی پیدا کرده..-
 دایان افزود

 دخترم مال منه تاآخرعمرهم مال خودم میمونه ..-
 آروم زیرلب گفتم
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 آقاباال ساار -
 آنا بلند خندیدوکج نشست روبهم گفت

 آویسامعنی اسمت چیه؟-
 ِن آویسا متشکال ازآو یعنی آب وسایعنی بسا-

 یعنی به سان آب..زالل
 خندید

 جالبه..من دوسش دارم.-
 لبخند زدم

 مرسی-
 

 به رستوران بین راهیی رسیدیم ..
 بادیدن هدیه توواون مانتوی رنگ روشن و لبخندهمیشگیش 

که به طرفمون میومدانرژی گرفتم وبعدب*غ*ل کردن و ب*و*ساایدن سااوگل 
 روازم گرفت وبه داخل رستوران رفتیم

 ا کجان!پس دوقلوه-
ستم  شه به تنم میفته..خب ازمادرم خوا شون هم که میادرع سم سا ا سا +اوه 

 مراقبشون باشه ..واقعا نمیخواستم سفرم باوجودشون به گندکشیده شه..
 آنا گفت

 داری شوخی میکنی هدیه!واقعا دلت اومد؟اصال مهرشادچبورراضی شد؟-
 خندید
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به غیبتشااو- مامهرشاااادهم دلش  خدام بودا که از ماشاااب خب من  نونبود ا
 آخرخودشون پا رو دم باباهه گذاشتن.

 سوالی نگاهش کردیم
خب دیشب داشتیم ساکمون روجمع میکردیم ه*و*س بازی کردن مهرشادم -

با ماژیک  که خسااته بودپا نداداونام نامردی نکردن تمام لباساااای پدرگرام رو
 واسپری رنگ طراحی کردن..

 خنددیددم
شدمنم به مراد- ستم تابچه هارو راهی بعله اینبوری  ش سیدم و زیرپاش ن دلم ر

 خونه مامانم کرد.
 رو کردبه آنا وگفت

 راستی چراپندار ا مااومد! نکنه قهرید کلک-
 چشمک ریزی زد ومن خندمو قورت دادم..

دایان خبرازهمسفرشدن پندار وبی اطالع بودن آناازاین همسفراجباری رو  بهم 
 داده بود ..

ببشااون کم و بیش مّبلعه اما چون آنافکر میکنه هدیه هم ازشااکراب شاادن را
هدیه چیزی نمیدونه آبرو داری میکنه وچهره ی عربیش روبالبخندی میپوشونه 

 که مهرشاد و دایان کنارمیزمون ظاهر میشن.
 مهرشاد کنارهدیه میشینه ودایان کنارآناو روبه روی من!
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شت سوگل روی میزدرحال رژه رفتن بود و بادیدن دایان ازطرف  هدیه خیز بردا
 سمت باباش ومهرشاد خندید..

 عروس من چبوره؟-
 آنااخم کرد ونگاه چپی به دایان هدیه داد

 بالبخندنظاره گرصحنه هابودم
 مهرشادرو به هدیه گفت

 کتی کجاست؟-
 داشت تو ماشین باتلفن حرف میزدگفتم تموم شدبیا.-

 سرتکون داد ..
 حتماهمون دخترعمه ای که میگفتنه!

 دسوتی کشیدوبه پشتم چشم دوخت و بالبخندگفتمهرشا
 التشریف آوردن!سیناادر

 برگشتم وپنداررو کناردخترکی بااندام زیبا و پوست سفیددیدم!
 دوست نداشتم آنا این صحنه رودیده باشه..
 لبم روبه دندون گرفتم وشروع به آنالیز کردم

معمولی برخالف هدیه چاقتر بودوچشم های درشت داشت..لبهاش کوچیک و
 اما دماغ عملی که صورتش روملوس کرده بود.. 

شاالوارجذب و ی پیراهن مردونه ی خط دار قرمز مشااکی با شااال زرشااکی و 
شواره هایی که هرکدوم به نوعی جذاب بود ..الاقل برای  ستبند و گو شترو د انگ

 من!
 الک مشکیش رو دوست نداشتم..
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 کتونی سفیدی که پاش بود باتیپپش سنخیت داشت.
 کل ازاین تی  دخترها خوشم میومد ..فانتزی! در
 

 صدای نرمش به گوشم رسید بالحجه ی فوق العاده جالب که آروم گفت
 سالم به همه ،عذرمیخوام بابت تأخیرم-

مهرشاد و هدیه وسبشااااااون براش جاباز کردن و نشیت حاال تنها جای خالی 
 کنار منو روبه روی آنا بود که تعلق گرفت به پندار.

 ش از اون دوتای دیگه دختر کش تر بود..تیپ
 اماآنااصال نگاهش نکرد!
 خب شایدحق داشت ..

 مهرشاد بالبخند روبه جمع گفت
 ایشون دخترعمه ی عزیز من هستن..تک دخترعمه وتک دخترخاندان بنده! -

 عکاس هستن..
 

 پس چرااون شب هدیه گفت دختر عمه ی اونه!
 دخترک لبخندنرمی روی لبش نشوند..

 رشاداضافه کردمه
 این جماعتم متال رفقای بنده أن..-

 تک تک معرفیمون کردو کتی هم ابراز خوشحالی کرد.
 آنا کم حرف فقط شنونده بود 
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 همین طور هم پندار!
 بعدخوردن ناهار که واقعا بهم چسبیددوباره عازم شدیم اما بسمت دریا!

 این بار پندار جلو نشست وآنا پیش من.
 بازنمیشد که هیچ دقیقه به دقیقه تنگترهم میشد..اخم روی پیشونیش 

سر ناهار  سوگل  سی که  شدومن در حال تعویض لبا آهنگ مالیمی پخش می
 کتیفش کرده بود..

با نق نق پیراهن ساافید با هندونه های ریز قرمزش رو تن کردو وقتی تل پارچه 
ای قرمزش رو روی  سرش نشوندم پاپیون روش رو سمت چ  موهای نرمش 

 ب کردم!مرت
چنان خوردنی شااد که طاقت از کف دادم و م*ا*چ آبدار و صااداداری از ل   

 آویزونش گرفتم که همه به طرفم برگشتن و با نیش بازم خندیدند
 

 دایان که انگارمنتظر این واکنش بود تا یخ جمع آب بشه گفت
 بده ببینم نازدونه ی باباشو..تموم نکنی فندقمو !-

 تش سپردم خندیدمو سوگل رو به دس
با دیدنش دلش ضااعف رفتو ب*و*س صاادادارتری به صااورتش زد که جیغ 

 سوگل رفت هوا.
 پنداراما نه بااخم بلکه با حسرت به این صحنه چشم دوخت ..

 که با حرف آنا موبه تنم سیخ شد!
 آرزوی دیدن و حس کردن همچین صحنه ای  رو به دلت میزارم-
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چشم به جاده دادو صدای ضبط تو مناسب این لحظه فقط سکوت بود..پندار 
 بیشتر کردو من دست سرد آنارو تو دست گرفتم 

انگار منتظر همراهی بود که  ساارش رو گذاشاات روی پام و آروم اجازه ی ساار 
 خوردن اشک رو روی صورتش داد

سوزوند..اون  ست حرفش تا فیها خالدون مردش رو  شیمون بود..میدون اونم پ
اما باطنش باهرزخمی که به پندار میزنه فقط ظاهرش رو خشاان نشااون میده 

 زخمی میشه..هرچی نباشه اون مرد شریف روز های گذشتشه! 
 در حال نوازش موهای پر کالغیش از روی صورت ملتهبش لب زدم .. 

 زندگی به خودی خود اونقدر کوتاه هست که الزم نیست ما کوتاه ترش کنیم.-
 مادر نشدی که بفهمی چی کشیدم-
 ن هم نوعت حتمانبایدتواون موقعیت قرار گرفت.برای فهمید-
 اگه ببخشمش هرشبی که کنارشم یادشبی میوفتم که ..-
 یعنی میتونی ازش بگذری؟ -

 فقط نگاه ماتم زدش جوابم بود
 بألخااره به دریا رسیدیم!

 دلم صدای آب رومیخواست..
 خنکی ونرمی خاک ساحل وآفتاب سوزانش رو.

 مت دریا رفتمبقیه رو نادیده گرفتم و بس
 خسته بودم ..نشستمو شالم رو پشت گردنم بستم..

 شلوارم روتازیر زانو باال زده و پاتوی آب گذاشتم سرد بود ..یخ!
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 انگاراین خورشید باالی سرش قاقه .
ساحل  سم و جونم لب  شد به ج سم ریخته  کمی که انرژی از طریق پاهای خی

 بااالی سرم افتاد!نشستم و پاهام رو به آغوش گرفتم که سایه ای 
حتی از سااایه أشاام صاااحبش رو میشااناختم ..هرچقدرم از در ظاهر جفتمون 

 برای هم غریبه باشیم.
 کنارم نشست..

 لبخند زدم
 دریا چبوره!؟-
 سال این دومین باریه که مستفیض میشم۳،۴عالی ..به لبف شما بعد -

 خندید
 اون بارکه به لبف مهرشادبود-

 خجل گفتم
 خاطره شد.-
 خاطره زیادداری؟-

 منگ نگاهش کردم قاطع گفتم
 نه..-

 کاش داشتم!
 خندیدم نمیخواستم لرزیدن صداومردمک چشمم توجهشو جلب کنه

ستم - شه به خودم قول دادم هروقت خوا شیدتاآروم  سیگارمیک وقتی بابام هی 
 آروم شم بستنی زعفرونی بخورم 

 چرا!؟-
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 یگارو نمیگیرهتا قند بگیرم بمیرم ..اما فهمیدم هیچی جا س-
 لبخندزدونگام کرد

 بلندشدوروبروم ایستاد
 دلم آب بازی میخواد..-

 متعجب نگاش کردم
 خندیدوبا یک حرکت مچ دستم روکشید ،واداربه ایستادنم کرد!

 ساله همخونه منه..دیگه برای هم حل شده ایم.۱خجالت بسه..اون 
سمت آب و آروم جلو رفتم و درهمون حال ک سنگ ریزه ها لبخندزدم و رفتم  ه 

 ی زیر پام رو به بازی میگرفتم گفتم
 من شانا بلد نیستم نمیتونم جلوتر ازیاا...-

 حرفم تموم نشده کل هیکلم پخش شدتوی آب!
 باهیکل خیس ایستادم وپوفی کردم

سوگل هم به باباش رفته وقتی لپش چال میوفته!چراتابه حال  میخندید!خندیدن 
 بهشتی رو..ندیده بودم بقول هدیه این چال 

 اخم کردم
 ناجوان مردانه بود-

 دست به سینه به افق نگاه کرد
 هرچی بود حال داد-

 عععع اینبوریه آقای پدر! 
 به طرفش رفتم که گاردگرفته تماشام کرد 
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 نشستم وبیخیال به دریا نگاه کردم ..کمی تعلل کردونشست.
 

 ریلکس نشستنش مرادف شدباریختن شِن توی دستام روی موهاش ودرآخر
 دستاموبهم کوبیدم وبه صورت عالمت تعجب شده أش لبخندزدم

خیز برداشت به سمتم که بدو کنان خودم رو پشت هدیه ای که در حال نزدیک 
 شدن بهمون بود پنهون کردم

 واای هدیه توروخدا نزار بیاد-
 هدیه خندید

 این چه قیافه اِی ساختی برای دکتر مملکت آخه!-
 ی ترسعی در گرفتن بازوم کرد که هدیه مانع شدوگفتبااین حرف دایان جر

 حاال تو ببخش این بار ..دفعه بعد اگه تکرار شدخودم پوستشو میکنم.-
دایان نگاه شیبانیی بهم کردوسری تکون دادوهمون جا نشست هدیه هم دستم 

 رو گرفت وباگفتن
 بیااونور صندلی گذاشتیم برای نشستن-

 به راه افتاد.
 خندیدم

 یه دیدی قیافشو شبیه پشمک شدوای هد-
 اگه من نبودم که توروهم پشمک درست میکرد-

 م بودروداخل فرستادم وگفتمیک الخه ازموهام رو که مزاحم صورت
 حاال که نشدم-
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سنگینی کردومنجر به باال رفتن ودر نهایت تو آب فرود   چیزی دو طرف پهلوم 
 اومدنم شد!

 آب شور توی گلوم رو به زورقورت دادم 
یل  ما تحو ندمکش مرگ  نده حقیر لبخ جب وب یه ی متع هد به  یان هم  دا

 دادوخیلی ریلکس به طرفم اومد 
 تو آب زانو زدو شالی که از روی شونه هام سر خورده بودروروی موهام گذاشت 

 من مسخ ترکیب صورت جالب!
 لب از هم باز کرد

 خب پشمک خانوم چبورن!؟-
 حرصی نگاهش کردم 

 ه ها رفتیم.بلند شدم وببرف بچ
آنا وکتی روی صااندلی مسااافرتی ها نشااسااته بودن و مهرشااادوپندارهم روبه 

 روشون ..
 خندم گرفت ازقیافه ای که آنا بهم زد.

 به هدیه گفتم
 آنا رو ببین..-

 خندید
 خیلی لجبازه..-
 بنظر تو که مادری..حق بااونه؟-
 حق بااونه اماکاریه که شده..-
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زم میاد سااراغش امادیگه پنداری نیساات که کاش بفهمه بچه وحس مادرانه با
 شریک این احساسات شیرین بشه.

 دلم برای پندار میسوزه!-
 

 سری تکون داد..
صندلی کنار آنا که خالی  شاد بادیدنمون کنارخودش جاباز کردو من روی  مهر

 بود نشستم..
 لبخندی به آنای بی حال زدم وزمزمه کردم

 آنا خوبی عزیزم؟-
 ن مهمون ناخونده؟تو خبرداشتی ازای-
 نه..-
 بااین دیدارا دل من نرم نمیشه-
اجباری نیسااات آنا.. تو حق انتخاب داری عزیزم..اونم فقط به چشاام یک -

 همسفر ببین.
شاد روی  سط من و مهر شدوو ضافه  شید که دایان هم بهمون ا نفس عمیقی ک

 زمین نشست..
معی از ما تا عکس ج۴،۵مهرشادخندیدوگوشیش رو روی مونوپد تنظیم کردو 

 واین منظره فوق العاده گرفت..
بلند شاادم و سااری به سااوگل خوابیده زدم و دوباره کناربچه ها نشااسااتم که 

 مهرشادروبه کتی گفت
 کتی بیا و چند تاعکس هنری ازمون بگیر-
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 کتی لبخند زدو گفت
 چبوره اول از شما شروع کنم؟-

 مهرشاد مشتاقانه پذیرفت
 مگه میشه! عالیترازاینم-

شینه  کتی شن ها ب ست روی  شادخوا شت و از مهر سیش روبردا دوربین عکا
 پشت به ما و روبه دریا  بشینه وبا چوب نازکی که توی دست داره بازی کنه 

 نیمرخش توی آفتاب جالب شده بود..
 چندتا عکس تو این حالت گرفت و رو به من گفت

سته بودی بی اجازه ازت عکس گرفتم آخه حس ج- ش ساحل ن بی  الوقتی لب 
 رو بهم القا میکرد..

 و به دایان لبخند زد و ادامه داد
 والبته وقتی که در حال فروداومدن توی دریا بودی. -

 دایان قشنگ خندید و بهم نگاه کرد 
 کتی عکسی که ازم گرفت وبهم نشون داد

واقعا هنرمندانه بودبخروص عکسی که دایان از پشت دور کمرم روگرفته بودو 
 رد ..بسمت دریا میب

 جای یک متن عاشقانه کنارش خالی بود!
ستش رو دو گردنش انداخت و  ست را شیدود شاد هدیه رو تو ب*غ*ل ک مهر

 گفت
 ازمن واین ضعیفه یکی ازاون عاشقانه هات بگیر.-
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 کتی گفت
تل انساااان - که آویزشااادی بهش فقط صااورتش دیده میشاااه ..م اونبوری 

 ب*غ*لش کن تاعکس بگیرم
وپیشونیش رو روی پیشونی هدیه جا دادودستاش رو دو مهرشاد لبخند نرمی زد
 طرف صورتش جا داد!

صدای چیک دوربین باعث ازهم  شدیم که  صحنه  عالوه برکتی همه محو این 
 پاشیدن سکوتمون شد.

 
 هدیه روبه کتی گفت

 یه آهنگ بخون برامون!-
 همه نگاهش کردیم ومهرشاد لبخند زدو گیتاری از ماشین آوردوبه کتی داد

 ود باش ببینم ..ز-
 کتی بعد چنددقیقه گیتار بزرگش روتو ب*غ*ل تنظیم کرد 

 مهرشادعکسی توی اون حالت ازش گرفت و گفت
 بسم الله-
 

 چشم هاش رو بست ولب هاش رو باز کرد
چنددقیقه اول که فقط اهنگ مالیم میزد همه تو حال خودشون بودن  که شروع 

 به خوندن کرد
 سفیدی و چشمات سیاهه سیاه
 چشام توی شبرنج تو مات شد
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 روزی که موهاتوشرابی زدی
 یکی دا م الخمِرموهات شد

 
 ازت ضربه خوردم هالکم نکن
 چقد پشت پاهاتومحکم زدی

 
 هنوز فکرسرگیجه های توأم 

 همون لحظه هایی که دورم زدی
 

 لعنت به تنهایی وتنهاییو تنهایی
 لعنت به این سیگارهای کنت نعنایی

 
 هدیه انداخت" نگاه گذرایی به

 
 لعنت به هرکی غیرمن که باب دل توبود

 به فندکی که کادوی ناقابل توبود
 

 تورو تووکدوم کوچه گم کردمو 
 بیا بی قراریمو سرکوب کن 
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 به سمتم به فکر عقب گردباش
 منه بخت برگشته روخوب کن

 
 به دادم برس اعتیادم به تو

 ریه هامو خاکستری میکنه 
 

 منو کدوم خونه دیوونگیه
 ِی شب پیش توبستری میکنه 

 
 لعنت به تنهاییو تنهاییو تنهایی

 لعنت به این سیگارهای کنت نعنایی
 

 لعنت به هرکی غیر من که باب دل توبود
 به فندکی که کادوی ناقابل تو بود

 
 نم اشک گوشه ی چشمش رو با انگشت پاک کرد 

 با لبخند براش دست زدم وبقیه به تبعیت ازم!
 رش نشست ودست انداخت دور شونه أشمهرشاد کنا

 بهت افتخار میکنم..شاگرداول خودم.-
 صدای گریه ی سوگل باعث بلندشدن من و دایان شد
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 دخترکم ترسیده بود!
 ب*غ*لش کردم بادیدنمون چنگ زد به روسریم

 اشکش رو پاک کردم و دایان شروع به بازی باهاش کرد
 زی!؟جون بابا؟ بیاببین کجااومدیم..بریم آب با-

 بوی ناهنجااری که ازسوگل ساطع شدباعث خنده ی جفتمون شد 
 بیزحمت پوشاکش روازصندوق عقب بیارید.-
 باشه-

 پوشاکش رو عوض کردم ودادمش ب*غ*ل دایان ..
 کتی رودیدم که کنار آناایستاده وصدام میکنن.

 آنای اخموانگارعالوه بر پندارباهممون سر جنگ داشت
 کتی گفت

 بریم دریا!؟-
 هدیه نمیاد؟-
 با مهرشادرفتن-

 اوکی دادم وسه تایی بسمت آب رفتیم.
 کتی مررانه به شنادعوتمون کرد 

 درکمال تعجب آناهم قبول کردوسه تایی تن به آب دادیم
 کتی دخترجالبی بودوکلی حرف های جالب از خودش وخاطراتش میزد.

 هیکل خیس وخستمون روکنارساحل به زمین زدیم 
 کتی گفت
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رهمین اول ی چیزی روبرات روشاان کنم ..وقتی باپندارواردرسااتوران آنابزا-
 شدیم نگاهت برام سنگین بود!

ما کامال اتفاقی برخوردکردیم..اون مرد ساانگینیه حتی توماشااین هم باهام هم 
ستیم!  شه نه چون خب جفتمون آدمیم کفتارکه نی شد..نه اینکه ایرادی با کالم ن

 عزیزم.. منم توری پهن نکردم برای نامزدت 
 اگر بخوامم نمیتونم ..

 
 آنا مغرور نگاه توچشم های کتی انداخت

من همچین فکری نکردم..اونقدرهام خاله زنک نیستم که نسبت به هرواکنش -
 همسرم  حساس باشم.

 کتی لبخند زد
 به هرحال خواستم خیالت راحت شه و سفرخوبی رودرکنارهم تجربه کاانیم.-

سمت دایان وپنداری که د شین بودندرفتیم به  رحال دیدن غروب آفتاب کنارما
یال روی زمین  خالی کرداون هم بیخ نا  ندلی رو برای آ ندشااادو صاا ندار بل پ

 نشست..
 کنار دایان نشستم و سوگل روتوب*غ*ل گرفتم و گفتم

 شیرخورده!؟-
 آره پندار زحمت کشید برد اون دکه فروشنده برامون گرمش کرد.-

 لبخند زدم وب*و*سیدمش
 زی کرده گردوی من؟آب با-
 نه میترسه از آب!-
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 نگاهم به کتی افتاد که ازسوگل عکس میگرفت وباهاش بازی میکرد
 

 مهرشادشون که اومدن حرکت کردیم ..
 درحال پیام به زری جون بودم که ماشین با شتاب ایستادوپندار پیاده شد!

 بعدش هم آناودایان..
 شیشه روپایین کشیدم وگفتم

 رگرفتش من قرص دارم.حتما ماشین ومسی-
 پندارلبه ی سنگ بزرگی نشست وآنا با آب دست وصورتش رو شست 

 بالبه ی روسریش صورت رنگ پریده و بیحالش روخشک کرد ..
 لبخند بودکه روی لب من وچشم های پندار نقش بست!

 دایان آروم به طرف ماشین اومدوکنارمو ایستاد.
 سوگل روب*غ*ل کرد

 دست پس زدنوبا پا پیش کشیدنید؟!چراشماخانوما عاشق با-
 اخم کردم

اصالهم اینبورنیسات..شما آقایون میل شدیدی به دیده شدن دارید..همیشه -
 دوست داریدتوچشم ما باشید .

 پشت هرغرزدناتون هزار تادلم برات تنگ شده پنهونه..عجیبید!-
خندید ..سااوگل انگشاات کپلش رو گذلشاات تو چال لپش ومن غببه خوردم 

 تونستم این چال بامزه روحس کنم!کاش می
 نگاهم کرد 
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 امیدوارم این سفرخستگی واسترس عمل باباتو ازتنت بیرون کنه. -
 لبخند زدم خجالت زده لب زدم

 ممنون-
 آنا رودیدم که  بازوی پنداررو کشید و آوردش سمت ماشین..

 گفت
 آویسا جان میشه پندار عقب بشینه؟ قرص رو هم بی زحمت بهم بده..-

 می گفتم وبا سوگل صندلی جلو رو اشغال کردیم..چش
 قرص رو که به پندار دادم حرکت کردیم.

 شیشه سوگل رو پرازآب پرتقال کردمو به دستش دادم..
 دختر نازم چقدرعوض شدی!

باراول که دیدمت هیچوقت فکر نمیکردم بتونااام از پست بربیام وبشی همه ی 
 زندگیم.

 صدای آنا اومدغرق نگاه به صورت گردش بودم که 
 پندار!بیداری؟ چراتنت اینقدر سرده!-

 دایان سرعتش رو کم کردوبه عقب برگشت
 نگاهی به صورت رنگ پریده ی پندار کرد و گفت

 زنگ بزن به هدیه بگوماپنداررو میبریم درمانگاه..-
 سری تکاون دادم وبه هدیه زنگ زدم.

 وصل کردن  .. دقیقه ای کارمون توبیمارستان طول کشیدِسُرمی بهش ۴۰
پایین  به گفته آنا ا معده خالی دو ساااه تا مسااکن خوردبرای همین دچار لرزو

 اومدن فشار شده.
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 بألخااره به رامسررسیدیم.
 خستگی سفر با دیدن شهری بااین زیبایی از تنم رفت!

 
روزآینده اجاره ۳بألخره بعدنیم سااااعت گشااتن دوطبقه از آپارتمانی روبرای

 کردیم..
 !۳و هدیه شون واحد طبقه2توی واحد طبقه  ما وآناشون 

 کاش پیش هم بودیم..
تا مرد ها دوش بگیرن من و هدیه توآپارتمان ماشاااام  وقتی جابه جا شااادیم 

 مخترری روبه راه کردیم و خوردند..
 خب دایان که سریع رفت الال!

 آناو پندارهم که به اتاقشون مهاجرت کردند..
 انش رفت!مهرشادهم ازفرط خستگی  به آپارتم

 ماسه تاهم ترمیم گرفتیم باماشین مهرشاد سری به دریا بزنیم.
 نمیدونستم سوگل روباخودم ببرم یا نه؟

به اتاق که رفتم دایان رو روی تخت دیدم..از خستگی زیادحتی لباس هاش رو 
 هم تعویض نکرده!

 خواستم ازساک سوگل لباس بردارم که پلک هاش بازشدوبه پهلو چرخید..
 دیدگفتمنو که 

 تویی! سوگل خوابه؟-
 نه میخوایم ا هدیه وکتی بریم بیرون  اومدم برای سوگل لباس بردارم.-
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 تنهابرونمیخوام سوگل مزاحمت بشه خودم میخوابونمش.-
اون نمیخوابه ..خوابش روامروز توی ماشااین کرده اگرنبرمش شااماروهم بی -

 خواب میکنه.
این وضااعیت و انقدر راحت غرق  سااری تکون داد و  از تنهایی باهاش اونم تو

 در خجالت و استرس شدم ،گفت
 مواظب باشید..بیشترازیک ساعتم نمونید.. لباس گرم بپوشه بهتره.-

 چشمای گفتم 
 پس کسی خونه نیست؟-
 آنا جون شون توی اتاق ب*غ*لی خوابیدن..آقا مهرشادهم توواحد خودشه.-

 از اتاق بیرون رفتم..
 ازش روبه اجبار تنم کرد..هدیه یکی ازمانتوهای جلوب

 بهم میومد اما  بدن من عادت به پوشیدن این نوع لباس نداشت!
لباس میکی مؤس آستین بلندطوسی  و شلوارش روبرای سوگل انتخاب کردم  

 با پاپیون صورتی کوچولو روی موهای نرم و کم پشتش..
 قورت دادنی ترین موجوود دنیا

صندلی از ما سه تا ساحل  سیدن به  ساحل بعدر ستیم.. ش شین پایین آوردیم ون
 خیلی خلوت بود..حالم خوبه وخوشحالم!
 امشب یک ساعت رودوباره زندگی میکنم..

 درحال بگو بخندبودیم که کتی عرق ریزان شالش رودر آورد ! 
 هدیه غرید

 قرصتو خوردی!؟ -
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 لبخند زد
 آره جوجو-
 متل پینوکیو دروغگویی ابله.-

ست کتی داد ومن هدیه ببری آبی ازدکه ی کنار صی به د ساحل گرفت و با قر
 هنگ نگاهشون کردم!

 کتی که صورت غرق درپرسشم رو دید رو به هدیه ی پرخاشگر گفت 
 ببین چبور دختره رو ترسوندی-

 هدیه نگاه کالفه ای بهم کرد 
 خفه شاو کتی.ا-

 کتی آب رو سرکشید و عرقش رو با لبه ی شال پاک کرد.
 که سوگل روتو بزرگ کردی..حتماخیلی دوسش داری؟آویسا ازهدیه شنیدم  -
خب راستش اوال فکرنمیکردم اماحاال پیش خودم میگم درسته هم بستری رو -

 تجربه نکردم اما ویدابهم حس مادر بودن رو چشوند!
 دستم رو گرفت 

صورت آرومی داری وبهم انرژی متبت منتقل میکنی.از آشنایی باهات واقعا -
 خوشحالم.

 ممانون -
باللی که بین راه گرفته بودیم روتو شااوخی های هدیه وکتی  نوش جان کردیم 

 که صدای گوشیم دراومد!
 لب زدم
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 دایاِن!-
 هدیه ای وایی گفت وادامه داد

 نگران شده-
 پراضبراب جواب دادم

 بله-
 گفتم یک ساعت بیشترنشه بیرون رفتنتون.-

 آروم گفت اما معلوم بود داره خودش رو حفظ میکنه.
 ساعته که اینجاییم .2ق بااونه ما ح
 االن راه میوفتیم.-

 خوبه ای گفت وقبع کرد.
 

 بود ..۳ساعت نزدیک به
 کلیدرو انداختم وآروم دررو بازکردم

 برق سالن روشن بود!
 پاتند کردم سمت اتاق اما توی راه متوقف شدم

 خب من کجا بخوابم االن!!
 میا خدا کتی گفت برم پیششا..وای چه غلبی کرد

 اومدی؟-
شلخته تو  ستمو جلوی دهنم گرفتم تا جیغ نزنم و بااخم به دایان  چوب در ۴د

 نیمه باز اتاق نگاه کردم
 خندید وپشت سرش رو خاروند
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 ببخشیدترسیدی؟ من که گفتم بیدارم-
 آخاای طفلک..

 اخمم بازشد
 فکر کردم خوابتون برده..-

 درروبیشتر باز کرد وگفت
 اپه میخوابم.پیش فندق بخواب من روکان-

به اتاق رفتم ازفرداشاااب میرم اتاق کتی هم من راحتم هم  ببخشاایدی گفتم و
 دایان ..

شاکش به  سیدن وچک کردن پو شت پر کردم وبعد ب*و* سوگل روبا بال دور
 ثانیه نکشیده خوابم برد!

****************************** 
 بودکه بیدارشدیم..۱۰فرداحوالی 

س سر حال ومتل  شب قبل رو از تنم آنا و پندار ستگی  شدند و این خ ابق ظاهر 
 بیرون برد .

اونه بساط کباب روآماده کردیم و بعدناهار رفتیم تله کابین وبعد  ا اد صبح ا بع
 هم آب گرم.

 واقعاعالی وبی نظیر بود!
کلی آبگرم بهمون مزه دادبخرااوص هدیه و آنا که تن ازآب بیرون نمیکشاایدن 

 زشون عکس بگیریم:/وحتی ازمون  میخواستن توی آب ا
 اما سوگل رونتونستم ببرم ودایان بخاطرش مجبوربه موندن توی ماشین شد!
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 هراز گاهی دلم پیشش بود ..
 کتی شروع به خوندن کرد وهمزمان پشت هدیه ضرب گرفت

 ی دختااار دارم شاه نداره -
 پیرهنی داره مااه نداره

 از خوشکلی هام تا نداره
 مراهیش کردم آنا شروع کرددست زدن منم ه

 بألخره دل ازآب گرم معدنی کندیم وبه خونه برگشتیم.
 

شمم به دایان افتاد که توی  ستادم،چ شال فر موهای خیس بلندم روبافتم وزیر 
 ماشین به خواب رفته بود!

 پس گردوکجاست؟
 جلوتر که رفتم تپلوخانوم رو دیدم که روی صندلی در حال بازی با کمربندشه..

 دایان  هوشیارشد درروکه باز کردم 
 تند گفتم

 نترسید منم-
 آنانشست تو ماشین وبعدشم پندار

 خب متل این که حاال حاالها باید جلو بشینم!
 دایان لبخند زدو ل  سوگل رو کشید روبهمون پرسید

 خوش گذشت؟-
 آنا خندید

 عالی بودکاش میتونستی بیای-
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 دوستان به جای ما.-
 حال بابا مبلع شدم . توی راه با زری جون تماس گرفتم واز

ست رفتم  شون رفتن امامن یکرا شاد سیدیم  همه به آپارتمان مهر به خونه که ر
 حموم..اوممم چشمم گرم شد وپلک هام سنگین!

 
 
 

یک ساااعتی ازغیبت آویسااامیگذره تقریبا شااام آمادساات اما خانوم پیداشااون 
 نیست!

 آروم کنارگوش مهرشادگفتم که میرم صداش کنم 
 ه رسیدم سکوتش تعجب آور بود! به واحدمون ک

شن  شتمو بادیدن برق رو شنیدم ..اتاق ها روگ صدا زدم که جوابی ن سا رو آوی
حموم اول خیالم جمع شااداما بعدخوف کرده بساامت دررفتمو چند تقه بهش 

 زدم ..
 بازم جوابی نشنیدم!

به  فایده بود..صااادای نیومدن آب دلم رو  چندباردیگه هم تکرار کردم که بی 
 داخت و داد زدمترس ان

 آویسااین جواب بده تااین دررو نشکوندم.-
 یک کمی گذشت که صدای نرمش تو حموم إکاو شدوبه گوشم رسید

 بله؟-
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 نفس آسوده ای کشیدم ومتعجب از آرامش صداش گفتم
 یک ساعته دارم صدات میکنم چرا جواب نمیدی؟-

 کمی سکوت بودتااین که گفت
 ببخشید االن میام..-

 بعله همین!
 

 توی سالن نشستم ..
 نمیدونام چقدرگذشت که هیکل ظریفش رو روبروم دیدم.

 خیسی موهای بلندش اززیر روسری هم پیدابود!
 وسوسه اندازه گیری بلندی موهاش باعث شدخیره بشم بهش ..

 یکمی نگاهم کرد ودیدنگاهم به جای دیگست گفت
 من آمادم-
 میشه بگیدچراوقتی صداتوکردم جوابمو ندادی!-

 لب زیریش روبه دندون گرفت..
 خب همون عادتی که سوگلم به تازگیا پیدا کرده!

 بلندشدم وروبروش قرار گرفتم 
 باانگشت اشاره لب پایینش روکشیدم تااز زیردندونای خرگوشیش آزاد بشه ..

 پوستش نرم بود
 لبش نرم تر !

 به خودش لرزید!
 منم همین طور..
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 فتم.اه..اما عقب نکشیدم تخس تر شده وگ
 پس مسببش شمایی!-

شاره به لبش  شدن و نگاه ازم گرفتن که باا سرخ  سوالی نگاهم کردالبته باکلی 
 کال لبو شد 

 شوخی بیشتراز این رو جایز ندونستم و خندیدم
 چشم هاش گرد شدو مژه هاش بلندتر !

 ازش دورشدم و گفتم
 نخوراون لب رو..سوگل هم از تو یاد گرفته دیگه.-

منظورم شاادلبخند خسااته ای زد که درروباز کردم وبعد همراه  حاال که متوجه
 شدن باهام به واحد باال رفتیم.

 
بعدشاااام وجمع کردن ظرف ها کنارآنایی که پنداریک لحظه هم ازوجودش 

 غافل نمیشد نشستم وگفتم
 بادیگاردتون مرخری ساعتی گرفتن؟-

 خندید..
 رفتنwcنه مرخری ثانیه ای گرفتن برای -
 که بهم نشون دادی دخترعاقل و بالغی هستی! آنا ممنون-
 لبخندش کم رنگ شدوچشم هاش کدر 

 دوسش دارم ولی به کاراش که فکرمیکنم ازش متنفرمیشم.-
 دختر مو مشکی!
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 به نبودنش که فکرکنی تنفریادت میره.-
 پندارو دیدم که با لبخند برانداز میکنه خاونومش رو

 نزدیکمون شدوتنگ آنانشست
 گرفت وبهت سالم رسوند مامان تماس-
 سالمت باشن ..-
 بریم قدم بزنیم دورت بگردم؟-

 لبخندآنامهرتاییدی بودبرای نگاه سوالیه پندار.
ستن آخرین تیکه ظروف  ش شپزخونه در حال  سا افتادکه توی آ نگاااااهم به آوی

 بودوکتی هم کنارش!
تی ک حاال که ازپشت  میبینمش ظرافت هیکلش بیشتربه چشمم میاد..تقریبا با

 هم قدو قواره است.
هدیه تیکه یخی که توی پارچ بودرو ریلکس انداخت توی یقه ی جفتشااون که 

 جیغشون رفت هوا وهدیه هم به سالن اومد وتو ب*غ*ل مهرشادسنگرگرفت
 مهرشادبااخم گفت

 دست بهش نزنید با من طرفیدا!گفته باشم-
 هدیه نیشگونی از پهلوش گرفت وآویسا غرید

 گردن خودته..بقیه ظرف ها -
 کتی هم لبخند زدو با نوق از گردن آویسا آویزون شد

 واای امشب تا صبپ میترکونیم همه ی عکساموباید ببینی.-
 سوالی نگاهش کردم!

 بودوسوگل خواب که روبه آویسا گفتم بریم.۱2ساعت
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 بامن اومدپایین وساکش روبرداشت و از اتاق بیرون اومد
 کجا!-

 دست پاچه گفت
 کتی.. اینبوری برای هردومون جاهست.میرم پیش -

 دوست نداشتم بره..
 خب من که ازخوابیدن روی کاناپه اعتراضی نکردم!

 من مشکلی ندارم امااگه دوستداری بری برو-
 بااجازه ای گفتو رفت!

 
 قرارشدبریم جنگل جواهر ده..

 میگفتن آبشارداره و جای سرسبزو دیدنیه..
 بودکه حرکت کردیم ۱۰ساعت

 اول آویساساکت و بیحال سوگل رو تو ب*غ*ل داشت!ازهمون 
 حتی در جواب سوال های بقیه متل قبل بالبخند جواب نمیداد!

 صورتش زرد بود..
 حتما حالش بده.

 وقتی به روستا رسیدیم تازه معنی بهشت رو فهمیدم..
 هواش عالی بود چند تا نفس عمیق کشیدم و همه ی شیشه ها رو دادم پایین.

 بیرون رو برانداز میکرد.. آنا با نوق
 !واقعا تیکه ای از نقاشی خداست
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بالخره بعد پارک کردن ماشین ها وسایل مورد نیاز رو گرفتیم و قدم زنان بسمت 
 آبشاررفتیم..

 حسابی شلوغ بود!
 زوج هادو به دو باهم رفتن ومنو آویسا و کتی باهم

شون بهم قه ی زیادکتی دختر تقریبامیشه گفت شادو شنگولی بودمهرشاداز عال
بهم گفته بود..این که از بچگی کنار اون ها بوده بخرااوص نداشااتن پدر وتک 

 فرزند بودن جفتشون باعث وابستگیشون بهم شده.
ساکه توی یک لبخند بزرگ ظاهر  صدای خنده های بلند کتی وخنده های آوی
سیر عکس گرفت  ست از جز جزإم شد توی محیط پیچیدوکتی دوربین به د می

 ی چند تاعکس مشترک از من وفندق و آویسا گرفت با خنده گفتووقت
 میره تااز بقیه هم عکس بگیره!-

 نگااهم به آویسا افتادکه حاال وبا اومدن توی این محیط انگارحالش بهترشد
 سوگل روروی شونه هام نشوندم که با نوق جیغ زدو موهامو توی چنگ گرفت

 دو روبه سوگل گفتپدرسوخته ای نتارش کردم که آویسا خندی
 گل نازم دوستداری اینجارو؟-

چند تاپسرجوون که میخوردکوه نورد باشن با بگو بخند درحال اومدن به سمت 
شون زیاده  سوگِل واحتمال برخورد سش به  ساحوا ستم آوی پایین بودن ومیدون
پس بازوش رو گرفتمو بساامت خودم کشاایدم که پساارک عذرخواهیی  کرد 

 تم که دوربازوش بود!وآویسا چشم دوخت به دس
 خندم گرفت..

 معذب بودنش درکنار منی که یک ساله کنارشم رودوست نداشتم پس گفتم
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 چقدر استخون بندیت ریزه!-
 سوگال از توچاقتره

 انگارتازه متوجه تیکه أم شد بازوش رو از دستم بیرون آوردو گفت
 مهم اینه که خودم از خودم واستخون بندیم راضیم..-

 وبه آدم گارفیلد باشه!متل بعضیا خ
چی من گارفیلدم! درسااته خیلی باشااگاه نمیرم اما خب همون ورزش صاابپ 

 گاهی کلی رو وزن وهیکلم تاثیر داره..
 منم تخس تر جوابشو دادم

 مهم اینه خودم از خودم راضیم ِنی خانوم-
 چشم های گشادش رو ندیدگرفتم و به راهم ادامه دادم

باهاش  چون فقط دراین صااورت منو شااما خباب مجبوربودم کل کل کنم 
جالتی بودنش رو  مه چشاام"گفتگو میکردوخ هام بیشااتراز کل با نمیکردو

 کنارمیذاشت!
 

 یکمی که رفتیم حضورآویسا روحس نکردم !
 پشتم رو که نگاه کردم روی چوبی دیدمش که نشسته ودستش به پهلوشه..

 ببرفش رفتم وسوگل روازروی شونه هام تو ب*غ*ل گرفتم .
 یشده!؟چ-

 شالش رو مرتب کردوگفت
 دلم درد میکنه-
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 پس چرا پهلوتو گرفتی!-
 خب جفتش درد داره..-
 مسکن نداری!؟-
 نه..اون شب که آناازم گرفت تا به پندار بده بخوره دیگه برش نگردوند.-
 خب میخوای نریم؟ -

 بلندشد وپریشون گفت
 نه خوب میشم-
 
 
 

بودن تو پهلوهام ووقتی راه میرفتم باجون کندن راه افتادم انگارساانگ ریخته 
 جابه جا میشدودلم روریش میکرد!

 عالوه براون دردزیر دل و پاهام
 چه غلبی کردم اومدم هدیه گفت بااین وضع نبایدراه برما..

 خب اگه خونه میموندم که بدتر بود نمیگفتن برای چی نمیای!
 دلم ضعف کردگشنم بود..

 کاش یک چیزی میخوردم..
 عرق کرد وانگار برای یک لحظه جون از تنم رفت.تمام بدنم 

 صدای دایان رومیشنیدم که صدام میزد اما چشمام برخالف میلم بازنمیشد!
انرژی که به بدنم منتقل شدچشم باز کردم و صورت جدی و کمی نگران دایان 

 رو دیدم..
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 سوگل تو ب*غ*لش درحال گریه بود!
 به آغوش کشیدمش وباحالی نزار گفتم

 جون دلم چیه! چرا گریه قشنگم؟هیس -
 بچه حتما بادیدن وضع و حال من ترسیده

 دایان کنارم نشست ونفس عمیقی کشید
 خوبی؟جاییت درد نمیکنه!-

 به اطراف نگاه کردم انگار یک چایخونه بود روتخت نشسته بودیم!
 نه فقط بدنم کسل وگرفته أس ..درد ندارم-
شد آوردمت ا- سکنه ..حالت که بد سکن داد ویک بخاطر م صاحبش م ینجا

 داروی روستایی نمیدونم چی بوداماانگار تاثیر گذاشت!
 لبخندکمرنگی زدم وگفتم

 آره واقعا معجزه کردچون اصال درد ندارم.-
 االن میگم یک چیز بیاره بخور-

تم  لع صاااور با و حاال  که  لی رو  کردم وساااوگ کر  لت زده تشااا جا خ
 رومیکاویدب*و*سیدم.

 بانون محلی و چای که واقعاچسبید به راه افتادیم.بعدخوردن نیمروو ریحون 
 

 بألخره به بچه ها رسیدیم..
آبشااارحسااابی آدم روبه وجدمیاورد،صاادای کوبشااش تودل زمین وقبره های 

 ریزو درشت شفافش .
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 سوگل بادیدن آبشارقول پیکر لبای نازکش رو غنچه کرد وشروع به گریه!
 عزیز دل من ..

 دورترازبچه ها روی سنگی نشستم..ازب*غ*ل دایان گرفتمشوکمی 
 هوا عالی ومنظره عالی تر!

شروع به آب  سی بچه ها شدوبعد کمی عکا ست به دوربین  سمون د بازم عکا
 بازی کردند وکتی به طرفم اومد 

 کنارم نشست وبا لبخند گفت
 ازآب میترسی کوچولو؟-

 سوگل شروع به بازی با بنددوربین عکاسی توی دست کتی کرد 
 ازآب برای فرارازچنگ پندار به طرف دایان رفت آنا ی خیس

 و خودش روتو ب*غ*لش مچاله کرد.
 حسرت!

 تنهاواژه ای که توی نهنم پررنگ شد..
 من هیچکس رودوست نداشتم

 لمس نکردم..
 ب*غ*ل نکردم..

 من حتی کسی رودورا دوردوست نداشتم!
 چرا!؟ شایدمن دوست داشتنی نیستم 

 ه!دلم برای بی کسی خودم میسوز
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گاه  مادیربودبرای فرار چون ن یاده روی کردم ا ندز هام بهم فهمو خیساای مژه 
حساارت  بارم توسااط مردی که آنا توی ب*غ*لش گم شااده بودو ساارخوش 

 میخندیدشکار شد!
 دایان آروم آنا روبه پندارسپردوکنارکشید.

 خوشحال شدم! چرا؟چرادوست داشتم منم جایی که آناحس کردرو حس کنم!
 اینقدرتنهاییم رو به رخ خودم میکشم؟چرااین روزها

 ساله بی کسم ..چراحاالیادش افتادم؟۴من 
 

 کتی سوگل روازب*غ*لم قاپیدوگفت
 ما میریم بگردیم ..-

 لبخند زدم وگفتم
 مواظبش باش عزیزم دورنشید لبفا!-

 صدای آویساگفتن هدیه منوبه سمتشون کشید..
 الحق که لوس بودن!

 م به تماشا می ایستادن..چنان آب بازی میکردن که مرد
بااحساااس حضااور من کنارشااون نامردی نکردو چنان هلم دادکه اگه خودم 

 رونگه نمیداشتم به جای باسن مظلومم باسر میوفتادم توی آب!
نگاه حرصیم روبه چهره خندون هدیه وآنا دادم خواستم بلندشم که کل هیکلم 

 یخ بست!
 جیغ زدم 
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 مهرشاد!-
 قهقهه زد

شینم منم ترجیپ دا شرایبم رو نادیده بگیرم وهمون طورتوی آب ب دم درد دل و
 تا تموم انرژیشون روروی منه بخت برگشته تخلیه کنن..

 البته ناگفته نماندبنده هم فیض بردمو کلی از خجالتشون دراومدم..
که  تااین فت  نده دارعکس گر نه ی خ فل ازاون صااح غا نا مدو بألخره کتی او

 ب کندیم.گرسنگی رومون چیره شدودل ازآ
 

********               ******* 
شی  ست باهمون هیکل آبک سمش رو یادم نی بعدخوردن یک غذای محلی که ا

 سوار ماشین شدیموبه خونه برگشتیم..
 به سرعت دوش آب گرم خودم رومهمون کردم.

 دل دردم دوبرابر شده بودوتموم تنم غرق در عرق!
 گوشیم زنگ خورد

 زری جون"
 آویسا سالم عزیز دل-
 علیک خوبی؟-
 عالی شماخوبی؟-
 آره کجایی؟-
 جاتون خالی تازه از آبشار برگشتیم.-
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ساخوبه بهت تذکر دادم - سمی!! آوی ضع ج شار؟حتما توآب رفتی؟؟بااین و آب
.. 

 مگه بچه ی دوساله ای!
 اووف کاش نمیگفتما

 زری جون بخداخوبم قرص خوردم بهترم میشم.-
 آویسابزرگ شو.. -
 ی به مهربونی تودارم چرابزرگ شم!؟ تاوقتی مادر-
 برات زنجفیل ونبات گذاشتم توساکت، تنبلی نکن درست کن بخور .-

 چشم کشیده ای گفتم که بعد هشدارهای مکررخداحافظی کرد.
 

سمت  شیدم ب حوله ی روی تخت روکه کتی توی حموم بودبهش دادم ومانتوپو
دجذبش روبروم ظاهر در خروجی برم که هدیه بااون تاپ زرشکی و شلوارسفی

 شد.
 آهای خانوم کجا کجا؟-

 خندیدم
 زری جون بهم جاوشونده دادتوسبد ظرف هاگذاشتمش میرم بیارم.-

 سری تکون دادوگفت
ستم - شادروبفر شی یاچیزی احتیاج داری بگو مهر سااگه خیلی انیت می سا

 ازداروخونه بگیره.
 خجالت زده گفتم
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 نه عزیزم تاثیرمسکن ومعجون یکیه.-
 واحد پایین روکه زدم آنا درحال شونه کردن خرمن موهاش دررو باز کرد زنگ 

 به به ازاین طرفا؟-
 خندیدم وداخل شدیم

بلوزشلوار پوشیده ای به تن داشت اما  نمیتونستااام اون پر کالغی های بلندش 
 رو نادیده بگیرم! یعنی دایان هم میبینه؟

گذاشااتم ومحکم  عراابی شاادم که دل دردم بیشااترشااد ..دسااتم رو روی دلم
 فشردم.

 بغض ناخواسته گلوم رو اشغال کرد..
 آنا کنارم نشست وهول شده پرسید

 آویسا چیه؟ چرادلتوگرفتی؟-
 ازم جوابی نشنیدکه بلنددایان روصدازد

 حس عبر تندوتلخش زیربینیم دل دردم رو فراری داد!
  میخواسااتم خودم روبه بیحالی بزنم تادقایق بیشااتری رو بی منت وخجالت 

 کنارم بشینه و ازعبرتلخش آرامش بیشتری بهم تزریق شه!
 از کارخودم تعجب زده شدم..

 دایان رو به آناوپنداری که حاال کنارش ایستاده بودگفت
 نمیفهمم چش میشه امروزم ازبس دردداشت توی روستااز حال رفت!-

 آنا غرید
 دختره ی چموش، باید ببریمش دکتر-

 مآب دهنم رو قورت دادم و گفت
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 من خوبم.. بخدا خوبم.-
 آناکه میدونست چه مرگمه پنداررو فرستادداروخانه ..

منم کنارسااوگل روی تخت جاگرفتمو چشاام بسااتم که با تکون خفیف تخت 
 آنارو کنار خودم دیدم

 لیوان بزرگی روبه طرفم گرفت وگفت
شده..همه ی کارهایی - ست میکنم!نمیدونم چبور شونده در اولین باره که جو

 ی روانجام دادم.که گفت
 لبخندزدم ولیوان روازش گرفتم

 خوب بود،البته کمی شیرین هم بود.
 عالیه آنا جان..ببخشیدکه تو زحمت انداختمتون-
هامن تواین - نت خیلی حسااااساااه  بد خداروشااکر..ازاین حرفا نزن... وای 

 مواردفقط یکی دوروز دل درددارم گاهی هم اصال ندارم.
 جوشونده رو درآوردم خوش به حالی نتارش کردم وته 

پندارکه مسااکن روبهم رسااوندتشااکر کردم و خوردمش که پلک هام روی هم 
 فروداومد!

 
 بودومن درحال تای  مقاله ی جدیدم توی لب تاپ ۶ساعات 

 دلواپس آویسا بودم..
 ماجراهای امروزهم دلواپسیم رو تشدید میکرد!
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ا آویساا وآندل ازصافحه ی کیبوردکندمو ساوگل نشاساته بین صادف ها روکه 
 ازساحل جمع کرده بودن روازروی زمین بلندکردم که آنا ازاتاق بیرون اومد

 سالم-
 سالم ساعت چنده!؟ نخوابیدی؟-
 نه یکمی کار داشتم..-

 سوگل رو ب*غ*ل کرد ودرحال فشردنش گفت
 پندارم خوابه چای میزارم تابیدارشن-

 اهومی گفتم وبه اتاقی که آویسابودرفتم.
 خوابیده بود!آروم وسط تخت 

 بیحالی هنوزهم توی چهرش هویدا بود..
 کاش رضایت میدادتا ببرمش دکتر.

 یادآبشار وآب بازی مون افتادم
 حرص خوردن وخندیدناش..

 صورت بی نقرش
 لبه ی تخت نشستم 

 انگش اشارم روجلوی بینیش گرفتم
 نفسش داغ بود!

 نبضش روچک کردم،عادی بود.
 ضربان قلبم روبه بازی گرفت. عالوه بر نفسش داغی پوست نرمش

 تکونی خورد وپلک هاش روازهم باز کرد
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نمیخواسااتم برم ..بایدحضااورم روکنارش حس کنه میخوام ببینه که نگرانش 
 شدم و حواسم بهش هست.

 بادیدنم تندی روی تخت نشست وشال چروک شده أش رومرتب کرد.
 لبخند زدم

 نمیخواستم بیدارت کنم..خوبی؟دوساعته خوابی..-
 خداروشکرنبضتو چک کردم متعادله.

 اومم فکر کنم بخاطرداروهاخوابم زیادشد!-
 فعالیتت امروز زیاد بودخسته شدی خوبه که خوابیدی.-

 سری تکون داد و نگاهش رو متل همیشه ازم گرفت
 سوگل کجاست؟-
 پیش آناست..چایی حاضره بهتره بیای.-
 ممنون بایدسوپش روگرم کنم حتماگرسنه أس-
 اعت پیش دادم خورد...نیم س-

 مبمئنی خوبی؟ نمیخوای بری دکتر؟
 نه بخدا خوبم.-

 سری تکون دادم وبه سالن برگشتم.
 

 بألخره سفرمون به خوشی به پایان رسید..
شتیم اولین کاری که کردم رفتن به خونه ی مامان بود،این مدت  به خونه که برگ

 رفی ازش دلگیر بودمبخاطر سمیناراونو سفرمن همدیگرو ندیده بودیم و ازط
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 بهش زنگ زدم واطالع دادم برای ناهار به دیدنش میرم.
شد ۱/۵ساعت  سیدم با دیدن مامان تموم دلخوریام فراموش  بود که به خونه ر

 ودوباره شدم همون پسره لوس و مامانی!
 وقتی توب*غ*ل گرفتمش بوی عبرتنش عمق دلتنگیمو بهم نشون داد.

 رتو گم کردی!فکرمیکردم آدرس خونه ی ماد-
 سرم شلوغه..متل خودتون.-
 من هیچاوقت کاروزندگیمو ادغام نکردم چه وقتی بچه بودی چه حاال-
 خب میخوایدبجای ناهاربا گالیه هاتون سیر شم؟-
 چراسوگل رو نیاوردی!-
 از مبب مستقیم اومدم اینجا،خواستم ناهارو دونفره میل کنیم. -

 به سمت آشپزخونه رفت 
 ن غذا آمادست.لباستو عوض ک-

به اتاق ساااابقم رفتمو لباس همیشااگیم که مامان خریده بودرو تن کردم و به 
 سمت آشپزخونه رفتم.

 بوی زرشک پلوبه مشامم خورد..
مامان در حال چیدن بشقاب های سفید با لبه ی طالیی بود که ویدابراش هدیه 

 آورده بود 
 بادیدنم به میز اشاره کردوگفت

 بشین تاسرد نشده.-
 شت میزناهارخوری چوبی نشستموپ

 درحالی که مشغول ریختن برنج توی بشقابم بود 
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به دساات های کشاایده وبلند و درانتها موهای رنگ روشاانش که تاروی شااونه 
 هاش میرسید نگاه کردم.

 رنگ زرشکی عجیب بهش میومد!
بشااقاب رو روبروم گذاشاات وبه ظرف خورشااتی که ساامت راساات بشااقابم 

 ه کردگذاشته شده بوداشار
 آخرین باری که برات مرغ ترش درست کردمو یادم نیست!-

 لبخند زدم
 منم یادم نیست!-

 شروع به خوردن کردیم..آروم وبا حوصله غذامون رونوش جان کردیم.
 

 ظرف هارو که توی سینک گذاشت باهام همراه شدوروی مبل نشستیم.
سم روبه اخباردرحال  شدم و حوا ررفش  ست امامن پخش دلم خواب میخوا

 دادم که ظرف میوه ی گذاشته شده ی روبه روم وادارم کردبه مامان نگاه کنم.
 کنارم نشسته بود ودر حال پوست گرفتن آلو بود.

 سفر چبور بود؟-
 خوب-
 هنوزم عادت خالصه گوییتوداری!-
 خب چه جواب دیگه ای بایدبه سوالتون میدادم؟-

 ظرفی که آلو روداخلش گذاشته بودرو به دستم داد 
 چی شدکه برنامه ی سفرریختی؟-
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 برنامه رو مهرشادریخت اجراش بامابود-
 ؟باشما-
 من،آویساوآناشون.-
 هومم..پس جمعتون جمع بود!ازآنا چه خبر؟-
 فعال که آتش بسه-
سا چه - رمیم می گیره بعدبادلش..خب ازآوی اون دختر زرنگیه اول باعقلش ت

 خبر؟دلم براش تنگ شده.. 
 خوبه-
 رف اون به شما بود؟راستی کی مع-

سعی کردم با بی  سط آلورو پایین فرستادم و شده ی توی دهانم تو شیرین  بزاق 
 تفاوتترین لحن ممکن جواب بدم

 من سفربودم که ویداباهاش آشناشد..توی مراسم نامزدی آنا.-
 خوبه..دختر سالمیه وبودنش برای تو و سوگل امتیازه!-
 بله-

 میداداشاره کردم رونشون۴به ساعت  روبه روم که عدد
 میرم آماده شم.-

 سر تکون داد
 چه زودگذشت!-

 بعدتعویض لباس وخداحافظی بسمت مبب روندم .
*********           *********    

 چند هفته ای میگذره ودختربابادیگه داره یک ساله میشه.
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 باورش برام سخته یعنی انقدرراحت ویدا به فراموشی سپرده شد!   
دلتنگ حضااورش میشاام..با دیدن تیله های آساامونیه فندق یاد امامن هنوزم 

 چشم های بسته أش روی اون تخت نحس میوفتم.
 دلم هواتو کرده!

 هوای صداتو وقتی که  میخندیدی ومن دلیل خنده هات بودم.
 

ساااعت از گذشااته ودایان هنوزنیومده !چندباری خواسااتم باهاش تماس بگیرم 
پایینم رو کندم چیزی ازش نموند وبه لب اما منررف شدم ..ازبس پوست لب 

 باالیی مراجعه کردم.
 از کانارمیز تلفن بلندشدمو سوگل به ب*غ*ل سمت آشپزخونه رفتم.

 اومم چه کوفته ای شده! دمت گرم ساسا-
 

ست مالقه ای که باهاش در حال مرتب کردن کوفته های داخل  سوگاااال خوا
 ندلی غذاخوریش وگفتم.ظرف بودم رو ازدستم بقاپه که گذاشتمش روی ص

 شیکمو خانوم این غذامناسب شما نیست.-
 لبش رو کج کرد 

 اوووف خودتو این شکلی نکن که ی لقمه میکنمتا.-
 به طرفش رفتم ومحکم لپش رو ب*و*سیدم ..عاشق بوی بدن نرمشم.

 ولی ایناباعث نمیشدچشم ازساعت بردارم و چشام انتظار صاحبخونه نباشم.
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سوگل رو غذاهارو توی ظرف  سالن رفتم  سمت  دردارریختم تا گرم بمونن  وب
صدای  شنیدن  شتم با شی آهنگ موردعالقش رو گذا شوندمو باگو روی پاهام ن

 آهنگ دستای تپلش روازهم باز کرد و بال بال زنان گوشی رو ازدستم گرفت.
 لبخندشکل گرفت  روی صورتم که با صدای زنگ درمحوشد!

 مبل گرفتموروی موهام کشیدم.. شال صورتی رنگم رو ازروی دسته
ستگیره درروباهدف باز کردن ودیدن  شیده د نمیدونم چرایا چبورامابه ثانیه نک

 قامت مرداین خونه پایین کشیدم .
گاه بادیدن چهره ی همیشااگیش خون یخ زده زیرپوسااتم جریان پیدا  ناخودآ

 کردو تموم تانم ازنگاهش که متل همیشه معمولی بود داغ شد!
ته آویسااا بادهوارفت؟اصااال چرادل نگران چ به  بادیدنش  یت  ا؟چرادل نگران

 بودی!؟
بااون عبرلعنتیش برای ب*غ*ل گرفتن گردو بهم نزدیک شاادکه لبخند عمیقی 

 زدم 
 خسته نباشید-
 ممنون.-

بل  حال نوازش سااوگل کیف وکت خوش دوختش روبهم سااپردوروی م در
 نشست.

 وسایلشوآویزون کردم وبه سمت آشپزخونه رفتم .
 راومدم اینجا! چراضربان قلبم تند شده؟ چرا استرس دارم؟چ

ضربانم   صداش دوباره  شیدم ولیوان  آبی خوردم که  سیارعمیق ک چندتانفس ب
 رو به بازی گرفت
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 شام آمادست؟-
 

سفیدآبیش کنار  ستین پیراهن راه راِه  سرآ شتم ..در حال بازکردن  به طرفش برگ
 اوپن ایستاده بود 

 وس صدامو لوندمسعی کردم لرزش نامحس
 بله-

 خیره شد بهم!انگار لو رفتم
 شروع به چیدن میز کردم

 خوبی؟-
 بله-
 ببخشیدمریض اورژانسی اومد دیر شدتا برسم خونه.-
 اشکالی نداره.-
 فکر کردم تماس می گیری .-
 نه ..آخه سرمنم شلوغ بود گذر زمانو نفهمیدم!-
 یعنی نفهمیدی یک ساعت ونیم دیرتراومدم خونه؟-
ره ..فهمیدن که فهمیدم..یعنی میخواستم پیش پای شماتماس بگیرم باهاتون آ-

 که زنگ آیفون روزدید.
 لبخند زدوسری تکون داد.

 میرم لباساموعوض کنم.-
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سااری تکون دادم ومیزرو هول هولکی چیدم که بعدپنج دقیقه یاشااایدم کمتر 
 د!نبالباس راحاتی روبه روم نشست وسوگل روتوی صندلی غذاخوریش نشو

 کاش میشدجایی بشینم که توی تیررس نگاهش نباشم:/
 حاالانگارچشم هاش مسلسله که سوراخ سوراخ شم.

قا کوفت جونمون گردید  به اون خوشاامزه ای درجوار این آ به هرحال شاااام 
 ودرحال دادن غذای سوگل بودم که بلندشد وگفت

 مرسی متل همیشه عالی بود..-
 ونمت خونه.غذای سوگل که تموم شدحاضرشو میرس

 تندی گفتم
 سوگل رومیخوابونم بعدمیرم.-

 شونه باالانداخت
 هرطورمیلته من مشکلی ندارم.-

 تو دلم گفتم ازخداتم هست!
 

 بألخره سوگل روبه هرزوری بودخوابوندم .
شای فیلم دیدم که با دیدنم لبخند  وقتی ازاتاق بیرون اومدم دایان رودرحال تما

 زدو گفت
 خوابید؟-
 بله-

ساعت افتادکه  نگاهم سایلم رو جمع کردمودر حال  ۱2/۵به  شون میدادو رو ن
 پوشیدن مانتو گفتم 
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 بااجازتون دیگه میرم.-
 دوباره نگاهش روازتلویزیون گرفت و روبهم گفت

 باشه االن زنگ میزنم آژانس.-
 پنج دقیقه بعد آژانس رسید وبه سمت خونه رفتیم.

 مای آخرشهریوره!امروزحسابی خسته شده بودم شایدبخاطر گر
شین پلک باز کردم واز  شتم که باحس توقف ما پلک های خستموروی هم گذا

 چیزی که دیدم حیرت زده لب زدم
 اینجاکجاست؟-
 که با برگشت پسرک جوون ودیدن صورت چندش آورش قالب تهی کردم. 

 نترس جای بدی نیست فقط یکمی تاریک و ساکته!-
ما لرزشااش بیشااترازاون بود که بتونم دسااتای لرزونموبساامت دسااتگیره بردم ا 

 دستگیره ی لعنتی رو پیدا کنم .
 به طرفم برگشت وبالبخند دیوونه واری گفت

میدونی اون راننده ی همیشگی که آقای دکترت مامورش کردواسه رسوندنت -
 امشب عروسی بودبرای همین منم گفتم کی بهتراز من برای رسوندن این بانو.

 گلوم خشک شد ..
غی نفساامو وقتی پر صاادا تنفس میکردمو به بازدمش به لبم میخورد شاادت دا

 حس میکردم.
 چی میخوای؟-
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شید در حال  سیاهی روازتوش بیرون ک شبورت ونایلون  سمت دا ستش رفت  د
 باز کردن نایلون گفت

چیزای خوب خوب فنچولک..میخوام امشبم برام بلبل زبونی کنی متل همون -
 همی؟یک ربع صبر کنی تا من برم اون سگشبی که خواستم  فقط یک ربع میف

 دونی واون   ال  مّربو بگیرم تا نعشگی از سرم بپره..
 نگاه آتیشی به سرتاپام کرد.

به ر یس آژانس دادی!چرا؟ - اماتو جیغ جیغ کنون پیاده شاادی ورفتی راپورتمو
 مگه من میخواستم بخورمت یابیناموسی کنم؟ 

 نعره زد
ست- شدی من فقط یکربع  ازت میخوا شم توباعث  شدی اخراج  م  ..توباعث 

فردای اون روز که پدر ریحانه اومدمحل کارم برای تحقیق راننده هاازم بد بگن 
 بشم یک معتاِد آسمون ُجل !

 حاال عالوه بردستام تمام هیکلم به رعشه افتاده بود..
 اینجادیگه کدوم قبرستونه!

ازاون چراغ های نگاهم کشاایده شاادساامت تابلویی که خیلی دوربوداماخب 
 روشن در حال عبورومرورمعلوم بودخیابون اصلی اونجاست.

 تا چشم کارمیکردزمین خالی بود ودیگه هیاچ!
 چشمم به نایلون سیاه افتاد 

 ی ببری کوچولو ..آب معدنِی!؟
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ازماشین پیاده شد وبسمتم اومد موبایلمو که توی جیب مانتو بود توی جورابم 
شدن ناگهانی  ستم چنان جیغی زدم که جادادم باباز شدن د شیده  سمتم و ک در 

 حنجره که هیچ تمام دلم سوخت.
 خفه شو -

 هق هق کردم
 ولم کن، چته تو؟ تورو خدا ولم کن ..-
صدای گوشیش بلند شد ،ببری رو روی صندوق ماشین گذاشت و گوشیش  

 رو جواب داد.
س- سوندمش آدر سراومدم خونه کاری پیش اومد..نه من ر ی که بله؟ من یک 

 خواست!
 نمیدونم بیست دقیقه ای میشه که پیادش کردم..

 باشه باشه من معلوم نیست بیام یا نه.
 گوشی لعنتی شروع کرد به ویبره رفتن!تورو خدا نه االن وقتش نیست..

 
از توجورابم درش اوردم وگذاشااتمش پشااتم ودکمه اترااال وزدم که صاادای 

 هرچند ضعیفی که به گوشم رسید
 تاریکی این شب نفرت انگیز.نوری شدتوی  

 گریه کنان دادزدم
 کمک ..توروخدایکی بیاد..توروخدا کمک کنید! -

 گوشیو قبع کردوبا شتاب به سمتم اومد و سیلی نتار صورتم کردکه خفه شدم!
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 جیغ جیغ نکن زنیکه ی هرجایی وگرنه نعشته میفرستم وردل خانوادت.-
 ورد و روبروم زانو زد .ببری رو گرفت واز صندوق طناب زرد رنگی درآ

 چیکارمیخوای بکنی!-
 خندیدومحکم طناب رو دوردستم وبعد پاهام گره کرد

 یک بارکه گفتم کارای خوب خوب.-
 

سی کمک بخوام پس ترجیپ دادم  حس وحالی برام نبودتا دادوبیداد کنم یااز ک
 خودمو به دست خدایی بسپرم که بیننده ی این نمایشه!

 لعنتی پشت سرهم در حال خوردن مشروب بود .. یک ساعتی میگذشت واون
تموم صااورتش پرعرق شااده بود وباالخره دساات کشاایدازخوردن محتوای اون 

 ببری که دوباره گوشیش زنگ خورد
 بله؟ خودمم..اووووه چه خبره!تهمت کار خوبی نیستا آقای دکتر -

 هبا شاانیدن آخرین جمله باتمام توان دادزدم و کمک خواسااتم که کفشااش رو ب
 طرفم پرت کرد که با شدت خورد توی بازوم 

! خب اونش به تومربوط اهوم باهوشاای آره دقیقا صااادای نکره ی خودشاااه-
 نیست.

 آره چرا که نه؟ خب بروبه این آدرسی که میگم و ریحانه روبرام بیار
 دادزد

به من رببی نداره ساعت چنده  فقط گمشو کاری که میگم روانجام بده تااینو -
 الخی نکردم.متل سگ س

 گوشیو قبع کردو روبه من ادامه داد
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 آقای دکتره! به جای این که من براش شاخ وشونه بکشم اون تهدیدم میکنه .-
 

 سرش روی هیکل خپلش تلوتلومیخورد
 دعاکن ریحانااه رو بیاره وگرنه کاری میکنم توهم به روزریحانه بیوفتی-

ست بو ست سرم رو انداختم پایین وچیزی نگفتم اون م ستم در دو من نمیدون
 ترین رفتار دربرابرش چه رفتاریه!

 ازچشم های سرخش وحشت داشتم
 خدایا اگه مستی لعنتیش کاردستم بده..

 نه نه.
 زری جون طفلی تااالن ازنگرانی امونش بریده شده.

 همش بایدچوب نحسی منو بخوره..
سرباز کردوا شده ی گلوم  سرم بیادبغض گره  شمام زچاز فکربالیی که ممکنه 

 بارید که دوباره صدای نحس اون گوشی وامونده بلندشد
بده بهش .. - بده بهش.. میگم گوشاایو فه شااوگوشاایو  حان کو؟خ له؟ری ب

که میگم  جایی  یا یارو ب بااین  که فقط  حان خوبی؟ چیزی نیسااات  الو؟ری
باش؟ریحان گریه نکن گوش بده به حرفام بیاساارچاه عمو مرادساامت راساات 

باغ ..آره آفرین.نترس ریحان من حواساام هساات فقط جاده ای  که میرسااه به 
زودتربیا حواست باشه اگه به پلیس زنگ زدیاکسی تعقیبتون کردمسیررو عوض 

 کن و نیا.
 آدرس رو کامل بهش ندیا فقط بگو ازکجاها بیاد ..آفرین میدونم،منتظرتم.
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دلم حاال عالوه بر زری برای دایان هم میسااوخت!برای سااوگل !کاش دایان 
 مد کاش به حرف این مجنون گوش نمیداد..این ماجرا بوی خون میده.نمیو

شیدم تالرزه ی  شلوارم به زور پاک کردم و چندتا نفس عمیق ک ستامو با  عرق د
 دلم کمتر بشه ..

یک ساااعت بعد اون تماس با دیدن نور ماشااینی که بهمون نزدیک ونزدیکتر 
تم لب چهره ی غم گرفمیشد دلمو قرص کردکه با دیدن رنگ سفیدش لبخند به 

 نشست 
 بافاصله چندقدم کنارماشین  توقف کرد و پیاده شد

به دخترک ریز  مردبه طرف ماشااین دایان رفت و درب پشاات رو باز کرد و رو
 نقش سبزه ای گفت

 اومدی؟ -
 بعد به دایانی که در حال گشتن دنبالم بود تشرزد

 صندلیش کجاست؟-
 چری رو کنارپای مردک گذاشت.دایان در صندوق عقب رو باز کرد و ویل

 
 دختره فلجه!!

شیته بودم تو دید  ست قدمی کنار  میله ای ن صله ی بی شین توفا شت ما چون پ
 نمیومدم که بالخره دایان کالفه غرید

 کجاست؟-
 به پلیس که چیزی نگفتی؟-
 نه المرب ..میگم کجاست؟-
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کردبه  اتندوقتی باسااربه پشاات ماشااین اشاااره کرد و دایان با دیدنم به طرفم پ
 یکباره تمنای خواستنش وجود ماتم زدمو شیرین کرد .

 چه خوبه که هستی! اگر دایانی  نبودامشب چه بالیی سرم میومد؟ 
بادیدن صااورت پریشااون و اخم پررنگش که کنار پام زانوزدو نگاهش رو به 

 طناب دور دستام دوخت لبخندبی جونی زدم که لبم سوخت
 میکشمش..چی به روزت آورده؟لعنتی ،-

 خیره شد بهم
 خوبی؟انیتت کرد؟-

دوساات داشااتم بگم این نگرانیت که دلیلش منووجودمه انیتم میکنه اماساارمو 
 پایین انداختمو به گره ی دور مچم خیره شدم.

 تنددست وپام رو باز کردودست انداخت دور شونه هام
 بایدازاینجا بریم ..پلیسامنتظرن تاما بریم و اقدام کنن.-

 گردشد!چشم هام 
 چبوراون دخترک نفهمیدپلیس دنبالشونه؟

سمت مردواون دخترک رفت  ستم نگاهم به  ش صندلی نرم وراحت ن وقتی توی 
 که داشت باکمک مردسوار ماشین میشد.

 دخترک چشم ازم بر نمیداشت ..
 مردک کیفم رو روی کاپوت ماشین پرت کرد ورفت!
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مامو بسااتمونفس  که دورشااادیم چشاا یک  تار حبس شااادمو ازاون زندون 
 پرصدابیرون دادم.

 صدای آژیرماشین پلیس توگوشم اکوشد!
 خدابازم بزرگیتونشونم دادی،

اگرامشااب جور دیگه ای تموم میشااد؟اگر بااون وضااع ومسااتی بالیی ساارم 
 میاورد؟اگر بالیی سردایان میومد؟ کینه تاکجا؟ 

 کاراشتباه ازاون بودوتقاصش رومن پس دادم!
ه اون دختر برساااه؟پس پدرش کجاسااات که یعنی ازطریق من میخواسااات ب

 انقدرراحت اجازه ی اومدن دخترشو داد؟
پلک هام رو بستموافکارم روالل کردم ..دلم فقط خواب میخواست وخیالم نره 

 ای آسودگی.
 
 

 به صورت رنگ پریدش نگاه کردموماشین  رو روبه روی خونه پارک کردم..
 صبحه! ۵ساعت

سفیدش ر ستش که پوست  شدم ..کاشبادیدن مچ د ربیتر   و کبود کرده بود ع
 میتونستم گردنشو بشکنم ادم مفنگی .

 
 با مهرشادتماس گرفتم که بالفاصله جواب داد

 آویساخوبه؟ -
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بدنش میلرزه ..مهرشاااادبه - باز نکرده ..توخوابم تن و نه!زبون  نه مهرشااااد ،
 علیرضا بگو شکایت تنظیم کنه نمیزارم کارش بی جواب بمونه.

 ن اینبورآدم*ا*چیزی ندارن که از دست بدن اگه بازبیاد سراغدایان لج نک-
 به والی علی شاهرگشو میزنم ..-
که - چاره برس ..فعال  به اون دختر بی یدن  نه کشاا جای شااااخ وشااو به 

ست اگرم رضایت بده  ضا نده بیرون بیا نی سا ام ستگیرش کرده و تاآوی علیرضاد
 بازم چندوقتی زندانیه.

 حالش که بهترشه میارمش.-
بهش فشار نیاردایان،تاخودش نخواسته هم حرفی نزن راجب امشب ..صبپ -

 هدیه رو میفرستم بیاد.
 باشه فعال.-

 ته ریشم رولمس کردم ودوباره به صورت غرق خوابش چشم دوختم.
 مژه هاش خیس بود!

شش  سم کردتا نواز سو صورتش کندم امااون کبودی لعنتیه دور مچش و دل از 
 کنم.

 ست امااین کاردل دردمندمو که آروم تر میکنه!درسته دستم شفانی
 انگشتم مچ دستش روکه لمس کرداخم هاش توهم رفت 

 لبخند زدم 
 اخم هاتم بوی شیرینی میده!-
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پلک هاش که ازهم فاصااله گرفت کنار کشاایدم وخیره به بیدار شاادنش تموم 
 حرکاتش رو بلعیدم.

 نگاهم کردوبعددریافت موقعیت فعلی لب گزید 
 ی؟بیدارشد-
 کجاییم؟-
 نیم ساعتی میشه که رسیدیم خونه-

 آروم گفت
سوگل آبی رو - سه امادیدن  سته زری جون دلواپ سی که اومدیم اینجا ..در مر

 آتیش خستگیمه.
شنیدن این حرف وصدای خواستنیش خوشحالم کرد وپلک روی هم به نشونه 

 ی تاییدگذاشتم که پیاده شدوبه طرف خونه رفتیم.
 

ن سااوگل ب*غ*ل زری خانوم انگارکه اصااال اتفاقی نیفتاده با بازشاادن درودید
 وجفتشون رو تو ب*غ*ل کشید.

 زری خانوم آویسایی گفت وبا گریه اضافه کرد.
 زری کوربشه ونبینه صورت متل ماهت به این حال وروز دراومده .-

 انتظار این رفتار رواز زن محکم وتوداری متل زری خانوم نداشتم.
 سوگل شددست از گریه کشیدووارد خونه شدن.آویساکه متوجه ترس 

 سریع لباسامو عوض کردم وبه سمت سالن رفتم .
نگاهم به سمت زری خانوم که روی مبل سه نفره کنا آویسا نشسته بود کشیده 

 شد و گفتم
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 زری خانوم بی زحمت چیزی بدیدبخوره فشارش پایین نیاد.-
ون ل رو ازب*غ*لش بیربه طرف آشپزخونه رفت ومنم کنار آویسا نشستموسوگ

 کشیدم 
 برات رو تخت لباس گذاشتم برو عوض کن.-

 بی حرف به طرف اتاقم رفت ومنم ل  فندقمو ب*و*سیدم وگفتم
 بیدارشدی که شما خانوم.-

 چشم هاش رو مالید ولب پایینش رو تو دهن برد
 

 نکن دیگه قشنگم باباناراحت میشه مجبوره بهت اخم کنه ها.
 مش که ناله ای کردو اخم هاش رفت توهم.محکم توب*غ*ل کشید

 صدای زهره خانوم روشنیدم
 آقای دکتر پس آویساکجاست؟-

 رفتم سمت آشپزخونه وسوگل رو دادم ب*غ*لش
 تواتاقه ،حتما خوابش برده.-

 به سمت اتاق رفتم وبعد باز کردن در لبه تخت دیدمش!
 نشسته بود وبه دست هاش خیره بود.

وابی نداد ،کنارش نشستم ودوباره صداش زدم که با ترسیدم وصداش زدم اما ج
دیدنم اول بهم خیره شدوبعد صورت نازش خیس از اشک های مّرری شدکه 

 عجول برای باریدن بودن!
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به پاک کردن این بلور های بی رنگ رواز روی  انگشااات هام نتونسااات میل 
صااورتش نادیده بگیره و ساارانگشااتم خیساای اشااک رو لماااااس کرد دلم تیر 

 واخم کردم.کشید
 چیشده؟-

 سرشو پایین انداخت و منم کنار کشیدم 
داشتم دیوونه میشدم.یک کلمه حرف نمیزنه تا خالی بشه..از شدت گریه نوک 
بینیش قرمز شده بود خندم گرفت  که چپکاااااای نگاهم کرد ..پس این عکس 

 العمل هارو فندق از این خانوم یاد می گیره.
 ار شده.ببخشید ولی قیافت خیلی خنده د-

 چشم هاش گردشد وشالش رومرتب کرد 
 اما به ثانیه نکشیده دوباره چشمش به اون کبودی لعنتی افتادوگفت

این کبودی،طناب پیچ شاادن دساات و پام ،حس ترس وکمک طلبیدن انگار -
 قبال هم برام تکرارشده!

 نفساام رفت!
 به ساامت پنجره اتاق رفتم ودرحال تماشااای کوچه ی سااوت وکوری که حاال

 روشن شده بود گفتم
 برو یک چیزی بخور.. زری خانوم منتظره.-
 

 ازتوی شیشه ی پنجره هم میتونستم تعللش برای بلندشدن روببینم 
 ازاتاق که بیرون رفت خودموپرت کردم روی تخت که صداش دراومد 
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بعدخوردن غذاخواسااتم ظرفمو بشااورم که زری جون قبول نکرد ومنم ترجیپ 
 ابونم.دادم سوگلی رو بخو

 بردمش تواتاق خودشو پوشاکش روعوض کردم و خوابوندمش
 صبپ شده هاتو هنوزم قرد نداری الاقل یه چرتی بزنی؟-

 باچشم های خمارنگاهم کرد
 پر پر میزنه واسه خوابیدن بازم مقاومت میکنه.

اونقدر تختش رو تاب دادم تا بعد گنیم ساااعت چشاام های گردش رو بساات 
 وخوابید.

صحنه ها شت زده خودم رو بازم  شدووح ساعته پیش تو نهنم پررنگ  ی چند
 درآغوش گرفتم.

بعضاای وقتاارزش لحظه هاتو نمیفهمی تاوقتی تو موقعیت ازدساات دادنشااون 
 نباشی..

 من امشب ازدست دادن خیلی چیزارو تجربه کردم!
 جااونم

 آبروم
 خانواده و..

 سوگل!
نظر می رسااید نگاه به پرده ای که رنگش بخاطر طلوع خورشااید روشاان تر به 

 کردم .
 واقعا خواب کالفم کرده بوداما حضورزری جون باعث شدبه سالن برگردم.
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 با دیدنم دستی به صورت آشفتش کشید.
شت که  سکوت گذ شتم چنددقیقه ای به  سرمو رو پاش گذا ستم و ش کنارش ن

 بالخره اون شکستش
 صداتو میخوام...-

 میدونست اشکم دم مشکمه..
 وشت پاش فشردم ولب زدمصورتموبیشتر به گ

 همه چیزسیاه بود! -
 تنهابودم..حتی،حتی یک لحظه انگارخداهم تنهام گذاشته بود!

 میفهمی زری جون؟
 آره ی آرومی گفت ومن فهمیدم 

شینه، همین ها  صبورانه پای درددالم می ره تودلش بازم  صدتا غ شتن  که با دا
 هستند که دنیاروبرام  جای بهتری میکنن.

 
یک به شِش ،من زنگ میزنم به علوی میگم برام مرخری ردکنه تا ساعت نزد-

 ظهر..
 چرامرخری؟-
 بایدبریم خونه ..توخسته ای!-
 سوگل چی؟اون تنهاست.-
 تو خودت نیاز به مراقبت داری-

 کالفه توجام نشستم
 من خوبم زری جون ..-
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آویسا من نمیتونم  دل نگران توهم باشم..سعی کن بجای دردسرشدن درمون -
بشی ،میدونی چه به روزم گذشت وقتی گوشیت دردسترس نبود؟ وقتی باآقای 

فت  ماس گرفتم و گ گه اون 2دکتر ت هان؟ا مدی؟  ته ازخونش بیرون او سااااع
 نبودمن یک زن تنهادستم به کجا بندبودبرای پیداکردنت؟ 

 مگه دست من بود؟-
 ننه اما میتونی حواسااتوبیشااترجمع کنی و برگردی ساارکارت..به حساااب او-

 ادمم  میرسم! 
 من کار دارم.-
جدی؟ کاری که ازصاابپ تاشااب تو خونه با ی مرد نامحرمه؟این که گاهی -

حتی شاابم زیر یک سااقف چشاام میبندید؟ تاآخرماه برمیگردی ساار کارت 
آویسااااونجاالاقل من نگران شااب دیراومدن وهم خونه بودنت با ی مرد غریبه 

 نیستم.
رین ر باشه کرمیشه حتی دربرابر منبقی تجوابی ندادم میدونستم وقتی توپش پ

 دالیل من 
باراول بودکه اینبورواضپ از تنهایی من و دایان صحبت می کرد واین برام شرم 

 آور بود!
خاطر خودم چنین  یت وب بان که ازروی عراا به احترام بزرگتریش واین  ما ا

 موضوعی رو به زبون آورده سکوت کردم.
 بعد زدن حرفاش عزم رفتن کرد 

 ستم تا وقتی حرفش به کرسی نشینه باهام سرسنگین تا میکنه .میدون
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 با صدای زنگ گوشی چشم بسته دکمه اترال روزدم

 بله؟-
 مهرشادم ..خوابی؟درروباز کن هدیه پشت درِ -

 اهومی گفتم وبلندشدم.
 تنددررو باز کردم وصورت خندون هدیه رو دیدم.

 سالم صبپ بخیر-
  نگاهی به لباس های چروک شدم کرد

 علیک ظهر بخیر-
 نه واسه منی که صبپ خوابیدم-

 به داخل اومد وبا دیدن آویسای مچاله شده روی مبل آروم گفت
 اینجاست؟ چرارومبل؟-
گاه تو اتاق خوابم برد.-  نمیدونم وقتی برگشتیم ناخودآ

 ملحفه ای آوردم وروش انداختم .
 شنیدم به آشپزخونه رفتم ودرحال روشن کردن چای ساز صدای هدیه رو

 
 کی بود؟اصالچرااین کارو کرد!-
 نمیدونم ..فقط میدونم میخواست به نامزدش برسه -
 یعنی ازپیش تعیین شده نبود؟-
 نه اونقدراهم زرنگ نبود..گوشیش رو خاموش نکردکه یک وقت ردیابی نشه.-
 به آویسا آسیبی نزد؟-
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 نه -
 خداروشکر..سوگل خوابه؟-
 ه پامون بیداربود..آره حتما..آخه اونم تاصبپ پا ب-
 مبب نمیری؟-
صبپ - شیفتی کار میکنیم یک روز درمیون.. نه یک پزشک جدیداومده مبب،

 پیام دادم و خواهش کردم امروز به جای من بره.
 چه عالی!-
 من میرم دوش بگیرم-
 باشه تابیای میزصبحونه رو میچینم.-

 تشکرکردم وتن سپردم به قبره های آبی که عجیب تسکین بود !
 

سا  شیدن لباس راحتی ازاتاق زدم بیرون..آوی سی وپو سا بعدگرفتن یک دوش ا
همچنان خواب بوداماسوگل درحال خوردن شیشه شیرش توب*غ*ل هدیه لم 

 داده بود.
 بادیدنش کنارشقیقه أش رو ب*و*سیدم و گفتم

 جون دل باباش بیدارشد؟صبپ بخیرخانوم طال..-
 خندید،منم همینبور.

 مهرشادهمه میز رو ِدرو کردم . ازشدت گرسنگی به قول



 295 من یحوا

بودکه آویسااابیدارشاادوبا دیدن هدیه ابرازخوشااحالی کرداما 2ساااعت نزدیک 
سی هدیه چیزی  سالم و احوال پر سکوت رو برگزیده بودوجزجواب  همچنان 

 ازدهنش بیرون نیومد!
هدیه رفت تابچه هارو ازمهد کودک بگیره وبره خونه ..ازش تشکرکردم ۳ساعت

 خروص خندوندن آویسا که در جواب گفتبابت ناهار وب
 بالخره همسرمهرشادبودن این چیزارو هم داره دیگه.-

 به سالن که برگشتم آویسارو درحال تعویض پوشاک سوگل دیدم..
شای فوتبال که  شن کردم برای تما ستم وتلویزیون رو رو ش روی مبل تک نفره ن

 تلفنم زنگ خورد
 بله؟-
 سالم داداش کجایی؟-
 خونه-
ضاااتماس گرفت گفت هرچی زنگ میزنه گوشاایت خاموشااه ،باهاش علیر-

 تماس بگیر.
 آره ..یادم رفت شارژکنمش.شمارش رو برام بفرست.-

 گوشی روقبع کردم که صدای آویساتوجهم رو جلب کرد.
شتاش  شکل حیوون بود توانگ سوگل رو که  شتی  سک های بندانگ شت عرو دا

 میکرد 
 خروسه میگه؟قوقولی قوقو..-

 وقوقوقولی ق
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هر کدوم رو مکررتکرارمیکردوسااوگل هم با دیدن قیافه ی آویسااا وصاادایی که 
 ازدهنش بیرون میومدریسه میرفت ازخنده !

 نگاهم رفت سمت مانتوی مشکیو شال زرشکیش!
 همیشگی شده بودن تو تنش ..

اون موهای کمی پیچ وتاب دارکه چندتادر میون بخاطر بلندی زیاد اززیرشااال 
 بیرون زده بود .

 کیلویی باشه..قدش هم کااه یک وشرت وپنج!۶۰به هیکلش میخورد
 خندم گرفت ازفکری که توی نهنم بودو گفتم

 کیلویِی زبون دراز۶۰-
 اونقدربلندگفتم که به گوشش رسیدوباچشم های گردش نگاهم کرد.

 منم به فندق اشاره کردم وگفتم
 بهتره ببریمش پیش پری جون خیلی وقته نرفتیم خونشون!-

 ی تکون دادکه ادامه حرفم رو گفتمسر
سی ووکالت بدی - شکایت نامه بنوی شی بریم کالنتری ..باید  بهتره فرداآماده ب

 تا هرروز مجبور نشی بیای کالنتری.
 شکایت ازکی؟-
 

 بی تفاوت سوگل روتو ب*غ*لم کشیدم
 ازراننده ی آژانس-
 من شکایتی ندارم-
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 باید داشته باشی-
 ده دوباره شروعش کنم!نمی خوام حاالکه تموم ش-
 تموم شده؟اگه بازما..-

 دسات روصورتش گذاشت ونالید
 بسه بسه ..زنده نکنیداون لحظه رو برام!-

 یک لحظه از حرف ورفتار خودم پشیمون شده و آروم گفتم
 باشه باشه..هرطورخودت میخوای.-

 نفس خسته ای کشید 
 من فقط فراموشی میخوام..-

 "فراموشی؛/
 تش سپردمسوگل رو به دس 

 میرم بخوابونمش.-
 به سمت اتاق که رفت آروم گفتم

 یکی دوساعت دیگه  میخوام برم بیرون میبرمتون خونه ی پری جون-
 اهومی گفت ووارداتاق شد!

 
سم اللهی گفتم ۵:۳۰ساعت  شون کردم ب که جلوی درخونه پری خانوم پیاده 

 وبه جایی که تااالن جراتش رو نداشتم پا بزارم رفتم!
 یساجان فکر کنم سوگلم کارخرابی کرده.آو-

 بلندشدم وسوگل رواز ب*غ*ل پری خانوم گرفتم .
 میشه ببرمش تواتاق وعوضش کنم؟-
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 آره عزیزم حتما..بریدتواتاق سمت چ .-
وارداتاقی که یک تخت یک نفره ی سفید مشکی با مارک آدیداس داشت شدم 

 لش درآوردم.و سوگل روآروم خوابوندم روش وشلوارش رو از پای تپ
 

با بویی که ازسوگل متراعد شدجلوی بینیم رو باانگشت اشاره وشرتم گرفتم 
 وگفتم

 پیف پیف بو گندوخانوم ازبس ورودیت )خوردنیت(زیاده خروجیتم فعاله-
به حرکاتم نگاه میکردکه بالخره کارم تموم شااادوبرگردوندمش پیش  با خنده 

 مادربزرگش.
صحبت باتلفن بو ستم پری خانوم درحال  ش دکه روبه روش روی مبل دونفره ن

 وبعد چنددقیقه بالخره دل ازاون وسیله ی ارتباطی کندو کنارم نشست 
 آنا بودسالم رسوند.-
 سالمت باشن..کجا بودن؟-
شون آماده - شترکی برا شون رو تموم کنن و برگردن ..منم اتاق م واال رفتن کارها

پندارمیگه هرچه زودتر کردم تا هروقت که بخوان اینجا ساااکن شاان اما خب 
 یک خونه مستقل می گیرن.

 چه عالی! اینبوری هردوتون از تنهایی درمیاید..-
 لبخند زد وسوگل رو گرفت وموهای نرمش رو ب*و*سید!

 ته تقاری به پدرش وابسته است،بخروص که دختر باشه.. -
 جدی؟ من فکرمیکردم آنا به شما کشش بیشتری داره!-
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شبیه برای همین هم به آنا ازلحاظ رفتاری وش- خریتی بیشتر به جوونیای من 
کمیل کشش داره وکمیل هم به اون اما ویدا به کمیل شبیه بودآروم و متین! حتی 
سته  شاید برای همین من بهش واب ربانیتش هم توأم با آرامش بود.. شم و ع خ

 تربودم!
وی ت اوایل آشنایی با ویدا جون فکرمیکردم از اون جنس دختر هاست که فقط-

حرف زدن رعایت ادب رومی کنه اما کم کم کدبانو گری و زنانه گی هاش بهم 
شبیه هیچ کدوم ازدختر هااااای مرفه ولوس  شتباه کردم اون  ضاوت ا فهموندق

 امروزی نیست!
 نم اشک گوشه ی چشم هاش رو پاک کردو بالبخندگفت

گاهمون عوض می شااادواون می شاااد - جای گاهی  که  قل بود عا قدر اون
 مای من!مادروراهن

 حتی خواب چنین مریبتی رونمی دیدم.
 دست نرمش رو که حاال می لرزیدگرفتم

شم ببینه - ست غمتون روبه چ شت پری جون..نمی خوا ستون دا اون خیلی دو
ید.ازش  ن ی به عزای روزنبودنش بشااا تاوقتی هسااات  ..نمی خواسااات 

 دلگیرنباشیدبخاطرانتخابش! اون می گفت شمادرکش می کنید.
 تو آغوش فشردوموهای شکالتیش روپشت گوش فرستاد سوگل رو دوباره

 
کاش اونم درکم می کردومی فهمیدهمون طورکه نتونساات ازبچه ی نیومدش -

بگذره منم نمی تونم ازتیکه ای ازوجودم که بیساات وپنج شااش سااال ثانیه به 
 ثانیه باهاش بودم بگذرم!
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 حرفی نزدم
ندازه ی  به ا نداشااتم برای گفتن .. اونم  خودش حق داشااات یعنی حرفی 

یدایی می دادم که  همیشاااه درسااات ترین ها  امادرآخرمن بازهم حق رو به و
 روانتخاب می کرد.

 بودوما توی آشپزخونه در حال پخت شام ..۷ساعت نزدیک 
ر بودتا مرغ شااکم پردرساات کنه ومن تجربه ای توی پختش  پری جون مرااّ

 نداشتم!
یه أش رو  له آشااپزی می کردوطرز ته باحوصاا برام توضاایپ می پری جون 

دادوگاهی خاطرات جوونی واتفاقات تلخ وشاایرین دوران مجردی رو بازگو می 
 کردومن پرشوق گوش میسپردم.

زنگ آیفون مجبورم کردبه خواست پری جون به طرفش برم وددکمه بازشدن در 
 رو که زدم چهره ی دایان خودنمایی کرد!

م و پشاات بند من پری کمی منتظرشاادم و دررو که باز کردم سااالم کوتاهی داد
شحالم از این همه  ستقبال کرد و من چقدر خو صدا از دامادش ا سرو  جون با 

 دل ُگندگِی این زن!
خانوم  که گردالو  تاقی  به طرف ا یده  وقتی خبرسااوگل رو گرفت وگفتم خواب
شت  شکالت گذا شیرینی و  صله پری جون براش چای و بودرفت و تو این فا

 دخترکش موندگار شدودرآخر پری جون گفت امادایان نیم ساعتی توی اتاق
ساالد رو تزیین کنم بروببین دایان خواب نرفته - سه تامن  االنه که کمیل هم بر

 باشه.



 301 من یحوا

 چشمی گفتم وبه اتاق رفتم 
 خیره به سوگل بودوباحس حضورم دست نرمش رو ب*و*سیدوگفت 

 فکر کنم سردشه!-
فه روازلبه ی تخت نگاهی به سااوگل آزادانه ولو شااده روی تخت کردم وملح

 برداشتم و روش کشیدم.
 چاییتون سردشد-

 کتش رو از تن در آوردوبه تاج تخت آویزون کرد.
 توخوشبختی؟-

 ِیکِّ خورده ازسوالی که پرسیدبا من من از تخت دورشدم وبه درتکیه دادم.
واقعاچه جوابی بایدبه این سااوال بدم؟آره ؟ یا نه؟ اگرخونه ی اجاره ای ومحله 

 شهرو پدر علیل ودوتا زن تنها رو در نظر نگیرم شایدگفت آره.. ی پایین
بدم خوب میشاااه یعنی - حال  با وجودشااون  که  که چیزایی هسااتن  همین 

 خوشبختی.
 چه چیزایی.؟ -

گیر داده هاساااالی یکبار باآدم حرف می زنه چه چیزایی هم می پرساااه دیالق 
 خاان:/

 نفس کالفه ای کشیدم وگفتم
تم تواون جهنم پیش خودم گفتم دیگه تمومه ..اینجا خب متال دیشااب که رف-

مرکز بدبختِی..اماوقتی شااما تماس گرفتید انگاریک کبریت روشاان شاادتواون 
ظلمت بعد که اومدیداون کبریت تبدیل به شمع شد و وقتی سوگل وزری جون 
رودیدم کل دنیام روشاان شاادوفهمیدم خوشاابختی رومیشااه اینبورتفساایر 
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بسااتگی داره..یکی خوشاابختی روتو پول می بینه کرد..خوشاابختی به خودت 
 یکی تو ماشین ویکی  تواین که شب به شب سقفی باالسرش باشه ..

خیره به لبام بودانگارداشاات جزبه جز حرفامو مزه  می کردودرآخر بلندشاادو 
 نگاه آخرش روبه دخترکم دوخت ومنو تا سالن همراهی کرد!

 
 
 

سوگل هم باحس ششمش راه افتادوبرای بااومدن آقاکمیل میزشام روچیدیم که 
شااام  بیدارشااد .. غذاش رو که دادم گذاشااتمش روی میزوخودم شااروع به 

 خوردن کردم..
 شام عالی شده بودوواقعاهرچی میخوردم انگارگرسنه ترمی شدم!

شروع به بازی باهاش  سوگل روب*غ*ل گرفت و شامش روخورد آقاکمیل که 
 کرد.

شون بده اماخوب میدونستم که ازویدا یاحتی کم ترپیش میوم میلی به سوگل ن
 آنا هم بیشتر وابسته است بهش!

 بعدخوردن شام ودسردرحال حرف زدن بودیم که پری جون به دایان گفت
 چه خبرازآفرین جون؟ -
 مشغوله پروژه هاشونن دیگه.-
 پس کی میخواد به فکر خودش باشه! همش کار.-
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مه ای به ادا یان سااری تکون دادوبی میل  به سااااعت طرح دا ن بحث نگاهی 
 سلبنتی سمت راستش که یازده رو نشون می داد کرد و گفت

 خب دیگه بااجازتون ما می ریم.-
لحظه ای از شاانیدن جمله ی ما" خوشاای رو زیر پوسااتم حس کردم ! ما؟ من 

 وسوگل و دایان.. 
 قلب است دیگر گاهی دوست دارد ُپر شود از حس های غریبه اما شیرین!

سمت خونه به راه افتادیم ازپری جو شو به  شکر کردم بابت زحمتا سابی ت ن ح
سوگل درحال گوش دادن به آهنگ کودکانه ی گوشیم بودومن حواسم به بستنی 
سوز کمی که نوید  صندلیاش بخاطر نزدیکی به مهرو شی لب خیابوِن که  فرو

 پاییزرومی دادخالی بود.
نایی که زری جون برام دلم ازاون بستنی قیفی های سرکوچمون میخواست همو

 می خریدومن عاشق نون قیفیش بودم.
ماشااین توقف کردوعالوه برمن سااوگلی هم به طرف پدرش چرخیدوسااوالی 

 نگاهش کردکه لبخند کم یاب و جذابش رو به صورتمون پاشوند و گفت
 از بس چشم دوختی بهش آب شد !-

 اساامشلب گزیدم که ازماشااین پیاده شاادوبه طرف بسااتنی فروشاای که حاال
 روازروی تابلوی سفیدقرمزش فهمیدم شد

 بستنای تااااک"
 اسم جالبی بود ..

ا اون بستنی قیفی های خوشکل وخوردناااااای به دستم برسه صدبار بزاق دهنم 
رو قورت دادم و ازشاایکمو بودن خودم تعجب کردم که بالخره دایان نشااساات 
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رینش م شیوبستنی کاکا ویی روبسمتم گرفت ومنم سریع واردعمل شدم وطع
 روبه وجودم تزریق کردم.

 عالی بود ..وصف نشدناای!
سط زری  شده تو ستنی های خریداری  شترازب سبید؟ حتی بی چرااانقدربهم چ

 جون! 
نگاهم به دایان کشاایده شااد که حاال بیشااتر بسااتنی رو خورده بودونونش رو به 

 دست سوگل داد...  مرداخموِی مرموز :( 
لبخندزدم که دایان پرسااشاای بهم نگاه کرد.آروم به نون توی دسااتم نگاه کردم و

 گفتم
که می - نونش  به  فت  گر یفی می  ق نی  ت برام بسااا که زری جون  ترا  ل ب ق

رساایددورازچشاامش میذاشااتمش تو فریزراین کارروتاآخر تابسااتون انجام می 
شتم  ست ندا شق نون قیفیش بودم وهیچوقت دو ستنی عا شتراز ب دادم چون بی

ش شون   شتن شن ..ترس ندا شون روازم می تموم  یرینی حتی یک بار مزه کردن
تا نون قیفی یخ زده مواجه شاادم که دیگه ۴۳گرفت تاااین که آخر تابسااتون با 

 قابل خوردن نبود:/
به نون  لبخند نراافه و نیمه ای زد که برای من از هرخنده ای پرانرژی تربودو

 توی دستم نگاه کردوپیاده شد!
 

گرفتی دیگه ..نکنه ناراحت شااده اووف آویسااای نخودمغزخب اللمونی می 
 ازحرفم! واای بمیریا..
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ععع چراالکی خودتو موردنفرین قرارمیدی خب شااایدبه دهنش مزه کرده رفته 
 بازم بگیره براخودش

حرف های تونهنم تموم نشااده بودکه اومد و با دیدن چیزی که تو دسااتش بود 
 تعجب زده شدم !

 یک  ردیف بلند نون قیفی!!
 میشد..تایی ۱۵فکر کنم

 سوگل دست دراز کردبرای گرفتنشون که دایان گفت
خب خانوم حاال که این همه نون قیفی داری بهترنیساات لذت خوردن اونی -

 که تو دستته روا دست ندی!
 لبخندشدروی لبمو تندنونی که توی دستم بودروبلعیدم.

 وقتی منو به خونه رسوندن بعداز تشکر کوتاهی ازشون جدا شدم    
 

 فندق یک ساله شد ..  بألخره
 این یک سال معنی خیلی چیزهاروبرام داره..

 بی تو بودن
یک سال اززندگی جدیدم گذشت وهمه با نبودت کنار اومدن...بانبودن فرشته 

 ی زمینی من! 
 من دلم فقط کمی از حضورت رو می خواد:(

دیگه حوصااله ای برام نمونده ..راسااتی مگه حوصااله هم جزِوچیزهایی بودکه 
 رده بودی؟ که با رفتنت همه أش روبردی!آو
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شم  شه..چ شم هام میک شترارثت روبه رخ چ سوگلم روکه روزبه روزبی بیاببین 
 های آسمونی وصورت خوردنیش!

برام دعاکن رفیق نیمه راه ..حاال که وظیفه خودتم رودوش من انداختی ورفتی، 
 برای جایگاهی که ازوجودت خالیه ومن باید پر کنمش دعا کن

قبرساافیدرنگش روب*و*ساایدم ولب ساارد شااده أم روازش جداکردم  ساانگ
 وبلندشدم 

 فرقی نمی کنه کجا باشم وبا کی اینوبدون همیشه نیمی ازمن کنارتوإ!
 

به زور از رختخواب کشااوندم اینجا  که اومدم زنگ زدم وهدیه رو ازصاابپ 
 تاکارارو زودتر انجام بدیم.

هده  به ع نک وتزیین رو بادک مد و ناوهم ظهراو که آ یه هم  هد فت من و گر
صال  ست کنیم بااین که من ا شام پیتزادر ستیم وقراره برای  شپزخونه پیمان ب باآ
تجربه ای ندارم امابه گفته هدیه در جواب آناکه گفت شاااام رو ازبیرون تهیه 

 کنندگفت پیتزای خونگی هم بهداشتیه هم خوش مزه تر!
سوگل هم منم تابع خانوم دارم حمالی می کنم بماند که باید ن گهبان دوقلوها و

 باشم.
 با پری جون وآفرین خانوم هم که آنا تماس گرفت .

برای ناهارقارچ و پنیرخوردیم که حسابی چسبیدوبین این هیاهو فهمیدم چقدر 
حضااور هدیه وآنا کنارم باعث خوشاایم شااده..برای منی که دوسااتی نداشااتم 

 اماحاال دارم!
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 ن وبراشون مهمم!خوبه که هنوزم هستن کسایی که برام مهم
دل از آشااپزخونه کندم وبه سااالن رفتم ترکیب رنگ ساافیدوصااورتی واون همه 

 بادکنک رودرو دیوار وزمین آدم روبه وجد می آوردچه  برسه بچه هارو!
های رنگی رنگی   لک   نازک وشااک فت و های کل بان  ها و ر شاارشااره 

 وجالب..سوگل تواتاق بودو این صحنه روندیده بود..
شتم  ست ندا شه..میخوام دو صحنه روبه رو سوگل بااین  تاوقتی دایان نیومده 

نه  پدرش ببی مه  نه رواول از ه های دخترکم موج میز که توی چشاام  نوقی 
 وخستگی این یک سال از تنش بریزه!

میخوام به خودش وهمه  ثابت بشااه که این مردمغرور بهترین وتک ترین پدر 
 ندون بگیره..دنیاست و بدونه سروهمسرتونست جگر گوشش روبه د

 
 رفتم دنبال مهرشادوباهم به طرف خونه رفتیم۷ساعت 

 دیروزآفرین خانوم باهام تماس گرفت!-
 خب؟-
 شماره ی کیارو میخواست-
 کیا؟-
 همون داییم که وکیله ..-
 مگه ایرانه؟-
 نه کویته! اماخب آفرین خانوم هم به همین قردشمارش رومیخواست-
 نپیچون ..اصل مبلب؟-
 ی درکارنیست هرچی بود شنیدی..اصل و فرع-
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سااری تکون دادم و بعد پارک ماشااین جعبه ی ساافید کادوروگرفتمو به طرف 
 آسانسوررفتیم.

 چه بزرگه!!-
 لبخند زدم که درباز شدو دوقلوها مهرشادرواحاطه کردن

شت  شباهتی  به قبل خروجم ازش ندا شدم بادیدن خونه ای که  سالن که  وارد
 مسببش چشم چرخوندم اما ندیدمش! لبخندم عمیق شدوبه دنبال

 صدای مهرشاد که روی مبل در حال کشتی با پسرابوددراومد
اه ببین گل کاشتیناا! آفرین خانوم امتیازبیست  بهت تعلق می گیره البته دو - ا ب

 رو وقتی کنار صفر میزارم که ی شربت گوارا مهمونت شم.
 هدیه بالبخند به سمت آشپزخونه رفت.

 گرفت و گفتآنا کت رو ازم 
 خسته نباشیدآقای پدر ..-

 با لبخند جوابش رو دادم.
 به زورخودم رو بین اون همه بادکنکی که روی مبل بودجا دادم و گفتم

 فندق کجاست؟-
 تواتاقه.-

 بلندشدم تا به دیدن عزیزدلم برم که دست آنا روی شونم نشست
 کجا کجا؟؟  بشین تا بیاد-

رشااادهم به جمعمون اضااافه شاادن و آب دوباره نشااسااتم واین بارهدیه و مه
 پرتقالی مهمونم کردن که صدای آیفون بلندشد!
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 پری جون ومامان آفرین اومدن.-
 

بااومدن مهمونا به جز آقاکمیل که جلسااه بود وپنداری که انگاربازهم آناباعث 
شم های من میِخ فنِچ باباکه  شدوچ غیبتش بود همه بودیم که بألخره دراتاق باز

با ماهی درحال وول خوردن تو با دیدن  تل  بانوق م های رنگی رنگی  نک  دک
ب*غ*ل آویسااایی بودکه بالبخند خاصاای که هیچوقت روی لبش ندیده بودم 

 بهم نگاه می کرد!
پاپیون قرمز روی  اون لباس توپ توپی ساافیدمشااکی باتور پرچین ساافید و

 موهای کم پشت وروشنش!
 طرفشااون رفتم وبادکنک با دساات زدن وخوندن تولدت مبارک توسااط بقیه به

 صورتیی ازروی زمین برداشتم وبه دست فندق دادم وکنارشون ایستادم .
مهرشادآهنگی پلی کرد ودوقلوهابه همراه مهرشادشروع به ر*ق*ص وشکلک 

 درآوردن کردند ومنم خواستم پیش بقیه برگردم که صدای آویسا مانع شد
 لباساتون روی تخته ..-

 وبه آناِی مشتاق سپردم وبه اتاق رفتم.سری تکون دادم ودخترکم ر
 

 پیراهن سفیدی باخط های نازک اتوکشیده روی تخت خودنمایی می کرد!
 یعنی آویساخریده!!

 سریع تن کردم وبه جمع توی سالن پیوستم و کنارمامان آفرین نشستم .
آویساااوآنابا ظرف آب میوه وشاایرینی درحال پذیرایی ازمون بودن ..حاالمی 

 ببینمش! تونستم خوب
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تونیک مشااکی براقی تنش بودومتفاوتترین قساامت آرایش صااورتی بودکه این 
 مدت هیچوقت ندیدم بکنه.

 حتما کارهدیه بود!
شام  شون میزبان بودن به کمک آناپذیرایی کردیم و بالخره ازمهمونایی که خود

 نوش جان شد.
شیبونش  شادو رقاص های دوقلوی  صدای آهنگای عحیب وغریب مهر بازم 

ه به لبمون آورد وازهدیه خواهش کردم دوربین رو روشاان کنه تا کیک رو خند
 بیارم..

 باسر به دایان اشاره کردم که وارد آشپزخونه شدوبازم اون عبر لعنتیش!
 طرز خاصی نگاهم کردوگفت:

 جان؟- 
بعداین شکل قلب شد.درنهایت به جای  -_ -اووووف چشمام این شکلی ش
 خچال بیرون آوردم وبه طرفش گرفتماولش برگشت وآروم کیک روازی

 نگاهی به کیک کفشدوزک شکلی که دستم بود کردوگفت
 بایدچیکارش کنم؟بخورمش؟-

 ازقیافه ی جدیی که همراه این حرف گرفته بودخندم گرفت وگفتم.
 ببریدتامن شمع بیارم.-

 ابرویی باال انداخت
 کارمن نیست..من بااین هیکلم ازین کارا نمیکنم.-

 باباشی متلن. وا..خب تو
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 فقط نگاهش کردم که ریلکس چشمکی بهم زدوگفت

 باهم میبریمش!-
 دوست نداشتم..این کاردرست نبود ..اصال درست نبود.

 اخم کردم 
 من چاقورومیارم.-
 تو زحمت اصلیوکشیدی میخوام اینبوری ازت تشکرکنم-
 خب بهترین تشکراینه که به حرفم گوش کنید.-

 وازم گرفت و رفت.اول سکوت کردوبعد کیک ر
چاقویی رو که با پروانه های کوچیک وربان تزیین شده بودرو برداشتم وبسمت 

 سالن رفتم.
 روی سردایان و سوگلی که توب*غ*لش ولو بود پربودازبرف شادی  :|

شدش  سفید صورت  صحنه ها عکس می گرفت ودایان اخمو آنا تندتند ازتمام 
 کرد روبعد عکسی اجباری پاک کردوشمع روروشن 

.. 
 بماندچقدرخندیدیم تادخترک کپلم شمع رو فوت کنه که درآخربی فایده موند!

به دسااات سااوگل  نا دادم وبعد کلی ر*ق*ص و قردادن  به دسااات آ چاقورو
 سپردشوکیک یکسالگیش رو بریدوبرای دخترکم آرزوها کردم ولبخندها زدم

 بألخره نوبت به کادوهارسید!
یه مشااغ هد فت و نارنمیر ندازلبم ک های لبخ یه  هد تک  تک  بازکردن  ول 

 گردوخانومم شد..
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یه کردوپری جون  هد پاپیون شااکلی بهش  ندطال و پالک  آفرین جون گردنب
سبز بزرگی که دوتای خودش بودومتل  ساح  شین برقی وهدیه هم تم وآناهم ما

 تشک عمل می کرد دربرابرهیکل کوچیک سوگل..
هاش روبنرکنم برای  من هم ترجیپ دادم یکی ازبهترین وملوس ترین عکس 

 دیوار اتاقش:(
 هدیه کاله بوقی رنگارنگ روروی سرش مرتب کرد وروبه دایان گفت

اگربه عضااالتت فشااارواردنمیشااه هدیه ی قند نباتتو رد کن ماهم ازدیدنش -
 مستفیض بشیم.

دایان هم نگاهی به مهرشادکردوازخونه خارج شدبه دقیقه نکشیدکه بایک جعبه 
گی ویک جعبه ی گرد نارنجی باربان کلفت پاپیون ی مخملی ساافید به چه بزر

شکل شیک روبه روی من و سوگلی که روی پاهام در حال دیدزدن جعبه های 
 خوش رنگ بود ایستاد و جعبه قول پیکررو روی میز گذاشت و گفت

 این هدیه از طرف سوگِل برای تشکراز همااه ی زحماتی که برامون کشیدی!-
 نگاهی به هدیه انداخت

 یدوارم سلیقت خوب باشه ام-
 هدیه دلبرانه تراز همیشه به روم خندید و ب*غ*لم کرد

 عزیزدلم نمیخوای بازش کنی؟-
 کمی بیشترصورتش رو به لپم چسبوندو زمزمه کرد

 دیدم خیلی شیِک حیفم اومدبرای خودمم نگیرم-
 لبخندزدم به مهربونیش و 
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رگ به باتی گل های گیپوربزباکمک هم درجعبه رو بازکردیم وبا پیراهن  دکلته ن
 حالت ماهی وجذب که اززیرباسن تورجدای پراز پف نباتی میخورد

 به همراه تاج گل زردونباتی 
 زبونم ازتکلم افتاده بود!

 عالی ترین هدیه..
 دلم ضعف رفت برای این مرد مغرور .

اشااک گوشااه ی چشاامم رو پاک کردم وباتمام وجودهدیه روب*و*ساایدم 
 دم.وازدایان تشکر کر

 
شدن ومنم ظرف  شون آماده رفتن  ساعت نزدیک به یک بودکه همه بجزهدیه 

 بزرگی از کیک روبه آنا سپردم تابرای آقا کمیل ببره..
سرپندار  شب بخاطربحتی بودکه  ضورش ام شنیده بودم نیومدن وعدم ح از آنا

 باهم کردن .
شای فیلمی شغول تما شون بردو آقایون م ستگی روی مبل خواب ه ک دوقلوهاازخ

 توی لب تاپ دایان بودوماهم تمیز کردن خونه  روعهده دارشدم.
 ظرف هاروآنا شسته بودومن فقط خشکشون کردم وداخل کابینت گذاشتم ..

 دلم اززری جون قرص بودچون ازجشن امشب مبلع بود.
 ساسا؟-
 هوم؟-
 از هدیه ی دایان خوشت اومد؟-
 عالی بود-
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 ت..البته انتخاب رنگش بااون بود.چون باسلیقت آشنانبودعهده ی من گذاش-
 ممنون عزیزم..اماراضی به زحمتش نبودم.-
چرت نگوچه زحمتی؟ تویک ساااله هم خونشاای ..سااوگل تورو به چشاام -

 مادرمیبینه ..تو و دایان به چشم اون بچه به یک اندازه عزیزید.
 ازشنیدن این حرف ها هم کامم شیرین شد هم زهر !

شااتم وبه هدیه ای که پشاات میزغذاخوری در دساات ازسااابیدن اجاق گازبردا
 حال چیدن شیرینی هاتوظرف دردار بودنگاه کردم.

 من فقاط دوستشونم-
شدی!واقعا - صلی ترین های این خونه  ست..تواالن دیگه جزوا ضاف اون فقط ا

 خودت بعد یک سال نفهمیدی؟
 کالفه گفتم

 از کتی چه خبر؟به نمایشگاه عکاسِی استانبول رسید؟-
 دندون گرفت وجدی گفت لبشو به

ساسا ویداجای خود وهیچوقتم جایگاهش توی دل دایان ازبین نمیره که هیچ -
حتی کمم نمیشه اماجایگاهش توی این خونه وزندگی یک ساله که نیست! اون 
بهترین حامی و دوست من بود..گفتنش برای منی که یک زنم سخته امابایداین 

 تلخی رو باور کنیم...
صااال شاانیدن این حرف هابه مزاج دایان خوش نیادامامن اول از شااایدم دایان ا

 همه  به فکراون بچه أم .
 دایان رونمیدونم امامن روزای خوبی برای این وضعیتتون پیش بینی نمی کنم! 
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شروع کردم به ماساژانگشت اشاره ی دست چپم که صدای مهرشادوادارمون 
 کردبه سالن بریم

 بودکه گفتم دایان درحال خروج ازاتاق خواب
 بیدارشد؟-

ساارش رو به نشااونه نه تکون دادکه مهرشاااد درحال ب*غ*ل کردن متین که 
 بخواب رفته بود گفت

 داداش عالی بودواقعا ممنون ..-
 دایان چاکرمی گفت ومهرشادرو به من کرد

 آویساجان همه چی عالی بود..حاضرشو سرراه می رسونیمت.-
 ممنون باآژانس میرم.-

 رفم اززدنش پشیمون شدم که هدیه گفتامابعداتمام ح
 بیادیگ تعارف نکن .-

 رفتم وآماده شدم ..پوشاک سوگل رو تعویض کردم وب*و*سیدمش .
 صدای انان هوشیارم کرد ..

 با زوردل ازاون کادری که درحال مرور خاطراتم بودکندم ودکمه آف رو زدم!
 پارسال تواین شب من لباس عزای همسرمو  به تن داشتم..

به ساالیقه تو برای فندقم هدیه میخریدیم وازاون کیک  آخ یدا کاش بودی و و
 های خوشمزه ی ویداپز به خوردمون می دادی و دلبرانه می گفتی

شم - شه که چ شی مردکه نباید انقدر خوش هیکل ب بخورخامه داره بزار چاق 
 کسی غیر خانومش دنبالش باشه.

 ویدا؟
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ردونیموحس می کنی؟این که میبینی منو؟یک سااال گذشاات؟دیوونگیمو ساارگ
باهیچ چیز  یه و جای خالیت  بازم تختم ازوجودت خال باوجودسااوگل  حتی 

 بجزخودت پرنمیشه روحس می کنی؟
 معجزه کن برام.. 

 متل همون موقع ها!
 من دارم تواین سرگردونی ها له میشم.. وجودتو میخوام.

 خرِف میخوام توب*غ*لم تن خواسااتنیتو بچلونم وخالی شاام ازاین حس مضاا
 نداشتن و نبودنت!

 من این سرنوشتو نمی خوام..
 ویداپاشو بیاپیشمون،بخاطرمنه لعنتی نه اما بخاطرسوگلم بیا.

 ویدامی خوامات..خدامی خوامش .. 
اشک گرم رو صورتم که لب خشک شدم رو خیس کرددل ازصفحه تلویزیون 

 کندم ودو رکعت نمازبه نیت صبوری خودموآرامش ویداخوندم.
 

 از پس هم می گذشت  بدترازقبلروز ها
شده وای متالامشب شام خونه ی آقا ۱۰امروزحسابی خسته کننده بود ! ساعت

 کمیل دعوتیم..
 تلفنم زنگ خورد

 بله؟-
 دکتر آقایی از لندن تماس گرفتن.-
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 وصلش کنید...خودتونم می تونیدبرید خسته نباشید.-
 در حال صحبت بودم که صفحه موبایلم روشن شد

 ان شرمنده می تونم فرداباهات تماس بگیرم؟نوین ج-
 مبمئن باشم؟-
 آره داداش.-
 باشه منتظرم.-

 دکمه اترال روزدم که صدای شیَون آویسا بنددلم روپاره کرد!
 آویسا؟؟ چیه چیشده؟؟ آویساحرف بزن دخترسوگل خوبه؟؟-

ساروصادای زیادنمیزاشات صادای هرچند ناواضاحش روبشانوم کت وکیف 
 ودادزدم بدست ببرف دررفتم

 جونم به لبم رسیدی چیزی بگو!-
 بیایدخونه ی پری جون.-

 وااایی گفتم ونفهمیدم چبوربه اونجا رسیدم !
 دربازبودوماشین پندار پشت در.

 
 با دیدنش جون گرفتم وبه طرفش دو یدم.

به  ترس ازچشااماش پیدابودبادیدن سااوگل ترساایده توی ب*غ*لم نگاهی 
که ه قا کمیلی  خانم وآ نداروپری  به پ کاری بودن  یدادو  رکدوم درحال دادو ب

 طرفشون رفت و گفت
 چه خبره؟؟؟-

 پری جون از کنار دیوار بلند شد و زد توی سرش
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 می خوادی بالیی سرخودش بیاره ..میخواد سرهممون بال بیاره!-
ستگیره گالویز بودرفت وباتموم توان به  شان با درو د سمت پنداری که نعره ک ب

 افتاد عقب کشیدش که به زمین
 

 داد زدم!
 چته؟چتونه؟؟ یکی حرف بزنه..-

 پنداربازهم باهمون پیراهن چاک رفته و بازوی خونی درحال بلندشدن غرید
 زنمه ،میخوامش ! نمیزاره حتی بوش کنم. -

 این قسمت حرفش مرادف شد با اشک ریختنش و گفتن
 بمیگه نزدیکی بامن حالشااو بدمی کنه ..میگه یاداون شااب واون جنین صااا-

 مرده  میوفته
 چندماهه حتی نمی زاره بو کنمش ..مگه میشه اینجوری؟؟  

لب  به خودش ج تاق توجه هممون رو خل ا صااادای شااکسااتن چیزی ازدا
 کردوپنداریورش بردسمت دروبالخره ازجاکندش!

 
پاهای لرزونم بی جون شااادوتوی چهارچوب  به روم  با دیدن صااحنه ی رو

 ایستادم!
با شاایشااه های دورش کل هیکلش رو بریده  پری  جون خودشااو به آنایی که

سرخ به خودش  سبزی که حاال رنگ  بودکردومن مبهوت این دخترواون لباس 
 گرفته بودوآنایی که زمزمه می کرد
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 ازگوشت وپوست من بودمن این گوشت و پوست وبدون اون نمی خوام!-
 پندارزار زنان ببرفش رفت که داد زد

 تورو هم نمی خوام!-
 مرد.داد زدوپندار 

 داد زدوسوگل اشک ریخت
داد زدومن مبهوت آقا کمیلی که کناردررو زمین ساارخوردوچشاام به دختری 

 دوخته بودکه جون ازتنش رفته!
سوگل رو ول کردوآنارو توب*غ*ل مچاله کردوبااورژانس  سایی  بگم که  ازآوی
سرعتی آقا کمیل  ستان وبا چه  تماس گرفت یا خودمی که نمیدونم کدوم بیمار

 ندم .رورسو
 چاشم ازصورت ماه ول  صورتیش گرفتم و توپتوپیچیدمش!

 عزیزمن چه شبی روپشت سرگذاشتی..
 دایان کجاست؟-

 به پری خانوم که کنارم بهتره بگم ولو شده بودورغمی نداشت نگاه کردم وگفتم
 گوشی همراهم نیست االن میرم باتلفن بیمارستان تماس می گیرم باهاش.-

دونساات به درد  تنهاثمره زندگیش فکر کنه یاشااوهر دلم براش سااوخت که نمی
 مریضش!

ستارخواهش کردم تاتماس  صندلی خوابوندم و از پر سوگل رو کنارپری روی 
 کوتاهی بگیرم

بعدمدت طوالنی بالخره صدای خسته تراز همیشه أش که ازپشت این وسیله 
 ی ارتباطی هم حس می شدبه گوشم رسید.
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 بله؟-
 رو بیشتربه گوشم چسبوندم.نفس عمیقی کشیدم وتلفن 

 مگه صداهم معجزه می کنه؟
 سالم آویسام..آقا کمیل به هوش اومد؟ پری خانوم بی تابشونه.-
 آره ..خوبه .آناچبوره؟-
له..گفتن - تاق عم حالش 2هنوز تو ا یازداره چون  یه ن قه وبخ تاجراحتش عمی

 ن.نمساعد نبودبی هوش کردنش  تابتونن آپانتیسش روهم که ترکیده عمل ک
 مکث کردم

 شما نمیاید؟-
 منتظرم تامهرشاد بیادپیش آقاکمیل.-
 باشه..-

 قبع کردم وپیش پری خانوم برگشتم..این آپانتیسم شده غوزباال غوز!
پندارهم که معلوم نیساات کجارفته پری خانوم که ماته منم نمی دونم کجا برم 

 م.رسوچی کارکنم؟فقط متل طوطی جمله ی خبری نشد؟رو ازپرستارا می پ
 

سااه روزی ازاون شااب واقعا کذایی میگذره آناامروز مرخص شاادوآقا کمیل 
 دوروز بعداون شب.

 و بدتربی خبری از پنداره که شده ملکه ی عذاب!
به طرف خونه رفتم تاوسایلی که آویسا گفته بودرو برای سوگل به خونه ی پری 

 خانوم ببرم که گوشیم زنگ خورد.
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 بله؟-
ی کامیونم ی جوونی روسوار کردم حالش اصالدست  ببخشید آقا من راننده-

 خودش نیست شمارتو دادگفت بگم بیای دنبالش
 جوون؟ اسمشو نگفت؟-
 واال درست حرف نزد .-
 شما کجایید؟-
 اول بهشهر-
 من اصاعه حرکت می کنم فقط شما دردسترس باشید .-
 باشه برادر خیالت جمع.-

ودم روبه خونه ی آقاکمیل لباس ها وپوشاااک فندق روتوی ساااکش ریختم وخ
 رسوندم .

 شماره آویساروگرفتم.
 بله؟-
 بیابیرون من رسیدم.-
 چشم-

 به ثانیه نکشیده اومد ..ساک روگرفتمو پیاده شدم.
 چشم ازاون آستین تازده ی کوتاه شدش گرفتم وساک روبه دستش سپردم

 من جایی کاردارم معلوم نیست کی برگردم.-
 ه ای بود جوابش متل همیشه اهوم کشید

سرتاپاش زل  شدوبااخم به  شم که پاهام منکر شین ب سوار ما ستم برگردم و خوا
گاه آستینش روبه طرف پایین کشیدم  زدم وناخودآ
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 ؟بروتودیگه می خوای همسایه هام مستفیض بشن -
 
 
 

 این چه حرفیه؟وا دیوانه!
 انگارلخت اومدم که اینبوری  باآدم حرف می زنه ..گرخیدم.

 
دازه ی نعلبکیم روبسااتم وبا خداحافظی آرومی صااحنه روترک چشاام های ان

 کردم.
به درخواست خودپری جون ازوقتی آنا اومده بودخونه پیششون بودم وهدیه هم 

 گه گاهی بهمون سر میزد..
پری خانوم دوسااات نداشااات هیچکس ازماجرا بویی ببره وحتی راجب حال 

ن آپانتیسش روعمل کرده ..ایآنااطالع دقیقی به خانواده پندار نداد و فقط گفت 
به  که سااری  قت این  ندار می گشااتن و و بال پ هاهم دن خدا نده  مدت اون ب

 عروسشون بزنن پیدا نکردن!
این چندروز نگه داری ازآقا کمیل به عهده پری جون وآنا هم به عهده هممون 

 بود..
واقعاسااخت بود ..نه غذامی خورد نه حرف می زد ونه عکس العملی به حرف 

 داشت دا م توی حمام بود وروی تخت! هامون
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جرات تنها گذاشتنش روتوی اتاق نداشتیم و همش یکی پیشش بودتامبادادررو 
 قفل کنه وکاری دست خودش بده!

 اتاقش روبه اتاق مهمان منتقل کردند..
 تجویزروان پزشکش بود

شده بود وبدتر ازهمه بی میل  سابی کالفه وبی طاقت  سوگلکم این چند روزح
 ا ..به غذ

باآوردن  یت میشااادم واالن  عا ان حال سااوگلم بود !واق بدتر  مه  برای من ازه
چندتاازاسااباب بازیاش می تونیم چندساااعتی باهم حسااابی بازی کنیم این 
چندروزه که هیچ جوره نتونسااتم بهش توجه کنم ..هم من هم دایان شااایدهم 

 برای همینه که گردوخانوم دمق و بی حوصله شده!
دم ماجرای غیبت دایان رو برای پری خانوم وبقیه گفتم،مهرشاد وارد سالن که ش

 هم نگران شدبا دایان تماس گرفت امانمیدونم دایان چه جوابی بهش داد!
بودکه پری خانوم هم غذای آنا رو دادوباهدیه  توی اتاقش نشستیم ۱۰/۵ساعت

 وپری جون شروع کردحرف زدن با هدیه ومنم بازی با سوگل.
ون توپک های رنگیی که نمیدونم چرانقدر عاشقشون بودنیشش دخترم بادیدن ا

شردم  شم ف شدوبلندبلند بانوق می خندید ومنم محکم به آغو تا بنا گوش باز 
 واز ته دل ب*و*سیدمش!

شم می  صدای خنده هاش به گو توی این چندروز اولین باری بودکه اینبوری 
 رسید و گفتم

 فدای خندیدنت بشم من دخترکم!-
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جمله مرادف شدبانگاه به آتیش نشسته ی آنایی که تابه امروز کربود گفتن این 
 والل!

با  به طرفمون چرخوند و به ساارعت جت هیکلش که پشااات بهمون بود رو
 بدترین حالت داد زد

 
ست بزرگش - شایدم می خوای بگی زاییدن که مهم نی دخترکت؟؟زاییدیش؟یا

ست که ب زرگش کنی؟ اون کردی و حق مادری به گردنش داری؟؟مگه اون خوا
مردک خواساات، همونی که خواهرمو کشاات این تخم نحس هم تخِم همون 

 مردکه .. 
خواهرمن روزیر خاک کردوازهمون شااب بچش روسااپرددساات یک زن دیگه 
سپری می کردن وفکر کرده چون ماحرفی نمی  سقف  شب زیریک  صبپ تا و

 زنیم یعنی به چشممون نمیاد!
 واهرمو زیر خاک کرد!تولدسوگلوجشن می گیره،روزی روکه خ

 بلند شد وجیغ زد..
مگه وجدان نداره؟؟ میدونی اون شااب چی به روزمادرم اومدوقتی برگشااتیم -

که فکر کردم  یدی؟؟  منو بگو قاپ هدایی روازش  نه ؟ وقتی اون پیراهن ا خو
تولدرو بخاطرسوگل گرفتن نگوکه سوگل بهانه بودبرای رسوندن اصل مبلب به 

 بقیه 
 ه غریدهدیه پرخاش گران

 آناچرت نگو!یاخفه شو یاحرفتو قبل زدن مزه مزه کن-
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ست که کم کم بااین کاراتو - ست؟؟مگه همین نی زورت گرفته؟؟مگه همین نی
 جمع ماروبرای خوردن شیرینی پیوندشون دعوت کنن؟؟

ساارم ساانگین شاادوسااوگلی روکه صااورتش ازشاادت ترس وگریه بخاطر جیغ 
هدیه لبوشاااده بود روازا نا و  تاب وساااایلم ودادهای آ باشاا تاق بیرون بردم . 

 روبرداشتم که هدیه  و مهرشادهم باهام همراه شدند.
تاد..ازم می خواسااات نرم  نت می فرساا نالع به آ یه می کردو پری جون گر
صالبراش مهم نبود این حرف هایی که  سه!پس ا ست به گوش دایان نر ..میخوا

 به گوش من رسیده وچه به روزم توی همین چنددقیقه آورده؟؟
 

شیدتا آرومش  کنه  سوگل رواز ب*غ*لم بیرون ک شدیم هدیه  شین که  سوار ما
 اما کی منو آروم کنه؟

 به دقیقه نکشیدکه بغضم سرباز کردو صدای گریم فضای ماشین رو پرکرد..
دوقلوهاا بهت به صحنه هانگاه می کردند و دم نمیزدن وبدترازاون هاسوگل بود 

صورت مل شدامابادیدن  شیدولب که تازه آروم  شکش جو تهب من باز آبراهه ا
 غنچه کرد!

 نمیدونم چقدرگذشت که جلوی خونه ی هدیه رسیدیم!
سوگل  ست وتنهااز پس  شنیدم که می گفت دایان نی مکالمه هدیه و زری رومی
صله  و ناِی فکربه عکس العمل  بر نمیادو منو باخودش به خونش میبره واماحو

 زری جون رو اصال نداشتم !
ه شدیم هدیه سوگل روکه ازخستگی شایدم بیتابی تو ب*غ*لش به واردخونه ک

 خواب رفته بودروبه مهرشاد سپرد.
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 دستم روگرفت وبه داخل اتاق خودشون برد ..
بی حرف روی تخت نشااسااتم وتن خسااتم که با نرمی تخت حسااابی درحال 
تحریک برای ولو شاادن بود روب*غ*ل کردم ونفس عمیقی کشاایدم که سااینم 

 تیرکشید!
 یه دستی به گونه ی داغم کشیدوباهمون نگاه همیشه خاص گفتهد

 دراز بکش.-
ازخداخواسته بااین که حس می کردم اشغال تخت دونفرشون بی ادبیه اماقبول 

 کردم وتن به تخت دادم وبالخره طعم نرمیش روچشیدم!
نارم  تاپ صااورتی خوش رنگش ک با  هدیه شاااال ومانتوش روآویزون کرد و

 کردن موهای بلوندش ازشّر کش گفتنشست ودر حال رها
 خوبی ساسا؟-
 اهوم-
 تورو خدااینبوری نکن باخودت-

 چشمم سوز گرفت ولبم لرزید وگونه هام خیس شد.
 دوباره برگشتم به یک ساعت پیش واون جمله های دلسوز کَنک!

سی؟من - شیدم که چیزیو ثابت کنم به ک من اون همه برای اون تولدزحمت ک
یدانیسااات اماتوی این یک ساااال وجوداون فقط خواسااتم بدونن  بااین که و

هاتونسااته باعث رشااد دایان وسااوگل بشااه..من که کاره ای نیسااتم! فقط یک 
 پرستارم درقبال مرداون خونه.. 
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ست چی میگه - ستاخ ترش کرده..دیگه براش مهم نی ربیه واین ماجراهاگ آناع
 وحرف هاش چه  پیامدی داره .

زم! کلی وقت الزمه برای آشااناشاادن امابرای تو نمی فهمی.. من دارم میسااو-
غریبه شدن یک لحظه کافیه..آنا برای من وجوددوم ویدا بود ..سه روزه کنارشم 
دم به دم بدون این که وظیفه ای درقبالش داشته باشم امااون همه ی این هاروبه 

 چشم طمع وبدجنسی من دید!
 دایان باهاش برخوردشدیدمیکنه-
 نمی خوام بفهمه ،نباید بفهمه هدیه.به اون رببی نداره! -
اگرازهمین االن تیشااه به ریشااه ی خزعبالتی که گفته میشااه نزنه این غرااه -

 سردراز پیدا میکنه.
 من نمیخوام باعث شم دایان ازاینی که هست آشفته تربشه...-

 خودت میگی خزعبل! پس بزاربه توهماِت هرچنددردآورش ادامه بده
 عربانی میشه ساسا اگر به دایان نگیم واقعا-
 چرابایدعربانی بشه مگه به اون گفته؟-
سمت دایان هم بود..دایانی که ازوقتی - شیرش  شم رف تیزی  به تو گفته امان

ویدارفت بخاطر دل خانوادش راببشااون روبیشااتر کرد اماکمتر نه..این مدت 
 کم برای آناوپندار و مشکلشون وقت نذاشت! 

رده واقعاساارخورده میشااه..بایدبفهمه دایان اگربفهمه ازپشاات بهش خنجرخو
چی توفکر اونا میگذره!ازطرفی بالخره بایدهم دایان و هم خانواده پری خانوم 
بااین حقیقت که یک روززن جدیدی بایدپاتوی زندگی دایان بزاره رو به روبشن 

 پس حاالکه سر حرف بازشده بهتره ی تیرودونشون کنیم!
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سپاربه خوددایان نه منو خودت! ای- ن حرف هاهم زاییده نهن توإ درحالی که ب
 ازافکار دایان خبر نداری.

 آناشورش کرده بایدبه سزاش برسه-
که - بده  مال رو بدبرخورد می کنن این احت هات  با ندم وقتی  جایی خو یک 

شتراز این نمی تونن  شاید ازتو چیزی دیدن که بی ست  شون گندنی شایداخالق
ون چیزی روازمن دیده که نمیتونه باهات خوب برخورد کنن ..آنایک خواهره ا

 به جایگاه قبلش درقبالم برگرده شایدبایدبهش حق داد!
 

 یک ساعتی که زیرسُرم بودداروهاش رو گرفتم وراهی خونه شدیم.
 بی حال ورنگ پریده چشم بسته بودوحتی گاهی انگارنفس هم نمی کشید!

دم تااین که با گذشااته بود ومن خسااته تر ازاون به رانندگی ادامه دا۱ساااعت از
م  بنزین  غاز شااهر رواعالم می کرداولین پ که آ مدی  تابلوی خوش آ دیدن 

 ایستادم 
ستن مردی  روبه  شم باز کردو من اولین بارشک کمی منتظر موندم که بالخره چ

 چشم دیدم که شبیه روز های خیلی قبل من بود!
و ر زدبه اطراف نگاهی کرد وموهای عجیب نامرتبش رواز روی پیشااونیش کنا

 صاف روی صندلی نشست 
 میدونی که منتظرم-

 با صدای خش داری که شباهتی به پندار روز های قبل نداشت گفت
 نباش چون ته ِ تِهش پوچِی!-
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یک عمره! - یک ساااال و دوساااال نیسااات  نده ..زندگی  به نکن مرده گ مغل
 مردجازدن بودی زودترمی گفتی.

 پوزخند زدوزیرچشمی نگاهم کرد!
ه من مسااببش شاادم میتونساات فقط به یک اتفاق خالصااه بشااه این اتفاقی ک-

امانذاشت !نخواست که تموم بشه..هی إدامش داد ..کشش دادومنو پیش همه 
خارکرد! تحمل کردم چون میخواسااتمش امامنم مردم و وقتی زندگیم کنارمه 

 نمیتونم خوددارباشم!
که بخوره ماهه حتی انگشااتم بهش نخورده، نمیزاره  مابودم..چند  ومنم الل  ا

 شدم و چشم بستم روی تمام کج خلقی هاش اما اون شب! 
 اون منو نمی خواددایان!

 واقعادیگه هیچ جوره نمیخوادتم..
 سختی زندگی اونجاست که حتی  دستش تو دستت نباشه..

 حرفی برای گفتن نبود! میفهمیدمش.. تمامش رو.
 کالفه خندیدوگفت

ست بدی - شی نسبت به وقتی میدونی قراره یک چیزوازد سردمی زودترازوقتش 
 اون!

 پس انتخاب آخرته؟-
 دیگه نمی شناسمش..-
 هرچی بیشتر نگاهش می کنم سردی چشماش سردترم می کنه 

 کاش میتونستم فراموش کنم که فراموش شدم وادامه بدم امابن بست جلومونه.
 پندار..-
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 رفیق ..تمومه!-
 به خونش رسوندم وقبل پیاده شدن گفتم

خانوادتو آشااوب ترنمی کردی! خواب ساااه روز ه- قل دل  رگوری بودی الا
 وخوراک نداشتن این مدت...

رمیم گرفتم بیام واون راننده به - ست امایهو ت شادبودم..اون میدون ویالی مهر
 پستم خورد...ازاالن نمیزارم قندتودلشون آب بشه، متل یک سال قبل .

 باهام درتماس باش-
 چشم بامرام.-

 دورفت!لبخندنیمه جونی ز
 خب حتماسوگل خونه ی پری خانومه..امااین وقت شب؟

شیم انداختم وبا  شتم نگاهی به گو شون رودا سی ازطرف میس کال ۵انتظار تما
 مواجه شدم..از طرف مهرشادبود!

 ما که باهم حرف زده بودیم وماجرا رو براش گفتم!
با تردیدوکمی کنکجاوی تماس  آخرین تماس برای چهل دقیقه پیش بود پس 

 گرفتم که خواب آلودجواب داد
 هومم؟-
 دایانم ،زنگ زدی؟-
 بعله اماهمون موقع کارت داشتم نه یک ساعت بعدش-
 تازه رسیدم وگوشی رو دیدم -
 آویساوسوگل اینجان -
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 اونجا؟-
 خونه ی ما..-
 چرااونجا؟سوگل خوبه؟-
 چی بگم!آره ،خوابه ..-
 آویساکجاست؟-
 تواتاق پیش هدیه-
 حرف بزن چرااونجان! یعنی چی متل آدم-
 جاتفتیش سرفرمونو کج کن طرف خونه ی ما.-

 قبع کرد!
 

 به خونه ی مهرشادکه رسیدم کالفه به نیش بازش نگاه کردم وکنارزدمش
 علیک برادر ..خوش اومدی!-

 روی مبل نشستم وبه اتاق چشم دوختم
 ماجراچیه؟-
 هیس بچه ها خوابن..-

 تاق توجهم روبه خودش جلب کرد هیکل هدیه توی راهروی منتهی شده به ا
 سالم خوش اومدی-
 به کنارم اشاره کردم وگفتم-
هدیه میدونم که شوهر دهن لقت گفته که کجابودم من واقعا خسته وکالفه أم -

پس بگو آویساااوسااوگل چرااینجان؟ چرااگه قرار به موندن بودخونه پری خانوم 
 نموندن!
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ل همیشااه محکم زل زدبهم روبه روم نشااساات مهرشااادهم همینبور، هدیه مت
 ولب باز کرد

 اون گفت ومن شنیدم!
 گفت ومات حرف هایی که از لب هاش به سمتم سرازیر می شد..

 حس عجیبی داشتم،خواب ..خستگی و بی حرمتی!
 به من وآویسا..

 آویسا کجاست؟-
 تواتاق ..خوابیده!-
 خیلی انیت شد؟-

 فقط نگاهم کرد
 نتظاراین سگ نمکی روازشون نداشتم!سوال مسخره ای بود!اما من واقعاا-
یداافتاد - دایان، هرچقدرهم راببتون نزدیک باشاااه حتی بعداتفاقی که برای و

شونی  شون داماد شم ستن و توبه چ بازهم اون ها دردرجه اول خانواده ی ویداه
 نه پسر!

 حرف حق که جواب نداره..
 ..امااین که آویسا روبه جرم نکرده متهم کردن عربی ترم می کرد 

 بهتره بریم خونه ..لبفابیدارش کن.-
 هدیه نگاهی به مهرشاد کردکه بلندشدو به اتاق بچه هارفت.

 اما .. 
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شده  ستم این یعنی یاتنبیهی برای من درنظرگرفته  هدیه وموند ومنی که می دون
 یا ترمیمی!

این یک تلنگرشاادبرات تا هم توچشاامت به روی این که تاابداین راببه دووم -
ب به زندگی نداره و  بدونن بالخره توهم  ها  باز بشاااه ،هم اون  یدکمش کنی  ا

 جدیدی نیاز داری نه فقط بخاطرخودت بلکه بخاطرسوگل!
من اززندگیم راضاایم هدیه..فقط ازحرمت شااکنی نمیگذرم اون هم درحق -

 خودم و دختری که بی هیچ منتی چندروزه در خدمتشونه!
بارمهمونش حتی وقتی به این فکرمی کنم که چبور این حر ف های رکیک رو

 کرده و اون هم بی دفاع سکوت روترجیپ داده آتیش می گیرم!
 دایان آویسا ناراحت نیست گفتم کاا..-
مک - جازه نمی دم ن مامن ا نا دادا به آ فت ودرآخرحق رو  یاگ که چ آره گفتی 

 بخوره ونمک دون بشکنه ..دیگه داره شورش رودر میاره.
ودت مربوطه فقط لبفادرسات به حرف هایی که دایان رفتارت درقبال آنابه خ-

 امشب زده شدفکر کن وترمیم بگیر!
 هدیه من واقعافعال به اون چیزی که فکرمی کنی فکرنمی کنم.-
 نگاهات به آویسا واون گذشاا..-
 هدیه!-
 خسته نشدی بس که سرت زیر برِف؟-
 این به صالح تره.-
صالح- شده به  ن خودت یادیگری فکر نک برای کی دقیقا؟ بیاویک بار هم که 

به سااوگل فکر کن ..کافیه به اون بچه فکرکنی  میدونم که حرف دل وعقلت  و
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تاخواسااته ی دلت هم  به دخترت فکر کنی  باعقلت  یه   کاف یکی نیسااات اما
 مستجاب بشه!

 شقیقه أم رو ماساژ دادم وگفتم
 میشه بگی بیان تابریم ؟-
 

 م اماآویسا..سوگل روب*غ*ل کردم واز بچه ها خداحافظی کرد
 حتی نگاهمم نکرد!

سااعی کردم چشاام ببندم روی نگاه های منظور دارهدیه نساابت به جفتمون 
وبعدسوار شدن توی ماشین حرکت کردم که بالخره قفل دهنش بازشدوصداش 

 که به گوشم رسید جون گرفتم وسراپاگوش شدم برای نبق این اخموخانوم!
 من میرم خونه-
 داریم می ریم خونه دیگه.-
خونه ی خودم..خونه ی مشااترکی وجود نداره که مقراادجفتمون باشااه! من -

 وشما، نه ما.
که  به روی منی  ته  این دخترک تخس ازهمین االن شاامشاایررو از روبساا

 ازهردوطرف بوم افتاده بودم!
پارک کردم وپیاده شااادم امادریغ ازکوتاه  به روی خونه  به حرفش رو بی توجه 

 اومدن و پیاده شدنش..
 ز کردم وسوگل روازب*غ*لش بیرون کشیدم در روبا

 پیاده شولبفامن واقعا هالکم-
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 شایدصدام جادو می کنه که بی حرف پیاده شدشایدم دلش به حالم سوخت!
دلم خوش شااادو واردخونه که شااادیم دخترکم روتوی تخت خوابوندم ول  

 کپلش روب*و*سیدم
 ه نیست!!لباس هام روعوض کردم وبه سالن برگشتم که دیدم جاتِر وبچ

 خدایاامشب متل این که تاصبپ برنامه داریم.
دنبالش رفتم اماخبری ازش نبودجرأت هم نکردم بیش ازساارخیابون پیش برمو 
فندق رو توخونه تنهاتر بزارم پس برگشتم وکنار دخترم با فکرآشفته وحال آشفته 

 ترخوابم برد.
 

 دوروزی می گذره وخبری ازآویسا نیست!
بگیرم تاشایدخبری ازش داشته باشه که غرورم نذاشت  خواستم باهدیه تماس

 وبازم باشماره ی خاموشش تماس گرفتم وبی نتیجه موند!
 بله؟-
 سالم خونه ای؟-
 آره  چبور؟-
 می خوام برم تاجایی اماسوگل تنهاست.-
 بیارش پیشم.-

وقتی سااوگل روتحویل هدیه دادم از حالم فهمیدکه نباید لب به سااوال بازکنه و 
 ه افتادم منم را

بعدزدن آیفون وباز شاادن دربرخالف همیشااه بااخم واردشاادم وحتی به پری 
 خانوم که دست هم ندادم چه برسه به روب*و*سی !
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آقاکمیل که انگار خونه نبود ودرجواب دعوت به نشااسااتن پری خانوم که هی 
 چشم ازم می دزدیدبلندگفتم

 ه.اومدن تسویه! باآنا ...یا شایدهمه ی افراد این خون-
شت - سرم؟نکنه دودو تاچهارتا کردن وحرف های آنارو به گو سویه ی چی پ ت

 رسوندن؟ خودت که می بینی چه به روزش اومده دیگه مغزش کار نمیکنه ..
جدی؟دردش ازمنی که زن جوونم رو ازدست دادم وبه هرجون کندنی دست -

 تنها بچموبه دندون گرفتم وهوای شماروهم دارم بیشتره؟
زن جوونت روازدست ندادی بلکه بهترش روجایگزین خواهرم زن جوونت؟ -

یادندارم یک روزش رو بی اون دخترتوخونه  به  یدارفت  کردی! از شاابی که و
 سرکرده باشیداون وقت حرف ازداغ ویدامی زنی؟

سر مادرم می زاری؟هرکاری هم کنی دربرابراین خانواده بازهم  منت چی روبه 
که  که تی بابی جاداره چون این توبودی  ای ازوجودشااون روازشااون گرفتی 

فکریات ..اگرهمون موقع ماروازبیماری ویدامبلع می کردی نمیزاشااتیم جون 
خودشو بده ..اماتوی خودخواه جون دختراین زن روبخاطر دختر خودت ساقط 

 کردی.
تاقش درحال خنجرزدن بهم  بل و درا که بین م به طرف دختری  ند شااادم و بل

امانه ازترس ونه از خجالت توی اون چشاام  بودکردم و خودموبهش رسااوندم
 های وقیپ خبری نبود!
 چی به روزت اومده؟ 

 داد زدم
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من یک شااب بدون اون دخترساار گنکردم؟ توکه دم ازخواهری می زنی کدوم -
قبرسااتونی ساایرمی کردی وقتی آویساااصاابپ تاشااب به پای خواهرزادت می 

سوگل بندازی صورت  شت؟به خودت زحمت دادی یک نگاه به  سم گ ؟ تو ا
 خودتومی زاری خواهر؟من به تنی بودن شماشک دارم!

باب می کنی  هه خواهرتوتوله خ ما ند چه ی چ که ب جدان بودی  قدربی و توان
 ونمی ترسی از این که روح ویداروبلرزونی بااین نیش مارت!

اومدی وبعدمدتی بدبختیاتو برام آوردی و منم باجون ودل پذیرفتم پشتت بودم 
به روی پندا ری که می فهمم حق داره توروتوروی خونوادت توف کنه وبره و رو

 دنبال کارش،تو مریضی یک دخترمتوهم بامغز پوسیده!
حال بیرون رفتن  خانوم ب*غ*لش کردو منم در خت پری  داد زدوتشاااک ری

 عربده زدم
 ازاالن اون فقط ازوجوِدمنه نه بچه ای که قاتل دختراین خونه است! -

گلم بیفته به والی علی روی سااگم باال چشاام هرکدومتون توصااورت سااو
 میادوچیزهایی که نبایدروبه ریشتون می بندم 

 
بدترازاون سااکوت پری خانوم وکه مهرتایید تمام این مزخرفات بودومن همون 
جابه اساام دخترم قساام خوردم دیگه نه پام روتو این خونه بزارم نه اجازه میدم 

 زحضورش ببرن.دخترم که قاتل خواهرشونه تاابدالدهرسهمی ا
مامان وقتی فهمیدبازهم همه چیزرو به خودم سااپرد وگفت ازتماسااش باپری 

 خانوم و گفتن نبایدها!
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سخت  سوگل اتمامش رو شد و وجود گفت این راببه بایدزودترازاین تموم می 
می کرد اماحاالکه نوه ی من یادگارویدابه چشاام اهل اون خونه شااده گیوتین 

 طناب پوسیده پاره شده .ومادرش روکفن پیچ کرده این 
 ومن..

خسته ازاین محمالت بهم بافته شده و تفکرات گندیده ی کسانی که یک روزی 
بازهم دهن من  ناه بردم .. یدا پ به و جزو اصاالی ترین اعضاااای زندگیم بودن 

 بودوگوش های اون!
ست  نمیزارن متل آدم به زندگی ودخترم  ریرمن که نی شدم..اماتق تازگیاغرغرو 

 برسم.
ی ازآویسااانیساات،من موندم و دختری که هرروز از غیبت  آویسااابی تابی خبر

می کنه وبه ضاارب خواب آور کوفتی یکی دوساااعتی چشاام های خیسااش 
 روروی هم می زاره.

 
 کمی که توخیابون پرسه زنی کردم به سمت خونه ی زری خانوم رفتم!

 توی این دوروزاین اولین باری بودکه میومدم سراغش..
م؟بهش چی بگم؟خب چرا خبری ازش نیساات؟ مگه مقراار اصااالچرااومد

 منم؟ چراحرفی ازاون شب بهم نزدوفقط جاخالی داد!
زنگ کهنه شده ی چسبیده به دیواررو زدم و به دِرسفیدرنگ کوچیک خیره شدم 

 وحرف ها وافکارم رویکی کردم!
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به ثانیه نکشاایدصااورت ماهش جای اون دِر ساافیدرنگ رو گرفت ومن تاب 
ولع ساایرکردمش وزبونم بسااته شاادازاین همه دلتنگی که فقط توی نیاورده با

 دوروزبه وجودم تزریق شده بود!
سم پنهون کردم  صورت عب*و* شدکه خندم رو توی  شم هاش گرد بادیدنم چ

 وگفتم
 علیک-

 آروم سالم دادکه طلبکارگفتم
 بفرمایید تودم درکه بده یک لنگ ِ پا!-

ت ومن چشاامم به اون دم پایی دساات وپاش رو گم کردوازجلوی در کنار رف
 های صورتی باپاپیون بزرگ پارچه ای افتادم و باخنده ازپشت براندازش کردم!

واردحیاط که شاادیم درخونه روباز کرداما تعللش خودنمایی می کردپس روی 
 پله ی دومی نشستم ونگاهش کردم 

 همین جاعالیه!-
 روی پله ی باالیی نشست

 ادی کشیدم آب دهنم روپایین داده ونفس آز
 سوگل چبوره؟-

 اگه نمی پرسیدی آویسانبودی!
 برات مهمه؟-
 حالش خوبه؟-
 چرا می پرسی وقتی دوروزه خبری ازش نگرفتی!-
 چون نبودم دلیل نمیشه ازیادبرده باشم.-
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 حاالاومدم تابدونم چرانبودی!؟-
درسااکوت چشاام به دساات هاش دوخت ومن حاالمی تونسااتم موهای بلند 

وکه روی شااونه هاش ولوبود، صااورت رنگ پریدش روبه وکمی تاب دارش ر
 وضوح ببینم.

 آویسا؟-
 
 

صدات کنه  سم کوچیک  سی فقط یک بارپیش میادکه یکی به ا توزندگی هر ک
 وتو دلت میخوادهزارباراسمت روباصدای اون بشنوی! 

 باورم نمیشه اینجاست یک قدمی من! 
 نگاهم به هیکل مردونه اش افتاد 

 هم عبر همیشگی. پیراهن طوسی وباز
 دستم حریص شده بودبرای رفتن به سمت موهای خوش حالتش ! 

 تحت هرشرایبی  مرتب
صداش به گوش  ستم که  سکوت روهم نمی خوا ستم چی بگم واین  نمی دون

 طفلکم که دوروزه خواستارشه رسید 
 به طرفش برگشتم وغافل گیرش کردم! 

 زل زدبهم اماسریع چشم دزدید  
 طرفش  به پهلونشستم به
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جا - ناحرفی نمی زنم چون همین االن ازاون یی آ یاوه گو ازاون شاااب و
که بهت  هایی  یاحرف  نه بخاطر تو  اومدموریشاااه ی این راببه رو ازته زدم! 

 زد،بخاطرسوگل.. 
 االنی که اینجام بیادرباره ی غیبت دوروزت حرف بزنیم!چرا ؟ 

اندازه که باهاش بودم  من ویدارودوستداشتم ..نه به اندازه شماها امابه همون-
نه ی  خاطروجودم توی خو خانوادش ب یدبیشااتر! من نمی خوام دل  و شاااا

 دخترشون بگیره .. 
ناراحت - نا  پس حاضااری بخاطر فکرای بیهوده ازمن و سااوگل بزنی ؟تااو

نشن؟پس کی به فکرماست؟ بنظرت این که سوگل روتنها بزاری بخاطرناراحت 
 ت تریه؟  نشدن خوانواده ی ویدا  انتخاب درس

 سوگل هنوز کوچیکه وبعد یک مدت آروم میشه. -
آروم؟ به بچه ای که به زور شربت خواب آور چندساعتی چشم هاش ازاشک -

خشااک میشااه ووقتی بیداره وجای خالیت رومیبینه و زارمی زنه میگی آروم؟ 
 ! غذاکه هیچ حتی لب به شیرهم نمی زنه 

 اگرترمیمت اینه باشه 
 اهی بهش بسمت دررفتم. بلندشدم وبدون نگ

 من حرفامو زدم واون مختاره تاتجدیدنظر کنه یانه؟  
 امامن انتظار چنین ترمیمی روواقعاازش نداشتم! 

  
 حق بااونه! 

 دخترتوداری بخاطرموهومات نهنی یک عده دل اون بچه رو می شکنی! 
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 اصالخودت طاقت میاری؟ 
 می تونی نبودنش رونادیده بگیری ؟  

ودربرابر ندیدنشون گنده کنی یا می خوای متل این دوروزخونه نشین میتونی دلت
 بشی؟ 

 بلند گفتم 
 میام! -

 ایستاداما برنگشت
 ناامیدشده ازت خاک توسرت بااین ترمیمات بوی گنددادت 

 فقط سرتکون دادوبیرون رفت! 
لباسااام روعوض کردم وپیامی روی کاغذ برای زری جون نوشااتم وبه درخونه 

 چسبوندم
 ی سوارماشین شدیم تاخونه صدای هیچکدوممون درنیومد! وقت

 جلوی درخونه هدیه نگه داشت وگفت  
 ازاالن همه برات تمومن..حتی هدیه!فقط ماسه تاییم وبس. -

شون به زندگیمون نگاه کنن مهم ماییم که می دونیم چی  سوتفاهمات بزار بقیه با
که تیراین گذره ازطرفی اولین نفری  ثابت توی زندگیمون می  ها بهش ا  حرف 

 میکنه منم پس جانزن! 
سااری تکون دادم ولبخندی به حرفش زدم امااون خسااته بودواین خسااتگی به 

 وجودمنم منتقل می شدوانیتم می کرد 
 میخوای بریم باال؟ -
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 نه .. -
 گوشیش روبیرون آورد  

 هدیه جان ماپایین منتظریم تاسوگل رو بیاری. -
....  

 داشت نبودتا نگهش داره نه عزیزم آویسا کاری -
...  
 نه نه کارش تموم شده االن پیشمه -

  
...-  

  
 ممنون ان شالله یک وقت دیگه آخه هممون خسته ایم. -

بعدچنددقیقه هدیه سوگل به بغل اومدو من سراپابال شدم برای پرزدن به طرف 
 این فرشته ی خوردنی واز ماشین پیاده شدم و باولع به ب*غ*ل* کشیدمش

 ه خندیددایان هم! هدی
 له کردیش دختر،آروم تر تموم میشه االن! -

 خندیدم ونگاه به نگاه سوگلی دادم که زل زده بود بهم 
 ' میدونم که توهم دلتنگی

 هدیه ی عزیزم جداشدیم وبه خونه برگشتیم. از
 متری هم تنگ بودمسخره است؟ ۱۰۰اگربگم دلم برای این آپارتمان 

 خب باشه!
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 ی مبل گذاشتم ونگاهی به سالن نامرتب انداختمسوگل رو رو
 بعله خانوم کارت نیومده شروع شد! 

سوگل  سش کنار  ستم که بعد تعویض لبا شلخته ای توی دلم تنگ دل دایان ب
 نشست و گفت 

 غذانخورده -
اهومی کردم ووارد آشپزخونه شدم تا یک فرنی عالی برای گردوخانوم آماده کنم 

 اش به سالن رفتم!  که با شنیدن صدای گریه
به ساامت  یدن سااوگلی که  با لبخندبه نق نق وخز یان کردم که  به دا نگاهی 

 آشپزخونه میومد کردوگفت 
 دلش حسابی تنگه -

 بسمت دخترم رفتم ومحکم ب*غ*ل*ش کردم ، بردمش توی آشپزخونه  
 جیگرمن ببین دارم برات فرنی خوش مزه آماده می کنم. -

شغول بهم زدن فرنی  شدیم وکمی کنجدریختم توش ووقتی  فرنی آماده باهم م
شد کپل خانوم روتوی صندلیش گذاشتم وآروم آروم شروع به سرد کردن ودادن 

 فرنی بهش کردم  
 چنان باولع می خورد که خندم گرفت کل صورتش روبا فرنی غلتونده بود ! 

  . دلم برای این ل  گلی بازم پروخالی شدو یک کاسه ی دیگه فرنی بهش دادم
 بعدخوردن بردمش به باباش سپردم تا  ناهاری هم برای خودمون درست کنم. 

  
 بعدخوردن ناهار مفرل وتشکرازآویسا   سوگل روبه دستش سپردم وگفتم 
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 جمع کردن میزبامن! -
 نگاهم کردوباتعجب گفت 

 نه خودم جمع می کنم.. -
قیه وب بی توجه بهش ظرف هاروتوظرفشاور گذاشاتم ومیزرو دساتمال کشایدم

 ناهارروتوی یخچال قرار داد. 
سوگل  ست هاموبرای گرفتن  سته بودکه لبخند زدم ود ش صندلی ن شت  هنوزم پ

 ازهم باز کردن 
شهربازی - شکالت داغ و ستفاده کنیم ! نظرتون راجب  خب بهتره ازجمعه ها ا

 چیه؟ 
 لبخندش کش اومدوگفت 

 عالیه! -
 ج ترین نقبه نشستیم بهترین جایی که می شناختم روانتخاب کردم ودن

 شلوغ بود وبهتره گفت دونفره! 
به سوگلی که در حال وررفتن باگلدون روی میز بودنگاه کردم وکشیدمش طرف 

 خودم که بازهم حواسم رفت سمت پیچ وتاب موهای مشکیش  ولمسش! 
 امااون بالبخنداطراف رورسد می کردانگار که بار اول همچین جایی میومد! 

اغ معرکه ی کافی شااااپ رو نوش جان کردیم وبساامت بالخره شااکالت د
شااهربازی رفتیم بماند که سااوگل روی پا بند نبود وبا دیدن شاالوغی واون همه 

 وسایل بازی رنگا رنگ هی می خواست از بغلمون فرار کنه 
  

 آویساهم کمتر ازفندق نبود وبا نوق وافری  وسایل بازی رونگاه می کرد .. 
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سپردم ورفت سوارش کنم..دخترم وقتی سوگل رو بهش  م تابلیط بگیرم وهواپیما
 سوار اون هواپیمای کوچولوی زرد رنگ 

ستاد   سمون پرواز می کرد ووقتی هواپیمااز چرخش وحرکت ای شدانگارتوی آ
شم گردبه هواپیمای درحال توقف وبعدهم به ما  شدوبا چ سته  شش ب کم کم نی

 نگاه کرد 
روص فندق سایکی از همون خنده های مخ صورت پکردخترم  آوی روتحویل 

 دادودر حال باز کردن کمربندوبیرون کشیدنش از هواپیمای نقلی گفت 
 جونم گردوی من..خوش گذشت اون باال باالها؟ -

 به دست های قالب شده ی دورفندق نگاه کردم و گفتم 
 خب بعدی؟ -

 نگاهش رفت سمت سفینه ولبخند گشادی تحویلم داد 
 من تاحاال امتحان نکردم-

 بسمت سفینه رفتیم  
 منم همین طور. -

یل مساائول ساافینه بدم تازه یادم افتادبرای  بلیط هارو که گرفتم واومدم تاتحو
 سوگل ممنوعه پس بایدیکیمون می رفت و یقینا اون من نبودم

 من پیش سوگل می مونم توسوارشو -
 خب می خوایدجفتمون بیخیال بشیم!؟ -

 کش بودیم کیفورشدم وگفتم ازلفظ"جفتمونی که فقط من واون مال
 یعنی من اشتباه دیدم اون نگاه های مشتاقت روبه سفینه؟ -
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 خندید 
 خب .. -

ساااله ای که درحال گرفتن بلیط ها بودنزدیکماااااون شااد واز 2۵-2۴پساارک 
 دیدنش متعجب شده وبهش دست دادم 

 به آقای دکتر خوبی شما؟ -
 شده بودلبخند زدم! به صورت سبزه روشن وسرکچلش که با کاله پوشونده 

 قربان شما.. -
 سری برای آویسا تکون داد  

 با عهدوعیال اومدید ؟  -
 اومدیم سفینه سوارشیم ..تو کجااینجاکجا؟ -
شبام اون عقب توکانترمی - شغول کارم.. ستگاه م شه پای این د سه ماهی می

 خوابیم با نگهبان. 
 خداروشکر.. -

 روبه آویساگفتم
 
 شماسوارشو -

 مت صمدگرفتم که  باهمون لحجه ی شمالی گفت بلیط روس
 بلیط؟ تامن هستم بلیط ؟من خودم برابره صدا بلیبم بریدتاپر نشده.-
 نه من نمیرم بچه تنها میمونه. -

 سوگل روازبغلم قاپید! 
 این گل دختررو ببین ماشالله-
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 بریدمن مواظبشم. 
امون که صندلیاز این توفیق اجباری خوشحال شدم وقبول کردم ونشستیم توی 

 آویسا غرزد 
 شمامی شناسیدش؟کاش میموندیدپیش سوگل -
 نگران نباش ازهرآشنایی آشناتره -

  
 صمداومدوکمربندایمنیمون روچک کردو دوباره سوگل به بغل ازمون دورشد  

نگاهم به آویساااافتادکه شااالش رومحکم گره کرده بودونفس های عمیق می 
 کشید. 

 مژه های بلندی داشت!  
 ی ترسی؟ م-

 نگاه کوتاهی بهم انداخت ودوباره به روبه رو خیره شد 
 نه.. -
 قیافت یک جواب دیگه به سوالم میده! -
 خب وقتی پایین بودیم اون آقاِه می گفت این وسایل استاندارد نیستن-

ضعف رفت وحرفش  شدن لبش دلم براش  از لفظ آقاِه ای که به کار بردوغنچه 
 رو قبع کردم 

له اگر غیراساا- خانوادش هم ازاین وساای نداردبودپس چراعالوه برخودش  تا
 استفاده کردن؟ 

 قانع شدودستی برای سوگل تکون داد که سفینه شروع به حرکت وچرخش کرد! 
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خب من چندباری به یمِن آشاانایی باهدیه و مهرشااادازاین وسااایل تفریحی 
 مستفیض شدم وبرام عادی بوداماآویسا رونمی دونم ! 

شه حالش روحدس زد.. تمام مدت ازجیغ های گو ش خراش وکرکننده اش  می
 حواسم بهش بود . 

 سفینه که ایستادآروم چلک هاش روازهم بازکردوبهم نگاه کرد 
 بلندشدم وکمربندایمنیم روباز کردم 

 خوبی؟ -
 دستی به صورتش کشیدوشالش رو ازدور گردنش کمی آزاد کرد 

 میشه کمک کنید؟ -
 ه راه نیست! خب انگاروضعش خیلی روب

 کمربندش رو بازکردم و آروم و پرمعبلی پیاده شدوبسمت صمدرفتیم .. 
 زیر چشمی حواسم بهش بودکه پشتم ایستاد. 

 سوگل روتوبغل گرفتم 
 ممنون صمدجان -

 کالهش رو مرتب کردودرحال نوازش ل  فندق گفت 
 چاکرم آقا ..بریدبه سالمت. -

 بود ۱۱ساعت نزدیک
ودرپیش گرفتم ..انگار ساافینه کارخودش روکرد که مساایر خونه ی آویساااار

 ازوقتی توی ماشین نشستیم زبونش کوتاه تر شده!. 
 به سوگل که تو بغلش خواب بوداشاره کردم 

 خوابید؟ -
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 آره..گرسنش بود! -
 غذابخوادبیدار میشه.. -
 از فرنی امروزنگه داشتم تویخچال هست اگربیدارشد بهش بدید. -
 چشم -

 دسیاهش نگاهم کرد؛باچشم های گر
 رسیدیم ! -

 نگاهش که به کوچه افتادازم تشکر کردو سوگل روآروم توصندلی جاداد. 
 ساله بودنگاه کردم.. ۱۷.۱۸به قلیونی که توی دست پسرک 

 خبری ازت نیست! -
 قلیون رو ازش گرفتم وروبه روم قرار دادم 

 دوسیب! -
 پاهاش رو دراز کرد 

 شنیدم کودتاکردی؟ -
 با؟ -
 خانواده ی آقاکمیل -
 درخواست طالق دادی؟ -

 سرش روپایین انداخت وشروع به بازی با سوویچش کرد 
 میدم -
 پس هنوزم دودلی!؟ -
 نیستم ..منتظرم وضع روحیشون بهتربشه تااقدام کنم.-
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 کاری برای خودت دست وپانکردی هنوز؟ -
ازه ال آشفتم اجنه باباپیشنهاد کار توی شرکت عموم رو داده امافعال وضع وح-

 ی هیچ مشغله ای روبهم نمیده 
  

 کمی که وقت گذروندم در کنارپنداربه سمت خونه رفتم. 
سرتق  ساعتی رودورازاین  ستم یکی دو ساوهدیه بودپس می تون سوگل پیش آوی

 خانوم که تازگیابدجور شیبون شده و  
 تاصبپ درحال بازیگوشِی وخواب و خوراک برامون نگذاشته

ین دیشااب که وقتی رفتم خونه دیدم آویسااابادوتاشااال دساات یک نمونش هم
 وپاهاش رو به مبل بسته وفندق هم در حال جیغ و دست و پازدِن! 

سیدم گفت باماژیکی که کنارلب تاپم بودروی  ساپر وقتی علت این کارروازآوی
نابودی  به  هارو تااز کوساان  باطی کرده ودو  نه خ که  قاشاای  ها ن کوساان 

 تاقشو کشیدوبعدرفت سراغ در ا
ضی  سابراش درنظر می گرفت جبهه می گرفتم ونارا اوایل برای تنبیهاتی که آوی
بودم اما کم کم بهش حق داده وسااعی می کنم کاری که برای جفتشااون بهتره 

 روانجام بدم
ماهی ازتولدیک سااالگیش میگذره و دخترم حاالخانوم تر شااده ومن ۴حدودا

 پدرَتر در غبالش! 
 ده أس. گوشیم زنگ خورد،حالل زا

 بله؟ -
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 سالم کجایید؟ -
 توراه برگشت به خونه.چبور؟ -
راستش سوگل کارخرابی کرده هدیه خواست برسوندمون خونه امادوقلوهادل -

 از پارک نمیکنن گفتم اگه میتونیدبیاید دنبالمون 
 کارخرابی؟پوشاک بیارم براش؟ پارک توالت نداره؟ -

 باحرص گفت 
 آقا دایان! -
 هومم خب چیه؟ -
 از اون کار خرابیا -
 عمق فاجعه چقدره؟ -
 ریشتر! ۴باالی-

 لبخند زدم 
 تاپنج دقیقه دیگه اونجام  -

خب انگار خواب راحت ازدسااات این خانوم به بنده وچشاام های بیچاره أم 
 نیومده.راه اومده روبرگشتم وبه سمت پارکی که مرکز شهربودرفتم. 

سیدم وداخل پارک رفتم که د۷.۸ سره بازی دقیقه ی بعد ر سر وقلوهارو درحال 
 دیدم 

 بادیدنم متین به طرفم دووید 
 سالم عمو -

 بهم دست دادوبه سمت راستش وروی چمن هااشاره کرد 
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 مامانم وخاله ساسااونجان -
 ممنون مرد کوچک..مواظب خودتون باشید -

  
شت به خودم وروبه روی  شاره کردرفتم که هدیه روپ سمت جایی که متین ا به 

 یدم. آویسا د
 روی چمن هانشسته بودن اماخبری ازسوگل نبود! 

 آویسابادیدنم بلندشدوبسمتم اومد 
 سالم -
 سالم پس سوگل کجاست؟ -
 کپل خانوم قهر کرده!تو بغل هدیه نشسته واصال نگاهمم نمیکنه.. -

 خندم گرفت تازگیاهم دوست هم بودن هم دشمن 
 چرا؟ چیشده؟ -

به ساامت یکی دوتاازخانو م هایی داد که درحال رنگ زدن دیواِر نگاهش رو 
 پارک و کشیدن شکلک های کودکانه بودند! 

 خب؟ -
 صورتش رو کج وکوله کرد  

 باید ببینی بعد بگم. -
سوگل چمبره زده توبغل هدیه که پراخم به چمن  به طرف هدیه رفتیم وبا دیدن 

 ها خیره بوددلم برای دخترم رفت وبالبخند صداش کردم 
 سوگل -
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شن شدولی لی کنان خودش با  صدا ودیدنم باهمون اخم ازبغل هدیه جدا یدن 
 روبهم رسوندوروبه روم ایستاد  

 بادیدنش چشم هام ازتعجب گردشد! 
 روبه روش زانوزدم وصورت رنگیش رو لمس کردم 

 این چه شکلیه؟ -
 ل  هاش آبی ودماغ و کمی از موهاش صورتی و لباساش هم که نگم بهتره! 

 آویسا غر زد 
 عمق فاجعه رولمس کردید؟ -

 هدیه خندید و روبهم گفت 
ازوقتی اومدیم حواسمون بهش بودیک دقیقه ساساسپردش به من تابره توالت -

شون هم رفت وخودش رو  شد وای سم پرت اون  که مبین زمین خوردومنم حوا
 توی سبل های رنگ غرق کرد! 

به معنای سااوگل که دیدبی حرکت فقط نگاهش می کنم دساات هاش رواز هم 
 این که بغلش کنم باز کردکه گفتم 

 باباناراحت و عربانیه ..شماروهم بغل نمیکنه! -
دختره ی کج اخالق انگارنه انگارکه خباکرده همون جاجلوی پام نشااساات 

 وبااخم  چمن ها روبه نشونه ی اعتراض کند
ستاده  شت وروبه هدیه ای که حاالکنارمون ای ساکیفش روازروی زمین بردا آوی

 دگفت بو
 مامی ریم دیگه..شما هستید؟ -



 355 من یحوا

 آره عزیزم -
کل رنگی و اخم پررنگش زیر ب*غ*ل* زد  بدون درنظرگرفتن هی سااوگل رو

 ومنم بعد خداحافظی باهدیه همراهشون شدم. 
 به خونه که رسیدیم مستقیم به حموم بردش وتوی وان رو پراز آب کرد. 

ن اخم هرگزرضایت به خداروشکرفندق عاشق حمووم وآب بازی بودوگرنه باای
 حموم کردن نمی داد! 

 آویساهم بعداین که لباس های سوگل رو از کمدبرداشت واردحموم شد . 
 خب بهتره تابیان خودم رویک چرت مهمون کنم! 

 گوشیم زنگ خورد 
 جان؟ -
 سالم خوبی دایان جان؟ -
 ممنون مامان شماخوبی؟ -
 قربانت.سوگل کجاست؟ -
 اهارنموندید ؟ رفته حموم ،دیروز چران-
 اومدم یک ساعتی دیدن سوگل کار داشتم -
 میموندید میدیدمتون . -
 ان شاالله دفعه بعدامشب پروازدارم برای کویت خواستم خداحافظی کنم -
 کویت -
تابهبودیش - تاده خواهش کرد ماری ازپروژش اف خاطر بی هاب کار یکی از هم

 پروژه رو بچرخونم 
 رون مرزی داره زیادمیشه! خوبه.فقط تازگیااین سفرهای بُ -
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 اونم به کویت 
 مکث کرد 

خب دیگه من بایدبرم بعدااگه فرصااات شاااد ازاونجاهم تماس می گیرم تا -
 باسوگل هم حرف بزنم

 باشه بریدبه سالمت -
 ممنون عزیزم خدانگه دارت -

  
 به ساعت نگاه کردم یک ساعتی ازرفتنشون به حموم می گذشت ! 

 صدای آویسابه گوشم رسید 
 نگاهش کن دختره ی کچل رو! -

 بچه جان تومگه چشم نداری؟؟ 
 اینو چرا زدی تووان؟؟

 
 حاال من بدون شال چی کارکنم؟؟؟ 

 سوگل!! بیااینجااالن بامخ میخوری زمین 
ازاین همه حرص وجیغ جیغ کردن های آویساخودم روپشت درحموم رسوندم 

 وتقه ای به درزدم 
 تموم نشدین؟ -
شینه تموم؟؟ دوبارآب - شیدمش هی خودش رومیماله به دیوار خیس یامی  ک

 رو زمین بازنجس میشه! 
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 وسواسی 
می دونسااتم هنوزم اخم های دخترکم باز نشااده وازساارلج این کار هارودرحق 

 آویسا انجام میده  
 دررو بازکن ببینمش -

دررو کمی باز کرد وچشاامم به جمال فندق خانوم که حوله پیچ توی رختکن 
 ورتیش نشسته بودروشن شد. روی صندلی ص

 آویساتوی دیدنبود 
 گفتم  

 لباستوبپوش تابریم میگ میگ ببینیم سوگل خانوم. -
سوگل بودومنم  باهمون اخم ولب های غنچه به روبه روش نگاه کردکه فکرکنم 

 دررو بستم ومیگ میگ روتوی لب تاپ ِپلی کردم. 
  

 ماشین روکه پارک کردم به طرف آسانسوررفتم که
 خانوم بود!  پری

 بادقت بیشتری خانوم کوتاه قدی روکه در حال بیرون رفتن بودروبررسی کردم
 خودش بود! 

 بسمت خونه رفتم آویساتوی اتاق سوگل  بود 
 بادیدنم ازروی تخِت سوگل به خواب رفته بلندشد  

 سالم خسته نباشید. -
 اخم نشسته روی پیشونیم روتنگ تر کردم  

  بیابیرون کارت دارم!-
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 کتم رو پرت کردم روی مبل وبه دیواز تکیه دادم 
 روبه روم ایستادوباچشم های گرد نگاهم کرد. 

 پری خانوم اینجاچیکارمی کرد؟! -
یّکه خورده لب پایینش روبه دندون گرفت و بادساات راساات ابروش رولمس 

 کرد! 
 اومدن دیدن سوگل -
 بااجازه ی کی؟ صاحب این خونه منم یانه؟ -

 ی عقب رفت اخم کردوکم
 منم نگفتم صاحب خونه أم فقط نمی تونستم ازخونه بیرونش کنم.. -
 نبایدبه من می گفتی؟ -
 ترسیدم -

 از صدای تحلیل رفته وبدن خمیده أش اعرابم به هم ریخت وآروم ترپرسیدم 
 قبالهم میومد ،مگه نه؟ -

 پلک زد 
 بله -

 بازازکوره دررفتم وروی مبل نشستم  
 ن بچه ی ویداگفتن توله ! گفتن ناقوس مرگ مادرشه!  اونابه بچه ی م-

 داد زدم 
میفهمی؟؟ اون حق دیدن قاتل دخترش رو نداره آویسااا .اون حق دیدن روی  -

 ماه دخترم رو نداره! 
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 خودش روبهم رسوندوباصورت ترسیده آروم گفت 
 یباشه باشه من غلط بکنم ازاین به بعد بی اجازه واطالعتون بزارم حتی سایه -

 سوگل رو ببینن! توروخدا آروم تر سوگل می ترسه
 کالفه نفسم رو بیرون فرستادم وبهش نگاه کردم 

چشم های عسلیش رو ا ترس به صورتم دوخته بود ولبش رو ازشدت استرس 
 بلعیده بود! 

صلش  شم دوخته بودکه نفهمیدفا خندم گرفت ..چنان با تعجب وترس بهم چ
 باهام فقط یک وجبه! 

 زدم انگارازهپروت بیرون اومد وکمی باخجالت عقب رفت   بهش که زل
 آروم گفتم 

 اون لِب بی زبون روول کن آِهش اون دنیا دامنت رو می گیره! -
 لِب سرخ شده أش رو رهاکردونفس آرومی کشید  

 خندیدم 
 انقدرترسناکم؟! -

 بی معبلی  دست هاش رو تا آخرین توان از هم باز کردو گفت 
 ید! انقدر ترسناک-

 پدر سوخته 
 متوجه  نگاه خیره أم که شدبلند شد وبه طرف آشپزخونه رفت 

 شام حاضره. -
  

 بودو خبری ازآویسانشد! ۱۰ساعت نزدیک 
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صاابحونه ی فندق روبهش دادم و  گذاشااتمش توی خونه ی  پارچه ایش تا 
 سرگرم بشه

 
 خونه ی  پارچه ایش تا سرگرم بشه  

 نداشت! شماره أش روگرفتم امافایده ای 
 دیگه داشتم ناامی می شدم که  

 صداش به گوشم رسید 
 بله؟ -

صاادای تحلیل رفته أش برای منی که جز جز ش روحفظ بودم سااخت که نه 
 بلکه سهل بود! 

 روی تخت سوگل نشستم ودرحال چلوندن خرسی کوچولوش 
 گفتم 

 آویسا؟ -
 رفت! -
 کجایی؟ چی شده؟ -
 نمی دونم نمی دونم کجام! -
 خونه ای؟  آویسا-
 نه -
 خب اطرافت رو نگاه کن وبهم بگوکجایی -

 بعدچند ثانیه که صدای نفس هاش گوشم رونوازش کردگفت 
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 یک پل اینجاست! -
 خب؟ -
 روبروم روی تابلو نوشته پزشکی قانونی! -
 آفرین دختر خوب عالیه .همون جابمون من دارم میام. -

 لباسی تن سوگل کردم وسوار ماشین شدیم
سیدیم وبا دیدنش روی جدول کنارخیابون بهتره بگم به آد سا دادر سی که آوی ر

 به طرف اون حجم توی خودمچاله شده پر کشیدم وصداش زدم! 
باز کرد ودرحالی که اشاااک روی گونه  بادیدنم لب های بی رنگش رو ازهم 

 هاش راه گرفته بود گفت 
 رفت! -

 کنارش زانوزدم 
 بلند شواینجا خبرناکه-
 رفت! اون واقعا-

 دیدن چشم های قرمز وصورت متورم شده أش دلم روآشوب کرد 
 آروم باش .ازاینجا بریم حرف می زنیم. -

 بازم تکونی به خودش ندادوفقط گفت 
 چرا رفت؟ -

 دست دورشونه های خمیده أش انداختم..چاره ی دیگه ای برام نذاشته بود! 
 به زور به طرف ماشین بردمش وگفتم 

 سوارشو -
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اون طرف نگه داشتم ونگاهی به سوگلی که ساکت درحال خوردن موزش کمی 
 بود کردم! 
 آویسااما 

 به طرفش چرخیدم وچشم دوختم به صورت کوچیکش 
 آویسا؟ -

 لرزید! 
 نمی خوای چیزی بگی؟ -

 نگاهم کرد 
 اتفاقی برای کسی افتاده؟ تواون جاچیکار می کردی؟ -
 اون رفت -
 کی؟ -
 . من بهش می گفتم بابا-

 گلوم تلخ شدوجمله أش توی گوشم زنگ خورد! 
 بابا" 

 نفس حبس شدم روازسینه ی درد گرفتم بیرون دادم وگفتم 
 بابات؟ بابات چی شده؟ -

 زل زد توچشم هام! 
 بی پروا 

 ُمرد!اون مرده-
 خندید وحشت ناک وغیر طبیعی که باعث گریه ی سوگل شد. 
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 که جایی برای فندق نبود.  اونقدغرق درتحلیل جمله وحرکات آویسا بودم
 آویساباشنیدن صدای سوگل به عقب نگاه کرد وخنده أش رو خورد. 

 گریه نکن قشنگم..ترسیدی؟ -
شده و دلم خون..فقط بابام رفِت ..دیگه  شمام قرمز  سام فقط چ من همون آوی

 نیست! 
 درسته وقتی هم بودانگار که نبوداما خب بألخره بود 

ماخب من که باهاش حرف می زدم..من که قربون درسااته حرف نمی زدباهام ا
صاادقه أش می رفتم من که می ب*و*ساایدمش ..مِن لعنتی که جون می دادم 

 برای همین نرفه و نیمه بودنش
 سوگل ساکت ومبهوت به آویسایی که همراه بغض باهاش 

 حرف می زدخیره شد   
 برگشت و روبه من گفت 

ارم آرومم می کردچقدرراحت همین که می دونسااتم توبی کساای اون رو د-
 رفت! 

 حتی،حتی ازم خداحافظیم نکرد..چشم
 

 های خاکستریش بسته بود! 
 دستش.نبض نداشت. 

 من رفتم وبراش کیک بردم! 
 تولدش بود

 مگه آدم روزتولدش می میره؟ 
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 اصالمگه باباها می میرن؟ 
 ملتمسااانه به دهنم چشاام دوخت تاجوابی از مِن آشاافته بشاانوه ووقتی جوابی

 نگرفت دوباره شروع به حرف زدن کرد 
 یعنی توهم می میری؟ -

ست خودش  چبوراین حق روبه خودتون می دیدکه برید وقتی یکی روبی خوا
 به این دنیاآوردیدومی دونیدجزشما کسی رو نداره؟ 

 من فقط اونوداشتم که رفت! 
 تو نرو..توباش برای سوگل

 دست یخ بسته أش روتوی دست های گرمم گرفتم  
شه ..چبور ازاین  سرد این دخترمنتقل ب کاش فقط کمی ازحرارت من به وجود

 حال بیرون بیارمش!؟ 
  

 آویساآروم باش.یک نفس عمیق بکش  -
 به حرفم عمل کرد 

به سمت آسایشگاه روندم ووقتی رسیدیم وچشمش به تابلوی سردِر آسایشگاه 
 افتاد نالید 

 من نمیام!توهم نرو-
 ات اونجامنتظره تا بریم پیشش وبه کارهاش برسیم. آویسا گقوی باش..باب-

 نبایدچشم انتظار بزاریش. 
 بألخره  کارهای کفن ودفن انجام شد 
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 تاهم نمی رسید من بودم وهدیه ومهرشادو آقای علوی! ۱۰تعدادمهمان ها به
هدیه به سمت آویسایی که سه روزه روزه ی سکوت وشکم گرفته رفت تاازکنار 

 قبر بلندش کنه 
 ستش رودورشونه های آویساانداخت و لب زد د
 ساسادیگه بهتره بریم! -

 سکوت بودوسکوت جواب حرف هدیه 
 زری خانوم روسری سیاهش رو روی سرش مرتب کرد وزل زد بهش 

آویسابسه..بلندشو .تو خیلی وقت بود خودت روبرای چنین روزی آماده کرده -
 بودی! 

 بازهم نه صدایی نه نگاهی! 
 سوگل سپردم وگفتم  هدیه رو به

 شما بریدخونه من میارمش! -
بیست دقیقه ای توی تنهایِی دونفره یا شایدم سه نفرمون گذشت که روبه روش 
شت  ستم ودر حال زیر و رو کردن خاک های ریزو در ش سنگ قبر ن اون طرف 

 لب باز کردم 
 چند ساله پیش یک عمو داشتم! -

وعزیز بودیم برای هم ..اون برای بزرگ تر ازپدرم بود وبهش می گفتم خان عم
 منی که تنها عموم بودومن برای اونی که برادرزاده اش ! 

یک مدت خارج ازکشااور بودم ودور ازش تااین که برگشااتم اماپاقدمم ساانگین 
 بود و چندوقت بعدعمو وپدر بزرگم رو تو ترادف ازدست دادم
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شااات بنزین پدربزرگم  رودفن کردیم اماعموم توی آتیش سااوزی ناشاای از ن
 سوخت وحتی چیزی ازش نموندبرای اون قبِر خالی! 

 دخترعموم چندهفته بعداز مرگ پدرش ناپدید شدومن موندم ویک دنیا سوال! 
 سال دختری رو دیدم که جزإ جزإش شبیه به سوده بود! ۴،۵بعد

 اما رفتار وتوداربودنش اون رو مستتنا می کرد
دم وفهمیدم نه تنها تو شبیه سوده ای وقتی اون روز توی بیمارستان پدرت رو دی

بلکه پدرت هم بی شباهت به خان عموی من نیست فهمیدم نه من دچار توهم 
 شدم نه تو آویسایی! 

 نگاهش رو ازسنگ قبر باال کشیدوبه دهنم دوخت 
صحنه های دیگه ازطرفش  صحنه  وخیلی  سال منتظراین  آروم باش مردتو یک 

 هستی.این تازه اوِلشه! 
ضم ا- شگاه و دخترعموی متواریم توی خونه ی ه سای ینکه عموی ُمردم توی آ

 من باشه برام اونقدری سخت بود که یک هفته سراغتون نیام! 
ستم تااین  سی رو نمی دون شنا ستی که ن شناختی یاخودت می خوا تو منو نمی 
که دست به دامن زری خانوم شدم وگفتم از تمام احتماالت واون شدفرشته ی 

 نجات ! 
شده ۴ت گف ستی منتقل کردن ودچار مرگ مغزی  سال پیش این مرد رو به بهزی

 و مشاعر وهمچنین بدنش رواز دست داده و از گردن به پایین فلجه! 
نمی دونم چبوراماتو برای دیدن پدرت به بهزیسااتی میای ..برای دیدن پدری 

 که سوخته بود ! 
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شی و میخوای به تهر شنا می ان برگردی تاچیزی رو اونجا باخواهر زری خانوم آ
به ما بگی که توی راه اتوب*و*س به خاطر خواب آلودگی راننده سااقوط می 

 نفر جون سالم به درمی برن که یکیش تویی! ۵کنه و فقط
 هفته به هوش میای،درحالی که حافظت رو ازدست دادی .. 2وقتی بعد

سنامه هاتون رو عوض می کنه وتو می شنا شی زری خانوم هم بااطالع پدرش 
 خواهر جعلیش! 

شااایدکه نه یقیناتو چیزی یادت نیساات وفقط یادت میادترااادف کردی وزری 
سنامه جعلی خواهرش توروبه زندگی برگردونداماحاال که پدرت  شنا خانوم با 

 رفته بایدبدونی تو سوده ای ..تو بی کس نبودی ونخواهی بود! 
 تو ازخون منی..وجودت برای من مهم و باارزشه! 

ستم برمیومدانجام دادم برای عموم وحاالمیخوام برای دوردونه من هرکار ی ازد
 ی اون سنگ تموم بزارم ومنتی هم نیست

 توی چشم های عسلیش که حاالپراز غم و اشک بودخیره شدم 
 من پیشتم دخترعمومن وسوگل-
 

 بازم سکوت بود واشک! 
  !کاش زار میزدوگریه می کردتاخالی بشه بغض میخکوب شده بیِخ گلوش

  
 دل به دریا زدم وبسمتش رفتم 

 بهتره بریم  -
 بلندشد! 
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خاک های روی لباسش روتکوندوبه سمت در خروجی قبرستان رفت ،من هم 
 پشت سرش. 

هفته ای می گذره از روزه ی سااکوت آویسااا وبی تابی سااوگل وهم چنین دل ۱
 آشوب من! 

أش تراامیم ازاون روز دیگه سااراغش نرفتم وترجیپ دادم خودش برای آینده 
 بگیره 

تا  کارمی کنم  یه می برم و خودم روغرق  هد نه ی  به خو گل روهرروز سااو
 انتظارکمرنگ بشه درپس این ها! 

 برای ناهارخواستم به رستوران روبه روی مبب برم
 کتم روتن کردم و کیف پولم رو گرفتم. 

 گوشیم زنگ خورد..زری خانوم" 
 بله؟ -
 سالم آقای دکتر زری هستم -
 له شناختم خوب هستید؟ سالم..ب-
 ممنون..زنده باشید..قرض ازمزاحمت -
 جانم؟ -
ستم احوالی - شدم خوا ضورتون کمرنگ دلواپس  شدوح ستش غیبتتون زیاد  را

 بپرسم! 
 ممنون ماخوبیم نیومدن هم نزاریدروی بی خیالی دلیل داره. -
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به حسااااب داغ دار بودن - ید خاک آویساااا حرفی زده بزار اگر اون روزساار
 ! وبچگیش

 این حرف رونزنیداتفاقا حرف های اون روز کامال مفیدومتِمر ثمر بوده-
 فکر کردم شایدزبون آویسا گزنده بوده و نیشتون زده وشما روفراری داده -
فراری؟ کجا برم وقتی تازه گمشاااده أم رو پیدا کردم.هرچقدرهم من رو بَگِزه -

 وجودو حضورش برای من باارزش تر ازاین حرف هاست. 
قعاازتون ممنونم راسااتش این مدت که آویساااالم تاکام حرفی نزدومنم به وا-

گفته شااما گذاشااتم توی حال خودش باشااه امادیگه نتونسااتم طاقت بیارم 
 وروبیشترازاین شاهد آب شدنش باشم! 

 آویسا چبوره؟ -
 خالصه أش می کنم براتون.افتضاح! -

 کالفه موهای بلندشده أم روچنگ زدم 
 میاد؟ کاری ازدستم بر-
ست اگراجازه بدیدیک - سته أ سوگل واب ستش خودتون که می دونیدچقدربه  را

 ساعتی بیارمش تا ببیندش 
 باشه مشکلی نیست خودم شب بعدتموم شدن کارم سوگل رومیارم اونجا -
 ممنون پس می بینمتون. -
 بله .خداحافظتون -

  
 روبه روی خونه ی مهرشادپارک کردم 

 بله؟ -
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 ومیاریدپایین؟ هدیه جان سوگل ر-
 بیا باال شام بخور بعدبرو. -
 نه دیگه می خوام سوگل روببرم دیدن آویسا .دیرمیشه -
باشااه االن میارمش.اگرمی تونسااتم منم میومدم امامبین مریضااه نمی تونم -

 تنهاش بزارم 
 اشکالی نداره  -

به خونه ی زری خانوم خودم  یل گرفتم قبل رفتن  سااوگل رو که ازهدیه تحو
رو به فسااات فودی مهمون کردم .البته سااوگل خانوم فقط تماشااااگر  وفندق

 بودوبس
بودکه رساایدیم ..سااوگل روبغل کردم وکاله لیمویی رنگش ۹ساااعت نزدیک به

 روروی موهای کم پشت خرماییش کشیدم
 دخترم سردت نشه -

 زنگ رو که فشردم به ثانیه نکشیده درباز شد وزری خانوم به استقبالم اومد
 م گرفت وب*و*سید سوگل رو از

 سالم خوش اومدید..ببخشیدهمش براتون زحمت داریم! -
 به سمت در خونه رفتیم وگفتم 

تعارف تیکه پاره کردن برای وقتِی  که دختر عموم به شما زحمت نده..فعال که -
 ماشدیم زحمت. 

 این چه حرفیه آویسابیشترازخواهر باشه برام کمتر نیست! -
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سا شدیم با شدم ومبل های قدیمی چوبی و ۵۰لن واردخونه که  متری روبه رو 
 تلویزیونی که از مدلش سردر نمیاوردم

آشااپزخونه توی دید نبود ومنم میلی به کنکاش بیشااترنداشااتم روی اولین مبل 
 نشستم وزری خانوم باسینی شربت ازم پذیرایی کرد.. 

 سوگل خمارازخواب روتوی بغل گرفت و لپش روب*و*سید 
 کجاست؟ -

 بسته ی ِکرم رنگ سمت چ  نگاهی کردوگفت به در
 ازوقتی رفتیداون جاشده همه دنیاش! -

 بلند شدم وسوگل روازدستش قاپیدم و بعداززدن چندتقه وارداتاق شدم
 تاریک بود! 

 شایدم بهتره گفت ظلمات
برای این که سوگل نترسه سریع کلیدبرق رورو پیداکرده برق رو روشن کردم که 

 نی که چمبره زده بود کنج دیوارروبه رو شد! چشمم به جسم بی جو
 سوگل نبایدساساِی مهربونش رواینبور ببینه

به سااالن برگشااتم وسااوگل روبه بهانه خواب به زری خانوم سااپردم وبه اتاق 
 برگشتم  

متری بااون موکت کهنه ی قهوه ای وبعدبه ۶نگاهی به اتاق شااایدبشااه گفت 
 کنج دیوار کردم

ایی که برای فندق  توده ی احساسم روخرج می کردم دلم می خواست متل وقت
وبه ساامت خودم بکشاامش ومحکم نگهش دارم تابفهمه یکی هساات که پای 

 تمام تووایساده.
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 کنارش نشستم وبه دیوارتکیه دادم

ستم - شنگ کنارهم بچینم وببندم به ناِفت .بلدم نی ستم جمله های ق من بلدنی
 منم می شینه بگم تا آروم تر بشی ازاین که مرگ حِق یاشتری که درخونه ی 

بدون من برای ازدساات دادن پدرم انقدری خودم رویتیم حس نکردم  فقط اینو
 که اون روزحس کردم! 

دسااتم روروی زانوی راسااتم گذاشااتم وبه نیم رخش که حاال به ساامت من 
 بودنگاه کردم وخیره توی چشم هاش گفتم 

 کاش یادت میومد -
 م بود! کاش یادت میومداون برای من

 اون مردی که شنبه هابه دیدنش می رفت! -
 من بودم -
 تورومی شناخت؟ -
 همین که من می شناختمش به دنیامی ارزید.. -
 اونی که ماهانه پول واریزمی کردبه حساب آسایشگاه؟ -
 بیادرباره ی گذشته حرف نزنیم! -

ش شالی که سرخورده بودروی شونه هاش رو کشیدروی موهای بلندی که دور
رومتل پیچک گرفته بودوبادساات های ظریفش صااورتش رواز خیساای اشااک 

 نجات داد  
 نفس عمیقی کشید،صاف نشست وخیره شد بهم! 
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 دلم می خواست این خیره شدن ها رو
 افسوس که نمی شه خیلی چیز هاروبه زبون آورد! 

 لب باز کرد 
سوگل روببینم اماقبل اون بایدخیلی چیز های دیگه بر- ست دارم  شن ام رودو

 بشه و بعدبرسم به سوگل 
 بگو تاروشنت کنم! -
 مادرم. -

 بعضی حرف ها به آدم حس سقوط از ارتفاع رومیدن
 قبل ترادِف عموبراثر بیماری قلبی فوت کردن -

 فقط نگاهم کرد! 
 لبش لرزیدواشکش چکید 

 من حتی صورتش روبه یاد ندارم! -
 بردم ،اشکش روکنار زدم لبخند زدم و بااحتیاط انگشت اشاره أم رو جلو

 بری جلوی آینه می بینیش -
 مهم اینه که تاوقتی بودوتوپیشش بودی بهترین دختر بودی براش 

 چشم هاش برق زد 
 یعنی شبیه مادرم هستم؟انیتش که نمی کردم؟ -
 نه.تو خیلی خوب بودی. -

 صورت بلوط توی نهنم ثانیه به ثانیه پررنگ تر می شد  
 م؟ خب من فامیلی ندار-
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 ساله . ۴۳یک عمه حدودا -
 البته بعدمرگ آقاجون ازایران رفت. 

 اون .منودوست داشت؟ -
 همه دوست داشتن -

 ناکام گفت 
 اما حاالازاون همه هیشکی نمونده. -

 لبخندم پررنگ ترشد 
 مرسی که من روهیشکی میدونی! -

ن یاول گنگ نگاهم کرداما باتحلیل حرفم لبخند کم رنگی زدوساارش رو پای
 انداخت 

رب - صل ون سرعموی واقعی خوِد خودم؟یعنی من ا سرعموی منی؟پ واقعاپ
 دارم؟ 

 دیگه بی کس وکارنیستم؟ 
 اخم کردم 

 توهیچوقت بی کس وکارنبودی تاقبل دونستن این ماجراهم پدرت روداشتی! -
 لب گزید 

ندارم دلم می - یاد به  که چیزی  خت.ازاین  نا که حتی من رو نمی شاا پدری 
به قول توپدرم سااوخته بودپس چبورمن برای دیدنش به آسااایشااگاه گیره.اگر

 رفتم؟ 
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یدیم توی - یدارشااادیم ود یک روز ب ماچیزی نگفتی فقط  به  نمی دونم.تو 
 زندگیمون نیستی! 

 دنبالم نگشتید؟-
 
ماه رسیدیم به سنگ قبری که اسم"سوده نجم روش حک شده ۳گشتیم وبعد-

 بود اماغافل ازاین که 
 بهم! دوباره خیره شد

 این دخترازوقتی فهمیده نسبت خانوادگی بینمون روخیلی بی پرواشده درقبالم
 تو"خباب کردن من واین نگاه های خاطره انگیز! 

شم می بلعیدبانیش بازی که یک  صورتم روبا چ همون طورکه تک تِک اجزای 
 هفته ای خبری ازش نبودگفت 

 پس چراشبیه هم نیستیم؟ -
 خندم گرفت.دختره ی چموش 

 خب توشبیه مادِرخودتی ومن هم شبیه  پدروکمی هم مادرم! -
 آفرین جون هم منویادشه؟ -
 می گفت فقط شباهته! -

شت.حاالم اطالعی از فوتش  شدن پدرت خبرندا صالازماجرای پیدا البته اون ا
 نداره! 

 اهومی کردکه گفتم 
ش رفتن..دلم خن-  دهتو تنهاخاطره ی منی ازگذشااته ای که همه چیزوهمه کسااِ

 هاتومی خوادحتی واسه ِی دقیقه! 
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شدن لحظه به لحظه ی این دختربه  ل  های نازش گل انداخت ومن ازنزدیک 
 سال پیش غرق لذتم! ۴سوده ی

 بلندشدوگفت 
 دلم سوگل رومی خواد -

 خندیدم 
 دل اون هم تورو می خواد! -

 از اتاق که بیرون رفت نفس عمیقی کشیدم. 
ین دختراونقدرازتنهایی خورده وترساایده بود که فکرمی کردم جبهه بگیره اماا
 حاضرنیست منو ازدست بده! 

  
 بالخره بامالش وب*و*س و گازسوگِل به خواب رفته روبیدار کرد! 

 دخترم بادیدن آویسایی که ازنوق  میچلوندش ازتعجب فقط زل زده بودبهش!  
شتری بی ازنگاه به صورت آرومش سیرنمیشدم که هیچ با هرلحظه دیدنش باولع

 میپاییدمش ودلتنگ تروحریص تر می شدم برای وجودش! 
 ساعت بالخره ترمیم به رفتن گرفتم و گفتم ۱،2کالفه بعد

 ما دیگه می ریم. -
 زری خانوم گفت 

شی مابه اندازه ی تختتون گرم ونرم - سته کلبه ی دروی خب همین جابمونیددر
 نیست! 
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منه اما بایدبریم هم سااوگل لباس ممنون ..اتفاقاصاافای اینجا ده برابرخونه ی -
 وپوشاک نداره هم من باید برم وکمی به کارهام برسم. 

آویسابی حرف لباس سوگل روتنش کرد و کاله بافتش روگذاشت وپرصدا لپش 
 روگلگون کرد

 بلند شدم وبه سمت دررفتم واون ها هم همراهم
مون اومد زری خانوم ازهمون جاخداحافظی کرد و آویساتاپیش ماشین به بدرق

 که گفتم 
 دیر وقته برو تو-

سوگل روازبغلش گرفتم وروی صندلی عقب گذاشتم درحال بستن کمربندش 
 رو به آویسا گفتم 

 این خونه اجاره أس؟ -
 اهوم -

یا دلخورمن رو ازاهوِم"معروفش  باشاااه  خنده ام گرفت هروقت بی حوصااله 
 مستفیض می کنه! 

  توی ماشین نشستم وکمی بهش نگاه کردم..
 باهربار دیدنش بیشتر عاشقش میشم برای چلوندنش . 

 فردامیبینمت  -
 لبخندریزی به لب آوردوپلک هاش روبه نشونه ی تاییدروی هم فشرد 

 شبت به خیر -
 خندید 

 شب به خیر پسرعموجان! -
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 وروجکی بود ورو نمی کرد
 تا جنون فاصله ای نیست ازاینجا که منم! 

  
  

 که کردی؟   وای سوگل این چه کاریه -
 االن من چبورتمیزش کنم؟؟ 

بالبخندبه گوجه ای که توی دستش له شده وروی سرامیک آشپزخونه رو کتیف 
کرده بود نگاه کردوباانگشاات اشاااره روی آب گوجه هایی که روی ساارامیک 

 پاشیده بوددست کشیدوتوی دهنش گذاشت. 
 جیغ زدم! 

 سوگل ؟وای سوگل نکن دیگه مگه مریضی؟؟ -
 من عقب کشیدوخرسیش روزیر ب*غ*ل زدورفت! بااخم 

 دختره ی گامبالو
شااروع کردم به سااابیدن زمین تالکه هاوآب گوجه فرنگی روپاک کنم دختره ی 

 زشت روز به روزبیشترمن رو عاصی می کنه بااین کاراش! 
 داشتم براش فرنی درست می کردم که 

 باصدای چیزی خودم روبه سالن رسوندم! 
درحال باال رفتن ازمیز تلویزیون دیواری بودجیغ بنفشاای بادیدن سااوگل که 

 کشیدم و دنبالش کردم 
 سوگل!؟؟؟-
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بدو بدوکنان بااون هیکل کوچولو موچولو از دسااتم دررفت وبادیدن دایان توی 

 پشتش مخفی شدچهار چوب دربه طرفش دو یدو
 بااخم روبه روشون ایستادم 

 سالم -
 جواب دادم 

 علیک -
 ردوباخنده گفت به سوگل نگاه ک

 اجازه هست بیام توی خونه بعدبااخم وجیغ ازم پذیرایی کنیدشمادوتا؟؟ -
 کنارکشیدم واخمی تحویل سوگل دادم  

 این روزبه روزداره شرتر میشه -
سوگل رو روی پاهاش نشوندودرحال باال زدن آستین پیراهنش روبه کپل خانوم 

 گفت 
 باز آتیش سوزوندی؟ -

دبه دایان خیره بودانگار نه انگار تانیم سااااعت پیش خون چنان با لبخند ژکون
 منوتو شیشه کرده! 

  
 از اون می پرسی؟ -

 از من بپرس
 نگاهی به هیکل شلخته أم کرد

 شما بفرما؟ -
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 خودم روروی اولین مبل ولوکردم 
حال سااخنرانی ندارم ازصاابپ فقط بایددنبال فلفل خانوم باشاام تاآتیش کمتر -

 رو!  بسوزونه..ببین خونه
 وای این به کی رفته انقدر پرانرژِی؟ 

 خب بایدبه فکر مهدباشم انگار! -
 اخم کردم

 مگه من چغندرم؟ -
 نمی دونم! امااینو می دونم عاصی شدی از دستش -
سربچه دادوبیداد - شدم اماتحمل می کنم امامهد که تحمل نمی کنه  صی  عا

 می کنه
 لب برچیدم 

 می سازم ومیسوزم -
 و روی مبل نشوند،به سمت روشویی رفت! خندیدوسوگل ر

 انگار بایدناهار رومهمون رستوران باشیم. -
 لبخند زدم  

 دقیقا -
به زری جون که  ماتم زده بین وسااایلی که توی جعبه هاگذاشااته بودیم طول 

 وعرض خونه روطی می کردم چشم دوختم وگفتم 
 ها!  زری جونم توروخدایک لحظه بشین کم کم داره گریم می گیره-

 نگاهی سرسرکی بهم انداخت وروبه روم نشست 
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 دارم دیوونه میشم! -
مردک ول کن نیست.یک ماهه هرروز و شب اینجاست وطوطی وارحرف های 

 باباِی نره قولش روبرام هجی می کنه.. 
 خب الاقل یکماه ازش فرصت می گرفتید! -
دیگه  ی فرصاات؟ میگه االنشاام مشااتری پیداکردم برای خونه،میگه یک هفته-

 تاریخ قراردادسرمیشه فرجه ای درکارنیست.نه یک روزبیشترنه یک روزکمتر  
وامرتیکه ی  بی همه چیزخب اگه همچین قراادی داشاات الاقل زودترمی -

گفت تا دنبال یک جای دیگه باشاایم تو این یک هفته کجا خونه پیدا کنیم اونم 
 دوتازن مجردبا پول پیِش چندر غاز؟؟ 

 بافت! کالفه موهاش رو 
 کارهمیشگیش بودوقتای عربانیت 

 نمیدونم آویسا فعال که ا یک آدِم زبون نفهم طرفیم! -
  

 گوشیم زنگ خورد 
 "پسرعمو جان

 وقتی فهمیدبااین اسم نخیره کردمش بااخم گفت 
 دخترجان من اسم دارم چرااز لقب  استفاده می کنی؟  -

 جواب دادم 
 بله؟ -
 سالم -
 ید سالم خوبی؟ خسته نباش-
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 ممنون  خونه ای؟ -
 آره مشغول جمع کردن وسایلیم -
 خونه پیدا نکردین؟ -
 فعال که نه.سوگل کجاست؟ -
 پیش خانوم کابلی-
 ناهارش رو خورده؟ -
 آره .میشه بازری خانوم صحبت کنم؟ -

 متعجب گفتم
 
 نه! -
 چرا؟ -
 بامن تماس گرفتی پس بایدبامن صحبت کنی -

 خندید 
 ی همین مجبورشدم با شماتماس بگیرم شمارش رونداشتم برا-
 عع حاالدیگه مجبور شدی؟ -
 گوشی رو میدی بهش یا نه؟ -
 اهوم -

 گوشی رو سپردم به زری جون ِ 
 بعدچنددقیقه صحبت خداحافظی کردوبا لبخندژکوندی روبهم گفت 

 چه خوبه که دایان هست! -
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 هم متعجب شدم ازحرفش هم خرسندراست می گفت خب
 ؟ چی گفت بهتون-
سفر ودایان  2گفت واحد- سنی زندگی می کنه که قراره برای مدتی بره  خانم م

بااین چندر  تابتونیم  بده  به ما اجاره  ازش خواهش کردتوی این مدت واحدرو
 غازخونه پیدا کنیم. 

 یعنی یک خونه حاضرآماده ؟ -
 خندید و باسرتایید کرد 

 حتی نیازی نیست وسایلمون رواستفاده کنیم -
 می گرده!؟ کی بر -
 اون طورکه آقای دکترگفت آخرای تابستون -
 ماه دیگه؟ ۶یعنی -
 اره -

 با نوق پریدم وزری جون رو پر مهر صورتش رو گلگون  کردم  
دیدی خداحواسش به ماهم هست؟ دیدی پسرعمو گجانم گل کاشت؟ وای -

 آخ جون دیگه هم پیش شمام هم پیش کپل خانومم. 
  بااخم منو ازخودش جدا کرد

 بسه دختر .اه  -
 فرداصبپ قراره دایان بیادوسایل رو ببریم ،زودباش کاراروتموم کنیم. 

  
سراوانی سوگل روبهشون  بعدجایگیرشدن زری خانوم وآویساتوی واحدخانم 

 سپرده ورفتم تاناهاربگیرم که یادم افتادبایدبا خانوم سراوانی تماس بگیرم 
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 شماره اش روگرفتم وبی معبلی جواب داد 
 جانم؟ -
 سالم خانوم سراوانی نجم هستم -
 سالم آقای دکتر خوب هستید؟ -
بله ممنون راستش خواستم بگم یک ساعتی میشه مبلغ روبه حساب دخترتون -

 ریختم خواستم اطالع بدم 
 بله عزیزم رسیدممنون. -
 خواهش می کنم سفربه خیر -
 متشکر-
 خدانگه دار  -

هن برای خانم سااراوانی ریخته بودم راحت وقتی خیالم ازمبلغی که به عنوان ر
 شد ناهارروگرفتم وزود خودم روبه خونه رسوندم 

روزپیش که خانوم سراوانی به عنوان مدیرآپارتمان اطالع دادقردداره برای ۴،۵
ماجرای زری خانوم روبهش گفتم وخواهش  چندماه بره خارج پیش دخترش 

 توی واحدش ساکن بشن ومبلغیکردم تاوقتی برگرده واون هاخونه ای پیدا کنن 
 روبه عنوان رهن اون هم به اجبارمن قبول کرد. 

 میز روکه توی واحدمن چیدنددستم رو شستم وپشت میزنشستم 
سااوگل درحال بازی بابشااقاب عروسااکی و ریختن ماساات ازتوی کاسااه توی 

 بشقاب و بلعکس بود،ماهم مشغول خوردن 
 که آویسا گفت 
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 وقتی دیدنیستی نموندورفت! وقتی رفتی پنداراومداما -
 خب صبرمی کردتابیام -

 لب و لوچه أش روکج کرد 
 یک جوری بود! -

 خندم روخوردم 
 چجوری؟ -

 زری خانوم توفکررفت 
 عجله داشت وسراسیمه بود! -

 نگران شدم 
 حالش خوب بود؟ -

 آویساجدی گفت 
 بهتره باهاش تماس بگیری. -

 قم رفتم. سری تکون دادم وبعدخوردن ناهاربه اتا
  

چندباری شماره ی پندارروگرفتم که جواب نداد!روی تخت درازکشیدم وگردنم 
 روماساژدادم،یادمامان آفرین ورفتارهای اخیرش آشفته حالم می کرد! 

 گوشی گرفتم تابهش زنگ بزنم که اسم پندار روی صفحه ظاهرشد
 

 دکمه اترال روزدم 
 بله؟ -
 دایان -
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 اومدی دیدنم امارفتی! سالم پسر کجایی؟آویساگفت -
 نالید 

 بیا-
 چیشده؟چته؟ کجایی تو؟ -
 بیا خوونه ی پری خانوم -
 من اونجا نما.. -

 حرفم رو برید 
 لعنتی االن وقته این حرف ها نیست پای من وسبه،پای زندگِی من! -

 کالفه باشه ای گفتم  
  
  

 بادیدن پندار که کالفه  دررو برام بازکرد تعجب زده پرسیدم 
 اینجاچیکار می کنی؟ دوهفته خبری ازت نیست-

 منو به سمت صندلی گوشه ی حیاط بردو نشستیم 
 حرف بزن پندارگفتی بیاکه الل مونی بگیری؟ -

 خودش روروی صندلی ولو کردودست هاش روبهم گره زد 
به خانوادم گفتم پدرم باآقا کمیل تماس - دوهفته پیش که ماجرای راببمون رو

فت ودرخواسااات طال که گر تاقم بودم  عدش توا ند روز ب ق توافقی رو کردچ
صدای دادوبیداد شنیدم وبعدبا آنا روبه روشدم باهمون صورت پژ مرده وحال 

 زارجیغ میزد وباگریه بهم بدوبیراه می گفت 
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 بادیدنم به سمتم هجوم آورد وتامیشد به جون بدنم افتاد 
 گفت 

و یک سااقط تودامنم  فکرکردی ازم اسااتفاده کردی واساام زن روم گذاشااتی-
 انداختی  بعدبا طالق توافقی ختم می کنی این ننگ رو؟ 

 پیش خودت گفتی به من چه این ننگ تاآخر برای دختره نه من هان؟؟ 
 فکر کردی من اون ویدای احمق وساده ام! 

 فکرکردی می زارم زندگیموبه گندبکشی و خوشیات برای دیگری باشه؟  
تاآخر عمرم می مو مال منی  چه تو تار می کنم  هات رف با نی هرجوریم بخوام 

 متل یک سگ چه متل یک معشوقه! 
میفهمی؟؟ توبایدتقاص بچه ی ازدساات دادم روپس بدی تو بایدهمه چیزت 

 روازدست بدی تابفهمی طعم داغی روکه من چشیدم. 
 گفت ومن جلوی مادرم شکستم 

ستم خود شم وبگفت وترسیدم ازاین افریبه ای که روبه رومه امانتون ایک دار با
 سیلی حرف های بعدیش روتو نبفه خفه کردم که خونه رو ترک کرد! 

 فردای اون روزپری خانوم باهام تماس گرفت وازم خواست برم دیدنش 
 اونقدرسراسیمه بودکه به ثانیه نکشیده رفتم و 

 سرش رو پایین انداخت وبااشک نالید 
ضی- صالنمی دونم چی  من دیگه بریدم نمی دونم چه غلبی بکنم تارا شه .ا ب

گه ازت  ندگی کنیم می یا ز نه میگم ب پا می ک به  فان  میخواد! میگم طالق طو
 متنفرم هم خدارو میخوادهم خرما! 

 بلندشد وگفت 
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 بیاوبازندگی جدیدم آشناشو -
  

 واردسالن و بعداتاق آناشدیم اثری ازپری خانوم وهمسرش نبود! 
 د ودرآخر.. دوست نداشتم برم اماکنجکاویم مانع میش

 دختری که دیدم هیچ شباهتی به آنا نداشت! 
 کیلو می رسیدوصورت کبود وموهای تراشیده! ۴۵اندام الغری که شایدبه زوربه

 پندارکنارش روی تخت نشست 
فکرکردم االن آشوب به ا می کنه امابا دیدن پندارلبخندبی جونی تحویلش دادو 

 سرش روگذاشت روی پای پندارودراز کشید 
 هاش روتوشکم جمع کردوبالب های بی رنگ آروم لب زد پا
 کجارفته بودی! -
 توی حیاط بودم عزیزم -
 فکرکردم برای همیشه دیگه نیستی -
 ازاین فکرای زشت دیگه نکن -
 آره زشته ، ترسناکم هست!چراانقدر دلم نمیادنخوامت؟ -

زشش اپنداربابغض آشکاری دستش روروی سِر تراشیده ی آناکشید ودرحال نو
 گفت 

 مگه اون موهای لعنتی چیزیش بود؟-
نانقش بسااات جواب بغض مردش  یده ی آ که روی صااورت تک ندنرمی  لبخ

 بودوبس! 
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سوخت  شون می ازاتاق بیرون اومدم وروی اولین مبل جا گرفتم دلم به حال جفت
به حال دختری که نه می تونساات ازعشااقش دل بکنه نه ازظلمی که عشااقش 

 ه! درحق اون و جنیِنش کرد
 پندار کنارم نشست 

 می بینی؟حرف ازطالق که زدم داغون تر شد.کاش الل میشدم. -
 باید کاری کنیداین که نشدوضع دوری تو به نفعش نیست پندار،به هیچ وجه! -

 سری تکون داد
 
 جزتوپناهی نبودبرام یک راهی جلوپام بزارکه به بن بست نره! -
 شک خوب آروم بگیربزاربگردیم دنبال یک روان پز-
بی فایده است دوتاازاقوام من روان پزشکن امانتونستن  کاربه جایی ببرن.این -

شااهرخودش مساابب حال بدآناساات قراره ببرمش لندن اونجادکترهای مورد 
 تاییدی داره

 تنها؟ -
 نه پری خانوم هم همراهمونه -
 االن که نسبت بهت پرخاش نمی کرد! -
تل مجنون دورم می چرخه- قدرم گاهی هم  گاهی اون که فکرمی کنم خوابم 

 سایه أم رو باتیرمی زنه وبه قردمرگ به جون جفتمون )خودم و خودش(میفته! 
  

 به خونه که رسیدم انتظارچیزی رو که نداشتم به چشم دیدم 
 مامان! 
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سته بودبه من  ش ست کندن میوه اش ن روی مبل یک نفره ی روبه روم درحال پو
 لبخندمیزد! 

 ا خالدونم می سوختازهمون هاکه تافیه
 بوی خوبی به مشامم نمی رسه. 

 سالم کردم  
 بغلم کرد وگفت 

 خسته نباشیدعزیزم -
 ممنون خوش اومدین انتظاردیدنتون رو نداشتم! -
ساختمون بزنم - سری به  شه هارو بردارم و آره خب اومدم چندتا ازمدارک ونق

 وبرگردم  
 لبخند زدم که ادامه داد 

 شده بوداومدم تاببینمش وشام رو باهم بخوریم. دلم برای سوگل تنگ -
 آویساازاتاق بیرون اومدوآروم درروبست  

 بادیدنم لبخندزد 
 سالم خوش اومدی -

 سرتکون دادم 
 ممنون سوگل خوابه؟ -
 آره تازه خوابوندمش.ببخشیدآفرین جون تنها موندید. -

مم اون بفهصبرم سراومد نمی دونم چی بینشون گذشته ونمی تونستم مامان رو
 متل همیشه نسبت به من مرموز بود! 
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شتن  سمت اتاق رفتم وبعد چنددقیقه ای متال گ سم  کالفه به بهانه تعویض لبا
 آروم دررو بازکردم وروبه آویسایی که کنار مامان درحال بگو بخندبودگفتم 

 نمی دونی اون پوشه ای که باالی دالور بود-
 
ور بود کجاساات؟نکنه سااوگل بالیی نمی دونی اون پوشااه ای که باالی دال-

 سرش آورده! 
 کمی فکر کردو بلندشد وبه اتاق اومد 

سی کرد وروبهم  ستم که اطراف روبرر ش لبخند نیمه جونی زدم وروی تخت ن
 توپید 

 پوشه کجابود؟خواب دیدی؟  -
 بادیدن لبخندژکوندم باتعجب پرسید 

 چته؟ -
 جدی شدم 

 مامان خیلی وقته اومده ؟ -
 ای تورسیدچبور؟ نه پیش پ-
 هیچی میشه یک خواهشی بکنم ازت؟ -
 آره-
 خب راستش من هنوزدرباره تو وعمو چیزی به مامان نگفتم! -
 یعنی هنوزم فکرمی کنه من فقط شبیه دخترعموتم؟ -
خب ،آره راسااتش می خوام توموقعیت مناسااب تری ماجرارو بازکنم االن به -

 نفع هیچکدوممون نیست. 
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 اخم کرد  
 ناختن هویت من چه نفع یاضرری داره برای شمایامن؟ نفع؟ش-

 کالفه غریدم 
 میشه فقط بهم اعتماد کنی وروحرفم حرف نزنی؟ -

 لبش روآویزون کردوگفت 
 اهوم -

 بالخره باهزار بدبختی مامان روبه فرودگاه رسوندم 
 بودکه به خونه رسیدم۱2ساعت نزدیک به

ساهمیشه برای خودش دم می دلم چای دارچین می خواست ازهمون هاکه آوی
 کردامامن ازش بیزاربودم. 

 چقدرراحت به چیزهایی که اون میل داره مایل شدم! 
  

 بی سروصدا کت چرمم روروی مبل انداختم وبه آشپزخونه رفتم 
 آروم تک به تِک کابینت وکشو ها روباز کردم امابه جایی نرسیدم

 صدایی به گوشم رسید 
 آشپزخونه فکر کردم موش افتاده تو -

 برگشتم وبه دختر ریز نقشی که بانیش باز درحال دیدزدنم بوداخم کردم 
 ترسیدم.تو مگه نرفتی؟ -

 روی اپن نشست
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 ترسیدم تو مگه نرفتی؟ 
 روی اپن نشست 

 نخیرموندم تاتوبیای بعدبرم.ترسیدم بچه بیداربشه. -
 چشم غره ای بهش رفتم 

 چی هستی؟ حاالچرا کج وکوله می کنی قیافتو؟دنبال -
 دلم چایی دارچین میخواد ولی پیداش نمی کنم. -

 پاروی پاانداخت  
 اوو چه بد -
 چرابد؟ -
چون دیدم شاامامیل نداریدچای معبر بخوریدبردم واحدخودم تانوش جان -

 کنم. 
 تاامروزصبپ که بود -
 خب ظهربردم-

 پوفی کردم وزل زدم بهش 
 ن؟ هومم؟ چرااینبور مرانظاره می کنی پسرعموجا-

 خندم گرفت 
 همون طورکه بردیش برش گردون سرجاش  -

 کمی متعجب نگاهم کرد  
 یعنی می گی االن برم وبرات دارچین بیارم؟ -
 دقیقا -
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بعدچنددقیقه ا پالستیکی که محتواش دارچین بود سررسید،خواست واردخونه 
 بشه که جلوی درایستادم ودستم رو جلوبردم 

 آوردی؟ -
 تم داد بااخم پاکت روبه دس

 شب بخیر دخترعموجان تودیگه مرخری! -
 دررو بستم ومنتظرواکنشش نشدم

  
 خونه جدیدعالِی!الاقل برای من

تونبود دایان وزری جون منوسااوگل واحدما هسااتیم تااین که غروب زری جون 
 بیاد  

گاهی هم دایان برای ناهاربهمون ملحق میشاااه درغیراین صااورت منم چون 
 ی سبک تری درست می کنم. تنهان برای خودم حاضر

سرش به لندن  شده وبا مادروهم شدیدی  سردگی  شنیدم ازهدیه که آنادچاراف
 رفتن! 

دلم براش میسااوزه امیدوارم هرچه زودتر همون آنای همیشااگی بشااه وبرگرده 
بالخره خانواده مادری سوگل هستندودوست ندارم وقتی بزرگ میشه پدرش به 

 ازشون یاد کنه. عنوان فامیل های ازیادرفته براش
 

امشااب تولدمهرشاااِدوقراره صاابپ دایان من و سااوگل روببره خونشااون وشااب 
 خودش به همراه مهرشادبیان! 
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 زری جون هم خستگی روبهونه کردوبه دعوت هدیه جواب منفی داد. 
پالتوی شکالتیم روبه همراه شال ِکِرم سر کردم ووسایلم روبرداشتم وبه واحد 

 پسرعمو جان رفتم 
یدی فل  کل مدبهم داده بودروتوی ق یان برای راحتی توی رفت و آ تازگی دا که 

 انداختم و آروم درروباز کردم 
 حتما خوابن! 
 رو نشون می دادنگاه کردم ۹به ساعت که 

 میره مبب۱۰اون ساعت
صبحانه روبچینم که ا  شپزخونه رفتم تا میز شتم وبه آ سایلم روروی مبل گذا و

 ان  دیدن باال تنه ی لخِت پسرعموج
 یاداون آهنگ آرش افتادم 

 اووه ماای گاد!   
 چنان جیغی زدم که لیوان توی دستش افتادواونم بدترازمن داد زد 

 سووختم سوختم  -
حاالاین وسااط یک جوری تکون تکون می خورد که انگار داره قرمیده ومنم 

 وسط گیرو دارخندم گرفته بود 
می کردم وتند تندمیریختم رفتم طرف شاایرآب بازش کردم ومشااتم رو پرازآب 

 روسینه وشکمش که یهودیدم سیخ ایستاده وزل زده بهم
 وانکنه سکته کرده! 

 بادیدن هیکل وشلوارخیسش نیشم شل شد 
 اخم کرد 
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 می خندی؟ -
 اهوم -
 ببین چه بالیی سرریخت وقیافم آوردی -
 دارم می بینم. -
 خب چرامتل جن میای که آدم بُگرِخه؟ -
 م جناب عالی سحرخیزی یک ساعت زودتربیدارشدی؟ من چه می دونست-

 پوفی کردوازآشپزخونه بیرون رفت. 
  

یازسااوگل روبعالوه  باس های موردن بعدخوردن صاابحونه وجمع کردن میزل
پوشاک و پستونک وشیشه توی کیف دستیش گذاشتم ورفتم سراغ کپل خانومم 

 که تو تختش غرق خواب ناز بود. 
لت زد که غ یدمش  هاش روتنش محکم ب*و*ساا باس  یدارنشاااد آروم ل ماب ا
 پوشیدم وبغلش کردم،به سالن رفتم. 

 دایان جلوی آینه قدی پراخم درحال وررفتن بادکمه ی پیراهِن زرشکیش بود   
 چیشده؟ -

 نگاهی به سوگل کرد 
 هرکاری می کنم این دکمه بسته نمیشه.انگارازسنگ! -

به خودم گذاشتم ورو سوگل روروی مبل خوابوندم وکیف دستیش رو کنارکیف
 روش ایستادم 

 کار تونیست بشین وببین چیکارمی کنم -
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 خندید 
 بفرما این گوی واین میدون -

نگاهی به جای دکمه کردم که تنگ بودتیغی آوردم وکمی شااکاف دادمش که 
گشااادترشااد و دکمه رو ازداخلش ردکردم،چشاامم به صااورت وچشاام هاش 

 م بود  افتادکه تو فاصله ی میلی متری ازصورت
 زل زده بود بهم ! 

 خندیدم  
 اوربیِت؟؟ -
 هان!! -

 به دهنش اشاره کردم 
 دهنت بو میده -

 کمی عقب کشیدوکتش رو تن کرد واز داخلش جعبه ی آدامسی درآورد 
 ازدستش قاپیدم وهمش رو نوش جان کردم 

 تایی که توی جعبه بوده. ۳،۴البته منظورازهمه اون
  

سید ساعت نزدیک بهبه خونه ی هدیه که ر شم های خمار ۱۱یم  سوگل اچ بود
چرت میزدوگهگاهی شاارااتش رومی مکید ،دایان کیف وساااک روبه دساات 

 گرفت و داخل آسانسور شدیم 
 برای مهرشادچه هدیه ای بگیرم؟ -

 کمی فکر کردم وگفتم 
 نمی دونم!اون دوست تومن با سلیقش آشنا نیستم. -
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 ازاین کاربدم میاد-
 دیه مشورت کنم و بهت خبربدم؟؟ خب می خوای من باه-
 آره خوبه،اگرخودتم بیای برای خریدش بهترم میشه. -

 خندیدم 
 چشم-
 
 وای متین توکه بازدرحال چلوندن این بچه ای!-

 بااخم زل زد بهم وسوگل روبیشترتوحرار دستای کوچولوش مچاله کرد 
 مال خودمه خب  -

 هدیه درحال هم زدن موادشیرینی گفت 
 م روچشم نداری ببینی دارن الومی ترکونن؟؟ ولش کن بچ-

چشاام غره ای به هدیه رفتم وسااوگل رواز حرااار دسااتای متین بیرون کشاایدم 
 وروی مبل درازش دادم ،شیشه ی پرازآب میوه روبه دستش دادم تابخوره . 

با کمک خانوم همسااایه ی هدیه شااون در حال تزییِن دیواروسااقف بودیم که 
 هدیه ازتوی اتاق دادزد 

 آویساگوشیت زنگ می خوره -
 تندرفتم تواتاق و گوشی روجواب دادم 

 بله؟ -
 سالم من دارم میام آماده شو -

 بودنگاه کردم ۴به ساعت که نزدیک 
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 باشه باشه  -
 فعال -

 گوشی رو قبع کردم ومانتوم روبرداشتم تا بپوشم که هدیه گفت 
 کجا؟؟ -
 نتون هدیه بگیریم دایان بودداره میاددنبالم بریم برای همسرجا-

 خندید 
 چیزای خوب خوب بگیریدا -
سلیقه اش - شه چندتاگزینه جلوی پام بزاری من واقعانه با شم عزیزم فقط می چ

 آشنام نه میدونم نیازبه چی داره 
کادویی که برای مهرشااادگرفته بودوبه ماهم نشااون ندادروبا کاغذکادوی قرمز 

 براق پیچیدوگفت 
وهربنده بیشتر عاشق ابزارلهو لعِب متال تواین همه خب بزارکارتوآسون کنم ش-

 سال که براش هدیه گرفتم به چشمش نیومدبه جز اون گیتار! 
 البته عاشق ادکلن های درجه یک فرانسوی هم هست

 دایان تک زد 
 به سمت دررفتم وگفتم 

 اوکی دوستم مرسی  -
 بروحواسم به سوگل هست -
 باخودم میبرمش -
 ا سوز داره. کجا ببری بچه روهو-
 باشه پس حواست بهش زیادباشه. -
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 دقیقه به پاساژبزرگی رسیدیم۱۰سوارماشین که شدم سالم دادم وبعد 

 طبقه وشیک بود! ۳تابه حال اینجانیومده بودم 
 دوست داشتم پشت تک به تِک ویترین ها بایستم امادایان بااخم وَتخم گفت 

 سروتهش روهم بیاریم من نه وقت دارم نه حوصله لبفا بیازودتر -
 منم بالب ولوچه آویزون واردعبرفروشی شدم  

دیزاین محشاارداخل مغازه چشاامم روگرفت و بانیش باز روبه پساارجوونی که 
 ست سفید گلبه ای لباسش روبا کاغذدیواری ها و مغازه ست کرده بودگفتم 

 سالم ببخشید مادنبال عبرفرانسوی هستیم! -
 بالبخندسری تکون دادوگفت 

خوش اومدید من بهترین هارودر اختیارتون می زارم فقط میشااه بدونم تاچه -
 قیمتی براتون مقدوره؟ 

 به سمت دایان برگشتم که باجدیت زل زد بهش  
 قیمتش برامون مهم نیست -

پسااره سااری تکون دادوچندتاعبربه قول خودش درجه یک فرانسااوی جلومون 
 گذاشت ودِرشون روبرداشت تابوبکشیم. 

سیاگاکه حدودا بالخره تومنی آب خوردانتخاب کردم و 2۰۰عبری بامارک بالن
 به نظرآقای دکترهم اهمیتی ندادم 

ستم  شی به د شت وبالبخنددخترک شنده که عبررو توی جعبه ی نازی گذا فرو
 داد گفتم 
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 مرسی هم بابت جعبه ی قشنگتون وهم دیزاین جالب عبرفروشیتون! -
 دستی به موهای خرماییش کشید 

 عاممنون امیدوارم بازم به ماسر بزنید واق-
 دایان با تشرروبهم گفت 

 میشه یک زنگی به هدیه بزنی ببینی چیزی الزم ندارن؟ -
 اهومی کردم ورفتم بیرون تادایان مبلغ رو حساب می کنه  تماس بگیرم 

  
سرمه ای افتادوبانوق خودم  شمم به کت تِک  ساژچ شدن از پا درحال خارج 

ندم وبعددیدزدنش روبه دایانی که آروم خودش روبهم روپشاات ویترین رسااو
 می رسوند بااشاره ی انگشت گفتم 

 واای چقدر خوش دوخِت! -
 باهمون جدیت نگاهی به کت کردوسر تکون داد 

 اره -
 میخوام بخرمش،امیدوارم قیمتش باجیب من کنار بیاد! -
 الزم نیست همین عبررو ازطرف جفتمون بده. -

 فروشی شدم امادایان همون طورازبیرون منومی پایید   لبخند زدم وواردکت
 تو۳۰خداروشکرقیمتش فقط 

 
من باالتراز مبلغی بودکه من میتونستم بدم که باچونه زدن حل شدبماندکه دایان 

 اومدداخل و خواست حساب کنه که من باجدیت مانع شدم! 
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دری که انقدرسااته قراربودبااین پول برای عیدمانتو و کفش بگیرم امامبمئنم 
 خریداین کت خوشحالم کردخرید مانتو وکفش نمی کرد! 

 ازمغازه که بیرون اومدیم وسوارماشین شدیم بی حرف به خونه ی هدیه رفتیم. 
  

نیم ساعتی توی مبب منتظرمهرشادشدم تا بالخره آقاسررسیدمنم به هدیه پیام 
 دادم و رفتنمون رواعالم کردم. 

 چرا باماشین خودت نیومدی؟ -
 گوشی رو توی کیفم گذاشتم وبه مهرشادی که درحال رانندگی بودجواب دادم 

 یکمی موتورش مشکل داشت گذاشتمش تعمیرگاه -
 او جدیه؟ -
 نمی دونم فکر نمی کنم. -

 ته ریشش رولمس کردوازاون خنده های هدیه کش کرد 
 چته؟ خیابون خنده داره؟ -
 نه کارهای این خانوم ها خنده داره -
 ی؟ کدوم خانوما؟ چه کار-
 خانوم بنده وخانوِم خونه ی شما! -

 اخم کردم 
 منظورت چیه؟ -
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لت از - با یام دن نت خراب شاااده ومن ب ماشاای که بگی  متال توروأجیر کردن 
دیرتربرسم خونه اونم ازهدیه که ازصبپ به بهانه ی دوره ی دوستانه بیرونم کرده 

 درحالی که اون اصال اهل دوره واین چیزا نیست! 
 اخنده سرش روبه دو طرف تکون داد ب

 من می گم نخود مغزی میگه نه -
 خندم گرفت 

 خب حاال توهم -
 اخه دقیقا توتاریخ تولدمن دوره داره و ماشین توخراب میشه! -

  
همه کارا تموم شدوهمسایه ی هدیه که حاالمیدونستم اسمش ۵خب تاحدودا

 مهتاست کیک روبه بهترین شکل درست وتزیین کرد. 
اقعااین دخترهنرمندبود وبه گفته خودش چندسااالی که برای درس ودانشااگاه و

صاحبخونه  شیرینی پزِی  سربودزمان های تعبیل به  مجبوربه زندگی توی بابل
 اش که  کناِرخونه بردمی رفت! 

مهتاکه رفت تاکمی اسااتراحت کنه ودوباره برگرده منم تادوقلوها درحال دیدن 
 ابوندن سوگل غنیمت دونستم کارتون  هستندفرصت روبرای خو

تواتاق پسااراروی تخت خوابوندمش وپیش هدیه برگشااتم که توی اتاِق خودش 
 درحال اتوزدن موهای تازه رنگ شده اش پیداش کردم. 

 رفتم وسمت راستش روی تخت نشستم 
 ممنون ساساکلی هم من هم سوگل خستت کردیم. -
 اصالاین طور نیست! -
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شت وبسمت کمدرفت وچنددستی پیراهن روی لبخند زدواتو رو سرجاش گذا
 تخِت کنارم انداخت 

 به نظرت کدوم خوبه برای امشب؟ -
 خندیدم 

 فقط برای امشب؟یابایدکال همه ی جوانب امشب رودرنظر گرفت؟ -
 بدجنسی نکن که خودتم خوب می دونی کم نمیارم. -

 نگاهم روبین لباس هاچرخوندم وروی پیراهن سفیدی ثابت موندم! 
 ین عالیه به پوستت هم میاد  ا-

 پیراهن روکه پوشیدواقعا کیف کردم 
 خب توچی می خوای بپوشی؟ -
 چیزی نیاوردم همون مانتو خوبه -

دوباره سااری توی کمد کردوا یک پیراهن جذِب زرشااکی براق ا آسااتین وقّد 
 بلندبهم اشاره کرد 

م ی مشااکی هاین توتِن تو بااین هیکل معرکه میشااه، بزار یک جوراب شاالوار-
 بهت بدم . 

 الزم نیست هدیه من بامانتوم راحتم -
 پرتش کردسمتموگفت 

صورت واون ابروهای  نامرتبت هم - شش ببینم تازه بایدبه  شو بپو چرت نگوپا
 سرو سامون داد! 

 وای هدیه امشب شِب توإها نه من-
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شِب منو تو نداره.بزاربه مهتا بگم که زودتربیادتاِمیک آِپ ج تمونو ف_زیبایی که 
 انجام بده میخوام کمترازمن نباشی خواهری

  
به خونه که رساایدیم مهرشااادزودترپیاده شااد وآیفون رو زدودسااتی به یقه ی 

 پیراهنش کشید 
 چبورم؟ -

 نگاه سرسرکیی بهش کردم 
 خوب -

 درکه بازشدووارد آسانسورشدیم درحال مرتب کردن موهاش توی آینه پرسید 
 مامانت کجاست؟ -
 شگی چبور؟ جاِی همی-
 هیچی،یهو یادم افتادحالشونو بپرسم. -

تابخوام سوالی دیگه ای بپرسم ازآسانسور زدبیرون ومنم پشت سرش رفتم که 
در خونه باز شدوهدیه کیک به دست وآویسا و دختردیگه ای که چهره اش برام 
شادی افتادن به جوِن هیکِل  شه و برف  شف سِر دیگه ای، باف شنانبود و دخترو پ آ

 شادمهر
 

بالبخند زل زدبه هدیه ،جلو رفت وپیشااونیش رو  مهرشاااداما دورازاین هیاهو
 پرمهر گلگون کرد

 در گوِش هدیه پچ پچ کنان لب زد 
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بارکه - بارعاشااق میشاااه دروغ میگن!چون من هر یک  که میگن آدم  نایی  او
 میبینمت عاشقت می شم 

  
  

ث شااددساات درحال ریختن شااربت توی لیوان ها بودم که  صاادای هدیه باع
 ازریختن آب میوه هابکشم 

سااااساااا چرازحمت می کشاای؟ بیابریم عکس بگیریم بعددوتایی پذیرایی -
 روانجام میدیم. 

 به صورت ملوسش لبخند زدم ودرحال برانداِزهیکل بی نقرش گفتم 
 چشم قشنگم-

 بااین حرف نیشش بازش ودستی به پیراهِن کوتاِه حریرش کشید  
 خوِب ظاهرم؟ -

 نشانه ی الیک باالآوردم  شرتم روبه
 فرشته شدی! -

  
بادوساات های خانوادگی مهرشااادکه آشااناشاادیم هدیه دوربین عکاساای روبه 
دساات دختری به اساام مهتا دادوازش خواساات عکس بگیره بعدهم رفت توی 

 آشپزخونه وازآویساخواست تابرای گرفتن عکس بیاد. 
 بودرفت حواسم به سوگل که توی ب*غ*ل*م درحال بازی باعروسکش
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دخترم تازگی هاتالشااش روبرای حرف زدن می کرد ،منوآویسااا روهم ازروی 
 اسم وصدا تشخیص می داد 

ماغم  جه ی کوچولوش د باپن گاهم کرد و که ن تل برفش زل زدم  به صااورت م
 روکشید 

 بابادردش میاد! -
دندون هاش روبه رخ چشمام کشیدبه جایی نگاه کردوخواست ازب*غ*ل*م* 

 ویسارو دیدم! بیرون بره که آ
سااوگل رورها کردم تاخودش روبه آویسااایی برسااونه که روی مبل روبه رویی 

 درحال حرف زدن با مهتاست
 تازه نگاهم به لباسش افتاداین اولین باری بودکه ا این تی  ظاهر میشد! 

 لباسش محشربودبخروص این که پوشیده وبلندبود
 خوردنی تر ازهمیشه شد. 
 موم شدونوبت به کیک رسید بالخره عکس گرفتن ها ت

 سالگی مهرشاد!  ۳۱تولد
 به جمله ای که روی کیک نوشته شده بود نگاه کردم 

 تبّلدت مبارک باباجی -
که توی بغلش بودن  به هدیه و دوقلوهایی  مهرشااااد نگاهش روازروی کیک 

 سوق دادو،چهارتایی شمع هارو فوت کردند. 
  

وسط ومنم کنار دایان نشستم ونظاره موزیک که پلی شدمهتا وهدیه ونگار رفتن 
ستندوبماندکه چقدراز  گر بودم که مهرشاد هم به همراه دوقلوهابه جمع آنهاپیو
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دساات جنگولک بازی های این پدر وپساارها خندیدیم بخرااوص وقتی متین 
 روروی شونه اش گذاشت ومبین رو روی شونه ی متین ! 
ست  سته وبانوق وافری د ش شون می سوگل هم بین من ودایان ن شویق میزدوت

 کرد. 
 نگاهم به دایان افتادکه به گوشیش زل زده بود 

کمی خودم روسمتش کشیدم وموهای بافته اززیرشاِل مشکیم روروی شونه ی 
 چپم انداختم ودرحال بازی باهاش گفتم 

 خبری نشد؟ -
 ها! -

 خندیدم و به گوشیش اشاره کردم 
ری درانتظارتماسش غمبرک میگم خبری نشدازش ؟حتما آدم مهمی که اینبو-

 زدی دیگه. 
 لبخند زد 

 آدم های مهم زندگی من االن کنارمن -
شل  شم  شوق بازهم بی اراده نی سوگل نگاه کردومن غرق  بعداین حرف به منو

 شد! 
  

 یهودستم کشیده شدوباصورت خندون هدیه مواجه شدم! 
 بدوخودی نشون بده ول کن این قوِمت رو. -
 دنیستم. اوه هدیه من که  بل-
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 نگاهی به دایان کردوگفت 
 قوِمت که خوب بلده پاشودیگه دایان. -

 دایان سوگل روبغل کرد 
 من نمی تونم-

 هدیه هم چشم غره ای براش رفت ومنو دنبال خودش کشید 
 مهتا ونگاردورم رو گرفتن وهدیه هم شروع کرد

 من عاشق این کار بودم! 
م پیش میومدباهمون یکی دوتاآهنگ همیشه مواقع بیکاری که البته خیلی هم ک

های شاااد گوشاایم می ر*ق*صاایدم وواقعا انرژیم به جای کم شاادن دوبرابر 
 میشد. 

 شروع کردم ا مهتا آروم آروم ر*ق*صیدن 
به  که  کل کمی گرد وتپلش  تاه و هی قّد کو بانمکی بودبخرااوص  تادختر  مه

 فسقلی بودن معروفش کرده بود! 
 فت بالبخند درحال همراهی باهام گ

 توهم خوب بلدیا..کالس میری؟ -
 نه! امار*ق*ص رو دوست دارم. -
حرکاتت بخرااوص چرخش کمرواینات  معمولی نیسااات مبمئنم کالس -

 رفتی. 
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شت به  ستنی هام دربرابرش دا شب تمام خوا سابودم که ام در حال دیدزدن آوی
 اوج می رسید

ه نشون ردوبدل شدکنرم وپراز نازبامهتامی ر*ق*صیدکه نمی دونم چه حرفی بی
 خنده أش محو شدودست کشیدوکنارم نشست! 

  
 خیالم ازسوگل که درحال ِقر دادن بودراحت شد .. 

 به نیم رخ غرق درفکِرش زل زدم
 
 عب*و*س خانم؟ -

 عکس العملی نشون نداد 
 آویسا؟ -

 نگام کرد  
 چیزی شده؟ -

 لبخند زد،هرچند زورکی! 
 نه -

 اخم کردم 
قل دروغ هم نگوهیچ چی نگی بهتره اگرنمی خوای راساات- ش روبگی الا

 ازدروغ 
اشِک حلقه زده توی چشم های عسلیش عربیم کردومچ دستش روگرفتم وبه 

 سمت اتاق کشیدمش. 
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 هلش دادم روی تخت وروبه روش ایستادم وبهش تشرزدم 
 سرتو بگیرباال-

 زل زدبه چشم هام 
 منتظرم  -

-......  
 کردکه بغ کردی وردلم نشستی؟ اون دختره چی دِرگوشت وزوز -

 سکوت بود جوابم
 زبونت بسته شده؟اوکی پس بایداززبون اون دختره بکشم بیرون -

 خواستم برم سمت درکه دستم روکشید ولب زد 
 من خوبم بخدا -
 آره توکه راست میگی ازلرزش صداو دستات پیداست! -

هاوترش روییم  هه گرفتن  قت ازجب طا پایین ،بی  خت  ندا جلوش ساارش روا
 زانوزدم 

 آویسا؟ -
 بازم زل زدبهم  

 نمی تونم اینبوری ببینمت چی شنیدی ؟ -
 هیچی بخدااون طفلی اصالتقریری نداره-
 پس کی مقرره؟ -
نه گفت ازحرکاتت - به.گفت کالس میرم ؟ گفتم  اون گفت ر*ق*صاام خو

 معلومه که آموزش دیدی  
 خب کجای این حرف هاباعِث ناراحتیت شد؟ -
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 روتوی هم گره زد  دست هاش

 این که شایدحق بااون بوده باشه ومن قبال کالس  رفتم امایادم نمیاد! -
 سرش روبین دست هاش گرفت 

 این خیلی تلِخ که من همش توی خمارِی گذشته باشم! -
 لبخند زدم 

شتته دخترمنوببین وهرچی - خماری؟چراخماری؟این مردی که روبه روته گذ
 تاجواب بگیری!  که برات سوال میشه روبپرس
 کمی تعلل کنان نگاهم کرد 

 ببخشید -
شت - شب به بعددوتاحرف رو آویزه گو شمت .فقط ازام ست من ببخ الزم نی

شتت خجالت زده  سرنو سرتوباال بگیروبرای  شه  کن یک دروغ ممنوع،دوهمی
 نباش! 

 لبخند نرمی زدومن محوصورت خواستنی و لب صورتیش 
 راستی! -
 هوم؟ -

 چشمک زدم 
 امشبت الیک داره.  تیِ  -

شتش رو بهم کردودرحال نوازش بافِت  سرش کنار زدو پ شال روازروی  بانوق 
 موهاش که ازش سردر نمی آوردم تندتند 
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 گفت 
 ببین چقدرخوشکل شده موهام! -

 مهتاواسم بافته خیلی قشنگه مگه نه؟ 
 به تیله های عسلیش که حاالدیگه نمی لرزیدلبخندزدم 

 عالیه-
 ب شدم امااون انقدرنوق داشت که نفهمیدوازاتاق بیرون رفت. ازکارش متعج

  
بعدازدساارومخلفات که حسااابی عالی و رنگارنگ بودبالخره نوبت به کادوها 

 رسید
مهرشااادبانیِش بازدسااتی به پاپیوِن پیراهنش کشاایدکه متین ومبین هم همون 

 کارروبا پاپیون روی یقه شون کردن وگفت 
خانوم بنده زحمت دادیدغذاهای رنگارنگ هم خب حاالکه چتر شاادید وبه -

 ریختید توخندق بالتون نوبت عرض انداِم شماست 
 همه خندیدندومهتاخانوم کارتی روبه مهرشاددادوگفت 

قابلتون رونداره امیدوارم خوشااتون بیادو برای باردوم تولدتون روتبریک می -
 گم. 

 مهرشاد تشکر کردودرحال بازکردن پاکت گفت 
 ازمهتا خانوم  به خودش زحمت خریدو کادو ندادونقدحسابیادبگیرید-

 با دیدن  چیزی که داخل پاکت بودکمی سکوت کرد ودرآخرزل زدبه هدیه! 
 آخر کارخودتو کردی؟خب چراروکادوی من حرکت می زنی؟  -

 هدیه سوالی به مهرشادومها نگاه کردکه مهتا گفت 
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   دم دلتنگ خانواده واقوامشهراستش چند ماه پیش که با هدیه گ  میزدیم فهمی-
 مهرشاد خندید 

 این شدکه بلیِط دیداربا اقواممون رو تهیه کردید؟  -
 هدیه بانوق ازسر وکول مهتاباال رفت . 

  
 هدیه هاداده شدوکیک هم خورده شد! 

به مهرشااااددادچیزی نگم چون یک  باره ی هدیه ای که هدیه  بهتره خیلی در
مهرشادروش کشیده شده بودامابرام سوال شدکه تابلوی بزرگ بودکه کاریکاتورِ 

 ! چرا آویسااون کت رو بعنوان هدیه به مهرشاد نداد
بودکه رساایدیم خونه و آویساااهم خواب آلودتر ازسااوگل به ۱ساااعت نزدیک به
 واحدشون رفت. 

  
  

 سه ماه  میگذره مهرشادمیفهمی؟ -
 بافنجونی که توی دستش بودوررفت 

 خب که چی؟ -
به نفهمی؟ وای توچرا- به من بگی ۳خودتو زدی  ید با گذره وتواالن  ماه می 

 مامان تواون خراب شده چیکارمیکرداین مدت؟ 
 مردگنده یعنی می خوای بگی نفهمیدی به بهانه های مختلف جیم شدنشو؟ -
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لعنتی توکه می دونی دردمن یکی دوتا نیست!چرازودتر نگفتی؟ اگه بیادهمین -
 قدر رشتمم پنبه می کنه

 اد ایست
یازودمیرساااه،بزن تودهنش - ظه دیر  هان؟این لح باختی؟؟  چراخودتو 

 واززندگیت دفاع کن.متال مردی!
 
 خفه شو ازچی دفاع کنم؟چیزی که خداهم بهم حرومش کرده؟ -
 خودت داری به خودت حرومش می کنی! -

چراتواین مدت متل کبک ساارتوکردی زیر برف؟چراچراغ ساابزنشااونش نمی 
 دی؟ 

 تو نمیفهمی! -
 کتش رو پوشیدوبهم تشرزد 

 لعنت به اون فهِمت که گندزده به زندگیت! -
بس نبوداون گذشااته ی تبر شااده به ریشااه ات؟میخوای غلباتو بازم تکرارکنی 

 ودرس نگیری؟ 
 دستاموجلوی صورتم گرفتم ونفس عمیقی کشیدم 

  
 صدای بسته شدن درنویدرفتن مهرشادرو می داد 

 کومیشد ومن مشوش ترمیشدم. صدای ضربان تندشدم توی سرم ا
خدایاچرانمیتونم انتخاب درستی بکنم؟ چرااینبوری امتحانم می کنی؟ من نه 

 می تونم ازاون بگذرم نه ازتو! 
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 امابرای رسیدن بهش بایدازت بزنم
  
  

 شب بودومنوسوگل و زری جون درانتظار دایان! ۳ساعت نزدیک به 
 ت زری جون درحال گذاشتن گوشی تلفن روی میزگف

 خاموشه! -
سوگِل به خواب رفته روازروی پاهام  شت گوش زدم و  صورتم روپ موهای توی 

 بلند کرده وروی مبل خوابوندم 
 بهتره یک تماس دیگه بامهرشادبگیریم. -
 اون بنده خداکه گفت نگران نباشیم. -

 زانوموتوب*غ*ل*گرفتم وزل زدم به در 
 زری جون -
 بله؟ -
 ک حس عجیبه.انیتم می کنه. غیبتش وجودموسنگین کرده!ی-

 خیره شدبهم وروبه روم نشست 
 خب؟ -
 وقتی هست حس می کنم خوشبختی رو پیداکردم! -

 دستم روگرفت  
 خب؟ -
 االن،انگارغِم نبودنش داره منو ازپادرمیاره! -
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 لبخند زدومنوسمت خودش کشید. 
 سرم که روی پاش قرارگرفت شروع به بازی باموهام کرد 

 توراِه جاِن زری.  خبرهای خوبی-
  

صدای درمتل  شدکه با  شدروی لبم حرفش وبرای لحظه ای دلهرم محو لبخند
 فشنگ به طرفش رفتم. 

سرخش کافی  شم های  شماداغون وزار روچبورمعنی می کنید، چ نمی دونم 
 بودبرای آشوِب تزریق شده به دلم. 

 خیره شدبه صورتم
وحال داغونش روبپرساام  نمی دونم چراامانمی خواسااتم ازش دلیل دیراومدن

 همین که االن هست برام کافی بود
 دسِت یخ زده اش روتوی گرمی دستم َحل کردم وکشیدمش سمت اولین مبل

 متل مسخ شده هانشست! 
 زری جون نگاهمون کردکه بالبخندگفتم 

 میشه سوگل روببری توی اتاقش بخوابونی؟ -
 رفت. 

 بود  بیخیاِل شالی که به جای موهام روی مبل ولو 
لیوان آبی روبه روش گرفتم .نگاهم کردو بعدنگاهش ساامت لیوان توی دسااتم 

 ِکش اومد. 
ند قلپی  به دسااات گرفت وچ که خودش لیوان رو یک کردم  به لبش نزد آروم 

 نوشید. 
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 جلوش زانو زدم 
 چایی میخوای؟ -

 سرش روبه نشون نه تکون داد 
 شام خوردی؟ گرسنه نیستی؟ -

 بازم نه 
 م بلند شدم وگفت

 پس بهتره بخوابی. -
 دستم رو محکم گرفت خیره شدیم به هم! 

 تو متله میوه ی ممنوعه یی!هرچی ممنوع تر شیرین تر-
  

 گفتم 
 چیکار کنم برات تاازاین حال دربیای؟ -

 مجبورم کردکنارش بشینم
 
 بایدبا من بیای! -
 کجا؟ -
 هرجاکه من بگم .هرجا که من باشم. -

 ک ازگوشه ی چشمم چکید ازشدت دلهره وترس نم اش
 دایان -
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جان؟ جانم؟چراگریه می کنی؟ مگه من چی گفتم؟یعنی تونمی خوای باهام -
 بیای؟ مگه من تنهافردبه جا مونده ازگذشتت نیستم؟  

 بگو چیشده -
 هیچی میریم!هرچهارتامون باهم می ریم -
 کجا بریم؟اصال چرابایدبریم؟ -
 یکی ازدانشگاه های آلمان شده!  میریم خارج .به من پیشنهادتدریس توی-

من که نمی تونم شاامارواینجا بزارم وبرم هان؟پس بهتره شااماباهام بیایدچون 
ست دادن یک موقعیت عالی  رادف با ازد اگه قبول نکنید منم نمیرم ونرفتنم م

 برای آینده ی منه. 
 من نمی خوام باعث ازدست دادن موقعیِت خوبت بشم. -

 دستم وگرفت 
 باهم می ریم. می دونم، -

نمی دونستم چی توسرش می گذره وکجای این موضوع باعث پریشونی حالش 
 شده بود! 

 روی مبل درازکشیدومنم پاِی مبل نشستم . 
 آویسا؟ -
 بله -
بازری خانوم حرف بزن بگویک سالی اون ور آب می مونیم تاکارم تموم بشه -

 ودوباره برگردیم 
که می دونستم درقبال این پیشنهادمیده نمی خواستم فعالاززری جون وجوابی 

 حرفی بزنم 
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 باشه فعال بخواب. -
 اگرزری خانوم نیادتوهم نمیای؟ -

 مررانه خیره بودبه صورتم تاجوابشو بگیره.توی نهنم این سوال نقش بست 
 "زری جون یادایان شون؟ 

 برام سوال بودکه دیگه عالوه برسوگل دوری ازدایان هم برام اهمیت داره! 
 یشه بعداجوابتو بدم؟ االن حالت خوب نیست. م-

 به پهلو خوابیدوچشم هاش روبست. 
  

روزی ازاون شااب می گذره عالوه بردیدن دایان حتی جرات گفتن حرفی که 2
 زده روبه زری جون ندارم! 

 اون شب پریشون احوال بودوبس. 
 بودکه صدای درمنو ازجا پروند! ۴ساعت نزدیک به

 تم ودر حال پوشیدن شال دررو بازکردم. سوگل روروی زمین گذاش
 انتظاردیدن زری جون رو این وقت روز نداشتم 

 سالم -
 بااخم واردشدونگاهی به اطراف کرد 

 یک لیوان آب بده دستم -
 وقتی جواب سالمم روندادیعنی خبر! 

 لیوان آب روبه دستش دادم وکنارش نشستم 
 چیزی شده؟ -
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 ازتو باید پرسید! -
 ازمن؟ -
 رای رفتن وخارج ویک سال تودیار غربت دیگه چیه؟ ماج-

 ته دلم خالی شد 
 زری جون به خدامنم متل شمابی خبرم  -
ست !میگه بایدبیای اگه تو - دایان اومده بودمحل کارم.مدارک منوتو رومی خوا

 نیای آویسابین منو تو میمونه
 زل زد بهم 

 توبین منواون می مونی؟؟ -
 زری جون -

 گذاشت روی لبم انگشت اشارش رو
ماازاالن اینم - قدرخواسااتنی هسااتی برای من ا هیس.خودت می دونی چ

بایدبدونی  که وجودت کنارم برام مهمه امااین که کنار من دلواپس دایان وبچه 
 وزندگیش باشی، من این بودنت رونمی خوام. 

 چی می گید؟ من بی شما کجابرم؟  -
 اینوخوب می دونی من ازپس خودم برمیام  -
 یعنی برم؟ -

  
 سرش روپایین انداخت وکالفه تراز قبل گفت 

شمت روروی - سط چ سخته امااین و می دونم  انتخاب بین من ودایان  برات 
 ماببندی روی سوگل نمیتونی ببندی! 
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 من میشناسمت 
 شمااینجا تنهامیشید. -

 آروم گفت 
 دایان میگه تواین مدت که نیست توی خونه اش ساکن بشم. -

 تکون دادم ونالیدم سرم رو 
 اخه چه مرگش شده یهو! -
 امروزکه خیلی پریشون بود -

 از جابلندشد وبه سمت دررفت. 
 مدارکت روبهش دادم تا کارای پاسپورتت روانجام بده. -

 رفت وزیردلم تیرکشید!حالت خفگی وترس
سرم گیج میرفت وازاین همه عالمت سواِل پررنگ شده توی نهنم عاصی شده 

 لفن رفتم وبه سمت ت
 تابوق جواب داد ۳بعداز 

 بله؟ -
باشاانیدن صاادای بم وگرمش بدِن کساال شاادم جان گرفت اماحس لعنتیم 

 رونادیده گرفتم 
 معلوم هست چیکار می کنی؟؟ -
 آویساتویی؟ ازچی حرف می زنی؟ -
میری مدارک منو اززری جون می گیری در حالی که ازمن جوابی نگرفتی بنا -

 م! بررضایت یا نارضایتی
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 مکث کرد 
 میام خونه حرف می زنیم. -

 جدی ترگفتم  
 من می خوام که االن حرف بزنیم! -

 چرابایدباهات بیام؟چرانظرمو نپرسیدی؟چرا بایدزری جون رو بزارم وبیام؟ 
 اصال چراتو بایدبری؟؟ 

المرااب یک لحظه دندون به جیگر بگیرمن که اون شااب ازت پرساایدم وتو -
موقعیت عالی حرف زدم..میخوای نیای؟؟باشاااه  جوابی ندادی!من که ازیک

 حرفی نیست 
 داد زد! 

 امااینو بدون من بی تو قدم ازقدم بر نمی دارم ،من تازه پیدات کردم !  -
 توبرات مهم نیست امابرای من مهمی 

 قبع که کردسیل شداشکام گونه های برجستم روشست. 
  

هم جّو بینمون  شااب که به خونه رساایداونقدری ساارساانگین بودم که سااوگل
 روحس کرد وازآتش سوزوندن ولوس بازیاش خبری نبود! 

شروع به  غذا  شوندم و سوگل روروی میز ن شام روآماده کردم  بعدازاین که میز 
دادنش کردم که دایان هم سااررساایدوپشاات میزروبه روییم نشااساات ودرحال 

 پرکردن بشقابش از دیِس برنِج روی میزگفت 
 شام نمی خوری؟-
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 نه 
 ی به ظرف غذای سوگل که تموم شده بودکرد نگاه

 چرا؟ -
 بلندشدم ودرحال تمیزکردن صورت سوگل گفتم 

 میل ندارم. -
ازآشپزخونه بیرون زدم وبه اتاق سوگل پناه بردم.این طرزرفتار دربرابرش ازکندن 

 کوه هم سخت تربود! 
 بودودیگه باید سروکله ی زری جون پیدامیشد. ۱۰ساعت

تاق بیرون زدم بی اعتنابه مردی که روی مبل درحال سااوگل روخوابوندم  وازا
 نوشتنه مانتوم روبرداشتم وتن کردم که صداش دراومد 

 کجا؟ -
 خونه -
 سوگل خوابید؟ -
 بله -
 این چه رفتاریه؟ -

  
 به سمت دررفتم 

 شب به خیر -
 داد زد 

 باتوأم ! -
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 ایستادم وبه سمتش برگشتم 
 بچه خوابیده -

 روبه روم ایستاد 
 چه مرگته؟  -

 دروغ نیست اگر بگم خودم روباختم! 
 هیچی -
قت میگی هیچی؟ اگردردت - هاِن روحم اون و مدم شااادی سااو ازوقتی او

 ماجراِی امروزه که حرفامونوپای تلفن زدیم 
 عربی شدم  

تومی خوای بری برو راه بازجاده درازچرا یک طوری رفتارمی کنی وحرف می -
ی وچشم روی موقعیتات بستی!؟اصالازکجامعلوم زنی که انگاربه پای من نشست

کس وکاِر منی؟من که چیزی یادم نیساات توخودتوالکی الکی بسااتی به ریش 
 من

شِم مرِد غریبه  شه ونره توچ شدم واین حرف رونمی زدم که خار ن کاش الل می 
 ی آشنام. 

شت و  سیاه رنِگ کوچیکی برگ شیده با کیِف  سمت اتاق وبه ثانیه نک پاتندکرد
 ندش توی سینه أم کوبو

 چشم های کورشده أت روباز کن وببین کی خودشوبسته به ریِشت. -
 لرزیدم! 

 کیف ازدستم سرخوردروی زمین واشکم چکیدکه بدترداد زد  
 گریه نکن.ببینش. -
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هول هولکی  زی  کیِف لعنتی روبازکردم و چندتاکارت وچیزی متل شناسنامه 
 ه هارو درآوردم وشروع کردم به خوندن نوشت

 هرچی بیشتر می دیدم ضربان قلبم تندتر می شد! 
 دستام به وضوح می لرزیدوحتی حضوِر دایان هم ازیاد بردم.  

شااروع کردم به دیدن محتوای توی کیف هرچی بیشااتر می دیدم ضااربان قلبم 
 تندتر می شد! 

 دستام به وضوح می لرزیدوحتی حضوِر دایان روهم ازیادبردم. 
  

صو صورِت سردی چیزی روی  رتم وادارم کردتاپلک هام روازهم باز کنم که با 
 دایان روبه روشدم

 نزدیکم بود! 
 بی هیچ فاصله ای
 حتی نفس هاش  

بادیدن چشم های بازم اول کمی نگاهم کرد وبعدانگشت اشارش روبه سمت 
شم هام  گاه چ ست ناخودآ ش صورتم ن سِت نرِم  صورتم آوردکه وقتی روی پو

  بسته شدو کامم شیرین!
 خوبی؟ -
 اهوم -
 نمی خواستم این طوری بشه امازبونت تیز شده بود! -
 ببخشید -
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 دستم روگرفت 
 بلندشو این آب قندرو بخور -

 نشستم ولیوان روازدستش گرفتم که کنارم نشست 
 فراموشش کن.هم امشب روهم ماجرای رفتن رو . -

خند زل زد بالببه صورتش  که به روبه روخیره بودنگاه کردم که برگشت سمتم و
 بهم

 زندگیم خالصه میشه توچشم هاش
 بابت امروزوامشب متاسفم. -

 دماغم روکشید 
 گفتم که فراموش کن موش کوچولو -

 به لقب جدیدم لبخند زدم وبلند شدم 
 دیگه بهتره برم حتمازری جون هم اومده خونه. -

  
کردم  شارهفقط نگاهم کردکه باچشم به کیِف سیاه پخش وَپال شده روی زمین ا

 وبا تردیدپرسیدم 
 میشه ببرمش؟ -

 خم شدوکیف رو برداشت وبه سمتم گرفت 
 حتما -

 چبوراماتمام اتفاق هامتل برق وباد گذشت . 
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باره ی رفتن اعالم کرد ومن هرروزدمق تراز روزقبل  زری جون رضاااایتم رودر
 چمدونم روبازوبساته می کردم وسایله ی واحدمون رو به خونه ی دایان منتقل

 کردیم وزری جون شدصاحب بعدی این خونه
 یک هفته مونده.فقط یک هفته! 

 امروزجمعه است ومن ازصبپ توی اتاقم و حتی به دیدن سوگل هم نرفتم. 
یدارودیدم تابه  دلم تنهایی میخوادوفکر کردن به اتفاق هایی که ازشاابی که و

 االن توی زندگیم افتاده
 ه ی نجات من وزندگیم بشی! ویدای عزیزم کی فکرش رومی کردتو فرشت

توی این مدت دایان وسوگل واقعا برام پررنگ شدندوازاون دنیای سیاه وتاریک 
شتم روخالی کردووجود دایان  ست دادن بابام که پ روص ازد بیرون اومدم بخ

 وحرف هاش تسکین عمیقی برای داغ دلم بود. 
 چشمم به اون کیف سیاهی افتادکه تمام من درونش بود.. 

 دستم گرفتمش. توی 
 تمام چیزی که ازمن به جامونده همین کاغذ ودفترچه هاست.. 

بازکردم و چشاامم به عکس زنی افتادکه  صاافحه ی اول شااناساانامه ای رو
 ساله می خورد2۶-2۵حدودا

 بلوط سلبانی! 
 چشم های کشیده ابروهای نازک ،به بینی قلمی ولبهای باریکش رسیدم

سااتم با دسااتام جزبه جزإصااورتش کاش می شاادبه جای چشاام هام می تون
 رولمس کنم! 
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سمت،ببخش که حتی  شنا ررانه چکید مامان ببخش که نمی  شکم م قبره ی ا
صااادات رو  هم به یادنمیارم ،ببخش اگربرات دختر خوبی نبودم امابه همون 
خداقساام که تمام سااعیم روکردم ا برای پدرم مادری کنم تا براش هم دخترش 

 باشم هم مادرو 
 پرستارش! 

 کاش میشدبرگردم به گذشته  
 صدای باز شدن درمنو ازجا پروند  

 اشک هام روپاک کردم وخودم رومشغول جمع کردن مدارک کردم  
 آویسا؟ -

 نگاهم روبه زری جون دوختم تاادامه ی حرفش روبگه 
 لباست روبپوش آقای دکتراومدن  -

وشاااالی  دایان اومده؟چرا! نذاشااات چیزی بپرساام و بیرون رفت منم تونیک
پوشاایدم و واردسااالن که شاادم سااوگل روتوی ب*غ*ل زری جون پیدا کردم 
.سااالم دادم که جواب آرومی گرفتم وسااوگل بادیدنم بساامتم اومد که محکم 

 ب*غ*ل*ش* کردم وروی اولین مبل نشستم  
 سالم قشنگم چه خبرا؟ -

 اخم کردوبه دایان نگا
 

 ه کرد وگفت 
 َبَب -
 یعت بشم جاان؟؟؟ فدای حرف زدِن ضا-
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 زری جون که ازمون پذیرایی کرددایان گفت 
 ممنون بابت پذیرایی امامن منتظراصل مبلبم! -

گاهی بهم  که ن به زری جون چشاام دوختم  ته  یان گف که دا جب ازحرفی  متع
 کردوگفت 

راسااتش امشااب مزاحمتون شاادم تابیاید اینجا وحرف های آخررو جلوی -
شید و شماباهم قوم وخوی سته  سابگم در ست توی این آوی من هم متل کف د

مدت شااما رو شااناختم امامن روی آویساااریسااک نمی کنم و جداازانسااانیت 
شمابعضی عقایدم روحفظ می کنم .این مدتی که قراره باهم توی کشور غریب 

 زندگی کنیدبهتره بنابررضایت خودتون صیغه ی محرمیتی بینتون خونده بشه. 
  

 چشمم به دهن زری جون خشک شد! 
 این یکی رودیگه نداشتمطاقت 

اون نبایدبدون حرف زدن بامن موضااوع به این مهمی روکامال غیرمنتظره بیان 
 می کرد! 

یان  نی دا طوال تی  ک م عداز ب که  فرش  های  گل  به  کردم وزل زدم  خم  ا
 بلندشدوسوگل رو ب*غ*ل* کردوبه سمت دررفت ! 

 درحال باز کردن درگفت 
 بیادصیغه روبخونه.  فردازنگ می زنم ویکی روپیدامی کنم تا-

برگشااتم ساامت زری جون امااللمونی گرفتم و بازم به اتاقم پناه بردم چون می 
 دونستم اگراونجابمونم زبون تندم دلش رو میشکنه
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 این چه شرطی بود! 
 پس ویداچی؟ 

خفه شااو ساااسااااین فقط یک صاایغه ی یک ساااله هساات وبس نمی خوادکه 
 شوهرت بشه یاعقدت کنه

 خالی شد!  بااین فکرته دلم
 خب پس چی فکرکردی؟  

 اون هنوزداغداره ویداست چبورمی تونه 
 اه لعنت بهت آویساخفه شو و بک . 

نگاهم ازکت صااورتی بانوار ساافیدی که دور یقه وآسااتینش داده شااده بودبه 
 روسری ساتن سفیدم کشیده شد  

 عالیه! -
 به زری جون زل زدم 

 س نداشت یک صیغه ی دودقیقه ای که نیازی به لبا-
 اخم کرد 

 پاشو بریم . -
  

واحددایان که رساایدیم بی توجه بهشااون به اتاق سااوگل پناه بردم ..گردوی من 
صورت معلوم  سردرنمیاری چون دراون  خوابی؟ خوبه که اتفاق های اطرافت 

 نبوددرباره ی من چه فکری کنی! 
 نگاهم به قاب عکس ویداافتاد 
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دکه حاالاینبوری شاارمنده ی تو کاش هیچوقت پام به خونت بازنمی شااا-
 وزندگیت بشم. 

هایی روبگم  فت من هم چیز  ندوگ له عربی خو ندجم که چ باصااادای مرد
 ودرنهایت به امضای جفتمون روی یک تیکه کاغذختم شد به خودم اومدم

 خب مبارکت باشه! 
 ازنگاه به دایان هراس داشتم شایدم از خجالت بود 

بدرقه ی  یان که برای  بدن یخ زری  جون ودا مرد رفتن روی مبل ولو شااادم و
 بستم رو توی هم فشردم. 

 زمزمه کردم 
 آروم باش تموم شد -

 صدای بسته شدن دروبعدهم هیکل دایان توی سالن ظاهرشد 
 خوبی؟ -
 آره زری جون کو؟ -
 گفت میره خونه  -

 ایستادم 
 پس منم میرم.شب بخیر -
 کجا؟یکم بمون -

 جوابش کنم؟ شل شدم مگه میشه چیزی بخواد و 
 نشستم،خودم رو جمع وجور کردم که روبه روم نشست 
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آویسااا؟چته دختر؟ازوقتی حرف رفتن رو زدم شاادیم جن وبساام الله ..من -
شکلت  شدی؟م شده پس چراتوعوض  سرعموجانم هیچ چیز عوض ن همون پ
رفتنمونه؟فقط یک سال بخاطرمن وسوگل کوتاه بیاوطاقت بیاربخداتاآخرعمرم 

 بخاطرم اززری خانوم گذشتی روجبران می کنم این یک سالی که
 نگاهش کردم چقدرخواستنی بودومن تازه حس می کردم! 

 دلم برای لمس دستاش،صورتش ضعف رفت 
 لبخند زد 

 شام بریم بیرون؟  -
بیخیال همه ی اتفاق های خوب وبدگذشااته و آینده ودلهره هام فقط می خوام 

 توی لحظه زندگی کنم وبس 
 م نیشم و بازکرد

 اهوم -
 بلندشد 

 پس بریم به زری خانوم بگیم تابرمی گردیم پیش سوگل بمونه -
 مگه اونانمیان؟ -
 نه فقط "خودمون-
 

ستی ۱۵بعداز  دقیقه پیاده روی توی کوچه هایی که برام غریبه بودبالخره به بن ب
 رسیدیم که به دیواری ختم میشد! 

 .نگاه من سمت دایان بودونگاه اون خیره به دیوار
 به طرفش رفت وشروع کردبه لمس دیوار روبه روش وبعد چنددقیقه ای  
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 گفت 
 می دونی پشت این دیوارچیه؟ -

 سوالی نگاهش کردم 
یک روزی خونه بود ،اینجاهم که االن دیوارشاااده دربود بابا بزرگم اینجارو -

 خرید! 
 می گفت دلبازه وعمارتی برای خودش  

به قول  گفت وبچه هاش رومجبور کرداز خونه یان توی این  هاشااون بزنن وب
 خودش عمارت تاهمه باهم باشن

عمه قبول نکردچون شوهرش رضایت نداد امادوتاپسرای آقاجون خونه هاشون 
 روخالی کردن وباروبندیل بستن اومدن توی این عمارت
 اومدنشون همانا ونحسیی که پیچیددور زندگیمون همانا 

 دیگه کسی نموندحتی تو! 
 تم ودِرش روگل گرفتم. ازاینجا رف

 به دیوار تکیه داد وزل زد بهم 
 اینجا کجاست دایان؟ -

 لبخند زد وبه طرفم اومد 
 ترسیدی؟ -
 اینجاخونه ی منه؟ -
 خونه ی مابود -
 می خوام ببینمش -
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 اخم کرد 
 زوده -

 خواستم حرفی بزنم که انگشت اشاره اش روی لبم جاگرفت 
 فعال بیا ازاینجا بریم . -

 ن در بهترین وعالی ترین حالت خورده شداونم چه شامی دیزی! شاممو
دایان چنان می گفت ومی خندید واز خاطراتش ا مهرشاااد تعریف می کردکه 
ست ومنم ازش یادگرفتم ومتل خودش  شایدم ه انگار نه انگاردلخوریی بوده یا

 رفتارمی کردم
  

به د سااات درحال پوشاایدن لباس های دخترکم بودم که زری جون گوشاای 
 وارداتاق شد 

 آویساهدیه پشت خبه -
 جانم؟؟ -
 سالم بی وفااتنهاتنها داری جیم می زنی؟ -
 ماهه رفتی پیش خانوادت وخبری ازمن نگرفتی؟ ۱من بی وفام یا تو که-
 دست پیش می گیری پس نیوفتی ماجرا چیه؟چرا یهویی رفتنی شدید؟ -
شنهادتدریس- شگاه معتبر خودمم نمی دونم اینبورکه دایان میگه پی ی توی دان

 بهش داده شده. 
 عجباآخه یهویی!خب یک هفته صبرمی کردیدعیدبشه بعد می رفتید-
 چی بگم.شماکی میرسید؟  -
 فرداشب کاش یک روز زودترمیومدم تا ببینمت -
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 اشکالی نداره عزیزدلم به همه سالم برسون -
 ساسا من واقعادلتنگت میشم حاال مقردتون کجاست؟ -

 نهادوستم بغض کردم.ت
 منم همینبورهدیه.آلمان -

 انگاراونم بغضم روحس کرد 
 الهی من قربونت بشم خیالت راحت حواسم به زری جون هست. -
 خیالم راحته تاوقتی توهستی -
 اونجا که رفتیدهرروزباهات درتماسم. -
 ازخدامه -
 ساسا توراضیی به رفتن؟ -
 آره -
 بهت هست.  عزیزم تادایان هست خیالم راحته که حواسش-

  
 دیگه بایدبریم فرودگاه  -
 اوکی عزیزم میب*و*سمت. -

 قبع کردم وسوگل روتوب*غ*ل* گرفتم 
 وبادستمال آب بینیش روپاک کردم. 

 فکر کنم داری سرمامیخوریا -
به تک تک اجزای خونه انداختم ودر آخربه  واردساااالن که شااادم نگاهم رو

 صورت خوش تراش دایان رسیدم! 
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 بریم-
 وازم گرفت وبه سمت دررفت. سوگل ر

زری جون اززیرقرآن ردمون کرد وخواست درروببنده که محکم ب*غ*ل*ش* 
 کردم  

 الزم نیست بیای -
 ولی من می خوام که بیام! -
که نزنم - جاهم خیلی جلوی خودم روگرفتم  تاب ترکنی؟ ا همین  که منو بی 

 زیرگریه و زاری 
 منو به خودش فشرد 

ن خونه هستم و اززندگی فعلیم راضیم.به این فکرکن که گریه چرا؟من توی ای-
 یک سقف زیرسرِم که دیگه دلواپس ریزش ورطوبت وَتَرِکش نیستم.

 نمی تونم اینجابزارمتون وبرم -
 بچه نشو دختر .این فقط یک سفره -
 یکساِل! -
 روز ۳۶۵-

  دمنوازخودش جدا کرد وبه دایان که توی آسانسورانتظارم رومی کشیداشاره کر
 منتظرشون نزارعزیزمن -

شیدمش این زنی که مردونه  سمت خودم ک سخت  سفت و سیدمش ، ب*و*
 زندگی کرددرکنارم رو!ِ 

  
 بالخره تموم شد! 
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باز  های مضااخرف درونم ساار مام حس  گذاشااتم ت ما  پام روکه توی هواپی
 کرد،حوصله ی حرف زدن هم نداشتم فقط دلم سکوت می خواست وسکوت 

یان های دا پا به  سااوگل رو هایی  له  حال هجی کردن جم ندار در ما بودومه
مسافرهامنم چشم هام روبستم تاشاید خواب به چشم هام بیادولی زهی خیال 

 باطل 
دساات های کوچیک کپلکم که روی دساات هام نشااساات چشاام باز کردم 
 وکشیدمش سمت خودم..ازبی اعتنایی من ودایان نسبت به خودش بی زار بود. 

 خوبی؟ -
 لبخند زدم 

 ی دونم! نم-
چون دفعه ی اولیه که ساافِرهوایی داری شاااایدانیت بشاای اگرحالت تهوع -

 یاسرگیجه و بیحالی داری بهم بگو 
 نه فعال که خوبم. -

تاساارگرم  نه ای که توی گوشاایم بودرو برای سااوگل پلی کردم  کلی  کودکا
 بشه،دوباره پلک روی هم گذاشتم که این بارخوابم برد 

  
 های بسته اش نگاه کردم ورسیدم به لبش!  به صورت خوابیده وچشم

 چه خوبه که هست
 چه خوبه که اومده 

 صدای مهمان دارباعث شدتوجهم بهش جلب بشه  
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 دقیقه دیگه فرودمیایم  ۱۰واردمرزآلمان شدیم وتا -
ساواونم از  صورت آوی سیش کوبیدتوی  سوگل با خر قبل این که من اقدام کنم 

 د خواب پریدوبااخم روبه سوگل غری
 دست بزن هم نداشتی که پیدا کردی -

 گفتم 
 رسیدیم .بهتره پاشی. -

 توی صندلیش جا به جاشدوگفت
 
 همش خواب بودم انگار! -

بالخره بعدرسیدن به فرودگاه وگرفتن تاکسی به هتلی که نوین برامون رزروکرده 
 بودرفتیم 

 جای جالبی بود! 
 متری باتمام ۱۰۰سو یت دوخوابه ی 

س سوگل توی اتاق می گذره وخبری ازشون تجهیزات.یک  اعتی ازرفتن آویساو
 نیست! 

 به اتاق که رفتم جفتشون خوابیده بودن
 منم بعدیک دوش گرم ونرم به اتاقم رفتم  

 کشورجدیدوزندگی جدید 
 بادردی که توی سرم پیچیدچشم بازکردم و صورت گردفندق خبرازصبپ میداد 

 چی می خوای بچه؟ -
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شاید بفهمه آروم موهام روکه ت شتم روکردم بهش تا وی چنگش بودآزاد کردم وپ
 وبزاره ادامه ی چرتم روبرم که زهی خیال باطل
 صدای دادآویسا کا منوازتخت پرت کرد پایین 

 سوگل مگه بهت نگفتم بمون تادستاتو بشورم؟؟؟ -
 پاتوی اتاق گذاشت،بادیدن من وسوگل روی تخت چشم هاش روتنگ کرد 

 دست زد؟ بااون دست هابهت -
 آره موهاموکشید! -
 دست هاش پرازکرم مرطوب کننده بود-

 باانگشت نوک موهام رو لمس کردم وبااخم به سوگل خیره شدم 
 میشه ببریش بیرون؟ خیلی جلوی خودم رو می گیرم تانترکونمش -

 خندیدوهمراه بافندق ازاتاق زدندبیرون 
 به آشپزخونه که رفتم چای حاضربود  

 بحونه بیارن باال زنگ می زدی ص-
 نمی دونستم بایدبه کجا زنگ بزنم ! -

 بلندشدم وبه سمت گوشی کناردررفتم که صدام زد 
میشاااه بعدصاابحونه ا زری جون تماس بگیری  می خوام خبررساایدنمون -

 روبهش بدم؟ 
 چشم،حتما. -

شد ونم  ستنش  شی پیچیددلم پر ازدلتنگی وخوا صدای زری جون که توی گو
 نشست  اشک گوشه ی چشمم
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 سالم -
 سالم خانوم ،سفر به خیرخوبی؟ -
 مرسی خوبم شماخوبید؟ -
 آره، دکتروسوگل سالمتن؟ کی رسیدید؟ -
 آره  دیشب رسیدیم.خونه اید؟ -
 آره جانم -
 دلم براتون تنگ شده -
 روزدیگه مونده  ۳۶۴هنوز -

 لبخند زدم 
 میب*و*سمتون مواظب خودتون باشید .. -
 اره ی ثابتته؟ توهم همینبور..این شم-
نه شماره ی هتِل چند روزدیگه که رفتیم خونه ی جدیدازاونجاتماس می گیرم -
 . 
باشه به دکترسالم برسون وبه خودت سختی نده..تواالن پایه ی این متلث سه -

 نفره هستی منظورم روخودت بهترمی دونی! 
 تمام سعیمومی کنم-
 دوستت دارم خداحافظ -

به ن که کردخیره شااادم  جال این خیرگی وتو قبع  که گرمی چیزی م به ای  ق
 فکررفتن رو نداد 

 نبینم غمتو -
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ست هاش که پیچیده  سمت د شده تمام تمرکزم به  سخ  شکم روپاک کردم وم ا
 شده بود دورشونه هام رفت. 

 خوبم -
 آویساپکربودنت عذابمه  -
من خوبم..همین که سااوگل رودارم برام کافیه حاا می خواداینجاباشاااه می -

 دایران باشه. خوا
 کمی نگاهم کردکه معذب شدم  

 آویسا؟ -
 هوم -
 میشه؟-

 به دستهای بازش نگاه کردم
  

 آغوش تویعنی قدم زدِن توی بهشِت ورژن جدید
 

صااورت ُگرگرفتم روبه ساامت پایین کشاایدم که ساارم تکیه داد به سااینه اش 
 وبهترین و وصف نشدنی ترین حس منتقل شدبه تک تِک سلول های بدنم! 

 تاکی چشم ببندم روی حس های خوش و ناخوشم نسبت بهش؟ 
 اصالاین که عشق نیست ِیک لول باالتره 

متل چوب خشااک توی حرااار دسااتاش  ِکز کردم وچنددقیقه ای ازوجودش 
 آروم  شدم تااین که چشمم به دوتاتیله ی آسمونی افتادکه زل زده بودبهمون. 
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ادبرخورددریا وآسااموِن باالی وقتی بااون گوی های آبیت پلک می زنی منو ی
 سرش میندازی

بالفاصله ازحجم آرامشی که داشت بهم تزریق می شددل کندم وسیخ نشستم 
 که دایان از خنده سری تکون داد وروبه سوگل گفت 

 دختره بابا چبوره؟ بریم بیرون براش پاستیل بخرم -
 این شدآغاز یک روزعالی وشروعی زیبا 

 محیط جدیدوآدم های جدید
 وشش وجامعه ی جدید! پ

شگفت انگیز بودوبه  شهرهم به زور بیرون رفته بودم  واقعابرای منی که حتی از
به زبان انگلیساای که وقتی حرف میزداونقدرلهجه  خرااوص تساالط دایان 

 وصداش خوردنی میشدکه کم مونده بودهمون جا براش غش وضعف برم . 
  

شورمی گذر۳نزدیک به شهرو ک صبپ دایان به روزازبودنمون توی این  ه وامروز
جام بعضاای اموربیرون رفتن  نه وان یدازخو بازد همراه دوسااات ایرانیش برای 

 بودکه تماس گرفت که آماده بشیم تابیان دنبالمون۴وساعت
 که ازاالن متعلق به مابود۶به آپارتمان قشنگی رسیدیم وبعدهم واحد

ون های اطراف ُنوین،همون دوست ایرانی دایان ازخونه و پاساژومکان ها وخیاب
 برامون گفت بماندکه من چیزی سردر نیاوردم و واگذارش کردم به دایان 

 خب دایان جان من میرم تاشما جابه جامی شیدشام بگیرم وبیام. -
 دستت دردنکنه اگررستوران نزدیکه یک اشتراک هم برامون بگیر. -

 دستش روروی چشم راستش گذاشت و گفت 
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 به روی چشم. -
به خواسااات سااوگلی  خانوم  پل  که ک روکه توی ب*غ*ل*ش بودزمین بزاره 

گردنش آویزون شاااد ووقتی خواسااتیم جداش کنیم زدزیرگریه و نوین طفلی 
 مجبور شدباخودش ببردش. 

  
شدم  ستقر سمت چپی م شت ومنم توی اتاق  ساعتی ازرفتن نوین می گذ یک 

صدای دایان سوگل بودم که  سایل ولباس های خودم و  ی ودرحال جای دادن و
 که به حموم رفته بوداومد.. 

 پاتندکردم سمت حموم  
 بله؟ -
 این حوله گیرکرده بودبه درکشیدمش پاره شدمیشه یک حوله بهم بدی؟ -

 خب جزحوله ی خودم حوله ی دیگه ای دردسترس نیست! 
حوله روبهش دادم وبه اتاقی که قراربود برای دایان بشااه رفتم تالباس های اونم 

 توی کمدبچینم 
ددقیقه نگذشااته بودکه آقای دکتربا باالتنه ی بدون لباس وشاالوارک آدیداس چن

 سفید پیداشون شد 
بادیدن من اول متعجب شاادوبعدبالبخند کمرنگی روی تخت نشااساات ومنم 

 سربه زیر بلندشدم تابرم بیرون  
 کجا؟ -
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 میرم اون اتاق -
 چرامیری اون اتاق خب بیاکارتوتموم کن. -
 وراحت باش بعداانجامش میدم ت-
 من االنشم راحتم. -

 بلندشدوروبه روم ایستاد! 
 درحال لمس شاِل روی سرم نجواکرد 

 دختر جون مابه هم محرمیم . -
ُگرگرفتم موهای نداشااته ی بدنم ساایخ شااد که شااال روازروی شااونه هام 

 کشیدوکنار بینیش گرفت  
 بعدازبوکشیدنش باصدای گرفته گفت 

 ت ازهرعبری خوشبوتره! عبری نمی زنی اماشال وموها-
 کمی خیره شدبه منی که الل شده بودم دربرابررفتاراش وسوالی نگاهم کرد 

 اون حوله ای که بهم دادی هم همین بورو می داد! -
  

سرم  شم بازهم بازشدو شدم ونی شت دربرابرم غرق خوشی  ازدقت باالیی که دا
 روبه نشونه متبت باالپایین کردم  

 اون حوله ی توبود؟ -
 اهوم آخه حوله ی دیگه نداشتیم. -

 چشمکی زد 
 ازاالن مال منه.هم حوله هم صاحبش! -
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شدیم این  سال نزدیک می شت چه خوب چه بدودیگه به تحویل  روز هامی گذ
مامی  که خونه بودروهم دور از حدتوی خودش بود وروزهایی  روزهابیش از 

 گذروندوخبری ازتفریپ وشهربازی وشاِم بیرون نبود! 
 ببینم تونستی باهمسایه ها آشنابشی؟ بگو-
همساااایه؟ نه بابابدون دایان جایی نمیرم از طرفی من که زبونشااون رونمی -

 فهمم! 
 خب بروکالس دیگه -
 سوگل روچیکار کنم؟ -
 خب می تونیدتوی روزهای بیک-
 

 دایان بری تااون پیش بچه بمونه 
صل- ست..ازطرفی فعالکه دایان خان حو شون حاالخیلی هم مهم نی ه ی خود

 روندارن چه برسه به سوگل 
 منظورت چیه؟ -
 خودمم نمی دونم هدیه-
روزیه همش به بهانه ی کارتوی اتاقش چپیده طرف سوگل که اصالنمیره شام 2

و ناهارشاام که شااده کله گنجشااکی نمی دونم چیکارکنم، من واقعا نمی تونم 
 اینبوریشو ببینم ! 

 خب ازش بپرس چه مشکلی داره -
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 دن دایان که درحال چلوندن سوگل از اتاق بیرون میومدحرفم روخوردم  بادی
اوومم خب من دیگه برم ناهارسوگل رو بدم سالم برسون به مهرشادخان بچه -

 هارو هم سالم برسون
 باشه جونم روزت به خیر. -

 گوشی روکه قبع کردم نفس حبس شدم رو بی صدابیرون فرستادم  
 هدیه بود؟ -

 روی مبل بهم خیره بود!  درحال لم دادن
توی این چندروزه تمام حرف بینمون توی سالم ،خداحافظ ،شب به خیروصبپ 

 بخیر خالصه میشد
موهای شلخته ی پیچیده شده دورشونه هام روپشت گوش فرستادم وتکیه زدم 

 به دیوار  
 آره -

سوگل ازتوی ب*غ*ل*ش بیرون اومدوبه اتاقش رفت نمی دونم چراامادوست 
 رای  یک بارم شده شانسم روامتحان کنم دارم ب

 کنارش که نشستم خیره شدبهم.
 لبخندنرمی زدم وباکمی استرس آستین های سه ربع بلوزم روپایین ترکشیدم 

 خوبی؟ -
 سرتکون داد 

 آره -
 ولی من اینبوری فکرنمی کنم!چشمات یک چیزدیگه میگن.. -

 خسته بودودمغ 
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 می خونن؟ خانوم خانوماازکی حرف چشم های منو-
 خجالت کشیدم امااالن وقتش نبود 

 میخوام حرف بزنی باهام -
 دارم همین کارو می کنم دیگه! -

 اخم کردم 
ند روز ِکز کنی - عث شاااده چ با بدونم چی  منظورم این نیسااات..می خوام 

 تواتاقتوازمون ببری. 
 دقیق توی صورتم زل زدوبالبخندنرمی پرسید 

 ی تونم المروت؟؟ من ازتون بریدم؟؟ازشما؟؟ مگه م-
 خب پس چرادمغی؟ -

 اخم ریزی کرد  
 من خیلی هم عالیم عیب  نزارروم دختر عموجان -

 خندیدم 
 آویسا؟ -
 بله؟ -

بازوهام که بین دست هاش قرارگرفت حسی که زیرپوستم نفونکردباعث بسته 
 شدن چشم هام شد! 

 صداش گوشم روبه بازی گرفت 
 ه؟ می خوای کاری کنی تاحالم خوب بش-

 ناِی حرف زدن نداشتم آروم سرتکون دادم 
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 چی کار؟ -
 دستاش ازهم باز کرد! 

 _این کار!
 سلول به سلوِل این"من تورامی خواهد 

 انگار روح وجسمم جداشده بود! 
قدرت  با به روش وروحم  ته بود رو یارم بودوساایخ نشااساا جساامم دراخت

 ! چندبرابرجسمم رو ُهل میدادتوی این پناهگاه ودرآخرپیروزشد
 َهل شدم توی حراردستاش وپرکشیدتمام شرم و خجالت هام

 تِن من پیِش توفهمید آرامش یعنی چه! 
 دستام که پیچیددورگردنش دستاش پیچیددورکمرم 

راسااتش آدم هیچوقت نمی دونه دقیقاچی می خواد؟ آدم همیشااه فکرمی کنه 
شخص رومی خوادوبعدیکی رومی بینه که  هیچ چیزازچیز هایی  ه کیک آدم م

 می خواسته رو نداره وبدون هیچ دلیلی عاشقش میشه 
 زباِن بی بندوبارشده أم کمربه بی آبرویی من بست وگفت 

 می خوامت -
نفسش که به پوست گردنم خوردبیشتراز قبل نیازمندش شدم وبیشتردست هام 

 رو دورگردنش فشردم  
گل بازهم نمی دونم چقدرامابرای من عالمی بوداین آغوش تااین که صدای سو

 مانع از شدت گرفتن احساسم شد! 
بادساات های  خامه ای که باالگرفته بودکه ناشاای ازخوردن شاارینی های روی 
میزبودبهم اشاره کردکه یعنی دست هام کتیفه باید شسته بشه ومن متعجب به 
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این فکرمی کردم که تمام این مدت این فسااقل خانوم درحال خوردن شاایرینی 
 مارودیدمیزد؟؟ 

  
وزی ازاون ماجرا وفاش شدن خواسته ی قلبم می گذره وطبق قانون نانوشته ر2

 ای جفتمون خودمون روبه اون راه زدیم!
 

نوین که توی لندن اقامت داشاات وچندماه زودترازماتوی دانشااگاه گوتینگن 
مشغول به کارشدامشب به آلمان مهاجرت کردوبه همین مناسبت مارو به شام 

 دعوت کرده. 
 یران عیدنوروز بود! امروزتوی ا

 ومن چقدر دلم گرفت برای تنهایی زری جون کنارسفره ی عیدش 
به  باهاش تماس بگیرم ونوروز رو بهش تبریک بگم چون اعتمادی  نتونسااتم 
شون  سال یک پیام به شه و نچکه برای همین به ار شک هام نبودکه خودداربا ا

 اکتفاکردم! 
وسری مشکی براقم رودورگردنم کت  کرم بایقه ی بزرگ مشکیم روتن کردم ور

 گره زدم
 نگاهم به گردالوخانم افتادبااون یکسره ی خردلی وکاله  شکِل گوزنش

شاالپ  شاالپ  صورتیش رو سرهم لپای  شت  محکم ب*غ*ل*ش* کردم وپ
 ب*و*سیدم تااین که صداش دراومدوبه گریه افتاد

 چه بالیی سردخترم آوردی؟ -
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حال پا کردن کفشااش بودبالبخندنگاه به مردورزیده ای که کنارجا کفشاای در
 کردم  

 هیچی بوخودااین لوِسه -
 سوگل روازب*غ*ل*م* گرفت 

 لوِس باباش شده این خانومی -
چشاام هام روچپکی کردم که سااوگل وسااط گریه خنده اش گرفت وباپیراهن 

 باباجونش آِب بینیش رو پاک کردوحاال نوبت لبخند بدجنسانه ی من بود 
 باباش رومیبینم که رو پیراهنت گل کاشته. خب ماشالله لوِس -

سوگل رفت وبعدلبخند نرمی زدورفت تاپیراهنش روتعویض  شم غره ای به  چ
 کنه. 

 بالخره نوین به دنبالمون اومد 
شدم تااین  ستوران  سیدیم ،جذب مردم و چیدمان جالب ر ستوران ر وقتی به ر

 که جای دنجی که انگار قبال رزروشده بودنشستیم! 
 ازنوین پرسیدم  باتعجب

 دیزاین وغذاهای اینجاایرانی؟  -
 خندیدوبه دایان نگاهی کرد 

 از کجافهمیدی؟ -
 خب ازبوی فسنجونی که به مشامم می خوره -
خب راسااتش اصاال مبلب اینه که به مناساابت تحویل سااال نوروزی اینجا -

نفرونراافی ۴آوردمتون تابه یادسااالهای قبل ساابزی پلوبا  ماهی و  بخوریم و
 نجاجشن بگیریم. ای
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 ازاین همه شعوربه وجداومدم ونیشم شل شداماسریع پرسیدم 
 چهار نفرونرفی؟ -

 کمی توی صندلیش جابه جا شدوتااین که  نگاهش روی نقبه ثابت موند 
 بلندشدوبه طرف درورودی رفت وبادختری دست داد! 

 نگاهی به دایان کردم 
 اون کیه؟ -
 فکر کنم دوستشه -

 داختم ومنتظر شدم تابه میز نزدیک بشن. ابرویی باال ان
شت  ستش پ شدیم ونوین درحالی که د شون بلند شون به احترام شدن بانزدیک 

 کمردخترک بودروبهمون گفت 
 بچه هاایشون لیدی رزاهستند -

رزای عزیزاین آقا وخانوم هم ازدوسااات هاو هم وطنان بنده هسااتندکه کمی 
 درباره شون برات گفته بودم. 

 ا جان وکوچولوی نازشون سوگل دایان وآویس
رزابساامتم اومد وبا لبخندوصااورت بانمکش بهم دساات دادوبا تاخیرودساات 

 وپاشکسته گفت 
 هشَتم you happyشالم ازدیداِر -

 )ببخشیددیگه مجبورم اینبوری اززبون رزا بنویسم ( 
 خندم روقورت دادم  

 ممنون منم ازدیدنتون خوشحالم. -
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ت دادوبه انگلیسی چیزهایی بلغور کردندوجفتشون رو به دایان کردوباهاش دس
 خندیدند! 

سی رودرحد  ودراین لحظه بودکه من به خودم لعنت فرستادم که چرازبان انگلی
 جلبک هم بلد نیستم

شش  سوگل رو توی ب*غ*ل* گرفت ونواز ست و ش شت میزروبه روی من ن پ
 کردوکمی حرف زدند ومنم همانندماسااِت موساایرشااکنجه میشاادم برای مفت

 چرخیدن ویاد نداشتن یک زبان ساده 
 بالخره شام خورده شد 

 مزه اش هنوزم زیردندونم هست! 
که نمی دونم  عا معرکه بودومن  همش دلم پیش زری جونی  عالی بود.واق

 اصالتونست ماهی وسبزی پلو بخوره یامتل سال های قبل نه؟!! 
 پکر شدم 

 ن رفت  موزیک جالبی داشت پخش میشدکه دایان بلندشدوبیرو
تاجعبه ی رنگارنگ کوچیک وبزرگ برگشااات وجعبه ها ۳بعدازچنددقیقه با 

 روروی میز گذاشت! 
 رزا با وجدپرسید 

 اووه چیست این؟ -
 تودلم گفتم زرشِک 

 نگاهم بین نوین ودایان می چرخیدکه بالخره دایان گفت 
 مگه عیدنیست؟؟خب عیدی گرفتم براتون دیگه -

 کردم این مردمغروربافکرم رو  لبخندحک شدروی لبم وستایش
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سک وبرای نوین کروات وبرای رزا  سوگل عرو شترنگین داروبرای  برای من انگ
 روسری ساتن سفید باگل های رز قرمز . 

به تالطم افتاد وازش تشااکر کردم که نوین هم  دلم برای این همه مهربونیش 
 فتدی گردستبند های ِستی به منو رز هدیه داد ورزا خانوم کشکی کشکی عی

 
 بودکه به خونه برگشتیم2ساعت نزدیک به

 دلم یک دوش حسابی می خواست  
 سوگل روتوی تختش گذاشتم ولباساش رو عوض کردم

 شیکموخانوم امشب تاتونست ترشی خورد 
 اومدم حوله أموبردارم که یادم اومددسِت دایاِن! 

 حاال خوبه پس نده حولمو
توی آشااپزخونه میاد،درحال خوردن فکرکردم توی اتاقشااه که دیدم صااداش از 

 کیک هایی که ظهرپخته بودم مچش روگرفتم که بادیدنم سوالی نگاهم کرد 
 می خوام برم حموم -
 خب؟ چی کار کنم؟می خوای منم بیام باهات؟ -

 اخم کردم 
 نخیر گوله ی ُید ،حوله أم رومی خوام -
 کدوم حوله؟ اون حوله که ازهمون شب مال من شدیادت رفته! -

 پاکوبیدم روی زمین ودرحال وول خوردن گفتم 
 انیت نکن دیگه دایان بخداخستم میخوام بخوابم. -
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 خندید 
باشاااه بروحولمو ازتوی کمدم بردار .فردا بایدبریم بازارتاچیز هایی که الزم -

 داریم رو بخریم. 
 آره من رفتم ماچ موچ شب بخیر -

 پشتموبهش کردم و 
  

وی زمین و هوامعلقم دلم متل گنجشااک میزداز رفتم ساامت اتاقش که دیدم ر
 ترس! 

 جیغ کوتاهی کشیدم امیدوارم سوگل بیدارنشه 
 چته تو؟ -

 خندید 
 توچته دختر؟ -
 بزارم پایین خب  -

 آروم  منو روی تخت گذاشت 
 بفرماییدگذاشتمتون پایین -

 بااخم زل زدم بهش 
 یکمی خیره خیره بهم نگاه کردولبه ی تخت نشست 

  آویسا؟-
 قلبم شروع کردبه تند زدن! 

 هوم؟ -
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آروم دست راستش روبه طرف پاهام که دراز شده بودآورد ومن خیره به حرکت 
 دستش که شروع به بازی باانگشت های پام ازروی پاپوِش خرگوشیم کرد 

خانوم وتوی - نار زری  یدت رو ک یادکه ع به دلت ن تا امشاااب هرکاری کردم 
 کشورت نیستی 

 ورتم لبخندثبت شدروی ص
 امشب یک سورپرایز بودبرام خیلی مرسی. -
راستی سفارش کردم فروشگاه سرخیابون ماه به ماه ازشیرمرغ تاجون آدمیزاد -

 روببره خونه برای زری خانوم چه بخوادچه نخواد 
 واقعا؟؟ یعنی ماهی هم بردن براش؟؟ -
 آره حتما بردند  -
 وای ممنون دایان توهمیشه بهترینی -

 ره به گونه اش اشاره کرد باانگشت اشا
 میخوام -
 چی! -

 سرم روانداختم پایین که منو و به سمت خودش کشید 
 زودباش آویساخوابم میادا. -
 بزار برم. -
 باشه..عیدی من بعدبرو. -

 صورتم روبین دست هام پوشوندم 
 اینبوری نگوخجالت می کشم -
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 خندید مردانه ودلبرانه 
 پیش  گفت منومی خواد؟ مگه توهمونی نیستی که چندشب -

 پس بالخره به زبون آورد! 
 اووف خداآبروم رفت االن فکرمی کنه من آویزونشم 

 نالیدم 
 دایان -
 جان دلم -

 کاش میشدبعضی صحنه ولحظه ها روپس اندازکرد. 
شدیم به هم که لب  شیدوخیره  سمت پایین ک ست هام رولمس کردوآروم به  د

 زد
 
 منم می خوامت -

 ومی شنوم.دستهاش رو لمس می کنم برام تازه است  هربارکه صداش
 هربار تازه تر "میشه! 

سرم روپایین انداختم که خودش روبهم رسوندومن روتوی حراردستاش َهل 
 کرد 

 نمی خوای چیزی بگی؟ -
 ! انگارالل شدم-

 کنار شقیقه ام پرمهر گلگون کرد 
 الهی قربونت بشم که هول کردی -
 دایان؟ -
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 جان -
  ویدا!-

 مکث کرد .طوالنی! 
آویساخودت توی این دوسال که باهام بودی دیدی چقدرازنبودش زجرکشیدم -

 .اون همیشه جایگاه ویژه ای روتوی قلب و زندگی من داشته وداره  
 من می ترسم که اون وخانواده اش  -
 هیسس به کسی رببی نداره که ماهم دیگه رومی خوایم آویسا-

 شناختی همچین آدمی بود؟ ازطرفی ویدایی که دیدی و
 سرم روبیشتر به سینش چسبوندم. 

 یعنی واقعامنو می خوای؟؟ -
 اگه نمی خواستمت که راضی به صیغه کردنت نمی شدم موش موشی. -

 لبخندزدم هنوزم ازدیدنش خجالت زده میشدم. 
 من خیلی وقته فکرهامو کردم -

 بهم.  منتظرتوبودم تاپیدا کنی سرنِخ رشته ی احساست رونسبت
 از کجامیدونستی احساسی بهت پیدامی کنم؟؟ -
هان - ج قاط  ن توی اقساااا هم  گه  ی بارد هزار گر  توا من و بودم. ئن  م ب م

 همدیگرروببینیم بازهم عاشق هم میشیم. 
 شروع به بازی باپوست بازوش کردم. 

 امازری جون-
 دیشب باهاش تماس گرفتم میدونه. -
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 ازتعجب چشمم گردشدو پرسیدم 
 راضیه؟ -
 ت وسخت پای این وصلت وایساده.کی بهتراز من برای تو؟ سف-

 لب زدم 
 واقعا کی بهترازتو برای من! -

 این شدشروعی زیبا برای جفتمون
بادیدن صااورت پف کرده ی غرق درخوابش چرتم پریدوخیره شاادم به دخترک 

 خوابیده کنارم
 حس سبکی وجودم اونقدرزیادبودکه میتونستم پرواز کنم 

صورتض رو گلگون کردم که موهای بلنِدپی چیده دورگردنش روکنارزدم وپرمهر 
 بااخم وچشم های خمارش نگاهم کرد 

 وقتی موقعیت دستش اومدخودش روجمع کرد وپتورو کامل دورش پیچید 
 چشماتو ببند -

 باتعجب گفتم 
 چرا؟-
 نمی بینی وضعمو؟ -

 لبخند زدم 
 جدی نمی گی!شما که تااالن کنارم بودیا؟-

 سمت خودم کشیدمشسرخ شدکه 
 خانوم شدنت مبارک خانومم. -
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 دایان؟ -
 جان -
 به نظرت کارمون درست بود؟زود نبود؟ما فقط صیغه ایم! -
 همین امروز عقدمی کنیم خوبه؟ -
 نه.من می خوام زری جون هم باشه. -
چشاااام کااارهااای زری جااونااتااون روهاام روبااه راه ماای کااناام تاااباارای -

 چندروزبیاداینجاعروس خانومم 
 ق زده شد وگفت نو
 هدیه چی؟؟اونم می تونه بیاد؟  -
 اون دیگه بستگی به خودشون داره که بتونن بیان یا نه -

 لبش روآویزون کرد 
 بایدبیاد -

 باانگشت اشاره لِب آویزون شدش رولمس کردم 
 نبینم این شکلیتو -

 لبخند زد
 
 اینه! بایدهمیشه این شکلیتو ببینم -

  دوباره سرش روی شونم نشست
 آفرین جون می دونه؟ -
 آره امانمی تونه بیادچون درگیر پروژه ی  مهمِی -
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 اگه پری جون شون بفهمن! -
یدابود ،درحال - که و نا ربط داشااات  به او تا وقتی  زندگی خرااوصاای من 

 حاضرفقط سوگل  به اونامربوط میشه
 اهوم -
 قول میدم قندتودلت آب نشه-
 منم -

 فتم که جیغش رفت هواخندیدم وگاز ریزی ازسرشونه اش گر
  

که  بااین  ماس گرفتم  بازری جون ت نه  عدگرفتن دوش وخوردن صاابحو ب
واقعاخجالت زده بودم وحرف زدن درباره زندگی مشااترک و جدیدبرام سااخت 

 بود . 
 بله؟ -
 زری جون -
 جان دخترم؟ خوبی؟  -
 آره.شماخوبید؟ -
 من عالیم عزیزم .اهل وعیال چبورن؟ -

 خندم گرفت 
 ند.همه خوب-
 بله مگه میشه توپیششون باشی و خوب نباشن؟ -
 زری جون -
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به این - باشاااه من دلم  بدی زدم عروس خانوم؟ مبارکت  جانم؟ مگه حرف 
 وصلت روشِن دختر 

 ولی من می ترسم! -
 طبیعی اوایل هردختری همینبوره-
 دایان میخوادکاراتون روروبه راه کنه تا چندروزی بیایدپیشمون. -
 برای چی؟ -
 قد ع-
خوبه .نگران همین بودم که عقدرساامی نیسااتید،من لحظه شااماری می کنم -

 برای دیدنت. 
 دوستون دارم.  -
 منم. -

  
صبحونه  شدت می گرفت بعدخوردن  بادردی که توی پهلوهام لحظه به لحظه 

 بازهم به تخت برگشتم 
 تموم شددختر حاالشدی خانوم! 

 چقدریهویی! 
 اصالانگارخوابه  

 نمی زاره حس شیرین رسیدن به مردم به دلم بشینه ترس توی دلم
 لباس هام روجمع کردم وباحوله ی مشترکمون به حموم رفتم. 

 یک ساعتی توی وان آبجوش نشستم وکم کم چشم هام گرم شد. 
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باصاادای گردو خانوم پلک های بهم چساابیدم روبی میل بازکردم که صااورت 
 ماِهش جلوی صورتم ظاهرشد 

 ی شکمم نشسته بود! خیره به صورتم رو
 من روی تخت چی کار می کنم؟ 

 وای توی وان خوابم برد!! 
 موهای سوگل روپشت گوشش فرستادم 

 کی بیدارشدی؟صبحونه خوردی؟ -
 بله خورده مگه میشه باباش به شکم دخترش نرسه؟ -

سینی  ست و ش ستش لبه ی تخت ن سینی توی د لبخند زدم به حرف دایان که با
 روروی میزگذاشت 

 خوبی؟ -
 من اینجاچیکار می کنم؟ -

 سوگل روازروی شکمم بلندکردوروی زمین گذاشت 
 توی حموم خوابت بردنگوکه فشارتم پایین بود! -

 خوبه زودرسیدم 
 اخم کرد 

 وقتی حالت خوب نیست بایدبهم بگی -
 من خوبم فقط یکم -

 حرفم روقبع کرد 
 همون یکمم بایدبگی! -

 دن زیر تخت بود کردم وگفتم نگاهی به سوگلی که درحال خزی
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 باشه -
 لیوانی روکه توی سینی بودبه دستم داد 

 دمنوِش.بخورش -
 به زورخوردم ودوباره به ساِن ج

 
 خوابیدم! 

 روزهامون خوب می گذشت
 تااین که باحضور زری جون وهدیه بهترهم شد. 

شت تاآقاییی به  شت قراری گذا سفارت دا شنایی که توی  سط آ نوین برامون تو
 نام کسرایی خببه ی عقدمون روبخونه  

من وهدیه هم بخاطروقت کم فردای روزی که اومدتاشاااب توی بازارهادنبال 
 لباس برای خودمودایان وسوگل بودیم. 

شم  ست امابخاطر دل تووچ سی در کار نی سته مهمان ومجل دایان می گفت در
 های منم که هست بایدلباس سفیدبپوشی. 

  
هدیه  بودروتن پیراهن کوتاه پرازشااکوف خاب  یدوکرمی روکه انت های سااف ه 

 کردم.عالی بود! 
 باکفش وکیف وروسری ساتن سفید 

 هدیه سوگل روشوت کردتوی بغل زری جون ومحکم بغلم کرد 
 وای ببینش توروخدا -



 465 من یحوا

 خندیدم 
 آی أم خوشگل-

 زد توسرم
 خف بابا -

وباجیغ  صاادای دایان ونوین ومهرشااادکه اومدهدیه تندتندازاتاق بیرون رفت
 دایان رو صدازد 

 به ثانیه نکشیده درحال کشیدن دست دایان اون روتوی اتاق آورد 
 نبشم بسته نمی شد

ست دلم قیلی ویلی می رفت برای  شما هم پنهون نی ست از ازخداکه پنهون نی
 نگاه های خریدارانش که زری جون سوگل رو گرفت وازاتاق بیرون زد 

 هدیه باخنده های موزیانه گفت 
 ببین این زشتوک تواین لباس چه محشر شده! -

 خندیدم که دایان هم متقابال لبخند زدوگفت 
 محشری ازخودشه -

 هدیه غش کردازخنده ودم گوش دایان چیزی گفت واتاق روترک کرد! 
 نگاهمودوختم به چشم هاش ودست هام رو ازهم بازکردم 

 خوبه؟ -
 عالی ترازعالی شدی -

 گفتم به پاهام نگاه کردکه تند
 جوراب شلواری سفیدخریدم. -
 آویسا؟ ازامشب فازجدیدزندگی مشترکمون آغازمیشه -
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 امیدوارم تاتهش خوب پیش بره -
 من مبمئنم خوب پیش میره فقط بهم اعتماد کن. -

خببه که خونده شاادوبله ی معروف گفته شااد حلقه هایی که تابه االن ندیده 
 ی انگشتم انداخت  بودم وبه گفته ی هدیه از قبل داشته روتو

 بادیدن حلقه ی پیچیده دورانگشتم از خوشحالی سراپانمیشناختم. 
 خیلی قشنگه!وای ممنون -
 خوبه که خوشت اومد. -

  
زری جون که ازوقتی رسیده بودتوی دنیای خودش بودمحکم منوتوی ب*غ*ل 

 گرفت وروبه دایان گفت 
وروزمره گی هام!من همه این دختردنیای منه ،دلخوشیام آرزوهام دلیل زندگی -

 ی این هاروسپردم دستت 
 پیشونیش رو پرمهمرگلگون کردم 

 مرسی که اومدید -
 اخم کردوباچشم های گریون ازمون دورشد این زِن مردنما! 

 هدیه هاداده شد
زری جون سااکه وهدیه هم نیم ساات ونوین هم تابلوی جالبی که طرح کامال 

 یده شده بودند! فانتزی ازدو معشوقه که توی بغل هم تن
صحنه هامون کنار همدیگه بودوچیلیک چیلیک عکس می  سئول ثبت  هدیه م

 گرفت ازخنده هاونگاه ها وجیک جیک کردن هامون! 
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بماندکه چه ژست های منحرفانه ای بهمون پیشنهادمی دادودایان برعکسشون 
 عمل می کرد

  
   ببندمشموهام حسابی اززیرشال انیتم می کرد رفتم توی اتاق تاباکش 

 بلندی موهام دیگه داشت تاروی باسنم می رسید! 
 کجاسیرمی کنی بانو؟ -

 به چشم های مستبدش ازتوی آینه خیره شدم. 
یک لحظه ازفکر جایگاهی که ازامشااب توی زندگیش پیداکردم اشااک شااوق 

 توی چشم هام جمع شد! 
  .دلم برای تک تک اجزای صورتش هیکلش .پیراهنش.همه وهمه بی تاب بود

 دوستداشتم توی دستام له کنم هیکل مردونه اش رو. 
 انگشت هام برای لمس ته ریشش پیش می رفت

 خودش روبهم رسوندوازپشت دست هاش روروی شونه هام گذاشت  
 خوبی؟ -
 آره -
 چرااینبوری نگاهم می کنی؟چیزی شده؟ -

 سرم روبه طرفین تکون دادم 
 نه فقط داشتم بهت فکر می کردم! -
 ری؟چه فک-
 
 نه فقط داشتم بهت فکر می کردم! -
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 چه فکری؟ -
  

 تو ظاهرامغرور وبی رحمی اماعشقو میفهمی. -
 صورتم رو که داغ کرد نفسم  حبس شدکه درحال لمس پوستم بالبش گفت 

 یادت باشه من اونیم که همه دنیاشی  -
 تند گفتم 

 دایان!؟ -
 سرش رو ازروی شونه ام برداشت 

 بله؟ -
 گفتن مردد شدم بین گفتن ون

 توامشب میری خونه ی نوین؟ -
فت  فت گر هام روساا بازو ید  ند که می خ حالی  عددر گاهم کرد وب کمی ن

 ومنوسمت خودش کشید
 دلت می خوادبمونم پیشت؟ -
 هرطورخودت می خوای -
 تو چبوریش رودلت می خوادموش موشی؟ -
 هرطور توبخوای -
 من که تورومی خوام -

 لب گزیدم 
 انیتم نکن-
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 تازه پیدات کردم دخترخوب کجا بزارمت وبرم؟؟  من-
به طرفش برگشتم دلم می خواست ریزو درشت اجزای صورتش روباچشم هام 

 ببلعم اما امان ازخجالت کوفتی
 بهتره بریم -

 چشمکی زدواول خودش ازم جداشدوبه سالن برگشت وبعدهم من. 
  

 لباسم روبایکیبودکه کپل خانوممون بالخره به خواب رفت منم  ۱:۳۵ساعت 
شکی  شال م شکیم و شلوار جذب م شاددایان عوض کردم وبا  ازپیراهن های گ

 دوباره به سالن برگشتم که هدیه زدزیرخنده 
خانوم ازهمون اول این شااکلی می خوای جلوچشاام شااوهرت - عروس 

 ظاهربشی؟ 
 خجالت کشیدم اماپررو گفتم 

 به این خوبی!مهم باطن زیبامه نه ظاهرم  -
 ادامه ی حرفم گفت نوین هم در

 اگرظاهر زیباباشه چه تاثیری داره وقتی باطنت کتیف باشه! -
 خواستم کنارزری جون بشینم که آروم گفت 

 همسرت چشم انتظارته انگار -
به دایان که خیره بودبهم نگاه کردم که با دساات راسااتش به کنارش اشاااره کرد 

یدم خب خجالت چیه؟؟ای ماخجالت می کشاا ناهمه .دلم می خواسااات ا
 دوستات هستن.از طرفی تاآخرعمر می خوای همین روال رو ادامه بدی؟ 

 االن می خوای به خواسته اش جواب منفی بدی؟؟؟ 
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 کنارش که نشستم همه باهم هوکشیدن که بازهم به خنده افتادم  
شتر به خودش می  سفت کردودر حالی که منوبی شت کمرم  ستش روپ دایان د

 فت چسبوند روبه هدیه ومهرشادگ
 فردوردین روبرای آویسا تعریف کردین؟ ۱۳راستی ماجرای-

این سوال شدواسبه ای برای بسته شدن دهان مبارک این زن وشوهر تادیگه منو 
 فروردین چیه! ۱۳انیت نکنن بماندکه من توخماری موندم که ماجرای

  
 دستاش که دورکمرم بودگرمی وجودشواز روی پیراهنم خوب حس می کردم! 

 قعاهمه چی تموم شد؟بهشت همین جاست؟ یعنی وا
توهپروت خودم بودم که صدای نوین در حالی که ببری قهوه ای رنگی دستش 

 بودبه گوشم رسید 
 جرات وحقیقت -

 مهرشادوهدیه که متل همیشه پایه بودن من ودایان هم که خنتی! 
 زری جون اماگفت 

 بااجازتون من برم بخوابم  -
 نوین متعجب پرسید 

 که خیلی زوده! االن -
 برای شما آره امابرای من نه. -
 مگه فرق شمابا من چیه؟ -
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نده  باخ که سااکوت روترجیپ دادنوین هم حرفش روعوض کردو زری جون  
 گفت 

 بفرماییددیگه اگرشما بریدکال بازی ازهم می پاشه ها -
 چرا می پاشه؟ -
 نفرمیشیم دیگه.شمااالن درنقش جفت من هستید. ۵چون ما-

 وم نیمچه لبخندی زدوروبه روی نوین نشست وماهم همینبور  زری خان
ستادهدیه باخباثت روبه  شاد و هدیه ای شدوروبه روی مهر ببری که چرخونده 

 مهرشاد گفت 
 پدرپسرام یادته اون روزبهت گفتم بریم پالتو پوست پیازی روبخریم؟؟  -

 مهرشاددرحال پایین دادن بزاق دهانش به صورت مضحکانه ای گفت 
 آره عشقم -
 یادته گفتی صدتاپالتوداری خوشکل تراز اون که حتی یک باره-
 
 آره عشقم -
یادته گفتی صدتاپالتوداری خوشکل تراز اون که حتی یک بارهم نپوشیدیشون -
 ؟ 
 آره عزیزدل مهری -
 جرات یاحقیقت؟؟ -

 نوین خندید وگفت 
 هرکدوم روانتخاب کنی منجربه تباهیت میشه داداش!  -

 د غرغرکرد مهرشا
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 لعنت به هرچی پالتوی پیازه.حقیقت! -
 هدیه مکث کرد  

 اون شعری که شب عروسیمون برات خوندم رو یادته؟ -
 آره -
 ازآخربخونش -

مهرشااادشااروع کردبه خوندن شااعروطوری زورمیزدتاجمالت روازآخربه اول 
 بخونه که حتی خودش هم ترکیده بودازخنده 

  
سوال دیگه با پس گردنیی که نوین به مهر ست  شد،هدیه خوا شاد زدجو عوض 

 ای بپرسه که نوین مانع شدوگفت 
ناگفته های زندگی - مام  که ت بازِی قرارنیسااات  ما!این  نداشااتی هدیه خانوم 

 زناشوییتونوکه نتونستیدبامکرزنانه اززیرزبون شوهره بیرون بکشیداالن بفهمید! 
 همه لبخند زدیم وببری چرخونده شد 

 همسرم نگاه کردم درکمال خوشنودی به
 دلم برای اون تیله های جذابش رفت 

 مهرشادچشمکی به نوین زدوروبهمون گفت 
 خب بسم الله آویساجان هرچی دل تنگت می خواهدبگو -
 جرات یاحقیقت؟ -

 خیره شدبه لبام 
 حقیقت -
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خیلی سااوال هابه نهنم خبور کرداما یکیش ازهمه پررنگ تربود که به زبون 
 آوردمش 

 اسوده؟ آویسا ی-
 زن نیستم اگررنگ رفته ازرخ یارم رو نفهمیده باشم اون هم درکسری ازثانیه! 

به زری جون وبعد  باانگشااات اشااااره گوشاااه ی لبش رولمس کرد ونگاهی 
 مهرشادانداخت 

 نوین غرغرکنان گفت 
 ای بابا امشب معلوم نیست داریم بازی می کنیم یا بازجویی-

 ه ی دایان  لبخند زدم به این مردعجول که جمل
 اونی که اسمش امروزاومدتوی شناسنامم..حاالنمیدونم آویساست یاسوده! -

 من همونودوستدارم
 هدیه ونوین باهم اوو گفتندواین شدپایان خوشی برای سوالم  

که  تابالیی  خاب کرد تادنوین جرات روانت که اف به زری جون ونوین  عه  قر
م خباثتش دربرابراین مرد ساارمهرشااادودایان اومدروتجربه نکنه وزری جون ه

 پرجنب و جوش گل کرد وگفت 
شمابردیداگرهم نه تاروزی که - ست بدیدکه  اگرجواب معمایی که میگم رودر

 وعده غذاتون فقط وفقط نان وماست باشه! ۳ما اینجاییم باید
من که ازهمین االن دلم برای نوین میسااوخت چون امکان نداشاات ازپس اون 

 معما بربیاد 
 زری جون زدم که هدیه بدجنس گفت لبخندی به 

 دخلش رو بیارزری جون -
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 نوین که قبول کردزری جون گفت 
 فکر کن خوابیدی وزنگ دربه صدادر میاد اول چی روباز می کنی؟ -

 نوین نیشخند زد 
 اول دهنم روباز می کنم میگم دارم میام-

 خندیدم که زری جون گفت 
 شه امیدوارم نون وماست بامزاجتون سازگاربا-

 نوین متعجب روکرد به دایان 
 عع خب داداش توبگی اگه توبودی اول چی رو بازمی کردی؟؟ -
 در رو ابله. -

 مهرشاد زد زیرخنده ورو به دایان گفت 
 کی به کی میگه ابله برادر اول چشم هاتو بازمی کنی بعددرو دیگه -

به وزری جون که نگاه نوین رودیدا لبخند نازش بلندشااد وشااب بخیر گفت 
 اتاق رفت. 

  
 مهرشادونوین به خونه مهرشادرفتندوزری جون وهدیه هم باهم. 

 بعدازدادن وسایل مورد نیازبه هدیه به اتاق جدیدم پاگذاشتمم! 
اسااترس هرچندکمی به وجودم پاگذاشاات اما دیدن صااورت به خواب رفته ی 

 مدایان که روی تخت به پهلو درازکشاایده بود اجازه ی رسااوخ اضاابراب روبه
 نداد. 
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به طرف کمدرفتم وازبین لباس هایی که چندروزی میشااادبه این اتاق منتقل 
سفیدم رو بیرون آوردم امابادیدن کوتاهی  شرت  شلوارک نغالی وتی کرده بودم 
شاالوارک خجالت زده تراامیم به تعویضااش گرفتم که با دیدن چشاام های 

به کمدچساابو ندم که خندون وکنجکاو آقای متال خوابیده ترساایده خودم رو
 بلندشدووسط تخت نشست 

 ببخشید، ترسیدی؟ -
 خودم روکمی جمع وجور کردم

 
 نه نه فکر کردم خوابی! -

 لبخند زد وبه تاج تخت تکیه زد 
 خواب نه اماتو چرت  بودم. -

بیخیال عوض کردن شلوارک شدم وشونه رو ازجلوی آینه گرفتم تابه توالت برم 
 و موهام روصفا بدم که صدام زد 

 سا آوی-
 بله؟ -
 بیااینجا -

کنارتخت که ایسااتادم مچم روگرفت باعث شاادلبه ی تخت بشااینم،شااونه رو 
 ازدستم گرفت

 بیااینجا بشین  -
 روبروش نشستم وموهام روبه دستش سپردم.. 
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سبیدبه باالتنه اش که لحظه  سینه اش و  بدنم چ سمت  شدبه  شل  سرم  کم کم 
 به لحظه گرمتر میشد. 

به.ق- بااون میدونی حالم خو بالهم می گفتم خوبم وبودم امااین حس خیلی 
 حال وهوام متفاوته! 

شتم امااالن میدونم چه هدفی  شته ای دا ست چه گذ به آیندم امیددارم مهم نی
 دارم من زندگی می کنم وبرای تووسوگل زندگی می سازم. 

 کنار شقیه ام روپرمهر گلگون کرد
 طوالنی ونرم

 ام،خنده هام،دلخوشیام روگم کردم! وقتی ویدارفتنی شدامیدواری ه-
 اماوقتی توروپیدا کردم اون هام پیداشون شد. 

بوی بدنش وسااوسااه کننده ترازشاارم من بود، گردن کشاایدموساایب گلوش 
 روب*و*سیدم،بو کشیدم! 

 نمی دونم براتون اتفاق افتاده که "هوای نفسش توروبه وجد بیاره! 
  

 گذروندیم باکلی عکسفردای اون روز ازصبپ تاشب گشتیم و خوش 
 بماندکه این وسط سهم نوین بیچاره نان وماست بودوبس! 

 زری جون هم نمیذاشت ازجلوی چشمش تکون بخوره. 
شد  ستن واین  شون روبرای رفتن ب شتیم مهمون ها چمدون شب که به خونه برگ

 غم روی دلم 
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تاصاابپ کنار زری جون وهدیه گفتیم و خندیدیم گاهی راه ورساام زندگی و 
ساارداری اززبون هدیه وگاهی راه و رساام مادری کردن وبچه داری اززبون هم

 زری جون  
صبحونه ۷ساعت شون و من هم بعدجمع کردن میز بودکه دایان به فرودگاه برد

به اتاق  سوگل رفتم ودخترکم روبه اتاق خودمون بردم تاپیش خودم بخوابونمش 
 که تلفن خونه زنگ خورد  

 وندم وبه سالن رفتم تاتلفن رو جواب بدم سریع سوگل روروی تخت خواب
 بله؟ -
 سالم آویسا جان  -
 سالم آقا نوین صبپ بخیر  -
 مهرشادشون رفتن؟ -
 آره،نیم ساعتی میشه که دایان بردشون به فرودگاه. -
 ای بابا چه بدشد!من عمل داشتم نتونستم بیام باهاشون خداحافظی کنم -
 اشکالی نداره بهتون سالم رسوندند -

 می تونیدبادایان تماس بگیریدوازشون خداحافظی کنید 
 باشه حتماهمین کاررومی کنم فعال خداحافظ -

روزهامون پرازخاطرهای ریزودرشااِت شاایرین میگذشاات وحضااور نوین بی 
 تاثیرنبود! 

سوگل دراختیار دایان بودتا من ساعت به کالس زبان برم وروز 2روزهای زوج 
 های فردبلعکس. 
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اره ی آفرین بود بپرسم..اینکه کجاست؟ این مدت یکبار هم دوست داشتم درب
 تماسی نگرفته تاحتی خبرسوگل روبگیره! 
 یعنی هنوزهم نمی دونه ماازدواج کردیم؟ 

بودکه ناهاررو آماده کردم وتااومدن دایان سوگل روبه حموم ۳ساعت نزدیک به 
 بردم. 

 س کرد! بادیدن وان پرآب خودش روپرت کرد توش وتمام هیکلش روخی
 حتی فرصت درآوردن لباس هاش روهم بهم نداد

 بعدیک ساعت بالخره دل  کند،  
 صدای دایان که سوگل روصدامیزدباعث شدزودتر دل از آب بکنه. 

 سوسووِی بابا؟؟  -
ل  خیسااش  یدم و ند که خ یان  بال میزدبرای رفتن پیش دا بال  نوق زده 

 روب*و*سیدم وآب کشیش کردم. 
 روتنش کردم بیا ببرش .  دایان جان تن پوشش-

 در که بازشدوآقا باباش رودیدجیغ جیغ کنان بالحن ملوسش گفت 
 بوبو..بوبو -

  
 بعدخوردن ناهاردرحال شستن ظرف بودم که صدای تلفن بلندشد 

سباییش جواب دادودایان هم  شه تلفن چی گرامی بااون زبون قرون و متل همی
ه لب ولوچه ی آویزون به آشپزخونبه زور گوشی رو ازدستش قاپیدکه دخترکم با
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پناهنده شااادومتل حیوونی مظلوم باهیکل کپلش دور پای من پیچیدوچپکی 
 نگاهم کرد 

جاش  هاتوی  گذاشااتن لیوان  عد  هام رودر آوردم وب یدم ودسااتکش  ند خ
 ب*غ*ل*ش* کردم و به سالن رفتم 

 چیشده قشنگ خانوم؟؟چراچشم هات میباره؟ -
 نگاه کرد لب صورتیش روخورد وبه دایان 

 بیابریم بخوابونمت گردالوی من-
 

 دقیقه بالخره موفق به خوابوندنش شدم وبه سالن برگشتم. ۴۰بعد
 دایان روروی مبل درحالی که به تلویزیون خالی زل زده بودیافتم! 

 کنارش نشستم که حواسش بهم جمع شدو بالخندبراندازم کرد 
 خوبی؟ -
 عالی.خوابید؟ -

 م  ریختم موهام روروی سرشونه ا
 آره ،خسته بود. -

 بازوی  رونوازش کرد 
 توخوابت نمیاد؟؟ -

 بدجنس
 تو چبور؟ -

 شروع کردبه بازی بالبه ی موهام  
 راستشوبگم؟ -
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 لبخند زدم 
 آره -
 نچ -
 پس چی! -
 خوابم نمیادحس کنارتو بودن  تومیاد -

شم شکی دورازچ شیرین ویوا سوگل ولحظه های  ستفاده ازغیبت  سوا  و بازهم 
 وروجک کوچولومون

  
 هفته ای ازآخرین تماسم به  زری جون میگذشت  ۱

 باحرص تلفن روتوی جاش کوبیدم که دایان پرسید 
 چیشده!؟ -
 یک هفته هست زری جون جواب تماس هام رو نمیده! -

 اخم کرد 
 شام حاضرنشد؟ -

 کالفه به آشپزخونه رفتم ومیز شام رو چیدم ،بایدباهدیه تماس بگیرم. 
ستی درباره ی زری جون  روز۳ شت واون هم جواب در سم باهدیه میگذ ازتما

 بهم نداد! 
 قرار بودبره خونه اش 

 شمارش روگرفتم
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 بله؟ 
 هدیه!؟ -
 جان  -
 زری جون روپیدا کردی؟دیدیش؟ -
 آره عزیزم حالش خوبه بهترازقبل. -
 پس چراجواب تماس هام رونمیده؟ -
 متل این که موبایلش خراب شده. -
 تلفن خونه رووصل کنه خب -
حالش خوبه ساااسااا چرااینبوری میکنی!؟ یکی ازهمین روزا میاداینجازنگ -

 میزنیم بهت. 
 باشه. -

تلفن روکه قبع کردم چشاامم به گردوافتاد که بازهم بالوازم آرایش من خودش 
 رو رنگین کمان کرده بود 

به طرفش که خیزبرداشااتم جیغ زدودرحالی که صاااداهای عجیب وغریب 
 رمیاوردپابه فرارگذاشت  د

 ب*غ*ل*ش* کردم وزیر ب*غ*ل زدمش 
 ورپریده ی ژیگول چشمتودربیارم؟؟؟ -

 نیشش بازشدکه شوتش کردم توی حموم و
  

صدای دایان  سوگل روجمع کنم که  شتم ازحموم میومدم بیرون تالباس های  دا
 به گوشم رسید! 
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 این وقت روزچرااومده خونه؟ 
 اجمله اش پاهام خشک شد پاتندکردم سمت سالن که ب

 مامان اون االن همسرمه! -
سالمه دیگه بچه نیستم که بخواید برام ترمیم بگیرید. من یک شوهرم ۳2من-

 یک پدر! 
سرزندگیم بردارید - ست از شما نه گله هاتون فقط د ست مامان نه  برام مهم نی

 م. نسال شمابرام دوختیدتنم کردیدازاالن بزاریدخودم زندگیم رومدیریت ک۳۰
 وای خداکارت به جایی رسیده که منو تهدیدمی کنی؟؟ تنهاپسرت رو!! -

 به جای این که پشت زندگیم باشی شدی تبر به ریشه ام میزنی؟؟ 
 بره به درک هر حکم وشرعی که عشق آدم رو،زنش روبهش حروم کنه. 

 مقررشماییدنه ما.شما بایدتقاص پس بدید. 
شماکه مر- سرنوح  شه من کافر من پ یم مقدس بودیدچرااینکارروبادل بلوط با

 کردید؟ چرابعداون دست ازسردخترش برنداشتید؟ 
 الاقل بخاطرمن

 دروغه روغ 
 دست ودلم  ازحرف هایی که میشنیدم شروع به لرزیدن کرد   

 چرا آفرین جون بایدتبربشه برای ریشه ی زندگی پسرش؟؟ 
 نکنه بامن مخالفه؟ یاشایدم. 

 وای خدا 
 ی که توی صدای مردزندگیم بودبدشد. حالم ازاسترس
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 ناراحتی اون عذابمه 
  

اشک نشسته ی گوشه ی چشمم روپاک کردم که باصدای شکسته شدن چیزی 
 خودم روبه سالن رسوندم 

 دایان به دیوار تکیه زده بودوموبایلش روی زمین پخش! 
 بادیدنم خیره شدبهم 

سوگل هم ازحموم بی ستش روگرفتم که  ستم ود ش سکنارش ن رو رون دوییدو با
 وضع خیس و گیک شورت  زل زدبه ما 

 خوبی؟ -
 مسکوت بود 

 بلندشدم وبه طرف سوگل رفتم ب*غ*ل*ش کردم 
 بریم تواتاقت لباساتوعوض کنم . -

سالن  شدتادوباره به  ساعتی  سرگرم کردم نیم  سباب بازی هاش  سوگل روکه باا
 برگردم که دایان روتوی همون حال دیدم! 

ستم  سته نمی تون شک سته ومنه  شه بایدبای مردم رواینبوربی تاب ببینم اون همی
 رو ترمیم کنه. 

 بازوش روگرفتم وصداش زدم 
 دایان -

 نگاهم که به چشم های سرخش نشست تیر شدتوی قلبم 
 چرااینبوری شدی؟ -

 لبم لرزیدواشکم چکید 
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 باهام حرف بزن من نمی تونم این وضعت روببینم. -
وروی مبل نشوند ، بادست های بزرگ وکمی زمختش بلندشدودستم روگرفت 

اشااک هام روپاک کرد ودرحالی که باجدیت تمام واخم بهم نگاه می کردلب 
 بازکرد 

تو بایدقوی باشاای مادرکه هیچ حتی اگرخدا هم جلوم وایسااه نمی شااکنم -
 امااشک های تو حال بِدتوبرام میشه زهر! 

 ارهم توهم سوگل. این روهروقت که چشمه ی اشکت جوشید بخاطربی
 لبم لرزید 

 دایان -
 خیره شدبه چشم هام وسرم روتوی ب*غ*ل*ش گرفت  

سه چیه؟ می - شکاوا جان دل دایان؟جان همه چیزم؟ چرابغض می کنی؟این ا
 خوای من نابودبشم بابادیدنشون؟ 

باهرجمله اش جوشش اشک هام بیشترمی شدتاجایی که باصداشروع به گریه 
 کردم و نالیدم 

 نکن ،عربانی نباش ،دستات نلرزه ،صدات نلرزه من میترسم دایان!  اخم-
 توخوب باشی من خوبم بخداخوبم تو فقط خوب باش 

 شروع کردبه نوازش موهام که چشم های پف کردم سنگین شد. 
ستم تاخوددایان 2 شت منم نخوا روزی ازاون ماجراوتماس آفرین جون می گذ

 نخواسته سوالی ازش بپرسم
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سونده صدای زنگ ت ستگاه تلفن ر سوگل خودم روبه د شدزودتراز لفن که بلند
 وجواب دادم 

 بله؟ -
 سالم عزیزم خوبی؟ -

باپیچیدن صدای زری جون توی گوشی سراز پانمیشناختم وتند تندشروع کردم 
 به حرف زدن

 
نگ میشاااه - یددلم ت جایی؟؟ نمیگ زری جونم خوبی؟هیچ معلوم هسااات ک

 براتون؟نگرانتون میشم! 
 اش توکه می دونی سرم شلوغ میشه همه چیزیادم میره حتی خودم رو آروم ب-
 کجابودیداین مدت؟ -
 یکی ازبچه های بهزیستی مریض بوددنبال قلب بودیم برای پیوند. -
 حاالخوب شده؟ -
 امشب قراره عمل بشه -
 دعا می کنم براش -
 ممنون عزیزم سوگل چبوره؟ -
 اونم خوبه ودرحال آتیش سوزوندن. -
 ی دکتر خوب هستن؟ آقا-
 آره ماخوبیم اگرشما غیبتون نزنه! -
 زندگی خوب پیش میره؟ -

 لبخندم عمیق ترشد 
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 مگه جرات داره خوب پیش نره؟ -
  

بالخره بعدازیک ساااعت حرف زدن بازری جون ورفع دلتنگی تراامیم گرفتم 
سوگل روبه پارک ببرم پس لباس هامون روپوشیدیم وبعداززنگ  تااومدن دایان 

 به دایان واطالع دادن ازرفتنمون به پارک راهی شدیم.  زدن
یک ساعت یاشایدم بیشترازحضورمون توی پارک می گذشت که دایان تماس 

 گرفت و بادیدن اسم وعکسش روی صفحه گوشی مشتاق جواب دادم 
 جان؟ -
 سالم من کارم تموم شده دارم میام خونه بیام دنبالتون دیگه؟ -
 ا آره اگرخسته نیستی بی-
 من تایک ربع دیگه می رسم پیشتون -
 منتظریم  -

دایان که اومدوبه زورسااوگل روازوسااایل بازی جداکردبه خونه برگشااتیم ومیز 
 شام رو چیدم که دایان درحال گذاشتن سوگل روی تابش وواردآشپزخونه شد 

 به به چه بوی آشنایی میادا! -
 خندیدم 

 بوی پیتزاست شیکمو خان -
کردکه مسااتانه عبرش روبه ریه هام فرسااتادم ودسااتم ازپشاات ب*غ*ل*م* 

 روروی دست های بزرگش که روی شکمم نشسته بودجای دادم 
 نخیرازبوی این پیتزامست کننده تربوی َپزنده ی پیتزاست -
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 محکم ازپشت چسبیدم بهش 
 چندوقتی که بانوین گشتی داری میری تو خط چرب  زبونیا! -

 رفت خندیدوگازریزی ازالله ی گوشم گ
 حاالاسم ابرازعالقه منو میزاری چرب زبونی دختره ی زشت؟ -

 لبم روآویزون کردم ودو طرف لپم رو کشیدم وخیره به چشم هاش گفتم 
 من زشتم؟  -

 خندیدونوک دماغم روکشید 
 زشت بودی حاالزشت ترهم شدی -

تابه خودم بیام وبا کفگیر بزنمش پابه فرار گذاشاات وخواسااتم دنبالش کنم که 
 حتویات معدم داخل دهنم رو پر کردوخودم روبه دستشویی رسوندم. م

 سرم گیج رفت وتمام غذایی که خورده بودم رو توی روشویی باالآوردم! 
 معده وپهلوهام شروع به درد گرفتن کرد و ضربانم باشدت میزد  

صاادای ترساایده ی دایان هم باعث نشااددل از توالت بکنم بعدازاین که کامال 
ه شادبیرون رفتم ومقابل صاورت هاج وواج دایان  به دیوارتکیه داده معدم تخلی

ست  سوندودر حال نوازش د صدازدم که خودش روبهم ر شو  سم وزیر لب ا
 وصورتم پرسید 

 چیشدی تویهو!؟ بریم دکتر؟باال آوردی؟؟   -
 لب زدم 

 نمیدونم چم شد! -
 رنگ وروش روببین! بایدبریم دکتر -
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شتم  ،حس می کردم حتی یک قبره آب هم توی بدنم رمقی برای مخالفت ندا
 نیست و پهلوهام به شدت دردمی کردوسرم سنگین بود. 

بعدازاین که لباس های ساوگل روپوشاید مانتوشاالم روباکمکش پوشایدم وبه 
 سمت بیمارستان راه افتادیم 

بعدازمعاینه توسااط دکترکه نمی تونسااتم بفهمم چی میپرسااه ودایان درجوابش 
یان رودر جواب سااوال آخر دکترروی چی میگه فقط  نگاه متعجب وکالفه دا

 خودم دیدم! 
  

 بعدازاین که سرمم تموم شدنیم ساعتی توی ماشین نشستیم که
 

 دایان باپاکت داروها برگشت وبه سمت خونه حرکت کردیم. 
سااوگل توی ب*غ*ل* به خواب رفت ومنم در حالی که کمی جون گرفته بودم 

سبوند صندلی چ صدای آهنگ موردعالقه ی سرم روبه  ستم که  موپلکهام روب
دایان وهمخونی خودش باآهنگی که توی ماشااین پخش میشاادلبخند به لب 

 های بستم آورد. 
 نگام کن،یکی تامرزجنون پای تووایساده 
 دیوونته،به دونه دونه نفس های تومعتاده 

 واست جون میده!این ِی قانونه واسش تاآخرش 
 روز نگی عشقم بهش!  برات می میره اگه تو ِی 

 پات وامیستم" -"ناصر زینعلی
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 پلک هام داشت گرم میشدکه ماشین متوقف شدوبه خونه رسیدیم. 
سید  شم که دایان زودتربهم ر ستم پیاده ب سوگل رومحکم ب*غ*ل کردم وخوا

 وازب*غ*ل*م بیرون کشیدش. 
ستم لباس های بیرونش روعوض کنم که  سوگل روکه توی تختش خوابوندخوا

 اشت وگفت نذ
 تعویض لباسش بامن تو برواستراحت کن . -

گونه ی سوگل روب*و*سیدم که متوجه نگاه دایان به خودم شدم دستم روروی 
گونه اش که توسااط ته ریشااش زبرشااده بود گذاشااتم وروی چشاام هاش 

 روب*و*سیدم 
 می دونستی اینامعجزه می کنن تووجودم؟ -

 لبخندنرمی زد 
 کاردستت میدما.  یکم دیگه لوس کنی خودتو-

تندازاتاق بیرون اومدم بعدتعویض لباس هام روی تخت نشااسااتم وبا شااانه ی 
تاق  که بالخره درا یه زری جون بودمنتظرشااادم  هد که  چوبی توی دسااتم 

 بازشدوصورت هرچندخسته اماخواستنی همسرم باعث لبخندم شد 
 نخوابیدی تو؟ -

 شانه روجلوی صورتم گرفتم وگفتم 
 رونمی خوای انجام بدی؟ وظیفه ی هرشبت -

 خندید وبا لیوان آب وپاکت داروهام کنارم نشست 
 بدعادتت کردم ،بدوداروهاتو بخور -
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لیوان روازدستش گرفتم وشروع به خوردن داروهام کردم دایان هم بعدازتعویض 
 لباساش بایک شلوارک کنارم نشست وشانه رو ازدستم گرفت 

 منم سرم روروی پاش گذاشتم 
ب تار هام آرامبخش می نرم  تارازمو گارتوی هر  نه می زدان هام روشااو تارمو ه 

پاشاایدکه تمام وجودوحتی حال بدم به فراموشاای رفت و پلک هام گرم شاادکه 
 صداش به گوشم رسید 

 چندوقته حالت تهوع داری؟ -
 درحال چرت زدن گفتم 

 دوروزه پیش خیلی سبحی باالآوردم امابه شدت امشب دردنداشتم. -
 فت فشارداری! دکتر گفت ا-

 اهومی گفتم وپاهام روتوی شکمم جمع کردم که باخنده گوشم رونوازش کرد 
 خوش می گذره بانو؟ -
 مگه میشه درکنار شمابدهم بگذره؟ -
 آویسامیشه هوشیار شی بایدحرف بزنیم. -
 نمیشه وقتی بیدارشدیم حرف بزنیم؟ -

 بازوم رونوازش کردودست از شانه زدن موهام کشید 
 نه -
ونقدرقاطع گفت که مجبورشاادم دوباره روی تخت بشااینم وباچشاام های ا

 خواب آلود به صورت پرابهتش نگاه کنم 
 خندیدوگونه أم رونوازش کرد 
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 ببخشیدامابایدهمین االن حرف بزنیم. -
 خب بگومن هوشیارم -
 دوره های  ماهانه أت مرتب میگذره؟ -
 ها؟ -
 ی زنانه أته . دیدی هوشیار نیستی! منظورم همون دوره ها-
 خب منظمم  -

 خواستم سرم روبه سینش وصل کنم که مانع شد 
 نخواب آویسا مبمئنی منظمه؟ -
 خب آخرین تاریخش /../.../...بوددیگه -

 جدی ترپرسید 
 ماه ونیم پیش؟ 2یعنی-

 دماغم روخاروندم 
 چمیدونم چندماه پیش میشه -
 تو به این میگی منظم؟؟ -

 اخم کردم 
دبخاطراینکه ازدوران دخترونگی بیرون اومدم ،عروس بودن خب گفتم شااای-

 واین چیزاهورمون هام بهم ریخته  
 وایی گفت وزل زدبهم 

 چرااینبوری نگاهم می کنی؟!! -
  

 کفری شد 
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 ازدست توچرانمی خوای بزرگ شی آخه؟ -
 لبم لرزیدازشدت غم وزل زدم به صورت

 
من بچه ام؟ مگه چیکار لبم لرزیدازشاادت غم وزل زدم به صااورت اخموش ..

کردم؟؟ حاالخوبه همین بچه دوساله داره بچه ات رو بزرگ می کنه ها..اگربچه 
 ام چراسوگل رو بهم سپردی؟اگربچه ام چراباهام ازدواج کردی؟ 

موهای بلندم روازروی صورت پف کردم کنار زدم وبااخم بالشت وپتوم روزدم 
 رو گرفت زیرب*غ*ل تاراهی اتاق سوگل بشم که مچ دستم 

 آویسا؟داری چیکار می کنی؟ -
 مگه نمی گی بچه ام؟بایدپیش بچه ها بخوابم نه اینجا -

 محکم منو سمت خودش کشید 
تارمی - نه رف تابچگا غلط کرده هرکی گفته توبچه ای منظورم این بودگاهی وق

 کنی! 
 ولم کن تواصل حرفت روزدی. -
  وای آویساقهرنکن ببین قهر کردن کاربچه هاست خب-

 نگاهش که کردم بازهم چشم هاش دیوونه وخامم کرد. 
 لبخند زدوپیشونیم روب*و*سید 

 خانوم نازاخم نکن بازسوگل می بینه ازت کپی می کنه -
 بزارکپی کنه .ازمن کپی کنه بهترازاینه که متل باباش اخمووبداخالق بشه. -
 من بداخالقم؟؟ -
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 قبالکه بودی -
انومم نبودی ..من واسااه همه جزخونوادم قبال واسااه این بودکه شااماهنوزخ-

 سنگ و سختم اینو بدون 
 سرم روبه سینه اش چسبودنموبالشتم رو ول کردم 

 آویسامیشه یک کاری کنی؟ -
 چی؟ -
 امشب دکترگفت عال م بارداری داری. -

 سیخ نشستم وزل زدم به چشم هاش 
 چی؟؟ مگه میشه؟؟؟ -

 لبخند زد 
 چرانشه؟؟  -

 خجالت زده گفتم 
 من نمی دونستم که میشه!چراآخه؟؟ -

  
 ازتوی پاکت چیزی بیرون کشیدوگفت 

 میشه تست کنی؟ -
 به دستش نگاه کردم  

 این دیگه چیه؟ -
بهش میگن بیبی چک اگرباردارباشاای نشااون میده،طرزاسااتفادش روبهت -

 میگم. 
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گریه ام گرفته بودمن واقعا آمادگی این اتفاق مهم رونداشااتم!سااوگل هنوزبچه 
و ازطرفی من نمی خوام انقدر زودوتوی کشور غریب مادربشم اون هم تک بود

 وتنها! 
 وای خداچرااینبوری شد؟اگرآفرین خانوم و خانواده ویدابفهمن!! 

 بلندشدم وبدون نگاه به دایان به توالت رفتم وکار هایی که گفت روانجام دادم  
 دایان بردم کمی توی آینه به صورت رنگ پریده ام زل زدم وپی به حرف 

 "من هنوز بچه ام! 
ستم وبیبی چک روبه دایانی که روبه  ش ازتوالت که بیرون اومدم  لبه ی تخت ن

 روم ایستاده بوددادم نمی تونستم به صورتش نگاه کنم .. 
 بعد ازچنددقیقه رو به روم زانوزد 

 آویسا؟ -
 اشکم چکیدلبم روبه دندون گرفته پرسیدم 

 متبته؟ -
 گرفت دست هام رومحکم 

 این اشک هاواسه چیه؟ -
 حق باتو من واقعابچه أمببین چیکارکردم آخه -
لم - یزد عز یم  کرد کاررو ین  ماا کردی  ن کاری  تو کارکردی؟ چی  گه  م

 توچراناراحتی؟ 
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شم ازطرفی - ست من بایدمواظبش با سوگل خیلی بچه ا اخه اآلن وقتش بود؟
ست که بهم سی نی سش بربیام وقتی ک شور غریب چبورازپ گه چیکار ب تواین ک

 کنم؟ 
 دیگه واقعاگریه ام گرفته بودوصورتم روبین دست هام گرفتم هق زدم  

 وای خداچرااصال به نهنم نرسید ؟ -
مال هم  مملکتی حتی احت نگفتی؟متالدکتر  بهم  توچرا بودم  چه  ب من 

 ندادی؟توکه می دونستی من بچه ام واطالعی ازاین چیزها ندارم 
 ش گرفت  کنارم نشست وسرم روتوی ب*غ*ل*

من دلیل این بی تابی هات رونمی فهمم! این اتفاق برای هرزوجی میوفته به -
 جای خوشحالی کزکردی؟ 

شه اگرهم نگران  شم که زندگیم عالی ترب شته با سوگل دیگه دا من ازخدامه یه 
که  یی  بال ترسااام  می  من  ته، خود طر خا ب مو  خ توا قول  به  یا تم  هسااا

یدااومدساارتوهم بیاد..می فهمی؟وگرنه  من غلط بکنم ناراحت باشاام ساارو
 عزیزترینم 

 دلم کمی روشن شدوفین فین کنان گفتم 
 یعنی مشکلی برات پیش نمیاد؟ -

 مامانت
ماه بچه ام روتوشااکمش ۹به هیچی وهیشااکی فکرنکن مگه مامانم می خواد-

نه جز  یدا نمی ک به کساای رببی پ نه؟  بده وبزرگش ک یا خرجش رو گه داره  ن
 باباش

 وی این چشم ها عجب امنیتی حکم فرمابود !خیره شدم به صورتش ت
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شت بعدازاین که آزمایش دادم وفهمیدم  هفته ای ۴روزهام عجیب خوش میگذ

روز تمام آزمایشاااات موردنیاز روبرام 2،۳از بارداریم می گذره دایان درعرض
انجام دادو جوابشااون روبه دکترم نشااون دادتامبمئن بشااه این بارداری نره ای 

قتی خیالش راحت شااداجازه دادبا ایران تماس بگیرم وبه هدیه برام خبرنداره و
 وزری جون خبربدم.  

 میزشام روبا کمک دستیار گرام دایان خان چیدم که صدای دربلندشد! 
 این کیه؟  -

دایان که درروباز کرداول پاندای بزرگ و عظیم الجته ای خودنمایی کردوپشت 
 وی دست هاشسرش صورت خندون نوین باپاندوی کوچک تری ت

 دایان اخم کرد 
 این چیه دیگه؟ -

 نوین واردخونه شدوباخنده گفت 
که - بار یک،م خانوم کوچ یک تره هم برای  خانوم بزرگ کوچ گه برای  بزر

 پدرشدنت   
 شال روروی سرم انداختم وبانوق به طرف نوین دو یدم 

 وای این چقدربزرگه؟!!سوگل بیاببین عمو چی آورده چقدرنرمه -
باخنده و َورجوو وورجه دورنوین میچرخیدیم وپانداروتماشااا می  منو سااوگل

خت وسااوگل روهم زیر ب*غ*ل*  ندا یان دسااتش رودورکمرم ا که دا کردیم 
 زدوگفت 
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 ببراین هیوال روتوی خونه تاآبرومونو بیشترازاین نبردید -
شروع  شوندم و شکم گنده اش ن سوگل روروی  شت  پانداروکه روی زمین گذا

 ن کردیم سلفی گرفت
 دایان بااخم زل زده بودبه نوین  

 نوین هم گاهی دورازچشم دایان توی سلفی هاهمراهیمون می کرد 
 دایان روبهم گفت 

فکرکنم شااام سااردشااداگرساالفی هاتون تموم شاادافتخارغذا خوردن روبه -
 شکمتون بدید. 

نوین سوگل روروی شونه هاش گذاشت وبا سرو صداوارد آشپزخونه شدوماهم 
  به دنبالش 

 بعدازشام درحال خوردن میوه ازنوین پرسیدم 
 کجابودی این یک هفته؟ -
 رفتم لندن پنداردنبال خونه ی جدیدبود رفتم کمکش -
 حال آناچبوره؟ -
 عالی، واقعاعالی -

 لبخندزدم 
 خداروشکرحرفی ازما نمی زنه؟ -
نه ی - نه  بها نه فقط پندارمیگه گاهی که  عکس وفیلم های گذشااته رومیبی

رومی گیره ومیگه درحق یادگارخواهرش بدکرده که اون هاروازخودش  سااوگل
 رونده. 

 دایان میوه ای که پوست گرفته بودروتوی دهن سوگل گذاشت 
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 خب ماجرای این پانداهاچیه؟ -
ماجرایی نداره به مناساابت خواهرشاادن سااوسااِوعمو براش خریدم یک نوع -

 تبریکه 
 خندیدم 

 بازم برام سوغاتی آوردی!  این خیلی عالیه ولی تو که گفتی-
 عع مگه ندادم بهت؟ -
 چی رو؟ -

سنجاقی باپاپیون قرمز  شید شلوارش بردووقتی بیرون ک ستش روتوی جیب  د
که کج  هام  مدوروی مو ندازه کف دسااتم بودبیرون آورد و جلواو که ا بزرگ 

 اززیرشال بیرون آوردم زد 
 مرسی نوین این چه نازه -

 ش می دیدم گفت بالبخندنرمی که کمترروی صورت
 این برای زن داداشم بود!  -

خیلی دوسااتش داشاات همش روی موهاش بوداماوقتی ترااادف کردورفت 
 یادش رفت اینو ببره. 

 نم اشک گوشه ی چشمش انیتم کردکه عقب کشیدوگفت 
 توهم زن داداشمی دیگه مگه نه؟ -

 لبخند زدم 
 مررسی داداشی -
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 دوماه شد! 
وچولویی توی دلم گذشااته ومن تازه دارم به بودن ماه ازوول خوردن موجودک2

حال  که توی وجودم در باوجودی  تازه دارم  عادت می کنم. وحس کردنش 
رشدکردنه وقف پیدا می کنم دایان امابرعکس من چون سربارداری ویدابه قول 
شته وثانیه به  سنگ تموم گذا خودش همش تلخ بودوترس این باربرای خودش 

شکمم ثانیه از وجودجنین نوپ سیدن  صبپ باب*و* ستفاده می کنه  ای درونم ا
شترین دلیلم  شایدبی صحبت کردن باهاش به خواب میره  شب با شه و بیدارمی

 برای وابستگی به این جنین این باشه که باعث خوشی ولبخند عشقم میشه! 
سه  وگزارش کارمی  بماندکه چقدر هوام روداره ودم به دقیقه با زری جون درتما

 ن اجرا می کنه! گیره و روی م
یده ومنم علی رغم میلم  به خوردم م غذایی رو بهترین ومقوی ترین مواد

 مجبوربه اطاعتم. 
این وسط تنهاکسی که نمی دونه چه اتفاق شیرینی درحال وقوعه گردالوخانومه 

 که فارغ ازهمه جاست اماکمی عاقل تروحرف گوش کن تر شده . 
کندم وحوله ام روبرداشااتم تابه  بعد ازاتمام حرف های زری جون دل ازتلفن

 حموم برم  
 وقتی لباس هام رودر آوردم ازتوی آینه نگاهم روبه شکمم سوق دادم 

 فقط نره ای باالاومده بود! 
ازترورشکم گرد وبرجسته ام در کنارسوگل ودایان خون توی رگ هام گرم تر به 

 جریان افتادوبانیش بازدستم روروی شکمم گذاشتمو گفتم 
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کجاپیدات شااادکه بادلم حرف زدی؟ من عاشااق این راببم به زندگیم _تواز 
 خوش اومدی 

 ماه ی توی دلم بود 2این اولین جمله ی من به جنین
 احساس مادرشدن هرچند برام خیلی سخت وغیرقابل هضم

 
پذیرای  نه  یان من هم خواه وناخواه عاشااقا تار های دا باوجودنوق ورف ما بودا

 . وجودحجمی که توی دلم بودشدم
وان روپرازآب ولرم کردم وبعدازریختن شااامپوی گل رزخوشاابوم داخلش دراز 

 کشیدم وزمزمه کردم  
 نفرمون ۳پاقدمت مبارک برای زندگی-

  
 دوش گرفتن برام ازهر کاری شیرین تر بود! 

بدنم روکه خشک کردم حوله روپیچیدم دورموازفرصت استفاده کردم وتادایان 
 م ولباس پوشیدم! خوابه خودم روبه اتاق رسوند

 اگرببینه اینبور ازحموم بیرون اومدم اونم باموهای خیس باشالق میوفته دنبالم 
 چرا تو انقدرسربه هوایی؟؟ -

 باصداش دومتر پریدم هواوسریع حوله روروی تنم کشیدم 
 چته ترسیدم!  -

ازروی تخت بلندشدوروبه روم ایستاد ،دستی به موهام کشید وباحوله ی دیگه 
 وع به خشک کردنشون کرد ای شر
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 ببین موهاشو چقدرخیسه!نمیگی سرمابخوری ؟ -
 لبمو آویزون کردم وباچشم های چپکی نگاهش کردم که اخمش بیشترشد 

 گوشام دراز شد -
 اخم کردم ولپش رومحکم گازگرفتم که داد رفت هوا 

 آخ آویساخداروشکر کن جوجه أم تو دلته وگرنه -
 نیشمو بازکردم 

 جارو میوفتادی دنبالم؟؟ وگرنه با -
خیره شدبهم که کم آوردم وسریع لباس پوشیدم وروی تخت درازکشیدم ،دست 

 هام روازهم بازکردم 
 بپر ب*غ*ل عمویی -

 چ  چ  نگاهم کرد 
 بپرم ب*غ*ل*ت* که استخونات میشکنه استخونی -

 اخم کردم 
 کیلوأم! ۶۰من استخونی نیستم -

 خت لبه ی تخت نشست وپتورو روم اندا
 کیلویی ۶۰حاال الزم نیست حرص بخوری -
 دلت بازم گاز می خوادانگار -

 کنارم دراز کشید وبااخم گفت 
ست توودندونات که خودنمایی می کنن - تواین دوماه تموم تنم درد می کنه ازد

 همش رو تن وبدنم! 
 خندیدم 
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 خب تقریرمن چیه که ویارمی کنم دلم می خوادهمش گازت بگیرم . -
 دبه صورتم خیره ش

 فدای ویارتم میشه تن وبدنم -
سینه اش پنهون کردم که خندیدومحکم ترب*غ*ل*م  سرمو توی  شدم و سرخ 

 کرد . 
  

 خریدهاروازتوی ماشین بیرون آوردم که دایان ازم گرفتشون  
شگاه وکلی  شدیم.امروزرفته بودیم فرو سوگل روگرفتم وواردخونه  ست  منم د

من وسااوگل فقط پاسااتیل وآدامس خرساای  خوراکی خریدیم البته بماندکه
 گرفتیموباهر باردیدنشون چشم هامون شکل قلب میشد

ستم روی اولین مبل ولو  شه ،درروکه ب درروبازکردم تگا دایان زودتروارد خونه ب
 شدم ،حسابی ورجه وورجه کردم نفسم گرفت! 

روز ۳یادم اومدقرار بودهدیه باهام تماس بگیره و خبربده که برای هفته بعدکه
 تعبیله می تونن پیشمون بیان یانه. 

 بانوق به ساعت نگاه کردم بلندشدم تا لیست پیغام های صوتی روچک کنم  
 فقط یک پیغام اون هم ازشماره ی ناشناس

 دکمه پلی رو که زدم صدای زنی توی گوشم که هیچ توی خونه إکو شد 
سادگی ازکن- ستم این کاررو بکنم امانمی تونمم به  رم اراین ماجرابگذنمی خوا

بدباشاام  بدباشاای و قدرهم  یان هرچ بال زندگیم.زندگی من تویی دا وبرم دن
 مادرتم. 
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 تونمی تونی تنها برای زندگی جفتتون ترمیم بگیری! 
ست  سوده بایدبدونه دایان اون بایدبدونه زندگیش روقبل این که حافظش روازد

 بده!  
ره اون اگربفهمه تف هم اون بایدبدونه نقبه ی رساایدنی برای شااما وجودندا

 نمی ندازه توی صورتت.چبورمی تونی انقدر خودخواه باشی! 
ندی و هرشاااب زنی روتوی  خدابب مت روروی  تو چبورمی تونی چشاا
 آ*غ*و*ش* بگیری وباهاش زندگی زناشویی داشته باشی  که خواهرشیری تو؟ 
 اصالخودتو منوگذشته به درک اماسوده چی؟ اون هم متل توبخاطرعشق چشم

 هاش رو میبنده روی همیچین موضوعی؟  
 الل شدم! 

 کاش کرهم می شدم 
 یانه کاش اون زنی که درحال زدن حرف های شکننده بودالل میشد 

 کاش می شدیک تایم اززندگی روآلزایمر گرفت. 
من می خوام این ساااعت روآلزایمربگیرم یاشااایدم اگربازهم حافظمو ازدساات 

 بدم موثر باشه! 
م اومدودرحالی که محکم دساات هاش روروی گوشاام میفشاارد دایان به طرف

 دادزد 
 خفه شو خفه شودروغه،همش دروغه  -

شااایداگرقبال بودبه جای دایان من گوش هاش رومی گرفتم تاچیزی آزارش نده 
 اما حاال
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بعدازاین که صاادای اون زِن به اصاابالح مادر قبع شاادفقط صاادای گریه ی 
 سوگل توی خونه می پیچید وبس. 

 ترکم ترسیده! دخ
 زمزمه کردم

 
 زمزمه کردم 

 سوگلم نترس -
به اتاقش رفتم ب*غ*ل*ش* کردم تااین که آروم شااادوبعدازنیم  بلندشااادم و

 ساعت دوباره خوابید. 
  

 نگاهم روبه صورت ماهش دوختم  
ست بیاری  ست رفته روبه د سعی می کنی چیزهای ازد شه توی زندگیت  همی

 ! اماچیزهای بیشتری روازدست میدی
امشب من تمامم روازدست دادم تمام من یعنی زندگی جدیدم که شروع نشده 

 به بدترین شکل تباه شد
 بچه ای که ازراه نرسیده متل خودم نحس و شوِم! 

فکرمی کردم اون چندسااال زندگی وحساارت هایی که بازری جون کشاایدیم 
وی تدیگه به خاموشاای رفته امادریغ که برعکس روزبه روزشااعله ی این آتیش 

 زندگیم بیشتر میشه. 
 حرف های آفرین خانوم یک روندتوی گوشم می پیچید 
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 دست هام روروی شکمم گذاشتمو زمزمه کردم 
 توگوش نده مامانی!اینا همه دروغه ،کاب*و*سه.. -

 اونقدربی صدااشک هام ریخت ا به خواب رفتم. 
 دوروزی می گذره  

 ایان ننداختمدوروزکه لب بازنکردم! حتی نیم نگاهی هم به د
یده وقتی حتی بوی اون  جاربهم دسااات م لت انز حا ته  دلم ازش گرف

 عبردوستداشتنیش به مشامم می خوره! 
سریک  شم بااون  سوگل رو زودتردادم تامجبورنبا متل دوروزپیش ناهار خودم و

 میز غذا بخورم. 
شدنش تمام  ست تابا بلند صدایی نی شب تلفن خونه روجمع کردودیگه  ازاون 

 داشته ی بدنم سیخ بشه ودلم بلرزه. موهای ن
ستم متل  شنیدم برای لحظه ای همه چیزروفراموش کردم وخوا صدای درروکه 
قبل باروی بازبه بدرقه ی مردم برم که پاهام اطاعت نکردوراه اتاق رودرپیش 

 گرفت 
گل روصااادا  بال می کردم وقتی واردشااادسااو هام حرکاتش رودن باگوش 

 انداخت و..  زدوب*غ*ل* کرد کتش روروی مبل
 شب به همین روال گذشت تااین که صدای آیفون بلندشد 

 نوین بود!خودم بهش پیام داده بودم تابیاد 
 صدای نوین که درحال سالم واحوال پرسی بود به گوشم رسید  

بلندشدم وبه سمت چمدون کوچیک مشکیم رفتم وبادست های هرچندلرزون 
 تومشت گرفتمش. 
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وی سااالن گذاشااتم اولین تلنگردساات های کوچیک پاهای افلیج شاادم روکه ت
سته  ش سوگلم بود که دورزانوم پیچیدنگاهم روبه نوین که روی مبل روبه روم ن

 بوددادم وبا لبخندی که بیشترشبیه پوزخند بودسالم کردم  
 علیک مامان نی نی  -

 صدای دایان بعدازچندروزبالخره به گوش های فلک زده ام رسید 
 کجا؟ -

 کردم نه جواب سوالش رودادم که نوین باخنده گفت نه نگاهش 
 چندروزی قراره آبجیم روببرم وردل خودم  -
 چرت نگو نوین -
 چرت می شنوی خسیس نباش دیگه. -

 لب باز کردم 
 من آماده ام می شه بریم؟ -

بساامت درحرکت کردم که بازوم کشاایده شااد به عقب وصاادای بلندی توی 
 صورتم دادزد 

 سی که بخوادببردت رو می شکنم  قلم پای تووهرک-
 بازهم نگاهم به زمین بودنه چشم هاش! 

 گستاخ شدم 
 خوبه کم کم مهارتات رونشون بده! -

 داد زد 
 وقتی دارم باهات حرف می زنم توچشم هام نگاه کن. -
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بازوم روبه شدت هرچه تمام تر ازدستش بیرون کشیدم وراه خروج روطی کردم 
 ونوین هم پشت سرم . 

م روبااین که سخت بودروی صورت گریون گردوی عزیزم بستم که دایان چشم
 دوباره خودش روبهم رسوند 

 کجامیری؟دردت چیه لعنتی؟بااین وضع چمدون بستی که چی بشه آخه ؟ -
 باانزجارتوصورتش که دیگه متل قبل به چشم هام خواستنی نبود نگاه کردم 

 دردم تویی!  -
وخودم خبر نداشااتم.دردم نبفه ای که نیومده  دردم گذشااته ای که باتو گذشااته

 حروم شده به کاِم منوزندگیم. 
 به سینه اش کوبیدم وبلندترازقبل گفتم  

 چراباهام بازی کردی؟؟مگه من متل تو بازیگرم -
 لعنتی گ*ن*ا*هموبه احساس بینمون ببخش -
 من دارمی زنم تمومه احساساتمو! -

نگاهم می کردکه نوین چمدون  داشااتم می لرزیدم ودایان خشااک شااده فقط
 روازدستم گرفت ومنوداخل آسانسوربرد 

  
سیدیم بی حرف زل زدم به تابلوی روبه  ساعت که به خونه ی نوین ر بعدازنیم 

 روم که نقاشی فانتزی جالبی ازگلدون های رنگی بود 
دلم آرامش می خواساات ازهمون هاکه زندگیم تکراری بشااه وتمام هم وغمم 

 وناهارشوهرم یاتربیت سوگلم باشه.  درست کردن شام



wWw.Roman4u.iR  508 

 

ساچقدردلم اون هیکل نرم و خوشبوت رومی خواد تاآروم کنه تمام  سا آخ کپل 
 اضبرابم رو! 

 همسرم
 متالبرگردیم به قبل اونقدرنگات کنم تا چشم هام سیربشن 

 گرمی دستی روی پوست سرِددستم منوبه خودم آورد  
 توفکرنباش -
 نمی تونم! -
ب- تاده چیزی بپرساام ،توهم نگو چون نمی خوام در فاق اف که ات ماجرایی  اره 

اگرصالح باشه دایان خودش برام میگه امامی خوام بدونی قبل ازاین که دوست 
دایان باشاام یک انسااانم واالن قبل ازهرچیزی حتی قبل از اون بچه ای که توی 

 وجودته وجوِدخودت برام مهمه . 
 اینوبدون خودت ازهرآدمی مهمتری 

 ال به صورتش چشم دوختم  بی ح
 تو مردخوبی هستی! -

 لبخند زدوبلندشد 
 اتاق سمت چپی برای تو،چمدونت رومی زارم توش -

روی مبل درازکشیدم..ازشدت استرش زیر دلم تیرمی کشید وتنگی نفس گرفته 
 بودم! 

 شکمم رولمس کردم  
 من وتو ِی نی نی داریم کوشولو موچولوإ!! -
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 سید دایان گونه ام روب*و*
 آره  -

 سرم روبه بازوش فشردم ودرحال بازی با انگشت هاش ادامه دادم 
 موقع به دنیااومدنش توکنارمی؟ -

 خودت می زاریش تو بغلم
 آره -
 وقتی می خوادحرف بزنه من وتو توسروکله هم می زنیم تااول بگه ماما  -
 نچ فسقل جوجه ی من اول میگه بابا -

 اشک ازگوشه ی چشمم روان شد! 
 خاطرات قاتل

 
 ثانیه های آدم هاهستند 

 حتی اگربرای لحظه ای باشه
دستم روگوشه ی چشمم می کشیدم اما سرچشمه ی اشکم مررانه بدترازقبل 

 صورتم روخیس می کرد. 
 متالیهویی برگردیم به روزهای خوبمون ازنوق سکته کنم

  
 باصدایی پلک هام ازهم بازشد 

 نوین افتاد  نگاهم به صورت وبعدچشم های رنگی
 ببخشیدبیدارت کردم -

 توی جام نشستم ونگاهی به اطراف کردم که نوین باخنده ی ریزی گفت
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 چه بامزه شدی باصورت پف کرده -

 پتویی که روی پاهام بودروکنار زدم 
 مرسی بابت پتو ،ساعت چنده؟ -
 ،رفتم شام گرفتم بپرتو آشپزخونه ۹نزدیک به-
 چرازحمت کشیدی! -
 ت من برای شکم خودم کردم نه توزشتوک زحمتی نیس-

 خندیدم 
 ولی من میل ندارم -

به ساامت میز غذای دونفره  اخم کردودرحالی که بازوهام رومی گرفت و منو
 اش ُهل می داد گفت 

 حاالکه اومدی اینجاچترشدی نباید روحرفم نه بیاری -
بعدازخوردن شااام مخترااراون هم بخاطر ناراحت نشاادن نوین ازم خواساات 

 اتوی شستن همون چندتاتکه ظرف هم کمکش کنم ومنم بی میل قبول کردم. ت
 می دونستم ظرف شستن بهونه است تامن توی فکروخیال غرق نشم.. 

شب بخیرگفتم و به اتاق جدیدم رفتم اتاق۱2ساعت نزدیک به متریی ۱۱بودکه 
 که با کاغذدیواری های سفید صورتی طرح داری پوشیده شده بود 

شال ومانتوم به طرف تخت  ستم  ش سفیدکنار کمددیواری رفتم و آروم روش ن
 رولبه ی تخت انداختم ! 

 دستی به  تشک جدیدم کشیدم 
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 وباخودم گفتم 
این زندگی جدیدته دختر!تخت جدید،اتاق جدید،آدم های جدیدازاالن دیگه 
تاق ونه  نه ا نه تخت دونفره ای  هیچ چیز دونفره ای توی زندگیت وجودنداره 

 آدمی! 
 زوده برای این که دلت لک بزنه برای آدمی که مسبب این احساس جدیدته.. 

 اماواقعیت اینه که دلم لک زده برای دختر کوچولوی ملوسم 
 روی تخت درازکشیدم وپتوروپیچیدم دورم ،سردم بود! 

 زیادهم سردم بود.تمام تنم یخ بسته بودو می ترسیدم این سرما به جنینم برسه. 
سرمای تن  توی خودم مچاله سیده ام  شه ی نر شایداینبوری جگر گو شدم تا

 وقلبم رو حس نکنه. 
  

شده  شت ومن هنوزتوخودم گوله  ساعت می گذ شایدم  نمی دونم چنددقیقه یا
 بودم که دستم روبه سمت کش موهام  بردم و بازشون کردم 

کیف دسااتیم روکه پایین تخت افتاده بود بازکردم وشااونه ی چوبیم روبیرون 
تا موهام روطبق عادت هرشااب شااونه کنم که دسااتم توی هواثابت  کشاایدم

 موندوبه موهام نرسید! 
 این کارهرشب "اون بود 

 زمزمه کردم 
 تونباشی حرفاموشبابگم به کی؟ 

 دست های کی بین موهام بشه الالیی شبام؟؟  
 ازاین که حسرت وقتایی که بودروبخورم متنفرم:| 
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به گوش نوین تمام سااعیم برای خفه کردن صااادای ه ق هقم بی نتیجه موندو
 رسید که با ی لیوان آب وقرص آرامبخش به دادم رسید 

 لبه تخت نشست  
 آروم بگیردختر بخاطراونی که تو دلته! -
یک احساااس عجیبی بین گلو وقلبمه !یک سااردرگمی وساارگیجه ای که نمی -

 خوادترکم کنه!  
 هیشش، فقط چشم هاتو ببندوبخواب -

  
 بود! 2ز کردم ساعتوقتی چشم با

 با بدنی کسل تیشرتم روباتونیک سیاه رنگی عوض کردم وبه سالن رفتم . 
به  به قولی مجردی  چک بود و که بودم کو جایی  نه ی نوین برعکس  خو

 خروص دکورساده وشلختگیش! 
 های میس ایزآویسا -

 درحالی که کتابچه ای دستش بودروی مبل تک نفره ی قرمزی  نشسته بود 
 رفتم  به طرفش

 سالم ببخشیدزیادخوابیدم! -
سبت به قبل  شدم موهای خرماییش روبه طرزجالبی ن خندید ومن تازه متوجه 

 اصالح کرده 
 ازتویخچال هرچی میل داری برداروبخور چای هم که باچایسازه! -



 513 من یحوا

لم  ی م که  ین  باا تم  ف نه ر خو پز طرف آشااا به  تم  تن صاااور عدشااسااا ب
 رومهمون کردم   واقعانمیکشیدبخاطرجوجه أم چای وکیکی خودم

 کنارنوین نشستم  
 تومگه نمیری سرکار!؟ -

 عینک مبالعه اش روپایین کشید. 
 نچ امروزفقط یک کالس داشتم که لغوش کردم  -

نفساام رو پرصاادابیرون دادم وآه کشاایدم که منجرشاادچ  چ  نگاهم کنه 
 وبپرسه 

 آه واوه راه نندازاصل حرفت روبزن -
 می خوام برگردم ایران -
 ن نمی خواد که توبرگردی ایرا-
 جدی باش نوین ! -
 اوکی خب من بایدچیکار کنم این وسط؟ -
 مدارکم رو ازدوستت بگیری تابلیبم رو بگیرم وبرم -
دوساات من نساابت نزدیک تری باتو داره که،بقول عزیزم زن بایدزیرسااایه ی  -

 شوهرش باشه پس رفتنت جایزنیست 
 دن بکفری ازجمله هایی که درکمال ریلکس کر

 
 کفری ازجمله هایی که درکمال ریلکس کردن به زبون میاره دادزدم 

جایز؟ هه خیلی چیزهای دیگه هم جایز نیساات متالبودن توب*غ*ل مردی -
 که میفهمی برادرته! 
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شه وتعجبش روپنهون کنه  شت متل قبل ریلکس با سعی دا شم هایی که  باچ
 نگاهم کردکه به طرف اتاق رفتم وبین راه گفتم 

 یزت دراین باره نظری نداشتن؟بازم زیر سایه ی شوهرم باشم؟؟ عز-
ساااعت ها می گذشاات ومن پریشااون ترازقبل به همه چیز وهمه کس فکرمی 

 کردم! 
یان  با دا که هرروز یادوزری جونی  عدبه دیدنم ب ته ب که قراربودهف هدیه ای  به 

 درتماس بودتاجویای احوالم بشه وا
ف شته هافرومیرم وچیزهای بیشتری کشتاکی فراموشی؟چراهرچی بیشتر توگذ

 میشه کمتریادم میادیا بهتره بگم اصالچیزی یادم نمیاد! 
بابای خوبم کاش می تونسااتی قبل رفتنت بهم بگی کی بودم وچبور زندگی 

 کردم. 
  

 دوروزازبودنم توی این خونه میگذشت! 
 دوروزبی سوگل بی "اون

ب کارش تموم میشااه ازصاابپ ساارگیجه دارم وحالت تهوع نوین هم گفت شاا
 ومیاد. 

بازهم  که  چال بیرون آوردم و کمی توی لیوان ریختم  کت آبمیوه روازتویخ پا
 معده ام نخورده پسش زدوبه توالت پناه بردم. 

سیدم اگربازهم  شت می ترکیدیادمعجون های زری جون افتادم ،می تر سرم دا
 ادامه پیداکنه بالیی سرجنینم بیاد! 
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بدم گریه ام گرفت وتاتونسااتم جیغ زدم،خالی که  ازتنهایی وبی کساای وحال
شدم به حموم پناه بردم وبالباس رفتم زیردوش تااین که بابرخوردقبره های آب 
کمی بدنم آروم گرفت که متوجه خونی که روی ساارامیک ریخت شاادم ومات 

 بهش خیره شدم! 
 خدایا نابودم نابودترم نکن

سرویک طرف شدوبعدازدردی که توی  شم هام  تنم الجون  صورتم پیچیدچ
 بسته شد! 

 کاش می شدخودمو ازدنیاِمنها کنم
  

رب مگه بهت نگفتم یک ثانیه هم ازش دورنباش؟؟مگه دهنتو پرنکردی - الم
 که ازچشم هات بهترنگهش می داری؟؟ 

 خودش بود! 
 صداش ،بوی تلخش

 صدای گریه ی سوگل توراه روی بیمارستان باعث شدچشم هام روبازکنم! 
ست!امااالن برای من گردالوم شایدبای صال زنده ه سیدم طفلم چبوره؟ا دمیپر

 وبی قراریش مهم بودوبس
 سوگل -

 صدای نوین به گوشم رسیدوبعدهم صورت جدی ونگرانش 
 جان؟ بیدارشدی؟ -
 سوگل ..بیارش پیشم -
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ازم دورشدوبعدازچندثانیه دخترکم روتوی ب*غ*ل*ش دیدم که باچشم خیس 
 هم زل زده بود وبینی سرخ شده وتعجب ب

 عزیزدل ساساچرااینبورنگاهم می کنی! 
به طرفم  که خودش رو تای کوچولوش جلو بردم  دسااتم روبرای لمس دساا
کشاایدوباجمله ای که اززبونش شاانیدم تمام ثانیه هام برای لحظه ای تبدیل به 

 عسل شد 
 ماما -

 چه می شودکردسرنوشت پرزورترازمن است
 ب*غ*ل*ش* کردم سفت وتنگ! 

 ل سُرمی که مزاحمه نرسیدنمون بَهِم. بیخیا
 جان دل ماما!ماما فدای اون صدای قشنگت بشه بازم بگوتابشنوم . -

 سوگل که آروم شدبی توجه به "اون روبه نوین کردم وگفتم 
 چرااینجام؟ بچم -

 سوگل روازم گرفت وجواب داد 
 توی حموم ازهوش رفتی وسرت به زمین خوردچندتایی بخیه زدند . -

 اون قبره های خون افتادم! یاد
 نوین چه بالیی سربچم اومده؟ -

 سقط شده؟ من خون ریزی کردم؟؟ 
به خودت - که  یادی  خاطر فشاااارز یک خون ریزی ساابحی ب یواش .فقط 

 واردکردی اماباید  به خودت برسی . 
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 دروغ که نمیگی -
 نه بخدااون فسقل بچه سالمه. -

 لبخنداومدروی لب هام که صداش اومد 
 ه تنهامون بزاری نوین؟ میش-

 سریع گفتم 
 چرااینجاست؟ من نمی خوام صداشو بشنوم بگوبره بیرون. -

 نوین نگاهی بهمون کردوخواست بره بیرون که مچ دستش روگرفتم 
 انقدرمزاحمت بودم که باخبرش کردی تاببرتم؟  -

 اخم کرد 
 اینبورنیست. -

 دایان باشتاب ازکنار دربه طرف تخت اومد  
 ازی بسه .تو برودیگه زحمتت نمی دیم سرم که تموم شه می ریم خونه. بچه ب-

  
نگاهم هنوز به نوینی که ساامت راساات تخت ایسااتاده بودوبه حرف هامون 

 گوش می دادبود  
 جواب دادم 

 تووبروبه کارت برس نوین جان ترخیص که شدم خودم میرم خونه تابیای.-
 
 ه منه وامونده نگاه کن نه درودیوار! برای بارهزارم،وقتی باهات حرف می زنم ب-

 نوین خندید 
 داداش داره به من نگاه می کنه ها-
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 من شکل درودیوارم؟! 
 خنده ام گرفت ازلحن حرف زدنش که دایان تندگفت 

 توفعال سعی کن درنقش همون درودیوار باشی وپارازیت ندی بین حرفام  -
 رو کردبه سمتم 

 تن به هیچ قبرستونی رونداری.. تاوقتی بچه ی من توشکمته حق رف-
 چه خونه ی این واون چه ایران! 

گوشام سوت کشید بلندشدم وسرم رو باشدت ازدستم بیرون کشیدم وازتخت 
 پایین اومدم وروبه روش ایستادم 

 تودقیقا چیه منی؟؟؟ هان؟؟ شوهر؟؟ پدر این بچه؟؟پسرعمو؟؟ یابرادر؟؟؟  -
وخته شااده بودسااوخت امادیگه جایی دلم برای نگاهش که ناباوربه صااورتم د

 برای ترحم و دلسوزی نذاشته بود. 
دسااتش روبین موهای پرپشااتش کشاایدودر حال طی کردن طول وعرض اتاق 

 گفت 
 نزن توسرم نکوب این کلمه روتوسرم! -

 داد زد 
 من برادرتونیستم! -

پاک کنم  کاش میشااادمغزم روبیرون بیارم واون بخش ازخاطرات لعنتیمون رو
 نم تو صورتت. وتف ک

 سرم روپایین انداختم وبدتراز اون درحالی که به سروتنم می کوبیدم دادزدم 
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نیسااتی ومادرت تهدیدت می کرد؟؟ نیسااتی وبرای نفهمیدن ازدواجت بامن -
 فرار کردی و آوردیم اینجا؟ 

 تاکی می خواستی منوازش دورنگه داری؟؟ چرابهم نگفتی؟؟ 
 *ا*ه خودت کردی؟ چرامنواین طفل معروم روشریک گ*ن

 ازت متنفرم ،توداغونم کردی! 
لعنتی تودوسااتداشااتنی ترین داشااتنیم بودی  چراسااوزوندی ریشااه ی تمام 

 احساساتمو نسبت به خودت؟ 
شده نبفه گناه  سیده  شقمه حاالنر صل ع من بااین جنینی که فکرمی کردم حا

 چه کنم؟؟؟؟ 
بشااه که توی صااورتش روبه روم زانو زدودساات هام روگرفت تا مانع خودزنیم 

 فریاد کشیدم 
توقول داده بودی که خوشاابختم کنی!از هرچی مرده بدم میاد،ازمردهایی متل -

 توکه به بهانه ی مذکربودنشون قول مردانه میدن ونمی مونن پاش
  

ستم رو  ستم ود شم هاموازترس ب بعدازمکث طوالنیی به طرفم هجوم آورد ،چ
شکمم ازب*و*سه ی تندویهوییش  گذاشتم روی شکمم که پیشونی و بعدروی

 داغ شد! 
شتنیش  ستدا صدای واقعالعنتی ودو شتم اما  شم هام روندا جرات بازکردن چ
صداش نجات داد،من دیوونه نبودم  شنیدن  شنگی ن شم روبعدازچندروزازت گو

 فقط عاشقش بودم. 
 هرچقدرم زبونت بگه ازم متنفری من بازم ازکارم پشیمون نمیشم! -
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خ جه أم تودرسااات ترین انت چه حالل ترین موجود،تووجو اب منی واین ب
 قشنگترین اتفاق غیره منتظره ی دنیامید. 

صدای قدم  شکم بریزه که  شتم ا صداش اما نذا توی دلم خون گریه کردم ازغم 
 هاش و بعدهم بازوبسته شدن درخبرازرفتنش داد 

 رفت وجونم رفت! 
 روحم مرده ولی خودم هنوززندم  

سط بایدکاری کنم،بایدزن دگیمو ازاین طوفان نجات بدم دیگه فقط پای خودم و
نیست پای بچم وسبه پای سوگل ومردی که هرلحظه ای که میبینمش بی تاب 

 ترمیشم براش! 
 آویسا؟ -

 حواسم به سمت نوین که توی چهارچوب در ایستاده بودجمع شد 
 بریم؟ -
 آره -

به  نه دورم می گشااات و تل پروا که برگشااتیم نوین م زوربهم داروو به خونه 
غذاخوروندکه بلندشدم برم توی اتاقم تاکمی ازدست نق نق هاش خالص بشم 

 که نذاشت وگفت 
 بایدجلوی چشم خودم باشی پس بهتره زور نزنی که جیم بشی. -

 نالیدم 
بسه دیگه خفه شدم ازبس ازاین غذاهای عجق وجق خوردم اصالمیخوام برم -

 پیش سوگل ولم کن 
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 خندید 
 م. فکرکن بزار-

  
شت باکیف مدارکم  شت ووقتی برگ ساعتی تنهام گذا فردای اون روزنوین یک 

 بود! 
 بفرمایید -

 دلم گرفت یعنی بایدبرم؟واقعاراضی شده به رفتن ونبودنم! 
 سوگل چی؟چبورمی خوادازپس بچم بربیاد! 

 باچشم های خیس نگاهش کردم 
 برام بلیط می گیری؟ -
شب آخرش برگردی نه قراره خودش بگیره وگفته به ا- شرط می زاره بری که  ین 

 خونه. 
ته دلم نوق کردم که می خوادبازم منو ببینه ومن می تونم سااوگلم روحتی برای 

 یک شب دیگه داشته باشم  
 یعنی امشب؟ -
 گفت اگرپروازت برای فرداشب باشه امشب زنگ می زنه ومیاددنبالت  -
 اهوم -

 ه ام به تلفن تاخبری بشه یک چشمم به عبور ثانیه ها بودوچشم دیگ
 که کم کم چشم هام گرم شد. 

 دلم میخوادش حتی االن که میگه نمی خوادم!-
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صداش رومی  رومم  سکن بود،نه تنها برای من بلکه وقتی طفل مع صداش م
 شنید انگارضربان هرچندریزی توی شکمم به تپش درمیومد

 صدای نوین که سعی می کردآروم حرف بزنه اومد 
 گه نمی خوادامادلش همزبوِن زبونش نیست زبونش می-
 سخته شنیدن این حرف هاازدهنی که تا یک هفته پیش -

 مکث کرد 
 همیشه می ترسیدم ازم بگیرنش حاالداره سرم میاد! -
 اون دخترعاقلیه به راحتی ازتووبچه نمی زنه فقط بخاطر یک تلفن! -

ردم وتوی جام نخواسااتم بیشااتربه حرف هاشااون ادامه بدن چشاام هام روباز ک
 نشستم که "اون رو باالی سرم دیدم ونوین هم به دیوارتکیه زده بود! 

 سالم -
فقط نگاهم کردکه روازش برگردوندم وبه ساامت اتاق رفتم ،مانتوشااالم روتن 

 کردم و چمدونم روبرداشتم 
 به سالن که برگشتم بالبخندبه نوین گفتم 

 مرسی داداشی! -
 آدم مزه میده واقعاداشتن یک داداش خیلی به

گاه نگاهم  بالبخندقشنگی خیره شدبهم ووقتی منو آروم توب*غ*ل کشیدناخودآ
به طرف دایان رفت ووقتی دیدم اثری ازعراابانیت توصااورتش نیساات خیالم 

 راحت شد  
 مواظب خودت باش ،فرداشب میام فرودگاه. -
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ن یازخونه که بیرون رفتیم چمدون ازدستم کشیده شدودرحالی که بسمت ماش

 می رفتم صداش روشنیدم 
 دیگه این کفش رونپوش پاشنه اش انیتت می کنه . -

 سوار شدم وبه خیابان زل زدم 
 مردوزن هاولبخند هایی که خیلی هاش الکی هستند.. 

یان ،چه  چه بهم م گه  نه پیش خودش می گاه می ک مارون یدیکی هم داره  شاااا
 مون! خوشبختن و .امانمی دونن فقط ظاهرمون اینبوره نه دال

به خونه که رساایدیم نفهمیدم چبورخودم رو به سااوگل رسااوندم ووقتی دایان 
گل تشااکرکرد سااریع دخترکم  گه داری سااو خاطرن یه ب خانوم همساااا از
روازب*غ*ل*ش* بیرون کشاایدم و مال خودم کردم که بازهم باصاادای نازش 

 منوخباب کرد 
 ماما -

رد درخونه روبازکردووادلم قنج رفت ومحکم صورتم روبه لپش فشردم که دایان 
 شدیم. 

 به پیراهن وتل پارچه ای مشکیش نگاه کردم که باپوست سفیدش درتضادبود 
 دخترناز من چقدراین لباس بهت میاد! -

بادست کوچولوش پوست صورتم رونوازش کردودستش روانداخت دورگردنم 
 ولپم رو ب*و*سید! 

 عشق نازمن دیوونم می کنی توها! -
 صدای خنده هات خندیدالهی قربون 
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که برای نوین  نه زرشااکی داشااتم  یک بلوزمردو مانتوم رودر آوردم زیرش 
 بودوحسابی گشاد! 

 بریم بازی ؟ -
 جلوترازمن تندتند تاتی کنان به طرف اتاقش رفت ومنم به دنبالش

اونقدرتوی اتاق بودیم وشااعرخوندیم و برنامه کودک دیدیم وبازی کردیم تااین 
 ل به خواب رفتیم   توی تخت سوگ2که ساعت

توی این مدت که باسااوگل بودم همه چیز یادم رفته بود، وجودم آروم بودوحتی 
 فراموش کردم باردارم! 

  
نیم ساااعتی میشاادکه ازخواب بیدارشاادم و به صااورت خواب آلود کپلم باولع 
شدم که توی  صورت مخملیش بودم که متوجه "اون  شدم درحال نوازش  خیره 

 گاهم می کرد قاب درایستاده و ن
 کاش می تونستم بب*و*سمش! 

 الاقل برای بارآخر 
مابغضاام روقورت دادم وازروی  ید ا که این آخرین روِزلبم لرز به این  ازفکر 

 تخت بلندشدم که لب بازکرد 
 صبپ بخیر -

 ازکنارش ردشدم که به طرف روشویی برم بازوم روگرفت 
 یک امروزه روتاشب تحمل کن -

 اش! یک امروزهمون آویساب
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 همون آویسایی که ازدیشب برای سوگل بودی  
سم می کنه  شوهرم اینبورالتما ستادم که  ضم روخوردم وبه خودم لعنت فر بغ

 واز طرفی خنده ام گرفت که به سوگل ورفتارم نسبت بهش حسودیش شده! 
مگه میشاااه به این مردواین لحن وصااادانه بگم؟اگرهم بشاااه من که قدرتش 

 روندارم. 
 صورت بی نقرش خیره شدم به 

 الاقل ازچشم من که اینبوربود! 
 به لباش 

 چشم هاش 
 برجستگی گونه وپیشونیش.. 

 دست راستم روبه طرف یقه ی تیشرتش بردم وبه طرف خودم کشیدمش.. 
 ب*و*سیدمش ،بی طاقت و پرحسرت! 

 روزی که نداشتمش 2حسرت این 
 پس چبوربرم ؟! 

 ..ازپیشونیش شروع کردم چشم هاش،گونه هاو 
 

 لباش! 
 تشنگیم رفع که نشدبیشتر هم شد. 

 وقتی به خودم اومدم دیدم چیزی صورتمون روخیس کرده  
 اشک مردم بود! 

 الهی من بمیرم که تورواینبورآشفته نبینم.جیگرم آتیش گرفت. 
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ندازه ی همه ی  به ا بایدبگم فقط می خواسااتم امروزم رو نمی دونسااتم چی 
 استفاده کنم. روزهای آینده که نیست ازوجودش 

چقدرتلخه که بدونی حسرت چیزهایی که االن داری تجربه می کنی چندوقت 
 دیگه به دلت می مونه. 

 محکم منوبه خودش فشرد 
 میخوامت -

 منم -لب زدم
 اماباجرقه ای که توی نهنم زده شدته دلم پرازترس شد 

 "خواهرشیری! 
 خدایابه حرف دلم گوش بدم یاعقلم؟ 

 وسوهان بشم به روحش؟! گریه هاشو ببینم 
 افکارمو کنارزدم اون فقط پدربچمه نه هیچ چیزدیگه.ایناهمش دروغه. 

 دستموکه دورگردنش حلقه کردم شروع کردبه ب*و*سیدنم 
 شالم روازروی موهام کنارزدوموهام رو بویید 

 دیوونتم به موال -
 هنوزم نمی تونستم توچشم هاش نگاه کنم شایدهمون حس گ*ن*ا*ه لعنتی 

 ب*غ*ل*م* کردوبه طرف اتاقش برد  
 نرم روی تخت خوابوندموروم خیمه زد 
 درحال نوازش موهای دورصورتم گفت 

 توکه نیستی غِم عالمم ..انگارسرزمینی توی وجودم گریه می کنه! -
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شم بستم روی همه ی دونسته هایی که  بالب هاش مهرداغی به پیشونیم زدوچ
 زدزیرشون  اززبون آفرین جون شنیدم ودایان ن

 شروعی برای روح وجسم خستمون رغم خورد. 
  

ر دادومنم  به طرف شااکمم سااُ بازو م کم کم دسااتش رو حال نوازش  در
 مسیرانگشت هاش روکه روی پوستم به حرکت درمیومد دنبال کردم 
 پتوروبیشترروی بدنم کشیدودرحالی که سرم روی بازوش بودگفت 

 جوجه ی من اونجاجاش راحته؟ -
 شم انتظارته نمیشه زودتربیای؟ بابایی چ

حتی هنوز هم نه نگاهش کردم نه باهاش حرف زدم چون نمی خواساتم حرفی 
 بزنم که حس های فعلیمون تبدیل به حس های دیروزواین چندروزه بشه. 

قه ام  که شااقی یدم وخودم روبیشااتر توب*غ*ل*ش* فشااردم  به پهلوخواب
 روب*و*سیدتااین که پلک هام سنگین شد! 

شنهاد داد ناهارروبیرون بخوریم ومنم پذیرفتم و ازخوا ب که بیدارشدم دایان پی
 رفتیم توی اتاق سوگل تاآماده بشیم. 

 سعی کردم یکی ازبهترین تیپاموبزنم 
 بهترین وگرون ترین مانتووشالموانتخاب کردم 

ست چه  صت دارم برای دلربایی وقتی برگردم ایران معلوم نی شب فر من فقط ام
 اباشه نسبتی بین م

 ازاتاق که بیرون اومدیم درحال بستن دکمه های پیراهنش گفت 
 ،بهتره چمدونت رو بیاری تابزارم توی ماشین. ۱۱پروازت برای ساعت-
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 شنیدن حرفی درباره ی رفتن" برای گوش های من خیلی سنگینه  
 سوارماشین که شدیم دایان پیشنهادفست فوددادمنم قبول کردم 

بخوریم درچه مکانی فقط مهم خودم بودم وخانواده ی برام فرقی نداشاات چی 
 سه نفرم 

 پیتزای دونفره ای که سفارش دادبعدازپنج دقیقه رسید 
کپل خانوم بادیدن غذا باورجه و وورجه سااعی میکردازب*غ*ل* دایان بیرون 
بیادازاین که پیتزای دونفره ای برامون ساافارش داده بود خوشااخال نشاادم چون 

 وی یه ظرف باوجودسوگل برام سخت بود واقعا غذاخوردن ت
باالخره به هرجون کندنی بودشااااممون رو خوردیم چندتیکه ای من میخوردم 
سرگرم  سوگل رو شت وچند تیکه ای اون میخوردومن  سوگل رونگه میدا واون 

 میکردم. 
به شهربازی که رسیدیم چشم های سوگل شکل قلب شدوباولع وسایل بازی 

به طرفشااون می بردتااین که بالخره بعدازمزه کردن رونگاه می کرد ودایان ر و
 نرف بیشتروسایل بازی بابدنی خسته به خواب رفت . 

  
بودکه به سمت فرودگاه حرکت کردیم به صورت گردوپنبه اِی سوگل ۱۰ساعت

نگاه کردم وآروم شااروع به نوازش موهای طالییش کردم که تکونی خوردواخم 
 هاش رو توی هم کشید. 

 نستم بگم چی تودلمه.. کاش می تو
 پیشونیش روب*و*سیدم  
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 توماه منی! -
زیرچشمی به مردکنارم نگاه کردم که بااخم درحال رانندگی بود،کاش میتونستم 
متل قبل باهاش راحت باشاام،این که شااایداین آخرین دیدارمون باشااه این که 

 شایددیگه نباشه عذابم میده! 
 هیچوقت عبر تِن کسی رو برنکنید 

 ت یادتون نمیره،هیچوقت. هیچوق
 بالخره رسیدیم! 

سوگل روتوی ب*غ*ل*م گرفتم وبوکشیدمش دایان خواست ازب*غ*لم بیرون 
 بکشدش که نذاشتم.. 

 چمدون روکه تحویل دادنوین هم ازراه رسید  
 سالم  -
 سالم-
 
 فکر کردم دیررسیدم وپریدی! -

 خندیدم 
 می بینی که نپریدم -

صورتم زدم که  یک ربعی بابذله گویی های شت و منم نقاب لبخندبه  نوین گذ
 بالخره بلندگوپروازایران رواعالم کرد! 

 وقتشه
 نوین دستام روگرفت  

 مواظب جفتتون باش امیدوارم زود ببینمت. -
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 ممنون ،توهم مواظب خودت واوناباش ..مرِد توداِرمن فقط تورواینجاداره. -
 ره بودبهم رفتم وساوگلی روکه تویبه طرف دایان که روبه روم ایساتاده بودو خی

صورت جفتمون روخیس  شکام  سیدم تااین که ا شت هم ب*و* شش بودپ آغو
 کردونوین سوگل روازدایان گرفت وازمون دورشد،حاال منم و "اون! 

بوی عبرونفساش ضربان قلبم روتشدید کرددستم روروی شکمم گذاشتم که 
 صداش اومد 

 میری که برگردی؟ -
باجفتمون کاش اصااالرفتنی در کارنبودکه برگشااتی باشاااه یانه! چرااین کاررو

 کردی؟  
به صااورتش وساافت ب*غ*ل*ش* کردم این ب*غ*ل روبرای  خیره شااادم 
تابهونه نگیره دالمون ،وقتی دسااات هاش  چندماه خودم وجنینم نخیره کردم 

 دورکمرم پیچید ازته دل زار زدم  
ن که ازخببی که برای مردمغرورم که ساارافکنده شااده وحتی جرات وروی ای

کرده حرف بزنه رونداره..برای خودم وسوگلم و زندگیی که ساخته نشده خراب 
 شد. 

 دوباره صداش روبه رخ گوش های زبون بستم کشید 
 یادت باشه حتی وقتایی که حواست بهم نباشه هم حواسم بهت هست! -

که نمی تونسااتم بی توبودن رومزه  خاطراین بود که کردم فقط ب من هرکاری 
 کنم.اگربگن بهشت یاآویسابی شک میگم تو چون بهشت من تویی

 جون کندم تابالخره دل کندم ازش ووارد هواپیماشدم. 
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تایی به این کشااوراومده ۳توی صااندلیم که نشااسااتم یاددفعه ی قبل افتادم که 

 بودیم اماحاال
دایان گفت مهرشاااادقراره وقتی رساایدم ایران بیاددنبالم ومن هم خوشااحال 

ستم برم پیش زری جون تا حال زارم روببینه ومتوجه ی  ازبابت این که مجبورنی
 اصل ماجرا بشه! 

دوساات نداشااتم هیچکس ازاین موضااوع مبلع بشااه ووقتی ازدایان پرساایدم 
 مهرشاد می دونه گفت فقط من واون ومادرش مبلعیم 

 بالخره رسیدیم! 
شورم،جایی که چند ماه پیش با دل خوش ترکش کرد شتم به ک ال بادل م وحابرگ

 خون برگشتم . 
یک ربعی توی سااالن فرودگاه باچشاام دنبال مهرشااادگشااتم که بالخره پیداش 

 سالی که میشناسمش خوش تی  و سرزنده روبه روم ظاهرشد 2کردم متل این
 سالم خوبی؟ خوش اومدی ببخشید دیرشدترافیک بود -
 سالم مرسی اشکالی نداره -

  چمدونم روگرفت وباهم همراه شدیم
 پس کوداداش ما؟نیاوردیش؟ -
 نه دیگه این سفرمجردیه.هدیه وبچه ها چبورن؟ -
 اونام خوبن درحال کم کردن ازعمروجوونی من-

 لبخندزدم 
 بزاربهش بگم -
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 قبل رفتنت ازاین اخالق هانداشتیا)دهن لقی( -
 خندیدم وسوار ماشین شدیم 

 خب کجابریم؟ -
 نمی خوام هدیه وزری جون بفهمن اومدم -
 پس می خوای کجابری؟اصالبرای چی اومدی!! -
 نمی تونم بگم فقط بزاراین مدت فکرکنن من آلمانم -
 مشکلی پیش اومده؟توخوبی؟بچه خوبه؟؟  -
آره آره فقط اومدم تاجواب یک سااوالی رو بگیرم اگرجوابش روبگیرم معلوم -

 میشه موندنیم یارفتنی! 
 گفت مواظبت باشم  چه سوالی؟داری منومی ترسونی.دایان که فقط -
 پس کاری که گفت روبکن -
 ازدست شمازنامیبرمت هتل یکی از همکارام. -
 باشه عالیه مرسی -

  
غذاگرفت  جام دادبرام  تل رو ان که مهرشاااادکارهای ه عت  یک ساااا عداز ب
ورفت،قرارشد کاری داشتم باهاش تماس بگیرم که منم باشکم گرسنه خوابیدم 

 . 
بانوین  هار نا عدازخوردن  یدم ظهرب که رساا ماس گرفتم و بهش اطالع دادم  ت

شه اونم گفت بعدازرفتنم  شماره باهام درتماس با وحالم خوبه و می تونه بااین 
 دایان روتنهانذاشتو شب پیشش موند . 
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شدم وقبع کردم دایان اون رواجیرکرده  ررف  شادروگرفتم که من شماره ی مهر
 تاازکار های من سردربیاره. 

 تم وبه اسمش رسیدم"آفرین خانوم توی مخاطبین گوشیم گش
دکمه ی تماس روفشااردم که بعدازمکث طوالنیی همون صااادایی که زندگی 

 نوپام رو متزلزل کردتوی گوشی پیچید 
 بله؟ -

 بزاق دهانم روپایین دادم 
 سالم  -
 بفرمایید؟ -
 
 من آویسام! -

 حاالاون بودکه مکث کرده بود 
 روز. می خوام ببینمتون همین االن وهمین ام-
 دایان کجاست؟ -
من دارم درباره خودم وزندگیی که باتماس آخرتون ازهم پاشاایدحرف می زنم -

 اون وقت شماحرف ازپسرتون می زنید!؟ 
 اگرالزم می دونست خودش بهت می گفت -
جدی؟ خب اون اگرالزم می دونسااات قبل ازدواج بهم می گفت شااماهم -

سااته که من بدونم امادخالت خوب می دونسااتیدکه بهم نگفته چون الزم ندون
بااون تماس بهم فهموندیدوحتی باتهدیدازش می خواسااتیدتیشااه به  کردیدو
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ریشااه ی این زندگی بزنه پس بایدتاآخرپای کاری که درحق زندگی پساارتون 
 کردیدبمونید. 

 آدرس وساعت مالقات روبرات میفرستم. -
چاره ام بیرون داد های بی یه  که قبع کردومن نفس حبس شااادم روازر م 

 چقدرسعی کردم خودم روبااعتمادبه نفس وقوی دربرابراین زن نشون بدم. 
 من اززندگیم دفاع می کنم، ازدخترکم از شوهرم. 

  
سمت محلی که آفرین خانوم برام اس  شکیم روزدم وباآژانس به  سپرت م تی  ا

 ام اس کرده بودراه افتادم. 
ر م اماازاضبرابم دربرابحرف هام روتوی نهنم صددفعه یاشایدم بیشترمرورکرد

سترس  مالقات بااین زن کم نشادکه نشاد،زیردلم تیرمی کشاید،شاایدبخاطرا
 زیادی که داشتم بود. 

 همین جاست خانوم -
 به راننده وبعدساختمونی که اشاره کردنگاه کردم  

 ممنون آقا -
مبلغی که خواست روحساب کردم وازش خواستم منتظرم بمونه هرچندساعتی 

 که شد. 
رو فشردم که بعدازمکث ۳آپارتمان خوش ساخت روبه روم نگاه کردم وزنگ  به

 طوالنیی دربازشد! 
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سیدن به اون خونه و  ستفاده کنم تاراه ر سوراز پله ها ا سان ترجیپ دادم به جای آ
ستفاده  سورا سان ستم وازآ صحیپ ندون ضع  شه امابااین و صاحبش طوالنی ترب

 کردم 
سته أم به جمال  شم های خ شتم بالخره چ ستش دا رانه دو زنی که روزی خال

 روشن شد! 
 ولی چه فایده که حاال خودش وصداش ووجودش شده سوهاِن روحم! 

 ازجلوی درکناررفت  
واردشاادم و آروم سااالم دادم که به طرف سااالن هدایتم کردوخشااک وجدی 

 ترازمن روی مبل چرمی روبه روم نشست! 
 دستم روروی شکمم گذاشتم وتوی دلم گفتم 

 ه که پیشمی مامانی مرسی که تنهام نذاشتی خوب-
 ازاین که حتی همین جنین چندماهه 

همراهمه کمی آرامش گرفتم که صااداش باعث شاادازفکر وخیال پرت بشاام 
 بیرون 

 فکرکنم خواستی بیای که حرف بزنی!من فقط یک ساعت بهت وقت میدم -
 خواستم بیام که بشنوم -

 پاروی پاانداخت وزل زدبهم 
 ندارم برای گوش هات  من حرفی-
 انگارشما فقط پای تلفن قهارید! -

 اخم کرد 
 اون پیام مختصِّ دایان بود -
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ید من حق دارم از - یدمن بشاانوم!پس چراگفت مال هم نمی داد که احت ید نگ
 گذشتم بدونم ؟ 

 بااطالع دایان اینجایی؟ -
پیامی  ی پس مشکل اینه! بعله بااطالع همسرم اینجام تااززبونتون بشنوم ادامه-

 که صوتی به گوشم رسیدرو
 حتمااین رومی دونی که سن اصلی تو باشناسنامه ی اصلیت بیست وهفته؟ -

 بازم یک حقیقت گزنده ی دیگه! 
 یعنی من و آویساحتی هم سن هم نبودیم! 

باپسااراو عروسااااش اون جازندگی می - که  باغ  یک خونه  پدربزرگتون بودو
مادرت همیشاااه ی  کرد،من خیلی موافق نبودم ولی بلوط بسااااز بودوآروم تر 

 خداتوی راه خونه و بیمارستان بود! 
شاینددیگران  رابواون همه چیز روبرای خو ضعف اع معده ،ریه وتنگی نفس و
با برخالف میلش  با خان  ند خت متال برای خوشاااای توی خودش می ری
شد عروس  شترک زندگی کرد وخم به ابرو نیاوردو تاآخرعمرتوی اون خونه ی م

  خوبه!
توی همین رفت وآمدهای مادرت وغیبتش بودکه یک روزبابات اومدپیشاام 

 وتوی بی قرارروتوی دامنم گذاشت! 
سااالگی شاایرمیدادم ،ضااعیف بودو ۳من هنوزشاایرداشااتم چون به دایان تا

بدغذابرای همین ترجیپ دادم الاقل حاال که ازشیرم می خوره این روازش دریغ 
 نکنم 
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 کم کم سیاهی رفت. دیگه گوش هام کرشدوچشم هام 
  

کیفم روبه زورتوی مشااتم نگه داشااتم و راهی که اومده بودم روبرگشااتم، قبل 
بادیدنم مات بهم نگاه  بازکردن درکنم مردی این کاررو کردو به  ازاین که اقدام 

 کرد! 
انگارمی خواست چهره ی هرچندزارم رو زیرنره بینش ببره که فرصتش روبهش 

 ندادم ووارد آسانسور شدم 
 چشمام رومحکم روی هم فشاردادم،اینجا می تونست آخرخط باشه! 

دلهره آورترین حس های دنیابه وجودم هجوم آوردسااوارآژانس شاادم  ووقتی به 
 اتاقم رسیدم تازه معنی تنهایی روچشیدم. 

دلم شدیداهمسرم رومی خواست حتی اگر فقط صداش باشه بازهم برام کافیه، 
 . این همه جوره نبودناش عذابمه

 ُگرگرفته بودم  
لباس هام رودرآوردم وبا تاپ وشاالوارک روی تخت ولوشاادم اماباز هم ازتب 

 درونیم کم نشدکه هیچ انگار بیشترم شد 
سردی خودم رومهمون کنم امادریغ که این جوجه  ستم دوش آب  کاش می تون

 کوچولو مانعمه! 
 گوشی اتاق زنگ خورد 

 بله؟-
 
 ماما -
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 تندتپیدن وجون گرفتن ازصداش! ضربان قلبم شروع کردبه 
 جون دل ماما؟خوبی خوشکل من؟  -

 صدای مسخره ای درآوردکه خندیدم و گوشی روبیشتربه گوشم چسبوندم 
 جونم؟؟الهی قربونت بشم که بهم زنگ زدی ،غذاخوردی؟ حموم کردی؟؟ -

 انیت نکنی بابارو کپِل من 
 بعدازمکث کوتاهی صدای دیگه ای توی گوشی پیچید 

 م سال-
 سالم زن داداش سفرکرده.خوشی بی ما نارفیق؟ -
 خوش که نه امابدم نیستم -
 بدجنس چه خبراازاون ور آب؟ -
 سالمتی ،بی خبری -
 فسقل عموچبوره؟ -
 سالم می رسونه -
 مامان فسقل چبوره؟ خوب غذامی خوره دیگه -
 آره آقا -
 کارت تموم شد؟ بلیط برگشتتو اوکی کنم؟ -

 خندیدم 
 رازاونی که بایدعجله داری ها تو بیشت-
یاب که منوکچل کرده ازبس نق - بایدرو بیخیال این وروجک رو در اونی که 

 میزنه تو چبورباهاش سرمی کردی!! 
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دختر من هیچ نق ونوقی نداره مشکل تویی که پیرشدی حوصله ی بچه داری -
 رونداری 

 باشه ،مارو نزن -
  

 حاال توبگوازاون ورآب چه خبر؟ -
 ت تخس گف

 این ورآب یعنی همون پدربچه دیگه؟؟ -
 لبخند زدم 

 تو فرض کن همون -
 تووپ که نه،داغونه! -
 مرسی که کنارشی اینبوری الاقل خیالم از بابت سوگل راحته -
 پس دایان چی؟ -

 خیالت ازبابت اون وقتی راحت میشه که خودت کنارش باشی وبشی مسکنش 
 ن بشه این دوری الزم بودتاخیلی زخم هادرمو-
 درمون شدنش یعنی برگشتت؟ -
 نمی دونم .من بایدبرم خداحافظ -

قبع کردم شااایدم بهتره گفت ازجواب به سااوال نوین که خیلی دوسااتداشااتم 
 متبت باشه طفره می رفتم ،هیچ چیزسرجاش نیست  

 نه من
 نه بقیه ی آدم ها،دلم گرفته ومی خوامت بسیار! 
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 به صورت رنگ پریده اش زل زدم! 
 م های عسلی ودماغ قلمی وچش

 چشمم روشکمی که تازگی برجسته شده بود ثابت موند  
شایدحتی  شم تا  سته اش روباالبک ست ببرم دوطرف لب های ب شتم د ستدا دو

 پوزخندی روشون بشینه  
 می خواستم کمکش کنم اما نمی شد! 

 نمی تونستم
 بازهم زیردلم رولمس کردم 

  ی آینه می بینی یک روزی عشق بابات بودنازنین من نترسیااین دختری که تو-
 و آرومتر ادامه دادم 

 وهست. -
 صدای تقه ای که به درخوردحواسم روبه خودش معبوف کرد 

چرخیدم وبه سمت دررفتم که بعداز بازکردنش مردخوش پوش روبه روم برنامه 
 ی امروزم روبه یادم آورد 

 سالم .خوبی؟ -
 مت شدم خودم می رفتم سالم مهرشادجان ممنون ببخشیدمزاح-
 گوش هام برای شنیدن تعارفات کرمیشه ،بدو بریم. -
 به راه افتادیم.  

 به تابلوی آهنیی که سردرش نرب بود خیره شدم 
 دفترمرجع تقلیدآیت الله -
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 مهرشادگنگ نگاهم کرد 
 اینجا چرا؟ -

 لبخندزدم 
 فقط صبورباش وبزاربین خودمون بمونه ..می فهمی که؟ -
 م به ضررت نباشه امیدوار-
 منتظرم می مونی؟ -

 پلک روی هم گذاشت  
 مواظب باش -

  
 بالخره تموم شد! 

 کاش این فاصله تموم می شد  
 کاش بودی مال من 

شین پارک  ست. بی خیال ما ست ، دلم تنهایی می خوا دلم پیاده روی می خوا
 شده ی اون طرف خیابونومردی که داخلش منتظرمه  

باچشاا م دنبال کردم وراه افتادم، تاکی  بخورم حساارت حرف خط پیاده رورو
 هایی که نزدم وکارهایی که می خواستم بکنم و نکردم؟؟ 

 حرف های دلم بدجورسنگین شده روی دلم.
 خدایانگیرازمن آینده رو 

 نمی دونم چندساعت اماگذشت وخورشید غروب کرد! 
 جون ترس برم داشت هیشکی نیست که نگرانم بشه نه دایان نه زری 
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صورتم که نویدباران رو می دادترسم روازبین برد..ببارتامنم  نم قبره های روی 
 همراهت ببارم! 

شدو  شتنی که تمام جونم خیس  ستدا شدت گرفت این قبره های دو تاجایی 
شادروکنارم دیدم که بهم چراغ  شین مهر شدم که ما شت به خونه  مجبوربه برگ

 داد! 
 مردخوش پوِش خوش قلب

 سوارشدم وبی حرف حرکت کرد  باهمون وضع 
سردم بودامابی خیال شدم وبه مردم که از بارون فرارمی کردن وبعضی هاشون 

 هم که متل من عشق باران بودن نگاه کردم 
حس خوبی که ببینی خیلی هامتل توهستن که ریسک  سرماروبه خیس شدن 

 ولبخند هرچندگذرا می بخشن. 
 ش تشکرکنم که گفت مهرشادکه بخاری روروشن کردخواستم از

 زندگی بازیه منتظره ماببازیم توجزو کدوم عده ای؟ -
خندیدم ،بلند وبی مهابا تاجایی که اشکام ما بین خنده سرازیرشدومهرشادگوشه 
ای ایستادوبه دخترک آب کشیده ای که توی اوج خنده بااشک صورت خیسش 

 روخیس تر می کردخیره شد 
 تلفنتو بده -

داداعداد رو تندتند پشاات هم گرفتم ودکمه ی اترااال گوشاای روکه به دسااتم 
 روزدم 

 صداش همه وجودم روگرم کرد 
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 بله؟ -
 بیا-
 

 مکث کردوباشک پرسید 
 آویسا؟ تویی مگه نه؟ -
 بیادایان, بیا بیا -

 باحسرت گفت اشکم روپاک کردم که 
 چشم،چشم. الهی من قربون صدات بشم تو جون بخواه. -
 دیگه تموم شد -
 اش خانوم گلم ،هیشش هرچی توبگی فقط گریه نکن. آروم ب-
 بیا دایان  -
 من قربون دایان گفتنت چشم توفقط آروم باش.-

ست هام گرفتم وزارزدم!ازدوریش  صورتم روبین د سرخورد ستم  شی که ازد گو
 هفته من نمی تونم ببازمش به شک وتردید بقیه! 2از تنهایی این 

  
ی موزیک شادوبعدحرکت ماشین بهم توحال وهوای خودم غرق بودم که صدا

 فهموند مهرشاددرحال رانندگیه! 
 بهش نگاه کردم که گفت 

 به هدیه میگم امشب مهمون داریم یک مهمون ویژه از آلمان! -
مرسی ولی ترجیپ می دم هروقت دایان رسیدایران باهم به دیدنش بریم ،نمی -

 خوام شک کنه که چراتنها اومدم. 
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 یزتموم شده حاال که دیگه همه چ-
آه عمیقی ازته دل به اندازه ی تمام خستگی واسترس های این مدت کشیدم که 

 گنگ خیره شدبهم وپرسید 
 مگه تموم نشده؟؟ -

 سرم روتکون دادم 
 آره شده! تموم شده-

 حرف های اون آقا توی دفترمرجع تقلید دوباره توی گوشم پیچید.. 
شرعی شکلم گفتم وازش راه حل  ستم فکر می کردم دنیابه  وقتی درباره م خوا

 آخر میرسه باجوابش اماوقتی گفت  
 دخترجان بستگی به شیری که خوردی داره! -

شه به تنت اونم درحدچندقبره  شده با شی گوشت ن شیرخورده با اگریک وعده 
مابینش  مل خوردی و کا عده  یک و جاری نشاااده..اگرهم  که خواهر برادری 

 رادریی بینتون تشکیل نشده. غذایاچیزی خورده باشی بازهم خواهروب
تمام شمع های کم سوی توی قلبم به پرنور ترین خورشیدتبدیل شدندوسریع 
شماره ی آفرین خانوم روگرفتم وبا تمام خشکی و بدعنقیش ماجراوحرف های 

 حاج آقا روکه براش گفتم ازم خواست گوشی روبدم به حاج آقا.. 
صحبت کردند بر شت ،فکراین همون پنج دقیقه ای  که باهم  سال هاگذ ای من 

به کدوم  که آفرین خانوم چه جوابی به حاج آقا میده وعاقبت این ماجرامن رو
ساامت می کشااونه داشاات نره نره وجودم رومیبلعید وحتی این اضاابراب به 
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مام دل وروده و  یدوت گار دورخودش میچرخ که همش ان یده بود جنینم رساا
 شکمم روبه دردآورده بود! 

 ن لباس سفید وکاله جالبش صدام زدوگفت وقتی حاج آقابااو
به شااماشاایردادندوحدودیک - اینبورکه این خانوم میگویندفقط یک وعده 

 ساعت بعدآن هم مادرخودشماغذا بهتان خوراندند! 
پس بااین وضااعی که اززندگی تان برایم گفتیدصااالح نیسااات بیشااترازاین 

 ت. درموضوع رو کنکاش کنید ،فیرله بدهیدکه ان شاالله خیراس
 جان گرفتم! 

دوساات داشااتم همونجاجیغ بزنم واین پیر مردرو باتموم وجودبغل کنم وحتی 
 تمام عمر کنیزیش روبکنم 

 خدایاامتحان سختی بود،خیلی سخت. 
  

 رسیدیم عزیزم -
 به ساختمان هتل نگاه کردم وبعدهم به مهرشاد 

 مرسی که رسوندیم. -
باالاز ب- بری  تا تو فه بود غذامیگیرم خواهش می کنم وظی یرون سااوپ و

 ومیفرستم برات. 
 نه  الزم نیست میگم خدمه ی هتل میارن  -
 گفتم شایدغذای هتل به مزاجت نسازه تواین وضعیت -

 دستم روبه شکمم زدم وخندیدم 
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به مزاجش - مه چیز قابلعکس ایشااون خیلی شاایکموتشااریف دارن ه فا ات
 میادبدغذا نیستم! 

 بلندخندید ودستی به موهاش کشید 
ایول عمو،برعکس هدیه آخه اون دوره بارداریش میلش به هیچی جزمن نمی -

 کشید! 
شدم وقبل بستن دربه مردروبه روم  شین پیاده  مابین خنده بدجنسی گفتمو ازما

 گفتم 
 بازم ممنون -
بالش - یدمیرم دن ماس می گیرم وقتی رساا یان هم ت بادا فه اسااات، بازم وظی

 ومیارمش پیشت
ت وبانوق پلک روی هم گذاشتم وخداحافظی دلم ازبابت حضورش ضعف رف

 کردم. 
 د طعم زندگی طعم بودن مرِدعزیزم. طعم خوشی بازم زیرپوستم درگردش بو

سفارش ناهاردادم و باولع به همراه جوجه ی عزیزدوپرس  شدم  سو یتم که  وارد
 جوجه رونوش جان کردیم! 

سابی تااومدن  شده بودم پس بایدح ضعیف وبی رنگ و رو ه دایان باین مدت 
 خودم برسم! 

یک حموم مفرل گرفتم وازتمام شامپوهای نرم کننده وخوشبوکننده ه ولوسیون 
 های بدن وغیره دریغ نکردم
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شده اش تونوق  سیاه  شه های  شده بودو ری سابی بلند ستی به موهایی که ح د
شی  سالن آرای شیدم و آدرس اولین  ساعت  لباس پو شیدم وبعدازیک  میزد ک

 گرفتم   روازکارکنان هتل
به مکان موردنظر که رساایدم ازدیزاین جالبش خیلی خوشاام اومدولبخندی که 

شدکه خانوم حدودا شتر  ساله ی خوش تیپی باموهای ۳۰از ظهرروی لبم بودبی
 مش و کوتاه باهام دست دادودرحالی که دعوت به نشستنم کردپرسید 

 خوش اومدی عزیزم می تونم کمکت کنم؟ -
 که در حال به اطراف ومشتری هایی 

  
نفره دیگه درانتظار ۳نفربودن و۴انجام اصااالح وغیره بودن نگاهی کردم، حدود

 نشسته بودن 
 جواب دادم 

 راستش برای رنگ مو واصالح صورتم اومدم! -
 می تونم اندازه وحجم موهات روببینم؟ -

 شالم رودرآوردم وموهایی که گوجه ای بسته بودم روباز کردم. 
 البخندگفت دستی بهشون کشیدوب

 عالیه!چقدربلنده،به نظرم یک رنگ روشن کلی تغییرت میده نظرت چیه؟ -
 برام فرقی نمی کنه . -

 نگاهی به همکاراش که درحال انجام کار مشتری هابودند کردوگفت 
 فعالپایین شلوغه وبچه هامشغول کار هستن ..توبارداری درسته؟ -

 لبخندزدم 
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 بله -
مدم - یت حدس زدم برای همین او تاخیلی منتظر نمونی وان غت  ساارا

 نشی..بنظرم بهتره بریم باالاونجاکارهاتوانجام بدم چون اگرتونوبت
 

 ساعت دیگه باید بشینی. 2باشی تا
باتشااکرازپیشاانهادش اسااتقبال کردم وبه طبقه ی باالکه پله های آهنی داشاات 

 رفتیم. 
ین  ی پا تل  م نه  یس داشااات  یک سااارو ما بودا لب  جا جام  ن ین او دیزا

سرویس..روی صندلی که نشستم شروع به اصالح صورتم کردوبعدهم تا۳،۴
فت وازمن می  هام حرف می زد وازخودش می گ با مدت  هام،توی این  ابرو

 پرسید ..درکل خانوم خوبی بود  
 درحالی که موادرنگ روهم می زدگفت 

عزیزم ازگرون ترین ودرجه یک ترین رنگ اسااتفاده کردم تاضاارری برای توو -
شااته باشااه،بهتره ماسااک روبزنی تاهمون بوی کم هم احساااس کوچولوت ندا

 نکنی 
 بازم ممنونش شدم وکاری که گفت روانجام دادم. 

  
 به دخترتوی آینه خیره شدم! 

هیچ اثری ازآویسااای دیروزتوی آینه نیساات.. به موهای بلندورنگ روشاانم که 
 زیرش رو موج دارکرده بوددست کشیدم. 
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 عالی شده..واقعا ممنون  -
خواهش می کنم عزیزم زیبایی اولیه رو خودت داشااتی من فقط کمک کردم -

 تاآشکار بشه 
بالخره ازآرایشااگاه بیرون اومدم وترجیپ دادم کمی پیاده روی کنم وبه بوتیک 

 ها سری بزنم  
تاپ شاالوارشاابرنگ گلبه ایی والک همرنگش چشاامم روگرفت بااین که پول 

شتم اماامروزهیچ چی سراغم زیادی توی کیفم ندا شدامیالی که به  زباعث نمی 
 میومدرونادید بگیرم. 

پیراهن عروسکِی بچگانه ی جالبی برای سوگل چشمم روگرفت به همراه کلی  
 خرت و پرت دیگه

 دقیقه برام گذشته بود ! ۵یک ساعتی درحال خریدبودم وانگارتازه 
که برعکس نوق فرداانر ندوهم نبود بل عث ا با هاییم  که تن بار بود یم ژاولین 

 رومضاعف می کرد.. 
دوسااتداشااتم بازهم خریدکنم اماحس کردم طفلم خسااته وگرساانه اساات پس 

 باآژانسی به سمت هتل رفتم
 

 بازهم دست ودلم روبه حموم سپردم! 
چه حساای توی این گوی های بیرنگ وخوش رنگ وجودداره که تسااکین میده 

 تن خستم رو. 
 شلوارک لی وتاپ بندی لیموییم روتن کردم. 
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ش سافرتی کوچیکی که بین خریدهام بودروبه پریز برق زدم وروبه روی س وارم
 آینه ایستادم! 

 به ظاهرجدیدم خیره شدم  
ستاره بارون  شم هام  شدم توسط رژجدید کش اومدوچ سرخ  کم کم لب های 

 شد،از تجسم دیدن وحس کردن دایان وسوگلم به وجداومدم وگفتم 
 باباداره میادجوجه أشو ببینه ! -

 ااین جاودوتامون اونجا. دوت
دل کندن ازصااورت جدیدم که توی آینه خودنمایی می کردسااخت بودامابه 

 سمت تخت رفتم وخریدهام روروش پهن کردم . 
که  یده بودم روپیچوندن  که خر هایی  کاغذهای رنگی هدیه  با شااروع کردم 

 صدای زنگ تلفنم بلندشد 
 "عزیزجان 

م توی این مدت اسم عشقم روش گوشی روتوی دست گرفتم وبه این فکر کرد
 هک نشده بود! 

اضاابراب ازاین که بعداین مدت واتفاق هایی که بهمون گذشااات چی برای 
گفتن بهش دارم دکمه اترال روزدم وسیخ لبه ی تخت نشستم که صداش متل 

 همیشه تووجودم تزریق شد 
 بله؟ -
 سالم -
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غرور می کردمردم آروم بود!کاش منم می تونستم باشم یاشایدم فقط تظاهربهش
 و تودارمن 

 آروم سالم دادم که سریع انگارداره با خودش حرف می زنه گفت 
 بهش میگم،بهش میگم  -

 گوش هام تیزشدکه ادامه حرفش روبلندتر گفت 
 دلتنگتم خانومی! -

  
سخ  شدکه متل فرفره جمله ها روردیف کردبرای گوش های م شم باز  بازهم نی

 شده ی من 
شااب تاصاابپ نه نه صاابپ تا شااب بدون عبرشااماچه خاکی نمی گی آقاتون -

 میریزه توسرو تنش؟  
 چشم هام روتنگ کردم وگوش به بقیه حرف هاش سپردم 

 این مدت که نبودی خونه هم دلتنگت بود  -
 این چیه؟ -آروم گفت

شه..پس که اینبوراون  صدای نوین با سیدکه حدس میزدم  شم ر صدایی به گو
ودتااین جمله هایی که ساااالی یک بارهم به زبون درحال خط دادن به دایان ب

 نمیاره روبگه! 
 اخم کردم وبلند گفتم 

سرکارمیزاری - شوهرمو سه دونه دونه موهاتومیکنم که  ستم بهت بر نوین اگه د
 من همینبوری ُقدمیخوامش نه لوس،یکی متل خودت! 

 صدای خنده ی بلندنوین توی گوشی سیاه توی دستم پیچید  
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م.بدکردم خواسااتم چهارتا جمله عاشااقانه نتارت کنه این عرااا بابازدن ندار-
 قورت داده؟؟ 

 من همینبورعراقورت داده می خوامش! -
او خدابده شااانس.میگماداداش فرداکه رساایدی اون طرف یک باکس ازاین -

 دخترا برام پست کن آخه اینجاسایه اش هم گیرنمیاد ! 
 اکردم خندیدم اماوسط خنده جیغ جیغ کنان دایان روصد

 دایان؟؟؟ دایان؟؟ -
 هول شده جواب داد 

 جانم؟؟ جان؟؟ -
 فردامیاید؟؟ آره فردامیاید؟؟ -

 پخش روخاموش کرد 
 اونجاییم. ۱۱آره عزیزم.فرداساعت-

 لحظه ای دهنم بسته شدوروحم متالطم از این خوشی 
 سوگل!  -
 تواتاقش داره آتیش می سوزونه.پهلوون پنبه ی باباخوبه؟؟ -

 عدازاین همه بی خبری ازحالم پرسید بالخره ب
 عالیه!براش کلی وسیله گرفتم بایدببینی -
 فعال دیدنی ترین تویی برام. -
 زود فرداشه -
 خوشحالم که موندگارشدی برام آویسا! -
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 لبخند زدم ومحکم گوشی روبه خودم فشردم. 
  
  

به خودم روروی تخت ولو کردم ودرحالی که با موهام بازی می کردم شااروع 
 درد ودل با وروجک نورسیده ام کردم 

ببخش که این مدت حواساام بهت نبودحتی وقت نکردم دنبال اساامی برات -
 بگردم یابه جنسیتت فکر کنم! 

می دونی شایدگفتنش درست نباشه اما نبودن بابات توی زندگیم باعث می شد 
 هیچی رونخوام حتی وجودتورو

شده باافتخار توببن شت می دم ومیگم توثمره ی حاال که خیالم راحت  م پرور
زندگی هرچندچندماهم بامردشریفی هستی که جایی ازگذشته خبایی کرده که 

 به عشق و احساس جفتمون می بخشمش! 
 ببخشیدکه توی بی صبری هام کافرشدم و طفلکمونحس خوندم

شماره زری جون  سمت تلفن رفتم و شت پاکش کردم و  شکم چکیدکه باانگ ا
 رو گرفتم

 
 اشوکرده بودبیش ازحد ترور!بالخره جواب داد دلم هو

 بله؟ -
 زری جونم سالم -

ساااله ی توی ۳۰صاادام بغض داشاات،مادر نبودبلکه بیشااتراز مادر بوداین زن 
 جوونی پیرشده برام. 
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 سالم به روی ماهت ماه من خوبی؟ -
 زری جون! -
جان؟ کجایی تودختر؟ اون دایان دروغ هاش ته نکشاایدبس که هرچی زنگ -

 م نذاشت باهات حرف بزنم وصداتوبشنوم؟ زد
 پس خبرنداره. 

 زری جون من خوبم فردامیام پیشتون-
 وای خداداری شوخی می کنی؟؟کجایی؟؟ -
 نه بخدا،فرداشب پروازداریم می رسیم ایران -

سعی کردم خاتمه  سه پس  شامش بر سیدم بوی دروغ های گنده ام به م می تر
 بدم به این موضوع 

 شماکجایی؟ -  
 واال بسوزه پدربیکاری .نشستم توخونه ! -
 چرابیکار؟مگه نمی ریدسرکار؟ -
 نه یک هفته ای میشه ازاونجابیرون اومدم -

  
 متعجب ازبی خبری خودم که توی این مدت ازش غافل شدم پرسیدم 

 چرا؟ -
 خب حقوقش کم بود -

ی کمکم بود؟ زری جون به این راحتی از کاری که انقدربراش مهم بودوتواین 
 کار بهش محتاج نمی گذشت! 
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 شماکه همه جوره هم ازحقوق وهم محیط راضی بودید. -
 من من کنان با مکث کوتاهی جواب داد 

به خودم - مدت توخونه بمونم و یک  ته شااادم گفتم  گه خساا خب دی ما آره ا
 استراحت بدم! 

االن که خرجم فقط خودمم توکه نیستی نگرانت باشم خودمم که خرجی ندارم 
 یربده دکترروکه این خونه رودراختیارم گذاشت.. خدا خ

می دونسااتم یک جای حرف های زری جون حسااابی می لنگه،بخرااوص 
 باوجوداون صاحبکاره هیزوزن بازش!اماترجیپ دادم وقتی دیدمش مبمئن بشم  

 زری جون خودتو خسته نکن.مواظب خودتم باش -
 تومواظب خودت باش واون عزیزدوردونه ی توی دلت! -

 لش خوبه؟؟ درد نداری؟؟ سونو رفتی؟؟ حا
  

 خوبیم.بچم آرومه انگاراصالنیست! -
 گاهی می ترسم ،چشم انتظار وورج ووورجه و لگدپرونیشم اما

 خندید 
ماهته صابرکن به موقعش لگد هم می پرونه.غذاهای مقوی بخوراز 2،۳توتازه-

 آویشن و دارچین وفست فود وجگر هم دوری کن! 
 چشم می دونم -
 دونم که می دونی اماموبه موعمل هم بایدبکنی باوجوددایان دلم قرصه.  می-
 عزیزمیدمن بایدبرم می ب*و*سمتون -
 فرداشب چه ساعتی میاید؟ -
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دقیق نمی دونم اماشما بریدخونه ی هدیه چون قراره مهرشادبیاددنبالمونو می -
 ریم اونجا تاببینمتون! 

خودم باهدیه تماس می گیرم که باشااه عزیزم اماکاش بیایدخونه ی خودتون.-
 بیان اینجا 

 باشه مرسی.پس زحمتش باشما -
 مواظب خودت باش شبت بخیر -
 شبتون خوش -

  
 حوصلم سررفته بود ! 

شتم وروی تخت لم دادم ولب  شعری که امروزخریدم روازروی میز بردا کتاب 
 بازکردم وپراحساس شروع به خوندن کردم

 نی! گفته بودی که چرامحوتماشای م-
 آنچنان مات که حتی مژه برهم نزنی

 مژه برهم نزنم تا که زدستم نرودنازچشم تو به قدرچشم برهم زدنی 
صفحه ی  شته های خوش رنگ ولعابی که توی  شت ومن محونو ساعت هاگذ

 سفیدروبه روم نقش بسته بود! 
 چرامازن هاانقدرگرایش به شعروشاعری و احساس داریم؟ 

ی شااینه بالبخند دوخته به لبهاش بلند وپرشااور ساااعت نم2یقینا هیچ مردی
 شعرنمی خونه وشایدم اصالپولی بابت چنین کتاب هایی نده! 
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امامن ترجیپ میدم بین خریدیک تکه نان که شکمم روسیرکنه غذایی که روحم 
ساعتی  سبک می کنه رو بخرم وحتی برای چند  شه و سه بیرون می ک رواز خل

 حم جالبدم ! باخوندنش رهابشم ازاطرافموبه رو
ساعت هایی  سی ازیک چیزی به یک جایی فرارمی کنه ومن ترجیپ دادم  هرک

 روکه تا دیداریارمونده روبه سمت این گوشه ی تخت واین کتاب فرارکنم . 
پلک هام سنگین شدوبالجباردل ازجمله های پراحساسی که جلوی چشم هام 

ند ندنش بودم  ک حال خو تاب در باآب و مایی می کردن و م وپتوی نرم خودن
ساااعت نشااسااتن کشاایدم ،صاادای 2،خوش رنگم روروی بدن کوفته شاادم از

سمون تیره  شدکمی به آ ضرب گرفتن دانه های عجول باران روی پنجره باعث 
ی سرمه ای چشم بدوزم وبا فکراین که کاش االن اونی که بایداینجابودوگرفتن 

 دست هاش برام کافی بودبخواب رفتم. 
 زشب بود! نمی دونم چه ساعتی ا

 دل و چشم هام خواب می خواست ومن با جان ودل پذیراشدم.  
  

به تیپم توی آینه برای بارهزارم باوسااواس نگاه کردم که صاادای دراتاقم مجبورم 
 کرد به سمتش برم. 

بابازشاادن درودیدن همون مردی که این مدت دیگه برام مأمن شااده بودسااالم 
 کردم 

 بت! علیک به نیش بازواون رنگ ولعا-
 اخم کردم  

 لوس بریم؟ -
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 بفرمایید -
کیفم روگرفتم وبه سمت ماشین حرکت کردیم وبه این فکر کردم که این آخرین 

 روزی که من توی این هتلم وتنها قدم برمی دارم! 
یده  ناد که من هم  نارم حس غروربهم دسااات داد یان درک ازفکروجود دا

 نگرفتمشوبهش پروبال دادم. 
 ه به فرودگاه رسیدیم ومنتظر! بودک۱۱ساعت نزدیک به

 دست هام بخاطراسترس کمی عرق کرده بود که مهرشادکنارم نشست 
 پروازشون نشست بهتره بلندشی تا گمشون نکردیم! -

  
پاهام توان ایستادن نداشت ومن عربی ازاین ولوله ی درونیم بدون درنظرگرفتن  

رداشتم رشادقدم بپایین رفتن فشاروقندیل بستن دست هام بلندشدم وپشت مه
 و برای بی جنبه بودن خودم روشماتت می کردم که

 اونجاست! دیدمشون -
سمت  شدوبه  شیده  ست تکون دادن بودک ستم توسط مهرشادی که درحال د د

 راست متمایل شدیم 
 دیدیشون ؟؟اوناهاش پشت اون ستون .دیدنمون -

 ضربان قلبم اونقدرباال بودکه جزصدای اون هیچی رونمی ش
 

 وبزاق دهنم که روبه تلخی می رفت روقورت دادم ونفس عمیقی کشیدم  نیدم
 بادیدنش مهرتاییدی به دلم خوردکه واقعا بهش اعتیاددارم! 
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 وقتی نباشه من خودمم دوست ندارم که حاالبراش انقدربه خودم رسیدم. 
صورتی  صدفی  شم دوختم به الک های  شدومن چ بهم نزدیک ونزدیک ترمی

به این فکر کردم که چقدر دوستشون دارم وبرای زدنشون انگشت های دستم و
 ناواردانه شلوارک لیم رورنگی کردم! 

 سالم مرد بزرگ -
 سرم رو بلندکردم وسراپاچشم شدم برای دیدنش 

 مردبزرگ؟؟؟واقعااین مرد منه؟؟ 
 چشمم به دخترکم افتادکه ولوشده توی ب*غ*ل باباش..خوابیده! 

 های اون در حال کاویدن تماِم من پرستاره بودلبهام کش اومدبه خنده وچشم 
 آروم سالم دادم امیدوارم اونقدری آروم نبوده باشه که نشنوه 

 صدای مهرشاددوباره به کمکم اومد 
 خوش اومدی.بده بهم این وروجکو خسته شدی. -

 سوگل که متل ژله توی بغل مهرشادجا گرفت گفت 
 اوه چقدرسنگین شده پدر صلواتی! -

 توماشین توهم چمدون روبیار   می برمش
سااری درجواب مهرشااادتکون دادومن مسااخ مردروبه روم دساات های سااردم 
روتوی هم قفل کردم ودعاکردم هرچه زودترازاین صااحنه خالصاای پیداکنم که 

 نزدیکم شدو باهمون لبخنددوخته به صورت جدیش گفت 
 حاالکه اینجام واینجایی بیشتردلتنگتم چرا؟!-
 

 خره خیره شدم به چشم های تیره اش خندم گرفت وبال
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 مرسی که اومدی. -
دستم روکه لمس کردتمام گرمیش بهم منتقل شدوسرمای لعنتیم کمترشدکه با 

 ب*و*سه ای که به پوست دستم زدتمام وجودم گرگرفت! 
 چه خوبه که هست .اینجا کنار من وبامن. 

 اگربه خودم بودهزارسال این جاوتوی همین حال می موندم. 
  

صدای  شترتوی *ب*غ*ل*م چلوندمش که  صورت گردوتپلش زل زدم وبی به 
 خنده وحرف های مهرشادتوجهم روجلب کرد! 

 چه خوبه که نمی پرسه چرااین مدت تنهابودم وچراوچراهای دیگه.. 
 ازش ممنوونم بابت بودنش توی این مدت. 
 نزدیک هتل بودیم که ازتوی آینه نگاهم کرد 

 ببرمتون هتل دیگه؟ -
 آره -
 امشب آماده باشیدتابیام دنبالتون بریم خونه، هدیه شون منتظرن. -

دایان سااری تکون دادومن بوکشاایدم از موهای نرم دخترکم که توی این مدت 
 بلندترهم شده. 

چمدون هاروخدمه ی هتل انتقال دادن به اتاق ومهرشاادبعدازدل کندن ازدایان 
 باال نیومدورفت! 

 ن تنهایی چقدر محتاجیم. شایدهم می دونست به ای
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سوگل روتوی اولین اتاق روی تخت خوابوندودرحال درآوردن کتش روبه منی 
 که کنارسوگل نشسته بودم گفت 

 میشه یک دوش بگیرم؟ -
 لبخندزدم وبلندشدم 

 البته ،می تونی بری توی اتاق سمت چ  -
  

 برم. ب سری تکون دادوبسمت چمدونش رفت منم ترجیپ دادم به آشپزخونه پناه
 چای بهانه ی خوبیه

وقتی ازرفتنش به حموم مبمئن شدم به اتاق برگشتم ولباس هام روباپیراهن یقه 
هفت سفیدی که تاروی زانوم بودعوض کردم،دلم نمی خواست شلوارک بپوشم 

 چون واقعا معذب وسخت بودبرام 
شایدبخاطروضعیت جسمیم بودکه انگاربا پوشیدن لباس دل وروده ام بهم می 

 پیچیدو حس خفگی امونم نمی داد! 
 موهای موج دارم روشونه کردم وبانگاه به شونه ی چوبی گفتم 

 ازامشب برمی گردی به دست صاحبت-
 رژم رو تجدیدوبدنم رومهمون لوسیون خوشبویی کردم. 

هنوزهم احساس افت فشارداشتم به آشپزخونه برگشتم وشکالتی خوردم که با 
 کشیدن رو ازیادبردم  پیچیدن دستی دورکمرم نفس 

نفساااش پی در پی به پوساات گردنم می خوردکه دساات راسااتش رونوازش 
 گرروی شکمم کشید 

 هنوزگردوگنده نشدی؟ -



wWw.Roman4u.iR  562 

 

 خندیدم 
 ماهمه چه خبره! ۳وادایان تازه -

 سرش روروی شونه ام جاداد 
 دلم می خوادزودتر بیاد  -
 انتظارسخته مگه نه؟ -
 ن میوفته تحمل سختیش آسون میشه اگربدونی پایانش یک اتفاق شیری-

 دستم روروی دست های پهنش گذاشتم 
 چیزی کم وکسر نداری؟ -
 توروکم داشتم -

  
 ب*و*سه ای کنارگوشم  زد 

 مرسی که جنگیدی! -
 یک تِن ..تنها -
 نمی خواستم باشم وببینم خببم چبورباعث دردت شده  -
 خیلی حرفادارم،خیلی سواال. -
 م که جوابگو باشمبپرس عزیزم من اومد-

 برگشتم ودرحال بوکشیدنش گفتم 
 باشه بعد چایی؟ -

 خندیدوانگشت هاش روفرو کردتوی موهام  
 هرطورتو بخوای. -
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شقش بودم خوردیمش  شکالت های ژله ایی که عا شدبه همراه  چای که آماده 
ست انداخت زیر پاهام وبلندم کرد  شدجیغ خفه ای که دایان نامردانه د باعث 

 بکشم 
 هیشش نمی خوای که سوگل بیداربشه نزاره به کارمون برسیم -

 ا چشم های گردنگاهش کردم 
 کارمون! -

 شیبون شدودرحالی که آروم روی تخت میذاشتم گفت 
 اهوم.همون حرف زدن وجواب به سواالتت منظورمه -

 آهان کش داری گفتم که کنارم فروداومدو سرش روآروم روی شکمم گذاشت 
 کردم  متعجب نگاهش 

 چی کارمی کنی؟ -
 اختالط -
 باکی! -
 جوجه أم -

  
 لبخندزدم ودستم روباشوق ُسردادم توی موهای قیررنگش  

حالم خوش بودچه خوبه کنارمه.چقدر محتاجشم خدایامگه چه سری داره که 
 انقدربودنش دواِی دردامه؟ 

 جوجه ازت ناراحته -
 پرسیدم 

 از من؟ عجب! شایداشتباه متوجه شدی  -
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 چرااشتباه؟ -
 هفته نبودی پیشش 2چون بایدازتو ناراحت باشه که-
شوندی تاکه - نخیرازتوناراحته که باباجونش روهزاربار درروزازعرش به فرش ک

 زنگ زدی بهش 
 بچم درکم می کنه-

 شکمم روطوالنی ب*و*سید 
 باورم نمیشه اینجام آویسا! -

 داشتم دیوونه می شدم.کالفه. 
 ادبلندشدومنو تو ب*غ*ل* گرفت دستم که ازحرکت ایست

 به به چه بوی خوبی میدیدشما ! -
 چه عجب دل ازاون کندی ویک نگاهی به مادرش انداختی -

 غرغرممنوع.من که اول رسیدنم سراپا  چشم شدم برای مادرشون. 
 همیشه بایدهمینبور باشی. -
 الهی قربون همیشه گفتنت چشم. -

 موهام روبهم ریخت 
  ببین زردک منو -

 بااخم دستش روکنارزدم
 
 بیا اینم ازتوجهت.زردک؟ -

 خندیدومن روی ابرهاسیرکردم  
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 ای بابا نق نقوشدیا! -
 روی تخت نشستم وچپکی نگاهش کردم که دوباره منوببرف خودش کشید 

 کمی که گذشت نفس عمیقی کشیدم وگفتم 
 با مامانت تماس نداشتی؟ -
 زدو گفت باهاش تماس داشتی بعدرفتنت بامهرشادبه اون دفتربهم زنگ -
 پس می دونی خواهر وبرادری ماملقاست؟  -
 آره -
ما - یام پیشااات ا بال درآوردم ومی خواسااتم پروازکنم ب قا گفت  وقتی حاج آ

 ترسیدم از این که تو.
شی - شته روبه رومی شتم وقتی باگذ شتم تنها بری اما دلش رو ندا ست ندا دو

 کنم  باشم وبخاطرخبایی که کردم خودم رولعنت
شکل دارزدی عذابم - ست به این ازدواج م گاهی بازم د فکربه این که باوجود آ

 میداد 
که- نه ام ۱۷اون موقع  بازیگوش همخو نه ی دختر  یدا ودیوو لت بودشاا ساااا

 شدم.یقین داشتم آقاجون راضیه
 تومتل االن آروم نبودی! 

 شیبون بودی وتک دختراون خونه ویکی یک دونه ،متل خودم. 
  

 ووقتی فهمیدم دل گرفتم بدون معبلی به مامان گفتم . دل دادم 
مخالف نبودچون منومیشااناخت ومی دونسااات حرفم عوض نمیشاااه حتی 

 اگردنیاعوض بشه. 
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دست دست کردنش که بیشتر شدزدم به سیم آخر وخواستم باآقاجون درمیون 
 بزارم.مبمئن بودم اون درجاازانتخابم استقبال می کنه وبه فرداهم نمی کشه که

 تو مال من میشی. 
 نذاشت برم! 

 گفت خواهرته .محرمته.گفت نگفتیم چون فکرنمی کردم دل بدیدبهم. 
 وقتی فهمیدی تایک هفته ازاتاقت بیرون نیومدی ومن موندم وبالتکلیفی

 بعدیک هفته خبردارشدم خواستگاری اومده وبابات راضیه! 
 ینبور شده. دیوونگی بودکه بوجودم رخنه کرده بود.نمی فهمیدم چراا

ستن تووجودمنوتوچی میگذره فقط مامان می  شاری کرد اونانمی دون بابات پاف
 دونست وبس. 

 ازاین می ترسیدم هرچقدر زبون درازباشی نتونی روحرف عموحرف بزنی 
 همینم شد! 

 دیگه ندیدمت یعنی روی دیدنت رو نداشتم وفکرم داغون. 
 چیکارمی کردم ؟ فرار؟ باخواهرم؟ 

 ی خودم سیرمی کردم وتو درگیرمراسم نامزدی من تودنیا
اون شب نیومدم تواتاق موندم ومردم تااین که خبررسیدبابابزرگ وعمو ترادف 

 کردن ! 
 این شدمانع سرگرفتن نامزدی لعنتی. 
 این شدباعث صم وبکم شدن سوده. 

 این شدباعث رفتن ونیومدنت! 
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 ن رسید.. گشتیم وپیدانشدی تااین که جنازه ات زیرخاک بدستمو
 خوبه یادت نیست سوده.قدرفراموشیت رو بدون. 

  
 چرامامانت ازمن خوشش نمیاد؟ 

این حرف رونزن اون فقط نمی خواست بخاطرخواهربرادربودنمون تن به این -
 وصلت بدیم! 

 دیگه به گذشته فکرنکن .مابایدآینده رو بسازیم،زندگیمونو 
 دست بردم سمت لبم! 

  این سوختگی! پویا کیه؟-
 اخم کرد 

 مهم نیست..گفتم که فراموش کن! -
 نمی تونم -
شدی یک هفته قبل غیب - ضی به ازدواج ن بعد این که نامزدی بهم خوردوتورا

شدنت اون عوضی باگردنبندی که برات گرفته بودو پالکش اسمش بودصورتت 
باشاااه!اون یک مجنون  به اساام خودش زده  تا برای همیشاااه تورو روداغ کرد 

 رم استخون هاش رو بشکنم.. بود..دوستدا
 ترسیدم 

 االن کجاست؟ -
 زیرخاک -

 صدای گریه ی گردوخانوم وادارمون کرد به خلوتمون خاتمه بدیم
 دایان نگذاشت بلندبشم وگفت 
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 من میارمش توبشین. -
نشستم ومنتظرتااین که دایان درحال پاک کردن اشک های دخترکم که صورتش 

 رو خیس کرده بودکنارم نشست 
  

صورت وموهام زل زد که  شبیه عالمت تعجب به  شد بهم و سوگل کمی خیره 
 خندیدیم ودست هام روبرای بغل کردنش جلوبردم  

 گردوی من بیدارشد؟؟ -
بازهم عکس العملی نشااون ندادوفقط نگاهم کرد تاساااساااِی خودش روتوی 

 ظاهرجدیدم پیدا کنه
منو "ماما خباب  کمی انتظارکشاایدم که بالب های لرزون و بغض دار بازهم

 کردو خودش روبه ب*غ*ل*م* رسوند! 
 جان؟ قلنبه ی من گریه می کنه؟ -

 چه بزرگ شدی شما..خانوم شدی! 
 ل  های نرمش رونوازش کردم 

 دلت برام تنگ نشده بود ؟ -
 مواظب شوهریم بودی؟ 

شمم به پاهاش  صورتیم که تکون می خوردخیره موندکه چ بالبخندبه لب های 
 که خ

 
 ی شده بودافتاد ودکار
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 پاهاش چراخط خبی؟ -
 دایان درحال ولوکردن بدنش کنارم گفت 

 پاهاش شده دفتر نقاشی! می بینی که-
  

 ازاتاق بیرون رفتم تاهم دایان کمی استراحت کنه وهم مابه بازیمون برسیم. 
 شیرروگرم کردم وبا کیک به سوگل دادم..بچم گرسنه بود! 

وز خواب..به اتاق ساارکی کشاایدم وصااورت بود ودایان هن۶ساااعت نزدیک به
 خواب آلودش رونظاره کردم. 

به پهلوخوابیده بود وبالشاات زیرساارش رو زیرشااکمش جاداده بودباباالتنه ی 
 بدون لباسش

 لبخندشدروی لبم دیدن این صحنه 
 تازگی ویاربوی عبرش رومی کنم! 

م تا شتهفته هرشب پیراهن آبی رنگش رو روی بالشت زیرسرم می نا2توی این
 راحت خوابم ببره

کنارش نشااسااتم وبعدگرفتن چندتاعکس از صااورت غرق خوابش شااروع به 
 نوازش ستون فقراتش کردم. 

 لبخند زد 
 می دونستم این کاررودوست داره

 نمی خوای بیدار شی؟ -
 کمی چشم های پف کرده اش رو باز کرد 

 ساعت چنده؟ -
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-۶  
 دلم هوای باقالی کرده.بریم بخوریم؟ -
 یمبر-

  
 تاآماده بشیم یک ساعتی کشید .با آژانس به محلی که دایان میخواست رفتیم. 

 مغازه ی متوسبی سمت راست چهارراه  قرارداشت ونوشته بود  
 آش _باقاله  موجوداست -

به  له مهری  خا به اساام  خانومی  های  هابرای آش  فت َجوون  یان می گ دا
 اینجامیان. 

 من آش سفارش دادم واون باقاله
ونسااتم خیلی بخورم اماخوب وخوشاامزه بود بااین که سااوگل اصاااللب نت

به  مان  های آل غذا که بوی  نداره بس  ها  غذا به این  عادت  خب دخترکم  نزد،
 مشامش خورده. 
 بودکه به خونه رسیدیم۹ساعت نزدیک به

 مشغول جمع کردن وسایل شدم. 
 میاددنبالمون. ۱۰مهرشادتماس گرفت وگفت 

سیدوباکمک دایان بالخره بارو بندیل رو  شادر شیدیم که مهر ستیم ولباس پو ب
 چمدون هاروبه ماشین بردند

 منم دست سوگل روگرفتم وآهسته همقدمش شدم. 
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به  ظه  هابودازلح نه تن یداز بس توی خو پای بانوق اطرافش رومی  نازم  دخترک 
 لحظه ی محیط جدیدی که توش پاگذاشته نهایت استفاده رومی کنه! 

  
گرفت سعی کردم نادیده بگیرمش امانشدوبا ناله درحالی زیردلم به شدت درد

 که خودم روروی زمین رهامی کردم دایان رو صدا زدم 
 طفلی باسرعت  مقابلم ظاهر شد 

 چیشده؟ دلت درد می کنه؟ -
 آره آره زیردلم تیرمی کشه انگاردارن سوزن فرومی کنن توش! -

 مهرشادسوگل روبغل کردوگفت 
 بیارش توماشین بایدببریمش بیمارستان   معبلی ازدست بره مرد؟-

 دایان که بغلم کردتوی اون وضعیتم فکربو کشیدن پیراهنش بودم  
سوگل  ستم مانع ازبغل کردن  سوزش د ست این ویارهای عجیب و غریب!  ازد
میشد دایان که وارداتاق شدنگاهش رواز سمت سوگلی که روی صندلی نشسته 

 بود به من سر داد 
 خوبی خانمی؟ -
 بهترم! خیلی بهتر -

 کنارم ایستادودستش روروی گونه أم گذاشت 
 رنگت حسابی پریده  دختِر بد -
 چرادختربد؟ -
آخه دکترگفت بخاطرتغذیه ی ضااعیف جنینت به سااتوه اومده بودکه باعث -

 دردت شد 
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 اخم ریزی کردم 
 وا چه شیکموإ ها من که متل جاروبرقی شخم می کنم هرچی غذاهست رو! -

 زدوخم شدب*و*سه ای نشوندروی پیشونیم  لبخند 
 ازاالن خودم مخلرشم.دیگه روزای قحبی تموم شدبابایی -

خندیدم ولوسی نتارش کردم .بعدازتموم شدن سرم وگرفتن داروتوسط مهرشادبا 
 تاخیربسمت خونه حرکت کردیم

 حالم واقعاصددرجه نسبت به چندساعت پیش فرق کرده بود
ضعش دلم برای بچه ی بی زبونم  ست بهم بفهمونه و سوخت که حتی نمی تون

 اون تو چبوره!
 ازخودم واقعاعربانی بودم ،خدابه داده بچه ای برسه که منه بی فکرآبستنشم. 

  
ماشااین که ازحرکت ایسااتادا دلتنگی به خونه نگاه کردم.خاطرات این دوسااال 

 توی نهنم خط به خط مرورمیشد  
برداشااتم وانگشاات اشاااره أم آیفون  پیاده شاادم وجلوترازدایان و مهرشااادقدم

رولمس کردکه صاادای متل همیشااه پرانرژی هدیه بهم فهموندچقدر محتاج 
 اینجا واین جمع هستم. 

 بله؟ -
صدای جیغ زدنش  بی حرف جلوی دوربین قرارگرفتم که بعداز چندثانیه مکث 

 هممون رو به خنده واداشت 
 ووای خدا اومدن .زری جون اومدن. -
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 ی آسانسور شدیم. در بازشدوراه
 بازهم خاطرات! 

سوگل رو  ست تپل وکوچولوی  شیدم ود آهی ازسردلتنگی برای ویدای عزیزم ک
 بیشترفشردم . 

 بالخره دیدمشون! 
هدیه بااون قدبلندوهیکل بی نقرااش و موهای روشاانی که حاالبلندترشااده 

 بوددررو به روم باز کردو پرمحبت بغلم کرد  
  عزیزموببین.بالخره اومدی؟-

 مهرشاددرحال حمل چمدون هاروبه همسرش گفت 
 خانومم میدونم دوزدلتنگیت باالست امابه فکر بارشیشه ای که داره هم باش! -

هدیه که متوجه منظورمهرشادشدسوگل رو تو ب*غ*ل چلوندومن روباخودش 
توی خونه کشااوندکه بادیدن پناهم که درحال دود کردن اسااپندبالبخندخاص 

گاه به یاداین مدت تنهایی و نداشااتنش ووسااط خودش نظاره گرم بو دناخودآ
منجالب غلتیدن افتادم،کاش میومدم پیشااش ا متل همیشااه عقلم بشااه برای 

 انتخاب وعملکردهام. 
 بغلش کردم و اشکم چکید! 

 سالم مامان خانوم آینده -
 لبم لرزید 

 سالم مامان  -
 این باردومی بودکه" مامان خبابش می کردم! 
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قراربودفرداش به عقددایان دربیام هم مادرانه نریحت گرم شدو  همون شبی که
 بااشک مامان خبابش کردم تاازعمق احساسم نسبت به خودش مبلع بشه 

 چشم انتظارت بودم خوش اومدی . -
  

تاق  به ا یدماهم چمدون هامون رو  تاق سااوگل می خواب زری جون که توی ا
 خواب دایان بردیم. 

 ماانتوم رودرآوردم
 

شستم وازاین که بالجبارباید لباس پوشیده وبات اپ بندی زرشکی روی تخت ن
 تن کنم غرم گرفت 

 انگارباپوشوندن بدنم دلم سیاه می شدو جونی برام نمی موند.
 

باکالفگی خیره  بازکردم وتمام لباس هام روروی زمین ولو کردم و چمدونم رو
ش شم باز  شاِد نخی نی شلوارکرم رنگ گ شون که بادیدن  سریعابشدم به رای دو

 پوشیدنش اقدام  کردم
صدای بازشدن دروبعدهم صورت خواستنی دایان باعث شددست ببرم سمت 

 لباس های ولوشدم وبخوام جمعشون کنم 
 این جاچه خبره؟ -

 خندیدم 
 خودمم نمی دونم -
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 کتش رو آویزون کردوروی تخت نشست و باالتنه أش روبه تاج تخت تکیه داد 
 داروهات روخوردی؟ -
 آره-

ستم  سرم گوجه ای ب موهام روکه هی دورگردنم می پیچیدبا کش باالترین نقبه 
وبعداز برداشااتن حوله ولباس های موردنظرم چمدون روجمع کردم گوشااه ی 

 اتاق گذاشتمش،بابرگشتم متوجه چشم های شیبون حاج آقا شدم! 
 بهتر نیست لباس راحتیت روبپوشی؟ -

هم آروم می شااادم برای خواسااتن  بازهم فقط خیره شااادبهم حتی بانگاهش
 وداشتنش 

 لبه ی تخت نشستم وگفتم 
 می خوام برم حموم -
 منم میام! -
 اون جاجای تو نیست -

 زدبه نوک بینیم 
برای من تعیین تکلیف نکن ضااعیفه.هرجا که نشااونی ازتو باشااه جای منم -

 هست. 
شتم و سینه اش گذا سرم روروی  ستنش پیداکردو  شتر میل به خوا نارش کدلم بی

 خوابیدم 
 دست راستش روکه دورکمرم انداخت 

  
 هنوزم فکرمی کنم خوابم! 
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 ببخشیدکه زجرت دادم تا خبایی که فقط از سرخودخواهی کردم. 
 تموم شد نمی خوام دیگه درباره اش حرفی بزنیم! -

 فکر کن یک خواب بود  
هام لحنش رولوتی  بانوک مو بازی  حال  یدودر قه ام روب*و*ساا نارشااقی ک

 وگفت کرد
 خیلی میخوامتاملتفتی که؟ -

 ریز خندیدم  
 ملتفتم حاجی -

 به لبهام نگاه کرد،تندوپراحساس گوشه ی لبم روب*و*سید 
 پوست صورتم رونوازش کرد   

 دلم فقط تورومی خواد.فقط وفقط تو! -
شادی  شلواربه اون گ شدم که بادیدن  سیدم وبلند گونه ی زبرش روکوتاه ب*و*

 گفت 
 !  این دیگه چیه-
 شلوارکردی با ورژن جدید -

 خب حاالچی بپوشم که تنگ وفشرده نباشه؟ برگشتم سمت دایان  
 میشه یکی ازپیراهنات روبپوشم؟ -

 متعجب پرسید 
 البته ،نیازبه اجازه نیست اما چرا؟مگه خودت لباس نداری؟ -
 دارم اماراستش نمی تونم لباس های چسبان بپوشم دلم سیاه میشه. -
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 داریته شایدم چربی بدنت باالست بخاطر بار-
 خندیدم 

 کیلوأم چربی کجابود!؟ ۵۰من همش-
  

بلندشدوسمت چمدونش رفت.پیراهن مارک دارایتالیایی که هدیه ی همکارش 
 بود رو روبه روم گرفت. 
 ازش گرفتم وتن کردم. 

 آخیش این خیلی بهتره.حتی ازاون تاپ بندی تنگ ومیخ کوب شده به بدنم. 
 میاد رنگش بهت -

 حق بااون بود،رنگ صورتی مالیم جالبی داشت. 
 موهام روبافتم ، حولم رو زیرب*غ*ل* زدم ودر حال رفتن به حموم گفتم 

 لبفاحواست به سوگل باشه تابیام غذاش رو بدم -
 باشه توهم سریع دوش بگیر ،خیلی نمون توحموم. -

زه ی ل به معجپلک روی هم گذاشتم برای تاییدحرفش و بعدازرفتن توی وان د
الهی دادم چقدرآروم میشم وقتی رطوبت و خیسی قبره های آب به پوستم می 

 خوره،طبق خواسته آقازودتر ازقبل دوش گرفتم وبیرون اومدم. 
 بادیدن اتاق که خالی بودسریع لباس پوشیده وبه سالن برگشتم . 

گذرونی قت  هاتوی آشااپزخونه درحال و به روی تلویزیون وخانم  قایون رو  آ
بودند..بادیدن سااوگل که توی بغل هدیه در حال بلعیدن کاهو بودباخنده لپش 

 رو کشیدم 
 کاهو می خوری گامبو ؟ -
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ستم وروبه زری جون که درحال  ش صندلی ناهارخوری ن روبه روی هدیه روی 
 شستن کاهوهابودگفتم 

 زری جون چقدرالغرشدید! وای موهاتون رورنگ کردید؟ -
 باخنده جواب متبت داد

 
 ازمعجزات گشتن باهدیه أس دیگه -

  
 گنگ نگاهشون کردم که هدیه دوباره به حرف اومد 

ماهی میشااه میریم باشااگاه این رنگ رو هم بامنت خانوم اجازه دادن روی ۳ -
 موهای مبارکشون بزارم! 

ضب ازتوی  شه متل میرغ شگر کارش تموم ب سانبودی ببینی ا وقتی آرای سا وای 
 آینه زل زده بود بهم

 ده ی بلندی کردم وبه زری جونی که باتبسم نازی نگاهم می کردخیره شدم خن
 خیلی عوض شدید -

 درادامه روبه هدیه که داشت سوگل رواز آشپزخونه بیرون می فرستادگفتم 
زری جون ازآرایش متنفره همچنین رنگ مو!واقعابرام سااواله چبورراضاایش -

شکرم بابت این که کاری کردی تاکم ه ی به زنانه گی هاش توجکردی.و ازت مت
ندگی من بوداز خیلی  کاروز به فکر ندساااال همش  نه چون توی این چ ک

 چیزهاعقب انداختمش. 
 زری جون اخم بامزه ای کرد  
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منتی ساارت گذاشااتم ؟من هرکاری کردم برا ی خودم بوده.پس بهتره الکی -
 عذاب وجدان ندی به خورِد خودت 

  
تابشقاب پرنوش جانم شد 2زوردایان  بعدشام مفرلی که واقعا بهم چسبیدوبه

 نذاشتن دست به سیاه وسفید بزنم 
برام جالب بودتغییرات واضااحی که توی زری جون دیده میشااد،خوش پوش 

 تروپرحرف تر شده بود! 
ضی  ست واقعا را شایدباید بگم باعتش هدیه ا رلی که  واقعاازاین همه تغییرمف

هدیه شااون  ند عدخوردن تنقالت وبگو بخ که ب ندومی بودم  قرااادرفتن کرد
 دونستم دلش به موندن وتاصبپ بیداریمون هست اماگفت 

 بچه هاخونه هستن صبپ هم مدرسه دارن،برم که پرستارشونم بره خونه . -
 ب*و*سیدمش 

 فردابیارشون طفلی هارودلم براشون تنگ شده -
 ازمدرسه که تعبیل شدن می گیرمشون میایم. -
 پس برای ناهارمنتظریم. -

به اتاق بردم تابخوابه.بدجور بداخالقی می کردکه فهمیدم بخاطربی سااوگل رو
 خوابیشه دایان هم رفته بودتادوش بگیره. 

 درحال نوازش موهای روشن ونرم سوگل فکرم به گذشته پرکشید! 
  

سوگل وویداسیبی هستن که ازوسط نرف شدن،ویداعاشق بچه ای بودکه می 
شمش به جمالش  ست چ ست هیچوقت قرارنی ست دون شه ..چبورتون شن ب رو
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بامن اونبور صاامیمی برخوردکنه؟ وقتی می دونسااات یک روزی معشااوقه 
 همسرش بودم واحتمال این که بازهم بهم برگردیم زیاده! 

 تو چقدربزرگ بودی دختر
هاازش گرفتم  نده و خیلی درس  گذرو یدا نارو ماهی روک ند که چ ازاین 

 واقعااحساس خاصی داشتم. 
 خوابیدبدعنق ؟ -

دی که درحال خشک کردن موهای پرکالغیش بهم نگاه می کردلبخندزدم به مر
 ودر حال تعویض لباس هام بالباس خواب نازِک آلبالویی رنگی گفتم 

 بچم خسته بودبدعنقی می کرد. -
این مدت که نبودی منم حوصله کلنجاررفتن باهاش رونداشتم،خیلی عربی -

 شده بود! 
قا تادون بدنش می اف به جون  کار غذاروهم زده باخود ید شاایش می کرد ،ق

بود،غذاش روبه جای خوردن به تن وجونش می مالیدوشب هااصالنه خودش 
نداشااتم  به من رومی داد..منم که واقعادل ودماغ  می خوابیدنه اجازه خواب 

 ونمی دونستم چبورباهاش رفتار کنم. 
 خوبه که نوین بودوچندساعتی درروزمی بردش بیرون وگرنه.. 

 عالوه برمن اون هاهم ازرنج بی بهره نموندندتوی این مدت  دلم گرفت که 
شیدم روی  سط تخت خوابوندمش،پتوروک سیدم وو شونی دخترکم روب*و* پی
بدن متل برفش که گرمی دساات های همساارم به راحتی ازروی لباس نازکم به 

 پوستم منتقل شد  



 581 من یحوا

 خب ازهرچه بگذریم سخن دوست خوش تراست! -
شتم طرفش وخیره به ت شدروی لبش برگ ستریش ا لب هام که مهر یله های خاک

به اوج حسم بهش معترف شدم واون هم مشتاق بابت شروعی که ازطرف من 
 بود همراهم شد

  
صدای خنده های خوِش سوگل باعث شد پلک هام ازهم جدابشه وبه دخترک 

 روبه روم ومردی که درحال قلقلک شکمش هست نگاه کنم 
سوگل که فقط بایک پوشاک پوشیده شده ، بودکه دایان درحال ماساژوقلقلک  
 بادیدن این صحنه لبخندزدم 

 نکن بچه روشکمش دردمیاد!  -
باشنیدن صدام به سمتم برگشت امادست ازسرسوگل برنداشت وگاز محکمی 

 ازشکم تپلش گرفت  
 !  حقشه-

 بلندشدم
 چراحقشه؟ -
م درحالی که بیدارشدم دیدم نیست.کلی دلواپس شدم همه خونه روشخم زد-

 فسقل زیرتخت درحال چرت بود! 
 متعجب سوگل روب*غ*ل* زدم 

 چرازیرتخت؟ چبوررفت اونجا! -
باری که زیادبهونه می گرفت و انیتم می کردبرای سااااکت کردنش - یکی دو

 پانداش رو زیرتخت می ناشتم ومیگشتیم تااین که اززیرتخت پیداش کنیم 
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 خندیدم 
 در خب پس تقریرخودتونه آقاِی پ-

 دستش روجلو آوردموهام روبهم ریخت 
 بله زیزیگولوجان -

  
 چینی به دماغم دادم وخواستم بلندشم که سوگل روازب*غ*ل*م بیرون کشید  

 من میارمش -
 غرغرکنان گفت

 
 انگارنه انگار بارداره .خدااین دیگه چجورشه که خلق کردی! -

 درحال ورودبه آشپزخونه اخم الکی کردم 
ن کامالراضیه ،روزی صدبارهم فرشته هابابت وجودم از خدا خداازخلقت م-

 تشکرمی کنن  
 خندیدکه چشممون به زری جون افتادو باصبپ بخیری نشستیم پشت میز 

 زحمت کشیدیدزری خانوم الزم نبودبرید نان بگیرید! -
 زحمتی نبودمگه چندباراتفاق افتاده پیشم باشید؟ -

صبحونه دادن شروع به  ست و ش سوگل کردتاماهم راحتترصبحانه  کنارمون ن به 
 بخوریم. 

 دایان رفت! 
 نگفت کجا ومنم نپرسیدم.
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مده  جداو به و مدرساااه  بافرم  یدنشااون  مدن ومن ازد ها او چه  ظهرهدیه وب
ب*غ*ل*ش*و*ن کردم که متین بازهم بادیدن ساوگل عنان ازکف دادوسااعت 

 ها پابه پای سوگل باهاش بازی می کردوحسابی مواظبش بود! 
 هم ازاین همه توجه ناراضی نبودو حسابی ازخجالت متین درمیومد.  سوگل

ماهت شدبیااینجا! تاهم ماپیشت باشیم هم وضع حملت ۶ساسابه نظرم وقتی-
 اینجا باشی وتنهانشی 

  
 نمی دونم واالهنوزبهش فکرنکردم! -

شتم  ستم روندا صالوقت فکر کردن به بچه ی زبون ب تودلم گفتم تواین مدت ا
 بهچه برسه 

روزهامون عالی ترازعالی میگذشاات ومن هرروزوابسااته تربه خانواده وبچه ی 
 نوپام. 

 روزی ازبودنمون می گذشت  ۳
 دایان؟ -
 جان -

 لبه ی تخت نشسته بودپس خودمو روی پاهاش جادادم 
 میشه امروزمنویک جایی ببری؟ -
 حتما ،البته اگربرات ضررنداشته باشه -

 م  انگشتم روآروم روی لبش کشید
 می خوام برم سرخاک مامانم! -
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سکوت کردوبه اجزای صورتم که سعی داشت ریلکس بودنم روجلوه بده خیره 
 شد 

 باشه امانمی خوام باعث ناراحتیت بشه. -
 ب*و*سیدمش 

 من نیازبه دیدنش دارم -
 بازوم روفشرد 

 بهتره آماده شی که تاسوگل خوابه بریم و برگردیم. -
 که دایان باپیشنهادم موافقت کرد  به زری جون اطالع دادم

صی  رو سمت اتاقی بردکه فکرکنم آرامگاه خ سیدیم منوبه  وقتی به آرامگاه ر
 محسوب می شد. 

سنگ قبربافامیلی های مشابه بجز یکیشون حالم منقلب شدازاین که ۵بادیدن 
که االن حتی اساام  که ازدسااات دادم درحالی  این افرادروزی عزیزانم بودن 

 م برام غریبه! وفامیلیشون ه
چشمم به سنگ قبری افتادکه اسم"بلوط روش حک شده بودتندبه سمتش رفتم 

 و کنارش زانوزدم 
 قلبم تندمی تپیدودست وپام ِسر شده بود. 

واژه ی مادربرام غریبه نبودامااین که به خودم بقبولونم که این ساانگ قبرمادرمه 
 برام تلخ بود! 

  
 به صورت جدیش نگاه کردم 



 585 من یحوا

 م! متاسف-
 بهتره بریم. -

بلندشدم ونگاه آخرم روبه سنگ قبرشون  دادم که برگشتم مرادف شدباصورت 
 غریبه ای که باعث اخم دایان شد 

 همون مردی که توی خونه ی آفرین خانوم دیدمش!  
بادیدن دایان پوزخندپیروزمندانه ای بهش زدودسااتش روروی شااونه ی چپش 

 گذاشت 
 ؟ ببین کی اینجاست!چبوری پسر-

سری  شدتا شایدم دلتنگی آقاجون باعث  ناپرهیزی کردی یادپدرت افتادی؟ یا
 هم به پدرت بزنی! 

که  با دیدن من جوری زیروروم کرد که  به  به صااورت مردغری اخم کردوزل زد
 ازحضورم پشیمون شدم 

 پس بالخره پیداش کردی! -
مات نگاهش کردم، صااورت جذابش از شاارارت چشاام هاش کم نمی کرد. 

 جمله ی آخرش به دایان که هنوزم ساکت بودنگاه کردم  باشنیدن
 صدام لرزیداماپرسیدم 

 این جاچه خبره؟ -
 دایان فریادزد 

 خفه شو پویاخفه -
 پویا!ناخواسته گوشه ی لبم رولمس کردم که مضحکانه نگاهم کردوخندید 

 اوه نترسون این خانوم کوچولورو بزاربا دایی عزیزت آشنابشه  -
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 ااینقدرازاین آدم پرجذبه هراس دارم! دایی؟ خدایاچر
دلم می خواساات دایان صااداش روببره و ازش بخوادادامه نده شااایدچون می 
ترساایدم پرده ی دیگه ای اززندگی ازیادرفته ام برداشااته بشااه.من هنوزشااروع 

 نکردم که دوباره به پایان برسه حس خوشم. 
ذبه اش مزاحم دسااتم که توسااط دایان کشاایده شاادتابریم دوباره صاادای  پرج

 گوشم شد 
قل بزار - نت دلتنگم کرده.الا ید ند مدت  مه  عداین ه جان؟ ب جاخواهرزاده  ک

 دخترعموجانت با نامزدسابقش آشنابشه! 
صورتش که  ستاد وبی حال زل زدم به  گوش هام زنگ خوردوپاهام ازحرکت ای

 باحرص خندید 
 هنوزم وقتی متعجب میشی چشم های وحشیت تاآخرین حدبازمیشه؟ -

 اخم نشست بین ابروهام 
 دایان بیا پسربزاربفهمه چه بالیی سرگذشتش وبلوط اومده! -

  
دایان خواساات دوباره دسااتم روبگیره که ازش دورشاادم ..توی اون لحظه همه 
برام دشاامن بودن.مگه بالیی ساارمادرم اومده؟ اون که مریض بود؟ پس ازچه 

 بالیی حرف می زنه! 
ی اعتنابهش به سمت مردرفتم که حاالکنارسنگ دایان پرالتماس نگاهم کردکه ب

 قبرپدر دایان نشسته وبه منظور فاتحه خوندن با  دوانگشت بهش ضربه می زد. 



 587 من یحوا

سرتودیدی اونم - سال بالخره پ شن بعداین همه  شمت رو سالم میتاق خان.چ
 باکی برادرزادت،نامزدبنده که حاالشده عروست! 

 غریدم 
 ل مبلب؟توکی هستی؟ ازچی حرف می زنی؟ چرانمیری سراص-

 خیره شد بهم 
شه- سر فعلیت کنارت با شب»پویام! همونی که قراربودبه جای هم  همونی که 

 نامزدی بااون همه مهمون متل سگ انداختیش دور وپشت کردی به احساسش! 
 من هیچی یادم نمیاد-

 دستم روسمت سوختگی صورتم بردم 
 تواین کاررو کردی؟! -

 شد خندیدوچشم هاش حشتناک تر
 اون نشااان منه که روی توگذاشااتمش تا همیشااه اساام صاااحبت روت باشااه-

 امانشد . 
 دایان پشتم قرار گرفت 

 بزارزندگی کنه! خفه شووبرگردهمون کرافت خونه ،این دختر-
 

 بارداره. 
باشاانیدن این حرف نگاهش ساامت شااکمم کشاایده شاادوبامکث طوالنی 

 ناباورگفت 
 باردار؟ ازتو؟ -
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ز ضاادحالی که بهش زده توپوساات خودش نمی گنجیدجواب دایان که انگارا
 داد 

 از من-
 اوه پس که اینبور! ازبرادرش -

 دستش رو دورکمرم انداخت  
سعیت روبرای سوسه اومدن توراببمون بکن امابه جایی نمی رسی چون اون -

 ازهمه ی گذشتش باخبره! 
 برگشتم وخواستم همقدم دایان بشم  

 که..
 
 م باخبره؟حرف های نگفته ی زیادی توی چنتمه  ازعلت مرگ بلوط ه-

 خدایااین مردقاتل تمام حس های بیدارشده وخوبمه . 
 چشم دوختم به لبش 

ازاین که مادرت دق کردهم باخبری؟این که جاری عزیزش بعدازبیوه شاادن -
 قاپ برادرشوهرش رودزدید وشد زن صیغه ای؟ 

س کنیددرحال غرق شاادن تاحاال شااده نفس کشاایدن روازیادببرید؟ یا متالح
 دست وپا بزنید؟  

من باشاانیدن هرجمله ازدهن این مرددساات وپا می زدم توی مردابی که بوی 
 تعفنش هرلحظه بیشتربه مشامم می خورد. 



 589 من یحوا

پاهام شل شدوروی زمین نشستم که بازهم دایان به دادم رسیدودرحال کشیدنم 
 بین بازوهاش گفت 

 متل سگ دروغ میگی جونور -
 خودش فشرد  من روبه 

به حرف هاش گوش نکن همه چیزم.هدفش فقط ازهم پاشاایدن توإ.چرا می -
 لرزی ؟ 

 نالید 
 آویسا! -

  
 دست هام روگرفت وتوی مشتش گذاشت 

 اون فقط قردش شکنجه ی توازدیدن ما کنارهم نمی تونه بگذره. -
 دوباره به حرف اومدودرحال تکوندن گوشه ی کت خاکیش گفت 

 زاده جان! چرت نگو خواهر-
ته بلوط  نه ازچی حرف می زنم..درساا مادرت خوب می دو ما تو خبرنداری ا
شوهروجاریش  صیغه نامه ی  صلی روتجربه کردکه  مریض بوداما وقتی مرگ ا

 رودید!  
شده اون  سته  سیدنتون  ب ستفاده کردم ووقتی فهمیدم راه ر صت ا منم ازاین فر

یدم تو ساارعموی عزیزت که از ترس آبرو نامزدیمون کاغذ روکوب ش بسااااط 
 رومهیا کرد ولی

 روبه روم زانو زدوبرای لحظه ای حسرت رو توی چشم هاش دیدم 
 تو منو نخواستی! -
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 ازاون ترادف ومرگ پدرت استفاده کردی برای فرارازمن وزندگی بامن! 
  

 دایان دادزد 
 زرنزن پویااون خواهرته که بهش أنگ می زنی  بی شرف-

 ی احساس وسرد! زل زدندتوی چشم های هم،ب
 خواهر؟خواهری که طعم خواهری کردنش رونچشیدم. -

 بلندشدوپشت بهمون راه خروج رودر پیش گرفت 
روزازاون ماجرا وقبرسااتون کذایی 2مواظبش باش اون هنوزم سااردِر قلبمه!     -

 می گذره! دوروزی که بازهم شدم آویسای مرده ومسکوت
وسااعی دربهبودحالم،اما اون چه  دایان هم بدترازمن دا م درحال عذرخواهی

 تقریری داره وقتی خودش هم ازحرف هایی که پویامی زدبی خبربود؟ 
یانامزِدبقول دایان مرده ی من باشاااه واقعابرام عذاب بود..بازهم  فکراین که پو

 سرنخ این کالف دست آفرین خانوم بود ! 
 باصدای زری جون به خودم اومدم. 

شد شده اش خیره  صورت ملوس  سیب به  سرخ کردن  م که باپیش بنددرحال 
 زمینی هابود 

 پاشوبرودایان روصداکن ناهار حاضره. -
بی میل به حرفش عمل کردم وبه سمت سالن رفتم دایان درحال بستن موهای 
سوالی  ستیل می خورد بودکه بادیدنم  سوگل که توی ب*غ*ل*ش ولو بودو پا

 نگاهم کرد 



 591 من یحوا

 یک رودندون نکش ! ناهارحاضره ..سوگل انقدراون پالست-
َسق زدنش ادامه  شدوبی توجه به من به  صورتش  صدام اخم مهمون  شنیدن  با

 داد،لوس. 
به ساایب زمینی های زردرنگ توی ظرفم خیره شاادم وباچنگال شااروع به له 

 کردنش کردم که صدای دایان باعث شدبه زور ببلعمشون 
ه خودت میشاادرساات غذاتوبخورلبفا اینبوربی میل عالوه براین که کوفت -

 کوفت اون بچه هم میشه 
لبم رولوله کرده ودرحالی که دسااتم رو زیرچونه أم می زدم به صااورتش خیره 

 شدم، نالیدم 
 میلم نمی کشه !بوی گندی داره آخه -
 لبخندپنهونیش ازچشمم دورنموند  

 چی میلتون می کشه؟ -
 نوق زده گفتم 

 دیزی! -
 سوگل فرستاد زری جون خندیدوقاشق پرازغذارو توی دهن 

 برای شب آبگوشت درست می کنم   -
زحمت نکشید میرم می گیرم براش،درغیراین صورت تاشب خودش روگرسنه -

 نگه می داره! 
سیدم و باکپل خانوم ۱دلم قنج رفت براش بالخره بعد ساعت ونیم به مراددلم ر
 توی خوردنش شریک شدیم . 
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ه رودورم پیچیدم وروبه روی به اتاق پناه بردم ،بعدازدوش گرفتن اساااساای حول
 آینه ی قدی بادورطالیی ایستادم 

 ماه می ناشتم برجستگی شکمم واضپ بود! ۴حاال که پابه
ازدیدن خودم که تپل ترشدم حیرت زده لبخند زدم ودست کشیدم روی پوست 

 شکمم 
 عزیزدلم جات خوبه؟ انیت که نمی شی!  -
شده جلوا  سخ  ومدوموهای ترم روکه باکلیپس مردداخل آینه  زل زده بودبهم .م

 باالجمع کرده بودم آزادکرد و ازپشت منوبه خودش فشرد.. 
 بوی عبرش. 

 گرد شدی!-
 

 لبخندزدم واهومی گفتم که بیشتر فشارم داد 
 تپلوی من چشم هات می درخشه  ،آخ مامان کوچولوی نازم  -
 دایان؟ -
 بله؟ -
 بایدمامانتو ببینم! -

 د نفس عمیقی توی موهام کشی
 حرفشم نزن ..اون چرتوپرت هارو هم ازنهنت بیرون کن. -

 ازش دورشدم وبی پروانگاهش کردم 
 چرت وپرت؟توگفتی نامزدمن مرده درحالی که اون نامزِد مرده دایی تو بود!  -
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 اون زنده است 
 مادرمن بخاطرمادرتودق کرد!بخاطر بالیی که سرش آورد! 

 ؟ چراسایه ی مادرت اززندگیمون کم نمیشه
چرایک سااِرهمه ی بالهابرمی گرده به آفرین خانوم؟مگه منومادرم چه هیزم 

 تری بهش فروختیم؟ 
 چراکمربه قتل زندگی من بسته؟ 

می لرزیدم واشکم صورتم روخیس کرده بود! دل دل می زدم ،تمام حرف هایی 
شدروبالخره زدم.به درک که  ست وگفته نمی  شک که این چندروزتوی گلوم می 

 ی کنم  ناراحتش م
 به درک که خارمیشم توی دلش 

 مادره بیچاره من به دست اون افریبه ازپادر اومد 
 خواست نزدیکم بشه که جیغ زدم 

بابت - یدارو ولم کن! بهم دسااات نزن.حالم ازت بهم می خوره ،هیچوقت و
 آوردنم به این خونه ودیدنت نمی بخشم! 

 ن  هیچوقت بابت دونسته هایی که بهم نگفتیدنمی بخشمتو
زری جون که وارداتاق شدتوب*غ*ل*ش فرورفتم، دایان هم پاتندکردوازجلوی 

 چشم هام محوشد. 
  

 دوساعتی ازرفتن دایان می گذشت. 
 اززری جون خواستم تنهام بزاره چون بهم اعتمادی نبودکه ماجرارولوندم! 
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شه که  سرمای بدنم کم ب شده وپتورودورم پیچیدم تاکمی از توی خودم مچاله 
 دایان ازتوی سالن باعث شد گوش هام تیزبشه صدای

 بعدازچند ثانیه دراتاق بی هوابازشد وباچشم های به خون نشسته نگاهم کرد 
بیابیرون.. بیاواززنی که توی ساااالن نشااسااته بپرس که چه هیزم تری بهش -

 فروختی!چیه؟ زبون یک متریت فقط واسه ی من درازه؟  
 دادزد 

 یاال پاشو -
 رسیدم!این دفعه ی اولی بودکه اینقدربی پروابهم می غریددروغ چراواقعات

بادیدن آفرین خانوم خواستم بسمت زری جون پربکشم که سوگل روتوی بغل 
 گرفت وبه اتاق رفت! 

ستم  شدکه مچ د ضم لحظه به لحظه بزرگ ترمی شک می زدوبغ دلم متل گنج
 توسط دایان کشیده شدوروی مبل دونفره جاگرفتم. 

 به دلم وبهش توپیدم پوزخندش سیخ شد
 ازاین زن وهرچی که بهش مربوطه متنفرم -

شه پرقدرت  صداش متل همی نگاه ماتم زده ی مردکناریم روبه جون خریدم که 
 به گوشم رسید 

 جدی؟خوب نیست از پدربچت متنفرباشی.   -
 تومریضی! -

 عقده داری.عقده ی خوشبختی. 
 دن من؟؟ چی بهت رسیدازدق مرگ کردن مادرم؟ از بی کس ش
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 باتمام نفرت به صورتم خیره شدو لحن یخ بسته أش  دلم روآشوب کرد 
 متل بلوطی.ولی اینوبدون با مهربونی به هیچ جانمی رسی. -
 لعنتی چبورمی تونی اینقدر بی رحم باشی؟   -
من برای نگه داشااتن زندگیم گرگ میشاام دخترجون .توهنوز خیلی ناپخته ای -

 که منظورم روبفهمی! 
 ت ازسرزندگیم بردار. دس-
عدمرگ اون - نه!چرادسااات از ساارش برنمی داری؟ب چه ی م ندگی توب ز

تا گورتوگم کنی امابازم چنبره زدی رو زندگی  بابات  پیرمردفرسااتادمت پیش 
 پسرمن. 

 پس توباعث شدی من سراغ پدرم برم! 
 دایان ناباورپرسید 

 شماآدرس عموروبه سوده دادید؟ -
ردکه صااادای داددایان باعث ترس من وگریه ی کالفه بلندشااادوعزم رفتن ک
 سوگلی شدکه توی اتاق بود. 

 کجا؟؟ -
 بادوقدم روبه روش ایستاد 

 پای زندگی وزن وبچه ی من در میونه اون وقت توداری میری؟؟  -
تا بره  نه؟توآدرس عموروبهش دادی  گه  بدی م خیلی دلت می خواد زنمودق 

 واز شّرش راحت بشی؟؟ 
 ترنداشتته! توکه گفتی جای دخ

 مامان توکه دیدی من بعدگم شدنش توخودم مچاله شدم وا رفتنش نفسم رفت! 
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 بازوهاش روگرفت وباعجزنالید 
 تومادری؟؟اینامتالمادری کردن بود؟خون بچتوتوشیشه کردی! -

 شدی سوهان روح وروان زن باردارم 
 می دونی چی به روزم آوردی؟؟ 

 آخه انگیزت چی بود؟هان؟؟
 

نستم بلندشم وبغلش کنم بهش بگم حرفام همش ازسر عربانیت کاش می تو
 بودوتوهنوزبه چشم من دلبرترینی! 

 آفرین خانوم زانو زدوسرش روبین دست هاش گرفت 
 تونمی فهمی! -

این که به چشاام پدرشااوهرت یک آشااغال باشاای.این که مساابب قماربازی 
عروس  شااهشااوهرت بدوننت وننگ زن زندگی نبودن روببنده به ریشااتوبلوط ب

 خوبه،بشه شوهردوست ! 
 اون صدر باشه وتو.

 باتنفربهم نگاه کردوگوشه ی لبش بسمت باالکشیده شد 
ستم کمرپدربزرگت روخم کنم..بهش بفهمونم منم زن - شدم عهدب وقتی بیوه 

 زندگی بودم اگر پسرش به راه بود! 
 اگرخوب تربیتش می کرد 

  خیلی طول نکشید تاصیغه ی برادرشوهرجان شدم!
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 وقتی کاغذصیغه روتوصورتش کوبوندم قیافه اش دیدنی بود! -
 ازترس آبروش دم نزد . 

 اماعجل مهلتش ندادوشب نامزدیت به درک رفت! 
 روبه دایان باکمی مکث گفت 

 من کاری بابلوط نداشتم! -
که اون  یداش کردم  قابزرگ پ تاق آ ماوقتی توی ا باخبرشااادا نمی دونم چبور

 کاغذتوی مشتش بود. 
 ایان باتمام قدرت مشتش روتوی دیوارفرودآورد  د
 وای به تودایان! -

 لعنت بهت دست مریزادمرد. 
که  که مهربونن! حتی آویساااایی  مادرا مادر؟؟  مان توچی هسااتی؟ آدم؟  ما

 مادرسوگل نیست انقدرمهربونه که.
 اشکش که چکید و دلم ریش شد. 

ه پرپرمی چبوردلت اومد؟؟دلت به حال من نسااوخت؟؟به حال پساارت ک-
 زدازنبوداین دختر؟؟ 

تادچی  ماراف به ق خاطرت طردشاااد و که ب بدبختم  بای  با حال  به  لت  د
 نسوخت؟؟اون آدمت کرد! 

 اون خانومت کرد 
ستم این بحث ادامه  ست هاش می لرزیدونفس نفس می زد .دیگه نمی خوا د

 پیدا کنه فقط آرامش شوهرم مهم بود . 
 رمه ای طالییش پاک کردوایستاد! آفرین خانوم اشکش روباگوشه ی روسری س
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 من پشیمون نیستم! -
 نرفه ضربه هایی که به من زدندرومن بهشون نزدم 

 کاش یکم هم برای مادرت اینبور سینه چاک می کردی وعربده می زدی! 
من فرستادمش پیش پدِرعلیل شده اش تاهم اون مردتوبی کسی نپوسه هم این 

نده.حالل زا یاجولون  مک جلوی چشاام تووپو به داییش میره جفتتون ن ده 
 نشناسیدوبس!          

سااااعتی ازرفتن آفرین خانوم و خاتمه ی اون بحث لعنتی می گذشااات 2،۳
 اماهنوزهم جرات نزدیک شدن به اتاق ودیدن دایان رونداشتم. 

 دلم متل سیروسرکه می جوشید
 زری جون طفلی چیزی ازم نپرسیدو فقط مواظب سوگل بود. 

به سااوگل بودم که زری جون درحالی که عازم بیرون رفتن  درحال غذادادن
 بودبالباس های سوگل وارد آشپزخونه شد 

 دخترم لباس بپوشه بریم پارک؟ -
 سوگل پرنشاط غذارونرفه رهاکردو به سمت زری جون دو ید 

 سوگل غذاتوتموم کن -
 توجهی نکردومنم اجباری ندیدم  

شیدوبه طرف منی سوگل روپو سمم اونجاوروحم توی  زری جون لباس  که ج
 اتاق بوداومدوگونه ام روب*و*سید 
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مواظب خودت باش..باهرتنش تو اون طفل معرااوم هم وجودش می لرزه! -
نزارمشااکالت پیش اومده توی زندگیت انقدرکش پیدا کنه ،خودت ببرشااون 

 بندازشون دور! 
شااخم زدن گذشااته فقط فرصاات خوشاای هایی که می تونی توی آینده داشااته 

 ی روازت می گیره و خاطره بدمی سازه باش
 به شوهرت فکرکن ! 

شی  ساز نه این که تبر  شادی براش ب برای خوشحالیش تالش کن ولحظه های 
 برای زندگی آرومش. 

 بعدرفتن زری جون اشکم چکیدکه متوقفش کردم وآبی به صورتم زدم 
شوکم۷۰خدایامنو میبینی؟ من نه پیرزن رام  کم کن ساله ام نه باتجربه پس ع

 تاراه درست ورفتار درست روداشته باشم. 
یده ای  فا گه گفتنش  مه!ولی االن دی کاش میتونسااتم بهش بگم چی تو دل

 نداره،بعضی حرفاانقدرتوی دل آدم می مونه که فاسدمیشه 
 این خیلی مضخرفه که تنهاباشی حتی وقتی آدمای زیادی دورتن! 

دهاش روکه ازروی شااونه هام دسااتی به پیراهِن  فیروزه ای گشااادم کشاایدم وبن
شغول  شت م شدم روبازکردم، باانگ سرخورده بودرومرتب کرده و موهای بافته 

 به شونه کردنش شدم که نگاهم به دراتاق افتاد! 
 بدون فکردیگه ای که مانع رفتنم بشه پاگذاشتم سمت دروآروم بازش کردم. 

  باچشم تمام اتاق روزیروروکردم تااین که پاِی تخت دیدمش!
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به  پاورچین  یه نکنم، تاگر گازگرفتم  خت ولبم رو  دلم برای مظلومیتش سااو
ستش روروی پای  ستم پاِی چپش رودراز کرده ود ش سمتش رفتم وروبه روش ن

 راستش که خم بودگذاشته و سرش روی دستش بود! 
 نفس پرصدام توی اتاِق مسکوت پیچیدآروم صداش کردم 

 دایان -
 تکونی خوردوسرش روبلندکرد. 

 معنای واقعی داغون بودن روتوی این مرددیدم به
باچشم های سرخش نگاهم کردکه خودم روتوحرار دستاش جاکردم ودست 
سه اون خودش داغونه من  ست امادیگه ب انداختم دورگردنش دلم گریه می خوا

 بشم درد؟
 
 اینبوری نکن باخودت -

 د  ندشدرحالی که دست راستش دورکمرم روداغ کرده بودصدای گرفته اش بل
 نمی دونم دارم تاوان چی روپس می دم سوده! -

امروزبه آتیش کشیده شدم، این همه مدت بازیچه بودم دلم به حال تومی سوزه 
 ،دلم به حال خودم می سوزه

 من وتو سزاوارش نبودیم! 
 تاآخر عمرشرمنده ی تووخانواده ی ازدست رفتت هستم 

 صورتش رو گلگون کردم
 ه ودهن سوخته؟  شرمنده ی چی؟آش نخورد-
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 نمی گم آسونه برام اما
 چشم های سرخش روب*و*سیدم 

 دنیای من روبه رومه! -
 دنیای من کپل خانوممه

 دنیای من توی دلم وول می خوره 
کناراومدن باهاش سااخته اماباید بخاطرهمدیگه وبچه هاچشاام پوشاای کنیم 

 ازاتفاق هایی که توی گذشته افتاده. 
 ش زبرش پوشیده شده بودگذاشتم  دست روی گونه أش که باری

 می دونی دلم چی میخاد؟ -
فقط نگاهم کرد که در حال نزدیک شااادن به صااورتش حرف دلم روی لبش 

 فروداومد
  

 سوگل اینقدراون جوجه روِلچو ِلچ نبوس مریض می شیا! 
بیخیال دوباره نوک جوجه ی طفلی روبین دندون هاش محرااور کردکه دایان 

 به حموم گفت بااخم در حال رفتن 
 باشمانیست؟مجبورم نکن تنبیهت کنم   سوگل خانوم مامی-

شد وخودش روتوی ب*غ*ل*م پرت  شنیدن حرف آخِر دایان ازروی میزبلند با
 کرد وباصدای ملوسش التماسم کرد 

 مامانه! -
 خندیدم،سرتق وقتی کارش گیره میاد ب*غ*ل*م..که دایان دوباره غرید 

 ل مامی؟؟ بازاونبوری پریدی توب*غ*-
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 مگه نگفتم توپش می ترکه ! 
ماه پیش که می خواسااتیم از ایران برگردیم متین دلیل گردشاادن ۴خندم گرفت،

 شکمم روپرسیدودایان درجوابش گفت 
 ساساجون گشنش بود،توِپ سوگل رو قورت داده! -

ازهمون موقع بچه ی من تبدیل به توپ شده برای این آقاوبه سوگل هم به عنوان 
 فیش کرده  توپ معر

بازی می کنی ها.برودوش بگیردیگه هی غر می - وای نقش ناظم هاروخوب 
 زنه به جون بچم. 

دایان که به سمت حموم رفت،سوگل رو وسط پام نشوندم ودرحالی که سرگرم 
 بازی باجوجه ی صورتیش بودازفرصت استفاده کردم تا موهاش روشانه کنم  

 ماه پیش پرکشید! ۴فکرم به
  

شه و وقتی که  شته ب شته ام بردا ستم بمونم تاپرده های تازه تری ازگذ دیگه نخوا
 بااولین پروازبه آلمان برگشتم اما

 توی فرودگاه پویارودیدم ولرزیدم! 
بالخره بعدمشتی که دایان روانه ی صورتش کرداجازه خواست تاباهام صحبت 

 کنه 
 ازحسش بهم گفت!  

اضی یغه بودن سواستفاده کردوبابا رورازاین که وقتی فهمیدبابا وآفرین خانوم ص
 کرد تامن رو به عقدش دربیاره درغیر اینرورت ماجرارولو میده! 
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بعدش هم که ترااادف پیش میادپویا بابا رو به بهزیسااتی منتقل می کنه وخبر 
به آفرین میده واون هم آدرس بهزیسااتی روبهم میده ،ازم قول  زنده بودنش رو

 می گیره گورم روگم کنم. 
ی احرف های زیادی برای گفتن داشاات اما من دیگه گوشاای برای شاانیدن پو

 نداشتم
 من می خواستم برم وخیلی چیزها روپشت سرم خاک کنم ! 

 حتی خیلی ازآدم هارو 
 مهم فقط وفقط خانواده أم بودوآرامشی که من منبعش بودم.  

فت وقتی  بازکردوگ یدا باو ناییش  قت آشاا به افشاااای حقی لب  زری جون هم 
ی نامزدی آنامنو می بینه درباره ام می پرسااه وزری جون که چندسااالی ویداتو

یداشااناخت داشااات ازم گفت  توی خونه ی پری خانوم کارمی کردوروی و
وویداهم شااِکش به یقین تبدیل شاادکه من معشااوقه ی گم شااده ی همساارش 
هایی  یه وهمچنین تسااکین تن به عنوان دا فت من رو هسااتم وتراامیم گر

 . مرِدشریفش انتخاب کنه
 مامی چیال جیش -

به سااوگل که اخم هاش توهم بودوصااورتش توهم ترنگاه کردم،زدم زیرخنده 
 ..چیالروی پاهاش خرابکاری کرده بود 

 حقته ،تاتوباشی اینقدراین طفلی رونچلونی! -
بلندش کردم وپشاات درحموم ایسااتادم و تقه ای به درزدم که دایان درروتانیمه 

 بازکردوبادیدنمون گفت 
 غ*ل*ش* کردی تو؟؟ چراب*-



wWw.Roman4u.iR  604 

 

  
 سوگل روپایین گذاشتم وفرستادم داخل حموم 

 چیالروش خرابکاری کرده بی زحمت ببرش حموم کنه عزیزم -
 نیشموبازکردم تافرجی بشه وگوش هاش مخملش شه که اخم کرد 

 خودت می دونی خوشم نمیادتوی حموم کردن باکسی شریک بشم -
 بدجنس شدم ولبم روجمع کردم 

 حتی من؟ -
 خندیدودرحال درآوردن لباس سوگل گفت 

 پدرسوخته رونگاه کن.بروسرا نایست! -
حوله ی تن پوش سااوگل روبهش دادم و دوباره روی مبل ولوشاادم که گوشاایم 

 زنگ خورد 
 به به عروس خانوم ماچبورن؟ -
 بنده همسِرعروس خانومتونم -

 کرکر خندیدکه جیغ زدم 
به جایی رساایده که روآب بخندی نوین خفت می کنم بخدا ،ح- اال کارت 

 دخترمردم روتوی روزروشن بلندمی کنی می بری؟؟ 
 صدای خنده اش باعث شدلبخندم کش بیاد 

گه روزروشاان ؟ - ماکی می نده،دو خانوم ب که دخترمردم بوداالن شاااده  اوال
 نرفه شب میگن روز؟؟ 2تووالیت شما به 

 حرصی شدم 
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 دن جای خالیش نگران نشیم. خب نادان الاقل یک خبری بده که ماصبپ با دی-
  

 مظلوم شد 
 ببخشیددیگه ساسا جونم -
 خداخفت نکنه ،گوشی روبده به زری جون ببینم ازدست تو تااالن سالمه؟ -
مه؟می خوای زیرزبون زن مردم روبکشاای؟ - خدامرگم یعنی چی ساااال عع 

 خجالت داره تازشم مگه من دیودوسرم که میگی سالمه؟ 
 جیغ زدم 

 زری جون -
 ی آروم زری جون توی گوشی پیچید صدا

 ماه هم بگذره .جانم آویسا؟ 2نوین انیت نکن بزاراین -
 زری جون تنت به تن نوین خورده ها! -

 آدمومیزاریدتوی خماری. 
 نوین ازپشت گوشی دادزد 

 نه بخدانخورده-
 

 .کاش که می خورد خداازبونت بشنوه! 
 زری جون غرید 

 نوین! -
 آروم ترگفت 

 رف درمیاره خب آخه ح-
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 خندیدم که دوباره زری جون جواب داد 
ستم بهت خبربدم نوین اومده دنبالم اماخواب بودی گفت بیدارتون - بخداخوا

 نکنم خودش به دایان پیام میده  
 خوش میگذره دیگه نامزدبازی ..-
 
 ازدست تو! بخدانمی خواستم برم اما-
یداین- مد گه ساااه روزه او نه خب اون طفلی هم حق داره دی یدخو مانرفت جاا

 أش..درسته استرس داریداماجفتتون عاقلیدوبالغ! 
 وای آویساخیلی استرس داشتم امااالن دلم نمی خواد ازکنارش تکون بخورم -

 خندیدم 
 ماه دیگه .. 2پس بهش بگوزودتربساط عروسی روبه پا کنه البته نه تا-

 خندید 
 توخوبی؟  -
ست نگران شدم که دایان گفت نوین آره ..صبپ که پاشدم ودیدم جاتِربچه نی-

 پیام گذاشته  
 ساعتی میشه برگشتیم خونه! ۳آره ،برای ناهاربیرون بودیم -
 می خوام شام درست کنم شماهم بیاید -
 الزم نیست دست به کار بشی خودم یک چیزی درست می کنم میارم  -
 باشه من که ازخدامه -
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شکی  صدای دایان که با حوله ی تن پوش زر سوگل با درحال ب*غ*ل* کردن 
 بیرون میومدبه خودم اومدم 

کدوم شاایرپاک خورده ای جزمن جرات کرده  چشاام های شااماچراغونی -
 بشه؟؟ 

 زری جوونم -
 آهان! -

سوگل خواست دوباره بره سراغ چیالی نگون بخت که دایان زیربغل زدش وبه 
 اتاق برد 

ارم تنش بپوش ،سشوعزیزم بی زحمت اون لباسایی که روی تخت گذاشتم رو-
 فراموش نشه. 

که زری جون ازایران برام آورده بودکه  درحال خوندن کتاب "وامق وعذرابودم 
بازهم صاادای نق نق سااوگل که بخاطرتنفرش از سااشااوارنشااات می گرفت 

 وغرغردایان توی خونه پیچید! 
لبخندزدم به این همه خوشاایی که توی دلم قلیان می کردوبلند شاادم تابه اتاق 

 که..  برم
 به نفعته وایسی سوگل تابابا عربانی تر نشده! -

سااوگل باموهای برق گرفته بساامتم هجوم آوردکه محکم گرفتمش تا خودش 
 روبه شکمم نکوبه ودایان باُبرِس خرسِی سوگل کنارم نشست وزل زدبه سوگل 

 آخه چراتو روزبه روزداری چموش ترمی شی ؟ -
 خنده ی جفتمون شاادووقتی کپل سااوگل نیشااش روتابناگوش بازکردکه باعث
 خانوم فهمیداوضاع خوبه رفت سراغ چیال 
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 ا نوین تماس گرفتی؟ -
 آره گفتم برای شام بیان اینجاکه زری جون گفت میایم اماشام باخودمون -

 بالبخنددستش رودورکمرم حلقه کرد 
 هنوزم نریم ؟بابااین حق طبیعی منه بدونم توپی که خوردیش دختره یاپسر! -
 ! من گول نمی خورم مظلوم نمایی ممنوعنچ-
 

 خندیدولپم روب*و*سید 
 توپولووِی منونگاه کن -
 وا! بازکه گفتی -
 خب تپل شدی دیگه مگه دروغه. -
 نخیراماانقدربه روم نیارحس می کنم  زشت شدم -
 بقول نوین زشت نشدی زشت ترشدی -

 زدم به بازوش وبااخم گفتم 
  دیگه حق نداری بانوین بگردی!-
 چشم.-

 سرم روروی پاش گذاشتم وبه پهلو خوابیدم ،موهام روبه بازی گرفت 
 حّس سبکی می کنم!این حس روخیلی دوستدارم -

 بازوی لختم رونوازش کرد 
 تو فقط بایدمنودوست داشته باشی! فقط دایان -
 چشم آقای پدر -



 609 من یحوا

 پیشونیم روب*و*سید 
 آقای پدربه قربوِن صورِت متل قرص ماهش -
 ی؟ دایان-
 الزم نیست عشوه بیای حرفتوبزن -
 بنظرم سونیاخیلی به سوگل میاد -
 خب سارگل هم بهش میاد! -

 همینبورترگل یا 
 اخم کردم وهمون طورکه روی پاش دراز کشیده بودم زل زدم بهش 

 خب اصالشایدپسرباشه! -
 چه تاکیدی داری هرچی گل هست دورت جمع کنی؟ 

 م فرستاد باانگشت اشاره موهام روپشت گوش
 اخمتونبینما.خب اگرپسرباشه سوِرنا یا سیروان عالیه! -

 لبم رولوله کردم 
 من مادرشم چراحق انتخاب روبهم نمیدی؟ -

 غش غش خندید 
 حق انتخاب؟؟ توجون بخواه عزیزبنده.-

 دماغم روکشید 
 نازک نارنجی شدیا  -
 دایان -
 جان؟ -
 بیشترازمن نخوای این زشتوکو ها-
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شتوک،دوماکه می خوامش چون ازوجودتوإدیوونه اوال که ب- ه بچه ی من نگوز

 خانوم! 
  

 ماه و نیم متل برق و باد گذشت ! 2
 هدیه ومهرشاد هم برای زایمانم به آلمان اومدن وکنارم بودن. 

به همه کارهارساایدگی می  زری جون هم طفلی شاااده بود همه فن حریف و
اضاابراب داشاات که بقول هدیه کرد.بماندکه روززایمان دایان بیشااترازخودم 

بازجربه  یداداشااات وسااوگلی که  بدی که و ناشاای ازخاطره ی تلخ زایمان 
 دنیااومده بود! 

ماه ندیده عاشااقش بودم ۹ساااعت های سااختی روگذروندم ا موجودی رو که
 روبه این دنیا دعوت کنم. 

 دلم نمی خواداون لحظات دردناک روبه یادبیارم ،وقتی نوزاِدعریانم روبه چشم
رومم خوش  ستم پاقدم طفل مع ستقبالش رفتم واز خداخوا شک به ا دیدم باا
باشااه وهیچ تنشاای روبه زندگی جدیدی که می خوام شااروع کنم راه نده چون 
واقعا توی اون چند ماه وهم چنین توی گذشته هر مریبتی که میشدسرجفتمون 

 اومد! 
 رفت.  اونقدرنوق دیدنش روداشتم که از جنسیتش نپرسیدم واصالیادم

 بهوش که اومدم زری جون باالی سرم بود  
 آویسا؟بیدارشدی؟؟ دردنداری؟؟ -
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 نه فقط تشنمه -
چنط قبره ای آب خوردم تاخشااکی گلوم برطرف بشاااه ،کمی زیردلم تیرمی 

 کشید ولی نادیده گرفتمش که زری جون درحال خروج ازاتاق گفت 
 بهتره برم به دایان اطالع بدم بیدارشدی -

 روجش دایان وارداتاق شد! به محض خ
 کمی ازدوربه تماشام ایستادوبعد ازکشیدن نفس عمیقی جلواومد 

 سالم عرض شدخانوم.خسته نباشید -
 دایان -
 جان؟ -
 خیلی سخت بود! -

 پیشونیم روب*و*سید 
 می دونم قشنگم.اماتومتل همیشه ازپس سختی هابراومدی! -
 بچم خوبه؟ دیدیش؟ -

 خندید ولبه ی تخت نشست 
خوب؟ عالیه..انقدربرعکِس خواهرش آرومه که کل پرسااتاراعاشااقش شاادن -

 ازهمین االن داره با پنبه سرمیبره 
 خندیدم که بخیه هام سوزگرفت 

 سوگل کجاست؟بچه روکه نیاوردید بیمارستان؟ -
 نه پیش نویِن -

 چشم هام روگرد کردم 
 دایان -
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 بله؟؟ -
 جنسیتش چیه؟.-

 خندید 
 باحس مادرانه ات بگو وای خدااگه گفتی؟ -

 پیشونیم رولمس کردم 
 پسره؟  -

 پشت گردنش روماساژ داد 
 اسمش سیرواِن  -

 پس پسره!؟؟ 
 وای بچمون پسره؟؟ آره دایان؟؟ -

 دستم روفشرد 
 آره پسره،پهلوون پنبه ی باباشه -

که توی پتوِی  با موجودی  تار عت بی قراری بالخره پرساا یک ساااا عداز ب
سااید،قلبم ازشااوق تندمی تپیدکه دایان توی بغل ساافیدپیچیده شااده بودساارر
 گرفتشوبه طرف تخت اومد.. 

سِر من؟ توی بغل پدرش؟ وای  صحنه رو ثبت کنم،پ شیم بود تا اون  کاش گو
 خدایا خیلی زیادشکرت

بالخره توی ب*غ*ل*م* گرفتمشااوبیخیال درد زیادی شاادم که جای بخیه هام 
 بوجود آورده بود! 

 صورتش گردبودوپوف کرده 
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 بچم چقدرصورتِی! -
 دایان خندید  

 پلنگ صورتی باباشه تازشم عیب نزار روی بچم. -
باره به صااورت نرم وخواسااتنیش خیره شااادم ،بینیم روزیر چونه أش بردم  دو

 وعمیق بوکشیدم. 
 تو ازوجودمنی! 

 ماه هم زبون من و دایان بودی. ۹توهمونی هستی که
 خوش اومدی عزیِز مامان-
 

بوش روب*و*ساایدم که دایان چشاام غره ای بهم رفت صااورِت نرم وخوش 
 وصورتش رو جلو آورد 

 پس مال من چی؟  -
های  له  که تی جای گونه روی لبش مهمون کردم  به  بازب*و*ساااه ای  بانیِش 
سیروان بهم  شیردادن به  ست تاتوی  شیدواز زری جون خوا ستریش درخ خاک

 کمک کنه. 
  

دیه لبخندازتوی آینه به صورت هدستی به پیراهن کرم ،طالیی رنگم کشیدم وبا
 که متل ماه می درخشیدنگاه کردم. 

 عالی شدی خانوِم آقاتون -
جفتمون خندیدیم .واقعاهمینبور بود! لباساای که دایان برای تولدم بهم هدیه 
 داده بودوهدیه هم جفتش روبرای خودش خریده بودتیپمون روخاص کرده بود! 
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سش ک صورت ملو ساده وجمع هدیه و شت دل من شنیون  شی کمی دا ه آرای
 روبرد چه برسه به  

 ساسامهرشاد تک زنگ  زدبدوبریم -
شال وشنل طالییم روپوشیده وبعد دادن هزینه ی آرایشمون به آرایشگر ازاونجا 

 خارج شدیم. 
شاددیدنی بودطوری که هدیه برای اولین بارل  هاش گل انداخت  قیافه ی مهر

شین جاگرفت منم ک صداتوی ما سرو شم ووقتی توی وبی  ستم خودداربا ه نتون
 صندلی عقب جاگرفتم زدم زیرخنده که مهرشادهم بالبخند گفت 

 روآب بخندی .االن بااین وضع قراره بیاید هتل؟ تاآخرشب همینبوری! -
 وامهرشادمگه چه وضعی داریم. -
 الزم نبوداینقدرخوشکل کنیدشماها بدون نقاشی هم برای مادلبرید! -

 وی مهرشادروکشید وگفت هدیه باخنده باز
 حرکت کن دیگه االن عروس ودامادمیرسن هتل ماعقب می مونیم -

 زدم روشونه ی هدیه 
ای خواهرماکال عقب مونده ایم که بهشون جواِب"بله دادیم وگرنه امشب می -

 تونستیم کلی ازاینا بهترون تورکنیم 
به مزاجش حرص دادن خوش  بدجور گارحرص دادن مهرشااااد که ان یه  هد

 یومدبانوق حرفم روتاییدکرد م
واالبخدا ..دیدی آرایشااگرباورش نمی شااد متاهل باشاایم چه برسااه به بچه -

 داشتن!  
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 اونم دوتا 
 هردوزدم زیرحنده که ماشین باسرعت زیادازجا کنده شدومهرشادبااخم غرید 

ندتونو  - مانظر داده..کمرب باره شاا که اصااالدر اون آرایشااگرشااکرخورده 
 نم همینبور  ببندیدببینم، نیشتو

تارساایدن به هتل منوهدیه باآهنگ همراهی کرده ِقرمی دادیم که صاادای زنگ 
 گوشیم بلندشد 

 جانم؟ -
 سالم ،کجایید؟ مهرشاداومددنبالتو؟ -
 آره عزیزم رسیدیم هتل،داریم ماشین رو پارک می کنیم..بچه هارو آوردی؟ -
 آره بیایدباال -
 چشم. -

 هتل باشوهی بود!  
ی جون مایل به این مهمونی بزرگ وتجهیزات عظیم نبوداما نوین و بااین که زر

خانوادش اصااراربه این کارداشااتندچون نوین بعدازمرگ دومین پساارشااون 
 تنهاپسرشون به حساب میومدوآرزوهابراش داشتند. 

 باخانواده نوین احوال پرسی کرده بهشون تبریک گفتیم که
 ملوِسش چیزی دورپام پیچیده شدوبعد هم صدای آروم و

 سالم مامی -
سفیدو پوفی تاج نازک روی موهای طالییش  سوگل بااون لباس عروس  بادیدن 
که دو طرف شانه ی سیروان روگرفته بودتا در حال تاتی تاتی کردن نیوفته  روی 

 زانو خم شده وگونه أش روب*و*سیدم 
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 سالم خانوِم زیباچقدر نازشدی  -
 یره شد خندیدوباولع به تی  متفاوت وآرایشم خ

 اوه مامی ازشما که نازترنشدم! -
دایان که مارودیده بودوشاهدگفتگومون از پشت سوگل روتوی ب*غ*ل کشید 

 وباخنده گفت 
 عزیزدلم دختربه مادرش میره پس شماهم به این خانوم زیبارفتی گلبرِگ بابا -

محکم گونه ی سوگل روب*و*سیدومن چشمم به پسرک کپل ومعرومم بااون 
ستری که ارِث پدرش موهای پر شکی افتادکه باتیله های طوسی،خاک شت وم پ

ماورفتارهاموِن ..هیکل نرمش روتوی ب*غ*ل* کشاایدم وهمراه  بودنظاره گِر
 دایان به طرف میزی که مهرشادشون هم دورش نشسته بودن رفتیم  

 شیرمردمن چبوره؟؟  -
دایان ست ابااون پاپیون سفید وکت شلوارکوچولوش و جلیقه ی زیرش که کال ب

بابرخوردرژم ا  کرده بوددلم براش ضااعف رفت ومحکم ب*و*ساایدمش که 
صورِتش لپش سرخ شدامامتل همیشه بالبخندنمکی که همیشه روی صورتش 

 بودوچاِل خوشکل روی ل  سمت راستش،فقط به ظاهرجدیدم خیره شد 
 اگرتوی خونه بودیم دستم روتاته فرو می کردم توی چاِل ه*و*س انگیِزش

 نم؟بابایی بهت شیرداد؟ جوو-
 حاالدیگه دور میزنشسته بودیم که دایان درجوابم گفت 

 آره دوتاشیشه هم خورد -
 نوش جون -
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 باهدیه بلندشدیم وبه اتاق پرورفتیم تا لباس هامون رودربیاریم 
باصاادای دساات وسااوت ها ودیدن زری جون بااون پیراهن ساافیدکه حسااابی 

بای ر عازی تاج واق له دادبود ، با که حکم دن وی موهای بلوندش ومتین و مبینی 
 ساق دوش رو داشتندبااون جلیقه وشلوار سفید ازته دل لبخند زدم  

 کاش میشدهمونجا سجده ی شکرکنم . 
 دستی دورکمرم حلقه شد وصدای گیرای همسرم 

 شما دلبرمنی؟ -
 خندیدم 

 دقیقا-
 
 چه کردی!امشب حسابی پدرم درمیاد که -

 وبیشتر بهش چسبوندم بلند خندیدم وخودم ر
 دایان لوس نشوزشته -
 چشم، ببین نوین چه نیشش بازه بادمش گردومی شکنه هابزمچه -
 عع گ*ن*ا*ه داره بعدیک سال ونیم معبلی -
 پس من چی؟ که بعداون همه سال-

 نذاشتم حرفش روادامه بده وتندگونه أش روگلگون کردم تا کسی متوجه نشده 
 دخان شماهمه چِی بنده ای! حسو-
 شماهم همه چیزمی به موال. -

  
 #پایان 
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مرساای که وقت گذاشااتیدواین داسااتان روخوندید..امیدوارم اگرکمی کاسااتی 

 داشت به این که اولین قلمم بودببخشید! 
وامیدوارم ماجراهای پیش اومده توی  زندگی این دختروپسااردرس عبرتی برای 

ان ورفتارهاشااون روطوری خیلی هابشااه..من تمام سااعیم روکرده تاآویساااودای
هابرای  تان زندگی اون  نداری کنه..داساا نده راحت همزادپ که خوان بدم  جلوه 
خانواده  گاری  هل ان خاطرساا هاب ته وخیلی زوج  فاق بیف نه ات هاممک خیلی 

 مجبوربه طالق میشن. 
 همیشه آخراین موضوع متل داستان من به خوشی ختم نمیشه! 

سته وخیلی  شک ضوع  سراین مو سنامه های هم خیلی دل ها شنا سم هاازتوی  ا
 خط خورده! 

 امیدوارم همراهم باشیدتوی رمان های بعدیم
 

  بازی رمانبابت نوشتن این  عزیز یف_سدن  با تشکر از 


