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نتیجه ها و بیبعد از اتفاقات تلخی که برام افتاد، بعد از تمام پیگیری
گی و در نهایت تسلیم سرنوشت هاشون، بعد از یک ماه دوندهبودن

 شدن، باألخره به حرف دایان گوش دادم و بلیط گرفتم برای آمریکا.

زد و خیلی مرتب کنار هم توی کمدم رو تا میهای لعیا داشت لباس
 چیدشون توی چمدون.می

 ری؟نیازه این همه لباس برام بزا -

 لعیا گفت: 

کنی، شکمتم داره ض میتند لباس عو -ره عزیزم، نیازه. تو که تندآ -
 شه همشون.شه. الزمت میتر میروز به روز بزرگ

زد. رو میها سوزانه این حرففقط نگاهش کردم که چه دل
سوزانش رو دوست نداشتم! مثل خواستم. این نگاه دلسوزی نمیدل

 همیشه نبود.

 بابام کی میاد؟ -

 لعیا گفت: 

 میاد تا نیم ساعت دیگه. -

 خودم برم؟ -

 زیزم. عرسونیمت تا فرودگاه مون مینه بابا، خود -

رم سمت کشوی مدارکم. تمام مدارکم رو دم و میسرتکون می
گذاشتم توی یه کیف و شارژر و هندزفری و هرچیزی که  برداشتم و

 نیاز داشتم رو گذاشتم توی همون کیف.

 نفس عمیقی کشیدم که صدای سعیده رو شنیدم: 

 ه است میز رو بچینم؟لعیا خانم؟ شام آماد -

 لعیا بلند گفت:
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 کم دیگه هم خسرو میاد. یکم بچینید.  -آره، کم -

ی تخت و جلوی زارم لبهرتب میهایی که قراره بپوشم رو ملباس
کنم. چی به سرم اومد که ایستم و به صورتم نگاه میمیز آرایشم می

ی خدا میکاپ کرده و به قول طوری شدم؟! منی که همیشهاین
همسایمون، طاووس خانوم، سانتال مانتال کرده بودم، حاال با این 

 شم.ی رفتن بخوام آمادهروح زل زدم به خودم و میصورت بی

 لعیا از توی آینه نگاهم کرد و گفت:

 کاش یه رژ بزنی. -

 تو فکرش بودم.  -

 

داره و با لبخند میاد کنارم، از رژهای باقی مونده روی میز برمی
 گه:می

مه رو واست گذاشتم توی کیف آبیه. البته تفکیک کردم همه رو، ه -
های لوازم آرایشی کوچولو گذاشتم، توی کیف آبیه هم کلی کیف

رژها تو یکی، مدادها توی یکی، کرم پودر و پرایمر و این چیزها 
 هاتو  یکم فاصله بده از هم. هم تو یکی. مرتبه خالصه، لب

هام و نوک بینیم زد و ز یکم به گونهبرام رژ زد، از همون رژ قرم
با انگشت حلقش پخشش کرد، به خودم که نگاه کردم یکم صورتم 

 رنگ گرفته بود.

 ممنون!  -

 بغلم کرد و عطرم رو بو کشید و گفت:

 وچولوی من.کخوشحالیت آرزومه، الوین  -

لبخند زدم و فقط نگاهش کردم، خالم بود ولی زن بابام هم بود. وقتی 
جایی فوت شد، طبق رسوم قدیمی و عهد بوقی خاندان، از اونمامانم 

که هر دو از یک خانواده بودن و فامیل بودن، خواهر کوچیکه رو 
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برای مرِد زن مرده گرفتن. بد کردن در حق لعیایی که از ما فقط 
هاشم تر بود و توی سن کم، مجبور شد خواهرزادهچند سالی بزرگ
 به دندون بگیره.

 یا رو صدا زد، لعیا رفت بیرون از اتاق و من درو پشتسعیده که لع
 سرش بستم.

رفتم سمت تخت، توی آینه قدی خودم و هیکلم رو نگاه وقتی می
طور که به نیمی از بدنم خیره بودم دستم رو کردم، چرخیدم و همون

گفت اون اآلن گفت خوبه که هست، میگذاشتم روی شکمم. لعیا می
گفت نباید سقطش کرد. گفت گناه داره، مییه موجود زنده است، می

 ابود بشه؟!نگفت اون پاکه. چرا باید می

های پاشنه بلندم نگاه کردم. چرا از وقتی فهمیدم باردارم، به به کفش
 مند شدم؟!هرچیزی که ممکنه بهش صدمه بزنه عالقه

قهوه، مشروبات الکلی، کفش پاشنه بلند، چای زعفرون و 
 های سنگین. ورزش

تیشرت کرمی رنگی که یقش تا خورده بود تا زیر چونم بود نگاه 
های پاشنه هفت سانتی کنم، جین فاق بلند روشنی پوشیدم و کفشمی

کرمی رنگمم پامه. دستم روی شکممه، شکمم هنوز تخته 
 خداروشکر.

کنم، تمام زندگیم رو جمع کرده لعیا. دوتا تا هام نگاه میبه چمدون
یه سایز متوسط، کیف دستی بزرگمم هست  چمدون خیلی بزرگ و

 که بندش رو وصل کرده  به چمدون بزرگم.

طور که دم و همونشینم، به پشتی صندلی تکیه میروی آینه میروبه
ریزم کنم و میبه خودم خیره شدم موهای بسته شدم رو باز می

 دورم.

ف قدر با خودم حرقدر این یک ماه، فکر کردم به همه چیز، ایناین
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کنم زدم، با اون بچه حرف زدم، با در و دیوار حرف زدم حس می
 دم.دارم عقلم رو از دست می

شم تا برم استقبالش. در شنوم بلند میصدای بابا خسرو رو که می
 شنوم:کنم صداش رو میاتاقم رو که باز می

 جمع کردین وسایلش رو؟ -

 لعیا گفت: 

 آره.  -

 شم که شنیدم بابا گفت:ها خارجتاقروی اقدمی برداشتم تا از راه

ودتر بفرستیمش بره، زندگی نمونده برامون. از همه دارم حرف ز -
گن دخترت مریم مقدس شده؟! امروز کم مونده بود با شنوم. میمی

 مشت، بکوبم تو دهن داداشم. 

 لعیا گفت: 

 خسرو جان آروم، ممکنه بشنوه.  -

 بابا خسرو با لحن آروم گفت:

ی الوین کیه. گه بابای بچهدم لعیا، داداشم برگشته میخسته ش -
دونید بابای گه هنوز نفهمیدین؟ مگه با چند نفر بوده که نمیمی
داد راه انداختم از اش کیه؟! امروز زدم به سیم اخر داد و بیبچه

 مغازه زدم بیرون.

 گه:دم و دوباره بابا میبه دیوار تکیه می

ی بگم؟! به هرکی بگم بچم ره است؟ به کبه کی بگم بچم هنوز باک -
کنن کنن؟ این جماعت عقب افتاده مگه باور میپاکه مگه باور می

 پاکی دختر من رو؟

دیگه اشکم در نمیاد، دیگه توی این یک ماه انگار اشکم خشک شده 
قدر شب و روزم با گریه سپری شد. این یک ماه، برای من این

 ی یک سال گذشت. اندازه
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 ت: لعیا گف

 خسرو... . -

 بابا خسرو گفت:

شه هم ما یکم کمتر تو چشم باشیم، اش بره، هم اون راحتفرستیمب -
فرستمت تو رو. بعدشم ها که از آسیاب افتاد برای زایمانش میآب

 خودم میام. 

زد هم به میخ! هم دوستم صدای لعیا رو نشنیدم. بابا هم به نعل می
کرد! حق داشت، من هم میداشت هم از بودنم احساس خجالت 

 زده بودم.خجالت

دراتاقم رو باز کردم و محکم بستمش تا صداش رو بشنون. بعد با 
 شون.های بلند خودم رو رسوندم بهقدم

چید و بابا خسرو پشت میز نشسته بود و سعیده داشت میز رو می
 کرد.لعیا هم کمکش می

 با دیدنم بابا لبخند زد و گفت:

 خوبی؟ سالم بابا جان. -

 گم:دم و میباهاش دست می

 مرسی بابا، خسته نباشی.  -

 سی دختر بابا. بشینید شام بخوریم که دیر نرسیم فرودگاه. مر -

شینه. غذا زرشک پلو با روم میشینم و لعیا هم روبهکنارش می
ی من رو لعیا گفته درست کنن. ولی میلی مرغه، غذای مورد عالقه

یواش  -کشم و یواشگیر ندن بهم یه کفگیر می کهندارم. اما برای این
 کنم.شروع به خوردن می

 بابا خسرو: 

 با دایان صحبت کردی؟ -

 ده:ع جواب میدم. لعیا سریکنم و سر تکون میفقط نگاهش می
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ره رسه اون هم گفت میره خسرو جان، گفتیم چه ساعتی میآ -
 دنبالش.                          

 : بابا خسرو گفت

 .لعیا براش از همین غذاها بزار -

 گه:های گرد میلعیا با چشم

ا خسرو جان این چه حرفیه؟ یعنی چی؟ زشته. تو هواپیما ظرف و -
 ها!زنیهایی میغذا دربیاره بشینه بخوره؟ یه حرف

 گه:گیره که بابا میمن هم خندم می

کنه، ه هر چیزی بخوره. خودش هم که مراعات نمیخطرناک -
 خوام هرغذایی بخوره. خطرناکه، هم برای خودش، هم... .ینم

ده و زیرلب زمزمه کنه. خودش رو مشغول نشون میمکث می
 کنه:می

 ی توی شکمش.هم برای بچه -

 گه:کنیم و بابا میهم نگاه میمن و لعیا به

ها ها رو بیار ببرم، بقیه وسایلرم پایین، چند تا از چمدونن میم -
 انسور بیاد پایین بچینم تو ماشین. هم بزار آس

 شام نخورد، بلند شد و رفت.

لعیا سریع بلند شد و رفت سمت اتاق من. خودم رو مشغول خوردن 
کنم که از توی ای نگاه میدم و زیرچشمی به سعیدهنشون می

دم و بلند کنه. سرم رو تکون میآشپزخونه زیرچشمی نگاهم می
ها رو یاد، بابا دوتا بزرگبیرون م شم، لعیا با چمدون از اتاقمی

تر رو برد توی آسانسور بزاره. اون یکی برده، لعیا هم دوتا کوچیک
رسه و دعوام گیرم ببرم که لعیا سر میچمدون و کیف رو دستم می

 کنه:می

 برم.ور تو دست نزن خودم میکنی؟ برو اونکار می چی -
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 گم:پوشم و میحرف پالتوم رو میبی

 رم پایین. یمن م -

 لعیا گفت: 

رو من هم میام، اگه بابات چیزی گفت یه گوشت در باشه یکی ب -
 دروازه. خب؟

رم بیرون. با هام از اتاق میدم و بعد از پوشیدن لباسسر تکون می
زنم بیرون، دایان پیام داده کنم و از خونه میسعیده خداحافظی می

نه ساعت رسیدنم رو. پروازم برای چه ساعتیه تا دقیق تخمین بز
 رم پایین.ها میدم و از پلهجوابش رو می

چید توی صندوق و ها رو میتوی پارکینگ بابا داشت چمدون
 صندلی عقب.

 کمکت کنم؟ -

 بابا خسرو گفت:

 نه بابا جان، تو بشین.  -

خواد بالیی سر بچه بیاد. چرا؟! شاید چون شم، نمیخواد اذیتنمی
 کنه که گناه داره.میاون هم مثل لعیا فکر 

کنم. بعد از زارم و آهنگ پلی میشینم توی ماشین و هنزفری میمی
 افتیم.چند دقیقه لعیا هم آماده میاد و حدوداً ده دقیقه بعدش راه می

ها رو در میارم تا اگه باهام صحبت کردن بشنوم یکی از هندزفری
 صداشون رو. 

 لعیا گفت: 

 کردی؟خسرو جان؟ کارتش رو شارژ  -

 بابا خسرو گفت: 

ره، پول نقد چینج شده هم یکم گذاشتم توی کیفش. ولی همش توی آ -
 حسابته باباجان، کارتت دست دایانه ازش بگیر. 
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 باشه.  -

 لعیا گفت: 

سیدی بهمون خبر بده. اگه حین پرواز به چیزی احتیاج داشتی ر -
 خجالت نکش، به مهماندار بگو حتماً.

 دی؟است این چیزها رو یادش می بابا خسرو: مگه بچه

 لعیا گفت: 

قدر دونم چهشناسمش، میگی انگار نمیجور میا! خسرو یهو -
شد به سعیده بگه یه لیوان آب خجالتیه دیگه. تو خونه حتی روش نمی

 بده دستش. 

 بابا خسرو از آینه جلو نگاهم کرد و با تحکم گفت:

 خجالت نکش!  -

 ت:آروم خندید و گف های من گرد شد و لعیاچشم

 کشه دیگه.چشم بابا جونش خجالت نمی -

 چرخید سمتم و ادامه داد:

وین؟! دایان گفت هوا خیلی سرده. توی کیفت شال و کاله هم ال -
 گذاشتم، حتماً سرت کن سرت سرما نخوره. 

کرد. لعیا فقط سی هایی که خرجم میمردم برای این مادرانهمن می
 دو. سالش بود و من بیست و

من وقتی ده ساله بودم، وقتی دایان سیزده ساله بود، لعیای هجده 
ساله رو برای بابای سی سالم گرفتن. لعیا توی هجده سالگی هم 

ی مهربون من. های خواهر مرحومش. خالههمسر شد، هم مادِر بچه
 بهترین دوست من.

 نیم ساعت قبل از پرواز رسیدیم فرودگاه، به سختی از بابا و لعیا
 خداحافظی کردم و رفتم.

کنه دونم رفتنم بهشون کمکی میشه. نمیدلم واقعاً براشون تنگ می
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تونن پیگیری کنن یا نه، پرس و جو کنن، یا اعصابشون یا نه، می
برای مدت کوتاهی، شاید هفت یا هشت ماه راحت باشه. کمتر به من 

 و بدبختی جدیدی که سرم نازل شده فکر کنن.

بود، دوساعت بعد از پرواز، توی فرودگاه امارات  سفرم دو مقصده
 هواپیمامون نشست، بعد از یک ساعت تاخیر، هواپیما بلند شد.

کردم، خانم کنار پنجره نشسته بودم و داشتم به شب سیاه نگاه می
کناریم بنا به دلیل نامشخصی که اصالً اهمیت به دونستنش هم 

ها ی که اصالً شبیه ایرانیجوون چشم آب دادم جاش رو با یه آقاینمی
نیست عوض کرد. ردیف کناری هم جاش رو با دوتا آقای دیگه 

 عوض کردن.

 بعد از نشستن و بستن کمربندش و رفتن مهماندار شنیدم که گفت:

تونم کنار ن واقعاً فوبیای ارتفاع و تاریکی دارم و اصالً نمیم -
کی هوا رو پنجره بشینم و هم فاصله خودمون با زمین و هم تاری

 ببینم.

زنم. ایرانی بود. ندازم و لبخند زورکی بهش مینیم نگاهی بهش می
تر باشه، شاید نهایتاً همسن دایان خوره ازم خیلی بزرگبهش نمی

 باشه.

 زنم پشت گوشم.کنم و موهام رو میشالم رو از دور گردنم شل می

چند  خوندم. بعد ازکتاب مرد نامرئی توی دستم بود و داشتم می
 لحظه صدای اون مرد رو دوباره شنیدم:

خواهد کس نمین نامرئی هستم، علتش هم بسیار ساده است، هیچم -
 من را ببیند.

 کنم.اهش میندازم و دوباره نگابرویی باال می

 رالف الیسون. درسته؟ -

 دم:دم و جواب میسرتکون می
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 خوندینش؟ -

 گه:ندازه میطور که پا روی پا میهمون

انگیزیه، نویسندش به طرز جالب و بله، خوندم. داستان غم -
ی زمان خودشون رو گفته. واقعاً های جامعهانگیزی چالششگفت

شد. هرچند، هنوز هم همچین چیزی سیستم تفکیک باید برداشته می
 ها. هست توی ذهن بعضی از آدم

 سیستم تفکیک؟ -

ز الغر، ، چاق اپول، سیاه از سفیددار از بیبله، تفکیک پول -
 خون از تنبل و غیره. درس

 گه:کنه و میدم. نگاهم میسرتکون می

 اسمم سهیله. اسم شما چیه؟ -

دستش رو میاره جلو تا باهام دست بده. با لبخند به اون شخصی که 
 گم:دم و میی کتاب با هم یکی بودیم، دست میتوی سلیقه

 الوین.  -

 گه:با تعجب می

 الوین؟ -

 دم.ن میسر تکو

 بله.  -

 یعنی چی؟ -

 اسم ُکردیه. -

 آها. اصالتاً ُکرد هستید؟ -

 تقریباً.  -

 گه:ده و میدستم رو فشار ریزی می

  خیلی خوشبختم خانِم... الوین. -

 همچنین.  -
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 گه:شم که میدوباره مشغول کتاب خوندن می

 ببخشید؟ -

 ی. زنه این آقای مو رنگقدر حرف میندازم، چهنیم نگاهی بهش می

 ای ندارید؟کتاب دیگه -

پره باال. انگار زیادی کالفه است و دنبال یه چیزیه تا ابروهام می
 حواسش پرت شه.

 نه، ندارم.  -

 باشه ممنون.  -

گه. من هم زی نمیکنه و دیگه چیهم قالب میهاش رو بهدست
 شم.ودم میمشغول کار خ

یک ساعت بعد درحالی که خمار خواب شده بودم، کتاب رو گذاشتم 
کنار، چشم بندم رو گذاشتم و سعی کردم بخوابم ولی حس کردم یه 

 بویی میاد. به ساعتم که نگاه کردم فهمیدم ساعت سه نصفه شبه، یک
ساعت شده تازه از پروازمون گذشته، چهارده پونزده ساعتی مونده 

ای هستیم و ساعت توی اون دونم توی چه منطقهحتی نمیتا رسیدن، 
منطقه چنده ولی ساعت مچی من هنوز تایمش با ایران هماهنگ شده 

 بود. هنوز هیچی نشده از اآلن حالم بد شد.

چشم بندم رو برداشتم و به یونا نگاه کردم که بیدار بود ولی 
کنم و می شد. کمربندم رو بازیمخوابی داشت بسته هاش از بیچشم

شه و خوره به پاش، سریع هوشیار میشم برم که پام میبلند می
رم سمت شم و میکنه. با لبخند از کنارش سریع رد مینگاهم می

 پرسم:بینم و سریع ازش میدار میکابین بعدی. بین راه یه مهمان

 ببخشید؟ این بوی چیه؟! -

 گه:سی میها؛ و به انگلیکنه مثل خنگبه دو طرفش نگاه می

 این بوی شیرینیه خانم! -
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شه. رفتنش زنم که از کنارم رد میکشم و لبخند مینفس عمیقی می
افته که به طرز خیلی کنم چشمم به سهیل میرو که با چشم دنبال می

چرخونم هام رو توی کاسه میکنه. چشمتابلویی داره من رو نگاه می
 رم جلوتر.گردم میو برمی

کنم اگه از اون شیرینی نخورم و خوبه که حس میقدری اون ببه
کنم. عجیبه! من از شیرینی وقت چیزی رو مثلش پیدا نمیدیگه هیچ

 ردم.کقدر هوس شیرینی جات متنفرم، ولی حاال این

تونم منبع اون بو رو رم جلوتر، ولی نمیشم و میاز کابین رد می
ر بخوام تا از اون داکشم از مهمانپیدا کنم. از طرفی هم خجالت می

رسم، فکر شیرینی برام بیاره. به قسمت بیزنس کالس هواپیما می
 دونم.کنم فرست کالس هم داشته باشه، یا شاید هم باشه، نمینمی

خواد رد دار که روش پر از تنقالته از کنارم مییه خانم با میز چرخ
یع کنه، سری خودش میکنه من رو متوجهای که میبشه و با سرفه

کنم. نگاهم به رم کنار و به رفتنش نگاه میاز جلوی راهش می
های گرم و افته. صندلیهای کمی که توی این کابین هستن میآدم

ها نرم، بزرگ و جادار، کنار پنجره، میزهایی که جلوشونه، بعضی
ی ها خواب. چند نفری هم متوجهمشغول کتاب خوندنن و بعضی

 کنن.نگاهم میها هم نگاه من شدن و اون

بینم سهیل کنم که میچرخم به پشتم نگاه میشوم و میصدای پا می 
 گه:شه. با دیدنم میبا لبخند وارد کابین می

 جایین شما هم؟این -

 گم:زنم و میای میلبخند خسته

 یعنی... . آم، بله. نه - 

 دم:من ادامه می -خندم و با منمی

 چیزه... یعنی... من... . -
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 گه:بینم که آروم به انگلیسی میدار رو کنارم میو مهمانیکه

 بن!مسافرها خوا لطفاً آروم صحبت کنید. -

خندم. سهیل هم به رفتن خانم پاچه شده میدم و دستسرتکون می
کنه و رو به من آروم دار با اون قد و باال و هیکل نگاه میمهمان
 میگه:

 ؟کنیحسش می این چه بوی خوبیه. تو هم -

شم که اون هم این رو حس کرده و درموردش صحبت خوشحال می
 گم:کرد. برای همین باذوق می

 آره!  -آره -

 جا اومدم.ینخاطر این بو تا اشه دیگه بگم بهروم نمی

 سهیل گفت: 

ها. ی مسافرها بدن؟ عجیبهبویی رو به همهباید همچین چیز خوشن -
یه بچه کوچیک این بو رو حس شه یا گن شاید یه خانم باردار بانمی

 شه!هایی پیدا میکنه و دلش بخواد. عجب آدم

دونه و شانسی همچین چیزی مطمئنم هیچی از بارداری من نمی
گفته. اخه اصالً باهاش صمیمی نشدم که بخوام همچین چیز 

 خصوصیی رو بهش بگم.

 گه:ندازم که میشونه باال می

گیرم میام. باألخره تون میم و خودشما برو بشین، من برای خود -
شه که ازش بپرسم این بوی خوب از کجا و کدوم کابین یکی پیدا می

 میاد. 

 گم:ندازم باال و میابروهام رو می

 دن مگه؟می -

 گه:ن آرومی میخنده و دوباره با لحآروم می

 گیرم میام.می -
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 شم. تا وقتی از اون کابینکشم و از کنارش رد مینفس عمیقی می
که خیلی نگاهم کنم. با اینشم سنگینی نگاهش رث حس میخارج

گیرم. نگاهش ناراحت کننده یا کنه، ولی حس بدی از نگاهش نمیمی
 معذب کننده نیست! چرا واقعاً؟!

بندم. کل شینم و کمربندمم میگردم سرجام و روی صندلیم میبرمی
نم تا اون موسر و صدا میکابین ما خوابیدن برای همین خیلی بی

پسره بیاد. وقتی میاد دستش یه ظرفه که توش پر از کیک و 
 شیرینیه.

زاره کنه و ظرف رو میشینم که میز جلومون رو باز میباذوق می
 گم:جلوی هردومون. با ذوق می

 بو. قدر خوشوای! واقعاً مرسی. چه -

 سهیل گفت: 

 نوشیدنی هم بیارم؟! -

 نه، مرسی. -

نظیره! انگار تا خورم. طعمش بیدارم و میمیسریع یه شیرینی بر
 ؟توش چی داره مزگی نخوردم.حاال شیرینی به این خوش

 ترکیباتش چیه؟ -

 پره.ابروهاش باال می

 سهیل گفت:

 دونم من که کیک پزشون نیستم.نمی -

 گه:خندم که خیلی راحت میمی

 ری؟کنی؟ برای تحصیل میکا چی کار میراستی، آمری -

 گم:دم و میی دهنم رو قورت میکیک تو

 جا قراره زندگی کنم.نه، ولی یه مدت اون -

 سهیل: 
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 جدی؟ برای کار؟ -

 طوری، شاید موندگارشم. رم. فعالً همینیش خواهرم مینه پ -

 پرسم:زنه که مییه گاز از شیرینیش می

 رید آمریکا؟شما برای چی می -

 سهیل گفت:

 رم.من برای کار می -

 گم:دم و میمی سر تکون

 آها.  -

ده و دوباره یه گاز از شیرینیش خنده و سرش رو تکون میمی
 گم:زنه. دوباره میمی

 تون چیه؟!شغل -

سرش رو آروم میاره نزدیکم و توی گوشم خیلی آروم زمزمه 
 کنه:می

 ام! من پرستار بچه -

 پرستار بچه؟! -

کنه. مال پاک میهاش رو با دستده و باخنده، دستسرشو تکون می
 گم:می

 خوره پرستار بچه باشید. بهتون نمی -

 واقعاً؟ مگه به ظاهره؟ -

 البته. -

 خوره چی کاره باشم؟خب بهم می -

 شاید وکیل؛ یا پزشک.  -

 گه:ندازه و میشونه باال می

قدر شیک و باکالسم یعنی؟ از تعریفت فرضیات خوبی بود، این -
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ک مدت پرستار دوتا بچه باشم. یعنی خوشم اومد. ولی من قراره ی
 شون باشم اتفاقی براشون نیوفته. مراقب

گه یا نه. یه پرستار بچه. دونم راست میدم. نمیسرم رو تکون می
شه و حتماً باید بره جا پرستار نمیمگه ایران خودمون چشه که اون

 آمریکا؟! شاید پول خوبی در میاره از این کار.

ها. ها و هیکلیورزشکار باشه، نه از اون گنده خورهبه استایلش می
شاید هیکلی و گنده نباشه و کمی الغر باشه ولی عضالنیه. و تنها 

 ه است!کردم باشه پرستار بچچیزی که فکر نمی

خیال هم صحبتی با جناب پرستار شدم و چشم بندم رو زدم و پتو بی
 م.ای درپیش دارانداختم روم و خوابیدم. سفر طوالنی

صبح وقتی بیدار شدم اول از همه به ساعت مچیم نگاه کردم. ساعت 
کنم ساعت شیش یا هفت عصر برسم داد، فکر میده رو نشون می

یمه نآمریکا. که البته این ساعت توی امریکا حدودا دو و نیم و یا سه 
 قدر سخته.شه! خدایا این هماهنگ شدن با اون تایم چهشب می

ی من افتاده بود و سرش روی شونه سهیل خوابش برده بود و
کرد. شونم رو که تکون دادم بدبخت یه متر حسابی هم خر و پف می

پرید و منگ بهم خیره شد، بعد از چند ثانیه دستی به صورت شیش 
 تیغ کردش کشید و دوباره خوابید.

صدای خنده دو پسری که ردیف کناری ما نشسته بودن رو شنیدم و 
 خیالشون شدم.نداختن. بینگاهی که به سهیل می

دار هواپیما غذامون رو که اورد، سهیل هم بیدار شد و رفت مهمان
 دستشویی.

هیچی اصالً نتونستم بخورم چون حالت تهوع گرفته بودم برای همین 
 به محض اومدن سهیل من رفتم دستشویی.

بندم و بندم و در توالت فرنگی رو میدر دستشویی رو از داخل می
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 شینم.روش می

زنم زیر گریه، حس گیرم و میهام میسرم رو محکم توی دست
تونم خوره، نمیهم میای نسبت به خودم دارم. حالم بهمنزجر کننده

 خاطر این بچه است.هیچی بخورم، فقط هم به

دونم کیه، ی شخصی رو توی شکمم دارم که حتی نمیمن اآلن بچه 
طوری باردار شدم اصالً، درحالی که من هنوز که حتی چهیا این
زاره وقت این بچه، حتی نمیام و هیچ اتفاقی واسم نیوفتاده. اونباکره

 من یه خوراکی رو با خیال راحت بخورم.

 گم:وار میکوبم تو شکمم و زمزمهیا مشت می

 بسه بسه بسه!  -

 دم:شه و ادامه میاشکم سرازیر می

 شی. بمیر دیگه، بمیر. خوام زنده بایگه گمشو! نمیدگمشو  -

 دارم.دست مشت شدم رو روی شکمم نگه می

 من با تو چی کار کنم؟! -

نالم و از طرفی هم ته دلم از طرفی ته ذهنم از وجود این بچه می
رسیده و میاد روزهای خوب من هم. میگم که دنیا هنوز به اخر ن

 شاید بتونم بهش امیدوار باشم.

کنم و بعد از چند دقیقه که نفسم باال اومد بلند هام رو پاک میاشک
شورم و به خودم توی آینه نگاه شم، دست و صورتم رو میمی
 کنم.می

ی گریه کردنمه! حوصله نگاه کسی رو های سرخم نشون دهندهچشم
ریزم و یکمش هم هم توی هم میمین موهام رو بهندارم. برای ه

 رم بیرون.ریزم و از دستشویی میصورتم می

 پرسه:شینم سهیل میوقتی سر جام می

 حالت خوبه؟ -
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 قدر زود پسرخاله شد؟چرا این

 آره. -

 گم:خواد رد بشه سریع میدار که میمهمان

 ببخشید؟! -

 دار گفت:مهمان

 چیزی الزم دارید؟ -

خورم، شربت ها رو نمیاً برای من یه چیز شیرین بیارید. اینلطف -
 یا کیک. ممنون. 

گه. ندازه و چیزی نمیبره. سهیل نیم نگاهی بهم میپک غذا رو می
 شم.یکشم و به بیرون خیره منفس عمیقی می

 دلم از همین اآلنش هم برای لعیا و بابا خسرو تنگ شده. بیشتر از
 مهربونم. همه برای لعیا! لعیای 

چی شد که این اتفاقات افتاد و باعث شد ازشون جداشم؟! خودم هم 
 دونم.نمی

های مختلف دونم این اتفاق کی برام افتاد. من مهمونیحتی نمی
های مختلط و یا زنونه. وقتی اون مهمونی توی رفتم، جشنمی

قدر مست وقت اینموندم. ولی هیچهام بود شب میی دوستخونه
 خود بشم و کار دست خودم بدم.م که از خود بیکردنمی

ترش قسمت عجیب داستان این بود که من باردارم و قسمت عجیب
ای نداشتم. یعنی حتی نوع بکارتم هم طوری اینه که تاحاال رابطه

نیست که بشه با وجود اون رابطه برقرارکنم با کسی و اون پابرجا 
ود ضوع رو از بابا شنیده بباشه. هیچیه هیچی! دکتر ونداد که این مو

آلوده شده و وقتی اتفاقی به گفت شاید وقتی رفتی جایی دستتمی
 خودت دست زدی، باردار شدی.

حالی، کسل بودن، رنگ پریدگی و کم اشتها شدن، ی تمام بیدو هفته
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دم خبر بارداریم رو باعث شد ببرنم پیش دکتر و وقتی ازمایش می
 بهم بدن.

زنان، احتمال  ور نکرد تا اینکه رفتم پیش دکترکس حرفم رو باهیچ
داد وسط معاشقه با شخصی این اتفاق برام افتاده حتی بدون می

برقراری رابطه. ولی من از خودم مطمئن بودم. من تو این یک سال 
کار رو کردم؟! پس هیچ دوست پسری نداشتم! پس با کی این

 طوری ممکنه؟!چه

صورتی که من از ح مصنوعی بود! درای هم که بود لقااحتمال دیگه
دونم که هیچی مطلع نشدم و تمام اون تایم رو به یاد دارم و می

 اتفاقی برام نیوفتاده. زندگیم مثل سابق بود، برنامه روزانم مثل
همیشه بود، باشگاه، استخر، مطب دکتر ونداد، فروشگاه رفاهی که 

با این تفاوت   چیز مثل سابق بود فقطکردم. همهتوش فروشندگی می
 که من حاال باردار شده بودم.

 پوکه.یا احتماالت دیگه که با فکر کردن بهشون مغزم می

طور باردار شدم! دونم چهدونم پدر این بچه کیه و نه میاآلن نه می
ولی بازهم این بچه هست. هنوز هست! باوجود کارهایی که کردم، 

های کردم، طناب زدنهنوزم هست. با وجود وسایل سنگینی که بلند 
پی در پی من، چای زعفرون، قهوه خوردن، اون هنوزم هست. دو 

 دستی چسبیده به این دنیا و دوست نداره بره!

شون شدم. بعد از وقتی چیزهایی که گفتم رو اوردن، مشغول خوردن
شون کتابم رو برداشتم و دوباره شروع به خوندنش کردم. خوردن

دادم برای همین هم اهمیتی بهش نمیکرد ولی من سهیل صبحت می
گفت و گل اون با اون دوتا پسری که ردیف کناری بودن گل می

جایی که فهمیدم، آشنا بودن و اتفاقا حسابی هم شنید و از اونمی
 صمیمی بودن.

گن که خواب، چند ساعت بعدش دوباره چرت کوتاهی زدم، می
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خوابیدم بیشتر بدنم میخواب میاره. درسته چون من هرچی بیشتر 
 کرد. برای همین حسابی خمار و کسل بودم.خواب رو طلب می

دونم چند بود که با صدای سهیل بیدار شدم، خبردادن که ساعت نمی
 انجلس.تا یک ساعت دیگه قراره برسیم فرودگاه لس

شد که ندیده دلم برای دایان تنگ شده بود، حدوداً دو سال می
دانشگاه رو چند سالی بود ول کرده بودم و  بودمش. من که درس و

رفتم، ولی اون حسابی چسبیده بود به درسش و الحق سرکار می
ای که داشتیم خاطر مشغلهوالنصاف هم درسش حسابی خوب بود. به

بار مون ماهی یککنیم، مثالً شاید کل صبحتخیلی کم صبحت می
تاً ریپلی وزها، نهایکردیم و باقی ربود که تصویری صحبت می

شد حالی از هم بپرسیم. مون بود که باعث میهای اینستاگراماستوری
کنه، خونه داره، کار داره، شغل دایان پنج ساله که آمریکا زندگی می

 داره، یه زندگی خوب.

وقت نخواستم درحالی که من وابستگی شدیدی به لعیا داشتم و هیچ
 برم پیش دایان.

 نام و نشون!پدر و بیی بییه بچهو نهایتش هم وضعم این شد. 

کیفم رو مرتب کردم و سر و وضعم رو درست کردم، رفتم 
 -دستشویی و دستی به موهام کشیدم. برگشتم و کمربندم رو بستم، کم

گفتن که همه دارها داشتن میرسیدیم و مهمانکم داشتیم می
 کمربندهاشون رو ببندن.

 سهیل گفت: 

 این کارِت منه! -

دی رو جلوم گرفت که مشخص بود طراحش حسابی برای کارت سفی
 طرحش زحمت کشیده بود.

 "آقای سهیل سهیلی."
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 زیرشم شمارش رو نوشته بود. همین!

 کارت رو ازش گرفتم که چشمکی زد و گفت:

دار شدی، بهم زنگ بزن بیام پرستاریش رو گه یه روزی بچها -
 کنم. 

صحبتی نکردیم با هم  زارم توی کیفم. دیگهخندم و کارت رو میمی
 م نشست.ک -تا وقتی که هواپیما کم

*** 

هام رو رو یه آقا داشت میاورد برام، سهیل و اون دو نفر که چمدون
هاشن، ازم ردیف کناری نشسته بودن و حاال که مطمئن بودم دوست

تونستم صداشون رو خیلی دور بودن ولی با این فاصله هم می
 بشنوم.

م، دستش یه دسته گل بود و درحالی که کاله از دور دایان رو دید
سرش کرده بود موهای هایالیت کردش رو ریخته بود دورش، رژ 

 سرخش رو دوست داشتم.

ها رو با اون مدل ای تنش بود و سیس کابوییجین و تیشرت ساده
 هاش گرفته بود.کفش

هاش رو باز کرد و دویید سمتم، من هم از. دور که من رو دید دست
 م سمتش و پریدیم بغل هم. جیغ کشید: دویید

  من.سالم! خدای من! عشق من، جانِ  -

وسید، رژش بیست و چهارساعته بود و اصالً نمالید تند من رو ب -تند
های خودش فهمیدم. به پوستم، این رو از فیکس بودن رژ روی لب

شد به سر و صورتم از هاشم مالیده میآخه نه که حین بوسیدنم لب
 ا اون سر.این سر ت

 قدر خوشگل شدی دایان! چه -

 گه:هام و میزاره رو شونههاش رو میشه. دستازم جدا می
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 قدر خوشگل شدی! عزیزکم!تو چه -

 خندم:بوستم. میدوباره می

 کنی! قدر بوسم میچه -

 دایان گفت: 

 دونم بدت میاد، برای اونه. آخه می -

کنم. سهیل دوتا رو پاک میهاش گیره و جای بوسهدوباره خندم می
پسرهایی که ردیف کناری ما نشسته بودن، رسیدن به ما و سهیل 

 هم و گفت:هاش رو زد بهدست

 قدر شبیه همید! الوین خانم ایشون خواهرتونه؟واو! چه -

 دایان نگاهش کرد و گفت:

 شما؟ -

 سهیل گفت:

 ن و خواهرتون بغل هم نشسته بودیم. تو هواپیما م -

ی چشم نگاهم کرد، که سهیل گرد شد و دایان از گوشه هامچشم
 سریع حرفشو درست کرد و گفت:

بخشید، منظورم کنار هم بود. صندلی کناری هم بودیم ب -بخشیدب -
 دیگه. 

پسرهایی که پشتش بودن خندیدن و باعث شدن نگاهم سمتشون 
شون حسابی ها قد بلندی داشتن و یکیکشیده شه. هردوی اون

های ایبود. چشم و ابرو مشکی و پوست سبزه! خاورمیانهای عضله
 جذاب.

 دایان پشت چشمی برای سهیل نازک کرد و دستم رو گرفت و گفت:

 . قدر دلم برات تنگ شده بوددونی که چهنمی -

و بعد راه افتادیم سمت خروجی. از این کنف شدن جناب سهیل 
 سهیلی خندم گرفت و گفتم:
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 خونت نزدیکه؟ -

 دایان گفت: 

طوری تو ماشین ها! چهقدر چمدون بستیای راهه. چههل دقیقهچ -
 جاش بدیم؟

 مگه ماشینت چیه؟ -

هاشم پشت سرمون نیشخندی زد و جوابم رو نداد. سهیل و دوست
 بودن. وقتی رفتیم بیرون، دایان رفت ماشینش رو بیاره جلوی در تا

 ها رو بزاریم توی ماشین.چمدون

هاشون هم هاشم کنار من ایستاده بودن و چمدونتسهیل و دوس
 مدون سایز بزرگ.چشون بود. هر کدوم یه دست

 سهیل کمی خم شد سمتم و گفت:

 اری الوین خانم!عجب خواهر بد اخالقی د -

 

طرف دیدم دایان با یه خندم. از اونندازم و مینیم نگاهی بهش می
رسه امزش! میماشین ب گیره با دیدنفلوکس زرد داره میاد. خندم می

شه نیشخند سهیل رو داره. از ماشین که پیاده میبهم و جلوم نگه می
 بنیم.می

 پرسه:کنه. سهیل میدایان صندوقشو باز می

 کمک کنم؟ -

کشید سمت زور میدایان درحالی که داشت چمدون سنگینم رو به
 خودش گفت:

 الزم نکرده آقای غریبه. -

رم یه چمدون بلند گیره و میهم خندم می خنده. منسهیل آروم می
 گه:کنم که دایان با صدای بلند می

دونی نباید وسایل سنگین بلند کنی؟ بزارش زمین! نمیچی کار می -
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 کنی؟

ندازم که سهیل بدون هیچ حرفی میاد کمکش ابرو براش باال می
زاره ه چمدونم میزاره توی ماشین. یها رو میکنه و چمدونمی

 ق عقب.صندو

 گه:ه کمر میخارونه و دست بدایان پیشونیش رو می

 مرسی.  -

 سهیل: 

 کنم. خواهش می -

 گه:دم و میسهیل دستش رو اورد سمتم، باهاش دست می

 وین!امید دیدار، البه -

هاشم دست تکون کنم، دوستزنم و باهاش خداحافظی میلبخند می
راشون. دایان از سمت دم بست تکون میدن و من هم متقابالً دمی

شم و دایان شه و من هم سوار ماشین میخودش سوار ماشین می
 گه:می

 لی تا حدودی مؤدب و موقر بود. جنتلمن نبود، و -

گیره دم. دستم رو توی دستش میگیره و سرم رو تکون میخندم می
 گه:و می

 کنی؟طوریایی؟ چی کار میی خودم. چهکوچیکه آی! آبجی -

 گم:ندازم باال و میشونه می

 دونی!تو که می -

 گه:کنه و بعد میبرای چند ثانیه سکوت می

 حبت کنیم؟دوست داری امشب درموردش ص -

 گم:ام میطور که به بیرون خیرههمون

ام دایان. بمونه برای فردا؛ یا حداقل پس فردا. اقعاً خیلی خستهو -
 ساعت چنده؟
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 ه:گکنه و میبه ساعت مچیش نگاه می

 سه نیمه شب. شام که نخوردی؟ -

 یلی گرسنم نیست. ولی خیلی خوابم میاد، اگه بدونی. نه، خ -

مون گرفتم و گذاشتم خونه. رسیدیم بخور دایان: اتفاقاً قبل اومدن، شام
کنیم و درمورد خیلی و بعد بخواب. فردا حسابی رفع دلتنگی می

 دارم.رف برای گفتن حکنیم. من هم کلی چیزها صبحت می

 ری سرکار؟فردا می -

گردم. تو تا ظهر بخواب من هم تا اون موقع ره ولی زود برمیآ -
 خر کارمه، قراره استعفا بدم. آگردم. روزهای برمی

چهل دقیقه بعد درحالی که داشت ماشینش رو توی کوچه پت و پهن 
و درختی جلوی آپارتمان چند طبقش که توی تاریکی شب، بعضی 

های کوچیک نصب کرده بودن،  ارهاش، مهتابیاز جاهای دیو
 پارتمانش کردم و پرسیدم:اکرد. نگاهی به پارک می

 چند طبقه است؟ -

 دایان گفت: 

 هشت.  -

 ی چندمه؟خونت طبقه -

 هشت!  -

 گم:شیم و میاز ماشینش پیاده می

 طوری ببریم باال؟ها رو چهحاال این -

جا بهم اشاره کرد  که یعنی صبر کنم و دویید توی آپارتمان. از این
تونستم البی من رو ببینم که ماگ بزرگی دستش بود و جلوی می

ورودی ساختمون ایستاده بود و نور چراغ دم ورودی ساختمون، از 
 تابید و زیر اون شکم گندش حسابی سایه انداخته بود. باال بهش می

کرد و اون هم چیزی به دایان گفت و بعد رفت دایان باهاش صحبت 
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 داخل ساختمون.

 دایان که اومد پیشم گفت:

 اآلن میاد. -

 چه مرد مهربونی! -

 با خنده گفت:

وقت گیره! اونها گفت میفت دالر بابت همین باال اوردن چمدونه -
 گی چه مرد مهربونی؟می

ه مرد سفید خندم گرفت و به ماشین تکیه دادم که البی من اومد. ی
های فرم آبی. من کیفم پوست بور که تقریبا سی سالش بود با لباس

شون ها رو اوردن، ساختمونرو برداشتم و اون آقا و دایان چمدون
آسانسور داشت ولی خراب بود و نیاز به تعمیر داشت برای همین 

ها رفتیم. سه طبقه اخر دیگه داشتیم کل این هشت طبقه رو از پله
 قدر سخت شده بود.رفتیم اینمی سینه خیز

هر طبقه یک واحد داشت، در واحد خودش رو که باز کرد و وارد 
شدم هوای گرم داخل زد تو صورتم و حس خوبی بهم دست داد. پول 

البی من رو داد و درو پشت سرش بست. خونش توی تاریکی، 
 خیلی مشخص نبود؛ ولی نسبتاً بزرگ بود. 

 چند تا خواب داره؟ -

 ان گفت: دای

 دم.دوتا. یکیش رو برات آماده کر -

 گم:ن برق خونه میدم و با روشن کردسر تکون می

 ی!ی خوشگلی دارچه خونه -

شدی که کردی وارد پذیرایی میخنده. در ورودی رو که باز میمی
البته سمت راستت آشپزخونه بود و سمت چپ هم در دستشویی و 

ستشویی زده بودن. کف حمام که روی درش، برچسب حمام و د
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روی در ورودی ای تیره بود، دقیقاً روبههای قهوهخونه پارکت
جا تونستم از همینهای حریر بود که میهای سرتاسری و پردهپنجره

های هم نردههای تراس بزرگش رو ببینم. وسط پذیرایی کاناپه
روی ها دقیقاً روبهوی بود. مبلسفیدی بود و سمت چپ خونه، تی

های بزرگی گذاشته بود که مشخص وی بودن و اون وسط کوسنتی
 ده روی زمین بشینه.بود به جای نشستن روی مبل، ترجیح می

سمت راست پذیرایی هم دوتا در کنار هم بود که مشخص بود اتاق 
خوابن. وسایل خیلی زیادی نداشت ولی همونی هم که بود خیلی 

 قشنگ بود.

شم و می دومی. پشت سرش واردهام رو کشید تا دایان چمدون
 گم:می

 نج ساله.پ -ای دست و پا کردی توی این چهارعجب خونه -

 ها رو اورد و گفت:ن کنان چمدونه -هن

هات رو عوض کن بیا شام، خواستی دوش بگیر و بعد باسل -
 استراحت کن. یا نه، فردا دوش بگیر. 

 باشه.  -

اده و شیک به رنگ ی سشم. دکوراسیون اتاق خیلوارد اتاق می
ق، به کرمی بودن و این اتاق پنجره هم داشت و اتفاقاً یه در هم از اتا

های سفید زده بودن و کمد دیواری گوشه اتاق شد. پردهتراس باز می
 بود.

ی اتاق تا سر وقت همشون رو بچینم زارم گوشههام رو میچمدون
دونم لباس خونگی هستن رو شون رو که میتوی کمد و فقط یکی

کنم. از توش تیشرت و زارم روی تخت و درش رو باز میمی
کنم. از اتاق پوشم و موهام رو باال جمع میشلوارک درمیارم و می

ظرف غذاها رو روی میز گذاشته و بینم دایان رم بیرون، میکه می
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 وی رو روشن کرده.خودشم روی کوسن نشسته و تی

 دایان گفت: 

 بیا بشین. -

 گم:شینم و میروی کوسن کناریش می

 چه بوی خوبی. چیه؟ -

 دایان: فست فوده، قراره تو این مدت حسابی چاق و چله بشی. 

 گه:خندم و میمی

 م. مشکلی که نداری؟ببین من موقع غذا عادت دارم فیلم -

 نه، راحت باش.  -

خوریم، با کمک هم کل میز رو جمع کردیم و بعدش غذامون رو می
شویی. بعدش هم ازم ها رو چید توی ماشین ظرفدایان ظرف

 خواست تا برم بخوابم و خودشم رفت اتاقش. اصالً وارد اتاقش نشدم
چیزی که  ببینم چه شکلیه از بس خسته بودم، برای همین زودتر از

 کردم خوابم برد.فکرش رو می

وقتی بیدار شدم ساعت دو ظهر بود و ساعت گوشیم به طور 
جا هماهنگ شده بود. از جام با کرختی بیدار شدم، خودکار با این

دونستم دایان رفته سرکار. یه کار پاره وقت انجام میده کنار می
باید یه  دانشگاهش و خرجش رو درمیاره، من هم باید برم سرکار.

کاری پیدا کنم تا بتونم خرجم رو دربیارم، این بچه خرج داشت و 
 تونستم با دست خالی و جیب خالی از پسش برمیام.من نمی

بینم خیلی بیشتر زنم که میاز تخت میام بیرون، موهام رو شونه می
شه از موهای مشکیم. همشو ریزه موهام، مشتم پر میاز قبل می

ندازمشون تو سطل آشغال. موهام رو ناراحتی میکنم و با گوله می
 نه مرتبه.رم بیرون، خوکنم و از اتاق میباالی سرم جمع می

خورم، حین آب خوردن رم توی آشپزخونه و یه لیوان آب میمی
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 شر آب میاد از حموم.  -شنوم که انگار صدای شرمی

صدای بینم آره، کنم میوب گوش میشه؛ و وقتی خهام  تیز میگوش
 آب از حموم میاد.

 ولی من مطمئنم که دیشب دایان گفت میره سرکار، پس... پس! 

رم زارم روی کابینت و از آشپزخونه میبا ترس سریع لیوان رو می
بیرون، نیم نگاهی به جایی که دیشب دایان کیفش رو گذاشت، یعنی 

بینم کیفش ندازم و میاون چوب رختی چوبی گوشه پذیرایی می
 نیست.

افته که کنار بالی میچرخونم و چشمم به چوب بیسسریع چشم می
دارم و با رم سمتش و برش میوی تکه داده به دیوار، سریع میتی
 رم سمت در حمام.های آروم و شمرده میقدم

ایستم و چوب طرف در حمام میروی در ورودی خونه و اینروبه
ق شدم. اگه دزد رعگیرم. از استرس خیس رو محکم توی دستم می

شه و هوشزنم که بیزنم توی دستش، جایی نمیبود، با این چوب می
زنم توی دستش یا هرجایی که دردش بیاد و خدای نکرده بمیره. می

 زنم به پلیس.افته زمین و بعد زنگ میبی

کنم و گوشیم رو روی کابینت گفتم زنگ، دور و ورم رو نگاه می
ای قبلیم رم میارمش و دوباره سرجبینم، سریع میآشپزخونه می

 جا.کنه اینافته که خطم کار نمیایستم. بعد یکهو یادم میمی

 اما گوشیم انتن داره، پس حتماً دیشب دایان خط جدیدی که به بابا
قولش رو داده بود رو انداخته برام، شمارش ذخیره است برای همین 

شم، چوب زارم پشت گوو میزنم بهش و گوشی رسریع زنگ می
چسبونم به بال سنگینه برای همین گوشی رو با سر شونم میبیس

دارم تا کنم و دو دستی چوب رو باال نگه میگوشم و سرم رو خم می
 اگه اومد بتونم از خودم دفاع کنم.
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 پیچه:صدای پر از ناز و عشوه دایان توی تلفن می

 جانم عزیزم؟ -

د هت بگم زود بیا خونه! دزخوام بیزی میدایان، سالم. ببین یه چ -
 اومده! 

 با نگرانی گفت:

 رسم. دزد؟ چی؟ تو راهم اآلن می -

زارم تو جیب شلوارکم و کنم و گوشی رو میتماس رو قطع می
 گیرم.دوباره گارد می

د این دزد یعنی تو خونه خودش حمام نداره؟ یعنی آب نداره؟ چرا بای
گرده؟! تو حموم دنبال چی میاصالً  جا بره آب رو باز کنه؟!بیاد این

جا نیست و آب رو باز کرده تا حواسم رو پرت کنه و نکنه اصالً این
 جای دیگه خونه رو بگرده؟!

گردم سرجام، صدای زنم و دوباره برمیسریع تقه کوتاهی به در می
جا شدن وسایلی اون شه، صدای جابهآب بعد از یک دقیقه قطع می

 داخل میاد.

 گم:قورت میدم و زیر لب میآب دهنم رو 

چه؟ دعا کن! اگه زنده بمونم و تو هم زنده بمونی مادر خوبی ب -
 عا کن زنده بمونیم، ما رو نکشه.دشم واست. فقط می

شه و مرد سیاه پوستی کشم و بعد در حمام باز مینفس عمیقی می
ی سفیدی دور کمرش بسته از حموم میاد بیرون، درحالی که حوله

 شده!بنده. متوجهم نمنه و در حمام رو میپشتش به 

چرخه گیرم که میزنم به کتفش و گارد میبال میبا ته چوب بیس
سمتم، صورت نرمالی داره و خب دیدگاهی که نسبت به سیاه 

 یبا و چشم گیره. کرد. اون خیلی زها داشتم فرق میپوست

 لبخند محوی میزنه و به انگلیسی میگه: 
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 سالم!  -

 گم:محکم هل میدم توی شکمش و میچوب رو 

 کنی؟جا چی کار میتو کی هستی؟ این -

خوره به دست شه و میشه و در تا نصفه باز میدر خونه باز می
اون مرد سیاه پوست. دایان سرش رو میاره داخل و بعد نفسش ذو 

 گه:محکم میده بیرون و می

 خدایا! الوین؟! جاستین؟! -

رد ده، با اخم و البته کمی ترس به اون مبنمیاد داخل و در رو می
ام، اون قد خیلی بلندی داره و هیکلیه، حتی اگه بخواد هم خیره

تونه همین حاال چوب رو از دستم بکشه و بکوبه فرق سرم، ولی می
 کنه.بدون هیچ عکس العملی ایستاده و نگاهم می

 گه:زاره رو چوب و میاره پایین و به فارسی میدایان دستش رو می

 ، این رو بزار کنار. جاستین دوستمه، دزد نیست که. عزیزم -

خنده، مرد جاستین نام، که تا حاال ساکت بود به انگلیسی و می
 گه:می

 واهرت از من خوشش نیومده؟خدایان؟ چه خبره؟  -

 گه:گیره و میدایان بازوش رو می

 نه عزیزم، اون فقط شوکه شده. -

 گه:طور که میاد سمتم میهمون گیره وچوب رو از دستم می

 کنم.نوز بهش نگفته بودم با تو دارم زندگی میهچون من  -

کنم و با کنم و بعد اخم میهای گرد به جاستین نگاه میبا چشم
کنم که کنم و به بدنش اشاره میعصبانیت سرم رو باال پایین می

اتاقی  شه و میرهیعنی برو یه چیزی بپوش. اون هم انگار متوجه می
 بنده.که دیشب دایان هم رفته بود و در رو پشت سرش می

کنه و درحالی که داره کتش رو درمیاره دایان کیفش رو آویزون می
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 گه:می

 گفتی!عزیزم تو باید به من می -

 خونه داری. گفتم؟! من شوکه شدم. تو به من نگفتی همی رو میچ -

 دایان گفت:

ره، خواستم دیشب بگم که امروز نترسی. ولی خب خوابت آ -
اومد دیگه. جاستین پرستاره، یعنی بیست و چهار ساعت شیفت می

کنم باهاش بد میده و بیست و چهار ساعت خونه است. خواهش می
 رفتاری نکن، خیلی پسر خوبیه. 

 گم:کنم و میبا اخم نگاهش می

 ؟گفتینتو دوست پسر داشتی و به من  -

 هم ریخت و گفت:موهام رو به

 خواستم فکرت درگیر باشه.گیر زندگی خودت بودی، نمیتو در -

 زنه:کنم که لبخند میبازم با اخم نگاهش می

 کنم. اد با هم آشناتون میاخم نکن، اآلن می -

کنم. روی کاناپه لم میدم که در اتاق باز پشت چشمی براش نازک می
های راحتی میاد و روی مبل کناری خونگیشه، جاستین با لباس می
شینه و زنه و دایان کنارش میشینه. لبخندی به صورت دایان میمی
 گه:می

 جاستین؟! خواهرم الوین.  -

 جاستین گفت: 

 بختم. من دو هفته است که منتظر مالقات با شما هستم.یلی خوشخ -

ادبانه تی بیحیا  تونم با اخم وپره و نمیابروهام از این ادبش باال می
 گه:زنم که دایان میجوابش رو بدم برای همین فقط لبخندی می

 تم که. جاستین هم پرستاره، بهت گف -

 گه:سر تکون میدم و جاستین می
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 خوشحالم از دیدنت!  -

 گم:کنه. باهاش دست میدم و میخم میشه و دستش رو جلوم دراز می

 کنه.یدونستم دایان با شما زندگی ممن نمی -

 اخت و گفت:ای به دایان اندجاستین نگاه عاشقانه

 ما یک سالی هست که با همیم. -

پس یک سال بود! توی این یک سال یعنی دایان نتونسته بود بهم 
 بگه؟ ای نامرد!

 کردم کارم رو توجیح کنم: ادبی نباشه سعیکه بیبرای این

و ردای دوش کنید، وقتی صدونستم شما با هم زندگی میچون نمی -
 شنیدم فکر کردم دزد اومده و خواستم با اون چوب بزنمتون. 

 گه:خنده و میآروم می

 خورید؟ه میفهمیدم، مشکلی نیست. قهو -

 گه:شه. دایان میاز جاش بلند می

 ه بخوره. دونی اون نباید قهوو که مینه عزیزم، ت -

 جاستین گفت: 

 براش چای میارم. -

ان که پشتش به جاستین بود بهم لبخندی زد و و رفت آشپزخونه. دای
 لب زد: 

 طوره؟چه -

های لبم رو میارم پایین که سرم رو به دو طرف تکون میدم و گوشه
زنه بهم و بعد میره گیره و چشمک مییعنی بد نیست. خندش می

 آشپزخونه پیش دوست پسرش.

ر طووی خاموش. امیدوارم اونزنم به تیسر تکون میدم و زل می
 گفت خوب باشه!که می

کردم. دایان هم توی یک ساعت و نیم داشتم با لعیا و بابا صحبت می
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پذیرایی با جاستین نشسته بودن و من درو بسته بودم تا صدای 
ها نشنون و به لعیا هم گفته بودم دایان هاشون رو بابا اینصبحت

 سرکاره.

ز بخوریم، بعد اامشب قرار بود با دایان و جاستین بریم بیرون شام 
هایی که قرار بود بپوشم رو کنار گذاشته بودم و صبحتمون لباس

که بچه تازه یک  ماه و نیم بود ولی توقع رفتم دوش گرفتم. با این
ترین تغییراتی داشتم شکمم حدقل کمی بزرگ شده باشه ولی کوچیک

 کردم.حس نمی

ن استین ماشیگفت که جافتیم و دایان میساعت هشت قرار بود راه بی
داره و نیاز نیست نگران مسیر و هوا و مدل لباسمون باشیم. پس 

خواد و باهاش راحتیم بپوشیم برای همین من جین هرچی دلمون می
ای تنم کرده بودم و موهامم خیلی ساده دورم ریخته و تاپ بندی ساده

های سفید پام بود. دایان ولی بودم. آرایش کمی داشتم و کتونی
های پاشنه بلند و خالصه دکلته مشکی رنگی تنش بود و کفشپیراهن 

 همه چیزش متضاد با تیپ و ظاهر من بود حتی رژ سرخش.

ای رنگی وقتی از اتاق اومدم بیرون جاستین رو با کت شلوار سرمه
ه بدیدم و دایان رو تحسین کردم بابت این سلیقه و انتخابش. جاستین 

 . ایشدت خوشتیپ بود و کامالً عضله

 اومدن.دایان و اون واقعاً به همدیگه می

سعی کرده بودم با جاستین کنار بیام چون حتی این خونه هم برای 
وی و ها و تیجاستین بود و فقط بعضی از وسایل خونه مثل گلدون

 کتابخونه برای دایان بود.

جاستین ماشین مدل باالیی داشت و جلوی در ورودی پارک کرده 
جا پول خوبی داره. اون از قدر اینپرستاری ایندونستم بود. نمی

سهیل که از ایران کوبیده بود تا آمریکا بیاد و پرستار بچه بشه و این 
هم از جاستین، دوست پسر دایان که با پرستاری همچین ماشین مدل 
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 باالیی داشت.

 پشت نشستم و دایان به محض نشستن آرایشش رو چک کرد.

کردن و من به بیرون خیره شده صبحت میجاستین و دایان با هم 
 بودم.

نگران این بودم که چه کاری انجام بدم، من مدرک تحصیلی خوبی 
کاری دونستم چهای هم بلد نبودم. نمینداشتم، پولی نداشتم، حرفه

تونم بدون جا پیدا کنم. واقعاً سر در گم شدم! من نمیتونم اینمی
خرج داره، خودم هم مخارجی درآمد باشم. زندگی خرج داره، بچه 

تونم روی جیب بابا و دایان حساب کنم و بخوام که خرجم دارم. نمی
رو بدن برای همین حداقل باید کار کنم تا من هم بهش کمک کنم. 

نظرم کنن ولی خب باز هم بهدرسته که توی یک خونه زندگی می
جا زندگی کنم که دایان یا حتی دوست درست نیست جوری این

 ش بخوان خرجم رو بدن.پسر

روی ساختمان مجللی ماشین رو پارک کرد. نیم ساعت بعد روبه
نگهبان به التین بهمون خوش آمد گفت و دایان بین من و جاستین، 

رفتیم. نزدیک در ورودی بازوی هر دوی ما رو گرفته بود و می
 دایان به فارسی گفت:

 های آخرت فکر نکنم از این در ردشی. ماه -

وم خندید، من هم خندیدم و دستمون رو ول کرد و وارد شدیم. و آر
 رستوران شلوغی نبود ولی خب خلوت هم نبود.

 جاستین گفت:

 میز رزرو کردم، اون گوشه.  -

ای با دستش میزی که کنار دیوار بود رو نشون داد، دیوارهای شیشه
 شد خیابون خلوت و درختی  و البته نیمه تاریک روکه از داخل، می

 ای که تزئین شده بود.دید. میز چهار نفره
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جاستین صندلی رو اول برای من عقب کشید، نشستم. ازش تشکر 
کردم و بعد از من صندلی رو برای دایان کشید عقب. دایان براش 

بوسی روی هوا فرستاد که گل از گل جاستین شکفت و نیشش تا 
 بناگوش باز شد.

 واسامی غذاها، انگلیسی بودن گارسن برامون سه تا منو آورد، تمام 
هاشون واقعاً برام که انگلیسیم خوب بود ولی  تشخیص بعضیبا این

 سخت بود.

 دایان گفت: 

خورم. الوین؟ عزیزم تو چی ن یه کاسررول نودل تن ماهی میم -
 خوری؟می

 ش میدی.از همون چیزی که خودت سفار -

ت و در نهایت سر تکون داد و جاستین به گارسون سفارش ما رو گف
 غذای خودش هم اسلوپی جوز انتخاب کرد.

 وقتی گارسون رفت، دایان دست جاستین رو گرفت و به من گفت:

 جا بود. یادته؟ی ما اینانهاولین قرار عاشق -

 جاستین: بله.

 دایان خندید و گفت:

 ن یه قرار کاری داشتم و اون آقا هم نیومده بود و جاستین هم... .م -

 خندید:

هم زده بود. خیلی اتفاقی سر ا کسی که قرار داشت همون لحظه بهب -
 میز هم دیگه نشستیم و هم صحبت شدیم. 

 جاستین گفت:

 ندگیم بود، روزی که باهات آشنا شدم. زبهترین روز  -

زدن دایان عاشقانه به جاستین نگاه کرد و زیر لب با هم حرف می
جا بودن رو ی که اونطرف کردم و مردمکه با چندش روم رو اون
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ای افتاد که مادرش براش پیشبند بسته نگاه کردم، چشمم به پسر بچه
خورد و البته کمی هم پیشبندش بود و داشت خودش غذاش رو می

 کثیف شده بود.

ده دقیقه بعد غذای ما رو اوردن، چیزی که سفارش داده بودم رو 
ی بود چون ی خوبشه گفت تجربهخوردم و میبار میبرای اولین

 واقعاً خوشمزه بود.

کردن و سؤالی هم از دایان و جاستین هر از چند گاهی صحبت می
هاشثن شرکت کنم، خواستن من هم تو بحثپرسیدن و یا میمن می

دونست قضیه بارداری دادم ساکت باشم. جاستین میولی ترجیح می
 پرسید که چندکرد و ازم میمن رو و خیلی ریلکس برخورد می

وقتشه بچه و چکاب دادم یا سؤاالتی راجع به بچه. ولی هیچ سؤالی 
 درمورد پدر بچه نپرسید.

و در نهایت بهم دکتری رو معرفی کرد که توی بیمارستانی که کار  
کرد مشغول به کار بود و ازم خواست با دایان یه روز بریم می
 جا پیش اون.اون

ولی هرچی که بود،  رونده بدن یا نه.دونستم قراره تشکیل پنمی
دادم حداقل حاال که قراره این بچه رو حتی به اجبار به ترجیح می

دنیا بیارم، پس حداقل سالم به دنیا بیارمش و از لحاظ دارویی و 
 گرفتم.تغزیه براش چیزی کم نزارم. باید یه برنامه غذایی می

بعد از شام، موزیک الیتی پخش شد و زن و مردی رو دیدم که 
رقصیدن. درنهایت جاستین هم همراه دایان با اون موزیک میداشتن 

 بلند شد و رفتن که برقصن.

اف تمام اون مدت من محو لبخندی بودم که دایان زده بود و باید اعتر
 کنم، دایان از لحاظ زیبایی هیچ چیزی کم نداره. 

شب وقتی برگشتیم، جاستین رفت اتاقشون بخوابه و من و دایان هم 
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یه گلیم پهن کردیم و درحالی که چای و بیسکوییت  توی تراس،
کردیم حتی خندیدیم و غیبت همه رو میگفتیم و میخوردیم، میمی

 اون پسرهای توی هواپیما.

 طوری با جاستین آشنا شدی؟تو بگو. چه -

 خوره.خنده و یه بیسکوییت میمی

 دایان گفت: 

با دوست دختر  ن قرار کاری نداشتم، اون هم کهبهش نگو. ولی م -
هم زدن، ولی من قبل از رسیدن جا بهسابقش قرار داشت و همون

تایم نبودنش اون پسری که باهاش دوست بودم، باهاش بخاطر آن
 بحثم شد و بهش گفتم بره گمشه.

 زنم زیر خنده و ادامه میده:می

موقع من دیدم که دوست دختر  اون هم گم شد و نیومد. همون و -
 ی خوبیه! هوم؟ی میز بلند شد. ولی خدایی تیکهجاستین از پا

 ی خوبی داری. آره، سلیقه -

کوبه کف دستم و برم جلو. با کف دستش محکم میدستم رو می
 گه:می

 چاکریم. -

 گفتی. خب، می -

جا آشنا شدیم دیگه. رفتم سر میزش گفتم دایان: خالصه که از همون
 -هم نشستم سر میزش و غر آقا؟ شما تنهایید؟ اون هم گفت آره و من

چونده و غر کردم که آره قرار کاری داشتم طرف من رو پی
 جا بود.خالصه. آشنا شدنمون همون

 چند سالشه جاستین؟ -

 دایان گفت: 

 تره. اه کوچیکمبیست و پنج. از من یک  -
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 واقعاً؟ -

 آره. -

 کجاست؟ خانوادش کجان؟ اصالتاً اهل -

 دایان گفت:

در و مادرش از هم جدا شدن. خبری از پدرش نداره، ولی پ -
کنه. سه ساله که لس انجلس زندگی مادرش مکزیک زندگی می

 خاطر کارش. کنه جاستین، بهمی

 مادرش رو دیدی؟ -

 گه:نوشه و میای از چاییش میجرعه

 بار. آره، یه -

 گم:با ذوق می

 چی بود؟ طوریه؟ زن خوبیه؟ نظرش درمورد توخب؟ چه -

 با گوشه چشم نگاهم کرد و گفت: 

ی سالمنداِن. جاستین منتظره تا کمی از ون آلزایمر داره! خانها -
 جا. لحاظ شغلی ارتقا بگیره و بعد مادرش رو بیاره این

 جا؟ پیش تو؟این -

 دایان گفت: 

تونم اون رو مثل ره. مشکلش چیه؟ ما مادر نداشتیم ولی من میآ -
 ت داشته باشم. مادر خودم دوس

 گم:خندم و میبا تمسخر می

ون؟ یه زن که الزایمر داره و حتی دیگه یادشم نمیاد صورتت ا -
های مادر شوهر دوسِت رو؟ مادر دوست پسرت؟  ادای عروس

 قدیمی رو در نیار. 

 دایان خم شد و دستم رو با دو دستش گرفت و گفت:

قدر... ر... چهقددونی چهطوریه! نمیدونی اون چهتو نمی -
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جا، دستش رو گرفتم، حسی که وقتی بچه بودیم مهربونه. وقتی اون
تونم بوسیدم بهم دست داد. من میگرفتم و میو دست مامان رو می

تونم بهش عشق بدم، مواظبش باشم و داری کنم. میازش نگه
 خوشحالش کنم. 

ش رو وهادونی اگه یادت بره دارکار مسئولیت داره. می، ایندایان -
شه؟ اگه یادت بره در رو قفل کنی و اون از خونه بره بدی چی می

قدر سخته؟ دونی چهبیرون، گم بشه و دیگه پیداش نکنی؟! می
تونی همیشه که  مراقب یه پیر زن باشی که حتی اسمشم نمی

 کنه.فراموش می

دایان باناراحتی نگاهم کرد، از توی جیب پیراهنش پاکت سیگاری 
یکی آتیش زد. بهش نگاه کردم و تونستم بفهمم که این  دراورد و

خاطر مادر دوست خاطر دوست پسرشه و نه بهکارهاش نه به
خواد اون حس نیازش رو برطرف کنه، نیاز به پسرش. فقط می

 مادر. نیاز به مراقبت زنی که مادرانه دوستش داشته باشه! همین.

*** 

م لعیا روی صفحه گوشیم صبح با صدای زنگ موبایلم بیدار شدم، اس
 نوشته شده بود، تصویری زنگ زده بود.

شم روی تخت و جواب میدم. توی تاریکی نشسته و نیم خیز می
 سرش پایینه.

 گم:با ذوق می

 سالم! -

بینم که پای سرش رو که میاره باال، من صورت زنی رو می
ی لبش و یه طرف گونش، خون مرده شده چشمش کبود شده و گوشه

 های زندگِی منه.ن زن، جزو عزیزترین آدمو ای

 لعیا؟ چی شده؟ -
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تر صحبت کنه آرومچکه، با دست اشاره میی اشکش که میقطره
 پرسم:کنم و گوشی رو میاره نزدیک خودش. آروم می

 چیه همه شده سر و صورتت؟ -

 شنوم:صدای آروم و هیس مانندش رو می

 دعوام شده.  -

 با کی؟ -

 لعیا گفت: 

 عموت و زن عموت. با -

 با عمو خشایار و مهتاب؟ -

 گم:کنه. میتر گریه میلعیا سرش رو تکون میده و آروم

 بابا کجاست؟ -

خواست با یکی صحبت کنم، داشتم دق دونه. دلم میلعیا: خوابه. نمی
 کردم. می

 

 گم:شینم سر جام و میمی

 قربونت برم من. سر چی دعواتون شد؟ -

 لعیا گفت: 

کرد، من زد پشت سرمون. از تو بدگویی میمهتاب همش زر می -
 شه.هم با مشت کوبیدم تو دهنش! باورت نمی

 آروم و دردناک خندید و ادامه داد:

 دندونش شکست.  -

 گم:های گرد میبا چشم

 کنی؟شوخی می -

 گه:کنه، میخنده و درحالی که اشکش رو پاک میدوباره آروم می
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کرد یه چک خوابوند ند جلو پام. خشایارم نامردی نه! دندونش افتا -
 تو گوشم.. دستش بشکنه!

لهی بگردم. مهتاب گوه خورده رو تو دست بلند کرده! شمارش ا -
 ای کنم. رو بده زنگ بزنم هیکلش رو قهوه

 لعیا گفت:

 ننه من غریبم بازی دراورد بیا و ببین.  ولش کن، یه -

 واقعاً؟ -

ام زد تو گوش زنش بعد داد زد سرش که یآره. البته خشایار یک -
 زنی. یبینم پشت بقیه زر مبار اخرت باشه می

 خندم.آروم می

 لعیا گفت: 

 کنه!خسرو بفهمه داغ می -

 زنم. دونم، من فردا باهاش حرف میآره می -

 لعیا: 

 ها، میونش با خشایار خراب نشه. نگی بهش -

 گم:با حرص می

 شه. به جهنم! بهتر اصالً. بزار خراب -

ه، خسرو بعد از مرگ عزیز جون خیلی افسرده شد. اآلن فقط ن -
 خوام بدترشه.خشایار مونده واسش، نمی

 گم:کنم و میبا اخم نگاهش می

عنی چی؟ زن و شوهر بزنن لت و پارت کنن و تو هم هیچی به ی -
نیستی؟ با وجود تو شوهرت نگی که تنها نشه؟ بزار بشه. مگه تو 

کنه کس صدا میکه بابا تو رو همهبازم تنهاست یعنی؟ پس این
 الکیه؟!

 شه. خوام میونش با برادرش خرابنه، نمی -
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 شه. به جهنم، بزار خراب -

تر و دایان هم وارد کنه آرومخاطر باال رفتن صدام لعیا اشاره میبه
ستین هم چند ساعتی ز تعطیلشه و جاشه. یکشنبه است و رواتاق می

 هست که رفته.

 دایان گفت: 

 طوری؟ خبره؟ عه لعیاست؟! سالم. چهچه  -

 شینه کنارم.می

 لعیا گفت: 

 سالم قربونت تو خوبی؟ -

 دایان گفت:

 شم. صورتت چرا این ریختی شده؟ بمب ترکیده تو صورتت؟فدات -

 لعیا: نه بابا.

 گم:خنده که با حرص میآروم می

های مهتاب اب زدنش. البته این هم زده یکی از دندونعمو و مهت -
 رو شکسته. 

 دایان گفت: 

گرم! از اولش هم با قیافه اون مهتاب ایکبیری او. واقعاً؟ دمتو -
 کردم، ایول. حال نمی

کنم وارد اتاق من خنده و جاش رو تغییر میده و فکر میلعیا آروم می
 شه.می

 لعیا: 

 طوری. آره خالصه، این -

 دایان گفت: 

 به بابا گفتی؟ -

 گم:دوباره من با اخم می
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عمو خشایار  ی بابا خسرو وخواد رابطهخیر نگفته، چون نمین -
 شه.خراب

 دایان نچ نچی کرد و گفت:

 قدر احمقی لعیا! ازت ناامید شدم.چه -

 به لعیا اشاره کرد و به من گفت:

گم زنم میمی ن چند ساعت دیگه به بابا زنگاین رو ول کن. م -
 بهش!

 از کنارم بلند شد و حین بلند شدن گفت:

 ر.خوایم بریم دکتبخواب، وقتمون رو نگیر می لعیا برو -

 لعیا:  

 ؟رین پیش مامادکتر؟ می -

 دایان گفت: 

 آره. -

 دوباره نشست و ادامه داد:

 ریم.باألخره داریم می -

 لعیا گفت: 

 رو بفرست واسم!  هاتم عکسعزیزم. دایان انتر بهت گف -

 کدوم؟ -

هام گرفتم دایان: باشه دیگه، گفتم که عکس از کتابخونه و استند گل
 بفرستم واسش ایده بگیره.

 آها.  -

 کرد. لعیا گفت:صدای بابا خسرو اومد که داشت لعیا رو صدا می

 کنیم، فعالً. ها. بعداً صبحت میمن میرم بچه -

رم دستشویی تا باهاش خداحافظی کردیم و سریع قطع کرد. می
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 شم.تر برگردم و آمادهسریع

د وقتی به اون بیمارستان رسیدیم، از جلوی در تا داخل، جاستین اوم
 دنبالمون و ما رو تا داخل همراهی کرد.

گرفت و من محو زن دایان ازش درمورد اون پزشک اطالعات می
اومد و شت از در بیمارستان بیرون میبارداری شده بودم که دا

کرد. شکم بزرگش شوهرش دستش رو گرفته بود و همراهیش می
داد جلوی پاهاش رو ببینه و شوهرش مدام حواسش بهش اجازه نمی

 بود تا زمین نخوره.

تونستم یه روزی زارم روی شکمم، من هم میناخداگاه دستم رو می
وهرم، از ذوق دیدن اون بچه مثل این زن باشم، باردار بشم و با ش

 شیم، ولی حاال. خفه

خیلی راحت تونستیم اتاق اون پزشک رو پیدا کنیم، دایان از قبل 
 وقت گرفته و برای همین زیاد منتظر نموندیم.

دکتر، یه زن حدود چهل سال بود که موهای نارنجیش رو باالی 
سرش خیلی ساده بسته بود و کل آرایش صورتش به یه ریمل 

 نجی رنگ ختم شده بود.نار

عینک مستطیلی زده بود و به محض ورودمون لبخند زد و بهمون 
 آمد گفت.خوش

 روی من نشست و پرسید:دایان روبه

 النی بودنش فراموش کردم.خاطر سختی و طوو بهاسمتون ر -

 دکتر گفت:

 عزیزم. خب؟ چه کمکی از من برمیاد؟ میشل صدام کن -

 دایان گفت: 

خوام تمام کارهایی که باید تو دوران خواهرم بارداره. ما می -
هایی که باید انجام بشه، بارداریش انجام بدیم رو بگید. مراقبت
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 واقعیتش نه من و نه خواهرم هیچ اطالعاتی در این مورد نداریم.

 میشل نگاهی بهم کرد و با مهربونی گفت:

 عزیزم چند وقتته؟ -

 فت:دایان به جای من سریع گ

 شش هفته. -

 شد پرسید:میشل لبخندی زد و درحالی که بلند می

 تاحاال صدای قلبش رو شنیدی؟ -

 من و دایان به همدیگه نگاه کردیم و گفتم:

 نه.  -

 میشل گفت:

 جا و روی این تخت دراز بکش.بیا این -

دایان سریع با ذوق بلند شد، من هم با کمی استرس رفتم سمت اون 
گفت. دراز کشیدم و دایان دستم رو توی دستش یتختی که میشل م

 گرفت. میشل ازم خواست تا لباسم رو بدم باال.

درعرض چند ثانیه تمام کارهایی که توی این یک ماه بابت سقط 
شدن بچه انجام داده بودم جلوی چشمم اومد و ته دلم ذوق شنیدن 

 صدای قلبش رو داشتم.

نگاه من و دایان سمت وقتی اون دستگاه روی شکمم کشیده شد و 
های نامفهومی رو روی مانیتور اون صفحه کشیده شد، من شکل

 مون داد و گفت:سم کوچیکی رو نشونجدیدم و دکتر می

 بینیش؟اونه. می -

 خواست بیشتر ببینمش.دایان ذوق کرده بود و من... من، دلم می

 دایان گفت: 

 اونه؟ خدایا. -

ای رو زد و بعد صدای قلبش هتر فشرد. دکتر دکمدستم رو محکم
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 های منظم قلبش رو شنیدم.رو، تپش

ها توی شکمم شروع به حرکت کردن و ذوق زده به دایان که پروانه
 ردم.هاش جمع شده بود نگاه کاشک توی چشم

سریع نگاهم رو ازش گرفتم و دوباره به اون مانیتور خیره شدم و 
ی ت اون بچمه. بچهگفمحو اون اشکال نامفهومی شدم که میشل می

 تر میشد.ای که توی رحم من داشت بزرگ و بزرگمن! بچه

 میشل گفت: 

وشحالم که تونستم این لذت اولین شنیدن صدای قلب بچه رو توی خ -
 صورتتون ببینم!

میشل برامون پرونده درست کرد، تمام مدارکم رو داخلش جا داد و 
ش گفتیم، بدون وقتی درمورد پدر بچه پرسید و ما موضوع رو به

هیچ حرفی توی پرونده تمام اطالعات رو نوشتت و جمعش کرد. 
 زنه برای جلسه بعد.هیچ چیزی بهم نداد و گفت که بهم زنگ می

جا طول کشید، وقتی برگشتیم جاستین یک ساعت حدوداً کارمون اون
قدر ذوق رو ندیدیم و دیگه بدون پیگیری برگشتیم خونه. دایان این

ی زاشت روی شکمم. قربون صدقهدستش رو می داشت که همش
رفت که امروز صدای قلبش رو شنیده بودیم، برای ای میبچه

داد اون زنده است هنوز و قلبش بار. سندی که نشون میاولین
 تپه.می

 دایان گفت:

اومد کارهایی که برای بچه خطرناکه بکنی؟ طوری دلت میهچ -
زدی، قهوه و زعفرون و این جور میلعیا بهم گفته بود که طناب 

خوردی. امروز وقتی صدای قلبش رو شنیدی دیدم که چیزها می
 هات برق زد.طوری چشمچه

سعی نکردم خودم رو توجیح کنم و فقط سکوت کردم. دستم رو 
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 گرفت و گفت:

کنم که شرایط سختی داشتی و داری. من پیشتم! رکت مید -
چه درسته معلوم نیست از کجا زارم. این بوقت تنهات نمیهیچ

طوری به وجود اومده. دونیم اصالً از کیه و چهاومده، درسته نمی
 کنه. توی شکم توئه! اما اآلن توی رحم تو داره رشد می

 دست من رو همراه دست خودش گذاشت روی شکمم و ادامه داد:

ی تو! دوستش داشته باش. چون چه ین بچه برای توئه. بچها -
ی توئه، حتی فکر از بین بردنش چه نخوای، این بچه، بچهبخوای و 

 هم نکن. اوکی؟

 گه:کنم که میفقط نگاهش می

 وقت.هیچ -

 گم:سرتکون میدم و می

 باشه. -

دم از بین ببری بچه رو. از این به بعد تمام دایان: من اجازه نمی
کنیم. رژیم غذایی، ورزش و هرچیزی گم رو میکارهایی که من می

دیم تا این بچه سالم به دنیا بیاد. خودمون نیازه رو انجام میکه 
شه. کنیم تا توی رفاه بزرگکنیم، هرکاری الزم باشه میبزرگش می

فکر نکن تنهایی، من همیشه هستم. تحت هر شرایطی! فراموش 
 نکن. 

ای که امروز صدای قلبش رو تونم بچهلبخندی زدم. مگه من می
قدر ذوق کردم رو از بین ن صدای قلبش اینشنیدم و  فقط، از شنید

 ببرم؟!

*** 

کرد، بعد از تعریف کردن موضوع به دایان داشت با لعیا صحبت می
بابا، و جنگ بابا و عمو خشایار، لعیا حاال داشت تمام اتفاقات رو با 
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کرد و دایان با ذوق هی تشویق ناراحتی برای دایان تعریف می
 کرد ادامه بده.می

ای که روی میز گذاشته بود رو خوردم، امروز رفتیم پیاده همن آبمیو
روی روی، و قرار بود از امروز، دیگه هر روزمون رو با پیاده

 شروع کنیم و بعد از اون دایان بره سرکار.

تا رفتن دایان دوش سریعی گرفتم و بعد اون رفت. چند ساعت بعد 
دوش، رفت  جاستین خسته برگشته بود از سرکار و بعد از گرفتن

 خوابید.

 من هم تمام اون مدت توی اتاقم مشغول خوندن کتاب بودم. کتابم رو
با چای ساز و یه فنجون بردن توی تراس و روی اون گلیم کف 

های سرد تراس تکیه تراس نشستم و پاهام رو دراز کردم و به نرده
 دادم.

یه لیوان چایی برای خودم ریختم و مشغول کتاب خوندن شدم که 
 نگینی نگاهی رو حس کردم روی خودم.س

تر، طرفروی من، چندین متر اونسرم رو اوردم باال و دقیقاً روبه
رویی، پسر آشنایی نشسته بود و درحالی توی تراس ساختمون روبه

 که لیوان چایی دستش بود خیره من بود.

شناختم، دوست همون پسره سهیل بود که ردیف بغلی من اون رو می
 اپیما نشسته بود.ما توی هو

ش اون با دیدنم جا نخورده بود انگار، برعکس، با دیدنم لیوان چایی
هاش کرد و دوباره به کتاب توی رو کمی برد باال و بعد نزدیک لب

ی من های گرد شدهکه توجهی به چشمدستش خیره شد. بدون این
 بندازه.

گردنش در تراسشون باز شد و بعد من سهیلی رو دیدم که حوله دور 
 گه:انداخته و درحالی که با پرده درگیره میاد بیرون و می
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 کنم.کنی؟ سه ساعته صدات میجا چی کار میاین -

پسری که نشسته، سرش رو دوباره باال میاره و چشم تو چشم 
زنه و چشمش به من شیم، سهیل رد نگاهش رو میهمدیگه می

 گه:ه میه کامالً مشخص بود ساختگیکافته و با تعجبی می

 ها. بینمترم میجایی که؟! هرجا میینعه! تو هم ا -

گیرم و ها میشینم و از نردهخنده، با تعجب چهارزانو میو می
 گم:برم و میصورتم رو بین دوتا نرده می

 کنید؟جا چی کار میشما این -

 سهیل گفت: 

 ها! نه؟دنیا خیلی کوچیکه -

مشغول کار  نشسته روی زمین وای به دوستش که و با پاش ضربه
گیره دوباره به من نگاه زنه. وقتی ازش جوابی نمیخودشه می

 گه:کنه و میمی

 .خوشحالم از دیدن دوبارت الوین -

 جا؟جا اومدین؟ من رو تعقیب کردی رسیدی ایناز کی این شما -

زاره جلوی دهنش تا از خندیدنش جلوگیری کنه و دستش رو می
 گه:می

خوای مدرک باید تعقیبت کنم؟ این ساختمون کالً برای منه! میچرا  -
 بیارم؟

 گم:شم و میاز جام بلند می 

 راستش رو بگو.  -

 گه:ای طور میدست راستش رو باال میاره و با لحن کلیشه

 خورم، بانوی جوان!به شرافتم سوگند می -

 اوکی!  -

بینم جاستین رو میشه و شد، باز میدر تراسی که به پذیرایی باز می
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که با پیژامه و تیشرت سفیدی در حالی که ماگ مخصوصش دستشه 
کنه و میاد بیرون و اول به سهیل و اون پسری که نشسته نگاه می

 بعد به من.

 جاستین گفت: 

 مشکلی پیش اومده؟ -

 گم:خندم و میمی

هم جا هم، ه بابا. این آقا، آشناست. توی هواپیما آشنا شدیم و اینن -
 رو دیدیم، برای همین تعجب کردم.

ی سالم کنه و به نشانهجاستین سر تکون میده و به سهیل نگاه می
 نوشه.بره و بعد میلیوانش رو باال می

 سهیل اخم ریزی کرد و به فارسی پرسید:

 هم خونته؟ -

 گه:دم و جاستین میسر تکون می

د. به کنییکردی فکر کردم دعوا محبت میصباصدای بلند  -
 صبحتتون برسید. 

 بنده.سرتکون میدم و میره داخل و در رو می

 سهیل گفت: 

 شدی بهتر نبود؟یمبا یه سفیدتر همخونه  -

 گم:با اخم می

 ها مربوط نیست! به نژاد پرست -

گرده شه و برمیخنده و از جاش بلند میپسری که نشسته بود می
 داخل.

 سهیل گفت: 

 بهم مربوط بود؟ یعنی نژاد پرست نبودم -

 آخه اصالً به کسی مربوط نیست. -
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 سهیل: به هر حال مراقب خودت باش. خوشحال شدم از دیدنت!

برام دست تکون میده و برمیگرده داخل. تکیه میدم به دیوار و 
 رم درگیره.شم ولی حسابی فکمشغول کتاب خوندن می

طور بهطور ممکنه کسی که توی هواپیما نشسته بود کنارم حاال چه
رویی ما اتفاقی، توی قاره به این بزرگی، دقیقاً توی ساختمون روبه

 زندگی کنه؟!

جا رو یا این موضوع، شانسی و اتفاقی بوده و یا اون از قصد این
 انتخاب کرده، بنا به دالیل نامشخصی.

*** 

طور که قهوش رو فوت دایان فنجون به دست کنارم نشست و همون
 ز کرد روی میز.کرد پاهاش رو درامی

 دایان گفت: 

 الوین؟ -

 هوم؟ -

قدری ذهنت آروم هست که بتونیم درمورد کنم اآلن اینکر میف -
 اتفاقاتی که افتاده صحبت کنیم.

 گه:چرخه طرفم و میندازم. کامل مینیم نگاهی بهش می

 زی هست که نیازه بدونم، بگو.بهم بگو. اگه چی -

 کشم.نفس عمیقی می

 دایان گفت: 

شه، تعریف کن. اصالً اگه اومد ادامه استین فارسی متوجه نمیج -
 دیم دیگه!نمی

وی رو کنم بیرون. تیبندم و نفسم رو فوت میهام رو میچشم
 چرخم سمتش.کنم و میخاموش می

 چی رو بگم؟ -
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شم چیزهایی که لعیا تعریف کرد رو. دایان: من اصالً متوجه نمی
که خودت بفهمی؟ یناردار شدی؟ بدون طوری بدون هیچ چیزی باچه

 حتی لقاح مصنوعی هم باشه باألخره باید بفهمی.

 گم:کشم و مینفس عمیقی می

دونم کی و کجا و دونم. من اصالً نمیخدا نمیدونم، بهمین -
  طوری اصالً این اتفاق افتاده.چه

گیره و دور ای از از موهام رو میهاش، طرهدایان با نوک انگشت
 پیچه.هاش مینگشتا

که بخوای بهت دست دایان: الوین؟ کسی اذیتت نکرد؟ مثالً بدون این
ای نبوده باشه، ولی حتی همون عشق نزد؟ شاید این وسط رابطه

تونی همه چی رو به بازی هم ممکنه باعث بارداریت شده باشه. می
 من بگی خواهرم!

می فکر شم و کونش خیره میگیرم و به سر شلبم رو گاز می
اومد، هیچی. پس یعنی همچین اتفاقی کنم. من هیچی یادم نمیمی

 نیوفتاده بود. 

 طوری شده! دونم اصالً چهجوری نیست. من نمینه، این -

 دایان گفت: 

؟ چی کارها طوری بود اون روزهای روزانت چهو برنامهت -
 کردی؟می

 دای زنگ در میاد.کنم جواب بدم که صلب باز می

 دایان: کیه؟

کنه. صدای ندازم که میره و در واحد رو باز میشونه باال می
 رسه:آشنایی به گوشم می

 سالم. خوبید؟ -

 دایان گفت: 
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 جا؟شما؟ این -

 سهیل گفت: 

رویی رو خریدم. خیلی اتفاقی خواهرتون ره، من اپارتمان روبهآ -
 هم دیدم.

شم و می خم میکنه، من هم کیمچرخه و من رو نگاه دایان می
 بینم که با دیدنم دست برام تکون میده.صورت سهیل رو می

 گه:سر تکون میدم و دایان می

 قدر کوچیکه.عجب! دنیا چه -

 سهیل: بله، خیلی. 

 دایان گفت: 

 خب حاال، امرتون؟ -

 سهیل: 

ن از البی من شنیدم که همخونه خواهرتون پرستاره، دوست من م -
هامون هم بریده و نیاز به بخیه داره. ماشینخیلی اتفاقی دستش رو 

 دادیم سرویس، یعنی برای من هنوز نرسیده ماشینم و با یه دوستمم،
 دادیم سرویس بشه. 

 کنم. قدر وراجی نکن، اآلن صداش میدایان: خیلی خب. این

ادبی بود حرفش، ولی شه، بیهام از این حرف دایان گرد میچشم
رفت طور که مید. دایان چرخید و همونسهیل لبخند زد و تشکر کر

 سمت اتاقشون داد زد:

 جاستین؟ عزیزم بیداری؟ -

رم سمت شم و میوارد اتاقشون شد و در رو بست. از جام بلند می
 در و بهش تکیه میدم.

 دوستت دستش رو بریده؟ با چی؟ -

سهیل: به احمق گفتم که بزار غذای آماده بگیرم. ادای کار بلدها رو 
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رد. گوشت گرفته با ساتور افتاده به جونش، زد کف دستشو دراو
 برید کامل.

طور که به در اتاق دایان شه و همونندازم که خم میابرو باال می
 گه:کنه آروم میها نگاه میاین

 اون پسره دوست پسر خواهرته؟ -

 کردی دوست پسر منه؟اوهوم. تو فکر می -

 اق میان بیرون.و دایان از اتخندم و جاستین سر تکون میده که می

 سهیل گفت: 

 آها اومد. سالم!  -

پرسه که چی شده و اون هم جاستین جوابش رو میده و ازش می
های اولیه بهش توضیح میده و جاستین بعد از برداشتن کیف کمک

 همراهش میره.

 گه:بنده و میدایان درو محکم پشت سرشون می

 خوشم نمیاد. گوشت تلخ!  اصالً از این پسره -

افتم که اون روز خندم و بعد یکهو یاد صورت اون پسری میمی
خوند، صورتش به طرز عجیبی روی من داشت کتاب میروبه

مهربون و خواستنی بود. برای یک لحظه نگران شدم شاید اون 
 دستش رو بریده باشه.

 من میرم ببینم چی شده! -

 گه:پوشم که دایان میهام رو از جاکفشی درمیارم و میسریع کفش

 کجا میری؟ الزم نکرده. -

 گم:یرم بیرون میمطور که از در کنم و هموندر رو باز می

 گردم.با جاستین برمی -

رسونم به بندم و با اسانسور خودم رو میدر رو پشت سرم می
شم و وارد ی همکف. با سرعت باالیی از ساختمون خارج میطبقه
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 ی اخر.شم. با آسانسور، میرم طبقهرویی میساختمون روبه

کنم، یکهو به ی آسانسور سر و وضعم رو کمی مرتب میتوی آینه
 پرسم:خودم میام و از خودم می

 جام؟چرا این من -

جام! که کنم و چرا اینای نفهمیدم دارم چی کار میاصالً برای لحظه
دلیلی داره نگران شخصی بشم که حتی اسمش هم چی مثالً؟ چه

 دونم؟ نمی

روی شم و پا به راهشه، با تعلل ازش خارج میدر آسانسور باز می
شه و از زارم که به یه در ضد سرقت و نیمه باز ختم میکوتاهی می

 شنوم.الی اون در، صداهایی رو می

ای به در کنم و بعد تقههای آروم نزدیک در میرم، مکث میبا قد
تر از آپارتمان جا خیلی بزرگکنم. اینزنم و در رو کمی باز میمی

گذرونم و روی جاستین و دایان. دکوراسیون شیکش رو از نظر می
هم وسط پذیرایی نگا کنم که ازاون چهار جفت چشم تمرکز می

 کنن.می

 اومدم ببینم چی شده! -

 گه:سهیل میاد سمتم و می

 خوش اومدی! در رو ببند.  -

بینم که نه! اون شم و میشون میبندم و نزدیکدر رو پشت سرم می
یکی پسره دستش زخمیه، روی کاناپه نشسته و دستش روی پای 

کنه. اون هم ده میجاستینه و جاستین داره نخ و سوزن بخیه رو آما
 حسابی اخم کرده.

اون یکی پسری که توی تراس دیدمش هم کنارش نشسته بود و به 
ایستم و به فارسی روشون میدست دوستش زل زده بود. روبه

 گم:می
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 خدا بد نده.  -

کنه و سرش رو تکون میده، پسری که مجروح شده بود نگاهم می
بعد چشمم به دستش  بینم ویمهای عرق رو روی پیشونیش دونه
افته که کف دستش یه چاک خیلی بزرگ خورده و باز شده و می
تونم گوشت کف دستش رو ببینم. روی پای جاستین حوله تا می
 ای انداختن ولی کل اون حوله خیس از خون اون پسر شده.شده

 سهیل گفت: 

 خواد بخیه بزنه.حالت بد نشه، می -

کنه، جواب هیل رو تکرار میسر تکون میدم و جاستین هم حرف س
 میدم:

 اوکیه همه چیز، نترسین.  -

 گه:شه و میاون پسری که توی تراس بود، از جاش بلند می

 شه با من بیاید؟می -

افتم سمت کنم و بعد پشت سرش راه میبرای چند لحظه نگاهش می
کنه تا اول من وارد بشم، کنه و صبر میتراس. در رو باز می

 صبر کنم تا برگرده. گهخودشم می

روی واحد دایان به دیوار تکیه میدم و با دقت داخل رو دید روبه
تونم داخل جا میقدر نازکه که از اینهای خونه اینزنم، پردهمی

خونه رو به وضوح ببینم و دایانی رو ببینم که با تاپ و شلوارک 
شه وی خاموم که تیتونم حدس بزنوی و میکوتاهش زل زده به تی

 و غرق فکره.

شه، دوتا ماگ بزرگ شه و اون پسر وارد میدر تراس باز می
 دستشه و از هرکدومشونم بخار بلند شده.

بنده و قبل بسته شدنش ها رو میده دستم و در رو مییکی از ماگ
 شنوم.ی دوستشون رو میصدای ناله
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 اسمتون چیه؟ -

 کنه.و نگاه میرکنار من به دیوار تکیه میده و اون هم به روبه

 بامداد. -

 بختم. خوش -

روز که بهت خیره بودم. شرمنده اگه نگاهم باعث مچنین. اونه -
 خونی. ناراحتیت شد، من فقط تعجب کردم که داری کتاب  می

 گم:ندازم و میابرو باال می

 چرا تعجب کردی؟ -

 خوره. کردم کتاب بخونی، بهت نمیچون فکر نمی -

 است؟مگه به قیافه  -

 گه:خنده و میمی

 ب نیست واست. بشین روی اون صندلی، خو -

 گم:پره و میابروهام باال می

 چرا خوب نیست؟ -

پاچه شد و بعد سرفه حین خوردن چاییش، حس کردم کمی دست
 کوتاهی کرد.

 شی.چون خسته می -

 گم:کنم و بعد میمشکوک نگاهش می

 اوکی. این فرش ایرانیه؟ -

من به فرشینه زیر پامون که کف تراس پهن شده بود اون هم مثل 
 گه:کنه و مینگاه می

 آره، یه هدیه است. -

 خوشگله. -

کنم و روی هم شینم و تکیه میدم به دیوار، پاهام رو دراز میمی
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شینه و پاهاش رو دراز ندازم. اون هم کنارم با کمی فاصله میمی
ن واقعاً قد بلندی داره! های ساق پاهاشه. اوکنه. پاهام تا وسطمی

 ی کمی بهتر.های ایتالیایی و شاید با چهرهشبیه مدل

 گم:خورم و میای از چاییم میجرعه

 شما شغلتون چیه؟ -

 کنم. کنم، فقط خرج میمن هیچی. کار نمی -

 داری؟آها. بچه پول -

 گه:خنده و میمی

داره، تک پسرم، نیاز به کار ندارم. بمیره همه چیش ره. بابام پولآ -
 رسه بهم. می

 گم:ندازم و مینیم نگاهی بهش می

 ره.تر باشی جای دوری نمییکم با احساس -

 گه:با ابروهای باال پریده می

 را؟ اون من رو از خونش مثل یه تیکه آشغال پرت کرده بیرون. چ -

 رسه به تو؟دونی که بمیره همه چیزش میو تو از کجا می -

ب من قبالً ازش امضا گرفتم و همین اآلنش هم تمام اموال و خ -
 دونه!داراییش به نام منه. فقط خودش نمی

 گم:های گرد میبا چشم

 که خودش بفهمه؟رو ازش گرفتی؟ بدون این تو همه چیش -

من هم تمام نه رو بهم بده و مخواست چیزی که حق یآره. اون نم -
 چیزی که حقم بود رو ازش گرفتم.

 گم:کنم و میبه این حجم از خباثتش اخم می

 زنی.بباباته ولی! نباید بهش کلک  -

ها بهم یه کلک بزرگ زده، چیزی که بفهمی تر از اینون، قبلا -
 شاخ درمیاری. 
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 چی؟ -

کمی خم شد سمتم تا توی گوشم بگه، نفسش که خورد به صورت و 
 مورمورم شد و ناخودآگاه کمی ازش دور شدم.گردنم 

خاطر مام این اموال و دارایی برای من بود ولی بابام باال کشید! بهت -
 طوری ازش پس گرفتم!یه سهل انگاری یا اتفاق. من هم این

 گم:با ابروهای باال پریده سر تکون میدم و می

 عجب، چه داستانی.  -

 ردم؟کنی داستان واست تعریف کفکر می -

زور جلوی گیره ولی بهکنم و با دیدن اخمش خندم مینگاهش می
گیرم. بعد یکهو به هام رو از داخل گاز میگیرم و لپخودم رو می

 گم:خودم میام و می

 کارشون تموم شد، بریم.  -

شم. جاستین شم و وارد خونه میاز روی پاهای دراز شدش رد می
 کرد.داشت دست دوستشون رو باند پیچی می

کرد و من هم جلوی در منتظر سهیل داشت از جاستین تشکر می
جاستین بودم. بامداد و سهیل تا جلوی در ما رو بدرقه کردن و 

 برگشتن داخل.

وقتی برگشتیم خونه، دایان و جاستین مشغول صحبت با همدیگه 
گشتم که دیدم و توی ذهنم داشتم دنبال دلیلی میبودن و من فیلم می

هم نگفت. اون سهل انگاری که گفت باباش اموالش رو باال بامداد ب
 رسیدم.ای نمیکردم به نتیجهکشیده بود. ولی هرچی فکر می

*** 

کتونی پوشیده و شلوار اسلش و سوییشرت ست باهاش پوشیدم و 
 اق بیرون رفتم.بافتم، از اتدرحالی که موهام رو می

 کرد.دایان داشت صبحانه رو آماده می
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 کنی؟کار میچی  -

 دایان گفت: 

استین باید بره بیمارستان، صبحونش رو بخوره بعد بره. من و ج -
 کشه.تو هم که یک ساعتی کارمون طول می

 شوخی نکن! یک ساعت؟ -

کنه بدنت. زایمانت روی نکنی ورم میدایان: آره، تنبل نباش. پیاده
 بت نام توی باشگاه بودم.شه! من تو فکر ثسخت می

 کن تو رو قرآن! ول -

زنیم بیرون. پوشم و همراه دایان از خونه میزیپ سوییشرتم رو می
از ساختمون بیرون میایم و به سمت پیاده رو طوالنیی که از سر 

 شد رفتیم.خیابون شروع می

 دایان گفت: 

 واب بودی صدات نکردم.زدم راستی، خا لعیا حرف میدیشب ب -

 گفت؟خب؟ چی می -

و باال سید شکمت بزرگ شده یا نه، من هم گفتم یه کوچولپرمی -
 اومده شکمش.

 آها. نمیاد؟ -

تی دایان: نه فعالً، فکر نکنم. بابا از خشایار جداشه کارش، چند وق
 رن تو آمپاس. می

 گم:خندم و میمی

 چرا؟ -

 دایان گفت: 

بره دیگه. باید خاک ا کار جدیدش رو روال بیوفته زمان میت -
 نه! یک سال، دوسال.خوری ک

 موقع نمیاد؟اوه! یعنی تا اون -
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 چرا بابا. کلی گفتم.  -

 آها. -

بینم که کنار هم دارن شیم و زن و مردهایی رو میرو میوارد پیاده
 کنن.روی میپیاده

تونستم یه روزی با کسی که دوستش دارم، وقتی باردار ن هم میم -
 خر ورم نکنه. های آشدم برم پیاده روی تا بدنم ماه

 گه:زنه و مییکهو دایان مشت آرومی به بازوم می

 شعور یعنی من رو دوست نداری؟بی -

 خندم.می

 چرا بابا، منظورم شوهرم بود.  -

هایی که شوهر کردن چه گلی به سرشون دایان: شوهر چیه؟! این
 خواستی بزنی؟زدن که تو می

همخونه نباشه و زنه که با دوست پسرش یکی این حرف رو می -
 حداقل سینگل باشه.

 دایان گفت: 

 رم ازدواج بود. ولی من منظو البته که درسته، -

 کنی؟عنی اآلن جاستین ازت خاستگاری کنه قبول نمیآها. ی -

 گیره.خندش می

 قدر زر نزن بدو. کنم، اینقبول می -

 آدم سست عنصر!  -

 هم باهاش هم قدم کنه. منبه دویدن می خنده و آروم شروعبلند می
 شم تا ازش عقب نمونم.می

بعد چند دقیقه دویدن، صدای خیلی آشنایی که این روزها زیاد 
 شنوم.شنیدم رو میمی

 گی؟ خودش گفت؟عه؟ جدی می -
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های من و کرد و همین باعث شد گوشداشت فارسی صحبت می
تن، دایان تیز بشه. از کنارمون که رد شد فهمیدیم اصالً ما رو نشناخ

 همراه بامداد بود.

 بامداد: آره بابا، سر صبحی زنگ زد. 

 سهیل گفت: 

 کجا رفته حاال؟ -

که بشنوه چی شون بیشتر بود برای همین دایان برای اینسرعت
گیرم که بهم اشاره گن سرعتش رو بیشتر کرد. دستش رو میمی
 کنه ساکت باشم و تندتر بدوئم.می

 بامداد گفت: 

 ژاپن.  -

 سهیل گفت: 

 ها!بدبختیه -

 بامداد گفت: 

کنه نه صوتی. باید دبختی اینه نه تصویری با کسی صحبت میب -
 مون بره.برای مالقات حضوری یکی

 سهیل: من میرم خب! 

 بامداد گفت: 

ها با تو بیشتر از من و مهران فرستیم. اونو کجا؟ مهران رو میت -
ام داشته باشن ماد بیشتریصحبت کردن و شاید اندازه یک درصد اعت

 بهت.

 سهیل گفت: 

 آره حق با توئه. -

کردم نفسم دیگه باال نمیاد، برای همین سرعتم رو کم کردم حس می
و نزدیک یه نیمکت خالی ایستادم و وقتی ازم دور شدن نشستم. 
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 ها ادامه داد.دایان متوجه نبودنم شد ولی به تعقیب اون

عرق کردم  دستی به پیشونیکنم و تر میکش موهام رو سفت
 کشم.می

کردم کردن، ولی حس میدونم درمورد چی یا کی صحبت مینمی
 درمورد کاریه که سهیل توی هواپیما بهم گفته بود انجام میده.

دایان پشت سرشون رفته بود و ازم دور شده بودن. نفس عمیقی 
 شینه.کشم و یه خانم مسن کنارم با فاصله روی نیمکت میمی

 شیم. هوای خیلی خوبیه، داریم نزدیک زمستون می -

 این جمله رو گفت و نگاهم رو سمت خودش کشید.

 گفتم:

 کنیم.اقل کمتر عرق میآره. هوا عالیه، حد -

 گه:زنه زیر خنده و میمی

 بو کننده زدم بهقدر اسپری خوشرسته. من که خسته شدم ایند -
 خودم. 

 طور. من هم همین -

خاطر باز بودن زیپ سویی شرتم، همون م که حاال بهنگاهی به شکم
 ندازه و میگه:برامدگی کمش هم مشخص بود می

 اوه عزیزم! تو بارداری؟ -

 گم:. سر تکون میدم و میزاره روی شکممدستش رو می

 آره.  -

 چند وقتشه بچه؟ -

 هشت هفته.  -

 من. تاحاال حتماً صورتش شکل گرفته. رفتی سونوگرافی؟ خدای -

 نه، دوهفته پیش رفتم.  -

ی دیگه برای جنسیتش باید بری سونوگرافی. هیجان سه چهار هفته -
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 داری؟

 ندازم:شونه باال می

 خوام تا وقتی به دنیا میاد بفهمم دختره یا پسر. میننه!  -

 چرا؟ -

 دونم. نمی -

های صورتی های آبیش و لبزنه. پوستش سفیده و چشملبخند می
که سنش باالعه ولی چه صورت ن. با ایندرخشرنگش، می

 خوشگلی داره!

 اسمتون چیه؟ -

 ابیگل. تو چی؟ -

 الوین.  -

 ت داشتن؟!الوین؟ الو یعنی عشق. دوس -

ین معنی رو نداره. اسم یه منطقه توی خاورمیانه انه، اسم من  -هن -
 است!

 بختم الوین. خوش -

به سهیل و خوره باهاش دست میدم و تا همون موقع، چشمم می
بامداد که دارن میان سمت ما و دایان هم پشتشونه و مشخصه هنوز 

 شونه.نفهمیدن اون دنبال

گیرن. بامداد دست روی ایستن و نفس میرسن میبه ما که می
 زنه.زاره و نفس نفس میزانوهاش می

 سهیل گفت:

 سالم، صبح بخیر همسایه.  -

 سالم. -

نظر برسه و ده بود تا طبیعی بهدایان که تاحاال سرعتش رو کم کر
 گه:رسه بهمون و میها بوده، میمشخص نباشه دنبال اون
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 جایی؟ برو کنار. عه تو هم این -

کنه و من شینه. ابیگل با تعجب به دایان نگاه میبین من و ابیگل می
 گم:می

 خواهرم، دایان. -

کنه. گرمی دست میده به ابیگل و اظهار خوشبختی میدایان با خون
کنه و با ها سریع خودش رو معرفی میسهیل هم مثل خودشیرین

کنه و سهیل بامداد ابیگل دست میده. بامداد هم فقط از دور سالم می
 کنه.رو هم معرفی می

کشه جلو و به ی سهیل، خودش رو میابیگل بعد از مراسم معارفه
 گه:من می

 شونه؟پدر بچت کدوم یکی -

 گه:یع میو دایان قبل از هممون سر شههامون گرد میچشم

 هامونن فقط.ها همسایهکدوم. اوننه، هیچ -نه -

شونه، توقع داشتم بامداد و اون وقتی که گفت پدر بچت کدوم یکی
سهیل تعجب کنن و بهم زل بزنن یا مثالً با تعجب بپرسن مگه تو 

روی خودشون نیاوردن و کدوم بهباردار بودی. ولی اصالً هیچ
ا این موضوع برخورد کردن و درواقع اصالً بخیلی طبیعی  -یخیل

خاطر سؤال ابیگل تعجب از بارداری من تعجب نکردن، بلکه به
 کردن.

 سهیل گفت: 

 ایم، اون یکی دیگه است.آره ما فقط همسایه -

افتم که جاستین زودتر کنم و یاد روزی میمشکوک بهشون نگاه می
شون رفته بود و احتمال دادم شاید از من برای بخیه زدن دست دوست

م تعجب هدونن و برای همین ها میروز بهشون گفته و اوناون
 نکردن.
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 ولی چه دلیلی داشت که جاستین بخاد این موضوع رو بهشون بگه؟!

پرسید روز توی تراس، بامداد از من سؤال میخب اگه گفته بود اون
 درموردش.

 به این دوتا بیشتر شده.عاجهام کم بود درگیری فکریمم ربدبختی

 ابیگل گفت: 

 جاست؟ات اینپدر بچه -

 دایان: نه. برات تعریف میکنم بعدا!

کنه. اون دوتا هم به امداد اشاره میبه سهیل و ب خیلی تابلو، -و خیلی
زنه و کنن. سهیل نیشخندی به این حرکت دایان میهمدیگه نگاه می

 گه:بعد می

 تون مادمازل. دنشحال شدم از دیما بریم دیگه! خیلی خو -

های من و بوسه و چشمها پشت دست ابیگل رو میو بعد مثل جنتلمن
 شه.دایان و حتی بامداد از این حرکتش گرد می

 ابیگل گفت: 

 طور. من هم همین -

 سهیل گفت: 

 تون، فعالً. ها؟! خوشحال شدم دیدمبچه -

 رن از پیشمون.دیم و میبراشون سر تکون می

دایان ابیگل رو دعوت کرد خونه به صرف چایی و شیرینی و 
 درکمال تعجب اون هم قبول کرد و قرار شد عصر بیاد پیشمون.

ها رو کشید تا خونه روشن بشه. وقتی برگشتیم، دایان تمام پرده
ز جاستین رفته بود. کنار هم لم داده بودیم و پاهامون روی میز درا

رو کشیده شد و چشمم به ه. نگاهم به اپارتمان روببود
 هاشون.خاطر نوع پنجرههدومشون نیوفتاد بهیچک

 دایان گفت: 
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 چه زن مهربونی بود!  -

 کنم.نگاهش می

 رفتم. رد بیاد. من بودم نمیآره، زود قبول ک -

 خندید.

 دایان گفت: 

 د، قیافمون شبیه قابل اعتمادهاست. خب اعتماد کر -

 ها گفتی؟اونتو درمورد بارداری من به  -

زنم؟ جواب سالمشون هم سکلم؟ اصالً من باهاشون حرف میا -
 زوری میدم. 

 گی. راست می -

 دایان گفت: 

 طور؟ چه -

کنم از پشت شیشه کنم و حس میدوباره به اون آپارتمان نگاه می
کنه، ولی کامل مشخص نیست. شاید هم اصالً یکی بهمون نگاه می

 کسی نباشه!

 تعجب نکردن. آخه اصالً  -

 شون.شه سمت آپارتماندایان هم نگاهش کشیده می

 دایان گفت: 

 دونستن.ها. دیدی؟ خیلی عادی رفتار کردن، انگار از قبل میرهآ -

 آره. جاستین گفته شاید؟! -

 کنم. اصالً دلیلی نداره گفتنش آخه.دایان: نه بابا، فکر نمی

 سر تکون میدم.

 آره.  -

کنم اصالً ازشون خوشم نمیاد، پسرهای خوبین؛ ولی حس می -
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 گن.دروغ زیاد می

 کنم.خندم و نگاهش میمی

 کنی؟چرا همچین فکری می -

 ان. گوییهای دروغدایان: چون پسرهای خوشتیپ و جذاب آدم

 واقعاً؟ -

 آره.  -

 و جاستین؟ -

 خنده.بلند می

 ی منه اون.دایان: اون استثناست، فرشته

 خندم.می

 زدن؟نظرت امروز درمورد کی حرف میبه -

 گه:دایان یکهو انگار برق گرفته باشدش سریع می

شون رفتم، ای بزار این رو بگم. وقتی تو نشستی و من دنبالو -
 زدن.داشتن درمورد یه بچه حرف می

ه بچه؟ سهیل توی هواپیما به من گفت قراره پرستار دوتا بچه ی -
 باشه!

 ت: دایان گف

 پرستار؟ پرستار؟! پرستار بچه؟ -

 گیره.از واکنشش خندم می

 آره خب.  -

 ن؟خوره پرستار بچه باشدایان: آخه بهشون می

 زدن، شاید واقعاً گی داشتن درمورد یه بچه حرف میب تو میخ -
 هستن.

 ست سهیل اسمش چیه؟آره. آخه اون پسره دو -
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 بامداد.  -

ر مراقب باشیم تا بچه به سالمت یشتآره. اون به سهیل گفت باید ب -
 بیاد. 

 یعنی چی؟ -

 دایان گفت: 

 دونم. میگن مسافرته. یا، چهای که میالً بچهدونم! شاید مثمیهچ -

کارن تو خونه. هر سری من رفتم لب پنجره ها هم که همش بیینا -
 تو خونه بودن.

 دایان گفت: 

پرستارن چون بامداد نگار هر سه تاشونم اآره دقت کردی؟ تازه  -
گفت مراقب باشیم. یعنی چی؟ یعنی گفت باید مراقب باشی، مینمی

 شون یکیه.شغل جفت

 دونم واال، احتمالش هست. حسابی گیج شدم. نمی -

 گه:خنده و میدایان می

 ان.لبته زیاد فکرش رو نکن. تهش گندش درمیاد دزد و قاچاقچیا -

 :گهشه که سریع میهام گرد میچشم

 م. البته جای ترس نیست، من پیشت -

 گه:کنه و میبغلم می

جوری که باید پشتمون رسته مامان رو نداریم، درسته بابا اوند -
 نبوده، یا حتی لعیایی که عاشقانه دوستش داشتیم. ولی من تا دنیا

 دنیاست، پشتتم و مراقبتم. این رو همیشه یادت باشه! 

 کنم.بغض می

شتت زیاد حرف زدن. پشت من هم زیاد گفتن که دونم، پدایان: می
گرده. غلطی کنه و پس فردا با شکم باال اومده برمیرفته آمریکا چه

شه شنیدم از چند نفری! ولی کی اهمیت میده؟ دهن مردم رو نمی
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 بست. پس اصالً حرص نخور.

نداختن. من که کسی مو خشایار و زنش، همش بهمون تیکه میع -
جوری رفت و آمدشون رو قطع کردن مدت، یه رو ندیدم تو این

کردن. تلفنی یا انگار جزام گرفتیم. ولی بابا و لعیا رو خیلی اذیت می
 حضوری

 بوسه.گونم رو می

 لَقِشون. -

 خندم.تلخ می

 دایان: 

وست جدید پیدا کردیم، پاشو برو یه دوش بگیر بیا که عصری د -
 میاد کلی حرف بزنیم.

 دوست جدید!

بود دوستی نداشتم، شاید از وقتی دبیرستانم تموم شد و  خیلی وقت
رفتم سرکار. دانشگاهم نرفتم که دوست جدیدی پیدا کنم و همون 

 ها رو هم از دست دادم.قدیمی

که دوست باشیم شاید دوست جدیدمون یکم مسن باشه ولی از این
 زده.ش هیجانشم و با فکر کردن بهخوشحال می

*** 

زارم جلوی ابیگل و و من ظرف بیسکوییت رو میدایان چایی میاره 
 شینم.کنارش می

 دایان گفت: 

شم وست پسر من پرستاره و شیفتی میره بیمارستان. خوشحال مید -
 از این به بعد زیاد هم رو بیینیم.

 ابیگل گفت: 

 خانوادتون کجان؟ -
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 دایان گفت: 

 جا تنهاییم. ایران، من و خواهرم این -

نگام کرد. نگاهش طوری بود که انگار ذهن آدم رو ابیگل مهربون 
 خوند.می

 ابیگل: 

 ینی!کنم خیلی غمگحس می -

 زنم.لبخند می

 نه.  -

 گیره.دستم رو می

ها، پستی و بلندی هست. باخت هست، ی آدمابیگل: توی زندگی همه
ُبرد هست، خوشحالی و ناراحتی هست؛ و خدا وقتی که اجازه میده 

افته، قدرت مقابله با اون مشکل رو هم بهت تو بییه اتفاق برای 
هات، چشمات همه کنم تو خیلی ناراحتی و چشممیده. من فکر می

 دن الوین. چیز رو لو می

کنه تا داغ دلم کنم که دایان سریع بحث رو عوض میفقط نگاهش می
گرم و دوست داشتنی بود و خیلی سریع تازه نشه. ابیگل خیلی خون

 شد. باهامون مچ

مون کل از خودش و زندگیش برامون گفت و همون روز اول آشنایی
 زندگیش رو ریخت روی دایره.

ی قلبی کرده ای بود که دوسال پیش سکتهشوهرش افسر بازنشسته
ای بود و فوت کرده بود. خودش هم معلم بازنشسته بود و هیچ بچه

 ی بود!هم نداشتن. اهل کالیفرنیا بود و شوهرش اصالتاً کانادای

شون هم مشکلی بود که شوهرش داشت، ولی دار نشدندلیل بچه
ای وقت ولش نکرده بود و تا لحظه آخر زندگی عاشقانهابیگل هیچ

 داشتن با هم.
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گفت، دوبار ازدواج کرده بود و ازدواج اولش توی البته ابیگل می
اوج جوونی، یعنی سن بیست و پنج سالگی با پسرداییش بوده که 

 خیانت اون پسر از هم جدا شدن. خاطربه

نظر تر از سنش بهگفت پنجاه و هشت سالشه. ولی خیلی شکستهمی
 االگارسن کرده بود. که آرایش و حسابیرسید، با اینمی

زور بعد از رفتنش، دایان داروهای تقویتی که دکتر بهم داده بود و به
 بیم.مون تا بخوابهم خوروند و بدون شام هرکدوم رفتیم اتاق

روی. با کرختی بیدار صبح روز بعد دوباره بیدارم کرد برای پیاده
شدم و آماده شدم و دایان مثل دیروز داشت صبحانه برای جاستین 

 کرد.آماده می

وقتی از ساختمون رفتیم بیرون، همزمان با ما سهیل و بامداد هم 
 اومدن.

بود.  های ورزشی حتی، عجیب خوشتیپ شدهو بامداد، با اون لباس
 اومد.طوری به چشم من مییا شاید این

که دوتا درخت دیده باشه بدون حتی سالم کردن بهشون دایان مثل این
ادبی از کنارشون رد شد و من فقط سرتکون دادم براشون تا بی

 نباشه.

 اومدن. ها پشت سرمون میاون

 دایان گفت: 

 ها. یادت باشه غروب. ریامروز وقت دکتر دا -

 م خودم. رمی -

ه، من هم میام. درضمن، یه باشگاه پیدا کردم با یه مربی خوب، ن -
 نویسیم بری. جا اسمت رو میریم اونبعد از دکتر می

 خواد سرکار هم برم. باشه، دلم می -

 دایان: اوکی، ولی اآلن نه.
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 سهیل گفت: 

 علیک سالم دایان خانم.  -

 فاصله داشتن انداخت.دایان نیم نگاهی بهشون که یک متری با ما 

 دایان: 

 علیک!  -

 سهیل گفت: 

 چه روز خوبیه. نه بامی؟ -

 گفت.بامی بامداد رو می

 بامداد گفت: 

 ببند دهن رو. -

 سهیل آروم خندید و گفت:

وین؟ دوستم رو که یادته دستش رو جاستین بخیه زد؟! امشب ال -
یا اصالً گرده دونیم بعدش برمیخواد بره  پیش خانوادش و نمیمی

گرده. دوست داشت برای تشکر امشب شما و جاستین رو برنمی
 دعوت کنه خونمون به صرف شامی که خودش پخته.

کنم تا بهم پره و از قصد سرعتم رو کمی کم میابروهام باال می
 زنه و بامداد هم کنار من.برسن، سهیل بین من و دایان قدم می

 سهیل گفت: 

 میای؟ -

 کردن بهش گفت:دایان بدون نگاه 

 جا نمیاد! الوین بدون من هیچ -

 سهیل: ما هم نگفتیم بدون شما، گفتیم با شما. 

 دایان: من نمیام پس اون هم نمیاد! 

 بامداد گفت: 
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 چرا؟ -

 دایان نیم نگاهی به بامداد انداخت.

 دایان گفت: 

 تون خوشم نمیاد.واضحه! چون از دوست -

ولی زیاد هم موفق نبود و توی سهیل سعی کرد خندش رو مخفی کنه 
 شد حس کرد.های از خنده رو میحرف زدنش رگه

 تون فروختم؟چرا؟ مگه چه هیزم تری به -

 دایان گفت: 

 جالب نیست از نظر من. شی و این اصالً اله میزود پسرخ -

 بامداد گفت: 

 م بیاید چی؟و اگه من ازتون خواهش کن -

 شه.هام گرد میچشمام رو خیرهطور که به روبههمون

 دایان گفت: 

 کنم. تون فکر میبه درخواست -

 سهیل محکم زد پشت دستش.

قدر از من شیم. اینگیرم صمیمیهایی هستید! من گرم میجب آدمع -
 کنید؟وقت به درخواست اون گند دماغ فک میبدتون نیاد اون

بینیم برای مینکه ما دلیلی دایان: صمیمی شدنت زیاد از حده و این
 صمیمیت. حدت رو رعایت کن!

 سهیل گفت: 

 بله چشم. -

 بامداد گفت: 

 واز داره. امشب شام با اونه!فردا صبح زود پر -

 دایان گفت: 
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 تون کجا هستن حاال؟خانواده دوست -

 بامداد با کمی مکث جواب داد: 

 ژاپن.  -

زدن که توی سی میروز هم حرف از کگفت. اونپس درست می
جوری با کسی صحبت ژاپنه و نه تصویری و نه صورتی و هیچ

کنه و باید یک نفر از این سه نفر بره مالقاتش؛ و اون شخص نمی
 شونه؟ عجیبه. حاال خانواده دوست

 دایان گفت: 

 دم. بینم امشب جاستین برنامش چیه. بهتون خبر میباید ب -

 بر بده. زن توی گوشیت خبزحمت شمارم رو سهیل: اوکی پس بی

 دایان با چندش نگاش کرد و بعد گفت:

 تونم بکنم.گوشی ندارم، حفظم نمی -

 هامون رو قبول کن.و این یعنی نمیایم و بهونه

سهیل: مشکلی نیست، خواهرت شمارم رو داره. کارتم رو که داری 
 الوین؟

 شد؟ پرستار بچه؟!آره. راستی کارت چی -

 سهیل گفت: 

 م. آلن یکم تعلیق شدهنوزم هستم. البته، ا -

 چرا؟ -

 ها، از من خوشش نیومد آخه. تِر بچهبزرگ -

 تر؟بزرگ -

 سهیل: 

 تری دارن دیگه!یگه، تنها نیستن که. یه قّیم و بزرگدآره  -

 آها. -
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 آره. -

کشیدم از بامداد سؤال بپرسم برای همین بحث رو دیگه خجالت می
و ازش سوالی بپرسم.  ادامه ندادم که کنجکاویم به حد اکثرش برسه

بعد از چند دقیقه پیاده روی ماشین جاستین از کنارمون رد شد و 
 بای کرد. -دایان باهاش بای

کنم سهیل از دایان خوشش میاد و با پس دونم چرا، ولی فکر مینمی
 شه.یمهای دایان، بیشتر بهش جذب زدن

از سر  روی، درحالی که خسته بودم و عرقبعد از بیست دقیقه پیاده
و روم می، ریخت، روی نیمکت ولو شدم، هر سه نفرشون جلوی 

 من ایستاده بودن.

 دایان گفت: 

 پاشو دیگه!  -

 خسته شدم، تو برو. -

بهم چشم غره رفت و بعد از چند ثانیه مکث، به راهش ادامه داد. 
سهیل هم پشت بندش رفت و همین کارش باعث شد بیشتر مطمئن 

دونه اون با جاستین که میمیاد، حتی با اینبشم که از دایان خوشش 
 ی جدی داره.یه رابطه

 رو خیره شد.بامداد کنارم نشست و به روبه

 بعد از چند دقیقه سر حرف رو خودش باز کرد. 

 بامداد گفت:

 ؟ویار خاصی داری؟ نسبت به غذا  -

توقع نداشتم همچین سؤالی بپرسه، ولی تعجبم رو مخفی کردم و 
 وابش رو دادم.خیلی عادی ج

 نه، هیچی.  -

 بامداد: چیزی نیست که ازش بدت میاد؟
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 نه، من از هیچی بدم نمیاد. -

 سر تکون داد.

 بامداد گفت: 

 فقط شیرینی خیلی دوست داری؟! -

 گیره.خندم می

 دونی؟تو از کجا می -

خاطر بوی شیرینی رفتی وی هواپیما، من بیدار بودم وقتی بهت -
 های دیگه.کابین

 واقعاً؟ -

 بامداد گفت:

ره، سهیلم که خودش عشق شیرینیه. سریع دنبالت اومد از غافله آ -
 عقب نمونه. 

 خندم.می

 بامداد گفت: 

 هیچ دوست پسری نداری؟ -

 رو خیره بود. نیم نگاهی بهش انداختم، به روبه

 نه.  -

 پس پدر بچت کیه؟ -

دونم اصالً باور نمیتونستم بهش حقیقت رو بگم یانه! دونم مینمی
گفت باید بهش حقیقت رو بگم، دوست کرد یا نه، یه حسی بهم میمی

 اومد.داشتم باهاش بیشتر آشنا بشم و بهم توجه کنه. ازش خوشم می

 دونم. نمی -

تعجبی نکرد، حتی برنگشت نگاهم کنه، فقط سرش رو انداخت پایین 
 هاش نگاه کرد.و به دست

 بامداد گفت: 
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 ری هم نکردی برای فهمیدنش؟و پیگی -

ه. راستش، دستم به جایی بند نبود. هیچ آثار یا ردپایی از کسی ن -
وقت همچین نداشتم. من یک ساله حتی دوست پسر هم نداشتم، اون

طوری اصالً همچین چیزی که بدونم چهاتفاقی واسم افتاده. بدون این
 اتفاق افتاده!

دامه ندادم، داشت به یه نفس عمیقی کشید و سکوت کرد. من هم ا
داد. طوری هم فشار میهاش رو محکم بهکرد و دستچیزی فکر می

 ود!بخواست چیزی بگه و سختش که انگار می

 باألخره بعد از چند دقیقه به حرف اومد.

 بامداد گفت: 

 اهم... آشنا بشیم؟دوست داری... بیشتر ب -

 .نفس راحتی که بعد از گفتن جملش کشید رو حس کردم

افته، قدر سریع برام اتفاق میخوام ایندونستم هرچیزی که میاگه می
که آرزو کنم زودتر کردم جز اینتری میگی آرزوهای بزرگاز بچه

 بزرگ بشم.

تجربه سعی کردم ریلکس برخورد کنم تا نگه عقب افتاده یا مثالً بی
 هستم.

 باشه! -

 بامداد گفت: 

 زنم.نگ میزشمارت رو بزن توی گوشیم، بهت  -

 باشه.  -

کنش در آورد، شمارم رو زدم توی گوشیش گوشیش رو از جیب گرم
 و خودش شمارم رو به اسمم سیو کرد. 

جورهایی از خدام بود باهاش برم قرار. ازش خوشم خب یک
 اومد واقعاً! می
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 بامداد گفت:

گی فقط کار استش، من خیلی تجربه ندارم توی این زمینه. از بچهر -
رسیدم، اگه طوری گفتم کردم و به درس و دانشگاه و ورزشم میمی

 خوام.که ناراحت شدی معذرت می

 کردم و اون فکرش کجا بود! خندم گرفت. من به چی فکر می

 نه، مشکلی نیست. -

تر بشیم شاید بیشتر حرف مون دوباره سکوت شد. کمی صمیمیبین
 اش.شد شناختزد و بیشتر میمی

رد دقیقه وقتی دایان و سهیل برگشتن، دایان بهم اشاره کبعد از چند 
دم بلند بشم و با بامداد خداحافظی کرد، من هم با سهیل خداحافظی کر
و سهیل جای من نشست و من همراه دایان برگشتیم سمت خونه. 

شستم رو میاومدم توی پیادهکردم. کالً میقدرم که من ورزش میچه
شد واقعاً و رد! شکمم داشت بزرگ میکرفت ورزش میو دایان می

نگران این بودم که نکنه ورم کنه بدنم. از طرفی هم دوست نداشتم 
 اومد!ورزش کنم. زورم می

 یت کرد؟شد امشب؟ راضچی -

 کنه.خندم. اخم میمی

قدر مخم رو آیم ایندایان: فت تو مخم. آره، مجبور شدم بگم باشه می
 نخور. 

 داد. بامداد بهم پیشنهاد  -

 کنه.نگاهم می

 چه پیشنهادی؟ -

 شنا بشیم.دوستی، گفت بیشتر با هم آ -

 دایان: خب؟

 من هم قبول کردم.  -
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ترین شناسیش چرا قبول کردی؟! تو اآلن توی حساسقتی نمیو -
 ی زندگیت هستی.نقطه

 ه. ازش خوشم میاد!خب قراره بشناسمش دیگ -

قدر سریع پسندیدیش که اینآلت چیه؟ دایان: و مالکت برای مرد ایده
 و قبولش کردی؟

ن چند هفته است ازش خوشم میاد. خب خوشتیپه، خوشگله، م -
 جذابه، قد بلنده و دستاش رگ داره.

 پره:وسط حرفم می

های ماغش بزرگ نیست، بدنش مو نداره. الوین؟! چه مالکد -
ای داری! باید به شخصیتش فکر کنی. اصالً مؤدب هست؟ مسخره

ن هست؟ با فرهنگ هست؟ ازت واقعاً خوشش میاد یا قراره یه جنتلم
تفاده تایم کوتاه باهات باشه و بعد ولت کنه؟ یا نکنه اصالً برای سواس

کنی؟ نکنه عوضی بازی اومده سمتت؟! به این چیزها اصالً فکر می
 دربیاره؟ 

 ده نیومده سمتم.ام و برای سواستفادونه من حاملهایان، اون مید -

 ات کاریت نداشته باشه؟ن: چرا؟ قول داده تا تولد بچهدایا

 ه خب، کی میاد به یه زن حامله پیشنهاد آشنا شدن بیشتر بده؟ ن -

 کنه.هاش رو واسم گرد میچشم

قدر احمق و کودن نباش! یعنی چی؟! اوالً چرا اتفاقاً وقتی ینا -
اً دن؟ دومبینن طرف خوشگله، یکم بر و رو داره پیشنهاد میمی
دونم، از سر چارگی یا چمیجوری رفتار نکن فکر کنم از بییه

 شی قبولش کنی. که نکنه نتونی دیگه با کسی وارد رابطهترس این

زد بهم طوری باهام حرف میکه اینخاطر ایندم، بهجوابی بهش نمی
 برخورده بود. 

 ادامه داد: 
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کسی تو  ع هم که وقتیطوری بودی، همون موقگی همیناز بچه -
داد، حتی پسر بغال که ازش خوشت ها راه نمیرو توی بازی

های شلوارش خاکی اومد و همیشه دستش تو دماغش بود و پاچهنمی
گفت اومد میهاش برگشته بود زیر پاش، اون میبود و نوک دمپایی

کردی. چرا یکم فکر که تنها بودی قبول میخاطر اینبازی کنیم به
 کنی؟! نمی

 گم:اخم میبا 

 کار کنم؟خب االن چی -

 دایان:

ندگی خودته، ولی بیشتر فکر کن. من هرچی بیشتر حرف بزنم ز -
شناسمت خوام کنترلت کنم یا از سر حسادته. میکنی میتو فکر می

دیگه! ولی بیشتر فکر کن، خوب بشناسش. وا نده زرتی! احمق و 
 زود باور نباش، لطفاً.

م، دوش تا برسیم خونه باهاش صحبت نکرددم بیرون، نفسم رو می
 گرفتم و همراه جاستین صبحانه خوردم. دایان هم اصالً اهمیت نداد

رفت و ای بود که سرکار نمیو مشغول کارهاش شد. یکی دو هفته
 من شدیداً احساس عذاب وجدان داشتم از این بابت.

 خاطر من. خوای بری سرکار، برو. نمون خونه بهخب می -

 ن: الزم نکرده به فکر من باشی. دایا

 پشت چشم نازک کردم و زیر لب گفتم:

 خوبی خم بهش نیومده.  -

 دایان گفت: 

نیدم چی گفتی! آره خوبی بهم نیومده. به تو که خوبی اومده گوش ش -
 کن به حرفم. 

 زنم:داد می
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 نم خب؟ دهنم رو سرویس کردی با کنترل کردنت.کچه غلطی  -

قدری لی بهویکهو عصبی شدم خودم جا خوردم،  قدرکه ایناز این
ناراحت بودم که دوست داشتم هرچی دم دستم هست رو بشکنم. ولی 

جا بود مراعات کردم. با دادی که زدم جاستین چون جاستین اون
زدیم و مون کرد، فارسی حرف میهاش گرد شد و متعجب نگاهچشم
 فهمید.نمی

 ن؟دایان: من دهنت رو سرویس کردم؟! م

دونم چه کنی؟ من یه زن بالغم میقدر کنترلم میره، تو. چرا اینآ -
 غلطی کنم توی زندگیم. تو دخالت نکن! 

 گه: شه و میاز جاش بلند می

 خواد بخور!به جهنم. هر گهی دلت می -

 زنم:دوباره داد می

 طوری حرف نزن. با من این -

 جاستین: 

 خبره؟ها لطفاً. دایان؟! چهبچه -

 شه و بعد به من گفت:ایان دستش رو اورد باال که ساکتد

 من دشمنتم؟  -

 کنه.ار میکنم، دوباره تکربا عصبانیت نگاهش می

 نتم؟ جوابم رو بده الوین! من دشم -

 نه.  -

گم بیشتر فکر کن بهش از دایان: مشکلت چیه باهام؟ من اگه می
ابطه نشو گم با هر کسی وارد رگم؟ اگه میروی دشمنی بهت می

گم؟ این رو بفهم، تو بارداری. تو بچه داری. اگه یه خاطر چی میبه
افته که بعد زایمانت بچت رو اذیت کنه چه ای گیرت بیحرومزاده
کنی؟! فکر وقت؟ ها؟! بگو، چه غلطی میخوای بکنی اونغلطی می
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 گم؟ کنی واسه چی میمی

سرت بیاره،  اصالً بچه هیچی، اگه با این وضعیت خودت، بالیی
های داخلی شه کج و کوله به دنیا بیاد چی؟ اندامبچت که سقط نمی

 کنی؟! کار میوقت چیخودت داغون شد چی؟ اون

ی پونزده ساله این تو چند سالته؟ بیست و دو هستی دیگه. بابا بچه
ها رو بهت بگم دیگه. خودت دونه من که نباید اینچیزها رو می

 رو باید بهت بگم تا بفهمی؟ رسه. هر چیزیعقلت می

 گم:تری میبا اخم ولی با لحن آروم

 ری سرکار...نمی ها عصبی نشدم. چونخاطر اینمن به -

شناسمت! دونم تو دردت چیه که عصبی شدی دیگه. میه من مین -
های صبحه که درمورد بامداد زدم. چون ازش خاطر حرفبه

 کنی. طوری رفتار میکنم اینخوشت میاد و من مخالفت می

گفت حقیقت داشت. از این هایی که میکنم. حرفبا اخم نگاهش می
ه بالیی سر خودم زاویه نگاهش نکرده بودم، درست بود. اگ

افتاپ. اصالً اگه بعد آورد، اگه اتفاقی برای بچه و حتی خودم میمی
 کرد چی؟ زایمان بچه رو اذیت می

 شون.جاستین از دایان سوالی پرسید و دایان رفت توی اتاق

 قدر عصبی شدید شما؟شده؟ چرا اینجاستین: چی

و در رو شه شون میید وارد اتاقدم که با تردجوابش رو نمی
 بنده. می

خواد به کنم که اگه بهای رو تصور میشینم سر جام و اون لحظهمی
 بچم دست درازی کنه چی؟! 

کنم. اصالً چرا باید سر همچین موضوعی با دایان بحثم بغض می
 اش؟ شناسمبشه؟ سر یه غریبه؟ که حتی خوبم نمی

ر رو کمی زنم و الی دای به در میشون، تقهرم پشت در اتاقمی
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ی تخت نشستن و دایان کنم. جاستین و دایان کنار هم لبهباز می
 هاش خیسه.چشم

 خوام.دایان؟ معذرت می -

گیره. جاستین بلند شد ده و نگاهش رو ازم میرش رو تکون میس -
انیه ثبره بیرون تا تنهامون بزاره، که اشاره کردم بشینه. بعد از چند 

 گم:می

دونم چم شده. دلیل عصبانیتم زدم، نمیطوری حرف میباید اونن -
دونم. بامداد بود اصالً یا نه، یا اصالً چه دلیلی داشتم برای رو نمی

 کردم. نباید ناراحتت می کار. ولی ببخشید!این

 دایان: عیب نداره!

 گم:کنم.  میهاش رو بغل میشینم و شونهکنارش می

دم به حرفت. اگه نباش ازم دیگه، گوش می قهر نباش، ناراحتم -
شم. زرتی باهاش گی بیشتر آشنا بشم باهاش، پس بیشتر آشنا میمی

 کنم اول بشناسمش بعد اعتماد کنم. شم و سعی میوارد رابطه نمی

 سرش پایین بود، تو همون حالت گفت:

 خوام؟کنی من بد تو رو میفکر می -

 نه.  -

طوریش تو برهه هات فکر کن. همیننتخابدایان: خواهشاً یکم به ا
 تر بشه دیگه. خوام واست سختسختی از زندگیت هستی، نمی

 باشه. بوست کنم؟ -

 گه:کنه و میپاک می هاش رو با پشت دستشاشک

 خواد. نه، نمی -

 کنم.بغلش می

 ببخشید. خب؟! -

 ور. باشه، برو اون -
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 رم.نه، تا بوسم نکنی نمی -

چسبیدم بهش و ده به جدل بین من و دایان که من میخنجاستین می
گیر و دار حس کردم یه  کرد. وسط اوندایان از من دوری می

 چیزی توی شکمم نبض زد. 

 گم:کنم و میمکث می

 صبرکن. صبر کن، شکمم. -

 گم:زارم روی شکمم، نبضش قطع شد. سریع میدستم رو می

  دایان؟! حسش کردم، تکون خورد. -

کنم دیگه از زارم روی شکمم، ولی هر چی صبر میرو میدستش 
 اون نبض خبری نیست.

خوره. از این به بعد بیشتر جاستین: نگران نباش، دوباره تکون می
 . کنیهم حسش می

هاش خاطر گریه چشمکنم، بهخندم و به دایان نگاه میبا ذوق می
گرفتم.  زنه. حس عذاب وجدان مزخرفی متورم شده ولی لبخند می

 چه مرگمه خدایا؟ 

 *** 

شام در سکوت سپری شد. توی چیدن میز و جمع کردنش، جاستین 
به سهیل و بامداد و مهران کمک کرد و من و دایان روی کاناپه لم 

رفت ولی ها تو یه جوب نمیداده بودیم. دایان که اصالً آبش با اون
گفتن و یانگاری جاستین باهاشون مچ شده بود و توی آشپزخونه م

 خندیدن. می

بامداد و سهیل رفته بودن توی تراس سیگار بکشن و مهران با اون 
 قالت بیارن.کرد برامون تندستش، به جاستین کمک می

 دایان گفت: 

 ریم دیگه. خواد زحمت بکشید، ما مینمی -
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 مهران: کجا؟! یه چایی بخوریم غذا رو بشوره ببره. 

 جاستین گفت:

 ا ببره؟بشوره ببره؟ کج -

 گه:خندیم و دایان میمن و مهران می

 عزیزم، این یه اصطالحه. -

 گه:شینه و میر تکون میده و مهران کنارش میجاستین س -

ای هم بخوریم. مراسم گم. بمونید دور هم یه چایی و میوهدی میج -
 خوام برم دیگه. ها، می ِخداحافظی

ک ساعت ، من تا همین یشناسیمدایان: آخه نه که هم رو خیلی هم می
 دونستم. پیش اسمتم نمی

 خنده.مهران می

 مهران: باألخره همسایه بودیم دیگه یه مدت. 

 شن.ما ملحق می گردن و به جمعبامداد و سهیل برمی

دایان: واال ما که حتی عالقه به آشناییت بیشتر هم نداشتیم، 
 هات اصرار کردن. دوست

کرد خبر داشتن به ما نگاه میجا بیهمهو به سهیل و بامداد که از 
 اشاره کرد. سهیل پرسید چی شده و جاستین گفت:

 دایان؟ لطفاً.  -

 دایان پشت چشم نازک کرد براشون و سهیل جو رو عوض کرد.

 سهیل روی مبل تک نفره کنار من نشسته بود و بامداد سمت دایان.

 سهیل گفت: 

 بیمارستانی که...؟ توی همون جاستین تو پرستاری درسته -

 دایان سر توی گردنم فرو برد و آروم گفت:

 ها دیگه با ما حرفی ندارن. این -
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کنم و باخنده خاطر خوردن نفسش به گردنم، سرم رو کمی کج میبه
 گم:می

 آره. -

 دایان: بریم؟ اصالً حوصله ندارم. 

ها رو به ما دم که بامداد بدون توجه به بحث اونسر تکون می
 ه:گمی

 شه باهم صحبت کنیم؟دایان خانم، می -

 کنه.دایان بد بین نگاهش می

 دایان گفت: 

 چرا؟ -

خوام باهاتون صحبت کنم، اگه بامداد: یه موضوعی هست که می
 مشکلی نداره. 

 گه:کنه و به من میهاش رو کج میچشم

 دایان گفت:

 باشه، بریم تراس.  -

 بامداد گفت: 

خونه م توی کتابمشکلی نیست، بری هوا یکم سرد شده. اگه -
 صحبت کنیم. 

 دایان:

 آی؟ اوکی. تو نمی -

 گه:بامداد سریع می

 تنها. -

ره. می ندازیم و دایان همراه اونمن و دایان هر دو ابرو باال می
کنه و بعد دوباره سهیل جاستین اول کمی با تعجب بهشون نگاه می

کاری ش. من هم از بیگیرتگیره و به حرف میمجلس رو دست می
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 کندم. داشتم خیار پوست می

 ذهنم درگیر کاری بود که بامداد با دایان داشت.

دادم و البته کمی دونستم چه صحبتی داشتن باهم. ولی احتمال مینمی
که ها در مورد من صحبت بکنن. اینرفت که اونهم ته دلم قنج می

 واد با من آشنا بشه.خه بیشتر میکخواد به دایان بگه بامداد، به

های مختلف های زیادی با آدمجای زندگیم رابطهخب من تا این
 داشتم، دوستانه، عاشقانه و غیره. 

ها تا دو هفته باهام دوست پسرهای زیادی هم داشتم، بعضی
ترین دوست پسرم هم ها حتی تا چند ماه و فابموندن، بعضیمی

ه تا بیست سالگی و متأسفان دوسال باهام بود. یعنی از هیجده سالگی
بختانه هنوز کسی نبوده که بخاد با خانوادم آشنا بشه، بخاد یا خوش

 باهاشون بخاطر من صحبت کنه و غیره. 

بینمش، قدر بهش نزدیکم، هر روز میو بامداد اولین نفریه که این
خواد با دایان صحبت من رو با وجود وضعیتم خواسته و حاال می

 ده بیشتر باهم آشنا بشیم و هم رو بشناسیم.کنه تا اجازه ب

ها  همش تخیالت ذهن من بود و ممکن بود اصالً موضوع البته این
 ای باشه.شون چیز دیگهبحثه

 سهیل: نظر تو چیه؟ هوم؟

 کنم.شون میسردرگم نگاه

 چی؟ -

ی محبوب منه، من هم گم آخر این هفته کنسرت خوانندهسهیل: می
 گفتم باهم بریم. 

 با هم؟  -

 سهیل: آره دیگه. من و بامداد، تو و خواهرت و جاستین. 

 دونم. آم، نمی -
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 جاستین گفت: 

 من اوکیم.  -

سهیل و جاستین باهم شوخی کردن و من به مهران چشمم افتاد که 
 بدون پلک زدن به من خیره شده بود.

 پاچه خندید و به شکمم اشاره کرد و پرسید:تا نگاهم رو دید دست

 دختره یا پسر؟

 گم:ندازم و میشونه باال می

 ت. رم برای تعیین جنسیدونم، دو هفته دیگه مینمی -

 مهران: به سالمتی. 

هر لحظه منتظر بودم بپرسه دوست پسرت یا شوهرت کجاست ولی 
ت نپرسید. شاید بامداد و سهیل بهش گفته بودن یا شاید اهمیتی نداش

 براش. به هرحال، نپرسید.

شون؛ و من توی این مدت از  ِاعت بیشتر طول کشید صحبتنیم س
زدم، اون سه تا هم که اصالً حوصلگی داشتم چرت میخستگی و بی

حواسشون به من نبود و داشتن درمورد موضوعاتی که مربوط به 
کردن. مثالً درمورد فوتبال، سیاست، کار، خودشون بود صحبت می

هاشون کف ردن که دهنقدر صحبت کدالر، مهاجرت و غیره. این
 کرد. 

وقتی دایان و بامداد از اتاق اومدن بیرون، صورت هر دوشون 
چیزی تشخیص بدم. ولی هر دو کامالً خنثی بود و نتونستم هیچ

 شون بالفاصله بعد از اومدن از اتاق، به من افتاد. ِنگاه

موقع خداحافظی با همشون دست دادم و بامداد چند لحظه بیشتر از 
ستم رو با مکث رها کرد. وقتی رسیدیم پایین به فارسی از بقیه د

 دایان پرسیدم:

 گفت؟چی می -
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 شون. گم. تو تراس وایساده یکیدایان: بریم خونه می

ی ی مرتب کردن موهای دم اسبی دایان، نیم نگاهی به طبقهبه بهونه
 ها تکیه داده بود واخر ساختمون انداختم و سهیل رو دیدم که به نرده

 با دیدنم دست تکون داد.

 کنی؟دایان گفت: چه غلطی می

 هیس.  -

شیم. دم و وارد ساختمون خودمون میبرای سهیل دست تکون می
ها کنه، برای همین از پلهآسانسور دوباره طبق معمول کار نمی

 ریم.می

 خب؟ -

ای بود. راستی دایان، ما آخر این هفته جاستین: شب فوق العاده
 کنسرت. قراره بریم 

 دایان گفت: 

 کنسرت؟ -

 جاستین: آره، با سهیل و دوستش. 

 به فارسی گفت:

ی شل مغز باز مخ این رو کار گرفت، این هم از اون ون پسرها -
 بدتر. ای خدا!

 جاستین: چی؟

 هیچی.  -

 ریم دیگه حاال.یب نداره، میبه من هم گفت. ع -

! یه جوریه، مشکوکهدایان: از این پسره، سهیل، اصالً خوشم نمیاد. 
چرا باید همیشه ما این رو ببینیم؟ توی فرودگاه، ساختمون 

 پاد!اره ما رو میدگاهی. انگار همیشه روی صبحرویی، پیادهروبه

 نه بابا.  -
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 جاستین گفت:

 پسر خوبیه اتفاقاً.  -

 دایان: اصالً، خیلی موذیه. 

ن رو زنیم و داریم به زور خودموفس مین -ی سوم، نفسطبقه
 کشیم باال.می

 دایان: 

تونم ه این مرتیکه بگو این رو درست کنه. به خدا من دیگه نمیب -
 برم باال. 

زنم زیر خنده و ی انگلیسیش میی به خدا وسط جملهبا گفتن کلمه
 خنده.خودش هم می

 دایان گفت: 

هاش تموم شد، کانال عوض شد. ولی باز سیگنال داد ارجیم وسطخ -
 برگشت زبان قبلی. 

 گه:خنده و میجاستین هم می -

 ه این صحبت کردن کیوت تو عادت کردم. عزیزم، من ب -

ها گرفته دایان از بازوی جاستین آویزون شده بود و من هم از نرده
 کشیدم باال.بودم و خودم رو می

 گم:ر واحدمون رو باز کرد و رفتیم داخل. میجاستین، د

 خب؟ تعریف کن.  -

 دایان: ای زهرمار! 

 ای کشید و گفت:جاستین خمیازه

 تون به خیر.  ِخوابم، شبرم میها من میبچه -

شون و دایان هم پشت سر جاستین، دایان رو بوسید و رفت توی اتاق
وارد اتاق من رو گرفت و همراه هم  شون رو بست. دستمدر اتاق

 شدیم و در رو بست. 
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 خب؟ -

 گه:شینه و میی تخت میلبه

 ست داره با تو بیشتر آشنا بشه، ازت خوشش اومده. گفت دو -

 جدی؟ تو چی گفتی؟ -

هات رو خوای خواهرم رو اذیت کنی چشمدایان: گفتم اوکی، ولی به
 از کاسه در میارم. 

 خندم.می

ن رو گفتین فقط؟ تو چی گفتی همینه جدی توی کل این نیم ساعت  -
 اون چی گفت؟

ت دایان: هیچی بابا توهم! گفت از وقتی تو رو توی فرودگاه دیده از
 خوشش اومده. 

 ی هواپیما دیدیم. فرودگاه؟ ما هم رو تو -

اال هرچی، یا گفت فرودگاه یا هواپیما. چه فرقی داره؟! بعدش هم ح -
اطر وضعیتت یه آشناییت خگفت که دوست داره آشنا بشین، ولی به

ساده و سالم. که من هم گفتم نباید بهش دست درازی کنی و اذیتش 
 ها. اون هم قبول کرد.کنی، ناراحتش کنی و خالصه از این حرف

های ها توی دلم شروع به پرواز کردن و دایان داشت حرفپروانه
گفت و من ذهنم درگیر اون پسر توی اتاق رو با جزئیات بیشتری می

 نداخت. های ایتالیایی میقد بلندی بود که استایلش من رو یاد مدلینگ

باورش کمی برام سخت بود که بامداد ازم خوشش اومده باشه، 
بینم قدر سطح پایین میقدر پایینه و خودم رو ایناعتماد به نفسم این

بختانه همچین چیزی که باور این اتفاق واسم واقعاً سخته. ولی خوش
 ون ازم خوشش میاد. هست؛ و ا

 کنم، قشنگه.زنم و خودم رو کنار بامداد تصور میلبخند می

*** 
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جایی که از جورایی، از اونشه یهاولین قرارمون حساب می
ی محبوب سهیل خوشش نمیاد، با سهیل هماهنگ کرد و خواننده

چوند و دستم رو گرفت و از سالن کنسرت جاستین و دایان رو پی
 رفتیم بیرون. 

هاشون ها خوشش میاد هر روزم آهنگبامداد: از این خواننده آَبکی
 مون کرده. خونه، سرویسرو تو خونه می

 خندم. می

 خبر ازش اومدیم بیرون؟!ه بیدایان ناراحت نش -

کنم های این خواننده بود. فکر نمیبامداد: نه، اتفاقاً خواهرت از فن
 تو رو یادش بیاد. 

 کشم.شیم و من نفس راحتی میر تاکسی میگیره، سواتاکسی می

 ریم؟کجا می -

 گی مردم. یم، از گشنهجا که غذا بخوربامداد: یه

 شبه، فکر کردم شام خوردین.  واقعاٌ؟ ساعت ده -

ه بابا، این سهیل فکر کردی غذا میده؟ آشپزمون مهران بود که ن -
 اون هم رفت. 

 راستی، کجا رفت؟ -

 نم تو پاستا دوست داری؟بامداد: سفر کاری. ببی

 پاستا؟ -

 آره.   -

 خوردم.نچون از قیافش خوشم نیومده  -

 ارزه. بامداد: به امتحانش می

تاکسی جلوی رستوران لوکسی نگهداشت، بامداد حساب کرد و پیاده 
 شدیم.

دونم، ولی انگار از قبل میز رزرو کرده بود چون اون آقایی که نمی
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وارد قسمت تراس کرد و من چشمم  جلوی در بود ما رو یک راست
 به تنها میزی که توی تراس بود افتاد.

 جا. ینقدر خوشگله اچه -

تونستی کامل ببینی، چون العاده بود. شهر رو میویوش فوق
 رستوران سطحش باال تر از سطح شهر بود.

 بامداد:

ترین ترین میز با بهترین ویو، رزرو شده برای خوشگلشنگق -
 دختر شهر!

 قدر مهربون و رمانتیک بود.نگاهش کردم و لبخند زدم، چه

 ممنونم.  -

با لبخند، صندلی رو برام کشید عقب و من نشستم. شکمم دیگه 
 خوام پشت میز بشینم.بزرگ شده بود و واقعاً سخت بود به

جا ها. ولی میزی که اینمخصوصاً میزهای کوتاه اکثر رستوران
تونستم خیلی معمول بلندتر بود و می انتخاب کرده بود یکم از حالت

 راحت بشینم و شکمم زیر میز قرار بگیره.

شینه، دوتا منو برامون میارن. من به منو نگاه روم که میروبه
 گه:کنم که بامداد میمی

 بامداد: بزار من برات انتخاب کنم، از انتخابم خوشت میاد. 

 گم:خندم و میمی

 باشه. -

 یز، نگاهی به منو انداخت و به گارسون گفت:منو رو گذاشتم روی م

ولونیز قارچ، فرادیاولوی میگو و فارفاله با سس قارچ وحشی، ب -
 نوشیدنی هم دوتا کوکا لطفاً. 

 و بامداد دوباره گفت: گارسون سر تکون داد -

برای پیش غذا سوپ بیارید، و دسر رو هم بعد از غذای اصلی  -
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 دم. ممنون. سفارش می

 که رفت گفتم: گارسون -

 قدر زیاد سفارش دادی؟چرا این -

 شه، نگران نباش. بامداد: خورده می

 نگرفتی؟  خب چرا برای خودت نوشیدنی -

 بامداد: نوشابه خوبه دیگه. 

 ای بخوری. خوای چیز دیگهاید بهمن فکر کردم ش -

ده. برای توهم ضرر داره، پس فعالً بامداد: خب تنهایی که حال نمی
 هست.  شیم. بعداً فرصت زیادالش میخیبی

روم نگاه زنم و دوباره به منظره روبهدر جوابش فقط لبخند می
 پرسه:کنم. میمی

 ؤال بپرسم؟ساشکال نداره اگه ازت یه  -

ی توی شکمم کیه، در جا خواد بپرسه پدر این بچهمطمئن بودم می
براش بگم و ها رو دونم. اتفاقترسیدم بگم نمیاسترس گرفتم، می

 اون باورم نکنه.

 باشه.  -

 ن کرد و بعد از چند ثانیه گفت:م -کمی من

 تو آمادگیش رو داشتی؟ -

ی سؤالش نشدم برای همین با گیجی نگاهش کردم که دوباره متوجه
 گفت:

 دار شدن رو داشتی؟!آمادگی بچه -

خب، سؤالی نبود که انتظارش رو داشتم. درمورد پدرش نپرسید، 
 کنم.مکنه سوال بعدیش سؤالی باشه که فکرش رو میالبته م

برای جواب دادن به سؤالش هیچ نیازی به فکر کردن نداشتم، چون 
 جوابش مشخص بود. نه!



 

 

 WWW.98IA3.IR 99 کاربر نودهشتیا  toktamامید_
 

 اصالً!  -

ی فقط سرش رو آروم تکون داد و بعد اون هم به منظره
کنم؛ و خب هنوزم واسم رخش نگاه میرومون نگاه کرد. به نیمروبه
 ن از من خوشش اومده باشه. باور نیست که اوقابل

ای دخترهای ترین اشارهخواد، با کوچیکاون هر لحظه که به
دن، ولی یمتش و بهش پا متر از من میان سرنگارنگ و خوشگل

کنم اون آدم همه چیز تمومی که دونم. خب من فکر میخب من، نمی
کردم نیستم. مخصوصاً حاال که یه توی دوره نوجوانیم فکر می

مشکل بزرگ هم توی زندگیم دارم و اون هم این بچه است! کی با 
خواد که بهشه بدون ایندختری که باردار و مجرده دوست می

 گذشتش رو بدونه؟!

 چرا؟ -

 کنه.ی چشم نگاهم میاز گوشه

 بامداد: چی چرا؟!

خوای بدونی پرسی؟ نمیرا از من درمورد بابای بچم هیچی نمیچ -
 که چرا اصالً من تنهام همیشه؟! کاره است؟ یا اینکیه؟ کجاست؟ چی

کشم و کنه. نفس عمیقی میره باال و متعجب نگاهم میابروهاش می
 گم:دوباره می

 ها؟!مهم نیست دونستن این چرا واست -

 بامداد: مگه برای تو مهمه؟!

 چی مهمه؟ -

هات رو بدونم. من فکر خوام این موضوعکه من بهبامداد: این
 خوای راجع بهش صحبت کنی، برای همین نپرسیدم. کردم تو نمیمی

 زم بپرسی. ااین درست نیست، تو باید  -

 بامداد گفت:
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 شی!حت میکردم تو ناراخب من فکر می -

 چرا ناراحت بشم؟ -

 دونی بابای بچه کیه. چون نمی -

 پرسم:مشکوک می

 دونم باباش کیه؟!دونی که من نمیتو از کجا می -

 گه:شه و سریع میپاچه میدست

دونم از کی، یا خودت گفتی یا خواهرت یا دوست پسر نیدم، نمیش -
 خواهرت.

 گم:با اخم می

 رو.  نه، من که نگفتم همچین چیزی -

شم و وقتی غذامون رو نداره، مشکوک بهش خیره میشونه باال می
کنم. من شه. ولی من هنوز خیره نگاهش میمیارن مشغول می

جا وقت، تنها کسی که این رو اینهمچین چیزی رو نگفتم هیچ
دیمه. روی باهاش آشنا شدونه ابیگله، همون خانمی که توی پیادهمی

بینه هممون رو شاید اون گفته؟! اون هر روز توی همون پارک، می
 و خب شاید اون گفته. 

 بامداد گفت: 

 بخور دیگه.  -

 پرسم. ها میخیال افکارم شدم،  بعداً از ابیگل و بچهبی

اومد ولی چیزهایی که ی جالبی بود، من از پاستا خوشم نمیتجربه
مزه بود. طوری که من دو مدل شاون سفارش داده بود واقعاً خو

 پاستا خوردم و اون فقط همون پاستای تندی که سفارش داده بود، در
 قدر زیاد غذا خوردم. طوری اینعجب بودم که چه

خندید و چیزی که گفت و میبعد از شام، که کلش رو بامداد باهام می
کرد؛ باألخره وقت دسر شد و ازش بعید بود، باهام هی شوخی می
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 ین بار من دسرهای شکالتی سفارش دادم تا بیارن.ا

گوشیم وقتی توی جیبم ویبره رفت و من اسم دایان رو دیدم، سریع 
چشمم به ساعت افتاد که ساعت دوازده نیمه شب بود. یعنی کنسرت 

 تموم شده بود. 

 بامداد: جوابش رو بده. 

 الو؟ -

 دایان گفت: 

 ؟سالم، خوبی عزیزم؟ کجایین شما -

 بیرونم.  من، -

 درکمال تعجب، عصبانی نشد و فقط گفت:

 ریم خونه، زود بیاید.باشه. ما می -

 باشه، مواظب باش.  -

 دایان گفت:

 طور، دوستت دارم. فعالً. توهم همین -

 گم:کنم میتماس رو که قطع می -

 هیچی نگفت!  -

ای کنم مشکل جدیبامداد: اون روز باهاش صحبت کردم. فکر نمی
 داشته باشه با من. 

دم، نیم ساعت بعد درحال که من توی البی منتظرش سر تکون می
 بودم، اون رفته بود دستشویی و حسابی عالفم کرده بود. 

کرد و من سعی یه آقایی از بدو ورود من به البی مات نگاهم می
ی اون رو پرت کنم تا با نگاهش معذب نشم. ولکردم حواسم می

 برد.حسابی داشت از دید زدنم لذت می

های خیلی بازی نپوشیده بودم، یه تیشرت سایز بزرگ خب من لباس
با کتونیای بندی ساق بلند که تا روی زانوهام ساق داشت. کامالً ساده 
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 بودم و موهام رو فقط باالی سرم بسته بودم. حتی ارایشی هم جز
 ریمل نداشتم توی صورتم.

کم شد و خیره به خرامان نزدی -وقتی دید من هنوز منتظرم، خرامان
 هام گفت:هام و لبچشم

 ؟سالم خانم محترم. شما تنهایید -

 و صدای بامداد که از پشت سرم اومد:

 نه، ما با همیم.  -

 مرد خیره به بامداد ازمون دور شد و ما از رستوران رفتیم بیرون.

کنه میاد به ی عوضی. به سن و سالش نگاه نمیبامداد: مرتیکه
 ده! دخترها پیشنهاد می

 کشم و میگم:نفس عمیقی می

 تاکسی بگیر.  -

 گه:ایسته و میکنار خیابون می

 و ببین. من فردا یه قرارکاری مهم دارم. اوه! ساعت ر -اوه -

 خوای بری سرکار؟یقرار کاری؟ باألخره م -

 آره.  -

 کاری هست حاال؟چه -

دونم. مهران اوکی کرده کار رو، فراموش کردم بامداد: هنوز نمی
 ازش بپرسم. اون هم که خط جدید هنوز نگرفته توی ژاپن. 

 آها. -

 آره.  -

 شیم.گیره و سوار میتاکسی می

 مشب. خیلی خوش گذشت. اراستی، ممنون برای  -

 بامداد گفت: 
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 کنم. خواهش می -

مون، بهترین قراری بود که تاحاال با یه پسر گذاشته اولین قرار
بودم؛ و خوش گذشت، سلیقش هم توی انتخاب غذا حرف نداره. 

وقتی رسیدیم با هم دست دادیم و اون  اول صبر کرد تا من وارد 
 ساختمون بشم و بعد خودش رفت. 

شد، تا رسیدم باال صد بار بیشتر امشب رو مرور نیشم بسته نمی
ز بامداد خوشم خیلی زیاد ا -این نتیجه رسیدم که من خیلی کردم و به

 میاد.

*** 

رفتیم کلینیک و اون دوتا جلوتر از من همراه ابیگل و دایان می
ها ذوق بیشتری برای دونستن جنسیت رفتن. انگار اونداشتن می

 بچه داشتن. 

وقت گرفتن و نشستیم روی صندلی انتظار. دایان که گوشیش زنگ 
 هام ور رفتم.ت بیرون جواب بده و من با الک ناخنخورد، رف

 ابیگل: خوشحالی؟

 حس خاصی ندارم.  -

 ابیگل گفت: 

 چرا؟ -

 ختره یا پسر. واسم فرق نداره اصالً د -

که نباید فرق داشته باشه.  ولی ذوق دونستنش رو هم ب اینخ -
 نداری؟ 

که سالمه و اصالً وجود داره خوشحالم ولی درسته من از این -
هنوزم یه قسمتی از وجودم هست که اون رو نپذیرفته و باهاش کنار 

دم واقعاً طور باردار شدونم اصالً چهکه نمیدونی؟ ایننیومده. می
کنه، من به خودم شک ندارم و مطمئنم اشتباهی نکردم ولی اذیتم می



 

 

 WWW.98IA3.IR 104 کاربر نودهشتیا  toktamامید_
 

 دونم. وقتی هیچی نمی شمخب، عصبی می

 گیره توی دستش.دستم رو می

دونم. ولی دایان، این چیزها اآلن مهم نیست، اصالً مهم نیست. یم -
کنی آینده تو دچار مشکل شده با این بچه، درسته فکر درسته فکر می

کنی یه بار اضافیه تو زندگیت، به اجبار باهاش کنار اومدی و می
کسی رو جز ن فکر کردی که اون بچه هیچغیره. ولی تا حاال به ای

 تو نداره؟! 

 ده:ندازم و ادامه مینیم نگاهی بهش می

آلن لحظه مهمیه، چه اهمیتی داره  پدرش کیه؟! چه اهمیتی داره ا -
کار رو باهات کرده؟! اصالً چرا باید اآلن توی کدوم آدم بدجنسی این

 این لحظه بهش فکر کنی؟

 فهمم باباش کیه. گیرم. باآلخره میه دنیا که بیاد، ازش تست میب -

 تونی بگیری. ابیگل: همین اآلنشم می

 شه. خوام بچه دچار مشکل بگن ریسک داره، نمیمی -

طوره فهمم که تو نگرانشی و دوستش داری، ولی چهی؟ من میه -
که کمی اعصابت رو آروم کنی و روی سالمت خودت و بچه 

طوره باهاش کنار بیای و بپذیریش؟ تو تنها کسی کز کنی؟ چهتمر
 ! ی کوچولو داره. بپذیرشهستی که اون بچه

 کشم، حق با اون بود.نفس عمیقی می

شیم. وقتی مون میزارم روی شکمم و منتظر نوبتدستم رو می
های ابیگل آرامش داشتم خاطر حرفمون شد و رفتیم داخل بهنوبت

 ق دونستن جنسیت بچه رو داشتم.و ته دلم هم ذو

وقتی میشل ژل مخصوص رو روی شکمم زد، حرکت بچه رو حس 
کرد. به کردم، حس ماهیی رو داشتم که داشت زیر پوستم حرکت می

 داد.سردی ژل واکنش نشون می
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کدوم از قدر محو تماشای اون مانیتور شده بودم که متوجه هیچاین
هو به خودم اومدم و ذوق ابیگل و که یکشدم، تا اینهاشون نمیحرف

 دایان رو دیدم و تازه متوجه لبخند میشل شدم.

 دایان بغلم کرد و گفت:

 سر شاه پسر!پ -سر تاج به سر. پسرپ -سر قند عسل! پسرپ -پسر

دایان محکم  بوسیدم و دستش روی گذاشت روی شکمم، ابیگل هم 
 تم!قدر با وجودش آرامش داشمن رو در آغوش گرفت و من چه

این  دایان این خبر رو سریع به بابا و لعیا داد و لعیا قول داد برای
رسونه. دایان حتی به گیره و خودش رو میهفته حتماً بلیط می

ه جاستین هم سریع خبر داد و من هم به اجبار ابیگل، برای بامداد ی
 پیام فرستادم و توی متن پیامم نوشتم:

جنسیت بچه مشخص شد.  م وسالم، من برای سونوگرافی رفت -
 پسره! 

کردن هاشون برای اتاق و وسایل بچه صحبت میلعیا و ابیگل از ایده
رفتم و فکرم انگار توی خالء بود. و من پشت سرشون می

 چیزی متمرکز بشم. تونستم روی هیچنمی

که خب جنسیتش مشخص شده، سالمه و خوشحال بودم از این
 موضوعات دیگه. 

گفتم خب که چی؟! مگه چه اتفاقی افتاده؟ دم میو از طرفی با خو
 شدم؟! قدر خوشحال نمیمگه دختر بود این

دونستم کردم که اگه پدرش بود، میاز طرف دیگه، به این فکر می
قدر خوشحال جا بود. چهکیه و عاشق هم بودیم و  اون هم امروز این

رم، خوام باشه، دوست پسمی تونست کسی که منشد. پدرش میمی
تونست پدر این بچه شوهرم، یا کالً کسی که من دوستش دارم می

 دونم.باشه ولی نیست؛ و من هیچی درمورد پدرش نمی
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ها و پاساژهای زدیم توی خیابون و از جلوی بوتیکداشتیم قدم می
شدیم و گوشیم توی جیبم ویبره خورد. چشمم به اسمش بزرگ رد می

 افتاد و نیشم تا بناگوش بازشد.

 بله؟ -

 بامداد: سالم عزیزم! خوبی؟

 ممنون. تو خوبی؟  -

 بینم که جنسیت فسقل خان مشخص شد. ممنون. می -

 خندم.می

 آره، پسره.  -

بامداد: مبارکه عزیزم. خداحفظش کنه برامون! قدمش پر از خیر و 
 برکت باشه. 

 مرسی. -

 کجایید اآلن؟ -

 چرخیم، من و ابیگل و دایان. داریم می -

بامداد: اوکی مراقب خودت باش. امشب باید جشن بگیریم، به 
 مناسبت مشخص شدن جنسیت فسقل خان. 

موقع فسقل خان! اسمی که بامداد روی بچه گذاشته بود. هیچ
سوزی یا بدبینی صحبت نکرد. همیشه با درموردش با ترحم و دل

شد کرد و باعث میآب و تاب و خوشحالی درموردش صحبت می
ای درمورد این بچه خوشحال باشم و ثل اون برای لحظهمن هم م

 ذوق دیدنش رو داشته باشم.

 باشه! دوتایی؟

کنم سهیل و دایان هم حسابی ذوقش رو دارن، بامداد: فکر می
 ها رو نگیم. نامردیه اگه بخوایم اون

 گم:خندم و میمی
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 .آره خب. پس امشب بیاید پیش ما -

 باشه عزیزم.  -

 هم نباشی آقای مدیر.  راستی، خسته -

کنه. بعد از خداحافظی کوتاهی تماس رو قطع خنده و تشکر میمی
 ابیگل. وکنم تا برسم به دایان هام رو تندتر میکنم و قدممی

بامداد سه روزی بود که توی یه شرکت به عنوان مدیرعامل کار 
دونم کاری بود که مهران معرفی کرده بود یا نه، کرد. نمیمی
دونم اصالً چه شرکتی بود و شرکت اصالً برای چه کسی بود نمی

ی که مقام مدیرعاملی رو به بامداد داده بود. اما درکل کارش انگار
خوب بود چون دیروز از طرف شرکت براش یه آئودی مشکی 

جاست ماشین داشته فرستادن تا توی این مدت که مدیرعامل اون
دونستم کرد و من نمینمیباشه. بامداد از کارش پیشم هیچ صحبتی 

زنه حقیقت داره یا دروغ هایی که درمورد کارش میاصالً حرف
 گفته بهم. 

گفت اصالً از کجا معلوم کرد و میهاش رو باور نمیدایان حرف
گه، کدوم شرکتیه که به مدیرعاملش روز دوم کارش، راست می

 آئودی بده تا برای رفت و امد سختش نباشه. 

 

کرده بودم ولی خب از طرفی هم، دوست نداشتم توی من هم شک 
دادم ای بمونه برای همین ترجیح میرابطم با بامداد شک و شبهه

 های بقیه ندم.اهمیتی به این چیزها و مخصوصاً حرف

*** 

دایان که آشپزی بلد نبود، جاستین هم که اصالً. من هم که خدا بده 
د. من و دایان خونه مون کربرکت، برای همین ابیگل حسابی کمک

کشید و ابیگل هم کردیم و جاستین جاروبرقی میرو مرتب می
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رفت پیشش تا اگه بار میکرد و دایان هرچند دقیقه یکآشپزی می
 کمکی از دستش برمیاد بکنه.

ساعت هفت بود و من دوش گرفته بودم، ابیگل هم ساعت پنج رفته 
 د.بود آماده بشه و بیاد و اآلن هم توی راه بو

وی بود و من با حوله روی تیدایان حموم بود و جاستین روبه
زدم که داشت زدم و داشتم سر بامداد غر میپوش جلوش قدم میتن

 رسه بیاد.گفت سرکاره و ساعت نه میپشت تلفن بهم می

وی روی من جاستین هر از چند گاهی نگاهش از صفحه تی
جلوی آینه که ایستادم  گردوند.رو برمی لغزید ولی باز نگاهشمی

پوش با این شکم من خنده دارتر از چیزی فهمیدم تیپم و این حوله تن
ی جاستین های توام با خندهکردم و نگاههستن که فکرش رو می

 خاطر تیپ خنده دارم بوده.به

تیشرت گشاد و استین کوتاهی انتخاب کردم پوشیدم و شلوار راحتی 
 دم با پاپوش و موهای خیسم رو بافتماسلشمم پوشیدم. جوراب پام کر

 شون کردم. چوندم و جمعو باالی سرم با گیره پی

زنگ در خونه که اومد، جاستین رفت در رو باز کرد و من صدای 
 ابیگل رو شنیدم.

 هام رو آرایش کردم و بعد از اتاق رفتم بیرون.کمی چشم

 ابیگل یه جعبه شکالت دستش بود.

 کار رو کردی؟ ا اینخیلی ممنونم ازت. چر -

 گه:کنه و میبغلم می

 ی توی شکمته. شیرینی اون جوجه کوچولو -

 گم:خندم و میمی

 خیلی ممنون.  -

های سفید توی تنش زنه و نگاهم به پیراهن سرخ با گللبخند می
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افته که خیلی بامزه و گوگلیه. موهاش رو بسته و فر موهاش می
از همیشه شده و رژ سرخی همراه با ریمل زده. گونش رو تر بامزه

 شینه.بوسم و اون روی کاناپه کنار جاستین میمی

 گه:می خارونه و با کسلیجاستین پیشونیش رو می

 ؟ قدر دیر میانچرا این -

 داری کنیم؟!ابیگل: قراره شب زنده

حدوداً طوریه! بامداد خبرداد که دیرمیاد، یعنی جاستین: ظاهراً این
 ساعت نه.

جاستین حسابی با سهیل و بامداد صمیمی شده و این رفتارهاش من 
غر  وهاش کالفه شده ندازه که از نبود دوستای میرو یاد بچه

 زنه.می

 خورید؟همین گفت دیر میاد. چای می سرکاره، برای -

رم گه و وقتی من میگه نه ولی ابیگل نظر مثبتش رو میجاستین می
 پرسه:زخونه میسمت آشپ

 شغلش چیه؟ -

 مدیرعامل یه شرکت.  -

 ابیگل: واو. جدی؟ چه شرکتی؟

کنیم و اون نگاهش رو زودتر از با جاستین همزمان به هم نگاه می
 گیره.من می

 کنیم!دونم. درمورد کارش خیلی صحبت نمینمی -

 واقعا؟  -

 اره.  -

 جاستین: سهیل چی؟

کنه یا نه ولی اصالً اآلن کار می دونماون پرستار بچه است. نمی -
آخرین بار انگاری بچه رفته بوده مسافرت، این هم مونده بود تا 
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 برگرده. اآلن خبر ندارم. 

پوشش ی تنریزم و دایان از تو حمام با حولهبرای ابیگل چای می
 میاد بیرون.

 طوری خانم زیبا؟ابیگل: چه

 قدر جذاب شدی ابی. دایان: سالم عزیزم، چه

 گم:خنده و من میابیگل می

  آره، مثل دخترهای نوجوون شده. -

 قدر دیر اومدی.جاستین: عزیزم چه

 خنده.دایان می

شستم دیگه، دیدی که امروز دایان: عسلم خب داشتم خودم رو می
 قدر کار کردیم با دایان. چه

 ندازه.با زبونش تا ته حلقش در میاره و ما رو به خنده می

دم شون تا لباس بپوشه، کنار ابیگل لم میوقتی دایان رفت توی اتاق
 زنن. که همون لحظه زنگ در خونه رو می

بینم با خرس تدی کنه و من سهیل رو میجاستین در رو باز می
تره. یه دسته گل بزرگ سفیدی که بغل کرده و از خودش بزرگ

 ای.های میوهدستشه به همراه یه پاکت شکالت

 ه! خانم مامان کوچولو؟ این رو دوست داری؟ب -: بهسهیل

بنیم هم قد ایسته میزاره روی زمین و وقتی کنارش میتدی رو می
عروسکه، اون هم فقط وقتی که عروسک به حالت نشسته است. 

 قدر که بزرگه! این

 گم:خندم و با ذوق میمی

 ؟این دیگه چیه؟ چرا زحمت کشیدی -

کنن دن و همدیگه رو مردونه بغل میت میجاستین و سهیل با هم دس
 ده.و سهیل با من و ابیگل دست می
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سهیل: دستور جناِب عاشق پیشه بود. گفت یه چیز خوب واسش 
افتی و دلت بینتش یاد من، یعنی بامداد، بیبگیر که هر دفعه می

واسش تنگ بشه. من هم اولین چیزی که دیدم شبیهش بود رو گرفتم، 
 یه خرس گنده. 

خندم، دایان که از اتاق تر میزارم جلوی دهنم و آرومدستم رو می
رم کنه، مییمکل با سهیل  -میاد بیرون و مثل همیشه شروع به کل

 ایسته.طرفش میسمت تدی، ابیگل هم اون

 قدر بزرگه! چه -

تونید این رو از جلوی راه ها. آقایون؟ میابیگل: آرهه، بلندش نکنی
 بردارید؟

بره توی اتاق من و یه گوشه خنده عروسک رو می سهیل با
 پرسه:شینیم سهیل میزارتش. وقتی توی نشیمن همه کنار هم میمی

ادوت رو دوست داشتی؟ این از طرف من بودها. ولی بامداد ک -
دنه دستور داد یه چیز بگیرم تو رو یاد اون بندازه. پس من چی؟ با دی

 افتی واست بگیرم؟چی یاد من می

 گم:خندم و میمی

افتم نه گران نباش، با دیدن این عروسک من یاد خودت مین -
 بامداد. 

 گه:زنه پشت دستش و میمحکم می

دبختی من رو ببین! با دیدن چیزهای خوب یاد من بیوفت ب -
 شم.فدات

 شینه. دایان شربت و شیرینی میاره و کنار من می

چیزهای خوب یادت دایان: چند تا ویژگی خوب داری که با دیدن 
 بینم یادت میوفتم. زی گولو رو میبیوفته؟ من وقتی برنامه زی

 زی گولو؟ شما چندسالته دخترخانم؟ پنج؟سهیل: جانم؟ زی
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 دایان گفت: 

 شناسه. د سالم باشه، ولی این چیزها که سن و سال نمیهرچن -

سهیل: اوکی من قیافم داغونه، ولی  المصب تو توی ناف امریکا 
زی شینی زیوقت میکنی. بیست و چند سالته اونی زندگی میدار

 بینی؟ عجب بابا عجب! گولو می

کردن رو ابیگل و جاستین که داشتن با گیجی اون دوتا رو نگاه می
زنم زیرخنده. سهیل و دایان داشتن به فارسی با هم کنم و مینگاه می

 کردن. کل می -کل

خواد گفت اسمم رو توی باشگاهی میاستی جاستین؟ دایان میر -
 ری. بنویسه که توهم می

 جاستین: جدی؟ 

 آره. -

خواد اصالً ثبت نام کنید. من یکی جاستین: خب خیلی عالیه که! نمی
جا برمت اونجا مربیه! باشگاه خصوصی داره، میهام اوناز دوست

جا تمرین نی باشگاهش رو. اونآخر هفته، هم باهاش آشناشین هم ببی
 ترم هست بهتره. کن، خلوت

 باشه.  -

ی تا اومدن بامداد، من و ابیگل و جاستین سرگرم دیدن سلایر ترسناک
ها همش با شد شدیم و دایان و سهیل هم اون وسط مسطکه پخش می

 کردن.و جر و بحث می کل -هم کل

ه اه دوتا پاکت دیگبامداد که اومد، دستش یه جعبه سفید بود به همر
 توی دست دیگش.

بعد از خوش آمدگویی و رو بوسی با بامداد، جعبه رو گرفتم و اون 
کردن و هم روی مبل کنارم نشست. مردها داشتن با هم صحبت می

ابیگل به من اشاره کرد تا جعبه رو باز کنم. بامداد که متوجه شد 
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 گفت:

ن ببین خوشت ها هم هست، همشون رو باز کعزیزم این پاکت -
 میاد. 

ی در جعبه رو که باز کردم، چشمم به آخرین مدل ایفونی افتاد که تو
 جعبش و وسط اون خنزر پنزرا بود. یه اپل واچ، ایرپاد و یه لپتاپ

 اپل بود. 

 دایان که روی دسته مبل کنارم نشسته بود گفت:

 ها! حسابی هزینه کرده -

ز بامداد، جاستین و خودم جا خوردم از گرفتن همچین کادویی ا
 ابیگل که خوشحال شدن.  سهیل سریع گفت:

شم خوام حاملهطوریه من هم میشه، اگه اینطوری نمیقا اینآ -
 ها بدین!کادوی حاملگیم بهم ازین

کنم و جعبه رو با دست از دستش ریسه رفتیم، بامداد رو بغل می
 دارم.دیگم روی پاهام نگه می

ها خیلی زیاد و گرونن چرا همچین چیزی رسی عزیزم. اینم -
 گرفتی؟ 

 بامداد: مبارکت باشه خوشگلم.

ها، زنم. توی پاکتبوسه و من بهش لبخند میپیشونیم رو می
های شون کتونی سفید بود و توی اون یکی پاکت هم لباسیکی

کنم و ورزشی سایز بزرگ بود برای من. دوباره ازش تشکر می
 بره توی اتاق.ان همرو میدای

 قدر زحمت کشیدی بامداد؟ کتتو بده ببرم آویزون کنم. دایان: چرا این

 گه:ده به دایان و میبامداد کتش رو می

ه زحمتی؟ برای الوین گرفتم دیگه! این چیزها درمقابل ارزشی چ -
 که الوین برای من داره، هیچه. 
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ربون بود، هر لحظه قدر دوست داشتنی و مهقدر خوب بود، چهچه
اومد و توی قلبم، گذشت من بیشتر و بیشتر ازش خوشم میکه می

 کرد. عشقش ریشه می

دایان همه چی رو برد توی اتاق، جاستین کمک کرد ازشون پذیرایی 
 کردیم. 

هایی که سهیل: پس باألخره مشخص شد پسره، ای جان، چه فحش
 یادش بدم. 

 بامداد گفت: 

 تو غلط کردی!  -

 هیل: چرا؟س

 تربیت کنی.بامداد: چون اجازه نداری بچه رو بی

 گه:خنده و میره. ابیگل میسهیل بهش چشم غره می

 ها؟ من امروز واستون پای سیبم درست کردم. بچه -

 سهیل دست ابیگل رو بوسید و گفت:

 جا. ابیگل. واقعاً لطف کردی اومدی این خیلی ممنون -

 ابیگل: نه عزیزم، خوشحالم از دیدن همتون. 

 زاره.کنه و موزیک میوی وصل میدایان گوشیش ذو به تی

خندم و من هم کنه رقصیدن. میشه و شروع میسهیل سریع بلند می
 گم:شم و میپشت بندش بلند می

 ور همیم، همتون باید برقصید. دحاال که هممون  -

 ت:بود. سهیل گف ها باید برقصن اندیآهنگ خوشگل

تونن جا خوشگل نیستن. ابیگل و جاستین میب همه که اینخ -
 برقصن ولی درمورد دایان و بامداد زیاد مطمئن نیستم.

دایان از توی آشپزخونه رول دستمال کاغذی رو پرت کرد سمت 
 گم:خندم و میسهیل و خورد به شونش. من می
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 ابیگل بلندشو.  -

 تونم برقصم. ین آهنگ نمیابیگل: عزیزم من که با ا

 بدم؟ مثل من برقص، ببین. بهت یاد -

 جاستین گفت:

 به من هم یاد بده.  -

 گم: خندم و میمی

هات رو طوری بگیر، انگشتهات رو ایناشه. ببین! دستب -
 ار عقب. جوری کن و بعد دستت رو بیاین

هردوشون با خنده ادای رقص من رو درمیارن و جاستین خیلی 
رقصه ولی ابیگل نیاز به تالش ب و شبیه به رقص من میجال

 بیشتری داره. 

رقصید، هرچند که اصالً دست بامداد رو هم گرفتیم و بلند شد و می
 زد، ولی خب.زد یا دست میبلد نبود و فقط بشکن می

دایان که کار آماده کردن ظرف،ها توی آشپزخونه رو تموم کرد،  
به رقص کرد و با جاستین رقصید و  اومد پیش ما و اون هم شروع

طوری برقصه ولی جاستین هم مثل بامداد شروع بهش یاد داد چه
رقص کرد و نزاشت بیشتر از این من و سهیل به رقص بامزش 

 بخندیم. 

وقت فراموشش قدر شب خوبی بود که مطمئنم هیچاون شب این
 های زندگیم بود.کنم! جزو بهترین شبنمی

ها مشروب خوردن و مست کردن و توی نشیمن بعد از شام، پسر
کردن که مست شدن ولی واقعاً کنار هم نشسته بودیم. قبول نمی

 شون مشخص بود. مستی و شل و ول صحبت کردن

داد دایان کنار جاستین نشسته بود، من و ابیگل کنار هم و سهیل و بام
 هم چسبیده به هم.
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 م. من یکی که آشپزیشیدایان: آخر این هفته لعیا میاد راحت می
 کنم دیگه!نمی

 گه:خندم و ابیگل میمی

 لعیا زن باباتون؟  -

 دایان گفت: 

 آره.  -

 کنی؟دونه که تو با جاستین زندگی میابیگل: و اون می

دونست و ممکن بود بابا هم گفت، نمیهمه ساکت شدن، راست می
 کردم. اون همبفهمه. استرس بدی گرفتم و با نگرانی به دایان نگاه 

 تین نفهمن گفت:که ابیگل و جاسبه فارسی برای این

قدر با سهیل جاش هم کردم. حاال که ما اینگران نباش، فکر اونن -
شن تونن با جاستین هم خونهو بامداد دوستیم، مطمئنم چند ماهی می

 تا وقتی که زن بابای من برگرده ایران. 

 گه:کنه و میخورد، سرفه میسهیل که داشت چیپس می

 جان؟!  -

 دایان ابرو باال انداخت و گفت:

 تونین؟نمی -

 سهیل گفت: 

 چرا؟  -

ن دایان دوباره زد کانال فرنگی تا بیشتر از این بد نباشه جلوی او
 ها هم زبونش رو بفهمن.دوتا و اون

دونن من با جاستین زندگی میکنم. و حاال هم چون خانواده من نمی -
جا تا برای زایمان الوین پیشمون باشه و ه میاد اینزن بابامون دار

کنین که بد باشه که بفهمه من دارم با دوست اذیت نشیم؛ و فکر نمی
جا زندگی میکنم؟ خب توی ذهن خانواده من این فرهنگ پسرم یه
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 هنوز جا نیوفتاده. 

 جاستین جا خورد.

از این  گی من برم با پسرها زندگی کنم؟ یعنیجاستین: عزیزم تو می
 خونه برم؟

 دایان: خب فقط چند ماهه تا وقتی که رابطمون رو علنی کنیم.

 جاستین گفت: 

جاست. تو ی من اینتونم که، درست نیست اصالً. خونهن نمیم -
 کنی؟ی خودم بیرون میداری من رو از خونه

گم فقط چند ماهه تا وقتی ین نیست. میانه، منظورم  -دایان: نه
 بهشون بگیم. 

کنم همچین چیزی رو. ما همچین قراری جاستین: اصالً قبول نمی
 نداشتیم دایان. 

 سهیل گفت:

کنیم، ها. مشکلی نیست، ما خونمون رو عوض مییلی خب بچهخ -
 ی ما. ما میایم پیش جاستین و شما برید خونه

بامداد به سهیل چشم غره رفت و چیزی زیر لب گفت سهیل هم آروم 
 فت:خندید. بامداد گ

جا وی ساختمون ما، چند تا واحد خالی هست. مشکلی نداره اونت -
 بمونین. 

 دایان که حسابی از دست جاستین ناراحت شده بود. گفت:

 ونه چی؟باشه چه بهتر. فقط وسایل خ -

 کنیم براتون.رویی ما رو آماده میسهیل: مشکلی نداره، واحد روبه

 و بخریم. یل رشه که وساطوری نمیه، اینن -دایان: نه

جا و تخت بریم اونها رو میگه، خب این مبلجاستین: راست می
 گیریم دایان. الوین، یه تخت هم برای تو و زن بابات می
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دایان اصالً صورتش رو برنگردوند جاستین رو نگاه کنه و به سهیل 
 گفت:

 بینم واحد رو. کنیم اون رو خودمون. فردا میام میه کاریش میی -

 سهیل: باشه، بیا.

ی ناراحت شدن دایان شد و توی گوشش چیزی گفت جاستین متوجه
 ولی دایان باز هم واکنشی نشون نداد. خب، حق با جاستین بود. ولی

ها که ها؟ اونتونست فقط یه مدت کوتاهی رو تحمل کنه با اوننمی
خور نشدم ولی حسابی دوست شده بودن با هم. من از جاستین دل

طور راضی شد و سریع گفت باشه شما ی دیدم سهیل چهخب وقت
ها رو با جاستین مقایسه کردم دیدم خیلی ی ما، وقتی اونبیاید خونه

تونن حداقل چند ماهی رو هاشون میخاطر دوستها بهفرقشونه. اون
ای تحمل کنن ولی دایان دوست دختر جاستینه و چندساله جای دیگه

 ش نشون داد جلوی ماها.طوری واکنباهمن و اون این

ابیگل بحث رو عوض کرد و سهیل و بامداد هم همراهیش کردن،  
ولی دایان سکوت کرده بود و جاستین سعی داشت از دلش در بیاره 

 ها بود.تر از این حرفولی دایان تخس

آخر شب که همه تصمیم گرفتن برن، سهیل رفت خوَنشون، من و 
 اش و با هم برگردیم. خونهبامداد قرارشد ابیگل رو برسونیم 

ابیگل که پشت نشسته بود، توی تمام مدت درمورد شیرین بودن 
کرد و من و بامداد  هم دوران ازدواج و عاشقی برامون صحبت می

کردیم ها  شوخی هم میدادیم اون وسط مسطهاش گوش میبه حرف
 خندیدیم.و می

ب بود و کلی هم ه قدیمی و ویالیی با نمای چوی ابیگل یه خونخونه
 پنجره داشت. 

 جا بمونین.ابیگل: بیاید تو، شب رو این
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ره سرکار من هم صبح برم واحد ه مرسی عزیزم. بامداد فردا مین -
رو ببینم با دایان، ورزش کنم و شاید عصر با جاستین برم پیش 

 دوست مربیش. 

 ابیگل گفت: 

 بوسمت. شب بخیر. باشه عزیزم، می -

 خداحافظی کردیم بامداد با سرعت پایین روند سمت خونه.باهاش که 

 ؟ مربیه؟ری پیش دوست جاستینبامداد: فردا می

 آره. برای ورزش و این چیزها.  -

 بامداد گفت:

 رم بریم با هم. ست. باشگاهی که من مینه، نیاز نی -

تونم با هرکسی ورزش کنم و هر ورزشی رو انجام ب، من نمیخ -
 بدم. 

کنم. نگران نباش، من مراقبتم و مربی خوبی برات پیدا می بامداد:
 فردا عصر میام دنبالت بریم مربیت رو ببینیم تا از پس فردا شروع

 کنی. 

 باشه.  -

 رقصی دخترخانم. قدر خوشگل میراستی، تو چه -

 گم:خندم و میمی

 واقعاً؟  -

 بری همش.ها، دلم رو میبامداد:  اره. خیلی لوندی

یفش خجالت کشیدم و به بیرون نگاه کردم که دستم رو توی با تعر
هام رو با دستش گرفت و فشار خفیفی به دستم داد. من هم انگشت

 زنم.کنم و لبخند عمیقی میهاش چفت میانگشت

کردم که اگه فسقل بامداد: امروز توی مسیر، داشتم به این فکر می
 ن من و تو چی؟!ی بیخان به دنیا اومد و حسودی کرد به رابطه
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 ده:خندم و ادامه میمی

رچند این چیزها طبیعیه. البته این شاید زیاده روی باشه توی ه -
 اباش باشم. مون ولی تو فکرش بودم برابط

 گم:متعجب می

 چی؟ -

دونی از بامداد: بابای بچه. دوست دارم با هم بزرگش کنیم، تو نمی
 هیجان دارم.  وقدر برای دیدنش ذوق اآلن چه

کنم. اون رخش که حواسش به رانندگی بود نگاه میفقط به نیم
 کنه؟! و داره شدیداً عاشق خودش میدونه که من رمی

*** 

ه آباژور بزرگم برای گیریم، یجا یه کاناپه میدایان: خب برای این
ها رو جا؛ وسایل خونه خودم هنوز توی انباری ساختمونه. اوناین

میارم، تخت توهم میاریم، برای خودم و لعیا هم فوقش تشکی چیزی 
 کنم پولم به این چیزها برسه. گیریم، فکر نمیمی

ندازم، جاستین و سهیل داشتن با هم آروم نگاهی به جلوی در می
 گم:رم و آروم می. نزدیک دایان میکردنصحبت می

 ده. ول نگیریم؟ اون که میخب چرا از بابا پ -

ها هرکاری کردم، خوام. من تا حاال تو این سالدایان گفت: نه، نمی
هرچی خریدم، هرچی خوردم، هرچی پوشیدم، با پول خودم بوده، نه 

کنیم خودمون، تو غصه جاستین، نه بابا. اآلنش هم یه کاری می
 نخور. 

ب از سهام اون سردخونه تبریز، پنج درصدش مال منه. زنگ خ -
 زم، یا بفروشه. گم یا خودش بخره ازنم به بابا میمی

دایان: نه، اشتباهی که من کردم رو تو نکن. من اشتباه کردم هفت 
 کار رو نکن. سال پیش سهامم رو فروختم، تو این
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 کار کنیم؟ خونه خالیه! پس چی -

زنم به ابیگل ببینم آشنا داره چند نفر بفرسته کمک زنگ میاول،  -
 جا.جا، هرچی برای خودم بود رو میارم ایناساس بیارن این

 ندازم.نگاهی به جاستین می

 جاستین چی؟ -

 کنم.دایان: خودش رو بد از چشمم انداخت، ولی باهاش کات نمی

مش بخوای تمو خاطر یه حرف کوچیکم نیست بهکخب دو سال  -
 کنی! از دلت در میاره باألخره. 

 گه:ندازه و میشونه باال می

جا ده برای اینگذریم. یه گلدون خوشگل و بزرگ دارم، جون میب -
 کنار در.

 واقعا؟ -

تره، ولی بدیش اینه جا بزرگجا اینه که از اوندایان: آره. خوبی این
رو نورگیر خوبی نیست. کل منبع نورش از مثل ساختمون روبه

 آشپزخونه است. 

 آره، ولی خوبه. -

 هاش. تره. حمومش، اتاقدرکل شیک -

 آره. -

 ده دستم.می مون و کارت عابریسهیل میاد نزدیک

 این چیه؟ -

سوزه یکم. جاستینم رم، معدم میگیرش دستت باشه. من میسهیل: ب
 رفت سرکار، خداحافظی کرد حواستون نبود. 

 گم:کنم و میمتعجب به کارت نگاه می

 باشه.  -

 سهیل گفت: 
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دم. ارتون تموم شد بیاید پیش من، برای نهار غذا سفارش میک -
 . شماهم که تنهایید من هم که تنهام تا عصر

 دایان گفت: 

 باشه، مرسی.  -

 سهیل چشمکی به دایان زد و مهربون گفت:

 کنم.خواهش می -

 ها شد.سهیل که رفت، دایان مشغول دید زدن اتاق

رم دم و قدم زنان میخوره سریع جواب میگوشیم که زنگ می
 سمت آشپزخونه تا وارد تراس بشم.

 جانم؟ -

 بامداد گفت: 

 سالم عزیزم. خوبی؟ -

 م بامداد. مرسی تو خوبی؟سال -

 بامداد: آره. سهیل بهتون کارتش رو داد؟

 کارت؟ اره. نفهمیدم چرا ولی.  -

ارت دست تو باشه دیگه، توش یه مبلغی هست. هرچیزی نیازه ک -
 برو بگیر. 

 کنه؟! طوری رفتار میجان؟ یعنی چی؟ چرا این

 کنم.اخم می

 . کارتی؟ درست نیست اینچرا همچین کاری کرد -

 ی توعه دیگه. عزیزم واسه -

کنی انگار من جوری رفتار مین خوشم نمیاد از این کارها، تو یهم -
 محتاج پولتم. 

 ده: با مکث جوابم رو می
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 این چه حرفیه الوین؟  -

 گم:با عصبانیت می

 کنی. طوری داری رفتار میچرا دیگه! همین -

 شنوم.می صدای نفس عمیقش رو بعد از چند ثانیه صداش رو

طوری حس کردی من واقعاً معذرت گه با رفتارهای من اینا -
کنم تا تو همچین حسی داشته کارها رو نمیخوام، ولی من اینمی

باشی. مگه تو مال من نیستی؟ من دوست دارم برای کسی که باهاشم 
خرج کنم، کالً هرچی دارم و ندارم براش بریزم روی دایره! 

اراحت یزم و براش خرج کنم. چرا نطوری پاش پول برهمین
 شی؟می

کنم. از کنم و گوشیم رو سایلنت میبا ناراحتی تماس رو قطع می
رم سمت تراس. صدای دایان رو کنم و میشدت ناراحتی بغض می

 شنوم: از داخل حمام می

رشیرهاش رو عوض کنیم، از رنگ سفید خوشم نمیاد، طالیی س -
 تره. قشنگ

کنم تا کشم، به آسمون نگاه میو نفس عمیقی میشم وارد تراس می
 اشکم نریزه و بغضم نترکه.

 شه.در تراس باز می

 دایان گفت:

 جا؟چی شده اومدی این -

 خندم.الکی می

 جا، بیرون رو ببینم. ز تراس اینهیچی، اومدم ا -

 ایسته.کنارم می

رو جا پارک ی جاستین پشت سر ماست، از ایندایان: دقیقاً خونه
 تونم ببینم، آخر این هفته دلت میخواد بریم دریا؟ بریم هاوایی.می
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 هاوایی؟ -

 ریم. سه تایی می آره، لعیا هم که هست، -

 خندم.می

 باشه.  -

 دایان گفت:

 ش بگذره. مجردی بریم، یکم بهمون خو -

از لعیا این رو بگه یه چیزی، تویی که کالً مجردی و هرکار ب -
 ی چی؟!کنکشه میعشقت می

 گه:خنده و میمی

 رتیکه. هیچی، بیا بریم  پیش اون م -

 قدر ازش بدت میاد؟چرا این -

شه، زیاد کنه و زود پسرخاله میدایان: چون احساس صمیمیت می
 کنه و زیادی کیوته. شوخی می

 خندم.می

 اد؟کیوته؟ چون کیوته ازش بدت می -

کنم و توی ذهنم به شه من فکرهای منحرفانه آره دیگه، باعث می -
 دوست پسرم خیانت کنم. 

. فقط هاش ثابت کرددایان از سهیل خوشش میاد و این رو با حرف
کنه و دعوا راه قدر باهاش بحث میکه خطا نره اینبرای این

 از راه به درش کنه. ندازه تا سهیل نخوادمی

 پس تو ازش خوشت میاد؟ -

 گه:بنده و میدر واحد رو می

 و ممکنه بشنوه! شساکت -

کنم که خندم و فقط نگاهش میزنه، میرو رو میدر واحد روبه
 زبونش رو تا ته حلقش واسم در میاره.
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بینم با تیشرت و شلوارک طرح شه سهیل رو میدر واحد که باز می
 پرچم بعضی از کشور ها با جوراب و دمپایی.

 دایان گفت:

 تیپش رو ببین تو رو خدا! -

 شیم.میوارد خونه 

 پوشیدم. سهیل: ببخشید مادمازل که باید واسه دیدنت کت و شلوار می

 زنه آخه. دایان: کت شلواریتم چنگی به دل نمی

 سهیل: استغفرهللا! 

شه، دایان روی کاناپه ولو بنده و وارد آشپزخونه میدر واحد رو می
 شه.  من میگم:می

 بیام کمک؟ -

 کمت. بشین. خواد تو با اون شسهیل: نه، نمی

 اوکی.  -

های خیسم رو به شورم، دسترم دستشویی و صورتم رو میمی
 زنم تا کمی مرتب بشن. موهام می

افتم. واقعاً ازش ناراحت شدم. یعنی چی که یاد حرفای بامداد می
 گه برو خرجش کن؟ مگه من محتاج پولشم؟!  کارت به من داده می

زارم روی میزی که نزدیکم یاز دستشویی که میام بیرون، کارتو م
 رم توی آشپزخونه. بود و می

ره چینه و میسهیل وسایل رو روی میز عسلی وسط پذیرایی می
مون کوسن بیاره، من هم باقی چیزهایی که توی اتاق تا برای نشستن

 شینیم. برم روی میز، سهیل که میاد هممون دور میز مینیازه رو می

 دوتا پیتزا سفارش داده بود. سه پک سوشی، دوتا پاستا و

خورم؛ چون پاستا و ها تعارف نکنید، من فقط سوشی میسهیل: بچه
 سازه.پیتزا به معدم نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 126 کاربر نودهشتیا  toktamامید_
 

ها رو ی ایندادی. اآلن ما همهدایان: خب یه چیز دیگه سفارش می
 تونیم بخوریم؟!می

جا کم بخورید که من سهیل: تعارف نکنید درکل، با خودتون نگید این
قدره. مثل دونید که خوراک من چهومدم خونتون کم بخورم، میهم ا

 خورم، شماهم پس بخورید. خرس می

 گه:خندم و دایان میمی

 گیری. خوری جون نمیقدر میخوبه این -

 اس. ن هرچی دارم عضلهمگیرم؟ داداش سهیل: جون نمی

 دایان گفت:

 و با عضله یکی نکن بچه. دو پاره استخونت ر -

ببخشید که باب میلت نیستم.  هر دختری که مرد بازو پفکی  سهیل:
 دوست نداره! 

 گم:خندم و میبلند می

 اآلن به جاستین تیکه انداختی؟ -

گه سهیل: آره بابا. مرتیکه! به بامداد که هیچی ولی هی به من می
 زنه. این چیزها می قدر پرس پا و سینه وچه

 ده بهت دیگه. دایان: خب البد کمتر از اون می زنی که پزش رو می

 سهیل گفت: 

کنن، فقط من شون نمیکدومتفاقاً ورزشی که من میکنم رو هیچا -
 شه بدنم. مریضم زود آب می

 گم:ندازه و من میدایان ابرو باال می

 چیه مریضیت؟! -

 خوری؟سهیل: مشکل معده دارم! نوشابه می

 خورم. آب می نه، من -

 سهیل گفت: 
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 دایان تو چی؟ -

 دایان: آره بریز. 

 سهیل بحث رو عوض کرد و من نخواستم ادامه بدم. 

بعد نهار، سهیل قرص خورد و بدون هیچ تعارف و رودروایسی 
 رفت اتاقش بخوابه. من و دایان هم برگشتیم خونه.

 دایان گفت:

استین بگیرم. وض کنیم، یه حالی از این جبزار خونمون رو ع -
 فهمه. وقتی نزاشتم شب بیاد خونه ما بخوابه می

 نی؟ کتر منظورت رو بیان شم، دوست داری واضحفدات -

 خنده.می

ببینم،  رم انباری روها زوده. من میها واسه بچهدایان: این حرف
 میای؟

 آره.  -

ی خونه شون، تمام اساسیههمراه دایان رفتیم پشت بوم، توی انباری
ی قرمز، دوتا جردی دایان بود. یه کاناپه دو نفره زهوار در رفتهم

میز عسلی، چند تا کارتن ظرف، یه یخچال کوچیک سبز فسفری، یه 
 تلوزیون معمولی و یه رادیو و یه فرش طوسی.

 قدر رنگاوارنگه وسایالت؟چرا این -

ها رو از دست دوم فروشی خریدم، پولم به نو دایان: خب این
 . رسیدنمی

 فرستاد چی؟!هایی که بابا برات میپس پول -

 دایان گفت:

 شینمم با پول خودم خریدم. دست نزدم، حتی ما -

 گم:ندازم و میابرو باال می

 بریم؟ها همرو میخیلی خب. این -
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 آره.  -

 فردا؟ یا امروز؟ -

دونم. جاستین که خبر نداد خبرش بیاد! تو یه زنگ به دایان: نمی
ی خدماتی کسیو داره یا آشنایی چیزی داره بامداد بزن ببین شماره

 زنگ بزنه بیاد. 

 هایی که گفتی. ره اینن، من یادم میخودت زنگ بز -

 ای مگه؟! دایان: وا! عقب افتاده

 دم.به در انباری تکیه می

 ت زنگ بزن. نه، ولی خود -

 گه:شه و مشکوک میدست به سینه می

 قهرین؟ -

 نه ولی تو زنگ بزن.  -

ام پر هاش رو. چه زرتیدایان: اصالً معلومه که قهرین! نگا چشم
 شده. چی شه. بیا بیرون تعریف کناشک می

زنم، ولی پر اشک هام دست میرم بیرون، به چشمهمراهش می
 گه پس؟!نیست. چی می

 زنه.بنده و قفلش رو میری رو میدر انبا

 واال هیچی نیست.  -

 دایان گفت: 

و غلط کردی! بگو ببینم؟! ناراحتت کرده؟ برم دل و رودش رو ت -
 از تو حلقش بکشم بیرون یا نه؟!

 خندم.می

 یل داد بهم؟نه! اون کارت رو دیدی سه -

 خب؟ -

 بامداد زنگ زد گفت کارت دستت باشه هرچی الزم داری برو -
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بخر. من هم اعصابم خورد شد گفتم مگه محتاج پولتم و از این 
 ها. حرف

 ریم.ها پایین میاز پله

 دایان: وا! همین؟ خب چرا قبول نکردی؟

وقت من پول پسر مردم و پول بابای خودت رو قبول نکردی اونت -
 رو قبول کنم؟

 گی دوست پسرته!همون پسر مردم که می -

 رست نیست. هرچی که باشه، بازم د -

دایان: معلومه که درست نیست. ولی وقتی طرف خودش داره پات 
 ریزه چرا خر بازی درمیاری؟پول می

هام رو یه گوشه پرت ریم داخل. کفشکنه و میدر واحد رو باز می
 کشم.کنم و روی کاناپه دراز میمی

کنه. ولی بین هدیه فرق داره، هرچند اون هم داره زیاده روی میب -
که پول بریزه تو کارت بده بهت بگه برو خرید یکم زیادیه! ه اینآخ

شوهرم که نیست؛ ما فقط دوستیم، اون هم نه مثل دوست دختر 
ام و تا حاال جز بوسیدن و دست هم دوست پسرهای دیگه، من حامله

ظرت یکم زیاده روی نیست اگه بخواد رو گرفتن فراتر نرفتیم. بنه
ه هرچی نیاز دارید بگیرید؟! شوهر آدم پول بریزه توی کارت و بگ

وقت دوست ده بهت. اونکنه، پول نمیاری نمیمفتی واست ک -مفتی
 پسر که سهله!

جویید روی مبل کنار نشست و درحالی که داشت ناخنش رو می
 گفت:

 گه؟نظرت شغلش چیه؟ واقعاً اون چیزیه که میبه -

 منظورت چیه؟ -

دایان: خب، درسته مدیر عامل یه شرکت بزرگ شده. ولی نگفته چه 
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دونیم اصالً هیچی از کارش، این چه کاریه  که روز شرکتیه، نمی
دن، حساب پر پول، اون دوم کاری بهت ماشین آخرین مدل می

 ره.ره سرکار هروقت بخاد نمیامکانات، هروقت بخاد می

 دونم واال.نمی -

کنه و پرستاره ه الکی حرف مفت زده که کار میدایان: این سهیلم ک
کارم هست تازه، پس و این چیزها، هیچی از بچه بارش نیست. بی

کنه؟ توی مملکت غریب از کجا میاره بخوره و بپوشه؟! کار می چی
قدرم که پولدار باشه. باآلخره باید یه روز نگران تموم شدن هر چه

خیال اشه دیگه! ولی انگار بیپولش باشه یا به فکر سرمایه گذاری ب
 هاست. تر از این حرف

گی، ولی بامداد تاحاال جواب درست حسابی بهم نداده و است میر -
دونم چرا درست حسابی درمورد کارش چونده. نمیهربار من رو پی

 کنه! صحبت نمی

دایان: بامداد تاحاال هیچی درست حسابی درمورد خودش بهت 
دونه چون تویه ون همه چیزو درمورد ما میدونی چیه؟ انگفته. می

شون رو دادی بهش  دهن لق اول کاری کل خاندانمون رو بیوگرافی
دونی اسم ننه باباش ولی اون هیچی از خودش نگفت. تو اصالً می

 چیه؟

 نه!  -

تونه دونی ولی اون تا میدایان: همون دیگه! تو هیچی ازش نمی
 وادت. ای ساده!ازت حرف کشیده درمورد خودت و خان

 نم؟خواد چیزی بگه چی کار کیخب خودش وقتی نم -

مون رو تعریف کردی عم نگو. چرا نشستی داستان زندگیتو -
 واسش؟

 شینم.شم و میش بلند میزور از حالت درازکبه
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 االن مشکل چیه؟  -

 دایان: مشکل زهرماره! 

 خوره که برای بار دهمگوشیم که روی میز بود چشمش بهش می
 داشت زنگ میخورد ولی سایلنت بود.

 جوابش رو بده دیگه! -

 قهرم باهاش.  -

 دایان گفت: 

 اوکی.  -

کنه و زنه و تماس رو وصل میگوشیم رو از روی میز چنگ می
 زاره روی آیفون.بعد می

 کنی؟! بابا چیزی نگفتم که. طوری رفتار میبامداد: الوین؟ چرا این

 دایان گفت:

اشت. تو فکر اون حرکتت خیلی چیزهت برای گفتن دچرا اتفاقاً  -
 کردی اآلن ما چی هستیم؟ پخمه یا گدا گشنه؟

 بامداد گفت:

ایان تویی؟ ای بابا! توعم که عین الوینی. به خدا منظورم اصالً د -
 . .خواستم ساپورت مالی..اون نبود. فقط می

 دایان وسط حرفش پرید.

تی پول بابای خودمونم به ستیم. حمن و خواهرم همچین آدمی نی -
دی بهش وقت تو که دوست پسرشی کارت میکنیم اونزور قبول می

 گی بره خرج کنه؟! می

خوام. ببین اآلن بد جاییم و اصالً بامداد: خیلی خب من معذرت می
م. امکان نداره بتونم بیام وگرنه تاحاال اومده بودم از دلش دربیار

 منظور بود.کارم بیلطفاً بهش بگو من رو ببخشه، من 

 دایان: هر چی که بود.
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 لب زد:

 کارت کجاست؟ -

 لب زدم:

 خونشون گذاشتم.  -

 بامداد گفت:

 لطفاً... . -

 دایان وسط حرفش پرید دوباره:

ارت رو هم گذاشت توی خونتون، مال خودت. دیگه این رفتارها ک -
 ه درمیارم. هات رو از حدقرو نبینم ازت وگرنه چشم

 شه با الوین صحبت کنم؟باشه. میبامداد: 

 اشاره کردم بگه نه.

شه، کارت تموم شد حضوری صحبت کنید. کار دایان: نه نمی
 نداری؟

 بامداد: نه! فعالً 

 فعالً.  -

 پره بهم. تماس رو که قطع کرد، می

 زدی دیگه توعم! خب یه زری می -

 خب خودت گفتی که... . -

 پره.وسط حرفم می

مار بگیرم برا آم یه دوش بگیرم، یادم رفت ازش رهرچی. من می -
 کشی. اساس

 مونده هنوز.  کنیم، چند روزره. اومد اوکیش میعیب ندا -

 دایان سر تکون داد و رفت سمت حمام. 

 کنم.وی خاموش نگاه میبه تی
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 گه؟!دش بهم نمیچرا بامداد هیچی از خو -

*** 

کشی رو کشی کردیم. فردا لعیا پرواز داره، سهیل ترتیب اساساساس
 داد و دو نفر برای مرتب کردن خونه و تمیز کاری خبر کرد. 

روزی که  کرد، جاستین هم اونخودشم پا به پای من و دایان کار می
 خونه بود رو به ما کمک کرد.

اشتیم هم من خواستیم رو داشتیم و چیزهایی که نداکثر لوازمی که می
ها بابا براش هایی که این سالدایان رو مجبور کردم تا از پول

فرستاده بود برداره و خرجش کردیم برای خونه، من هم با پولی که 
 داشتم ظرف و ظروف و چند تیکه وسایل آشپزخونه خریدم. 

بامداد به نوبه خودش از دلم درآورده بود ولی خب هنوزم ازش 
کرد دونست. برای همین سعی میم این رو میناراحت بودم و خودش

دیگه حرف اون قضیه رو پیش نکشه ولی آخرشم کار خودشو کرد 
و یه میز نهارخوری شش نفره، به عنوان کادوی خونمون واسمون 

 داد کنم.آورد و باعث شد بازم عصبی بشم و سرش داد و بی

دایان خونه رو به خوبی دکور کرد و وقتی اون رو کنار سهیل 
که خیلی تابلو نباشه بحث خاطر اینشد و بهدیدم که هول میمی
ی نداخت باهاش، تا اون عصبی بشه و متوجهکرد و دعوا راه میمی

خاطر کارهاش و رفتارهاش پاچگی دایان نشه. بههول شدن و دست
 خندیدم. قدر بهشون میچه

رسید و واسمون آشپزی مون میابیگل توی این مدت حسابی به شکم
آورد برامون و دور هم کرد و غذا رو یا با پیک، یاخودش میمی
 خوردیم. می

گشت و من هنوزم رفت و شب برمیبامداد مثل همیشه صبح زود می
 کنه.ی کار میدونستم توی چه شرکتدقیقاً نمی
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ند تا چود و اون هم تخت من بود، ها تخت بفقط توی یکی از اتاق
تشک اضافی و پتوهای ضخیم هم گرفته بودیم و من تصمیم نداشتم 

هام، وقتایی تنهایی توی اون اتاق بخوابم و دوست داشتم مثل بچگی
که بابا نبود و من و لعیا و دایان سه تایی وسط پذیرایی جا 

بخوابه! دایان رو وتا ها لعیا بین ما دنداختیم باشیم. مثل اون موقعمی
 هامون رو کرده بود.گیدونم ولی من بدجوری دلم هوای بچهنمی

دایان داشت با لعیا صحبت کرد تا بار اضافه با خودش نیاره ولی 
لعیا کلی غذای آماده که خودش درست کرده بود و سبزی خشک 

آورد با شده و دوا درمون برای زنی که تازه زایمان کرده داشت می
 خودش. 

کرد خندیدم و دایان هم علناً مسخرش میهاش میه این مامان بازیب
 زد. و لعیا سرش غر می

 بابا خسرو قرار بود بعد از زایمان من بیاد. 

گرفتم، لرزید و استرس میاومد تن و بدنم میوقتی اسم زایمان می
گرفتم درحالی که هنوز سه چهار ماهی مونده بهش. ولی استرس می

 کردم که سخت نباشه و خیلی اذیت نشم.میدعا  -و دعا

جاستین امشب شیفت بود و پسرها اومده بودن پیشمون و چهارتایی 
 خوردیم.جلوی تلوزیون نشسته بودیم و تخمه می

 سهیل گفت: 

 کردین؟ تاحاال به انتخاب اسمش فکر -

 بامداد گفت: 

 دونم ولی. من اره، مامانش رو نمی -

 دوتا؟ قهرین؟سهیل: چرا تو برقید شما 

 دایان خندید.

 دایان: آره. 
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 سهیل: چرا؟

 دونی یعنی؟تو نمی -

 ن چیزی گفتی؟مدم جان؟! تو به وهلل. سپیدهسهیل: نه به

 دم و زهرمار! بامداد: سپیده

 گم:گیره ولی میخندم می

 نه، بهش فکر نکردم.  -

 بامداد گفت: 

 رسیم. بعداً به یه نتیجه می -

 هش به سهیل گفتم:بدون نگاه کردن ب

 بهش بگو باهام حرف نزنه! -

 سهیل گفت: 

 دم، شنیدی بانو چی گفتن؟ بعدشم؟! تو سر پیازی یا ته پیاز؟پیدهس -

 بامداد: جان؟ 

 سهیل گفت: 

خوای باهاش به نتیجه برسی و اسم ای یا ننش که میابای بچهب -
 انتخاب کردی واسش؟!

 بامداد: قراره باباش باشم.

 سهیل گفت: 

 اوهو!  -

 دایان متفکر گفت:

رم افتیم دنبال کارهای تعیین هویت، شده میلی بعد زایمان میو -
ه دو ماه آخر توی ایران بودی رو تک جاهایی ک -ایران و تک

اون دو ماه آخر دیدی و از ده متریت  تک کسایی که -رم، تکمی
 برم آزمایش تا بفهمم داستان این بچه چیه. رد شدی رو می
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 ای به همه شک داشته باشی. خوطوری بهشه که اینسهیل: نمی

 دایان گفت: 

قدر بده؟ ما نه تنها فهمی ندونستن چهفهمی؟ میو چی میت -
طوری دونیم اصالً این بچه چهدونیم بابای این بچه کیه حتی نمینمی

ی من که دوست پسری هم نداشته وجود اومده! خواهر باکرهبه
روز صبح از یچ چیزی باردار بشه، یه طوری ممکنه بدون هچه

 خواب بیدارشه بفهمه حامله است. اصالً مگه همچین چیزی داریم؟

 گدار به آب زد!شه بیبامداد: نمی

ها رفت و امد دایان: آره، باید اول بفهمم توی اون یکی دوماه با کی
 داشته.

 سهیل: خودت به چیزی یا کسی شک نداری؟

 گم:با گیجی می

طوری این اتفاق افتاده به کی دونم چهخب آخه وقتی اصالً نمی -
شک کنم؟! من توی اون یکی دو ماه هیچ آدم جدیدی وارد زندگیم 
 نشد، تمام کسایی که توی اون یکی دوماه باهاشون در ارتباط بودم،

 شون.شناختمگی میکسایی بودن که از بچه

نظر من فعالً بهش فکر نکن، پیگیری نکن، باآلخره سهیل: ولی به
 میفهمی.

 طوری؟! چهآخه 

 بامداد گفت: 

چه کوچیکه، فکر و ذهنت رو درگیر این چیزها نکن، آرامش ب -
ای. داشته باش و روی سالمت خودت و بچه تمرکز کن نه چیز دیگه

 تی که افتاده رسیدگی کرد.شه به اتفاقابعداً هم می

 گیره:دایان دستم رو توی دستش می

من بابای بچه رو پیدا  زمین به آسمون بیاد یا آسمون به زمین، -
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 کنم.می

سهیل که روی کاناپه نشسته بود و ما سه نفر روی زمین روی 
زاره روی شه و دستش رو میکوسن نشسته بودیم، به جلو خم می

 شسته بود.ی بامداد که سمت راستش نشونه

 سهیل: پیداش کنی که چی؟!

وی کنه تتف می ی توی دهنش روکنه و پوست تخمهدایان اخم می
 ظرفش.

 دایان: یعنی چی؟

سهیل: خب بعدش که چی؟ اگه طرف ندونسته الوین رو باردار 
خواد بچه رو از کرده باشه، بعدش که بفهمه یه پسر داره. اگه به

 الوین بگیره چی؟!

 دایان: شهر هرته مگه؟!

رسه. حاال اگه اون آقا وضع گه قیومیت، به پدر میسهیل: قانون می
مشکل شخصیتی و اعتیاد و از این جور مالیش خوب باشه و 

 ها هم نداشته باشه که دو دستی بچه رو میدن به باباعه!داستان

 گم:کنم و با ناراحتی میدستم رو مشت می

خاطر این نیست که بچه رو خوام بدونم اون کیه، بهکه من میینا -
خوام ازش بپرسم چرا؟! چرا من بهش بدم یا چیزهای دیگه. فقط می

 طوری؟!هو چ

ندازه پایین و سهیلی که با افته که سرش رو مینگاهم به بامداد می
 ده. ی بامداد رو فشار میناراحتی شونه

کنم. اگه اون های سهیل فکر میدایان چایی میاره و من به حرف
 خواد بچه رو ازم بگیره چی؟مرد به

 اگه حق با سهیل باشه چی؟ 

بچه و وضعم کنار میام، با زندگیم کم دارم با این  -حاال که من کم
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تر وقت بیاد و بچه رو ازم بگیره و زندگیم رو خرابکنار میام، اون
 از چیزی که هست بکنه؟ 

 دونم چیکار کنم!نمی

 تر. چارهترام، از همیشه بیاز همیشه سردرگم

خیال همه چیز بشم یا تونم تشخیص بدم، بیدرست و غلط رو نمی
 د؟! بگردم دنبال بابای بچه.بگردم دنبال اون مر

 بچه؟! 

کنه و بزرگ ای که توی رحم من داره رشد میی من! بچهبچم! بچه
کس کس جز من حقی نداره سر اون بچه، هیچی من. هیچشه! بچهمی

 ت. جز من!کس قیم این بچه نیسمالکش نیس، هیچ

*** 

دایان با ماشین خودش رفت دنبال لعیا، ساعت یازده پروازش 
 نشست و اآلن ساعت ده بود. ده شب، تنها بودم.می

 چیدم.واش میز رو میی -شام آماده بود و من داشتم یواش

 صدای زنگ در اومد. 

های مثل همیشه سر از چشمی نگاه کردم و بامداد رو دیدم، با لباس
 تا پا مشکی.

 دم.کنم و به در تکیه میدر رو باز می

 سالم.  -

شه فهمم. اخم داره، ولی خم میصورتش میخسته است و این رو از 
 بوسه.و گونم رو می

 ترین دختر دنیا.بامداد: سالم به خوشگل

زنم تا اون هم خورم ولی لبخند میکه هنوز کمی ازش دلبا این
 اخماش باز بشه ولی تاثیری نداره انگار. 

 خسته نباشی.  -
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 بامداد گفت:

به شما یه سر بزنم بعد  ومدم گفتم اولمرسی عزیزم، از سرکار ا -
 برم. دایان کجاست؟

 رفته دنبال خالم فرودگاه.  -

 بامدا: 

گم  چرا تحویل تون هم اومد. میه؟ به سالمتی، پس خاله جونع -
 بازار ما شدیم دل آزار.  ها؟ نو که اومد بهگیرینمی

 خندم.می

 بیا تو.  -

 دربیارم؟هام رو بامداد: باور کن منتظر تعارفت بودم. کفش

 آره، دربیار.  -

بندم. زارم توی جا کفشی و در رو پشت سرش میهاش رو میکفش
هیچی دستش نیست و فقط کت جین مشکیش دستشه، روی مبل لم 

 ده.می

 ای؟خسته -

 بامداد گفت: 

 خیلی.  -

 چای بیارم؟ -

 رسن.ها اآلن مینه، خالت این -

 شینه. پروازش یک ساعت دیگه می -

 باشه، چای بیار، بیا بشین پیشم یکم خستگیم در بره. بامداد:

 پرسه:رم سمت آشپزخونه که میمی

 شام چیه؟ -

 کنه. اکارونی درست کردم، با سویا البته، گوشت حالم رو بد میم -
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 بامداد: واقعا؟ آشپزی بلدی؟

خوری بیارم؟ شام ه از روی کتاب آشپزی درست کردم. مین -
 خوردی؟

 سهیل بخوریم.  گه زیاده یکم بریز ببرم خونه بانخوردم، ولی ا -

قدر زیاد درست کرده کنم، ایندارم و توش رو پر مییه قابلمه برمی
تونستیم بخوریم و برای همین نصف بودم که تا یک هفته می

 بیشترش رو برای بامداد و سهیل ریختم. 

 راستی؟ مهران رفته ژاپن؟ -

 بامداد: اره، یه کار واجب داشت. 

 گرده؟و کی برمی -

 بامداد گفت: 

کنم فعالً برگرده، دیروز از سهیل شنیدم با یکی آشنا شده کر نمیف -
 جا. اون

 دختر؟ -

 آره.  -

برم پیشش، کنار پاش روی زمین ریزم، با شکالت و قند میچای می
 شینم.روی کوسن می

ری، طوشه که اینی راحتی بگیریم، نمیبامداد: باید یه دست کاناپه
 شی. تو اذیت می

 کنم.اخم می

 کنیم.مون یه کاریش میباز شروع کردی؟ خود -

 جا بشین ببینم. بامداد: خیلی خب، بیا این

ی مبل دم عقب تا لبه نباشه، روی دستهسینی رو روی میز هول می
 ی بامداد.دم به شونهشینم و تکیه میمی

 شکمم.زاره روی یمده باال و دستش رو لباسم رو می
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 بامداد: خب؟! تصمیم گرفتی برای اسمش چی کار کنیم؟!

 نه.  -

  من چند تا اسم پیشنهادی دارم. -

 بگو.  -

کنم و این کنم، تکون خوردنش رو حس میزیر پوستم حسش می
حس رو دقیقاً زیر دست بامداد دارم، اون به لمس و دمای دست گرم 

 ده.بامداد واکنش نشون می

 د؟بامداد: تکون خور

 آره.  -

 کشه. وار روی شکمم میوازشنخنده و دستش رو می

ولین اسمی که تو فکرشم میالِن، به معنی خواهش و آرزو. و ا -
 دومین اسم هم امیِد، و سومین هم آوات، به معنی امید و ارزو. 

 چرا حاال امید و ارزو؟ -

زاره روی صورتم و زنه پشت گوشم، دستش رو میموهام رو می
 چرخه.بین اجزای صورتم می نگاهش

 بامداد: چون تنها چیزی که تو رو سرپا نگه داشت توی این مدت، با
هایی که شنیدی و اتفاقاتی که افتاد، ای که کشیدی و حرفسختی

امیدی بود که به زندگیت داشتی، شاید به زبون نیاری ولی تو بچت 
ه. پس رو دوست داری و به بودنش امید داری و آرزوته سالم باش

کنم اسمی باید بزاریم روش که بهش بخوره، اسمی که فکر می
 ربط به وجودش نباشه.معنی و بیبی

زنم و با تصور دستای کوچولوش توی حق با اون بود. لبخند می
 کنم. ض میهای نرم و گوگولیش بغدستام، لپ

 گه:وار میبوسه و زمزمهمن رو می

 کلیه!دل توی دلم نیست ببینم چه ش -
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 خندم.می

 چرا؟ -

بامداد: اگه شبیه تو باشه که همون روز اول من یه لقمه چپش 
 کنم.می

 بندم. هام رو میکشم و چشمنفس عمیقی می

 قدر بودن کنارش آرامش بخشه!چه

 بامداد؟! -

 جانم؟ -

 خیلی دوِست دارم.  -

*** 

 میشل گفت: 

 سالِم سالمه بچه! -

آمپولی دارویی چیزی الزم  لعیا: خدا رو شکر. دایان بپرس بگو
 نیست؟

 ای بابا.  -

 لعیا: زهرمار! 

 دایان گفت: 

 خوره. زم نداره، دارو داده میالنه بابا هیچی  -

 زنیم بیرون.کنیم و از مطب میتشکر می

 پرسیدی ازش. لعیا: خب حاال تو می

دایان: هیچی الزم نداره دیگه! اسم آمپول رو اوردی رنگ و روش 
 رفت، ببینش.

 زنه زیر خنده.ندازه و میلعیا نگاهی بهم می

 دایان: من یه زنگ به ابیگل بزنم. 
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 لعیا: ابیگل کیه؟

 مونه. امشب دعوتش کن بیاد خونمون. دوست -

 دایان گفت: 

 اوکی.  -

 دایان مشغول تماسش شد و لعیا گفت:

گفت دلش تنگ شده شاید زودتر ابات دیشب زنگ زده بود، میب -
 بیاد. 

 خندم.می

 ها! تازه یه هفته است اومدی -

 گه حاال.لعیا: ولش کن اون یه چیزی می

 شد؟عمو خشایار چی -

اال من که باهاشون اصالً حرف نزدم ولی خسرو حال خشایار و و -
 زنش رو گرفته بود. 

 دمش گرم. -

 لعیا گفت: 

ر خواد هم پشت سر دختی عوضی! خیلی رو میره بابا. مرتیکهآ -
 حرف بزنی هم بری زنش رو کتک بزنی.  طرف

 دایان تماسش رو قطع کرد.

 شعور. ی بیدایان: آره بابا، مرتیکه

 گفتی بهش؟ -

 دایان: آره. 

 تون کی هست حاال؟لعیا: دوست

 گم:با اشتیاق می

 شی! عاشقش می -
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 لعیا گفت: 

طوریه یا عاشقش کنم ولی نگفتم چهزیزم ذوقت رو درک میع -
 نه، گفتم کیه؟! دختره؟!شم یا می

 دایان با تمسخر گفت.

 ها. نه بابا، ابیگل اسم پسره -

 لعیا: برو خودت رو سیاه کن. 

که هم رو خیلی دوست داشتن، ولی اصالً هم با دایان و ابیگل با این
 کردن.یرفتن و فقط جر و بحث مهم راه نمی

 ن که اصالً برای خونه یکم خرید کردیم تا برای شب تدارک ببینیم، م
ای که داشتم یعنی پسرکم حال تمیز کاری نداشتم پس از شرایط ویژه

ان استفاده کردم و روی کاناپه لم دادم. لعیا مشغول آشپزی شد و دای
 دیدم.خونه رو تمیز کرد و من هم تلوزیون می

 برام پیام اومد، پیام رو باز کردم.

 بامداد گفت: 

 خوشگل شدی -

 کنم.یه نگاه به خونه و بعد به تراس نگاه می طوری که تابلو نباشه،

 فرستم:پیام می

 دونی؟تو از کجا می -

 ده.سریع جواب می

 بامداد: از تراس دیدمت که اومدی با خالت و خواهرت. 

 خندم.می

 نویسم:می

 سرکار نرفتی مگه؟ -

خوام جا، نمیمروز به خودم استراحت دادم چون شب مهمونم یها -
 جا.و خسته برم اون هپلی و شلخته
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 ندازم. مهمون؟! کجا؟ابرو باال می

 نویسم:می

 کجا؟ -

جا برای انتخاب شه یه سر بزنی به اینی یه آشنا. میبامداد: خونه
 لباس کمکم کنی؟

 د.شد، فقط باید لعیا رو پیچونخب می

 مینویسم:

 اآلن میام. -

 لعیا؟ -

 لعیا: جان؟ 

 خوای؟نمیرم فروشگاه یه سر. چیزی من می -

شه، پیشبند صورتی بسته و موهای بلوندش رو دست به کمر می
 باالی سرش بسته.

 خوای؟لعیا: وا؟! فروشگاه چرا؟ چی می

 هوس بستنی کردم.  -

 رم. ای، صبر کن من این رو سرخ کنم میلعیا گفت: خب تو خسته

ی میز کنسول کیف رم سمت در، از روطور که میخندم و همونمی
 گم:دارم و میبرمیپولمم 

 خواد، میرم میام. نه نمی -

 گه:هام رو بپوشم که دایان میشم کفشخم می

 ، ابیگل میاد.زیاد بخر برای شب بمونه -

 باشه! -

بندم پشت سرم، بامداد انگار زنم بیرون و در رو میاز خونه می
پشت در بود چون به محض بستن در واحدمون، در واحدشون رو 

 باز کرد.
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 سالم.  -

 رم داخل.بوستم و میجلوی در می

 سهیل کجاست؟ -

 بنده.در واحد رو می

 بامداد: رفته بیرون. خوبی عزیزم؟

 خوای بپوشی. یم اتاق، ببینم چی میمرسی. بیا بر -

گیره و من شون، ولی دستم رو میرم سمت اتاق خوابمستقیم می
 نه. کهاش رو قاب صورتم میدست کشه توی بغلش ورو می

زاره روی هاش رو میشه و لبکنم و خم میهاش نگاه میتوی چشم
 لبم. 

بندم و هام رو میهاش و چشمزارم روی مچ دستهام رو میدست
 کنم به هیچی فکر نکنم و فقط به بامداد فکر کنم. سعی می

زاره زاره روی کمرم، شکمم نمیداره و مییه دستش رو برمی
زارم روی تخت سینش و یم. دستم رو میهم نزدیک باشخیلی به

 شم.رفتن ازش جدا میگدم و برای نفس کمی هولش می

کشه. نفسم رو چسبونه و نفس عمیقی میپیشونیش رو به پیشونیم می 
 گم:دم بیرون و با خجالت میمی

 و... انتخاب کنم. ب... بریم لباست... ر -

 ه. گیره و سرم رو باال میارچونم رو می

کنم، نه که از قبل تجربه نداشته هاش نگاه میخجالت به چشمبا 
ها، چرا داشتم. ولی خب اولین بار آدم با هر کسی، کمی باعث باشم

طوری درحالت عادی از کشه. مخصوصاً منی که همینخجالت می
 کنم.کشم و جلوش دست و پام رو گم میبامداد خجالت می

 خونه. انگار ذهنت رو میهایی که هاش، یه جوریه. از اونچشم

 بامداد: از من خجالت نکش الوین! 
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 خونه. مهر تأیید رو زد روی حرفم، بامداد ذهنم رو می

 کشم. نمی -

کشم، دوست ندارم لجباز نیستم، ولی دوست ندارم بدونه خجالت می
 بینه. دست و پا و خجالتی بمن رو یه آدم بی

اره جلوی خندش در سعی گیره و طوری که انگاازم کمی فاصله می
ده و در نهایت هاش رو فشار میهاش لپرو  بگیره با انگشت

 زنه زیر خنده.می

 چیه؟!  -

 بامداد گفت: 

 صورتت... . -

رم جلوی آینه، کل شم و میخنده، وارد اتاقش میو دوباره می
کشم روی صورتم و نفس صورتم سرخ شده از خجالت. دست می

کشم تا کمی از سرخی صورتم کم بشه که بامداد رو از عمیق می
 قدر بلنده! بینم. چهتوی آینه پشت سرم می

 گه:بوسه و میشه و سرشونم رو میخم می

 شی.تر میکشی خوشگلخجالت می عیبی نداره! -

 خندم.گردم سمتش و میبرمی

 گفتم خجالت نکشیدم.  -

 خنده.می

خود بامداد: ولی جدا از شوخی بلدی، اصالً من رو از خود بی
 کردی، چه تصورهایی کردم اون لحظه. 

 نالم:زارم روی صورتم و میهام رو میدست

 بامداد!  -

ترین صداهاییه صدا یکی از قشنگو این  شهصدای خندش بلند می
قدر زود وابستش شدم و دوستش که به گوشم خورده. من چرا این
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 دارم؟

*** 

زاشتم روی میز که صدای زنگ داشتم گلدون کریستالی دایان رو می
 در اومد. دایان سریع گفت:

 کنم در رو. ابیگل اومد. من باز می -

کنم. شلوارم پاک میهای نم دارم رو با پشت ره سمت در، دستمی
تیشرت گشاد و رنگ و رو رفته و شلوار دامنی مشکیی تنمه و 

های نم دارم رو با لباس و شلوارم خشک کردم قدر از صبح دستاین
 هام رو عوض کنم.که لک شده ولی اصالً حال ندارم برم لباس

زنه ولی بعد خوش آمد کنه و اول خشکش میدایان درو باز می
 گه که دستش پاکت شیرینیه و میاد داخل. می گرمی به ابیگل

کنن و من توقع دارم در رو پشت سرش ببنده، ولی هم رو بغل می
شن و من در نهایت تعجب سهیل و بامدادی ام وارد میدو نفر دیگه

 هاش رو انتخاب کردم برای مهمونی امشبش.بینم که من لباسرو می

لیک کنه و ابیگل در کمال عره سمتشون تا باهاشون سالم لعیا می
 کنه.تعجب اون دوتا رو، پسرهای خودش معرفی می

ها هم ان و اونها آشناکنه به روی خودش نیاره اوندایان سعی می
 کنه. نکنن تا کسی بهشون شک التین صحبت می

 کنه.ده و بغلم میابیگل باهام دست می

 ها رو اوردی؟ابیگل؟ چرا این -

 گه:خنده و آروم میمی

 آشنا بشن، همین. خواستم با خالتروی خودت نیار، میبه -

بندم تا هم خندم هام رو میدم و چشمهم فشار میهام رو رویلب
نگیره و هم نگاهم نره سمت اون دوتا که پشت سر ابیگل، 

هاشون رو جلوشون قالب کرده بودن و مثل بادیگارد ایستاده دست
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 بودن.

ه چرا ابیگل د و مطمئن بودم بهش برخوردهاش توی هم بولعیا اخم
 دوتا پسرهاش رو اورده، پسر که چه عرض کنم. 

 دم.از بغل ابیگل در میام و با اون دوتا دست می

 سالم، من الوینم! خوشبختم. -

 سهیل گفت: 

 سالم، من ساموئلم. -

 بامداد گفت: 

 میگوئل هستم. -

نمایی لبخند دندونخیلی جلوی خندم رو گرفتم نخندم ولی نتونستم و 
 زدم.

 خیلی خوشبختم از آشناییتون.  -

شینن، سر تکون دادن و لبخند عریضی زدن هردوشون. کنار هم می
شینن روی زمین. لعیا شینه، کنارش  پسرها میابیگل روی مبل می

 ا پذیرایی کنن ازشون.رن آشپزخونه تو دایان هم می

 رم توی اتاق. م و میزنمن هم دور از چشم لعیا چشمکی بهشون می

کنم، های توی تنمو با تیشرت و ساپورت عوض میسریع لباس
 زنم. کنم و برق لب میموهام رو مرتب می

 شینم. روی پسرها میرایی و روبهگردم توی پذیبرمی

 گه:وار میکنه و زمزمهدایان چای میاره و تعارف می

 تون بود؟ ِی کدوماین ایده -

کنه. سهیل انگشتش رو باال میاره و شون میو زیر چشمی نگاه
 گه:می

 خدا حوصلمون سر رفته بود تو خونه. به -

 گم:خندم و آروم میمی
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 تو که امروز نبودی.  -

 دونی؟!سهیل: تو از کجا می

 بامداد با ارنج زد به دستش و سهیل گفت:

وکی. آره رفتم لباس بخرم دیگه! کت و شلوار نداشتم ا -ها! اوکیآ -
 که. 

 دایان: نه که خیلی هم خوشتیپ شدی، اصالً بهت نمیاد. مگه اومدین
 طوری تیپ زدین؟!خاستگاری این

 لعیا بلند گفت:

 کش کنم.ج رو آبهاهم ببر من برند بیا ایندایان، زو -

 دایان: باشه. 

چینه روی میز و ادای دایان وی سینی رو میسهیل سریع محتوای ت
 رو با دهن کج درمیاره.

 صالً!اصالً بهت نمیاد، تو خوبی ا -

زارم جلوی دهنم و ره آشپزخونه. دستم رو میخنده و میدایان می
 خنده.خندم. ابیگل هم خندش گرفته، و بامداد علناً میآروم می

مون لعیا هم میاد و کناردایان تنقالت رو میاره و بعد از چند دقیقه 
 شینه.می

 گه: لعیا به فارسی می

 زنم چی؟!بتونم به زبونشون حرف یخب من اآلن نم -

 دایان گفت: 

 کنم.جمه میعیب نداره، تو بگو من تر -

 لعیا خندید:

 باشه.  -

 ابیگل گفت: 

 ون زیاد گفته بودن، خوشبختم از آشناییت.دخترها ازت -
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شم، خوبه که ت زیاد غیبت کردن میگه دخترها ازدایان: می
 بینمت.می

 ده.هاش رو به هم فشار میبینم که لبسهیل رو می

 لعیا گفت: 

طور، البته از دیدن شم سفیدها چی گفتید ازم؟ بگو من هم همینچ -
پسرهاش زیاد خوشبخت نیستم. چیه عین دست خر دنبالش انداخته 

 اورده تو جمع زنونه؟!

 گم:با حرفش و میشه هام گرد میچشم

 لعیا زشته! -

 گه:کنه جلوی خندش رو بگیره میخنده و دایان که سعی میمی 

 شحاله. ابیگل، لعیاهم از دیدنت خو -

یط خابیگل لبخند زد و من نگاهم به سهیل و بامداد افتاد که با حالت 
 کردن و خیس عرق بودن از خجالت.هم نگاه میشدگی به

 ، جذابن. کجایین اصالتاً؟!لعیا: ولی دور از شوخی

 سهیل با غرور سرش رو باال گرفت و من گفتم:

 کا. ای بوده. مادرشون آمریانهباباشون خاورمی -

 لعیا ابرو باال انداخت و دایان گفت:

 بفهمن. لطفاً هیچی نگو، زشته شاید -

 لعیا گفت: 

 فهمن. نه بابا، نمی -

 دایان زیر لب زمزمه کرد:

 شعور. لعیای بی -

 و فقط من شنیدم حرفش رو و خندیدم. دایان تعارف کرد بهشون. 

 لعیا گفت: 
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ها؟! دوستتون پسرهاش رو اورده شما دوتارو ببینن باهاتون گمیم -
 تون رو بزنن. نه؟!آشناشن شاید تونستن مخه

 گه:گیرم و دایان شاکی میهام رو گاز میلب

 نگو دیگه!  ای بابا! لعیا چرت و پرت -

کنه، سعی زنه و ابیگل با من شروع به صحبت میبامداد نیشخند می
های لعیا پرت کنم. که دوباره کنم حواسم رو از احمق بازیمی
 گه:می

 بپرس ببین پسرهاش مجردن؟ -

 گم:های گرد میبا چشم

 چرا؟ -

 پ نیستن؟!لعیا: شما دوتا رو بدیم بهشون دیگه! خوشتی

 دایان گفت: 

 ساکت لعیا.  -

افته که سرش رو باال گرفته. خنده و من چشمم به سهیل میلعیا می
مون، جوری تیپ زدن و کت شلوار پوشیدن دار شده جمعواقعاً خنده

 که انگار به قول دایان اومدن خاستگاری یا خیلی مراسم رسمی بود.
 ؟!من چرا همچین چیزی انتخاب کردم واسش اخه

 چرا گفتم کت شلوار بپوشه؟ -

 کنه:شنوه و زمزمه میام رو میدایان زمزمه

 از بس اُُملی! -

 خندم.می

 سهیل گفت: 

 ببخشید سرویس بهداشتی کجاست؟ -

 دونی اآلن؟ ای موذی! تو نمی

شه، لعیا کل کنم و وقتی از جاش بلند میبه در دستشویی اشاره می
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 گیره.اندامش رو زیر نظر می

 لعیا گفت: 

اشاهلل، هزار ماشاهلل. الوین؟! این برای تو، این شیطون میطونه م -
  مشخصه، توئم آرومی به هم میاین. این یکیم که آرومه برای دایان!

های رفت سمت دستشویی و حرفدایان معذب شد و سهیل که می
 کشید.خندید. بامداد هم خجالت میلعیا رو شنیده بود و می

 دایان گفت:

خوایم لباس بخریم این برای تو اون برای الوین؟ تو رو مگه می -
 شو. خدا ساکت

 خنده:لعیا می

 تون رو ببینم. خواد زود شوهر کنید عروسیب؟ دلم میخچیه  -

 شه. قدر فارسی حرف نزنین جلوی ابیگل، ممکنه ناراحتشته اینز -

گار مثالً تون رو ببینم انسیگه شوهر کنید عروجور میدایان: یه
 جفت پاهاش توی گوره، آخرین آرزوشه. 

گیرم و دایان و لعیا هم خندم و ابیگل و بامداد رو به حرف میمی
 کنن مثل همیشه!جر و بحث می

و یواش شوخی ر -سهیل هم روش توی روی لعیا باز شد و یواش
فهمید کرد رو نمیشروع کرد ولی چون لعیا زبونی که صحبت می

کرد براش، اون هم نه درست حسابی، نصفه نیمه و دایان ترجمه می
 کرد.از سر خودش باز می

زد حسابی جلوی سهیل و بامداد معذب شده هایی که لعیا میبا حرف
شد که خورد ولی لعیا ساکت نمیبودم، و دایان هم حرص می

 شد.نمی

ها رو کنار دایان توی آشپزخونه ایستاده بودم و اون داشت ظرف
 چید.ظرفشویی می توی ماشین
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 دایان: تو سر این لعیا جای مغز انگار کاه ریختن، پوکه پوک. 

 خندم.می

 طوری. شاید بشنوه، نگو این -

 دایان گفت: 

 ی این دوتا! سبک مغز. آبرومون رو برد جلو -

شورم و بامداد که کتشو در اورده، میاد تو هام رو میدست
ان آب دستشه به فارسی و آشپزخونه و درحالی که پیش دستی و لیو

 گه:آروم می

 چ شده انگاری. مسهیل با خالتون زیادی  -

افته که چرخه سمت پذیرایی و چشممون به سهیلی میمون مینگاه
 خندن.لند میب -زنه و بلندداره با لعیا فارسی حرف می

 گم:های گرد میبا چشم

 کنه؟چی کار می -

ریزه دیگه. چرا فارسی حرف میهم دایان: وای داره اعصابم رو به
 زنه؟می

 بامداد گفت: 

المثل فارسی مغز وسط پذیرایی نشسته واسه من ضربسکل بیا -
 گه، خالتم فهمید فارسی بلده.می

 گم:کنه میخندم و به دایان که با عصبانیت بهشون نگاه میمی

 ولش کن.  -

 لعیا خندون و سینی به دست میاد.

 لعیا گفت: 

 !دونستین ساموئل فارسی بلده؟می -

گرده سمت من. من اما کشه و برمیدایان نفسی از سر حرص می
 کنم متعجب بگم:سعی می
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 واقعا؟ -

 لعیا: آره! 

 چه خوب پس.  -

 لعیا گفت: 

های ایرانی زیاد داره برای همین خوب گه دوستره، ساموئل میآ -
 تونه صحبت کنه. می

جا زنم و بعد لعیا به بامداد که اونهش میلبخند عاقل اندر سفیهی ب
ره ندازه و میکنه چیه. اون هم شونه باال میایستاده اشاره می

 بیرون.

 لعیا گفت: 

 نیومد؛ اون ساموئل بهتر از میگوئله.  از این خوشم -

 ره تا باقی وسایل رو بیاره.دیم و میسرتکون می

ون کجاشونه خدا دایان: باز لعیا هیچی، این دوتا پسرها عقلش
دونه؟! سهیل که کالً یه تختش کمه ولی بامداد خیرسرش دوست می

طوری با خواد بعداً خودش رو معرفی کنه یعنی؟ که اینپسرته. نمی
 دروغ خودش رو به لعیا معرفی کرد؟!

 ندازم.شونه باال می

 دونم واال منم توی کارشون موندم.نمی -

 شه دوباره.شاکی می

ور داشته، اون دوتا پسرها که اصالً سه تا، مخشون تاباصالً این  -
 هیچی، این لعیا رو بگو آبرومون رو جلو اون دوتا برد.

 کنه.شین ظرفشویی رو روشن میخندم و دایان مامی

جا که گفت این دوتا رو عین دست خر دنبالش انداخته قط اونف -
 اورده. 

 زنه زیر خنده.دایان هم بلند می
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 سرویس! قیافه اون دوتا رو دیدی؟ چه خجالتی کشیدن. دایان: دهنش

 وای اره. -

 رسه.خندیم و لعیا سر میدوباره می

 چی شده؟ -

 خندیم. های تو میدایان: به مشنگ بازی

 گه:گیره و میلعیا خندش می

 چرا؟ -

 دایان: چون عقل نداری راحتی!

لعیا رو  زخونه تا دایان یکمرم بیرون از آشپخندم و میمن هم می
 سر عقل بیاره و از چرت و پرت گفتن دست برداره.

 به محض شام خوردن، ابیگل که راهی شد، پسراهم بلند شدن. 

فهمن ولی ها )مثالً( زبونش رو نمیدونست اونکه میلعیا هی با این
زد و مطمئنم توی کرد. ابیگلم هی بهش لبخند میتعارف الکی می

 گفت: دلش هی می

 ببند دهنت رو!  -

خندید و من و بامداد دور از چشم دایان هی برای همدیگه دایان می
 اومدیم. چشم و ابرو می

 ر لعیا بلند گفت:دشون، به محض بستن بعد رفتن

 آخیش راحت شدم. -

 دایان دستش رو گرفت جلو دهنش و گفت:

 روان. و راههیس! هنوز ت -هیس -

 ا تکون داد و رفت دستشویی.لعیا دستش رو به معنی برو باب

گن زن ها. اآلن میدایان: احمق کودن، آبرومون رو برد جلو این
 باباشون عقب افتاده و در و دیوونه است.

 خندم.می
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 نه دیگه در این حد که.  -

کنه؟ جلو بابا را در همین حد. این قبل حرف زدن فکرم میچ -
جا مخش رو اومده اینها. یه انسان عاقل و الگوییه! طوری نیستاین

 یادگاری گذاشته ایران بعد اومده.

گیره، چه دل پری از لعیا داره. البته حقم داره لعیا علناً خندم می
ای کرد اون دوتا رو اول مهمونی! بعدش درسته اوکی شد ولی قهوه

قدر خب درکل خراب کرد بد هم خراب کرد. ببین اون دوتا اآلن چه
 زده.عیا میهایژ که لبخندن به حرف

*** 

امروز تصمیم داشتیم با بامداد بریم یه دوری بزنیم، و متأسفانه 
هایی که توی ایران، با کسی مجبور شدم لعیا رو بپیچونم. مثل وقت

پیچوندمش. هرچند که اوپن مایندتر از چیزی بود قرار داشتم و می
داد کردم وقتش نیست که بدونه بامکردم ولی فعالً فکر میکه فکر می

یا توی زندگی منه. اون هم با دروغی که ابیگل، بامداد و سهیل به لع
 گفتن.

هوا سرد بود و من سوییشرت مشکیی پوشیده بودم با جین و نیم 
هام سرما بوت. موهام رو باالی سرم جمع کردم و به گوش

کنم و زیپش رو تا خوره. برای همین کاله سوییشرت رو سرم میمی
پوشیدم، شکمم قلمبه زده بیرون و نمای د پالتو میکشم. بایانتها می

 خنده داری به هیکلم داده.

 شم. کنه، سوار ماشینش میماشین بامداد جلوی پام ترمز می

 سالم!  -

 زنه.بوسمش. لبخند عمیقی میشم و میخم می

 بامداد: سالم عزیزدلم، خوبی

  آره.                         -
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 گم:ندازم و میماشینش مینگاهی به سیستم داخل 

 کنی؟ضع مالیت اوکیه، چرا خونت رو عوض نمیتویی که و -

 خنده.می

 بامداد گفت: 

 یکهو رسید به ذهنت این سؤال؟ -

 آره. -

تونم هر وقت نمیبامداد: خب چون اگه خونم رو عوض کنم اون
بار و من اصالً خوشم نمیاد ازت شه چند روز یکروز ببینمت، می

 دور باشم. 

 گم:دم و میسر تکون می

 ریم؟کجا می -

 خوای بریم خرید؟ی؟ میتو کجا رو دوست دار -

ش میخواد ه خودکندازه، خب حاال کنم، نیم نگاهی بهم مینگاهش می
 خرج کنه، بزار خرج کنه.

 بریم. -

 بوسه.هام رو مینوک انگشت

 بامداد گفت: 

شه، سه ماه می کم داره سرد -را لباس گرم نپوشیدی؟ هوا کمچ -
 دیگه هم کریسمسه.

 ام بچه به دنیا میاد. آره، سه ماه دیگه -

 کنم.کشم و با ذوق بهش نگاه میدستم رو روی شکمم می

 ها!بود اسم داشته باشه بچه؟ قرار -

ره، امید رو انتخاب کردم ولی هنوزم شک دارم بهش، یعنی بین آ -
 اسم امید و میالن موندم.

 بامداد: به نظر من امید، به بامدادم میاد. 
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 گم:خندم و میمی

 پس اسم من چی؟ -

 زاریم.اسمی که به اسم تو بیاد رو می روی دخترمون -

 دخترمون!کشم، نفس عمیقی می

و قصدت جدیه با من؟ ببین... خب... تو یه مرد جوونی و ت -
شون کنم. تو از این ناراحت تونم برطرفنیازهایی داری، من نمی

 نیستی؟!

 زنه:لبخند می 

ب سخت که هست، ولی من با امید روزهایی که تو اوکی شدی خ -
 قدرها هم سخت نیست پسکنم. کنترلش اونو مشکلی نداری سر می

تونم فعالً خودم رو کنترل کنم تا وقتش برسه. تا وقتی تو می
 آمادگیش رو داشته باشی و مشکلی نباشه این وسط. متوجهی؟

 دم.سر تکون می

 مرسی.  -

بامداد ماشینش رو توی پارکینگ مجتمع پارک کرد، و رفتیم مرکز 
خرید. فقط کافی بود جلوی ویترینی بایستم و چیزی چشمم رو 

ها رو خرید طوری که دستای ترینها تا گرونترینارزون بگیره، از
ای رو نداشتیم، مون کامل پر بود و ظرفیت برداشتن چیز دیگهجفت

از لباس زیر و لباس خونه و لباس بیرون زمستونی و تابستونی 
 بگیر تا وسایل دکوری و لوازم آرایشی و عروسک و... 

اهمیت هم ندم دیگه چون   و سعی کردمدونم شغلش چی بود دقیقاً نمی
 چندبار راجع به جزئیات کارش پرسیدم و تفره رفته، نخواستم بیشتر

 از این خودم رو کوچیک کنم و فقط سعی کردم خوش بگذرونم. 

هرچی خواستم خرید و آخر سر هم رفتیم و شامو بیرون با هم 
خوردیم، ماهی و خرچنگ و صدف، بیشتر از چیزی که فکرشو 
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 مزه بودن. اومد ازشون و خوشکردم خوشم می

کردم و مچش حین غذا خوردن نگاه مبهوت زن جوونی رو حس می
 ورو موقع دید زدن بامداد گرفتم. یه زن قد بلند با هیکل تراشیده 

تایل درست مثل بال حدید؛ و صورتش، چیزی خیلی خوش اس -خیلی
های پر رنگ تونستم تشخیص بدم کک مکهم میکه از این فاصله

هاش. صورتش کامالٌ غربی بود ولی حتی روی صورت و سرشونه
ها موی تناژ تونستم حدس بزنم اصالتاً کجاییه، نه مثل اسیایینمی

 تیره داره نه مشخصه غربیه چون موهاش بلونده و طبیعی نیست.

 قدر خلوت بود، اصالً کسی نبود.بعد از شام، رفتم دستشویی، چه

رم شورم و سرم رو که باال میاهام رو میجلوی روشویی، دست
 بینمش.پشت سرم می

کنم و شم، موهام رو مرتب میکنم و مشغول کار خودم میاخم می
زدم، افته، کاش حداقل یه کانسیلر میچشمم به گودی زیر چشمم می

 مدم بیرون.طوری بلند شدم اوحداقل یه رژ. همین

میاد سمت که یه قدم  چرخم برم بیروننگاه زن روی منه،  می
شیم و نگاهش گیره، سینه به سینه میراست و جلوی راهم قرار می

 قدر بلنده! کنم. قدش چهمی

 کارشی؟چه -

کردم این بود که فارسی خب، ایرانی بود. چیزی که فکرش رو نمی
 حرف بزنه. 

 چی؟ -

 رم عقب.قدمی به جلو میاد و قدمی می

 ی بامدادی؟ کارهچه -

 گم:کی میکنم و شالب تر می

 به تو چه؟! -
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ده؛ و زاره روی سر شونم و یقم رو به عقب هل میدستش رو می
 ی لختم.هخوره به سر شونشه و دستش میزیپم یواش باز می

 کارشی؟کن دخترکوچولو، بهم بگو. چهمن رو عصبی ن -

 دم.به عقب هولش می

 بهم دست نزن!  -

گیره توی هام رو مییاد سمتم و موکنه و با قدم بلندی ماخم می
کشه، حس کردم چند تا از تار موهام مشتش. سرم رو به عقب می

 کنده شد.

حشی بازی درنیار، وگرنه من خوب بلدم بهتر از تو وحشی بشم و -
 کارته! زنشی؟ و تنت رو خط خطی کنم. بهم بگو چه

قدر موهام رو بینم ولی اینسرم به باال متمایله و صورتش رو می
 شه از درد ناخداگاه.هام بسته میکشه چشممحکم می

 ولم کن عوضی!  -

شه عقب، با جفت تر و سرم کشیده میکشه عقبموهام رو می
 ش، زورش خیلی زیاده.گیرم ولی زورهام  مچ الغرش رو میدست

 جوابم رو ندادی!  -

ور، شه اونشه و با ضرب پرت میدست دختر به عقب کشیده می
خوره و از لبه روشویی اشنه بلندش سکندی میهای پخاطر کفشبه

گیرم و هام میایسته، سرم رو توی دستگیره و سرپا میمی
کشم و مشتی از موهای کنده شدم رو هام رو الی موهام میانگشت

 درمیارم از بین انبوه موهام.

 شنوم: نالم و صدای بامداد رو میمی

 کنی مینا؟چه غلطی می -

 مینا گفت: 

 خیر آقا! ن بهرسید -
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 کشه.وی بغلش میتگیره و من رو بامداد دستم رو می

 بامداد: خوبی عزیزم؟

 آره. موهام رو کند! -

 گه:ای میگونهچهزنه و با لحن بمینا پوزخند می

 آخی! دردت اومد کوچولو؟!  -

 کنی؟جا چه غلطی میبامداد: تو این

 مینا سرش رو کج کرد و به من گفت:

 ادی. تقصیر خودت بود جوابم رو ند -

شم، ره سمت در دستشویی و منی که پشت سرش کشیده میبامداد می
 استرس بدی گرفتم. این مینا کیه؟!

داریم و بامداد مون رو بر میمینا پشت سرمون میاد، کیف و وسایل
ریم بیرون و مینا هم دقیقاً پشت زاره و میپول میز رو روی میز می

 اد بیرون.سرمون می

 مینا گفت: 

 باید صحبت کنیم! -

 بامداد: ببند دهنت رو، ما هیچ حرفی نداریم. 

 گم:آروم می

 این دختره کیه بامداد؟ -

 قط. گم بهت، بریم فمی -

کم،  -برن کمِ مینا: دنبالش هستن، گرفتار بشه حکمی که براش می
اون اعدامه، بیشترین جریمه، بیشترین شکنجه و در نهایت اعدام. 

ای بود که همه ثروتی که جمع کرده دود میشه میره هوا و این نقشه
من و بامداد کشیدیم تا ثروتش رو منتقل کنیم و چه کسی بهتر از 

 ی خونی خود منصور؟!  تو انتخاب شدی، تو باردار شدی...بچه

پرم:وسط حرفش می  
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ز چرا نداد؟ چرا اون این کار رو کرد؟!  اون دوست بابام بود، ا -

شناختمش.بچگی می  

گرده، سرتکون میده و ریلکس میگه:ها میتوی عکس  

دونم می -  

-کنه  که من ونداد رو کنار یک خانم جوان میو عکسی رو باز می

های خانوادگی زیاد دیده بودمش ولی بینم. کسی که توی مهمونی

دونم!اسمش رو فراموش کرده بودم، سمانه بود یا سیمین؟!  نمی  

ین دلیل کاریه که با تو کرد، این زن... مینا: ا  

کنه، مبهوت میگم:و با لبخند ملیحی نگاهم می  

این زن، زنش نیست؟ -  

 مینا: دوست دخترشه.

کنم مخفیش کنم کنم و با عصبانیتی که سعی میدستم رو مشت می

پرسم:می  

چرا؟ -  

مینا:  ونداد مجبور بود گوش بده به حرفمون، ماهم توی یک سال 

قدر بهت نزدیکه، برای همین ازش استفاده مطمئن شدیم که ونداد چه

کردیم برای این که لقاح رو روی تو انجام بده و انصافاً پول تپلی هم 

بهش دادیم. تو باردار شدی و طبق انتظارمون تصمیم گرفتی از 

 ایران بری.

کنم.بغض می  

دادگاه...  من اون همه پیگیری کردم، اون همه آزمایش، شکایت،  -

نتیجه موندن، چرا؟! ولی همشون بی  

خنده:می  
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-دونی چه ثروتی داره و چه پارتیدونی منصور کیه و نمیتو نمی -

هاش هم هایی داره! اگه بشناسیش حتی جرعت نگاه کردن به چشم

دونی چه کارهایی ازش برمیاد.نداری. تو نمی  

کنم.با بغض نگاهش می  

نقدر بی ارزش و بی اهمیته که منو پیش آبروی یه دختر واستون ا -

 اطرافیانم بی آبرو کردین؟!

 خیلی راحت لم میده و با لبخند حرص درآری میگه:

درعوض قراره جوری پول پات بریزن که حتی توی خواب و  -

تونستی ببینی.رویاهات هم این مقدار پول رو نمی  

ه؟!اهمیت باشقدر ارزشمنده که آبرو پیشش بیپول؟! پول این  

آبرو شدم...ام و دوست و آشنا بیمن رسماً پیش خانواده  

های بدتری خراب گفتن بهم، هرزه، گفتن زیرآبی رفتم و چه حرف

ها بود، من هیچ گناهی اش تقصیر اونها همهکه بهم نگفتن! این

افتم.نداشتم. از بزرگی بغضم گلودرد گرفتم، یهو یاد بامداد می  

ین داستانه؟بامداد چی؟ اون کجای ا -  

ترسیدم ولی دوست داشتم بدونم بامداد کجای این از جوابش می

-داستانه؟! اون چی کاره هست و دقیقاً توی زندگی من چی کار می

 کنه؟!

شناسی؟مینا: سهیل و مهران رو می  

ها هم باهاشن دیگه، مگه میشه نشناسمشون؟!خب مسلماً اون  

آره. -  

سه تاشون دزدهای کف خیابون بودن  ها با بامداد بودن، هرمینا: اون

ها هم در ازای کردن، منصور پناهشون شد و اونکه جیب ُبری می
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کارهایی که منصور براشون کرد، جا دادن بهشون، غذا، خرج 

های ماهیانه، خرج تحصیل و کار، شدن مورد اعتمادترین آدم

ترین تمرینات رو با سربلندی پشت منصور... شدن کسایی که سخت

گذاشتن و برای ماموریتی که ممکن بود تا آخر عمرشون هم  سر

 طول بکشه آماده شدن.

مر؟ منظورت که من نیستم؟!عماموریت؟ تا آخر  -  

مینا: آره، تو! تو اون ماموریتی هستی که بهشون سپرده شدی. اون 

ای که قراره ازش مراقبت کنن توی شکم توعه، وارث منصور بچه

ای، تخت پادشاهی! و تو، مادر اون بچه کیا، وارث کل اون ثروت و

 کسی که کل دارایی رو قراره ببره. 

گذارم، تپش قلبم به شدت باال رفته و نفسم به دستم رو روی قلبم می

کنم رکب خوردم، کلک تر شده، حس میزور باال میاد. بغضم بزرگ

 زدن بهم و نزدیک شدنشون بهمون؛ دوستانه نبود!

گفت دروغ بود، حس یی که بامداد بهم میهاکنم تمام حرفحس می

گفت بهم داره، اشتباه بود و وجود هایی که میکنم تمام حسمی

خارجی نداشت و من، من بازیچۀ دست بامداد و منصور شدم. 

ی فهمم که پدر بچهوقت تاحاال ندیدمش و حاال میمنصوری که هیچ

 توی شکم من هست.

پرسه:یبینه و با استرس ممینا حالم رو می  

حالت خوبه؟ -  

هوا، هوا نیست! -  

کشم تا گردنم ام رو میها رو باز کرد، یقهمینا سریع بلند شد و پنجره

فشار بهش نیاد، راه تنفسم باز بشه و میرم جلوی پنجره و دستم رو 

 تکیه میدم تا نیوفتم.
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ام:گذاره روی شونهمینا دستش رو می  

نترس، تو همیشه جات امنه.  -  

زیر گریه... زنممی  

ترسم.نمی -  

هایی هستن که باید ازشون بترسی ولی نه تا وقتی که پسرها مینا: آدم

جا کلی آدم هست که آموزش دیدن تا ها، اینپیشت هستن، نه تنها اون

 از تو و پسرها محافظت کنن ولی مخفیانه. اصال نباید بترسی.

هق میگم:-با هق  

م باید چی کار کنم؟! من حِس... دونترسم... من...من..من نمینمی -

 حِس بدی دارم!

زنه:شینم روی زمین، کنارم زانو میمی  

چرا؟ -  

کنم، حس بدی دارم، به همه، به اشکم رو با پشت دستم پاک می

 بامداد،سهیل، مهران، مینا و از همه بیشتر، به خودم. 

هاش حس بازیچه بودن، حس به بازی گرفته شدن، یعنی تمام حرف

بود؟! دروغ   

چرخم سمتش.می  

وقت دوستم نداشت؟!ومد سمتم؟ یعنی، اون هیچچرا؟ چرا بامداد ا -  

شینه، سرم رو به دیوار زنه، کنارم روی زمین میخند میمینا نیش

هاش گوش میدم.تکیه میدم و به حرف  

تا پسرها بود که بامداد نزدیکت ی منصور و سهمینا: این جزو نقشه

طوری هم ه و قرارازدواج بگذاره و همینبشه، باهات دوست بش

های منصور بو نبرن که تو نزدیکت باشه و مراقبت باشه تا دشمن
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های منصور نشی، ولی شکار دشمن  وارث منصور رو بارداری، و

منصور این نقشه رو وقتی کشید که من هنوز با بامداد توی رابطه 

 بودم. 

 حس کردم اشتباه شنیدم. توی رابطه؟

بامداد با هم بودن؟!مینا و   

مینا: من میگم قرار نیست با هم باشید، جات امنه چون سهیل همیشه 

طور، ولی این رو بدون، تا تو رو زیر نظر داره، بامداد هم همین

گذارم خوشبخت باشید...وقتی با بامداد باشی من نمی  

گذاره خوشبخت باشیم؟!  چرا فکر کرده کنم، نمیفقط نگاهش می

مه چیز رو فهمیدم قراره دوباره با بامداد بمونم؟ حاال که ه  

بامداد، اون عوضی از همه چیز خبر داشت، از همه چیز، اون و 

 سهیل...

-ی من بود. بچهگفت پرستار بچه هست، پس اون بچه، بچهسهیل می

دونستن من کی ها از اولش هم میای که توی شکم من بود، اون

هماهنگ شده بود. شون با من از قبلهستم و آشنایی  

وقت دوستم نداشت.یعنی، بامداد هیچ  

ای بود که منصور کشیده بود.و این نقشه  

کنم که یهو به در خونه زار گریه می-جوشه و زاردوباره اشکم می

کوبه به در و باعث خوره، یکی با مشت میهای محکمی میضربه

 میشه از وحشت بلند بشم و پشت مینا پناه ببرم.

دونم کیه! تو هم نترس. به اتاق برو. میمینا: ن  

ایستم و بندم، پشت در میمیرم توی اتاق، ولی در رو کامل نمی

شنوم و بعد، صدای عصبانی بامداد:صدای باز شدن در رو می  



 

 

 WWW.98IA3.IR 168 کاربر نودهشتیا  toktamامید_
 

الوین کجاست؟ -  

 مینا: هو چته سرت رو عین گاو انداختی اومدی تو؟

گیرم، بهت میگم میات رو بامداد: سگم نکن مینا وگرنه بدجور پاچه

 الوین کجاست؟

دونم اون کجاست؟وین نکن واسۀ من، من چه میال-مینا: الوین  

شنوم: صدای عصبی بامداد رو می  

جا بود مینا! نگذار اون روی سگم باال بیاد! بهم بگو کجاست؟! این -

دونم، بگو کی رفت؟!می  

 مینا با تخسی گفت:

جا نبود.کس اینهیچ -  

جا بود، الوین بهم دروغ نمیگه، خودش بهم گفت اینبامداد: بود، 

 اومده پیش تو.

 مینا: دهن لق.

 بامداد: مینا...

 صدای قدم زدن و بعد دوباره لحن عصبی بامداد:

تاقه؟عصبیام نکن، الوین کجاست؟ ا -  

 مینا خیلی یهویی گفت:

شقم؟!عخوای چی کار تا من هستم الوین رو می -  

 وات؟! 

چسبونم  .گرد میشه و گوشم رو بیشتر به در میهام از حرفش چشم  

ای، مطمئنم حرکاتش هم اغواکننده بود، از الی چه لحن اغوا کننده

بینم سینه به سینۀ بامداد ایستاده و دستش کنم و میدر نگاهشون می

کنه؟! زیب لباسش رو باز روی یقۀ خودشه و ... داره چی کار می
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کنه؟!می  

میشه! داره چه غلطی... شاید... شاید چشمهام از کارش گردتر 

خواد کاری کنه بامداد از خود خود بشه... اون میبامداد از خود بی

خواد نشون بده بامداد باهاشه خواد اغواش کنه؟؟ میخود شه؟ میبی

 هنوز، نشون بده اغواش کرده، گولش زده و باهاش رابطه داره! 

-بینم، صبر میاد رو میهای عصبانی بامدگیرم و چشملبم و گاز می

هایی رو کنه حرفکنه تا مینا لباسش رو دربیاره. مینا زمزمه می

هاش رو در آورد ک با لباس زیر وقتی مینا لباس  شنوم.ولی نمی

-کنه ودستش رو میجلوی بامداد ایستاد، باالخره بامداد رو لمس می

 گذاره روی سینۀ بامداد...

شون رو، لحظات نبینم لحظات عاشقانههام رو ببندم تا خوام چشممی 

 عاشقان، مینا با مردی که عاشقش شدم...

با مردی که با نقشه نزدیکم شد و من رو به بازی گرفت  .   

ولی بامداد اون فنی که مینا توی دستشویی اون رستوران، اون شب، 

پیچونه کنه و دستش رو میروی من پیاده کرد رو روی مینا پیاده می

ندازه دور گردن مینا و فشار میده. مینا جیغ اش رو میهو دست دیگ

کنه:گذاره روی ساعد بامداد و ناله میزنه و دست آزادش رو میمی  

کنی روانی؟چی کار می -  

 بامداد: بهت گفتم الوین کجاست؟

 مینا: ولم کن ...

کنم مینا از تری به گردنش میاره و من حس میبامداد فشار محکم

رنگش به کبودی میره که خیلی یهویی در رو باز می کمبود اکسیژن

بینه مینا رو با کنم و از اتاق میرم بیرون، بامداد که من رو می

کنه روی زمین و میاد سمت من که کف دستم رو به ضرب پرت می
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کنه.ایسته و فقط نگاهم میگیرم، میمعنی وایسا جلوش می  

کنم.نگران به مینا نگاه می  

زنه، دوباره نفس می-زیر روی زمین سرد افتاده و نفس مینا با لباس

کنم که موشکافانه بهم زل زده.به بامداد نگاه می  

کنی؟جا چی کار میبامداد: الوین؟! تو این  

ام سردیکنم بغضم رو قورت بدم و خونکنم وسعی میلبم رو تر می

 رو حفظ کنم.

کنی؟ جا چی کار میتو خودت این -  

هاش زل زنه. من هم مثل خودش به چشمهام زل میدوباره به چشم

دونه من گریه کردم.زنم، صورتم خیس از اشکه و اون، میمی  

 بامداد: بیا بریم. 

برو من هم بعداً میام. -  

 بامداد: نه... 

 با زاری ادامه میده:

بیا اآلن بریم. -  

هاش کنم، ازش ناراحتم و دوست ندارم توی چشمفقط نگاهش می

نم.نگاه ک  

خوام از باید حرف بزنم باهاش، باید خودش هم بگه داستان چیه؛ می

 زبون اون هم بشنوم و بعد ولش کنم.

زنم.دارم، کنار مینا زانو میحرف، کیفم رو از روی مبل برمیبی  

ی .ممنون که همه چیز رو بهم گفت -  

کنه و بغضش به بامداد باالی سرمون ایستاده، مینا فقط نگاهم می

پس زده شدن و حرکت خشن بامداد باهاشه، مطمئنم. خاطر  
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م:شنوکنه تا بریم بیرون، که صدای مینا رو میبامداد بهم اشاره می  

تونم! حاال که دونی که میسختش نکن بامداد! نگذار اذیتت کنم، می -

تونم هرکاری کنم؛ دستم بازه!دونی که میمنصور طردم کرده می  

ی بخوری.تونبامداد: هیچ گوهی نمی  

کنه.شینه و دستش رو ستون بدنش میزنه و میخند میمینا نیش  

 مینا: باشه، پس حسابی مراقب باش.

کنم که پوزخندی به گیرم و به بامداد نگاه مینگاهم رو از مینا می

کنه  بیرون برم.زنه و بهم اشاره میمینا می  

زنم، در میزنم بیرون، هیچ حرفی ناش میجلوتر از بامداد از خونه

کوبه و وارد آسانسور میشم. تمام مدت هم واحدش رو محکم می

کنه، من هم بامداد سکوت کرده و از توی آینۀ آسانسور نگاهم می

تونم! نه خوام با نفرت نگاهش کنم اما نمیکنم، ولی مینگاهش می

تونم با نفرت نگاهش کنم.هاش نگاه کنم و نه میتونم توی چشممی  

ک حسی میگه اون دوستت داره، یک حسی میگه همه چیز ته دلم ی 

 دروغ نبود، یک حسی میگه همه چیزه همه چیز بازی نبود... 

های مینا روم اثر گذاشت، من باید منصور رو هم از طرفی حرف

طوری به خودش ببینم. باید ازش بپرسم چرا این کار رو کرد. چه

ر هم که قرار باشه قداجازه داد یک دختر رو بدبخت کنه؟! هر چه

ی توی شکمش، پس آبروی بر باد رفتهپول برسه به اون دختر وبچه

 اش چی میشه؟!

 وقتی از ساختمون رفتیم بیرون، باالخره بامداد به حرف اومد.

جاست.بامداد: ماشین این  

فهمیدم. هیچ شرکتی به ماشینش اشاره کرد؛ آئودی، باید از اولش می

فی، هیچ مدیرعاملی! بامداد از اولش هم درکار نبود، هیچ شغل شری
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دونستم، فقط چیزی که از ثروتمند بود. حداقل این رو از اول می

خودش گفته بود تا چیزی که مینا ازش گفته بود زمین تا آسمون فرق 

کرد.می  

گفت باباش پولداره، ازش امضا گرفته، تمام دارایی پدرش رو می

اش انداختتش گفت باباش از خونهباال کشیده ولی اون خبر نداره، می

کنه... کنه، فقط خرج میبیرون و اون کار نمی  

هاش و اتفاقات اون روز مثل یک فیلم از جلوی چشمم رد تمام حرف

 شد.

-زنم وقتی میحرف، سوار ماشینش میشم و دستش رو پس میبی

کنه تا سوار بشم و بعد خواد در ماشین رو برام باز کنه، مکث می

زنه و سوار میشه.ماشین رو دور می اون هم  

پرسم که کجا میریم، فقط گوشیم رو بندم و سوال نمیکمربندم رو می

زنم به دایان که اون هم بعد از چندتا بوق جواب درمیارم و زنگ می

 میده.

دایان: الو؟ الوین کجایی تو؟ گوشیت سایلنته زهره ترک شدم دختر، 

بگیرم ولی سهیل گفت از اون هم  رفتم از بامداد خبرت روداشتم می

خبره، با اونی؟بی  

کنم غم توی صدام رو مخفی کنم، کنم و سعی میخندۀ تصنعی می

تونم؟!می  

اندازه.بامداد نیم نگاهی بهم می  

ت میگم . سالم، دارم میام خونه، به -  

 دایان: کجایی؟ با بامدادی؟

یم.. میام صحبت کنهم. یک جا کار داشتمآره، توی را -  

لرزه:افتم و صدام میهام با مینا مییاد صحبت  
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کار نداری؟ -  

 دایان: گوشی رو به بامداد بده.

 با حرص میگم:

دایان؟! -  

 دایان: گوشی رو بده.

گیرم حرف و بدون این که به صورتش نگاه کنم، میگوشی رو بی

گیره.جلوش که گوشی رو ازم می  

 بامداد: الو؟

- ...  

خوبی؟ سالم دایان جان  -  

- ....  

قربونت.  -  

-  ...  

آره با هم بودیم. -  

- ...  

کنه:خنده تصنعی می  

دیم .نه بابا. فقط یک کم بحث کر  -  

- ...  

نه مواظبم.  -  

-  ...  

باشه توی راه هستیم. -  

-  ...  

نه نگران نباش. -  
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- ...  

آره.-آره  -  

-  ...  

بینمت.پس می  -  

- ...  

قربونت خدافظ.  -  

گذارم روی پام، دستم رو توی دستش گیرم و میازش میگوشی رو 

گیره ولی به زور دستم رو از دستش درمیارم، نیم نگاهی بهم میمی

کنم، بینه مقاومت میگیره ولی وقتی میاندازه و دوباره دستم رو می

صدا به رانندگیش ادامه میده.کنه و بیدستم رو با ضرب ول می  

گیرم و هام رو جلوی صورتم میه، دستزنم زیرگریخیلی یهویی می

ام توی شکمم انگار فهمیده، فهمیده من کنم و بچهآروم گریه می

خوره!قدر زیاد تکون میناراحتم و چه  

العملی نشون نمیدم و فقط گریه شینه. عکسدست بامداد روی پام می 

دونه بگم تا -شون رو دونهکنم، به هزاران دلیل که بخوام همهمی

کشه. این حرکتش یک جرقه بود فقط...صبح طول می فردا  

گذاره روی کنه، دستش رو میماشین رو کنار خیابون پارک می

کنم و توی بغلش کشه سمت خودش، مقاومت نمیشونم و من رو می

ترکه و بغضی که با وجود گریه هنوز توی گلوم بود، به شدت می

کنم.های گریه می-زنم زیرگریه و هایبلند می  

-کنه و دستش رو نوازش وار روی کمرم و بازوم میبامداد بغلم می

بوسه. من دوستش دارم، از همین حاال، به فکر کشه و موهام رو می

تونم طاقت قدر داغون شدم، میمون هستم و اینبه هم زدن رابطه

 بیارم؟!
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دایان همیشه میگه زود وابسته میشی و حاال به حرفش پی بردم؛ من 

خودم رو به بامداد باختم، خودم رو، قلبم رو خیلی زود خیلی زود 

 باختم! خیلی زود.

هام و بهم دستمال میده تا اشک  حال شدم،قدر گریه کردم که بیاون

بینیم رو پاک کنم، ازش جدا میشم و حتی توی صورتش هم نگاه 

کنم، وقتی از یکی کنم ولی نگاهش رو روی صورتم حس مینمی

هاش نگاه تونم به چشمتوی صورتش نگاه کنم، نمی تونمناراحتم نمی

 کنم.

کنم.افتم، بغض میهای مینا میدوباره یاد حرف  

خوای صحبت کنیم؟بامداد: می  

اندازم باال و میگم:سرم رو می  

نوچ. -  

 بامداد: ما، باید صحبت کنیم.

بریده میگم:-بریده  

مینا... گفت همه چیز رو. -  

دونه.هم بشنوی، اون همه چیز رو نمیبامداد: تو باید از خودم   

 به بیرون خیره میشم.

مون. من رو ببر خونه -  

دونی، اون هرچیزی بامداد: قربونت برم من، تو همه چیز رو نمی

دونست رو بهت گفت! باید حقیقت رو از خودم که خودش می

 بشنوی.

گردم سمتش و داد منی که منتظر این جمله بودم با عصبانیت برمی

زنم:می  
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پس بگو. هرچی الزمه بدونم بگو تا نرم، تا ولت نکنم، تا به قلب  -

دونی بگو تا قلبم یک کم آروم بگیره. خودم ظلم نکنم. هرچی می

قدر حس بازیچه بودن نداشته قدر احساس حماقت نکنم، اینبگو تا این

 باشم.

زنم زیر گریه، با اش و دوباره میکوبم به سر شونهبا مشت می

ادامه میدم: زاری  

بگو، بگو. -  

زنم:زنمش و جیغ میبار محکم پس میخواد بغلم کنه ولی اینمی  

بگو. -  

کنم، اضطراب و پاچه شدنش رو حس میبه در تکیه میده، دست

هاش... نگرانی توی چشم  

کشه و میگه:نفس عمیقی می  

خوای یک کم آروم بشی؟می -  

هاش خیره و به دست اندازم باال، سرش میره پایینسرم رو می

کنه، کالفگی هام نگاه میمیشه، نگاهش دوباره باال میاد و توی چشم

کنه:خونم و بعد شروع میرو از نگاهش می  

حدوداً دو سال پیش بود که این ایده رو به منصور دادیم، منصور  -

شناسی؟ رو که می  

کنم.سر تکون میدم و با انتظار نگاهش می  

، یک شب به خودم اومدم و دیدم من و سهیل و بامداد: دو سال پیش

مهران، پسرهای جیب ُبر محل، اآلن توی سن بیست و هفت، بیست 

ی و هشت سالگی، بهترین وضع مالی رو داریم، ماشین خوب، خونه

خوب، درآمد خوب، اکیپ خوب، هرچیزی که نیاز بود رو داشتیم و 

ه این نتیجه رسیدیم با مینا، که اون موقع با هم توی رابطه بودیم، ب
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ای که به ذهنمون رسیده بود رو به منصور بگیم. منصور که ایده

قدر دونی؟! ما چهارنفر، هر چهپدر خواندۀ ما بود، ما چهارتا، می

هم که درآمد داشتیم، در ازاش کار کردیم برای منصور، جون 

های سخت، شرایط سخت، زجر کشیدیم برای اون کندیم، ورزش

رای خودمون ساختیم، منصور پول یامفت نداشت که شرایطی که ب

بریزه توی حلق ما، ازمون به جای تمام خدماتی که بهمون داد کار 

قدر هم که بهش نزدیک بودیم از خون کشید، بماند حاال، ما هر چه

خودش نبودیم که بخوایم تمام اموالش رو برداریم برای خودمون، 

شد ازش، مفت حساب می تونستم پول مفت بگیرممن یکی که نمی

دیگه، هرچی داشتم تا اون موقع با زحمت خودم به دست آوردم و 

تونستم پولش رو بزنم به جیب، بدون هیچ چیزی؛ پس تصمیم نمی

گرفتیم یک کاری کنیم، خیلی مخفیانه، دخترهایی رو بهش معرفی 

حاشیه و سالم، کسی که اهل هیچ چیزی نباشه، زیر های بیکنیم، آدم

بگیریم و در نهایت بهترینشون رو انتخاب کنیم... نظر  

هاش بودم که وسط حرف، یک ماشین رو از منتظر ادامۀ صحبت

پشت سر بامداد دیدم که داره با سرعت به سمت ما میاد و از سمت 

بامداد با سرعت به ماشینمون کوبید و نفهمیدم با چه شدتی سرم به 

بامدادی رو دیدم که به  شیشۀ ماشین برخورد کرد و توی لحظۀ آخر

-سمت من پرتاب شد و تنها دردی که احساس کردم، درد توی شقیقه

 هام بود و بعد تاریکی....

 

***** 

 

کردم هیچ صدایی از ته گلوم در نمیاد، کشید، حس میسرم تیر می 
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هام سنگین شده بودن...شدن، خیلی پلکهام باز نمیچشم  

هام رو نتونستم، ی یکی از دستهام رو سعی کردم تکون بدم ولدست

ای بود باز کردم و اول دیدم تار بود، ولی هام رو با هر سختیچشم

دیدم که هیچ نوری نداشت و توی اون سقف اتاق تاریکی رو می

تاریکی فقط روزنۀ باریکی از زیر در بسته وجود داشت. به پهلو 

پلیس به تاج بند بند فلزی، مثل دستخوابیده بودم و دستم با یک دست

 چوبی تخت بسته شده بود. 

طور سر در آوردم و با تعجب به دستم که جا چهدونستم از ایننمی

بسته بود توی تاریکی نگاه کردم، سعی کردم یادم بیارم چه اتفاقی 

برخورد اون ماشین با ماشین خودمون و پرت   یافتاده و فقط لحظه

ردم. شدن من و بامداد به یک سمت رو به یاد آو  

خوره، با درد زنم و دستم به بانداژ روی سرم میسرم رو دست می

هایی از جلوی در اتاق رد کنم، سایهای میبندم و نالههام رو میچشم

 میشه.

دونم اصالً چه کسایی هستن ترسم حرف بزنم و بیان داخل، نمیمی

دونم، اینه که اون تصادف، اتفاقی نبوده و ولی تنها چیزی که می

 جون من و بامداد در خطره. 

بینم، با کنم و همه چیز رو به سختی میبه اطراف اتاق نگاه می

تونم، درد خوام به تاج تخت یک نفره تکیه کنم ولی نمیسختی می

کشم.دوباره دراز می  کنم،وحشتناکی رو حس می  

کنم:گذارم روی شکمم و زمزمه میبا نگرانی  دستم رو می  

قدر درد دارم؟انی؟ چرا اینحالت خوبه مام -  

میریم سمت پارکینگ و مینا هم صدای قدم هاش رو پشت سرمون 

شنوم.می  
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:خوام سوار ماشین بشم، مینا که جلوی ماشین ایستاده میگهوقتی می  

گفتم باید صحبت کنیم! -  

 بامداد:  گفتم ما هیچ حرفی نداریم!

اندازه و بعد با خنده میگه:مینا نگاهی به من می  

دونی این کیه؟!می -  

 بامداد:  دهنت رو ببند.

 مینا: ببندم؟ چرا ببندم؟! بهش نگفتی چی کارش هستی؟

پرسم:بامداد نزدیکش میشه، با صدای لرزونی می  

خبره؟چه -  

 مینا: اسمت الوینه دیگه؟!

زنه:بامداد هولش میده عقب و داد می  

شو!خفه -  

-به چپ خم می  کمی خنده و سرش رومینا دو قدم میره عقب و می

 کنه تا من رو ببینه و دوباره میگه:

بهت گفته کیه؟! -  

فهمه و دست بامداد رو بامداد محکم به عقب هولش میده ولی مینا می

زنه و میگه:پیچونه، بامداد با عصبانیت پسش میمی  

 بامداد:  دهنت رو ببند.

اش سینهکنه و سینه به های بامداد نگاه میمینا جسورانه توی چشم

قدر قدش بلنده که تفاوت قد چندانی با بامداد نداره.ایسته، مینا اونمی  

 مینا: گفتم باید صحبت کنیم!

 بامداد: باشه، بتمرگ توی ماشینت! میام.

گرده و میاد سمت من، کنار بامداد با عصبانیت خیلی زیادی برمی
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ایسته.در می  

 بامداد: اون یک همکار قدیمیه!

کنم.اخم می  

یعنی چی؟ -  

گیرم برو خونه. بامداد: باید باهاش صحبت کنم، برات ماشین می

 خریدهات رو آخر شب  واست میارم.

 مشکوک میگم:

-طوری باهات حرف میخبره؟! اون همکارته اونبامداد بگو چه -

طوری میگه؟! نسبتت با من چیه زنه؟ مگه تو کی هستی که اون

شناسه؟مگه؟! از کجا من رو می  

کنه. کنه و بغلم میم رو لمس میبازو  

گیرم به خونه برو.بامداد: برات ماشین می  

بامداد؟  -  

بامداد در ماشین رو بست، دستم رو گرفت و رفتیم سمت آسانسور، 

گرده، مطمئن مینا دنبالمون نیومد و این یعنی مطمئن بود بامداد برمی

ی همین خواد اون به من همه چیز رو بگه و برابود بامداد نمی

کنه، کارش گرده. مطمئن شدم بامداد یک چیزی رو مخفی میبرمی

 و هویتش... 

 بامداد مگه کیه؟!

کشه دنبال خودش تا از مجتمع  بیرون بزنیم.دستم رو می  

بامداد یک چیزی بگو دیگه! منظورش چی بود؟ تو کی هستی  -

 مگه؟ شغلت چیه؟

کنیم. بامداد: بعداً صحبت می  
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کشم و کشه ولی دستم رو از دستش بیرون میرو می ایستم، دستممی

 میگم:

تا بهم نگی نمیرم. -  

و با تحکم میگه:  عصبی  

الوین؟! -  

چیه؟  -  

کشه، دنبالش کشیده میشم، کنار گیره و میتر میدستم رو محکم

کنه و اون چراغ ایسته و دستش رو برای تاکسی بلند میخیابون می

داره.ن نگه میکنه که اآلمیده و تایید می  

 بامداد کالفه هست و این از حرکاتش، رفتارش مشخصه.

بهم بگو. -  

کنه و من رو به زور داره، در ماشین رو باز میتاکسی نگه می

گیره و میگه:کنه، اسکناسی جلوی راننده میسوار می  

سر خیابون پیادش نکن، دربست ببرش جلوی ساختمونی که میگه.  -

یرون نبینمت. الوین!؟ برو خونه، ب  

کنم، چرا؟! بنده و من مات و مبهوت نگاهش میدر رو می  

گردم از افته و من نگاهم دنبالش کشیده میشه، برمیماشین راه می

کنه و بعد کنم که کالفه و زار و نزار نگاه میشیشۀ عقب نگاهش می

چرخه و به سمت ورودی پارکینگ میره.می  

 راننده: خانم کجا برم؟

جواب میدم: با استرس  

فعال مستقیم، بهتون میگم. -  

استرس بدی گرفتم، و البته دلشورۀ شدیدی. از این که جوابی 
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تر شدم. چرا هیچی جواب موند و از همیشه گیجنگرفتم، سواالم بی

 نگفت؟

مگه بامداد کیه؟! مگه چی کاره هست؟ شغلش چیه؟! نکنه اصالً از 

بود؟! اول تمام چیزهایی که بهم گفته بود دروغ  

اومد؟! من که قدر از من بدش میاصالً مینا این وسط کیه؟ چرا این

شناخت ولی از کجا؟! دیدمش؟! من رو میبرای بار اول بود می

دیدمش.دونست! اما من اولین باری بود که میاسمم رو می  

پرسه، جوابش رو میدم و به بیرون خیره راننده دوباره آدرس رو می

هیچی نگفت؟میشم، چرا بامداد   

 

***** 

قدر تمرین کرده بود و خسته بودم که مربی باشگاه بامداد، با من اون

جون نداشتم پیاده برگردم با این که راه زیادی هم نبود برای همین 

 تاکسی گرفتم.

دایان سرکار رفته بود، لعیا خواب بود و من تصمیم گرفتم برم به 

، برای همین وقتی اون آدرسی که بامداد داده بود که سرکارشه

 رسیدم خونه اول از همه دوش گرفتم و بعد آماده شدم.

هاش، نه هاش، نه پیامسه روز بود جوابش رو نداده بودم، نه زنگ

های ناشناس هم جواب بامداد و نه حتی سهیل. حتی جواب شماره

دادم.نمی  

ابیگل زنگ زده بود و پا در میونی کرده بود ولی ترجیح دادم به 

دامه بدم. تا وقتی بهم توضیح نده دیگه هیچ حرفی باهاش قهر ا

 ندارم.

گفت؟! مدیر عامل خواستم ببینم محل کارش، چیزی بود که میاما می
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 شرکت هست یا نه اصالً؟! یا اصالً شرکتی وجود داره یا نه.

وقتی آدرس رو روی کاغذ نوشتم و دادم به راننده اول کمی با شک 

و تردید بهش نگاه کرد و بعد در حین رانندگی، آدرس رو توی 

 لوکیشن گوشیش زد. 

یست خانم!ولی این آدرس توی لوکیش ن -  

اندازم و میگم:ابرو باال می  

نیست؟ -  

نیست! درسته ولی همچین مجتمعی اصالً  خیابون اصلی نه نیست. -  

کنم.لبم رو تر می  

یعنی چی؟ -  

ببینید خودتون! -  

کنم. گیره سمتم، توی لوکیشن نگاه میگوشیش رو می  

 خطا داده بود، اصالً   توی لوکیشن نبود.

نی که توی لوکیشن هست.خب برید همون خیابو -  

گوشیش رو بهش میدم، ترس و شک مثل خوره افتاد به جونم و توی 

گفت یادم افتاد و هایی که دایان از بامداد میفچند ثانیه تمام حر

زد هایی که میای بهش شک کردم که نکنه تمام حرفبرای لحظه

   دروغ باشه؟!

گفت، مطمئن شدم و اآلن که دیدم محل کارش هم چیزی نبود که می

کردم. گوتر از چیزیه که فکرش رو میکه بامداد دروغ  

ه!شک دارم دیگه حتی اسمش بامداد باش  

داره. پیاده میشم و چشمم به آسمونسر خیابون، داخل تقاطع نگه می

تونم ببینم.شون رو حتی نمیافته که آخرین طبقههایی میخراش  
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 یک آقا جلوی ایستگاه اتوبوس ایستاده بود، سریع سمتش میرم.

نید کجاست؟دوخوام برم میسالم آقا، این آدرس می -  

اندازه و میگه:بهش می گیرم، نگاهیکاغذ رو جلوش می  

خیابون که همینه ولی ساختمونش رو شک دارم. مطمئنی آدرس  -

 درسته؟

نمیدونم. -  

دارش دوست یک کم جلوتر، یک گل فروشیه، صندوق -

شناسه، برو جا رو کامالً میخونش توی همین خیابونه، این  منه،

 آدرس رو بده بهش شاید ساختمون جدید باشه.

اوکی ممنون. -  

زش دور میشم و سمتی که اشاره کرده بود میرم، ته دلم دوست ا

گفت، دوست داشتم ساختمونش باشه و بامداد سرکاری باشه که می

هاش زد درست باشه، دوست نداشتم با دروغهایی که میداشتم حرف

کردم این حرفش خدا می-خواستم بره! ته دلم خدااز دستش بدم. نمی

 دروغ نباشه دیگه!

گفت رو پیدا کردم، چه فضای خاص و جالبی ای که مییگل فروش

های بزرگ و کوچک داشت، کامالً چوبی بود و بیرون پر از گلدون

بود. دیوارهاش کامالً شیشه بود و توی مغازه، پر از قفسه بود و 

رنگی بود.-های رنگیها پر از گلروی قفسه  

یباً مسن چرخونم، چشمم به خانم عینکی تقروارد میشم و چشم می

ایستم، کنه. جلوی میز میهای یک آقا رو حساب میافته، داره گلمی

گذاره توی دخل و به من میگه:پول رو می  

خریدتون چیه؟  -  

گیرم.کاغذ رو جلوش می  
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سید؟!شناخوام برم، میسالم، به این آدرس می -  

 خم میشه و از زیر میزش، عینکش رو درمیاره.

جا هست! دونستم همچین ساختمونی هم ایناصالً تا حاال نمی -

 جدیده؟

زنم.لبخند می  

مطمئنید؟ یک بار دیگه ببینید. -  

زنه:لبخند می  

کن. آنا؟! آناستازیا؟ آره عزیزم، ولی صبر -  

ها میاد بیرون و میگه:سن و سال خودم از پشت قفسهدختری هم  

بله؟ -  

گیره جلوش و میگه:کاغذ رو می  

دونی کجاست؟میاین ساختمون رو  -  

اندازه. بعد از چند گیره و نگاهی بهش میآناستازیا کاغذ رو می

 لحظه میگه:

آره. -  

هر آن منتظر تیر خالص بودم تا مطمئن بشم بامداد باز هم دروغ 

 گفته بود بهم ولی، ولی انگار خدا صدام رو شنید.

واقعاً؟ کجاست؟  -  

 آناستازیا: تازه تاسیس شده، خیلی دور نیست.

شرکته؟ -  

دونم، ولی فکر کنم مسکونی باشه! ظاهرش به شرکت آناستازیا: نمی

خوره.نمی  

اندازم و میگم:ابرو باال می  
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واقعا؟ -  

آناستازیا: آره، قبالً اسمش گل بود ولی اآلن تغییرش دادن، اسمش به 

 چشمم خورده .

رو بنویسی برم؟ باشه، میشه آدرس دقیقش -  

 آناستازیا: آره حتما.

فروشی رس رو آناستازیا برام نوشت، ازشون تشکر کردم و از گلآد

رفتم بیرون. آدرسی که نوشته بود واسم خیلی دور نبود برای همین 

تند راه رفتم تا برسم، جلوی ساختمون مثل -جا پیاده رفتم. تندتا اون

های دیگه و بقیۀ خیابون شلوغ نبود، اتفاقاً خیلی خلوت بود ساختمون

هم یک ساختمون معمولی و ده طبقه بود. نسبت به  و ساختمونش

ها، در اصل هیچ بود.ها و برجبقیۀ ساختمون  

کس نیست حتی ازش سوالی بپرسم. من نداره و هیچ، البیوارد میشم

ها، آسانسور هم نداره. ده طبقه بدون یک البی داره و راهروی پله

 آسانسور؟!

ها باال میرم و به ت. از پلهاندازم ولی هیچی نیسنگاهی به راهرو می

 طبقۀ اول میرسم.

زنه به بامداد زنگ بزنم ولی ترجیح دادم کل ساختمون به سرم می

 رو ببینم بعد بهش زنگ بزنم.

ی اول چهارتا در داشت، چهارتا واحد، درهای ضد سرقت و طبقه

ای. قهوه  

شنوم، گذارم روی اولین در، ولی صدایی نمیمیرم و گوشم رو می

زنم. ر لب غر میزی  

احمق، مگه صدا میاد آخه؟!  -  

کنم و زنگ اولین در سمت راهرو رو سر و وضعم رو مرتب می
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زنم.می  

-بند میکنم و در باز میشه و من زنی رو با پیشچند لحظه صبر می

 بینم.

بله؟ -  

-سالم، وقتتون بخیر. خانم؟! من دنبال یک آقایی به اسم بامداد می -

 گردم.

عمیقی میکشه و میگه:نفس   

-بامداد کیه؟ قبل شماهم یک خانم دیگه اومده بود سراغش رو می -

کنه.جا کسی به اسم بامداد زندگی نمیگرفت. این  

کنم، خب شاید و تق در رو کوبید، گیج و منگ به در بسته نگاه می

-اش رو نمیشناسه؟! ولی من فامیلیکسی اون رو به اسم بامداد نمی

دونم گفته یا نه ولی درکل اصالً هیچی یادم نیست، شاید دونم، نمی

دونم!نگفته، نمی  

 و این که، گفت یک خانم دیگه؟! یعنی کی؟! 

گرده. ولی چرا؟!دونم! شاید دایان دنبال بامداد میدایان؟ نمی  

شینم.ها میزنم بهش و روی پلهگیجم، پشیمون میشم، زنگ می  

یده، بیا من قهر بودم ولی انگار مونم جواب نمقدر منتظر میهر چه

اش بیشتر از منه!اون دلخوری  

 به جهنم.

ها میرم پایین، زیر شکمم تیر اندازم توی جیبم و از پلهگوشیم رو می

کشم.کنم و نفس عمیقی میکشه، مکثی میمی  

ها چشمم به بعد از چند ثانیه مکث، دوباره ادامه میدم، پایین پله

افته و دقیقاً جلوی در ورودی ساختمون چشمم بیرون ساختمون می
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کنه. خند نگاهم میافته که دست به کمر و با نیشبه مینا می  

کنم. صدا نگاهش میحرکت موندم و بیجا خوردم، سر جام بی  

گذاره.قدمی به جلو می  

 مینا: چی شد؟ ترسیدی؟

کنم با مالیمت جوابش رو بدم، هرچند از کنم و سعی میلب تر می

شبی که توی دستشویی رستوران اون کار رو کرد باهام و موهام 

 رو کشید ازش متنفر شدم.

خوای؟! چی از من می -  

خوام صحبت کنم.مینا: باهات می  

چه صحبتی؟! -  

 مینا: بامداد بهت همه چیز رو گفت؟!

زنه.خند میبینه نیشکنم برای جواب، مکثم رو که میکمی مکث می  

زدم، هیچی نگفته!  مینا: پس درست حدس  

ام نسبت به حقیقت غلبه کرد ام، به کنجکاویاون حس حسادت زنانه

 و قدمی به سمتش برداشتم و پرسیدم:

تو نسبتت باهاش چیه؟  -  

اندازه و دست به کمر میگه:ابرو باال می  

یقت زندگیته؟! ترین حقتر از بزرگنسبتم با بامداد مهم -  

پرسم:کنم و میهام رو ریزمیچشم  

کارش بودی؟!راست گفت که تو هم -  

اندازه.شونه باال می  

 مینا: بگی نگی! 

کشه و میره، پشت سرش میرم و توی پیاده رو با و راهش رو می
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 دو قدم فاصله دنبالش میرم.

کجا میری؟ -  

جا پارکه.مینا: گفتم که! باید صحبت کنیم. ماشینم این  

ایستم. می  

ام؟م و باهات بیچرا باید بهت اعتماد کن -  

چرخه سمتم:می  

کنه خودتی، چون تونی نیای ولی کسی که ضرر میعیبی نداره می -

وقت حقیقت رو بهت نمیگن!ها هیچاون  

هیچ   کنم، لحنش طوریه که انگار واسشمشکوک بهش نگاه می

اهمیتی نداره، و خب، من دوست دارم بدونم در مورد چی صحبت 

و اصال! چه حقیقتی رو ازم مخفی کردن؟!  کنه! مگه بامداد کیه؟!می

گفت حقیقت رو بهت نمیگن، یعنی بامداد تنها نیست و این وسط 

هاش هستن، سهیل یا مهران هم از رازش مطلع هستن، خب دوست

دونم.یا شاید کسای دیگه ! نمی  

 کالفه میشه و شاکی میگه:

یای؟طوری نگاهم کنی و نخوای اینتا فردا صبح می -  

کشم و میگم:میقی مینفس ع  

باشه. -  

خوره و قبل از افتم. گوشیم توی جیبمه و زنگ میدنبالش راه می

 این که حتی دستم رو ببرم توی جیبم مینا میگه:

بهش نگو با منی، ممکنه نگذاره با من بیای به خاطر این که  -

 دستش رو نشه.

خب، بهش شک کردم، هر چند شک داشتم و شکم بیشتر شد و -خب
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کنم و براش ترس هم گرفتم اتفاقاً. برای همین تماس رو رد میاس

فرستم:پیام می  

 )من دارم با مینا میرم، باید حقیقتی که میگه رو بشنوم.( 

 و بعد هم گوشی رو سایلنت کردم.

فقط خواستم بدونه کجام و پیش کی هستم، که اگه مینا، با احتمال یک 

ونه کجا هستم. هر چند که درصد خواست بالیی سرم بیاره بامداد بد

 بامداد هم از قماش همین مینا هست و بس.

قدر هم خوشگل و درخشید و چهها میماشین سفیدش بین اون ماشین

 مدل باال بود.

مدلش چیه؟ -  

طور که میره سمت در کنه و هموندرماشین رو با ریموت باز می

 میگه:

مک الرن. -  

 سوار ماشینش میشیم، میگه:

رو ببند.کمربندت  -  

اندازه.بندیم و ماشین رو راه میکمربندهامون رو می  

کجا میریم؟ -  

جا، ممکنه هر کافه یا ای داره اینمینا: بامداد اطالعات خیلی قوی

هاش یا آشناهاش پیدامون کنه و رستورانی بریم از طریق رابط

درعرض نیم ساعت خودش رو بهمون برسونه . برای همین خونه 

 بریم بهتره.

ات کجاست؟دونه خونهمگه نمی -  

تونه پیدا کنه، البته زمان بیشتری دونه ولی اون رو هم میمینا: نمی
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کشه.طول می  

کار قدیمی هستین، خونۀ کردم چون دوست و آشنا و هممن فکر می -

 هم رو بلدین.

خنده.می  

-ای! ما توی روسیه و ایران با هم همقدر گوگولی و سادهمینا: تو چه

بودیم، من یک سالی هست که ازشون جدا شدم. کار  

اندازم.بهش نگاهی می  

کنی؟!و چرا این کار رو می -  

کنم کار درست دونم، فکر میجور دین گردنم میمینا: این رو یک

 اینه.

این نیست که ازشون کینه داری؟ مطمئنی به خاطر -  

خنده.می  

ور هنوز هم با هم کی گفته من ازشون کینه دارم؟ اتفاقاً من و منص -

در ارتباطیم فقط قرار این نبود که بامداد تا این حد نزدیک بشه 

دارم تو رو از خطرات احتمالی از جانب بامداد نجاتت میدم.  بهت!  

 منصور کیه؟! خطرات احتمالی از جانب بامداد؟!

نمیفهمم چی میگی. -  

رو خیره هست میگه:طور که به روبههمون  

همه چیز رو بهت میگم، همه چیز رو...دونم، از اول می -  

اش خیلی هم دور نبود. توی یک برج، طبقۀ دهمش، یک واحد خونه

اش دیزاین خاصی نداشت و درواقع هیچی . خونهدو خوابه و بزرگ

نداشت، یک مبل ساده، یک میز ساده، و یک تلوزیون و یک لبتاپ 

ص بود ی سالن بود. مشخکه روی میز بود. یک آباژور هم گوشه
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مونه که بخواد قدر واسش اهمیت نداره و شاید اصالً خونه نمیاون

اش رو دیزاین کنه، یا حتی شاید پولش رو نداره که البته بعید خونه

دونم.می  

ات خالیه.قدر خونهچه -  

پرسه:خنده، وارد آشپزخونه میشه و میمی  

خوری؟چیزی می -  

آب. -  

ند دقیقه با سینی شربت وآب شینم منتظرش، بعد از چروی مبل می

شینه.میاد و کنارم می  

جا، دارم مینا: وسایل رو فروختم، قرار نیست بیشتر از این بمونم این

کنم.به کرۀ جنوبی مهاجرت می   

واقعاً؟ -  

مینا: آره و راستی؟! برای اون شب توی دستشویی رستوران، من 

 رو ببخش، از حماقتت عصبی بودم.

حماقت؟  -  

خنده.میدوباره   

مینا: این ُرکی من رو ببخش. منظورم از حماقت، ندونستن حقایقی 

 بود که حقت بود دونستنشون. 

کنه.کنم که لبتابش رو روشن میاندازم و نگاهش میابرو باال می  

-جاست، اول از همه یک چیزی میمینا: تمام چیزهایی که نیازه این

 خوام بهت بگم.

گرده میگه:ها میکنه و توی پوشهمیطور که لبتاپش رو باز همون  

هات!کس اعتماد نکن، حتی به چشمبه هیچ -  
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اندازه.نیم نگاهی بهم می  

مینا: دوست دارم از اول همه چیز رو برات تعریف کنم، ولی قبل از 

شون.همه باید چند نفر رو بهت نشون بدم تا بشناسی  

و من  کنهکنم، عکسی رو باز میصدا نگاهش میمشکوک و بی

کنه اون رو توی ها رو که رد میافته، عکسچشمم به دکتر ونداد می

بینم، اتاق کارش، مطب، خونۀ مجردیش، های مختلفی میموقعیت

ها طوری بودن که انگار دکتر توی مهمونی و ... ولی تمام عکس

 ونداد خودش ازشون مطلع نبود.

ه دستورات ما مینا: اول از همه این رو بدون که این مرد، کسیه ک

کنه.رو اجرا می  

کیا؟! وما؟ منظورت از ما کیه؟ تو  -  

خنده. می  

 مینا: صبر داشته باش! 

کنه توی ذهنش، بندی میبا مکث کوتاهی طوری که انگار داره جمله

 ادامه میده:

دکتر ونداد، یا همون بهرام، کسیه که دستور اصلی رو اجرا کرد،  -

وش کردنت اون هم بدون این که هیعنی لقاح مصنوعی، یعنی بی

ریزی کرد که تو فکر کنی هیپنوتیزم خودت بدونی، طوری برنامه

هوشت کرد، و انجام لقاح مصنوعی از طریق دهانه شدی ولی بی

بفهمی و چیزی رو حس کنی!رحمت انجام داد. بدون این که   

هاش دهنم نیم متر باز میشه، ونداد؟ غیر ممکنه. اون دوست با حرف

-جورهایی مثل عمومه، کسی که از بچگی میامه، اون یکباب

رفتم.شناختمش و پیشش می  

الکی میگی. -  
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مینا: دلیلی برای دروغ گفتن بهت ندارم، تو مختاری که حرفم رو 

هام رو گوش کنی، و بهشون فکر کنی و باور نکنی ولی باید حرف

 در نهایت خودت تصمیم بگیری که چی درسته و چی غلط.

بینه، دوباره شروع به صحبت میام رو که میبهت زدگی سکوت و

 کنه.

تا دختر از قشر متوسط جامعه رو ما توی یک سال، حدود پنجاه -

زیرنظر گرفتیم، کسایی که شاغل بودن، دانشجو بودن، مطلقه بودن، 

حاشیه و درنهایت بعد از یک سال، قرعه به نام تو های بیدرکل آدم

ودی که انتخاب شدی تا بچه رو باردار بشی.افتاد و تو اون کسی ب  

تا دختر؟ چرا؟ یک سال؟ یک سال؟ یک سال تحت نظر بودم؟ پنجاه

تا دختر چرا من؟!از بین پنجاه  چرا؟  

کنم:زمزمه می  

چرا من؟ -  

-تیپی رو میکنه و من مرد مسن ولی خوشمینا عکسی رو باز می

عمولی و سطح اش، مهاش و هم لوکیشن عکاسیبینم که هم لباس

دارها بود.پایین نبودن، انگاری از اون مایه  

 مینا: چون اون انتخابت کرد.

نفسم تند میشه. اون؟ مگه اون کیه؟! با دقت بیشتری به عکس نگاه 

کنم.می  

های عمارتی ایستاده که نمای قد بلندی داره، توی عکس، روی پله

-دودی، کفششباهت با کاخ نیست. کت شلوار سنگ سفید داره و بی

های چرمش و اون موهای سفیدش. شاید حدوداً کشهای چرم، دست

هست که  تر از سنیپنجاه یا شصت سالش باشه ولی استایلش جوون

خوره.بهش می  
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چرا؟! -  

ای، یک سال هیچ دوست پسری نداشتی، رابطه حاشیهمینا: چون بی

نیستی، زنی، اهل دود و دم نداشتی، هیچ خالفی نکردی، مواد نمی

خواهرت خارج از ایران زندگی آروم و نرمالی داره و تو خیلی 

تونی باهاش رفت و آمد کنی، یعنی از خطرات احتمالی راحت می

ترین دلیلش، ظاهرت بود. ظاهرت مورد کامالً دور بمونی، و مهم

 قبولش بود.

پرسم:تکون میدم و می تند-سرم رو تند  

وسط چی کاره هست؟  ناون کیه؟ کیه؟ چیه؟ بامداد ای -  

زنه:لبخند ملیحی می  

اسمش منصورِه. یک امپراطوری بزرگ داره، قلب سازمانشه،  -

افته.کم داره از تپش می-قلبی که کم  

استرس گرفتم. تپش قلب، منصور کیه؟! بامداد چه نسبتی با منصور 

فهمم!های مینا رو نمیو مینا داره؟ اصالً حرف  

منظورت چیه؟ -  

کشم و تکیه میدم، دوباره دستم ای بود خودم رو باال میبا هر سختی

کردم.کشم روی شکمم که تغییراتی توش احساس میرو می  

قدرت   کنم. کوچک شده، وشکمم یک فرقی کرده، حسش نمی

 تشخیص هیچ چیزی رو ندارم.

کنم:زمزمه می  

کنم، مامانی؟ خوبی؟ چرا، خوری؟ چرا حست نمیچرا تکون نمی -

خوری؟همیشه تکون نمی چرا مثل  

زنم زیر گریه و با تصور این که نکنه بالیی سرش اومده باشه می
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زنم:جیغ می  

ام..ام، بچهجا، بچهیاد اینکسی نیست؟ کسی نیست؟ یکی ب -  

جای شکمم تا -گذارم روی جایکنم، دستم رو میهای گریه می-های

د و درد.کنم، فقط درد، درد و درحسش کنم ولی هیچی احساس نمی  

بندم هام رو میخوره چشمدر اتاق باز میشه، نور که به صورتم می

بینم. با وجود ترسی که هام فقط سایۀ آقایی رو میو از الی چشم

استرسی که از وضعیت خودم و بامداد داشتم ولی با همون گریه و 

 نگرانی به انگلیسی میگم:

-دکتر، خواهش میخوره. زنگ بزن ام تکون نمیآقا؟ آقا من بچه -

خوره...خوره! تکون نمیام تکون نمیکنم، من بچه  

تونم اون مرد رو با روپوش سفید ببینم، میاد کنار تخت و من می

 صورتش نگران نیست ولی مضطربه!

به انگلیسی میگه:   

الش خوبه.نترسید. هیچی نشده، بچه ح -  

کنم:گریه می  

خوره. ام تکون نمیبچه -  

کنم و حاال که توی اتاق جمله دوباره به شکمم نگاه میبا گفتن این 

تر از چیزی که بود شده، بینم شکم خیلی کوچکنور هست می

کنم که اون آقا دوباره میگه:متعجب به شکمم نگاه می  

نگران نباش، بچه به دنیا اومده و سالمه، فقط چون زودتر از  -

ضعیفه و توی موعد مجبور شدیم بچه رو به دنیا بیاریم یک کم 

 دستگاهه. 

طوری به دنیاش ام دو برابر شد. به دنیا آوردن؟ کجاست؟ چهنگرانی
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 آوردن و چرا؟!

بینه میگه:نگاه نگرانم رو که می  

خوای ببینیش؟!می -  

سرتکون میدم، که میگه: تند-تند  

شه، صبر کن چند دقیقه، تا من هماهنگ کنم به دنبالت بیام.با -  

پرسم:از اتاق بره بیرون که سریع میخواد چرخه و میمی  

اون آقا کجاست؟ اونی که با من بود؟! ما با هم تصادف کردیم.  -

 یک ماشین به ما برخورد کرد.

 خیلی عادی جواب میده:

ون آقا هم حالش خوبه و سالمه، نگران نباش. به دنبالت میام. ا -  

-نمی از اتاق که رفت بیرون، چندین حس داشتم به این اتفاقات و

ها و این اتفاق، ترس از تونستم تعادل داشته باشم، ترس از این آدم

ام بیاد دونستن حقایق، ترس از این که بالیی سر من و بامداد و بچه

ام و از طرفی خوشحالی از سالم و زنده بودن خودم و بامداد و بچه

ام برای اولین بار، ذوق دیدنش... و ذوق دیدن صورت بچه  

اومد، من حدوداً یک ماه و نیم وقت داشتم تا به دنیا  زود به دنیا

جام؟! اومدنش و امروز، امروز چندمه؟! چند روزه این  

کنه، سرم و دم و ها دیدم که کسی که زایمان میخب من توی فیلم

-کنن، مخصوصاً کسی که سزارین شده، نمیدستگاه بهش وصل می

و سوند وصل  تونه راحت بلند شه و حرکت کنه و حتی بهش سرم

کردن ولی من تونستم تکون بخورم، و دردی که داشتم طوری نبود 

کردم، طاقت فرسا نبود. واز طرفی، هیچ سرم و که فکرش رو می

 سوندی بهم وصل نیست.
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ام؟!مگه چند روزه گرفتار شدیم که اینه وضعیتم؟! چند روزشه بچه  

کلی دنبالمون افتم. حتما نگران شدن تا اآلن، یاد دایان و لعیا می

کرد، ارتباطات و قدرتی بود گشتن وتنها چیزی که دلم رو قرص می

تونست از طریق قدرت منصور، ما رو که سهیل داشت، یعنی می

هایی بود پیدا کنه و بگرده دنبالمون. البته این فکرم به خاطر حرف

نمایی که مینا درمورد منصور و قدرتش بهم گفته بود، شاید بزرگ

دونم.اش اغراق بود و شاید هم حقیقت، نمی، شاید همهکرده بود  

ام به هرحال، درسته کلی نگرانی داشتم ولی ذوقی که برای دیدن بچه

های منفی اطرافم بود. داشتم، خیلی بیشتر از تمام حس  

ای طول کشید تا اون آقا دوباره برگرده، با کلید توی حدوداً ده دقیقه

پرسم:رو ماساژ میدم و می دستش، دستم رو باز کرد، مچم  

ن؟ جاییم اآلشما کی هستین؟ چرا ما این -  

 قبل از این که جوابم رو بده سریع میگم:

جا بیمارستان نیست، بهم بگید.دونم که اینمی -  

-حرف، میره سمت در، توی این تایم نگاه سریعی به اتاق میبی

رش که ی چوبی وسط اتاق، یک میز کنااندازم، یک تخت یک نفره

 روی میز، اون چیه؟!

اون چیه؟ -  

گرده سمتم، وقتی وسایل روی میز رو نشونش میدم میگه:برمی  

ما همین امروز سوند رو از بدنت در آوردیم چون امروز به هوش  -

اومدی، یعنی امیدوار بودیم که خوشبختانه به هوش اومدی. اون می

اش هست.سوند و اون هم شلنگ و وسایل دیگه  

ش میگم:با چند  
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د.داجا چرا؟ بوی گند میانداختیدش سطل آشغال. اینخب می -  

ها استفاده شده نیستن، حتی از توی بسته بندی هم خنده( اوننه)می -

گذاشتم.اومدی واست میدر نیومدن، اگه امروز هم به هوش نمی  

های گرد میگم:با چشم  

گذاشتی؟تو می -  

ا نیست. حاال سوال پرسیدن جای اینخب جز من هیچ دکتر دیگه -

 رو تموم کن و دنبالم بیا.

کنم که ای میکنم و نالهدارم، درد رو حس میاولین قدم رو که برمی

های کوچک خودم رو ایسته. با سختی و قدمحرف، جلوی در میبی

افته.رسونم و تازه چشمم به بیرون میبهش می  

قفش بود و یک راهروی کوتاه و روشن که کلی هالوژن روی س

رفت باال. چهارتا در این پایین بود، خورد و میانتهای راهرو پله می

های دربسته باشه کنم که شاید بامداد توی یکی از این اتاقشک می

 برای همین بلند میگم:

ه پیشم بود، اسمش بامداده. اون کجاست؟اون آقایی ک -  

 جلوتر از من میره و میگه:

بردنش، من خیلی اطالعات ندارم، راستی؟! جا نیست. اون اآان این -

زنی؟! قدر حرف میتو چه  

کنه و من به محض باز شدن در، ها رو باز میدر یکی از اتاق

جا افته که توی دستگاهه و از همینچشمم به اون جسم کوچولویی می

تونم بزرگی پوشکش رو تشخیص بدم.هم می  

داقل اتاق اون از اتاقی دارم و خداروشکر حقدمی به داخل اتاق برمی

که من توش بودم بهتر بود، کالً تمیز و سفید بود و پر از دم و 

 دستگاه بود و ... 
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های مرتب جا بود و وسایل پزشکی توی قفسهحتی یک تخت هم اون

ی اتاق چیده شده بود. گوشه  

ای داشت با چند قدم کوتاه به تخت کوچولوش که دیوارهای شیشه

ها و افته که بین اون سیمای میجسم ریزه میزه میرسم و چشمم به

 توی اون پوشک بچه، رسماً گم شده. 

هاش بسته چه بدن الغر و نحیفی داره، صورتش پف داره و چشم

تونم ببینم جا هم میاست. ماسک اکسیژن روی صورتشه و از همین

های قنچه و ریز دماغش پف داره و کمی بزرگه، و لب  که

کامالً مشکی و ابروهای کم پشت ولی مشکی، صورتی، موهای 

هاش موهای ظریف مشکی داشت و روی بازوهاش و پشت دست

خندم و مشخص بود از اون بچه پشمالوهاست. از شدت ذوق، می

کنم.وسط خنده گریه می  

حالم دست خودم نبود، به کل بامداد رو فراموش کردم و تمام توجهم 

ده بود. ی نحیف توی دستگاه شجلب اون بچه  

ی من... بچه  

 پسر من...

پسر کوچولوی من!   

امیدم؛ همه چیز من توی اون دستگاه خیلی آروم خوابیده بود و 

شد.شکمش با هر دم و بازدمش باال پایین می  

ومده؟!جاییم؟ چند روزه به دنیا اچند روزه ما این -  

گردم و منتظر شنوم، برمیصدای اون آقا رو از پشت سرم می

کنم تا جواب بده:می نگاهش  

ات با شیر خودت تغذیه پانزده روز، توی این پانزده روز هم بچه -

 شد.



 

 

 WWW.98IA3.IR 201 کاربر نودهشتیا  toktamامید_
 

با شیر خودم؟  -  

آره.  -  

پرسم:زنم و میهام دست میبه سینه  

میشه مگه؟ -  

کنه و جوابم رو میده:عاقل اندر سفیه نگاهم می  

 کنی نمیشه؟! من تمام مدت باالی سر تو و پسرتچرا فکر می -

 بودم.

چکه...خندم. دوباره اشکم میکنم و میبا قدردانی نگاهش می  

کنم یک تیکه از کنم، حس میگردم سمت تخت و بهش نگاه میبرمی

قدر خواستنی، دوست وجود من حاال روی اون تخت خوابیده، همین

 داشتم بغلش کنم و عطرش رو بو بکشم.

ه بمونه؟!تا کی باید توی این دستگا -  

تی که نیاز باشه، شاید یک ماه، یا یک ماه و نیم. یا شاید هم تا وق -

کشید، اگه زودتر از کمتر، چون وقتی به دنیا اومد به سختی نفس می

یک ماه هم بهتر بشه میشه کاریش کرد چون همین اآلنش هم کامله، 

 فقط به خاطر تنفسش توی دستگاهه.

-م، یککنبه ماسک سفید کوچولویی که روی صورتشه نگاه می

 جورهایی کل صورتش رو گرفته.

جا جا بمونی دیگه، نیاز نیست به اونتونی همینتو می -

 برگردونمت. 

گذارتش کشه سمت تخت بچه و میی اتاق رو میتخت گوشه

دار با روکش سفید، ملحفۀ تمیز و پتو و بالش  کنارش، تخت حفاظ

کنه. یکنه و مرتبش مهم روی تخت هست، که ملحفه رو پهن می  
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زنم، اون دکتر هم شینم و به پسرم زل میبا ذوق روی تخت می

بنده و میگه:ند به حفاظ تخت میدستم رو با دستب  

مجبورم دستت رو ببندم، اگه به چیزی نیاز داشتی یا کاری داشتی  -

 صدام کن.

اش شد چی؟باشه. گرسنه -  

اش نمیشه.فعال گرسنه -  

توجه به رفتنش و قفل کردن در اتاق، محو سر تکون میدم و بی

 تماشای امید میشم. 

حس غریبی دارم نسبت به این که چی صداش کنم، پسرم؟ بچه؟ 

 امید؟ چی؟!

جا چی شد، هنوز هم واسم سوال بود که ایناز ذوق نیشم بسته نمی

کنیم و چه اتفاقی افتاده ولی با دیدن امید، همه چیز رو کار می

م و محو دیدنش شدم. فراموش کرده بود  

هاش رو نگاه کن! ناخن  قدر دست و پای کوچولویی داره، وایچه

های دستش کشیده است؟! موهای سرش، ظریف و چه انگشت

قدر تمیزه؟! شستنش؟! میگن که تا ده روز نباید بچه رو مشکی، چه

 بشورن که؟! 

کنه!؟ همین دکتره؟! کی پوشکش رو عوض می  

دازم و چشمم به شیشۀ شیر کوچولوی قرمزی انبه اتاق نگاهی می

افته که تا نصفه شیر هست داخلش، با دیدن اون شیر، که مطمئنم می

شیر خودم بود، ولی چون گرسنه بودم و اون هم خوردنی بود بدتر 

ام شد و نگاهم به شکمم افتاد. یازده روز...گرسنه  

-که این قدر کوچک شده شکمم. اصالً توی اون تاریکی نفهمیدمچه 

 قدر کوچک شده، به خاطر ترس و استرسی که داشتم. 
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لرزه و من با ذوق میگم:پلکش می  

، ببین من رو عشقم؟! هامامانی؟ بیدار شدی؟ من اومدم -  

کنه ولی دستش رو تکون میده. هاش رو باز نمیچشم  

خندم.می  

پسرم؟! بیدارشو دیگه! دلم واست ضعف رفت آخه فسقلی؛ بخورم  -

کوچولوی من! تو رو  

افتم و نگرانش میشم. کجاست با گفتن فسقلی دوباره یاد بامداد می

 اآلن یعنی؟! نکنه بالیی... 

وار میگم:کنم و زمزمهمکث می  

کنه کار مینا بوده؟!نکنه، نکنه مینا؟! ن -  

افتم که لحظۀ آخر توی گیرم و یاد حرفی میلب پایینم رو گاز می

اش بهمون گفت. گفت نگذار اذیتت کنم، گفت مراقب باش. خونه  

زنم، رو زل میگذارم روی دهنم و با تعجب به روبهدستم رو می

طوری؟! یعنی اون دستور کار میناست. مطمئنم کار اونه! ولی، چه

ی این کارها داد مارو با ماشین بزنن؟! مارو زندانی کنن؟! اون همه

ای این وسطه؟!ههای دیگرو کرد یا پای آدم  

قدر فکر کردم و حرص خوردم و از قدر کشید، چهدونم چهنمی

های امید نگرانی گریه کردم، از یک طرف دلم برای تکون خوردن

رفتم و از طرفی به خاطر رفت و قربون قد و باالش میضعف می

دادم.کردم و به مینا فحش میهام گریه میبامداد و نگرانی  

ره اون دکتره اومد، برام یک سینی آورده بود که ولی باالخره دوبا

توش یک کاسه سوپ و یک ظرف پر از گوشت و مخلفات بود. 

وقتی سینی رو جلوی من گذاشت، شیر داخل اون شیشه شیر رو 

 خالی کرد و همراه با شیردوش آورد داد دستم و گفت:
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بلدی شیرت رو بدوشی؟ -  

 با تعجب میگم:

من؟ -  

خنده:می  

که بیداری خودت بدوش دیگه! دوست داری من شیرت  خب اآلن -

 رو بدوشم؟!

کنم:هام رو گرد میچشم  

نه . -  

کنم.ن پوشکش رو عوض میپس شیرت رو بدوش تا م -  

جلوی تو؟ -  

خنده.دوباره می  

-دوشیدم میجا بودی من شیرت رو میای که اینتوی این دو هفته -

های ، زیر اون لباسزایمانتدادم به بچه، خودم عملت کردم برای 

گشادت چیزی که به درد من بخوره رو پیدا نکردم پس راحت باش 

 و شیرت رو بدوش.

طرف و به امید نگاه کنم اونکنم و روم رو میچپ نگاهش می-چپ

ام رو دیدم اون رو کالً افتم. نگاه تا بچهکنم، دوباره یاد بامداد میمی

 فراموش کردم.

ن حالش خوبه؟اون آقاهه؟! او -  

آره. شیرت رو بدوش.  -  

کنم بهش و لباس گشاد و بیمارستانی توی تنم رو میدم پشتم رو می

ها دیده بودم و ام، توی فیلمگذارم روی سینهباال و شیردوش رو می

 بلد بودم.
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اون آقایی که با من بود... -  

پره:وسط حرفم می  

زنده هست، حالش هم خوبه. -  

ا رو دزدیده؟جاییم؟ کی مکنیم؟ چرا اصالً اینر میجا چی کاما این -  

جا میبه نفعته ندونی، اون پسره هم تا وقتی دهنش بسته هست این -

مونید، امروز شاید ببینیش. باهاش حرف بزن تا دهنش رو وا کنه و 

شید از دست ما، حاالها خالص نمی-حرف بزنه وگرنه حاال

بینی!ات رو میه که بچهدرضمن؟! شاید هم این آخرین باری باش  

کنم.چرخم سمتش و با وحشت نگاهش میسریع می  

خوای ازم بگیری؟ام رو میمنظورت چیه؟ بچه -  

اش هست.هاش توی جیب فرم پزشکیبه در تکیه داده و دست  

گیرم.ات رو ازت میکوت ادامه بده، آره! بچهاگه اون پسره به س -  

کنم سمتش که جا خالی یشیردوش رو با همون شیر داخلش پرت م

زنم:کنه و داد میمیده و با تعجب نگاهم می  

ام رو ازم بگیری؟مادر)...( بیای بچه مگه من ُمردم که توی -  

هاش گرد شد:چشم  

کنی؟چه غلطی می -  

ی خوره به قفسهکنم سمتش که میشیشه شیر توی دستم رو پرت می

اش:سینه  

ازه نمیدم.فهمیدی؟ اج ام رو ازم بگیریاجازه نمیدم بچه -  

گیره و من رو رسونه و گلوم رو میبا دو قدم بلند خودش رو بهم می

-کنه و حس میکنه، گلوم رو به تحت فشار میروی تخت دراز می

زنه:کنم نفسم داره بند میاد. توی صورتم داد می  
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ات تیکه-جا تیکهی)...(! همینصدات رو برای من باال نبر زنیکه -

جایی! فهمیدی یا نه؟ سی روحش هم خبردارنمیشه که تو اینکنم کمی  

کنم، شاتاپ بابا! چه وحشیه این؟!با وحشت نگاهش می  

نشنوم صدات رو، اوکی؟ -  

کنه و ازم جدا میشه، میره سرم رو تکون میدم که گردنم رو ول می

 سمت شیشه شیر و شیردوش و میگه:

رو ببندم .اری نکن هر دو دستت وحشی بازی درنیار، ک -  

طوری سرم داد نزده کس تاحاال ایناز ترس لکنت زبون گرفتم، هیچ

طوری...بود، دعوام نکرده بود این  

کنه توی کنم که شیشه شیر و شیردوش رو پرت میفقط نگاهش می

صدا به کنه. بیسطل آشغال و از اتاق میره بیرون و در رو قفل می

م:کنکنم و با ترس زمزمه میدر نگاه می  

هارِه مرتیکه! -  

بعد از یک ربع با شیشه شیر و شیردوش نویی اومد و داد دستم، من 

گفت رو کردم و خودش با احتیاط کامل به هم سریع کارهایی که 

بچه شیر داد. تمام مدت حواسم پیش امید بود. نگران بودم یک موقع 

ه نندازه بچه رو یا از سر لج با من بالیی سر بچه نیاره! هرچند اگ

تونست، ولی همچین قصدی نداشت و حسابی هم به خواست میمی

اش بود امید سالم و رسید اتفاقاً، یک جورهایی انگار وظیفهبچه می

 سالمت باشه؟!

امید بعد از خوردن شیر دیگه نخوابید و اون دکتره هم از اتاق رفته 

بود، تخت امید رو چسبونده بودم به تختی که دستم بهش بسته شده 

اش نگاهم های مشکیزدم و اون هم با چشمد و با امید حرف میبو

قدر مشکی بود که انگار چشم نداشت، دوتا هاش اونکرد. چشممی
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-های بلند ولی کمهای گرد با مژهی سیاه جای چشم داشت، چشمدکمه

 رنگ. 

اش رو خوردم تا شیر داشته باشم که غذام از دهن افتاده بود ولی همه

م، گرسنه نمونه. دکتره آخر شب اومد و سینی رو برد، به امید بد

-گیره! ولی بیام رو میچنان اخمی کرده بود که گفتم اآلن پاچه

 حرف، به من و امید یک سر زد و دم رفتنی گفت:

برمت ببینیش.ش بیاد میاون پسره رو آوردن، به هو -  

هوشه؟ چه بالیی سرش و در رو تق بست، به هوش بیاد؟! مگه بی

هوشه؟! آوردن که بی  

هام رو از استرس بجوام و ای گرفتم که باعث شد کل ناخندلشوره

هام رو زخم کنم، فکر کنم یک ساعت هم نشد تا دکتره نوک انگشت

 بیاد ولی توی اون یک ساعت، زمان برای من یک سال گذشت. 

تا اومد، صاف نشستم تا دستم رو باز کنه و سریع رفتم سمت در، 

بهم رسوند و بازوم رو گرفت و از اتاق بیرون برد، در خودش رو 

 رو هم نبست.

روییش ای که توش بیدار شدم، ولی در روبهمیریم سمت اتاق قبلی

ای رو کنه و من توی فضای تاریک اتاق، جسم مچاله شدهرو باز می

ی اتاق تشخیص میدم. گوشه  

ر سر برم زیزنم، دستم رو میدوم سمتش و کنارش زانو میمی

خوره و کنم و نور راهرو به صورتش میبامداد و سرش رو بلند می

گیره.ام میبا دیدن وضع صورتش گریه  

بامداد؟ بامداد جان؟ خوبی؟ -  

چرخم سمت دکتره، با ترس ی صورتم میشه و میهام روونهاشک

 میگم:
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هوشه؟زنه؟ بیچرا حرف نمی -  

خوبه، یک کم  هوشیاریش پایینه، به سرش ضربه خورده ولی -

 گیجه.

گیرم که "آخ"ی میگه کنم و دستش رو میبه صورت بامداد نگاه می

 و با وحشت میگم:

ان؟ چی شدی تو؟ تو رو خدا یک چیزی بگو بامداد...جان؟ ج -  

کنم.گیرم و گریه میسرش رو بغل می  

بامداد. -  

کنم، صورتش کالً کوفته شده انگار، چشمسرش رو از خودم جدا می

اش کبوده هاش کبوده، گونهباد دارن و باز نمیشن و دور چشمهاش 

 و لبش پاره شده و دستش...

بینی؟نیست نمی کنی؟ حالش خوبدکتر؟ چرا یک کاری نمی -  

-هاتون، میام میباهاش صحبت کن، بعد از تموم شدن صحبت -

کنم.برمش درمانش می  

قاب در  چرخه و میره، هر چند شک دارم رفته باشه. ولی تویمی

بینمش. نمی  

بامداد؟ -  

کنه، مطمئنم چشمش دیگه بیشتر از الی پلکش رو یک کم باز می

 این باز نمیشه.

چی کارت کردن؟  -  

کشم و اش میچکه روی صورتش، دستم رو روی گونهاشکم می

کنم.اشک رو پاک می  

شنوم ولی چیزی متوجه نمیشم، گوشم رو به صدای آرومش رو می
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چسبونم.لبش می  

 بامداد: تا فردا... 

دوم کنم و میجا ولش میکنه و خون باال میاره، همونسرفه می

افته بینم دکتره به دیوار تکیه داده، چشمش که به من میبیرون و می

 هول شده میگم:

خورم باهاش حرف بزنم اول بدو. قسم می-خون باال میاره، بدو -

 خوبش کن. 

زنم:زنم جلوش و زار میمیبینم زانو مکثش رو که می  

نجاتش، بده! کنم. نجاتش بده.خواهش می -  

کنم، وضعش های گریه می-چسبونم به زمین و هایسرم رو می

تونستم بکنم. خیلی خراب بود. حتی فکر از دست دادنش هم نمی  

زنه:شنوم که داد میصدای بلندش رو می  

مارکو؟! -  

بینم که و من مرد هیکلی رو می سرم رو باال میارم، دکتر میاد کنارم

ی دکتر میاد سمت ما، سریع از جام بلند ها میاد پایین، با اشارهاز پله

ایستم، میرن توی اتاق و دو نفری بامداد رو میارن میشم و کنار می

 بیرون. 

هاش پاره پوره، افته، لباستازه توی روشنایی چشمم به بامداد می

شده و بانداژش هم خونیه. تنش  زنه و بانداژپای چپش لنگ می

تیشرتیه که اون روز تصادف تنش بود، دست راستش چند تا خراش 

اش، سمت چپ، تیشرتش پاره ی سینهنسبتاً بزرگ داره و روی قفسه

بینم که پوستش رو پاره کرده و است و من زخم سطحی رو می

خونش خشک شده، تیشرتش کامالً سرخه. صورتش هم که کالً 

موهاش پریشونه. ترکیده و  
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افتم، مامورهای حرفههای مینا میاز کنارم رد میشن و من یاد حرف

قدر ای، شرایط سخت، تمرین سخت، چند نفر ریختن سرش که این

 صدمه دیده؟!

برنش همون اتاقی که امید هم هست، پشت سرشون میرم و کنار می

جا فرار ایستم، انگار مطمئنن که بدون بامداد از اونتخت امید می

جا نداشتن، کنم چون اصالً توجهی به منی که آزاد بودم اوننمی

کنن و دکتر تیشرتش رو با قیچی پاره بامداد رو روی تخت دراز می

حاله که قدر بیطوری از تنش درمیاره. بامداد اونکنه و همونمی

اش، سمت قلبش، خراش خورده، هیچ حرکتی انجام نمیده، روی سینه

ک وجب. ی یاندازه  

ها رفت قدر صدام روی مخ خودم و اونگریه امونم رو بریده، اون

 که آخر سر دکتر سر مارکو داد زد:

کشه.ه زوزه زیرگوشم میاین رو ببر بیرون دار -  

کنم:ق زمزمه میه-تربیِت وقیح! با هقبی  

کنم قول میدم.مونم. گریه نمینه می -  

بینه که توی نگاهم چی میدونم کنه و نمیچپ نگاهم می-مارکو چپ

خیالم میشه.توی گوش دکتر چیزی میگه و دکتر بی  

های بامداد به خاطر بخیه سینهی اتاق کز کردم و گوشم از نالهگوشه

اش، پر شده. دستش هم بخیه زد و بعد به خاطر شکستگی، با آتل 

اش رو پانسمان کرد و روی صورتش یخ گذاشت. بهش بست. سینه

کردم و تا بخوابه. تمام این مدت من آروم گریه میسرم وصل کرد 

قدر رفت و آمد کرد، چون وسایل مارکو، دهنش سرویس شد این

جا نبود، فقط تخت امید، تختی که پانسمان، بخیه، آتل و... هیچی این

بامداد روش دراز کشیده و یک میز که روش شیشه شیر و شیردوش 
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رفت این مدت مارکو هی می ی دستمال کاغذی. تمامبود با یک جعبه

-طبقه باال و وسایل رو میاورد، هی دکتره یک چیز جدید یادش می

رفت تا وسایل رو بیاره.زد سرش و میافتاد و مارکو کلی غر می  

کرد و من دوست نداشتم از جام بلند شم تا چشمم به امید گریه می

رهاش، دکتر وسط کا  افته،جون روی تخت افتاده بیبامدادی که بی

 بهم توپید:

بلند شو بغلش کن.  -  

از دستگاه درش بیارم؟ -  

آره، اوکیه هیچ مشکلی نداره. -  

وی دستگاهه؟ اون ماسک اکسیژن چی؟پس چرا هنوز ت -  

ز شدت گریه سیاه شد.حالش خوبه، زود باش ا-  

رسونم، از دستگاه درمیارمش و بغلش میخودم رو به تخت امید می

کوچولوعه...قدر کنم. چه  

افته!ترسم بیمی -  

کنه و من دکتر پایین پای بامداد نشسته و بانداژ پاش رو باز می

ی پاش قطع شده!افته، انگشت کوچکهچشمم به پای بامداد می  

کنم اون طرف، خوره و روم رو میبا دیدن وضع پاش، حالم بهم می

 دکتر میگه:

بهش شیر بده. -  

گذارم دهن امید ام رو میشینم و سینهیجا دوباره روی زمین مهمون

افته، دکتر تا شیر بخوره، ناخودآگاه دوباره چشمم به پای بامداد می

 مشغول عوض کردن پانسمانشه.

قدر ضعیف شده؟!افته. الهی بمیرم! چهچشمم به صورت بامداد می  
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*** 

شنیدم، مثل داد توی خواب و بیداری بودم که صداهای نامفهومی می

داد.و بی  

هام رو به زور باز کردم و به خورد، چشمامید توی بغلم تکون می

 صورت امید نگاه کردم که بهم زل زده بود و خندید!

چنان ذوقی کردم با خندیدنش که موقعیتم رو فراموش کردم، سرم 

 رو باال آوردم و چشمم به بامداد خورد، توی اتاق تنها بودیم. 

گذارم توی تختش، میرم و امید رو می بدنم گرفته، به زور بلند میشم

باالی سر بامداد. سرم بهش وصله هنوز، ولی پره احتماالً عوضش 

نامردها دیدن که من   کردن. دیشب اصال نفهمیدم کی خوابم برد.

توی وضع بدی خوابیدم نتونستن حداقل امید رو ازم بگیرن، نگفتن 

افته از بغلم؟یک موقع می  

کنه کشم، اخم میی بامداد میلورده شده دستم رو روی صورت له و

کنه.ی آرومی میو ناله  

بوسم.اش رو میخم میشم و پیشونی  

-بامداد؟! خوبی؟ بمیرم الهی. نگاه کن چی کارش کردن عوضی -

شعور.های بی  

تونستم به جاییش دست بزنم اصالً، همه جاش داغون بود. بامداد نمی

های بازش دوباره دیدن چشم کنه و باهاش رو باز مییک کم چشم

گیره.ام میگریه  

خاک توی سرت الوین، جمع کن خودت رو دیگه، سالمه دیگه، زنده 

 هست، خدات رو شکر کن چه مرگته؟! 

کنه چه بالیی سرش اومده!ترسه فکر میاآلن می  

بوسمش و ازش جدا گذارم روی لبش، آروم میخم میشم و لبم رو می
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پرم هوا و شنوم، یک متر میلیک تیر میمیشم. همین حین صدای ش

چرخم سمت در، در بسته است. پشت بند اون شلیک، با ترس می

 دوباره تیر اندازی میشه.

کنم، چرا لبخند زده؟! به خاطر بوسه هست یا به بامداد نگاه می

 صدای شلیک؟

پس...    

اون تا فردایی که دیشب گفت، همین بوده؟! امروز کی اومده؟! سهیل 

رو پیدا کرده یعنی؟ ما  

کنه. دستم رو روی ای از درد میخواد تکون بخوره ولی نالهمی

گذارم.هاش میشونه  

کنی؟ زخمی شدی، دراز بکش.چی کار می -  

بریده میگه:-بریده  

اومدن... دنبالمون. -  

کنه دراز بکش.باز می کی اومده؟! بامداد زخمت سر -  

نفس -شینه، نفسبا کمک من میاندازه، به زور و نیم نگاهی بهم می

زنه، با اخم میگم:می  

چرا جوابم رو نمیدی؟ -  

در اتاق به شدت کوبیده میشه، پشت بندش صدای شلیک میاد و قفل 

در توی یک لحظه ازش صدای وحشتناکی بلند میشه و بعد در اتاق 

 باز میشه. 

کنم و با هیجان میگم:بینم، از دیدنش ذوق میپشت در سهیل رو می  

سهیل؟!  -  

 میاد توی اتاق.



 

 

 WWW.98IA3.IR 214 کاربر نودهشتیا  toktamامید_
 

طوری تو؟چه -  

اندازه و میگه:نگاهی به بامداد می  

ها ببین چی کارش کردن.ناموسخوبی؟ بی -  

 

خواد بچرخه بره سمت در که نگاهش گیره و میزیر بازوش رو می

کنه و بعد توی افته، یک لحظه هنگ میبه من و بعد به شکمم می

چرخه سمت تخت امید و میسرش میکنه و سریع هام نگاه میچشم

بینم، بامداد رو روی تخت دوباره هاش میبینتش. ذوق رو توی چشم

کنه و آخ بامداد درمیاد و فحشی که بامداد بهش میده، با ول می

گیره.ام میهای سهیل برای امید، یکی میشه. خندهقربون صدقه  

قدر ا چهقدر کوچولوعه! خدسهیل: سالم عمو جون؟ وای ببینش چه

 پشمالوعه! مثل منصوره.

خنده و من میگم:هاش میبامداد وسط ناله  

کنم من، تو به بامداد کمک کن.بغلش می -  

کنه، ولی من هم کنم و سهیل به بامداد کمک میامید رو بغل می

اندازم برای این که یک طرف لنگر نندازه، بازوی بامداد رو می

بینم ، همون موقع مهران رو میدور گردنم و از اتاق میریم بیرون

اندازه ولی با ها میاد پایین. اولش یک نگاه به من و امید میکه از پله

زنه و به جای من، دیدن وضع بامداد، هول میشه و من رو کنار می

گیره. بازوی بامداد رو می  

ها، ها برن، پشت سرشون میرم باال از پلهکنم تا اول اونصبر می

جا دو طبقه زیر زمین بود، وقتی یچ داشت و انگار اینتا پراهرو سه

افته که کالً ای میشیم من چشمم به محوطهاز اون راهرو خارج می

ها و پشت سرمون، عمارت خیلی ی افتاده روی درختدرخته، سایه
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اندازه، ایه که من رو یاد قصر باربی میبزرگ و سه چهار طبقه

نم اسمش، همون که دوتا دختر توی کارتون شاه و گدا بود فکر ک

 شبیه به هم، یکی ملکه بود و یکی گدا بود. 

 بامداد: کی اومده؟

مهران: منصور، به محض این که سهیل خبرداد برنگشتید خونه و 

بعد از این که مینا گم و گور شد از همون روز، منصور خودش 

 شخصاً اومد.

کنن؟بامداد: نمیگه بگیرنش چوب توی آستینش می  

اش بهم انداخت، امید رو ان برگشت و نیم نگاهی از سرشونهمهر

سفت گرفته بودم تا از دستم نیوفته، لباس بیمارستان تنم بود و 

حسابی معذب بودم، باز خوبه پشت لباس باز نیست مثل بقیۀ لباس 

ها.بیمارستانی  

های کاویانی خبر داده کجا هستید.سهیل: مینا به آدم  

روز خودش بهم یک جورهایی گفت.بامداد: فهمیدم، اون   

 سهیل: کاویانی رو دیدی؟

 بامداد: آره.

کنه، مطمئن نبودم، مهران: شنیده بودم کاویانی انگشت پا قطع می

 ولی اآلن با دیدنت مطمئن شدم، انگشت کوچکت دست منصوره. 

زاده با قیچی باغبونی انگشتم رو کند.بامداد: حروم  

-صدای شلیک میاد و من چشمم به پرندهچرا این مسیر تموم نمیشه؟ 

های پرن و سرم سمت دیوارها میافته که از روی درختهایی می

چرخه.عمارت می  

ی منصور رو بارداره، انگشت بچه  فهمید، الوینمهران: اگه می
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کشید!اون رو هم می  

هام گرد میشه.چشم  

رو سهیل: کاویانی رو با اسنایپ زدن، پسرش مونده. منصور اون 

ی تو گذاشت.واسه  

نداد و مهران گفت:  بامداد جوابی  

من دستم به اون مینا برسه. -  

دونم کجاست، پیداش کنم بامداد: خودم حسابش رو میرسم، من می

کنم.اش میتیکه-تیکه  

قدر آسوده قدر راحته که اینلرزم، آدم کشتن ایناز ترس به خودم می

کنن؟!خاطر درموردش صحبت می  

هایی افته و جنازهرسیم، چشمم به کلی آدم میعمارت می به جلوی

اشون پارچه کشیدن و چند نفری هم که روی زمین افتادن، روی همه

روی زمین زانو زدن و باالی سرشون یک نفر وایساده، همه با 

کس جز پنج های خاص مشکی، مثل یگان ویژه، هیچاسلحه و لباس

گفت حدود پنجاه نفر  هاشون مشخص نیست. میشهشش نفر صورت

جا بودن، در عمارت بسته بود و چند تا ماشین ون مشکی هم اون

ها المبورگینی، آئودی، پورشه و ... هم با پارک بود و کنار اون

های مختلف پارک بودن. هرچی از زیبایی این عمارت و رنگ

روم بگم کم گفتم!ی روبههای پارک شدهماشین  

هایی که زانو زده بود باالی سر اون آدم یک آقایی اون وسط ایستاده

هاش توی جیبش بودن، پیراهن کرد، دستبودن و داشت صحبت می

-جا هم میمشکی، شلوار مشکی، موهای یک دست سفید و از همین

 تونستم صورت منصور رو بشناسم.

 منصور... 
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 منصور... 

 هایی که جلوش زانو زده بودن گفت و یکبا دیدن ما چیزی به اون

شناختم و نفرشون با وحشت برگشت سمت ما، من هیچ کدوم رو نمی

کس هم ندیده بودم، حتی مارکو و دکتر هم بین این جمعیت هیچ

 نبودن.

-هاش، چهافته، چشمشیم و منصور نگاهش به من مینزدیکشون می

هایی که انگار ذهنت و فکرت رو قدر ترسناکه! از اون مدل چشم

ترسه به هر چیزی فکر کنه که مبادا آدم می ها کهخونه. از اونمی

 اون فکرش رو بخونه!

کنه و بامداد با کمک مهران میره سمت سهیل، بامداد رو ول می

 منصور، سهیل میاد سمت من و میگه:

بیا این طرف. -  

میریم سمت اون آئودی که مطمئن بودم برای بامداده، له و لورده 

نم روی صندلی شاگرد، در رو شیکنه و میشده بود. در رو باز می

طور که امید رو بغل کردم پاهام بیرون از گذارم و همونباز می

ماشینه و دقیقاً سهیل جلوم ایستاده ولی نگاهش پی منصور و بامداد 

 و مهران بود. 

زنه و من برای این که ساکت شه تا بتونم حداقل یک کم امید نق می

گذارم دهنش تا رو می امها رو بشنوم، سینهاز صداهای اون

شیربخوره و من هم راحت به استراق سمعم ادامه بدم. سهیل که 

زنه و انگشتش رو خنده و جلوی پام زانو میبینه میحرکتم رو می

کشه.ی امید میوار روی گونهنوازش  

قدر خوشتیپ شده، سرتاپا مشکی و دقیقاً تیپش مثل یگان ویژه چه

ن عاشق این مدل استایل هستم.شده ولی بدون ماسک. خدایا م  
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 سهیل: اسمش چیه؟

امید. -  

قدر پشم داره.قدر، امید کوچولو؟ امید خان؟ چهسهیل: خوشگله چه  

خندم و میگم:می  

طوری پیدامون کردین؟چه -  

سهیل: دایان خبر داد که توی راهین ولی تا شب ازتون خبری نشد، 

ترش رو این طرفی مینا و تا چند بلوک من هم اومدم جلوی خونه

ها های دوربین مداربستهگشتم ولی هیچی ازتون پیدا نکردم، گفتم فیلم

ی مینا رو واسم بیارن، تقریباً سیصد چهارصد متر بعد از خونه

تصادف کرده بودین، ولی ازتون نه توی بیمارستان، نه سردخونه؛ 

ای خبری نبود. من هم سریع به منصور خبر دادم، نه هیچ جای دیگه

اون هم توی ژاپن بود، درگیر یک سری کار بود، چندتا زنگ زد و 

 یک کم پیگیری کرد تا این که جاتون رو پیدا کردیم.

 متعجب میگم:

ردین؟واقعاً؟ کی جامون رو پیدا ک -  

 سهیل: تقریباً یازده روز پیش.

 با حرص میگم:

قدر دیر اومدین دنبالمون؟پس چرا این -  

 سهیل: منتظر بودیم.

منتظر؟ -  

سهیل: ما تقریباً مطمئن بودیم که بالیی سر تو و امید نمیارن چون 

کنه که بخواد لو بده بچه برای مینا هیچ موقع همچین ریسکی نمی

کنه.منصوره، در اون صورت منصور بهش رحم نمی  
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کشه؟مینا رو می -  

 سهیل خندید:

آرزوی کنه که هر ثانیه و هر لحظه کاش بکشه، کاری باهاش می -

 مرگ کنه.

بینی چه بالیی سر بامداد منتظر چی بودید؟ منتظر کی بودین؟ نمی -

اش کردن.آوردن؟ انگشت پاش رو قطع کردن، این همه زخمی  

خنده:سهیل آروم می  

-ولی دمش گرم وا نداد. بامداد رو درسته شکنجه کردن ولی نمی -

ز داشتن، گذاشتن بمیره، چون به اطالعاتی که از منصور داشت نیا

کردنش. ما هم به ژان آمار داده بودیم که برای همین فقط شکنجه می

 به محض اومدن اسفندیار میایم.

اسفندیار؟ -  

های منصور. سهیل: آره، کاویانی، یکی از رقیب  

ژان کیه؟ -  

 سهیل: همون دکتره.

های گرد میگم:با چشم  

ود؟قدر وحشی باون با شما بود؟ چرا اون -  

خنده:می  

کرد تا بهش شک نکنن دیگه، باالخره باید یک جوری رفتار می -

های اون زیرزمین دوربین داشت. ولی نامحسوس حواسش تمام اتاق

 به هر دوتاتون بود.

واقعا؟ -  

 سهیل: آره! 
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قدر نگران نباشم.تونست بهم بگه تا اینخب می -  

خنده.می  

مداد رو دیدی قدر هم که تو نگران بودی. فقط وقتی باسهیل: خب چه

زدی به امید واسش ات رو دیدم. بامداد نبود که فقط زل مینگرانی

 ادا درمیاوردی.

اش ذوق نکنم؟ها واسهدیدمام رو میوا! خب اولین بار بود بچه -  

ام و از جاش بلند میشه و میگه:زنه روی شونهخنده و آروم میمی  

جا بمون، اآلن میام.همین -  

گیرم.دستش رو می  

ناسم.شکس رو نمیجا هیچترسم. من اینسهیل؟ نرو. می -  

 سهیل: اآلن بامداد میاد.

خواد اون رو بکشه؟خواد چی کار کنه؟ میمی -  

 سهیل چند ثانیه با مکث نگاهم کرد و بعد گفت:

متون خونه.زنن با هم، اآلن میگم بیاد ببرنه فقط حرف می -  

هایی که جلوشون اون کردن باها، داشتن صحبت میرفت سمت اون

زانو زده بودن و کسی که جلوتر از همه زانو زده بود، سرش رو به 

شد از جا هم میی موهاش باال برده بودن و درد رو از همینواسطه

ی زنه و من اسلحهصورتش تشخیص داد. منصور جلوش زانو می

گرده سمت بینم، چیزی بهش میگه و بعد برمیتوی دستش رو می

گیره، با گیره و بامداد ازش میُکلت رو طرف بامداد می بامداد،

گذارم روی صندلی راننده چرخم و امید رو میدیدن این صحنه، می

و از ماشین پیاده میشم، سهیل کنار بامداد ایستاده و چیزی بهش 

کشه.میگه ولی بامداد آروم هولش میده و خشاب رو می  
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ادمای اون اطراف ندارم.  هایبهشون نزدیک میشم و توجهی به نگاه

زدم همون پسر کاویانی باشه که ازش حرف اون مرد که حدس می

زدن، نگاهش به من افتاد و همین باعث شد نگاه اون چهارتا مرد می

های منصور دیگه هم به من بیوفته و من این وسط فقط از نگاه

شدم. معذب می  

-رو از نگاهش میکنم. عصبیه و من این های بامداد نگاه میبه چشم

 فهمم.

 سهیل: بیا بریم.

 بامداد با عصبانیت به سهیل میگه:

الوین رو ببر.  -  

 سهیل دوباره رو به بامداد میگه:

بسپرش. بیا بریم ولش کن، به منصور -  

 منصور به من نگاه کرد و پرسید:

بچه کجاست؟ -  

 آب دهنم رو قورت میدم و با ترس جوابش رو میدم:

توی ماشین. -  

کنه.می اخم  

 منصور: تنها؟

ه:گیره و به سهیل میگسرتکون میدم، اسلحه رو با اخم از بامداد می  

 منصور: ببرشون.

خوام...بامداد: نه من می  

پره وسط حرفش:منصور می  

سهیل؟ ببرشون! -  
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ترسم. چرا چرخه سمتم و من از نگاهش میبامداد با عصبانیت می

کشم و میگم:میکنه؟! نفس عمیقی طوری نگاهم میاین  

جا، بیا بریم.بامداد؟ نمون این -  

زنه:زیرلب غر می   

چرا از ماشین پیاده شدی؟ -  

بامداد.  -  

حرف کشه تا عصبانیتش رو کنترل کنه، منصور بینفس عمیقی می

کنه تا بره بهم خیره شده و هیچی نمیگه، مهران به بامداد کمک می

چرخم و پشت نم و میکسمت ماشین، به سهیل و منصور نگاه می

دارم و مهران سرشون میرم. امید رو از روی صندلی راننده برمی

 میگه:

نن. کمیدم درستش  این ماشین داغون شده. -  

جا پارک بود، در جلو رو باز ای که اونمیرن سمت لندکروز مشکی

شینم و نشونه توی ماشین. من هم پشت میکنه و بامداد رو میمی

پرسم:شینه. میمیمهران پشت رول   

سهیل کی میاد؟ -  

 مهران ماشین رو از پارک درمیاره.

جا تموم بشه میان. مهران: میاد اون هم، کارشون که این  

شدی.بامداد: الوین تو نباید از ماشین پیاده می  

 با عصبانیت میگم:

خواستی ُبکُشیش؟ آدم خواستی چی کار کنی؟ میشدم میپیاده نمی -

راحته واست؟ قدر کشتن این  

 بامداد داد زد:
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شدی بفهم.نباید پیاده می -  

زنم:کنه و من داد میامید گریه می  

پیاده بشم. سرم داد نزن! دوست داشتم -  

 بامداد: که چی؟ که جلوی من رو بگیری؟ 

آره که جلوت رو بگیرم. -  

 امید رو تکون میدم تا آروم بشه. 

تونستم همون استم، نمیخوبامداد: که چی بشه؟ فکر کردی اگه می

 لحظه خالصش کنم؟

کنم.ناخودآگاه بغض می  

بامداد. -  

خواستی نگذاری دستم به خون کسی آلوده بشه؟! پس بامداد: تو می

های قبلی که ها چی؟ پس بار گناهی که روی دوشمه چی؟ آدمقبلی

 خالصشون کردم چی؟

زنم زیر گریه:می  

طوریش هم با افتی. تو همینخوام بدتر از این از چشمم بینمی -

هایی که بهم گفتی من رو نسبت به خودت سرد کردی، من دروغ

خوام بیشتر از این دیدگاهم نسبت بهت خراب بشه!نمی  

رو خیره هست که اون هم کنه، مهران با اخم به روبهسکوت می

دونم چی کار کنم دیگه کنه و من نمیسکوت کرده، امید گریه می

داد کالفه بعد از چند دقیقه میگه :آروم بشه. بام  

بهش شیر بده. -  

رسید ولی تا این رو گفت به امید انگار تا اون لحظه به عقلم نمی

ام رو گرفت و شیر دادم و اون هم بعد از یک کم نق زدن سینه
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چکه روی کنم و اشک خودم میهاش رو پاک میساکت شد. اشک

فین از مهران -با فینکشم و صورتش، پشت دستم رو به صورتم می

پرسم:می  

ام و خواهرم چی شدن؟ خوبن؟خاله -  

 مهران: آره، منصور همه چیز رو بهشون گفت.

جا خوردم و خواستم بپرسم چی گفته که قبل از من بامداد با تعجب 

 پرسید:

منصور؟ -  

فهمیدن، منصور یک هفته پیش بهشون گفت مهران: آره، باید می

ی که تصمیم گرفت ثروتش رو منتقل کنه، جایهمه چیز رو، از اون

تا تهدید و خیانت ونداد به بابای الوین و دزدیده شدنتون. همه رو 

-ات میجا بودم خالهها، من اونتعریف کرد و البته این رو بگم

های منصور رو با چاغوی میوه خوری دربیاره!خواست چشم  

 بامداد خندید:

چی کار کنه؟ -  

خندید:مهران هم بلندتر   

ات باال اومد و چنان ها، یک کم دیر ویندوز خالهبعد از گفتن حرف -

خورد پرید جیغی سر منصور کشید که بدبخت داشت چای می

اش قطع نمیزدیم پشتش سرفهگلوش، من و سهیل دوتایی هرچی می

-ات هی با چاغوی میوه خوری تهدیدش میشد. بعدش هم که خاله

تش رو جلوی منصور تکون ی هم دسکرد، چاغو که دستش بود ه

زد. منصور هم که چشمش کالً دنبال اون چاغو داد و حرف میمی

دونستم بخندم یا ات نبود. نمیهای خالهبود اصالً حواسش به حرف

-عصبانی بشم که روی رئیسم چاغو کشیده بودن! سهیل گاو ولی می
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 خندید.

گرفت.ام میمدل تعریف کردنش طوری بود که با تصورش هم خنده  

خب؟ -  

ات گفت به بابات مهران: خالصه که دیگه خواه ناخواه پذیرفتن، خاله

کس جز همین خبر میده بیاد، منصور بهشون اطمینان داد که هیچ

فهمه که بچه برای تا پسرها و شما، نمیجمع، یعنی خودش و ما سه

 منصوره و تو و پسرت تا همیشه در امان هستید. 

اگه اون دهنش رو باز کنه چی؟ ولی مینا چی؟ -  

رسونم میریم پیشش.دونه کجاست، تو رو میمهران: بامداد می  

پرسم:با ترس می  

کنید؟چی کارش می -  

ی بغل ماشین بهم نگاه کرد، خودم رو کشیدم وسط بامداد از توی آینه

 صندلی تا نتونه من رو ببینه. 

کنیم.مهران: هیچ کار. صحبت می  

سوخت.خوان چیک ارش کنن؟! دلم واسش میم. میو خندید. لرزید  

زنم:زنم به دریا و حرف میکشم و دل رو مینفس عمیقی می  

ولی اون، عاشق بامداده!  -  

 بامداد سرش چرخید سمت من و من ادامه دادم:

اومدی ای شد که خودش کشیده بود. بامداد تو نباید میقربانی نقشه -

وی زندگی مینا، یک آدم پر رنگ دونستی هنوز تسمت من وقتی می

 هستی!

بامداد: الوین؟ هیس. من با نقشه نیومدم جلو، من از اولش هم ازت 

اومد، از همون دو سال پیش که زیر نظر داشتیمت، من خوشم می
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 خودم تو رو به منصور پیشنهاد دادم.

پرم وسط حرفش:می  

دی.قتی از من خوشت اومد که با مینا توی رابطه بوودقیقاً  -  

دونی که اون یک روانیه.بامداد: مینا مریضه، تو نمی  

چرا قبل از این که با احساسش بازی کنی به این نتیجه نرسیدی؟  -

ها همه، اون خوب بود، حاال شد آدم بده؟قبل از این  

 مهران دخالت کرد:

دونی، مینا ها ببینید. الوین خانم شما همه چیز رو نمیمهران: نه بچه

ها رسته با هم بودن، درسته وقتی این نقشه کشیده شد اونو بامداد د

ها از یک ماه قبل از پروازت به آمریکا به هم با هم بودن ولی اون

 زده بودن.

ها مهم نیست، بامداد از اولش با ها نیست. اینحرف من اصالً این -

نقشه اومد سمت من، هیچ خوش اومدنی در کار نبود.)بامداد نچی 

و کرد اون طرف( ولی حرف من اینه که مینا بامداد کرد و روش ر

ی این کارها به خاطر اینه که اون رو به رو دوست داره، همه

اگه بامداد بخواد بالیی سرش بیاره. خودش برگردونه. حقش نیست  

چرخه سمتم و میگه:بامداد دوباره می  

رو مهران سرش بیاره اوکیه؟  آها اگه اون بال -  

و مهران میگه: چشم غره میرم بهش  

 

طوری نیست. طرف رو لو بدی در حالی که دوست داشتن که این -

دونی دمار از روزگارش در میارن، توی اون تصادف ممکن بود می

بامداد بمیره، خودت درجریان بودی دیگه، ماشین از سمت اون 
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تونست ادعای عاشقی مرد چی؟ مینا باز هم میبرخورد کرد. اگه می

 کنه؟

ی اون دونی، غصهی من و مینا نمیتو هیچی از رابطه بامداد:

 دیوونه رو نخور.

مهران: آره بابا. بعدش هم ما که باهاش کاری نداریم، کسی که 

گیره با آدم خیانتگیره منصوره، اونه که نهایتاً تصمیم میتصمیم می

 کار چی کار کنه نه ما؛ ما فقط به منصور تحویلش میدیم. همین!

کشم و میگم:مینفس عمیقی   

ولی گناه داره.  -  

ماشین رو جلوی ساختمون پارک کرد و خود مهران پیاده شد تا 

 کمکم کنه، بامداد گفت:

مواظب خودت باش. -  

 خیلی معمولی جوابش رو میدم:

طور.تو هم همین -  

گیره. کنه و امید رو ازم میمهران در ماشین رو باز می  

خواستی اتفاقات نیوفتاده بود تو می بامداد: اگه این تصادف و این

 اون روز باهام بهم بزنی؟

کوبم.از ماشین پیاده میشم و در رو می  

آره. -  

بامداد: پس حاضرم یک بار دیگه توی اون موقعیت قرار بگیرم، 

ها رو تحمل کنم تا تو ازم جدا نشی!سختی  

ه کنم و مهران جلوی در ساختمون ایستاده و دارحرف نگاهش میبی

ی امید میره، یک قدم به در ماشین نزدیک میشم و قربون صدقه
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 میگم:

طوریه از این کار بیا بیرون، کل ماموریتت مراقبت از من اگه این -

های منصور. این کار رو بسپار به و امید باشه، نه درگیری با دشمن

حاشیه رو به آدم پر دردسر ترجیح میدم. بقیه. من آدم بی  

زنه و میگه:یلبخند محوی م  

شب میام. صحبت کنیم. -  

ه.لبخندی زدم و امیدوار بودم که واقعاً به چیزی که گفتم تبدیل بش  

وقتی رفتم باال، وقتی در باز شد و دایان من رو پشت در دید چنان 

هام جیغی کشید و پرید بغلم که از درد نفسم رفت و گفتم اآلن بخیه

م دستش رو گذاشته بود روی باز میشن، مهران برای این که نیوفت

کرد.زار گریه می-کمرم و دایان زار  

ام باز بیدار میشه.تر اآلن بچهخواستم بگم خواهر من آروممی  

-لعیا که اومد اون هم من و دایان رو بغل کرد و بدتر از دایان های

کرد. های گریه می  

 یهو دایان به خودش اومد و ازم جدا شد و پرسید:

ات کو؟بچه -  

نگاهش به امید افتاد و چنان جیغی کشید که امید توی خواب یک متر 

تند -های امید تندنق کردن-پرید هوا، امید رو بغل کرد و وسط نق

کرد.بوسش می  

ام میره. بوسم و لعیا قربون صدقهلعیا رو می  

 دایان: بفرما تو آقا مهران؟

 

میایم.مهران: نه من و بامداد یک جا کار داریم. شب یک سر   
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 دایان: بامداد خوبه؟

تره. با اجازه من برم.مهران: آره بابا از من سرحال  

مرسی مهران. مراقب باشید. -  

کنم. حواسم هست نگران نباش.مهران: خواهش می  

گرده و سمت آسانسور میره. برمی  

شیم و همون لحظه هم در دستشویی باز میشه و بابا وارد خونه می

هاش رو با پشت طور که داره دسترون، هموناز دستشویی میاد بی

کنه، میگه:شلوارش پاک می  

زنید؟سوسک دیدید جیغ می -  

گرده سمتم، اول با ناباوری و بعد ذوق رو توی خندم و بابا برمیمی

پرم بغلش و کنه و من میش رو باز میهابینم. دستهاش میچشم

قدر حس خوبی داره!قدر امنه، چهزنم زیر گریه، بغل بابام چهمی  

ی قد و باالی امید میرن و بابا میگه:لعیا و دایان قربون صدقه  

ا پسر من رو ببینم.بیاریدش اینج -  

 پسر من رو... 

کنن و چه حس خوبیه وقتی ها شروع به پرواز میتوی دلم پروانه

دوننت.کار نمیقبولت دارن توی خانواده، چه حس خوبیه دیگه گناه  

دایان و لعیا همه چیز رو به بابا گفتن یا نه ولی همین که دونم نمی

کار نیستم و خطایی نکردم، بهم ها مطمئن شدن من گناهدیگه اون

ام رو قبول کردن و بهش انگ نزدن همین که بچه حس خوبی میده.

 حس خوبی داره.

کنه.دایان امید رو میاره و بابا بغلش می  

ی بدنش رو این بچه هست یا گولهباباخسرو: باباجون؟ نگاه موهای 
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 پشم؟ 

بوسه.خندم و بابا امید رو میمی  

 لعیا: چه بوی خوبی میده مگه نه خسرو؟ 

 باباخسرو: بوی گل میده، گل. 

گیره. موندم بخندم یا اش میخنده و دوباره وسط خنده گریهدایان می

 نخندم.

 دایان: دورت بگردم حتماً بهت خیلی سخت گذشت، آره؟

کنه.کون میدم و دایان محکم بغلم میسر ت  

طوره؟لعیا: خداروشکر سالم برگشتید. نگران بودم خیلی، بامداد چه  

هاش تیز میشه:بابا وسط قربون صدقه رفتن گوش  

بامداد کیه؟ -  

 پس نگفتن بهش همه چیز رو کامل... 

خواست الوین رو نجات بده مون که میدایان: همون پسر همسایه

 ولی اون هم گرفتن. 

 لعیا: آره. ماشاهللا چه قد و باالیی داره خسرو.

 بابا خسرو: عه؟ زنده مونده؟

 دایان: وا زنده هست دیگه بابا جون.

بابا خسرو: بیا بشین همه چیز رو واسم تعریف کن الوین، سیر تا 

 پیاز.

ها میگم:طور که میریم سمت مبلهمون  

همه چیز رو بهتون میگم. از اولش تا وقتی که خودم حقیقت من  -

رو فهمیدم و اتفاقات این چند روز. فقط قبلش باید یک دوش بگیرم. 

طوری خیلی اذیت میشم.چون  این  
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کنم. ره عزیزم. من کمکت میآ-لعیا: آره  

 دایان: پسرت هم بشوریم. راستی؟! اسمش قراره چی باشه؟!

 با لبخند میگم:

.امید -  

 دایان: چرا امید؟

 صادقانه جوابش رو میدم:

چون تنها دلیلی که من زنده موندم و ادامه دادم اون بود. من وسط  -

راه کم آوردم، خسته شدم، اذیت شدم ولی امید، تنها امیدی بود که 

خواستم به خاطرش ادامه بدم.ام داشتم و میتوی زندگی  

*** 

 دایان: باهاش بهم زدم.

دی؟چی کار کر -  

 دایان هول میشه:

ها بیدار میشن.دایان: عه زهرمار آروم اآلن بابا این  

گذارم روی شکمش و آروم خوره، دستم رو میامید کنارم تکون می

زنم تا بخوابه.با انگشتم روی شکمش می  

قدر زدی رور شکمش عین هندونه صدا میده.دایان: بسه دیگه اون  

رو خوابه.  ول کن بچه  

گذاره دیگه به امید دست بزنم.کشه و نمیدستم رو می  

خب؟ چرا با جاستین بهم زدی؟ -  

مون دایان: دلم خواست. کلی دلیل برای این کار داشتم و خب رابطه

 رو  توی بهترین فرصت تموم کردم.

مطمئنی فقط به خاطر سهیل نبود؟ -  
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 بهم چشم غره میره:

آره بابا مطمئنم.  -  

ها رو به بابا گفتین؟اوکی. هر جور راحتی. ببینم؟! چی -  

:کنهپچ می-دایان آروم پچ  

-فقط داستان باردار شدنت رو گفتیم. این که طرف کیه چیه و چه -

تا از طوری اصالً این اتفاق افتاده. البته این هم گفتیم که سه

مونن و مواظب تو و بچه هستن.مامورهاش همسایه  

خب؟ -  

دونه. ی دوست شدن تو و بامداد رو فقط لعیا میولی قضیهدایان:   

دوستی تو و جاستین چی؟ -  

دونه.دایان: اون رو نمی  

خب؟ کی به لعیا گفتی؟ -  

دایان: همون روز که قرار بود بیای خونه ولی دیگه برنگشتی. به 

 سهیل که گفتم مجبور شدم به لعیا هم بگم.

خب؟ -  

کنی.خب می-خب قدردایان: همین دیگه. چه  

خندم.می  

 دایان: بامداد برنگشته؟

 با نگرانی میگم:

قرار بود امشب بیان. ولی از هیچ کدومشون خبری نیست. -  

 دایان: موبایل سهیل هم خاموشه.

اش رو داری؟مگه شماره -  

 دایان: آره چند روز پیش داد که اگه کارش داشتم بهش زنگ بزنم.
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آها.  -  

میگم:های آویزون با لب  

نگرانش هستم. -  

بوسه.ام رو میکنه و سر شونهبغلم می  

نترس، حالش خوبه مطمئنم. -  

کنم. من هم مطمئنم که حالش کشم و به امید نگاه مینفس عمیقی می

 خوبه.

*** 

روش روی مبل نشسته بودم و فنجونش رو گذاشت روی میز، روبه

کس جز ما سه نفر هیچامید هم خواب توی بغلش بود. تنها بودیم، 

 نبود.

ی امید، مونه برای تو و امید، توی شناسنامهمنصور: تمام ثروتم می

قسمت نام پدر، اسم بامداد نوشته شده. از کل اموال، سهم امید 

اش و سهم تو هم به حسابت واریز میشه محفوظ شده تا هجده سالگی

وی های دیگه مثل خونه و ماشین، به نامت زده شده. تو دارایی

ایران هیچ چیزی ندارم دیگه، چون دنبالم هستن و من رو بگیرن، 

-گیرن. هیچ چیزی برای تو و پسرم نمیهام رو ازم میکل دارایی

 مونه. 

نگاهم کرد، از نگاهش ترسیدم، منصور خیلی آروم بود ولی نگاهش 

 برای من ترسناک بود، خیلی ابهت داشت.

با صدای   عمیقی کشیدم وباالخره به ترسم غلبه کردم و نفس 

 آرومی گفتم:

چرا من؟! -  
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به امید نگاه کرد و صورتش رو نوازش کرد، خم شد پیشونیش رو 

 بوسید.

وقت حتی قصدش هم وقت ازدواج نکردم، هیچمنصور: من هیچ

قدر بدبختی داشتم که حتی فکر قدر مشغله داشتم، اوننداشتم. اون

کردم...ی که میتونستم بکنم. کارهایازدواج هم نمی  

 وسط حرفش پریدم:

کردی؟مگه چی کار می -  

خندی زد و آروم گفت:به خاطر این کارم مکثی کرد، نیش  

نیا وسط حرفم دختر! -  

کنم و ادامه میده:شرمنده نگاهش می  

ها که روی ی خیلی متعصبی داشتم، از اون قرآن خونمن خانواده -

افته. از اون از دستشون نمیشون جای مهر نمازه و تسبیح پیشونی

کنن و روزهای حسین می-زنن حسینهایی که محرم سینه میخانواده

ی شینن پای غیبت و تهمت و دروغ، من اون بچه بدهدیگه می

رفتم و نه خوندم، نه قرآن، نه هیئت میز میخانواده بودم که نه نما

تا ود. سهدار بدونی دختر؟ بابای من خیلی پولعضو بسیج بودم. می

دونی ها بچه آورده بود، میزن عقدی داشت که فقط یکی از اون زن

شد. دار نمیمشکل کجا بود؟ مشکل از بابام بود. اون عقیم بود و بچه

مورد تعرض برادرشوهرش قرار مادر من، زن فاسدی نبود. فقط 

 گرفته بود. 

گیرم و اون خیلی ریلکس ادامه میده:لبم رو گاز می  

اش، من دیگه زیر سار مادرم به دست بابام و طایفهبعد از سنگ -

شون بهم تو سری دست دوتا زن باباها افتاده بودم که هر روز یکی

ی خودش زد. ولی بابام، بابام خیلی دوستم داشت. با این که بچهمی
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اش بودم ی برادر عیاش و مفنگیزادهی حرومنبودم، با این که بچه

ت. اشولی دوستم د  

 نفس عمیقی کشید و نگاهش از امید، کشیده شد سمت من:

ی ام من رو فرستاد سر کار، توی کارخونهاز پانزده سالگی -

جا سگ دو زدم که خواب شبم قدر اونخودش، تا هجده سالگی اون

های کارگر هفتاد ساله، پینه ی دستهام اندازهیادم رفته بود و دست

م، بابام قند گرفت و کل ثروتش رو قبل بسته بود. هجده ساله که شد

هاش از این که بمیره زد به نام من؛ من هم بعد از فوتش، سهم زن

رو دادم و دکشون کردم رفتن و من موندم و اون ثروت کالنی که 

ام، ایل و طبار اومدن ولی برام مونده بود. بابام اومد، بابای واقعی

خشیدم چون مادرم رو نبخشیدم. به اون جماعت گدا گشنه هیچی نب

ش. من یادم بود، من وقتی ده ازم گرفته بودن، به ناحق گرفته بودن

کرد که بهش تعرض شده. من سالم بود یادم بود که مادرم التماس می

 هنوزم یادمه!

ها رو بزنم خواستم این حرفخیلی سرد بود، خب من مثالً اگه می

بت هر جمله و اکشن داشتم باکردم و ریهاش کلی گریه میوسط

گفتم ولی اون هیچ حس خاصی نداشت و کامالً عادی ای که میکلمه

زد.داشت  در مورد خودش حرف می  

ها رو توسعه دادم و دوتا منصور: توی بیست و یک سالگی کارخونه

ی دیگه زدم، یکی توی گرجستان و یکی ایران، توی سی کارخونه

داشتم، ثروت زیادیه، تا کارخونه تا شرکت و هشتسالگی، پانزده

ی میوه، بیمارستان، پولم رو زدم توی کارهای مختلف، سردخونه

تولید و قطعات هواپیما و جت و خالصه کارهای بزرگم رو شروع 

تا شرکت هواپیمایی بزرگ خریدم، برند راه اندازی کردم کردم، سه
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و خرید و فروش انجام دادم. ثروتم رو توی کمتر از ده سال ده 

کردم. یهو به خودم اومدم دیدم، من توی سن پنجاه سالگی، برابر 

ها دختر، خانواده است. من هیچ هیچی ندارم. منظورم پول نیست

ای از خون خودم نداشتم. درسته چهارتا بچه رو خودم خانواده

خونه و مراکز این چنینی تاسیس بزرگ کرده بودم، بهزیستی و یتیم

ود که دست خودم بزرگ شده کرده بودم ولی فقط چهارتا بچه ب

ی کارهایی ها به واسطهبودن، مهران و بامداد و سهیل و مینا. اون

که برام کرده بودن، پول درآورده بودن، من پول مفت نداشتم بریزم 

توی حلقشون پس کار کردن و پول درآوردن. من دیدم خب حاال که 

ی بیاد کسی رو ندارم، حاال که هر کمن آخر عمرمه، حاال که هیچ

ای که مینا و سمتم با حقه و کلک و دروغ  قراره بیاد، چرا به ایده

 پسرها داده بودن فکر نکنم؟! 

زنه.کنه و لبخند میدوباره به صورت امید نگاه می  

ای که از خود آدم کردم، بچهوقت حتی فکرش هم نمیمنصور: هیچ

قدر برای آدم عزیز و شیرین میشه!باشه، این  

کشه و ادامه میده:مینفس عمیقی   

-حاشیهقرار بر این شد که تعدادی دختر رو زیر نظر بگیریم، بی -

ترینشون انتخاب بشه و لقاح مصنوعی روی اون دختر انجام بشه و 

این وسط، تنها کسی که شرایطش رو داشت و مناسب این کار بود، 

 تو بودی دختر.

پرسم:کنه و من میهام نگاه میتوی چشم  

قدر دونید من چهمن؟ شما در جریان زندگی من بودین؟ میچرا  -

 اذیت شدم؟ 

 سرتکون میده:
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شون بودم، ولی مجبور به تحمل بودیم، هم دونم، در جریان همهمی -

ای که از منه رو تا همیشه من، هم تو، من مجبور بودم دوری بچه

ی طوردونستی اصالً چهای که نمیتحمل کنم و تو مجبور بودی بچه

دونی و من بهت به وجود اومده رو تحمل کنی. ولی حاال دیگه می

سته که امید پسر منه، ولی هیچ چیزی نیست که اطمینان میدم، در

خورم.بتونه آرامش و امنیت رو از تو و امید بگیره قسم می  

کنم و اون ادامه میده:کشم و در سکوت نگاهش مینفس عمیق می  

ام که پلیس کار کله گندهنن من یک خالفکتمام رقبای من، فکر می -

دنبالمه و منتظرن پلیس من رو بگیره، اعدامم کنه و ثروتم رو دولت 

برداره برای خودش. ولی من هیچ خطایی نکردم و هرکاری کردم 

جای زندگیم، از روی اصول و قانون بوده. تمام ثروتم برای تا این

ها رو هم ست زدن به اونی دمونه و بامداد حتی اجازهتو و امید می

نداره. حتی اگه با بامداد هم نخواستی ازدواج کنی هیچ ایرادی 

نداره، این فقط تصمیمی بود که من برات گرفتم تا امنیت بیشتری 

تونی داشته باشید کنار بامداد، اون واقعاً الیق این خوشبختیه ولی می

خوشبخت و  افته و توم هیچ اتفاقی نمیوقت هقبولش هم نکنی. اون

تونی زندگی کنی. من همه چیزم رو فروختم آسوده کنار پسرمون می

شون به نام تو شده و نصف پول، جز چندتا ملک و امالک که همه

توی حساب امید سپرده شده و باقی پول توی حساب تو و نگران 

قدری پارتی دارم که پلیس نیاد سمتت و حسابرقمش هم نباش، اون

ی امید به به خاطر پول توی حسابت، شناسنامه هات رو مسدود کنه

ای توی ذهن بقیه نمونه و اسم بامداد گرفته شده تا شک و شبهه

 مطمئن بشن امید پسر من نیست.

پرم:دوباره وسط حرفش می  



 

 

 WWW.98IA3.IR 238 کاربر نودهشتیا  toktamامید_
 

وقت خطری هست و اگه من بخوام با بامداد زندگی کنم چی؟ اون -

 که ما رو تهدید کنه یا نه؟

خنده:آروم می  

خواستم بگم، تو بهت گفتم که وسط حرفم نپر دختر همین رو می -

حتی اگه بخوای با بامداد ازدواج هم بکنی، به خاطر این که بامداد و 

شدن و دوتا پسرهای دیگه یک جورهایی دست راست من حساب می

ها شناسن اونتوی تمام معامالت و قرارهای کاری بودن، همه می

نیست که با وجود بامداد تهدیدتون کنه،  ریرو ولی با این وجود خط

چون وقتی من نباشم، کل گروه منحل میشه و بازی بقیه تموم میشه. 

ای که بزرگ کردم، با درواقع، داستان زندگی من و چها تا بچه

کنن. به ای رو شروع میها زندگی دیگهمرگ من تموم میشه و اون

ای!اسم و رسم دیگه  

ی امید نوشته شده چی؟شناسنامه پس اسم بامداد که توی -  

 منصور: اون فامیلی جدیدش رو داره، تو با دقت نگاه نکردی.

اندازم و ادامه میده:ابرو باال می  

هایی که توی این یک سال کشیدی امیدوارم من رو به خاطر سختی -

 ببخشی دختر. 

قدرها هم بد نیست.زنم و خب، منصور اونبهش لبخند می  

*** 

بعد از برگشت منصور به ژاپن، همه چیز رو به بابا خسرو بامداد، 

مون شدن رو گفت، حتی این موضوع که اولش با نقشه وارد زندگی

پنهون نکرد و کل حقیقت رو گفت، بابا عصبانی شده بود ولی بهش 

داد. بامداد تمام چیزهایی که نیاز بود بدونن رو گفت و حق هم می

کرد. حاال اون وسط، بابا خسرو  درآخر من رو از بابا خاستگاری
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مونده بود عصبانی باشه یا جوابش رو بده. برای همین هم لعیا از 

 بامداد خواست تا بهمون وقت بده تا فکرهامون رو بکنیم.

لعیا خیلی منطقی با بابا صحبت کرد و گفت که ما هم رو دوست 

لی از قدر مراقبم بوده و دایان هم کداریم و بامداد توی این مدت چه

بامداد تعریف کرد و این موضوع که من کنار بامداد جام امنه رو 

پیش بابا دوباره بازگو کردن تا به اون هم فکر کنه. من هم این وسط 

رسیدم و لعیا و کردم و فقط به امید میاصالً خودم رو درگیر نمی

خوردن و استرس داشتن.دایان به جای من حرص می  

بابا گفت بامداد با دوتا دوستش بیان و  خالصه بعد از دو سه روز،

اومد صحبت کنیم. حاال از شانس دایان، بابا از بامداد خوشش می

اومد. دایان هم که سهیل بد ولی هیچ رقمه از سهیل خوشش نمی

جوری توی گلوش گیر کرده بود، از این موضوع حسابی حرص 

خورد.می  

ا گفت، همون به محض این که دایان این حرف بابا رو به پسره

ی گل و شیرینی اومدن خاستگاری...شب، با دسته  

مون و همه پایین پاش بابا هم نشست روی اون یک دونه مبل خونه

داد و شرط و شروط مینشسته بودیم، بابا هم به بامداد اولتیماتوم می

گفت "چشم به روی گفت فقط میگذاشت و اون هم هر چی بابا می

 چشم".

د که یک ماه دیگه ازدواج کنیم و توی این یک ماه و قرار بر این ش

 تمام خریدهای ازدواجمون رو انجام بدیم. 

شد نه به این که شرط گذاشت فقط یک نه به این که بابا راضی نمی

 ماه فرصت داری تا تمام کارها رو انجام بدی و عروسی بگیرید.

ه در خالصه که، من حسابی سرگرم رسیدگی به امید شده بودم و بقی
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گیر کارهای مراسم عروسی ما. من فقط یک روز با بامداد رفتم 

خرید برای لباس عروس و کیف و کفش و حتی وسایل خونه رو هم 

توی خونه؛ با بامداد سفارش دادیم و تا یک ماه دیگه قرارشد وسایل 

 رو برسونن دستمون.

-اش نمیبامداد خیلی امید رو دوست داشت، البته زیاد قربون صدقه

ولی سهیل و -بوسیدش، ولیکرد و میرفت ولی خیلی بغلش می

رفتن اش میکردن و قربون صدقهقد امید رو بوس میمهران، اون

خورد از کارهاشون؛ صورتش که من و دایان دیگه حالمون بهم می

های ریز و قرمز امید پر از جوش هایقد بوسیده بودن لپرو که اون

دید که فراری بود و تا یکی رو می شده بود و دیگه از بوس کردن

زد زیرگریه!خواد بوسش کنه میمی  

دونستم که به منصور نفهمیدم سر مینا چه بالیی آوردن ولی می

کردم داستانی که منصور برام تعریف کرد تحویلش دادن، حس می

هایی داشت و یک جاهایی رو کامل برام نگفته بود، ولی کم و کاستی

همین که بامداد بهم قول داده بود که دیگه جفت پا دادم. اهمیتی نمی

پره توی خطر و دنباله روی کارهای منصور نمیشه واسم کافی نمی

 بود.

بابا امید رو خیلی دوست داشت و حتی حموم رفتنی هم خودش امید 

قدر قربون صدقه دست و پای ها اونبرد، لعیا مثل مادربزرگرو می

هایی من و دایان با چندش ترفت که یک وقبلورین امید می

کردیم.نگاهشون می  

گرفت، یا گیج بود یا دایان توی نخ سهیل بود و سهیل سرنخ رو نمی

خواست بگیره.نمی  

خواست دایان با جا رفته بود ولی من هنوز هم دلم میجاستین از این
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اومد. اون باشه، خیلی پسر خوبی بود. ازش واقعاً خوشم می

ت خوشبخت باشه.امیدوارم هر جا هس  

*** 

تر پیش رفت، خرید، کردم سریعهمه چیز از اونی که فکرش رو می

 عقد، عروسی و ...

کردیم ی آپارتمانی که قبلش زندگی میی بامداد، خیلی به خونهخونه

 نزدیک بود، حدوداً ده دقیقه با ماشین فاصله داشتن.

بابا خسرو  شدن.هامون بیست نفر میتوی عروسی، نهایتاً کل مهمون

و لعیا، دایان و ابیگل و میشل دکترم، مهران و سهیل و چندتا از  

شناختم. جشن توی ساحل بود و همه چیز هاشون که من نمیدوست

ها و رقصمون و خیلی رویایی بود، تم عروسی، لباس من و آهنگ

تونستم بکنم.خالصه همه چیز طوری بود که حتی فکرش هم نمی  

اسکورت ماشینمون بودن، دورتادور جایی که ما چندتا ماشین برای 

جشنمون رو برگذار کرده بودیم بادیگاردهایی که سهیل و مهران 

کردم این باهاشون هماهنگ کرده بودن ایستاده بودن. درکشون می

قدر سخت بگیرن! نیاز بود؟محکم کاریشون رو ولی نیاز نبود این  

بود و بامداد از آخر شب، درحالی که پشت پاهای من تاول زده 

کرد نق می-خوابی نقزد و امید از بیخستگی داشت چرت می

وی لم داده بودم و لباس روی تیی راحتی روبهبرگشتیم، روی کاناپه

ام رو تا روی شکمم پایین داده بودم تا امید شیر بخوره عروس دکلته

قدر نق نزنه و بامداد روی مبل کناری درگیر توی گوشیش بود و این

هاش توی هم بود.اخم  

پرسم:ای میبا صدای شل و وارفته  

چی شده؟  -  
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 بدون این که سرش رو از توی گوشیش دربیاره گفت:

صبرکن. -  

-گیره و بعد از جاش بلند میشه و میره جلوی پنجرهای رو میشماره

ی قدی سالن، تماس رو گذاشته روی بلندگو، بعد از اولین بوق 

شنوم.رو میی مهران صدای گرفته  

 مهران: الو؟

 بامداد: مهران؟ این پیام چیه؟ 

ای من گرد شد!ههق کرد و چشم-مهران هق  

 مهران: ده دقیقه هست خبردار شدم.

 بامداد: سهیل چی؟

 مهران: دیوونه شده، رفت بیرون! 

 بامداد: یعنی واقعاً؟! 

مهران: بعید نبود ازش وقتی هنوز هیچی نشده تمام اموالش رو زد 

نام الوین و امید....به   

کنم و میرم کنار گذارم روی مبل، لباسم رو درست میامید رو می

بینم دستش که روی شیشه بامداد صدایی ازش درنمیاد و من می

 هست، مشت شده و اشکش صورتش رو خیس کرده.

گذارم روی بازوش:دستم رو می  

بامداد؟ چی شده؟ -  

کنه و من برای اولین بغل میهام رو تماس قطع میشه و بامداد شونه

-لرزه و روی زمین میهاش میبینم. شونهی بامداد رو میبار گریه

کنم. هر چی هست زنم و محکم بغلش میشینه، جلوش زانو می

دونم چی شده ولی مربوط به اونه!مربوط به منصوره نمی  
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کنه.زار گریه می-زار  

کنم:هام رو قاب صورتش میدست  

گیره! بگو چی شده؟ منصور ام میه نکن. من هم گریهبامداد؟ گری -

 چی شده؟

ی آرومش کنم و زمزمههاش رو پاک میهای شستم، اشکبا انگشت

شنوم:رو می  

جاش لو رفته. همه رو مرخص کرده. قبل از این که پسرکاویانی  -

کنه.ها بهش برسن، خودش رو خالص میو بقیه رقیب  

کنم. چرا خودکشی کرده؟ نگاهش می گیرم و مبهوتلبم رو گاز می

 قدرتش رو داشته که خودش رو نجات بده ولی چرا پس؟

تونست بره.چرا؟ اون که می -  

کشه.اش رو باال میآب دهنش رو قورت میده و بینی  

اش، همین که فهمید ما با هم ازدواج کردیم بامداد: سیر بود از زندگی

تونست ولی این کار نه! میتونست فرار کاین کار رو کرد وگرنه می

 رو نکرد.

کنم. بگذار گریه کنه. کنم و محکم بغلش میهاش رو پاک میاشک

تر بشه.گریه کنه خالی شه! شاید غمش سبک  

چرخونم و به امید ی بامداده، میطور که روی شونهسرم رو همون

ام امشب پدر خورم، بچهکنم و توی دلم واسش غصه مینگاه می

اش!و از دست داد. پدر خونیاش رواقعی  

-کنم. بامداد توی بغلم زار میکنم رو من هم آروم گریه میبغض می

هاش اش رو تا به امروز به یاد میاره و گریهزنه و خاطرات بچگی

خواست اون سوزه و دلم میام میی بچهشدیدتر میشه و من دلم واسه

بار دیگه  گفت، یکاش رو میمردی که یک ماه پیش واسم زندگی
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 پسرش رو ببینه.

*** 

گیره برای گذاره روی میز و درحالی که داره لقمه میماگش رو می

 خودش میگه:

مهران کم خمیازه بکش سر صبحی اگه گذاشتی یک چیز کوفت  -

بینم از توی دهنت، حالم رو بهم زدی!ات رو میکنم، تا لوزالمعده  

بره، خوابش میهاش رو پشت سرش برده و نشسته مهران دست

گیره، های سهیل رو گاز میسهیل امید رو بغل گرفته و امید داره لپ

هاش تازه داره در میاد. دندون  

دویم سمت اتاق و مون میصدای جیغی از توی اتاق میاد و همه

افته که پشت لبتاپ کنیم و من چشمم به دایان میدرش رو باز می

 نشسته و دستش روی دهنشه. 

مار، چیه؟ای زهر -  

بینم چرخونه سمتم و من عکس بیبی چکی رو میدایان لبتاپ رو می

اش افتاده...که دو تا خط قرمز روی صفحه  

های گرد میگم :با چشم  

برای کیه؟ -  

 دایان: لعیا، حامله هست!

زنم:از هیجان جیغ می  

واقعا؟  -  

 دایان: آره.

 سهیل: تو خبر رو بهش دادی؟

 دایان: نه.
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کدوم خبر؟ -  

 دایان: که من هم... .

بیبی چکی که روی تخت افتاده بود و تاحاال ندیده بودمش رو بر می

بینم!گیره جلوم و من روی اون هم دوتا خط قرمز میداره و می  

   جان؟ دایان هم؟!

کشم که بامداد که کنارم گیرم و یهو چنان جیغی میلبم رو گاز می

پره.ایستاده بود یک متر هوا می  

کنم:پرم روی تخت و دایان رو محکم بغل میمی  

واقعاً؟ -  

خنده:دایان می  

ترسیدم بهت بگم سرم رو بُِبری.آره. دیوونه، می -  

ی چی ببرم خره؟ مبارک باشه.واسه -  

کنم. تند بوسش می-تند  

سهیل: خب چون ما که هنوز ازدواج نکردیم. گفتیم شاید بد باشه! از 

 اآلن... 

ی سهیل:زنه پس کلهد محکم میبامدا  

خاک توی سرت کنم، چیزی به اسم وسایل جلوگیری نشنیدی که  -

دار شدین؟از اآلن بچه  

 دایان: وا خب یهویی شد.

اش رو تهدید وار جلوی سهیل تکون خنده و انگشت اشارهبامداد می

 میده:

از دونم تو نیتت چی بوده موذی، یهویی شد؟ تو آی. من می-آی-آی -

 قصد پا بند خودت کردیش!
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خنده:هام گرد میشه و دایان میچشم  

نه بابا پیشنهاد خودم بود. -  

خوره سر این اش میوفته، باز حرص میبامداد: به لعیا بگید بچه

زنه قدر غر میسهیل، بابا خسرو هم  که از سهیل خوشش نمیاد. اون

ک کم بچهو حرص، صبر کنید ی  ی زنش میوفته از استرسکه بچه

اش جون بگیره دو سه ماه دیگه بگید. اآلن  برای لعیا و بچه دوران 

 حساسیه.

خندم.می  

نه بابا از سهیل خوشش میاد. -  

 سهیل با ناراحتی ساختگی میگه:

ای که برای عید دونم که خوشش نمیاد، اصالً از اون سیلینه، می -

 بهم زد مشخص بود.

خنده.مهران بلند می  

زدم، دخترش رو جلوش بوسیدی توقع من هم بودم می مهران: خب

 داری بیاد ازت تشکر هم بکنه؟

کنم و لبخند ای که ساختیم نگاه میخنده و من به خانوادهدایان هم می

ی کسایی کنم خدا به همهچشمم به امید میوفته و آرزو می  زنم.می

، خیلی. دار نشدن، بچه بده، مادر بودن خیلی قشنگهکه تا حاال بچه  

ی همیشه.طوری بمونیم! همیشهمون همیشه همینو ای کاش همه  

لعیا بعد از کلی سال، باالخره باردار شد، دایان هم برای این که بد 

خوند، ولی به اصرار من یک نباشه با این که کالً با اعتقاداتش نمی

ی محرمیت بین خودش و سهیل خوندن. صیغه  

کردیم و خیلی بیشتر از چیزی که می من و بامداد هم با هم زندگی
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کردم خوشبخت بودیم.فکرش رو می  

، هرچیزی که سهم من بود رو به اموالی که منصور به من داده بود 

خیریه کمک کردم، درواقع هیچ چیزی برای خودم نگه نداشتم. 

دوست نداشتم هیچ چیزی از منصور برای من بمونه، درسته پدر 

ای در قبال من نداشت، هر چند نظرم وظیفهام بود ولی خب به بچه

-اش به خاطر اون بود، بارداری و سختیکه این اتفاقاتی افتاد همه

هایی که کشیدم و ... ولی من هر چیزی که به خاطر امید تحمل 

ی یک مادر... ام بود، وظیفهکردم، وظیفه  

 سهم امید توی حسابی بود که منصور براش باز کرده بود. 

ی امید، جای نام پدر، اسم بامداد نوشته شده بود و نامهتوی شناس

خواستیم هیچ سنخیتی با منصور نداره که مون میطور که همههمون

اش دردسر درست بشه.ساز بشه یا واسهبخواد براش مشکل   

کردم مینا کشته شده، منصور که خودکشی کرد و منی که فکر می

م خودش رو خالص کرده تازه فهمیدم که با مرگ منصور، مینا ه

افته. ترسید به دست بامداد یا مهران و سهیل بیبود؛ چون انگار می

دونم!نمی  

خالصه جونم براتون بگه که براتون یک زندگی پر از آرامش آرزو 

ای که بامداد برای من و امید ساخته.کنم، مثل زندگیمی  

 دوستتون دارم.

 پایان
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